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  مقدمه .1

موارد فراواني وجود . نيازمند تفكر بهتر استآنها  مشكالت جوامع انساني و سازمانها روز به روز پيچيده تر و حل
 ،شده و پس از مدت كوتاهيآن  باعث تسكين دارد كه تالش مديران و مسئوالن براي حل يك مشكل، فقط

مدعي ارائه  ،رويكرد سيستمي .وضعيت مانند قبل شده يا منجر به ايجاد مشكالتي بزرگتر و بدتر گرديده است
هدف اين نوشتار ارائه مطالبي در زمينه تفكر . روش براي برخورد اصولي تر با پيچيدگيهاي دنياي كنوني است

هدف تفكر سيستمي، بهبود درك ما از ارتباط عملكرد هر سازمان با  .است (Systems Thinking)سيستمي 
است تا از )  و نيز سياستهاي عملياتي مشتريان، رقبا و تامين كنندگان (ساختار دروني و سياستهاي عملياتي آن 

ه وجود دارد كه البته عناوين مختلفي در اين زمين .اين درك براي طراحي سياستهاي مؤثر اهرمي، استفاده كنيم
تحليل  و (System Dynamics)ديناميك سيستم  ،(Systems Approach) از جمله مي توان به رويكرد سيستمي

 موارد بسياريگرچه عناوين فوق تفاوتهايي با يكديگر دارند، اما در  .اشاره نمود  (Systems Analysis)سيستمها 
   .را به جاي يكديگر نيز به كار مي برندآنها 
 
 فاهيم و تعاريف م .2

  :تعريف سيستم  
آدمي براي زندگي خود، . زندگي مي كنيم، قسمتي از منظومه شمسي استآن  كره زميني كه ما در

 "سيستمهاي گوناگون حمل و نقل"هر روز با . خاصي بوجود آورده است "سيستمهاي سياسي و اجتماعي"
مهمترين دستگاه بدن . م گوارش رنج مي بريممانند سيست ،گاه از سيستمهاي داخلي بدن خود. روبرو هستيم

  . سيستم حياتي و اسرار آميزي است ،يعني دستگاه مغز و سيستم مركزي اعصاب ،ما
 پس چرا ما همه. با يكديگر جلوه مي كنند متفاوتبسيار  ،در نظر اول همه اين سيستمهايي كه برشمرديم

البته . از يك لحاظ با يكديگر شباهت دارندآنها  همهمي خوانيم؟ سببش اين است كه  "سيستم"را با نام آنها 
دستگاههايي هستند كه از قسمت هاي گوناگون تشكيل شده اند اما همه اين قسمتها به يكديگر آنها  همه

  . وابسته اند و با هم روابط متقابل دارند
يا خيال مي كنيم كه ( انيمزيرا با آنكه ما معني آنرا مي د. خالي از ابهام نيست "سيستم"كلمه  ،با اين همه
پيش از  ،به همين دليل. به دست دهيمآن  تعريف روشن و دقيقي از توانيمبسيار دشوار است كه ب ،)مي دانيم

  .سخن بگوييمآن  بهتر است كه اندكي بيشتر درباره موارد استعمال ،را تعريف كنيم "سيستم"آنكه كلمه 
سيستمهاي بسيار بزرگي چون : ستمهاي گوناگوني را مي بينيمدر دورادور خود سي ،به هر جا كه نظر افكنيم

و خود  ،است "سيستم كهكشان"كه تازه خود چون ذره كوچك و بي مقداري از  – "منظومه شمسي"
و  -كهكشان نيز يكي از سيستمهاي كهكشانهاي بي شمار كيهاني است كه ديدن آنها امكان پذير مي باشد

در قلمرو  "سيستمهاي اتمي"در قلمرو بيولوژي و  "يستمهاي سلوليس"سيستمهاي بسيار كوچكي مانند 
 مثل موتورها و "سيستمهاي مكانيكي": وجود دارند مانند سيستمهاي ديگري نيز  ،از اينها گذشته. فيزيك

مانند  "سيستمهاي اجتماعي"و  ،مانند انسان و حيوانات و نباتات "سيستمهاي بيولوژيكي" ،مولدهاي برق
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هنگامي كه يك سيستم مكانيكي با يك سيستم بيولوژيكي با هم . و احزاب سياسي و خانواده كارخانه ها
با نوع ديگري از سيستمها روبرو مي   - مانند هنگامي كه انساني اتومبيل يا هواپيمايي را براند  –جمع آيند 

سيستمهاي "ه همچنين مشاهده مي كنيم ك. است "سيستمهاي انسان به عالوه ماشين"شويم كه نامشان 
كه هر  "رودخانه ها"و  "جنگلها"مانند  ،اي نيز وجود دارند كه بدون دخالت انسان كار مي كنند "طبيعي

  . مستقل و خاصي است "سيستم طبيعي"يك از آنها 
ديدگاه و نوع سيستمهاي مورد  ،تعاريف زيادي براي سيستم ارائه شده است كه يكي از داليل اين تنوع

  :چند مورد از آنها ارائه مي گردد ،در اينجا .ئه كننده تعريف استمطالعه توسط ارا
 .مجموعه اي از اجزاء است كه در يك رابطه منظم با يكديگر فعاليت مي كنند ،سيستم .1
 نوع و نحوه ارتباط بين ،مجموعه اي از اجزاء مرتبط است كه در راستاي دستيابي به مأموريت خاصي ،سيستم .2

 .بوجود آمده باشدآنها 
اين متغيرها  .انتخاب شده اند (Observer)مجموعه اي است از متغيرها كه بوسيله يك ناظر  ،سيستم .3

  .يك ارگانيسم يا يك موسسه اجتماعي باشند ،ممكن است اجزاء يك ماشين پيچيده
  :سه موضوع متفاوت وجود دارد  ،ارائه شده 1960طبق تعريف فوق كه توسط اشبي در سال 

 ) هده شده شئ مشا(يك واقعيت  •
 از واقعيت ) درك(يك برداشت  •
 از برداشت صورت گرفته) نمايش(يك بيان  •
  .مي ناميد Modelو سومي را  Systemدومي را  ،Machineاولي را  ،اشبي

بخشي از جهان واقعي است كه ما انتخاب و آنرا در ذهن خود به منظور در نظر گرفتن و بحث و  ،سيستم .4
(  .از بقيه جهان جدا مي كنيم ،رخ دهدآن  ت شرايط متفاوت ممكن است دربررسي تغييرات مختلفي كه تح

 )است  J.W. Gibbsاين تعريف از 
 :تعريف راسل ايكاف از سيستم  .5

  :است كه سه شرط زير را داشته باشد  (element)سيستم مجموعه اي از دو يا چند عنصر
 .است ؤثرم ،سيستم (whole)هر عنصر سيستم بر رفتار و يا ويژگيهاي كل •

به عنوان مثال رفتار اجزايي از بدن انسان مثل قلب و مغز و شش مي توانند عملكرد و ويژگيهاي 
   .بدن انسان را به عنوان يك كل تحت تاثير قرار دهند

 .وابستگي متقابل وجود دارد ،بين عناصر سيستم از نظر رفتاري و نوع تاثير بر كل سيستم •
بستگي به چگونگي رفتار  ،نحوه تاثير هر عنصر بر كل سيستم يعني نحوه رفتار هر عنصر و نيز

نحوه رفتار چشم بستگي به  ،به عنوان مثال در بدن انسان .حداقل يك عنصر ديگر از سيستم دارد
   .نحوه رفتار مغز دارد

است و اين تاثير بستگي به  مؤثربر رفتار كل سيستم  ،هر زير مجموعه اي از عناصر تشكيل شود •
به عبارت ديگر اجزاي يك سيستم چنان به هم  .زير مجموعه ديگر از سيستم دارد حداقل يك

 .نمي توان تشكيل دادآنها  مرتبط اند كه هيچ زير گروه مستقلي از
نتايجي كه از تعريف  .نياز به تعمق داردآن  يكي از تعاريف عميق و دقيق سيستم است كه درك ،تعريف فوق

  :فت فوق در مورد سيستم مي توان گر
  .تقسيم نمود مستقليك كل است كه نمي توان آنرا به اجزاء  ،هر سيستم .1
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به عنوان  .را از دست مي دهدآنها  ،ويژگيهايي دارد كه اگر از سيستم جدا شود ،هر جزء سيستم .2
  .نخواهد ديد ،اگر از بدن جدا باشد ،مثال چشم به عنوان جزئي از سيستم بدن انسان

 ،به عنوان مثال .بطور مستقل وجود ندارد ،د كه در هيچ يك از اجزاءويژگيهايي دار ،هر سيستم .3
به تنهايي قادر به  ،انسان به عنوان يك سيستم مي تواند بخواند و بنويسد كه هيچ يك از اجزاء بدن

  .اين كار نيستند
  .برخي از ويژگيهاي ضروري خود را از دست مي دهد ،وقتي سيستم به اجزاء مستقلي تقسيم شود .4
تشكيل يك مجموعه مي دهند  ،با يكديگر تعامل نداشته باشند (entity)گر اجزاء يك موجوديت ا .5

تعامل و ارتباط است و ويژگيهاي اصلي  ،مشخصه مهم يك سيستم ،به عبارت ديگر .نه يك سيستم
به عنوان مثال اگر قطعات يك  .سيستم از تعامل اجزاء بدست مي آيد نه از رفتار مستقل اجزاء

  .تشكيل خودرو نخواهند داد ،را به صورت منفك در يك مكان كنار يكديگر قرار دهيم خودرو
 

 ) Feedback( بازخور 
ترموستاتها . بازخور يا پس خوراند يكي از مكانيسمهايي است كه در اغلب سيستمها به گونه اي موجود است

ترموستاتها با افزايش يا  .ندساده ترين دستگاههاي مكانيكي هستند كه با مكانيسم بازخور عمل مي كن
برخي موشكهاي رها شده از هواپيما از طريق بازدريافت  .اقدام به قطع يا وصل دستگاه مي كنند ،كاهش دما

. در سيستمهاي طبيعي نيز نظام بازخور وجود دارد. مسير خود را اصالح مي كنند ،برخورد امواج رادار
 رابطه يك ارگانيسم زنده و محيط .رفتار خود را تغيير مي دهند ،موجودات زنده با دريافت نشانه هاي هشدار

 .يك ارگانيسم زنده بر روي محيط خودش تاثير مي گذارد. ارتباطي دوجانبه و مبتني بر اصل بازخور استآن 
 ،راننده اي كه هدايت يك اتومبيل را برعهده دارد .مكانيسم بازخور معموال با مكانيسم كنترل همراه است

 .اتومبيل را كنترل مي كند ،اطالعاتآن  تي را از طريق حواس خويش از مسير دريافت و بااطالعا
كم يا زياد  ،او را در تصميم هايش قبل از پيچاندن فرمان ،بازخوردهايي كه راننده پيوسته از محيط مي گيرد

   .ياري مي دهد.. .كردن سرعت و ترمز بموقع و

  
 

 سيستم ورودي خروجي
 كنترل كننده

سيستم 
هكنترل شوند  

 سيستم
حس كننده   

ط سيستممحي  

 مكانيسم بازخور
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ي عبور از زنجيره اي از روابط علّّ ،يك سيگنالآن  فرايندي است كه طي ،بازخور :في ديگر از بازخور تعري
  : دو نوع بازخور وجود دارد  ،ير مجددأثبا توجه به نوع ت .كرده تا اينكه مجددا بر خودش تاثير بگذارد

   .متغير مي شودآن  تربيش) كاهش(نهايتا موجب افزايش  ،يك متغير) كاهش(افزايش : بازخور مثبت 
  .متغير مي گرددآن  )افزايش (نهايتا موجب كاهش  ،در يك متغير) كاهش(افزايش : بازخور منفي 

اين كاهش ممكن است منجر به  .يك تغيير در دماي اتاق در اثر حمله هواي سرد را در نظر بگيريد: مثال 
 ،بپوشند يا به اتاق گرم تر بروند يا ترموستات مثال افراد حاضر در اتاق لباس گرم .فعاليت هاي مختلفي شود

مثال سطح سوخت مخزن  .فعاليت بخاري ممكن است موجب وقوع خيلي چيزها شود .بخاري را روشن نمايد
آن  يا موجب پوسيدگي و گسستگي كوره و تعمير .بخاري پايين بيايد و موجب خريد سوخت در آينده شود

به عنوان (فعاليت مهم كوره از ديد ما  .ا تاثير بازخور روي دماي اتاق ندارنداما هيچ يك از اينه .در آينده گردد
يعني يك كاهش  .تشعشع گرما در اتاق است كه موجب افزايش دماي اتاق مي گردد) تحليل گر دماي اتاق

  .موجب افزايش در دماي اتاق شد نهايتاً ،در دماي اتاق
  
 ) System Environment( محيط سيستم 

شناسايي محيط و عوامل  .ستم را عواملي تشكيل مي دهد كه در خارج از سيستم قرار مي گيرندمحيط سي
طبق  .نيستآن  مرزهاي ظاهري ،زيرا مرز سيستم با محيط .محيطي معموال به سادگي انجام نمي گيرد

قابل و غير  مؤثرعوامل و اشيايي را شامل مي شود كه در رابطه خود با سيستم  ،محيط ،تعريف چرچمن
 ،اول اينكه: او به مديران توصيه مي كند در رابطه با شناسايي عوامل محيطي دو سوال مطرح كنند  .تغييرند

سوال دوم را بدين  ،آيا عامل مورد نظر سيستم را متاثر مي سازد يا خير ؟ اگر پاسخ اين سوال مثبت باشد
محدوديت يا مانع آن  بعبارت ديگر مي تواندعامل است ؟ آن  آيا سيستم قادر به تغيير: سان مطرح مي سازد 

يك عامل  ،عاملآن  ،را از پيش پاي فعاليت هاي خود بردارد ؟ در صورتي كه پاسخ سوال دوم منفي باشد
   .محيطي است

يك  ،براي يك معمار با تمام اجزاء ،يك خانه ،به عنوان مثال .تعريف محيط بستگي به ناظر و منظور دارد
براي يك  .استآن  يك سيستم و خانه محيط ،سيستم حرارتي ،اي مهندس مكانيكولي بر .سيستم است

  ) .نيستند ،آن جزئي از سيستم و محيط( نامربوط هستند  ،سيستم حرارتي و برقي ،روانشناس
 ) Closed System(  سيستم بسته 

   .خارجي ندارد سيستمي است كه هيچ تعاملي با هيچ عنصر ،به عبارت ديگر .سيستمي است كه محيط ندارد
 ) State of a System(  حالت سيستم 

  .لحظه گويندآن  حالت سيستم در ،مجموعه ويژگيهاي يك سيستم را در هر لحظه از زمان
  سيستم ايستا 

  .رخ نمي دهدآن  هيچ رويدادي در .سيستمي است كه يك حالت بيشتر ندارد
  سيستم ديناميك  

ديناميك يا  .در اين سيستم رويداد وجود دارد .ر كنددر طول زمان تغييآن  سيستمي است كه حالت
به عنوان مثال يك سازه فلزي ممكن است از ديد  .استاتيك بودن يك سيستم بستگي به ناظر و منظور دارد

   .ديناميك باشد ،ما استاتيك و از ديد يك مهندس سازه
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 )Homeostatic System( سيستم هومواستاتيك 
اين نوع سيستمها در برابر تغييراتي كه در  .ديناميك باشندآن  ناصر و محيطيك سيستم استاتيك است كه ع

واكنش نشان داده و اين  ،وارد آيدآنها  بوجود آيد و نيز در برابر اختالل هايي كه از درون برآنها  محيط
ون خود به عنوان مثال يك ساختمان را در نظر بگيريد كه دماي در .واكنش در برابر خنثي سازي تغيير است

بدن انسان نيز كه سعي مي كند دماي دروني خود را در  .را در برابر تغيير دماي محيط ثابت نگه مي دارد
  .از اين ديدگاه يك سيستم هومواستاتيك است ،ميزان مشخصي ثابت نگه دارد
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 ر سيستميتفك قوانين .3
  

 نبايد شرايط محيطي را سرزنش كرد  .3.1
به عنوان مثال در  .ت خود يا سيستم مورد مطالعه را به محيط نسبت دهندتمايل دارند مشكال انسانها عموماً

محصول توليدي آنها كيفيت الزم را ندارد و اال : واحد توليد را مقصر مي داند  ،يك شركت توليدي واحد فروش
حي آنها دست به آچار نيستند و طرا: بخش مهندسي را مقصر مي داند  ،بخش توليد .ما فروش زيادي داشتيم

  ... مشخصات محصول را تغيير مي دهند آنها مرتباً :بخش مهندسي از بازاريابي گله مي كند .هاي آنها ايراد دارد
قوانين دولتي و يا حتي مشترياني باشند كه اقدام به  ،قانون كار ،دشمن ممكن است رقبا ،در سطح شركت ها

  .يچ گاه نتوانيم اقدام به حل مسائل نماييماين نوع نگرش موجب مي شود ه! خريد محصوالت رقبا مي كنند 
وقتي رفتار كسي مورد انتظار ما  معموالً :توضيح مي دهد   Rationalityراسل ايكاف مانع فوق را تحت عنوان
ي فرض مي كنيم وقت .مي ناميم) غير منطقي ،نامعقول( Irrationalاو را  ،نيست و نمي توانيم آنرا تشريح كنيم

   .نمي توانيم مسئله را حل كنيم ،هستندعقول نامكسي يا ديگران 
در آن سال ايكاف طي يك  .را ذكر مي نمايد 1957تجربه خود در كشور هند در سال  ،ايكاف به عنوان مثال

را مالقات  ،تعدادي آمريكايي كه به عنوان برنامه ريز خانواده در هند مشغول به كار بوده اند ،سفر كاري به هند
پيشرفتي نكرده بودند و اكثرشان دليل  ،ر تالشهايشان براي كاهش نرخ رشد جمعيت هندآنها د .مي نمايد

ممكن است شما  ": ايكاف مي گويد من به آنها گفتم  .شكست خود را نامعقول بودن مردم هند مي دانستند
ن يك زن متوسط بنابراي .چهل و دومين بچه خود را به دنيا آورده است يك زن برزيلي اخيراً .غير منطقي باشيد
تعداد متوسط فرزند در يك خانواده هندي در آن ( 4.6و  20تفاوت بين  .بچه به دنيا آورد 20مي تواند حدود 

اين موضوع نشان مي دهد كه اندازه خانواده هندي به خاطر عدم  .و صفر است 4.6خيلي بيشتر از تفاوت ) زمان 
اما يك محقق  .ت ايكاف نكرده و حتي ناراحت مي شوندآمريكايي ها توجهي به اظهارا ".كنترل تولد نيست

نتيجه تحقيقات اين بوده  .هندي اعالم تمايل مي كند كه با كمك ايكاف در مورد اين موضوع تحقيق نمايد
چند سالي را  ،يك مرد هندي مي داند كه در دوران پيري ،مين اجتماعي در هندأاست كه به دليل فقدان ت

تنها اميد آنها اين است  .مد آنها نيز آنقدر نيست كه بتوانند براي آن سالها پس انداز كنندبيكار خواهد بود و درآ
حقوق بگير الزم بوده كه بتوانند يك سالمند را  1.1به طور متوسط  .كه فرزندانشان به آنها كمك نمايند

ز فرزندان دختر بوده و كار چون نيمي ا .حقوق بگير نياز خواهند داشت 2.2پس پدر و مادر به  .نگهداري نمايند
اگر  .از پدر و مادر محافظت نمايند ،فرزند نياز است تا در دوران پيري 4.4پس به طور متوسط به  ،نمي كنند

اعتبار تحليل فوق را اينگونه توجيه نموده اند  .خواهيم رسيد 4.6به عدد  ،مرگ و مير كودكان را لحاظ نماييم
فرزند  3آنها پسر بوده معموال فرزندان بيشتري نداشته اند ولي آنهايي كه  فرزند اول 3كه خانواده هايي كه 

   .تازه در ابتداي راه بوده اند ،اولشان دختر بوده
تبليغات وسيعي براي  ،ايكاف در مثال ديگري نقل مي كند كه يك زماني توليد كنندگان بنزين در آمريكا

و سعي مي كردند به مشتريان القا ) يليون دالر هزينه شدصدها م( افزايش فروش بنزين خود انجام مي دادند 
يعني اين تبليغات موجب تفاوت فروش نمي  .اما نتيجه چنداني حاصل نمي شد .كنند كه بنزين آنها برتر است

تحقيقاتي كه بعدا توسط يكي از !  مشتريان را نامعقول و غير منطقي دانستند  ،بنابراين توليدكنندگان .گرديد
بلكه آنها از پمپ بنزيني خريد  .نشان داد كه مارك بنزين براي مشتريان چندان مهم نيست ،انجام شدشركتها 
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از اين  ،شركت نفتي كه اسپانسر اين تحقيقات بود .كمتري داشت (Service Time)مي كردند كه زمان خدمت 
استفاده نمود و سهم  طراحي و اجراي ايستگاههايش جهت حداقل سازي زمان خدمت ،نتايج جهت مكان يابي
   .تاكيد نمود "كمترين زمان خدمت"در تبليغات خود نيز روي  .بازار خود را افزايش داد

در اين كتاب داستان دو شركت توليد كننده فوالد در آمريكا . نقل مي شود بهتر از خوبمثالي ديگر از كتاب 
در صنعت فوالد فعاليت مي كردند و  هر دو شركت. شركت فوالد بت لحم و شركت نيوكر: مقايسه شده است

هر دو شركت با چالش رقابت با فوالد ارزان وارداتي دست به گريبان . مثل هم بود فراورده هاي آنها تقريباً
مديرعامل فوالد بت لحم  1983در سال . اما نگرش مديران آنها به اين چالش به كلي متفاوت بود. بودند

مشكل شماره يك، دو و سه ما واردات ": داتي نسبت مي دهد و مي گويدمشكالت شركت خود را به فوالد وار
آيا از اين بابت  "( مدير نيوكر و همكارانش معضل واردات فوالد را موهبت تلقي مي كنند. "فوالد است 

خوشحال نيستيم؟ فوالد سنگين است و اين همه بار را بايد از آن طرف اقيانوس به اين جا حمل كنند، همين 
دو و سه صنعت فوالد را واردات نمي  ،نيوكر مشكل شماره يك)  ".ما در حكم يك مزيت بزرگ است براي

مدير نيوكر در اين راه تا آنجا پيش رفت كه دولت آمريكا . دانست بلكه آن مشكالت را به مديريت نسبت مي داد
مدعي شد كه ريشه  1977فوالد در او در گردهمايي مديران . را علنا از بابت حمايت از فوالد داخلي سرزنش كرد

براي مقايسه سرنوشت دو . اصلي مشكل صنعت فوالد آمريكا در نوع مديريتي است كه با نوآوري همراه نيست
البته سرنوشت دو شركت فوق در كتاب  .يد به كتاب مذكور مراجعه نماييدشركت با دو ديدگاه فوق مي توان

پاره اي از كارشناسان، مشكالت شركتهاي آمريكايي را به : استنيز مقايسه شده  "مهندسي دوباره شركتها"
از جمله دليلهاي مورد استناد آنها بازارهاي بسته . عواملي دور از دسترس و كنترل مديران نسبت مي دهند

در ژاپن، و قيمت گذاري هاي پايين و ) بهره بانكي وام هاي سرمايه گذاري(خارجي، هزينه اندك سرمايه 
اتحاديه هاي كارگري و كارگران كم . ي مي باشد كه با توجه به يارانه هاي دولتها برقرار گشته اندخردكننده ا

چنانچه اين دليلها را . سواد و بي انگيزه آمريكايي نيز از ديگر هدف هاي مورد حمله اين كارشناسان مي باشد
 .....ولي اينچنين نيست. زيري باشندموجب بحران بدانيم، بايستي تقريباً تمام شركتهاي آمريكايي رو به سرا

شركت فوالد بت لحم تا اندازه يك دهم گذشته كوچك شده اما شركت نيوكر و ديگر كارخانه هاي كوچك 
  .شمگيري دارندفوالدسازي، در بازار هاي جهاني عملكرد چ

هبران شركت ر( تراز پنجرهبران «: را چنين تعريف مي كند پنجره و آينهالگوي  ،بهتر از خوبدر كتاب 
وقتي كارها خوب پيش مي رود، از پنجره به بيرون نگاه مي ) برجسته شناخته شده اند ،هايي كه از نظر كتاب

هم زمان در آينه هم نگاه مي كنند تا اگر كارها . كنند تا سهمي از موفقيت را به عامل بيروني نسبت دهند
رفتار رهبران شركت هاي طرف مقايسه . ول بدانندخوب پيش نرفته است، به جاي گله از بخت بد، خود را مسئ

آنها از پنجره . وارونه بود) شركت هايي كه موفقيت به مراتب كمتري نسبت به شركت هاي برجسته داشته اند(
به بيرون نگاه مي كنند تا كسي جز خودشان را پيدا كنند و مسئوليت ناكامي را به گردن او بياويزند، اما وقتي 

 ».مي شوند جلو آينه مي ايستند و موفقيت را يكسره به خود مي بندنددر كاري موفق 
مديريت آمريكايي موضوع اصلي را فراموش كرده؛ موضوع اصلي، خود "يوشي تسورومي در مقاله اي با عنوان 

تا وقتي كه مديريت موفقيتهاي يك شركت را سريعاً به حساب خود مي گذارد، ": مي نويسد "مديريت است
هايش را به همان سرعت به گردن كاركنانش مي اندازد، براي بهره وري پايين در صنايع توليدي و ولي شكست

  ."خدماتي آمريكا هيچ عالج و درماني نمي توان انتظار داشت



 
 مقدمه ای بر تفکر سيستمی

  

www.behsad.com  8

در  :ذكر مي شود داستاني از زندگي اميركبير ،مدير ارشددر يك تفكر سيستمي وجود از ديگر به عنوان مثالي 
معالجات  قمري به امير اطالع دادند كه در تهران چند تن بيمار مبتال به آبله پيدا شده كه 1267ماه صفر سال 

و نگران شده بود، فوراً امر كرد در  امير كه از شنيدن اين خبر ناراحت. در مورد آنها موثر واقع نشده و مرده اند
شود تا بيماري گسترش نيابد و مردم اجرا ) زدن واكسن آبله( تمام تهران و واليات نزديك برنامه آبله كوبي

 روزها تزريق واكسن آبله يا هر بيماري ديگر مرسوم نبود و مردم راضي به اين امر نمي در آن. نجات پيدا كنند
اجنه به آدمي راه  ،واكسن شدند و از طرفي ورود چند تن مارگير و دعا نويس در تهران و شايعه اينكه با تزريق

. باعث گرديد تا مردم از زدن واكسن فرار كنند غش مبتال مي شود، مزيد بر علت شده وپيدا مي كند و فرد به 
. تومان به صندوق دولت جريمه بدهد 5زدن واكسن آبله نشد بايد  ولي امير دستور داد هر كس كه راضي به

 جهالت مردم و شايعات دعا نويسان اين حربه مي تواند مردم را راضي كند، ولي قدرت امير تصور مي كرد با
جريمه داشتند، آنرا پرداخته و كسانيكه بنيه مالي  بيشتر از آن بود و عده اي از مردم كه توانايي پرداخت

براي واكسن زدن به درب خانه ها مي رفتند، به آب انبارها پناه برده و در  نداشتند از ترس مأموران دولت كه
 .يا به خارج شهر مي گريختند مي شدند و آنجا پنهان

. دادند كه در كل تهران و واليات فقط سيصد و سي نفر آبله كوبيده اند ماه ربيع االول به امير اطالع 28در روز 
امير به  در همين روز پاره دوزي كه طفلش در اثر بيماري آبله مرده بود به نزد او آمد،. شد امير سخت نگران

پيرمرد با اندوه فراوان پاسخ   ."آبله كوب فرستاديمما كه براي نجات بچه هايتان ": جسد طفل نگريست و گفت
 واي بر" : امير فرياد كشيد. "بكوبم جن زده مي شود حضرت امير، به من گفته بودند كه اگر بچه را آبله": داد

پيرمرد با . "تومان هم جريمه بدهي 5از دست داده اي بايد  اكنون گذشته از اينكه فرزندت را! ناداني و جهل
 ": تومان به او داد و سپس گفت 5امير دست در جيب خود كرد و . "هيچ ندارم باور كنيد كه ": گفتالتماس 

او نيز بچه  چند دقيقه بعد بقالي را آوردند كه. "تومان را به صندوق دولت بپردازيد 5اين  .گردد حكم بر نمي
. كرد گريستن حالي زار شروع به بابار ديگر امير نتوانست تحمل كند، روي صندلي نشست و  اين. اش مرده بود

. او كه در كمتر وقتي امير را در حال گريه ديده بود، علت را پرسيد .شد در اين هنگام ميرزا آقا خان وارد
خان با شگفتي  ميرزا آقا. گفتند كه دو كودك شير خوار پاره دوز و بقالي از بيماري آبله مرده اند مالزمان امير

و بعد به امير  "مرده كه او اين چنين گريه مي كند پسر امير كه ميرزا احمد خان، من تصور مي كردم": گفت
امير سر . "اينگونه براي دوبچه شيرخوار بقال و چقال در شأن شما نيست آنهم گريستن،": نزديك شد و گفت
پاك  ك هايش راامير اش. به او نگريست، آنچنان كه ميرزا آقا خان از ترس به خود مي لرزيد برداشت و با خشم

. "را به عهده داريم مسئول مرگشان ما هستيم اين ملت قعي كه سرپرستيتا مو .خاموش باش": كرد و گفت
 و … ": امير با صداي رسا گفت. "جهل آبله نكوبيده اند خودشان بر اثر ولي": ميرزا آقا خان آهسته گفت

ايجاد كنيم  خيابان مدرسه بسازيم و كتابخانهاگر ما در هر روستا و كوچه و  .جهلشان نيز ما هستيم مسئول
اين مي گريم كه چرا اين  و از تمام ايرانيها اوالد حقيقي من هستند. دعانويسها بساطشان را جمع مي كنند

 ."اثر نكوبيدن آبله بميرند مردم بايد اينقدر جاهل باشند كه در
. تفكر سيستمي نيز مرتبط است قوانينيگر از با چند مورد د ،اين مثال! آفرين گفت ،بايد به صاحب اين تفكر

