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  مقدمه

  چرا به تفكر سيستمي نياز داريم؟. الف

موارد فراواني وجود دارد كه . مشكالت جوامع انساني و سازمانها روز به روز پيچيده تر و حل آنها نيازمند تفكر بهتر است

براي حل يك مشكل، فقط موجب تسكين آن بوده و پس از مدت كوتاهي، وضعيت مانند قبل تالش مديران و مسئوالن 

  .شده يا منجر به ايجاد مشكالتي بزرگتر و بدتر گرديده است

: است (Systems Thinking)تصميم گيري و يادگيري اثربخش در دنيايي با پيچيدگي فزاينده، نيازمند تفكر سيستمي

را گسترده تر كنيم و ابزارهايي خلق كنيم تا با استفاده از آنها درك كنيم چگونه ساختار مرزهاي مدل هاي ذهني خود 

   .سيستم هاي پيچيده، سازنده رفتار آنها است

را مي دانيم؛ ولي  "ديدن جنگل به جاي درختان"و  "به اندازه كافي از جزئيات فاصله گرفتن"البته همه ما استعاره 

را مشاهده مي كنيم؛ يك يا دو تا از آنهايي كه  "انبوهي از درختان"عقبتر مي رويم، تنها متأسفانه اكثراً وقتي قدمي 

بزرگترين مزيت تفكر . نماييم مطلوبمان هستند را گزينش مي كنيم و توجه و تالش خود را بر تغيير آنها متمركز مي

، در موقعيت هاي )low-leverage( اثر  از تغييرات كم) high-leverage(اثر  سيستمي، كمك به تشخيص تغييرات پر

در واقع، هنر تفكر سيستمي اين است كه از درون پيچيدگي ها، ساختارهاي بنيادين ايجاد كننده . خيلي پيچيده است

ها نيست بلكه به معناي سازمان دادن به   تفكر سيستمي به معناي ناديده گرفتن پيچيدگي. دگرگوني ها را ببينيم

منسجم است كه علل مسائل را روشن كند و مشخص نمايد چگونه مي توان آنها را به طريقي  پيچيدگي، در قالب شرحي

پيچيدگي فزاينده جهان امروز، بسياري از مديران را بدان جا رسانده است كه وانمود كنند اطالعات . ماندگار درمان نمود

د مسئله اساسي كه مديران با آن مواجه اند، قّلت مورد نياز براي عملكرد اثربخش را در اختيار ندارند؛ اما به نظر مي آي

آنچه غالباً بدان نيازمنديم، روش هايي براي فهم اين است كه چه چيزي مهم . اطالعات نيست بلكه كثرت اطالعات است

  .است و چه چيزي مهم نيست؛ بر چه متغيرهايي متمركز شويم و به كدام ها كمتر توجه كنيم

و نيز (رك ما از ارتباط عملكرد هر سازمان با ساختار دروني و سياستهاي عملياتي آن هدف تفكر سيستمي، بهبود د

است تا از اين درك براي طراحي سياستهاي مؤثر اهرمي، ...) سياستهاي عملياتي مشتريان، رقبا، تامين كنندگان و 

ه عملكردي هستند كه با آن مي خواهيم درك كنيم چگونه رفتار ما همراه با طرح خود سيستم، ريش .استفاده كنيم

به ياد داشته باشيد كه همواره، تبيين هاي متقاعدكننده اي وجود دارد كه نتايج كسب شده را به نيروهاي  .مواجهيم

  .خارج از سيستم نسبت مي دهند؛ اما اين تبيين ها اهرمي براي تغيير فراهم نمي كنند
  

  تفكر سيستمي چيست؟. ب

به  "نظريه سيستم ها"و  "پويايي شناسي سيستم"، "رويكرد سيستمي"، "تفكر سيستمي"عناوين مختلفي نظير 

خيلي ها وانمود مي كنند كه به آن نياز  ؛اكثر افراد در مورد آن چيزهايي شنيده اندموضوعي نسبت داده مي شوند كه 

  .و تعداد كمي واقعاً مي دانند كه چيست ؛دارند

. )technical(تا فني )conceptual(از مفهوميرا در بر مي گيرد؛  در ميدان عمل، طيفي از فعاليت هاتفكر سيستمي 

  .قرار دارد )systems viewpoint(يدگاه يا منظر سيستمياين طيف، اتخاذ د ابتدايدر 

  

اتخاذ                 
ديدگاه سيستمي

شناخت            
تأثيرها و ارتباط ها

شناخت        
ساختار سيستم

/  تعريف معادله ها
شبيه سازي



   

بايستيد تا بتوانيد  عقب) از هر دو جنبه زماني و مكاني(ديدگاه سيستمي اتخاذ كرده ايد كه به اندازه كافي هنگامي

 هستندالگوي رفتاري سازنده  وبه صورت زنجيره اي عمل مي كنند را ببينيد كه دوسويه بنيادين اي از ارتباطات  شبكه

زماني ديدگاه سيستمي اتخاذ نموده ايد كه بتوانيد از درختان فراتر رفته و جنگل را  .از خود بروز مي دهدسيستم كه 

كساني كه در روشنايي از باال به يك . افتاده ايد، ديدگاه سيستمي را به كار نبرده ايد "گير" واقعهوقتي در يك . ببينيد

به اندازه كافي "به خوبي درك مي كنند يك رودخانه نگريسته اند، دره به با دقت يا از باالي كوه چشم دوخته اند  ،شهر

 ،ها پديدار مي گردد؛ و به نظر مي آيد عقربه زمان الگوي ارتباطجزئيات محو مي شوند؛  :يعني چه "عقب ايستادن

مي دانند اوج ترافيك در يك بزرگراه گرفتار شده اند، ) ديوانه كننده(برعكس، آنهايي كه در ساعات . شده استتر كند

مي ذاتاً آن اولي ذاتاً حيرت آور، قدرت آفرين، و شكوفا كننده است؛ اما دو. يعني چه "واقعهگير افتادن در يك "

   .محدودكننده است و تحليل برندهآور،  مالل

 پياده سازي" مرتبط بابيشتر كنيم، فعاليت ها مي حركت  طرف راستبه ، فوق طيف چپ انتهاياز هر چه 

)implementation("  پياده سازي نوعاً با ترسيم . نظام يافته تر و تحليلي تر مي شوندآنها هستند؛ سيستمي ديدگاه

اين نقشه ها . نقشه ارتباطات دوسويه اي آغاز مي شود كه تصور مي رود پايه ايجاد الگوي رفتاري سيستم هستند

مسئله و  از؛ همچنين براي استخراج مدل هاي ذهني افراد خواهند نشان دهند چه چيزي با چه چيزي مرتبط است مي

در گام بعدي ممكن است نموداري از ساختار سيستم تهيه كنيد تا نشان دهيد . دنمفيد اشتراك اين مدل ها با ديگران

. در پايان ممكن است نمودار ساختاري را به مجموعه اي از معادله ها ترجمه كنيد. ناشي از چيستواقعاً عملكرد سيستم 

با تكميل اين . ها را تعيين مي كنندت اين ارتباط اين معادله ها، طبيعت ارتباط ها را نشان مي دهند و جهت و قو

  .بپردازيد بهبود گزينه هايرا شبيه سازي كنيد و به ارزيابي رفتار سيستم خواهيد بود مرحله، قادر 
 

  چه نيازي به اين كتاب بود؟. ج

را بخوبي پوشش  بكتب موجود در زمينه تفكر سيستمي، عموماً بخش هايي محدود از طيف مورد اشاره در بند 

متمايل ( برخي از كتب مرتبط با تفكر سيستمي، عمدتاً بر ابزارهاي مدل سازي پويايي سيستم ها تمركز دارند. دهند مي

و برخي نيز بيشتر بر اصول و مفاهيم تأكيد نموده و از ورود به تشريح ابزارهاي تفكر سيستمي حذر  )به انتهاي طيف

هم اصول و مباني تفكر . آن است كه دو ديدگاه مذكور را آشتي دهداين كتاب بر . )متمايل به ابتداي طيف ( اند نموده

سيستمي را با نمونه هاي فراوان تشريح مي كند و هم ابزارهاي مدل سازي و شبيه سازي پويايي سيستم ها را با 

سيستمي هستند  هاي متنوع ارائه مي دهد؛ چرا كه اعتقاد بر اين است كه اينها دو بال مورد نياز براي كاربرد تفكر مثال

از مباحث ) و كل نگر(تصويري جامع تالش مي كند بنابراين . خواهد داشت) synergy(نيروزايي  هم ،و جمع شدن آنها

نبايد همچون داستان . در توضيح تفكر سيستمي نبايد اصول تفكر سيستمي را نقض نمود. تفكر سيستمي ارائه دهد

ستمي را ارائه داد و بقيه را مسكوت گذاشت و انتظار داشته باشيم خواننده و فيل، فقط بخشي از دانش تفكر سينابينايان 

  .خودش قطعات اين پازل را در منابع مختلف بجويد و تالش كند در كنار يكديگر قرار دهد

  . در پايان اميدوارم خوانندگان عزيز اين اثر، با نظرات اصالحي و پيشنهادات خود، مرا در تكميل آن ياري دهند

  مختاري قاسم

mokhtari@behsad.com 
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  مقدمه:  اولفصل 
 

  تعريف سيستم 

براي زندگي  ميآد. است )solar system( كنيم، قسمتي از منظومه شمسي ميكره زميني كه ما در آن زندگي 
 "سيستمهاي گوناگون حمل و نقل"هر روز با . خاصي بوجود آورده است "سيستمهاي سياسي و اجتماعي"خود، 

مهمترين دستگاه بدن ما، يعني . بريم ميگاه از سيستمهاي داخلي بدن خود، مانند سيستم گوارش رنج . روبرو هستيم
  . ار آميزي استدستگاه مغز و سيستم مركزي اعصاب، سيستم حياتي و اسر

پس چرا ما همه آنها را با نام . كنند ميدر نظر اول همه اين سيستمهايي كه برشمرديم، بسيار متفاوت با يكديگر جلوه 
البته همه آنها . خوانيم؟ سببش اين است كه همه آنها از يك لحاظ با يكديگر شباهت دارند مي "سيستم"

تشكيل شده اند اما همه اين قسمتها به يكديگر وابسته اند و با هم دستگاههايي هستند كه از قسمت هاي گوناگون 
  . روابط متقابل دارند
، )دانيم ميكنيم كه  مييا خيال (دانيم  ميزيرا با آنكه ما معني آنرا . خالي از ابهام نيست "سيستم"با اين همه، كلمه 

به همين دليل، پيش از آنكه كلمه . مبسيار دشوار است كه بتوانيم تعريف روشن و دقيقي از آن به دست دهي
  .را تعريف كنيم، بهتر است كه اندكي بيشتر درباره موارد استعمال آن سخن بگوييم "سيستم"

منظومه "سيستمهاي بسيار بزرگي چون : بينيم ميبه هر جا كه نظر افكنيم، در دورادور خود سيستمهاي گوناگوني را 
است، و خود كهكشان نيز يكي از  "سيستم كهكشان"ي مقداري از كه تازه خود چون ذره كوچك و ب – "شمسي

و سيستمهاي بسيار كوچكي مانند  - باشد  ميسيستمهاي كهكشانهاي بي شمار كيهاني است كه ديدن آنها امكان پذير 
از اينها گذشته، سيستمهاي . در قلمرو فيزيك "سيستمهاي اتمي"و  زيست شناسيدر قلمرو  "سيستمهاي سلولي"

مانند  "سيستمهاي بيولوژيكي"مثل موتورها و مولدهاي برق،  "سيستمهاي مكانيكي": ديگري نيز وجود دارند مانند 
كه يك  يمهنگا. مانند كارخانه ها و احزاب سياسي و خانواده "سيستمهاي اجتماعي"انسان و حيوانات و نباتات، و 

كه انساني اتومبيل يا هواپيمايي را براند  ميمانند هنگا –سيستم مكانيكي با يك سيستم بيولوژيكي با هم جمع آيند 
همچنين . است "سيستمهاي انسان به عالوه ماشين"شويم كه نامشان  ميبا نوع ديگري از سيستمها روبرو   - 

 "جنگلها"كنند، مانند  ميدارند كه بدون دخالت انسان كار اي نيز وجود  "سيستمهاي طبيعي"كنيم كه  ميمشاهده 
  . مستقل و خاصي است "سيستم طبيعي"كه هر يك از آنها  " ها رودخانه"و 

تعاريف زيادي براي سيستم ارائه شده است كه يكي از داليل اين تنوع، ديدگاه و نوع سيستمهاي مورد مطالعه توسط 
  :گردد ميند مورد از آنها ارائه در اينجا چ. ارائه كننده تعريف است

 .سيستم، مجموعه اي از اجزاء است كه در يك رابطه منظم با يكديگر فعاليت مي كنند .1
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سيستم، مجموعه اي از اجزاء مرتبط است كه در راستاي دستيابي به مأموريت خاصي، نوع و نحوه ارتباط بين آنها  .2
 .بوجود آمده باشد

اين متغيرها ممكن . انتخاب شده اند (Observer)كه بوسيله يك ناظر  سيستم، مجموعه اي است از متغيرها .3
 . است اجزاء يك ماشين پيچيده، يك ارگانيسم يا يك موسسه اجتماعي باشند

  :ارائه شده، سه موضوع متفاوت وجود دارد  1960طبق تعريف فوق كه توسط اشبي در سال 
 ) شئ مشاهده شده (يك واقعيت  •
 از واقعيت ) درك(يك برداشت  •

 از برداشت صورت گرفته) نمايش(يك بيان  •

  .مي ناميد Modelو سومي را  System، دومي را Machineاشبي، اولي را 

  
 1شكل 

دهد، سيستم بخشي از جهان واقعي است كه توسط يك ناظر انتخاب  مينيز نشان  1همانگونه كه شكل
هاي ذهني  چارچوببديهي است كه . معيار اين انتخاب، هدف يا منظور او از مطالعه اين واقعيت است. گردد مي

هاي ذهني همچون يك فيلتر بين جهان واقعي و ادراك ناظر، عمل  چارچوب. ارندناظر نيز در اين انتخاب اثرگذ
  .كنند مي

در دنياي واقعي، اين . يك دانشكده و ساختمان آن را به عنوان يك واقعيت بيروني در نظر بياوريد: 1مثال 
تعداد طبقات تا تعداد  از نوع نماي ساختمان تا نوع پنجره ها، از: دانشكده داراي ابعاد متعدد و متفاوتي است

ها، از نوع پوشش كف طبقات تا نوع قفل درب ها، از رئيس دانشكده تا كارمند آموزش، از اساتيد تا   اتاق
دانشجويان، از كتابهاي كتابخانه تا ضوابط امانت كتاب، از آيين نامه هاي آموزشي تا نحوه حضور و غياب 

اساتيد و دانشجويان، از نوع المپ ها تا نوع سيستم حرارتي و برودتي، كارمندان، از روابط بين اساتيد تا رابطه بين 
...  

به عنوان . نگرد و به بقيه وجوه آن كاري ندارد ميهر كسي با ديدگاه و عالقه مندي هاي خود به اين دانشكده 
را مثال يك مسئول برق ساختمان با هدف خاص خود، از اين مجموعه در هم تنيده، سيستم برق ساختمان 

نوع قفل درب ها و چگونگي عملكرد اساتيد، براي مسئول برق، بي ربط است؛ گويي اصالً . كند ميتعريف و جدا 

دنياي 

  واقعي
 مدل  سيستم

 ناظر

 مدلهاي ذهني

 منظور/هدف منظور/هدف

 ساده سازي
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مواردي همچون نوع : او فقط به اجزاء مرتبط با سيستم الكتريكي ساختمان توجه دارد. وجود ندارند
  . ها، برق اضطراري، فيوزها و تابلوها كشي سيم

نقشه اي از سيستم برق ترسيم نمايد، يك مدل از سيستم مورد نظر خود ترسيم كرده  اگر مسئول برق ساختمان،
  ).ساده سازي(كند ميخود، ناگزير برخي از جزئيات سيستم را حذف   مياو در نقشه ترسي. است

توان در تفاوت نگرش مسئول آموزش و مسئول برق  ميتأثير ناظر و منظور در گزينش وجوهي از واقعيت را 
مسئول آموزش دانشكده از واقعيت يك كالس، فقط به مواردي همچون : ه به يك كالس مشاهده نموددانشكد

، نوع صندلي ها، و امكانات سمعي و )تعداد صندلي هاي موجود در كالس(شماره و مكان كالس، ظرفيت كالس
  . كند مياما مسئول برق، به سيم كشي و تعداد المپ ها و پريزها توجه . بصري آن توجه دارد

  

، با عينك خاص خود به اين منطقه نقشه بردارييك متخصص . اي از كره زمين را در نظر بگيريدمنطقه  :2مثال 
او برداشت خود را به صورت يك نقشه . نگاه مي كند و برخي چيزها را مي بيند و خيلي چيزها را حذف مي كند

مساوي خود منطقه  ،مي دانيم كه نقشه يك منطقههمه . ارائه مي كند كه در واقع مدل او از اين منطقه است
  .نقشه فقط تصويري از واقعيت منطقه است. نيست؛ نقشه، پستي و بلندي هاي واقعي زمين را نشان نمي دهد

كه نقشه بردار بر است مرحله اول به خاطر عينكي : دقت كنيد كه دو مرحله ساده سازي و حذف انجام شد
در مرحله دوم، . ، به عنوان يك عينك عمل مي كنددارداز اين نقشه برداري ديدگان خود زده است؛ هدفي كه او 

  .نمايدخود را خالصه و ساده مي كند تا يك نقشه از منطقه ارائه  مشاهداتنقشه بردار 
 

، جنگل را به صورت مجموعه اي از فرد عادييك . به عنوان مثالي ديگر، يك جنگل را در نظر بگيريد :3مثال 
زيست شناس، جنگل را چوب و كلروفيل . يك هيزم شكن، آنرا منبع سوخت مي داند. درختان تعريف مي كند

مي شناسد اما يك شاعر و عارف هندي، درختان را موجوداتي زنده مي بيند كه مي توان با آنها حرف زد و حتي 
  . با آنها رقصيد

  .را از دريچه برداشت ها و تفكرات خودش مي بيندهر كسي دنيا 
سيستم، بخشي از جهان واقعي است كه ما انتخاب و آنرا در ذهن خود به منظور در نظر گرفتن و بحث و بررسي  .4

اين تعريف . ( تغييرات مختلفي كه تحت شرايط متفاوت ممكن است در آن رخ دهد، از بقيه جهان جدا مي كنيم
 )است  J.W. Gibbsاز 

  

  :سيستم بيان كرداصلي با توجه به تعاريف فوق مي توان ويژگي هاي ذيل را به عنوان مشخصه هاي 
 سيستم، بخشي از واقعيت است كه با توجه به ناظر و هدف وي، گزينش شده است �

 سيستم داراي دو يا چند مؤلفه يا جزء است �

 بين اجزاء سيستم ارتباط وجود دارد �

 استمأموريت  وسيستم داراي هدف  �

 

 ) System Environment( محيط سيستم

شناسايي محيط و عوامل محيطي . محيط سيستم را عواملي تشكيل مي دهد كه در خارج از سيستم قرار مي گيرند
طبق تعريف چرچمن، . زيرا مرز سيستم با محيط، مرزهاي ظاهري آن نيست. معموال به سادگي انجام نمي گيرد
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او به مديران توصيه . اشيايي را شامل مي شود كه در رابطه خود با سيستم مؤثر و غير قابل تغييرندمحيط، عوامل و 
اول اينكه، آيا عامل مورد نظر سيستم را متاثر : مي كند در رابطه با شناسايي عوامل محيطي دو سوال مطرح كنند 

آيا سيستم قادر به تغيير : سان مطرح مي سازد سازد يا خير؟ اگر پاسخ اين سوال مثبت باشد، سوال دوم را بدين  مي
آن عامل است؟ بعبارت ديگر مي تواند آن محدوديت يا مانع را از پيش پاي فعاليت هاي خود بردارد؟ در صورتي كه 

  . پاسخ سوال دوم منفي باشد، آن عامل، يك عامل محيطي است
خانه، براي يك معمار با تمام اجزاء، يك سيستم به عنوان مثال، يك . تعريف محيط بستگي به ناظر و منظور دارد

براي يك روانشناس، سيستم . ولي براي مهندس مكانيك، سيستم حرارتي، يك سيستم و خانه محيط آن است. است
  . )جزئي از سيستم و محيط آن، نيستند( حرارتي و برقي، نامربوط هستند 

 

 )Feedback( بازخورد

ترموستاتها . مكانيسمهايي است كه در اغلب سيستمها به گونه اي موجود استيكي از ) يا پس خور(بازخورد 
ترموستاتها با افزايش يا كاهش دما، . ترين دستگاههاي مكانيكي هستند كه با مكانيسم بازخورد عمل مي كنند ساده

برخورد امواج رادار،  برخي موشكهاي رها شده از هواپيما از طريق بازدريافت. اقدام به قطع يا وصل دستگاه مي كنند
موجودات زنده با دريافت . در سيستمهاي طبيعي نيز نظام بازخورد وجود دارد. مسير خود را اصالح مي كنند

رابطه يك ارگانيسم زنده و محيط آن ارتباطي دوجانبه و مبتني بر . هاي هشدار، رفتار خود را تغيير مي دهند نشانه
مكانيسم بازخورد معموالً با مكانيسم . بر روي محيط خودش تاثير مي گذارديك ارگانيسم زنده . اصل بازخورد است
راننده اي كه هدايت يك اتومبيل را برعهده دارد، اطالعاتي را از طريق حواس خويش از مسير . كنترل همراه است

ي گيرد، او را در بازخوردهايي كه راننده پيوسته از محيط م. دريافت و با آن اطالعات، اتومبيل را كنترل مي كند
  . ياري مي دهد... تصميم هايش قبل از پيچاندن فرمان، كم يا زياد كردن سرعت و ترمز بموقع و

 

بازخورد، فرايندي است كه طي آن يك سيگنال، از زنجيره اي از روابط عّلّي عبور كرده تا اينكه  :تعريف بازخورد
  : مجدد، دو نوع بازخورد وجود دارد  با توجه به نوع تأثير. مجدداً بر خودش تاثير بگذارد
  . بيشتر آن متغير مي شود) كاهش(يك متغير، نهايتا موجب افزايش ) كاهش(افزايش : بازخورد مثبت 
  .آن متغير مي گردد) افزايش (در يك متغير، نهايتا موجب كاهش ) كاهش(افزايش : بازخورد منفي 

اين كاهش ممكن است منجر به . سرد را در نظر بگيريديك تغيير در دماي اتاق در اثر حمله هواي : مثال

مثال افراد حاضر در اتاق لباس گرم بپوشند يا به اتاق گرم تر بروند يا ترموستات، بخاري را . هاي مختلفي شود فعاليت
مثال سطح سوخت مخزن بخاري پايين بيايد . فعاليت بخاري ممكن است موجب وقوع خيلي چيزها شود. روشن نمايد

اما هيچ يك . وره و تعمير آن در آينده گردديا موجب پوسيدگي و گسستگي ك. و موجب خريد سوخت در آينده شود
تشعشع گرما ) به عنوان تحليل گر دماي اتاق(فعاليت مهم كوره از ديد ما . از اينها تاثير بازخورد روي دماي اتاق ندارند

يعني يك كاهش در دماي اتاق، نهايتاً موجب افزايش در دماي . در اتاق است كه موجب افزايش دماي اتاق مي گردد
در مثال ترموستات، تأثير دو . يك تغيير در دماي اتاق بطور اتوماتيك موجب تغيير ديگري در دما مي شود. اق شدات

اگر ترموستات به . باعث افزايش دما مي شودنهايتاً كاهش دما . است) balancing(تغيير فوق در جهت تعادل 
  . يم شده، انحراف نمي يابددرستي كار كند، دماي هوا به مقدار زيادي از مقدار مطلوب تنظ
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  :رود؛ مانند اين كه گفته شود ميبه معني انتقاد از ديگران به كار  "بازخورد"در سخن عامه مردم، اصطالح 
  "اره ارائه ام به من بازخورد دادرئيس درب"

كند؛ مگر اين  مياعالم نظر خود به ديگري، بازخورد ايجاد ن. عبارت بازخورد در تفكر سيستمي، به معني فوق نيست
   .كه آنها بر اساس نظريه شما عمل كنند و منجر به تجديدنظر شما شوند

  )الف- 2 شكل( .وجود نداردنيز تأثيري بر ما نداشته باشد، بازخورد هيچ گونه اگر اعالم نظر ديگران، 

  
  الف-2شكل 

  

. شود، بازخورد ايجاد شده استيا موجب تقويت آن  ،، موجب بازنگري ما در تفكر و رفتار خودآنهااما اگر اعالم نظر 
  )ب- 2شكل (

  

دماي اتاق

عمل كردن

ترموستات

روشن شدن
بخاري

تشعشع

گرما

تفكر ما 

رفتار ما

مشاهده رفتار ما

توسط ديگران

اعالم نظر ديگران

درباره رفتار ما
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  ب-2شكل 
  

  :، دو نوع سيستم وجود دارد بازخوردبا توجه به مفهوم 

به عنوان مثال دماي هوا كاهش . در آن زنجيره ساده اي از عليت وجود دارد :)open loop(سيستم حلقه باز  �

 . پوشيدن لباس گرم تاثيري بر دماي اتاق ندارد. يابد بنابراين افراد لباس گرم مي پوشند مي

 . در آن زنجيره اي حلقوي از علّيت وجود دارد: ) closed loop(سيستم حلقه بسته  �

بازخوردي سيستم هاي حلقه بسته را عموماً سيستم هاي  .مفهوم بازخورد فقط در سيستم هاي حلقه بسته وجود دارد

)feedback systems (دماي . در يك سيستم بازخوردي، يك متغير همزمان هم علت است و هم معلول. مي نامند
  . هوا تحت تاثير تشعشع كننده ها قرار مي گيرد و بر فعاليت ترموستات تاثير مي گذارد

مثل تصميم (منتهي به يك تصميم ) به عنوان مثال تغيير دماي اتاق(در يك سيستم بازخوردي، يك تغيير در محيط
دماي هواي (گشته و بر محيط تأثير مي گذارد ) روشن شدن بخاري(مي شود كه موجب انجام يك اقدام ) ترموستات

  ) اتاق را باال مي برد
بازخورد مثبت بيانگر . معادل انتقاد نيستند "بازخورد منفي"و ستايش و به معناي تمجيد  "بازخورد مثبت" همچنين

-self( اصالحي- و بازخورد منفي به معناي يك فرايند خود) self-reinforcing(تقويتي - يك فرايند خود

correcting (توانند خوب يا بد باشند؛ بستگي به اين دارد كه در چه مسيري عمل  ميهر دو نوع حلقه ها . است
  . كنند و ارزش هاي شما كدام اند مي
 

  )Mental Models( مدل هاي ذهني

مدل هاي ذهني به معني باورها، مفروضات، و گفتگوهاي دروني است كه ما درباره هر جنبه اي از خودمان، ديگران، 
  . ها و زندگي داريم موقعيت

) paradigm(وقتي اين باورها و مفروضات، نظريه اي جامع درباره چگونگي يا روش كار چيزي ارائه كنند، پارادايم 
 .ناميده مي شوند

 

        مشخصه هاي مدل هاي ذهنيمشخصه هاي مدل هاي ذهنيمشخصه هاي مدل هاي ذهنيمشخصه هاي مدل هاي ذهني

 نقشي كليدي در اثربخشي ما دارند •

  . مدل هاي ذهني، در شكل گيري اقدامات ما نقش دارند و بر اثربخشي ما مؤثرند
. دقيقه، غيرممكن است 4، باور عمومي بر اين بود كه دويدن يك مايل در زمان كمتر از 1950در اوايل دهه : 1مثال 

دقيقه را  4در عرض دو هفته، ديگران نيز توانستند ركورد . يك دونده توانست اين كار را انجام دهد 1953آنگاه در 
آنها مدل هاي ! برنامه آموزشي خود را تغيير دادند؟ نهچه چيزي تغيير كرده بود؟ آيا آنها رژيم غذايي يا . بشكنند

  . ذهني خود را درباره آنچه امكان پذير است، تغيير دادند و اين تغيير، بر اثربخشي آنها به عنوان دونده مؤثر بود
. به تيركي كوچك بسته شده اند يك زنجيرفيل هاي عظيم الجثه برخي سيرك ها را در نظر بگيريد كه با  :2مثال 

كند؟ پاسخ  سؤالي كه با ديدن اين فيل ها مطرح مي شود، اين است كه چرا فيل براي رهايي خود، هيچ حركتي نمي
آن است كه اولين بار وقتي اين فيل كوچك بود، او را با زنجير به تيرك ها بستند و او قدرت كافي براي رهايي خود 

. تالش براي كندن تيرك، بي فايده است و آنرا به عنوان يكي از شرايط زندگي خود پذيرفتفهميد كه كم كم . نداشت
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اكنون كه بزرگ شده، با يك اشاره مي تواند خود را رها كند؛ اما چون اين باور را پذيرفته كه نمي تواند از زنجير 
ي كه پايشان به تيرك كوچكي گاهي فيل هاي بزرگحتي . رهايي يابد، هيچ گونه كوششي از خود نشان نمي دهد

   .بسته شده است، در آتش سوزي ها مي ميرند
. خواهد شدهر فردي، خود را ارزيابي مي كند و اين برآورد، مشخص مي كند كه او چه : نورمن وينسنت پيل: 3مثال 

، "مي توانيد"نمي توانيد بيش از آنچه باور داريد . "هستيد"شما نمي توانيد بيش از آن چيزي بشويد كه باور داريد 
  .انجام دهيد

كارهايي را كه مي توانيم يا نمي توانيم انجام دهيم و آنچه را كه ممكن يا غيرممكن : آنتوني رابينز: 4مثال 
سرچشمه پنداريم، به ندرت ناشي از توانايي واقعي ماست؛ بلكه عمدتاً از عقايدي كه نسبت به خود داريم،  مي
  . گيرد مي

 آنچه مي بينيم و مي شنويم را فيلتر مي كنند •

آنچه مي بينيم و مي شنويم را فيلتر يا تيره . مدل هاي ذهني، همچون يك عينك آفتابي براي ذهن ما عمل مي كنند
اند اما گزارش هاي زيادي از شاهدان عيني وجود دارد كه يك حادثه يا جرم را افراد مختلفي شاهد بوده . مي كنند

عالقه مند  ويبه كسي را باور داشته باشيم يا اگر . ابل مالحظه اي متفاوت بوده استشرح آنها از ماجرا به ميزان ق
  . باشيم، ضعف ها و كمبودهايش را نمي بينيم

توانيم به همه اطالعاتي كه لحظه به لحظه در دسترس ماست، توجه كرده و آنها را جمع آوري و تجزيه و  ما نمي
آموزيم كه از  به سرعت مي. كنيم، فيلتر كنيم پس بايد اطالعاتي را كه از طريق حواس خود دريافت مي. تحليل كنيم

اغلب به طور (استفاده كنيم تا ) paradigms(يا پارادايم ها) conceptual frames(چارچوب هاي مفهومي
به عنوان مثال، وقتي براي . و چه چيزهايي مهمترندتوانيم ناديده بگيريم   تعيين كنيم چه چيزهايي را مي) ناخودآگاه

رويم، احتماالً عالئم تجاري روي محصوالت ديگري همچون غالت و ميوه ها را  تهيه شير و تخم مرغ به بقالي مي
  . گيريم ناديده مي

ديده ايم و چارچوب هاي ذهني عالوه بر آنكه به ما مي گويند چه ببينيم و بشنويم، به ما مي گويند آنچه را كه 
اش   اگر نسبت به كسي نظر خوبي نداشته باشيم، حتي حركت دوستانه. شنيده ايم، داراي چه معني و تفسيري است

انسان از آنچه اتفاق مي افتد، ناراحت نمي شود؛ بلكه از اصوالً . نيز براي ما مشكوك و فريبكارانه به نظر مي رسد
   .مي شود عقايدش در مورد آنچه اتفاق مي افتد، ناراحت

اين چارچوب ها شامل افكار . بينند دارند كه مردم از درون آنها، حقايق را مي اكثر جوامع، چارچوب هايي عمومي
  . مذهبي، نظريه هاي اقتصادي، علوم طبيعي، يا ايدئولوژي هاي سياسي هستند

ما را به شكل هاي خاصي از داده ها فيلترهايي كه توجه : توانيم اين چارچوب ها را پارادايم نيز به حساب بياوريم مي
كنند؛ و ما را بر نوع مشخصي از مسئله ها و  كنند؛ نظريه هاي خاصي در مورد روابط عّلي به ما القاء مي معطوف مي

  . كنند سياستها، متمركز مي
  

 مي پنداريم "حقيقت"لب اوقات، مدل هاي ذهني خود را غدر ا •

. يقت مي انگاريم؛ گويي امكان ندارد كه واقعيت به گونه اي ديگر باشددر اغلب اوقات، مدل هاي ذهني خود را حق
  .فراموش مي كنيم كه مدل هاي ذهني، فقط ادراك ما از واقعيت هستند

  :داستان كوتاه زير را بخوانيد
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اش در  هيروز بعد هنگام صرف صبحانه زن متوجه شد كه همسا. كردند ياسباب كش يديبه محله جد يزن و مرد جوان
احتماال بلد . نشسته است زيلباس ها را چندان تم: به همسرش كرد و گفت رو .شسته است يكردن رخت ها زانيحال آو

 .پودرش را عوض كند ديهم با ديشا ديلباس بشو ستين
كرد، او همان  يم زانيشسته را آو يلباس ها هيمنوال گذشت و هر بار كه زن همسا نيبه هم يمدت .نگفت چيه مرد

به  .طناب پهن كرده است يرا رو زيتم يلباس ها هيروز با تعجب متوجه شد همسا كي .كرد يحرف ها را تكرار م
 .ديگرفته چه طور لباس بشو ادي: همسرش گفت

  !كردم زيرا تم مانيشدم و پنجره ها داريمن امروز صبح زود ب: پاسخ داد مرد

  !گاهي بايد آنها را تميز كنيمو  درون پنجره ذهن خود به دنياي اطراف مي نگريمما هم اغلب فراموش مي كنيم كه از 
انسانها معموالً به دنبال اطالعاتي مي روند كه تأييدكننده آن يكي از داليل ماندگاري مدل هاي ذهني، اين است كه 

  . كنند چيزي است كه تصور مي كنند درست است و معموالً اطالعات ابطال كننده را دنبال نمي
 

 مخدوش اند و مي توانند ما را به دردسر بيندازند •

در اين صورت، با خطر تصميم گيري و انجام . چون مدل هاي ذهني ما حقيقت نيستند، اغلب ناقص يا مخدوش اند
  .اقداماتي مواجه هستيم كه پيامدهاي ناخوشايندي ايجاد مي كنند

اگر عادت . دهد، مدل هاي ذهني نقش مهمتري دارند اطراف ما رخ مي دنيايطي دوره هايي كه تغييراتي عمده در 
نكرده باشيم كه مدل هاي ذهني خود را تغيير دهيم، ممكن است ندانسته، يك مدل ذهني را مدتها بعد از اين كه 

پردازند كه يك  اطالعاتي مي) monitor(به عنوان مثال مديران، اغلب به ديده باني. ديگر مناسب نيست، حفظ كنيم
در . يك مثال كالسيك اين موضوع، خطوط راه آهن است. زماني براي آينده سازمان آنها مهم بوده اما ديگر مهم نيست

اما پس از آن، بزرگراه هاي بهتر . ابتدا شركت هاي حمل و نقل ريلي، انحصار حمل و نقل بار در راه هاي دور را داشتند
با اين وجود، شركت هاي حمل و . ل جاده اي را به گزينه اي مناسب تبديل كردندو كاميون هاي بزرگتر، حمل و نق

 -تن( "تناژ كل"آنها طي سالها به تمركز خود بر داده هاي . نقل ريلي، در تشخيص اين تهديد، به كندي عمل كردند
چه نسبتي از كل بار را به خود  كردند كه حمل و نقل ريلي  آنها بايد به اين توجه مي. ادامه دادند) مايل بار جابجا شده
گذشته بود، ) سهم حمل و نقل ريلي از كل بار(با اين كه سال ها از شروع نزول شاخص دوم . اختصاص داده است

مديران شركت هاي ريلي، . كرد هنوز داشت صعود مي) مايل بار جابجا شده توسط حمل و نقل ريلي- تن(شاخص اول 
پنداشتند، هر تالشي براي مواجهه با تهديد ايجاد شده توسط كاميون ها را  را مهم ميبا تمركز بر داده اي كه هنوز آن

  .ه يا بيشتر، به تأخير انداختنديك ده
در اين موارد، چنين چارچوب هايي ممكن است بيشتر در . كنيم خيلي اوقات، چارچوب ها را از ديگران اخذ مي

   .ه، بخورند تا اين كه براي ما سودمند باشندخدمت اهداف شخص يا سازماني كه آنها را تهيه ديد
  :كوتاه زير را بخوانيد گزارش

هر  .موز گذاشتند ،در وسط قفس يك نردبان و باالي نردبان. گروهي از دانشمندان پنج ميمون را در قفسي قراردادند
  .زماني كه ميموني باالي نردبان مي رفت بر روي ساير ميمون ها آب سرد مي پاشيدند

  .سايرين او را كتك مي زدند مدتي هر وقت كه ميموني باالي نردبان مي رفت پس از
پس از مدتي ديگر هيچ ميموني علي رغم وسوسه اي كه داشت جرأت باال رفتن از نردبان را به خود نمي داد، چون 

  .ديگران او را كتك مي زدند
لين كاري كه ميمون جديد انجام داد اين بود كه او. دانشمندان تصميم گرفتند كه يكي از ميمون ها را جايگزين كنند

 باالي نردبان رفت تا موز بخورد ولي بالفاصله توسط سايرين مورد ضرب و شتم قرار گرفت چون مي ترسيدند كه باز
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ميمون جديد با اين كه نمي دانست چرا، اما ياد گرفت  ،پس از چند بار كتك خوردن. هم آب سرد بر رويشان بپاشند
  .نردبان نرود كه باالي

با اين تفاوت كه ميمون جايگزين اول هم در كتك زدن ميمون جديد . ميمون دومي هم جايگزين و اتفاق تكرار شد
به همين ترتيب . تكرار شد) كتك خوردن(سومين ميمون هم جايگزين شد و دوباره اتفاق . مشاركت مي كرد

  .چهارمين و پنجمين ميمون نيز عوض شدند
ي مانده بود گروهي متشكل از پنج ميمون بودند با اين كه هيچ گاه آب سردي بر روي آنها پاشيده آن چيزي كه باق

  .نشده بود اما ميموني را كه باالي نردبان مي رفت كتك مي زدند

ما هم برخي از چارچوب هاي ذهني خود را از ديگران گرفته ايم، بدون اين كه در مورد چرايي و صحت آنها انديشه 
  .شيمرده باك
  

  :در اينجا چند مثال ارائه شده كه توسط دارندگان آنها، حقيقت انگاشته مي شدند
 "آنچه اهميت داشته، قبالً اختراع شده است" 

  سرپرست اداره ثبت اختراعات در نيمه دوم قرن نوزدهميك 
 .آنچه امكان پذير بود، ايجاد شده است كه اين باور رايج بوده و مردم بر اين عقيده بودند ،در طول تاريخ

  "كامپيوترها در آينده ممكن است وزني بيش از يك و نيم تن نداشته باشند" 

 1949پيش بيني پيشرفت سريع علم توسط يك مجله در سال 

من تمام طول و عرض اين كشور را سفر كرده ام و با بهترين افراد صحبت نموده ام و مي توانم به شما " 

  ".يك مد است كه تا پايان سال دوام نخواهد آورد) data processing(دهم كه پردازش داده ها  اطمينان

 1957در سال  Prentice Hallانتشارات  در مسئول بخش كتاب هاي تجاري

  "دليلي وجود ندارد كه كسي بخواهد در خانه اش كامپيوتر داشته باشد" 

 1977سال  در .Digital Equipment Corpبنيانگذار شركت

دريافت كنيد، ايده شما بايد  Cبراي اين كه نمره اي باالتر از  است اما well-formedجالب و  يمفهوم" 

  ".باشد) feasible(امكان پذير 

را پيشنهاد  overnightكه خدمات پستي  Fred Smithدر پاسخ به مقاله Yale استاد مديريت در دانشگاه 
  . ه بودداد

خدمات پستي ( .د و همين خدمات را ارائه دادرا بنيان نها فدرال اكسپرسشركت پستي بعداً  اسميتآقاي 
overnightخدماتي است كه بسته ارسالي مشتري را تا روز بعد، در مقصد تحويل مي دهد ،(. 

  

 ديدن مدل هاي ذهني ديگران، آسانتر و ديدن مدل هاي ذهني خود، مشكل تر است •

به خصوص وقتي مدل هاي ذهني ما با ديگران متفاوت است، مفروضات آنها را مخدوش به حساب مي آوريم؛ اما 
  . مفروضات خود را حقيقت تصور مي كنيم تا اين كه داده هاي خالف آن، ما را وادار به تجديدنظر كنند

        ::::نقش مدل هاي ذهني در محدود نمودن ديدگاههانقش مدل هاي ذهني در محدود نمودن ديدگاههانقش مدل هاي ذهني در محدود نمودن ديدگاههانقش مدل هاي ذهني در محدود نمودن ديدگاهها

همسايه اش . گشت البه الي خاك هاي بيرون خانه اش، كنار تير چراغ، دنبال چيزي مييك شب نصرالدين داشت در 
همسايه نيز خم شد و شروع به . كليدهايم را گم كرده ام: مال چيزي گم كرده اي؟ مال پاسخ داد: نزد او آمد و پرسيد
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: ي؟ مال پاسخ داده اگم كرد مال تو مطمئني كه كليدهايت را داخل كوچه :پس از مدتي، همسايه پرسيد. گشتن كرد
اگر آنها را داخل خانه ات گم كرده اي، پس چرا اين جا به : همسايه سؤال كرد. آنها را داخل خانه گم كرده ام! نه

  !است  اينجا نور بيشتر: گردي؟ مال جواب داد ميدنبال آنها 
قتي مسئله اي داريم، به دنبال و. "نور بيشتر است"كنيم كه  ما نيز همچون نصرالدين، اغلب جايي جستجو مي

به زبان تفكر سيستمي، افراد به . گيرند گرديم كه آسانتر در دسترس ما قرار مي هاي آنها در داده هايي مي ريشه
گردند؛ يعني علت هايي كه از نظر زماني و مكاني به عالئم  مي) proximate causes(دنبال علت هاي مستقيم 

كه رفتار را مشاهده كرده ايم، ) فيزيكي(تارهاي پيچيده، نوعاً در جايي خيلي دور از محل اما علل رف. مسئله نزديكترند
  .قرار دارند ،در گذشته هاي دور و

گرديم، فقط به اين نظر داريم كه سياستها چه اثراتي  وقتي به دنبال مبنايي براي گزينش سياستها يا رويكردها مي
دهيم، نوعاً ممكن است خيلي دورتر از  اما پيامدهاي مهم آنچه انجام مي. دارند) همين جا و خيلي سريع(براي ما 

مباحثات مربوط به اتخاذ سياستهاي مناسب در مورد . بعد، رخ دهند) يا ده ها سال(جايي كه اقدام كرده ايم و سال ها 
فظت از گونه هاي در برداري از ذخاير نفتي، و محا ، انتشار گاز دي اكسيد كربن، بهره)ژنتيك(بذرهاي اصالح شده

  . معرض انقراض، مثال هايي روشنگر از اين تمايل هستند
خواهيم وضع نامساعد خود را درك كنيم و راه حل هاي بهتري بيابيم، اغلب الزم است آگاهانه چارچوب  اگر مي

اي است؟ چالش  كنيد كار ساده آيا فكر مي. جديدي براي مسائل خود انتخاب كنيم؛ مرز آنها را از نو تعريف كنيم
بنابراين دشوار . دهيم اصلي اين است كه انتخاب چارچوب براي يك مسئله را اغلب به صورت ناخودآگاه انجام مي

وقتي تحت فشار قرار داريم، تمايل بيشتري به تمركز بر آنچه از درون اين چارچوب ذهني . است كه آنرا تغيير دهيم
نوعاً بدون سنجيدن اين كه چه چارچوبي مناسب تر است، با . كنيم ب ميبينيم، داريم و توجه كمتري به خود قا مي

  . شويم مسائل گالويز مي
  

  )double-loop learning(ياد گيري دوحلقه اي 

  »بي سوادان آينده، آنهايي نيستند كه نمي توانند بخوانند و بنويسند؛ بلكه آنهايي هستند كه نمي توانند ياد بگيرند«

        لوين تافلرلوين تافلرلوين تافلرلوين تافلراااا

تعيين  در اين جا منظور از يادگيري، كسب اطالعات بيشتر نيست؛ بلكه گسترش تواناييچيست؟ يادگيري منظور از 
 . اهداف در يك محيط متغير استابي به و دستي

دهند؛ اطالعات  ميكنيم كه دنياي واقعي را تحت تأثير قرار  ميما تصميماتي اتخاذ . يادگيري بر بازخورد متكي است
كنيم؛ و با استفاده از اطالعات جديد، ادراك خود از جهان و تصميمات  ميبازخوردي درباره دنياي واقعي جمع آوري 

  ).3ل شك( كنيم ميخود را بازنگري 
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  3 شكل

يك حلقه بازخورد منفي است كه تصميم گيران : ، ابتدايي ترين نوع يادگيري است3حلقه نمايش داده شده در شكل 
كنند؛ ناهمخواني بين وضعيت فعلي با  ميبوسيله آن، اطالعات مربوط به دنياي واقعي را با اهداف مختلف مقايسه 

اي واقعي به سمت موجب حركت دني) معتقدند(دهند كه  ميكنند؛ و اقداماتي انجام  ميوضعيت مطلوب را مالحظه 
  . گردد  ميوضعيت مطلوب 

بازخورد اطالعاتي از دنياي واقعي، تنها : دهد مييك جنبه مهم از فرايند يادگيري را نشان ن 3 حلقه بازخورد شكل
تصميم ها حاصل به كار بردن يك سياست يا قاعده تصميم گيري بر اطالعات . ورودي تصميم گيري ها نيستند

خودشان مبتني بر ساختارهاي رسمي، راهبردهاي سازماني و هنجارهاي فرهنگي هستند؛ كه  سياستها. دريافتي است
اين حلقه بازخوردي را يادگيري ). 4 شكل( ما هستند) mental models( اينها نيز تابع مدل هاي ذهني

در متني از آموزيم چگونه  ميفرايندي كه بوسيله آن : نامند مينيز ) single-loop learning(اي  حلقه تك
يادگيري تك حلقه اي منجر به تغيير عميق در مدل ذهني . هاي ذهني كنوني خود به اهداف فعلي دست يابيم مدل
افق زماني كه براي موضوع در  ،كنيم ميمرزي كه اطراف سيستم ترسيم  ،يعني درك ما از ساختار عّلي سيستم(ما 

  . دهد مييادگيري تك حلقه اي، جهان بيني ما را تغيير ن.  شود مييا اهداف و ارزش هاي ما ن) گيريم مينظر 

  
  4 شكل

اغلب به حضور همه جانبه و نامرئي مدل هاي ذهني، توجه نداريم؛ در عوض، ساده انگارانه معتقديم كه حواس ما دنيا 
يا ( اما واقعيت اين است كه دنيا بر اساس حواس و مغز ما ساخته. دهند  ميرا همان گونه كه هست، نشان 

  .شود مي) سازي مدل
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ظرفيت حل مسئله را نداشته ، چرخه اول يادگيري، پائين ترين سطح يادگيري است كه اگر پايه هاي فكري موجود
توانيم با همان سطح تفكري كه  ميبه هنگام رويارويي با مشكالت ن«: به قول آلبرت اينشتين. باشد، موثر نخواهد بود

  ».ا را حل كنيممشكالت را به وجود آورديم، آنه
. شود در چرخه دوم يادگيري، نرمها، رويه ها، سياستها، هدفها و چارچوبهاي ذهني فرد مورد سؤال و اصالح واقع مي

 .چرخه دوم يادگيري نسبت به چرخه اول، سطح باالتري از يادگيري است
مكانيزمهاي دفاعي به . دارند افراد در مقابل چرخه دوم يادگيري و تغيير پايه هاي ذهني خود مكانيزمهاي دفاعي

شود كه افراد يا واحدهاي سازماني را از طرح مسائل و اشكاالت  ميسياست ها، اقدامات و نرمهايي گفته 
قواعد اصلي . منع مي كند) به خصوص افراد در سطوح باالتر(كننده و تهديد كننده براي خود و يا ديگران  ناراحت

 :ر موارد زير هستندمكانيزمهاي دفاعي شامل مواردي نظي
o  چنانكه خطائي اتفاق نيفتاده است"از طرح خطا و اشتباه بايد گذشت" 

o   غير قابل بحث است ”نديده گرفتن خطا“ 
بازخورد اطالعات از دنياي واقعي، مدل هاي ذهني را نيز دگرگون . دهد مييادگيري دو حلقه اي را نشان  5 شكل

شود ساختار سيستم ها را تغيير دهيم و قواعد تصميم گيري و راهبردهاي  ميتغيير مدل هاي ذهني موجب . كند مي
همان اطالعات قبلي، اگر با قواعد تصميم متفاوتي پردازش و تفسير شوند، منجر به تصميم . جديدي خلق كنيم

كر توسعه تف. گردد ميعوض شدن ساختار سيستم ها، باعث دگرگوني در الگوهاي رفتاري آنها . گردند ميجديدي 
سيستمي، يك فرايند يادگيري دوحلقه اي است كه طي آن، ديدگاهي تقليل دهنده، محدود، كوتاه مدت و ايستا از 

كنيم و بر طبق آن، سياست ها و نهادهاي خود را  ميجهان را با ديدگاهي كل نگر، وسيع، بلندمدت، و پويا جايگزين 
  . كنيم ميطراحي مجدد 

  
  5 شكل

  

  )Dynamic Complexity(پيچيدگي پويا 

اغلب افراد، پيچيدگي را بر حسب تعداد مؤلفه هاي يك سيستم يا تعداد تركيب هاي مختلفي كه در اتخاذ يك تصميم 
مسئله زمان بندي بهينه پروازها و خدمه پرواز يك شركت هواپيمايي، خيلي . كنند ميبايد در نظر داشت، تعريف 

. از گزينه هاي مختلف است ميه يافتن بهترين راه حل از بين تعدادي نجوپيچيده است؛ اما پيچيدگي آن مربوط ب
 يافت، درجه بااليي از پيچيدگي تركيبي انبار كاهچنين مسائلي كه بايد سوزني را در 
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)combinatorial complexity (پيچيدگي تركيبي را پيچيدگي در جزئيات. دارند )detail complexity ( نيز
  . نامند مي

پيچيدگي پويا ممكن است حتي در . شود مياز پيچيدگي نيز وجود دارد كه پيچيدگي پويا ناميده  مينوع دو
وقتي اثرات كوتاه مدت و بلندمدت يك اقدام، تفاوت چشمگيري . هايي با پيچيدگي تركيبي پايين نيز رخ دهد سيستم

يامدها در يك بخش از سيستم، و مجموعه با هم دارند، پيچيدگي پويا وجود دارد؛ وقتي يك اقدام، مجموعه اي از پ
كند، پيچيدگي پويا وجود دارد؛ وقتي يك اقدام روشن  ميكامال متفاوتي از پيامدها در بخش ديگري از سيستم ايجاد 

  . كند، پيچيدگي پويا وجود دارد ميو آشكار، نتايج نامشهود و ناپيدايي ايجاد 
. يتي، منوط به درك پيچيدگي پويا است نه پيچيدگي در جزئياتدر بسياري از موقعيت هاي مدير ميبهبودهاي اهر

متعادل نمودن رشد بازار و توسعه ظرفيت، مسئله اي پوياست؛ توسعه تركيبي سودآور از قيمت، كيفيت محصول، 
در بازار  مي، به نحوي كه جايگاه محك)availability( طراحي، و ميزان در دسترس بودن محصول براي مشتري

نمايد، مسئله اي پوياست؛ بهبود كيفيت، كاهش مجموع هزينه ها، و راضي نمودن مشتري به شيوه اي پايدار، ايجاد 
  . اي پوياست مسئله

به همين دليل است . روشهاي مرسوم پيش بيني، برنامه ريزي و تحليل، براي مواجهه با پيچيدگي پويا، مجهز نشده اند
سب و كار، و برنامه هاي استراتژيك عالي، معموال در ايجاد پيشرفت كه ابزارهاي پيچيده پيش بيني و تحليل ك

شوند؛ همه آنها براي مديريت پيچيدگي در جزئيات، طراحي  ميچشمگير در مديريت كسب و كار، با شكست مواجه 
  . شده اند

جه به جزئيات تو. متأسفانه بسياري از مطالعات سيستمي، بر پيچيدگي در جزئيات متمركزند نه بر پيچيدگي پويا
مبارزه با "به معني  ميمتأسفانه براي خيلي ها، تفكر سيست. كند  ميبسيار، ما را از درك الگوها و روابط متقابل، غافل 

بدست آوردن جواب هايي با پيچيدگي روزافزون براي مسائلي با پيچيدگي : است "پيچيدگي با استفاده از پيچيدگي
  . واقعي در تضاد است ميروزافزون؛ اين رويكرد با تفكر سيست

در مواجهه با پيچيدگي پويا بايد بتوانيم روابط متقابل را ببينيم؛ بايد بتوانيم تأخير بين اقدام و پيامدهاي آن را  
 .را دريابيم) و نه فقط تصويري لحظه اي(ببينيم؛ بايد بتوانيم الگوي تغييرات 

 

   )Policy Resistance( مقاومت در برابر سياستها

تالش براي تثبيت سيستم، ممكن است . ايجاد كنند ،است سياست هاي ما اثرات جانبي پيش بيني نشده ممكن
اين . ممكن است تصميمات ما ديگران را برانگيزد تا تعادلي را كه بر هم زده ايم، برگردانند. منجر به بي ثباتي آن شود

گرايش سيستم به تأخير يا تضعيف يا : شود ميها پويايي هاي غيرمنتظره، اغلب منجر به مقاومت در برابر سياست 
  . شكست اقدامات و مداخله هاي انجام شده

 event-oriented(جهان بيني رويدادگرا . تمركز بر رويدادها يكي از علل مقاومت در برابر سياستها است
worldview ( منجر به اتخاذ رويكرد رويدادگرا)event-oriented approach ( شكل . شود ميدر حل مسائل

  :دهد ميزير، چگونگي تالش ما براي حل مسائل در اغلب موارد را  نشان 
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  6شكل 

فاصله بين وضعيت مطلوب و درك مان از وضعيت فعلي، مسئله . كنيم ميوضعيت را بررسي و آنرا با اهدافمان مقايسه 
ميليون دالر، اما هدف فروش  80به عنوان مثال فرض كنيد فروش شركت شما در فصل گذشته، . كند ميرا تعريف 

پس از آن، . كمتر از سطح مطلوب بوده است% 20مسئله اين است كه ميزان فروش . ميليون دالر بوده است 100
دهيد تا تقاضا تحريك شده  ممكن است قيمت ها را كاهش. گيريد ميگزينه هاي مختلفي را براي حل مسئله در نظر 

بهترين . و سهم بازار افزايش يابد؛ معاونت فروش را با شخص پرتكاپويي جايگزين كنيد يا اقدامات ديگري انجام دهيد
يا حداقل اميدواريد كه اينگونه (گردد  ميكنيد و منجر به يك نتيجه بهتر  ميدانيد را انتخاب و اجرا  ميگزينه اي كه 

  . مسئله حل شد: با افزايش فروش مواجه شويدممكن است ). باشد
يابد، رقبا قيمت ها را كاهش  ميوقتي فروش شما افزايش : دهد ميسيستم در برابر راه حل شما عكس العمل نشان 

ما همچون استاد . شود ميراه حل ديروز تبديل به مسئله امروز . كند ميدهند و فروش مجدداً افت  مي
نتايج : بازخورد وجود دارد. ما درون سيستم قرار داريم. ر يك سيستم بيروني اثر بگذاريمبازي نيستيم كه ب شب خيمه

وضعيت جديد، ارزيابي ما از مسئله و تصميمات . اقدامات ما، تعيين كننده وضعيتي هستند كه در آينده با آن مواجهيم
  )شكل زير را ببينيد. (دهد ميفردايمان را تغيير 

  
  7شكل 

آيد چون اغلب، بازخورهاي عمل كننده در سيستم را به طور كامل درك   ميمقومت در برابر سياستها بوجود 
دهند تا توازن برهم خورده  ميدهند، ديگران واكنش نشان  ميوقتي اقدامات ما وضعيت سيستم را تغيير . كنيم مين

  )شكل زير را ببينيد. (ننداقدامات ما همچنين ممكن است اثرات جانبي ايجاد ك. را برگردانند

 اهداف

 وضعيت فعلي

 مشكل
 نتايج تصميم
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  8شكل 

در دنياي . اما اينگونه نيست. كنيم كه گويا مشخصه اي از واقعيت هستند ميصحبت  "اثرات جانبي"اغلب چنان از 

دهيم، اثرات متعددي بوجود  ميانجام  ميوقتي اقدا. وجود دارد اثرات واقعي، هيچ اثر جانبي وجود ندارد و فقط
اما اثراتي كه . ناميم مياثراتي كه قبال به آنها فكر كرده ايم يا مفيد بوده اند، را اثرات اصلي يا اثرات مورد نظر . آيد مي

كرديم، اثراتي كه با بازخورد بوجود آمدند تا سياست ما را خنثي كنند و اثراتي كه به سيستم آسيب  ميپيش بيني ن
اثرات جانبي، مشخصه اي از واقعيت نيستند بلكه نشانه اي از درك . بي هستندكنيم كه اثرات جان ميرساندند، را ادعا 

  .محدود و ناقص ما از سيستم هستند
كنيم كه گويا علت و معلول، هميشه از نظر زماني  ميآيند زيرا اغلب چنان عمل  مياثرات جانبي غيرمنتظره، بوجود 

يده اي نظير مراكز شهري، كسب و كارها، جامعه و در حالي كه در سيستمهاي پيچ. و مكاني به هم متصل اند
نشانه هاي بيماري به عبارت ديگر، . اكوسيستم، اغلب بين علت و معلول فاصله زماني و مكاني بسياري وجود دارد

منظور از نشانه ها، عالئم و . سيستمها و اسباب و علل اين بيماريها به لحاظ زماني و مكاني الزاماً نزديك هم نيستند
مانند اعتياد به دارو، بيكاري، گرسنگي . هايي است كه نشان دهنده مسئله و مشكلي در سيستم هستند اخصش

  .كودكان، كم شدن سفارش و سود دهي
اسباب و علل، آن زيرساختي در سيستم است كه بيشترين سهم و مسئوليت را در پيدايش نشانه ها و عالئم يا به 

توان از طريق آن، تغييرات بنيادي  ميه عهده دارد و اگر شناخته و ادراك شود، عبارت ديگر مشكل و مسئله سيستم ب
  .و پيشرفت واقعي در سيستم را بوجود آورد
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 وجه اشتراك عبارات زير چيست؟  ::::1111تمرين تمرين تمرين تمرين 

  ديوانگي آن است كه بارها و بارها به يك شيوه عمل كنيم و انتظار كسب نتايج متفاوت داشته باشيم •

 به عيب هاي خود، از بزرگترين گناهان اوستناداني انسان  •

تفكر فعلي خود، ايجاد  بدون تغيير در الگوهاي تفكر خود، قادر نخواهيم بود مسائلي را حل كنيم كه با سطح •

 كرده ايم

 يكي از مهم ترين مشكالت سازمان هاي ما اين است كه مديران، احساس نياز به آموزش و يادگيري ندارند •
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  عقب تر بايستيد: دومفصل 
 

  . رهبر كسي است كه بيش از ديگران مي بيند؛ فراتر از آنچه كه ديگران مي بينند، مي بيند؛ و قبل از ديگران مي بيند

  »لروي ايمز«

پاسخ را و پرسيدم چرا؟  من هميشه از خود مي. خداوند عادت دارد به پيامبرانش فرمان دهد كه بر فراز كوه ها بروند تا با او سخن بگويند

آنچه به دست . از قله ها مي توانيم همه چيز را كوچك ببينيم؛ افتخارات ما، غصه هاي ما همه اهميت خود را از دست مي دهند. دانم مي

  . آورده يا از دست داده ايم، آن پايين مي ماند

  »پائولوكوئيلو«
  

محدوده كوچك يك از نظر مكاني، . يكي از خطاهاي ما در بررسي مسائل، نگاه به موضوع از فاصله خيلي نزديك است
از . توجه داريم از نظر زماني، به مقطع زماني نزديك به زمان حال .كوتاه را در نظر مي گيريمطعي قم ،از نظر زمانيو 

  : نظر مكاني، متمركز بر محدوده اي هستيم كه
 عالئم و نشانه هاي مشكل در آنجا مشاهده شده اند •

 كه براي خود قائليمباشد حيطه اختيار و مسئوليت محدودي  در •

مناسبي از موضوع بدست آوريم و  دركتا  عقب بايستيم )از هر دو جنبه زماني و مكاني( به اندازه كافي اما بايد بتوانيم
چاپلين  چارليجمله اين را مي توان در از موضوع تأثير فاصله گرفتن  .طراحي كنيمراه حل هاي مؤثر اهرمي را 

   :گفته است با جهان بيني خودشمشاهده نمود كه 

  » زندگي از نماي نزديك، تراژدي و از نماي دور، كمدي است« 

بايد . يافتگسترش چگونه از نظر زماني بايد آن قدر به گذشته برگرديم كه درك كنيم مسئله چگونه به وجود آمد و 
آن قدر زمان آينده را ببينيم كه درك كنيم با روند فعلي، وضعيت سيستم چگونه خواهد شد و بتوانيم اثرات اقدامات و 

  . هاي خود را بررسي كنيم تصميم
پس از مدتي اثرات بهبودي ظاهر برخي راه حل هاي اساسي و درست، در ابتدا وضعيت سيستم را بدتر مي كنند و 

   .وضعيت سيستم را پس از اعمال يك راه حل نشان مي دهد 1شكل . )1شكل ( شود مي
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  )worse-before-better( بهتر-قبل از-بدتر: 1شكل 

  

ترك اعتياد، يك راه حل درست است اما در . ، ترك رفتارهاي اعتيادگونه استنوع راه حل هامثال ساده اين 
بايد . دوران سخت ترك اعتياد را تحمل كرد تا بهبود حاصل شود مدت، وضعيت سيستم را بدتر مي كند؛ بايد كوتاه

  .افق ديد خود را به قدري بسط دهيم كه اميد به بهبود وضعيت سيستم، انگيزه الزم براي شروع را فراهم نمايد
ل ترك قاب ،نيز يك رفتار اعتيادگونه است كه بدون درد ينفتيارانه هاي به نظر مي آيد وابستگي اقتصاد ايران به 

براي رفع اين اعتياد اقدامي شروع مي شود، همين كه ناله هاي اين معتاد بلند مي شود، كه متأسفانه هربار . نيست
گويا اين دلسوزان . برخي دلسوزان تحمل اين وضعيت را ندارند و مجريان را وادار به توقف و بازگشت مي كنند

-آنها تحمل وضعيت بدتر! اعتيادش را ترك گويد داوطلبانه،به صورت و منتظرند كه اين معتاد، بدون درد و رنج 
  .بهتر را ندارند- از بلق

به طور مشابه، برخي راه حل هاي مقطعي و غيراساسي در كوتاه مدت، بهبود اندكي در سيستم ايجاد مي كنند اما در 
افق زماني را بايد به  ).2 شكل(بلندمدت، وضعيت سيستم به وضعيتي بدتر از وضعيت قبل از مداخله، باز مي گردد 

وضعيت سيستم را پس از  2شكل  .بهبود اوليه اين نوع راه حل ها، ما را فريب ندهدقدري طوالني در نظر بگيريم كه 
  .اعمال يك راه حل مقطعي، نشان مي دهد

  

 
  بدتر-قبل از-بهتر: 2شكل 

  

با مثال هاي متنوع، نشان داده شده است كه عقب ايستادن از نظر زماني و مكاني، چه تأثيري بر درك ما در اين فصل، 
  . چه راه حل هاي بهتري در اختيار ما قرار مي دهدو دارد  مسئلهاز 
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 :  مرز سيستمتوسعه  .1

فرض كنيد يك مشكل . يكي از نكات كليدي در مواجهه با يك مسئله يا تعريف يك سيستم، تعيين مرز مطالعه است
در بررسي اين موضوع مرز مطالعه و بررسي را كجا بايد در . در يك گروه آموزشي از يك دانشگاه بوجود آمده است

مرز را ...  نظر گرفت؟ گروه آموزشي؟ دانشكده؟ دانشگاه؟ نظام آموزش عالي در ايران؟ كل جامعه ايران؟ جهان سوم؟
يكي از اهداف آموزش رويكرد . روابط موضوع با پيرامون آن را قطع كرده ايمهر جا كه در نظر بگيريم، برخي از 

چه بسا اگر مرز را بزرگتر در نظر بگيريم، واقعيات را بسيار روشن تر و . سيستمي، آموزش تعيين مرز مطالعه  است
  . معموالً مرزي محدودتر از آنچه مناسب است، براي مسئله در نظر مي گيريم .بهتر درك كنيم

البته گسترش دادن بيش از حد مرز مطالعه نيز مطلوب نيست اما آنچه معموالً به آن دچاريم، كوچك كردن مرز 
به همين دليل، مثال هاي اين بخش به گونه اي انتخاب شده اند كه نشان دهند در خيلي از موارد، . سيستم است

 . بزرگتر گرفتن مرز سيستم، ما را به راه حل هاي بهتري مي رساند
  

 xفرض كنيد در نقطه . دهد مينقشه ساده اي را با مسيرهايي كه در سه جهت امتداد دارند، نشان  3شكل  :1نمونه 
روشن و منطقي است كه بايد راهي را در پيش بگيريد كه رو به  كامالً. خواهيد به سمت شمال برويد ميهستيد و 

  . گويند اين مسير درستي است مياطالعات شما . شمال است

  
 3شكل 

فوراً در . گيرد مياين بار به جاي نقشه كوچك اول، نقشه بزرگتري در دسترس قرار . نگاه كنيد 4حاال به شكل 
دو مسير ديگر با جاده كمربندي به شمال . بدترين مسير يعني بن بست است يابيم كه جاده رو به شمال، عمالً مي

  . شوند ميرهنمون 
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 4شكل 

 

به عنوان مثال . گيرد ميتعيين نادرست مرزهاي مسئله، در بسياري از موارد به صورت ناخودآگاه صورت : 2نمونه
  :سعي كنيد مسئله زير را حل كنيد

نقطه  9پاره خط مستقيم رسم كنيد كه همه ) و تنها چهار(اينكه قلم خود را از روي كاغد بلند كنيد، چهار بدون 
  .نشان داده شده در شكل زير را به هم وصل كنند

  
  

بسياري از افراد تالش . توانند آنرا حل كنند ميآيا توانستيد اين مسئله را حل كنيد؟ بسياري از افراد باهوش نيز ن
نقطه را  9بايد تالش كرد تا : كنند مهارت تصميم گيري منطقي خود را در اين مسئله به اين شكل به كار گيرند مي

معموالً تالش هايي از اين دست صورت . م وصل كنيمه كه اين نقاط ايجاد كرده اند، به ميبدون خروج از حري
  :گيرد مي

  
اما بايد توجه داشت . گردد ميكنند كه مانع از يافتن پاسخ توسط آنها  ميمرزي ترسيم  ،انسانها به صورت شناختي

كنند نگه  مينقطه ايجاد  9 كه اين مسئله به شما الزام نكرده بود كه بايد قلم خود را تنها در محدوده اي كه اين
  :گردد ميشوند، يافتن راه حل آسان  ميوقتي افراد از وجود فضاي خارج از اين محدوده آگاه . داريد
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با اين حال افراد بسيار باهوشي ديده شده كه ساعتها 
دليل آن چيست؟ محدود كردن مرز تفكر به فضاي بين 
براي اينكه مسائل را با فرايندهاي از پيش ساخته تصميم گيري در ذهن مان 

ما خودآگاه و ناخوداگاه فرضيه هايي . 
دوم، بايد فرضيه هاي محدودكننده را كنار بگذاريم و سوم، 

زنجيره . زنجيره تأمين، دربرگيرنده همه مراحلي است كه در پاسخ گويي به يك درخواست از طرف مشتري، سهيم اند
تأمين، فقط شامل توليدكننده و تĤمين كنندگان نيست بلكه شركت هاي حمل ونقل، انبارها، خرده فروشي ها و خود 
تأمين، شبكه اي از امكانات است كه وظايف خريد مواد اوليه، تبديل اين مواد 

نمونه اي از  6در شكل . به محصوالت نيمه ساخته و نهايي، و توزيع محصوالت نهايي به مشتريان را انجام مي دهد

گسترش محدوده سيستم مورد مطالعه 
محدوده فوق گسترش يافته و  ،متعددي

در اين ديدگاه، هر مرحله از زنجيره بايد بنحوي عمل كند كه سود كل زنجيره افزايش 
اهداف متضاد دارند يا اينكه اطالعاتي كه 
در اين صورت هر حلقه سعي مي كند سود خودش را 
بر اين است كه اعضاي يك زنجيره تأمين، 

هماهنگي بين اجزاي يكپارچگي و و  

  

 

با اين حال افراد بسيار باهوشي ديده شده كه ساعتها . كنيد، پاسخ مسئله بسيار ساده بود مي
دليل آن چيست؟ محدود كردن مرز تفكر به فضاي بين . در آخر به جوابي نرسيده اندروي مسئله فكر كرده اما 

براي اينكه مسائل را با فرايندهاي از پيش ساخته تصميم گيري در ذهن مان . ها مانع از كشف راه حل شدند
  . كنيم ميسازگار كنيم، فرض هاي غلطي در مورد آنها انتخاب 

. گام اول، شناسايي موانع تصنعي است. ي استخالقيت فرايندي سه مرحله ا
دوم، بايد فرضيه هاي محدودكننده را كنار بگذاريم و سوم، . كند ميداريم كه شمار انتخاب هاي ما را محدود 

  . پيامدهاي محو اين فرضيه ها را جستجو كنيم

  )Supply Chain Management(مديريت زنجيره تأمين 

زنجيره تأمين، دربرگيرنده همه مراحلي است كه در پاسخ گويي به يك درخواست از طرف مشتري، سهيم اند
تأمين، فقط شامل توليدكننده و تĤمين كنندگان نيست بلكه شركت هاي حمل ونقل، انبارها، خرده فروشي ها و خود 

تأمين، شبكه اي از امكانات است كه وظايف خريد مواد اوليه، تبديل اين مواد  زنجيره. مشتريان را نيز در بر مي گيرد
به محصوالت نيمه ساخته و نهايي، و توزيع محصوالت نهايي به مشتريان را انجام مي دهد

  . يك زنجيره تĤمين ارائه شده است
گسترش محدوده سيستم مورد مطالعه آنرا مي توان نتيجه  پيدايشاست كه  موضوعاتياز  

متعددي ولي به داليل .يك شركت بود در ابتدا مرز بهينه سازي، محدود به
در اين ديدگاه، هر مرحله از زنجيره بايد بنحوي عمل كند كه سود كل زنجيره افزايش . يك زنجيره را در بر گرفت

اهداف متضاد دارند يا اينكه اطالعاتي كه  ،فقدان هماهنگي زماني بوجود مي آيد كه يا مراحل مختلف زنجيره
در اين صورت هر حلقه سعي مي كند سود خودش را . بين مراحل مختلف حركت مي كند، ناقص و تحريف شده باشد

بر اين است كه اعضاي يك زنجيره تأمين، تأكيد  SCMدر . ماكزيمم كند اما معموالً سود كل را كاهش مي دهد
 همچون مسافران يك كشتي هستند كه سرنوشت آنها به يكديگر وابسته است

