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 شـکـوفـائـی و تـوسـعـۀِ  سیـستـم هـاِی اجتـماعـی- فرهنـگـی
(نوشته جمشید قراجه داغـی و ترجمـه دکتر سهراب خلیلی شورینی...." تفکـر سیـستـمـی "برگرفته ازکتاب )  

 
، که بتـرتـیـب بـا زیسـت شنـاختـی و مکانیسـتـیبرعکـِس نگـرشـهـاِی . تـوسـعـه مفهـوِم کلیــدِی نگـرِش سیـستـمـی بـه جـهــان اسـت

  .مـربـوط بـه تـوسـعـه اسـت" اسـاسـا سیـستـمـی نگـرِش سـروکـار دارنـد،  و ُرشـــد کـارائـی
 

دث  مفهـوم تک ، وظیـفــهیا تنـّوع تعــد د . ومـوازی آن اسـت فرهنگی -یـماعـای اجتـه مـستـسی ، مکّمـِل اصـل چنـد بُعـدی بـودنـر و تعــد 
ر یا تعــد د اصـوال" بـه ایـن معنـاسـت کـه  سـاختـار و فـرآینــد درمـرکـز تئـــوری سیـستمـی و تـوسـعـه وشـکوفـایــی قــراردارد. تکثـ 
سیـستـم هـا میتـواننـد سـاختـارهـای متعـدد و وظیفه های متعــدد داشتـه و تحـت حـاکّمیـت فـرآینــد هـای متعــددی باشنـد. ایـن مفهـوم، 

.را نفــی میکنــد( یک فرآینـد)، دریک ارتبـاط علّـت و معلـولـی سـاده یک وظیفـه، یک سـاختـارنگـرِش کالسیـِک   
 

ِر تعــد د  (عملکــرد)وظیـفــه یا تکثـ   
 

 وظیفـۀ آشـکارِ عـالوه بر داشتـن  اتومبیـلیک " مثـال. داشتـه باشـد آشـکارو  ضمنـیاعـم ازوظیفـه های متعــددی، م میتواند ـستـرسیـه
 سبـک زنـدگـیبرای بسیـاری کسـان اتومبیـل نشانــدهنـدۀ . ویّـت را هـم ایفـا کنــدـرچسـب هُ ـبوظیفـۀ ضمنـی سـت ـنـقـل، ممکـحمـل ون

.صاحـب آنسـت و میتـوانـد ارزش قـابـل تـوجهـی برای فخـرفـروشـی داشتـه باشـد  
 

لقّـی کنـد، حـال آنکـه رهبـران ـتیک ماشیـن پـول سـازی سـت شـرکــت اتومبیـل سـازی را بعنـوان ـنـممک سـرمایـه گـذاریک بعـالوه، 
ر برای ـممکنسـت یک چالـش تمام عم سـازمانبرای یک کارآفـریـن، . نـدـنـیـبـب غـلـستـم تـولیــد شـیک سیاتحـادیـه هـا آن را بعنـوان 

ایجـاد یک سیستـم بَـرنـده باشـد؛ درحالیکـه برای یک شهرونـِد شرکتـیِ  حرفـه ای، َسّکویـی برای بـازی قـدرِت داخلـی باشـد. درواقـع، 
سـازمان هـا وظیـفـه هـای متعـددی دارنـد شـامل تولیـد و توزیـع ثـروت، قـدرت، دانـش، زیبائـی و ارزشهـا. ولی، بازیگـراِن شرکتـی 

. ه به چارچوب ذهنـی و وظیفه ای که بعهـده دارنـد، یکـی ازوظیفـه هـا را بعنوان وظیفـه اصلـی شـرکـت می شناسنـدـ، بست(سازمانی)
.ایـن مغـالطـه ای اسـت که منجـر به عمِل موفـق لیکـن مرگ مریـض میشـود  

 

رِ  یاتعــد د  سـاختـــارتکثـ   
 

پیش ازاین گفتـه شـد که ســاختـارسیـستـم، اجـزای سیـستـم و روابـط میاِن اجـزاء را تعـریـف میکنـد. بنـابـراین، تعــد د سـاختـــار بـه 
.این معنـاسـت که اجـزاء و روابـط میـان آنهـا متغیّـرو متعـّدد است  

 

در همۀ محیـط ها یک نـوع رابطـه را تشکیل  (مـسـدیورـلـک)زای اصلی آن ـاج. در نظر بگیـرید را کلروِر سـدیمیا  نمـک طعـام" مثـال
مـیدهـنـد؛ بنـابـرایـن گـفـتـه میشـود نمـک فقـط یک سـاختـار دارد. امـا این سخـن دربارۀ هیـدروکربن هـا درسـت نیسـت. هیـدروژن و 

در ترکیـب شـدن با  توانائـی کربن. ـددارن ساختـارهـای متفـاوتـییـب هـای متعـددی درسـت میکنند که ـرکـطه هـا و تـکـربن باهـم راب
.را بـوجـود آورد که ساختـارهای ناپایـدار ولـی منّظمـی را آفـریـــد( سیـستـم های زیستـی)جدیدی از تکامل " خـودش شـاخـۀ کامال  

 

برقرارمیکننـد که نوعـی ساختار تعاملـی ن دارنـد وبا هـم ترکیـب میشـونـد وروابـط متفاوتـی ـربـا هـم گرایـش مشـابهـی مثـل کـانسـانه
ماعـی ـبازیگران اجت. لفـی داردـتـکلهـای مخـروه شـِد یک گـهـدفمنـ لِ ـوامـالت میـان عـامـتع. ماعـی پـدیـد می آوردـبا یک سیـستـم اجت

درجاهایـی باهـم تعارض داشتـه باشنـد و ا هـم همکـاری ولـی در تعـدادی دیگـر رقابـت کننـد وـا بـل هـایـعـدادی از تمـنســت در تـممک
ـد ـاد میگیـرنـد ورشـطـی زمان ی اعـیـمـاعضـای سیـستـم های اجتالوه، ـبعـ. دهـدـون در یک زمان روی میـاگـونـن روابـط گـۀ ایـمـه

ای درحال تغییـر با روابـط ـاعضل شـده از ـاملـی تشکیـحاصـل، یک شبکـۀ تع. د ودرحـال تغییـرانـدـجـه حرکـت میکننــ، درنتیمیکننـد
.به این معنـاسـت تعــد د سـاختـــار. چنـدگانـه اسـت که خـودش را پیوستـه بازآفرینـی میکنـد  

