
جامعه شناسی توسعه
غالمرضا غفاری، مصطفی ازکیا: نویسنده

چاپ پنجم
نشر کیهان



مقدمه



شهرنشینی و فرایند جهانی: مقدمه

فزایندهصورتبهسومجهانکشورهایکهاستمطرحجهانیفرایندعنوانبهشهرنشینیامروزه•
بهکانیمازجمعیتانتقالیحرکتمنظردوازفرایندیچنین.اندشدهکشیدهآنسویبهای

13ص.استمطالعهقابلافرادهنجاریوارزشینظاموزندگیشیوهدرتغییرودیگرمکان



نقد اندیشه توسعه شهری:مقدمه

نظرغربیعنوازتوسعهونوسازیرویکردبهکهموافقانبرخالفشهریتوسعهاندیشهمخالفان•
ملیارچوبچدرسومجهانشهرهایکههستندمعتقدودارندنظروابستگیرویکردبهاندداشته
وروستاییقمناطبینارتباطیحلقهورابطهوکنندمیایفارا(متروپل)مرکزیکشورهاینقش

13ص.کنندمیتقویتوتشدیدراسومجهانایحاشیه



رویکرد نوسازی:مقدمه

وتفوقتوسعهمباحثبرعملیونظریلحاظاز1970و1960هایدههدرنوسازیرویکرد•
اقتصادیصرفاًتسادهالگوهایقالبدراقصاددانانهایاندیشهباکهمباحثی.یافتحاکمیت

15ص.بودشدهآغاز



رزا لوکزامبورگ:مقدمه

رمایهسدروندرمازادهاانتقالعنوانبهراامپریالیسملوکزامبورگ•
برایفرصتیودادهقرارجهانیاقتصاددرراخودشکهدیدمی

17ص.استنمودهفراهمداریسرمایهنظامماندگاری



دیدگاه لنین: مقدمه

تمرکزچونیهایگزارهبهمتکیکهدانستمیداریسرمایهمرحلهباالترینراامپریالیسملنین•
کنترلبارایانحصارقدرتکههابانکنقشترکیببزرگ،صنعتیانحصاراتدرتولیدسریع

انحصاراتوصنعتیسرمایهتبدیلونمودندمیمتمرکزتولیدابزارهایوخامموادپول،افزایش
17ص.دانستمیمالیسرمایهبهبانکی



رویکرد وابستگی : مقدمه

وسعه مطرح می برای نیل به ت« کمیسیون برانت»رویکرد وابستگی همکاری بین شمال و جنوب را •
18ص . نمود مردود می دانست



تعریف جهانی شدن: مقدمه

ن برای فرایند فرایند جهانی شدن نیز فرایندی است که به دلیل گستردگی و چندساختی بودن آ•
19ص . توسعه پیامدهای مثبت و منفی قابل مالحظه ای را به دنبال داشته است



مفاهیم و اصطالحات: فصل اول



جهانی شدن: فصل اول

مباحثیاوسعهتبحثدرگیرایگونهبهکهبینیممیرااجتماعیپژوهشگرونظرصاحبکمتر•
23ص.استنشدهآنایحاشیه



سابقه کاربرد اصطالحات توسعه: فصل اول

بهتلغدرتوسعهواژهشدهمطرحدومجهانیجنگازپسفراگیرصورتبهتوسعهاصطالح•
24ص.است«لفاف»ازخروجمعنای



دیدگاه مایکل تودارو در قبال توسعه: فصل اول

تغییرات اساسی معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزممایکل تودارو •
ابرابری و در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش ن

25ص . ریشه کن کردن فقر مطلق است



دیدگاه برنشتاین: فصل اول

همراهبهیارزشبارتوسعهایجادبرایتالش:گویدمیبرنشاین•
برلبهغبرایاشتیاق.استمخالفآنباکسیکمترکهدارد
دردهاینتریمهموترینشایعازکهبیماریوفقرتغذیه،سوء

25ص.رودمیشماربهتوسعهاهدافجملهازهستندبشری



بررسی مفهوم توسعه: فصل اول

ندبعدی می رئیس موسسه اطالعات توسعه ای دانشگاه ساسکس، توسعه را جریانی چدادلی سیرز •
ص . اه دارداجتماعی را به همر–داند که تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی 

25
در ساخت توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی: در تعریف توسعه می گویدپیتر دونالدسن •

گر اجتماعی، گرایش ها و نهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است و در این استحاله مهم ا
26و 25ص . توده مردم درگیر باشند ممکن است میوه رشد فوراً نصیب آنها نشود

رهنگی تاکید میسرا محقق و صاحب نظر هندی نیز تعریفی از توسعه ارایه داده که در آن بر ابعاد ف•
26ص . به نظر او توسعه از دستاوردهای بشر بوده و پدیده ای با ابعاد مختلف است. شده است



پارسونز:تغییر اجتماعی: فصل اول

به ( ین ترپای)معتقد بودند که جوامع انسانی از مراحلی اسپنسر و مارکس •
27ص . در حرکت هستند( باالتر)مراحل 

یرتغیازبحثدرآمریکاییمشهورشناسجامعهپارسونزتالکوت•
یگریکدازراتغییرنوعدوساختی–کارکردیدیدگاهازاجتماعی

28ص.ساختیتغییردیگریومتعادلتغییریکی:کندمیمتمایز
راآنواستمتعادلتغییررویبرتغییراجتماعیازبحثدرپارسونز•

صورتجتماعیاطبقاتتمامنفعبهپیوستهصورتبهکهداندمیتغییری
28ص.گیردمی



بررسی مفهوم توسعه نیافتگی: فصل اول

عدمدلیلبهکهتاسوضعیتینیافتگیتوسعه:گویدمینیافتگیتوسعهتعریفدرفورتادو•
نیرویویهسرماازهمزمانازاستفادهامکانکاربردیتکنولوژیواقتصادیعواملبینهماهنگی

30ص.نیستمیسرجامعهدرکار



جهان سوم: فصل اول

ظاهراً کهداشتهاظهار«سومجهانکشورهایشناسیجامعه»عنوانتحتکتابیدرگلدتورپ•
1950دههدرفرانسهرادیکالوخواهآزادینویسندگانتوسطبارنخستین«سومجهان»اصطالح

31ص.شدگرفتهکاربه
آفریقا،آسیا،هایقارهدرتوسعهحالدرکشور118حدودشاملسومجهان:گویدمیتودارو•

32ص.استالتینآمریکایوخاورمیانه



کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته: فصل اول

ی به واژه کشورهای درحال توسعه تحت تاثیر ایده های تطور•
د دارند، خصوص ایده هایی که بر سیر خطی تطور جوامع تاکی

35ص . شکل گرفته است
کهداردکشورهاییبهاشارهنیافتهتوسعهکشورهایاصطالح•

بسیارسطحدرتوسعههایشاخصواستانداردهالحاظاز
آنچه:گویدمیمیردالگونارکهچنانآن.دارندقرارپایینی
«افتهنیتوسعه»عنوانبهراکشوریکهشودمیباعثعمالً

ازیشماربیمجموعهکشورآندرکهاستآنکنیممشخص
38ص.داردوجودزیستنوکارکردنبراینامطلوبشرایط



توسعه نیافتهکشور : فصل اول

مشارکت رانکفکشور توسعه نیافته در واقع کشوری است که به واسطه غارت و استعمار و به قول •
. ده استاز توسعه محروم ش( ابتدا سوداگران و سپس صنعتی)در نظام واحد جهانی سرمایه داری 

38ص 



هبتهایم و اصطالح کشورهای کم توسعشارل : فصل اول

بیاناماازهتاستاصطالحی«توسعهکمکشورهایاصطالح»:گویدمیزمینهایندربتهایمشارل•
المللیبینلمحافبطندردومجهانیجنگپایانازپساصطالحاین.قدیمینسبتاًاستواقعیتی

40ص.شدزاییده



رشد اقتصادی: فصل اول

رشدطالعهمدربنابراین.انگاردمیرشداساسیعاملراسرمایهتراکمهاروداقتصادیرشدمفهوم•
میمحدوددازانپسوسرمایهتغییراتنظرازهانسبتترقیمطالعهوبررسیبهمحققدیدزاویه
42و41ص.شود



دورنر و توسعه اقتصادیپیتر : فصل اول

و.استیاقتصادعملکردازغیرعواملیازناشیکهاسترشدیزابروناقتصادیرشدازمنظور•
43ص.نیستایپیچیدهاقتصادیعملیاتبهنیازآنحصولدرعبارتیبهیا
اثردرهکاستپایداریفرآینداقتصادیرشد:داردمیاظهاراقتصادیرشدتعریفدرتودارو•

ص.شودمییملدرآمدسطحافزایشسببویابدمیافزایشزمانطیاقتصاد،تولیدظرفیتآن،
43

برایکهبشریقابلیتپرورشوامکاناتبسطازاستعبارتاقتصادیتوسعهدورنرپیترنظراز•
44ص.باشدمیضروریفقر،ازجلوگیری



لوپ و توسعه اقتصادیمک : فصل اول

که موجب توسعه اقتصادی عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی»: می گویدمک لوپ •
45ص « رشد بالقوه مداوم درآمد سرانه دریک جامعه بشود



