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 بسمه تعالی

 جمع بندى مفهوم سود بعنوان عامل اقتصادى  - 1

  تورين متغيور در سوه سوطح     تورين يوا عوام    االسالم رضايى: در مباحث گذشته سود به عنوان عموومى  ت حج

 مورد دقت قرار گرفت. « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»

 تعريف سود  - 1/1

مفهوم سود در مفواهيم دينوى موردبررسوى    ترين تعريف نيز ارائه شد و بعد  يك تعريف از سود به عنوان عام

قرار گرفت. و در توسعه مفهومى سوود بيوان شود كوه سوود ف وط بوه معنواى افوزايش ريوالى و توانمنودى            

نيست، بلكه سود در بُعد اجتماعى به معناى توسعه اعتبار سياسى، مالحظه تأثير واليت و توولى، توأثير    ارزى

تن توان اختيار نسبت به محيط مد نظر است. هم چنين سود در بعد اختيار و مشاركت اختيار و باال رف توسعه

به افزايش توان اقتصادى در شكل موازنه ارز و ريالى معنا شد و سود صنعتى نيز به عنووان افوزايش    اقتصادى

در شكل توسعه تأثير صنعتى يا توسعه تكنولوژى به معناى تأثيرگذارى خود تكنولوژى معنا شود   توان صنعتى

عامى كه براى سود ارائه شد بيان گرديد كه سود، رشد كمى هر موضوع در جريوان تبوديل اسوت     ريفدر تع

تعريوف   ;آنگاه سود درمفاهيم ارزشى نيز به اضافه و ربح در سطوح مختلف معنا شد. بنابراين بوا توجوه بوه   

 جدول ارزيابى صنعت كامل شد.  سود مفاهيم داخل

 سطر و ستون جدول ارزيابى صنعت چگونگى دستيابى به صحت عناوين  - 2

عنووان   شوود سوه   اما بحث اضافه قرار دادن هر كدام از اين عناوين يعنى هرگاه مديريت ضرب در اجتماع مى

در  تركيبى مديريت اجتماعى، مديريت اقتصادى و مديريت صنعتى داريم كه بايد معنا شوند و بعد آنچوه كوه  

دقت شود كه درست است يا خير؟ به تعبير ديگر قرار شود ابتودا    زير بخش هر كدام از آنها نوشته شده بايد

معناكردن اين عنوان تركيبى بصورت اجمالى بيان شود تا جدول ارزيابى صنعت بعد از كامول شودن مجوددا     
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خانه جدول پر شده است. براى عناوين تركيبى مديريت اجتماعى، اقتصادى، صونعتى   9مورددقت قرار گيرد.

، ثروت و تسخير مطرح گرديد و براى عناوين سود اجتماعى، اقتصادى صنعتى سه عنووان  سه عنوان،مالكيت

اختيار، توانمندى ارزى و توانمندى تكنولوژى ذكر شد. در بخش تكنيك اجتماعى، اقتصادى، صونعتى   توسعه

موديريت و   افزار نيز ذكر گرديد. همچنين عناوين خُورد در دو سوتون   افزار و سخت عنوان ساختار، نرم نيز سه

بدست آمد. بنابراين در اين سطح از بحث بايد مالحظه شود صحت اين جدولى كه بدست آمده است  تكنيك

انود آيوا    توان بحث را ادامه داد از آنجا كه تك تك اين مفاهيم معنا نشوده  به ضريب خطاى آن آيا مى با توجه

 اعى، تكنيك اجتماعى يا مديريت اقتصادىالزم است هركدام از عناوين تركيبى مديريت اجتماعى، سود اجتم

 سود اقتصادتكنيك اقتصادى يا مديريت صنعتى، سود صنعتى، تكنيك صنعتى تعريف شوند؟ 

االسالم والمسلمين حسينى: براى تبيين مفاهيم جدول يك راه اين است كه ضمن آوردن مثال،مطلوب   ت حج

ه اختيوار متنوا ر بوا عموومى، گروهوى و فوردى       اضافه شود. يك كار اين است كه در ستون سود مثال  توسع

 ذكرشود يا توسعه توانمندى ارزى را با سه نوع توان اقتصادى بيان شود. 

شوود   )س(: يك راه اين است كه ضربها معنا شود نه يعنى سطرها در ستونها معنا شود بعد دوباره تطبيق داده

ه جدول را كامل كنيم يك راه ديگور ايون اسوت    تا معلوم گردد اينها درست است يا نه؟ و در مرحله بعد هم

با پذيرش ضريب خطا عناوين جدول كامل شوند و بعد مجددا  دقت صورت گيرد. چرا كه در سه جدول،  كه

عنوان سه تايى آن بدست آمده است. حاال به لحاظ صحت خود موضوع هر كودام داراى اولويوت اسوت     سه

 شود.  بحث

 گرفته است يا خير؟ )ج(: آيا در مورد آن بحث صورت 

رسود عنواوين كلوى بوه نسوبت بوا        )س(: اين م دار بحث شد كوه ت سويمبندى قبلوى منط وى بوه نظور موى       

همديگرهمخوانى دارند ولى در خصوص عناوين خُرد مثل عمومى، گروهى و فردى يا توسعه، كالن و خرد 
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جدول با خانوه ديگور موورد    يا سرعت،دقت و تأثير بحث نشده است همچنين هماهنگى عناوين هر خانه از 

مثال  بحث مالكيت كه در سه سطح عمومى، گروهى، فردى مطرح شد بوا عنواوين سواختار     دقت قرار نگرفته

 تنا رش روشن نشد تامعلوم شود و اين عناوين با همديگر همخوانى دارند يا نه؟ چون اصال  ضرب نشد. 

 كيفيت گزينش عناوين جدول ارزيابى صنعت  - 3

اند؟ و  اند و در اين جدول قرارگرفته نش اين عناوين چگونه بوده؟ اينها نوعا  از جدول جامعه آمدهكيفيت گزي

تناسوب   اند آيا قرار اسوت  اند و برخى نيامده يك بحث هم اين بود كه برخى از عناوين از جدول جامعه آمده

 د؟ مفاهيم با خود موضوع مالحظه شود يا عناوين را از جاى ديگرى بايد اخذ كر

)ج(: ابتدا بايد از جدول جامعه صرف نظر كرد و بايد گفت: به چه دليل عناوين اجتماعى، اقتصادى وصنعتى 

 همچنين عناوين مديريت، سود و تكنيك در اينجا ذكر شده است. 

 بررسى و تنظيم عناوين اصلى ارزيابى صنعت  - 4

 شند؟ يعنى جامع هر سه تا چيست؟با به عبارت ديگر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى به چه معنا مى

يعنى چرا اجتماع و اقتصاد و صنعت در ستون نوشته شد حال اينها اگر جمع شوند بوه چوه مفهوومى تل وى     

 شودچرا مديريت و سود و تكنيك را در سطر نوشتيد؟  مى

 اند  صنعت« ابعاد، عوامل يا سطوح»عناوين اجتماعى، اقتصادى، صنعتى،  - 4/1

باشد؟ در جدول ماتريسى باالى سر اجتماع، اقتصاد و صنعت ابعاد نوشته شوده آياواقعوا     ىو جمع آنها چه م

باشد كه  مى باشد؟ بُعد يعنى صفت، حال اجتماع صفت چه چيزى آنها ابعاد هستند؟ اجتماع بُعد چه چيزى مى

  باشد. توان از آن جدا كرد و نيز صنعت هم صفت آن مى باشد و نمى اقتصاد هم صفت آن مى

)س(: در آخرين بحث اجتماع را از جامعه جدا شد بيان گرديد هرگاه اجتماع مورد نظر باشود متغيرهوامورد   

 شود.  گيرد، هرگاه جامعه مورد توجه باشد وحدت كل در نظر گرفته مى دقت قرار مى
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 شود.  )ج(: اين چه ربطى به سئوال دارد؟ بعد به اين معناست كه حجم يك شأ با وزن آن بُعد مى

 باشند.  )س(: بُعد يك كل مى

باشند كه  مى )ج(: يعنى دو صفت يا سه صفت هستند. اين سه تا )اجتماع، اقتصاد و صنعت( صفت چه چيزى

 باالى آن ابُعاد نوشته شده است. 

 ستند. )س(: ابعاد جامعه ه

اسوت؟   )ج(: آيا صنعت بُعد جامعه است؟ آيا صنعت به عنوان بُعد يعنى به اصطالح سارى و جوارى در كول  

 توان با تصرف در مفهوم به عنوان بُعد استعمال كرد.  البته صنعت را مى

شود. يعنى با توجوه بوه ت سويم سياسوت،فرهن  و      )س(: صنعت جز زير مجموعه مفاهيم اقتصاد جامعه مى

 باشد.  اقتصاد، در بخش صنعت زير مجموعه اقتصاد مى

 )ج(: آيا صنعت جز عوامل است يا جز ابعاد؟ 

 )س(: احتمال دارد جز عوامل باشد. 

اد بُعد جامعه نيست؟ به چه دليل جز عوامول ذكرشوده   گردد مگر اقتص )ج(: حال يك اشكال به عوامل بر مى

 است؟ صنعت عوامل بوده است. 

 اش است.  )س(: اينجا اقتصاد به معناى اخص

چيوزى   توان ابعاد باالى آن نوشت. آنچه در درون و بيرون شأ هستند عوامل چوه  )ج(: بنابراين بيان ديگر نمى

تداخل در آن و صنعت را داخل داخل آن اخذ نشد آيااينها هستند؟ مگر جامعه حل ه بيرونى و اقتصاد حل ه م

 سه سطح هستند يا سه عامل؟ 

 )س(: سه سطح از يك موضوع هستند. 

 )ج(: پس عامل هم نيستند. حاال آيا بكار بردن صحيح است؟ سطوح چه چيزى است؟ 
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 )س(: هرگاه كلمه سطوح به كار برود يعنى سطوح يك كل و يك موضوع هستند. 

 عد آن موضوع چيست؟ )ج(: بُ

 )س(: چه بُعد و چه سطوح به كار برود موضوع خود جامعه است. 

 شود؟  )ج(: چه چيز جامعه اخذ مى

 تواند داراى سطح و هم داراى بُعد و هم داراى عوامل باشد.  )س(: خود جامعه هم مى

 عه هم نيست؟ توان باالى ابعاد و شاخصه، جامعه را نوشت يا ت سيمات جام )ج(: يعنى آيا مى

 )س(: در اينجا خود صنعت مد نظر است.

 اجتماع و اقتصاد سطوح حاكم بر روابط صنعتى   - 4/1/1

اگر خود صنعت مدنظر است آنگاه باالى ايندو چه چيزى بايود نوشوت توا بتووان زيور آن اجتمواع، اقتصواد        

 وصنعت نوشت؟ 

 توان نوشت  صنعت مى )س(: بُعد اجتماعى صنعت، بُعد اقتصادى صنعت و بُعد صنعتى

باشود و محويط محويط آن هوم اجتمواع اسوت. لوذا اينهوا را بوه           )ج(: شرايط محيطوى صونعت اقتصواد موى    

سطوحى براى مالحظه عوامل نسبت به صنعت بايد نگاه كرد. به عنووان عوامول درونويش بايود خوود       عنوان

باشد پس آيوا سوطوح    تماع مىصنعت رانوشت در عوامل محيطى، محيط اول آن، اقتصاد و محيط دوم آن اج

 صنعت بايد نوشت؟  ارزيابى

يوا   توان سطوح ارزيابى يا سطوح حاكم بر روابوط صونعتى   )س(: سطوحى كه مدنظر بود عوامل مؤثر بود. مى

 خود صنعت باشد. 

 )ج(: پس نوشتن ابعاد درست نيست. 

 توان نوشت. )س(: بله ابعاد نمى
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 مالحظه كرد تا بتوان نسبت آن را پيداكرد. )ج(: در هر سطحى بايد عوامل و سطح را 

 آقاى عليپور: اين سطوح، سطوح صنعت نيستند.

 توانند سطوح ارزيابى صنعت باشند نه خود صنعت. )ج(: آيا اين سطوح مى

اقتصواد   باشد، صنعت يك شرايط محيطى دارد كوه  )س(: سه دايره متداخل است. دايره داخلى آن صنعت مى

 باشد اجتماعى است.  ى ديگر كه حاكم بر هردو مىاست و يك شرايط محيط

 شود يا به خودش و محيطش؟  )ج(: حاال تعيين وضعيت صنعت به خودش تعريف مى

 )س(: حتما  به خودش و محيطش. 

 شود. در نهايت اگر سطوح ارزيابى نوشته شد، )ج(: در اين صورت حتما  كلمه ارزيابى آنرا شامل مى

در سطر جدول  براى مفاهيم مديريت، سود و تكنيك« شاخصه، متغير يا عوامل»بررسى صحت عناوين  - 4/2

آيا آن كلمه شاخصه درست به كار رفته است يا بايد آنجا را نيز تغيير داد؟ بيان شود موديريت، سوود،تكنيك    

 اين سه تا چه هستند؟ 

شاخصوه اجتمواعى، اقتصوادى و صونعتى مطورح       تورين  االسالم رضايى: به عنوان عوامترين و اصولى   ت حج

 شود، شاخصه نباشند.  شد.ممكن است بنا به مفاهيمى كه امروز به كار برده مى

 باشد؟  مى باشد. مديريت، سود، تكنيك وسيله تشخيص چه چيزى )ج(: شاخصه به معناى وسيله تشخيص مى

 است.  )س(: مديريت در بخش اول وسيله تشخيص تأثيرگذارى اجتماعى صنعت

)ج(: آيا عوامل مؤثر بر صنعت از نظر اجتماعى مديريت شد؟ عوامل اجتماعى يا اقتصادى از نظرتأثيرگذارى 

 بر صنعت، سود شد؟ 

 )س(: متغير اصلى ذكر شد و حتى عوامل هم بيان نشد.

 )ج(: آيا متغيرها، عوامل هستند؟ 
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 تواند باشد؟  )س(: متغير، عامل نيز مى

)ج(: هر متغيرى در يك مجموعه يعنى در يك مدل، آيا عامل در همان مدل نيست؟ پس با اين بيان آياجاى 

توان متغيرها يا عوامل را ذكر كورد پوس موديريت، عامول اجتمواعى، سوود، عامول اقتصوادى          ها مى شاخصه

 وتكنيك، عامل صنعتى شد. 

 رد؟ مهندس دانشمند: اگر چنين باشد آنگاه ضدش چه مفهومى دا

  ترين عنوان براى سطر جدول ارزيابى صنعت عوامل، جامع - 4/3

يوا   )ج(: عوامل روى هم ديگر چ در تأثير دارند؟ يعنى تعيّن عوامل آيا به صورت مست ل از هموديگر اسوت  

كننود،   گذارند بايود در عوين حاليكوه خودشوان را تعريوف موى       حتما  بر همديگر اثر دارند؟ اگر بر هم اثر مى

 يگيرى آثار و تبديل شدن اثرشان را به موضوع ديگر مشاهده شود. پ قدرت

 ترين عامل در اجتماع است.  )س(: پس مديريت اصلى

ترين عامل در صنعت است و هر چنود مثال اجتمواع    ترين عامل در اقتصاد و تكنيك اصلى )ج(: و سود اصلى

باشد انتخاب شد توابتوان   ل را كه باالترين مىسه تا عامل دارد اما سه تا عامل ذكر نشد. بلكه يكى از سه عام

مووديريت اجتموواعى، »موودل را سوواده درسووت كوورد حوواال ايوون عواموول و سووطوح در هووم ضوورب شوودند و  

، تكنيوك اجتمواعى،   «سود اجتماعى، سود اقتصوادى و سوود صونعتى   « »اقتصادى و مديريت صنعتى مديريت

 اينجا جدول از نظر كليات تدوين شده است؟  بدست آمده است. آيا تا« اقتصادى و تكنيك صنعتى تكنيك

ترين عامل دراقتصاد  ترين عامل اجتماعى است يا سود اصلى )س(: اين ابهام وجود دارد اينكه مديريت اصلى

ترين عامل صنعت است به اندازه كافى در اين قضيه بحث شده يا نه؟ كه االن درجدول بر  و يا تكنيك اصلى

 رود يا اينكه بگونه ديگر است؟  جلو مىترين عامل بحث  اساس اصلى
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)ج(: عنوان اصلى كلى جدول كه نسبت بين سطوح و عوامل چه عنوانى بايد باشود؟ يعنوى عوامول موؤثربر     

 صنعت و سطوح ارزيابى آن بيان شد 

 توان گفت: سطوح محيطى صنعت يا سطوح مؤثر بر صنعت وعوامل آن  )س(: چون صنعت محور است مى

 وان جامع كل جدول بر اساس مالحظه نسبت بين عوامل و سطوح تعيين عن - 4/4

 )ج(: آيا محورهاى ارزيابى صنعت نيستند؟ 

بايود   آقاى عليپور: يعنى اگر عنوان كل جدول ماتريسى محورهاى ارزيابى اجتماعى باشد حتما  پائين جودول 

را خوود صونعت در   عنوان اجتماعى بود حال سئوال اين اسوت اگور محورهواى ارزيوابى صونعتى اسوت چو       

 پائين جدول قرار دارد؟  رديف

)ج(: حتما  بايد به دو معنا به كار رفتوه باشود: از محورهواى ارزيوابى صونعت معنواى عوام مود نظور اسوت،           

توانند دخالت در ارزيابى داشته باشند نسبت به وضع صنعت اگر  عواملى به هر گونه و در هر سطحى مى كليه

ر كرده است صنعت به خمود يا به رونق كشيده شده است آن را نيز شامل بشود شد كه نظام سياسى تغيي گفته

نظام سياسى ابتدائا  موضوعش صنعت نيست تأثير سومش بر صنعت است. پس محور جدول يا نظام  با اينكه

 توان نوشت.  صنعت هم مى ارزيابى

جدول ديگر الزم نيست تاعنوان  )س(: آيابراى نظام ارزيابى صنعت با توجه به عوامل بيرونى و محيطى يك

 باشد.  صنعتى در رديف باال باشد و محورهاى ارزيابى صنعت با توجه به متغيرهاى درونى آن وجود داشته

تواند براى خودش يك جدولى پيدا كند. اول بايودمطلب بوه    )ج(: يكى از سطرها، بحث صنعت است كه مى

 يا محور بايد قرار بگيرد. « نظام ارزيابى صنعت» خوبى روشن بشود. مسئله اول عنوان جدول است آيا
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مهندس دانشمند: يك عنوانى بايد باشد نشوان بدهود كوه در حوال مالحظوه بيورون صونعت اسوت و درون         

يعنى اگر نظام ارزيابى صنعت است بايد مفهومى به آن اضافه شود كوه مفهووم داخلوى صونعت را      ;نيست آن

 ونش بررسى كند نه سطوح داخل خود صنعت باشد. ندهد،بلكه مفهومى كه صنعت را با بير

موورد   تر از خود صنعت است و لكن بدليل اينكه موضوعى بنام صونعت  )ج(: اول اينكه عوامل و سطوح عام

 توجه است. يعنى نامگذارى براى صنعت با محيطش است. 

 شود.  ل ذكر مىبندى متغيرها يا عوام االسالم رضايى: خود عوامل عام است. چون جدول طب ه ت حج

)ج(: كلمه محورها جاى كلمه كليات قرار گرفته است و كلموه ارزيوابى نيوز بوراى زموانى اسوت كوه قورار         

اساس قرار بگيرد يعنى، مفاهيم و تفاوت كلى تعاريف پايه زير ساخت ارزيوابى صونعت اگور مالحظوه      است

 مل بشود؟ گيرد. االن در اينجا شما چه چيزى بايد قرار بدهيد تا شا محورهايى قرار مى شود يك

 بندى مفاهيم زير ساختى صنعت يا مفاهيم حاكم بر صنعت بايد نوشته شود.  )س(: طب ه

آقاى عليپور: مفاهيم حاكم بور صونعت، مفواهيم داخلوى صونعت يعنوى اگور قورار باشود خوود صونعت بوه             

د متغيرهاى داخلى مورد بررسى قرار بگيرد درست نيست؟ مفواهيم زيور سواخت صونعت قاعودتا  بايو       عنوان

شوود يعنوى    باشند كه متغيرهاى داخلى صنعت را شامل شود. چون محيطهاى شامل آن نيز ذكور موى   مفاهيمى

 اجتماع واقتصاد دو تا محيط شامل بر صنعت است. 

 )ج(: نظام ارزيابى صنعت با مفاهيم زير ساخت چه فرقى دارد؟ 

شود، نسبت به مفاهيم زيرسواختى   تر است. وقتى نظام ارزيابى صنعت گفته مى االسالم رضايى: خاص تحج

 شود.  تر مى تر است ولى وقتى كلمه ارزيابى آمد خاص تر و مفاهيم زير ساختى عام صنعت خاص

توان از ن طه نظرجامعه نيز  )ج(: ارزيابى يعنى قرار است وضعيت صنعت ن د شود آيا وضعيت صنعت را مى

صونعتى   نيست، انگيزه نيسوت، عوامول توسوعه    ن د كرد؟ مثال  مالكيت در كشور سوسياليستى چون خصوصى
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منظوورى   شود اصال  براى چه ضعيف است. اين اجتماعى تعريف كردن صنعت است يعنى ارزيابى كه ذكر مى

 بحث اجتماع و اقتصاد مطرح شد؟ چرا عوامل صنعت داخل خود صنعت مورد بحث قرار نگرفت؟ 

تأثير  شود تا معلوم شود صنعت اصوال  از چه عواملى)س(: چون قرار بود متغيرهاى مؤثر بر صنعت شناسائى 

 پذيرد. البتوه بوا ايون توصويف محورهواى      پذيرد و يا اصال  تأثير نمى پذيرد و از چه عواملى كمتر تأثير مى مى

پوشوواند يعنووى وقتووى كووه محورهوواى ارزيووابى صوونعت ذكوور شوود، از   ارزيووابى صوونعت، عووام اسووت و مووى

تووان   د از محور اجتماعى، از محور اقتصادى و از محور خود صونعت موى  توان نگاه كر مختلفى مى محورهاى

 پوشاند.  آن عنوان قبلى دوباره اينجا را مى نگاه كرد. يعنى

 )ج(: محورها بهتر است يا نظام؟ 

 )س(: در نظام گويا تمام ابعاد مختلفش را مالحظه كرديم اما جامع آن را مالحظه نموديم 

 ت، آيا اصول ارزيابى قرار بگيرد. بهتر نيست؟ )ج(: محورها شبيه اصول اس

 )س(: اصول جز قواعد است ولى بر اين اساس قاعده نيست. 

)ج(: چرا، يوك اصول ايون اسوت كوه توأثيرات جامعوه را بور صونعت مالحظوه شوود و اال صونعت دچوار              

 شود.  مى مشكل

رهاست. كوه در آن مالكيوت،ثروت   آقاى عليپور: در اصول قاعدتا  بايد حكم ارائه شود اينجا در ح ي ت محو

 شود.  و...مالحظه مى

تووان   نموى  )ج(: به عبارت ديگر اصول به اضافه تعاريف تا احكام و در اينجا حداكثر تعاريفى ذكر شود. پس

 ل ب اصول به آنها داد. 

 تواند... )س(: يك محور هايى است كه در نهايت مى

 )ج(: به اصول منتهى بشود. 
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 شود.  االسالم رضايى: كه منجر به بدست آوردن قواعدى براى ارزيابى صنعت مى ت حج

 باشند و اال ممكن نبود اينگونه عناوين تنظيم شود.  )ج(: اين محورها حتما  برخاسته از يك اصولى مى

 بندى بدست آمده است.  )س(: بله يك اصولى حاكم بر اينها است كه اين نحوه طب ه

 شود؟  تر است. اما محورها را با نظام بايد م ايسه كرد چرا نظام رد مى زديك)ج(: پس محورها ن

آمده  )س(: وقتى نظام مالحظه شد كانّه صنعت در كليّه متغيرهايش قبال  مالحظه شده و جايگايش نيز بدست

طالق است. ولى االن بدليل اينكه اين جامع نگرى وجود ندارد و از طرفى يك محدوديتى هم داريوم، شوايدا  

 نظام بر آن زود باشد. 

نظام  شود بلكه، در جدول تركيب است كه به )ج(: يا به تعبير ديگر در جدول تجزيه ل ب نظام هرگز بيان نمى

رسد. بايد اين عناوين بهم اضافه شوند محصوالتش و منزلت آنها معرفى شود تا تركيب بدست بيايديعنى  مى

به نظام برسد. هرگاه بوه نظوام رسويد حتموا  معنواى ا)سولم )محكوم         ابتدأ در تحليل آن و آخر كار در تركيب

وهماهن  و به كمال رسيدن( است و حكم را نيز در درون خودش دارد. پوس بايود محورهوا نوشوته شوود.      

تووان نوشوت. يعنوى     نيز مى« توسعه صنعت»امامحورهاى ارزيابى صنعت يا يك كلمه ديگر بايد باشد؟ كلمه 

 باشد.  حظه مفهوم و عوامل و امثال آن مىمحورها الزمه مال اين

)س(: اگر چنانچه قرار نبود عوامل حاكم بر صونعت مالحظوه شوود بلكوه خوود صونعت موورد دقوت نظور          

 توان ذكر كرد.  قراربگيرد، باز در آنجا اطالق توسعه صنعت را مى

به توسعه اضوافه شوودباز   )ج(: يعنى توسعه اقتصاد، توسعه صنعت وجود دارند آنگاه اگر محورهاى ارزيابى 

 دهد. اما اگر توسعه قبل از ارزيابى ذكر شود آيا ممكن است؟  براحتى مفهوم توسعه صنعت را نمى

كند نه صونعت آنگواه ارزيوابى قطعوا       حتما  اگر قبل از توسعه ذكر شود، مفهوم خود ارزيابى گسترش پيدا مى

 تربر صنعت است.  شامل
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ايد قبول از صونعت، ذكور كورد، در نگورش موا معمووال  هور موضووعى را در          آقاى عليپور: كلمه توسعه را نب

 شود.  توسعه بررسى مى حال

 محورهاى توسعه ارزيابى صنعت عنوان كل جدول  -4/4/1

)ج(: كه خود ارزيابى نيز چنين است. اگر توسعه باالى ارزيابى قرار گيورد آنگواه طبيعوى اسوت كوه جامعوه       

هوايى كوه    گيورد. ارزيوابى   ون موضووع توسوعه، ارزيوابى كوردن قورار موى      شود چو  واقتصاد قابل مالحظه مى

اجتماعى نداشته باشد ارزيابى خرد هستند، و در اقتصاد صحيح است، ارزيوابى كوالن صونعت گفتوه      ارزيابى

شود. تاجامعه در بر بگيرد يعنى تحوالت سياسى را نيز شامل بشود. آنگاه صحيح اسوت محورهواى توسوعه    

 ته شود. صنعت گف ارزيابى

 مهندس دانشمند: محوريت بحث با ارزيابى است تا صنعت. 

 )ج(: احسنت! سامان دادن صنعت است. چون قرار بود صنعت سامان داده شود. 

خود صنعت در ح ي ت نيست، ساختار حاكمى كوه بور صونعت اسوت كوه وضوع آن بود اسوت قورار بوود           

محيط درست شود به عبارت ديگر، يك مدير كل كه مسئول وضيعت جامعه نيست، در هيئت وزيران  برايش

كننود او حوق حورف زدن نودارد ف وط مشوكالت كواريش را         حضورندارد وقتى كه درباره مالكيت بحث مى

ند به باالترگزارش بدهد. شخص وزير متولى ساماندهى صنعت است او صنعت را حتما  نبايود از ايون   توا مى

كند و  ديد كه چ در پول بايدباشد تا چند قلم كاال خريدارى شود، بر خالف االن كه وزير در جلسه بحث مى

تخصويص بدهيود تموام     ها الزم است هيئت وزيران اين م ودار ارز  براى فالن كارخانه گويد چون قطعات مى

هنرش هم اين است كه بتوانداز دولت دريافت وجوهى داشوته باشود و سوپس در تخصويص دادن و خورج      

كردنش نيز نظارت بكند كه خرج شودولى دنبال اين نيست كه وضعيت سياست و فرهن  چگونه است، در 

يد بتواند وضع جامعه را حاليكه در هيئت دولت حضور دارد،حضور در هيئت دولت معنايش اين است كه با
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نسبت به صنعت شناسائى كند يعنى اگروزير را مسئول ساماندهى صنعت باشد اين نيوز محورهواى ارزيوابى    

تواند كار كند. سپس پيشنهاد ساماندهى صنعت بر اساس  ابزارى نمى شود. وزير بدون چنين توسعه صنعت مى

 گردد.  اين ارزيابى و ارائه مى

آيدممكن  ها كه از ارزيابى بيرون مى  دم بر توسعه ارزيابى است زيرا يكى از اين نسخه)س(: يعنى ارزيابى م

 است موضوعش توسعه صنعت باشد. 

شوود   هاى ديگرش به وزيور از جملوه در اموور فرهنگوى ارائوه موى       )ج(: آنگاه توسعه صنعت حتما  با توصيه

واهيد اين كوار انجوام بگيورد، بايود در اموور      خ شود اينگونه حرف بزنيد و اگر مى درتوصيه به وزير گفته مى

خواهند قانون تصويب كنند اين حرفها زده شود به عبارت ديگر ارزيابى مربوو  بوه زموان     وقتى مى اقتصادى

شود وقتى ارائه شد بايد آقاى وزير در هيئت دولت در كليه جلسوات   بدنبال آن نسخه ارائه مى شناسايى است

را مالحظه كند و حرف بزند، دفاع كنود و پيشونهاد بدهود. اينكوه بوه وزيور       از موضع صنعت،بتواند مطلبش 

گويد از موضع صونعت مون در هموه جوا      بگويند اين حرف ديگرمربو  به شما نيست بى معناست بلكه مى

گيرند و تك توك   ساير وزار چنين است. اينكه مجموعه وزرأ در يك جا قرار مى حضور دارم كما اينكه براى

كنند تا كارشان را انجام بدهند، بدليل اين است كه كارهايشوان بوه هوم مربوو       نمى ور مراجعهبه رئيس جمه

 است. 

تعريوف   كند مفهوم شناخت هم با مفهوم )س(: با اين حساب مفهوم ارزيابى با مفهوم شناخت برابرى پيدا مى

صونعت   دول براى تعريفكند فعال  بحث راجع به تعريف يك چيزى به نام صنعت است. و ج برابرى پيدا مى

 است. 

شود   )ج(: براى تعريف وضع صنعت است كه تشخيص داده شود كه چگونه است بعد از اينكه تشخيص داده

توان كم و زياد كرد، چه وضوعى دارد. اگور شاخصوه عينوى داده      آنگاه بايد مالحظه كرد كه كجاهاى آنرا مى
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گيورد   ارى و...كليه كارها كه در كشور انجام مىشدو گفته شد كه در جامعه مشخص شود وضع ارز، قانونگذ

 يعنى بايد ناهنجاريهاى صنعت را از ن طه مختصات مختلف قابل مالحظه باشد.  ;است چگونه

 براى تعريف صنعت از جدول تعريف شروع نشد؟ ;)س(: چرا

شود  يل، و تركيب)ج(: ابتدأ يك مفاهيمى الزم است تا آن مفاهيم از صنعت اخذ شود و بعد آنها تجزيه، تحل

هاى الزم خودش را پيدا كرده باشد.حال  شود كه مفاهيم شاخصه و بعد در آخر وقتى وارد جدول تعريف مى

 شود.  اگر چنين باشد پس در اين صورت محورهاى توسعه ارزيابى صنعت مى

 گانه ارزيابى صنعت  9بررسى عناوين داخلى جدول  - 5

د هور كودام از ايون سوه توا عنووان توسوعه اختيوار، توانمنودى ارزى،          بحث از كليات آغاز شد تا اينجوا بايو  

 وقانونگذارى در زير بخشهاى سود، قرار بگيرد تا در مراحل بعدى بخشهاى زيرين آن مشخص بشود. 

 تشريح عناوين داخلى مالكيت، ثروت، تسخير در ستون مديريت  - 5/1

صونعتى   ثروت به توسعه، كالن و خرد و در خانوه  كه در اينجا مالكيت به مالكيت عمومى، گروهى و فردى و

خواهوديا   تايى از عنواوين ديگور موى    هم سرعت، دقت و تأثير بيان شد. آيا هر كدام از عناوين، يك دسته سه

شويم اگور تحليول    خير؟ و بعد از اضافه شدن عناوين سطر و ستون در جدول تجزيه وارد جدول تحليل مى

 شود.  شود و آنگاه نظام تعريف تمام مى ارد جدول تركيب يا تعريف مىبه خوبى خوب معنا شد بحث و هم

 تشريح عناوين داخلى توسعه اختيار بعنوان سود اجتماعى  - 5/2

اما عناوين توسعه اختيار، توانمندى، به اين معناسوت كوه سوود در جامعوه ايون اسوت كوه اختيوار و اقتودار          

ش، افزايش پيدا كند. همانطوريكه خسارت از موضع اجتماعى مرتبا افزايش پيدا كند، به اصطالح قدرت گزين

شوود و اختيوارات كشوور     است كه مرتبا  در انتخاب، محدوديت پيدا شود. مرتبا  جامعه به انزوا كشيده مى اين
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باشود.   درجامعه جهانى محدودتر گردد. اگر محدوديت اختيار افزايش كند به معناى خسارت يك جامعه موى 

 ه پيدا كند معناى سود را ميدهد. اگراختيار توسع

گيورى داشوته باشود،چه     توان گفت فرد عزت اجتماعى دارد؟ وقتى كه حق تصميم به بيان ديگر چه زمانى مى

توان گفوت فورد عوزت نودارد و از نظور سياسوى مستضوعف شوده اسوت وقتوى كوه در موورد او              موقع مى

نباشد يعنى محدويت در حضور، توسوعه در حضوور   بگيرند و او ملتزم به پذيرش باشد ولو به نفع او  تصميم

 توان سه زير بخش براى آن معين كرد؟  شود. چگونه مى مى اجتماعى

موديريت   االسالم رضايى: عين اين بحث در مبحث مالكيت نيز مطرح شده است. در آنجا چون بحوث  تحج

بته ممكن است در آنجااز يوك  گيرى و تصميم سازى در آنجا مطرح شد. ال اجتماعى مطرح بود. دقي ا  تصميم

بعد مالحظه شده و اينجا از بعد ديگرى مالحظه شود اگر اين چنوين باشود بوه لحواظ اينكوه در آنجوا بيوان        

شدجامعه يا اجتماع به عنوان عامل محيطى شامل، حاكم است پس همان مفهوم بايود در مفهووم سوود معنوا     

كنود بحوث از    عه وقتى اسوت كوه بوروز پيودا موى     گيرى يك جام شوديعنى اگر آنجا گفته شد كه حق تصميم

شود )واگذارى اختيار( اگر اين قبال  به عنوان يك عامل در سطح اجتماع بحوث شود، االن    مى مديريت جامعه

همان عامل قراراست مجددا  به عنوان سود بحث شود يعنى توأثيرش را در اقتصواد مالحظوه كنويم موديريت      

شود و االن در مورد سود نيز چنين كارى بايد انجام بگيرد يعنى:  مى گاهى ضرب دراجتماع، اقتصاد و صنعت

شود چون متغير اصلى و عامول اصولى در اقتصواد اسوت نوه       سود اجتماعى،سود اقتصادى و سود صنعتى مى

شود يك مفهوم اقتصادى باشود چورا    ديگر تأثير ندارد، حتما  بايد اين مفهوم كه انتخاب مى اينكه در بخشهاى

گيرى مورد بحث باشد بايد در بعود اجتمواعى از آن بحوث شوود ديگور نبايود در بعود         تصميم توسعهكه اگر 

شود آنگاه به توسوعه   شود و بيان مى بحث كرد يعنى گاهى سود توسعه مفهومى داده مى اقتصادى راجع به آن

 ت چيست؟ شود در اين صورت تفاوتش با بحث مالكي توسعه اختيار را نيز شامل مى ارزى نيست بلكه
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توورين  مهنوودس دانشوومند: اگوور مفهوووم سووود اجتموواعى را اضووافه شوودن مالكيووت قوورار دهوويم يعنووى اصوولى

اجتماعى در نظر گرفته شود و اضافه شدن آن نيز به عنوان سود اخذ شود لذا بجاى توسوعه اختيوار،    شاخصه

 مالكيت اخذ شود.  اضافه شدن

دى بيوان شوود بعود معلووم شوود هور يوك بوا چوه نرخوى           )ج(: مثال  توسعه مالكيت دولتى يا گروهى يا فر

بايدحركت كنند بعد بيان شود توسعه اختيار حتما  اين است كه مالكيت دولتى توسوعه پيودا كنود بايود نورخ      

رشد آن از مالكيت گروهى بيشتر باشد در مرتبه دوم مالكيت گروهى بايد توسوعه پيودا كنود بعود در      ضريب

و گفته شد كه فرضا  صنايع آزمايشگاهى بايد به دولت واگوذار شوود صونايع     اين مطلب بيان شد صنايع شبيه

توليدى در اختيارگروه و صنايع مصرفى در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد معنايش اين است كوه حاصول   

 شود.  شود يعنى هر چه اين مطلب جلوتر برود اقتدار جامعه آن بيشتر مى مى آن اقتدار اجتماعى

مالكيت حرف صحيحى است همانطور كه ثروت و تسخير در توسعه اختيوار بايدضورب   پس ضرب شدن با 

شود بنابراين توسعه اختيار موضوعا ، در موضوعا  بايد مست ال  خود اين مفهوم يك بخش داشته باشود. آقواى   

تيوار  كموى اخ  عليپور: اگر سود به معناى افزايش كمى در جريان تبديل اخذ شود و سود اجتماعى نيز افزايش

خوود   هايى كه بايد در نظور گرفتوه شوود در سوطح     ترين شاخصه در جريان تكامل اجتماعى باشد حتما  اصلى

ترين شاخصه است كه آيا سوداجتماعى  گيرى جامعه در سطح جهانى اصلى جامعه نيست يعنى قدرت تصميم

يوك   گيورى  صوميم بدست آمده است يا خير؟ يعنى بزرگترين شاخصه سود اجتماعى اين است كوه قودرت ت  

 كشور در سطح جهانى مشخص شود 

 المللى و ملى عناوين زيرين توسعه اختيار در سطح سود اجتماعى  جهانى، بين - 5/3

در مورد تعاريف قرار بود چه كارى انجوام بگيورد؟ حضوور در تعواريف جهوانى توا كجاسوت؟ يعنوى اگور          

المللى و ملّى نوشته شوود.   جهانى، بين»يك موضوع كمى اقتدار و توسعه اقتدار است بايد در م ياس  موضوع
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عوو  كنود ولوى     آنگاه بامالكيت خيلى فرق دارد. يعنى فرضا  كسى توانسته تعريوف تجوارت را در جهوان   

سلطه بر مال خاص عو  نشده است ولى حضورش در روابط اقتصادى حتموا  بهتور شوده     مالكيت به عنوان

 است. 

و  تووان جهوانى   االسالم رضايى: وقتى سود در اجتماع ضرب شود ديگر در م ابل سود اجتماعى نموى ت حج

 المللى و ملى را ذكر كرد،  بين

ر شد، اگر حضور كشور توانست مردم دنيا را در تعريف تجارت،تخصيص )ج(: اگر سود به معناى اختيار ذك

 نيروى انسانى قانع كند. 

 توان به توسعه اختيار معنا كرد.  )س(: مالكيت و مديريت را نيز مى

 شود.  شود ولى در بيرون جامعه توسعه اختيارمى آيد مالكيت مى )ج(: وقتى مديريت در داخل جامعه مى

اگر اجتماع است چرا مديريت اجتماعى، داخل جامعه است امّا در رابطه بوا سوودچرا   )س(: فرقش چيست؟ 

 گيرد؟  بيرون جامعه قرار مى

)ج(: اجتماع به مديريت و سود به اقتصاد تعريف شد، بايد يك تنا رى بين سطوح و عوامول عوالوه بوراين    

شوود   تنا ر مديريتى مالحظه جدول ايجاد شود ولى چون وجود ندارد ممكن است مطلب فراموش شود. اگر

اختيوار   آنگاه به معناى افزايش -نه مديريت آن  -مفهوم مالكيت است ولى اگر تنا ر اقتصادى مالحظه شود 

توانود تصوميم بگيورد؟ چوون كشوور       تعريف شود. به عبارت ديگر در سازمان اوپك چگونه كشوور موا موى   

ه محكووم شورايط بوازار هسوتيم و آمريكوا دسوتور       تواند هر تصميمى را بگيرد؟ يا اينكو  نفت هست مى مالك

 هد؟  مى

 گويند از لحاظ  آقاى عليپور: اصال  سود كشور در سطح جهانى كه مى

 گيريهاى جهانى افزايش كمى پيدا كند.  اجتماعى سود كرد غير از اين است كه توانمندى كشور در تصميم
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حورف   )ج(: يعنى چگونه بين مديريت و مالكيت در يك شركت تفكيك شد و بعد بيان گرديد كوه موديريت  

زند، اگر مالكيت تضعيف بشوود. فرضوا  كسوى كوه دربواره كليوه شوكرهايى كوه در دنيوا توليود            اصلى را مى

ن آمريكوا بوه   گيرد، الزم نيست مالك باشد ولى قدرت سياسى دارد توا تصوميم بگيورد. اال    شودتصميم مى مى

دهد شرايط بوازار   المللى مالك نفت نيست، اوپك مالك نفت است، ولى اجازه نمى شخصه از نظرح وق بين

گويد نفت بايد زياد استخراج كنند، روشن است كوه در   عرضه وت اضاى خودش را داشته باشد آمريكا مى -

يد نفت زياد استخراج كننود نهايوت   گو اينجا آمريكا ازموضع سياسى يعنى در ح ي ت از موضع اجتماعى مى

كنند، بالفاصله قيمت نفت به  المللى است، كشورهاى اوپك بيشتر استخراج مى منظور ازاجتماعى، جامعه بين

كند. ولى اگر، اين جرأت را داشته باشند و بگويند: ما نه ف ط استخراج  آيد و بازار افت مى پائين مى ضررشان

شود. پس قيمت مانند وزن طبيعى نيست  كنيم بالفاصله مالكيت شان بيشتر مى كمتر هم استخراج مى كنيم نمى

شود حجم مخصوص آن تابع فضاى طبيعى و جاذبه است بلكوه، قيموت آن توابع روابوط اجتمواعى       كه گفته

 باشد؟  اى است تا معلوم شود قيمت آن چ در مى رابطه است، در چه

باشود. آياذيول توسوعه اختيوارالزم      بر قيمت و نرخ سود مىالمللى، ملى فضاى حاكم  پس روابط جهانى، بين

مسلم  است عنوانى ذكر بشود كه معنايش اين باشد كه نرخ اقتصاد تابعى از توسعه اختيار است يا خير؟ آنچه

كنود بوه اضوافه     است، كشوورهاى توليود كننوده تكنولووژى، نورخ محصووالتى را كوه از نفوت درسوت موى          

 ;، سيصد برابر بيشتر از نرخ فعلى نفت است و اين سيصد برابر رقم بزرگى استاش هاى تمام شده هزينه كليه

خرد تا سيصد برابر امكان تسلط جديود را   فروشد و محصوالتى را مى هر بشكه نفتى را كه كشور ما مى يعنى

يوك  دار بيشتر ميدهد. به عبارت ديگر كشورهاى وارد كننده كاال، مصورف كننوده ثابوت     كشورهاى سرمايه به

كند و مرتبا  احتياجشان به اينكه هم مواد خام صادر كننود. و   كاالنيستند بلكه مرتبا  مصارفشان افزايش پيدا مى

دانشجويان نزد آنها تحصيل كنند يعنى در ح ي ت آنها را بپذيريم وقتى پذيرفتيم، سولطه آنهوا بور كشوور      هم
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اختيار كشوور تحوت سولطه بيشوتر آنهوا قورار       التزايد پذيرش و در ح ي ت  شود يعنى بصورت دايم بيشترمى

شوود آنگواه معلووم     گيرد. اگراين مسئله در جاى خودش بصورت آمارى و كمى و عدد و رقوم بيوان موى    مى

زنى كشورهاى وارد كننده تكنولوژى در بسترى كه آنها براى كشورها  فعاليتهاى سنجشى و گمانه شود حتى مى

تواند شروع  ونه نيست كه بشر مطل ا اختيار ندارد بشر ضد همه اينها مىشود البته اينگ كنندآغاز مى تعريف مى

خواهيم از يوك محويط سواخته     يعنى وقتى ما مى ;كند العملى حتما  اثر مى به فكر كردن كندولى محيط عكس

كنيم و اين محويط در   نجات پيدا كنيم به هر حال راه نجات را نسبت به اين محيط پيدا مى شده نامطلوب راه

طرح مسئله حضوردارد و حد اقل بايد پاسخگو به اين مطلب باشيم كه از دست اين معضل چگونوه نجوات   

 پيدا كنيم. 

 تشريح عناوين داخلى دومين خانه از متغير سود، در سطح اقتصادى  - 5/4

 توان سه شاخصه معين كرد يا خير؟  مطلب ديگر اينكه آيا براى توانمندى ارزى نيز مى

 ورى يا مزد سه عنوان داخلى براى نرخ افزايش در سطح سوداقتصادى   سرمايه، بهره ارز، - 5/4/1

مشخصوى   ورى در يك جامعه نرخ ورى است، نرخ بهره يك ارز داخلى وجود دارد كه در ح ي ت قيمت بهره

در گيرد؟ در اينجا مسوئله نورخ مزدكوارگر     شود احساس نياز و ارضأ مردم چگونه انجام مى است كه بيان مى

توان دو قيموت ديگرنيوز    باشد. آيا مى شود، پس اين قيمت بين كار و راندمان مى اقسام مختلف آن مطرح مى

باشد يعنى نورخ ارز اسوت و يوك قيموت      ذكر كرد؟ حتما  يك قيمت، قيمت جهانى و قيمت ارزى كشور مى

 ورى است يعنى مزد، يك قيمت هم بين اين دو وجود دارد.  قيمت بهره هم

 ليپور: قيمت سرمايه آقاى ع
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گيرد؟ يعنى فرضا  خود سرمايه يك نرخ رشددارد، ارز  )ج(: سئول همين جاست كه آيا قيمت سرمايه قرار مى

هم نرخ رشد دارد مزد هم نرخ رشد دارد آيا صحيح است اينگونه گفته بشود؟ سرمايه صورف نظور ازاينكوه    

 ود ثروتى كه هميشه امكان حركت دوم را ميدهد. اموال فرد يا گروه و يا دولت است سرمايه به معناى وج

گوذارى   سرمايه )س(: در آن دو پيش فر  وجود دارد: يكى تبديل و ديگرى بر هم افزايى يعنى حتما  در اين

 باشد.  است كه بر هم افزايى آن سود بانكى آن مى

يعنوى   ورى كند و سود بهوره  شود در سود سرمايه م دورات بايد افزايش پيدا )ج(: يعنى سود ملّى كه اصل مى

  ورى آيا صحيح است يا خير؟ سود در بخش اقتصادى، سه نوع سود اقتصادى است يعنى اگور از سوتون   بهره

نگاه شود اقتصادى است و از سطر هم بيائيد اقتصادى است. بجاى توانمندى ارزى بايود نورخ و نورخ سوود     

توان، نرخ رشد ارز، نورخ رشود    است آنگاه آيا مى رشدنوشته شود، ارز يكى از اقسام نرخ سود است كه ملى

ورى يا مزد را نوشت؟ اگر م دورات اضافه نشود صرف نظر از اينكه مال چه كسوى   سرمايه ونرخ رشد بهره

شود فعال  مورد بحث نيست، ممكون اسوت انگيوزه در سوطح      اى درست مى يام دورات با چه انگيزه -باشد 

براى آخرت كار كنند ولى به هر حال بايد م دورات افزايش پيدا كند م دور المللى الهى باشد و  بين-جهانى 

شود و مرتبا  رو بوه   افزايش پيداكند يعنى چه؟ يعنى آنچه را كه وسيله حركت است دوم در اقتصاد تبديل مى

گوينود  كند فوردا ب  اى كه امروز با بيل كار مى شود كاهش پيدا كند، يعنى ممكن نيست جامعه افزايش باشدنمى

زبانه آهنى آن از بين رفته است با چوب بايد كار كرد و هرگاه چوبها شكسوت و از بوين رفوت     اين بيل چون

بگوئيد حاال بايد بادست كار كرد البته ابزار تنها هم نيست، مجموعه م دورات است كوه حتموا  منوابع را نيوز     

ور جامعه بايد نرخ افزايش داشته باشد شود م دوركشور بايد كشف منابع جديد هم باشد يعنى م د شامل مى

 ورى آيا الزم است يا خير؟  ، سرمايه و بهره-نه نرخ سود -يا خير؟ نرخ افزايش ارز

 شود.  )س(: بله در ح ي ت معناى سود همين مى
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 شود.  )ج(: پس سود در اقتصاد به، نرخ افزايش معنا مى

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

بررسی مفهوم مديريت و سود صنعتی و تعيين زير بخش هاي هر كدامعنوان جلسه: 

 22جلسه 
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 .........................................................................................................  
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 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 تحليل از مديريت و سود صنعتى در جدول محورهاى توسعه ارزيابى صنعتعنوان جلسه: 

 23جلسه 

  فهرست مطالب

  ارزيابى صنعتتحليل از مديريت و سود صنعتى در جدول محورهاى توسعه 

 3      تبيين جابجائى عناوين جدول در آخرين ستون مديريت صنعتى وسود صنعتى - 1

 4      تحليل از سود صنعتى به تغيير در م ياس كارآمدى عينى - 2

 6      اختصاص داشتن مفهوم تغيير در م ياس عينى به مفهوم سود صنعتى - 2/1

 6      ين زير بخش آنتشريح مفهوم مديريت صنعتى و عناو - 3

 6      تفاوت مديريت سنّتى با مديريت صنعتى - 3/1

صونعتى در   سوازى كموى و كارآمودى موديريت     بندى و هماهن  كار آمدى مديريت سنتى در آدرس - 3/1/1

 7      تبديل نسبت و تناسب

 9      انسانى، ابزارى، امكانى عناوين زيربخش مديريت صنعتى - 3/2

 9      يت اجتماعى و اقتصادى همعر  مديريت صنعتىمدير - 3/2/1

 11      ريزى و اجرأ با انسانى، ابزارى و امكانى بررسى رابطه ت سيم سازماندهى، برنامه - 3/2/2

     طرح احتماالتى در تبين عنوان جامع براى زير بخشهاى موديريت صونعتى )انسوانى،ابزارى، امكوانى(     - 3/3

13 
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 14     به م دورات )احتمال اول( تبديل موانع - 3/3/1

 15     مدل تنظيم م دورات )احتمال دوم( - 3/3/2

     بهينه هماهنگى عنوان جامع مناسب براى انسانى، ابزارى، امكانى در مديريت صنعتى )احتمال سوم( - 3/3/3

 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تحضرت حجاستاد و مشاور عالى :  - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 ديندار  -كارشناسان طرح : آقايان: عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1379/2/4تاريخ جلسه: 

 34شماره جلسه : 

  مديريت صنعتىمكان جلسه : سازمان 

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 االسالم حسين نژاد تپياده كننده و ويراستار: حج

 االسالم رضائى  تعنوانگذار و كنترل نهائى: حج

 حروفچينى و صفحه آرايى: خانم رضوانى 

 1379/3/21تاريخ تنظيم:

 1379/3/21تاريخ نشر:



 لیبسمه تعا

 

  تبيين جابجائى عناوين جدول در آخرين ستون مديريت صنعتى وسود صنعتى - 1

محورهواى   اى كه در خدمتتان بوديم، در قسمت آخر جدول تجزيوه  االسالم رضايى: در آخرين جلسه ت حج

مسوئله سوود    توسعه ارزيابى صنعت، پيرامون دو عنوان بحث شد كه در هر كدام يك خالئى باقى ماند، يكوى 

بوود. در   آمد و ديگرى مسئله مديريت و موديريت صونعتى   عتى بود كه از اضافه سود به صنعتى بدست مىصن

عنووان   بحث مديريت صنعتى، انسان، ابزار، امكان بعنوان يك گمانه مطرح شد كه م سم جامعى براى اين سه

ه بوود، در  توأثير هوم كوه قوبال  در قسومت موديريت صونعتى قورار داده شود          مطرح نشد. سورعت، دقوت و  

 جديد تحت عنوان سود صنعتى قرار گرفت. بازنگرى

بعد از كامل كردن ايندو عنوان، يك سئوال از جلسه قبلى باقى ماند و آن اينكه در كل اين جدول، توجوه موا   

وصف است، يا عنوان خاص عينى؟ اگر توجه ما به وصف است، بايد كل جدول عناوينش وصوفى باشود.    به

ش آمد كه بعضى از عنواوين وصوفى نيسوتند، ماننود تكنيوك اجتمواعى كوه در بحوث         درآنجا يك اشكال پي

 بانك،سازمان برنامه و بنگاهها مطرح شد، اينها عنوان وصفى نبودند. 

بهر حال اين سئوال در جلسه قبلى پاسخ داده نشد و موكول به جلسه بعود شود، اموا اموروز دربواره سوتون       

ت روى ستون تكنيك دوباره دقت شود و آنرا بهينوه كنويم توا معلووم     كنيم، البته بهتر اس آخرجدول بحث مى

شود كه آياهمان عناوينى كه در آنجا ضرب شده و به يك عناوينى رسيديم، درسوت اسوت يوا خيور؟ فعوال       

شده، چهار عنوان مالكيت، ثروت در ستون مديريت ودر ستون سود عناوين توسعه اختيوار   عناوينى كه كامل

دبحث قرار گرفت. البته در اينجا هنوز بحث كامل نشده است، آنچه تحت عنوان موديريت  ونرخ افزايش مور

اش اين بود كه انسان، ابزار، امكان در آخرين خانه سوتون موديريت قورار     آمد، يك گمانه در مديريت صنعتى
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اموا عنووان    در سود صنعتى قرار گيرد، عنوان جامع آن تسخير قورار داده شود،  « وتأثير سرعت، دقت»بگيرد و 

 جامع انسان، امكان وابزارمشخص نشد. 

سئوالى كه در اينجا مطرح است راجع به بخش اول يعنى بخش مديريت صنعتى و همان بحث انسوان،ابزار،  

خوواهيم آنورا در خانوه موديريت      امكان است. چون انسان، ابزار و امكان يوك عنووان عوام اسوت و موا موى      

هم مى توان در بحث اجتماعى و هم در بحث اقتصادى قرار داد حال آيوا  قرار دهيم. اين سه عنوان را صنعتى

كنويم؟   اينجا باقيدخاص است يا باقيد عام؟ آيا اينجا اين سه عنوان را بعنوان عوامل در صونعت بررسوى موى   

در عناوين جدول جامعه هم آمده است. اگر در اينجا اين سه عنوان باقيد خاص آمده اسوت،   چون اين عنوان

اش تغيير يابد. البته چون عنووان جوامع بيرونوى آن روشون      عناوين هم متناسب با معناى خاص خود اين بايد

ايم. گاهى از كل بطرف جز مى آييم. گاهى هم عوامل مديريت  نيست، درت سيمات درونى دچار مشكل شده

صنعتى لحاظ موى شوود.    صنعتى راابتدأ مالحظه كرده ونسبت بين اينها يعنى انسان، ابزار، امكان در مديريت

عنوانها به لحاظ نسبت، عنوان مديريت است، اما براى اينكه قيد صنعت شود، نياز به خاصوتر شودن    البته اين

 دارد. 

 تحليل از سود صنعتى به تغيير در م ياس كارآمدى عينى  - 2

دقوت وتوأثير    االسالم والمسلمين حسينى: ابتدا نسبت به اين مسئله دقت كنويم كوه اگور موا سورعت،      تحج

هموان كارآمودى    رابعنوان سه متغير در سود صنعتى بشناسيم، آيا موى تووانيم بگووييم مفهووم سوود صونعتى      

و اينكه كارآمدى از يك سطح به سطح ديگرى برود، ايون سوود   « تغيير م ياس كارآمدى»است؟يعنى بگوييم 

دقوت كنيود    -ك افق باالتر برود هست. به عبارت ديگر بگوييم وقتى م ياس كارآمدى تكنولوژى از ي صنعت

اين مسئله مفهوم سود را در صنعت معين مى كند. فرضا  اگر صنعت  -خود كارآمدى بنفسه نيست  منظورمان

 تغيير كند
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 ومفهوم كميت صنعتى را عو  كند ... 

 )س(: محصولش، تغيير كمّى صنعت مى شود.

گوييد سال نورى، نسبت بين طيفهاى نورى و...اينهوا   مى)ج(: در اينجا شما يك كميتهايى داريد، فرضا  وقتى 

يك كميتهايى است. يعنى تغيير م ياس كارآمودى را بصوورت كمّوى بيوان موى كنيود و خوود كميوت بكوار          

شود، ولى نوع كميت عو  مى شود. فرضا  كميت را در برون مولكولها تا م يواس ميكرومتور بكوار     مى گرفته

ميلى متر است. اين بكاربردن كميّوت و رانودمان آن باعوث ايجواد سويلندرى       1111يك ميكرومتر  برند كه مى

ميكرومتر هست، شايد به انودازه قطور مولكولهواى روغنوى      7يا  5پيستون با پوسته سيلندر  شود كه فاصله مى

كار ريزند تا اين پيستون در شرايط تراكم واحتراق كار كند. اگر اين م ياس نباشد، اين  مى است كه در ماشين

يعنى اگرم ياس اندازه گيرى ما در برون مولكول و در سواختار بيرونوى و در تنظويم نظوامش      ;ممكن نيست

باشد وبگوييم سيلندررا با وجب اندازه گرفته در اينصورت معنا ندارد كوه بتووانيم بوا ايون م ياسوها      « وجب»

رى را درست كنيم. حتى با م ياس سيستم تراكم واحتراق ماشين رادرست كنيم، نهايت اينكه بتوانيم چرخ گا

متر هم اگر كار كنيد، ماشين قدرت الزم را نداشته و كار انجام  سانت هم اين كار ممكن نيست، بام ياس ميلى

اى سيلندر را تنظيم كنيم كوه نوه    توان بگونه شود. پس بايد در سطح ميكرومتركار شود، در اينصورت مى نمى

اندحركت كند و نه قدرت ماشين كم شود به اينكه قودرت تبوديل شوده    ماشين جام )قفل( كرده و روغن بتو

اينكه اين تبديل انرژى مهار شود. اين ميكرون در بيرون مولكول  بنزين به كربن، از سيلندر خارج شود، بدون

پيستون را تغيير دهيم، اين تغيير بوسيله م ياس، برول مولكوولى   هست، ولى اينكه بخواهيم خود فلز و پوسته

كمّ مطرح است، در كوانتوم هم كه منشور را در جلوى نور و  ممكن نيست، البته در درون مولكول هم مسئله

بريم، فرضا  شدت جريان برق يك ميله را ذوب مى كنود   دهيم و عمر فلز را باالمى شدت جريان برق قرار مى

كنويم و   طيفهواى آن نسوبت سونجى موى     كنيم و در مى كند، ما در اينجا نور را ت سيم و آنرا به اشعه تبديل مى
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دهيم، اين همان ميكرون است،اما ميكرونى كه روى منشور مودرج قورار دارد.    بين را هم روى آن قرار مى ذره

اى براسواس قواعود    ميكرون روى منشور مدرج غير از ميكرون روى آهن است، درمنشور مدرّج يك شيشوه 

شود اما در وصوف و در   بكار گرفته مى ست. در اينجا هم كميتنور، اين نور را به يك طيفهايى تجزيه كرده ا

 اثر بكار گرفته شده است نه در تجسد آن.

گوييم اگر نسبت طيفها اينگونه باشد، م اومت فلز آنگونه است،معنايش  بريم و مى هنگامى كه در اثر بكار مى

رود نه دراندازه  مّ در وصف بكار مىايم. در اينجا ك اين است كه كمّ را در موضوع سختى و سستى بكار برده

كه  برون مولكولى. اينكه ما كمّ را در وصف در نسبت بين آثار بكار ببريم، اين كمّ هست، امانه به معناى كمّى

دهويم.   رود. بله، حتما  سود كّم اسوت، ولوى م يواس كارآمودى را موا تغييور موى        در ساختار و تنظيم بكار مى

سرعت، دقت و تأثير را مى پوشاند، تغيير در م ياس كارآمدى، بوه تغييور كمّوى    اين،مفهوم كمّ است و مسئله 

شود م ياس، معناى كمّ در آن نهفته است، چون م ياس را كوه موورد دقوت     شود. وقتى گفته مى مى هم كشيده

يير م ياس شود كلمه تغيير كمّى را هم در اينجا قرار داد، اما كلمه تغ قرار دهيم.وسيله سنجيدن است، البته مى

 پوشاند. كيفى راهم مى وضعيت

  اختصاص داشتن مفهوم تغيير در م ياس عينى به مفهوم سود صنعتى - 2/1

اختصواص   شود، چرا اين به سود صونعتى  )س(: اين تغيير م ياس كارآمدى كه در حوزه مفهومى هم واقع مى

 شود. كند. يعنى چرا عنوان خاص سود صنعتى مى پيدا مى

مسوئله   م فلسفى نيز تغيير در م ياس هست، يعنى در پوشاندن مفاهيم، نه كارآمدى عينوى، ايون  )ج(: در مفاهي

عوو    هست. در روابط اجتماعى هم اين مسئله هست، اما در آنجايى كه ارتبا  شما با جهان با تغيير كمّوى 

 باشد. مى شود، آنجا آزمايشگاه صنعت مى
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شود، يعنوى بايود بگووييم تغييوردر      ه بر همه آنها اطالق مى)س(: عنوان تغيير در م ياس عنوان عامى است ك

 كارآمدى . 

گووييم ايون عوده توانسوتند يوك       )ج(: خير، تغيير در م ياس كارآمدى عينى در آنجوا نيسوت، در اينجوا موى    

جديد را در سرعت، دقت وتاثير تسخير كنند، توانستند تغيير در م ياس كارآمدى عينى را بدست گيرند،  منبع

توانيد با حذف كارآمدى، عنوان  به عبارت ديگر توانستند رابطه انسان و جهان را بدست گيرند. حاال مى يعنى

 گيرد. تغييرم ياس عينى را قرار دهيد كه اين برابر با م ياسهاى اجتماعى واقتصادى قرار مى

  تشريح مفهوم مديريت صنعتى و عناوين زير بخش آن - 3

صحيح است كه انسان، ابزار، امكان را در خانه مديريت صنعتى بكاربگيريم يوا   خواهيم ببينيم كه آيا حال مى

مديريت سنّتى  خير؟ ابتدا بايد ببينيم كه مديريت صنعتى چكار مى كند؟ براى بهتر مشخص شدن بايد ديد كه

 خواهد يك كار ديگرى را انجام دهد. كرد كه حال مديريت صنعتى مى چه كار مى

 سنّتى با مديريت صنعتى تفاوت مديريت  - 3/1

 مهندس دانشمند: شما مديريت صنعتى را در م ابل مديريت سنّتى خود صنعت قرار داديد؟ 

اوليه   دهيم تا يك ترجمه درست، مشخصى در ذهن ما باشد ويك تفاوت )ج(: بله، اين كار را ابتدائا  انجام مى

 را لحاظ كنيم تا بعدا  ببينيم كه چه زير بخشهايى دارد. 

)س(: به لحاظ دوتاى بااليى نبايد از اين زاويه صنعت نگاه كرد، چون مديريت اجتماعى، اجتماع رامديريت 

كنود. لوذا    موى  كند و مديريت اقتصادى، اقتصاد را مديريت كرده و مديريت صنعتى نيز صنعت را مديريت مى

 نبايد صنعتى را در م ابل سنّتى قراردهيم .

كردن يك شيب است، تا مرتبا  ارتكاز خود را نزديك نماييم. نه اينكه واقعا ايندو )ج(: اين كار ما براى درست 

دهيم تا معلوم شود درك موااز   م ابل هم باشند، بلكه براى اينكه ما با ترجمه آشنا بشويم اين كار را انجام مى
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نگونوه كوه   خواهيم مسئله اضافه شدن كلمه مديريت به صنعتى روشون شوود هما   ايندو اصطالح چيست؟ مى

 برديم.  درقسمت باال لفظ مديريت اقتصادى را بكار مى

توانيم  نمى كرد. چون شد واحيانا  حتى صنعت را نيز اداره مى در مديريت سنّتى، مسايل بصورت سنّتى اداره مى

است، منتهوا   بگوييم در قديم اصوال  صنعت وجود نداشته است، بهر حال تخت جمشيد محصول يك صنعت

 ت ساختمان سازى ومهندسى آن است . اهرام ثالثه محصول يك صنعت هستند .محصول صنع

باشوند از   صنايعى در قديم بوده كه بعضى از آنها در نوع خودشان نسبت به صنايع فعلى داراى امتيازاتى موى 

صنايع گرفته تا ساختن ابنيوه موذهبى ماننود مسواجد و كواخ سوالطين و يوا چيوزى ماننود ميودان ن وش             اين

اصفهان و... همه اينها محصول يك توليدات صنعتى بوده است و در بعضى جاها اين توليدات صونعتى   جهان

كارى بصورت كارگاهى بووده اسوت،    توان گفت كه هنر خاتم گرفته است. مى متمركز انجام مى ت ريبا  بصورت

در كول يوك   ساختن تخت جمشيد بصوورت كارگواهى انجوام گرفتوه، چوون در آنجوا        توان گفت كه اما نمى

شود. البته مديريت كار گواهى هوم يوك سوطح خُورد از موديريت اسوت و         مى هماهنگى و انسجامى مالحظه

اصفهان و امثال اينها يك كارهاى فكرى الزم دارد  هماهن  بودن ساختمان تخت جمشيدتا ميدان ن ش جهان

شوود كوه كوار     است . چون نمى شده باشد قطعا اينها بصورت متمركز انجام مى و نياز به يك نوع مهندسى مى

متمركز نباشد و عوامل هماهنگى در كارنباشد، اما در عين حال محصول كار بصورت هماهن  باشود. اينكوه   

عوامل توليد هماهن  بوده اسوت. البتوه ايون همواهنگى عوامول       محصول هماهن  باشد، نشانه اين است كه

هاى بزرگ كه داراى يوك نووع موديريت     فته تا جن شده است.لذا از ابنيه سازى گر بصورت سنّتى انجام مى

انجامد. اينها مطالب مهمى است و بايد نسبت  سال بطول مى 311تا  211بوده است مثال  جن  ايران و روم از

 توانيد بعنوان تفاوت ذكر كنيد و بگوييد. اى رامى به اينها دقت شود. چه مسئله
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صونعتى در   سوازى كموى و كارآمودى موديريت     و هماهن بندى  كار آمدى مديريت سنتى در آدرس - 3/1/1

 تبديل نسبت و تناسب 

« صونعتى » سوازى صونايع فعلوى    شوند، يعنى نوع هماهن  مديريت مى« صنعتى»صنايع فعلى به نوع مديريت 

رسود كوه    است؟ چه موضوعى در اين نوع مديريت هست كه در آن صنايع قديمى وجود نداشت؟ به نظرمى

مالحظه منتجوه   مند شود و به معادله رياضى تبديل شود و مسئول ها بايد قاعده ا به وصفه تبديل شدن اضافه

موضوعا  از كثرت  وصفها شويم و در آن توسعه را مالحظه نماييم. يعنى بايد موضوع اداره در سطوح مختلف

شوود   حفوظ  به وحدت تبديل شود يعنى موضوع اداره موضوعا  تبديل شود و همواهنگى در تبوديل موضووع   

اى كه ما بتوانيم علل ضعف منتجه را مشواهده كنويم توا ببينويم ايون مطلوب ناشوى از كجواى مضواف           بگونه

باشد. اگر اين مسئله را در تعريف مديريت صونعتى بدسوت آوريوم خووب اسوت. مسوئله        ها مى اليه ومضاف

نسبت و تناسوب بورويم،   كيفيت وتبديل موضوع، مهم است، آنگاه مجبوريم از مفهوم برابرى به مفهوم  تبديل

تووانيم بگووييم كوه شاخصوه اصولى در موديريت        سوازى كمّوى كوافى نيسوت موى      ديگرجمع كمّى هماهن 

 سازى كمّى است ولو كار كمّى در حدّ ساختن يك شهر باشد. هماهن  سنّتى

كه هاى بسويار شوديد داشوتند    بندى كمّى را خوب انجام دهد. تمحض بايست بتواند آدرس متفكر در آنجا مى

عجيبى  ها نيز رياضتهاى شد. براى تهيؤ جسمى اين تمحض دانان اسالمى هم مشاهده مى گاهى در بين رياضى

آن -توان آورد كه اين رياضتها براى خدا بوده است، بلكوه هنوديها هوم     كشيدند، البته هيچ دليلى هم نمى مى

. ايون رياضوت يوك تمورين     كشويدند  بوراى يوادگيرى رياضوى، رياضوت موى      -دسته كه مسلمان هم نبودند 

آمادگى جسمى بود تا بتوانند زمان تمحض و زمان تمركز ذهنى در سنجش را باال ببرند يا ميوزان دقوت    براى

خوابيدند، كم كوم ايون    خوردند و كم مى خود را باالببرند و ب ول عوام بتوانند در كارشان محو شوند. كم مى

نشستند و مرتبا  كميات را مالحظوه   برد، آنگاه مى را باال مى تمركز طوالنى استعدادهاى هوشى رياضت به دليل
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كنيد كه كميت، مالحظه برابرى است و نسبت و تناسب يك مسئله ديگرى است تازه نسبت  دقت -كردند  مى

اش تغيير كند يك حرف ديگرى است، يعنوى سوه دسوته موضووع      و تناسب درموضوعاتى كه نوع موضوعى

يعنى موضوعات تبديل وحودت   ;موضوعات منتجه - 3موضوعات وصف  - 2موضوعات اضافه - 1داريم. 

رسيدند و يك كارهوايى را بوا كميوات     بهر حال آن عده به يكسرى مطالب مى -به كثرت وكثرت به وحدت 

بندى.ولى امروزه كيفيوات   كردند، اما در حدّ آدرس بندى مى كردند، البته كيفيات را هم طب ه مى منظم هماهن 

ها نيز الزم نيست.شوما يوك قواعودى پيودا      شود، ديگر آن رياضتها وتمحض شوند، وقتى تبديل مى تبديل مى

دهد.شوايد بگوييود چورا     كند و آن راندمان را خيلى بهتر تحويل موى  كنيد كه يك مجموعه انسانى كار مى مى

 و كنيد، لذا ابزارهاى فكر گويم شما تغيير را آسيب شناسى مى دهد؟ مى تحويل مى« بهتر»

ابزارهاى گردش ارتبا  اينها را بهم، در دست داريد، يعنى از كميتهاى افراد يوك كيفيتهوايى بنوام سوازمان و     

سازيد كه اين موضووعا  از قبيول موديريت سونّتى نيسوت، بهينوه سوازمان، توسوعه سوازمان،           سازمان مى بهينه

 جديدى است. مسايل

 ريت صنعتى انسانى، ابزارى، امكانى عناوين زيربخش مدي - 3/2

در اينصورت مهمتورين سوؤال ايون اسوت كوه ايون فعول و انفعواالت موديريت صونعتى در چوه چيزهوايى             

مديريت م دورات  ;گوييم در انسان، امكان و ابزار هست. حال بايد ببينيم كه آيا بهتر نيست بگوييم است؟مى

ح كرديم، اين از چيزهايى اسوت  انسانى،ابزارى، امكانى در حل موانع توسعه؟واگر مديريت م دورات را مطر

گيورد. يوا اينكوه موا يوك شوركت و        كه در مالكيت عمومى، گروهى و فردى ياتوسعه، كالن و خرد قرار مى

مصرف كار كند، بايد اداره شود. نظر مديريت صونعتى بوه    صنعت داريم كه چه در توليد يا توزيع و يا الگوى

 نيز انسان، بعنوان يك م دوراست، به ابزار و امكان
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كند. البته شايد شما بگوييد ما يك مباحوث ارزشوى هوم داريوم. اموا در اينجوا بوه         بعنوان يك م دور نظر مى

گويند فرمايشات شما محترم است، اما ما در اين مسئله با م دور چگونه رفتوار كنويم؟ و چوه نسوبتى      شمامى

 باشيم؟  توان چنين بحثى در اينجا داشته م دورات برقرار نماييم؟ آيا مى بين

خواسوتم راجوع بوه مسوئله      اى نسبت به مسئله تبوديل كيفوى در ذهونم بوود كوه موى       آقاى عليپور: يك قرينه

سوازى آقواى اسوميت، هور كوارگرى       تكوّن مديريت صنعتى عر  كنم و آن اينكه در كارگاه سونجاق  تاريخ

ر انجام شد تا هور كسوى   ساخت، اما وقتى ت سيم كا عدد سنجاق مى 16كرد و روزى  كار مى بصورت انفرادى

يعنى اساسوا  م يواس    ;شود يك قسمت از كار راانجام دهد، ديدند كه در روز چند هزار تا سنجاق درست مى

هركارى قسمتى از كار چند هزار سنجاق روزانه انجام ميشد. به عبوارت ديگور بوا يوك      عو  شد و به ازاى

 انجام شد. اى ، چنين تحّولى اينگونه ت سيم كار اوليه وسازماندهى

 مديريت اجتماعى و اقتصادى همعر  مديريت صنعتى  - 3/2/1

)ج(: اين مسئله را تنها از جهت ت ريب به ذهن عور  كوردم توا ببينويم موديريت صوعنتى بوه چوه چيوزى          

شود، اما همعر  مديريت صنعتى، مديريت سنّتى نيست، بلكوه همعور  آن موديريت اقتصوادى      مى اطالق

 تدا بايد ببينيم كه تل ى ما از مديريت صنعتى چيست؟باشد. اب واجتماعى مى

كنم يكسرى اسوتانداردهايى وجوود دارد كوه اينهوا تعريوف شوده و در عوين حوال تغييور           )س(: من فكر مى

كند. ما در مديريت صنعتى سازماندهى، برنامه ريزى، اجرا و ازريابى اجرا و مجددا  تغيير سوازماندهى،   مى هم

 ريزى و اجرأ را خواهيم داشت.  برنامه

فعول   اگر توجه به فعل آن داشته باشيم، يعنى مديريت صنعتى بعنووان به عبارت ديگر ما در مديريت صنعتى 

موضوعا  )مديريت صنعتى موضوعا ( مورد توجه قرار گيرد، مسئله سازماندهى، برنامه ريزى، اجرا وارزيابى و 

ر نووعى د  كنترل و مجددا  سازماندهى، برنامه ريزى، اجرا و ارزيابى و كنترل برقرار است، اين گردش شايد به
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مشخصه بارز  دانم كه مديريت صنعتى باشد. البته من نتوانستم همه اينرا دقي ا  در سه آيتم خالصه كنم، ولى مى

ملموسوتر از   يك مدير صنعتى در م ابل مدير سنّتى و در دايره وسطى كه مدير اقتصادى است ما بايود خيلوى  

 خاص صنعت داشته باشد. ها تخصيص به موضوع  مدير اقتصادى اينرا بيان كنيم و تا مشخصه

 ريزى و اجرأ با انسانى، ابزارى و امكانى  بررسى رابطه ت سيم سازماندهى، برنامه - 3/2/2

بيورون   ريزى، يعنى عمل سازمان نسوبت بوه   تواند مرتبا  سازماندهى را بهتر كند و برنامه )ج(: مدير صنعتى مى

كند، لذا كار عملوى وعينوى    ت را معين مىمشخصتر وروشنتر شود. اجرا و گردش عمليات تخصيص م دورا

 براى حل محيط بهتر انجام مى گيرد.

 گردد. )س(: يعنى ارزيابى و كنترل ميشود و دوباره سيكل بر مى

يعنى براى اينكه ببينيم اجرا خوب انجام گرفته يا خير؟كنتورل   ;)ج(: از خصوصيات بخش اجرا، كنترل است

باشود. اينهوا    ريوزى و اجورا موى    ركون اول، مسوئله سوازماندهى برناموه     دهيم. اموا سوه   و ارزيابى را انجام مى

همديگر هستند، آيا كال  اينها م دورات ما در حل موانع نيستند كوه موضووعش انسوان، ابوزار و امكوان       قسيم

 باشد. مى

 ريزى و اجرا م دورى است كه موضوعش انسان، امكان و ابزار است؟  )س(: يعنى سازماندهى، برنامه

اين سه مسوئله در ذهنتوان باشود كوه در موديريت هسوت. حوال اگور مون سوئوال كونم كوه رانودمان               )ج(:

 چيست؟ چون اين سه تا يك منتجه دارد.  مديريت

 فرماييد. )س(: كالم سه تا را مى

اش روشن شود تا مااينهوا   ريزى و اجرا يك عالمت زدم كه بايد اينها منتجه )ج(: در م ابل سازماندهى، برنامه

 به اثرشان تعريف كنيم.را 
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دارد،  )س(: منتجه عبارتست از كار سازمانى يا توليد سازمانى، اين منتجه تفاوت اساسى با منتجه كوار فوردى  

 همانطوريكه در مورد كارگاه آدام اسميت عر  كردم.

برناموه و  فرماييد گوييد در كارگاه آدام اسميت سازماندهى عو  شد، راندمان باال رفت. بعد مى )ج(: شما مى

روى هم  است. من اين مطلب شما را قبول دارم، اما سئوال من اين است كه آيا منتجه اين سه اجرا هم اينگونه

حل موانع بوسيله م دورات نيست؟ يعنى من سازماندهى، برنامه ريزى و اجرا را در يك مجموعوه قوراردادم   

 دادم .  كه جلويش يك عالمت منتجه زدم، بعد منتجه را حل موانع قرار

معنايش اين است كه مانع تنها يكسرى مسايل طبيعى يا اجتماعى نيست، بلكه ما موانع زيادى داريم. اين سه 

 شود. كنند و مانع خواه مادى يا معنوى باشد، مانع به م دور تبديل مى تاخوب كار مى

تسوت از تبوديل موانوع    كورديم كوه برناموه عبار    مهندس دانشمند: ما اينرا در تعريف خوود برناموه بيوان موى    

 م دورات.  به

 )ج(: در آنجامى گفتيم تخصيص م دورات براى حل موانع . 

 )س(: خود برنامه تبديل موانع به م دورات بود. 

 شود. )ج(: اين كار يك سازماندهى واجرا دارد يك نتيجه هم دارد كه بايد بفرماييد نتيجه اش چه مى

 تيجه است. االسالم رضايى:افزايش راندامان ن ت حج

 مهندس دانشمند: كار آمدى نتيجه است.

 ميباشد.  رسد كار آمدى در تبديل موانع به م دورات )ج(: كار آمدى در چه چيزى منظوراست؟ به نظر مى

 تواند قيد صنعتى داشته باشد. االسالم رضايى:اين مى ت حج

 خواهيم ببينيم كه آيا برويم. مىخواهيم به سراغ بحث صنعت  )ج(: ما فعال  در م دمه كار هستيم و نمى
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در جريان توسعه مسئله تبديل موانع به م دورات راندمان نهايى اسوت. فور  كنيود كوه بيسوكويت توليود       

 شود؟ گوييم اگر انسان بيسكويت را نداشته باشد، چه مى ما مى شود، مى

 شود. آقاى عليپور: يك نيازش، پاسخ داده نمى

 شود؟  خ داده نشود، چه مىهاى نيازش پاس )ج(: اگر زنجيره

 افتد. مهندس دانشمند: از تكاملش يك مرحله ع ب مى

شوود شوما قطعوا  بوا      اش موى  اش را جواب ندهيد، اين موانع حيوات و زنودگى    )ج(: اگر كل نيازهاى زندگى

مسئله روبرو هستيد كه چگونه تخصيص بدهم تا چه چيزى توليد شود تا در پايان نيواز ارضوأ شوود. در     اين

تكامل نيازمندى، مسئله ارضا و نياز با موانعى روبرو است كه ديگر شما در اينجوا موانوع را بصوورت     يانجر

كنيود. بعنووان مثوال موانع توليود       كنيد. موانع توسعه را هرگز بصوورت خورد مالحظوه نموى     نمى خُرد تعريف

باشد. اگور   اييهاى مواد مىهاى ابزارى و نارس هاى محيطى، نارسايى خُرد، همان مزاحمت بيسكويت در جريان

گذارند  گويد محيط ناامن است و نمى از توليدكننده بپرسيدكه شما در توليد بيسكويت چه موانعى داريد؟ مى

كه من كار كنم، ابزار كارمن مستهلك شده است و هر روز اذيت مى كند. مواد كارخانه ما مواد خوبى نيست 

صورت ايشان در حال بيان موانع در سطح خرد است . اموا اگور   دهد. در اين  نمى و تركيب درستى را تحويل

گوييد اگور نيوروى    شوند. بلكه مى كرديد، ديگر اينها جزو موانع محسوب نمى كلمه موانع را به توسعه اضافه

خودش جزو موانع است. كليه چيزهايى كه لووازم وصوفى اسوت، بعنووان      سواد باشد، اين انسانى كارخانه بى

گويم اين خود، موانع   باشد، مى گوييد اخالق اينها، اخالق فردى مى قابل مالحظه است. مثال مى م دور يا مانع

باشد. شايد گفته  گويم اين هم مانع توسعه مى توسعه است. شايد بگوييد افكار )منطق(اينها انتزاعى است، مى

شان،  گوييد ساختار ابزارى . مىباشد گويم اين هم مانع توسعه مى شود كه رفتار اينها يك رفتار فردى است،مى

 گويم اين نيز مانع توسعه خواهد بود. باشد. مى ابزارهايى است كه ف ط با كار فردى سازگارمى
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 است. گويم اين از موانع توسعه دهد، مى شايد بگوييد ساختارهاى اجتماعى اينها، افراد را بهم ارتبا  نمى

تووانيم در   وحدت و كثرت تبديل وصفها است. آيا موى راجع به مفهوم توسعه بصورت كلى عر  كردم كه 

توسعه، موانع و م دورات را روبروى هم قرار دهيم يا خير؟ يعنى براى انت ال از يك مرحله از توسعه  جريان

 ديگرى از توسعه و براى حل شدن روابط قبلى به روابط ديگر م دور و مانع چيست؟ به مرحله

بوه   ر كيفيت و به عبارت ديگرى ايجاد يك نيازمندى جديد، اولوين سوؤالى كوه   آقاى عليپور: قاعدتا  براى تغيي

نيازهاست.  شود كه در مديريت صنعتى به دنبالش خواهيم گشت، يافتن فرصتهايى براى ارتفاع ذهن متبادر مى

 يعنى در اولين گام به دنبال م دورات ابتدايى براى برطرف كردن ...

در يك  شود. شما هميشه شود، حتى كم هم نمى مسئله هيچ گاه تعطيل نمى)ج(: هميشه م دورات داريم. اين 

 وضعيت هستيد كه وضعيت شما حاوى م دورات است.

حول   به دنبوال « ريزى و اجرا سازماندهى، برنامه»فرماييد كه آيا  )س(: پس چرا در اولين گام اين سئوال را مى

 موانع است.

ها به دنبال حل موانوع اسوت. دقوت كنيود ايون در صوورتى اسوت        )ج(: اگر موضوع را توسعه قرار دهيد، اين

 توسعه را موضوع قرار دهيد. كه

 )س(: مگر توسعه ارضأ نيازمندى جديد نيست.

« شدن» كنيد به فكر نمى« بودن»)ج(: منظور توسعه نيازمنديها است، نه ارضأ نيازمنديهاى موجود در توسعه به 

چيزى كه  گوييد بايد از آن كنيد، گاهى مى بهينه آناليز سيستم را مطرح مى كنيد . وقتى مسئله نيازمنديها فكر مى

گوييد بايد آنچه را كه دارم، توسعه بيابد. اگر موضوع موانع وموضووع    داريم بهتر استفاده كنيم. گاهى هم مى

توسوعه  آيد كه اگر به اصطالح كالن يا م دور را به اصطالح خُرد اضافه نماييم، يك ليست خاصى بدست مى

گووييم   آيد. اگر موضوع توسعه را نيازمنديها قراردهيم،مى اضافه نماييم، دو ليست متفاوت ديگرى بدست مى
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داريد كه  جريان تكامل بمعناى توسعه نيازمنديها است. طبيعتا  در جريان تكامل هميشه يك م دور و وضعيت

. كليه ساختارها موانع اسوت. بايوداين   براى گذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر حتما  دچار موانعى هستيد

« ارزشوى، فكورى و عينوى   »مسئله را دقت كنيد كوه هويچ سواختارى نيسوت كوه موانع نباشود. سواختارهاى         

اعتبار ، تعيّن ، »گوييم چون ساختارها يك نحوه  مانع هستند. شايد بگوييد چرا اينها مانع هستند؟ مى اجتماعى

را. اگر بوا ايون   « شدن»دهد نه  را نتيجه مى« بودن»الزام مى كنند كه را « ارزش ،توزيع قدرت ، اطالع وثروت

توسوعه باشود، آنگواه    « ريوزى و اجورا   سازماندهى، برناموه »گوييم هر گاه موضوع  نگاه كنيد، مى ديد به مسئله

شود.بحث مديريت صنعتى توسعه، غير از مديريت صونعتى، بشوكل    توسعه موضوع شما مى مديريت صنعتى

باشد. حوال موا در    است. موضوع بحث ما، مديريت صنعتى صنعت مى صنعت، اقتصاد و جامعهدرونى بحث 

گوييد در انسان  بينيد؟ مى كنيم كه م دورات را در چه مى دهيم. سئوال مى اين بحث يك تغيير ديگرى هم مى

هست كه مسوئله   فر  بينيد براى صنعت هم قابل ها مى گوييم اگر م دور و مانع را در اين ، امكان ، ابزار. مى

 م دورات و موانع صنعت را در توسعه صنعت بررسى نماييم.

 طرح احتماالتى در تبين عنوان جامع براى زير بخشهاى مديريت صنعتى )انسانى،ابزارى، امكانى( - 3/3

تبوديل   توانيم در اينجا )خانه مديريت صونعتى( مسوئله   پرسم كه بنابراين بيان، آيا ما مى من از اعضأ جلسه مى

تغييور   م دورات انسانى، امكانى و ابزارى را بنويسيم؟ يا توسعه م دورات را بنويسيم؟ البتوه شوايد اصوطالح   

شود م دورات  رامورد  مى -بدون توجه به اضافه  -كنم، آيا  م دورات بهتر باشد؟ از زاويه ديگرى سئوال مى

 بحث قرار داد؟

 باشد. بحث كرديم كه م دور بعنوان يك عنوان عام مىاالسالم رضايى: قبال  هم اين مسئله را  تحج

 باشد. )ج(: بله انسان هم در اينجا بعنوان يك م دور مى

 )س(: حتى ثروت هم يك م دوراست.
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 )ج(: اطالع هم يك م دور است.

 شود. آيد و به اصطالح مديريت صنعتى صنعت مى )س(: وقتى به بحث صنعت مى

 )احتمال اول( تبديل موانع به م دورات  - 3/3/1

تبديل  توانيم بگوييم م دور و موانع صنعتى شود آيا بصورت عام مى )ج(: به م دور و موانع صنعتى تبديل مى

 باشد؟ يا بگوييم تغيير موانع به م دورات .  موانع به م دورات انسانى، امكانى و ابزارى مى

بود، مثال  مفهوم مالكيت يوا ثوروت بوودوقتى    ها را نداشتيم و مسئله راحتر  )س(: در بحث قبلى ما اين اضافه

گيرد؟ اگر خود تبوديل باشود،همين    گوييم مديريت صنعتى صنعت آيا عنوان تبديل در م ابل اين قرار مى مى

 كند. مسئله جا پيدا مى

 باشد. )ج(: اساسا  صنعت تبديل موضوع مى

 )س(: اگر تبديل شد، الزم نيست كه ما م دورات را ذكر كنيم. 

كنم توا موانوع راحول     توانيد بگوييد من تنها م دورات را مديريت مى توانيد بگوييد تبديل نباشد. مى مى)ج(: 

 نمايم.