 
ای اختار بعنـوان پـدیـده ـس یِ ـسنتّ  ومِ ـمفهـ الفِ ـرا خـت؛ زیـار دشـواری اسـا، کـه هـفـتعـّدد وظی ِس ـرعکـ، بتعــد د سـاختـــارتـن ـرفـذیـپ

منـدی وچنـد بُعـدی بودن، ـدفـه اصلِ  ـدِ ـیـأیـرای تــی، بن نگـرش سنتّ ـن وجـود، مفهـوم سـازی مجـدد ایـا ایـب. تـدار اسـایـار و پـدگـمان
           . ضرورتـی غیرقابل اجتنـاب اسـت

 

رِ تعــد د  فـرآینـــــدیا تکثـ   
 

ناشـی از نتـایـج مختلف بدسـت میـدهـد ودرنتیجـه  نتـایـج مشـابـیهمیشـه  اولیــه مشـابهشرایـط حکـم میکنـد که  اصل کالسیک عل یـت
نبرای  رفتـاِر سیـستـمبنـابراین، . اسـت ۀ غیـرمشـابـهـشـرایـط اولیـ ـده ـوضعیـت آیناسـت و  قابل پیش بینـی" کامال یک ساختـار معیـ 

(.جبرگـرائـی)بر تغییـرو تبدیـل آنسـت انیـن حاکـم قوو  شـرایـط اولیـه بدون تردیـد بستـه به آن  
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، در تحلیلی که از ویژگـی های خـودتنظیمـی سیـستـم های بـاز بر زیسـت شنـاسـی بعمل آورد، با معـرفـی مفهـوم (8691)فی ـرتاالنـب
، (8691)باکلی . جبـرگرائـی را سسـت کـرد پـایـه های تفکـرسنّتـی( ازراههای گوناگونی میتوان به یک نتیجه رسیـد) "هـم پـایـانـی"

فرهنگـی حتّـی از این هـم فراتـر می رود و  -در سیـستـم های اجتماعـی( ریخت شناسی ژنتیکـی)در طرح فرآینـدهـای ساخت آفرینـی 
یک اصل متقـابـل بنـام "چنـد پـایـانـی" را پیشنهـاد میکنـد. چنـد پـایـانـی به ایـن معنـاسـت کـه شـرایـط اولیـه مشــابـه ممکنسـت نتـایـج 
غیـرمشـابهـی بـوجــود بـیـاورنـد. بنـابـرایـن، فـرآینـــد مسئــول وضعـیـت آینـــده اســت نـه شـــرایـط اولیــه. از ایـن رو، یـک پـدیــدۀ 
اجـتـمـاعـی را میتـوان بعـنـوان نتـیجـۀ مجمـوعـۀ متعـاملی ازفـرآینـدهـا مـورد مطالعه قرار داد. این، بـُعــد جـدیـدی به فـرآینــد تحقیـق 

.است( پیـداشـی)اضافـه میکنـد که کلیـد اصلـی درک مفهـوم مؤثـِر خاصیت پـدیـداری   
 

 ـییجبـرگـراو دیـنگـاِه یک بُـعـ، (یا نژادمحـوری) نـژادگرائـیمعتقـدنـد کـه آن نگرش با سـه مسئـلۀ منـتـقـداِن نگـرِش سن تـِی تـوسعـه 
.دسـت به گـریبـان بـود  

 
مدلهـا، بدوِن تـردیـد بعنـواِن نمونه های . بطوِر ذاتی دچاِر جهـت گیـریهـاِی نـژادی انـد بیشتـِر تئـوری هـاِی توسـعهدردرجـۀ نخسـت، 

رِی توسعه به رشته هاِی تخّصصِی رقیب بعالوه، تجزیۀ تئو. ایده آل جوامعِ توسعه یافته، نشاِن تجربه تاریخِی غرب را برپیشانی دارند
ـرهای دیگـر را از حوزِۀ انحصارِی تجزیه و تحلیِل هـررشتـه سعـی میکنـد متغی. و گوناگون به نگاِه یک بُعـدِی توسعه منجر شده است

.بیـرون کنـد( کمیّـت های مـاّدی دراقتصـاد، قـدرت در عـلـوِم سیاسـی و نظـم درجامعه شناسـی)خودش   
 

ازقـانـوِن جبـرِی مفـروِض تغیییـِر اجتـماعـی  هـوری هـاِی توسـعـبیشتـِر تئـشـایـد جـّدی تـریـن مسئـله درایـن واقعیـت نهفتـه اسـت که 
.مسیـِرآن ازپیـش ترسیـم شـده اسـت ،با فـرِض درسـت بـودِن ایـن نگـرش درهمـۀ دوران هـا و درهمـۀ محیـط هـا. آغـاز میکننـد  

 
ِت تـوسـعــه لـذا برداشـت هـاِی نادرسـت. ـعـه در نگـرِش سیـستـمـی نسبـت بـه جهـان، یک نقـِش کلیـدی ایفـا میکنـدتـوس  دربـارۀ ماهـیـ 

بـراِی ایـن منظـور، هـرچنـد یک کاسـه کـردِن تئـوریهاِی توسعه . روشـن کـرد و ویـژگیـهـایـی کـه بـه آن نسبـت داده میشـود را بـایـد
ز داریـم ـاِر خطـرناکـی اسـت، اّمـا بمنظـوِر دستیـابـی به یک تمایـِز عملیـاتـی بیـِن تئـوریهـاِی متنـوع به یک طبقـه بنـدِی مجـازی نیـاک
. بنمـایـانـدتفـاوت هـای بنیـانـِی نظـریـه هـاِی تـوسـعـه را الاقـل بـراِی منظـوِر ایـن کتـاب  با ضـوابـِط مشـخص وآشکـاری تـوانـدـه بـک
 .دالبتـه باید توجه داشت که با این همه، هنـوز تفـاوت هـاِی با اهمیـت وبرخـی پیـوستـگـی هـاِی معنـادار در میاِن هـرگـروه وجود دار 

ـل یـا جانشیـن یکدیگرنـددربیشتـِرمـوارد، . یکدیگر را ابطـال نمیکننـد" ایـن تئـوری هـا لـزوما بعالوه، .مکم   
 

ا ـح یـصـری)تـئـوریهـاِی تـوسعـه را بـراسـاِس فـرضیـاِت بنیـادِی ( 1شکل )ارائـه شـده دراینجـا ( تـایـپـولـوژی) ِسنـخ شنـاسـیِ نـوع یا 

د ـدهنـــت میـنسب فرهنگـی -سیـستـمهـاِی اجتـماعـی وظـیـفــۀِ و ــدـفـرآین، ارـسـاختـکـه بـه  تـعــد دییا  یـکـتــایـیآنهـا دربـارۀ ( ضمنـی
به هشــت نـوع طبقـه بنـدی میکنـد. یـکـتـایـی به تئـوریهایی اطـالق میگـردد که درآنها یـک سـاختــار، فـرآینــد ویا وظـیـفـۀِ  مشخـص 
درهمـۀ محیـط هـا ثـابـت ویاُعـمـده برای سیـستـم )نظام( تلـقّـی میشـود. تـعــد د به تئـوریهایـی بازمیگـردد که درآنها سـاختـار، فـرآینــد 

 ویا وظـیـفــۀِ  سیـستـمهـاِی اجتـماعـی- فرهنگـی را دریـک محیـط یـا محیِـط هـاِی متـفاوت متکثّـر ویـا متغیّـر میـدانـد. 
 