  .تشخيص ارتباط آنرا به خواننده واگذار مي كنيم
به عنوان مثال در باب . نسبت دادن مشكالت به محيط در تحليل هاي اجتماعي و تاريخي نيز وجود دارد

تاب مدارا و دكتر سروش در ك ،و ريشه هاي آن) آنهانسبت به دوران شكوفايي و تمدن ( انحطاط مسلمين
كساني كه در . در تحليل انحطاط مسلمين نبايد تقصير را متوجه بيگانگان دانست«تأكيد مي كند كه  مديريت
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نظر و تأكيد بيشتري ورزيدند و در پي تبرئه كردن خودي برآمدند و  ،تعليل اين انحطاط بر عوامل بيگانه
بيشتر تقصير و مسئوليت را متوجه دشمنان د و بايد پنداشتند كه نمي بايد عيب را بر دينداري و فهم ديني نها

بدون شك اگر بيرونيان تأثير سوئي در اين . تشخيص صائبي نداشتند ،و بيگانگان و راهزنان و بدخواهان دانست
براي زمينه مناسبي  ،و در راهزني خود كامياب افتاده اند به علت آن بوده است كه در درونمجموعه داشته اند 

و  راهزني راهزنان راه به جايي نمي برد ،اگر اين زمينه و قابليت دروني نبود. نها وجود داشته استضربه زدن آ
بلكه يك نظام . مي توانست در برابر آنها واكنش مناسب نشان دهد اين مجموعه از آفات آنان ايمن مي ماند و 

پاره اي از پارگيهاي خود را رفو كند  ،آيدو از اين راه مي تواند به خود  دقويتر هم مي شو ،گاه از ضربه دشمنان
دشمنان وقتي نسبت به يك مجموعه . و مواضع آسيب پذير و آفت بردار خود را بهتر بشناسد و تدارك كند

. »طمع بيشتر مي ورزند و اقدامات سوء شان موثرتر مي افتد كه در آن مجموعه ضعف و ذلتي پديد آمده باشد
وجود دشمن نيست به معناي انكار  ،مشكالت به شرايط محيطي و دشمن بيروني نسبت ندادنتأكيد بر بنابراين 

كه از ( آرنولد توين بيتئوري  ،توضيحبه عنوان . مورد تأكيد است ،بلكه نحوه پاسخ سيستم به رفتار دشمن
قابل  در باب انحطاط تمدنها) و عمدتاً از تمدن يونان الگوبرداري نموده است قيلسوفان تاريخ در عصر ماست

اين چالش ها مي توانند . پديد مي آيند )challenge(از نظر توين بي، تمدنها در اثر چالش ها . ذكر است
فقدان  –يعني گاه تمدن در نتيجه زندگي يك اقليت خالق در شرايط سخت طبيعي . انساني يا طبيعي باشند

نتيجه كلنجارهاي انساني و هجوم و در و در ضمن مبارزه با طبيعت پديد مي آيد و گاه  –آب و گياه و غيره 
 ،به بيان ديگر. عامل بقاي آنها هم هست ،عامل پديدآورنده تمدنها. حمله و تهديدهاي بيروني به وجود مي آيد

ديگر مبارزه اي در كار انحطاط از زماني آغاز مي شود كه . فقدان دشمن براي يك تمدن امري زيان آور است
بنابراين هجوم مهاجمان و همواره در . خود پيروزي كامل يابد و آسوده خاطر شود نباشد و اقليت خالق بر خصم

او را در مقام چاره جويي آزموده مي كند و ، معرض تهديد بيگانگان بودن، تمدن را هوشيار و بيدار نگه مي دارد
از . سخ هاي تازه بيابنداز همه مهمتر حاكمان و رهبران آن تمدن را وا مي دارد كه در برابر هجوم هاي تازه، پا

عوامل مهم انحطاط يك تمدن از نظر توين بي، آن است كه رهبران يك تمدن به هجوم هاي تازه، پاسخ هاي 
آنچه بقاي تمدن را در برابر حمالت مكرر دشمن تضمين مي كند، آن است كه در برابر هجوم ها و . كهنه بدهند

  .تازه و درخور داشته باشدي مشكالت جديد، توان ارائه پاسخها و واكنشها
را  يمانموفقيت ها يمتمايل دار ما. شرايط محيطي نمي تواند توجيهي براي عملكرد نادرست ما باشد بنابراين

اما  يمولي شكست ها را ناشي از عوامل محيطي و خارج از كنترل تلقي كنمثبت خود ناشي از عملكرد 
عدم . يمدانببه خاطر عملكرد ضعيفشان نها را آست هاي موفقيتهاي ديگران را ناشي از شرايط محيطي و شك

چرا كه به قول جرج برنارد شاو . مي باشدننيز برخورد منفعالنه با محيط سرزنش شرايط محيطي به معني 
انسانهاي منطقي خود را با محيط وفق مي دهند اما انسانهاي غيرمنطقي سعي مي كنند محيط را با خود «

  » .رفت بشر حاصل تالش هاي انسانهاي غيرمنطقي استتمام پيش. مطابقت دهند
  :راهگشا باشددر اين زمينه ، )منسوب است جبران خليل جبرانكه به (شايد دعاي زير 

  

  پروردگارا 
  ه من آرامش ده تا بپذيرم آنچه را كه نمي توانم تغيير دهمب

  دليري ده تا تغيير دهم آنچه را كه مي توانم تغيير دهم
  اوت اين دو را بدانمفبينش ده تا ت

 .مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار كنند
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استفان كاوي در اين . دانست "هفت عادت مردمان مؤثر"معادل عادت اول از كتاب مي توان اين قانون را 
  :مي داند و اين گونه توضيح مي دهد"عامل بودن"اول را كتاب، عادت 

مردمان مؤثر، عامل . عامل بودن يعني مسئوليت خود را بعهده گرفتن، مالمت نكردن اوضاع و شرايط يا اشخاص
نه . در نتيجه رفتارشان حاصل تصميم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتني بر ارزشهاست. يعني مسئول اند. اند

صفت مشخصه افراد واكنشي اين است كه . و شرايط آنها كه واكنشي مبتني بر احساس است ثمره اوضاع
يك راه مناسب براي تشخيص ميزان عامل بودن خود، اين است . همواره در حال مالمت كسي يا چيزي هستند

فرزندان،  درباره سالمت،-همه ما نگراني هايي . كه ببينيم وقت و انرژي خود را صرف چه چيزهايي مي كنيم
حلقه نگراني خود با نگريستن به امور درون . داريم -مشكالت شغلي، وامها، جنگ اتمي و هزاران مسئله ديگر

. درمي يابيم كه چه چيزهايي بيرون از اختيارمان قرار دارند و در مورد كدام چيزها مي توانيم كاري انجام دهيم
با توجه به اينكه وقت و انرژي خود را . است، قرار مي دهيمامور دسته اخير را در حلقه كوچكتر كه حلقه نفوذ 

  .صرف امور كدام يك از اين دو حلقه مي كنيم، مي توانيم به ميزان عامل بودن خود پي ببريم

  
ير يعني به مسائلي مي پردازند كه ز. افراد عامل همه تالش هاي خود را بر حلقه نفوذ خويش متمركز مي كنند

طبيعت انرژي آنها مثبت است . بر اموري كه مي توانند درباره اش كاري بكنند: ن قرار داردنفوذ مستقيم خودشا
  . و موجب گسترش و افزايش حلقه نفوذشان مي شود

بر نقاط ضعف ساير مردم، : حال آنكه افراد واكنشي، تالش هاي خود را بر حلقه نگراني خويش متمركز مي كنند
شيوه تمركزشان به گرايش هاي مالمتگر و . ه بيرون از اختيار آنهاستمشكالت محيط، و اوضاع و شرايطي ك

انرژي منفي حاصل از اين نوع . اتهام آميز و كاربرد زبان واكنشي و احساس قرباني بودن افزون تري مي انجامد
  . تمركز، همراه با غفلت از آنچه مي توانند به انجام برسانند، سبب كوچكتر شدن حلقه نفوذشان مي شود

  
رفتار و سرنوشت سيستمها بايد درونزا  تشريحطبق تفكر سيستمي، به طور خالصه بايد گفت كه 

)endogenous (باشد نه برونزا )exogenous.(  
  

 دريافتن الگوي تغييرات به جاي تمركز  بر روي وقايع  .3.2
ت مجموعه اي از اتفاقات ما زندگي را به صور .يكي ديگر از موانع يادگيري و تفكر سيستمي است ،تمركز بر وقايع

عادت داريم فقط تغييرات  ما معموالً. مي دانيم و براي هر اتفاق نيز يك دليل روشن و واضح ارائه مي نماييم
نكته مهم اين است كه امروزه اصلي  .ناگهاني محيط و سيستم را درك نماييم و از درك تغييرات تدريجي عاجزيم

نتيجه فرايندهاي آرام و تدريجي هستند و نه وقايع  ،ا و جوامع هستندترين تهديدها كه متوجه بقاء سازمانه
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عدم كفايت نظام تعليم و تربيت عمومي و كاهش كيفيت  ،معضالت محيط زيست ،مسابقه تسليحاتي. ناگهاني
. همگي عواملي هستند كه به صورتي آرام و تدريجي عمل مي نمايند ،محصوالت در مقايسه با محصوالت رقبا

طبق اين داستان اگر يك قورباغه را در آب داغ  .داستان قورباغه پخته را ذكر مي كنند ،شريح اين نكتهبراي ت
ولي اگر  .و نجات مي دهدكرده عكس العمل نشان داده و خود را از داخل آب داغ به بيرون پرتاب  فوراً ،بياندازيد

غه در آب مي ماند و همچنان كه آب گرمتر مي قوربا ،او را در آب خنك انداخته و به تدريج گرم و داغ نماييد
چون ساختار دروني قورباغه به  .بدن قورباغه نيز شل تر مي شود و در نهايت نيز در آب داغ خواهد مرد ،شود

تشخيص مي دهد و  ،نحوي است كه خطر را تنها در مواردي كه اتفاقي ناگهاني در محيط اطرافش رخ مي دهد
 . ورتي آرام و تدريجي گسترش مي يابدنه در مواردي كه خطر به ص

به عنوان مثال اگر پدري به . رسانه ها نيز به موضوع فوق دامن مي زنند و تمركز بر وقايع را ترويج مي كنند
مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و تحليل مي شود اما اگر هزاران و  شديداً ،فرزندش را به قتل برساند ،خاطر فقر

  ،در واقع دچار مرگ تدريجي شوند ،به دليل مشكالت اقتصادي و استرس هاي ناشي از آنحتي ميليونها نفر 
  .چندان مورد توجه قرار نمي گيرد

رفتار غيراخالقي ) slippery slope( "سراشيبي هاي لغزان"اصطالح ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، 
خالقي به صورت تدريجي به مراتب بيشتر از بر اساس تئوري سراشيبي لغزان، احتمال رفتارهاي غيرا. است

وقتي كه رفتارهاي ما گام به گام غيراخالقي تر مي شود، كمتر متوجه غيراخالقي بودن . تغييرات ناگهاني است
آن مي شويم و احتمال اينكه اين رفتارها را توجيه كنيم بيشتر از وقتي است كه ناگهان كار غيراخالقي انجام 

ضرب المثل . بر دوري از گناهان كوچك نيز تأكيد شده استدر مذهب، دليل است كه  شايد به همين. دهيم
  . از همين تئوري استعاميانه ، بياني "تخم مرغ دزد، شتردزد مي شود"

به دليل عادت انسانها به واكنش در برابر تغييرات ناگهاني و عدم حساسيت به تغييرات تدريجي است كه  احتماالً
از المپ هاي رو را واداشته است تا به جاي نمايش آنالوگ و پيوسته وضعيت روغن خودرو، توليدكنندگان خود

Idiot مردم توجهي به تغييرات كوچك و تدريجي وسايل اندازه گيري آنالوگ نشان نمي دادند  .استفاده نمايند
قدام مقتضي را انجام مي ، شرايط را درك نموده و با احتمال بيشتري، اظهور ناگهاني المپ زرد يا قرمز اما با
  . دهند

دگرگوني شركت ها، هر . تمركز بر وقايع فقط در مورد وقايع منفي نيست و وقايع مثبت را نيز شامل مي گردد
يك دستاوردها حاصل اين . چند در نهايت به دستاوردهاي بزرگ رسيده، اما حاصل يك حمله يا يك ضربه نيست

بهتر از خوب ". يك خوش شانسي و يك انقالب مجرد نيستي بي نظير، يك نوآوريك برنامه عالي، عمل تنها، 
حاصل فرايندي انباشتي و تراكمي است، گام به گام، پله به پله، تصميم بعد تصميم، چرخ پشت چرخ، و  "شدن

اما تصويري كه رسانه ها از . كار پشت كار آن قدر ادامه مي يابد تا آن دستاورد بزرگ و ماندگار حاصل آيد
معموالً رسانه ها به وضع شركتها نمي پردازند . كتها به ذهن متبادر مي كنند، چه بسا يكسره كژ و كوژ استشر

همين تصويرها برداشت ما از تحول . مگر چرخ لنگر آن شركت با سرعت هزار دور در دقيقه در حال چرخش باشد
كنند كه گويي همه آن تحول يك شبه به رسانه ها وضع را چنان تصوير مي . را دستخوش تيرگي و ابهام مي كند

  . دست آمده است
كسي به آن اعتنا نمي كند تا يك روز كه  .تخم مرغي در گوشه اي قرار دارد: مثالي دارد بهتر از خوبدر كتاب 

همه روزنامه ها و مجله هاي معتبر واقعه را چنين تفسير . پوست آن مي تركد و جوجه اي از آن سر در مي آورد
تو گويي تخم  !انقالب چشمگير تخم مرغ!  تبديل تخم مرغ به جوجه! تحول حيرت آور در تخم مرغ : مي كنند
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اما از ديد جوجه داستان از چه قرار . مرغ بيچاره يك شبه متحول شده و خود را به جوجه تبديل كرده است
جوجه  ،م را ناديده گرفته بودوجود اين تخم مرغ آرا ،در حالي كه جهان بيرون .است؟ ماجرا به كلي متفاوت است

از ديد جوجه تركاندن پوست تخم مرغ تنها يك مرحله از يك رشته . رشد و پرورش بود ،درون آن در حال تكامل
دنبال يك عمل سرنوشت  ،برخي شركتها با جنجال و هياهو. مراحلي است كه به آن لحظه موعود ختم مي شود

جز نااميدي و سرخوردگي به دست نمي آورند و بنابراين مرتبا ساز و يك لحظه جادويي هستند و نتيجه اي 
  .جهت عوض مي كنند و دچار دور باطل مي گردند

مثال وقتي مي شنويم كه امروز ارزش سهام كارخانه ها در . تمركز بر روي وقايع منجر به توضيح واقعه مي شود
ممكن . م شده از سوي بانك مركزي مي دانيمآن را به علت باال بودن نرخ بهره اعال ،معامالت كاهش يافته است

اما ما را از دريافتن الگوي تغييرات درازمدت كه در پشت  ،است اين تفاسير به خودي خود نيز نادرست نباشند
ما قادر . قادر به فهم علت تغييرات بلندمدت نخواهيم بود محروم مي سازد و طبيعتاً ،اتفاق مزبور نهفته است

مگر اينكه ياد بگيريم كه آهسته تر حركت كنيم  ،اجتناب كنيم ،سرنوشت قورباغه داستان باال نخواهيم بود كه از
 .و فرايندهاي بطئي كه بوجود آورنده بزرگترين مخاطرات هستند را دريابيم

در  :ارائه مي گردد "يرم را جابجا كردچه كسي پن"به عنوان توضيحي ديگر از اصل فوق، گزيده هايي از كتاب 
استان، پنير استعاره اي است براي آنچه كه مي خواهيد در زندگي داشته باشيد و مي تواند شغل خوب، اين د

در اين داستان، چهار شخصيت وجود دارد كه در . رابطه عاشقانه، پول، مالكيت، سالمتي يا آسودگي خاطر باشد
واسته خود مي گرديد و ممكن ماز جايي است كه در آن به دنبال خ. زندگي مي كنند) ماز(يك گذر پيچيده 

دو تا از اين . است سازماني باشد كه در آن كار مي كنيد يا خانواده يا جامعه اي باشد كه در آن زندگي مي كنيد
اين چهار شخصيت در گوشه  .هستند) "ها"و  "هم"با نام هاي (و دو تاي ديگر آدم كوچولو  شخصيت ها موش

پس از مدتي پنير موجود در انبار فوق تمام مي . از آن مي خوردندمدتها ه و پنير يافتبزرگ اي از ماز، يك انبار 
موش ها با نيروي . شود و عكس العمل اين چهار شخصيت نسبت به اين موضوع، هسته اصلي داستان است

بنابراين به محض مواجه شدن . خود را براي تمام شدن پنير آماده كرده بودند غريزي متوجه كاهش پنير شده و
  . با عدم وجود پنير، كفش هايشان را پوشيده و جستجو براي يافتن پنير جديد را آغاز كردند

آنها اصالً توجهي به كاهش پنير نداشتند و فكر مي كردند براي ابد پنير . اما عملكرد آدم كوچولوها متفاوت است
مدتي طول كشيد تا باور كنند . دبه عبارت ديگر آنها متوجه تغييرات تدريجي محيط و سيستم نشده بودن. دارند

دچار افسردگي  "هم"! آنها يكديگر را به خاطر وضعيت پيش آمده، مالمت مي كردند. كه پنير تمام شده است
در مسير  "ها"بخش اصلي داستان، تفكرات و رفتار . به راه افتاد "ها"اما . شد و همانجا گرسنه منتظر معجزه ماند

در انبار در حال كاهش بوده است و اگر مي خواست، مي موجود كه پنير  فهميد "ها". جستجوي پنير است
او فهميد كه اگر آنچه را كه داشت اتفاق مي . توانست آنچه را كه در حال وقوع است ببيند، ولي نخواسته بود

چه . ردافتاد، مي ديد و اگر تغيير را پيش بيني كرده بود، اين چنين تغيير او را غافلگير و شگفت زده نمي ك
تغيير فقط زماني ميتواند شما را . بخواهيم و چه نخواهيم، تغييرات همواره رخ مي دهند و اين طبيعي است

بنابراين توصيه مي كند كه به طور مداوم، . شگفت زده كند كه انتظارش را نداشته باشيد و دنبال آن هم نباشيد
توجه بموقع به تغييرات كوچك به شما كمك خواهد . پنير خبردار شويد نپنير را بو كنيد تا از زمان كهنه شد

  . كرد تا خود را با تغييرات بزرگي كه در راه هستند، سازگار كنيد
اما اين بار مي دانست كه اگر بيش از حد احساس راحتي كند، خيلي . باالخره انبار جديدي از پنير يافت "ها"

پنير جديد را بازبيني مي كرد تا ببيند شرايط اين پنير هر روز ايستگاه . آسان به همان جاي اول خواهد لغزيد
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در حالي كه هنوز ذخيره بزرگي از پنير . تصميم گرفته بود نگذارد از تغيير غيرمنتظره غافل شود. چگونه است
داشت، اغلب وارد ماز مي شد و حوزه هاي جديدي را كشف مي كرد تا با آنچه كه در اطرافش رخ مي دهد در 

مي دانست كه براي داشتن امنيت بيشتر بايد از گزينه هاي واقعي اش آگاهي داشته باشد نه اينكه . تماس باشد
  . خودش را در منطقه آسايش خود حبس كند

  .مراجعه كنيد "چه كسي پنيرم را جابجا كرد"به كتاب مي توانيد براي مطالعه متن كامل داستان، 
 

 تفكر براساس رابطه علت و معلولي .3.3
تفكر براساس همبستگي بين عوامل به جاي تفكر بر اساس رابطه علت و  ،موانع تفكر سيستمي يكي ديگر از

با ارزش تر از خروارها دانش درباره  ،يك مثقال ادراك از رابطه علّي: به قول ايكاف .معلولي بين آنهاست
 .است (Correlation)همبستگي 

( ه با يكديگر ميل به كاهش يا افزايش داشته باشند ك (correlated)دو متغير زماني با يكديگر همبسته اند 
  .)همبستگي منفي ( ديگري كاهش بابد  ،و يا اينكه اگر يكي از آنها افزايش يافت) همبستگي مثبت 
ميزان : در اين مورد مثالي دارد  استرمن .لزوماً داراي ارتباط علت و معلولي نيستند ،بسته اندمتغيرهايي كه هم

حجم فروش بستني و نرخ جنايتها در تابستان !! (خ جنايتها داراي همبستگي مثبت اند فروش بستني و نر
اشتباهي كه ممكن است رخ دهد اين است كه فروش بستني را علت  .افزايش و در زمستان كاهش مي يابد

قعيت اين است ولي وا!! ) فروش بستني را ممنوع نماييم  ،جنايتها بدانيم و به عنوان يك راه براي كاهش جنايتها
   .كه افزايش دماي هوا به عنوان علت براي دو عامل فوق مطرح است

بسياري  .و روابط علًي ممكن است به قضاوتها و سياستهاي اشتباه منجر شود  Correlationبنابراين اشتباه بين
  .همبستگي است از اعتقادات خرافي نظير خوش يمني و بديمني برخي افراد و پرندگان، ناشي از تفكر بر اساس

مثال يك دسته از  .بدست آمده اند Correlationادبيات مديريت ماالمال از مطالبي است كه بر اساس متدولوژي 
به عنوان  ،شركتهاي موفق را بررسي و يك يا چند ويژگي آنها كه از نظر نويسنده در موفقيت آنها مؤثر بوده اند

شركت هاي ناموفق نيز بررسي و نشان داده مي شود كه فاقد يك دسته از  .نمونه بارز نشان داده مي شوند
 .سپس موفقيت را به وجود اين عوامل و عدم موفقت را به نبود آنها نسبت مي دهند .ويژگيهاي مورد نظر بوده اند

 .مثال ممكن است چند شركت موفق را بررسي و مشاهده كنيم كه مدير عامل آنها لباسي گران قيمت مي پوشد
سپس نوع لباس  .ت ناموفق را نيز بررسي و مشاهده كنيم كه مديران آنها لباس گران قيمت ندارندچند شرك

 !را عامل موفقيت شركتها بدانيم مدير
: در تشريح اهميت فرايندها در موفقيت سازمان مي نويسند "تهامهندسي دوباره شرك"همر و شامپي در كتاب 

د دليل مشكالت موجود در سازمانهايشان را بپذيرند، توانايي چنانچه مديران شركت هاي آمريكايي نتوانن«
پاره اي از كارشناسان را عقيده بر اين است كه اگر اين شركتها . پذيرش راه حل هاي آنها را نيز نخواهند داشت

م، ما اين انديشه را نمي پذيري. كاالها و خدمات باب روز عرضه كنند، پيروزيهاي گذشته را تكرار خواهند نمود
اين . نها نيز در زماني كوتاه از رونق مي افتندآزيرا امروزه فراورده ها در بازار عمري بس كوتاه دارند و بهترين 

پيروزمندان فراورده هاي . شركتها مي شوندكه مايه پيروزي هاي درازمدت فرايند كار، و نه فراورده ها، هستند 
 معتقدندبه عبارت ديگر، همر و شامپي  ».جب پيروزي اندخوب عرضه مي كنند، نه اينكه فراورده هاي خوب مو

  .هستند فرايندهاي خوبهمبسته اند اما هر دوي آنها متأثر از علتي به نام  فراورده هاي خوبو عرضه  پيروزي
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مقاله اي درباره رابطه بين سيگار كشيدن و  ،او نقل مي كند كه در يك مجله پزشكي .ايكاف مثال ديگري دارد
در اين مقاله همبستگي بين مصرف سرانه توتون در بيست و يك كشور با سرانه شيوع  .پ مي شودسرطان چا

داده ها نشان مي دهند كه بين اين دو همبستگي بااليي وجود دارد و چنين  .سرطان ريه مقايسه مي گردد
يگار در بيست ايكاف مي گويد من همان اطالعات مصرف س .نتيجه گيري شده كه سيگار علت سرطان ريه است

ميزان اين  .و يك كشور فوق را مورد استفاده قرار داده و همبستگي آنرا با سرانه شيوع وبا بدست آوردم
اما در جهت عكس بود و چنين نتيجه گيري شد كه مصرف  ،همبستگي بيشتر از همبستگي بين سيگار و سرطان

نتايج آنرا براي مجله پزشكي فوق ارسال و در ايكاف اين بررسي و  .سرانه شيوع وبا را كاهش مي دهد ،سيگار
ولي  .بله مسخره است "ايكاف مي گويد ! اما آنها مي گويند كه كار تو مسخره است  .خواست چاپ آنرا مي نمايد

  ".در آن صورت روش مورد استفاده در مقاله مربوط به سيگار و سرطان ريه نيز مسخره خواهد بود
به عنوان . كار آساني نيست ،علت و معلول در سيستمهاي اجتماعيبين تشخيص  تمايز و ،البته در برخي موارد

: سؤالي مطرح مي كند ،در زمينه ريشه هاي انحطاط مسلمينمثال دكتر سروش در همان كتاب مدارا و مديريت 
ن را بد دي ،يا از وقتي كه دچار انحطاط شدند ،آيا مسلمين از وقتي كه دين را بد فهميدند دچار انحطاط شدند

  :ش مي كند به اين سوال پاسخ دهدسپس تال فهميدند؟
به طور ضمني و تلويحي پاسخ اين پرسش را  ،شما در ميان نوشته ها و گفته هاي كثيري از مصلحان ديني«

اما به گمان بنده گويا موضوع كامال . چنين مي يابيد كه مسلمين از وقتي دين را بد فهميدند دچار انحطاط شدند
 "سوداي سرباال"يعني از وقتي كه . دين را بد فهميدند ،مسلمين از وقتي كه دچار انحطاط شدند: است بر عكس

كه روزي آنها را از ته چاه ) اشاره به دين به عنوان ريسمان بر اساس آيه قرآن(همان ريسمان را از دست دادند 
مدرسه اي  ،عزت آفرين بود ،م عزيزانه اشو همان منبع كه فه. بر گردنشان آويخت و خفگي آور شد ،برآورده بود

  ...شد براي تدريس كاهلي و كژبيني و تاريك انديشي و
حتي اگر آن پاسخ نخستين را هم بپذيريم و قبول كنيم كه مصيبت تاريخي مسلمين از وقتي آغاز شد كه دين را 

دين را درست مي فهميدند و  ،مآيا حق نداريم كه بپرسيم چه شد كه مسلمانان تا قبل از آن هنگا ،بد فهميدند
شروع به بد فهميدن اين مفاهيم ديني كردند و به دنبال آن  ،اما از وقتي ،امورشان بسامان و عزتشان محفوظ بود

به آنجا مي رسيم كه پاي يك  ،اگر اين سوال را مطرح كنيم ناچار در پاسخدچار آن عواقب سوء شدند؟  ،بد فهمي
يعني نشان دهيم كه چيزي در عالم بيرون رخ داده است كه چنان عواقبي  ،ان آوريمعامل بيرون از دين را در مي

جاي علت و . نه انحطاط مسبوق به بدفهمي ،ن بدفهمي مسبوق به انحطاط استآيعني . را به دنبال آورده است
تأثير كلي  معلول را بايد به درستي شناخت كه درك ارتباط صحيح ميان اين مقوالت در تصميم گيري و عمل ما

  . خواهد داشت
دين را عزيزانه مي فهميدند و همين كه در آنان رخوت و مذلت فكري و  ،مسلمين تا سوداي سرباال داشتند

توجيهي شد براي زندگي .. .يعني تقيه و توكل و صبر و شكر و. نوبت فهم ذليالنه دين در رسيد ،معيشتي افتاد
ن نشان مي دهد كه فهم ديني يك قوم آينه معيشت و معرفت آنان منحط و تاريك انديشيهاي معرفت آزار، و اي

  ».در مقام فهم ديني هم به انحطاط افتادند ،مسلمين از وقتي كه انحطاط طلب شدند. است
آسانتر از تشخيص رابطه  ،خواننده بايد دقت كند كه تشخيص همبستگي بين بدفهمي دين و انحطاط مسلمين

تأثير  "انحطاط مسلمين"و  "بدفهمي دين"كه بين دو عامل  ته ديگر اين استنك. علت و معلولي بين آنهاست
مالحظه خواهيم كرد كه با يك سيستم  ،يعني اگر موضوع را در طول زمان مدنظر قرار دهيم. متقابل وجود دارد

يعني انحطاط  .بنابراين دو عامل فوق مي توانند يكديگر را تشديد نمايند. مواجه هستيم) و نه استاتيك(ديناميك 
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تفكر "به بخش  ،اين نكتهبراي توضيح بيشتر .. .انحطاط را تشديد مي كند و ،موجب بدفهمي مي شود و بدفهمي
  .مراجعه نماييد "ديناميك به جاي تفكر استاتيك

، را بين متغيرهاي مختلف هستندرابطه همبستگي فقط به دنبال كشف حتما خواننده محترم، اخبار تحقيقاتي كه 
  :به عنوان نمونه به خبر زير توجه نماييد. و شنيده است ديده

اين پژوهشگران در  !تواند نشان دهد كه چند سال عمر خواهيد كرد كنند اولين حرف از اسم شما مي محققان ادعا مي: ايسنا
سال بيشتر از كساني  10شود،  آغاز مي Aدانشگاه ايالتي واين در ديترويت آمريكا، نشان دادند افرادي كه اسم آنها با حرف 

شود،  شروع مي Dكنند كساني كه اسم شان با حرف  اين محققان ادعا مي .كنند است، عمر مي Dكه حرف اول اسم آن 
اين افراد نسبت به كساني كه حرف اول  .ها ارتباط دارد عزت نفس كمتري دارند كه با ابتال به سرطان و ساير بيماري

اين تحقيق : گويد دكتر ديويد هولمز از دانشگاه منچستر مي .شود، عمر كوتاهتري دارند شروع مي Zتا حرف  Eاسمشان با 
  .دهيم، روي زندگيمان تاثير دارند دهد كه اسامي بيش از آنچه ما به آنها اهميت مي نشان مي

 نيز اشاره شده است، كشف رابطه همبستگي، موجب طرح فرضيه هاي مختلفي مي شود 1همانگونه كه در پيوست
كشف رابطه . تا بتوان روابط علّي ايجادكننده همبستگي را شناسايي نمود كه بايد مورد آزمون قرار گيرند

