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 مقدمه
ا را ريشه كن كرد؟ چگونه مي توان دانشگاه ها ر در جامعه ، مسئلة بيكارينقش آفريني مردم چگونه مي توان با تشويقِ

شخصيت و  پرورشبراي و پويا كانون هايي فعال به ورود جوانان به بازار كار،  از ايستگاه هايي براي به تاخير انداختنِ
تبديل كرد؟ چگونه مي توان بسترِ فكري، اجتماعي و مسايل جامعه  الزم براي حلِ آموزشِ مهارت هايِو  خالقيت

اهداف اقتصاد مقاومتي را فراهم كرد؟  ي مساعد در راستاي تحققِسياستگذاري هااتخاذ و اجرايِ سياسي الزم براي 
بحران زاي اقتصاد و سياست هايِ در غرب و مسئله آفرينِ توسعه  مناسبچگونه مي توان جامعه را در برابر الگوهاي نا

فشرده اي  شِمتن زير ويراي. است» علم سيستم ها«آموزشِ عموميِ  در جهاني مصون ساخت؟ پاسخ به تمام اين سواالت
اقتصاد مقاومتي با مديريت «رشتة است كه از مجموعه دروسِ  »كارآفريني اجتماعي«و » علم سيستم ها«درسِ دو از 

اقتصاد مقاومتي در كشور در ل در تحقق اهداف كه براي اقدام و عم خاصينظر به اهميت  .استقرار گرفته » جهادي
براي » در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني از سوي  اين دورة كارشناسي ارشد نظر گرفته شده است،

.                     طراحي شده استبراي ايفاي نقش خود در اين راستا مصمم اند بهره برداري توسط دانشگاه هايي كه   
 

و امنيتي نگران كننده  اجتماعي، فرهنگيكه خود از تبعات نظام اقتصاديِ ناعادالنة جهاني است، پيامدهاي بحران بيكاري 
» تحقق اقتصاد مقاومتي در ديگر جوامع« گزارشِهمانطور كه در . دنيا به وجود آورده است جوامعاي را در بسياري از 

مؤثر فعاالن اقتصاد مقاومتي در ديگر نقاط دنيا، ايجاد كسب و كارهاي اجتماعي بوده  ، يكي از پاسخ هاي1ِآمدقبال 
عمل  2»جوامع سالم« ةتوسع ةنه تنها به صورت موتور محرك» كارآفريني اجتماعي«، ر و پيشرواين جوامع مبتكدر . است
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جوامعِ پيشرو، با بهره گيري از فناوري هاي مناسب و اين  .به منظور دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي استفاده مي كنند
سياستگذاري هاي مساعد، بدور از كاستي هايِ روستاهاي سنتي و مسايل پيچيدة شهرهاي بزرگ، الگوهايي پيشرفته و مؤثر براي 

: براي اطالع بيشتر، بنگريد به منبع باال و. توسعة درونزا و سازگار با فرهنگ بومي، به وجود آورده اند  
)1395139513951395ارديبهشت  10101010دسترسي (توسعه همه جانبة محلي، خط مقدم پايداري و پيشرفت  .1391391391393333باسي، اسفنديار ع -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_holisticdevAbbassi.pdf 



 

2 

 

برخاسته از تالطمات و سياست هاي اقتصاد  نامطلوبِر برابر پيامدهاي اقتصادهاي محلي د قوامكرده است بلكه بر 
نام » علم سيستم ها«يت كمك كرده است موفقاين ميزان از علمي كه به اين فعاالن در دستيابي به . جهاني افزوده است

از  ، از جمله كشور ما ايران،آگاهي از اين علم چيز جديدي نيست و شواهد بهره گيري از آن در جوامع كهن. دارد
از اين علم از يك سو و كاربرد غيراخالقي و زياده خواهانه از آن توسط  يعموم غفلتاما . ديرباز وجود داشته است

به تدريج جايگزين » سيستم هاي جهاني«موجب شده است كه در نيم قرن اخير از سوي ديگر  نجها صنايع بزرگ
توجه جهانيان به توانايي هاي عظيمِ مختلف دنيا،  موفقيت كارآفرينان اجتماعي در نقاط. گردد» سيستم هاي مردمي«

ردم در حل مسايل توسعه را بيش از كاربست بينش و طراحي سيستمي توسط مردم عادي به منظور تسهيل نقش آفريني م
                                                                                                                  .پيش هويدا ساخته است

 
 محترم به اساتيداين قالب  .سخنراني، همراه با تصوير، ارائه شده استيك زير در قالب  براي نتيجة بهتر، اطالعات

 .فرصت مي دهد كه از متن حاضر براي معرفي علم سيستم ها و كارآفريني اجتماعي در كالس هاي خود بهره ببرند
اساتيد و دانشجويان عالقمند، به منابع  فوريِ تسهيلِ دسترسِپانوشت ها به منظورِ استناد به تاليفات ديگر نگارنده در 

       .       ه آنها ارجاع شده كه غالبا از طريق شبكه جهانيِ اينترنت قابل حصول استبكثيري است كه در اين تاليفات 
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» جتماعيكارآفريني ا«و ارتباط آن با » علم سيستم ها«امروز به ياري خدا بناست كه در مورد . بسم اهللا الرحمن الرحيم

حل ي كنش هاي نوآورانه در حل مسايلي كه بينشي متفاوت مي دهد و او را برا علم سيستم ها به فرد. صحبت كنيم
نشستي نظير  عنوانِ مي تواناين بينش به قدري متفاوت و راهگشاست كه . توانمند مي سازد ،به نظر مي رسند ناشدني
را كار  ينطالب ، تعدادكشور آخرين آمار رسميدر صورتي كه ، ايستاد همپاي آن و اد ، قرار د»كسي بيكار نيست«اين را 
دنياي كار،  ارتباط باعلم سيستم ها در  در موردآگاهي بيشتر كسبِ اميدوارم كه با . نفر قرار داده استليون مي 5555از فراتر 

، نه در ايران و نه در هيچ »كسي بيكار نيست«واقعا شكر خداوند رحمان،  ،كهكنند پيدا مثل بنده يقين  نيزعزيز  مخاطبين
بخش اول در مورد : بخش تقديم عزيزان مي كنم سهرا در  عرض خواهم كرد در ادامهپس مطالبي كه . كجاي ديگر دنيا

بخش  و براي .و چگونگي طراحي اين نوع كسب و كار» كارآفريني اجتماعي«و بخش دوم در مورد » علم سيستم ها«
بفرماييد تا  خواهش بنده اين است كه كليه نكات و سواالتي كه در طي عرايضم به ذهنتان مي آيد را يادداشتپاياني، 

در مورد آنها گفتگو شود. مثال، از مطالبي كه شنيديد چگونه مي خواهيد به صورت عملي در زندگي خود استفاده كنيد؟ 
مورد جالبي از كسب و آيا  ؟موانعي در برابر خود به عنوان يك كارآفرين اجتماعي در ايران پيش بيني مي كنيدچه يا 

اين نشست، ضمن مطرح كردنِ سواالت، بخش سومِ ؟ بگوييداز آن براي ديگران كه ي در ايران مي شناسيد كار اجتماع
                                                                                           .فرصت خوبي براي بيان اينگونه نكات است

 
هر دو » كارآفريني اجتماعي«و » علم سيستم ها«ه بيان شود اين است ك كالمنكتة ديگري كه الزم است در ابتداي 

اجتماعي آشنايي دارند به  يكارآفرين اميدوارم آن عزيزاني كه از قبل با علم سيستم ها و. موضوعاتي با دامنة وسيع اند
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ي كه با اين موضوعات اصال آشناي يعزيز مخاطبينو آن دسته از بنده خرده نگيرند  ، بهبيان مختصرِ اينجانب علت
                                                                     . بيشتر بپردازند ةندارند، به اين خالصه بسنده نكنند و به مطالع

 
2222 

براي علم سيستم ها علمي بنيادي است و لذا 
درك روشن و دقيق هر مسئله و موضوع، الزم 

 بررسياست كه مطلب در پرتو علم سيستم ها 
صحبت در مورد ابر و باران  همانطور كه .دشو

، بدون اشاره به آسمان و جو، بحث كاملي نيست
 شناختصحبت در مورد مسايل جامعه بدون  

 مسايل  از آن كاملي دركسيستم هاي درگير، به 
، پس زمينة الزم ها علم سيستم. منتهي نمي شود

و البته . براي شناخت دقيق مسايل امروز است
ار، بيكاري، كارآفريني تجاري و موضوع ك

سيستم هاي بسيار دنياي كار دنياي وسيعي است و لذا متاثر از  .كارآفريني اجتماعي هم از اين قاعده مستثني نيست
اما براي اينكه نقش آگاهيِ سيستمي براي پرهيز از بيكاري و تشويق كار مولد و مفيد در جامعه را در . استزيادي 

سيستم : اثرگذار در اين حوزه مكث كنيم روي ارتباط دو سيستمِچند لحظه الزم است كه نم روشن ككالم  يابتدا
                                                                                                            .عالي و سيستم بانكي آموزش

 
مورد  اگر شغلِكار براي غير، به ويژه  يه معنيِ، كاراستخدامي، ان مي آيدال وقتي صحبت از كار و كارآفريني به ميمعمو

اين  ها، سيستمعلم از منظر اما . ، كم ريسك ترين گزينه محسوب مي شودباشد يكي از دستگاه هاي دولتينظر در 

اه، يعني بهره گرفتن از بله، اگر رفتن به دانشگ. چه بسا بيشترين ريسك متعلق به همين گزينه باشد. نادرستي است تصورِ

 استخداميِ اشتغالِ تضمينِبا براي گرفتن مدارك مختلف دانشگاهي ال يا بيشتر س 11110000يا  6666، 4444براي سيستم آموزش عالي، 

ميليون ها  همين حاال اما ما مي دانيم كه. به واقعيت نزديك تر بود، چنين تصوري بودهمراه پس از فارغ التحصيلي 

كار اند يا  به خود مشغول ةهاي نامربوط به رشت حرفه، وجود دارند كه يا در ك تحصيالت عاليبا مداردانش آموخته، 

 ريسك تعديل نيرو وبا دلخواه خود را مي يابند، همواره  كساني كه كار استخداميِحتي  ،وانگهي .بيكار انداصال اينكه 

 ةدستيابي به كار استخدامي را انگيز ي كسي هدفپس وقت. يا بازخريد شدن پيش از بازنشستگيِ رويايي خود روبرويند

، هم به ريال آموزش عالي هزينه بردار است. به سيستم آموزش عالي قرار مي دهد، ريسك بزرگي را قبول مي كند ورود

ناكامي در روبرو شدن با پس از فارغ التحصيلي و  فقط انتخاب خود را اما ما ماهيت ريسكي و خطرپذيرِ. عمرو هم به 

                                                                                              . اريابي از طريق استخدامي در مي يابيمك
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با سرمايه كسي حتي اگر . من كارآفرينِ تجاري اي نمي شناسم كه مقروض نباشد. ريسك كارآفريني تجاري هم باالست

اتكا به سيستم بانكي و اخذ وام بانكي اجتناب ناپذير  ،رده باشد، براي رشد و بسط كارآغاز ك كار خود را ،شخصي

تجاري اي  كسب و كارِكارآفرين مي داند كه او حتما بايد وام خود را به بانك بپردازد، اما مطمئن نيست كه آيا  .است

طعيت از سوي ديگر، كارآفرين تجاري اين قطعيت از يك سو و عدم ق. كه آغاز كرده است سودآور خواهد بود يا خير

                                                                                             . را در معرض ريسك بااليي قرار مي دهد

براي اشتغال و  طالب كار، نِنااز اينجا بر مي خيزد كه جواريسك باالي كار استخدامي و كار آفريني تجاري اما اساسا 

با قصد و عملكرد اين سيستم ها و  د كه توسط غير طراحي شده استنوارد سيستم هايي مي شو ،از اين دو طريقدرآمد 

است با سطوح مختلفي از گروه هاي  »سيستم جهاني«يك آموزش عالي . منطبق نيستامال و چشم اندازِ جوانان ك منافع

 مديرة دانشگاه ها، نظام آموزش عالي كشورها، سرمايه گذاران و صنايعِ هيئت و هيئت هاي علمياز جمله ، ذينفع

دانشجويان هم يك گروه ذينفع را در اين سيستم جهاني . علميِ جهاني و غيره صاحب نفوذ در دانشگاه ها، مجامعِ

يك از اين هر وجود گروه هاي مختلف در يك سيستم به پيچيدگيِ عملكرد آن مي افزايد چرا كه . تشكيل مي دهند

در اين سيستم پيچيدة جهاني، اما . گروه ها داراي منافعي است و از نفوذ خود براي تامين اين منافع استفاده مي كند

و لذا . دانشگاه از كمترين نفوذ برخوردار  اند حركت و رشد تعيين جهتمديريت و در  اثرگذارياز نظر دانشجويان 

انساني اي است كه قادر  اين سيستم، عدم كارآيي آن در تربيت نيرويِ مشهود تعجب آور نيست كه يكي از كاستي هايِ

                                                               .بپردازدموفق براي خود  به كارآفرينيِباشد پس از خروج از سيستم 

نفوذ در داراي كمترين  يبانكسيستمِ يان مشتر. سيستمي جهاني و پيچيده است ،سيستم بانكي نيز به همين صورت

 بانك مركزي، ارشد بانك ها مديران و ديگر گروه هاي ذينفع، مثل سهامداراننفوذ و كنترلِ در مقايسه، . آن اندمديريت 

مثل بانك ، پول و اعتبار در كشورهاجهانيِ ناظر بر عملكرد  سازمان هايِو دولت ها  مسئولينِ امور اقتصادي، كشورها

                                                                                 .است بسيار بيشتر ،هاني و صندوق بين المللي پولج

انتخاب مي كند، كارآفريني اجتماعي را، به جاي كار استخدامي و كارآفريني تجاري، براي كسبِ معاش براي كسي كه 

كار . متكي استبه سيستم يا سيستم هايي كه خود طراحي مي كند عمدتا ون او چنين ريسك هايي وجود ندارد چ

كارآفرينان اجتماعي از وام گرفتن از بانك هاي تجاري با . است» سيستم مردمي«آفريني اجتماعي اساسا يك نمونه از 

سواد علمي و كارآيي خود  و اگر ايشان از مؤسسات آموزش عالي استفاده كنند، براي بهبود. بهره هاي مصوب بي نيازند

و ويراني  لذا از اين منظر، كارآفريني اجتماعي، بدون ريسك شكست. است نه به اميد گرفتن مدرك و كارِ استخدامي

در كارآفريني تجاري . است و عاري از دلهره و واهمة از دست دادن همه چيز سراسر بركت و يادگيريفعاليتي ، مالي

رآفرين استقبال نكنند او ضرر مي كند و شكست مي خورد، اما در كارآفريني اجتماعي، اگر مردم از كسب و كارِ كا

قبال خوب است ، اگر مردم از يك كسب و كار اجتماعيِخواهيد ديدمعرفي مي شوند همانطور كه در نمونه هايي كه بعدا 
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به  ،ش دوم، با معرفي اين نمونه هادر بخ. و متضرر مي شوند كه فرصت خوبي را از دست داده اندنكنند، اين مردم اند 

                                                               .كسب و كارهاي اجتماعي خواهيم پرداختطراحيِ شرح چگونگيِ 

3333  
سيستم آموزش عالي و همانطور كه عرض شد، 

نمونه هايي از سيستم  ،سيستم بانكي در كشورها

و  بدذاتا  »هاي جهاني سيستم«. جهاني اند هاي

نيستند، اما از آنجاييكه توسط غير  پليد و خبيث

كسان يا گروه هاي خاصي كس يا و براي منافع 

طراحي شده اند، الزاما منافع تمامي افرادي كه 

به ويژه افرادي ( مي شوندبه نوعي با آنها درگير 

 )يندوذ در مديريت سيستم را دارافكه كمترين ن

در نظر ندارند و تامين نمي به يك ميزان را 

بصيرت دقت و با سيستم هايي كه به آنها اتكا مي كنند را ر و كارآفريني تنها مواردي نيستند كه آحاد مردم بايد كا. كنند

در مقايسه با سيستم هايي كه مردم خود » سيستم هاي جهاني«در اين اساليد ويژگي هاي  به همين خاطر،. كنند انتخاب

                                    .آسان تر شود مخاطبينبراي از هم آورده ام تا تشخيص اين سيستم ها  را طراحي مي كنند

سيستم . عمل مي كنندسيستم هاي جهاني عموما بين المللي اند در صورتي كه سيستم هاي مردمي محلي و منطقه اي 

سيستم هاي مردمي سازگار با فرهنگ بومي  اما ،مي شوندهاي جهاني در همه جا، طبق استاندارد خاص و يكساني اداره 

در صورتي كه هستند، ) يعني بانك ها(سيستم هاي جهاني مروج اتكاي افراد به نظام پول و اعتبار  .سرزمين خود اند

براي حل مسايل، سيستم هاي جهاني . و مشاركت بين مردم اند ، كار تعاونيسيستم هاي مردمي مشوق ارتباط اجتماعي

سيستم در حالي كه  است، راهكارهايي را تبليغ مي كنند كه مستلزم خريداري يك كاال يا استفاده از خدماتي تجاري