توسعه اجتماعی: فصل اول

یوندیپجامعهیکافرادزندگیشیوهوچگونگیباکهاستمفاهیمیازاجتماعیتوسعه•
شرایطایجادریقطازعمومیزندگیسطحباالبردنبرناظربیشترعینیابعاددروداردتنگاتنگ

ونگیچگوآموزشاشتغال،مسکن،بهداشت،تغذیه،فقرزدایی،هایزمینهدربهینهومطلوب
47ص.باشدمیفراغتاوقاتگذران



توسعه فرهنگی و توسعه سیاسیمفاهیم : فصل اول

ی،فرهنگسازمانیکعنوانبهیونسکوطرفازبعدبه1980دههاوایلازفرهنگیتوسعهمفهوم•
توسعهونچتوسعههایبخشسایربهنسبتکهاستمفاهیمیازوشدهمطرحتوسعهمباحثدر

تاکیدواستربرخوردابیشتریارزشیباروابعادازسیاسیتوسعهواجتماعیتوسعهاقتصادی،
48ص.داردجامعهافرادمادیغیرنیازهایبربیشتری

واستدهشمطرحتوسعهادبیاتدردومجهانیجنگازپسکهاستمفاهیمیازسیاسیتوسعه•
49ص.دهدمیتشکیلسیاسیشناسیجامعهوسیاسیعلومدررامهمیبحثحوزهدر
والنیطزندگیازبرخورداری:ازاستعبارتمردمبرایبنیادینمسالهتوسعه،سطوحهمةدر•

مناسبسطحردنآوپدیدبرایکهمنابعیبهنیلتواناییودانشبهدستیابیتندرستی،باهمراه
53ص.استالزمزندگی



نوسازی روانی: مفهوم: فصل اول

ارایهآنازمتعددیتعاریفکهاستمطرحکلیفرایندیوجریانیکعنوانبهکلدر:نوسازی•
56ص.دباشمیمطرحتوسعهشناسیجامعهادبیاتدررویکردیکعنوانبهامروزهواستشده

کهارددذهنییاروانیتحرکنوعیبهاشارهباشدمیمطرحفردیسطحدرکهروانینوسازی•
57ص.دکننمیکسبراایتازهاعتقادیوانگیزشیارزشی،روانی،هایویژگیافرادآنطی



وابستگی از دوس سانتوستعریف : فصل اول

آندرکهاستمشروطیوضعیتوابستگی»:گویدمیوابستگیتعریفدرسانتوسدوس•
.شودمیروطمشدیگرگروهیاقتصادگسترشوتوسعهواسطهبهکشورها،ازگروهیاقتصادهای

59ص



و فقر مطلقتوسعه پایدار : فصل اول

اقتصادیشدرازجدیدیمفهومبلکهنیست؛زیستمحیطازحفاظتتنها،پایدارتوسعهازمنظور•
ادافراندکیتعدادنهوجهانمردمتمامیبرایرازندگیامکاناتوعدالتکهرشدی.است

59ص.استبرگزیده



فقر نسبی: فصل دوم

مفاهیمکهسبینفقرمفهومتااستتریآسانموجودواقعیتاساسبرمطلقفقرتعریفبنابراین•
آن،سطوحازمتفاوتهایتلقیباجامعهیکدرحتیبلکهمختلفجوامعدرتنهانهآنکاربردی
63ص.داردروپیشدررامعیاریوسنجشیهایدشواری



تعریف عمده از فقر: فصل دوم

.نسبیحرومیتممثابهبهفقردیگریوفقرازمعیشتیتعریف:داردوجودفقرازعمدهتعریفدو•
64ص



فقر به مثابه محرومیت نسبی: فصل دوم

روزانه،اتعاددرمشارکتبهنیازبرزیادیتاکیدنسبیمحرومیتمفهومتوضیحدرتاونزند•
67ص.مردمزندگیسیاسیفرهنگوفراغتاوقاتگذرانچگونگی

شاورز مساله عمده در این جوامع کاهش پیوسته اراضی زراعی و میزان اندک زمین تحت اختیار ک•
سعت می و بهره برداری ناچیز او از زمین و سختی معیشت همپای آن است که به دامنه محرومیت و

68ص . دهد
وهاویژگیازاربرخوردروستاییجوامعفقیرافرادکهمعتقدندروستاییتوسعهمصلحانازبرخی•

69ص.آنهاستنداریوفقرمسببهاویژگیاینهستندکهخصوصیاتی



ماعی و حفظ ولی در اندیشه متقدمین فقر جزیی از نظام الهی محسوب می شود که حتی به نظم اجت•
70ص . و تعادل نظام موجود کمک می کند

و فقرای کمتر از طرفی هر چه میزان نابرابری ها و فاصله طبقاتی میان متموالن تحصیل کرده شهری•
صاً مسئول فقر خود می تحصیل کرده روستایی بیشتر باشد، این پندار عوامانه که روستاییان فقیر شخ

71ص . باشند، قوت می گیرد



خط فقر

ازهاندآنهارفعبرایالزمدرآمدیااساسیمصرفینیازهای•
خریدنبرایالزمهزینهاساسبر«فقرخط»و.شودمیگرفته

کهداردقراراحتیاجاتدیگروخوراکاستانداردازحداقلی
77ص.استمتفاوتکشورهابیندرهزینهاینمیزان



گانه رابرت چمبرز5ابعاد 

ص . اده استبا توجه به ابعاد پنج گانه فقر و محرومیت موضوع را مورد بحث قرار درابرت چمبرز •
78

خوشه نامساعد فقر-1•
خوشه نامساعد ضعف جسمانی-2•
خوشه نامساعد انزوای خانوار-3•
خوشه نامساعد محرومیت و آسیب پذیری-4•
80و 79خوشه نامساعد بی قدرتی خانوار  ص -5•



تقویت فقر: فصل دوم

یبت ها، رسوم اجتماعی، مص: می شوند عبارتند ازتقویت فقر پنج چرخ دنده عمده ای که موجب •
80ص . ناتوانی های جسمانی، هزینه های غیر تولیدی و بهره کشی



تاثیر گذار برتقویت فقر عوامل : فصل دوم

شبکه روابط-1•
ن ترتیب به تلقی بر این است که تنها نخبگان توانایی اخذ منابع و منافع خارجی را دارند و بدی•

83ص . عنوان رابطی بین مردم فقیر و دنیای خارج مطرح می شوند
دزدی و غارتگری-2•
با پلیس ماموران نخبگان محلی با استفاده از نیرنگ، باج سبیل و عنف به غارت فقرا می پردازند و•

84ص. دولتی و زمین داران بزرگ و تجار منافع مشترک و مهم تر از همه زبان مشترکی دارند



تاثیرگذار بر چانه زنیعوامل : فصل دوم

فقدان قدرت چانه زنی-3•
گروهی انعکاس قدرت نابرابری را می توان در قدرت چانه زنی برای یک گروه و فقدان آن برای•

راری پیش این امر به تعیین قیمت هایی اطالق می شود که در فروش های اضط. دیگر مالحظه کرد
84ص . می آید

شه های که به عنوان اولین دهه توسعه مطرح شد، مفهوم تولید ناخالص ملی بر اندی1960در دهه •
90ص . شدتوسعه ای تسلط داشت و رشد و توسعه با شاخص تولید ناخالص ملی اندازه گیری می



های توسعه ایآگاهی : فصل دوم

اید و موسساتی چون سازمان بین المللی کار معتقدند که ب( 1977)استریتن و کسانی چون سیرز •
92ص . یک دگرگونی کامل در رویکرد غلبه بر فقر و توسعه ایجاد شود

آگاهی از ویژگی های بارز برنامه های توسعه ای که در سال اخیر به اجرا درآمده این است که به•
حی و که این برنامه ها برای آنها طراارزش های اجتماعی و فرهنگی مردمی که در های توسعه ای

95ص . اجرا شده توجهی ننموده است



مفهوم شهرنشینی: فصل دوم

بهبستگیندکنمحاسبهراتوسعهونیازمندیفقیر،افرادشودمیسببکهچهآنکهاینترمهم•
ویهماهنگعدمازناشیراتوسعهفرایندبودنآمیزتنشطرفیاز.داردآنانارزشیقضاوت

بهخودهاتنشاینکهکنندمیتلقیاقبتصادیریزانبرنامهومردمایتوسعهاهدافبینتطابق
.اندشدهشناختهتوسعهمقابلدرمقاومتعنوان

طبقاتنیزدثروتمنکشورهایدربلکهشدهتوسعهمقابلدرفقرامقاومتموجبتنهانهامراینپ•
شاید.اندتهبرخاسصنعتونقلوحملهایسیستموشهرهارشدبامخالفتبهترمرفهاجتماعی

.باشدعیتوضاینازنمادییافتهتوسعهکشورهایدرروستاییمناطقبهشهریمرفهاقشارورود
98ص

•



وسعهبسترهای توسعه در کشورهای در حال ت: فصل سوم



وبسطبامراههشهرنشینیجمعیتنسبتآنواسطهبهکهشودمیاطالقفرایندیبهشهرنشینی•
شهریناطقمدراداریوسیاسیهایسازماناقتصادی،هایفعالیتارتباطی،هایشبکهگسترش
100ص.یابدمیافزایش



التیناییآمریککشورهایبعکسودارندراشهرنشینیمیزانکمترینآفریقاییکشورهای•
104ص.دارندسومجهانکشورهایمیاندرراشهرنشینیمیزانباالترین