 كنيم.  )س(: مانند بحث فوق كه بگوييم در اقتصاد، ثروت را مديريت مى

 دهيم. )ج(: بله، در اقتصاد، مديريت ثروت را انجام مى

بيورون   كنيم ، از آن مفهوم موديريت صونعتى   يريت اقتصادى مىمهندس دانشمند: اگر ما بگوييم صنعت را مد

 آيد. يعنى از لفظ باال استفاده كنيم.  نمى

 بريم... )ج(: البته با لحاظ معناى ديگرى شايد بشود، چون گاهى اقتصاد را در مفهوم كالن آن بكار مى

كنيم،  مى امعه را مديريت اقتصادىكنيم، يعنى اقتصاد ج )س(: خير، با همان مفهومى كه اقتصاد را مديريت مى

 خود صنعت بخشى از اقتصاد است. 
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تووان در چنودجا    گويم مفهوم اقتصادى را موى  كنيم، مى گوييد صنعت را مديريت اقتصادى مى )ج(: اينكه مى

بكار گرفت كه در هر جا به يك معنا باشد. مون در اصول ايون مطلوب اشوكالى نموى بيونم، اموا آيوا اينكوه           

 كند ... جوبى صنعتى مى يت صنعتى، مديريتى اقتصادى است و مديريتى است كه صرفهمدير بگوييم

گيريم، اگر همان مسئله رابخواهيم  )س(: يعنى همان معنايى كه ما در مديريت اقتصادى درباره ثروت بكار مى

 آوريم، به نظر من پاسخگو خواهد بود.  در صنعت بكار ببريم و به صنعت تعميم دهيم. چيزى كم نمى

 است. خود صنعت بنفسه شود؟ منظورم )ج(: آيا صنعت در اينجا بصورت خرد، كالن يا توسعه مالحظه مى

توسوعه،  » گفتيم بايد مديريت اقتصادى ثوروت در سوطح   )س(: در سطح توسعه است. در بخش اقتصادى مى

 انجام شود.« كالن و خُرد

آن  كنيد يا از موضوع اقتصواد بوه    )ج(: آيا اينكه مى گوييد مديريت اقتصادى، از زاويه صنعت آنرا مالحظه مى

دهيد، يك ن طه مختصات اقتصاد و ديگر صنعت باشد. آياصنعت  نگريد؟ يعنى دو ن طه مختصات قرار مى مى

گوويم ومسوئله    قودرت را موى   نگريد يا از مختصات خود صنعت؟ اينكه من مسئله را از مختصات اقتصاد مى

كنم، م دور و مانع قابليت اضافه شدن به جامعه، به اقتصاد يوا صونعت دارد.موثال      م دور و مانع را مطرح مى

 كنيم تا وقتى يك چراغ روشن شد، سه كار ديگر را هم انجام دهد.  توليد را بهينه مى

ر را انجام دهد. البتوه شوايد ايون زود تل وى بوه      توانست اين كا گوييم اين قبال  داراى يك مانع بود و نمى مى

نشود، چون در تل ى به مانع بايد مفهوم م دور و مانع را از شكل خُرد تغيير دهيد توا بگوييود كارآمودى     مانع

 پيدايش قدرت در م ابل مانع است. برتر معناى

صونعتى   بل تعميم به موديريت كنم از جهت اينكه اين مفهوم تبديل موانع به م دورات قا آقاى عليپور: فكر مى

نيافته كوه   است، مطلب درستى است، اما از يك جهت داراى اشكال است و آن اينكه مفهوم طورى تخصيص

وجه تموايز موديريت صونعتى و موديريت سونتى را مشوخص كنود. يعنوى تبوديل موانوع بوه م ودورات را             
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اهرام يا در لشكر كشى ايران به روم توان قايل شد. يك مدير صنعتى در ساخت  مديريت سنتى هم مى درباره

اند. بنابراين بايد تعريفى در اينجا قورار دهويم    حتما موانع وم دورى بوده كه موانع را به م دورات تبديل كرده

 وجه تمايز باشد. كه شامل

 مدل تنظيم م دورات )احتمال دوم(  - 3/3/2

،  انسوانى »تووان م ودور    بينيم كه آيا موضوع ما مى)ج(: بله، اما اين مسئله قدم بعدى است، در قدم اول بايد ب

باشد، يعنى تجسم قدرت را در اينها ببينيم و بگوييم تنظيم اينها به مدل صنعتى نياز دارد.آيا « ابزارى و امكانى

شود در اينجا از اصطالح مدل در تنظيم م دورات استفاده كنيم و بگوييم مدل تنظيم م ودورات؟من اينورا    مى

شود؟من  كنم، آيا اگر اسم مدل را برآن گذاشتيم، خودش جزو يكى از ابزارهانمى گمانه عر  مى بعنوان يك

 اگر لفظ مدل را حذف كنم، آيا تنظيم در صنعتى و سنتى به يك گونه است؟ 

منود بوودن را در اصوطالح تنظويم ببينويم و در آن مسوطور باشود، ايون مسوئله           )س(: اگر خود نفوس  نظوام  

 يك وجه تمايز با مديريت سنتى باشد.تواندبعنوان  مى

)ج(: يعنى اينجا تبديل تنظيم صورت گرفته است، معناى تبديل تنظيم اين است كه ما نظم قبلى رانوداريم و  

يعنى تغيير تنظيم همانند بحث تغييور م يواس صوورت گرفتوه اسوت.خود تنظويم،        ;يك نظم جديد را داريم

تنظويم م ودور    قابل طرح است كه بگوييم كه در اينجوا موا بهينوه    موضوع تغيير است، لفظ بهينه هم در اينجا

 انسانى، امكانى وابزارى را داريم. 

هوم   )س(: اين مسئله قابليت تخصيص به مديريت صنعتى دارد، عالوه براين قابل تعميم به كل فعل مديريت

 دارد.

 )ج(: يعنى مسئله بهينه تنظيم ...

 )س(: بله، همين منظوراست.
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پيودا   م رضايى: وجه اينكه بهينه تنظيم صنعتى شود، چيست؟ يكى از اشكالهايى كه اين عنواوين االسال تحج

 كند، اين است كه خاص نيست. مى

 مهندس دانشمند: احسنت. در اقتصاد هم بهينه تنظيم بود، آيا در اينجا همان راه تكرار كنيم. 

توانودنا ر   ريت صنعتى به كار اقتصادى هم موى )ج(: نهايت اينكه در آنجا از ن طه مختصات اقتصاد بود. مدي

 تواند باشد. باشد. اين عيبى ندارد، همانگونه كه نا ر به سياست هم مى

 االسالم رضايى: در باال هم اين مسئله هست. ت حج

گوييد كه آيا اينها به همديگر قابليت ادغام دارند، اين مسئله خوب اسوت كوه مورددقوت     )ج(: يك وقتى مى

 .قرار گيرد

 رود. )س(: يك معنا در سه سطح بكار مى

 )ج(: خير، تعميم پذيرى و تخصيص پذيرى بد نيست، چون شما نبايدعناوين بريده از هم تحويل دهيد.

 س: خير، بايد ت وم و وابستگى آنها را بهم مالحظه نماييم.

عوام   لكيوت يوك عنووان   توان مسئله مالك بودن صنعت را مطرح كرد، چون ما )ج(: كما اينكه در مالكيت، مى

باشود. حوال اگور كلموه      صنعت باشد. اقتصاد هوم يوك عنووان عوام موى      ;شود است كه موضوع مالكيت مى

دهود و بوا    با حفظ مسئله اضافه در اينجا بعنوان يك گمانه بنويسيم، اين چه مطلبى را نشان موى « تنظيم بهينه»

 نعتى را بياوريم، بهتر است يا مديريت صنعتى؟چه تفاوتى دارد. آيا توانمندى ص« مديريت توانمندى» مسئله

 آقاى عليپور: من تفاوت توانمندى با م دورات را نمى دانم؟

ابتودا   گوويم  كنيم. من موى  كنيم و راجع به آن صحبت مى مهندس دانشمند: ما االن مرتبا  يك لغتى را عنوان مى

گوييم مديريت صونعتى،دنبال   وقتى مى راجع به موضوع صحبت كنيم و ببينيم كه به دنبال چه چيزى هستيم؟

چه اتفاقاتى هستيم و به دنبال چه بيانى هستيم، شوايد شورح ايون مسوئله يوك پواراگراف ده خطوى بشوود.         
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چه لغتى استفاده كنيم كه ايون خصوصويات    -كه صحيح است  -برگرديم براى اين پاراگراف ده خطى  آنگاه

ا يك لغتى را بگوييم و بعد ببينيم از اين لغت چه خصوصياتى در آن باشد،نه اينكه بر عكس عمل كنيم و ابتد

بايد آن خصوصيات از ابتدا روشن باشد تا بر آن اساس يك م ايسه و سنجش داشته باشيم و  آيد. چون بر مى

خوواهيم در   گويم همان نحوه بيانى را كه مى بگوييم اين لغت،لغت خوبى است. يك پله باالتر از اين، من مى

بكار ببريم،بايد همان نحوه بيان يا مدل بيان در مديريت اجتماعى و مديريت اقتصوادى هوم بكوار     اين قضيه

 رود.

 )ج(: بله، حتما 

قضويه   )س(: و شايد بايد از همانجا هم شروع كنيم تا به اينجا برسيم، چون آنها بايد در برگيرنده تعريف اين

سوطحى از   بعنوان بُعد هم نميدانيم، بلكه آنرا بعنوان هم باشند، چون صنعت زير بخشى از اقتصاد است، اينرا

يوك نووع    اين« مديريت كردن اجتماع را»دانيم. لذا ابتدا  بايد بگوييم مديريت اجتماعى عبارتند از:  اقتصاد مى

گووييم، موديريت كوردن صونعت را، موديريت هوم        رسويم موى   تعريف است، آنگواه وقتوى بوه صونعت موى     

تووانيم بور    برديم. در اينصورت موى  هما هنگى يا همان اصطالحاتى كه قبال  بكار مىهماهنگى يا بهينه  بمعناى

كيفيت و سطوح مختلف آنرا بررسى كنيم تا بوه يوك مفهوومى    « مديريت كردن اجتماع را»تعريف  اساس اين

 هم اينگونه جمع و جور شود. برسيم كه صنعت

دهيود، بعود    هوا را انجوام موى    دآورى گمانوه كنويم. در يوك مرحلوه گور     )ج(: حال ما از نظر روشى دقت موى 

وحدت آن كار مى كنيد، چون اينها كثرت هستند. آنگاه از موضع ن طه مختصات وحدت كوار را اداموه    روى

اى تمام كنيد كه نه انتزاعى )آدرس بندى(  دهيد.اگر در پايان توانستيد نسبت بين وحدت وكثرت را بگونه مى

ح مختلف و تبديلش را از دست بدهد. به عبارت ديگر گاهى لوازم يوك  اينكه موضوعات تنوع سطو شود، نه

 كنيد كه مفهوم انتزاعى به همين است.  موضوع رامالحظه مى
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دهود. بلكوه موضووعات را از يوك      ديگر يك موضوع، مسئله تبديل يك سطح به سطح ديگرى را نتيجه نمى

كنود. البتوه ايون يوك      بندى موى  آنها آدرس مختصات نه از ن طه مختصات مختلف و برقرارى نسبت بين ن طه

سازى كل اينها بزنيم تا ببينويم   روشى است. ما پس از اتمام مطلب در موضع، بايد يكسرى به هماهن  اشكال

منود مسوئله را بموا     اى كه بتواند بصورت قاعوده  يا اضافه يا تركيب ايندو در اينها اصل است. قاعده آيا وصف

اش بايود وصوف يوا اضوافه      در كجا بايد وصف ودر كجا اضافه باشد يوا هموه  تحويل دهد تامعلوم شود كه 

باشد؟حتما  بايد اين قاعده معلوم شود بعد از اين مسوئله بايود كول اينهوا را بوه وحودت برسوانيم و دوبواره         

 برگرديم.يعنى از جدول تأمين بگذريم و به جدول تجزيه، تحليل و تركيب بپردازيم.

 )احتمال سوم(  نوان جامع مناسب براى انسانى، ابزارى، امكانى در مديريت صنعتىبهينه هماهنگى ع - 3/3/3

 طبق فرمايش شما بهينه تنظيم يا بهينه هماهنگى است. آيا بهينه هماهنگى اصل است يا -يكى از پيشنهادها 

 بهينه تنظيم؟ بين ايندو چه تفاوتى وجود دارد؟ 

گوييم سازگار است. امابهينه  االسالم رضايى: عنوان بهينه با مديريت بنابر مفهومى كه ما در قيد اول مى تحج

اصطالح  رساند. آنچه كه تنظيم بمعناى به نظم در آوردن است و هماهنگى هم به يك نحوى همين معنا را مى

 امروز است، بهينه تنظيم به نسبتها را ... 

 هماهنگى توجه دارد. )ج(: خير، نظم هميشه به

)س (: نظم هميشه بر اساس هماهنگى است، محصول همواهنگى، نظوم اسوت، اگور هماهنو  بوود، مونظم        

 كند. اگر هم ناهماهن  باشد، مشكل دارد. است،اگر روابط چيزى هماهن  بود، آن دستگاه خوب كار مى

است،  گوييم اگر هماهن  باشد، منظم مىشود؟ ابتدا  )ج(: اگر موضوع بهينه خود هماهنگى قرار گيرد، چه مى

تور   تر باشد، منظورتان چيست؟ منظم بوودن يعنوى هماهنو  شودن. آيوا مونظم       گوييد بايد هماهن  وقتى مى

 تر به يك معنا است؟ يا اينكه اختالف در معنا دارد؟ باهماهن 
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 اى است . وم پايهشود. هماهنگى براى تنظيم مفه اى مى )س(: يعنى يكى نسبت به ديگرى، مفهوم پايه

تنظيم قيد كار بردى تر است تا همواهنگى بيشوتر بوه يوك مفهووم نظورى سازگاراسوت و تنظويم بيشوتر بوه           

 كاربردى و عينى سازگار است. مسئله

گوردد.   برمى باشد و هماهنگى به وصف بيرونى مهندس دانشمند: بنظرم تنظيم بحث داخلى است و درونى مى

گيرد، ولى تنظويم بمعنواى صوحت نسوبتهاى درونوى اسوت.يعنى        رت مىهماهنگى در كل با يك چيزى صو

 باشد. تفاوتش به نسبتهاى درونى و بيرونى مى

 آقاى عليپور: تنظيم نسبت به نوعى ايجاد هماهنگى است.

گويد اينهوابراى   )ج(: ايجاد هماهنگى همان تنظيم نسبتها است، اما نظم حتما  براى يك م صدى است كه مى

دهيد،پس  ن م صد هماهن  هستند. وقتى بخواهيد م صد را عو  كنيد، هماهنگى را تغيير مىرسيدن به فال

تر است. به عبارت ديگر هماهنگى، اصل م صود تناسوبها اسوت،ولى     تر و هم استراتژيك هماهنگى هم مبنايى

تغييور   يمباشد. حال اگر خود م صد را بخوواه  منظم بودن بمعناى مناسب بودن براى رسيدن به يك م صد مى

 دهيم، بايد چه كنيم؟ بهينه نظم بمعناى بهتر كردن توازن است تا زودتر به م صد برسيم.

 )س(: اگر خود م صد را بخواهيم عو  كنيد، آنگاه هماهنگى حضور دارد. 

بوه   كند. پس اگر هماهنگى را بصورت  خُورد معنوا كنويم    )ج(: احسنت، در اينصورت هماهنگى ارت أ پيدا مى

گردد. اما نظم به اين معنا اسوت كوه اگور نظوم      گردد، اما اگر به توسعه معنا شود، به م صد بر مى ىداخل برم

 رسيم. درست شود، زودتر به م صد مى بهترى

انسوانى، امكوانى و   »پس قرار شد كه بهينه هماهنگى را بيوان كنويم، حوال بايود ببينويم كوه بهينوه همواهنگى         

 است؟ شده« يزى و اجرار سازماندهى، برنامه»شده يا «ابزارى

 ريزى و اجرا وجود دارد. آقاى عليپور: در درون بهينه هماهنگى سازماندهى، برنامه
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 )ج(: بهينه هماهنگى چه عواملى، عوامل توسعه هستند؟

ريوزى واجورا    )س(: همان انسانى، امكانى و ابزارى است. يعنى در خود بهينه هماهنگى، سازماندهى، برناموه 

 .قابل مالحظه است

بوين   رسد. سئوال جلسه آينده ما اين است كه نسبت )ج(: در اينصورت جلسه امروز در همين جا به اتمام مى

 عناوين كه در اينجا داريم ...

 االسالم رضايى: خانه آخر جدول مانده است، وارد بحث تكنيك نشديد. تحج

 داريد؟اشكالى « آزمايشگاهى، ابزارى و مصرفى»افزار  )ج(: در بحث صنايع سخت

 )س(: كال  دوستان روى اين ستون تكنيك از جدول بحث دارند.

)ج(: بايد روى اين قضيه از دو جهت بحث كنيم، يكى ت سويمات كلوى اسوت تفواوت عموده بوين تكنيوك        

 توانيد عين همان را در سطر بياوريد. وصنعت چيست؟ شما چيزى را كه در سطوح آورديد، نمى

 مرحله بگذريم. توانيم از اين  )س(: التبه مى

 )ج(: خير، نگذريم. 

صنعتى  )س(: خود شما پشنهاد داده بوديد كه بعد از كامل شدن جدول روى عناوينى مانند مديريت اقتصادى

و اجتماعى مجددا  تعريف ارايه شود تا بر اساس تعريف ببينيم اين جدول سازگار است يوا خيور؟)ج(: يوك    

 ت كه آيا بايد عناوين وصفى باشد يا اسمى باشد.مند كردن عناوين اس مرحله داريم قاعده

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

بررسی جايگاه تكنيك و سود و تعيين سرفصلها و عناوين داخلی هر يك در جدول ارزيابی عنوان جلسه: 

 صنعت

 23جلسه 

 فهرست مطالب 

 و م دمه 

 و ضرورت جابجايی عامل دوم )سود( با عامل سوم )تكنيك( در جدول تجزيه  1/1

 و بررسی مفهوم تكنيك  2/1

 و تكنيك به معناي نظامی از مجموعه فنون  1/2/1

 و تكنولوژي به معناي عموم فنون  2/2/1

 و رابطة عموم فنون با صنعت و صنعت با تكنيك  3/2/1

 و سطوح تكنيك  2

 و تشريح عناوين داخلی تكنيك صنعتی )سخت افزار(  3/3

 و صنايع آزمايشگاهی  1/1/2

 و صنايع ابزاري 2/1/2

 و صنايع مصرفی  3/1/2

 و صنايع ابزاري در تفسير دوم  4/1/2

 و تشريح صنايع آزمايشگاهی، ابزاري و مصرفی  5/1/2

 مدل مضاف به مدل تطبي ی و ضرورت تبديل مدل وصفی به مدل مضاف و  3

 و تعيين صرفصلهاي اصلی و داخلی اولين خانه از ستون تكنيك و سود  4

 و م ياس تاثير سرفصل درونی سود اجتماعی  2/4

 و جهانی، بين المللی و ملی زير بخش م ياس تاثير 1/2/4

 اجراء و ساختار بعنوان سرفصل درونی تكنيك اجتماعی و سازماندهی، برنامه ريزي و  2/3
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 زير بخش آن 

 و كيفيت مفهوم گيري و تعميم و تخصيص در جدول  5

 و تاثير صنعت بر جامعه و جامعه بر صنعت اساس نگرش در مدل سازي صنعت  6

 و قاعدة تعميم پذيري و تخصيص در جدول ارزيابی 7

 

 اسامی شركت كنندگان در جلسه پژوهشی و توليد مباحث:

 و استاد و مشاور عالی: حضرت حجه االسالم و المسلمين حسينی الهاشمی  1

 و مدير و مجري طرح: حجه االسالم رضائی  2

 و مشاور و كارشناس طرح: آقاي مهندس دانشمند   3

 و كارشناسان طرح: آقايان: عليپور و ديندار 4

 

 شناسنامه جلسه پژوهشی: 

 18/2/1379تاريخ جلسه: 

 35شماره جلسه: 

 مكان جلسه: سازمان مديريت صنعتی 

 

 اسامی تنظيم كنندگان جلسه پژوهشی: 

 پياده كننده نوار، عنوانگذر، ويرستار و كنترل نهائی: حجه السالم رضائی

 تايپ و تكثير: خانم رضوانی

 11/4/1379تاريخ تنظيم: 

 11/4/1379تاريخ نشر: 



 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 و م دمه 

حجه االسالم رضايی: در جلسه قبل به يك جمع بندي در خصوص مديريت صنعتی و سود صنعتی رسيديم 

 كه از اين قرار بود. 

در بحث مديريت صنعتی، بهينه هماهنگی بعنوان عنوان جامع براي انسانی، ابزاري، امكانی تعيين گرديد ودر 

وان م ياس تاثير عينی براي زير بخشهاي سرعت، دقت، تاثير بحث سود صنعتی بجاي توانمندي صنعتی عن

گزينش شد. بحث باقی مانده از جدول تجزيه )جدول محورهاي توسعه ارزيابی صنعت(بحث تكنيك است 

ابتدائا  بايد مشخص شود تكنيك اجتماعی، اقتصادي و صنعتی چيست؟ آنگاه عناوين هر كدام از آنها يعنی 

تماعی، نرم افزار بعنوان تكنيك اقتصادي و سخت افزار بعنوان تكنيك صنعتی مورد ساختار بعنوان تكنيك اج

دقت قرار گيرد كه صحيح است يا نه؟ سؤالی هم از جلسات قبل باقی بود عناوين جدول تجزيه آن بايد 

 وصفی باشند يا موضوعی؟ 

 و تشريح عوامل صنعت 1

حجه االسالم و المسلمين حسينی: در بحث صنعت گفته شد كه عوامل محيطی مؤثر بر آن اجتماعی، 

اقتصادي و صنعتی است كه نهايتا  سه عامل مديريت، سود، تكنيك بعنوان عوامل مؤثر بر صنعت طرح شد. 

ف باشد ولی در جدول تجزيه كه داراي سطوح و عوامل است طبيعتا  سنخ سطوح با سنخ عوامل بايد مختل

 چرا عوامل در صنعت اختصاص به مديريت، سود و تكنيك دارد. 

شود مديريت را از آن حذف كرد يعنی بيان شد كه صنعت نيروي انسانی دارد. در بخش منابع انسانی نمی

 ها بايد هماهن  شوند تا فعاليتها نتيجه بخش باشد. اراده
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در تعريف صنعت گفته شد كيفيت ارتبا  انسان با  اينكه سود چرا بايد در بحث صنعت طرح شود قبال 

شودالبته در صنعت بايد جهان است و بنابر تعميم پذيري مفاهيم، مفهوم سود از مفهوم اقتصادي خارج می

 شود. دائم افزايی كمی و يفی داشته باشيد و اال نيازهاي تكاملی يعنی ارتبا  انسان با جهان جواب داده نمی

حفظ تعميم پذيري در معنا مد نظر بايد باشد. صنعت اگر ارتبا  انسان،ابزار، امكان  پس مفهوم سود با

 هست. 

آيد يعنی جمع مديريت و توانش شاخصه تكنيك و توسعه تكنولوژي و صنت روي محصوالت اجتماعی می

 كه سود تكنيك )ابزار( است. «( شدن»يا توسعه « شدن»)افزايش توان يا بهينه 

 جايی عامل دوم )سود( با عامل سوم )تكنيك( در جدول تجزيه و ضرورت جاب 1/1

مطلب مهمی كه در بهينه جدول ارزيابی صنعت الزم است دقتشود اين است كه آيا بهتر نيست جاي ستون 

سود با ستون تكنيك عو  شود. به اين دليل كه اگر سودبه معناي پيدايش م دور جديد است برابر با 

م بايد سود در بخشی تبعی قرار بگيرد برخالف تكنيك كه مفهوم ابزاري دارد و بايد راندمان است بنابر تعمي

 در بخش فرعی جاي بگيرد. 

بنابراين اگر عامل اول كه مديريت است عامل اصلی باشد، عامل دوم، تكنيك خواهد بود كه عامل فرعی 

 شود. عاملها مطرح می است و عامل سوم، سود است كه عامل تبعی است لذا اين اصالح در جابجايی

)س(: به لحاظ منط ی ترتيب عوامل بايد همينگونه باشد ولی در سير مباحث گذشته بحث از اين قرار بود 

كه محيطهاي حاكم بر صنعت اقتصاد و اجتماع بودند لذا بنابر ترتيب آن بحث مديريت بعنوان بزرگترين 

ك بعنوان بزرگترين عامل صنعتی بصورت متداخل عامل اجتماعی و سود بعنوان بزرگترين اقتصادي و تكني

 فرماييد كاري به سير بحث قبلی ندارد.مطرح شد. ولی ترتب منط ی كه مطرح می
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)ج(: از آنجا كه مفهوم سود از مفهوم خاص اقتصادي به مفهوم اجتماعی تعميم داده شد ديگر مفهوم 

ته كليه عوامل ديگر از جمله مديريت و تكنيك نيز شود. الباقتصادي ندارد و در معناي عام سود بكار برده می

-در معنا و مفهوم تعميم داده شده و به معناي عام مورد استفاده قرار گرفت لذا هر كدام از اين عوامل را می

خورد و سود توان در معانی اجتماعی، اقتصادي و صنعتی بكار برد بر اين اساس ترتيب عوامل بهم می

شود پس اوال  بايد در تعميم مفهوم رين ستون و تكنيك )ابزار( به ستون دوم منت ل میبعنوان راندمان به آخ

عام باشد كه سه محيط )اجتماعی، اقتصادي و صنعتی(را پوشش دهد. درون هر يك از مفاهيم بايد خاص 

 باشد كه بتوان از آن شاخصه گيري كرد و يعنی بايد وصف و موصوف، عامل، سطوح تعريف شوند بعد در

مرحله عنوان اصلی هر جدول به عناوين داخلی كه رسيديم بايد بصورت مضاف و مضاف اليهی اطالق 

 شاخصه نماييم تا بتوانيم اندازه گيري كنيم. 

لذا يك جدول براي صفت و موصوف داريم كه كلی است و يك جدول براي عناوين جزئی كهبايد مضاف 

ست؟ آيا تكنيك را به عنوان ابزار فر  كنيم يعنی همان و مضاف اليهی باشد.حاال آيا مفهوم تكنيك چي

ت سيم انسانی، ابزاري، امكانی در مديريت صنعتی تحت عنوان بهينه هماهنگی داشتيم در بيان عوامل كلمه 

اش بهينه هماهنگی است مديريت را به معناي انسانی در ستون اول، تكنيك را به معناي مديريت را كه و يفه

ن دوم و سود را به معناي امكانی يعنی م دور جديد در ستون سوم عوامل قرار دهيم. اين يك ابزاري در ستو

فر  است كه يك اشكال بر آن وارد است . عناوين كلی جدول بايد وصف باشند و عناوين داخلی بايد 

فی مضاف اليهی باشند. يعنی يك عنوان در جاهاي مختلف بايد معانی مختلف داشته باشد پس بايد وص

باشد يعنی معناي اجتماعی در سطرح جدول با معناي اجتماعی در ستون يا در داخل جدول بايد فرق 

 داشتهباشد پس بايد يك وصف مشترك بين اين سه عنوان باشد. 
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گيرد و از تركيبش جنس و فصل بنابر منطق صوري نيز در سطر و ستون جدول جنس و فصل قرار می

دهد كه در ت سيمات درونی از عناوين فصل خاص اين امكان را می شود و اين جنس وخاص درست می

بريد و گاهی مضاف و مضاف اليه بياوريد. البته گاهی جنس و فصل خاص را براي آدرس بندي بكار می

 براي مجموعه سازي مد نظر است تفاوت اين دو كار بسيار زياد است. 

بريد حتما   بايد ارتبا  بين ايندو با هم مشاهده یآنجايی كه جنس و فصل را براي مجموعه سازي بكار م

شود و در مرحله تحليل و تركيب بايد وزنشان، نسبتشان، تغييراتشان مشخص شود ولی در آدرس بندي 

چنين مراحلی وجود ندارد به بحث تنظيم عناوين جدول برگرديم. تكنيك به معناي ابزار كه در ستون دوم 

 صنعت است؟ گيرد آيا تكنيك خودقرار می

 )س(: خير بعد از اضافه تكنيك به صنعتی منظور تكنيكی كه صنعتی است.  

 و بررسی مفهوم تكنيك  2/1

)ج(: تكنيك يك اصطالح غربی است شما در م ابل اين اصطالح چه معنايی را داريد؟ آن معنا چه نسبتی با 

 صنعتی دارد؟ 

است كه رهبري توسعه تكنيك را در دنيا بدست  اساسا   همه ادعا و قدرت نمائی غرب برسر اين مطلب

دارد و غرضش از تكنيك همان چيزي است كه در ذهن بنده و شما جاي دارد يعنی همين ضبط صوت، 

 گيرد.كولر يا فنكويلی كه در اطراف ما موجود است كه بوسيله آنها  كنترل هوا انجام می

 و تكنيك به معناي نظامی از مجموعه فنون  1/2/1

اي اگر بخواهند در آن با همديگر كار كنيدو نيازهايشان توسعه پيدا كند محتاج گويند در هر جامعها میآنه

باشند كه وسيله ارتبا ، تناسب و هماهنگی ابزارهائی هستند كه اين ابزارها، سخت افزارها يا نرم افزارها می

نيز روابط نظري قرار دارد و آن را بكار گويند و در مفهوم خيلی عامش هستند كه اين وسائل، تكنولوژي می
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دهد به اصطالح تكنيك، نظامی از بريد لذا تكنولوژي، روابط نشري تا روابط محسوس را پوشش  میمی

توان محاسبات پيچيده را در لحظه مجموعه فنون است، فن محاسبه نيز رشد يافته بوسيله كامپيوتر امروزه می

 انجام داد. 

م دوراتش بيشتر است كه توسعه تكنولوژي را بدست داشته باشد و اين جامعه نسبت به اي بنابراين جامعه

تري اي كه م دورش در سطح پاييناي كه فاقد اين م دور است جامعه متغيري خواهد بود. و جامعهجامعه

است مجبور است تابع باشد جوامعی كه فاقد م دورات اجتماعی هستند جزو تصميم گيران در گردش 

آيند و حتی اگر داراي منابع طبيعی باشند قدرت اينكه بگويند از منابع ان نيستند و اصال  به حساب نمیجه

 زند. طبيعی خودمان استفاده ببريم يا نبريم را ندارند زيرا تكنولوژي حرف اول را می

 و تكنولوژي به معناي عموم فنون  2/2/1

-فهميمش خارج شود يعنی كلمه فن را يك م دار توسعهو میبريم كلمه تكنولوژي را از معنايی كه بكار می

گوئيم عموم فنون و اين عموم فنون برابر با تكنيك است كه اگر در عموم فنون به هر دهيم و میاش می

نسبتی كه سهيم باشيد حضور در فرهن  مديريت جهان داريد يعنی در مديريت، تكنيك و سود يا راندمان 

نداشته باشيد در اختيار شما نيست. اگر مصرفی، يا توليدي باشد جايگاه شما به هر نسبتی كه حضور 

 مشخص است. 

 و رابطة عموم فنون با صنعت و صنعت با تكنيك  3/2/1

-نسبت، صنعت را مالحظه می« ياء»حال اين معناي عموم فنون با صنعت چه ارتباطی دارد؟ در صنعتی با 

دصنعت است نه صنعتی است. تكنيك خود صنعت است نه كنيد. نه اصل فن را، موضوع صنعت و خو

باشد يعنی در مديريت صنعت، رهبري، صنعتی. مديريت توسعه صنعت يك امري غير از صنعت می

پذيرد پس صنعت موضوع پرستی است پس خود صنعت را در كلمه سياستگذاري تشويق و توبيخ انجام می
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نسبت ذكر شده « ياء»سرپرستی آنرا بايد در كلمه صنعتی با فن و عموم فون و تكنيك بايد مالحظه كرد ولی 

تواند تواند موضوعا  موضوع قرار بگيرد میاست صنعت متكفل ارتبا  انسان و جهان است خودش می

موضوع فعل هم رار بگيرد صنعت، موضوعا  آن در ستون سوم است. اما هر گاه بخواهد موضوع فعل قرار 

مديريت، مديريت صنعتی كه دايره كوچكی است و از آنجا كه ما بدنبال بگيرد درسطر جدول يعن فعل 

ترسيم استراتژي براي توسعه صنايع ايران بوديم لذا موضوع فعل ما هست نه اينكه خود صنعت را بخواهيم 

موضوعا  مالحظه كنيم، البته موضوعا  صنعت را بايد مالحظه كنيم اما در جاي ديگري كه فعال  موضوع بحث 

 نيست. ما 

پس در ستون دوم )تكنيك( موضوعا  صنعت تكنيك و فن مورد لحاظ قرار گرفته است در سطح سوم 

گيرد يعنی موضوع سرپرستی است نه اينكه )صنعتی( صنعت موضوعی است كه تحت سرپرستی قرار می

 موضوعا  مطرح شود. 

 

گيرد و سود با حفظ تعميم در قرار میبا اين ترتيب تكنيك با حفظ تعميم پذيري در معنا در ستون دوم 

 گيرد. ستون سوم قرار می

 و سطوح تكنيك  2
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بعد ازاين مرحله بايد داخل عناوين جدول بشويم در بحث تكنيك اگر فنون ابزاري يا عموم فنون مد نظر 

 هاي صنعتی  وجود دارد. هاي اقتصادي و يك فنهاي اجتماعی و يك فنباشد آنگاه يك فن

 و تشريح عناوين داخلی تكنيك صنعتی )سخت افزار(  3/3

 شود. هاي صنعتی توليد میهاي صنعتی، صنايع آزمايشگاهی يك فندر فن

 و صنايع آزمايشگاهی  1/1/2

شود؟ با حفظ اين مطلب كه يك م دمات و كارهائی دارد فعال  به آن كاري يعنی تكنولوژي در كجا توليد می

يه بايد چه مطالبی درست بشود تا در علوم تجربی بتوان از آن بهره برد ولی اگر در نداريم يعنی در علوم پا

اي كه رشد كند اما اگر قدرت ورود به آزمايشگاهرا نداشت كارآمدي فنون عمومی،رياضيات تا هر مرحله

از خورد لذا گذر خورديعنی بدرد اينكه سود، افزايش م دورات را تحمل بدهد نمیندارد و بدرد نمی

آزمايشگاه براي رسيدن به راندمان برتر ضروري است اگر در آزمايشگاه توانستيد يك فنی توليد كنيد هر 

چند در شكل ابزاري كه در جامعه نباشد ولو يك نمونه آن ساخته شود بايد در ابزار توليد بگوئيد اين فن 

يك قمر مصنوعی يا يك فيبر تبديل شده به ابزاري كه قدرت درست كردن رسانه نوري را دارد هر چند

نوري بيشتر درست نكرده باشيد. ولو مشتري اين محصول ف ط در  سطح دولتها آنهم بعضی از دولتها باشد 

و بازار آن مثل خودكار و مداد نباشد ولی حتما  اين فن كه در آزمايشگاه  توليد شده قابليت حل نيازمنديهاي 

وري اجتماعی بشود و رحله بعد بايد تبديل به اختراع و نحوه بهرهجامعهرا داشته باشد. اول اكتشاف و در م

 وري اجتماعی هم درست شد. بعد از اينكه نحوه بهره

كنند در اين حوزه بوسيله يك جريان ال ائی يك كشش كنم: حوزه مغناطيسی درست میيك مثال عر  می

اند و تبديل به الكتروموتور نشود و بگويند آيد اگر اين فن در آزمايشگاه به اين شكل بمو رانشی بوجود می
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اي را فشار دهيم قدرت كشش هر چيزي را دارد ايم كه هر گاه دكمهيك نيرويی را در طبيعت پيدا كرده

 ايم. يعنی حركت الكتريكی را تبديل به حركت مكانيكی كرده

بايد يك مهندسی ديگري در  اين نيرو بايد تبديل بشود به چيزي كه يك نيازي را براي جامعه پاسخ بدهد

ايد انجام بگيرد، ازارش هم براي توليدش درست شود. هر وري كه شما در آزمايشگاه بدست آوردهاين بهره

 چند مشتري آن يك دولت باشد و يك نمونه از آنرا بخرد. 

-له تسخير میبعد از آن هم صنايع مصرفی است كه در تبديل نياز به ابزار دارد هميشه آنچه را كه در معاد

شود كه نسبت اين معادله به نياز اجتماعی ابزار تبديلش است و در كنيم مرحله دومی روي آن معادله كار می

مرحله سومی هست كه مسئله مصرف آن است كه اين محصول كجا و توسط چه كسانی مصرف شود كه به 

وجود دارد كه خود آزمايشگاه آن صنايع مصرفی گويند اين يك تعبير و يك تبيين بود. تبيين ديگري 

 مسئوليتش چيست؟ 

-وري را نيز آزمايش كند و بگويد در چه موضوعاتی میآزمايشگاه يكی از مسئوليتهايش اين است كه بهره

شود بهره گرفت بعد ابزارش را نيز در آزمايشگاه معين كند كه چه ابزاري بايد باشد كه به شكل اجتماعی آن 

شود. پس بعد از توليد آزمايشگاهی تا توليد معادالت آن در سطوح مختلف از ه میابزار صنايع ابزاري گفت

وري يك نياز اجتماعی و رابطه آن با نياز اجتماعی همه اين سطح اكتشاف يك م دور طبيعی تا سطح بهره

 مراحل در صنايع آزمايشگاهی قرار دارد. 

 و صنايع ابزاري  2/1/2

ست يعنی آنچه كه در صنايع آزمايشگاهی به اتمام رسيده در مرحله بعدي يك مرحله ديگر، صنايع ابزاري ا

بايد مهندسی طرح توليد آنرا درست كرد تا بتوان گفته كه چگونه ، در كجا با چه  رفيتی توليد كرد آيا توليد 

 آن تك دانه است؟ انبوه است؟ 
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 و صنايع مصرفی  3/1/2

گيرد بلكه  محصوالت گز كارخانه، خيابانها قرار نمیيك صنايع مصرفی هم داريم در صنايع مصرفی هر

 صنايع مصرفی بايد مصرفی باشد. 

 و صنايع ابزاري در تفسير دوم  4/1/2

اي دارند و ن شی واسطه رادر توليد محصول صنايع ابزاري را در تفسير دوم كليه صنايعی كه ل ب سرمايه

گيرد و براي تبيين كردن بعدا  مورد استفاده قرار میبندي براي ت سيم كردن صنايع صنعت دارند اين دسته 

گيرد يعنی وقتی كه صنايع آزمايشگايه ضرب در صنايع الزم است اين تبيين بوسيله ضرب عناوين انجام می

 عناوين ديگر بشود كه تعميم و تخصيص آنبايد در آن مرحله بحث شود ولی بايد از اآلن مد نظر شما باشد. 

 ايع آزمايشگاهی، ابزاري و مصرفی و تشريح صن 5/1/2

دهد كه تئوري نظري به كارآمدي عينی پس صنايع آزمايشگاهی مجموعه صنايعی هستند كه اين امكان را می

تبديل شود. اين جريان ارضاء و نياز آن جايی است كه مثال  اگر نياز امنيت ملی باشد خود نفس موشك و 

رود اما كارخانه توليد كننده آن از بين كه پرتاب شد  از بين می كالهك جزء امور مصرفی هستند يعنی يكبار

شود همچنين صنايعی رود اگر قيمت هر موشك صد ميليارد تومان باشد ولی يكبار بيشتر مصرف نمینمی

 كنند ولی محصوالت آن مصرفی است. كه رب گوجه توليد می

ز يك محصول  است ولی يكبار مصرف )س(: شاخصه بين صنايع ابزاري و مصرفی چيست؟ ضبط صوت ني

 توان استفاده كردلذا جزئ صنايع واسطه هستند. شود و دائما  از آن مینمی

)ج(: در سرمايه ثابت اگر گفتند كه در اتاق شما چند تومان جنس هست فر  بفرماييد يك ضبط صوتی 

شود ی كه مصرفمیسال است حتما  مصرفی نيست ولی برخ 11هزار تومان و عمر مفيدش  5هست كه 

مصرف  است بايد سر ماه پولش را بدهيد وآن برق مصرف شده ديگر وجود ندارد، نوار كاست اگر يك بار 
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صدا در آن ضبط شد ديگر قابل مصرف مجدد نباشد و ف ط بدرد بايگانی بخورد مثل كاغذي كه است كه 

وان مجددا  روي آن چيزي نوشت ترويش نوشته شده ممكن است اين كاغذ را نگه بداريد ولی ديگر نمی

 بدرد بايگانی بخورد يا يك جايی قابل رجوع باشد. 

پس صنايع مصرفی آن دسته از صنايعی هستند كه پس از استفاده در جريان نياز و ارضاء، براي مرحله دوم 

توان ت سيمات ديگري مثل صنايع مصرفی دولتی، صنفی، ديگر وجود ندارد البته در مصرف مصرف می

ردي داشته باشيم ولی صنايع ابزاري حتما  در مرحله بعدي وجود دارند مثل ليوان آب، آبش مصرفی است ف

 ولی ليوانش ابزاري است. 

هائی و . . . داشتيد كه آن ت سيم با ت سيم موود )س(: ت سيمات ديگري قبال تحت عنوان صنايع مادر، واسطه

 گيرد. ر در درون صنايع آزمايشگاهی قرار میاي كه مثال  صنايع مادقابل تطبيق است بگونه

كنيم به بحث تنظيم جدول برگرديم. ببينيم آيا مفهوم )ج(: در اين جا به عنوان سخت افزار داريم بحث می

 تكنيك يا فنون عمومی تفاوتش يا صنعت آيا روشن شد؟ 

 آوري.اند به فن)س(: در ارتكازات عمومی تكنيك را ترجمه كرده

 آوري آيا عموم فنون مد نظر بوده يا بعضی از آن؟  )ج(: در فن

 شود مثل فن مديريت و . . . )س(: معناي عموم فنون در آن خوبايده است فن در ابعاد مختلف بكار برده می

-شود به عبارت ديگر تجربه در آن دخالت دارد قاعده)ج(: پس بنابراين عموم فنون كه به اصطالح ذكر می

 شود. مند هم می

)س(: فن را اگر بخواهيم با خصوصيت تعميم پذيري در نظر بگيريم در نظام فكري منطق واليت فراتر از 

 حيطه تجربه است در صورتی كه در دستگاه فكري موجود محدود به حوزه تجربه شده است. 

 و ضرورت تبديل وصفی به مدل مضاف و مدل مضاف به مدل تطبي ی 3 
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كنيم نبايد بگوييم در دستگاه فكري خودمانبلكه در م ام تطبق بی را كه ذكر می)ج(: هرگز در م ام تطبيق مطل

رويم. دهيم ولی در پايان به سراغ تطبيق میبايد مالحظه كنيم تنا رش چيست؟  البته تعميم و تخصيص می

كري ما يعنی بعدا  در تطبيق خواهيم گفت هيات دولت درباره چه كاالهايی چه كار بكند  اين كه در مدل ف

توانيم درباره خورد، مادامی كه قابل تطبيق به شاخصه عينی نباشد نمیشود به درد نمیچه توصيفی می

صنايعی كه در عالم خارج وجود ندارد براي دولت تكليف معلوم كنيم و دستور بدهيم مگر به عنوان صنايع 

 ن جز و سياستهاي اصلی باشد. مطلوبی كه در يك سري در جاي ديگري درست بشود پس بنابراين بايد اي

)س(: با اين فر  در دوره قبلی شما در مورد تعريف سود هم سود اجتماعی را به عنوان توسعه اختيار معنا 

 كرديد در صورتی كه در خارج چنين معنائی را نداريم. 

ف تبديل آئيد يعنی از صفت و موصو)ج(: در دستگاه فكري خودمان )منطق واليت( آن جايی كه داخل می

شود اين مرحله بايد در عرف قابل شناسايی باشد اگرنباشد جدول ارزيابی به مضاف و مضاف اليه می

فايده است. البته فلسفه اصالت واليت بايد امكان هماهن  سازي را بدهد ولی هماهن  سازي شمابی

شود در م ياس  جهانی آن گوئيد سود به توسعه اختيار معنا میچيرهايی را كه موجود است. يعنی وقتی می

گويند براي تعاريف از امنيت در شوراي مثال  تعاريف از امنيت، فرهن  و اقتصاد بشود و در مرحله بعد می

كنند و تكاليفش اينگونه است و اين اشخاص هم بايد اينكارها را بكنند اين مطلب امنيت اين كارها را می

دهيد زنند يعنی در هماهن  سازي كه انجام میف درستی میبراي جامعه كامال  مشهود است كه داريد حر

اش در آمار و ارقام، نمودارش باي نمودار آنها فرق دارد اينكار تفسير و تطبي ش به عينيت نزديك نتيجه

است و به هر كارشناسی ارايه شود  مورد قبول است ولی اگر گفتيد اوصاف صنايع را ف ط مشخص كرديد 

خواهی انجام بدهی خوب است اما اگر كارشناسی موجود مشاهده اي كارشناسی كه میاين كار را ف ط بر

تواند اثبات يك ناهنجاري را كند و از طرفی هماهن  سازي در كار بهتر كرد كه تصميم گيريهايی شما می
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قبول  تواند بگوييد من ناهماهنگی راگيرد . هر كسی ولو مخالف صد در صد شما باشد . . . نمیانجام می

دارم و س و  خود را خواهانم اگر ابزار شما توانست هماهن  سازي قويتري ارائه بدهد كارشناسان ديگر از 

 كنند. شما تبعيت می

 و تعيين  سرفصلهاي اصلی و داخلی اولين خانه از ستون تكنيك و سود  4

 )س(: در بحث سود، سود اجتماعی به توسعه اختيار جهانی، بين المللی، 

 و سود اقتصادي به نرخ افزايش ارز  و سرمايه معنا كرديم. ملی 

)ج(: سود اجتماعی به معناي راندمان، امكان، م دور . . . و افزايش قدرت جهانی است و سود اقتصادي يك 

تر شدن ارز ما نسبت به تر شدن ارز ما در م ابل ارزهاي ديگر، سنگينبيان ديگر هم دارد يعنی نرخ گران

شود زمانی كه ميزان بدهی كم شود و طلب باال رود . . . اگر تر میر، ارز ما چه موقع سنگينارزهاي ديگ

 شود . . . وري كم باشد و نرخ ارز بيشتر میسرمايه شما مرتبا افزايش داشته باشد و بهره

ن و سوال مهمی كه وجود دارد اين است كه در عناوين و سرفصلهاي اصلی جدول در م ابل مديريت، انسا

در م ابل تكنيك، ابزار و در م ابل سود، راندمان نوشته شده آيا توسعه اختيار جامعه، موضوع مديريت است 

 يا راندمان مديريت؟

 )س(: افزايش به معناي راندمان است. 

اش است يا مالكيت؟ما بنا بوده موضوع اجتماعی را با توجه به )ج(: مديريت اختيار، توسعه راندمان نتيجه

اقتصادي  جامعه به عنوان وصف بزرگتر از خود اقتصاد معنا كنيم. يعنی در ح ي ت صنعت را در سه بخش 

سطح مالحظه شود سطح خود صنعت، سطح اقتصادي و سطح اجتماعی يعنی در نرم افزارهاي بزرگ 

 آيد. اجتماعی آن بحث توسعه اختيار به ميان می
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-شود كدام م دم است میگاهی از حيث رتبه گفته می)س(: تووسعه اختيار حاصل يك نحو مديريت است 

 گوييم توسعه اختيار محصول است. گوييم مديريت اختيار م دم است ولی گاهی می

آورد. آن وقت در )ج(: و اين افزايش بايد تناسب داشته باشد با ساختار قبلی كه ابزارش بوده و بوجودش می

 بنگاهها حاصلش توسعه اختيار جهانی نيست؟ بحث تكنيك است يعنی بانك، سازمان برنامه، 

 )س(: واقعا  بانك منشا توسعه اختيار است. 

)ج(: اگر بانك كه سازمان دهی جريان اعتبار است از نوع اقتصاد باشد بانك در شكل اقتصادي است اگر از 

داشته باشد يعنی در تواند نوع سازمان دهی اختيار است غير اقتصاديش باشد  دولت استو نوع جهانی هم می

 تواند بياييد و در جاي ساختارها بنشيند. ريزي، اجراء در سه سطح میواقع سازمان دهی برنامه

بريم مالكيت مسئله مديريت است ولی چه در ستون مديريت كلمه  مالكيت را در سطح اجتماعی بكار می

تی دولتی كه عام باشد در حدي  كه نوع مديريتی است، مديريتی اقتصادي است لذا نگفتيم مناصب مديري

ايم حاال آيا مثال  استانداري  يا ح وق مدنی را هم دربرگيرد بلكه اقتصاد را در حوزه جامعه معنا كرده

ريزي و اجرا بشود و بعد تواند مثال  سازمان دهی، برنامهاگرمالكيت موضوع اصلی قرار بگيرد فرعی آن می

رسد اين است كه توسعه باشد؟ آنچه كه در محل موردبحث به ذهن می برآينديش نيز توسعه اختيارجهانی

ايم نيست و مسئله نرخ افزايش ارز، سرمايه و اختيار جهانی از سنخ اين رده اجتماعی كه در اين جا ذكر كرده

 تواند به عنوان فرعی مالكيت تل یتواند اقتصادي باشد و اثرش هم پيداست. خود بانك هم میوري میبهره

تواند اين عنوان قرار بگيرد با اين فر  اين شود ولی بعنوان راندمان يعنی سود در خانه اول ستون سوم نمی

 احتمال زيرسؤال رفت ولی پاسخش چيست؟ 

 و م ياس تاثير سرفصل درونی سود اجتماعی  2/4
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دون توجه و اعتناء كنند اگر بزنيم در كارخانه قند،شكررا كه توليد میبراي روشن شدن مسئله مثالی می

نرخجهانی شكر بخواهيم عرضه و قيمت گذاري كنيم. با فر  اينكه به ما اجازه بدهند ولی چون يك دسته 

كنيد كه آن سبد كاالهاي وارداتی به منزله  روف مرتبتی  بين اقتصاد ديگر از كاالها را از خارج وارد می

كه براي كاالها شده و نرخی كه دارد نرخ شكر  درون و بيرون است نرخ جهانی شكر از طريق تعريفهايی

كند ولو كشور ان البی باشيد و بخواهيد شكر را به نرخ حمل و ن لش به مردم بدهيد كه شما را معين می

 كنيد؟مصرف كنند ولی ربط اقتصادتان را با جهان چه كار می

ه اختيار را برداريد وبه جاي آن تعاريف جهانی و بين المللی و در خود اقتصاد اثر دارد، پس كلمه توسع

 م ياس تاثير قرار دهيد. 

 و جهانی، بين المللی و ملی زير بخش م ياس تاثير  1/2/4

شود. يعنی راندمان اگر م ياس تاثير را جاي كلمه توسعه اختيار قرار بدهيد موضوع بگونه ديگري تحليل می

 شود. اين مطلب در م ياس جهانی و بين المللی ملی می

 و ساختار بعنوان سرفصل درونی تكنيك اجتماعی و سازماندهی، برنامه ريزي و اجراء زير بخش  3/4

ريزي اجرا ريزي، اجراء، سازماندهی برنامهدر برابر ساختار در ستون تكنيك قرار بدهيد سازماندهی، برنامه

ی، گروهی، فردي را اول قطعا  ابزاري خواهد بود در سطح اجتماعی چه نوع ابزاري است؟كه مالكيت عموم

و سازماندهی، برنامه ريزي و اجرا را دوم بگذارم كه بگويم مالكيت اگر عمومی باشد سازماندهی برنامه 

ريزي و اجرايش  چگونه است؟ مالكيت اگر گروهی باشد سازماندهی برنامه ريزي و اجرايش چگونه 

 يش چگونه است؟است؟ مالكيت اگر فردي باشد سازماندهی، برنامه ريزي و اجرا
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ريزي، پس بعد از ضرب عناوين مالكيت )عمومی، گروهی، فردي( در عناوين ساختار )سازماندهی، برنامه

اجراء( تاثيرش در م ياس جهانی چيست؟ يعنی تاثير نحوه تنظيمات در اداره درونی جامعه يك مطلب است 

 زا و برونزا وضعش چگونه است؟اما هر گاه اين جامعه بخواهد وارد بازار جهانی شود عوامل درون

پس كلمه توسعه اختيار تبديل شد به م ياس تاثير و  ساختار در بحث تكنيك از بانك،سازمان برنامه . . . و 

ريزي، اجراء تبديل شد كه طبيعتا  وقتی كه ساختار سازماندهی مالكيت عمومی بنگاهها به سازماندهی، برنامه

ريزي آن هم مثال  اگر سازمان برنامه و در عمومی هم، شود و برنامهمیآن را بخواهيد مثال  بانك مركزي 

 شود. دولت مجري است اگر گروهی هم شد اگر عنوان ديگري است و فردي هم بنگاهها می

 و كيفيت مفهوم گيري و تعميم و تخصيص در جدول  5

آن چگونه است آيا درسطر  مهندس دانشمند: كيفيت چينش عناوين در جدول و بعد معنا و مفهوم گيري از

ترين عامل اجتماعی است و بعد بگوييم مالكيت حاصل مديريت اول درست است كه بگوييم مديريت اصلی

اجتماعی است و عناوين خردي كه در داخل جدول داريم حاصل هستند يا خودشان تعريف مديريت 

 اجتماعی نه؟

ترين باشد آنچه كه در اقتصاديو هم در صنعتی بايد اصلی)ج(: اوال  كلمه مديريت هم بايد در اجتماعی در 

سطر جدول بعنوان عامل نوشته شده اولين آن عامل اصلی است ممكن است مديريت نباشد و اسم الف 

 باشد. عامل الف بايد عامل اصلی باشد حاال اگر مديريت اصلی نبود بايد عامل اصلی را پيدا بكنيم. 

 خواهم بعدا  همين بيان در رابطه با سود هم بكار ببريم ولو تبعی باشد. می )س(: منظورم خود موضوع نبود

دهيم شود راندمان ولی همان جمله بايد حفظ شود در همه جدول يك جمله را تعميم می)ج(: احنست: می

ي كنيد چرا؟ براگيريم ولكن هرگز آن يك جمله را به دو جمله يا ده جمله تبديل نمیما به االشتراك می

خواهيد بگوئيد كه وصفی كه مشترك است اگر تبديل بشود و از اين سطح به سطح ديگري برود اينكه می
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گيرند، همان مشترك اثرش چيست؟ و تصميمی را كه درباره يك موضوع ديگري در امور كيفی دارند می

نعت، اقتصاد ببيند همان خواهيد در صگذارند. اثر اين قانون را میمثال  در مجلس درباره مالكيت قانون می

 موضوع حفظ شده باشد. 

گوييم يا گيرد میكنيم مديريت اجتماعی در امور اقتصادي چگونه انجام میگوييم مديريت را حفظ میمی

شود مالكيت عمومی مالكيت گروهی مالكيت عمومی است يا گروهی است يا فردي در جلوش نوشته می

گوييم بلكه مالكيت عمومی حجمش زياد باشد يا كم باشد آيا مالكيت درست است؟ میآيا گوييم فردي می

خصوصی يك حجم بزرگی را بپوشاند و مالكيت دولتی يك حجم بسيار كمی تحت پوشش داشته باشد در 

عو  حق نظارت به دولت بدهند و به بخش خصوصی حق نظارت ندهند يا اينكه دولت داور باشد يا 

% مالكيت گروهی 31% را بپوشاند و 61ميدان بخش خصوصی باشد؟ يا اينكه مالكيت دولتی اينكه قهرمان 

كنيم مديريت اگر ابزار اجتماعيش مالكيت باشد % باشد. تشريح بيشتري می11بپوشاند و مالكيت خصوصی 

صنايعی دولتی گوييم يك مان يعنی ح انيت اداره بوسيله عنوانی است به عنوان مالكيت، بعد میبگوييم اداره

توانيد اداره اش دخالت كنيد چون مالكيتش دولتی است مست يما  نمیاست بعد كه اگر بخواهيد در اداره

كنند اصالح بكنيد تا اعمال مديريت در بكنيد. اگر ن صی در آن هست بايد از مجرايی كه دولت رااصالح می

 مالكيت دربخش دولتی انجام بگيرد. 

ا اين  تعبير عناوين داخلی عمومی، گروهی و فردي تبديل به عمومی، خصوصی حجه االسالم رضايی: ب

 شود. دولتی می

شود يا اينكه ابتدائا  : يعنی وقتی كه گفتيم مالكيت عمومی برابر است با )ج(: هر گاه ضرب شد چنين می

  شود خصوصی.شود صنف يا تعاونی مالكيت فردي میمالكيت دولتی مالكيت گروهی فرضا می
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)س(: در بهينه جدول،ترتيب عوامل عو  شد و جنس عوامل هم ديگر اختصاص به اجتماع يا اقتصاد و 

 صنعتی نيست. 

 و تاثير صنعت بر جامعه و جامعه بر صنعت اساس نگرش در مدل سازي صنعت  6

د چون شون)ج(: بنابراين همه عوامل صنعتی هستند نهايت در سطح اجتماعی اقتصادي و صنعتی مالحظه می

خواهيد بگوييد جامعه اثرش بر صنعت چيست؟ و صنعت جدولتان جدولی است كه در عين حال . . . می

اثرش بر جامعه چيست؟ تا بتوانيم صنعت را اداره بكنيم ولی موضوع كار ما فعال  جدول سازي صنعت است 

-تماعی روي صنعت اثر میكنيم. قبال  گفته شد كه تصميمات اجاز ن طه مختصات صنعت به جامعه نگاه می

كند و اثر دارد روي صنعت اگر جامعه ان البی باشد گذارد كشورسرمايه داري باشد يا ان البی فرق می

 كند. مديريت خصوصی را در قوانين خود بزرگ نمی

)س(: اگر بحث ن طه مختصات صنعت است ت سيم انسانی، ابزاري، امكانی ف ط در صنعت نيست در جاي 

 آيند. آيد در مديريت هم میديگر هم می

)ج(: ولی در ت سيماتی است كه راندمانش در صنعت قابل مالحظه است و در اين جا انسانی امكانی ابزاري 

-را داخل پرانتز گذاشتيم براي اينكه يادمان نرود كه يك تعريف داريم اين جا توجه به آن داريم ما كال  می

خواهيد از يك چيزي رت ديگر به صورت قانون عام:  هر گاه میخواهيم صنعت را سرپرستی بكنيم به عبا

كند و آثاري را كه در نظر اش صحبت میكنيد موضوعاتی را كه دربارهبحث كنيد آن را موضوعا  لحاظ می

دهيد گيريد هر گاه توجه به عوامل برونزا داشتيد، برونی را كه راجع به اين هست مورد توجه قرار میمی

 نسبت بين عوامل درونزا و برونزا موضوع شما محل بحث است.  براي اينكه

 )س(: جامعه اقتصاد هم موضوع بيرونی بود نسبت به صنعت.

 خواهيد اصطالح كنيد مورد توجه شماست. )ج(: بيرون را از ن طه مختصات آن چيزي كه در درون می
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 خواستيم بهينه صنعت بكنيم. )س(: ما می

كنيد يعنی صدها كنيد ولی بامالحظه عوامل درونزاي صنعت مالحظه میرا نگاه می )ج(: پس بنابراين جامعه

خصلت در بيرون هست اگر آن خصلتها كه بيزونزا است بخواهيد مست ال  موردبحث قرار بدهيد متغيرهايش 

چيزهاي ديگري بود، آن خصلتها از جهت تاثيرش بر صنعت مورد توجه ماست. از ن طه مختصات اينكه 

دهد. پس جامعه ان البی صنعتش نبايد مثل صنعت جامعه سرمايه داري برد يا توسعه میت را از بين میصنع

شود بايد توجه داشته باشيم به آن چيزي كه در جامعه باشد پس استراتژي كه براي صنعت گذاشته می

 اسمش عدالت اجتماعی است كه چه اثري بر صنعت دارد.

ناخت عوامل بيرونی عدالت اجتماعی باشد بعد از كارشناسی اين راه سياست گذاري  صنعت بر اساس ش

پذيريم كه بگويند بايد سعی بكنيد پولهاي خودرا در بانك جمع بكنيد سرمايه گذاريهاي درشت حل نمی

بكنيد و سود بدهيد و ببريد در مالكيتی كه كامال  انگيزش اجتماعی را روي سود بچرخاند يعنی هر كس 

گوييم اين ضد عدالت اجتماعی ت قدرت خريد بيشتري در توزيع ثروت پوشش  برسد میدارتر اسپول

 است. 

 و قاعده تعميم پذيري  و تخصيص در جدول ارزيابی  7

 )س(:قاعده تعميم پذيري در جدول را بيشتر توضيح دهيد. 

، 1، 2، 4كنيد و می ام. گفتم در تعميم كه اصلی، فرعی تبعیاش را حين عمل چندين بار گفته)ج(: قاعده

كنيد البته قبال  برايش موضوع فلسفی ذكر كنيد بعد متناسب با آن، تحليصل يك موضوع برايش ذكر می

تان را بايد يك سطح قرار بدهيد براي اوصافش كه رابطه و نسبت جدولتان به جدول باالتر بكنيد. تحليل

 است . . . 
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-گوييم دومی را میتحليل كه به آن نگاه كنيد اولی را اركان میآن چيزي را كه بايد ت سيم  بكنيد در جدول 

 گوييم اساس است. 

خانه به لحاظ تاثيرش بچرخد. حضورش را در تاثير  27اي كه بايد بتواند  در تمام در اين جدول هر كلمه

ه را در برگيريد . آوريد، تعميم اين است كه تاثيرها رابشماريم و استعمال كنيم و عام كنيم تا همبا اضافه می

 تخصيص آن است كه با اضافه با خود محل بياوريم. 

گويم اگر اقتصاد وصف وحدت باشد غير از وقتی است كه اقتصاد به گوييد كلمه اقتصاد لهذا میشما می

معناي بخش از عمليات خاص اجتماعی در م ابل سياست است اگر اقتصاد به معناي وحدتباشد براي ما 

شود اگر اقتصاد به معناي يك عامل درونی باشد بايد حتما  مالحظه كنيد كه بخش ينی میقدرت تاثير ع

كند يا نه؟ اگر ناشم را روي منتجه و وحدت مالحظه كنيد يعنی جدولتان در تعريف اقتصادي درست كار می

ده شود بايد تعريف برسد. نبايد اقتصاد به صورت خاص به عنوان بانك و امثال ذالك دي 3خانه به  27از 

قدرت تاثير جامعه را نبينيم ولی اگر بخواهيد بگوييد چه كسانی مسئول آن هستند اقتصاد را به صورت 

گوييم كسانی كه مسئول توسعه كالن، خرد هستند مسئول ارز سرمايه، و . . . ايد و میخاص به كار برده

 هستند. 

2337 
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 بسمه تعالي

 

ل سؤالي طرح شد مبني بر اينكه آيـا عنـاويني كـه در داخـل جـدول      حجت االسالم رضايي: در جلسه قب

ارزيابي صنعت قرار دارند، از نوع فعل است يا از نوع موضوع فعل؟ هم چنين سؤال ديگري نيز طرح شـد كـه   

آيا قاعده سطر اول ـ كه گفته شد فعل موضوعاً، مووضعات و آثار ـ در سطر بعدي نيـز جـاري اسـت؟ يعنـي        

شود )مديريت اجتماعي( آيا اين نيز، فعل موضـوعاً، موضـوعات و   يريت در اجتماعي ضرب ميوقتي عنوان مد

 آثار است؟

سؤال سوم اين است كه رابطه عناوين داخلي جدول با عناويني تركيبي )مانند مديريت اجتماعي و ...( چه 

باشـد؟   اعي است؟ يا آيا منشأ آن مينوع رابطه اي دارند؟ آيا برابر است؟ مثالً آيا مالكيت برابر با مديريت اجتم

يااصلي ترين جزء است؟ آيا متغير اصلي آن عناوين است؟ در هر صورت چه نوع رابطه اي بين عناوين جدول 

برقرار است؟ يعني در كل جدول و همچنين در رابطه با درون جدول چه رابطه اي برقرار است؟ به هـر حـال   

 ق چه قاعده اي جدول مورد مطالعه قرار گيرد.براي ما چندان روشن نيست كه بايستي طب

 ـ بررسي جايگاه عوامل در جدول ارزيابي صنعت 3

حجت االسالم و المسلمين حسيني: عواملي كه در سطرجدول نوشته شده اند در چه مجموعه اي عوامـل  

ر هستند؟ هميشه يک مجموعه اي مفروض است كه در آن مجموعه مفروض اين سه تـا عامـل اسـت. آيـا د    

مجموعه صنعت، و در مجموعه اقتصاد و در مجموعه اجتماع نيز عامل هستند؟ پس عوامل در كليـه سـطوح   

شود؟ يعني وحدت سطوح كدام  عوامل هستند و كليه سطوح كدامند كه جامعه، اقتصاد و صنعت را شامل مي

 است؟ به عبارتد يگر چه چيزي به سطحها و عاملها تقسيم شده است؟

 نظر ما بوده است.س: صنعت مورد 

 ج: سؤال از صنعت بوده است، چه چيزي سه سطح و سه عامل داشته است؟
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س: باز هم بايد صنعت باشد. يعني عوامل اصلي و فرعي و تبعي صنعت مديريت و تكنيک و سود هسـتند  

ت واجتماعي، و اقتصادي و صنعتي نيز سطوح صنعت است حال از اين سطوح دو تا بيروني و يكي دروني اسـ 

 باشند. يعني محيط بر صنعت مي

 اند؟ج: آيا عوامل، عوامل توسعه

 س: بنا بوده محورهاي توسعه ارزيابي صنعت مرود نظر قرار گيرد.

 ـ بررسي عوامل به عنوان متغير وصفي 3/3

باشـد. آنگـاه اگـر عامـل      است كه داراي سه عامـل مـي  « توسعه ارزيابي صنعت»ج: بنابراين ابتدائاً موضوع 

 آيا مضاف و مضاف اليه هستند يا عملها )متغيرها( هميشه وصفي اند؟ باشند

 س: آيا متغيرها صرفاً وصفي هستند؟

 ج: مگر متغيرهاي غير وصفي وجود دارند؟

 توانند موضوعي نيز باشند. س: متغيرها مي

ه در حال شود ك ج: آنگاه آيا متغير يعني در حال تغيير است؟ هر گاه چيزي به عنوان موضوع مالحظه مي

 تغيير نيست.

 آقاي عليپور: تركيب موضوع و متغير چيست؟

 ـ متغير به معناي تعريف شيء در مجموعه به اثر  3/3

ج: بايستي موضوع به متغير نسبت داشته باشد يعني تناژ خودكار بايدمعلوم باشدكه چه نسبتي در تغييـر  

اثرش تعريف گردد، ديگر آن را به عنوان متغير  يک شيء دارد. به عبارت د يگر هر گاه در مجموعه خودكار به

 بينيد. مي

 ـ مضاف و مضاف اليه به معناي مالحظه شيء قبل از تبديل شدن به نسبت  2/3

گوييـد: متغيـر   شـود، چـون مـي   هر گاه شما به خودش تعريف شود بدون لحاظ تغيير، خودكار توليد مـي 

كند ـ در همه مجموعه ها ـ هـر گـاه شـيء و       دي مينيست. كليه شاخصه بنديهايي كه موضوعات را جمع بن
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خصوصيات خودش،مثالً نيم تن خيار كه لقب عدد دو رقمي را دارد در يک تبديل ديگري بايستي تبديل بـه  

نسبت بشود قبل از تبديل به نسبت هميشه لقبش مضاف  مضاف اليه )نام، موضـوعي( اسـت. هـر گـاه لقـب      

تواند داشته باشد. مديريت يک عنوان اسـت، و  ع باشد. البته عنوان ميتواند موضو عامل به خودش گرفت نمي

توانـد در جامعـه،    لكن دراينجا رد كدام قسمت به عنوان يک وصف به كار گرفته شده اسـت ايـن وصـف مـي    

تواند در وضعيت صنعيت، اقتصادي و اجتماعيش مالحظه بشـود. اگـر    اقتصاد و صنعت مالحظه شود، هم مي

تي بتوان تأثيراتش را در پيدا شدن يک وصف ديگر مالحظه كرد كه كدام نسبتش اولي اسـت  بهينه شد بايس

تا ابتداي كار تغيير پيدا كند؟ آن چيزي كه عنوان اجتماعي، اقتصادي و صنعتي دارد، كدام اولي است؟ آنگاه 

 بايستي خود اين سطوح مالحظه شوند كه نسبت آنها به اين وصف چيست؟ 

 شوند ديگر موضوعي لقب ندارد، حال سطوح چگونه است؟ديده ميپس هر گاه عوال 

 ـ بررسي جايگاه سطوح در جدول ارزيابي صنعت 3

حجت االسالم رضايي: بنا نيست كه سطوح وصفي باشند، سطوح يک موضوع اسـت كـه قابليـت تفكيـک     

 دارد.

آن سـطح هـا در يـک    كننـد هميشـه    كنند، در سطح هايي كه كار مي ج: متغيرها در سطح هايي كار مي

باشند. يـا سـه سـطح از يـک      مجموعه و در يک ساختار و در يک نظام هستند؟ آيا سه سطح از يک نظام مي

وحدت است؟ در عين حال آيا به معناي موضوعي خاص خرد يا دسـته بنـديهاي موضـوعي بـزرا مشـاهده      

 شوند؟  مي

شـوند تـا كلمـه     در يک وحدت ديده مـي گوييم: سطوح موضوع اند، چگونه موضوع هستند؟ اوالً  گاهي مي

شـود. سـه سـطح از يـک      سطوح بيايد يعني اگر با يكديگر ارتباط نداشته باشد كلمه سـطوح اسـتعمال نمـي   

شود. دوم اينكه دسته بنديهاي بزرگي هستند. اين دسـته بنـديها هـر چنـد تغييراتشـان از       موضوع گفته مي

قابل تفكيـک هسـتند، موضـوعي كـه بعـدًا بـه معنـاي         طريق اوصاف مربوط هستند و لكن در عين حالي كه
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گيريم حتماً نيستند بلكه دسته بنديهاي بزرگي هستند كه در ما به االشتراك درست شده درونشان به كار مي

 اند.

 هايي هستند كه دسته بندي را ايجاد كردند...آقاي عليپور: بين يک موضوعات ما به االشتراكي

و موضوعات خرد هستند؛ يعني موضوعات خـرد از طريـق دسـته بنـدي بـه      ج: كه حد فاصل بين اوصاف 

 شوند.اوصاف تبديل مي

 ـ بررسي تقسيم موضوعاً، موضوعات و آثار به عوامل )متغيرها( توسعه ارزيابي صنعت 2

حال آيا عوامل از اينكه از آنها به موضوعاً، موضوعات و آثار تعبير بشوند يا با سه دسته بنـدي ديگـر ركـر    

تـوانيم نـام و عنـوان عـوض      شوند يعني گفته شود: متغير اصلي، متغير فرعي و متغير تبعي، آيا ما فقـط مـي  

توانيم ... همنام بياوريم و هر كدام راهم در يک جدولي در يک جايي به كار برد يا اينكه منطقاً كنيم؟ مثالً مي

 ديگر را به كار برد؟توان يک سه تاي  بايد معين شود كه اينجا چه چيزي هست كه نمي

حجت االسالم رضايي: ظاهراً بايد اينگونه باشد كه اگر جنس آن از جنس اوصاف و متغير هم اسـت ديگـر   

توان چيز ديگري به كار برد، يعني حتماً اوصافي كه ركر شدند ناظر به تغييرات داخل شيء اسـت. حـاال   نمي

يرهاست؟ در اين صـورت عنـواني كـه بـاالتر قـرار      بايستي سنخ آن معلوم بشود كه از جنس كدام يک از متغ

 گيرد عنوان پايين تر را همان بايستي معلوم كند. مي

-ج: متغير اصلي با فعل موضوعاً چه نسبتي دارند؟ فعل موضوعاً چه كسي است؟ چه چيزي را موضوعاً مي

آنهـا داراي يـک   گوييم؟ مجموعه كل، نظام توسعه ارزيابي)محورهاي توسـعه ارزيـابي( شـده اسـت. وحـدت      

باشند. موضوعاً به كدام است؟ مثالً در سطح اجتماعي موضوعاً، مديريت توسعه  سطحهايي و يک عاملهايي مي

شود؟ موضوعاً يعني چه؟ استعمال كلمه موضوعاً، موضوعات و آثـار بـه چـه دليـل اسـت؟      ارزيابي صنعت مي

خواهم بگويم موضـوعاً   ه چيزي را ميگويم: خود موضوعاً چيست؟ موضوعاتش چيست؟ آثارش چيست؟ چ مي

 تا بگويم: مديريت؟

 گيريم. س: در موضوعاً آن وحدت كل را در نظر مي
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 ج: وحدت كل يعني يک عامل؟

س: خير، وحدت كل، ممكن است چند عامل داشته باشد. وحدت كل را كـه مـورد نظـر ماسـت مـثالً در      

 د.باش توسعه ارزيابي گفتيم اين سه عامل براي آن وحدت مي

كنم، عوامـل  ج: توسعه ارزيابي موضوعاً چيست؟ موضوعات و آثارش چيست؟ حاال به كلمه عامل اضافه مي

شوند اگـر موضـوعاً قايـل شـدند آن گـاه بايسـتي        موضوعاً يعني چه؟ براي عامل به نفسه موضوعيت قايل مي

گويم عامل موضوعاً ايـن اسـت.   گيرد؟ ب صفتي از عامل را ركر كنند كه عامل اصلي، فرعي و تبعي را در بر مي

 توان به كار گرفت؟موضوعات عامل و آثار عامل اين است. چگونه كلمه موضوعاً را مي

س: اول بايستگي مالحظه شود كه چرا اين دسته بندي را در جدول ارزيابي صنعت به كـار بگيـريم. چـرا    

هم تحت عنوان متغير ركـر شـده    گاهي به اين صورت به كار گرفته شده و گاهي تحت عنوان عامل و گاهي

اند، حال ارتباط منطقي اينها چيست؟ اگر بگوييم عامل و بعدگفتيم متغير، و جنس متغير هم وصـفي اسـت.   

 ديگر موضوعاً چرا در اينجا به كار بيايد؟

توان تحليل كرد. عوامل موضوعاص در نظام ارزيابي چيست؟ اگر چنـين كـاري    ج: عوامل را به شخصه مي

كـنم: عوامـل توسـعه ارزيـابي      يرد آيا به محورهاي توسعه جواب داده شده است؟ حاال من اضافه ميصورت گ

موضوعاً چيست؟ گاهي سرعت بيش از دقت است. منظور از سرعت اين است كه در انجا به كار رفته اين هـم  

امل گفتـه شـد؟ ايـن    كنيم كه حاال اينجا به چه معنا به كار رفت؟ چرا اينجا عو مثل آن است. گاهي دقت مي

مطلب بايستي روشن شود. حتماً به اين معنا كه عوامل چيسـت؟ موضـوعات عوامـل چيسـت و آثـار عوامـل       

كند تا اينكه بگوييد عوامل چيست. موضـوعات عوامـل چيسـت و آثـار عوامـل      چيست، اين معنايش فرق مي

 شود.يک، سود تقسيم ميكند تا اينكه بگوييد عوامل به مديريت، تكن چيست، اين معناي شفرق مي

 ـ ضرورت بحث روشي در جهت تعيين عناوين منطقي در جدول ارزيابي صنعت 3

شود عوامل چيست براي مدلسازي خوب است؟ پس روشي است. اين بحث روشي  اين تحليل كه گفته مي

 توان مديريت نوشت؟ اگر بخواهد در روش توسعه ارزيابي بيايد. آيا جلو آن مي
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بحث ديگري است بلكه بايستي يک كلمه ديگري نوشته شود، يعنـي چـون خـرد روش     س: خير، آن يک

 شود بايستي مفاهيم روشي توليد شود.تحليل مي

كنم. اگر گفته شد كه عوامل اصلي، اجتماعي، فرعي  ج: حاال من بر عكس اين مطلب شروع به استدالل مي

ن صنعتي و فرعي اش اقتصادي و تبعي آن هم آن اقصتادي و تبعي آن صنعتي است يا بالعكس يعني اصلي آ

كنند، موضـوعاتي كـه    توانم بگويم اين سه عامل موضوعاً دارند مديريت را تعريف مي اجتماعي است. آنگاه مي

عوامل در اين سه سطح دارند )اصلي، فرعي و تبعي( مسئله سخت افزار و نرم افزار و ساختارهاست. مـديريت  

ثاري هم كه بايستي كنترل بشود، تغيير در مقياس عيني، نـر  افـزايش و مقيـاس    كند، آ بدون اينها كار نمي

شود براي چه اين كـار را   توان وارد شد بالفاصله گفته مي تأثير در ستون راندمان است البته از راه ديگري مي

ه شـود:  كرديد؟ براي اينكه اگر تعاريف مشخص نشوند كه غرض از عوامل چيست، آيا بايستي در ستون نوشت

تـوان داخـل در جـدول     شويم. بعد اين را چگونه مي عامل اصلي، فرعي، تبعي و موضوعات و بعد وارد آثار مي

توان داخل در جدول قرار داد؟ قرار داد؟ توزين كنيم و وزنش بدهيم. پس از ديد اول: گفتن اينكه موضوعاً مي

وعاً در سـطر غلـط اسـت. چـون مـن بحـث را       توزين كنيم و وزنش بدهيم. پس از ديد اول: گفتن اينكه موض

روشي كردم، از ديد دوم گفتم اشكالي ندارد كه عامل در ستون موضوعاً در سطر غلط است. چون من بحث را 

اش روشي كردم، از ديد دوم گفتم اشكالي ندارد كه عامل در ستون موضوعاً بررسي شود، اصلي، فرعي و تبعي

 آثارش هم اين باشد. در ستون باشند موضوعاتش در سطر و

 ـ بيان خصوصيات منطقي جدول ارزيابي صنعت 3/3

پس روشن شد كه اوالً بايستگي وصفي مالحظه كنيد. اول بايستي بـراي عوامـل و سـطوح يـک وحـدتي      

 مالحظه كنيد.

دوم اينكه عوامل حتماص بايستي اصلي، فرعي، تبعي شوند. سوم اينكـه سـطح بايسـتي مربـوط بـه يـک       

كنيد صرف نظر از سـطح دوم و   چهارم اينكه آيا عوامل را موضوعاً در توسعه ارزيابي مالحظه ميوحدت باشد. 

گوييد و اصلي و فرعي  كنيم. وقتي كه لقب موضوعاً را مي سوم آن، اگر موضوعاً گفته شد يک دقت ديگري مي
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ـ  دهيد به منزله اوصاف توسعه قرار ميو تبعي برايش قرار مي ه منزلـه اوصـاف سـاختار    دهد و ستون دوم را ب

 دهيد ستون سوم را به منزله اوصاف. تناظر مي

در اينجا دقت كنيم براي اينكه تعاريف به خوبي مشخص شوند. از تعاريف ساده نگذاريم. بگونه اي تعاريف 

گيرند براي ركر كردن بخشهايش دچار بن بست نشويم، اجمـال   انجام بشوند كه وقتي در يک نظامي قرار مي

 ه باشد.نداشت

 ـ انتظار از جدول بررسي محورهاي توسعه ارزيابي صنعت 3

خـواهيم وارد ايـن    س: يعني آنچه كه ما از اين جدول و طبقه بندي انتظار داريم چيست تا بگوييم ما مي

 سطح از موضوع بشويم.

نـد بـراي   ك ج: براي چه هدفي وارد جدول شده ايم. انتظار داريم وقتي دولت يک قراردادي را امضـاء مـي  

دهـد   گيرد يا يک تخصيص مـي  دهد يا يک تخفيفي مي خريد يک چيزي كه صنعتي نيست، يک تخفيفي مي

شود تشويقي، توبيخي و تحديدي بـدانم كـه    من بتوانم بفهمم در صنعت چه اثري دارد يعني وقتي گفته مي

ال آنهـا باشـيم تـا آنگـاه     كجاها دوست چه كارهايي كرده است؟ به عبارت ديگر چه آمارهايي را بايستي دنبـ 

 بگوييم به آن آمارها راه بدهيم و بياوريم و اثرش را در صنعت ببينيم.

كنيم يک مطلب روشن شـده كـه عوامـل و سـطوح آن      س: در جدولي كه براي ارزيابي صنعت درست مي

 پديد را بايستي مالحظه كنيم.

اقتصـاد و تشـخيص تـأثير گـذاري     ـ قدرت آسيب شناسي موضع گيريهـاي دولـت در هزينـه هـاي       3/3

 محدوديتها و مقدورات در رشد صنعت

ج: يعني وارد اين قسمت شديم براي اينكه ببينيم رابطـه بـين موضـع گيريهـاي دولـت در هزينـه هـاي        

كند چه محدوديت و يـا مقـدوراتي را برابـر صـنعت      اقتصادي و كيفيت گذاريهاي اجتماعي و كارهايي كد مي

% ظرفيـت )در بعضـي از صـنايع( كـار     34صنعت رشد نكرد، مثالً صنعت مـا زيـر سـقف    گذارد. يعني اگر  مي

خـواهيم صـنعت را    دهـيم؟ بعـد مـي   كند در اين مورد بگوييم چون خصوصي نيست به مواد سوبسيد نمي مي
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مطالعه كنيم، بگوييد مالكيت آن را خصوصي كنيد، بعد هم بانكها اعتبار بدهند، بعد هم تبعات اجتماعيش را 

% ظرفيت بشود. اين سؤال مهمـي بـراي وزيـر    34% ظرفيت تبديل به 34هم بپذيريد، اگر بخواهيد صنعت از 

تواند كار كند. اگر هم تمام ظرفيت كار كنـد   است. تا وقتي كه دسته از صنايع دولتي است، تمام ظرفيت نمي

 دهند.... به دليل سوبسيدهايي است كه به آن مي

كند. به همـين   يهايي مختلفي دارند چه محدوديت يا توسعه را برايش ايجاد ميما بايد بدانيم تصميم گير

 دليل است كه هم مفهوم سود و هم همه مفاهيمي را كه داريم كه سطوح مختلف دارند.

 ـ تناظر تقسيم عوال و سطوح به تقسيم توسعه، ساختار، كارآيي 3

ل كرديد؟ موضوعي كه مسئله توسعه است يک اولين سؤال اين است كه اصالً چرا به عوامل و سطوح تبدي

نظام است كه برايش تغيير فرض كرديد چون برايش فرض شده امور زمانيش را كه اوصاف توسعه بوده اسـت  

-از قبيل عوامل دانستيد كه متغيرها هستند، امور ساختاري و سطوح آن را از قبيل سطوح دانستيد، بعد مـي 

گوييـد   اينها هم يک كارآمدي است ه بايستي ركر گردد. ابتـدائاص مـي  خواهيد بگوييد كه نتيجه نسبت بين 

خواسـتيم بگـوييم:   شود كه توسعه داراي تغيير باشدولي عامل و سطح برايش فرض نشود. حاال اگـر مـي  نمي

اوصاف، توسعه، ساختار و كارآيي بايستي سه چيز در اينجا بگوييم يا سه چيز در آنجا بگوييم؟ يعني ما اصـالً  

از اينكه وارد سه وصف توسعه، ساختار و كارآيي بشويم يعني قبل از اينكه بگوييم: همـاهنگي، زمينـه و    قبل

وسيله، بايستي سه چيز در اينجا ركر شود، يعني بگوييم: عامل برابر با توسعه، سطوح برابر با سـاختار اسـت،   

باشد تا وحدت اين را بگوييد؟ يـا اينكـه در   يک چيز ديگر هم در اينجا بنويسيم كه با برابر باشد، آيا اين بايد 

 گوييد: اين برابر توسعه، اين برابر با ساختار و اين برابر با كارآيي است؟ عوامل مي

 ـ ضرورت مالحظه سه بعدي در مورد يک وحدت )كل( 7

كنيم بايستي حتماً سه بعد در مورد يک وحدت مالحظه شود. يعني مـا   س: علي المبنا كه كار روشي مي

در اينجا عوامل و سطوح را نگاه كرديم و از دو بعد هم نگاه كرديم ولي اگر بخواهيم علي المبنا حركت كنـيم  

 بايستي از سه زاويه نگاه كرد.
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 ج: شما در اينجا راندمان سود را در يک ستون آورديد.

ه اسـت  رويم ولي آن كيفيت خود تركيب جدول در شروع كار در سطح نگـاه شـد   س: در درون جدول مي

 يعني عامل و سطوح را نگاه كرديم. گويا يک بعد آن را در نظر نگرفتيم.

كنيم؟ داريـم   ج: اگر بخواهيم اين بعد را در نظر بگيريم بايستي چه كار كنيم؟ چرا اين بحث را مطرح مي

تـا  آيـد بعـد بـالعكس     كنيم. تجزيه و تركيب از فلسفه مـي  در بكارگيري كار ساختن جدول تحليل تمرين مي

 توان همه اينها را ناديده گرفت و لكن اگر بتوانيم ببينيم بهتر است. بتوانيم يا مدل خودمان توزيه كنيم، مي

 ـ بررسي رابطه تقسيم وحدت كل با درون مجموعه  3/7

توانيم وقتي كه در درون هم بيـاييم، ظرفيـت، جهـت و     اگر وحدت كل آرايي داشته باشد )علي حده( مي

بينيم يا خير؟ يعني آيا در درون هم ايـن تقيسـم قابـل ضـرب      توسعه، ساختار و كارآيي مي عامليت را شبيه

توانيم اوصاف توسعه بگيـريم؟ حـاال از   است يا خير؟ حاال اگر بخواهيم درون را مالحظه كنيم به چه معنا مي

را عـوض كنـد    آييم. وحدت كل بايستي توسعه بدهد، توسعه بايستي موضوعات فلسفه يک كمي پايين تر مي

 معناي اين كارآيي را دارد، و يک كارآيي هم براي كل است؟

 س: كارآيي بايد براي كل باشد.

ج: كارآيي براي كل با كارآيي براي درون تفاوت دارد، كارآيي ديگر براي يک جاي ديگري بنويسيم، يـک  

بخواهد آن كارايي را ركـر كنـد. بايـد    بيند، آنگاه اگر روند مثالً داريم كه توسعه را در حال تغيير در روند مي

 كنيم.اينجا ركر كند. حال مقداري عيني تر سؤال را مطرح مي

 ـ طرح دو احتمال در عوامل موضوعاً 3

 كنيم، يا اصلي، فرعي و تبعي؟ در اينجا عوامل شد، حاال عوامل را در اينجا موضوعاً بررسي مي

مل اصلي ترين را در سطح نگاه كرديم يعني اولين بحث ... س: آنچه مدّ نظر ما بود اين بود كه در خود عوا

در اجتماعي، اصلي ترين را در اجتماع و اصلي ترين را در اقتصاد و اصلي ترين را در صنعت كه بعد از اينكـه  
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اين عناوين بيرون آمدند تا در خود سطح وقتي خواست قرار گيرد، باز هم جايگاهش را به لحاظ منزلت اينكه 

 نسبت به ديگري مؤخر و يا مقدم است... كدام يک

 گذاريم. مي« اصلي ترين عوامل»ج: ما لقب آن را 

س: اصلي ترين عوامل ... در مسئله صنعت بود. مديريت در اجتماع اصلي ترين بود، بعد آنـرا در اقتصـاد و   

را نيـز تعمـيم    صنعت تعميم داديم. تكنيک را هم در اقتصاد، اجتماع و صنعت تعميم داديم، هم چنين سـود 

 داديم. يعني صرف مفهوم انجام داديم.

ج: ما هنوز به صرف مفهوم نرسيده ايم. اينكه در سه معنا به كار برديد درست است ولي فعالً توضيح دهيد 

 كه اصلي ترين هايي كه در اينجا هستند آيا فرعي و تبعي آنها نيز در اينجا بيايند؟

 س: بله.

 ـ عوامل موضوعاً به معناي اصلي ترين عوامل در درون مجموعه  3/3

ج: پس نبايد در اينجا بيايد. اينجا كدام قرار دارد؟ در قسمت عوامل، اصلي ترين اينجاست. اينجـا عوامـل   

 چه كاره اند؟ عوامل هم اجتماعي و هم اقتصادي و هم صنعتي بيان شدند.

 شود.س: هم چنين تكنيک نيز اصلي ترين مي

 ج: پس سه دسته عامل اصلي داريم و همه هم مهم هستند.

س: در جدول اصلي ترينها انتخاب شده اند بعد در اصلي هـا دوبـاره بـه اصـلي، فرعـي و تبقعـي تقسـيم        

تاي آن فرعي بشود، نه تاي آنها هـم تبعـي    3تاي اصلي است كه  3شوند البته وقتي در درون برويم. اين  مي

 تايي بشود. 37شود تا جدول  مي

اقاي عليپور: اول ينكه اگر كل جدول به اضافه بعد سوم در نظر بگيـريم آيـا شـما در عـوالم را بـه عنـوان       

 اوصاف توسعه در نظر گرفتيد؟

 ـ مالحظه عامل به عنوان بُعد كل كه در بر دارنده اوصاف توسعه، ساختار و كارايي 3/3
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كل جدول ما ظرفيت؛ جهت و عامليت باشـد، اينجـا هـم     ج: در اينجا يكي از احتماالت اين است كه مثالً

 مثالً محوري، تصرفي و تبعي باشد.

كنـيم، خـود   س: اگر اين را به عنوان اوصاف توسعه گرفتيد، اگر ما در موضوعاً، موضوعات، و آثار بحث مي

 ف ساختاري و كارايتوانيم بحث كنيم يا در مورد اوصاموضوعاً، موضوعات و آثار را در مورد اوصاف توسعه مي

موضوعاً به وحدت مجموعه و موضوعات به كثرت مجموعه و آثار به رابطه بين وحدت و كثـرت مجموعـه   

 توانيم بگوييم.پردازد. در نتيجه در مورد اوصاف ساختاري ما موضوعاً، موضوعات و آثار ميمي

ضوعات بايد مـدّ نظـر وحـدتش    توانيد بگوييد. چون اگر گفتيم كل موج: يا براي كل حتي سطوح هم نمي

 باشد.

 شوند.شود. موضوعاتش هم عوامل و سطوح ميس: يعني كل همين جدول، موضوعاً مي

 شود.ج: و آثارش هم زير، بخشها مي

توانسـتيم بگـوييم   خواستيم بحث كنيم آن زماني مـي س: اگر ما يک جدولي داشتيم كه سه عوامل را مي

سه تا بعد دارد و آثار عوامل البته اين را بـه صـورت فـرض دارم مطـرح      عوامل موضوعاً، موضوعات عوامل كه

خواستيم چنين كار بكنيم بايستي يک جدولي مثل همين داشتيم اصالً موضـوع آن عوامـل    كنيم. اگر مي مي

 باشد.

توانيـد بگوييـد   ج: حال سؤال در همين مطلب است. عوامل توسعه ارزيابي را با قيد هـم بياوريـد. آيـا مـي    

 شود؟وامل توسعه ارزيابي را موضوعاً اينها شامل ميع

 س: عوامل توسعه ارزيابي كه اينها هستند؟

كنيـد؟ عامـل را در سـه سـطح مشـاهده       ج: يعني آيا عوامل را به موضوعاً، موضوعات و آثـار تقسـيم مـي   

شـود  ا نوشـته مـي  كنيم. يعني عامل موضوعاً، عامل موضوعات و عامل آثار يا اينكه عوامـل ـ كـه در اينجـ     مي

 بايستي سه تا عامل و سه متغير گفته بشود؟
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س: قاعدتاً بايستي سه متغير باشد ولي از اين جهت هم بودكه ما مشكل پيدا كرديم كه جدول ما مضـاف  

 و مضاف اليه است يا وصفي است.

 تواند لقب موضوعاً به خودش بگيرد.ج: حتماً وصفي است و لكن اينجا نمي

تواند خودش به عنوان يک عامل در وسعه مالحظـه   توان گفت؟ ميل، عامل موضوعاً ميج: براي وحدت ك

 گيريد. بشود؟ البته عامل موضوعاص را به دو معنا به كار مي

 س: به عنوان يک عامل در توسعه.