، اندمادامي كه سيستم هاي جهاني متكي به يارانه هاي دولتي . استقبال مي كنند نش بنيانداهاي مردمي از راه حل هاي 

سيستم  يي را تشويق مي كنند، اماسيستم هاي جهاني رقابت جو. دمردم اتكا دارن نقش آفرينيِ برسيستم هاي مردمي 

اما  ،را هدف مي دانند» استاندارد زندگي«سيستم هاي جهاني افزايش . و همكاري را مي پسندندهاي مردمي مشاركت 

و  سيستم هاي جهاني وابستگي جوامع به واردات. اصل مي دانندرا » كيفيت زندگي«سيستم هاي مردمي باال رفتن 

ند، در براي پيشرفت كشورها ضروري مي داناتكا به نظام تجارت جهاني را نه تنها امري عادي بلكه را صادرات 

مي  محلي و ملي خودكفايي و خوداتكاييِحفاظت از عزت و عدم وابستگي را در سيستم هاي مردمي صورتي كه 
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 ،سيستم هاي مردمي، پافشاري مي كننددارة امور اسيستم هاي جهاني بر برنامه ريزي متمركز در مادامي كه  3.دانند

براي تحقق موفقيت آميز با برنامه ريزان دولتي در طراحي و اجراي طرح هاي محلي و منطقه اي را مشاركت مردم 

                                                                                                           .اهداف ملي ضروري مي دانند

4 
قبال عرض شد كه همه سيستم هاي جهاني بد و 

نيستند، اما نمونه هاي سيستم هاي جهاني  زيانبار

جامعه  كم نيستند كه خيلي بيش از اينكه منافعِ

 منافعي مثل سالمتي آحاد مردم و پاكيزگي(

باشند، سودآوريِ  را در نظر داشته) محيط زيست

و طراحان  سيِقدرت سياتجميع و كالن 

گزارشِ   مثال .خود را تامين مي كنندصاحبان 

نهاد فرامليتي «مفصلي كه با عنوان  تحقيقاتيِ

كه  نشان مي دهد، 4منتشر شده است» كشاورزي

جهاني ايجاد سيستم اين  مقصود و عملكرد

تجارت جهانيِ  گسترشِ، براي اساسي ترين نياز مردم يعني غذا وابستگي كشورهاي ضعيف به قدرت هاي بزرگ

بذرهاي اصالح شده غرب يعني  كشاورزيِبه روي مصنوعات صنايع حصوالت كشاورزي و گشودن بازارهاي جهاني م

تك  و كشت مقياس وسيع تشويقِاين سيستم به گونه اي است كه با  ساختار. استو تراريخته و نهاده هاي شيميايي 
                                                           

كشور يا يكمسلما منظور از خودكفايي و خوداتكايي يك منطقه . خودكفايي و خوداتكايي از زواياي مختلف قابل تعبير است  3
  

بين همواره در طولِ تاريخ، حتي در زماني كه تجارت . ورها نيست، انزوا و قطع رابطه از ديگر مناطق يا ديگر كشيدر سطح جهان
اما در شرايط كنوني،  .است داشته وجود بين ملل تبادلِ انديشه و تجارت كاالفعلي نبود،  ريآسيب پذي وابستگي و در حد المللي

وابستگيِ گستردة جهانيان به تجارت جهاني براي اساسي ترين كاالها، به ويژه غذا، كه با ترويج مفاهيمِ جعلي اي چون «مزيت 
قرار در خدمت نظام سلطه و منابع ايشان را  مطلوبيت و مشروعيت يافته است، در واقع ملت هاي جهان» تجارت آزاد«و » نسبي

زاده براي از اين منظر، بدون شك، تالش ملت هاي آ. داده و ايشان را از نظر اقتصادي و سياسي وابسته و تحريم پذير ساخته است
رابر سياست هاي دستيابي به خودكفايي و خوداتكايي در تامين نيازهاي اساسي خود، برجسته ترين و مؤثرترين شكل مقاومت در ب

:به عنوان دو آموزة جعلي و گمراه كنندة رشته اقتصاد، بنگريد به» تجارت آزاد«و » مزيت نسبي« بحثبراي  .اقتصاد جهاني است  
  )1394139413941394مرداد  8888دسترسي (. نادرستيِ مزيت نسبي در توجيه تجارت آزاد و بي اعتباري مفروضات آن .2010201020102010. لچرايان ف -

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_compadvantageFletcher.pdf 
)  1394139413941394مرداد  8888دسترسي . (تجارت آزاد، افسانه اي در اقتصاد نئوليبرالي.  2005200520052005. يخانور ش -  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_ftcompadvantageSheikh.pdf 

، 220220220220ماهنامه سنبله، شماره. ضرورت نهادشناسي در تبيين الگوي بومي پيشرفت: نهاد فرامليتي كشاورزي. 1391139113911391. اسفنديار عباسي  4
  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm 1395139513951395ارديبهشت  13131313دسترسي ( .خرداد(  
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كود و سموم  ترِ بذرهاي اصالح شده و تراريخته،مصرف باال سوي هر چه بيشتر بهرا ، توليد كنندگان محصولي

به تسهيالت بيشتر و نتيجتا وابستگي رِ باراني بهره گيري از ابزار و ادوات آبياري تحت فشامكانيزاسيون و شيميايي، 

نده و اين سيستم جهاني به سالمت مصرف كن كاملِ بي توجهيِدر واكنش به . مي دهدبانكي و به تجارت جهاني سوق 

بسياري در سراسر جهان با بهره گيري از كشاورزي بوم  منابع طبيعي، سيستم هاي مردميِپايداريِ محيط زيست و 

در  .صنعتي بي نياز است به وجود آمده است كه از بذرهاي اصالح شده و ديگر نهاده هاي زيانبارِ كشاورزيِ شناختي

تر جامعة مصرف كننده و بهبود سالمت محيط زيست، كسب و كه به لحاظ سالمت بيش شده استديده چند دهة اخير 

پس تفاوت كيفي بسيار زيادي بين . داشته است فوق العادهي كارهاي مرتبط با كشاورزي بوم شناختي در جهان، رشد

            .سيستم هاي مردمي در حوزة كشاورزي و تغذيه وجود داردخروجي هاي سيستم هاي جهاني و  خروجي هايِ

5555 
سيستم هاي پيروي از بين نتيجة  فاحشِ تفاوت

هواي  جهاني و سيستم هاي مردمي را در كيفيت

آموزش شهرسازي . كالن شهرها نيز مي توان ديد

در دانشگاه ها در تمام دنيا شامل دروس مشابهي 

لذا مي بينيم كه كالن شهرهاي دنيا، از . است

مسايل مشابهي، به ويژه آلودگي هوا، رنج مي 

، در ي بزرگ جهاندر برخي از شهرها. رندب

 به آسيب هايِ جاهايي كه مردم و مسئولين

سيستم  ،سيستم جهاني كالن شهرها پي برده اند

و  هاكالن شهربحرانِ  به لحاظ جديت .ن انسان هاستأشده كه نتايج آن بيشتر در شو اجرا طراحي اي هاي مردمي 

 ماسيستمي اين سيستمِ جهانيضرورت درك ، 

آن رجوع خواهيم بارها به  صحبت امروزدر 

                                                     .كرد

6666 
تاثير عظيمي كه سيستم ها بر زندگي تك تك  با

اين  ايِ د، يكي از وظايف حرفهنجهانيان دار

سيستم ها يا  به عنوان يك آناليستحقير 

در ميان ترويجِ علم سيستم ها تحليلگر سيستمي، 
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در بين و  ي كشورنخبگاندر جامعة علمي و ، ميان عموم مردماين علم در ترويج با . هموطنان عزيزم قرار گرفته است

به همدلي، همزباني و همكاري در جامعه  جهتبراي رفتار هماهنگ  الزم ذهني ، زيرساختو مسئولين سياستگذاران

اگر پس تا آنجاييكه به اين نشست ارتباط پيدا مي كند، . آمدخواهد به وجود طراحي و ترويج سيستم هاي مردمي  منظور

كارآفريني اجتماعي براي خود و ديگران استفاده  آن به منظوراز آشنايي نداشته ايد، اميدوارم كه  با اين علمشما از قبل 

ايجاد كسب و كارهاي  ضمن بهره گيري از اين علم جهت اگر با علم سيستم ها از قبل آشناييد، اميدوارم كه. كنيد

به ديگران  ي مردميو طراحي سيستم هاسيستمي دانش خود در بينش اجتماعي براي خود و ديگران، در راستاي انتقال 

همزمان و هماهنگ آحاد مردم، جامعه علمي و  نقش آفرينيِدر گرو  ماكوشا باشيد چرا كه اقتدار و مقاومت ملي 

                                                  .ستي مردمي ااخت و طراحي سيستم هاشننخبگاني كشور و سياستگذاران در 

7777 
سرفصل  درمي توان علم سيستم ها را  معرفي

  :كردخالصه  هاي زير

نگرش سيستمي  -  

ساختارشناسيِ سيستم ها -  

جريان شناسيِ سيستم ها -  

در سيستم ها و ظهوريافتگي تكامل -  

طراحي سيستمي -  

 
يك به يك  در ادامة كالم، اين سرفصل ها را

بر دو سرفصل آخري ان شاء اهللا  ،كارآفريني اجتماعيموضوع امروز در پيشبرد بحث به منظور اما . خواهم كردتوصيف 
.                                 وقت بيشتري خواهيم گذاشت» طراحي سيستمي«و » و تكامل سيستم ها ظهوريافتگي«يعني   

 
8888 

 
پذيرش اين باور يا بينش سيستمي اساسا نگرش 

است كه ما در جهاني از سيستم ها زندگي مي 

.كنيم  

سيستم : اين است »سيستم«تعريف آكادميك براي 
عملكرد /كليتي است كه اجزاي آن براي مقصود

كمي بعد به . خاصي به هم مرتبط شده است
اما فعال با معرفي . تشريح اين تعريف مي پردازيم
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   .چند نوع از انواع سيستم هايي كه ما هر روزه با آن سرو كار داريم بحث را ادامه مي دهيم
 

سيستم هاي طبيعي -  

سيستم هاي اجتماعي -  

سيستم هاي ارتباطي -  

سيستم هاي مكانيكي -  

سيستم هاي الكترونيكي -  

سيستم هاي اقتصادي -  

- ..  

بدن ما خود يكي از پيچيده ترين مجموعه . احاطه كرده اندت كه ما را يستم هايي اسه براي ساينها دسته بندي هاي عمد

كرة  اكوسيستمِ. سيستم عصبي، سيستم گردش خون، سيستم گوارش و غيره: ها از سيستم هاي به هم مرتبط طبيعي است

بدن ما و  وندر چه در طبيعت بيرون از ما، چهخالصه . اندطبيعي بزرگ نمونه از سيستم هاي ي دو منظومة شمسزمين و 

و به همين  كه به نحوي با چيزها و رخدادهاي ديگر ارتباط نداشته باشد وجود نداردچه در جامعه، چيز يا رخدادي 

                                                                                    .بخشي از يك سيستم بزرگتر است ، همه چيزدليل

: كليدي است داراي دو پيامِ ،كه همان نگرش توحيدي به عالم است ،نگرش سيستمي  

شناسايي  دربرگيرندة آنسيستم هاي با ديگر اجزاي متشكلة را ارتباط آن براي شناخت درست هر چيز يا رويداد بايد ) 1111

و كرد  

متقابال پذيريم و مي ها اثر از اين سيستم  از سيستم ها زندگي مي كنيم،مجموعه اي يكپارچه چون ما انسان ها درون ) 2222

   . اثر مي گذاردهر فعلِ ما بر اين سيستم ها 

علم  از حقيقت مجازيبياني » از هر دستي بدهي از همان دست مي گيري«اينجاست كه در مي يابيم كه گفتة قديمي كه 

و  رفتار اخالقي اساسِچون اولي اساسِ بصيرت و دومي  ،و اين دو پيام عين شناخت و حكمت است. سيستم هاست

                                                                                                .استدر جامعه و طبيعت آدمي سنجيدة 

سيستمي به عالم  ، از ديدگاهدر اين علوم .بر تجربه گرايي و جزء نگري استدانشمندان تاكيد  ،امروز رسميِ در علوم

نمي نگرند. در علومِ جزءنگرِ امروز، ابزاري مثل ميكروسكوپ و تلسكوپ كاربرد دارد. توسط اين وسايل مطالعة مستقل 

و جدا از همِ اجزاي عالم، ميسر مي شود. اما براي شناخت كامل ترِ جهانِ پيرامون، يعني شناخت اجزا و ارتباط اجزا با 

هم، ما به «وسيلة» كارآمد ديگري احتياج داريم كه انديشمندان علوم سيستم ها به آن «ماكروسكوپ» مي گويند. اين 

 و به شناخت رصد مي كندسيستم هاي موجود چارچوب است كه هر چيز يا رخداد را در  فكري مهارتيدر واقع  وسيله
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وم مردم، به عمهدف از آموزش علم سيستم ها . مي پردازد معني و مقصود آن در ارتباط با ديگر چيزها و پديده ها

از اين اساليد به ياد داشته  خوب است نكته مهمي كه. است انمشاهده گر در بينش و تفكرِ ديدگاه عقالنياين  تشويق

از آنها تاثير به طور دائم ما انسان ها  در مجموعه اي عظيم و پيچيده از سيستم ها غوطه ور ايم و باشيم اين است كه 

                                                                                                                                  .مي پذيريم

              

9999 
پس مطمئنا ريشة تمامي مسايل را نيز بايد در 

 سيستميِ ةاز ريشما وقتي . سيستم ها جست

يي كه براي غافل مي شويم، راهكارهاپديده ها 

ارائه مي دهيم عموما به بيراهه مي حل مسايل 

و وقتي اين راه حل ها نتيجه مطلوب . رود

نبود «تداوم مسئله را به  ،از روي عادتندارد، 

 بدينصورت. نسبت مي دهيم »مديريت درست

را به وجود آورده مسئلة مورد نظر كه سيستمي 

از سوي صاحبنظران به عنوان دليل » مديريت ضعف« در كشور ما، .مي شوددر پس پرده اي ديگر از ابهام پنهان است 

همين  .شكي نيستاينكه برخي از مديران ايراني ضعيف عمل مي كنند  در. كاستي هاي موجود بسيار تكرار مي شود

كما اينكه . بي بهره باشدخوب مديران  كامال ازاما نمي توان پذيرفت كه ايران . مسئله در ديگر كشورها نيز وجود دارد

اعمال رافيك موتوري پايتخت براي روان تر شدنِ تبزرگراه ها در تهران ريت خوبي در ساخت شبكة مديم مثال مي بيني

پس بزرگراه ها با مديريت . بودنمي ساختن اين بناهاي عظيم امكانپذير  ،بدون مديريت ماهربايد بپذيريم كه . شده است

. مي شودتشديد در اين شهر و آلودگي هوا  موتوري كمسئله ترافي ،هر سالهاما كماكان،  خوب ساخته شده است،

مطالعات سيستميِ بزرگراه ها در كشورهاي صنعتي نشان داده است كه بزرگراه ها خود عاملي براي تشديد ترافيك 

كشور آمريكا، بزرگراه درون شهري جديدي  در 1970197019701970ة به همين خاطر از سال هاي آغازين ده. موتوري در شهرهاست

ة جامع و فراگيري كه وجود مسئل .نيست ضعيف مديريتاز پس تشديد مسئلة ترافيك شهر تهران . ه استساخته نشد

دارد فقدانِ بينش سيستمي است. از اين مثال مي خواهم نتيجه بگيرم كه اگر ما براي درك مسايل امروز از ماكروسكوپِ 

مسايل بغرنج و نگران كننده اي چون نابودي جنگل  بينش سيستمي استفاده كنيم به راه حل هاي مؤثري در رويارويي با

 ،شيوع سريع و بي سابقة سرطان گسترش بيابان ها و شوره زارها، ،ي بزرگپديدة گرد و غبار، آلودگي هواي شهرهاها، 

دست خواهيم كشور در به ويژه در ميان كودكان، و تهديدهاي امنيتي چون نفوذ افراط گرايي و تروريسم در منطقه و 

                                                                                                                                         .فتيا
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11110000 
تا  در كشورهاست مردم و هم براي نخبگان علمي و مسئولين عامة، هم براي يادگيريِ علم سيستم ها نيازي اساسي پس

ملت ها قادر ) 3333، شناسايي گردد مسايلعلت ريشه اي  )2222به درستي درك شود، دادهاي طبيعي و اجتماعي دليل رخ) 1111

ا ب ندبتوانمردم ) 4444و مهم تر از همه،  ندآن ديده نشده است بپرهيز آنها در مصالحكه منافع و ي يآسيبِِ سيستم ها از باشند

قابل  .طراحي كنند ،شانجامعه و طبيعت پيرامون، منافع خوداملِ ك، با در نظر گرفتن مناسبي يسيستم ها، اعتماد به نفس

بدور از  ،توجه اينكه سيستم هاي مردمي

تعارض، تداخل يا تخاصم با سيستم هاي 

ايجاد گزينه هاي عملي، جهاني، قادر اند با 

متنوع و مؤثر، اميد و توانمندي مردم در 

    .دنخود را بيشتر كن ةمشاركت در ساختن آيند

 11111111  

علم جديدي  ،آگاهي از ماهيت سيستمي عالم

كه از آموزه  ،يدي به جهانتوح نگرشِ. نيست

اساسِ فكريِ علم سيستم  هاي اصليِ دين ماست،

، حاكي است بجا مانده از جوامع كهن جهان، مثل نمونه هايي كه بعدا مطرح خواهم كرد دانش بوميِهمچنين، . هاست

ر كشاورزي و مردم در گذشته از اين علم دكه 

اما از . ديگر فعاليت هاي خود بهره مي برده اند

اين علم به صورت  ،ميالدي 20202020اواسط سدة 

آكادميك مورد مطالعه و آموزش قرار گرفته و 

براي طراحي سيستم هاي مكانيكي، الكترونيكي، 

افزايشِ سازماني، اجتماعي و اقتصادي با هدف 

قابليت كنترل و پيش بينيِ رفتارِ جهانيان، در 

  .خدمت صنايع بزرگ دنيا قرار داده شده است

اين رشته مي توان  مشهوراز اساتيد و دانشمندان  

 در دانشگاه 6»ستري فورِِج«و  5»نوربرت وينر«به 

                                                           
5
 Norbert Wiener 

6
 Jay Forrester 
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در اين علم صاحبنظر نيز  ،جهان از دانشگاه هاي ديگرِ ي،ديگربسيارِ البته دانشمندان . آمريكا اشاره كرد 7»ام آي تي«

است كه اعتقاد داشت كه با ساده كردن  8»دوزال مدان«خانم حوزة علمي اين  چهره هاييكي از درخشان ترين . ه اندبود

دو انجمن نامبرده در اين اساليد نقش ويژه اي در . اين دانش بايد در اختيار عموم مردم قرار گيرد علم سيستم هاادبيات 

 طراحي و استقرارِ تمركز دومي بيشتر براز اين دو، . هاني داشته اندجكمك به صنايع دنيا براي طراحي سيستم هاي 

با كمك دانشمندان علم سيستم ها و انجمن هاي حرفه  .بوده استدر جهان سيستم هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي 

                                        . اي نظير اينها، امروزه سيستم هاي جهاني در جميع حوزه هاي توسعة صنعتي فعال اند

11112222  
حاال بياييم با كمك يك مثال ساده، سيستم را خوب تشريح كنيم. همانطور كه قبال ذكر شد، سيستم، كليتي است كه 

اجزاي آن براي مقصود/عملكرد خاصي به هم 

 مرتبط شده است. 