 

(عملکــرد)وظـیـفــه یکـتـائـِی    ِد   (عملکــرد)وظـیـفــه تـعــــد   

ِد  یکـتـائـِی فـرآینـــد  فـرآینـــدتـعــــد  ِد فـرآینـــد  یکـتـائـِی فـرآینـــد   تـعــــد 

یکـتـائـِی 
 سـاختــار

کـالسیــک هـا               
نئـوکـالسیــک هـا و    

 رفتــارگرائــی
 

کارکرد گرائـِی 
 سـاختــاری

 

 سیـستـم هـای عمـومـی
 

ِد   تـعــــد 
 سـاختــار

 مـارکسیـسِم سنتّــی
 

انســان گرائـِی 
 افـراطـــی

 

 چـِپ جـدیــد
 

سیـستـم هـای هـدفـمنـد 
 و آزاده

 

 
ِسنـخ شنـاســِی تئـوری هـاِی تـوسـعــه نـوع یا  :1شکل   

    
. تـوصیـفـی انـد و هیـچ ابـزاری بـراِی مـداخـلــه نـدارنـد( فـرآیـنــدیکتـائـی وظیـفـه، سـاختـارو ) 1تـوّجـه کنیـد کـه تـئـوریهـاِی طـبـقـۀ 

سیستـمهـای ) 8طبـقـۀ . ـنـدن، زمینـۀ بیشتـری بـراِی مـداخلـه فـراهـم میکـعــدـِن تـعـــّدد دردسـِت کـم یـک بُ گـر، بـا پـذیـرفـتطبـقـاِت دی

 .تـعــد د را درهـرسـه بُـعـِد وظیـفـه، سـاختـاروفـرآیـنـد می گنجـاند( ـاینـدگـی میکنــدـی به تـوسعــه را نمنگـرِش سیـستم هـدفـمنــد کـه
بنـابـرایـن، طبقـۀ 8 یک تئـورِی همه جـانبــه اسـت وچـارچـوبـی ارائـه میـکنــد کـه درآن هـفـت طبقـۀ دیگـربعنـواِن مـوردهـای خاص 
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تـلـقّــی و تـوضیــح داده میشـونـد. در طـرحِ زیـر فـرضیـات و ویـژگـیهـاِی اصلـِی هـرکـدام ازایـن انـواع و دورنمـاِی تـوسـعـه درآنهـا 
.خـالصــه میشـود  

 

بـررســی اجـمــالــی روایـت هـای نظــرِی تـوسـعــه -(الف  

 
در ایـن قسمـت هـرکـدام . دیـده پنهـان بمـانـدممکـنسـت از  1نـوع یا ِسنـخ شنـاسـِی ارائـه شـده در شکل بـدوِن شـرح و بسـط، اهمیـِت 

.بررسـی میشـونـد تـا تـفـاوِت آنهـا آشـکـار شــود  
 

  و سـاختـار ـدــفـرآینیکتـائـی وظیـفـه،  -(1

 
مــدل: مـدِل جبـری، مکانیکـی و توصیفـِی انسـان درحـالـِت طبیـعـی، انسـاِن اقـتـصادی؛ قـرارداِد اجتـماعـی منعـقـد میکنـد تا ازطریـق 

.بهـره وری و تقسـیـِم کـار ثـروت را افـزایـش دهــد  
 

روایـِت نظـری: کـالسـیک و نئـوکـالسیـک که درنوشتـه هـاِی اسمیت، ریکـاردو، ملتـوس، میـل، مارشال، کینـز، شـومپیتـرو روستـوو 
.منعکـس شــده اسـت  

 
فـرآینـــِد تـوسعــه: ثـبـات و ُرشــد برعلیـه مـوانـعِ عمـدۀ انبـاشـِت سـرمـایـه، رشــِد جمعیـت و منـابـعِ طبیـعـِی محـدود؛ مکـانیـزم هـاِی 

. را بمنظوِرثـبـات و رشـد معـرفـی کـرده است( نئـوکـالسیـک)کینـز اصـوِل دستـکارِی آگـاهـانـۀ نیـروهـاِی ُمـولّـده . خـودکـاِر تـعـدیـل
و مصـرِف انبـوِه بـاال را مـورِد نظـرقــرار  نگهـدار -ی، پیـش جهـش،جهـش، رشــِد خـودـتـّ تــه ای، سنک تئـورِی چنـد مرحلـرستـوو ی
.میـدهــد  

 

ِد ــفـرآین و یکتـائـی وظیـفـه -(2 سـاختـارـد بـا تـعـــد   

 
مــدل: مـدِل جبـری ومکانیـستـی بـرپـایـۀ خطـِی علـت ومعلـول. تعـارض دلیـِل اصـلِی تغییـر، به یک تئـورِی مرحلـه ای وتشکیـِل یک 

.سـاختـاِر اجتماعـِی جـدیـد منجـر میشـود  
 

روایـِت نظـری: مارکسیـسـم سنتّـی و ِوبِـرگـرائـِی افـراطـی آنچنـان که در نوشتـه هـاِی اِنِگلـس، ِلنیـن، کائـوتسکــی و پُِلخـانُـف، ِوبـِر، 
.دیــد میتـوانرکـس  و دارنـدورف  

 
فـرآینـــِد تـوسعــه: درمارکسیـسـم سـنـتّـی، اقتـصـاد عـامـِل اصــلــی و تضـاِد طبقـاتـی فـرآینـــِد اصــلــی اســت. جبـرگـرائـی تـاریخـی 