گيرند، كـالن، عـواملي دارد كـه ايـن عوامـل       ج: در دو ستون، عامل را در سطح كالن و توسعه به كار مي

 م به عنوان يک عامل در توسعه قابل مالحظه است.رويه

 توان كلمه عامل را دقيقتر گفت كه به عنوان بُعد كلي است. س: حتماً مي

شود، عامل در توسعه، يک عامل ديگر هم در توسعه، بگـوييم  ج: به عنوان بعد كلي در توسعه مالحظه مي

گوييـد: مـن لفـا را در دو معنـا      در توسعه، مي در اينجا موضوعات داراي كارآيي هستند به عنوان يک عامل

تـوانم لقـب عوامـل را بـراي موضـوعاً،       كنم، بالفاصفه همين كه در دو معنـا اسـتفاده كـردم مـي    استفاده مي

موضوعات و آثار به كار بگيرم. آن گاه آيا اين خوب است يا بد؟ يعني ضرورتي دارد يک چنـين كـار بكنـيم؟    

ل مالحظه است به عنوان يک عامل. آنگاه معناي عوامل كالً، يک مرحله ديگـر هـم   آثار هم باز در باز خود قاب

تواند به كار برود، عوامل يعني اين سه عامل، آيا اين خوب است يعني ضرورت دارد و چيـزي را بـراي مـا    مي

 كند؟حل مي

م درسـت  س: در يک صورت ضرورت دارد. در صورتي كه ما ببينيم گزينه عوامل و سـطوح و گزينـه سـو   

انتخاب شده است يا خير؟ يعني خود عوامل را بحث كنيم، در سـطوح موضـوعاً و موضـوعات سـطوح و آثـار      

رسـد اينجـا    گذاريـد، چـون بـه نظـر مـي      سطوح بحث كنيم، منتهي معلوم نيست كه شما اسمش را چه مـي 

گـذاريم، اينكـه شـما اينجـا      توان كارآمدي و يا آثار بنويسيم. اگر اينچنين بود، اينجا توسعه، ساختار مـي  نمي

عوامل و سطح فرموديد، اينجا حتماً يک عبارت خيلي خص تـر از كارآمـدي آثـار بگـذاريم. اينكـه عوامـل را       
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توانيم بكنيم، چگونـه اسـت كـه شـما وصـف توسـعه        توانيم توسعه بگذاريم يا اگر بگذاريم آن كار را نمي نمي

 ي كه اصلي، فرعي و تبعي وصف ساختار است.گوييد؟ در صورت رامتغير اصلي، فرعي و تبعي مي

 ـ بيان خصوصيات عوامي در جدول ارزيابي صنعت 2/3

 ـ لزوم وصفي بودن جدول ارزيابي 3/2/3

اساساً اينكه ما اينجا چه كار كنيم؟ اينكه ما عوامل را بايستي حتماً وصفي بگيريم تمام شد. عوال را بهتـر  

يا بهتر اين است كه سه عامـل بـدانيم، وارد طبقـه بنـدي و تعمـيم و      است موضوعاً، موضوعات و آثار ببينيم 

 تخصيص دادن نشويم.

 ـ تناظر تقسيم موضوعاً، موضوعات و آثار به عوامل اصل،فرعي، تبعي 3/2/3

موضوعاً، موضوعات و آثار، عامل اصلي، عامل فرعي و عامل تبعي شوند. يک عامل اصلي، فرعي و تبعي در 

يک عامل اصلي، فرعي و تبعي و اقتصاد داريد و يک عامل اصلي، فرعي و تبعي در صنعت  جامعه وجود دارد و

 خواهيم وارد جدول تعريف شده ت وزيع كنيم. داريد... مي

است. البته يک بحث اين است اينكه شما بگوييد سه عامـل در نظـر    3و  3و  3س: تأثير آنها از نوع تأثير 

ري تبعي، در شرايطي كه حاصل تعامل بـين انسـان و ابـزار اسـت آيـا      گيريم يک اصلي يكي فرعي و ديگ مي

توانيم در مورد سه متغير اصـلي، فرعـي و تبعـي صـحبت      توان چنين سخني را گفت؟ يعني ما زماني مي مي

كند با اينكه يكي نقش توسعه اي، يكي ساختار دارد و ديگري حاصل اين دو است. آيـا   كنيم اين فرق مي مي

 امل بين اصلي و فرعي است؟تبعي حاصل تع

 ـ عوامل، اصلي، تبعي سه عامل وابسته به همديگر در يک مجموعه 2/2/3

ك  ج: آيا تبعي هميشه به عنوان محصول است؟ يا تبعي در عين حالي كه از دو تاي ديگر جوداً تبعيت مي

شـود؟ يـک مجموعـه     مـي ند ولي خودش موضوعاً برابر آنها مطلبي است اگر سود نباشد، باز خور دوم چگونه 

كند، نيروي انساني، ابزار و سطوح دارد يعني هزنيه جاري و درآمد جاري و هزينـه جـاري    مركب دارد كار مي
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تواند بقا داشته باشد؟ چرا آن در عامل مسـتقل از ايـن    تواند داشته باشد؟ چرا نمي خورد. بقاء نمي به هم نمي

 كنم. يتواند كار كند؟ دارم وحدت كل را نگاه منمي

 س: آن عاملي كه حاصل تعامل است وجود مستقل ندارد.

ج: اگر وجود وابسته اند جزء عوامل هستند. هر چند تابعي از آن عاملهاست منزلتاً ولي در كل عامل است 

البته اگر وابسته است. اما اگر استقالل داشته باشد يعني چه سود باشد و چه سود نباشد حاضر اند پـس اگـر   

توانيم در دو تاي اولي ببنديم بگوييم سومي نتيجه اي است كه آنها وابسته بـه   يكل را ببنديم نميبخواهيم س

 آن نيستند. اگر استقالل ندارند، آن سه متغير هستند؟

دانيم در مورد محصول هم اين چنين است بعد فرق اثر  س: البته تأثير و تأثر را ما اصوالً يک نظام عام مي

 شود؟با تبعي چه مي

گوييد با تبعي همين فرقي را دارد كـه منزلتـاً    گوييد علت است كه متغير اصلي مي ج: فرق آنجايي كه مي

گوييد يـک روزر   مؤخر است و لكن بدليل وابستگي سه جريان در طول يک سال، شما اگر در وهله ببينيد مي

 متغير وابسته است. شنبه، فالن محصول اضافه شده است، اگر مرتباٌ جريانش را ببينيد آنگاه سه

 س: محصول بازموجب توسعه منابع انسان است.

گيـريم   بينيم عوامل را هم نام براي سه تاي آنها مي ج: حاال در جنين فرضي اينها را سه عامل مستقل مي

كه وابستگي كه بهم دارند سه متغير در يک مجموعه، نام عامل هم در جاي خودش محفوظ است سه متغير 

 3و  3تبعي مشاهده كرديم، اين طرف را هم در سه سطح ديديم و در كل هم آورديم. توزين ) اصلي، فرعي و

كـنم، ايـن   ( يكي از آن يک است يک چيز ديگر را در اينجا ننوشته ايد. من موضوعاً را در اينجا حذف مي3و 

كنيد يا خيـر؟ اگـر    يسه تا را سه تا عامل مستقل اصلي، فرعي و تبعي مالحظه كردم، آيا نقضي را مشاهده م

 رد سه سطح اصلي، فرعي و تبعي وزن داده شدند، نسبتهايي كه بين آنها برقرار است چگونه است؟

را نوشتم بعد با همديگر ضرب شدند، يک چيزهـايي   3و  3و  3نوشتم، اينجا هم  3و  3و  3مثالً اينجا را 

 را نتيجه دادند.
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ه ما بين اين دو و تا تقوي كـه از جهـت تأثيرگـذاري كـه     رسد اين است ك س: اولين نقصي كه به نظر مي

دانم كه درست كنيم البته از لحاظ منطقي نمي مي 3و  3و  3كدام اصلي، فرعي و تبعي نداريم يعني هر دو را 

 كنيم يا از دو منظر....است يا خير؟ ما االن در مورد يک موضوع دو بعدش را داريم نگاه مي

 آن.ج: يكي وزن و ديگر حجم 

س: اگر اينگونه بخواهيم نگاه كنيم يكي بايستي نسبت به ديگري اصلي باشد اگر يک نسـبت بـه ديگـري    

 بدهيم؟ 3و  3و  3داريم آيا به آن يكي  3و  3و  3اصلي باشد به فرعي و 

توانيم عدد بدهيم و حتماٌ بايد آن مهم نيست ولي نسبت بين شان بسيار مهم است مي 3و  3و  3ج: حاال 

 شان.نا فرق كند و رابطهمع

حجت االسالم رضايي: اآلن مطلب اين است كه در دو طرف نسبت است ولي اصلي اينجـا اصـلي در آنجـا    

 متفاوت است.

-خواهيم ببينيم موضوعاً، موضوعات و آثار براي به وحدت رسيدن جا دارد؟ آيـا مـي   ج: اشكالي ندارد. مي

 عنوان عامل دوم است؟ توانم بگويم موضوعاً يک عامل و موضوعات به

«و آخر دعوينا ان الحمد هلل رب العالمين»  





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 ضرورت بحث از روش تكثير اصطالحات و تنظيم منزلتها در جدول ارزيابى صنعتعنوان جلسه: 

 23جلسه 
  فهرست مطالب

 2      اى به مباحث جلسه قبل م دمه: اشاره

 2      بررسى معنا و مفهوم و منزلت عناوين جدول تجزيه - 1

 2     بعنوان اوصاف توسعه يا اوصاف ساختار ;امكان قرار دادن عوامل - 1/1

      صونعت « تعميور »در صورت هدف بودن دستيابى به مدل  ;قرارگيرى اوصاف ساختارى بعنوان عوامل - 1/2

3 

 4      بررسى تفاوت عوامل وصفى با عوامل بخشى و توضيح ارتبا  عوامل بخشى با هم - 1/3

 7      تنا ر عوامل و تعميم آن بر سطوح، دليل انتخاب )مديريت، سود و تكنيك( بعنوان عوامل - 1/4

ت به عنوان رابطه بين انسوان و  امكان قرارگيرى )سود( در ستون سوم جدول، در صورت تعميم صنع - 1/5

 8      طبيعت

اى به تنا ر عوامل با سياست، فرهن  و  ضرورت بررسى نحوه تكثير اصطالحات جدول تجزيه و اشاره - 2

 11     اقتصاد

 13      عوامل و سطوح« تكثير موضوعى»معرفى عناوين جدول تجزيه فعلى بعنوان نتيجه  - 2/1

 14      از روش و منطق تنظيم جداول ارزيابى صنعت ن د و بررسى ضرورت بحث - 3

 14      ضرورت بررسى نحوه ت سيم عوامل و رابطه آن با ت سيم سطوح - 3/1
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 16     لزوم بررسى نحوه تخصيص و تعميم عناوين و هماهنگى عناوين با هم در در ايندو - 3/2

 17      ن تطبيقضرورت ضرب عناوين براى ايجاد هماهن  بين آنها در حي - 3/3

 17      اى به سه روش تكثير عناوين جدول تجزيه اشاره - 3/4

 18      سازى در اين مباحث امكان بررسى روش و منطق مدل - 3/5

 21      سازى با بكارگيرى مدل از روش، در مدل« سطح بحث»تفاوت  - 3/6

 21      سطوح مختلف تنظيم جدول ارزيابى صنعت« كارآمدى»بررسى  - 3/7

 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقايان: عليپور  - 4

 

  : سازمان مديريت صنعتىمكان جلسه 

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده نوار : آقاى كيانى 

 گذار : آقاى حسين نژاد  عنوان

 يراستار : آقاى ميرزائى و

 االسالم رضايى  تكنترل نهايى : حج

 آرايى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1379/6/15تاريخ تنظيم : 

 1379/6/17تاريخ نشر : 

 



 بسمه تعالی

 اى به مباحث جلسه قبل  م دمه: اشاره

 31درصود بحوث پويش بورود توا       71االسالم رضائى: چون در مودل تخمينوى قورار بوود بوا خطواى        تحج

درصدجواب بدهد سؤال جلسه قبل منشأ اين شد كه مجددا  در عمق مفاهيم اصلى بازنگرى شود و بيان شد 

خودعوامل موضوعا  چيست؟ آثارش چيست و موضووعاتش چيسوت؟ آنگواه در كارگواه در ايون سوطح        كه

 هماهنگى سطراول جدول مالحظه شد يعنى در سطح اجتماعى نسبت اين سه عنوان به هم مالحظه شد. 

 بررسى معنا و مفهوم و منزلت عناوين جدول تجزيه  - 1

 توسعه يا اوصاف ساختار  بعنوان اوصاف ;امكان قرار دادن عوامل - 1/1

موديريت،تكنيك،  »االسالم والمسلمين حسينى: اين عوامل كه معين شد آيا مراد اين بود كه سه عامول   تحج

هم عر  مالحظه شود به عنوان اينكه سه تاى هم عر ، سه عامل هستند يا سه تايى كه درسطر ذكر « سود

 دهند؟  شدند يك عامل را تشكيل مى

آمود   قبال  عوامل به صورت متغير اصلى در اجتماع مالحظه شد و بحث مديريت بوه دسوت  )س(: از آنجا كه 

 همچنين متغير اصلى در صنعت به عنوان تكنيك و متغير اصلى در اقتصاد به عنوان سود مطرح شد. 

)ج(: يعنى به عامل موضوعا  نيازى نيست يعنى موضوعات عامل خودش به عنوان يك عامل و آثارخودش به 

وحدت  توان ان يك عامل، به عنوان سه متغير الزم باشد اين يك فر  است فر  ديگر اين است كه مىعنو

 -1توان دو جدول درسوت كورد    را مالحظه نكرد و سه عامل را در سه سطح مالحظه نمود به بيان ديگر مى

ك عامول از  توان وحدت را اصل قرار داد و كليه عوامول داخلوى را بوه صوورت موضووعا  بوه عنووان يو         مى

وحدت،موضوعات عوامل را باز به عنوان يك عامل از وحدت و آثار نيز بوه عنووان يوك عامول از وحودت      

شود يعنى سه  اى ديگرى مى توان از سطح وحدت داخل جدول آمد كه موضوعات گونه مى- 2مالحظه كرد 
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شود و قرار  وارد مىشوند يعنى بحث به ساختار درونى وحدت  عر  هم مى عامل مديريت،تكنيك، سود هم

سازند مالحظه شود، بلكه قرار است بخشها مالحظه شوند يعنوى   بين اوصافى كه وحدت را مى نيست نسبت

بصوورت بخشوى و    - 2بصورت وحدت و سهم تأثيرها را مالحظه شود -1توان بررسى كرد:  مى به دو شكل

سوعه مالحظوه شوود بايود بوه سوراغ       ساختارهامالحظه شود يعنى به عبارت ديگر اگر قرار باشد اوصواف تو 

كنود.   آيد و ساختارها را ذكر مى وحدت رفت و اگرقرار شد اوصاف ساختار مالحظه شود داخل مجموعه مى

 است نهايت اينكه در كنترل دو چيز است البته ربط بين دو چيز نيز بايد بدست بيايد.  هر دو هم درست

 صنعت « تعمير» در صورت هدف بودن دستيابى به مدل ;قرارگيرى اوصاف ساختارى بعنوان عوامل - 1/2

 )س(: هدف از كنترل چه چيزى بود تا معلوم شود از كداميك از عناوين بايد استفاده كرد؟ 

)ج(: اگر موضووع توسوعه ارزيوابى توسوعه صونعت اسوت، اوّلوى اسوت اگور موضووع محورهواى توسوعه             

آيد. پس در  توسعه صنعت نيست بلكه موضوع آن خود صنعت ساختارها و بخشها است به دوّمى مى ىارزياب

 توان توضيح تخمينى ارائه كرد.  مى سه سطح

سوطح   توان هم در توسعه، هم در كالن و هم در خرد آن صحبت كرد وقتى به در هر مدلى كه سؤال شود مى

شود   رسد كه مثال  چند تومان چه چيزى خريدارى خصه هايى مىآيد معناى آن اين است كه به شا خُرد كه مى

 و چه كارى صورت گرفت. 

بيشتر  )س(: بنا شد توسعه صنعت در مدل منط ى دنبال شود. و به بيان ديگر بحث تعمير بود و در اين سطح

 توان ارايه داد.  توان انتظار داشت ولى تعمير خوبى را نسبت به ساختارها مى از تعمير نمى

عر  هم  )ج(: پس با اين بيان عامل موضوعا  مراد نيست بلكه عوامل در شكل بخشى است كه سه عامل هم

 شوند.  يك ساختار مى

 )س(: يعنى سه عامل از سه بخش جدا است. 
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 )ج(: يعنى بحث سهم تأثير همه آنها روى هم ديگر نيست. 

 ارد؟ )س(: ن طه ضعف اين كجاست؟ آيا در بخش تعمير هم ن طه ضعف د

)ج(: اگر تعمير كردن يك ساختمان مراد باشد. اين تعمير كردن ن طه ضعفى نودارد. اگور غور  ايون باشود      

توانود سواختارها را ارزيوابى كنود و      تواند چنين كارى را بكند. ولى اين مى ساختمان بهينه شود تعمير نمى كه

 مالحظه كند.  نسبتها را

آيد كوه در پّلوه اول دنبوال هموين مطلوب بووديم يعنوى بنوابود وقتوى ايون كوار را انجوام              )س(: به ذهن مى

اى براى ورود به كار ايجاد و تأسيسى است كه بعدا  نسبت به بنيان صنعت، نظر بدهد كه توسعه  شودزمينه مى

و به وزير صنايع بتووان  درصد بحث جلو برود  71موضوع آن بود ولى اگر قرار شد با ضريب خطاى  صنعت

 گيرد.  ساختار اين اشكاالت را دارد چون در درون ساختار است كه تفاهم صورت مى گفت كه اين

 بررسى تفاوت عوامل وصفى با عوامل بخشى و توضيح ارتبا  عوامل بخشى با هم  - 1/3

 )ج(: آيا معناى مفردات مشخص شده است؟ 

ل ذكر شد بدون اينكه نسبت آنها مالحظه شود و بعد درستون در )س(: در بخش اول، ابتدا به مفردات جدو

سطر اول )بخش اجتماعى( اينها در اصطكاك هم قرار داده شد يعنى آن بحث مالكيت ساختار وم ياس تأثير 

 شوند.  را هماهنگى نسبى آن عناوين مالحظه شد كه با هم ضرب مى

 مشخص شود.  )ج(: چگونه بايد ضرب شوند؟ سؤالهايى كه بايد بعدا 

 گوئيد.  )ج(: فعال  بصورت سطرى صحت آن مالحظه شده است آنرا مى

)س(: بلووه يعنووى مالكيووت عمووومى، يووك سووازمان، يووك سوواختار، برنامووه ريووزى و اجوورا دارد يعنووى اگوور  

عمومى، گروهى و فردى به سازماندهى، اضافه شوند. در م ياس تأثير نيوز يوك نحووه همخووانى در      اوصاف

توان به جاى راندمان قرار داد. و ساختار را به  باهمديگر دارند و در هر كدام م ياس تأثير را مى نحوه تركيب



333  ····························································································································································  

تر براى آن استدالل ذكر شد و منشأ تغيير شود   عنوان ابزار قرار داد.و بحث مالكيت بود كه به صورت مفصّل

شد تكنيك كوه در آخور بوود    جا شدند و هم جاى ستون با سطر باال عو   يعنى هم عناوين بايكديگر جابه

دوم بايد سطر بعدى مالحظه شود يعنى در سوطح اقتصوادى بايود دقوت نموود كوه        وسط قرار گرفت در پلّه

به عنوان سه عامل هستند، نسبت اين سه عامل بوا هموديگر كوه در اينجوا      افزار و نرخ افزايش كه ثروت، نرم

بعد بايد خود عناوين هم بهينه شوند تا معلوم شود  دارند يا خير؟ كه وجود دارد چيست؟ آيا با هم همخوانى

افزار و نرخ افزايش هم به همين صورت ولو همه اينهوا قوبال     ثروت در اينجا به چه معنا قرار گرفته است.نرم

به صورت مفرد بحث شده است ولى تركيب آنهابا هم مالحظه نشده است كوه اآلن ايون نسوبتها بوا هوم در      

  گيرد. اصطكاك قرار مى

شوود   آقاى عليپور: با اين تبيين جديد، بازگشتى صورت گرفت و قرار شد عوامل به صورت بخشى مالحظوه 

اول،  احتماال  بايد مجددا  ستون سود به جاى ستون تكنيك برگردد. براى اينكه هر كدام از اينها متنا ر با بخش

ساختار،  ظه شود اولى توسعه، دومىدوم و سوم شود. آن در شرايطى بود كه قرار بود به صورت وصفى مالح

سود در  سومى كارآيى بود اما اآلن ديگر وصفى نيست، بلكه در بخشى اجتماعى مديريت، در بخش اقتصادى

 بخشى صنعتى تكنيك به عنوان عوامل هستند. 

)به عنوان يك عامل( مديريت در سه سطح سپس تكنيك و سود نيز درسه  1)ج(: در اينجا كل ستون شماره 

شوود   شود. اگر فر  شد اين سه تا روى هم سه عامل هم سطح هستند اين چگونه معنوا موى   طح معنا مىس

 تاسود م دم بر تكنيك شود؟ 

 )س(: آيا منظور از عوامل، عوامل متنا ر با هر بخش هست يا خير؟ 

 )ج(: عوامل اجتماعى هر سطح يا اينكه غر  از هر بخش كجاست؟ ستون يا سطر است؟ 

 است و اجتماعى يعنى منظور از بخش همان سطح اجتماعى است. هر كدام سطوح است.  )س(: سطر
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 )ج(: اگر اجتماعى فر  شد آيا عوامل آن در متغيرها مديريت، تكنيك و راندمان هست يا خير؟ 

)س(: مديريت به عنوان شاخص در سطح اجتماعى، سوود بوه عنووان عامول شواخص در سوطح اقتصوادى        

ن عامل شاخص در سطح صنعتى فر  شد در سير بحث، كوه بيوان شود بحوث عوامول      وتكنيك را به عنوا

موضوعا ،موضوعات عوامل و تأثير عوامل بيان شد را فرموديد. درآن سطح چون وصفى بحث شد و وحدت 

شود كوه    مالحظه شدند. لذا بايد قاعدتا  اين ستون در به صورت توسعه ساختار كارآيى...مالحظه مى مجموعه

 آمد.  آمد و تكنيك در ساختار مى سودبجاى كارآمدى مىطبيعتا  

)ج(: اگر سود به دليل اينكه اقتصادى هست در وسوط و تكنيوك بوه دليول اينكوه صونعت هسوت در آخور         

گيرد. در چنين صورتى اجتماعى، اقتصادى، صنعتى را يكبار در خودش ضرب شوده اسوت يعنوى در     قرارمى

عى، و در ذيول سوود عنووان اقتصوادى و در ذيول تكنيوك عنووان        سطرجدول در ذيل مديريت، عنوان اجتما

شود؟ يعنى آيوا سوطر موضووعات سوتون      نوشته شده است فرق آنها با سطح در چنين فرضى چه مى صنعتى

 توان به سطر آورد يا اينكه خير عوامل هر بخش است؟  خود اين ستون را دقي ا  مى است؟ يعنى

نشود   هست و چرا اين سطوح در نظر گرفته شد و فرهنگى مالحظه )س(: اين سطوح اجتماعى مورد مطالعه

 اين بحث ديگرى است هر كدام از اينها عوامل شاخص هر كدام از سطوح هستند. 

 )ج(: اگر چنين باشد صحيح است كه كسى سؤالى كند پس ستون اول بايد تا پائين اجتماعى فر  شود. 

 )س(: چون مديريت هم اجتماعى است؟ 

  و كلّ دومى را بايد اقتصادى و كلّ سومى را نيز صنعتى فر  كرد كه در ايون صوورت در جودول    )ج(: بله

 ماتريس هم نيست يعنى موضوعات نا ربه همديگر نيست. 

)س(: اگر ما در ضربى كه انجام شد، يعنى مديريت كه به اصطالح عامل شاخص اجتمواعى اسوت يكبواردر    

 تى ضرب شد. اجتماع يكبار در اقتصاد يكبار در صنع
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 )ج(: احسنت! سؤال اين است كه آيا بايد عينا  همين ت سيمات در همين طرف منت ل شود؟ 

است  بندى بندى ما بر اساس سطح )س(: از لحاظ ترتّب آن قاعدتا  همين طور است چون مبناى منط ى ت سيم

 و اصال  بر اساس وصف نيست. 

 شود؟  را عامل فر  مى)ج(: پس عامل دركار نيست. به چه دليلى عامل، 

)س(: عامل در هر سطحى به صورت بريده و مجرا از هم بدون اينكه وحدتى بين آنها در نظر گرفته شووداز  

سطح اجتماعى عامل مديريت به عنوان عامل شاخص، از سوطح اقتصواد سوود و از سوطح صونعتى تكنيوك       

 اخذشده است.

موضوعشوان   عات است پس خود اينها نسبت بوه )ج(: خود اين عوامل فر  شد زير ساخت آن، اين موضو

دو  هيچگونه قابليّت ضرب ندارند يعنى اگر از سه تا سه موضوع را على حودّه اخوذ شود و رابطوه آن را بوه     

عامل  موضوع ديگر لحاظ نشد آنگاه بايد باالى ستون اول اجتماعى نوشته شود و ديگر سطر الزم ندارد يعنى

گردد و عامل اقتصادى مثال  سود در سه سطح وعامول   تماع را نيز ذكر مىشود و سه سطح از اج اجتماعى مى

 آيد.  شود. سه بخش كامال  جدا كه بخش خرد مى صنعتى را نيز در سه سطح ذكر مى

جداسوت   شود. يعنى جدول به صورت سوه سوتون   االسالم رضائى: يعنى جدول بهمديگر منعكس نمى تحج

باشد.  ز هم هستند در صورتى كه جدول ماتريس نبايد به اين صورتولى كنار هم هستند. سه بلوك منفصل ا

 و قرار است نا ر به همديگر باشند. 

 تنا ر عوامل و تعميم آن بر سطوح، دليل انتخاب )مديريت، سود و تكنيك( بعنوان عوامل  - 1/4

 )ج(: سؤال اين است كه اصوال  مديريت، تكنيك، سود از كجا آمده است؟

 كه اينها به عنوان متغيرهاى اصلى در اجتماع، اقتصاد، صنعت است.  )س(: روشن است
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)ج(: بنابراين به جاى اينكه اسم اين سه عنوان نوشته شود، بايد نوشت عواملى كه بايود اجتمواعى باشودمثال     

در  شود و مديريت از كجا اخذ شد يعنوى  سه تاست آن عوامل )الف، ب، ج( هستند. به چه دليل مديريت مى

 شود؟  ل سطح و عامل داريم عامل از كجا اخذ مىجدو

 )س(: عوامل همين سطوح هستند. 

 )ج(: آيا عوامل متنا رند يا در هر كدام از اينها عواملى هست؟ 

 )س(: متنا رند يعنى چه؟ عوامل متنا ر چه چيزى هستند؟ 

  ا اينكوه عامول هميشوه   )ج(: تنا ر به موضوعات دارند؟ عامل هر مجموعه با خود موضوعات تنوا ر دارد يو  

 متغيرهايى در موضوع هستند؟ 

 )س(: اينجا به عنوان متغيرهاى در موضوع مورد نظر هستند. 

ايون   )ج(: اگر متغير در موضوع است به چه دليل عمال  اجتماعى و اقتصادى و صنعتى بايد ذكور شوود آوردن  

تواند عامول در خوود ايون سوه موضووع را بيوان كنود.         سه كلمه بر اساس زير ساخت اين سه موضوع، نمى

عت تكنيك است، ايون تنوا ر   تنا ر شد متنا ر با اجتماع، مديريت، متنا ر با اقتصاد، سود و متنا ر با صن اين

 عوامل داخلى اجتماع اقتصاد يا صنعت باشد.  شد نه

 است.  )س(: درست است كه گفتن متنا ر مثال  به عنوان متغيرهاى عامى كه در تمام موضوعات قابل مالحظه

كوه  ندارد  )ج(: خير معناى متنا ر اين است كه يكى از عوامل به يكى از موضوعاتش خالصه شده است دليل

 عوامل آن باشد مگر اينكه به نحو ديگرى بحث مطرح شود. 

بزرگترين  شد كه بيان شد به )س(: عنوان عوامل بعدا  انتخاب شد ولى قبال  به عنوان بزرگترين متغير يا ذكر مى

 شاخصه كه عنوان شاخصه گرفتن غلط است. 
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سوطوح   . اولين ت سيمى كه در ايون )ج(: شاخصه هنوز خرد نشده است تا بشود عوامل هم با متغيريكى است

دوموى   باشد دايره اى كه مركزى و موضوع بحث است صنعت مى است، يعنى، سه تا دايره متداخل است دايره

باشد اين سه دايره مورد قبول است، حاال سه عامل نياز است كه در هرسوه   اقتصاد و دايره بزرگتر اجتماع مى

 ايد اخذ شود؟ اينها اثر بكند. اين سه عامل از كجا ب

)س(: سير گذشته اين است كه بحث خالص اجتماعى مطورح شود و بحوث موديريت از آن اسوتخراج شود       

 وبحث ديگرى مطرح نبود. 

 تكنيك بود.  - 3اقتصاد  - 2مديريت  - 1)ج(: سه چيز ذكر شد كه 

تورين متغيرهوارا    ى)س(: پس چرا بيان شد بايد محدود باشند و همه متغيرها الزم نيست ذكر شود، بلكه اصل

 بحث مورد بحث است. 

 ترين متغيرها در هر يك ذكر و نا ر به هم فر  شد.  )ج(:اصلى

شووند و محويط بور ديگورى هسوتند       )س(: اول به صورت جدا ذكر شد ولى چون اينها در هم منعكس موى 

شود آن موديريت    لذانا ر بر ديگرى به معناى اين است كه منعكس در همديگر و تعميم داده شد. يعنى بيان

 دراجتماع، اقتصاد و در صنعت نا ر به يكديگر بود. 

 )ج(: پس به دليل تعميم دادن مديريت به عنوان عامل در هر سه ذكر شد. 

بوين انسوان و    امكان قرارگيرى )سود( در ستون سوم جدول، در صورت تعميم صنعت به عنوان رابطه - 1/5

 طبيعت 

بخوش   لى است كه به عنوان اوصاف بيايد و سود آخرينتدر اين صورتى او )ج(: اگر به دليل تعميم است آيا

 شود يا وسط؟ 

 )س(: بدليل تعميم حتما  سود بايد آخر بيايد. 
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آيد نه در چينش باال، چينش آن باال از نظر منط ى بايد بوانوع   آقاى عليپور: تعميم در جريان داخل جدول مى

 يد. كارى كه اينجا انجام شد هماهن  در بيا

خورد و  مى االسالم رضائى: خير وقتى در اجتماع، اقتصاد و صنعت تعميم داده شد، چينش اينجا به هم تحج

بايد متناسب با موضوع چينش پيداكند و ديگر مديريت را به اجتماع منحصر نشد و فر  شود دراقتصواد و   

 در صنعت نيز وجود دارد.

 شود؟ هاى اين جدول انجام نمى هآقاى عليپور:  مگر فرآيند تعميم در داخل خان

 شود هم در سطر و هم در ستون. االسالم رضائى: در كل مجموعه اين جدول تعميم مالحظه مى تحج

تكنيك  آيد. اين تعميم است. يعنى هاى اين جدول مى آقاى عليپور:  درست است سطر و ستون به داخل خانه

ايون   كنود و... سوئوال   شود تكنيك به اقتصاد تعميم پيدا مى كند و اينجا نوشته مى به اجتماع هم تعميم پيدا مى

است كه اين مرحله بعد است در مرحله قبل ممكن نيست ايون منط وى كوه حواكم بور چيونش باالسوت بوا         

 اين دوتا باشد.  منطق

آنها  االسالم رضائى: اين سه عنوان اجتماع، اقتصاد، صنعت را قبال  وجود داشت و به صورت جدا روى تحج

ث شد متغيرهاى اصولى در اينهوا هسوتند ولوى وقتوى قورار شود جودول مواتريس رسوم شوود اينهوا در             بح

همديگرمنعكس و به هم اضافه شوند در اينجا بحث تعميم است. لوذا در تعمويم دادن بايود حتموا  چيونش،      

 باشد.  چينش منط ى

اشوكال وارد اسوت.   البتوه فور  محوال اسوت و بور آن       -)ج(: اگر اقتصاد را راندمان صونعت فور  شود    

ولى اگر صنعت يك پلّه تعميم داده شد  -بناشد اقتصاد اعّم از صنعت باشد كشاورزى را هم در بر گيرد  چون

شود مخصوصا  وقتى كه با كشوت و صونعت در    شد كشاورزى هم به عنوان يك صنعت مالحظه مى و فر 

اگر  -كمتر هست نوعا  كودهاى صنعتى است  كه كودهاى سنتى -آميزد... مثال بدون تلمبه، تراكتور، سم، كود 
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از وزارت صنايع تعميم داده شد و فر  شد كال  صنعت يك موضوع اعوم اسوت و اقتصواد     بنا باشد صنعت

اينكه در جدول در اينجا چگونه محيط اقتصادى عام است يوا خيور فعوال  جواى بحوث       راندمان آن است البته

ت صنعت رابطه اجتماع بوا طبيعوت اسوت و اقتصواد حاصول آن      نيست ولى اقتصاد عمدتا راندمان صنعت اس

است. در ستون اگر صنعت باالرفت و اقتصاد پائين آمد آنگاه طبيعى اسوت مفهووم تكنيوك صونعت مفهووم      

 شود.  آيد. وتنا ر منط ى كه ذكر شد پيدا مى شود آخر مى اقتصاد سود مى

 باشد. ن بود كه صنعت در دو سطح مركز مطالعهآيد چون غر  اي آقاى عليپور: بله ف ط يك اشكال پيش مى

باشد؟  )ج(: يك جواب دارد مگر قرار نشد كه هر چيزى يك نسبت برونزا، درونزا و يك نسبت بين آن داشته

 اگر قرار شد نسبت بين اين دو مطالعه شود چه كار بايد كرد؟ 

 شود؟  )س(: يعنى اآلن اقتصاد جزو عوامل درون زاى صنعت ذكر مى

بله مثال  اگر در اقتصاد تنظيم نسبتها به اين صورت بوود، جامعوه هوم ايون نحوو بوود پوس صونعت در          )ج(:

 شود.  اينجاچنين مى

)س(: بله منتهى ديگر صونعت از آن نظورى كوه مصوداقى و بخوش صونعت كوه وزارت صونايع متكّفول آن          

كنود و   ه تعمويم پيودا موى   شود چون وقتى به اين انوداز  بحث شد خارج شده و به يك مفهوم تبديل مى است

شود به اين معناسوت كوه خوود صونعت مفهوومى       اقتصادصنعتى، سياست صنعتى، بانكدارى صنعتى بيان مى

 شود. مى

المللى و ملّوى چيست؟سوئوال    )ج(: در همين جا نيز اين كار صورت گرفته است تأثير در م ياس جامعه بين 

اسوت   شود به اين معناست كه صونعت عوام شوده    مىشده است وقتى اين رابطه اجتماعى با صنعت مالحظه 

كوه آن چيزهوا    -دايوره مركوزى فور  شوود      -كوه ولوو    -چون صنعت در اينجا متأثر از چيزهايى اسوت  
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گيرند. موضوع سياست خارجى ابتدأ بحث فوالد مباركه نيست ولوى   نا ر بر صنعت نمى "راكارشناسان ابتدأ

 حتما  بر فوالدمباركه اثر دارد. 

اى به تنا ر عوامل باسياست، فرهنو  و   ورت بررسى نحوه تكثير اصطالحات جدول تجزيه و اشارهضر - 2

 اقتصاد 

اصلى  توان اين همخوانى را تنظيم كرد احتمال اول اينكه سطر با عوامل )ج(: پس بحث اين بود كه چگونه مى

د اينهوا در سوتون و سوطر    در ستون متنا ر فر  شود و تنظيم آن هم پوس از تعمويم دادن، متنوا ر بوا خوو     

اخذ نشود. در اين صورت « اجتماعى، اقتصادى، صنعتى»باشداحتمال دوم اين است كه در ابتدا م سم عوامل 

 توان ذكر كرد كه مديريت، تكنيك، راندمان را نتيجه بدهد.  اوصافى را مى چه

 گيرد؟ االسالم رضايى: چه اوصافى در كجا قرار مى تحج

شوود و چيزهوايى كوه     ى كه در اجتماع است كه به صورت يك اليه جودا فور  موى   ا )ج(: عوامل مجموعه

توان بر اساس صرف مفاهيم، هور مفهوومى كوه سوفارش شوده       توان تعميم داد، يعنى مى درجامعه مؤثرند مى

داده و در اينجا قرار داد، قدرت جريان و تحرك مفهومى دقي ا  به هموين خواطر اسوت. چوون توانوائى       تعميم

گيرد تا مات شود اصوال  بر اساس چه چيزى عوامول را   بست قرار نمى وتعميم وجود دارد و در بنتخصيص 

شوود آيوا    شود يعنى اگر كسى بگويد جدول عوامل چگونه درسوت موى   سه سطوح ذكر مى صرف نظر از اين

ه توان پاك كرد؟ سه عاملى كه در هر جودول اسوت بوا چوه چيوزى تشوخيص داد       مى عواملى كه اينجا هست

اينكه در اين سطح عامل چيست و در سوطحهاى ديگور چيسوت؟ مسوطوح آن      شود تا ممكن باشد گفتن مى

و يوك   -يك سطح مركزى صرف نظر از احتموال دوم كوه وسوط اسوت      چيست سطوح در قبال  بيان شد كه

محيط اولى يك محيط دوم بايد رسم شود. در خود مسوأله روش نيوز بوه راحتوى تعمويم و تخصويص داده       

بسيار بد است. اگر آموزشى باشد خيلى بد است چوون طورف    شود كه از جهتى بسيار خوب و از جهاتى مى
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داند از كدام طرف بيايد از هرطرف كه بيايد.... ولوى اگور پژوهشوى باشود و فورد بخواهود        شود نمى گيج مى

م اين است كوه بايود   شود و نتيجه اخذ شود. احتمال دو همراهى كند بايد خوب اشكال كند و هم بايد تنظيم

چه چيزى بايد ت سيم شوود موثال  مراحول يوا مرحلوه       سطح بر اساس چه چيزى ت سيم شود؟ عامل بر اساس

چگونه بايد ت سيم شود؟ اگر براى سطوح، ل ب محورها اخذشود حتما  مرحله ل ب خوودش را دارد. يعنوى   

ور و سه سطح و در كل هم نيز سوه توا   مح كنند در سه سطوح محورهايى است كه مثال  در يك برنامه كار مى

در حال حركت است پس يك ت سيم  مثال  در برنامه يا در شأ متغيرى كه« عوامل، محورها و مرحله»است كه 

اى و بوا چوه    را بوا چوه شاخصوه    اين است كه چرا اين سه تا هست؟ پشت سر آن اين سئوال است كه عامل

و بخش قبول از سوطح را    توان بخش مرحله انتخاب كرد مىاى مرحله بايد  اى سطح و با چه شاخصه شاخصه

حذف كرد تا بحث روى عامل بيايد آنگاه سئوال كرد كه عامل بايود چوه چيزهوايى راتحويول دهود؟ بحوث       

تعميم يا تخصيص  مديريت نيست بلكه بحث اين است كه عامل بايد چه چيزهايى را تحويل دهد تا مديريت

ل وب آن بهينوه    آن است كه ل ب آن در اقتصاد مسوأله ثوروت و در صونعت    يافته شود؟ مديريت تعميم يافته

چيزهوايى بايود    آيد. اصوال  عامل چه شود معناى مديريت تخصيص يافته اين است كه مثال  در مالكيت مى مى

 باشد؟ 

)س(: اآلن بحث در درون جدول نيسوت بلكوه بحوث در بيورون جودول اسوت يعنوى بحوث روى قسومت          

 سطراست. 

توان حوذف كورد وبنوابراين     در گوشه جدول عامل، سطح نوشته شده است يكى از آن سه تا را هم مى)ج(: 

 اگر بناشد هر مجموعه اين متغيرهاى داشته باشد اين متغيرها را بر چه اساس انتخاب شود؟

 شود. )س(: يك مجموعه از متغيرهاى اصلى، فرعى، تبعى تشكيل مى
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 )ج(: اصلى يعنى چه؟ 

كل يا  اصلى در دستگاه نظام واليت بر عهده دارى توسعه است يعنى وصفى است كه توسعه آن )س(: و يفه

 اى است. دهد يعنى وصف آن وصف توسعه مجموعه را نتيجه مى

قرار گرفت چوه بايود كورد؟ عوامول در وقتوى       -)ج(: اگر اين وصف باالتر رفت و در بخش عامل موضوعا  

 بخشها هست.  در وحدت است. عوامل وقتى كه در كه

 شود بايد توسعه مورد توجه باشد.  )س(: وقتى مالحظه وحدت مى

 شود؟ چطور؟  )ج(: وقتى در بخشى مالحظه مى

 )س(: موضوعات و ساختارهاى درونى آن مورد توجه است. 

شود. يعنى تعلّ ات، نسبتها ومحصوولى   )ج(: مثال  چه ساختارهايى؟ در جامعه، سياست، فرهن  و اقتصاد مى

بدست  شود؟ اگر صنعت نبود و قرار بود سياسى كه بين نسبت و تعلّق است. در اينجا به چه نحوى نوشته مى

 بيايد سياست مى شد در اينجا همان، با ل ب مديريت ذكر شده است.

 شود.  )س(: يعنى بحث اجتماع بدون توجه به صنعت بيان مى

اصولى   سئوال اين است كه در بخش صنعتى عامول )ج(: بله، كه گاهى عامل اصلى آن سياست است و گاهى 

 شود.  در جامعه چيست؟ اجتماع نسبت به صنعت، يعنى بيرون را به لحاظ درون مالحظه مى

تووان اخوذكرد،    توان سياست را به مفهوم عام در جامعه به عنوان متغير اصلى مى )س(: اگر فر  شد كه مى

 شود.  آنگاه سياست صنعتى مى

 شود يا خير؟  ياست صنعتى بيايد آيا مفهوم مالكيت مى)ج(: وقتى داخل س

 شود.  توان گفت داخل سياست صنعتى مالكيت مى )س(: به راحتى نمى

 كند؟  )ج(: اگر سياست گذارى شد كه دولتى يا، خصوصى باشد معناى چه چيزى از آن تغيير مى
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 كند.  )س(: مالكيت آن تغيير مى

 ت. آقاى عليپور: اين سياست اقتصادى اس

شود. در اين صورت كه تنا ر عوامول بوا سياسوت، فرهن ،اقتصواد      )ج(: يعنى مديريت اقتصاد در جامعه مى

 است. اول آن اصلى، فرعى، تبعى بود. 

 االسالم رضائى: بله در مرتبه دوّم توسعه، ساختار، كارآيى است كوه در جامعوه سياسوى، فرهنگوى و     ت حج

 شود.  اقتصادى مى

 عوامل و سطوح « تكثير موضوعى»ن جدول تجزيه فعلى بعنوان نتيجه معرفى عناوي - 2/1

شودولى  توان در اين صورت در بخشى پاسخ داد درست است كه سود به عنوان اقتصاد طرح مى )ج(: آيا مى

جودول   اشكالى ندارد بايد در اينجا ستون سوم باشد آنگاه صحيح است سؤال شود كه پس دسته بندى ستون

باشوند   توان گفت بله در كليه ماتريسها بايد فرق داشوته  سطرى آن فرق دارد. كه در جواب، مىبا دسته بندى 

 اصال  عناوين نبايد يكى باشد. 

 كند.  )س(: قبال  اشكال شد و همين جواب بيان شد كه قاعده در ماتريس فرق مى

 شود. البته حفظ تعميم است.  )ج(: عين خود آن تكرار نمى

 آمد.  دليل تعميم بود كه اين قاعده به هم خورد و الّا عين خود آن اينجا مى )س(: بله اصال  به

 )ج(: آيا بهتر اين است كه عوامل يا سطوح در خودش ضرب شود و سطر و ستون نتيجه شود؟ 

)س(: اگر جدول ماتريسى باشد حتما  قاعده آن اين است كه سطر و ستون به هم اضافه شوند يعنى سوطربه  

شوود فرضوا  موديريت بوه اجتمواع اضوافه شود و         شود و در شكل جدول ماتريسى ذكر موى  مىستون اضافه 

 كنيم.  شود و بعد مديريت اجتماعى را معنا مى اجتماعى مى مديريت
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)ج(: اگر قرار شد سطر اضافه شود آيا بايد سطر يعنى مديريت را در خودش  يا اجتماعى، اقتصادى،صونعتى  

 له بايد را در خودش ضرب شود كدام از اينهاست؟ در خودش يا عوامل، سطوح، مرح

 توان در خودش اضافه كرد.  توان انجام داد يعنى مجددا  ستون را مى )س(: هر كدام از اينها را مى

آورد؟ در  تايى است كداميك بايد باشد تا بتوان عنوان را بدست9)ج(: اولين كارى كه در ساختن كوچكترين 

 . عنوان عناوين دو قيدى است

موضووع بوه    خانه بايد بدست بيايد يعنى اول بايد سوه  9)ج(: در ابتدا بايد عنوان دو قيدى بدست بيايد يعنى 

الوف   صورت )الف ب ج( معين شود بعد خود )الف ب ج( بايد در خودش ضرب شود الف الف، الف ب،

 تا بدست بيايد آنگاه بايد سطر و ستون بشود. 9تا  ج

 شود.  در خودش ضرب مى)س(: مجددا  يكبار ديگر 

بدست  تا27شود آنگاه  تا را بايد در جدول آورد يعنى مثال  الف الف را در سطر نوشته مى9)ج(: خير مجددا  

 آيد.  مى

 آيد.  تا سه قيدى بدست مى27)س(: 

موضووع اسوت نوه اينكوه     27)ج(: سه قيديها كجا ذكر شد؟ در هر خانه سه تا ذكر شد يعنى اآلن در جودول  

 ع باشد. موضو9

 )س(: ولى با آن تركيب بدست نيامد. 

 تا تمام شد. 27)ج(: اين با آن تركيب چگونه بدست آمد كه قبل از اينكه الت اتى باشد 

سوه   رسد اما آن شيوه انجام نشد بلكه همين دو دسته گيرد و به اينجا مى )س(: بله گاهى با آن شيوه انجام مى

 قيدى در هم ضرب شد و يك نحوه صرف مفهوم در اينجا انجام شد. 
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)ج(: با تطبيق به مصداق يعنى به جاى اينكه بيان شود مثال  )عامل سطح( )مرحله عامل( )محور مرحله(كامال  

از اصطالحى بودن خارج شد و بصوورت موضووعى بيوان شود اگور باشود يكبوار ديگور بصوورت روشوى           

 شود.  مالحظه

 ن د و بررسى ضرورت بحث از روش و منطق تنظيم جداول ارزيابى صنعت  - 3

 ضرورت بررسى نحوه ت سيم عوامل و رابطه آن با ت سيم سطوح  - 3/1

دهد يوا   مى كند آيا اين جواب شود بعد بايد مالحظه كرد كه با هم تطبيق مى )س(: همان سير مجددا  تكرار مى

 خير؟ 

بدسوت   )ج(: دو راه بيشتر وجود ندارد يا اصال  بحثى روى جدول نشود يا اينكه در سطرها عين همين نتيجوه 

 بيايد و بصورت جزئى تطبيق صورت گرفته و بحث جلو برود. 

 )س(: اگر با شيوه توليد تعاريف كاربردى بحث پيش برود بهتر است. 

هموان   اى كه در توليد تعاريف كاربردى بكار رفت كه و درست كردن اصطالحات بود عوين  )ج(: يعنى شيوه

 متنا ر آن اجتماع اقتصاد و غيره ذكر شود. شيوه بايد در مفاهيم اصلى و پايه بكار برود كه 

 )س(: يعنى آيا با اين مكانيزم بايد بحث برود

توان گفت سطرى است اشكاالت است نيز لحاظ نشده و مديريت تكنيوك سودسورجاى    )ج(:فرقى ندارد مى

خودش باشد در حالى كه جواب دقيق به اين سوؤال بوود كوه آيوا ايون سوه توا موضووعا  در سوتون، اصول           

 گيرد تا مثال  صنعت آخر باشد و اقتصاد اين طرف بيايد.  رارمىق

بزرگتورين   )س(: سه دايره كه رسم شد. منط ا  آنجا اثبات شد كه جامعه بر صنعت محيط است يعنى به عنوان

اسوت   گيرد و اقتصاد به عنوان دومين بستر است كه يك وحدت كل بر اين حواكم  بستر براى صنعت قرار مى

توان است الل آنرا نيز مالحظه كرد در حالى با هم ارتبا  نيزدارند  حى از موضوع است كه مىسپس اين سطو
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چيوزى   ولى اينكه منط ا  سطوح يعنى اجتماع، اقتصاد، صنعت باشد در صنعت چنين بحثى نبوود سوطوح چوه   

جا راسوطوح  توان عنوان اين است؟ درون يا بيرون صنعت؟ اصال  چرا سطوح صنعت بايد را مالحظه شود، مى

كوه   شود بحث سئوال نا ر به عمق مطلب است يا محورها و آنجا را عوامل قرار داد كه اين بحث ديگرى مى

 كند يا خير از سطح باالتر سئوال است.  از اين عمق سئوال مى

كنود يابوه    )ج(: سئوال يك كلمه است به دليلى سه سطر معين شده است. آيا همان دليل عوامل را معين موى 

 شود.  ل ديگرى عوامل معين مىدلي

)س(: خير همان دليول نبوود چوون قورار بوود اينهوا در هوم مونعكس شوود توا صورف مفواهيم شوده و در              

 مختلف مالحظه شود.  سطوح

)ج(: فرضا  در طرف ماتريس به يك دليل آمده است كوه خوود عوامول و سوطوح نيوز بوه دليول ديگورى در         

 مجموعه ديگرى هستند.  يك

 خير به همان دليل اجتماعى ذكر شد مديريت هم ذكر شده است.  آقاى عليپور:

 )ج(: اگر به آن دليل ذكرشد حتما  بايد سود م دم باشد... 

االسالم رضائى: به آن دليل نياموده اسوت، از نووع ضوربها بدسوت آموده اسوت. وقتوى موديريت در          ت حج

 ماتريسى درست شده است. اينهاضرب شده است يعنى منعكس در هم شده است چون جدول به صورت 

لزوم بررسى نحوه تخصيص و تعميم عناوين و هماهنگى عناوين بوا هوم در در اينودو اتفاقوا  اشوكال       - 3/2

هاباشد وقتى بنوا شود    خورد چون بنا بود هر كدام از اينها، عوامل همين همين بود كه چرا نظم اينها به هم مى

 بخورد.  سطح مالحظه شود، قرار شد نظم به هممديريت در تكنيك و اقتصاد نيز هر يك در سه 

 )ج(: كه بايد دليل به هم خوردن آن نيز ذكر شود. 

 شد.  )س(: چون در آنجا ارتبا  قطع مى
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هوم   )ج(: خير! تعميم داده شد و بر هر سه سطح نا ر است ولى در ح ي ت چيز ديگرى شد ولكن دليول بوه  

 خوردن هم بايد ذكر شود. 

بوود   جا شد همان علت بود كه اول جلسه مرتفع شد يعنى علت آن اين اينكه سطوح جابه آقاى عليپور: علّت

كه بحث از صورت عوامل بخشى خارج شد و عوامول و سوهم توأثير در كول تبوديل شود. وقتوى آن علوت         

شد يا بايد عوامل بخشى مالحظه شود يا اصال  سير بحث بايد عو  شود اگر قرار است عوامل بخشى  مرتفع

 شود قاعدتا  بايد چينش اينها به صورت اول برگردد.  ظهمالح

 دارد؟ )ج(: با حفظ تعميم، تكنيك عاملى صنعتى است كه بايد آخر كار بيايد حاال اگر آخر بيايد چه ضررى

صوورت   االسالم رضائى: معناى آن اين است كه قرار نيست منعكس در همديگر مالحظه شود، بلكه به تحج

آيود والّوا    بندى زيبا با يك چينش در جدول موى  يز جداجدا و صرفا  به خاطر اين دستهستونى هر كدام سه چ

 اند.  منعكس در هم نشده

رود در سوواختارها مفهوووم  )ج(: چوورا موونعكس نشووده اسووت؟ تكنيووك وقتووى بووا حفووظ تعموويم بووه كووار مووى

شوود در اقتصواد كوالن     افزارها الگوى توليد، توزيع، مصرف ذكر مى شود و وقتى در نرم مالحظه مى اجتماعى

شوود   رود در خود صنعت مالحظه مى شود وقتى در صنايع آزمايشگاهى، ابزارى، مصرفى بكار مى مى مالحظه

توان مشكل را حل كرد مگر اينكه عامل، سطح، محوور يوا    آيد كه از اين راه نمى اشكالى دارد؟ به نظر مى چه

هوم يك شأ متغير را مطالعه كورد سوپس در تطبيوق    عامل،محور، مرحله را در خودش ضرب شود تا بتوان مف

 فرضا  اجتماع اقتصاد و صنعت گفت.  توان مى

 )س(: معناى آن اين است كه به سير قبلى برگردد دوباره سطح آن مالحظه شده در هم ضرب شود. 

 ضرورت ضرب عناوين براى ايجاد هماهن  بين آنها در حين تطبيق  - 3/3
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دستگاه ديگرى برود كه بتواند هم بر سطح هم بر عامل حكومت كند يعنوى اگربور   )ج(: مگر اينكه روى يك 

تووان گفوت مصوداق اجتمواعى      دستگاه ديگرى رفت كه بر هر دو يك چيز حكوموت پيودا كورد آنگواه موى     

شود و اين ل ب ان است. شكل ساده آن چيست؟  مثال  مصداق عامل محور مثال  مرحله اين خانه مى اينجاست

 وعات يعنى همخوانى ستون دوم و سوم نيز مالحظه شود.موض تطبيق

برگشوت،   توان )س(: چون همخوانى يك سطر را مالحظه شد وقتى همخوانى دو سطر ديگر مالحظه شد مى

 آيد يا خير؟  چون قرار است تطبيق شود و معلوم گردد بدهيم آيا آن با اين شيوه بدست مى

ر و سوتون بوه جواى اينكوه اينهوا را اصول قورار بگيورد         )ج(: پس روشن شد كه براى هماهن  كوردن سوط  

 يك چيز حاكم بر سه مرحله را )يعنى اين سطر، اين ستون و يك ضرب ديگر( اصل قرار داد.  توان مى

 توان توجيه منط ى آورد كه اين كار درست است يا غلط؟  )س(: مى

 اى به سه روش تكثير عناوين جدول تجزيه  اشاره - 3/4

كل بوه صوورت وحودت سوهم تأثيرهوا مالحظوه شود،         - 1بيان شد يعنى در ت سيم اول اگر  )ج(: آنچه كه

اگر بصورت بخشوى مالحظوه    - 2شود و ضريبهايى كه درون آن است  موضوعا  موضوعات فعل آثار مى فعل

طور نيست ولكن در بخشى باز عامل و سطوح و مرحله يا عامل و محورها و مرحلوه در شوأ متغيور     شد اين

هاى تخمينى  تطبيق شده - 3شود  آيد و تطبيق مى شود بعد قاعده بدست مى شده، و سه بار ضرب مى ظهمالح

سازى از پائين به باال )يعنى از خرد به كالن( كرد.  توان شروع به هماهن  استفاده از قواعد روشى مى را بدون

درسوت اسوت يوا خيور؟ در برابور      صورت شد سطر دوم در برابر مديريت آيا توسعه كالن و خرد  اگر به اين

افزار توليد، توزيع، و مصرف درسوت اسوت يوا خيور؟ در برابور سوود، ارز، سورمايه و         تكنيك آيا الگو يانرم

 ورى درست است ياخير؟  بهره

 آقاى عليپور: يعنى در سطح خُرد موضوع است؟



323  ···························································································································································  

جداگانوه   د. اآلن هور سوطرى  اليه بيايد تا شأ بشو )ج(: آماده تطبيق است و پشت سر آن بايد مضاف و مضاف

 شود. مالحظه مى

 مند نيست.  االسالم رضائى:  ولى قاعده تحج

 شود.  )ج(: قاعده روشى آن دست شما نيست. ولى با يك نسبت ت ريب مى

 سازى در اين مباحث  امكان بررسى روش و منطق مدل - 3/5

 توان آنرا منط ى كرد؟ )س(: بعد آيا مى

كنود اينطوور نيسوت كوه      اين مدلها منط وى شوود يوك درصودى تغييور پيودا موى        )ج(: بله هرگاه هركدام از

 تخمين زده شد دقي ا  عين خود آن دربيايد. وقتى

)س(: سؤال اين است كه اگر بوه جواى اينكوه بوراى صوحت ايون روش از خورد حركوت شوروع شوود از           

 كند. فرق مىموضوع و از باال شروع شود آيا نتيجه كار در تطبيق به موضوعات خُرد  كالن

جزئوى در   )ج(: نتيجه تخمينى همين اين است كه در جدول آمده است كه ممكن است كه نوشتيد اصالحات

 آن انجام شود.

رود و  شوود و جلوو موى    )س(: منظور اين است كه گاهى از عنواوين خُورد مصوداقى موضووعى شوروع موى      

 شود.  بعدهماهنگى روشى تمام مى

شد براى اين است كه كارى انجام شود بعد يوك نموودار در اينجادرسوت     )ج(: خير هر وقت تخمينى انجام

 شود تا معلوم شود مطلب تا چه حدّى صحت دارد.  مى

 )س(: ديگر بحث از هماهنگى خود روش نيست. 



 ····························································································  322 

شوود باكودام    )ج(: خير يعنى سؤال دقي ا  سؤال روشى است. سؤال مربو  به خود بحث نيست وقتى بيان مى

پاسوخها   شود سؤال روش است سؤال نسبت به موضوع نيست بندى مى با اين طرف دسته منطق اين طرف را

 گردد.  نيز به همان مطلب بر مى

بوه   )س(: بحثهايى كه تا اآلن شد كه ساختار صنعت و روابط درونى صنعت تعريف شد يعنى گواهى صونعت  

بحوث نظوام تعواريف صونعت     شود كه اين  عوامل درونى بحث شود كه تشعشع، تموّج، تشكل يا تجسّد مى

بودبعد بحث تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى صنعت انجام شد. يعنى عوامل برونزا صونعت كوه بوه درون صونعت     

توجه شددر عوامل بيرونى صنعت، توصيفاتى كه ارائه شد اين توصيفات نظرى محض بود يوا مطل وا  اينجوا    

 ( 1نبود؟ ) بحث روشى

 ست كه آيا با هم هماهن  هست يا خير؟ )ج(: پس بحث روى سطر دوم و سطر سوم ا

 موضووع صونعت مودل بكوار     121)س(: فرضا  سطح دوم و سوم هم با هم هماهن  باشد ولى قرار بوود در  

 گرفته شود. 

 )ج(: تا معلوم شود اثر آن در آنجا چيست؟ يك كار اين است كه مرتبا  بحث داخل نمودها بشود

ت؟ و مدل با يك شيبى درست شود گاهى بازگشت بوه زيور   موضوعات چيست؟ نمودها و اثرات آنها چيس

  بناى

 مفاهيم و بحثهاى روشى آن است. 

 )س(: به هر صورت در كجاى كار نياز به بحث روشى است. 

)ج(: اگر كسى پرسيد آيا با اين منطق اين طرف جدول پر شده است يا خير؟ يعنوى بوا چوه منط وى ماشوين      

ين را بگير سوار شو و به اميد خدا برو اين هم آئين نامه آن است، كليد آن را كند مثال  ماش اين نحو كار مى به

 اين طوربزن، آئينه را اين طور درست كن كالج آن را اين طور بگير... 
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روش  پرسند ولوى وقتوى   )س(: اگر در بحث روشى امروز باشد چون به تفاهم رسيده است اين سؤال را نمى

از  د يعنى اين طور نيست كه از كنار قضيه بگذرد يعنى حتما  طورى اسوت كوه  كن آيد قطعا  سؤال مى جديد مى

 كنند.  علت موضوع سؤال مى

 كند.  )ج(: گاهى پاسخ به سئوال در استدالل، قدرت عملكرد آن است. و نحوه ترسيم مشخص مى

رود؟ ولوى اگور بوه او گفتوه شود ايون        آقاى عليپور: اگر كسى بخواهد از علت سئوال كند تا كجا پويش موى  

 دهد و قدرت كنترل دارد.  كند و جواب مى است كه  اهر آن هماهن  است با تخمين كار مى مدلى

ناموه يااصوطالح   توان تحويل داد يعنى يك واژه  ها را هم مى )ج(: قدرت كنترل دارد و تعاريف تك تك واژه

اسوت   ها كه در آن معنا شده است و يك پاراگراف نيز هم اضافه بر معناى لغوى ذكر شده نامه دارد همه واژه

 بعد هم قدرت كنترل دارد. 

بحث  )س(: بحث روشى را در بحثهاى ديگر انجام شده است و در عمق بحث روش انجام شده است اما اين

ست، اگور قورار باشود هور پديوده را شناسوايى شوود و راجوع بوه آن          ولو روش براى ارزيابى مدل صنعت ا

شوود   شود در آنجا چه بحثهايى تمام شده كه در اين مؤثر است يا اين سنخ بحثى كه در اينجا بيان مى تح يق

در آنجانشده است يعنى در روند مجموعه بحثها كجا بحث شده است تا بتوان گفت آن بحث در آنجا شوده  

 شود در آنجا بحث نشده است.  ود يا خير اين بحث كه اآلن بيان مىو بايدمالحظه ش

دقي وا    )ج(: در آنجا نيز بحث با همين سؤال مواجه است گاهى بحث است از بحثهاى فلسوفى روشوى اسوت   

كنود در بحوث روش    صورت است در بحث معادله موثال  بحوث عودد و رقوم آن را ذكور موى       بحث به همين

گيورد گواهى اسوت كوه كسوى       گويد در آنجا دقي ا  بحث روشى صوورت موى   ىوتعريف، بحث اصطالح را م

خواهد كه براى عينيت كارآمد باشد و بحث ديگرى  يك كار فرما دارم و او سريع از ما مدلى مى گويد من مى
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ماهوه   6خواهم اين بحوث   گويد مى سال وقت دارم و گاهى كسى مى 2گويد  الزم نيست مثال گاهى كسى مى

 تمام كردن اين بحثهاى روشى را ندارد.  ماهه 6تمام شود. 

چگونوه   آقاى عليپور: مفاهيم اين است كه بحث دنبال داليل و اينكه روش بر يك منبع منط ى بوده رشود آن 

اگور   توان مسائل علمى ما را حل كند. طبيعتا  هوم  بوده و به كجا رسيده است نيست و يك روش است كه مى

ين جودول ضورورت تغييور داشوته باشود احتمواال  قودرت ايجواد جودول          موضوع عو  شود به طوريكه ا

اند ممكن است كه كم يا بعضى مواقع غير ممكن باشد يا ت ريب آن  جديدبراى كسانى كه به اين كيفيت آمده

خيلى زيادباشد خوب اين به عنوان يك خطا يا به عنوان يك كمبود از همين اآلن قابل پيش بينوى هسوت و   

 پذيرفته است.

 سازى با بكارگيرى مدل  از روش، در مدل« سطح بحث»تفاوت  - 3/6

 سطوح مختلف تنظيم جدول ارزيابى صنعت « كارآمدى»بررسى  - 3/7

شوده   گيرى از مدل ساخته )ج(: اصوال  كارى كه يك مدُلين  براى مدلسازى دارد با كارى كه كسى براى بهره

 دهد دو كار است.  انجام مى

ث در مرحله كاربرد از يك مدل است نه در مرحله ساختن مدل قدرتى كه بعود ازاتموام   )س(: يعنى اآلن بح

اثبات  شود به كارگيرى يك مدل است. صحت آن نيز اين است كه ف ط خود را در كارآمدى آن بحثها پيدا مى

 كند نه در بحث منط ى خودش.  مى

 )ج(: احسنت كه بحث منط ى آن جاى ديگرى است. 

ماهه و يكساله نكنيم تمام شودو 6ائى: علّت اينكه قرار بود اين طرح را دراز مدت شود و االسالم رض تحج

گذارى صورت بگيرد اين بوود كوه بحوث توابع شورايط ع ود قورار نگيورد و حركوت           سال براى آن وقت 5

 بگيرد، لذا قرار شد بيائيم كا را عميق صورت بگيرد.  صورت
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گانوه   9ثهاى خيلى اصولى و اساسوى را مثول آن جودول اصولى      آقاى عليپور: در جايى هم جدول شد و بح

 دربحث تاريخ و فلسفه مطرح نشد. 

در  االسالم رضائى: خير در سطح تخمين بنا شد دستورالعملهاى فورى براى آقاى وزير ارائه شوود كوه   تحج

اى اسوت كوه از دل آن بحوث توسوعه      بخش تخمينى است ولى در بخش منط ى كوار چوون تخموين زمينوه    

 كند.  آيد ولى بسترى را براى توسعه صنعت ايجاد مى نمى يرونب

تواند جلو برود تا به مدل دادن و عدد و رياضى برسد تمام شود برگردد و بازنگرى كنودو   )ج(: اين طرح مى

 درصد كند مجبور است دقت بيشترى كند.  61درصد را  31خواهد مثال   وقتى مى

 )س(: دقت درخود مدل؟ 

بيشوترى   توان ايجاد انگيزه مجددى بكند براى اينكه مدل بوا دقوت   يعنى صحت عملكرد اين مى آقاى عليپور:

 تنظيم شود. 

گوينود   دهود موثال  كارشناسوان اآلن موى     )ج(: و كار ديگرش اين است يك چشم انداز هوم بوه موديران موى    

چيوز ديگورى   شود چيز ديگرى هوم باشود چوون ايون مودل       گويند خير مى شكستها فالن چيز است مى علت

 گويد.  مى

 كند.  )س(: يعنى اميدوارى  به يك موضوع ايجاد مى

گويند راهى نيست جز اينكه كشور از بانك جهانى قر  كند در حين دادن پول نيزهر  )ج(: بله مثال  اآلن مى

گويند اين تعداد بيكوار داريود و ايون تعوداد شوغل الزم اسوت و ايون م ودار          آورند مى روز يك بهانه در مى

تووان   گوئيد موى  وند عو  شد مىايجاد اشتغال پول الزم است و اين يك روند از كار است اما وقتى ر براى

سرمايه راطور ديگرى آرايش داد كه نياز به قر  نباشد و ايجاد اشتغال نيز در يك فرم ديگر صورت بگيرد. 

هاى سبك يك نحووه   گذاريهاى سنگين يك نحوه است و ايجاد اشتغال با سرمايه مثال  با سرمايه ايجاد اشتغال
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ه ملت از محدوديت مديريتهاى دولتى و تغيير اقتصواد شخصوى، نوه    كردن دامن كار سرماي ديگر اصال  خارج

دارى، يك چيز ديگر است. ممكن است شما چندين راه داشته باشويد   در شكل سرمايه خصوصى با تغيير فرم

در ايران اصال  پول آن در زياد باشد يعنى ايون پولهوايى كوه خورج تشوريفات بخوش        در بعضى از راههاى آن

 توان كارگاه بشود.  شودمى ىخصوصى يا دولتى م

دهود وتعميور    دهد راه حل نشان نموى  توان ف ط ن ضهاى خوبى را تحويل مى االسالم رضائى: اينها مى تحج

 است. 

دهيد نرخ آن را پائين بياوريود وآزاد   گويد پولها و سودهايى كه بانك مى )ج(: خير راه حل است. راه حل مى

سنگين  هاى ل نداريد به نرخ چاپ كردن پول باشد. واگذار كنيد پروژهكنيد و بدست مردم بدهيد حتى اگر پو

 بينى كرد و راه انداخت.  توان آنها پيش انجام ندهيد بانك مسئول آنها نباشد. مى

 «                    العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»

ا  بحث روش حذف شد كه در آينده نيوز  )ج(: به دليل وضعيت جلسه كه حاضر به كار فلسفى نبود نوع -1 

  همين

 دهد.  طور است چون جلسه تنظيم موضوعاتى را بصورت تخمينى سفارش مى

 )س(: مدل تخمينى كه قرار بود براى ارزيابى صنعت ذكر شود.

)ج(: هيچگاه درخواست روش نشده است بلكه سؤال اين بود موضوعات آن چيست؟ لذا موضوعات ارائوه  

عت وقتى در ابتدا تعريف شد كه صنعت چيست؟ شروع بحث از بحث فلسفى بود، چوون  شدحتى خود صن

شوند. و اصال  سؤال نشد با چه روشوى صونعت    اى در نظربود و الّا مفاهيم كه با همديگر هماهن  نمى قاعده

 شود.  اينگونه تعريف مى
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م ابول كوار فرموا قودرت دفواع      )س(: چون قرار شد اجمالى از روش براى استفاده در اين بيان شوود توا در   

 باشد.  ممكن

سازى ممكن نيست چون روش مدلسازى غير از قدرت دفاع  )ج(: شكى نيست كه قدرت دفاع از روش مدل

كند اموا چورا بوه ايون      شويد فر  اين است كه كار مى ازمدل است مخصوصا  وقتى كه وارد آمار و ارقام مى

  نتيجه رسيده است

 حرف ديگرى است. 

)س(: پس براى ادامه كوار احتيواج بوه تجديود نظور نسوبت اداموه رونود بحوث اسوت يعنوى اگور چنانچوه              

موضوعى مالحظه شود، در هماهنگى موضوع هم قدرت دفاع از موضوع پيدا نشود يعنى اينكه چرا  هماهنگى

 كند.  اين طور شد؟ وچرا تغيير كرد؟ در روند كار مشكل ايجاد مى
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 *م دمه:

 اشاره اي به لزوم تالئم منط ی عناوين و شاكله جدول ارزيابی –الف 

راجع به خودش روش و مفهومی روشی در حجه االسالم رضايی: ما در جلسه قبل به اين نتيجه رسيديم كه 

 مورد مدل توسعه ارزيابی صنعت يك دقت عمي ی داشته باشيم، چون در اين جلسه بدون اطاله كالم

دهم با توجه به  می خواهم وارد اين بحث شويم، يك جمعبندي در كارگاه داشتيم كه خدمت شما گزارش می

تخمينی بوديم ، لذا هماهنگی نسبی در تعريف و به يك معنا  اينكه از ابتداي كار ما به دنبال تنظيم يك مدل

تكيه بر بداهت هاي كارشناسی دنبال شد، فرضاٌ امروزه به هر كارشناسی بگوييد محيط حاكم بر صنعت، 

كند و لزومی ندارد كه استدالل آن چنانی هم برايش ذكر كنيم، يا اينكه حركتهاي  می اقتصاد است ؛ قبول

تهاي اجتماعی حاكم بر قانون محيط شامل است، اين مسئله را بعنوان يك امر بديهی در اجتماعی و فاعلي

پذيرفتند. لذا آن چيزي كه در مباحث اوليه بيان شد، تكيه بر مدل نداشت، البته يكسري  می كارشناسی

 دانيم. می كمهماهنگی هاي نظري را ما مدنظر قرار داده ايم كه فرضا ما اجتماع را بعنوان يك بستر بزرگ حا

بنابراين آن چيزي كه در تنظيم اين جدول تا اينجا بيان شده است ، غير قبال انكار بودن اين مسايل را در 

دچار  –در هنگام دقت روي آن  –دهد، اما در دفاع منط ی از اين جدول  می يك سطح كارشناسی نشان

طوح با عوامل چيست؟ چرا در آنجاي شد كه اگر كسی بپرسد؛ رابطه س می شديم. ترديد پيدا می ترديد

شود كه عوامل را برداشت و در جاي آن  نمی جدول سطوح و در جاي ديگر عوامل را قرار داديد؟ آيا

اصطالحی ديگري را قرار داد؟ اساساٌ اين عوامل، عوامل چه اموري است؟ آيا عوامل صنعت است يا عوامل 

گوييد اينها عوامل و متغير هستند،  می ينش كرده ايد؟ اگراجتماعی؟ چرا از هر كدام اينها يك عامل را گز

 چرا يك عامل را از اجتماع و دو عامل ديگر را به ترتيب از اقتصاد و صنعت گرفته ايد؟ به يك معنا االن
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شود يك دفاع منط ی از اين ساختار داشته باشيم، ولو هماهنگی اجمالی دارد. امكان دارد كه حتی كار  نمی

 بت به كارآمدي هاي مدل هاي موجود نيز بيشتر باشد.آمدي اش نس

 سوالی درباره دو قيدي يا سه قيدي بودن عناوين جدول  –ب 

يك سئوال مهم از خدمت شما داريم و آن اينكه، گاهی در مدل تخمينی الزم است كه ما دفاع منط ی از 

رد همين جدول و همين مدل، بحث خودمان داشته باشيم، گاهی هم اين كار الزم نيست ،چون امكان دا

باشد، حاال  می قدرت كارآمدي عينی اش از مدلهاي موجود باالتر باشد، زيرا از انسجام بيشتري برخوردار

خواهيم خدمتتان طرح كنيم؛ راجع به اين مسئله هست كه ما در اولين جلساتی كه پيرامون  می سئوالی كه

انسان ، »يعنی سه تا عامل عمومی بيان كرديم و آن  صنعت داشتيم، صنعت را در سه سطح تعريف كرديم؛

، سپس در ابزار، « انگيزه ، انديشه و عمل »بود، بعد براي متغيرهاي درونی انسان گفتيم « امكان و ابزار

تشعشع ، تموج و »را مطرح نموده و در نهايت متغيرهاي درونی امكان را « سرعت ، دقت و تأثير»متغيرهاي 

. ما اين سه عامل انسان، امكان و ابزار را در آنجا بيان كرديم كه اين سه متغير، عام هم بيان كرديم« تشكل

هست و تنها مربو  به صنعت هم نيست. سه متغير و سه عامل ديگر هم در اينجا هست، تحت 

« اجتماعی ، اقتصادي و صنعتی»و سه سطح از موضوع هم كه مدنظر ما بود « مديريت ، تكنيك و سود»عنوان

جدولی كه خدمتتان هست، بخواهيم تركيب آن دو دسته عامل ) انسان، مكان و › بود، حال اگر چنانچه در آ

ابزار و همچنين مديريت ، تكنيك و سود( و سه سطح را به هم در يك جدول بصورت مضاف و مضاف اليه 

خواهيم بصورت  می دولی كهفرموديد كه اين كار اشكالی ندارد كه ج می شود؟ قبالٌ می اضافه نماييم، چگونه

سطر و ستون تنظيم كنيم، از ناحيه اوصاف باشد يا اينكه در بخش ستون جدول اوصاف را ذكر نكنيم، چون 

 اين اجتماعی ، اقتصادي و صنعتی كه وصفی نيستند، اما تركيبی كه بين اينها بصورت مضاف و مضاف اليه

 شود، توجه به يك خصوصيت عينی در خارج دارد. می
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حال سئوال اين است كه اشكال كار ما در تنظيم جدول اين است كه اساساٌ بايد اين جدول بصورت دو 

قيدي نباشد، بلكه بايد بصورت سه قيدي باشد، همانند آن جدولی كه در نزد شما است، ما در آن، اين 

نوان حدوسط قرار دهيم و احتمال را داده ايم كه آن سه عنوان قبلی )انسان، امكان و ابزار( را در اينجا بع

 را هم ضربدر اينها كنيم تا عناوين سه قيدي بدست آيد. آيا آن عناوينی كه« ، تكنيك و سود« مديريت»

خواهيم براي اينها بگذاريم غير از سطوح و عوامل است؟ چون در آنجا دو دسته عوامل هست، يكدسته  می

يكدسته ديگر هم عوامل خاصه مانند مديريت، تكنيك  همان عوامل عام هستند كه انسان، امكان و ابزارند و

 باشد. می باشد. اين يك بحث است كه جداي از بحث روشی می و سود

 ج و لزوم تبيين موضوعاٌ، موضوعات و آثار عناوين جدول

خواستيم ببينيم كه آيا اين تنگناه به لحاظ خود تركيب اين جدول بوده است. يا اينكه اگر  می ما در اينجا

موضوعاٌ ، »خواهيم مفهوم روشی اين را درست كنيم بايد در عناوين پايه اي اينها دقت كنيم، تا ببينيمب

چيست؟ يعنی بايد معلوم شود كه عناوين پاية در اينجا سطوح است يا عوامل و يا « موضوعات و آثارش 

كه اين عناوين موضوعاٌ عنوان ديگري است؟ به لحاظ ت سيم ديگر و مالحظه صحت آن، حتماٌ بايد ببينيم 

چيست و آنگاه آثار و موضوعاتش را نيز معلوم كنيم. آن موقع سئوال اين است كه آيا بعد از مالحظه 

موضوعاٌ ، موضوعات و آثار اين عناوين، بايد عناوين را در هم منعكس نماييم، اگر بخواهيم صحت خود 

ا را تعريف نماييم و همچنين موضوعات و آثارش روش )جدول ماتريس( را تمام كنيم، ناچاريم موضوعاٌ آنه

 را بشناسيم ، آنگاه اينها را در همديگر منعكس كنيم.

خواهيم موضوعا ٌ ارزيابی  می اما بحث بر سر اين است كه موضوعاٌ چه چيزي را مدنظر قرار دهيم؟ آيا

موضوعاٌ ، »يدصنعت را بحث كنيم؟ چون عنوان كل جدول محور توسعه ارزيابی صنعت است، آيا با

را بعنوان عنوان شامل بحث كنيم تا به عنناوين ديگر برسيم كه يا به عامل يا سطوح يا « موضوعات و آثار
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رسيم؟ سئوال اين است كه آن موضوعاٌ ، و موضوعات و آثاري كه در جلسه قبل بررسی  می عنوان ديگر

موضوعاٌ عوامل چيست؟ موضوعات و كند؟ چون شما فرموديد كه  می كرديم، نسبت به چه عنوانی تطبيق

آثارش چيست؟ آيا نبايد سئوال يك پله ع ب تر برود و راجع به ارزيابی صنعت بحث شود كه موضوعاٌ 

ارزيابی صنعت چيست؟ و موضوعات و آثارش چيست؟ البته ايندو دسته سئوال را من تفكيك كنم كه آن 

كه بخواهيم نسبتهاي آن عوامل را جامعتر ببينيم و بخش اول بحث روشی نبود، بلكه بحث از اين زاويه بود 

آنها را بصورت سه قيدي مالحظه كنيم، بحث دوم هم كه بصورت خالص بحث روشی بود كه اگر بخواهيم 

موضوعاٌ، موضوعات و آثار را ببينيم بهتر است كه يك پله ع ب تر راجع به عنوان كل جدول اين سه بعد را 

 مالحظه نماييم.

 وشی عوامل تغيير وحدت در يك مجموعهو تحليل ر1

حجة االسالم والمسلمين حسينی: اولين بحثی كه در خدمتتان هستيم اين است كه بنا بود تا حدودي بحث 

روش را در يك يا دو جلسه برايتان عر  كنم، بنابراين نبايد وارد محتوا شويم، يعنی ما بايد بحث كنيم كه 

 اٌ، موضوعات و آثارش را مالحظه كنيم.وحدت يك مجموعه را به عنوان موضوع

 و تنا ر ن ش عوامل در يك مجموعه با اوصاف  رفيت ، جهت، عامليت در توسعه1/1

در همان اوصاف « موضوعاٌ ، موضوعات و آثار»يك تنا ري در مورد همين مطلب است كه آيا اين كلمات 

چنانچه چيز ديگري است ، ربطش با آنها گيرد يا چيز ديگري است ؟  می قرار« توسعه ، ساختار و كارآيی»

 چيست؟

شود،  می مطلب ديگر اين كه اگر بخواهيم ، روش را مالحظه كنيم، متغيرهاي وحدت، بعنوان عوامل مالحظه

آيد،  می ولی ديگر عوامل ، بعنوان موضوعاٌ نيست، بلكه عاملها تك تك پشت سر همديگر بعنوان سه تا متغير

گفتيم اينها اوصاف توسعه هستند، سه وصفی بود كه بعنوان سه  می عامليت كه قبالٌمانند  رفيت، جهت و 
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شود كه اگر آن موضوع را  می شد، يعنی اوصاف توسعه برابر موضوعاٌ ه شی ء می عامل براي كل بيان

شود  می بخواهيم در حال تغيير مالحظه كنيم، بايد متغيرهايش مالحظه شود. آنوقت موضوعات همان سطوح

توانيد اين تنا ر را داشته باشيد، اگر بخواهيم خود عوامل را  می شود؛يعنی می و آثارش همان كار آمدي اش

خواهيم عوامل مجموعه را بررسی  نمی گوييم عوامل ، موضوعاٌ ، موضوعات و آثار، يعنی می تحليل نماييم،

خواهيم عوامل را تحليل كنيم نه از  می خواهيم خود عوامل را بررسی كنيم، به عبارت ديگر می كنيم ، بلكه

خواهيم خود عوامل را بنفسه بررسی نماييم و  می جهت اينكه يك مجموعه چند عامل دارد؟ بلكه

موضوعات عوامل را بررسی كنيم، نه اينكه مجموعه چه موضوعاتی دارد كه اينها عاملش هستند، چون 

ت و يا محورهاي توسعه آنرا ارزيابی كنيم، ديگر تحليل روي خود عوامل آمده است . وقتی بنا بود كه صنع

هرگز نبايد خود عوامل را موضوعاٌ مالحظه كنيم، بلكه بايد عوامل موضوع را مشاهده كنيم. عوامل موضوع 

 غير از عوامل موضوعاٌ است.

 خواهيم می شود و آن اينكه آيا عامل موضوع تحليل است و می پس از نظر روش، بحث به دو قسمت تبديل

بگوييم عامل بنفسه چيست؟ و خصوصيات عامل را صرف نظر از مجموعه ذكر كنيم؟ مثالٌ در بارة جامعه 

بحث كنيم و شما بگوييد كه جامعه داراي سه عامل است، فرهن  و سياست و اقتصاد . آنگاه من بگويم كه 

شود؟  می ويژگيهايی شناخته من كاري ندارم كه اين سه عامل وجود دارد، بلكه اساساٌ در جامعه، عامل به چه

شاخصه هايش چيست؟ چه نيازي به شناختن عامل داريم. ديگر اين بحث، بحث از جامعه نيست، بلكه 

كند، بلكه خود عوامل را موضوع  می پيرامون عوامل است؟ نه از ن طه نظر اينكه جامعه با اينها چگونه تغيير

كنيد،  نمی عت را مالحظه كنيد، خودش را مالحظهخواهيد صن می دهيم. در اينصورت چون می بحث قرار

كنيد ،  می بلكه عاملها را به دليل كار آمديشان و نه از رفتن در ن طه مختصات آن و شناسايی آنها و بررسی

گوييم  می يعنی اگر سه تا عامل داشته باشيم ، خواه مديريت يا انسان باشد و فعالٌ براي ما تفاوتی ندارد االن
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ج و اين سه تا عامل بايد سه تا وصف باشند، تا متغير باشند؛ يعنی همان متغير اصلی ، فرعی و الف ، ب و 

 تبعی در توسعه.

 و ن ش عوامل در ارزيابی درونی و بيرونی مجموعه2/1

شوند،  می حال اگر چنين چيزي باشد كه ما بگوييم در هر مجموعه متغيرها و وصف هايی كه علت تغيير

بايد توجه داشته باشيد كه عامل، علت تغيير وحدت است. اگر پرسيده شود كه وحدت  بايد مالحظه شود؛

گوييم عاملها و متغيرها در آن تأثير گذارند. در هر متغير شناسايی اش ، بايد عوامل  می يابد، می چگونه تكامل

 درونزا و برونزا را مالحظه نمود و نسبت بين آنها را ديد.

شوند؛ يعنی ما در حال مالحظه عوامل  می اقتصاد و صنعت جزء محيط صنعتدر اينصورت آيا جامعه ، 

درونزا و برونزا و نسبت بينشان را هستيم يا اينها همان مالحظة سطوح صنعت است؟ قطعاٌ اينها مالحظه 

 سطوح صنعت نيست.

ی هستيد البته بحث شما ارزيابی صنعت بصورت عام است؛ يعنی در حال ارزيابی صنعت و مجموعه عوامل

گوييد عوامل برونزا در عوامل درونزا اثر دارد. بنابراين من  می كه در آن مؤثر هست ولو بيرون باشد؛ يعنی

كنيم، سطوح ارزيابی  می توانم ارزيابی نمايم. اين سه سطحی كه ذكر نمی صنعت را بدون مالحظه محيط

ع شما اصوالٌ، موضوع ارزيابی يك است نه سطوح صنعت. اينها محورهاي توسعة ارزيابی است، پس موضو

 شود. می شيی متغييري بنام صنعت است كه با محيطش مالحظه

 توانيد عوامل را بگوييد كه هم براي درونزا و برونزا باشد و به يك گونه هم بكار رود؟ می حال آيا

بيرون  حجه االسالم رضايی: بصورت مساوي نبايد باشد كه يك عواملی را هم براي دورن و هم براي

 بگوييد.

 توانيم بگوييم و چرا بايد بگوييم؟ يعنی ما به االشتراك و ما به االختالف اين چيست؟ نمی )ج( : چرا
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 )س( : اگر هم بكار ببريم، بايد براي درون و بيرون به دو معنا باشد.

مور ديگري پيدا )ج( : اشكالی ندارد كه به دو معنا باشد، به اين معنا كه در جامعه يك ل ب هاي ديگر و ا

شود كه احياناٌ در صنعت امور ديگري باشد. شما هم در اينجا همين كار را انجام داده ايد، مثالٌ صنايع 

آزمايشگاهی را در صنعت آورده ايد و ساختارهاي برنامه ريزي را براي بيرون گفته ايد. در اينجا بدو معنا 

توانيد اين را بكار بگيريد. حال آيا اين كار خوب  یم بكار رفته است، اما يك وجوه اشتراكی هم دارد كه

 هست.

توانيم آنرا  می )س(: اين مسئله را به لحاظ منط ی بحث نكرديم كه هر گاه خواستيم عوامل را بكار ببريم ،

 هم براي درون و هم براي بيرون بكار ببريم.

ن بر قواعد واحدي بچرخد، اما زمانی )ج( : به عبارت ديگر عوامل عام و نسبيت عام بايد براي بيرون و درو

كه نسبيت خاص شد، بايد آنرا تخصيص دهيم. مثالٌ در مورد قوانين عام تغيير، بايد بيرون تحت همان 

قانونی حركت كند كه درون است، ولی در مورد قوانين خاص تغيير، بيرون با خصوصيت موضوع خودش و 

گوييم عوامل دربارة توسعه  می يد عوامل كدامند؟درون هم با خصوصيت موضوع خودش است. شايد بپرس

توانيم بگوييم براي ساختن يك مدل ، بايد معناي تأمين و تخصيص را بگونه اي بكار  می ارزيابی هستند. آيا

بگيريم كه بتوانيد نسبيت عام و نسبيت خاص را تحويل دهد؛ يعنی عناوين هر دو را تحويل دهد. توجه 

 ه ذكر كرديد، سطوح صنعت نيست.داشته باشيد كه سطوحی ك

 )س(: خير! اين مدنظر ما نبوده است. سطوح ارزيابی ....

 دهد. می )ج( : چيزهايی كه تغييرات صنعت را نشان ما

 )س( : عواملی كه مؤثر .....

 )ج(: كه اينها همان عوامل درونزا و برونزا و نسبت بين آن هم هست.
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 )س( : دقي اٌ همين مدنظر ما است.

كنيم  می در اينصورت ما اوصاف توسعه يا عوامل را چه چيزي قرار دهيم. اين يك فر  است.فر  )ج(:

آن چيزهايی را كه در صنعت اصل بود مانند انسان، ابزار و امكان باشد. اين يك فر  است، اما اگر 

م دهيم، بگونه اي كه هم خواستيم اينها را بعنوان عوامل قرار دهيم ، بايد مفهوم انسان، ابزار و امكان را تعمي

توانيد چنين كاري  می براي سطح اول و هم سطح دوم و سوم بعنوان عوامل و متغيزها قبال طرح باشد. آيا

 انجام دهيد.

 و بررسی تفاوت ن ش عوامل ، در جدول برنامه با جدول اوصاف 3/1

 ..)س(: بنا به آنچه كه شما قبالٌ فرموده بوديد ، انسان ، امكان و ابزار..

)ج(: يعنی بگوييم اوصاف توسعة ، ساختار و كارآيی توسعة ارزيابی چيست؟ در اوصاف توسعه ارزيابی هم 

را روشن كنيم؟ اينها اوصاف عام بوده كه براي درون، بيرون بوده و نام «  رفيت ، جهت و عامليتش»بايد 

كرديم. حال  می تفسير« كارآيی توسعه ، ساختار و»داديم كه آنرا به اوصاف  می آنرا نسبيت عمومی قرار

دهيم؟ ذي وصف اوصاف توسعه را چه چيزي  می سئوال اين است كه اين سه تا را چگونه در اينجا قرار

توان گفت كه  می دهيد، قبل از اينكه بخواهيم مديريت يا تكنيك يا امكان و سود را مالحظه كنيم؟ آيا می قرار

توان گفت اوصاف ساختار ارزيابی بگونه اي است كه ارزيابی  می اوصاف توسعه در جاي عوامل است؟ آيا

شود در سه سطح ديگر باشد كه  می باشد؟ آيا اوصاف كارآيی می «جامعه، اقتصاد و صنعت »در سه سطح

مراحل، عوامل و »گفتيد كه بنويسيد  می فرضاٌ متنا ر با هماهنگی، زمينه باشد. البته اگر در برنامه بوديد،

 كنيد. يعنی اگر اين جدول ..... می كنيد، اينها را بيان می وقتی در روزند تغيير دقتيعنی «. سطوح 

 )س(: بله، همين جدول سه تايی منظور است.
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)ج( : اگر اين جدول، جدول برنامه شد، بايد مرحله اول و آندو به ترتيب مرحله دوم و سوم باشند تا روند 

مراحل، سطر دوم عوامل و ستون هم سطوح شود ولی اگر جدول تغيير نشان داده شود. آنگاه سطر اول بايد 

برنامه نشد و نخواستيم روند تغيير را مالحظه كنيم و خواستيم خود شیء متغير را فعالٌ مطالعه كنيم ، در 

گيرد، حال آيا  می گيرد و اوصاف ساختار در سطر دوم قرار می اينصورت اوصاف توسعه در سطر اول قرار

رآيی را كه نسبت بين آندو است، در ستون بنويسيم؟ تا بگوييم نسبت بين اين اوصاف توسعه بايد اوصاف كا

 شود؟ می با اوصاف ساختار، بوسيلة اوصاف كارآيی برقرار

)س(:شما فرموديد كه جدول برنامه، جدول مالحظة روند است، در صورتی كه توسعه ارزيابی هم بيشتر با 

 مالحظه روند صنعت سازگاري دارد.

