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ایي خالغًِ ،کبتی است کِ ثِ ًظز هي اس سبیز هغبلت کتبة هْوتز ثَدًذ؛ ثٌبثزایي ثِ ّیچ ٍجِ ضوب را اس خَاًذى کل کتبة ثیًیبس
ًخَاّذ کزد ٍ غزفب هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یبدآٍر ثؼذ اس خَاًذى کتبة هَرد استفبدُ قزار گیزد.
یک تزجوِ دیگز اس دکتز ػلی غبحجی ثزای ایي کتبة ٍجَد دارد.
سبیت ٍسیي هتون در دٍرُ ضخػیت ضٌبسی اس هغبلت ایي کتبة ثِ ػٌَاى هزجغ استفبدُ کزدُ است.
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هب در ثزخَرد ثب غزیجِ ّب در غَرت ثَجَد آهذى هطکل ثزایطبى (سیل ،گزدثبد ،عَفبى ٍ  )...سزیؼب ثِ کوکطبى هیضتبثین ٍ در حبلت کلی ّن
تَقؼی اس یک آدم غزیجِ ًذارینٍ .لی در ثزخَرد ثب خبًَادُ ٍ ًشدیکبى ٍ داًطجَیبى ٍ کبرهٌذاًوبى توبم کبرّبیوبى تَام ثب تَقغ است ٍ کٌتزل
ثیزًٍی ثز کبرّبیوبى حکوفزهبست.
اگز حتی افزا د ًشدیکتبى ّن اس تئَری اًتخبة استفبدُ ًکٌٌذ ّن ثبس ثِ ًفغ ضوبست کِ اس آى پیزٍی کٌیذٍ .لی اگز آًْب اس تئَری اًتخبة
استفبدُ کٌٌذ ،خیلی ثْتز هیطَد.
اجتوبع کیفی اجتوبػی کبهال هتؼْذ ثِ تئَری اًتخبة است .در چٌیي اجتوبػی ضوب ًگزاى ًیستیذ کِ دیگزاى ضوب را هججَر ثِ اًجبم کبری
کٌٌذ .هزدم قجل اس اًجبم ّز کبری اس خَد خَاٌّذ پزسیذ آیب ایي کبری کِ هیخَاُ م اًجبم دّن ،هزا ثِ دیگزاى ًشدیک هیکٌذ یب اس آًْب دٍر
هیکٌذ؟
داستبى کبرهٌذاى ضزکت گبس ٍ تجذیل اجبق سغبلی ثِ گبسی .پذرم راست هیگفت کِ ّیچ کس ًتَاًستِ در هجبرسُ ػلیِ پیطزفت ،ثزًذُ ضَد.
حبال ثبیذ دیگزاى را قبًغ کٌین کِ حزکت ثِ سوت تئَری اًتخبة ،پیطزفت است.
تجزثِ سخٌزاًی در هَرد هذارس کیفی ٍ اجزا کزدى ًوبیص تبثیز ٍاقؼیت درهبًی در رٍاثظ ثیي سٍجیي در اٍل سخٌزاًی ثب ایجبد خٌذُ سیبد
ثزای حبضزیي .خَدم ًقص هطبٍر را ثبسی کزدم .هتَجِ ضذُ ثَدم آًْب چیشی ثیص اس یک سخٌزاًی هیخَاٌّذ ٍ ثِ ّویي خبعز آى ًوبیص را
ثزایطبى اجزا کزدم .ثؼذ اس جلت ػالقِ هزدم کَرًیٌگ ثِ آًْب گفتن هیتَاًٌذ پیطگبم تؼلین ایي هفَْم جذیذ ثِ هزدم ًبحیِ خَد ثبضٌذ.
ثؼذ اس سخٌزاًی اٍل ،آًْب ًگزاى ایي ثَدًذ کِ پَل خَد را غزف چیشی کٌٌذ کِ آى را ثغَر کبهل ًفْویذُاًذ .هي ثِ ًگزاًیّبی آًْب فکز
کزدمٍ .لی داًستن آًْب ًگزاى چیشی ثیص اس ایي ّن ّستٌذّ :وسبیِّبی ضکبکی کِ دٍست دارًذ ثِ آًْب ثگَیٌذ دارًذ خَدضبى را فزیت
هیذٌّذ .هثل هبجزای گبس ٍ سغبل ٍ پذرم ٍ ّوسبیِّبی هب .ثزای کن کزدى ًگزاًی آًْب ًبهِای ثِ راثغوبى ثِ آًْب در آى ضْز ًَضتن:
-

