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 چکیده:
ر از هم، کمتر در ارتباط با  جهانی ستقل و متأث شدن و توسعه دو گفتمان م

گر مورد توجه قرار گرفته کدی د.  ی س از جهانی رمتأث حاضر پژوهشان از ت و شدن ا
سون را کدر این زمینه پردازان میان نظریه رت گاه ویژه، رولند راب اي  ه از جای

رگزیده است. این مقاله تالش می برخوردار بر شدن  جهانی ثیرأکند تا ت بوده را ب
ع توسعه ژاد ایران در دو دولت خاتمی و احمديی اجتما  را 1392تا  1376از سال  ن

سه ستقل این پژوهش جهانی به صورت مقای و  شدن اي بررسی نماید. متغیر م
سته، خواهد بود. از حیث  مذکور عی در ایران در دو دولتاجتما توسعه متغیرواب

عی  بررسی اینهاي نظري دردبنیا گوي تعمیم توسعه سیاسی و توسعه اجتما زال ا
ستفاده کرده گوي نظري اولویت ایم. ا هاي توسعه اقتصادي، سیاسی،  در این ال

عی  گر کامالً متفاوت درك میااجتما شور دی شور به ک ک ک د. ز ی فرضیه  شون
عی در هر دو دولت ب پژوهش آمار و ارقام معتبرجهانی توسعه اجتما ا توجه به 

کرد  ر رفرم و اصالحات جهانی و روی کرد خاتمی مبتنی ب ادامه یافت، روی
شه احمدي ر اندی ژاد مبتنی ب هاي  . بررسیباشد میهاي بومی و محلی بود،  ن
سه عی دولت مقای سترهاي توسعه اجتما شان داد ب کرد ها با توجه به روی اي ن

د متفاوت باشد. ها می دولت  توان
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 مسأله یانب و دمهمق
و ساختاري  ساز از نظر شکلیاز فرآیندهاي دوران 2و توسعه 1شدنگفتمان جهانی دو

 اند وشدن را پیدا کرده نهبه تازگی شرایط الزم براي نهادی شناخته شده که در قرن بیستم
بندي،  اساس این صورت اند. برمورد توجه چندانی قرار نگرفته ي علّی با همکنون در رابطهتا

 را ثیرات گوناگونیأت هم در یک کشور هاند عالوه بر کشورها بر دولتتواشدن میجهانی
ها، خط م به این سؤال مهم پاسخ دهیم که آیا سیاستخواهیاین مقاله می داشته باشد. در

آن همگام  شدن جهانیتاي نژاد در راسعملکردهاي دو دولت خاتمی و احمديها و مشی
ها و اصول عقیدتی انقالب بوده است یا با ادبیات ویژه خود در عین حفظ نسبی ارزش

 است؟  اسالمی به شکل متقاطع با آن حرکت کرده
عزت، «زدایی را در چارچوب ولت سید محمد خاتمی سیاست تنشد در این زمینه
انداز بیست سند چشم«در  ارائه داد. این عبارت هدف گونه را دقیقاً» حکمت و مصلحت

مؤثر با  يعبارتی تعامل سازندهکنیم. بهمشاهده می» سالمی ایراني نظام جمهوري اساله
این دوره شاهد هستیم که البته از جهان بر اساس اصول عزّت، حکمت و مصلحت را در 

هایی نشان از طراحی و اجراي سیاست سایر بندهاي آن مستقل نیست. کاربرد چنین واژه
 ها را دارد. اساس استقالل رأي و حل نشدن در سایر جریان خارجی کشور بر

را در فرآیند توسعه کمرنگ کرد، عالوه بر » دولت ملی«گفتمان دولت خاتمی نقش 
بسیاري ، اي در این دوره مطرح شدرایانهها و راهبردهاي غیر بومی و وابسته گئورياینکه ت

سازي مسائل مرتبط با نمایی و برجستهمعضالت واقعی جامعه با بزرگو از مسائل اصلی 
ایران نادیده گرفته شد و یا در  يعنوان نیازهاي واقعی جامعهشدن به جهانیفرآیندهاي 

گرفته نشد.  ي اساسی براي آن در نظرشد و فکر و برنامهرانده می کمترین حالت به حاشیه
حالی بود  ي فعالیت خود پایان داد و این دربه دوره 1384سرانجام این دولت در تابستان 

 ظهور دولت ملی در عصر«نژاد با رویکرد و سیاست دیگري تحت عنوان احمدي که
عنوان رئیس دولت نهم و دهم عدم بهبر روي کار آمد. او  1384در سال » شدن جهانی

متفاوت  کامالً یعنی دیدگاهی» شدن جهانیهضم و ادغام در روند «اعتقاد خود را نسبت به 
 کند.عنوان میرئیس دولت هفتم و هشتم  با

1 globalization 
2 development 
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تحصیل فرهنگ، تحمیل ادبیات و  شدن جهانیسازي را در فرآیند نژاد جهانیاحمدي
ي  داند که در واقع تضمین تداوم سلطه بر همهها میي ملتیک نوع زندگی خاص بر همه

 یر و غنی است. جهان و حفظ فاصله بین کشورهاي فق
بسیار کارساز » ملیدولت «عدم نفوذ تصمیمات دولت را در افول نقش  نژاد احمدي

را در مقابله با روند سرزمین  شدن جهانیدر عصر  نژاد احمديحرکت  نقطهو این  داندمی
دیدگاه او در این زمینه با دیدگاه خاتمی رئیس دولت هفتم و هشتم  ،دهدمی زدایی قرار

از  شدن جهانیاجتماعی را در روند  يمشارکت در توسعه نژاد احمدي .کامالً متفاوت است
دو متفاوت  این پژوهش با علم به رویکردهاي. داندمی» ایرانی«و پایگاه » ایران«خاستگاه 

در ط اشتراك و افتراق اي به بررسی نقاا استفاده از روش مقایسهب نسبت به این روند دولت
گیري مطلوب در این رابطه خواهد سپس به تحلیل آماري و نتیجهاین زمینه پرداخته و 

 پرداخت.
 

 پیشینه پژوهش
ي پژوهش در این است که نشان دهد پژوهش حاضر در بستر اهمیت نگارش پیشینه

 ,Seyed Emami( طالعات قبلی بنا نهاده شده استاي از تحقیقات و مطیف گسترده
2008: 133-134.( 

اخیر ذهن بسیاري از اندیشمندان  ي اي است که در طول چند دههمقوله شدن جهانی
اعی به خود مشغول کرده مختلف اقتصادي، سیاسی، اجتم ي و کارشناسان را در حیطه

ابعاد اقتصادي، اجتماعی، هاي ارتباطی پیشرفت فناوري با روند طبیعی خودو  است
ها با انواع تر شدن انسانفرهنگی و سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است و باعث نزدیک

 هایشان از نظر نژاد، ملیت، رنگ و مرز جغرافیایی شده است. تفاوت
با توجه به منابع متنوع اعم از کتب و مقاالت متعدد و حتی ترجمه شده به زبان 

شدن بر توسعه بندي را بر حسب ذوق و سلیقه به تأثیر جهانیتقسیم اگر بخواهیم فارسی
، Kery ،Dunlup ،Harbisonتوان به نویسندگانی ماند به شکل عام آن انجام دهیم می

Bell پردازانی مانند نظریه. ، نیکالس لوهمان اشاره کردBurton ،Gilpin  وRosena  از
انداز لوهان چشممارشال مک و افرادي مانند انددیدگاه سیاسی به این موضوع پرداخته

و )؛ Mclohan, 1964:83( داشته است شدن جهانیي فرهنگی و ارتباطی نسبت به مقوله
دیدگاهی مستقل  رونالد رابرتسون و مالکوم واترز ).Giddens, 1990:83( یا  آنتونی گیدنز
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 ,Robertson( اندارائه کردهاند و آثار جامعی هم از خود و پویا نسبت به این موضوع داشته
1992:92(.     
 کنیم: در ایران متفکرینی ماننداز آثار ایرانی می مقدمه اقدام به معرفی سه مورددر 

ها به ها و راه حلچالشـ  شدن جهانیدر کتاب خود با عنوان ایران و ، )1387( القلمسریع
سیاسی داخلی ـ  تار اجتماعیهاي اجتماعی نخبگان سیاسی و ساخبررسی باورها و پایگاه

 ي عنوان مرحلهبه شدن جهانیتاریخی مسائل ایران و بررسی روند ـ  در قالب فهم خطی
الملل با تحلیلی مبنی بر داري در ساختار قدرت و ثروت نظام بینجدید نظام سرمایه
 المللی ایران پرداخته است.شناخت محیط بین

در کتابش با ، )1385( نظر در این زمینهصاحبنیا از نویسندگان این مقاله و شهرام
شدن بر تغییر هاي جهانیشدن و دموکراسی در ایران به بررسی تأثیر شاخصعنوان جهانی
عواملی مانند وضعیت احزاب،  نیاشهرام هاي دموکراسی پرداخته است.اخصو نوسان ش

سیاسی را که هر گیري و چرخش قدرت جایگاه مطبوعات، چگونگی انتخاب و روند تصمیم
تواند تحت تأثیر عوامل جهانی و نشانگر وضعیت دموکراتیزاسیون ایران باشد را یک می

 مورد بررسی قرار داده است. 
)در قالب مقاالت مختلف به بررسی 1382( پیامدها ها و: برداشتشدن جهانیکتاب 

 ي لل و در حوزهالمدر روابط بین ، پیامدهاي کالن آنشدن جهانیبرداشت هاي مختلف از 
جغرافیایی اعم از خاورمیانه و ایران با موضوعات مشخصی مانند انرژي و اوپک پرداخته 

 است.
هاي انجام شده که چند نمونه از آنها را نام بردیم از این نظر این پژوهش با پژوهش

 مهم بر ي هعنوان متغیر مستقل و کلیدواژبه شدن جهانیمتفاوت است که به بررسی تأثیر 
تحلیلی را در  ي عنوان متغیر وابسته پرداخته است و مطالعهاجتماعی ایران به ي روي توسعه

 هاي متفاوت و چگونگیبا توجه به دیدگاهاي از نوع علّی پیش گرفته که ارزش مقایسه
نژاد را دارد چرا که از  اجتماعی در دو دولت خاتمی و احمدي ي بر توسعه شدن جهانی تأثیر