شهر نیامی–نیجر 



وبر و توسعه فردگرایی در شهر

بهوسطیقروندورانازشهرآلمانی،مشهورشناسجامعهوبرماکساندیشهدر•
بارادافاقتصادیوبازرگانیمعامالتدر.استفردگراییتوسعهمرکزبعد

حقوقازدیگریکبرابردروبندندمیقراردادیکدیگربامساویویکسانحقوقی
جورازهکشهروندانیعنوانبهقانونبرابردروبرخوردارندیکسانیتعهداتو
105ص.هستندمساویوآزاداندیافتهرهاییاشرافوهافئودالستمو
هایقطبابارتباطنوعبهجوامع،نوعایندرشهرنشینیتکویننحوهبنابراین•

108ص.داردبستگیمسلط
الید،مومیزانجمعیت،رشدمیزانجمعیت،حجمچونمباحثیبرکمیلحاظار•

دروودرمیتاکیدفرستیمهاجرومهاجرپذیریهاینسبتومیرومرگمیزان
تغذیهاردهایاستاندبهداشتی،وضعیتچونموضوعاتیجمعیتکیفیتازبحث

.دشومیواقعتوجهموردجمعیتیکهایشایستگیوهامهارتسطحوای
112ص



وبستر و رشد جمعیت

چنانآنت،اسصنعتیتوسعهدراصلیمحرکجمعیترشدکهنمودهعنواننظریمنظرازوبستر•
بهجتماعیاتوسعهازبخشیراجمعیتفشارمدرن–سنتیتزنمایندگاندیگرودورکیمکه

آنتماعیاجتمایزیابیوجمعیتازدیادازحاصلاقتصادیتولیداتافزایشوآوردندمیحساب
119ص.داستندمیصنعترشدموجبرادرازمدتدر



اصالحطریقازمستقیمطوربهآموزشکهدادندنشان(1962)دنیسونوشولتز1960دههدر•
122و121ص.کندمیکمکملیدرآمدرشدبهکارنیرویتولیدیهایظرفیتبههامهارت

وجوداسیسیتوسعهمیزانوفرهنگسطحبینزیادیمتقابلارتباطدنیااعظمقسمتدرچون•
ازایمدهعبخشبایدکندپیداتوسعهکشوریباشدقراراگرکهدهدمینشانامرهمینودارد
123ص.دهداختصاصپرورشوآموزشامربهراخودمنابع



آموزش و هانتینگتون

بات کننده است، اما دریافته است که فراگرد آموزش به احتمال زیاد از نظر سیاسی بی ثهانتینگتون•
رورت اساسی نتیجه پایانی این فراگرد ایجاد جمعیتی ماهر و باسواد خواهد بود که برای توسعه ض

124ص .  دارد
ه وجود دارد نه تنها در سطوح متوسط نوعی جدایی بین آموزش و نیازها در کشورهای توسعه نیافت•

ود نظام آموزش بلکه در سطوح عالی نیز همچنین وضعیتی هست؛ به گونه ای که گاهی گفته می ش
129ص . تعالی این کشورها به جای اینکه تسهیل کننده امر توسعه باشد، خود مانع توسعه اس



و گذار تاریخی جوامع دیدگاه جامعه شناسان کالسیک:  فصل چهارم



باتامور و کوزر: فصل چهارم

ازکهتعبیرهاییابوتاریخفلسفهباابتداازشناسیجامعهباتومورتعبیربه•
ملعبهنوزدهموهجدهمقروندراروپاییجوامعشدیدوسریعتغییرات

(هگلهردر،)آلمانیفالسفهومورخان.داشتنزدیکارتباط.آمدمی
درراخودعصرسیاسیواجتماعیهایانقالببودندمندعالقههمه

134ص.کنندتفسیریاتبیینتاریخعمومینظریهیکچارچوب
رهاییوشربذهنتحولمراحلبیشتربرکنتتاکیدگرچه»کوزرنظربه•

اینرینهقکهداشتتاکیدنیزنکتهاینبرامابود،معطوفآنتدریجی
واجتماعیواحدهایوهاسامانانواعواجتماعیسازمانتحولدرمراحل
136ص.دهدمیرخنیزبشرزندگیمادیاوضاع



جبری بودن اندیشه کنت: فصل چهارم

باتومورظرنبهکهاستواردنیزانتقاداتیکنتاندیشهبه•
مضامینهبیااونظریهبودنجبریبهبیشترانتقاداتاین

137ص.استبودهمتوجهآنمستبدانه
میلیدتومناسباتچگونگیمحوراینمارکساندیشهدر•

لبغاوخاصتولیدمناسباتعصریودورههرکهباشد
138ص.داردراخود



مارکس ادعا کرد؟: فصل چهارم

بایدرالیدتوشیوهاست،ناپذیراجتنابوضروریجاهمهدرانساناقتصادیفعالیتکهآنجااز•
تعییندریقطعوکلیعاملکهنکردادعاهرگزمارکسلیکن.آوردشماربهانسانیجامعهشالوده
139ص.استتولیدشیوهجامعهمختلفاشکال



دیدگاه های اصلی مارکس: فصل چهارم

نظربه.آوردمیپدیدراآنزوالشرایطداریسرمایهذاتیوپویارشدکهداشتعقیدهمارکس•
خنثیبرایراینبناباستسرمایهانباشتبهضرورینیازداری،سرمایهتوسعهبنیادیقانونمارکس

مداومطوربهدستمزدهابهسرمایهنسبتبایددرازمدت،درنزولبهسودنرخگرایشکردن
141ص.یابدافزایش

142ص. مارکس نه طرفدار تکامل گرایی است و نه طرفدار سایر فلسفه های فراتاریخی•



اسپنسر: فصل چهارم

ویچیدهپسویبهبودنبسیطوسادهازحرکتنوعیاسپنسراندیشهدرکهشودمیمالحظه•
143ص.داردوجودجوامعمورددرشدنترپیچیده

داشتندموقتیتریاسکهجوامعینداشتند،رئیسکهایسادهجوامعمیاناسپنسرتردقیقبیانیبه•
144ص.بودشدهقایلتمایزبودندثابتریاستنهاددارایکهجوامعیو
وبرپویشهکچرا.استخطیتکتکاملبهمعتقداوکهآیدمیبرچنیناسپنسرهاینوشتهاز•

بهودکیکازرشدمسیربهراجوامعحرکتمسیروداردتاکیدپیچیدهبهسادهمراحلازحرکت
145ص.کندمیمقایسهبلوغسن

کارقسیمت.درآمدصدابهمکانیکیانسجاممرگناقوساجتماعیتعاملتراکمافزایشباولی•
کهدرحالی.تیافکاهشاخالقیهایایدهوعقایدبهنسبتتوافق.شدترپیچیدهوترتخصصی
147ص.بودافزایشورشدحالدرافراد،بینتمایزات



دیدگاه های دورکیم: فصل چهارم

القیاختراکمومادیتراکمبینکهاستمعتقددورکیم•
تراکمافزایشباکهایگونهبهدارد،وجودنزدیکیپیوند
148ص.یابدمیافزایشنیزمعنویتراکمکهاستمادی

وملحوارتباطیهایراهسرعتوتعدادافزایشبهدورکیم•
الءخحذفباهاارتباطگونهایناوبهنظرودارداشارهنقل

میهجامعتراکمبرآندادنکاهشبایاهاقطاعمابینموجود
149ص.افزایند



وبر: فصل چهارم

شدنیعقالنپویشاین.داردتاکیدجامعهدرانسانعقالنیزندگیبروبر•
یسیاسرهبراندستاززیادیمیزانبهقدرتکهاستمعنیاینبهجهان
هکرسمیهایسازمانوساالریدیواننظاماختیاردروشدهخارجسنتی
150ص.استگرفتهقراراندبودهعقالنیتتبلورپیشازبیش

زندگیشیوهاتنه،موقعیتیهردردنیویوظایفانجامکهنکتهاینوبرنظربه•
حرفهمتمابنابراینواستویژگیاینحفظخداخواستهوخداستمقبول

تفعالیازاخالقیتوجیهنوعیدارند،یکسانیارزشخدانزدمشروعهای
152و151ص.استدنیوی



وبر و کالوینیسم: یادآوری: فصل چهارم

سهضمنمتکهببینیمپرهیزگاریوزهدنوعی»درراکالوینیسماهمیتتوانیممیمجموعدر•
:استمهموظیفه

هایهدفجهتدروظایفیانجامباراخودسهمالهیحکومتدربایدمومنفردهر:کار(الف•
عظمتوشکوهتجلیدرمشارکتمنزلهبهآیینایندرکارزیراکند،اداخوبیبهتولیدی،

.شودمیتلقیخداوندی
ولیدیتوهایراهدرراخودثروتوکندزندگیسختیبهبایدفرد:سختشرایطتحمل(ب•

.اندازدکاربهرفاهی
پروردگارآثارزندگیدرکبرای،تجربیعلمبخصوصعلم،دارایبایستیفردهر:آموزش(ج•

آنتوانمیاستمخالففئودالیزندگیواسرافوتنبلیباچونکالوینیسمترتیببدین.باشد
154و153ص(1370:29برو،روکس)کردهتلقیداریسرمایهرشدساززمینهرا



