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حال گذشته آينده
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2006: 1 thousand million persons online
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جهاني شدن يا جهاني سازي؟
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 ٣١٠٠٠ كشورها داخلي ناخالص محصول جمع ٢٠٠٠ سال در
 خدمات و كاالها صد در سه و هفتاد .بود دالر )تريليون ٣١( ميليارد
 درصد ٣٢ امريكا .مي شد توليد صنعتي ثروتمند كشورهاي در جهان

 و درصد ٢٥ اروپا .مي كرد توليد را جهان داخلي ناخالص محصول
  .درصد ١٦ ژاپن
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 محصول سنجش در كه افزوده ارزش محاسبات همان با
 بزرگ اقتصاد ١٠٠ از رود، مي كار به كشورها داخلي ناخالص

 ركتش بزرگترين .كشور نَه هستند شركت تايشان ٢٩ جهان
 مي قرار پنجم و چهل رده در باشد (Exxon) اكسان كه جهان
.است پاكستان حد در آن مالي منابع كه اين يعني گيرد،



8

 ناخالص محصول درصد ٨٠ يافته توسعه جهان مردم ميليارد يك
 درصد ٢٠ توسعه حال در كشورهاي مردم ميليارد پنج و جهان،

.كنند مي توليد را جهان ناخالص محصول
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سنت

حكومتدين

بازار

مفاهيم اقتصاد و دنياي نوين 
!اقتصادي از اين تاريخ آغاز شد
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 و دباش خويش سود درپي فقط فرد هر وقتي نبود معلوم روي هيچ به
 به كار دبگوي توانست مي كسي چه نمي برد فرمان كسي از ديگر جامعه

مي كشد؟ كجا
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نظام بازار، تنها، وسيله مبادله كاال نيست،
.تبلكه آن مكانيزم نگهدارنده و حمايت كننده كل جامعه اس
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 تا ادني تمام حقيقت در و اصالحات دوران رنسانس، وسطي، قرون
 ار بازار نظام نيستند قادر هفدهم و شانزدهم قرن رسيدن فرا

 به  ايهسرم و كار زمين، كه معقول كامالً  علت بدين بشناسانند
 زهنو دارند اختصاص بازار نظام كه توليد اصلي عوامل صورت

.است بوده نشده شناخته
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 شورك فقيرترين و ترين ثروتمند بين سرانه درآمد اختالف ١٧٠٠ سال در
 كار در كشوري هر كار نيروي درصد ٩٩ تا ٩٨ حدود .بود ناچيز جهان

 دني،ب نيروي نر، گاو اسب، :داشتند يكساني فن آوري هاي همه .بود كشاورزي
 از رخيب .بود شده گرفته پيش سال محصوالت از كه بذرهايي و حيواني كود

 مناطق در جمعيت تراكم اما .داشتند بهتر هوايي و آب و خاك جهان مناطق
  داخلي ناخالص محصول از نيمي .بود نامساعد مناطق از بيشتر مساعد

(GDP) دو اين در جهان جمعيت از نيمي زيرا .بود هند و چين در جهان 
.بود كشور
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 بخار ينماش تكميل و اختراع با .رسيد راه از صنعتي انقالب نخستين آنگاه
 بين صنعت عصر .سرآمد به كشاورزي ساله ٨٠٠٠ دوران هيجدهم قرن در

 ميان در بحث اين امروز تا .شد آغاز بريتانيا در ١٧٨٠ و ١٧٦٠ سال هاي
 ردب كار به را جديد فن آوري هاي اين كه كشوري اولين چرا كه است بوده

 در زغال سنگ اما .بود الزم سنگ زغال كار شروع براي شايد بود بريتانيا
 يروين از بهتري علمي فهم بريتانيا مردم .داشت وجود كشورها از بسياري

 به را آنها ندباش اقتصادي كاشف كه اين به اشتياق شان شايد .نداشتند بخار
.انداخت راه اين
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 يجاي از ديگر برخي و روآوردند صنعت به كشاورزي از كشورها از برخي
  هايآوري فن پابه پاي كه كشورهايي و اشخاص .نخوردند تكان بودند كه

 بانصاح كه نپاييد ديري .ثروتمندشدند كردند حركت جديد صنعتي
 فرادا ثروتمندترين سال صدها كه دار زمين هاي دوك بر انگليس صنعت

 دخو جاي از كه كشورهايي و اشخاص .گرفتند پيشي بودند كشور آن
  .ماندند فقيرتر كشيدند كنار را خود و نجنبيدند

 وارد ايدب حتماً اما كنيد اختراع را صنعتي بازي كه نبود اين توفيق الزمه
 انقالب به ١٨٤٠ و ١٨٣٠ هاي دهه در آلمان و امريكا .مي شديد بازي