ػلی رغن تَضیحبت هب ،ثِ ایي ًتیجِ رسیذم کِ ضوب ثِ اعالػبت ثیطتزی ًیبس داریذ .هب یک سخٌزاًی دیگز ثب گزٍُثٌذی ضوب ثِ گزٍُّبی
کَچک ٍ ثحث ٍ تجبدل ًظز خَاّین داضت .سپس ثز اسبس ضٌیذُّب اهکبى تػوینگیزی خَاّیذ داضت .هب ّن تب آى هَقغ فکز هیکٌین تب
تخویٌْبی دقیقی راجغ ثِ ّشیٌِّب ثشًین.

-

تب هَقغ ثزگشاری جلسِ هَرد ًظز هب ثِ تؼْذ ًیبس دارینّ .وِ ضزکتکٌٌذگبى ثبیذ ایي کتبة را خَاًذُ ثبضٌذ .ایي ثزًبهِ هیتَاًذ خبًَادُّب را
هتحَل کٌذ ٍ ثزای ػبهِ هزدم است .اگز هزدم ثِ حزفْبی هب ثِ ػٌَاى غحجتّبیی ثزای خَاظ ًگبُ کٌٌذ یب آى را اس ًَع ثزًبهِّبی «هب
غالح ضوب را هیداًین» ثذاًٌذ ،تبثیزی ًخَاّذ داضت.

-

در ػیي حبل هزدم ًجبیذ فکز کٌٌذ کِ هب ثِ دًجبل پَل ّستین .قلت هب در گزٍ ایي ایذُ ّبست .دًیب ثِ چیشی ثیص اس کلوبت احتیبج دارد ،ثِ
یک اجتوبع ًوًَِ ٍ الگَ ًیبس دارد .اهیذٍارم ضْز ضوب چٌیي اجتوبػی ثبضذ .ثِ ضوب اعویٌبى هیذّن توبهی تالضن را در ایي راستب ثکٌن.
آًْب هحتبعبًِ ضَر ٍ ضَق ًطبى دادًذ ،قزار ضذ چٌذغذ ًفز ضبى کتبة را ثخَاًٌذ ٍ در تبریخ هَرد ًظز دٍ رٍس ثب هي ٍ کبرلیي جلسِ داضتِ
ثبضٌذ .چَى آًْب هیخَاٌّذ پیطگبم ثبضٌذ ،هب فقظ ّشیٌِ رفت ٍ آهذهبى را هیخَاّین ،الجتِ ثزای کبّص ّشیٌِّبی ّتل قزار ضذ در هٌشل
آًْب ثخَاثین.

2

کتاب نظریه انتخاب

هطالة تیشتر در:

www.aminaramesh.blog.ir

ایویل هن:

