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ادی و امروزه بسیاری از مسایل و مشکالت جوامع بشری و سیستم های اقتص
.اجتماعی ناشی از جزء نگری می باشد

بر طبق تعریف،سیستم عبارتست از مجموعه ای از عناصر(elements ) که با
ه عوامل مشکل از جایی شروع می شود که ما سیستم را ب.یکدیگر تعامل دارند

تم بر می اولیه تجزیه می کنیم و با تمرکز بر جزئیات در پی حل مشکل سیس
اصر آییم غافل از این نکته که سیستم تجزیه شده فقط مججوعه ای از عن

اشد،دارا تفکیک شده است و خاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا می ب
.وداینجاست که لزوم نگاه کل گرایانه به سیستم مشخص می ش. نیست

وابط علت تفکر سیستمی مجموعه مطالبی در مورد روش تفکر بر مبنای درک ر
.و معلولی  بین پدیده های اطراف ما می باشد



تفکر یکی از راههای شناخت و کسب علم و معرفت است.
تفکر یعنی سازماندهی حرکت فکر برای کشف حقایق.
تفکر مقدمه کسب اعتقادات و ایمان است.

سئوال:
تمایز آیا سایر مخلوقات هم تفکر می کنند یا اینکه تفکر یکی از وجوه

انسان با سایر مخلوقات است؟
آیا تفکر کافی است؟



افکار بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد.
تغییر اعمال و رفتار شرایط را تغییر می دهد.
شرایط جدید افکار را تغییرمی دهد  .
شرایط جدید ممکن است افکار را تقویت کند.
شرایط جدید ممکن است افکار را تضعیف کند.
فکر و عمل  در چرخه پیچیده ای با هم رابطه دارند.



کیشناختبرایمنطقیوقانونوروشوچارچوبسیستمیتفکر
آنبیترکیهایجنبهوتحلیلیوایتجزیههایجنبهکهاستمسئله
.گیردبرمیدررامسئله

 (اجزاء مسئله) جنبه های تجزیه ای و تحلیلی
 (کلیت مسئله)جنبه های ترکیبی

یک سئوال کلیدی  :
 آیا کلیت مسئله چیزی بیش از اجزای مسئله  دارد؟
اگر پاسخ مثبت است آن چیز چیست؟



ين اجزاء آن طبق تفكر سيستمي ، ويژگيهاي مهم يك سيستم از تعامل ب
تم را بنابراين وقتي سيس. بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنها 

بنابراين. تجزيه مي كنيم ، ويژگيهاي مهم خود را از دست مي دهد 
ه به نكته با توج. سيستم، يك كل است كه با تحليل قابل درك نيست 

ضروري فوق، روشي غير از تحليل براي درك رفتار و ويژگيهاي سيستم
نقص فوق را جبران نموده و براي تفكر ( Synthesis)تركيب . است 

، مكمل در واقع ، تحليل و تركيب. سيستمي ، يك موضوع كليدي است 
هم هستند



.Iي كه وقتي مي خواهيد موضوعي را بررسي كنيد ، ابتدا سيستم كل
.دربرگيرنده موضوع فوق است ، را مشخص نماييد 

.II رفتار و ويژگي هاي سيستم كلي را بررسي نماييد  .

.III رفتار يا ويژگي هاي موضوع مورد مطالعه را با توجه به نقشها(roles
آن در سيستم كلي توضيح دهيد( functions)يا كاركردهاي ( 



.I ولي در تركيب ، چيزي كه مي
ك خواهيم بررسي كنيم، بعنوان ي
ه ، جزء از كلي كه آنرا دربرگرفت

بررسي مي گردد
.IIتركيب بركاركرد متمركز مي

شود

.III تركيب
را (understanding)درك

افزايش مي دهد
.IVمي تركيب از بيرون به آنها نگاه

كند

.Iي در تفكر تحليلي، چيزي كه م
يك خواهيم بررسي كنيم ، بعنوان

كل تجزيه مي شود

.II تحليل روي ساختار موضوع
ند متمركز مي شود و تعيين مي ك

.دسيستمها چگونه كار مي كنن
.IIIتحليل، دانش(knowledge  )