تونیس: فصل چهارم

مبنای ساختارهای تونیس جامعه شناس آلمانی است که در پی تبیین فرآیند تکاملی مغرب زمین بر•
155ص . اجتماعی آن است



واقعیتلیتککههستندپیوستاریکقطبدوشافتگزلوشافتگمینتونیساندیشهدر•
اتاجتماعدرکهاستقراراینازویاستداللکنهوداردوجودقطبدواینبیندراجتماعی

156ص.داردتفوق«من»بر«ما»شافتگمین
ازگذاروانتقالمورددرتونیسنظربامشابهشدهبیانوبرماکستوسطکهعقالنیتفرایندکل•

157ص.استجامعهبهاجتماع



ماکس وبر

نعتی محقق ماکس وبر نسبت به افزایش میزان فردگرایی و ماهیت نظم اخالقی ای که در جامعه ص•
و 159ص . اشتشده بود، علی رغم اینکه در توسعه جامعه صنعتی موثر بوده، اندیشه ای بدبینانه د

160



دیدگاه نوسازی:فصل پنجم



اختیتعریف نوسازی از نظر جامعه شن:فصل پنجم

رسیده،اللاستقبهمستعمراتقلمرودرانقالبیهایجنبشوگراییملیازناشیثباتیبی•
عنوانبهیدهرساستقاللبهمستعمرانقلمرووکردتقویترادانشگاهیتحقیقاتانجامضرورت

ایاالتیتجاروادارینظامی،سیاسی،نخبگانطرفازدانشگاهیهایفعالیتتخصصیحوزه
165ص.شدتعیینمتحده

وعقالنیتفرآیندبانوسازیکنیم،توجهنوسازیبهوبریشناختیجامعهدیدبااگرهمچنین•
تجدد،ونوسازیدیدگاهایندرکهچراکند؛میپیداتنگاتنگیارتباطجوامعشدنعقالنی
169ص.شودمیانگاشتهجوامعشدنعقالنیحاصل



اجتماعی و نهادی شدن تحرک: تعریف نوسازی از نظر سیاسی:فصل پنجم
هانتینگتون

.  سی داردنوسازی سیاسی داللت بر گسترش نهادهای دموکراتیک و مشارکت مردم در امور سیا•
171ص 

وافرادتماعیاجتحرکشدننهادیوی.استسیاسیتوسعهبنامنظرانصاحبازکههانتینگتون•
171ص.داندمیاساسیشرطینوسازیفرآینددرراآنهاسیاسیمشارکت



صنعتی شدن و نوسازی: فصل پنجم

ارکردیکهاینقشآنطیکهاستفرآیندیواستنوسازیازخاصیجنبهنیزشدنصنعتی•
یککهاستمکنمغیر.یابندمیپیوندیوارتباطماشینیوایکارخانهتولیدنظامبااستراتژیک

173ص.باشدنشدهمحققنوسازیفرآینددرآنوبشودصنعتیجامعه
ازونیستوبیگانگیازنحویبهیکهرمارکسووبرماکسجدید،جوامعدرآنومیازدورکیم•

179ص.انددادهسخندادجدیدجوامعدرافرادغربت



متغیرهای الگویی پارسونز: فصل پنجم

محرک عمل در رابطه با نقش( الف•
تفاوتطفی،عالحاظازخنثییاوعاطفیارضایحسببرنقشانتظاراتالگویبینپارسونزاینجادر•

کهاینیاواستپرداختهآنبهعاطفیطوربهخودنقشاجرایدرفردآیادیگرعبارتبه.استقایل
181ص.استگرفتهنادیدهراخودشخصیاحساساتوبودهطرفبیآنبهنسبت

معیارارزشی محتوای نقش( ب•
دهد،مینشانراخودگراییخاصوگراییعامقالبدروداردارتباطنقشتعهدتعریفبامالکاین•

182ص.کندمیپیدامعنینقشعامتعریفگاهونقشخاصتعریفگاهکهایگونهبه
ارزشیابی ایفاگر نقش( ج•
معیارنقشارزشیابیاساسگوییممیباشد،ماتوجهموردنقشایفاگرتوسطنقشاجرایکههنگامی•

پایهباشد،فردکیفیزیواجتماعیصفاتجهتدرسوگیریاگراما.استفردیشایستگیوفردموفقیت
182ص.بودخواهدانتسابیماارزشیابی



پارسونز و توسعه: فصل پنجم

بینواقعیهایتتفاوماهیتمتغیرهااینقالبدرکهشدهگفتهپارسونزالگوییمتغیرهاینقددر•
دقیقناساییشسمتبهرامحققوشودمیپنداشتهانگارانهسادهبسیارسنتیوصنعتیجوامع
185ص.دهدنمیسوقواقعیتوتفاوت

.  ا ایفا می کنددر تطور جوامع نقش اساسی رتوسعه زبان نوشتاری و نظام حقوقی دراندیشه پارسونز •
187ص 



دیدگاه های هوزیلتز و فرانک: فصل پنجم

طرحبهپارسونزالگوییمتغیرهایگیریکاربهباکارکردیساختارینظریهچارچوبدرهوزلیتز•
رشدواجتماعیساخت»عنوانتحت1953سالدرراخودنظریهاو.استپرداختهخوداندیشه

188ص.کردبیان«اقتصادی
اعتصابورتصبهنیافتهتوسعهکشورهایدرتوانمیراگراییعامواقعیاشکال،فرانکنظربه•

خالفمراآننیافتهتوسعهکشورهایناظرانازبسیاریکهکردمشاهدهسیاسیعمومیهای
میتلقیعامخیربامغایرراآنگرایانملیازبرخییاوکنندمیتقبیحودانندمیعمومیمطالح

190و189ص.کنند



اسملسر و نوسازی: فصل پنجم

تزایدینهزمدرخصوصبهپارسونزبحثکهاستشناسانیجامعهازاسملسر•
مفهومبرراخوداندیشهمحورودهدمیبسطرااجتماعیتمایزهای

191ص.کندمیاستوار«ساختیتمایزات»
هایینشتوهابحرانبهاوکهاستایناسملسرنظریهدرتوجهشایاننکته•

نیزد،آیمیوجودبهتوسعهحالدرکشورهایدرنوسازیفرآیندطیدرکه
ماعیاجتنظمزنندهبرهمجریانیکعنوانبهرانوسازیجریانوداردتوجه
194و193ص.دهدمیقرارتوجهمورد



اسملسر: فصل پنجم

:در نهایت گفته شده که نظر اسملسر از دو نقیصه برخوردار است که عبارتند از•
تلفچگونگی کاربرد مفهوم تفکیک عناصر ساختی به هنگام مقایسه جوامع مخ( الف•
ر حالی که درنظریه او بر انهدام نظام های سنتی و شکل گیری نظام جدید تاکید شده است، د( ب•

195ص . بسیاری از ارزش های سنتی با توسعه همخوانی دارند



ایزنشتاد و نوسازی:فصل پنجم

ی محدود و به نظر ایزنشتاد در چارچوب نظریه نوسازی جوامع سنتی اساساً به عنوان جوامعی خیل•
ذیر با محصور در نظر گرفته شده و بعکس جوامع مدرن به عنوان جوامعی گسترده و انطباق پ

196ص . شرایط متنوع داخلی و خارجی تلقی می شوند
.  وجود داشته باشدبه نظر ایزنشتاد برای حفظ و تداوم نوسازی باید میزانی از قابلیت انعطاف ساختی•

تاکید « تیهماهنگی ساخ»و « تمایزات ساختی»به خاطر داریم که در اندیشه اسملسر روی دو عنصر 
د می می شود و زمینه هایی که موجب بحران در کشورهای که فرایند نوسازی را شروع کرده ان

197ص . شود، عدم همخوانی و انطباق بین این دو مولفه است



مور: فصل پنجم

.استودهبخاصیشرایطنیازمندکارانهمحافظهاصالحاتوباالازانقالبپیروزیمورنظربه•
کوتهجاعیارتعناصربتواندکهاستنیرومندرهبریمحتاجاصالحاتگونهاینکهایننخست

201ص.بکشاندخوددنبالبهدار،زمیناشرافدروندرویژهبهرابین
رهبریبهتجاریکشاورزیپیدایشعدمرادهقانیهایانقالبوقوععللترینمهممور•

برفشارافزایشونوینصنعتیعصردروندردهقانیاجتماعینهادهایتداومودارزمیناشرافیت
202ص.داندمیعصرایندرنهادهااینروی

بهراآنولیه،گرفتکاربهخودکتابدرکهاینرغمعلیراوبرنظریهمورکهاستمعتقدمنتقد•
اخالقهبشبیهچیزیهافرهنگهمهدرگویدمیمورکهاستمعتقدواستنفهمیدهدرستی

204ص.داردوجودپروتستان



لرنر و نظریه اشاعه فرهنگی: فصل پنجم

واسطهبهکهاستایدهاینبرمتکیوگیردمیقرارفرهنگیاشاعهنظریهچارچوبدرلرنراندیشه•
بهجددتونوسازیجریانسومجهانکشورهایدرغربیکشورهایفرهنگیعناصرنشروبسط
207ص.پیونددمیوقوع

ببیندخوددرارتواناییاینشخصکهاینمعنیبهانتقالی،شخصیتوهمدلیمفهومطرحبالرنر•
209ص.بگذارددیگریجایدرراخودکه