amin.aramesh@gmail.com

ویلیام گالسر ،ههرداد فیروزتخت
فصل دوازدهن :اجتواع کیفی

ایي تجزثِ ّن ػبلی ثَد ،هثل تجزثِ هذرسِ ضَاة .اگز ایي تجبرة را ًویداضتن ًویتَاًستن کتبثْبین را ثٌَیسن .هثل هذرسِ ضَاة هي اس
هزدم پَلی ًویخَاستن ٍ اًتظبر قزارداد رسوی ًذاضتن.
پیشیٌِ ایي خیال
خیبل اجتوبع هجتٌی ثز تئَری اًتخبة اس اٍایل دِّ  .0961اس  56تب  67در هذرسِ دختزا ًٍتَرا (دارالتبدیت) ثَدم .ثذٍى ایٌکِ ثفْون آًجب یک
اجتوبع کیفی درست کزدُ ثَدم .هب ثزای ایي دختزّبی هحػَر در آًجب ،پذر ٍ هبدر ٍ هطبٍر ٍ هؼلن ثَدین .توبم کبرّبی هب در آًجب ثز ایي
سَال استَار ثَد :آیب کبرّبیی کِ هیکٌین هب را ثِ دختزاى هذرسِ ًشدیکتز هیکٌذ یب دٍرتز؟
آًْب ثسیبر آسیت دیذُ ثَدًذ تحت رٍاًطٌبسی کٌتزل ثیزًٍی .اهب ثؼذ اس دُ هبُ دلطبى ًویخَاست اس آًجب ثزًٍذ .آًْب ًویخَاستٌذ جبیی را کِ
اٍلیي ثبر عؼن دلسَسی ٍ هحجت را چطیذُ ثَدًذ ،تزک کٌٌذ.
اگز هیطذ ثؼذ اس آًجب ثِ یک اجتوبع کیفی ثزًٍذ ،ػبلی ثَد .اگز پیص اس ایي ّن در یک هذرسِ کیفی ثَدًذ اغال کبرضبى ثِ آًجب ًویکطیذ.
چٌذغذ ًفز اس جولِ ثزخی رّجزاى ٍ هسئَالى هحل سًذگیتبى را هتقبػذ کٌیذ کِ تئَری اًتخبة هَثز است .ثِ ایي تزتیت تطکیل یک
اجتوبع هجتٌی ثز تئَری اًتخبة ضزٍع ضذُ است.
دختزاى هذرسِ ًٍتَرا ،اتبق ضخػی ثب کلیذ هجشا داضتٌذٍ .لی ثزای رػبیت جَاًت اهٌیتی ضجْب در اتبقّب قفل هیطذّ .ز رٍس غجح در اتبقّب
ثبس هیطذ ٍ هبدر خبًِ ثِ آًْب سز هیشد ٍ پٌجبُ دختز را ثزای ضزٍع رٍسضبى آهبدُ هیکزد .کبر اٍ خیلی سخت ثَد .ثچِّب ثِ اٍ هبهبى هیگفتٌذ.
تجزثِ یک سى جذیذ ثِ ًبم تزیسی کِ آدم خطي ٍ خغزًبکی ثَد ٍ ثزخَرد هبهبىِ هذرسِ ثب اٍ:
-

ٍقتی رٍی تختص هیًطیٌذ ٍ ثزای غجحبًِ خَردى ًوی آیذ ،هبدر خبًِ ثِ اٍ هیگَیذ« :کوک ًویخَاّی؟» تزیسی ّن کِ اس قجل ثزًبهِ
ریختِ ثَد ،اٍ را ثِ ثبد فحص ٍ ًبسشا هیگیزد .هبدر خبًِ ثب آراهی ثِ اٍ هیگَیذ تختخَاثص را هزتت کٌذ ٍ حتی اگز ٌَّس ًبراحت است هی-
تَاًذ آى رٍس هذرسِ ًزٍد.

-

«ایي تختخَاة هي ًیست ٍ ».یک سزی چزخبش دیگز .هبدر« :توبم دختزّب تختخَاثطبى را هزتت هیکٌٌذ ،ایي کِ کِ کبر خبغی ًیست .سٍد
هزتت کي ،ثیب غجحبًِ ،اهیذٍارم ایٌجب ثْت خَش ثگذرُ».

-

هبدر خبًِ تَجْی ثِ فحصّب ٍ تْذیذّبی تزسی ًکزد ٍ خطًَت را ثب هْزثبًی جَاة داد .اٍ در ثزخَرد ثب تبسٍُاردّب ثبتجزثِ ثَد.

-

«ثسیبر خت ،ثزای غجحبًِ هی آینٍ ،لی تختخَاثن را هزتت ًویکٌن ».خیلی هْن ثَد کِ اٍ قبًَى را اجزا کٌذ ٍ ضوٌب اس هب دٍر ًطَد .هبدر
خبًِ ثبیذ عَری رفتبر هیکزد کِ ّن تختخَاة هزتت ضَد ٍ ّن ثِ تزیسی ًشدیکتز ضَد .اگز پیزٍ کٌتزل ثیزًٍی ثبضذ احتوبال خَاّیذ گفت:
«خَاستِاش را قجَل ًوی کٌن ،اگز اهزٍس ثِ حزف اٍ گَش دّن ،دیگز سٌگ رٍی سٌگ ثٌذ ًویضَد .ثبیذ ثِ اٍ حبلی کٌن ایٌجب کی دستَر
هیذّذ ،هججَرش هیکٌن قَاًیي را رػبیت کٌذ ».اهب هبدر خبًِ گفت« :چغَر است ثگَین کسی اس دختز ثیبیذ ٍ ثِ تَ کوک کٌذ؟» «هي کِ
خَضن هی آیذ ،اهب هي تختخَاة ّیچکس را هزتت ًویکٌن».