در مورد خبر فوق نيز تا زماني كه زنجيره علّي موجود  .همبستگي بدون تعيين روابط علّي، هيچ كاربردي ندارد
رابطه همبستگي بين دو متغير فوق، هيچ ارزشي بين اسم افراد و طول عمر آنها شناسايي و آزموده نشود، دانستن 

  . ندارد
دانيل ليتل  "تبيين در علوم اجتماعي"كه از كتاب ( 1براي مطالعه بيشتر در مورد مفهوم رابطه علّي، به پيوست 

  . مراجعه كنيد) اقتباس شده است
 

 :  سيستممرز تعيين صحيح  .3.4
مطالعه ن موضوع مرز يا يدر بررس .بوجود آمده استك دانشگاه ياز  يك گروه آموزشيك مشكل در يد يفرض كن
ران؟ كل جامعه يدر ا ي؟ دانشكده؟ دانشگاه؟ نظام آموزش عاليد در نظر گرفت؟ گروه آموزشيرا كجا با يو بررس

 .ميرا قطع كرده اآن  موضوع با پيرامون از روابط يبرخ ،ميريمرز را هر جا كه در نظر بگ..  .ران؟ جهان سوم؟يا
چه بسا اگر مرز را بزرگتر در نظر  .است مطالعه ن مرز ييآموزش تع ،يستميكرد سيهداف آموزش رواز ا يكي
 .ميار روشن تر و بهتر درك كنيات را بسيواقع ،ميريبگ

و  يدر بررس .ران استيدر ا يك كارخانه نساجيد يك مشكل در بخش توليوقوع  ،موضوع فوق يگر برايمثال د
ران؟ كل صنعت يدر ا يد؟ كل كارخانه؟ صنعت نساجيم گرفت؟ بخش توليظر خواهمرز را كجا در ن ،تفكر خود

 .. .در جهان؟ يصنعت نساجران؟ يا
جه ينت ،در واقع) Supply Chain Management(ن يره تاميت زنجيريموضوع مد. است SCMگر يمثال د

به  يك شركت بود وليبه  محدود ،ينه سازيبه مرز در ابتدا يعني .ستم مورد مطالعه استيگسترش محدوده س
 يد بنحويره بايهر مرحله از زنج ،دگاهين ديدر ا. ره را در بر گرفتيك زنجيافته و يمحدوده فوق گسترش  يليدال

ره يا مراحل مختلف زنجيد كه يآ يبوجود م يزمان يفقدان هماهنگ .ابديش يره افزايعمل كند كه سود كل زنج
ن يدر ا. ف شده باشديناقص و تحر ،كند ين مراحل مختلف حركت ميكه ب ينكه اطالعاتيا اياهداف متضاد دارند 
   .دهند يسود كل را كاهش م مم كند اما معموالًيكند سود خودش را ماكز يم يصورت هر حلقه سع

 كارخانهدر (همكاري شركت هاي عضو يك زنجيره عرضه، سپردن مديريت موجودي كاال نمودهاييكي از 
يكي از مثال . شناخته مي شود VMI(Vendor Managed Inventory)ه است كه با نام به تأمين كنند )خريدار

شركت فورد با يكي از قطعه سازان كه ترمز  :مربوط به يكي از كارخانه هاي كاميون سازي فورد است  VMIهاي 
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سنديم و ما دستگاه ترمز شما را مي پ«: مورد نيازش را ساخته و تأمين مي كند، چنين قرار گذاشته است
پس . مربوط به خودتان هستندنصب، همچنان به نصب آنها بر روي كاميونهايمان ادامه خواهيم داد، ولي تا زمان 

كه يك كاميون با دارا بودن دستگاه ترمز شما از خط توليد  همين. از نصب، مال ما شده و بهاي آنرا مي پردازيم
اين دگرگوني، روش  ».دكار صادر و انجام خواهد شدخارج شود، دستور پرداخت بهاي آن قطعه به صورت خو

خريد و نگهداري قطعات را بسيار آسانتر كرده و از محل كاستن از موجودي انبار قطعات، صرفه جويي فراواني 
ممكن است كسي از اين توافق شگفت زده شده و استدالل كند كه چرا فروشنده ترمز بايد هزينه . نموده است

ت كجاست؟ سود فروشنده در اين است كه نخست به با به عهده گيرد؟ امتياز فروشنده از اين بامالي انبار فورد ر
جاي بخشي از ترمزهاي الزم، اينك همه نيازمنديهاي كارخانه هاي كاميون سازي فورد به اين قطعه را در اختيار 

يني هاي غيرقابل اعتماد در دوم اينكه فروشنده با دسترسي مستقيم به برنامه توليد فورد، از پيش ب. دارد
در اين زمينه مي تواند برنامه بسيار سنجيده اي بريزد كه در نتيجه خصوص حجم توليد خود بي نياز شده و 

  .كاهش موجودي در انبار كاالي ساخته شده، بهره قابل توجهي عايدش مي شود
 Just In(ش كردند سيستم توليد بموقع مي توان داستان شركت هايي را ذكر كرد كه تال ،به عنوان نمونه اي ديگر

Time  ( را از ژاپني ها تقليد كنند اما مرز مدل)را آنقدر محدود كردند كه نتيجه عجيبي حاصل ) و نگرش خود
به  ،آنها تأمين كنندگان را مجبور كردند كه قطعات را در محموله هاي كوچك و در فواصل زماني كوتاه: شد

تأمين كنندگان در عكس العمل نسبت به اين درخواست، كاميون هاي پر از . دهندكارخانه مونتاژكننده تحويل 
در آن هنگام، قطعات را درست . قطعات را پشت ديوارهاي شركت مونتاژ، نگه مي داشتند تا زمان ورود فرا رسد

انتقال  محدود كردن بيش از اندازه مرز مدل، موجب شد آنها!! سروقت به كارخانه مونتاژ تحويل مي دادند
 .تصور كنند بهينه سازي موجوديرا ) و انبار تأمين كننده(موجودي از درون كارخانه به پشت ديوارها 

مثال  ،پنجمين فرمانپيتر سنگه در كتاب . بر مرز بهينه سازي باشيمآن  ثيرأهنگام سازماندهي بايد مراقب ت
براي من بازگو مي كردند كه چگونه يك  ،يتمديران يك كارخانه اتومبيل سازي در ديترو اخيراً: جالبي دارد

 اتومبيل وارداتي از ژاپن را با هدف پي بردن به رمز دقت و كارايي و كيفيت باالي اتومبيل علي رغم قيمت پايين
اين بود كه از يك  ،يكي از نكاتي كه ايشان بدان پي برده بودند. را از هم باز كرده اندآن  بررسي كرده و اجزاء ،آن

در اتومبيل . سه جا در يك موتور و هر جا براي اتصال اجزاء مختلف استفاده شده است ،ت استانداردنوع شف
طبيعتا نيازمند سه نوع متفاوت ابزار و آمريكايي براي همين عمل از سه نوع شفت مختلف استفاده مي شود كه 

مبيل و افزايش هزينه هاي سه گروه مختلف موجودي انبار است كه در نهايت باعث كاهش سرعت مونتاژ اتو
اين است كه سازمان آن  دليلچرا آمريكايي ها از سه نوع شفت مختلف استفاده مي كنند؟ . مربوطه خواهد شد

. مي دانند "قطعه خود"طراحي مستقر در ديترويت سه گروه مهندس طراح دارد كه هر كدام فقط خود را مسئول 
. د كه مسئول عملكرد كل موتور و يا حتي كل اتومبيل مي باشندژاپني ها از يك گروه طراحي استفاده مي كنن

چرا كه شفت . نكته جالب اينكه هر يك از سه گروه طراح آمريكايي نتيجه كار خود را موفقيت آميز مي دانند
  !مجموعه موتور به خوبي كار مي كندمزبور در 

در واقع مسئله  ،يم كار بين سه گروه طراحبا تقس ،اگر طراحي موتور را يك مسئله تصميم گيري در نظر بگيريم
يك مسئله كوچكتر با مرزهاي محدودتر را حل مي  ،فوق را به سه زيرمسئله تقسيم نموده ايم و هر گروه طراح

  .جر به بهينه سازي محلي مي گرددكند كه من
ارها يمع يعني. ازي باشيمبر مرز بهينه سآنها  ثيرأهنگام تعيين معيارهاي اندازه گيري عملكرد نيز بايد مراقب ت

) Local Optimization(يمحل ينه سازيشركتها را به بها ي يسازمان يا واحدهايباشند كه افراد  يد به گونه اينبا
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حمل و صرف شده جهت نه متوسط يهزار يمعر حمل و نقل را با يك مديعملكرد به عنوان مثال اگر  .سوق دهند
دن خدمت يب ديا آسي يش موجوديد كه باعث افزايرفتار نما يبه گونه اممكن است  ،ميواحد كاال بسنج كينقل 

قابل ذكر  "مهندسي دوباره شركتها"مثالي ديگر از كتاب . رديانجام گ يمحل ينه سازيبه يعني .ان باشديبه مشتر
مير نياز هنگام پرواز در يك بعد از ظهر به تعيك فروند هواپيما متعلق به يكي از خطوط مهم هواپيمايي، : است

نزديكترين مكانيكي كه توانايي رفع اين نقص را داشته در . پيدا كرده و در فرودگاه الف به زمين مي نشيند
ولي مدير فرودگاه ب به اين دليل كه مكانيكش پس از انجام كار ناچار است شب را . فرودگاه ب وجود داشته است

وي را فردا صبح . ود، از اعزام مكانيك خودداري مي كنددر هتل خوابيده و هزينه اش به سازمان او منظور مي ش
در نتيجه يك هواپيماي چندين . به مأموريت مي فرستد تا بتواند كارش را انجام داده و همان روز به خانه برگردد

 شركت از اين بابت صدها هزار دالر زيان ديد، ولي بودجه مدير فرودگاهو ميليون دالري زمان درازي بيكار مانده 
  !دالر صورتحساب هتل مصون ماند 100ب از هزينه 

نمونه اي كه در پي مي . اختيارات داده شده به افراد نيز بايد متناسب با محدوده بهينه سازي مورد انتظار باشد
يكي از ميهمانان هتل بزرگي، به هنگام ترك آنجا و چيدن چمدانهايش : نشاندهنده بازده داشتن اختيار است ،آيد

راداري او را در گاراژ هتل دزديده ق عقب خودرو، به سوي دربان آمده و شكايت كرد كه دستگاه ردياب در صندو
پس از آن خواهش كرد كه . دربان كه اختيار ارائه خدمات به مشتريان را داشت، بهاي دستگاه را از وي پرسيد. اند

همه نم در  ."دالر بدهيد 150به آقا "د آنجا به كارمند مسئول دستور دا. همراه وي به كنار پيشخوان بيايد
دو هفته بعد، مدير هتل نامه اي دريافت كرد . دهانشان خشك شد، ولي مسافر راضي و راحت هتل را ترك نمود

. دالري پيوست است 150چك . من دستگاه ردياب را در صندوق خودرو خود پيدا كردم"كه در آن نوشته بود 
  ."ي غير از هتل هاي زنجيره اي شما اقامت نخواهم كردراستي، من از اين پس در هيچ هتل

 
همه زمينه هاي همياري در او . را براي جلوگيري از بهينه سازي محلي، ضروري مي داند همياري ،دكتر دمينگ

روابط ميان بخش هاي ( كار، ارتباطات درون شركتينيروي و ، رابطه بين مديريت گانتأمين كنندروابط شركت با 
  . ، و حتي همياري ميان رقبا را ضروري مي داند)شركتمختلف يك 

. ، مي توان همياري شركت هاي ژاپني در كسب دانش فني جديد را ذكر نمودميان رقبا همياري به عنوان نمونه
به جاي اينكه هر شركت، براي تحقيق در خصوص موضوعاتي مشابه، گروهي محقق داشته باشد، تمام شركتها به 

در نتيجه دانش . پس شركتهاي مختلف، كار واحدي را تكرار نمي كنند. ن راه تالش مي كنندطور مشترك در اي
ولي وقتي محصوالت آن شركت ها در بازار عرضه مي شوند، . فني سريعتر، كاملتر و با هزينه كمتر تكوين مي يابد

  . از نظر قيمت، مشخصه ها و عملكردها به شدت با يكديگر رقابت مي كنند
شكست تكنولوژي هاي جديد به دليل نبود . ، استانداردهاي صنعتي استبين رقبا گري از همياريزمينه دي

چندين . نمونه اي از اين نوع است) quadraphonic(صداي چهارباندي . استانداردها اتفاق غريبي نيست
وسط همگان استاندارد رقيب، مصرف كننده را گيج مي كردند و مانع مي شدند كه هيچ استاندارد خاصي ت

مصرف كنندگان هيچ اهميتي نمي دادند كه . شركت ها بر پايه استانداردها با هم رقابت مي كردند. پذيرفته شود
. آنان در ارتباط با تكنولوژي هاي جديد فقط به صداي بهتر عالقه مند بودندكدام استاندارد بر بقيه فائق مي شود؛ 

شركت هاي صفحه پركني، نمي . اد كسب و كار پردرآمد نبودولي به دليل اغتشاش هيچ شركتي قادر به ايج
مصرف كنندگان گيج شده بودند، . ماند دانستند از كدام استاندارد حمايت كنند، پس تالش هاي آنان بي اثر مي
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وقتي آبها از آسياب افتاد، هيچ شركتي باقي . آبها از آسياب بيفتد و تكليف كار معلوم شود پس عقب نشستند تا
  . ده بودنمان

به قيمت ضرر بزرگي كه هم براي مصرف كنندگان و هم براي توليدكنندگان در مواردي شركت هاي ژاپني نيز 
دو سيستم وقتي اولين گروه از ويديوهاي خانگي به بازار آمد، . وجود دارد، بر پايه استانداردها به رقابت پرداختند

را  "اس.اچ.وي"را شركت سوني ارائه كرد و سيستم  "بتا" سيستم. ناسازگار توسط دو كنسرسيوم بزرگ ارائه شد
دگاني مشابه و براي نهر دو استاندارد براي مصرف كن. نمودتا عرضه  مادر شركت پاناسونيك يعني ماتسوشي

نهايتاً يكي از اين دو استاندارد پيروز . هيچ كدام مزيت خاصي بر ديگري نداشتند. هدفي مشابه عرضه مي شدند
كاست هايي داشتند كه به دستگاههاي جديد نمي قط پس از رساندن ضرري بزرگ به مشترياني كه يا شد، ولي ف

بازار بسيار آرام تر از آنچه بايد، تكوين . خورد و يا دستگاههايي كه نمي توانست كاست هاي جديدتر را پخش كند
اين امر . دو سيستم توليد مي كردند شركت هاي فيلم سازي زيان ديدند، چرا كه بايد هر فيلم را بر اساس. يافت

حاكم بود، باالتر نگاه هزينه هاي آنان را افزايش مي داد و قيمت ها را در مقايسه با وقتي كه يك نوع استاندارد 
با ) compact disc(توليد كنندگان از اين تجربه درس گرفتند و براي تهيه استاندارد ديسك فشرده . مي داشت

  .وقتي فقط يك استاندارد كافي است اما دو استاندارد وجود دارد، دچار اتالف مي شويم. يكديگر همكاري كردند
به جيمز باكن نايب رئيس شركت فورد موتور اطالع داد ) Bethlehem Steel(م استيل حيكي از مديران شركت بتل

او . آنان خريداري مي كند اينچ از 0.45اينچ تا  0.27كه فورد، قطعات استيل را با چهل و يك ضخامت متفاوت از 
چگونه هر شركت استيل مي تواند با وجود اين همه ضخامت هاي متفاوت، دقت عمل داشته و ": از باكن پرسيد

اگر به جاي چهل و يك ضخامت براي فورد، پنجاه ضخامت براي جنرال موتورز و سي  "صرفه جويي كند؟
استيل سازان هم بهتر مي . همه پيروز خواهند بودده شود، ضخامت براي كرايسلر، از پنج ضخامت استاندارد استفا

بيشتر در مورد براي مطالعه . آنان مي توانند با دقت عمل و صرفه جويي بيشتر توليد كنند. توانند كار كنند
   .مراجعه كنيد "موزه هاي دكتر دمينگآ"ديدگاههاي دكتر دمينگ مي توانيد به كتاب 

  
آنانيكه به اصالح : فرايند را براي جلوگيري از بهينه سازي محلي، ضروري مي دانندهمر و شامپي نيز توجه به كل 

با اين وصف ما در . پاره اي از بخش هاي فرايند كار، دست مي يازند، ادامه عملكرد بد سازمان را تضمين كرده اند
ندهايي كه كار اساسي شاهد بوده ايم كه مديريت به جاي طراحي دوباره و بنيادين فرايشركت هاي بي شماري 

ديگر سودمند و ضروري نيست تا كار براي شركتها . شركت را انجام مي دهند، در پي بهسازي گوشه هايي از كارند
ساختار وظيفه گرا در دنياي كسب و كار امروز كه . سازمان دهند آدام اسميت "تقسيم كار"خود را بر پايه انديشه 

. شتريان، رقبا، و دگرگونيها مي باشد، ديگر كارساز نبوده و منسوخ استدرگير با نيروهاي توانمندي همچون م
را  "انجام يك سفارش"شركتها فرايندي طبيعي همچون . شركتها بايستي اينك بر گرد فرايندها سازماندهي شوند

خش شده و به تكه هاي كوچك فراواني تقسيم مي كنند تا با وظايف كاركناني كه در اداره هاي گوناگون پگرفته 
پس از آن شركت بايد سواره نظامي را بسيج كند تا آن تكه هاي از هم جدا افتاده را . اند، همخواني پيدا كند

اعضاء اين سواره نظام داراي عنوان هايي همچون حسابرس، پيگير، كنترلر، رابط، سرپرست، . دوباره به هم آورند
ي مي توان به چسبي تشبيه كرد كه تنها افراد اصلي و كننده آنها را به سادگ. رئيس، و معاون مديرعامل مي باشند

نيروي كار مستقيم، كم و هزينه هاي باالسري زياد، و گاهي در بيشتر شركتها هزينه . را بهم مي چسبانند كار
  .به سخني ديگر، امروزه بيشتر شركتها هزينه چسبشان بيش از هزينه كار اصلي است. خيلي زياد است

ه يك بآدام اسميت و بخش بخش نمودن هر كار به وظيفه هاي ساده، و واگذار نمودن هر وظيفه  بر پايه نظريه
به . داگانه توجه نمايندجمتخصص، شركتها و مديرانشان ناچارند تا به جاي فرايند كلي كار، به وظيفه هاي 
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اهميت داده مي شود، ولي  دريافت درخواست و نحوه تنظيم آن، جمع و جور كردن كاال در انبار، و مانند اينها
بيگمان همه وظيفه هاي . هدف بزرگتر كه رساندن كاال بدست مشتري و سفارش دهنده است، از نظر دور مي ماند

موجود در اين فرايند مهم اند، ولي چنانچه كل فرايند نتيجه بخش نبوده و كاال بدست مشتري نرسد، از ديگاه وي 
  .چند بسيار خوب انجام شده باشند را ندارند، هر آن وظيفه هاي جداگانه كمترين ارزشي

. قرار بود مسيري را لوله كشي كنند: مطرح كردلوله كشي را وظيفه گرايي مي توان مثال مشهور  براي توضيح
فرايند لوله كشي شامل سه مرحله حفر كانال و آماده سازي مسير، قراردادن لوله ها درون كانال و اتصال آنها، و 

اين فرايند به سه وظيفه جداگانه تفكيك و به سه نفر كه هر . ي لوله ها و تسطيح مسير لوله استخاكريزي رو
نفر اول، كانال را حفر و آماده مي كرد؛ نفر دوم لوله ها را قرار . متخصص بودند، واگذار شدكامالً يك در كار خود 

رين ديدند كه نفر اول كانال حفر مي كند و يك روز ناظ. مي داد و نفر سوم، خاكريزي و تسطيح را انجام مي داد
پرسيدند اين چه كار بيهوده اي . لوله، درون كانال را پر از خاك مي نمايد گرفتن نفر سوم به دنبال او و بدون قرار

خود است كه شما انجام مي دهيد؟ جواب دادند امروز نفر دوم غيبت كرده است و ما در حال انجام وظيفه 
  !! هستيم

يفه گرايي حاكم مي شود، نتيجه نهايي فعاليتها، كم رنگ مي شود و هر كس به دنبال انجام وظيفه خود وقتي وظ
  .در عين حداكثر شدن كارايي، اثربخشي آسيب مي بيندبا حداكثر كارايي است اما 

وي ولي چرخش به س. انديشه وظيفه گرايي، به مدت دويست سال بر طراحي سازمانِ شركتها تأثير داشته است
داده مي  "نتيجه"به  "فعاليت"با سازماندهي فرايندي، پاداش ها به جاي  .شه فرايندگرايي آغاز گرديده استاندي

در شركتهاي سنتي، جبران زحمات كارمندان مشخص است، آنها در برابر وقتي كه صرف كرده اند، پول : شوند
يد خودرو باشد و يا فرايند صدور يك بيمه نامه، در اينگونه شركتها، كار فرد خواه در خط تول. دريافت مي كنند

تنها كارهاي كامل شده مانند يك دستگاه خودرو كه از خط توليد خارج . بصورت مستقل ارزشي به بار نمي آورد
با بخش . مي شود و يا سند بيمه نامه اي كه به مشتري تحويل مي گردد، براي شركت داراي ارزش و بازده است

ولي . وردآهاي كوچك، كارفرما ناچار است تا كارايي كاركنان را به عنوان معيار به حساب  شدن كار به وظيفه
  . كارايي در بخش هاي جدا از هم، دليل بهينه شدن فرايند كل كار نخواهد بود

بلكه . برعكس، در شركتهايي كه مهندسي دوباره شده اند، حجم كارهاي مياني و كاغذبازيها به حساب نمي آيند
كارهاي انجام شده، كيفيت آنها، و رضايت مندي مشتريان كه از راه نظرسنجيها كسب مي شود، داراي  شمار

در اين نظام كه كاركنان به تكميل فرايند كل كار مشغولند، شركتها مي توانند بازده آنها را سنجيده و . ارزش است
در اين نظام سنجش پذير است زيرا به صورت  ارزش. بر پايه ارزشي كه توليد كرده اند، پاداش آنها را بپردازند

در ساخت يك دوربين عكاسي، ساخت عدسي مستقالً ارزشي ندارد ولي ارزش يك دوربين . عيني و واقعي است
  . كامل، مشخص است

  
طبق آنچه كه در . در طول زمان است سيستممراحل تكاملي نگرش به كبفبت نيز مثالي ديگر براي گسترش مرز 

چهار مرحله در نگرش به كيفيت وجود دارد كه هر سطح، سطوح قبل از خود را نيز ارائه شده است،  شكل زير نيز
  : در بر مي گيرد 
 بازرسي •
 كنترل كيفيت •
 تضمين كيفيت •
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  مديريت كيفيت •
  .است سير تكاملي داشتهدر سطوح فوق ، هم تعريف كيفيت و هم محورهاي مورد تأكيد، 

  

  
  

در : نقض مي كنندنيز قوانين فيزيك را حتي ه باورهايي منجر مي شود كه اغلب ب ،تنگ كردن مرزهاي مدل
نقليه اي  مباحثاتي در مورد ايجاد وسايط ،يو صنايع خودروساز ي آمريكاايالت كاليفرنيا ،ميالدي 90اواسط دهه 
درست است  .داشتند تا آلودگي هوا كاهش يابد ،)Zero Emission Vehicles(باشد  صفرآنها  آلودگيكه انتشار 

اما نيروگاههاي مورد  ،لوله اگزوز نياز نخواهند داشت ،)كه مورد نظر طرح فوق بوده اند(كه ماشين هاي الكتريكي
ايالت كاليفرنيا به دنبال ايجاد  ،در واقع. آلودگي ايجاد مي كنند ،اتومبيل هااين نياز براي توليد برق مصرفي 

به صورت  ،يا در خارج از مرزهايشر مسير باد به ساير ايالتها مي رفت خودروهايي بود كه آلودگي مربوط به آنها د
يك  ،احتراق داخليخودروهاي ممكن است خودروهاي الكتريكي نسبت به . جمع مي شد ،زباله هاي هسته اي
تكنولوژي به سرعت در حال بهبود است و آلودگي هوا يك . )آلودگي كمي ايجاد كنند( هديه محيطي باشند

عاري از اثرات محيطي نخواهد بود و هيچ مجلسي  ،اما هيچ نوع فرايند تبديل انرژي. م بهداشتي استمسئله مه
  .نون دوم ترموديناميك را نقض كندنميتواند قا

به عنوان مثال سعي . در بسياري از موارد به صورت ناخودآگاه صورت مي گيردتعيين نادرست مرزهاي مسئله، 
  :كنيد مسئله زير را حل كنيد

نقطه  9خط مستقيم رسم كنيد كه همه پاره  )و تنها چهار(بدون اينكه قلم خود را از روي كاغد بلند كنيد، چهار 
  .نشان داده شده در شكل زير را به هم وصل كنند
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بسياري از افراد تالش . حل كنندآيا توانستيد اين مسئله را حل كنيد؟ بسياري از افراد باهوش نيز نمي توانند آنرا 

 9بايد تالش كرد تا : مهارت تصميم گيري منطقي خود را در اين مسئله به اين شكل به كار گيرندمي كنند 
معموالً تالش هايي از اين دست  .، بهم وصل كنيماند ايجاد كرده نقاطاز حريمي كه اين خروج نقطه را بدون 

  :صورت مي گيرد

  
اما بايد توجه . انسانها به صورت شناختي مرزي ترسيم مي كنند كه مانع از يافتن پاسخ توسط آنها مي گردد

نقطه ايجاد مي  9الزام نكرده بود كه بايد قلم خود را تنها در محدوده اي كه اينداشت كه اين مسئله به شما 
  :اين محدوده آگاه مي شوند، يافتن راه حل آسان مي گرددوقتي افراد از وجود فضاي خارج از . كنند نگه داريد

  
با اين حال افراد بسيار باهوشي ديده شده كه . همانگونه كه مشاهده مي كنيد، پاسخ مسئله بسيار ساده بود

كردن مرز تفكر به  دليل آن چيست؟ محدود. ساعتها روي مسئله فكر كرده اما در آخر به جوابي نرسيده اند
براي اينكه مسائل را با فرايندهاي از پيش ساخته تصميم گيري . فضاي بين نقطه ها مانع از كشف راه حل شدند

   .در ذهن مان سازگار كنيم، فرض هاي غلطي در مورد آنها انتخاب مي كنيم
آگاه و ناخوداگاه فرضيه ما خود. گام اول، شناسايي موانع تصنعي است. خالقيت فرايندي سه مرحله اي است

دوم، بايد فرضيه هاي محدودكننده را كنار بگذاريم و . هايي داريم كه شمار انتخاب هاي ما را محدود مي كند
  . سوم، پيامدهاي محو اين فرضيه ها را جستجو كنيم

  
 :استاتيك به جاي تفكر  ديناميكتفكر  .3.5
 :د ين سوال پاسخ دهيد در ذهن خود به ايكن يسع

  "ست ؟ يجهان چ ياز كشورها ياريت در بسيجمع يفزونعلت ا "
  :ست خواهد بود يك ليبه صورت  احتماالً ،دييادداشت نماياگر افكار خود را 
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در  .قرار دارندآن  كنند كه عوامل در يست ارائه ميك لي ،افراد معموال در جواب سوال فوق ،گريبه عبارت د

.. .ن است ويدوم ،يكين يا .ن استين عامل مهمتريا: كنند  يم يست را وزن دهيعناصر ل ،شتريصورت تفكر ب
  : است  يونيرگرس ،وه تفكر ين شيا

nn xaxaxaay ++++= ...22110  
و  است) تيجمع يافزون( معلول  يما بعنوان علت برايمستق ،ن است كه هر عامليفرض بر ا ،وه تفكر فوقيدر ش

 فقط عالمت(ماند  يمبهم مجاد معلول ير هر عامل در ايكند و نحوه تاث ير عوامل عمل ميمستقل از سا ،هر عامل
  ).دارد يا منفين عامل اثر مثبت يا يعني .شود ين مييتعآن 

  :گر و با معلول مرتبط هستند يكديبا  يك نمودار حلقويعوامل فوق در  ،يستمياما طبق تفكر س

  
فقر را , شود و ضعف آموزش  يت موجب ضعف آموزش ميجمع يافزون ,در طول زمان  دهديفوق نشان منمودار 

( حلقه بازخور, فوق  يبه حلقه ها, ستم يك سيناميدر د. ز موجب ضعف آموزش استيكند و فقر ن يد ميتشد
Feedback Loop  (ير حلقويثن امكان تانشان دادآن  م نشده و هدفيبطور كامل ترس البته نمودار فوق .نديگو 

 ،بارز نمودار فوق يهايژگياز و يكي. ) ك طرفه بوديو  يبر خالف نمودار قبل كه خط. ( گر استيكديعوامل بر 
 در طول زمانو ممكن است اثرات متقابل وجود دارد عوامل فوق ن يب يعني .ستم استيك بودن سيناميان ديب
انتقال روش تفكر از  .گرفت يستا در نظر ميستم را ايس ،قبل نمودار يول .نديف نمايا تضعيد يگر را تشديكدي
مشكل  يكار، و از عوامل مستقل به عوامل وابسته)  Circular Causality(  يت حلقويك طرفه به عليت يعل

 .است

  فقر 
  فقدان آموزش

  اطالعات نامناسب در زمينه كنترل تولد 
 تحريم هاي مذهبي

 افزوني جمعيت

فقدان
 آموزش

 فقر

افزوني 
 جمعيت 
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شود كه  يباالخره معلوم نم يرگرسيونن است كه در تفكر يا يونيبا تفكر رگرس يستميگر تفكر سيز ديتما
 يستم كافيكاركرد س يشرح چگونگ يبرا ييبه تنها Correlationمفهوم  يعني .كند يونه كار مستم چگيس
ن ييتع يه برايك قانون پاير به عنوان ياز معادله ز) ك خاك يزيو ف(  ين شناسيبه عنوان مثال در زم .ستين
  :شود  ياستفاده م)  soil loss( ن يزم يزان فرسودگيم

PCSLKRErosion ×××××= 
پوشش  C ،بيه شيزاو S ،ب يطول ش L ،خاك  يريش پذيب فرسايضر K ، يمربوط به بارندگ Rآن  ه درك
   .ش استيكنترل فرسا يت هايفعال Pو  ياهيگ