 ادي را صنعتي بازي هيچگاه كشورها از بعضي .پيوستند اول صنعتي
 .نگرفتند
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 يريكارگ به و برق اختراع پايه بر دوم صنعتي انقالب نوزدهم قرن اواخر در
 بر صنعتي توسعه و تحقيق در منظم“ آلماني مهم ايده يك و آن گسترده

 توسعه و تحقيق .گسست هم از را اقتصادي نظام دوباره ”روز علم پايه
 .دكر عوض را آن ماهيت و بخشيد سرعت را فني تحول گام منظم صنعتي
 نعتيص توسعه و تحقيق در بايستي باشند جلودار خواستند مي كه آنهايي
 كرده لتحصي كاري نيروي وجود بار نخستين براي .كردند مي گذاري سرمايه

  .آيد دست به اقتصادي توفيق تا آمد الزم
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 كه را اين .نكرد انگليس كردند؛ گذاري سرمايه زمينه اين در امريكا و آلمان
 سانگلي سرانه درآمد سطح به اول جهاني جنگ از پيش امريكا سرانه درآمد
 نتيجه رد و داشت بهتر تحصيالتي كه دهند مي نسبت كاري نيروي به رسيد
 موضع اام بود ثروتمندان باشگاه در هم باز بريتانيا .بود بيشتر آن وري بهره
 هك بريتانيايي .داد دست از جهان آوري فن و اقتصادي رهبر عنوان به را خود

 مرتبه در ٢٠٠٢ سال در داشت را جهان سرانه درآمد بيشترين ١٨٨٠ در
  . گرفت قرار هفدهم يا شانزدهم
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 و دندش سوار را دوم صنعتي انقالب قطار و پريدند كشورها برخي هم باز
 سرانه ددرآم نظر از نشدند سوار كه كشورهايي .نشدند سوار ديگر برخي

 بين انهسر داخلي ناخالص محصول فاصله .ماندند باقي فئودالي دوران در
 دداشتن برابر وضعي پيش سال ٣٠٠ يعني ١٧٠٠ سال در كه كشورهايي

 را برابري جاي عظيمي نابرابري .شد ١ به ١٤٠ حدود ٢٠٠٠ سال در
  .است گرفته

 مي زندگي پيش قرن چند پادشاهان از بهتر امروزي انسان ميلياردها اما
   .كنند
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 ديده هم پايانش كه بزرگ ركود ادامه با ١٩٣٠ دهه آخر هاي سال در
 دست به ديگري از پس يكي شهرها محلي حكومت هاي نمي شد،

 .بود فتهر باد بر سرمايه داري به امريكائيان ايمان زيرا مي افتاد كمونيست ها
  ملي مسوسياليس عبارت شده كوتاه »نازي« واژه كه باشيم داشته ياد به
 در هك امريكا، جز سرمايه داري، كشور تنها و بود )سوسياليسم ناسيونال(

 در مه او كه بود انگليس بود ايستاده خود سرپاي دوم جهاني جنگ پايان
 فتح زا بعد آلماني ها اگر .داد راي سوسياليست كارگري دولت به ١٩٤٥ سال

 نمي ملهح روسيه به اگر بودند، بسته صلح پيمان انگليس با غربي اروپاي
 بساط كرد، نمي حمله آمريكا به هاربور پيرل در ژاپن اگر و كردند،

.مي شد برچيده پيش سال ٦٠ در سرمايه داري
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1780و  1760

اواخر قرن 
نوزدهم

 برق دورو دوم، صنعتي انقالب و بخار، ماشين ، اول صنعتي انقالب
 دست يزن سوم انقالب .كردند نابود را فئوداليزم زندگي، صحنه به
  .زدسا نابود را قديم ملي صنعتي اقتصاد تا است شده كار به
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 كه كشورهايي بين سرانه داخلي ناخالص محصول فاصله 
 داشتند برابر وضعي پيش سال ٣٠٠ يعني ١٧٠٠ سال در
 جاي عظيمي نابرابري .شد ١ به ١٤٠ حدود ٢٠٠٠ سال در

  .است گرفته را برابري
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 يعني ،٢٠٠٠ سال در يكي فقط ١٩٠٠ در امريكا بزرگ بسيار شركت ١٢ از
 حتي ديگر شركت ١١ آن اكثر و الكتريك جنرال ـ بود باقي بعد، سال صد

 لطمه اي كشور اقتصاد به زوال به رو بزرگ شركت هاي .نداشتند وجود
 .يرندبگ را آنها جاي رشد حال در بزرگ شركت هاي كه اين شرط به نمي زنند

.هستند هم با زندگي و مرگ
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  سال در دنيا اول تراز شركت ٥٠٠ فهرست از كه مي دهد نشان آمار
 از كلي طور به ١٩٨٣ سال تا شركت ها اين از سوم يك ١٩٧٠
.شده اند محو تجارت جهان
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دنياي واقعي