  . تواند منافع بيشتري براي آنها ايجاد نمايد مي

 

ميهمانگونه كه مشاهده 
روي مسئله فكر كرده اما 

ها مانع از كشف راه حل شدند  نقطه
سازگار كنيم، فرض هاي غلطي در مورد آنها انتخاب 

خالقيت فرايندي سه مرحله ا
داريم كه شمار انتخاب هاي ما را محدود 

پيامدهاي محو اين فرضيه ها را جستجو كنيم
 

مديريت زنجيره تأمين : 3نمونه

زنجيره تأمين، دربرگيرنده همه مراحلي است كه در پاسخ گويي به يك درخواست از طرف مشتري، سهيم اند
تأمين، فقط شامل توليدكننده و تĤمين كنندگان نيست بلكه شركت هاي حمل ونقل، انبارها، خرده فروشي ها و خود 

مشتريان را نيز در بر مي گيرد
به محصوالت نيمه ساخته و نهايي، و توزيع محصوالت نهايي به مشتريان را انجام مي دهد

يك زنجيره تĤمين ارائه شده است
 مديريت زنجيره تأمين

در ابتدا مرز بهينه سازي، محدود به. دانست
يك زنجيره را در بر گرفت

فقدان هماهنگي زماني بوجود مي آيد كه يا مراحل مختلف زنجيره. دياب
بين مراحل مختلف حركت مي كند، ناقص و تحريف شده باشد

ماكزيمم كند اما معموالً سود كل را كاهش مي دهد
همچون مسافران يك كشتي هستند كه سرنوشت آنها به يكديگر وابسته است

مي، در بلندمدت زنجيره
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  نمونه اي يك زنجيره عرضه: 6شكل 
  

در كارخانه ( همكاري شركت هاي عضو يك زنجيره عرضه، سپردن مديريت موجودي كااليكي از نمودهاي : 4نمونه
يكي از مثال هاي . شود ميشناخته  VMI(Vendor Managed Inventory)به تأمين كننده است كه با نام ) خريدار
VMI  شركت فورد با يكي از قطعه سازان كه ترمز مورد : مربوط به يكي از كارخانه هاي كاميون سازي فورد است

پسنديم و همچنان به نصب  ميما دستگاه ترمز شما را «: كند، چنين قرار گذاشته است مينيازش را ساخته و تأمين 
پس از نصب، مال ما شده . مربوط به خودتان هستندآنها بر روي كاميونهايمان ادامه خواهيم داد، ولي تا زمان نصب، 

همين كه يك كاميون با دارا بودن دستگاه ترمز شما از خط توليد خارج شود، دستور . پردازيم ميو بهاي آنرا 
اين دگرگوني، روش خريد و نگهداري قطعات را » .پرداخت بهاي آن قطعه به صورت خودكار صادر و انجام خواهد شد

ممكن است كسي از . كرده و از محل كاستن از موجودي انبار قطعات، صرفه جويي فراواني نموده است بسيار آسانتر
اين توافق شگفت زده شده و استدالل كند كه چرا فروشنده ترمز بايد هزينه مالي انبار فورد را به عهده گيرد؟ امتياز 

ه جاي بخشي از ترمزهاي الزم، اينك همه فروشنده از اين بابت كجاست؟ سود فروشنده در اين است كه نخست ب
دوم اينكه فروشنده با دسترسي . نيازمنديهاي كارخانه هاي كاميون سازي فورد به اين قطعه را در اختيار دارد

مستقيم به برنامه توليد فورد، از پيش بيني هاي غيرقابل اعتماد در خصوص حجم توليد خود بي نياز شده و در اين 
رنامه بسيار سنجيده اي بريزد كه در نتيجه كاهش موجودي در انبار كاالي ساخته شده، بهره قابل تواند ب ميزمينه 

  .شود ميتوجهي عايدش 
  

توان داستان شركت هايي را ذكر كرد كه تالش كردند سيستم توليد بموقع  ميبه عنوان نمونه اي ديگر، : 5نمونه
)Just In Time  (رز مدل را از ژاپني ها تقليد كنند اما م)را آنقدر محدود كردند كه نتيجه عجيبي ) و نگرش خود

آنها تأمين كنندگان را مجبور كردند كه قطعات را در محموله هاي كوچك و در فواصل زماني كوتاه، به : حاصل شد
تأمين كنندگان در عكس العمل نسبت به اين درخواست، كاميون هاي پر از . كارخانه مونتاژكننده تحويل دهند

در آن هنگام، قطعات را درست . داشتند تا زمان ورود فرا رسد ميعات را پشت ديوارهاي شركت مونتاژ، نگه قط
محدود كردن بيش از اندازه مرز مدل، موجب شد آنها انتقال موجودي از !! دادند ميسروقت به كارخانه مونتاژ تحويل 

  .تصور كنند بهينه سازي موجوديرا ) و انبار تأمين كننده(درون كارخانه به پشت ديوارها 
  

پيتر سنگه در كتاب پنجمين فرمان، مثال . هنگام سازماندهي بايد مراقب تأثير آن بر مرز بهينه سازي باشيم: 6نمونه
كردند كه يك اتومبيل  مي نقل، براي من )آمريكا( سازي در ديترويتخودرواخيراً مديران يك كارخانه : جالبي دارد

تر، دست  قيمت پايينپايايي فوق العاده، همراه با به دقت و باز كرده اند تا بفهمند ژاپني ها چگونه ا وارداتي از ژاپن ر
هر بار، براي (يكي از موضوعات قابل توجه، استفاده از يك پيچ استاندارد در سه جاي بدنه موتور بوده است . يافته اند

ايي، براي همين مجموعه مونتاژي، سه پيچ متفاوت مورد نياز در خودروي آمريك). نصب مؤلفه متفاوتي به كار رفته بود
است كه سه آچار متفاوت و سه موجودي جداگانه نياز دارند و در نتيجه، كاهش سرعت و افزايش هزينه هاي مونتاژ را 

يت، تروچون سازمان طراحي مستقر در دي كنند؟  اما چرا آمريكايي ها از سه پيچ متفاوت استفاده مي. به دنبال دارد
ژاپني ها يك گروه طراح دارند كه مسئول كل . سه گروه مهندس دارد كه هر يك مسئول بخشي از موتور هستند

هر يك از سه گروه مهندسين آمريكايي، كار خود را موفق به حساب  نكته جالب اينكه. هستند) و حتي بيشتر(موتور 
  .كرد خوبي كار ميآوردند چون پيچ و مجموعه مربوط به گروه آنها، به  مي
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اگر طراحي موتور را يك مسئله تصميم گيري در نظر بگيريم، با تقسيم كار بين سه گروه طراح، در واقع مسئله فوق را 
كند كه منجر  ميبه سه زيرمسئله تقسيم نموده ايم و هر گروه طراح، يك مسئله كوچكتر با مرزهاي محدودتر را حل 

  .گردد ميبه بهينه سازي محلي 
  

يعني . هنگام تعيين معيارهاي اندازه گيري عملكرد نيز بايد مراقب تأثير آنها بر مرز بهينه سازي باشيم: 7ونهنم
 Local(معيارها نبايد به گونه اي باشند كه افراد يا واحدهاي سازماني يا شركتها را به بهينه سازي محلي

Optimization (حمل و نقل را با معيار هزينه متوسط صرف شده به عنوان مثال اگر عملكرد يك مدير . سوق دهند
جهت حمل و نقل يك واحد كاال بسنجيم، ممكن است به گونه اي رفتار نمايد كه باعث افزايش موجودي يا آسيب 

 "مهندسي دوباره شركتها"مثالي ديگر از كتاب . يعني بهينه سازي محلي انجام گيرد. ديدن خدمت به مشتريان باشد
ك فروند هواپيما متعلق به يكي از خطوط مهم هواپيمايي، هنگام پرواز در يك بعد از ظهر به تعمير ي: قابل ذكر است

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

وي را فردا صبح به . كند ميشود، از اعزام مكانيك خودداري  ميهتل خوابيده و هزينه اش به سازمان او منظور 
در نتيجه يك هواپيماي چندين ميليون . فرستد تا بتواند كارش را انجام داده و همان روز به خانه برگردد ميمأموريت 
ن درازي بيكار مانده و شركت از اين بابت صدها هزار دالر زيان ديد، ولي بودجه مدير فرودگاه ب از هزينه دالري زما

  !دالر صورتحساب هتل مصون ماند 100
  

نمونه اي كه در پي . اختيارات داده شده به افراد نيز بايد متناسب با محدوده بهينه سازي مورد انتظار باشد: 8نمونه
يكي از ميهمانان هتل بزرگي، به هنگام ترك آنجا و چيدن چمدانهايش : نشاندهنده بازده داشتن اختيار استآيد،  مي

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

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

راستي، من از اين پس در . دالري پيوست است 150چك . من دستگاه ردياب را در صندوق خودرو خود پيدا كردم"
  ."هيچ هتلي غير از هتل هاي زنجيره اي شما اقامت نخواهم كرد

 

او همياري در همه . داند ميرا براي جلوگيري از بهينه سازي محلي، ضروري  همياريدكتر دمينگ، : 9نمونه
روابط ميان (هاي روابط شركت با تأمين كنندگان، رابطه بين مديريت و نيروي كار، ارتباطات درون شركتي  زمينه

  . داند  مي، و حتي همياري ميان رقبا را ضروري )بخش هاي مختلف يك شركت
به . توان همياري شركت هاي ژاپني در كسب دانش فني جديد را ذكر نمود ميبه عنوان نمونه همياري ميان رقبا، 

جاي اينكه هر شركت، براي تحقيق در خصوص موضوعاتي مشابه، گروهي محقق داشته باشد، تمام شركتها به طور 
در نتيجه دانش فني . كنند ميپس شركتهاي مختلف، كار واحدي را تكرار ن. كنند ميمشترك در اين راه تالش 

شوند، از نظر  ميالت آن شركت ها در بازار عرضه ولي وقتي محصو. يابد ميسريعتر، كاملتر و با هزينه كمتر تكوين 
  . كنند ميقيمت، مشخصه ها و عملكردها به شدت با يكديگر رقابت 
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شكست تكنولوژي هاي جديد به دليل نبود . زمينه ديگري از همياري بين رقبا، استانداردهاي صنعتي است
چندين استاندارد . نمونه اي از اين نوع است) quadraphonic(صداي چهارباندي . استانداردها اتفاق غريبي نيست
. شدند كه هيچ استاندارد خاصي توسط همگان پذيرفته شود ميكردند و مانع  ميرقيب، مصرف كننده را گيج 

دادند كه كدام استاندارد بر  ميمصرف كنندگان هيچ اهميتي ن. كردند ميشركتها بر پايه استانداردها با هم رقابت 
ولي به دليل اغتشاش . آنان در ارتباط با تكنولوژي هاي جديد فقط به صداي بهتر عالقه مند بودند شود؛ ميبقيه فائق 

دانستند از كدام استاندارد  ميشركت هاي صفحه پركني، ن. هيچ شركتي قادر به ايجاد كسب و كار پردرآمد نبود
ودند، پس عقب نشستند تا آبها از مصرف كنندگان گيج شده ب. ماند ميحمايت كنند، پس تالش هاي آنان بي اثر 

  . وقتي آبها از آسياب افتاد، هيچ شركتي باقي نمانده بود. آسياب بيفتد و تكليف كار معلوم شود
شركت هاي ژاپني نيز در مواردي به قيمت ضرر بزرگي كه هم براي مصرف كنندگان و هم براي توليدكنندگان وجود 

وقتي اولين گروه از ويديوهاي خانگي به بازار آمد، دو سيستم ناسازگار . داختنددارد، بر پايه استانداردها به رقابت پر
را مادر شركت  "اس.اچ.وي"را شركت سوني ارائه كرد و سيستم  "بتا"سيستم . توسط دو كنسرسيوم بزرگ ارائه شد

ي هدفي مشابه عرضه هر دو استاندارد براي مصرف كنندگاني مشابه و برا. تا عرضه نمود پاناسونيك يعني ماتسوشي
نهايتاً يكي از اين دو استاندارد پيروز شد، ولي فقط پس از . هيچ كدام مزيت خاصي بر ديگري نداشتند. شدند مي

خورد و يا دستگاههايي  ميرساندن ضرري بزرگ به مشترياني كه يا كاست هايي داشتند كه به دستگاههاي جديد ن
شركت هاي فيلم . بازار بسيار آرام تر از آنچه بايد، تكوين يافت. توانست كاست هاي جديدتر را پخش كند ميكه ن

اين امر هزينه هاي آنان را افزايش . كردند ميسازي زيان ديدند، چرا كه بايد هر فيلم را بر اساس دو سيستم توليد 
توليد كنندگان از اين . داشت ميرد حاكم بود، باالتر نگاه داد و قيمت ها را در مقايسه با وقتي كه يك نوع استاندا مي

وقتي فقط يك . با يكديگر همكاري كردند) compact disc(تجربه درس گرفتند و براي تهيه استاندارد ديسك فشرده 
  .شويم مياستاندارد كافي است اما دو استاندارد وجود دارد، دچار اتالف 

به جيمز باكن نايب رئيس شركت فورد موتور اطالع داد كه ) Bethlehem Steel(يكي از مديران شركت بتلحم استيل 
او از باكن . كند مياينچ از آنان خريداري  0.45اينچ تا  0.27فورد، قطعات استيل را با چهل و يك ضخامت متفاوت از 

شته و صرفه جويي تواند با وجود اين همه ضخامت هاي متفاوت، دقت عمل دا ميچگونه هر شركت استيل ": پرسيد
اگر به جاي چهل و يك ضخامت براي فورد، پنجاه ضخامت براي جنرال موتورز و سي ضخامت براي كرايسلر،  "كند؟

آنان . توانند كار كنند مياستيل سازان هم بهتر . از پنج ضخامت استاندارد استفاده شود، همه پيروز خواهند بود
براي مطالعه بيشتر در مورد ديدگاههاي دكتر دمينگ . توليد كنندتوانند با دقت عمل و صرفه جويي بيشتر  مي
  . مراجعه كنيد "آموزه هاي دكتر دمينگ"توانيد به كتاب  مي

  

آنانيكه به : دانند  ميهمر و شامپي نيز توجه به كل فرايند را براي جلوگيري از بهينه سازي محلي، ضروري : 10نمونه
با اين وصف ما . يازند، ادامه عملكرد بد سازمان را تضمين كرده اند مياصالح پاره اي از بخش هاي فرايند كار، دست 

در شركت هاي بي شماري شاهد بوده ايم كه مديريت به جاي طراحي دوباره و بنيادين فرايندهايي كه كار اساسي 
براي شركتها ديگر سودمند و ضروري نيست تا كار . ازي گوشه هايي از كارنددهند، در پي بهس ميشركت را انجام 

ساختار وظيفه گرا در دنياي كسب و كار امروز كه . آدام اسميت سازمان دهند "تقسيم كار"خود را بر پايه انديشه 
شركتها . و منسوخ است باشد، ديگر كارساز نبوده ميدرگير با نيروهاي توانمندي همچون مشتريان، رقبا، و دگرگونيها 

را گرفته و به  "انجام يك سفارش"شركتها فرايندي طبيعي همچون . بايستي اينك بر گرد فرايندها سازماندهي شوند
كنند تا با وظايف كاركناني كه در اداره هاي گوناگون پخش شده اند، همخواني  ميتكه هاي كوچك فراواني تقسيم 
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. را بسيج كند تا آن تكه هاي از هم جدا افتاده را دوباره به هم آورند ميره نظاپس از آن شركت بايد سوا. پيدا كند
اعضاء اين سواره نظام داراي عنوان هايي همچون حسابرس، پيگير، كنترلر، رابط، سرپرست، رئيس، و معاون مديرعامل 

در . چسبانند ميده كار را بهم توان به چسبي تشبيه كرد كه تنها افراد اصلي و كنن ميآنها را به سادگي . باشند مي
به سخني ديگر، . بيشتر شركتها هزينه نيروي كار مستقيم، كم و هزينه هاي باالسري زياد، و گاهي خيلي زياد است

  .امروزه بيشتر شركتها هزينه چسبشان بيش از هزينه كار اصلي است
، و واگذار نمودن هر وظيفه به يك بر پايه نظريه آدام اسميت و بخش بخش نمودن هر كار به وظيفه هاي ساده

به دريافت . متخصص، شركتها و مديرانشان ناچارند تا به جاي فرايند كلي كار، به وظيفه هاي جداگانه توجه نمايند
شود، ولي هدف بزرگتر كه  ميدرخواست و نحوه تنظيم آن، جمع و جور كردن كاال در انبار، و مانند اينها اهميت داده 

بيگمان همه وظيفه هاي موجود در اين . ماند ميست مشتري و سفارش دهنده است، از نظر دور رساندن كاال بد
فرايند مهم اند، ولي چنانچه كل فرايند نتيجه بخش نبوده و كاال بدست مشتري نرسد، از ديگاه وي آن وظيفه هاي 

  .جداگانه كمترين ارزشي را ندارند، هر چند بسيار خوب انجام شده باشند
فرايند . قرار بود مسيري را لوله كشي كنند: توان مثال مشهور لوله كشي را مطرح كرد ميوضيح وظيفه گرايي براي ت

لوله كشي شامل سه مرحله حفر كانال و آماده سازي مسير، قراردادن لوله ها درون كانال و اتصال آنها، و خاكريزي 
يفه جداگانه تفكيك و به سه نفر كه هر يك در كار خود اين فرايند به سه وظ. روي لوله ها و تسطيح مسير لوله است

داد و نفر سوم،  ميكرد؛ نفر دوم لوله ها را قرار  مينفر اول، كانال را حفر و آماده . كامالً متخصص بودند، واگذار شد
نبال او و كند و نفر سوم به د مييك روز ناظرين ديدند كه نفر اول كانال حفر . داد ميخاكريزي و تسطيح را انجام 

پرسيدند اين چه كار بيهوده اي است كه شما انجام . نمايد ميبدون قرار گرفتن لوله، درون كانال را پر از خاك 
  !! دهيد؟ جواب دادند امروز نفر دوم غيبت كرده است و ما در حال انجام وظيفه خود هستيم مي

شود و هر كس به دنبال انجام وظيفه خود با  ميشود، نتيجه نهايي فعاليتها، كم رنگ  ميوقتي وظيفه گرايي حاكم 
  .بيند ميحداكثر كارايي است اما در عين حداكثر شدن كارايي، اثربخشي آسيب 

ولي چرخش به سوي انديشه . انديشه وظيفه گرايي، به مدت دويست سال بر طراحي سازمانِ شركتها تأثير داشته است
در : شوند ميداده  "نتيجه"به  "فعاليت"فرايندي، پاداش ها به جاي با سازماندهي . فرايندگرايي آغاز گرديده است

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

شود و يا سند  ميتنها كارهاي كامل شده مانند يك دستگاه خودرو كه از خط توليد خارج . آورد ميارزشي به بار ن
با بخش شدن كار به وظيفه هاي . گردد، براي شركت داراي ارزش و بازده است ميبيمه نامه اي كه به مشتري تحويل 

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

بلكه شمار . آيند ميبرعكس، در شركتهايي كه مهندسي دوباره شده اند، حجم كارهاي مياني و كاغذبازيها به حساب ن
در . شود، داراي ارزش است ميكه از راه نظرسنجيها كسب كارهاي انجام شده، كيفيت آنها، و رضايت مندي مشتريان 

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

  . ساخت يك دوربين عكاسي، ساخت عدسي مستقالً ارزشي ندارد ولي ارزش يك دوربين كامل، مشخص است
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چهار مرحله در . مثالي ديگر براي گسترش مرز سيستم در طول زمان است ،مراحل تكاملي نگرش به كيفيت: 11نمونه
  : گيرد مياز خود را نيز در بر قبل ل قبلي است و مراحتوسعه يافته مراحل ، مرحلهنگرش به كيفيت وجود دارد كه هر 

 )Inspection( بازرسي �
در بازرسي، محصوالت . فرايند توليد استيك ابتدايي ترين ايده براي توليد محصول باكيفيت، بازرسي خروجي هاي 

. عمل مي آورندتوليدي را با مشخصه هاي كنترلي، مقايسه مي كنند و از عبور محصول نامنطبق، جلوگيري به 
مشخصه هاي كنترلي، در طراحي محصول و فرايند توليد، مشخص مي گردند و مواردي همچون مشخصه هاي 

مشخصه هاي كنترلي، ويژگي هايي هستند كه اگر در محصوالت . دنظاهري، عملكردي، دوام و ايمني را در بر مي گير
و رعايت نشدن اين مشخصه ها، بيانگر معيوب بودن  توليدي وجود داشته باشند، آن محصوالت سالم تلقي مي شوند

  . براي تشخيص هر چه زودتر عيب، مي توان تعداد ايستگاههاي بازرسي را در طول فرايند افزايش داد. محصول است
). علت(تمركز دارد نه بر كشف عامل عيب) معلول(از مهمترين كاستي هاي روش بازرسي، اين است كه بر كشف عيب

بعد از (نقص ديگر روش بازرسي اين است كه فقط محدوده فرايند توليد. ست از تكرار عيب جلوگيري كندلذا قادر ني
  .رد و كاري به عوامل خارج از اين محدوده نداردرا در نظر مي گي) طراحي و قبل از تحويل به مشتري

 )Quality Control( كنترل كيفيت �
بازخورد نيز وجود دارد كه سعي مي كند عامل يا عوامل عدم تطابق در كنترل كيفيت، عالوه بر بازرسي، يك مكانيزم 

يعني با پردازش اطالعات دريافتي از بازرسي، با اقداماتي كارا و مؤثر، خروجي فرايند را به . را كشف و حذف نمايد
  . استاندارد نزديك مي كند

همچون نمودار پارتو، هيستوگرام و نمودارهاي (، از ابزارهاي آماري داده ها براي پردازش و تحليلكنترل كيفيت، 
با استفاده از طرح هاي نمونه گيري، تالش مي شود بازرسي ها به شيوه اي اقتصادي انجام . استفاده مي كند) كنترل
  . گيرند

ات و استانداردها در هر دو مرحله بازرسي و كنترل كيفيت، محصول با كيفيت را محصولي مي دانند كه با مشخص
  .تطابق داشته باشد

  :كاستي هاي مهم كنترل كيفيت
o  بايد حداقل يك محموله معيوب توليد شود تا با تجزيه )با استفاده از بازخورد(به لحاظ خصيصه كنترلي ،

  . و تحليل، به برطرف نمودن ريشه عيب پرداخت

o  بر نيازهاي مشتري، متمركز نيستمي گيرد و  برهمچون بازرسي، فقط محدوده فرايند توليد را در  

 )Quality Assurance( تضمين كيفيت �
هدف تضمين كيفيت اين . در تضمين كيفيت، محصول با كيفيت، محصولي است كه رضايت مشتري را تأمين كند

 عالوه بر كنترل كيفيت، موارد زير نيز در تضمين. است كه تمام فعاليتهاي مؤثر بر كيفيت، به درستي انجام شوند
  :كيفيت تحت كنترل قرار مي گيرد

o  شناسايي نيازها، خدمات پس از فروش، پيگيري شكايات(ارتباط با مشتري( 

o  كنترل ورودي ها 

 شناسايي تأمين كنندگان و ارزيابي آنها: مواد اوليه �

 بودن ماشين آالت آمادهاطمينان از : تجهيزات �
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 آموزش: نيروي انساني �

 روش ها و دستورالعمل هاي ساخت �

o كنترل طراحي 

  )Quality Management( مديريت كيفيت �
در سيستم هاي مديريت كيفيت، محصول با كيفيت، محصولي است كه رضايت مشتريان، كاركنان، تأمين كنندگان و 

در مديريت كيفيت بر مواردي همچون مشتري مداري، نگرش فرايندي، استفاده فراگير . صاحبان سهام را تأمين نمايد
يروي كار، بهبود مستمر، استقرار سيستم اندازه گيري عملكرد، رفتار با تأمين كنندگان همانند رفتار با و مؤثر از ن

  . شركا، و تعهد و مشاركت مديريت را در بر مي گيرد
. همان طور كه مالحظه مي كنيد، مرز نگرش ها به كيفيت، به تدريج گسترش يافته و موارد بيشتري را در گرفته است

  )را ببينيد 7شكل . (يشتر و بيشتر، از معلول ها به علت ها و از خروجي ها به ورودي ها، جلب شده استتوجه ها ب
  

  
  7شكل 
  

در : كنند ميشود كه حتي قوانين فيزيك را نيز نقض  ميتنگ كردن مرزهاي مدل، اغلب به باورهايي منجر : 12نمونه
ميالدي، ايالت كاليفرنياي آمريكا و صنايع خودروسازي، مباحثاتي در مورد ايجاد وسايط نقليه اي كه  90اواسط دهه 

درست است كه . ، داشتند تا آلودگي هوا كاهش يابد)Zero Emission Vehicles(باشد  صفرانتشار آلودگي آنها 
اما نيروگاههاي مورد نياز براي  ؛، لوله اگزوز نياز نخواهند داشت)اندكه مورد نظر طرح فوق بوده (ماشين هاي الكتريكي

در واقع، ايالت كاليفرنيا به دنبال ايجاد خودروهايي بود كه . كنند ميتوليد برق مصرفي اين اتومبيل ها، آلودگي ايجاد 
به صورت زباله هاي هسته اي، رفت يا در خارج از مرزهايش،  ميآلودگي مربوط به آنها در مسير باد به ساير ايالتها 

ممكن است خودروهاي الكتريكي نسبت به خودروهاي احتراق داخلي، يك هديه محيطي باشند . شد ميجمع 
 حوزه سالمتتكنولوژي به سرعت در حال بهبود است و آلودگي هوا يك مسئله مهم  ؛)ايجاد كنند ميآلودگي ك(
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تواند قانون دوم  اثرات محيطي نخواهد بود و هيچ مجلسي نمي اما هيچ نوع فرايند تبديل انرژي، عاري از. است
  .ترموديناميك را نقض كند

  

كند، مرز نگرش خود را  ميكسي كه شيشه ماشين خود را پايين كشيده و زباله ها را به خيابان پرتاب  :13نمونه
  .مرز در ذهن افراد استتالشي براي گسترش اين » شهر ما خانه ما«شعار . داخل ماشين خود فرض نموده است

 

 دريافتن الگوي تغييرات به جاي تمركز  بر روي وقايع  .2

دانيم  ميما زندگي را به صورت مجموعه اي از اتفاقات . است ميتمركز بر وقايع، يكي از موانع يادگيري و تفكر سيست
داريم فقط تغييرات ناگهاني محيط و ما معموالً عادت . نماييم ميو براي هر اتفاق نيز يك دليل روشن و واضح ارائه 

نكته مهم اين است كه امروزه اصلي ترين تهديدها كه . سيستم را درك نماييم و از درك تغييرات تدريجي عاجزيم
مسابقه تسليحاتي، . متوجه بقاء سازمانها و جوامع هستند، نتيجه فرايندهاي آرام و تدريجي هستند و نه وقايع ناگهاني

و كاهش كيفيت محصوالت در مقايسه با محصوالت  ميت، عدم كفايت نظام تعليم و تربيت عمومعضالت محيط زيس
  . نمايند ميرقبا، همگي عواملي هستند كه به صورتي آرام و تدريجي عمل 

  

طبق اين داستان اگر يك قورباغه را در آب داغ . براي تشريح اين نكته، داستان قورباغه پخته را ذكر مي كنند: 1نمونه
ولي اگر او را . ياندازيد، فوراً عكس العمل نشان داده و خود را از داخل آب داغ به بيرون پرتاب كرده و نجات مي دهدب

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

دهد و نه در مواردي كه  ميدهد، تشخيص  ميخطر را تنها در مواردي كه اتفاقي ناگهاني در محيط اطرافش رخ 
 . يابد ميخطر به صورتي آرام و تدريجي گسترش 

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

ميليونها نفر به دليل مشكالت اقتصادي و استرس هاي ناشي از آن، در واقع دچار مرگ تدريجي شوند،  چندان مورد 
  .گيرد ميرار نتوجه ق

  

رفتار غيراخالقي ) slippery slope( "سراشيبي هاي لغزان"اصطالح ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، : 2نمونه
به مراتب بيشتر از تغييرات  ،بر اساس تئوري سراشيبي لغزان، احتمال رفتارهاي غيراخالقي به صورت تدريجي. است

شويم و  ميشود، كمتر متوجه غيراخالقي بودن آن  ميوقتي كه رفتارهاي ما گام به گام غيراخالقي تر . ناگهاني است
شايد به همين . احتمال اينكه اين رفتارها را توجيه كنيم بيشتر از وقتي است كه ناگهان كار غيراخالقي انجام دهيم

تخم مرغ دزد، شتردزد "ضرب المثل . ، بر دوري از گناهان كوچك نيز تأكيد شده استدليل است كه در مذهب
  . ، بياني عاميانه از همين تئوري است"شود مي

  :بار در قرآن كريم آمده است 5آيه زير الي ديگر، ثبه عنوان م
  )168آيه  ،سوره بقره(»  !و از گامهاي شيطان، پيروي نكنيد«

  :آمده است ذيل اين آيه فسير نمونهبخشي از توضيحاتي كه در ت
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گويا اشاره به يك مسأله دقيق تربيتى دارد، و آن اينكه انحرافها و تبهكاريها غالباً » شيطانگام هاي «عبارت 
بطور تدريج در انسان نفوذ مى كند، نه به صورت دفعى و فورى؛ مثالً براى آلوده شدن يك جوان به مواد 

نخست به صورت تماشاچى در يكى از اين جلسات شركت مى كند و انجام : داردمخدر، معموالً مراحلى وجود 
گام دوم استفاده از مواد مخدر به عنوان رفع خستگى و يا درمان بيمارى و مانند آن . شمرد عمل را ساده مى

. گام سوم استفاده از اين مواد به صورت كم و به قصد اينكه در مدت كوتاهى از آن صرفنظر كند. است
 .سرانجام گامها يكى پس از ديگرى برداشته مى شود و شخص به صورت يك معتاد سخت و بينوا در مى آيد

انسان را قدم به قدم و تدريجاً در پشت سر خود به سوى . به همين صورت است وسوسه هاى شيطان معموالً
انى و آلوده براى پياده تمام دستگاه هاى شيط ؛اين موضوع منحصر به شيطان اصلى نيست .پرتگاه مى كشاند

از همان گام : لذا قرآن مى گويد ؛استفاده مى كنند) گام به گام (هاى شوم خود از همين روش  كردن نقشه
  .اول بايد به هوش بود و با شيطان همراه نشد

  

تدريجي  احتماالً به دليل عادت انسانها به واكنش در برابر تغييرات ناگهاني و عدم حساسيت به تغييرات: 3نمونه
است كه توليدكنندگان خودرو را واداشته است تا به جاي نمايش آنالوگ و پيوسته وضعيت روغن خودرو، از 

مردم توجهي به تغييرات كوچك و تدريجي وسايل اندازه گيري آنالوگ نشان . استفاده نمايند Idiotهاي  المپ
دادند اما با ظهور ناگهاني المپ زرد يا قرمز، شرايط را درك نموده و با احتمال بيشتري، اقدام مقتضي را انجام  مين

  . دهند مي
  

كند تا يك روز  ميكسي به آن اعتنا ن. تخم مرغي در گوشه اي قرار دارد: مثالي دارد بهتر از خوبدر كتاب : 4نمونه
همه روزنامه ها و مجله هاي معتبر واقعه را چنين تفسير . آورد مير در تركد و جوجه اي از آن س ميكه پوست آن 

تو گويي تخم مرغ  !انقالب چشمگير تخم مرغ!  تبديل تخم مرغ به جوجه! تحول حيرت آور در تخم مرغ :كنند  مي
اما از ديد جوجه داستان از چه قرار است؟ ماجرا . بيچاره يك شبه متحول شده و خود را به جوجه تبديل كرده است

در حالي كه جهان بيرون، وجود اين تخم مرغ آرام را ناديده گرفته بود، جوجه درون آن در . به كلي متفاوت است
وجه تركاندن پوست تخم مرغ تنها يك مرحله از يك رشته مراحلي است كه از ديد ج. حال تكامل، رشد و پرورش بود

برخي شركتها با جنجال و هياهو، دنبال يك عمل سرنوشت ساز و يك لحظه . شود ميبه آن لحظه موعود ختم 
كنند و  ميآورند و بنابراين مرتبا جهت عوض  ميجادويي هستند و نتيجه اي جز نااميدي و سرخوردگي به دست ن

  .گردند ميچار دور باطل د
شنويم كه امروز ارزش سهام كارخانه ها در  ميمثال وقتي . شود ميتمركز بر روي وقايع منجر به توضيح واقعه 

ممكن است . دانيم ميمعامالت كاهش يافته است، آن را به علت باال بودن نرخ بهره اعالم شده از سوي بانك مركزي 
ست نباشند، اما ما را از دريافتن الگوي تغييرات درازمدت كه در پشت اتفاق مزبور اين تفاسير به خودي خود نيز نادر

ما قادر نخواهيم بود كه از . سازد و طبيعتاً قادر به فهم علت تغييرات بلندمدت نخواهيم بود مينهفته است، محروم 
حركت كنيم و فرايندهاي بطئي كه سرنوشت قورباغه داستان باال، اجتناب كنيم، مگر اينكه ياد بگيريم كه آهسته تر 

  .بوجود آورنده بزرگترين مخاطرات هستند را دريابيم
 

: گردد ميارائه  "چه كسي پنيرم را جابجا كرد"به عنوان توضيحي ديگر از اصل فوق، گزيده هايي از كتاب : 5نمونه
تواند شغل خوب،  مياشيد و خواهيد در زندگي داشته ب ميدر اين داستان، پنير استعاره اي است براي آنچه كه 
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در اين داستان، چهار شخصيت وجود دارد كه در يك . رابطه عاشقانه، پول، مالكيت، سالمتي يا آسودگي خاطر باشد
گرديد و ممكن است  ميماز جايي است كه در آن به دنبال خواسته خود . كنند ميزندگي ) ماز(گذر پيچيده 

 ،دو تا از اين شخصيتها. كنيد ميكنيد يا خانواده يا جامعه اي باشد كه در آن زندگي  ميسازماني باشد كه در آن كار 
اين چهار شخصيت در گوشه اي از ماز، يك انبار . هستند) "ها"و  "هم"با نام هاي (موش و دو تاي ديگر آدم كوچولو 

شود و عكس العمل اين  ميوق تمام پس از مدتي پنير موجود در انبار ف. خوردند ميبزرگ پنير يافته و مدتها از آن 
موش ها با نيروي غريزي متوجه كاهش پنير شده و . چهار شخصيت نسبت به اين موضوع، هسته اصلي داستان است

بنابراين به محض مواجه شدن با عدم وجود پنير، كفش هايشان را . خود را براي تمام شدن پنير آماده كرده بودند
  . نير جديد را آغاز كردندپوشيده و جستجو براي يافتن پ

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

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

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

چه بخواهيم و چه نخواهيم، . كرد مياگر تغيير را پيش بيني كرده بود، اين چنين تغيير او را غافلگير و شگفت زده ن
تغيير فقط زماني ميتواند شما را شگفت زده كند كه انتظارش را . ن طبيعي استدهند و اي  ميتغييرات همواره رخ 

كند كه به طور مداوم، پنير را بو كنيد تا از زمان كهنه شدن   ميبنابراين توصيه . نداشته باشيد و دنبال آن هم نباشيد
با تغييرات بزرگي كه در راه  توجه بموقع به تغييرات كوچك به شما كمك خواهد كرد تا خود را. پنير خبردار شويد

  . هستند، سازگار كنيد
دانست كه اگر بيش از حد احساس راحتي كند، خيلي آسان  مياما اين بار . باالخره انبار جديدي از پنير يافت "ها"

. ستكرد تا ببيند شرايط اين پنير چگونه ا ميهر روز ايستگاه پنير جديد را بازبيني . به همان جاي اول خواهد لغزيد
در حالي كه هنوز ذخيره بزرگي از پنير داشت، اغلب وارد . تصميم گرفته بود نگذارد از تغيير غيرمنتظره غافل شود

دانست  مي. دهد در تماس باشد ميكرد تا با آنچه كه در اطرافش رخ  ميشد و حوزه هاي جديدي را كشف  ميماز 
كه براي داشتن امنيت بيشتر بايد از گزينه هاي واقعي اش آگاهي داشته باشد نه اينكه خودش را در منطقه آسايش 

  . خود حبس كند
  .مراجعه كنيد "چه كسي پنيرم را جابجا كرد"توانيد به كتاب  ميبراي مطالعه متن كامل داستان، 

  

  . نمودهاي فراوان داردتمركز بر وقايع، در زندگي شخصي ما نيز : 6نمونه
  :كنند ميشايد براي دور نمودن ما از تمركز بر وقايع است كه توصيه 

بسيار خوب است كه مقصد مسافرت خود را مشخص كنيم اما در آخر امر اين خود مسافرت است كه مهم «
  ».صدهميشه اين باور را دوست داشته باشيد كه زندگي يك مسافرت است نه يك مق... . است نه مقصد

توانيد  مييكي از بهترين راههايي كه از طريق آن . دهد ميتغييرات در زندگي و خود ما به صورت تدريجي رخ 
دريابيد كه زندگي شما چگونه تغيير يافته است، اين است كه خاطره اي، يادداشتي، نامه اي و يا نوشته اي را كه ده 

بخوانيد و يا حتي به عكسي كه از شما و خانواده تان يك يا  يا بيست سال پيش راجع به زندگي خودتان نوشته ايد،
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احتماال از . دو دهه پيش گرفته شده، نگاهي بكنيد و بهتر از همه اينها يك فيلم ويديويي خانوادگي را دوباره ببينيد
  »ام؟آيا اين من هستم؟ آيا من واقعا اين شكل و قيافه بوده ام؟ آيا من اين را گفته «: پرسيد ميخودتان 

  : كنيم تا اين كه وقايع، غافلگيرمان كنند ميمتأسفانه در تعامل با نزديكان خود نيز به تغييرات توجه ن
شود، به خاطر كلمات ناگفته و كارهاي ناكرده  ميتلخ ترين اشك هايي كه بر سر مزار رفتگان ريخته «

  ».است
  

  حكايتي از گلستان سعدي: 7نمونه 

. غالمي به روستا رفت تا نمك آرد. آورده اند كه نوشيروان را در شكارگاهي، صيدي كباب كردند و نمك نبود
  . بستان تا رسمي نشود و ده خراب نگردد) و نه كمتر(نمك به قيمت : نوشيروان گفت

  چه خلل آيد؟ ،از اين قدر: گفتند
  . بنياد ظلم در جهان، اول اندكي بوده است؛ هر كه آمد بر او مزيدي كرد تا بدين غايت رسيد: گفت

  برآورند غالمان او درخت از بيخ  اگر ز باغ رعيت، ملك خورد سيبي
 

 دگرگوني شركت ها،. گردد ميتمركز بر وقايع فقط در مورد وقايع منفي نيست و وقايع مثبت را نيز شامل  :8نمونه
اين دستاوردها حاصل يك . هر چند در نهايت به دستاوردهاي بزرگ رسيده، اما حاصل يك حمله يا يك ضربه نيست

موفق شدن، حاصل . عمل تنها، يك برنامه عالي، يك نوآوري بي نظير، يك خوش شانسي و يك انقالب مجرد نيست
عد تصميم، چرخ پشت چرخ، و كار پشت كار؛ آن است؛ گام به گام، پله به پله، تصميم ب ميفرايندي انباشتي و تراك

اما تصويري كه رسانه ها از شركتها به ذهن متبادر . يابد تا آن دستاورد بزرگ و ماندگار حاصل آيد ميقدر ادامه 
پردازند مگر چرخ لنگر آن شركت با  ميمعموالً رسانه ها به وضع شركتها ن. كنند، چه بسا يكسره كژ و كوژ است مي

همين تصويرها برداشت ما از تحول را دستخوش تيرگي و ابهام . ر دور در دقيقه در حال چرخش باشدسرعت هزا
  . كنند كه گويي همه آن تحول يك شبه به دست آمده است ميرسانه ها وضع را چنان تصوير . كند مي

  .موفقيت، آسانسوري نيست بلكه پله اي است: جمله قصار
  

  د؟ لقمه لقمهفيل را چگونه مي خورن: 9نمونه 
توصيه مي كنند كه آرزوها و رؤياهاي  »كارراهه باباي دارا«در كتاب  »باباي دارا، باباي نادار«نويسندگان كتاب مشهور 

رؤيا را بزرگ . درازمدت در سر بپرورانيد ولي در خصوص هدف گذاري، به جاي زياده طلبي، گام هاي كودكانه برداريد
در هر مورد كه به نتيجه مي رسيد، عزم شما جزم تر و اراده . برگزينيد و با گام هاي كوتاه به سوي آن حركت كنيد

  . نتر مي گرددپيشروي، پرتوا
كودكان نوپا پس از تمرين شش ماهه تا يك ساله، به راه رفتن و . با گام هاي كودكانه و همچون نوپايان آغاز كنيد

  . پيش از دويدن بايد راه رفتن را خوب بياموزند. قدم زدن مي رسند
كيلو كم  20- 10رند تا يكباره تصميم مي گي. افرادي را ديده ايم كه از زيادي وزن خود ناخشنودندبه عنوان مثال، 

اين گونه فعاليت ها . كيلومتر مي دوند 15، و رژيم غذايي سختي مي گيرند؛ روزانه دو ساعت ورزش مي كنند. كنند
چندكيلويي از وزنشان مي كاهد و همراه با آن درد، كم حوصلگي و گرسنگي از راه . يك هفته اي دوام مي آورد

 . ي شود و عادت هاي پرخوري، تنبلي، و پاي تلويزيون لميدن باز مي گرددنيروي اراده ناپديد م. رسد مي
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 :تفكر ديناميك به جاي تفكر استاتيك  .3

 :سعي كنيد در ذهن خود به اين سوال پاسخ دهيد : 1نمونه 

  "علت افزوني جمعيت در بسياري از كشورهاي جهان چيست ؟  "

  :صورت يك ليست خواهد بود اگر افكار خود را يادداشت نماييد، احتماالً به 

  
در صورت . به عبارت ديگر، افراد معموال در جواب سوال فوق، يك ليست ارائه مي كنند كه عوامل در آن قرار دارند

اين شيوه ... اين يكي، دومين است و. اين عامل مهمترين است: تفكر بيشتر، عناصر ليست را وزن دهي مي كنند 
  : تفكر ، رگرسيوني است 

nn xaxaxaay ++++= ...22110  
است و هر ) افزوني جمعيت( تفكر فوق، فرض بر اين است كه هر عامل، مستقيما بعنوان علت براي معلول در شيوه 

فقط عالمت آن (عامل، مستقل از ساير عوامل عمل مي كند و نحوه تاثير هر عامل در ايجاد معلول مبهم مي ماند 
  .)يعني اين عامل اثر مثبت يا منفي دارد. تعيين مي شود

  :سيستمي، عوامل فوق در يك نمودار حلقوي با يكديگر و با معلول مرتبط هستند  اما طبق تفكر

  
  8شكل 

فقر را , افزوني جمعيت موجب ضعف آموزش مي شود و ضعف آموزش , نمودار فوق نشان ميدهد در طول زمان 
( د حلقه بازخور ،به حلقه هاي فوق ،در ديناميك سيستم. تشديد مي كند و فقر نيز موجب ضعف آموزش است

فقدان 

 آموزش

 فقر

افزوني 

 جمعيت 

  فقر 

  فقدان آموزش

  اطالعات نامناسب در زمينه كنترل تولد 

 تحريم هاي مذهبي

 افزوني جمعيت
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Feedback Loop  (بطور كامل ترسيم نشده و هدف آن نشان دادن امكان تاثير حلقوي  البته نمودار فوق. گويند
يكي از ويژگيهاي بارز نمودار فوق، بيان .) برخالف نمودار قبل كه خطي و يك طرفه بود. (عوامل بر يكديگر است

يكديگر را  در طول زمانكن است يعني بين عوامل فوق اثرات متقابل وجود دارد و مم. ديناميك بودن سيستم است
انتقال روش تفكر از عليت يك طرفه به . ولي نمودار قبل، سيستم را ايستا در نظر مي گرفت. تشديد يا تضعيف نمايند

 .و از عوامل مستقل به عوامل وابسته، كاري مشكل است) Circular Causality(عليت حلقوي 
ين است كه در تفكر رگرسيوني باالخره معلوم نمي شود كه سيستم تمايز ديگر تفكر سيستمي با تفكر رگرسيوني ا

به عنوان . به تنهايي براي شرح چگونگي كاركرد سيستم كافي نيست Correlationيعني مفهوم . چگونه كار مي كند
( ن از معادله زير به عنوان يك قانون پايه براي تعيين ميزان فرسودگي زمي) و فيزيك خاك(مثال در زمين شناسي 

soil loss  ( استفاده مي شود:  
PCSLKRErosion ×××××= 

پوشش گياهي و  Cزاويه شيب،  Sطول شيب،  Lضريب فرسايش پذيري خاك،  Kمربوط به بارندگي،  Rكه در آن 
P فعاليت هاي كنترل فرسايش است .  

وقتي يك ذره مي خواهد از تپه به پايين بغلطد، . نشان نمي دهد كه فرسايش چگونه اتفاق مي افتد معادله فوق واقعاً

 . )string of factors(به عبارت ديگر، فرسايش يك فرايند است نه رشته اي از عوامل ! معادله فوق را حل نمي كند
جزيه و تحليل نيست بلكه تاكيد بر اين نكته البته مطالب فوق به معني كنار گذاشتن رگرسيون به عنوان يك ابزار ت

  .است كه شيوه تفكر ما نبايد رگرسيوني باشد
  

بعضي اوقات اگر به وضعيتي دشوار از ديدگاه : كند ميپيتر سنگه مطلب را به گونه ديگري بيان : 2نمونه
بلكه مسئله ناشي از اين واقعيت است كه ما به جاي . نظر كنيم، ابداً مشكل و يا مسئله اي وجود ندارد ميسيست

ديدن فرايند و نگرش . ديدن فرايند رويدادها، تنها تصوير عجوالنه و غير واقعي از حوادث و اتفاقات در ذهن داريم
  :بيين كند و ما را از دوراهي برحذر داردتواند نقاط تاريك و مبهم مسئله را روشن و ت ميجديد به آنها 

طي ساليان متمادي، بسياري از توليدكنندگان، خود را بر سر دوراهي انتخاب توليدات ارزان قيمت و يا با كيفيت باال 
زيرا آنها بايد  ".باشد ميمحصوالت با كيفيت بهتر، پرهزينه تر و گرانتر "كردند كه  ميآنها فكر . ديدند مي

اما نكته اي كه آنها از آن . بيشتري را صرف مونتاژ، مواد اوليه و قطعات و همچنين كنترل كيفيت نمايندهاي  هزينه
گردد، در طول زمان دست در دست  ميراهها و روشهايي كه سبب بهبود كيفيت  ميغافل بودند، اين است كه تما

ي، كاهش مخارج كنترل كيفيت و مرغوبيت ها دارند زيرا بهبود روشهاي انجام كار سبب كم شدن دوباره كار هزينه
آنها به اين نكته پي . گردد ميكاال، رضايت بيشتر مشتري و در نتيجه كمتر شدن هزينه هاي بازاريابي و تبليغات 

توانند هر دو هدف كيفيت بهتر و قيمت كمتر را با هم به دست آورند به شرط آنكه روي يكي  مينبرده بودند كه 
بنابراين بسياري از اين گونه وضعيت ها كه ابتدا مشكل و . ول زمان در انتظار ديگري بنشينندتمركز كنند و در ط

رسد، مانند تمركز در كنترل يا تفويض آن، تاكيد بر رفتار فردي كاركنان يا توجه به محصول و  ميدوراهي به نظر 
توان  ميكند كه تنها يكي از دو هدف را  مياين تفكر به ما ديكته . خروجي آنان و امثالهم ناشي از تفكري ايستاست

توان در طول زمان و با استفاده از اهرم هاي  ميدر صورتي كه . برگزيد و در نقطه اي ثابت از زمان به آن دست يافت
  .مناسب هر دو هدف را تحصيل كرد
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نمودار زير از يك منبع آموزشي شش سيگما . گيرد مينيز مورد تأكيد قرار ) Six Sigma(نكته فوق در شش سيگما 
نظريات قبلي، افزايش سرعت و كاهش هزينه را ": را توضيح دهد "انتقال الگوي ذهني"كند  مياخذ شده است كه تالش 

دانستند اما در نظريه جديد، بهبود كيفيت موجب افزايش سرعت و كاهش هزينه هاي توليد  ميعامل بهبود كيفيت 
  ".گردد مي

 
  9شكل 

  .اره را تيز كنيد: توان معادل عادت هفتم از كتاب هفت عادت مردمان مؤثر دانست مياين قانون را  :3نمونه 
  . كوشد با اره درختي را ببرد ميبينيد كه در حال تقالست و  ميفرض كنيد در جنگل، شخصي را 

  كني؟ ميچه : پرسيد مياز او 
  . كنم ميبيني كه دارم درخت را اره  مي: دهد ميپاسخ 

  كني؟ ميچه مدت است كه اره . رسي ميخيلي خسته به نظر : گوييد مي
  .واقعاً كه كار سختي است. بيشتر از پنج ساعت است: گويد مي
دهي تا اره را تيز كني؟ مطمئناً كارت با سرعت بيشتري پيش  ميچرا چند دقيقه به خودت فرصت ن: پرسيد مي

  . خواهد رفت
  !كنم ميبيني دارم اره  ميمگر ن. فرصت ندارم اره را تيز كنم: گويد ميمرد به تأكيد 

 .به تصوير كشيده استاين نكته را به خوبي  10شكل 
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  10شكل 

  

برخي مديران، خودشان كار : يكي از نشانه هاي نگرش فوق، ادعاي نداشتن وقت كافي براي آموزش زيردستان است
گيريد،  ميوقتي سؤال كنيد كه چرا از كارمندان خود كمك ن. آورند اما زيردستان آنها وقت اضافه دارند مياضافه 
جواب خواهند داد كه . دهيد ميل كنيد چرا آنها را آموزش نو اگر سؤا. دهند كه توانايي انجام آنها را ندارند ميجواب 

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

  

  )Life Cycle Costing(هزينه يابي دوره عمر: 4نمونه 

و (يك محصول، فاصله زماني بين طرح نياز و ايده تا پايان دوره استفاده از محصول ) life cycle( منظور از دوره عمر
  :فعاليت هايي كه نوعاً در اين فاصله زماني صورت مي گيرد، عبارتند از. است) بركناري يا انهدام آن

o شناسايي نياز مصرف كننده  

o  طراحي تفصيلي، طراحي اوليه،  تحليل بازار، مطالعات امكان سنجي، طراحي مفهومي،(تحقيق و توسعه

  ) نمونه سازي

o  مهندسي كارخانه، مهندسي ساخت، تأمين، توليد، كنترل توليد، كنترل كيفيت(توليد(  

o  نگهداري و تعميرات، قطعات يدكي، خدمات(استفاده از محصول(  

o جمع آوري، بازيافت(بركناري و انهدام محصول(  

به عنوان . يماتي است كه در مراحل اوليه چرخه عمر، اتخاذ شده اندهزينه دوره عمر، تا حد زيادي وابسته به تصم
هزينه دوره عمر يك محصول، متأثر از تصميماتي است كه در مرحله طراحي مفهومي انجام % 50مثال، بيش از 

  .شوند مي



   

42 

 

بنابراين در بررسي ابعاد اقتصادي يك محصول، . همچنين، هزينه هاي مراحل مختلف دوره عمر، با يكديگر مرتبط اند
  . بايد هزينه دوره عمر آنرا به صورت يكپارچه مدنظر داشت

همه . سيستم ها و محصوالت زيادي، طراحي و توليد شده اند كه هزينه كل دوره عمر آنها كمتر مورد توجه بوده است
شكل زير را (مشهود نيستند ) بخصوص هزينه هاي مربوط به عمليات و پشتيباني(هزينه هاي دوره عمر محصول 

اگر كل هزينه هاي مرتبط با يك محصول را به صورت يك كوه يخ تصور كنيم، هزينه هاي اكتساب و تملك ). ببينيد
)acquisition (مشهودتر از ساير هزينه ها هستند.  
 

 

 
  11شكل 
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  :را بررسي كنيدبا قوانين مطرح شده در اين فصل  زيرت اعبارهر يك از  ارتباط: : : : 1111تمرين تمرين تمرين تمرين 

  د چون از خدا غافل اند، گرفتارندمي گويند چون گرفتارند، از خدا غافل اند؛ اما نمي دانن بعضي •

  ما آن قدر پولدار نشده ايم كه جنس ارزان بخريم •
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  آورنده رفتار آن استساختار سيستم بوجود : سومفصل 
  

در اين مورد، دو خطا ممكن است . رابطه علت و معلولي بين پديده ها استيكي از تأكيدهاي تفكر سيستمي، توجه به 
  : رخ دهد

o  به جاي توجه به علت ها و ريشه ها، به معلول ها بپردازيمممكن است . 

o  علت پديده ها دچار خطا شويم شناساييممكن است در .  

چرا سيستم ها اين گونه عمل : درك اهميت توجه به رابطه علت و معلولي، يك سؤال بوجود خواهد آمدپس از 
  علت ايجاد كننده رفتار سيستمها چيست؟ كنند؟  مي

، زمينه اي براي بروز دو خطاي ديگر در مورد نقش افراد در عملكرد سيستم فراهم پاسخگويي به اين پرسشاشتباه در 
  :خواهد نمود

o  عامل ايجادكننده عملكرد نامناسب معتقديم . در شكل دهي رفتار سيستم قائل نيستيمبراي خود هيچ نقشي

 . سيستم، يك جايي آن بيرون است

o به دنبال فرد يا افرادي هستيم كه آنها را عامل اشكال در عملكرد سيستم بدانيم .  

  . و رفتار سيستم، معلول آن ساختار سيستم، علت است: اين است كهپرسش فوق، صحيح پاسخ اما 
بايد دست از سرزنش ديگران برداشت و به دنبال درك ساختار ساختار سيستم، ايجادكننده رفتار آن است،  اكنون كه

بايد بدانيم كه تفكر ما . از طرف ديگر، نبايد نقش خود در شكل دهي به ساختار سيستم را فراموش كنيم. سيستم بود
  .سيستم استنيز جزئي از ساختار 

  . توضيح نكات فوق، موضوع اين فصل است
 

 تفكر براساس رابطه علت و معلولي .1

يكي از موانع تفكر سيستمي، تفكر براساس همبستگي بين عوامل به جاي تفكر بر اساس رابطه علت و معلولي بين 
درباره همبستگي  يك مثقال ادراك از رابطه علّي، با ارزش تر از خروارها دانش: به قول ايكاف. آنهاست

(Correlation) است. 
( كه با يكديگر ميل به كاهش يا افزايش داشته باشند  (correlated)دو متغير زماني با يكديگر همبسته اند 

  ).همبستگي منفي ( و يا اينكه اگر يكي از آنها افزايش يافت، ديگري كاهش بابد ) همبستگي مثبت 
 . متغيرهايي كه همبسته اند، لزوماً داراي ارتباط علت و معلولي نيستند
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رابطه عّلي بين آنها ) عدم وجود(همبستگي آماري بين دو متغير براي وجود ) عدم وجود(بايد دقت شود كه وجود 
به . قرار دهيميعني پس از پي بردن به وجود همبستگي، بايد رابطه عّلي را شناسايي و مورد آزمايش . كافي نيست

عنوان مثال فرض كنيد با بررسي آماري در بين دانش آموزان يك منطقه، به اين نتيجه برسيم كه بين نمره رياضي 
پس از مشخص شدن اين همبستگي، بايد براي كشف . دانش آموزان و درآمد والدين آنها، همبستگي مثبت وجود دارد

اً بدانيم همبستگي فوق وجود دارد، كمك چنداني در سياست گذاريها اينكه صرف. رابطه عّلي بين اين دو تالش كنيم
به عنوان مثال ممكن است علت باال بودن نمرات رياضي فرزندان والدين با درآمد باال، استفاده از معلم . به ما نمي كند

لذا نمرات رياضي خصوصي باشد يا اينكه والدين با درآمد باال به تحصيالت فرزندان خود اهميت بيشتري بدهند و 
فرزندان آنها باالتر باشد يا اينكه والدين با درآمد باال داراي ويژگي هاي ژنتيكي هستند كه هم موجب درآمد باالي آنها 

مالحظه مي كنيد كه بايد با آزمون فرضيه هاي فوق، صحت آنها را بررسي . و هم موجب نمرات باالي فرزندان مي شود
  .نيزم عّلي موجود بين دو متغير فوق، ببريمكنيم تا بتوانيم پي به مكا

شود كه بايد مورد آزمون قرار گيرند تا بتوان روابط  ميكشف رابطه همبستگي، موجب طرح فرضيه هاي مختلفي 
 .كشف رابطه همبستگي بدون تعيين روابط عّلي، هيچ كاربردي ندارد. عّلي ايجادكننده همبستگي را شناسايي نمود

 

حجم فروش بستني و نرخ جنايتها در ! (ميزان فروش بستني و نرخ جنايتها داراي همبستگي مثبت اند: 1نمونه
اشتباهي كه ممكن است رخ دهد اين است كه فروش بستني را علت . تابستان افزايش و در زمستان كاهش مي يابد

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

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

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

يك دسته از شركت هاي ناموفق نيز بررسي و نشان داده مي شود كه فاقد ويژگيهاي مورد . شوندبارز نشان داده مي 
مثال ممكن است . ت را به نبود آنها نسبت مي دهنديسپس موفقيت را به وجود اين عوامل و عدم موفق. نظر بوده اند

چند شركت ناموفق را . ت مي پوشدچند شركت موفق را بررسي و مشاهده كنيم كه مدير عامل آنها لباسي گران قيم
سپس نوع لباس مدير را عامل موفقيت شركتها . نيز بررسي و مشاهده كنيم كه مديران آنها لباس گران قيمت ندارند

  !بدانيم
 

در تشريح اهميت فرايندها در موفقيت سازمان  "مهندسي دوباره شركتها"همر و شامپي در كتاب : 2نمونه
  : نويسند مي

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

پذيريم، زيرا امروزه  ميما اين انديشه را ن. مودخدمات باب روز عرضه كنند، پيروزيهاي گذشته را تكرار خواهند ن
اين فرايند كار، و نه . افتند ميفراورده ها در بازار عمري بس كوتاه دارند و بهترين آنها نيز در زماني كوتاه از رونق 

ند، نه كن  ميپيروزمندان فراورده هاي خوب عرضه . شوند ميفراورده ها، هستند كه مايه پيروزي هاي درازمدت شركتها 

  » .اينكه فراورده هاي خوب موجب پيروزي اند



   

46 

 

موفقيت حصول ارائه فراورده هاي خوب و اصلي طبق عقيده همر و شامپي، اين فرايندهاي خوب هستند كه علت 
  ). 1شكل (پايدارند

  
  1شكل 

  )Be-Do-Have(داشتن - انجام دادن-بودن: 3 نمونه
  :تحقق آنها سه مرحله وجود دارد كه رابطه علت و معلولي با يكديگر دارنددر هدف گذاري و 
 براي حركت تفكر و اراده الزم: بودن •

 انجام اقدامات مورد نياز: انجام دادن •

  رسيدن به نتيجه و تحقق هدف: داشتن •

  
  2شكل 

تفكر و در تمام مدتي كه آنها بر اساس . معموالً اين داشته هاي افراد موفق است كه توجه ما را به خود جلب مي كند
وقتي كه . خود، مشغول برداشتن گام ها و انجام اقدامات مورد نياز بودند، كسي توجهي به آنها نداشت اراده

كه  نددنبال اين هست. ر و كله تقليدكنندگان پيدا مي شودهاي آنها به نتيجه رسيد و به داشته تبديل شد، س فعاليت
» چه كاري انجام دادن«بر  تقليدكنندگانتمركز . كه آنها انجام مي دهند ندو كارهايي را انجام ده كننداز آنها تقليد 

پيروزمندان  اما بدون دگرگوني ريشه اي در نحوه تفكر، تقليد از كار. »چگونه كسي بايد بودن«است به جاي تمركز بر 
. است تا انجام دادن بودنچگونه ه آنچه براي دستيابي به اهداف بلند نياز داريم، بيشتر مربوط ب. بي نتيجه خواهد بود

كساني كه داشته هايي متفاوت با ديگران دارند، بودن آنها نيز متفاوت با ديگران است؛ در انديشيدن متفاوت از ديگران 
  .مي باشند

اهدافي كه براي خود تعيين مي كنيم، معموالً از جنس داشتن است؛ اهدافي همچون داشتن ثروت، تندرستي، داشتن 
فهرستي از آنچه . شد، به فكر انجام دادن مي افتيم مشخصوقتي هدف ؛ ... روابط نيكو، شهرت، داشتن اندام زيبا يا 

اهداف بسياري در بارها و بارها . كر و اراده پيگيري استاما آنچه مهم است، تف. بايد انجام دهيم، تهيه مي كنيم
قبل از ، اما شته باشيمو حتي ممكن است چند گام اوليه را نيز بردا كرده ايمهاي گوناگون براي خود تعيين  زمينه

   .تاين اتفاق مي افتد چون چگونه بودن و تفكر ما تغييري نكرده اس. كرده ايمشروع يا قبل از حصول نتيجه، رها 
  : مي نويسد» كارراهه باباي دارا«در كتاب دوم خود » باباي دارا، باباي نادار«نويسنده كتاب 

از درازمدت انديشيدن و برنامه . امروز نيز به انسانهايي برمي خوريم كه مي خواهند يك شبه ميليونر شوند
تا به ثروت برسند، مي خواهند به آنان  "چه بايد بشوند"به جاي . پاسخ فوري مي خواهند. ريختن متنفرند

  .چاره مسئله اي درازمدت را در كوتاه مدت مي خواهند. تا ثروتمند شوند "چه بكنند"بگويم 

  . براي ثروتمند شدن بايد همانند ثروتمندان بينديشيد... 

