جهانی شدن
دريچه هاي نو ،مفاهيم متنوع ،ايده ها و مسائل جديد ذهن هاي جستجوگر افراد را به خود مشغول مي سازد و در نتيجه هر کس از منظر خود به
موضوعات پيرامونش نظر مي اندازد و تالش مي کند تا با بيشترين امتياز از دوره جديد زندگي خود عبور کند همانگونه که کرونين مي گويد «:زندگي
يک راهروي ساده ومستقيم نيست که ما درآن آزاد و بي دردسر گام برداريم و پيش برويم ،زندگي مسيري تو در تو و پرپيچ وخم از گذرگاههاست که
ما بايد راه خود را جستجو کنيم».
هر روز در رسانه ها و کتب منتشره واژه هاي جديد از جمله اينترنت ،بانک مجازي ،تجارت الکترونيک و يا تقسيم بنديهاي جديد مانند تقسيم دوره
هاي زندگي به بشر به موج هاي اول و دوم و سوم و  ...منتشر مي شود و هر کس به فراخور حال خود ،نظر و ديدگاه اختصاصي خود را سامان مي دهد
يکي از اين واقعيت ها  ،واژه جهاني شدن است.
دراين خصوص بحث هاي زيادي صورت گرفته شده است و همانند ساير موارد ،انسانها و در پي آن لزوما دولتها نيز از بين چند گزينه يکي از آنها را
انتخاب نموده اند از جمله :
1اين واژه يک حرف جديد و نوعي مد محسوب مي شود لذا گذرا است.2صبرمي کنيم تا چند سالي بگذرد و واکنش افراد يا کشورهاي ديگر را بررسي مي کنيم.3نه خيلي عميق و نه خيلي گذرا و صرفا درحد تبليغات و حرفي براي گفتن به بررسي موضوع مي پردازيم.با اختصاص زمان مناسب ،ضمن ريشه يابي به علل و عوامل نضج موضوع پرداخته و ضمن تحليل فرصتها و تهديدات  ،به افزايش نقاط قوت و کاهش
نقاط ضعف مي پردازيم.

5-دريک اصالح تند رويانه ،کليه ساختارها قبلي را به تفکر ،ساختار و فناوري جديدي تبديل مي نماييم اماتصميم گيري در هر يک از موارد فوق

بسته به پيشينه  ،شرايط فعلي ،ارزشها ،اهداف آتي و برنامه ها و روشهايي که براي کنترل دستيابي به اهداف مد نظرقرار داده ايم تفاوت مي کند.

تاريخچه جهاني شدن:
از نهاد بشر اينگونه بر مي آيد که اگر در جزيره ايي زندگي کند و بداند که در آن حوالي جزيزه ايي ديگر وجود دارد  ،اول به قصد شناسايي  ،تعيين
ابعاد و سپس در جهت تعيين نقاط قوت و ضعف خود جزيره جديد قدم برمي دارد و اگر شرايط اجازه داد نسبت به ضميميه نمودن آن به جزيره قبلي
اقدام مي کند به همين خاطر است که اگر کاالهايي در کارخانه اي توليد شود ،تواناييهاي آن درساير قاره ها نيز تاثير گذار خواهد بود يعني اگر جهان
را يک سطح در هم تنيده و گسترده قلمداد کنيم آنگاه هر نقطه اي از عالم مي تواند ساير بخشها را تحت تاثير خود قرار دهد  .نکته اي که مسلم است
آنکه جهاني شدن واقعه اي مقطعي نبوده بلکه بيشتر يک روند محسوب مي شود که به همان نهاد بشر بر مي گردد .برخي از صاحب نظران اين روند را
درپنج بخش تقسيم بندي نموده اند
*روند اول:
از دهه  0991تاکنون اهميت شرکتها در نظام جهاني بيش از اهميت دولتها شده است و کشورها برحسب شرکتهاي خود شناخته مي شوند مثال
فروش شرکت جنرال موتورز ( 178ميليارد دالر در سال) تقريبا معادل توليد ناخالص ملي  01کشور در حال توسعه مي باشد.
*روند دوم:
گستردگي و به هم پيوستگي بازارهاي پولي ،مالي و بورس جهاني است.
*روند سوم:
گسترش ارتباطات ماهواره اي و شبکه هاي کاميپيوتري و در نتيجه گسترش داد و ستدهاي فرهنگي و اطالعاتي در سطح جهان است .بطوريکه در