ايجاد مي كند

.IVتحليل به درون چيزها مي نگرد



تعیینازپس.کنیمتعریفراآنبایدابتداسیستمشناختبرای
ایهزاویهازوکردبندیطبقهراآنتوانمیسیستمرسموحد

.شناختراآنمختلف
فکرهایتهمهیعنی.باشدمشخصوفراگیربایدسیستمتعریف

نآازخودمرزهایرعایتبابتوانندمختلفعلومدرسیستمی
.کننداستفاده

یدفهموکرددرکراآنبایدکهاستکلیمفهومیکسیستم.
رارگرفتنقعلتمعنایبهوداردیونانیزباندرریشهسیستمکلمه

.استیکدیگرکناردراجزاء
استشدهارائهسیستمازمتعددیتعاریفکنونتا.



 برتالنفی :
ابل سیستم موجودیتی است که حیات آن از طریق روابط متق

.  میان اجزاء امکان پذیر است
کنت وانت:

سیستم مجموعه ای از فرآیندهای گوناگون است که در این
.مجموعه روابط علت و معلولی وجود دارد

چک لند  :
یشتر سیستم مجموعه ای از عوامل مرتبط با یکدیگر است که ب

حاکی از ویژگیهای کل است تا ویژگیهای اجزای متشکله



 سیستم یک کل است متشکل از دو جزء یا بیشتر با پنج شرط  :
 م نمودتقسیمستقلهرسیستم یک کل است که نمیتوان آن را به اجزای
ز هر جزء سیستم ویژگی هایی دارد که اگر از سیستم جدا شود آنها را ا

دست می دهد
ود هر سیستم ویژگی هایی دارد که در هیچ یک ار اجزا به طور مستقل وج

ندارد
ضروری وقتی سیستم به اجزاء مستقلی تقسیم شود برخی از ویژگی های

خود را از دست می دهد
موعه اگر اجزاء یک موجودیت با هم تعامل نداشته باشند تشکیل یک مج

م ،تعامل به عبارت دیگر مشخصه مهم یک سیست. می دهند نه یک سیستم
ی آید و ارتباط است و ویژگی های اصلی سیستم از تعامل اجزاء به دست م

.نه از رفتار مستقل اجزاء



هروبتعاملدرراخودشکلوکلیتکهاستهرچیزیسیستم
ایناساسبرسیستمیک.آوردمیدستبهخوداجزایگسترش

بهودارندمشترکیهدفآنعناصرکهشودمیتعریفواقعیت
رنظموردهدفبهنیلجهتکهچراکنندمیعملمشترکیروش

.اندگرفتهقراریکدیگربادرارتباط



:تاریخچه تفکر سیستمی را از دو دیدگاه می توان برسی نمود
تحوالت دانشگاه( الف: MIT 

ه برای بررسی روند توسعه نظریه سیستم ها ترجیح می دهد ب
بررسی روند تحوالت و رویدادهایی بپردازد که در دانشگاه های 

رخ 1970تا 1940در سال های (  MITبخصوص دانشگاه)آمریکا
.داد

تحوالت متدولوژی علم ( ب:
علم به بررسی روند تحول در شیوه های نگرش به جهان و متدولوژی

.در بطح جهان می پردازد



به وجود آمد كه هر يك  MITپس از جنگ جهاني دوم ، سه جهش در دانشگاه
گي در اين جهش ها انديشه و علم پيشرفت هاي بزر. سال به طول انجاميد10

:كردند 
 رابطه ميان ماشين و ارگانيسم مورد مطالعه قرار1950تا 1940در سال هاي

كه تا آن ( feedback)در اين دوران مفاهيمي همچون بازخور. مي گيرد 
تند و زمان در مورد ماشين ها به كار مي رفت ، در مورد ارگانيسم نيز به كار رف

در . يدراه پيدا شدن دو دانش جديد يعني اتوماسيون و انفورماتيك هموار گرد
ر انسان و علم مربوط به چگونگي ارتباطات د)"سايبرنتيك"كتاب 1948سال 

نظريه رياضي "و كتاب (Norbert Wiener)توسط وينر ( ماشين
منتشر شد و دو كتاب فوق مبناي (Shannon)نيز توسط شانون "ارتباطات

.  سايبرنتيك و نظريه اطالعات قرار گرفتند 



 مي دوباره توجه از ارگانيسم به سوي ماشين منعطف1950در دهه
ار شود و مفاهيمي همچون حافظه و فراگيري در مورد ماشين هم بك

