
محمود سريع القلم



: تجربه بشری
ميالدی به بعد،  1850بنگاه های خصوصی در اروپا و شمال آمريکا از 

:اصول زير را در حوزه اجتماعی و اقتصادی راه اندازی کردند

تصميم سازی بر اساس سود و زيان؛. 1

کيفيت و کنترل توليد؛. 2

اعمال روش های افزايش کارآمدی نيروی کار؛. 3

سيستم کارخانه و نظم اداری؛. 4

.تفکيک مالکيت از مديريت. 5



ژاپنی" توسعۀ"اولين تجربه : سيستم سازی

سالسازمانمنبع

1869نيروی دريايیانگلستان

1869سيستم تلگراف

1872سيستم پست

1869ارتشفرانسه

1872دوره دبستان

1874پليس

1872قضايی نظام

1879دوره دبستانآمريکا

1872سيستم بانک ملی

1879کالج کشاورزی

1882بانک ژاپنبلژيک

1878ارتشآلمان



افزايش اهميت داده ها و اطالعات؛. 1

اهميت ديدگاه های مخالف و موافق؛. 2

اهميت اعداد، ارقام، کميت ها؛. 3

فايده؛–هزينه / اهميت گزينه ها . 4

اولويت دانش بر ِسمت؛. 5

متعدد؛متغيرهای ديده شدن . 6

(     Synoptic seeing  )

.تشخيص سريع تر اشتباهات. 7



                 

                          



:مبانی تصميم سازی گروهی
تعطيلی کاريزما؛. 1

؛/Factجريان آزاد اطالعات. 2

تمايل به شنيدن ديدگاه های مختلف؛. 3

امنيت شغلی؛. 4

وجود ديدگاههای متعارض؛. 5

هيجان، (کاهش خصلت های منفی فردی در فرآيند کار سازمانی . 6
).احساسات، کينه، انتقام، عصبانيت، تعجيل، کم دقتی، کوتاه مدت بودن



( State) و تحول حکومت (Government) تحول دولت 

به موازات تحوالت اقتصادی، تجاری، صنعتی و سازماندهی و سيستم سازی 
به بعد آغاز شده و همچنان چندين  1800اين فعاليت ها بوده اند که از حدود 

.دوره تکاملی را طی کرده که هم اکنون به هوش مصنوعی رسيده است 

Artificial intelligence

Internet of Things (IoT)



ايرانتجربۀ 
سرمايه داری ناقص

صنعتی شدن ناقص

اولويت امنيت بر اقتصاد

اولويت سياست بر اقتصاد

اولويت هويت بر اقتصاد



شدن، ) کشور-ملتملت، -دولت(  Nation State   برای

مرحله را بايد حل کرده باشند و يا به طور جدی در حال حل کردن  4جوامع 
:آنها باشند 

تاريخی؛فائق آمدن بر تجربيات منفی . 1

امنيتی؛ساختار آمدن بر نگرانی های فائق . 2

فائق آمدن بر شکاف های هويتی؛ . 3

شکل گيری قرارداد يا ( فائق آمدن بر تعارضات فلسفی در حکمرانی . 4
).اجتماعی



:متدولوژی شناخت در کشور

.است و نه رقمیانتزاعی عمدتاً 

:مثال دربه عنوان 

.حکمرانی، عدالت، شهروندی، شفافيت، سياست خارجی و نظام بين الملل



:2017در سال 

ميليارد دالر وارد  192اتومبيل به ارزش  8،270،000آمريکا  
.کرد

.ميليارد دالر صادر نمود 57اتومبيل به ارزش  1،920،000



تجارت آمريکا با شرکای اصلی

تراز منفی )ميليارد دالر(مبلغ کل تجارت

375 636 چين
147 686 اروپا اتحاديه

18 582 کانادا
71 557 مکزيک
69 204 ژاپن



2017در سال 

دالرتريليون  1/5:         صادرات آمريکا 

تريليون دالر 2/3:           واردات آمريکا 

و سبزيجات وارد ميليارد دالر ميوه  12فقط از مکزيک آمريکا 

.کندمی 



در ايران نفر در ورودی دکتری  234،000  1396در سال 
کردندشرکت 

.دوره دکتری شدندنفر وارد  28،000

 
دکتری گرفتند، در آمريکا نفر  50،006،  2015در سال 

نفر خارجی بودند،  14،037. درصد در علوم و مهندسی بود75
درصد از سه کشور چين، هند  50از اين تعداد خارجی ها بيش از 