 كنيم، عيبی ندارد كه ما ... می )ج(: ابتدا موضوعش را بشناسيم، آنگاه روند را هم بررسی

 خواهيم خود صنعت را مالحظه كنيم. می )س(: يعنی

گوييم اين متغير در مرحله اول ، دوم و  می كنيم، بعد می )ج(: در مسئله ارزيابی ابتدا شيی متغير را تعريف

براساس مرحله بندي، مرحله اول را دوران مديريت مهندس آقاري مير حسين  سوم در حال تغيير است. مثالٌ

موسوي قرار داده و مرحله دوم را دوران مديريت آقاري رفسنجانی و مرحله سوم را هم ، دوران آقاي 

ل، گوييد مرحله او می دهيد، فرضاٌ می دهيم . يا اينكه شما سه مرحله تغيير را خودتان پيشنهاد می خاتمی قرار

است ولی تا آخر اين چيزي را كه ما فعالٌ در روش الزم داريم، اين  Bبه مرحله  Aمرحلة انت ال از مرحله 

خواهيم شیء متغير را  می خواهيم موضوع )توسعه ارزيابی( را بررسی كنيم؛ يعنی ابتدا می است كه ابتدا

صاف توسعه آنرا در كجا بنويسم؛ يعنی بينيم. حال بايد ببينيم كه او می بررسی كنيم، آنگاه آنرا در روند

اوصاف زمان ساز و متغيرهاي اصلی در كجا بنويسم؟ طبيتعاٌ متغيرهاي اصلی بايد در سطر نوشته شود پس 

است؟ صرف نظر « مديريت ، تكنيك و سود»ابتدا بايد ديد كه متغيرهاي اصلی توسعه ارزيابی چيست؟ آيا 
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د اين مطلب هم از نظر روشی مشخص شود كه ما بايد در سطر از اينكه متغيرهاي اصلی چيست، بايد خو

عوامل را بنويسيم، يعنی عوامل توسعه ارزيابی را در سطر و سطوح را هم در ستون قرار دهيم. حال من يك 

 كنم. می احتمال ضد اينرا هم مطرح

 و لزوم تفكيك موضوع از برنامه در توسعه ارزيابی4/1

 طی چه شد؟)س (: در جدول سه تايی آن وس

)ج(: فعالٌ در بحث اوصاف توسعه هستيم، اگر ما گفتيم كه عوامل توسعه هم زمان در جامعه وجود دارد؛ 

يعنی عوامل درونزا و برونزا براي صنعت است نه براي ارزيابی ، اگر ارزيابی موضوع هست، سه تا عامل 

زيابی و ذهنيت شما نسبت به صنعت باز گوييم توسعه ارزيابی ، يعنی بايد ار می همزمان وجود دارد. وقتی

شود و تغيير كند. اگر عوامل اجتماعی بعنوان يك عامل در كنار عوامل اقتصادي و عوامل صنعتی محسوب 

توانيم چنين  می شود، اين چه ضرري دارد. موضوع كه صنعت نيست؛ بلكه توسعة ارزيابی موضوع است. آيا

سه محيط « اجتماع ، اقتصاد و صنعت»گوييم نمی يم ديگر هرگزچيزي را بگوييم؟ اگر چنين چيزي را بگوي

گوييم آقاي فالن وزير در بين اين  می گوييم اينها نسبت به ارزيابی ما سه عامل هستند، بعد می هستند. بلكه

داد و فالن شخص كه عدالت  می داد ، اما فالن وزير به عامل دوم بيشتر بهاء می سه عامل به عامل سوم بهاء

داد. اگر چنين فرضی در مورد توسعة ارزيابی  می ماعی مورد توجه اش بود به عامل اجتماعی بيشتر بهاءاجت

شوند،  می «اجتماع، اقتصاد و صنعت»مدنظر باشد، ديگر نبايد صنعت را مالحظه كنيد، در اين صورت عوامل 

 موضوع كارمان است؟ در كند كه فعالٌ می شايد بگوييد كه اين مسئله از نظر روشی چه چيزي را بر طرف

كند و همچنين خلط شدن خود موضوع از  می گوييم خلط شدن برنامه با موضوع را برطرف می جواب

 كند. می توسعه ارزيابی به موضوعی را كه بعداٌ موضوع برنامه ريزي و تصميم گيري است ، برطرف
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نويسيم تا معلوم شود چه چيزيهايی  می خواهيم معاينه كرده و نسخه بنويسيم، وقتی كه داريم جدول می يعنی

دهد. بعد تحليل  می را آزمايش نماييم، اين يك مرحله از كار است . اين مرحله به انسان قدرت شناسايی

 گوييم بنابراين كلية اين شخص درست كار منمی كند يا كبد وي درست كار می كرده و جمعبندي كرده و

خواهيد صنعت را سامان  می ه آن هم يك كار ديگري است . شماشود ك می كند. سپس نسخه دادن شروع نمی

بدهيد، اما بايد ابتدا توسعه ارزيابی را اصل قرار دهيد. ابتدا بايد بشناسيد و بايد بببيند كه در شناسايی، عوامل 

خواهيد براي صنعت نسخه بنويسيد.  می كنيد كه در آنجا می كدامند؟ بعداٌ راجع به موضوع شناسايی بحث

كنيم و موضوع را هم به توسعه و  می پس ايند و مطلب با هم تفاوت دارد. لذا ما برنامه را از موضوع تفكيك

اجتماعی ، اقتصادي و »توانيد سه تا عامل  می كنيم، اگر موضوع توسعه ارزيابی است، می خود صنعت من سم

 را در اينجا بياوريد.« صنعتی 

 گيرد. می )س(: جاي عوامل قرار

 كنم كه در سطوح چه چيزي بايد بنويسيم؟ می اينها همان عوامل ارزيابی هستند ، آنوقت من سئوال)ج(: 

خواهد كارآيی را  می در اينجا چه ساختاري هست تا من بگويم كه نسبت بين اين ساختار و دستگاهی كه

ت ، مديري»توان گفت در سطح  می مشخص كند، چه چيزي است؟ در سه سطح اش چيست؟ مثالٌ آيا

 توانيم اينرا با همين عوامل برعكس نماييم؟ می ؛ يعنی آيا ما« تكنيك، و راندمان

 )س(: سطح چه چيزي را بايد مالحظه نماييم؟

 )ج(: سطح ارزيابی بايد مالحظه شود، موضوع ما ارزيابی است.

 )س(: حال ارزيابی هر چيزي كه باشد، اشكالی ندارد؟

 دول توسعه ارزيابی صنعتو لزوم تعميم پذيري عوامل در ج5/1
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)ج(: در ارزيابی مالحظه عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادي و عوامل صنعتی در توسعه فهم ما موثر است.  

دهيم، بر اين است كه شما تحرك و انعطاف پذيري موضوعات را در روش  می اين جابجايی كه انجام

دهيم. يعنی گاهی شما جايگاه را  می مفهوم را تغييرمالحظه نماييد. در اينجا منزلت را تغيير داديم، گاهی هم 

توانيد تعميم را  می كنيد. پس شما هم می گيرد، عو  می دهيد و گاهی چيزي را كه در جايگاه قرار می تغيير

كنيد؛ يعنی هرگاه  می لحاظ كنيد و ببينيد كه يك مفهوم قابليت عام شدن دارد. و هم جايگاه را مالحظه

شود. شايد  می شود. به عبارت ديگر تخصيص عو  می   كنيد ، جايگاه هم عو موضوع جدول را عو

گوييم اگر انسان بتواند، تحرك بااليی داشته باشد و بتواند  می بپرسيد كه خاصيت روشی اين كار چيست؟

ی مفهوم را در جاهاي مختلف ببرد و ساختار را هم بگونه هاي مختلف طرح كند، آيا اين مسئله از نظر منط 

دهد كه در چه زمانی چه ساختاري را شكل  می كند يا اينكه به انسان امكان می انسان را دچار يك سرگشتگی

 دهد كه اين مسئله هيچ سرگشتگی هم ندارد.

گيرد(  می بنابراين هم در تأمين و هم در تخصيص )هم در منزلت و هم در موضوعی كه در يك منزلت قرار

د مفهوم سازه كه اساس در مدل هست، در اين است كه بتوان تغييرات را از امكان تحرك و تغيير وجود دار

ن طه مختصات مختلف مالحظه نموده و شیء را به ربط يا نسبت تبديل كرد. يعنی اگر سئوال كرد كه آيا 

اين شيی سخت است يا سست؟ شما بگوييد بستگی دارد كه در چه رابطه اي قرار بگيرد تا من بگويم كه آيا 

 است يا سست؟ آنگاه اين را به روابط و جايگاه تعريف نمودن و قبول كردن اين مسئله كه اين سخت

تواند در جايگاههاي مختلف قرار گيرد؛ مهم است. چون در هر جايگاهی كه قرار بگيرد، ن طه مختصات  می

توانيد شيی متغير را مالحظه  نمی شود. اگر اين مسئله را متوجه نباشيد، قطعاٌ می آن نسبت به ديگران متفاوت

كنيد. به هر ميزان كه شما شیء را متعين ساختيد، از انتزاعی محض تا مراحل پايين، متغير بودنش را به همان 

نسبت از بين برده ايد، نه اينكه متغير بودن شیء را از بين ببريد، بلكه قدرت اينكه نگاه شما به تغيير همراه 
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رود و اال آن  می و تحرك باشد و بتوانيد آنرا كنترل و هدايت نماييد، از بينآن شیء متغير داراي انعطاف 

متغير كه در واقعيت، متغير هست. مهم اين است كه شما بتوانيد خودش و عوامل محيطی اش را ببينيد، اگر 

چه مالحظه كرديم، « جامعه ، اقتصاد و صنعت»ما براي توسعه ديد و توسعه ارزيابی خودمان، عوامل را 

گوييم  می گوييم همان سطوح توسعه ديد هست، آيا در سطوح توسعه ديد، می كنيد؟ می سطوحی برايش ذكر

 در سطح مديريت ، تكنيك و ابزار يا خير؟

 و تعميم پذيري اوصاف توسعه،ساختار و كارآئی در كلية موضوعات ارزيابی6/1

ف توسعه، ساختار و كارآيی، نسبيت عمومی جدول اصلی تعميم ما كه هرگز نبايد آنرا فراموش كنيم، اوصا

است كه قائليم اينها در تمام موضوعات متغير حضور دارند ، شايد بپرسيد كه نسبيت خاص را چگونه 

كنيم و بعد ، برحسب جدول نسبيت عمومی  می گوييم طب ه بندي موضوعات را توصيف می كنيد؟ می درست

كنيم. فرضاٌ تكوين و تاريخ را مالحظه كرده و وارد جامعه  می يانجايگاهش را نگاه كرد و نسبتش را به ب يه ب

 شديم و در جامعه در حال مالحظه صنعت هستيم.

مفهوم مديريت ، اراده، اداره، واليت، تولی و تصرف، همه اينها داراي مفهوم متصرف بودن انسان است، ولو 

صه هاي اجتماعی آورده ايم. آيا در بصورت بسيار عام است و در اينجا ما آنرا بعنوان يكی از شاخ

تكنيك)سطح دوم بعداز اراده(، سنجش و فكر را آورده ايد. به عبارت ديگر آيا ت سيمات سياست، فرهن  و 

اقتصاد جامعه همان ت سيمات اراده، فكر و گرايش و عمل است؟ در اينصورت بايد بتوانيد اينها را در سطح 

شود و  می باشد. طبيعتاٌ سطح اصلی اش مديريت می در سه سطح را دارابيان كنيد، چون اينها قابليت آمدن 

شود. در اينجا موضوع شما، صنعت نيست. لذا  می سطح فرعی اش تكنيك شده و سطح تبعی اش نيز سود

بايد ديد كه آيا راندمان در قبال اقتصاد قرار گرفته است يا صنعت؟ مفهوم خود صنعت عو  شده است، 

 بجاي فرهن  نشسته است. اقتصاد در اينجا
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 )س(: يعنی در باالي جدول در سطح توسعه.....؟

 و بررسی چند فر  در تعميم اوصاف توسعه، ساختار، كارآيی به جدول ارزيابی صنعت1/6/1

)ج( : اگر خواستيد آنرا معنا كنيد، بايد معنايی باشد كه شامل همين قضيه شود. در توسعه ديد شما نسبت به 

يد كيفيت روابط اجتماعی كه بر عمليات پيدايش صنعت حكومت دارد. يعنی در اينجا منزلش گوي می صنعت،

 كنيد. می ، منزلت فرهن  است. اين غير از اقتصادي است كه در كنار فرهن  ذكر

دهيم تا معناي عو  كردن تعميم و تخصيص روشن شود. اقتصاد گاهی در  می اين مسئله را بيشتر توضيح

شود، گاهی هم اقتصاد بمعناي حاكم  می گيرد بعنوان عامل سوم مالحظه می رسی قرارجامعه موضوع بر

شود، در اين صورت در حال بيان ن ش نظام توزيع ثروت و روابط بگونه اي  می نسبت به صنعت مالحظه

ست. دهد، يعنی در اينجا منزلتش، منزلت فكر ا می گوييد اين ارتباطات اجتماعی صنعت را فرم می هستيد كه

منزلت صنعت هم در اينجا همان منزلت عينی و اقتصاد است، بنابراين وقتی اقتصاد را در منزلت پس از 

بريد، منزلتش، منزلت فرهن  خواهد شد، مفهومش هم آن مفهوم اقتصاد  می اجتماع در قسمت عوامل بكار

 به معناي قسم فرهن  و سياست نيست.

شد، بين ايندو چيست؟ در اين جدول « مديريت، تكنيك و سود »حال اگر اينها عوامل شدند و سطوح هم 

توسعه ، ساختار و »كارآمدي را چگونه بنويسيم ؟ آيا بايد كار آمدي را در اينجا)( بنويسيم و بگوييم اوصاف 

 يا خير؟ يك جدول ديگري در تركيب داريد كه بايد ببينيد در آن جدول چگونه اوصاف را« كارآمدي

 نوشتيم. می آن جدول در سه طرف اوصاف رانويسيد . در  می

 )س(: توسعه در قسمت باال و ساختار در سمت راست و كارآيی در سمت چپ بود.

 شد. در ستون.... می شد و در هم تركيب می )ج(: آنگاه اينها در هم ضرب
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ی را در شد. آنگاه اوصاف ساختاري را در سمت راست و اوصاف كارآي می )س(: در ستون همه آنها آورده

 كرديم. می نوشتيم، يعنی آنها را تجزيه می سمت چپ

كرديد.  می نوشتيد و ت سيماتش را بيان می را« توسعه، ساختار و كارآيی»)ج(: در جدولی كه در مرحله اول 

كرديد،  می نوشتيد و منتجه ها را ذكر می كرديد و تنها دو تا ستون عناوين را می بعد آنها را در هم ضرب

يك  81رسيد و در سطح  می  27، و به 9شد تا به  می شد، آنگاه ضرب می شیء به سه تا عامل ت سيميعنی 

شود. شايد بپرسيد پس اين جدول  می كنيم و منتجه هاي آنطرف عنوانها نوشته می ترازو )نسبت ( درست

تحليل و قبل گوييم اين همان جدول تجزيه است كه بايد پس از  می ماتريسی سه قيدي چه جدولی است؟

از تركيب بيايد. شايد بپرسيد كه در اين جدول از نظر روشی چگونه بايد اوصاف ذكر شود؟ االن شما هم 

توانيد تغيير بدهيد و بگوييد كه آيا جدول مربو  به برنامه است يا مربو  به خود  می جايگاهها را براحتی

شود كه اگر موضوع را صنعت  می اي خاص موضوع است. اگر موضوع را توسعه قرار دهيم ، عوامل بگونه

قرار دهيم، عوامل بگونة ديگري خواهد شد. شايد پرسيده شود كه در اين صورت در جدول تجزيه كارآييی 

باشدع يعنی كارآيی  می گوييم اين كارآيی نسبت بين ساختار و اوصاف توسعه می بايد در كجا نوشته شود؟

اش در مرحله دوم، همان تغيير مرحلة اول است. اوصاف توسعه، ساختار در تبعيت از توسعه كه منتجه 

باشد و  می همان اوصاف مجموعه به صورت كل است، اوصاف ساختار بعنوان موضوعات و طب اتش

باشد كه اين مسئله امكان انجام مرحله اول  می اوصاف كارآيی هم نسبتی است كه بين اين كثرت و وحدت

 آورد. می مو ورود به مرحله دوم را فراه

نوشتيم و  می آيا بايد اوصاف كارآيی را در ستون بنويسيم، برخالف اينكه اوصاف توسعه را در تركيب در باال

داديم. آيا در جدول تجزيه بايد اوصاف توسعه  می ساختار را دست راست و كارآيی را در سمت چپ قرار

رت ضرب بايد به چه صورتی انجام شود؟ در سطر و ساختار در ستون و كارآيی در وسط باشد. در اين صو
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خواهيد اين جدول م دمة جدول تركيب باشد. فر  ديگر اين است كه كارآيی اين طرف ) (  می چون شما

 و ساختار در طرف م ابل قرار گيرد، در اين صورت كه ساختار در اينجا باشد، بايد سه سطح ذكر شود.

 )س( : يعنی در ستون دوم؟

و جايگاه اوصاف توسعه، ساختار، كارآيی در جدول برنامه و جدول شناسايی)جدول و تفاوت تعميم 7/1

 اوصاف(

)ج(: بايد سه سطح ذكر شود، در حاليكه اينها هم سطحند. پاسخ اين قضيه آن است كه در جدول برنامه 

ت باشد و اينها محورهاي عمليات باشد، بخواهيم سه سطح انجام دهيم، سطر اول جدول، مراحل عمليا

باشد، ساختار در ستون باشد و كارآيی بعنوان موضوعات در سطر دوم بيايد. اما اگر جدول براي برنامه 

نباشدع بلكه براي خود شیء هست، در اين صورت سطر اول اوصاف توسعه، سطر دوم اوصاف ساختار و 

 ستون هم اوصاف كارآيی خواهد شد.

 )س(: دليل اين مسئله چيست؟

دهم. اگر جدول براي محورهاي عملياتی همزمان در برنامه هست و مفهوم سه  می )ج(:  دوباره توضيح

خواهيد انجام بدهيد، در اين صورت ساختار را در  می گوييد، يعنی فعلی را كه می سطح يا ساختار برنامه را

 آوريد. می ستون

آيد. اگر براي  می عاتاينجا )سطر اول( هم مراحل ) باالي جدول( و اينجا) سطر دوم()سطر دو( هم موضو

برنامه نيست و براي خود موضوع است ، در جدول اوصاف مجبوريد كارآيی را در ستون بياوريد. چون اينها 

 گيرد، بعداز اينجا)جدول تجزيه( منت ل شده و وارد جدول تركيب می با هم ضرب شده و در اينجا قرار

جزيه در اينجا مورد توجه هست، پيدايش ج آنچه در جدول ت« الف ب ج»گوييم  می شود. در اينجا می

خواهيد  می گوييد اين تا آخر محور عملياتی هست . می )محصول( است. بخالف اينكه در جدول برنامه
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بگوييد كه سه محور عملياتی بزرگ داريم ، اينها موضوعات عمليات در مرحله اول، دوم و سوم هست، پس 

 ول( است و تجزيه خود شیء و موضوع متغير بگونة ديگري است.تجزيه روند به يك گونه) همانند تجزيه ا

 و مراحل متنا ر توسعه، موضوعات متنا ر كارآئی و محورها متنا ر ساختار در جدول برنامه1/7/1

آقاي عليپور : اگر ممكن است براي وضوح بيشتر بفرماييد كه در روند ابتدا اوصاف توسعه، بعد ساختار و 

 آيد؟ می سپس كارآيی

شود، بايد مرحله هاي متوالی ذكر شود، پس اينها با هم همزمان نيستند، بلكه  می )ج(: هر گاه سخن از روند

 محورهاي موازي هستند.

 )س(: آيا منظورتان از محورها همان سطوح است.

كند، مراحل متوالی  می )ج(: اگر محورها بنا شد كه موازي باشند، معناي سطوح را در برنامه يا روند پيدا

گوييم مرحله اول ، دوم و سوم و محور اول، دوم  می زمانی CPMاست و محورها متوازي است، در قضيه 

كند، يعنی همان كارآيی  می و سوم و آنگاه موضوعات همان كارآيی است كه نسبت بين ايندو را درست

كند، اما اگر شيی متغير را  می ا معينبرنامه براي تصرف در شیء متغير است كه در ح ي ت موضوعات كار ر

آيند و سطوح  می كنيم، در اين صورت در اين قسمت) سطر اول( همان متغيرها يا عوامل می بنفسه مالحظه

شوند و بدين طريق  می گيرد و در هم ضرب می هم اينجا) در ستون( و كارآيی هم در اينجا) سطر دوم( قرار

 شود. می خانه هاي ديگر هم پر

 شود واال توسعه درجاي خودش هست. می پس جاي سطوح و كارآيی عو  )س(:

 و تشريح شاكله كلی جداول تجزيه و تركيب در ارزيابی صنعت2

 و شكل جدول تجزيه و جايگيري مفاهيم توسعه، ساختار و كارآيی در آن 1/2



333  ···························································································································································  

ی است . حال منزلتشان )ج(: بله ، براي خواندن موضوع، قيد سوم اصل است و قيد دوم فرعی و قيد اول تبع

را شناختيم كه اينها عامل اول، دوم و سوم هستند، در تجزيه هستيم و براي بردن اصطالحات به جدول 

گيرد يا خير؟ در  می كنيم ، آيا در اين صورت قيد سوم هميشه در اينجا )ستون( قرار می تركيب م دمه چينی

ن جاي عوامل را مرتباٌ تغيير داده ام ، گاهی از باال به خواندن ناچاريد عوامل را در اينجا بياوريد ، پس م

شود، چون  می كنيم كه در اينجا سطوح و در اينجا كارآيی می پايين و گاهی هم از پايين به باال آنرا مالحظه

باشد و منزلتش بسيار ضعيف است، ميزان تكرارش هم كمتر است . من اين مسئله را  می كارآيی مضاف اول

 شود. می تا آخر اين سطرها اين ج تكرار« الف ب ج»گوييم  می دهم ، مثالٌ می يحدوباره توض

 )س( : يعنی كارآيی تكرار شده است؟ البته اگر كارآيی در ستون باشد.

 )ج( : خير، كارآيی تكرار شده است؟ البته اگر كارآيی در ستون باشد.

 )ج( : اوصاف توسعه بايد اصلی باشد.

 گيرد. می صاف توسعه در اينجا قرار)ج( : در اين صورت او

 )س( : يعنی اجتماعی ، اقتصادي ....

 )ج( : اما نه به عنوان سه سطح...

 آيد. می )س(: خير! بعنوان سه عامل

 شود می )ج(: بعنوان سه عامل همعر  هستند. در اين صورت اينها )( اوصاف ساختار و قسمت باال كارآيی

 رموديد همان ساختار جدول تجزيه است.آقاي عليپور: اين چيزي كه االن ف

 شود. می )ج(: بله، تجزيه اي است كه پس از تحليل، براي رفتن در جدول تركيب آماده

دهد مانند هماهنگی محوري  رفيت كه هماهنگی كارآيی محوري  می )س( : يعنی يك چيزي تحويل

 ساختاري كم  رفيت توسعه است.
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 شود. می بعد وارد جدول تركيب)س(: بله،  رفيت اصلی ترين است كه 

كنيم، اما در  می حجه االسالم رضايی: فعالٌ كاري به جدول تركيب نداريم، آنرا بعداٌ از خدمتتان استفاده

آخرين تركيب كه مالحظه شد، اينيك گمانه جديد شد، اين گمانه جديد را به اين لحاظ آورديد كه در 

ما مهم است و سهم تاثير اول را داراست به همين لحاظ در  اوصاف توسعه ، در اصل آن موضوع متغير براي

 خواهيم اينها را تركيب كنيم. می جدول تجزيه

و تفاوت نتيجه قرار گيري مفاهيم در سطر و ستون و  هور آن بصورت وصف و موصوف به مضاف و  2/1

 مضاف اليه

د اين را به اضافه لحاظ كنيد كه اين )ج(: تفاوت اينها در چيست؟ زود از اين مسئله رد نشويد. اگر بخواهي

مضاف اليه دوم بشود، حتماٌ بايد متغيرها اين طرف )( باشد، اما اگر بخواهيد اينرا به وصف مالحظه كنيد نه 

 چه تفاوتی دارد.« كتاب من»يا « سبب شيرين»شود؟ به نظر شما می به اضافه به چه صورت

 ت.)س(: كتاب من اضافه است و سبب شيرين وصفی اس

گوييد اين)اوصاف توسعه(  می كنيد، بلكه نمی )ج(: اگر بخواهد وصف محسوب شود، ديگر آنرا به هم اضافه

شود. اما اگر بخواهيد اين  می متغيرهاي اصلی است و سطوح متغيرهاي فرعی و كارآيی هم متغيرهاي تبعی

 شود. می يد اصلی ترينرا اضافه جمع كنيد و آنرا بخوانيد، در اين صورت طبيعی است كه آخرين ق

 )س(: حال سئوال اين است كه به چه دليل اضافه نماييم و به چه دليل وصفی ذكر كنيم.

خواهيد از كثرت به طرف وحدت نتيجه گيري نماييد، حتماٌ بايد سپر به طرف وصف باشد،  می ج(: هر گاه )

من يك مثالی را در اين بايد اوصاف كوچك دسته بندي شوند و يك خصلت مشترك را تحويل بدهند. 

گويند ما در حسابداري مالی براي هزينه روزانه يك دفتر  می كنم تا مطلب روشن شود. اينكه می رابطه عر 

كنيم ، بعد هزينه ها را بر حسب موضوعات  می دهيم، بعد سرفصلهاي دفتر معين را تنظيم می روزنامه قرار
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هيم . حسابداري دوبل را تمام بازاريهاي كه از يك فرد د می كنيم و همچنين دفتر كل قرار می درشت ثبت

 گيرند كه سود و زيان خود را ببينند، در دست دارند، اما اينها سر فصل را عو  می حسابدار كمك

كنند، بهينه سر فصل را ندارند؛ يعنی حسابداري صنعتی ندارند. حال اگر ما آمديم عالوه بر موضوعاتی  نمی

خانه و تجارت مطرح است، يعنی عالوه بر اين هزينه ها، يك سر فصلهاي ديگري كه در يك كارگاه، كار

درست كرديم به نام هزينه هاي ثابت، هزينه هاي متغير و جمع بين هزينه ها نسبت به حجم توليد و قيمت 

 رسد كه اينها سه بار تكرار شده است؛ يعنی يك بار اينها را جمع می تمام شده ، در اين صورت به نظر

كشيم. بار ديگر خط  می نويسيم هزينه هاي تمام شده و يك خط به نسبت حجم و قيمت می كنيم و می

دهد. به عبارت ديگر در اين صورت دو بار  می كشيم كه قيمت تمام شده و حجم را تمام نشان می ديگري

، اما براي كسی كه به شود. اين تكرار براي كسی كه متوجه امر بهينه نباشد، يك كار بی جايی است می تكرار

خواهد بگويد اگر زوايه نسبتش به دو طرف اينگونه باشد، در  می دنبال وصف بهينه نيست به راندمان است،

كند و قيمت خيلی گران خواهد بود، ولی اگر آن گونه باشد،  می اين صورت يك زاوية بسيار حادي پيدا

رت كار، قابل بهينه است. معناي اين كار ، تبديل رود . در اين صو می قيمت خيلی ارزان است و سود باال

كردن كاال و شیء به مفهوم وصف است، ديگر صحبت از موضوع نيست، لذا صحيح است كه بگويند از 

فالن هزينه كم شود و به فالن هزينه اضافه شود پس بهينه گاهی در بحث هزينه هاي ثابت و متغير در حد 

گوييم اگر هزينه هاي متغير نيروي انسانی را اين گونه قرار  می ا گاهیشود، ام می يك تعريف عادي مالحظه

 رسيم. می دهيم، به اين تغييرات

 )س(: در واقع در اينجا به بهينه توجه داريم، يعنی از طريق بهينه اوصاف....

رف كند، اما حتماٌ محاسبات خٌرد شما در متغير و ثابت به ط می )ج(: هميشه بهينه به طرف وصف حركت

 اضافه هست. در يك جا حتماٌ بايد به صورت مضاف و مضاف اليه آنرا مالحظه كنيد.
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 بينيم، منتجه اش چيست؟ می )س(: آنجا كه به صورت مضاف و مضاف اليه

گوييم تنها سود و ضرر را معين كنيم،  می )ج(: در كلمه منتجه هم دقت كنيد، چون گاهی در حسابداري مالی

قدرت بهينه نداريم. اگر هم بهينه اي داشته باشيم در حد بهينة خٌرد و صرفه جويی در اين صورت ديگر 

توان با  می گوييم فالن شاگرد را بيرون كنيد، چون كم كار است ، فالن جنس را بخريم كه می خٌرد هست،

اجر دهيم كه يك ت می طرف صحبت كرد و از آن ارزانتر خريد، يعنی همان صرفه جويهاي سنتی را انجام

 آورد. می سود را در خريد بدست

 شود. می )س(: يعنی نسبت موضوعی مالحظه

شود. ولی حتماٌ بايد رابطة بين موضوع و وصف را مالحظه  می )ج(: بله، دقي اٌ موضوعی و خرد مالحظه

 كنيد.

 شود. می )س(: يعنی بصورت صفت و موصوف مالحظه

ر اگر ابتدا گفتيم ، حسابداري مالی را انجام دهيد، براي )ج(: اگر سئوالی هست ، بفرمائيد . به عبارت ديگ

اين است كه دست و پايمان را گٌم نكنيم، بعد گفتيم حسابداري صنعتی را انجام دهيد، ابتدا بر اساس ساختار 

دهيم و در اين مرحله بنا  می دهيم؛ يعنی خريد خدمت را مدنظر قرار می موجود حسابداري صنعتی را انجام

گوييم كه بياييم و بهينة مرحلة دوم  می ه انگيزه ها را تغيير دهيم، آنگاه كه ن طه بهينه را پيدا كرديم،نداريم ك

 توانيم انسان را تغيير دهيم ؟ می گوييم بايد انسان تغيير كند. شايد پرسيده شود كه چگونه می را آغاز كنيم،

ديگري را هم برايش طرح كنيد تا به يك گوييم بايد انگيزشهاي ديگري را برايش طرح كنيد، افكار  می

راندمان ديگري برسيد. اگر توانستيد به اين مسئله برسيد؛ يعنی اگر توانستيد ، ساختار جديدي را براي 

 شود. می پرورش نيرو درست كنيد، باز كار شما بهينه
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كند، اين شخص  می مثالٌ يك نفر انسان حزبی كه آلمانی باشد يا از هر گروهی باشد و براي هدفش كار

ساعت كارش و ميزان وقتش و ميزان كار آمدي و پی گيريش خيلی بيشتر از انسانی است كه خريد خدمت 

شده است. چون در آنجا يك عامل ديگري هم وارد كار شده است. اينجا را هم بايد به ن طة آبتيمم تبديل 

اين كار كه بر مبناي هدف درست شده است، خواهم در  می كنيد، اگر از اينجا يك پله باالتر رفتيد و گفتيد

وارد مرحله سوم شوم؛ يعنی توليد مفهوم انجام دهم. در اين صورت هم بايد ن طه به آبتيمم برسد، پس اگر 

تواند مفهوم توليد كند، اينجاست و عوضی گرفتن آن و آوردنش به  می در مراحل زمانيع ن طه آبتيمومی كه

ايد از وضعيت موجود آغاز كنيد و بعد به مرحله دوم منت ل نماييد. در اينجا)( ورشكستگی است، شما ب

هركدام از اينها هم ن طة آبتيموش را بدست بياوريد، تا در مرحله سوم به مفهوم برسيد.پس بايد مضاف و 

 مضاف اليه را در هر سه مرحله داشته باشيم، اما حتماٌ موضوعاتش تغيير پيدا كند.

ن ورود به موضوع ديگر در جدول تخصيص آرايش جديد ايجاد كنيد، و بگوييد اين كه اگر شما نتوانيد، زما

شود كه نسبت اصل نباشد، ولی اگر گفتيد هر گاه  می جايش آنجا نيست و .... اين انعطاف ناپذيري شما منشأ

 كنم. می جاي موضوع را عو  كردم ، فوراٌ تناسباتش را عوش

ليه برد، عوامل در اينجا )ستون( است، ولی اگر جدول اوصاف بود، بنابراين اگر جدول مضاف و مضاف ا

گيرد، اگر جدول ، جدول برنامه شد، مراحل در اينجا) سطر اول ( موضوعات  می عوامل در سطر قرار

گيرند. اگر بر عرايض  می عملياتی اينجا) در سطر دوم( و سطوح يا محورهاي عملياتی در اينجا)ستون( قرار

 كنم كه اين جلسه براي مسئله روش كافی باشد. می باشيد، گمانمن مسلط شده 

 و برنامه، براي ساماندهی صنعت 3و مضاف و مضاف اليه 2و اوصاف 1و لزوم سه جدول 3

 دهيم، اين سه سطح را نياز داريم. می )س(: يعنی براي كاري كه ما بعنوان كار روشی انجام
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 كجاي كار هستيم چه موضوعاتی را در چه منزلتهايی بكار)ج(: بايد ببينيد كه در چه جدولی هستيد و 

 گيريم. می

 )س(: يك وقت است كه ما به جدول برنامه نياز داريم.

 توانيد جدول برنامه نداشته باشيم. نمی )ج(: حتماٌ نياز داريم، در آخر كار كه

 )س(: بايد جدول برنامه داشته باشيم كه آن نسخه ها را ارايه دهيم.

 ت.)ج(: احسن

 )س(: اما در پلة اول ما به جدول تجزيه احتياج داريم.

 )ج(: اول به جدول وصف نياز داريم.

)س(: بعداز جدول وصف به جدول مضاف و مضاف اليه و سپس به جدول برنامه نياز داريم. پس اين سه 

 قاعده كه شما فرموديد قواعد....

 عو  شود و ....)ج(: كه ممكن است جاي يك مطلب در هر كدام از اينها 

 )س(: و در اين صورت با يك معناي ديگري و يك منزلت ديگري خواهد بود.

بنابراين  اين سه جدول و سه مرحله در بحث ما الزم است؛ يعنی ما هم به جدول اوصاف براي توسعه 

عد بايد ارزيابی صنعت نياز داريم و هم به جدول مضاف و مضاف اليه و هم جدول مدل برنامه. در مورد قوا

بگوييم كه شما در جدول اوصاف فرموديد كه توسعه، ساختار و كارآيی به اين ترتيب هست كه توسعه در 

 گيرد. می باال و ساختار در رديف دوم و كارآيی در ستون قرار

 (1جدول اوصاف )شماره 
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گيرد و  می شود؛ يعنی كارآيی در سطر باال قرار می در جدول مضاف و مضاف اليه اين تركيب برعكس

 گيرد. می ساختار در سطر دوم و توسعه هم در ستون قرار

 (2جدول مضاف و مضاف اليه )شماره 
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گيرد و بعد  می در جدول برنامه هم موضوعاٌ كار به گونة ديگري است؛ يعنی مراحل در سطر اول قرار

لب ديگر اين است كه گيرد. مط می موضوعات برنامه در سطر دوم و سپس محورهاي موازي در ستون قرار

 ممكن است مفاهيم در هر يك از اينها با معانی متعدد بيايد.

 (3جدول برنامه )شماره 

 

دهيد، اين همان برنامه است، يعنی  می )ج(: يكی براي فعلی است كه براي محصل شدن يك تغييري انجام

 كارهايی كه بايد انجام شود تا شيبی متغير عو  شود.

 ليتها است.)س(: اين همان فعا

يابد. در مضاف  می گوييد ديد من نسبت به اين تغيير می )ج(: بله، فعاليت شما هست، در حاليكه در وصف

 گوييد موضوعش چيست؟ می و مضاف اليه

 شود و در اينجا فعاليتها و در اولی ..... می )س(: يعنی در مضاف و مضاف اليه موضوع معين

 ه ارزيابی شما يعنی شناخت شما هست.)ج(: در آنجا خود ديد و فهم و توسع
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 )س(: يعنی در وصف ، شناخت و در مضاف و مضاف اليه موضوع و در برنامه هم مراحل انجام كار معين

 شود. می

 شود. می )ج(: يعنی فعل شما نسبت به موضوع معين

 )س(: يعنی افعالی كه نسبت به آن موضوع بايد انجام دهيم.

شويد،  می براي تغيير انجام دهيم. يعنی در ح ي ت شما براي تغيير شيی محيط)ج(: يعنی كارهايی كه بايد 

 شويد. می بينيد، بلكه خودتان براي شيی محيط می البته نه محيطی كه در ارزيابی

 شويم. می )س(: يعنی براي تح ق شيی، محيط

اختار و كارآيی است، وصف را كه مربو  به توسعه، س 9توانيم  می آقاي عليپور: ما در هر سه جدول آيا

وصف خاص را در هر كدام بكار گرفته و با تغيير جاهايش سه جدول درست  9توانيم  می بياوريم، يا اينكه

 كنيم.

گوييد  می خوانيد؛ می )ج(: اگر به تعميم مسلط باشيد، در تخصيص به جايگاه موضوعی ، آنرا به گونه ديگري

كند و معنا  می اقتصاد در اينجا )( آمد، جايگاه فرهن  را در موضوع پيداكه در اين منزلت اين است. مثالٌ اگر 

 ندارد كه اين را بعنوان مرحله ذكر كنند، بلكه بايد بعنوان محور انرا ذكر نمود.

 )س(: يعنی امكان دارد كه اوصاف توسعه در يك جايی به اوصاف صاختار تبديل شود.

ت معنايی كه در قبل بوده است ، بلكه در اينجا با حفظ تغيير معنا، )ج(: بله، اما نه با قيد خود همان خصوصي

 گيرد. می در منزلت ساختار قرار

حجه االسالم رضايی: اگر بخواهيم براي اين سه مرحله عنوان جامع قرار دهيم، در كل جدول اوصاف، 

 جدول مضاف و مضاف اليه و جدول برنامه چيست؟

 ع براي اينكه تصرفات انجام شود.)ج(: جدول شناسايی و ارزيابی موضو
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 )س(: يعنی عين همانجا كه ما جدول تحليل، تجزيه و تركيب داشتيم، يك حاصل اين سه عنوان هم بود كه

 آيد. می آيد،شايد در اينجا هم بفرماييد كه از ما حصل اينها معادله بيرون می گفتيم تعاريف از اينها بيرون می

 گيرد. می واليت و سرپرستی تغيير در اينجا صورت )ج(: اين جدول متد و روش است ،

 )س(: سرپرستی تغيير يك مفهوم روشی نيست.

 )ج(: چرا مفهوم روشی نيست، چرا نظام واليت صنعت يك مفهوم روشی نباشد.

 )س(: كاري به صنعت نداريم، مفهوم روشی ديگر اينكه جامع اين باشد آيا مثالٌ معادله است.

 گيرد. نمی را تغيير دهم، معادله تغيير كه منهاي انسان صورت خواهم اين می )ج(: من

شناخت موضوعاٌ و مضاف و مضاف اليه هم »شود گفت كه توصيف،  می آقاي عليپور: به نظر من

 باشد. می «اثر شناخت»است و برنامه هم « موضوعات شناخت»

 شود. می )ج(: اثر شناخت اين است كه سرپرستی انجام

ی: البته من به دنبال اين نبودم كه يك متنا ر ديگر عنوان شود، بلكه من به دنبال جامع حجه االسالم رضاي

 گفتيم كه اينها روش توليد تعاريف كاربردي است . در اينجا محصول اينها چه می اين سه تا هستم، مثالٌ  قبالٌ

 شود. می

باشد، بهر حال هر عنوان روشی )ج(: اگر بگوييد روش ساماندهی و سرپرستی و اداره تغييرات شايد خوب 

كه بخواهيم ذكر كنيم، موضوع آن روش سرپرستی و تصرف است. يعنی در واليت، تولی و تصرفع اگر ولی 

 بخواهد در نظام واليت تصرف كند....

 )س(: يعنی روش مديريت تح يق است.

 )ج(: در اينجا تح ي ی نداريم.

 )س(: روش مديريت تغيير است؟
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 سئول تغيير است.)ج(: بله، وزير م

ج(: بله ، اين مفهوم امكان است، به آن م ام ثبوت هم گويند. م ام اثبات اين است كه اين امر ممكن چه  )

خواهيد نه به  می ضرورتی دارد كه باشد، يعنی م ام اثبات ضرورت است؛ آن اثبات ضرورتی كه جنابعالی

اشد، قطعاٌ براي متأله و خداپرست، اقتصاد زير بنا ب می معناي اين است كه اقتصاد زير بناي زندگی اجتماعی

نيست، اما اقتصاد براي صنعت چگونه است؟ اقتصاد براي ارتبا  با جهان ماده چگونه است؟ ن طه مختصات 

 شما ارتبا  با جهان ماده است.

براين زير ارتبا  با جهان ماده ممكن است بعنوان ابزار توسعه حل نيازمنديهاي متدينين شناخته شود، بنا

شود. من مي  ويم نه زير ساخت اصلی كه اصل مفهوم مالكيت و ح انيت را  می ساخت اصلی اش اعت اد

شناسيد، چيست؟ به عبارت ديگر زير  می كند، بلكه زير ساختی كه در موضوع و سطح نازل می مشخص

امی؟ در بخش ساخت اجرايی چيست نه زير ساخت ارزشی. زير ساخت تح  ی چيست نه زير ساخت التز

گويم من مالكيت را در اين شكل قبول دارم  می گوييد كه زير ساخت اقتصاد ايمان است. بنابراين می ارزشی

گوييم شما در م ام اجرا بر آن اساس نظريه اسالمی و  می و در آن شكل قبول ندارم و خالف عدل است. بعد

گذارد؟  می كند، آيا قانون پولتان بر اقتصاد اثر می كنيد، قانون پولتان را دين درست می اعت اد الهی پول چاپ

گوييم اثر حاكم است . پس تفاوت دو چيز را  می حتماٌ اين اثر را دارد. شايد بپرسيد كه اثرش چيست؟

 متوجه شديد.

 كنم تا... می )س(: من دوباره تأمل

اد مجراي انت ال امكانات )ج(: عنايت بفرماييد تا اشكال جنابعالی خوب به من منت ل شود، اينكه اقتص

 اجتماعی به توليد تكنيك يا صنعت باشد.

 )س(:  خواستهاي اجتماعی ....



 ····························································································  333 

)ج(: به عبارت ديگر آيا صنعت مجري سفارشات هست يا خير؟ يعنی صنعت براي اين است كه يك نيازي 

 ارضاء شود. در اين صورت صنعت مجري و تابع است.

 .)س(: ابزار تصرف انسان در طبيعت است

 دهد؟ می )ج(: نيازها را چه كسی جهت

 دهد. می )س(: نيازها را جامعه جهت

 )ج(: در مرحلة اجرا ابزار تخصيصات جامعه، اقتصاد است. خود اين ابزار تخصيصات تابع يك نظام 

 گيرد،.... می آقاي دانشمند: اقتصاد در موضوع فرهن  قرار

 ن  از منزلت جهت دادن به كار عو  شد.)ج(: ابتدا فرهن  به كيفيت تعميم داده شد و فره

)س(: يعنی بعنوان رابطه قضيه قرار گرفت و وسيله جاري شدن بحثهاي جامعه در  هور صنعت قرار 

 گرفت.

 و تنا ر مفاهيم اوصاف توسعه ) رفيت ، جهت، عامليت( با سياست، فرهن ، اقتصاد 4

 و نسبت اقتصاد به صنعت و جامعه در توسعه ارزيابی  1/4

)ج(: اگر دقت هم بفرماييد، در عالی ترين سطح ،  رفيت مربو  به سياست و جهت مربو  به فرهن  و 

يعنی حد اوليه فرهن  است كه به معناي جاري شدن آن  رفيت در جهت است و و عامليت مربو  به 

 اقتصاد است.

ه مانند روابط پولی و همين شناسيم، مفرو  گرفتيم ك می )س(: ما ابتدائاٌ اقتصاد را به همين مفهومی كه

 گوييم. می چيزهايی است كه به آن اقتصاد

 دهد. می )ج(: يعنی جهتی است كه عمالٌ جامعه با تصميم گيريهايش و فرم گيري صنعتش تحويل



374  ···························································································································································  

گرفتيم و يعنی همان بحثی كه ابتدا حاج آقا رضايی گفتند و كه اقتصاد با « مفرو »)س(: يعنی ما اين را

شود  می شود براي جريان پيدا كردن مباحث اجتماعی كه در صنعت جاري می ولی ، واسطهمان تعريف معم

كنيم، براي اين استدالل داشته و  می يابد. وقتی اين را از منزلت سيسات، فرهن  و اقتصاد نگاه می و بروز

ار گرفته است، گوييم اين در آن مبنا قر می گوييم و بعد می قابل درك هم هست، ولی وقتی ابتدا موضوع را

در اينجا در حال بيان يك نوع تنا ر هستيم، بيان تنا ر هم در واقع يك نوع توصيف است اما اينكه ما ابتدائاٌ 

بحث اقتصادي را بعنوان واسط بين جامعه و بحث صنعت گرفتيم، اين يك فر  كارشناسی است نه اينكه 

 در پشت آن يك استداللی خوابيده باشد.

ينكه تعميم داديم و قابليت توصيف پيدا شد، يعنی امكان توصيف پيدا شد نه اينكه ضرورت )ج(: ما پس از ا

كنيد، ضرورت و لزوم است نه امكان. امكان معنايش  می و لزومش پيدا شود، آنچه را كه جناب عالی سئوال

 باشد.« بايد»است نه اينكه « می شود»

 است.« می شودها»)س(: شايد يكی از 

، ن ش كيفيت دادنش به جريان حل نيازمنديها متنا ر با جاي فرهن  است و ضرورت دارد باشد می ارزشی

 كه در همين جا باشد.

 كند، روابط اقتصادي است. روابط هم خودش از جنس فرهن  است. می )س(: آنچه كه ن ش بازي

 رفيت قدرتی )ج(: روابط اقتصادي از جنس ساختار يا از جنس مجراي جريان است. اگر بگوييم كه يك 

آيد كه مالكيت چه در مفهوم دولتی و چه در مفهوم  می وجود دارد كه از اين مجراست و.... البته به ذهن من

گوييم اگر كسی  می دانيم و می خصوصی اش در نظر گرفته شود، يك مسئله اين است كه مالكيت را حق

دهند .  می ح انيت را مورد بحث قرار بدون اذن در مال كسی تصرف كند،  لم و تجاوز كرده است در جايی

گوييم  می گردانند و ما می در دستگاه نظام سرمايه داري ح انيت را به اصل خود مال و تعلق خصوصی بر
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گردد كه خداي متعال قرار داده است . ح انيت مال يك حرف است و مالكيت در  می خير، اين به ح انيتی بر

 مفهوم توزيع ثروت را دارد. شود ، می هر دستگاه ارزشی كه تعريف

)س(: آيا بهتر نيست كه به جاي بيان اقتصاد و تعميم اين معنا، اساساٌ از خود مفهوم فرهن  استفاده كنيم و 

 بگوييم اين فرهن  اقتصاد است.

 كند. می )ج(: حداقل اين است كه بكار بردن فرهن  اقتصاد، در ذهن خيلی راحت تر تبادر

شود در اينجا يك اشكال وارد ساخت كه چه  می ر فلسفه خود ما توجيه پذير است . البته)س(: منط اٌ اين بناب

دليلی دارد كه فرهن  اقتصاد، اصلی ترين عامل جريان پيدا كردن جامعه در صحنه صنعت يا خواسته هاي 

. چه جامعه در صنعت است؛ بلكه ممكن است تأثير فرهن  فرهن  در صنعت بيشتر از فرهن  اقتصاد باشد

 كند كه اين حرف درست باشد؟ می مسئله اي تضمين

توانيم  می )ج(: اينكه در خود فرهن  باشيم يا اقتصاد يا صنعت، چه تفاوتی با هم دارند؟ يعنی در كجا

 توانيم بگوييم كه فرهن  سياست اصل است و در كجا می بگوييم كه فرهن  فرهن  اصل است و در كجا

 شود يا خير؟ می اين مسئله متفاوت« جا»باشد. آيا متناسب با  می اقتصاد اصل توانيم بگوييم كه فرهن  می

 )س(: بله، حتماٌ متفاوت خواهد بود.

)ج(: در اين صورت اگر شما پذيرفتيد كه در اينجا فرهن  اقتصاد را قرار دهيم. آنگاه در بخش مديريت آيا 

 كنيد؟ آيا در اين صورت در صنعت هم می انگوييد يا در آنجا فرهن  سياست را بي می سياست اقتصاد را

توانيم همه اينها را زير بخش فرهن  قرار دهيم. يعنی ن طه  می گوييد فرهن  صنعت؟ به عبارت ديگر می

توان در اينجا درشت كرد و همه چيز را فرهنگی ديد، چون فرهن  بعد است . اما در اين  می تأثير فرهن  را

 دهيم. می كنيم و براي بهينه كردن چه وصفی اين كار را انجام می صورت چه اوصافی را ما مشاهده

 آقاي عليپور: به نظر من اگر بخواهيم از منظر صنعت به مسئله نگاه كنيم، بايد اقتصاد را اصل قرار دهيم.
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 كنيم بايد در مديريت، سياست اقتصاد را بيان كنيم. اگر بجاي خود می اگر در اينجا فرهن  اقتصاد را بيان

اقتصاد فرهن  اقتصاد را بگوييم، در مديريت بايد سياست اقتصادي را بيان كنيم. من فكر نكنم كه در آنجا ما 

 كاري با فرهن  سياست داشته باشيم.

 گوييم سياست اقتصادي چيست؟ می )ج(: يعنی

د است و قاعدتاٌ در كنيم ، هر گاه از منظر صنعت نگاه كنيم، اولين اليه اقتصا می )س(: ما از منظر صنعت نگاه

بينيم، بلكه در اولين اليه  نمی نگريم، نه اينكه فرهن  را می اقتصاد ابتدا فرهن  اقتصاد يا سياست اقتصاد را

 بينيم. می در اقتصاد، فرهن  يا سياست را

ه كنيم، اولين اليه فرهن  است، سئوالم اين است ك می آقاي دانشمند: اين حرف كه ما وقتی در اقتصاد نگاه

 دهيم آيا ديد كارشناسی است يا يك منط ی دارد؟ می ما اين را به كجا نسبت

بينيم، مجراي قدرت اقتصادي يا اعتبار اقتصادي همين روابط اقتصادي جامعه  می )ج(: ما هر گاه مجرا را

يا اينكه  است، آيا ما مفاهيمی را كه نام و عنوان است، اصل قرار بدهيم مانند همين فرهن  اقتصاد بهتر است

درساختن مفاهيم سازه اصالٌ درگير پذيرفته شده جامعه نباشيد، باالتر از اينكه درگير نامهايی كه خودتان 

گويم سعی داشته باشيد كه بتوانيد مفاهيم را  می كنيد هم نباشيد. شايد بپرسيد كه چكار كنيم؟  می اضافه

اهها را هم متغير نماييد. به عبارت ديگر ما بخواهيم انعطاف داده و آن سيال نموده و متغير قرار دهيد، جايگ

يا نخواهيم اين در حال تغيير است ، ناچاريم كه يا نامش را بكار ببريم تا دربارة آن يك تصميمی بگريم، يا 

بنا هست كه تغييرات آنرا مطالعه نماييم، در اين صورت ما بايد آنچه را كه در مفهوم داريم، متنا ر با اين 

 پيدا كند، بعد در مرحله شناسايی خواهيم بود.تغيير 

 هميشه جنس و فصل را و ما به االشتراك همان جنس و ما به االختالف همان فصل است و از اثر شیء

كنيد، اين به معناي پيدايش عنوان و نام است، اين عنوان در  می گيريد، حد تام براي آدرس بندي درست می
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طعی دارد، اما اگر نخواهيد اثر شیء را ببينيد ، بلكه تغيير اثر را ببينيد و بحث مضاف و مضاف اليه كاربرد ق

عوامل متغير را مالحظه كنيد، هرگز به سراغ ما به االشتراك و ما به االختالف نرويد. هميشه مفاهيمی را كه 

مد نظر قرار توانيد رابطه اش با ساير مفاهيم عو  شود و معنی مختلفی داشته باشد،  می در نسبت)منزلت(

دهيد. پس اگر در جدول وصف هستيم بايد دنبال اين باشيم كه عناوين مرتباٌ تغيير كند، اگر در جدول 

مضاف و مضاف اليه هستيم، بايد حتماٌ سير به طرفی باشد كه در پايان عناوين و يعنی نامهاي متناسب 

بايد خودمان بر اساس مابه االختالف و مابه  اجتماعی پذيرفته شده و را بياوريم . اگر در مرحله باالتر هستيم

االشتراك نام درست كنيم. البته وقتی در برنامه هستيم، بايد به اسم عينی پذيرفته شده اجتماعی برسيم و 

گويند اين  می ديگر اينكه بگوييد اين عنوان، نامی است كه من خودم آنرا قرار داده ام ، معنا ندارد. در آنجا

شود، خواندن برنامه و بهينه  می ر نسبت به اين فعل خاص است، اما اينكه راندمان آن چهمزد براي اين كا

 كردن آن نياز به وارد شدن در بحث هاي قبل از آن دارد.

مراحل، موضعات و محورها وجود داشت، در »حجه االسالم رضائی : در جدول برنامه سه عنوان اصلی 

 جدول اوصاف و مضاف اليه....

 اليه دوم اصلی است ، در وصف و موصوف اينها اصل است. )ج(: مضاف

گيرد كه اينجا در بحث صنعت آنرا برابر با سطوح  می )س(: در وصف و موصوف ، توسعه در سطر قرار

 گرفتيد.

 گيرد. می )ج(: اگر بالعكس آنرا بخواهيم بياوريم، سطوح در اينجا و كارآيی در اينجا قرار

 به گونه ديگري است . در تطبيق به بحث صنعت...)س(: در مضاف و مضاف اليه 

 )ج(: فعالٌ زود است كه به محتوا بپردازيم ، بايد در روش كار كنيم.

«وآخر دعوينا ان الحمد هلل رب العالمين»  





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  اليه، برنامه در مدل ارزيابى صنعت ضرورت جدول اوصاف، مضاف و مضافعنوان جلسه: 

 23جلسه 

  فهرست مطالب

 اليه و برنامه براى هر  بررسى ضرورت جدول اوصاف، مضاف و مضاف - 1

 2      سازى از جمله صنعت گونه بهينه

 5      سازى اليه در بهينه ت دم جدول اوصاف بر جدول مضاف و مضاف - 2

 6      سازى اليه در بهينه بررسى كارآمدى جداول اوصاف و مضاف و مضاف - 3

 7      آن با عينيت  بررسى موارد بكارگيرى عناوين جداول مدل بصورت وصف يا مضاف و تطبيق - 4

 8     لزوم تطبيق به وصف در مرحله تخمين با ضريب دقت كمتر - 5

 9      بوسيله جدول اوصاف تبيين رابطه صنعت با محيط آن - 6

 

 



 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهش و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 دانشمندكارشناس فنى طرح : آقاى مهندس  - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1378/13/22تاريخ جلسه: 

 39شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار: آقاى ميرزايى 

 عنوانگذار: آقاى ديندار 

  ائىاالسالم رض تكنترل نهائى:حج

 تايپ و تكثير: خانم رضوانى 

 1378/5/29تاريخ تنظيم: 

 1378/5/29تاريخ نشر: 



 بسمه تعالی

 

 صنعت  سازى از جمله اليه و برنامه براى هر گونه بهينه بررسى ضرورت جدول اوصاف، مضاف و مضاف - 1

 رفيووت  »شوود:  االسووالم والمسوولمين حسووينى: در جوودول تعريووف بووراى اضووافه نمووودن بيووان مووى  تحجوو

 گرفت؟  ، در اينجا چه عنوانى پائين قرار مى«هماهنگى محورى

گيورد و در جودول اوصواف نيوز كوارآيى بجواى همواهنگى         االسالم رضايى: هماهنگى پائين قرار موى  تحج

 گرفت.  جزواوصاف قرار مى

 ل بر طرف شد يا بايد توضيح داده شود؟)ج(: آيا اشكا

 گيرد در اضافه كردن اصل قرار گيرد. )س(: تطبيق آن درست است ولى بنا شد هر چه كه در ستون قرار مى

 شود، چه چيزى در آن اصل است؟ سيب يا قرمزى اصل است؟  گفته مى« سيب قرمز»)ج(: خير! وقتى 

 )س(: در اينجا سيب اصل است. 

 شود بنابراين مثل كتاب من نيست.  )ج(: قرمزى بعد از آن ذكر مى

 شود اصل اسوت و در مضواف و   )س(: بله در وصف مكانيزم آن بالعكس است يعنى آنچه كه اول ذكر مى

 آيد اصل است سئوال روى برنامه است؟  اليه آنچه كه آخر مى مضاف

  شود، اين مرحلوه تموام شود و ايون     آنجا گفته مى)ج(: در برنامه اساسا  چيز ديگرى موضوع بحث است، در 

 شود و...  شود. سه مرحله پشت سر هم يعنى خطو  متوالى و متوازى بيان مى مرحله آغاز مى

 )س(: در برنامه اصل بودن معنا ندارد.

چى توان مرحله اول راقي گيرد يعنى مى )ج(: به بيان ديگر تغييراتى كه در شأ الزم است پشت سر هم قرار مى

 كرد و وارد مرحله دوّم شد.
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 )س(: يعنى سه مرحله و سه محور دارد.

شوود توا مرتبوا  معلووم شوود،       اليه موضووع عوو  موى    )ج(: موضوعات هم دارد. گاهى در مضاف و مضاف

تشريح و جزئى شود، يعنى اشكالى ندارد كه موضوع در چنود سوطح اضوافه شوود و      ;مضافى قرار است چه

شوود، موثال     ر گذاشته شود، مثال  محصوالت كه خرد شده است مجددا  در صدر ذكر موى مرتبا  خُردشده و كنا

براى نياز خرد، نياز سازمانى، نياز اجتماعى است. مجددا  خوود نيواز بصوورت خورد، كوالن و       محصوالتى كه

بندى براى رفتن روى يك موضوع خاص است تا اينكوه شاخصوه    شود.نتيجه اين كار آدرس تكاملى ذكر مى

بيايد، چون قرار است در پايان نظام سئواالت به گروهى ارائه شود تا بروند و نمونه  جدول احتماالت بدست

بندى شده و در باالى جدول نموود آن درسوت شوود. پوس جودول       بياورند و در سبد قرار دهندتا بعد جمع

ثال  معلووم شوود، چنود    جلو برود كه تطبيق به عينيت صوورت بپوذيرد و مو    اليه بايد تا حدى مضاف و مضاف

وارد كشور شده، چ در ارز تخصيص داده شد، چند فويلم وارد شوده    كارخانه در ايران هست و چند تا قندان

كنند، تراكم  كنند و اعالن مى سبد تراكم كه مثال  تهران را ت سيم مى است و در آخر بايد سبد تحويل دهد، مثل

به اين نحو نمونه بياوريد و اينجا بسيار خلوت است پوس از  جمعيت در اين بخش اين اندازه است. لذابايد 

شود همه به يك نحو  شود يا سئواالتى كه طرح مى كاالها ذكر مى اينجا اينگونه نمونه بياوريد. در صنعت وقتى

اى بخرد بيشتر از هزار عدد تانك اثر دارد يوا اگور تكنولووژى     هسته اثر ندارند، مثال  اگر كشور بتواند كالهك

ارد كشور شود كه آن تكنولوژى حاكم باشود اثرسياسوى، فرهنگوى و اقتصوادى آن از خريود صودها هوزار        و

جدول ممكون نيسوت و ايون نيوز بايود بوا مضواف و         گيرى بدون داشتن محصول باالتر است. و چنين نتيجه

الهوا در  هزار كاالى وارداتى، كودام كا  241شوداز  اليه درست شود. و در ضربها هست كه مشخص مى مضاف

سوازى قورار اسوت     كه بهينه -قفل كردن صنعت ياتوسعه آن ن ش اساسى دارند. اما خرد شدن وصف زمانى 

اليه ابتدائا  كارى به بهينه  اليه است مضاف و مضاف سازى موضوعا  غير از مضاف ومضاف و بهينه -خرد شود 
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نسوبت بوين موضووعات را بدسوت     ندارد و قرار است موضوع جزئى را بدست بياورد،امّا وصف قرار است 

موضوع و چند درصد از آن موضوع بايد اخوذ شوود.اما    آورد تا نسبتها را بهينه بسازد مثال  چند درصد از اين

مشوخص   اى بروند كار كنند و مثال  موضوعات كارى كوه  ريزى شود تا عده االن قرار است براى صنعت برنامه

 شد بروند و در اجرأ آمارگيرى كنند. 

و  توان تأمين كرد. كه اين كار نه جدول مضواف  ه اول: بايد مشخص شود سئواالت را از چه جاهايى مىمرحل

اليه است جاهايى كه بايد سراغ سئواالت رفت وزارت صونايع، وزارت بازرگوانى، غيور... كوه مراكوز       مضاف

شوود، موثال  ايون     حوربندى مىشود و ابتدائا  م اطالعات نظام سئواالت است. اين كار در برنامه انجام مى تأمين

يابى به آن  مراكزآمارها را دارند يعنى سنخ اطالعات از چه سنخى و مربو  به كار كدام ساختار است و دست

يابى به بعضى از اطالعات شايد ممكن نباشد. و يا ممكن است از بعضى اطالعات  ممكن است؟ دست چگونه

كدام پارامترها حذف شود چند درصد تخموين بوه عينيوت     سئوال نشده باشد. آنگاه بايد مشخص شود اصال 

 تواند كار كند. شود و مدل با چه حداقلهايى مى مى نزديك

 )س(: مراد حداقل م دورات است؟ 

م دورات،  شود و گاهى مراد از )ج(: گاهى م دورات بصورت عام از جهت تعداد نظر، پول در نظر گرفته مى

نحوو    طرح چه اندازه است. ممكن است پس از مراجعوه، اطالعوات بوه   م دار حداقل اطالعات براى اجراى 

  اى باشد كه با اطالعات موجوود در عينيوت هماهنو  و قابول     ريزى بگونه دلخواه نباشد، لذا بايد نحوه برنامه

 يابى باشد.  دست

اى  دهپديو  اليه، جدول اوصاف و جدول برنامه براى مطالعه و تغييرات هر )س(: پس جدول مضاف و مضاف

 الزم است. 
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  سازى در هر جا و براى هر چيزى، جدول وصف الزم است و هميشه بوراى درسوت كوردن    )ج(: براى بهينه

 بندى بشوند و به وصف برسوند.  اليه است، براى موضوعات خرد داخل دسته وصف، جدول مضاف و مضاف

 ارجى عينوى اسوت، لوذا   اليه هميشه پل واسطه بين وصف و تطبيق به موضووعات خو   يعنى مضاف و مضاف

 آيد.  اليه بدست مى سرفصلها در مضاف و مضاف

 سازى  اليه در بهينه ت دم جدول اوصاف بر جدول مضاف و مضاف - 2

 اليه يا از وصف است؟ )س(: آيا شروع كار م دمه از مضاف و مضاف

 ت بيايود وقتوى كوار   )ج(: وقتى قرار است تحليل فلسفى انجام شود بايد از وصف آغاز شود تا تعريفها بدس

  اليه شد شروع مرحله دوم برنامه است. در مرحله دوم برنامه، سرفصلها بوراى اوصواف   وارد مضاف و مضاف

  ريزى صوورت  اليه است. در مرحله سوم براى تطبيق جزئى اجرائى برنامه شود كه مضاف و مضاف درست مى

  آنچيزيهايى كه بدست آمد زيور سرفصولهاى   شود. گيرد، وقتى اين مراحل انجام شد. سير كار برعكس مى مى

  اليه بايد حتما  بوه جريوان   آنگاه نسبت بين سرفصلهاى مضاف و مضاف ;شود مضاف و مضاف اليه نوشته مى

شود كه شماره فالن كه چنوين چيوزى را نوشوته     اوصاف كه در نظام اوصاف است، معنا شود. فرضا  بيان مى

شوود نظوام    شوروع موى  « تحليول نسوبت  »ى است و وقتى بحث بوراى  داراى وزن اينگونه از نظر وصف است،

اليه اصول اسوت و بوراى اجورأ      بنديهاى كلى مضاف و مضاف بندى و دسته است. براى سرفصل  اوصاف اصل

 اصل است.   جدول برنامه

 )س(: پس اين جداول براى هر نوع كارى الزم و ملزوم يكديگر هستند. 

نياز  گيرى كرد، بدون اينكه جدول اوصاف و تحليل فلسفى توان از عينيت گزارش )ج(: اما اگر كسى گفت مى

بلكوه ف وط گزارشوگرى خووبى صوورت       ;گيورد  گوييم در اينصوورت حتموا  بهينوه صوورت نموى      باشد، مى

يا بود بوود از ايون     توان گفت فرد ضرر كرد يا خير يا برآيند كار خوب پذيرد،مثال  در حسابدارى مالى مى مى
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تووان رانودمان آن را بهتور سواخت، حتموا        جهت كه ضرر وزيان چ در كم يا زياد است، اما اينكه چگونه مى

هاى جوارى   بندى وصفى تبديل شود. اينكه االن كلمه هزينه بندى دفترمعين بايد به يك نوع دسته معناى دسته

گيرنود، معنوايش ايون اسوت كوه       ليود را در نظور موى   ها، قيمت تمام شده و حجم تو هزينه و ثابت و مجموعه

 كنند.  مى بصورت وصفى مالحظه

 )س(: بنابراين در تعمير نيز بدست آوردن مدل الزم است.

 پذير نيست.  اى حتى در سطح خرد امكان )ج(: اگر مدل وصفى درست نشود، هيچ گونه بهينه

 )س(: آيا در تعمير، نيز بهينه راه دارد.

ترين شكل بصوورت بخشوى بكوار گرفتوه شوود نوه روى كول، در ُخورد آن          ه اگر در جزئى)ج(: مفهوم بهين

هاى بزرگ شد ولوو نسوبتهاى كارخانوه باشود،      است، اما اگر مفهوم از بخشى بودن خارج شد و نسبت ممكن

ر گيرد. بوه بيوان ديگو    گيرد و اگر از كالن خارج و كل را با بيرون مالحظه كرد، ل ب توسعه مى مى ل ب كالن

ممكن است تشخيص بهتر شدن، يعنوى اينكوه وضوعيت االن اينگونوه اسوت، چكوار بايود         بهتر شدن چگونه

 صورت بگيرد تا بهتر شود.

 )س(: بهتر شدن بعد از تشخيص وضعيت است كه خوب يا بد است و اين غير از اينكه چگونه بهتربشود.

باشود   ه هيچ گونوه راهنموايى داشوته   )ج(: از وضعيت چگونه است ممكن است گزارش اخذ شود بدون اينك

اين  شود كه حجم تناژ توليد نسبت به سال گذشته هرچند خوبى و بدى تشخيص داده شود گاهى گزارش مى

سنجند كه حجم آن زياديا  م دار بيشتر است، اما اينكه خوب يا بد است و حتى با كناردستى آن محصول نمى

زمينى امسال بيشتر از سوال پويش بوود،     ند حجم توليد سيبگوي روند و مى كم است و بصورت خُرد جلو مى

سازى احداث شود تا كشواورزان ضورر نكننود،     لذاكشاورزان ضرر كردند. بنابراين الزم است كارخانه چيپس
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زمينهوا فاسود نشوود     گويند براى اينكه سويب  كنند و مى اصال  درتوازن توليد و صادرات و واردات بحث نمى

 برد تا شش ماه بيشتر عمر كند. كارخانه  توان به مى

 سازى  اليه در بهينه بررسى كارآمدى جداول اوصاف و مضاف و مضاف - 3

 مهندس دانشمند: جدول اوصاف از اين جهت الزم است كه راهنماى مراحل تغيير موضوع است. 

گفوت  توان سوفارش دادو   )ج(: احسنت وصف، يعنى وصف شأ متغير است كه با وجود وصف شأ متغير مى

 اى پيموده شود.  كدام وصف زياد كدام وصف بايد كم شود تا چه مرحله

تصورف   توان در آن اليه براى اين الزم است تا معلوم شود چيزى است و مى )س(: و جدول مضاف و مضاف

 آيد.  كرد. مراحل برنامه نيز از بين اين دو جدول بدست مى

هوا    والب انجوام شود ايون بوود كوه مشواهده كردنود ميووه         )ج(: احسنت مثال  يكى از كارهايى كه بعود از ان 

شوند لذا آب ميوه )افشره( درست كردند اما اينكه آب ميوه چوه تغييورى در الگووى مصورف كول       مى خراب

كند و اين كار خوب يا بد است؟ آيا بهتر بود كمپوت درست شود يا افشره؟ يا وقتوى افشوره    جامعه ايجادمى

دهود، در كنوار ايون مسوئله چوه       ه شكل ديگر در بخش مصرفى تغييور موى  درست شد،زندگى را از شكلى ب

آورى و به افشره تبوديل   توان گفت سيبهاى كه در حال تلف شدن بود جمع شودابتدائا  مى چيزيهاى طرح مى

شوود، اموا اگور الگووى      عربى خليج فارس صادر و پول زيادى نيز نصيب كشوور موى   شود و به كشورهاى مى

خوب است يا بد؟ يعنى در اينصورت بهينه كموى در موضووع سويب مالحظوه      باشد، اين مصرف تغيير كرده

 شود.  مالحظه مى شود، بلكه در پله باال مسئله نمى

  بررسى موارد بكارگيرى عناوين جداول مدل بصورت وصف يا مضاف و تطبيق آن با عينيت - 4

االسالم رضايى: بلحاظ روش اين سه مرحلوه كوار الزم اسوت. تطبيوق عنواوين نيوز صوورت گرفوت          تحج

ومشخص شد كه جايگاه عناوين اصلى در جدول تجزيه در چه جايگاهى است. بعد از اين مرحلوه، تطبيوق   
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كلى توسعه ساختار و كارآيى به جدول مورد مطالعه صنعت چگونه است تا عنواوين خاصوى روشوى     عناوين

 شد. آيا اين تفكيك صحيح است.  بدست بيايدكه قبال  با عنوان عوامل و سطوح مطرح مى

توان روى آن انجوام داده. تابحوث    )ج(: ابتدائا  جدول كه درست شد بايد معلوم شود چه بود و چه كارى مى

مثال  مالكيت  شود و در ذيل آن چه چيزيهاى بود تطبيق انجام شود. آنچه كه در جدول بود چگونه خوانده مى

كند. بنابراين  اليه را درست مى عمومى،گروهى و فردى از عناوين عينى است كه سرفصلهاى مضاف و مضاف

عناوين بدست آمد، پس كار در مرحله تطبيق است. در يوك سوطح بواالتر عنواوين ماننود اجتمواعى        اگر اين

يعنوى   ;شوود  سطوح مختلوف معنوا موى   شود كه اين عناوين در  اقتصادى،صنعتى، مديريتى است. بعد قيد مى

  اصطالحات

جدول هستند. اين اصطالحات آيا اصطالحاتى هستند كه دنبوال وصوف هسوتند يوا سرفصولها هسوتند؟ بوه        

يعنى مديريت اجتمواعى   ;شوند اليه ذكر مى ديگر آيا اين اصطالحات به عنوان وصف يا مضاف و مضاف بيان

شود. به بيان ديگر اگر  يك وصف براى خود مديريت ذكر مى يا در ح ي ت مديريت اجتماعى به عنوان است

قرارباشد بصورت وصفى مالحظه شوند و سئوال شود اجتماعى شدن موديريت چگونوه ممكون اسوت، آيوا      

اقتصادى يا اقتصادى شدن مديريت است؟  اهرا  به قرينه اينكه ذيل آن امور جزئى خاص ذكر شوده   مديريت

 تواند وصف باشد.  شد و نمىاليه با است بايدمضاف و مضاف

 اليه ياى نسبت هم بايد حذف شود.  مهندس دانشمند: مديريت اجتماع است در مضاف و مضاف

ذكور   شود، لذا بايد چيزيهاى خرد را زيور عنواوين   )ج(: وقتى اينگونه شد در جدول سرفصلهاى خرد بيان مى

 كرد. 

 فى آن بدست آمده باشد. االسالم رضائى: بدون توجه به اينكه قبال  مدل وص تحج
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تواند از سرفصل آن وصفهاباشود.   )ج(: مدل وصفى بايد درست شود تا معلوم شود اين جدول مضاف آيا مى

 يعنى براى صنعت تعريف ذكر شد كه بحث وصف بود.  ;مثال  صنعت تا اآلن توصيف شده است

ايون   تشكل معنا شد بحث بوه )س(: وصف بود، اما توجه به درون صنعت شد، چون وقتى تشعشع، تموج و 

 نتيجه رسيد كه نبايد اآلن به اوصاف درونى صنعت پرداخته شود. 

بيرونوى   )ج(: اشكالى ندارد اوصاف درونى صنعت بصورت وصف مالحظه شد اآلن بايد معلوم شود اوصاف

 آن بصورت وصف يعنى چه؟ بايد دقت كرد آنچه كه بدست آمده است اگر قرار باشد، داخل جدول وصوف 

جائى بايد ذكر شود؟ چه چيزى بايد بيايد تا سرفصلهاى مديريت صنعت را تحويل  كدام عنوان در چه ;شود

اى اسوت كوه    موضوع بحث است مديريت صنعت است. موديريت صونعت مسوئله    بدهد؟ چون آنچه كه اآلن

بوه ارتبوا     كندكه هم بايد به ارتبا  صنعت با محيط خودش توجه كند و هم بايد درباره صنعت صحبت مى

  صنعت با جريان تكامل تاريخ

خواهد به صنعتى بهأ بدهد تا ديگران بوراى   خواهد از خارج صنعت بخرد يا مى خودش توجه كند. كشور مى

هزينه كنند، به كدام صنعت كشور بايد بهأ بدهود توا منشوأ رشود صونعت بشوود در سواماندهى صونعت،          آن

ته باشد. و اگر قرار است توجه كنود، سرفصولهايى كوه در مودل     تواند به درون و بيرون توجه نداش كشورنمى

وصفى الزم دارد آيا به كلمه اجتماعى، اقتصادى وصنعتى بايد ربط پيدا كند يا خير؟ به بيان ديگر سوؤال اول  

اليه وجدول وصف آيا از حيث عناوين بايد قطع باشد؟ ثانيوا    اين است كه رابطه بين جدول مضاف و مضاف

باشد مفهوما  نيز اين مفهوم نام چيوزى نباشود كوه آن     عناوين قطع بود بايد از نظر مفاهيم هم قطع اگر از نظر

مالحظه شود و يك جدول كامال  مست ل باشود؟ يوا    وصف، وصف همان است، يعنى آيا نبايد بلحاظ كارآيى

ه باشد؟ يوا بايود   جنس و فصل متخذ و گرفته شد  بايد جدولى باشد كه از آن جدول بصورت ساده با ت سيم

يعنى عنوان پذيرفته شده نزديك به سرفصلهاى  يك عنوان وصفى داشته باشد كه موصوفش با عنوان اجتماعى
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مالحظه شد، آنچيزى كه داراى وصف اسوت نوامى    اليه باشد. فرضا  وصفى جامعه در جدول مضاف و مضاف

ف شده است و اگر نباشد بدرد كار طورح  وص بنام قلم نوك تيز است، بايد داراى همان وصفى باشد كه قبال 

 شود.  خورد يعنى وصف براى چيز ديگر مى نمى

 )س(: بايد نحوه ارتباطى داشته باشد. 

 لزوم تطبيق به وصف در مرحله تخمين با ضريب دقت كمتر  - 5

)ج(: نحوه ارتباطش مشخص است آيا مثل ارتبا  نشستن و بلند شدن كبوتر بر روى درخت اسوت باكسوى   

هم  در حال صحبت باشد. يعنى همان كه وصفش در آنجا است، اسمش در اينجا اين است و به اين دسته كه

االشوتراك آن   االخوتالف و مابوه   اطالق شده است و به بيان ديگر بايد به جنس و فصل تجزيوه شوود و مابوه   

 راوصف و موصوفى ذكر كند. 

 31شوود، بتوانود    دل تعميور انجوام موى   )س(: زمانى كه بحث شروع شد قورار شود كوارى كوه در سوطح مو      

در اين صورت تفاوت ايون دو مرحلوه در    ;بندى جدول منط ى درست شود درصدجواب بدهد و در مراحل

 چيست؟ 

 81 )ج(: حتما  تفاوت دارد، چون در آنجا )در مدل منط ى( ممكن است ضريب دقت باال برود و بوه اوصواف  

وصوف هوم بوراى     9وصوف بوراى جامعوه و     9نعت و وصوف بوراى صو    9برسد، اينجا ممكن است  27يا 

اقتصادكافى باشد و در مرحله پائينتر براى هر كدام سه وصف كافى است، در روش بايد متحد باشوند، موثال    

 وصف بيشتر نباشد.  27وصف بيشتر ت سيم شود يا جمع آن  9صنعت،جامعه و اقتصاد نبايد به 

 ؟ شود، تخمين نيست )س(: سپس آنجا كه بيان مى
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گيرد بوه بيوان ديگور چوون ضوريب دقوت آن        )ج(: بله تخمين نيست، بلكه با ضريب دقت كمترى انجام مى

شوود، ولوى در وجوود مصوداق در      شود، يعنى ضريب دقوت آن كوچوك و بوزرگ موى     است، تخمين مى كم

 محدوده باال نيز بايد دقيق باشد.  همين

 صنعت بايد درست شود. )س(: پس هر دو جدول بايد باشند و جدولى وصفى براى 

 تبيين رابطه صنعت با محيط آن بوسيله جدول اوصاف  - 6

شووند   )ج(: حتما  نياز به تعريف دارد و عوامل مؤثر صنعت مثال  اجتماع و اقتصاد را الزم دارد و بايد تعريف

 چون مسئله مديريت است و مديريت يعنى رابطه بين صنعت و محيطش بايد مشخص شود. 

انسوان،  » )س(: در تعريف صنعت سه دسته اوصاف سه وصفى براى صنعت بيان شد صنعت به اوصاف كلوى 

بوه   و انسوان « سرعت، دقت و تأثير»، و ابزار به «تشعشع، تموج و تشكل»ت سيم شد و ابزار به « ابزار و امكان

 پس بنا شد جدول وصفى بهينه و درست شود. « انگيزه، انديشه، انجام»

 براى چه چيزى است؟ )ج(: وصف 

 )س(: براى ارزيابى محورهاى توسعه صنعت است. 

 كنيد.  )ج(: يعنى براى مدير ارزيابى مى

 )س(: براى ارزيابى چه اوصافى الزم دارد. 

 )ج(: آيا ف ط وصف صفت الزم است يا وصف اقتصاد و اجتماع را هم الزم دارد؟ 

 دسته را بايد را در نظر گرفت؟  )س(: سؤال اين است كه آيا در اين جدول اوصاف سه

)ج(: اين جدول خالصه است كه تركيوب شوده اسوت، در ح ي وت كلموه اجتمواعى مفهووم وصوفى اسوت          

اليه تركيب شده و بايد بوراى صونعت، اقتصواد، اجتمواع توضويح روشونى در        باسرفصلهاى مضاف و مضاف

 باشد، در آنصورت معنا ندارد كه كار دچار مانع شود. دست
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 )س(: در جدول وصفى آيا سه دسته وصف كه قبال  ذكر شد بايد وارد شود؟ 

)ج(: مثال  يك بلوك و محورش بايد از صنعت و يك محوور از اقتصواد و يوك محوور از اجتمواع باشود. و       

 شود.  بايدمعلوم شود چگونه ستونهاى عمودى و اف ى آن پر مى

 شود؟  وان دو محيط فر  مى)س(: در جدول اوصاف چگونه اجتماع و اقتصاد به عن

 )ج(: چون قرار است ارزيابى صورت بگيرد. 

 )س(: چون ارزيابى اصل است، بايد با توجه به محيط بيرونى خودش مالحظه شود. 

 شود.  )ج(: ف ط بيرونى نيست، چون درونى آن صنعتى و ربط آن اقتصادى و بيرون آن اجتماعى مى

«لمينالعا رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 تنظيم جدول اوصاف ارزيابى كارآيى صنعتعنوان جلسه: 

 34جلسه 

  فهرست مطالب

 3      م دمه

 3      گزارشى از سير مباحث جلسات قبل -الف 

 4     جلسه )چگونگى جايگيرى عناوين ارزيابى صنعت در جدول اوصاف(بيان سئوال  -ب 

 اليه در قالب اختالف و بررسى تفاوت جدول اوصاف با جدول مضاف و مضاف - 1

 4      گيرى با اوصاف اشتراك

  اليه و جدول اوصاف قبل از جدول برنامه براى ضرورت وجود جدول مضاف و مضاف - 2

 6      امكان بهينه برنامه

 7      گستره جدول اوصاف و ميزان حداكثر و حداقل در آن - 3

 7      بعنوان حداقل اوصاف )عوامل( درونزاى صنعت« انسان، ابزار و امكان»بيان  - 3/1

 9      حداقل اوصاف بيرونى )محيط حاكم بر( صنعت« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى» - 3/2

     اليه و اوصاف ريزى بدون جدول مضاف و مضاف در صورت برنامه سازى تشريح عدم امكان بهينه - 3/3

 11      لزوم مالحظه محيط اجتماعى و اقتصادى صنعت در بهينه و توسعه آن - 3/4

       تفاوت سير بحث در مالحظه تغييرات صنعت از زاويه ان الب فرهنگى يا ساختارهاى اجتماعى - 3/5

 13      بعنوان اوصاف توسعه صنعت« و صنعتى توسعه اجتماعى، اقتصادى» - 3/6

 15      لزوم بررسى ن طه مختصات بيرونى تأثيرگذار بر صنعت، بعنوان حداقل اوصاف توسعه صنعت - 3/7

 16      لزوم تكامل صنعت به دليل ضرورت ادامه حيات صنعت در جريان تكامل اجتماعى - 3/8

 18      غير اصلى و شاملترين محيط حاكم بر صنعتبعنوان مت« ساختار اجتماعى»تبيين  - 3/9

 21      بعنوان هدف و غايت صنعت« فردى، جمعى و تكاملى»ضرورت حل نيازمنديهاى  - 3/11

 21      بعنوان متغير فرعى و دومين محيط حاكم بر صنعت« وضعيت اقتصادى»تبيين  - 3/11

 21      يط حاكم بر صنعتبعنوان متغير تبعى و سومين مح« صنعت»تبيين  - 3/12



334  ···························································································································································  

 22     ت وم و تأثير مت ابل سه محيط حاكم بر صنعت )اجتماع، اقتصاد، صنعت( - 3/13

 23      پرسش و پاسخ - 4

 23      بررسى سير بحث صنعت از ابتدا تا حال - 4/1

 انسان بعنوان ، در عوامل درونى صنعت، علت بيان عوامل بيرونى موثر بر «توسعه انسان»اصل بودن  - 4/2

 25      محيط حاكم بر صنعت

 25      بندى موضوعات صنعت از زاويه اصل بودن موضوعات اجتماعى طب ه - 4/3

      توصيف چگونگى تأثير سه محيط اجتماعى )عموومى(، اقتصوادى )سوازمانى( و صونعتى بور صونعت       - 4/4

 27      اى به سير بحث آينده اشاره - 4/5

 

 كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :اسامى شركت 

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1379/13/19تاريخ جلسه: 

 41شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار: آقاى ميرزايى 

 نژاد   عنوانگذار: آقاى حسين

  االسالم رضائى تكنترل نهائى:حج

 تايپ و تكثير: خانم رضوانى 

 1378/6/2تاريخ تنظيم: 

 1378/6/2تاريخ نشر: 



 بسمه تعالی

  م دمه

  گزارشى از سير مباحث جلسات قبل -الف 

االسالم رضائى: مباحث مطرح شوده در دو جلسوه گذشوته بيشوتر دربواره روش بوود توا صونعت، در          تحج

ا بوراى  آنچه كه مورد بحث قرار گرفت اين بود كه يك روش براى موديريت تغييورات الزم اسوت، لوذ     روش

مدل اوصاف براى مالحظه تغييرات كول   - 1بررسى هرپديده بايد آن را در سه سطح مورد مطالعه قرار داد: 

نسبت بين موضوعات الزم است به بيان ديگر در مرحله اول مدل وصفى يا جدول اوصاف براى  يا پيدا كردن

مدل  - 3عات جزئى الزم است. مدل و جدول مضاف و مضاف براى تعيين موضو - 2سازى،الزم است  بهينه

 تعيين مراحل فعاليتها در تح يق موضوع الزم است. برنامه براى

مرتبطنود،   اليه قطع نيست و اينها بهوم  و همچنين بيان شد كه رابطه جدول اوصاف با جدول مضاف و مضاف

جودول   هاليه بايد از منتجه جدول اوصاف بدست بيايود. در جلسوه گذشوته سو     يعنى جدول مضاف و مضاف

روشوى   تنظيم شد و كيفيت عناوين روشى بكار رفته در اين جدول نيز مشخص شد كه ت دم و تأخر عنواوين 

شود  كدام است. در جلسه قبل قرار شد عناوين درونى خود جدول در مرحله جدول اوصاف صنعت مالحظه

ذكور    ط عوامل و سطوحكه تحت عنوان توسعه، ساختار كارائى آمده است، در جدول قبلى ارزيابى صنعت ف

ولى االن كوه جودول اوصواف بصوورت منط وى )توسوعه، سواختار و كوارايى( تنظويم شوده اسوت             ;شد مى

هركدام از اينها بايد بدست بيايد تا معلوم شود براى تطبيق جدول عوامل و سطوح بر جدول توسعه  ازاى مابه

 كند. ساختار وكارائى چه نظم و ترتيبى را پيدا مى

 ئوال جلسه )چگونگى جايگيرى عناوين ارزيابى صنعت در جدول اوصاف(بيان س -ب 
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سئوالى كه باقى ماند اين بود، چون دو قيد يا دو عنوان بيشتر بيان نشد كه عوامل و سطوح است. درصورتى 

 آيد. مى كه در جدول اوصاف سه دسته از اوصاف )اوصاف توسعه، اوصاف ساختار، اوصاف كارائى( بدست

م بايد تطبيق عناوين جزئى درون جدول بيان شود تا معلووم گوردد كوه اوصواف توسوعه صونعت       بنابراين ه

گيرد يا بايد خود عنوان توسعه قرار بگيورد؟ و ممكون اسوت در     چيست؟و بجاى توسعه چه عنوانى قرار مى

 اليه عناوين عو  شوند. و مضاف جدول مضاف

ف توسعه، ساختار و كارائى يعنوى سوئوال ازماهيوت    سئواالت جلسه نيز بيشتر روى روش بود تا تعيين اوصا

معوين   شد، و مدل وصفى به چه دليلى نياز است؟ جواب كارگاه ايون بوود بوراى    كارائى خود مدل وصفى مى

اى يا نسبتهاى آن بايد به جاى روش از سه شاخصوه نسوبى بوودن، نسوبت داشوتن       هاى هر پديده كردن اليه

 ومت وم بودن استفاده كرد.

يعنوى نگورش منط وى     ;باشود  اى موى  بيان شد اين سه شاخصه حاكم بر كل نگرش روش مجموعه در پاسخ

وفلسفى بر مبناى نظام واليت اين سه خصلت را دارد كه هم بايد نسوبى و هوم داراى نسوبت و هوم مت ووم      

اش چيست؟ بحث شد هرگاه قرار  باشد. امادر مورد مدل وصف يا مدل اوصاف بايد مشخص شود كه منتجه

مالحظه شود و متغيرهاى مجموعه مورد لحواظ قورار بگيورد و مالحظوه خصوصويتى كوه موجوب         اشد، كلب

 شود، نياز به مدل وصفى است. مى موقعيت تغيير كل

  گيرى با اوصاف اليه در قالب اختالف واشتراك بررسى تفاوت جدول اوصاف با جدول مضاف و مضاف - 1

اليوه و برناموه شود،     تعبيورى كوه از وصوف و مضواف و مضواف     االسالم والمسلمين حسينى: آيوا بوه    تحج

 وارد شد يا خير؟ اشكالى

اليووه قووبال  تعبيوور ايوون بووود كووه هرگوواه قوورار باشوود نسووبت بووين  )س(: در بحووث جوودول مضوواف و مضوواف

بدست بيايد براى بهينه خود موضوع مدل وصفى الزم است و هرگاه قرار باشد موضوعات جزئى  موضوعات
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ولى در تطبيق ابهوام وجوود    ;اليه الزم است، بنحو كلى بحث روشن بود ول مضاف و مضافبدست بيايد،جد

 داشت.

)ج(: در آن بحث مثالى زده شد كه قاعدتا  براى دوستان جلسه خيلى واضح بوود مثوال ايون بود،حسوابدارى     

مجموعوه   هاى دفتر معين چيزى جز نام انتزاعى يك اليه است يعنى سرفصل مالى يك جدول مضاف و مضاف

اى اسوت كوه بور     هواى دفتور معوين نوام انتزاعوى يوك مجموعوه        مشترك در يك موضوع نيسوت. سرفصول  

گيرد اما اين موضووع هرگوز بوا حسوابدارى      قرار مى -در يك موضوع مشترك هستند  -االشتراك  مابه اساس

لى، چ ودر بهوأ   خواهد بگويد خوب است به چه سرفص يعنى مى ;خواهد بهينه را بدست بياورد مى صنعتى كه

هوا را   خواهد از سرفصل مست ل موضوعات خوارج بشوود و نسوبت بوين دسوته      داده شود،لذا در اينجا كه مى

االشتراك ح ي ت نوعيوه   االشتراك، چون مابه مالحظه كند،حتما  مجبور است، به وصف ترجمه كند، نه به مابه

ه در منطق مفهوم حد تام اسوت، اموا هرگوز    دهد، بلك دهد و ح ي ت نوعيه بهتر شدن نوع را نمى مى را جواب

دهنود بوه بيوان ديگور      متغير نيست. در مفهوم حد تام، جنس و فصل را كنار يكوديگر قورار موى    مفهوم عامل

شود، بعود يوك    كنند كه نام آن جنس مى مشترك، بين ليوان، استكان و نعلبكى را انتزاع مى االشتراك يعنى مابه

دهد، پس تعريف انتزاعى نوع، بوه جونس و    آنگاه جنس و فصل نام نوع را مى كنند، مى فصل نيز به آن اضافه

آيود.   آيد، حتى از آن نسبت بين دو نام بدست نموى  هرگز معناى بهينه بدست نمى فصل است، بنابراين از نوع

زه كوم  ها را مالحظه كند بگويد از فالن دسته اين انودا  بتواند نسبت بين دسته ولى اگر به چيزى تبديل شد كه

رود يعنى آنگونه كه ايون مجموعوه بتوانود بوا      كن تا ن طه بهينه پيش مى كن و به فالن دسته اين م دار اضافه

 وصف بهترى كار كند.