اینکلس و اسمیت: نوسازی

، گری خارجییکی داخلی و دی: خصوصیت برجسته انسان نو دو جنبه دارد»اینکلس می گوید که •
212ص « یکی به محیط وی مربوط می شود و دیگری به وجه نظرها، ارزش ها و احساسات او

به استثنای تاثیر عامل سکونت در شهر به تنهایی در متجدد کردن فرد در کشورهای مورد مطالعه،•
فسه افراد را متجددتر کشور نیجریه، صفر بوده و مولفان نتیجه می گیرند که تجربه شهرنشینی فی ن

ز ویژگی نمی کند، بلکه ارتباط گوناگون با مدارس، رسانه های جمعی و کار در کارخانه ها که ا
215ص . های شهرنشینی است در نوسازی فردی موثرند



مک کله لند و انگیزش

ذهنییویروسقالبدرنوسازینظریهدرراانگیزشمسالهلندکلهمکعواملاینجستجویدر•
روانفیاتکشازاینکهاستمتعقدودادهقرارتوجهمورد«پیشرفتبهنیازومیل»عنوانتحت

217ص.استاقتصادیرشدوتوسعهخصوصدرشناسی



اورت هیگن

نظربه.تاسآورده«اجتماعیتحولهاینظریهدرباره»عنوانتحتدرکتابیراخوداندیشههیگن•
بهدارد؛اودهآینرفتاردرقاطعیتاثیرطفلشدناجتماعیوتربیتشروعوآغازینهاینقطهاو

219ص.شودنوآوریپذیرشیاونوآوریمانعاستممکنکهایگونه
سرعتبانیزرامراحلاینازیکهرپذیرندمیسریعرانوییاندیشهکهکسانیراجرزنظربه•

کندیهبنیزرامراحلاینازیکهرپذیرندمیدیرکهکسانیبعکسوگذارندمیسرپشت
ازپذیرند،یمراجدیدیرویهیاتغییرزودخیلیکهافرادیمعموالًاونظربه.گذارندمیسرپشت

221ص.ثروتمندترندنیزودارندباالتریاجتماعیپایگاهترند؛جوانسایرین



شومیپتر 

اقتصادیگیریمتصمیاشوظیفهکهاستکسیکارفرماشومپیترنظربه•
223ص.شودمییادآنهاازکارفرماییتصمیماتعنوانتحتکهاست

اعی،اجتمشرایطمفهوماینازشومپیترمقصود:اجتماعیجووفضا•
ایفاراخودنقششرایطآندربایدکارفرماهاکهاستروانیوسیاسی

225ص.کنند



نظریه روستو

غیرایانیهبی»فرعیعنوانو«اقتصادیرشدمراحل»عنوانتحتکتابیدرراخودنظریهروستو•
226ص.کردمنتشر1960سالدر«کمونیستی

موجب از بین رفتن در نظریه روستو این واقعیت که ارتباط کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته•
229ص . ساخت جوامع توسعه نیافته شده مورد توجه قرار نگرفته است



عه نیافتگیاندیشه های کالسیک رویکرد توس: فصل ششم



ریکاردو

انعنوبهراداریزمیناو.دانستمیسودواجارهجزءدوازمرکبرااقتصادیمازادریکاردو»•
232ص.کردمیتلقیجامعهدوشبرباری



بررسی دوباره مارکس

«  ش مازادارز»مارکس وقتی که با منطق درونی به تبیین نظام سرمایه داری می پردازد از مفهوم •
235ص . بحث می کند که این ارزش مازاد است که در واقع سرمایه دار را سرمایه دار می کند

ی ماقبل بر این مبناست که مارکس استعمار را یک ضرورت می داند که بدون آن جوامع ایستا•
238و 237ص . سرمایه داری قابلیت توسعه و حرکت به مراحل بعدی تطور را پیدا نمی کنند

تعمار آنها این بهره کشی را در قالب دوره های سه گانه سرمایه داری تجاری، استعمار قدیم و اس•
238ص . جدید مورد توجه قرار داده اند



مارکسیسم

صاد امپریالیسم را به عنوان مازادها در درون سرمایه می دید که خودش را در اقتلوکزامبورگ•
241ص. جهانی قرار داده بود و انباشتش محدود به یک جامعه سرمایه داری ایزوله شده نمیشد

ختن ملی گرایی میان برای مقابله با امپریالیسم و نظام سرمایه داری تاکید بر تقویت و برانگیلنین•
تن دیدگاهی اندیشه لنین به دلیل تاکید بیش از حد بر روی ابعاد اقتصادی و داش. ملل سوم دارد

243ص . خطی نسبت به تطور جوامع مورد نقدهای زیادی قرار گرفته است



مکتب اکال

توسعههایادیدگبهمربوطهایاندیشهبرابردراگرچهاکالمکتبپردازاننظریهدیدگاه•
بستیمارکسدیدگاهیولیگیردمیقراربودندداریسرمایهنظاماشاعهپیدرکهگرا

247ص.داردامپریالیستیضدوناسیونالیستیبعدبیشترونیست
تشکیلراالمللینبیاقتصادینظامازبخشیالتینآمریکایکشورهای»پربیشرائولنظربه•

248ص.استنامیده«پیرامون–مرکز»نظامراآنویکهدهندمی
شرایط»الاکمکتبنظرانصاحبنظربهکهکندمیعنوانخصوصایندربروروکسیان•

ینالتآمریکایکشورهایزبانبهبعدبه1870سالازحدوداًموجودشواهدبهتوجهبامبادله
249ص.استبوده



ازاستازبرونتوسعهالگویباهماهنگکهداریزمینمطلقنظامتداومنیزاقتصادیبعددر•
253ص.رودمیشماربهتوسعهموانع

اقتصادندرودرخارجینفوذمسالهبرکهاکالستمکتبنظرانصاحبازنیزسونکلاسوالد•
254ص.کندمیتاکیدسومجهانسیاسی

رابطهیکازودبعبارتاکالمکتباقتصادداناننظرموردوابستگی»شدهگفتهخصوصایندر•
بهوابستهورکشاقتصادیتوسعهدرآنکه(ملینظامدویا)ملیاقتصاددوبیناقتصادیصرفاً
257ص.شودمیمحدودمرکزیکشوراقتصادیتوسعهوسیله



دیدگاه وابستگی: فصل هفتم



دیدگاه وابستگی:فصل هفتم

زاییدهرفاًصراسومجهانکشورهایدراجتماعیدگرگونیروندکهاینظریهبروروکسنظربه•
دررگونیدگ.باشدتاریخیواقعیتبامنطبقکامالًتواندنمیکند،میفرضداخلیشرایط

ازغربیاروپایداریسرمایهخارجیگسترشآمدپیچیزهرازبیشیافتهتوسعهکشورهای
260ص.استامپریالیستیمناسباتمختلفاشکالوجهانیبازارتوسعهوایجادطریق

مناطقبه(نیافتهعهتوس)اجتماعیمناطقازارزشانتقالوطبقاتیاستثمارمفهومدوتلفیقبافرانک•
262ص.کندمیمطرحراپیرامون–مرکزاستثماریروابطزنجیرهمفهومپیشرفته،

روابطتاریخیمحصولزیادیحدودتامعاصرنیافتگیتوسعهکهدهدمینشاندیدگاهاین•
263ص.استمذکوراستعماری



وابستگینظریه : فصل هفتم

میانروابطلتحلیاگراند،کردهتعریفامپریالیسمنظریهمقابلطرفعنوانبهراوابستگی•
بهیافتهتوسعههایکشوردرکهشودمتمرکزجریاناتیبریافتهتوسعهونیافتهتوسعهکشورهای

265ص.آوردمیپدیدرااستعمارنظریهپیوندند،میوقوع
عاملداخلیعواملوکنندهتعیینعامل(المللیبیناستعمار)خارجیعواملوعللوینظربه•

267ص.استبودهشکافاینتعمیقوایجاددرایکنندهتشدید



باراندیدگاه وابستگی، پل :فصل هفتم

عهتوسدراستعمارنقشکهدهدمینشانژاپنوهندتاریخمطالعهباباران•
توسعهبهاپنژمورددراستعماریگذشتهیکفقدانوبودهاساسیهندنیافتگی
267ص.استکردهاساسیکمککشوراینصنعتی

وتعماراسازکهاست(التینامریکایوافریقایا)آسیادرکشورتنهاژاپن»•
فرصتیوبردبدرسالمجانامریکا،وغربیاروپایداریسرمایهبهوابستگی

269ص.آورددستبهملیمستقلتوسعهبرای
اریجمصرفوجامعهواقعیجاریبازدهمیانتفاوتازعبارتاقتصادیمازاد•

270ص.استآنواقعی



مفاهیم مورد بررسی پل باران

مصرف اضافی جامعه-1
رف پل باران برای تعریف مصرف اضافی جامعه از تعریف مصرف ضروری مدد می گیرد و مص

271ص . اضافی را به معنای تخطی از مصرف ضروری تلقی می نماید
271کارکنان غیر مولد ص -2
272هدر رفتن محصول به علت بی بندوباری و سوء اداره دستگاه تولیدی  ص -3
تقاضای عدم تولید محصول به علت بیکاری ناشی از هرج و مرج تولید سرمایه داری و نارسایی-4