.و کره جنوبی بودند



ذخائر ارزی

تريليون دالر 3/1 چين

دالر تريليون 1/2 ژاپن

ميليارد دالر 785 سوئيس

دالر ميليارد 486 عربستان

ميليارد دالر 397 هند

ميليارد دالر 385 کره جنوبی



ثروت شخصی

2017در سال 

تريليون دالر 202:          در کل دنيا 

درصد 19:     آسيای شرقی 

درصد  15:                   اروپا 

درصد 8:  آمريکای شمالی 

درصد 42:              مجموع 

)ميليون دالر دارند 20تعداد کسانی که باالی (



تويوتا در آمريکا

  32 سال فعاليت در آمريکا

  2،434،515  اتومبيل در آمريکا  1،263،547اتومبيل در آمريکا فروخته شده است که
.ساخته شد

   نفر پرسنل 136،000ده کارخانه در آمريکا دارد با.

   ميليون اتومبيل در آمريکا توليد کرده است 26/5تا به حال.

  1500 نمايشگاه اتومبيل در آمريکا دارد.

   کشور صادر کرده است 31از آمريکا به.

  51  پرسنل و فروش  369،124کشور با  170کارخانه در سطح جهانی و فروش در
،  VWکارخانه . ( R&Dميليارد دالر در  8/4با  2017اتومبيل در سال  10،610،000

).ميليارد يورو 12/1



مراحل کارآمدی•



:حکومِت مبتنی بر سيستم و اجماعيک وجود . 1

ای از نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی که از طريق کار مجموعه
از يک طرف و بخش تخصصی حداقل در ميان نخبگان فکری و سياسی 

. کنندسازی اجماعخصوصی از طرف ديگر 



:گرا توسعهحکومِت يک وجود . 2

حکومتی که به الزامات توسعه اعتقاد دارد و آنها را پذيرفته است و مراحل 
سازی و حل و فصل مباحث هويتی را پشت سر بحث و گفت و گو، اجماع

.استگذاشته 



:های توزيعی به سياستمتمايل . 3

های برابر و هايی که به ايجاد فرصتاعتقاد به اتخاذ و اجرای سياست
های عادالنه ميان شهروندان بر اساس برداریامکانات متساوی و بهره

.کندمیتوانايی، مهارت، تخصص و حقوق شهروندی اقدام 



:الملل با نظام بينهمکاری . 4

المللی، اولويت دادن به رشد و توسعه بينبازارهای برداری از تمايل به بهره
اقتصادی، تک ريلی کردن سياست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی، 

المللی و تسهيل ای و بينهای اقتصادی منطقهعضويت در سازمان
.خارجیگذاری سرمايه



:شفاف و کارآمد بوروکراسی . 5

های مشوق کار و کسب بخش گذاریها و سياستاتخاذ و اجرای رويه
و  بينی کارکردهای اقتصادی، شفافيت بانکیخصوصی، افزايش قابليت پيش

های اقتصادی و گيریمالی، تأکيد بر کارآمدی، غير سياسی کردن تصميم
.دولتحاکميت قاعده و قانون در دستگاه اداری حکومت و 



1
2

3 4

زمان

وزن عرصه 
های توسعه 

يافتگی

توسعه 
اقتصادی توسعه 

اجتماعی
توسعه 
فرهنگی توسعه 

سياسی

فعاليت 
گسترده بخش 

خصوصی

مدنيت 
اجتماعی

مدنيت 
فردی

نظام حزبی 
گردش قدرت
رسانه های 

آزاد
سامان سياسیانتخابات آزاد



نکات پايانی
  

حکمرانی قواعد عمومی . نيستايران در موضوع حکمرانی خوب، خاص . 1   
دارد؛

شناخت اقتصاد و تجارت بين الملل، تعيين کننده است؛. 2   
تعامل گروه ها در سطح داخلی و بين المللی؛= حکمرانی خوب . 3    

و ديدگاه های  Factتصميم سازی در گروه ها مبتنی بر = حکمرانی خوب . 4
متفاوت و متعارض و جريان آزاد اطالعات؛

اشتباه کردن جمع، سريع تر اصالح می شود تا اشتباه کردن فرد؛. 5
.سيستم ها بهتر اشتباهات را متوجه می شوند تا افراد. 6