اليه كه حسابدارى مالى است، مفهومش اين است كوه شوخص دخول و خورج خوودش       در مضاف و مضاف

توانود بفهمود. در    ر اسوت خورج كنود را نموى    داند و چيزى از نظرش غائب نيست اما اينكه چگونه بهت رامى
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يعنوى وقتوى كلموه     ;دهود  سازى را نشان مى شود، لذا ن طه بهينه صنعتى چون به وصف تبديل مى حسابدارى

شود، معنايش اين كه شخص از  متغير، ثابت، جمع كل هزينه و بعد قيمت تمام شده تبديل مى هزينه به هزينه

كند. حجم يا تناژ توليد و در طرف م ابل  وصفهاى مختلف مالحظه مى هزينه خرج شده را به زواياى مختلف

تواند بگويد  وقتى اين ن طه مختصات ولو در سطح صفحه فالن مالحظه شود. بعد مى ;شود مى محور درست

خورد، بهتور اسوت يوك مثلوث منفرجوه       اين دو محور ونمودارى كه ترسيم شده است اين خطى كه بهم مى

معنايش اين است كه قيمت در واحد باال است. پوس بوراى    ;،چون اگر حاده درست شددرست كند نه حادّه

 اليه تبديل به وصف شود. چنين تحليلى حتما بايدمضاف و مضاف

شوود   اى بدست بيايد كه طعم خاصى را داشته باشد يعنى بهينه يا شاخصى بايد درست پس اگر قرار شد ميوه

شوود، در اينجوا هميشوه صوحبت از وصوف اسوت و        ى كه درست مىكه كارآمدى آن بهينه شود يا ساختمان

وقتى قرار است تغييرات كنترل شود حتما بوا وصوف سورو كوار      ;كدام از اينها مبلغ بدون وصف نيست هيچ

تواند بدون وصف صورت بگيرد. نهايت اين است  بينى، هدايت و تبديل وضعيت بد به خوب نمى دارد،پيش

بر اساس نظام فلسفى از موضوع تعريف فلسفى را ارائوه كورد و ايون تعريوف     توان مجموعه ساخت و  مى كه

گويد اين وصف ايون   گويد و بنابر تعريف فلسفى مى ندارد كه جامعه به اين موضوع چه چيزى مى كارى هم

اليه ممكون بوود،    بندى مضاف و مضاف وصف آن قدرت را دارد، اگر تبديل اين اوصاف به دسته قدرت و آن

است كه آن وصف قابليت تبديل شدن به كميّت را دارد كه واحد معين خاص پذيرفته شده با نام  ينمعنايش ا

هوا   اجتماعى داردو قرار است نسبت به آن كار خاص و هزينه خاص صورت بگيرد. پس بهينوه شودن خورج   

 هامالحظه شود نه در جزئيت، يعنى راندمان بايد در اوصاف مالحظه شود. بايد در وصف

امكوان بهينوه    اليه و جدول اوصاف قبل از جودول برناموه بوراى    ورت وجود جدول مضاف و مضافضر - 2

  برنامه
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بنوديهاى كلوى برناموه شود كوه موضووعات جزئوى         بنابراين تبديل شدن كارها و موضوعات جزئى به دسوته 

 11و ايون  گوئيد اين پنج تومان بايد خرج خريد بيسوكويت شوود    درجدول برنامه است در جدول برنامه مى

شود، ولى وقتى قرار است برنامه بهينه شوود   خرج خريد  رف شود يعنى بصورت خُرد  خُرد بحث مى تومان

بنديهاى كلى مالحظه شود، سپس بايد در نسبت بين محورهاى موازى و متووالى مالحظوه    بايدحتما  در دسته

رود كوه شوخص    جائى پويش موى  شود،سپس بايد در نسبت بين محورهاى موازى و متوالى مالحظه شود تا 

شوود. فرضوا     كند آيا اگر اين برنامه اجرا شود، وصف مورد نظر در جامعوه پيودا موى    حساب مى مجرى برنامه

دهد، اما اينكه راندمانش در خارج چيسوت و چوه    خارج از خودش برنامه دارد و انجام مى سازمانى نسبت به

به خارج شروع به كار كرد؟ آيوا بوراى ايون بوود كوه       شود وبراى چه امرى اين ماشين نسبت وصفى پيدا مى

را ايجاد كند؟ مطلوبيت تغيير را چگونه « مطلوبى»اين بود كه در جامعه تغيير  كارى را انجام داده باشد يا براى

تر بيان شود يعنى آيا به اين سه جدول نيازى  توان بدست آورد؟هرچه سئواالت روى اين سه جدول دقيق مى

توان آن را حذف كرد؟  بيان ديگر آيا هميشه به جدول وصف نياز است و در هيچ جائى نمى ؟ بهداريم يا خير

يعنوى   ;توان اجتماعى، اقتصادى و صونعتى نوشوت   وصف مى 27يعنى بجاى آوردن  ;كرد توان ادغام البته مى

توان  اليه را مى فشود و مضاف و مضا را پائين آورد و به بيان ديگر ميزان دقت كم مى توان ضريب ت ريب مى

توان  كند. حتى مى تا كفايت مى 27، 343جزئى بدست بيايد بلكه جاى  81جدول  كم كرد، الزم نيست كه سه

را عام كرد و در سه جدول ذكر كرد. انجام هركدام بستگى به نوع كارى است كه  با يك درجه تخفيف مفاهيم

كار بايد بصورت عميوق انجوام شوود كوه روى      يعنى اگربحث روى روش علوم بود، ;قرار است انجام شود

سازمان، برنامه، محتوا بايد بحث كرد.اگر بحث روى طرح بود كه قرار است با نسوبت ت ريبوى بحوث جلوو     

 27و  27را بوه   81و  81توان به  را مى 243بحث را ساده كرد.  توان برود، آنگاه تا هر اندازه كه الزم است مى

كند. پس اوال  آيا از نظر روشى به هر سه جدول نيواز   مى تا طرح را تضعيف9تر از تبديل كرد البته كم 9را به 
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عنووان بوا تغييور در     27آن بايد بدست بيايود، الاقول    گانه9است يا خير؟ در صورت نياز حداقل بايد عناوين 

 معانى و مفاهيم يعنى تعميم دادن بايد بدست بيايد.

  حداقل در آن گستره جدول اوصاف و ميزان حداكثر و - 3

  بعنوان حداقل اوصاف )عوامل( درونزاى صنعت« انسان، ابزار و امكان»بيان  - 3/1

اطالعوات   )س(: ضرورتى براى وارد شدن در بحث روشى سه جدول نيست، چون قبال  اين بحث در شوبكه 

ك يوابزرگ  نيز مورد بررسى قرار گرفت، منتهى حتما  بايد سه مرحله كار انجام شود، ولى بحوث سور كوچو   

 كردن جدول مدل وصفى است.

اى ياگول   توان پرسيد گل كاغذى يا گل پارچه خواهم مى )ج(: اشكالى ندارد يعنى اگر كسى گفت من گُل مى

آيود و بوراى گول     مواه بدسوت نموى    طبيعى رز الزم داريد كه بايد كاشت، منتهوى گول رز در كمتور از شوش    

توان كاغذ كش خريد  كشد براى گل كاغذى نيز مى وز طول مىچون پارچه بايد آهار داده شود دو ر اى پارچه

 چيد و درست كرد. و با قيچى

را  توان از مباحث ديگر استفاده كرد و االن بحوث اوصواف صونعت    )س(: بحث ضرورتهاى سه جدول را مى

 بايد مورد بررسى قرار داد.

 است؟ يزهايى تعريف شده)ج(: براى بحث صنعت چه چيزهايى وصف شده است، يعنى از اول كار چه چ

)س(: در نظام تعريف صنعت، بعد از اينكه تعريف عمومى از صنعت ارائه شد و صونعت ابوزار تسوخيرمعنا    

شد و  بايست لحا مى شد، در آنجا سه عنوان انسان ابزار، امكان مطرح شد كه بعنوان سه متغير در صنعت مى

سورعت،   مطرح شد، بعد در ابزار به سه سه وصوف « لانگيزه، انديشه و عم»سه دسته از اوصاف براى انسان 

 به عنوان سه وصف مطرح شد.« تشعشع، تموج و تشكل»دقت و تأثير بيان شد و در منابع 

 شود؟ )ج(: آيا اين عنوان بصورت وصفى مالحظه مى
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 عنوان وصفى مالحظه و بحث شد سه دسته از اوصافى كه براى هركدام ذكرشد. 9)س(: در تعريف صنعت 

 (: تعريف صنعت به ارتبا  انسان با طبيعت معنا شد، آيا جدول وصفى به اين اوصاف ربطى دارد ياخير؟)ج

نظر  )س(: در آنجا در تعيين اوصاف مدل صنعت بحث شد كه براى مطالعه و تغيير چه چيزى از صنعت مد

مود نظور   است؟ آيا روابط درونى خود صنعت، يعنوى عوامول درونوى صونعت يوا عوامول بيرونوى صونعت         

اش بحوث عميوق روى    گشوت و الزموه   است؟عوامل درونى صنعت به مطالعه تشعشع، تموج و تشكل بر مى

شود و احتياج به م دورات كافى دارد و چوون م ودورات در دسوت     است كه بحث تكامل صنعت مى صنعت

ول وصفى آيا قرار توان محيطهاى اثرگذار بر صنعت را مورد بررسى قرار داد. حاال در جد شد مى نيست، بيان

 درونزا يا برونزا يا هردو با هم مورد بررسى قرار بگيرد؟ است عوامل

كنود يوا اگور     )ج(: قرار است با اين طرح، صنعت موديريت شوود؟ آيوا ايون اوصواف را مطل وا  حوذف موى        

 كند؟ شود چه اوصافى را ذكر مى نمى حذف

 بيايد. اوصاف است تا مدل وصفى بدست )س(: مراد حذف نيست، بلكه ميزان ضرورت آوردن حداقل الزم

اوصواف   )ج(: حداقل الزم چه چيزى است؟ اگر كسى گفت انسانى، ابزارى، امكانى آيا ذكر اينهوا در جودول  

صنعت ذكور   الزم است يا خير؟ اين سه وصف انسان، ابزار و امكان، متغير چه چيزى است؟ عوامل درونزاى

صونعتى آن   ن شد بايد انسان صنعتى و ابزار صونعتى و امكوان  شد يعنى متغيرهاى درونى صنعت چيست؟ بيا

بايود از   وصف( اين اوصاف نيست؟ آيا خود اين سه وصوف را هوم  9تعريف شود. فعال  كارى به زيربخش )

 جدول وصف حذف كرد يا خير؟

  حداقل اوصاف بيرونى )محيط حاكم بر( صنعت« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى» - 3/2

ف مگر سه وصف توسعه، ساختار و كارآيى ذكر نشد، حاال بايود مشوخص شوودكدام    )س(: در جدول اوصا

دسته از اوصاف، اوصاف توسعه خود صنعت را در مديريت صنعت الزم دارد. در مديريت صونعت آيادسوته   
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اوصاف انسان، ابزار، امكان جزو اوصاف توسعه يا ساختار يا كارآئى صنعت هستند، وقتى تعريوف شودمعين   

 ه دسته از اوصافى بايد وارد و چه دسته اوصافى بايد خارج شوند. شود چ مى

شوود.   )ج(: به بيان ديگر براى مديريت صنعت، رابطه بيرونى خودش يعنى اقتصاد و اجتماعى بايود مالحظوه  

 آيا بايد با وصف صنعت نيز مالحظه شود يا خير؟ ;براى مالحظه مديريت صنعت

 مالحظه كرد. شود مطل ا  بريده از درون )س(: نمى

)ج(: براى مالحظه اوصاف صنعت كه بحث روى مديريت صنعت باشد، آيا بايد براى توسعه صونعت،محيط  

و  اول و محيط دوم صنعت مالحظه شود يا خير؟ يعنى فر  كنيد صنعت فعال  داخل قووطى دربسوته اسوت   

ا، يوك محيطوى دارد كوه    گوويم ايون موضووعت متغيور مو      حتى انسان ابزار، امكان آن نيز حذف شده است. مى

كند و ايون چگونوه    قراراست رشد آن مديريت و سرپرستى شود، بايد معلوم شود محيط آن چگونه رشد مى

كند آيا اين مسئله الزم است يا خير؟ آنگاه براى مالحظه عوامل محيطوى آيوا يوك دسوته از عوامول       رشدمى

از وضوعيت اقتصوادى شوود و سوئوال از     الزم است مالحظه شود يعنى سئوال   -محيط اول است محيطى كه

تووان صونعت و محويط     كنند؟ مى اجتماعى الزم نباشد؟ يعنى در وضعيتى نوعا  مديران اين كار را مى وضعيت

 را مالحظه كرد و خيلى بصورت وصفى هم الزم نيست. اقتصادى آن

  و اوصاف اليه فريزى بدون جدول مضاف و مضا سازى در صورت برنامه تشريح عدم امكان بهينه - 3/3

كنند،بلكه  اليه مالحظه نمى اى برخورد كنند اصال  در جدول مضاف و مضاف اگر ضعيفتر از اين قرار باشد عده

و  اليوه  كنند و معناى آن مالحظه جدول برنامه بدون جدول مضاف و مضاف ف ط در جدول برنامه مالحظه مى

انودازى كنويم بوه شناسوائى      وانيم منابع كشور را راهگويند براى اينكه بت بدون جدول وصف، اين است كه مى

گذارى  گذارى الزم است و اين سرمايه وآمايش سرزمين نياز است، براى شناسائى سرزمين اين م دار سرمايه

تواند برآورد خيلى باالئى داشوته باشود، موثال  وقتوى ايوران موورد        شود، ولى ابتدا راندمانش نمى نيزصفر نمى
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آيد. منتهى ممكن اسوت بعضوى از منوابع بدسوت آموده       بهرحال منابع طبيعى بدست مى ;ردگي قرار مى آمايش

سون    تخليص باشد و ماده تحويلى خيلى با ارزش باشد و ممكن است مواد تحوويلى مثول زغوال    نزديك به

سون  تفواوت زيوادى اسوت.پس اوال  بايود       باشد چون در مالحظه بين مس و آهن با زغوال  داراى درآمد كم

گذارى اوليه الزم است بعد ازشناسائى بايد معين  شود منبع چيست؟ فرضا  آمايش سرزمين و سرمايه مشخص

و چگونه بايد  كرد كه چ در سودآور است و چه كارخانه از كجا تهيه و ازكجا تأمين پول و چگونه خريدارى

از كجا بايد ابوزارو از كجوا   شود كه  شود از اين جلوتر، بحث مى اندازى شود؟ اين برنامه براى صنعت مى راه

گذارى كنند و وضعيت كشور را از سنتى بودن يا باابزار  اعتبار و از كجا نيروى متخصص تهيه شود تا سرمايه

بلكوه   ;نويسند گفت نه با قاف ونه با غوين  مى« غ»يا « ق»ساده بودن به صنعتى شدن برساند گفت قيمه را با 

گويد چرا اينجا صنعتى است يا  ار است. بحث ديگر اين است كه مىنويسند.اين يك رقم ك بالپه و گوشت مى

صنعتى نيست، چگونه بايدجامعه و اقتصادش تغيير كند و چگونه بايد صنعتش تغيير كند، بايد با هم مالحظه 

بيند نوه بوه عنووان اينكوه چورا در جامعوه اينگونوه اسوت، دوموى           شوند.بنابراين اولى مطلب را در برنامه مى

يش اين است كه چرا در جامعه صنعت نيست چه خل ى و چه ذهنيتى، چه رفتوارى، چوه سواختار    اصل بحث

صنعتى نبودن ايران به  -توان گفت بفر  محال  منشأ اين شده است كه ايران صنعتى نيست آيا مى اجتماعى

تغييرات را كند و در كليات  نگرى مى نگرى، مصداقى است كه منطق صورى حاكم است؟ مثال  جزئى اين دليل

سازى و باالتر از همه اينكه نظام اعت ادات و انگيزش جامعه كه بر بنيانهاى بسويار   كند و مجموعه نمى مالحظه

استوار است، نحوه ارتباطش با زندگى مردم يك نحوه ارتباطى نيست كه سرپرستى تكامل اجتماعى  مستحكم

گورا   تمواعى را بوه منطوق ضودش يعنوى حوس      اى است كه عمال  سرپرسوت اج  بگيرد بلكه به نحوه را بدست

پذيرد و اين ناهنجارى بين تكامل و تعلق اسوت كوه منشوا، عودم      حال انحالل را هم نمى سپارد و در عين مى

است اين مطلب را دشمن با يك صورت بدى ال أ كند و بگويد دين علت، نسك  شود، البته ممكن تحرك مى
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گونوه   اين است كه دين علت رشد است، اما ديندارى به ايون  سئوال شود جواب است ولى اگر از فرهنگستان

تواند عامل بازدارنده بسيارقوى باشد، تعل ات، خلق، ماشين كارآمد تكاملش را در اختيار ندارد حتموا  بوا    مى

 افتد. چالش مى ماشينى كه كارآمدى حسى دارد به

  توسعه آنلزوم مالحظه محيط اجتماعى و اقتصادى صنعت در بهينه و  - 3/4

آن  بنابراين تكامل اجتماعى از زاويه صنعت مالحظه شد يعنى تكامل اجتمواعى در تحليول صونعت در عموق    

جامعوه در جريوان تكامول بوا     « ارزشوى، بينشوى و دانشوى   »كنود سواختارهاى    وارده شده اسوت و بيوان موى   

چيزى موثال  علوت فوالن     توان به بحث گذاشت و معلوم كرد چه يكديگرهماهن  نيستند. علل اين را نيز مى

مشكل است.اگر كسى بخواهد با اين ديد صنعت را مالحظه كند محال است كه بگويد سواختارهاى قووانين   

خواهم حذف كنم و مالحظه نكنم كه اين مطلب بصورت ساده بيان شد و در فصول فرهنو     اجتماعى رامى

شود،  مي تر از فرهن  به آن پرداخته مىشود، مثال  در بحث جهانى شدن م دارى ع يك پرده دقي تربررسى مى

شود مورد بررسى قرار داد.بحث اينجا بود كوه جودول    توان با عم ى كه درخواست مى را مى پس ميزان بحث

اجتمواع اسوت يوا ف وط توسوعه       اوصاف را از چه چيزهايى پر كرد؟ توسعه صنعت، توسعه اقتصاد و توسوعه 

بايد لحاظ شود يا اينكه اقتصادنسبت بوين جامعوه و صونعت     صنعت و توسعه اقتصاد به عنوان محيط بيرون

توانود   تواند منهاى مطلق صنعت، جلو برود يا اينكه اقتصادجريانى است كه نموى  است؟ آيا اصوال  اقتصاد مى

دهى صونعت   شود آيا سامان نمى بريده باشد آيا اقتصاد بعنوان رابطه شناخته« توليد، توزيع و مصرف»مطل ا  از 

 توجه به اقتصاد را به دنبال دارد يا خير؟ضرورت 

)س(: اين نحوه ورود براى مطالعه صنعت از لحاظ وصوفى گواهى توجوه عميوق بوه موضووع اسوت موثال           

 گيرد. هاى منطق هم مورد بحث قرار مى تاريشه

 توان حتى مالكيت كارخانه را هم لحاظ نكرد، يعنى جامعه را نيز حذف كرد. )ج(: مى
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كند و الزم بودنش بوه   اقل الزم مورد بحث قرار بگيرد چون حداقل الزم مدل را كوچك مى)س(: بنا شد حد

 اين دليل است كه اگر اين تغيير لحاظ نشود، در واقع بحثى در مورد صنعت انجام نگرفته است.

  اجتماعى تفاوت سير بحث در مالحظه تغييرات صنعت از زاويه ان الب فرهنگى يا ساختارهاى - 3/5

بنودى دارديوا    اى كه به بحث صنعت توجه شود مثال  آيا نگاه به صنعت از زاويه منطق سوطح  البته از هر زاويه

 توان مصداقى، فلسفى و روشى آن را بحث كرد. خير؟ مثال  در سطح اول مى

رار قو  )ج(: اگر قرار باشد تئورى بدست بيايد، مصداق، فلسفه يا استدالل و روش يا منطق بايد مورد بررسوى 

توان هر سه را با هم آورد. پس در اينجا بايد سه محيطذكر  بگيرد و چون قرار نيست تئورى بدست بيايد نمى

 شود كه محيط صنعت و اقتصاد و اجتماع است.

)س(: سئوال اين بود كه از چه بُعد قرار است محيطها بررسى شود، آيا بعد آن ابزار منط ى اسوت،متغيرها از  

 اى است؟ چه دسته

ج(: ذكور متغيرهوواى محيطووى بووراى تغييور خووود موضوووع اسووت و قورار نيسووت فلسووفه موضوووع و روش    )

 تغيير كند. يعنى متغيرهاى جامعه و اقتصاد بايد ذكر شود. موضوع

 شود. )س(: فرضا  اگر متغير اصلى، متغير روشى است، اگر ذكر نشود تغييرى واقع نمى

اجتماعى آغاز  فرهنگى آغاز شود يا تغيير صنعت از ساختارهاى)ج(: يكبار قرار است تغيير صنعت از ان الب 

بورود و هوم    توانود پويش   شود. ساختارهاى اجتماعى توا منط هوا موى    شود هر دو موجب تغيير صنعت مى مى

 تواند روى ساختارهاى خود صنعت، اقتصاد و اجتماعى قرار بگيرد. مى

 رح بود؟)س(: اگر بحث صنعت نبود آيا همين فر  براى آن بحث مط

 شد اما چون بحث صنعت است، صنعتى بايدبيايد. )ج(: مثال  اگر فرهنگى بود، ديگر كلمه صنعتى ذكر نمى

 شود؟ )س(: چگونه تغيير ساختارهاى اجتماعى موجب تغيير صنعت مى
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شووود، مووثال  بيووان  شووود، سوواختارهاى اجتموواعى نيووز ذكوور مووى )ج(: خيوور! سوواختارهاى صوونعتى ذكوور مووى

ولوى   ;متمركز است نه اينكه سئوال از چگونگى منطوق آن باشود   اى اجتماعى متمركز يا نيمهشودساختاره مى

 اگر قرارباشد فرهن  تغيير كند، بايد رابطه ساختارها با فرهن  مالحظه شود.

روشوى   )س(: عدم هماهنگى و هماهنگى ساختارهاى صنعتى با اجتماعى مگر نبايد نهايتوا  بوه تغييور مفواهيم    

 بانجامد؟

يعنوى اگوررييس    ;تواند در جائى طرح شود، ولكن موضوع بحث آنجا نيست : يعنى ان الب فرهنگى مى)ج(

كنود.   دهى صنعت را درخواست جمهور از موضع ان الب فرهنگى ان الب سياسى و ان الب اقتصادى سازمان

باشد،  ال  مالكيترود مث كند كه بحث وارد روشها شود واال بحث روى جامعه مى حيطه اختيارات او ايجاب مى

 يعنى در مالكيت ممكن نيست گسى بگويد من به ساختار اجتماعى كارى ندارم.

 )س(: بفر  كه مالكيت الزم باشد.

 گويند بايد باشد. )ج(: در اينجا از پائين است كه مى

كوه   ست)س(: بفر  در اين دسته پذيرفته شود كه نبايد متمركز باشد، مگر اين مطلب بر پايه تغيير روشى ني

 اگر اين صورت نگيرد، متمركز يا عدم متمركز بودن آن فرقى ندارد.

)ج(: الزم نيست تغيير روش در اينجا مورد بحث قورار بگيورد چوون بايود از جوائى قورار گذاشوته شوود و         

 موردپذيرش واقع شود.

لحواظ   )س(: يعنى بايد غير متمركز بودن به عنوان اصول موضووعه پذيرفتوه شوده بوراى ايون طورح موورد        

 قراربگيرد.

كوه   توان آنها را هم نپذيرفت، سئوال اين است )ج(: كما اينكه كلمه توسعه، ساختار و كارائى را پذيرفتيد، مى

براى طرح، آيا صنعت، جامعه و اقتصاد كه ارتبا  بين اين دو اسوت بايود مالحظوه شوود يوا ف وط صونعت        
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است؟ اگر مالكيت معلوم نباشود كوه كارخانوه موال     واقتصاد بايد لحاظ شود؟ حداقل غير قابل اجتناب كدام 

توان كارخانه را توضيح داد؟ پس اين حداقل اجتمواعى   كسى است؟ مال دولت يا مال مردم است؟ آيا مى چه

 است. الزم

  بعنوان اوصاف توسعه صنعت« توسعه اجتماعى، اقتصادى و صنعتى» - 3/6

توسوعه، توسوعه اجتمواعى توسوعه اقتصوادى و      تووان زيور اوصواف     حاال اگور چنوين چيوز باشود، آيوا موى      

 ارتباطشان بهم را ذكر كرد؟ توسعه

اى بود كه روى آن بايد دقوت كورد. در جودول اوصواف صونعت، اگور بنوا شود          آقاى عليپور: در بحث نكته

وصف ديگر كوه   26وصف ذكر شود قاعدتا  يك جدول اوصافى است يك وصف با قيد صنعت به عالوه 27

رسد جدول اجتماعى اسوت   ند و صنعت نيز جزو آنها است، آن جدولى كلى بنظر مىعضوجدول شامل هست

اى پائين سطح كارآمدى توا بواالترين    وصفى است و در جدول اجتماعى رده 27هاى  صنعت يكى از مهره كه

 ترين سطح صنعت است و اقتصاد مابين اين دو است. توسعه است كه پائين سطح

 ل جامعه شود كه صنعت يكى از آن اوصاف است.)ج(: يعنى بحث بايد وارد جدو

سياسى » ترين و نازلترين كارآمدى جامعه است. در اين سير كه از باالترين ن طه يعنى )س(: بله، صنعت عينى

 شود. شامل مى ;باشد« اقتصادى اقتصادى اقتصادى»ترين ن طه كه  تا پائين« سياسى سياسى

سياست  نباشد، مالكيت يعنى سياست درباره اقتصاد است با اين فر )ج(: ولو سياست آن مربو  به اقتصاد 

ولو مربو  به اقتصاد نباشد يعنى سياست درباره خود سياست يا سياست درباره فرهن  باشد، بايد درجدول 

 صنعت مورد بررسى قرار بگيرد.

 )س(: در جدول جامعه.

 شود. )ج(: در جدول صنعت چه چيزى بررسى مى
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 وصف درونى صنعت بايد بررسى شود. 27نعت )س(: در جدول ص

)ج(: آيا اوصاف بيرونى صنعت نبايد بررسوى شوود، چوه اوصوافى بايود ذكور شوود آيوا در بيورون جامعوه           

يعنى جامعه از ن طه مختصات اقتصواد بايود بوزرگ شوده و داخول جودول        ;بلحا اقتصاد بايد مالحظه شود

و اقتصاد است، حتى در صوورت فرهنو  بايود بوا      صنعت شود ياجامعه با ن طه مختصات سياست، فرهن 

اقتصاد مالحظه شود و همچنين خود اقتصاد بايد به ن طه مختصات اقتصاد بايد لحاظ شود يوا   ن طه مختصات

 عامى است كه قرار بود براى توسعه اجتماعى درست شود. خير مثل جدول

 شود. مى)س(: انجام اين كار خيلى دقي تر است اما پيچيدگى كار بيشتر  

 )ج(: آن جدول براى هيئت وزيران يا براى وزير صنعت است؟

خواهد كل توسعه اجتماعى را رهبورى كنود يوا     براى رياست جمهورى و مركز استراتژيك الزم است كه مى

 خواهد توسعه صنعت رامديريت كند. وزارت صنعت كه مى براى

 ائف وزير محترم صونايع اسوت، موردبررسوى    مهندس دانشمند: اگر قرار براين باشد صنعتى كه در حيطه و

اى از توسوعه آن صونعت بررسوى شوود، طبيعتوا  در ايون صوورت         قرار بگيرد و بهينه درونوى و هوم درجوه   

اقتصاد كشور مد نظر نيست و بهينه اقتصاد كشور هدف آن طرح نيست. بلكه قرار است صنعت بهينوه   توسعه

ين كار بايد عواملى را مالحظه كرد كه هم در جامعوه و هوم در   آن مالحظه شود. بنابراين با شروع ا و توسعه

بخش اقتصادجامعه است يعنى توسعه صنعت و بهينه شدن آن هم درگيرى با عوامل اقتصادى دارد كوه بايود   

بگيرد و هم بايد برخى از عوامل اجتماعى تغيير كند تا صنعت بتواند به ميزانى از بهينه توسعه  اصالح صورت

 برسد. آنگاه كار اين طرح تمام شود. دشدر درون خو

 اى نيست؟ )ج(: آيا تغييرات ف ط در داخل صنعت است و به بيرون صنعت توجه
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)س(: قسمتى از بحث مربو  به داخل صنعت است كه عمودتا  در حيطوه و وائف وزيور صونايع اسوت اموا        

و عوامول اجتمواعى نيوز مثول     دهد  ازطرفى، عوامل اقتصادى است كه صنعت را مورد تحول و تغيير قرار مى

كه دست كارى  -اى از متغيرها  يا انگيزش اجتماعى چنين تأثيرى دارند منتهى اگر قرار باشد مجموعه مالكيت

تواند حدى از بهينگى را بوجود  شود ازدرون صنعت و از اقتصاد و جامعه كه محيط بر صنعت هستند كه مى

 بياورد.

  توسعه صنعت نى تأثيرگذار بر صنعت، بعنوان حداقل اوصافلزوم بررسى ن طه مختصات بيرو - 3/7

نيست توا   طبيعتا  سوال بعدى اين است كه اگر قرار شد عوامل اقتصادى عو  شود، حتما  دست وزير صنايع

عو  كند مثال  اگر بنا شد رابطه سرمايه در اقتصاد باال يا پائين برود، در دست وزير صونايع نخواهود بودبوه    

دهد كه وابستگى صنعت بوه عوامول بيرونوى چوه انودازه اسوت، ولوى راه         ين طرح ف ط نشان مىبيان ديگر ا

 دهد. را براى بهينه و توسعه صنعت نشان نمى حركت

اسوت   )ج(: گاهى بحث در درون يك سيستم و در زيربخش آن است و گاهى بحث نسبت به بيرون سيسوتم 

يش ايون اسوت كوه در بخوش اجتمواعى جوزو       اگر بحث خرد در درون سيستم و زيوربخش آن باشود معنوا   

تواند بگويد در اقتصاد رأى من اين است كوه و راى او   وزيران و در يك دولت مشاركت دارد يعنى مى هيئت

كند. گاهى است كه ايون فورد در م ابول ملتهواى      كند و چهار نفر را نيز همراه خود مى كند وتوجيه مى اثر مى

توجيه اين فرد هماهن  نيستند نسبت به آنها بايد سعى كند و معلوم كند داد آنها لزوما  با  ديگر عالم است كه

يعنى فاز كار بايد باالتر بورود پوس گواهى شوخص در      ;تا بتواند روى آنها اثر بگذارد و ستدش چگونه است

هواى ديگور درگيور     خواهد بر زيربخشهاى خودش اثر بگذارد و گاهى نظام با نظام درون يك نظام است ومى

 ت، فرق اين دو درچيست؟اس

 )س(: پس بحث از مرحله جامعه نيز باالتر رفت.



343  ····························································································································································  

)ج(: خير! مراد بحث مرحلوه بواالتر نيسوت، بلكوه غور  بيوان تفواوت اسوت فرضوا  اگور وزيور در درون            

باشد، بهتر شدن وضعيت او روى وزار ديگر اثر گذارد و بدتر شودن وضوع او نيوز روى اقتصواد اثور       سيستم

ين توجيهات وزير صنايع براى وزارت اقتصاد و دارائى و بانك مركوزى و وزيور كشوور مهوم     گذارد.بنابرا مى

 است.

 )س(: منتهى براى آنها اين تغييرات اصل نيست.

وزير  جمهور( حرف كننده كل )رييس كند كه هماهن  )ج(: بله، ولى وابستگى در درون يك سيستم ايجاب مى

 صنايع را به خوبى گوش كند.

دهد تا بتوان داخل صنعت را بهينه كرد و تأثير آن را در بخشوهاو   كار ابزار و روش بدست مى )س(: پس اين

ها ديگر مالحظه نمود و و ائف ديگر بخشوها را در قبوال توسوعه صونعت معلووم كورد. و حتوى         وزارتخانه

د، حود  هوا فوراهم نشوو    جامعه و وضعيت سياسى و انگيزشى كشور بايد مشخص باشد و تا اين زمينه فرهن 

شود كه در اين صورت بايد جزئيات داخلى صنعت بيشتر موورد توجوه    صنعت تا اين حد محدود مى بهينگى

 باشد تااوصاف بيرونى صنعت.

 ;شود مى )ج(: اگر قرار باشد بيرون بصورت سياست، فرهن  و اقتصاد مالحظه شود، دامنه بحث خيلى وسيع

مختصوات   يعنى از زاويه صنعت به آن ن طه ;گذارد اثر مى ولى اگر قرار باشد ن طه مختصاتى كه روى صنعت

انتزاعوى   يعنى وضوع صونعت بصوورت    ;توان صنعت را بهينه كرد نگاه شود، حداقلى است كه بدون آنها نمى

 شود. بررسى مى

 رود. نمى )س(: يعنى در جامعه اوصافى وجود دارد كه بدون لحاظ آنها در بحث صنعت، اصال  كارى پيش

  م تكامل صنعت به دليل ضرورت ادامه حيات صنعت در جريان تكامل اجتماعىلزو - 3/8
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توانود از   آقاى عليپور: يك بعد ديگر بحوث ايون اسوت كوه اگور شخصوى اموروز وزيور صونايع بشوود موى           

جمهور سئوال كند انتظار شما از صنعت چيست؟ يعنى ف ط تأثير عوامل خارجى بور صونعت بررسوى     رئيس

كه منتجه نهائى صنعت چيست؟ اگر از اين منظر به صنعت نگاه شوود ممكون اسوت    شود امابحث اين است 

 هاى شامل مورد دقت قرار داد. ن ش صنعت را در مجموعه بهتر بتوان

از ايون تعريوف چوه چيوزى موراد      « رابطه بوين انسوان و جهوان اسوت    »)ج(: از صنعت تعريفى ارائه شد كه 

گيرد و خواه  معنايش اين است كه بهينه تسخير، بهتر صورت مى است؟بعد بيان شد اگر اين رابطه بهينه شود،

توان از رييس جمهور انتظار داشت كه بهينه تسخير را در صنعت نخواهود؟   الهى ياالحادى باشد. يعنى آيا مى

خواهد به افاف و كفوافى، اكتفوا كنود و بگويود هرچوه       يعنى مى ;تكامل تسخير مدنظر من نيست يا اگر گفت

گرا نبود امكان ب أ و  گرا نيست و اگر تكامل كند. معنايش است كه اين صنعت تكامل د،كفايت مىتسخير كردي

توانود بگويود مون چگونوه      تكامل اجتماعى نخواهد داشت. به بيان ديگر رئيس جمهور نموى  تداوم در جريان

لهى يوا الحوادى   گويد چگونه صنعتى بايد باشد و خواه جهت ا بلكه تكامل است كه مى;خواهم صنعتى را مى

تواند اصل تكامل را زير سئوال ببرد. بوه بيوان    تواند بگويد بايداختالف جهت داشته باشيد، ولى نمى باشد مى

ديگر اصل تكامل جزومسائل واليت تكوينى است و تعطيل بردار نيست حق جوزو واليوت تواريخى نيسوت     

آيد. بنابراين رئويس جمهوور كوه در     مىواليت تاريخى واليت اجتماعى بوجود  چون واليت تاريخى و بدليل

تواند بگويد در اين جهوت بوه    تواند تكامل تسخير را نخواهد. بلكه مى مرتبه دوم واليت اجتماعى است،نمى

 كند. خاص آن را مشرو  مى يعنى به جهت ;تكامل نياز است

 سازى عمل كند. خواهم صنعت به عنوان مجارى فرهن  تواند بگويد من مى )س(: نمى

كرده  خواهد معنايش اين است كه جهت آن را عو  خواهد يا خير؟ اگر تكاملش را مى (: تكاملش را مى)ج

گويد راندمان محصول در كجا باشد، ولى بايد در راندمان محصول تشعشع، تموج، سورعت،دقت   است و مى
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ارش در خواهيود. سوف   را تسخير بكند. صنعت يعنى قدرت مسخر كوردن منوابع در آن جهتوى كوه شوما موى      

جمهور است نه سفارش در اصل تسخير. حاال بايد از موضع ن ادانه به مطلوب اشوكال    جهت مال رئيس كيف

 كنيد.

ديگور   احتموال  21االسالم رضايى: قرار شد حداقل الزم براى بحث صنعت بررسى شود، ممكن است  تحج

 طرح شود.

 )ج(: حداقل الزم براى صنعت پويا يا صنعت ايستا مراد است.

(: طرح اوليه صنعت قرار نيست از زاويه پايوه علووم موورد بحوث قورار داده شوود، چوون بحوث روى         )س

 ان الب فرهنگى نيست، لذا سوالها بايد از زاويه صنعت باشد. طرح

شود، نه  )ج(: سئوال از همين زاويه است، يعنى وقتى قرار است مداد، ميكروفن، نوار اصاليد و رايانه درست

برد و تكامل تسخيردر آن  كه كريستال را به استكان تبديل كند، اين نگاه تسخير را از بين نمىاينكه دستگاهى 

 گيرد، تكامل صنعت است. اصل است و موضوعى كه در صنعت مورد بررسى قرار مى

 )س(: سئوالها روى فرهن  و جهانى شدن فرهن  است نه صنعت.

 گشت. برمى ه جايگاه صنعت در جدول جامعه و غيره)ج(: سئوال مطرح شده ناطر بر فرهن  نبود، بلكه ب

  بعنوان متغير اصلى و شاملترين محيط حاكم بر صنعت« ساختار اجتماعى»تبيين  - 3/9

توسوعه   هاى الزم صنعت بررسى شود، بايد ابتدائا  حد انتظار از بهينوه  مهندس دانشمند: اگر قرار است حداقل

مطلوق و كامول شوود، بايود حوداقلهاى الزم نيوز بصوورت        صنعت روشن شوود. اگور حود بهينوه و توسوعه      

هواى الزم را   تووان حوداقل   مبسوطبررسى گردد، لذا اگر مرحله و محدوده توسعه صنعت ابتدائا  بيان شود، مى

 كند. بندى اوصاف را عو  مى متناسب باآن مالحظه كرد چون ميزان ارتبا ، طب ه
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بيورون   شود و اگر مالحظه امعه است حتما  اوصاف عو  مى)ج(: اگر مراد از تكامل صنعت، تكامل آن در ج

و درون صوونعت الزم اسووت، بايوود معووين شووود. يكووى از مباحووث ايوون اسووت كووه مباحووث اجتموواعى در    

 يعنى اجتماع از زاويه اقتصاد مثل بحث مالكيت مورد لحاظ باشد. ;اقتصادش بخش

 ت يا نيست؟توان تشخيص داد لحاظ مالكيت حداقل الزم اس )س(: از كجا مى

گيورد و بوه بيوان ديگور      )ج(: پس يك سرى قوانينى در جامعه اسوت كوه دربواره آنهوا دولوت تصوميم موى       

هاى هم دارد مثال  بخشى از بودجه را به وزارت علووم   خاصى بصورت سازمانى دارد و يك تخصيص بودجه

نى است، ولوى در جامعوه   سازما گيريها، تصميم دهد و بخشى را به وزارت ديگر كه نحوه تصميم مى تخصيص

بلكه يكسرى قوانين ح وقى براى رفتار غيرسازمانى دارد كوه   ;جزو عوامل مؤثر در صنعت نيست ف ط دولت

كنود و   يعنى ساختارهاى اجتمواعى را وضوع موى    ;دهد رفتار گروهى ياعمومى و رفتار خصوصى را نظام مى

ا صنعت در جامعوه نيوز بصوورت ح ووقى نوه      كند. بنابراين اقتصاد ي ساختارهاى ديگراجتماعى را حذف مى

در رفتوار عموومى حضوور     -مديريتى كه در وزارت اقتصاد و دارائى يا وزارت صنايع است  بشكل تخصيص

اجتماعى است. آنگاه نتيجه تسخير نيز ارائه محصوالت به بوازار بوراى حول نيازمنوديهاى      دارد پس معناى آن

 جامعه است.

 شود. است، اما در مرتبه قبل اثر جامعه در صنعت لحاظ مى )س(: يعنى اثر صنعت بر جامعه

توزيوع   )ج(: بله اثر صنعت در جامعه به شكل ارائه محصوالت و الگوهاى مصرف و الگوى درآمد و الگووى 

كه بين اين دو است قابل مشواهده اسوت و اسواس الگووى توزيوع درآمود بوه سواختار جامعوه و نوه پوول            

متمركوز   دولتى و نيموه  عه نظام مالكيت خصوصى باشد يا مالكيت دولتى يا نيمهگردد اگر نظام جام برمى دولت

كند چون عرضه و ت اضا تابعى از قودرت موأثر اجتمواعى     وقف ياتعاونيها باشد، الگوى مصرف فرق پيدا مى

 شوند. چه نحو توزيع شده است. هر عرضه و ت اضا كه با هم سازگار نمى است كه به
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وصوف   كند رفتار عمومى جامعه به ح وقى است كه رفتار عمومى جامعه را درست مىپس اينها جزو قوانين 

طورح   شود نه به وصف اقتصادى به مفهوم وزارت اقتصاد و دارائى كه داخل سوازمانى  اجتماعى شناسائى مى

تووان در   شود. در بخش مصرفى هم بصورت فردى حلّ نيازهواى فوردى اسوت ايون بخوش را هوم نموى        مى

گيورد حتموا  بايود بوا بخوش       مالحظه كرد، عالوه بر اينكه كارهاى كه در سوازمان انجوام موى    سازمانى بخش

 ساختارهاى رفتارعمومى و فردى هماهنگى داشته باشد.

م سم باشد. از جمعيت كل كشوور، م ودارى كوه در سوازمان و آن م ودارى كوه       « فرد، گروه و سازمان»اگر 

ميليون نفر كشور جمعيت دارد، چند نفر آن  61كم است. مثال   ازسازمان در وزارت صنايع است بسيار بسيار

كنند. در كل مديريتها و  دروزارت اقتصاد و دارايى و چه نفر در وزارت صنايع، براى مديريت صنعت كار مى

هزار نفر هستند و اين تعوداد در م ابول جمعيوت كول كشوور اصوال  نسوبتى نودارد و         111ايران فرضا   در كل

نه با م ايسه بودجه دولت، بلكه كل اعتباراتى كه در كشور  -كند  بخش تخصيص پيدا مى به ايناى كه  بودجه

شود پس ابتدائا  بايد سواختار ح ووقى صونعت     است، چون آن هم هزينه مديريتى مى بسيار كم -جريان دارد 

ولتى شد، آيد. اگر كل صنعت د مشخص شود تا معلوم گرددچه تعداد جمعيت تحت پوشش اين مديريت مى

 آيد. آيد و اگر بخش كوچكى باشد همه بخش تحت مديريت مى صنعت مى پس تحت مديريت كل

سازمانى،گروهى يا »توان بيان كرد اين است كه بايد تأثير رفتار  توجيهى كه درباره حداقل اوصاف صنعت مى

كه ل وب   كند، زمانى مىرا بتوان در صنعت مالحظه كرد كه در اينصورت ل ب اجتماعى پيدا « عمومى و فردى

 كند... اقتصادى پيدا مى

 شود؟ )س(: چرا منحصر به اين محدوده مى

  بعنوان هدف و غايت صنعت« فردى، جمعى و تكاملى»ضرورت حل نيازمنديهاى  - 3/11

 )ج(: يعنى راندمان تسخير طبيعت در يك جامعه قرار است در كجا مصرف شود؟
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 جامعه يا برعكس است؟ )س(: آيا بحث روى اثرگذارى صنعت بر

شود، بايد ضد آن نيز مالحظه شود، يعنى بايدبصورت  )ج(: به همان دليل كه اثر صنعت بر جامعه بررسى مى

 ت ومى مالحظه شود.

 شود. هاى الزم متفاوت مى )س(: آنگاه حداقل

تووان   مى)ج(: عيبى ندارد، منتهى گاهى بحث روى حداقل موضوعى است كه فرضا  آيا جامعه هوم اسوت يوا   

توان  گذاردنمى حذف كرد؟ جامعه به عنوان محيطى است كه هم صنعت بر آن و هم جامعه بر صنعت اثر مى

نشوود البتوه    جامعه را حذف كرد، چون ممكن نيست محصول صنعت به خود صنعت برگردد و داخل جامعه

مثول الكترونيوك   اى از صونايع را لحواظ كورد كوه محصوول آنهوا بوه خوود صونعت برگوردد،            توان حل ه مى

آهون هوم بوراى فوالن كارخانوه       كند و ذوب ها نيز درست مى كند، براى كارخانه الكتروموتور درست مى وقتى

درصد را بين خودشان بچرخاند اگر رانودمان كول ايون بوود كوه بوه        51كند تا فرضا  مرز  درست مى محصول

ون نرود و محصولى براى جامعه و كارخانه عظيمى غيرمتمركز درآمده است از داخل خودش بير صورت يك

 شود؟! اقتصاد توليدنكند، چرا قفل مى

 )س(: چون از ابتدأ كارآمدى صنعت براى جامعه بود.

محصولى  بدون اينكه -)ج(: يعنى براى حل نيازمنديهاى جامعه است يا اصل چرخيدن صنعت براى خودش 

كننود   نيازمنديهاى افرادى كه كارخانه كوارمى  اى كه مطل ا  حتى است. يعنى بصورت سيكل بسته -ارائه بدهد 

كننود و   هوا درسوت موى    كند مثول ماشوينى كوه بچوه     برآورده نكند و جز نياز چرخش خودش را برآورد نمى

ها دوستان  ولى براى آنها، خود كار كردنش مطلوب است نه راندمان اضافه آن مد نظر باشد. بچه ;كند كارمى

چرخنود،   ها كه بصورت شبكه مى رخها را مالحظه كنند. گاهى اين كارخانهدارندنحوه تخليه انرژى بوسيله چ
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توانود   دارد و خودش بنفسه نمى« براى»نيازمنديهاى فردى، جمعى و تكاملى است. بنابراين تسخير  براى حل

 موضوع قرارگيرد.

 )س(: پس حداقل صنعت براى ايفاى چه ن شى در جامعه يا اقتصاد است؟

 حل نيازمنديها و تسخير طبيعت را بايد صنعت بعهده داشته باشد.  )ج(: جريان توسعه و

  بعنوان متغير فرعى و دومين محيط حاكم بر صنعت« وضعيت اقتصادى»تبيين  - 3/11

با اين فر  بايد به مسائلى كه درباره مديريت صنعت يا اقتصاد كالن است پرداخته شود؟ بنظر شما ازمفهوم 

بصورت فرد  رسد؟ آيا مالحظه صنعت يد و از مفهوم صنعت چه چيزى بذهن مىآ اقتصاد چه چيزى بذهن مى

دهود واقتصواد در    يعنى توليد ابزار با يك منابع طبيعى و نيروى انسان، يك شى خاصى را تحويل موى  ;است

يعنوى اعتباركشوور در    ;گيورد  يك سطح باالترى يك وصفهاى بزرگترى از محيط چرخش اينها را بدست مى

در  ;نشود المللى باال برود، يعنى مسئوليت اقتصاد اين است كه در موازنه ارزى پول كشور پوك بين داد و ستد

شود كوه   مى داخل، توزيع ثروت بخوبى صورت بپذيرد. يعنى مسائل اقتدارى كه در وصف بزرگترى مشاهده

 شود. احيانا  صنعت، كشاورزى و خدمات است همه اينها در آن مشاهده مى

 ش از اقتصاد است كه در باالتر از خودش ايجاد اقتدار است.)س(: يك ن 

 شود. )ج(: بله اقتدار مادى يا تأثير مادى است كه اقتدار مادى در شكل نظامى در اينجا مالحظه نمى

شوود تووان سياسوى در جوائى اسوت كوه        بلكه اعتبار اقتصادى، قدرت و توان اقتصادى در اينجا لحواظ موى  

 اصوال  موضوع بحث صنعت نيست.شهيد داد كه  بتوان

 )س(: آيا اقتصاد،  رفيت توليد، توزيع و مصرف نيست؟

شود اگور نيواز الهوى شود اگور بنوا شود در خوود          )ج(: توسعه نيازمنديها و حل آن را در جهتى كه لحاظ مى

 كند. توليدصنايعى توليد شود كه براى جن  الزم باشد صنعت طبيعت را در همان جهت تسخير مى
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توليود،   س دانشمند: خود اقتصاد موضوعا  تحت تسخير سياست است كه تكنيك تسخير افزايش  رفيتمهند

 شود. توزيع و مصرف صنعت مى

شوود اموا خوود     اسوت كوه صونعت موى    « توليود، توزيوع و مصورف   »)ج(: يا تسخير طبيعوت بوراى افوزايش    

 اقتصادچيست؟

 )س(: خود  رفيت توليد، توزيع و مصرف است.

  بعنوان متغير تبعى و سومين محيط حاكم بر صنعت« صنعت» تبيين - 3/12

را  )ج(: آيا ت سيم اجتماعى، اقتصادى و صنعتى درست است يا خير؟ اگر فر  شد خُرد آن مفهووم صونعت  

تور شوده    گوينود پوول سونگين    دارد و كالن آن يعنى يك پله باالتر بصورت وصف كه باال رفتن اعتبار و موى 

فتن  رفيت، توليد، توزيع و مصرف بنحووى بووده كوه نيازهواى داخول كشوول را       يعنى شاخصه باال ر;است

 است و قدرتش در برابر بيرون هم بسطحى رسيده است كه مثال  پول گران شده است. برطرف كرده

 ت وم و تأثير مت ابل سه محيط حاكم بر صنعت )اجتماع، اقتصاد، صنعت( - 3/13

شوود.يعنى   اختارهاى اجتماعى، مفهوم مالكيت و انگيزش عو  مىتوان گفت س آنوقت آيا در توسعه آن مى

يك فر  اين است كه آيا توسعه نسبت به خرد، كالن و خود توسوعه معنوا دارد يوا خيور؟ بوه بيوان ديگور        

اليه و موضوع عينى مالحظه كرد؟ مثال  صنعت ربوع گوجوه يوا     توان صنعت را موضوع مضاف و مضاف آيامى

صنايعى هستند كه كارهاى عينى خاصى را نسبت به منابع طبيعوى خاصوى انجوام     خودكار بيك، يعنى صنعت

اى نيست كه صنعتى سبد قيمتها، سبد كاالها را بگيرد و كاالى درست بكنود كوه بودرد     دهند.در هيچ ن طه مى

اموا در   ;ورى خاص نخورد، بلكه ف ط در تنظيم نسوبتها بودرد موديران بخوورد     خوردن،پوشيدن و بدرد بهره

تصاد حتما چنين چيزى هست، چون در اقتصاد مفاهيم ابزارى هستند كه اينها هرگز محصوولى جوز تنظويم    اق

شود، بايود حتموا  از    نسبت ندارند، اگراطالعات يا راندمانى وارد وزارت اقتصاد و دارايى يا بانك مركزى مى
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شود يعنوى نوه    ر بازار كار سنجيده مىبشود و به بازار كاال تبديل شود و بازار كاال نيز در براب هويت شأ خارج

كنود،   كند و نه حتى ابزار خاصى و نه پول و اعتبار خاصى را ذكور موى   كار خاصى و نه كاالخاصى را ذكر مى

معناست كه بگويند صدميليون به فالن شخص بدهيد تا برود تح يق مهمى را از آن  پول واعتبار خاص به اين

بلكوه سوئوال    ;گوينود  نجام بدهد. ولى در اقتصاد اعتبار خواص نموى  اى ا كتابخانه دو موضوع خاص بصورت

شود و در مرتبه بواالتر نسوبت بوين     ها حذف مى چگونه است، در آنجا تعين كند وضع بازار پول در جامعه مى

اين به چه نسبت به تغييورات آن اسوت، معنوايش ايون اسوت كوه ايون         گويند وابستگى تغييرات آنها يعنى مى

 شود كه باهم وابسته هستند و بصورت موضوعى نيستند. جه ديگر مالحظه مىموضوع در منت

كوه   توان اقتصاد را به عنوان مفهوم كالن و صنعت را به عنوان مفهوم خرد مالحظه كرد؟ در عين حالى آيا مى

تووان مفهووم توسوعه، كوالن و خورد را مشواهده كورد ولوى در جامعوه اسوت. آيوا             در خود صنعت نيز موى 

توان جزو موضوعات اجتماعى فر  كرد؟ يعنى اگر سئوال شود كه ساختارها  گيزش و ح وق را مىان مسئله

اى بزرگ يا كوچوك كورد مفهووم     شوند؟ آيا هرگاه شخصى كارخانه خودش را تا اندازه عو  مى چه زمانى

گور  شوود. ولوى ا   گذارى پولى انجام گرفت، مفهوم مالكيت عو  مى شود؟ هرگاه سياست مى مالكيت عو 

مثال  الكتريك به الكترونيك تبديل شد و اين تغيير يك تغيير ساده خرد  ;اى درصنعت پيدا شد تغييرات عمده

كنود   افزار مديريتى را عو  مى كند و نرم گيرد، چون صنعت را اتوماسيون مى نيست و كل صنايع رادر بر مى

ه جهت حركت آن باعث شود معنواى   كند، اگر به س فى رسيد ك و حتى محصوالت ونيازها را نيز عو  مى

كند. آنگاه صنعت در اين افوق باعوث    تجليل، تح ير و مفاهيم وعو  شد، ساختارهاى جديدى را حاكم مى

به نسبت متأثر شود و ضد آن را جايگزين كند، چون اگر نظام انگيزشى جامعوه   شود نظام انگيزشى جامعه مى

يعنوى   ;شوود  ام مفاهيم وقتى تغيير كند صنعت نيز عو  موى شود يا نظ مى ها عو  تغيير كند، نتيجه آزمايش
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هاى فلسفى عو  شد ولى  وقتى منطق تجربى وارد عرصه كارشد، وضعيت صنايع عو  شد هرچند تحليل

 جديدى وارد عرصه اجتماعى شد. در نهايت تئوريها و رياضيات

  پرسش و پاسخ - 4

  بررسى سير بحث صنعت از ابتدا تا حال - 4/1

جلسوه تعريوف صونعت بيوان شود،       14ن چه فرقى با قبول پيودا كورد. قوبال  بوا يوك بررسوى طوى         بحث اال

 وضعيت صنعت در عينيت مشاهده شد. يعنى دقي ا  بعد از تعريف چه كارى صورت گرفت. سپس

ديگور   االسالم رضايى: بعد از تعريف صنعت بحث وارد تطبيق صنعت به موضوعات عينى شد. به بيان تحج

صونعت   جايگاه صنعت بلحاظ تنظيم نظام - 1يف در سه مرحله ديگر كار روى صنعت انجام شد. بعد از تعر

اسوت و   از زاويه تطبيق به احكام مالحظه شد و نتيجه اين شد كه احكام موجود بدون تنظيم نظام موضوعات

بگيرد،  احكام صورتبندى  داراى نظام نيست بلكه بايد ابتدائا  نظام موضوعات تنظيم شود تا براساس آن طب ه

 بندى احكام صورت گرفت. البته بصورت اجمالى طب ه

صونعت   گفت رساله بنوام رسواله   دهى صنعت داشت؟ اگر كسى مى بندى احكام چه ربطى به سامان )ج(: طب ه

 موجود است، چه ربطى به تعريف شما از صنعت داشت.

ركز يا وقف يوا خصوصوى باشود،چون    مهندس دانشمند: بحث روى مديريت صنعت بود كه آيا مالكيت متم

قرار بود مشخص شود آيا اسالم وضوعيت صونعت را بوه هموين شوكل قبوول دارد يوا خيور؟ وقتوى رسواله           

 كند. بندى فعلى مالكيت را نفى مى مالحظه شد معلوم شد، حتى  اهر احكام، دسته احكام

حكم  شد، اين مطلب چه ربطى به)ج(: وقتى بحث از انسان، ابزار و امكان شد و اوصاف درونى صنعت بيان 

 دارد؟



333  ····························································································································································  

كنود بوراى ايون     االسالم رضايى: ربط آن به حكم بوه ايون دليول بوود كوه وقتوى انسوان تصورف موى          تحج

كنند. اما بايد و نبايدها مكتب اسالم  ها و بايد و نبايدها را تعريف مى مكاتب مختلف، شايسته و بايسته تصرف

داند. يعنى قورار بوود صونعت از زاويوه      داند يا ناهماهن  مى   مىآياتصرف فعلى افعال را در طبيعت هماهن

 ارزشى مورد مداقه باشد. پايگاه

 )ج(: چه ربطى به صنعت داشت؟

گورا اسوت و صونعت در جامعوه ان البوى بوا        )س(: به اين دليل كه جامعه ايوران، جامعوه ان البوى و تكامول    

 غيران البى متفاوت است. جامعه

نيوز   بريد. سه محور ذكر شد كه يك محور آن انسان بود و براى انسوان  اوصاف نمى)ج(: چرا بحث را داخل 

بحث  كند، بنابراين بيان شد، روحى يعنى انگيزش يعنى بدون اعت اد عمل نمى« روحى، عينى و ذهنى»اوصاف 

 ان شد.صنعت ربط به اعت اد انسان و توسعه اعت اد پيدا كرد. يعنى اول تعريف صنعت يا جامعه ان البى بي

 )س(: ابتدائا  بحث از ان الب بود.

 باره بود فاز اول بحث در چه موردى بود. )ج(: پس فاز دوم بحث دراين

 )س(: فاز اول در مورد نظام تعريف بود.

 )ج(: در بحث تعريف بيان شد انسان تكامل روحى دارد.

 )س(: قبل از تعريف بررسى صنعت در جامعه ان البى بود.

 بل آن بحث شده است؟)ج(: پس احكام ق

تفواوتى   )س(: خير بحث از احكام نيز نبود بلكه بيان شد صنعت در جامعه ان البى با جامعه غيران البوى چوه  

اسوت   گانه شد سپس بيان اين جامعه ان البى كه با قيد اعت اد خواص 9دارد. و بعد بحث وارد تعيين اوصاف 

بيوان   احكام بايد داراى چه خصوصياتى باشد كوه دو قوول  خواهد صنعتى داشته باشد اين صنعت از زاويه  مى
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نظريه  توان صنعت جديدى را توصيف كرد بعد با فر  پذيرش اين گويند با همين احكام مى اى مى شد: عده

تووان   بحث به سراغ تطبيق صنعت به احكام رفوت. بعود از رجووع مشوخص شود بوا احكوام موجوود نموى         

 نظام موضوعات بدست بيايد. بندى صنعت شد لذا م رر شد وارددسته

، در عوامل درونى صنعت، علت بيان عوامل بيرونى مووثر برانسوان بعنووان    «توسعه انسان»اصل بودن  - 4/2

  محيط حاكم بر صنعت

)ج(: در توسعه در امكان، توسعه در ابزار، توسعه در انسان اگر متغير اصلى، توسعه در انسوان و متغيرفرعوى   

چه و  كند كه توسعه اين براى ير تبعى، توسعه در امكان باشد، آنگاه متغير اصلى الزام مىتوسعه در ابزار و متغ

تووان از اينجوا اخوذ نكورد، بلوه، شوروع بحوث از ن طوه          اى الزم اسوت، ايون الوزام را موى     براى چه انگيوزه 

 جامعه ان البى بود، پس در مرحله دوم باز تأكيد مجدد شد... مختصات

 عى شد.)س(: بحث عدالت اجتما

 نبود. ربطش به قبل خودش مشخص ;)ج(: از عدالت اجتماعى بحث شد، اما برچه اساسى ضرورت پيدا كرد

  بندى موضوعات صنعت از زاويه اصل بودن موضوعات اجتماعى طب ه - 4/3

 در مرحله سوم چه چيزى بحث شد.

در  متمركوز و كارگواهى   نيموه )س(: بعد از بدست آوردن نظام موضوعات و تطبيق احكام به صنعت متمركز، 

عنووان صونعت كوه تحوت      121اى از موضووعات عينوى صونعت انتخواب شود و       يك قودم جلووتر نمونوه   

بنودى و برچوه    وزارت صنايع هستند تا معلوم شود وزارت صنايع با چه ديودى ايون صونايع را طب وه     پوشش

 جامعه تخصيص داده است. اساسى به

 ورى چيست؟ شد كه هر صنعتى اثرش در عدالت صيانت و بهره مهندس دانشمند: از زاويه اثر مالحظه

 بندى است؟ بندى چه نوع طب ه )ج(: اين طب ه
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 هاى مد نظر آنها بود. بندى كارشناسان بحث روى اولويت )س(: در طب ه

 بوه  ورى هم كه بيايد از چه ن طوه مختصواتى   بود. اين مطلب تا بهره« بندى اجتماعى طب ه»)ج(: يعنى از زاويه 

 شود؟ صنعت نگاه مى

 توان نگاه كرد. )س(: از زواياى مختلف اجتماعى و اقتصادى و صنعتى مى

كرد يا وصوف، وصوف صونعت بودمثول      )ج(: آيا وصف، وصف اجتماعى بود، بعد به صنعت تعميم پيدا مى

 «سرعت، دقت و تأثير»

 كند. پيدا مى ورى بحث اجتماعى بود، ولى وقتى تعميم )س(: خير وصف عدالت، صيانت، بهره

شود.موضووع   توان تعميم داد، چون بوراى سواختن جودول سووال موى      )ج(: اشكالى ندارد، سرعت را هم مى

شوود، موراد    بحث، موضوع اجتماعى است موضوع اقتصادى است. وقتى موضوع اجتماعى در صنعت ذكرمى

گفوت فوالن    تووان  موى از جدول اوصاف، مورد توجه بودن انگيزش است. اجتماع يعنى انگيزش چوه زموانى   

شووخص در مووالش بووا شوورافت اسووت؟ وقتووى بووا انگيووزش عمووومى هموواهنگى داشووته باشوود و زمووانى در  

شرافت است كه مالش از راه دزدى، رشوه و برخالف قوانون و ح ووق بدسوت آموده اسوت يعنوى        بى مالش

لف از شورافت،  شود و تخ جريان ارزشى، انگيزش جامعه است. به بيان ديگر شرافت عين ح وق مى برخالف

شود چون شرارت بمعناى تخلف از ح ووق اسوت و پايوه ح ووق بوه نظوام        تخلف ازح وق كه شرارت مى

نظام ارزشوى را تحويول   « گيرى، مجاهده گيرى، موضع جهت»جامعه مستحكم است. يعنى  ارزشى و انگيزشى

كند و ثالثوا تطبيوق    را معين مى كند و ثانيا  ح وق اش اوال  شايست و ناشايست را معين مى نتيجه دهد آنگاه مى

كند چه كسى متخلف و چه كسى مختلف نيست چه كسى شريف و چه كسى شرير است.  مى كند و معين مى

اجتماعى است و موضوع آن توسعه انگيزش اجتماعى، توسعه اقتودار اقتصوادى، توسوعه تصورف      پس بحث
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قسمت كالن است كه نسبتها را درست تصرف صنعت بمعناى تسخير است.و توسعه اقتدار در  صنعتى، است

 بهينه ساختارها است. برد و توسعه انگيزش بمعناى كند و اعتبار را باال مى مى

  بر صنعت توصيف چگونگى تأثير سه محيط اجتماعى )عمومى(، اقتصادى )سازمانى( و صنعتى - 4/4

گزينش شده بودخاصيت  پس حاصل بحث اين شد كه اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بصورت ساده و تمثيلى

اسوت كموا    تعريف مجدد اين بود كه بيان شد ساختار عمومى ح وق براى انگيزش صنعتى، محيط اجتمواعى 

محويط   اينكه ساختار مديريت كالن جامعه و تخصيص نسبتها براى صنعت محيط سازمانى اسوت پوس يوك   

محيط سوم است.محيط  عمومى و يك محيط سازمانى صنعت دارد و مديريتى كه خاص خود صنعت است،

عمومى سازمان دارد ولى سازمانش، سازمان ارزشى يا انگيزشى يوا ح ووق اسوت كوه هميشوه آخورين پلوه        

درتوسعه اجتماعى اين است كه آن ساختار ارزشى وقتى عو  شود تصرفى در ابزارهاى انت وال ثوروت در   

و دارائى يوا بانوك مركوزى اسوت.      شود نه كميتهاى تخصيصى كه مربو  به وزارت اقتصاد خود مردم مى بين

ح وقى كه مربو  به عموم است و هركسى بخواهد داخل آن كار كند، بايد داخل آن كيفيها حركت  كيفيتهاى

اقتصادى بخواهد حركت كند، بايد داخل آن ساختار حركت كند. تخصيص كمّى داخول بخوش    كند، هر ميل

آيد، محيط عمومى كه همه افراد جامعه در آن حضوور   آيد امّاجريان كيفيت داخل بخش اجتماعى مى دوم مى

دارند، محيطساختارهاى كيفى است. سپس يك درجه خاصتر، از حالت كيفى به كمى است، آنگاه تخصويص  

كميتها درمالحظه نسبت كيفى در اقتصاد است. بعد از انجام تخصيص و داشتن محويط، موديريت بصوورت    

س بايد در جدول اوصاف مجددا  اجتماعى، اقتصادى و صنعتى دهى خود صنعت است. پ سامان خاص، از آن

شناسى است و بايد در برابر توسعه نوشوته شوود. متغيور اصولى      را نوشت،ولى با توصيفى كه خيلى بهتر قابل

شود. محيط ارزشى يا انگيزشى ساختارهاى انگيزشوى عموومى برابور بوا اجتمواعى       بنابر تعريف،اجتماعى مى

شود و جريان چرخش ثوروت   ى است. پس در اينجا ابزارهاى انت ال ثروت درست مىهم كيف است و هميشه
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شود، اگر اين بخش درست نشود، هرچه دولت تخصيص كمى بدهود بوا يوك چورخش از      مى در اينجا واقع

آورد. در دستگاه دوره آقاى موسوى بعضوى از ابزارهوا و امكانهوا و م ودورات را      بخش خصوصى سردر مى

مثال  صنايع وبازرگانى بصورت دولتى شد. ولى ساختار مالكيت با گردش عمومى كوه در بوين   دولتى كردند، 

قانون تجارت براى درست كردن رابطه بين افراد هم بصورت شركت تعواونى   يعنى ;مردم داشت، دولتى نبود

كوار  توانست با چك و اعتبار خوودش و بانوك    تاجر هم مى ;پذير بود امكان و هم شركت مالكيت خصوصى

شد، چون ساختار اقتصوادى   دادند بايك چرخش داخل بخش خصوصى مى كند و پولهايى كه به تعاونيها مى

شوود، هرچنود    اقتصاد هم داخل محيط تخصيص كميتهاى اقتصادى مى با مالكيت دولتى هماهن  نبود. بخش

  هاى كالن مالحظه در اينجا نسبت

 شود. هاى اقتصادى است كه اقتصادى مى كميتشود، ولى از نو تخصيص كيفيت نسبتهاى كالن  مى

  اى به سير بحث آينده اشاره - 4/5

بخش سوم امكان تسخير مديريت صنعت است. با اين فر  براى هركدام از اينها بايد سه عنوان ذكرشود از 

بايد سه  سعهقبيل انسان، ابزار و امكان تا آن سه به يك سه عنوان تبديل شود. يعنى براى هر كدام از عوامل تو

جدول  عامل متغير ذكر شود كه هر دو يكبار به يكى تبديل شوند و مجددا  برگردند و به سه ت سيم شوند. كل

وصفى است بايد مثل انسانى، ابزارى و امكانى سه وصف نيز براى محيط اجتمواعى و سوه وصوف نيزبوراى     

عنووان اصولى ذكور شوود و      االشوتراك متغيرهواى اصولى يوك     محيط اقتصادى ذكور شوود پوس بوراى مابوه     

ها تبعى يك عنووان ذكور شوود وقتوى داخول       هاى فرعى يك عنوان فرعى و نيز براى تبعى االشتراك مابه براى

آيد بايد عناوين مشترك نوشته شود و بايد بصورت وصف مالحظوه شوود توا وقتوى ضورب شود        ساختارمى

 اليه موضوعى باشد. و مضاف معادلش مضاف

«العالمين ربهلل مد الح و آخر دعوينا ان»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 عناوين جدول اوصاف صنعت« معنا و مفهوم، منزلت و نحوه تحليل و مطالعه»بررسى عنوان جلسه: 

 34جلسه 

  فهرست مطالب

 3      م دمه

 3      اى به موضوع بحث اين جلسه اشاره -الف 

 3      جدول اوصاف صنعت« توسعه، ساختار و كارآئىت»ب: مرورى به عناوين 

 6      لزوم هماهنگى عناوين جدول اوصاف بر اساس محورت مورد مطالعه -ج 

 6     نياز« ارضأ»معرفى صنعت بعنوان متغير اصلى  - 1

 7     نياز« يرى ساختارگ شكل»و « عامل توسعه»بعنوان « ساختارهاى اجتماعى»و « قوانين»معرفى  - 2

 8      ضرورت بررسى معنا و مفهوم عناوين جدول اوصاف ارزيابى صنعت براى ضرب صحيح آن - 3

 9      جدول اوصاف صنعت« ساختار»بعنوان عناوين « انسان، ابزار و امكان»معرفى  - 3/1

 11      ل اوصاف صنعتجدو« كارآئى»بعنوان عناوين « نيازهاى تكاملى، صنفى و فردى»معرفى  - 3/2

   جدول اوصاف بنابر محوريت جامعه يا خود صنعت در مطالعه« توسعه»بررسى دو احتمال در عناوين  - 3/3

 11      صنعت

     بعنوان نسبت بين توسعه و ساختار صنعت )اوصاف كوارآئى( « نيازهاى تكاملى، صنفى و فردى»تبيين  - 3/4

11 

 12     «انسان، امكان و ابزار»بعنوان م ياسهاى سنجشى « يرسرعت، دقت و تأث»معرفى  - 3/5

 12      ن د و بررسى نحوه ضرب و ترجمه و مطالعه عناوين جدول اوصاف - 4

 13      طرح سه احتمال پيرامون نحوه تحليل و مطالعه عناوين جدول اوصاف - 4/1

و بررسى لووازم  « اليه ف و مضافمضا»يا « وصف و موصوف»مطالعه عناوين جدول اوصاف بصورت  - 4/2

 11      مفهومى هر كدام

در جدول اوصاف و لوازم مفهوومى  « توسعه، ساختار و كارآئى»بررسى دو احتمال در منزلت اوصاف  - 4/3

 15      آن



333  ···························································································································································  

در محوريت جامعه يا تواريخ در  « اليه جدول مضاف و مضاف»با « جدول اوصاف»ضرورت هماهنگى  - 4/4

 16      ارزيابى صنعت

 17      منشأ تفاوت مطالعه صنعت در تاريخ يا جامعه« ارضأ نياز»يا « توسعه نياز»اصل قرار گرفتن  - 4/5

اصل قرار دادن بحث انواع نياز )تكاملى، صنفى و فردى( منشأ خوروج از بحوث صونعت و ورود بوه      - 4/6

 18      بحث تكامل تاريخ

 19     «جامعه»با عنوان  و تفاوت آن« اجتماعى»تبيين معناى  - 4/7

      به دليل سطح بودن )نوه بعود بوودن( آن   « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى وصفى نبودن عناوين  - 4/8

21 

 21      براى وصفى نمودن آن« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»به « كارآئى»اضافه نمودن قيد  - 4/9

 22      اجتماعى، اقتصادى و صنعتى براى صنعتاى به بعد بودن سه وصف كارآئى  اشاره - 5

 22      بعنوان نام جدول اوصاف صنعت« ارزيابى كارآيى صنعت در ارضأ نياز»معرفى  - 6

 
 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث:

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تطرح : حجمدير و مجرى  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1378/14/6تاريخ جلسه: 

 41شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده : آقاى رضوانى  

 انگذار: آقاى حسين نژاد عنو

  االسالم رضائى تويراستار و كنترل نهائى : حج

 تايپ و تكثير: خانم رضوانى 

 1379/6/3تاريخ تنظيم: 

 1379/6/3تاريخ نشر: 



 بسمه تعالی

 م دمه 

 اى به موضوع بحث اين جلسه  اشاره -الف 

پوردازيم. در ايون    االسالم رضايى: در اين جلسه بور بررسوى جودول اوصواف در موورد صونعت موى        تحج

بايستى مدل اوصاف صنعت در سطح توسعه، ساختار و كارآئى مالحظه گردد. البته با ايون قيود كوه در     زمينه

 گردد. بيان  شود. بلكه نيازمنديهاى صنعت مالحظه مى خود صنعت توجه نمى اينجا به

 جدول اوصاف صنعت « توسعه، ساختار و كارآئىت»رى به عناوين ب: مرو

در جلسه گذشته سه وصف اجتماعى، اقتصادى و صونعتى بوه عنووان عوامول بيرونوى صونعت مطورح شود         

بوه  « انسان، ابوزار، امكوان  »شوند. چراكه عوامل بيرونى صنعت هستند. اوصاف توسعه صنعت محسوب مى كه

وان اوصواف  عنوان عوامل درونى صنعت بيان شد. عوامل درونى صنعت )انسان، ابزار وامكان( در اينجا به عن

 گردند.  مى ساختارى قرار گرفت چون سه وصفى هستند كه در درون صنعت مالحظه

 -بعنوووان احتمووال دوم  -« تكوواملى، صوونفى، فووردى» -بووه عنوووان احتمووال اول « سوورعت، دقووت و تووأثير»

 كارآئى صنعت مطرح شد.  اوصاف
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 ه لزوم هماهنگى عناوين جدول اوصاف بر اساس محورت مورد مطالع -ج 

بايستى توجه داشت كه هماهنگى اين سه دسته اوصاف بايود بوا مالحظوه آن محوورى باشود كوه موا دنبوال         

خوواهيم اوصواف اجتمواعى و     خواهيم اوصاف صنعت را مالحظه كنيم، گواهى موى   هستيم يعنى گاهى مى آن
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اسوت يعنوى   هم اوصاف ارزيابى صنعت را مالحظه كنيم. البته تا كنوون چنوين دقتوى صوورت نگرفتوه       گاهى

آيد با توجه به كدام يك از عناوين محورى است كه ما دنبال  براى ساختار و يا كارآئى بدست مى اوصافى كه

ايم كه اوصاف اجتماعى، اقتصادى و صنعتى جوز عوامول برونوزاى     به اين مطلب توجه داشته آن هستيم. البته

بوه صونعت    -كه در صنعت وجود دارند  -ى به لحاظ راندمان اجتماعى و نيازهاى اجتماع صنعت است. البته

رسد اگر آن سه وصف به عنووان اوصواف )توسوعه(     كنيم، به نظر مى كنيم. چون ازاين زاويه نگاه مى نگاه مى

اوصواف سواختارى   »گيرد كوه   قرار مى« انسان، ابزار و امكان»برونزاى صنعت باشد،اوصاف دورنزاى صنعت 

 نياز« ارضأ»ت بعنوان متغير اصلى معرفى صنع - 1شوند. ناميده مى« صنعت

خواهد  االسالم والمسلمين حسينى: اگر در نيازها، ارضاى نياز اصل باشد، در اين سه سطح، كدام اصلى تحج

بود؟ نيازها چه ن شى دارند؟ يك سطرى در ذيل نوشته شده كه نيازهاى تكاملى، صنفى و فرد هستند. )س(: 

 ايم.  رار دادهآنها را به عنوان وصف كارآئى صنعت ق

شوود؟   مى )ج(: اينكه متغير در نيازهاى تكاملى، صنفى و فردى چگونه باشد، در كدام يك از سطرها مالحظه

آيا ارضاى نياز مربو  به صنعت است يا توسعه نياز؟ توسعه يك متغير دارد و متغيور ارضوأ چيوزى ديگورى     

يابد بعد هم گفته شود كوه   عتى و فردى توسعه مىتكاملى، صن تواند باشد. يعنى اگر گفته شود كه نيازهاى مى

 شود.  بوسيله صنعت ارضا مى

  شود يعنى به لحاظ اينكه كثرت و وحدت مهندس دانشمند: آنگاه خود صنعت نيز ابزار توسعه نياز مى

گوذارد سوبب توسوعه نيواز      آورد، آيا خود صنعت با توجه به آن اثورى كوه بواقى موى     جديدى كه بوجود مى

  شود؟ نمى

توان صونعت را ازمتغيور ارضوأ     )ج(: سؤال اين است كه متغير توسعه نياز و ارضاى نياز چيست؟ مسلما  نمى

 باشد.  كند. پس صنعت حتما متغير ارضا مى شود كه ارضا مى حذف نمود. چون بهر حال شأ توليد مى
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 نياز «ساختار گيرى شكل»و « عامل توسعه»بعنوان « ساختارهاى اجتماعى»و « قوانين»معرفى  - 2

تواند  مى چرخد و يك چيز ديگرى حال آيا متغير توسعه نيز خود صنعت است يا خير يعنى در يك سيكل مى

 متغير اصلى آن باشد؟ 

تووان مالحظوه كورد موثال       االسالم رضايى: متغيور اصولى توسوعه نيواز در خوارج از صونعت نيوز موى         تحج

 ا حساسيتهاى اجتماعى است. گفت متغير اصلى توسعه نياز، انگيزه ي توان مى

تووان نحووه توزيوع ثوروت گرفوت كوه نحووه توسوعه، نيواز كوه            )ج(: پس آيا متغير اصلى توسعه نياز را مى

 نيازتكاملى م دم باشد يا صنفى و يا فردى م دم باشد؟ 

 )س(: اگر بخواهيم با وصف اقتصاد مالحظه كنيم درست است. 

در  شود كه مالكيت است، ابوزار كموى   اى كيفى در جامعه درست مى)ج(: در جلسه گذشته بيان شد كه ابزاره

 شود )تنظيم نسبتها(  اقتصاد كالن درست مى

 شود.  )س(: آنگاه مديريت در صنعت انجام مى

 -گيرد  )ج(: آنوقت اگر گفته شود كه قوانين ابزار توسعه نيازاند درست است؟ يعنى نياز چگونه شكل مى

  كنند كه گوئيم: قوانين، ساختارهاى اجتماعى معين مى ه در نظام سوسياليستى؟ مىدار وچ چه در نظام سرمايه

 توسعه نياز چگونه باشند. 

 كند.  )س(: قوانين، ساختارها را معين مى

 كند كارخانه توليد نياز جديد است.  )ج(: كه ساختار معين مى

  ساختار مالحظه گردد وصفاى بدنبال دارد ولى اگر خود  )س(: هر ساختارى يك نحوه توسعه
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يعنى يك چيز باالتر از آن بايست مالحظه گردد. يعنوى آنچوه متغيور توسوعه اسوت خوود        ;اى نيست توسعه

كند، به اين صورت كه در ساختار  باشد كه تا بگوئيم آن، توسعه ايجاد مى ساختاراست يا باالتر از ساختار  مى

 ارد. اى نيز د كند و در كارآئى ثمره جريان پيدامى

 )ج(: آيا ساختار )مانند نظام يك منطق( ن ش يك كارخانه را ندارد؟ اگر دارد از كارخانه چيست؟ 

 )س(: اثر كارخانه يك نحوه توليد و توزيع است. 

 )ج(: احسنت! حال آيا نحوه توليد يا نحوه توزيع در توسعه نيازمندى اثر ندارد؟ 

 تواند تضيق كند.  مىتواند توسعه بدهد و  )س(: اثر دارد يعنى مى

 تواند نيازها را فردى تعريف كند و بعد گسترش بدهد يا خير؟  )ج(: نه، مى

 تواند نيازها را اجتماعى و عمومى تعريف كند.  )س(: و مى

)ج(: آنگاه اگر مفهوم ساختار عام فر  شود بدين معنا كوه كارخانوه هوم يوك سواختار اسوت، منطوق هوم         

ساختارهاى اجتماعى نيز يك ساختار است. آنگاه آنچوه تجليول و تح يور را بور عهوده      باشد،  ساختار مى يك

 باشد؟ داردكجايش مى

 آيا بايستى در ساختارهاى اجتماعى بدنبال آن بگرديم؟ 

 گيرد.  شود كه به صورت توليد، توزيع و مصرفى كه قرارمى )س(: وقتى در ساختارهاى اجتماعى مالحظه مى

 اش نيست؟  زيع و مصرف علت پيدايش انگيزش و توسعه)ج(: آيا توليد و تو

 )س(: علت انگيزه است. 

اجتمواعى   شود. بنابراين آيا دايره شود، سفارشات توليد هم عو  مى )ج(: يعنى وقتى قدرت خريد توزيع مى

گردد بوه   كنيد يا خير؟ اگر صنعت در يك مجموعه بزرگ مالحظه را جزو عوامل بيرونى صنعت محسوب مى
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كنود   است و بخش ديگر آن ساختارهايى هستند كه اينها را توليدمى« صنعت»خاص اسم يك بخش آن،  نحو

 كنيد.  و نياز و ارضا را از همديگر جدا مى

چه  حال اگر منكر اوصاف توسعه، ساختار و كارآئى بشود و بگويد ملل صنعت اينها را ندارد و شما در م ابل

 كنيد؟  كار مى

 آن  نا و مفهوم عناوين جدول اوصاف ارزيابى صنعت براى ضرب صحيحضرورت بررسى مع - 3

 باشند.  )س(: پس آيا فعال  بحث ما راجع به ضرورت اثبات اين دسته اوصاف مى

بنابه  شان هم گفته شود كه سرعت اول به عنوان قيد اول خواهيم ضرب كنيم، آنگاه نحوه ضرب )ج(: چون مى

انسان  سرعت»و « سرعت انسان اقتصادى»، «سرعت انسان اجتماعى»دد. تعريفى كه بايستى درست تعريف گر

؟ خالصه اينها راچگونوه در  «اجتماعى انسان سرعت»گوييد:  خواهيد معنا كنيد؟ يا مى آيا اينگونه مى« صنعتى

 كنيد؟  همديگر ضرب مى

 )س(: فعال  بنا نيست نسبت به اين بحث كه چرا سه دسته اوصاف داريم بحث كنيم. 

مطلوب   باشد آيا ايون  (: اوصاف توسعه، ساختار و كارآئى داريم ولى چرا اجتماعى، اقتصادى و صنعتى مى)ج

 نيز روشن شده است؟ 

دارد.  )س(: اصوال  اوصاف برونزا همواره نا ر به توسعه موضوع است اما اوصاف درونى بوه سواختار توجوه   

ه تصرف كارآئى است يعنى عامليت خودموضوع حال نسبت بين متغيرهاى درونى و بيرونى تعيين كننده نحو

 كنيم.  است. حاال اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بيرون خود صنعت را مالحظه مى

 جدول اوصاف صنعت « ساختار»بعنوان عناوين « انسان، ابزار و امكان»معرفى  - 3/1

 است؟ « انسان، ابزار و امكان»)ج(: آنگاه آيا ساختارش نيز : 



 ····························································································  333 

ايم كه نسبت بين اجتماعى،اقتصادى  ه درون توجه دارد. در اينجا ما چندان به جزميت نرسيده)س(: اين نيز ب

 ... -كه انسان، ابزار و امكان است  -با اوصاف ساختار  -كه اوصاف توسعه است  -و صنعتى 

 اند. در اينجا مربو  به ابزار نوشته شده« سرعت، دقت و تأثير»)ج(: امّا 

رسد معنا در اينجا بسيارعامتر  ك از انسان، ابزار و امكان سه وصف بيان شد. به نظر مى)س(: قبال  براى هر ي

 از معناى در آنجاست. 

 توانيد با همديگر عو  كنيد.  )ج(: اگر غر  شما صرف مفاهيم است، جاى همه اينها را مى

 )س(: نه، بدنبال مبدأ پيدايش منط ى آنها هستيم. 

گووئيم: صونعت وسويله تسوخير انسوان       احتمال داديم كه گفوتم چگونوه موى   مهندس دانشمند: از اين جهت 

ارائه كنويم.   برطبيعت است. لذا وصفى را كه براى ابزار بتوانيم ارائه كنيم بايستى براى خود صنعت نيز بتوانيم

به همين دليل گفته شد كه اگر سرعت، دقت و تأثير اوصاف ابزار هستند در يك مفهوم نيز سرعت، دقوت و  

 شود.  تواند اوصاف خود صنعت نيز باشد كه در ح ي ت در آن جايگاه مى أثير مىت

  صنعت جدول اوصاف« كارآئى»بعنوان عناوين « نيازهاى تكاملى، صنفى و فردى»معرفى  - 3/2

 )ج(: البته قابل توجيه است. آنگاه آن نيازهاى تكاملى را...

گر گفتيم. يعنى گفتيم كه اگر ما صونعت را بوه لحواظ    االسالم رضايى: آن را در تحت يك احتمال دي ت حج

توانيم بگوئيم اوصاف كوارآئى آن پاسوخگويى بوه نيازهواى تكواملى،       كنيم مى آثاراجتماعى داريم مالحظه مى

 فردى هم باشد.  صنفى و

جدول اوصاف بنابر محوريت جامعه يا خودصنعت در مطالعه « توسعه»بررسى دو احتمال در عناوين  - 3/3

  عتصن
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گووئيم:   بريم. حاالمى توان يك تغيير ديگر نيز داد، شما احتمال را نگاه كنيد. ما سطر وسط را باال مى )ج(: مى

انسان، ابزار و امكان، صنعت موضوعا ، موضوعات آن، اجتماعى، اقتصادى و صنعتى است. آثوارآنهم ارضواى   

شده اسوت   تأثير روى محيط، محيط گرفتهباشد. در اين صورت صنعت براى  نياز تكاملى، صنفى و فردى مى

گوذارد.آنگاه   و گفتيد موضوعات اثرگذارى آن، صنعت روى وضعيت اجتماعى اقتصوادى و صونعتى اثور موى    

درون خووود صوونعت را مالحظووه نكرديوود كووه سوورعت، دقووت و تووأثير اسووت. بلكووه صوونعت را گفتيوود كووه 

گوذارد. كوارى    اجتماع، اقتصاد و صنعت اثر مىانسان، ابزار و امكان است. موضوعاتى را كه روى  متغيرهايش

كندارضاى نياز است. حال اين ت سيم با ت سيمات شما چه تفاوتى دارد؟ در اينجا صنعت محور شد به  كه مى

 عبارت ديگرمتغير اصلى صنعت شد. تبعى آن وضعيت )اجتماعى، اقتصادى و صنعتى شد. 

 ايم.  )س(: يعنى ما تأثير صنعت بر جامعه را مالحظه كرده

)ج(: پس اين يك ديد است كه صنعت را نسبت به جامعوه محوور نگورش قورار بودهيم. اگور محوور قورار         

كند با اين مطلب كه صنعت را محور قرار ندهيم؟ بگوئيم صنعت در يك محيطى است كه  چه فرقى مى بدهيم

دهد. به عبوارت ديگور آيوا محويط صونعت       رهاى درونى و بيرونيش را تغيير مىگذارد و متغي آن محيطاثر مى

 چيست؟ آيا خودصنعت را براى توسعه تاريخى اصل قرار بدهيم يا خير بلكه جامعه را اصل قرار بدهيم؟ 

كوه   )س(: بر اساس مباحث انجام گرفته بايستى در اين نگرش جامعه اصل باشد نه خود صنعت، بودليل ايون  

گيورى   گفته شد بايستى صنعت در جامعه مورد مالحظه قورار گيورد و بايود نيازمنوديهاى ان والب در شوكل      

سويبهاى آن در ايون   اصل، قرار گيرد آنگاه بررسى شود كه صنعت چه م دار تطابق دارد و يوا نودارد آ   صنعت

 اندبنابراين از آنجا بود كه جامعه را اصل قرار داديم.  رابطه كدام

قورار   )ج(: بنابراين ت سيمات جامعه هم اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بوده است. آنگاه صونعت ذيول جامعوه   

 گرفت.  
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 )اوصاف كارآئى(  تبعنوان نسبت بين توسعه و ساختار صنع« نيازهاى تكاملى، صنفى و فردى»تبيين  - 3/4

خواهيم ببنيم رابطه بين صنعت و جامعه آيا سرعت، دقت و تأثير است يا نياز تكاملى، نيازصنفى و يا  حال مى

خواهود يوابراى    خواهد؟ يعنى آيا بوراى ارضوأ نيواز موى     نياز فردى است يعنى جامعه براى چه صنعت را مى

 خواهد؟  سرعت، دقت و تأثير مى

 ه صنعت براى ارضاى نياز مطلوب ما نيست. )س(: قبال  بحث شد ك

 حال اين ارتبا  براى چيست؟  ;)ج(: يعنى بيان شد صنعت عبارت است از ارتبا  انسان با جهان

 )س(: در رابطه با ارتبا  بحث سرعت، دقت و تأثير در اينجا بر پاسخگويى به نيازها م دم بود. 

است ايون   شود درست ال رفتن م ياس سرعت شناخته مى)ج(: بايستى توجه داشت اينكه توسعه صنعت به با

 دهد ولى نياز صنعت براى چيست؟  توسعه صنعت را نشان مى

 )س(: براى توسعه قدرت تسخير است. 

 گيرد!  )ج(: تسخير براى چه امرى صورت مى

 باشد.  )س(: تسخير براى پاسخگوئى به نيازها مى

قابل  شود كه درون صنعت ن ابزار، سرعت، دقت و تأثير مى)ج(: پس م ياس تسخير يعنى م ياس شناسايى اي

طرح است يعنى درون انسان، ابوزار و امكوان و لكون رابطوه انسوان، ابوزار و امكوان بوه اجتمواع، اقتصواد و           

 صنعت،سرعت، دقت و تأثير نيست. 