272موثر ص 



سیمای رادیکال فرانک 

الرادیکهایجریانوهاجنبشالهاممنبعاوهایاندیشهوداشترادیکالسیمایی1970و1960دههدرفرانک•
اینضمناو.داردمتفاوتایچهره1980دههفرانکاما.بودالتینامریکایویژهبهنیافتهتوسعهکشورهایدر
بهتوانینمکهاستباوراینبرامااست،نکردهرهاراجهانیسیستمووابستگییعنیخوداصلیایدهکه

274ص.دادخاتمهوابستگی
رایشگسهحملهدراینوی.کندمیمتمرکزتوسعهشناسیجامعهغالبسنتبرراخودحملهفرانک(1•

وگرایانهاعهاشهایگرایشورُستورشدمراحلنظریهو(الگوییمتغیرهای)پارسنزوهوزلیتز«الیایدههاتیپ»
276ص.دهدمیقرارنقدموردراشناسانهروانگرایش

نادرستیدرکگارداننادیدهرانیافتهتوسعهجوامعتاریخکهنیافتگیتوسعهدربارهاینظریههرگونهارایه(2•
277ص.بودخواهدمسالهاز
راملیمرزهایساختاین.کندمیعملمادرشهر–اقمارروابطازایزنجیرهدرداریسرمایهنظامساخت(3•

278ص.استمشاهدهقابلنیزملیسطوحدرآنتداوماماگیردمیخودبهجهانیخصلتیونوردددرمی
رفتیم که از آنجایی که دگرگونی سیاسی از طریق رفرم اگر نه غیر ممکن، دست کم دشوار است، نتیجه گ•

281ص . دگرگونی از طریق انقالب سیاسی ممکن است



خطوط اصلی اندیشه فرانک

:چنین است1980خطوط اصلی اندیشه فرانک دردهه •
ال به شمال و امروز نه توسعه که مدیریت بحران است که مساله مبت. امروز مساله اساسی، توسعه نیست(1•

کشورهای پیرامون و کشورهای مرکز، هر یک در سطوح و اندازه های مختلف دچار . جنوب است
282ص . بحرانند

رامون ناچار برای کشورهای مرکز این امکان وجود دارد که بحران خود را به پیرامون منتقل کنند، اما پی(2•
یت می تواند این وضع. با این بحران دست به گریبان شود( و از سویی ناتوان در انتقال این بحران)است 

283ص . فروپاشی و درهم ریختگی پیرامون را موجب شود
ه سوسیالیسم، راه فرانک معتقد بود ک. از موضوعات مورد توجه فرانک بی اعتقادی به سوسیالیسم است( 3•

283ص . حل خروج از توسعه نیافتگی است
.  ار شده استدر فرایند تکامل اجتماعی در نظام جهانی، اکنون نوع دیگری از دوگانگی اقتصادی پدید(4•

285ص . این دوگانگی با دوگرایی اقتصادی که قبالً مورد نقد قرار گرفت تفاوت دارد



نقد فرانک

تجاریلهمبادطریقازتولیدمازادکشیبهرهواستثمارگویدمیلوالک•
وتعریفاندتونمیداردامتیازوبرتریدیگریبریکیکهکشوردوبین

288ص.باشدداریسرمایهاقتصادنظامتوصیف
درسومانجهنیافتگیتوسعهخصوصیاتدرتوصیفگویدمیکاردوزو•

نداشتهپثابتوساکنراکشورهاایناوکهرسدمینظربهفرانکآثار
290ص.است



نقد فرانک

ید ناکام مانده می گوید فرانک در تحلیل خود از روابط و مناسبات تولبیل وارن یکی از منتقدان به اسم •
ت اجتماعی در همین زمینه روکس برو می نویسد که وی روابط استثماری را بر اساس روابط طبقا. است

291ص . تحلیل نکرده است
اگر شیوه تولید وارن بر خالف فرانک باور ندارد که توسعه نیافتگی جهان سوم در آینده باقی بماند حتی•

291ص . دراین کشورها ترکیبی از نظام تولید سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری باشد
ز طریق استثمار برخالف نظریه فرانک انتقال ارزش میان مناطق جغرافیایی، به منزله تولید ارزش اضافی ا•

ضافی طبقات این انتقال را می توان بر اساس مبادله نابرابر، یا به عنوان مساله توزیع مجدد ارزش ا. نیست
292ص . ل کردغیر تولید کننده و یا بر اساس عدم هماهنگی میان ساخت طبقاتی و مناطق اقتصادی تحلی

دیدی کرد کاردوزو با تالش نظری و تجربی که از خود نشان داده است رویکرد وابستگی را وارد فاز ج•
وص در قالب به گونه ای که وابستگی جدید به خص. که از آن تحت عنوان وابستگی جدید یاد می شود

رد چون اندیشه کاردوزو از ویژگی های متمایز در خور توجهی در قیاس با اندیشمندان اولیه این رویک
294ص . باران و فرانک برخوردار است



فرناندو کاردوزو

هبصنعتیسرمایهورودچندملیتی،هایشرکتظهورباکهاستاینکاردوزوادعایاما•
بهاستدهشآغازنوینایمرحلهالمللی،بینجدیدکارتقسیمپیدایشوپیرامونیکشورهای

شودمیارسازگوابستهکشورهایداخلیرونقباحدیتاخارجیهایشرکتمنافعکهایگونه
295ص.کنندمیکمکپیرامونیکشورتوسعهارتقایبهخودآنهامعنا،بدینو
وص با که درمورد اندیشه کاردوزو مطرح است این است که آیا مدل مورد نظر او به خصپرسشی•

ته یا پیرامون تاکیدی که بر حضور و همراهی توسعه و وابستگی دارد در همه کشورهای توسعه نیاف
296ص . مثبت باشدنمی تواند پاسخ به این پرسش ؟وجود دارد



دیدگاه نظام جهانی: فصل هشتم



دیدگاه نظام جهانی: فصل هشتم

هاینظامریهنظوعملیاتیتحقیقرسانی،اطالعنظریهسیبرنتیک،مانند»هاییرشتهوافکار•
299ص.ندشدبستهکاربهاجتماعیزندگیدرمجددگیریقالبازپسافکارایناقتصادی،



مک کله لند

کهدکنمیخاطرنشانهانظامنظریهازخودتعبیردرلندکلهمکچارلز•
حسببرراهاپدیدهمختلفانواعنخستکهاستآنرویکرداینکلید

مناسبنتعییبراساسسپسودهیمقرارنظرمدآنهااجزایمیانعلیروابط
301ص.کنیمتوصیفراهانظاممسالهجزءترین



هیجانوکردفروکشوابستگیونوسازیمکاتبمیانایدئولوژیکنبرد1970دههاواسطتا•
.شدکاستهنآایدئولوژیکهایجنبهازوفرونشستحدیتانیزسومجهانتوسعهسربرمباحثه

303ص



دیدگاه والرشتاین

مرکزیوایحاشیهداریسرمایهیانیافتگیتوسعهبینتمایزازوالرشتاین•
ظامنآنوداردوجودداریسرمایهنوعیککهاستمعتقدوکردهاجتناب
305ص.استجهانی

ازبعثمننظریاتباعمدهتفاوتدوجهانینظامدیدگاهوالرشتایننظربه•
لکتیکیدیاجهانینظامدیدگاهتفکرشیوهکهایناولداردنوسازیمکتب

برند،میارکبهرامکانیکیایشیوهنوسازیمکتبپیروانکهحالیدراست
لگویایکبهتنهااست،اروپامدارکهنوسازیدیدگاهبرخالفکهایندوم

ازیکیتنهامسلطهایقدرتروابطدیگرطرفازونداردتوجهتوسعه
307ص.داردوجودجهانینظامرودررویکهاستبسیاریمسائل

. رفته استنظریه نظام جهانی از یک جهت از تئوری عمومی سیستم تاثیر پذی•
308ص 



پارسونز و وبر

وضوعاتمعمدترینواحددواین.هستنداجتماعینظاموطبقهتحلیلواحدترینمهموینظربه•
دجدیدوراندراجتماعیتحولعواملوجدیدجهانخصوصیاتبهدستیابیبرایشناخت

310ص.هستند
ویوگرچهکندمیاستفادهآرمانیانواعساختنبرایتاریخیمصالحازوبرازتبعیتبهپارسونز»•

رفتنگعوضیدرموردراوبرهشدارویکهکرداستداللتوانمیامااستتکاملمراحلمتوجه
311ص.کندمیفراموشواقعیتبا«آرمانیانواع»



نخصوصیات اصلی نظام سرمایه داری از دیدگاه والرشتای

پیدایشکاال،انبوهتولیدنظیرهاییپدیدهبهراداریسرمایهنظاماصلیخصوصیاتوالرشتاین•
وذاتاامداند،میتکنولوژیباالیسطحومزدبگیرکارگرانسوداگر،اقتصادیموسسات

312ص.داندمیسرمایهوقفهبدونومستمرانباشترانظامایناصلیماهیت



مفهوم کشورهای پیرامونی

وخامموادتولیدبرمتکیخدماتوکشاورزی-1:ازعبارتندپیرامونیکشورهایهایویژگی•
سرمایهطبقهوجود-4متشکلسرمایهنبود-3بانکی–صنعتیقدرتمندنظامنبود-2کشاورزی