ن ييخواهد از تپه به پا يك ذره مي يوقت .افتد يش چگونه اتفاق ميدهد كه فرسا يمعادله فوق واقعا نشان نم
 string of( از عوامل يند است نه رشته ايك فرايش يفرسا ،گريعبارت د به! كند يمعادله فوق را حل نم ،بغلطد

factors ( . 
ن يد بر ايست بلكه تاكيل نيه و تحليك ابزار تجزيون به عنوان يكنار گذاشتن رگرس يالبته مطالب فوق به معن

  .باشد يونيد رگرسيوه تفكر ما نباينكته است كه ش
بعضي اوقات اگر به وضعيتي دشوار از ديدگاه سيستمي نظر : ي بيان مي كندمطلب را به گونه ديگر پيتر سنگه

بلكه مسئله ناشي از اين واقعيت است كه ما به جاي ديدن فرايند . مشكل و يا مسئله اي وجود ندارد ابداً ،كنيم
آنها  نگرش جديد به ديدن فرايند و. واقعي از حوادث و اتفاقات در ذهن داريم تنها تصوير عجوالنه و غير ،رويدادها

  :ند و ما را از دوراهي برحذر داردمي تواند نقاط تاريك و مبهم مسئله را روشن و تبيين ك
خود را بر سر دوراهي انتخاب توليدات ارزان قيمت و يا با كيفيت  ،توليدكنندگان ، بسياري ازطي ساليان متمادي

بايد آنها  زيرا ".پرهزينه تر و گرانتر مي باشد ،ت بهترمحصوالت با كيفي"فكر مي كردند كه آنها  .باال مي ديدند
 ازآنها  اما نكته اي كه. مواد اوليه و قطعات و همچنين كنترل كيفيت نمايند ،هزينه هاي بيشتري را صرف مونتاژ

در طول زمان دست در  ،اين است كه تمامي راهها و روشهايي كه سبب بهبود كيفيت مي گردد ،غافل بودندآن 
كاهش مخارج كنترل كيفيت و  ،زينه ها دارند زيرا بهبود روشهاي انجام كار سبب كم شدن دوباره كاريدست ه

به آنها  .رضايت بيشتر مشتري و در نتيجه كمتر شدن هزينه هاي بازاريابي و تبليغات مي گردد ،مرغوبيت كاال
متر را با هم به دست آورند به شرط اين نكته پي نبرده بودند كه مي توانند هر دو هدف كيفيت بهتر و قيمت ك

بسياري از اين گونه وضعيت ها بنابراين . آنكه روي يكي تمركز كنند و در طول زمان در انتظار ديگري بنشينند
تاكيد بر رفتار فردي كاركنان يا  ،آن مانند تمركز در كنترل يا تفويض ،كه ابتدا مشكل و دوراهي به نظر مي رسد

اين تفكر به ما ديكته مي كند كه تنها يكي . ي آنان و امثالهم ناشي از تفكري ايستاستتوجه به محصول و خروج
در صورتي كه مي توان در طول . دست يافتآن  از دو هدف را مي توان برگزيد و در نقطه اي ثابت از زمان به

  .زمان و با استفاده از اهرم هاي مناسب هر دو هدف را تحصيل كرد
بع آموزشي شش نمودار زير از يك من. مورد تأكيد قرار مي گيردنيز ) Six Sigma(ا نكته فوق در شش سيگم

افزايش سرعت و  ،نظريات قبلي": را توضيح دهد "انتقال الگوي ذهني"سيگما اخذ شده است كه تالش مي كند 
رعت و كاهش هزينه كاهش هزينه را عامل بهبود كيفيت مي دانستند اما در نظريه جديد، بهبود كيفيت موجب افزايش س

  ".هاي توليد مي گردد
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  .كنيد اره را تيز: اين قانون را مي توان معادل عادت هفتم از كتاب هفت عادت مردمان مؤثر دانست
  . در حال تقالست و مي كوشد با اره درختي را ببردفرض كنيد در جنگل، شخصي را مي بينيد كه 

  چه مي كني؟: داز او مي پرسي
  . مي بيني كه دارم درخت را اره مي كنم: پاسخ مي دهد

  چه مدت است كه اره مي كني؟. خيلي خسته به نظر مي رسي: مي گوييد
  .واقعا كه كار سختي است. بيشتر از پنج ساعت است: مي گويد

با سرعت بيشتري پيش چرا چند دقيقه به خودت فرصت نمي دهي تا اره را تيز كني؟ مطمئنا كارت : مي پرسيد
  . خواهد رفت

  !مگر نمي بيني دارم اره مي كنم. فرصت ندارم اره را تيز كنم: مرد به تأكيد مي گويد
برخي مديران، خودشان : يكي از نشانه هاي نگرش فوق، ادعاي نداشتن وقت كافي براي آموزش زيردستان است

وقتي سؤال كنيد كه چرا از كارمندان خود كمك نمي . كار اضافه مي آورند اما زيردستان آنها وقت اضافه دارند
جواب . و اگر سؤال كنيد چرا آنها را آموزش نمي دهيد. گيريد، جواب مي دهند كه توانايي انجام آنها را ندارند

خواهند داد كه وقت كافي براي اين كار ندارم يا اينكه اگر خودم انجام دهم، زمان كمتري نسبت به راهنمايي و 
  . بر كارمندان نياز خواهم داشت نظارت

  
  شهود سيستمهاي اجتماعي ناممقاومت در برابر سياستها، پيامدهاي ناخواسته و رفتار  .3.6

اثرات  ،خط مشي ها. آنرا بدتر مي كند ،تالش براي حل يك مشكل در يك سيستم اجتماعي ،در بسياري از موارد
عكس العمل ديگران مي شود كه مي خواهند  تصميمات ما موجب. جانبي پيش بيني نشده ايجاد مي كنند

مي  "رفتار غيرشهودي سيستمهاي اجتماعي"فارستر اين پديده ها را . برگردانند ،توازني را كه ما بر هم زده ايم
پاسخ : منجر به مقاومت در برابر سياستها مي شود ،هاي پيش بيني نشده)  dynamics( اين پويايي . نامد

  . تأخير، تضعيف يا شكست مواجه مي كند مداخله ها را با ،سيستم
  

را مورد  1960نرخ تولد در كشور روماني در اواخر دهه آن  مثالي دارد كه در ،جان استرمن در كتاب معروف خود
 1000تولد براي هر  15در سطح پاييني در حدود ) نفر 1000در هر سال براي هر (نرخ تولد . توجه قرار مي دهد

نرخ پايين تولد به عنوان مشكل بزرگي از سوي  ،وناگوني از قبيل غرور ملي و هويت قوميبه داليل گ. نفر بود
اين رژيم به سمت طراحي سياستهاي تحميلي براي تحريك نرخ . دولت نيكوال چائوشسكو مورد توجه قرار گرفت
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مه هاي تبليغاتي در غيرقانوني شد ؛ برنا ،واردات وسايل جلوگيري از بارداري. تولد و رشد جمعيت گرايش يافت
 ،داشتن فرزند زياد را به عنوان وظيفه وطن پرستانه اشاعه مي داد ؛ و در اين ميان ،تمجيد از خانواده هاي بزرگ

سقط جنين كه به طور آزادانه از سال . عامل محرك به شمار مي رفت ،ماليات كم براي خانواده هاي بزرگ
 .ممنوع گرديد 1966در اكتبر  ،در دسترس بودبراي متقاضيان   ،مراقبت بهداشت دولتي سيستم از طريق 1957

تولد  40حدود به نتيجه اين سياستها به سرعت و برجسته خود را نشان داد؛ بدين صورت كه نرخ تولد به سرعت 
اين  .برابري كرد ،نفر در هر سال افزايش يافت و با كشورهايي كه سريعترين رشد را داشتند 1000به ازاي هر 

ولي ظرف ماههاي بعد نرخ زاد و ولد رو به كاهش  ،ي دست يافتمؤثرست ظاهرا به موفقيت هاي محسوس و سيا
نفر  1000تولد به ازاي هر  20ميزان زاد و ولد به زير  ،سال بعد از اجراي سياست 4فقط  ،1970اواخر  .گذاشت

اگر چه اين سياست به صورت  .بودقبل از مداخله و اعمال سياست  نرخهاسطح نزديك به كاهش يافت كه 
تولد به ازاي هر  16به  1989اما ميزان زاد و ولد همچنان در سير نزولي بود و در سال  ،تحميلي ادامه داشت

در اينجا  .كه تقريبا معادل همان نرخ تولدي است كه رژيم را به سياست تحميلي سوق داده بود نفر رسيد 1000
  ."چه اتفاقي افتاد؟"بايد پرسيد كه 

مردم روماني به روش هايي در . پاسخ دادبه مداخله  ،از طريق روشهايي كه رژيم پيش بيني نمي كردسيستم 
از جمله قرص   .روش هاي گوناگون كنترل زاد و ولد را اجرا نمودندآنها  .جهت مقابله با اين سياست دست يافتند

زنان بيچاره  .اچاق از ديگر كشورها وارد كردندهاي ضدبارداري و ساير وسايل جلوگيري از بارداري را به صورت ق
بيشتر اين روش ها ناجور و . به دنبال روش هاي زيرزميني براي سقط جنين رفتند و چنين روش هايي را يافتند

تا  1965غيربهداشتي بود و منجر به سه برابر شدن ميزان مرگ و ميرها به علت مسائل ناشي از سقط جنين از 
و نرخ  افزايش يافت %300از  بيش 1967و  1966اينكه شمار مرگ نوزادان بين سالهاي بدتر  .گرديد 1967

  . بود مؤثرغيركامال  ،آن اين سياست تقريبا بالفاصله بعد از اجراي ،در نتيجه. باال رفت% 20مرگ و مير كودكان 
ر بين فقيرترين مردم روماني د. خاتمه نيافت ،به شكست سياست جمعيتي ،پيامدهاي پيش بيني نشدهاما 

. نمي توانستند از عهده مخارج خانواده هاي بزرگ برآيند اخانواده هاي كوچكي داشتند زير ،كشورهاي اروپا
مجبور بودند با خانواده هاي بزرگشان در  خيلي هامراقبت از بچه براي بعضي از خانواده ها مقدور نبود و 

 .سيار سخت بود و درآمدها در سطح پاييني قرار داشتنديافتن شغل ب .آپارتمانهاي كوچك و شلوغ زندگي كنند
. را به پرورشگاه يتيمان سپردندآنها  ،كه نمي توانستند بچه هاي خود را تحت حمايت قرار دهند اد زياديراف

بلكه منجر به رنجش و خشم شديد مردم در برابر  ،سياست حكومت مانع كنترل باروري توسط مردم روماني نشد
وقتي كه ديوار برلين فرو ريخت و رژيم هاي خودكامه  1989در سال . اخله جويانه رژيم گرديدسياست هاي مد

چائوشسكوي . بود قهرآميز ،انقالب مخملي ،آن روماني تنها كشوري بود كه در ،گرديدند سرنگوناروپاي شرقي 
كه اين صحنه ها از  در حاليآنها  اعدام گرديدند و بدن هاي خونين ،منفور و همسرش توسط جوخه هاي مرگ

 ،قانون ممنوعيت سقط جنين. در حياط كاخ رياست جمهوري رها شده بود ،تلويزيون ملي پخش مي شد
در اواسط . باز هم كمتر شد ،زاد و ولدكم ميزان . نخستين قانوني بود كه توسط حكومت جديد منسوخ گرديد

  .در حال كاهش بود ،ميرهاجمعيت روماني به دليل كمتر شدن تولدها از مرگ و  ،1990دهه 
 ،طي سالهاي اجراي سياست افزايش جمعيت .كودكان روماني بزرگترين قربانيان سياست افزايش جمعيت بودند

و نه ( آنها  اين كودكان بدون توجه به نيازهاي اساسي .قرار گرفتندپرورشگاهها هزاران كودك تحت مراقبت 
مواد غذايي  .مثل حيوانات در قفس نگهداري مي شدند ،)هستيم ن آ نياز داريم و سزاوارآن  عشق كه همه ما به

از آنجايي كه سرنگ ها مكررا مورد . امري عادي بود ،به قدري كمياب بود كه تزريق خون به عنوان مكمل غذايي
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اثرهاي جانبي سياست . بيماري همه گير ايدز به سرعت در بين كودكان شيوع يافت ،استفاده قرار مي گرفت
تمامي ملت انداخت كه طي چندين  سعادتچنان سايه شومي بر بهداشت و  ،خورده افزايش جمعيتشكست 

  .نسل ادامه يافت
نشان داد وقتي عرضه )  1976مربوط به سال (نتايج يك تحقيق منتشر شده در آمريكا : ايكاف مثال ديگري دارد

وئين كاهش يابد احتمال دارد شما قرباني وقتي عرضه هر. هروئين كم مي شود تعداد جنايت ها افزايش مي يابد
بيشتر مردم فكر مي كنند اگر مبارزه با هروئين افزايش يابد . يك دزدي يا جيب بري توسط يك فرد معتاد باشيد

در يك (افزايش يابد  $9به  $7اگر قيمت واحد هروئين از : ولي تحقيقات نشان داد  .خيابانها امن تر مي شوند, 
مورد در ماه بوده اند به  11000كه با نرخ )  revenue-raising crime( ط با افزايش درآمد جنايات مرتب) ماه

عرضه هروئين كم , در كوتاه مدت اگر مبارزه با قاچاقچيان افزايش يابد  .مورد در ماه افزايش مي يابند 12000
هت رفع نياز معتادان مي گردد مي شود كه اين باعث افزايش قيمت هروئين و در نتيجه افزايش پول مورد نياز ج

  .كه اين نيز به معني افزايش جنايات مذكور است
  

 event-oriented(جهان بيني رويدادگرا . تمركز بر رويدادها يكي از علل مقاومت در برابر سياستها است
worldview ( رويكرد رويدادگرا اتخاذ منجر به)event-oriented approach (ئل مي شوداحل مس در .

  .چگونگي تالش ما براي حل مسائل در اغلب موارد را  نشان مي دهد ،كل زيرش

  
 ،مان از وضعيت فعلي فاصله بين وضعيت مطلوب و درك. ما وضعيت را بررسي و آنرا با اهدافمان مقايسه مي كنيم

اما  ،ميليون دالر 80 ،شما در فصل گذشتهبه عنوان مثال فرض كنيد فروش شركت  .مسئله ما را تعريف مي كند
كمتر از سطح مطلوب بوده % 20مسئله اين است كه ميزان فروش . ميليون دالر بوده است 100هدف فروش شما 

ممكن است قيمت ها را كاهش دهيد . گزينه هاي مختلفي را براي حل مسئله در نظر مي گيريد ،پس از آن. است
معاونت فروش را با شخص پرتكاپويي جايگزين كنيد يا اقدامات  ،ار افزايش يابدتا تقاضا تحريك شده و سهم باز

بهترين گزينه اي كه مي دانيد را انتخاب و اجرا مي كنيد و منجر به يك نتيجه بهتر مي . ديگري انجام دهيد
  . ئله حل شدمس: ممكن است با افزايش فروش مواجه شويد ). يا حداقل شما اميدواريد كه اينگونه باشد(گردد 

رقبا قيمت ها را  ،وقتي فروش شما افزايش مي يابد: سيستم در برابر راه حل شما عكس العمل نشان مي دهد
ما همچون استاد . راه حل ديروز تبديل به مسئله امروز مي شود. كاهش مي دهند و فروش مجدداً افت مي كند

: بازخور وجود دارد. ما درون سيستم قرار داريم. خيمه شب بازي نيستيم كه بر يك سيستم بيروني اثر بگذاريم
ارزيابي ما از مسئله و  ،وضعيت جديد. تعيين كننده وضعيتي هستند كه در آينده با آن مواجهيم ،نتايج اقدامات ما

  )شكل زير را ببينيد(. تصميمات فردايمان را تغيير مي دهد

 اهداف

فعلي وضعيت  

 نتايج تصميم مشكل
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بازخورهاي عمل كننده در سيستم را به طور كامل درك  ،مقومت در برابر سياستها بوجود مي آيد چون ما اغلب
ديگران واكنش نشان مي دهند تا توازن برهم  ،وضعيت سيستم را تغيير مي دهند ،وقتي اقدامات ما .نمي كنيم

  )شكل زير را ببينيد(. اقدامات ما همچنين ممكن است اثرات جانبي ايجاد كنند. خورده را برگردانند

  
در . اما اينگونه نيست. كنيم كه گويا مشخصه اي از واقعيت هستند صحبت مي "جانبيثرات ا"ما اغلب چنان از 

اثرات  ،وقتي ما اقدامي انجام مي دهيم .وجود دارد اتاثر هيچ اثر جانبي وجود ندارد و فقط ،دنياي واقعي
ثرات اصلي يا اثرات مورد نظر مي را ا ،اثراتي كه قبال به آنها فكر كرده ايم يا مفيد بوده اند. متعددي بوجود مي آيد

اثراتي كه با بازخور بوجود آمدند تا سياست ما را خنثي كنند و اثراتي  ،اما اثراتي كه پيش بيني نمي كرديم. ناميم
مشخصه اي از واقعيت  ،اثرات جانبي .را ادعا مي كنيم كه اثرات جانبي هستند ،كه به سيستم آسيب رساندند

  .ز درك محدود و ناقص ما از سيستم هستندنيستند بلكه نشانه اي ا
هميشه  ،بوجود مي آيند زيرا ما اغلب چنان عمل مي كنيم كه گويا علت و معلول ،اثرات جانبي پيش بيني نشده

كسب و  ،در حالي كه در سيستمهاي پيچيده اي نظير مراكز شهري .از نظر زماني و مكاني به هم متصل اند
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 ،به عبارت ديگر. زماني و مكاني بسياري وجود داردلب بين علت و معلول فاصله اغ ،جامعه و اكوسيستم ،كارها
منظور از نشانه  .نشانه هاي بيماري سيستمها و اسباب و علل اين بيماريها به لحاظ زماني و مكاني الزاماً نزديك هم نيستند

 ،مانند اعتياد به دارو. عالئم و شاخص هايي است كه نشان دهنده مسئله و مشكلي در سيستم هستند ،ها
  .كم شدن سفارش و سود دهي ،گرسنگي كودكان ،بيكاري

آن زيرساختي در سيستم است كه بيشترين سهم و مسئوليت را در پيدايش نشانه ها و عالئم يا به  ،اسباب و علل
تغييرات  ،مي توان از طريق آن ،عبارت ديگر مشكل و مسئله سيستم به عهده دارد و اگر شناخته و ادراك شود

  .بنيادي و پيشرفت واقعي در سيستم را بوجود آورد
 ،بر سلسله صفويه و اثرات آن اقدامات شاه عباس صفويتحليلي از خالصه اي به عنوان مثالي ديگر از نكات فوق، 

اينكه خواننده محترم با فضاي ايران آن روز و اصطالحات  براي. ارائه مي گردد "ايران عصر صفوي"كتاب  از
  :يخي آشنايي يابد، روند ظهور و تثبيت سلسله صفويه نيز به صورت گذرا بيان شده استتار

در تاريخ ايران پس از اسالم، ظهور سلسله صفويه نقطه عطفي است مهم؛ پس از قرن ها فرمانروايي بيگانه، ايران 
امپراتوري عثماني بر مي  دوباره به كشوري قدرتمند و مستقل در شرق اسالمي بدل مي شود، به رقابتي نزديك با

ظهور و قدرت يابي صفويه در ايران، . را بر ممالك اسالمي رد مي كندخيزد، و داعيه سروري و خالفت عثمانيان 
 650حاصل سالها تالش تشكيالت صفويه بود كه يكي از نقاط عطف آن، تولد شيخ صفي الدين اردبيلي در سال 

، به سالگي 12در  هجري 907لدين، شاه اسماعيل در سال نسل پس از شيخ صفي ا شش. است قمري هجري
حيدر و جنيد،  پدر و جدش،سر نهاد كه برادرش علي و عنوان اولين پادشاه سلسله صفويه، در تبريز تاج بر 

حيدر، كاله مخصوص قرمزرنگي را كه دوازده ترك به مناسبت دوازده . ه بودندجانشان را در اين راه از دست داد
از آن پس اين كاله، عالمت مشخصه دودمان صفوي گشت و سبب . داشت، براي پيروان خود ابداع كردامام شيعه 

اين نام كه عثمانيان از روي تحقير به . شد كه عثمانيان به منظور استهزاء به آنان لقب قزلباش يا سرخ سر بدهند
دقيق، نام قزلباش تنها به قبايل در مفهوم . كار مي بردند، از سوي صفويه همچون نشان افتخار پذيرفته شد

تركمني اطالق مي شد كه ساكن آناتولي شرقي، شمال سوريه و ارتفاعات ارمنستان بودند و دعوي صفويه را 
براي ، فدايي مشايخ صفويه بودند و )قزلباش ها(افراد قبايل تركمن. مريد مشايخ صفويه در اردبيل شدند ،پذيرفته

خود را در كسب مقام هاي حكومتي ، از ظهور سلسله صفويهبنابراين، پس . دموفقيت آنها تالش بسياري كردن
   .مي دانستندمقدم بر ديگران 

يا به طور صحيح تر تركمن (در جامعه صفويه و نيروهاي ايلياتي ترك  )يا ايراني( خصومت بين عناصر تاجيك
موارد از خارج مرزهاي ايران آمده  كه مسئول عمده به قدرت رساندن صفويه بودند و در بسياري ))قزلباش ها(

غيرترك "در نظر قزلباش ها، تاجيك ها يا  .يكي از پيچيدگي هايي بود كه شاهان صفويه با آن مواجه بودندبودند، 
تنها به كار رسيدگي به حسابها و امور  ، معموالً)عبارت تحقيرآميزي كه در مورد ايرانيان به كار مي بردند( "ها

پس از به سلطنت رسيدن شاه اسماعيل، قزلباش ها . بودند "مردان شمشير"قزلباش ها  .اداري مي خوردند
اما چند سال بعد، اسماعيل از قدرت امراي . خواستار تصدي مقامات اصلي دولتي شدند و آنرا به دست آوردند

با وجود . ني دادت سلطنت نشانده بودند، بيمناك شد و مقام مهم وكالت را به يك ايراقزلباش كه او را بر تخ
. شاه اسماعيل ترجيح داد اين سياست را ادامه دهدبرخورد بين ترك ها و ايرانيان بر سر باالترين مقام دولتي، 

لكن قزلباش ها نمي توانستند خود را با اين نظريه كه قدرتمندترين مقام دولتي در دست يك تاجيك باشد، وفق 
پس از . نيز ابايي نداشتند آنهاي اين مقام، از دست يازيدن به قتل از صحنه راندن ايرانيان متصددهند و براي 

شكست صفويه در چالدران، اعتقاد قزلباش به رهبرشان به عنوان موجودي الهي يا نيمه الهي كه شكست ناپذير 
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با مريدي كنار كشيدند و براي سلطه بر كشور به رقابت -قزلباش ها خود را از رابطه مرشد. كمرنگ شداست، 
  . پرداختنديكديگر 

از اين وضع قزلباشها . طهماسب در ده سالگي به جاي پدر بر تخت نشست ،930پس از مرگ اسماعيل در سال 
شاه طهماسب چند . استفاده نموده و زمام دولت را به دست گرفتند و براي يك دهه قدرت شاه را تصاحب كردند

شاه طهماسب . هميشه حقوق سلطنتي او را غصب كنند سال بعد نشان داد كه اجازه نمي دهد قزلباش ها براي
در طول اين لشكركشي ها، اسيران گرجي، چركس و ارمني بسياري گرفته شد كه . چهار لشكركشي به قفقاز كرد

تغيير عميقي در طبيعت جامعه صفوي پديد آورد و تأثيرات  ،ورود اين گروه نژادي جديد. به ايران آورده شدند
قبل از ورود اين عناصر جديد، مبارزه اي بين ايرانيان و ترك ها . نظامي و سياسي كشور نهاد عميقي بر نهادهاي

در اواخر سلطنت طهماسب، قزلباش ها . براي به دست آوردن قدرت و كنترل مقامات عمده دولتي در جريان بود
هاي نژادي جديد مورد دريافتند كه موقعيت ممتازشان به عنوان طبقه برگزيده نظامي از سوي اعضاي گروه 

به عالوه ورود زنان گرجي و چركس به حرم سلطنتي، كه به دليل زيبايي مورد توجه . تهديد واقع شده است
  . جديدي از مبارزات در داخل خاندان سلطنتي شد بودند، موجب تسريع نوع كامالً

ل قزلباش بر سر اداره كشور مسئله جانشيني طهماسب، موجب رقابت قباي. بيمار شد 981طهماسب در سال  شاه
متوجه موقعيت ) گرجي ها، چركس ها و ارامنه(و نيز بر طرف نمودن تهديدي گرديد كه از سوي نيروي سوم 

كه بينايي ضعيفي (محمد خدابنده : از نه پسر طهماسب، تنها دو نفر مادران تركمن داشتند. ممتازشان شده بود
در زندان به علت سوء ظن شاه در مورد توطئه براندازي، كه ( عيلو اسما) كور محسوب مي شد داشت و تقريباً

. او را بر تخت نشاندنداسماعيل برخاستند و سرانجام اكثر تركمن ها به حمايت از شاهزاده تركمن يعني . )بود
. بنابراين قزلباش ها، محمد خدابنده را بر تخت نشاندند. اسماعيل يك سال بعد توسط قزلباش ها كشته شد

مهدعليا كنترل كامل امور كشور را در . حمزه ميرزا و عباس: مد خدابنده دو پسر از همسرش مهدعليا داشتمح
مهد عليا دشمن منافع . دست داشت و مصمم بود پسر محبوبش حمزه ميرزا را به جانشيني شوهرش برساند

دشمني ميان . شور انجام دادقزلباش ها بود و هر كاري كه مي توانست براي تقويت نقش تاجيك ها در اداره ك
ناتواني شاه و حمزه ميرزا، رقابت هاي . ران قزلباش به سرعت اوج مي گرفت و سرانجام او را خفه كردندملكه و س

، سران قزلباش 995سرانجام پس از كشته شدن حمزه ميرزا در سال . د ميان قبايل قزلباش را برانگيختشدي
  . تسليم كردعباس تاج و تخت پادشاهي را به پسرش  ،مدشاهكودتايي به راه انداختند و سلطان مح

سه اقدام مهم انجام داد كه موجب تثبيت و اقتدار ) كه صفويه را به اوج شكوفايي خود رساند(شاه عباس صفوي 
  :موجب انحطاط صفويه نيز گرديدنداين اقدامات، !! اما اثرات جانبي شدندحكومت او 

  
  )گرجيان، چركس ها و ارامنه(روي سوم از ني تشكيل ارتش دائمي )الف

حوادث سالهايي كه طي آن شخصيت عباس، شكل گرفته بود، او را نسبت به سران قزلباش سخت بي اعتماد كرده 
. در رقابت بين دو قبيله قزلباش در خراسان، عباس آلتي بي اراده بود و چند بار بين آنها دست به دست شد. بود

ابستگي به مردان شمشير، راه حل را در نيروي سومي جست كه شاه طهماسب در شاه عباس براي رهايي از و
كشور به وجود آورده بود؛ اينها غالمان شاه خوانده مي شدند و بعد از پذيرش اسالم، براي خدمت در سپاه يا 

د آورد عباس با ايجاد هنگ هاي جديد غالمان، ارتشي به وجو. بخش هايي از بيوتات سلطنتي، تربيت مي شدند
مي توانست با كوچكترين اشاره وارد عمل شود و مهمتر از همه به هيچكس جز  ؛كه هميشه در دسترس بود
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وجود اين ارتش دائمي، عباس را قادر كرد كه به محض كوچكترين نشانه هاي تمرد . شخص شاه وفاداري نداشت
  . از سوي قزلباش ها، با بيرحمي وارد عمل شود

در غايت امر به تضعيف قدرت نظامي كل عاجل تحديد قدرت قزلباش ها را حل كرد اما ايجاد ارتش دائمي، مش
زيرا آنها فاقد آن شور مقاومت ناپذير جنگندگي بودند كه مبتني بر روحيه جمعي قوي قبيله اي كشور انجاميد 

ميز يني آتحسين اكراه اورميانه بدل ساخته بود كه همان روحيه اي كه قزلباش ها را به تنها سپاهياني در خ. بود
  . چري هاي عثماني را برانگيخته بود

  
  به امالك خاصهممالك تبديل تغيير شيوه اداره واليات با  )ب

قبل از شاه عباس اول، . پس از ايجاد يك ارتش دائمي، عباس با مشكل پرداخت مواجب افراد اين ارتش روبرو شد
حكومت واليات مختلف تيول به . رس را تشكيل مي دادندسپاهيان قزلباش تقريبا بخش اعظم نيروهاي در دست

حاكم هر واليت مجاز بود بخش اعظم عايدات آن واليت را مصرف كند با اين . سران قزلباش اختصاص مي يافت
ترتيب  نوالياتي كه به اي. شرط كه تعداد معيني سپاهي نگهداري و در موقع لزوم به دستور شاه، اعزام دارد

ودند، ممالك خوانده مي شدند؛ تنها بخش كوچكي از عايدات چنين والياتي، آن هم اغلب به سازمان يافته ب
بنابراين ميزان نقدينگي خزانه سلطنتي كم بود و منبع درآمد . به شاه پرداخت مي شدصورت هدايا و ديون، 

منبع درآمد عمده  امالك خاصه. نفره به شمار نمي رفت 40000پرداخت مواجب يك ارتش تقريباً مناسبي براي 
راه حلي كه شاه عباس براي . شاه بود و عايدات اين امالك توسط مباشرين و پيشكاران شاه جمع آوري مي شد

امالك خاصه بوسيله يك مميز يا ناظر شاه اداره مي . اين مشكل پيش گرفت، تبديل ممالك به امالك خاصه بود
بدين سان اين سياست در عين حال كه تعداد حكام . شدندشد و اين مقامات اغلب از ميان غالمان انتخاب مي 

هر يك در حوزه حكومتشان سلطاني محسوب مي شدند كاهش داد، بر اعتبار  قدرتمند قزلباش در واليات كه
ين سياست براي عباس دو برابر شد و در كوتاه مدت مشكالتش را حل به اين ترتيب جذابيت ا. غالمان نيز افزود
نخست آنكه در رويه سابق مبني بر وجود حكام قزلباش در . مدت ايرادهاي جدي بر آن وارد بودكرد اما در دراز