 )س(: چون سرعت، دقت و تأثير مربو  درون صنعت قرار دارد. 

ارآمدى صنعت را بنويسيد بايستى كارآمدى را نياز تكاملى، صنفى وفوردى  )ج(: پس اگر بخواهيد اوصاف ك

ارتبوا  صونعت بوه اجتمواع نيواز را       ;دهود  قرار دهيد. ارتبا  اجتماع به عوامل صنعت، نيواز را توسوعه موى   

 كند. ارضامى
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 « انسان، امكان و ابزار »بعنوان م ياسهاى سنجشى « سرعت، دقت و تأثير»معرفى  - 3/5

قورار   را بايستى جز م ياسهاى سنجشى انسان ابوزار و امكوان  « سرعت، دقت و تأثير»ر چنين فرضى، حال بناب

 داد. 

 مهندس دانشمند: در ابزار بدانيم نه انسان. 

گوردد   تواند ضرب بشود يعنى بايستى انسان به روحى، ذهنى و عينى ت سيم )ج(: در انسان، ابزار و امكان، مى

توانود ضورب صوورت گيورد      بو  به خودش ت سيم بشود بعد در درون آنها موى و امكان هم به ت سيمات مر

 وم ياس گرفته بشود. مثال  سرعت انت ال حساسيت روحى، سرعت انت ال ذهنى، سرعت و احساس عينى. 

تر انسان رابشناسويم از   خواهيم يك پله پائين )س(: باالتر از آن )انگيزش( نيز مطرح است يعنى اآلن چون مى

 ت اگر به ابزار تخصيص بدهيم، بهتر است. اين جه

شود. حال اگر چنوين چيوزى باشود بنوابراين      تا در درونش نوشته مى 9تايى كه داشتيم زير آن  9)ج(: يعنى 

 تواند كارآمدى صنعت قرار گيرد و نسبت به جامعه، اقتصاد وصنعت.  ارضاى نياز تكاملى، صنفى و فردى مى

 رجمه و مطالعه عناوين جدول اوصاف ن د و بررسى نحوه ضرب و ت - 4

آن  تووان  توان گفت اينها يكبار معنا شده و مى حال يك سئوال ديگرى مطرح است. قبل از طرح آن سئوال مى

طوور   معانى را بدست آورد. بعد آن معانى خالصه شده ابتدأ يك معنا براى هر يك از مفردات اصطالحات به

معنووا كووه در آن گنجانيووده شووود كووه غوور  از اجتموواعى،   مسووت ل و جوودا مشووروحا  آورده شووود بوودين 

كنيد تا بيشتر از يك  اقتصادى،صنعتى، انسان، ابزار و... چيست؟ بعد آنهايى را مشروحا  در آورديد خالصه مى

كنيم.  در اينجا بايستى متذكر شد كه كارآئى در اول، انسوان در   جمله نشودبعد جمله را با همديگر عطف مى

 توسعه در ستون نوشته بشود؟  جتماع را سوم قرار بدهيم. اوصافرديف دوم و ا

 االسالم رضايى: بله، چون اوصاف توسعه در سطر است. ت حج
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 )ج(: اگر در سطر نوشته بشود اينگونه خواهيد خواند: اجتماعى انسان نياز تكاملى. 

 )س(: درست است چون سير عناوين منط ى اينگونه است. 

 پيرامون نحوه تحليل و مطالعه عناوين جدول اوصاف  طرح سه احتمال - 4/1

خواهم سير روش خود را ترجمه كنيد. يك معنا اين است گفتوه شوود:نياز    )ج(: من هم موافق هستم ولى مى

انسوان   گويم: اجتماعى تكاملى انسان اجتماعى يا اقتصادى يا صنعتى. نياز تكاملى را در آخر قرار ميدهم و مى

گيرد  كرد يعنى نياز انسان در آخر قرارمى توان نياز تكاملى، اقتصاد انسان نياز تكاملى. يك معناى ديگر نيز مى

گويم: نياز اجتماعى انسان، نياز اجتماعى ابزار، نياز اجتماعى امكان. در اينجا نياز تكامل را باال واجتماعى  مى

 را در وسط قرار دادم. 

« جتمواعى ا»اگر بخواهد نياز تكاملى به صورت ساده نوشته شود: نياز شماره الف است )نياز اجتماعى انسان(

 را از پائين و از باال گرفتم و انسان را در آخر گذاشتم. در اينجا چه چيزى محور قرار گيرد؟ 

گيورد؟ در اينجوا ممكون اسوت اوصواف توسوعه        )س(: آيا مگر اوصاف توسوعه هموواره محوور قورار نموى     

 اشتباها انتخاب شده باشند. 

 ر و اوصاف كارآئى نيز پذيرفته شد. )ج(: اوصاف توسعه به عنوان محيط تمام بعد اوصاف ساختا

وبررسوى لووازم   « اليه مضاف و مضاف»يا « وصف و موصوف»مطالعه عناوين جدول اوصاف بصورت  - 4/2

 مفهومى هر كدام 

مهندس دانشمند: اگر اينگونه معنى كنيم اين چنين بايستى گفته شود: ارضاى نياز تكواملى انسوان درم يواس    

 ان در م ياس اقتصادى و ارضاى تكاملى انسان در محيط صنعتى. اجتماعى، ارضاى تكاملى انس

 اليه خوب است.  شود يعنى براى مضاف و مضاف )ج(: در اينجا اوصاف توسعه هم در ستون نوشته مى

 شود؟ )س(: يعنى آيا ارضاى نياز اصل مى
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 شود: در محيط  )ج(: نه، اجتماعى بودن و آن محيطى كه گفته مى

 كند. وصفى كيفيت اضافه پيدا مىاز نظر « در»)س(: 

 )ج(: من سيب شيرين نيست بلكه مثل كتاب من است.

 شود. )س(: يعنى در اينجا صحبت از انسان اجتماعى، انسان اقتصادى و انسان صنعتى مى

 گوئيد؟ كنيد يا به صورت وصف و موصوف مى )ج(: در اينجا آيا اضافه مى

 داريم.  عنى انسان اجتماعى، انسان اقتصادى و انسان صنعتى)س(: در اين صورت اخير وصف خواهد بود. ي

 است؟ « كتابت من»)ج(: اين ياى نسبت آيا مثل كسره در 

 شود. )س(: نه به عنوان يك وصف براى انسان تل ى مى

داشته باشد بلكه بايستى سه بعد باشد كه ايون سوه بُعدعبارتنود:    « ياى نسبت»االسالم رضايى: نبايستى  تحج

 اجتماع، اقتصاد و صنعت. 

نودارد   نبايستى ذكر گردد. امّا اشكالى« يا»توان ذكر كرد و نيز اجتماع را با  تكاملى نمى« يا»)ج(: پس نياز را با 

  كه گفته شود: اجتماع انسان تكامل

 شود ولى مفهوم اضافه ندارد.  مهندس دانشمند: البته كسره در هر دو بكار برده مى

شود. انسان در م ياس اجتمواع يوادر    )ج(: حاال اگر بخواهيم وصفى ذكر كنيم آنگاه اجتماعى بودن محور مى

 شود و نياز تكاملى هم نسبت به انسان يا در م ياس انسان؟ سطح اجتماع مالحظه مى

 الم رضايى: نسبت به انسان است.االس تحج

 شود؟  شود به چه معناست؟ آيا نسبت يعنى اضافه مى )ج(: وقتى نسبت گفته مى
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« سيب» را به« شيرين»در اينجا « سيب شيرين»)س(: در صفت و موصوف يك نحوه اضافه وجود دارد. مانند 

ضافه نسبت وجود داردمنتهوى  دهيم. پس هم در صفت و موصوف و هم در ا يا سيب را به شيرينى نسبت مى

 سنخ نسبت هر دو متفاوت است.

م ودم   )ج(: در صفت و موصوف، موصوف اصل است و وصف قائم به ذات موصوف است. نهايت موصوف

اى كوه   اليه اصل اسوت نهايوت از مضواف موؤخر اسوت. در اضوافه       اليه، مضاف است. امّا در مضاف و مضاف

رار داده است بدليل اينكه موصووف اسوت. اجتمواع انسوانى، اجتمواع      دراينجا وجود دارد، اجتماع را م دم ق

انسان،اجتماعى انسان. در اينجا ابتدأ صفت و موصوف در هر دو مالحظوه گوردد اجتمواعى انسوان، اجتمواع      

انسانى. مهندس دانشمند: در اينجا اجتماع انسانى صفت و موصوف است چون كيفيت اجتمواع را مشوخص   

 است.  كرده

خواهيد  اجتماعى انسان چگونه است؟ يك موضوع اجتماعى مربو  به انسان حال در اينجا شمامى)ج(: حال 

اليه باشد بايستى حتما گفتوه شوود:    محور قرار دهيد: اجتماعى، اقتصادى و صنعتى را. اگر در مضاف و مضاف

اجتمواعى. در   ى انسوان نياز انسان اجتماعى و در ستون هم نوشته بشود. نياز صنفى انسان اجتماعى. نياز فورد 

شود: اجتمواعى، اقتصوادى وصونعتى بعود در      باشد. در ستون نوشته مى اينجا روشن است كه جامعه اصل مى

نوشوته  « نيواز تكواملى، صونفى وفوردى    »شوند. در قسمت اول هوم   سطر دوم: انسان، ابزار و امكان نوشته مى

 انسان اجتماعى.  ى انسان اجتماعى و نياز فردىشود. در اين وصف نياز تكاملى انسان اجتماعى، نياز صنف مى

 )س(: يعنى سه نوع انسان است: يا انسان، اجتماعى يا انسان، اقتصادى و يا انسان، صنعتى است.

 )ج(: و سه دسته نياز وجود دارد.

 كنيم.  گيرد يا نياز است كه راجع به آن صحبت مى )س(: آنچه در اينجا اصل قرار مى

 در اينجا نيازها هستند.)ج(: اصال  موضوع 
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 )س(: آنگاه انسان كيفيتهاى مختلفى دارد. لذا با اين بيان ديگر اجتماع اصل نيستند.

در جدول اوصاف ولووازم مفهوومى   « توسعه، ساختار و كارآئى»بررسى دو احتمال در منزلت اوصاف  - 4/3

 آن  

توانودانجام   و مضاف اليوه( آن نيوز موى   گيرد. ضد )مضاف  )ج(: احسنت! يعنى نيازها اوصاف توسعه قرار مى

توان انجام داد يوا خير؟آيوا    شود حال آيا اين را مى شود، منزلت آن در ستون آورده مى بگيرد. وقتى وارونه مى

توان گفت كه هرگاه نيازها را اصل قورار بودهيم در صوفت و موصووف و هرگواه اوصواف توسوعه را در         مى

 توان به دو گونه بكار گرفت؟  گيرد؟ آيا نياز تكاملى را مى سطرببريم، يعنى كدام يك در سطر قرار

خوانودنش   االسالم رضائى: اگر نياز اصل بشود بايستى نياز در سطح اوصاف توسعه قرار گيرد و آنگواه  تحج

 نيز آسان خواهد بود: نيازهاى تكاملى انسان اجتماعى.

شوود   گويند توسعه نياز پيودامى  ر تكامل مىشود يعنى د )ج(: در اين صورت توسعه نياز در توسعه محور مى

اش، م ياس اجتماعى، اقتصادى وصنعتى  گوئيد ساختارش هم انسان، ابزار و امكان است. آنگاه كارآيى بعد مى

 است. 

 شود. مهندس دانشمند: پس ديگر صحبت از ارضأ نياز نمى

 گيرد؟  اصل قرار مىشود يا خود نياز  )ج(: احسنت! حاال در اينجا آيا ارضأ قرار داده مى

 آيد. االسالم رضايى: ارضأ همواره در كارآئى مى تحج

 كند، به تبعيت پيدايش نياز تكاملى، شود: نياز تكاملى، توسعه پيدا مى )ج(: بنابراين اگر نياز گفته مى

 گفوت:  تووان موى   كنود. حوال آيوا موى     كند و تبع توسعه انسان، جامعه توسوعه پيودا موى    انسان توسعه پيدا مى

 اختيار يعنى توسعه نياز، و بعد هم انسان و بعد هم جامعه است؟ توسعه

 )س(: بله. 
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 )ج(: ف ط يك كارى صورت گرفته كه نياز اوصاف توسعه شد و مورد قبول هم واقع شد. 

)س(: البته ممكون اسوت قسومت وسوط جودول عوو  بشوود. نيازهواى تكواملى اجتمواعى انسوان يعنوى             

 قرار گيرد.« صادى و صنعتىاجتماعى، اقت»ساختار،  جاى

گيورد؟ آنگواه در    )ج(: اين احتمال قبال  بيان شد كه آيا در تواريخ اوصواف سواختار صونعت اصول قورار موى       

صورت آيا محيط آن تاريخ است يا توسعه نياز؟ اگر بخواهيد صنعت را در تاريخ نگواه كنيود، آيوا حتموا       اين

ار دارد؟ مثال  اگر توسعه نيازى در هزار يوا پانصود سوال قبول     توسعه نياز)مراحل توسعه نياز( در آن باالتر قر

تووان نوشوت.    عوامل صنعتى و ذيل آن هم عوامل اجتماعى قرار دارند، نياز را در آن باال موى  داشتيد، ذيل آن

خواستيم بكنيم دارد، يعنوى   دهيم چه ربطى به كارى كه مى اين مطلبى را كه داريم انجام مى كنيم بعد دقت مى

توان ديد؟ اگر صنعت در جامعه باشد  توانيد ببينيد. حال آيا صنعت را در جامعه نيز مى مى ت را در تاريخصنع

اش هوم ارضوأ    تواند محيط آن نياز باشد. آنگواه كوارآئى   بايستى محيط آن اجتماع،اقتصاد و صنعت باشد. نمى

 شود. شود، رابطه بين ارضاى نيازمى مى

يوا تواريخ در    در محوريت جامعه« اليه جدول مضاف و مضاف»با « صافجدول او»ضرورت هماهنگى  - 4/4

 ارزيابى صنعت 

تووانيم   اليه بنويسيم آيوامى  يعنى فرق بين اينكه ما بخواهيم جدول اوصاف بنويسيم با جدول مضاف و مضاف

و  ر مضواف اين قرار بدهيم؟ در اينجا اگر نياز را در اوصاف توسعه قرار داديد در جدول اوصاف ببريد و اگو 

توانيود   گيرد. آنگاه صحيح است كه اين سئوال طورح شوود كوه آيوا موى      اليه كرديد در جامعه قرار مى مضاف

بنودى را جامعوه بنويسويد يوا هور دو       اوصاف را جدول توسعه تاريخى بنويسيد ولى جدول سرفصول  جدول

 موضوع باشد.  بايستى در يك
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تاى باالتر حتما صنعت را  27تايى درست كنيم. در جدول  27خواهيم در اينجا يك جدول  )س(: اينكه ما مى

 توانيم مالحظه كنيم. در تاريخ مى

 خواهيد صنعت را به وصف در جامعه مالحظه كنيد؟ )ج(: آيا در اينجا مى

 )س(: بله.

تووان بورايش وصوف مالحظوه كورد؟ يعنوى آيوا جامعوه را در منظور           )ج(: آيا مگر بدون تغيير در جامعه مى

 خواهيد بهينه كنيد. بهينه به معناى تغيير و توالى است.  بينيد يا در يك م طع؟ مى مى تاريخ

 )س(: مالحظه تغيير است. 

 )ج(: مالحظه تغيير بايستى چه خصلتى را داشته باشد؟

 )س(: بايستى حتما  تناسب جامعه را با اوصاف باالتر بتوان مالحظه كرد يعنى زمان در آن اصل است.

 منشأ تفاوت مطالعه صنعت در تاريخ ياجامعه « ارضأ نياز»يا « توسعه نياز»اصل قرار گرفتن  - 4/5

باشد ولى اگور خوود توسوعه نيازباشود      )ج(: حال در هر صورت اگر ارضاى نياز باشد، هنر صنعت، ارضأ مى

وانود در برابور   ت لزوما  هنر صنعت نيست. اگر نوشوتيم كوه توسوعه نيازهواى تكواملى، صونفى و فوردى، موى        

شود: نياز تكاملى انسان اجتماعى، يك م ياس هم بايد برايش  توسعه قرار گيرد كه در اين صورت مى اوصاف

 بگوئيد.

اوصواف   اى هست ولى ديگر در اينجا اوصاف توسعه صونعت نيسوت بلكوه    مهندس دانشمند: اوصاف توسعه

 توسعه يك چيز ديگرى است.

انسان، نياز تكاملى ابزار و نياز تكاملى امكان، آيا موضوعات نياز،موضوعات  )ج(: اگر گفته شود: نياز تكاملى

 كنيد؟  ساختار صنعت نيست؟ يعنى تكامل را از منظر صنعت نسبت به اجتماع نگاه نمى

 است.  )س(: البته نيازها را چند پله بايستى پائين آورده باشيم يعنى نياز روحى و فكرى نيست بلكه نياز عينى
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 نوشتيد. « سرعت، دقت و تأثير»)ج(: زيربخش انسان روحى، ذهنى، عينى و زيربخش ابزار، 

 )س(: ممكن است صنعت هيچ ن ش اصلى در توسعه نيازهاى روحى انسان نداشته باشد. 

 )ج(: و لكن نيازهاى تكاملى روحى بايستى صنعت مت ضاى خودش را بدهد.

 ايم.   از صنعتى است كه تا كنون مالحظه كردهتر  )س(: پس مفهوم صنعت در اينجا گسترده

 كنيم.  بينيم يعنى در ح ي ت بهينه صنعت را مالحظه مى )ج(: صنعت در تاريخ را مى

گوئيم بايسوتى صونعتى باشودكه     )س(: يعنى صنعتى كه بتواند پاسخگوى توسعه نيازهاى روحى را بدهد مى

 هيم.پاسخ اين را بدهد: مفهوم صنعت را داريم توسعه ميد

ارضاى آنها  )ج(: يعنى در اين مرحله از تكامل انسان اجتماعى چه نيازها روحى، ذهنى و عينى دارد؟ تا آنگاه

 را صنعت متكفل بشود. 

اصل قرار دادن بحث انواع نياز )تكاملى، صنفى و فردى( منشأ خروج از بحث صنعت وورود به بحث  - 4/6

 تكامل تاريخ 

كنويم.   توانيم روحى، ذهنى و عينى او را مالحظوه  : ما انسان را در چند منظر مىگويد جناب آقاى دانشمند مى

توان انسان را به عنوان متغير تاريخ ديدكه  توان از اين منظر به او نگاه كرد. مى يكى انسان صنعتى است كه مى

اشود. چراكوه انسوان    هرگاه نياز تكاملى گفته شد، انسان به عنوان متغير تاريخ است نه اينكه انسان صونعتى ب 

باشد و لوذا   درصنعت غير از انسان در تاريخ است. انسان هم در صنعت و هم در اقتصاد و هم در اجتماع مى

تواند براى همه موصوف هم قرار بگيرد. انسان در تاريخ لزوما  انسان در صونعت   شود، و مى اضافه مى به همه

توانيد مالحظه كنيد. ابزار در تاريخ را  ن در تاريخ را مىاست.مفهوم نياز را هم طورى مالحظه كرديد كه انسا

كنيد. اين غير از صنعت است به عبارت ديگر شما مفهوم انسان، ابزار و امكان را تحويل ميداديود   مى مالحظه

باشد. بعد هم محصول آن را اجتماع، اقتصاد  بعد نيازتكاملى را باالى آن گذاشتيد و اين حرف درستى هم مى
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شود و محصول اول، خوود جامعوه و محصوول دوم،     قرار داديد. در اينجا صنعت، محصول سوم مى و صنعت

شود. اين، نياز تكاملى در تاريخ شد و طبيعتا  انسان، ابوزار و امكوان    و محصول سوم صنعت مى اقتصاد جامعه

 بحث نيست. دهد. اين حتما  موضوع  دهدو آنها يك جامعه، اقتصاد و صنعت خاصى را مى خاصى را مى

 )س(: اين اوصاف صنعت نيست بلكه اوصاف يك چيز ديگرى است.

شود. البته صونعت در آنجايوك    )ج(: اوصاف تاريخ است. اگر بخواهيد توسعه تكامل تاريخ را ببينيد. اين مى

نوشته شود، ارضأ هنر صنعت است. پس بسيار تفاوت دارد بوين اينكوه   «ارضأ نياز»جاى خاصى هم دارد. امّا 

لمه ارضأ نياز حذف شود و گفته شود:نياز تكاملى و بين اينكه ارضأ نياز تكاملى گفته شود. بالفاصله وقتوى  ك

 برد. كلمه ارضأ حذف شد خود مفهوم نيازتكاملى آنرا در بحث تكامل تاريخ مى

كوم و زيواد گوردد.    « ارضوأ »اى بدست آمد و آن اينكوه وقتوى كلموه     پس بايستى توجه داشت كه يك نتيجه

 باشد.  برد كه صنعت بخشى بسيار كوچك از آن مى جدول را در پائين به باال مى يك

 « جامعه»و تفاوت آن با عنوان « اجتماعى»تبيين معناى  - 4/7

شوود.   موى  حال كه هنر صنعت ارضأ نياز است، انسان، ابزار و امكان هم وقتى كه در مفهوم صونعتى مالحظوه  

تعريفى  شوند تا به صورت وصف باشند؟ يعنى براى اجتماع چه يف مىاجتماع، اقتصاد و صنعت چگونه تعر

 كنيد؟ ايد؟ چه چيزى از اجتماع را داريد مالحظه مى دهيد؟ و آيا اصوال  اجتماع را تعريف كرده ارائه مى

االسالم رضايى: در اينجا در نظور داشوت از سوه بعود جامعوه )فرهنو ، سياسوت، اقتصواد( بوه بعود            تحج

 جه نمود.بايستى تو سوم

 )ج(: امّا شما اقتصاد )بعد سوم( را قسيم اجتماع قرار داديد. 



 ····························································································  333 

گيورد. اگور جامعوه     شود، در تمام اينهوا اصول قورار موى     )س(: آنچه كه بعنوان بُعد در آنجا در نظر گرفته مى

ار گرفت شود كه چه چيز از جامعه را؟ اگر مثال  اقتصاد جامعه در آنجا اصل قر قرار گرفته بعد سئوال مى اصل

 گيرد.  براى وصفهاى ديگر اصل قرار مى آنگاه

« فرهن ، سياسوت واقتصواد  »گوئيد آيا غر  شما همان جامعه است كه  مى« اجتماعى»)ج(: االن وقتى شما 

 دارد؟

 گوئيم.  )س(: چون مدل وصفى است و داريم وصف مى

 كنيد.  مى ما االن تأثيرش را مالحظهگوئيم. من يك كلمه را كم و زياد كردم كه ش )ج(: ما هم داريم وصف مى

 باشد. )س(: اينجا جامعه مورد نظر نيست، جامعه به عنوان طرف كلى است كه همه اينها در آن مى

 )ج(: در اينجا اجتماعى چيست؟

 گذاشتيم.  مهندس دانشمند: اينجا سطوح است. يعنى ما آن سه سطحى را كه قايل بوديم به عنوان وصف

 و  به جامعه هست كه به كلمه اجتماعى به آن توجه داريد نه خود جامعه. )ج(: يك چيزى مرب

رسود نظوام ارزشوى و گرايشوى      االسالم رضايى: در آنجا وقتى كه اجتماعى را آورديوم، بوه نظور موى     تحج

 بوده كه ما بيشتر توجه داشتيم. جامعه

 خواهد؟ )ج(: در اينجا اجتماعى چه چيزى مى

 ان نظام ارزشى جامعه نوشت.تو )س(: مثال  م ابل آن مى

 )ج(: ارزش انسان در نياز تكاملى، نياز تكاملى ارزش انسان يا ارزش انسان تكاملى؟ 

 خواهيم بگوئيم گرايشات انسان تكاملى.  )س(: مى

)ج(: اول بايستى توجه داشت كه اگر شما جمله را طوالنى كنيود ولوى صوحيح بگوئيود بهتور از ايون اسوت        

 حذف كنيد و صحيح نگوئيد.  كه
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 بعد بودن( آن  به دليل سطح بودن )نه« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى وصفى نبودن عناوين  - 4/8

تووانيم اجتمواعى، اقتصوادى وصونعتى      توسعه را نمى مهندس دانشمند: اشكال اين است كه ما اساسا  اوصاف

وصوف   توانند سه تواند سه وصف باشد براى اينكه اجتماع، اقتصاد و صنعت نمى بگوئيم چون اينها اصال  نمى

نوه   آوريم بنابراين جايگاهش جايگاه سوطوح اسوت   باشند، سه سطح متداخل بود كه ما از همان جا اين را مى

 ه وصف مانند انسان، ابزار، امكان و يا سرعت، دقت، تأثير نيست. اينكه جايگاه آن جايگا

االسالم رضايى: سه بعد يك چيز نيستند يعنوى وقتوى كوه اجتمواع را گورفتيم سوه دايوره كشويديم و          تحج

دايره بزرگتر است، اقتصاد در درون دايره كوچكتر و بعد صنعت در درون دايره كووچكتر بعودى قورار     گفتيم

 ه متداخل( داير دارد )سه

اسوت   گوئيد اوصاف ساختار است. ساختار معنايش اين است كه سه سطح )ج(: يعنى سه سطح شد يعنى مى

وقتى  يعنى سطح، محورى، تصرفى و تبعى صحيح است كه جناب آقاى دانشمند اين اشكال را مطرح كند كه

كنيود و   دول اوصاف خارجخواهيد ل ب وصف به آن بدهيد. اصال  از درون ج سطوح اسم سطح شد، چرا مى

از  گذاريد، خصولت وصوفى   اليه ببريد. وقتى كه چيزى را كه در جدول وصف مى در جدول مضاف و مضاف

آن بخواهيد اگر تعميم بدهيد و به يك نحوى بيان كنيد كه معناى وصفى بدهد تا بتواند بعد باشود يعنوى در   

 حضور داشته باشد و ب يه در آن حضور داشته باشد. ب يه

براى وصفى نموودن آن حوال مون يوك     « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»به « كارآئى»اضافه نمودن قيد  - 4/9

شوود يواخير؟ اگور گفتويم:      كنم تا ببينيم با اضافه شدن و كم شدن تغييرى پيدا موى  چيز كوچكى را اضافه مى

دم آنگاه اگرل ب نظام پيدا ساختارهاى اجتماعى، ساختارهاى اقتصادى و ساختار صنعتى و ل ب نظام به آن دا

درد اوصواف   كند اوال : آيا توضيحى براى اجتماعى، اقتصادى و صنعتى است يا خير؟ صرف نظر از اينكوه بوه  

 اليه بخورد. بخورد يا به درد مضاف و مضاف



 ····························································································  332 

 االسالم رضايى: مسلما  ساختارها تفاوت دارد. تحج

 تر است؟ شن)ج(: يعنى آيا از كلمه اجتماعى، اقتصادى و صنعتى رو

 )س(: بله، 

را  شود. ساختار يك كارآمدى دارد. اگر كارآئى اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بيواوريم، كوارآئى   )ج(: نظام مى

گويم. آيا كارآئى وصوف اسوت يوا ماننود سواختار، سوطح        جاى ساختار بگذارم. كارآئى را به لحاظ تأثير مى

تواند به عنوان يك  ه جا باشد يعنى كارآئى اجتماعى مىتواند در هم است؟كارآئى ل ب و اثر فصل است و مى

تووانم كوارآئى اجتمواعى،     گويم )اثر يعنوى وصوف( آيوا موى     بعدحضور داشته باشد يعنى دارم تأثيرش را مى

 اقتصادى وصنعتى بگذارم؟ 

 مهندس دانشمند: بله و كامال  هم مفهوم است.

 شأ.كنيد، وصف يعنى تأثير  )ج(: وقتى اثر را مالحظه مى

 كارآمدى صنعتى دارد. )س(: يك كارآمدى اجتماعى، ديگرى كارآمدى اقتصادى و آخرى

ها را عو  كرد و ازجدول وصوف   توان اضافه )ج(: اثر يعنى مالحظه نسبت يك شأ به شأ ديگر. حال آيا مى

ليوه  ا به ساختار برد دو از ساختار به وصف آورد يعنى گفت هرگاه خواستيم كه در جودول مضواف ومضواف   

مضواف و   نوه  -بياوريم بگوئيم: ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و صنعتى. هرگواه در جودول وصوف باشود     

توان چنين عمل كرد؟ در ايون صوورت كوارآئى اجتمواعى انسوان،در       كارآئى قرار دهيم حال مى -اليه  مضاف

ى امكوان در ارضواى   ارضاى نياز تكاملى، كارآئى اجتمواعى ابوزار در ارضوأ نيواز تكواملى، كوارآئى اجتمواع       

 توان اين چنين گفت؟ نيازتكاملى آيا مى

 شود. )س(: اصل ارضأ نياز مى

 كنيم؟ آيا نياز تكاملى را ياكارآئى؟  شود؟ چه چيزى را داريم مطالعه مى اليه مى )ج(: يعنى مضاف و مضاف
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 كنيم. االسالم رضايى: كارآئى )اثر( را داريم مالحظه مى تحج

 شود؟ مى )ج(: پس آيا جدول وصف

 )س(: بله. 

 )ج(: پس در اين صورت جدول تكميل شده است.

كونم ولوو وصوف اول و     )س(: يعنى اگر كارآئى را بواال قورار بودهيم، ديگور خوود كوارآئى را مالحظوه موى        

شود يعنى كارآئى اصل قرار  دومش را، وصف اول كارآئى، انسان و وصف دوم آن، نيازهاى تكاملى مى وصف

ى مالحظه شأ به لحاظ اثر است. حاال مالحظه شأ به لحاظ اثر به عنوان يك اسوتداللى كوه   است. كارآئ گرفته

شود وصفى است. چون كارآئى يا اثر اجتماعى گفته شود. شوما فرموديود اثور      در آن مالحظه نسبت مى چون

 شود. بدون مالحظه نسبت نمى اجتماعى

 ادى و صنعتى براى صنعت اى به بعد بودن سه وصف كارآئى اجتماعى، اقتص اشاره - 5

 توانند سه اثر به عنوان سه بُعد وجود داشته باشد.  )ج(: اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى مى

 )س(: سه بُعد كدام؟ 

)ج(: سه بعد اوصاف توسعه يا تغيير شما در انسان، ابزار و امكان در ارضاى نياز تكواملى، صونفى،اجتماعى.   

 بعد، سه بعد صنعت هستند؟  توان گفت اين سه آيا مى

 بعنوان نام جدول اوصاف صنعت « ارزيابى كارآيى صنعت در ارضأ نياز»معرفى  - 6

گفت:  توان به عبارت ديگر اگر انسان، ابزار، امكان را در يك باكس قرار دهيد و اسمش را صنعت بگذاريد مى

تكواملى.   صونعت در ارضواى نيازهواى   كارآمدى اجتماعى صنعت در ارضاى نياز تكاملى، كارآمدى اقتصادى 

كلوى   قرار دهيد و بگوئيد: كارآمدى صنعت در ارضاى نياز يعنى كوارآئى  -ها را نيز در يك باكس  حاال باالئى
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را در نظر بگيريد، در وسط هم صنعت را قورار دهيود و در قسومت پوايين هوم ارضواى نيواز فور  كنيود.          

 قرار دهيد.را در يك باكس « صنعت در ارضاى نياز كارآئى»

 شود. مهندس دانشمند: آنگاه اين، اسم كل جدول ما مى

 )ج(: بله، يعنى ارزيابى كارآئى صنعت در ارضاى نياز.

چوه؟   خواهيم مالحظه كنيم اين مطلب يعنوى  از اينجا يك گام باالتر اوصاف صنعت را براى ساماندهى آن مى

گوئيود: رابطوه بوين انسوان و امكوان را       موى اگر از شما سئوال شود كه مسئوليت صنعت چيست؟ در پاسوخ  

 كند )تسخير( يعنى كارآمدى ابزار يا صنعت در تسخير يا در ارضأ. مى معين

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 تشريح نحوه ترجمه و توصيف عناوين جدول اوصافعنوان جلسه: 

 33جلسه 

  فهرست مطالب

 2      م دمه

 2      الف: گزارش كلى از مباحث جلسه قبل

 3      ب: بيان دو سئوال نسبت به جدول اوصاف

 3      ن د و بررسى عناوين كارآيى در جدول اوصاف - 1

 3      تى و لزوم قرارگيرى آن بجاى نياز تكاملىبررسى معنا و مفهوم نياز دول - 1/1

 5     «نياز گروهى»و تفاوت آن با « نياز صنفى»بررسى معنا و مفهوم عنوان  - 1/2

 6     «تكاملى، صنفى و فردى»بجاى « عمومى، گروهى و فردى»طرح احتمال  - 1/3

 7      بررسى نحوه ترجمه عناوين جدول اوصاف و لوازم آن - 2

     به نگاه بيرونى يا درونى به كل« جامعه»و تفاوت بين آن با « اجتماعى»بررسى معنا و مفهوم عنوان  - 2/1

 9     انسان در ارضأ نياز« اثر اجتماعى»اى به تأثير مت ابل انسان و جامعه و توصيف  اشاره - 2/2

 11      امكان مطالعه عناوين جدول اوصاف بصورت وصفى و اضافه - 2/3

 13      سازى در مفاهيم سازى و اضافه اى به تفاوت وصف اشاره - 2/4

 14      تبيين لوازم ترجمه عناوين جدول اوصاف بصورت وصفى يا اضافه - 2/5
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 و عنواوين كوارآيى بوه   «  رفيوت، جهوت و عامليوت   »ن د و بررسى امكان ترجمه عناوين توسوعه بوه    - 2/6

 15      در جدول اوصاف« هماهنگى، وسيله و زمينه»

 17      اى به ترجمه و توصيف در جدول اوصاف اشاره - 3

 17      توصيف اثر اقتصادى بر انسان بعنوان يكدسته از عناوين جدول اوصاف - 3/1

 18     سطر )عبارت( 27گانه جدول اوصاف در  27ضرورت ترجمه عناوين  - 3/2

 19     ابزار بر« اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى توصيف  - 3/3

 21     «اثر اجتماعى بر امكان»اى به توصيف  اشاره - 3/4

 21     «انسان، ابزار و امكان»بررسى توصيف اثر اقتصادى بر  - 3/5

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تو مجرى طرح : حج مدير - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1379/14/12تاريخ جلسه: 

 42شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 : آقاى رضوانى پياده كننده و ويراستار

 نژاد   عنوانگذار: آقاى حسين

  االسالم رضائى تكنترل نهائى :حج

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1379/6/11تاريخ تنظيم : 

 1379/6/16تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

 م دمه 

 الف: گزارش كلى از مباحث جلسه قبل 

است. «توسعه، ساختار و كارآئى»رضايى: در رابطه با تنظيم مدل اوصاف، بحث درباره اوصاف االسالم  تحج

اوصاف  در مورد عناوين داخلى جدول اوصاف چندين احتمال مطرح گرديد. در آخرين بررسى چنين شد كه

شوود و لوذااثر    توسعه به اثر تعريف گردد چرا كه بنا شد صنعت در جامعه مالحظه شود. بنابراين اثر، بُعد مى

 اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى سه بُعداند.

 توانند با هم تركيب شده و سه بعد از يك منتجه گردند. االسالم والمسلمين حسينى: سه اثراند و مى تحج

 )س(: كه آن منتجه، كارآمدى يا ميزان تأثير صنعت در جامعه است. 

 )ج(: و يا تأثير صنعت در جريان تكامل است.

را به عنوان خود صنعت )درون صنعت(مالحظه « انسان، ابزار و امكان»توان سه وصف ساختارى  )س(: و مى

نيواز   توان درون اجتماع و هم درون اقتصاد ديد. سپس بحوث ارضواى   نمود. بُعد وقتى تعميم داده شد هم مى

 مطرح شد. 

 ب: بيان دو سئوال نسبت به جدول اوصاف 

 

اجتماعى، »بيان گرديد ولى بايستى ارضاى نياز« تكاملى، صنفى و فردى»در سه سطح  هر چند قبال  ارضأ نياز

 گفته شود. « صنفى و فردى

 گفته شود چه تفاوتى دارد؟ « فردى»و « اجتماعى»گفته شود با وقتى كه « تكاملى»)ج(: وقتى 
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 هم عر  نيستند. « تكاملى، صنفى، فردى»)س(: 

نسبى  كه بايستى مطرح گردد: بعد از اينكه در عناوين جدول يك هماهنگى رسد تا اينجا دو سئوال به نظر مى

ارزيابى » مالحظه شد، نياز است تا در مورد جدول يك توصيف كاملترى ارائه شود. فعال  جدول تحت عنوان

بور  شود. البته بنا بود جدول در جامعه مالحظه گردد يعنى تأثيرجامعوه   ياد مى« كارآئى صنعت در ارضا و نياز

 صنعت و تأثير صنعت بر جامعه بررسى شود. 

سئوال ديگر اين است. چون قبال  دو عنوان بيان گرديد يعنى در ستون )يا كارآئى( جدول اوصواف ارضوأنياز   

گفتوه  «اجتمواعى »، «فردى»، عنوان اجتماعى را نيز بيان فرموديد. يعنى بجاى «تكاملى و صنفى»عالوه بر بيان 

 شده است. 

 ررسى عناوين كارآيى در جدول اوصاف ن د و ب - 1

« نيازتكواملى »گفته شود آنگاه اينها رويهم « سازمانى، صنفى، فردى»)ج(: اگر تكاملى حذف شود و بجاى آن 

 دهد.  را تحويل مى

 شود؟  )س(: آيا اجتماعى گفته نمى

 شود كه منظور همان دولت است نه جامعه.  گفته مى« سازمانى»)ج(: خير، بلكه 

 نوشته شود اشكالى ايجاد خواهد شد؟ « دولت»آيا اگر )س(: 

نسوبت   شود. صونف  كه مربو  به جامعه است بحث مى« سازمانى»)ج(: اشكالى ندارد. البته در اينجا در مورد 

 باشد.  به جامعه بخش كوچكتر است و فرد هم زيربخش مى

 از تكاملى بررسى معنا و مفهوم نياز دولتى و لزوم قرارگيرى آن بجاى ني - 1/1
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« دولتى، صنفى وفردى»رسد كه اگر با ياى نسبت  ؟ به نظر مى«دولت»نوشته شود يا « نيازهاى دولتى»حال آيا 

سوه    دهند، يعنى كارآئى اين جامعه را تحويل مى« نيازهاى تكاملى»نوشته شود، بهتر است كه اين سه رويهم 

 توصيف گردد. « دولتىنياز »شود. منتهى بايستى  رويهم ارضأ نياز تكاملى مى

دارد، «هاى جارى هزينه»شود دولت در انجام خدماتش نسبت به مردم يك نيازمنديهايى بنام  وقتى كه گفته مى

كنيد؟ دولت يك نيازهايى دارد، بايستى توسعه نيروى انسوانى متناسوب بواآن     در مورد آن چگونه برخورد مى

ديريت داشته باشود و توسوعه يوك م ودوراتى را الزم     صورت گيرد و توسعه ابزار خاصى را بايستى براى م

 دارد.

 باشد؟  بنابراين بايستى دقت كرد كه اوال  آيا دولت به عنوان يك سيستم خدماتى براى كل مى

بيان شد كه دولت شامل رهبرى،هيئت « ارتباطات و مخابرات»مهندس دانشمند: در تعاريف مربو  به مبحث 

 شد.  ادارات مى وزيران، مجلس و كليه نهادها و

است.  كنند يعنى سازمانى براى كل جامعه )ج(: كه مجموعه اينها خدماتى سازمانى را براى كل جامعه ارائه مى

بلكوه   است كه در اينجا سازمان مخصوص يك قشور نيسوت  « خدمات سازمانى براى عموم»بمعناى « دولتى»

 براى عموم و يك ملت است يعنى سازمانى كه متصدى و ايف براى كل ملت است. 

 تر است.  گفته شود، مناسب« ملّى»س(: بجاى دولتى، )

اسوت   گفته شود. حال جاى طرح اين سوئوال « نيازهاى فردى»و « نيازهاى صنفى»، «نيازهاى ملى»)ج(: يعنى 

 كه آيا نياز صنفى داخل در نياز ملّى نيست؟ 

ى كوه  شوود بخوش خاصو    شوود، ديگور گفتوه نموى     به عبارت ديگر وقتى كوه اسوم وحودت كول آورده موى     

گووئيم، بوه عنووان مثوال در وزارت صونايع       مى« دولت»مديريت براى عموم را به عهده دارد. وقتى  مسئوليت

يك دسته )صنايع( خدمت بدهند كه لزوما  همه آنها دولتى نيستند. در م ابول يوك كارهوايى را     خواهند به مى
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اعوم از   -كارهواى فرهنگوى هسوتند     دهند كه با كارهاى آقايانى كه مشغول )صنف( انجام مى صاحبان صنايع

گيرند همانطور كوه نيازهواى فوردى جوز      قرار مى« ملى»همه اينها در  ;فرق دارد -بخش خصوصى ياتعاونى 

باشد  كه سيستم خدمتگزارى به عموم مى -زنيد  تخصيص مى« دولت»نيازهاى ملت قرار دارد. امّاوقتى كه به 

بينيد يا نيازهاى ملت را كه بوسيله دولوت اداره   خود دولت را مى نيست آيا نيازهاى با نياز كل ملت مساوى -

 شوند؟  مى

اش مالحظه كنيد حتما  نيازهاى ملى نيست. آنگاه درنظور   اگر نيازهاى خود دولت را به عنوان نيازهاى درونى

ن هوم  شوا  مردم اين است كه نيازهاى فرديشان حل بشوند و ضمنا  در نظرشان اين باشد كه نيازهواى دولتوى  

يعنى وقتى بانك مركزى نتواند كارش را به خوبى انجام بدهد و ناقص كواركردنش احيانوا  بودليل     ;شوند حل

كامپيوتر باشد، من به عنوان يك فرد حاضر باشم كه كامپيوتر نداشته باشم ولى بانك مركزى كامپيوتر  نداشتن

 كنيد؟  . حال در اينجا چگونه برخورد مىبه عبارت ديگر تأثير نياز دولت را بر خودم بدانم ;باشد داشته

 « نياز گروهى»و تفاوت آن با « نياز صنفى»بررسى معنا و مفهوم عنوان  - 1/2

م ابول   مطرح شد، در آنجا وحدت كول « المللى و جهانى ملى، بين»االسالم رضايى: در ت سيمات قبلى  تحج

 شوند.  مطرح مى« و سازمانى نيازهاى فردى، صنفى»بيرون خودش بود ولى در ت سيمات كنونى 

 چه تفاوتى دارد؟ « صنف»با « گروه»)ج(: 

 شد نه م ابل صنف در آنجا گروهى م ابل عمومى بود.  م ابل سازمان مطرح مى« گروه»)س(: 

)ج(: آيا بهتر نيست كه گروه از موضوع خاص خوارج شوده و بوه دسوته خاصوى ذكور گوردد؟ موثال  گفتوه          

بندى برگردد كه از قبيل موضوعات  ن و... يعنى گروه به يك ويژگيهايى در دستهشود:گروه جوانان، گروه زنا

وران و... در  كار نيست.مثال  صنف از قبيل موضوعات كار است مانند صنف ب ال، صنف عطار، صونف پيشوه  

شود و اگر موضوعش  ناميده مى« صنف»صنف موضوع كار است. يعنى اگر موضوع كار پيدا كرد،  هر صورت
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نيست بلكه خود اشخاص است مثل اينكه خود جوانان يك گروه سنى خاص هستند و زنان يوك   و فعلكار 

 شوند.  باشند، آنگاه اينها بگونه ديگر مالحظه مى خاصى ديگر مى جنسيت

، در موورد كوارگران   «كوارگران »البته اگر صنف آن در عام باشد كه در تعريوف صونفى خواص نگنجود مثول      

گويم: بوه   گويند: داخل در عموم اصناف هستند؟ مى دهند؟ در پاسخ مى رى را انجام مىكنيد: چه كا مى سئوال

سوازان   وران و هم جز در و پنجوره  گويند: يعنى هم جز پيشه معناست كه در عموم اصناف قرار دارند؟ مى چه

يوك  كننود، در   و...هستند. به عبارت ديگر عامتر از يك دسته خاصى هسوتند كوه در يوك موضووع كوار موى      

شوند يعنى ويژگى گروه مربو  به جايى است كوه هور چنود دسوته بنودى و ت سويمات        شناخته نمى موضوع

تواند باشد كه  شود. حال آيا اطالقش يك اطالق منط ى مى اجتماعى هستندولى اصناف مختلفى را شامل نمى

را شوامل شوود و يوا    كار باشد تا صنف بگوئيم يا فراتر از يك موضووع، چنودين موضووع     بگوئيم يا موضوع

 ويژگى به اعتبار اشخاص ودسته باشد؟ 

 وجود ندارد. « صنف زنان»يا « صنف جوان»مهندس دانشمند: در لغت نيز 

 گفت. « گروه زنان»توان  )ج(: ولى مى

تواند صنف را نيوز شوامل گوردد. يعنوى صونف يوك ويژگوى كوارى          )س(: گروه، لغت عامترى است كه مى

 رابطه دارد.  ولى بهرحال با گروه است

اى صورت نگرفتوه باشود توا تفكيوك بشوود، امكوان خلوط شودن آنهوا           )ج(: به هر حال اگر تعاريف بگونه

وجوددارد. هر چند كه در اينجا سازمان و يا دولت گفته شد ولى يك دستگاه خدماتى نسوبت بوه مجموعوه    

نيازهواى درون   - 1انود:   دو گونوه است. حاالاينها يك نيازهايى در راستاى ارائه خدمت دارنود. ايون نيازهوا    

سازى رفتار ديگران هستند. اين  نيازهايى كه مربو  به هماهن  - 2باشند.  خودشان مى سازمانى كه م دورات
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كند يا قانون براى عموم و رفتار ح وقى رابطه مردم با يكديگر اسوت و برناموه هوم     دستگاه با قوانين، كارمى

 امعه را هماهن  كنند.براى يك كارهايى است تابتوانند ج

 « تكاملى، صنفى و فردى»بجاى « عمومى، گروهى و فردى»طرح احتمال  - 1/3

 ارجحيت دارد. « ملّى»گفته شود، از گفتن عنوان « ارضاى نيازهاى دولتى، صنفى و فردى»حال اگر 

كوه   بود امّا اكنوون االسالم رضايى: بدليل اينكه در آنجا موضوع اصلى اجتماع )تأثير صنعت بر اجتماع(  تحج

 خواهيم در ارضأ نياز بحث كنيم، خود اجتماع داراى چند سطح است؟  مى

 شود.  اش اجتماع يا تكامل مى )ج(: مجموعه

 )س(: اگر تكامل گفته شود، از موضوع يك فراتر قدم گذاشته شده است. 

 )ج(: در قسمت باالى ستون كارآئى در ارضأ نيازهاى اجتماعى قرار دارد. 

 قرار دارند. « سازمان، صنف و فرد»: در درون اجتماع، )س(

اسوت  « سوازمانى »تور از   قورار داده شوود، روشون   « دولتوى »گويود: اگور    )ج(: اينكه جناب آقاى دانشمند موى 

 سازمان اطالق دارد.  چون

)س(: اين، اشكال دارد به اين بيان همانطور كه صنف نا ر به شغل است دولت هم نا ر است. چوون موادر   

 باشند.  گفتيم، همه اينها نا ر به شغل مى مى« دولتى، صنفى و خصوصى»آنچنانى 

 تواند شامل بشود.  نوشته شود، گروهى، تعاونى را نيز مى« دولتى، گروهى و فردى»)ج(: اگر 

)س(: اگر نا ر به شغل و كار نباشد، نبايستى دولتى، صنفى و خصوصوى انتخواب شوود. امّوا اگور بخواهود       

ى كه مد نظر شما است نا ر باشد بايستى باال، عمومى و وسط، گروهى و پوائين، فوردى قورار داده    عموميت به

 «. عمومى، گروهى و فردى»شود وبگوئيم: 
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)ج(: مفهومى دولتى اين است كه دولت مسئول حفوظ منوافع عموومى اسوت. گروهوى هوم اعوم از صونف         

 ت. قرار گرف« عمومى، گروهى و فردى»باشد. پس  وتعاونيها مى

 - 2اثور اجتمواعى    - 1گوردد:   )س(: حال اين سئول مطرح است كه سه اثر به عنوان سه بلوك مالحظه موى 

اثر صنعتى كه صنعت در بلووك آخور مالحظوه شوده اسوت. امّوا آيوا آن خصوصويتى )اثور           - 3اثراقتصادى 

 خواهيم از صنعت مالحظه كنيم ربط مست يمى به صنعت ندارد؟ صنعت( كه مى اجتماعى

 بررسى نحوه ترجمه عناوين جدول اوصاف و لوازم آن  - 2

 به نگاه بيرونى يادرونى به كل « جامعه»و تفاوت بين آن با « اجتماعى»بررسى معنا و مفهوم عنوان  - 2/1

در  توانيد در مدل اوصاف همه اينها را به خوبى وصف كنيد، به اين بيوان: اثور اجتمواعى انسوان     )ج(: فعال  مى

ز عمومى، اثر اجتماعى انسان در ارضاى گروهى و ارضواى نيواز فوردى، اثور اجتمواعى ابوزار و...       ارضاى نيا

 شود يعنى چه؟ اثر انسان در ارضأ نيازها چيست؟  انسان ذكر مى وقتى

)س(: ما در اينجا به دنبال هر اثرى نيستيم بلكوه اثور خاصوى موورد نظور ماسوت. در جلسوه قبول نيوز ايون           

شد كه  بندى مدنظر بوده است؟ در آنجا مطرح مى خصوصيتى از اجتماع در اين طب ه مطرح شد كه چه سئوال

شود. حال بايستى دقت  به و  هور ان الب اسالمى، اين امر منشأ يك نيازمندى جديدى در جامعه مى با توجه

ه يوك نظوام   تواند اين نوع نيازمنديها را پاسخ گويد؟ يوا بوالعكس بنوابر اينكو     صنعت به چه ميزان مى كرد كه

تواند بر روى صنعت بگذارد تا صنعت تغييور كنود؟ يوك وقتوى تغييور       شده حاال چه تأثيرى مى ارزشى حاكم

گوئيم صنعت نيز در آن تغيير مالحظه گوردد و گواهى هوم بوالعكس گفتوه       دهيم و مى جامعه را اصل قرارمى

مورد نظر ما بوده است بيشتر به نظام  گذارد؟ اثر اجتماعى كه تأثيرى بر صنعت مى شود كه تغيير جامعه چه مى

خواهد يعنى اثر اجتماعى  يعنى مردم كارآمدى جديدى را از دين مى ;ايم دقت داشته گرايشى و ارزشى جامعه

 تر خواهد شد.  مطلب روشن بشود، تعريف دو بخش ديگر واضح چه بوده است؟ اگر اين
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ثور اجتمواعى آن را گفوت؟ اصوال  اجتمواع چيسوت؟       )ج(: حاال رابطه بين انسان و اجتماع چيست تا بتووان ا 

 آيااجتماع همان جامعه است؟ 

گفتويم اجتمواع بوا جامعوه فورق دارد لوذا جامعوه را بوه عنووان           گذاشتيم و مى )س(: قبال  بين آنها تفاوت مى

كنيم ولى در مورد اجتماع چنوين نيسوت. جامعوه داراى ابعوادى از جملوه ابعواد        وحدت كل مالحظه مى يك

ى،فرهنگى و اقتصادى است ولى دايره اجتماع، دايره محودودترى اسوت. جمعوى كوه در جامعوه گفتوه       سياس

رود. البته امكان دارد كه مفهوم متنوا ر   شود غير ازجمع بمعناى وحدت كل است كه در جامعه به كار مى مى

غير از محودوده اثور    گوئيم محدوده اثر اجتماع شود كه جامعه همان اجتماع است ولى مى داشته باشد و گفته

 گيرد و در مجموعه قابل لحاظ است.  درون جامعه قرار مى جامعه است و اجتماع

 كنيد.  )ج(: به عبارت ديگر اجتماع را به گروه و يا جامعه خاص تعريف مى

 توانند درون يك جامعه قرار گيرند. )س(: مثال  بگوئيم چندين اجتماع خاص داريم كه مى

 باشد؟ شما از اثر اجتماعى همين بخشهاى خاص بوده و يا اثر جامعه مى )ج(: آنگاه آيا غر 

 در يك وحدت كل... « اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى»خواستيم بگوئيم  )س(: اتفاقا  مى

گذارنود يوا يوك دسوته، يوك قشور چوه         )ج(: به عبارت ديگر كليه اقشار جامعه روى اقتصاد چه اثورى موى  

 گذارند؟  مى اثرى

كنيم،  مى را مالحظه« اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى»خواستم بگويم كه وقتى ما  )س(: قبل از اين مى

 گيرد.  دهيم كه در دل جامعه قرار مى اين را به عنوان بعدى از جامعه قرار مى

چوه   ببينيود كوه  خواهيد يك قشر را نسبت به اقتصاد و صنعت روى هم در جامعه  )ج(: اشكالى ندارد. آيا مى

 نسبتى دارند يا عموم اقشار را؟ 

 )س(: آنچه كه مدّ نظر ما بود اين است كه اجتماع را به عنوان دايره بزرگ فر  كرديم. 
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 چه فرقى دارد؟ « جامعه»با « كليه اقشار»)ج(: و دايره بزرگ به معناى كليه اقشار است. حال 

 برابر نيستند. « كليه اقشار»با « جامعه»)س(: 

بوين   شوند. يعنى اگر همه اجتماعات را با رابطوه  هندس دانشمند: اگر توام با ربطشان مالحظه كنيم، برابر مىم

شود كه همان جامعه است و لذا بستگى به نحووه نگواه موا بوه مسوئله       آنها مالحظه كنيم يك وحدت كل مى

 . دارد.به همين جهت از ديد ما اثر اجتماعى، در ح ي ت همان اثر جامعه است

بوه   توانيم برابر اقتصاد بگذاريم؟ يا اينكه جامعه را تفكيك كرده و سپس )ج(: اگر جامعه را قرار بدهيم آيا مى

 گيريد؟  صورت كمّى از آن فاكتور مى

 )س(: اقتصاد يكى از ابعاد جامعه است. 

 هستند.  يك جامعه )ج(: بنابراين بايد اجتماعى را مربو  به اجتماعات گوناگون دانست كه مجموعه آنها در

 بينيم؟ )س(: آيا با توجه به مفهوم اجتماعى، مفهوم جامعه را در لغت مى

 )ج(: بهرحال نسبت به آن يك فرضى هست تا ببينيم پس از بحث چه بدست خواهد آمد. 

آقوواى عليپووور: شووايد بتوووان نووام گروهووى از مووردم را كووه وصووف اجتموواعى در مووورد آنهووا مصووداق دارد، 

توان گفت جامعه آمريكا، جامعه ايران. اينكه عنوان جامعوه را مخصوصوا     شت. مثال  به آسانى مىگذا«اجتماع»

بريم يعنى يك تجلّى عينى از يك گروهى كه وصف اجتماعى دارند و اجتمواع بيشوتر    در مورد آنهابه كار مى

 توان اشاره موضوعى كرد. كند امّا به جامعه مى پيدا مى حالت توصيف

توانيدابتدائا   كنيد نمى كنم مبنى بر اينكه وقتى وحدت كل را كه نگاه مى سئوال ديگرى طرح مى )ج(: حاال من

كه  در درون آن بيائيد و آن را برابر بيرونش قرار دهيد. مثال  گفته شود: جامعه ايران برابر جامعه اروپا. يا وقتى

گوئيود: جامعوه    تمودن را نگواه كنيود، موى    خواهيد سوير   كنيد هنگاميكه مى دو مرحله از تاريخ را مالحظه مى

خواهيود ناهنجاريهواى درونوى آن را بگوئيود تحوت       باستان، جامعه ايران متمودن. ولوى وقتوى كوه موى      ايران
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يعنى گردش عمليات در بخشهاى درونى جامعه، ل وب اجتمواعى    ;كنيد ناهنجاريهاى اجتماعى ذكر مى عنوان

كنيد ولى اگر كلّ آنها را بوا يواى نسوبت بوه      را به يك قشر تلّ ى مىكند. البته اجتماع )و نه اجتماعى(  پيدامى

است ولى اگر به صورت جمع كيفوى آورديود، رانودمان    « اجتماعى»جمع كمّى )و نه كيفى( آورديد،  صورت

است. وقتى كه جامعه ايران برابور جامعوه اروپوا    « جامعه»يك منتجه ويك وحدت خواهد بود كه به اين معنا 

بينيم. ولوى وقتوى يوك     كنيم و اصال  درون آنرا نمى ،معنايش اين است كه كل وحدت را نگاه مىشود گفته مى

گوئيم اجتماعى )همه اجتماعات( در اين فر  به صورت كمّوى درون يوك    بينيم،هنگاميكه مى اجتماع را مى

 كنيم.  جامعه نگاه مى

 انسان در ارضأ نياز « جتماعىاثر ا»اى به تأثير مت ابل انسان و جامعه و توصيف  اشاره - 2/2

)ج(: حال بايستى بررسى گردد كه اثر اجتماع بر انسان و اثر انسان بر اجتماع چيست تا بعدا  بگوئيم درارضوأ  

چيسوت؟در اينجوا   « اثور اجتمواعى انسوان   »شود؟ از انسان چه تعريفى داريد تا بگويم  نياز تكاملى چگونه مى

اختيوارش   گوردد. اصووال  انسوان بوه قودرت      شود و بعد طرح و تعديل مى ىابتدائا  تعريفى از انسان پيشنهاد م

تواند در نظوام نيازمنوديهايعنى    شود. چون انسان، اختيار تصرّفى دارد اراده او مى )اختيار تصرفى( تعريف مى

احسوواس نيوواز و ارضووايش حضووور داشووته باشوود. بووه عبووارت ديگوور در تعريووف حسّاسوويتهايش بووه هوور   

كند. انسان به يك نسبتى متصرف است و چون متصرف است با ايون فورق دارد و بنوا بوه     سازماندهى  نسبتى

 تعريف شما بادستگاه محوريش نيز فرق دارد.

چنوين   تواند گمانه بزند. هم انسان همانطور كه در اخالقش متصرّف است، در فكرش نيز متصرّف است و مى

توان انسان را به همين سوادگى معنوا كورد. حوال آيوا       مىانسان در عمل خودش نيز متصرّف است. پس فعال  

كند و در بستر خودمفهوم اخالق را  توان گفت اجتماع هم بر انسان اثر دارد؟ چون انسان بستر درست مى مى

شوود   مواجه موى  بندد. وقتى اين طرح با شكست سازد. يك ژاپنى براى فروش كااليى، با ايران قرار داد مى مى
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گويد كه  بخشد و چه بسا ممكن است اعدام نيز كند. جامعه حتما  به اومى ودش را هرگز نمىآن فرد ژاپنى خ

انسانى است كه يك غيرت خاصّ دارد. اين غيرت به شكل ديگرى در امور جنسى نيز وجود دارد.آنطور كه 

بورد. در   موى  شنود كه دخترش دوست پسر دارد سر دخترش را كنار باغچه كنند يك اهوازى وقتى مى ن ل مى

اينجا نبايستى اين چنين تصور شود كه كشتن دختر براى پدر آسان است بلكه مثول ايون اسوت كوه خوودرا      

شونود كوه مطلبوى خوالف      وقتى موى  هللا آيد. يا يك مجاهد فى سبيل كند چون واقعا  بر او فشار مى انتحار مى

 دهد. واقع شده خود را در معر  انتحار قرار مى اسالم

هواى   رت و اخوالق توابعى از اراده انسوان در نظوام حّساسويتهاى انسوان اسوت كوه بگونوه         به هور حوال غيو   

آميوز بوودن    شود. مثال  يك فرد ژاپنى هويّت خود را در پياده شدن تكنولووژى و موف يوت   مشاهده مى مختلف

ه بخشود. اينگونو   بيند و در صورتى كه مواجه با شكست شود، هرگز خوودش را نموى   قراردادش باديگران مى

برخورد مادى محض است. قرارداد، پتروشيمى ايران يك قرارداد اقتصادى است و نه يك مسأله  برخورد يك

نبايد بد نام شود و احيانا  « ژاپن»گويد ژاپن نبايد در اقتصاد شكست بخورد. عنوان  ولى مى ;ناموسى وآرمانى

ار چه نوع اعتبارى است؟ منظوور از اعتبوار،   قرارداد مربو  به يك ژاپنى اعتبارى ندارد. اين اعتب گفته شود كه

است. بخاطر يك موضوع كوچك حاضر است خودش را فدا كند. و احيانا  هم كسى به خاطر  كارآمدى مادّى

خورد آنگاه  بندد و در آن شكست مى كند. گاهى كسى قراردادى را مى اين كارش كسى اورا به قتل متهم نمى

شود بلكه چندين دليل كارشناسوى   . امّا يك فرد ديگرى فورا  پناهنده نمىشود پناهنده مى به يك كشور ديگرى

گويود مون عضوو سوازمان بوودم لوذا        اندازد. و موى  كند و بر عهده كارشناسان مى ارائه مى بخاطر اين شكست

 مسئوليت آن به يك نسبتى برعهده من است، اما ب يه مسئوليتها بر عهده ديگران است. 

اسوت  « قووم »تعريف كنيم و مليّت نيز در شوكل كوچوك آن   « مليّت»در امور مادى به  را« غيرت»ولى اينكه 

گويد كه كلمه توحيد در معر   گراى الهى هم مى شود، يك آرمان وقوم تا خانواده و هويت فرد را شامل مى
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امعوه  ترين امر نسبت به ارزشها در معر  خطر قرار دارد. اثر انسوان بور ج   خطراست يعنى زيربنا و محورى

 اثر جامعه بر انسان چيست؟ است. حال

 االسالم رضايى: آيا جامعه همان اجتماع است؟ تحج

 )ج(: آيا اين اثر جامعه بر انسان بود يا اثر انسان بر جامعه؟

)س(: بنا شد كه جامعه براى انسان محيط پرورشى باشد. يعنى متغير اصولى در حركوت انسوان خودجامعوه     

 است.

گونه  نظام ارزشى جامعه يك بافت حساسيت و اخالقى را به وجود آورده كه منشأ يك )ج(: به عبارت ديگر

عمومى، »تواند در ارضأ نياز حركت شده است. پس اين يك نوع اثر اجتماعى بر انسان است. حال آيا اين مى

 اثر داشته باشد؟« گروهى و فردى

 )س(: بله، چون متغير اصلى است. 

سازد و انسان هم ارضأ نياز عمومى و گروهى را بر عهده دارد. حال اگركسى در  )ج(: يعنى جامعه، انسان مى

جواموع   شوند كه مأمور اقامه پيدايش جوامع )در سطح توسعه( اخالق را اصل گرفت، رهبران اخالق، انبيا مى

ن( )ديو  آورند. خوود آن سوازمان   شوند و مناسك خاصى در معرفت، ارزش و همه امور بوجود مى و اديان مى

دهنود   كند كه آن مجموعه ساختارها، يوك ديون را تحويول موى     يك جامعه و يك ساختارهايى را تعريف مى

اسوت كوه از طورف خوداى متعوال مبعووث       « پيغمبر»ولكن حل ه واسطه بين نظام اجتماعى با نظام تاريخى 

 بينيد.  عد جامعه را مىرسد كه ب است. از واليت تكوينى به واليت تاريخى و از آن به واليت اجتماعى مى شده

 امكان مطالعه عناوين جدول اوصاف بصورت وصفى و اضافه  - 2/3

موورد   ؟ اين سئوال مهمى است كوه بايسوتى در  «اثر اجتماعى انسان»است يا « اثر اجتماعى بر انسان»حال آيا 

 انسان نيز طرح شود.
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 باشد چون متغير اصلى...« اثر اجتماعى بر انسان»)س(: بايستى 

و « اثور اجتمواعى انسوان در ارضوأ نيواز     »يعنوى   ;مطورح اسوت  « در»و يوك  « بَر»: در فر  سئوال يك )ج(

در ارضأ نياز نوشته نشود آيا جمله كامل است يوا خيور؟   « در»اگر كلمه «. اثراجتماعى بر انسان در ارضأ نياز»

 -كه حروف ربط هسوتند   -« در»و « بر»نوشته شود نه در ارضأ نياز يا « اثراجتماعى انسان بر ارضأ نياز»مثال  

 حذف شود. 

 )س(: اگر حرف ربط حذف شود چندان ديگر چندان مشخص نخواهد بود.

 ؟ «اثر اجتماعىت انسان»توان گفت  در ربط كافى است و لذا مى« ى»)ج(: آيا در اثر اجتماعى، 

 معنا دارد.« اثر اجتماعىت انسان»)س(: 

توانود جزواوصواف    شد، انسان به اضافه تبديل شده و اجتماع ديگر نموى گفته « اثر اجتماعىت انسان»)ج(: اگر 

 توسعه باشد. 

اثر اجتمواعى برانسوان   »شود يعنى   )س(: اثر اجتماعى انسان معنا دارد ولى وقتى به لحاظ وصفى مالحظه مى

 شود، صحيح است.  گفته مى« در ارضأ نياز

انسوان   شوود و اجتمواعى بوه    نكه ساختار باشد خارج مىحذف شود، انسان از اي« بر»)ج(: بنابراين اگر حرف 

 شود.  اضافه مى

 مورد بحث قرار گيرد كه وقتى « بر»پس سزاوار است ابتدأ 

گفتوه  « بر انسوان »به انسان اضافه شود و يا مست ل مالحظه گردد و « بر»شود، هرگاه  آورده مى« اثر اجتماعى»

 شودبا هم چه تفاوتى دارد؟ 

خارج  هر دو صورت، از آن حالتى كه ارضأ نياز، كارآمدى است، ارضأ نياز از سطح كارآمدىآقاى عليپور: در 

هموان   بينيم كوه  گوئيم در ارضأ نياز، مثل اينكه ارضأ نياز را در مسيرى مى شود. وقتى مى شده و ساختارى مى
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مسوير ارضوأ   اثور اجتمواعى بور انسوان كارآمودى در      »مسير ساختارى است يعنى كانالى اسوت كوه در آخور    

از حالت كارآمدى خارج شوده و حالوت سواختارى    « در»كنم ارضأ نياز با اين گفتن  شود. من فكر مى مى«نياز

 كند.  پيدامى

 )ج(: اوّل مسئله اضافه و وصف آنرا درست كنيم تا بعد به قسمت بعدى بپردازيم.

 )س(: اگر اثر اجتماعى انسان گفته شود درست است. 

 منظور اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز است. االسالم رضايى:  تحج

 )ج(: آنگاه يك فر  ديگر اين است كه اثر اجتماعىت انسان گفته شود.

 را نوشتيم؟« انسان، ابزار، امكان»گرديم. چرا در صنعت  مهندس دانشمند: يك پلّه به ع ب بر مى

بدنبال اثر بور صونعت در نيواز بوه آن هسوتيم.       بنابراين ابتدا بايستى ببينيم اثر صنعت بر ارضأ نياز چيست؟ يا

 توانيم گمانه بزنيم.  اگر اين موضوع را در نظر بگيريم بهتر مى  چون

 نوشته شده است.« اثر صنعتى»)ج(: در اينجا 

 سازى در مفاهيم  سازى و اضافه اى به تفاوت وصف اشاره - 2/4

صنعت   است؟ در ستون اول، ذيل اثر اجتماعى، عواملنوشته شده « انسان، ابزار و امكان»)س(: چرا در اينجا 

 قرار دارند.

شووند   نمى شوند آيا ديگر به عنوان متغير اجتماعى ذكر )ج(: اگر در اينجا به عنوان متغيرهاى صنعت ذكر مى

 ايم؟  و يا تعميم داده

 گذاريم.  نمى )س(: اگر بخواهيم به عنوان عوامل متغير اجتماعى ذكر كنيم؟ ديگر انسان و ابزار را

يكى از   عنوان جداگانه وجود دارد كه به سه عنوان تبديل كرديم يعنى 9)ج(: سئوال همين است كه در اينجا 

  ايم كه در كل قابل تكرار باشد. آيا اين كار اصوال  كار خووبى  ايم يا سه عنوان عام قرار داده آنها را تعميم داده
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سازى وجود دارد اين اسوت كوه آيوا بهتور      سازى و اضافه در وصفاست يا خير؟ به عبارت ديگر تفاوتى كه 

شود؟ اين يك سئوال مهم روشى  وصف )با معانى مختلف( تكرار شود؟ اگر تكرار بشود چگونه مى است در

 است. 

 )س(: اگر در وسط نيايد شايد بتواند بهتر وحدت را تحويل بدهد تا اينكه جداگانه بيايد. 

در   كنويم  اينها را به يك مفهوم مشترك برسانيم، آنگاه نسبتهايى كه بين آنها برقرار مى )ج(: يعنى اگر توانستيم

  حده باشوند، ايون بوراى    عنوان گفتيم بطوريكه هر سه عنوان على 9وصف در امر تبديل مؤثر است. ولى اگر 

 خواهيم سرفصلها را از هم جدا كرده و به اضافه برسانيم. آنجايى است كه مى

 و ليوان را تبديل به اثرى كنم كوه بور  « ليوانت قلم»آيد. يعنى عيبى ندارد كه من بگويم  از آن بر مى پس دو كار

گذارد و بعد قلم را هم قلمت ليوان بگويم و سپس عنوان ديگرى بور هور دو اثور بگوذارم آنگواه آن       قلم اثر مى

آن مؤثر است؟ ولى هرگواه بخوواهم در   تكرار كنم تا بتوانم بگويم چه نسبتى از اين و چه نسبتى از  عنوان را

 بهتر است آن را جدا كنم.   اضافه بياورم

است  كنم. آيا اثر اجتماعىت انسان، اثر اقتصادىت انسان و اثر صنعتىت انسان بهتر حال مجددا  سئوال را تكرار مى

 يا اثر اجتماعى بر انسان، اثر اقتصادى بر انسان و اثر صنعتى بر انسان؟ 

 ا دنبال تأثير اجتماع بر انسان يا بر صنعت هستيم بايستى با همين مفهوم بحث را ادامه بدهيم.)س(: اگر م

 گووئيم اجتمواع بور انسوان اثور      )ج(: يعنى اگر اينها عوامل درونى هستند بايد است الل آنها حفظ شود كه مى

 ، معناى آن بالعكس خواهد بود. «اثر اجتماعىت انسان»گذارد. پس اگر گفتيم  مى

 گذارد منتهى در يك امر ديگرى.  )س(: يعنى انسان بر اجتماع اثر مى

 به نظور شوما چوه اشوكال و يوا     « در ارضأ نياز»شد. حال « اثر اجتماعى بر انسان»)ج(: پس اين قسمت اول، 

 اشكاالتى مطرح است؟
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 نوشته شود.« براى»، «در»آقاى عليپور: پيشنهاد من اين است كه به جاى 

  ازم ترجمه عناوين جدول اوصاف بصورت وصفى يا اضافهتبيين لو - 2/5

  را به آن اضافه كنيم تا اينكه از حالوت سواختارى خوارج   « جهت»را بياوريم، بايستى « در»)ج(: اگر بخواهيم 

اليه خارج كورد آن چيوزى    گردد. كه وقتى كلمه اثر بر اجتماع اضافه شد، اثر آن را از حالت مضاف و مضاف

اثر اجتماعى بور انسوان در جهوت    »شود، « جهت ارضأ نياز»گويند وقتى كه  د وصف باشد. مىتوان مى  شد كه

 غير از در خود ارضأ نياز است.  «ارضأ نياز

 چه تفاوتى دارند؟« جهت ارضأ نياز»با « خود ارضأ نياز»االسالم رضايى:  تحج

كارآيى   شود نه ساختارى يعنى براى گذاريد، مفهوم توصيفى مى را مى« جهت»يا « براى»گويند وقتى  )ج(: مى

فايوده   توصيف بشود. اصوال  كارآيى داراى مفهوم اثرى است. به بيان ديگر به تأثير يك چيزى، كارآيى آن يوا 

 شود. مثال  ليوان براى نوشيدن است. آن گفته مى« براىت»آن و يا 

 گوئيم: اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز...  )س(: وقتى مى

 گويند: جهت ارضأ نياز بگوئيد تا مفهوم آن تغيير پيدا كند. ى)ج(: م

 )س(: مگر وقتى كه ارضأ نياز عمومى گفتيم، چه اشكالى بر آن وارد است؟ 

اوال   شوود،  گفته مى« اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز»و « اثر اجتماعى در ارضأ نياز»آقاى عليپور: وقتى كه 

 رداشت كرد كه اثر اجتماعى، كارآمدى است.توان از دين جمله چنين ب مى

  شوود هرچنود يوك وصوف     االسالم رضايى: حتما  اين چنين است و اصوال  اثر به كارآمدى تعريف مى تحج

 اى است و لكن ما به كارآمدى توجه داريم. توسعه

عموومى   نيواز خواهيد در اينجا عناوين را طورى چينش كنيد كه از لحاظ منط ى ارضوأ   آقاى عليپور: ولى مى

 حتما  وجه كارآمدى پيدا كند.
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كوارآيى بوه     و عنواوين «  رفيوت، جهوت و عامليوت   »ن د و بررسى امكان ترجمه عناوين توسوعه بوه    - 2/6

  در جدول اوصاف« هماهنگى، وسيله و زمينه»

 اينهوا توان به ترتيب  رفيت اثر اجتماعى، جهت اثر اقتصوادى و عامليّوت اثور صونعتى نوشوت؟       )ج(: آيا مى

 اوصاف توسعه هستند كه با يك پسوند و يا پيشوند بيايند؟

 االسالم رضايى: آيا  رفيت، جهت و عامليّت را بياوريم؟  تحج

« صونعتى  عامليّوت اثور  »و « جهت اثر اقتصوادى »اى دارد هم چنين  مفهوم توسعه«  رفيت اثر اجتماعى»)ج(: 

ارضوأ    ايد. آيا در اينجا وقتى جهوت  مفهوم آن را آوردهشود. هرچند اگر اين را بخواهيم حذف كنيم  گفته مى

 است يا خير؟« هماهنگى، وسيله و زمينه»توان گفت عين  شود، مى نياز گفته مى

چگونوه   شود، حاال با وارد كردن يك كلمه جهوت،  گفته مى« هماهنگى، وسيله و زمينه»)س(: اينكه در اينجا 

و يوا   شود آيد؟ جهت چگونه متبادر مى هوم كارآيى به دست نمىآيد و اگر نباشد مف مفهوم كارآيى بدست مى

 دهد؟ به عبارت ديگور  دهد و اگر جهت نباشد كارآيى را بروز نمى كند كه كارآيى را بروز مى گرايش پيدا مى

 تواند مفهوم كارآيى را برساند؟  نفس كلمه جهت چه خصوصيتى دارد كه مى

 گوئيد خود آن موضوع نظر من است.  كنم و گاهى مى گوئيد براى اين هدف اقدام مى )ج(: گاهى مى

پاسخ  خواهد نياز جامعه را )س(: ارضأ نياز با جهت ارضأ نياز هيچ فرقى ندارد. مثال  اينكه بگوئيم صنعت مى

 دهد با اين جمله كه بگوئيم جهت ارضأ است هيچ فرقى ندارد.

نداشت  وجود« اثر»متفاوت نيستند؟ اگر عنوان « در جهت ارضأ نياز»با « در مسير ارضأ نياز»يا آقاى عليپور: آ

بوه   توانيم بگوئيم اثور اجتمواعى بور انسوان را     وجود دارد، مى« اثر»آمد. چون اآلن عنوان  اشتباه كمتر پيش مى

 نيم.ك را به عنوان ساختار فر  مى« در مسير ارضأ نياز عمومى»عنوان كارآمدى و 
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  االسالم رضايى: اصوال  در جدول اوصاف، وصف اولى براى ما مهوم اسوت. يعنوى بوراى موا اوصواف       تحج

اليه است كه ستون براى  توسعه مهم است نه اينكه وصف آخرى مهم باشد. بلكه در جدول مضاف و مضاف

شوود )اوصواف    شود. امّا در جدول اوصاف آنچوه كوه در نوشوته موى     مهم بوده و ستون، وصف اصلى مى ما

 باشند. متغير اصلى مى توسعه(

يوك    هر سه است اللى ندارند. به اين معنا كه هماهنگى، بمعناى هماهنگى« هماهنگى، زمينه، وسيله»)ج(: در 

  امورى و وسيله نيز وسيله هماهنگى و زمينه نيز زمينه هماهنگى است حال آيا در اينجا بايستى تنوا ر داشوته  

كوه زمينوه    -ان گفت نياز عمومى مفهوما  بنيان هماهنگى است كه از طريق گروه، فرد را تو باشند يا خير؟ مى

 كند. ارضأ مى -است 

يوك   بندى شود، سه سطح از سئوال آقاى عليپور اين است كه آيا اگر نيازها به عمومى، گروهى و فردى طب ه

  كنود؟ و چوه زموانى صوحيح     پيدا موى ايم؟ به عبارت ديگر چه زمانى ساختار ل ب ساختارى  ساختار را نگفته

است كه از ساختارى بيرون بيايد؟ حاال انسان، ابزار و امكان چه در سطر و چه در ستون نوشوته شووند آيوا    

گفت انسان متغير محورى، ابزار متغير تصرّفى و امكان متغير تبعى است؟ اگور ايون چنوين باشود آن       توان مى

توان قايل شد؟ به عبوارت ديگور    سطح از كارآيى چه تفاوتهايى مى است. آنگاه براى اين سه  ساختار درست

و  -كوه مكوانى اسوت     -گويد بايد يادمان باشد كه نسبت بين ساختار  بيند و مى را مى  ايشان طرف ديگر آن

قابل تصوير باشد. جنس اين سه تا ارضأ نياز است و حتما  هم وحدت مشترك  -اى است  كه توسعه -زمانى 

وحدت مشترك ندارند و بلكه به عنووان سوه متغيور ذكور      -به نفسه  -انسان، ابزار، امكان،  گويند: دارند. مى

كلّ، ارضأ نياز با سه ويژگى مشترك است. بنابراين يك اشتراك دارد كوه ارضوأ نيواز     شوند. ولى اينجا در مى

است كه بايد بوه مكوان   آن است و يك اختالف دارد كه عمومى، گروهى، فردى  است و مربو  به امر زمانى

امر عمومى شبيه متغير اصلى است، كار آن هماهنگى است و امور گروهوى،     تناسب داشته باشد يعنى بگوئيم



 ····························································································  337 

توان در پاسخ سئوال حضرتعالى اين چنين بگوئيم كوه در   گيرد. پس آيا مى مى وسيله و امر فردى، زمينه قرار

 است و در ساختار مفرو  اين است كه ساختار امر مشترك ندارد.   اينجا در سه سطح يك امر مشترك

 )س(: مثل انسان، ابزار، امكان. 

  تواند رابطه بين زمان و مكان قرار گيرد توا بوه آن كوارآيى بگووئيم؟ تعريوف      )ج(: اگر اينگونه بگوئيم آيا مى

ه سطوح متمايز داشته باشود و  ربط بين زمان و مكان است و تعريف مكان اين است ك -به نظر ما  -كارآيى 

 ابزار و امكان سطوح متمايز دارند.  انسان،

قرار  حال اگر اين چنين باشد حتما  ضرورت دارد كه يك امر ديگرى نيز تمام شود. مثال   رفيت اثر در اينجا

 داده شود تا با يك خصوصياتى تكرار گردد ) رفيت اثر، جهت اثر، عامليت اثر(. 

  ترجمه و توصيف در جدول اوصافاى به  اشاره - 3

 توصيف اثر اقتصادى بر انسان بعنوان يكدسته از عناوين جدول اوصاف  - 3/1

ارضوأ    اثر اجتماعى بر انسوان در جهوت  »گردند. حال اگر  از اين ببعد براى روان شدن بحث مثالهايى بيان مى

شود،   نوشته« در جهت ارضأ نياز فردىنياز عمومى، اثر اجتماعى در جهت ارضأ نياز گروهى و اثر اجتماعى 

  دهد؟ طبيعى است كه در اين صورت وصفهاى مختلفى درسوت شوده و قيود اول كوه     چه چيزى را نشان مى

 باشد نيز معلوم شده است. آيا تعريفهايى را كه در رابطه با اجتماعى، اقتصادى، صنعتى تعميم داديود  اصل مى

 بيان كرد؟ چون اكنون بايستى وارد تعريف اينها بشويم. « انسان، ابزار و امكان»توان درباره  مى

 ؟ «اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى بر انسان چيست»)س(: يعنى منظور شما اين است كه بگوئيم: 

اجتماعى،  شود. يعنى در انسان يك تغيير )ج(: يعنى در انسان در ساختار اثر اجتماعى سه نحوه تغيير پيدا مى

بايسوتى    شود. به عبارت ديگر تعميموى كوه داده شوده اسوت     و يك تغيير صنعتى پيدا مى يك تغيير اقتصادى

 طورى توصيف گردد كه به چيزهاى ديگر قابل تطبيق باشد. 
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 )س(: يعنى اول بايستى براى انسان تعريف بدهيم و بعد به وسيله تعريف... 

 )ج(: انسان بر اساس اختيار تعريف شد. 

 كلّ انسان است. )س(: آن زيرپايه تعريف 

 گذارد.  )ج(: فهميديم كه اثر اجتماعى بر نظام ارزشى انسان اثر مى

 )س(: اثر اجتماعى در ابتدا بر نظام انگيزشى )نظوام اعت وادات( و در اثور اقتصوادى بور عملكورد انسوان اثور        

 گذارد. مى

در  عت قرار داديد؟ يعنى اگركنيد كه آنرا در كنار اجتماع و در م ابل صن )ج(: عملكرد را چگونه مالحظه مى

جواى   نوشته شود، شما به جاى اقتصاد، صنعت نوشتيد ولى خود اقتصاد را« سياست، فرهن ، اقتصاد»اينجا 

 دهيد. حاال بايستى براى اين يك تعريف بدهيم. فرهن  نشان مى

  ى اسوت؟ بور فور    گذارد چه نحوه اثور  )س(: در مورد اثر اجتماعى بر انسان، اثرى كه اجتماع بر انسان مى

 گذارد. گوئيم در آنجا بر نوع گرايشات انسان اثر مى مى

 )ج(: اگر ارزشهاى اجتماعى گفتيد، منظور نظام ح وقى است. اين نظام چيست؟

سنخ   گذارد يعنى بر چه گوئيم بر نظام رفتارش اثر مى كنيم. اينكه مى )س(: اول آن را كلى و سپس خاص مى

 رد؟ گذا از رفتارهايش اثر مى

 )ج(: رفتار اقتصادى را بايد طورى مثال بزنيد كه با فرهن  متنا ر بشود.

 )س(: چرا متنا ر با فرهن  بشود؟

 )ج(: آنهايى را كه در جامعه انتخاب كرديد جاى فرهن  است.

 )س(: در جامعه، فرهن  است. 

 )ج(: در فلسفه، جهت است.
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 )س(: ولى اينجا نه فرهن  است و نه جهت. چون اثر اقتصادى است. 

اينجوا   )ج(: خير، آنچه را در جهت گفتيد معنايش كيفيت است و فرهن  نيز كيفيت است پس مجبوريود در 

 اثر كيفى بگذاريد.

تأثير   انسان)س(: اگر بخواهيم متنا ر فرهن  بگذاريم اينجا روى بينش و نظام فكرى و بر نحوه قوه سنجش 

 گذارد. مى

 )ج(: نه، بايستى معناى سود كمّى را بگوئيم. 

 گذارد. )س(: بر نظام محاسبه انسان اثر مى

 گذارد.  )ج(: بر نظام محاسبه اقتصادى انسان اثر مى

 سطر )عبارت(  27گانه جدول اوصاف در  27ضرورت ترجمه عناوين  - 3/2

 را مورد بررسى قرار دهيم. خواهيم اثر صنعتى بر انسان  )س(: حال مى

خواص    )ج(: اقتصاد، عينى بوده است. خانه اول كيفى، خانه دوم كمى و خانه سوم عينى است كه حاال عينى

 سطر معنا كنيد؟ 27توانيد انسان، ابزار و امكان را با توجه سه جدول در  شود. بنابراين آيا مى مى

 ى همان تأثير بر قوه محاسباتى انسان است. كنيم. اثر اجتماع )س(: پس يك بار ديگر معنا مى

 تواند به معناى پرارزش، قدرت روحى، خالفت و ح وق قرار بگيرد. )ج(: فراموش نشود كه  رفيت مى

 خانه اول و خانه دوم كمّى )محاسبه سود و زيان( شد. 

 )س(: خانه سوم هم اثر رفتارى عينى است.

 .شود )ج(: اثر رفتارى عينى در توليد شأ مى

 توان اثر بر مهارتهاى فنى انسان گفت؟ )س(: آيا مى

 كنيم تا اينكه آنرا از اجمال در آورده و درست تبيين كنيم. كنيم و بيشتر در آن دقّت مى )ج(: آنگاه بهينه مى
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 بر ابزار« اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى توصيف  - 3/3

 در ابزار چيست؟ )س(: حاال بايستى بررسى كنيم كه متنا ر اين اثر

 )ج(: در مورد انسان، ح وق و سود معلوم شد. قبال  تعريفى بيان كرديم كوه بعضوى از ابزارهوا بوا بعضوى از     

ح وقها متناسب است. اين يك فر  است فر  ديگر اين است كه اصال  بايد مفهوم ابوزار را در تمركوز و   

توليد و اجتماع را اصل قرار داد يا اينكه بايد  تمركز بسنجيم؟ يعنى بگوئيم بايد صرفه جويى در م ياس  عدم

 افزار معنا كرد؟ بهر حال ابزار بايد در جامعه به چه چيزى معنا شود؟ نرم ابزار را

ولوى   باشوند  شود متفاوت است و ماهيتا  سه نوع ابزار مى )س(: كه با ابزارى كه در اقتصاد و صنعت گفته مى

 ابزارها با هم متفاوتند. 

 تما  بايد مشتركاتى نيز داشته باشند.)ج(: ولى ح

 )س(: كه ابزارى بودن آنها است.

 )ج(: احسنت! چه ابزار در منزلت  بخشى از  رفيت، چه زمانى در منزلت بخشى از جهوت و چوه زموانى در   

 منزلت بخشى از عامليّت است؟ 

 كنويم آيوا   را مالحظوه موى  خواهيم اثر اجتماع، اقتصاد و صنعت بر انسوان   سئوال ديگر اين است كه وقتى مى

 گوذارد؟ موثال    بايستى ابتدأ انسان را صنعتى تعريف كنيم تا بعد بگوئيم اقتصاد چگونه بر انسان صنعتى اثر مى

گذارد؟ يعنى آيا  گذارد؟ اقتصاد بر انسان صنعتى چگونه اثر مى بگوئيم مالكيت چگونه بر انسان صنعتى اثر مى

بايد اقتصاد جامعه را بگوئيم يا بايستى ح ووق را بوه عنووان متغيور     محور بودن از ن طه مختصات صنعت  با

مالحظه كنيم و در درون آن متغير اصلى، كميّوت سوود و در دل كميّوت سوود، فعاليتهواى صونعتى را         اصلى

 مالحظه كنيم؟ 
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ولى  خواستيم توسعه بهينه خود صنعت را بگوئيم. )س(: در گمانه اول ما به درون صنعت توجه داشتيم و مى

  هرگاه بخواهيم صنعت را به لحاظ متغيرهاى بيرونى مالحظه كنيم و تأثير آن را ببينيم نبايد از اين زاويه نگاه

 كنيم.

بور    اثور اجتمواعى  »بينيم يعنى  )ج(: پس اگر بخواهيم اينگونه انجام دهيم آنگاه ابزار را در ارتبا  با ح وق مى

 ارت ديگر آيا اولى را مالكيت و دوموى را م يواس تمركوزى يوا غيور     شود، به عب گفته مى« ابزار در ارضأ نياز

 توان گفت؟  تمركزى بودن مى

 )س(: يعنى اثر اجتماعى بر ابزار چيست؟

  هاى صددرصد متمركز و يا به شكل تعاونيها و نيموه متمركوز و غيور متمركوز و كارگواهى      )ج(: بله، كارخانه

 كند آيا بايستى اينگونه بگوئيم؟  درست مى

است كه   تواند بر ابزار يعنى بر نظام ح وق در جامعه بگذارد، اين ترين اثرى كه جامعه مى آقاى عليپور: اصلى

 توانود در يوك جوا    كند به عبارت ديگر آيوا ابوزار موى    محدوده توسعه و  رفيت توسعه اينها را مشخص مى

نظام مالكيت اجتماعى قرار بگيرد يا  متمركز شده و بسيار بزرگ شود يا اينكه بايد تكه تكه شده و يا در يك

توانود ارائوه    ترين تعريفى كه براى ابزار موى  بدون محدوده در نظام مالكيت خصوصى قرار بگيرد؟ اصلى بايد

دانيم كه آيا تأثير خواهد داشت يا خيور؟   محدوده است. البته در مورد كيفيت و چگونگى آن نمى  كند در اين

دارى و سوسياليستى( در كيفيوت و نوه    تماعى در جوامع مختلف )مثل نظام سرمايهافزارى اج نرم  مثال  نظامات

 هم متفاوتند.  ف ط در اندازه با

 افزارهاى آنها نيز مختلف است. )ج(: آنگاه نرم

 افزارند.  )س(: اصال  نظامات ح وقى به نوعى نرم
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نفت يا   و امكان آن نيز منابع است كهافزار است  افزار است و نظام ابزار آن، سخت )ج(: پس نظام ح وقى نرم

 بندى كند. آنگاه انسوان، ابوزار، امكوان در اقتصواد     گاز و يا زغال سن  را اولويت بدهد يعنى اولويتها را طب ه

 چيست؟

 االسالم رضايى: روشن نشد كه اثر اجتماعى بر ابزار در بيرون چيست؟  تحج

 ديگر صرفه جويى در م ياس.  )ج(: معلوم شد كه در اينجا اندازه است به عبارت

 )س(: يعنى اينكه متمركز، نيمه متمركز و يا كارگاهى باشد.

 « اثر اجتماعى بر امكان»اى به توصيف  اشاره - 3/4

 اثر اجتماعى بر امكان چيست؟

 )ج(: اينجا امكان، منبع شد.