ساختارنظرازچهدولتضعف-5شهریفقیرکارگرانودهقانانعظیمخیلباهمراهضعیفدار
314صمرکزازتاثیرپذیری-6خارجیقدرتنظرازچهوداخلی

لحاظبهتیحاونظربه.استجهانینظاممحرکنیرویواساسیاصلنابرابریوالرشتایننظربه•
عملکردیهمیشگمکانیزم«فزایندهشکاف»زیرانیستمیسرهادولتهمههمزمانتوسعهنظری

نیافتگیعهتوسبهایبهاماشوندمینایلتوسعهبهکشورهاازبرخیالبتهاستجهانیاقتصاد
317ص.دیگرکشورهای



انات تغییرنظام راهبردهای جایگزین توسعه را به منظور ایجاد زمینه ای برای بررسی امکوالرشتاین•
:به شرح زیر گوشزد می کند

318راهبرد استفاده از فرصت  ص -1•
راهبرد دعوت از سرمایه گذاری خارجی-2•
318راهبرد حکومت خود اتکا ص -3•



یاوجهانسیشناجامعهشکلوقالبدرآنکهجایبهبیشترویکارکهاستمعتقدوالرشتاین•
نکاتیبهبتنسیادآوریوتذکریکعنوانبهبیشترشود،گرفتهنظردرجهانیهاینظامنظریه
گرفتهنظردر«جهانیهاینظامتحلیل»عنوانتحتواستنشدهپرداختهآنهابهتاکنونکهاست

321ص.شودمی
رالیلتحاصلیواحدجامعهیادولتجایبهکهاستتاریخینظاماینجهانینظامدیدگاهدر•

322ص.دهدمیتشکیل
.مایدنمیروشدرمجددتفسیرومجددسازیمفهومبهدستایگیریجهتچنینباویلذا•

323ص



مفاهیم والرشتاین

دادهصاصاختخودبهداریسرمایهجهانیاقتصاددررامنفعتوسودبیشترینمرکزکشورهای•
بهندهلوفرانسهانگلیس،کشورهایداریسرمایهتاریخیگسترشورشدزمانمدتدراند

راسیبوروکقدرتمند،مرکزیحکومتدارایویافتندشکلمرکزیکشورهایاولینعنوان
325ص.بودندقدرتمندنظامینیرویومنسجم

دورهدر.کنندمیعمل«میانهوحایل»مانندکهدارندقرارکشورهاییهاپیرامونومراکزبین•
326ص.داشتندرانقشاینپرتغالواسپانیامراکز،گیریشکل

استثماربهنیزیزمانوگرفتندمیقرارمراکزاستثمارموردزمانیپیراموننیمهکشورهایبنابراین•
327ص.پرداختندمیهاپیرامون

وجودهبمذکورمنطقهدوبیناقتصادیآسانوروانحرکتبراینیزپیراموننیمههایدولت•
329ص.هستنددواینبینابیننیزاجتماعیاقتصادیلحاظبهودارندراکاتالیزورنقشکهآمدند



مفاهیم والرشتاین

هاینظامنایازشدهشناختهگونهسهتاکنونتاریخیحیاتطولدربشروالرشتاینعقیدهبه•
332ص.جهانیاقتصادوجهانیهایامپراطوریخرد،هایسیستم.استنمودهتجربهراتاریخی

مختلفاطقمنبهداریسرمایهجهانیاقتصاددلیلچهبهکهپرسشاینبهپاسخدروالرشتاین•
مناطقدیاقتصاثروتتاریخی،فراینداینابتدایکهحالیدر»:کندمیبیان؟شدتقسیم

کافیقرنیکفقططولدرمازادجریانانتقالنداشت،همباچندانیتفاوتظاهربهجغرافیایی،
334ص«.آوردوجودبهپیرامونومرکزمیانراآشکاریتمایزتابود



مفاهیم والرشتاین

س الگویی از این نه اساس یک توازن باثبات بلکه براسا. سرمایه داری یک نظام پویا بوده است•
به « یتولید اضاف»چرخش های منافع خود، به طور منظم و اجتناب ناپذیر بحران های کوچک 

337ص . وجود می آورد که به سقوط و رکود در اقتصاد جهانی منجر می شود
ازار و خصوصیت خاص نظام سرمایه داری وارد شدن سرمایه به مفهوم خاص خود در این نظام و ب•

337ص . کاالیی شدن همه جیز می باشد



مفاهیم والرشتاین

.داردوجودهاییتناقضتاریخیهاینظامهمهبطندروالرشتاینتعبیربهخالصهطوربه•
وردهبزمانیکدرنمایدمیوادارراهاگروهکهدارنداشارهساختاریفشارهاییبهتناقضات

سخنتاریخیهاینظامناپذیراجتنابروالازتوانیممیترتیببدین.کنندحرکتمتفاوتجهت
338ص.بگوییم

درلیدتوفرآیندهایتعدادیازجهانیواحدکارتقسیمیکدرداریسرمایهجهانیاقتصاد-1•
برگ،وپرشاخگسترده،اندازهاینبهقبلیهاینظامازیکهیچواستبرخورداردولتشکل

341ص.اندنبودهمنسجموپیچیده
هایخهچروبلندامواج)ایچرخههایآهنگاثربرکهالحاقفرآیندازناشیتناقضدومین-2•

ناطقمدرکهشودمیمردمیبرایتناقضاتظهورموجبامراینوشودمیحاصل(کندراتیف
342ص.اندداشتهوجودشدهملحق



مفاهیم والرشتاین

راهدوواستادمازارزشحداکثرتخصیصنتیجهدروسرمایهپایانبیانباشبرمبتنیداریسرمایه-3•
بهکمتردهشتولیدارزشبازگشتدومکنند،کاربیشترکارگرانکهآناول:داردوجودامراینبرای
342ص.کمترمزدوربیشتکارجهتمستقیمتولیدکنندگانهمهبرفشاراست،مستقیمگنندگانتولید

حداکثرتانباش.استصوریشکلبهولوتغییروحرکتمستلزمنظامیکحکمدرداریسرمایه-4•
برتولیدازمانسدایمیتحولمستلزمامراینواستانسانینیرویوسرمایهوکاالگردشمستلزمسرمایه
رامشروعیتسنداًدقیقآنمداومتحققوبودنجدیدبرتاکیدبنابراینباشدمیپیشتازهایبخشحسب
343ص.صوریشکلبهولواستنمودهایجاد

ورفتپیشبینشاخص.استکنندهقطبینظامیخودپاداشالگویخاطربهداریسرمایهنظام-5•
343ص.استواقعیبسیارفقرواستافزایشحالدرآشکاراثروتبیننیزواوضاعوخامت

ماننددبایوداردحیاتچرخهاستتاریخیچونواستتاریخینظامیداریسرمایهجهانیاقتصاد-6•
کارندهکنفلجهایتناقضایننتایجشدنانباشهاثربرایمرحلهدرنوعاینازدیگرهاینظامهمه

343ص.شودمتوقفگردش



مفاهیم والرشتاین

:دهدمیتوضیحوالرشتاینکهگونههمان•
بایدم،بپذیریخودتحلیلواحدعوانبهمردم،یاملتوکشورجایبهراجهانینظامکههمین»•

ویژگیازماوجهتکهاینترمشخصهمهاز.باشیمخودبررسینتایجدرنیززیادیتغییراتمنتظر
344ص.شدخواهدمعطوفهاآنارتباطیهایویژگیبهها،دولتوصفی

عنوانبهرایاجتماعواقعیتفرانسوی«تاریخیشناسیروش»تاثیرتحتوالرشتایندوموهلهدر•
345ص.نگردمیمداومجریانوصیرورتحالدردایماًموضوعیک

محققانکهراچآوردحساببهنیزتئوریکپیشرفتیکتوانمیراپیراموننیمهمفهومطراحی•
سرمایهجهانیصاداقتتغییرحالدرسرشتوهاپیچیدگیبررسیبهتوانندمیآنازگیریبهرهبا

347ص.بپردازندداری



راوالرشتاینیجهاننظامدیدگاهدیگرمنتقدانوزایتلن:جهانینظامیمفهومگونگیشیوتصلب•
سمیتججهانینظامبهقدریبهمعتقدندوکردهمحکومپارسونزمشیخطازرویدنبالهبه

وارونهاندگرفتهشکلآنبطندرجهانیمناسباتاینکهراتاریخیواقعیجریانوبخشیده
349ص.استکرده



کلیتبهتاینوالرشالعادهفوقتوجهزایتلینگفتهبه:تاریخطولدرتوسعهخاصمواردازغفلت•
.استبازداشته«تاریخطولدرخاصجوامعدرموجودمشخصروابط»بهپرداختنازراوینظام،

350ص
وطرحزاازرامتفکراندیدگاه،اینکهاستاعتقاداینبرزایتلین:اجتماعیاقشارتحلیل•

351ص.استکردهعاجزسئواالتاینبهپاسخگوی
ا منطقی عده ای از منتقدان معتقدند که این نگاه ب: اقتصاد گرایی مفرط و بینش تک عاملی•

. شده استمکانیکی، فرمول انباشت سرمایه را برای تاریخ تمامی جوامع از قرن شانزدهم متصور
351ص 