  .اشيدنكته مهم، فرايند دگرگوني دروني است كه بايد از سر بگذرانيد و كسي شويد كه بايد ب... 
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  :، همنشيني با كساني است كه مي خواهيم همانند آنها بينديشيم"چگونه بودن"يكي از روش هاي تغيير 

        ....با هركس وقت مي گذرانيد، آينده ساز شماستبا هركس وقت مي گذرانيد، آينده ساز شماستبا هركس وقت مي گذرانيد، آينده ساز شماستبا هركس وقت مي گذرانيد، آينده ساز شماست

هم در سطح  ،از موفق ها و تقليد الگوبرداريعالقه به . نمايد توجه 2و  1مشابهت دو شكل بايد به خواننده گرامي 
تقليد از موضوعي كه . در هر دوي آنها وجود داردنيز در سطح افراد رخ مي دهد و امكان بروز اشتباه شركت ها و هم 
  . ديگري است، موفقيت بلندمدت ايجاد نمي كند عواملخودش معلول 

  

او نقل مي كند كه در يك مجله پزشكي، مقاله اي درباره رابطه بين سيگار كشيدن . ايكاف مثال ديگري دارد: 4نمونه
در اين مقاله همبستگي بين مصرف سرانه توتون در بيست و يك كشور با سرانه شيوع . و سرطان چاپ مي شود

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

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

ن بررسي و نتايج آنرا براي مجله پزشكي فوق ارسال و در خواست چاپ آنرا ايكاف اي. شيوع وبا را كاهش مي دهد
ولي در آن صورت روش . بله مسخره است "ايكاف مي گويد ! اما آنها مي گويند كه كار تو مسخره است. نمايد مي

  ".مورد استفاده در مقاله مربوط به سيگار و سرطان ريه نيز مسخره خواهد بود
  

خواننده محترم، اخبار تحقيقاتي كه فقط به دنبال كشف رابطه همبستگي بين متغيرهاي مختلف حتما : 5نمونه
  :به عنوان نمونه به خبر زير توجه نماييد. هستند، را ديده و شنيده است

 !تواند نشان دهد كه چند سال عمر خواهيد كرد كنند اولين حرف از اسم شما مي محققان ادعا مي: ايسناخبرگزاري 

شود،  آغاز مي Aپژوهشگران در دانشگاه ايالتي واين در ديترويت آمريكا، نشان دادند افرادي كه اسم آنها با حرف اين 
كنند كساني كه  اين محققان ادعا مي .كنند است، عمر مي D هاسال بيشتر از كساني كه حرف اول اسم آن 10
اين  .ها ارتباط دارد بتال به سرطان و ساير بيماريشود، عزت نفس كمتري دارند كه با ا شروع مي Dشان با حرف  اسم

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

  .مان تأثير دارندزندگي
در مورد خبر فوق نيز تا زماني كه زنجيره عّلي موجود بين اسم افراد و طول عمر آنها شناسايي و آزموده نشود، دانستن 

  . رابطه همبستگي بين دو متغير فوق، هيچ ارزشي ندارد
  

خوش يمني و بديمني افراد، از برخي اعتقادات خرافي نظير اعتقاد به تأثير پرندگان بر سرنوشت انسانها يا : 6 نمونه
  .طريق تفكر رگرسيوني حاصل شده اند

  

در حال غرق  فرديناگهان صداي فريادي شنيد و متوجه شد كه . مردي در كنار رودخانه اي ايستاده بود: 7 نمونه
؛ اما پيش از آن كه نفسي تازه كند، فريادهاي ديگري شنيد و باز به و او را نجات داد خود را به آب زدفوراً . شدن است

پيش از آن كه حالش جا بيايد، صداي دو نفر ديگر را شنيد كه كمك . آب پريد و دو نفر ديگر را نجات داد
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اين كه او تمام روز را صرف نجات افرادي كرد كه در چنگال امواج خروشان گرفتار شده بودند؛ غافل از . ستندخوا مي
  . مي انداخت آبچند قدمي باالتر، ديوانه اي مردم را يكي يكي به 

  

 )Balanced ScoreCard(كارت امتيازي متوازن : 8نمونه 
توسط رابرت كاپالن و ديويد نورتون ارائه گرديد و به تدريج تكامل يافت و به  1990كارت امتيازي متوازن در دهه 

  . عنوان يك متدولوژي براي بيان و پياده سازي استراتژي به كار رفت

ن، مي خواهد براي سهامداران، مشتريان و شهروندا چگونهچگونهچگونهچگونهاستراتژي يك سازمان مشخص مي كند كه سازمان 

. استبين پديده ها بنابراين استراتژي، مجموعه اي از فرضيه ها در مورد روابط علت و معلول . آفريني نمايد ارزش

به عنوان . حصول نتايج مورد انتظار خواهد شد موجبطراحان هر استراتژي معتقدند كه پياده سازي آن استراتژي، 

ه خريد شركت رقيب مي كند، يك فرضيه در مورد رابطه مثال وقتي يك شركت براي تقويت موقعيت خود، اقدام ب
 . دارد خودعلت و معلول بين خريد شركت رقيب و تقويت موقعيت 

به عنوان . گيرد را در بر مي) objectives(يك كارت امتيازي متوازن، زنجيره اي از روابط علت و معلولي بين اهداف 
محرك اين هدف، گسترش و ممكن است شما معتقد باشيد كه ). 3شكل (مثال، هدف سودآوري را در نظر بگيريد 
بنابراين انتظار . مي باشدكه اين نيز نتيجه اي از وفاداري زياد مشتريان  استتكرار فروش به مشتريان فعلي سازمان 

مكن اما وفاداري مشتريان چگونه حاصل مي شود؟ م. مي رود وفاداري مشتريان، تأثير زيادي بر سودآوري داشته باشد
. است تحليل ترجيحات مشتري، نشان دهد كه تحويل بموقع سفارش مشتريان، براي مشتريان ارزشمند تلقي مي شود

  . بنابراين انتظار مي رود بهبود در تحويل بموقع سفارش ها، منجر به وفاداري بيشتر در مشتريان گردد
سب كند تا بتواند در تحويل بموقع سفارشها، اكنون بايد پرسيد كه اين سازمان در چه فرايندهايي بايد برتري ك

 cycle(عملكردي استثنايي ارائه دهد؟ براي بهبود در تحويل بموقع، ممكن است نيازمند كوتاه بودن زمان چرخه 

time (براي اين منظور ممكن است آموزش و بهبود . فرايندهاي عملياتي و كيفيت باالي فرايند هاي داخلي باشيم
  .ان عملياتي سازمان انجام شودمهارت هاي كاركن
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  3شكل 

اين روابط به صورت فرضيه مطرح مي شوند . زنجيره اي از روابط علت و معلولي بين اهداف را نشان مي دهد 3شكل 
  . چون در معرض آزمون، اعتبارسنجي و بازنگري قرار دارند

ن انجام مي دهد تا زنجيره علت و معلول بين اهداف را تحريك نموده و منظور از اقدامات، كارهايي است كه سازما
يك اقدام اين است كه برنامه اي براي ارتقاء  3در مثال ارائه شده در شكل . خروجي مورد انتظار را به دست آورد

روژه شش يا اين كه ممكن است براي بهبود كيفيت فرايند، يك پ. هاي كليدي كاركنان تهيه و اجرا شود مهارت
  . برنامه ريزي و اجرا گردد) six sigma(سيگما 

يعني مديران سازمان ابتدا مفروضات و . كارت امتيازي متوازن به يادگيري دوحلقه اي در سازمان كمك مي كند
هاي ذهني خود در مورد چگونگي موفقيت سازمان را به صورت زنجيره اي از روابط بين اهداف و نيز اقدامات  مدل

با شروع اجراي اين اقدامات و اندازه گيري معيارهاي عملكرد، ممكن است مفروضات . ياز تعريف مي كنندمورد ن
  . مديران مورد بازنگري و اصالح قرار گيرد

براي يك سازمان انتفاعي كه با هدف سودآوري . كارت امتيازي متوازن را به صورت ديگري توضيح مي دهد 4شكل 
براي ايجاد اين نتايج مالي در . شوند به عنوان خروجي نهايي سازمان تلقي مي تأسيس شده است، نتايج مالي

براي اين منظور بايد مشتريان مورد نظر خود و نيز . بلندمدت، سازمان بايد بتواند منافع مشتريان را تأمين نمايد
تري بايد قابليت هاي دروني براي ارائه خدمات و محصوالت ارزشمند به مش. انتظارات و تقاضاي آنها را شناسايي كند

بايد فرايندهاي كليدي مورد نياز را شناسايي كند كه سازمان بايد در آنها برتر باشد تا ارزش . مورد نياز را فراهم نمايد
اجراي اين فرايندها نيازمند منابع انساني و . مورد انتظار مشتريان و در نهايت، ذينفعان به صورت پايدار ايجاد شود

  .مناسب است سيستم هاي
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  4شكل 

  

  در معرفت ديني روابط علت و معلولاهميت توجه به  :9نمونه 

كه مربوط به يكي  متن زير. روابط علت و معلولي بين پديده ها، در اعتقادات مذهبي نيز رخ مي دهد خطا در تشخيص
  :، يكي از اين خطاها را هدف قرار داده استاز عرفاي هندي است

حال جستجوي خداوند هستند و به دنبال او حيران و سرگردان اند، او را نمي يابند؛ افرادي كه هميشه در 
ولي آنهايي كه به جاي جستجو، شروع به زندگي بر اساس آنچه خداوند خواسته است مي كنند، او را 

  .يافتن خدا با زندگي بر اساس آنچه او مي خواهد، امكان پذير است. يابند مي
  

 آورنده رفتار آن استبوجود  ،ساختار سيستم .2

  ».آورند گيرند، نتايج مشابهي به بار مي وقتي افراد مختلف، در سيستم يكساني قرار مي«
بايد . آموزد كه براي درك مسائل مهم، بايد فراتر از اشتباهات فردي يا بدشانسي را ببينيم به ما مي ديدگاه سيستمي

دهند و  توجه كنيم كه اقدامات فردي را شكل مي 1ساختارهاي زيرينيبايد به . فراتر از وقايع و شخصيت ها را ببينيم
  :كند اين نكته را چنين بيان مي 2دانال ميدوز. كنند تا وقايع رخ دهند شرايطي فراهم مي

  ».بينش ژرف و متفاوت، اين است كه شروع به ديدن اين كنيم كه سيستم، ايجادكننده رفتارش است«
اين مطلب در وجود دارد؛  3زد كه در هر موقعيت پيچيده اي، سطوح مختلفي از تبيينآمو به ما مي ديدگاه سيستمي

از بعضي جهات، همه اين ها به يك اندازه صحيح هستند؛ اما سودمندي آنها كامالً  .شكل زير نشان داده شده است
. برخورد انفعالي هستند ، محكوم به)"چه كسي چه كاري را انجام داد"(صاحبان تبيين مبتني بر وقايع. متفاوت است

تبيين هاي مبتني بر وقايع، در فرهنگ معاصر، بسيار متداولند و دقيقاً به همين دليل است كه مديريت انفعالي، شايع 
  .   است

                                                 
1
 Underlying Structures 
2
 Donella Meadows 
3
 Explanation 
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  5شكل 

آنها ) implications(تبيين هاي مبتني بر الگوي رفتاري، بر توجه به روندهاي بلندمدت تر و ارزيابي داللت هاي 
  . متمركزند

چگونه كنند كه  حداقل بيان مي. شويم  با تبيين هاي مبتني بر الگوي رفتاري، از دام انفعال كوتاه مدت، رها مي
  . دهيم) respond(توانيم در افقي بلندمدت تر، به روندهاي متغير، پاسخ  مي

سومين سطح تبيين، تبيين ساختاري است كه عليرغم اين كه قوي ترين نوع تبيين است، اما كمتر مورد استفاده 
  نده الگوي رفتاري است؟ چه چيزي بوجود آور: اين نوع تبيين، بر پاسخگويي به اين سؤال متمركز است. گيرد  قرار مي

اهميت باالي تبيين هاي ساختاري، ناشي از آن است كه آنها علل ريشه اي رفتارها را در سطحي مورد توجه قرار 
ساختار، بوجود آورنده رفتار است و تغيير ساختارهاي زيرين، . توان الگوهاي رفتاري را تغيير داد دهند كه مي مي
) generative(از اين ديدگاه، تبيين هاي ساختاري، ذاتاً مولد . تي را موجب شودتواند الگوهاي رفتاري متفاو مي

عالوه بر اين چون در سيستم هاي انساني، سياستهاي عملياتي تصميم گيران نيز جزئي از ساختار سيستم . هستند
  . است، طراحي مجدد روش هاي تصميم گيري، به معني طراحي مجدد ساختار سيستم نيز خواهد بود

  
 6شكل 

  

)مولد(ساختار سيستميك   

)انطباقي(الگوهاي رفتاري  

)انفعالي(وقايع   
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شكل ( درصد آن زير سطح آب قرار دارد 90درصد يخ، باالي سطح آب و  10يك كوه يخ را در نظر بگيريد كه فقط 
زير سطح آب، الگوهاي رفتاري قرار  كمي. وقايع، بخش بيروني كوه يخ هستند كه به راحتي قابل مشاهده اند). 7

شويم كه  اگر باز هم عميق شويم، با مدل هاي ذهني مواجه مي. در عمقي پايين تر، ساختارها قرار دارند. دارند
  . ساختارهاي موجود را ايجاد نمودند يا به باقي ماندن آن كمك كردند

  
  7شكل

  

در . خورد ميمتجاوز از يكصد سال پيش اين مطلب در بيان يكي از متفكرين سيستميك نسل قبل به چشم  :1نمونه
ميانه راه كتاب جنگ و صلح، لئو تولستوي داستان خود را درباره ناپلئون و تزار روسيه رها كرده و به بيان علت 

  . پردازد ميناتواني مورخين در توضيح مسائل 
مردم اشتغاالت . شود ميدر پانزده سال اول قرن نوزدهم، منظره حركت خارق العاده ميليونها نفر در اروپا مشاهده 

زدند و غالب و  ميشتافتند و دست به غارت و چپاول  ميعادي خود را رها كرده از يك طرف اروپا به سمت ديگر آن 
راي چند سال دگرگون شد و به صورت يك حركت و تمام جريان زندگي ب. شدند ميمغلوب و كامياب و نوميد 

  .رفت ميفعاليت اجباري درآمد كه نخست رو به ازدياد و سپس رو به ضعف 
پرسد كه علت اين حركت چه بود و طبق كداميك از قوانين انجام گرفت؟ تاريخ نويسان در جواب  ميانسان از خود 

كنند و بدين سخنان و  ميي از عمارات شهر پاريس تشريح اين سوال براي ما گفتار و كردار چندين نفر را در يك
پردازند و از  ميسپس مفصال به شرح زندگي ناپلئون و چند نفر از همفكران يا دشمنان او . نهند مياعمال نام انقالب 

 وقايع

 )چه كسي چه كاري انجام داد؟(
چه اتفاقي افتاد؟: انفعالي  

 الگوها

 )الگوهاي رفتاري تكرار شونده(

  انطباقي

  رخ دادن است؟ در گذر زمان، چه چيزي در حال

 ساختار

 )ارتباط بين اجزاء سيستم(

  خالق

  چرا چنين چيزي رخ مي دهد؟

 مدل هاي ذهني

 )مفروضات يا جهان بيني(

  موّلد

  چگونه مدل هاي ذهني ما، ساختارهاي موجود را ايجاد يا حفظ كردند
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ت و اين است علت پيدايش اين حرك": گويند ميكنند و  مينفوذ و تأثير برخي از ايشان بر مردم، داستانها حكايت 
  ".قوانين آن

گويد كه اين شيوه توضيح و  مي كند،  بلكه صراحتاً مياما عقل و شعور انسان نه تنها از قبول اين توضيح امتناع 
پديده ضعيفتر به عنوان علت پيدايش پديده قويتر شناخته شده  ،زيرا در اين تفسير. تعبير و تفسير صحيح نيست

فقط مجموع اين اراده ها . حال آنكه مجموع اراده هاي بشري هم بوجود آورنده انقالب و هم موجد ناپلئون بود ؛است
  .بود كه به قبول موجوديت آن دو رضا داد و سپس با نابودي و تباهي آنها موافقت كرد

اي دستيابي به دركي است كه اميدي بر "قوانين تاريخ"تولستوي معتقد است كه تنها از طريق تالش در شناخت 
  .شود ميتعبير تولستوي است از آنچه امروز، ساختار سيستميك ناميده  "قوانين تاريخ". عميق تر وجود دارد

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

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

اگرچه در اكثر مواقع توان . كنيم را تغيير دهيم ميقدرت الزم را دارا هستيم تا ساختاري كه درون آن فعاليت  معموالً
باشيم و اغلب احساسمان  ميقادر به دريافتن نحوه عملكرد ساختارها ن درك اين قابليت را نداريم، در حقيقت معموالً

  . چنين است كه وادار به انجام عملي شده ايم
  

ميالدي روانشناسي به نام فيليپ زيمباردو، اقدام به تجربه اي نمود كه در آن دانشجويان در  1973در سال  :2هنمون
دانشگاه استنفورد ايجاد شده بود، ظاهر دانشكده روانشناسي نقش زنداني و زندانبان در زنداني فرضي كه در زيرزمين 

آغاز گشته  "زندانبانان"و رفتاري توام با تكبر در  "زندانيان" از سويآنچه در ابتدا به صورت مقاومتي خفيف . شدند
با  فيزيكيتا آنجا كه نگهبانان شروع به بدرفتاري  ؛شد فحاشيو  تمرّدمبدل به گسترش يافت و بود، كم كم 

پس از . احساس كردند وضعيت به شكل خطرناكي، خارج از كنترل استنمودند و گردانندگان آزمايش،  "زندانيان"
گذشت شش روز، آزمايش پيش از زمان مقرر به علت افسردگي شديد، گريه هاي غيرقابل كنترل و نشانه هاي بروز 

  .عدم تعادل رواني در دانشجويان متوقف شد
  

را مورد استفاده قرار داده است، فرانكلين روزولت ساختاري  تبيينكه  رهبرنمونه استثنايي از يك : 3نمونه
ميالدي در توضيح علت تعطيل چهار روزه  1933مارس  12او در نطق راديويي خود در  .جمهور آمريكاست رئيس

توضيح داد  ميروزولت به آرا ،)مالي(بيم و هراس  شرايطدر آن . سيستم بانكي آمريكا، از اين نوع تفسير بهره جست
شما  وقتيكه  بيان كنمرا  سادهاجازه دهيد اين نكته ". دنك ميكه از نظر ساختاري، سيستم بانكي چگونه فعاليت 

كاري كه بانك انجام . دهد ميگذاريد، بانك آنرا در گاوصندوق خود قرار ن ميپول خود را به صورت سپرده نزد بانك 
به عبارت . كند ميدهد اين است كه پول شما را به طرق مختلفي از قبيل اعطاي وام و اعتبارات، سرمايه گذاري  مي

او همچنين توضيح داد كه  "كنند ميديگر بانكها از پول شما براي به حركت در آوردن چرخ هاي اقتصادي استفاده 
بانكها چگونه ملزم به نگهداري مبلغي پول به عنوان ذخائر احتياطي هستند و همچنين بيان كرد كه چرا اين ذخائر 

رت همزمان اقدام به برداشتن سپرده هاي خود نمايند، ناكافي خواهد بود و در صورتي كه تعداد زيادي از افراد به صو
در نهايت وي توضيحات خود را به اين ترتيب كامل نمود كه بستن بانكها براي يك دوره چهار روزه جهت برقراري 
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لي و در بدين ترتيب روزولت موفق شد حمايت عامه مردم را براي يك عمل راديكا. باشد ميمجدد نظم، ضروري 
  .مطرح نمايد  ميحال ضروري جلب نموده و خود را به عنوان فردي برجسته در ارتباطات عمو عين
 

كند  برتري جويي دو كشور و احساس متقابل تهديد، ساختاري ايجاد مي: مسابقه تسليحاتي بين دو كشور :4نمونه
  . كند ديگري تعريف مي كه در آن، هر يك از طرفين، امنيت خود را در برتري تسليحاتي نسبت به

  
  8شكل 

شود، يك مسابقه تمام عيار ايجاد  همراه مي وقتي برتري جويي تسليحاتي با پنهان كاري در تحقيقات نظامي
  :كند كه الگوي رفتاري آن در بلند مدت طبق شكل زير خواهد بود مي

  
  9شكل 

  :استدهند، همچون موارد زير  وقايعي كه در اين الگوي رفتاري رخ مي
o  سالح هاي جديد خود را آزمايش كرد... كشور الف در تاريخ 

o كشور ب سفير كشور الف را به اتهام تالش براي جاسوسي نظامي، اخراج كرد 

o افزايش داد% 15خود را  كشور ب بودجه نظامي 

o ..... 
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ديدگاه . كند ميرقابت تسليحاتي آمريكا و شوروي در دوران جنگ سرد نيز از ساختاري شبيه مثال قبل، تبعيت 
هر يك از طرفين بنا به ادراك خود از . دهد سيستمي، نتيجه چنين مسابقه اي را، افزايش تنش و تهديد نشان مي

غافل از اينكه اين اقدامات در درازمدت نتيجه اي . نمايند  وقايع و در جهت تحصيل منافع كوتاه مدت خود، عمل مي
بنابراين مانند بسياري از موارد سيستميك ديگر، انجام اعمالي . آورد ت ببار ميمغاير و مخالف با اهداف كوتاه مد كامالً

در مثال فوق، تالش . گردد رسند، الزاماً منتج به نتايج مورد نظر و بديهي نمي كه به ظاهر كامالً بديهي و ضروري مي
ي هسته اي توليد شده را در قدرت آتش سالح ها. (طرفين براي افزايش امنيت خود، منجر به ناامني وسيعي گرديد

  ).نظر بگيريد
  

    مشاجره يك زوج: 5نمونه 
  !روم چون تو هميشه در حال غر زدن هستي ميمن از منزل بيرون : مرد
  !!گذاري  ميكنم كه تو هميشه مرا تنها  ميمن فقط به اين خاطر شكوه : زن
  :تواند وضعيت بين اين زوج را نشان دهد مينمودار زير 

  
  10شكل 

از ديدگاه سيستمي، اين يك . كنند مياقدام ! ) بيند ميكه هر يك، آنرا در طرف مقابل (هر دو طرف براي حل مسئله 
در اين ساختار، راه حل اتخاذ شده . شود ميناميده ) Escalation(الگوي شناخته شده است كه گسترش پي در پي 

دقيقاّ عكس راه حلي است كه زوج فوق به كار  ميتراه حل سيس. توسط هر يك از طرفين، عامل گسترش مسئله است
هر چند (يا اينكه زن دست از غر زدن بردارد ) بدون توجه به غر زدن هاي همسرش(مرد در منزل بماند : برند مي

  ). رود ميهنوز هم همسرش از منزل بيرون 
 

پس از ). است "واقعه"اين يك (فرض كنيد يك معلم با ديرآمدن يك دانش آموز به دبستان مواجه شده است: 6نمونه
الگوي (دهد مدتي ممكن است معلوم شود تأخيرهاي اين دانش آموز غالباً در روزهاي دوشنبه و چهارشنبه رخ مي

وي رفتاري ايجاد شده است، ممكن است اگر با دانش آموز و والدين وي صحبت كند و بپرسد چرا اين الگ). رفتاري
دريابد كه مادر اين دانش آموز، روزهاي دوشنبه و چهارشنبه، بايد فرزند كوچكترش را نيز به پيش دبستاني ببرد و اين 

توان به راه حل هاي  با درك ساختار ايجاد كننده الگوي رفتاري، مي). ساختار(شود موجب تأخير دانش آموز مي
  .يافت خالقانه تري دست
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  "ساي جمهور ايران چه كنيم؟ؤبا ر" :7 نمونه
ساي ؤبا ر"و با عنوان كه به قلم امير محبيان ) 1391خرداد  23تاريخ ( هايي از سرمقاله روزنامه رسالت گزيدهابتدا به 

  :نوشته شده، توجه نماييد "جمهور ايران چه كنيم؟
 جمهور نخست، رئيس .نشان دهنده نوعي بحران در اين جايگاه است ،ساي جمهور در كشور ماؤنگاهي به سرنوشت ر« 

از كشور  ،ابوالحسن بني صدر پس از ايجاد بحران هايي همراه با رئيس يكي از جريان هاي تندرو و خشن معارض انقالب

تهاجمات  ،قاي خاتميآ با مشكلي جدي مواجه نشد ولي كم كم در دوره رئيس جمهور پنجم، ،هاشمي تا در مسند بود...  .گريخت

در دور دوم هم  ...احمدي نژاد،  اما ششمين رئيس جمهور؛ ... از سوي راديكال هاي موسوم به اصالح طلب شروع شد و به او

برچسب هايي بر او خورده است كه نه فقط جايگاه سياسي و باورهاي انقالبي او را هدف گرفت بلكه ايمان او را نيز زير سئوال 

   .برد

براي ما بايد چونان سرمايه هايي ارزشمند  ،ساي جمهور كشور كه برگزيده يك ملت هستندؤاين نيز نگاشته بودم كه رپيش از 

ولي با آنان نيز نبايد آن چنان بي برنامه برخورد شود كه در  ؛سرمايه هايي كه البته نبايد بدور از تيغ هاي نقد باشند .تلقي شوند

بني صدر رئيس جمهور نخستين بود ولي : انقالب اسالمي دچار گرفتاري شده و دائما بگوييم مواجهه با جوانان و توصيف تاريخ

برون افتاد؛ خاتمي دو دوره رئيس جمهور شد ولي  هاشمي دو دوره رئيس جمهور بود ولي بعد از راه انقالب بعد ضد انقالب شد؛

هم ... صدر جريان انحرافي و  ،شد ولي هر چند اصولگرا بود احمدي نژاد هم دو دوره رئيس جمهور سكوالر و در پي براندازي بود؛

   .بود

ساي جمهور را مبرا تلقي كند ولي پرسش ؤمنتقدان را محق يا ر ،ساي جمهور شدهؤنگارنده قصد ندارد در مورد نگاهي كه به ر

ل در قانون اساسي و ساختار آيا اشكا .كسي سر به سالمت نبرده است ،چرا جز يك مورد اساسي در اين است كه اشكال كجاست؟

يا اين امر به خصلت هاي اخالقي و سياسي  اپوزيسيون يا شبه اپوزيسيون مي سازد؟ ،ساي جمهورؤقانوني ماست كه از ر

آيا پس از گذشت بيش از سي سال نبايد به اين پرسش واضح پاسخ  برگزيدگان اين منصب يا ناپختگي هاي سياسي برمي گردد؟

  »...  دهيم؟

  :ساختار بررسي كنيم، درمي يابيم كه/الگوهاي رفتاري/تن فوق را از جهت انطباق آن با وقايعاگر م
خالف انتظار نگارنده ) به عنوان يك واقعه(احمدي نژاد، بخصوص در دوره دوم رياست جمهوري اش،  وضعيتاحتماالً 

تري را مدنظر قرار داده، با كنار هم قرار در مرحله بعد، افق زماني بلند. سرمقاله بوده و توجه او را جلب نموده است
  :دادن وقايع، يك الگوي رفتاري را مشاهده نموده است

   "نشان دهنده نوعي بحران در اين جايگاه است ،ساي جمهور در كشور ماؤسرنوشت ر"
  . "تبديل رؤساي جمهور به اپوزيسيون يا شبه اپوزيسيون"و 

ايجاد كننده چنين رفتاري است، اظهارنظري ننموده و فقط آنرا به صورت اما سرمقاله فوق، در مورد ساختاري كه 
  :پرسش مطرح نموده است

 "... يا  آيا اشكال در قانون اساسي و ساختار قانوني ماست "

پرسش فوق، خيلي ساختاري تر و ريشه اي تر از حالتي است كه فقط در مورد سرنوشت يك دقت كنيد كه 
 . مطرح و بررسي مي شد) احمدي نژاد مثالً(جمهور  رئيس

 

 )Reality Model( مدل واقعيت :8نمونه 

  »بزرگترين اكتشاف نسل من اين است كه انسان مي تواند با تغيير باورهاي خود، زندگي خود را تغيير دهد«

  ويليام جيمز
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ساختار "با توجه به قانون  .را مي توان يك سيستم دانست كه در طول زمان، رفتارهايي را بروز مي دهد
 .سؤالي كه بوجود مي آيد اين است كه ساختار ايجاد كننده رفتار افراد چيست

كه نام ساختار  و همكاران وي هستند

د كه نرا شامل سه بخش مي دان هر فردي

  . تشريح شده اند مدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيت

 

، و احساس اهميت كردن، نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن
وقتي  .براي ارضاي يك يا چند تا از اين نيازها دانست

پنجره باورهاي شما همواره همراه شماست و 
اين پنجره، بر نحوه ارزيابي شما از ديگران، برداشت شما از موقعيت هاي 

تا درك نكنيم كه دنيا را از درون پنحره باورهاي خود مي بينيم و اين پنجره به طور مداوم، تجارب ما را از درون فيلتر 
به راحتي ممكن است به خود دروغ . 

يم، مگر آن كه پنجره باورهاي ما به راستي منعكس كننده واقعيت ها 

 به طور مداوم، اصولي. و جايگاه ما در آن، هستند كه معتقديم صحيح اند
  . را ارضا كنيم خودنيازهاي را در اين پنجره قرار مي دهيم كه باور داريم به ما كمك مي كنند تا 

 

را مي توان يك سيستم دانست كه در طول زمان، رفتارهايي را بروز مي دهد
سؤالي كه بوجود مي آيد اين است كه ساختار ايجاد كننده رفتار افراد چيست، "بوجود آورنده رفتار آن است

و همكاران وي هستند) Hyrum Smith(هيرم اسميت يكي از كساني كه به اين پرسش پاسخ داده، 

هر فرديساختار دروني  آنها .اندناميده  "مدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيت

  : اين سه بخش عبارتند از. هستند ويدهنده و هدايت كننده رفتار 
 )Human Needs( نيازهاي انساني

 )Belief  Window( پنجره باورها

 )Rules( قواعد

مدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيتدر ادامه اين بخش، اجزاء  .ارائه شده است 11در شكل 

  11شكل 

دوست داشتن و دوست داشته شدن، نياز به بقا و زنده ماندن
براي ارضاي يك يا چند تا از اين نيازها دانست را مي توان تالشرفتار انسان . را در بر مي گيرد

  .نياز تأمين نشده اي وجود دارد، انرژي ما به سمت ارضاي آن خواهد رفت

پنجره باورهاي شما همواره همراه شماست و . همه افراد، يك سيستم فيلترينگ دارند كه پنجره باورها ناميده مي شود
اين پنجره، بر نحوه ارزيابي شما از ديگران، برداشت شما از موقعيت هاي . آنچه مي بينيد را از صافي خود مي گذراند

  . گذاردمختلف و حتي احساس شما نسبت به خودتان اثر مي 
تا درك نكنيم كه دنيا را از درون پنحره باورهاي خود مي بينيم و اين پنجره به طور مداوم، تجارب ما را از درون فيلتر 

. خود مي گذراند، فكر مي كنيم دنيا را همان گونه كه واقعاً هست، مي بينيم
يم، مگر آن كه پنجره باورهاي ما به راستي منعكس كننده واقعيت ها بگوييم و احتمال موفقيت خود را كاهش ده

و جايگاه ما در آن، هستند كه معتقديم صحيح اندي اطراف ، چيزهايي درباره خود ما، دنيا
را در اين پنجره قرار مي دهيم كه باور داريم به ما كمك مي كنند تا 

 

را مي توان يك سيستم دانست كه در طول زمان، رفتارهايي را بروز مي دهدهر فردي 
بوجود آورنده رفتار آن است ،سيستم

يكي از كساني كه به اين پرسش پاسخ داده، 

مدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيت"پيشنهادي خود را 

دهنده و هدايت كننده رفتار  شكل
نيازهاي انساني •

پنجره باورها •

قواعد •

در شكل  مدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيتمدل واقعيتساختار 
  

 

            ::::ييييانسانانسانانسانانسان    هايهايهايهايازازازازنينينيني

بقا و زنده ماندنمواردي همچون نياز به 
را در بر مي گيرد ،تنوعنياز به 

نياز تأمين نشده اي وجود دارد، انرژي ما به سمت ارضاي آن خواهد رفت
        

        ::::    باورهاباورهاباورهاباورهاپنجره پنجره پنجره پنجره 

همه افراد، يك سيستم فيلترينگ دارند كه پنجره باورها ناميده مي شود
آنچه مي بينيد را از صافي خود مي گذراند

مختلف و حتي احساس شما نسبت به خودتان اثر مي 
تا درك نكنيم كه دنيا را از درون پنحره باورهاي خود مي بينيم و اين پنجره به طور مداوم، تجارب ما را از درون فيلتر 

خود مي گذراند، فكر مي كنيم دنيا را همان گونه كه واقعاً هست، مي بينيم
بگوييم و احتمال موفقيت خود را كاهش ده

  . باشند
، چيزهايي درباره خود ما، دنياباورها

)principles ( را در اين پنجره قرار مي دهيم كه باور داريم به ما كمك مي كنند تا
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  :موجود در پنجره باورهاي برخي افراد اصولنمونه هايي از 
o اگر مي خواهي كاري به درستي انجام شود، بايد خودت آنرا انجام دهي  

o زنان احساساتي تر از مردان هستند  

o من نمي توانم آواز بخوانم  

o باالتر از سرعت مجاز براند ،راننده اي با مهارت من مي تواند با ايمني كامل  

o تأخير در قرار مالقات ها مانع موفقيت در كسب و كار است  

o براي به موقع رسيدن به يك قرار، بايد زودتر حركت كرد  

o دير رسيدن به يك قرار مالقات، به منزله به آخر رسيدن دنيا نيست 

o من زشت هستم 

o من دوست داشتني نيستم  

o نخواهند داشت وقتي مردم مرا بشناسند، مرا دوست  

خوب يا بد نيست؛ فقط نشان دهنده  ،پنجره باورها. باورهاي شما، تأثيري قوي بر چگونگي عملكرد شما دارند
  .چيزهايي است كه شما آنها را صحيح مي دانيد

كه بدانيد چه چيزهايي در صورتي فقط . اهميت حياتي داردبررسي آنچه در پنجره باورهاي شخصي شما نوشته شده، 
آنجا وجود دارد، مي توانيد برنامه ريزي براي بهبود و ارتقاء باورهاي خود را شروع كنيد تا واقعيت مطلوب خود را در 

   .محقق كنيد
براي اين كه . رشد شخصي، فرايند ارتقاء مداوم كيفيت چيزهايي است كه در پنجره باورهاي شخصي شما وجود دارد

بتوانيد اين كار را انجام دهيد، اولين گام اين است كه بپذيريد كه برخي از باورهاي شخصي شما ممكن است اشتباه 
  .و نياز به بهبود داشته باشند بوده

        

        ::::    قواعدقواعدقواعدقواعد

 .اور موجود در پنجره تان، به طور ناخودآگاه مجموعه اي از قواعد بنا مي كنيد تا رفتار شما را كنترل كنندبراي هر ب
وقتي  .مدام به شما مي گويد اگر اين چيزي است كه شما باور داريد، پس بايد به اين شيوه عمل كنيد ،ذهن ناخودآگاه

  "...آنگاه ... اگر "اصلي را مي پذيريم، قواعدي را براي آن بنا مي كنيم؛ قواعدي به شكل 
  :1مثال 

o راننده اي با مهارت من مي تواند با ايمني كامل، باالتر از سرعت مجاز براند: باور  

o باالتر از سرعت مجاز رانندگي كنم اشكالي ندارد كه ،احتمال دير رسيدن به يك جلسه وجود دارداگر : قاعده  

  :2 مثال

o نياز به دوست داشته شدن؛ نياز به احساس اهميت كردن: نياز  

o ارزش من بستگي به خوب بودن با دوستانم دارد؛ من خوب نيستم مگر اين كه آنها بگويند كه خوب هستم: باور .  

o  كنند، بايد بپذيرماگر به مهماني بروم و دوستانم به من مواد مخدر تعارف : 1قاعده  

o  اگر دوستانم بگويند كه شلوار جين شسته شده با اسيد، خوب است، بايد شلوار جين شسته شده با : 2قاعده

  .اسيد بپوشم
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  :)Behavior Patterns( ي رفتاريي رفتاريي رفتاريي رفتاريهاهاهاهاالگوالگوالگوالگو

زيربناي اين قواعد، باورها بودند . ما در موقعيت هاي مختلف را شكل مي دهند اقداماتقواعد موجود در ذهن ما، 

. يك باور ممكن است بارها و بارها موجب بروز يك رفتار شود. اوستانعكاسي از باورهاي واقعي  ،هر فردرفتار بنابراين 

رفتار را تغيير دهيد، مگر اين كه نمي توانيد . با مشاهده يك رفتار، مي توان باور برانگيزنده آن رفتار را حدس زد

رفتار منفي معموالً ناشي از تالش براي ارضاي نيازها از طريق . باورهاي ايجاد كننده آن رفتار را مورد توجه قرار دهيد

   .با تغيير باورهاي غلط مي توان بر رفتارهاي منفي غلبه نمود. باورهاي غلط است

ورد ادعاي او نيست، در ذهن او باورهاي متناقضي وجود دارند كه جايي وقتي رفتار فردي، منعكس كننده باورهاي م

  . اند مخفي شده
  

  :)Results(    نتايجنتايجنتايجنتايج

مثل كشيدن سيگار، ممكن است سالها به طول  رفتاريبروز نتايج . اندازه گيري نتايج، محتاج گذشت زمان است
و سوء استفاده از كودك و همسر، به بهاي رفتارهايي مثل پرخوري، سيگار كشيدن، الف زدن، پرخوابي  .بيانجامد

  .پيامدهاي بلندمدت، فوايدي كوتاه مدت دارند
اگر نتايج رفتار شما، وقتي نتايج رفتارهاي شما، نيازهايتان را ارضا كنند، آرامش دروني را تجربه مي كنيد؛ اما 

اگر نتايج نهايي رفتار شما،  .دشما وجود دار باورهاينيازهايتان را ارضا نمي كند، يك اصل نادرست در پنجره 
كه براي تأمين آن نيازها تبعيت  را بايد نيازهاي خود و باورهايي ، بدين معني است كهمي كندننيازهايتان را تأمين 

  . مي كنيد، مورد بازبيني قرار دهيد
  

افراد شخصي  باورهايبراي تغيير آنچه كه در پنجره  هيرم اسميت و همكارانش، يك دستورالعمل پنج مرحله اي نيز

  :نوشته شده است، ارائه داده اند

در زندگي شما چه چيزهايي بد . الگوي رفتاري را شناسايي كنيد كه نتايج مطلوب شما را ايجاد نمي كند .1

  ؟پيش مي روند و طبق برنامه نيستند

  باورهايي را شناسايي كنيد كه ممكن است دليل چنين عملكردي باشند .2

آيا اين همان  خواهيد داشت؟آينده در  يرفتار و نتايجاگر عمل بر اساس اين باورها را ادامه دهيد، چه  .3

  د؟يزندگي تان به آن برسدر سرانجامي است كه مي خواهيد 

  خواهند كرد ايجادباورهاي جايگزيني را شناسايي كنيد كه اگر تبعيت شوند، نتايج بهتري را در بلندمدت  .4

باورهاي جايگزين را در مجموعه باورهاي شخصي خود قرار دهيد، نتايج نهايي و رفتار آينده چه اگر اين  .5

  خواهد بود؟

  

  )Poka Yoke(پوكايوكه  :9نمونه 
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است كه تالش كنيم ساختار سيستم را به  آنراه حل ريشه اي وقتي يك سيستم به شكل مطلوب ما رفتار نمي كند، 

هم عناصر انساني و هم بسياري از سيستم ها، ساختار در . گونه اي تغيير دهيم كه رفتار سيستم نيز تغيير نمايد

ها فرايندهمچون ماشين آالت، ابزار، دستورالعمل ها و  يعناصر غيرانساني شامل موارد. عناصر غيرانساني وجود دارد

نكته مهم در مورد . ا مي توانند عملكرد يكنواختي داشته باشند و درصد خيلي كمي از خطا ايجاد كنندماشين ه .است

املي وجود دارند كه موجب مي شوند انسان ها آمادگي بيشتري براي مرتكب شدن خطا عناصر انساني اين است كه عو

 :عواملي از قبيل. داشته باشند

انجام چند كار، احتمال خطا را افزايش ما در هر زمان فقط مي توانيم بر يك كار به خوبي متمركز باشيم و  •

 . مي دهد

به كاري  انهانجام كارهاي تكراري، پس از مدتي، به صورت پاسخ هاي اتوماتيك در مي آيند و ما توجه آگاه •

 . كه انجام مي دهيم نداريم

  . خوب عمل مي كند ،كمي از اطالعات و در بازه زماني كوتاه حافظه كوتاه مدت فقط براي حجم •

كه توانايي ما در بازيابي اطالعات از حافظه صدا وجود دارد  و عوامل زيادي از قبيل استرس، خستگي و سر •

بنابراين صرف نظر از اين كه چقدر خوب آموزش ديده ايم، ممكن است آنها را  .را محدود مي كنندبلندمدت 

 .كنيم و مرتكب خطا شويمبازيابي ن

از اطالعات دريافتي، و فشار مي توانند موجب شوند حتي يك كارگر با تجربه نيز  ، استرساضطراب •

 . گيري غلط كند  نتيجه

 

كه ؛ قانوني است را مطرح كرده) Murphy’s Law(هاست كه قانون مورفي ويژگي قبيل وجود اين پذيرش 

  :گويد مي

  ".يك كار وجود داشته باشد، اشتباه انجام خواهد شداگر امكان انجام اشتباه " 

اجزاء غيرانساني سيستم را بايد به گونه اي سامان  .در طراحي سيستم ها بايد به اين ويژگي هاي انساني توجه داشت

اي  در بسياري از موارد، سيستم را به گونه .داد كه با وجود اين ويژگي هاي انساني، باز هم سيستم به خوبي عمل كند

. مقصر مي گرديمفرد وقتي خطا اتفاق افتاد، به دنبال . وجود دارد به وفور بروز خطا در آن زمينهطراحي مي كنيم كه 

بنابراين . در واقع درك درستي از ساختار سيستم هاي خود نداريم، چون درك درستي از ويژگي هاي انساني نداريم

  . طبيعي است كه سيستم را به گونه اي طراحي كنيم كه طبق انتظار ما عمل نكند
  

يك توسط  1960در دهه اولين بار پوكايوكه عبارت . است پوكايوكهيكي از راه حل هايي كه در اين زمينه وجود دارد، 

فرايندهايي به كار رفت كه به گونه اي  در مورد )shigeo shingo( مهندس توليد ژاپني به نام شي جي يو شينگو

پوكايوكه راهي براي كمك به افراد است تا كارها را در همان . طراحي شده اند كه جلوي خطاهاي انساني را مي گيرند

هدف پوكايوكه، طراحي مجدد فرايندهاست تا بتوان از وقوع خطاها جلوگيري كرد يا فوراً . بار اول، صحيح انجام دهند

  . كشف و اصالح نمودآنها را 
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دانست كه در يك فرايند گنجانده شده 

بوده اما تالش هايي براي استفاده از اصول آن در 

به صورت در گوشي تلفن همراه 

. 

  

براي جلوگيري از اين حادثه، . يكي از حوادث دلخراش، ماندن دست كارگران زير دستگاههاي پرس بود

. دو دكمه عمل مي كنندهمزمان كه با فشردن 

دهد و بنابراين دست او هيچ گاه زير پرس 

  

برخي از هتل ها، وقتي كليد اتاق از محل مخصوص خود برداشته مي شود، چراغ هاي اتاق 

با اين كار، وقتي افراد از اتاق خود خارج مي شوند، چراغ ها خاموش شده و انرژي 

 

دانست كه در يك فرايند گنجانده شده  شكل دهنده رفتاردر سطحي وسيع تر، مي توان پوكايوكه را هر محدوديت 

  .لكرد نادرست كاربر، جلوگيري كند

بوده اما تالش هايي براي استفاده از اصول آن در ) manufacturing( خاستگاه اصلي پوكايوكه، سيستم هاي توليد

  .گرفته است صورتنيز ) بخش خدماتاز جمله 

  :از پوكايوكه

در گوشي تلفن همراه به گونه اي است كه امكان قرارگرفتن آن  شكل سيم كارت موبايل

.مستطيل كامل نيستندسيم كارت ها به شكل . اشتباه، وجود ندارد

  

يكي از حوادث دلخراش، ماندن دست كارگران زير دستگاههاي پرس بود

كه با فشردن  ه انددستگاههاي پرس به گونه اي ساخته شد

دهد و بنابراين دست او هيچ گاه زير پرس ، اين دو دكمه را فشار دو دست خودبا اپراتور دستگاه بايد 

 .نخواهد ماند

  
 

برخي از هتل ها، وقتي كليد اتاق از محل مخصوص خود برداشته مي شود، چراغ هاي اتاق اتاق هاي 

با اين كار، وقتي افراد از اتاق خود خارج مي شوند، چراغ ها خاموش شده و انرژي . خاموش مي شوند

   .گردداضافي مصرف نمي 

 

در سطحي وسيع تر، مي توان پوكايوكه را هر محدوديت 

لكرد نادرست كاربر، جلوگيري كنداست تا از عم

خاستگاه اصلي پوكايوكه، سيستم هاي توليد

از جمله (ساير سيستم ها 

از پوكايوكهساده نمونه هايي 

شكل سيم كارت موبايل �

اشتباه، وجود ندارد

 

يكي از حوادث دلخراش، ماندن دست كارگران زير دستگاههاي پرس بود �

دستگاههاي پرس به گونه اي ساخته شدبرخي 

اپراتور دستگاه بايد 

نخواهد ماند

اتاق هاي در  �

خاموش مي شوند

اضافي مصرف نمي 
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  .فالپي ها به گونه اي ساخته مي شد كه نتوان ديسكت را برعكس در آن قرار داددرايو  �

        

در  ،گيره اين خودكار طوري طراحي شده است كه در صورتي كه نوك آن بيرون باشد: خودكار هوشمند �

. ضامن آن عمل مي كند و نوك خودكار را به داخل آن هدايت مي كند ،هنگام قرار گرفتن در جيب

 ) پيشگيري از آسيب ديدن پيراهن در اثر اشتباه باز بودن خودكار(

        

مشتري را دريافت مي كند، مي تواند تطابق اين دو را  كدپستيو  شهركه فروشگاه الكترونيك يك  �

بنابراين در مرحله . را بگيرد توسط مشتري بررسي كند و در صورت عدم تطابق، جلوي ثبت سفارش

 . ارسال سفارش ها براي مشتريان، با شهر و كدپستي متناقض مواجه نخواهيم شد

 
 

 )Idealized Design(طراحي آرماني  :10نمونه 

  »بهترين روش براي پيش بيني آينده، ساختن آن است«

  پيتر دراكر     

بهترين روش را روشي مي داند كه با طراحي ذكر مي كند و  به مسائل راسل ايكاف چهار روش مختلف براي پرداختن
او توصيه مي كند كه فرض كنيد . موجب حذف مسئله شوديا محيط آن،  سيستم حاوي مسئله) Redesign(مجدد 
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با اين كار، فرض هاي محدودكننده اي كه ناشي از درگير بودن ذهن ما با ساختار . بين رفته است زسيستم فعلي ا
  .خواهند شد، كنار گذاشته بوده و مانع خالقيت مي شوندفعلي سيستم 

آن  )Stakeholders( ذينفعانهمه راسل ايكاف مي خواهد ساختار سيستم را به گونه اي شكل دهد كه مطلوب 
گروه هايي همچون مشتريان، كاركنان، سرمايه گذاران و  دربرگيرندهدر الگوي مورد نظر ايكاف، ذينفعان . باشد

  :اكنون به توضيحات او درباره چهار روش مختلف پرداختن به مسائل توجه كنيد. كنندگان است تأمين
  .در دنياي واقعي، چهار روش مختلف براي پرداختن به مسائل وجود دارد

   .خود به خود حل شود توجه نكردن و چشم پوشي از مسئله؛ و اميد به اين كه :)Absolution( كردن شانه خالي �

اين شيوه . ندتصور مي كن ها  مواجه شدن با مسائل، بيش از آن چيزي است كه خيلي استفاده از اين شيوه درفراواني 
ن رفع مسئوليت از انجام ندادن كاري كه بايد انجام مي شد، خيلي آسان تر از براي خيلي از مديران جذاب است چو

دست بهش نزن، نكنه بدتر "واقعيت اين است كه گاهي . كاري است كه نبايد انجام مي شدانجام رفع مسئوليت از 
   .خوب نتيجه مي دهد "بشه
راضي كننده  ،به اندازه كافي خوب استحاصله از آن، انجام كاري كه نتيجه ): Resolution( رفع و رجوع كردن �

   .است

به مسائل است؛ رويكردي كه تا حد زيادي، متكي به ) clinical approach(رويكرد باليني  يككردن،  رفع و رجوع
بيشتر بر . است) common sense( و )qualitative judgment(تجارب گذشته، سعي و خطا، قضاوت كيفي 

  . با ساير مسائلآن يك مسئله متمركز است تا بر خصوصيات مشترك و انحصاري خصوصيات متفاوت 
  . كاري كه بهينه باشد ؛انجام كاري كه حتي االمكان بهترين نتيجه را توليد كند): solution( حل كردن �

  . است uncommon senseو تا حد زيادي متكي به آزمون، تحليل كمي، . اين يك رويكرد تحقيقي به مسائل است
اصلي علوم مديريت   موضوعحل مسئله، . هابيشتر بر جنبه هاي عام مسائل متمركز است تا بر ويژگي هاي انحصاري آن

. بودند 1960و  1950مديريت در دهه هاي  مشغلهو  است كه در جنگ جهاني دوم، در صنايع نظامي پديدار شدند
اين . نبودند "حل"مناسب براي بروز يافتند،  1970و دهه  1960متأسفانه بسياري از مسائلي كه در اواخر دهه 
  . مسائل بود "بنيادينحل "كه متمركز بر  موضوع، محركي براي توسعه علوم سيستمها شد

به طوري كه  ؛موجوديتي كه مسئله دارد يا طراحي مجدد محيط آنطراحي مجدد :  )Dissolution(حل بنيادين  �

باشد،  ستآن چيزي كه امروز در بهترين حالت مي توانو سيستم را قادر سازد در آينده، بهتر از  مسئله را محو كند

  .  idealizeدر يك كلمه، يعني . عمل كند

به طور مساوي، هم بر وجوه عام و هم بر وجود خاص مسئله متمركز است و هر تكنيك، ابزار و روشي  حل بنيادين
  . را كه بتواند در فرايند طراحي كمك كند، به كار مي گيرد) باليني يا تحقيقي(

، ديميدر جلوي جعبه كبريت هاي ق. را مي توان با يك مثال خيلي ساده روشن كرد حل بنيادينو  حلتفاوت بين 
 آتشاز  نوشته شده بود تا "ببنديددرپوش را ، قسمت سايندهقبل از كشيدن چوب كبريت به "دستورالمل راهنماي 

  . براي مسئله بود "حل"اين يك . جلوگيري شود، گرفتن كبريت هاي درون جعبه كبريت، بر اثر پرش جرقه ها
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  در پشت قرار داردآن قسمت ساينده جعبه كبريتي كه   جعبه كبريتي كه قسمت ساينده آن در جلو قرار دارد

  )حل بنيادين(
  

   .)شكل باال را ببينيد( به صورت بنيادين حل شدوقتي ماده ساينده، در پشت جعبه كبريت قرار گرفت، مسئله 
  

بخش لوازم خانگي  1950در دهه  :ل نسبتاً ساده توضيح داده مي شودبا يك مثانوع مواجهه با مسائل،  4تفاوت بين 
يكي با  :از هر مدل بايد دو نوع توليد مي شد. شركت جنرال الكتريك با يك مسئله در مورد يخچال ها مواجه بود

 بيننسبت فروش هر يك از اين ها . سمت راست ازهاي لوال شده ب سمت چپ و ديگري با در ازهاي لوال شده  بدر
اين موضوع، منجر به بروز مسائلي در . درون بازارها نيز در طي زمان، تغيير مي كرد بازارهاي مختلف، متفاوت بود و

در برهه اي ديگر يا در برهه اي از زمان، ناتواني در تأمين تقاضا و فروش از دست رفته، و  :زمينه مديريت موجودي شد
اغلب مشتريان تمايل نداشتند منتظر بمانند تا يخچال راست يا چپ براي آنها . در جايي ديگر، موجودي اضافي

  . مورد نظر خود را بدست آورند ببرندهاي ديگر مي رفتند تا يخچال با در يدآنها به سمت خر. سفارش داده شود
فروشندگان به كمك آنگاه . و بدتر شد) شانه خالي كردن(اين مسئله سال هاي زيادي مورد بي توجهي قرار گرفت 

پيش بيني هاي ). رفع و رجوع(د وپيش بيني فروش هر نوع از هر مدل به تفكيك نواحي بازار انجام شگرفته شدند تا 
آنگاه علوم مديريت . آنها اغلب به اندازه قابل مالحظه اي اشتباه بود و با افزايش فروش، متوسط خطا افزايش مي يافت

آماري انجام گرفت كه نسبت به پيش بيني هاي مبتني بر روش هاي و پيش بيني هاي ) حل(به كار گرفته شد 
. هنوز به اندازه كافي خوب نبوداما ، يك بهبود به حساب مي آمد )judgmental forecasts(قضاوت مبتني بر 

هر انست روي مي توتوليد شد كه درهاي آن يخچال هايي كه  به صورت بنيادين حل شداين مسئله زماني  سرانجام
  .شوددو طرف يخچال سوار و بنابراين به سمت دلخواه باز 

وقتي دارنده : دبلكه يك ويژگي جذاب براي بازاريابي نيز بوبا اين كار نه تنها مسئله تركيب موجودي حذف و محو شد، 
نيازي به تعويض جابجايي داشت و اين جابجايي نيازمند تغيير در جهت باز شدن درب يخچال آنها بود،  ،يك يخچال
  . يخچال در سمت ديگر فراهم بود درب امكان سوار كردن. يخچال نبود

  

   )Bullwhip Effect( اثر شالق چرمي: 11نمونه 
اتفاقي . ناميده شده است "اثر شالق چرمي"يكي از عمومي ترين پويايي ها در زنجيره هاي عرضه، پديده اي است كه 

هاي  تبديل به نوسانزنجيره عرضه،  جلويدر مصرف كننده  يكه مي افتد، اين است كه تغييرات كوچك در تقاضا
. )14شكل ( هاي عقب تر زنجيره مي شوددر بخش وسيع و وسيع تر در تقاضاي رؤيت شده توسط شركت ها 

اين نتيجه . خواهند داشتتصاوير متفاوتي از تقاضاي بازار متفاوتي از زنجيره قرار دارند،  مراحلهايي كه در  شركت
  .گرددهماهنگي در زنجيره عرضه، متوقف  مي شود كه
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سپس منجر به عرضه اضافي  ؛كمبود محصول بوجود مي آيد

  

. نوسان غيرعادي تقاضا، در حركت از مشتري به خرده فروش به توزيع كننده به توليدكننده، گسترش مي يابد
نشان  16شكل ). 15شكل (هاي عقب تر در زنجيره عرضه، نوسان بيشتري در تقاضا مالحظه مي كنند 

)distortion(شود مديريت  ، باعث مي

در اين بخش  .شده استمشاهده  به كرات

 

كمبود محصول بوجود مي آيد گونه اي عمل مي كنند كه در ابتدا

 
  14شكل 
  

  
  15شكل 
  

نوسان غيرعادي تقاضا، در حركت از مشتري به خرده فروش به توزيع كننده به توليدكننده، گسترش مي يابد
هاي عقب تر در زنجيره عرضه، نوسان بيشتري در تقاضا مالحظه مي كنند 

(اين تحريف . دهد ديدگاه هر شركت نسبت به تقاضاي محصول چگونه است
  . اثربخش زنجيره عرضه، بسيار دشوار شود

به كراتكه  ، نشان دهنده يك الگوي عملكرد هستند16
  . خواهيم ساختار ايجادكننده اين الگو را معرفي كنيم

 

گونه اي عمل مي كنند كه در ابتداشركت ها به 
  . محصوالت مي شود

نوسان غيرعادي تقاضا، در حركت از مشتري به خرده فروش به توزيع كننده به توليدكننده، گسترش مي يابد
هاي عقب تر در زنجيره عرضه، نوسان بيشتري در تقاضا مالحظه مي كنند  شركت

دهد ديدگاه هر شركت نسبت به تقاضاي محصول چگونه است مي
اثربخش زنجيره عرضه، بسيار دشوار شود

16و  15، 14نمودارهاي 
خواهيم ساختار ايجادكننده اين الگو را معرفي كنيم مي
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 16شكل 

  

اين . رخ مي دهددر برخي صنايع ) boom to bust(رشد و افول اين پويايي در مقياس وسيع تري در يك چرخه 
پديده بخصوص بر صنايعي اثر مي گذارد كه با بازارهاي در حال رشد مواجه اند و تقاضا مي تواند به طور ناگهاني 

اين چرخه زماني آغاز . بازار تجهيزات مخابراتي و قطعات كامپيوتر، مثال هاي خوبي براي آن هستند. افزايش يابد
توزيع كنندگان و توليدكنندگان، به تدريج . موجب كمبود محصول مي شود ،شود كه تقاضاي پرقدرت بازار مي

در يك مقطعي تقاضا تغيير مي كند يا عرضه . موجودي ها و نرخ توليد خود را در پاسخ به تقاضا افزايش مي دهند
يشتر از در ابتدا توزيع كنندگان و توليدكنندگان تشخيص نمي دهند كه عرضه ب. تقاضا پيشي مي گيرد ازمحصول 

سرانجام عرضه بيش از حد كاال به حدي مي رسد كه هر كسي آنرا . ادامه مي دهندرا خود روند و تقاضا است 
 گرفتارتوزيع كنندگان . توليدكنندگان، كارخانه ها را تعطيل و كارگران را اخراج مي كنند. تشخيص مي دهد

  . كه ارزش آنها در حال كاهش است و ممكن است سال ها طول بكشد تا تمام شوندهستند هايي  موجودي
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توليدكنندگان بايد ظرفيت توليد اضافه . همه اعضاي زنجيره عرضه، هزينه هاي اثر شالق چرمي را لمس مي كنند
. قعي استاز تقاضاي وا )volatile( تر ايجاد كنند تا جريان سفارش هايي را پاسخ دهند كه خيلي بي ثبات

هزينه هاي . دنكنندگان بايد موجودي اضافي نگهداري كنند تا تغييرات در سطح سفارش ها را پوشش ده توزيع
و نقل افزايش مي يابد چون بايد ظرفيت اضافي حمل و نقل ايجاد شود تا دوره هايي كه تقاضا باالست را پوشش  حمل
وي انساني نيز براي پاسخگويي به دوره هاي پر تقاضا باال عالوه بر هزينه هاي حمل و نقل، هزينه هاي نير. دهد
محصول و طوالني شدن ) availability(فروش ها مواجه با مشكالتي در زمينه در دسترس بودن  خرده. رود مي

طي دوره هاي پرتقاضا، زمان هايي وجود دارد كه ظرفيت و موجودي . مي شوند) lead time( زمان هاي تأمين
اين وضعيت باعث سهميه بندي، چرخه هاي تأمين . زنجيره عرضه، نمي تواند سفارش هاي صادر شده را پوشش دهد

  . طوالني تر، و فروش از دست رفته به خاطر فقدان موجودي مي شود
اين عوامل در . ، پنج عامل اصلي را شناسايي كرده اند كه علت اين اثر هستندتحقيقات در مورد اثر شالق چرمي

زنجيره هاي عرضه مختلف، با تركيب هاي متفاوتي، بر يكديگر تأثير دارند اما اثر خالص آنها اين است كه موجب 
براي . ار دشوار مي سازدنوسان هاي غيرعادي در تقاضا مي شوند كه اين نيز اداره نمودن زنجيره را به شكل كارا، بسي

  :اين عوامل عبارتند از. هماهنگي اقدامات در هر زنجيره عرضه، اين عوامل بايد درك و در نظر گرفته شوند

 وجود تأخير در انتقال اطالعات و كاال بين اجزاء زنجيرهوجود تأخير در انتقال اطالعات و كاال بين اجزاء زنجيرهوجود تأخير در انتقال اطالعات و كاال بين اجزاء زنجيرهوجود تأخير در انتقال اطالعات و كاال بين اجزاء زنجيره �

 

 پيش بيني تقاضاپيش بيني تقاضاپيش بيني تقاضاپيش بيني تقاضا �

هايي  مشتري نهايي، بلكه بر اساس سفارشتقاضاي شركت هاي عضو يك زنجيره، پيش بيني تقاضا را نه بر اساس  اگر
  . شوند كه دريافت مي كنند، انجام دهند، اين پيش بيني ها در طول زنجيره، بيشتر و بيشتر، نادقيق مي

شركت هايي كه با مشتري نهايي در تماس نيستند، اگر نقش خود را محدود به تأمين سفارش هاي دريافتي از 
  . با تقاضاي واقعي را از دست خواهند دادمشتريان مستقيم خود كنند، تماس 

اگر آنها  .خود خواهد ديددريافتي به خاطر اثر شالق چرمي، تغييراتي در سفارش هاي هر شركت عضو زنجيره عرضه، 
مي كنند و در تصوير تقاضا، ايجاد از اين داده ها براي پيش بيني تقاضاي خود استفاده كنند، فقط تحريف بيشتري 

  . به تأمين كنندگان خود انتقال مي دهندتحريف را به شكل سفارش  ناي
يك روش براي فائق آمدن بر اين تحريف در پيش بيني تقاضا، اين است كه همه شركت هاي زنجيره، از داده هاي 

جيره به دقيق ترين منبع براي اين داده هاي تقاضا، نزديكترين عضو زن. مشتركي براي پيش بيني تقاضا استفاده كنند
 . مشتري نهايي است

� order batching 

را شركت ها ، )هزينه هاي حمل و نقلپيگيري سفارش، و و شامل هزينه هاي صدور (وجود هزينه هاي ثابت سفارش 
به صورت دوره اي، به مقداري سفارش مي دهند كه آنها . تشويق مي كند سفارش هاي بزرگتري صادر كنند

ناشي  order batchingبراي كاهش تحريف در تقاضا كه از . نمايند ي صرفكمترو حمل و نقل هاي سفارش  هزينه
با اين كار، مقدار سفارش ها كاهش . هايي براي كاهش هزينه هاي سفارش و حمل و نقل پيدا كرد مي شود، بايد راه

   .ر شدن جريان سفارش ها خواهد بودمي يابد كه به معناي هموارت

 )product rationing( محصولمحصولمحصولمحصولسهميه بندي سهميه بندي سهميه بندي سهميه بندي  �
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يك روش متداول . وقتي توليدكننده با تقاضايي مواجه شود كه توان تأمين آنرا ندارد، سهميه بندي انجام مي گيرد
بنابراين . ، تخصيص دهنداز هر متقاضي موجود را بر اساس ميزان سفارش دريافتي محصولاين است كه سهميه بندي 

از هر سفارش تأمين مي شود و مابقي به عنوان % 70سفارش هاي دريافتي است، % 70محصول برابرموجودي اگر 
با اين كار، توزيع كنندگان و خرده فروش ها، مقدار سفارش هاي خود را به . افتاده تلقي خواهد گرديد سفارش عقب

تقاضا را باال نشان  اين رفتار،. صورت مصنوعي باال مي برند تا مقدار سهميه تعلق يافته به خود را افزايش دهند
 . ناميده مي شود) shortage gaming(دهد و بازي كمبود  مي

 قيمت گذاري محصولقيمت گذاري محصولقيمت گذاري محصولقيمت گذاري محصول �

مشتريان آن قيمت فروش هر واحد كاال، وابسته به مقدار سفارش باشد، در هر يك از شركت هاي عضو زنجيره، اگر 
  . خواهند شدتشويق به صدور سفارش هاي بزرگ  شركت

 )performance incentives( مشوق هاي عملكردمشوق هاي عملكردمشوق هاي عملكردمشوق هاي عملكرد �

. متداول است كه پاداش نيروهاي فروش شركت ها را بر اساس مقدار فروش در هر ماه يا هر فصل تعريف كنند
بنابراين با نزديك شدن به پايان ماه يا فصل، نيروهاي فروش تالش بيشتري براي فروش ها انجام مي دهند و ممكن 

در نتيجه فروش هايي انجام مي گيرد كه . است تخفيف هايي نيز به مشتريان ارائه گردد تا اهداف فروش تحقق يابند
  . تقاضاي واقعي براي آنها وجود ندارد

  

        ::::بازي نوشابهبازي نوشابهبازي نوشابهبازي نوشابه

ويايي ايجادكننده اثر شالق چرمي را مي توان در يك زنجيره عرضه ساده كه شامل يك خرده فروش، يك پ
توسعه داده شد كه  MITيك بازي در دانشگاه  1960در دهه . سازي نمود كننده و يك توليدكننده است، مدل توزيع

شده ناميده  "بازي نوشابه"اين بازي كه آنها توسعه دادند، . يابد نشان مي دهد چگونه اثر شالق چرمي، گسترش مي
  . است

كننده و  خرده فروش، توزيع: بر عهده مي گيردرا ش بازيگر، يك نقدر اين بازي، سه نقش متفاوت وجود دارد كه هر 
هر  درالبته ممكن است . نمايدهر بازيگر بايد به گونه اي تصميم گيري كند كه سود خود را ماكزيمم . توليدكننده

  ...و ، دو يا سه نفر به عنوان توزيع كننده هادو يا سه نفر به عنوان خرده فروش  :نقش، چند بازيگر وجود داشته باشد
تنها اطالعاتي كه بين . نمايدخرده فروش هفته اي يك سفارش صادر مي كند و براي توزيع كننده ارسال مي 

، از ارسال يك فرم سفارش به طور متوسط. مي شود، همين فرم هاي سفارش استفروش و توزيع كننده مبادله  خرده
خواهيد هفته بعد، دريافت  چنديعني سفارشي را كه امروز صادر كنيد،  .هفته طول مي كشد چندتا دريافت نوشابه، 

بين صدور سفارش . توزيع كننده نيز هفته اي يك سفارش صادر و براي توليدكننده مي فرستدبه طور مشابه،  .نمود
سفارش هاي خرده فروش بر حسب  .هفته فاصله وجود دارد چندتوسط توزيع كننده تا دريافت نوشابه از توليدكننده، 
   .محموله كاميون استجعبه نوشابه و سفارش هاي توزيع كننده، بر حسب 

اضا را بر اساس سفارش هاي توزيع كننده و توليدكننده، از ميزان تقاضاي مصرف كننده نهايي مطلع نيستند و تق
 گردانندگانتقاضاي مصرف كننده نهايي و تغييرات آن، توسط  .دريافتي از مشتري مستقيم خود، پيش بيني مي كنند

اجرا و در پايان ) هفته 24مثال (اين بازي براي يك افق ميان مدت  .تعيين و به خرده فروش اطالع داده مي شود ،بازي
  .بازيگران ارزيابي مي گرددبازي، عملكرد هر يك از 
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، چه كه گروهي از خرده فروش ها را پشتيباني مي كند دهد كه در يك زنجيره عرضه فرضي نشان مينوشابه بازي 
نتايج بازي نوشابه، درس هاي فراواني درباره چگونگي هماهنگ نمودن اقدامات شركت هاي مختلف . اتفاقي مي افتد
ا به اين موضوع اختصاص داده پيتر سنگه در كتاب پنجمين فرمان، يك فصل ر .فراهم مي كند عرضه در يك زنجيره

جمع مي كند و براي اجتناب از آن چه كاري ) momentum(گشتاور  ،است تا نشان دهد چگونه اثر شالق چرمي
بازي نوشابه از آن جايي آغاز مي شود كه خرده فروش ها با يك افزايش ناگهاني اما كم در تقاضاي . توان انجام داد مي

رده فروش ها سفارش هاي خود خ. مي شوندمواجه ) كه مورد عالقه كودكان است(مشتري براي يك نوشيدني خاص 
اين سفارش ها از موجودي انبار در ابتدا . توزيع كنندگان نوشابه ارسال مي كنند رايب )batch( به صورت بچرا 

ها را سهميه بندي  ارسال نوشابه به خرده فروش كنندگان، توزيعكننده پيشي مي گيرند بنابراين  توزيع
)rationing (هاي وي است و مقدار ارسالي براي هر خرده فروش، متناسب با مقدار سفارشكنند  مي .

توليدكننده نمي تواند فوراً . توليدكننده نوشابه ارسال مي كنندهاي بزرگتري به كارخانه  سفارش ،كنندگان توزيع
و بندي مي كند  سهميهبراي توزيع كنندگان، توليد نوشابه را افزايش دهد بنابراين او نيز مقدار نوشابه توليدي خود را 

 . نمايدشروع به افزايش ظرفيت توليد خود مي 

  
 

 نمايندسراسيمه خريد كنند و تالش خرده فروش ها و توزيع كنندگان، در ابتدا كمبود نوشابه موجب مي شود 
و شروع به ارسال محصول در  آنگاه وقتي توليدكننده، ظرفيت خود را باال مي برد .احتكار كنندبيشتري را محصول 

گهان كاهش مقادير زياد مي كند، سفارش هاي صادره كه به خاطر خريدهاي سراسيمه به تدريج افزايش يافته بود، نا
محصول اضافي، انبارهاي توزيع كننده را پر مي كند و همه سفارش هاي عقب افتاده خرده فروش ها را پاسخ . مي يابد

 ؛توليدكننده با ظرفيت توليد اضافي رها مي شود. مي دهد و از تقاضاي واقعي مشتريان، فزوني مي گيرد
و خرده فروش ها يا سفارش هاي خود را لغو مي كنند يا تخفيف  ،كنندگان گرفتار موجودي اضافي شده اند توزيع

  . همه ضرر مي كنند. دهند تا از دست محصول اضافي خالص شوند مي
توليدكننده موضوع از ديدگاه توضيح پيترسنگه پس از شرح وقايع بازي از ديدگاه خرده فروش و توزيع كننده، به 

   :پردازد مينوشابه 
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پس . سپس شروع به كاهش مي كنند، روندي صعودي دارند دريافتيدر هفته هاي ابتدايي بازي، ميزان سفارش هاي 
به در هفته هجدهم توزيع كننده صادره توسط ، ميزان سفارش توزيع كنندهاز رشد و افول سفارش هاي دريافتي از 

شما به . فزايش استموجودي انبار كارخانه در حال ادر هفته نوزدهم نيز سفارش ها صفر است و . صفر رسيده است
بهتر است براي يك يا دو هفته، ": عنوان مدير بازاريابي شركت توليدكننده نوشابه، با رئيس خود تماس مي گيريد

  ".اما من مطمئنم كه موقتي است. توليد را متوقف كنيم؛ ما با يك وقفه در تقاضا مواجه هستيم
توجيهات . كم رنگ مي شود ره تقاضاكم كم اميد شما به رشد دوبا. ديگر هم تكرار مي شودالگوي فوق، چهار هفته 

خرده فروش ها نوشابه ! بيچاره كردندرا اين توزيع كننده ها ما " :شما مي گوييد. شما كمتر و كمتر، متقاعدكننده اند
چه طور اين ها يك . ندارند )loyalty( ذره اي وفاكه  در اصل اين بچه هاي دمدمي مزاج هستند. كافي نمي خرند

  "هيچي؟ ،و ماه بعدصدها جعبه نوشابه مي خرند  ،ماه

نه تنها اولين باري است كه با هم رو به رو مي شويد، . به دفتر توزيع كننده مي رويددر ابتداي هفته بيست و چهارم، 
به . تا قبل از اين بحران، هيچ حرفي براي گفتن نداشته ايد. بلكه فقط دومين بار است كه با هم صحبت مي كنيد

دو ماه است كه هيچ : و مي گويدشما را به انبار خود مي برد او آنگاه  سالم و تعارف مي كنيد يكديگرسردي با 
وز ما هن! نگاه كن. ديگران مرا به دردسر انداخته انداحساس مي كنم . سفارشي براي محصول شما دريافت نكرده ايم

  . در انبار خود داريم )كاميون( محموله 220
نشانه ديگري  ه و به طور ناگهاني افت كرده است؛با هم به اين جمع بندي مي رسيد كه تقاضا به سرعت افزايش يافت

ما را مطلع مي كردند، هرگز اين شاگر خرده فروش ها كارشان را درست انجام مي دادند و . از دمدمي مزاج بودن مردم
در راه برگشت به خانه، در ذهن خود در حال تنظيم عبارات گزارش استراتژي بازاريابي خود هستيد  .اتفاق نمي افتاد

اتفاقاٌ صاحب مغازه هم  .بزنيدتوي مسير كه بدون دليل خاصي، تصميم مي گيريد سري به يك مغازه خرده فروشي 
مغازه به پس از سپردن . ند تلخي بر لبان او مي نشيندو ناگهان لبخ خودتان را معرفي مي كنيد. آنجا حضور دارد

  . مجاور مي رويد رستوران كوچك، براي خوردن يك فنجان قهوه به دستيارش
و آن را روي ميز باز مي كند و خرده فروش، دفتر مربوط به صورت موجودي فروشگاه را همراه خود آورده است 

  چرا؟ : مي پرسيد .خواست شما را خفه كنمنمي دانيد چند ماه قبل چقدر دلم مي : گويد مي
با اين نرخ فروش، شش هفته ديگر طول . داريم كه وبال گردن ماستجعبه نوشابه در پستوي خود  93! ببينيد"

   ".كشد تا ما سفارش جديدي صادر كنيم مي
فروش هاي اين اگر همه خرده . سپس ماشين حساب جيبي خود را بيرون مي آوريد! با خود فكر مي كنيد شش هفته

ناحيه، تا شش هفته ديگر سفارش جديد ندهند و پس از آن، هر هفته تعدادي جعبه سفارش دهند، يك سال يا بيشتر 
   ".اين يك تراژدي است": مي گوييد. محموله اي كه در انبار توزيع كننده خوابيده، تمام شود 220طول مي كشد تا 

   "ت كه چطور مي توانيم از وقوع مجدد آن جلوگيري كنيم؟چه كسي باعث اين اتفاق شد؟ منظورم اين اس"
ما تا قبل از تبليغ محصول شما در آن كليپ ويدئويي، چهار جعبه . خب اين تقصير ما نيست: خرده فروش مي گويد

و آنگاه مثل قارچ ": شما مي گوييد. پس از آن، در هفته دوم، هشت جعبه فروختيم. نوشابه در هر هفته مي فروختيم
  " اما چرا بعد از بين رفت؟. رشد كرد

هنوز . و هيچ گاه هم از بين نرفت تقاضا هيچ گاه مثل قارچ رشد نكرد! شما متوجه نيستيد! نه: خرده فروش مي گويد

بنابراين ما بايد به . نوشابه اي را كه ما نياز داشتيم، نفرستاديد    مقدارشما شما شما شما اما . هم هشت جعبه در هفته فروش داريم

  . دن ادامه مي داديم تا مطمئن شويم مقدار كافي براي پاسخ گويي به مشتريان خود خواهيم داشتسفارش دا
  ".اما ما نوشابه ها را با سرعتي كه نياز بود، ارسال كرديم"

تا من بتوانم بخشي  راه حلي پيدا كنيدبه هر حال، . باشد كرده كار را خرابشايد توزيع كننده، : خرده فروش مي گويد
  . جعبه خالص شوم 93مي خواهم از بخشي از اين . از هزينه هايم را جبران كنم
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همانطور كه بديهي است . آنگاه در راه بازگشت، به متن استعفاي خود مي انديشيد. صورت حساب قهوه را بر مي داريد
 به خاطر اخراج، ندسرزنش مي كرد شما را ، و هر دوتوزيع كننده، خرده فروش را و خرده فروش، توزيع كننده را

فكر . حداقل تا زود است، مي توانيد محترمانه كنار برويد. سرزنش خواهيد شدنيز  كاركنان يا بسته شدن كارخانه ها
  .عامل اصلي مشكلبوده ايد نه  يمي كنيد تقصير شما نبوده است؛ شما نيز قربان

  
اين بازي . در كالس ها و در سمينارهاي آموزش مديريت اجرا شده استده ها سال است كه بازي نوشابه هزاران بار 

. توسط افرادي از پنج قاره جهان، در سنين مختلف، با مليت هاي متفاوت، و تجربه كاري متنوع، اجرا گرديده است
بخشي قابل توجه از  ديگر،توزيع نشنيده بودند؛ برخي /برخي از بازيكنان قبل از بازي، هيچ چيزي درباره سيستم توليد

اما هربار كه اين بازي اجرا مي شود، همان بحران بوجود . كرده بودند سيستم هاييزندگي خود را صرف كار در چنين 
موجودي ها تمام مي شوند و سفارشات . ابتدا تقاضاي در حال رشدي وجود دارد كه قابل تأمين نيست. مي آيد

اه نوشابه هاي زيادي دريافت مي شود در حالي كه سفارش هاي دريافتي، آنگ. رشد مي كنند) backlog(افتاده  عقب
در پايان بازي، اغلب بازيگران دچار موجودي بسياري هستند كه نمي توانند از شرّ آن . به طور ناگهاني كم مي شوند

  . خالص شوند

 )cycle(توزيع ذاتاً در معرض چرخه ها/سيستم هاي توليد: از بازي نوشابه چنين است الگوي رفتاريتبيين مبتني بر 

بنابراين دير يا زود، بروز . ستند كه با حركت از خرده فروش به سمت توليدكننده، شديدتر مي شوندو ناپايداري ه
  . ران هاي شديد براي توليدكننده، محتمل استحب

، الگوي رفتاري را ايجاد كردند كه از نظر كيفي مشابه يكديگرند، علت اين رفتار بايد اگر هزاران بازيگر با سوابق متنوع
  .علت اين رفتار بايد در ساختار خود بازي نهفته باشد. فراتر از افراد باشد

بر يكديگر اثر  ،بايد نشان دهد چگونه سفارش هاي صادره، ارسال ها و موجوديتبيين ساختاري از بازي نوشابه 
اين تبيين بايد تأخيرهاي موجود در ساختار زنجيره و . گذارند تا الگوي ناپايدار و تشديد شونده را ايجاد كنند مي

را كه وقتي ظاهر مي شود كه تأخير در تحويل ها منجر به صدور سفارش هاي ) vicious cycle( يچرخه معيوب
  . گردد، به حساب آورد  بيشتر مي

   

 )Hockey Stick Phenomenon( پديده چوب گلف: 12نمونه 
بر اين ايده استوار اين نظريه . ارائه شد goldrattتوسط فردي به نام ) theory of constraints(نظريه محدوديت ها 

و بهتر است محدوديت ها را  است )bottleneck( گلوگاهمحدوديت يا است كه هر سيستم توليدي داراي حداقل يك 
ارزش زمان در منابع گلوگاه و بر اساس قواعد اين نظريه، . مديريت كنيم تا اين كه سعي بر حذف آنها داشته باشيم

دست  زبنابراين تالش براي صرفه جويي زمان در منابع غيرگلوگاه، كاري واهي است اما ا ؛غيرگلوگاه يكسان نيست
اندازه بچ هاي توليد براي . گلوگاه، معادل يك ساعت از دست رفته در كل سيستم استرفتن يك ساعت وقت در منبع 

و تغيير نوع توليد نگردد اما بزرگ بودن اندازه  setupمنابع گلوگاه بايد بزرگ باشد تا وقت زيادي از آنها صرف 
   .هاي توليد براي منابع غيرگلوگاه، هيچ مزيتي ندارد و حتي بهتر است كوچك باشند بچ

شكل . در اين نظريه، پديده اي به نام پديده چوب گلف شناسايي شده است كه در بسياري از كارخانه ها رخ مي دهد
  . تصويري از يك چوب گلف را نشان مي دهد 17
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  چوب گلف: 17شكل 

  

به  آنهاعملكرد  يي مشاهده مي شود كهدر سازمان ها ،ارائه شده است 18كه نمودار آن در شكل  پديده چوب گلف
ميزان توليد و فروش محصول در هر دوره گزارش گيري، به شكل . گردداي، اندازه گيري و گزارش مي  صورت دوره

  .سه دوره گزارش گيري متوالي را نشان مي دهد 18شكل . چوب گلف است

 
  18شكل 

  

ايجادكننده اين الگوي رفتاري سؤال اين است كه ساختار . بديهي است كه پديده چوب گلف، يك الگوي رفتار است
  چيست؟

  : ارداست كه در بسياري از سازمان ها دو نوع معيار اندازه گيري عملكرد وجود دپاسخ اين 
  .دارند) local focus( كه تمركز محلي )efficiency( معيارهاي اندازه گيري مبتني بر كارايي

  .كه معطوف به عملكرد كل سيستم هستند )effectiveness( معيارهاي اندازه گيري مبتني بر اثربخشي
تالش مي شود منابع گلوگاه و لذا . بيشتر است ،در ابتداي هر دوره مالي، توجه به معيارهاي مبتني بر كارايي

هاي  batchاندازه دستگاهها،  setupبراي كاهش زمان  ؛نيستندو تفاوتي بين آنها قائل  غيرگلوگاه مشغول شوند
با استفاده نادرست از و  در نتيجه تلي از موجودي اقالم غيرضروري بوجود مي آيد. مي گيرند در نظربزرگ توليد را 

  . پايين استمحصول تكميل شده از كارگاه  خروجنرخ منابع گلوگاه، 
تالش زيادي صورت مي گيرد . ف مي شودودر پايان دوره مالي، توجه مديريت به معيارهاي عملكرد كل سيستم معط

بنابراين بچ هاي بزرگ شكسته شده . جريان ساخت به بيرون ارسال شده و فروش بيشتري انجام گيرد تا موجودي در
و به سرعت جابه جا مي شوند؛ اضافه كاري مجاز مي شود؛ ماشين هاي ناكارآمد دوباره به كار گرفته مي شوند؛ و 
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همين كه پايان دوره مالي فرا . سال گرددخالصه اين كه هر كاري مجاز است تا محصول بيشتري به خارج از كارخانه ار
   .گرددرسيد، مجدداً معيارهاي اندازه گيري محلي مطرح مي شوند و چرخه فوق تكرار مي 

دوره هاي مالي مثال فوق را يك . مشابه الگوي فعاليت برخي دانشجويان است 18ارائه شده در شكل الگوي رفتاري 
ميزان مطالعات اين نوع دانشجويان در اوايل ترم، كم و در اواخر ترم و شب هاي امتحان، . ترم تحصيلي در نظر بگيريد

كه مي خواهد هر  فكريت ناميده اند؛ student syndromeساختار ايجادكننده اين الگوي رفتار را . اوج مي گيرد
  . ، به تعويق بياندازدممكن كاري را تا آخرين لحظه

  

 بايد به مهلتي كه براي دريافت پاسخ ضروري است، توجه نمود .3

سيستمهاي پيچيده، عامل . آورده است "ده فرمان روش سيستمي"ژوئل دوروسني اين اصل را به عنوان اصل دهم از 
براي پاسخ دادن، و به عبارت ديگر براي انجام كاري كه بر  ميهر سيست. گيرند ميزمان را نيز در سازمان خود در بر 

عهده دارد، به علت تركيب آثار حلقه هاي بازخورد و همچنين به سبب مدت زماني كه براي حركت جريانها و يا 
صوص در موسسات و و بخ(بنابراين در بيشتر موارد . گذارد ميباشد، زمان و همت خاصي  ميمتغيرهاي ذخائر الزم 

كار درست اين است كه ما . ، شتابزدگي براي دريافت سريع پاسخ و انجام فوري كار، بي نتيجه است)سازمانها
ديناميك داخلي سيستم را دريابيم و حداقل مهلت و مدتي را كه براي دريافت پاسخ و انجام كار ضروري است، در 

است و   مينكته مه - كه بايد مييعني نه زودتر و نه ديرتر از هنگا – مسئله آغاز كردن بموقع هر فعاليت. نظر بگيريم
  . دهد مياال سيستم براي كار و فعاليتي كه از آن خواسته شده است واكنش درست نشان ن

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

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

كنيم تا در  ميما امروز سرمايه گذاري . ساني وجود داردسيستمهاي ان ميتأخير مابين اعمال و نتايج آن در تما
كنيم در حالي كه او ممكن است ماهها بعد   ميما امروز شخصي را استخدام . اي دور از ثمرات آن استفاده كنيم  آينده

گيرد ولي حاصل سالها بعد به دست  ميتخصيص منابع به پروژه ها امروز صورت . به ماكزيمم ثمربخشي خود برسد
  . برد مياما تأخير غالباً ناخوشايند است و سيستم را به سمت ناپايداري . آيد يم

فرايندهاي  ميعمالً تما .شود ميوقتي تأثير يك متغير بر متغير ديگري، مدت زماني طول بكشد، تأخير ظاهر 
د و يا از آن چشم پوشي شو مياما غالباً اين تأخير يا به درستي درك ن. ، ميزاني از تأخير را باخود دارنددبازخور

تأخير بين خوردن . شود ميدر نتيجه در پاسخ سيستم، جهش و ازديادي نسبت به ميزان مطلوب ظاهر . گردد مي
زمان الزم براي اتمام پروزه هاي ساختماني . گردد كه ما دچار امتالء معده شويم ميغذا و احساس سيري، سبب 

تأخير بين . گردد و اين امر، آشفتگي در بازار مسكن را به دنبال خواهد داشت ميبزرگ، سبب اضافه ساخت مسكن 
تواند موجب آشفتگي در بازار يك محصول خاص  ميتصميم كشاورزان به كشت يك محصول و فصل برداشت آن، 

  ).افتاد ميمانند آنچه ساليان طوالني در مورد سيب زميني و پياز به طور متناوب اتفاق (شود 
به . بخصوص اگر اندازه آن بزرگ باشد. تواند ناپايداري و حتي فروپاشي سيستم را سبب شود مياب تأخير عدم احتس

ثانيه طول بكشد تا اثر كم و زياد كردن ميزان جريان آب گرم، بر درجه حرارت آب  10عنوان مثال اگر فرض كنيم 
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ثانيه  2زماني خواهد بود كه اين تأخير مثال دوش ظاهر شود، بديهي است كه تنظيم درجه حرارت بسيار دشوارتر از 
  . باشد

كشد تا اثر افزايش جريان آب گرم بر درجه حرارت آب ظاهر شود، آب سرد  ميثانيه اي كه طول  10در تمام طول 
. كنيد كه عمل شما هيچ اثري نداشته است ميكنيد و تصور  مياست و شما هيچ پاسخي را از سيستم دريافت ن

كند، آب جوش  مياما سرانجام وقتي كه سيستم شروع به پاسخ . كنيد مياً جريان آب گرم را بيشتر بنابراين مجدد
كنيد و پس از مدتي آب   مياين بار شما بسرعت جريان آب گرم را كم و يا حتي مسدود . گردد ميبر سر شما روان 

  .ريزد ميسرد بر روي شما 
اين درس بسيار . آيد ميجام دهيم، نتيجه مطلوب، ديرتر به دست در اين مثال هرقدر عمل شديدتر و افراطي تري ان

عمل افراطي نتيجه اي درست . است كه بايد در مورد حلقه هاي تعادلي با تأخير، همواره به خاطر داشت ميمه
  . آورد ميخالف آنچه به دنبالش هستيم، به بار 

  

 مقصر دانستن ديگران، پاياني ندارد .4

در برخورد با دشواري ها . انسانها عموماً تمايل دارند مشكالت خود يا سيستم مورد مطالعه را به محيط نسبت دهند
تواند به داليل مختلفي صورت  سرزنش محيط و ديگران مي. پردازند ها، به سرزنش محيط و ديگران مي و ناكامي

  :پذيرد
o خارج (روند، چيزي يا كسي را  كارها درست پيش نمي درون هر يك از ما تمايلي طبيعي وجود دارد كه وقتي

"جايي آن بيرون استيك  ،دشمن": مقصر بدانيم و سرزنش كنيم) از خودمان
تمايل داريم موفقيت هايمان . 4

را ناشي از عملكرد مثبت خود ولي شكست ها را ناشي از عوامل محيطي و خارج از كنترل تلقي كنيم؛ از طرف 

  . ران را ناشي از شرايط محيطي و شكست هاي آنها را به خاطر عملكرد ضعيفشان بدانيمديگر، موفقيتهاي ديگ

ديگر . رسد كه بايد به صورت كامل مسئوليت كردار خود را به عهده بگيريم ميبراي هريك از ما زماني اما 
توان حتي آنرا به گردن مسائل ژنتيك و يا محيطي كه در آن  مين. توانيم آنرا به گردن ديگران بيندازيم مين

  . فقط شما مسئول رفتار خود هستيد. پرورش يافته ايم و مسائلي از قبيل امكانات انداخت
o  نامعقول و غيرمنطقي  كنيم، او را تبيينمعموالً وقتي رفتار كسي مورد انتظار ما نيست و نمي توانيم آنرا

)Irrational( وقتي فرض مي كنيم كسي يا ديگران نامعقول هستند، نمي توانيم مسئله را حل كنيم .مي ناميم. 