 )س(: نه، اثر اجتماعى بر منابع چيست؟

ممكن   كند. مثال  در يك جامعه سوسياليست و يك منابعى را فعال مى دهد )ج(: يك منابعى را متروكه قرار مى

 است هرگز دنبال توليد يك ميوه لوكس )موز( نرود.

 )س(: يعنى با پيش فرضهاى اجتماعى، تأثير آن بر امكان متفاوت است. 

چنوين   مهندس دانشمند: خاك بعضى جاها )كربال( منبعى براى درست كردن مهر نماز است ولى جاى ديگر

 نيست. 

 كنند.  )ج(: به طور خالصه كليه محصوالتى كه مصرف مى

 « انسان، ابزار و امكان»بررسى توصيف اثر اقتصادى بر  - 3/5

 االسالم رضايى: اثر اقتصادى بر انسان چيست؟  تحج
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بوه    ىسازى را پس از انگيزه داشته باشد يعنو  اى كه مفهوم كمّى، ساختارى و جهت، ن ش فرهن  )ج(: بگونه

 ها جهت بدهد.  انديشه

 )س(: يعنى هر كارى را جز براى پول انجام دهد. 

 شود.  آقاى عليپور: باعث شيوه توليد ارزش افزوده مى

 )ج(: و نه ابزارهاى ح وقى آن.

 ازاى اثر اقتصادى بر انسان چيست؟ االسالم رضايى: در بيرون مابه تحج

 كند؟ )ج(: حسابگرى انسان را چگونه درست مى

 دارى منشأ ربا است. كند. مثال  در نظام سرمايه )س(: بر پايه توسعه سود درست مى

 بيند.  )ج(: در يك جامعه سوسياليست يا جامعه اسالمى مفهوم سود را به گونه ديگرى مى

 شود؟ )س(: آيا اثر اقتصاد بر ابزار نيز باعث توليد ابزار مى

 شود. رايج مى)ج(: اگر اين طور باشد چه نوع ابزارهايى 

 ساز. مهندس دانشمند: ابزارهاى پول

 سازد. اى آرمان جامعه گرايانه يا الهى را مى )ج(: يا در جامعه ديگر ابزارهايى كه به گونه

 آقاى عليپور: به هر حال نفس سود يا ارزش افزوده...

 )ج(: كمّى است.

 دارى است.  اشتراك بين نظام سوسياليستى و نظام سرمايه )س(: خير منظورم اين است كه وجه

 )ج(: ولى در مورد ارزش افزوده، چه چيزى ارزش است تا آنرا چگونه افزوده كنيم مطرح است.

خارج   )س(: بله چگونگى مطرح است. مثال  در توسعه ايثار نيز هرگز اينگونه نيست كه يك كانى را از معدن

 كند. و روى آن كار نمايد تا قيمت كمترى داشته باشد.
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 گيورد )در  االسالم رضايى: البته، براى توسعه مبنا قرار بگيرد. گاهى نفس سوود موادى اصول قورار موى      تحج

كنود و تصووير    كند ولوى بور آن اسواس حركوت نموى      توسعه ربا( گاهى هم كانى را از دل طبيعت خارج مى

 كند. اين صورت كار نمىنيز به  محاسباتى او

مكانيزمها يوا   آقاى عليپور: پس چگونگى محاسبه ارزش افزوده يا چگونگى دستيابى به ارزش افزوده و سود،

 ساز و كارهاى دستيابى به سود مطرح است. 

 )ج(: آنگاه انسان حسابگرى كه براى چنين كارى پرورش كرده باشد تا اينگونه محاسبه كند. 

عدالت  چه در جامعه سوسياليستى چه در جامعه الهى يا -ز و كارهاى دستيابى به سود )س(: به هر حال سا

كارهوا   كند متناسب با آن ساز و گذارد يعنى انسان سعى مى بر انسان تأثير مى -دارى  و چه در جامعه سرمايه

دارد.   هاى متفواوتى سود و ارزش افزوده توليد كند. حاال اين ارزش افزوده متناسب با هر اجتماعى ساز و كار

 با فرهن  نيز متنا ر باشد. -كه يك م دار وجهه ساختارى دارد  -شايد نفس ساز و كار 

محاسوبه   )ج(: محاسبه مانند سنجش است. يعنى در اينجا محاسبه، سنجشى مالى است. به عبوارت ديگور در  

 ى نيز ذكر گردد. اقتصادى منظور همان سنجشى اقتصادى است. حال بايستى در اين مورد يك مثال

 االسالم رضايى: پس اثر اقتصادى بر ابزار چه شد؟ ت حج

در  خواهنود چيسوت؟   )ج(: يعنى فرق ابزار متناسبى كه در اين قسمت الزم است با ابزار بخش اجتماعى موى 

 آنجا تمركز گفته شد اما در اينجا كدام مطرح است؟ 

 جا...شود ولى اين )س(: در آنجا وقتى متمركز شد توليد مى

 )ج(: بايد معنى كمّى، سنجشى و ساختارى بدهد.

ديگر  )س(: فرضا  اگر آنجا متمركز شد، اينجا توليد ابزار انبوه خواهد بود. و اگر در آنجا دستى شد، در اينجا

 انبوه نيست.
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د؟ كنو  نموى   جويى در م ياس توليد خود را متناسب با حسابگرى شما هماهن  )ج(: آيا در اينجا مفهوم صرفه

 كدام است؟  ;جويى يعنى اينكه كارگر زياد نياز باشد يا كم؟ باالخره صرفه صرفه

 جويى آنچنان عام نيست كه حتى انسان را نيز شامل بشود؟ )س(: آيا صرفه

 كوه در  -جويى در م ياس توليد، اصطالح خاص اندازه ابزار است و حواال از انودازه ابوزار     )ج(: خير، صرفه

 ايم. تر تطبي ى آورده به شكل خاص -گفته شد  بندى بزرگ بخش طب ه

 است.« ورى براى آزمايش كردن سود معادالت افزايش بهره»آقاى عليپور: به عبارتى 

 است. مفهوم آبتيمم در يك جامعه با جامعه ديگر بايد فرق داشته باشد.« آبتيمم»)ج(: كه همان ن طه 

  شود. بوه عبوارت ديگور وقتوى     تر مى شود، كمى پيچيده االسالم رضايى: وقتى كلمه معادالت آورده مى تحج

 شود قيد معادله است.  گفته مى« ورى معادالت افزايش بهره»

آيوا   كند كه در كاشان چه نوع صنعتى با چه  رفيتى كار كند؟ اصال  ورى حكم مى گوئيم: معادله بهره )ج(: مى

  است؟ هموين معادلوه بوراى هموين دولوت     در كاشان صنعت متمركز در باشد يا وجود صنعت متمركز غلط 

 كند كه حتما  متمركز باشد چون منبع آنجا نفت است. گرا در آبادان صرف مى جامعه

 خواهم تنا ر و مناسبات اين دو مفهوم را ببينيم. )س(: مى

  بنودى بوزرگ و ارزشوى اسوت. اموا در بخوش       )ج(: پياده كردن آن مفهوم در عينيت در بخش اجتماعى طب ه

 بندى هست و متناسب با منط ه خاص كمى شده است. د از انگيزشى خارج شده و طب هاقتصا

مفيد  جويى در توليد با مفهوم معادله...( و توضيح داده شود )س(: حال اگر اين تنا ر )يعنى م ياس در صرفه

 خواهد بود.

 جويى در م ياس است.  )ج(: ن طه آبتيمم برابر با صرفه
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 رود. چوون دسوتور از   ورى به كوار موى   س توليد حاصل معادالتى است كه در بهرهجويى در م يا )س(: صرفه

 شود. آنجا صادر مى

اش  بهينوه  گوئيود:  در كجاست؟ مى« ورى بهينه بهره»گوئيد  ، مشخص شده آنگاه مى«صرفه»)ج(: يعنى مفهوم 

جامعوه   بلكه اگر نظام،اين است كه بگوئيد معنا ندارد صنعت در آبادان مربو  به تعاونى و خصوصى  باشد 

  هواى هنگفوت و ارتباطوات    گراست بايد صنعت در آبادان متمركز و دولتى باشد. چورا كوه در آنجوا سورمايه    

خواهيود   كند كه اگر بنا باشد نفت به تعاونيها داده شوود آيوا موى    خارجى قوى وجود دارند. و بعد سئوال مى

 سن  را به دولت بدهيد؟   معدن

 چه تفاوتى دارد؟« اثر اقتصادى بر امكان»با « يى در توليدجو م ياس صرفه»)س(: 

 اى كه تعريف شد صادق باشد؟ موثال  اگور نفربور باشود بايود      )ج(:  رفيت توليد چ در باشد تا مفهوم صرفه

 دي ، يك تنى بشود. 

  حودوده )س(: آيا اين بيان كننده اثر اقتصادى بر امكان است؟ يعنى آيا اثور اقتصوادى بور امكوان م يواس و م     

 كند؟  امكانات را مشخص مى

يوا    تنى 511توان يك دي   تنى بزرگ براى ذوب آهن درست كرد و مى 5111توان يك دي   )ج(: يعنى مى

دارى بوزرگ و يوا دولوت اداره     تنى را يا سرمايه 5111تنى درست كرد. در اين صورت بايستى  51يك دي  

ما متناسب است؟ آيا داراى صرفه است؟ بعد از اينكه معلووم  اصال  آيا اينگونه درست كردن با جامعه ش كند.

سطح وجود دارد يكى از آنها سطح تمركز است. در ايران هر سوه نووع آن وجوود دارد. آيوا االن در       شد سه

شكل متمركز به صرفه است يا به شكل تعاونى و يا كارگاهى؟ نفت بر اساس تعاريف ما حتموا     مورد آهن به

توان تعاونى كرد. در سطح ديگر معودن نموك و    است و بايستى متمركز شود. اما آهن را مى  مربو  به دولت

گوئيد: در اين  خصوصى باشند. حال ممكن است سئوال شود كه چرا متمركز نباشند؟ مى  گچ و سن  بايستى
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كنويم كوه    ظوه موى  دارى )مانند كشور ايتاليا( مالح آنگاه شبيه آن را در يك كشور سرمايه دستگاه صرفه ندارد.

داننود كوه    ورى را در اين مى دهند و مفهوم صرفه و بهره داريهاى بزرگ انجام مى سرمايه امور مربو  سن  را

 براى بازار و توليد آن درست كنند.   يك مراكز بسيار بزرگى

 توان گفت تأثير اقتصادى بر امكان همان  رفيت گنجايش توليد است؟  )س(: بنابراين آيا مى

 گيورد توا معنواى  سوود     بنديها چگونه انجوام موى   بندى در اولويتها و تخصيص منابع به دسته آنگاه طب ه)ج(: 

 ورى است. بدهد؟ يعنى اصال  بخش اقتصاد، بخش سود و بهره

 )س(: يعنى مفهوم اثر اقتصادى بر امكان نيز بايستى مفهوم كمى پيدا كند؟

بحث   انسان، ابزار و امكان( بپردازيم كه اين»اثر صنعتى بر  )ج(: بله، ولى بايد سنجشى باشد. حال بايستى به

 شود. به جلسه آينده موكول مى

«العالمين ربّ هللالحمد  و آخر دعوينا انّ»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

اليه و م ايسه ايندو  و مفهوم عناوين و منزلتهاى جدول اوصاف و مضاف و مضاف بررسى معناعنوان جلسه: 

 با هم

 32جلسه 

  فهرست مطالب

 م دمه:

 2     «سياسى، فرهنگى و اقتصادى»الف: سؤال نسبت به متنا ر بودن اوصاف توسعه با 

 3      توسعه بعنوان اوصاف« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»ب: سئوال نسبت به معنا و مفهوم اثر 

 3      به عنوان اوصاف توسعه« اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»ن د و بررسى معنا و مفهوم  - 1

 3      به دو صورت وصفى و ساختارى« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»امكان مطالعه  - 1/1

 3     « رفيت، جهت و عامليت»تنا ر اوصاف توسعه )اجتماعى، اقتصادى و صنعتى( با  - 1/2

 4      در اوصاف توسعه براى سهولت فهم معناى وصفى آن« اثر»اضافه نمودن كلمه  - 1/3

 4      پذيرى كليه مفاهيم به اوصاف توسعه پذيرى و تخصيص امكان تعميم - 1/4

 5      سازى تغييرات اشيأ، در صورت قطع بودن رابطه اشيأ با اوصاف آن عدم امكان بهينه - 1/5

 6      يف شدن عناوين و اوصاف با توجه به منزلت آنها در جداول مختلفتعر - 1/6

 8      نسبت« نحوه معرفى»جدول اوصاف و « توسعه، ساختار و كارايى»نسبت عناوين « نوع»بيان  - 1/7

 9      اصل بودن نسبت منط ى و داشتن كارايى در بهينه )نه نسبت ادبى( در عناوين جدول - 1/8

 9      دول اوصاف با جدول ماتريس در مسئله نسبتتفاوت ج - 2

 12      استفاده از حروف ربط در جدول تجزيه به عنوان عالمت نسبت عناوين با هم - 3

 12      عنوان )مفردات( جدول تجزيه 41ضرورت توصيف و تعريف  - 4

 14      اليه و معناى عناوين آن بررسى ساخت جدول مضاف و مضاف - 5

 14      اليه جابجايى عناوين توسعه و كارايى باهم براى درست كردن جدول مضاف و مضاف - 5/1

 14      اليه تفاوت مفهوم ارضأ نياز ابزار در جدول اوصاف و جدول مضاف و مضاف - 6

 16     ابزار« عمومى، گروهى و فردى»تبيين معناى نياز  - 6/1
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 19     «ضرورتها»ليه به ا در جدول مضاف و مضاف« نياز»تعريف  - 6/2

 21      اليه در عناوين جدول اوصاف با جدول مضاف و مضاف« اصلى، فرعى و تبعى»تفاوت  - 6/3

 21      انسان« نياز عمومى، گروهى و فردى»تشريح معناى  - 6/4

 21     اى به مباحث آينده )جدول برنامه( اشاره - 7

 

 وليد مباحث :اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و ت

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1379/14/19تاريخ جلسه : 

 43شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

 عنوانگذار : آقاى حسين نژاد 

  االسالم رضائى تكنترل نهائى :حج

 آرايى : خانم رضوانى  حروفچينى و صفحه

 1379/7/31تاريخ تنظيم : 

 1379/7/31تاريخ نشر: 



 بسمه تعالی

 

 م دمه:

 « سياسى، فرهنگى و اقتصادى»الف: سؤال نسبت به متنا ر بودن اوصاف توسعه با 

كوه تحوت    -االسالم رضايى: در رابطه با مباحث گذشته ايون سوؤال مطورح اسوت: اوصواف توسوعه        تحج

سياسوى، فرهنگوى   »آيا متنا ر بوا اوصواف    -اند  مالحظه شده« اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى» عنوان

است كه در مورد جامعه مطرح است به عبارت ديگر آيا منظور از اثر اجتمواعى هموان تموايالت    « واقتصادى

در اينجا نيز )البته بوا   -نسبت به اثر فرهنگى كه جايگاه ارتباطات را داشت  -است؟ و آيا اثر اقتصادى   مردم

 شود؟  جايگاه ارتباطى دارد و اثر صنعتى نيز اثر كارآمدى مى (قيد اقتصاد

آنجوا   خواهيم اوصاف توسعه را مالحظه كنيم و از منشأ اين سئوال اين است كه با توجه به اينكه ما وقتى مى

  ينكه بنا بود اثر جامعه بر اقتصاد مالحظه گردد، بنابراين ف ط با عنوان متنا ر قابل توجيه است كه اين عنواو 

انود ولوى در اينجوا بحوث از اوصواف آنهوم        بحث شده« محيطهاى صنعت»آمده باشند ولو قبال  تحت عنوان 

در سطح توسعه است. اوصاف توسعه نيز غير از اوصاف ساختار و كارآئى است لذا بايستى سه بُعد   اوصاف

 وحدت كل و جامع را داشته باشد.   از يك

  بعنوان اوصاف توسعه« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»ر ب: سئوال نسبت به معنا و مفهوم اث

بوه    اينها تبوديل « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»در عناوين « اثر»سؤال بعدى اين است كه با اضافه كردن قيد 

وصف   توانند به عنوان شوند چراكه خود عناوين اجتماعى، اقتصادى و صنعتى نمى عناوين اوصاف توسعه مى

  ، چگونوه عنواوين  «اثور »با اضافه كردن قيد  - 1توان مطرح كرد:  اين دو سؤال را اينگونه مىقرار گيرند. پس 
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 چرا جوزو « اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى»شود  وقتى گفته مى - 2شود؟  تبديل مى« وصف»فوق به 

 حصول دارد؟ باشد و توجه به م رسد تا اوصاف توسعه چون قيد آن، اثر مى اوصاف كارآئى به نظر مى

 به عنوان اوصاف توسعه « اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»ن د و بررسى معنا و مفهوم  - 1

 به دو صورت وصفى و ساختارى « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»امكان مطالعه  - 1/1

يوك    شود و محصوالت هم اثر فعاليت به محصوالت اضافه مى« اثر»االسالم والمسلمين حسينى: كلمه  تحج

 به متغيرهاى كل اضافه شود يعنى سهم تأثير متغير اصلى گفته شود، اثر ديگر -به نفسه  -« اثر»اند. اگر  جامعه

 شود. هاى كالن است، اثر به ابعاد اضافه مى در آنجا به عنوان محصول نيست بلكه به عنوان رابطه بين دسته

شوده    يم چه معنايى دارد و اضافه به چه چيزىشود تا بگوئ بنابراين اثر در خصوص چه موضوعى مطالعه مى

ايون   شود، گفته مى« اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى»است؟ اينجا وصف هست ولى وصفى است كه 

 نشان ميدهد. البته در اينجا ديگر مفهوم ساختارى ندارند و لوذا  -كه وحدت دارد  -سه دسته اثر يك كل را 

 نوان سه سطح نيستند بلكه به عنوان سه متغيراند. ديگر به معناى سه محيط به ع

عبوارت    در ساختار قرار گيرند، مفهوم سه سطح خواهند داشت. بوه « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»حاال اگر 

كوه    اى به آن اضوافه شوود، وقتوى    كنند. مثل اينكه كلمه ديگر معناى مفاهيم، متناسب با منزلتها، تغيير پيدا مى

  گيرد همواره در معنايش اثر دارد. هرگاه به جاى توسعه به كار رفت بمعناى بُعد اسوت، اولوى   جايى قرار مى

 متنا ر با  رفيت و دوّمى متنا ر با جهت و سومى متنا ر با عامليت است. 

 «  رفيت، جهت و عامليت»تنا ر اوصاف توسعه )اجتماعى، اقتصادى و صنعتى( با  - 1/2

  تر بياوريد، به فرهن ، سياست و اقتصاد تنا ر ميدهيود و الّوا اولوين    وشى پائينحال اگر بخواهيد از مفهوم ر

  كنيد با اصطالحات فلسفى )نظام اصطالحات( متنا ر اسوت و اثور اجتمواعى بايسوتى     تنا رى كه درست مى

  كنود چراكوه   گوئيد: ن ش مالكيت در انگيزش، ايجاد  رفيت موى   رفيت را نشان بدهد. از اين روست كه مى
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تخصصهاى كيفى است. ن ش اثر اقتصادى، تخصيصهاى كمى و معناى جهت دادن است و ن ش اثر صونعتى  

 باشد.  معناى عامليت مى  هم

 در اوصاف توسعه براى سهولت فهم معناى وصفى آن « اثر»اضافه نمودن كلمه  - 1/3

چوون   شود كجا به كار گرفته مىشود؟ كلمه اجتماعى در  حال چگونه اثر اجتماعى از محيط به بُعد تبديل مى

 توان ساختار يا كارآيى و يا توسوعه گرفوت و يوا    شود؟ يعنى اجتماعى را مى بر اساس آن، منزلت تعريف مى

 اليه قرار داد و در عينيت خرد كرد.  توان مضاف و مضاف مى

معنواى    نكه در اينجا بهتوان به كار گرفت. بدليل اي اصوال  هر كلمه را در جاهاى مختلفى با معانى مختلفى مى

 كرديم. اگر ما بور  را اضافه نمى« اثر»اضافه شد در غير اين صورت « اثر»توسعه به كار گرفته شد به آن، كلمه 

را اضوافه كنويم بلكوه    « اثور »پذيرى و تخصيص دادن مفاهيم به خوبى مسولط بووديم الزم نبوود كلموه      تعميم

كردنود كوه معنوايش چيسوت؟      اس توسعه. لذا وقتى سؤال مىاجتماعى، اقتصادى و صنعتى در م ي گفتيم: مى

تا عنوان اصطالحى معنا كنيود و اگور بخواهود بوه اوصواف       9اجتماعى را بنويسيد و به كليه   گفتيم: كلمه مى

اجتماعى به جاى  رفيت، اجتماعى به جاى جهت و اجتماعى به جاى عامليت است. چون  توسعه معنا كنيد،

بريم حوال بايسوتى در    معناى مختلف بكار مى 81را به تنهايى در نظام اصطالحات به  « رفيت»  بار كلمه 81

« اثور »نيز بتوانيم چنين كارى را انجام بدهيم. ولى براى اينكه در كار سهولت پيدا شود، كلموه    مورد اجتماعى

 را به آن اضافه كرديم.

معناى ديگر دارد. براى اينكه مشكلى در  اگر سطح اجتماعى گفته شود يك معنا دارد و اگر محيط گفته شود

 پيدا نشود.   ذهن

 پذيرى كليه مفاهيم به اوصاف توسعه  پذيرى و تخصيص امكان تعميم - 1/4

 كند؟ ، عناوين فوق را به بُعد تبديل مى«اثر»)س(: چرا مفهوم 
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توسعه   ى هرچه در منزلت)ج(: اصوال  جايگاه عناوين در منزلت توسعه به معناى تبديل آنها به بُعد است. يعن

را   ، بايستى اسوتكان معنواى بُعودى   «استكان در منزلت توسعه است»قرار گيرد، بُعد است. مثال  اگر گفته شود 

 بدهد. 

 گيرد.  )س(: امّا استكان در آنجا قرار نمى

 انيم اسوتكان را توو  گيرد، معنايش اين است كوه موا نموى    گوئيم: قرار نمى )ج(: بايد بتواند قرار گيرد. اينكه مى

  آيا ناشى از خصلت« خود كار جاى توسعه قرار گيرد»تعميم بدهيم. اينكه مشكل است در ذهن خود بگوئيم: 

خود كلمه خودكار است؟ خير، بلكه اگر بتوانيم كلمه خود را تعميم بدهيم و بور قاعوده تعمويم هوم مسولط      

 بايستى خودكار بتواند جاى  رفيت بنشيند.  باشيم

 چند ما قاعده تعميم را بدانيم ولى بايستى در آنجا داراى سنخ وصفى باشد. )س(: هر 

خودكارت » شد يعنى اگر« خودكارت مالك»توان خودكار را وصفى ديد. اگر  )ج(: بايستى دقت كرد كه چگونه مى

« رخودكا  پارچ»و يا « خودكار پارچ»اليه است. ولى اگر  شد در آن صورت مضاف و مضاف« مديريت صنعتى

اصطالحى   شد بايستى يك معناى ديگرى بدهد. يعنى بايد از ادبيات ارتكازى صرف نظر كنيم و يك ادبيات

چيسوت؟   «تأثير پارچ در توسوعه خودكوار  »چيست و « تأثير خودكار در توسعه پارچ»درست كنيم تا بگوئيم 

  ه اسوت؟ هرگواه  اصال  خودكار براى چه چيزى درست شده است؟ چه نيوازى علوت پيودايش خودكوار شود     

كند مالحظه كنيد به بيوان ديگور در جريوان تكامول      خودكار را به عنوان موضوعى كه يك نيازى را ارضا مى

سوانتيمتر اسوت    11 - 15مالحظه نمائيد ديگر درباره اين شأ )خودكار( كوه داراى طوولى بوه انودازه      نيازها

 شود. آن تعين خاص خارج مىكنيد كه از  بلكه درباره هويت آن صحبت مى ;كنيد نمى  صحبت

 )س(: آن هويت را بايستى ذكر كرد.
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تفواهم   نگارى و هم وسيله تفاهم است. حال خودكار در )ج(: هويت خودكار اين است كه هم وسيله عالمت

  قابل مالحظه است. چون خودكار نسبت به تفاهم مثل پارچ نيست كه فوورا  بوه ذهون نيايود. موثال  ميوانگين      

گويند: از زمانى كه خودكار آمده است تا كنون  رفيت در مكاتبات ايون انودازه بيشوتر شوده      مىگيرند و  مى

اى بود كه رن  پوس   قبل از خودكار، خودنويس و مداد مطرح بودند. نوع ارزان از خودنويس به گونه است.

ارى از مووارد ممكون   كردند. با مداد هم در بسوي  مشكالتى داشت و لذا مردم كمتر از آن استفاده مى داد و مى

كورد. و لوذا    صورت رسمى بنويسند. طبيعى بود كه اين مسايل، نوشتن عالئم نگارشى را كند موى   نبود كه به

كتابت را بسيار تسهيل كرد طورى كه ما سهم تأثير آن را در توسعه تفواهم كوامال  مشوهود     خودكار نوشتن و

كنود و سوهم    شود و ارضايى كه مى منشأ ايجاد آن مىپس هر شأ و هر موضوعى به لحاظ نيازى كه  بينيم. مى

كه در مرحله تاريخى خودش دارد يعنى عالوه بر اينكه يك كااليى داراى قيمت و وزن خاص است،   تأثيرى

توانيم اين خودكار را در اوصاف  هم مجموعه خودكارها در جريان تكامل دارد كه بنام آن وزن مى  يك وزنى

  توسعه ببريم. 

 سازى تغييرات اشيأ، در صورت قطع بودن رابطه اشيأ با اوصاف آن  عدم امكان بهينه - 1/5

  توان از جزئى بوه  همانطور كه مى -توان هر مفهومى را  مهمترين مطلب يك كلمه است به اين بيان كه آيا مى

نتوانيم چنين  اليه كلى و از كلى به وصف تبديل كرد؟ حال اگر از تعين به مضاف و مضاف -كلى تبديل كرد 

شوود؟ چراكوه اگور     اش قطع باشود، آيوا ن وص پيودا موى      را انجام بدهيم چه اشكالى دارد؟ اگر رابطه  تبديلى

ها را به عينيوت نخوواهيم داشوت. يعنوى وصوفها بوه        سازى وصف ديگر قدرت هماهن  اش قطع باشد رابطه

مست ل از ب يه و مصواديق هوم   بريده از دستجات كلى بوده و دستجات كلى هم  صورت يك دسته مست ل و

 دسته مست ل ديگر خواهند بود.
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كنيد وصفهايى هستند كه مت وم به همين اشيأ است و تغيير اين اشويأ   گوئيم آن وصفهايى را كه ذكر مى ما مى

 توا بشوود.   11يا  5يعنى بهينه بايستى اثر داشته باشد در اينكه تعداد آن  ;باشد مت وم به همان اوصاف مى  هم

 توان آمد بالعكس نيز بايستى راندمان، فرايند و اثر از شأ تا وصف برود.  نگونه كه از بهينه كردن تا شأ مىهما

  اين بحث مدل است و بايستى دقت شود. هرگاه نتوانيم اوصاف را به مصواديق برسوانيم و نتووانيم رانودمان    

گيرد و يا هور   م آيا بهينه واقعى انجام مىخود مصاديق را عينا  برخاسته از خود مصاديق تا اوصاف ادامه بدهي

از بهينه، مضاف و مصداق جداگانه خواهند بود؟ معناى رساندن دقي ا  اين است كه ايون شوأ عينوى كوه       يك

خواهد بهينه شود يعنى تعين به وصف  خاص است بايستى فرايند و اثر داشته باشد در آنچه كه مى  داراى نام

توان از ن طه مختصات آن وصف اين تعوين   . اگر اين وابستگى ي ينى باشد، مىتعين وابسته باشد  و وصف به

تووان شوكل آن را از خودكوار بوه      گفت: فرايند خودكار در توسعه اجتماعى اين است و حاال مى را خواند و

نمود. در اين صورت فرايندش به نحو ديگر نخواهد بود. اگر شكل آن را به مداد فشوارى    نويس عو  روان

 چگونه خواهد بود؟  بديل كنيم فرايندشت

  بمعنواى  -اليه و هم چنين تعوين خواص    )س(: اما مشكل اين است كه نظام اوصاف و نظام مضاف و مضاف

 همه اينها در عين حاليكه بوا هوم اخوتالف دارنود     -كند  مصداقى كه شأ در خصوصيت خاصى تعين پيدا مى

خاص تا نظام اوصاف، هماهنگى را حفظ كند تابعد بتوان همان شأ پايگاه مشترك نيز دارند تا بتواند از تعين 

بينى كرد. حال بحث اين است كه وقتوى   تغيير داد و تغييراتش را كنترل نمود و وضعيت تغييرات آنرا پيش را

 گردد، چه كار بايد كرد؟ اليه تبديل مى تعين خاص بنام خودكار به مضاف و مضاف  يك

عوو     عو  شود. مثال  از ستون به سطر تغيير مكان داده شود. وقتى جايگواه آن )ج(: بايستى جايش مرتبا  

 شد بدين معنا است كه تغيير پيدا كرده است. 

 تعريف شدن عناوين و اوصاف با توجه به منزلت آنها در جداول مختلف  - 1/6
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است.   رنامه مشخصاليه و در مدل ب )س(: جايگاه اينها در هر يك از جدول توسعه، جدول مضاف و مضاف

تواند  مى  فرمائيد در جدول وصف )در توسعه( هم ولى آنچه ابهام دارد عنوان خاص است كه حضرتعالى مى

 قرار گيرد. -كه نام براى يك شأ عينى است  -خودكار 

است   )ج(: نوشتن كلمه اثر خودكار و يا فرايند خودكار بدين جهت است كه فرد در عمل نوشتن روان نشده

 نوشته شود. درست اسوت كوه در هوردو جوا    « خودكار»الّا نبايستى اثر را براى اجتماعى بگذارد بلكه ف ط و 

  كند. نوشته شده است ولى به يك معنا نيستند چراكه منزلتها يك شأ را تعريف مى« خودكار»

مضاف   )س(: پس نوشتن خودكار به عنوان وصف اول توسعه )در جدول توسعه( با خودكارى كه در جدول

 شود چه تفاوتى دارد؟ اليه نوشته مى و مضاف

 )ج(: بايستى به صورت جدى در مورد تعريف منزلت توجه شوود و بعود بور آن مسولط شود. هنگاميكوه در      

شود يعنى اينكه چند تا خودكار بخريد و به دست چه كسانى بدهيود.   صحبت مى« خودكار»جدول برنامه از 

دكار بايد در اين برنامه خريده شود و در هر ماه هم بايستى هر نفور يوك   عدد خو 12111شود  گفته مى مثال 

سال است بايستى محاسبه گردد كه در هر سوال چنود    5تمام كند. بنابراين اين برنامه كه فاز اول آن  خودكار

بال شود. بدن است. پس در جدول برنامه است كه از تعداد و بعد توزيع آن بين افراد صحبت مى  خودكار الزم

 شود كه ثبت امور مالى، امور انباردارى، امور صنعتى و غيره چگونه انجام شوند.  مى  آن مطرح

موثال    گردنود  بندى موى  اند دسته رسد اجناسى كه خريدارى شده اليه مى اما وقتى كه به جدول مضاف و مضاف

در  نسبت آن چ در باشد؟شوند كه از جمله آن خودكار است. در آنجا بايستى  اجناس فرهنگى يك دسته مى

  گوئيم مجموعه خودكارها به نسبت مجموعه گوئيم كه به هر نفر چند خودكار برسد، بلكه مى اينجا ديگر نمى

 شود بودين معنوا   اشيأ ديگر چگونه است. در يك سطح باالتر يعنى در جدول وصف وقتى خودكار نوشته مى

توان در توسعه مشاهده كرد يعنى  ضعيت خودكار را مىسنجيم بلكه خود و نيست كل برنامه را با خودكار مى
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صاحب كارخانه بيك بگويد خودكار در جامعه يا بايد افزايش و يا كاهش پيدا كنود لوذا رونود آينوده را      اگر

 كونم.   باشود. دوبواره تكورار موى     مى« خودكار در توسعه»كرد در اين صورت موضوع مطالعه او   بايستى معين

حتموا     ماند يا خير؟ در اين صورت خواهد بررسى كند كه آيا خودكار در توسعه مى صاحب كارخانه بيك مى

بايد  گويند خواهد خط توليد خودكار را بهينه كند و مى بايستى در يك سطح ديگر مالحظه شود. يا وقتى مى

  تووان  ىبايستى خودكار در سطح توسعه مالحظه گوردد. بنوابراين مو    ;نويس به جاى خودكار توليد شود روان

ها قرار گيرند منتهوى   پس كليه مفاهيم اين قابليت را دارند كه در خانه خودكار را در سه سطح مالحظه كرد. 

انجام دهيم تا نيازى به اين نباشد كه مرتبوا  مفواهيم منزلتهوا را داشوته      با اين تفاوت كه ما چگونه اين كار را

بنديها، اسومأ مختلوف و متناسوبى پيودا      است كه براى دسته اين  كنيم باشيم؟ براى اين امر اولين كارى كه مى

گاه اقتصاد و يا صنعت و يا انسان، ابزار، امكوان و يوا ارضوأ      كنيم. بعنوان مثال نام صنعت را گاهى جامعه مى

ايون كوار را انجوام داد يعنوى بايسوتى بور اسواس مودل           توان گذاريم البته مى نياز عمومى و يا خصوصى نمى

رسود يوك معنواى معوادل      هر جايى كوه موى    معنا به كار برد بلكه 81بار صنعت را به  81توان اصطالحات ب

 ارتكازات نزديك شوند.   گذاريم تا ادبيات ما از اصطالحى محض خارج شده و تا حدودى  به مى

  لبتوه خواهند به آن منسوب شوند در ستون توسعه نوشته شووند. ا  براى اين كار بزرگترين چيزهايى را كه مى

وسيله،  هماهنگى،»، «محورى، تصرفى، تبعى»، « رفيت، جهت، عامليت»امكان داشت ما بجاى اوصافى چون 

كورديم.   بار  رفيت در جدول تكورار  81 رفيت  رفيت  رفيت  رفيت... بنويسيم كه در يك جدول « زمينه

 رفيت   در ستون بعد هم ;مديگر  رفيت  محورى هماهنگى را ننوشتيم بلكه  رفيت   رفيت  رفيت... نوشتي

معنواى    باشوند. وقتوى كوه يوك     معنا مى 81اش  رفيت نوشتيم ولى با   رفيت  رفيت... نوشتيم يعنى در همه

  عنووان  9تور بتووانيم شناسوايى كنويم، در اينجوا هوم در ح ي وت         كنيم تا منزلوت را راحوت   ديگرى توليد مى
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  را قرار داديم تا به سهولت« نياز عمومى، گروهى، فردى»، «انسان ابزار، امكان»، «اجتماعى، اقتصادى، صنعتى»

 ها را تعريف كنيم.  بتوانيم منزلت

 كند؟  چرا عنوان را به وصف توسعه تبديل مى« اثر»)س(: حال سؤال اين است كه مفهوم 

بگوئيم   نخواهيمتبديل كننده است. براى سهولت به جهت اينكه « جايگاه»تبديل كننده نيست بلكه « اثر»)ج(: 

مالحظه  هر چه را اينجا بگذارند به معناى فرايند برخوردهاست كه معنى وصفى دارند چراكه اگر اشيأ به آثار

 شوند لذا اثر را نوشتيم.  رسند و منشأ تغيير مى شوند آثار به وحدت مى

 نسبت  «عرفىنحوه م»جدول اوصاف و « توسعه، ساختار و كارايى»نسبت عناوين « نوع»بيان  - 1/7

 گيرد.  مى  اى ربطى انجام هاى واسطه )س(: مطلب بعدى منعكس كردن اينها در هم است كه با بكاربردن كلمه

حروف را   حال آيا بايستى اين« اثر اجتماعىت انسان يا اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى»)ج(: مانند 

گاهى  كنيم و نبايستى حروف ربط را بياوريم و درست مىگوئيد ماتريس  ربط حذف كنيم، يا خير؟ گاهى مى

و  نويسيد كه بدنبال آن، انسان، ابوزار  را مى« بَر»گوئيد حروف خاصى را بياوريم. مثال  بدنبال اثر اجتماعى،  مى

 گوئيود  گيورد. حواال موى    قرار مى« انسان در»ابتدا نوشته شده سپس « اثر اقتصادى بر»شود.  يا امكان اضافه مى

باشد و يك وحدت را با ربط آن ببينيد تا ديگر ربط متزلزل نباشد يعنى معلوم باشد كه  ف ربط جز آن مىحر

گوئيد اصال  نبايد حرف ربط بيايد بلكه ف ط خود موضوع بيايد. بلوه   باشد. گاهى مى« در»و يا « بر»اينجا  بايد

انسان به ارضأ نياز عمومى چون جدول  نسبت وجود دارد مانند نسبت اثر اجتماعى به انسان و نسبت  هميشه

شوود. موثال     معناى نسبتى دارد و اگر اصل نسبت آن حذف گردد آنگاه نسبت با كسره نشان داده مى  ماتريس

گفت يا اينكه نسبت را نسبت منط ى و نه اضافى فور  كنويم.   « اثر اجتماعىت انسان نياز عمومى»  شايد بتوان

م و خاص موضوع بحث آن است و نه بحوث اضوافه. امّوا نسوبت ادبوى      اين است كه بحث عا  نسبت منط ى

 شود.  اضافه مالحظه مى نسبتى است كه با
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 اصل بودن نسبت منط ى و داشتن كارايى در بهينه )نه نسبت ادبى( در عناوين جدول  - 1/8

  كوه اگور در آينوده   براى اينكه ما مفهوم را بشناسيم و بتوانيم براى خودمان تعريف كنيم، با حفظ اين مطلوب  

 اثور »گذاريم لذا ابتودأ   ها نمى بست واژه گذاريم و خود را فعال  در بن هاى بهترى بدست آمد جاى آن مى واژه

نويسيم توا بتووانيم يوك پواراگرافى را      را مى« امكان در»و « ابزار در»، «انسان در»اجتماعى بر را نوشته سپس 

رساند؟ و آيا قدرت بهينه دارد؟ اگر  هاى عينى مى ما را به يك شاخصهاى دارديا خير؟ و آيا  كه نتيجه  بنويسيم

مورد نظر را داشت، چه لزومى دارد كه مفاهيم اين چنينى را با عالئم رياضى و يا با عالئم حروفى   كارآمدى

و از  «الوف »دهيم؟ اگر معادله ما توانست عينيت را كنترل كند شما از اجتمواعى   براى آن كُد مى نويسيم و مى

را اخذ كنيد بعد بگوئيد وقتى اينها جموع شووند مسواوى بوا ايون نسوبت       « ع»نياز عمومى  را و از« ن»انسان 

فعال  مشكل ما اين است كه مدل را تا عينيت ببريم. نسبتها چه زمانى با يكوديگر    شوند. االن در آن مطلب مى

 ن  و ناهنجار هستند؟كنند و چه زمانى ناهماه تأييد مى هماهن  هستند و يكديگر را

 تفاوت جدول اوصاف با جدول ماتريس در مسئله نسبت  - 2

  شوند زمانى كه ت سيمات ارتكازى دارند با هوم سوازگارند يوا آنگواه كوه      آيا نسبتهاى ماتريس كه درست مى

 ويسوم. ن بتوانيم كارايى بهينه از آن داشته باشيم؟ اين يك سؤال مهم است. مثال  من يك سطر و يك ستون مى

  وقتى از نظر ادبى از اسمأ و نامها استفاده شده باشد كه معنونهاى آنها عرفا  بدون حروف ربط قابليوت جموع  

باشود   كه درخت يك مفهوم و سيب هم يك مفهوم ديگر موى « درخت  سيب»شدن با هم را داشته باشند مثل 

آيا  ;باشند ر از وصف و موصوف مىها اين چنين هستند و عام و خاص غي عبارت ديگر كليه عام و خاص  به

اليه و يا نسبت بوين صوفت و    نسبت آنها مانند نسبت بين عام و خاص و يا نسبت بين مضاف و مضاف بايد

شوود و   شود با حرف اضافه خوانوده موى   گفته مى« درخت  سيب»)در شكل ارتكازى( باشد؟ وقتى   موصوف
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ست و نه اينكه معنوايش اضوافه شودن آن بوه شوخص      اضافه به نوع ميوه آن و خاص شدن آن ا  معنايش هم

 خاصى باشد.

جدول  پس بطور خالصه سؤال اين است كه چه نوع ماتريس و چگونه بايد درست شود؟ ما جدول وصف،

  كنيم و در همه آنها هوم ابتودا يوك مواتريس داريوم يعنوى       اليه و جدول برنامه را درست مى مضاف و مضاف

 -سپس تركيب و جدول تعريف داريم. حال درستى مواتريس در تجزيوه    تحليل فلسفى، تجزيه موضوعى و

چگونوه   -اليه و يا تجزيه مرحلوه برناموه باشود     اينكه تجزيه تجزيه وصف يا تجزيه مضاف و مضاف اعم از

درست بودن آن به اين است كه حرف ربط نداشته و عوام و خواص باشود؟ يوا اينكوه مضواف و        است؟ آيا

يا درستى آن اين است صفت و موصوف باشند؟ آيا درستى آن اين است كوه اصووال  از   آ اليه باشد؟ يا مضاف

 شود؟ خالصه عالمت درستى و غلط بودن آن كدام است؟  ادبيات ارتكازى استفاده

 كنيم هر كدام يوك نحووه سونخيت خاصوى را     اليه و برنامه مى )س(: وقتى بحث از وصف، مضاف و مضاف

 طلبد.  مى

يعنى با  خواهند در ماتريس بيايند حال آيا حرف ربط بيايد يا خير؟ گوئيد مى را كه شما مى)ج(: مسانختهايى 

 معونه و به اضافه و با كمك گرفتن از حرف ربط تمام بكنيم يا خير؟ 

  )س(: اگر بخواهيم در اينجا عالئم رياضى به كار ببريم، در عالئم رياضى هيچگونه حرف ربط به كوار بورده  

 شود.  نمى

كنيم.   : در رياضى نيز عالئم اضافه، منها و ريشه وجود دارند و ما مجبوريم يكدسته از عالئمى را درست)ج(

 ;دهويم  مثال  اگر بگوئيم وصف معنى ريشه دادن است در اين صورت كنار آن يك عالمت خاصوى قورار موى   

در آنجوا عالئوم خاصوى    يعنى اين طور نيست كه در آنجا هم عالمت نداشته باشد. عالئمى وجود دارند كوه  
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كنيم. ممكن است حروف ربط به اين شكل نداشته باشيم و بوه شوكلهاى    و ما آن عالئم را تعريف مى هستند

 گذاريم.  داشته باشيم، كلمه به عالوه، منها، ضرب و ت سيم مى  ديگرى

يعنوى   مشكلى ندارنداند  كنيم و تا زمانى كه درهم منعكس نشده )س(: با اين بيان به جدول منزلتها توجه مى

  خواهيم آنهوا را در يوك خانوه تركيوب كنويم      فهميم منزلت هر كدام باالتر باشد حاكم است ولى وقتى مى مى

 حتما  به عالئمى احتياج داريم كه بتواند اين عناوين را از آن حالت بيرون بيارود.

 )ج(: چرا؟

 )س(: چون نارساست. 

هم   فهوم ساده هميشه اين پيش فر  را داريم كه در مطلب را بهكنيم. در م )ج(: يك مفهوم ساده درست مى

 گيرد. ماتريس معمولى داراى يك سوطر  كنيم به عبارت ديگر دو سطر باالى سر همديگر قرار نمى اضافه نمى

و يك ستون است. آنچه كه در سطر قرار دارد قابليت مالحظه براى يك خصلت اسوت و آنچوه هوم كوه در     

يعنوى يوك    ;ابليت مالحظه براى خصلت ديگرى دارد و بين اين دو هم نسبتى وجود داردقرار دارد ق  ستون

 گيرد و اصال  اين اضافه را ندارد.  دو انجام مى ماتريس با

 كند.  كند بلكه همان دو بعد آن را مالحظه مى )س(: سه بعد يك شأ را مالحظه نمى

كشاورزى را   بيند. مثال  عوامل لب را در سه مرحله نمىپذيريم. مط )ج(: كلمه سه بعد را به آسانى از شما نمى

 بيند. نويسد بعد نسبت بين اين دو را مى در يك طرف و مطلب ديگرى را هم در يك طرف ديگر مى

ايد كه بايد حتما  كار بوه ايون صوورت     ايد و گفته شما در اينجا به هر دليل يك ويژگى ديگرى را اضافه كرده

يعنوى در موورد انسوان و نيواز      ;كنود  دول با ماتريسهاى ديگر بالطبع اين فرق را پيدا مىبگيرد. البته ج  انجام

توان گفت: انسان و ارضأ نياز عمومى چه نسبتى با هم دارند؟ ابزار و ارضأ عمومى چه نسبتى بوا   مى  عمومى
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ارنود سوفيد   و يك نسبتى را در وسط بنويسيد كه اگر نسبت دارنود سوياه كنيود و اگور نسوبت ند      هم دارند؟

 بگذاريد.

 )س(: ولى اينجا سه قيد دارد. 

 )ج(: پس با ماتريسهاى ديگر چه فرقى دارد؟ آيا بايد در اينجا به صورت طبيعى اضافه قرار دهيد يا خير؟

دو  رسد كه چون در مفهوم حد اوليه در تركيوب يوك شوأ    )س(: در مورد دو قيدى بودن اينگونه به ذهن مى

 توانيم وحدت كل را مالحظه كنيم.  تند و اال ما نمىطرف و بين آندو ربط هس

الزم   )ج(: بحث آغازين اين است كه با دو فاعليت )يعنى تولى و واليت( توسعه ممتنع است و فاعول تبعوى  

 باشند. سپس بر اين پايه اثبات گرديد كه كليه مضربها است. آنگاه گفته شد كه ربّ، مربوب و رشد مطرح مى

ميليوارد بدسوت    7611بار در هم ضرب كرديد تا اينكه فرضوا    27ختم شود. بعد هم  27*27*27بايستى به 

 آيند. است. به فر  وقتى پايه در آنجا تمام شد بعد اصطالحاتى بدست مى  آمده

 

 استفاده از حروف ربط در جدول تجزيه به عنوان عالمت نسبت عناوين با هم  - 3

 حال به نظر من اين سؤال مطرح است كه آيا در اينجا آوردن حرف ربط مضر است يا مضر نيست؟ 

 رسد آنجايى كه دو قيد مطرح است در دستگاه موجود الزم نيست حرف ربط بيايد. )س(: به نظر مى

عد نسبت گيرند ب كنند يا يكى را زمان و ديگرى را مكان مى وقتى يك ستون كمّى و يك ستون كيفى جدا مى

 دهنده نسبتها باشد.  كنند كه نشان آندو را به صورت بردارى رسم مى  بين

مختصوات   )ج(: نسبت در آنجا چيست؟ آيا مفهوم حرف ربط به صورت يك عالمت نيست؟ من دو محوور 

 كنم براى اينكه نسبت بين دو محور ببينم.  درست مى

 )س(: اصال  محور مختصات به معناى ديدن نسبت است. 
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چيوزى   باشد؟ يعنى در ارتبا  بين اين دو، )ج(: برقرارى نسبت به معناى حرف ربط است يا چيز ديگرى مى

 شود به عبارت ديگر چه نسبتى بين اين محور و آن محور وجود دارد؟ واقع مى

 كنند، نسبت است. )س(: آنچه كه محور مختصات را بخاطر آن ترسيم مى

 گفته شده است. « بر»آيد كه در اينجا  عالمت در مى)ج(: پس خود نسبت در آنجا به شكل 

كار   خواهيم اينها را در همديگر منعكس نمائيم به وسيله حروف ربط اين )س(: حال در جدول تجزيه كه مى

 را انجام ميدهيم. 

 عنوان )مفردات( جدول تجزيه  41ضرورت توصيف و تعريف  - 4

 عريف خود را نيز تشريح نمائيد. )ج(: بعد بايد بتوانيد آنرا تعريف كنيد و ت

كل و   كنيم بايد تعريف يك تعريفى كه ارائه مى« اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى»)س(: بعد گفتيم 

  يك واحد را تحويل دهد تا بگوئيم كه حاال به چه معناست؟ يعنى اينكه منظور ما از اثر اجتماعى بور انسوان  

كنم. در تعريف گاهى اسوت   . حاال گاهى در پله اول براى آن تعريف ارائه مىدر ارضأ نياز عمومى اين است

خواهيم مصاديق آنرا معلوم كنيم كه اثر اجتماعىت بر انسان در ارضأ نياز عمومى در مصاديق خارجى آن  مى  كه

شود؟ آيا بايود   چه معناست. سپس آيا اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى فرضا  با مالكيت برابر مى  به

كنيم آن واحد را بدست بياوريم يوا   بر اين نكته بكنيم كه از درون اين مفاهيمى را كه درهم منعكس مى  تكيه

 شود؟ احتياج به تطبيق دارد؟ به عبارت ديگر آيا خود اين مطلب بدون روش واقع مى اينجا

گوئيم ما  مى  اين چنين معنا كنيم گاهى گوئيم بواسطه تسلط مفهومى و دستگاه منط ى كه داريم بايد گاهى مى

هور    رويم وقتى بر اساس قاعده دوبار هم تطبيق داده شوود ديگور بوه طوور طبيعوى      بر اساس قاعده پيش مى

  توان با يك ضريب خطايى تعريف داد. حاال سؤال اين است كه اينجا قاعوده  موضوعى را كه به كار ببريم مى

 صنعت است اثر اجتماعى صنعت بر انسوان در ارضوأ نيواز عموومى را     خواهد. از آنجا كه موضوع بحث، مى
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  تواند مصاديق زيادى داشته باشد. اما وقتى كه كنيم. اثر اجتماعى يك وصف كلى و عام است و مى بررسى مى

شود روشن است كه از يك منشأ )اجتماع( يك تأثيرى  گفته مى« اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى»

 شود.  شود كه آن تأثيرگذارى باعث رفع يك دسته از نيازهاى عمومى مى سان واقع مىان بر

 )ج(: آنگاه آيا صنعت بين انسان و امكان در تسخير براى ارضأ نياز واسطه بوده است؟ 

 )س(: در آنجا بيان شد كه صنعت، ابزارت تسخير طبيعت است. 

 شود؟  )ج(: وقتى كه تسخير كرد چگونه مى

 كند.  ى تسخير كرد فاعليت و حضور انسان توسعه پيدا مى)س(: وقت

 شود؟ )ج(: بدنبال توسعه حضور چه مى

 كند.  )س(: بدنبال توسعه حضور نياز اصلى انسان كه همان نياز پرستش است توسعه پيدا مى

 شود يا خير؟ )ج(: آنگاه آيا بدنبال توسعه پرستش ارضا هم مى

 د. شو )س(: بله، در يك سطحى ارضأ مى

 )ج(: آنگاه آيا ارضأ نياز ربطى به صنعت دارد؟ 

 )س(: خود صنعت اصالتا  هويتى ندارد بلكه براى پاسخگوئى به نياز انسان است. 

در مبنا   توان گردد آيا مى )ج(: پس ارضأ نياز با اهداف صنعت مرتبط است. هر آنچه كه در هويت مالحظه مى

 العمل بازخورى نيز نسبت به آن شأ دارد؟  هم آنرا مالحظه كرد؟ يعنى آيا عكس

 )س(: بله، و بايد داشته باشد. 

 )ج(: پس اثر اجتماعى انسان بر ارضأ نياز عمومى بايستى بر صنعت اثر داشته باشد. 

 داشته باشد.  )س(: و اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى نيز بايستى بر صنعت اثر
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« صونعت   عوامل ارزيوابى توسوعه  »ايم و به عنوان  )ج(: معناى اين مطلب اين است كه از صنعت خارج نشده

 قابل مطالعه است. 

 )س(: قبال  نيز بنا بود كه تأثير جامعه بر صنعت را مالحظه كنيم. 

 )ج(: يا در جريان توسعه مالحظه كنيم. 

 كنيم.  گرفت و در پله دوم در وضعيت توسعه مالحظه مى شناسى انجام )س(: در پله اول آسيب

كامول   بطوور « جدول اوصاف ارزيوابى »و « بايستى جدول ارزيابى كارايى صنعت در ارضأ نياز»)ج(: بنابراين 

  شرح داده شوند. آنگاه در بخش توسعه، ساختار و كارايى نيز تبيين شود يعنى اكتفا نكنيم در اينكوه در يوك  

 تا( را توضيح دهيم و آنگواه هوم تركيبوات آنورا    9اند سپس زيربخشهاى آن ) سعه تمام شدهجايى اوصاف تو

 مالحظه كرده و هم براى مفردات، فيش اصطالحى بنويسيم.

 شود.  فيش اصطالحى مى 41)س(: كه 

 اليه و معناى عناوين آن  بررسى ساخت جدول مضاف و مضاف - 5

 اليه  جابجايى عناوين توسعه و كارايى باهم براى درست كردن جدول مضاف و مضاف - 5/1

 اليه بيائيم.  )ج(: سپس بايد به سراغ جدول مضاف و مضاف

 گيرد؟ اليه مبنا قرار مى )س(: يعنى آيا همين مسئله نسبت به مضاف و مضاف

عنوان  صوف داشته باشد؟ يك تركيب بايداليه چيست و بايد چه تفاوتى با صفت و مو )ج(: مضاف و مضاف

 اليهى پيدا كنود. هوم چنوين بوين جودول وصوف و       االشتراك يك مجموعه شود تا ل ب مضاف و مضاف مابه

حوال   اليوه قورار بگيورد.    بايد جدول مضاف و مضواف  -خرد كه مربو  به برنامه است  -جدول موضوعات 

داديوم در   ايد عين آنچه را در جودول وصوف قورار   اليه را درست كنيم؟ آيا ب چگونه جدول مضاف و مضاف

صنعتى را در  اليه نيز قرار دهيم منتهى با اين تفاوت كه عناوين اجتماعى، اقتصادى و جدول مضاف و مضاف
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دوموين   ستون بياوريم و ارضأ نياز را باال )داخل سطر( ببريم و بگوئيم اولين قسومت، ارضوأ نيواز عموومى و    

جواى   هم فردى است؟ و آنگاه آيا ساختارها يعنى انسان، ابزار و امكوان در  قسمت، گروهى و سومين بخش

 خود باشند و بگوئيم ارضأ نياز عمومى انسان در جامعه، اقتصاد و صنعت؟ 

 اليه  تفاوت مفهوم ارضأ نياز ابزار در جدول اوصاف و جدول مضاف و مضاف - 6

 اليه با جدول وصف چه تفاوتى دارد؟  افحال مفهوم ارضأ نياز ابزار مطالعه در جدول مضاف و مض

 )س(: در اينجا منزلتها يعنى اولويتها و جايگاه عناوين تغيير يافته است.

 اليه، ستون اصلى است. حال در جدول برنامه كدام اصل است؟ )ج(: منتهى در جدول مضاف و مضاف

 باشند.  ازى مطرح مى)س(: در آنجا ديگر اصل به معناى اينجا نداريم بلكه در آنجا خطهاى مو

ارضأ »  شود. حاال من مى« ارضأ نياز عمومى انسان در جامعه»)ج(: در هر صورت اگر چنين كارى انجام گيرد 

براى  كنم. آيا مگر ابزار، نياز دارد يا نياز از پسوندهايى است كه بايد را مطرح مى« نياز عمومى ابزار در جامعه

 انسان به كار برود؟ 

 معناست. يبى بى)س(: چنين ترك

 گويد اگر اين كارخانه اتوماسيون نشود سال ديگور بايود آنورا جموع كنويم. موثال        )ج(: گاه رئيس كارخانه مى

افوزار   گويد بايستى كامپيوتر بياوريم و اال كارها متوقف خواهند شد. چراكه خط توليود آن كارخانوه، نورم    مى

كند، حجوم   كارخانه را به صورت اتومايسون اداره مىيعنى كامپوتر بجاى انسان،  ;طلبد خودش را مى  خاص

 برد.  شديدا  پائين آورده و ضريب دقت را باال مى كارگر را

  مهندس دانشمند: اگر ابزارها بخواهند مسير تكاملى خود را طى كنند و حتى براى حفظ كوار كورد و حيوات   

 خود يك نيازهايى دارند. 
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 مفهوم اراده خارج گردد و هور آنچوه كوه رشود دارد حتوى بواالتر       )ج(: به عبارت ديگر اگر مفهوم حيات از

شود تا اگر اين كار را نكنند، در م ابل يك عوده ديگور كوه ايون كوار را انجوام        برآنهايى كه اراده تحميل مى

 ها باال باشد.  شكست خواهند خورد هر قدر هم كه م اومت آن دهند مى

بينويم   موى  كنيم، كوشت كم مزد بگير قانعت وفادار را مالحظه مى تما وقتى كه تالش انسانهاى مجاهد  الهىت سخ

كوار    كنند و براى آخرت هم كه چنين انسانهايى به يك نان بخور و نميرى راضى هستند و خوب هم كار مى

 تواند بوسيله آن در كنند، ولى در م ابل دشمن آنها كه اهل ايثار هم نيست توانسته تراكتورى بسازد كه مى مى

 انسان با اخوالص و بودون ابوزار    11ساعتى يك هكتار را براى زراعت كامال  آماده كند حال آنكه بوسيله  هر

توان چنين كارى در همان زمان را انجام داد. حتى اگر اين انسانهاى با اخوالص از صوبح توا شوب هوم       نمى

زه تراكتور كوار كننود آنگواه آيوا     و مزد هم نگيرند يا تعداد آنها را افزايش دهيم طورى كه به اندا تالش كنند

 آنها رقابت كرد؟  توان در ارزانى با مى

 توانيم رقابت كنيم.  )س(: در دقّت و كيفيت كار هم نمى

 بورد و مرتبوا    توان رقابت كرد. او مرتبا  دانش خود را بوسيله آزمايشگاه بواال موى   )ج(: يعنى در دانش هم نمى

 ا بهينه كند. تواند بذر، كود، كاشت، داشت خود ر مى

  كند و ديگورى بوراى   يكى براى دنيا كار مى ;االسالم رضايى: اما اينجا دو دستگاه و نظام مطرح است ت حج

  داند. طبيعوى  داند بلكه اصلى و براى خودش مى آخرت. گروه اول سودآورى و افزايش محصول را تبعى نمى

  شود. رسد و كامال  مسلط مى است كه به آن درجه از شدت مى

 طرح نشود معنايش ايون اسوت كوه موا ديگور     « ارضأ نياز ابزار»)ج(: بحث پيرامون ارضأ نياز ابزار است. اگر 

 نيازى به توسعه ابزار به عنوان يك نياز اجتماعى نداريم. 

 )س(: ارضأ نياز ابزار براى چه كسى مطرح است؟ آيا براى خود ابزار است؟ ابزار كه ارضأ نياز ندارد! 
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  تى ارضأ نياز عمومى در ابزار يا بر ابزار در اثر اجتماعى يا در جامعه نوشوته شوود، ايون اشوكال    )ج(: پس وق

گوئيود   گوئيد خود ابزار نياز نودارد. از طورف ديگور هوم موى      شود كه يك طرف ابزار است كه مى مطرح مى

 دوم آن اجتماعى است.  اليه مضاف

 تصادى، ارضأ نياز عمومى انسان... گوئيم ارضأ نياز عمومى انسان اق )س(: در اولى مى

آنگاه  )ج(: كه انسان را صنعتى، اقتصادى، اجتماعى فر  كرديم. امّا انسان اجتماعى غير از خود انسان است.

 توانيم ابزار اجتماعى بگوئيم؟  آيا مى

ارضوا    تووان  مى )س(: ابزار اجتماعى، ابزار اقتصادى و صنعتى هم داريم ولى ارضأ نياز ابزار معنا ندارد. وقتى

 نياز ابزار گفت كه انسان به آن اضافه شده و انسان در آن ن ش داشته باشد. 

  )ج(: انسان براى جابجايى، نياز به حمل و ن ل دارد. شما يك ابوزارى بوه نوام ماشوين پيكوان داريود كوه راه       

نخواهيم راه بورود بنوزين هوم    گوئيد اگر بخواهيم اين ماشين برود بايد به آن بنزين بزنيم و اگر  رود. مى نمى

گوشتى به يك جاى معينى نياز دارد. حال اگر  توان مثال ساده ديگرى را مطرح كرد، يك پيچ ندارد. يا مى  الزم

زند و وقتى بخواهيم با  گوشتى جاى معينى نداشته باشد مثال  كنار باغچه يا داخل گالن باشد زن  مى پيچ  يك

 توان پيچ را بوسيله آن باز كرد.  ديگر نمى بينيم پيچى را باز كنيم مى  آن

 گوشتى نياز بوه موا بوت دارد و بايود در محويط خشوك و يوا       گوئيم اين پيچ مهندس دانشمند: اصطالحا  مى

 زند.  روغنى باشد و اال زن  مى

 ابزار « عمومى، گروهى و فردى»تبيين معناى نياز  - 6/1

عموومى،   روشن شد و حال به دسته بندى نياز« ارضأ نياز ابزار»االسالم رضائى: با اين توصيف معناى  تحج

 باشند.  پردازيم كه در مورد ابزار به چه معنا مى گروهى و فردى ابزار مى
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طبيعوى   بازى به آن نگاه كند اى فرهن  استفاده از كامپيوتر را نداشته باشد و به عنوان اسباب )ج(: اگر جامعه

درسوت   شوود.  شود و چه بسا به سرعت خراب هم مى تر استفاده مفيد نمىاست كه در اين صورت از كامپيو

وقتوى   شود. است كه اين ابزار فردى و مال يك فردست اما در عين حال در اقتصاد يك كشور نيز تعريف مى

ابوزار    شود بايستى فرهن  اسوتفاده از آن  كه ارضأ نياز فردى در ابزار اجتماعى، اقتصادى يا صنعتى مطرح مى

  نيز داشته باشيم. مانند يك ماشين كه نيازمندى عمومى آن بنزين است. ولى نيازمندى گروهى و يوا فوردى   را

اند و يوك دسوته ديگور ابزارهوايى هسوتند كوه        آن چندان روشن نيست. يك دسته از ابزارها مربو  به گروه

 فردى و شخصى دارند.   استفاده

 )س(: در اين صورت موضوعا  تفاوت پيدا كرد. 

 )ج(: نبايد فرق پيدا كند. حال سؤال اين است كه منزلت به چه معنا ست؟ 

 )س(: در اين صورت معنايش اين است كه هر طور بگوئيم درست باشد. 

 بودنبال تعمويم، جودول تخصويص اسوت و      ;)ج(: بايستى معناى غلط بودن و درست بوودن روشون گوردد   

  اليوه  ى تفاوت مفهووم ارضوأ نيواز در وصوف و مضواف     تخصيص يعنى كجا و به چه معنا. پس در ابتدأ بايست

مشخص شود تا بعد مفهوم گروهى، فردى، عمومى روشن گردد. بنابراين در ابتدأ بايستى مشخص شود كوه  

كنود چوه    اليه ببريم بايد چه كار كنيم؟ وقتى كه منزلت تغيير پيودا موى   هرگاه خواستيم به مضاف و مضاف هر

 گوئيم بلكه ف ط نمى« اثر اجتماعى»را تغيير داديم ديگر « اجتماعى»وقتى جاى شود؟ مثال   عو  مى  چيزهايى

 اثر ارضوأ نيواز  »اثر را در اول ارضأ نياز عمومى قرار دهيم و بگوئيم: »شود. همينطور اگر  گفته مى« اجتماعى»

 معنايش تغيير خواهد كرد.« عمومى بر ابزار در اجتماع، اقتصاد و صنعت



 ····························································································  243 

طوور    بريم بايستى هموين  اليه مى را به مضاف و مضاف« ارضأ نياز عمومى»ه آيا وقتى حال سوال اين است ك

 باشد يا خير؟ ف ط اين م دار متوجه شديم كه وقتى اجتماع را در ستون بيواوريم آنگواه اوصواف توسوعه در    

 گيرد.  ستون قرار مى

 )س(: و اوصاف كارآيى در سطر قرار گرفته است. 

گفتيم  مى توان گفت كارايى ارضأ نياز عمومى در ابزار؟ يعنى همانطور كه در آنجا ى)ج(: آيا در اين صورت م

اصووال  وقتوى    ؟«كارائى نياز عمومى در ابزار و نياز عمومى در امكان»توانيم بگوئيم  آيا اينجا مى« اثر اجتماع»

عريف بشود. در عبارت ت خواهد اليه مى نياز عمومى بخواهد اضافه شود، معنايش اين است كه بوسيله مضافٌ

به ابوزار  « نياز عمومى» تعريف شده است. در اينجا نيز -اليه است  كه مضاف -« من»به « كتاب»، «كتاب من»

انسوان، ابوزار و     شود توا اينكوه   تعريف شده است. وقتى كه نياز عمومى به ابزار، امكان و يا انسان تعريف مى

توانود بوه ابوزار     مى  ضأ نياز عمومى چه معنايى خواهد داشت كهامكان نيز به جامعه تعريف شود در اينجا ار

بعوض از  » يوا « گووئيم: هموه ابزارهوا    برم وقتى مى تعريف شود؟ حال من ابزار را به معانى مختلفى به كار مى

آنصوورت   ايوم. در  ، كلمه فرد و گروه را از شخص انسان خارج كرده«ابزارها به صورت خاصّ»و يا « ابزارها

  اى ابزار برابر با گروه و نيازهاى عموومى ابوزار برابور بوا كول      ويژه ابزار برابر با فرد و نيازهاى دستهنيازهاى 

خواهد بود. مثال  فرهن  استفاده از ابزار، يك نياز عمومى ابزار است. هويچ ابوزارى وجوود نودارد كوه داراى      

دارى باشود ضوايع    ستى و يا كشوور سورمايه  استفاده نباشد و اال آن ابزار اعم از اينكه در كشور كموني  فرهن 

بعضى از ابزارها يك مختصات ديگرى غير از فرهن  عمومى نيز دارند مانند ابزارهاى صووتى،    شود ولى مى

بنودى نيوز هسوتند ماننود اينكوه       كه داراى ويژگيهاى مخصوصى هستند و البتوه قابول دسوته    الكترونيكى و...

انيكى و غيره. اينها غير از داشتن فرهن  است. هم چنين نيازهواى ابوزار   الكترونيكى، مك  گوئيم: ابزارهاى مى

 شود.  خاص نيز ذكر مى
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موورد   باشد. موثال  در  مهندس دانشمند: اصوال  نيازهاى ابزار خاص داراى يك نيازمنديهاى منحصر به فرد مى

 وصول گوردد بعود    شود كه چون بسيار حسّاس است لذا اول بايود بوه بورق    يك وسيله خاص برقى گفته مى

 روشن بشود و هرگز عكس آن عمل نشود. 

وقتى  شود كه همه اطالعات هارد بايستى روى ديسكت منت ل شود تا )ج(: يا مثال  در مورد كامپيوتر گفته مى

 رود اطالعات حذف نگردد.  كه احيانا  يك لحظه برق مى

 شود.  مى )س(: اين نياز خاص گروه ابزارهاى برقى است كه كامپيوتر ناميده

را   به اشيائى چون انسان، ابزار و يا امكان، انسان، ابزار و امكوان « نياز»)ج(: در اينجا ما به وسيله اضافه كردن 

 دهيم آيوا  اصل قرار داديم. در انسان نيز با معنا كردن به گونه ديگر اجتماع، اقتصاد و صنعت را اصل قرار مى

 توان اين چنين معنا كرد؟ مى

معنواى    عمومى به معناى عموم ابزار و نه عموم انسانها و كلمه نياز به معناى ضرورتهاست و نه بهپس كلمه 

بووده    شود. بنابراين در اينجا نياز به معناى ضرورت ارضأ نياز كه موجب خوشى و وجود نياز موجب الم مى

 كنود هور چنود    الزام موى و عدم توجه به آن به معناى وجود ن ص است. اصوال  ضرورت تكامل يك امرى را 

گذارد. پس بايستى معناى متناسب شود. لذا معناى ارضوأ نيواز عموومى در     روى انسان اثر الم و يا شادى مى

باشد.  مى« ضرورت»انسان با ارضأ نياز ابزار موضوعا  دو تا شدند چراكه در دومى، مفهوم نياز به معناى  مورد

ف مفهوم نياز عمومى و نياز گروهى اصل بوود. نيواز عموومى    ديگر در جدول وصف، انسان در تعري  به بيان

شد ولى نياز عمومى، گروهى و فردى به نياز انسانها تعريف  به انسان، ابزار و امكان اضافه مى انسانها هر چند

ضرورتها. نياز در جريان ارضأ و نياز در جريان تكامل تاريخ بوه انسوان )متغيور اصولى( تعريوف        شد و نه مى

اليه، مفهووم   شود. در جدول مضاف و مضاف اليه، نياز به متغيّر دوم تعريف مى مضاف و مضاف امّا در شود مى

 لذا مفهوم نياز تغيير پيدا كرده است.  نياز تابع است و
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 « ضرورتها»اليه به  در جدول مضاف و مضاف« نياز»تعريف  - 6/2

)اجتمواعى،   شوود  د بلكه خود اجتماعى گفتوه موى  شو اصوال  ديگر به مفهوم اجتماعى، اثر اجتماعى گفته نمى

ضورورتهاى    شوند كه مفهوم اثر آن بوه معنواى   اى معنا مى اقتصادى، صنعتى(. پس اجتماعى، و صنعتى بگونه

آموختوه    عمومى در انسان خواهد بود و نه به معناى نياز شخص انسان. اگر به انسان، درس و اطالعات الزم

بخورد و  خواهد هد داشت و اين غير از اين است كه بگوئيم انسان چه چيزى مىنشود كارآمدى الزم را نخوا

كه اگر   رود يا مانند منابع طبيعى چه چيزى نبايد بخورد مثل ابزار )ماشين( كه اگر بنزين نداشته باشد راه نمى

عمومى  اثر نياز شود. اينجا حتى وقتى استحصال مكانيزه انجام نگيرد تلفات يا هرزروى در استحصال زياد مى

هموان   شوود  دهد بلكه ضرورتهايى كه براى ابزار گفتوه موى   شود معناى خود انسان را نمى به انسان اضافه مى

 شود.  ضرروتها براى كارآمدى انسان اجتماعى، انسان اقتصادى و انسان صنعتى ذكر مى

 ص نيست. شود يك نياز خا االسالم رضائى: يعنى در مدل وصف، نيازى كه مطرح مى ت حج

موصوفش بر   شد و به شد هر چند اضافه به جامعه مى )ج(: در نيازى كه در مدل عمومى براى وصف ذكر مى

 ضرورتهاست.   گشت ولى مفهوم آن مفهوم انسانى بود امّا اآلن مفهوم انسانى نيست بلكه بمعناى مى

 ايد به چيز ديگرى برگردد. )س(: بنابراين وقتى مفهوم انسانى نشد و بلكه به مفهوم ضرورتها شد ب

  )ج(: خير يك فرد به عنوان يك انسان هم نياز به اكل و شرب دارد هم به عنوان انسانى به يوك اثور كوارايى   

شود پس  اطالق مى« ضرورتها»شود يك نيازهايى دارد كه در اين صورت دوم  دارد )مانند ابزار( به او نگاه مى

  گوئيد ضرورتهايى كه ما بتووانيم  شود. به عبارت ديگر مى مل مالحظه مىانسان در جريان ارضأ نياز در تكا يا

 انسانها را پرورش بدهيم كدامند؟ 

توا    بنودى كورده باشويم    گوئيم بايستى فيلم، ديسكت، اساليد و... داشته باشيم و بايستى اطالعات را طب وه  مى

يد اگر اينهوا باشوند ضوريب رشود هوشوى      گوئ بتوانيم انسانها را پرورش دهيم. خالصه بعد از ذكر امورى مى
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التحصيل شدن از دانشوگاه   سالگى اين م دار خواهد بود و بعد از فارغ15سالگى و 8سالگى، 4در سن  انسانها

 كند.  كاراييها را خواهد داشت و اگر اين كارها صورت نگيرند اين كارآمديها را پيدا نمى  اين

 اليه  ين جدول اوصاف با جدول مضاف و مضافدر عناو« اصلى، فرعى و تبعى»تفاوت  - 6/3

 آيد؟  )س(: اگر در بهينه وصف وقتى كه تكامل انسان مورد نظر ماست آيا اثر آن در كارايى نمى

 بندى، موضوع اصلى ما اثر اجتماعى بود هرچند حواال هوم موضووع اصولى موا اثور       )ج(: قبال  در نحوه دسته

  كينم كه بلكه از ن طه مختصات ديگر. يعنى يك سيكل درست مىاجتماعى است اما نه از آن ن طه مختصات 

 يكبار از پائين به باال و مرتبه ديگر از باال به پائين است. 

وصف   اليه( چه چيزى مورد نظر است! در مدل آئيم )معنى از وصف به مضاف )س(: وقتى از باال به پائين مى

 ه داريم. توجه به كارايى نداريم اما اينجا به كارايى توج

 )ج(: در مدل وصف، توجه اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز داريم. 

 انسان « نياز عمومى، گروهى و فردى»تشريح معناى  - 6/4

بوه    اليه به ارضأ نياز عمومى انسان توجه داريم كه عبارتند از اينكه از نظور جسومى   )ج(: در مضاف و مضاف

حافظه، اطالعوات ذهنوى آنهوا را بايسوتى بواال بورد و هوم چنوين          ورزش آنها توجه شود و از نظر هوشى و

توان نيازهاى عمومى انسان را به نيازهاى جسمى، ذهنى  و اخالق آنها بايستى ت ويت شود. البته مى  اعت ادات

 بندى كرد.  طب ه  و روحى

 نيواز عمووم انسوانها اينهوا    مهندس دانشمند: يعنى هر انسانى از آن جهت كه انسان است به اينها نيواز دارد و  

 باشند.  مى

صنفى   گويم نيازهاى گروهى و ويژه آنهايك شكل خاصى دارند. يعنى فرد بسته به اينكه در چه )ج(: بعد مى

  شوود. موثال  بوراى خلبوان هواپيموا، در روز يوك       قرار دارد و متناسب با كارآمديش نيازمنديهايش تعريف مى



 ····························································································  243 

  او بايد بتواند خودش را از فاصله چند مترى پائين بيندازد و يا بايستىساعت نرمش كافى نيست. بلكه چون 

  ساعت ورزش كند. ضمنا  چون او بايستى3بتواند در مانورهاى مختلف شركت كند لذا بايستى روزى حداقل 

هم از لحاظ فكورى بوا او    2ساعت هم در مورد روان اوكار شود و روزى 6ريسك خطر زيادى بكند روزى 

گوئيم روزى يك ساعت نرمش براى او كوافى   در م ابل يك فرد ديگرى كه در آزمايشگاه است مى .كار شود

بايستى رسيدگى در مورد روح و ذهن او افزايش يابود. گواهى هوم در موورد نيواز فوردى صوحبت         است اما

يهواى خواص   گويم بايسوتى داراى ايون ويژگ   گويد فالن فرد فرمانده نيروى هوايى است مى مى كنيم. مثال  مى

 ارضأ نياز كل جامعه است.  باشد. اينها غير از

 است.   )س(: اينجا منظور از فرد، يك شخص معين نيست بلكه به لحاظ محور منصب آن شخص مورد توجه

 اى به مباحث آينده )جدول برنامه(  اشاره - 7

بينيم؟ در  مى  ه مختصات)ج(: حال مهم اين است كه آيا موضوع در دو دستگاه عو  شده است يا از دو ن ط

 خير؟  اليه به جدول اوصاف برويم يا صورت دوم آيا اين كارايى را دارد كه از جدول مضاف و مضاف

نظر  )س(: از دو ن طه مختصاتى است كه هر گاه بخواهيم به بهينه كل توجه داشته باشيم و وحدت كل را در

 هيم نسبتهاى كالن را در نظر بگيوريم بوه مضواف و   خورد و هر گاه بخوا گيريم، جدول اوصاف به درد ما مى

 اليه توجه خواهيم نمود.  مضاف

امكوان(   شويم. در جدول برنامه ف ط روى همين سه عنوان )انسان، ابوزار و  )ج(: حال وارد جدول برنامه مى

امكوان(   ر وتوان گفت برنامه ف ط روى همين سه عنوان )انسان، ابوزا  عنوان بنابراين آيا مى 9بحث كنيم و نه 

 توان گفت برنامه ما بايد اين باشد كوه در مرحلوه اول روى انسوانها،    عنوان بنابراين آيا مى 9بحث كنيم و نه 

 مرحله دوم روى ابزار و در مرحله سوم روى امكان كار كنيم؟

 )س(: الزاما  اين طور نيست. 
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  تووان  تند؟ به عبوارت ديگور آيوا موى    توان معين كرد و همزمانها چه چيزهايى هس )ج(: محورها را چگونه مى

 گفت در مرحله اول )يا در محور اول( به نيازهاى عمومى پرداخته شود؟ 

  )س(: در محور اول، نيازهاى عمومى، در محور دوم نيازهاى گروهى يا صونفى و در محوور سووم نيازهواى    

 گيرد.  گروهى يا صنفى و در محور سوم نيازهاى فردى يا شخصى قرار مى

بدانيم و   توان اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى را در ساختار برده و آنرا سه سطح در اين صورت آيا مى)ج(: 

باشد   سازى انسان، فاز دوم ابزار و فاز سوم امكان انسان، ابزار و امكان را باال ببريم يعنى بگوئيم فاز اول بهينه

 م پرداخت. يا خير؟ اينها مباحثى هستند كه در آينده به آنها خواهي

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  بررسى نحوه ترجمه منزلتها و مفاهيم عناوين جدول اوصافعنوان جلسه: 

 33جلسه 

  فهرست مطالب

 2      اى به مباحث جلسه قبل م دمه: اشاره

 2      بررسى منزلتها و معنا و مفهوم عناوين جدول اوصاف - 1

 2      ضرورت وحدت رويه در نحوه تعميم و تخصيص عناوين جدول - 1/1

 3     «اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عمومى»احتماالتى پيرامون معناى  - 1/2

 4     «از گروهى و فردىاثر اجتماع بر انسان در ارضأ ني»اى به معنا و مفهوم  اشاره - 1/3

 5      اى به نحوه ترجمه عناوين تركيبى جدول اوصاف اشاره - 1/4

 5      بررسى معنا و مفهوم نياز عمومى و تفاوت آن با نياز تكاملى - 1/5

 7      تصويرى از اثر اجتماع بر ارضأ نياز عمومى - 1/6

 9     و منزلت آنها« صنعتىاجتماعى، اقتصادى و »بررسى معنا و مفهوم اثر  - 1/7

 11      بندى آمارهاى عينى و تعيين روند آن بر اساس منازل جدول ضرورت دسته - 2

 11      عنوان درونى( جدول اوصاف 27فايده و قاعده ترجمه عناوين تركيبى ) - 3

 14      بعنوان محورهاى ارزيابى« عوامل درونزا، برونزا و نسبت بين ايندو»معرفى  - 4

 16     بررسى نحوه ارزيابى تعيّن صنعت از طريق مالحظه عوامل و محيط - 5
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 18      بجاى عناوين هرخانه از جدول وصف« نام و اصطالح»ضرورت دستيابى به  - 6

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى حسينىاالسالم والمسلمين  تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1379/14/26تاريخ جلسه : 

 44شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 :كنندگان جلسه پژوهشى  اسامى تنظيم

  پياده كننده: خانم كيانى

  ويراستار : آقاى ميرزائى

 نژاد   عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى تكنترل نهائى :حج

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1379/7/28تاريخ تنظيم : 

 1379/7/31تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

  به مباحث جلسه قبلاى  م دمه: اشاره

  بررسى منزلتها و معنا و مفهوم عناوين جدول اوصاف - 1

  ضرورت وحدت رويه در نحوه تعميم و تخصيص عناوين جدول - 1/1

تمام   اليه االسالم رضائى: بصورت اجمالى تنظيم سرفصلهاى جدول اوصاف و جدول مضاف و مضاف تحج

  ا شوند چون عناوينى كوه در جودول اوصواف در توسوعه، يعنوى     شد آنگاه بنا شد كل عناوين تركيبى نيز معن

اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، همچنين عناوين ساختارى كه انسان، ابزار و امكان و همچنين عنواوين كوارآيى   

گيرنود،   نياز عمومى، نياز گروهى، نياز فردى بود قبال  معنا شده، ولى هيچگاه در تركيب بوا هوم قورار موى      كه

عنوان توجوه شود كوه در     9اينها در اين جدول چيست؟ قرار شد مشخص شود. در كارگاه به ذكر  غر  از

كلى نسبت به آن معانى حاصل شد هرچند سواالتى هم مطرح شد. بوراى مثوال در خانوه      مجموع يك وفاق

ظر انسان در ارضأ نياز عمومى بود، آنچه در جدول وصف به عنوان وصف اصلى مورد ن  اول كه اثر اجتماعى

توسعه كه اجتماعى بودن است يعنى اثر اجتماعى كه بر انسوان در ارضوأ نيواز عموومى آن       بود، همان وصف

اول انسان است خود انسان در ارضأ نياز عمومى، يعنى قيد در اينجا، قيد انسان است.   آيد، يعنى موصوف مى

 ن؟چيست؟ آيا ارضأ نياز عمومى صنعت است يا انسا  اما ارضأ نياز عمومى

 االسالم والمسلمين حسينى: انسان در تكامل تاريخ يا انسان در سطح كالن و يا انسان در سوطح خُورد   تحج

 شود. كه سه تا انسان مى

 هست.  )س(: اينجا اثر اجتماعى انسان در ارضأ نياز عمومى، در ارضأ نياز گروهى و در ارضأ نياز فردى

 )ج(: عمومى مفهوم تكامل دارد

 بصورت تكاملى بيان شد. )س(: بله عمومى
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 )ج(: پس بايد براى انسان با يك معناى ديگر بكار برود يعنى اصوال آيا انسان در همه جا يوك معنوا دارد يوا   

 خير؟

 )س(: خير در منزلتهاى مختلف معانى مختلف دارد

 شود؟ آيد چطور مى )ج(: سپس بايد مالحظه شود اتحادهاى كه بدست مى

 توان ابزار را نيز تاريخى تعريوف كورد موثال اثور     نسان تاريخى تعريف شد آيا مىسوال دو اين است كه اگر ا

 اجتماعى بر ابزار.

 )س(: اثر اجتماعى بر ابزار در ارضأ نياز انسان.

تاريخى   )ج(: در اينجا نيز مفهوم تاريخى دارد يعنى اگر اولى معناى تاريخى داشته باشد بايد دومى نيز معناى

  طور اسوت در تكامول هموانطور كوه     بايد تاريخى باشد اگر كالن و خرد نيز شد همين داشته باشد سومى هم

ابزار به نياز گروهى ابزار، عمومى ابزار و فردى ابزار تعريف شد عين همين تعميم دادن بايد در كلمه انسوان  

 طور در امكان است. انجام شود و همين نيز

تعمويم    دايى اين است كه با يك معنا بيايد به عبارت ديگر رويهيعنى انسان به دليل اينكه انسان است نگاه ابت

 دادن در همه جا بايد حفظ شود همانطور كه رويه تخصيص دادن بايد حفظ شود.

 «اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عمومى»احتماالتى پيرامون معناى  - 1/2

كوه   أ نياز عمومى به اين صورت معنا شود )س(: در كيفيت تركيب اين جدول، اثر اجتماعى بر انسان در ارض

  آيد كه اجتمواع در اينجوا بوه عنووان     چون اثر اجتماعى به عنوان بحث توسعه اصل است، اثرى از اجتماع مى

 جامعه و به معناى وحدت كل نيست چون كه جامعه به عنوان يك وحدت كل داراى سه بعد است. سه بعد

  د است لذا تفاوتى بين جامعه و اجتماع فر  شد، اموا اينجوا بوه   درونى آن به عنوان سياست، فرهن ، اقتصا
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معناى بعد است. يعنى اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى سه بعد است پس اثرى از اجتمواع بور انسوان    

 شود كه در ارضأ نياز عمومى انسان مؤثر است. مى وارد

ضود    توان ه نياز عمومى او يك مسئله است كه مى)ج(: يعنى به عبارت ديگر تأثير اجتماع بر انسان در توسع

 تووان گفوت قنودان بور     آن را هم مالحظه كرد و گفت نياز بر انسان در اجتماع چه توأثيرى دارد؟ يعنوى موى   

بنابراين  اليه برود. شود بايد داخل جدول مضاف مضاف استكان، بر چايى چه اثرى دارد كه وقتى بالعكس مى

 ز نظر وصف چه فرقى كرد كداميك از آنها به شاخصه نزديكتر است؟سوال اين است كه اين دو ا

 )س(: در جدول صفت و موصوف 

 شود؟ شود آيا به ساختن نظام سابق نزديكتر مى )ج(: موصوف وقتى به جامعه تبديل مى

 اليه تبديل شود؟ )س(: وقتى كه به جدول مضاف و مضاف

صوورت    كه بايد مورد دقت قرار بگيرد. البته بحث بوه  خانه بود 27)س(: آنچه موضوع دقت بود معنا كردن 

گيورى   جهوت   مصداقى پيش رفت يعنى وقتى اثر اجتماعى از جامعه مورد بحث است چون جامعه يك نظوام 

 دارد، لذا در جوامع مختلف، اثرات اجتماعى مختلف است.

  گرفتوه شوود، اثورى كوه از آن     دارى و با جامعه اسالمى در نظور  فرضا اگر جامعه كمونيستى با جامعه سرمايه

  پرستى كه نوعا به عنوان آيد. به صورت مصداقى مثل هويّت ملّى و وطن اجتماع بر انسان در ارضأ نيازش مى

يك نياز عمومى در جامعه وجود دارد متفاوت است يا اگر نظام ارزشى آن اجتماع بر انسان بيايد هويت ملى 

 شود  بنحو ديگر معنا مى  آن

كند. در يك جامعه كمونيسوتى بوه    گرايى بروز مى پرستى در يك جا به شكل ملّى شعارهاى او در وطنفرضا 

كند. عين همين مطلب اثر اجتماعى انسوان در   ديگر و در جامعه اسالمى به شكل ديگرى بروز پيدا مى  شكل

 تر از آنجاست.  گروهى است كه محدوده آن ضيق ارضأ نياز
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 «اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز گروهى و فردى»و مفهوم  اى به معنا اشاره - 1/3

بوروز    هاى مذهبى آيد در جامعه اسالمى به شكل هيئت مثل هيئت وقتى اثر اجتماعى به ارضأ نياز گروهى مى

 كند. پيدا مى

وضووعى  م  توان گروه ناميد يا خير؟ چه گروه موضوعى باشد چه گروه )ج(: آيا جوانان و زنان، اصناف را مى

 نباشد يا يك قشر باشد.

تر  عامّ )س(: قبال در مورد تفاوت بين صنف و گروه بيان شد كه پوشش گروه نسبت به صنف بيشتر است و

 توان گروه جوانان و زنان نيز قرار داد. باشد ولو مى مى

نيز   وان صنفىت گيرند سوال اين است كه آيا مى )ج(: آنها حتما گروه هستند چون در اصناف مختلف قرار مى

 قرار داد يا خير؟

اينجوا   )س(: چون صنفى خاص است و به مشاغل انصراف دارد پرهيز شد از اينكه خاص شود. بنابر اين در

  و در بخش گروهى به شوكل خاصوى   -كه اثر اجتماعى، در انسانها در ارضأ نياز عمومى آنها اثر جهتى دارد 

گيورى   چنين است كه ارضأ نياز فوردى در آموار جامعوه، جهوت    شود و در ارضأ نياز فردى نيز هم متجلى مى

 گذارد. به شكلهاى مختلف در هويتهاى فردى جامعه اثر مى  جامعه

  اى به نحوه ترجمه عناوين تركيبى جدول اوصاف اشاره - 1/4

 اما سوال اين است كه كارآمدى معنا كردن عناوين بصورت خطى چيست؟

شوديد    ، يك پاراگراف بزرگ و يك فيش درست كرد تا تعريف وضوحتوان )ج(:بيشتر از يك خط است مى

بوه   ها شود بعد بدون آن استعاره هاى سه فيش نوشته مى با تمثيل در سطحهاى مختلف داشته باشد و در برگه

 آيد. آيد سپس اصطالح آن در اينجا مى تايى مى9جدول 

 كيبى قرار بگيرد.)س(: يعنى تبديل به اصطالح شود و اصطالح به جاى عنوان تر
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 )ج(: اگر قراردادن عنوان تركيبى ممكن نبود آن اصطالح قرار بگيرد. 

 )س(: يعنى خود اصطالح مُعَرتف اين قضيه شود

 )ج(: بايد اسم مطلب و مسمّاى آن قابل شناسايى باشد

  بررسى معنا و مفهوم نياز عمومى و تفاوت آن با نياز تكاملى - 1/5

كوه    نسان در ارضأ نياز عمومى عين اثر اجتماعى بر ابزار در ارضأ نياز عموومى اسوت  )س(: اثر اجتماعى بر ا

 وحدت رويه وجود دارد و در اينجا ارضأ نياز عمومى خود ابزار مد نظر است.

