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هوا بس ناجوانمردانه تنگ استهوا بس ناجوانمردانه تنگ است



ھوا سخت آلوده است 

نفس  من 
تنگ است 

چه باید بکنم؟ 

چرا ھوا  
اینطور شده؟ 

میلیون ھا 
خودرو در حال 
ترددند

وسایط  نقلیه 

دودزا هستند
ملیون ها  نفر با 

ماشین هایشان  به 
خیابان می آیند

سیاست ها کالن 
مبهم است

پدیده وارونگی هوا  

وجود دارد

...........و...و...و

تغییرات اقلیمی

سیا ست هاي 

جهانی
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سی بیشتر یا  - سیستم یک کل است متشکل از حداقل دو جزء•

که با روابطی خاص به هم متصل )  عناصراي از مجموعه (
.هویت کل مستقل از هویت هاي جزیی است....اندشده 

تفکر سیستمی این امکان را به ما می دهد تا اجزاء ، ارتباط  •
.اجزاء، نوع بر هم کنش اجزاء و تصویر کلی را ببینیم

چارچوبی . تفکر سیستمی راه و روشی براي کل نگري است•
است که تاکید آن بر دریافت روابط داخلی پدیده ها ست و 
نه شناسایی تک تک ان ها ادراك الگوهاي تغییر و تحول  

است نه شناخت ایستایی



چگونه نگاه سیستمی ما را فلج می کند؟چگونه نگاه سیستمی ما را فلج می کند؟
آیا تفکر سیستمی مدلی براي 

سیستمیک کردن یاس است؟  
سیستم هراسی  ....هول سیستمی



هول سیستمی

سیستم هاي پیچیده•

پیچیده    تمرکز بر اتفاق ها در سیستم ها •

ما تمایلمان بر این است که بر جرقه هایی که از اجزاي محدود  •
سیستم ساطع می شود متمرکز شویم و همواره این ابهام  

برایمان باقی می ماند که چرا عمیق ترین مشکالتمان الینحل  
؟باقی مانده اند



پیچیدگی به سادگی اعتماد به نفس و مسوولیت پذیري 
را در افراد تضعیف می کند 

توانم من هیچ عملی نمی .....................................
با سیستم پیچیده اي مواجه هستمدهم زیرا انجام 

انسان جزیی تنها و منفعل یا بازیگري فعال؟انسان جزیی تنها و منفعل یا بازیگري فعال؟



تفکر سیستمی این واقعیت را نشان می دهد که یک اقدام کوچک اگر به خوبی و با قدرت 
کافی در محل مناسب صورت گیرد می تواند پیشرفتی قابل مالحظه و بزرگ در رفتار 

.سیستم خلق کند

  



با قدرت و به خوبی اگر اقدام کوچک تفکر سیستمی این واقعیت را نشان می دهد که یک 
صورت گیرد می تواند پیشرفتی قابل مالحظه و بزرگ در رفتار محل مناسب  در کافی

)Leverages points( اهرم کاري....سیستم خلق کند
  



امید سیستمیک 

مسوولیت پذیري در برابر محیط زیست به مثابه  •
امري اخالقی حاصل این احساس اقتدار است که 
از ایجاد تصویري درست از جایگاه من در یک کل 

.  حاصل می شود



من به مثابه یک جزء امیدوار تاثیر گذار من به مثابه یک جزء امیدوار تاثیر گذار 
چگونه به مسوولیت هایم در برابر محیط چگونه به مسوولیت هایم در برابر محیط 

زیست عمل می کنم؟زیست عمل می کنم؟