مي رود و به اين ترتيب مقدمات پديد آمدن دانش هاي نويني 
ي را به علمي كه مي كوشد ماشين هاي الكترونيك)همچون بيونيك 

و . ( تقليد از بعضي از دستگاههاي موجودات زنده بوجود آورد 
.هوش مصنوعي بوجود مي آيد 



 اي مهمي در زمينه سايبرنتيك و ديناميك سيستم پيشرفت ه1960در دهه
مبحث ديناميك صنعتي (Jay Forrester)جي فارستر . بوجود آمد

(Industrial Dynamics) هدف او از طرح اين موضوع . را بوجود آورد
تيك بنگرد آن بود كه سازمانها و موسسات صنعتي را همانند سيستمهاي سايبرن

او در سال . ، نحوه كارشان را دريابد (Simulation)و از راه شبيه سازي 
اميك ديناميك صنعتي را به سيستم هاي شهري نيز تعميم داد و دين1964
با 1971را مطرح نمود و بدنبال آن در سال (Urban Dynamics)شهري 

، رشته ديناميك ( World Dynamics)انتشار كتاب ديناميك جهان
.را بنيان نهاد (System Dynamics)سيستمها 



 طبق ديدگاه دوم ، شيوه هاي تفكر را به سه گروه تقسيم مي كنند:
كل گرايي اوليه (  الف:

لسفه اين دوره را دوران حاكميت ف. اين شيوه تا رنسانس ، روش غالب تفكر بود 
.  مي شناسند ( كه از هر موضوعي ، مقداري مي دانستند ) ها و وجود عالمه ها 

در اين دوران به زنجيرة علت ها اعتقاد داشتند اما خيلي سريع به خدا مي
يزها را انسانها خيلي چ( . علتهاي وسطي بسياري را حذف مي كردند ) رسيدند 

ل مي متص( خدا ) مي ديدند اما توجيهي براي آن نداشتند و آنرا به علت نهايي 
ه در قرن شانزدهم همه رويدادهايي را كه از شناخت آن عاجز بودند ب. كردند 

چرا زمين مي . چرا محصول از بين رفت؟ خدا خواست. خدا نسبت مي دادند
.  اچه چيز عامل نگهداري ستارگان است؟ خد. لرزد؟ مشيت پروردگار است 

 يك اشكال عمده كل گرايي اين بود كه رشد نداشت



:تفكر جزءگرا ( ب
ان باستان مي از زمان تمدنهاي باستاني وجود داشته است و آنرا برخاسته از انديشه فالسفه يون

واهد با تفكر جزءگرا هر پديده اي را ابتدا به اجزاء كوچكتر تقسيم مي نمايد و مي خ. دانند 
ديده اصلي را به عبارتي رفتار پ. مطالعه رفتار هر يك از اجزاء ، به رفتار پديده اصلي دست يابد 

مي پس از رنسانس، روش فوق، روش غالب و فراگير عل. حاصل جمع رفتار اجزاء آن مي داند 
.  شد و به آن تحليل گويند 

يه كنيم طبق روش تحليل، براي درك يك چيز ، بايد آن را بصورت فيزيكي يا مفهومي تجز  .
.اجزاء را نيز تجزيه كنيد : سؤال اين است كه اجزاء را چگونه بفهميم ؟ جواب 

  آيا اين فرآيند انتهايي دارد ؟: سؤال بعدي كه مطرح مي شود
خواهد براي كسي كه معتقد باشد درك كامل جهان امكان پذير است ، جواب سؤال فوق مثبت

اگر چنين اجزائي وجود داشته باشند و ما . مي نامند (  Element)اجزاء نهايي را عنصر . بود
.بتوانيم آنها و رفتارشان را درك كنيم ، درك كامل جهان ، ممكن خواهد شد 



:  نظريه سيستمها ( ج
 بوسيله برتالنفي1940نظريه سيستمها در سال(Ludwig Von Bertalanffy)  مطرح

م هاي عام برتالنفي مخالف تقليل گرايي بود و نظريه خود را تحت عنوان نظريه سيست. شد
(General Systems theory ) ت كه  نظريه سيستمها بر اين اصل استوار اس.منتشر كرد