از سوي ديگر در واليات خاصه، ناظر شاه تنها يك . واليات، منافع شخصي حكام، منافي ارعاب و تعدي بود
از آنجا دلبستگي داشت و آن اينكه با تحويل مبلغي هر چه بيشتر از ماليات ارزيابي شده، شغل خود را حفظ كند؛ 

كه او هيچ منافعي در آن واليت نداشت، اهميتي نمي داد كه فشار مالياتي موجب تنزل سطح زندگي آن واليت 
امير قزلباشي كه يك واليت به . ين سياست در درازمدت موجب تضعيف كشور از نقطه نظر نظامي شدثانياً ا. شود

عنوان تيول به وي اختصاص داده مي شد، احتماالً داراي منافع بيشتري در دفاع از آن واليت بود تا يك مأمور 
باش در مواقع بحراني مجدداً اين واقعيت كه حكام قزل. كه هيچ تعهد درازمدتي در منطقه نداشتمنصوب دولت 

  . منصوب مي شدند، خود اعتراف به اين است كه آنان بهتر مي توانستند از اين واليات دفاع كنند
  
  عدم انتصاب شاهزادگان خاندان سلطنتي به حكومت واليات و ماندن آنها در محدوده حرم )ج

ندان سلطنتي به حكومت واليات مختلف، شاه عباس در ابتدا روش سنتي صفويان را در انتصاب شاهزادگان خا
اين امير قزلباش تا زماني كه شاهزاده صغير بود، حاكم بالفعل آن . تحت سرپرستي يك امير قزلباش ادامه داد

در چنين نظامي، . همچنين به عنوان قيم و معلم شاهزاده، مسئول تربيت جسمي و روحي او بودواليت و 
براي پرورش . كاملي در زمينه فنون اداري و هنر كشورداري مي ديدند شاهزادگان خاندان سلطنتي تعليمات

برنامه اي مشتمل بر آموزش هايي در زمينه سرگرمي هاي مردانه نظير تيراندازي، اسب سواري و جسمي نيز 
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شورش يكي از پسران عباس موجب شد او اين سياست سنتي را ترك . شمشيرزني برايشان ترتيب داده مي شد
در محدوده حرم بمانند، جايي كه تنها  تور دهد كه از آن پس، شاهزادگان خاندان سلطنتي بايد كامالًكند و دس

آنان از هرگونه دسترسي به جهان خارج محروم شده و طرح دوستي . همدمشان خواجگان دربار و زنان حرم بودند
مه پسرانش را كشت يا كور كرد و بر اثر سوء ظن ها و توطئه ها، شاه عباس ه. با آنان خطر مرگ در پي داشت

ساختن شاهزادگان  دسياست او مبني بر محدو. پس از مرگش پسري كه قادر باشد جانشين او شود، نداشت
به عالوه نظارت . خاندان سلطنتي در حرم، موجب انحطاط دودمان صفوي و يكي از علل عمده سقوط آن شد

؛ چرا كه وذ ناحق و رويهمرفته زيانبار آنان در امور سياسي شدخواجگان دربار و زنان حرم بر شاهزادگان موجب نف
مادران شاهزادگان با كمك و شركت مقامات دربار به توطئه چيني بي پاياني براي تثبيت جانشيني فرزند خود به 

                                                                                                                              . مقام سلطنت مي پرداختند
 

  تفكر تركيبي .3.7
 بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانهآن  ويژگيهاي مهم يك سيستم از تعامل بين اجزاء ،طبق تفكر سيستمي

بنابراين سيستم، يك  .ز دست مي دهدويژگيهاي مهم خود را ا ،بنابراين وقتي سيستم را تجزيه مي كنيم .آنها
آن  رفتار اجزاء ،در عصر ماشين، وقتي چيزي بخوبي كار نمي كرد .كل است كه با تحليل قابل درك نيست

   .بررسي مي شد تا راه ايجاد بهبودي پيدا شود
تركيب  .يژگيهاي سيستم ضروري استوبا توجه به نكته فوق، روشي غير از تحليل براي درك رفتار و 

)Synthesis (تحليل و  ،در واقع .نقص فوق را جبران نموده و براي تفكر سيستمي، يك موضوع كليدي است
   .مكمل هم هستند ،تركيب

  :گام تفكر تركيبي  3
را  ،ابتدا سيستم كلي كه دربرگيرنده موضوع فوق است ،وقتي مي خواهيد موضوعي را بررسي كنيد .1

آن  بخشي از ،را شناسايي كنيد كه موضوع فوق (whole)يك كليت  ،به عبارت ديگر .مشخص نماييد
 ،آن سيستم در برگيرنده ،)به عنوان موضوع( "دانشگاه"هنگام تفكر در مورد يك  ،به عنوان مثال .است

  .در نظر گرفته شود "نظام آموزشي"يا  "نظام آموزش عالي"ممكن است 
 .رفتار و ويژگي هاي سيستم كلي را بررسي نماييد .2
آن  (functions)يا كاركردهاي  (roles)ا ويژگي هاي موضوع مورد مطالعه را با توجه به نقشها رفتار ي .3

  .در سيستم كلي توضيح دهيد
در تفكر تحليلي، چيزي كه مي خواهيم  .توصيه مي شود كه تركيب قبل از تحليل انجام گيرد ،در تفكر سيستمي

چيزي كه مي خواهيم بررسي كنيم، بعنوان يك  ،كيبولي در تر .بعنوان يك كل تجزيه مي شود ،بررسي كنيم
حوزه مورد توجه محقق را تقليل و دومي آنرا گسترش مي  ،اولي .بررسي مي گردد ،جزء از كلي كه آنرا دربرگرفته

  .دهد
مثالً از  .و رسيدن به عناصرش مي كندآن  تفكر تحليلي براي تشريح دانشگاه شروع به تجزيه ،به عنوان مثال

سپس عناصر را  .مي رسد.. .به دانشجو، هيئت علمي و موضوعات درسي و ،به دپارتمان ،به دانشكده دانشگاه
  .دانشكده و دانشگاه تركيب مي كند ،را جهت رسيدن به تعريف دپارتمانآنها  تعريف و

تعيين  .تحليل روي ساختار موضوع متمركز مي شود .هم تركيب و هم تحليل الزم است ،براي مواجه با واقعيتها
بنابراين تحليل، . تركيب بركاركرد متمركز مي شود. مي كند سيستمها چگونه كار مي كنند
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درك از كل به (را افزايش مي دهد   (understanding)درك ،ايجاد مي كند و تركيب (knowledge)دانش
نگاه مي آنها  يرون بهتحليل به درون چيزها مي نگرد ولي تركيب از ب  .)جزء جريان دارد و دانش از جزء به كل

   .افزايش مي يابدآن  درك ما از ،در تفكر سيستمي اعتقاد براين است كه با بسط سيستم مورد بررسي .كند
به تعامل  ،عالوه برآن ،ولي تفكر سيستمي .به تعامل بين اجزاء درون سيستم توجه مي شد ،در عصر ماشين

   .بين اجزاء سيستم توجه مي نمايد) Functional interaction(سيستم با محيط و نيز به تعامل كاركردي 
  :مفهوم فوق را اينگونه توضيح مي دهد  ،)Churchman(چرچمن 

 .شناسايي نموده و تعريف مي كنندآن  معموالً سيستم را با توجه به اجزاء تشكيل دهنده ،در نگرش تحليلي 
اتومبيل وسيله اي است كه  "ب مي شنويد بعنوان مثال اگر از يك فرد عادي بپرسيد اتومبيل چيست ؟ جوا

اگر از او بپرسيد اتومبيل سه چرخه هم وجود دارد؟  "چهار چرخ دارد و به كمك يك موتور حركت مي كند 
ولي در روش  .تفكر مكانيكي به مواد تشكيل دهنده سيستم توجه دارد .اساس تعريف او به هم مي ريزد

يعني  .كه سيستم چه مي كند تا اينكه از چه ساخته شده استتوجه بيشتر به اين نكته است  ،سيستمها
  .ابتدا مأموريت و چگونگي ارتباط و كنترل سيستم و ضوابط رفتاري آنرا شناسايي مي كند

اتومبيل وسيله نقليه ايست براي انتقال تعداد معيني : تعريف اتومبيل چنين خواهد بود  ،طبق ديدگاه فوق
ابتدا يك كل كه اتومبيل جزئي (  .ي ديگر با توجه به زمان و هزينه تعيين شدهمسافر از يك نقطه به نقطه ا

  . )است مد نظر قرار مي گيردآن  از
 :اشاره اي عميق به فلسفه اصلي سيستم ها دارد ) كه موالنا آنرا بصورت نظم درآورده( "فيل و كوران  "داستان 

كردن چند مرد كور به فيلي برخوردند و سعي داشتند با لمس 
ولي چون هريك در نقطه معيني از  .بدن فيل آنرا بشناسند
عقايد متفاوتي درباره اين موجود جديد  ،بدن فيل قرار داشتند

  ........پيدا كردند و بحث جالبي ميانشان درگرفت
در اشاره  (Churchman)بحث درباره سرنوشت كوران در بسياري از كتب منطق نيز آمده است ولي چرچمن 

نكته مهم و قابل توجه را سرنوشت كوران نمي بيند بلكه توجه او به رل جالبي است كه  ،داستان فوقاي به 
توانايي ديدن . "توان ديدن فيل و نظاره به رفتار احمقانه كوران"يعني  .گوينده داستان براي خود قائل شده است

قعيت جالبي باشد و اين امتياز و كوشش مي تواند مو ،كل در مقابل كسانيكه فقط جزئي از اين كل را مي بينند
   .اصل ادعايي است كه رويكرد سيستمي در برخورد با مسائل براي خود قائل است ،براي ديدن كل

البته كل نگري به اين معنا نيست كه اين نگرش مي تواند تمامي مسائل سازمان را حل كند و براي اداره و 
ائل مبتال به سازمان را بايد با تجزيه و تحليل عمليات اصلي مربوط بسياري از مس. رهبري سازمان كفايت مي كند

اما حوزه ديگري از مسائل وجود دارد كه نياز به كل نگري  .به آن مسئله و تعامل بين عمليات مشابه حل نمود
مدنظر در اين حوزه است كه بايد كليه نيروهاي عمل كننده بر سيستم را در نظر گرفت و پويايي آنها را . دارد

معموال . طراحي ساختارهاي آن است ،عاملي كه غالباً باعث دشواري كل نگري در يك سازمان مي شود. قرار داد
بديهي . قسمت هاي مختلف با مرزهاي كامال مشخص و وظايف معين در كنار يكديگر قرار مي گيرند ،در سازمانها

  .عنداعضاي سازمان تنها از وظايف خود مطل ،است در چنين شرايطي
مشكل بعدي آن است كه ما به قدري در مسائل خود غوطه ور هستيم و آنقدر درگير جزئيات مي باشيم كه نمي 

شخصي از  ،دقيقا به همين دليل است كه. توانيم از باال به آنها نگاه كنيم و روابط اصلي بين پديده ها را دريابيم
  .بيرون مي تواند اين روابط را تشخيص دهد
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اما . مشكالت نيز به اجزاي خود تقسيم مي شدند. لي در برخورد با مشكالت نيز به كار رفته استرويكرد تحلي
  . رويكرد تركيبي مستلزم نگاه گسترده تر به مشكل و در نظر گرفتن سيستم حاوي آن است

  
   آن عملكرداهميت چگونگي تعامل بين اجزاء سيستم در  .3.8

م را بطور جداگانه به گونه اي بسازيم كه به كاراترين حد اين يك اصل سيستمي است كه اگر هر جزء سيست
عمل نخواهد ) Effective(به مؤثرترين حد ممكن  ،سيستم بعنوان يك كل ،عمل كند) Efficient(ممكن 

شده و هماهنگ با هم بطور  Fitاجزاء سيستم را بايد بگونه اي طراحي كرد كه با يكديگر  ،به عبارت ديگر .كرد
  .مل كنندو كارا ع مؤثر

براي هر يك از اجزاء مورد نياز ماشين، ) انواع مدلها و مارك ها ( اگر از بين خودروهاي سواري موجود  : 1مثال 
آيا ماشيني كه بدست  ،جزء در بين كل ماشين ها را انتخاب و سپس اين بهترين ها را مونتاژ كنيمآن  بهترين
 .هم نمي رسيم ،تي به يك اتومبيل كه بتواند حركت كندح! بهترين ماشين ممكن است ؟ البته خير  ،مي آيد

عملكرد يك سيستم  .با هم خوب كار نمي كنند ،نمي شوند و حتي اگر فيت شوند Fitزيرا اجزاء انتخابي با هم 
  ).از يكديگر ( آنها  دارد تا به چگونگي عملكرد مستقلآن  بيشتر بستگي به چگونگي تعامل بين اجزاء

ستاره ها را انتخاب و يك  ،براي هر پست بازي ،رسم بر اين است كه از بين تيم هاي موجود ،الدر فوتب : 2مثال 
 ،اينگونه تيم ها  به ندرت .تيم منتخب مي گويندآن  تشكيل و به ،ستاره هستندآن  تيم فوتبال كه همة اعضاي

تعامل بين اجزاء  ،ارت ديگربه عب .زيرا اعضاي تيم با يكديگر هماهنگ نيستند(بهترين تيم موجود مي شوند 
  .)سيستم بدرستي انجام نمي گيرد

بهترين  ،با هم تمرين و بازي كنند)  مثال يك سال( البته ممكن است كسي بگويد اگر اعضاي اين تيمها مدتي  
خيلي غير محتمل است كه همة  ،بهترين تيم شوندآنها  اما اگر! اين درست است  .تيم موجود خواهند شد

  .جزو تيم جديد ستاره ها باشندآن  اعضاي
  

يك مسئله را به چند بخش قابل حل و قابل . مديران اكثراً طبق تفكر تحليلي و مكانيستي عمل مي كنند
اما مي دانيم . مديريت تجزيه نموده سپس براي هريك بهترين حل را پيدا نموده و نتايج را با هم مونتاژ مي كنند

  .بهترين جواب براي سيستم نخواهد بود ،كه مجموع بهترين جواب براي اجزاء
بصورت آن  معموالً فرض مي شود بهترين عملكرد سيستم قابل تقليل به بهترين عملكرد اجزاء ،به عنوان مثال

بنابراين معيارهاي اندازه گيري عملكرد اجزاء بگونه اي تعيين مي شود كه باعث تضاد  .منفرد و جداگانه است
(Conflict)  مي گردداجزاء سيستم.  

يك  ،صورت مي گيردآنها  تقسيم بندي هر سيستم به اجزاء كوچكتر كه بدون توجه به اصل تداخل و وابستگي متقابل
سيستم بوجود مي آورد، بهترين جواب براي هر يك از اين اجزاء، لزوماً با بهترين جواب آن  تضاد فطري بين اجزاء

  .نتيجه تضادي با بهترين جواب براي كل سيستم پيدا مي كند براي جزء ديگر هماهنگي و برابري نمي كند و در
حل آن  يك فعاليت جديد بوجود مي آيد كه وظيفه ،در اثر تقسيم تشكيالت سازماني به چند فعاليت اصلي

اين وظيفه  .تضادهاي بين اين فعاليتها و محافظت منافع كل سيستم در مقابل منافع سيستمهاي فرعي است
روش متداول و كالسيك در تقسيم بندي . است (General Management)ريت عمومي همان مسئوليت مدي
كه هر  .پرسنل ،مالي ،)و بازاريابي( فروش  ،توليد: معموالً چهار فعاليت اصلي بوجود مي آورد  ،تشكيالت سازماني
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متفاوتي ) حدوديتها توقعات و م( كدام از اين فعاليتها خود يك سيستم فرعي است و هر كدام با ضوابط اجرايي 
  .كنترل مي شود كه لزومĤً با هم هماهنگي ندارد

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

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

آنها  توان ازاين تضادها را به منظور كنترل مفيد مي داند و تصور مي نمايد كه مي  ،تئوري كالسيك تشكيالت
ولي متأسفانه هرگز اين تضادها به عنوان عامل كنترل مؤثر نبوده و فقط  .براي سالم كردن تشكيالت استفاده كرد

  .به صورت عامل ترمز كننده بكار رفته است
در عمل معموالً يكي از مديران از ديگران قويتر است يا به عللي به مديرعامل نزديك و اين فرد راه حل سيستم 

بيش از اندازه با  ،سودي كه از اين طريق بدست مي آيد ،در اين صورت .رعي خود را به بقيه تحميل مي كندف
در اكثر مواقع مدير عامل از بين يكي از سه مدير  .از بين مي رود ،ضرري كه قسمتهاي ديگر بايد تحمل كنند

درباره كل سيستم است و مديريت عمومي را فروش و مالي انتخاب مي گردد و فاقد تجربه و اطالعات الزم  ،توليد
مديران بايد  .از نظر گاه رشته خاص خود مي نگرد و ناخودآگاه به صورت مدير يك سيستم فرعي عمل مي كند

  .تعامل اجزاي سازمان را مديريت كنند نه كار آنها را
  

 استآن  ساختار سيستم بوجود آورنده رفتار .3.9
نگرش  ".نتايج يكساني از خود بروز مي دهند ،تم ثابت قرار مي گيرندزماني كه در يك سيس ،افراد مختلف "

سيستميك به ما مي گويد كه براي فهميدن مشكالت اساسي الزم است كه به مسائلي فراتر از اشتباهات فردي و 
م كه اعمال بايد به عمق ساختاري پي بري. بايد از وقايع و شخصيتها فراتر برويم. يا بخت و اقبال نامساعد بپردازيم

در )  Donella Meadows( دانال ميدوز . افراد و شرايط را به گونه اي شكل مي دهد كه رويكردي اتفاق مي افتد
است كه پي بريم چگونه سيستم خود بوجود آورنده رفتار خود آن  نگرش ژرف و متفاوت ": اين باره مي گويد

  ".است
در . از متفكرين سيستميك نسل قبل به چشم مي خوردمتجاوز از يكصد سال پيش اين مطلب در بيان يكي 

لئو تولستوي داستان خود را درباره ناپلئون و تزار روسيه رها كرده و به بيان علت  ،ميانه راه كتاب جنگ و صلح
   .ناتواني مورخين در توضيح مسائل مي پردازد

مردم . در اروپا مشاهده مي شود منظره حركت خارق العاده ميليونها نفر ،در پانزده سال اول قرن نوزدهم
چپاول مي و مي شتافتند و دست به غارت آن  اشتغاالت عادي خود را رها كرده از يك طرف اروپا به سمت ديگر

تمام جريان زندگي براي چند سال دگرگون شد و به صورت . زدند و غالب و مغلوب و كامياب و نوميد مي شدند
  .نخست رو به ازدياد و سپس رو به ضعف مي رفتيك حركت و فعاليت اجباري درآمد كه 

انسان از خود مي پرسد كه علت اين حركت چه بود و طبق كداميك از قوانين انجام گرفت؟ تاريخ نويسان در 
جواب اين سوال براي ما گفتار و كردار چندين نفر را در يكي از عمارات شهر پاريس تشريح مي كنند و بدين 

او سپس مفصال به شرح زندگي ناپلئون و چند نفر از همفكران يا دشمنان . ب مي نهندسخنان و اعمال نام انقال
اين است علت ": داستانها حكايت مي كنند و مي گويند ،برخي از ايشان بر مردم تأثيرمي پردازند و از نفوذ و 

  ".پيدايش اين حركت و قوانين آن
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بلكه صراحتا مي گويد كه اين شيوه توضيح و   ،تناع مي كنداما عقل و شعور انسان نه تنها از قبول اين توضيح ام
زيرا در اين تفسير پديده ضعيفتر به عنوان علت پيدايش پديده قويتر شناخته شده . تعبير و تفسير صحيح نيست

فقط مجموع اين اراده  .است، حال آنكه مجموع اراده هاي بشري هم بوجود آورنده انقالب و هم موجد ناپلئون بود
  .موافقت كردآنها  دو رضا داد و سپس با نابودي و تباهيآن  بود كه به قبول موجوديت ها

است كه اميدي براي دستيابي به دركي  "قوانين تاريخ"تولستوي معتقد است كه تنها از طريق تالش در شناخت 
  .ك ناميده مي شودساختار سيستمي ،تعبير تولستوي است از آنچه امروز "قوانين تاريخ". عميق تر وجود دارد

كه بر روي رفتار مجموعه در طول  ،ساختار سيستميك به معني ارتباطات دروني و كليدي عوامل با يكديگر است
نكته بسيار حائز اهميت اين است كه زماني كه از لفظ ساختار سيستميك صحبت به ميان . زمان اثر مي گذارد

دخيل آن  طبيعت سيستمهايي كه انسانها در. فراد نيستمنظور تنها ساختار خارج از وجود تك تك ا ،مي آيد
اين مطلب بدان معني است . هستيمآن  نيز جزئي از ساختار "ما"چرا كه . ظريف و پيچيده است بسيار ،هستند

چه در اكثر اگر. فعاليت مي كنيم را تغيير دهيمآن  كه ما معموال قدرت الزم را دارا هستيم تا ساختاري كه درون
در حقيقت معموال قادر به دريافتن نحوه عملكرد ساختارها نمي باشيم و  ،ان درك اين قابليت را نداريممواقع تو

  . اغلب احساسمان چنين است كه وادار به انجام عملي شده ايم
دانشجويان در نقش آن  اقدام به تجربه اي نمود كه در ،فيليپ زيمباردونام اسي به نروانشميالدي  1973در سال 

آنچه در ابتدا . ظاهر شدند ،ي و زندانبان در زنداني فرضي كه در زيرزمين دانشگاه استنفورد ايجاد شده بودزندان
كم كم مبدل به  ،آغاز گشته بود "زندانبانان"و رفتاري توام با تكبر در  "زندانيان"به صورت مقاومتي خفيف در 

تا آنجا كه كم كم نگهبانان شروع به . دطغيان و سركشي از يكسو و رفتاري توهين آميز از سوي ديگر ش
پس از . نگران از دست دادن كنترل اوضاع شدند ،نمودند و گردانندگان آزمايش "زندانيان"بدرفتاري شديد با 
گريه هاي غيرقابل كنترل و نشانه هاي  ،آزمايش پيش از زمان مقرر به علت افسردگي شديد ،گذشت شش روز

  .جويان متوقف شدبروز عدم تعادل رواني در دانش
اين مطلب در شكل زير نشان . سطوح مختلفي از تبيين وضعيت وجود خواهد داشت ،در موقعيت هاي پيچيده

اما  ،تمامي سطوح مختلف درست هستند و واقعيت را بيان مي كنند ،از بعضي نقطه نظرات. داده شده است
منجر به اعمال واكنشي  "كاري را انجام داد چه كسي چه"واقعه نگاري . كامال متفاوت استآنها  ثمربخش بودن

امريست بسيار  ،در فرهنگ معاصر بيان وقايع ،همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شده. و منفعالنه خواهد شد
الگوهاي رفتاري ناظر بر روندهاي . متداول و دقيقا به همين علت است كه مديريت انفعالي بسيار شايع است

عملكرد انفعالي كوتاه مدت را از بين مي برد  ،تفسير بر اساس الگوهاي رفتاري. آنهاستبلندمدت و تشخيص آثار 
  . بيان مي كند كه چگونه در بلندمدت ما مي توانيم در مقابل تغيير روندها واكنش نشان دهيم لو حداق
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به مراتب  ،اينكه قوي ترين نوع تفسير استغم رتفسير ساختاري است كه علي  ،سومين سطح تفسير و تبيين

چه چيزي بوجود آورنده "سوال اصلي و اساسي اين است كه  ،در اين تفسير. كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد
   "الگوهاي رفتاري بوده است؟

يس فرانكلين روزولت رئ ،نمونه استثنايي از يك رئيس دولت كه اين تفسير را مورد استفاده قرار داده است
ميالدي در توضيح علت تعطيل چهار روزه  1933مارس  12او در نطق راديويي خود در . جمهور آمريكاست

زمان بحراني روزولت به آرامي توضيح داد كه از نظر آن  در. از اين نوع تفسير بهره جست ،سيستم بانكي آمريكا
كته روشن را مورد تاكيد قرار دهم كه اجازه دهيد كه اين ن". سيستم بانكي چگونه فعاليت مي كتد ،ساختاري

. بانك آنرا در گاوصندوق خود قرار نمي دهد ،پول خود را به صورت سپرده نزد بانك مي گذاريدزماني كه شما 
سرمايه  ،كاري كه بانك انجام مي دهد اين است كه پول شما را به طرق مختلفي از قبيل اعطاي وام و اعتبارات

يگر بانكها از پول شما براي به حركت در آوردن چرخ هاي اقتصادي استفاده مي به عبارت د. گذاري مي كند
او همچنين توضيح داد كه بانكها چگونه ملزم به نگهداري مبلغي پول به عنوان ذخائر احتياطي هستند و  "كنند

به برداشتن  همچنين بيان كرد كه چرا اين ذخائر در صورتي كه تعداد زيادي از افراد به صورت همزمان اقدام
را به اين ترتيب كامل نمود كه بستن ناكافي خواهد بود و در نهايت وي توضيحات خود  ،سپرده هاي خود نمايند

بدين ترتيب روزولت موفق شد . ضروري مي باشد ،بانكها براي يك دوره چهار روزه جهت برقراري مجدد نظم
ضروري جلب نموده و خود را به عنوان فردي  حمايت عامه مردم را براي يك عمل راديكالي و در عين حال

  .برجسته در ارتباطات عمومي مطرح نمايد
ل اساسي رفتارها در سطحي داللت مي كنند كه لاست كه بر عآن  اهميت باالي تفاسير ساختاري تنها ناشي از

ر مي تواند باعث بروز ساختار بوجود آورنده رفتار است و تغيير در ساختا .مي توان الگوهاي رفتاري را تغيير داد
از آنجا كه  ،عالوه براين. بدين معني تفاسير ساختاري ذاتا مولد و سازنده هستند. الگوهاي رفتاري متفاوتي شود

مشتمل بر سياستهاي عملياتي تصميم گيران نيز مي باشد،  ،دخيل استآنها  ساختار سيستمهايي كه انسان در
  .ير ساختار سيستم نيز خواهد شدتجديد نظر در نحوه تصميم گيري باعث تغي

 
 بايد به دنبال نقاط حساس و مؤثر گشت .3.10

زيرا به ما مي آموزد كه بديهي ترين راه حلها  ،است "علم يأس آور جديد" ،بسياري معتقدند كه تفكر سيستمي
اما اين . ورد ولي در بلندمدت اوضاع را بدتر مي كندآدر بهترين شرايط فقط در كوتاه مدت بهبودي را بوجود مي 

  .فقط يك طرف قضيه است

)مولد(ساختار سيستميك   

)واكنشي(الگوهاي رفتاري  

)انفعالي(وقايع   
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تفكر سيستمي اين واقعيت را نيز نشان مي دهد كه يك اقدام كوچك اگر بخوبي و با قدرت كافي در محل 
اين  ،علماي سيستم. مي تواند پيشرفتي قابل مالحظه و بزرگ در رفتار سيستم خلق كند ،مناسب صورت گيرد

 ،در حل مسائل بايد از آنجايي شروع كرد كه قانون اهرم كاري .ندمي نام ) Leverage(  "اهرم كاري"قانون را 
  .بيشترين اثر را دارد تا بتوان با حداقل سعي و تالش به پيشرفت و نتيجه اي بزرگ دست يافت

ناپيداترين  ،موضع بيشترين اثر اهرم ،است كه براي دست اندركاران سيستمآن  در اين بين تنها نكته دشوار
نگونه كه قبال ذكر گرديد به هيچ عنوان اين موضع الزاما در كنار عوامل و تظاهرات مشكل نمي مكان است و هما

  .شايد اين همان چيزي است كه زندگي را زيبا مي كند. به دقت كافي گشتآن  باشد و بايد به دنبال
ن فرمان سوم عنوانكته فوق را به  ،خود "ده فرمان روش سيستمي"در )  Joel Do Rosnay( ژوئل دوروسني 

با تجزيه و تحليل سيستمي و شبيه سازي مي توان نقاط  ".گشت مؤثربايد به دنبال نقاط حساس و ": آورده است
كار و سرعت و حركت سيستم را  ،آنها اي را پيدا كرد و با اثر گذاردن روي هر سيستم پيچيده مؤثرحساس و 

  .تندتر و يا كندتر نمود
  

 توجه نمود ،فت پاسخ ضروري استبايد به مهلتي كه براي دريا .3.11
 ،سيستمهاي پيچيده. آورده است "ده فرمان روش سيستمي"ژوئل دوروسني اين اصل را به عنوان اصل دهم از 
و به عبارت ديگر براي انجام  ،هر سيستمي براي پاسخ دادن. عامل زمان را نيز در سازمان خود در بر مي گيرند

ب آثار حلقه هاي بازخور و همچنين به سبب مدت زماني كه براي حركت به علت تركي ،كاري كه بر عهده دارد
و بخصوص (بنابراين در بيشتر موارد . زمان و همت خاصي مي گذارد ،جريانها و يا متغيرهاي ذخائر الزم مي باشد

ت اين كار درس. شتابزدگي براي دريافت سريع پاسخ و انجام فوري كار، بي نتيجه است ،)در موسسات و سازمانها
ديناميك داخلي سيستم را دريابيم و حداقل مهلت و مدتي را كه براي دريافت پاسخ و انجام كار است كه ما 
يعني نه زودتر و نه ديرتر از هنگامي كه  –مسئله آغاز كردن بموقع هر فعاليت . در نظر بگيريم ،ضروري است

خواسته شده است واكنش درست نشان نمي آن  نكته مهمي است و اال سيستم براي كار و فعاليتي كه از -بايد
   .دهد

  :اصل فوق را چنين توضيح مي دهد ،پيتر سنگه در پنجمين فرمان
فاصله زماني بين عمل شما و تبعات ناشي از . در سيستم است تأخير وجودآن  اما از يك عمل نبايد غافل شد و

اگر بخوبي شناسايي د سيستم مبتال سازد و يا مي تواند شما را به اشتباهات فاحشي در مورد عملكر تأخيرآن 
  .آثاري مثبت به بار آورد ،شود و با آن همراهي گردد

ما امروز سرمايه گذاري مي كنيم تا در . در تمامي سيستمهاي انساني وجود داردآن  مابين اعمال و نتايج تأخير
مي كنيم در حالي كه او ممكن است ماهها ما امروز شخصي را استخدام . استفاده كنيمآن  آينده اي دور از ثمرات