بهالرشتاینوکافیتاکیدعدمخاطربهکنندمیواردایعمدهانتقاداتاوبهنیزهامارکسیست•
352ص.گرفتندایراداوجهانینظاماندازچشمبراجتماعی،طبقاتمیانروابط



جهانی شدن و توسعه: فصل نهم



مسائلیبررسکهکردنمیاستداللگوناگونهایشیوهبه»جهانکنندگانمطالعه1960دههدر•
طبیقیتمطالعاتقالبدرتنهانهکهمدرندنیایدرملیجوامعهایپویاییومسیر،بهمربوط

356و355ص.استبودهجهانیالزاماتگذاشتنمغفولمتضمنزیادیحدتاگیردمیصورت
کوالرسجنبهگراییعقلکهایننخست.داردمتمایزاصلیویژگیچهاردانشچارچوباین•

انسانجنبهیگرایعقلدوم.کندمیتعریففیزیکیدنیایبرحسبکامالًراواقعیتیعنی.دارد
عقلم،سو.دهدمیقرارانسانهایفعالیتوعالیقحسببرعمدتاًراواقعیتیعنیداردمدارانه
358ص.داردرا«دانشمند»یکمشخصگرایی

358ص . عقل گرایی جنبه ابزاری دارد: نکته•



گیدنز

مختلف وارد می گیدنز تاثیرگذاری فرایند جهانی شدن را از منظر فشارهایی که این فرایند در ابعاد•
359ص . نماید مورد توجه قرار داده است

360معنای جهانی شدن ص •
جهانی شدن به معنای بین المللی شدن-1•
جهانی شدن به معنای آزاد سازی-2•
361جهانی شدن به معنای جهان گستری  ص -3•
جهانی شدن به معنای غربی کردن یا نوگرایی به ویژه به شکل آمریکایی شده آن-4•
362جهانی شدن به معنای قلمروزدایی ص -5•



جهانی شدن

ت که منجر به جهانی شدن یک فرایند تاریخی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اس•
ورد ورود عوامل غیر بومی در حوزه ها و قلمروهای بومی می گردد و از منظر برنامه ای بودن نیز م

موجب غربی توجه قرار گرفته است که با این نوع نگاه، جهانی شدن فرایندی تلقی می شود که
364ص . شدن و آمریکایی شدن جهان می شود

میربیغامپریالیسمازجدیدیحالتبلکهشدنجهانیعصرنهراکنونیدورههامارکسیست•
قرارجهانداریسرمایهاصلیهایدولتدرسرمایهتامینمقتضیاتونیازهاسلطهتحتکهدانند
366ص.دارد

گرادکارکرتوسعهشناسیجامعهقالبدرخصوصبهشدنجهانیطرفدارانکهاینرغمبه•
زمینهآنهازعمبهکهدانندمیعقالنیهایانتخاببسطتحققبرایعاملیراشدنجهانیفرایند
369ص.استتوسعهونوسازیسازی



نظریات استیگلیتز

«  ازی و مسائل آنجهانی س»یکی از صاحب نظران به نام توسعه اقتصادی در کتاب ارزنده استیگلیتز•
قرار جهانی سازی را به خصوص در ارتباط با توسعه کشورهای در حال توسصعه مورد واکاوی

370ص . داده است
د جهانی سازی به گونه ای که معموالً نقد جهانی سازی معطوف به این نکته است که در قالب فراین•

371ص . ودبر ابعاد اقتصادی نسبت به دیگر ابعاد حیات اجتماعی اولویت بیشتری داده می ش
ی که بابت آن بهای. منافع جهانی سازی چنان نبوده که هواخوهان آن ادعا کرده انداستیگلیتزبه نظر •

زده، پرداخت شده بیش از آن بوده که هواداران ابراز کرده اند، چرا که به محیط زیست صدمه
ق فرهنگی را در فرایندهای سیاسی به فساد کشیده شده و سرعت تغییرات فرصت الزم برای تطاب

373و 372ص . اختیار این کشورها نگذاشته است



376ص. یکی از پیامدهای مثبت جهانی سازی قرار دادن تمام کشورها در فرایند توسعه است•



گرانکنشآگاهیافزایششودمییادآنازشدنجهانیمثبتپیامدعنوانبهکهمواردیاز•
شانسیاسیواجتماعینقشوحقوقبهنسبتملیومحلیمختلفهایعرصهدراجتماعی

واجتماعیسعهتونهایتدروانسانیعاملیتاحیایدرفراینداینکهنقشیدیگرعبارتبه.است
یعنی–نوسیاسیفرهگبسطوجهانیهایآگاهیافزایشکهایگونهبهاست،داشتهسیاسی

–بشرحقوقمسالهودموکراسیبهتوسعهحالدرجوامعهمهدرمردمهایتودهبهبیشترتوجه
377ص.داشتخواهدجوامعایندرقدرتمناسباتتغییربرمهمیوکنندهتعیینآثار

. ر جهانی استنشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی تنها را واقعی کاهش فقگفتمان نئولیبرالی •
378ص 



عدالتان،انسامنیتموضوعنوعسهبرشدنجهانیواجتماعیتوسعهبهمربوطمباحثدرشولت•
تاکیدوردمراشدهمطرحموضوعسهبینمتقابلرابطهونمایدمیتاکیددموکراسیواجتماعی

379ص.دهدمیقرار
سیاستواداقتصدرکهاستآوردهوجودبهبسیاریچیزهایشدنجهانیروند»مگدافتعبیربه•

مه.استندادهتغییرراداریسرمایهنظامعملکرداساسیهایراهروندایناما.اندتازهجهان
381ص«استنکردهکمکیگونههیچنیزانسانرفاهوترقییاصلحامربهچنین



سرمایه اجتماعی و توسعه: فصل دهم



کاهشدررمایهساینکهاستنقشیتوسعهدراجتماعیسرمایهنقشترینمهماقتصادداناننظربه•
بینرابطهوتعاملبرقراریهایهزینهبهمربوطمعامالتیهایهزیندارد،معامالتیهایهزینه

امکانددارنقرارباالییسطحدرمعامالتیهایهزینهکهجاییدرشود،میاجتماعیکنشگران
وجودماعیاجتسرمایهکهجایییعنیداشتخوادقراپایینیسطحدراقتصادیکنشوتبادل
میاستهکمعامالتیهایهزینهمیزانازاجتماعیسرمایهافزایشبابعکساستضعیفیاندارد
ص.یرندگمیخودبهبیشتریرونقوشوندمیتسهیلاقتصادیواجتماعیهایکنشوشود
385و384



نامتصادیاقرشدوتوسعهمفقودهحلقهرااجتماعیسرمایهفقداننیافته،توسعهکشورهایدر•
386ص.اندنهاده

دف و مفهوم تحقیقات و مطالعات منتشر شده نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و کیفیت، ه•
387ص . زندگی پیوند مستقیمی وجود دارد



ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی 

389ابعاد مفهومی و نظری سرمایه اجتماعی ص •
سطح خرد-1•
نجارها و در این سطح سرمایه اجتماعی در قالب روابط فردی و شبکه ها ارتباطی بین افراد و ه•

390ص . ارزش های غیر رسمی حاکم بر آنها مورد بررسی قرار می گیرد
سطح میانی-2•
در نظر در این سطح، نظریه پردازانی همچون کلمن و پاتنام سرمایه اجتماعی را نوعی موجودیت•

391و 390ص . می گیرند که نخست برخوردار از جنبه هایی از ساخت اجتماعی است



دراجتماعیمایهسرازاساسیوانباشتیذخیرهکهجاییدرداوطلبانهتعاونوهمکاریپاتنامنظربه•
392ص.دگیرمیصورتآسانیبهباشدداشتهوجودمدنیتعهدهاشبکهومبادلهقواعدقالب

سرمایهدرتغییراتبااستممکنآسیاییاقتصادهایدررشدمتفاوتهایمیزانهلیولنظربه•
393ص.باشندداشتهپیونداجتماعی



محلی حاصل را به عنوان همبستگی اجتماعیپاتنام سرمایه اجتماعی به نقل از کمپل و جاچلوویچ •
:شده از چهار ویژگی 

وجود مجموعه ای متراکم از سازمان ها وشبکه های اجتماعی محلی-1•
سطوح باالی تعهد مدنی یا مشارکت در شبکه های اجتماعی محلی-2•
هویت محلی قوی و مثبت و نیز احساس تجانس و برابری با اعضای اجتماع-3•
و 394ص هنجارهای تعمیم یافته مربوط به اعتماد و کمک متقابل بین اعضای اجتماع محلی-4•

395



به.استادهدقرارتوجهموردشناختیجامعهپدیدهیکعنوانبهرااجتماعیسرمایهنیزفوکویاما•
کهایهسرمای.باشندبرخورداراجتماعیسرمایهازمتفاوتیسطوحازتوانندمیهاملتاونظر

396ص.کندمیفراهمآنهاشدنصنعتییادموکراسیتحققبرایراالزمفرصت
رسمییرغورسمیهایشبکهدرعضویتبهمربوطاجتماعیسرمایهمورددرهاتفاوتازیکی•

399ص.شودمی



ایه سازمانی به نظر استیگلیتز جوامع سنتی اغلب دارای سطح باالیی از سرمایه اجتماعی و سرم•
ص . زم استهستند، هر چند این سرمایه ممکن است به گونه ای نباشد که برای تسهیل تغییر، ال
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