علمي در عمق تمام مسائل ، يك سري اصل و ضابطه موجود است كه بطور افقي تمام نظام هاي
.را قطع مي كند و رفتار عمومي سيستمها را كنترل مي نمايد 

راي خود كوشش براي ديدن كل ، اصل ادعايي است كه روش سيستمها در برخورد با مسائل ب
.قائل است 

 نظام مختلف علمي 100بيش از(Discipline) وجود دارد كه هر كدام دنيا را از ديد خود
ر طول مي بينند ولي آنچه در واقعيت رخ داد ، كم شدن تدريجي ارتباط بين علوم مختلف د

د ، حس شد بنابراين ضرورت ايجاد رشته هايي كه ماهيت ميان رشته اي داشته باشن. زمان بود 
شكي ، ، فيزيك پز( بيو الكتريك و بيومكانيك ) رشته هايي همچون مهندسي پزشكي. 

در اين رشته ها ، جمع شدن . در اثر همين احساس ضرورت بوجود آمدند ... بيوشيمي و 
.  مي گردد ( Synergy) ديدگاههاي مختلف ، باعث هم افزايي 



ارائه شده با توجه به تنوع دیدگاهها طبقه بندی های مختلفی از سیستم
.است

 با توجه به محیط: سیستم های باز و بسته
 با توجه به حالت سیستم: سیستم های زنده و غیر زنده
با توجه به مسئله پیچیدگی: سیستم های ساده و پیچیده
غییر حالتبا توجه به توانایی ت: سیستم های انطباق پذیر و انطباق ناپذیر
االتبا توجه به کیفیت تغییرح: سیستم های گسسته و پیوسته
اربا توجه به میزان پیش بینی رفت: سیستم های قطعی و احتمالی
با توجه به تغییرحالت در طول زمان: سیستم های مانا و پویا
ت اجزاءبا توجه به ماهی: سیستم های انتزاعی یا مفهومی و متجسم یا عینی



قابلیت 
پیش بینی

میزان پیچیدگی

 ال ها کریست-مولکولها-اتم ها: ساختارهای ایستا
....

منظومه شمسی -ساعت ها: ساعت گونه ها...
ترموستات : مکانیسم های کنترل...
سلول ها-شعله: تک یاخته یا سلول
ارگانیسم های گیاه گونه: گیاهان
سیستم عصبی :حیوانات...
خودآگاهی :انسان...
ن سازما-اجتماع: سیستم های اجتماعی فرهنگی...
ت ریاضیا-منطق-زبان:سیستم های ناشناخته....



 گیاهان و سیستم های زیستی: سیستم های طبیعی
سیستم های تولید مکانیزه: سیستم های فیزیکی طراحی شده
فلسفه و دانش: سیستم های انتزاعی طراحی شده
سیستم اجتماعی و سازمان ها: سیستم های فعالیت انسانی



.  ردد در اين طبقه بندي از دو معيار هدف و روش رسيدن به هدف ، استفاده مي گ
:بر اين اساس چهار نوع مشهور از سيستمها تعريف مي گردد 

سيستم حافظ حالت ( الف(State-Maintaining System: ) سيستمي
كه است كه نه هدف و نه روش رسيدن به هدف را خودش انتخاب نمي كند بل

ر تغييرات اين سيستم فقط در براب. از قبل در ساختار آن گنجانيده شده است 
عكس العمل نشان مي دهد 

سيستم هدفجو ( ب(Goal-Seeking System : ) سيستمي است كه هدف
.  د را خودش انتخاب نمي كند اما روش رسيدن به هدف را خود انتخاب مي نماي

تار است هدف اين سيستم رسيدن به حالت مشخصي است و قادر به انتخاب رف



هم هدف و هم روش رسيدن ( : Purposeful System)سيستم هدفمند ( ج
يستم انسانها مشهورترين مثال اين نوع س. به هدف را خودش انتخاب مي نمايد 

ود و هرگز تماما از بيرون تعيين نمي ش, رفتار يك موجود هدفمند . هستند
سيستم.حداقل بخشي از آن ناشي از انتخاب و تصميم خود موجود است 

.ر دهد هدفمند حتي تحت شرايط ثابت محيطي نيز مي تواند هدفش را تغيي

سيستمي است كه به جاي ( : Ideal-Seeking System)سيستم آرمانمند ( د
.  هدف ، يك آرمان را دنبال مي كند 