  )ج(: هم انسان، هم ابزار هم امكان

داشوتن   زده شد مثول نيواز  آيد مثالى  )س(: اثر اجتماعى از جامعه بر ابزار در ارضأ نياز عمومى خود ابزار مى

 تمام ابزارها به داشتن استراتژى 

ابوزار    )ج(: حفظ نياز به رشد آن نيز يك نياز ديگر است يعنى وقتى نياز عمومى شد به معناى رشد است كه

 اش نباشد بايد منتظر ورشكستگى باشد. بايد حتما رشد داشته باشد و اگر مديرى به فكر رشد كارخانه

 گيرد؟ مومى ابزار است توسعه در اينجا قرار نمى)س(: اين نياز ع

 تواند. گيرد، ابزارى هم مى )ج(: مثل انسان است، اگر در اينجا در توسعه قرار مى

  گيورد. در سوطح   شود اگر قرار نموى  )س(: اگر ارضأ نياز عمومى در آنجا توسعه قرار گرفت اينجا توسعه مى

 قرار گرفت. دوم بايد قرار بگيرد پس عمومى، گروهى فردى

 شود. پذيرى تمام مى )ج(: اين كار با تعميم

 كند كه ارضأ نياز عمومى يا ارضأ نياز توسعه يا تكاملى باشد، )س(: پس فرقى نمى

 شود بايد جاى آن نسبت به گروه معين باشد. )ج(: آنگاه وقتى نياز تكاملى تعريف مى

 عمومى، گروهى و فردى است )س(: آيا هم عر  گروه هست؟ در صورتى كه هم عر  گروه، 
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  رود و اقتصواد بوه جواى    )ج(: علت آن نيز اين است كه اجتماع در اينجا به جاى مفهوم سياست به كوار موى  

 رود. فرهن  و صنعت متنا ر با اقتصاد به كار مى

 بعود آقاى عليپور: وقتى نياز تكاملى بجاى نياز عمومى بيايد و صحبت از نياز توسعه يا نيواز تكواملى باشود    

 افتد، يعنى نبايد به كار برود انتخاب آن نياز گروهى باشد خيلى دور مى

  )ج(: نيازى است كه مشترك بين همه آنهاست

 آيد. آيد و نياز نيز با آن عموم به وجود مى )س(: وقتى يك عموم به وجود مى

  شوود بوا يوأ نسوبت     موى توان نياز مشترك قرار داد كه به صورت كمى مالحظه  )ج(: بجاى كلمه عمومى، مى

 شود. خوانده مى

 )س(: نياز مشترك در مورد انسانها، مثال خوردن يك نياز مشترك است كه همه دارنود ولوى بوه عنووان نيواز     

 شود. فردى بيان مى

  گيورد كوه انسوان بوه     شود آيا اين كنار دست اين قورار موى   )ج(: وقتى يك نياز مشترك در مورد فرد ذكر مى

 ز دارد كه بتواند اين را هماهن  كند آيا آن نيز عمومى است يا خير؟ساختارهايى هم نيا

  وقتوى  -2عموم افراد به آن نياز داشوتند مثول خووراك و سيرشودن      -1)س(: براى عمومى دو معنا ذكر شد 

  عموم جامعه با هم جمع شوند به يك حكومت و رهبرى و شهردارى نياز دارند كه شوهردارى نيواز عموومى   

 ين يك معناى آن است.انسانهاست ا

 شود  )ج(: اگر شهردارى در واحد قرار گرفت آنگاه تا چه اندازه ممكن است كه نيازهاى عمومى موضوعى

بوه    )س(: صرفا مثال از باب تعريف بود براى اينكه معلوم شود تعريف صحيح است يا خير؟ يكبار خووردن 

 ارند.معناى نيازى عمومى مدّ نظر است، چون عموم به آن نياز د
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خوراك   )ج(: ارضأ همه به وسيله خوراك اُولى است كه ل ب عمومى داشته باشد يا به وسيله ساختارهايى كه

 كنند؟ را ايجاد مى

 كنند. كنند و ساختارهايى كه تغذيه ايجاد مى رسد ساختارهايى كه امنيت ايجاد مى )س(: به نظر مى

 ساز هم يك شكل دارد. دارد و دستگاه تغذيه )ج(: به عبارت ديگر تغذيه براى فرد انسان يك شكل

 )س(: يعنى رهبرى يك نياز عمومى است، حكومت يك نياز عمومى است.

  )ج(: به دستگاه مولد آن بايد در باال نگاه شود كه در ساختارهاى اقتصادى است

 آيد. )س(: يعنى آنچه كه جمع شدن عموم مردم، چنين نيازى به وجود مى

 كند. آوردن چيزهايى كه ارضأ نياز مى)ج(: علت به وجود 

 آيد وقتوى يوك عموميوت از انسوانها     )س(: بله ولى اگر عمومى به وجود نيايد چنين نيازى هم به وجود نمى

 وجود دارند.

درونى  شود مثل اجتماعى، جامعه آن وحدت كل است، اجتماعى در ساختار )ج(: فرق آن با جامعه معين مى

 دهد؟ عموم و اجتماعى چه چيزى را نشان مى آن بيان شد. فرق جامعه با

 توان مالحظه كرد. االسالم رضايى: جامعه وحدت كلى است كه در تاريخ مى تحج

  )ج(: ولى عموم چيزهايى است كه در درون جامعه است

  تصويرى از اثر اجتماع بر ارضأ نياز عمومى - 1/6

  گواهى بوه معنواى    -در جدول ماتريسى احتياج است )س(: بنابراين از مفهوم ارضأ نياز عمومى كه براى كار 

گيرد و از عهوده فورد خوارج     رود كه موضوعا تح ق آن به وسيله حكومت انجام مى نياز ساختارى به كار مى

 اگر ارضأ نياز فردى و شخصى فر  شد هر چند تح ق آن در حكومت اثر دارد است.

 وليد آن شخصى است؟ورى تغذيه شخصى است يا اينكه بافت ت )ج(: آيا بهره
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 ورى آن شخصى است. )س(: بافت توليد آن عمومى است ولى بهره

زمينوى   سيب )ج(: آيا دولت مسئول است كه چه م دار شكر الزم است و الگوى تغذيه آن چگونه بايد باشد؟

حتما گذارى  سياست  شود و اين گذارى مى باشد يا برنج يا گندم، بله غذاى عموم است ولى روى آن سياست

 شود الزم است اگر نشود هرج و مرج مى

 آقاى عليپور: كه اثر اجتماعى ارضأ نياز عمومى است.

  گويند اين م دار بايد نشاسته و اين اندازه قند باشد چوون اگور نباشود موردم     )ج(: يعنى در الگوى تغذيه مى

 شوند. مريض مى

 )س(: اگر نياز فردى بيان شود

  تواند فردى باشد شخص گاهى پويش دكتور تغذيوه    بافت اينها است نمى )ج(: آنجا كه بحث روى چگونگى

خرد، ولوى وقتوى    كيلو سيب زمينى و نشاسته و روغن مى 2نويسد گاهى خود او  اى براى او مى ميرود نسخه

گوئيد اين م دار  گيرند بعد مى براى يك كشور درست شود الگوى تغذيه ساخته و روى آن تصميم مى  بافت

كنند يعنى بستر محيطوى عوامى كوه نظوام      هيد تا شكر را اين م دار ارزان كنيد چيزى را تامين مىبد سوبسيد

 اش عمومى است. نسبت به تغذيه هم مساله سازند، مى

 )س(: در اين صورت بايد لغت تغذيه حداقل در سطر معنا شود.

  كنود گواهى   كرده و مصرف موى )ج(: حتما بايد تعميم داده شود گاهى در تغذيه شخص غذايى را خريدارى 

  دهد و گاهى نرخ گندم را بوه  دهد مثال براى خوردن خودش و كارمندانش تخصيص مى دولت تحصيص مى

 برد. نسبت نرخ پروتئين باال آورده يا پايين مى

  شود و آنجا كوه تغذيوه فوردى اسوت نيواز فوردى       آيد نياز عمومى مى )س(: يعنى آنجا كه تغذيه عمومى مى

 گذارد آنگاه اجتماع هم در اولى و هم در آخرى تاثير مىشود.  مى
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 توان گفت ارتبا  درآمد و الگوى مصرف آنها قطع است. )ج(: قطعا در هر دو موثر است يعنى نمى

اجتمواعى    رود حتما در ارضأ نياز گروهى )س(: اگر اينطور باشد هر چيزى كه به عنوان نياز فردى به كار مى

 ه كار برد.ميتوان همان لغت را ب

است   )ج(: بايد دقي ا همان را بتوان تعميم داد. و معلوم كرد معناى آن در تخصيص چيسست بالعكس آن اين

 تووان آن را توان اين را تماما  بريد و حتوى نموی   كه اثر هر چيز خردى بايد به كالن و توسعه تبديل شود نمى

  شود چه كارى به آن خرد دارد رست مىبهينه كرد. ضمن آن كه اگر ارتباطش قطع شد، وصفى كه د

  )س(: اگر حفظ وحدت موضوع نشود ارتباطشان با همديگر قطع است

 )ج(: خرد يك كار ديگر است گروه يك كار ديگر است عموم هم يك كار ديگر است.

 و منزلت آنها« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى معنا و مفهوم اثر  - 1/7

گفوت    تووان  سياست اخذ شد در اثر اجتماعى انسان بر ارضأ نيواز عموومى موى    )س(: چون اجتماعى متنا ر

  گذارد در ارضأ نياز عمومى فرضوا  در اينجوا بوه عنووان     گيرى كه جامعه دارد و تاثيرى كه بر انسان مى جهت

  اهرا تواند موضوع آن امنيت يا چيز ديگر باشد ولى  تعلّق ملّى ذكر شده است يا مساله امنيت آمده است مى

بايد از سنخ اجتماعى باشد و از اين سنخ خارج نشود تا مفهوم اقتصادى يا مفهوم فرهنگوى بشوود در خانوه    

 بايد همه متنا ر مفهوم سياسى قرار بگيرد.  اول

 )ج(: آيا منزلت اجتماعى تعريف سياسى شده است يا خودش ؟

  )س(: منزلت آن

  ت آن بايد اثر اجتماعى و سياسوى مالحظوه شوود موثال ليووان     )ج(: اگر منزلت است نبايد م يد باشد در منزل

 تواند اثر سياسى داشته باشد. در عين حال كه كاالى اقتصادى است. مى
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ليووان    بنابراين مهمترين مطلب بدست داشتن ميزان قدرت تعميم و تخصيص است اگر اين توانائى نبود كوه 

 ليوان بر روحيه شخص در تح ير و تجليل مالحظه نشود يوا  سياسى، فرهنگى، اقتصادى تعريف شود يا تاثير 

 تاثير ليوان بر حكومت يا تاثير اين را بر حل يك نياز اقتصادى مالحظه نشد

در   )س(: وقتى بحث روى محصوالت صنعت رفت بايد اين توانايى باشد كه هر كدام از محصوالت صنعت

 اينجا قرار بگيرد

آن   و اقتصاد نيست به اين ترجمه شود و معلوم شود بحوث روى صونعتى  )ج(: بايد چيزهايى كه بنام صنعت 

  است

 )س(: اين جدول به عنوان جدول ما در، مورد بررسى است كه هر موضوعى بايد در آن قرار بگيرد...

مووثر   بندى كرد و معلوم نمود آيا مذاكرات جناب آقاى خاتمى با آلمان در قيموت دالر  )ج(: بعد ميتوان بارم

 توموان ارزان بشوود يوا   5باعث شده تا  3 تومان ارزان شده است يا موشك شهاب 5است كه قيمت دالر  بوده

  است و چه در صدى مربو  به مذاكرات آقاى خاتمى است.  3 چه درصدى از آن مربو  به موشك شهاب

  بندى آمارهاى عينى و تعيين روند آن بر اساس منازل جدول ضرورت دسته - 2

جواب   توان سواالتى وجود داشت كه اين سواالت در آمار بود كه بيان شد از آمارهاى ديگر مى )ج(: در آمار

 آن سواالت را بدسست آورد.

 )س(: يعنى بايد شاخص بدست بيايد تا معلوم شود چه چيزى را بايد اندازه گرفت؟

  م ودار پوول در علووم   )ج(: بايد معلوم شود تكامل امور سياسى يا امور سياسى تبعى كدام اصول اسوت چوه    

  ابتدائا  يك كار اقتصادى نيسوت  3 شود. موشك شهاب 3 سياسى بايد خرج شود تا خرج تبليغ موشك شهاب

 بلكه يك كار نظامى است كه بايد اثر سياسى داشته باشد

 )س(: يعنى مالحظه اثر اجتماعى اقتصادى و صنعتى آن ممكن باشد
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  توان معلوم كرد كه بر صونعت چوه اثورى   هاى موجود می بندى بودجه)ج(: اگر اين طور شد از كليه آمارها و 

 دارد؟

 شود   ماند كه از اين قضيه خارج شود. هيچ موضوعى باقى نمى )س(: دايره آن همه موضوعات را شامل مى

 )ج(: آنگاه شما با كمبود آمار روبرو نيستيد؟

  )س(: خير يعنى همه موضوعات م ابل ماست

بگيرنود   بندى كرد يعنى الويتهاى آنرا ذكر كرد كدام يك اولى هستند كجا بايد قرار توان طب ه )ج(: آيا آنرا مى

  خانه متنا ر يعنى منزل آن كجاست

 )س(: بعد از اينكه  وصفى شد

 اى از آمار هم منزلت با اين مطلب است و اثر آن نيز در صنعت اين اندازه است توا  )ج(: بعد از اين كه دسته

 دروند درست شو

 گيرنود و فرضوا   )س(: مثال در روند اينها در دسته اجتماعى، اينها در اقتصادى و اينهوا در صونعتى قورار موى    

 4گيرنود آنهوايى كوه ضوريب      است آنگاه مجموعه همه آنها در ضريب اجتماعى قرار مى 4ضريب اجتماعى 

 دارند،

  غلبه داشته باشد در اقتصواد و آنهوايى كوه   )ج(: آنهايى كه اجتماعى باشند اجتماعى و آنها كه اقتصاد در آنها 

 شود. عوامل برونزاى صونعت اينهوا   گيرند. محيط صنعت بخوبى تعريف مى صنعتى باشند در صنعت قرار مى

شود صنعت در چنين محيطى در حال رشد تغذيه و تنفس است. معناى تنفس ف ط به ايون   هستند و بيان مى

 كشد  نيست كه بگويند: چگونه شخص نفس مى معنا

 كنود بنوابراين كووچكتر يوا بزرگتور      )س(: خير معناى تنفس در بستر محيطى است كه رشد و توسعه پيدا مى

 شود؟ مى
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 بيشتر نشده است. ولى قدرت پيدا كرده است كه همه آمارهوا را درخوودش جواى    27ها از  )ج(: تعداد خانه

قورار داد و ورق زد و سرفصولها در    توان )كتاب بودجه( در م ابل بدهد يعنى جدول تخصيص بودجه را مى

 و اينجا نوشت.  اينجا

بيشتر  قلم يا 37111كند چون تعداد محصوالت اجتماعى زياد است و به قولى  )س(: استبعاد ذهنى ايجاد مى

  است

 بندى كمى را نوشت  توان دسته )ج(: مى

  تا هست 11111)س(: يا صنايع فلزى كه فرضا

 تبديل شود. 27بندى كرد تا به  توان آورد و حتى آن سرفصلها را دسته مى)ج(: سرفصلها كتاب بودجه را 

 شود؟ تا مى 27بندى است كه حتما  گيرد دسته بندى كه انجام مى )س(: آن دسته

گيورد   موى  هاى نظامى است در كجا قرار تا را پر كرد يعنى اولويت مخارجى كه براى بودجه 27توان  )ج(: مى

است   اى كه براى استخراج منابع طبيعى گيرد. بودجه لكترونيكى است كجا قرار مىمخارجى كه براى صنايع ا

 گيرد. كجا قرار مى

 )س(: باالخره شناسايى وصفى موضوع است.

 رسد؟ )ج(: آيا آخر خط به چنين چيزى مى

 )س(: بله بايد برسد

 تووان رونود   بدهود موى  % جوواب  31خواهد  آيد براى جدولى كه مى )ج(: در اينصورت كمبود آمار پيش نمى

 درست كرد 

 )س(: ولى تطبيق كلى ف ط روشن است 

  ها را خالصه كردن و اصطالح درست كردن )ج(: فيش نوشتن، فيش
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  عنوان درونى( جدول اوصاف 27فايده و قاعده ترجمه عناوين تركيبى ) - 3

 گيرد؟ )س(: عناوين تركيبى وجود دارد با معنا كردن آنها، چه كارى انجام مى

شوود    ها معلوم شود آنگاه اگر معنا شد و براى آن اصطالح ژست شد آنگاه بايد دسته )ج(: اصطالح معين مى

 شود. طور هم منزلت اينها چيست؟ تطبيق مى و همين

جدول   شود آنگاه آيد كه بر اساس اصطالح به موضوعات تطبيق مى )س(: يعنى فرضايك اصطالح بدست مى

 است؟ اليه چه كاره مضاف و مضاف

 )ج(: براى بهينه كردن بايد يك راه درست شود

 اليه است. شود، اصطالح در مضاف و مضاف )س(: يعنى آنچه درست مى

  آيود بايود از سونخ    )ج(: اين اصطالح فلسفى و اصطالح وصفى است اين اصطالحى كه اينجا به دسوت موى  

 وصفى باشد نبايد عينى باشد.

 اليه بايد نام دسته بگيرد. و مضاف )ج(: نام وصفى و نام دسته است مضاف

 شود. )س(: پس براى تفهيم مطلب به موضوعات عينى بيرون تطبيق داده مى

 )ج(: براى شناسايى و براى اينكه م دار كمى به ذهن نزديكتر شود.

  )س(: فرضا اثر اجتماعى در انسان در ارضأ نياز عمومى

 زنيد. )ج(: بعد مثال چيزى را مثال مى

  تبديل كردن آن به يك اصطالح فلسفى يا وصفى، خود موضوعات عينوى، بايود بوه يوك وصوف     )س(: بعد 

 تبديل شود

 )ج(: خير موضوعات عينى در دومى است.
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باشود   اليه است فرضا اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى اگر قرار )س(: يعنى جدول مضاف ومضاف

  عينى هم تطبيق نشود چون اگر تطبيق شد مجوددا  يوك   به يك اصطالح فلسفى تبديل شود و به موضوعات

شود در حالى كه قرار است يك اصطالح وصوفى يوا فلسوفى اينجوا      موضوع عينى خارجى م ابل آن پيدا مى

 شود آيا بين آنها بايد تنا ر درست كرد بايد چه كار كرد؟  نوشته

شود   شود تا معلوم صيانت اينها تطبيق داده مىشود بعد مثال نياز به قدرت، هويّت  )ج(: اول تنا ر درست مى

  باشد. بر فر  اگر اثر اجتمواعى انسوان در ارضوأ نيواز عموومى      آنچه كه به مبنا نزديكتر است چه چيزى مى

 گيرد. مساله قدرت يا صيانت شد و فرضا  صيانت اجتماعى شد همين يك مفهوم اينجا قرار مى

 شود از امورى است كه به امور سياسى مربو  مى )ج(: هويّت اجتماعى، صيانت اجتماعى...

 )ج(: ابتدا بايد فيش درست شود و بعد تطبيق شود.

 )س(: معناى فيش كردن اين است كه تشريح شود

خصوصويات    )ج(: بايد شرح و بعد خالصه شود تا تسلط ايجاد شود به عبارت ديگر سرعت انت ال نسبت به

 آن بدست بيايد

آن  يد معنا شود سپس به يك عنوان وصفى تبديل شود البته احتمال وجود خوط هوم در  )س(: بنابراين اول با

  شود عناوين فلسفى اگر در اينجوا بوه دسوت بيايود ضوريب      اى دارد رعايت مى وجود دارد يعنى گاهى قاعده

 خطاى آن كمتر است االن به وسيله تطبيق و مهارتهاى ذهنى قرار است اين كار را انجام شود.

 ر قاعده وجود دارد چون اينجا متنا ر سياست است.)ج(: خي

  آيد متنا ر بوا فرهنو  اسوت و مفهووم سووم      آيد؟ مفهوم دوم كه بدست مى )س(: هر مفهومى كه بدست مى

متنا ر با اقتصاد است نه اينكه عين آن است. متنا ر است يعنى بايد بتوان مفاهيم را كه هم منزلوت آن باشود   

 كرد. پيدا
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 پيش ساخت ديگرى درباره جامعه است. سطح باال متنا ر با سطح اول اسوت كوه بايود نيواز     )ج(: يعنى يك

تر آن متنا ر با خورد   عمومى را در برگيرد يا فرضا  متنا ر توسعه است و پايين آن متنا ر با كالن است پايين

اعده قوويتر از ايون   هر چند آن معانى نباشد يعنى به عبارت ديگر ابتدا وصف اصلى وجود دارد كدام ق است.

كه دست افراد باشد.  رفيت، جهت و عامليت و محورى، تصرفى و تبعى هماهنگى وسيله زمينوه    الزم است

آيد كه سياست، فرهن ، اقتصاد اسوت و بعود    زيرساخت كلى كلى است يك مرحله جلوتر مى  است كه اين

 آيد يعنى يك نسبت ت ريب وجود دارد. موضوع خاص مى  اينها داخل

 )س(: كه بايد با آنها م ايسه شود.

 زنوى آن را  طور نيست كه افراد خالى الذهن باشند وف ط بخواهند بوا تطورق احتموال و گمانوه     )ج(: پس اين

 درست كنند

 )ج(: مهمترين قسمت اين است كه اين فيش مورد قبول است و قرار است خورد خورد شوود و بوراى اينهوا     

 شود يعنى بنا نبود توقف در روش طوالنى شود.  خارج مىروش درست شود آنگاه از موضوع صنعت 

 )س(: االن قرار بود اينها با قيد صنعت مورد نظر باشد

  )ج(: تاثير جامعه بر صنعت

 )ج(: يعنى محيط صنعتى شناخته شود.

  بعنوان محورهاى ارزيابى« عوامل درونزا، برونزا و نسبت بين ايندو»معرفى  - 4

شود   يط صنعتى شناسايى شود، اشكال اين بود كه عنوان خود جدول هم بايد عو )س(: اگر قرار باشد مح

  دهود. چوون   ارزيابى كارآيى صنعت در ارضأ نياز باشد چون عنوان صنعت خالف ايون مسواله را نشوان موى    

 گيرد نه اينكه ارزيابى اثر جامعه بر صنعت اصل باشد. كارآيى خود صنعت در ارضأ نياز، اصل قرار مى
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يعنوى   دهد كه از آن طرف بايد آمود  شود؟ عوامل درونزا وبرونزا تعيّن خاصى را نشان مى كجا معين مى )ج(:

شى   براى شناختن يك شأ ابتدا نسبت خودش به محيط و عوامل درونزا و برونزا بايد شناسايى شود كه تعيّن

 دهد. را نتيجه مى

 شود؟ )س(: يعنى صنعت شناسايى مى

 )ج(: در كجا؟

  محيط اجتماعى و اقتصادى )س(: در

 )ج(: صنعت بريده از جامعه، يعنى بريده از عوامل درونزا و برونزا قابل شناسايى نيست.

 )س(: در صورتى كه قرار باشد تاثير جامعه بر صنعت مشخص شود چگونه است 

 )ج(: تعين صنعت كجاست؟

 )س(: در بسترهاى محيطى است كه بيان شد

  گيورد، موضووع   درونزا و برونزا است وقتى سه وصف براى يك موضوع قرار موى )ج(: در نسبت بين عوامل 

 رود. ارزيابى و شناسايى باال مى

  است  )س(: يعنى اجتماعى، اقتصادى صنعتى سه وصف براى ارزيابى هوش وفهم است. ارزيابى موضوع آن

 كند، چه صنعت باشد چه چيز ديگرى باشد. )س(: يعنى فرق نمى

  در صنعت است)ج(: فهم شخص 

 يعنى اگر سه وصف به عنوان يك بستر محيطى باشد،...

 )ج(: متغيرهاى درونى قندان است شناخت در اينجا چگونه است؟

 شود. )س(: وقتى متغيرهاى درونى و بيرونى مالحظه مى
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؟ اسوت  تور  رود. چه زمانى ارزيابى قويتر و چه زمانى ضعيف )ج(: آنگاه فهم شخص نسبت به صنعت باال مى

 گيرد؟ ارزيابى ناقص چه زمانى انجام مى

 )س(: وقتى كه تمام عوامل مالحظه نشود.

 كند. )ج(: يعنى وقتى به داخل صنعت رفت آنگاه صفت ذهن در يك بُعد مالحظه مى

  آقاى عليپور: يعنى عوامل بيرونى صنعت اجتماعى، اقتصادى و صنعتى است

 ى هستند؟)ج(: و لكن اين عوامل براى ارزيابى چه عوامل

 )س(: در عين حال انسان، ابزار امكان نيز به عنوان عوامل درونى صنعت تعيين شد

 )ج(: در ارزيابى اگر اين سه تاروى همديگر جزو متغيرهاى فهم شخص نسوبت بوه موضووع صونعت قورار     

بگيرد، خود صنعت و قيد صنعت چگونه است؟ يعنى اگر ارزيابى صنعت موضووع قورار گيورد. چوه زموانى      

 گيرد؟ صنعت خوب انجام مى  زيابىار

 گوذارد و  )س(: وقتى معلوم شود محيط بيرون آن چيست و چگونه بر عوامل داخلى خوود صونعت اثور موى    

 نسبت اينها چگونه است؟

 شود. شود يا ارزيابى قوى مى )ج(: در اين صورت صنعت مالحظه مى

يعنوى   مين دو ستون بااليى وجوود دارد شود. آيا اين بحث در ح ي ت در ه )س(: ارزيابى از صنعت قوى مى

  اجتماعى، اقتصادى، صنعتى

 آورد )ج(:خير در درون آن نيز هست كه متغيرهاى درون را مى

 )س(: رابطه ارضأ نياز با صنعت به اين دليل است كه صنعت تعريف شد كه برآورنده ارضأ نياز است.

 )ج(: صنعت چه كاره است؟

 كند. )س(: نياز را برطرف مى
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چه   : صنعت ارتبا  انسان با به جهان است حاصل آن ارتبا  جهان به انسان است. ارتبا  جهان به انسان)ج(

 دهد. كند؟ يعنى محصول مى كار مى

 كند كند و به همان دليل در محصول هم تصرف مى )س(: محصول را انسان را ارضأ مى

  )ج(: يعنى صنايع غذائى آن است

امكوان   شود در ستون بااليى هم انسوان، ابوزار،   ت در ستون عمودى برقرار مى)س(: يعنى رابطه ارضأ با صنع

سوه    شود. اجتماعى، اقتصادى، صنعتى هم بوراى اينكوه   هست به دليل اينكه خود صنعت به اين نحو بيان مى

 مجموعه موثر بر صنعت هستند.

 )ج(: سه بعد نسبت به اجزأ هستند.

ديگورى    ى كارآيى صنعت در ارضأ نياز نيست بايد روى آن اسوم )س(: چون بيان شد اسم اين جدول ارزياب

  قراربگيرد، با اين توصيف مشخص شد كه فعال  در اين جدول ارزيابى صنعت است به دليول ايون كوه تموام    

  محورها، محورهاى مربو  به صنعت است

از   كه صونعت جزئوى  رسد، ارزيابى چيز ديگرى است  اى كه از كل جدول به نظر مى مهندس دانشمند: نتيجه

 آن است.

 بررسى نحوه ارزيابى تعيّن صنعت از طريق مالحظه عوامل و محيط - 5

كند  مى  )ج(: يعنى سوال اول اين است كه آيا در ارزيابى وضعيت يك چيز، عوامل برونزا را موثر بر تغييرات

  برونوزا را بايود روى هوم   يعنى در تعيّن اين عينك، فرضا  شخص در آزمايشگاه اسوت متغيرهواى درونوزا و    

 مالحظه كند تا بتواند تعيّن اين را مالحظه كند يا بايد به داخل اين برود؟ اين سوال را بايد جواب داد.

 )س(: دو جدول وجود دارد.
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مالحظه  )ج(: اگر دو جدول است متغيرهاى درونزا و برونزا را بايد مالحظه كرد حاال كه متغيرهاى درونزا را

 اند بگويد اين چگونه است؟تو كند مى مى

 )س(: خير بايد برونزا را هم مالحظه كرد.

 )ج(: يعنى آيا هميشه به جدول جامعى نياز است كه نسبت برونزا و درونزا را به هم مالحظه كند يعنوى آيوا  

 گيرد؟ تعين در نسبت بين اين دو انجام مى

 )س(: يعنى در يك جدول سوم منظور است يا در يك جدول؟

بريده  يك جدول بايد مالحظه شود. تعين راندمان، برونزا و درون برهم است. بله ممكن است يكبار )ج(: در

درون و  توان در مورد كليه قسمتهاى صنعت صحبت كرد. مالحظه شود و اشكالى ندارد. به صورت بريده مى

« عينوى  ، ذهنوى و روحوى »بيرون آن را نيز على حده بحث كرد درباره صنعت، در مورد انسان با خصوصيات 

تموج،  بحث شد و در مورد ابزار هم با مفهوم، سرعت، دقت، تاثير بحث شد. در مورد امكان نيز در تشعشع،

ديگور    تشكل بحث شد در نهايت بحثهاى درونى خود ابزار يعنى صنعت در خود صنعت بحث شود. بحوث  

 خص شود تعين آن چيسوت اگور  شود بايد با محيط روى مش اين بود تعين صنعت بدون محيط مالحظه نمى

ارزيابى كارآيى صنعت، در ارضأ نياز است، بايد مفهوم اجتمواعى در آن مالحظوه شوود. اصوال  نسوبت بوين       

 و نياز يعنى حل نياز اجتماعى است.  صنعت

)ج(:  )س(: اگر قرار باشد به اين صورت بحث انجام شود بايد حضور صنعت در سه بافوت مالحظوه شوود.   

 كنند. تا متغيرى هستند كه ارزيابى را درست مىيعنى اينها سه 

عنوان   )س(: بر فر  مثال صنعت به عنوان يك اثر اجتماعى، صنعت به عنوان يك اثر اقتصادى و صنعت به

 يك اثر صنعتى بايد لحاظ شود.
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نعت صو  شود. صنعت به عنوان اثر اجتماعى، تواثير  )ج(: اشكالى ندارد ولى ديگر به عنوان محيط شناخته نمى

اين  بر اجتماع است نه تاثير جامعه بر صنعت باشد. البته تاثير صنعت بر جامعه نيز قابل مالحظه است امّا در

 صورت محيط صنعت ذكر نشده است. 

 )س(: هدف ارزيابى كارآيى صنعت بر جامعه بود.

  ونوه اسوت. تعوين   )ج(: خير تعين بود، ارزيابى يعنى تعين صنعت، يعنى بايد معلوم شود مرز كيفيوت آن چگ 

  توان شناخت. موثال  در جودول   شود. و مست ل از بيرون نمى يعنى هويت آن كه بين بيرون و درون درست مى

 شود، موضوع مالكيت كه ح وق اجتماعى نيست. اليه مالكيت گفته مى مضاف و مضافٌ

صونعت    يعنوى زيوربخش  اى  تر است كه صنعت در وسط، اقتصاد باال باشد و دايره )س(: تعيّن به نظر درست

 باشد.

 «انسوان، ابوزار و امكوان   »)ج(: يعنى عوامل درونزاى صنعت در سطر دوم قرار بگيرد كه ضرب شوده اسوت   

 شود. عوامل درونزاى صنعت است. ميانه آن در ضرب مشاهده مى

  يين)س(: اگر صنعت بصورت يك مربع در نظر گرفته شود كه تعين آن منو  به اين است كه ضلع باال و پوا 

 آن مشخص است ضلع راست و چپ نيز مشخص است اما در اينجا ضلع چپ صنعت مشخص نيست.

 )ج(: اين ضلع چه ضلعى است؟ آيا ضلع ميانى است يا خير؟

 )س(: درون انسان، ابزار، امكان است 

 بعد )ج(: ستون زيربخش چيست؟ چيزى كه بيان شد در اين شكل آمده است نهايت اينكه در جدول از چند

 آيد. بندى ف ط از يك بخش نمى شود، يعنى طب ه مالحظه مى



 ····························································································  233 

االسوالم رضوايى:    تحجو   بجاى عناوين هرخانه از جدول وصوف « نام و اصطالح»ضرورت دستيابى به  - 6

اينجا مثوالى بيوان شود. در     چون قرار شد حفظ موضوع شود در مورد ارضأ نياز عمومى، گروهى و فردى در

 ارضأ نياز عمومى بيان شد.مورد اثر اجتماعى انسان، 

  )ج(: اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى

 )س(: خير مصداقى كه به عنوان مثال براى آن ذكر شد بحث هويّت ملى بود هر چند بوه اثور سياسوى م يود    

 نيست ولى به هر صورت بايد يك عنوان قرار بگيرد.

  تواند اثور سياسوى نداشوته باشود. چوون اخوتالف       گر مى)ج(: كه اثر سياسى داشته باشد مثال  الگوى تغذيه م

كند، اثر سياسى است. ولى يوك نحووه صويانت اسوت اخوتالف طب واتى        طب اتى در الگوى تغذيه درست مى

 كند  نمى  درست

فوردى   )س(: اگر مفهوم صيانت اينجانوشته شود در ارضأ نياز گروهى مثال  مفهوم عدالت دارد. در ارضأ نياز

 ورى را داراست. اين سه مفهوم در تنا رى كه به دست آمود نوه تنهوا بوراى اينجوا بلكوه در هور        مفهوم بهره

 توان آن را در هر موضوعى مالحظه كرد. حاال اثر اجتماعى بر ابزار بوا حفوظ   موضوعى سازگارى دارد و مى

 موضوع، صيانت آن چيست كه اينجا بايد در ابزار دوباره با حفظ موضوع بيان شود.

 يانت ابزار است.)ج(: ص

 )س(: آنجا صيانت يعنى انسان و در اينجا صيانت ابزار است؟

موضوعى  شود يعنى بايد قدرت تعميم دادن براى هر شد اينجا هم ابزار بيان مى )ج(: اگر آنجا انسان گفته مى

 ممكن باشد.

 )س(: بناشد كه مفهوم خارج از اين بيايد.
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 گيرد اموا نوام بوا    از مٌعَنون است. در معنون حتما توصيف صورت مى )ج(: يعنى يك نام قرار بگيردو نام غير

 حفظ معنا بايد مناسب باشد.

 )س(: يعنى بعد از تشريح؟

 )ج(: بله حتما بعد از تشريح است. 

 شود يعنى يك نام در سه معنا است.  آقاى عليپور: آيا نام جزو چيزهايى است كه ثبت مى

 گيرد منتهى در جدول نهايى بايود نوام اصوال  تكورار     ها هم قرار مى براى بااليىها و  )ج(: خير نام براى پايينى

 نشود فرق بين نام و معنا همين است...

  االسالم رضايى: صيانت نبايد انسانى گفت تحج

 )ج(: خير، نه صيانت انسانى و نه صيانت اجتماعى بر انسان درست است بلكه بايد نام باشد.

 ظم يك نياز است هم نياز عمومى، هم گروهى و هم فردى است.مهندس دانشمند: فرضا  ن

 رود استفاده شود اى كه به سه معنا به كار مى )ج(: نبايد از كلمه

  تر از اين باشد يعنى نظم فردى يك بحث و نظم اجتماعى هم يك بحث است )س(: بله بايد معين

 خانه بايد عو  شود 27)س(: 

  زم است و يك دستگاه جستجوى نوام بوراى ايون معوانى الزم اسوت كوه      )ج(: خير يك دستگاه معناسازى ال

 سازد و عيبى ندارد كه نامگذاريها با ارتكاز عرفى نام اختالف داشته باشد. اصطالح مى

 االسالم رضايى: يعنى چرث يل باشد. ت حج

كلمه  كلمه برائت،برند كلمه استصحاب،  )ج(: خير يعنى مردم اين را به يك معنى و مفهوم ديگرى به كار مى

  رود، و به صورت مجاز از نظر ادبى بوه كوار گرفتوه    مشتق، كل كلماتى كه در اصطالحاتى عمومى به كار مى
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 شود شود ولى به دليل اينكه معناى آن مشخص و مستدل شده است به آن مجاز استعاره شعرى اطالق مى مى

 باشد.  عمومى از كلمات رياضى نمىيعنى حتما  كلمه منها، ت سيم، ضرب، جمع ابتدأ  استفاده 

 گويند. مثال  در ريشه همه مردم به ريشه درخت، ريشه مى

كلموه    اند مثل راديكال هنوز به لسان عمومى جامعه نرسيده است كسانى كه رياضى بلد هستند تحصيل كرده

 تر شده است.  جمع و بخش و ت سيم كه عام

 بايد وصفى باشد؟ جدول ما جدول وصف است.گيرد ن )س(: مگر عناوينى كه اينجا قرار مى

 )ج(: يك نام است.

 )س(: نامى كه براى وصف است. الزم نيست كه خودش وصفى باشد.

تشوريح    اى استفاده شود و معناى آن قرار گيرد و خووب  )ج(: نام براى وصف است، بايد از ادبيات لغت نامه

 شود شود كه اصطالح مى

  و عامليتآقاى عليپور: مثل  رفيت، جهت 

  انود. موثال  بوه  رفيوت ليووان      )ج(: بله دقي ا  همين طور است لغاتى برابر يك معانى هست كه انتخواب شوده  

 خورد. شود بلكه اصطالحى شود كه در بهينه به درد مى  رفيت اطالق نمى

 گيرد آيا مجددا  نام فلسفى است؟ االسالم رضايى: آن نامى كه قرار مى تحج

و   ح است اينجا مفاهيم درونى آن است يعنى معانى آن است بعد ديگور معوانى نيسوت   )ج(: خير يك اصطال

 اصطالح است.

 )س(: اصطالح از سنخ چيست؟ از چه جنسى است؟

  )ج(: اصطالح ادبيات تخصصى يك علم است

 شود. شود يا خير يك عنوان عام مى )س(: ادبيات تخصصى فرضا  به صنعت مربو  مى
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 شود. ب شده باشد مربو  به صنعت مى)ج(: اگر صنعتى انتخا

  )س(: اين جدول مربو  به كارآيى صنعت است.

موثال    گويند اين يك مدل صنعتى اسوت و  )ج(: بايد نام صنعت باشد يعنى در آينده مدلى درست شود كه مى

 اطالعات آن در علم ديگر به كار رفته است كه بهتر است به كار نرود.

 در پلّه اول ممكن است مشترك باشد. )س(: يعنى مشترك نباشد ولى

 سازى ندارد آقاى عليپور: يعنى  رفيت واژه

 )ج(: بايد واژه درست شود بنحوى كه هر علمى مست ل باشد.

«العالمين ربّ هللالحمد  و آخر دعوينا انّ»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 توصيف و تعيين اصطالح )نام( براى عناوين تركيبى جدول اوصافعنوان جلسه: 

 33جلسه 

  فهرست مطالب

 2      اى به مطالب جلسه قبل و موضوع بحث اين جلسه م دمه: اشاره

اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى، گروهوى و  »پيرامون معنا و مفهوم بررسى احتماالت مختلف  - 1

 2     «فردى

 4      بررسى احتماالتى پيرامون ترجمه عناوين بخش كارايى جدول اوصاف - 2

 5     «مطلق و قيد»در عناوين جدول اوصاف از طريق انفكاك بين « اصلى و فرعى»معرفى  - 3

بت از عناوين بخش توسعه جدول )اجتماعى، اقتصادى و صنعتى( براى نشان دادن نس« يأ»حذف كردن  - 4

 5      اصلى بودن آن

 6      تعريف و تعيين اصطالح براى اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عمومى، گروهى و فردى - 5

بعنووان  « توسوعه مشواركت  »و بيوان  « اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عموومى »احتماالتى در ترجمه  - 5/1

 6      ترجمه آن

     «اثر اجتماع بر انسان در ارضوأ نيواز فوردى   »بعنوان اصطالحى بجاى « توسعه مشاركت»معنا و مفهوم  - 5/2

7 

 9     «اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز گروهى»بعنوان اصطالحى بجاى « تأمين عدالت»معرفى  - 5/3
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 11     «اثر اجتماع بر انسان در ارضاى نياز فردى»عنوان اصطالحى بجاى ب« تضمين قسط»معرفى  - 5/4

 11      نسبت بهم« توسعه مشاركت، تأمين عدالت و تضمين قسط»اى به رابطه توصيف  اشاره - 5/5

 11      تعريف و تعيين اصطالح براى اثر اجتماع بر ابزار در ارضأ نياز عمومى، گروهى و فردى - 6

 11     «اثر اجتماع بر ابزار در ارضأ نياز عمومى»احتماالتى در معنا و مفهوم  بررسى - 6/1

و علت برقرارى اين تعميم در « انسان، ابزار و امكان»به « نياز و ارضأ نياز»بررسى معنا و مفهوم تعميم  - 6/2

 12      يك جدول

، بر ابزار در ارضأ نياز عمومى، گروهى اثر اجتماع»بررسى احتماالتى پيرامون تعيين سه اصطالح براى  - 6/3

 16     «و فردى

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1379/15/19تاريخ جلسه : 

 45شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

 نژاد عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1379/18/26تاريخ تنظيم : 

 1379/18/28تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

  اى به مطالب جلسه قبل و موضوع بحث اين جلسه م دمه: اشاره

جودول   سر فصلهاى اصلىاالسالم رضايى: در ادامه تحليل جدول اوصاف بنا شد كه در بحث تركيب  حجت 

 ترى خالصه كرد. اوصاف، ابتدا عناوين تركيبى ترجمه شده تا بعدا  بتوان آنها را تحت يك عنوان شامل

 كارآيى است. - 3ساختار  - 2توسعه  - 1جدول اوصاف داراى سه سطح: 

)سواختار(،   سطر دومقرار دارد. در « عناوين تركيبى اثر اجتماعى، اثر اقتصادى و اثر صنعتى»در سطح توسعه، 

نيواز   ارضاى نياز عمومى، ارضاى نيواز گروهوى و ارضواى   »و در سطح كارآئى، عناوين « انسان، ابزار، امكان»

 آمده است.« فردى

اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نيازعمومى، گروهوى و  »بررسى احتماالت مختلف پيرامون معنا و مفهوم  - 1

 «فردى

گذشته  در جلسه قبل ترجمه شد. البته در جلسه« بر انسان در ارضاى نياز عمومىاثر اجتماعى »عنوان تركيبى 

ابتدا تعاريف مختلفى از ابعاد گوناگون، بوسيله اعضأ جلسه ارائه شدند و به يك جمعبندى جامعى نيزرسويد  

سوت  و سپس با مفاهيم روشى و فلسفى تنا ر برقرار گرديد چراكه ستون اثر اجتمواعى متنوا ر بوا سوتونى ا    

كوه داراى سوه بعود سياسوى،      -بعنوان مفاهيم پايه، جايگاه  رفيت را دارد يا با توجه به ت سيمات جامعه  كه

 متنا ر با بُعد سياسى جامعه است. -و اقتصادى بود  فرهنگى

تعبيرى داشتند مبنى براينكوه  « اثر اجتماعى بر انسان در ارضاى نياز عمومى»جناب آقاى دانشمند در رابطه با 

وع انسان داراى يك نياز عموومى اسوت كوه اجتمواع در ارضواى آن تأثيرگوذار اسوت و اصووال  ايشوان در          ن

كردند. ما بدنبال اين تأثير خاص هستيم. امّا بنده معت دم كه از بواال بوه پوائين     عناوين از پائين معنا مى تركيب
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 ارضاى نياز عمومى او مؤثر است.  شود كه در گفتيم اثر اجتماعى بر انسان وارد مى شودو لذا مى معنا مى

 

منو  به پيدايش جامعه اسوت و توا جامعوه نباشود،نياز     « نياز عمومى»بيان شد كه « نياز عمومى»در توصيف 

دسوته   آن« نيواز عموومى  »عمومى نيز معنا ندارد مانند نياز به امنيت، حكوموت، آزادى و... اصووال  منظوور از    

اثور  »كنود. آقواى عليپوور فرمودنود كوه       بوجود بيايد مفهوم پيدا مى« مومع»ازنيازهايى هستند كه اگر چنانچه 

تعبيور  « اثر ارزشهاى اجتماعى بور انسوان  »است كه به « ارزشى، دستورى و ح وقى»از قبيل اثرهاى «اجتماعى

ها و تح يرهاست به عبارت ديگر تأثير خوبيهوا   مورد بيان شد كه ارزشهاى اجتماعى همان تجليل شد. در اين

تأثير جهتگيورى اجتمواعى بور انسوان در     »ترى رسيديم كه  بديها برانسان است تا اينكه به يك مفهوم جامعو 

 بود. « پيدايش امنيت،حكومت و...

« اثراجتماعى»اى كه در جمعبندى بيان شد اين بود كه انسان نيز بايستى تعريف شود. يعنى اگر  آخرين نتيجه

عمومى، نياز به حكومت يا امنيت و يا آزادى مثوال زده شود،انسوان    تعريف شود و براى نياز« جهتگيرى»به 

تأثير جهتگيرى اجتماعى بر نظام اختيارات در پيدايش صيانت يوا دررفوع   »نيز بايستى تعريف گردد كه تعبير 

جمله  ذكر شد. اين تعبير را در يك« مسئله صيانت يا تأثير نظام ارزشى بر نظام اختيارات در صيانت اجتماعى

توسوعه  »تور كورده و گفتويم:     و بعود تعبيور را عينوى   « اجتمواعى اراده و اختيوار  »معنا كرديم و گفتيم: توسوعه  

 «. عمومى امنيت

 االسالم والمسلمين حسينى: آيا توسعه آزادى يا توسعه امنيت؟ حجت 

)س(: چون اينها در رديوف توسوعه هوم سونخ هسوتند لوذا موا يكوى از كلموات امنيوت، آزادى، حكوموت            

توسعه »فر  كرديم كه به « توسعه اختيارات عمومى»انتخاب نكرديم ولى عنوان جامع آنها را    ت..راخاصو.

 معنا شد. « يا توسعه آزادى عمومى« عمومى امنيت
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مطرح شود كوه ابتودأدر    « توسعه اختيارات گروهى»، «اثر اجتماعى بر انسان در ارضاى نياز گروهى»در مورد 

 ه شد. البته اين مثال به عنوان يك گمانه مطرح گرديد. آنجا امنيت شغلى مثال زد

توسوعه  »بوود،  « اثور اجتمواعى بور انسوان در ارضواى نيواز فوردى       »در مورد خانه سووم )سوطح سووم( كوه     

 مثال زده شد. « فردى اختيارات

 توان عمومى آنرا، آزادى و گروهى آنرا امنيت گفت؟  )ج(: حاال آيا نمى

 ون ترجمه عناوين بخش كارايى جدول اوصاف بررسى احتماالتى پيرام - 2

،)توأثير  «نظام اراده يوا نظوام اختيوارات   »)تأثير جهتگيرى اجتماعى(، انسان به « گيرى جهت»به « اثر اجتماعى»

در  معنا شد. صيانت -كه معناى عام است  -« صيانت»جهتگيرى بر نظام اختيارات( و ارضاى نياز عمومى به 

 شوند.  نياز گروهى و اعتماد هم در بخش نياز فردى نوشته مى بخش توسعه، عدالت در بخش

 است؟ كنيد كه آزادى )ج(: آيا منظور شما از صيانت، صرف مصون بودن است يا برترى نيز در آن مالحظه مى

فهميوديم هرچنود كوه صويانت اجتمواعى،       )س(: ما تا كنون از كلموه صويانت، مفهووم مصوون بوودن را موى      

 است يعنى اول مصون بودن است.  برترى اجتماعى م دمه

)ج(: اول برترى نسبت به طرف م ابل مطرح است و بعد مصون بودن حاال طرف م ابل اعوم اسوت ازاينكوه    

طبيعت و يا ابزار باشد، چون فرد از نظر سهم تأثير برتر است لوذا مصوون خواهود بوود. مصوونيت از توأثير       

شود. وقتى كه يك شأ متغير و يك عوامل بيرونوى   رتر مىغير،مربو  به اين است كه به فرد نسبت م اومت ب

كنيم، اگر بگوئيم شأ از عوامل بيرونى به نسوبت مصوون اسوت معنوايش ايون اسوت كوه آن شوأ          رافر  مى

 تأثيرپذيرنيست.

چوون   )س(: بلكه تأثيرگذار است. بنابراين در بخش اول مفهوم صيانت )ارضاى نياز عمومى( مورد نظر است

توسوعه امنيوت را   « ارضوأ نيواز گروهوى   »ش، توسوعه اسوت. حضورتعالى در موورد بخوش      موضوع اين بخو 
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باشند.  شود. چراكه در آنجا توسعه اختيارات اراده مطرح مى فرموديد كه اثر اجتماعى آن حتما  چنين مى مطرح

و  تووان گفوت منتجوه    شوود. آنگواه موى    است به عدالت اجتماعى معنا مى« نياز گروهى»مفهوم آخرى كه  ولى

ارضاى نياز عمومى، اعتماد اجتماعى است كه اين بخش، ارضاى نياز فوردى اسوت. در ايون قسومت      حاصل

 كند.  فردى توسعه پيدا مى اختيارات

 «مطلق و قيد»در عناوين جدول اوصاف از طريق انفكاك بين « اصلى و فرعى»معرفى  - 3

ل، جودول اوصواف اسوت متغيور اصولى      البته در معنا كردن يك مشكلى وجوود دارد: از آنجوايى كوه جودو    

خوواهيم   مفهوم اولى )اجتماعى( است كه در سطر قرار گرفته است و ايندو، دو صفتند. ولى وقتوى موى   همان

 قيد كدام است؟« ارضأ نياز عمومى»حال « اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى»گوئيم  مى معنا كنيم

 كنيد؟ )ج(: كدام يك را مطلق فر  مى

كنويم و لوذا اينودو بوه تبوع       ، متغير اصلى، اسوت چوون در جودول اوصواف بحوث موى      «اثر اجتماعى»)س(: 

 شود. اثراجتماعى معنا مى

بوين   )ج(: اگر اطالق و ت ييد اخذ كنيد، همينطور است و اگر اطالق و ت ييد را اخذ نكنيد اضافه اسوت. فورق  

شووند.   دوموى قيود اخوذ شووند، وصوف موى       اضافه و وصف از نظر ادبى اين است كه اگور اولوى مطلوق و   

 شود.  اگر اولى به دومى اضافه شد، اضافه مى برعكس

 خواهيم اين كار را بكنيم.  )س(: ما اكنون در جدول وصف نمى

 )ج(: شما در جدول وصف بايد طورى معنا كنيد كه اولى را مطلق كنيد.

حوال اگور آن كلمواتى را كوه اضوافه       )س(: كه اثر اجتمواعى بور انسوان در ارضوأ نيواز عموومى گفتوه شود.        

غلط باشند اينجا بايستى اصالح شوند چراكه اين جدول، جدول وصف اسوت و آن حوروف ربوط     كرديم مى

 بايستى اصالح شوند.«در»و « بر»
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 ؟ «اثر اجتماعى»است يا « نياز عمومى»)ج(: آيا موضوع نظر شما در اينجا 

 اخذ شود. « تماعىاثر اج»)س(: طبق قاعده در جدول وصف بايستى 

 )ج(: آيا در اينجا نيز اثر اجتماعى را در نظر گرفتيد يا نياز عمومى؟ 

خواهيم معنا كنيم بايستى اثر اجتماعى براى ما مهم و مطلق باشود. درترجموه    )س(: به همين جهت وقتى مى

 كند. چون نياز عمومى است يك جايگاه پيدا مى« بر انسان در ارضأ نياز عمومى»

نسبت از عناوين بخش توسعه جدول )اجتماعى، اقتصادى و صنعتى(براى نشوان دادن  « يأ»حذف كردن  - 4

 اصلى بودن آن 

كنم كه اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى چه فرقى بوا اثراجتمواعى    )ج(: حال اين سؤال را طرح مى

هوا را بوه باالئيهامنسووب     دهيد و پائينى اصل قرار مى كنيد يا باالئى را دارد؟ آيا پائينى را به باالئى منسوب مى

 كنيد؟ مى

گفتوه شود ايون منسووب بوه      « اجتمواعى »شووند ولوى اگور     حذف بشود ديگر آندو تبعى موى « يأ»)س(: اگر 

 گفته شود. « اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عمومى»شود. بنابراين بايستى  شود. يعنى به آنها م يد مى آنهامى

 ريف و تعيين اصطالح براى اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عمومى، گروهى و فردى تع - 5

بعنووان  « مشواركت  توسوعه »و بيوان  « اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عموومى »احتماالتى در ترجمه  - 5/1

 ترجمه آن 

بوه اثور اجتمواعى     مهندس دانشمند: در ادامه بحث گذشته در معنوا كوردن نيوز هموين كوار را كورديم يعنوى       

شود گويوا در آنجوا    كرديم به عبارت ديگر بدنبال نوع اثر نبوديم چون وقتى صحبت از نياز عمومى مى توجه

كورديم   خواستيم موضوع را پيدا كنيم از اجتماع نگاه مى شده كه اثر كيفيت اجتماعى دارد لذا وقتى مى تضمين

گاه گفتيم اجتمواع داراى يوك جهتوى اسوت و در آن يوك      چه تأثيرى بر ارضأ نياز عمومى دارد آن كه اجتماع
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گوذارد؟ لوذا در    يعنى چه چيزى از اجتماع در ارضأ نياز عمومى اثور موى   ;ارزش و بايد ونبايدى وجود دارد

پاسخ گفتيم اصوال  درجامعه يك ارزشها و يك نياز عمومى وجود دارند. نياز عمومى ماننود حكوموت اسوت    

گذارد كه اين اثر متوجوه   دارد. از اين رهگذر اجتماع هم بر اين نياز يك اثرى مىانسان نوعا  به حكومت نياز

توانود بوسويله حكوموت الهوى و يوا       اين مطلب رسيديم كه نيواز جامعوه موى    ارزشهاى جامعه است. آنگاه به

د و آي گذارد. پس هنگاميكه نياز عمومى پديد مى در اينجا تأثير مى« جهت»حكومت غير الهى برطرف بشود و

 مورد توجه ويژه قرار گيرد.« اثر»گردد،  آنگاه بوسيله حكومت ارضأمى

گذارد؟ چنين نتيجه بدست آمدكه  چه تأثيرى مى -شود  كه نيازش به يك نحوى ارضأ مى -اجتماع بر انسان 

تواند موجب توسعه كرامت و اراده انسوانهاى جامعوه گوردد و يوا موجوب چنوين امورى نشوود.          اين امر مى

 بنويسيم. « توسعه اراده»ين جمله اين شد كه در ستون، لذاآخر

بووديم   اى االسالم رضايى: حضرتعالى فرموديد ابتدا بايستى جدا جدا معنا بشود بعد ما دنبال يك كلمه حجت 

توانود   موى  كه همه را شامل بشود. به عنوان مثال در مورد اجتماعى گفته شد هم جهتگيرى و هم نظام ارزشى

 گردد. به نظام اختيارات تعريف مى باشد و انسان

 توان تعريف كرد. )ج(: به توسعه خالفت و نيابت هم مى

توانيم بياوريم كه هموان ارضواى نيوازعمومى     )س(: و از آنطرف صيانت اجتماعى يا عنوان ديگرى را نيز مى

ايون   يك معنوايش  رسد. است. البته نياز عمومى به دو صورت معنا شده است كه يكى از آنها به نظر غلط مى

انسانها  است كه مراد، نياز عامه انسانها است و معناى ديگر نياز عمومى هم نياز تكاملى است. اگر به نياز عامه

 گوئيم: همه انسانها به اكسيژن نياز دارند. معنا شود مانند اينكه مى

يواز عموومى قابول    شوود توازه يوك ن    مهندس دانشمند: البته قبال  بيوان شود كوه وقتوى اجتمواع تشوكيل موى       

 شود.  مى تعريف
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شود.  گفته« نياز عامه انسانها»االسالم رضايى: پس اگر بخواهيم به قيد اجتماع معنا كنيم ديگر نبايستى  حجت 

 مانند نياز مشترك همه افراد جامعه به آب، برق و... 

آيود.   نياز هم به وجودمىمهندس دانشمند: نيازى است كه اگر مجموعه از انسانها در جايى اجتماع كردند آن 

شوود. ماننود    به عبارت ديگر آن نياز تك تك افوراد نيسوت بلكوه وقتوى جموع شودند آن نيواز حاصول موى         

گوئيم تك تك انسانها نياز به حكومت ندارد اما وقتى دور هم جمع شدند آنگاه يوك نيواز عموومى     مى اينكه

 شود.  حكومت پيدا مى تحت عنوان

و  ايستى به قيد اجتماع لحاظ شود. آنگاه صيانت مطرح شد كه بوه توسوعه اراده  االسالم رضائى: پس ب حجت 

« توسوعه امنيوت عموومى   »تووان   اختيار معنا شد. البته اين مطلب بايستى روشن بشود كه آيا در خانه اول مى

 قرارداد يا خير؟ 

دين معناسوت  در خانوه اول صوحيح باشود؟ توسوعه مشواركت بو      « توسعه مشواركت »)ج(: آيا متواند نوشتن 

انسانها در اراده يكديگر شريك باشند و لذا در اين صورت است كه در اراده كل همگى شوريك هسوتند.    كه

هاى ساده و يك اراده هايى هم براى كل وجود دارند، حاال آيا شما در آنجوا شوريك هسوتيد يوا در      اراده يك

 ح ى نداريد؟  آنجا هيچ

بسيار  كنيم. هر چند نظام اختيارات برمبناى نظام واليت، مت وم مالحظه مى)س(: بنابر اينكه ما اختيارات را بنا 

شوود كوه نظوام اختيوارات بور       شوود مشوخص موى    كلى بيان شده ولى وقتى مكانيسوم آن توضويح داده موى   

 مشاركت است.  پايه

 « فردى اثر اجتماع بر انسان در ارضأنياز»بعنوان اصطالحى بجاى « توسعه مشاركت»معنا و مفهوم  - 5/2

 1كنم:  مى )ج(: آيا كلمه مشاركت، مفهومى براى كليه مسايل ارضأ نياز است يا خير؟ ابتدأ چند فر  را طرح

فرد هم از اموور اطوالع داردو    - 3اش آگاهى دارد  فرد ف ط نسبت به و يفه - 2فرد از امور اطالعى ندارد  -
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و باالخره فرد هم آگاهى دارد و  - 4حضور ندارد  اش اش آگاهى دارد اما در انجام و يفه هم نسبت به و يفه

داند و هم در انجام آن حضور دارد. حال آيا تولى فرد در همه موارد يكسان است؟ على  و يفه خود را مى هم

 توان گفت فرد داراى معرفت است؟ اينكه تولى فرد يكسان باشد اما به كدام يك از آن حاالت مى فر 

دستور  مند است كه كند و ف ط به اين امر عالقه باشد و اصال  نفهمد كه چه كار مىاگر فرد يك انسان متعصب 

اى انجام دهدكه  اش اين است كه كار را بگونه بدهد، چه تفاوتى دارد با اين فر  كه فرد علم دارد و دغدغه

محكووم  تواند نسبت خوود نسوبت )يعنوى حواكم،      تواند نسبت به و يفه باشد و مى درست باشد؟ عرفان مى

اى ببينيم كه در همه امور حضور داشته باشد. همه پشوت سور اموام     وحكم( باشد. آنگاه معرفت را در مرحله

داند كه به چه معناست و در حالت، حضور دارد، هم بوا   خواند و هم حالت ركوع و حالت قيام را مى نمازمى

شود يعنى توليش  حالش من لب مى كند، همراه او كند و هم در حالت او حضور پيدا مى حركت اوحركت مى

به مناسك  اهرى و فرم غالب نيست بلكه داراى تولى روحى، ذهنوى و عملوى اسوت. در ايون      نه ف ط تولى

 صورت معرفت فردبيشتر است. 

جوامع   اى كه شما بيان كرديد و ميفرمائيد اگر بخواهيم ترجمه كنيم يعنى آنرا تحت يك مفهوم )س(: با گمانه

 قرار دهيم. « تأثير نظام ارزشى و نظام اختيارات»بنام 

 )ج(: توسعه مشاركت يا حضور در ارضأ نياز عمومى. 

 را آورديد. « نياز عمومى»)س(: در اين صورت مجددا  

شووود.  بووه تنهووايى كووافى اسووت و در ايوون صووورت بووراى يووك معنووا اصووطالح مووى « مشوواركت»)ج(: ذكوور 

 شود معنايش با خودش همراه است.  استصحاب گفته مى وقتى

گفتويم غلوط نبوود، االن هوم      موى « توسوعه نظوام اختيوارات   »گورديم. وقتوى    )س(: حال كمى بوه قبول برموى   

 مفهوم نظرى خارج شده است.  تر شده و از مشاركت همان است ولى اصطالح عينى توسعه
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 است. شود كه اصطالح علمى )ج(: نه، بلكه بگوئيد از يك تعريف كه چند قسمت دارد به يك نامى تبديل مى

)س(: درست است. حال اين سؤال مطرح اسوت كوه بوه ايون جهوت كوه توسوعه عموومى بوه عنووان يوك            

 مطرح شد...  گمانه

 شاركت؟)ج(: توسعه امنيت مناسبتر است يا توسعه م

 )س(: توسعه مشاركت مناسبتر است. 

 شود مثل اراده است. )ج(: چون هم آزادى و هم امنيت را شامل مى

 « اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نيازگروهى»بعنوان اصطالحى بجاى « تأمين عدالت»معرفى  - 5/3

 )س(: عنوان بعدى در مورد رديف دوم )نياز گروهى( است. 

توانود در عودالت هوم حضوور داشوته باشود؟ توسوعه         شواركت را بواال ببريود آيوا موى     )ج(: حاال اگر شما م

 شود؟  باالئى،صيانت و يا مشاركت شد حاال مرحله پائينى )ارضاى نياز گروهى( چه مى

شود كه اثر اجتماع است يعنى تأثير همان نظام ارزشى است.)ج(: حاال چند  م يد به گروه مى« گروهى»)س(: 

گوروه توسوعه    شود و گاه توانوايى و قودرت يوك    طرح كرد: گاهى نياز يك گروه ارضأ نمىتوان  فر  را مى

اندازه بوه   اى است كه به طور عادالنه و به تواند حتى به گروه ديگر  لم كند. گاه اثر اجتماع بگونه يافته و مى

شودبه ايون   ده مىشود و تخصيصى كه در جامعه دا رسد. حال اين عدالتى كه رعايت مى گروهها امكانات مى

 شود.  مى« تأمين عدالت»نسبت باشد تا راندمان نهائى باال برود اين امر اثر اجتماعى در 

كنويم آيوا خانوه     هوا را از سوتون معنوا موى     )س(: حال اين سؤال مطرح است: در رديف اول ما هميشه خانوه 

 هميشه در معنا كردن نا ر به جهت توسعه نيست؟  اول

 كنيد؟ ست يا اينطرف توسعه؟ توسعه را از كدام طرف معنا مى)ج(: آيا در توسعه ا
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 توان در جدول وصف، توسعه را در ستون نوشت يا اين كار مبنائوا  غلوط   )س(: سؤال همين است كه آيا مى

 است. 

 )ج(: اگر خانه اول توسعه، خانه دوم كالن و خانه سوم، خرد باشد...

 ف ط مربو  به توسعه است.  )س(: اگر به صورت سطرى نگاه كنيم، سطر اول

خواهم فرد را درتوسوعه   گوئيد من مى )ج(: بايستى ديد موضوع چيست تا جواب اين سؤال را داد. گاهى مى

گوئيد كل جامعه و يوا ارزيوابى صونعت در ارضواى نيواز را قورار دادم آنگواه حتموا           تعريف كنم و گاهى مى

 سطراولى توسعه، دومى كالن و سطر سومى، خرد خواهد شد. 

 كردن بخش دوم كه گفتيم: تأثير اجتماع بر انسان در ارضاى نياز گروهى...)س(: آنگاه در معنا 

 )ج(: در تأمين عدالت.

ارزشى  گفتيم تأثير نظام گرفت و مى )س(: آيا همان معنايى است كه در آنجا با قيد خاص خودش صورت مى

 يا تأثير جهتگيرى اجتماع؟

 )ج(: عين همان است.

آوريووم بلكووه بايسووتى بووه معنوواى عوودالت   جووا بمعنوواى صوويانت نمووى)س(: نيوواز گروهووى را ديگوور در اين

بياوريم. آنگاه در اينجا آيا الزم است تا قيد اجتماعى ذكر شود و بگوئيم: توسعه مشاركت اجتماعى،  اجتماعى

 عدالت اجتماعى؟  تأمين

 نوشته شود.« تأمين عدالت»و « توسعه مشاركت»)ج(: نه، بلكه ف ط 

 اع را ندارد.)س(: كه ديگر قيد اجتم

عوام   مهندس دانشمند: سؤالى نسبت به مشاركت مطرح است. در اين مورد بيان شد كه مشاركت يوك بحوث  

صوحبت   گردند. حاال وقتى از گوروه  است بدين معنا كه نيازهاى عمومى جامعه به صيانت، حكومت و... برمى
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 -مالحظوه كورد كوه نيواز عموومى گوروه        شود اوال  بايستى شود. مثال  گروه زنان يا گروه كودكان گفته مى مى

 چه نوع نيازهايى دارند؟  -البته گروه يك گروه انسانى فر  شده است  كه

)ج(: هر گروهى كه فر  شود معنايش اين است كه كل بزرگ بوه چنود گوروه ت سويم شوده اسوت. ماننود        

اى نيواز   شود بايستى بگونوه  زنان، گروه مردان، گروه كودكان نسبت به جامعه. لذا وقتى گروه تشكيل مى گروه

 گروههاتأمين بشود تا منشأ تكامل راندمان گردد. 

 )س(: يعنى عامترين نيازى كه گروهها دارند همان عدالت و موازنه است. 

 شوند؟ شوند؟ چگونه تحريك مى )ج(: جايگاه نسبتى با ب يه چه جايگاهى است؟ چگونه ارضأ مى

تا نياز كاذب پيدا كند و در م ابل يوك طايفوه ديگور را بوه خموود      توان يك طايفه را طورى تحريك كرد  مى

 اصال  متوجه نشوند كه نيازشان چيست، اين امر حتما  نسبت به تكامل مضر است.  كشيد تا

است و  )س(: و حتما  هم عدالت برقرار نشده است. اگر عامترين مفهوم در مورد عموم جامعه باشد مشاركت

 شود. ورى مى رد گروهها باشد تخصيص است و بحث سوم هم بهرهاگر عامترين مفهوم در مو

 « اثر اجتماع بر انسان در ارضاى نيازفردى»بعنوان اصطالحى بجاى « تضمين قسط»معرفى  - 5/4

ورى و اعتمواد   االسالم رضايى: در مورد مفهوم سوم هم قوبال  دو معنوا مطورح شود كوه توأمين بهوره        حجت 

 -ورى نوشوته شوود    ز آن عناوين مناسبتر است؟ يعنى آيا تأمين )يا تضمين( بهرهبودند.حال ببينيم كدام يك ا

خوواهيم بگووئيم توأثير جهتگيريهوا بور انسوان در        نياز و ارضاى نياز فردى مطرح است و ما موى  چراكه بحث

 يا تأمين )تضمين( اعتماد؟ -پاسخگوئى به نيازفرديش چگونه است 

ا صحيح است كه تضمين قسط نوشته شود؟ بايستى گفوت قسوطبمعناى   )ج(: در پاسخ اين سؤال كه آيا اينج

قسوط،   دهوى؟ ثموره   شود: دين خود را در چند قسط موى  سهم است. قسط غير از عدالت است. مثال  گفته مى

 اعتماد است. 
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 نسبت بهم « توسعه مشاركت، تأمين عدالت و تضمين قسط»اى به رابطه توصيف  اشاره - 5/5

 ط يك مفهوم كالن است يا خرد؟)س(: آيا تضمين قس

كوه   رسد و لذا غير از عدالت است. تضمين سهم فرد غير از ايون اسوت   )ج(: قسط سهمى است كه به فرد مى

خواهود بوه او چيوزى بدهود هوم بايسوتى معوين بشوود و اگور           عدالت چيست؟ سهم فرد آنجوايى كوه موى   

 خواهدچيزى هم بگيرد بايستى معين گردد.  مى

شوود. بنوابراين مفهووم اول توسوعه، مفهووم       خرد حتى مفهوم آزادى را نيوز شوامل موى   )س(: پس در سطح 

 شود.  اش اعتماد مى شود كه اساس اعتماد است البته نتيجه تأمين عدالت و مفهوم سوم تأمين قسط مى دوم

باشد. بوه   رسدمى )ج(: پس توازن همان عدالت است ولى قسط، آنچه كه بر اساس عدالت بدست شخص مى

 گيرند.  ورى كه مى ارت ديگر محصول عدالت معين كردن و ايف و اختيارات افراد است و بهرهعب

برخوردار  )س(: نتيجه عدالت بايد يك  هور عينى داشته باشد و آنهم اين است كه هر كسى از سهم خودش

 گيرد؟  باشد. آنگاه تعريف سهم در كجا انجام مى

نيوت معوين كنود هموانطور كوه خوود عودالت بوه تكامول يوا           )ج(: عدالت بايسوتى تعريوف قسوط را در عي   

 شود.  تعريف مى مشاركت

 تعريف و تعيين اصطالح براى اثر اجتماع بر ابزار در ارضأ نياز عمومى، گروهى و فردى  - 6

 « اثر اجتماع بر ابزار در ارضأ نياز عمومى»بررسى احتماالتى در معنا و مفهوم  - 6/1

شد. اما  نوشته« اثر اجتماع بر ابزار در ارضاى نياز عمومى»ين خانه مربو  به ابزار، )س(: در بخش ابزار در اول

اثر اجتماع كه اثور جهتگيورى )اثور ارزشوى( اسوت، ابوزار بوه معنواى مفهووم اولوى اسوت و اجتمواع را بوه              

 ساختارها فر  كرديم يعنى گفتيم... معناى



 ····························································································  237 

تووان بكوار بريود يوا خيور؟       خير؟ آيا توسعه ابزار هم موى توان مشاركت ابزار هم كار برد يا  )ج(: حاال آيا مى

 درآنجا توسعه مشاركت بكار برديد حاال توسعه ابزار يعنى چه؟ 

معنا  )س(: چون سه نوع ابزار داريم: يك نوع از آن بايستى در اجتماع و يكى در اقتصاد و ديگرى در صنعت

 شود. 

 شود. )ج(: ابزار در صنعت، تكنولوژى مى

 شود. ر در اقتصاد هم معادالت پولى مى)س(: ابزا

 )ج(: قبال  در مورد ابزار بحث شد مبنى بر اينكه ابزار و توسعه ابزار نياز دارند. 

مهندس دانشمند: نياز عمومى آنها هم مربو  به زمانى است كه با هم جمع شوند و لذا ديگور بوراى ابزاربوه    

كه عموم ابزارها نياز به نگهودارى دارنود، و اكنوون اوال      شود. قبال  مطرح شد تنهايى نياز عمومى تعريف نمى

گرديم. همانطور كه همه انسانها قبال  نياز به خووراك داشوتند بواز هوم از آن برگشوتيم، در       ازآن تعريف برمى

كند لذا مجموعه همه سواختارها بوا يكوديگر     گوئيم اگر ابزار در اجتماع باشد مفهوم جديدى پيدا مى اينجامى

شوند كه وقتى چنين كيفيتى پيدا كرد ارتبا  و جمع اينها با هم يك نياز عمومى دارد. حال اگور موا    مرتبطمى

گفتويم: وقتوى يوك     كرديم و نه به مفهوم ساختار مثال  موى  ابزار صنعتى يعنى ابزار محسوس نگاه مى در بخش

هاى راديويى با هم  فرستندهشود يك چيز ساده است ولى وقتى مجموعه  راديويى به تنهايى مطرح مى فرستنده

شدند مجبورند يك قوانين حفا تى را رعايت كنند تا با همديگر تداخل نكنند يعنى وقتى باهم مطورح   مطرح

كند. همه ابزار نيازمند به اين امر هستند و نياز عموومى آن مجموعوه    شدند،يك نياز عمومى در آنها بروز مى

 باشد. هم مى

 معرفى فرمائيد. )ج(: حال ابزار را در اينجا
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گووئيم ابوزار يعنوى مجموعوه آنچوه كوه ابوزار         كنويم موى   االسالم رضايى: وقتى از اين زاويه نگاه موى  حجت 

 شود. لذا همه قوانين، فرمولها و روابط اجتماعى ابزار هستند.  انسان بر امكان و طبيعت مى تصرف

مالحظوه   يعنى وقتى مجموعوه قووانين بواهم   مهندس دانشمند: آنجا همه قوانين نياز دارند تا حفا ت بشوند. 

 شوند يك نيازى دارند كه بين آنها تزاحم وجود نداشته باشد و يك قانون، قانون ديگر را ن ض نكند. مى

 پس هماهنگى، نياز مجموعه ساختارهاست. 

برقرارى اين تعميم در   و علت« انسان، ابزار و امكان»به « نياز و ارضأ نياز»بررسى معنا و مفهوم تعميم  - 6/2

 يك جدول 

اثر اجتماعى بر ابوزاردر  »يا « اثر اجتماعى بر انسان در ارضاى نياز عمومى»آقاى عليپور: من معت دم منظور از 

، ارضأ نياز عمومى ابزار يا ارضوأ نيواز عموومى امكوان نيسوت بلكوه قاعودتا  هموه ايون          «ارضاى نياز عمومى

از گروهى و ارضاى نياز فردى( مربو  بوه انسوان اسوت يعنوى بايسوتى      تا)ارضاى نياز عمومى، ارضاى ني سه

اثراجتماعى بر انسان در ارضأ نياز عمومى انسان، اثر اجتماعى بر ابزار در ارضاى نياز عمومى انسوان،  »گفت: 

 «. اثراجتماعى بر امكان در ارضاى نياز عمومى انسان

 گيريد؟ )ج(: آيا انسان را م دور مى

)س(: بله، اصال  در هور يوك از ارضواى نيواز عموومى، ارضواى نيواز گروهوى و ارضواى نيواز فوردى يوك             

 محذوف است كه فر  گرفته شده است.  چيزى

 توانيد نياز را براى خود ابزار تعريف كنيد. گردانيد و نمى )ج(: بنابراين شما نياز را در همه به انسان برمى

توان اين كار را انجام داد. امّوادر   نياز تعريف كرد ولى در يك جدول ديگر مىتوان براى ابزار،  )س(: البته مى

انسان بر ارضأ نياز عمومى، اثر اجتماعى ابوزار بور ارضوأ نيواز عموومى و      « اثر اجتماعى»هر يك از تركيبهاى 

« مىارضوأ نيواز عموو   »، ارضأ عمومى وجه مشترك است. حواال ايون   «اثراجتماعى امكان بر ارضأ نياز عمومى
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اگريك بار بر انسان و يك بار ديگر بر ابزار و يا بر امكان باشد اصوال  آن وحودت قاعوده را كوه در آن يوك     

 گيرد... موضوع موردمطالعه قرار مى

 گوئيد ما گيرد انسان است يا خير؟ به عبارت ديگر گاهى مى )ج(: آيا موضوعى كه مورد مطالعه قرار مى

شوود. ارضوأ شوونده     م كه در هر سه، نياز، مشترك است نه چيزى كه ارضأ مىكني اى تعريف مى نياز را بگونه

كنيم. آنگاه نياز به معناى عرفى بكار نرفته است چون عورف غيور صونعتى نيواز را ف وط       راسه چيز فر  مى

 داند. اگر ما نياز را به احساس احتياج معنا كنيم كه منظور رنج از كمبود باشد...  انسان مى مربو  به

(: آنگاه بايستى هم براى ابزار و هم براى امكان تعريف ارائه كرد و اين امر اشكالى هم نودارد. امّامنط وا    )س

اى بوراى هور كودام     خوواهيم يوك مشخصوه    تواند درست باشد به اين دليل كه وقتى موى  در اين جدول نمى

هواى ديگور را    هويم و مؤلفوه  د اش اين است كه در هر سطحى يك چيز را تغيير مى ازعناوين ذكر كنيم قاعده

 داريم.  مى ثابت نگه

 )ج(: حاال آيا در جدول وصف، عامل مشخص، جامعه )و يا اجتماع( نيست؟ 

 گويند ارضأ نياز عمومى انسان است. )س(: به همين خاطر مى

ا نيزشوامل  )ج(: آيا اجتماع، انسان تنها است يا اجتماع انسان، ارتبا  انسانها باهم و ارتبا  انسان بوا جهوان ر  

سيسوتم   سوازى  گوئيد بهنيه آيد يا اينكه مى شود به عبارت ديگر آيا اجتماع از جمع كمى انسانها بدست مى مى

 است؟

 خانه.  27شود ولى نه در اين  )س(: قطعا  ارتبا  را هم شامل مى

 دهيد يا خير؟  افزارها نيز سرايت مى )ج(: سؤال همين است. آيا ارتبا  را به سخت

 ه. )س(: بل
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 - 1حل اين است كه بگوئيم ما در اينجا حداقل چند راه براى معنا كردن داريم:  )ج(: در اين صورت يك راه

 9االشوتراك،   مابوه  - 3خانه دوم اقتصاد اسوت.   9االشتراك  مابه - 2خانه اول، اجتماع است.  9االشتراك  مابه

هوا، انسوان، ابوزار و امكوان اسوت و       توراق خانوه  االمتيواز و اف  خانه سوم صنعت است. آنگاه بايد بگوئيم مابوه 

اى معنا بشوند كه در عين حال اثرپذيرى و اثرگذارى آنها بر غير مشوخص شوود يعنوى در     اينهابايستى بگونه

افزارها را نيز شامل بشوود.   اى تعريف كنيم كه احتياج نرم تعميم پيدا كند. به عبارت ديگر نياز را بگونه آخرين

شكنند. به بيان ديگور   احتياج ابزار برطرف نشود و به ضرورتهاى آنها توجه نشود، ابزارها مىبگوئيم اگر  يعنى

 افزارهاست. ورشكست مربو  به رعايت نكردن نياز نرم كلمه

پذيرم ولى معت دم كه بايستى يك جدول ديگرى داشته باشويم توا ديگوردر     )س(: من اين فرمايش شما را مى

باشد، در سطح كارايى، ارضاى نياز عمومى ابزار، ارضاى نيواز گروهوى ابوزار    سطح ساختار، سه عامل متغير 

ها اگر شما يكى را ارضاى نياز عمومى  گيرد. االن با توجه به نسبت اين خانه وارضاى نياز فردى ابزار قرار مى

تغير و يك و خانه دوم را ارضاى نياز عمومى ابزار، فر  كرديد در اين صورت در هر خانه، دو وجه م انسان

وجود دارد. در ح ي ت شما يك چيز را ثابت و دو چيوز را متغيور فور  كرديود. لوذا بودنبال آن        وجه ثابت

بايستى وجه تمايزايندو را تعريف كنيد اما من معت دم كه بر عكس عمل كنيم يعنى قاعدتا  بايسوتى دو وجوه   

اين دو خانه تغيير كرد بعد تمايز اينودو چوه    ثابت و يك بُعد متغيرداشته باشيم تا بگوئيم اگر اين يك بعد در

 تاى ديگرى نياز است.  27كنم يك جدول  كرد. فكر مى شود تا بتوان تعريف مى

كنيود؟ چراكوه در آن صوورت دو     گوئيود ارتبوا  دو جودول را چگونوه توجيوه موى       )ج(: در فرضى كه موى 

كنيم كوه در دو طورف آن دو متغيور در     ه مىمتغيرخواهيم داشت. البته ما االن كل را  در يك جدول باالتر نگا

شود. بنابراين دو متغير از سه متغير در  حال تغييراست. در نتيجه در منتجه باالترين مفهوم داراى دو متغير مى

 تواند باشد.  مى يك جدول
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توان اين سؤال را طرح كرد كوه آيوا در يوك زموان حجوم، وزن و سسوتى و سوختى يوك          حال در اينجا مى

 كند يا خير؟  هم تغيير مىبا جسم

بخوواهم   )س(: اگر از سه متغير حجم، وزن و سختى و سستى در دو شأ، من دوتا از آنها را تغييور دادم بعود  

 گيرى كنم...  ميزان تأثير تغيير هر كدام را در ديگرى اندازه

 )ج(: هر كدام بايستى توزين بشود تا وزن پيدا كنند.

را در  زن بدهم مگر اينكه حجم و وزن را ثابت نگهدارم و سختى و سستىتوانم و )س(: درست است اما نمى

 شود.  هر دو تغيير دهم آنگاه مالحظه كنم كه در هر كدام چه تغييرى ايجاد مى

شوود. حواالمن    دهم تا ببينم چگونه موى  كنم بعد يك متغير را تغيير مى )ج(: ابتدأ براى محيط فر  ثبات مى

كنم. اگر الزم باشد كه همزمان چنودين نفور چنودين كوار را انجوام بدهنود و        يك سؤال ديگرى را مطرح مى

 كنيد؟ شماراندمان كل را مرتبا  كنترل كنيد چكار مى

 بندى كنم.  هاى اصلى دسته )س(: در آن صورت بايستى چندين نفر را در دسته

د. بوه عبوارت ديگور    )ج(: يعنى مجموعه عوامل خارجى برونزا و درونزا و نسوبت بوين آنهوا مالحظوه شوون     

گيرم تا بتوانم يك متغير را كنترل كنم  آياهميشه در اختيار من است كه بگويم شرايط آزمايشگاهى را ثابت مى

 ياخير؟

 كند. )س(: قطعا  بيرون تغيير مى

كنود   تواند براى پيدا كردن معادله كموك  اى را كه شما گفتيد در جاى خودش مى )ج(: احسنت! البته آن شيوه

ن بيان كه بگوئيم همه را ثابت بگيريد آنهم در جايى كه نرخ شوتاب تغييور هموه را ثابوت فور  كنيود       به اي

انود؟ چوون فور      هرچنددر عينيت ثابت نيست آنگاه از انجام آزمون، سؤال كنيم كه آنها چ در تغيير كورده 

وزارت صونايع در كجوا    ثبات شده واينكه واقعا  ثابت باشد. در پايان بحث جا دارد كه اين سؤال طرح شود:
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افزارها باشند. در هر صورت يكوى از   افزارهاى اجتماعى و يا سخت قرار دارد؟ اصوال ابزارها ممكن است نرم

 دهيد؟ اثر جامعه بر وزارت صنايع چيست؟  ابزارهاى جامعه،خود وزارت صنايع است آنرا كجا قرار مى

 است. مهندس دانشمند: جهتگيرى جامعه بر وزارت صنايع مؤثر 

 دهد و...  كند، تعريف مسؤليتها را تغيير مى )ج(: و جهتگيريها ت سيم كار را عو  مى

اثر اجتماع، بر ابزار در ارضأ نيازعمومى، گروهوى  »بررسى احتماالتى پيرامون تعيين سه اصطالح براى  - 6/3

 « و فردى

وجوود   )س(: در اينكه وزارت صنايع يا هر وزاتخانه ديگر در اجتماع جز ساختارها و ابزارها هستند ترديدى

ابزارهوا   ندارد اما حال اين بحث مطرح است كه در ارضأ نياز عمومى آيا ما دنبال نياز عمومىت كول مجموعوه  

 هستيم؟ 

بنوديهايى دارد.وزارت   . آنگاه گروهى آن، دسته)ج(: خود ساختارها نيازمنديهايى دارند كه بايستى تأمين شود

 صنايع )مديريت( اگر نتواند نسبتهاى بين آنها را به درستى برقرار كند...

نويسيم پس حتما  با مفهووم توسوعه جلووبرويم     )س(: از آنجا كه بدنبال ارائه طرح هستيم، دومين خانه را مى

 م مشاركت... آنگاه اگر توسعه در آنجا توسعه انسانها بود، مفهو

 )ج(: آيا اينجا توسعه مديريت نيست يعنى توسعه ساختار مديريتى براى عموم؟ 

را  تووانيم لفوظ موديريت    آيد. آنگاه در مورد توسعه ساختارها مى )س(: در ح ي ت توسعه ساختار بدست مى

 بكار ببريم. 

ه معناى سازماندهى است. فرضا سوؤال  باشند. خود اداره ب )ج(: منظور از ساختارها، كليه ساختارهاى اداره مى

گوئيود: روز، مواه، سوال يعنوى تغييورات متووالى مونظم.         كنيد كه زمان چه ت سيماتى دارد؟ در پاسوخ موى   مى

گوئيود تغييورات شوأ     اى براى تعريف يوك شوأ متغيور باشود بعود موى       گوئيد اين زمان بايستى وسيله مى حال
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حتى اگر در يك الگوى كوچكى هم كار كنيد بهينوه بوه چوه    متغيربايستى تعريف بشود به عبارت ديگر شما 

معناست؟شأ متغير خود موضوع است. موضوع بايستى در حال تغيير باشد آنگواه ايون تغييور حتموا  در نظوام      

 تواند باشد؟ گيرد.با اين بيان آيا اين شأ متغير خود نظام هم مى انجام مى

حتموا    ايم. اموا آيوا تغييورش    اصل تغيير را از ابتدأ فر  گرفته )س(: بله، ساختار بايستى متغير باشد اصوال  ما

 تكاملى است؟

 ورى يا قسط است.  تر از آن در مرحله بهره )ج(: بله، در قسمت پائين تخصيصى و پائين

)س(: قسط يا سهم توأثير خاصوى را كوه دارد. يعنوى وقتوى كوه كسوى بوراى گورفتن مواف وت اصوولى بوه             

تواند به كار خودش ادامه بدهود   چرخد و مى اى مى اينكه يك اداره ;معناى قسط استكند  مراجعه مى اى اداره

 مربو  به باال است و برنامه تخصيص آن مربو  به وسط است. نظامش

« مشواركت   توسعه»االسالم رضايى: در اينجا يك سؤالى مطرح است مبنى بر اينكه چون در خانه اول  حجت 

 نوشته شد در قسمت توسعه ساختار اداره، مفهوم مديريتى قرار گرفت... 

 )ج(: مشاركت، مديريت. 

 )س(: سؤال همين است كه آيا مديريت مفهوما  حاكم بر مسئله مشاركت است. 

 شود؟  )ج(: نه، اگر مشاركت نباشد، چه نوع ساختارى از اداره تشكيل مى

 را بر مفهوم تولى م دم ميدانيم. المبنا مفهوم واليت )س(: على

 اش باال برود.  )ج(: در مشاركت ابتدأ ت وم نظام و بعد اداره

 )س(: يعنى مفهوم مشاركت جايگاه تولى را دارد و مفهوم مديريت...

معنواى    رود كه به )ج(: قبل از تولى در ساختار معناى  رفيت دارد. در  رفيت هم واليت و هم تولى باال مى

 است. مشاركت 
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كه مربو  به بحث ابزاراست  -شود بعد در خانه دوم  )س(: پس ت ومش در خانه اول است كه مشاركت مى

 شود؟ چرا مفهوم توسعه مديريت در آن مطرح مى -

معين  كند يعنى كند. معناى ساختار اين است كه حد و مرز معين مى گوئيد ساختار پيدا مى )ج(: براى اينكه مى

 تيار براى اين منصب است. كند كه اين اخ مى

 شود؟ شود آيا در آن حدود و ايف و اختيارات معلوم مى )س(: وقتى توسعه ساختار اداره مطرح مى

 شود. )ج(: بله، به خالف عمل كه عمل در اينجا معين مى

 )س(: در خانه نياز گروهى...

 ه شود.آيد يعنى اينكه به چه قسمتى چه سهمى داد )ج(: در آنجا برنامه بدست مى

 شود. )س(: كه بدنبال آن بحث توازن در تخصيص مطرح مى

بوه    شود كه نسبت )ج(: بدنبال بحث الگوى تخصيص و فعاليت، اينجا هم ثمره و آثار انجام برنامه مطرح مى

 رسد.  افراد چه قسطى مى

 )س(: در آنجا تضمين قسط گفته شد و اينجا بايستى تنظيم برنامه گفته شود. 

هوا قورار دارنود. اينجوا كول موديريت        يين مسؤليت و اختيارات هر فورد گفتوه شوود. اينجوا دسوته     )ج(: يا تع

 گيرد.  شود و در اينجا براى هر فرد تعيين تكليف صورت مى ها متوازن مى شود، اينجا دسته ساختاربهينه مى

 شود.  )س(: در خانه ابزار، توسعه مديريت مطرح مى

 گيرد.  )ج(: توسعه مديريت موضوعا  است يعنى خود ساختار مديريت قرار مى

 شود. )س(: از توسعه مديريت، توسعه ساختار مورد نظر است بعد در آنجا توازن در تخصيص مى

و ايف  شود، پائين از آن، تعيين بندى كلى، توازن در تخصيص و اداره يعنى اختيار و و يفه مى )ج(: در دسته

 گيرد.  ارات صورت مىو اختي
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 شود.  شود و اال در ابزار صنعت ديگر اين چنين معنانمى )س(: حاال به عنوان ابزار اجتماعى اين چنين معنا مى

 )ج(: در صنعت و اقتصاد بايستى متنا ر معنا شود.

، مديريت )س(: پس در بخش انسان، توسعه مشاركت، تأمين عدالت و تضمين قسط و در بخش ابزار، توسعه

 توازن در تخصيص و تعيين حدود و ايف و اختيارات بدست آمد.

)ج(: آيا در بخش ابزار بايستى تعيين حدود و ايف و اختيارات گفته شود يا در خانه اول سوازمان، درخانوه   

- 1توان گفت: از باال به پوائين   كند؟ به عبارت ديگر آيا مى ريزى و در خانه سوم فعاليت رشد مى دوم برنامه

گردش عمليات؟ گردش عمليات اين است كه  - 3الگوى برنامه حركت سازمان  - 2عه سازمان يا ابزار توس

كارى را چه كسى و چگونه انجام داد. برنامه يعنوى اينكوه روى چوه موضووعى چوه كارهوايى و بوا چوه          چه

رباره خود صونعت  گيرد. منظور از جامعه همه ساختارها و همه سازمانها است. حاال اگر د انجام مى تخصيصى

باشدسازمانهايى خواهد بود كه مربو  به صنعت است. البته صنعت سازماندهى مربو  به همه جامعه اسوت.  

ميان اثر اجتماع بر صنعت سازماندهى يك م وله قابل توجه است و صورت مسئله االن جامعه ما هوم   در اين

صونعت را سوازماندهى كنيود بلكوه داريود بوا        گويند شما نتوانستيد با ابزار خودتان مطلب است كه مى همين

شود، تبعا  فرهن  آنهوا هوم    دهيد و وقتى از ابزارهاى ديگران استفاده مى ديگران اين كار را انجام مى ابزارهاى

 بايستى واردشود. 

 ريزى و اجرا معنا شد. دراستداللى كه )س(: در سه مفهوم قبلى از جدول اولى، ساختار به سازماندهى، برنامه

در آنجوا   آنجا بيان شد، اصطالحا  بيشتر به ابزار نزديك بود كه تحت عنوان سازماندهى مطرح شوده بوود كوه   

 تر است يعنى به مفهوم ابزار نزديكتر است.  تحت عنوان گردش عمليات ذكر شد كه عبارت فنى

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 