از کمـون هـای اولیـه به بـرده داری، فئـودالیـزم، سـرمایه داری، سـوسیـالیـسـم ( تئـورِی ماتریالیسـِم تـاریخـی)دربـارۀ حرکِت جـوامـع 
و سـرانجـام ایـده آِل کمونیسـم )جامعـۀ بـی طبقـه( از طـریـِق مبـارزۀ طبقـاتـی ودگـرگـونـِی پیـشــرونـدۀ سیـسـتـم اسـت در ِوبِـرگـرائیِ  
افـراطــی، قــدرت عـامـِل اصـلــی و مشـروعیــت بخشـیـدن فـرآینــِد اصـلــی اســت. سـاختـارهـای گـونـاگـون تـوسـِط اختیـار تعـریـف 

 عقالنی -، کاریـزماتـیک و قانونـیسـنـتّـی: ص تقـسـیـم میشـونـد تا با انواعِ مختلـِف جوامع تطبیـق داشتـه باشنـدلشـده وبه سـه نـوعِ خـا
مـاشیـِن بـدوِن )اختیــار از پـدرسـاالری به مـوروثـی، به فئـودال و ُمـدرن به جـانـِب یـک بـروکـراسـِی ایـده آل افـزایـش میـابـد  کـردنِ 

زه را به دانـدورف منـافـعِ صـاحبـاِن قــدرت را آنچنــان در تـعــارض بـا منـافـعِ آدم هـاِی فـاقـِد قــدرت میـدانـد کـه مبـار( اصـطـکـاک
   .ـدیک ویـژگـِی دائـمـِی زنـدگــِی اجتمـاعـی با میـزاِن تـأثیـِر متـفـاوت از انقــالب گـرفتـه تـا اصـالحـاِت کـوچـک تبـدیـل میکنـ

 

ِد  سـاختـار و یکتـائـی وظیـفـه -(3 ـدــفـرآینبـا تـعـــد   

 
مــدل: مـدِل درونـداد/بـرونـداِد )محـّرک و پـاسـخ( رفتـاِر انسـانـی و اجتماعـی )محیـط گـرائـی(؛ یـک مـدِل اُرگـانیـک که از انحراِف 

.دامنـه یـا حلقـه هـای بـازخـوِرمنفـی بـراِی تغییـر استـفـاده میکنــد  
 

 روایـِت نظـری: رفتــاری، آنچـنـانکـه در نـوشتـه هـای واتـسـون، اسـکینـر، اریکسـون و الس ِول میتـوان دیـد. 
 

فـرآینـــِد تـوسعــه: نظِم فـزاینـده ازطریـِق تغییـراِت ناشـی ازرفتـاروانگیـزش. تبـدیـِل غـرایـِزمخـّرب به فعـالیّـتهـای خاّلق و سـرانجـام 
 را برکنتـرلِ  واتسـون تأکیـِد اصلـی .که براِی ادامـۀ حیـات ضـرورت دارد" تکنـولـوژِی رفتـاری"ایجـاِد یک فـرهنـِگ جهـانـی بشـکِل 

اسکینـرمعتقـد است . میتـوان به آن رسیـد" شـرطـی سـازی"رفتـار ازطـریـِق یـادگیــری میـدانـد و معتقـد اسـت که با استفـاده از اصـِل 
واکنـِش شیمیایی او مـّدعـیسـت که رفتـار را میتـوان درسـت مثـِل یک . که آزادی یـک تـوّهـم اسـت که انسـان دیگـر تحّمـِل آنـرا نـدارد
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ـرکـاِی ــمکـاران و شـماعـی، فـرهنـگـی و ذهـنــی هـتـیـزیـکـی، اجــط هـاِی فـاّمـا بـراِی اِریکسـون محی. نـی کـرد و شـکل دادـپیـش بی
.فـرآینــدهـاِی ذاتــِی زیسـت شنـاختـی و روان شنـاختـی انـد  

 

ـدــفـرآینو  سـاختـار ای بـا تـعـــد دِ  یکتـائـی وظیـفـه -(4  
 

مــدل: هیـچ نیـروِی مـاورایـی دسـت در کـاِر ایـجـاِد نظـِم اجتمـاعـی بـراِی زنـدگـانـِی مـردمان نیسـت. رهـایـِی انسـان نخستیـن وظیفـه 
.اسـت، درحالیکـه فـرآینــد و سـاختـاربعنـواِن متعـدد و متغیـر دیـده میشـونـد  

 
روایـِت نظـری: انسـان گـرایـِی افـراطـی، آنچنـانکـه در نـوشتـه هـای مـارکـِس جـوان، مـارکـوزه، لـوکاس، سـارتـر، فـروم، گرامشـی 

  . و مکتـِب فـرانکفـورت آمـده اسـت
 

فـرآینـــِد تـوسعــه: تغییـردادِن نظـِم اجتمـاعـی ازطـریـِق تغییـِرشیـوۀ شنـاخـت وخـودآگاهـی، رهـایـی ازمـوانعـی که سـاختـاِر اجتماعِی 
. بـرشیـوه هـای تسـلط، آزادی، محـرومیـت و امکـان تـأکیــد میشـود. مـوجـود بـرتـوسـعۀ انسـانـی تحمیـل میکنـد  

 

ِد ــفـرآینو  یکتـائـی سـاختـار -(5 هـا وظیـفـهـد بـا تـعـــد   
  

مــدل: مـدِل زیسـت شنـاختـی، یکپـارچـه وتعـادلِ  پـویـا؛ وظیفـه هـاِی متعــدد بـراِی حفـِظ یک سـاختـاِرسُـست اّمـا ثـابـت )حالـِت پـایـا( 
.ازطـریـِق فـرآینــِد اصـلـِی تعـادِل حیـاتـی؛ مظهـِر نگـرِش تحلیـلـی، پـوزیتـویستـی و تجـربـی نسبـت به جهـان  

 
روایـِت نظـری: کارکردگـرائـِی سـاختـاری، آنچنـانکـه درنوشتـه هـاِی کنـت، اسپـنسـر، دورکیـم، پـارسـونـز و آیـزن اِشتـات بیـان شـده 

   .اسـت
 

فـرآینـــِد تـوسعــه: ادغـام، تطبیـق، هـدفـجـویـی وحفـِظ الگـو بعنـواِن چهـار ضـرورِت ادامـۀ حیـاِت یک سیـستـِم اجتماعـی و تکامل به 
.سـوِی بلـوغ ورشـد تلـقّـی میشـونـد  

 

ـدــفـرآین یکتـائـی بـا سـاختـار و وظیـفـه تـعـــد دِ  -(6  

 
مــدل: روابـِط چنـد وظیفـه ای، ارگانیـک وعـلـت ومعـلـولـِی غیـرخطـی. تضـاد بعنـواِن عامـِل اصـلــِی تغییـر تلـقّـی میشـود. سـاختـاِر 

. متغیّـری که تحـِت تأثیـِر کامـِل تعـامِل اقتصـاد، سیـاسـت، ایـدئـولـوژی و سیستمهـاِی فـرعـِی نظـاِم کلـی قـراردارد  
 

 روایـِت نظـری: چـِپ جـدیـد، آنچنـانکـه در نوشتـه هـاِی آلتـوسـر، پـوالنـزاس، دال- ُولپـه و کولیتـی منعکـس شـده اسـت.
 