ارتباطات

منابع انساني

اطالعات

دارايي

دنياي مجازي

شبكه

انسانهاي هوشمند

دانش

سرمايه

دنياي كنوني ما؟
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 نانآ !كنيد فكر شرقي اروپاي التين، آمريكاي آسيا، به«
 دارند، قرار شما همسايگي در و هستند ارزان و فرز باهوش،
 اضرح حال در كه است اين رقيب يك از كابوستان بدترين

»!دارد فاصله شما با ثانيه هشتم يك فقط

 نفرارسيد و فاصله مرگ از سخن پيترز سخن، كوتاه به
.است زده شدن جهاني

Tom) پيترز تام Peters) وحشت به با مديريت، استاد 
:است داشته اظهار آمريكايي اجرايي ارشد مديران انداختن
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New economy

Liberalization

of regulation

Active capital 
movement

Digitalization

(information)

Rapid
Internationalization

Change of order

Rapid decrease of 
transaction 

cost of company

Rapid decrease of 
transaction 

cost of company

Economic status
in which profit 
value shift is  
forecast and  

new business 
restructure is 
prepared.
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Feature of new economy

Feature of new 
economy 

Increase of returnsIncrease of returns

Advent of new industry
change of core industry 
Advent of new industry
change of core industry 

Increase of uncertaintyIncrease of uncertainty

Real time economy Real time economy 

Integration/network 
structure

Integration/network 
structure

Economic globalizationEconomic globalization

Change of economic
inputs

Change of economic
inputs

Change of business 
strategy of company
Change of business 
strategy of company

Deepening social 
conflict

Deepening social 
conflict



29

 دانش به متكي جهاني اقتصاد از امروز عيار تمام و كامل موج
  .برمي خيزد

 اكتشافات .شد سوار و داشت جرأت بايد است، دسترس در موج اين
 چه مي داند خدا اما .است رسيده پايان به و شده انجام جغرافيايي
 هك هستند صنعتي انقالب سومين فن آوري هاي قلمرو در قاره هايي

  .شوند كشف بايد

آنهايي كه از جاي خود مي جنبند گاهي مي بازند، 
.  آنهايي كه نمي جنبند هميشه مي بازند

.بخت با شجاعان يار است
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:سوال كليدي

نظريه سيستمها چگونه ظهور نمود؟
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مرور تاريخ
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 تساع بازار كشوري چه كه شد مي پرسيده اگر ١٩٦٨ سال در
سوئيس :پاسخ     دارد؟ را

.داشت اختيار در سال ٦٠ مدت براي را ساعت بازار سوئيس
 يسوئيس ساعت خواست، مي دقيق و خوب ساعت كسي اگر

.ميكرد خريداري
 انيهث و شمار دقيقه كه بودند كرده اختراع ساعتي سوئيسها

.داشت شمار

نقاط قوت

ساعت بود؟ تحقيقات در سوئيس بر روي چه نكاتي در زمينه
ساخت چرخ دنده ها

ساخت ياتاقانها
ساخت فنر ساعت

)خود كوك كن(ايجاد ساعت اتوماتيك 
ساعت پيشتاز  ها در زمينه تحقيق و نوآوري در زمينه سوئيسي

.بازار را گرفتند% ٦٥بوده اند و 
.بود% ٨٠سود سوئيس از ساعت 

سوئيس قطب ساعت سازي

رسيد؟؟ دنيا بازار %١٠ به بازار %٦٥ از آنها بازار سهم ١٩٨٠ سال در •
!!!!رسيد %٢٠ به سوئيس سازي ساعت سود •
افتاد؟ اتفاقي چه •
.شدند مواجه پارادايم در تغيير يك با آنها •
ه بود؟اين تغيير چ. در مباني حاكم بر ساعت سازي تغييري بوجود آمد •

تغيير

پارادايم نوين در ساعت

.داد يالكترونيك هاي مكانيزم به را خود جاي مكانيكي مكانيزمهاي •
 به رديگ )... و دقيق دنده چرخ( سوئيسي سازان ساعت قوت نقاط •

!!آمد؟ نمي كار

ساعت سازي در آنسوي دنيا

به  ٦٢٠٠٠، از ١٩٨١ - ١٩٧٩هاي   در حاليكه در سوئيس بين سال •
.ساز بيكار شدند ساعت ٥٠٠٠٠

بازار دنيا % ٣٣تنها يك درصد بازار را داشت ،  ١٩٦٨ژاپنيها كه در سال  •
.را بدست آورد
.سيكو وارد بازار شد -
.سود مناسبي از اين حضور نصيب ژاپني ها گرديد -       
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پوالرويد

سوئيس اير

ساعت سازي سوئيس
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پيش بيني

راطالعات الزم كه به ما أين قابليت را ميدهد كه د

مكان صحيح

در زمان صحيح

وبا محصول يا خدمت صحيح

حضور داشته باشيد
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حوزه مطالعات آينده
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