13131313    

دوچرخه مثال خوبي براي توصيف سيستم 

اسايي و شناع به اين مثالِ ساده، ارج. هاست

. پيچيده تر را آسان مي كند بررسيِ نمونه هاي

سيستم كليتي است كه ... در سيستم 

 ودوچرخه كليت كدام است؟ دوچرخه، اين 

سيستم مورد نظر كليت با هم دوچرخه سوار 

ما را تشكيل مي دهد. اجزاي اين سيستم 

، چرخ دنده ها، چرخ ها، دسته، زين كدام اند؟

طراح اوليه دوچرخه اين اجزا را در نظر گرفته و با دركنار هم قرار دادن و ايجاد . ه سوار و غيرهزنجير، ترمزها، دوچرخ

ارتباط بين آنها، سيستم دوچرخه را طراحي كرده است. مقصود و عملكرد اين سيستم چيست؟ تبديل انرژيِ عضالني 

مسافت را مسافتي را پياده طي كند همان  به جاي اينكه شخصيچرخشي و ايجاد حركت تا مكانيكي و  نيرويِانسان به 

 .پيدا مي كنددر ارتباط با ديگر اجزا، معني  سيستم يك از اجزايِ، هر يكي اينكه: دو نكتة مهم. با دوچرخه سريعتر برود

دوچرخه اينجا داشتيم، چه بسا به عنوان شئي بي مصرف در جايي ذخيره اش مي  زنجيرِركاب يا  اگر همين حاال ما يك

معنيِ روشني است داراي  ،يك دوچرخهساختار در زنجير ركاب يا اما همين . يم كه در اولين فرصت بازيافت شودكرد

                                                           
7
 Massachusetts Institute of Technology 

8
 Donella Meadows 
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چيدمان اجزاي يك سيستم نكتة دوم اينكه، . كامال َلنگ استاين اجزا دوچرخه بدون . دارد معينيعملكرد و وظيفة چون 

                                                . سيستم مي گويند» ساختارِ« را مي شوددر كنار هم و ارتباطاتي كه بين آنها برقرار 

 
11114444 

يكي از مهمترين نكات در مورد سيستم ها 

سيستم ها تاثيري فوق » ساختار«اين است كه 

اين حقيقت را مي . العاده بر رفتار افراد دارد

تاثير . ن به سادگي در دوچرخه ديدتوا

به حدي رخه سوار ساختار دوچرخه بر دوچ

است كه مي تواند او را به سرعت از 

دوچرخه سواري خسته كند، مثل تصوير 

دوچرخة بسيار كوچك در اين اساليد، يا او 

نمونه اي از را از تجربه خود بيزار كند، مثل 

ش هاي تاثير مازها بر حركت مومثال واضح ديگر، . اين مثال بسيار واضحي است. دوچرخه با چرخ هاي نامتعارف

براي تست حافظه و قدرت يادگيري موش ها، دانشمندان از ماز استفاده مي  ،در برخي آزمايش ها. آزمايشگاهي است

تاثير . اين مازها، به خاطر بلندي ديوارها، حركت موش ها را فقط درون راهروهاي تعريف شده ميسر مي كند. كنند

در خيابان ها . نيستبر رفتار موش ها  هاتاثير ماز كمتر ازروندان در شهرهاي مدرن بر شهشهري رفتاريِ خيابان بنديِ 

اين هندسه براي تردد . درجه با هم تالقي مي كنند 90909090ة عموما عريض و مستقيم  اند و با زاويجهان  شهرهاي بزرگ

و بدون ترمز  بدهدگاز  راننده با خيال راحت مي تواند .جلوي راننده باز و قابل رويت است ؛اتومبيل ايده آل است

تا راهش كوتاه تر  ر ها استفاده كنداما براي عابر پياده كه ترجيح مي دهد از ميان ب. كردن مسافت طوالني اي را طي كند

چند برابر ضد انگيزه براي پياده روي است چون مسافت ها را  ،درجه 90909090 و تقاطع هايدراز و مستقيم ، خيابان هاي شود

يزد در دهة شهر نيويورك و ديگري از  بخشي از كالن شهرِتصوير، يكي از خيابان بندي در در اين اساليد دو . مي كند

. مشخص اند و كوتاه با تقاطع هاي متعدد و بي قاعده كامال در عكس هوايي يزد، خيابان هاي باريك. آمده است ،1350135013501350

به همان اندازه نيز  ،استه غير ممكن و حتي گاهمانقدر كه رانندگي در كوچه هاي تنگ يزد در اين تصوير عذاب آور 

تحقيق نشان داده است كه هر چه در در واقع، . از نيويورك ناگوار و دشوار است بخشپياده روي در خيابان هاي اين 

، خيابان ها عريض تر و مستقيم تر شوند، يا به عبارت ديگر، براي تردد خودرو ي قديمي تربازسازي و نوسازي شهرها

بيشتري ميل به خريداري و  يعني شهروندانِ ؛، بر تعداد ماشين سوارهاي جامعه هم افزوده مي شودگردند مساعدتر
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، اگر چه در پس مي بينيم كه تاثير ساختار سيستم ها بر رفتار افراد ارتباطي واقعي است 9.استفاده از خودرو مي كنند

                                                                        .بسياري از سيستم ها اين ارتباط، به اين اندازه آشكار نيست

  11115555  
سيستم ها » ساختارشناسيِ«تا حاال در مورد 

صحبت كرديم، يعني به اجزا و چگونگي 

چيدمان و ارتباط بين اجزاي سيستم ها توجه 

جريان «حاال كمي هم در مورد . كرديم

 ت هاسآنالي.  سيستم ها صحبت كنيم» شناسيِ

براي نشان دادن جريان  در علم سيستم ها

هاي يك سيستم معموال از انواع نمودار 

اين جريان ها معموال شامل . استفاده مي كنند

مواد، انرژي و اطالعات است. در مدلي كه 

در اين اساليد آمده به جريان وروديِ سيستم، 

خروجي سيستم، فرآيند داخلي، ذخيره (يا مخزن) و حلقة بازخورد سيستم اشاره شده است. در مثال دوچرخه، ورودي 

و اگر بخواهيم دقيق . وارد سيستم مي شوداز طريق ركاب ها از جنس انرژي است كه به صورت انرژي عضالني  سيستم

تر صحبت كنيم، وروديِ سيستم تعداد كالري هايي است كه دوچرخه سوار مي خورد تا نيروي كافي براي دوچرخه 

نيرويي كه بر روي ركاب ها وارد مي شود، وارد سيستم چرخ دنده . ركت استحخروجي سيستم، . باشد سواري داشته

به حركت دوراني چرخ ها تبديل مي شود و دوچرخه به ، داخلي فرآيند ها و زنجيرِ دوچرخه شده و طيِ گذار از اين

حلقة . تلقي كرديا ذخيره نوعي مخزن  اينرسيِ دوچرخة در حال حركت را مي تواندر دوچرخه، . جلو حركت مي كند

: بازخورد از دو نوع است. برقرار مي كندسيستم را خروجي جريان ورودي و  جريان جريان اطالعات بينِ ،بازخورد

بازخورد تعديل كننده و بازخورد تشديد كننده. توضيح اينكه در مثال دوچرخة ما، اگر دوچرخه سوار در سرازيري قرار 

به دوچرخه سوار عالمت مي دهد كه ديگر ) خروجي باالتريعني (د حاصله از سرعت بيشتر دوچرخه بگيرد، بازخور

، به دوچرخه سوار )خروجي پايين تريعني (برعكس، در صورت وقوع سربااليي، اُفت سرعت دوچرخه . ركاب نزند

را در ) خروجي سيستم(دوچرخه  حركتاينگونه بازخورد كه . عالمت مي دهد كه با فشار و سرعت بيشتري ركاب بزند

حد اعتدال نگه مي دارد، بازخورد تعديل كننده ناميده مي شود. مثالي از بازخورد تشديد كننده را مي توان در مباحث 

                                                           
9
 Surface Transportation Policy Project. Why Are the Roads so Congested? A Companion Analysis of the Texas 

Transportation Institute's Data on Metropolitan Congestion. November 1999. (accessed 3 May 2016) 

http://transact.org/wp-content/uploads/2014/04/Why_Are_Roads_So_Congested.pdf 
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عالوه بر اينكه چون  اگر مواليد در يك جامعه كم شود، جميعت سريعتر كاهش مي يابد. يافتمرتبط با مديريت جمعيت 

جمعيت  در نتيجهو برعكس، اگر مواليد بيشتر شود، . مي شود هم كاستهآينده  از تعداد والدينِ، نفوس كمتر مي شود

 واريزِموجوديِ حساب به واسطة به مرور كه . حساب هاي بانكي استبازخورد در مثال ديگر، . سريعتر رشد مي كند

مهم در مورد حلقة بازخورد اين نكتة . و برعكس. سود بيشتري كسب مي كند مشتري ، حسابِافزايش مي يابدسود 

، به زوال يا رشد انفجاريِ بازخوردهاي تشديد كنندهو ضامن پايداري سيستم هايند  بازخوردهاي تعديل كنندهاست كه 

                                                                                                                     .دنسيستم ها مي انجام

  11116666  
خروجي از ديگر  »ظهوريافتگي«و » تكامل«

وقتي نوزادي  .سيستم محسوب مي شودهاي 

به دنيا مي آيد، او يك سيستم طبيعي كامل 

هاي خاص  است، با ورودي ها و خروجي

شامل شير مادر، هواي  اوورودي : خودش

پاكيزه، و نوازشِ والدين است و خروجي 

ي شيرين گرفته تا آنچه از لبخندهاهاي او، 

را در  كثيف مي كندقنداق يا پوشك آنها را 

اما عالوه بر اين، كودك چيزي . بر مي گيرد

به نام رشد فيزيكي، فكري و زباني هم دارد. 

اين رشد بخشي از تكاملِ سيستميِ نوزاد است. چنين تكاملي براي سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي نيز متصور است. 

برنامه ها و چه بسا و مي كنند  تغييرسازمان ها و ادارات نيز در طي زمان، به مرور و  بنگاه هاي تجاري ،دانشگاه ها

                  . دنارائه مي ده، آموزشي، اداري و اقتصاديِ روز، ، متناسب با مقتضيات علمييخدمات بيشتر و متنوع تر

ظهور يافتگي نوع ديگري از به اصطالح جريان هاي خروجي سيستم است. اگر چه علوم رسمي از توجيه اين ويژگي 

ما نسبت به آنها عادتي شده ايم د كه نعموميت دارظهور يافتگي در سيستم هاي طبيعي به قدري ، ستسيستم ها عاجز ا

پديدة  بي توجهي عامه مردم و عجز علوم رسمي در توجيه اين .از كنار آنها با بي تفاوتي و بدون دقت عبور مي كنيمو 

 دو نوعرا مي توان به ظهور يافتگي  .معجزه آسا موجب شده است كه توجه به درك عميق معني اين پديده كمتر باشد

تقسيم كرد: بركت و خُسران. اين پديده با خروجي اصليِ سيستم متفاوت است از اين جهت كه در بسياري از موارد اين 

خروجي قابل پيش بيني نيست. در مورد دوچرخه، خروجي سيستم ما حركت است. اما ظهور يافتگي اين سيستم، 

اي پديده  گي،ظهوريافت. ادامة دوچرخه سواري مي دهد ةانگيزاحساسِ شادابي و سرزندگي است كه به دوچرخه سوار 
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 .خاص خود را مي يابند حيات ،اندازيراه بسيار كليدي در علم سيستم هاست چون نشان مي دهد كه سيستم ها پس از 

فراهم مي كند و در مراحل بعدي حياتش فرصت هاي جديدي براي تكاملِ سيستم  ،ظهور يافتگي از نوع بركت

پيشگيري از اين نوع براي لزومِ بازانديشي در طراحي سيستم به منظور سران، هشداري ظهوريافتگي از نوع ُخ

 بروال از قبل قابل پيش بيني نيستند و الزاما ظهوريافتگيِ سيستم ها معمهمانطور كه قبال بيان شد، . ظهوريافتگي است

                                                                 .نمي باشندتعيين شده توسط طراحان سيستم منطبق  خروجي هايِ

11117777  
تعيين  مي توانم به جرات بگويم كه تفاوت

به كارآفريني  اقدامبين كسي كه  كننده

، كندو كسي كه نمي  ندمي كاجتماعي 

. سيستم هاست باور به ظهوريافتگيِِ

 ،ظهور يافتگيِ سيستم هاباور به  همچنين،

كارِ كارآفرينان كليد موفقيت و تداوم 

از اين رو الزم است كه . اجتماعي است

از مثال هايي در اين مرحله، با آوردن 

دانش بومي نياكان خودمان كه با علم 

سيستم ها آشنا بوده اند (اگرچه نه دقيقا با اين نام)، درك ظهوريافتگي سيستم ها را براي شما كامال روشن و يقيني كنم. 