فـرآینـــِد تـوسعــه: انسجـاِم بیشتـرازطریـِق قانـوِن "تـوسعـۀ ناموزون ویکپـارچـه"، "روِش تخمیـن هـاِی متـوالـی"، "حقیقـِت چیـرگـی" 
.ِت دانـِش بشـردربـارۀ طبیعـتو افزایـِش انبـاشـ  

 

  سـاختـار یکتـائـی ـد بـاــفـرآین و وظیـفـه تـعـــد دِ  -(7
 

مــدل: پـس خورانـِد کـل نگـر، بـاز و چنـد حلقـه ای ومدِل درونـداد/بـرونـداِد سیـستـمهـاِی اجتماعـی. ازتمثیـِل زیسـت شنـاختـی بــرایِ  
  . پیـداکردِن  نظـم هـا و یکنـواختـِی سـاختـارِی بنیـادی استـفـاده میشـود

 
روایـِت نظـری: تئـورِی عمـومـِی سیـستـمهـا و سـایبـرناتیـکـس، آنچنـانکـه در نوشتـه هـاِی برتاالنفـی، اَشبـای، میلـرف بییـروبُوگـدانف 

.بیـان شـده اسـت  
 

فـرآینـــِد تـوسعــه: فـرآینــدهـاِی هـم پـایـان با آنتـروپـِی منفی که به جـانـِب پیچیدگـِی سـازمان یافته حرکت میکننـد. سیـستمها ازطریقِ  
.یـادگیـری، تطبیـق یافتـن و تغییـراِت انگیزشـی و رفتـارِی القـا شـده تغییـر میکننـد  

 

ـدــفـرآینو  وظیـفـه، سـاختـار تـعـــد دِ  -(8  

 
ــِت بـازطـراحـِی خـودشـان ازطـریـِق وظـیـفـه هـا،  مــدل: سیـستمهـاِی هـدفـمنــد، اجتـماعــی- فـرهنـگـی و اطـالعـات مبنــا. بـا قابـلـیـ 

   .پـدیـد می آورنـد درسـطوحِ باالتـری از نظـم و پیـچیـدگـیاز سـازمان  حالـت هـاِی جـدیـدی، سـاختـارهـا و فـرآینـــدهــای جـدیـد



Page 5 of 8 
 

 
 

 روایـِت نظـری: نگـرِش سیـستـمی )نسـِل سـّوم(، آنطـوریکـه درنوشتـه هـاِی ایکـاف، بولـدینـگ، باکِلی و چـرچمـن میتـوان دیــد. 
 

فـرآینـــِد تـوسعــه: حـرکـِت چنـد پـایـانـی، تعـاملـی و هـدفـمنــد بـه جـانـِب تفکـیـک وتلفیـِق بیشتـر، یـک فـرآینــِد یادگیـری و خالقیّـت 
یـک حالـِت سـازمانـِی ایـده آل طلـب بـرای حـل وفصـِل تعـارض در سـطوح . بـازآفـرینــی آینـــده یـاقِ ـرای بـاالبـردِن تـوانـائـی واشتـب

نــد؛ هـفـت طبقـۀ دیگـر را نگـرِش سیستماتیـِک تـوسـعـه، با قبـوِل تـعــّدد و کثــرت درهـرســه بُـعـــِد وظیفـه، سـاختـار و فـرآی. بـاالتـر
.بعنـواِن مـوارِد ویـژه تلـقّـی میکنــد  

 
 
 

 

تـوسـعــهنگـرِش سیـستـمـِی  -(ب   

 
 نــد به جانـِب سـطوحِ بـاالتـِر تفـکیـک ودرعینحـال تـلفـیـق استیـک فـرآینــِد تبـدیِل هـدفـمتـوسـعـه وشـکـوفـائـِی یـک نظـِم اجتماعـی 

که از طـریـِق آن سیـستـم اجتمـاعـی،  ـی اسـتـایـن حـرکـت یک فـرآینـِد یـادگیـرِی جـمع (.نشـان داده شـده است 2آنچنـانکـه در شکل )
. تـوانـائــی واشـتـیـاِق خـود به خـدمـت به اعضـا و محیـِط خـود را افـزایـش میـدهــد  

 
تـفـکـیـک، نشـانـدهنـدۀ یـک گـرایـِش هنـری )درپـِی شنـاخـِت تفـاوت درمیـاِن پـدیـده هـایـی اسـت که ظاهـری مشـابـه دارنـد( با تأکیـد 

بیشتـر ( خلـِق سـاختـاِر جـدیـد)جانِب پیـچیـدگـی، تنـوع، استـقالل و سـاخت آفرینـِی  و تأییـِد گرایـش بهارزش هـای سبـک شنـاختـی رب
   .اسـت

 
تـلـفـیــق، ازسـوِی دیگـرنشـاندهنـدۀ یک گـرایـِش  علمـی )درپـِی شنـاخِت مشـابهـت هـای میـاِن پـدیـده هایـی است که ظاهـری متفـاوت             

( حفـِظ سـاختـار)جانِب نظم، همشکلی، سـازگاری، اشتـراکی و سـاختداری  و تأییـِد گرایـش بهبرارزش هـای ابـزاری  با تأکیـد( دارنـد
.بیشتـراسـت  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یـک و تـلـفیـقسـطـوحِ تفـک :2شکل   

 
تـه ـِب سـادگـِی سـازمان یافـه جانـیک سیـستـِم اجتماعـی میتـوانـد ازحالـِت سـادگـِی بـی نظـم ب ،باتوّجـه به ویژگـی هـاِی بستـِرفرهنـگـی

این سیـستـم میتـوانـد همچنیـن بسـوِی پیچیـدگـِی بی نظـم  .بوجود می آیـد تفـکیـکبه هـزینـۀ  تـلـفیـقحرکـت کنـد که ازطریـِق تأکیـد بر
به هـزینـۀ تـلـفیـق، یا به جانـب پیچیـدگـِی سـازمان یافتـه که نشـاندهنـدۀ سـازماِن سـطحِ باالتـری است که  از افـزایـِش تفـکیـک حاصـل