گیري شاخص کشورها نمود بیشتري یافت اندازه شدن جهانیسنجش میزان وقتی مبحث 
کند به خود گرفت. این مقاله تالش می با ابعاد مختلف آن قوت بیشتري شدن جهانی

دو دولت از این روند  ي اجتماعی را به شکل مقایسه شدن جهانیثیر ایران از أموضوع ت
ها تا چه اندازه ها و خط مشی دولتگیريبررسی نموده تا به این نتیجه برسد که تصمیم

 تأثیرگذار باشد. شدن جهانیاجتماعی همگام با روند  ي توسعه تواند بر مسیرمی
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 نگاري پژوهشانگاره
و مفاهیم محوري پژوهش،  هانیاز است تا انگاره یپیش از ورود به هر بحث علم

تا فهم روشن و دقیقی  )Seyed Emami, 2008:162( مورد دقت نظر قرار گیردتعریف و 
ن مهم ابتدا به تعریف روش . با توجه به ایکار رفته در پژوهش به دست آیده از مفاهیم ب

 .پردازیمدر این رابطه می نژاد احمدي، توسعه، دولت خاتمی و شدن جهانیاي، مقایسه
 
سه -1  اي روش بررسی مقای

اي از ا با زیر مجموعههاي راهی براي مطالعه و بررسی انواع تنوعروش مقایسه
براي استنباط علمی شده از موارد انتخاب  اي معین ها در مجموعه ها و تفاوت شباهت

ماعی هاي اجت ي پدیدهها ها و تفاوت مند شباهت نظام ي توصیفی و یا علی از طریق مقایسه
ر مقایسه د سازي اطالعات و به دست آوردن متغیرهاي قابل با یکدیگر است که براي همگن

الملل ). از وقتی مطالعات بینManouchehri, 2008:256( شودسطح جهانی استفاده می
اي نسبت به آن هم بررسی مقایسه طرح شد،ان مباحث روز معنوبه شدن جهانیو یا مبحث 

عنوان مثال در این پژوهش بررسی دو دولت خاتمی د توجه و عالقمندي قرار گرفت. بهمور
اجتماعی ایران براي  ي اجتماعی بر توسعه شدن جهانیغیر ده از متبا استفا نژاد احمديو 

دو یا چند گروه  يبر مقایسه نیاي مبروش مقایسه فرضیه آزمایی مد نظر قرار گرفته است.
تواند بر روي ضوع مقایسه هستند. این مقایسه میو یا جامعه و حتی فرد است که مو

اي ضروري نیست موارد در بررسی مقایسه ،هاي مختلف صورت گیردگروهی خاص در زمان
کشورها یا جوامع باشند. چه بسا در این پژوهش دو دولت در یک جامعه  مورد مطالعه حتماً

مورد بررسی قرار خواهند گرفت که این مفهوم در زبان فارسی روش تطبیقی خوانده 
از یک ي معدود اي تعداد). هدف آن بررسی مقایسهSaroukhani, 2006:40( شود می

 ).Taheri, 2005:19( ي وسیع از واحدها استمتغیر در یک نمونه
کشور یا اجتماعی یک  هاي سیاسی وتوصیف پدیده اي مقایسهاولین هدف روش 

بندي است که ر مهم است. هدف دوم این روش طبقهبسیا ،توصیف خوب ها در قالبکشور
اساس آن  معیار شروع کرد و برتوان با بندي را میکند. طبقهتر میداده ها را شفاف

را معیار در نظر گرفتیم و از میان  شدن جهانیدر این مقاله  بندي را انجام داد مثالً طبقه
اجتماعی  ي ثیر این روند بر توسعهأتا به ت ایماجتماعی را برگزیده ي ابعاد توسعه، توسعه

فرضیه آزمایی  اي همقایسبندي مناسبی را انجام دهیم. هدف سوم روش پرداخته و طبقه
است که در این پژوهش با تببین و بررسی به فرضیه آزمایی موضوع مورد بحث خواهیم 
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عنوان مثال در این پژوهش با بینی است. بهاي پیش مقایسهپرداخت. هدف آخر روش 
اجتماعی نسبت  ي ثیر این روند بر روي توسعهأبینی تاجتماعی به پیش شدن جهانیبررسی 
چند ممکن است شان خواهیم پرداخت. هر ي پیش رو با رویکردهاي اجتماعیاهبه دولت

بینی پرداخته نشود در هر صورت این روند در ها در نهایت به پیشدر بسیاري از پژوهش
 ).Manouchehri, 2008:261( شوداي بر حسب احتماالت بیان می مقایسهسیاست 

 ،بهره گیردر مواردي از نوع علی و د اي مقایسهه بر آن است تا از روش این مقال
هاي احتمالی یک پدیده را با در نظر روش با توجه به متغیر وابسته علتپژوهشگر در این 
ی آن پی ببرد. در بعضی موارد کند تا به علت احتمالآن بررسی می يقرار دادن گذشته

به  شدن جهانی عنوان مثال در این مقالهها ممکن است قابل دستکاري هم نباشند. بهعلت
انند هایی مثیراتش بر روي مصداقأهایی برخوردار است که تعنوان متغیر مستقل از ویژگی
ها نیز تناپذیر است. یعنی این فرآیند از مجراي ساختار دولتوسعه خیلی از مواقع اجتناب

ها و هاي دو دولت شاخصها و محدودیتاین مقاله با بررسی اجمالی فرصت در گذرد.می
اند که بیانگر میزان تطبیق آنها با روند هایی مورد بررسی قرار گرفتهاخصزیر ش
است. جامعه با این تغییرات متحول شده است و تغییرات اجتماعی با توجه به  شدن جهانی

این دو روش در  هشود. تفاوت عمدف مردم دیده میموضوع مقاله در ابعاد زندگی مختل
باشد که پژوهشگر با رد و یا مستقل و وابسته می یرهايتجزیه و تحلیل علیت بین متغ

 ,Taheri( پردازدروابط علت و معلولی می یید یا ردأهاي آماري به تید فرضیأت
2005:192.( 

مکانی  ي آن از نظردهد که اجزاموردي را مد نظر قرار می ي هاین پژوهش مطالع
ر دو روند زمانی ترتیب دبه  ژادن احمدياز نظر زمانی دو دولت خاتمی و و  کشور ایران
گیرد. این نوع رصد کردن برمی را در 1392 تا 1384و  1384 تا 1376هاي مابین سال
 اي مقایسهکند که روش کی و مارش داللت مینظر زمانی و مکانی بر دیدگاه مک موردي از

حد زمانی و دانند بلکه مصداق کوچکی از مقایسه در واي کشورها نمیرا محدود به مقایسه
  ).Mc Karti and Marsh, 2005:281( گیرندانی را براي آن در نظر میمک

با و  کندارتباط برقرار می يونی توسعهبه نوعی میان دیدگاه درونی و بر این شیوه
سیاست  ي گیري آنها در عرصهها و جهتولتتوجه به شرایط درونی و برونی و روش د

ها بر نوع گفتمان دولت هی مهم هستیم. این تغییرخارجی شاهد تغییرات جزئی و گا
مصداق خوبی در این رابطه مقاله  حوریتاجتماعی با توجه به م ي سعهسطوح ملی و تو

اجتماعی  شدن جهانیایران است. در این پژوهش  ما ياس موضوع مطالعه. بر این اساست
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 نژاد احمديلت خاتمی و ي اجتماعی دو دویر مستقل و واحد تحلیل آن توسعهعنوان متغبه
کف در  شدن جهانیهاي با توجه به دسترس بودن داده. هاي وابسته هستندنوان متغیرعبه

 این رابطه و رصد شاخص اجتماعی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

 شدن جهانی -2
میت خاصی عنوان متغیر مستقل و مفهوم کلیدي در این پژوهش، از اهبه شدن جهانی

است. این عبارت  Globalizationي التین معادل واژه شدن جهانیي واژه است. رخوردارب
ي زمین و جهان است. براي نخستین بار در به معناي کره Globeي التین برگرفته از واژه

این واژه را در  1961وارد ادبیات روز شد و فرهنگ لغت وبستر در سال  1960ي اوایل دهه
ي نود میالدي ي علمی از اوایل دههعنوان یک پدیدهین واژه بهي خود جاي داد. امجموعه

  ).Akhavan Zanjani, 2007:47( مورد توجه جدي پژوهشگران قرار گرفت
 ي آوري اطالعات، واژهي ارتباطات و فنهاي سریع در حوزهبه تدریج با پیشرفت

سی، اقتصادي و رد مباحث سیاوا 1980 ي اهمیتی روزافزون یافت و از دهه شدن جهانی
 Internationalizationالمللی شدن هاي بینشناختی شد و به مرور جایگزین واژه جامعه

به تغییر یا دگرگونی در  شدن جهانیگردید.  Transnationalizationو فراملی شدن 
 ي کند که جوامع دور را به یکدیگر مرتبط ساخته و دامنهسطح سازماندهی بشري اشاره می

دهد. با استفاده از هاي جهان را گسترش میابط قدرت در سراسر مناطق و قارهدسترسی رو
را فرآیندي مبتنی بر سرعت زمان همراه با  شدن جهانیتوان مینظران آراي صاحب

واحد جهانی به شکل خودجوش  تأثیرگذاري بر کل دنیا دانست که افراد در یک جامعه
هاي جغرافیایی ژئوپلتیک و جغرافیاي دودیتشوند و در نتیجه بسیاري از محادغام می

هاي اجتماعی شوند. شاخصتر میسیاسی همراه با تعلقات اجتماعی و فرهنگی کمرنگ
هاي ها، تنوع و گوناگونی گروهمواردي اعم از تحرك اجتماعی و رشد مهاجرت شدن جهانی

مختلف هاي مختلف قومی و محلی، افزایش سرعت ارتباطات مردمی و کاهش هزینه
ها را در بر ارتباطی و در نهایت باز شدن فضاي جدید به روي افراد فارغ از نقش دولت

 گیرد. می
 

 توسعه  -3
این پژوهش از مفاهیم به روز و مهمی براي نشان  ي عنوان متغیر وابستهتوسعه به

دادن وضعیت جوامع از نظر اقتصادي، میزان نابرابري، وضعیت نیروي انسانی، وضعیت 
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شود. این مفهوم عالوه بر اهداف کمی اسی و اجتماعی جامعه با این مفهوم سنجیده میسی
و کیفی براي نشان دادن میزان پیشرفت در ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