فنالند يک چهارم و در آمريکا يک دوم مردم کاربر اينترنت مي باشند.
گسترش شبکه حمل و نقل بين المللي و کاهش شديد هزينه هاي آن مي باشد بطوريکه شاخص هزينه ها از سال  0991تا سال  0991از  011به
 01تقليل يافته است  .هزينه مسافرت هوايي برمبناي نفر /مايل از  68/0درسال  0991به  1/00در سال  0991کاهش يافته و قيمت رايانه نيز
طي سي سال گذشته جداي از تحوالت کيفي در قابليت هاي آن تقريبا  091برابر تقليل يافته است.
*روند پنجم:

تقسيم کار گسترده در همه شاخه ها بويژه در سطح جهان مي باشد اين امر به افزايش کيفيت محصول و کاهش شديد هزينه ها منجر شده است.
اما اينکه جهاني شدن از چه زماني آغاز شده بايد به همان نهاد بشر مراجعه کرد و اينکه چه زماني  ،شايد مرکانتيليست ها و استعمار بهترين عالمت
براي قرن  01باشند .اما در واقع تئوري ها و ابزارهاي جديد امکان فراگير شدن اين مفهوم را در سالهاي اخير عملي ساخته است.
*تعريف جهاني شدن:
هر چند تعريف دقيق و موجزي از جهاني شدن در دست نيست اما انديشمندان هر يک بر حسب نظر خود  ،تعريفي را ارايه داده اند  .مک لوهان ،که
تقريبا سرشناس تر مي باشد ،تمدن را بر سه تمدن « :شفاهي ،چاپي و الکترونيکي» تقسيم کرده و اعتقاد دارد چون جامعه کنوني با بهره گيري از
پيشرفتهاي الکترونيکي در حال حرکت بسوي مبادله اطالعات بصورت چهره به چهره پيش مي رود پس جهان امروز مانند دهکده قديم در پي اشاعه
فرهنگ شفاهي مي باشد.
مانوئل کاستل ،جهاني شدن را ظهور نوعي جامعه شبکه اي مي داند که در ادامه حرکت سرمايه داري ،بهينه اقتصاد ،جامعه و فرهنگ را در بر مي
گيرد.
با جمع بندي نظرات پنج مفهوم ذيل استنباط مي شود:
1جهاني شدن به عنوان بين المللي شدن است.2جهاني شدن به عنوان باز شدن مرزها يا حذف مرزها مي باشد.3جهاني شدن به عنوان يک فرآيند انتقال سرمايه به سوي قدرتمندان و يا حداقل بهترين بازيگران خواهد بود.4جهاني شدن به عنوان ايدئولوژي جهاني و همسان سازي تفکر است.5-جهاني شدن به عنوان يک پديده علت و معلولي دريکسان سازي همه آحاد مردم قدم برمي دارد.