براِی هـرسـطحـی از تفـکیـک، یک به این معنـا که . ازطریـِق حرکـِت همـزمان بسـوِی پیچیـدگـِی و نظـم بدسـت می آیـد، حرکـت کنـد
برعکـس سـطحِ باالتـِر تـلـفیـق به . ـوب میشـودـارد کـه پائیـن تـر ازآن سیـستـم ازهـم پاشیـده و دچـاِر آشحـداقـلـی ازتـلـفیـق وجـود د

.از نـاتـوانـی اجتنـاب کنـد سـطحِ باالتـری از تفـکیـک نیـاز دارد تا بتـوانـد  
 

درهـرگـروِه اجتماعـی " راسـت"و یـک " چـپ"ک حضـوِر یـ. درمحـدودۀ هـرفـرهنـگ، گرایـش هـاِی متفـاوت ومتنـوعـی وجـود دارد
(.3شکل )و حـزِب سیـاسـی شـاهـدی بـرایـن ادعـاسـت   

 

، یـک پـدیـدۀ چنــد وظیفـه ای نیسـتفقـط  تـوسعـهاز نقطـه نظـِرتفکـِرسیستمـی، 

.مفاهیـِم چنـدگانـه و متغیـر سـاختآر و فـرآینــد را هـم دربـرمـی گیــردبلکـه   

ق
یـ
ـف
تـل

 
 

ـم
ظ
  ن

ی
مـ
ظـ
 ن
ی
 ب

 

 سـادگـیِ 

سـازمان یافتـه   

 سـادگـیِ 

بـی نظـم   

دگـیِ پیچیـ  

سـازمان یافتـه   

دگـیِ پیچیـ  

بـی نظـم   

دهپیچیـ سـاده  

 تفـکیـک
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ِی فـرهنـگـیمـرزهـا :3شکل   

 
، مثِل انتقـاِل دوره اِی دولـت دریـک زمینـۀ اجتماعـِی قابـِل انعـطاف، نوسـان هـاِی کـم دامنـه بـدوِن ایجـاِد اختـالل درمحـدودۀ فرهنگـی

امـا اگـرگرایشـی بخواهـد . ـدهـدبیـِن حـزِب کـارگـروحـزِب محافظـه کاردرانگلستـان یا دمکـرات وجمهوریخواه درایاالِت متحده ُرخ می
تغییِر از مرزهاِی فرهنگـی عبـور کنـد، یـک واکنـِش قـدرتمنـِد آنرا به کـرانـۀ دیگـر میرانـد، نوسـاناِت بیشتـری تولیـد میکنـد و موجِب 

تغییِر رگونـی اجتماعـی ازطریـِق متأسفـانـه، درجوامعی که دچـاِرایدئولوژی هـای خصمانه وُصلب شـده اند دگ. مرحلـه یا دوره میشـود
بسیـاردشـواراسـت، زیـرا رابطۀ بیـِن اعضا بصورِت " رهایـی ازچنیـن موقعیتـی غالبا. ایجاد میشـود( یا رأس)ناگهانـی وخشـن مرحله 

.غیِرقابـِل اصالحـی صـدمه می بینـد، مثـِل جوامعـی که به دّرۀ بـی نظمـِی اجتماعـی فـرومـی افتنـد  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

نکتـِۀ واجـد . فیـزیکـی اسـت سیـستـم هـایِ در  نقـِش انـرژییـِه ـبـش تماعـیاج سیـستـم هـایِ در نقـِش دانـش ن میتـوان گفـت کهـرایـابـبن
سـهیـم کـردِن دانـِش خـود ا ـشخـص ب. نیسـت( قانوِن بقاِی انرژی)ه دانـش برعکـِس انـرژی تابعِ قانوِن اّوِل ترمودینامیک ـاهمیـت اینک

ه خلـِق ـب و را افزایـش میـدهـد اجتماعـی سیـستـمِ  بـرعکـس، تـوزیـعِ آن ســطحِ دانـِش . ـت نمیـدهـدــری، دانـِش خـود را از دسـگـبـا دی
دانـِش جـدیـد کمک میکـنـد. این تـوانـائــی اسـت که مـوجـب میشـود سیـستـم هـاِی اجتماعـی بتواننـد پیـوستـه سـاختـارهـاِی خـود را 

 بـازآفـرینـی و وظیـفـه هـایشـان را بـازتعـریـف کننـد.
 

 در تعـریـِف تـوسـعـه مـا بـا دو مـؤلـفـۀ فـعّـال مواجـهیــم: خــواسـتــن و تـوانـسـتــن.
 

خــواسـتــن یا اشتـیـاق چشـم انـداِز جـذابـی ازآینـده را از طـریـِق تعـامِل فـرآینــدهـاِی آفـریننـده و بازآفـریننـده )شـادی بخـش( بـوجـود 
خـواسـت و اشتـیـاق او بـراِی تسـهـیـِم آن با دیگـران، تصـویِر مشتـرکـی از یک آینــدۀ ظـرفیـِت آفـریننـدگـِی انسـان، همـراِه . می آورد

هـدفهـایی مطلـوب تـر و چالشــی تـر  اریتی از وضعیـِت موجـود را بـوجـود می آورد وخـواستـنِ ضایـن امـرنار. آوردیدلخـواه پـدیـد مـ
تعییـن و پیگیـرِی هـدفهـاِی سـادِۀ قـابِل وصـوِل بی هیجـانـی جلـو میـرود کـه بِنُـدرت درغیـراینصـورت زنـدگـی با . را تـرغیـب میکنـد

صیـد نخـواهـد  ایـن همـان جویبـاِر آرامیسـت که بقـوِل فـروغ هیـچ صیـادی درآن ُمرواریـدی)از محـدوده هـاِی آشنـا فـراتـر می رونـد 
(.کـرد  

 

 حـد ِ گرایـش هـاِی تلفیـق

 حـد ِ گرایـش هـاِی تـفکیـک

 راسـت
 

 چـپ
 

 واکنـِش حـاد

 تـفکیـک

ق
یـ
فـ
ـلـ
 ت

 

. ونـِی حالـت هـاِی پـی در پـِی سـازمان اسـتـرگـدگ، اجتماعـی ۀ سیـستـم هـایِ ـوسـعـت
هـرحالـت ـک ُکـّل اسـت که میـزاِن بـاالئـی ازتـفکیک وتـلفیـق هـردورا دارد ومیتواند 
تعـارضاِت ســطوحِ پائیـن تـر را ازطریـِق تبـدیِل آنها به نــقیـِض خودشـان حـل وفصل 
نمایـد. بـرعکـِس سیـستـم هـایِ  فیزیکـی که ســطحِ انـرژی آنهـا حالـِت سـازمانشـاِن را 