-

خطن ٍ ًفزت اٍ رفتِ رفتِ فزٍکص کزد .اٍ دیگز فحبضی ًکزد .چَى هبدر خبًِ تَجْی ثِ تْذیذّبیص ًکزد ٍ فقظ ثِ اٍ کوک کزد ،ضوي
ایٌکِ در هزتت کزدى رختخَاة ػقت ًٌطست.
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-

تؼجت ضذیذ تزیسی اس ایٌکِ دیگزاى ثذٍى اججبر هیزًٍذ هذرسِ ٍ آى را دٍست دارًذ .تبکیذ دیگزاى در غحجت ثب تزیسی کِ آًجب چیشّبی
خَثی (هثل آرایطگزی) یبد هیگیزًذ.

-

کوک کزدى دختزّب ثِ یکذیگز في هَثزی است.

-

هبدر خبًِ چیشی جش خَش آهذگَیی ثِ تزیسی ًگفت.

-

در ًٍتَرا کبرهٌذاى اهتیبس ٍیژُ ًذاضتٌذ.
اجتواع کیفی چیست؟
تزیسی ثذٍى تْیذ ٍ تٌجیِ سزثِراُ ضذ .هب هی تَاًستین چٌذهبُ ثب پزدردسزتزیي دختزّبی کبلیفزًیب ثِ خیزی ٍ خَضی سًذگی کٌین.
خَاّزسًن ثؼذ اس ثبسدیذ اس آًجب گفت« :پس دختزّب ثشّکبر کجب ّستٌذ؟»
تغییز حبغل اگزچِ ظزیف استٍ ،لی قبثل دیذى است .هزدم هْزثبىتزًذ ٍ خیبثبىّب تویشًذ .تزس کبّص هییبثذ .هزدم در چٌیي اجتوبػی ثِ
دًجبل تغییزًذ .خطًَت خبًَادگی کوتز هیضَد .در هَارد ثزٍس خطًَت ّن راُ هذاخلِ سٍدٌّگبم ٍ یبد دادى تئَری اًتخبة استّ .شیٌِّبی
اجتوبع ّن کبّص هییبثذّ .شیٌِ پشضکی ٍ اهٌیت کن هیضَد .هی تَاى ثِ پزستبراى ،هطبٍراى ٍ پشضکبى ػوَهی تئَری اًتخبة درس دارد.
الجتِ ثگَین کِ ایي کبر جبی درهبىّبی پشضکی یب هطبٍرُّبی اًفزادی را ًویگیزد ،اهب آًْب را ثسیبر کبّص خَاّذ دادّ .شیٌِّبی ٍ MRI
اسکيّبی هغشی کن هیضَد.
ّناکٌَى ّشیٌِ سیبدی را غزف آدمّبی تٌْبیی هیکٌین کِ هزیض ثِ ًظز هیرسٌذ .ایٌگًَِ پشضکبى ٍ پزستبراى هیتَاًٌذ ٍقت ثیطتزی را
ثزای هثال ثیوبراى هجتال ثِ سزعبى یب ثیوبریّبی قلجی ثگذارًذ .ثْتزیي قسوت ایي است کِ ّوِ هیفْوٌذ دیگزاى ّن ّویي آهَسشّب را در
اجتوبع کیفی هیثیٌٌذ.
ایذُ یبد دادى ثِ افسزاى ٍ جلسبت ثیي هجزهیي ٍ هؼتبداى ثزای خَاًذى ایي کتبة .خَاًذى کتبة تَسظ هجزهیي ٍ آسادضذگبى ثب
ّوسزاًطبى .قضبت در اجتوبع کیفی هیفْوٌذ راّی ثِ غیز اس فزستبدى هجزهبى تبسُکبر ثِ سًذاى ّست ،جبیی کِ احتوبل جزهْبی ثؼذیطبى
را افشایص ّن هیدّذ.
تٌْب کبری کِ ثبیذ ثکٌین تؼلین تئَری اًتخبة ٍ پزس ٍ جَ در هَرد عزس استفبدُ اس آى است.
تجزثِ فزستبدى یک ثشّکبر ثِ گزٍُ کتبثخَاًی کِ تئَری اًتخبة هیخَاًذًذ.
شرٍع-گامّای اٍلیِ
چَى تب حبال اجتوبع کیفی ًذاضتِاین ،اػضبی گزٍُ اٍلیِ خیلی هْن ّستٌذ .آًْب هَرد ثبسخَاست رسبًِّب قزار خَاٌّذ گزفت .چٌبًچِ