تخصيص منابع به پروژه ها امروز صورت مي گيرد ولي حاصل سالها بعد به . بعد به ماكزيمم ثمربخشي خود برسد
  . ناخوشايند است و سيستم را به سمت ناپايداري مي برد غالباً تأخيراما . دست مي آيد

ظاهر مي شود و سومين سنگ بناي زبان  تأخير ،ماني طول بكشدمدت ز ،يك متغير بر متغير ديگري تأثيروقتي 
 تأخيراين  غالباًاما . را باخود دارند تأخيرميزاني از  ،تمامي فرايندهاي بازخور عمالً. سيستمها را تشكيل مي دهد

جهش و ازديادي  ،در نتيجه در پاسخ سيستم. چشم پوشي مي گرددآن  يا به درستي درك نمي شود و يا از
سبب مي گردد كه ما دچار  ،بين خوردن غذا و احساس سيري تأخير. بت به ميزان مطلوب ظاهر مي شودنس

سبب اضافه ساخت مسكن مي گردد و اين  ،زمان الزم براي اتمام پروزه هاي ساختماني بزرگ. امتالء معده شويم
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رزان به كشت يك محصول و بين تصميم كشاو تأخير. آشفتگي در بازار مسكن را به دنبال خواهد داشت ،امر
مانند آنچه ساليان طوالني در مورد (مي تواند موجب آشفتگي در بازار يك محصول خاص شود  ،آن فصل برداشت

  ).سيب زميني و پياز به طور متناوب اتفاق مي افتاد
زرگ بآن  بخصوص اگر اندازه. مي تواند ناپايداري و حتي فروپاشي سيستم را سبب شود تأخيرعدم احتساب 

بر درجه  ،ثانيه طول بكشد تا اثر كم و زياد كردن ميزان جريان آب گرم 10به عنوان مثال اگر فرض كنيم . باشد
بديهي است كه تنظيم درجه حرارت بسيار دشوارتر از زماني خواهد بود كه اين  ،حرارت آب دوش ظاهر شود

  . ثانيه باشد 2مثال  تأخير
ي كشد تا اثر افزايش جريان آب گرم بر درجه حرارت آب ظاهر شود، آب ثانيه اي كه طول م 10در تمام طول 

سرد است و شما هيچ پاسخي را از سيستم دريافت نمي كنيد و تصور مي كنيد كه عمل شما هيچ اثري نداشته 
اما سرانجام وقتي كه سيستم شروع به پاسخ مي كند، . جريان آب گرم را بيشتر مي كنيد بنابراين مجدداً. است

اين بار شما بسرعت جريان آب گرم را كم و يا حتي مسدود مي كنيد و . آب جوش بر سر شما روان مي گردد
  .پس از مدتي آب سرد بر روي شما مي ريزد

اين درس . ديرتر به دست مي آيد، وبلدر اين مثال هرچقدر عمل شديدتر و افراطي تري انجام دهيم، نتيجه مط
عمل افراطي نتيجه اي . ، همواره به خاطر داشتتأخيررد حلقه هاي تعادلي با بسيار مهمي است كه بايد در مو

  . بار مي آورده درست خالف آنچه به دنبالش هستيم، ب
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 تاريخچه نظريه سيستمها .4

براي بررسي روند توسعه نظريه   ديدگاه اول .تاريخچه نظريه سيستمها را از دو ديدگاه مي توان بررسي نمود
و بخصوص ( مي دهد به بررسي روند تحوالت و رويدادهايي بپردازد كه در دانشگاه هاي آمريكا سيستمها ترجيح 

ديدگاه دوم به بررسي روند تحول در شيوه هاي نگرش به  .رخ داد 1970تا  1940در سالهاي )  MITدانشگاه 
  .نگرش فوق استخالصه اي از دو  ،آنچه در پي مي آيد .جهان و متدولوژي علم در سطح جهان مي پردازد

  
  :  MITتحوالت دانشگاه ) الف

در اين . سال به درازا كشيد 10بوجود آمد كه هريك  MITسه جهش در دانشگاه  ،پس از جنگ جهاني دوم
ها انديشه و علم پيشرفت هاي بزرگي كردند و دنيا با شناخت هاي جديدي از  جهش

   .عني محدوديت رشد اقتصادي آشنا شدگرفته تا حادترين مسئله روز ي  (Cybernetics)سايبرنتيك
از روشها و لغات و اصطالحات  ،رشته  هاي گوناگون دانش ،در جريان بسط و نشر و حركت و تحول افكار و آراء

   .يكديگر استفاده مي كنند و به اين ترتيب زمينه هاي بكر و دست نخورده بارور مي شوند
در اين دوران مفاهيمي  .رگانيسم مورد مطالعه قرار مي گيردرابطه ميان ماشين و ا 1950تا  1940در سالهاي 

زمان در مورد ماشين ها بكار مي رفت، در مورد ارگانيسم نيز بكار رفتند آن  كه تا (Feedback)همچون بازخور 
   .هموار گرديد انفورماتيكو  اتوماسيونو راه پيدا شدن دو دانش جديد يعني 

از (متخصصيني از رشته هاي مختلف آنها  برگزار شد كه در) ز ده موردبيش ا(چندين سمينار  1940در دهه 
شركت جستند و به تبادل اطالعات و نظريات ) مكانيك و الكترونيك تا زيست شناسي و فيزيولوژي و رياضيات 

دانشمندان كم كم دريافتند كه برخي مسائل فقط با همكاري متخصصان رشته هاي مختلف قابل حل  .پرداختند
   .به عبارت ديگر، بررسي و حل برخي مسائل به ديدگاهي فراتر از ديدگاه يك رشته خاص نياز دارد .اند

 Norbert)توسط وينر ) علم مربوط به چگونگي ارتباطات در انسان و ماشين( "سايبرنتيك"كتاب  1948در سال 
Wiener) وينر استاد درس رياضي در دانشگاه . منتشر شدMIT  ساخت و به كارگيري بود كه در پروژه

با همكاري مهندس جواني بنام جولي ين بيگالو   دستگاههاي نشانه گيري خودكار براي توپ هاي ضدهوايي
(Julian Biglow) شباهتهايي بين ناهنجاريهاي رفتاري در اين دستگاهها و بعضي آن  شركت جست و به دنبال

  .پيدا كردند) جود مي آيند كه در پي آسيب ديدگي مخچه بو( اختالالت در بدن انسان 
بيمار قادر نخواهد بود حتي ليوان  ،زمان نشان مي داد اگر مخچه انسان آسيب ببيندآن  بررسي هاي انجام شده در

آنقدر لرزش دستهاي بيمار زياد مي شود كه سرانجام محتوي ليوان را به بيرون خواهد  .آب را بردارد و بنوشد
نتيجه  ،تالل با اختالل موجود در دستگاههاي هدف گيري خودكار هواپيمابا توجه به شباهت اين اخ .ريخت

اوال بايد اطالعاتي در  ،گرفتند كه براي كنترل حركاتي كه جهت به انجام رساندن مقصود معيني انجام مي شوند
ر حركات و نتايج و آثا ،در اين مدار بسته .اين اطالعات بايد در مدار بسته اي گردش كنند دست داشت و ثانياً

بدين ترتيب بازخور منفي  .حركات بعدي تعيين مي گردد ،فعاليت ها ارزيابي و سپس براساس تجارب گذشته
(Negative Feedback) مطرح شد كه هم در تجهيزات و هم در انسان بكار مي رفت.   

كتاب فوق منتشر شد و دو  (Shannon)نيز توسط شانون  "نظريه رياضي ارتباطات"كتاب  ،1948در سال 
   .مبناي سايبرنتيك و نظريه اطالعات قرار گرفتند
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دوباره توجه از ارگانيسم به سوي ماشين منعطف مي شود و مفاهيمي همچون حافظه و فراگيري  1950در دهه 
علمي (در مورد ماشين هم بكار مي رود و به اين ترتيب مقدمات پديد آمدن دانش هاي نويني همچون بيونيك 

و هوش )  .اشين هاي الكترونيكي را به تقليد از بعضي از دستگاههاي موجودات زنده بوجود آوردكه مي كوشد م
   .مصنوعي بوجود مي آيد

 Jay)جي فارستر . در زمينه سايبرنتيك و ديناميك سيستم پيشرفت هاي مهمي بوجود آمد 1960در دهه 
Forrester)  ه به سمت استادي در مدرسه مديريت دانشگا 1961در سالMIT  برگزيده شد و مبحث ديناميك

سسات مؤبود كه سازمانها و آن  هدف او از طرح اين موضوع .را بوجود آورد (Industrial Dynamics)صنعتي 
او  .نحوه كارشان را دريابد ،(Simulation)صنعتي را همانند سيستمهاي سايبرنتيك بنگرد و از راه شبيه سازي 

 Urban)به سيستم هاي شهري نيز تعميم داد و ديناميك شهري ديناميك صنعتي را  1964در سال 
Dynamics) با انتشار كتاب ديناميك جهان 1971در سال آن  را مطرح نمود و بدنبال)World Dynamics 

  .را بنيان نهاد (System Dynamics)رشته ديناميك سيستمها  ،)
  

  :تحوالت متدولوژي علم ) ب 
  :ر را به سه گروه تقسيم مي كنند شيوه هاي تفك ،طبق ديدگاه دوم

 :كل گرايي اوليه  .1
كه از هر ( اين دوره را دوران حاكميت فلسفه ها و وجود عالمه ها  .روش غالب تفكر بود ،اين شيوه تا رنسانس

در اين دوران به زنجيرة علت ها اعتقاد داشتند اما خيلي سريع  .مي شناسند) مقداري مي دانستند  ،موضوعي
  .) علتهاي وسطي بسياري را حذف مي كردند( رسيدند به خدا مي 

متصل مي ) خدا ( نداشتند و آنرا به علت نهايي آن  انسانها خيلي چيزها را مي ديدند اما توجيهي براي
چرا . عاجز بودند به خدا نسبت مي دادندآن  در قرن شانزدهم همه رويدادهايي را كه از شناخت .كردند

چه چيز عامل نگهداري  .چرا زمين مي لرزد؟ مشيت پروردگار است. واستمحصول از بين رفت؟ خدا خ
  . ستارگان است؟ خدا

  .يك اشكال عمده كل گرايي اين بود كه رشد نداشت
 :جزء گرايي  .2

 يونان باستان ميشه فالسفه يوجود داشته است و آنرا برخاسته از اند يباستان يتفكر جزءگرا از زمان تمدنها
خواهد با مطالعه رفتار هر  يد و مينما يم ميرا ابتدا به اجزاء كوچكتر تقس يده ايهر پد تفكر جزءگرا .دانند

 يمآن  را حاصل جمع رفتار اجزاء يده اصليرفتار پد يبه عبارت .ابديدست  يده اصليبه رفتار پد ،ك از اجزاءي
آن  يرا برا ياصولاست، ه ين نظريكه خود از طرفداران ا) 1596-1650( يلسوف فرانسويف ،رنه دكارت .داند

  :دينما يروير پياز اصول ز يده ايد در برخورد با هر پديد شخص بايگو يدكارت م .وضع نموده است
a. روشن باشد  يقتيش حقيرد كه برايرا بپذ يزيتنها چ 
b. ه كندياالمكان به اجزاء و عناصر كوچكتر تجز يرا حت يهر مسئله ا 
c. منظم، به  يوه ايج و با شيد سپس بتدريز نمان عنصر آغايساده تر يكار خود را با بررس

ل يا داليببرد  يپ يده اصليپد يها يژگيده تر پردازد تا سرانجام به ويچيمطالعه عناصر پ
  .ابديده را دريپدآن  رفتار خاص
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يعني با  .را از هم جدا مي كند تا بفهمد چگونه كار مي كندآن  اجزاء ،وقتي شيئي ناشناخته اي به بچه بدهيد
  .سعي مي كند دركي از كل بدست آورد ،ك اينكه اجزاء چگونه كار مي كننددر

  :مرحله اي است 3يك فرآيند   ،روش فوق
  .تجزيه مي گردد ،چيزي كه بايد شناخته شود )1
 .درك شود ،تالش مي گردد رفتار اجزاء جدا شده از يكديگر )2
 .مونتاژ گردد ،جهت درك كل ،تالش مي شود درك مربوط به اجزاء )3

 ،دانشمندان ،دراين دوران .گويند تحليلآن  علمي شد و به ريو فراگ ز رنسانس، روش فوق، روش غالبپس ا
را با  "تحليل يك مسئله"اين روش چنان غالب شد كه ما امروزه   .جزء كوچكي را انتخاب و دقيق مي شوند

در  ،روش تحليل بخواهنداگر از اكثر ما روشي جايگزين براي  .برابر مي گيريم "تالش جهت حل يك مسئله"
   .دو اصل مهم در اين دوران است آزمونو  مشاهده .مي مانيم

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

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

و رفتارشان آنها  اگر چنين اجزائي وجود داشته باشند و ما بتوانيم .مي نامند)   Element( عنصرنهايي را 
  .داهد شوممكن خ ،درك كامل جهان ،را درك كنيم

  .گويند Reductionismهر واقعيت به عناصر نهايي بخش ناپذير را )  Reduce(اعتقاد به امكان تقليل 
  :تاثير روش فوق را در تاريخ تمام علوم مي توان مشاهده نمود 

اعتقاد بر اين بود كه همه اشياء فيزيكي قابل تقليل به ذرات غير قابل تقسيم : در فيزيك و شيمي  •
  )و جان دالتون  19مربوط به قرن (  .هستند "تما"ماده به نام 

فيزيكدانان تالش كردند درك  .اعتقاد بر اين بود كه اتمها دو ويژگي دروني بنام ماده و انرژي دارند
  .خود از طبيعت را بر اساس درك خود از اين عناصر بنا نمايند

  .شيميدان ها نيز عناصر را در جدول تناوبي قرار مي دهند
  .هستند  "سلول"تمام موجودات زنده  قابل تقليل به يك عنصر بنام : ناسي در زيست ش •

اين  ،بحث فراوان شدآن  در مورد) مثل روانشناسي و جامعه شناسي(يكي از مباحثي كه در برخي از رشته ها 
  .رشته چيستآن  بود كه عنصر در

هر كدام يك جزء  .ن با هم مرتبط نبودنداين بود كه دانشمندا ،يكي از مشكالتي كه در جزء گرايي بوجود آمد
  .را گرفتند و دستاوردهاي رشته هاي مختلف با يكديگر همخواني نداشت

  
براي  .مونتاژ نماييم ،ضروري است  اين درك را جهت درك كل ،وقتي عناصر چيزي را تعيين و درك نموديم

در عصر ماشين اعتقاد براين بود كه فقط  .يمدارآنها  اين كار نياز به تشريح روابط بين اجزاء يا چگونگي تعامل
به عبارت ديگر اعتقاد براين بود  .كافي است ،براي شرح تعامالت)  Cause-effect( رابطة علت و معلولي 

معلول را به طور كامل مشخص  ،علت .معلول يك علت است و شانس يا انتخاب معني ندارد ،كه هر چيزي
   .گويند)  Determinism(ي گراين اعتقاد فوق را تعي .مي كند
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بدين معني است  ،وقتي رابطه علت و معلول بين دو چيز وجود دارد ،علت و معلول در جزءگرايي طبق تعريف
اگر علت وجود داشته  .معلول بدون اين علت رخ نمي دهد. كه علت براي معلول شرط الزم و كافي است

  .حتماً معلول هم وجود خواهد داشت ،باشد
مثالً در قانون  .درك نمايند "محيط"ان تالش شد پديده هاي طبيعي را بدون استفاده از مفهوم در اين دور

تحقيقات معموالً در  .بمعني سقوط بدون تأثيرات محيطي است "آزاد"اصطالح  ،"سقوط آزاد اجسام"
  .آزمايشگاه انجام مي شود كه كمك مي كند از محيط تأثير نگيريم

تفكر مكانيستي  ،باشد Determinismو Reductionismه نموده و معتقد به تفكري كه از تحليل استفاد
(Mechanistic) دنيا بصورت يك ماشين در نظر گرفته مي شود و معتقد  ،طبق اين تفكر .ناميده مي شود

    .و قانون عليت قابل تعيين استآن  است  رفتار جهان بوسيله ساختار داخلي
بتدريج تفكر مكانيستي  .جب پيشرفت هاي بسياري شد و علوم رشد كردندتفكر مكانيستي در علوم تجربي مو

در علوم انساني و مديريت نيز بكار رفت ولي ماهيت موضوع اين علوم بگونه اي بود كه با تفكر مكانيستي 
   .سازگار نبود

  
 : نظريه سيستمها  .3

برتالنفي . مطرح شد Von Bertalanffy) (Ludwigبوسيله برتالنفي  1940نظريه سيستمها در سال 
 General Systems(مخالف تقليل گرايي بود و نظريه خود را تحت عنوان نظريه سيستم هاي عام 

theory  (منتشر كرد.   
  :  نظريه سيستمها بر اين اصل استوار است كه

يك سري اصل و ضابطه موجود است كه بطور افقي تمام نظام هاي علمي را قطع مي  ،در عمق تمام مسائل
يعني مي توان به يك سري از اصول و ضوابط اوليه دست  .كند و رفتار عمومي سيستمها را كنترل مي نمايد

اين بدان معنا نيست كه يك تئوري . يافت كه تعريف كننده رفتار عمومي سيستمها صرفنظر از نوع آنهاست
سعي دارد بصورت يك بلكه فقط  ،عمومي بتواند جايگزين تئوري هاي خاص نظامهاي علمي مختلف گردد

اصل ادعايي است كه روش سيستمها در برخورد  ،كوشش براي ديدن كل. عمل نمايد) مانيتور(هدايت كننده 
  .با مسائل براي خود قائل است

اما . وجود دارد كه هر كدام دنيا را از ديد خود مي بينند (Discipline)نظام مختلف علمي  100بيش از 
بلكه هر مسئله  .تقسيم بندي نكرده است ،دانشگاهها خود را تقسيم كرده اند مسائل را بنحوي كه ،طبيعت

   .احتياج به يك ديد چند بعدي داردآن  داراي ابعاد و جنبه هاي مختلفي است كه درك
بنابراين ضرورت  .كم شدن تدريجي ارتباط بين علوم مختلف در طول زمان بود ،ولي آنچه در واقعيت رخ داد

( رشته هايي همچون مهندسي پزشكي .حس شد ،ي كه ماهيت ميان رشته اي داشته باشندايجاد رشته هاي
در  .در اثر همين احساس ضرورت بوجود آمدند.. .بيوشيمي و ،فيزيك پزشكي ،)بيو الكتريك و بيومكانيك 

   .مي گردد)  Synergy( باعث هم افزايي  ،جمع شدن ديدگاههاي مختلف ،اين رشته ها
 ،اتم ،مثل الكترون .ر بسياري از رشته ها مفهوم ارتباط يك چيز با محيطش وجود داردد ،بعنوان مثال

هر كدام از موارد فوق تحت تأثير محيط  ،شركت، دانشگاه ،قبيله ،خانواده ،انسان ،حيوان ،گياه ،سلول ،مولكول
  .ارتباط دارندآن  خود هستند و با
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  :سه شده اند يم مقابا ه يستميو س  يستير دو تفكر مكانيدر جدول ز

  يستميتفكر س يستيتفكر مكان
 ه كنيتجزآنده مورد نظر را به اجزاءيپد .1
 ييهر جزء را بطور جداگانه شناسا يها يژگيرفتار و و .2

 كن
با  ،يرا كه از شناخت اجزاء بدست آورده ا يفيتعار .3

  يب كن تا تعرف كل را بدست آوريگر تركيكدي

ظر تو ده مورد نيرا كه پد يستم بزرگتريس .1
 كن ييشناسا ،استآن  از يجزئ

 رفتار كل مجموعه را بشناس .2
ا يده مورد نظر را در مفهوم نقش يرفتار پد .3

  ف كنيستم بزرگتر تعريدر قالب سآن  كاركرد
  يستميدر تفكر س يستيدر تفكر مكان

م و تنها به يساز يرامونش جدا ميستم را از پيس .1
  ميازپرد يمآن  ف عوامل و اجزاءيو تعر ييشناسا

  ميكن يم يطش بررسيستم را درون محيس .1

  مينيب ياز روابط متقابل اجزاء را م يآثار ناش .2 ميكنيميت روابط متقابل اجزاء را بررسياهم .2
  ستم استيما درك كل س يهدف اصل .3  ات استيهدف ما روشن ساختن جزئ .3
 ير مييتغر مختلف را با هم يهر بار چند متغ .4 ميدهير ميير را تغيك متغيهر بار تنها  .4

  ميده
  ميينما يم يبررس يستم را در زمان واقعيس .5  مينيب يستم را مجزا و مستقل از زمان ميس .5
تيجزء به جزء فعاليزيما برنامه ريجه كار بررسينت .6

  هاست
مجموعه با در نظر  يزيجه كار ما برنامه رينت .6

  گرفتن كل هدفهاست
ات يق جزئيها كامال روشنند و شناخت دقهدف .7  ستنديهدفها كامال روشن ن ،ميشناس يات را ميجزئ .7

  ستيمطرح ن
  

 مؤثروجود تنوع زياد در رشته و تخصص افراد  ،را بهتر روشن مي كندنظريه سيستم ها يكي از نكاتي كه ماهيت 
 .يك مبحث ميان رشته اي است ،اين موضوع بخوبي نشان مي دهد كه نظريه سيستمها .استبر نظريه سيستمها 

   :ر جدول ذيل نام و تخصص چند تن از بزرگان مبحث سيستمها ارائه شده است به عنوان مثال د
 

 تخصص فرد
Jay W .Forrester ديناميك سيستم ،مهندسي برق 

Kenneth E .Boulding اقتصاد 
StaffordBeer مديريت 
Lwdwig VonBertalanffyنظريه سيستمهاي عام ،بيولوژي 
John VonNeuman رياضي 

WarrenMcCulloch فيزيولوژي اعصاب 
W. RossAshby سايبرنتيك ،بيولوژي 
Russel L .Ackoff سيستمها  ،تحقيق در عمليات،فلسفه علم،معماري 
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 ستميانواع س .5

  :شود  يذكر مآن  ن جا سه نمونه ازيستمها وجود دارد كه در اياز س يمختلف يهايطبقه بند
  يرفتار يطبقه بند .5.1
نوع  چهارن اساس يبر ا .گردد ياستفاده م ،دن به هدفيار هدف و روش رسياز دو مع ين طبقه بنديدر ا

  :گردد  يف ميستمها تعريمشهور از س
است كه نه هدف و نه روش  يستميس) State-Maintaining System( ستم حافظ حالتيس .1

ن يا .ستده شده ايگنجانآن  كند بلكه از قبل در ساختار يدن به هدف را خودش انتخاب نميرس
دهد بطور  يستم انجام مين سيآنچه ا .دهد يرات عكس العمل نشان مييستم فقط در برابر تغيس

ك ساختمان ي يستم حرارتيبه عنوان مثال س .داردآن  داد علت رفتار و ساختاريبه رو يكامل بستگ
گر يال دمث .دارد ينگه م يساختمان را در مقدار مشخص يد كه بطور خودكار دمايريرا در نظر بگ

 يريادگيحافظ حالت قادر به  يستمهايس .اشاره دارد يقطب نماست كه همواره به جهت مشخص
  .ابندي يگر با تجربه بهبود نميبه عبارت د .كنند يستند چون خودشان رفتارشان را انتخاب نمين
د ده يط رخ ميا محيستم يكه در س يرات حالتيين تغيد قادر باشد بيستم حافظ حالت بايك سي 

   .ز قائل شودييص و تميتشخ
 ياست كه هدف را خودش انتخاب نم يستميس) Goal-Seeking System( ستم هدفجويس .2

دن به حالت يستم رسين سيهدف ا .دينما يدن به هدف را خود انتخاب ميكند اما روش رس
وانند ت يم ،تمها اگر حافظه داشته باشندسين نوع سيا .است و قادر به انتخاب رفتار است يمشخص

با راننده خودكار را در نظر  يتمهايبه عنوان مثال س .ش دهنديخود را افزا ييدر طول زمان كارا
  .ديريبگ

 يط هاياما در مح ،)ند يمختلف را برگز يراهها(مختلف داشته باشد  يكه بتواند رفتارها يوجود
  .هدفجو است يستميس ،ديجه را حاصل نمايك نتيگوناگون فقط 

دن به هدف را خودش يهم هدف و هم روش رس  )Purposeful System( ستم هدفمنديس .3
هرگز  ،ك موجو هدفمنديرفتار  .ستم هستندين نوع سين مثال ايانسانها مشهورتر .دينما يانتخاب م
م خود موجود ياز انتخاب و تصم يناشآن  از يشود و حداقل بخش ين نمييرون تعيتماما از ب

  .ر دهدييتواند هدفش را تغ يز مين يطيط ثابت محيتحت شرا يستم هدفمند حتيس.است
ك آرمان ي ،هدف ياست كه به جا يستميس)  Ideal-Seeking System( ستم آرمانمنديس .4

  .كند يرا دنبال م
 

  :براي روشنتر شدن طبقه بندي رفتاري سيستمها الزم است چند اصطالح زير را تعريف نماييم 
a.  هدف)Goal  : (ديرسآن  مشخص به يانك دوره زميتوان در  يم. 
b.  منظور)Objective : ( يد اما در دوره طوالنيرسآن  توان به يك دوره مشخص نميدر 

 يوقت يعني .ر هدف استييتغ ييمستلزم توانا ،ك منظوريب يتعق .تر امكان تحقق دارد
 .ب شوديتعق يهدف بعد ،ك هدف بدست آمدي
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c.  آرمان)Ideal : (آن  توان به يت مياما بدون محدودد يآ يبدست نم يچ دوره زمانيدر ه
آن  ات است كه تابع بهياضيدر ر) Limit(مفهوم آرمان همانند مفهوم حد .ك شدينزد
  .رسد ينمآن  هرگز به يشود ول يك مينزد
هدف  ،ا منظوراتش بدست آمدياز اهداف  يكي يوقتاست كه  يستميس ،ستم آرمانمنديس
ستم يك سين يبنابرا .كند يرا دنبال م) تكتر اسيكه به آرمان نزد(  يگريا منظور دي

   .كند يب ميك آنرا تعقيستماتيدارد و بطور س )Perfection(ك مفهوم كمالي ،آرمانمند
d. داد يرو)event: (  آن  طيا محيستم يس ياهيژگيا چند مورد از ويك ير در ييوقوع تغ

و ) يداد داخليرو(وز يدن فيپر ،ك ساختماني ييستم روشنايدر س ،به عنوان مثال .است
  .داد هستنديدو رو) يطيداد محيرو(دن شب يفرارس

e.  عكس العمل)reaction: ( همان  گر دريداد ديك رويستم است كه يداد از سيك روي
ن يبنابرا .است) sufficient( يداد فوق كافيرو يوجود دارد كه براآن  طيا محيستم يس

داد يمعلول رو ،نيو مع يستم است كه به صورت قطعيداد در سيك رويعكس العمل 
خواب  يبه عنوان مثال بدن انسان در مقابل دارو .استآن  طيا محيستم يدر س يگريد

  .رود يعكس العمل نشان داده و به خواب م ،آور
f.  پاسخ)response: ( يگريداد ديروستم است كه ياز س يداديرو )ط يا محيستم ياز س

ل يعنوان مثال روشن شدن المپ به دل به .ستين يالزم است اما كافآن  وقوع يبرا) آن
ك يبه خاطر تار يك عكس العمل توسط المپ است اما اگر شخصي ،ان برقيجر يبرقرار

 .ك شدن هوا پاسخ داده استيدر مقابل تار ،د را فشار دهديكل ،شدن هوا
g.  عمل)act: ( نه الزم است  يگريداد ديچ رويه ،آن وقوع يستم است كه براياز س يداديرو

  .يفنه كا
h. ستم يسreactive، ستم يس .عكس العمل است ،آن راتيياست كه همه تغ يستميس

responsive دارد ييامكان پاسخگواست كه  يستميس.  
i. ستم هدفجو يس .دهد يرات فقط عكس العمل نشان مييدر مقابل تغ ،ستم حافظ حالتيس

   .ش استيدهد چون قادر به انتخاب رفتار خو يپاسخ م
  

 نگيبولد يطبقه بند .5.2
ن تر در سطوح يين سطوح پايكه قوانيكند بنحو يم ميسطح تقس 9ستمها را به يس ،نگيبولد

است كه آنرا از سطوح  يات خاصيخصوص يك دارايهر ،سطوح باالتر يول .ز صادق استيباالتر ن
  :كند  يز ميمتما يقبل
 )structure(ساخت  .1

 .است يصندل آن مثال .ن سطح استيه كننده رفتار ايتوج ،كين استاتيقوان

 )motion( حركت يا بطور كليمتحرك  يستمهايس .2
ن يرات اييحركات و تغ .ن سطح استيا يات اصليه كننده خصوصيتوج ،كينامين ديقوان
 .ش شناخته شده و معلوم استيستمها از پيس
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 )cybernetics(كس يبرنتيسا .3
ن و يده ترترموستات سا .شوند يزم بازخور كنترل ميهستند كه توسط مكان ييستمهايس

ستم يرفتار س يقدم اول در بررس ،كيبرنتيفهم سا .ن سطح استيده اين پديوتر جالبتريكامپ
 .سطح باالتر است يها

 )cell(ا سلول ياخته يتك  .4
 .شود ين سطح ظاهر ميات در ايده حيپد

 اهانيگ .5
 .ن سطح استيمربوط به ا يم كار و اجتماع سلوليتقس ،ن سلولهايب يكار گروه

 واناتيح .6
وانات كوشا يح .ديآ يص عالمات بوجود ميتشخ يبرا ياطالعات يرنده هايگ ،ن سطحيا در
  .ش هستنديخو يحفظ و بقا يبرا

 انسان .7
ن سطح يدر ا ياطالعات يرنده هايگ.رديم يداند كه م ياست كه م يد انسان تنها موجوديشا

و اطالعات و  ل عالماتيص و تحليرسند و با درك بعد زمان و قدرت تشخ يبه تكامل خود م
ن ير بيتصوآن  سازد و مداخله يخود م يط براياز مح يريانسان تصو ،گريكديبه آنها  ربط