.سـطحِ دانـش ایـن حالـت را تعـریـف میکـنـد اجتماعـی سیـستـم هـایِ تعییـن میکنـد، در  
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انسـانهـا اجـازه ندارند دسـت به هیچ . را فقـط دراختیـاِرخـداوند میـدانـد آفـریننـدگـیدربـرخـی از اَدیان،  متـأسفـانـه، تفسیـِربنیـادگرایـانه
 بـازآفـرینـی. ممنـوع اسـت( نقاشـی، مجسمه سـازی، موسیقـی و تأتـر)درهمـۀ شکلهـاِی آن " هنـر، تقریبـا. ِت خـاّلق بزننـدـالیّــنـوع فع

نسبـت بـه زیبـایـی شنـاســی مانـعِ تـوسـعه اســت، زیـرا فُـرصـِت  ایـن نگـرِش خصمـانـه. هـم گنـاه تـلـقّــی میشـود( خوشـی و تفـریـح)
ایـن محـدودیـِت . چنـدانـی بـراِی بیـان و تـوسـعۀ افـِق دیـِد شخـص فـراتـر از نیـازهـاِی سـطحِ پائیـِن ادامـۀ حیـات دراختیـار نمی گذارد

.استـه یـک تــوضیـح بـراِی موضـوعِ تـوسـعه نیـافتـگــی، علیـرغـِم وجـوِد منـابعِ فـراوان، ارائــه میـدهــدخـودخـو  
 

کـه ازجمـلـه  آنچـه. نارضـایتـی از وضعیـِت موجـود، اگـرچـه شـرِط الزمی بـراِی تغییـراسـت، اّمـا بـراِی ایجـاِد تـوسـعه کـافـی نیسـت
کسـانیکـه محیــط آنهـا را بُهـت زده کـرده و . آیـد اعـتـقـاد به تـوانـایـِی فـرد درکنتـرِل پـاره ای از رویـدادهـاسـتبنـظـر ضـروری می 

د، هرگز نیـروهـایـی که آینــدۀ آنهـا را شـکل میـدهـد به بیـرون ازخـودشـان نسبـت میـدهنـد، هـرچقـدرهـم که بـدبـخـت وِستَـمِدیـده باشنـ
.ـری آگـاهـانـه و داوطلبـانـه نمی انـدیشنــدبه تغیی  

 
بنـابـرایـن تـوانـسـتــن، نیـروِی بالـقـوۀ کنتـرل کـردن، اثـرگـذاری بَـرولـذّت بـردن از پـارامتـرهـاِی مـوثّـربـرموجودیـِت سیـستـم است. 

ی مشتـرک ازیک آینـدۀ مطلـوب تر، سـرخوردگـِی تـوده هاِی بـدوِن تصـویـر. لیکـن تـوانـائـی بتنهـایـی نمیـتـوانـد تـوسـعه ایجـاد کنـد
تخـریـب میکنـد؛  ا موفـقـیّـت وضـعـیـت موجود راـه بـتبـدیل میشـود ک( تنـفـر)عـامِل وحـدت بخشـی براِی تغییـربـه قـدرتمنـد بسـادگـی 

.بـردارد نمیـتـوانـد حتّـی یک گام براِی آفـریـدِن آینــده ای بهتـر" ی لـزومـاـول  
 

ارتـبـاطـی " معـتـقـد اسـت ایـن دویکـی نیستنـد ولـزوما اِیکـاف. تـفـاوِت آن بـا ُرشــد اســت، آنچـه کـه در ایـن مفهـوِم تـوسـعه نهـفتـه
یک گورستان . صـورت کیـرد ُرشــد میتـواند با یا بـدوِن تـوسـعه بـوجـود آیـد و تـوسـعه هـم میتـواند با یا بـدوِن ُرشــد. بـه هـم نـدارنـد

ـدش متـوقّـف شــده تـوسـعه پیـدا کنـد و ازسـوِی دیگـر، انسـان میتـواند مـدتهـا پـس ازآنکـه ُرشـ. ُرشــد میکنـد، اّمـا تـوسـعه نمـی یـابـد
درعینـحـال یـک انسـاِن تـوسـعه یـافتـه . ـابهتـری بسـازد تـا بـدوِن آنه انسـان میتـواند با استـفاده ازمـواد وابـزاِر بهتـرخـانـۀ. بـرعکـس

ارومصالح بـا هـرمـواد وابـزارِی که دراختیـاردارد میتـواند خـانه ای بسـازد بهتـراز آنچـه کـه یـک انسـاِن تـوسـعه نیـافتـه بـا همـان ابز
 د میتـواند کیفـیـِت زندگـِی خـود ودیگـران را بیشتـر ازیکتـوسـعه یـافتـه بـا منـابعِ محـدو به زباِن دیگـر، یـک انسـانِ . میتـوانـد بسـازد

انسـاِن تـوسـعه نیـافتـه بـا منـابعِ نامحـدود بهـبـود دهــد. مـوانـعِ ُرشــِد سیـستـم را دردرجـۀ نخسـت درمحیـِط آن میتـوان یـافـت، لـیکـن 
 مـوانـعِ اصـلـِی تـوســعۀ یـک سیـستـم در دروِن آن قـرار دارنـد )قـراجه داغـی و ایـکاف، 1884(.

 
فرهنگی بـایـد بـه سـاختـارهـا وفـرآینــدهـایـی کـه به خـواسـت وتـوانـائـی جمعـی  -تـوسـعۀ یـک سیـستـِم اجتماعیبـراِی درِک فـرآینــِد 

کمک تـولیـد کننـدۀ آینــده انـد در تعـامـِل میـاِن عـوامـلـی کـه . در تعـقـیـِب هـدفـهـاِی آن کمک میکننـد یـا مانـعِ آن میشـونـد دقّــت کـرد
 سـازگـاری میـانِ . تـولیـدوتـوزیـعِ ثـروت، قـدرت، دانـش، زیبـایـی وارزشهـا: فرهنگی قـراردارنـد -پنـج بُـعــِد سیـستـم هـاِی اجتماعی

ایـن حـالـِت سـازمـان سـطـحِ تـلـفـیـق و تـوانـائـی جـمعـِی . دایـن پنــج بُـعــد، اثـربخشــی و چگونگـی نظـاِم سـازمـانـی را تعییـن میکنـ
اگرقـراراسـت مجمـوعۀ افـراد بعنـواِن سیستمی آینــده ای که میخـواهنـد تعییـن میکنــد، بـه ایـن معنـا که  اعضـای آنـرا بـراِی آفـریـدنِ 