جَاثْبیطبى ایي ثزًبهِ را سخت تبئیذ کٌذ ،ضبًس هَفقیت هب سیبد خَاّذ ثَد .پس ثْتز است در ضزٍع آدهْبیی را هتقبػذ کٌین کِ ثیطتز ثب
اجتوبع در ارتجبط ّستٌذ :کطیصّب ،گزٍُّبی خذهبت اجتوبػی ٍ حتی گفتگَّبی رادیَیی.
هؼقَل آى است کِ اػضبی گزٍُ اٍل ،ای ي کتبة را ثب کس دیگزی ثخَاًٌذ ٍ ضوي خَاًذى یب ضخع هشثَر غحجت کٌٌذ .هؼتقذم ثْتز است
آدهْبی سیز در ایي گزٍُ ثبضٌذ:
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 -0افزاد دارای قذرت سیبسی :ضْزدار ،فزهبًذار ٍ ...
 -2افزادی کِ جشئی اس سیستن اجزائی تجبری ّستٌذً :وبیٌذگبى اتحبدیِّب ،هطبٍراى اهالک ٍ ...
 -3اّبلی رسبًِّب :خجزًگبراى ٍ ...
 -4رّجزاى دیٌی
 -5قضبت
ً -6وبیٌذگبى هَسسبت خذهبت اجتوبػی ٍ خیزیِ
 -7توبهی هسئَالى تزثیتی ٍ آهَسضی در توبهی هقبعغ ،اس پیصدثستبًی تب داًطگبُ
ً -8وبیٌذگبى هحبفل پشضکی
ً -9وبیٌذگبى ادارات پلیس ٍ آتصًطبًی
 -01ضْزًٍذاى ػالقِهٌذ ثِ کبرّبی ٌّزی ٍ آسادیّبی هذًی ٍ ...
ً -00وبیٌذگبى گزٍُّبی سًبى ،حقَق هذًیً ،ژادی ٍ ...
ً -02وبیٌذگبى ثبضگبُّبی خذهبتی
 -03ضکبکبى سٌتی ،پیزّبی غزغزٍّ ،ویطِهخبلفبى ،آیِ یبسخَاًْب ٍ کبرضکٌبى
ّ ٍ -04ز کسی دیگزی کِ فکزش را هیکٌیذ.
گرٍُّای کتابخَاىّا-هرحلِ تعلین ٍ تربیت هستور
ثْتز است افزاد سزضٌبس را هسئَل گزٍُّبی کتبة خَاًی ثگذارین .آًْب ًجبیذ لشٍهب هتخػع ثبضٌذ فقظ ثبیذ حس ضخعجؼی ٍ قذری هْبرت
اجتوبػی داضتِ ثبضٌذ .ثسیبری اس آًْب را هیتَاًین در ثیي ثبسًطستگبى جستجَ کٌین .سبلخَردگی ًویتَاًذ ثْبًِای ثزای ػذم استفبدُ اس هغش
ثبضذ .گزٍُّب ّویٌغَر گستزش هییبثٌذ ٍ گزٍُّبی ثیطتزی تطکیل هیضَد.
داًص آهَساى ّن ثب اجبسُ ٍالذیي ثبیذ ضزکت کٌٌذ .کتبةفزٍضیّب اجتوبعّبی ًوًَِ را ثِ هزدم ثگَیٌذ .هي ٍ کبرلیي ّن در ثؼضی اس ایي
گزٍُّب ضزکت خَاّین کزد.
هرحلِ اجرا
هزحلِ هْن آهَسش ثِ غیزهتخػػبى است .ثِ هتخػػبى ّن آهَسش ٍیژُ دادُ هیطَد تب آى را ثب ٍاقؼیتدرهبًی تزکیت کٌٌذّ .شیٌِ آى ّن
ثسیبر پبییي است ،چَى گزٍُّبی داٍعلت اجتوبػی هسئَلیت اغلی را دارًذ .اهب ّشیٌِّبی غزفِجَیی ضذُ ًبضی اس پیطگیزی تَسظ ایي
ثزًبهِ ثسیبر سیبد است.
ایي ثزًبهِ ثیطتزیي تبثیز را رٍی سًذگی فزدی افزاد دارد .کسی کِ تئَری اًتخبة یبد هیگیزد ضبًس خَضجخت ضذًص ثیطتز هیضَد .یک
تش دکتزای ػلَم اجتوبػی هیتَاًذ تغییزات در حیي ایي فزایٌذ را رغذ ٍ گشارش کٌذ.
هیتَاًین خظ پیطزفت اًسبًی را ثب کوک ّن ثِ سوت ثبال ثکطین.
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