وقتي در جايي سرگين حيواني يافت مي شود، سريعا تعدادي حشره به ويژه  :آشنا مثال از سيستم هاي طبيعيِ چنداول 

اين مثال هايي از ظهوريافتگي . ه پيدا مي شود، سر و كلة پشة سركآماده مي شوديا وقتي سركه . مگس پديدار مي شود

براي آفرينش آنها،  كامل فراهم شدنِ شرايط سيستميِاما با  ،در ابتداي كار نشاني از يك موجود نيست .در طبيعت است

لي دفن مي شود، انواع خورنده ها حوقتي ميت يا الشة حيواني در ممگر نه اين است كه . ظهور مي يابنداين موجودات 

به جاي رو برگرداندن از اين  نياكان ما بعد از مدتي جسد را كامال از بين مي برند؟ ،اين كار پوسنده هاي متخصصِ و

ي طبيعي آنها سيستم ها. مي بردندبهره  كارآمد از اين الگوهاي سيستمي در ايجاد روش هاي بوميِ ،خدا اعجاز طبيعت

يك نمونه . شان آسان مي كرداي ايآور، انجام كارهاي دشوار را برطراحي مي كردند كه با ظهوريافتگي هاي شگفت اي 

                                                             .بود ها ر كردن بالشمرغ براي پ رِپاك كردن پ ،از اين كارهاي دشوار

ر پ ،كه در قديم چطور خانه داران ماز او پرسيد. صحبت مي كردم او با مادر بزرگ در مورد بالش هاي قديميِروزي 

، باعث ناراحتي فرد در دوشتيز از پر جدا ن سخت واگر اين ساقه هاي . مرغ را از ساقه هاي تيز آن جدا مي كردند

سيستم هوشمندانه اي در گذشته  همانطور كه در اساليد ديده مي شود، به نقل از مادر بزرگ،. گرددهنگام خواب مي 
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دماي ، جگر سفيد گوسفنديك تكه ، در دار ظرف فلزيِ: بودشامل اجزاي زير  وجود داشت كهمرغ  رِبراي پاك كردنِ پ

نوعي كرمِ ساقه ): بركتاز نوع ( سيستم ظهور يافتگيِ. ر مرغپ: تموروديِ سيس. مناسب، فضاي تاريك، شرايط بي هوازي

                                                                                      .ر كردنِ بالشپرِِ خالص براي پ: خروجيِ سيستم. خوار

حاويِ جگر سفيد را  فلزيِ توضيح اينكه، ظرفرِ (ر ناخالص با پدور تا ظرفپس از بستن در . پر مي كردند) ساقه دارپ ،

ظرف را در مكاني با دماي . وجود آيد ظرف بهدر داخل بي هوازي  ل مسدود مي كردند تا شرايطرا با گ آن درِدور 

. خالص بود رِتنها چيزي كه در ظرف باقي مانده بود، پ .ظرف را باز مي كردند پس از چندي، درِ. معتدل قرار مي دادند

رم مي ك«جگر سفيد » قدرت خدا«به  داخل ظرف، كه در شرايط بي هوازيِ مي دانست بنا به تجارب قبلي، مادر بزرگ

كرم ها عالقه اي به خوردن . ها اول جگر سفيد را مي خورند و پس از آن به خوردن ساقة پرها مي پردازندكرم . »كند

ظهور «به جاي لذا و . بي خبر بودآكادميك آن، ، با طول و تفصيل و واژگانِ مادر بزرگ از علم سيستمي. ندارند رخود پ

، كه درستش هم همين است چون كاربرد اين ستفاده مي كردا» قدرت خدا«يا » كار خدا«او از عباراتي مثل ، »يافتگي

 ،نياكانِ ما طبيعي در دانش بومي نمونه هاي ديگري از ظهوريافتگي هايِتوصيف  در .دقيق تر و محترمانه تر استالفاظ، 

                                                                                          .نندنيز استفاده مي ك »خلقتي« از واژهراويان 

 انكارناپذير و امري واقعي ،سيستم هادر ظهوريافتگي ، را بخوانيم توجه پديدة جالبِبه هر حال، به هر اسمي كه اين 

.و فرقي نمي كند كه سيستم طبيعي است يا اجتماعي .است  

  18181818  
طراحي «از نمونه اي ، بالشر مثال پ

توسط نياكان دانه بسيار هوشمن »سيستميِ
حاال نگاه كنيم به مثالي ديگر كه  .ماست

نشان مي دهد كه چگونه علم سيستم ها 
ظهوريافتگي مي تواند  باور داشتن بهو 

. كمك كند »اصالح سيستم ها«ما را در 
اين مثال نشان مي دهد كه چگونه با 
تغييري كوچك در ساختار يك سيستم 

) ءمثال حذف كردن و يا افزودن يك جز(
سيستم شرايط مسئله سازِ مي توان 

                                           :را خود بخود از ميان برد) سراناز نوع ُخ(ظهوريافتگيِ بزرگي را تغيير داد و  كنوني
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در  باركشت مي شد، يك  بار دو ،در بسياري از روستاهاي مركز ايران، نوعي جو وجود داشت كه در سال ،در قديم

به وقتي  ،بيمة نياكان ما در برابر قحطي بود ،اين محصولِ تابستانه ،»شهجو دو ر«موسوم به . ديگر در تابستان بارپاييز و 

كه باز حاصلِ گندم  بعدجو تا تابستان سال نوع كشت تابستانة اين . گندم تكافويِ نيازِ مردم را نمي كرد محصولِداليلي 

اين . پشة خانگي: اما كشت تابستانة جو آفت سهمگيني داشت. به دست مي آمد مردم را از گرسنگي نجات مي داد

كافي است تا واكنشِ دفاعيِ گياه به جوانه سه الي چهار نيشِ پشه و . جوانه هاي جوان و آبدار جو است عاشقِ ،حشره

بروز مي رشد جو و مرگ زودرس گياه  توقف وسخت شدنِ برگ جوانه  صورتواكنش دفاعي گياه به و . برانگيزدرا 

اشا طبيعت را به تمدر در يك جوزار در تابستان مي توان يكي از شگفت آورترين نمايش هاي ظهور يافتگي . كند

دار مي شوند تا از پديتو گويي از غيب  ،پشه زيادي جو از خاك، تعداد بسيار ةجوانه هاي تازروجِ به محض خ. نشست

شامل جوانه هاي تازه جو و دماي گرم  كه سيستم طبيعي به زبان علم سيستم ها، اجزايِ. اين خوان نعمت بهره مند شوند

ظهور . ري پشه مي شود و از تكامل جو و باردهي آن جلوگيري مي كندمنجر به ظهوريافتگيِ تعداد كثياست تابستان 

اما براي . پشه، ظهوريافتگيِ سيستمِ طبيعي بزرگتري است كه جوزار در آن واقع است و در راستاي تكامل آن قرار دارد

كه اند  يادگرفتهاز اين رو جوكاران . سران استكه به فكر سير كردن شكم خود و ديگران اند، اين يك ُخ يكشاورزان

به محض اينكه جوانه هاي جو آشكار مي  :رخ ندهد نامطلوبشرايط سيستمي را طوري تغيير دهند كه اين ظهوريافتگيِ 

براي  مطلوب، كشاورزان با پاشيدنِ غبار بر روي جوزار، يعني با افزودنِ جزئي جديد به مجموعة موجود، شرايط وندش

                                                                                                .برند پديدار شدنِ پشه ها را از ميان مي

سيستم هاي در » راه حل هايِ دانش بنيان«يايي از نحوة مقابله با پشه در جوزار، مصداق گو كه در پرانتز گفته شود

با تكيه بر دانش بومي و تجربي و  ،ي مردميسيستم ها هاين مثال به روشني نشان مي دهد كه چگون. مردمي است

سيستمي،  از طريقِ نگرشِ نهراسيدن از نوآوري

كاال «خود را از بسياري از راهكارهاي قادر اند 

سيستم هاي  ةو پرهزين ، تحميليتجاري» بنيانِ

                        . كنند امروز بي نياز جهانيِ

19191919    

علم دازة كافي در مورد به اني كار شما نجايتا ا

سيستم ها مي دانيد كه اقدام به طراحي و يا 

اما قبل از اينكه با اين . اصالح سيستمي كنيد

الزم است كه آموخته ها شروع به تمرين كنيم، 

با دو مانع ذهني در طراحي و اصالح سيستمي 
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آشنا شويد: قبال در مورد تاثيرِ فوق العادة ساختار سيستم ها بر رفتار افراد توضيحاتي داده شد. اما عالوه بر ساختار 

سيستم ها، باورها و ذهنيت ها نيز تاثيري عظيم بر رفتار و انتخاب افراد دارد. اغلب ديده مي شود كه خروجي، تكامل و 

و اما با اينحال، مردم . ن منطبق است و نه با خوشايند مردمظهوريافتگي سيستم ها نه با اهداف اعالم شدة طراحان آ

گاه خطرآفرين را زيانبار و آنچه ادامة اين سيستم هاي . ادامه مي دهند ي مسئله سازمسئولين به استفاده از اين سيستم ها

موجب مي شود، وجود عواملي است كه اهرم هاي باورساز نام دارند. يك اهرم باور سازِ بسيار مؤثر در علم سيستم ها 

نگاره ها مجموعه اي از ارزش ها و باورهاست كه چارچوب و محدودة فكري و پارادايم ها يا ا. نام دارد» پارادايم«

 ي، كتاب»توماس كوهن«همانطور كه مي دانيد، يكي از متفكران معاصر، دانشمندي به نام . مي كندمقيد را نسان ها عملي ا

ختلف، تا وقتي كه انسان ها چگونه در دوره هاي مدر مورد پارادايم هاي مختلف در تاريخ علم نوشته كه نشان مي دهد 

راخ تر گام فافقي ند، نتوانستند خود را از باورهاي نادرست قبلي آزاد و به گرداندنرو براز انگاره هاي قبلي خود 

به همين سياق، ديده مي شود كه با نسبت دادن صفاتي چون  10.دند و به شناخت كامل تري از جهان برسنبگذار

در كشورهاي  امروز نامناسبِ، بسياري از سيستم هاي »مدرن«و  »خارجي«، »فرنگي«، »مترقي«، »مد روز«، »هپيشرفت«

از  ،مرگبار، يا حتي گوارناحتي وقتي اين سيستم ها خروجي يا ظهوريافتگي هاي . تداوم پيدا كرده است دنيا مختلف

يا  »هپيشرفت«پارادايمِ سيستم ها  در اين. حمايت مي كنندخود نشان مي دهند، مردم و مسئولين كماكان از اين سيستم ها 

                                                                                  11.همچون سراب عمل مي كند »مدرن«يا » خارجي«

. كننددر حوزة معماري و شهرسازيِ مدرن خودنمايي مي  ، به واسطة ماهيت فيزيكي آنها،بهترين و ملموس ترين مثال ها

اسكانِ طبقات كم  ويژةهاي آپارتمانيِ بزرگ كه  مجموعهدر تجربه شده است كه رّات به َكصنعتي جهان در كشورهاي 

هنجار شكني ها و افزايشِ انواعِ  ، ظهوريافتگيِساخته مي شود جامعه درآمددر آمريكا. عموميت داردرم و جنايت ج، 

 اما چون .شهر خود محسوب مي شوند مسئله ساز براي نيروي انتظاميِ از جمله حوزه هاي 12بسياري از اين پروژه ها

                                                           
10

 Thomas S. Kohn. 1962 .The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press. 

.انتشارات سروش: علمي، ترجمه احمد آرام، تهرانساختار انقالبهاي . 1369. كوهنتامس   
امري متداول استفاده از اهرم هاي باورساز در طراحي نهادهاي استعماري. اتفاقي نيست ،باور عمومي به انگاره هايِ سيستمي  11

  

زش ها، قوانين و مقررات تركيبِ زيركانة مجموعه اي از باورها، ارزش ها، آمو اي برايدر واقع فناوريِ ويژه . و شناخته شده است
براي مطالعه بيشتر در اين مورد، بنگريد به . مي گويند» تكنولوژي نهادسازي«كه به آن  وجود داردبه سيستم هاي توسعه 

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm »در آدرس اينترنتيِ» نهادشناسي و نهادسازي:  
 "public housing projects"  12 مريكا موسوم بهدر آ

  

:براي نمونه، بنگريد به. است در اين مورد فراوانو گزارش هاي ميداني شي متون پژوهبه لحاظ جديت و عموميت اين مسئله،   
- Jay W. Forrester. 1969. Urban Dynamics. Waltham, MA: Pegasus Communications. 

- Meagan Cahil. 2011. Using the Weighted Displacement Quotient To Explore Crime Displacement From Public 

Housing Redevelopment Sites. Cityscape, 13:3, 103-134. (accessed 8 May 2016) 
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/cityscpe/vol13num3/Cityscape_Nov2011_Using_weighted.pdf 
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اين ، ، از جمله ايراني در حال توسعههنوز در كشورها ،معرفي شده است »پيشرفته«و  »مدرن« ،خانه سازي الگويِ اين

                                             .از ديدگاه مردم و مسئولين مطلوب محسوب مي شود ،)مسكن مهر مثلِ( سيستم ها

در  امروزه. تلقي مي شودجامعه پيشرفت  شاخص شهرهاي دودآلود و ناسالم، عمال مي بينيم كهنيز  در حوزه شهرسازي

از آلودگي هوا رنج مي برند، هر دو ، اينكه تهران و پاريس افكار عمومي، در ميان نخبگان و سياستگذارانِ كشور ما

پذيرشِ منفعالنه و غير عقالنيِ پارادايم اين . كشور تلقي مي شود هاي شهرسازي و شهرداريِتاييدي بر درستي سياست 

به نحوي كه از لحاظ پاكيزگي و سالمتي براي  ،درون شهري راه را بر نوآوري در تدبير حمل و نقلِپيشرفت شهري، 

                                                               .بسته است ،يك ملت مسلمان با پيشينة تمدنيِ كهن شايسته تر است

مورد ديگرِ اهرم باور ساز، تحريف يا قطع كاملِ حلقة بازخورد است. مثال هاي جاري و ملموس متعددي در زمان ما از 

 نيسازمان بهداشت جها اخيرهة د در چندمثال . استموجود قطع و تحريف حلقة بازخورد در حوزة تغذيه و بهداشت 

درصد  2222/99999999ا بكلرور سديم (جايگزين كردن نمك صنعتي يد دار سيستمي جهاني به منظور  ترويج تالش خود براي

ه افزايش داد را است با هدف مبارزه با گواتر كه نوعي بيماري مرتبط با غدة تيروييد ،به جاي نمك طبيعي) خلوص

نظام استاندارد و  ،ين تفاوت كه در كشورهاي جهان سوم، با اهشدين سيستم در سراسر دنيا مستقر ا به تدريج .است

پيروي از اين سيستم را براي عموم مردم اجباري كرده است، در حاليكه در كشورهاي صنعتي، قوانين و مقررات ملي، 

به گزارش سازمان بهداشت  پس از چند دهه،. مصرف كنندگان به هر دو نوع نمك به طور مساوي دسترسي دارند

اگر صحت  ،و اين بازخوردي است كه به نحو چشمگيري در سراسر جهان كاهش يافته استيماري گواتر ب ،جهاني

اما بازخورد ديگري هم در . حاكي از مؤثر بودن سيستم نامبرده در رسيدن به خروجيِ مورد هدف است ،داشته باشد

 فشارِمرتبط با ي هاي بيمارشيوع اني و فشار خون در سطح جه ارتباط با اين سيستم وجود دارد و آن افزايش بيماريِ

علم سيستم ها، عالوه بر خروجي مطلوب، اين  به بيانِ. باال مثل سكتة قلبي و مغزي و بيماري هاي كليوي است خونِ

تالش هايي براي تحريف ناگفته نماند كه . وجه مطلوب نيستاي ظهوريافتگي هايي است كه به هيچسيستم دار

خون را به مصرف  باال رفتن فشارِصاحبنظران  :هوريافتگي هاي نامطلوب اين سيستم شده استبازخوردهاي مرتبط با ظ

نمك «است و نه » نمك صنعتيِ يددار«متعلق به  مشخصا نسبت مي دهند در صورتي كه اين عارضه» طعام نمك«

 ،براي هزاره هاي متمادي ،هانيتا قبل از استقرار اين سيستم جيم چون ا از بي ضرر بودنِ نمك طبيعي مطمئنما . »طبيعي

و اقوام گوناگون جهان از جمله كشور ما، كه از نمك محلي و طبيعي بهره مي بردند، شواهدي مبني بر  لدر تاريخ مل

مهلك بسيار  از آنجاييكه مسئلة فشار خون و بيماري هاي مرتبط .ارتباط نمك طبيعي و فشار خون باال مشاهده نمي شود

اگر ما به  ،است) پيش از اجراي اين طرح جهانيبر اساسِ تعداد مبتاليان به اين بيماري ( ز مسئلة گواترا گسترده ترتر و 

توجه كنيم و آن را تحريف نكنيم، انتخاب عقالني اين است كه اين  تاسف آور بازخوردهاي مرتبط با اين ظهوريافتگيِ

نمك مصرف و  كنيمبيماران مبتال به گواتر است جايگزين با سيستم ديگري كه مشخصا براي درمان را  بيماري زا سيستمِ
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مطلقا و بهداشت عمومي جامعه ، كه به لحاظ دارا بودن امالح و ريزمغزي هاي فراوان براي سالمتيِ انسان طبيعي

                                                                                                        .آزاد گردد دوباره ضروري است،

ايي در مورد علم سيستم ها در سيستم ها مي خواهم اين نكتة نه اين مثال ها در مورد اهرم هاي باورسازمطرح كردن  با

و اعالم شدة يك سيستم هميشه بر اهداف اوليه » مقصود و عملكرد«بنا به علم سيستم ها : بيان كنمبرجسته و پررنگ را 

طراحان آن منطبق نيست. «مقصود و عملكرد» سيستم ها دقيقا همان چيزها و پديده هايي است كه از آن بروز مي كند. 