تواند به دليل درك ناقص يا غلط ما از ساختاري باشد كه ايجادكننده رفتار  نامعقول دانستن رفتار ديگران، مي
 . آنهاست

o دهند و نه اهداف بنگاه  توضيح ميكنند، اكثر آنها كار روزمره خود را  شود كه چه مي وقتي از افراد سؤال مي

بر آن دارند يا اصالً  بينند كه نفوذ كمي مي "سيستم"اكثراً خود را درون يك . بزرگتري كه جزئي از آن هستند

در نتيجه، مسئوليت خود را در . گذرانند دهند و وقت خود را مي آنها وظيفه خود را انجام مي. نفوذي ندارند

  . ندبين حد مرزهاي شغلي خود مي

برخورد انفعالي با مسئله؛ ناتواني در درك و : به هر دليلي كه محيط و ديگران را سرزنش كنيم، نتيجه يكسان است
  .حل مسئله

                                                 
4
 The enemy is out there 
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  :كنند، توجه كنيد اكنون به چند مثال كه نكات فوق را از ديدگاههاي مختلف بيان مي

محصول توليدي آنها كيفيت الزم را ندارد : واحد فروش، واحد توليد را مقصر مي داند ،در يك شركت توليدي: 1نمونه
آنها دست به آچار نيستند و طراحي هاي : بخش توليد، بخش مهندسي را مقصر مي داند. و اال ما فروش زيادي داشتيم

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

 .اين نوع نگرش موجب مي شود هيچ گاه نتوانيم اقدام به حل مسائل نماييم! محصوالت رقبا مي كنند
  

در آن سال ايكاف طي يك . را ذكر مي نمايد 1957در كشور هند در سال  ايكاف به عنوان مثال، تجربه خود: 2نمونه
سفر كاري به هند، تعدادي آمريكايي كه به عنوان برنامه ريز خانواده در هند مشغول به كار بوده اند، را مالقات 

دليل شكست آنها در تالشهايشان براي كاهش نرخ رشد جمعيت هند، پيشرفتي نكرده بودند و اكثرشان . نمايد مي
. ممكن است شما غير منطقي باشيد ": ايكاف مي گويد من به آنها گفتم. خود را نامعقول بودن مردم هند مي دانستند

بچه  20بنابراين يك زن متوسط مي تواند حدود . يك زن برزيلي اخيراً چهل و دومين بچه خود را به دنيا آورده است
و  4.6خيلي بيشتر از تفاوت ) د متوسط فرزند در يك خانواده هندي در آن زمانتعدا( 4.6و  20تفاوت بين . به دنيا آورد

آمريكايي ها توجهي  ".اين موضوع نشان مي دهد كه اندازه خانواده هندي به خاطر عدم كنترل تولد نيست. صفر است
با كمك ايكاف در  اما يك محقق هندي اعالم تمايل مي كند كه. به اظهارات ايكاف نكرده و حتي ناراحت مي شوند

نتيجه تحقيقات اين بوده است كه به دليل فقدان تأمين اجتماعي در هند، يك مرد . مورد اين موضوع تحقيق نمايد
هندي مي داند كه در دوران پيري، چند سالي را بيكار خواهد بود و درآمد آنها نيز آنقدر نيست كه بتوانند براي آن 

حقوق بگير الزم  1.1به طور متوسط . نها اين است كه فرزندانشان به آنها كمك نمايندتنها اميد آ. سالها پس انداز كنند
چون نيمي از . حقوق بگير نياز خواهند داشت 2.2پس پدر و مادر به . بوده كه بتوانند يك سالمند را نگهداري نمايند

فرزند نياز است تا در دوران پيري، از پدر و مادر  4.4فرزندان دختر بوده و كار نمي كنند، پس به طور متوسط به 
اعتبار تحليل فوق را اينگونه . خواهيم رسيد 4.6اگر مرگ و مير كودكان را لحاظ نماييم، به عدد . محافظت نمايند

 3ي كه فرزند اول آنها پسر بوده معموالً فرزندان بيشتري نداشته اند ولي آنهاي 3توجيه نموده اند كه خانواده هايي كه 
  . فرزند اولشان دختر بوده، هنوز در ابتداي راه بوده اند

  

ايكاف در مثال ديگري نقل مي كند كه يك زماني توليد كنندگان بنزين در آمريكا، تبليغات وسيعي براي : 3نمونه
لقا كنند كه و سعي مي كردند به مشتريان ا) صدها ميليون دالر هزينه شد( افزايش فروش بنزين خود انجام مي دادند 

بنابراين . يعني اين تبليغات موجب تفاوت فروش نمي گرديد. اما نتيجه چنداني حاصل نمي شد. بنزين آنها برتر است
تحقيقاتي كه بعدا توسط يكي از شركتها انجام شد، نشان !  توليدكنندگان، مشتريان را نامعقول و غير منطقي دانستند 

بلكه آنها از پمپ بنزيني خريد مي كردند كه زمان خدمت . دان مهم نيستداد كه مارك بنزين براي مشتريان چن
(Service Time) يابي، طراحي و  شركت نفتي كه اسپانسر اين تحقيقات بود، از اين نتايج جهت مكان. كمتري داشت

تبليغات خود در . اجراي ايستگاههايش جهت حداقل سازي زمان خدمت استفاده نمود و سهم بازار خود را افزايش داد
 . تاكيد نمود "كمترين زمان خدمت"نيز روي 

  

در اين كتاب داستان دو شركت توليد كننده فوالد در . شود مينقل  بهتر از خوبمثالي ديگر از كتاب : 4نمونه
كردند و  ميهر دو شركت در صنعت فوالد فعاليت . شركت فوالد بت لحم و شركت نيوكر: آمريكا مقايسه شده است
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اما . هر دو شركت با چالش رقابت با فوالد ارزان وارداتي دست به گريبان بودند. فراورده هاي آنها تقريباً مثل هم بود
مديرعامل فوالد بت لحم مشكالت شركت خود را  1983در سال . نگرش مديران آنها به اين چالش به كلي متفاوت بود

مدير نيوكر و . "شماره يك، دو و سه ما واردات فوالد است  مشكل": گويد ميدهد و  ميبه فوالد وارداتي نسبت 
آيا از اين بابت خوشحال نيستيم؟ فوالد سنگين است و  "( كنند ميهمكارانش معضل واردات فوالد را موهبت تلقي 

يوكر ن)  ".اين همه بار را بايد از آن طرف اقيانوس به اين جا حمل كنند، همين براي ما در حكم يك مزيت بزرگ است
مدير . داد ميدانست بلكه آن مشكالت را به مديريت نسبت  ميمشكل شماره يك، دو و سه صنعت فوالد را واردات ن

او در . نيوكر در اين راه تا آنجا پيش رفت كه دولت آمريكا را علنا از بابت حمايت از فوالد داخلي سرزنش كرد
ي مشكل صنعت فوالد آمريكا در نوع مديريتي است كه با مدعي شد كه ريشه اصل 1977گردهمايي مديران فوالد در 

. توانيد به كتاب مذكور مراجعه نماييد ميبراي مقايسه سرنوشت دو شركت با دو ديدگاه فوق . نوآوري همراه نيست
پاره اي از كارشناسان، : نيز مقايسه شده است "مهندسي دوباره شركتها"البته سرنوشت دو شركت فوق در كتاب 

از جمله دليلهاي مورد . دهند ميشركتهاي آمريكايي را به عواملي دور از دسترس و كنترل مديران نسبت  مشكالت
در ژاپن، و ) بهره بانكي وام هاي سرمايه گذاري(استناد آنها بازارهاي بسته خارجي، هزينه اندك سرمايه 

اتحاديه هاي . ي دولتها برقرار گشته اندباشد كه با توجه به يارانه ها ميهاي پايين و خردكننده اي  گذاري قيمت
. باشد ميكارگري و كارگران كم سواد و بي انگيزه آمريكايي نيز از ديگر هدف هاي مورد حمله اين كارشناسان 

ولي اينچنين . چنانچه اين دليلها را موجب بحران بدانيم، بايستي تقريباً تمام شركتهاي آمريكايي رو به سرازيري باشند
هاي كوچك  شركت فوالد بت لحم تا اندازه يك دهم گذشته كوچك شده اما شركت نيوكر و ديگر كارخانه .....نيست

 .فوالدسازي، در بازار هاي جهاني عملكرد چشمگيري دارند
  

رهبران ( تراز پنجرهبران «: كند ميرا چنين تعريف  پنجره و آينهدر كتاب بهتر از خوب، الگوي : 5نمونه
رود، از پنجره به بيرون نگاه  ميوقتي كارها خوب پيش ) هايي كه از نظر كتاب، برجسته شناخته شده اند شركت

كنند تا اگر كارها خوب  ميهم زمان در آينه هم نگاه . از موفقيت را به عامل بيروني نسبت دهند ميكنند تا سه مي
شركت (رفتار رهبران شركت هاي طرف مقايسه . پيش نرفته است، به جاي گله از بخت بد، خود را مسئول بدانند

آنها از پنجره به بيرون نگاه . وارونه بود) هايي كه موفقيت به مراتب كمتري نسبت به شركت هاي برجسته داشته اند
را به گردن او بياويزند، اما وقتي در كاري موفق   ميكنند تا كسي جز خودشان را پيدا كنند و مسئوليت ناكا مي
  ».بندند ميايستند و موفقيت را يكسره به خود  ميآينه  شوند جلو مي
 

: قابل توجه استدر يك مدير ارشد، داستاني از زندگي اميركبير  ميبه عنوان مثالي ديگر از وجود تفكر سيست: 6نمونه
معالجات در  قمري به امير اطالع دادند كه در تهران چند تن بيمار مبتال به آبله پيدا شده كه 1267در ماه صفر سال 

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

شدند و از طرفي ورود چند  ميه يا هر بيماري ديگر مرسوم نبود و مردم راضي به اين امر نروزها تزريق واكسن آبل آن
كند و فرد به غش مبتال  ميراه پيدا  ميواكسن، اجنه به آد تن مارگير و دعا نويس در تهران و شايعه اينكه با تزريق

 ولي امير دستور داد هر كس كه راضي به. كنندباعث گرديد تا مردم از زدن واكسن فرار  شود، مزيد بر علت شده و مي

تواند مردم را  مياين حربه  كرد با ميامير تصور . تومان به صندوق دولت جريمه بدهد 5زدن واكسن آبله نشد بايد 
 بيشتر از آن بود و عده اي از مردم كه توانايي پرداخت جهالت مردم و شايعات دعا نويسان راضي كند، ولي قدرت
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براي واكسن زدن به درب  تند، آنرا پرداخته و كسانيكه بنيه مالي نداشتند از ترس مأموران دولت كهجريمه داش
 .گريختند ميشدند و يا به خارج شهر  مي رفتند، به آب انبارها پناه برده و در آنجا پنهان ميها  خانه

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

حضرت امير، ": پيرمرد با اندوه فراوان پاسخ داد  ."ما كه براي نجات بچه هايتان آبله كوب فرستاديم": نگريست و گفت
اكنون ! ناداني و جهل واي بر" : امير فرياد كشيد. "شود ميبكوبم جن زده  گفته بودند كه اگر بچه را آبلهبه من 

 باور كنيد كه ": پيرمرد با التماس گفت. "تومان هم جريمه بدهي 5از دست داده اي بايد  گذشته از اينكه فرزندت را

تومان را  5اين  .گردد ميحكم بر ن ": تومان به او داد و سپس گفت 5امير دست در جيب خود كرد و . "هيچ ندارم
بار ديگر امير نتوانست  اين. او نيز بچه اش مرده بود چند دقيقه بعد بقالي را آوردند كه. "به صندوق دولت بپردازيد

او كه در . شد در اين هنگام ميرزا آقا خان وارد. كرد گريستن حالي زار شروع به تحمل كند، روي صندلي نشست و با
گفتند كه دو كودك شير خوار پاره دوز و  مالزمان امير. كمتر وقتي امير را در حال گريه ديده بود، علت را پرسيد

مرده  سر اميرپ كردم كه ميرزا احمدخان، ميمن تصور ": خان با شگفتي گفت ميرزا آقا. بقالي از بيماري آبله مرده اند
اينگونه براي دوبچه شيرخوار بقال و  آنهم گريستن،": و بعد به امير نزديك شد و گفت "كند ميكه او اين چنين گريه 

به او نگريست، آنچنان كه ميرزا آقاخان از ترس به خود  امير سر برداشت و با خشم. "چقال در شأن شما نيست
را به عهده داريم  اين ملت قعي كه سرپرستيتا مو .خاموش باش": تپاك كرد و گف امير اشك هايش را. لرزيد مي

امير با صداي . "خودشان بر اثر جهل آبله نكوبيده اند ولي": ميرزا آقا خان آهسته گفت. "مسئول مرگشان ما هستيم

 كتابخانهاگر ما در هر روستا و كوچه و خيابان مدرسه بسازيم و  .جهلشان نيز ما هستيم مسئول و … ": رسا گفت

گريم كه چرا  مياين  و از تمام ايرانيها اوالد حقيقي من هستند. كنند ميايجاد كنيم دعانويسها بساطشان را جمع 
 ."اثر نكوبيدن آبله بميرند اين مردم بايد اينقدر جاهل باشند كه در

تشخيص . نيز مرتبط است ميسيستاين مثال، با چند مورد ديگر از قوانين تفكر ! بايد به صاحب اين تفكر، آفرين گفت
 .شود ميارتباط آن به خواننده واگذار 

  

به عنوان مثال در باب . نسبت دادن مشكالت به محيط در تحليل هاي اجتماعي و تاريخي نيز وجود دارد :7نمونه
تأكيد شده  "مدارا و مديريت"و ريشه هاي آن، در كتاب ) نسبت به دوران شكوفايي و تمدن آنها(انحطاط مسلمين 

  :است كه
كساني كه در تعليل اين انحطاط بر . در تحليل انحطاط مسلمين نبايد تقصير را متوجه بيگانگان دانست

بايد  عوامل بيگانه، نظر و تأكيد بيشتري ورزيدند و در پي تبرئه كردن خودي برآمدند و پنداشتند كه نمي
ير و مسئوليت را متوجه دشمنان و بيگانگان و راهزنان عيب را بر دينداري و فهم ديني نهاد و بايد بيشتر تقص

بدون شك اگر بيرونيان تأثير سوئي در اين مجموعه داشته اند . و بدخواهان دانست، تشخيص صائبي نداشتند
و در راهزني خود كامياب افتاده اند به علت آن بوده است كه در درون، زمينه مناسبي براي ضربه زدن آنها 

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

رگيهاي خود را رفو كند و مواضع تواند به خود آيد، پاره اي از پا شود و از اين راه مي دشمنان، قويتر هم مي
دشمنان وقتي نسبت به يك مجموعه طمع . آسيب پذير و آفت بردار خود را بهتر بشناسد و تدارك كند

. افتد كه در آن مجموعه ضعف و ذلتي پديد آمده باشد ورزند و اقدامات سوء شان موثرتر مي بيشتر مي
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يطي و دشمن بيروني، به معناي انكار وجود دشمن بنابراين تأكيد بر نسبت ندادن مشكالت به شرايط مح
به عنوان توضيح، تئوري آرنولد توين بي . نيست بلكه نحوه پاسخ سيستم به رفتار دشمن، مورد تأكيد است

در باب انحطاط تمدنها ) كه از قيلسوفان تاريخ در عصر ماست و عمدتاً از تمدن يونان الگوبرداري نموده است(
اين چالش ها . آيند پديد مي) challenge(ظر توين بي، تمدنها در اثر چالش ها از ن. قابل ذكر است

يعني گاه تمدن در نتيجه زندگي يك اقليت خالق در شرايط سخت . توانند انساني يا طبيعي باشند مي
آيد و گاه در نتيجه كلنجارهاي   و در ضمن مبارزه با طبيعت پديد مي –فقدان آب و گياه و غيره  –طبيعي 

عامل پديدآورنده تمدنها، عامل بقاي آنها هم . آيد  انساني و هجوم و حمله و تهديدهاي بيروني به وجود مي
شود كه  انحطاط از زماني آغاز مي. به بيان ديگر، فقدان دشمن براي يك تمدن امري زيان آور است. هست

بنابراين . بد و آسوده خاطر شودديگر مبارزه اي در كار نباشد و اقليت خالق بر خصم خود پيروزي كامل يا
دارد، او را در  هجوم مهاجمان و همواره در معرض تهديد بيگانگان بودن، تمدن را هوشيار و بيدار نگه مي

دارد كه در برابر  كند و از همه مهمتر حاكمان و رهبران آن تمدن را وا مي مقام چاره جويي آزموده مي
از عوامل مهم انحطاط يك تمدن از نظر توين بي، آن است كه  .هجوم هاي تازه، پاسخ هاي تازه بيابند

آنچه بقاي تمدن را در برابر حمالت مكرر . رهبران يك تمدن به هجوم هاي تازه، پاسخ هاي كهنه بدهند
كند، آن است كه در برابر هجوم ها و مشكالت جديد، توان ارائه پاسخها و واكنشهاي تازه  دشمن تضمين مي

  .باشدو درخور داشته 
 

در قرآن كريم در داستان خلقت آدم آمده است كه پس از خلقت آدم از خاك، خداوند به فرشتگان فرمان  :8 نمونه
همگى اين فرمان را به جان و دل پذيرفتند و براى آدم سجده كردند مگر ابليس كه از . داد براى آدم سجده كنند

. برجسته و موقعيتى كه در صفوف فرشتگان پيدا كرده بود، بيرون كردخداوند او را از آن مقام . كنندگان نبود سجده
  :گفت شيطان به جاي توبه و پذيرش خطاي خود، در بخشي از سخنش خطاب به خداوند

  )16آيه  ،سوره اعراف( »... ، مرا گمراه ساختياكنون كه ... « 

  . يگران انداختشيطان اولين كسي است كه مسئوليت مشكالت خود را به گردن دبنابراين 
پس از رانده شدن شيطان، آدم و همسرش در بهشت ساكن شدند و شيطان آنها را فريب داد تا از ميوه درخت ممنوعه 

پس از تناول ميوه ممنوعه و تبعات آن، هنگامى كه آدم و حوا به نقشه شيطانى ابليس واقف شدند و . تناول كنند
ان گذشته افتادند و نخستين گام را اعتراف به ظلم و ستم بر خويشتن، در نتيجه كار خالف خود را ديدند، به فكر جبر

  :عرضه داشتندپيشگاه خدا قرار دادند و 
 »!و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني، از زيانكاران خواهيم بود! به خويشتن ستم كرديمما ! پروردگارا«
  )23آيه  ،سوره اعراف(

اولين كسي كه مسئوليت اعمال خود را پذيرفت، بنابراين . توبه خالصانه آدم و همسرش در پيشگاه خدا پذيرفته شد
  . آدم بود

  !حال انتخاب با ماست كه آيا مي خواهيم به روش شيطان عمل كنيم يا به روش آدم
  

استفان كاوي، عادت اول را . دانست "هفت عادت مردمان مؤثر"توان معادل عادت اول از  مياين قانون را : 9نمونه
  :دهد ميداند و اين گونه توضيح   مي) Be Proactive( "عامل بودن"
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. مردمان مؤثر، عامل اند. عامل بودن يعني مسئوليت خود را بعهده گرفتن، مالمت نكردن اوضاع و شرايط يا اشخاص
در نتيجه رفتارشان حاصل تصميم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتني بر ارزشهاست، نه ثمره اوضاع 
صه افراد واكنشي اين است كه همواره در حال مالمت 
يك راه مناسب براي تشخيص ميزان عامل بودن خود، اين است كه ببينيم وقت و انرژي خود 

و  ميدرباره سالمت، فرزندان، مشكالت شغلي، وامها، جنگ ات
يابيم كه چه چيزهايي بيرون از  مي

امور دسته اخير را در حلقه كوچكتر كه 
كنيم،  ميرا صرف امور كدام يك از اين دو حلقه 

  
پردازند كه زير نفوذ  مييعني به مسائلي 

طبيعت انرژي آنها مثبت است و موجب 

بر نقاط ضعف ساير مردم، : كنند ميحال آنكه افراد واكنشي، تالش هاي خود را بر حلقه نگراني خويش متمركز 
آميز   هاي مالمتگر و اتهامشيوه تمركزشان به گرايش 

انرژي منفي حاصل از اين نوع تمركز، همراه با 
  . شود مي

 بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنيا خيلي بزرگ است من بايد انگلستان را تغيير دهم؛

ا هم رتوانستم دنيا  ميفهمم كه اگر روز اول خودم را تغيير داده بودم شايد 

  :، در اين زمينه راهگشا باشد

 

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

صه افراد واكنشي اين است كه همواره در حال مالمت صفت مشخ. و شرايط آنها كه واكنشي مبتني بر احساس است
يك راه مناسب براي تشخيص ميزان عامل بودن خود، اين است كه ببينيم وقت و انرژي خود 

درباره سالمت، فرزندان، مشكالت شغلي، وامها، جنگ ات-همه ما نگراني هايي . كنيم  مي
ميبا نگريستن به امور درون حلقه نگراني خود در. داريم

امور دسته اخير را در حلقه كوچكتر كه . توانيم كاري انجام دهيم مياختيارمان قرار دارند و در مورد كدام چيزها 
را صرف امور كدام يك از اين دو حلقه  با توجه به اينكه وقت و انرژي خود. دهيم مي

  .توانيم به ميزان عامل بودن خود پي ببريم

يعني به مسائلي . كنند ميافراد عامل همه تالش هاي خود را بر حلقه نفوذ خويش متمركز 
طبيعت انرژي آنها مثبت است و موجب . كنندتوانند درباره اش كاري ب ميبر اموري كه : مستقيم خودشان قرار دارد

  . شود ميگسترش و افزايش حلقه نفوذشان 
ميحال آنكه افراد واكنشي، تالش هاي خود را بر حلقه نگراني خويش متمركز 

شيوه تمركزشان به گرايش . مشكالت محيط، و اوضاع و شرايطي كه بيرون از اختيار آنهاست
انرژي منفي حاصل از اين نوع تمركز، همراه با . انجامد ميتري   و كاربرد زبان واكنشي و احساس قرباني بودن افزون

ميتوانند به انجام برسانند، سبب كوچكتر شدن حلقه نفوذشان 

 :شده استنوشته  ي انگلستانكليسايك بر سر گور كشيشي در 
 خواستم دنيا را تغيير دهم؛ مي

بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنيا خيلي بزرگ است من بايد انگلستان را تغيير دهم؛
 بعدها انگلستان را هم بزرگ ديدم و تصميم گرفتم شهرم را تغيير دهم؛

  ؛در سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده ام را متحول كنم
فهمم كه اگر روز اول خودم را تغيير داده بودم شايد  مي ،ستانه مرگم

، در اين زمينه راهگشا باشد)كه به جبران خليل جبران منسوب است(شايد دعاي زير 

 

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

و شرايط آنها كه واكنشي مبتني بر احساس است
يك راه مناسب براي تشخيص ميزان عامل بودن خود، اين است كه ببينيم وقت و انرژي خود . كسي يا چيزي هستند
ميرا صرف چه چيزهايي 

داريم - له ديگرهزاران مسئ
اختيارمان قرار دارند و در مورد كدام چيزها 

ميحلقه نفوذ است، قرار 
توانيم به ميزان عامل بودن خود پي ببريم مي

افراد عامل همه تالش هاي خود را بر حلقه نفوذ خويش متمركز 
مستقيم خودشان قرار دارد

گسترش و افزايش حلقه نفوذشان 
حال آنكه افراد واكنشي، تالش هاي خود را بر حلقه نگراني خويش متمركز 

مشكالت محيط، و اوضاع و شرايطي كه بيرون از اختيار آنهاست
و كاربرد زبان واكنشي و احساس قرباني بودن افزون

توانند به انجام برسانند، سبب كوچكتر شدن حلقه نفوذشان  ميغفلت از آنچه 
  

بر سر گور كشيشي در : 10نمونه 
ميبودم  كه كودك

بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنيا خيلي بزرگ است من بايد انگلستان را تغيير دهم؛
بعدها انگلستان را هم بزرگ ديدم و تصميم گرفتم شهرم را تغيير دهم؛

در سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده ام را متحول كنم
ستانه مرگمآاينك كه در 

  .تغيير دهم
  

شايد دعاي زير  :11نمونه 
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  !پروردگارا 
  تغيير دهمتوانم  ميبه من آرامش ده تا بپذيرم آنچه را كه ن

  توانم تغيير دهم  ميدليري ده تا تغيير دهم آنچه را كه 
  بينش ده تا تفاوت اين دو را بدانم

 مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنيا و مردم آن مطابق ميل من رفتار كنند
  

   :جرج برنارد شاو :12نمونه 
كنند محيط را با خود   ميدهند اما انسانهاي غيرمنطقي سعي  ميانسانهاي منطقي خود را با محيط وفق 

  .تالش هاي انسانهاي غيرمنطقي استتمام پيشرفت بشر حاصل . مطابقت دهند
 ---------------------------------  

مردان موفق شرايط را جستجو . من به شرايط معتقد نيستم. اشخاص، هميشه گناه را به گردن شرايط مي اندازند
  . كنند مي كنند و اگر نيابند، آنرا ايجاد مي

 ----------------------------------  
به جاي اين كه ابلهي حقير، خودخواه و . »صرف عمر در راه هدفي عظيم«: شادي حقيقي زندگي اين است

بهتر است وجودمان مضطرب باشيم و از اين كه طبيعت هم خود را وقف خوشبختي ما نمي كند شكايت كنيم، 
بر اين عقيده ام كه حيات من متعلق به جامعه است و تا زماني كه زنده ام از . را بخشي از نيروي طبيعت بدانيم

دلم مي خواهد وقتي مي ميرم، تمام وجودم را به . اين امتياز برخوردارم و هر چه بتوانم براي آن انجام مي دهم
  . طور كامل صرف كرده باشم

 

 بايد به دنبال نقاط حساس و مؤثر گشت .5

آموزد كه بديهي ترين راه حلها در   مياست، زيرا به ما  "علم يأس آور جديد"بسياري معتقدند كه تفكر سيستمي، 
اما اين فقط . كند ميآورد ولي در بلندمدت اوضاع را بدتر  ميبهترين شرايط فقط در كوتاه مدت بهبودي را بوجود 

  .يك طرف قضيه است
دهد كه يك اقدام كوچك اگر بخوبي و با قدرت كافي در محل مناسب  مياين واقعيت را نيز نشان   ميتفكر سيست

علماي سيستم، اين قانون را . تواند پيشرفتي قابل مالحظه و بزرگ در رفتار سيستم خلق كند ميصورت گيرد، 
ن اثر در حل مسائل بايد از آنجايي شروع كرد كه قانون اهرم كاري، بيشتري. نامند مي)  Leverage(  "اهرم كاري"

  .را دارد تا بتوان با حداقل سعي و تالش به پيشرفت و نتيجه اي بزرگ دست يافت
در اين بين آن است كه براي دست اندركاران سيستم، موضع بيشترين اثر اهرم، ناپيداترين مكان  تنها نكته دشوار

باشد و   ميو تظاهرات مشكل ن است و همانگونه كه قبال ذكر گرديد به هيچ عنوان اين موضع الزاما در كنار عوامل
  .كند ميشايد اين همان چيزي است كه زندگي را زيبا . بايد به دنبال آن به دقت كافي گشت

خود، نكته فوق را به عنوان فرمان سوم آورده  "ده فرمان روش سيستمي"در ) Joel Do Rosnay(ژوئل دوروسني 
توان نقاط حساس و  ميو شبيه سازي  ميه و تحليل سيستبا تجزي ".بايد به دنبال نقاط حساس و مؤثر گشت": است

اي را پيدا كرد و با اثر گذاردن روي آنها، كار و سرعت و حركت سيستم را تندتر و يا كندتر  مؤثر هر سيستم پيچيده
  .نمود
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        اتخاذ ديدگاه سيستمي به يك موضوعاتخاذ ديدگاه سيستمي به يك موضوعاتخاذ ديدگاه سيستمي به يك موضوعاتخاذ ديدگاه سيستمي به يك موضوع: : : : تمرينتمرينتمرينتمرين

  :از تجارب شخصي خود، يك موضوع را انتخاب كنيد كه
  )problematic(حل آن مشكل باشد  درك يا •

  براي مدتي طوالني باقي مانده باشد •

  در مقابل اقدام ها مقاوم باشد •

. براي بررسي موضوع از سه ديدگاه وقايع، الگوها و ساختار، استفاده كنيد) 1جدول (ساختار /الگوها/از كاربرگ وقايع
از . بهبود وضعيت انجام دهيد، را در نظر بگيريد اقداماتي كه ممكن است بر اساس هر يك از اين ديدگاه ها براي

آيا ديگران، اين وضعيت را به نحو متفاوتي مي بينند؟ آيا . ديگران نيز بپرسيد كه آنها اين موضوع را چگونه مي بينند
نظر وقايع يا روندهاي ديگري وجود دارد كه در شناسايي جنبه هاي مهم ساختار زيرين مسئله، بايد آنها را نيز در 

  بگيريم؟

  :ساختار مي توانند درك جديدي از اقدامات مورد نياز، فراهم كنند/الگوها/برخي از وضعيت هايي كه پرسش هاي وقايع
  وقتي يكي از زيردستان از شما مي خواهد كه تصميمي اتخاذ كنيد •

 وقتي كه يك مسئله مجدداً بروز كرده است •

  مي كند وقتي كه همكار شما، از تكرار يك وضعيت، شكايت •

  وقتي از شما در مورد يك توصيه، نظرخواهي مي شود •

وقتي با يك توصيه يا نتيجه گيري مخالفيد و مي خواهيد استدالل خود را بيان كنيد يا استدالل شخص  •

 ديگري را درك كنيد
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        ساختارساختارساختارساختار////الگوهاالگوهاالگوهاالگوها////كاربرگ وقايعكاربرگ وقايعكاربرگ وقايعكاربرگ وقايع: : : : 1111جدول جدول جدول جدول 

  شرح موضوع :وقايع .1

  چه اتفاقي افتاد؟ •

 توجه، كدام اند؟برخي از وقايع قابل  •

 
 

  نمودارها را ترسيم كنيد: الگوها .2

  چه اتفاقي مي افتاده است؟ •

تغييرات عملكرد سيستم در طول زمان، چگونه بوده  •

  است؟

 ساير روندهاي مهم كدام اند؟ •

 
  روابط علت و معلولي را شناسايي كنيد: ساختار .3

  سيستم، چه بوده است؟ علت اين تغيير در عملكرد •

  عوامل فيزيكي و ملموس سهيم در بروز اين الگوها كدامند؟ •

شامل باورها، ارزش ها، و مدل هاي (عوامل ناملموس  •

  سهيم در بروز اين الگوها كدامند؟) ذهني
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  سيستم چيزي بيش از مجموع اجزاء آن است: چهارمفصل 
  

  

 

 :سيستم  تعريف راسل ايكاف از
  :است كه سه شرط زير را داشته باشد (element)سيستم مجموعه اي از دو يا چند عنصر

 .سيستم، مؤثر است (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 

  . ن يك كل تحت تاثير قرار دهندرا به عنوا
 .بين عناصر سيستم از نظر رفتاري و نوع تاثير بر كل سيستم، وابستگي متقابل وجود دارد •

يعني نحوه رفتار هر عنصر و نيز نحوه تاثير هر عنصر بر كل سيستم، بستگي به چگونگي رفتار حداقل يك 
  . نحوه رفتار چشم بستگي به نحوه رفتار مغز دارد به عنوان مثال در بدن انسان،. عنصر ديگر از سيستم دارد

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

 .توان تشكيل داد گروه مستقلي از آنها نمي
نتايجي كه از تعريف فوق در . تعريف فوق، يكي از تعاريف عميق و دقيق سيستم است كه درك آن نياز به تعمق دارد

  :مورد سيستم مي توان گرفت

o  تقسيم نمود مستقلهر سيستم، يك كل است كه نمي توان آنرا به اجزاء . 

o به عنوان مثال چشم . هر جزء سيستم، ويژگيهايي دارد كه اگر از سيستم جدا شود، آنها را از دست مي دهد
 . به عنوان جزئي از سيستم بدن انسان، اگر از بدن جدا باشد، نخواهد ديد

o ه به عنوان مثال، انسان ب. هر سيستم، ويژگيهايي دارد كه در هيچ يك از اجزاء، بطور مستقل وجود ندارد
 . عنوان يك سيستم مي تواند بخواند و بنويسد كه هيچ يك از اجزاء بدن، به تنهايي قادر به اين كار نيستند

o وقتي سيستم به اجزاء مستقلي تقسيم شود، برخي از ويژگيهاي ضروري خود را از دست مي دهد . 
o  اگر اجزاء يك موجوديت(entity) موعه مي دهند نه يك با يكديگر تعامل نداشته باشند، تشكيل يك مج

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

 . داد يك مكان كنار يكديگر قرار دهيم، تشكيل خودرو نخواهند
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  سيستم، چيزي بيش از مجموع اجزاء آن است .1

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

  .ين جواب براي اجزاء، بهترين جواب براي سيستم نخواهد بودبهتر
به عنوان مثال، معموالً فرض مي شود بهترين عملكرد سيستم قابل تقليل به بهترين عملكرد اجزاء آن بصورت منفرد 

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

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

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

وظيفه همان مسئوليت  اين. بين اين فعاليتها و محافظت منافع كل سيستم در مقابل منافع سيستمهاي فرعي است
روش متداول و كالسيك در تقسيم بندي تشكيالت سازماني، . است (General Management)مديريت عمومي 

كه هر كدام از اين فعاليتها . ، مالي، پرسنل)و بازاريابي( توليد، فروش : معموالً چهار فعاليت اصلي بوجود مي آورد 
متفاوتي كنترل مي شود كه لزومĤً ) توقعات و محدوديتها ( ابط اجرايي خود يك سيستم فرعي است و هر كدام با ضو

  .با هم هماهنگي ندارد
واحد توليد عالقمند به .  به عنوان مثال فعاليت كنترل موجودي محصول نهايي در يك سازمان را در نظر مي گيريم

ش تمايل به كوچك بودن بچ توليد واحد فرو. است) و قيمت تمام شده  Setupبراي كاهش زمان ( بچ توليد بزرگ 
امور مالي مي خواهد سرمايه مورد نياز براي اداره ). بدليل افزايش تنوع محصول و پاسخگويي به نياز مشتري (دارد 

  .سيستم حداقل شود و لذا عالقه مند به كاهش موجودي انبار است
و تصور مي نمايد كه مي توان از آنها براي  تئوري كالسيك تشكيالت، اين تضادها را به منظور كنترل مفيد مي داند

ولي متأسفانه هرگز اين تضادها به عنوان عامل كنترل مؤثر نبوده و فقط به . سالم كردن تشكيالت استفاده كرد
  .صورت عامل ترمز كننده بكار رفته است

اين فرد راه حل سيستم فرعي  در عمل معموالً يكي از مديران از ديگران قويتر است يا به عللي به مديرعامل نزديك و
در اين صورت، سودي كه از اين طريق بدست مي آيد، بيش از اندازه با ضرري كه . خود را به بقيه تحميل مي كند

در اكثر مواقع مدير عامل از بين يكي از سه مدير توليد، فروش و . قسمتهاي ديگر بايد تحمل كنند، از بين مي رود
د تجربه و اطالعات الزم درباره كل سيستم است و مديريت عمومي را از نظر گاه رشته مالي انتخاب مي گردد و فاق

مديران بايد تعامل اجزاي سازمان  .خاص خود مي نگرد و ناخودآگاه به صورت مدير يك سيستم فرعي عمل مي كند
  .را مديريت كنند نه كار آنها را

  

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

شده و هماهنگ با هم بطور مؤثر و كارا عمل  Fitديگر، اجزاء سيستم را بايد بگونه اي طراحي كرد كه با يكديگر 
  .كنند
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براي هر يك از اجزاء مورد نياز ماشين، ) انواع مدلها و مارك ها ( اگر از بين خودروهاي سواري موجود  : 1مثال 
بهترين آن جزء در بين كل ماشين ها را انتخاب و سپس اين بهترين ها را مونتاژ كنيم، آيا ماشيني كه بدست 

زيرا . اتومبيل كه بتواند حركت كند، هم نمي رسيم حتي به يك! آيد، بهترين ماشين ممكن است ؟ البته خير  مي
عملكرد يك سيستم بيشتر . نمي شوند و حتي اگر فيت شوند، با هم خوب كار نمي كنند Fitاجزاء انتخابي با هم 

  ).از يكديگر ( بستگي به چگونگي تعامل بين اجزاء آن دارد تا به چگونگي عملكرد مستقل آنها 

بر اين است كه از بين تيم هاي موجود، براي هر پست بازي، ستاره ها را انتخاب و يك تيم در فوتبال، رسم  : 2مثال 
اينگونه تيم ها  به ندرت، بهترين . فوتبال كه همة اعضاي آن ستاره هستند، تشكيل و به آن تيم منتخب مي گويند

، تعامل بين اجزاء سيستم بدرستي به عبارت ديگر. زيرا اعضاي تيم با يكديگر هماهنگ نيستند(تيم موجود مي شوند 
  ).انجام نمي گيرد

با هم تمرين و بازي كنند، بهترين تيم )  مثال يك سال( البته ممكن است كسي بگويد اگر اعضاي اين تيمها مدتي  

اما اگر آنها بهترين تيم شوند، خيلي غير محتمل است كه همة اعضاي ! اين درست است . موجود خواهند شد

 .جديد ستاره ها باشندآن جزو تيم 
  

  اشاره به لزوم هماهنگي اجزاء سيستم در فرهنگ عامه: 3مثال 
پسربچه در حال فخرفروشي به يكديگر سه تا  :يك طنز عاميانه كه تأثير عدم هماهنگي اجزاء سيستم را بيان مي كند

باباي من : ويدگ ؟ ميه استكاره بابات چ مگه: دپرسن مي ردوتاي ديگ. هترين آدم مملكت باباي من مهم: ويدگ اولي مي. بودند

ي تو بدون باباي بابا! برو بابا: ويدگ دومي مي. هكن ءباباي من امضابايد اول ، ار ودد گذاشته شههر قانوني كه بخوا. هجمهور رئيس

تا . ..ندة مجلسهباباي من نماي: ويدگ مي دومي؟ ه استكاره مگه بابات چ: ويدگ اولي مي! من هيچ كاري نمي تواند انجام دهد

  . وندش ي باباي تو تصويب نميها ي نده، قانونأباباي من ر

باباي : پاسخ مي دهد؟ تسه اكاره مگه بابات چ: دپرسن اون دو تا مي! نيستن هيچيباباهاي شما جلوي باباي من : ويدگ سومي مي

 . را زير پا مي گذارد نباباهاي هردوتو، قانون دگير مي هزار توماندو ، مي ايستدجلوي خيابون  ؛است من سرباز صفر

  

  : تجزيه زندگي: 4مثال 

 الهام شايد پرهزينه ترين تجزيه اي كه فرهنگ ما تحمل كرده است، تفكيك خود زندگي به كار، بازي، يادگيري و
)inspiration( ابعاددر هر زمان فقط به يكي از اين ايجاد مؤسساتي كه با  را ين جنبه هاي زندگيا. است 

شوند  طراحي ميكسب و كارها . از يكديگر جدا كرده ايمو سه تاي ديگر را تا حد ممكن كنار مي گذارد، پردازد  مي
كلوب ها، سالن هاي نمايش و استاديوم هاي ورزشي طراحي مي شوند . الهامنه براي بازي، يادگيري يا  ،براي كار

. الهاممدارس طراحي مي شوند براي يادگيري، نه براي كار، بازي، يا . الهامبراي بازي، نه براي كار، يادگيري يا 
اما يكي از مهمترين دستاوردهاي تفكر . نه براي كار، بازي، يا يادگيريالهام ها و كليساها طراحي مي شوند براي  موزه

انجام آنها با يكديگر بستگي به ميزان از اين چهار مقوله،  كدامكته است كه اثربخشي انجام هر ندرك اين سيستمي، 
، و نيز الهامبين كار، بازي، يادگيري و ) distinctions(فقط به ميزاني كه بتوانيم تمايز . ه، داردو به صورت يكپارچ

خود استاندارد و كيفيت زندگي  در بهبود پيوستهآنها را پاك كنيم، به همان ميزان  فراهم كنندهبين مؤسسات تمايز 
   .، آن را مديريت نمايدل بين اينها، تعاملي است كه مديريت بايد به گونه اي اثربخشتعام .موفق خواهيم بود
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به عنوان نمونه مي توان اديسون را مثال زد . نموده اند ادغامافراد موفق غالباً كساني هستند كه اين ابعاد را با يكديگر 
در . ساعت از شبانه روز را در آزمايشگاه خود صرف مي كرد 16گفته مي شود گاهي . است شهرهكه به سخت كوشي 

ساعت تفريح  16ساعت در حال كار نيستم بلكه  16كه آيا خسته نمي شود، گفته است كه من  برابر اين سؤال
باشيد يا به آنچه كه توصيه مي كنند به كاري مشغول شويد كه به آن عالقه داشته است كه به همين دليل  .كنم مي

 . اكنون مشغوليد، عالقه مند شويد
براي مثال . بسياري از كساني كه در دنياي كسب و كار موفق شده اند، درس و مدرسه را زودهنگام ترك كرده اند

بيل گيتس توان افرادي همچون اديسون بنيانگذار جنرال الكتريك، هنري فورد بنيانگذار خودروسازي فورد،  مي
. ، مايكل دل بنيانگذار شركت دل، و استيو جابز بنيانگذار اپل را نام بردCNNبنيانگذار ميكروسافت، تد ترنر بنيانگذار 

درس هاي  بلكهآموختند  چنان كردند كه نه تنها خودشانرها كردند اما  تحصيالت رسمي را نيمه تماماينها 
   .ندآموختني بسياري نيز براي ديگران فراهم كرد

به شكست به چشم درس آموزي  ،افراد موفق. يكي از نتايج منفي تفكيك كار و يادگيري، ترس از شكست است
آنها مي دانند كه همه چيزهاي مهم را در مدرسه و . نگرند و مي دانند كه شكست، بخشي از فرايند پيروزي است مي

با اقدام نمودن، اشتباه كردن، اصالح . و اشتباه كردن، يكي از راههاي آموختن است كالس به انسان نمي آموزند
، از ترس اشتباه تحصيل كردهاز طرف ديگر، ميليون ها نفر افراد . خرابيها و از آن پند گرفتن، بيشتر مي آموزيم

را با اشتباه كردن، زمين فراموش كرده اند كه دوچرخه سواري  گويي. شده اند فلجكردن، در جاي خود ميخكوب و 
   .دن و دوباره سوار شدن مي آموزندخور

مي آموزند كه نبايد  كاركنان آنهابه همين خاطر . شكست بهاي سنگيني داردنيز در بسياري از سازمان ها متأسفانه 
حكايتي از شركت . طي مي كنندو اين يكي از نشانه هاي سازمان هايي است كه دوران پيري خود را  ريسك كنند

IBM  يكي از كاركنان اين شركت مرتكب اشتباهي شد كه ده ميليون دالر به : قابل توجه استدر اين زمينهIBM 

حتماً : مدير به وي گفت. دهداستعفا  مي خواهدرفت و گفت كه شركت فرد خاطي به دفتر مدير . خسارت وارد كرد
  !بابت آموزش شما هزينه كرديمما همين االن ده ميليون دالر ! شوخي مي كنيد
را ذكر نمود كه تمام حركات و سكنات  اولياي خدامي توان از تركيب ابعاد مختلف زندگي،  اي ديگربه عنوان نمونه 

  :بوده اند كه مضمون آن چنين است انعامسوره  162و مصداقي از آيه  رنگ خدايي داشته،آنها 
براى او زنده ام،  .همه براى پروردگار جهانيان است ،حيات مننماز من و تمام عبادات من و حتى مرگ و « 

تمام هدف من و تمام عشق من و تمام هستى من  .به خاطر او مى ميرم و در راه او هر چه دارم فدا مى كنم
  » .او است

 

  تفكر تركيبي:  5مثال 

يعني با درك . بفهمد چگونه كار مي كندوقتي شيئي ناشناخته اي به بچه بدهيد، اجزاء آن را از هم جدا مي كند تا 
  .اينكه اجزاء چگونه كار مي كنند، سعي مي كند دركي از كل بدست آورد

  :مرحله اي است 3روش فوق،  يك فرآيند 
  .چيزي كه بايد شناخته شود، تجزيه مي گردد )1
 .تالش مي گردد رفتار اجزاء جدا شده از يكديگر، درك شود )2
 .زاء، جهت درك كل، مونتاژ گرددتالش مي شود درك مربوط به اج )3
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اين دوران، دانشمندان جزء  در. گويند تحليلپس از رنسانس، روش فوق، روش غالب و فراگير علمي شد و به آن 
تالش جهت "را با  "تحليل يك مسئله"اين روش چنان غالب شد كه ما امروزه .  كوچكي را انتخاب و دقيق مي شوند

  . اگر از اكثر ما روشي جايگزين براي روش تحليل بخواهند، در مي مانيم. برابر مي گيريم "حل يك مسئله
سؤال اين است كه اجزاء . آن را بصورت فيزيكي يا مفهومي تجزيه كنيم طبق روش تحليل، براي درك يك چيز، بايد

  .اجزاء را نيز تجزيه كنيد: را چگونه بفهميم ؟ جواب 
  آيا اين فرآيند انتهايي دارد ؟: سؤال بعدي كه مطرح مي شود  

جزاء نهايي را ا. براي كسي كه معتقد باشد درك كامل جهان امكان پذير است، جواب سؤال فوق مثبت خواهد بود

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

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

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

كدانان تالش كردند درك خود فيزي. اعتقاد بر اين بود كه اتمها دو ويژگي دروني بنام ماده و انرژي دارند
  .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 : در زيست شناسي  •

. ل بين اجزاء آن بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنهاطبق تفكر سيستمي، ويژگيهاي مهم يك سيستم از تعام
بنابراين سيستم، يك كل است . بنابراين وقتي سيستم را تجزيه مي كنيم، ويژگيهاي مهم خود را از دست مي دهد

در عصر ماشين، وقتي چيزي بخوبي كار نمي كرد، رفتار اجزاء آن بررسي مي شد تا . كه با تحليل قابل درك نيست
  . ه ايجاد بهبودي پيدا شودرا

) Synthesis(تركيب . با توجه به نكته فوق، روشي غير از تحليل براي درك رفتار و ويژگيهاي سيستم ضروري است
در واقع، تحليل و تركيب، مكمل هم . نقص فوق را جبران نموده و براي تفكر سيستمي، يك موضوع كليدي است

  . هستند

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

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

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

  .سيستم كلي توضيح دهيد
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در تفكر تحليلي، چيزي كه مي خواهيم . شود كه تركيب قبل از تحليل انجام گيرد در تفكر سيستمي، توصيه مي
ولي در تركيب، چيزي كه مي خواهيم بررسي كنيم، بعنوان يك جزء از . بررسي كنيم، بعنوان يك كل تجزيه مي شود

  .ا گسترش مي دهداولي، حوزه مورد توجه محقق را تقليل و دومي آنر. كلي كه آنرا دربرگرفته، بررسي مي گردد
مثالً از دانشگاه . به عنوان مثال، تفكر تحليلي براي تشريح دانشگاه شروع به تجزيه آن و رسيدن به عناصرش مي كند

سپس عناصر را تعريف و آنها را . مي رسد... به دانشكده، به دپارتمان، به دانشجو، هيئت علمي و موضوعات درسي و
  .نشكده و دانشگاه تركيب مي كندجهت رسيدن به تعريف دپارتمان، دا

تعيين مي . تحليل روي ساختار موضوع متمركز مي شود. براي مواجه با واقعيتها، هم تركيب و هم تحليل الزم است
ايجاد  (knowledge)بنابراين تحليل، دانش. تركيب بركاركرد متمركز مي شود. كند سيستمها چگونه كار مي كنند

درك از كل به جزء جريان دارد و دانش از جزء به (را افزايش مي دهد   (understanding)مي كند و تركيب، درك
در تفكر سيستمي اعتقاد براين است . تحليل به درون چيزها مي نگرد ولي تركيب از بيرون به آنها نگاه مي كند).  كل

  . كه با بسط سيستم مورد بررسي، درك ما از آن افزايش مي يابد
ولي تفكر سيستمي، عالوه برآن، به تعامل سيستم با . امل بين اجزاء درون سيستم توجه مي شددر عصر ماشين، به تع

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

. ا با توجه به اجزاء تشكيل دهنده آن شناسايي نموده و تعريف مي كننددر نگرش تحليلي، معموالً سيستم ر 
اتومبيل وسيله اي است كه  "بعنوان مثال اگر از يك فرد عادي بپرسيد اتومبيل چيست ؟ جواب مي شنويد 

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. تعريف او به هم مي ريزداساس 

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

اتومبيل وسيله نقليه ايست براي انتقال تعداد معيني مسافر : بق ديدگاه فوق، تعريف اتومبيل چنين خواهد بود ط
ابتدا يك كل كه اتومبيل جزئي از آن است . ( از يك نقطه به نقطه اي ديگر با توجه به زمان و هزينه تعيين شده

  . )مد نظر قرار مي گيرد
 :اشاره اي عميق به فلسفه اصلي سيستم ها دارد ) نا آنرا بصورت نظم درآوردهكه موال( "فيل و كوران  "داستان 

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

  ي ميانشان درگرفتمتفاوتي درباره اين موجود جديد پيدا كردند و بحث جالب
 .....  

در اشاره اي به  (Churchman)بحث درباره سرنوشت كوران در بسياري از كتب منطق نيز آمده است ولي چرچمن 
داستان فوق، نكته مهم و قابل توجه را سرنوشت كوران نمي بيند بلكه توجه او به رل جالبي است كه گوينده داستان 

توانايي ديدن كل در مقابل . "ن ديدن فيل و نظاره به رفتار احمقانه كورانتوا"يعني . براي خود قائل شده است
كسانيكه فقط جزئي از اين كل را مي بينند، مي تواند موقعيت جالبي باشد و اين امتياز و كوشش براي ديدن كل، 

  . اصل ادعايي است كه رويكرد سيستمي در برخورد با مسائل براي خود قائل است
ه اين معنا نيست كه اين نگرش مي تواند تمامي مسائل سازمان را حل كند و براي اداره و رهبري البته كل نگري ب

بسياري از مسائل مبتال به سازمان را بايد با تجزيه و تحليل عمليات اصلي مربوط به آن . سازمان كفايت مي كند
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در اين . د دارد كه نياز به كل نگري دارداما حوزه ديگري از مسائل وجو. مسئله و تعامل بين عمليات مشابه حل نمود
عاملي كه . حوزه است كه بايد كليه نيروهاي عمل كننده بر سيستم را در نظر گرفت و پويايي آنها را مدنظر قرار داد

معموال در سازمانها، قسمت . غالباً باعث دشواري كل نگري در يك سازمان مي شود، طراحي ساختارهاي آن است
بديهي است در چنين . رزهاي كامال مشخص و وظايف معين در كنار يكديگر قرار مي گيرندهاي مختلف با م

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

دقيقا به همين دليل است كه، شخصي از . روابط اصلي بين پديده ها را دريابيمتوانيم از باال به آنها نگاه كنيم و  نمي
  .بيرون مي تواند اين روابط را تشخيص دهد

اما رويكرد . مشكالت نيز به اجزاي خود تقسيم مي شدند. رويكرد تحليلي در برخورد با مشكالت نيز به كار رفته است
  .نظر گرفتن سيستم حاوي آن است تركيبي مستلزم نگاه گسترده تر به مشكل و در
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  انطباق الگو با واقعيت سيستم: پنجمفصل 

  

 

كه براي تبيين و تشريح و فهم رفتار يك سيستم به كار گرفته شود، بستگي به آن دارد ) يا مدلي(اثربخشي هر الگويي
 . با واقعيت آن سيستم انطباق دارد) يا مدل(كه تا چه حد آن الگو 

بر اساس هدفمند بودن سيستم و اجزاء . گردد ميبراي توضيح اين قانون، ابتدا يك تقسيم بندي از سيستم ها ارائه 
 :تشكيل دهنده آن، سيستمها را به صورت زير تقسيم مي كنند

  سيستم هاي جبري .1
سيستمهايي هستند كه . سيستم هايي كه نه خودشان به عنوان يك كل و نه اجزايشان از خود هدفي ندارند

مثال اتومبيل، بادبزن برقي و ساعت . ماشينها نمونه كامل اين گونه سيستم ها هستند. رفتارشان جبري است
خود هدف و مقصودي  اگر چه سيستم هاي جبري از. نمونه هايي از سيستم هاي جبري محسوب مي شوند

ندارند اما غالباً در خدمت اهداف يك و يا چند وجود خارج از خودشان مثال سازندگان، كنترل كنندگان و يا 
 . استفاده كنندگانشان هستند

 سيستم هاي جاندار .2

آشناترين مثال براي اين دسته از . سيستم هاي جاندار از خود هدف دارند اما اجزاي آنها چنين نيستند
 . ها، حيوانات و از جمله انسان هستند تمسيس

تعريف مي شود كه كه خودتجديدشوندگي عبارت است از  "خودتجديدشوندگي"امروزه حيات با مفهوم 
نگاهداشت واحدها و كليت، در حالي كه اجزاء پيوسته و يا به صورت ادواري از هم جدا شوند، بازسازي شوند، به 

  . وجود آيند و نابود شوند، توليد شوند و به مصرف رسند
  سيستم هاي اجتماعي .3

سيستم هاي اجتماعي از قبيل شركت ها، دانشگاهها و انجمن ها اهدافي براي خود دارند و دربردارنده اجزايي 
 . هستند كه آنها نيز براي خود اهدافي را دارا هستند

 سيستم هاي زيست محيطي .4

اي خود از اين گونه سيستم ها بر خالف سيستم هاي اجتماعي از خود هدفي ندارند، در عين حال به اهداف اجز
 . جمله ارگانيسم ها و سيستم هاي اجتماعي خدمت مي كنند
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يك  مثالً. سيستم هاي پيچيده تر را با ضوابط سيستم هاي ساده تر بررسي و مطالعه كرده اند در طول تاريخ معموالً
ارگانيسم ها  زماني سعي مي كردند جانداران را به صورت مكانيكي بررسي نمايند اما مشخص شد كه جنبه هاي اصلي

  . در تلقي مكانيستي از آنها منظور نشده است
در جامعه شناسي  مثالً. نگرش مكانيكي و هم با نگرش ارگانيسمي بررسي كرده اند با سيستم هاي اجتماعي را هم

مي گفتند فرد در نظام اجتماعي مانند نقطه مكانيكي است و محيط  مثالً. مطرح شد "فيزيك اجتماعي"مفهوم 
مثال ديگر . بنابراين مي توان فرمول هاي مكانيكي را در پديده هاي اجتماعي بكار برد. عي او مثل ميدان نيرواجتما

مقدار جاذبه بين دو جسم، نسبت مستقيم : اين كه فرد به عنوان ملكول و گروه اجتماعي او به عنوان جسم تلقي شد
 . ن آنهادارد با جرم هاي آنها و نسبت عكس دارد با مربع فاصله بي

يك شركت را ماشيني مي دانستند كه صاحبش بوجود آورده تا در . در سازمانها نيز وضعيت مشابهي وجود داشت
اجزاي انساني شركت، به . مالكان كنترلي نامحدود نسبت به آنچه كه ايجاد كرده بودند، داشتند. خدمت اهداف او باشد

كارگر . تنها تكليف كارفرما در برابر كارگر، پرداخت دستمزد بود .مثابه اجزاي قابل تعويض ماشين ها تلقي مي شدند
ماشيني است كه اگر يك سكه در آن بيندازي يك واحد كار دريافت مي كني و اگر دو سكه بيندازي، دو واحد كار 

  . دريافت خواهي كرد
. ن ديگر اثربخشي سابق را نداشتوقتي اندازه و پيچيدگي سازمانها افزايش پيدا كرد، اداره كردن آنها به مثابه ماشي

  .نامتمركز كردن كنترل ضرورت پيدا كرد و اين امر با مفهوم مكانيستي سازمان، سازگار نبود
به عنوان مثالي از عدم اثربخشي الگوهاي مكانيكي، مسئله شكايت اهالي يك مجتمع تجاري از كندي آسانسورهاي 

  :مجتمع مطرح مي شود 
آنها در بررسي ها متوجه . تمع، يك شركت مشاوره در زمينه آسانسور دعوت شدبه دنبال شكايت اهالي مج

شدند كه زمان انتظار براي آسانسور زياد است و لذا امكان اضافه كردن آسانسور، تعويض آسانسورها و 
 استفاده از كنترل كامپيوتري جهت استفاده بهتر از آسانسورها را بررسي و به اين نتيجه رسيدند كه عملي

  . نيست و گفتند مسئله راه حل ندارد
. يك روانشناس پيشنهاد نمود كه مسئله در اصل كندي آسانسور نيست بلكه رنج انتظار براي آسانسور است

او پيشنهاد كرد كه در . بنابراين مي توان كاري كرد كه كساني كه منتظر آسانسور هستند، سرگرم شوند
بدون جلب (افراد بتوانند هم سر و وضع خودشان را ببينند و هم  سالن انتظار آسانسور، آينه نصب شود تا

  . آينه ها كار گذاشته شد و شكايت ها قطع گرديد. ديگران را نظاره نمايند) توجه 
مثال مي گفتند سازمان يك موجود زيست شناختي با مغز واحد . نگرش ارگانيسمي به سازمانها نيز تجربه شده است

  : تقسيم مي شد  سازمان به دو بخش. است
  )  جانشين مغز(مديريت  -1
  )جانشين تن(واحد عمليات  -2

واحد عمليات محدود و مقيد بود به ارائه واكنش هاي از پيش تعيين شده نسبت به دستوراتي كه از مديريت واصل 
  . شد مي

كنترل متمركز و و ديگر . كم كم اثر بخشي كاربرد الگوهاي ارگانيسمي در سيستم هاي اجتماعي زير سوال رفت
آرام آرام چنين شد كه اگر كارگران آزادي عمل داشتند، .برخورد با كاركنان همچون اجزايي بدون شعور، مناسب نبود

  :بنابراين كاركردهاي مديريت تغيير يافته و چنين شد. مي توانستند وظايف خود را بهتر انجام دهند
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  جهت انجام هرچه بهتر كارتوانمند سازي و انگيزه مند سازي كاركنان در  .1
 . توسعه كاركنان، بنحوي كه بتوانند در آينده عملكردي بهتر از امروز داشته باشند .2
 . مديريت بر كنش هاي متقابل آنان و نه بر كنش هاي فرديشان .3
 .مديريت بر كنش هاي متقابل واحد تحت مديريت با ساير واحدهاي سازماني .4
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  حلقه عّليت هاينمودار: ششمفصل 

  
 

 ) Causal Loop Diagram(  علّيتنمودار حلقه 

 يت،نمودار حلقه عّل .ترجمه نموده اند زني "نمودار عّلي حلقوي"و  "لت و معلولنمودار ع"اين نمودارها را به عنوان 

طوالني  يمدت ،يتنمودارهاي حلقه عّل. سيستم ها استدر بازخورد يكي از ابزارهاي مهم براي نشان دادن ساختار 

 آنهااستفاده از . يابند ميت بيشتري روند و در كسب و كارها نيز عمومي مياست كه در كارهاي آكادميك بكار 

  :براي موارد زير مناسب است

 مورد علل پويايي موجود در سيستمبدست آوردن فرضيه هايي در  �

 استخراج مدلهاي ذهني افراد و تيمها �

  كنيد عامل مشكل هستند ميكه فكر  ميهاي مهدتبادل اطالعات بازخور �

شامل متغيرهايي است كه با كمان به هم مرتبط شده اند و تأثيرات عّلي بين متغيرها را  يت،نمودار حلقه عّليك  

  )به عنوان مثال شكل زير را ببينيد(گردند  ميم نيز روي نمودار مشخص مهبازخورد حلقه هاي . دهد مينشان 

 
  1شكل 

  

  .نمايش داده شده اند ،علّيتنمادهاي مورد استفاده در نمودار حلقه  ،در شكل زير

تولدها جمعيت
مرگ و ميرها

نسبت رشدمتوسط طول عمر

+

+

+

- -
+
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  2شكل 

  

با هم  ،شوند مينمايش داده ) 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. شوند ميمرتبط 

fractional birth rate (،  يك قطبيت  ،به هر پيوند  علت و معلولي .گردد ميتعيين )polarity  ( به صورت

تغيير  مستقلمتغير كه  ميرا هنگاوابسته  چگونگي تغيير متغيريابد تا  ميتخصيص ) - (يا منفي (+) مثبت 

گردند كه نشان  ميمشخص )  loop identifier( حلقه هاي مهم با يك شناسه حلقه . نشان دهد ،كند مي

توجه داشته باشيد كه  ). balancing( است يا تعادلي )  reinforcing( تقويتي بازخورد  ،دهد آيا حلقه مي

مثبت مربوط به بازخورد  ،در مثال ارائه شده. كند ميچرخش  ،هم جهت با حلقه متناظر با آن ،شناسه حلقه

  . در جهت حركت عقربه هاي ساعت است و لذا شناسه حلقه نيز در اين جهت قرار دارد ،جمعيت و نرخ تولد

شود كه در  ميمعلول نيز بيشتر از آن چيزي  ،افزايش يابد ،اگر علت ،بدين معني است كه ،وجود پيوند مثبت

 ،شود كه در غير اين صورت ميمعلول نيز كمتر از آن چيزي  ،كاهش يابد ،بود و اگر علت مي ،غير اين صورت

بر حسب تعداد افراد در هر (به معني افزايش نرخ تولد  ،يك افزايش در كسر نرخ تولد ،در مثال قبل. بود مي

  . بود  مي ،ي است كه در غير اين صورتن چيزآبه بيش از ) سال

شود كه در غير اين  ميمعلول كمتر از آن چيزي  ،افزايش يابد ،بدين معني است كه اگر علت ،وجود پيوند منفي

در . بود ميشود كه در غير اين صورت  ميمعلول بيش از آن چيزي  ،كاهش يابد ،بود و اگر علت مي ،صورت

به ) بر حسب تعداد افراد در هر سال(به معني كاهش نرخ مرگ و مير  ،افزايش متوسط طول عمر افراد ،مثال قبل

  .است ،بود ميآنچه كمتر از 

يعني آنها . كنند نه رفتار متغيرها را ميساختار سيستم را تشريح )  link polarities( قطبيت پيوندها 

كنند واقعاً چه اتفاقي   ميآنها مشخص ن. تغييري بوجود آيد اگر ،افتد ميكنند كه چه اتفاقي  ميمشخص 

گويد چه   ميبه شما ن علّيتنمودار  ،كسر نرخ تولد ممكن است افزايش يابد و ممكن است كاهش يابد. افتد مي

  . تغيير نمايد ،افتد اگر متغير ميقي فاگويد چه ات ميبلكه به شما . اتفاقي خواهد افتاد

. توجه نماييد ،در تعريف قطبيت پيوند "بود مي ،از آن چيزي كه در غير اين صورت) كمتر(بيشتر "به عبارت 

 ،اول اينكه. دو دليل وجود دارد. يابد ميواقعاً افزايش  ،لزوما بدين معني نيست كه معلول ،افزايش در متغير علت
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شما  ،واقعا چه اتفاقي خواهد افتادبراي اينكه تعيين كنيد . دارد)  input( يك متغير معموال بيش از يك ورودي 

كسر نرخ تولد و اندازه نرخ تولد بستگي به  ،در مثال جمعيت. كنند ميبايد بدانيد كه همه وروديها چگونه تغيير 

توانيد بگوييد كه آيا يك  ميشما ن). صلضرب كسر نرخ تولد و جمعيت استيعني نرخ تولد برابر حا( جمعيت دارد 

 ايآگردد؛ شما همچنين نياز داريد كه بدانيد كه  ميواقعا موجب افزايش نرخ تولد  ،لدافزايش در كسر نرخ تو

ممكن است موجب  ،اگر كاهش جمعيت به اندازه كافي بزرگ باشد. جمعيت در حال افزايش يا كاهش است

فرض  ،كنيد ميوقتي قطبيت يك پيوند را بررسي . 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 (كنند ميروي يكديگر عمل  ،همه متغيرها به طور همزمان ،كنيد ميرفتار واقعي يك سيستم را تعيين 

تا رفتار سيستم را رديابي نمود و تعيين كرد و معموال شبيه سازي كامپيوتري الزم است  )ثابت نيستند ،شرايط