م با رشد خوداتکایی أدار توتوسعه فرآیندي جهت ).Farhag, 1992:61( شودمی استفاده
 افتد.پی اتفاق می حال توسعه در هر زمان و مکانی پی دردر  ي است که از درون جامعه

 نظران آراي صاحب تواند سنجیده شود. با استفاده ازنیز می اي مقایسهبا مفهوم  این فرآیند
هاي اه با اهداف کمی و کیفی در زمینهبر تغییراتی همر نیتوان توسعه را فرآیندي مب می

هبود کیفیت زندگی افراد ت که در نهایت به باقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانس
ها،  ها، نگرشتماعی دگرگونی در طرز تفکر، ارزشاج ي انجامد. توسعهابعاد آن می ي در همه

اجتماعی  ي کند. بر این اساس توسعه یجاد میهاي اجتماعی را در جامعه ا رفتارها و نقش
اي رسیدن به اهداف جمعی ماع براجت ي ت که مستلزم حضور مردم در صحنهفرآیندي اس

تر  باشد. بهتر است در این فرآیند افراد به ترکیب نیازهاي فردي خود با نیازهاي گستردهمی
اجتماعی را همراه با  ي عه حاکم سازند تا فرآیند توسعهاجتماعی پرداخته و نظمی را بر جام

عی اجتما ي عههاي توسدانند. شاخصمفاهیمی مانند عدالت، برابري و آزادي نمایان گر
مواردي اعم از مشارکت اجتماعی، وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، باال رفتن سطح 

ها را در انسجام درون گروهی و ادغام اقلیتبهداشت و آموزش و پرورش، افزایش اعتماد و 
 گیرد.بر می

   
 دولت سید محمد خاتمی 

 نظام جمهوري اسالمی ایران هاي هفتم و هشتمدولت خاتمی مشتمل بر دولت
ایران را در اختیار کامل  ي مجریه ي توانست قوه طلبجناح اصالحدر این مدت  باشد می

هاي تدول به طول انجامید. 1384مرداد  12تا  1376مرداد  12داشته باشد که از تاریخ 
 عنوان کرده بودند. نهادهاي مدنیو تقویت  سیاسی ي توسعهخاتمی شعار اصلیشان را 

 9/9آغاز کار دولت خاتمی با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهاي ارزي حاصل به 
جهت رفع کسري بودجه به افزایش تورم  بانک مرکزيمیلیارد دالر همراه شد. استقراض از 

درصد کاهش یافت.  13انجامید که به تدریج به حدود  1378درصد در سال  20به بیش از 
سازي نرخ ارز را به اجرا درآورد که با موفقیت همراه بود. دولت در این زمان سیاست یکسان

هاي خارجی کمک نمود. رویکرد خاص صد به کاهش بدهیدر 6رشد اقتصادي بیش از 
دولت نسبت به تحوالت داخلی و خارجی منجر به حوادثی شد که اهم آن عبارت است از: 

ها، تحول جدي در روابط ی و مطبوعاتی در جامعه و دانشگاهایجاد فضاي بازتر سیاس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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تیر 18سپتامبر، وقایع  11 اي، حوادثهاي زنجیرهبه ویژه با کشورهاي اروپایی، قتلخارجی 
 ي آمریکا به عراق، برگزاري نخستین دوره ي آمریکا به افغانستان و حمله ي ، حمله1378

یشترین رشد اقتصادي انتخابات شوراهاي اسالمی شهر و روستا بعد از انقالب، ثبت رکورد ب
دن آن به هاي جمهوري اسالمی، اجراي موفق پایین آوردن نرخ تورم و رساندر میان دولت

 نرخی کردن ارز. % و اجراي موفق تک10م رق
 

  نژاد احمديدولت محمود 
آغاز شد و او ششمین  1384مرداد  12در  نژادمديمحمود احریاست جمهوري 

در  اکبر هاشمی رفسنجانیهنگام پیروزي بر  نژاد احمديشد.  ایران جمهوري اسالمی رئیس
انتخابات بود. وي در پی  شهردار تهران، 1384انتخابات ریاست جمهوري ایران در سال 

رسید در حالی که  ریاست جمهوريبراي بار دوم به  1388جمهوري ایران در سال  ریاست
رقبایی چون میر حسین موسوي، مهدي کروبی و محسن رضایی با وي به رقابت پرداختند.  
رویکرد خاص دولت نسبت به تحوالت داخلی و خارجی منجر به حوادثی شد که اهم آن 

ش جهت اصالح و تغییر این المللی و تالعبارت است از: نارضایتی از ساختار نظام بین
 ي ساختار، اجراي دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی، انسجام و پیشرفت در برنامه

هاي زود بازده، طرح تحول اي ایران، افشاي ماهیت هولوکاست، طرح بنگاهانرژي هسته
 اقتصادي و طرح مسکن مهر.

 
 چارچوب نظري پژوهش 

شناسان و هاي جامعهار نوشتهچیز در آث ، بیش از هرشدن جهانی ي پدیده
پردازان علوم سیاسی و اقتصادي مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. افرادي مانند  نظریه

Martin Albrow ،Ronald Robertson ،Antony Giddens ،Joseph Stiglits ،
Martin Khor ،Samir Amin ،Paul Sweezy  وHarry Magdoff توان نام برد. را می 

در تاریخ «عنوان مثال آلبرو بر این باور است که پردازان بهاین نظریه از میان
مالزمت  شدن جهانیتوان یافت که آخرین آن با ي متمایز را میشناسی پنج مرحله جامعه

و  2گراییگرایی، بومیالمللیملی، بین شناسی، جامعه1گراییشناسی عامدارد: جامعه
توان گفت: بندي آلبرو میبا تأکید بر دوره). Ameli, 2011: 22» (شدن جهانی

1 public sociology 
2 indigenezation 

 
 

                                                 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
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دقیقی از  ي تواند مطالعه، نمیشدن جهانیشناسی معاصر بدون در نظر گرفتن  جامعه
بودن،  جدید از حالت بسته ي عبارتی جامعهمعاصر را ارائه دهد. به ي نهادهاي جامعه

در تعامل  را ملیعوامل ملی و فرا محلی بودن خارج شده است وجغرافیا داشتن، بومی و 
عامل انتقال جدید جامعه به قلمرو فرهنگ،  شدن جهانیداده است.  ر قرارگسترده با یکدیگ

شود که در مقایسه با کل تاریخ گذشته، تمایزهاي اساسی را سیاست و اقتصاد محسوب می
است » صنعت ارتباطات جهانی«ترین این تمایزها، ظهور به وجود آورده است. یکی از مهم

ي ي گذشته ههم«معاصر را با  ي تحوالت عظیمی در جهان معاصر شده و جامعه أمنش که
اي است که از آن با تعابیر مختلفی همچون، عصر متمایز کرده است. این دوره، دوره» تاریخ
)، عصر اتمی Mcculough, 1998)، عصر الکترونیکی، (Dickson, 2002( 1فضا

)Larence, 2005( 2)، عصر خورشیديEnergysociety, 1954(عصر انفجار اطالعات ، 
)Castells, 2016،( ارتباطات يدوره )Betts, 1994( ي دهکده« لوهانو یا به تعبیر مک

 ). Ameli, 2011:22شود (یاد می» جهانی
ترین را مانند آشکارترین و پیچیده شدن جهانیشناس عنوان یک جامعهگیدنز هم به

دانسته و آن را با تئوري » پیامد مدرنیزاسیون«د و یا ي تجد ي عالی مرحله ي جنبه
کنش از دور و «و » شدن روابط اجتماعی در سطح جهان فشرده« ي اجتماعی خود درباره

جدایی فضا «زمان، یا  ـ سنتی فضا ي بر هم خوردن نظم و رابطه ي که به واسطه» 3با فاصله
ن مدرنیته را که عبارتند از: نظام سازد. او چهار رکممکن شده است، مرتبط می» 4و زمان
متجانس  ي گرایی، نظارت و کنترل و قدرت نظامی را به چهار مقولهداري، صنعتیسرمایه

زند. که عبارتند از: اقتصاد دهند پیوند میرا تشکیل می شدن جهانیدیگر که ابعاد 
ی نظامی المللی کار، سیستم دولت، ملت، نظام جهانداري جهانی، تقسیم بین سرمایه

)Giddens, 1999:35.( 
یک واقعیت است و در حال حاضر وجود دارد چرا که در  شدن جهانینویسد: گیدنز می

ها، ماهیت اقتصادها و بیشتر ساخت دولت شدن جهانیحال تغییر دادن همه چیز است. 
 ).Ibid:35( سازدنهادهاي اساسی را معقول می

و  شدن جهانی ي کران پیشرو در زمینهعنوان یکی از متفجوزف استیگلیتز هم به
 شدن جهانی اخته شد. از نظر استیگلیتز،این پدیده در اوایل قرن بیست و یکم شن ي آینده

1 space age 
2 solar age 
3 action at distance 
4 distancination of space and time 
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ي کاهش شدید هاي جهان که نتیجهعبارت است از نزدیک شدن کشورها و ملت
و  هاي حمل و نقل، ارتباطات و رفع موانع مصنوعی است که در راه جریان کاالها هزینه

را به خودي  شدن جهانیخدمات، سرمایه، دانش و تا حدودي افراد قرار دارد. استیگلیتز 
را بهتر است عالوه بر ثروتمندان و  شدن جهانیداند. او معتقد است نه خوب و نه بد میخود 

استیگلیتز . در حال توسعه هم در نظر گرفت کشورهاي صنعتی، براي فقرا و کشورهاي
دارد و دیدگاهش معطوف به نقد  شدن جهانیدیدگاهی اقتصادي به  مانند والرشتاین

  ).Sayadi, 2005:29( سیستم و نظام جهانی است
پردازان پارادایم ترین نظریهعنوان یکی از محوريدر این میان رونالد رابرتسون به

بر عالوه بر تأکید بر مفهوم در هم فشردگی جهان و تبدیل آن به مکانی واحد،  شدن جهانی
 ,Rabertson( کندي عطف این فرآیند تأکید میعنوان نقطهآگاهی هم به عنصر

2001:35.( 
تأثیر  شناسی سیاسیجامعه ي عنوان یکی از اندیشمندان حوزهمالکوم واترز به

اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در جوامع مختلف مهم و  ي را در سه حوزه شدن جهانی
سیاسی و اجتماعی  ي داند. تأثیر این پدیده بر توسعهو پژوهش میاساسی و قابل بررسی 

مدارانش متفاوت است و موجودش و رویکرد سیاست ي هر کشور با توجه به شرایط و جامعه
سیاسی و اجتماعی مسلماً به ویژگی و  ي بر توسعه شدن جهانیفهم و بررسی دقیق از تأثیر 

تأثیرات ناشی از  ي طالعهشرایط هر جامعه بستگی دارد. حتی به این دلیل، در م
سیاسی و اجتماعی در ایران الزم است ابتدا به الگویی قابل استفاده  ي بر توسعه شدن جهانی

 ي هاي توسعهدر این زمینه دست پیدا کنیم و سپس به کمک آن چگونگی تغییر شاخص
 را دریافته و شدن جهانیهاي مقاله در اثر تحول شاخص محوریت اجتماعی با توجه به

ها و الگوهاي مختلفی براي فهم تأثیرات حاصل از آن را بسنجیم. در حال حاضر، مدل
اعم از الگوي منشور ملل متحد، الگوي جهان وطنی بر توسعه  شدن جهانیأثیر بیشتر ت

توان نام جتماعی و الگوي نظام جهانی را میسیاسی و ا ي دیوید هلد، الگوي تعمیم توسعه
 برد.