   .سازد يعكس العمل را مشكل م ينيش بيشناخت و پ ،محرك و عكس العمل
چ يدارد كه در ه ييها يژگيو يزبان انسان .را دارد يانسان قدرت اداره كردن اطالعات نماد

  .نداردوجود  يگريموجود د

 )social system( ينظام اجتماع .8
است  يست بلكه نقشيستم ها انسان نين سيواحد ا.باز استيستم ها ين سطح سيده تريچيپ

   .واگذار شده است يكه به و
  .ستم ها دانسته انديسطح هشتم س يت را مهندسيريمد

 ناشناخته يستمهايس .9
 

   :سيستم و اجزاء  يبر اساس هدفمند يطبقه بند .5.3
 يم مير تقسيستمها را به صورت زيس ،ل دهنده آنيستم و اجزاء تشكياس هدفمند بودن سبر اس

  :دنكن
 يجبر يستم هايس .1

 .ندارند يشان از خود هدفيك كل و نه اجزايكه نه خودشان به عنوان  ييستم هايس
ستم ها ين گونه سينها نمونه كامل ايماش .است يهستند كه رفتارشان جبر ييستمهايس

 يمحسوب م يجبر يستم هاياز س ييو ساعت نمونه ها يبادبزن برق ،لي اتومبمثال .هستند
 در خدمت اهداف غالباًندارند اما  ياز خود هدف و مقصود يجبر يستم هاياگر چه س .شوند
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ا استفاده يكنترل كنندگان و  ،ا چند وجود خارج از خودشان مثال سازندگانيك و ي
  .كنندگانشان هستند

 رجاندا يستم هايس .2
ن يا ين مثال برايآشناتر .ستندين نيچنآنها  يجاندار از خود هدف دارند اما اجزا يستم هايس

   .وانات و از جمله انسان هستنديح ،ستم هايدسته از س
عبارت  يدشوندگيشود كه كه خودتجد يف ميتعر "يدشوندگيخودتجد"ات با مفهوم يامروزه ح

از هم جدا  يا به صورت ادواريوسته و ياجزاء پكه  يت در حالياست از نگاهداشت واحدها و كل
   .د شوند و به مصرف رسنديتول ،ند و نابود شونديبه وجود آ ،شوند يبازساز ،شوند

 ياجتماع يستم هايس .3
خود دارند و  يبرا يدانشگاهها و انجمن ها اهداف ،ل شركت هاياز قب ياجتماع يستم هايس

  .را دارا هستند يخود اهداف يز براينآنها  هستند كه ييدربردارنده اجزا

 يطيست محيز يستم هايس .4
ن حال به يدر ع ،ندارند ياز خود هدف ياجتماع يستم هايستم ها بر خالف سين گونه سيا

  .كنند يخدمت م ياجتماع يستم هايسم ها و سياز جمله ارگانخود  ياهداف اجزا
  
ه كرده عو مطال يساده تر بررس يها ستميده تر را با ضوابط سيچيپ يستم هايخ معموال سيدر طول تار

ند اما مشخص شد كه ينما يبررس يكيكردند جانداران را به صورت مكان يم يسع يك زمانيمثال  .اند
   .منظور نشده استآنها  از يستيمكان يسم ها در تلقيارگان ياصل يجنبه ها

مثال در جامعه .رده اندك يبررس يسميو هم با نگرش ارگان يكيرا هم نگرش مكان ياجتماع يستم هايس
مانند نقطه  يگفتند فرد در نظام اجتماع يمثال م .مطرح شد "يك اجتماعيزيف"مفهوم  يشناس
ده يدرا در پ يكيمكان يتوان فرمول ها ين ميبنابرا .رويدان نياو مثل م يط اجتماعياست و مح يكيمكان
    .بكار برد ياجتماع يها

دانستند كه صاحبش بوجود  يم ينيك شركت را ماشي .اشتوجود د يت مشابهيز وضعيدر سازمانها ن
 .داشتند ،جاد كرده بودندينامحدود نسبت به آنچه كه ا يمالكان كنترل .آورده تا در خدمت اهداف او باشد

ف كارفرما در يتنها تكل .شدند يم ين ها تلقيض ماشيقابل تعو يبه مثابه اجزا ،شركت يانسان ياجزا
ك واحد كار ي يندازيبآن  ك سكه درياست كه اگر  ينيكارگر ماش .ستمزد بودپرداخت د ،برابر كارگر

   .كرد يافت خواهيدو واحد كار در ،يندازيو اگر دو سكه ب يكن يافت ميدر
سابق  يگر اثربخشين ديماشبه مثابه آنها  اداره كردن ،دا كرد يش پيسازمانها افزا يدگيچياندازه و پ يوقت

  .سازگار نبود ،سازمان يستين امر با مفهوم مكانيدا كرد و ايكنترل ضرورت پ نامتمركز كردن .را نداشت
 ياز كند يك مجتمع تجاري يت اهاليمسئله شكا ،يكيمكان يالگوها ياز عدم اثربخش يبه عنوان مثال

  :شود  يمجتمع مطرح م يآسانسورها
در آنها  .دنه آسانسور دعوت شيك شركت مشاوره در زمي ،مجتمع يت اهاليبه دنبال شكا

اد است و لذا امكان اضافه كردن يآسانسور ز يشدند كه زمان انتظار براها متوجه  يبررس
جهت استفاده بهتر از آسانسورها را  يوتريض آسانسورها و استفاده از كنترل كامپيتعو ،آسانسور

   .ست و گفتند مسئله راه حل نداردين يدند كه عمليجه رسين نتيو به ا يبررس
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 يست بلكه رنج انتظار برايآسانسور ن يشنهاد نمود كه مسئله در اصل كنديناس پروانشك ي
سرگرم  ،كه منتظر آسانسور هستند يكرد كه كسان يتوان كار ين ميبنابرا .آسانسور است

نه نصب شود تا افراد بتوانند هم سر و يآ ،شنهاد كرد كه در سالن انتظار آسانسورياو پ .شوند
نه ها كار گذاشته يآ .نديگران را نظاره نمايد) بدون جلب توجه (و هم  ننديوضع خودشان را بب

   .ديت ها قطع گرديشد و شكا
 يست شناختيك موجود زيگفتند سازمان  يمثال م .ز تجربه شده استيبه سازمانها ن يسمينگرش ارگان

  : شد  يم ميسازمان به دو بخش تقس .با مغز واحد است
  )  ن مغزيجانش(ت يريمد -1
  )ن تنيجانش(ات يواحد عمل -2

كه از  ين شده نسبت به دستوراتييش تعياز پ يد بود به ارائه واكنش هايات محدود و مقيواحد عمل
   .شد يت واصل ميريمد

گر كنترل يد .ر سوال رفتيز ياجتماع يستم هايدر س يسميارگان يكاربرد الگوها يكم كم اثر بخش
ن شد كه  اگر يآرام آرام چن.مناسب نبود ،بدون شعور ييزامتمركز و و برخورد با كاركنان همچون اج

ت يريمد ين كاركردهايبنابرا .ف خود را بهتر انجام دهنديتوانستند وظا يم ،عمل داشتند يكارگران آزاد
  :ن شد يافته و چنير ييتغ

 كاركنان در جهت انجام هرچه بهتر كار يزه مند سازيو انگ يتوانمند ساز .1
  .بهتر از امروز داشته باشند ينده عملكرديكه بتوانند در آ يبنحو ،توسعه كاركنان .2
  .شانيفرد يمتقابل آنان و نه بر كنش ها يت بر كنش هايريمد .3
  .يسازمان ير واحدهايت با سايريمتقابل واحد تحت مد يت بر كنش هايريمد .4
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 :ستم هايك سيناميد .6

  : مثبت و منفي بازخور .6.1
همان  .دارد ياديت زياهمآن  اصطالح بازخور است كه درك ،تمسيك سيناميدر مبحث د يديك اصطالح كلي

 ياز روابط علّ يره ايگنال از زنجيك سيآن  ياست كه ط ينديفرا ،بازخور ،ف آمده استيگونه كه در بخش تعار
  :دو نوع بازخور وجود دارد  .ر بگذارديبر خودش تاث نكه مجدداًيكند تا ا يعبور م
 )delay(ريخأك تيبعد از  ،ريك متغيدر  )كاهش(شيافزا: ) Positive Feedback( بازخور مثبت 

 .شود ير ميهمان متغ) كاهش(شيباعث افزا
 )delay(ريخأك تيبعد از  ،ريك متغيدر ) كاهش(شيافزا: ) Negative Feedback( يبازخور منف 

 .شود ير ميهمان متغ) شيافزا(باعث كاهش
  :د ستم وجود داريدو نوع س ،با توجه به مفهوم فوق

هوا  يبه عنوان مثال دما .ت وجود داردياز عل يره ساده ايزنجآن  در) :  open loop(ستم حلقه باز يس 
  .اتاق ندارد يبر دما يريدن لباس گرم تاثيپوش .پوشند ين افراد لباس گرم ميابد بنابراي يكاهش م

  .داردت وجود ياز علّ يحلقو يره ايزنجآن  در) : closed loop(تم حلقه بسته سيس 
در اثر روشن شدن  .كند يرا روشن م يموجب فعال شدن ترموستات شده و بخاردر يك اتاق كاهش دما : 1مثال 
 )بازخور منفي. (ابدي يش ميكند و دما افزا يتشعشع م گرما ،يبخار

 
ر دو يثأت ،در مثال ترموستات. شود يدر دما م يگرير دييك موجب تغياتوماتاتاق بطور  ير در دماييك تغي يعني
اگر ترموستات به  .شود يما مدش يكاهش در دما باعث افزا .است) balancing(عادل تر فوق در جهت ييتغ

   .ابدي يانحراف نم ،م شدهياز مقدار مطلوب تنظ ياديهوا به مقدار ز يدما ،كار كند يدرست
ستم يك سيدر  .امندن يم) feedback systems( يبازخورد يستم هايس حلقه بسته را عموماً يستم هايس

رد و يگ ير تشعشع كننده ها قرار ميهوا تحت تاث يدما .ر همزمان هم علت است و هم معلوليك متغي ،يبازخورد
   .گذارد ير ميت ترموستات تاثيبر فعال

مثل (م يك تصميبه  يمنته) اتاق ير دماييبه عنوان مثال تغ(طير در محييك تغي ،يستم بازخورديك سيدر 
گذارد  ير ميثأط تيگشته و بر مح) يروشن شدن بخار(ك اقدام يشود كه موجب انجام  يم) تاتم ترموسيتصم

   )برد ياتاق را باال م يهوا يدما(
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  )بازحور مثبت( مشاجره يك زوج: 2مثال 
  !من از منزل بيرون مي روم چون تو هميشه در حال غر زدن هستي: مرد
  !!يشه مرا تنها مي گذاريمن فقط به اين خاطر شكوه مي كنم كه تو هم: زن

  :نمودار زير مي تواند وضعيت بين اين دو زوج را نشان دهد

  
اين  ،از ديدگاه سيستمي .اقدام مي كنند)  !آنرا در طرف مقابل مي بيند ،هر يككه (هر دو طرف براي حل مسئله 

راه حل  ،در اين ساختار. ناميده مي شود) يجيگسترش تدر( Escalationشناخته شده است كه  الگوييك 
دقيقاّ عكس راه حلي است كه  راه حل سيستمي. عامل گسترش مسئله است ،اتخاذ شده توسط هر يك از طرفين

يا اينكه زن دست از غر زدن ) بدون توجه به غر زدن هاي همسرش(مرد در منزل بماند  :زوج فوق به كار مي برند
  . )م همسرش از منزل بيرون مي رودهر چند هنوز ه(بردارد 
  )بازخور مثبت(رقابت تسليحاتي : 3مثال 

رقابت تسليحاتي  .يكي از مثالهايي است كه پيتر سنگه به عنوان مثالي بارز از تفكر سيستميك ذكر مي كند
نتيجه  ،ديدگاه سيستمي. تبعيت مي كند ،آمريكا و شوروي در دوران جنگ سرد نيز از ساختاري شبيه مثال قبل

هر يك از طرفين بنا به ادراك خود از وقايع و در جهت . افزايش تنش و تهديد نشان مي دهد ،چنين مسابقه اي را
غافل از اينكه اين اقدامات در درازمدت نتيجه اي كامال مغاير و . عمل مي نمايند ،تحصيل منافع كوتاه مدت خود

انجام اعمالي كه به  ،مانند بسياري از موارد سيستميك ديگر بنابراين. مخالف با اهداف كوتاه مدت ببار مي آورد
تالش  ،در مثال فوق. الزاما منتج به نتايج مورد نظر و بديهي نمي گردد ،ظاهر كامال بديهي و ضروري مي رسند

قدرت آتش سالح هاي هسته اي توليد شده را . (منجر به ناامني وسيعي گرديد ،طرفين براي افزايش امنيت خود
  .)نظر بگيريددر 

  :ايجاد مي گردد ،از تعامل دو حلقه بازخور منفيدر حالت كلي  Escalationساختار 

  
حلقه زير  ،چنانچه دو حلقه فوق را از هم باز كنيم .بيانگر دو بازيگر موجود در مدل هستند ،Bو  A ،در اين نمودار

  :است ) بازخور مثبت(ايجاد مي شود كه يك حلقه تقويت كننده 

رود بيرون مي: مرد  غر مي زند: زن

+ 

+ 
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  )بازخور منفي(پر نمودن يك ليوان آب : 4ال مث

بر اساس اختالف بين سطح . تا سطح معيني پر كنيم ،فرض كنيد مي خواهيم يك ليوان را از طريق شير آب
جريان آب موجب تغيير . ميزان باز بودن شير آب را تنظيم مي كنيم ،مطلوب آب و سطح آب موجود در ليوان

  .ادامه دارد ،ا رسيدن سطح آب ليوان به ميزان مطلوبسطح آب ليوان شده و اين حلقه ت

  
ش پول در حساب يافزا ،تيرشد جمع ،يتوان رشد باكتر يم ،ستم بازخور مثبتياز س ديگر ييبه عنوان مثالها

بين ( جنگ قيمتها ،)با انعكاس يك خبر در مورد شرايط نامساعد بانك(ورشكستگي بانكها  ،ادياعت ،با بهره يبانك
و افزايش فروش يك محصول به  )به دنبال انتشار خبر كمياب شدن بنزين در يك شهر( بحران بنزين ،)دو رقيب

ستم ها را در حالت ساده ين نوع سيرات ايينحوه تغ، ريز ينمودارها .را نام برددليل تعريف و تمجيد مشتريان 
   .دنده ينشان م

     
  
 ،ييرفتار هدفجو ،ساده يستم هايدر س .گردد يم) goal seeking( ييموجب ظهور رفتار هدفجو يبازخور منف

   .است ينوسان ،ده تريچيپي يستم هاياما در س) ريمثل دو نمودار ز(خواهد بود  يمجانب
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 ) Causal Loop Diagram(  علّيتنمودار حلقه  .6.2
وده اند و ما از عبارت ترجمه نم زني "نمودار علّي حلقوي"و  "لت و معلولنمودار ع"اين نمودارها را به عنوان 

سيستم بازخور در يكي از ابزارهاي مهم براي نشان دادن ساختار  CLD. استفاده خواهيم كردنيز  CLDاختصاري 
ها مدت طوالني است كه در كارهاي آكادميك بكار مي روند و در كسب و كارها نيز عموميت  CLD. ها است

  :ير مناسب استبراي موارد ز CLDاستفاده از . بيشتري مي يابند
 بدست آوردن فرضيه هايي در مورد علل پويايي موجود در سيستم 
 استخراج مدلهاي ذهني افراد و تيمها 
  تبادل اطالعات بازخورهاي مهمي كه فكر مي كنيد عامل مشكل هستند 

. مي دهد شامل متغيرهايي است كه با كمان به هم مرتبط شده اند و تأثيرات علّي بين متغيرها را نشان CLDيك  
 )به عنوان مثال شكل زير را ببينيد(م نيز روي نمودار مشخص مي گردند حلقه هاي بازخور مه

  
  .نمايش داده شده اند ،علّيتنمادهاي مورد استفاده در نمودار حلقه  ،در شكل زير
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با هم  ،ندنمايش داده مي شو) arrow(كه با پيكان )  causal link(  متغيرها با پيوندهاي علت و معلولي

( به وسيله جمعيت و هم كسر نرخ تولد هم  ) birth rate(  نرخ تولد ،در مثال ارائه شده. مرتبط مي شوند
fractional birth rate (، يك قطبيت  ،به هر پيوند  علت و معلولي .تعيين مي گردد )polarity  ( به

 مستقلمتغير را هنگامي كه وابسته  غيرچگونگي تغيير متتخصيص مي يابد تا ) -(يا منفي (+) صورت مثبت 
مشخص مي گردند كه )  loop identifier( حلقه هاي مهم با يك شناسه حلقه . نشان دهد ،تغيير مي كند

توجه داشته باشيد  ). balancing( است يا تعادلي )  reinforcing( بازخور تقويتي  ،نشان مي دهد آيا حلقه
بازخور مثبت مربوط به  ،در مثال ارائه شده. چرخش مي كند ،تناظر با آنهم جهت با حلقه م ،شناسه حلقهكه 

  . در جهت حركت عقربه هاي ساعت است و لذا شناسه حلقه نيز در اين جهت قرار دارد ،جمعيت و نرخ تولد
معلول نيز بيشتر از آن چيزي مي شود كه در  ،افزايش يابد ،اگر علت ،بدين معني است كه ،وجود پيوند مثبت

 ،معلول نيز كمتر از آن چيزي مي شود كه در غير اين صورت ،كاهش يابد ،مي بود و اگر علت ،غير اين صورت
بر حسب تعداد افراد در هر (به معني افزايش نرخ تولد  ،يك افزايش در كسر نرخ تولد ،در مثال قبل. مي بود

  . مي بود ،ن چيزي است كه در غير اين صورتآبه بيش از ) سال
معلول كمتر از آن چيزي مي شود كه در غير اين  ،افزايش يابد ،بدين معني است كه اگر علت ،يوند منفيوجود پ
در . معلول بيش از آن چيزي مي شود كه در غير اين صورت مي بود ،كاهش يابد ،مي بود و اگر علت ،صورت

به ) سب تعداد افراد در هر سالبر ح(به معني كاهش نرخ مرگ و مير  ،افزايش متوسط طول عمر افراد ،مثال قبل
  .است ،آنچه مي بودكمتر از 

يعني آنها . مي كنند نه رفتار متغيرها راساختار سيستم را تشريح )  link polarities( قطبيت پيوندها 
آنها مشخص نمي كنند واقعاً چه اتفاقي مي . تغييري بوجود آيد اگر ،مشخص مي كنند كه چه اتفاقي مي افتد

به شما نمي گويد چه  علّيتنمودار  ،نرخ تولد ممكن است افزايش يابد و ممكن است كاهش يابدكسر . افتد
  . تغيير نمايد ،قي مي افتد اگر متغيرفابلكه به شما مي گويد چه ات. اتفاقي خواهد افتاد

. نماييدتوجه  ،در تعريف قطبيت پيوند "مي بود ،از آن چيزي كه در غير اين صورت) كمتر(بيشتر "به عبارت 
 ،اول اينكه. دو دليل وجود دارد. واقعاً افزايش مي يابد ،لزوما بدين معني نيست كه معلول ،افزايش در متغير علت

شما  ،براي اينكه تعيين كنيد واقعا چه اتفاقي خواهد افتاد. دارد)  input( يك متغير معموال بيش از يك ورودي 
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كسر نرخ تولد و اندازه نرخ تولد بستگي به  ،در مثال جمعيت. ي كنندبايد بدانيد كه همه وروديها چگونه تغيير م
شما نمي توانيد بگوييد كه آيا يك ). صلضرب كسر نرخ تولد و جمعيت استيعني نرخ تولد برابر حا( جمعيت دارد 

 ايآه واقعا موجب افزايش نرخ تولد مي گردد؛ شما همچنين نياز داريد كه بدانيد ك ،افزايش در كسر نرخ تولد
ممكن است موجب  ،اگر كاهش جمعيت به اندازه كافي بزرگ باشد. جمعيت در حال افزايش يا كاهش است

فرض  ،وقتي قطبيت يك پيوند را بررسي مي كنيد. افزايش يابد ،حتي اگر كسر نرخ تولد ،كاهش نرخ تولد شود
وقتي . ) )ceteris paribus( ثابت بودن ساير شرايطفرض مشهور . (كنيد همه متغيرهاي ديگر ثابت هستند

ساير (روي يكديگر عمل مي كنند ،همه متغيرها به طور همزمان ،رفتار واقعي يك سيستم را تعيين مي كنيد
و معموال شبيه سازي كامپيوتري الزم است تا رفتار سيستم را رديابي نمود و تعيين كرد  )ثابت نيستند ،شرايط

  .شوندمي )  dominant( غالب  ،كدام حلقه ها
جمع شدن منابع در ) ( flows( و جريانها )  stocks( ذخائر بين  ،علّيتنمودارهاي حلقه اينكه  ،و مهمتر ،دوم

يك  ،جمعيت ،در مثال قبل. تمايز قائل نمي شوند) نرخ هايي كه آن منابع را تغيير مي دهند و يك سيستم
جمعيت را افزايش مي  ،افزايش در نرخ تولد) نرخ تولد منهاي نرخ مرگ و مير را تجميع مي كند(ذخيره است 

تولدها فقط مي توانند جمعيت را افزايش دهند و هرگز . جمعيت را كاهش نمي دهد ،دهد اما كاهش نرخ تولد
به جمعيت اضافه  ،بدين معني است كه نرخ تولد ،پيوند مثبت بين تولدها و جمعيت. نمي توانند آنرا كاهش دهند

بيش از آن چيزي مي شود كه در غير اين صورت مي بود و با  ،جمعيت ،ا افزايش در نرخ تولدب ،بنابراين. مي گردد
  . كمتر از آن چيزي مي شود كه در غير اين صورت مي بود ،جمعيت ،كاهش نرخ تولد

  
  : علّيتخطوط راهنماي نمودارهاي حلقه 

  
 به جاي همبستگي علّيت .1

همبستگي بين متغيرها را . رابطه علت و معلولي بين متغيرها باشد بايد بيانگر ،علّيتهر پيوند در نمودار حلقه 
بايد ساختار سيستم واقعي را به نحوي تقليد كند كه روش رفتار  ،يك مدل ديناميك سيستم. وارد نمودار نكنيد

 replicating(هم تكرار تجربه هاي تاريخي  ،منظور از رفتار يكسان .مدل همانند سيستم واقعي باشد
historical experience  (همبستگي بين متغيرها  .و هم پاسخ به شرايط و خط مشي هاي جديد است، 

 ،اگر شرايط تغيير كنند. همبستگي ها بيانگر ساختار سيستم نيستند. منعكس كننده رفتار گذشته سيستم است
ممكن  ،مايش شونداگر خط مشي هاي جديدي آز ،غالب شوند ،اگر حلقه هاي بازخوري كه قبال ساكت بوده اند

فقط  ،علّيتمدلها و نمودارهاي . شكسته شوند ،همبستگي هاي بين متغيرها كه قبال قابل اطمينان بودنداست 
با اينكه بين ميزان  ،به عنوان مثال. بايد روابطي را شامل شوند كه ساختار علت و معلولي سيستم را به دست دهند

شما نمي توانيد يك پيوند بين فروش بستني و نرخ  ،وجود دارد همبستگي مثبتي ،فروش بستني و نرخ جنايتها
 برقرارلينك  ،در عوض مي توانيد بين دما و فروش بستني و نيز بين دما و نرخ جنايتها. ايجاد نماييد ،جنايتها
  .نماييد

  
 ) link polarity(  تعيين قطبيت پيوند .2

   .ه پيوندها بايد قطبيت نامبهم داشته باشندهم .قطبيت همه پيوندهاي موجود در نمودار را تعيين كنيد
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مثبت يا منفي بودن يك پيوند را به ساير پارامترهاي سيستم يا اينكه سيستم در چه جايي  ،افراد ،گاهي اوقات
براي مثال شكلي همانند بخش سمت چپ نمودار زير ترسيم و درآمد شركت را . وابسته مي كنند ،عمل مي كند

( به كشش  ،درآمد شركتو مي نمايند و استدالل مي كنند كه پيوند بين قيمت  به قيمت محصولش مرتبط
elasticity  (قيمت  ،كشش بااليي داشته باشد ،اگر تقاضا. تقاضا وابسته است و مي تواند مثبت يا منفي باشد

. ا مي گردددر تقاض% 1موجب كاهشي بيش از  ،افزايش در قيمت% 1باالتر به معني درآمد كمتر خواهد بود چون 
افزايش در قيمت موجب كاهش % 1آنگاه  ،اگر تقاضا بدون كشش باشد. منفي خواهد بود ،بنابراين قطبيت پيوند

به نظر مي رسد . مثبت است ،مي گردد و بنابراين درآمد افزايش مي يابد و لذا پيوند ،%1تقاضا به ميزان كمتر از 
  . نمودتعيين  ،نمي توان فقط يك قطبيت براي پيوند فوق

معموال بدين معني است كه بيش از  ،قطبيت پيوندي را تعيين كنيد ،نيد به صورت شفاف و نامبهماوقتي نمي تو
در . مشخص نماييد بايد اين مسيرهاي متفاوت را صريحاً. بين دو متغير مورد نظر وجود دارد علّيتيك مسير 
چه  ،ي مي كند به ازاي هر واحد محصول فروش رفتهتعي) 1: (حداقل دو تأثير روي درآمد دارد ،قيمت ،مثال فوق

يعني درآمد برابر حاصلضرب . بر تعداد محصول فروش رفته تأثير مي گذارد) 2(ميزان درآمد حاصل مي شود و 
در سمت راست نمودار  ،نمودار مناسب. قيمت در مقدار فروش خواهد بود و مقدار فروش به قيمت بستگي دارد

  . تزير نشان داده شده اس
  

 

 

  
 ،اگر تقاضا كامال نسبت به قيمت. غالب خواهد بود ،علّيتمي كند كدام مسير  نتعيي ،كشش قيمتي تقاضا

يعني . ضعيف خواهد بود ،آنگاه مسير پاييني در شكل فوق ،)كشش تقاضا كمتر از يك است(غيرحساس باشد 
افزايش  ،تأثير خالص افزايش قيمتافزايش مي دهد و  ،را بيش از كاهش فروشمحصول درآمد واحد  ،قيمت

مسير  ،)كشش تقاضا بزرگتر از يك است(اگر مشتريان كامال به قيمت حساس باشند  ،برعكس. درآمد خواهد بود
خواهد  ،بيش از كاهش ناشي از كم شدن ميزان فروش ،افزايش درآمد واحد محصول. غلبه خواهد نمود ،پاييني

همچنين تعيين تأخيرهاي مختلف  ،جداسازي مسيرها. درآمد خواهد بود كاهش ،بود و تأثير خالص افزايش قيمت
احتماال تأخير بين تغيير قيمت و تغيير ميزان  ،در مثال فوق. ممكن مي سازد ،در صورت وجود ،را براي هر مسير

  . بيش از تأخير بين تأثير قيمت بر درآمد خواهد بود ،فروش
  

آنها يك نمودار  .رسنل و روشهاي افزايش تالش پرسنل بحث مي شوددر يك سازمان در مورد انگيزش پ :تمرين 
يك گروه مي گويند كه هرچه نقص عملكرد  .مانند شكل زير ترسيم نموده و درباره عالمت لينكها بحث مي كنند

آنها مي  .پرسنل انگيزه بيشتري خواهند داشت ،بيشتر باشد) فاصله بين عملكرد واقعي و عملكرد مورد انتظار (
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بنابراين . گويند بايد اهداف بلندپروازانه و حتي غير ممكن تعريف كنيم تا پرسنل به تالش بيشتري تشويق شوند
 ،گروه دوم مي گويند اگر فاصله بين عملكرد واقعي و عملكرد مورد انتظار زياد باشد .عالمت لينك بايد مثبت باشد

نسي براي رسيدن به هدف وجود ندارد و لذا عالمت موجب نااميدي شده و پرسنل به اين نتيجه مي رسند كه شا
  .لينك بايد منفي باشد

كدام يك  ،توضيح دهيد در شرايط مختلف .تكميل نماييد ،نمودار ترسيم شده را با لحاظ نمودن هر دو نظريه فوق
   .از اين لينكها غالب مي شوند

نمودار را بنحوي تكميل كنيد كه تاثير  .ا نيستندبرونز ،متغيرهاي عملكرد واقعي و عملكرد مورد انتظار ،در واقعيت
   .را به طرز مناسبي نشان دهد)  عملكرد مورد انتظار(انگيزش بر عملكرد و تاثير عملكرد واقعي بر اهداف 

  

  
 
 ) loop polarity( تعيين قطبيت حلقه  .3

  .صحيحروش سريع و روش : رد دو روش براي تعيين مثبت يا منفي بودن يك حلقه وجود دا
 ،اگر تعداد پيوندهاي منفي. اين است كه تعداد پيوندهاي منفي موجود در حلقه را شمارش نماييد ،روش سريع
  . حلقه منفي است ،فرد است ،حلقه مثبت است ؛ اگر تعداد ،زوج باشد

ثير يك تغيير كوچك در يكي از يعني تأ .رديابي نماييد ،اين است كه تأثير يك تغيير را حول حلقه ،روش صحيح
رد؛ يك حلقه مثبت وجود دا ،تغيير اوليه را تقويت مي كند ،اگر تأثير بازخور .كنيدرديابي  ،متغيرها را حول حلقه

نتيجه يكسان  ،با هر متغيري از حلقه شروع كنيد. يك حلقه منفي است ،اگر با تغيير اوليه مخالفت مي كند
   .خواهد بود

  
 گذاري كنيد حلقه ها را نام .4

چه براي استخراج مدلهاي ذهني يك گروه از افراد و چه براي ارائه ساختار بازخوردي يك  ،نمودارهاي حلقه عليت
براي اينكه به . تعداد حلقه ها بيش از آن چيزي مي شود كه بتوانيد آنها را اداره كنيد ،اغلب ،دنبه كار رو ،سيستم

مهم را  ديبهتر است حلقه هاي بازخور ،كنند navigate لقه ها رامخاطبان خود كمك كنيد تا شبكه اي از ح
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به مخاطبان كمك مي .. .و R1، R2، B1، B2نام گذاري حلقه ها به صورت . نام گذاري و شماره گذاري نماييد
د نام گذاري حلقه ها به مخاطبان كمك مي كن .بيابند ،كند تا حلقه هايي را كه شما در مورد آنها گفتگو مي كنيد