همانطور كه قبال اشاره شد، وقتي يك سيستم راه اندازي مي شود، حيات خاص خود را مي يابد و لذا ممكن است 

سيستم كه يك ي يلذا مجموعة خروجي ها. ظهوريافتگي هايي از خود بروز دهد كه از قبل قابل پيش بيني نبوده است

شده و چه آنهايي كه به صورت ظهوريافتگي هاي غير و اعالم ، چه آنها كه از قبل توسط طراحان و مجريان اراده دارد

وجود و تاثير عظيمِ عدم آگاهي از امروزه، . ، مقصود و عملكرد سيستم را تشكيل مي دهندمي كنندقابل پيش بيني بروز 

 سيستميِاصالحِ موجب شده است كه انواع بيماري ها در كشورهاي جهان بدون اينكه در مورد  باورسازهرم هاي ا

دو مورد ديگر در حوزة بهداشت  13.مورد نمك طعام در اينجا توضيح داده شد. يابدگسترش اقدامي شود  خاستگاه آنها

براي مطالعه » ر خدمت اصالح الگوي مصرفد«نيز مفصال در وب سايت  ،15و روغن نباتي 14فلورايد ، مشخصاتغذيهو 

                                                                                                             .عالقمندان تشريح شده است

 ارادايم هاي سراب گونهملت ها مي توانند از محدوديت ها و قيدهاي فكريِ پ ،با استفاده از ماكروسكوپِ بينشِ سيستمي

. زنندبرها شوند و براي ايجاد جامعه اي سالم تر، از نظر اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي، دست به نوآوري نيز 

در برابر عزيز ما در عرصة جهاني وابسته و  كشورِانقالبي نمي خواهد كه  ما به يقين مي دانيم كه هيچكس در ايرانِمثال، 

يا اينكه مردم شريف اين مرز و بوم از باقيماندة نهاده هاي شيميايي در غذا دچار بيماري  ،باشد آسيب پذيرتحريم ها 

زيان هاي مرتبط پژوهشي در مورد  متون كثيرِِآلوده شود، اما به رغم  پرافتخارشوند و يا اينكه آب و خاك اين سرزمينِ 

در » پيشرفته« پاراديمِتسلط  ،16سه با كشاورزيِ غير شيمياييبا كشاورزيِ شيميايي، به ويژه غير اقتصادي بودن آن در مقاي

                                                           

:در آدرس اينترنتي» نقش نمك تصفيه شده: فشار خون و بيماري هاي مرتبط، آلودگي اطالعاتي«يد به براي آگاهي بيشتر، بنگر  13
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1salt.htm 

:بنگريد به ،از اين جمله. منتشر شده است مورددر اين مستند متعددي منابع   14
  

ماهنامه سنبله . پيروي محض در علم و آسيب پذيري جوامع در توسعه: اييفلورايد، فريبي آمريك. 1390139013901390. اسفنديار عباسي -
www.eabbassi.ir/pdf/articlefluoride.pdf )  1394139413941394آبان  24242424ي دسترس. (، اريبهشت209209209209 سنبله  

- Christopher Bryson. 2006. The Fluoride Deception. New York: Seven Stories Press. 

- John Yiamouyiannis. 1986. Fluoride, the Aging Factor: How to Recognize and Avoid the Devastating Effects of 

Fluoride. Delaware, Ohio: Health Action Press. 
:در آدرس اينترنتي» نقش روغن نباتي: ديابت نوع دو«براي آگاهي بيشتر، بنگريد به   15

  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1Dia.htm 
:پژوهش هاي مرتبط با برتريِ كشاورزي غير شيميايي بر كشاورزي شيميايي در مقاله زير آمده استنتايج از  خالصه اي  16
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به ميزاني است بر عملكرد سياستگذاران، مديران اجرايي، عواملِ ترويج و كشاورزان هنوز شيميايي  ارتباط با كشاورزيِ

كما . نداده اند اقدامِ جدي و مؤثر براي اصالحِ سيستميِ كشاورزي كشور را در دستور كار خود قرار ،كه اين فعاالن

كشاورزيِ صنعتي و شيميايي و عدم حمايت از كشاورزي بومي و غير شيميايي، مثل دوران  مشوقِ سياست هايِاينكه 

شي، نظام پزشكي زرا مي توان در نظام آمو تداومِ كار در جهت نادرستهمين . ستپيش از انقالب، به قوت خود باقي ا

حتي در كشوري مستقل و انقالبي اين درجه از تسلط پارادايم ها بر رفتار افراد،  .و نظام مهندسي كشور نيز مالحظه كرد

هوشيارانة آن در ريشه يابي و  و كاربرد در عصر حاضر با علم سيستم ها همگانيتاكيدي بر اهميت آشناييِ مانند ايران، 

                                                                                                                  .مسايل توسعه استحل 

22220000 
اصالح «و سپس  »طراحي سيستمي«اول . حاال بياييم با آنچه تا كنون از علم سيستم ها فرا گرفته ايم تمرين كنيم

هدفمند بينِ  د ارتباطايجايك سيستم و  ة اجزايچيدمانِ آگاهانيعني تعيين و » طراحي سيستمي« :تعاريفابتدا . »سيستمي
                                                                                                                                                                                     

آيا كشاورزي بوم شناختي قادر است پاسخگوي نيازهاي امروز كشاورزي جهان باشد؟ ترجمه حميرا شريفي . 1392139213921392. ليم لي چينگ -
در خدمت اصالح الگوي «همچنين در سايت اطالع رساني . 72727272-73737373 ،226226226226روردين، شماره ماهنامه سنبله، ف. و اسفنديار عباسي   

www.eabbassi.ir/pdf/article_ecoagriculture_frsi.pdf  1394139413941394مرداد  8888دسترسي (» مصرف(     

راهبردي، ت محصوال برايشيميايي كشاورزي  هزينه يابي كامل بين كشاورزي غيرشيميايي واخيرا گزارشي كامل از مقايسه 
براي مطالعه اين . منتشر شده است ،در كشور مصر »كميسالمِ س ةجامع«از سوي  مشخصا برنج، ذرت، سيب زميني، گندم و پنبه،

: گزارش به زبان انگليسي، بنگريد به  

- Carbon Footprint Center. 2016. The Future of Agriculture in Egypt: Comparative Study of Organic and 

Conventional Food Production Systems in Egypt. Sekem/Cairo: Helopolis University for Sustainable 

Development. (accessed 4 May 2016) http://sekem.com/assets/the-future-of-agriculture-in-egypt.pdf 

:ر نگاه كنيدبراي اطالع بيشتر در مورد جامعه سالم سيكم به پيوند هاي زي  
- www.sekem.com 

االهرام هفتگي آنالين، مارس . ابراهيم ابوليش و چشم اندازي از سالمتي و نشاط در توسعه. 2004200420042004. ياسمن الرشيدي -
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_Abouleish_Alahram.pdf ) 1394139413941394بهمن  17171717 دسترسي. (17171717-11111111  

 الگوي موفق در كسب و كار براي: براهيم ابوليش، برندگان جايزة معاش درستجامعه سيكم و ا. 2003200320032003. معاش درست -

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_Abouleish.pdf ) 1394139413941394بهمن  17171717دسترسي . (21212121قرن   

 هدفكه  است ليتي كشاورزينهاد فرام تازه ترين فناوريِ، )»بذرهاي تراريخته«با عنوانِ (دستكاري ژنتيكي بذرهاي كشاورزي 
كه اين فناوري براي آيندة  نشان داده است مستندمطالعات علميِ . دنبال مي كندرا در ابعادي بسيار وسيع تر جوامع جهان وابستگي 

كشاورزي جهان، سالمت مصرف كننده، سالمت دام، سالمت گونه هاي شكارچيِ حشرات كه براي سالمت گياه تالش مي كنند و 
:  براي گزارش مفصلي از اين تحقيقات، بنگريد به. المت خاك خطر بزرگي محسوب مي شودبراي س     

http://gmomythsandtruths.earthopensource.org 

براي مطالعه . تهديدي براي اقتدار سياسي و اقتصاديِ جوامع كهن نيز محسوب مي شود ،از سوي ديگر، اين فناوريِ انحصارطلب
: نگريد بهمواردي از اين دست، ب  

فصلنامه علوم . مورد گياه شناسي بومي ،شمشيري دو لبه در عصر تجارت جهاني: پژوهش دانش بومي. 1390139013901390. اسفنديار عباسي -
www.eabbassi.ir/pdf/articlebiopiracy.pdf   1395139513951395ارديبهشت  17171717 دسترسي. (، تابستان53535353اجتماعي، شماره(  
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در  اصالحيا  اضافة اجزاي سيستم ياحذف يعني » اصالح سيستمي« .مطلوب )هايِ(آنها براي دستيابي به خروجي 

                 .نامطلوب انجاميده است )هايِ(خروجي شرايطي كه به  تغييرِبراي ) ماده، انرژي، اطالعات(هاي آن  جريان

 همانطور كه پيشتر هم اشاره شد، تحليل عقالني سيستم ها يكي از پيشنيازهايِ موفقيت در اصالح آنهاست.  به بيان 

تا  يمداشته باش خودمانهوشياري و بصيرت و ايمان كافي به قدرت عقل است كه  الزم »اصالح سيستمي«براي  ديگر،

پيشنياز ديگر، ايمان به . ا دريابيممسايل ر بتوانيم از پارادايم ها و تحاريف بازخوردي عبور كنيم و ريشة سيستميِ

عامل تعيين كننده اي در تصميمِ طراح برايِ طراحي و اجراي  ،ايمان به ظهوريافتگيِ مثبت و راهگشا. ظهوريافتگي است

يك طراح مجرب مي داند كه با راه اندازيِ سيستمي كه براي هدفي مثبت و خير طراحي شده است، . سيستم خود است

، اگر چه نوع و ميزان خواهد كردكمك جديد و به ثمر رسيدن اهداف سيستم  خواهد شدموني عوض كليه شرايط پيرا

قابل پيش قبل از هميشه اين تغييرات 

                                   .بيني نيست

22221111  
تمرين طراحي سيستمي را با مثالي 

با يك سيستمِ طبيعيِ  ،آسان شروع كنيم

. درختي بوليد سيت طبيعيِ سيستمِ :آشنا

واژه شناسيِ علم سيستم  براي تمرينِ

از اصطالحات  ، براي طرح مسئلهها

مي خواهيم  :اين علم استفاده كنيم

اجزاي اين سيستم چيست؟ اين اجزا را بايد چگونه در كنار . باشدسيستمي طراحي كنيم كه خروجي آن سيب درختي 

؟ ورودي هاي الزم كدام و سيستم شروع به كار كند ن اجزا برقرار شودهم قرار دهيم تا ارتباط مطلوب و كارآمد بين اي

؟ هر كس كه اندك قابل انتظار استآيا ظهور يافتگي هايي از نوع بركت يا خسران ت؟ سخروجي مطلوب چياند؟ 

و اين سيستم را طراحي به سواالت باال پاسخ دهد و  در مورد درختكاري داشته باشد مي تواند به سادگي يدانش

                                 .عملياتي كند

  22222222  
سيب،  لِاجزاي اين سيستم شامل نها

. است) اكسيژن(هوا  و نور آفتابخاك، 

چيدمان و ارتباط اجزاي اين سيستم به 

اين صورت است كه ريشه هاي نهال 
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. اب به برگ هاي درخت برسدكه نور آفت مكانيدر هواي آزاد در شاخ و برگ آن و قرار مي گيرد سيب در خاك 

شامل رشد و تكامل درخت و رويش شكوفه مطلوب  خروجيِ. است حيواني سيستم شامل آب و كوداين ورودي هاي 

) هزاران سالة كشت سيب در جوامع انساني از قبل مي دانيم ةبنا به تجربو اين را ما (ظهوريافتگي ها . و ميوه است

                                                                  .، كرم سيب و پرندگان استانواع حشرات مثل زنبور عسلشاملِ 

ظهوريافتگي : در پرانتز گفته شوداي در اينجا نكته جا دارد كه . طبيعي است يك سيستم اين نمونه اي موفق از طراحيِ

چه ذهنيت غالب در پارادايم كشاورزيِ مدرن شايد به ما حكم كند كه كرم سيب هاي اين سيستم همگي بركت اند اگر 

 ،شد، همانطور كه قبال هم اشاره اما فراموش نكنيم. خسران است و بايد از سم براي از ميان بردن آن استفاده كرد

ري براي حل مسايل تجا يكااليارائة  ي جهانيسيستمي جهاني است و يكي از ويژگي هاي سيستم ها ،كشاورزي مدرن

 .مي دانند كه كرم سيب در حد اعتدال مسئله ساز نيستما قديمي  مجرب و اين در صورتي است كه كشاورزانِ. است

سيب مي كنند  محصوليِتك توليد فقط وقتي باغدارانِ صنعتي با پيروي از توصيه هاي سيستم جهانيِ كشاورزي اقدام به 

 وگرنه. ت سيب اختصاص مي دهند، ظهوريافتگيِ كرم تبديل به خسران مي شودو چندين هكتار را فقط به پرورش درخ

 خود سيستمي تكاملِگامي از گام هاي تدريجي سيستم ما به سوي  امري طبيعي و از منظر سيستمي، ظهور كرم سيب

به . تر شودمتنوع غني تر و باغ ما حيات در  ،با پديدار شدن آنها را تشكيل مي دهد تا پرندگان كرم سيب غذاي. است

 با ظهورِو چه  در كنار هماصيل  رختاندمجموعة متنوعي از  كاشتنِاز طريقِ چه ، باغاتحيات متنوع تر در هر حال، 

 ي بسياردر برابر تهديدات اريخارا ت جوامع كهنباغداريِ  هايِ سيستمپرندگان كه براي خوردن كرم ها پديدار مي شوند، 

كرده مي  مقاوم از كرمِ سيب جدي تر

 20202020 در باغ هاي مدرنِ سيب، بيش از .است

بيماريِ خاص سيب، شناسايي  10101010آفت و 

.                                     شده است  

22223333  
 »اصالح سيستمي«تمريني از نوع حاال 

داشته باشيم. يك نمونة پيچيده تر. بياييم با 

هم نگاهي سيستمي به مسئلة آلودگي هوا 

كه ما مرتب  مسئلهاين . يمدر شهرها بيفكن

خيلي از مسئوالن به آن باز مي گرديم و تكرار مي كنيم چالش بزرگي براي جامعه انساني است كما اينكه مي بينيم 

لذا خوب است وقت بيشتري در شناخت سيستمي اين مسئله در بين . مانده اندعاجز آن حل شهري در سراسر دنيا در 

در تهران، اصفهان و بسياري ديگر از شهرهاي بزرگ ايران و جهان، مسئولين و  .صرف شودما انديشمندان جامعه 
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مترادف گرفته  »پرداختبايد جامعه بهايي كه براي پيشرفت «را با  آلودگي هواشهروندان، عميقا متاثر از پارادايمِ حاكم، 

سيستم حمل و نقل درون شهري كه مي  آشكار و ترديد ناپذيرِ اين شهرها به بازخورد اكثر ساكنين و مسئولين در .اند

كيفيت هوا را از حد مرگبار  ،به ويژه خودرو هاي تك سرنشين ،ورود تعداد فزايندة وسايل نقليه موتوري« ،گويد

راهنمايي و رانندگي به  ادارة مصرف كنندگان به خريداري خودرو ادامه مي دهند، :، بي اعتنايي مي كنند»گذرانده است

ادامه مي دهند، صنايع خودروسازي به  خودرو خودروهاي جديد ادامه مي دهد، بانك ها به دادن وامپالك دادن به 

با توجه به ... به حمايت خود از صنايع خودروسازي ادامه مي دهندو دولت ها  ساخت و فروش خودرو ادامه مي دهند

عين خودكشيِ بدون اغراق،  االنِ اين سيستم،فتارها از سوي فعحلقة بازخورد اين سيستم، تداوم اين ر جدي هشدارهايِ

سيستم حمل و نقل درون شهري از اهداف اوليه اش كه تسهيل رفت و آمد  آشكار است كه. است جمعيدسته 

شهروندان و افزايش كيفيت زندگي آنان بوده فاصله گرفته و خروجي هاي مرگبار آن، اصالح سيستمي را الزامي ساخته 

                                                                                                                                         .است

چه تغييرات ساختاري در سيستم حمل و نقل شهر تهران پيشنهاد م به علم سيستم ها، حاال شما به عنوان انديشمندانِ عال

 كداميك از انتظار داشت؟و مسئولين  مردمرفتارهايي سازگارتر با سالمت جامعه از آحاد ن به كمك آبتوان مي كنيد كه 

اضافه كرد كه ساختار به آن موجود را مي توان حذف كرد، تغيير داد يا چه اجزاي جديدي مي توان  اجزاي سيستمِ

ذهن شما را به سوي پاسخي سيستمي  تشويق كند؟ اين سوال ها را مي پرسم كهدر ما رفتارهاي بهتري را  ،تغيير يافته

 هايخودروحذف  ،5555 ا يوروي 4444و با استاندارد يورهاي تميزتر چون بهره گيري از سوخت راه حل هايي . هدايت كنم

داراي تاثيرِ ها، نصب دوربين هاي نامحسوس و طرح هاي زوج و فرد  جريمه ، باال بردن نرخِفرسوده از خيابان ها

راه حل هاي غير سيستمي فقط متوجه مقابله با ظهوريافتگي هاي اين سيستم است و نه  اين. و موقتي است محدود

ظهوريافتگي ها تشديد مي شود و اين راه حل  ماند،بدست نخورده باقي  فعلي ساختار سيستمِو وقتي  .اصالح سيستمي

و در برخي موارد حتي به  انندناكام مي م موجود در كاهش بحرانِ ،اينروزها شاهديم، همانطور كه هاي غيرِ سيستمي

              . پيچيدگي مسايل مي افزايند

  22224444  

و  »كي يون هوانگ«آقاي راح شهري ط

 »لي ميونگ باك« آقاي سئول شهردارِ

تغيير ساختاري الزم  ،در كرة جنوبي

براي اصالح سيستم حمل و نقل اين 

و حذف يك بزرگراه را در كالن شهر 

 پارك طويل جايگزين كردن آن با يك
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كيفيت زندگي شهروندان  رفتار و اين تغيير ساختاري، تفاوت عظيمي در. تشخيص دادند كه از مركز شهر مي گذرد

بهبود كيفيت هوا و ديگر ظهوريافتگي هاي بركتي اين اصالح  عيني و مستند شواهد. ل به وجود آورده استسئو

يز تشويق به تغييرات سيستمي به منظور بهبود بخشيدن به شرايط سيستمي، مسئوالن ديگر شهرهاي كشور كرة جنوبي را ن