  .شوند مي)  dominant( غالب  ،كدام حلقه ها

جمع شدن منابع در ) ( flows( و جريانها )  stocks(  انباره هابين  ،علّيتنمودارهاي حلقه اينكه  ،و مهمتر ،دوم

 انبارهيك  ،جمعيت ،در مثال قبل. شوند ميتمايز قائل ن) دهند مينرخ هايي كه آن منابع را تغيير  و يك سيستم

دهد اما  ميجمعيت را افزايش  ،افزايش در نرخ تولد) كند مينرخ تولد منهاي نرخ مرگ و مير را تجميع (است 

توانند  ميتوانند جمعيت را افزايش دهند و هرگز ن ميتولدها فقط . دهد ميجمعيت را كاهش ن ،كاهش نرخ تولد

. گردد  ميبه جمعيت اضافه  ،بدين معني است كه نرخ تولد ،مثبت بين تولدها و جمعيتپيوند . آنرا كاهش دهند

بود و با كاهش  ميشود كه در غير اين صورت  ميبيش از آن چيزي  ،جمعيت ،با افزايش در نرخ تولد ،بنابراين

  . بود ميشود كه در غير اين صورت  ميكمتر از آن چيزي  ،جمعيت ،نرخ تولد

 
  )بازخورد منفي(ن يك ليوان آب پر نمود: مثال

بر اساس اختالف بين سطح . خواهيم يك ليوان را از طريق شير آب، تا سطح معيني پر كنيم ميفرض كنيد 

جريان آب موجب تغيير . كنيم ميمطلوب آب و سطح آب موجود در ليوان، ميزان باز بودن شير آب را تنظيم 

 .آب ليوان به ميزان مطلوب، ادامه داردسطح آب ليوان شده و اين حلقه تا رسيدن سطح 

  
 3شكل 
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  3شكل 

 
  

 )Reinforcing Feedback(تقويتي  بازخورد

هرگاه با وضعيتي مواجه هستيد كه چيزي در حال رشد است، . تقويتي، موتور رشد هستند بازخوردفرايند هاي 

تواند سقوطي شتابان را ايجاد كند؛ الگويي از نزول كه  ميتقويتي همچنين  بازخورد. تقويتي در كار است بازخورد

شوند؛ به عنوان  ميكنند و به نزول هايي بزرگتر و بزرگتر تبديل  ميدر آن، نزول هاي كوچك يكديگر را تقويت 

  .توان سقوط موجودي هاي يك بانك را در وضعيت بيم و هراس مالي نام برد مينمونه 

توانند  ميتقويتي قرار داريد، ممكن است درك نكنيد كه چگونه اقدامات كوچك  بازخورداگر درون يك سيستم 

سيستم، قادر خواهيد بود  "ديدن"با . بوجود آورند) در جهت بهبود يا بدتر شدن(در هم ادغام شوند و نتايج بزرگي

 . بر چگونگي عملكرد آن تأثير بگذاريد

  )Pygmalion Effect(اثر پيگماليون 

و سپس اثر پيگماليون ناميده  1"برآورپيشگويي خود"ابتدا كند، پديده اي است كه  ميحلقه تقويتي عمل جاهايي كه يكي از 

  .شد

موجب تحقق ) به دليل ارتباط بين باور و رفتار(يك پيشگويي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم "برآورپيشگويي خود"

ابداع شد و آنرا چنين ) Robert Merton( به نام رابرت مرتن اين اصطالح توسط يك جامعه شناس. شود ميخودش 

  :نمودتعريف 

شود و اين  ميدر ابتدا يك تعريف نادرست از وضعيت است كه رفتار جديدي را سبب  "برآورپيشگويي خود"

يي پيشگو"اين اعتبار ظاهري ). دهند  ميو آنرا صحيح جلوه (بخشند ميرفتارها، درك اشتباه آغازين را واقعيت 

كند تا ثابت  ميپيشگو بر رويدادهاي بعدي استشهاد . ، موجب پابرجا ماندن آن عقيده نادرست خواهد بود"برآورخود

  . گفته است ميكند كه از همان ابتدا درست 

شود و  مي، با اين كه واقعاً نادرست است، به عنوان حقيقت تلقي )يك باور قوي يا يك فريب(به عبارت ديگر، يك پيشگويي

ممكن است به خاطر ترس يا اشتباه مردم، به اندازه اي بر آنها تأثير بگذارد كه سرانجام عكس العمل هاي آنها موجب شود 

  .باوري كه زماني نادرست بود، به حقيقت مبدل گردد

مالً به عنوان مثال وقتي ركسانا به غلط معتقد است كه ازدواجش با شكست مواجه خواهد شد، ترس او از اين شكست، ع

  . گردد ميمنجر به شكست ازدواج او 

                                                 
1 Self - Fulfilling Prophecy 
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نمونه ديگر، طرح شايعه اي نادرست در مورد ناتواني يك بانك در پرداخت ديون خود است كه با هجوم مشتريان به بانك 

  . براي دريافت سپرده خود، عمالً محقق شد

كه سريال تلويزيوني آن نيز بارها (طان و شباندر افسانه سل: در ادبيات جهان نيز نمونه هاي فراواني از مفهوم فوق وجود دارد

. گويد كه در فالن روز، مورد حمله افرادي قرار گرفته و كشته خواهد شد  مييك پيشگو به سلطان ) نمايش داده شده است

و خودش  نشاند تا شبان در روز واقعه به جاي او كشته شود  ميسلطان براي فرار از اين واقعه، شباني را يافته و بر جاي خود 

به همان (زند كه منجر به كشته شدن سلطان  مياما اين جابجايي، اتفاقاتي را رقم . گردد ميموقتاً به شغل شباني مشغول 

  . گردند مي) ترتيبي كه پيشگو گفته بود

افراد نه فقط بر اساس وضعيتي كه : گويد مينشأت گرفته است كه ) Thomas Theorem(مفهوم فوق از قاعده توماس

  . دهند ميآن قرار دارند، بلكه اصوالً بر اساس نوع درك خود از اين وضعيت، واكنش نشان  در

يك مثال آن در مدرسه است؛ جايي كه نظر معلم در . كند ميموارد بي شماري شناسايي شده كه در آنها اثر پيگماليون عمل 

ي را در نظر بگيريد كه خجالتي است و در نيمسال اول دانش آموز. گذارد ميمورد يك دانش آموز، بر رفتار آن دانش آموز اثر 

شود كه  ميدر نتيجه معلم او معتقد ). چون والدينش مدام در حال دعوا بودند(كند ميخود در يك مدرسه جديد، ضعيف عمل 

كند و گوشه گيري او  ميكند و او باز هم ضعيف عمل  ميدر نيمسال بعدي، معلم توجه كمتري به او . او بي انگيزه است

توسط ) labelling(در طول زمان، او گرفتار مارپيچي نزولي از گوشه گيري، عملكرد ضعيف، برچسب زني . شود ميبيشتر 

  .گردد ميمعلمين، بي توجهي و گوشه گيري بيشتر 

لي باهوش به معلمين نمونه ديگر، تحقيقاتي است كه طي آن در ابتداي سال، برخي از دانش آموزان يك كالس به عنوان خي

وقتي در پايان سال، مجدداً از دانش آموزان آزمون گرفته شد، آنهايي كه . معرفي شدند؛ در حالي كه واقعاً در حد متوسط بودند

  . گرفته بودند، نمرات خيلي باالتري كسب كردند "باهوش"برچسب 

اگر من . ت خود آنها بر عملكرد زيردستانشان مؤثر استكنند تا چه حد انتظارا مي، مديران غالباً درك نديگر به عنوان مثال

، "كند ميگل "وقتي او . كنم تا آن توانايي را توسعه دهد ميفردي را داراي پتانسيل بااليي بدانم، توجه ويژه اي به او 

ايي را كه كم به عكس، آنه. كنم  ميكنم ارزيابي اوليه ام از او صحيح بوده است و باز هم كمك بيشتري به او  مياحساس 

دهند و بي عالقه عمل خواهند كرد؛ اين  ميدانم، بر اثر بي اعتنايي و بي توجهي، انرژي خود را از دست  ميپتانسيل 

  . كند و من باز هم توجهي به آنها نخواهم كرد ميعملكرد آنها، عقيده مرا بيشتر تأييد 
  

هر حركتي تقويت . دهد ميدر فرايندهاي تقويتي، مشابه اثر پيگماليون، يك تغيير كوچك، خودش را رشد 

دهد،  ميرخ  2مشابه آنچه در مركب شدن بهره بانكي. كند ميشود و حركت بيشتري در همان جهت ايجاد  مي

  . كند مييك عمل كوچك، رشدي همچون بهمن پيدا 

هستند كه در آن، چيز بدي شروع و بدتر و بدتر ) vicious cycle( "معيوبدور "بعضي فرايندهاي تقويتي، 

خبر كمياب شدن بنزين، سيلي از حركت به سمت جايگاه هاي . بحران بنزين، يك نمونه كالسيك است. گردد مي

وقتي افراد، صف . خواستند مخزن سوخت خود را پر و لبريز كنند  ميشد كه  ميمحلي پمپ بنزين را موجب 

به . شد ميآنگاه بيم و هراس و احتكار شروع . شدند كه بحران جدي است ميديدند، متقاعد  ميروها را خود

كنند مبادا وقتي پمپ  ميزودي حتي كساني كه مخزن سوخت خودروي آنها فقط يك چهارم جا دارد، آنرا پر 

  . بنزين ها خشك شد، گرفتار شوند

ز مشتريان يك بانك براي برداشت سپرده هاي خود است؛ همچنان كه مثالي ديگر، تقاضاي ناگهاني تعداد زيادي ا

مثل مسابقه تسليحاتي يا جنگ قيمت ها نيز مثال هاي ديگري ) escalation("گسترش پي در پي"ساختارهاي 

  . هستند

                                                 
2 compounding interest 
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جهت  فرايندهايي كه در: نيز وجود دارد) virtuous cycles(دور بي عيب. اما حلقه هاي تقويتي ذاتاً بد نيستند

احساس : توانند به مارپيچ تقويتي منجر شوند ميبه عنوان نمونه، تمرينات ورزشي . شوند ميمطلوب، تقويت 

گيريد و باز هم  ميكنيد و پاداش خود را با احساس بهتر بودن،  ميكنيد، بنابراين بيشتر تمرين   ميبهتري پيدا 

  .كنيد ميبيشتر تمرين 

به عنوان مثال، بسياري از محصوالت از طريق . مارپيچ هاي تقويتي استرشد هر محصول جديدي، همراه با 

تبليغات دهان به دهان در باره يك محصول خوب، . كنند ميرشد ) word of mouth(تبليغات دهان به دهان 

گويند و آنها با  ميمشتريان راضي به ديگران : تواند احساس مثبت در مورد محصول را بهمن وار تقويت كند مي

  .شوند تا آنها نيز به ديگران بگويند ميخريد محصول، تبديل به مشتريان راضي 

  .نمايش داده شده است 4نمودار حلقه علّيت فرايند فوق در شكل 

  
  4 شكل

  

فروش محصول، : شود ميتبديل  "دور معيوب"به  "دور بي عيب"از طرف ديگر اگر محصول نامرغوب باشد، 

يابد؛ باز هم  ميشود و فروش كاهش  ميكند، تبليغات مثبت دهان به دهان كمتر  ميمشتريان ناراضي ايجاد 

  . دهد ميشود و فروش را كاهش  ميتبليغات مثبت دهان به دهان كم 

معموالً اساتيد و دانشجويان به اين تأثير . نشان داده شده است 5تأثير متقابل بين دانشجو و استاد در شكل 

  .بيند ر يك از طرفين، نيمي از اين حلقه را ميچون ه. متقابل توجه ندارند

  
  5شكل 

  

به عنوان مثالهايي ديگر از سيستم بازخورد مثبت، مي توان رشد باكتري، رشد جمعيت، افزايش پول در حساب 

بين (، جنگ قيمتها )با انعكاس يك خبر در مورد شرايط نامساعد بانك(بانكي با بهره، اعتياد، ورشكستگي بانكها 

انگيزه

استاد

كيفيت

درس

عالقه دانشجو

به درس

توجه دانشجو

به درس

+

+

+

+
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و افزايش فروش يك محصول به ) به دنبال انتشار خبر كمياب شدن بنزين در يك شهر(، بحران بنزين )دو رقيب

نمودارهاي زير، نحوه تغييرات اين نوع سيستم ها را در حالت ساده . دليل تعريف و تمجيد مشتريان را نام برد

  . نشان مي دهند

     
  6شكل 

  

  

  هعام اشاره به حلقه هاي تقويتي در خرد

نام  "دور معيوب"، يا 4"اثر واگن اركستر"، "اثر بهمني"، حلقه هاي تقويتي را با عناويني همچون 3مردم عامهدر خرد 

ثروتمندان داراتر و فقرا ": دهند مي، مورد اشاره قرار )كنند ميكه سيستم هاي خاصي را توصيف (برند و يا با عباراتي  مي

 "كار، معتقديم كه در ايجاد اعتماد به يك محصول جديد يا اعتماد به يك شركت نوپا، در كسب و . "شوند ميبينواتر 

 :كنند، آگاهي داريم ميهمچنين درباره مارپيچ هاي تقويتي كه در مسير نامناسب عمل . "، همه چيز است5گشتاور

شتري اعتماد خود را از دست رود كه هر چه افراد بي ميدر وضعيتي به كار  6"اند موشها وارد كشتي شده"المثل  ضرب

. شود ديگران نيز در يك مارپيچ باطل از فرسايش اعتماد، اعتماد خود را از دست بدهند ميدهند، بي اعتمادي آنها موجب  مي

  . تبليغات دهان به دهان، به آساني ممكن است در جهت معكوس عمل كند

از نظر لغوي به معني ارابه اي است كه گروه موسيقي را در يك سيرك يا اجتماع مردم حمل  ٧"واگن اركستر" اصطالح

اين كلمه زماني به ادبيات سياسي راه يافت كه يك نفر در آمريكا در مبارزات انتخاباتي خود، از يك ارابه همراه با . كند مي

نمود، ساير سياستمداران نيز به دنبال جايي براي  مياو موفق تر  )campaign(هر چه كمپين. گروه موزيك استفاده كرد

موفق  كند كه احتماالً ميرود كه گروهي را حمل  ميبه معني واگني به كار  "واگن اركستر"بنابراين . خود در ارابه او بودند

رفتار يا باورها به  كند كه  مياين قاعده كلي را بيان  "اثر واگن اركستر". خواهند بود و بقيه نيز به دنبال سوار شدن هستند

يابد كه احتمال اتخاذ آن توسط هر فرد، با باال رفتن نسبت افرادي كه قبالً آنرا پذيرفته اند،  ميگونه اي در بين مردم شيوع 

. پرند مي "واگن"وقتي افراد بيشتري به چيزي معتقد شوند، ديگران نيز بدون توجه به شواهد موضوع، روي . يابد ميافزايش 

دهند با ديگران همنوايي كنند يا  ميدهد كه افراد ترجيح   مياي تبعيت از كردار و باورهاي ديگران به اين دليل رخ تمايل بر

در . د جديد در بين مردم، مثالي از اين قاعده استنحوه گسترش يك م. گيرند ميبه اين دليل كه اطالعات خود را از ديگران 

دهد كه با افزايش خريداران يك كاال، ترجيح افراد براي خريد آن، افزايش   ميرخ اقتصاد خرد نيز اثر واگن اركستر زماني 

  .قيمت و رجحان شخصي خودشان نيست يابد و تصميم گيري آنها تنها بر اساس مي
  

                                                 
3 folk wisdom 
4 bandwagon effect 
5 momentum 
6 the rats are jumping ship 
7 bandwagon 
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را دچار  افرادگيرند كه اغلب،  ميحلقه هاي تقويتي مربوط به انتشار خبرهاي خوب و خبرهاي بد، چنان شتاب 

ابتدا فقط يك : دهد مي، اين فرايند را شرح و توضيح )water lily(هاي آبينيلوفرمعماي . كنند ميشگفتي 

كشد تا بركه را پر  ميسي روز طول . شود مياما هر روز تعداد آنها دو برابر . در گوشه اي از بركه وجود دارد نيلوفر

ها نيلوفراز بركه را  ميروز بيست و نهم، نيناگهان در . كند ميكنند؛ اما در بيست و هشت روز اول كسي توجهي ن

روز بعد، بدترين ترس آنها . شود انجام داد مياما حاال ديگر كار زيادي ن. شوند ميفراگرفته اند و روستائيان نگران 

  . يابد ميواقعيت 

يار كوچكي از در ابتدا بخش بس. روزه، پديده اي بسيار جزئي است 30آبي در بخش بزرگي از دوره  نيلوفردر واقع، 

  . بركه را فراگرفته است% 1روز،  تازه 23پوشاند و بعد از  ميبركه را 

به همين دليل است كه خطرات زيست محيطي اين قدر نگران كننده اند؛ بخصوص آنهايي كه از الگوهاي تقويتي 

ن اين مسئله اكنو). CFCمثل ترس بسياري از طرفداران محيط زيست از آالينده هايي مثل (كنند ميتبعيت 

انقراض گونه هاي جانوري نيز اغلب از اين الگو . مورد توجه قرار گرفته است اما ممكن است خيلي دير شده باشد

. دهد ميگيرد؛ سپس مرگ سريع رخ  ميزوالي آهسته كه بتدريج طي دوره هاي طوالني، شتاب : كند ميپيروي 

  . از بين رفتن شركت ها نيز اين گونه است

يابد؛ زيرا فرايندهاي تقويتي، به ندرت جداي  ميعت، رشد يا سقوط شتابان، به ندرت بدون مانع ادامه اما در طبي

شوند كه ممكن است رشد را كند كنند،   ميباالخره با محدوديت هايي مواجه . آيند مياز ساير پديده ها بوجود 

تعادلي هستند كه بعد  بازخوردوعي از اين محدويت ها ن. متوقف سازند، تغيير جهت دهند يا حتي معكوس نمايند

  . هستند مياز فرايندهاي تقويتي، دومين الگوي پايه تفكر سيست

  

  . ترسيم شده استمربوط به يك حلقه تقويتي در حالت كلي نمودار حلقه علّيت  7 در شكل

  
  7شكل 
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  )Balancing Feedback(تعادلي بازخورد

اگر هدف . نيز وجود دارد) يا تثبيت كننده(تعادلي  بازخوردوجود دارد، ) goal-seeking( هرگاه رفتار هدفجو

اگر هدف اين است كه با . تعادلي مانند يك ترمز عمل خواهد كرد بازخورداين باشد كه حركتي صورت نگيرد، 

مايل بر  60شود بر سرعت خود بيفزاييد تا به  ميتعادلي موجب  بازخوردمايل در ساعت حركت كنيد،  60سرعت 

مانند موردي كه يك شركت به دنبال (هدف ممكن است صريحاً مشخص شده باشد . برسيد) و نه بيشتر(ساعت 

مثل يك عادت بد كه با وجود نفي آن، هنوز به (يا ممكن است ضمني و پنهان باشد ) يك سهم بازار مطلوب است

  ).آن چسبيده ايم

ستم، مطلوب شما باشد، خرسند خواهيد بود اما اگر مطلوب اگر هدف سي. سيستم تعادلي، به دنبال ثبات است

ماند تا اين كه بتوانيد هدف را عوض كنيد يا  ميشما نباشد، همه تالش هاي شما براي تغيير اوضاع، بي نتيجه 

  . تأثير آنرا كاهش دهيد

كنند و بهاي  ميمل طبيعت، تعادل را دوست دارد اما بسياري از اوقات، تصميم گيران بر خالف اين تعادل ها ع

دهند تا هزينه ها  ميبه عنوان مثال، مديران به دليل فشار ناشي از بودجه، كاركنان را كاهش . پردازند ميآنرا نيز 

يابند كه باقي مانده كاركنان، داراي كار اضافي اند و اصال هزينه هاي آنها كاهش  ميكم شود اما سرانجام در 

شاورين خارجي واگذار شده يا اين كه اضافه كاري، تفاوت هزينه ها را جبران نيافته است؛ چون كار اضافي به م

بيان (يك هدف ضمني . ماند چون سيستم، دستورالعمل خاص خود را دارد ميهزينه ها پايين ن. نموده است

  . مقدار كاري كه بايد انجام گيرد: وجود دارد) نشده اما خيلي واقعي

انجام ) self-correction( "اصالحي - خود"حفظ يك هدف مشخص، يك سيستم تعادلي، در تالش براي 

استخدام كاركنان جديد، . است "ليوان پر شده"پر نمودن ليوان از آب شير، يك فرايند تعادلي با هدف . دهد مي

راندن يك . يك فرايند تعادلي است كه هدفش داشتن يك تعداد مشخص از نيروي كار يا نرخ رشد مشخص است

حفظ تعادل روي يك دوچرخه نيز مثال هايي از فرايندهاي تعادلي هستند كه هدف آنها حركت در خودرو يا 

  . جهت مطلوب است

. آنها در پس زمينه همه رفتارهاي هدفجو وجود دارند. خورند ميتعادلي همه جا به چشم  بازخوردفرايندهاي 

تعادلي است كه دماي بدن و تعادل ما  بازخوردارگانيسم هاي پيچيده اي همچون بدن انسان، شامل هزاران فرايند 

كنند؛ و ما را از  ميكنند؛ بينايي ما را متناسب با مقدار نور، تنظيم   ميكنند؛ جراحت ها را ترميم  ميرا حفظ 

داند كه بدن ما با استفاده از  مييك زيست شناس همه اين فرايندها را ساز و كارهايي . سازند ميتهديدها آگاه 

با اين توانايي، شرايط بقاء در يك محيط متغير را حفظ . يابد ميدست ) homeostasis( "ايستايي هم"آنها به 

  . كند مي

اين . شود كه هدفشان، حفظ ثبات در يك محيط پويا است ميبه سيستمهايي گفته ) homeostatic( "هم ايستا"«

برابر اختالل هايي كه از درون بر آنها وارد شود، واكنش  سيستم ها در برابر تغييراتي كه در محيط آنها بوجود آيد و نيز در

به عنوان مثال يك ساختمان را در نظر بگيريد كه دماي درون . نشان داده و اين واكنش در برابر خنثي سازي تغيير است

در ميزان  بدن انسان نيز كه سعي مي كند دماي دروني خود را. خود را در برابر تغيير دماي محيط ثابت نگه مي دارد

  ».است "هم ايستا"مشخصي ثابت نگه دارد، از اين ديدگاه يك سيستم 

تعادلي، ما را به خوردن در هنگام نياز به غذا، خوابيدن در هنگام نياز به استراحت، يا پوشيدن ژاكت در  بازخورد

  .كند مي، وادار ) 8 طبق شكل(زمان احساس سرما 
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  8ل شك

همانند همه فرايندهاي تعادلي، عنصر كليدي سيستم يعني دماي بدن ما بتدريج خودش را با سطح مطلوبش 

 بازخوردسازمان ها و جوامع، همچون ارگانيسم هاي پيچيده هستند زيرا آنها نيز هزاران فرايند . كند ميتنظيم 

در سفارش هاي وارده، دائما تنظيم و اصالح  فرايند توليد و سفارش دهي مواد، در پاسخ به تغييرات. تعادلي دارند

، در پاسخ به تغيير در تقاضا يا )بلندمدت(و ليست قيمت ها ) قيمت هاي كوتاه مدت(گردد؛ تخفيف ها  مي

شوند؛ و ميزان دريافت وام با تغييرات در تراز نقدينگي و يا نيازمندي هاي مالي،  ميهاي رقبا، تصحيح  قيمت

  . شود  ميتنظيم 

يك برنامه منابع انساني، اهداف رشد بلندمدت در . كند ميريزي، فرايندهاي تعادلي بلندمدت تري را ايجاد  برنامه

طرح هاي . نهد ميزمينه تعداد نيروي كار و ويژگي هاي مهارتي را براي انطباق با نيازهاي پيش بيني شده، بنا 

ايه گذاري در نيروي انساني، فناوري ها موجب شكل گيري توسعه محصوالت جديد و سرم R&Dمطالعه بازار و 

  . شوند تا مزيت رقابتي بدست آيد ميو تجهيزات 

كند، اين است كه غالباً هدف ها ضمني و تلويحي اند  ميموضوعي كه مديريت فرايندهاي تعادلي را چنين دشوار 

آورد كه تالش هاي  ميآقاي پيتر سنگه، دوستي را به ياد . دهد ميو اصالً كسي وجود فرايند تعادلي را تشخيص ن

او . خود، انجام داد) در حال رشد سريع(ثمري براي كاهش تالش طاقت فرساي متخصصين آموزشگاه  بي

هايي نوشت؛ ساعت هاي كاري را كاهش داد؛ حتي درب اتاق هاي كار را زودتر بست؛ و همه اين ها  يادداشت

يادداشت ها ناديده : اما همه اين اقدامات خنثي شدند. ي وادار كردن افراد به توقف كار زيادهايي بود برا تالش

چرا؟ . گرفته شد؛ از كاهش ساعت كار، اطاعت نكردند؛ و وقتي اتاق ها قفل شدند، كارها را با خود به منزل بردند

متعهدند و كساني  كساني كه واقعاً(چون يك هنجار نانوشته در سازمان وجود داشت و آن اينكه قهرمانان واقعي 

كنند؛ و اين هنجاري بود كه خود دوستش با انرژي  ميهفتاد ساعت در هفته كار ) كه در سازمان، پيشرو هستند

  .حيرت آور و ساعات كار طوالني اش، بنا نهاده بود
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  9 شكل

  
  10 شكل

ممكن است ليستي . نهان آنرا بفهميمبراي درك طرز عمل يك ارگانيسم، بايد فرايندهاي تعادلي آشكار و پ

دانيم بدن  ميطوالني از اجزاء بدن، اعضاء، استخوان ها، سياهرگ ها و رگ هاي خوني را ياد بگيريم، اما هنوز ن

كند؛ يا چگونه سيستم  ميعضالني، تعادل را حفظ - كند، تا اين كه بفهميم چگونه سيستم عصبي ميچگونه عمل 

به همين دليل است كه بسياري از تالش ها براي . كند  ميعروقي، فشار خون و سطح اكسيژن را حفظ - قلبي

خورد   ميشكست ) كنترل شده(اقتصاد دولتي. شوند ميهاي اجتماعي با شكست مواجه  طراحي مجدد سيستم

كنند، از كار  ميسيستم بازار آزاد عمل را كه در ) self-correcting(اصالحي -چون چندين فرايند خود

به عنوان نمونه . شود ميهمچنين به همين دليل است كه ادغام شركت ها اغلب با شكست مواجه . اندازد مي

با سوابق برجسته در مراقبت از بيماران، چندين سال قبل ادغام شدند، ) Bostonدر(وقتي دو بيمارستان

داشت اما روحيه تعهد شخصي و وفاداري كاركنان را كه از خصوصيات دو  بيمارستان جديد، بهترين امكانات را

كه (موجود در بيمارستان هاي قبلي ) subtle( فرايندهاي تعادلي نامشهود. مؤسسه اصلي بود، از دست داد

كردند، و رابطه دوستانه با بيماران را حفظ  ميكردند، به نيازهاي كاركنان توجه  ميكيفيت را بازبيني 

  . ، با رويه ها و ساختارهاي جديد اداري پس از ادغام، از هم گسيخته شدند)كردند مي

توانند رفتاري مسئله ساز و  ميفرايندهاي تعادلي، مفهوم ساده اي دارند؛ اما اگر تشخيص داده نشوند، 

  . غافلگيركننده داشته باشند

آيد كه هيچ  مياست؛ چون اغلب به نظر  به طور كلي، تشخيص حلقه هاي تعادلي، سخت تر از حلقه هاي تقويتي

همچون حلقه هاي تقويتي، رشدي چشمگير در فروش و هزينه هاي بازاريابي، يا تسليحات . اتفاقي نيفتاده است

كنند؛ حتي وقتي كه  ميدر عوض، فرايندهاي تعادلي، شرايط را حفظ . اي يا زنبق هاي آبي، وجود ندارد  هسته

  . تغيير هستند همه مشاركت كنندگان، خواهان

. شوند ميكنند، اغلب به طور ناخودآگاه گرفتار فرايندهاي تعادلي  ميرهبراني كه براي تغييرات سازماني، تالش 

شوند كه معلوم نيست از كجا  ميرسد گويا تالش هايشان با مقاومتي غيرمتنظره مواجه  مياز ديدگاه آنان به نظر 

تا . خواهد يك هدف پنهان و ضمني را حفظ كند ميدر واقع، مقاومت پاسخي از طرف سيستم است كه . آيد مي

در مورد آن دوست آقاي پيترسنگه . اين هدف تشخيص داده نشود، تالش براي تغيير، محكوم به شكست است

او بايد . كند ميها را تعيين بايد گفت تا زماني كه رهبر سازمان، الگوي ديگران است، عادت هاي كاري او هنجار

  . عادت هايش را تغيير دهد يا الگوهاي جديد و متفاوتي بنا نهد
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توانيد فرض كنيد يك يا چند فرايند تعادلي ضمني و پنهان وجود  ميهرگاه مقاومتي در برابر تغيير وجود دارد، 

اين مقاومت، نه زودگذر است و نه اسرارآميز؛ بلكه تقريباً هميشه به خاطر تهديد شدن هنجارها و روش هاي . دارد

جار، سنگر هن. اين هنجارها اغلب، در تار و پودي از روابط قدرت، پيچيده شده اند. آيد ميانجام كار سنتي، بوجود 

رهبران ماهر به جاي فشار بيشتر براي درهم شكستن . گيرد چون توزيع اختيار و كنترل، سنگر گرفته است مي

آنها مستقيماً بر هنجارهاي پنهان و روابط قدرتي كه هنجارها در آن جاي . يابند ميمقاومت ها، منبع مقاومت را 

  . شوند ميگرفته اند، متمركز 

  

  .ترسيم شده است تعادلي حلقهمربوط به يك لقه علّيت نمودار ح 11 در شكل

 
  11 شكل

  

هر اختاللي كه با آنها . برساند) كه همان مقدار مطلوب است(خواهد حالت سيستم را به هدف  ميحلقه تعادلي 

  . كنند ميحالت سيستم را از هدفش دور كند، مقابله نموده و اثر آنرا خنثي 

بين ) discrepancy(اگر ناهمخواني. شود ميدر يك حلقه تعادلي، حالت فعلي سيستم با مقدار هدف مقايسه 

شود تا حالت سيستم را به هدف  ميهدف و حالت واقعي سيستم، وجود داشته باشد، اقدام اصالحي آغاز 

اغلب اين . يابد ميكاهش  در بيشتر موارد، با كاهش ناهمخواني، سرعت نزديك شدن سيستم به هدف. برگرداند

نزديك . گونه نيست كه شاهد نزديك شدن به هدف با سرعت ثابت و توقف ناگهاني پس از رسيدن به هدف باشيم

گيرد چون فاصله زياد بين وضعيت مطلوب و وضعيت فعلي، مايل به ايجاد پاسخ هاي  ميشدن، تدريجي صورت 

وقتي احتالف دماي يك ليوان . گردد مياسخ هاي كوچك وسيع است اما فاصله هاي كوچك، منجر به اتخاذ پ

قهوه با دماي محيط زياد باشد، جريان گرما از ليوان به هواي اتاق بيشتر است و با كم شدن اختالف دما، كاهش 

  . يابد مي

در سيستم هاي ساده، رفتار هدفجويي، . مي گردد) goal seeking(بازخورد منفي موجب ظهور رفتار هدفجويي 

  . اما در سيستم هاي پيچيده تر، نوساني است) مثل دو نمودار زير(انبي خواهد بود مج
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  12شكل 
  

  :خطوط راهنماي نمودارهاي حلقه عّليت 
  

 عّليت به جاي همبستگي .1

همبستگي بين متغيرها را . هر پيوند در نمودار حلقه عّليت، بايد بيانگر رابطه علت و معلولي بين متغيرها باشد

يك مدل ديناميك سيستم، بايد ساختار سيستم واقعي را به نحوي تقليد كند كه روش رفتار . نمودار نكنيدوارد 

 replicating(منظور از رفتار يكسان، هم تكرار تجربه هاي تاريخي . مدل همانند سيستم واقعي باشد

historical experience  (گي بين متغيرها، همبست  .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

اگر حلقه هاي بازخوري كه قبال ساكت بوده اند، غالب شوند، اگر خط مشي هاي جديدي آزمايش شوند، ممكن 

مدلها و نمودارهاي علّيت، فقط . ودند، شكسته شونداست همبستگي هاي بين متغيرها كه قبال قابل اطمينان ب

به عنوان مثال، با اينكه بين ميزان . بايد روابطي را شامل شوند كه ساختار علت و معلولي سيستم را به دست دهند

توانيد يك پيوند بين فروش بستني و نرخ  ميفروش بستني و نرخ جنايتها، همبستگي مثبتي وجود دارد، شما ن

توانيد بين دما و فروش بستني و نيز بين دما و نرخ جنايتها، لينك برقرار  ميدر عوض . ايجاد نماييدجنايتها، 

  .نماييد
  

 ) link polarity( تعيين قطبيت پيوند  .2

   .همه پيوندها بايد قطبيت نامبهم داشته باشند .قطبيت همه پيوندهاي موجود در نمودار را تعيين كنيد

گاهي اوقات، افراد، مثبت يا منفي بودن يك پيوند را به ساير پارامترهاي سيستم يا اينكه سيستم در چه جايي 

براي مثال شكلي همانند بخش سمت چپ نمودار زير ترسيم و درآمد شركت را . كنند ميكند، وابسته  ميعمل 

( قيمت و درآمد شركت، به كشش كنند كه پيوند بين   مينمايند و استدالل  ميبه قيمت محصولش مرتبط 

elasticity  ( اگر تقاضا، كشش بااليي داشته باشد، قيمت . تواند مثبت يا منفي باشد ميتقاضا وابسته است و

. گردد ميدر تقاضا % 1افزايش در قيمت، موجب كاهشي بيش از % 1باالتر به معني درآمد كمتر خواهد بود چون 

افزايش در قيمت موجب كاهش % 1اگر تقاضا بدون كشش باشد، آنگاه . د بودبنابراين قطبيت پيوند، منفي خواه

رسد   ميبه نظر . يابد و لذا پيوند، مثبت است ميگردد و بنابراين درآمد افزايش  مي، %1تقاضا به ميزان كمتر از 

  . توان فقط يك قطبيت براي پيوند فوق، تعيين نمود مين

هم، قطبيت پيوندي را تعيين كنيد، معموال بدين معني است كه بيش از توانيد به صورت شفاف و نامب ميوقتي ن

در . بايد اين مسيرهاي متفاوت را صريحاً مشخص نماييد. يك مسير علّيت بين دو متغير مورد نظر وجود دارد

چه كند به ازاي هر واحد محصول فروش رفته،  ميتعيي ) 1: (مثال فوق، قيمت، حداقل دو تأثير روي درآمد دارد

يعني درآمد برابر حاصلضرب . گذارد ميبر تعداد محصول فروش رفته تأثير ) 2(شود و  ميميزان درآمد حاصل 

نمودار مناسب، در سمت راست نمودار . قيمت در مقدار فروش خواهد بود و مقدار فروش به قيمت بستگي دارد

  . زير نشان داده شده است
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  13شكل 

اگر تقاضا كامال نسبت به قيمت، . كند كدام مسير علّيت، غالب خواهد بود ميكشش قيمتي تقاضا، تعيين 

يعني . ، آنگاه مسير پاييني در شكل فوق، ضعيف خواهد بود)كشش تقاضا كمتر از يك است(غيرحساس باشد 

دهد و تأثير خالص افزايش قيمت، افزايش  ميقيمت، درآمد واحد محصول را بيش از كاهش فروش، افزايش 

، مسير )كشش تقاضا بزرگتر از يك است(برعكس، اگر مشتريان كامال به قيمت حساس باشند . خواهد بوددرآمد 

افزايش درآمد واحد محصول، بيش از كاهش ناشي از كم شدن ميزان فروش، خواهد . پاييني، غلبه خواهد نمود

نين تعيين تأخيرهاي مختلف جداسازي مسيرها، همچ. بود و تأثير خالص افزايش قيمت، كاهش درآمد خواهد بود

در مثال فوق، احتماال تأخير بين تغيير قيمت و تغيير ميزان . سازد ميرا براي هر مسير، در صورت وجود، ممكن 

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

 ) loop polarity( تعيين قطبيت حلقه  .3

  .روش سريع و روش صحيح: حلقه وجود دارد دو روش براي تعيين مثبت يا منفي بودن يك 

اگر تعداد پيوندهاي منفي، . روش سريع، اين است كه تعداد پيوندهاي منفي موجود در حلقه را شمارش نماييد

  . زوج باشد، حلقه مثبت است ؛ اگر تعداد، فرد است، حلقه منفي است

يعني تأثير يك تغيير كوچك در يكي از . ييدروش صحيح، اين است كه تأثير يك تغيير را حول حلقه، رديابي نما

كند، يك حلقه مثبت وجود دارد؛   مياگر تأثير بازخورد، تغيير اوليه را تقويت . متغيرها را حول حلقه، رديابي كنيد

با هر متغيري از حلقه شروع كنيد، نتيجه يكسان . كند، يك حلقه منفي است مياگر با تغيير اوليه مخالفت 

  . خواهد بود
  

 لقه ها را نام گذاري كنيدح .4

نمودارهاي حلقه عليت، چه براي استخراج مدلهاي ذهني يك گروه از افراد و چه براي ارائه ساختار بازخوردي يك 

براي اينكه به . شود كه بتوانيد آنها را اداره كنيد ميسيستم، به كار روند، اغلب، تعداد حلقه ها بيش از آن چيزي 

كنند، بهتر است حلقه هاي بازخوردي مهم را نام  navigateشبكه اي از حلقه ها را  مخاطبان خود كمك كنيد تا

كند  ميبه مخاطبان كمك ... و R1 ،R2 ،B1 ،B2نام گذاري حلقه ها به صورت . گذاري و شماره گذاري نماييد

كند تا  مينام گذاري حلقه ها به مخاطبان كمك . كنيد، بيابند ميتا حلقه هايي را كه شما در مورد آنها گفتگو 

  . كنند ميكاركرد هر حلقه را درك كنند و عبارت هايي اختصاري براي تسهيل گفتگو فراهم 
 

 تأخيرهاي مهم موجود در پيوندهاي عّليت را تعيين كنيد .5

توانند  ميدهند،  ميسيستم، اينرسي تاخيرها به . نقشي مهم در ايجاد پويايي ها دارند  ) delays( تاخيرها 

بين تاثيرات كوتاه مدت و )  trade-off( ايجاد كنند، و اغلب مسئول رابطه جايگزيني )   oscillation( نوسان 



    

107 
 

 dynamic( نمودارهاي عليت شما، بايد تاخيرهايي كه براي فرضيه ديناميك . بلندمدت سياستها، هستند

hypothesis  (افق زماني مورد نظر شما، معني دار  مهم اند يا نسبت به )significant  ( هستند، را شامل

گاهي اوقات، . باشند مي)  stock and flow( تاخيرها همواره نشانه وجود ساختارهاي ذخيره و جريان . شوند

زماني اما اغلب كافي است كه وجود تاخير . مهم است كه اين ساختارها را در نمودار ترسيمي، صريحا نشان دهيد

مشخص نماييد، بدون اينكه صريحا ساختار ذخيره و جريان را نشان )  causal link( را در يك پيوند عليتي 

  . دهد مينشان ) vensimدر نرم افزار (شكل زير، نحوه نمايش تاخير را . دهيد

  
كند اما اغلب بعد از تاخيرهاي قابل توجه  مييابد، عرضه تمايل به افزايش پيدا  ميوقتي قيمت يك كاال افزايش 

  . تا ظرفيت جديد ايجاد شود و شركت هاي جديدي وارد بازار شوند

  

 نام گذاري متغيرها .6

 باشند مينام متغيرها بايد اسم يا عبارات اس �

 . نام متغيرها بايد جهتي روشن داشته باشند �

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

 . متغيرهايي انتخاب كنيد كه جهت معمول آنها، مثبت باشد �

  .استفاده كنيد "سود"از  "زيان"به عنوان مثال، به جاي 

 
 نمودار حلقه عّليت)  layout(جانمايي  .7

خطوط منحني به خواننده كمك . دها استفاده كنيداز خطوط منحني براي نمايش اطالعات بازخور �

 .كند تا حلقه هاي بازخورد را تجسم نمايد مي

 .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 �

  .ندين بار مجدداً رسم نماييد تا بهترين جانمايي را بيابيددر صورت نياز، نمودار را چ �
 

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

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

 
 هدف حلقه هاي منفي را صريحاً مشخص كنيد .10

 

 بين شرايط واقعي و شرايط ادراك شده، تمايز قائل شويد .11
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  مسئله ترافيك:  1 مثال

  :تصور رايج نسبت به حل مسئله ترافيك طبق شكل زير است

  
  14شكل 

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

اين فشار . گردد ميسفر با زمان مطلوب آن، موجب ايجاد فشار براي كاهش ازدحام در خيابانها ) واقعي(بين زمان 

از مدتي، با بهره برداري از اين پروژه ها،  گردد كه پس ميموجب شروع پروژه هاي توسعه و بهبود خيابانها 

تصور رايج در مورد مسئله ترافيك . يابد كه اين نيز موجب كاهش زمان سفر خواهد بود ميظرفيت راهها افزايش 

سيستم در مقابل : اما در عمل اين گونه نيست. اين است كه با توسعه خيابانها، مسئله ترافيك حل خواهد شد

ما به دليل در نظر نگرفتن بازخوردهاي عمل كننده . كند ميمل نشان داده و آنها را خنثي اقدامات ما عكس الع

. تعداد خودروي فعال متغيري برونزا فرض شده است كه البته صحيح نيست. در سيستم، چنين تصوري داريم

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

  

CÙÚBj Ø¬sÔQ

CÙÚBj Oá¸k©

k¶s ÍCÌl

ÅC¬¸ ßÓjfÔe fBg¬Q

+

-

+

ÉCaflB uÚCÀ ßBkI jCv¸

+

+

k¶s FÔÇ¤Ì ÍCÌl

-
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  15شكل 

يابد كه اين نيز موجب افزايش جذابيت رانندگي  مير فوق، با توسعه خيابانها، زمان سفر كاهش طبق نمودا

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 

. افزايش تعداد خودروها نيز به معني افزايش زمان سفر است. دهند ميرا افزايش ) نهاخودروي موجود در خيابا

است كه اين نيز  ميالبته افزايش جذابيت رانندگي، تأثير ديگري نيز دارد و آن كاهش استفاده از حمل و نقل عمو

اشي از آن، با افزايش جذابيت بنابراين، توسعه راهها و كاهش زمان سفر ن.  دهد ميتعداد خودروي فعال را افزايش 

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 . دهد مينمودار زير، بازخوردهاي بيشتري از مسئله را نشان 

توانند مسيرهاي طوالني  ميافراد . يابد  ميكه در محدوده زمان مطلوب سفر قرار دارد، نيز افزايش  منطقه اي

تري را براي رفتن به محل كار يا زندگي خود طي كنند كه اين موجب افزايش جمعيت و فعاليت اقتصادي منطقه 

  . كند يمافزايش جمعيت، تعداد خودروها را افزايش داده و زمان سفر را زياد . است
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  16شكل 

يابد اما اين كاهش  ميبه طور خالصه بايد گفت كه با توسعه و بهبود خيابانها، در كوتاه مدت، زمان سفر كاهش 

: گردد  ميبا افزايش جذابيت استفاده از خودروي شخصي و نيز افزايش جمعيت و فعاليت اقتصادي منطقه، جبران 

  . مسئله دوباره ظاهر شد

  .تواند صحت تحليل فوق را در مورد مسئله ترافيك در تهران بزرگ بررسي نمايد ميخواننده محترم 

  

  تقاضاي انرژي:  2 مثال

در كوتاه مدت، تقاضاي بنزين، كامال بدون . پاسخ فروش بنزين به تغييرات قيمت، با تاخيرهاي طوالني همراه است

 discretionary(سفرهاي غير ضروري توانند تا حدودي  مياگر قيمت ها افزايش يابند، مردم : كشش است

trips ( اما اغلب مردم هنوز هم بايد براي رفتن به محل كار، مدرسه، و سوپرماركت، رانندگي را كاهش دهند

)  car pool( وقتي مردم دريابند كه احتماال قيمت ها باال خواهند ماند، ممكن است خودروهاي اشتراكي . كنند

 public( ميرا سازماندهي كنند يا در صورتي كه از قبل در دسترس باشد، به حمل و نقل عمو

transportation  (اول اينكه، . شوند ميدر طول زمان، قيمتهاي باال، پاسخ هاي ديگري را نيز سبب . روي آورند

مدت طوالني به اندازه كافي  مانند تا اگر قيمت بنزين به ميمنتظر ) و شركتهاي خودروسازي(مصرف كنندگان 

تاخير ادراكي و تصميم (را توجيه كنند )  more efficient(  باال بماند، خريد و طراحي ماشين هاي كاراتر

آيد، شركت هاي  ميوقتي مردم بدانند كه قيمت به اين زوديها پايين ن). گيري، به مدت شايد يك سال يا بيشتر

حتي بعد از اينكه ماشين ). تاخير چند ساله(را طراحي نموده و بسازند خودروسازي بايد ماشين هاي كاراتري 

هاي كاراتر در دسترس قرار گيرند، اكثر ماشين هاي موجود در جاده ها ناكارا خواهند بود كه همان مدل هاي 

باال  اگر قيمتها باز هم). ساله 10تاخير حدودا (گردند  ميتر هستند كه وقتي فرسوده شوند، جايگزين  ميقدي

يابد زيرا مردم،  ميافزايش ) density of settlement patterns(بمانند، سرانجام تراكم الگوهاي سكونت 

روي هم رفته، كل تاخير در لينك بين قيمت و   .شوند ميمناطق حومه اي را ترك و به محل كار خود نزديك تر 

تي به تدريج، ماشين هاي موجود در جاده ها وق. تقاضاي بنزين، به طور چشمگيري، بيش از يك دهه خواهد بود
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، )mass transit routes(مسيرهاي جديد حمل و نقل جمعي ) احتماال(با ماشين هاي كاراتر جايگزين شوند و 

. تقاضا در بلندمدت، كامال با كشش خواهد بود. طراحي و ساخته شوند، تقاضا براي بنزين، كاهش خواهد يافت

  :فوق هم به صورت انگليسي و هم به صورت فارسي ارائه گرديده استنمودار حلقه علّيت مثال 

  

  
  17شكل 

  

  
  18شكل 

بنابراين اولين پاسخ به . وقتي قيمت بنزين، افزايش يابد، در كوتاه مدت، تقاضاي بنزين نسبتاً نامنعطف است

در بلندمدت، تطبيق تقاضا، . خواهد بود)  gasoline expenditures( افزايش قيمت، افزايش هزينه هاي بنزين 
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نمودار زير، تغييرات قيمت، هزينه ها و . بيش از جبران افزايش قيمت بوده و هزينه ها كاهش خواهند يافت

  :دهد ميتقاضاي بنزين را نشان 

  
  19شكل 

-trade(ايگزيني تأخيرهاي زماني و رابطه ج. است "بهتر - قبل از - بدتر"از ديد مصرف كننده، اين يك وضعيت  

off ( كند كه چرا افزايش ماليات هاي بنزين،  ميكنند، مشخص  ميكه ايجاد) حداقل در كشوري مثل اياالت

حتي با لحاظ نمودن (گرچه منافع بلندمدت، بيش از هزينه هاي كوتاه مدت است . اين قدر مشكل است) متحده

مقامات دولتي كه متمركز بر مبارزات انتخاباتي . شوند مي، اما آنها پس از چندين سال، نمايان )ارزش فعلي آنها

آنها چنين قضاوتي دارند زيرا . دانند ميبعدي هستند، هزينه هاي كوتاه مدت را از نظر سياسي، غيرقابل قبول 

  . فداكاري كنند تا فردا منافع بزرگتري به دست آيد  ميخواهند امروز ك ميعموم مردم ن

  

  : 3مثال 
به شكل زير توجه كنيد كه توسط تعدادي از مديران و مهندسان براي بررسي علل تحويل ديرهنگام كارهاي 

اين نمودار، رفتار مهندسان را در تالش براي تكميل يك پروژه تا يك موعد مشخص، . طراحي، ايجاد شده است

 زمان باقيمانده تا موعد تحويل پروژهرا با ) work remaining(آنها كار باقيمانده براي انجام . دهد مينشان 

)time remaining ( هر چه فاصله، بيشتر باشد، آنها فشار زمان بندي . كنند ميمقايسه )schedule 

pressure  (رود، مهندسان چندين انتخاب دارند ميوقتي فشار زمان بندي باال . بيشتري احساس خواهند كرد .

ساعت كار عادي در هر هفته، آنها  50به جاي . كنند  ) overtime(توانند اضافه كاري مياول اينكه آنها 

توانند كارشان را زودتر شروع كنند، ناهار را حذف كنند، تا ديروقت كار كنند و در تعطيالت آخر هفته نيز  مي

 آنها نرخ تكميل وظايفشان را افزايش) burning the midnight oil( دود چراغ خوردنبا . مشغول كار باشند

اما اگر ). B1حلقه تعادلي (نشانند  ميكنند و فشار زمان بندي را فرو  ميدهند، كارهاي عقب افتاده را تمام  مي

) productivity( شروع و بهره وري) fatigue(كاركرد هفتگي، براي مدتي طوالني، باال باقي بماند، خستگي

شود  مي، كم ) work completion rate( يابد، نرخ تكميل كارها  ميوقتي بهره وري كاهش . يابد  ميكاهش 

 خستگيحلقه تقويتي : گردد  ميكه اين نيز فشار زمان بندي را افزايش داده و منجر به ساعات كاري طوالني تر 

 )burnout ( روش ديگر براي تكميل سريعتر كارها، كاهش زمان . كند مي، اثربخشي اضافه كاري را محدود

صرف زمان كمتر روي هر وظيفه، تعداد كارهاي انجام شده . است) time per task(ده روي هر وظيفه صرف ش

را كامل  B2كند و بنابراين حلقه تعادلي  ميبرد و فشار زمان بندي را كم  ميرا باال ) بهره وري ( در هر ساعت 
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كردند كه مهندسان هميشه كارشان  ميمديران ادعا . بحث داغي در مورد نام گذاري اين حلقه در گرفت. كند مي

را )  waste( كردند فشار زمان بندي نياز است تا اتالف  ميآنها احساس . دهند مي) gold-plated(را آب طال 

كردند كه اغلب، فشار زمان بندي  ميمهندسان استدالل . حذف و مهندسان را مجبور به تمركز بر كارشان نمايد

. انتخابي جز حذف تضمين كيفيت و صرفنظر كردن از مستندسازي كارشان، ندارند رود كه آنها  ميآن قدر باال 

نقض غرض  corner cuttingكردند كه  ميسپس بحث . ناميدند Corner Cutting loopآنها اين حلقه را 

دهد كه منجر به دوباره كاري و بهره وري پايين تر در بلندمدت   ميرا افزايش ) error rate(است زيرا نرخ خطا 

بندي، باز هم باالتر  و گفتند كه فشار زمان) Haste makes Waste( "عجله، موجب اتالف است": گردد مي

  . گردد مي corner cuttingرود و منجر به فشار بيشتري براي  مي

  . )ر داشتمدل كامل، حلقه هاي خيلي بيشتري نسبت به شكل زي(

  

  
  20شكل 
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 ساختار تقويتي مدل هاي ذهني: 4مثال 

) self-perpetuating(مدل هاي ذهني معموالً جزئي از ساختارهاي تقويتي هستند كه موجب ماندگاري خود 

 . شوند مي

 ارتباط بين رؤسا و زيردستان يا واحدهاي زيرمجموعه، گروه هاي فرهنگي، و والدين و فرزندان، تنها برخي از

هايي هستند كه در آنها مدل هاي ذهني، روش رفتاري خاصي را موجب مي شوند و اين رفتارها، نتايجي را  مثال

  .ايجاد مي كنند كه موجب تقويت باورها مي شود

يك مثال ساده ارائه شده است كه هم رئيس و هم زيردستان، شكاياتي موجه از يكديگر دارند اما به  21شكل در 

  . آنها مي گردد) يا مدل هاي ذهني(مفروضات ) perpetuate(دهند كه موجب ماندگاري  رفتاري ادامه مي

 

  21شكل 

ساختار فوق، تدافعي است چون ادامه يك  .اندناميده  )defensive routine(روال تدافعي را  اين نوع ساختار

اين ساختار داراي سه . باور و رفتار را توجيه مي كند؛ روال است چون در طول زمان، تبديل به عادت مي شود

  . )22شكل ( ، اقدامات و نتايج)تفكر يا مدل هاي ذهني(باورها : عنصر است

 
  22شكل 

احساس سردرگمي و

تعارض در پرسنل

خودداري پرسنل از اظهار نظر و

عدم مشاركت آنها

برداشت مدير: پرسنل

اهميت نمي دهند

دلخوري مديريت و احساس

ناتواني در كنترل وضعيت

تحميل نظرات

از طرف مدير
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تركيب مي شوند تا ارتباط را در پايين ترين سطح قابل قبول از نظر روال تدافعي، در مثال رئيس و زيردستان، دو 

  .كيفي، نگه دارند

 .)23شكل ( روال هاي تدافعي در تمام سطوح زندگي سازماني ظاهر مي شوند: مثال
 

  
 23شكل 

  

، مستقيماً به اقدامات )يا كسب نمي كنيم(ها اين است كه نتايجي كه كسب مي كنيم  رواليك جنبه مهم اين 

غيرمعمول نيست كه . مستقيماً به باورهاي ما در مورد وضعيت، مرتبط اند نيز اين اقدامات. خود ما ربط دارند

شناسايي . شان نبينندمردم، از نتيجه خاصي راضي نشوند با اين حال، ارتباطي بين فقدان نتيجه و اقدامات خود

  . كند قدرت خود براي تغيير نتايج روزمره مانند اثربخشي جلسات، را ببينيم ، كمك مياين روال ها

وقتي شناسايي اين عادت ها به صورت روتين درآيد، بهتر قادر خواهيم بود ببينيم كه چگونه مدل هاي ذهني ما 

  .)24شكل ( كنند و آنگاه تغييرات مورد نياز را اعمال كنيمتوانند موفقيت استراتژي هاي سازماني را محدود  مي

 
 24شكل 

  

   

باور: جلسات، تلف كننده  

وقت هستند

اقدام: در جلسه حاضر مي شويد 

اما مشاركت فعال نداريد   
نتايج: اهداف جلسه

محقق نمي شوند

باور: هميشه آنچه ما ارائه كرده ايم

مورد توجه قرار نگرفته است

اقدام: سرمايه گذاري در

محصوالت و خدمات جديد
نتايج: تقاضاي پايين 

براي چيزهاي قبلي 
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برودتي يك ساختمان كه شامل يك بخاري، يك كولر و يك ترموستات است را در / سيستم حرارتي : 1 تمرين

درجه  8فرض كنيد (يك دما براي كنترل بخاري . امكان تنظيم دو دما روي ترموستات وجود دارد. نظر بگيريد

عي مي كند دماي درون سيستم س). 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

. بخاري، گرما ايجاد نموده و دما را باال مي برد. درجه قرار گيرد، ترموستات، بخاري را روشن مي كند 8پايين تر از 

درجه باالتر رود،  20اگر دما از . ترموستات بخاري را خاموش مي كند وقتي دما از حد مطلوب باالتر رفت،

  . ترموستات كولر را روشن مي كند و وقتي دما پايين تر از آن قرار گرفت، كولر را خاموش مي نمايد

 . مناسب براي سيستم فوق ترسيم نماييد CLDيك نمودار 

 

آنها يك . اي افزايش تالش پرسنل بحث مي شوددر يك سازمان در مورد انگيزش پرسنل و روشه:  2 تمرين

يك گروه مي گويند كه هرچه نقص . نمودار مانند شكل زير ترسيم نموده و درباره عالمت لينكها بحث مي كنند

. بيشتر باشد، پرسنل انگيزه بيشتري خواهند داشت) فاصله بين عملكرد واقعي و عملكرد مورد انتظار (عملكرد 

. گويند بايد اهداف بلندپروازانه و حتي غير ممكن تعريف كنيم تا پرسنل به تالش بيشتري تشويق شوند  آنها مي

گروه دوم مي گويند اگر فاصله بين عملكرد واقعي و عملكرد مورد انتظار . بنابراين عالمت لينك بايد مثبت باشد

نسي براي رسيدن به هدف وجود ندارد و زياد باشد، موجب نااميدي شده و پرسنل به اين نتيجه مي رسند كه شا

 . لذا عالمت لينك بايد منفي باشد

توضيح دهيد در شرايط مختلف، كدام يك . نمودار ترسيم شده را با لحاظ نمودن هر دو نظريه فوق، تكميل نماييد

  . از اين لينكها غالب مي شوند

نمودار را بنحوي تكميل كنيد كه تاثير . ا نيستنددر واقعيت، متغيرهاي عملكرد واقعي و عملكرد مورد انتظار، برونز

  . را به طرز مناسبي نشان دهد)  عملكرد مورد انتظار(انگيزش بر عملكرد و تاثير عملكرد واقعي بر اهداف 
  

  
  25شكل 
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  مدل هاي ذهني خودتان: 3تمرين 

  واقعي يا بالقوهروال هاي تدافعي شناسايي : هدف

براي شناسايي يك يا چند وضعيت كه مدل هاي ذهني شما جزئي از يك ساختار  26ارائه شده در شكل از الگوي 

  . هستند، استفاده كنيد self-perpetuatingتقويتي و 

داقل با يك فرد ديگر همراه شويد با اين كه اين تمرين را مي توان به صورت فردي انجام داد، توصيه مي كنيم ح

  .دهيدبه صورت گروهي انجام  و آن را
 

 
 26شكل 

  

  شروع از باورها: گزينه الف

خود را شناسايي كنيد كه ممكن است توانايي شما در دستيابي به نتايج مطلوب ) مدل ذهني(پنج تا ده باور  .1

 .را محدود كنند

موجب تقويت آن باور ، ي كه كسب مي كنيدهر باور را مدنظر قرار داده و نشان دهيد چگونه اقدامات و نتايج .2

 .مي شود

مي تواند در كسب  آن باورداده كافي داريد كه نشان دهد براي هر باور، آيا . منبع اين باورها را بررسي كنيد .3

 نتايج مطلوب به شما كمك كند؟ 

 

  شروع از نتايج: گزينه ب

 . ، را شناسايي كنيداما رضايت بخش نيستند) به صورت فردي يا گروهي(برخي از نتايجي كه كسب كرده ايد  .1

رفتارها يا اقداماتي را كه در كسب اين نتايج دخيل اند، يادداشت كنيد؛ آنگاه مدل هاي ذهني يا باورهايي را  .2

 .كه منجر به اين اقدامات شده اند را شناسايي كنيد

مي تواند در كسب  آن باورداده كافي داريد كه نشان دهد براي هر باور، آيا . منبع اين باورها را بررسي كنيد .3

 نتايج مطلوب به شما كمك كند؟
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  مواجهه سيستمي با مسائل : هفتمفصل 
  

در . ، مي توان گام هاي برخورد سيستمي با يك مسئله را استخراج نمودبخش اولبر اساس قوانين ارائه شده در 

  :فصول قبلي دانستيم كه سه سطح تبيين وجود دارد

 وقايع �

 الگوي رفتاري �

  ساختار �

  :، مي خواهيم قادر به پاسخگويي به سؤاالت زير باشيممواجه مي شويميك مسئله يا موضوع با وقتي بنابراين 

  ))))وقايع و الگوي رفتاريوقايع و الگوي رفتاريوقايع و الگوي رفتاريوقايع و الگوي رفتاري((((چه اتفاقي مي افتاده است؟ ) در طول زمان(چه اتفاقي افتاد و  �

تغيير آن، و چرا سيستم در برابر تالش هاي گذشته ما براي (؟ اين اتفاق مي افتاده است چرا �

 ))))ساختارساختارساختارساختار(((( )مقاومت نموده است؟

 چگونه مي توانيم عملكرد اين سيستم را بهبود دهيم؟ �

براي درست كردن اين : هنگام مواجهه با يك مسئله، اغلب وسوسه مي شويم كه از پرسش آخر شروع كنيم

رد كه با آن وضعيت، چه كاري مي خواهيم انجام دهيم؟ بديهي است كه اين پرسش مهمي است و اشكالي ندا

شروع كنيد؛ به شرط آن كه ايده هاي حاصله را ثبت نموده و آنها را تا زماني كه به دو سؤال اول پاسخ مي دهيد، 

  !كنار بگذاريد

تناظر بين اين مراحل با  0در شكل . ارائه شده است 1جدول و  0شكل در  ،مراحل مواجهه سيستمي با مسائل

تا مرحله پنجم، چرايي رفتار سيستم را شناسايي مي كنيم و . سطوح ارائه شده در تمثيل كوه يخ نيز آمده است

  . سياستهاي اصالحي را تعريف و اجرا مي كنيم 7و  6در مرحله 
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عياقو

يراتفر يوگلا

راتخاس

ينهذ ياه لدم

عقوام حرش و هلئسم نايب-1

نامز لوط رد دركلمع ياهوگلا ميسرت-2

ينوناك شسرپ كي حرط و قالخ ششك داجيا-3

يراتخاس ياه نييبت هئارا-4

يرگن فرژ ياه شسرپ ندرب راك هب-5

هلخادم كي يزير حرط-6

جياتن يبايزرا-7
  

  0شكل 
  

  1جدول 

  توضيحات  مراحل

  وقايع  و شرح ماوقع بيان مسئله .1

  الگوي رفتاري  )شناسايي روندها(الگوهاي عملكرد در طول زمان ترسيم  .2

  الگوي رفتاري مطلوب  پرسش كانونييك طرح و  كشش خالقايجاد  .3

  ايجادكننده الگوي رفتاري ساختار  ارائه تبيين هاي ساختاري .4

  مدل هاي ذهني  رف نگريژپرسش هاي به كار بردن  .5

  طراحي اقدام مناسب  مداخلهطرح ريزي يك  .6

    ارزيابي نتايج .7

  

  .نيز آمده اند 1مراحل هفت گانه فوق در شكل 
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  1شكل 

  

 بيان مسئله و شرح ماوقع .1

هيم داده ها و استدالل هايي را شناسايي كنيم كه موجب شده اند برخي اعضاي سيستم  امي خو در بيان موضوع

معني تلقي مي شوند يا گوياي  پرمي خواهيم رويدادهايي را شناسايي كنيم كه . حس كنند مسئله اي وجود دارد

مي خواهيم هر يك از ذينفعان، قادر باشند مفهومي را كه از اين . عملكرد در طول زمان هستنديي از ظهور الگو

  . برداشت مي كنند، شرح دهنديا الگوها رويدادها 

        ::::به خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كه

شوند شما يا  برخي از حقايقي كه موجب مي. خود را با شواهد و مدارك آغاز كنيد) inquiry(بررسي هاي �

 ديگران، فكر كنيد كه مسئله اي وجود دارد، كدامند؟

 .بخواهيد وضعيت را از ديدگاه خودش شرح دهد ،افراد كليدي درگير با موضوعهر يك از از  �

در داستان شناسايي فيل . توضيح مي دهد متفاوت با بقيهگاهي معموالً هر يك از ذينفعان، مسئله را از ديد

ستون  سومييكي فيل را لوله، ديگري باله، و . ندتصور متفاوتي از فيل داشت ،هر يك از افراد نيز در تاريكي

اگر كسي به توضيح يكي از اين افراد از فيل اكتفا كند، احتماالً در دام تصورات آن فرد گرفتار . پنداشت يم

وادار به تفكر و بررسي بيشتري خواهد شد و خواهد شد اما اگر به توضيحات همه اين افراد گوش سپارد، 

  . احتمال بيشتري دارد كه به پاسخ صحيح برسد

اما تجربه ها نشان داد كه . سازمان را مالك و سهامدار آن مي دانستندساليان متمادي بود كه تنها ذينفع 

در طراحي ها و . تأمين كنندگان نيز ذينفعان سازمان هستند و مشتريان، كاركنان. گونه نيست اين

  . ها بايد همه اين ذينفعان دخيل باشند گيري تصميم

 .سرزنش انجام دهيدسعي كنيد اين كار را بدون . اتفاق رخ داده را بيان كنيد �
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كه بايد انجام شوند، دست راه حل ها يا اقداماتي به اگر . از تالش براي حل مسئله در اين مرحله بپرهيزيد �

 .نماييدكه مي خواهيد مداخله ها را طرح ريزي كنيد، به آنها رجوع  6يافتيد، آنها را يادداشت كنيد و در گام 

، الزم است تمايل خود براي حركت سريع از دحل مسئله شويدرگير  ،كه به سرعت داگر عادت كرده باشي

 .درا مديريت كني "راه حلتجويز "به  "مسئلهتشريح "
  

        ::::مي خواهيم و آنچه اغلب به دست مي آوريممي خواهيم و آنچه اغلب به دست مي آوريممي خواهيم و آنچه اغلب به دست مي آوريممي خواهيم و آنچه اغلب به دست مي آوريمدر گام اول در گام اول در گام اول در گام اول آنچه آنچه آنچه آنچه 

o  سرزنش چه كسي را بايد مي خواهيم بدانيم چه اتفاقي افتاده است؛ اما آنچه اغلب به دست مي آوريم، اين است كه

 ؟كنيم

o كنجكاوم بدانم كه " يا   "...نكته جالب اين است كه "ما از مسئله بايد دربرگيرنده عباراتي همچون  توصيف..." 

 . باشد؛ اما آنچه اغلب ارائه مي شود، يك گزارش شفاف است كه به پاسخ هاي مشخصي، همگرا شده است

o ما اغلب، راه حل هايي را با ماسك مسئله، ارائه مسئله بايد همچون يك پارادكس يا معما طرح شده باشد؛ ا

 !كنيمبيان  به صورت مسئلهحل را راه مي خواهيم مشكل را حل كنيم؛ نه اين كه : به خاطر داشته باشيد. كنيم مي
  

  :به عنوان مثالي از اين نكته، حكايت زير را بخوانيد. راه حل، بايد بر مشكل متمركز شويدبر به جاي تمركز 

آنها دريافتند كه خودكارهاي . برنامه فرستادن فضانوردان به فضا با مشكل كوچكي مواجه شددر ناسا 

جوهر خودكار به سمت پايين جريان نمي يابد و روي  ؛موجود، در فضاي بدون جاذبه كار نمي كنند

مدت تحقيقات . شدبراي حل اين مشكل، شركت مشاورين اندرسون انتخاب . ريزد سطح كاغذ نمي

طول كشيد؛ دوازده ميليون دالر خرج شد و در نهايت، خودكاري طراحي كردند كه در محيط  زيادي

و از دماي زير صفر  نيز مي نوشتروي هر سطحي حتي كريستال  وبدون جاذبه كار مي كرد؛ زير آب 

  . كرد درجه سانتي گراد، عمل مي 300تا 

  !ه كردندآنها از مداد استفاد: روس ها راه حل ساده تري داشتنداما 

  :چنين بوده استدر دو كشور فوق  مسئلهبيان احتماالً 

  نوشتن در فضا با خودكار مسئله: براي ناسا

  نوشتن در فضا مسئله: براي روس ها

گنجاندن راه حل در بيان . ناسا، تعريف مسئله و بخشي از راه حل با يكديگر تركيب شده اند مورددر 

 . ذف مي كند و مانع طرح آنها مي گرددحاز راه حل هاي ممكن را  بسياريمسئله، 
  

و ) Want( ، خواسته)Need( مفهوم نيازتمايز سه به براي اين كه تمايز بين مشكل و راه حل را بهتر درك كنيد، 

  :توجه كنيدو فروش در بازاريابي ) Demand(تقاضا 

نياز در  يكوقتي يك راه حل براي رفع  .نيازاين خواسته يعني چگونگي رفع . نياز، يك كمبود يا ضرورت است

تقاضا يعني اقدام به رفع نياز و خواسته، با لحاظ نمودن منابع . نظر مي گيريم، خواسته خود را تعريف كرده ايم

رفع اين يك نفر ممكن است خواسته اش براي . به عنوان مثال، گرسنگي موجب نياز به غذا است. در دسترس

يك كودك به شير نياز دارد اما ممكن . ديزي و پيتزا، خواسته هستند نه نياز. نياز، ديزي باشد و ديگري، پيتزا

چنين . بخواهد اما پول كافي براي خريد آن را نداشته باشد BMW فردي ممكن است. است شكالت بخواهد

 . نخواهد داشت BMW فردي تقاضاي خريد
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  ارتباط بين نياز، خواسته، و تقاضا

  

محصول،  هر. ، توجه كنندو تقاضا به تمايز بين نياز و خواستهدر بازاريابي تأكيد مي شود كه شركت ها بايد 

بر نياز مشتري متمركز باشند، مي توانند راه حل هاي شركت هايي كه . حلي براي پاسخ به يك نياز است راه

به عنوان مثال، مشتريان به يك وسيله براي گرم نمودن و پخت غذا نياز . جديدي براي رفع اين نياز ارائه دهند

شركتي خود را اگر . در حال تكامل هستندارائه شده اند، اين نياز  به گوييپاسخمحصوالتي كه براي . دارند

توسط رقبايي كه پاسخ بهتري براي نياز مشتري يافته اند، از ميدان اجاق گاز بداند، دير يا زود صرفاً توليدكننده 

اما اگر خود را ارائه دهنده محصوالتي براي رفع نياز مشتريان به گرم كردن و پخت غذا بداند، . به در خواهد شد

   .از خواهد يافتحل هاي جديدتري براي رفع اين ني راه

مي شود، مسئله و راه حل را با يكديگر تركيب و ارائه  نظرخواهياي در مورد مسئله  افرادوقتي از 

مراقب باشيد در تله راه حل هاي . راه حل را به عنوان مسئله بيان مي كنندفقط حتي گاهي  .كنند مي

  !آنها گرفتار نشويد
   

o تفكر را راه موضوع مي رسيم كه  ي ازاغلب به شرح؛ اما تفكر باشدموضوع مي خواهيم كه برانگيزنده از  يشرح

  مسدود مي كند

 

 )شناسايي روندها(الگوهاي عملكرد در طول زمان ترسيم  .2

  . گام دوم اين است كه روند متغيرهاي كليدي در گذشته را به صورت نمودار ترسيم كنيد

متغيرها را به گونه اي تعريف كنيد . متفاوت بپذيردمتغير، شامل هر چيزي است كه بتواند ارزش هاي گوناگون و 

  :به عنوان مثال. كه بيانگر رويدادي كه يك بار اتفاق مي افتد، نباشند

o  ،استيك متغير  ،"مندي كاركنان  سطح رضايت" است اما رويداديك اعتصاب. 

o  ،يك متغير است ،"سطح توافق"است اما  رويداديك جنگ. 

o  است ، يك متغير"سود فصلي"، يك رويداد است اما 91سود تابستان.  