  . ي اختصاري براي تسهيل گفتگو فراهم مي كننديو عبارت هاتا كاركرد هر حلقه را درك كنند 
كه توسط تعدادي از مديران و مهندسان براي بررسي علل تحويل توجه كنيد به عنوان مثال به شكل زير 

تكميل يك پروژه تا يك  رفتار مهندسان را در تالش براي ،اين نمودار. ايجاد شده است ،ديرهنگام كارهاي طراحي
را با زمان باقيمانده تا موعد ) work remaining( آنها كار باقيمانده براي انجام. نشان مي دهد ،موعد مشخص
( آنها فشار زمان بندي  ،بيشتر باشد ،هر چه فاصله. مقايسه مي كنند) time remaining(تحويل پروژه

schedule pressure  (مهندسان چندين  ،وقتي فشار زمان بندي باال مي رود. بيشتري احساس خواهند كرد
ساعت كار عادي در هر  50به جاي . كنند  ) overtime(اول اينكه آنها مي توانند اضافه كاري. انتخاب دارند

تا ديروقت كار كنند و در تعطيالت آخر  ،ناهار را حذف كنند ،آنها مي توانند كارشان را زودتر شروع كنند ،هفته
كميل وظايفشان آنها نرخ ت )burning the midnight oil(دود چراغ خوردنبا . يز مشغول كار باشندهفته ن

حلقه تعادلي ( نشانندمي  كنند و فشار زمان بندي را فرومي كارهاي عقب افتاده را تمام  را افزايش مي دهند،
B1 .(،براي مدتي طوالني، باال باقي بماند، خستگي اما اگر كاركرد هفتگي)fatigue ( شروع و بهره
 work( نرخ تكميل كارها  ،وقتي بهره وري كاهش مي يابد. كاهش مي يابد) productivity(وري

completion rate (،  كه اين نيز فشار زمان بندي را افزايش داده و منجر به ساعات كاريكم مي شود 
روش . شي اضافه كاري را محدود مي كنداثربخ ،) burnout(  اتمام سوختحلقه تقويتي : طوالني تر مي گردد 

صرف زمان . است) time per task(كاهش زمان صرف شده روي هر وظيفه  ،ديگر براي تكميل سريعتر كارها
را باال مي برد و فشار زمان بندي را كم  )بهره وري ( تعداد كارهاي انجام شده در هر ساعت  ،كمتر روي هر وظيفه

مديران . بحث داغي در مورد نام گذاري اين حلقه در گرفت. را كامل مي كند B2دلي مي كند و بنابراين حلقه تعا
آنها احساس مي كردند . مي دهند )gold-plated( طال آبادعا مي كردند كه مهندسان هميشه كارشان را 

. ايدرا حذف و مهندسان را مجبور به تمركز بر كارشان نم ) waste( فشار زمان بندي نياز است تا اتالف 
آنها انتخابي جز حذف تضمين فشار زمان بندي آن قدر باال مي رود كه  ،اغلبمهندسان استدالل مي كردند كه 

. ناميدند Corner Cutting loopآنها اين حلقه را . ندارند ،كيفيت و صرفنظر كردن از مستندسازي كارشان
را افزايش مي ) error rate( نقض غرض است زيرا نرخ خطا corner cuttingسپس بحث مي كردند كه 

 Haste( "موجب اتالف است ،عجله": دهد كه منجر به دوباره كاري و بهره وري پايين تر در بلندمدت مي گردد
makes Waste (باز هم باالتر مي رود و منجر به فشار بيشتري براي  ،و گفتند كه فشار زمان بنديcorner 

cutting مي گردد .  
  ). داشتزير خيلي بيشتري نسبت به شكل  حلقه هاي ،دل كاملم(
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 را تعيين كنيد ،علّيتتأخيرهاي مهم موجود در پيوندهاي  .5

مي توانند  ،اينرسي مي دهند ،تاخيرها به سيستم. نقشي مهم در ايجاد پويايي ها دارند  ) delays( تاخيرها 
بين تاثيرات كوتاه مدت )  trade-off ( رابطه جايگزينيو اغلب مسئول  ،ايجاد كنند)   oscillation( نوسان 

 dynamic( بايد تاخيرهايي كه براي فرضيه ديناميك  ،نمودارهاي عليت شما. هستند ،و بلندمدت سياستها
hypothesis  (معني دار  ،مهم اند يا نسبت به افق زماني مورد نظر شما )significant  (را شامل  ،هستند

 ،گاهي اوقات. مي باشند)  stock and flow( ساختارهاي ذخيره و جريان تاخيرها همواره نشانه وجود . شوند
اما اغلب كافي است كه وجود تاخير زماني . صريحا نشان دهيد ،نمودار ترسيمي مهم است كه اين ساختارها را در

نشان بدون اينكه صريحا ساختار ذخيره و جريان را  ،مشخص نماييد)  causal link( را در يك پيوند عليتي 
  . نشان مي دهد) vensimدر نرم افزار (نحوه نمايش تاخير را  ،شكل زير. دهيد

  
عرضه تمايل به افزايش پيدا مي كند اما اغلب بعد از تاخيرهاي قابل توجه  ،وقتي قيمت يك كاال افزايش مي يابد

  . تا ظرفيت جديد ايجاد شود و شركت هاي جديدي وارد بازار شوند
  ژيتقاضاي انر: مثال 

كامال بدون  ،تقاضاي بنزين ،در كوتاه مدت. با تاخيرهاي طوالني همراه است ،قيمتتغييرات پاسخ فروش بنزين به 
 discretionary(مردم مي توانند تا حدودي سفرهاي غير ضروري  ،اگر قيمت ها افزايش يابند: كشش است

trips (رانندگي  ،و سوپرماركت ،مدرسه ،محل كارهنوز هم بايد براي رفتن به اما اغلب مردم  را كاهش دهند
)  car pool( ممكن است خودروهاي اشتراكي  ،ماند خواهندوقتي مردم دريابند كه احتماال قيمت ها باال . كنند
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 public(به حمل و نقل عمومي  ،در صورتي كه از قبل در دسترس باشدرا سازماندهي كنند يا 
transportation  (اول اينكه. پاسخ هاي ديگري را نيز سبب مي شوند ،قيمتهاي باال ،اندر طول زم. روي آورند، 
منتظر مي مانند تا اگر قيمت بنزين به مدت طوالني به اندازه كافي ) و شركتهاي خودروسازي(مصرف كنندگان 

م تاخير ادراكي و تصمي(را توجيه كنند  ) more efficient(  خريد و طراحي ماشين هاي كاراتر ،باال بماند
شركت هاي  ،وقتي مردم بدانند كه قيمت به اين زوديها پايين نمي آيد). بيشتر ياشايد يك سال به مدت  ،گيري

حتي بعد از اينكه ماشين . )تاخير چند ساله(خودروسازي بايد ماشين هاي كاراتري را طراحي نموده و بسازند 
اده ها ناكارا خواهند بود كه همان مدل هاي اكثر ماشين هاي موجود در ج ،هاي كاراتر در دسترس قرار گيرند

اگر قيمتها باز هم باال ). ساله 10تاخير حدودا ( جايگزين مي گردند ،قديمي تر هستند كه وقتي فرسوده شوند
 ،افزايش مي يابد زيرا مردم )density of settlement patterns( تراكم الگوهاي سكونتسرانجام  بمانند،

كل تاخير در لينك بين قيمت و  ،روي هم رفته  .ه محل كار خود نزديك تر مي شوندو بمناطق حومه اي را ترك 
ماشين هاي موجود در جاده ها  ،وقتي به تدريج. بيش از يك دهه خواهد بود ،به طور چشمگيري ،تقاضاي بنزين

، )mass transit routes(مسيرهاي جديد حمل و نقل جمعي ) احتماال(و با ماشين هاي كاراتر جايگزين شوند 
. كامال با كشش خواهد بود ،تقاضا در بلندمدت. كاهش خواهد يافت ،تقاضا براي بنزين ،طراحي و ساخته شوند

  :نمودار حلقه علّيت مثال فوق هم به صورت انگليسي و هم به صورت فارسي ارائه گرديده است
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OËá¼

ÎâmÏI ßBkI fBk¸B àPeBfkM ØÏâmÚ

ßjÓk¡ká³ ßCÚk¶s
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+

-

+
+

+

NgÌ ×CQÔÀ jf jC¨PÐB fjÔÌ OËá¼

àÌÔË® Æ»Ð Ó ÆËa lB ×fC¶PsB

NgÌgÏÇI jf jC¨PÐB fjÔÌ OËá¼

OÐÔ¿s ßCÚÔÃÈB ÊÀBkQ

jBlCI jf fÔYÔÌ ßCÚÓjfÔe àâBjCÀ

CÚ ×fCY jf fÔYÔÌ ßCÚÓjfÔe àâBjCÀ

+

+ -

+

+

-

+

+

-

ÓkPÌ gâgY ßCÚkárÌ Ø¬sÔQ

ÓjfÔe àÀBkPwB ×fC¶PsB+

-

+

-

  
  

بنابراين اولين پاسخ به  .نامنعطف است ن نسبتاًتقاضاي بنزي ،در كوتاه مدت ،افزايش يابد ،وقتي قيمت بنزين
تطبيق  ،در بلندمدت. خواهد بود)  gasoline expenditures( افزايش هزينه هاي بنزين  ،افزايش قيمت

نمودار زير، تغييرات قيمت، هزينه ها و  .بيش از جبران افزايش قيمت بوده و هزينه ها كاهش خواهند يافت ،تقاضا
  :شان مي دهدتقاضاي بنزين را ن

  
  
(  خيرهاي زماني و رابطه جايگزينيأت. است "بهتر -قبل از -بدتر"اين يك وضعيت  ،از ديد مصرف كننده 

trade-off  (مشخص مي كند كه چرا افزايش ماليات هاي بنزين ،كه ايجاد مي كنند، ) كشوري مثل حداقل در
حتي با لحاظ (ش از هزينه هاي كوتاه مدت است بي ،گرچه منافع بلندمدت. اين قدر مشكل است) اياالت متحده

مقامات دولتي كه متمركز بر مبارزات . نمايان مي شوند ،اما آنها پس از چندين سال ،)نمودن ارزش فعلي آنها
آنها چنين قضاوتي . غيرقابل قبول مي دانند ،هزينه هاي كوتاه مدت را از نظر سياسي ،انتخاباتي بعدي هستند

  . مردم نمي خواهند امروز كمي فداكاري كنند تا فردا منافع بزرگتري به دست آيددارند زيرا عموم 
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 نام گذاري متغيرها .6

 نام متغيرها بايد اسم يا عبارات اسمي باشند 
 . نام متغيرها بايد جهتي روشن داشته باشند 

  . روشن و شفاف باشد ،معني كاهش يا افزايش ،نام هايي انتخاب كنيد كه براي آنها
 . مثبت باشد ،هايي انتخاب كنيد كه جهت معمول آنهامتغير 

  .استفاده كنيد "سود"از  "زيان"به جاي  ،به عنوان مثال
 
 علّيتنمودار حلقه  ) layout( جانمايي .7

خطوط منحني به خواننده كمك مي . از خطوط منحني براي نمايش اطالعات  بازخورها استفاده كنيد 
 .ايدكند تا حلقه هاي بازخور را تجسم نم

 .نمودار را به نحوي ترسيم كنيد كه حلقه هاي مهم به صورت دايره يا بيضي باشند 
 .نمودار را به نحوي سازماندهي كنيد كه تعداد تداخل خطوط، حداقل ممكن باشد 
  .رسم نماييد تا بهترين جانمايي را بيابيدمجدداً نمودار را چندين بار  ،در صورت نياز 

 
 را انتخاب نماييد)  aggregation( سطح مناسبي از تجميع .8

 
 همه حلقه ها را در يك نمودار بزرگ جاي ندهيد .9

 
 مشخص كنيد هدف حلقه هاي منفي را صريحاً .10

 
 بين شرايط واقعي و شرايط ادراك شده، تمايز قائل شويد .11

 
ر يك كولر و يك ترموستات است را در نظ ،برودتي يك ساختمان كه شامل يك بخاري/ سيستم حرارتي :تمرين 
درجه  8فرض كنيد (يك دما براي كنترل بخاري  .امكان تنظيم دو دما روي ترموستات وجود دارد .بگيريد

سيستم سعي مي كند دماي درون  .)درجه سانتيگراد  20فرض كنيد ( و دماي ديگر براي كنترل كولر) سانتيگراد
) تحت تاثير تغييرات دماي محيط( اگر دماي ساختمان  .ساختمان را حتي االمكان بين اين دو سطح نگه دارد

 .گرما ايجاد نموده و دما را باال مي برد ،بخاري .بخاري را روشن مي كند ،ترموستات ،درجه قرار گيرد 8پايين تر از 
 ،درجه باالتر رود 20اگر دما از . ترموستات بخاري را خاموش مي كند ،وقتي دما از حد مطلوب باالتر رفت

  . كولر را خاموش مي نمايد ،مي كند و وقتي دما پايين تر از آن قرار گرفت ترموستات كولر را روشن
  . مناسب براي سيستم فوق ترسيم نماييد CLDيك نمودار 

  
  مسئله ترافيك: مثال 

  :تصور رايج نسبت به حل مسئله ترافيك طبق شكل زير است
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CÙÚBj Ø¬sÔQ

CÙÚBj Oá¸k©

k¶s ÍCÌl

ÅC¬¸ ßÓjfÔe fBg¬Q

+

-

+

ÉCaflB uÚCÀ ßBkI jCv¸

+

+

k¶s FÔÇ¤Ì ÍCÌl

-

  
فاصله . به زمان مطلوب سفر، نزديك كندنمودار فوق، بيانگر يك حلقه تعادلي است كه سعي دارد زمان سفر را 

اين فشار . ، موجب ايجاد فشار براي كاهش ازدحام در خيابانها مي گرددآنسفر با زمان مطلوب ) واقعي(بين زمان 
خيابانها مي گردد كه پس از مدتي، با بهره برداري از اين پروژه ها، موجب شروع پروژه هاي توسعه و بهبود 

تصور رايج در مورد مسئله ترافيك . ي يابد كه اين نيز موجب كاهش زمان سفر خواهد بودظرفيت راهها افزايش م
سيستم در مقابل : اما در عمل اين گونه نيست. اين است كه با توسعه خيابانها، مسئله ترافيك حل خواهد شد

ازخورهاي عمل كننده در ما به دليل در نظر نگرفتن ب. اقدامات ما عكس العمل نشان داده و آنها را خنثي مي كند
نمودار . شده است كه البته صحيح نيست ضتعداد خودروي فعال متغيري برونزا فر. سيستم، چنين تصوري داريم

  :زير، نگرش كاملتري نسبت به مسئله ترافيك را ارائه مي دهد
  

CÙÚBj Ø¬sÔQ

CÙÚBj Oá¸k©

k¶s ÍCÌl

ÅC¬¸ ßÓjfÔe fBg¬Q

+

-

+

ÉCaflB uÚCÀ ßBkI jCv¸

+

+

k¶s FÔÇ¤Ì ÍCÌl

-

àzdw àÄgÏÐBj OáIBiY
àÌÔ® Æ»Ð Ó ÆËa OâC¶À

lÓj jf k¶s fBg¬Q

k¶s ÅÔ¥ £sÔPÌ

àÌÔË® Æ»Ð Ó ÆËa lB ×fC¶PsB

k¶Ð kÚ ßBlB ØI ÓjfÔe fBg¬Q

Ø»¤ÏÌ jf ÓjfÔe fBg¬Q

-
+

-

àÌÔË® Æ»Ð Ó ÆËa ØâBkÀ

+
+

+

+

+

-

-

+

+

Ø»¤ÏÌ ßfCzP¼B OáÈC¬¸ Ó Oá¬ËY

+
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ش جذابيت رانندگي طبق نمودار فوق، با توسعه خيابانها، زمان سفر كاهش مي يابد كه اين نيز موجب افزاي
افزايش جذابيت رانندگي . افراد اشتياق بيشتري براي استفاده از خودروي شخصي خواهند داشت .شخصي است

تعداد (موجب افزايش تعداد سفر در روز و نيز متوسط طول سفرها خواهد بود كه اينها نيز تعداد خودروي فعال 
. زايش تعداد خودروها نيز به معني افزايش زمان سفر استاف. را افزايش مي دهند) خودروي موجود در خيابانها

البته افزايش جذابيت رانندگي، تأثير ديگري نيز دارد و آن كاهش استفاده از حمل و نقل عمومي است كه اين نيز 
ت بنابراين، توسعه راهها و كاهش زمان سفر ناشي از آن، با افزايش جذابي . تعداد خودروي فعال را افزايش مي دهد

در نمودار فوق، جمعيت و فعاليت اقتصادي منطقه، متغيري برونزا فرض شده . رانندگي شخصي، خنثي گرديد
  .است كه اين نيز صحيح نيست

با افزايش ظرفيت راهها و كاهش زمان سفر، اندازه . نمودار زير، بازخورهاي بيشتري از مسئله را نشان مي دهد
افراد مي توانند مسيرهاي طوالني تري . ر قرار دارد، نيز افزايش مي يابدمنطقه اي كه در محدوده زمان مطلوب سف

ه محل كار يا زندگي خود طي كنند كه اين موجب افزايش جمعيت و فعاليت اقتصادي منطقه را براي رفتن ب
  . افزايش جمعيت، تعداد خودروها را افزايش داده و زمان سفر را زياد مي كند. است
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+

  
  

مدت، زمان سفر كاهش مي يابد اما اين كاهش كوتاه يد گفت كه با توسعه و بهبود خيابانها، در به طور خالصه با
: با افزايش جذابيت استفاده از خودروي شخصي و نيز افزايش جمعيت و فعاليت اقتصادي منطقه، جبران مي گردد

  . مسئله دوباره ظاهر شد
  .سئله ترافيك در تهران بزرگ بررسي نمايددر مورد مرا خواننده محترم مي تواند صحت تحليل فوق 
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  :منابع .7

1. “Business Dynamics”, John D. Sterman, 2000 
2.  “Ackoff’s Best, His Classic Writings on Management”, Russell L. Ackoff, 1999 

 يت صنعتيسازمان مديرانتشارات  ،ترجمه حافظ كمال هدايت و محمد روشن ،ليف پيتر سنگهتأ ،پنجمين فرمان .3
 انتشارات پيشبرد ،ترجمه اميرحسين جهانبگلو ،تأليف ژوئل دوروسني و جون بيشون ،روش تفكر سيستمي .4
 بازآفريني سازمان، تأليف راسل ايكاف، ترجمه تقي ناصر شريعتي و ديگران، انتشارات سازمان مديريت صنعتي .5
 ات فرااميني، انتشار... بهتر از خوب، تأليف جيمز كالينز، ترجمه فضل ا .6
مهندسي دوباره شركتها، تأليف مايكل همر و جيمز شامپي، ترجمه دكتر عبدالرضا رضائي نژاد، مؤسسه خدمات  .7

 فرهنگي رسا
، تأليف رافائل اگوايو، ترجمه ميترا تيموري، نشر كسي كه كيفيت را به ژاپني ها آموخت: آموزه هاي دكتر دمينگ .8

 آموزه
 ف ماكس اچ بيزرمن، ترجمه علي سرزعيم، انتشارات آريانامديران و چالش هاي تصميم گيري، تألي .9

، موسسه عبدالكريم سروشدكتر تبيين در علوم اجتماعي؛ درآمدي به فلسفه علم االجتماع، تأليف دانيل ليتل، ترجمه  .10
 فرهنگي صراط

 مدارا و مديريت، تأليف دكتر عبدالكريم سروش، موسسه فرهنگي صراط .11
 سيوري، ترجمه كامبيز عزيزي، نشر مركزايران عصر صفوي، تأليف راجر  .12
 ، نشر آزمونچه كسي پنيرم را جابجا كرد، تأليف اسپنسر جانسون، ترجمه علي اكبر قاري نيت .13
 ترجمه گيتي خوشدل، نشر پيكانتأليف استفان كاوي، هفت عادت مردمان مؤثر،  .14
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  وب سايت هاي مرجع .8
 
1. www.sysdyn.clexchange.org  

ان دانشگاه يت توسط دانشجوين سايمطالب ابرخي از  .ستم دارديك سينامينه ديدر زم يديمطالب مف تيسااين 
MIT و با نظارتJ.W. Forrester ن نقشه يبه صورت چند ،ت فوقيمطالب ارائه شده در سا .ه شده انديته

نوشته هايي از فارستر و . دهند يآموزش مستمها را يك سينامياست كه مرحله به مرحله د  (Road Map)راه
  .استرمن نيز در اين سايت در دسترس است

2. www.vensim.com  
د نرم افزار يتوان يد، ميستم هستيك سينامينه ديك نرم افزار در زميو استفاده از  ييكه عالقمند به آشنا يدر صورت

Vensim PLE ت يدر سا .ديينما افتيدرت يسااين گان از يرا بصورت راclexchange.org  ن راهنما يچندنيز
   .نرم افزار مذكور وجود دارد يبرا

3. www.iseesystems.com 
از  Save-Disabledو  Trialهمچنين نسخه . در دسترس است Richmondدر اين سايت، مقاالت مفيدي از 

 . قابل دريافت است iThinkو  STELLAنرم افزارهاي 
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  معناي مدعيات علّي:  1پيوست  .9

، چه منظوري داريم؟ معناي اجمالي و شهودي آن، اين Eعلت است براي پيامد  Cوقتي مي گوييم شرط 
. مدخليت دارد Eوردن آدر پديد  Cت و حاكم اس Eو Cقوانيني بر رفتار اشياء و فرايندهاي مقوم است كه 

مفهوم مكانيسم علّي كه علت را به معلول مي پيوندد؛ مفهوم تالزم : سه مفهوم اصلي در اين زمينه وجود دارد
  .ميان دو يا چند متغير؛ و مفهوم شرط الزم بودن يا كافي بودن حادثه اي براي وقوع حادثه ديگر

 ) :Causal Mechanism(مكانيسم علّي  •
سلسله  Eو  C، معنايش اين است كه در ميان Eعلت است از براي  Cبنا به تعريف وقتي مي گوييم 

  . استiLمحكوم قانون يا قوانينiC+1به  iCوجود دارند كه عبور از iCحوادث
، همان iCاين سلسله حوادث. مي پيوندند، نظر دارد Eرا به  Cه سلسله حوادثي كه نظريه مكانيسم علّي ب
ديگر، حاكم اند، همان  iCبه  iCمي پيوندند و قوانيني كه بر عبور از يك  Eرا به  Cمكانيسم علّي اند كه 

رخ 1Cو قوانين حاكم بر آن، Cبه دليل خواص : را تأمين مي كنند Eو Cط علّي ميان ربقوانين علّي اند كه 
و قوانين مربوط به nCهكذا به دليل خواص ... رخ داد و 2Cو قوانين مربوط به آن،1Cخواص داد؛ به دليل 

 .رخ داد E آن،
به عنوان مثال فرض كنيم پيچ يكي از چرخهاي خودرو سست است و پس از چند صد كيلومتر حركت، چرخ 

اما براي تثبيت همين امر بايد حوادثي مسلماً علت اين حادثه، سستي پيچ است . مي لغزد و از جا در مي رود
: قاعدتاً چنين بايد گفت. ي رسانده اندرا بازسازي كنيم كه خودرو را از داشتن پيچ سست به حالت بي چرخ

ارتعاشات چرخ متحرك موجب افتادن پيچ سست مي شود و اين خود موجب مي شود تا اتصال چرخ به بدنه 
فزوني ارتعاشات باعث سست شدن پيچ هاي ديگر و افتادنشان . خودرو سست تر و لذا ارتعاشاتش بيشتر شود

ما اينجا با يك داستان نسبتاً ساده علّي . چرخ و بروز حادثه همان افتادن پيچ ها همان و در رفتن. مي گردد
روبروييم كه شامل مراحلي است، و وظيفه ما اين است كه نشان دهيم چگونه تحت شرايط جاري، هر مرحله 

  . جاي خود را به مرحله تازه اي مي دهد
 )Inductive Regularity(نظم استقرايي  •

، معنايش اين است كه همراهي و تالزم منظمي وجود Eعلت است از براي  Cبنا به تعريف وقتي مي گوييم 
  .Eو حوادثي از نوع  Cدارد ميان حوادثي از نوع 

همراه و  E: بيان كردرا مي توان بر حسب احتماالت شرطي  Cو  Eهمبستگي و همراهي دو متغير گسسته 
بيشتر باشد از احتمال مطلق  Cجود به شرط و Eاست اگر و فقط اگر احتمال  associated (C(همبسته 

E . وقوع ] ميزان[اين شرط، بيان ديگري است از اين مقصود كهE  در حضور يا غيبتC تفاوت مي كند .  
، قرينه اي است كه ما را مجاز مي دارد تا ميان آنها ربط علّي قائل شويم اما همراه بودن چند متغير

ي، بايد به و لذا براي درك مكانيسم علّي مولّد نظم استقراي. آن ارتباط را به دست نمي دهد) nature(سرشت
  . فرضيه اي متوسل شويم و همين فرضيه را هم بايد مورد ارزيابي قرار دهيم

رابطه علّي بين ) عدم وجود(همبستگي آماري بين دو متغير براي وجود ) عدم وجود(بايد دقت شود كه وجود 
به وجود همبستگي، بايد رابطه علّي را شناسايي و مورد آزمايش قرار  يعني پس از پي بردن .آنها كافي نيست

با بررسي آماري در بين دانش آموزان يك منطقه، به اين نتيجه برسيم كه به عنوان مثال فرض كنيد . دهيم
پس از مشخص شدن اين . بين نمره رياضي دانش آموزان و درآمد والدين آنها، همبستگي مثبت وجود دارد
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اينكه صرفاً بدانيم همبستگي فوق وجود دارد، . ي، بايد براي كشف رابطه علّي بين اين دو تالش كنيمهمبستگ
به عنوان مثال ممكن است علت باال بودن نمرات رياضي . كمك چنداني در سياست گذاريها به ما نمي كند

با درآمد باال به تحصيالت  فرزندان والدين با درآمد باال، استفاده از معلم خصوصي باشد يا اينكه والدين
آنها باالتر باشد يا اينكه والدين با درآمد باال  فرزندان فرزندان خود اهميت بيشتري بدهند و لذا نمرات رياضي

. داراي ويژگي هاي ژنتيكي هستند كه هم موجب درآمد باالي آنها و هم موجب نمرات باالي فرزندان مي شود
فرضيه هاي فوق، صحت آنها را بررسي كنيم تا بتوانيم پي به مكانيزم علّي  مالحظه مي كنيد كه بايد با آزمون
  .موجود بين دو متغير فوق، ببريم

 )NSC(شرط الزم و كافي •
يا شرط كافي /شرط الزم و C، معنايش اين است كه Eعلت است از براي  Cبنا به تعريف وقتي مي گوييم 

 .Eاست براي وقوع 
 

مثل تابش خورشيد بر رويه تيره . را تضمين مي كند Eضورش وقوع ح، شرطي است كه )C(شرط كافي
  . اشياء، كه شرط كافي گرم شدن آنها است

 Eبراي وقوع  Cالزم بودن . هم غايب باشد Eدر غيبتش الزم مي شماريم كه  Eرا وقتي براي وقوع  Cشرط 
. را به دنبال آورد E، نبودن Cن باشد، الزم مي آيد كه نبود Eعلت  Cاگر از اين انديشه مايه مي گيرد كه 

  . مثالً بودن اكسيژن شرط الزم احتراق است؛ لذا اگر اكسيژني نباشد، احتراقي هم رخ نخواهد داد
 Cبرابر صفر خواهد بود و اگر  Cدر غيبت  Eباشد، آنگاه احتمال وقوع  Eشرط الزم  Cاگر به عبارت ديگر، 

  . برابر يك خواهد بود Cدر حضور  Eباشد، آنگاه احتمال وقوع  Eشرط كافي وقوع 
همدستي شرايط عديده اي الزم است بلكه . معموالً يك عامل به تنهايي شرط كافي حدوث حادثه ديگر نيست

. لذا شرط واحد، جزئي است از شرايطي كه با هم، حدوث معلول را كفايت مي كنند. تا شرايط كافي پديد آيد
لذا بودن كاغذ خشك، . جرقه آتش، بر روي هم شرايط كافي احتراق اند مثالً بودن اكسيژن با كاغذ خشك و با

چرا كه مواد آتشگير ديگري مي توانند  ،به تنهايي نه شرط كافي پديد آمدن آتش است و نه شرط الزم آن
شرط ناكازم، شرط ناكافي ولي الزمي : مطرح مي شود "ناكازم"با چنين داليلي، مفهوم . جانشين آن شوند

سخن اين است كه گاه  .خود جزئي است از شرايطي كه براي حدوث نتيجه، كافي ولي ناالزم انداست كه 
چند دسته شرايط رقيب وجود دارند كه هر دسته به تنهايي، براي ايجاد آن كفايت مي  ،معلولينسبت به 

ء دسته ها هم هيچ كدام از اين دسته ها الزم نيست، چون اگر نباشد رقيبش هست و هيچ يك از اجزا. كنند
عضوي باشد  A، اگر و فقط اگر Pعلت است براي  Aلذا در اين تعريف، . به تنهايي براي ايجاد اثر كافي نيست

  .Pاز شرايط ناكازم 
عيب تحليل علّيت بر حسب مفاهيم الزم و كافي، اين است كه پاره اي از روابط علّي، احتمالي اند نه مهمترين 

روابط سست ابرقدرتها در دوران بحران، احتمال وقوع جنگ : در نظر بگيريد كهاين مدعا را . ضروري و قطعي
همين امر نشان مي دهد كه شرط ناكازم، شرط سخت . اين ادعايي است متضمن احتمال. را افزايش مي دهد

  . گيرانه اي است و حداكثر در مواردي صادق است كه قوانين قطعي بر روابط ميان حوادث حاكم باشد
) enhancing(عامل ممدC  مي گوييم : التهاي احتمالي مي توان از مفاهيم ديگري استفاده نمودبراي ح

)()(است در صورتي كه  EPCEP  است در صورتي كه )inhibiting(عامل مخلّ Cباشد و <
)()( EPCEP   . باالترين درجه وجود يك عامل ممد، وجود شرط كافي است. باشد>