*شرايط کالن اجتماعي:
اگر کمي به ابتداي بحث نظر کنيم آنگاه در مي ياب يم که تغييرات بسيار سريع در حوزه هاي متفاوت زندگي هر چند رفاه جسماني بسياري را براي ما
فراهم ساخته اند ولي در عين حال فشار زيادي ناشي از انطباق پذيري و انعطاف پذيري را نيز بر ما وارد ساخته اند .شما مجبوريد پس از خريد هر نوع
جديدي از گوشي موبايل ،تلويزيون ،خودرو  ،چندساعت دفترچه کار با آن را بخوانيد و اين تازه اول راه است .شکل هاي متنوعي از شغل ،فرآيندهاي
توليد ،صنايع ،عملکردها  ،سازمانها ،رفتار با منابع انساني ،استراتژيها و هزاران موضوع ديگر نيز احتياج به آموزش اوليه دارند ،يعني تغيير در رفتار يعني
آدمها بايد بگيرند مرتبا ساختارهاي ذهني خود را تغييردهند و فرآيند جديدي را مبتني بر شرايط روز جايگزين آن نمايند ،بعبارت ديگر هر روز جسم
راحت تر شده ولي روح بيشتر درگير انواع مسائل متنوع و گوناگون مي شود کمي به اخبار روزانه توجه کنيد مرتبا قيمت ارز ،بورس ،شيوع برخي
بيماريها (مانند سارس ،جنون گاوي ،هپاتيت ب)  ،رفتارها تروريستي زلزله و غيره پخش مي شود تا اگر کسي در حوزه اي سرمايه اي دارد زودتر گليم
خود را از آب بکشد.
يکدستگاه خودرو  ،هواپيما ،رايانه و بسياري از اقالم ديگر هم اکنون فاقد توليد کننده مشخصي هستند رقم قابل مالحظه اي قطعه توليد شده توسط
کشورهاي متنوع با يکديگر مونتاژ شده و تبديل به يک کاال مي شوند در حاليکه شرکتي عملياتي خدمات پس از فروش را بعهده مي گيرد که سهام آن
متعلق به شرکتهاي توليد کننده آن کاال نمي باشد.
سازمانها ،شرکتها و حتي دولتها درک مي کنند که تعامل آنها با محيط هاي بيروني درحال افزايش است لذا بخشهاي کوچکتر بتدريج خود اتکاتر و غير
قابل کنترل تر مي شوند؛ در بسياري از مواقع ديگر حتي کارمند بعد از خود را نخواهيم ديد او در آينده اطالعات را از يک کد ( که نمي داند کجاست)
دريافت مي کند  ،تغييرات الزم را مطابق استانداردها انجام مي دهد و مطابق فرامين ،محصول جديد را به نفر باالتر که داراي يک کد است (ولي نمي
داند کجاست) ارسال ميکند .اينکه او اينکار را چه ساعتي در چه حالتي و در کجا انجام مي دهد مهم نيست بلکه اثر بخشي و صحت اقدامات انجام
شده اهميت دارد.
مديران بايد يا بگيرند که ساختن سوله ها ،بايگانيهاي قطور ،انواع و اقسام پوشه ها و آدمهاي بي حوصله و يخ بدرد همان بايگانيها مي خورند .امروز
اگر تحوالت اساسي در نگهداري اطالعات را بپذيريم آنگاه درک مي کنيم که فرآيند تبديل داده خام به اطالعات تنها راز موفقيت افراد ،مديران،
سازمانها و حتي دولتها هست ،زيرا همه چيز بسوي مجازي شدن پيش مي رود ديگر مهم نيست که يک سازمان چندنفر کارمند دارد مهم آن است که
چند نفر کارمند آگاه به علم تبديل داده به اطالعات را دارد.
اخيرا دسته ها و گروههاي مختلف از نوجوانان تا وبالگ نويسها و طرفداران انديشه هاي خاص سياسي و اجتماعي و فرهنگي ديگر در پي تماس تلفني

يا توزيع خبر نامه و اعالميه ها نبوده بلکه با تهيه يک نامه الکترونيک يا يک پيغام در صفحه وبالگ خود و کپي آن براي هرکس (به هر تعداد) و فشار
دادن يک دکمه قرارهاي بعدي را قطعي مي کنند .آيا ابزارهاي سابق کنترل مانند داشتن کمان در جنگ الکترونيک نمي باشد؟ دراين راستا لزوم
افزايش مهارتها و بهره گيري از تجهيزات نوين که به استحکام حاکميت کمک مي کند ضروري به نظر مي رسد لذا نهادهاي دولتي الزم است سرمايه
گذاريهاي مطالعاتي خود را درحوزه هاي زيربنايي گسترش ساختار يافته بدهند.