 ::::به خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كه

در . نوع آنها، به يك اندازه مهم اند هر دو. باشند) كيفي(يا نرم ) ميك(متغيرها ممكن است سخت  �

تأثير آنها هايي كه تمايل به تمركز بر داده هاي سخت دارند، تعيين متغيرهاي نرم و ارزيابي  سازمان

 .تواند ارزشمند باشد مي

نام يك متغير احتماالً به صورت . نام يك متغير، بايد اسم يا عبارت اسمي باشد، نه عبارت فعلي �

 .خواهد بود "...سطح "يا   " ...تعداد "هايي نظير  عبارت

ر طول گاهي اوقات متغيرهاي صحيح، موقعي شناسايي مي شوند كه تالش مي كنيد رفتار سيستم را د �

 .زمان ترسيم كنيد يا نمودارهاي ساختاري سيستم را رسم نماييد

 كنيد )Cluster(روه بندي گمتغيرهايي را كه ارتباط نزديكي با يكديگر دارند،  �
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در نمودارهاي الگوي رفتاري سيستم، محور افقي، زمان و محور عمودي، متغيرهايي هستند كه مي خواهيم رفتار 

سال  5به عنوان مثال، ممكن است بخواهيد تغييرات فروش شركت خود را طي مثالً . دهيمآنها طي زمان را نشان 

كنيد، نيز نمايش  عالوه بر آن، ممكن است روند فروش آينده را آن گونه كه پيش بيني مي. گذشته نشان دهيد

  ).2شكل (دهيد 

  
 :;<٢  

  

به عنوان . يك فرايند سيستمي در خود دارند نشانه اي از فعال بودننمودارهاي الگوي رفتاري سيستم، اغلب 

اگر نمودار . كند كه ويژگي هاي جذابي دارد نمونه، تصور كنيد شركت شما يك گوشي تلفن همراه توليد مي

است، شايد محصول شما مواجه با اشباع  ثباتيد و سپس گذشته اين محصول، نشان دهنده افزايش شد فروش

اين يك . از اين گوشي ها مي خواسته، يكي از آنها را خريده استي كه هر كس به عنوان مثال،بازار است؛ 

  .است) hot(محدوديت متداول روي رشد فروش محصوالت جديد و داغ 

به . ممكن است بيش از يك متغير را روي يك نمودار ترسيم كنيد تا ارتباط احتمالي بين آن متغيرها را ببينيد

گوشي تلفن همراه و مبلغ صرف شده جهت بازاريابي آن را روي يك عنوان مثال، فرض كنيد فروش گذشته 

  . برسيد 3ممكن است به نموداري همچون شكل . ايد نمودار ترسيم نموده

  
  3شكل 

اين نمودار نشان مي دهد كه ممكن است افزايش سرمايه گذاري در بازاريابي يك محصول، باعث افزايش فروش 

  . آن شده باشد

رفتاري، همچنين شما را وادار مي كند درباره افق زماني مورد استفاده در بررسي موضوع، فكر نمودارهاي الگوي 

كشد، نمي توانيد  يك محصول جديد، چندين سال طول مي) develop(به عنوان مثال، اگر توسعه . كنيد

محور افقي نمودار شما بايد بسط يابد . ترسيم كنيد ماههرا در يك افق چند  "تعداد محصول جديد توسعه يافته"

  . خود را نشان دهندسال نياز باشد تا الگوها  10تا  6شايد  و تا چندين چرخه توسعه محصول را در برگيرد

  . نمودارهاي الگوي رفتاري، به شكل گيري تئوري هايي درباره چرايي بروز اين الگوها كمك مي كنند

 

 پرسش كانونيو طرح يك  )Creative Tension( كشش خالقايجاد  .3

 حدس هايي زده ايمهمچنين . نموده ايم را احراز) current reality( در دو گام قبلي، واقعيت فعلي

)speculate(  اگر الگوهاي فعلي تغيير نكنند، آينده چگونه خواهد بودكه .  
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وضعيتي كه مي توان آنرا چشم انداز . آگاه باشيمعالوه بر آگاهي از واقعيت فعلي، بايد از وضعيت مطلوب نيز 

)vision (چشم انداز بر حسب نتايج مطلوب در نقطه خاصي از زمان. آنچه مطلوب ماست يعني چشم انداز. ناميد 

 .تعريف مي شود

بنابراين بايد به اين . خلق نتايج مطلوب، مستلزم شفاف سازي و توجه همزمان به واقعيت فعلي و چشم انداز است

 : پرسش ها بپردازيد

o چشم انداز شما براي اين موضوع چيست؟ نتايج مطلوب شما كدامند؟ 

o واقعيت فعلي اين موضوع چيست؟ چه نتايجي حاصل شده است؟  

براي برخي افراد، . ، يك كشش ايجاد مي كند كه آنرا كشش خالق مي نامندوجود فاصله بين اين دو قطب

تمرين كنيد كه دو قطب كشش خالق را  . چشم انداز و واقعيت فعلي، ساده تر استدو قطب شناسايي تنها يكي از 

كه با اقداماتي كه بر اثر آگاهي از اين كشش صورت مي گيرند، نتايجي خلق مي كنند . به روشني مشخص كنيد

خيلي از . عكس العملي به شرايط و رويدادها هستند چشم انداز و آرزوهاي ما سازگارترند تا اقداماتي كه صرفاً

 . داد نسبتتوان به تعريف فازي از آنچه مطلوب است و آنچه بدست آورده ايم،  اقدامات بيهوده را مي

كه چه دستاوردي داشته ايم و اگر تغيير مهمي وقتي بدانيم كه چه مي خواهيم، آسانتر مي توانيم توضيح دهيم 

  . رخ ندهد، چه دستاوردي در آينده خواهيم داشت

 .در بسياري از موارد، شفاف نمودن كشش خالق،  اقدام مقتضي را آشكار و واضح مي كند

 :، ديرپاي بوده است، تفكر سيستمي مي تواند مفيدتر باشدبين چشم انداز و واقعيت فاصلهوجود وقتي 

o چرا چنين دستاوردي داشته ايم؟ 

o چرا سيستم در برابر تالش ما براي تغيير آن، مقاومت مي كند؟ 

در . مقاومت مي كنيم "چه بايد بكنيم؟" وقتي كشش خالق را به كار مي گيريم، در برابر وسوسه شروع با سوال

گونه مي توان فاصله را چسپس بررسي  مي كنيم كه  ؛عوض با ذكر چشم انداز و واقعيت فعلي شروع مي كنيم

اثري را شناسايي كنيم كه كشش خالق را به نفع  تفكر سيستمي به ما كمك مي كند راهبردهاي پر. حذف نمود

  .چشم انداز، رفع كنند

يك پرسش يك يا دو جمله اي بسازيد  .با شفاف شدن واقعيت و چشم انداز، يك پرسش كانوني مطرح مي شود

  :اين پرسش بايد. معماگونه و بغرنج شرح دهدكه مسئله را به صورت 

 . به سمت راه حل هاي اثربخش هدايت كندرا به اندازه كافي متمركز باشد تا انرژي ها  •

 متمركز نباشد كه مانع خالقيت شوداما آنقدر  •

پرسش هاي . از آنچه مطلوب ماست، تشريح مي كند) context(خوب، روندها را در بستري  يك پرسش كانوني

  :خوب اغلب به اين شكل اند

  ؟.... ] يك روند وجود دارد[ ....، ]تالشهاي ما براي حل مسئله يا تشويق به رشد[چرا عليرغم 

 : به عنوان مثال

 چرا، عليرغم تالش هاي ما براي بهبود كيفيت، همچنان نمي توانيم كارها را بموقع تحويل دهيم؟ 

  

 )Structural Explanations( تبيين هاي ساختاريارائه  .4

وقتي توضيح مي دهيم كه چرا رويداد خاصي . يعني توضيح چرايي يك رويداد يا پديده) explanation(تبيين 

آغاز  "چرا"تبيين يعني ارائه پاسخ به سؤالي كه با . توانيم بگوييم آن رويداد را تبيين كرده ايم رخ داده است، مي
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يعني تبييني كه در آن، علت . دار، اغلب صورت تبيين علّي به خود مي گيرند "چرا"پاسخ به سؤاالت . شده است

و شرايط ) Causal Processes(تبيين يعني معين كردن فرايندهاي علّي. دهيم حادثه خاصي را به دست مي

  .كه موجب وقوع پديده مورد بررسي شده اند) Initial Conditions(اوليه اي 

  : ممكن است اين رويداد را اين گونه تبيين كنيم. را در نظر بگيريد "تادن شاخه درختاف"به عنوان مثال، رويداد 

  .سقوط آن به زمين گرديد موجبموجبموجبموجبشكسته شدن شاخه درخت شد و جاذبه،  موجبموجبموجبموجبباد شديد، 

علت است  Cبنا به تعريف وقتي مي گوييم . نيز مي نامند )Causal Mechanism( فرايند علّي را مكانيسم علّي

سلسله حوادث Eو  C، معنايش اين است كه در ميان Eاز براي 
i
C  وجود دارند كه عبور از

i
C  1به+iC  محكوم

 قانون يا قوانين
i
L است .  

اين سلسله حوادث. مي پيوندند، نظر دارد Eرا به  Cنظريه مكانيسم علّي به سلسله حوادثي كه ÷
i
C همان ،

مي پيوندند و قوانيني كه بر عبور از يك  Eرا به  Cمكانيسم علّي اند كه 
i
C  به

i
C  ديگر، حاكم اند، همان

رخ داد؛ 1Cو قوانين حاكم بر آن،  Cبه دليل خواص : را تأمين مي كنند Eو  Cقوانين علّي اند كه ربط علّي ميان 

هكذا به دليل خواص ... رخ داد و 2Cو قوانين مربوط به آن، 1Cبه دليل خواص 
n
C  ،و قوانين مربوط به آنE 

 .رخ داد

) underlying structure(تبيين ساختاري مي خواهيم يك پديده را به كمك مكانيسم يا ساختار زيريني در 

  .كه موّلد آن پديده است، تبيين كنيم

به عنوان مثال فرض كنيم پيچ يكي از چرخهاي خودرو سست است و پس از چند صد كيلومتر حركت، چرخ 

حادثه، سستي پيچ است اما براي تثبيت همين امر بايد حوادثي را مسلماً علت اين . لغزد و از جا در مي رود مي

: قاعدتاً چنين بايد گفت. بازسازي كنيم كه خودرو را از داشتن پيچ سست به حالت بي چرخي رسانده اند

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 . لذا ارتعاشاتش بيشتر شودخودرو سست تر و 

ما اينجا با يك داستان نسبتاً ساده عّلي . افتادن پيچ ها همان و در رفتن چرخ و بروز حادثه همان. گردد مي

اري، هر مرحله جاي روبروييم كه شامل مراحلي است، و وظيفه ما اين است كه نشان دهيم چگونه تحت شرايط ج

  . خود را به مرحله تازه اي مي دهد

  : عبارت هاي علّي

  رويدادها را توضيح مي دهند

  امكان پيش بيني آينده را فراهم مي كنند

   .امكان انجام اقداماتي را فراهم مي كنند تا بر آينده تأثير بگذاريم
  

  . ساختارها را مي توان هم علت و هم معلول دانست

ساختارها، محيطي از منع و ترغيب فراهم مي كنند كه موجب تأثير بر فاعالن درون : عنوان علتساختار به 

فاعالن هم رفتار خود را با آنها هماهنگ مي كنند و از اين رفتارهاي هماهنگ، پيامدهايي ظاهر . سيستم مي شوند

  .مي گردد

  .مرتبط با آن هستندساختارها متأثر از مدل هاي ذهني افراد : ساختار به عنوان معلول

وقتي در حال طراحي و احداث يك ساختمان هستيم، اين ساختمان معلول تفكر و مدل هاي : به عنوان مثال

  . اما وقتي احداث شد، عاملي مؤثر بر رفتار و عملكرد ما خواهد بود. ذهني ماست

  .وان معلولدر گام چهارم، ساختار به عنوان علت مدنظر است و در گام پنجم، ساختار به عن
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  :برخي از ساختارها به گونه اي هستند كه

 براي مدتي طوالني، پايدار مي مانند •

  . خواص ساختار، استقالل بسيار زيادي از افرادي دارد كه در آن ساختار، واجد نقشي هستند •

  . ساختار بر آزادي افراد درون آن قيودي مي نهد •

اين قواعد، . سازماني در هم تنيده از آدمياني و قواعدي: بگيريدبه عنوان مثال يك سيستم بوروكراتيك را در نظر 

بلندي عمر اوصاف اين . مجاري فرماندهي و مقررات حاكم بر رفتار افراد را در مناصب مختلف، معين مي كنند

   .ساختار، بيشتر از دوران تصدي هر يك از اعضاي آن است

  

و علل كليدي روندهايي كه مشاهده كرده ايم، ) consequences( پيامدهادر اين مرحله بايد روشن شده باشد كه 

  ، عامل بروز مسائل بيشتري مي شوند؟)هاي خود ما به اين وضعيت بخصوص پاسخ(كدامند؟ چگونه اين پيامدها 

 

 )Going Deeper Questions( رف نگريژپرسش هاي به كار بردن  .5

  :با طرح پرسش هاي ژرف نگري، مي خواهيم بررسي كنيم كه

  ساختارهاي عميق تري كه اين مجموعه از علل و پيامدها را تداوم مي بخشند، كدامند؟  �

به ) به صورت موفقيت آميزي(متفاوت با آنچه بيان شده است، را ) purpose( آيا اين سيستم، هدفي �

 انجام مي رساند؟ 

  موجب تداوم اين وضعيت شده اند؟) values( و ارزش ها) beliefs( آيا باورها �

آنها براي كمك به حركت ما از درك يك وضعيت تا . چهار مجموعه از پرسش هاي ژرف نگري وجود دارد

  .اقدام مناسب، طراحي شده اندشناسايي 
        

        ))))purpose((((        هدفهدفهدفهدف) ) ) ) الفالفالفالف

        
وقتي نتايج مورد انتظار ما با هدف واقعي سيستم ناسازگارند، نمي توانيم از : منطق پشت اين پرسش ها ساده است

  . سيستم انتظار داشته باشيم نتايج مطلوب ما را توليد كند

خواهيد و  هدفي كه  كمك كنند تا كشش خالق را بين هدفي كه شما از كاركرد سيستم مي بايدها پرسش اين 

  . به نظر مي آيد اكنون دنبال مي كند، ايجاد كنيد

 
آنچه كه انجام مي  9و اثربخشي) كارها را درست انجام دادن(در انجام كارها  8كارايي: عملكرد هر سيستم داراي دو بعد است

چون كار غلط را هر قدر درست تر انجام دهيم، بيشتر در . اين دو را بايد با هم در نظر گرفت). انجام كارهاي درست(دهد 

وقتي كار درست . بهتر است كه كار درست را غلط انجام دهيم تا اين كه كار غلط را درست انجام دهيم. اشتباه خواهيم بود

                                                 
8
 efficiency 

9
 effectiveness 

  هدف

  نتايج مطلوب  ما واقعاً كدام اند؟ •

، اكنون چه نتايجي كسب كرده ايم؟ نتايج مطلوبدر مقايسه با اين  •
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. گيريم چگونه اثربخش تر باشيم بنابراين ياد مي. يم، يك اشتباه انجام داده ايم كه امكان اصالح داردرا غلط انجام مي ده

بهتر است به سمت هدف درست نشانه گيري كنيم و به هدف نزنيم تا اين كه به سمت هدف غلط، نشانه : به عبارت ديگر

  . گيري كنيم و به هدف بزنيم

  

        ::::مراقب اهدافي باشيد كهمراقب اهدافي باشيد كهمراقب اهدافي باشيد كهمراقب اهدافي باشيد كه

o  نتايج كوتاه مدت و بلندمدت توازن برقرار نمي كنندبين 

o  به جاي اين كه بر نتايج اقدامات متمركز باشند، بر اين متمركزند كه كاري انجام شود 

o  فشارها را تخفيف مي دهند)Relieve Pressure( 

o  ه يا اين تصور را تاييد مي كنند كه حق با ماست يا بهتر از هم(تصديق كننده باورهاي موجودند

 )دانيم مي

o دنبا اين كه همكاري و مشاركت، ارزشمند تلقي شده، از يكي از ذينفعان طرفداري مي كن 
  

. كند است، نفعي براي آنهايي كه با آن مرتبط اند، ايجاد مي) stable(هر سيستمي كه پايدار :به ياد داشته باشيد

حتي اگر نتايج مطلوب ما را ( ما داردممكن است بخواهيد بررسي كنيد كه اكنون سيستم چه دستاوردي براي 

و نفع ادامه اين وضعيت چه خواهد بود؟ اين يك رويكرد ديگر براي انديشيدن درباره هدف ) ايجاد نمي كند

  . سيستم است
        

        ))))Mental Models((((مدل هاي ذهنيمدل هاي ذهنيمدل هاي ذهنيمدل هاي ذهني) ) ) ) بببب

  
  .پرسش هاي فوق براي آشكار نمودن باورهايي طراحي شده اند كه محرك رفتاري است كه مي بينيم

  :نگران مدل هاي ذهني همچون موارد زير باشيد

o  ممكن است براي  ديگران رخ داده باشد، اما براي ما رخ نمي دهد موضوع،اين 

o فردا درباره فردا نگران خواهيم شد. ركز باشيمبياييد فقط بر امروز متم 

o ما هيچ گزينه ديگري نداريم 

o اين كار را فقط يك بار انجام خواهيم داد 

همچون . مدل هاي ذهني ما معموالً آنقدر ناخودآگاه هستند كه اين مفروضات را با حقايق، اشتباه مي گيريم

توسعه توانايي خود براي آشكار نمودن اين باورها، ارزش ها و  با. حقايق، آنها را فراتر از چالش و اعتراض مي دانيم

  مدل هاي ذهني

فرض كنيد همه افراد درون سيستم، از ديدگاه خودشان، به صورت 

  . عمل مي كنند مسئوالنهو  معقوالنه

است كه منجر به انتخاب هاي ) باورها، مفروضات، توجيهات( كدام تفكر •

  فعلي مي شوند؟ 

  چه تفكري موجب باقي ماندن سيستم به شكل كنوني شده است؟  •

ما درباره ساير ذينفعان سيستم، بر  )assumptions( آيا مفروضات •

  تصميمات ما مؤثرند؟ 
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مفروضات، بايد چك ليست مخصوص خودتان را بسازيد تا مواردي را كه همواره شما را دچار بيشترين دردسر 

يك  "اگر مي خواهم آن كار به طور صحيح انجام شود، بايد خودم انجامش دهم"به عنوان مثال، . كنند، در برگيرد مي

 !حقيقت است يا يك مدل ذهني؟ تصميم با شماست
        

        ))))Personal Responsibility((((مسئوليت شخصيمسئوليت شخصيمسئوليت شخصيمسئوليت شخصي) ) ) ) جججج

  
در خيلي از موارد، وقتي مدل هاي ذهني را شناسايي مي كنيد، شروع به درك اين نكته خواهيد كرد كه چگونه 

  . در پايين تر بودن عملكرد سيستم، سهم داريد و مسئوليد

به عنوان نتيجه اي از چند اقدام يا فشار (تمايلي طبيعي وجود دارد كه الگوهاي عملكرد را ناشي از بيرون سيستم 

اين تبيين ها خيلي مجاب كننده و متقاعدكننده اند چون تقريباً هميشه ارتباطي بين . بدانيم) يا تغيير خارجي

  . رويداد خارجي و تغيير در عملكرد سيستم وجود دارد

ن امكان را در نظر بگيريد كه اقدام خارجي فقط تسريع كننده يا كاتاليزور تغيير است و اين طبيعت خود اي

اين پرسش ها ما را . است كه علت افت عملكرد مي باشد) از جمله شامل عكس العمل هاي خود ما(سيستم 

ين كنترل چيزي را در سيستم در تشويق مي كنند تا اين امكان را در نظر بگيريم كه تا حدي مسئوليم و بنابرا

  . اختيار داريم

عادت خوبي است كه بايد در خود ايجاد كنيم؛ . در اكثر موارد، سخت نيست كه ارتباط خود با مسئله را ببينيم

  .  بخصوص در مورد كساني كه تعيين مسئوليت ديگران در مقابل وضعيت فعلي، براي آنها آسان تر است
 

 ))))Expanding Our View((((توسعه ديدگاه خود توسعه ديدگاه خود توسعه ديدگاه خود توسعه ديدگاه خود ) ) ) ) دددد

  ما/مسئوليت شخصي من

  نقش و مسئوليت من در عملكرد فعلي سيستم چيست؟ •

  از چه طرقي، موجب ادامه ساختار فعلي هستم؟ •
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به استفاده از ابزارهاي تفكر سيستمي مي كنيد، تمايل طبيعي اين است كه صرفاً ديدگاههايي كه وقتي شروع 

چالش مواجه مي كنيم با ، خود را با توسعه ديدگاه. درباره موضوع داشته ايد را با اين زبان جديد، تكرار كنيدقبالً 

  :تا

 را در نظر بگيريم سوابق موضوع �

 ساير ذينفعان را نيز در نظر بگيريم �

 ساير علت ها را نيز لحاظ كنيم �

  ز در نظر بگيريمرا ني) consequences( ساير پيامدها �

 

 )Intervention( طرح ريزي يك مداخله .6

مشخصي ما درباره چگونگي تغيير آن چيست؟ چه اقدامات ) hypothesis(بر اساس درك ما از ساختار، فرضيه 

  بايد انجام داد؟

نمودار حلقه علّيت را جهت شناسايي تغييرات ساختاري بررسي كنيد؛ يعني مداخله هايي را شناسايي كنيد كه 

  . بوده و تغييراتي بلندمدت در روندها يا الگوهاي عملكرد ايجاد كنند) self-sustaining(پايدار 

        ::::به خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كهبه خاطر داشته باشيد كه

 به يك حلقه، معموالً اثربخش نيستوارد آوردن فشار بيروني  �

 ساختارهاي محدودكننده و نقاطي كه هدفها تعيين مي شوند، مي تواند تقاط اهرمي خوبي باشند �

 ممكن است كند نمودن يك فرايند رشد يا كوتاه نمودن يك تأخير، كمك كننده باشد �

 دهنگام ارزيابي يك مداخله، تأثير آنرا در نمودار حلقه علّيت، دنبال كني �

تأثير تأخيرها بر . مراقب عوارض جانبي باشيد. مراقبت تفاوت بين اثرات بلندمدت و كوتاه مدت باشيد �

 . اجراي يك مداخله و مشاهده نتايج آن، را به حساب آوريد

  

  راهبردهاي پيشنهادي ارزيابي

  :از معيارهاي زير استفاده كنيدتوصيه مي كنيم براي ارزيابي و اصالح راهبردهاي خود، 

آيا اگر اين مداخله، موفقيت آميز اجرا شود، نتايج مطلوب را ايجاد خواهد كرد؟ اگر نه، گزينه هاي  �

 ديگري را در نظر بگيريد

  توسعه ديدگاه خود

آيا قبالً در چنين وضعيتي بوده ايم؟ چه درسي از گذشته براي  •

 وضعيت امروز مي توان گرفت؟

 ساير ذينفعان سيستم، اين وضعيت را چگونه مي بينند؟ •

ساير عوارض . زنجيره هاي علت و معلول را گسترش دهيد •

 يگري وجود دارد؟ناخواسته كدام اند؟ آيا بازخوردهاي د

هاي  هدف اين است كه پويايي. اكنون نمودار خود را ساده كنيد •

 .اصلي سيستم را به صورت خالصه و غني، ارائه كنيد
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چگونه ممكن است سيستم، در برابر اين تالش ها براي بهبود عملكرد، مقاومت نمايد؟ وضعيت فعلي چه  �

اين مداخله، مواجه با مقاومتي جدي شود، چه منافعي ايجاد مي كند كه بايد باز هم ايجاد شوند؟ اگر 

 تغييري مي توانيد در آن ايجاد كنيد تا مقاومت را كاهش دهيد؟

 ناخواسته اين راهبردها كدام اند؟ آيا مي توان اين پيامدها را كاهش داد؟) احتمالي(پيامدهاي  �

  .كاراترين شيوه ممكن، كسب مي كنيد بهبود راهبردها را تا جايي ادامه دهيد كه احساس كنيد بهترين نتايج را به

  

 ارزيابي نتايج .7

چون مداخله ما بر اساس نظريه اي است كه از وضعيت داريم، نتايج تالش هاي ما براي بهبود اوضاع، داده هاي 

  .امكان پذير مي سازد) در صورت نياز(جديدي فراهم مي كند و اجراي مجدد گام ها را 

صورت يك حلقه در نظر مي گيريم، راهبردهاي خود را همچون آزمون هايي گام هاي تفكر سيستمي را به وقتي 

نتيجه چنين بينشي اين است كه به روش هايي براي جمع آوري اطالعات در مورد آنچه رخ . خواهيم دانست

  . دهد، نياز داريم مي
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        كاربرد تفكر سيستمي در شركت آلفاكاربرد تفكر سيستمي در شركت آلفاكاربرد تفكر سيستمي در شركت آلفاكاربرد تفكر سيستمي در شركت آلفا    ::::1111    مثالمثالمثالمثال

  . در اين بخش، گزارشي از كاربرد تفكر سيستمي در شركت آلفا ارائه شده است

اين شركت مسئله اي دارد كه به . شركت آلفا يك شركت شناخته شده در زمينه توليد انواع نوشيدني ها است

ت، مشتريان اين شرك. تأخير هميشگي در ارسال محموله هاي سفارش مشتريان: اندازه خود شركت، مشهور است

چند سال پيش، . هاي زنجيره اي هستند و ارسال سفارش ها به صورت كامل و بموقع را خواستارند فروشگاه

  . مسئله تأخير در يكي از مناطق، به درجه بحراني رسيد

  :معموالً اين تماس تلفني مشتري به شركت آلفا بود كه حالت اضطراري را ايجاد مي كرد

   "شده، كدام جهنم است؟بسته محصول سفارش  40پس اين " 

يقي، و اغلب با تالش هايي كاالها را به طر! و وقتي مشتريان تلفن مي زدند، كاركنان آلفا از جا مي پريدند

هاي سنگين وزن  به نظر احمقانه مي آيد اما شركت آلفا، نوشيدني! ، به مقصد مي رساندند)heroic(وار  قهرمان

از توزيع كنندگان تا مديران كارخانه تا امور مالي . هوايي حمل مي كردرا با صرف هزينه هاي هنگفت، به صورت 

  . كند تا رانندگان كاميون ها مي دانستند كه اين مسئله دارد آنها را نابود مي

هولناك با مشتريان در  مخمصهاز از طريق نجات ما خود را  ، پيشرفت شغليبرخي افراد: آنها همچنين مي گفتند

  .آورده اندبه دست خر، لحظه آ

ما هر مسئله اي را به خوبي حل مي كنيم؛ پس : زماني اين وضعيت، شروع به تغيير كرد كه آنها از خود پرسيدند

  چرا اين مسئله، با فراواني بيشتر و با شدت بيشتري تكرار مي شود؟ علت آن چيست؟

  
 

  بيان مسئله .1

همه واحدهاي زير در شركت آلفا چه كساني هستند؟ اطالعات موجود به ما مي گويند مسئله بازيگران كليدي در 

  :موضوع دخيل اند و ممكن است ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به مسئله داشته باشند

  )انجام مي شوندرسال ها با تأخير ا(واحد ارسال كاال  •

  )براي شكايت تماس مي گيرند(ريان مشت •

  )هزينه ها باال رفته است(ابداري حس •

ايت هاي آنها باالخره كسي تاريخ ارسال ها را به مشتريان قول مي دهد و شك(يا واحد خدمات /فروش و •

 )را دريافت مي كند

  )آماده است؟ محصول براي ارسال آيا(برنامه ريزي توليد  •

  :اد مورد سؤال قرار گرفتند، پاسخ هاي زير دريافت گرديدوقتي افر

o  مدير واحد ارسال كاال مي گويد موضوع ساده است؛ ما سفارش هاي زيادي داريم؛ بايد بازاريابي را كاهش

 )اين يك راه حل است و بايد يادداشت شود. (دهيم

o اين يك راه حل است و (. يك سرپرست مي گويد مسئله اين است كه بسته بندهاي كافي وجود ندارد

 )بايد ثبت شود

  : فكر كنيد

شما اين مسئله را چگونه بيان مي كنيد؟ چه سؤاالتي بايد 

 سيد؟ از چه كساني خواهيد پرسيد؟بپر
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o واحد ارسال كاال مي گويد سفارش هاي تأخيردار، افزايش يافته است 

o واحد فروش و خدمات مشتريان مي گويد شكايت هاي مشتريان افزايش يافته است 

o  مي گويد هزينه ها باال رفته است؛ بخصوص براي ارسال هاي فوري  حسابداريواحد)overnight(  

o  ،افراد تادارد كه آيا آنها فرهنگي ايجاد كرده اند كه نيازمند بحران است  شكعضو ديگري از تيم، 

 مسيري براي ترقي شغلي خود داشته باشند؟

o براي توليد محصول، وجود دارد نظميبرنامه ريزي توليد مي گويد برنامه هاي م. 

  

به نظر نمي آيد اين مسائل، . يا تحويل سفارش ها است/شركت آلفا مواجه با وقوع مشكالتي روزافزون در ارسال و

  . مسئله، تا چه مدتي پايدار خواهد بود با مواجههرفتني باشند و معلوم نيست رويكرد فعلي 
  

  ترسيم نمودارها .2

قبل از اين كه بخواهيم بررسي  طول زمان هستيم،اسايي تغييرات در توجه كنيد كه هنوز در حال تالش براي شن

  :برخي از اين الگوها به طور شفاف مطرح شده اند. كنيم چرا اين الگوها رخ داده اند

o مشكالت در تحويل سفارش هاي مشتريان، در حال افزايش است  

o شكايت هاي مشتريان، در حال باال رفتن است  

o  اين يك حالت خاص از فعاليت قهرمان وار است(روش هاي ارسال غيرعادي، در حال افزايش است( 

ممكن است تالش كمي براي . توزيع در حال نزول است/در نتيجه مي توانيم بگوييم اثربخشي سيستم توليد

  . طراحي مجدد سيستم و افزايش كيفيت، انجام گرفته يا اين تالش ها ثمربخش نبوده است

 .اين الگوها بر اساس داده هاي در دسترس، ترسيم شده اند. تارائه شده اس 2الگوهاي عملكرد سيستم در شكل 

  .ممكن است الگوهاي واقعي، نامنظم تر از اين چيزي باشند كه اينجا ترسيم شده اند

  
 2شكل 

  :وجود دارد كه به طور ضمني مطرح شده اندالگوهاي ديگري نيز 

o شاخص تعداد سفارش هاي تأخيردار مي توان از . (درصد سفارش هاي تأخيردار، در حال افزايش است

  .)نيز استفاده كرد اما درصد، كمك مي كند ميزان نسبي مسئله نيز مشخص شود

o به نظر مي آيد درصد سفارش هاي ناقص نيز در حال افزايش است 

روند فروش در اين دوره چگونه بوده است؟ سود و سودآوري : سؤاالتي كه ممكن است هنوز براي ما مطرح باشند

  ه بوده است؟چگون

  

  :قبل از ادامه، سؤال زير را در نظر داشته باشيد

 بر اساس اطالعات داده شده، سؤال كانوني را چگونه طرح مي كنيد؟
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  و پرسش كانوني كشش خالق .3

با اين فرض كه  زده ايم، حدس هاييدر واقع، درباره آينده نيز . در دو مرحله قبل، واقعيت موجود را شناخته ايم

  . به نظر بديهي مي آيد كه اين وضعيت نمي تواند ادامه يابد .تغييري در الگوهاي فعلي بوجود نيايد

بر اساس روندها و مسائلي كه در شركت آلفا تشخيص . گاهي اوقات، چشم انداز به طور شفاف بيان مي شود

  .ايم، مي توانيم چشم انداز را استنتاج كنيم داده
  

  
 

3شكل   

اما وقتي كشش خالق را بيان مي كنيم، بايد بپرسيم آيا چشم اندازي كه ما تعيين كرده ايم، همان چيزي است 

دليل . كه واقعاً طلب مي شود؟ پرسش هاي ژرف نگري، فرصتي براي ادامه بررسي اين موضوع فراهم مي كنند

  . وجود دارد  )th hour 11( آخر لحظهبه راه حل هاي احتياط در اينجا اين است كه به نظر مي آيد عادت 

        ))))Focusing Questions((((پرسشهاي كانوني پرسشهاي كانوني پرسشهاي كانوني پرسشهاي كانوني 

  :در مورد شركت آلفا ممكن است بپرسيم

تبديل ) routine(تحويل سفارش مشتريان، به امري عادي  در) occasional(گاه و بيگاه چرا مشكالت 

  شده است؟

  :ممكن است سؤال را اين گونه طرح كنيماگر تالش هاي ناموفقي براي توجه به مسئله وجود داشته است، 

تحويل سفارش مشتريان، عليرغم تالش هاي ما براي حل آن، به امري در  گاه و بيگاهچرا مشكالت  •

 عادي تبديل شده است؟

 يا

تحويل سفارش مشتريان، عليرغم آگاهي ما از پرهزينه بودن و ناپايدار بودن  گاه و بيگاه درچرا مشكالت  •

)sustainable ( راه حل هاي كنوني، به امري عادي تبديل شده اند؟ 

 :بپرهيزيد از اين كه بگوييد. از اين كه مسئله را بر حسب يك راه حل بيان كنيد، بپرهيزيد

  "!مسئله اين است كه ما بايد به نيروهاي فروش خود، فشار بيشتري بياوريم"

 :يا اين كه بگوييد

   "؟كنيم يوادار به كار بيشتر چگونه مي توانيم نيروهاي فروش خود را"
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پرسش شما  .متمركز باشيد "چرا"اجتناب كنيد و در عوض بر  "چگونه"يك قاعده ساده اين است كه از سؤاالت 

  . بايد مسئله را مطرح كند

  

 تبيين ساختاري .4

گيرد، آغاز بيان مسئله با مشكالت موجود در تحويل سفارش مشتريان، و تالش هايي كه براي حل آنها صورت مي 

هاي  لينك). 4شكل (اشكاالت موجود در تحويل سفارش ها از طريق مديريت بحران، رفع مي شوند . شده است

نشان دهنده هم جهت بودن دو متغير  Sعالمت . ، تأثير متغيرها بر يكديگر را نشان مي دهد4موجود در شكل 

از مديريت بحران براي حل ) بيشتر(فاده يعني بروز و افزايش مشكل در تحويل سفارش ها، موجب است. است

يعني استفاده از مديريت بحران، موجب . بيانگر ارتباط معكوس بين دو متغير است Oعالمت . شود مشكل مي

  . كاهش و رفع مشكالت موجود در تحويل سفارش ها مي گردد

  

  
4شكل   

ماندن مشكل براي مدتي طوالني،  اما ريشه مشكالت موجود در تحويل سفارش ها كجاست؟ با توجه به پايدار

  )5شكل . (يا توزيع بدانيم/توانيم ريشه مشكل را در اثربخشي سيستم توليد و مي

  
  5شكل 

يا توزيع، موجب كاهش مشكل در تحويل سفارش مشتريان /، باال رفتن اثربخشي سيستم توليد و5طبق شكل 

  . خواهد شد

يا توزيع است، به /يل سفارش مشتريان، اثربخشي سيستم توليد واگر عامل اساسي مؤثر بر اشكاالت موجود در تحو

 ).6شكل (جاي راه حل مبتني بر مديريت بحران، مي توانيم سيستم را بهبود دهيم يا مهندسي مجدد نماييم 

مديريت بحران در ساعت آخر

و قهرمان وار

مشكل در تحويل

سفارش مشتري

S

O

مديريت بحران در ساعت آخر

و قهرمان وار

مشكل در تحويل

سفارش مشتري

S

O

اثربخشي سيستم توليد

و/يا توزيع

O
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  6شكل 

اما مدتي طول مي كشد تا تالش هاي ما براي بهبود و مهندسي مجدد سيستم، به نتيجه برسد و اثربخشي 

  . براي نشان دادن اين تأخير زماني، دو خط موازي در لينك بين دو متغير اضافه شده است. سيستم را باال ببرد

اول اين كه پرداخت پاداش به رفتارهاي . اردمتأسفانه استفاده از راه حل سريع قهرمان وار، حداقل دو اثر جانبي د

عالوه بر آن، اكنون مشتريان، عمداً بحران سازي . قهرمان وار، يك مانع براي رفع علت ريشه اي مشكل است

  ).7شكل (كنند تا توجه مورد نياز را جلب نمايند  مي

  
  7شكل 

كه اين افزاش هزينه، مي تواند تمايل افراد را عالوه بر آن، مديريت مبتني بر بحران، هزينه ها را افزايش مي دهد 

افزايش مشكالت در تحويل سفارش ها، . براي همكاري در پرداختن به علل سيستمي مشكل، كاهش دهد

  )8شكل . (همچنين ممكن است اعتماد سازماني را كاهش دهد و اتكا به راه حل هاي سريع و موضعي را باال ببرد

مديريت بحران در ساعت آخر

و قهرمان وار

مشكل در تحويل

سفارش مشتري

S

O

اثربخشي سيستم

توليد و/يا توزيع

O

تالش براي بهبود و

مهندسي مجدد

S

S

مديريت بحران در ساعت آخر

و قهرمان وار

مشكل در تحويل سفارش

مشتري

S

O

اثربخشي سيستم توليد

و/يا توزيع

O

تالش براي بهبود و

مهندسي مجدد

S

S

بحران سازي

توسط مشتري
S

S

فرهنگ

قهرمان پروري

خواست و توانايي

پرداختن به

مشكالت سيستم

S

O

S
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  8شكل 

ش ها در شركت آلفا روانيد براي توضيح فرضيه خود درباره مشكالت موجود در تحويل سفااز اين حلقه ها مي ت

  . استفاده كنيد

 
 

  پرسش هاي ژرف نگري .5

        هدفهدفهدفهدف �

بودند كه هدف سيستم، فراهم نمودن محصوالتي  آنها هم عقيده. ف شركت آلفا را مرور كردندتيم شركت آلفا، هد

  .است كه نيازهاي مشتريان را به صورتي بموقع، با كيفيت باال و كارا، تأمين نمايند

حتي مي توان گفت كه يك هدف . به نظر مي آيد هدف فعلي، انتظار براي شكايت مشتري و سپس اقدام استاما 

اگر سيستم شما به ": اين وضعيت را چنين توضيح مي دهند ان،دوستبرخي . مهم سيستم، ايجاد قهرمان ها است

  . "پرورش خواهد داد 10آتش نشان ها جايزه مي دهد، احتماالً آتش افروز
  

  مدل هاي ذهنيمدل هاي ذهنيمدل هاي ذهنيمدل هاي ذهني �

  :ين مثال، پر از مدلهاي ذهني استا

                                                 
١٠

  ).arsonist(به راه بياندازد  سوزي منظور از آتش افروز، كسي است كه عمداً آتش 

مديريت بحران در ساعت آخر

و قهرمان وار

مشكل در تحويل سفارش

مشتري

S

O

اثربخشي سيستم توليد

و/يا توزيع

O

تالش براي بهبود و

مهندسي مجدد

S

S

بحران سازي توسط

مشتري
S

S

فرهنگ قهرمان پروري

خواست و توانايي پرداختن به

مشكالت سيستم

S

O

S

هزينه ها

حالت تدافعي و
سرزنشي

S

S

فشار براي كنترل

هزينه ها

S

سنگربندي

درون-واحدي

S
S

O

  :بر  اساس اطالعاتي كه داريد، موارد زير را مشخص كنيد

 هدفي كه سيستم دنبال مي كند .1

 مدل هاي ذهني مهم .2

 مسئوليت افراد در ادامه وضعيت فعلي .3

  اين وضعيتروش هاي بسط ديدگاه ها درباره  .4
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o " انجام دهيم تا مشكل مشتري را حل كنيم؛ ساعات  ،الزم استكه ما موفقيم چون آماده ايم هر كاري

  "! كار بيشتر، صرف پول بيشتر، و هر چيز ديگر

o " افراد وقتي پاداش مي گيرند كه مهارت و تعهد كافي براي خالص كردن ما از شرايط سخت و دشوار را

  ".بروز دهند

o  ل تر از آنم كه به موضوعات من با بحران هاي واقعي، مشغو"به نظر مي آيد تصور افراد بر اين بود كه

  ".فقط براي كارهاي مهم، مزاحم من شويد. كوچكتر بپردازم

o  شركت آلفا هيچ كاري نمي كند مگر اين كه آتشي واقعي زير آنها روشن "مشتريان آموخته اند كه

  . مشتريان براي جلب توجه شركت، هر مسئله اي را بزرگ كرده و به بحران تبديل مي كردند. "كنيم

تالش هاي قهرمان وار و تالش هايي براي : مشخصاً لينك هايي را در نظر بگيريد كه انتخاب صورت مي گيرد

اگر اين . استدالل پشت تالش هاي قهرمان وار، نوعاً اين است كه تنها گزينه ممكن در آن لحظه هستند. بهبود

همراه شود، موجب تقويت اين باور  "وضعيت فعلي، منحصر به فرد است"مدل ذهني با مدل ديگري كه مي گويد 

  .مي شود كه در حال حاضر، فعاليت هاي بهبود، ضروري نيستند
  

        مسئوليت شخصيمسئوليت شخصيمسئوليت شخصيمسئوليت شخصي �

تغيير كليدي در شركت آلفا اين بود كه افراد درك مي كردند كه مسئله، ناشي از ديگران نيست بلكه تا حد زيادي 

آنها درك كردند كه بايد در بهبود . تغيير وضعيت بودند افراد واقعاً به دنبال. است) self-inflicted(خودساخته 

نيز ) fire-fighting(و به طور همزمان، به مقدار كافي آتش نشاني(توزيع پيشرفت حاصل شود - سيستم توليد

در افق هاي بلندمدت تر، بايد فرهنگ و سيستم پاداش مبتني بر رفتارهاي ). انجام دهند تا كارها متوقف نشود

  . را تغيير دهند قهرمان وار

هاي ارسال كاال در شرايط تحت فشار  گفت كه وقتي هزينه) accounts payable(مدير حسابهاي پرداختني 

)rush-shipping ( شده اند، بايد تالش بيشتري در جهت اطالع رساني موضوع به بقيه سازمان خارج از كنترل

براي مواجهه با اوج ) part-time(افزودن ظرفيت پاره وقت رئيس توليد و توزيع پذيرفت كه درباره . انجام دهد

  . مدير فروش پذيرفت كه مي تواند از دادن قول هاي غيرواقعي به مشتريان بپرهيزد .تقاضا، فكر كند
  

        توسعه ديدگاه خودتوسعه ديدگاه خودتوسعه ديدگاه خودتوسعه ديدگاه خود �

را تا حد  مي دانيم كه مشتريان، مسائل عادي. ب ترين چيزها در شركت آلفا، رفتار مشتريان و رقبا بودليكي از جا

همچنين مي توان حدس زد كه رقبا نيز ممكن . يك بحران بزرگ مي كردند تا توجه ويژه سيستم را جلب كنند

چون شركت . است با هدف قرار دادن مشتريان ناراضي شركت آلفا، موجب توسعه اين بحران سازي شده باشند

تواند موجب تضعيف بيشتر ارتباط شركت آلفا  آلفا در حال حاضر، آسيب پذير است، فشار وارده از طرف رقبا، مي

  .با مشتريان كليدي شود يا منابعي را مشغول كند كه مي توانست براي تقويت جايگاه شركت در بازار به كار رود

  

  طرح ريزي يك مداخله .6

در يك ساختار انتقال فشار، راهبردهاي . است "انتقال فشار"وضعيت موجود در شركت آلفا، مثالي از ساختار 

  :اهرمي شامل موارد ذيل است

 مقطعيكاهش استفاده از راه حل  •



    

138 
 

 ود نمودن اثرات جانبي راه حل مقطعيمحد •

 تقويت استفاده از راه حل اساسي •

  : در شركت آلفا در مورد راهبردهاي متنوعي توافق شد

است و توافق كردند كه تشويق رفتار قهرمان وار را پذيرفتند كه فرهنگ قهرماني در شركت رشد كرده  •

 متوقف كنند

 توزيع ايجاد كنند- بهبودهاي اساسي در سيستم توليد •

 آماده باشند) firefighting(تا وقتي كه بهبودها اجرا مي شوند، براي انجام مقدار كمي آتش نشاني •

  .مي توانيد اين راهبردها را روي نمودار نمايش دهيد
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تحويل سفارش ها . بخش بود به مدت بيش از يك دهه، شركتي در حال رشد، با سودي رضايت

رشد فروش كم شد و . آنگاه اتفاقي افتاد

صورت حساب ها، شكايات مشتريان و اشكال در تحويل سفارش ها، دردسر 

مدت زمان بسته شدن حساب هاي مربوط به فروش هاي جديد، به صورتي اخطاردهنده، افزايش 

يك مشاور را  گاماو انجام برخي تغييرات پرسنلي، هيئت مديره 

خالصه  1و جدول  1گزارش وي در شكل 

  
   گاما

  براي آنها و راه حل هاي پيشنهادي

  راه حل ها

بازنويسي راهنماهاي صدور صورت حساب و آموزش 

راه اندازي  يك سيستم مكانيزه براي مسيريابي تحويل 

automated delivery routing 

  ايجاد خط مشي هايي براي مشتريان جديد

  توسعه سيستم هاي جديد

، چه؟ يا اين اگر مشكالت موجود، فقط عالئمي از تغييرات اساسي تر در بازار باشند

underlying cause ( عملكرد ضعيف

 

        كاربرد تفكر سيستمي در شركت گاماكاربرد تفكر سيستمي در شركت گاماكاربرد تفكر سيستمي در شركت گاماكاربرد تفكر سيستمي در شركت گاما

به مدت بيش از يك دهه، شركتي در حال رشد، با سودي رضايت

آنگاه اتفاقي افتاد. به خوبي انجام مي گرفت) billing(و صدور صورت حساب 

صورت حساب ها، شكايات مشتريان و اشكال در تحويل سفارش ها، دردسر خطا در صدور . 

مدت زمان بسته شدن حساب هاي مربوط به فروش هاي جديد، به صورتي اخطاردهنده، افزايش 

  . يافت و سوددهي در حال كاهش بود

و انجام برخي تغييرات پرسنلي، هيئت مديره ) reorganizing(تجديد ساختار سازماني 

  . مسائل داشته و راه حل هايي را ارائه كندبه كار گرفت تا نگاهي كلي به 

گزارش وي در شكل . بررسي كرد) typical( متداول، مسئله را با يك نگرش 

گاماشركت نتايج كسب شده در : 1شكل 

  

و راه حل هاي پيشنهاديشناسايي شده مشكالت : 1جدول

  مشكالت

بازنويسي راهنماهاي صدور صورت حساب و آموزش   خطا در صدور صورت حساب ها

  مجدد

راه اندازي  يك سيستم مكانيزه براي مسيريابي تحويل   تأخير در تحويل سفارش ها

 delivery routing(ها  سفارش

system( 

ايجاد خط مشي هايي براي مشتريان جديدصرف زمان بيش از اندازه براي فروش به مشتريان 

توسعه سيستم هاي جديد  استفاده ضعيف از سيستم هاي موجود

اگر مشكالت موجود، فقط عالئمي از تغييرات اساسي تر در بازار باشند: هيئت مديره شركت قانع نشد

underlying cause(كه آيا ممكن است ساير خط مشي هاي كنوني شركت، علت زيرين 

 

        

كاربرد تفكر سيستمي در شركت گاماكاربرد تفكر سيستمي در شركت گاماكاربرد تفكر سيستمي در شركت گاماكاربرد تفكر سيستمي در شركت گاما: : : : 2222مثال مثال مثال مثال 

به مدت بيش از يك دهه، شركتي در حال رشد، با سودي رضايت گاماشركت 

)Delivery ( و صدور صورت حساب

. روندي نزولي گرفت

مدت زمان بسته شدن حساب هاي مربوط به فروش هاي جديد، به صورتي اخطاردهنده، افزايش . هميشگي شدند

يافت و سوددهي در حال كاهش بود

تجديد ساختار سازماني بعد از 

به كار گرفت تا نگاهي كلي به 

، مسئله را با يك نگرش فوق مشاور

  . شده است

خطا در صدور صورت حساب ها

تأخير در تحويل سفارش ها

صرف زمان بيش از اندازه براي فروش به مشتريان 

  جديد

استفاده ضعيف از سيستم هاي موجود
  

هيئت مديره شركت قانع نشد

كه آيا ممكن است ساير خط مشي هاي كنوني شركت، علت زيرين 
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حل هاي بسياري آزموده شده اند و اين بسته جديد، بهبود چشمگيري در عملكرد را نويد  باشند؟ قبالً راه

  . دهد نمي

  

در ادامه اين بخش، نتايج بررسي مسئله با . بررسي شد )Systems View(موضوع از ديدگاه سيستمي آنگاه 

  .ديدگاه سيستمي ارائه شده است
        

        رويدادها و الگوي رفتاريرويدادها و الگوي رفتاريرويدادها و الگوي رفتاريرويدادها و الگوي رفتاري

ما نمي دانيم چه رويدادي موجب شد هيئت مديره و مديران شركت، به روندهاي عملكرد كالن شركت توجه 

  : مي توان چند سناريو را تصور نمود. كنند

o  قديمي، شركت رقيب را برگزيده استيك مشتري عمده و  

o  قيمت سهام شركت سقوط شديد داشته است  

o  مستقيماً با وي تماس گرفته تا درباره خطاهاي ) و دوست رئيس هيئت مديره(يكي از مشتريان

  مكرر در صدور صورت حساب شكايت كند

o مدير يكي از بخش هاي كليدي شركت تغيير كرده است .  

  . ارائه شده است 1جوي الگوي رويدادها در طول زمان هستيم كه در شكل از ديدگاه سيستمي، در جست
        

        طرح پرسش كانونيطرح پرسش كانونيطرح پرسش كانونيطرح پرسش كانوني

جالب در مورد وضعيت شركت گاما اين است كه عليرغم افزايش تالش براي جذب مشتريان جديد، فروش  نكته

  .ي هدايت مي كنداين الگوي رفتاري، معماگونه ترين الگو است و ما را به سؤال بعد. در حال كاهش بوده است
        

  ييييساختارساختارساختارساختارتبيين تبيين تبيين تبيين 

  . ، به نمودار حلقه عليت سيستم مي رسيم"چرا چنين چيزي رخ مي داده است"با طرح مكرر پرسش 

همچنين همه . فروش كاهش يافته و مشتريان كنوني، ساير عرضه كنندگان را بر مي گزيدندهمه موافق بودند كه 

  . موافق بودند كه خدمات ضعيف، عامل مهم از دست رفتن مشتريان بود

 
  2شكل 

  

واحد خدمات، منكر وجود پاره اي مشكالت نبود، اما اعالم كردند كه در چه عاملي موجب خدمات ضعيف بود؟ 

در زمينه  غيرعادياين سفارش ها دربرگيرنده قول و قرار هاي . باتالق سفارش هاي ويژه گرفتار شده اند

مشتريان و فروش

از دست رفته

خدمات ضعيف

اشكال در تحويل سفارش ها و

صدور صورت حساب

+
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در نتيجه، سفارش هاي روتين خيلي كمتري وجود داشت؛ . بودند صورتحساب و پيكربندي غيرعادي در تحويل

اين موضوع . پردازش و انجام سفارش ها افزايش يافته؛ و كارمندان بيشتري نيز براي خدمات وجود نداشتزمان 

  . روند موجود در ارائه خدمات ضعيف شده بودبروز  موجبو  ،واحد خدمات) burden(موجب افزايش فشار كاري 
  

  
  3شكل 

  

وضعيت خوبي اين سفارش هاي ويژه از كجا مي آمدند؟ وقتي با مدير فروش مصاحبه شد، اعالم كرد بازار اما 

و نيروهاي فروش خود را به خاطر اين كه با روش هاي خالقانه اي، فروش ها را به انجام ) vicious(ندارد 

و تحويل ) special pricing arrangements(او ترتيبات خاص در قيمت گذاري . رسانند، تحسين كرد مي

  . جذاب براي مشتريان جديد نام برد) features( را به عنوان مشخصه هاي) expanded delivery(توسعه يافته 
  

او همچنين اعالم كرد اين مشخصه هاي جديد، تابعي از جستجوي تهاجمي براي مشتريان جديدند تا اهداف 

  . شركت تحقق يابد فروش

 
  4شكل 

  

مشتريان و فروش از

دست رفته

خدمات ضعيف

اشكال در تحويل سفارش ها و

صدور صورت حساب

+

فشار كاري بر واحد خدمات

+

قول و قرارهاي ويژه با مشتري

قيمت گذاري ويژه، سفارش براي محصوالت بدون

موجودي انبار، تحويل در مناطق خارج از محدوده

+

مشتريان و فروش از

دست رفته

خدمات ضعيف

اشكال در تحويل سفارش ها

و صدور صورت حساب

+

فشار كاري بر واحد

خدمات
+

قول و قرارهاي ويژه با مشتري

قيمت گذاري ويژه، سفارش براي محصوالت بدون

موجودي انبار، تحويل در مناطق خارج از محدوده

+

تالش براي فروش هاي جديد

زمان صرف شده جهت هر فروش

اهداف كمي فروش
+

+

+
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اين حلقه توضيح مي دهد كه چرا عملكرد شركت روندي نزولي دارد اما توضيح نمي دهد كه انتظار مي رفته 

  . اوضاع چگونه پيش برود

واحد خدمات افزايش  فشار كارياين نبود كه  )Pledges & Promises(قول و قرارهاي ويژه با مشتريان  هدف از

توجه  5ارائه شده در شكل به لينك وسط نمودار . (براي اين بودند كه مشتريان از دست رفته را كاهش دهند. يابد

  . متأسفانه حلقه بيروني، غالب مي شود). كنيد
 

 

  5شكل 
  

، اولاگر اين نمودار، تبيين مناسبي از روند نزولي فعلي در نتايج كسب شده باشد، راه حل هاي  پيشنهادي مشاور 

   .نپرداخته اند اصليمسئله به 

اين ديدگاه به ما كمك  .ديدگاه سيستمي، فرضيه جديدي را درباره علت ريشه اي عملكرد ضعيف ارائه مي كند

مي كند راه حل هاي ممكن را بيازماييم و مداخله هايي را شناسايي كنيم كه با احتمال بيشتري، عملكرد سيستم 

  . را بهبود مي دهند
  

        پرسش هاي ژرف نگريپرسش هاي ژرف نگريپرسش هاي ژرف نگريپرسش هاي ژرف نگري

. وقتي بدانيم عامل مشكل چيست، ايده هاي بهتري درباره چگونگي جلوگيري از تكرار مشكل خواهيم داشت

  . ساختار تفكر و تصميم گيري ما، زمينه اي براي بهبود اهرمي در عملكرد سيستم هستند

  مدل هاي ذهني و مفروضات كليدي محرك عملكرد كنوني در شركت گاما كدامند؟ 

 بيابيم جديدبراي ما آن است كه چند مشتري بهترين استراتژي  •

  )فعليبه نظر مي آيد به جذب مشتريان جديد توجه بيشتري مي شود تا حفظ مشتريان (

  بايد هر كاري الزم است انجام دهيم تا اين فروش صورت گيرد  •

  )اين ذهنيت موجب ارائه قول و قرارهاي غيرعادي به مشتري مي شود(

صورت گيرد تا ارتباط خوب در آن چرا چنين چيزي رخ مي دهد؟ اگر اين استراتژي خوب است، آيا بايد تغييراتي 

  برقرار بماند؟ نيز با مشتريان فعلي 
  

مشتريان و فروش از

دست رفته

خدمات ضعيف

اشكال در تحويل سفارش ها

و صدور صورت حساب

+

فشار كاري بر واحد

خدمات
+

قول و قرارهاي ويژه با مشتري

قيمت گذاري ويژه، سفارش براي محصوالت بدون

موجودي انبار، تحويل در مناطق خارج از محدوده

+

تالش براي فروش هاي جديد

زمان صرف شده جهت هر فروش

اهداف كمي فروش
+

+

+

-
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        چگونه مي توانيم عملكرد سيستم را بهبود دهيم؟چگونه مي توانيم عملكرد سيستم را بهبود دهيم؟چگونه مي توانيم عملكرد سيستم را بهبود دهيم؟چگونه مي توانيم عملكرد سيستم را بهبود دهيم؟

رجوع كنيم و اثرات احتمالي اول با در اختيار داشتن ديدگاه سيستمي به موضوع، مي توانيم به توصيه هاي مشاور 

  :را بررسي كنيمآنها بر فروش و مشتريان از دست رفته 

 بازنويسي دستورالعمل هاي صدور صورت حساب •

 راه اندازي سيستم مكانيزه مسيريابي تحويل سفارش ها •

 ايجاد خط مشي هايي در زمينه مشتريان جديد •

 توسعه سيستم هاي جديد •

رت حساب، بهبود سيستم تحويل سفارش ها و حتي بهبود همه سيستمها، بازنويسي دستورالعمل هاي صدور صو

به ما  5نمودار . تواند موجب بهبود خدمات شود و ممكن است در نهايت، موجب بهبود در حفظ مشتريان شود مي

البته تا زمان انحراف بعدي  - شود يقول و قرارهاي ويژه كمتر گويد كه بهبود خدمات مي تواند منجر به مي

  . آنگاه مسئله مجدداً بروز مي كند ؛يا افزايش هدف فروش) نسبت به هدف(فروش 

اما به نظر مي آيد  جديد، واقعاً قول و قرارهاي ويژه را حذف كندممكن است خط مشي هاي مربوط به مشتريان 

معلوم نيست كه اين كار، . هر تماس فروش است تغيير پيشنهادي، بيشتر متمركز بر كاهش زمان صرف شده براي

  .نتيجه مطلوب را ايجاد كند

   :با استفاده از نمودار سيستم مي دانيم كه تنها راه حلي كه تغييري واقعي ايجاد مي كند

به خط قول و قرارهايي كه به صورت استثناهايي نسبت (پايان دادن به قول و قرارهاي ويژه با مشتريان  •

 )ارائه مي شوندمشي عادي، 

 ه به مشتريان فعلي و بالقوهبررسي مجدد ميزان نسبي توج •
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يكي از موضوعاتي كه ديدگاه هاي متفاوتي در مورد آن ابراز شده، كند شدن رشد جمعيت ايران در : : : : 1111    تمرينتمرينتمرينتمرين

پير طبق ديدگاه اول، كند شدن رشد جمعيت ايران يك مسئله است كه مي تواند موجب . هاي اخير است سال

ديدگاه ديگر اين است كه با توجه به روند فعلي . شدن جمعيت ايران در آينده و بروز مشكالتي براي كشور شود

توسعه كشور و امكانات بالفعل موجود در ايران، نرخ رشد كنوني نيز زياد است و بنابراين معتقد است كه 

  !اي وجود ندارد مسئله

همه داده هاي ارائه شده . آمده است 2تي ايران در جدول شماره نمودارهاي مرتبط با برخي شاخص هاي جمعي

  .در اين نمودارها، از وب سايت مركز آمار ايران اخذ شده اند

نظر شما چيست؟ شما با اين موضوع چگونه برخورد مي كنيد؟ چگونه تشخيص مي دهيد كه مسئله اي ) الف

   وجود دارد يا خير؟ آيا به داده هاي ديگري نياز داريد؟
  

  :دولت و مجلس ايران در حال بررسي راهكارهايي براي افزايش زاد و ولدها هستند؛ راهكارهايي از قبيل) ب

 لغو قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با سياست كنترل جمعيت •

 افزايش مرخصي زايمان •

 عنوان هديه تولد فرزندبه  انمادر  پرداخت سكه بهار آزادي به •

 ها به خانواده» فرزند«الحسنه  رداخت وام قرضپ •

توزيع و تخصيص وام دانشجويي، وام وديعه اولويت دادن به دانشجويان متأهل داراي فرزند در  •

 مراكز آموزش عاليدر هاي دانشجويي  مسكن و همچنين تخصيص خوابگاه

 )با همان ميزان سنوات(با هر ميزان سابقه كار امكان بازنشسته شدن مادران شاغل  •

•  ...  

  :ين راهكارها مي گويندمنتقدان ا

o اند كه خيلي از جوانان توانايي ازدواج را  قدر درگير مشكالت اقتصادي شده ها آن ها، خانواده در اين سال

 . شوند دار نمي ها بچه كنند تا مدت ها هم كه ازدواج مي ندارند و آن

o مشكل مردم در زاد و ولد، سكه و وام نيست . 

o  ،والن بايد بدانند اين ئمس. ها مهيا نيست اجتماعي و اقتصادي براي خانوادهمتاسفانه ساختارهاي فرهنگي

 .كند ها نمي ها كمكي به خانواده گونه مشوق

o ...  

نظر شما چيست؟ سعي نكنيد فوراً با يكي از ديدگاهها موافقت و با ديگري مخالفت كنيد؛ بلكه به اين فكر كنيد 

  سي كرد؟ درستي يا نادرستي ديدگاهها را چگونه بايد تشخيص داد؟كه چگونه بايد اثربخشي اين راهكارها را برر
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  2جدول شماره 

  

  : مأخذ

  سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن

  1390الي  1335 

  

  

  : نسبت جواني جمعيت

ضربدر  تيساله به كل جمع 0- 14 تيتعداد جمع

100  

  

  : ميانگين سني

متوسط سن افراد يك جامعه است و از تقسيم 

هاي هريك از سنين  كردن مجموعه حاصل ضرب

منفرد در فراواني افراد در آن سن، به كل جمعيت 

  شود حاصل مي

  

  ) : بعد خانوار( متوسط تعداد افراد در خانوار

حاصل تقسيم تعداد جمعيت به تعداد خانوارها 

  باشد مي
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. شده در اين فصل، آنرا بررسي نماييديك موضوع واقعي را انتخاب نموده و طبق گام هاي ارائه  ::::2222تمرين تمرين تمرين تمرين 

  :ترند كه معموالً مسائلي مناسب

o درك يا حل آنها مشكل باشد  

o براي مدتي طوالني، در مقابل تالش هاي صورت گرفته براي حل آنها، مقاومت كرده باشند  

o ذينفعان متعددي داشته باشند كه اهداف و منافع متفاوتي دارند 
  

  :يكي از موارد زير باشدموضوع انتخابي شما مي تواند 

انتخاب يك مسئله از بين مسائل موجود در كشور و طي نمودن همه گام هاي تفكر سيستمي براي  �

 آن

در اين حالت، شما يك مشكل را انتخاب مي كنيد؛ سوابق گذشته آنرا بررسي و چرايي بروز آن را 

 .دهيد تبيين مي كنيد؛ سپس راه حل ها و سياستهايي را براي آن ارائه  مي

 بررسي اثربخشي يك راه حل ارائه شده براي يك مسئله بغرنج �

ها، رجوع به قوانين و آيين نامه هايي است كه به تازگي براي  حل يكي از منابع شناسايي اين راه

به عنوان مثال در خبرها . رفع يك مشكل، تصويب شده اند يا در دست بررسي و تصويب هستند

مجلس در حال بررسي يك طرح جديد است يا دولت، يك آيين نامه شنويد يا مي خوانيد كه  مي

برخي از اين قوانين و آيين نامه ها، راه حل هايي براي يك مسئله بغرنج . جديد صادر كرده است

بررسي اثربخشي اين راه حل ها در حل مسئله مورد نظر، مي تواند يك موضوع براي شما . هستند

 . باشد

 براي يك مسئلهارائه تبيين ساختاري  �

در اين حالت، هدف اين نيست كه راه حل ارائه دهيد؛ بلكه هدف اين است كه براي يك مسئله و 

 . الگوي رفتار مشاهده شده از يك سيستم، تبيين ساختاري ارائه كنيد
  

  :به عنوان نمونه مي توانيد يكي از مسائل زير را در نظر بگيريد

 )ريزگردها( طوفان گرد و خاك .1

 بنزين و يارانه هاي مرتبط با آنمصرف  .2

 تصادفات رانندگي و تلفات ناشي از آن .3

 ضايعات آرد و نان .4

 اعتياد .5

 فساد اداري .6

 پايين بودن سرانه مطالعه .7

 قاچاق در واردات .8

 صادراتقاچاق در  .9

 ترافيك در كالن شهرها .10

 )هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا( خصوصي سازيچالش ها در  .11

 ضعف صنعت نساجي .12
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 صنعت قند و شكرضعف  .13

 رقابتي نشدن صنعت خودرو .14

 مدرك گرايي .15

 بانك هاي خصوصي كند شدن رشد .16

 ضعف در ارتباط بين صنعت و دانشگاه .17

 كندي رشد اقتصادي در كشورهاي داراي منابع طبيعي .18

 

  موانع تفكر و عمل سيستمي ::::    3333تمرينتمرينتمرينتمرين

  با توجه به مزاياي نگرش و تحليل موضوعات از منظر سيستمي، چرا اغلب اين كار را انجام نمي دهيم؟ 

با توجه به تجربه شخصي خود، تأمل كنيد كه چرا شما و كساني كه با آنها كار مي كنيد، اغلب به صورت 

  سيستمي، فكر و عمل نمي كنيد؟ 

  

  :پاسخ هاي ممكنبرخي 

 كاري كه ما انجام مي دهيم، كاربرد ندارد تفكر سيستمي، در بيشتر •

 خيلي بزرگ استما مسئله  •

 به راه حل هاي سريع نياز داريموقت كافي نداريم؛  •

 راه حل ها، فراتر از اختيارات من است •

 ريشه مسئله در واحد ديگري است؛ من بايد روي آنچه خودم انجام مي دهم، متمركز شوم •

 خيلي سخت است •

 داردداده هاي كافي وجود ن •

 مستلزم كار گروهي است •

 مهارت يا ابزارهاي مناسب را در اختيار نداريم •
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        تفاوت بين ديدگاه معمول و ديدگاه سيستمي    ::::4444تمرين  تمرين  تمرين  تمرين  

ليستي از تفاوت هاي بين رويكردهاي . را مرور كنيد گاماطي چند دقيقه، دو ديدگاه مطرح شده در مثال شركت 

 اولنتيجه ديدگاه . تهيه كنيد) تفكر سيستمي(و ديدگاه دوم ) راه حل ها/مسائلتهيه ليستي از ( متداولديدگاه 

  . ارائه شدند 5و نتيجه ديدگاه سيستمي در شكل  1در جدول 

با انجام اين تمرين، مالحظه مي كنيد كه چگونه ديدگاه هاي متفاوت، منتج به فرضيات متفاوت درباره وضعيت 

  . اي مختلفي در ارائه راه حل ها، ترغيب مي كنندشوند و ما را به رويكرده سيستم مي

 

 :برخي پاسخ هاي ممكن

  ديدگاه سيستمي  ديدگاه اول

  تمركز بر علت ريشه اي  )symptoms(تمركز بر عالئم مشكل 

  مالحظه روابط علت و معلول  مسئله ها به صورت مستقل، در نظر گرفته شدند

  مدت و بلندمدت توازن بين ديدگاه هاي كوتاه  تمركز كوتاه مدت

شما را قادر مي سازد روي راه حل هاي اهرمي تر كار كنيد كه   رفع عالئم مشكل؛ تصور براين است كه مشكل حل شد

  دربرگيرنده طراحي مجدد سيستم است

براي ) cross-functional(واحدي-مستلزم هماهنگي بين  اقدامات جداگانه؛ واحد به واحد

  پرداختن به موضوع است

  )holistic(، تصويري كل نگر)whole(سر و كار داشتن با كل  بر اجزاءتمركز 
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   Stock & Flowنمودارهاي:  هشتمفصل 

  

 

آنها به خوبي براي نمايش وابستگي ها و . نمودارهاي حلقه علّيت در بسياري از وضعيت ها فوق العاده مفيدند

در ابتداي يك پروژه مدل سازي، براي بدست آوردن مدل هاي . مناسبند) feedback process(فرايندهاي بازخورد

توان  ميهمچنين . توان از نمودارهاي حلقه علّيت به طرز مؤثري استفاده برد مي) مدل ساز و گروه كارفرما( ذهني

  .آنها را براي ارائه نتايج يك پروژه مدل سازي تكميل شده، به كار گرفت

ن است كه يكي از محدوديت ها اي. برند ميبا اين حال، نمودارهاي حلقه علّيت از محدوديت هاي زيادي نيز رنج 

براي اين منظور از نمودارهاي انباره . توان الگوي رفتار سيستم هاي پيچيده را از نمودار حلقه علّيت آنها دريافت مين

)Stock (و جريان)Flow ( كنند مياستفاده . 

