
جامعه یازدهم تحوالت نظام جهانی 8درس   

. استاد زهرا یزدی  

 شکل گیری عملکرد اقتصادی غرب :...............

  اقتصاد کشورهای غیرغربی پیش از استعمار:  اغلب درتعامل با محیط جغرافیایی خود / مستقل

استقالل سیاسیروابط تجاری آنان : عدم خطر برای   

   دوران استعماروضعیت کشورهای غیرغربی در 

  کشورهای غربی شدة تولید کاالهای مصرف بازارشده به  استعمار کشورهای تبدیل اقتصاد 

  یغرب کشورهای نیاز مورد خام مواد و کار نیرویتامین 

  اقتصادی وابستگیو درنهایت  جهانی اقتصاد در زنی چانه قدرتو در نتیجه : سلب  محصولی تک اقتصاد: اغلب 

 به دلیل وابستگی- جهانی سطح تجاری در  نامتعادل شدن مبادالت  

 غربی کشورهای طرف به ثروت، انتقال 

 استعمارگر( کشورهای بیشتر منافع جهت در) زده استعمار کشورهای به وابسته صنایع انتقال برخی 

 استعمارگران )به دلیل وابستگی استعمارزده ها(نو برای  استعمار به استعمار مرحلة از عبور امکان 

  آنان اقتصادی و سیاسی مواجهه کشورهای غربی با مقاومت استعمارزدگان        به رسمیت شناختن استقالل

 قرارمیدهد. جهانیِ توزیع ثروت نامتعادلِ چرخة در  را مستقل های دولت وابسته، اقتصاد

 :دولت ملتها 

 : کلیسا قدرت افول با غربی در اروپای پیدایش 

 *  : هویت ناسیونالیستی و قومی اغلبسکوالر               *کامالویژگیها 

 درجهانو دولتها  کشورها  تغییرنقشدولت ملتها درسده اخیر و درنتیجه  تغییرعوامل پیدایش:  جهانی شدن فرایند 

  دو دیدگاه متفاوت 

 ندارد ملّی مرزهای به اعتنایی جهانی شدن هیچ معتقدند: برخی. 
 است گشترش تجارتبرای  نوین نظمی و در پی ایجاد

  :آورد. دنبال به جهانی سطح در را نوین نظمی نمیتواند شدن جهانی سیاسی و اقتصادی ابعادمخالفان این دیدگاه 

 میشود .  تضاد و چالش و باعث

 عمل میکنند. مرزهاکه فراتر از هایی است  جنبش توسط بیشتر ها، چالش این با مقابله
 محور سرمایه اقتصاد 
 ای منطقه و قومی های سیاست حمایت نیازمنددرآغاز:  
 : کاهش اهمیت مرزهای سیاسی به دلیل : تدریج به 

 صنعت ارتباطات .گسترش3                ملیتی چند بزرگ های شرکت آمدن پدید .2ثروت             .انباشت1
 :............ای منطقه مشترک بازارهای و المللی بین نهادهای گیری شکل 
 :.......نتیجه  المللی)برای حفظ منافع خود( و در بین تجارت راه سر : برداشتن موانع موجود برقدرت و ثروت های کانون 

 فرهنگ و علم رسانه، امپراتوری 

 غیره و جنگ مهاجرت، : تجارت، طریق از فرهنگی شکل گیری مبادالت 

  سیاسی قرار دادن جوامع غیرغربی/  و اقتصادی: درموضع ضعف  غرب استعماری برخوردنتیجه 

 فرهنگی باختگی خود نوعی اغلب



 تقلیدکردن فرهنگ / فرهنگی عناصر گزینش در: از دست دادن حالت فعال و خالق  فرهنگی باختگی خود 

  : سیاسی به دست میگیرد. و اقتصادی اهداف چارچوب در را خویش فرهنگ انتقال مدیریت غربدر این شرایط 

 از طریق : ................

 ای رسانه امپراتوری:    ........... 
 امریکا آنها رأس در و غربی کشورهای برتر نشانگر موقعیت 

  صهیونیستی: های کانون و ثروت صاحبان دست در رسانه قدرت تجمعنتیجه 

  جوامع غیرغربی فرهنگی هویتتزلزل 

 هست نیز غرب جهان دموکراتیک های ارزش برخالف 
 دموکراسی )اعتقاد منتقدان ( سازوکارهای تضعیف 

  نخبگاِن غیرغربی : تربیتشیوه های 

 1انسانی علوم و طبیعی علوم هدفمند . توزیع: 
  طبیعی به کشورهای در حال توسعه :......... علوم از آموزش بخشی 
 راهبردی های دانش خودداری از آموزش 
  2. غرب علمی مرجعیت تثبیت: 

 تعریف زندگی انسان بدون توجه به ابعاد معنوی / سکوالر 

  غرب:....... فرهنگ توزیع در را تأثیر ترین عمیق 
  فرهنگ غرب بازنگری کنند. نگاه از را خود هویت دینی، های فرهنگ که شوند می موجب 
 است دینی معرفتی های بنیان پایه بر که علمی محروم کردن فرهنگها از 

 تست

(جهان غرب از طریق رسانه ...........جوامع غیرغربی را مدیریت میکند اما تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی بیشتر با تثبیت 1

 97گاج  ........غرب و توزیع هدفمند ...................و................انجام میشود.