اينكه اين دو قهرمان عصر ما قادر به انجام چنين كاري شده اند از ديدگاه سيستمي، . زندگي شهروندان خود كرده است

                                                                                                       :برخاسته از دو اصل كليدي است

و در شهرسازيِ مدرن» پيشرفته«احترام به عقالنيت و كنار گذاشتنِ القائات پارادايم  )1111  
  2222) ايمان به وقوع ظهوريافتگي هاي مطلوب قبل از اجراي تغييرات سيستمي 

 

22225555  
شهري  حمل و نقلِسيستم  اصالحِ براي

چانگ يا « هبزرگرااين بزرگواران  ،سئول

را انتخاب كردند كه روي نهري  »چان

پس از تخريبِ . طبيعي ساخته شده بود

چانگ  نهرِ، 2003200320032003ل سا مذكور در بزرگراه

با احياي نهر و . شداحيا باره دويا چان 

 بوميِ پرندگانكاشت درختان بومي، 

منطقه به عنوان اولين ظهوريافتگي 

كيلومتري را  10101010ك سيستم جديد، اين پار

زيبايي و  .يستگاه خود قرار دادندز

طراوت اين پارك موجب شده است كه تعداد بيشتري از شهروندان سئولي، براي تردد در مركز شهر از اين معبرِ 

ن و در روزهاي َت 50000500005000050000تعداد بازديدهاي روزانة شهروندان از اين پارك را در روزهاي عادي . فرحبخش استفاده كنند

اين رفتار جديد شهروندي به ظهوريافتگي هاي اميدواركنندة ديگري نيز . ر برآورد كرده اندفن 250000250000250000250000تعطيل بيش از 

                                                                                                                              :انجاميده است

درصدي تردد خودرو، 43434343كاهش  -  
درصدي ذرات آاليندة سرطان زا، 25252525ش كاه -  
درجه كاهش دماي هوا، 4444 -  
.شغل جديد در خيابان هاي مشرف به پارك 113000113000113000113000 -     
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كه به نگرش سيستمي مجهز نبودند  شهروندانيديگر مسئولين و  اقدامات نوآورانة اين دو نفر با اعتراضِدر ابتدا  اگر چه

چنان موجب افزايش  بركت ظهوريافتگي هاي باالو پديدار شدنِ  ييراتتغاين  ات مثبت و آشكارِروبرو شد، اما ثمر

ناگفته نماند كه با  .جمهوري كرة جنوبي انتخاب شد به رياست 2007200720072007محبوبيت شهردار لي ميونگ باك شد كه او در سال 

دگي در يك كالن تغييرات ساختاريِ بسيار كوچكتر از حذف يك بزرگراه ده كيلومتري هم مي توان به بهبود شرايط زن

 روند ،ايتختپگانة  22222222مناطق در تهران، به طور آزمايشي، در يكي از نسبتا كوچك  تغييراتچنين ايجاد  .رسيدشهر 

. خواهد دادنشان را يقينا كاهشيِ تردد خودرو و بهبود رفتار و كيفيت زندگي شهروندان را در مقايسه با ديگر مناطق 

    .سياسي همانند آنچه شهردار لي ميونگ باك داشت در تهران نيز وجود داشته باشد اين به شرطي است كه عزميالبته 

22226666 
موضوع كار و كارآفريني را نيز در پرتو اين ضمن اينكه كليديِ علم سيستم ها  مروري داشته باشيم بر نكته هايِحاال 

                                                                                      .كنيممي از منظر سيستمي درك  ،نكات روشنگر

در ابتدا چند تعريف: ببينيم منظور از «كارآفريني» به طور كلي چيست و چه تفاوتي با «كار استخدامي» دارد. كار 

استخدامي، نوعي از اشتغال براي كسب درآمد است كه در آن كارگر يا كارمند در ازاي تعهد پرداخت دستمزد مقرر از 

فرصت هاي  و محدويتنِ كار طالبي تعداد كثيرِ به لحاظمعموال . انجام مي دهد اوبراي را ، كاري مشخص سوي كارفرما

 ،)يعني همان مدرك تحصيلي( بر اساس ميزانِ تجربه، مهارت و تحصيالت رسمي اين نوع كار، متقاضيانِ، استخدامي

                                                                                                            . مي شوندو استخدام گزينش 

كارآفريني وقتي رخ مي دهد كه انسان 

، ابتكار كار و درآمددستيابي به براي 

. قرار مي دهدخود عمل را اساسِ كارِ 

براي شخص ديگري كار نمي كند و او 

ت نمي از شخص ديگري حقوق درياف

كارآفريني «و  »تجاريكار آفريني «. كند

دو رويكرد متفاوت به  »اجتماعي

مي هر دو رويكرد . خوداشتغالي است

يا  ، كشاورزير بخش صنعتتوانند د

بين عمده  تفاوت. اجتماعي وجود ندارد كارآفرينِ وتجاري  كارآفرينِاز اين بابت، تفاوت زيادي بين . رخ دهندخدمات 

دو كارآفرين يكي در شيوة طراحي و ديگري در نگاه متفاوت آنها به درآمد است. كمي جلوتر در مورد تفاوت بين شيوه 

هر . پول استصرفا  ،تجاري مطلوبِ كارآفرين اما در مورد درآمد بايد گفت كه درآمد. طراحيِ اين دو صحبت مي كنيم
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اجتماعي چنين  يِدر كارآفرين. سوب مي شودآوري كسب و كار تجاري بيشتر باشد، كارآفرين موفق تر محچه سود

: اجتماعي سه نوع عايدي دارد كارآفرينِ. مطلوبِ كسب و كارهاي اجتماعي به پول محدود نمي شود عايديِ. نيست

پاسخگوي هزينه ها  به ميزاني كه بتواند ،كسب و كار اجتماعي نقديِ درآمد. »سرمايه طبيعي«و  »سرمايه اجتماعي«پول، 

كسب آبرو و مقبوليت  ميزانِ به »اجتماعي ةسرماي«. را تامين كند كافي استيازهاي رشد مناسب و مطلوب باشد و ن

سرمايه «اشاره دارد و  ،مردم و اثبات كارآمد بودن روشِ جديد در نگاه مسئولين و ديگر صاحبنظران بيندر  اجتماعي

به صورت  ،كارآفرين اجتماعي معموال اين دو عايديِ .احياي محيط زيست و منابع طبيعي تاثير درميزان به  »طبيعي

 در پرتواجازه بدهيد  .كارآفرين را باز مي كند روزافزونپديدار مي شود و راه موفقيت  از نوع بركتظهوريافتگي 

          .و كارآفريني از هر دو نوع را دنبال كنيم استخدامي ، بحث كاري كه در بحث علم سيستم ها به آنها رسيديمنكات

پيرو نكته اول و دوم، كار استخدامي و كارآفريني تجاري، مثل ساير فعاليت ها در جامعه، تحت تاثير سيستم هاي 

بسياري است. و اين سيستم ها عموما سيستم هايي جهاني اند. سيستم آموزش همگاني، سيستم آموزش عالي، سيستم 

سيستم استخدامي و نظام اداري و ت، سيستم صدور مجوزها، بانكي، سيستم هاي مرتبط با توليد و تجارت و ارتباطا

، مثل سد بناييو زير عمراني، سياست هايي چون اجراي پروژه هاي و صندوق بازنشستگيِ كشورها تامين اجتماعي

حمايت بر  ها و تمركز راهبردي دولت بخش مسكن كالن به تزريق پول و اعتباراتسياست هاي سازي و جاده سازي و 

از صنايعي چون صنعت خودروسازي كه اشتغالزا محسوب مي شوند. با ارجاع به نكته سوم ما مي دانيم كه برآيند 

بر رفتار جهانيان اثرگذار بوده است كه تعداد كثيري از افراد را  شكليساختار و عملكرد همه اين سيستم ها با هم، به 

بدهكار و به صورت ارآفريني تجاري رو آورده اند را آن دسته از افرادي كه به كاست و طالب كار استخدامي كرده 

                          . كرده استو توسعه فعاليت هاي خود براي تامين سرمايه اوليه  يمتكي به سيستم بانكفزاينده اي 

  

22227777    

حال كه مجهز به ماكروسكوپ سيستم 

شناسي براي نظاره كردن و بررسيِ 

جوامع  موضوع كار و مسئله بيكاري در

شده ايم، مي توانيم چيزهايي در اين 

، م كه شايد قبال نمي توانستيممورد بگويي

كه قبال متوجه » ببينيممي «يا چيزهايي را 

آنها نمي شديم. پيرو نكته چهارم، با 

توجه به بحراني شدن مسئله بيكاري، در 
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سيستم هاي  يا اصالحِسيستم هاي مردمي  ايجادسيستمي بينديشند و براي ، مردم و مسئولين مي بايد و جهانايران 

جهاني كه تا كنون بر اين حوزه بيش از حد سايه افكنده بكوشند. پيرو نكته پنجم و ششم، مقصود اين سيستم هاي 

به  و در كنار هم، عمل چه كه در ابتدا بوده، درهر جهاني، از جمله آموزش همگاني و آموزش عالي، بانكداري و غيره، 

عملكرد برعكس، به نظر مي رسد كه  .ينجاميده استن ستفادة مفيد از نيروي انسانيِ جامعهاو  درصدي 100100100100 الِتغتشويق اش

مجموعه سيستم هايي كه بر اين حوزه اثر گذار بوده است، پس از گذشت دهه ها، اين شده است كه خيلِ عظيمي از 

ادارات و صنايع به نيروي انسانيِ متخصص، آسان و ارزانِ دسترسِ ، هر مقطع زمانيد تا در نبيكاران در جامعه آماده باش

ماهر، نيمه ماهر و ساده همواره ميسر باشد. و پيرو نكته هفتم، يكي از ظهوريافتگي هايِ ناخوشايند اين سيستم ها به 

 و مولد دمفيكار انجام براي  كافياز مردم كه داراي استعداد  جمع كثيريموجب شده است كه گسترده، شكل بيكاريِ 

بيكار كه  آنهاست لياقتشخصيت و  در نقصياينكه يا وجود ندارد  باور كنند كه كاري براي آنهااند ة خود عدر جام

جامعه صنعتي و مدرن مدعي است كه اگر كسي اهل كار و تالش باشد، براي او كار هست چون صنايع  .مانده اند

آسيب هاي رواني و  پس. در تضاد استاقعيِ جوانانِ طالبِ كار اين پارادايمِ سراب گونه با تجربة و. اشتغالزايند

به  اعتيادگسترشِ  ،رم و جنايتج ، افزايش نرخِو پوچ گرايي نااميدي، افسردگي، گذران عمر به بطالت اجتماعي مثل

ظهوريافتگي از ديگر  در جوامع مختلف را مي توان و تمايل به پيوستن به گروه هاي افراط گرا و تروريستي مواد مخدر

هاي وضعيت كنونيِ كار در كشورها تلقي كرد. با توجه به نكته هشتم كه در مورد سيستم ها مطرح كرديم، بدون اينكه 

براي اقدام به ايجاد سيستم هايِ مردمي به سهولت مي توان  ،تعارضي براي سيستم هاي موجود به وجود آيد ياتداخلي 

ايجاد كار و درآمد كرد. و اين عين كارآفرينيِ اجتماعي است. و نكته نهم و آخر اينكه، طراحي سيستمي براي ايجاد 

فرد كارآفرين و هر كس اين رويكرد به اشتغال در جامعه، به : عظيم بر ديگر روش ها دارد ، مزيتيكسب و كار اجتماعي

 اجتماعي كسب و كار. استمعني دار  ،كارآفرين اجتماعي زندگيِ هر روزِ. مي دهد» معني« ،كه براي او كار مي كند

و چون ما . دهدمي  ربطواكسن ضد پوچي و بيهودگي است چون ما را به ديگر اعضاي جامعه و به طبيعت پيرامونمان 

فقط درون ساختار دوچرخه معني پيدا مي كند، به همين دوچرخه كه  زنجيرمثل ركاب يا . وصل ايم، معني پيدا مي كنيم

، استعدادها و سرنوشت ما در ارتباط با جهان اطراف ما، با هارت هاي ما، تاريخ زندگيق ما، مسياق، شخصيت ما، عالي

                                                             .معني پيدا مي كند و تكامل مي يابد پيراموني ما انسان ها و با طبيعت

22228888 
و چشمگير ، رشدي مداوم كا و كانادا و ديگر كشورهاي جهانريدر دو دهة اخير، تعداد كسب و كارهاي اجتماعي در آم

تفاوتي در  ،17كه حتي نظر سرمايه داران بزرگ را نيز به خود جلب كرده استراز موفقيت اين كارآفرينان، . داشته است

                                                           

نوسانات اقتصاديِ جهان داشته اند و به لحاظ تخريبي كه در محيط زيست و   رشركت هاي بزرگ صنعتي، به لحاظ نقشي كه د  17
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است كه بين كسب و كارهاي اجتماعي 

و كسب و كارهاي تجاري، از لحاظ 

پيش از معرفي . وجود دارد طراحي

ي از كارآفرينانِ اجتماعي بسيار چند

چند لحظه اي نيز به موفق، الزم است 

               .توضيح اين تفاوت بپردازيم

              

ذهن كارآفرينِ تجاري همواره مشغول 

چيزهايي است كه ندارد. كارآفرينِ 

دست به تدارك ه خالقيت ذهني خود بخشيدن ب تحققكند و براي  بكر و خالق آغاز مي تجاري كار خود را با يك فكرِ

توليد ماهي هاي زينتي مي تواند كسب و كار  با تاسيس يك بنگاهمثال كه  مي انديشدوي . مي زندملزومات آن 

يافته اين نوع كسب و كار و تدوين  در مورد بازارِ جامع پس از انجام تحقيقات .براي خود دست و پا كند سودآوري

هاي خود در قالب يك طرح كسب و كار، وي تمامي همت خود را در راستاي برنامه ريزي و تامين سرمايه جهت تهية 

سوله، احداث استخرهاي پرورش ماهي،  ساخت. مصروف مي داردزمانبندي شدة طرح خود  اجرايِ ملزوماتكلية 

از سوي . ان انجام شودنمي تواند و نبايد همزماقداماتي است كه پمپ هاي آب و تهيه بچه ماهي خريداري و نصبِ 

 توجه كارآفرين ي ازديگرعمدة بخش ديگر، از آنجاييكه بسياري از اين ملزومات از قبل مهيا نيست و بايد تهيه شود، 

                                                                                  .از طريق وام مي شود هسرمايبهنگام تامين مصروف 
                                                                                                                                                                                     

، تشويقِ كسب و ظراناز اين رو برخي از صاحبن. جوامع به وجود آورده اند، مورد انتقاد شديد افكارعمومي جهان قرار گرفته اند
در از زوال كامل سرمايه داري  نجاته براي حفظ آبرو و كارهاي اجتماعي به عنوان الگويي موفق و با وجدان را راهي واقع گرايان

:  براي مثال، بنگريد به. سطح جهاني مي پندارند  
- Richard M. Murphy and Danielle Sachs. 2013. The Rise Of Social Entrepreneurship Suggests A Possible Future 

For Global Capitalism. Forbes, May. (accessed 27 January 2016) http://tiny.cc/18wcby 

اقتصاد را كمتر كرده و تفاوت آن را » مردمي سازي«در همين رابطه، موفقيت كسب و كارهاي اجتماعي همچنين ابهامات مرتبط با 
بخش خصوصي در كشورها معموال . اين تفاوت اساسا برخاسته از مقياس كار است. روشن ساخته است» خصوصي سازي«با 

اين بنگاه ها بيش از اينكه به منافعِ جامعه بنيديشند، . اي بزرگ ترِ توليدي و بنگاه هاي پرقدرت اقتصادي را در بر مي گيردواحده
همانطور كه در . به لحاظ دغدغه هاي صرفا اقتصادي، به ماندگاري و موفقيت مالي خود از طريق رشد و تجميع ثروت مي انديشند

شركت هاي چند مليتي دنيا توانسته اند با اشاعة فرهنگ  ،)1111 پانوشت(آمده است » در ديگر جوامعتحقق اقتصاد مقاومتي «مقالة 
طبعا صاحبان . دور كنند» خرد جمعي«زياده خواهي و رقابت، حتي افراد عادي در شهرها و روستاها را با اهداف خود نزديك و از 

اما در مقايسه، مقياسِ . دي، از اين فرهنگ بيشتر تاثير پذيرفته اندبنگاه هاي بزرگ داخليِ كشورها به لحاظ تمركز صرفا اقتصا
محلي و منطقه ايِ كسب و كارهاي اجتماعي و تمركز اين بنگاه ها بر خدمت رساني به جامعه و طبيعت، مديريت اين بنگاه ها را 

.زيِ اقتصاد را محقق مي سازددر برابر فشارهايِ فرهنگ جهانيِ زياده خواهي و رقابت مصونيت مي بخشد و مردمي سا  
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برعكس، توجه كارآفرين اجتماعي بر غنيمت شمردن چيزهايي است كه دارد. او خود را در جايگاهي بي نظير مي بيند. 