 .يك شركت توليدي، انباره محصول آن شركت است) محصول(موجودي .انباره ها و جريان ها براي همه ما آشنايند

انباره ها از طريق جريان هاي ورودي و خروجي تغيير . يك انباره است) checking account(مانده حساب كنترلي

و ) (shipment(يابد و از طريق جريان ارسال كاال  ميموجودي يك شركت از طريق جريان توليد، افزايش . كنند مي

نيروي كار از طريق نرخ استخدام . يابد مياهش ك) شايد ساير جريان هاي خروجي ناشي از فاسد يا دزديده شدن

موجودي حساب بانكي شما با . يابد مييابد و از طريق نرخ ترك كارها، اخراج ها يا بازنشستگي ها، كاهش  ميافزايش 

اما عليرغم تجربه كردن هرروزه انباره ها و جريان ها، اغلب . يابد ميسپرده گذاري افزايش و با پرداخت ها كاهش 

ناتواني در درك تفاوت بين انباره ها و جريان ها منجر به دست كم گرفتن . د قادر به تمايز بين آنها نيستندافرا

  . شود مي) policy resistance( هاتأخيرهاي زماني، تمركز كوتاه مدت و مقاومت در برابر سياست

 نماد هاي نمودار انباره و جريان

كه مقدار آب موجود در آن در هر لحظه برابر تجمع آب ) 1طبق شكل (توان انباره را همچون وان حمام دانست  مي

 ). با اين فرض كه ترشح آب و بخار شدن وجود ندارد(ورودي از طريق شير منهاي آب خروجي از وان است
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  1شكل 

 

 

  :محصول يك شركت ترسيم شده استبه عنوان مثال، در شكل فوق، موجودي 

 موجودي نقش انباره دارد •

 هستند) موجودي(توليد و برگشت از فروش، جريان هاي ورودي انباره •

 فروش، جريان خروجي انباره است •

كه معادل همان اجزاء  رود  مينمادهاي ويژه اي براي ترسيم انباره ها و جريان ها به كار  system dynamicsدر 

  ).2شكل (حمام استموجود در وان 

  )كند ميو بيانگر يك كانتينر است كه محتويات انباره را حفظ (شود ميانباره با مستطيل نمايش داده  •

شود كه نوك آن به سمت درون انباره يا بيرون آن  مينمايش داده ) پيكان(جريان ورودي و خروجي با يك لوله •

  . است

  .نندك ميشيرها، جريان هاي ورودي و خروجي را كنترل  •

منبع، بيانگر يك انباره است . جريان ها هستند) چاهك(يا سينك) سرچشمه(نشان دهنده منبع )clouds( ابرها •

سينك بيانگر انباره اي است كه جريان . آيد ميگيرد و از خارج از مرزهاي مدل  ميكه جريان از آن سرچشمه 

ن است كه منبع ها و سينك ها، ظرفيت فرض بر اي. ريزند ميشوند، در آن  ميهايي كه از مرز مدل خارج 

  .كنند مينامحدود دارند و هرگز محدوديتي براي جريان متصل به خود ايجاد ن
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  2شكل

به . با هم متفاوت است ميالبته نمادهاي به كار رفته در نرم افزارهاي توسعه يافته براي مدل سازي سيستم ها، ك

در اين كتاب از نمادهاي موجود . دهد مينمايش ديگري از يك نمودار انباره و جريان را نشان  3عنوان نمونه، شكل 

  .است Vensimكنيم كه همان نمادهاي مورد استفاده در نرم افزار  مياستفاده  3در شكل 

  
  3شكل 

  

  .دهد يمرا ارائه  3تعريف عالئم موجود در شكل  1جدول

  1جدول

  نماد  عنوان  توضيحات

  
 انباره

)Stock(  
  

  جريان وارده به انباره يا خروجي از آن
 جريان

)Flow(  
  

  تنظيم كننده جريان
  )دريچه(شير

)Valve(    

  انباره هاي خارج از مرز مدل
  منبع يا سينك

)Source or Sink(    

  

يك شركت، يك ) محصول(طبق اين شكل، موجودي. دهد مييك مثال ساده از نمودار انباره و جريان نشان  4شكل

اينها . يابد مي، كاهش "ارسال كاال"شود و با جريان خروجي  ميانباره است كه جريان ورودي توليد در آن انباشته 
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از قبيل فاسد يا دزديده (تنها جريان هايي هستند كه در مدل لحاظ شده اند و ساير جريان هاي ورودي و خروجي

  . صفر فرض شده اند) شدن

  
  مثال: 4شكل

كنند و  ميسيستم ها را مشخص ) state(آنها حالت. دهند ميرا نشان ) accumulation(انباره ها، تجمع و انباشت 

) inertia(انباره ها به سيستم ها اينرسي . كنند كه تصميم ها و اقدامات، مبتني بر آنهاست مياطالعاتي فراهم 

يك ) Inflow(انباره ها از طريق تجمع تفاوت بين جريان ورودي . كنند ميدهند و براي آنها حافظه فراهم  مي

يق جدا نمودن نرخ هاي جريان، از طر. كنند  ميرا ايجاد ) delays(آن، تأخيرها) outflow(فرايند و جريان خروجي 

  . در سيستم ها هستند) disequilibrium dynamics(انباره ها منبع پويايي هاي عدم تعادل

  

  تشخيص انباره ها و جريان ها

برخي  2جدول شماره. به رسميت شناخته شده است ميتمايز بين انباره و جريان، در بسياري از رشته هاي عل

  .دهد مياصطالحات متعارف به كار رفته در رشته هاي مختلف براي تمايز قائل شدن بين انباره و جريان را نشان 

، نظريه كنترل و رشته هاي مهندسي مرتبط، انباره ها را به نام انتگرال ها يا system dynamicsدر رياضيات، 

شيميدان ها از مواد واكنش دهنده و . شناسند  مي، و جريان ها را نيز به نام نرخ ها يا مشتق ها متغيرهاي حالت

در توليد، انباره ها و جريان ها را بافر و نرخ . كنند مي، صحبت )جريان(و نرخ واكنش) انباره ها(محصوالت واكنش

 به عنوان مثال، بازار سرمايه. شناسند ميا به نام نرخ در اقتصاد، انباره ها را به نام سطح و جريان ها ر. نامند ميتوليد 

)capital stock ( در يك اقتصاد، سطح ثروت)است در حالي كه ) اندازه گيري شده با واحد پولي همچون ريال

GDP  از (در حسابداري، اقالم ترازنامه. باشد مي) اندازه گيري شده با واحد ريال بر سال(نرخ تجميعي خروجي ملي

واحد اندازه گيري (انباره ها هستند) پول نقد، ارزش دفتري موجودي ها، بدهي بلندمدت و حقوق صاحبان سهامقبيل 

، جريان ها هستند كه انباره هاي متناظر flow of fund reportاقالم ارائه شده در سود و زيان يا ). همه ريال است

تغيير ) رفته، استقراض بلندمدت و تغيير در سود انباشته از قبيل دريافتي خالص، هزينه كاالي فروش(در ترازنامه را 

مدل هاي فيزيولوژيك، در اغلب موارد، انباره هاي . شوند ميجريان ها با واحد ريال بر سال اندازه گيري . دهند مي

به عنوان مثال، . كنند مي clump، كه با نرخ پخش به يكديگر متصل اند، compartment ميمختلف را در تعداد ك

قند در دستگاه گوارش، : نمايش داد compartmentتوان بوسيله يك مدل با سه  ميذخيره قند در يك انسان را 

تعداد افرادي ) prevalence(، شيوع epidemiologyدر . intracellular matrixقند در جريان خون و قند در 
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، نرخي )incidence(دهد؛ اما ميزان بروز بيماري ها مينشان كه يك وضعيت خاص را در يك زمان مشخص دارند، 

  . شوند مياست كه مردم به آن بيماري يا وضعيت، مبتال 
  

  اصطالحات به كار رفته در رشته هاي مختلف براي تمايز بين انباره و جريان: 2جدول

  جريان  انباره  رشته

رياضيات، فيزيك و 

  مهندسي
  )change rate(مشتق، نرخ تغيير  )state variables(انتگرال، متغيرهاي حالت

  )reaction rate(نرخ واكنش  ، محصول واكنش)reactants(واكنش دهنده  شيمي

  )throughput) (ظرفيت(نرخ توليد  ، موجودي ها)فضاي ذخيره سازي موقت(بافر  توليد

  )rate(نرخ   )level(سطح   اقتصاد

  ذخيره ها، اقالم ترازنامه  حسابداري
جريان نقدينگي، اقالم صورت گردش، 

  سود و زيان

زيست شناسي، 

  فيزيولوژي
  )diffusion rate(نرخ تخليه يا پخش  )compartment( كومپارتمان

پزشكي، 

epidemiology  

  )prevalence(شيوع 

  )reservoir(مخزن

، )incidence(ميزان بروز بيماري ها

  ، )infection(سرايت مرض

  ، )morbidity(شيوع بيماري

  )mortality rate(نرخ مرگ و مير

  

آنها . توان گفت كدام مفاهيم، انباره و كدام جريان اند؟ انباره ها، مقادير مواد يا ساير انباشته ها هستند ميچگونه 

رودخانه اي را تصور كنيد كه وارد مخزن يك سد . جريان ها، نرخ هاي تغيير حاالت سيستم هستند. حالت سيستم اند

اگر شما يك خط فرضي در . است) اندازه گيري شده با مثال مترمكعب( انبارهمقدار آب درون مخزن، يك . شود مي

بر حسب مترمكعب در (بكشيد، نرخ عبور آب از اين خط ) از اين سو به آن سو(شود،  مينقطه اي كه آب وارد مخزن 

  .است جريان، )ثانيه
  

  و جريانواحدهاي اندازه گيري در شبكه هاي انباره 

انباره ها معموال يك مقدار مثل . به شما كمك كنند جريانو  انبارهتوانند در تمايز بين  ميواحد هاي اندازه گيري 

جريا ن هاي وابسته به اين ها بايد با . موجودي يك كاال، افراد استخدام شده يا مبلغ موجود در يك حساب، هستند

مثال نرخ افزوده شدن كاالها به موجودي در هر هفته، نرخ استخدام بر به عنوان ( در هر دوره زمانهمان واحد ها 

  . اندازه گيري شوند) حسب نفر در ماه، نرخ مصرف از يك حساب بر حسب ريال بر ساعت
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شما آزاديد هر سيستم اندازه گيري را انتخاب كنيد به شرطي كه . توجه كنيد كه انتخاب دوره زماني، اختياري است

  . توانيد نرخ توليد را بر حسب كاال در هفته، كاال در روز يا كاال در ساعت، انتخاب كنيد مي. ظ كنيدسازگاري را حف

براي شناسايي انباره هاي كليدي سيستم، يك عكس لحظه اي از صحنه را . دهند ميانباره ها حالت سيستم را نشان 

در تصوير هستند كه ) ساير متغيرهاي ناملموس از جمله شامل حاالت روان شناسي و(انباره ها چيزهايي. تصور كنيد

توانيد از مجموعه اي از تصاوير  ميذخيره آب درون مخزن يك سد را . توانيد آنها را بشماريد يا اندازه گيري كنيد مي

توانيد تعيين كنيد سطح آب در حال افزايش يا كاهش   ميماهواره اي يا داده هاي توپوگرافيك، تخمين بزنيد؛ اما ن

كند چه مبلغي پول در حساب شما وجود دارد اما نرخي كه اكنون در  ميصورت حساب بانكي شما مشخص . است

توان تعيين كرد يك شركت چقدر موجودي  مياگر زمان متوقف شود، . دهد ميحال خرج كردن آن هستيد را نشان ن

آزمون . تورم قيمت مواد، امكان پذير نيستدارد يا بهاي مواد چقدر است اما تعيين نرخ خالص تغيير موجودي يا نرخ 

پيش بيني مديران كارخانه از نرخ . تصوير لحظه اي، براي انباره هايي كه كمتر ملموس اند، نيز قابل استفاده است

سفارش مشتريان در هر لحظه يا آگاهي و ادراك از ميزان موجودي، انباره اند؛ اگر چه ذهني اند و انباره هاي فيزيكي 

دهد آنها با چه سرعتي در حال بازنگري باورهاي  مياما يك تصوير لحظه اي، از حاالت ذهني افراد، نشان ن. نيستند

  . خود هستند

  . دهد ميچند مفهوم عام را فهرست نموده و ساختار انباره و جريان و نيز واحدهاي اندازه گيري آنها را نشان  5شكل 
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  : 5شكل 

ضح اند؛ اما چرا قيمت يك محصول، انباره است؟ قيمت ها بر حالت سيستم داللت جمعيت، كارمندان و بدهي، وا

قيمت اعالم شده براي يك كاال، تا زماني كه تغيير نكرده، . به ازاي هر واحد محصول چقدر بايد بپردازيد: كنند مي

ارسال كاال، تغيير نيافته ثابت معتبر است؛ درست مانند تعداد كاالها در يك انبار كه تا زماني كه با جريان توليد يا 

يك پيشنهاد تا زماني : حتي مبلغ هاي پيشنهادي در يك تاالر مزايده، انباره اند؛ اگر چه عمر كوتاهي دارند. ماند مي

  . كه بازرگان، منصرف نشده يا آنرا تغيير نداده، معتبر است

ره است؟ واضح است كه نرخ واقعي سفارش چرا پيش بيني ما از نرخ سفارش گذاري مشتريان براي يك محصول، انبا

، انباشته "سفارشات تحويل نشده"يا انباره  backlogجريان سفارش مشتريان در يك . مشتريان، يك جريان است

اما باور مديران درباره نرخ سفارش گذاري مشتريان، داللت بر حالت . شود تا زماني كه بتوان محصول را تحويل داد مي

هيچ كس نرخ واقعي سفارش گذاري مشتريان در حال و آينده را . مثال، يك حالت ذهني است سيستم دارد كه در

). و معموال چنين است( تواند متفاوت با نرخ واقعي سفارش ها باشد ميباور مديران در مورد سفارش ها . داند مين

 باخبر شوند و باور خود را به روز اعتقاد مديران درمورد نرخ سفارش مشتريان، تا زماني كه آنها از اطالعات جديدي

)update ( به واحد اندازه . نرخ تغيير در پيش بيني سفارش ها، نرخ به روز شدن باورها است. ماند ميكنند، ثابت

همانند نرخ واقعي سفارش ها، پيش بيني نرخ سفارش نيز بر حسب كاال . گيري پيش بيني نرخ سفارش ها توجه كنيد

آوري باور درباره سفارش مشتريان واحد اندازه گيري نرخ به روز . شود مياندازه گيري ) مثال هفته(در هر دوره زماني

  . است) كاال/هفته/(بر حسب هفته

قيمت ها و پيش (تواند مثبت يا منفي باشد ميدقت كنيد كه نرخ تغيير قيمت و نرخ تغيير در پيش بيني سفارش، 

. باشد تواند مثبت يا منفي ميهر جريان ورودي يا خروجي يك انباره ). توانند صعود يا نزول كنند  ميبيني تقاضا 
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اگر يك جريان ورودي . كند ميعالمت قراردادي جريان را مشخص ) به سمت داخل يا خارج از انباره(جهت پيكان 

وقتي جريان خروجي مثبت است، از . كند ميشود؛ اگر جريان منفي باشد، از انباره كم  ميمثبت باشد، به انباره اضافه 

  . كند ميانباره كم 

  دن جريانپيوستگي زمان و لحظه اي بو

توانند رخ  ميرويدادها در هر زماني . گيريم ميتقريبا هميشه زمان را پيوسته در نظر  system dynamicsدر 

  . توان زمان را تا حد دلخواه به بازه هاي كوچك تقسيم نمود ميتواند پيوسته اتفاق بيفتد؛ و  ميدهند؛ تغيير 

 بخصوص(  هيچگاه تقريباً. معادالت ديفرانسيل غير خطي هستندمدل هاي سيستم هاي ديناميك، سيستم هايي از 

توان جواب ها را از روش تحليلي بدست  مين) يا باالتر باشد متوسط ق آنها با واقعيت، در حدباكه انط هاييمدلبراي 

  . شود ميآورد و رفتار مدل ها بايد به صورت عددي محاسبه شود؛ فرايندي كه انتگرال گيري عددي ناميده 

اما اين بازه ها بايد به قدر كافي كوچك باشند . كنيم ميدر شبيه سازي عددي، زمان را به بازه هاي گسسته تقسيم 

به عنوان مثال اگر بازه را نصف نموديد، نبايد روي (تا حل عددي، تقريب خوبي براي پويايي هاي پيوسته مربوطه باشد

  ).نتايج شما اثر بگذارند

  

 جريان نمايش رياضي انباره و

  :توان گفت ميآورند، به طور ساده  ميبراي كساني كه با مفاهيم حساب ديفرانسيل آشنايي ندارند يا آنرا به خاطر ن

شروع ). 3شكل(يك سيستم با يك انباره را در نظر بگيريد كه داراي يك جريان ورودي و يك جريان خروجي است 

  . فرض كنيد �������است و سطح ذخيره انباره در زمان شروع را  ��فعاليت سيستم از زمان 

دهد كه انباره در آن لحظه در حال  ميمثبت يا منفي بودن تفاضل جريان هاي ورودي و خروجي در هر لحظه نشان 

دي و بايد نتيجه خالص جريان هاي ورو �براي محاسبه سطح ذخيره انباره در هر زمان . افزايش يا كاهش است

  .را به مقدار اوليه موجود در انباره اضافه كنيم �تا  ��خروجي از  


	اگر مفهوم انباشته شدن را با ��  :نشان دهيم، مقدار انباره در پايان مدت مورد بررسي برابر است با ���

������ = 	
������	����� − ��������, �������� 

  : كنيم ميبراي كساني كه با مفاهيم حساب ديفرانسيل آشنايي دارند، رابطه فوق را با زبان رياضي بيان 

كنند و نرخ تغيير انباره برابر  مي) "انتگرال گيري"(انباره ها، تفاضل جريان هاي ورودي و خروجي خود را انباشته 

توان با يك  ميرا به زبان رياضي ) 3شكل (ه و جريان بنابراين ساختار انبار. تفاضل جريان ورودي و خروجي آن است

  :معادله انتگرال نوشت

�������� = � [	������!� − ��������!���� ] #! + ���������                                 (1) 
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است و ) �و زمان كنوني ��بين زمان اوليه ( !نشان دهنده جريان ورودي در هر زمان Inflow(s)كه در آن ���������برابر با  �به عبارت ديگر مقدار انباره در هر لحظه . دهد ميرا نشان  ��مقدار اوليه انباره در زمان شروع  

������	(و انتگرال جريان خالص ) ��(مجموع مقدار اوليه انباره در زمان شروع !� − ��������!�در فاصله ) 

  . است �و  ��ين زماني ب

هر انباره برابر جريان ورودي منهاي جريان خروجي آن  )”مشتق“(توان گفت نرخ خالص تغيير  ميبه طور مشابه 

  :است كه با معادله ديفرانسيل زير قابل بيان است
%�&�'()�%� = 
*��+ℎ-�.*�/������� = 	�������� − ����������                            (2) 

توان  مياز هر سيستم معادالت ديفرانسيل يا انتگرالي . هستند 2و  1دقيقا معادل شكل هاي  (2)و  (1)معادله هاي

توان سيستم معادالت ديفرانسيل يا  مينقشه انباره و جريان متناظر با آن را ترسيم نمود و از نقشه انباره و جرياني 

  . ر با آن را ايجاد كردانتگرال متناظ

بنابراين در اين كتاب . نمادهاي سنتي به كار رفته در حساب ديفرانسيل، اغلب براي بسياري از افراد، گيج كننده است

�عبارت  [	������!� − ��������!���� ] #! + ���������
	را با تابع  ��نشان خواهيم داد  ���


	كه معادل نماد (��  ):است Vensimدر نرم افزار  

����� = 	
������	����� − �������, ��������                                             (3) 
  . است (1)دقيقا معادل رابطه  (3)معادله 

 :توان نوشت ميمعادله را به صورت زير نيز 

lim%�→�
�������� − ������� − #��#� = 	�������� − ���������� 

�������� = lim%�→� ������� − #�� + [	�������� − ����������]#�                                                
  

  موجودي حساب بانكي:  1مثال

را به ) ريال 1000فرض كنيد (فرض كنيد فردي بانك را به عنوان محل سرمايه گذاري خود انتخاب نموده و مبلغي 

سود تعلق يافته به حساب، در . در سال است% 20عنوان سپرده در حساب بانكي خود واريز نموده و نرخ سود بانك 

صورتي كه اين فرد از حساب خود برداشتي نداشته در . گردد ميپايان هر سال محاسبه و به موجودي حساب اضافه 

  سال آينده چقدر خواهد بود؟ 20باشد، موجودي آن در طول 

  : 1حل مثال 

  . ترسيم شده و شامل يك حلقه تقويتي است 6نمودار حلقه علّيت اين سيستم در شكل: نمودارهاي سيستم 
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  نمودار حلقه عليت: 6شكل

  .ترسيم شده است 7در شكل نمودار انباره و جريان اين سيستم

  
  نمودار انباره و جريان: 7شكل

  :معادله هاي سيستم

  متغير  واحد اندازه گيري  معادله

= 	��*.4-��  موجودي حساب  ريال �1000,�سود�سرمايه�گذاري

= موجودي�حساب ×   سود سرمايه گذاري  ريال/سال نرخ�سود

=   نرخ سود  1/سال 20%

 Final Time، پارامتر )Model Settings(بايد در تنظيمات مدل Vensimبراي شبيه سازي اين مدل با نرم افزار 

  . انتخاب كنيد 1را  Time Stepو پارامتر ) Year(را سال Units for Timeو پارامتر  20را 

  :رفتار سيستم

براي درك بهتر . براي شبيه سازي رفتار سيستم هاي پويا در طول زمان، بايد از نرم افزارهاي مناسب استفاده كرد

موجودي . البته اعداد اعشاري، گرد شده اند. ارائه شده است 3موضوع، جزئيات محاسبات شبيه سازي در جدول 

پايان هر دوره برابر موجودي ابتداي دوره به اضافه سود  ابتداي هر دوره، برابر با موجودي انتهاي دوره قبل و موجودي

  . آن دوره است
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  %20سال با نرخ سود  20شبيه سازي سيستم تا : 3جدول 

 موجودي پايان دوره سود موجودي ابتداي دوره سال

1 1,000 200 1,200 

2 1,200 240 1,440 

3 1,440 288 1,728 

4 1,728 346 2,074 

5 2,074 415 2,488 

6 2,488 498 2,986 

7 2,986 597 3,583 

8 3,583 717 4,300 

9 4,300 860 5,160 

10 5,160 1,032 6,192 

11 6,192 1,238 7,430 

12 7,430 1,486 8,916 

13 8,916 1,783 10,699 

14 10,699 2,140 12,839 

15 12,839 2,568 15,407 

16 15,407 3,081 18,488 

17 18,488 3,698 22,186 

18 22,186 4,437 26,623 

19 26,623 5,325 31,948 

20 31,948 6,390 38,338 

  

  .دهد ميسال نشان  20رفتار متغير موجودي حساب را در طول  8شكل
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  %20موجودي حساب در طول زمان با نرخ سود : 8شكل 

  

  .دهد ميرا نمايش %) 25و % 20، % 15(نتايج شبيه سازي سيستم با سه نرخ سود متفاوت 9شكل
  

  

  موجودي حساب در طول زمان با سه نرخ سود متفاوت :9شكل

  :البته براي محاسبه موجودي حساب در هر دوره، فرمول تحليلي نيز وجود دارد

موجودي�حساب�در�پايان�سال�� = �موجودي�اوليه�حساب × :1 + >;نرخ�سود
                               (4) 
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قرار دهيم، موجودي حساب در  20را  nاگر . است 1000و موجودي اوليه حساب  0.2كه در اين مثال، نرخ سود 

  . يكسان است 3ريال خواهد بود كه با نتيجه شبيه سازي در جدول  38338پايان سال بيستم، برابر با 

. ايجاد شود كه با وجود فرمول فوق، چه دليلي براي شبيه سازي سيستم وجود داشتاكنون ممكن است اين سؤال 

قدر  پاسخ اين است كه فرمول تحليلي فقط براي برخي سيستم هاي ساده وجود دارد و سيستم هاي واقعي آن

  . پيچيده اند كه حل تحليلي براي آنها وجود ندارد و گريزي از شبيه سازي نيست
  
  

  )Continuous Compounding(ساب بانكي با مركب شدن پيوسته موجودي ح :2مثال

به . كند ميدر مثال قبل فرض بر اين بود كه بانك در انتهاي هر سال، سود سپرده را محاسبه و به حساب واريز 

كنند كه  ميمعموال بانكها در تبليغات خود براي جذب مشتري اعالم . عبارت ديگر، دوره مركب شدن، ساليانه بود

اثر عبارت روزشمار اين است كه گويا بانك در انتهاي هر روز، . كنند ميپرداخت  "روز شمار"و % 20مثال سود ساليانه 

توجه داشته . در اين حالت، دوره مركب شدن، روزانه است. كند ميسود سپرده شما را محاسبه و به حساب شما واريز 

الم كرده و دوره مركب شدن را روزانه اعمال كند، نرخ سود واقعي پرداختي در سال اع% 20باشيد كه اگر بانك نرخ را 

اگر دوره . گويند  مينيز ) Effective Interest Rate(خواهد شد كه به اين نرخ واقعي، نرخ مؤثر% 20به شما بيش از 

  . يندمركب شدن، از روزانه هم كمتر شود و به ساعت يا حتي لحظه برسد، آنرا مركب شدن پيوسته گو

و مركب شدن پيوسته، وجود % 20) اسمي(ريال در يك حساب بانكي با نرخ ساليانه  1000اكنون فرض كنيد مبلغ 

سال آينده چقدر خواهد  20در صورتي كه اين فرد از حساب خود برداشتي نداشته باشد، موجودي آن در طول . دارد

  بود؟

سال  1را  Time Stepدر مثال قبل، . ستم مانند مثال قبل استنمودارهاي حلقه علّيت و انباره و جريان اين سي: حل

اما سؤالي كه در اين مثال وجود دارد، اين است كه . فرض كرديم كه با نحوه محاسبه سود توسط بانك، سازگار بود

 1روز،  1ماه،  1ماه،  3سال،  1توان طول گام را  مي. را چقدر در نظر بگيريم)  Time Step(طول هر گام زمان

با مشخص شدن طول هر گام زمان، انجام محاسبات مشابه مثال قبل . ثانيه يا كمتر در نظر گرفت 1دقيقه،  1ساعت، 

اما اگر به عنوان نمونه، طول . سال در نظر بگيريم، نتايج حاصله همانند مثال قبل است 1اگر طول گام را . خواهد بود

  .خواهد بود 4ه جدول ماهه در نظر بگيريم، محاسبات ما مشاب 3گام را 

. گيريم، نرخ سود را بايد متناسب با طول دوره اعمال كنيم  ميماه در نظر  3توجه كنيد كه وقتي طول هر دوره را 

يعني نرخ سود هر دوره سه ماهه برابر 
  . خواهد بود 0.05يعني  ?<.�

ساله شده  1ماهه، بيشتر از مقدار آن با گام زماني 3واضح است كه موجودي حساب در پايان سال بيستم با گام زماني 

  . و شبيه سازي ما از رفتار سيستم، دقيق تر شده و نتايج بدست آمده به واقعيت سيستم، نزديك تر است
  

  ماهه 3شبيه سازي سيستم با گام زماني : 4جدول 
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 موجودي پايان دوره سود موجودي ابتداي دوره فصل سال

1 1 1,000 50 1,050 

1 2 1,050 53 1,103 

1 3 1,103 55 1,158 

1 4 1,158 58 1,216 

2 1 1,216 61 1,276 

2 2 1,276 64 1,340 

2 3 1,340 67 1,407 

2 4 1,407 70 1,477 

3 1 1,477 74 1,551 

3 2 1,551 78 1,629 

3 3 1,629 81 1,710 

3 4 1,710 86 1,796 

4 1 1,796 90 1,886 

4 2 1,886 94 1,980 

4 3 1,980 99 2,079 

4 4 2,079 104 2,183 

...  ...  ...   ... ...  

19 1 33,545 1,677 35,222 

19 2 35,222 1,761 36,984 

19 3 36,984 1,849 38,833 

19 4 38,833 1,942 40,774 

20 1 40,774 2,039 42,813 

20 2 42,813 2,141 44,954 

20 3 44,954 2,248 47,201 

20 4 47,201 2,360 49,561 
  

خالصه نتايج بدست آمده با گام هاي . اگر طول گام ها را همچنان كوچكتر كنيم، نتايج متفاوتي بدست خواهيم آورد

روز در نظر بگيريم، موجودي  1اگر طول هر گام زمان را  5طبق جدول . ارائه شده است 5زماني مختلف، در جدول

  . ريال خواهد بود 54538حساب در پايان سال بيستم 
  

  موجودي حساب در پايان سال بيستم با طول گام هاي مختلف :5جدول



   
 

 

163 

 

  موجودي حساب در پايان سال بيستم  )Time Step( طول گام زماني

 38338  سال 1

 45259  ماه 6

 49561  ماه 3

 52828  ماه 1

 54181  هفته 1

 54538  روز 1

 54596  ساعت 1

 54598.108  دقيقه 1

 54598.146  ثانيه 1
  

  :دانيم كه فرمول تحليلي نيز براي آن وجود دارد ميبا توجه به ساده بودن اين سيستم، 

موجودي�حساب�در�پايان�سال�� = �موجودي�اوليه�حساب × * نرخ اسمي �×�<
                                     (5) 

توانيم ارزش موجودي را در پايان سال بيستم  مياست كه با توجه به رابطه فوق،  0.2ساليانه در اين مثال  مينرخ اس

، 5ثانيه در جدول  1مقايسه اين عدد با عدد مربوط به . ريال خواهد بود 54598.150محاسبه نماييم كه برابر با 

بين آنها وجود دارد و ما بدون داشتن فرمول تحليلي اين سيستم، ) ريال 0.04در حد (دهد تفاوت ناچيزي  مينشان 

  .رفتار آنرا با دقت قابل قبولي محاسبه كنيم توانسته ايم

مثال نصف (براي بدست آوردن طول گام مطلوب در هر شبيه سازي، بايد آنرا به گونه اي انتخاب كنيم كه كاهش آن 

بديهي است كه قضاوت در مورد چشمگير بودن تأثير، . تأثير چشمگيري بر نتيجه شبيه سازي نداشته باشد) شدن آن

از طرف ديگر، هر چه طول گام كاهش يابد، زمان اجراي . له مورد بررسي و دقت مورد نظر آن داردبستگي به مسئ

در اين مثال، شايد بتوان گفت كاهش طول گام به كمتر از يك روز، تأثير قابل . شبيه سازي افزايش خواهد يافت

مسائل واقعي، قابل اغماض خواهد  ريال است كه در 60تأثير آن حدود (توجهي بر نتيجه نهايي شبيه سازي ندارد 

  ). بود

  :انباره و جريان حلقه تقويتي نمودار

  . ترسيم شده است حلقه تقويتينمودار انباره و جريان  10 در شكل
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  10شكل

توجه كنيد كه اين مدل . دهد كه مربوط به رشد جمعيت است مييك مثال خاص از اين سيستم را نشان  11شكل 

البته اين فرض . از جمعيت، همراه با اين فرض است كه هر فرد، پس از تولد، قابليت باروري و توليد مثل خواهد داشت

  . براي مدل سازي جمعيت انساني بايد انباره هاي بيشتري در نظر گرفت. در مورد انسان ها صادق نيست

  
  11شكل

  :معادله هاي سيستم براي شبيه سازي با نرم افزار

  متغير  معادله

حالت�سيستم = 	��*.4-�   حالت سيستم ;حالت�اوليه�سيستم,��نرخ�جريان�ورودي:

نرخ�جريان�ورودي = حالت�سيستم ×   نرخ جريان ورودي نسبت�رشد

  نسبت رشد پارامتر ثابت

  

  ):زمان پيوسته( حل تحليلي مدل

�dt#  .توان آنرا حل نمود  ميبا توجه به سادگي معادله ديفرانسيل اين سيستم،  = نرخ�جريان�ورودي = .. � 
�S#  رسيم ميبا جداسازي متغيرها به رابطه زير  = .. #� 
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  انتگرال گيري از دو طرف

D #�� = D.. #� 

  :دانيم كه مي

D #Ex = Ln�x���,���D g. dt = gt 
  بنابراين

����� = .� + ����� J ���� = *K� . *( 

��  :خواهيم داشت  )*به جاي ∗�با قرار دادن. يك مقدار ثابت است cكه در آن �� = �∗. *K� 

�در زمان ( �اگر مقدار اوليه = 0��را با ) 0�  :نشان دهيم 

� = 0� �J� �∗ = ��0� 

�� بنابراين�� = ��0�*K� 
 

 

  12شكل

  : انباره و جريان حلقه تعادلي نمودار

  .ترسيم شده است حلقه تعادلينمودار انباره و جريان  13 در شكل
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  13شكل

اگر بخواهيم . خواهيم نقصان را رفع كنيم  ميدهد كه چقدر سريع  مينشان ) adjustment time( مدت تنظيم

  . نقصان را سريع رفع كنيم، مدت تنظيم بايد كوچك باشد

  :معادله هاي سيستم براي شبيه سازي با نرم افزار

  متغير  معادله

= 	��*.4-� ,�نرخ�جريان�ورودي:   حالت سيستم ;حالت�اوليه�سيستم

= حالت�مطلوب − حالت�سيستم = ��∗ − ��  ناهمخواني 

= ناهمخواني

مدت�تنظيم
= ��∗ − ��AT   نرخ جريان ورودي 

  حالت مطلوب سيستم پارامتر ثابت

  

  :)زمان پيوسته( حل تحليلي مدل

�dt#  .توان آنرا حل نمود  ميبا توجه به سادگي معادله ديفرانسيل اين سيستم،  = نرخ�جريان�ورودي = ��∗ − ��AT  

  رسيم ميبا جداسازي متغيرها به رابطه زير 

AT. #���∗ − �� = #� 

  با انتگرال از دو طرف

AT. D #���∗ − �� = D #� 
  دانيم كه مي
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D #���∗ − �� = −����∗ − �� 
  در نتيجه

−��. ����∗ − �� = � + ���� → �����∗ − �� = − � + ���  �∗ − � = *O�P(QR ���→� ������ = �∗ − *O�P(QR = �∗ − *O �QR . *O (QR 
  با قرار دادن 

��0� = �∗ − *O (QR �→ ��*O (QR �= �∗ − ��0� 
  با جاگزيني

���� = �∗ − [�∗ − ��0�]*O �QR 
. توان ترسيم نمود كه البته حالتي خاص از نمودار قبلي است نيز مي 14شكلره و جريان حلقه تعادلي را به انبانمودار 

اين ساختار، به صورت . شود تبديل مي 14وب سيستم را صفر فرض كنيم، به شكل حالت مطل 13شكل اگر در 

  . گردد  مجانبي به صفر نزديك مي

  
 14شكل
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سپس ساختار . انباره و كدام متغيرها جريان هستندبراي هر رديف جدول زير، مشخص كنيد كدام متغير، :  1تمرين

  .واحد اندازه گيري مناسب هر متغير را نيز مشخص نماييد. انباره و جريان هر رديف را ترسيم نماييد

  مرگ و ميرها  تولدها  جمعيت  1

  موجودي حساب بانكي  واريز  برداشت  2

    سرعت  شتاب  3

    سرعت  مسافت  4

  تكاليف خانه  انجام دادن  واگذار كردن  5

    مصرف  منابع انرژي  6

  قطع  درختان صنوبر  كاشت  7

  تحويل نامه ها در مقصد  نامه هاي در جريان پست  نامه هاي دريافتي توسط پست  8

  تبخير  بارش  آب پشت سد  9

  ارزش دارايي هاي ثابت  خريد دارايي  استهالك دارايي  10
  

اگر انباره است، جريان . براي هر يك از مفاهيم ارائه شده در جدول زير، تعيين كنيد انباره است يا جريان: 2تمرين

براي هر يك از متغيرها، . دهد را تعيين كنيد ميهاي مرتبط با آنرا تعريف كنيد و اگر جريان است، انباره اي كه تغيير 

رخي متغيرها را بتوان هم به عنوان انباره و هم به عنوان جريان ممكن است ب. واحد اندازه گيري مناسبي تعريف نماييد

به تفاوت واحدهاي اندازه گيري در . براي اين قبيل متغيرها، هر دو گزينه را مشخص و ترسيم نماييد. در نظر گرفت

 . گزينه ها توجه كنيد

  محصولكيفيت يك   فارغ التحصيالن يك دانشگاه  تعداد اتومبيل هاي موجود در يك شهر

  قيمت يك محصول  زمين هاي زير كشت  تعداد دانش اموزان دوره ابتدايي

  رشد قد يك نوجوان  سهم بازار يك كاال  دانش رياضي يك دانشجو

  مصرف برق  ظرفيت توليد يك محصول  انرژي پتانسيل يك جسم

  مهاجرت به تهران  آب خروجي از يك مخزن  سود پرداختي توسط بانك به يك فرد

  اعتماد به يك شخص  آب هاي زيرزميني  يك شخصيت سياسي طرفداران

  فرسايش خاك  روحيه كاركنان يك سازمان  ميزان توليد يك محصول

  توليد ملي ايران  كسري بودجه دولت ايران  يك شركت R&Dتعداد پروژه هاي 

    ذخاير نفت ايران  خستگي
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  تمرين هاي حل شده

سود مشخص،  درصدفردي را در نظر بگيريد كه مبلغي را به عنوان سپرده اوليه، در يك حساب بانكي با  : 1 تمرين

اش  مبلغ ثابتي را به عنوان حقوق ماهيانه دريافت نموده و به حساب بانكي ،او در انتهاي هر ماه. پس انداز نموده است

   .ز موجودي حساب بانكي وي استمخارج ماهيانه او نيز برابر با درصدي مشخص ا. كند واريز مي

دالر  10000دالر و موجودي اوليه  5000در ماه، حقوق ثابت ماهيانه% 1.2مخارج  ،در ماه% 1اگر سود بانك ) الف

   باشند، چند سال طول مي كشد تا فرد ميليونر شود؟

   آيا در حالت الف نقطه تعادل وجود دارد؟ اگر وجود دارد ميزان آن چقدر است؟) ب

  :حل

  :ترسيم نمود 15شكل نمودار انباره و جريان سيستم را مي توان به صورت ) الف

  
  15شكل

  حل از روش شبيه سازي )الف

  :معادله هاي سيستم براي شبيه سازي با نرم افزار        

  متغير  واحد  معادله

= 	��*.4-� مبلغ�سود: + حقوق�دريافتي − ,�مبلغ�مخارج =  حساب مانده  دالر ;موجودي�اوليه�حساب �درصد�سود × =  مبلغ سود  دالر/ماه مانده�حساب �درصد�مخارج × =  مبلغ مخارج  دالر/ماه مانده�حساب =  حقوق دريافتي  دالر/ماه �5000 =  درصد سود  1/ماه 0.01   درصد مخارج  1/ماه 0.012
  

  . خواهد بود 16طبق شكل  "مانده حساب"با اجراي مدل فوق، نمودار متغير 
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  مانده حساب : 16شكل 

 . اين فرد، ميليونر خواهد شد) سال 22حدود (ماه  254نتايج شبيه سازي، نشان مي دهند كه پس از 

�0.01  :حالت تعادل، حالتي است كه ورودي و خروجي حساب بانكي مساوي شوند) ب + 5000 = 0.012� → � = 2500000 

  . يعني وقتي موجودي حساب به مبلغ فوق برسد، ثابت باقي خواهد ماند

. رسد البته نزديك شدن مانده حساب به نقطه تعادل، به صورت مجانبي است و در زمان بي نهايت، به نقطه تعادل مي

  . با افزايش افق شبيه سازي مي توانيد اين موضوع را بررسي نماييد
  

 %18را به عنوان سپرده اوليه، در يك حساب بانكي با سود  دالر 10000 بگيريد كه مبلغفردي را در نظر  : 2 تمرين

 30000مخارج ساليانه او . افزايش مي يابد% 14دالر است كه هر سال  50000حقوق ساليانه او . پس انداز نموده است

اريز نمايد و مخارج خود را نيز از اگر حقوق خود را به حساب بانكي اش و. افزايش مي يابد% 20دالر است كه هر سال 

  :حساب بانكي اش برداشت نمايد

  اين فرد، پس از چند سال، ميليونر مي شود؟ ) الف

  پس از چند سال با حساب بانكي صفر مواجه مي گردد؟) ب

  

  .است 17نمودار انباره و جريان سيستم طبق شكل  :حل
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  نمودار انباره و جريان: 17شكل 

  

  :هاي سيستم براي شبيه سازي با نرم افزارمعادله         

  متغير  واحد  معادله

= 	��*.4-� �سود�بانكي: + حقوق�واريزي −   مانده حساب  دالر ;10000,�مخارج�پرداختي

= 	��*.4-� ,افزايش�حقوق:   حقوق ساليانه دالر ;50000

= 	��*.4-� ,افزايش�مخارج: =  مخارج ساليانه دالر ;30000 �نسبت�سود�بانكي × =  بانكي سود  دالر/سال مانده�حساب �نسبت�افزايش�مخارج × =  مخارجافزايش   دالر/سال مخارج�ساليانه �نسبت�افزايش�حقوق × =  حقوق افزايش   دالر/سال حقوق�ساليانه =  حقوق واريزي  دالر/سال حقوق�ساليانه =  مخارج پرداختي  دالر/سال مخارج�ساليانه =  بانكينسبت سود   1/سال 0.18 =  نسبت افزايش مخارج  1/سال 0.20   نسبت افزايش حقوق  1/سال 0.14
  

  .خواهد بود 18طبق شكل  "مانده حساب"با اجراي مدل فوق، نمودار متغير 
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  18شكل 

پس از آن، در سال بيست و سوم، . سال، موجودي حساب بيش از يك ميليون خواهد شد 15، پس از 18طبق شكل 

  . موجودي حساب بانكي به صفر خواهد رسيد

تا سال دهم، . رفتار متغيرهاي مخارج ساليانه و حقوق ساليانه را در كنار متغير مانده حساب، نشان مي دهد 19شكل 

اليانه است اما پس از آن، مخارج ساليانه بر حقوق ساليانه پيشي مي گيرد و به حقوق ساليانه بيشتر از مخارج س

  . تدريج، فاصله آنها افزايش مي يابد
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  19شكل

  

دو نوع حيوان در منطقه اي : را در نظر بگيريد )predator-prey system( شكارچي-يك سيستم شكار: 3تمرين

نرخ مرگ و مير شكارچي ها وابسته به تراكم جمعيت شكار . زندگي مي كنند كه يكي از آنها خوراك ديگري است

تراكم جمعيت شكار به . تعداد شكار كشته شده به ازاي هر شكارچي نيز وابسته به تراكم جمعيت شكار است. است

فرض كنيد نرخ تولد . احت ناحيه زندگي اين دو حيوان و تعداد جمعيت شكار، تعريف شده استصورت تابعي از مس

يك از جمعيت ها و نيز مقدار هر  تابعي از درصد رشد هر( شكارچي ها، به صورت حلقه تقويتي است جمعيت شكار و 

  ).جمعيت است

 1.25هر شكار به طور متوسط، . ر نظر بگيريدعدد د 1250و  50000جمعيت اوليه شكارها و شكارچي ها را به ترتيب 

مساحت منطقه زندگي اين دو . فرزند در سال به وجود مي آورند 0.25فرزند و هر شكارچي نيز به طور متوسط، 

 . جريب لحاظ كنيد 1000حيوان را 

  سيستم فوق را ترسيم نماييد Stock & Flowنمودار ) الف

  مدل را شبيه سازي و رفتار متغيرها را بررسي كنيد.  دروابط رياضي بين متغيرها را بنويسي) ب

  

  .آمده است 20نمودار انباره و جريان سيستم، در شكل ) الف :حل
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  20شكل 

 

  :معادله هاي سيستم براي شبيه سازي با نرم افزار) ب 

  متغير  واحد  معادله

= 	��*.4-� نرخ�تولد�شكارچي: −   جمعيت شكارچي  عدد ;1250,�نرخ�مرگ�و�مير�شكارچي

= 	��*.4-� نرخ�تولد�شكار: − ,نرخ�مرگ�و�مير�شكار =  جمعيت شكار عدد ;50000   نسبت تولد شكار  1/سال 1.25

= �نسبت�تولد�شكار ×   نرخ تولد شكار  عدد/سال جمعيت�شكار

=   نسبت تولد شكارچي  1/سال 0.25

= �نسبت�تولد�شكارچي ×   نرخ تولد شكارچي  عدد/سال جمعيت�شكارچي

=   مساحت منطقه  جريب 1000

= جمعيت شكار / مساحت منطقه   تراكم شكار  عدد/جريب�

= With�Lookup� ,�تراكم�شكار
( 

 [(0,0)-(500,500)], 

(0, 0), (50, 50), (100, 125), (150, 252), (200, 357), (250, 435),  

(300, 467), (350, 495), (400, 500), (450, 500), (500, 500) 

) 

                            ) 

  كشتار توسط هر شكارچي  عدد/سال/عدد

= �كشتار�توسط�هر�شكارچي ×   نرخ مرگ و مير شكار  عدد/سال جمعيت�شكارچي
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= With�Lookup� ,�تراكم�شكار
( 

 [(0,0.5)-(500,0.0725)], 

(0, 0.5), (10, 0.395), (20, 0.33), (30, 0.27), (40, 0.225), (50, 0.185), 

(60, 0.147), (70, 0.11), (80, 0.0875), (90, 0.0775), (100, 0.0725) 

) 

                            ) 

  نسبت مرگ و مير شكارچي  1/سال

= �نسبت�مرگ�و�مير�شكارچي ×   نرخ مرگ و مير شكارچي  عدد/سال جمعيت�شكارچي

  

اين تابع به صورت يك فرمول، قابل بيان . است "تراكم شكار"، تابعي از متغير "كشتار توسط هر شكارچي"متغير 

  . نبوده و لذا با تعدادي نقطه مشخص مي گردد

همه نرم افزارهاي پويايي شناسي . ها استفاده كرد table functionتوان از   ميبراي نمايش فرمول هاي غيرخطي 

توانيم يك فرمول مشخص بين متغير مستقل و وابسته  ميوقتي ن. را دارند table function، قابليت تعريف سيستم

گيرند، از  ميمقاديري كه بين اين نقاط قرار . كنيم ميشناسايي كنيم، مجموعه اي از نقاط منحني را تعيين 

  .آيند ميبدست ) linear Interpolation( يابي خطي درون

، ستون 21در جدول موجود در شكل . نمايش داده شده است 21مجموعه اين نقاط و منحني متناظر با آنها در شكل 

Input تراكم شكار"(مربوط به متغير مستقل" ( و ستونOutput  مربوط به متغير وابسته)" كشتار توسط هر

  . هستند) "شكارچي

با . ، شكارچي ها نمي توانند كشتار كنند)صفر است "تراكم شكار"(وقتي هيچ شكاري وجود ندارد ، 21طبق شكل 

شكار در هر سال،  500افزايش تراكم شكارها، تعداد كشتار توسط هر شكارچي نيز افزايش مي يابد تا اين كه در 

  . راضي مي شوند و تمايلي به شكار بيشتر ندارند
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  21شكل 

اين تابع نيز با تعدادي . است "تراكم شكار"نيز تابعي از متغير  "شكارچينسبت مرگ و مير "غير به طور مشابه، مت

در جدول . اند نمايش داده شده 22مجموعه اين نقاط و منحني متناظر با آنها در شكل . نقطه مشخص مي گردد

مربوط به متغير وابسته  Outputو ستون ) "تراكم شكار"(مربوط به متغير مستقل Input، ستون 22موجود در شكل 

  . هستند) "شكارچينسبت مرگ و مير "(



   
 

 

177 

 

  
  22شكل 

با . ، شكارچي ها به سرعت مي ميرند)صفر است "تراكم شكار"(، وقتي هيچ شكاري وجود ندارد 22طبق شكل 

كه نسبت مرگ افزايش تراكم جمعيت شكارها، تعداد شكارچياني كه بر اثر گرسنگي مي ميرند، كاهش مي يابد تا اين 

اين منحني نشان مي دهد نسبت مرگ و مير شكارچي ها وابستگي . ثابت مي ماند 0.0725و مير شكارچي ها در 

وقتي تعداد شكار در اين منطقه صفر باشد، سرعت مرگ و مير شكارچي ها دو . زيادي به تراكم جمعيت شكار دارد

منطقه، سرانجام به نقطه اي مي رسيم كه شكارچي ها با خطر با افزايش تراكم شكارها در . برابر سرعت تولد آنهاست

 100به همين دليل وقتي تراكم شكارها به . روند مرگ بر اثر گرسنگي مواجه نيستند اما بر اثر ساير عوامل از بين مي

  . و باالتر مي رسد، نسبت مرگ و مير شكارچي ها ثابت مي ماند

اين تابع، از . تعريف شده اند With�Lookupي سيستم، با استفاده از تابع اين دو تابع در جدول مربوط به معادله ها

  . رجوع كنيد Vensimدر صورت نياز به توضيح در اين زمينه، به راهنماي نرم افزار . است Vensimافزار  امكانات نرم

دو متغير جمعيت  اين نمودار، رفتار. نمايش داده شده است 23بخشي از نتايج اجراي مدل شبيه سازي، در شكل 

دقت كنيد كه وقتي جمعيت شكارچي ها در حداكثر خود قرار دارد، جمعيت . ها را نشان مي دهد شكار و شكارچي

به طور مشابه، وقتي جمعيت شكارچي ها در حداقل خود است، . شكارها با بيشترين سرعت در حال كاهش است

  . جمعيت شكارها با بيشترين سرعت در حال افزايش است

دوره نوسان هر دو جمعيت، مساوي . ساله دارند 14با دوره حدوداً ) oscillating(هر دو جمعيت، رفتاري نوساني 

  . است چون به يكديگر وابسته اند
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 23شكل 
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  متدولوژي پويايي شناسي سيستم ها: نهمفصل 

  

  مديران در نقش طراح سازمان

مؤثرترين افراد در پرواز ايمن هواپيما چه كساني ": كند مياغلب از ديگران سؤال ) Jay Forrester(جي فارستر

خلبان هاي ماهر و . اما در واقع، مهمترين افراد، طراحان هستند. خلبان: دهند ميو اغلب پاسخ  "هستند؟

 ط بحراني، استوارديده، نقش كليدي دارند اما مهمتر از آن، طراحي هواپيمايي است كه پايدار و در شراي آموزش

)robust ( ،باشد و خلبان هاي معمولي هم بتوانند وقتي كه تحت فشارند، خسته اند يا در شرايط غيرعادي قرار دارند

آنها، هم . كنند  ميدر سيستم هاي اجتماعي و كسب و كار، مديران هر دو نقش را ايفا . پروازي ايمن داشته باشند

سي را استخدام كنند، چه قيمت هايي تعيين كنند، چه زماني يك محصول چه ك(گيرند مياند و تصميم   خلبان

كنند و  مي؛ و هم طراح اند و ساختارهاي سازماني، استراتژي ها و قواعد تصميم را تعيين )جديد را روانه بازار نمايند

  . اينها بر چگونگي تصميم گيري ها مؤثرند

بسياري از مديران، بخصوص مديران ارشد، . شود ميري به آن نقش طراح، مهمترين نقش مديران است اما توجه كمت

انداز و ارزش  كنند؛ آنها به جاي ايجاد يك ساختار سازماني متناسب با چشم ميزمان زيادي را در نقش خلبان سپري 

ز دست گيرند و كنترل را ا مي، تصميم )به گونه اي كه افراد معمولي نيز بتوانند آنها را بخوبي مديريت كنند(ها 

  .كنند  ميزيردستان خارج 

خواهند مهارت  مياما مديراني كه . امروزه طراحي يك هواپيماي جديد، بدون مدلسازي و شبيه سازي غيرممكن است

هاي طراحي سازماني خود را ارتقاء دهند، به طراحي بر اساس سعي و خطا و قصه ها و تقليد از ديگران، ادامه 

  . ازمان هاي آنها مشابه يك هواپيما استدهند؛ با اين كه پيچيدگي س مي

  همه مدل ها غلط اند اما برخي از آنها مفيدند

  

  فرايند مدلسازي

هيچ دستورالعمل آماده اي براي مدلسازي وجود ندارد؛ هيچ رويه اي وجود ندارد كه آنرا دنبال كنيد و تضمين كند به 

با . هر فردي شيوه ها و رويكردهاي خاص خود را دارد. كاري خالقانه است مدلسازي، ذاتاً. مدل مفيدي خواهيد رسيد

  :كنند كه شامل فعاليت هاي زير است مياين حال همه مدلسازهاي موفق از يك فرايند منظم تبعيت 
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 تعريف مسئله .1

 درباره ريشه هاي مسئله) يا نظريه(تدوين فرضيه ديناميك  .2

 ديناميكتدوين مدل شبيه سازي براي آزمون فرضيه  .3

 آزمون مدل؛ تا جايي كه قانع شويد براي هدف شما مناسب است .4

 براي بهبود) Policy(طراحي و ارزيابي سياست هايي .5
  

  . دهد ميمراحل فوق را همراه با برخي سؤاالتي كه هر مرحله بايد مورد توجه قرار دهد، نشان  1جدول 
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 مراحل فرايند مدلسازي: 1جدول 

  )1محدودهانتخاب (تعريف مسئله  .1

  دانيم؟ ميمسئله چيست؟ چرا آنرا مسئله ): Theme Selection(انتخاب موضوع

  متغيرها و مفاهيم كليدي كه بايد در نظر بگيريم، كدام اند؟): Key Variables(متغيرهاي كليدي

  از گذشته قرار دارند؟چه افقي از آينده را بايد در نظر بگيريم؟ ريشه هاي مسئله در چه افقي ): Time Horizon(افق زماني

سابقه رفتاري متغيرها و مفاهيم كليدي چيست؟ رفتار آنها در آينده ): Reference Modesيا  "رفتار مرجع"(بيان ديناميك مسئله

  ممكن است چگونه باشد؟

  ): Formulation Of Dynamic Hypothesis(تدوين فرضيه ديناميك .2

  فتار مسئله آميز چيست؟نظريه هاي فعلي درباره ر: ايجاد فرضيه اوليه

يك فرضيه ديناميك تدوين كنيد كه پويايي را به عنوان پيامدي درونزا از ساختار بازخورد توضيح ): Endogenous Focus(تمركز درونزا 

  دهد

موجود و با  هاي نقشه هاي ساختار عّلي را بر اساس فرضيه اوليه، متغيرهاي كليدي، رفتار مرجع و ساير داده): Mapping(نقشه برداري

  :استفاده از ابزارهاي زير ترسيم كنيد

  جدول مرز مدل 

  }) excluded(و حذف شده ) exogenous(، برونزا )endogenous(طبقه بندي متغيرها در سه گروه درونزا {

  نمودار حلقه عّليت

  نمودار ذخيره و جريان

...  

 )Formulation of a Simulation Model(تدوين مدل شبيه سازي .3

  تعيين ساختار و قواعد تصميم گيري

  تخمين پارامترها و شرايط اوليه

  آزمون سازگاري مدل با هدف و مرز

 )Testing(آزمون  .4

) reproduce(آيا مدل، رفتار مسئله را به گونه اي كه براي اهداف شما مناسب باشد، مجدداً توليد : "رفتار مرجع"مقايسه با 

  كند؟ مي

، حساس )aggregation(حد به عدم اطمينان در پارامترها، شرايط اوليه، محدوده و تجميع عملكرد مدل تا چه : حساسيت

  است؟

 )Policy Design and Evaluation(طراحي و ارزيابي سياستها  .5

  چه شرايط محيطي ممكن است رخ دهد؟: تعيين سناريوها

توان آنها را در   ميتوان آزمود؟ چگونه  ميچه قواعد تصميم گيري، استراتژي ها و ساختارهاي جديدي در دنياي واقعي : طراحي سياستها

  مدل نمايش داد؟ 

  اثرات سياستها كدام اند؟: "...شود اگر ميچه "تحليل 

  است؟  Robustاطمينان موجود،  توصيه سياستهاي جديد، تا چه حد تحت سناريوهاي مختلف و عدم: تحليل حساسيت

  يكديگر؟آيا بين سياستها تأثير متقابل وجود دارد؟ آيا بين آنها هم نيروزايي وجود دارد يا تعديل و جبران : اثرات متقابل سياستها

                                                           
1
 Boundary 
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  مدل سازي، فرايندي تكرار شونده است

مدل ها تحت . است نه يك توالي خطي از مراحل) feedback process(مدل سازي، يك فرايند با بازخور

، فرايند مدل سازي را به صورت يك چرخه تكرار شونده، نشان 1شكل . پرسشگري، آزمون و پااليش مداوم هستند

شود اما ممكن است با يادگيري بدست آمده در  ميمرز و محدوده مدلسازي، بر اساس هدف اوليه مشخص . دهد مي

تكرار ممكن است از هر . زگرديم و درك پايه خود از مسئله و هدف مدل سازي را تعديل كنيمفرايند مدل سازي، با

نتايج هر مرحله اي ممكن است بينشي ايجاد كند كه باعث بازنگري هر . مرحله اي به هر مرحله ديگري انجام گيرد

  . بسياري تكرار كنيمدر يك پروژه مدل سازي، ممكن است اين مراحل را دفعات . يك از مراحل قبلي گردد

  

  
 .فرايند مدل سازي، تكرارشونده است :1شكل 

  

) دهد ميدر سازمان ها رخ  كه دائماً(نكته مهمتر اين كه مدل سازي در درون چرخه بزرگتري از يادگيري و اقدام 

شوند و سريعتر و مؤثرتر و ايمن تر ياد   ميهواپيما ) flight simulator(خلبان ها وارد شبيه ساز پرواز . قرار دارد

. برند ميگيرند كه چگونه يك هواپيماي واقعي را راهبري كنند؛ سپس اين مهارت ها را در دنياي واقعي به كار  مي

كنند تا شبيه سازها به طور مداوم  ميگيرند، به طراحان شبيه ساز، منعكس  ميآنها آنچه از پرواز در دنياي واقعي فرا 

شود؛ و آنچه آنها در  ميآموزند، در دنياي واقعي به كار برده   ميآنچه خلبان ها و طراحان در شبيه ساز . ابندبهبود ي

در مورد . گيرد ميگيرند، براي اصالح و بهبود دنياي مجازي شبيه ساز، مورد استفاده قرار  ميدنياي واقعي فرا 

نيز به  system dynamicsو مدل هاي ) management flight simulator(سازهاي پرواز مديريت شبيه

تعريف مسئله

فرضيه ديناميك

تدوين مدل  
شبيه سازي

آزمون مدل

طراحي و ارزيابي  
سياستها



   
 

 

183 

 

 اي و دوحلقه) single-loop(اي فرايند مدل سازي را درون يادگيري يك حلقه 2شكل. همين منوال است

)double-loop ( آوري شده از دنياي واقعي، در مدل هاي  مدل هاي ذهني ما و اطالعات جمع. دهد مينشان

گيري به كار گرفته شده در دنياي واقعي  راهبردها، ساختارها و قواعد تصميمتوان  مي. گذارند ميسازي تأثير  شبيه

بازخورد آزمايش ها و آزمون هاي انجام شده در مدل، . را در دنياي مجازي مدل، نمايش و مورد آزمون قرار داد

د تصميم گيري كند و منجر به طراحي راهبردهاي جديد، ساختارهاي جديد، و قواع ميهاي ذهني ما را اصالح  مدل

شوند و بازخورد اثرات آنها منجر به   ميآنگاه اين سياستهاي جديد در دنياي واقعي پياده سازي . گردد ميجديد 

مدل سازي فعاليتي نيست . گردد ميو مدل هاي ذهني ما  formalبينش هاي جديد و بهبود هاي بيشتر در مدلهاي 

و دنياي واقعي ) مدل(لكه يك فرايند مداوم گردش بين دنياي مجازيرا ارائه كند؛ ب "پاسخ"كه يك بار انجام شود و 

  . است) عمل(

  

 

  مدل سازي، درون پويايي سيستم :2شكل 

 

  )1انتخاب محدوده(تعريف مسئله  .1

بيشترين نگراني كارفرما در مورد چيست؟ آنها چه مسئله اي را بيان . مهمترين گام در مدلسازي، تعريف مسئله است

  كدام است؟ هدف مدل چيست؟ ) و نه فقط عالئم مشكل(كنند؟ مسئله واقعي مي

  . هدف شفاف، مهمترين جزء يك پروژه مدل سازي است

                                                           
1
 Boundary 

دنياي  
واقعي

بازخور 
اطالعات

مدل هاي ذهني  
از دنياي واقعي

استراتژي، ساختار، 
قواعد تصميم گيري

تصميم هاي جديد  
)اقدامات سازماني(  مدل سازي
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شما بايد يك . يا سيستم اجتماعي را به طور كامل مدلسازي كنيدحذر كنيد از اين كه بخواهيد يك كسب و كار 

  .را مدل سازي كنيد "مسئله"

هنر مدلسازي اين است كه بدانيد چه چيزي را حذف كنيد؛ و هدف مدل، به عنوان چاقوي منطقي براي اين برشها 

چيزهايي بايد صرف نظر كنيد تا كند تا بتوانيد تصميم بگيريد كه از چه  ميهدف مدل، معياري فراهم . كند ميعمل 

  .تنها مشخصه هاي ضروري مورد نياز براي برآورده نمودن هدف، باقي بمانند

  :رفتار مرجع

يعني به عنوان يك الگوي رفتاري كه در طول (مدل سازان در پويايي سيستمها به دنبال توصيف مسئله به صورت پويا 

رفتار ". هستند تا نشان دهد چگونه مسئله بوجود آمد و روند آن در آينده چگونه خواهد بود) زمان آشكار شده است

دليل . دهند ميكه گسترش مسئله در طول زمان را نشان مجموعه اي از نمودارها و داده هاي تشريحي است  "مرجع

به شما و  "رفتار مرجع". اين است كه طي فرايند مدل سازي، به آنها رجوع خواهيد كرد "رفتار مرجع"نام گذاري 

براي اين . خارج شويد) همان كه اكثر مردم دارند(كوتاه مدت  1كنند از جهان بيني واقعه گراي ميكارفرما كمك 

را تعريف كنيد كه فكر  ميشما و كارفرما بايد افق زماني مورد بررسي را مشخص نماييد و متغيرها و مفاهي منظور

  .كنيد براي درك مسئله و طراحي سياستهاي حل آن، مهم هستند مي

  )Time Horizon(افق زماني

افق زماني بايد به قدري از زمان گذشته را در بر گيرد كه نشان دهد چگونه مسئله بوجود آمد و عالئم آنرا نيز تشريح 

  . همچنين بايد به ميزاني در آينده امتداد يابد كه اثرات باتأخير و غيرمستقيم سياستهاي بالقوه را بدست دهد. كند

  . له اثرگذار استانتخاب افق زماني، شديدا بر درك شما از مسئ

  .به عنوان مثال، نمودارهاي قيمت هر اونس طال را در بازارهاي جهاني در افق هاي زماني مختلف ببينيد

  

  )2012مارس  5منتهي به (طال در افق هاي زماني مختلف ) هر اونس(قيمت جهاني 

  
  افق شش ماهه: 4شكل 

  
  افق يك ماهه: 3شكل 

                                                           
1
 Event-Oriented 
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  افق پنج ساله: 6شكل 

  
  افق يك ساله :5شكل 

  
  افق چهل ساله: 8شكل 

  
  افق ده ساله: 7شكل 

  

  :به عنوان مثالي از ميزان اهميت افق زماني، تمرين زير را انجام دهيد: تمرين

هدف اين است كه اين . با طول حدودا نيم متر و قطر حدودا يك اينچ تهيه كنيد... ) از جنس كاغذ يا فلزي يا (لوله اي

يكي از مشخصه هاي مهم در . قائم و روي انگشتان يك دست خود نگه داريد و تعادل آنرا حفظ كنيدلوله را به صورت 

  .اين فعاليت، نقطه اي است كه چشمان شما بر آن متمركز شده است تا تعادل لوله را حفظ كنيد

د و سعي كنيد لوله را سانتي متر از پايين لوله متمركز كني 2.5در حالت اول، چشمان خود را بر نقطه اي به فاصله 

  )را ببينيد 9شكل (متعادل نگه داريد 

  



   
 

 

186 

 

  9شكل 

را  10شكل (در حالت دوم، چشمان خود را بر انتهاي بااليي لوله متمركز نموده و سعي كنيد آنرا متعادل نگه داريد

 )ببينيد

 

 10شكل 

ايد، لوله را متعادل نگه داريد در حالت سوم، سعي كنيد در حالي كه چشمان خود را بر سقف اتاق متمركز نموده 

 )را ببينيد 11شكل (

 

  11شكل 

كنيد، حفظ  ميچه اتفاقي افتاد؟ زماني كه به نقطه اي خيلي نزديك به انگشتان خود يا نقطه اي خيلي دور نگاه 

  . تعادل لوله سخت يا غيرممكن خواهد بود

  كرديد، آسانترين حالت براي نگه داشتن لوله بود؟  ميچرا حالتي كه به انتهاي باالي لوله نگاه 

  نمود؟ ميكرديد، چه چيزي تغيير  ميهر بار كه چشم انداز خود را عوض 

كند، فاصله زماني بين شروع خروج لوله از  ميكنيد، عامل اصلي كه تغيير  ميوقتي نقطه كانوني نگاه خود را عوض 

چون . گردد ميو اطالعات مورد نياز براي تنظيم دست فراهم حالت تعادل و كشف حركت آن توسط چشم شما است 

وقتي به پايين لوله توجه . لوله بايد قبل از اينكه چشم شما تغيير مكان آنرا كشف كند، فاصله مشخصي را پيموده باشد

نشان  كنيد، باالي لوله بايد فاصله زيادي را طي كند تا آنرا كشف نموده و براي خنثي كردن آن عكس العمل مي

  .كنيد كه دير شده است و لوله خواهد افتاد مينوعا زماني اقدام . دهيد
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بنابراين پاسخ . كنيد، حركت كوچكي از لوله كافي است تا آنرا كشف نموده و خنثي نماييد ميوقتي به باالي لوله نگاه 

كنيد، ممكن است تا  ميه بديهي است كه وقتي به سقف نگا. شما نسبتا سريع بوده و براي حفظ تعادل، مؤثر است

  .متوجه حركت لوله شويد، لوله افتاده باشد و لذا كنترلي هم وجود ندارد

  :كند ميتمرين فوق دو نكته را روشن 

 . يك سيستم بستگي دارد) tracking(افق زماني مناسب، به دليل شما براي ردگيري •

 .رل متقاعدكننده رفتار سيستم نخواهيد بوداگر افق زماني شما خيلي كوتاه يا خيلي بلند باشد، قادر به كنت •

به عنوان نمونه اگر شما قيمت مس در بورس كاالها را در . تغييرات قيمت كاالها يك مثال مناسب از اين موضوع است

  .افق هاي زماني مختلف مطالعه كنيد، الگوهاي رفتاري متفاوتي را شاهد خواهيد بود

اين نمودار تا حد زيادي شبيه يك ) 12شكل (عتي و روزانه قيمت مس است ، افت و خيزهاي سا "رفتار مرجع"اولين 

است و اين تغييرات به عللي از قبيل شرايط آب و هوايي ناسازگار با كار معادن، اعتصاباتي كه نيروي ) noise(اختالل 

شود،   ميي مهم دهند يا وقفه در حمل و نقل كه موجب كمبودهاي موقتي در بازارهاي منطقه ا ميكار را كاهش 

خواهيد رسيد  12اگر متوسط قيمت مس در هر ساعت را محاسبه و ثبت نماييد، به نموداري مثل شكل . خواهد بود

  .كه داراي افق زماني در حد چند روز يا چند هفته است

  

س
 م

ط
وس

مت
ت 

يم
ق

  

    روز

  12شكل 

علت اين الگوي ). 13شكل (آيد مي، افق هفت ساله است كه شبيه موج سينوسي به نظر  "رفتار مرجع"دومين 

اگر شما متوسط قيمت هاي . تواند پاسخ باتأخير توليدكنندگان و مصرف كنندگان به تغييرات قيمت باشد ميرفتاري 

  . افق زماني اين نمودار پنج تا ده سال است .ماهيانه يا فصلي مس را ثبت كنيد، به چنين نموداري خواهيد رسيد
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س
 م

ط
وس

مت
ت 

يم
ق

  

    سال

  13شكل 

اين نمودار كم و بيش شبيه يك خط ). 14شكل (، رشد يا نزول بلندمدت در قيمت مس است"رفتار مرجع"سومين 

راست است و ناشي از افزايش هزينه هاي انرژي مورد نياز براي توليد مس، تهي شدن معادن كم هزينه و نيز تأثير 

اگر . باشد كه موجب تغيير در مقدار مس مورد نياز در محصوالت مختلف شده اند ميپيشرفت هاي تكنولوژيكي 

رسيد  مي 14متوسط قيمت مس در هفت سال گذشته را محاسبه و هر سال آنرا ثبت كنيد، به نموداري مثل شكل 

 . كه افقي بيست تا پنجاه سال يا بيشتر دارد

  

س
 م

ط
وس

مت
ت 

يم
ق

  

  سال

  14شكل 

  

اما تفاوت در افق زماني، سه نمودار مذكور را . قيمت مس: دهند ميفوق، يك متغير را نشان   "رفتار مرجع"هر سه 

و توليدكنندگاني كه مس نياز دارند، دلواپس  )speculators(بورس بازان. نمايد  ميمورد عالقه افراد كامال متفاوتي 

يا تجهيزات معادن هستند يا در نظر دارند كارخانه جديدي  آنهايي كه فروشنده معادن. اول هستند "رفتار مرجع"

ممكن است مورد عالقه  ميسو. هستند ميتأسيس كنند كه شديدا به مس به عنوان ماده اوليه متكي است، مراقب دو

آنهايي باشد كه داراي پست هاي ارشد دولتي در كشورهايي هستند كه شديدا براي درآمدهاي صادراتي خود به مس 

  .ته اندوابس
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تصور كنيد سه نفر نشسته اند و نيازمند درك بهتري از علل تغيير قيمت مس هستند؛ اما افق زماني هر يك از آنها 

  . گزينه هاي سياستي جذاب براي هريك از افراد فوق، ممكن است براي سايرين نامربوط باشد. متفاوت است

  

  ): Formulation Of Dynamic Hypothesis(تدوين فرضيه ديناميك .2

فرضيه «پس از شناسايي مسئله و توصيف آن در يك افق زماني مناسب، بايد شروع به توسعه يك نظريه به نام 

  . نماييد كه علت رفتار مسئله آميز را توضيح دهد» ديناميك

بر حسب ساختار  رامسئله هاي مسئله ارائه نمايد و است زيرا بايد تبيين و تفسيري از پويايي  "ديناميك"فرضيه شما 

stock and flow  ،همراه با همواره در معرض تغيير بوده و است زيرا  "فرضيه". شرح دهدو بازخورد سيستم

  .گيردبازنگري يا ابطال قرار ممكن است مورد يادگيري شما از فرايند مدل سازي و دنياي واقعي، 

و با متمركز نمودن شما و كارفرما روي  فرضيه ديناميك، يك نظريه درباره چگونگي بوجود آمدن مسئله است

كند  ميبخش عمده مابقي فرايند مدل سازي، كمك . كند ميساختارهاي مشخص، تالش هاي مدلسازي را هدايت 

مورد ) هم از طريق مدل شبيه سازي و هم از طريق اقدامات و جمع آوري داده ها در دنياي واقعي(فرضيه ديناميك را 

  .آزمون قرار دهيد

. ل معموال بحث با تيم هاي كارفرما درباره خود مسئله و نظريه هاي مربوط به علل آن، با هم در آميخته انددر عم

  . هر عضو تيم، نظريه متفاوتي درباره ريشه مسئله دارد؛ بايد از همه آنها استقبال نموده و آنها را دريافت كنيد احتماالً

  )Endogenous Explanation(تبيين درونزا 

system dynamics يك . است "رخ دادن از درون"لغت درونزا به معني . به دنبال تبيين درونزا از پديده هاست

با . كند مينظريه درونزا، پويايي سيستم را از طريق فعل و انفعاالت متغيرها و عوامل نمايش داده شده در مدل، ايجاد 

توانيد  مي، )قواعد تصميم گيري در سيستم(دروني آن تعيين چگونگي ساختار سيستم و قواعد فعل و انفعاالت 

كنيد و بررسي كنيد كه چگونه با تغيير ساختار و ) explore(الگوهاي رفتاري ناشي از آن قواعد و ساختار را كاوش

ي به عكس، نظريه اي كه متكي بر متغيرهاي برونزا باشد، پويايي متغيرها. قواعد تصميم، رفتار نيز تغيير خواهد نمود

متغير برونزا (. دهد  ميگرفته ايد، شرح ) assumed(مورد توجه شما را بر حسب متغيرهايي كه رفتار آنها را مفروض

  ).شود كه رفتار آن، از خارج از محدوده مدل آمده است  ميبه متغيري گفته 

زا چنان تغييري داشته چه چيزي باعث شد متغيرهاي برون"تبيين هاي برونزا درواقع تبيين نيستند؛ فقط سؤال را به 

  .كنند مي، تبديل "باشند؟

بر تبيين درونزا بدين معني نيست كه نبايد هيچ متغير برونزايي در مدل وجود داشته  system dynamicsتمركز 

بلكه تعداد ورودي هاي برونزا بايد كم باشد و هر متغير كانديد شده به عنوان ورودي برونزا، بايد به دقت بررسي . باشد

  . از عناصر درونزا به اين كانديدا وجود دارد يا خير ميد كه آيا هيچ بازخورد مهشو
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يك محدوده وسيع براي مدل كه بازخورد هاي مهم را نشان دهد، مهمتر از مقدار زيادي جزئيات در مشخصات تك 

  . تك مؤلفه ها است

 & stockبراي نقشه كشي ساختار سيستم، از ابزارهايي همچون جدول مرز مدل و نمودار حلقه علّيت و نمودار 

flow توان بهره برد مي .  