تر است، سیاسی و اجتماعی سازگار ي قیق با مدل تعمیم توسعهاز آنجا که این تح
 کنیم. و از آن در چارچوب نظري تبعیت میضمن توضیح این الگ
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 الگوي تعمیم توسعه سیاسی و اجتماعی
هاي توسعه از نظر سیاسی و اجتماعی در این الگو تاریخ توسعه، مسیر توسعه، اولویت

 ي اقتصادي در اولویت است یا توسعهي آیا توسعه ثالًاز اهمیت بسزایی برخوردار است. م
 مسلماً اهمیت بسزایی در این راستا برخوردار است.هم از  2اجتماعی ي و توسعه 1سیاسی
هاي توسعه در کشورهاي مختلف از یکی به دیگري با توجه به شرایط مختلف اولویت

تار زیربنایی بهتر است به فراگیر با ساخ ي متفاوت باشد. براي بررسی توسعهتواند  می
در  اي توجه کرد. چرا کهدسترسی و نیروي انسانی هر جامعه ظرفیت جامعه، منابع قابل

مل و أقابل ت ،زگار با فرهنگ بومی هر کشور مهمسا ي الگو و مدل توسعه ي بحث توسعه
ي اه ظر فرهنگی، تاریخی، سیاسی، ظرفیتبررسی است. موانع توسعه نیز در هر کشوري از ن

کید أها مورد تها، تمرکز قدرت، چند پارگیمحیطی و بسیاري از وابستگیجغرافیایی، زیست
  ).Bashiriyeh, 2001:73( گیرندقرار می

گیرد، استفاده می اجتماعی را دربر ي بر توسعه شدن جهانیثیر أقاله تاز آنجا که این م
اجتماعی  شدن جهانیف نسبت به هاي کدادهو ي اجتماعی کید بر توسعهأاز این الگو با ت

ترین بسترها براي توسعه ه این که فرهنگ توسعه یکی از مهمبا توجه ب گیرد.صورت می
در  اي توانسته استتا چه حد و اندازه شدن جهانیال پیش رفت که ؤتوان با این ساست می

؟ یدمنفی نسبت به توسعه ایجاد نما حتی علمی و یا، کشورهاي مختلف دیدگاه مثبت
 ي پذیري به اضافههایی مانند وجود فرهنگ برابري، آزادي سیاسی، نظممسلماً شاخص

در یک جامعه اتفاق افتاده  دهد که توسعهگرایی اگر ایجاد شود نشان میگرایی و عقل قانون
 نشان داد این روش پژوهش و بررسی در اي مقایسهروش  ي است. توضیح مجمل درباره

و چارچوب این مقاله هاي مختلف رواج پیدا کرده انسانی ذیل رشته هاي علومحوزه ي همه
 بر نسبت به توسعه را در شدن جهانیها با توجه به روند وضعیت دولت ي هدر اصل مقایس

گیرد و مدل توسعه براي کشورها یکسان نیست، به تعداد کشورهاي مختلف مسیرها و  می
ها نسبی سنجیده تمام برداشت الگو این در سبت به توسعه وجود داردهاي مختلف ن راه
و بهتر است هر کشور با بهترین الگوي خودش از نظر توسعه بررسی و مقایسه  شود می

مدنی، مشارکت اجتماعی، وفاق  ي جامعه ي توان به توسعهعنوان مثال میهب گردد.
 شدن جهانیثیر أتاره کرد. از آنجا که این مقاله اجتماعی، اعتماد و امنیت و فعالیت مدنی اش

1 palitical development 
2 social development 
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کید بر أاستفاده از این الگو با ت، گیردي اجتماعی در برمیه توسعهاجتماعی را نسبت ب
 گیرد.ي اجتماعی صورت میتوسعه
 
  نژاد احمديهاي خاتمی و و خط مشی دولت شدن جهانیروند 

   شدن جهانیاجتماعی خاتمی همگام با روند ـ  خط مشی سیاسی -1
با تعداد زیادي از آراي مردم ایران  1376اتمی در دوم خرداد انتخاب سید محمد خ

 ي ی ـ اجتماعی مهم، تأمل و اندیشهاي سیاسعنوان یک پدیدهدرصد کل آرا، به 70حدود 
ي خاتمی: هاي داخلی اعالم شدهگران و ناظران را برانگیخت. خط مشیبسیاري از تحلیل

، حفظ کرامت انسانی، ایجاد امنیت تساهل و تسامح ی،مدن يحاکمیت قانون، جامعه
اجتماعی، تداوم بازسازي اقتصادي کشور، اعالم حاکمیت قانون، پاسخگو بودن دولت در 

سیاسی و  ي، وفاق جمعی و وحدت ملّی، توسعهپذیريابر مردم، آزادي انتقاد و انتقادبر
کُندي، این در حالی است که  د.حمایت از تشکیل احزاب سیاسی را به خود اختصاص دا

اي موارد تیرگی در روابط با برخی کشورهاي اسالمی مانند برخی پاره رکود و حتی در
ي خلیج فارس، الجزایر، مصر، ترکیه و مانند آن و تیرگی روابط با تمام کشورهاي حوزه

سردي روابط با کشورهاي کشورهاي اروپا به ویژه آلمان، انگلیس و فرانسه، نروژ، اتریش، 
گر مانند ژاپن یا حتی تیرگی روابط با کشورهاي دور دستی مانند آرژانتین، دی يپیشرفته

سردي نسبی روابط با بعضی از دوستان با سابقه و اجماع نسبی دیگران در مورد عدم 
تشکیل  1376هایی از مشکالت سیاست خارجی ما را در اوایل سال حمایت از ایران، بخش

و  هاوي تمدنخارجی مبتنی بر گفت و گسیاست  ).Aminzadeh, 2001:91داد (می
حکمت و مصلحت، سیاست  زدایی در چهارچوب عزت،ارتقاي منزلت کشور، سیاست تنش

اي منزوي به ورهاي جهان، تبدیل ایران از چهرهبر گسترش روابط با تمام کش نیخارجی مب
ها در گروه ماعی افزایش فعالیت احزاب واجت ي فعال و مثبت و از نظر توسعه مالًصورت کا

ها، و ایده دولت خاتمی، شکوفایی مطبوعات و فراهم شدن فضایی باز براي بیان تفکرات
هاي سیاسی داخلی و خط مشی مدنی و رشد فرهنگ سیاسی ي تولید ادبیات جامعه

  خارجی خاتمی را در این دوره به خود اختصاص داد.
 

 شدن جهانید همگام با رون نژاد احمدياجتماعی ـ  خط مشی سیاسی -2
نژاد در پیروزي محمود احمدي ي دولت نهم جمهوري اسالمی ایران در نتیجه

 12رسماً آغاز و در  84مرداد  12این دولت از تاریخ  روي کار آمد. 1384تیر  3انتخابات 

 
 



 164 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

متن  1384مرداد  25 نژاد در تاریخاحمدي. با شروع دولت دهم پایان یافت 88مرداد 
» دولت مهر«یا » دولت مهرورزي«خود را اعالم کرد. او دولت خود را دولت  ي کامل برنامه

 نامید.
در  نژاد احمديپیروزي محمود  ي دولت دهم جمهوري اسالمی ایران در نتیجه

 92مرداد  12الی  88مرداد  12این دولت از تاریخ  روي کار آمد. 88خرداد  22انتخابات 
سیاسی دولت  ین آن گردید. خط مشیبه فعالیت پرداخت و دولت حسن روحانی جایگز

داخلی و جهانی بر اصولی مانند نارضایتی از ساختار نظام  ي در عرصه نژاد احمدي
گرایی اصول المللی و تالش جهت اصالح و تغییر این ساختار، تسلط گفتمان آرمان بین

ز محور بر سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران، تکیه بر دیپلماسی عمومی، استفاده ا
هاي بزرگ و از نظر و یا در حال توسعه در برابر قدرتنیافته ملی کشورهاي توسعه قدرت
بر  نیبومی مب ي عدالت در قالب توسعه ي جتماعی با بیان مفاهیمی بر پایها ي توسعه
کشور و حل  ي ریزي براي ادارهاجتماعی در جهت برنامه ي بومی نسبت به توسعه ي اندیشه

ا تکیه بر دولت و هویت ملی، فت و در مواجهه با تحوالت جدید بمشکالت مردم پیش ر
 ساالري به معناي واقعی پیش رفت.مردم

سریع ایران با تحوالت جهانی نو و دو  ي خواهیم ببینیم وجود مواجههدر این میان می
شان تا چه جتماعیـ ا ي نخبگان و نظام سیاسیبا مجموعه نژاد احمديدولت خاتمی و 

هاي وانستند با این روند همسان شوند و یا از آن فاصله بگیرند. با اشاره به مصداقاندازه ت
هاي به بررسی سنجش شدن جهانیثر از روند أي اجتماعی و متنسبت به توسعه داخلی
 پردازیم: اجتماعی در این رابطه می شدن جهانیآماري 

