
  جهاني شدن ، دانش و جامعه
  به تدوين مارتين آلبرو و اليزابت كينگ

  مقدمه
در صورت زندگي در جمعه اي متمايز يا مجزا در جهان مي توان به صحبت در خصوص جهاني شدن طي دوره 

جهاني سازي خود . جهاني شدن فرايند فعلي ملحق شدن به الگوهاي اجرايي جهاني است . هاي قبلي پرداخت 
كليه ي ابعاد وابسته به . اما تفاوت هاي بارزي نيز در اين حوزه رؤيت شده است . تي آينده نگرانه دارد ماهي

به طور همزمان در معرض جهاني شدن قرار ) ساختار ، فرهنگ و ويژگي ترمنولوژي سنتي(واقعيت اجتماعي 
هر چند كه اين . بين المللي است اين امر در ارتباط با اقتصاد و فرهنگ جهاني و اقدامات اجتماعي . دارد 

تغييرات جامعه ، ماهيت مورفولوژيك اساسي آن را در همه پرسي هاي اجتماعي آشكار ساخته است اما نمي 
اين امر بيان كننده ي توانايي شگفت انگيز . توان وجود تمايزهاي رفتاري را در سطح جامعه ناديده گرفت 

بيروني فعاليت ها است كه اغلب در شناسايي مبناي قياسي مناسب در جامعه در تغيير انسجام داخلي و اشكال 
جامعه و تغييرات ريشه اي . ، سيستم ها ، سيبرنتيك يا حتي زبان ها چندان مؤثر واقع نمي شوندم ها  سمكاني

ت نو با توجه به توالي بر جاي مانده از روابط متقابل و توليدا(بوقوع پيوسته در آن به راحتي قابل درك است 
جامعه شناسان از طريق مفهوم سازي اين تغيير بديع  تئوري سازي در ) . ظهور كه تمايل به جهاني شدن دارند 

با اين همه . خصوص آن با استفاده از روش هاي جديد ، به عكس العمل در برابر اين چالش ها مي پردازند 
همان گونه كه به طور . رار داده است ريخت زايي مضاعفي ايت تغييرات اجتماعي گسترده را تحت پوشش ق
جهاني شدن تأثيرات بارزي را بر افراد . جمعي به تغيير جامعه مي پردازيم خودنيز در معرض آن قرار مي گيريم 

اين امر ريشه در قابليت افراد در اجراي فعاليت ها دارد همه ما به طور . و نوع عملكردهايشان وارد مي سازد 
اين واكنش ها منجر . كنش ها در برابر يك موقعيت مجزا ، به عوامل جهاني تبديل مي شويم برابر ، به واسطه وا

اين امر به طور منصفانه . به شكل گيري تأثيراتي مي شوند كه در شكل گيري محيط جهان نقشي سازنده دارد 
جديد پايه ريزي مي  لذا علت اجراي اقدامات فرا مليتي در غالب عوامل جمعي يا مشترك. بوقوع نمي پيوندد 

اين . شوند و به تجهيز تعداد بي سابقه اي از مشاركت ها در موضوعات جهاني مي پردازند ، آشكار مي شود 
پديده به طور آني رخ  نمي دهد و به عنوان بخشي از پروسه جهاني شدن آگاهي افراد را مي تواند به همراه 

و امكان )  ISAدورن . ( قابل درك  است بين المللي به وضوح تين آگاهي رو به تغيير در جوامع . داشته باشد 
 . درك كلي از مفاهيم تخصصي در اين حوزه را برايمان ميسر مي سازد 

  