.از تـلـفـیـق ضـروری اســت اقـلـیاثـربخـش عمـل کننـد، یـک سـطـحِ حد ِ   
 

ـخـش هـا شـگـفـت آور اینکـه هـدِف اصلـِی همـۀ تئـوریهـاِی سـازمانـی، تعریِف معیـارهـایـی بـوده که بـراساِس آن ُکـّل را بتـواننـد بـه ب
زمجمـوعِ اجـزاِی آن وبسـادگی ایـن بطـوِرضمنـی فـرض کـرده انـد که ُکـل چیـزی نیسـت بجـ" ایـن تئـوری هـا عمـدتـا. تـجـزیـه کننــد

انـداختـه انـد کـه تـفـکـیـِک اثـربخـش نیـازمنــِد وسیـلـه ایسـت کـه بخـشهـاِی تـفـکـیـک شـــده را بصـورِت یک کُِل از قـلـم را ت ـحـقیـق
تأکید " کـجـروی"هـی و اجـتـنـاب ازهـرگـونـه مکـتـِب کـالسیـِک مـدیـریـت در ایـن زمینـه فقـط بـه وحـدِت فـرمـانـد. مـنـسـجـم درآورد

شـرایِط عقـالنـی بطـوِر خـودکـار" درکرانۀ مخـالـف، طـرفـداراِن بـازاِرآزاد بـرایـن فـرض اتّکا دارنـد که تصمیمـاِت ُخـرِد کامـال. دارد
 ـد، زیـرا تـوّجـه نمیکننـد که تـلـفـیـِق اثـربخـِش اجتماعیهـردوِی ایـن رویـکـردهـا نـاکـافـی ان. عقـالنـی بـوجـود میـآورنـد"کـالِن کامـال

سـطـحِ تـلـفـیـق وتـوسـعه ای که سـرانجـام، . مستـلـزِم آنستکـه سـازگـاری درمیـاِن اعضـا بصـورِت مـداوم و فـعّـال بـازآفـرینـی شــود
.میـاِن افـرادش از آنهـا استـفـاده میکنـد بستـگـی داردسـازمانـی بـه آن میـرســد بـه وسیـلـه هـایـی کـه بـراِی تعـامل در   

 
از خـانـواده گرفتـه . با یکـدیگر تفـاوت دارند" فرهنگی طبیعتـا -تـفـکـیک، تغییـِر اندکـی بـوجـود میـآورد؛ زیـرا سیـستـمهـاِی اجتماعی

" تـقـاوتهـا و منحصـِربـفـرد بودِن خودشـان نسبـت به دیگـران را"بـراحتـی میتـواننـد  "تا شهـرهـا و ملـتهــا، گـروههـاِی مـردم معمـوال
تـوضیـح دهنـد؛ اّما درهرحال، ایجـاِد تـلـفـیـق نیازمنـِد مهـارت اسـت، شخـص باید طبیـعِت سیـستماتیـِک تـعـامـالِت میـاِن گرایشـهـاِی 
مـتـضــاد را بپـذیـرد. مثـال" آزادی وامنیـت را معمـوال" دوچیـِز متضـاد میـداننــد، درحالیکـه در واقـع دوجنبـۀ یـک پـدیـده انـد. آزادی 

 ازآنهـا بطـورجـداگانـه بپـردازیـم، اّمـا اگـربخـواهیـم به هـرکـدام. بـدوِن امنیـت امکـانپـذیـرنیسـت و امنیـت بـدوِن آزادی معنـایـی نـدارد
سـاده تـریـن راِه حل بـراِی امنیـت، اگربصـورِت مجـّزا درنظر گرفتـه . اد ازآب درآمدِن آنهـا تـعـجـب کنیـمدرآنصـورت نبـایـد ازمتضـ

شـود، محـدود کردِن آزادی اسـت و راِه حِل آزادی کنـارگذاشتـِن امـنـیـت اسـت. عـلیـرغـِم ضـرورتهـاِی بظـاهـِر متعـارض خـواسـتـِن 
هـدفـهــاِی متـضــاد، فـرایـنــدهـائـی وجـود دارند که رسـیـدن به هـردوهــدف را امکـانپـذیـر میسـازند، مثـال" آزادی و امـنـیـت هــردو 
ازطـریـِق فـرآینــدی بنـاِم مشــارکـت، ثبـات وتغییـرازطـریـِق سـازگـاری ونظـم وپیـچیـدگـی ازطـریـِق سـازمان یـابـی قـابِل حصـولنـد. 

تـولـیـِد اثـربخـش، هـرگـزنمیتـوان یـک بـدوِن یک سیـستـِم . تـولـیــد و تـوزیـعِ ثـروت یک زوجِ مکّمـل تشکیـل میـدهنــدبهمیـن روال، 
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 دلمشغولی. عـدِم درِک ایـن وابستـگـِی متـقابِل بااهمیـت، کـم بهـا دادن به مهمتـرین چـالـِش مسئـلـه اسـت. سیـستـِم اثـربخـش ایجـاد کـرد
اشتـغـاِل ُمـفـرط به تـولـیـد بـدوِن . ـوزیـع، بـدوِن تـوّجـِه کافـی به تـولیــد ُجـز تـوزیـعِ عـادالنـۀ فـقـروبـدبختـی نتیـجـه دیگـری نـداردبا ت

.تـوّجـِه مشـابهـی به تـوزیـعـی عـادالنـه به جامـعــه ای ازخـودبیـگانـه منجـر میشـود  
 

آنهـا بـا هـم . را نمیتـوان جـداگـانـه دیـد( ی، یـادگیـری وسـازگاری، اجتماعی شـدن، مشـارکت و سـازماننـوآور)گـرایشــاِت پـدیـداری 
یـک ُکـّل را تشکیـل میـدهنـد وبا کمِک هـم فـرآینــدی را پـدیـد میـآورنـد که به آن تـوسـعـه میـگـوئیـم )شکل 4(. نگـرِش کـل گـرایـانـۀ 

تـوسـعـۀ اجتماعـی مـستـلـزم آنستـکـه هـمـۀ پـنـج وظـیـفـۀ اجتـماعـی )تـولیـد و تـوزیـعِ ثـروت، قـدرت، دانـش، زیبـائـی وارزشهـا( با 
ـِل پیشیـن بصـورِت وابستـه بهـم تـوســعــه پیــدا کننــد.  استـفـاده از پـنـج فـرآیـنــِد مکـم 
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