 
در دولت خاتمی و اجتماعی   شدن اجتماعی نسبت به توسعه هانیبررسی آماري ج

 1کف شدن جهانیهاي سایت با استفاده از داده نژاد احمدي
ثیر متفاوت بر روي کشورهاي مختلف، سنجش میزان أبا ت شدن جهانیفراگیر  روند

ثیرپذیري متفاوت کشورهاي مختلف نسبت به این روند در أبا توجه به ت شدن جهانی
هاي نوان متغیرعررسی نقش دولت بهاین مقاله هدف بدر فت. طالعات جهانی قرار گرم

عنوان متغیر مستقل است. براي به شدن جهانیوابسته در این پژوهش نسبت به روند 
 ي نسبت به توسعه نژاد احمديمی و بررسی عملکرد مشابه و یا متفاوت دو دولت خات

1 Globalization Kof 
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 ي یسهن از یک منبع آماري براي مقاتوااجتماعی ایران مانند بررسی کشورها با یکدیگر می
دو دولت در یک کشور استفاده  ي هاي اجتماعی با توجه به مقایسهخصرشد و نوسان شا

 نمود. 
در سال  Maastricht، 2001در سال  Kearneyاي براي بررسی آماري سه منبع

ها را ابتدا داریم. هر چند کف داده 2002کف را از سال  شدن جهانیهاي و شاخص 2002
قابل دسترس  1970ها را از سال ها دادهموم قرار داد اما بعددر دسترس ع 2002از سال 

 .)Dorhor, 2006:4-5( نمود
 "سیاست خارجی"ي مشهور توسط نشریه 2001شاخص اي تی کرنی در اوایل سال 

هاي چند بعدي لفهؤبراي نخستین بار با توجه به م "یالمللی کرنبین ي دفتر مشاوره"و 
بندي و بر اساس آن به رتبه این فرآیند را تعریف نموده، شاخصی ترکیبی از شدن جهانی

پرداخته است.  شدن جهانیکشورهاي جهان از نظر اقتصادي، سیاسی و فرهنگی همگام با 
محیطی را نسبت ظامی، اجتماعی، ارتباطاتی و زیستهاي سیاسی، نهم شاخص ماستریخت

 کف شدن جهانیاخص ). شAbdollahi, 2009:129( سنجیده است شدن جهانیبه روند 
ي داخته است که فرضیات آن به وسیلهبه بررسی سه بعد اقتصادي، سیاسی و اجتماعی پر

) تشریح گردیده است. نوریس، کوهان و ناي شاخص جهانی 2008( درهر، گاستون و مارتنز
را  شدن جهانیکف را با توجه به در نظر گرفتن سه بعد اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، 

اند که در اي تعریف کردهمیان کنشگران در فواصل میان قارهاي از پیوند ق شبکهفرآیند خل
قادات، سرمایه و خدمات ها شامل مردم، اطالعات و اعتوسیع و متنوعی از جریان ي محدوده

 ي کف همواره به ادامه شدن جهانی). شاخص Kelarc, 2000:86-108( شودمتبلور می
از سال هاي گذشته اخته و با دسترس قرار دادن آماردها پرروند سنجش آماري شاخص

ه بر تعداد کشورها افزوده شده تر نموده و هر چه جلوتر آمدطیف زمانی را گسترده 1970
د بررسی قرار داده و این کشور را مور 200بیش از  که در حال حاضر تقریباً طوريبه

ه است. به این ترتیب بررسی وسیع را از منظر سنجش آماري در دسترس قرار داد ي دامنه
موردي  ي در درون یک کشور به شکل مطالعه ها راکشورها و حتی دولت اي مقایسه
 شدن جهانیثیر أقاله تپذیر نموده است. از آنجا که مبناي بررسی و مقایسه در این م امکان

 نشد جهانیثیر با أاین ت د،گیرمی بر ا درر نژاد احمديدو دولت خاتمی و بر توسعه 
عنوان قرار گرفته و از آنها به اجتماعی مورد بررسی ي وسعهاجتماعی نسبت به ت

 تفضیلی استفاده خواهد شد.  ي هایی براي تحلیل مطالعه مصداق
اجتماعی را با سه زیر شاخص تعامل و  شدن جهانی  شاخصکف  شدن جهانیهاي داده
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اده گیري قرار دمورد سنجش و اندازه 3و مجاورت فرهنگی 2، گردش اطالعات1ارتباط فردي
عنوان سنجه ها و متغیرهاي ریزتري بهها بر حسب اندکساست. هر کدام از این زیرشاخص

اند. زیر شاخص تعامل و ارتباط فردي بر حسب مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته
دشگري ، گر5، نقل و انتقاالت مالی4المللیهایی مانند ترافیک مکالمات بین اندکس

و مراسالت پستی  7عنوان درصدي از کل جمعیت)به( ، جمعیت خارجی6المللی بین
هایی مانند میزان استفاده هاي مربوط به جریان اطالعات بر حسب اندکس، داده8المللی بین

، 9نفر جمعیت 1000نفر جمعیت، کاربران اینترنت مابین هر  1000از اینترنت مابین هر 
ما  ، استفاده از رادیو11ها، تجارت روزنامه10نفر جمعیت 1000ن هر تلویزیون کابلی مابی

هایی هاي مربوط به مجاورت فرهنگی بر حسب اندکسنفر جمعیت، داده 1000بین هر 
اند. سنجیده شده 13، مقدار سرانه و تجارت کتاب12هاي مک دونالدمانند تعداد رستوران

تبدیل کرده که مقدار  1-100ی از هر یک از متغیرها را به شاخص ي کف براي محاسبه
هاي شود. این دادهحداقل ارزش محسوب می 1باالترین ارزش براي هر متغیر و  100

گردد. براي سنجش گردآوري شده به صورت ساالنه در پایان هر سال محاسبه و ارائه می

10عددي  ي محاسبه از رابطه
minVminV

minVVi
×

−
، i کشور مقدار متغیر براي viکه در آن  −

vmax  ،باالترین مقدار متغیر در بین کشورهاvmin  کمترین مقدار در بین کشورها
 شدن جهانیمیزان  ي دهنده). عدد به دست آمده نشانAbdollahi, 2009:126( باشد می

اجتماعی دو دولت  ي ثیر آن بر روند توسعهأمقاله و تاجتماعی با توجه به موضوع این 
 باشد. یم نژاد احمديخاتمی و 

 

1 data on personal contact 
2 data on information flows 
3 data on cultural proximity 
4 telephon traffic 
5 trancfers (percent of gdp) 
6 international tourism 
7 foreign population (percent of total population) 
8 international letters (per capita) 
9 internet users (per 1000 people) 
10 television (per 1000 people) 
11 trade in newspapers (percent of gdp) 
12 number of mcdonald's restaurants (per capital) 
13 trade in books (percent of gdp) 
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 اجتماعی در دولت خاتمی شدن جهانیوضعیت 
هاي آن یعنی اجتماعی و سپس زیر شاخص شدن جهانیابتدا به بررسی وضعیت 

پردازیم: تعامل و ارتباط فردي، گردش اطالعات و مجاورت فرهنگی در دولت خاتمی می
ال ، در س76/20؛ )1376(1997اجتماعی در دولت خاتمی در سال  شدن جهانیشاخص 

، 57/24؛ )1379(2000، در سال 31/23؛ )1378(1999، در سال 99/21؛ )1377(1998
؛ )1382(2003، در سال 29/27؛ )1381(2002، در سال 81/24؛ )1380(2001در سال 

اجتماعی  شدن جهانیدرصد بوده است. شاخص  62/29؛ )1383(2004و در سال  12/28
سال روند  8درصد در مدت  86/8 ،1383تا پایان سال  1376در دولت خاتمی از سال 

 ).1 (نمودار رشد صعودي را داشته است
 

 
 

 شدن اجتماعی در دولت خاتمیوضعیت جهانی :1نمودار 
Figure 1: The Situation of Social Globalization in Khatami's 

Government (www.Globalization.ethz.ch) 
 
 یتعامل و ارتباط فردي در دولت خاتم -1

اجتماعی است. این زیر  شدن جهانیهاي تعامل و ارتباط فردي یکی از زیرشاخص
، 94/27؛ )1377(1998، در سال 12/28؛ )1376( 1997شاخص در دولت خاتمی در سال 

؛ )1380(2001، در سال 33/28؛ )1379(2000، در سال 25/28؛ )1378(1999در سال 
و در سال  26/28؛ )1382(2003، در سال 45/28؛ )1381(2002، در سال 13/28

دهد که زیر شاخص تعامل و درصد بوده است. درصدها نشان می 57/28؛ )1383(2004
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روند رشد نزولی را داشته  %18، 1377تا سال  1376سال  ارتباط فردي در دولت خاتمی از
، 1380% روند رشد صعودي را طی کرده و در سال 38، 1379تا سال  1378است، از سال 

، 1381 درصد روند رشد نزولی تجربه کرده و نوسان داشته است و دوباره در سال% 19
% روند رشد نزولی پیدا 19، از 1382، رشد صعودي داشته است ولی در سال % درصد32

% درصد روند رشد صعودي داشته است. درصدها نشان 31، 1383کرده و دوباره در سال 
ولت خاتمی روند رشد نزولی و صعودي را به دهد زیر شاخص تعامل و ارتباط فردي دمی

شکل متناوب داشته است، با در نظر گرفتن این نوسان زیر شاخص تعامل و ارتباط فردي 
 ).2 (نمودار % رشد داشته است71در دولت خاتمی 

 

 
 

 تعامل و ارتباط فردي در دولت خاتمی: 2 نمودار
Figure 2: Interaction and Personal Communication in Khatami's 

Government (www.Globalization.ethz.ch) 
 
 در دولت خاتمی گردش اطالعات -2

اجتماعی گردش اطالعات است که در دولت خاتمی  شدن جهانیدومین زیر شاخص 
؛ )1378(1999، در سال 49/34؛ )1377(1998، در سال 15/31؛ )1376(1997در سال 

، در سال 15/42؛ )1380(2001، در سال 06/41؛ )1379(2000، در سال 49/38
 83/55؛ )1383(2004و در سال  07/52؛ )1382(2003، در سال 18/49؛ )1381(2002