در جهان پيرامون خود شناسايي  ،سيستمي مردمي را با كمك نيروي عقل مي تواند اجزايِاو عميقا درك كرده است كه 

ضمن تامينِ ، يدمان و ايجاد ارتباط هوشمندانه بين اين اجزااو را كم دارد تا با چفكر و ارادة سيستمي كه فقط  ،كند

نمونه هايي كه معرفي خواهد شد، جملگي در  ،خواهيد ديدهمانطور كه  .به خدمت جامعه و طبيعت در آيدمعاش خود، 

                                                                                                 .اند مشترك ،فكري و عملي لگوياين ا

الگوبرداريِ «و » تقليد«در شرايطي متفاوت زندگي مي كنيم، از ما از آنجاييكه هر كدام از ما فردي بي نظير ايم و هر يك 

لذا نمونه هايي كه در . هيچ دو كسب و كار اجتماعي دقيقا يكسان نيست. در كارآفريني اجتماعي منتفي است» مو به مو

كارآفرينان اجتماعي است و اينكه تا چه حد بصيرت در شناسايي كليِ رويكرد براي نشان دادنِ عرفي مي شوند زير م

اجزاي سيستمي كه طراحي مي كنند و تا 

ه پديدار شدنِ ايشان بچه ميزان ايمان 

، بدون و راهگشا ظهوريافتگي هايِ مثبت

اينكه از قبل نشاني از اين ظهوريافتگي ها 

در ايجاد كسب و باشد،  وجود داشته

              . هاي اجتماعي نقش داردكار

29292929    

نمونة اول از كارآفرينان اجتماعي بسيار 

 18»بيل استريكلند«آقاي  و مشهور موفق

 20»پيتزبِرگ«در شهر  19»منچِستر«جوانان محلة كم درآمدي به نام كمك به خود را در  او فرصت خدمت به مردمِ. است

 در محيط پيرامون خود شناسايي كرد شاملبراي ايجاد يك كسب و كار اجتماعي زاي سيستمي كه وي اج. يافتآمريكا 

، يك واحد استيجاريِ كم هزينه و كوچك، نوجوانان و جوانان شخصي خود در هنر سفالگري مهارت :موارد زير است

كه  ي، بيكارانِ بزرگسالمي كنندخود كالفه  ناآرام و ماجراجوي محله كه پليس و مسئوالن نظام آموزشيِ شهر را با رفتار

و صاحبان  مي شونداز پيتزبرگ به ديگر جاهاي كشور و ديگر كشورها دچار فقر و محروميت  بزرگ صنايعِ با مهاجرت

وجهة خوبي از طرح هاي خير و عام المنفعه  كردن كه با حمايت مي خواهندو  اندكه هنوز در شهر باقي مانده  يصنايع

ن و ناجوااز  چشمگيريتعداد شامل  ه استسيستمي كه آقاي استريكلند ايجاد كرد خروجيِ. د ايجاد كنندبراي خو

و ماهر با مهارت كارگرانِ آماده به كار تعداد مشابهي مسئوليت پذير، خالق، خودباور و داراي انگيزه،  ،ن ماهرنانوجوا

                                                           
18

 Bill Strickland 
19

 Manchester 
20

 Pittsburgh 
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ظهوريافتگيِ بركتيِ . ار در سطح محلي، ايالتي و ملي استاجتماعي سرش ة، سرمايقابل توجه نقديِ ، درآمدهاي روزآمد

كيفيت زندگي و وزشي براي زيباسازيِ شهر و بهبود شركت بزرگ خدمات آمدو  مشتمل برسيستم آقاي استريكلند 

                                                                                                     :ايمني شغلي در پيتزبرگ بوده است

- Manchester Craftsmen's Guild (MCG)  
- Bidwell Training Center Inc 

:ديكي پس از ديگري به وجود آمده ان ،كه به تدريج ،به اين ظهوريافتگي ها بايد بركات زير را نيز افزود  
شركت هااين يك از  براي هر ميليون دالر 3333پرسنل و درآمد ساالنة بالغ بر  110110110110مجموعا  -     

با دريافت سود كالن و جوايز متعدد  ،موسيقي جاز توليد سي ديِ -     

ساختمان تجاري بزرگ با فضاي كافي براي كسب درآمد از محل اجاره  احداث -     

) خدمات كافه تريا(راه اندازي خدمات تهيه غذا براي سازمان ها  -     

ميليون دالر در سال 5555/3333 ي براي پيشبرد اهداف عام المنفعه معادلايالت موفقيت در دريافت كمك نقدي از پارلمانِ -   

 
آقاي استريكلند موفقيت . 21»بگذار زندگي ات سخن بگويد«چند سال پيش كتابي در آمريكا به چاپ رسيد با عنوان  

ه اختصار ب دراينجااينكه زندگي آقاي استريكلند چگونه با او سخن گفت را  .خود را مديون يك چنين كاري مي داند

ديگر كارآفرين هاي اجتماعي نيز كم و بيش به گونه اي مشابه اجازه داده اند كه زندگي آنها سخن . محكايت مي كن

                                                                                           : بنماياندآنها را به بگويد و راه ادامة زندگي 

 ،دگرگون كننده بود، در تجربه ايدر دبيرستان اآرام و ماجراجو ن دانش آموزيبيل استريكلند كه خود  ،سالگي 16161616سن ر د

 ،شخصا تجربه كرد كه چگونه هنر ،هنري و معرفتيِ دبير هنر خوده هاي او با پيروي از آموز. با هنر سفالگري آشنا شد

هنرِ قبل از آشنايي با  .هدف مي دهدجهت و انسان و به زندگي  شايدگو عالم معني باز مي  فردراهي از زيبايي به درون 

سپس با موفقيت دبيرستان و وي  ،عميق ةاز اين تجربدانش آموز برجسته اي نبود ولي پس  ، بيل استريكلندسفالگري

با خود و ابتدا بايد  آنچه استريكلند از اين تجربه فرا گرفت اين بود كه براي موفقيت، آدمي .دانشگاه را به پايان رساند

معلم هنر او بر وي داشت به او ثابت كرده بود كه يك فرد تعليمات اثر ژرفي كه . ا ديگران ارتباط برقرار كندبپس س

            .داشته باشدهمنوعان خود جمع كثيري از زندگي  نقشي مثبت در هدايت قادر است) در اين مورد، دبير هنر او(

و به چه كاري  چه كندبا زندگي خود ترديدي نداشت كه مي خواهد جوان  استريكلند ،انشگاهبعد از اتمام د ،پس

را در ، جايي كه در آن به دنيا آمده بود، فقيرنشينة او مكان استيجاريِ كوچك و فرسوده اي در همان محل. مشغول شود

و نوجوانان ناآرام و ماجراجوي محله،  تعدادي از جوانان ،به تدريج. اختيار گرفت و شروع به آموزش سفالگري كرد

شهرداري و  مقاماتديري نگذشت كه مسئولين آموزش و پرورش و . او جذب شدند هنرجوانيِ خود او، به نو مثل زمانِ

با افزايش تعداد كارآموزان وي، اعتبارات دولتي و . پليس متوجه تاثير مثبت آموزش هاي او بر اين جوانان شدند
                                                           
21

 Parker J. Palmer. 2000. Let Your Life Speak: Listening for the Voice of Vocation. San Francisco : Jossey-Bass. 
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ين از او ، مسئول1968196819681968در سال  »فتر كرَستنِچم«پس از تاسيس شركت . شدندسرازير از منابع ديگر حمايت هاي مالي 

اين . به عهده گيرد 1972197219721972 در سالرا نيز كه رو به ورشكستگي مي رفت  »لبيد وِ«دولتي  خواستند كه مديريت شركت

تا آن ، تاسيس شده بود اما مي شدندبيكار  زبِرگبزرگ از پيتبزرگساالنِ بيكار، كه با ترك صنايع  شركت براي بازآموزيِ

استريكلند اين است كه امروز نزديك  عظيم گواه موفقيت .حقوق بگيران دولتي، كارآيي خوبي نداشت مديريت بازمان 

 اوطلبينِداز اين درصد  70707070از بيش . بهره مي برنداز جوانان و بزرگساالنِ شهر پيتزبرگ از اين دو برنامه در سال  نفر 900900900900 به

جوان وارد دانشگاه مي شوند و نزديك به همين رقم از بزرگساالن نيز، پس از بازآموزي، صاحب شغل جديدي مي 

                                                                                                                                        .ندشو

بيل از آنجاييكه ميسر شد،  صنايع محليمالي حمايت كه با بزرگ و زيبا  ه اياحداث يك ساز هنگامدر  ،1111986986986986ل سادر 

در نيز  موسيقي زندهسالني براي اجراي فاخر جاز داشت، تصميم گرفت كه  استريكلند خود عالقة ويژه اي به موسيقيِ

ه معموال از قبل قابل پيش بيني نيست و كارآفرين از ظهور يافتگي است كنيز مثالي  اين. طرح اين سازه بگنجاند

چون اكثر قريب به اتفاق هنرمندان . ردبكارِ خير و اجتماعي خود پيش مي  اجتماعي را از يك مرحله به مرحله ديگرِ

 هنرمندانِ بزرگبسياري از اين  ،)مثل خود آقاي استريكلند( از تبار افريقايي هستند در آمريكا موسيقي فاخر جاز

ضبط و پس از آن توسط آقاي استريكلند براي  موسيقي ايشانآنها  ةو با اجاز مي نوازنداوطلبانه در اين سالن موسيقي د

از صنعت موسيقي آمريكا،  يردنِ جوايزپس از ب. مي شودكسب درآمد به نفع اين دو شركت به صورت سي دي منتشر 

عالوه بر اين فعاليت ها، آقاي استريكلند ارائه . است در آن كشوريكي از تهيه كنندگان مشهور موسيقي امروز استريكلند 

سرمايه دارانِ در اين كالس ها به وي . استهم شده آمريكا  تبراي رهبران صنايع و تجارة دوره هاي آموزشي دهند

معقول تر ادي از نظر اقتصو لذا ن است، پايدارتر آخيري كه در نيت كارآفريني اجتماعي، به خاطر بزرگ مي آموزد كه 

                                                                                                                .از كارآفريني تجاري است

از كرده است،  كسب با انجام كار خير براي مردم شهر خود قابل توجهي كه آقاي استريكلند اجتماعيِ ةبه لحاظ سرماي

ديگر در شده است كه  از او خواسته كشور شهردار شهر سانفرانسيسكو و ديگر مديران در سطوح مختلف سياسي سوي

                                                       .دهد ادامه جوانانارشاد به  ،در سطحي وسيع ترنيز با همين روش،  شهرها

33330000     

 »جِسيكا جكلي«كارآفرين ديگر خانم 

او بنيانگذار خدمات قرض الحسنه . است

اجزايي كه . است» كيوا زيپ«اي به نام 

بسيار موفق و او براي طراحي سيستم 

اقالم  خود شناسايي كرد شاملمشهور 
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وجود شبكه جهاني اينترنت، آگاهي از دسترس عمومي به خود، آشنايي با طراحي نرم افزار، شخصي َلپ تاپ  :زير بود

باز مي زنند، و  به آنها سر كمككارآفرينان خُرد كه نياز به وام هاي كوچك دارند ولي بانك ها از تعداد كثيري از 

تعداد كثيري از شهروندان كه داراي پس اندازهاي خُرد اند و قادر و مايل اند به همنوع خود با دادن آگاهي از وجود 

بوده ) كامال بدون ربا(زاران وام قرض الحسنه ه تا كنون شامل خروجي سيستم كيوا زيپ. كمك كنند وام هاي كوچك

 در جامعة آمريكا اقتصاديتشويقِ تنوع و رونق : ظهوريافتگي هاي سيستم تا كنون شامل موارد زير بوده است. است

قشر كم درآمد به  براي احسان در جامعه بدون ايجاد وابستگيِ فراوانهاي فرصت  خلقِتورم زا،  بانكيِ بدون وام هايِ

حمايت دستگاه هاي دولتي و بنيادهاي انسان دوستانه از كار وب توجه و ، جلب طبقات برخوردارتر هاي نقديِكمك 

پديدار شدن سايت هاي مشابه نيز  و سايت براي ايجاد رونق اقتصادي بيشتر در جامعه و زدودن فقر در سطحي وسيع

                                                                  .مردم به مردم قرض الحسنه و حمايت ماليِگسترشِ فرهنگ براي 

يك ميليون و چهارصد هزار وام به  تا كنون، سرويس اينترنتيِ قرض الحسنة كيوا، نزديك به 2005200520052005ل از بدو تاسيس در سا

 اين به سايت طرز كار اين وب. درصد پرداخت كرده است 35353535/93939393ميليون دالر با خوش حسابي  832832832832ارزش بيش از 

رد وامگذاران است كه اندوخته هاي ُخ ترتيب

را جمع كرده و در اختيار صاحبان بنگاه هاي 

پس . كوچك و كشاورزان خرد قرار مي دهد

، دارانواماز از دريافت بازپرداخت وام 

گردانده مي شود و يا وجوه به وامگذاران باز 

مجددا در اختيار ديگر به انتخاب ايشان 

اما كار وب سايت . قرار مي گيرد متقاضيان

دست به دست كردن وجوه تجميع و به تنها 

موفقيت از گزارش تهية با . خالصه نمي شود

خُرد، اين وب سايت افراد  هاي تالشگرانِ

بدون ربا  بيشتري را به وارد كردنِ پس اندازهاي خُرد خود به چرخة مولد اقتصاديِ جامعه از طريقِ سنت حسنة وامِ

                                                                                                                            . مي كند تشويق

33331111  
پي داشته آمريكا در را در مردم به مردم  شبكه هايِ اينترنتيِ قرض الحسنةسريعِ تعداد  افزايشِموفقيت چشمگيرِ كيوا، 

يكي براي كمك به هزينه هاي مرتبط با بيماري هاي خاص، يكي . هر يك با مقصود و عملكرد خاص خود امااست، 

. ديگر براي كمك به هنرمندان و غيرهيكي براي كمك مالي به مددكاران،  يبراي كمك به آموزگاران و دبيران، ديگر
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كيوا هم اكنون . نيز حمايت مي كنند شورهاديگر ككارآفرينان خُرد از  ،، از جمله كيواوب سايت ها برخي از اين

جابجايي ميلياردي برخي از اين وب سايت ها حاكي از اين . وامداراني در آفريقا و خاورميانه، از جمله در غزه، دارد

فراهم  و ساختارِ مناسب است كه روحية خيرخواهي و احسان در جهان بسيار سرزنده و پابرجاست و مردم وقتي فرصت

                                                            .، بدون چشمداشت به ربا هستندبه همنوعكمك به و حاضر شود قادر 

33332222  
در شهر  يي واقعر كليساد 1966196619661966ل در سا

، در ايالت كاليفرنيا »رنآِب«كوچك 

كه  آمدندگروهي از نمازگزاران گرد هم 

 در مورد آيندة فرزندان بزرگسال خود كه

بودند چاره انديشي  دچار معلوليت به

سازماني  اين گروه تصميم گرفت. كنند

اين ند به تاسيس كند كه از طريق آن بتوا

و سپس  دهد آموزشفرزندان معلول 

 راسخِ اعتقاد. كندكارآفريني براي آنان 

ايشان ايمان . وردباشد، ممكن نيست شكست بخ داشته هدف و نيت خيري ،اين نمازگزاران اين بود كه اگر گروهي

فرزندان معلول آنها قادر خواهند بود از معلوليت خود عبور كنند و به موفقيت هاي شگفت  داشتند كه از اين طريق

 اما فطرتا به ظهوريافتگيِ سيستم ،صحبت نمي كردند ها گرچه به زبان علم سيستم ،خيرانديشاناين . آوري دست يابند

حاصل تالش و ايمان اين گروه كسب و كاري اجتماعي  .ايمان داشتند برآمدندآن در صدد طراحي كه  خيرانديشانه اي

 در محيط خودبراي خلقِ سيستم مورد نظر طراحان  اجزايي كه اين .است) »صنايع افتخار«(» صنايع پرايد«به نام 

هر، مديرانِ بخش دولتي و فرزندان معلولِ جوياي كار، حرفه مندان خيرانديشِ ش: شناسايي كردند شامل اين امكانات بود

ارتباطي كه بين . تاسيسات كليسا به عنوان محلِ آموزش و ارتباطاتو  ات مطمئن با كيفيت باالخدم طالبِ خصوصيِ

حرفه مندانِ خيرانديش شهر براي آموزشِ  را قادر ساخت تا از اين اجزا ايجاد شد طراحان و گردانندگان اين سيستم

پس از انتقال . تا امروز همين ارتباط، بعد از دو نسل، كماكان ادامه دارد. ننددعوت ك خود رايگان به كارآموزان معلول

، تيم هاي كاري براي ارائه خدمات زير به سازمان هاي دولتي و داوطلب با راهنمايي و نظارت حرفه مندانِ مهارت ها،

                                                                                  :شوند مي به كارآنجا مشغول در خصوصي اعزام و 

انواع خدمات نگهداري از و نظارت بر تاسيسات -  

اماكن خصوصي و دولتي انواع خدمات طراحي و نگهداري از فضاي سبزِ -  

براي شركت هاي بزرگ تداركات و توزيع كاالها در سطح جهاني انجام -  
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به سراسر جهان براي كليه صنايع االها به صورت پيمانيخدمات بسته بندي و ارسال ك -  

اين بنگاه هم . تحقق يافته استيليون دالر م 280280280280بالغ بر  اي هساالن درآمد به صورت 2015201520152015 ظهوريافتگي اين سيستم تا سال