 علوم انسانی -علوم طبیعی -مرجعیت علمی  –رهنگ عمومی .ف2علوم طبیعی         -علوم انسانی-فرهنگ-.فرهنگ عمومی1

 علوم انسانی    -فرهنگ عمومی -مرجعیت علمی  –. فرهنگ بومی 4               فرهنگ عمومی -علوم انسانی  -فرهنگ  –.فرهنگ بومی 3

 97( هریک ازعبارات زیر با موارد کدام گزینه مرتبط است؟قلمچی 2

 فرایندی که هیچ اعتنایی به مرزهای ملی ندارد –هدف از تربیت نخبگان کشورهای غیرغربی 

 درحرکات آغازین خود نیازمند حمایت سیاستهای قومی و منطقه ای بوود

 اقتصاد سرمایه محور–استعمار –.تمرکزقدرت رسانه غرب برجهان 1

 اقتصاد تک محصولی-جهانی شدن-.تثبیت مرجعیت علمی غرب2

 اقتصاد تک محصولی -استعمار  –.تمرکزقدرت رسانه غرب برجهان 3

 اقتصاد سرمایه محور –جهانی شدن  -تثبیت مرجعیت علمی غرب .4



 مشق شب 

کشورهای غربی برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل کردند. این انتقال در جهت استقالل این (1

 98گاج فروردین  .است .................. جهت در و ..................  کشورها

 منافع بیشتر کشورهای استعمارگر است. -تعدیل جهانی ثروت نیست 1

 منافع بیشتر کشورهای استعمارگر است. -تعدیل جهانی ثروت است 2

 کاهش وابستگی کشورهای غربی و غیر غربی است. -تعدیل جهانی ثروت نیست 3

 هش وابستگی کشورهای غربی و غیر غربی است.کا -تعدیل جهانی ثروت است 4
 

 97بهمن 2گزینه   است؟ کدام زیر موارد از یک هر پیامد ترتیببه( 2

ای در دست صاحبان قدرت و تجمع و تمرکز قدرت رسانه»، و «ایهای مشترک منطقهبازار و المللیبین نهادهای گیریشکل»

 «ثروت

 تضعیف سازوکارهای دموکراسی -مدیریت تغییرات اقتصادی در سطح جهانی 1

 متزلزل شدن هویت فرهنگی جوامع غیرغربی -های چندملیتی انباشت ثروت و پدید آمدن شرکت2

 متزلزل شدن هویت فرهنگی جوامع غیرغربی-مدیریت تغییرات اقتصادی در سطح جهانی 3

 تضعیف سازوکارهای دموکراسی -های چندملیتی انباشت ثروت و پدید آمدن شرکت4

 است؟ شده بیان درستیبه گزینه کدام در زیر هایعبارت از یک هر پاسخ ترتیببه(3

کشورهای مختلف از چه طریقی  اقتصادی استقالل شدن دارخدشه و المللبین تجارت راه سر بر موانع شدن برداشته( الف

 بود؟

استعمارزده در چرخۀ نامتعادل جهانی توزیع ثروت، ب( زمینۀ عبور از مرحلۀ استعمار به استعمار نو و قرار گرفتن کشورهای 

 چه بود؟

 شود؟زنی در اقتصاد جهانی از کشورهای استعمارزده سلب میج( در چه صورت قدرت چانه

 کنند؟د( کشورهای غربی در چه شرایطی برخی صنایع وابسته را به کشورهای استعمارزده منتقل می

 جهانی شدن -اقتصاد وابسته  -غرب  تثبیت مرجعیت علمی -ها افول دولت ملت1

 منافع بیشتر -محصولی شدن تک -های بزرگ چند ملیتی به وجود آمدن شرکت -ها افول دولت ملت2

 اقتضای بازار مصرف -محصولی شدن تک -وابستگی کشورهای استعمارزده  -المللی ها و نهادهای بینسازمان3

تأمین نیروی  -سمت کشورهای غربی جانبه بهانتقال ثروت یک -استقالل اقتصادی عدم  -المللی ها و نهادهای بینسازمان4

 کار و مواد خام

 

 

 

 

 

 

 