سال  8دهد که زیر شاخص گردش اطالعات در مدت درصد بوده است. درصدها نشان می

http://www.globalization.ethz/
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 ).3 (نمودار درصدي را داشته است 78/24 چشمگیرد رشد صعودي در دولت خاتمی رون
 

 
 

 در دولت خاتمی گردش اطالعات :3 نمودار
Figure 3: Information Flow in Khatami's Government 

(www.Globalization.ethz.ch) 
 
 در دولت خاتمی مجاورت فرهنگی -3

اجتماعی است که در دولت خاتمی  شدن جهانین زیر شاخص مجاورت فرهنگی آخری
؛ )1378(1999، در سال 74/1؛ )1377(1998، در سال 43/1؛ )1376(1997در سال 

، در سال 86/1؛ )1380(2001، در سال 11/2؛ )1379(2000، در سال 12/1
 25/1؛ )1383(2004و در سال  06/1؛ )1382(2003، در سال 49/1؛ )1381(2002

دهد آمار مربوط به رشد مجاورت فرهنگی در دولت وده است. درصدها نشان میدرصد ب
% درصدي داشته است. ولی در سال 31روند رشد صعودي  1377و  1376خاتمی در سال 

به شکل چشمگیر  1379% درصدي را داشته است و در سال 62 روند رشد نزولی 1378
درصدي  05/1از روند رشد نزولی 1382% را داشته است.و تا پایان سال99رشد صعودي 

 % رشد صعودي داشته است. 19، 1383برخوردار بوده است. دوباره در سال 
در  43/1د با در نظر گرفتن این مقدار از نوسان اگر سال اول دولت خاتمی را با درص

% 18روند رشد نزولی  مقایسه نماییم، این زیر شاخص از 25/1و درصد  1383سال 
دهد که شاخص مجاورت فرهنگی در دولت خاتمی است و درصدها نشان میوردار بوده برخ

 
 

http://www.globalization.ethz.c/
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 ).4(نمودار  سال از نوسان برخوردار بوده است 8در مدت 
 

 
 

 در دولت خاتمی مجاورت فرهنگی :4نمودار 
Figure 4: Cultural Proximity in Khatami's Government 

(www.Globalization.ethz.ch) 
 

 نژاد احمدياجتماعی در دولت  شدن جهانیهاي شاخص
، )1384(2005هاي سال نژاد احمدياجتماعی در دولت  شدن جهانیشاخص 

2006)1385،( 2007)1386،( 2008)1387،( 2009)1388،( 2010)1389،( 
نیز مانند دولت  نژاد احمديگیرد. در دولت را در بر می )1391(2012 )،1390(2011

هاي تعامل اجتماعی و سپس زیر شاخص شدن جهانیخاتمی ابتدا به بررسی آماري شاخص 
 .پردازیمگردش اطالعات و مجاورت فرهنگی میو ارتباط فردي، 

 
 نژاد احمدياجتماعی در دولت  شدن جهانیوضعیت 

، 52/29؛ )1384(2005در سال  نژاد احمدياجتماعی در دولت  شدن جهانیشاخص 
؛ )1387(2008سال  در ،48/31؛ )1386(2007، در سال 44/30؛ )1385(2006در سال 

، در سال 82/34؛ )1389(2010، در سال 13/34؛ )1388(2009، در سال 65/32
د بوده است. درصدها نشان درص 40/34؛ )1391(2012و در سال  63/34؛ )1390(2011

تا سال  1384از سال  نژاد احمدياجتماعی در دولت  شدن جهانیدهد که شاخص می
، 1391تا پایان سال  1390رشد صعودي را داشته است. از سالدرصد روند  30/5، 1389

دهد این شاخص در دولت است. درصدها نشان می% روند رشد نزولی را طی کرده 42
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 ).5 (نمودار از نوسان برخوردار بوده است نژاد احمدي
 
 

 
 

 نژاد شدن اجتماعی در دولت احمدي وضعیت جهانی: 5نمودار 
Figure 5: The situation of Social Globalization in Ahmadinejad's 

Government (www.Globalization.ethz.ch) 
 
 نژاد احمديتعامل و ارتباط فردي در دولت  -1

اجتماعی در دولت  شدن جهانیعنوان اولین زیر شاخص تعامل و ارتباط فردي به
در سال  ،12/30؛ )1385(2006، در سال 34/29؛ )1384(2005در سال  نژاد احمدي
، 93/31؛ )1388(2009، در سال 41/31؛ )1387(2008، در سال 13/31؛ )1386(2007

؛ )1391(2012و در سال  18/31؛ )1390(2011، در سال 70/31؛ )1389(2010در سال 
دهد زیر شاخص تعامل و ارتباط فردي در درصد بوده است. درصدها نشان می 72/29

درصد روند رشد صعودي را طی  59/2، 1388ل تا سا 1384از سال  نژاد احمديدولت 
را طی کرده  درصد روند رشد نزولی 21/2، 1391تا پایان سال 1389کرده است و از سال 

 ).6 (نمودار از نوسان برخوردار بوده است دهد این زیر شاخصاست. درصدها نشان می

 
 



 172 99بهار  ،3 شماره ،چهاردهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه 

 
 

 نژاد تعامل و ارتباط فردي در دولت احمدي :6نمودار 
Figure 6: Interaction and Personal Communication In Ahmadinejad's 

Government (www.Globalization.ethz.ch) 
 
 نژاد احمديدر دولت  گردش اطالعات-2

اجتماعی در دولت  شدن جهانیعنوان دومین زیر شاخص گردش اطالعات به
سال  ، در93/56؛ )1385(2006، در سال 02/55؛ )1384(2005در سال  نژاد احمدي
، 60/65؛ )1388(2009، در سال 90/61؛ )1387(2008، در سال 86/58؛ )1386(2007

؛ )1391(2012و در سال  63/67؛ )1390(2011، در سال 76/67؛ )1389(2010در سال 
 1384دهد زیر شاخص گردش اطالعات از سال درصد بوده است. درصدها نشان می 36/68

، 1390رشد صعودي را داشته است. اما در سال  درصد روند 74/12، 1389تا پایان سال 
% را طی کرده 73رشد صعودي  1391% روند رشد نزولی را داشته است و در سال 13

 نژاد احمديسال در دولت  8است. با در نظر داشتن نوسان این زیر شاخص در مدت 
 .)7نمودار ( درصد روند رشد صعودي را داشته است 47/13
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 نژاد در دولت احمدي طالعاتگردش ا :7نمودار 
Figure 7: Circulation of Information in Ahmadinejad's Government 

(www.Globalization.ethz.ch) 
 
 نژاد احمديمجاورت فرهنگی در دولت  -3

اجتماعی در دولت  شدن جهانیعنوان سومین زیر شاخص مجاورت فرهنگی به
، در سال 00/1؛ )1385(2006در سال ، 06/1؛ )1384(2005در سال  نژاد احمدي
، در 06/1؛ )1388(2009، در سال 06/1؛ )1387(2008، در سال 06/1؛ )1386(2007
ز ) نی1391(2012و در سال  12/1؛ )1390(2011، در سال 06/1؛ )1389(2010سال 

دهد زیر شاخص مجاورت فرهنگی در این دولت از سال بوده است. درصدها نشان می 12/1
% رشد 6، 1386% رشد نزولی را داشته است و دوباره در سال 6، 1385پایان سال  تا 1384

عدد و رقم ثابت باقی مانده است. در سال  1389صعودي را طی کرده است و تا پایان سال 
مانده اقیاین رقم ثابت ب 1391% روند رشد صعودي را طی کرده است و در سال 6، 1390

% درصد روند رشد 6مقایسه کنیم این زیر شاخص  1391را با سال  1384است. اگر سال 
دهد این زیر شاخص از تغییر و تحول چشمگیر درصدها نشان می صعودي را داشته است.

 ).8 (نمودار سال برخوردار نبوده است 8در مدت 
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 نژاد مجاورت فرهنگی در دولت احمدي :8 نمودار
Figure 8: Cultural Proximity in Ahmadinejad's Government 

(www.Globalization.ethz.ch) 
 

دو دولت خاتمی و  اجتماعی در شدن جهانیهاي شاخص اي مقایسهبررسی 
 نژاد احمدي

) تا سال 1376(1997اجتماعی در دولت خاتمی سال هاي  شدن جهانیهاي شاخص
 ) را در1391(2012) تا سال 1384(2005هاي سال نژاد احمدي) و در دولت 1383(2004

توانیم سال ز نظر آمار کمی میدو دولت ا ياالنهس يگیرد. براي مقایسهمی بر
 )1377(1998، سال نژاد احمدي) 1384(2005) خاتمی را در برابر سال 1376(1997

خاتمی را در برابر سال  )1379(2000)، سال 1386(2007خاتمی را در برابر سال 
) 1388(2009تمی را در برابر سال ) خا1380(2001، سال نژاد احمدي) 1387(2008

، سال نژاد احمدي) 1389(2010) خاتمی را در برابر سال 1381(2002، سال نژاد احمدي
) 1383(2004، سال نژاد احمدي) 1390(2011خاتمی را در برابر سال  )1382(2003

 ها را با هم مقایسه نماییم.) قرار دهیم و شاخص1391(2012سال خاتمی را در برابر 
 

 نژاد احمدياجتماعی در دو دولت خاتمی و  شدن جهانی مقایسه
) تا پایان سال 1376(1997اجتماعی در دولت خاتمی از سال  شدن جهانیشاخص 

درصدي را داشته است. این  86/8سال روند رشد صعودي  8) در مدت 1383(2004
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درصد  30/5) 1389(2010) تا سال 1384(2005از سال  نژاد احمديشاخص در دولت 
% درصد روند رشد نزولی را 42) 1391(2012رشد صعودي داشته است ولی تا پایان سال 

نسبت به دولت خاتمی از  نژاد احمديداشته است. بنابراین روند رشد این شاخص در دولت 
 ).9 (نمودار نوسان برخوردار بوده است

 
 

 
 

 نژاد مديشدن اجتماعی در دو دولت خاتمی و اح مقایسه جهانی :9نمودار 
Figure 9: Comparison Of Social Globalization in the Two Governments 

of Khatami and Ahmadinejad (www.Globalization.ethz.ch) 
 