:ف نماييم براي روشنتر شدن طبقه بندي رفتاري سيستمها الزم است چند اصطالح زير را تعري

 هدف(Goal )

 منظور(Objective )

 آرمان(Ideal )

 رويداد(event )

 عكس العمل(reaction )

 پاسخ(response )

 عمل(act)

سيستمreactive))



 هدف(Goal : )مي توان در يك دوره زماني مشخص به آن رسيد

 منظور(Objective : ) در يك دوره مشخص نمي تووان بوه آن رسويد اموا در

تغييور تعقيب يوك منظوور ، مسوتلزم توانوايي. دوره طوالني تر امكان تحقق دارد 

.يعني وقتي يك هدف بدست آمد ، هدف بعدي تعقيب شود . هدف است 

 آرمان(Ideal : )در هيچ دوره زماني بدست نمي آيد اما بدون محدوديت مي

در رياضويات ( Limit)مفهوم آرمان هماننود مفهووم حود. توان به آن نزديك شد 

. است كه تابع به آن نزديك مي شود ولي هرگز به آن نمي رسد



 رويداد(event: )ت وقوع تغيير در يك يا چند مورد از ويژگيهاي سيستم يا محويط آن اسو .
ارسويدن و فر( رويوداد داخلوي)پريودن فيووز , در سيستم روشنايي يك ساختمان , به عنوان مثال 

.دو رويداد هستند ( رويداد محيطي)شب 

 عكس العمل(reaction : ) تم يك رويداد ديگر درهمان سيس, يك رويداد از سيستم است كه
بنوابراين عكوس العمول . اسوت ( sufficient)يا محيط آن وجود دارد كه براي رويداد فوق كافي 

تم يوا معلول رويوداد ديگوري در سيسو, يك رويداد در سيستم است كه به صورت قطعي و معين 
اده و عكس العمل نشان د, به عنوان مثال بدن انسان در مقابل داروي خواب آور . محيط آن است 

. به خواب مي رود 

 پاسخ(response : ) ( از سيسوتم يوا محويط آن)رويدادي از سيستم است كه رويوداد ديگوري
راري به عنوان مثال روشون شودن الموه بوه دليول برقو. براي وقوع آن الزم است اما كافي نيست 

كليود ,يك عكس العمل توسط المه است اما اگر شخصي به خاطر تاريك شدن هوا , جريان برق 
.در مقابل تاريك شدن هوا پاسخ داده است , را فشار دهد 

 عمل(act : ) نوه هيچ رويداد ديگري نه الزم است, رويدادي از سيستم است كه براي وقوع آن
.  كافي 

سيسووتمreactive  : سيسووتم . عكووس العموول اسووت , سيسووتمي اسووت كووه همووه تغييوورات آن
responsive سيستمي است كه امكان پاسخگويي دارد .



ه به گونه يك اصل سيستمي است كه اگر هر جزء سيستم را بطور جداگان
عمل كند ، سيستم ( Efficient)اي بسازيم كه به كاراترين حد ممكن 

عمل نخواهد ( Effective)بعنوان يك كل ، به مؤثرترين حد ممكن 
رد كه با به عبارت ديگر ، اجزاء سيستم را بايد بگونه اي طراحي ك. كرد 

.  شوند و هماهنگ با هم بطور موثر و كارا عمل كنند Fitيكديگر 



 براي هر ( انواع مدلها و مارك ها ) اگر از بين خودروهاي سواري موجود
ا را يك از اجزاء مورد نياز ماشين، بهترين آن جزء در بين كل ماشين ه

بدست مي انتخاب و سپس اين بهترين ها را مونتاژ كنيم ، آيا ماشيني كه
!  آيد ، بهترين ماشين ممكن است ؟ البته خير 

 را اجزاء زي. حتي به يك اتومبيل كه بتواند حركت كند ، هم نمي رسيم
مي نمي شوند و حتي اگر فيت شوند ، با هم خوب كار نFitانتخابي با هم 

عامل بين اجزاء عملكرد يك سيستم بيشتر بستگي به چگونگي ت. كنند 
(از يكديگر ) آن دارد تا به چگونگي عملكرد مستقل آنها 