.تليت اسمشغول به فعااز سال هاي آغازين در سطحي بسيار وسيع تر مختلف كشور هاي ايالت شعبه در  15151515 بااكنون   

اين و ديگر موارد قابل توجه ديگر از ظهوريافتگي هاي  يكي ،در جامعه عمل مراكز ابتكارِ تعدداعتماد و  فرهنگ توسعة

كنند، مي وقتي گروه هاي خوشفكر و خوش نيت مثل اين گروه در جامعه ظهور پيدا . كسب و كارهاي اجتماعي است

را نسبت آحاد مردم  ،در جرايد و رسانه ها فريبگزارش فساد و خيانت و همانقدر كه . توسعه مي يابداعتماد عمومي 

انسان را نسبت به همنوع خود خوشبين مي به دست مردم، بدبين و مظنون مي كند، گزارش كارهاي خير  يكديگربه 

ي كه نقش در جامعه ا. در جامعه به وجود مي آورداجتماعي و اقتصادي  نقش آفرينيِبيشتري براي  ةانگيز و سازد

آفريني آحاد مردم در امور و مشاركت مردم با يكديگر رواج دارد، ارتباط بين ملت و دولت ارتباطي ارباب رعيتي 

، دلگرم با اراده و مستقل سياستگذاران جوامعِ .نيست، بلكه ارتباطي پويا مبتني بر همدلي، همزباني و همكاري است

و اداره امور توسط برنامه ريزي از باال به  وي از مشاوران و الگوهاي بيگانهمردم، قادر خواهند بود كه به جاي پير همت

       .مردم خود كنند بيشتر نقش آفرينيِ و تشويقِ سياستگذاري هاي مساعد براي تسهيل، توجه خود را معطوف به پايين

33333333  
كسب و كارهاي . دنمي كم براي كارآفريني اجتماعي فراهرا محيط هاي روستايي نيز شرايط مساعد خاص خود 

از يك سو از ظرفيت  ؛عمل مي كنند ة روستايياجتماعي در محيط خارج از شهرها، بسانِ موتور محركه اي براي توسع

بازاري مستمر براي انواع محصوالت كشاورزي و  از سوي ديگرو  شودهاي موجود محيط بهره برداري مناسب مي 

در روسيه دو نمونه از  23»كيتژ«در ايسلند و جامعه سالم  22»سولهايمر«عه سالم جام. ايجاد مي گرددصنايع خرد روستا 

جامعه سالم جامعه اي . با تاسيس يك كسب و كار اجتماعي پايه گذاري شده اندهر دو كه  ندروستايي ا سالمِ جوامعِ

ز بسياري از ري پيشرفته تر ااست كه از نظر ساختار اجتماعي، مشابه با روستاهاي سنتي است اما از نظر علمي و فناو

شاخص پيشرفت در اين جوامع ميزان سالمتي اهالي و محيط زيست و پايداري منابع طبيعي . شهرهاي امروز جهان است

                                                                                             .و نه پيروي از سيستم هاي جهاني آنهاست

 
 
 
 
 

                                                           
22

 www.solheimar.is/ 
23

 http://en.kitezh.org/about/our_team 
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33334444 
 »سيسليا سيگموند دوتر«خانم ببينيم كه 

خانة «(مؤسس جامعه سالم سولهايمر 

معلم كودكان استثنايي و ، )»خورشيد

 در سال ،دوستدار كشاورزي ارگانيك

محيطي  ويژگي ها و امكاناته چ 1931193119311931

سيستم مردمي خود را به عنوان اجزايِ 

خود برگزيد و به ايجاد ارتباط بين آنها 

معلولين ذهنيِ جامعه،  :گماشتهمت 

زندانيان آزاد شده اما رانده از جامعه، 

بزرگساالني كه به هر دليلي قادر به 

در آموزش كودكان  او خود شخصيِ، فضاي بازِ فراوان در كشور ايسلند و مهارت نبودنديافتن شغل در جامعه شهري 

معلولين تعداد كثيري از شامل  هبه وجود آورد د دوترخانم سيگمونسيستمي كه خروجي . استثنايي و كشاورزي ارگانيك

مولد و  انسان هاي و ديده اندبا اعتماد به نفس باال كه در كشاورزي و هنرورزي در صنايع دستي و تئاتر آموزش  ،ذهني

ولد و ثروت ، كه در زمينه هاي مشابه قادر به انجام كار مآنها صرفنظر از سوء پيشينه و سابقة بيكاريِ دراز مدت ،مفيد

. در سولهايمر ساكن و مشغول به كار مي شوند ،اعضاي هر دو گروه پس از دريافت آموزش ها. آفرين اند مي باشد

: است قرن بيست و يكم مردمي شامل جاذبه هاي توريستيِ متعددي براي اين روستايِ ظهوريافتگي هاي اين سيستمِ

پزي، گروه تئاتر معلولين ذهني و جمله سفالگري، نساجي و شيريني  انواع كارگاه ها ازمزارع و باغچه هاي ارگانيك، 

پارك مجسمه ها كه بسياري از هنرمندان برجستة كشور را به خود جلب كرده تا مجموعه اي بي نظير از مجسمة مشاهير 

 80808080 كه بيش از ،عالوه بر اين ظهوريافتگي ها، سولهايمر از قديمي ترين جوامع سالم است. را به وجود آورندايسلند 

                                   .به وجود آورده استرا  جهانالگوي الهام بخشي براي احداث ديگر جوامع سالم در  ال،س

33335555 

، نمونة ديگر از كسب و كار اجتماعي

در روسيه است كه  »ژكيت«جامعة سالم 

سيستمي نوين در عمال با راه اندازي 

ورشي و پر، خدمات آموزشيارائة 

تاسيس شده  روس ايتامِ نگهداري به
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اين كودكان معموال در موسسات . كودك بي سرپرست در روسيه وجود دارد 800000800000800000800000ز بر اساس آمار موجود، بيش ا. است

رواني نياز به محيط گرم و  -اما كودكان براي رشد سالم فيزيكي و روحي. دولتي نگهداري و آموزش داده مي شوند 

ديميتري موروزوف بنيانگذار جامعه سالم كيتژ، آگاه از اين نياز جامعه، سيستمي مردمي براي . دارند صميمي خانواده

در موسسات دولتي طراحي كرده  ديدهآسيب  نوجوانان و جوانانِ ،فراهم كردن چنين محيطي براي تعدادي از كودكان

بي سرپرست،  كودكانِ :موارد زير است موفق شناسايي كرد شامل اجزايي كه وي براي طراحي اين سيستمِ. است

نوجوانان و جوانان ناآرام و آسيب خوردة جامعه، مردان و زنان عالقمند به روانشناسي رشد و آموزش كودكان، 

ارتباطي كه آقاي موروزوف بين اين اجزا ايجاد كرد به اين ترتيب است . اعتبارات دولتي مرتبط با كودكان بي سرپرست

تعدادي از اين كودكان را به عهده  سرپرستيِ ،داوطلب به عنوان مادرخوانده يا پدرخوانده االنِكه هر يك از بزرگس

در روستاي سالم كافي  جمعيِ بزرگساالن و جواناني كه به اين جامعه پيوسته اند، به تدريج مسكنِ با تالشِ. گرفته اند

فعاليت هاي بزرگساالن و رع و باغچه هاي مولد از ديگر مزاايجاد و نگهداريِ . ساخته شده استبه تعداد مورد نياز كيتژ 

به عبارت ديگر، روستاي كيتژ محلي براي آموزش مهارت هاي زندگي و . جوانان كوشاي اين روستاي نوظهور است

. آموزش علمي و فني، با نظارت و محبت بزرگساالن براي تعداد كثيري از كودكان بي سرپرست روسيه شده است

از يكي  ،تا كنونجالب توجه اينكه . مي شوندوارد دانشگاه  مناسباين كودكان پس از رسيدن به سن بسياري از 

جهت » اوراين«به نام  يمشابه سالمِ ةخود اقدام به احداث جامع ،به ثمر رسيده است اين كانون صميمي كودكاني كه در

             .كرده استامعه عضاي دلسوز و آگاه جپر محبت ا بي سرپرست در دامانِ كودكانِگسترشِ سنت بزرگ كردنِ 

دست به طراحيِ كسب و  ،سالميك جامعة مردمي كه با هدف ايجاد  طراحان سيستم هايِآندسته از نا گفته نماند كه  

اجزاي عمدة اين سيستم . شده اندنيز موفق به ايجاد سيستمي بزرگتر  ،متعالي تركارهاي اجتماعي زده اند، در سطحي 

ايده آل براي  شرايط سيستميِ ،با ايجاد ارتباط بين اين دو، اين طراحان. رگتر شامل جامعه انساني و طبيعت استبز

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي را در يك محل به يكباره به وجود  بسياري در حوزة ظهوريافتگيِ بركات

در  و همكاريهمدلي اعتماد متقابل، در بين مردم و در نتيجه  جمعي خرد از اين جمله مي توان به تقويت؛ مي آورند

كليه جانداران و (، پايبندي به مرز و بوم و حسِ غيرت و مسئوليت نسبت به سرزمين بهره گيري مشاركتي از منابع طبيعي

د زا براي شكوفايي با ايجاد خدمات درآمو فقر بيكاري  رفع، ايجاد رونق اقتصادي پايدار و )و منابع طبيعي و كاني آن

هنرورزي و زيباشناسي و  مطالعه، گفتگو، كافي براي اوقات فراغت ايجادجامعه، تكامل هر چه بيشتر طبيعت محلي و 

مهارت هاي مرتبط با طراحي  آموزشِ گنجاندناز اين رو است كه  .اشاره كرد 24مناسبفناوري هاي نوآوري در خلق 

سيستم آموزش عالي يك جامعه سالم در  الزم براي طراحي، ساخت و نگهداريِ فنونِكسب و كارهاي اجتماعي و ديگر 

بيمه اي پايدار در برابر بيكاري، نا اميدي، ركود اقتصادي، تخريب منابع طبيعي،  شخصيت ساز و راهكاري هر كشور،

                                                           

:يشتر در مورد اينگونه فناوري ها، بنگريد بهبراي آگاهي ب  24
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech.htm    
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در آن بيشتر اقتصادي  ، سالمت جامعه و قوامِخوداتكايي و خودكفاييو راهي مطمئن براي دستيابي به  تخليه روستاها

                                                                                                                               25.كشور است

33336666 
صر ما اينها تنها چند نمونه از قهرمانان ع 
هستند كه با اشراف به حكمت بينش 

كه آنچه خداوند سيستمي اجازه داده اند 
مهارت ها، فرصت ها،  قالببه آنها در 

تجارب، امكانات و حتي مسايل و 
مشكالت داده است سخن بگويد و معني 
زندگي آنها در رابطه با جهان پيرامون آنها 

اين نقش آفرينانِ بزرگ به . را روشن كند
فوق العاده اي در جامعه خود  اهداف

موطنان كثيري به ه و خيرِ دست يافته اند
نمونه هايي كه هيچيك از . خود رسانده اند

عميقا دريافته اند حقيقت بسم اهللا الرحمن الرحيم را ايشان تو گويي  براي معرفي امروز انتخاب شدند مسلمان نيستند اما
  :كهاند  و از حقيقت مصرع دوم اين بيت از حكيم نظامي گنجوي نيز غافل نبوده كار خود قرار داده اند ةسرلوحو آن را 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم      هست كليد در گنج حكيم

اما . همه اين دعاها خوب اندو . دعا براي گشايش روزي، شفاي بيمار، خروج از مصيبت ؛در دين ما انواع دعاها هست

ما ، كه ستا رحماني يبراي بينش وندتمنا از خدا، رحيمال دعاي بسم اهللا الرحمن. است يك دعا در صدر همه ادعيه

كه  خداييما يادآوري مي كند كه  بهترين آغازگرِ كارهاست چون بهاين دعا  .چيزها را همانطور كه او مي بيند ببينيم

، يعني خدمت به خلق غير ممكن است كه ما را آفريده باشد، اما ملزومات بندگي ما ،رحمان و رحيم استو  توانا و دانا

پيشاپيش، فراگير خود  از روي رحمتتعالي تبارك و  خداونددعا يادآور ماست كه  اين. از قلم انداخته باشد ، راخود

به وجود آورده در هر مقطعي از زندگي كوتاه يا بلند ما، لوازم تالش براي بندگي و كسب روزي را دور تا دور ما 

 مرتبط چگونگيِت انديشيدن در اين اجزا و قابليو شناختن مضافا اينكه به ما عقل هم داده، يعني توانايي ديدن  است،

در خدمت به خلق او، از جلوه گريِ هميشه  ،ضمن كسب معاشبه وجود آوردن شرايطي كه ما براي به هم كردن آنها 

ناظر باشيم و لذت ببريم كه چگونه راهنمايي . لذت ببريم نيممي آفري ، به اذن او،آنچه يِظهوريافتگي ها حيرت انگيزِ

                                                           

يد بهاين مهارت ها را دليل تاسيس و ادامه كار خود قرار داده اند، بنگر براي مطالعه بيشتر در مورد دانشگاه هايي كه آموزشِ  25
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 سيستماجتماعيِ  تكاملِروحانيِ خود و  تعاليِما را به سوي  ،جل جالله آن حضرتبيروني و تجليات  هاي دروني

پويا پيرو هر كيش و آييني كه باشد، زندگي را كارآفرين اجتماعي، . رهنمون مي شود مي آوريمكه به وجود اي  مردمي

و  استاز سوي خد آفرينندة بركتي جديد كارآفرين، هر تالشِ. و نوعي مكالمه با خدا مي بيندو همواره در حال تغيير 

بر  انتظاري هيجان انگيز و لذتبخش است كه ،اوخالصانة  بركات حق در پاسخ به فعاليت هايِ انتظار براي جلوه گريِ

رحيم ال بسم اهللا الرحمنانسان ها، تو گويي ما . مي افرايددر مسيري كه براي خود انتخاب كرده او  پشتكارو  اراده

و  زندگي كنيمو كاميابي با عزت  شويم تامي به خود يادآور كره زمين را  برنيابتي خود  نقشِر آغاز هر كار، د ،گويان

 رنج آور ميانِ خلق خدا، در جامعه و در طبيعت، با انبوهي از مسايلِاينروزها كه در  و. هرگز تصور نكنيم كه بيكاريم

و از ژرفاي قلبمان  به يقين بگوييمپس . به وفور فراهم است ،تو بي سابقه براي خدم بي شمارروبروييم، فرصت هاي 

                                   .كسي بيكار نيستتا وقتي خدا هست و ما از بينش توحيدي برخورداريم،  كه ،تصديق كنيم

                                                           

در دانشگاه كاليفرنيا، پژوهشگر و طراح سيستم هاي» اطالعات مدرسة عاليِ آموزش و مطالعات«دانش آموختة اسفنديار عباسي،     *  
و ) 1377137713771377 -1380138013801380(در ايران » ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي«اجرا و مديريت پژوهشيِ نخستين . كارآمد بومي در شهر و روستاست

اي وي در پژوهش و اطالع رساني از جمله فعاليت ه ،)1388138813881388از (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«تاسيسِ سايت اطالع رسانيِ 
اصحاب حوزه و دانشگاه و رسانه، برنامه ريزان و سياستگذاران  مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگان، توليدكنندگان،. بوده است

آگاهي رساني به مخاطبين در مورد اطالعات معتبرِ علمي، معرفيِ فناوري هاي مناسب و سيستم هايِ . كشور تشكيل مي دهند
                             ايران، مردمي و مكمل و ارائة خدمات مشاوره در راستاي تداومِ حركت به سوي اصالح الگوي مصرف در

                                             www.eabbassi.ir/newpages.htm   .      از وظايف اصليِ اين پايگاه قرار گرفته است
 

است كه جهت بهره برداريِ دانشگاه هايي كه » اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي«آموزشيِ همچنين طراح دورة  اسفنديار عباسي 
براي مشاركت در تحققِ اهداف اقتصاد مقاومتي از طريقِ احياي پيوندها و مردمي سازي اقتصاد در ايران مصمم اند تدوين شده 

است؛ دانشجويان، عالوه بر آموختنِ دروسي در علوم طبيعي، حكمت » يل كاملتحص«تمركزِ اين دورة علمي و حرفه اي، بر . است
اسالمي و مهارت هاي اجتماعي، با ساختارهايِ اقتصاديِ مناسب براي اقتصاد مفاومتي، مهارت هاي ايجاد كسب و كار و نيز با 

متناسب با نيازهاي (، كشاورزيِ بوم شناختي )متناسب با سليقة نسل امروز(انواع فناوري هاي مناسب، از جمله ساخت و ساز بومي 
دانش . ، ساخت پانل هاي خورشيدي و توربين هاي بادي براي توليد انرژي در محل به صورت عملي، آشنا مي شوند)غذايي امروز

آن را با  آموختگان اين دوره قادرند فرصت هايِ خدمت رساني به جامعه و آبادانيِ محيط طبيعي پيرامون خود را شناسايي و
در بسياري . طراحي سيستم هاي مردمي و مكمل، به موقعيت هايي جهت كارآفريني و كسب درآمد براي خود و ديگران بدل كنند

و مردمي » توسعه حكمت بنيان«از ملزومات » تحصيل كامل«نظام كنوني آموزش و آموزش عالي،  از كشورها، به لحاظ كاستي هاي
.                                                                                                                       سازي اقتصاد قرار گرفته است  
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