 نژاد احمديمقایسه تعامل و ارتباط فردي در دو دولت خاتمی و 
 12/28) از 1376(1997زیر شاخص تعامل و ارتباط فردي در دولت خاتمی در سال 

) رسیده است. میزان رشد این زیر 1383(2004درصد در پایان سال  57/28درصد به 
% 71سال از رشد صعودي  8شاخص در دولت خاتمی به شکل متناوب بوده و در مدت 

) 1384(2005، در سال نژاد احمديدرصدي برخوردار بوده است. این زیر شاخص در دولت 
رشد صعودي داشته است و تا پایان سال  درصد 59/2 ،)1388(2009تا پایان سال 

 ).10(نمودار  رشد نزولی داشته است 21/2 ،)1391(2012
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 نژاد مقایسه تعامل و ارتباط فردي در دو دولت خاتمی و احمدي :10نمودار 
Figure 10: Comparison of Personal Interaction and Relationship in 

Khatami and Ahmadinejad Governments (www.Globalization.ethz.ch) 
 

 نژاد احمديدر دو دولت خاتمی و  گردش اطالعات مقایسه
درصد  15/31) از 1376(1997زیر شاخص گردش اطالعات در دولت خاتمی در سال 

 8) رسیده است. این زیر شاخص در مدت 1383(2004درصد در پایان سال  83/55به 
عودي داشته است. این زیر شاخص در دولت درصد رشد ص 78/24سال در دولت خاتمی 

درصد در سال  36/68درصد به  02/55) از 1384(2005در سال  نژاد احمدي
 47/13سال  8در مدت  نژاد احمدي) رسیده است. این زیر شاخص در دولت 1391(2012

تر و عبارتی روند رشد نسبت به دولت خاتمی مالیمدرصد رشد صعودي را داشته است. به
 ).11 (نمودار تر بوده استهآهست
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 نژاد در دو دولت خاتمی و احمدي مقایسه گردش اطالعات :11نمودار 
Figure 11: Comparison of information flow in Khatami and 

Ahmadinejad governments (www.Globalization.ethz.ch) 
 

 نژاد احمديمقایسه مجاورت فرهنگی در دو دولت خاتمی و 
به  43/1) از 1376(1997شاخص مجاورت فرهنگی در دولت خاتمی در سال زیر 

% روند رشد صعودي را طی 31رسیده است. یعنی  )1377(1998درصد در سال  74/1
% درصد روند رشد نزولی را طی کرده است. 62؛ )1378(1999کرده است. اما تا پایان سال 

گونه که ا طی کرده است. همان% روند رشد صعودي ر99 ؛)1379(2000دوباره تا سال 
درصد روند رشد  05/1 ؛)1382(2003دهد این زیر شاخص دوباره تا نشان می 12 نمودار

% درصد روند رشد صعودي را طی 19 ؛)1383(2004نزولی را طی کرده است. در سال 
) تا پایان 1384(2005از سال  نژاد احمديکرده است. روند رشد این زیر شاخص در دولت 

% روند رشد نزولی را داشته است. یعنی در مقایسه با سال اول دولت 6 ؛)1385(2006 سال
% درصد روند رشد 6؛ )1386(2007خاتمی رشد نزولی را تجربه کرده است. در سال 

همچنان این عدد و رقم ثابت  )1389(2010صعودي را طی کرده است. اما تا پایان سال 
% درصد به روند رشد آن افزوده شده است و تا 6 ؛)1390(2011مانده است و در سال باقی

مانده است. در نهایت آنکه این زیر ) همچنان روند رشد ثابت باقی1391(2012پایان سال 
وضعیت زیر  داشته است.% رشد صعودي 12سال  8در مدت  نژاد احمديشاخص در دولت 

بوده  نژاد احمديولت از نظر روند رشد در دولت خاتمی باالتر از دشاخص مجاورت فرهنگی 
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 ).12 (نمودار است
 
 

 
 

 نژاد مقایسه مجاورت فرهنگی در دو دولت خاتمی و احمدي: 12نمودار 
Figure 12: Comparison of cultural proximity in Khatami and 

Ahmadinejad governments (www.Globalization.ethz.ch) 
 

 شدن جهانیهمگام با روند  نژاد احمديتبیین تحلیل عملکرد دو دولت خاتمی و 
 کید بر وجوه تشابه و تمایزأاجتماعی با ت

 شدن جهانیبه بررسی عملکرد دو دولت نسبت به روند  اي مقایسهمقاله با رویکرد  این
از نظر وجوه تشابه هر دو دولت با توجه به  وجوه تشابه و تمایز پیش رفت.کید بر أبا ت

 عین حال هر دو دولت در اند و دراز رشد برخوردار بوده شدن جهانیآمارها نسبت به روند 
 6و  5 نمودار دولت خاتمی ودر  4و 2 (نمودار اندمواردي روند رشد متناوب را تجربه کرده

). با وجود آمارها و درصدهاي متفاوت هر دودولت نسبت به روند نژاد احمديدر دولت 
این تمایل به  اند ود برخوردار بودههایش از روند رشاجتماعی با زیر شاخص شدن جهانی
از وقتی که  دهد، مخصوصاًدولت با توجه به آمارها نشان می را در هر دو شدن جهانی

ین راستا نسبت کشیده شد و در ا شدن جهانیدر دور دوم دولت خود به سمت  نژاد احمدي
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 شدن جهانیند دهد نوع دولت با روآمارها و درصدها نشان میتر شد. به این روند منعطف
 شدن جهانیمرتبط است. با وجود افتراق بسیار مابین دو دولت هر دو نسبت به متغیر 

ها تی نوسان را در بعضی از زیر شاخصهایش رشد و یا حاجتماعی همراه با زیر شاخص
توان  است. از دیگر نقاط تشابه می ترآهسته نژاد احمدياند و روند رشد در دولت تجربه کرده

ند رو به رشد صعودي هر دو دولت نسبت به زیر شاخص گردش اطالعات اشاره کرد به رو
اند که میزان رشد در پنج سال اول سانی هر دو به سمت رشد حرکت کردهکه بدون هیچ نو

در هر دو دولت مالیم بوده و بعد از آن سرعت رشد در هر دو دولت فزونی بیشتري یافته 
و  2(نمودار  استفزونی در دولت خاتمی چشمگیرتر بوده است، با این تفاوت که این رشد 

المللی و شرایط  در محیط داخلی و بینتواند ناشی از عملکرد دو دولت ). این تفاوت می7
 ها باشد.اجتماعی دولتـ  حاکم بر فضاي سیاسی

هایش در هر به همراه زیر شاخص شدن جهانیاز نظر وجوه تمایز روند رشد شاخص 
اوت از یکدیگر است و سرعت روند رشد صعودي در دولت خاتمی نسبت به دو دولت متف

اجتماعی در دولت  شدن جهانیعنوان مثال رشد شاخص باالتر است. به نژاد احمديدولت 
ندکی با ا نژاد احمديدر دولت  1391و  1390هاي سال خاتمی صعودي بوده اما رشد در

ط نکرده است و یا به رصد رشد سقواین د مهم آن است کهنوسان مواجه گشته است. 
 تر بوده استنرسیده است، فقط روند رشد آهسته تر از سطح دولت قبل از خودپایین

). وجه تمایز دیگر آن که دولت خاتمی در زیر شاخص تعامل و ارتباط فردي 5و  1 (نمودار
در  نژاد احمدينوسان بیشتري را تجربه کرده است، اما دولت  نژاد احمدينسبت به دولت 

). در زیر شاخص مجاورت 6و 2 نمودار( دو سال آخر با اندکی نوسان مواجه بوده است
در حالی است که دولت  فرهنگی نیز دولت خاتمی نوسان بیشتري را داشته است و این

% 6در سال دوم دولت خود رشد نزولی را تجربه کرده است و بعد از آن رشد  نژاد احمدي
% دیگر رشد صعودي داشته است. 6و در سال هفتم دولت خود، صعودي را تجربه کرده 

تفاوت دیگر در این زیر شاخص آن که دولت خاتمی در سال هشتم نسبت به سال اول 
تر در سال هشتم نسبت به سال دولت خود افت درصدي داشته است. اما این درصد پایین

 .)8و  4نمودار ( اتفاق نیفتاده است نژاد احمدياول در دولت 
هر دو دولت با توجه به هایش نشان داد اجتماعی و زیر شاخص شدن جهانیبررسی 

اند، با این تفاوت که خاتمی نسبت به جهانی از روند رشد برخوردار بودهآمارهاي معتبر 
کید أبا ت نژاد احمديپیش رفت و  شدن جهانیاجتماعی همگام با رفرم و اصالحات  يتوسعه
مقایسه نشان  اجتماعی گام برداشت. يحلی نسبت به توسعههاي بومی و مشهبر اندی
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ها در اند تابع رویکردها و عملکرد دولتتواجتماعی می شدن جهانیتفاوت در دهد  می
المللی را بین يانه عرصهگرایخاتمی با نگرشی جهان المللی باشد. مثالًمحیط داخلی و بین

الملل مطرح کرد و در این ر سیاست بینها را ددنو تز گفت و گوي تمدر اختیار گرفت 
اجتماعی بیش  يتالش خاتمی در جهت توسعهتعامل بیشتري پیش رفت. پذیري با رقابت

هاي کید بر اندیشهأبا ت نژاد احمديزا بود. این در حالی است که زا باشد، بروناز اینکه درون
در محیط  شدن جهانیاجتماعی بدون رویکرد  يبومی در دور اول دولت خود به توسعه

اجتماعی، فقر، بیکاري و  يهاي بسیاري را در جهت توسعهدرون پرداخت و تالش
نسبت به دولت خاتمی  نژاد احمديتالش  دهدمقایسه نشان می اجتماعی نمود، هاي آسیب

پذیري کمتري نسبت زایی به خود گرفت و در رقابتزا باشد رنگ درونبیش از آنکه برون
 8در طول مدت  شدن جهانیهاي قرار گرفت به این ترتیب شاخص شدن نیجهابه روند 

مهم آن  يتري برخوردار بوده است. نکتهتر و آهستهسال در این دولت از روند رشد مالیم
تر از آمارها و درصدهاي دولت قبل از خود ن آمارها و درصدها به نسبت پاییناست که ای

تواند ها میداشته است. آمارهاي متفاوت دولت خود راکشیده نشده است و روند رو به رشد 
ها با دولت دهدنشان می شدن جهانیعالوه بر اهمیت محیط درون و برون نسبت به روند 