پست در فوتبال ، رسم بر اين است كه از بين تيم هاي موجود ، براي هر
تاره بازي ، ستاره ها را انتخاب و يك تيم فوتبال كه همه اعضاي آن س

م ها به ندرت اينگونه تي. هستند ، تشكيل و به آن تيم منتخب مي گويند 
نگ زيرا اعضاي تيم با يكديگر هماه)، بهترين تيم موجود مي شوند 

ي انجام نمي به عبارت ديگر ، تعامل بين اجزاء سيستم بدرست. نيستند 
مثال ) تي البته ممكن است كسي بگويد اگر اعضاي اين تيمها مد( . گيرد

. د با هم تمرين و بازي كنند ، بهترين تيم موجود خواهند ش( يك سال
مل است اما اگر آنها بهترين تيم شوند ، خيلي غير محت! اين درست است 

كه همه اعضاي آن جزو تيم جديد ستاره ها باشند



ل به به عنوان مثال ، معموالً فرض مي شود بهترين عملكرد سيستم قابل تقلي
بنابراين . بهترين عملكرد اجزاء آن بصورت منفرد و جداگانه است 

معيارهاي اندازه گيري عملكرد اجزاء بگونه اي تعيين مي شود كه باعث 
كه تقسيم بندي هر سيستم به اجزاء كوچكتر.تضاد اجزاء سيستم مي گردد 

بدون توجه به اصل تداخل و وابستگي متقابل آنها صورت مي گيرد ، يك 
تضاد فطري بين اجزاء آن سيستم بوجود مي آورد ، بهترين جواب براي هر 

يك از اين اجزاء ، لزوماً با بهترين جواب براي جزء ديگر هماهنگي و 
يدا برابري نمي كند و در نتيجه تضادي با بهترين جواب براي كل سيستم پ

مي كند 



روش متداول و كالسيك در تقسيم بندي تشكيالت سازماني ، معموالً چهار فعاليت اصلي 
كه هر كدام از اين فعاليتها . ، مالي ، پرسنل ( و بازاريابي) توليد ، فروش : بوجود مي آورد 

متفاوتي ( توقعات و محدوديتها ) خود يك سيستم فرعي است و هر كدام با ضوابط اجرايي 
به عنوان مثال فعاليت كنترل موجودي .كنترل مي شود كه لزومآً با هم هماهنگي ندارد 

)  واحد توليد عالقمند به توليد بزرگ . محصول نهايي در يك سازمان را در نظر مي گيريم 
Setupبراي كاهش زمان  واحد فروش تمايل به كوچك بودن . است ( و قيمت تمام شده 

د امور مالي مي خواه( . بدليل افزايش تنوع محصول و پاسخگويي به نياز مشتري )توليد دارد 
سرمايه مورد نياز براي اداره سيستم حداقل شود و لذا عالقه مند به كاهش موجودي انبار 

مي تئوري كالسيك تشكيالت ، اين تضادها را به منظور كنترل مفيد مي داند و تصور.است 
ين ولي متأسفانه هرگز ا. نمايد كه مي توان از آنها براي سالم كردن تشكيالت استفاده كرد 

ت تضادها به عنوان عامل كنترل مؤثر نبوده و فقط به صورت عامل ترمز كننده بكار رفته اس



عللي در عمل معموالً يكي از مديران كه از ديگران قويتر است يا به
حميل به مديرعامل نزديك ، راه حل سيستم فرعي خود را به بقيه ت

د ، در اين صورت ، سودي كه از اين طريق بدست مي آي. مي كند 
د ، از بين بيش از اندازه با ضرري كه قسمتهاي ديگر بايد تحمل كنن

يد ، در اكثر مواقع مدير عامل از بين يكي از سه مدير تول. مي رود 
فروش و مالي انتخاب مي گردد و فاقد تجربه و اطالعات الزم 
ه درباره كل سيستم است و مديريت عمومي را از نظر گاه رشت

خاص خود مي نگرد و ناخودآگاه به صورت مدير يك سيستم 
. فرعي عمل مي كند 



ا نسبت به تفكر سيستمي ، بسيار كاربردي بوده و نگرش انسان ر
مي اين تغيير نگرش و زاويه ديد باعث. موضوعات تغيير مي دهد 

.شود كه نتايج متفاوت تري را به دست آوريم 