ارتباط با روند توانند بیان نسبت به محیط درون و برون نمیوجود تفاوت در رویکردهایش
 باشند.   شدن جهانی

 
 گیري بندي و نتیجهجمع

ثیر روند أتاست که به بررسی  اي مقایسههاي ش حاضر از نوع پژوهشپژوه
شناسی سیاسی براي جامعه عنوان مفاهیمی اساسی دراجتماعی به يتوسعه بر شدن جهانی
با ساختار مطلوب  نژاد احمديهاي سیاسی ایران در قالب دو دولت خاتمی و نظام ي مقایسه

بین ین مقاله نشان داد و توسعه در ا شدن نیجهامبحث  اي مقایسهبرآمده است. بررسی 
ین محیط درون و برون یک ارتباط معناداري وجود دارد چرا که ماب شدن جهانیتوسعه و 

این ارتباطی کشید. با بررسی عملکرد دو دولت در یک کشور به توان دیوار بیکشور نمی
متفاوت از یکدیگر د توانمی شدن جهانیي ها در زمینهنتیجه رسیدیم که عملکرد دولت

ها دولت ي توان به مقایسهمی شدن جهانیکشورها نسبت به روند  ي باشد. عالوه بر مقایسه
 پرداخت. شدن جهانیدر درون کشورها با توجه به رویکردهاي متفاوتشان نسبت به روند 

سال  8اجتماعی در دولت خاتمی در طول  شدن جهانینشان داد شاخص  اي مقایسهبررسی 
بوده است. این درصد رشد برخوردار  89/4سال از  8در طول  نژاد احمديو در دولت  86/8
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ها محیط درون و رویکرد متفاوت دولتتواند بر اهمیت ساختار ها میتفاوت عملکرد دولت
 نیمقاله مب يتماعی ما را به فرضیهاج شدن جهانیبیفزاید. رشد  شدن جهانینسبت به روند 
 ي وسعهت سازد با این تفاوت کهماعی در هر دو دولت رهنمون میاجت يبر رشد توسعه

بر نی مب نژاد احمديهانی و در دولت بر رفرم و اصالحات ج نیاجتماعی در دولت خاتمی مب
عنوان متغیر وابسته در میزان و محلی بوده است و هر دو دولت بههاي بومی اندیشه
ثیرپذیر أا آمارها و درصدهاي متفاوت تهایش باجتماعی به همراه زیر شاخص شدن جهانی

اجتماعی از یک دولت به دولت دیگر متفاوت است.  شدن جهانیمقایسه نشان داد اند. بوده
ها محیط درون و برونی باشد که دولت ثر ازأتواند متاجتماعی می شدن جهانیمیزان 

دولت خاتمی  اند. مثالًداشتهرا در این رابطه  یایفاگران نقش اصلی و مهمعنوان  به
داشته است و این بر رشد به نسبت باالتر  شدن جهانیهمگرایی بیشتري با روند 

ه گذار بوده است. این مطالعثیرأهایش در دولت خاتمی تاجتماعی و زیرشاخص شدن جهانی
نشان داد هر چند  شدن جهانیدو دولت نسبت به رویکرد  موردي نسبت به ایران و مقایسه

کند اما کید میأهاي درونی و بیرونی کشورها تبر تعامل و ارتباط محیط شدن جهانیروند 
ت أتواند نشدولت نیست بلکه خیلی از مواقع میوابسته به  از مواقع این درون فقط خیلی

 شدن جهانی و دیگر موارد باشد.گرفته از فرم، شکل، فضاهاي مختلف، جغرافیاي نابرابر 
محیط درونی یک جامعه باشد،  وسیع يد تابعی از دامنهتوانها میولتعالوه بر رویکرد د

هر کشوري با توجه به شرایط و  نشان داد سیاسی و اجتماعی ي الگوي تعمیم توسعه
سیاسی و اجتماعی  ي خود مسیرهایی را نسبت به توسعه اقتضائات سیاسی و اجتماعی

از یک و کنیم د میکیأست که بر آن تکند. این همان محیط درون اانتخاب و طی می
تواند به توسعه می ها نسبتده و حتی بر رویکرد دولتکشور به کشور دیگر متفاوت بو

 است. مثالً مهم آن است که همیشه توسعه حرکت به سمت جلو بوده ،ذار باشدثیرگأت
اجتماعی با رویکرد رفرم و اصالحات جهانی پیش رفت و  ي خاتمی نسبت به توسعه

اجتماعی اقدام کرد. با  ي هاي بومی و محلی نسبت به توسعهه اندیشهبا توجه ب نژاد احمدي
ها و بسیاري از ارها در دولت خاتمی نسبت به شاخصتوجه به این رویکرد نرخ رشد آم

مقایسه و در نظر گرفتن است و این مقاله با این  نژاد احمديها باالتر از دولت زیرشاخص
ها در کند چرا که دولتکید میأت "هوري اسالمیجمماهیت دولت در "تفاوت رویکردها بر 

طور دارند که بهطلب در مسیري گام برمیگرا و چه اصالحجمهوري اسالمی چه اصول
شوند. دولت در جمهوري اسالمی سو و هم گام میهم شدن جهانیهاي طبیعی با شاخص

سیر توسعه قرار م را بپذیرد یا نپذیرد، با توجه به ذات خود در شدن جهانیایران چه 
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هاي بومی و ملی اي خود بر تالشدر مسیر توسعه نژاد احمديگیرد. از طرفی از آنجا که  می
برخوردار تري ماعی از روند رشد مالیماجت شدن جهانیورزید آمارهاي کید بیشتري میأت

مهم آن است که این روند رشد سقوط نکرده است و روند آماري آن آهسته و  ،بوده است
ین روند به رشد ادر دو دولت نشان داد:  شدن جهانیبررسی روند ته پیش رفته است. سپیو

 به شکلی تقریباًآن  ي کرده و بسترهایی را براي ادامه اجتماعی کمک ي و گسترش توسعه
متفاوت از دیگر کشورها در ایران فراهم کرده است. مهم آن است که برخوردي آگاهانه با 

مند شد و نقاط ضعف آن را به تا بتوان از نقاط قوت آن بهره رداین روند نوین صورت گی
 راحتی پس زد.
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بندي کشورهاي یف نموده و بر اساس آن به رتبهرهاي ترکیبی از این فرآیند را تعشاخص

پرداخته است. شاخص ماستریخت نیز به بررسی ابعاد  شدن جهانیجهان نسبت به روند 
 پرداخته است شدن جهانیمحیطی ظامی، اجتماعی، ارتباطاتی و زیستسیاسی، ن

)Dreher, 2008.( 
 .Http:// www.Atkearney هاي اي. تی. کرنی در سایتشاخص -3

com/shared-es/Pdf/Globalization-Index  قابل دسترس براي عالقمندان به
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 Http://www.Maastricht Globalizationهاي ماستریخت در سایت  شاخص -4
Index  مطالعات جهانی موجود است.براي عالقمندان به 
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محور گیرد و گفتمان اصالحات و عدالتها در سبد زمانی این دو دولت قرار میسالاین 

http://www.atkearney/
http://www.maastricht/
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نیز در پایان هر سال ارائه  شدن جهانیاز طرفی آمار  از همین تاریخ شکل گرفت. دقیقاً
مرتبط با دو دولت خاتمی و  1384و  1376هاي ردد و این آمار ارائه شده در سالگ می

 1997برابر با  1376هاي روع مبناي مقایسه در دو دولت سالش يهبوده و نقط نژاد احمدي
 میالدي در نظر گرفته شده است. 2005برابر با  1384و 

کف بررسی آماري خود را نسبت به سه  شدن جهانیگونه که گفتیم شاخص همان -6
بعد اقتصادي، سیاسی و اجتماعی سنجیده است. از آنجا که این مقاله مستخرج از تز 

گیرد. در می بر باشد و موضوع آن فقط دو بعد سیاسی و اجتماعی را دري دانشجو میکترد
ي دیگري به بررسی بعد تماعی آن پرداخته شده و در مقالهاین مقاله به بررسی بعد اج

 سیاسی آن پرداخته شده است.
کف، هر کدام از زیر  شدن جهانیگونه که در متن گفتیم شاخص همان -7
هاي عات و مجاورت فرهنگی را با متغیرل و ارتباط فردي، گردش اطالهاي تعام شاخص

متغیر را نام بردیم. از  12خاص خود مورد سنجش و بررسی قرار داده است که در متن 
ها به شکل مرتب آمده بود و از ی با استفاده از آنها در زیرشاخصآنجا که درصدهاي نهای

د با استفاده از ریز متغیرهاي مربوط به هر ها خونجا که آمارهاي مربوط به زیرشاخصآ
کدامشان به دست آمده است، بررسی آماري سه زیر شاخص اصلی نسبت به موضوع 

با استفاده از نمودارهایشان، تعداد  از طرفی پرداختن به ریز متغیرها پژوهشی کافی بوده و
 شدن جهانیتن کند، به این دلیل به پرداخمقاله را بیش از حد استاندارد میصفحات 

ي ظهور رساندیم. منصهبه هایش اکتفا نموده و بررسی را  اجتماعی به همراه زیر شاخص
 باشد که مفید فایده افتد.
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Abstract: 
 

The globalization and the development of the independent and 
interdependent discourses have been less considered in comparison to each 
other. The present study is influenced by the impact of globalization on 
development. It has chosen Roland Robertson from among the theorists in 
this field. This paper, with an emphasis on the social aspects of 
globalization, aims to compare the impact of globalization on the social 
development of the Islamic Republic of Iran in two administrations led by 
Khatami and Ahmadinejad from 1997 to 2013. Thus, the independent 
variable of this study will be the globalization and variability of the social 
development of Iran in these two administrations. In terms of the theoretical 
foundations in this research, the patterns of generalization of political 
development and social development are selected. The research hypothesis 
was looked at with regard to the world-leading statistics on social 
development in both administrations, Khatami's approach based on reform 
and global reform, and Ahmadinejad's approach based on indigenous and 
local criteria. The research method is comparative. Studies in the present 
paper show that the trend of globalization in both administrations has 
contributed to the growth and development of social aspects, and has 
greased the wheels for a different continuation of this process in Iran as 
compared to other countries. 
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