كند كدام متغيرها درونزا، كدام متغيرها برونزا و كدام متغيرها از مدل كنار گذاشته شده  ميجدول مرز مدل، مشخص 

دهد كه براي مطالعه بازخورد بين بخش انرژي و  مي، نمودار مرز مدل را براي مدلي نشان 2به عنوان مثال، جدول. اند

 . ، طراحي شده است)آمريكا(اقتصاد در يك كشور صنعتي

  اي مدل بلندمدت اثرات متقابل اقتصاد و انرژيجدول مرز بر: 2جدول

  حذف شده  برونزا  درونزا
GNP 

  )Consumption(مصرف

 سرمايه گذاري

  )saving(پس انداز

  )واقعي و اسمي(قيمت ها 

  )واقعي و اسمي(دستمزدها

  نرخ تورم

  مشاركت نيروي كار

  اشتغال

  بيكاري

  نرخ بهره

  عرضه پول

  بدهي ها

  توليد انرژي

  تقاضاي انرژي

  واردات انرژي

  جمعيت

  تغييرات تكنولوژيك

  نرخ ماليات

  سياستها در زمينه انرژي

  )غير از اوپك(تجارت بين الملل 

  )كاالها و مواد(موجودي 

  محدوديت هاي محيطي

  )غير از انرژي(منابع 

  )مثال نفت و گاز(جايگزيني بين سوخت ها 

  

  

هدف اين است كه به آنها كمك كند . كنندگان مدل استليست متغيرهاي حذف شده، هشداري مهم براي استفاده 

  .تصميم بگيرند آيا اين مدل براي هدف مورد نظر آنها مناسب است يا خير

اغلب از مدل ها نه به عنوان . نمودارهاي مرز مدل، به طرز شگفت آوري مفيدند اما به طور تكان دهنده اي، كمياب اند

در چنين . رود ميبه كار ) war of advocacy(حي در يك دعواي حقوقيابزاري براي تحقيق بلكه به عنوان سال

اما حتي وقتي كه انگيزه هاي . مواردي، مدل سازان تمايل دارند فرضيات مدل خود را از نقدهاي احتمالي مخفي كنند

مدل سازان خيرخواهانه است، براي خيلي از آنها ناخوشايند است چيزهايي را ليست كنند كه در نظر نگرفته اند؛ آنها 

بدون درك . دهند بر نقاط قوت مدل خود تأكيد كنند ميكنند و ترجيح  ميحذف شده ها را نواقص مدل خود تلقي 
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شفاف از مرز و فرضيات، مدل هاي ساخته شده براي يك هدف، اغلب براي اهداف ديگري مورد استفاده قرار 

  .گيرند كه براي آن اهداف، مناسب نيستند مي

  

 )Formulation of a Simulation Model(تدوين مدل شبيه سازي .3

را توسعه داديد، بايد آنها را ) Conceptual Model(قتي فرضيه ديناميك اوليه، محدوده مدل و مدل مفهوميو

) Experiments( توانيد فرضيه ديناميك را از طريق جمع آوري داده ها يا آزمايش ميگاهي . مورد آزمون قرار دهيد

به قدري پيچيده است كه الگوي رفتار آن واضح  مياما در غالب اوقات، مدل مفهو. در سيستم واقعي، آزمون كنيد

عالوه بر آن، در خيلي از . نيست؛ چون توانايي ما براي استنتاج پويايي هاي يك مدل پيچيده، خيلي ضعيف است

، مشكل، خطرناك، غيراخالقي يا غيرممكن است كه آزمايش هايي در دنياي )بخصوص در سيستم هاي انساني(موارد 

در اكثر موارد بايد اين آزمايش ها را در دنياي مجازي . تا نقص هاي فرضيه ديناميك آشكار گردد واقعي انجام دهيم

نمودارها به سمت يك مدل تفصيلي كامل با معادله ها، پارامترها و  ميبدين منظور بايد از حوزه مفهو. انجام دهيد

  .شرايط اوليه كامال تعريف شده، حركت كنيد

كند؛ حتي قبل از آنكه  مياز يك مدل مفهومي، بينش جديدي ايجاد ) formal(تفصيلي در اغلب اوقات، تهيه مدل

هايي را رفع  كند مفاهيم مبهم را تشخيص دهيد و تناقض ميتهيه مدل تفصيلي، كمك . براي شبيه سازي آماده باشد

  .كنيد كه در فاز مفهومي، مورد توجه قرار نگرفته اند

به عنوان راهي براي رفع (در واقع، مجربترين مدل سازها . گيرد ميي ادراك صورت در تهيه مدل تفصيلي، آزمون واقع

حتي در فازهاي اوليه تعريف مسئله و (، به صورت روتين و طي فرايند مدل سازي)ابهام ها و آزمون فرض هاي اوليه

توان در  ميي وجود دارد كه تست هاي متنوع. زنند مي، برخي معادله ها را نوشته و پارامترها را تخمين )مفهوم سازي

  .مرحله فرمول بندي، براي شناسايي نقص هاي آن به كار برد و ادراك از سيستم را بهبود داد

  

 )Testing(آزمون  .4

البته بخشي از آزمون، مقايسه رفتار شبيه سازي شده . شود ميبه محض اين كه اولين معادله را بنويسيد، آزمون آغاز 

هر متغير بايد متناظر با يك . اما آزمون، چيزي بيش از انعكاس رفتار تاريخي است. سيستم استمدل با رفتار واقعي 

چك ) dimensional consistency(هر معادله بايد از نظر سازگاري در ابعاد. مفهوم معنادار در دنياي واقعي باشد

سياست هاي توصيه شده، نسبت به عدم حساسيت رفتار مدل و ). تا سيب ها و پرتقال ها را با هم جمع نبنديد(شود 

  . ، بررسي گردد)هم پارامتري و هم ساختاري(اطمينان در فرضيات

نيز آزمون شوند؛ شرايطي كه ممكن است در دنياي واقعي هرگز مشاهده ) extreme(مدلها بايد تحت شرايط مرزي

رژي را صفر كنيد، چه بر سر توليد ناخالص به عنوان مثال در شبيه سازي يك اقتصاد، اگر ناگهان عرضه ان. نشده باشند

افتد؟  ميآيد؟ اگر در مدل يك خودروسازي، قيمت خودروها را ميلياردها برابر كنيد، چه اتفاقي  مي) GDP(داخلي

دهد؟ گر چه اين شرايط  ميافزايش دهيد، چه روي % 1000را ) dealer(اگر ناگهان موجودي نمايندگي هاي فروش

توانند روي دهند، اما در اين كه رفتار سيستم در چنين شريطي بايد چگونه باشد، شك و شبهه  ميروي نداده اند و ن



   
 

 

192 

 

يك اقتصاد مدرن بايد نزديك به صفر باشد؛ با چند ميليارد برابر شدن قيمت  GDPبدون انرژي، : اي وجود ندارد

روش خودرو، توليد بايد به صفر خودروها، تقاضا بايد به صفر سقوط كند؛ با موجودي اضافي كالن در نمايندگي ف

ممكن است تصور كنيد مدل ها هرگز در چنين آزمون هاي بديهي، مردود . تواند منفي باشد ميسقوط كند، اما ن

شوند؛ يعني توليد بدون انرژي، تقاضا براي كاالهايي كه قيمت آنها بيش از كل ثروت بسياري از كشورهاست و  مين

مدل هاي پركاربرد بسياري در اقتصاد، روانشناسي، مديريت و ساير . اما در اشتباهيد .دهد ميتوليد منفي، هرگز رخ ن

  . كنند؛ اگر چه ممكن است رفتار تاريخي را به خوبي انعكاس دهند  ميرشته ها، قوانين پايه فيزيك را نقض 

همراه با ساير آزمون هاي رفتار مدل، ابزارهايي كليدي براي كشف نقص هاي ) extreme(آزمون در شرايط مرزي

  .كنند  ميمدل هستند و اين مرحله را به مرحله اي براي بهبود ادراك تبديل 

داده هاي تاريخي، به تنهايي نشان دهنده مفيد بودن مدل ) replicate(توجه كنيد كه توانايي يك مدل براي انعكاس

توان بر اساس برازش  مين. توانايي آن نيز لزوما به اين معني نيست كه بايد مدل را كنار گذاشتنيست؛ و عدم 

در مورد سودمندي يك مدل قضاوت كرد بلكه مدل ساز بايد با صداقت كافي و با توجه به ) historical fit(تاريخي

و قواعد تصميم گيري واقعي به كار رفته  هدف كارفرما، بررسي كند آيا ساختار و قواعد تصميم گيري مدل، با ساختار

براي اين منظور، مدل ساز و كارفرما بايد انواع آزمون از جمله بررسي تفصيلي . توسط افراد مطابقت دارد يا خير

حساسيت نتايج مدل نسبت به فرضيات ) explore(فرضيات مدل، مطالعات ميداني در مورد تصميم گيري، و كاوش

تعيين اين كه آيا يك مدل، مبنايي . ، را انجام دهند)plausible alternative assumptions(محتمل جايگزين 

كند، فقط به اين نيست كه آزمون آماري يا برازش تاريخي انجام شود بلكه به  مياستوار براي تصميم گيري فراهم 

  . دهندطور ذاتي و اجتناب ناپذير، يك قضاوت ارزشي است كه مدل ساز و كارفرما بايد صورت 

قضاوت در مورد مناسب بودن . دهند  ميكارفرمايان و مدل سازان اهميت زيادي به برازش تاريخي  متأسفانه غالباً

آن و ميزان حساسيت آن به فرضيات، وقت گير است؛ اما برازش تاريخي را ) robustness(ساختار يك مدل، استواري

دهند، مهيج و تحميل كننده  ميي بين داده ها و مدل نشان گراف هايي كه برازش خوب. توان به سرعت نشان داد مي

Rكارفرمايان به آساني با چنين گراف هايي و با جداول پر ابهت . است
. گيرند ميو ساير آماره ها تحت تأثير قرار  2

 fitدهند چقدر مدل آنها با داده ها  مياغلب بر آماره هايي كه نشان ) دانند ميحتي وقتي كه به خوبي (مدل سازان 

كنند تا مخاطبان را ترغيب كنند كه برازش تاريخي قوي، به معني صحيح بودن مدل  مياست، بيش از حد تأكيد 

  . است

نبايد از اين بحث نتيجه بگيريد كه برازش تاريخي مهم نيست يا الزم نيست مدل خود را با داده هاي عددي، مقايسه 

قايسه خروجي مدل با داده هاي عددي، راهي قدرتمند براي شناسايي محدوديت ها يا نواقص فرمول به عكس، م. كنيد

اما تفاوتي عميق بين استفاده از داده هاي تاريخي براي تشخيص نواقص مدل و بهبود آن با استفاده . بندي مدل است

ل، برازش تاريخي براي يافتن مشكالت و در حالت او. از داده هاي تاريخي براي اثبات معتبر بودن مدل وجود دارد

است، يك مانور  fitها  اما در حالت دوم، نشان دادن اين كه چقدر مدل با داده. رود ميتحريك يادگيري به كار 
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بررسي برازش تاريخي . شود مي) و مدلساز(تدافعي براي حفظ مدل و مدل ساز از انتقاد است و مانع يادگيري كارفرما 

بخشي از يك فرايند بزرگتر براي آزمون و بهبود مدل باشد كه آن فرايند با هدف رسيدن به يك مدل بايد به عنوان 

  .مناسب براي طراحي سياست ها و تصميم گيري طراحي شده است

 

 )Policy Design and Evaluation(طراحي و ارزيابي سياستها .5

توانيد از مدل براي طراحي و   ميپس از آن كه شما و كارفرما نسبت به ساختار و رفتار مدل، اطمينان حاصل كرديد، 

  . ارزيابي سياستهاي بهبود استفاده كنيد

طراحي سياستها . طراحي سياستها چيزي بيش از تغيير دادن مقادير پارامترهايي مثل نرخ ماليات يا ضريب سود است

  . ، ساختارها و  قواعد تصميم گيري كامال جديد است)strategy(راهبردهابه معني خلق 

 high( ميبا توجه به اين كه ساختار بازخورد، تعيين كننده پويايي سيستم است، در اكثر اوقات، سياستهاي مؤثر اهر

leverage policies (به معني تغيير حلقه هاي بازخوردي غالب)dominant feedback loops (ريق از ط

، تغيير جريان و كيفيت اطالعات در )time delays(، حذف تأخيرهاي زمانيstock & flowطراحي مجدد ساختار 

  . دسترس در نقاط تصميم گيري كليدي، يا تغيير اساسي فرايندهاي تصميم گيري بازيگران سيستم است

ت هاي موجود در پارامترها و سياستها و حساسيت آنها نسبت به عدم قطعي) robustness(الزم است استواري

  . ساختار مدل، ارزيابي گردد؛ از جمله اين كه عملكرد آنها تحت سناريوهاي جايگزين مختلفي بررسي شود

چون سيستم هاي واقعي خيلي غيرخطي هستند، تأثير تركيبي : اثرات متقابل بين سياستها نيز بايد مدنظر قرار گيرد

اغلب اوقات، سياستها با هم تزاحم دارند؛ گاهي اوقات . ثرات تك تك آنها نيستسياستها، معموال برابر با مجموع ا

  . كنند مياساسي ايجاد ) synergy(نمايند و هم نيروزايي مييكديگر را تقويت 
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 پايه سيستم ها ساختارهاي:  چهارمبخش 

  

  مقدمه

كند، اين است كه الگوهاي ساختاري  ميايجاد  مييكي از مهم ترين بينش هايي كه رشته جوان تفكر سيست

، )generic structures(يا ساختارهاي عام) archetypes(اين الگوهاي اصلي. دهند ميمشخصي، بارها و بارها رخ 

) كم است كه تعداد آنها نسبتاً(الگوهاي اصلي. كليد يادگيري توجه به ساختارها در زندگي فردي و سازماني ما هستند

داللت بر اين دارند كه همه مسائل مديريتي، منحصر به فرد نيستند؛ همان چيزي كه مديران باتجربه به طور شهودي 

الگوهاي ساير بدانيم،  ميتقويتي و تعادلي و تأخيرها را همچون اسم و فعل هاي تفكر سيستبازخورد اگر . دريافته اند

از  ميك تعداد نسبتاً. شوند ميهاي ساده اي هستند كه بارها و بارها بازگو  اصلي به مثابه جمالت پايه اي يا داستان

  . الگوها، در موقعيت هاي مديريتي متنوعي، مشترك اند

هر چه تشخيص اين الگوها . سازند مي، سادگي ظريف نهان شده در پيچيدگي مسائل مديريتي را آشكار پايهالگوهاي 

را در مواجهه با چالش هاي دشوار بيابيم و اين  ميتوانيم نقاط اهر ميو بيشتر  آموزيم،  بيشتر ميرا بيشتر و بيشتر 

  . فرصت ها را براي ديگران نيز تبيين كنيم

در حل يكي از آزاردهنده ترين مسائل ما خواهند  ميآموزيم، بدون شك سه مي پايههر چه بيشتر درباره الگوهاي 

از خيلي از . تخصصي شدن و قطعه قطعه شدن دانش: با آن در ستيزندداشت؛ مسئله اي كه مديران و رهبران پيوسته 

جنبه ها، بزرگترين وعده ديدگاه سيستمي، وحدت دانش در ميان همه رشته هاست؛ اين الگوها در زيست شناسي، 

  . يتشوند؛ و همچنين در مدير ميتكرار ) ecology(روانشناسي، خانواده درماني، اقتصاد، علوم سياسي، و بوم شناسي

دهند، اغلب به  ميچون الگوها نامشهود هستند، وقتي در يك خانواده، يك اكوسيستم، يك خبر، يا يك شركت رخ 

كنند كه قبال اين الگوي نيروها را  ميگاهي اين ظن را ايجاد . شوند ميشوند، ديده ن ميهمان اندازه كه لمس 

دانند، اما اغلب  ميهاي تكرارشونده را به صورت شهودي گرچه مديران باتجربه تعداد زيادي از اين الگو. ايد ديده

  . سازد ميالگوهاي اصلي سيستمي، زبان مورد نياز را فراهم . دانند چگونه آنها را براي ديگران توضيح دهند مين

براي حمايت از تفكر . نمايد مي  ميسيستمي، سازمان شروع به تمرين عملي ديدگاه سيست پايهبا تسلط بر الگوهاي 

؛ كافي نيست اصول "بايد تصوير بزرگ را ببينيم و ديدگاه بلندمدت داشته باشيم": سيستمي، كافي نيست بگوييم

شايد (؛ حتي كافي نيست ساختار مشخصي را كه در زمينه يك مسئله خاص قرار دارد، ارج نهيماوليه سيستم ها را 

چون ممكن است به حل يك مسئله منجر شود اما تفكري را كه براي اولين بار پيدا كنيم؛ ) هم با كمك يك مشاور

  . دهد ميمسئله را ايجاد كرد، تغيير ن
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سيستمي، بازسازي ادراك ما است؛ به گونه اي كه قادر باشيم ساختارهاي عمل كننده را دريابيم و  پايههدف الگوهاي 

شود، همواره بر حوزه هاي تغييرات  ميشناسايي  ميتسسي وقتي يك الگوي. آن ساختارها را ببينيم مينقاط اهر

 . نيز داللت دارد  مياثر و پراثر اهر كم

  :در اين كتاب عبارتند از ميهدف از تشريح الگوهاي سيست

o  هر الگو، مثالي است از اين كه چگونه ساختار يك سيستم، ايجادكننده رفتار آن است؛ چگونه بر اساس

 .ر آنرا پيش بيني كنيمساختار سيستم، الگوي رفتا

o هر الگو، مثالي از ترسيم و خواندن نمودار حلقه علّيت است 

o هر الگو، مثالي از چگونگي ترسيم نمودار انباره و جريان يك مسئله است 

o  گردد ميهر الگو حاوي آموزه هايي است كه در موقعيت هاي مشابه، مانع افتادن ما در تله هاي مشابه . 

o  است ميشناسايي سياست هاي اهرهر الگو مثالي از. 

  :چند نكته در مورد مدل هاي شبيه سازي

o در صورتي كه . ل ها و فرمو ل ها، از نام فارسي براي متغيرها استفاده شده استجهت سهولت خوانايي مد

اجرا كنيد، الزم است از نام التين براي متغيرها  Vensimبخواهيد اين مدل ها را با نرم افزاري همچون 

 . استفاده نماييد
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  ساختارهاي مرتبط با محدوديت هاي رشد: دهمفصل 

  

 

 ) Limits to Growth(محدوديت هاي رشد  .1

كند و سرانجام  ميكند؛ آنگاه شروع به كند شدن  مييك فرايند تقويتي، دوره اي از رشد و گسترش شتابان را طي 

  . شتابان نمايد) collapse(گردد و حتي ممكن است معكوس شود و شروع به سقوطي ميمتوقف 

كند شدن رشد، ناشي از  يك فرايند . گيرد ميتقويتي صورت بازخورد فرايند ) يا چند(فاز رشد بر اثر فعاليت يك 

اين كرانه ممكن است ناشي . شود ميرد عمل ، وا)Limit(تعادلي است كه به خاطر نزديك شدن سيستم به يك كرانه

گاهي فرايند تعادلي، ناشي از اثرات ثانوي . از محدوديت منابع، يا عكس العمل داخلي يا خارجي در مقابل رشد باشد

  .ناخواسته اي است كه فرايند تقويتي ايجاد كرده است

  نمودار حلقه عليت

  
  1شكل 

آنگاه با يك . كند ميدر الگوي محدوديت رشد، يك فرايند تقويتي رشد يا بهبود وجود دارد كه براي مدتي عمل 

در اين صورت، نرخ بهبود كم يا حتي متوقف . شود كه كارش، محدود كردن رشد است ميفرايند تعادلي مواجه 

  . گردد مي

  :عالئم هشدار دهنده اوليه

حتما مشكالتي ": بعد ميك( ".م كه وجود ندارند؟ ما با سرعت زياد در حال رشد هستيمچرا بايد نگران مسائلي باشي"

از چه روشي جواب  وجود دارد؛ اما همه كاري كه بايد انجام دهيم اين است كه به عقب برگرديم و ببينيم قبالً

  )".زنيم ميكنيم، بيشتر درجا  ميهر چه بيشتر تالش ": ترباز هم بعد  ".گرفتيم مي

  :نمونه ها
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بنابراين زمان . زمان با هم بودن كم اما فوق العاده خوب است ،در اولين مالقات ها: رابطه بين يك زوج :1نمونه

رود، يكديگر را بهتر  ميوقتي زمان با هم بودن باال . گذرانند و باز هم فوق العاده تر است ميبيشتري با هم 

خواهد بازي بولينگ يك شب در ميان با  ميشود كه همسرش ن ممكن است زن با اين واقعيت روبرو. شناسند مي

رفقايش را رها كند؛ ممكن است مرد متوجه شود همسرش رگه هايي از حسادت دارد يا بداخالق است يا خيلي پاكيزه 

ج شوند، رشد مهي ميوقتي از عيوب يكديگر آگاه . شود ميهرچه باشد، ديدن نقايص يكديگر آغاز . و مرتب نيست

گردد و حتي ممكن است به گونه اي معكوس گردد كه احساس آنها نسبت به يكديگر، كمتر از  مياحساسات متوقف 

  . اولين مالقات باشد

كنند عادت بدي همچون عيب جويي را كنار بگذارند، اغلب با  ميافرادي كه تالش : ترك عادات بد :2نمونه

افراد . كنند ميآنها كمتر عيب جويي . ها نتيجه بخش استدر ابتدا تالش آن. شوند ميمحدوديت رشد مواجه 

 ،در نتيجه فرد. كنند مياحساسات مثبت خود، جبران  دادن بيشتري دارند و  با نشان تأييدبري آنها احساس  و  دور

اين يك مارپيچ تقويتي از بهبود رفتار، احساسات . كند ميكند و  باز هم كمتر عيب جويي  مياحساس بهتري پيدا 

شايد آنها خود را مواجه با جنبه هايي از رفتار . شود مياما پس از آن، عزم آنها ضعيف . مثبت، و بهبود بيشتر است

چيز ين يكي چشم پوشي از چند تا چيز كوچك آسان بود، اما ا": بينند كه برايشان بسيار آزاردهنده است ميديگران 

شوند و نسبت به عيب جويي هاي كليشه اي و ناخودآگاه خود، بي توجه  ميآنها از خود راضي .  "ديگري است

 .به هر دليلي كه باشد، به زودي آنها به عادات قبلي خود باز خواهند گشت. گردند مي

را با ساعت كارهاي طوالني تر، ) sudden deadline(ممكن است فشار ناشي از ضرب االجل هاي ناگهاني :3نمونه

دهد و ساعت هاي كار  ميپاسخ دهيم؛ اما سرانجام، تنش و خستگي ايجاد شده، سرعت و كيفيت كار ما را كاهش 

 .كند ميطوالني تر را جبران 

كند كه با   مي، فقط تا زماني به سرعت رشد )در صورت نبودن شكارچي طبيعي آن(جمعيت يك حيوان  :4نمونه

 . ش از حد منطقه خود، دچار قحطي و گرسنگي شودچراي بي

، )high-tech(يك شركت فعال در زمينه فناوري پيشرفته: واگذاري فعاليت هاي مديريت به مهندسين ارشد :5نمونه

با رشد محصوالت جديد، درآمدها نيز رشد . كند ميبه خاطر توانايي اش در ارائه محصوالت جديد، به سرعت رشد 

يابد، و تعداد كاركنان بخش مهندسي و تحقيقات نيز زياد  ميافزايش ) R&D(ه تحقيق و توسعهكنند، بودج مي

در اغلب موارد، بار مديريت اين . گردد ميسرانجام، مديريت اين كاركنان فني در حال رشد، پيچيده و دشوار . شود مي

. فعاليت مهندسي خود خواهند داشتگيرد و لذا آنها وقت كمتري براي  ميكاركنان بر دوش مهندسين ارشد قرار 

معطوف داشتن باتجربه ترين مهندسين سازمان از مهندسي به مديريت، موجب طوالني تر شدن زمان توسعه 

سازد  ميگردد كه اين نيز ارائه محصوالت جديد را با كندي همراه  مي) product development(محصوالت 

 ). 2شكل(
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  2شكل

اين سيستم ها وابسته به روابط مبتني بر اعتماد متقابل بين :  Just in Timeسيستم موجودي  :6نمونه

اغلب در . ماند  ميبهبودهاي اوليه در انعطاف پذيري و هزينه هاي توليد، پايدار ن. كننده و توليدكننده هستند تأمين

درخواست هاي توليدكننده، خواستار ) و سريع(تأمين كننده سرانجام براي جبران ريسك تأمين شبانه JITسيستم 

شود كه عادت كرده  مياين موضوع موجب ترس توليدكننده اي . را دارد) نزد توليدكننده(منحصر به فرد بودن خود 

پس تعهد . طعه را تضمين نمايدچندين سفارش را براي تأمين كنندگان متعدد ارسال كند تا كنترل تأمين ق

 . گردد ميمتزلزل  JITتوليدكننده به 

نزد تأمين (شود كه توليدكننده خواستار مشتري درجه اول بودن مينيز وقتي متزلزل  JITتعهد تأمين كننده به 

د بلكه تواند همراهي كن ميتأمين كننده اي كه عادت كرده چندين مشتري داشته باشد، ن. كند ميرا مطرح ) كننده

كنجكاو است بداند آيا توليدكننده به سياست سفارش قطعات به چندين تأمين كننده و لغو ناگهاني سفارش ها ادامه 

. شوند ميكنيد، دو طرف از ريسك هاي خود بيشتر مطلع   ميقوي تري هر چه براي تغيير فرايند تالش . خواهد داد

يوه سنتي چندين تأمين كننده و چندين مشتري، خود را از اين بنابراين به احتمال قوي تر، آنها با چسبيدن به ش

  ).4و 3شكل هاي(رود  ميبه آن نياز دارد، تحليل  JITدارند؛ در نتيجه اعتمادي كه سيستم  ميريسك مصون 



   
 

 

199 

 

  
  3شكل

  
  4شكل

  :نقاط اهرمي

توانيد عادت  مياگر ن: استعكس العمل اكثر افراد در مواجهه با محدوديت هاي رشد، تالش براي اعمال فشار شديد 

نماييد؛ اگر ارتباط شما با همسرتان مسئله دارد،  ميبد خود را ترك كنيد، در بازبيني رفتار خود كوشش بيشتري 

كنيد كه رابطه برقرار بماند؛ اگر جريان ارائه محصوالت جديد كند شده  ميگذرانيد و تالش  ميزمان بيشتري را باهم 

  . كنيد تا پروژه هايي را كه در باتالق واحد مهندسي گير كرده اند، جبران كنيد ميروع است، پروژه هاي بيشتري ش

خواهيد همان  مي، شما وجود داشتهاوليه با توجه به بهبودي كه در مراحل . اين يك عكس العمل قابل درك است

وقتي سرعت بهبود كم . اقدامات منجر به رشد را با شدت بيشتري دنبال كنيد؛ هرچه باشد آنها نتيجه بخش بوده اند

هر چه اهرم ها و شيوه هاي مأنوس و آشنا را با . و جهد بيشتري، آنرا جبران كنيد خواهيد با جد ميشود، شما  مي

. گردد ميكند و تالش ها بيهوده تر  ميادلي با قدرت بيشتري مقاومت گيريد، فرايند تع ميشدت بيشتري به كار 

هدف خود در كاهش عيب جويي از ديگران را پايين : شوند ميگاهي اوقات، افراد فقط از هدف اوليه خود منصرف 

  . كنند ميرا رها  JITشوند؛ يا سيستم ميآورند؛ يا از رابطه با طرف خود منصرف  مي

 "اهرم نفوذ"در هر يك از اين موقعيت ها، . مواجهه با موقعيت هاي محدوديت رشد، وجود دارد اما روش ديگري براي

براي تغيير رفتار سيستم، بايد عامل محدودكننده را شناسايي نموده و . در حلقه تعادلي قرار دارد نه در حلقه تقويتي

نظر نبوده اند؛ گزينه هايي كه به آنها توجه اين كار ممكن است نيازمند اقداماتي باشد كه تاكنون مد. تغيير دهيد
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ممكن است تنها با رژيم غذايي نتوان به وزن ايده آل دست . نكرده ايد؛ يا تغييرات دشوار در پاداش ها و هنجارها باشد

الزمه حفظ . باشد) aerobic(يافت؛ بايد نرخ سوخت و ساز بدن خود را تسريع كنيد كه شايد نيازمند تمرينات هوازي

است كه اين انتظارات به عنوان هدف ضمني و پنهان،  "همسر ايده آل"ابط عاشقانه، رها نمودن انتظارات خود از رو

حفظ اثربخشي فرايندهاي توسعه محصول، نيازمند پرداختن به بار . كنند ميادامه بهبود هر رابطه اي را محدود 

برخي شركت ها . حد مهندسي و تحقيقات استناشي از پيچيدگي روزافزون وا) management burden( مديريتي

، برخي از طريق جذب متخصصين ماهر در مديريت مهندسين )decentralizing(اين كار را از طريق تمركززدايي

خواهند مديريت كنند، انجام  مي، و برخي از طريق توسعه توان مديريتي مهندساني كه )كه كار آساني نيست( خالق

  . دهند مي

 total("كيفيت جامع"موفق بوده اند، به عنوان بخشي از برنامه  JITكه جاهايي كه سيستم هايتعجبي ندارد 

quality ( اجرا شده اند كه اين برنامه ها بر انطباق با نيازهاي مشتري، تثبيت نرخ هاي توليد، و اشتراك منافع با

پشت اهداف سنتي حفظ چندين منبع اين تغييرات براي غلبه بر بي اعتمادي كه . تأمين كنندگان، متمركز است

گرفتند كه  ميدر موارد موفق، مديران بايد وسوسه هايي را ناديده . تأمين و چندين مشتري، قرار دارد، ضروري بودند

  . دادند ميمشكالت را به يك تأمين كننده نافرمان نسبت 

ندهاي محدودكننده بيشتري وجود هميشه فراي. توان گرفت مياما درس ديگري نيز از ساختار محدوديت هاي رشد 

گردد تا اين كه مواجه با  ميشود، رشد دوباره آغاز  ميوقتي يك عامل محدودكننده رفع يا تضعيف . خواهد داشت

  . عامل محدودكننده جديدي شويم

  

  )Fad(دم: 1مثال شبيه سازي

افراد به . شوند ميبرخي محصوالت با سر و صداي زياد وارد بازار . گونه را دارد Sگسترش مدها، مشخصه هاي رشد 

همه دوستان شما يك كاال را خريده اند، پس شما هم بايد . آورند تا آخرين مد را خريداري كنند ميمغازه ها هجوم 

را در نظر ) doll(ول عروسكيدر اين مثال، يك محص. گردد مياما پس از مدتي، بازار چنين محصوالتي اشباع . بخريد

توانند همه تقاضاها را پاسخ  ميشود و مغازه هاي اسباب بازي فروشي ن ميگيريم كه به سرعت، مردم پسند  مي

مد از . اما پس از مدتي، همه بچه هايي كه والدينشان استطاعت خريد چنين عروسكي را داشته اند، آنرا دارند. دهند

  .شوند ميچه ها و قفسه ها انداخته عروسك ها به تاق. رود ميبين 

  :قبل از ادامه مثال، سؤاالت زير را در نظر بگيريد

o متغيرهاي كليدي اين سيستم كدام اند؟  

o محدوديت هاي اعمال شده بر سيستم چيست؟  

o حلقه هاي مثبت و منفي تعيين كننده رفتار سيستم كدام اند؟  

  :برخي متغيرهاي مهم عبارتند از

o  عروسك را خريده اندتعداد كودكاني كه  

o تعداد كودكاني كه عروسك را نخريده اند  

o  كشد تا هر كودك، عروسك را بخرد ميمدتي كه طول  

  .تعداد كل كودكاني كه استطاعت تهيه عروسك را دارند: محدوديت سيستم، حجم بازار است
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عروسك است كه با ) پسندي عامه(حلقه مثبت، معروفيت و محبوبيت. شود ميرفتار سيستم با دو حلقه اصلي، كنترل 

حلقه منفي، . شود ميهر چه كودكان بيشتري عروسك را دارند، عامه پسندتر . كند ميتبليغات دهان به دهان، رشد 

كنند، كودكان كمتري  ميهر چه كودكان بيشتري عروسك را تهيه . ناشي از محدوديت يك بازار با حجم ثابت است

  .مانند كه آنرا ندارند ميباقي 

  .، نمودار انباره و جريان اين سيستم، ارائه شده است5شكلدر 

  
  5شكل

كشد تا كودكان، والدين را راضي به خريد عروسك هاي جديد  ميزمان خريد عروسك، متوسط زماني است كه طول 

  .كشد تا والدين، عروسك را خريداري نمايند ميكنند به اضافه زماني كه طول 

  

 :معادالت مدل

  1جدول

=  متغير  واحد   محاسبهفرمول  	��*.4-��,�نرخ�خريد�عروسك 1000�  كودكان داراي عروسك جديد  نفر 

= �تأثير�عامه�پسندي�بر�خريد�عروسك × كودكان�بدون�عروسك�جديد

زمان�خريد�عروسك
  نفر/ماه 

  نرخ خريد عروسك

= 	��*.4-��,�نرخ�خريد�عروسك− 1000000� 

  يك ميليون نفر، كودكاني هستند كه استطاعت 

  . خريد عروسك را دارند

  نفر

  كودكان بدون عروسك جديد
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=   -  نسبت�كودكان�داراي�عروسك�جديد
تأثير عامه پسندي بر خريد 

  عروسك

= كودكان�داراي�عروسك�جديد

كودكان�بدون�عروسك�جديد + كودكان�داراي�عروسك�جديد
  -  

نسبت كودكان داراي عروسك 

  جديد

=   زمان خريد عروسك  ماه 2

  

  . آيد مي، رفتار متغيرها در طول زمان بدست Vensimبا اجراي مدل فوق در نرم افزار 

  
  6شكل
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  7شكل

  :با توجه به دو نمودار فوق، به سؤاالت زير پاسخ دهيد

o  دهد؟ ميجابجايي بين حلقه هاي غالب، در چه زماني رخ  

o  رسد؟ ميچه زماني سيستم به حالت تعادل  

o نرخ خريد عروسك در حالت تعادل چقدر است؟  

مثبت بر سيستم حاكم است اما وقتي شيب منفي دارد، بازخورد وقتي نرخ خريد عروسك داراي شيب مثبت است، 

نرخ خريد عروسك، صفر شيب افتد كه  ميجابجايي بين حلقه ها زماني اتفاق . منفي استبازخورد سيستم دستخوش 

  . دهد ميرخ  15بنابراين جابجايي در حدود ماه . است؛ يعني زماني كه در حداكثر خود قرار دارد

  . سيستم به حالت تعادل رسيده است 24تقريبا در ماه 
  

  ها مياپيد: 2مثال شبيه سازي

 Sگونه دارد؛ تعداد تجمعي مبتاليان به شكل منحني  Sهمه گير شدن بيماري هاي مسري در اغلب موارد، رفتاري 

  .، مدل ساده اي از يك بيماري مسري ارائه شده است8در شكل. است
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  8شكل

  :فرضيات اين مدل عبارتند از

o از تولدها، مرگ و ميرها و مهاجرت ها صرف نظر شده است .  

o  نه (د؛ يعني بيماري مزمن است مانن ميشوند، براي مدت نامحدودي مبتال باقي  ميوقتي افراد مبتال

  ).حاد مثل آنفلوآنزا يا طاعون

o واكسيناسيون و ايمن سازي وجود ندارد.  

o  يابد ميبيماري واگيردار از طريق تماس افراد مبتال به بيماري با افراد در معرض بيماري، گسترش .  

o  تماس آنها با ديگران، قرنطينه اي وجود ندارد و شيوه زندگي افراد بيمار به گونه اي است كه ميزان

  . مانند افراد سالم است

آنهايي كه در معرض بيماري قرار دارند و آنهايي كه مبتال : كل جمعيت ناحيه مورد نظر به دو گروه تقسيم شده است

بنابراين كل . نرخ تماس، بيانگر تعداد افرادي است كه هر فرد در يك دوره زماني با آنها در تماس است. شده اند

  كنند برابر با ميهايي كه افراد در معرض بيماري، در يك دوره زماني برقرار  تماس

نرخ�تماس( ×   )جمعيت�در�معرض�بيماري

استعداد ابتال، احتمال اين است كه يك نفر پس از . البته برخي از اين تماس ها با افراد بيمار خواهد بود. خواهد بود

  :توان نرخ سرايت  را محاسبه نمود ميبا اين فرضيات . تماس با يك فرد مبتال، دچار آن بيماري گردد

نرخ�سرايت = نرخ�تماس: × استعداد�ابتال × ;جمعيت�در�معرض�بيماري \ تالمب جمعيت�

كل�جمعيت
] 

 9اگر فرض مزمن بودن بيماري را حذف كنيم و بيماري را قابل درمان در نظر بگيريم، مدل سيستم طبق شكل 

  . خواهد بود



   
 

 

205 

 

  
  9شكل

  :شود مينرخ بهبود در اين مدل با فرمول زير محاسبه 

نرخ�بهبود = جمعيت�مبتال

متوسط�مدت�ابتال
 

  

 جمعيت خرگوش ها: 3مثال شبيه سازي

نرخ تولدها بيش از نرخ مرگ و مير طبيعي . جمعيتي از خرگوش ها را در نظر بگيريد كه در يك ناحيه وجود دارند

رسند   مياما به دليل محدوديت منابع موجود در محيط، باالخره به جايي . يابد مياست بنابراين جمعيت آنها افزايش 

  . دهد ميره و جريان اين سيستم را نشان نمودار انبا 10شكل. شوند  ميكه با كمبود منابع مواجه 

نسبت طبيعي . دهد ميمثبت را نشان بازخورد بخش چپ مدل، حلقه . در اين نمودار وجود داردبازخورد سه حلقه 

  .مرگ و مير، يك سوم نسبت تولد است

  
  10شكل 

گرفته شده و به معني تعدادي از يك ) Ecology(از بوم شناسي) Carrying Capacity( "ظرفيت تحمل"مفهوم 

ميزان "و  "منابع در دسترس در محيط"تواند تحمل كند و بر اساس  ميموجود زنده خاص است كه يك زيست بوم 

  . گردد مي، تعيين "منابع مورد نياز جمعيت

 . دهد ميمعادله هاي سيستم را نشان  2جدول

  2جدول
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=  متغير  واحد فرمول محاسبه 	��*.4-��تولدها − ,��مرگ�و�مير 10�  جمعيت خرگوش ها  خرگوش 

= جمعيت�خرگوش�ها ×   تولدها  خرگوش/ماه نسبت�تولد

= �نسبت�مرگ�و�مير�طبيعي × =  مرگ و ميرها  خرگوش/ماه اثر�ازدحام = "ظرفيت تحمل"  خرگوش 500 �نسبت�مرگ�و�مير�طبيعي × = نسبت مرگ و مير  1/ماه اثر�ازدحام =  نسبت تولد  1/ماه 0.5   نسبت مرگ و مير طبيعي  1/ماه 0.5/3

= With�Lookup�جمعيت�خرگوش�ها

ظرفيت�تحمل
, 

( [(0,1)-(2,15)] ,  
(0,1), (0.2,1), (0.4,1.1), (0.6,1.3), (0.8,20, (1,3), (1.2,4.2), 

(1.4,5.62), (1.6,7.8), (1.8,11.1), (2.15) ) 

) 

  اثر ازدحام  - 

رابطه بين اثر ازدحام با  11شكل . دارد “ظرفيت تحمل”اثر ازدحام، رابطه اي غيرخطي با جمعيت خرگوش ها و 

  . دهد مينشان را "جمعيت خرگوشها/ظرفيت تحمل"

 
 11شكل

نقطه از  12طبق شكل فوق، . را نشان ميدهد Vensimدر نرم افزار  table functionنحوه تعريف اين  12شكل 

نشده، ازدحام  "ظرفيت تحمل"طبق اين منحني، تا وقتي تعداد خرگوش ها بيشتر از نصف . منحني ثبت شده است

  . خرگوش ها تأثيري بر نسبت مرگ و مير ندارد
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  12شكل

ار متغير جمعيت خرگوش ها را رفت 13شكل . ارائه شده است 14و  13نتايج اجراي مدل شبيه سازي، در شكل هاي 

يعني تعداد (خالص تولدها  14شكل. افزايش يافته و متوقف شده است 500گونه تا  Sدهد كه به صورت  مينشان 

  .دهد ميرا نشان ) تولدها منهاي تعداد مرگ و ميرها

  
  13شكل 
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  14شكل

  

  :حل تحليلي

 . دهند مينمودار انباره و جريان يك جمعيت را نشان  16نمودار حلقه علّيت و شكل 15شكل

  
  15شكل
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  16شكل

  

يابد و در نتيجه  ميكاهش ) resource per capita(، سرانه منابع"ظرفيت تحمل"با نزديك شدن جمعيت به 

برسد كه ) adequacy(به حدي از كفايت) منابع به ازاي هر نفر(شود؛ تا اين كه سرانه منابع مينسبت رشد كم 

  . رسد ميتولدها و مرگ و ميرها برابر شوند؛ در اين وضعيت، مقدار رشد صفر است و جمعيت به نقطه تعادل 

كنند  ميبه طور كلي، يك جمعيت ممكن است به منابع متعددي وابسته باشد و هر يك از آنها يك حلقه منفي ايجاد 

كند كدام حلقه منفي، داراي تأثير بيشتري  ميمحدودكننده ترين منبع تعيين . نمايدتواند رشد را محدود  ميكه 

  . است

يك محيط  “ظرفيت تحمل”توان  ميبا اين كه در برخي وضعيت ها . نامشهود و پيچيده است ،"ظرفيت تحمل"مفهوم

كه ) species( يك محيط با تكامل و پويايي گونه هايي “ظرفيت تحمل”را ثابت در نظر گرفت، اما به طور كلي، 

از (سياره زمين را  “ظرفيت تحمل”ما انسان ها، خواسته و ناخواسته، . شده است تنيدهكند، در هم  ميپشتيباني 

آداب سازند، از طريق تغيير هنجارها و  مير از منابع تطريق توسعه تكنولوژي هايي كه ما را قادر به بهره برداري بيش

منابع گوناگوني كه به آنها ) erosion(فرهنگي در زمينه مصرف سرانه منابع، و نيز از طريق مصرف و اتمام و فرسايش

با محيطشان اثر متقابل دارند تا ) lower-species(حتي گونه هاي ابتدايي تر. كنيم مي، دگرگون )وابسته ايم

و حشرات گرده افشان، جواز چگالي باالتر براي هر دوي  گسترش همزمان گل ها. را دگرگون كنند “ظرفيت تحمل”

  . كند  ميآنها را فراهم 

كنند و همه اين  ميبه طور مشابه، همه كسب و كارها و سازمان ها در متن يك بازار، جامعه و محيط فيزيكي، رشد 

هم (توانند  ميها  همانند جمعيت هاي طبيعي، اين محدوديت. نمايند ميها محدوديت هايي بر رشد آنها تحميل 

برونزا و هم مهمتر از آن، به صورت درونزا، از طريق تعامل سازمان با مشتريان، رقبا، تأمين كنندگان، قانون گذاران، و 

به طور كلي بايد منابع متعددي را كه همراه با هم، . افزايش يا كاهش يابند) ساير موجوديت هاي درون سيستم

  .سازند، به صورت درونزا مدل نمود ميرا ) ا يك سازمانبراي يك گونه ي( “ظرفيت تحمل”
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  : كند كه دو شرط اساسي رعايت شوند ميگونه ايجاد  Sيك سيستم فقط در صورتي رشدي 

در صورت وجود، ( قابل توجهي وجود داشته باشد) delay(اول اين كه در حلقه هاي  منفي نبايد هيچ گونه تأخير

  ).خواهد داشت) oscillation(نوسان “ظرفيت تحمل”كند و حول  مي )overshoot(اضافه جهش سيستم

بايد ثابت باشد؛ نبايد با رشد جمعيت، تحليل برود و تمام شود و جمعيت، خودش را  “ظرفيت تحمل”دوم اين كه 

 .)overshoot and collapse اضافه جهش و سقوط الگوي(منقرض نمايد

د، اين است كه بايد اثر متقابل حلقه هاي مثبت و منفي، غيرخطي دار گونه- Sيك جنبه كليدي از ساختاري كه رشد 

در ابتدا وقتي كه حالت سيستم نسبت به منابع، كوچك است، محدوديت هاي فراروي رشد، دورند و حلقه هاي . باشد

كاهشي دارد، بيش از  "مقدار رشد"شود، تأثيري كه بر  ميهر واحدي كه به حالت سيستم افزوده . مثبت، غلبه دارند

  .كند مياست كه از طريق تقليل كفايت منابع، در نسبت رشد ايجاد 

با نزديك شدن به . كند مياما در نتيجه اين رشد، كفايت منابع نزول . كند ميحالت سيستم به صورت نمايي رشد 

. ايي نمايندبر پوي) dominate(شوند؛ تا اين كه شروع به غلبه ميكرانه رشد، حلقه هاي منفي، قوي تر و قوي تر 

نقطه عطف منحني رشد، جايي است كه با اين كه هنوز سيستم در حال رشد است، اما از شتاب مثبت به شتاب 

  . دهد ميمنفي، تغيير وضعيت 

در اين نقطه، افزوده شدن هر واحد به حالت سيستم، . شود ميعوض  )dominant loop(در نقطه عطف، حلقه غالب

  . كند، بيش از افزايشي است كه در جمعيت ايجاد نموده است ميكاهشي كه در نسبت رشد ايجاد 

گردد؛ فرقي  ميمحيط خود نزديك  “ظرفيت تحمل”كند، سرانجام به  ميكه ابتدا رشدي نمايي را طي   ميهر سيست

، ذخيره غذايي براي گوزن ها، تعداد افراد مستعد براي سرايت يك ويروس، يا بازار “حملظرفيت ت”كند كه اين  مين

  . بالقوه براي يك محصول جديد باشد

  

  :با توجه به ساختار سيستم داريم

نرخ�خالص�رشد = نسبت�خالص�رشد ×  (1)                                                                           جمعيت

  :است “ظرفيت تحمل”است كه آن نيز به نوبه خود، تابعي از جمعيت و  "كفايت منابع"نسبت خالص رشد، تابعي از 

نرخ�خالص�رشد = � ,�جمعيت: ;ظرفيت�تحمل × جمعيت = ��_, +� × P                                    (2) 
  .است “ظرفيت تحمل”بيانگر  Cاندازه جمعيت و  Pكه در آن

  :است) Richards( يكي از مدل هاي متداول، منحني ريچاردز. ارائه شده است �توابع متعددي براي 

��_, +� = K∗
aOb c1 − :de;aObf                                                                                        (3) 

gدر حالت خاصي كه . دو پارامتر ثابت هستند gو  ∗.كه در آن  = باشد، منحني ريچاردز به صورت زير در  2

  :گويند مينيز ) Logistic( ميآيد كه به آن منحني لگاريت مي

  ��_, +� = .∗ :1 − de;                                                                                                  (4) 
ماكزيمم نسبت خالص رشد است  ∗.پارامتر. يعني نسبت خالص رشد، تابعي خطي و نزولي از اندازه جمعيت است

به تدريج افزايش  Pتوجه كنيد كه در اين مدل، ). نسبت خالص رشد، وقتي كه اندازه جمعيت خيلي كوچك باشد(

خواهد شد و اندازه جمعيت، تغييري  مساوي شوند، نسبت خالص رشد صفر Cو  Pوقتي . برسد Cيابد تا به  مي
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. نخواهد داشت؛ سيستم به نقطه تعادل خود رسيده است و هيچ عاملي براي خارج نمودن آن از تعادل وجود ندارد

  . فراتر نخواهد رفت Cاز  Pبنابراين در اين مدل، هرگز 

��با جايگزيني _, +�  (2)در فرمول �

نرخ�خالص�تولد = hihj = .∗ :1 − de; _                                                                                (5) 

hi:bOkl;d  دهيم ميبراي حل اين معادله ديفرانسيل، جداسازي متغيرها را انجام  = .∗#�                                                                                                               (6) 
  با انتگرال گيري از دو طرف رابطه

� hi:bOkl;d = �.∗#�                                                                                                          (7) 
 با مرتب سازي سمت چپ 

� m.hi�eOd�d = � nbd + beOdo dP = � .∗#�                                                                             (8) 
�دانيم كه  مي bd dP = Ln�P��و   beOd dP = −Ln�C − P����  بنابراين  _� − ���+ − _� = .∗� + �                                                                                     (9) 

�: دهيم ميقرار  (9)، در رابطه  cبراي بدست آوردن . يك مقدار ثابت است cكه در آن  = 0   ��[_�0�] − ��[+ − _�0�] = �                                                                                 (10) 
���   (9)در رابطه  cبا جايگزيني _� − ���+ − _� = .∗� + ��[_�0�] − ��[+ − _�0�]                                        (11) 

���با توجه به اين كه _� − ���+ − _� = �� : deOd;  بنابراين 

�� : deOd; = .∗� + ��[_�0�] − ��[+ − _�0�]                                                           (12) 
J _��� = ebPn lk���Oboqrs∗t                                                                                           (13) 
 

 هستند )SARS(سارس به بتالا مستعد نفر 800 ميان اين از كه است نفر 1000 روستا يك كل جمعيت :تمرين

 مستقيم ارتباط ديگر نفر 10 با روزانه ،متوسط طور به افراد اين از يك هر). اند مصون بيماري اين به نسبت نفر 200(

 در چگونه بيماري اين روستا، اين در سارس به نفر يك شدن مبتال صورت در كه كنيم بررسي خواهيم مي حال. دارد

 به باشد داشته تماس بيماري به آلوده فرد يك با سالم فرد يك صورتيكه در دانيم مي ضمناٌ. يابد مي گسترش روستا

 . كند مي سرايت او به بيماري 0.05 احتمال

در اين حالت به سؤاالت . ماند  ميفرض كنيد هر فرد پس از ابتال به بيماري، براي مدت نامحدودي مبتال باقي ) الف

  :زير پاسخ دهيد

o حلقه علّيت سيستم را ترسيم كنيد نمودار 

o نمودار انباره و جريان سيستم را ترسيم كنيد 

o سيدفرمول هر يك از متغيرها و پارامترها را بنوي 
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o رفتار متغيرهاي اصلي سيستم را به صورت نمودار ارائه كنيد 

o  رسد؟ مينرخ گسترش بيماري، پس از چند روز به حداكثر خود 

o  كنيد مشخصرسند را  ميفرضياتي از مدل فوق كه به نظر غيرواقعي 

. مانند مييابند و مبتال باقي  ميكه افراد مبتال شده به بيماري، بهبود ن بوديكي از فرض هاي مهم مدل فوق، اين ) ب

متوسط مدت ابتال به بيماري . يابد ميپس از مدتي بهبود يافته و سالمتي خود را باز  ،اكنون فرض كنيد هر فرد مبتال

عالوه بر . شوند مييابند، در مقابل بيماري مصون بوده و مجدداً مبتال ن ميافرادي كه بهبود . در نظر بگيريدروز  14را 

  :زير نيز پاسخ دهيد تبه سؤاال، براي اين حالت بند الفسؤاالت پاسخگويي به 

o  سيستم دارد؟ رفتارافزايش و كاهش متوسط مدت ابتال، چه تأثيري بر 

o رفتار سيستم در دو حالت فوق را مقايسه كنيد  

  .كنيد تكراربند ب را براي حالتي كه افراد بهبوديافته، باز هم مستعد دريافت بيماري باشند، ) ج
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 )Growth and Underinvestment(رشد مواجه با سرمايه گذاري ناكافي .2

، آنرا حذف نمود يا به "ظرفيت"توان با سرمايه گذاري در توسعه  ميشود كه  ميفرايند رشد به يك كران نزديك 

در اغلب موارد، . اما اين سرمايه گذاري بايد قوي، و به قدر كفايت، سريع باشد تا مانع كاهش رشد گردد. عقب راند

در اين صورت، . شوند تا سرمايه گذاري ناكافي را توجيه كنند  مياهداف كليدي يا استانداردهاي عملكرد، پايين آورده 

"برآور- پيشگويي خود"يك 
  :وجود خواهد داشت 1

تقليل استانداردها، رشد . شود ميتقليل استانداردهاي عملكرد، باعث پيش بيني عدم نياز به سرمايه گذاري 

  . نمايد ميگذاري را اثبات و تأييد  كند و عدم نياز به سرمايه ميرا با محدوديت مواجه نموده، ُكند 

  ساختار

يابد و از  ميبا رشد وضعيت سيستم، فعاليت كندكننده نيز قدرت . شود ميساختار اين الگو با حلقه تقويتي رشد آغاز 

در  "شرايط محدودكننده". دو حلقه سمت چپ نمودار، همان الگوي محدوديت رشد است. كند  ميادامه رشد ممانعت 

الگوي محدوديت رشد، به عنوان يك متغير برونزا و ثابت فرض شده بود؛ اما اين الگو مربوط به وضعيت هايي است كه 

با مقايسه فعاليت كندكننده با . ه يابدتوان اين محدوديت را رفع نمود يا عقب تر برد تا رشد ادام ميبا اقدامات مناسب 

اقدامات برنامه ريزي شده، پس از . انجام دهيم ميكنيم كه بايد براي رفع محدوديت، اقدا مييك استاندارد، درك 

بخش آزاردهنده اين ساختار، تأخير موجود در حلقه تعادلي . كنند ميمدتي شرايط محدودكننده را تضعيف يا رفع 

  . سمت راست است

كند و وضعيت سيستم  ميدهد اين است كه فعاليت كندكننده در چارچوب زماني كوتاه تري عمل  ميفاقي كه رخ ات

رشد سيستم با محدوديت مواجه شده چون نياز به رفع . كند ميدهد و نياز به رفع محدوديت را حذف  ميرا كاهش 

  . محدوديت، عمالً توسط خود سيستم، تحليل رفته است

  
  1شكل

در اين ساختار، تقاضاي يك محصول يا خدمات، رشدي . نشان داده شده است 2مصاديق اين الگو در شكل  يكي از

محدوديت ظرفيت به تدريج . شود ميبا افزايش تقاضا، سيستم به محدوديت ظرفيت خود نزديك . تقويت شونده دارد

اين حلقه، بيانگر افت عملكرد به دليل فزوني تقاضا نسبت به توان . كند ميمؤثر شده و حلقه تعادلي وسط را فعال 

اگر استانداردهاي شفافي براي عملكرد تعريف شده باشند، با افت عملكرد، نياز به . توليدي سيستم است

                                                           
1
 Self-Fulfilling Prophecy 
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فيت، گذاري در توسعه ظرفيت و افزايش واقعي ظر  در اين ساختار نيز بين سرمايه. گذاري مشهود خواهد بود سرمايه

  . نمايد ميتأخير وجود دارد؛ موضوعي كه مديريت مؤثر اين ساختار را پيچيده 

  
  2شكل

  نمونه ها

با افزايش تقاضا براي ). 3حلقه سمت چپ شكل(كند مييك شركت توليدي، ابتدا دوره اي از رشد را طي  :1نمونه

توانست نيروهاي فروش بيشتري استخدام نمايد و اين نيز به نوبه  مييافت و شركت  ميمحصول، درآمدها افزايش 

البته عواملي همچون سرمايه گذاري بر روي توسعه محصول و تبليغات و حسن شهرت . برد ميخود، تقاضا را باالتر 

حصول، با افزايش تقاضا براي م. نيز بر ميزان تقاضا مؤثر بودند اما عامل كليدي همان تعداد نيروهاي فروش بود

عدم . ماندند ميرفت و مشتريان مدت بيشتري براي دريافت سفارش خود منتظر  ميسفارشات معوقه نيز باالتر 

بنابراين رشد با كندي ). حلقه تعادلي وسط(ساخت ميرضايت مشتريان از زمان تحويل سفارش ها، فروش را دشوارتر 

بر حلقه تقويتي براي ادامه رشد است؛ همان كاري كه در چنين مواقعي بدترين كار ممكن، فشار آوردن . مواجه شد

آنها به حلقه . اين ساختار، در حلقه تعادلي قرار دارد ميآنها غافل از اين بودند كه نقطه اهر. اين شركت انجام داد

أخير عامل غافلگير كننده در اين ساختار، ت. تقويتي و نتايج مالي توجه داشتند و از زمان تحويل كاال غافل بودند

. غفلت آنها ادامه يافت تا اين كه زمان تحويل طوالني، موجب سقوط تقاضا شد. موجود در حلقه تعادلي وسطي است

اشتباه مهم ديگر، فعال شدن ساختار تقليل . حاال ديگر دير شده بود و توجه به زمان تحويل، چندان جايگاهي نداشت

مرتباً افزايش دادند؛ اين تحليل اهداف، مانع از فعال شدن بموقع  آنها زمان تحويل استاندارد را. تدريجي اهداف بود

 . گرديد) حلقه سمت راست نمودار(حلقه سرمايه گذاري
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  3شكل

ابتدا دوره اي از رشد سريع را سپري نمود و با ) فعال در زمينه حمل و نقل هوايي(يك شركت هواپيمايي :2نمونه

آنها با كسب درآمد بيشتر، ناوگان و برنامه هاي پروازي ). 4ت چپ شكلحلقه سم(اقبال گسترده مشتريان مواجه شد

اما با نزديك شدن سيستم به آستانه ظرفيت ارائه خدمات، كيفيت خدمات افت نمود و . دادند ميخود را گسترش 

و روحيه منظور از ظرفيت خدمات، تركيبي از پرسنل، تجربه . پس از مدتي، به شهرت و اعتبار شركت آسيب وارد كرد

در اين نمونه نيز عدم رعايت استانداردهاي خدمات و تقليل تدريجي آنها، يكي از عوامل اصلي وقوع تراژدي . آنها است

  . در سرنوشت شركت بود

  
  4شكل

  



   
 

 

216 

 

 

 

 

 

ساختارهاي مرتبط با راه حل هاي غير اساسي: يازدهمفصل   

 

 

 )Shifting the Burden(الگوي انتقال فشار  .1

اما توجه به مسئله اصلي، براي . شود كه نيازمند توجه اند مي) symptoms( ميبروز عالئموجب يك مسئله، وجود 

بنابراين از مسئله اصلي به راه  ؛دشوار است؛ به اين دليل كه مخفي است يا اين كه مواجهه با آن پرهزينه است افراد

صورت  "انتقال مسئوليت و فشار"، )آيند ميه نظر مد بآمسّكن هاي سهل الوصول كه خيلي هم كار(حل هاي ديگر 

كنند؛ مسئله اصلي را دست نخورده باقي  ميمتأسفانه اين راه حل هاي ساده تر، فقط عالئم را چاره . دهند مي

شود و سيستم، توانايي اش  مي، بدتر )كه به دليل رفع ظاهري عالئم، مورد بي توجهي است(مسئله اصلي. گذارند مي

  . دهد ميئله اصلي را از دست براي حل مس

شوند كه عالئم آشكار  ميآنها وقتي وارد بازي . ساختارهاي انتقال فشار در زندگي فردي و سازماني ما، فراوان اند

طلبند كه بتواند اين عالئم را،  ميكنند و مسّكن هاي سريع و آماده اي  ميمسائل، با سر و صدا توجه ما را جلب 

  .بين ببردحداقل براي مدتي، از 

دهند اما  ميآيد به خوبي نتيجه  ميساختار انتقال فشار، پشت بسياري از راه حل هايي كمين كرده است كه به نظر 

 .كنند ميبا اين حال، شما را با احساس ناخوشايند نپرداختن كامل به مسئله، رها 

  ساختار

. ي بر تنظيم يا اصالح عالئم يك مسئله دارندهر دوي آنها سع. انتقال فشار از دو فرايند تعادلي تشكيل شده است

حلقه . ارائه شده است 1يكي از آنها در شكل. توان به چند شكل مختلف ترسيم نمود مينمودار حلقه علّيت اين الگو را 

به سرعت، عالئم . اين راه حل، مبتني بر رفع عالئم مشكل است. دهد ميرا نشان ) و سريع(بااليي، راه حل موقت 

حلقه پاييني داراي يك تأخير است و نشان دهنده راه حل اساسي تر . كند؛ اما به طور موقت ميا برطرف مشكل ر

كشد تا اثراتش هويدا شوند؛ اما تنها راه پايدار و ديرپاي  ميبراي مسئله است؛ راه حلي كه مدت بيشتري طول 

  . مواجهه با مسئله است

 side(ر، يك فرايند تقويتي نيز وجود دارد كه ناشي از عوارض جانبيدر ساختارهاي انتقال فشا) و نه هميشه(اغلب 

effects (شوند ميدر اين صورت، اثرات جانبي موجب سخت تر شدن التجا به راه حل اساسي . راه حل موقت است .

مسئله ناشي اگر . به عنوان مثال عوارض جانبي استفاده از دارو  براي حل مسئائل مرتبط با سالمت را در نظر بياوريد

باشد، تنها راه حل اساسي، ) دخانيات، مواد الكلي، عادت هاي غذايي بد، فقدان تمرينات ورزشي(از شيوه ناسالم زندگي
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دهند و فشار  ميعالئم مشكل را تسكين ) راه حل مبتني بر رفع عالئم(داروها . در تغيير شيوه زندگي نهفته است

اما آنها اثرات جانبي نيز دارند كه منجر به مسائل . برند ميايجاد شده براي انجام تغييرات دشوار فردي را از بين 

  . سازد ميبيشتري در زمينه تندرستي خواهد شد و اين نيز ايجاد شيوه سالم زندگي را دشوارتر 

  
  1شكل

 5اين ساختار، در نمونه مثال). 2شكل(كنند ميرت ديگري نيز ترسيم نمودار حلقه علّيت الگوي انتقال فشار را به صو

 . آمده است

  
  2شكل

  نمونه ها

فردي ما ) workload(آيد كه حجم كار ميوقتي بوجود : را در نظر بگيريد) stress(مسئله فشار رواني :1نمونه

همچون شعبده (خواهيم  ميما . افزايش يابد و به حدي برسد كه فراتر از توانايي ما براي مديريت اثربخش آن باشد
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به طور همزمان كار، ) دارند ميبازان كه با تردستي، چند شيء را از طريق پرتاب نمودن و گرفتن مداوم، در هوا نگه 

راكم كارها، فراتر از قابليت هاي ما باشد، تنها راه حل اساسي، محدود نمودن اگر ت. خانواده و اجتماع را اداره كنيم

ممكن است به معني رد نمودن ترفيع شغلي باشد : تواند دشوار باشد ميالبته محدود نمودن حجم كار . حجم كار است

سه محلي ريك مدكه مستلزم مسافرت هاي بيشتر است؛ يا ممكن است به معني نپذيرفتن يك سمت در هيئت امناي 

شوند كه سرعت تردستي را افزايش دهند و  مياما افراد اغلب وسوسه . اين به معني اولويت بندي و انتخاب است. باشد

، )از قبيل تمرين ورزشي يا مديتيشن( فشار رواني حاصله را با الكل، مواد مخدر، يا روش هاي بي خطر كاهش تنش

كند؛ بلكه فقط با تسكين موقت فشار رواني،  ميكلي، مسئله كار زياد را حل ناما پناه بردن به مواد ال. ي دهندتسّل

  . گردد ميگردد و بنابراين نياز به نوشيدن مواد الكلي نيز بر  ميمسئله بر . كند ميمسئله را پنهان 

از اندازه بر كارها به زيردستان خود باشند، اما هنوز بيش ) delegate( ممكن است مديران معتقد به احاله :2نمونه

توانايي خودشان متكي باشند و با اولين نشانه هاي اشكال در انجام كارها، مداخله كنند؛ به گونه اي كه زيردستان 

  . هرگز تجربه الزم براي انجام كار را كسب نكنند

كنند، ممكن است خواهان حمايت از  ميكسب و كارهايي كه سهم بازار خود را به رقباي خارجي واگذار  :3نمونه

  . طريق تعرفه گمركي باشند و پس از مدتي، به گونه اي شوند كه نتوانند بدون اين تعرفه ها عمل كنند

  
  3شكل

در سطح (تواند با گزينه هاي دشوار محدود نمودن هزينه هاي دولت   ميكه ن مييك كشور جهان سو :4نمونه

بيند كه از طريق چاپ پول و تورم، تأمين  ميروبرو شود، خود را با كسري بودجه هايي مواجه ) درآمدهاي مالياتي اش

ز به مساعدت شود؛ بيشتر و بيشتر، نيا مياز زندگي معمول با گذشت زمان، تورم تبديل به شيوه اي . شوند ميمالي 

 .رسد ميهاي دولتي وجود دارد؛ و كسري بودجه مزمن، اجتناب ناپذير به نظر 
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. باشد  ميتواند شورش هاي مرد ميمسئله نارضايتي مردم از يك حكومت را در نظر بگيريد كه عالمت آن  :5نمونه

: ب، عوارض جانبي نيز داردسركو. توان براي اين مسئله استفاده نمود، سركوب شورش ها است ميحل موقتي كه  راه

دهد و به  مياز يك طرف، خود موجب توسعه نارضايتي ها است؛ و از طرف ديگر، بي اعتمادي و خصومت را افزايش 

، اثرات جانبي استفاده از راه حل 4دو حلقه تقويتي موجود در نمودار. كند  ميتبع آن، توان رفع عوامل نارضايتي را كم 

  . شوند ميدهند و موجب گسترش ريشه مسئله  ميموقت را نشان 

  
  4شكل

 انتقال فشار به مداخله كننده :6نمونه

يكي از زمينه هايي كه ساختار انتقال فشار، متداول بوده و سزاوار توجه است، مواردي است كه مداخله كنندگان 

بهبود عالئم آشكار مسئله  مداخله خارجي، سعي در. به حل يك مسئله كمك كنند) outside intervenor( بيروني

گيرند چگونه خودشان از عهده مسائل  ميدارد و به قدري در اين كار موفق است كه افراد درون سيستم هرگز ياد ن

  ). 5شكل(برآيند 
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  5شكل

بردن بر باال   ".به جاي دادن ماهي به افراد، به آنها ماهيگيري بياموزيد": اصل مديريتي در اين گونه موارد، اين است

اگر . ، به نحوي كه خودش بتواند مسائلش را حل كند، متمركز شويد)host system("سيستم ميزبان"قابليت هاي 

يا ) و همه اين را از قبل بدانند(محدود يه يك بار مداخله باشند  كمك خارجي مورد نياز است، مددكاران بايد اكيداً

  . منابع و زيربناها را به گونه اي توسعه دهند كه در آينده تواناتر باشنداين كه بتوانند به افراد كمك كنند تا مهارت ها، 

شوند متخصصين منابع انساني را بياورند تا مسائل پرسنلي را حل و  ميبه عنوان نمونه، مديران پرمشغله اغلب وسوسه 

ل ساير مسائل مرتبط، متخصص منابع انساني ممكن است مسئله را حل كند، اما توانايي مدير براي ح. فصل نمايند

باالخره مسائل ديگري در امور پرسنلي بوجود خواهد آمد و مدير به اندازه گذشته، به كارشناس . بهبود نيافته است

  ).6شكل(منابع انساني وابسته خواهد بود

  
  6شكل
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از  ما مجموعه جديدي". شود مياستفاده موفقيت آميز از متخصص بيروني، موجب تسهيل رجوع مجدد به او 

شناسند لذا  ميآنها افراد و وضعيت ما را به خوبي . به سراغ متخصصين پرسنلي رفتيم مشكالت داريم بنابراين مجدداً

گيرند،  ميدر طول زمان، كارشناسان منابع انساني به طور روز افزون مورد استفاده قرار  ".خيلي كارآمد هستند

  . يابد ميمديريت تنزل ) و حيثيت(روند، و توسعه ميهاي ستادي باال  هزينه

  :نمونه هاي ديگر اين الگو عبارتند از

o به (انتقال فشار حل مسائل به والدين: كمك والدين به حل مسائل كودكان، به جاي رشد توانايي آنها

  . و عدم توسعه توانايي هاي كودك) عنوان مداخله گر

o  ،انتقال فشار تأمين . به جاي توسعه توانايي كسب درآمدكمك هاي مالي براي رفع نيازهاي افراد

  .نيازهاي مالي به كمك كننده و عدم توسعه توان داخلي

  نقاط اهرمي

اقدام اثربخش در برابر ساختار انتقال فشار، مستلزم تركيبي از تقويت پاسخ اساسي و تضعيف پاسخ مبتني بر رفع 

تقويت پاسخ . گردد ميها در مواجهه با ساختارهاي انتقال فشار آشكار منش سازمان ها اغلب در توانايي آن. عالئم است

  . هميشه نيازمند جهت گيري بلندمدت و حدي از چشم انداز مشترك است اساسي، تقريباً

اگر . تضعيف پاسخ موقت، مستلزم تمايل به اظهارات صادقانه در مورد مسّكن ها و جستجوي راه حل هاي مناسب است

ني بر رفع عالئم مسئله، چنان اجرا شوند كه گويي راه حل اساسي مسئله هستند، جستجو براي راه حل هاي مبت

  . دهد ميگردد و انتقال فشار، رخ  ميحل اساسي متوقف  راه

 :مي شود روش هاي بر خورد با موقعيت هائي كه راه حل هاي موقت، ضروري

 .توجه و افزايش آگاهي از عواقب نامطلوب راه حل موقتي •

 .كاهش تعداد دفعاتي كه راه حل هاي موقتي با پي آمدهاي نامطلوب بلند مدت اعمال مي شود •

 .انتخاب راه حل موقتي كه كمترين عواقب نامطلوب را به بار آورد •

 .به جاي راه حل موقت و يا حداقل همزمان با آن، راه حل هاي اساسي را دنبال كنيد •
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 )Eroding Goals(اهداف فرسايش .2

وقتي . دهد، تقليل تدريجي اهداف است مييكي از حالت هاي خاص انتقال فشار، كه با فراواني تكان دهنده اي رخ 

فشار براي بهبود وضعيت فعلي و فشار : بين اهداف و وضعيت فعلي، فاصله اي وجود دارد، دو نوع فشار نيز وجود دارد

  .براي پايين آوردن اهداف

ال فشار است كه راه حل كوتاه مدت و آسان، تقليل اهداف است؛ و راه حل اساسي، تالش اين الگو حالتي خاص از انتق

  . باشد ميبراي اصالح وضعيت فعلي 

  :ساختار

  
  1شكل

با ) يا وضعيت مطلوب(هدف ها  معموالً. ايفا مي كنند هدفها در ايجاد تالش و كوشش افراد و سازمانها نقش مهمي

نزد افراد، منشاء دغدغه يا تحرك  فاصله هدفها با وضعيت فعلي يا عملكرد در سازمانها و نيز. وضع موجود فاصله دارند

همه دغدغه ها و حركت هاي . مي گردد سبب آرامش و سكون ،انطباق هدفها با وضعيت موجود. و جوشش مي شود

  .له هدف و وضعيت موجود استفاص هوشمندانه براي پر كردن

اصالح عملكرد براي حذف فاصله هدف با وضع موجود، يك . يك راه حذف فاصله، تالش براي اصالح عملكرد است

 .در جهت اصالح عملكرد، با زحمت و تاخير، فاصله با هدف را كاهش مي دهد تالش. منفي تشكيل مي دهدبازخورد 

جود فاصله بين هدفها و وضع موجود، فشارهاي رواني و سازماني را براي و. راه ديگر كاهش فاصله، تنزل هدفهاست

 .منفي ديگري را براي كاهش فاصله تشكيل مي دهدبازخورد تنزل هدفها نيز . تعديل و تنزل هدفها زياد مي كند

با تنزل . ندچون تعديل و تنزل هدفها ساده تر است، معموالً افراد و سازمانها مسير تنزل هدفها را انتخاب مي كن

با . هدفها، فاصله هدفها و عملكرد كاهش يافته و فشار و دغدغه براي بهبود عملكرد كاهش مي يابد يا از بين مي رود

تنزل هدفها و كاهش تالش براي بهبود عملكرد، عملكرد افت كرده و مي تواند مجدداً سبب افزايش فاصله هدف و 

   .باره هدفها ايجاد كندوضع موجود شده و فشار جديدي براي تنزل دو
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از هدفها در شرايط نامناسب و استثنائي را  كه گذشتن عالمت رايج فعال بودن اين الگو، اظهاراتي مبني بر اين است

 .توجيه مي كند

كاهش آنها در صورت وجود فاصله بين هدفها و  راهكار مديريتي بر خورد با اين الگو، جدي گرفتن هدفها و عدم

  .آرمان خود، پافشاري كنيدبر  :عملكرد است

  

  :نمونه ها

توانيد اهداف دولت ها در زمينه  مي. نمونه هاي فراواني از تقليل تدريجي اهداف در سطح جوامع وجود دارد :1نمونه

  . بيكاري، تورم و كسري بودجه را در طول زمان مرور كنيد

تقليل تدريجي اهداف، اهداف سازمان ها در زمينه هاي كيفيت، نوآوري، رشد شخصي كاركنان و بهبود  :2نمونه

  . كند ميسازماني را مستهلك و منسوخ 

يك شركت فعال در زمينه فناوري پيشرفته، عليرغم داشتن محصولي فوق العاده و بهبودهاي مداوم آن، با كاهش سهم 

يك . كه نبوغش در طراحي بود، هرگز زمان بندي توليد را تحت كنترل نگرفته بود اما اين شركت،. بازار مواجه شد

محقق بيروني پي برد كه مشتريان به طور فزاينده اي نسبت به تأخير در زمان بندي ها ناراضي بودند و به سمت رقبا 

قق زمان قول داده شده به را در تح% 90ما سطح موفقيت": شركت مذكور بر سوابق بايگاني خود متكي بود. رفتند مي

اما شيوه عمل آنها اين گونه بود كه هرگاه از . گشتند ميبنابراين جاي ديگري دنبال مشكل . "مشتري، حفظ كرده ايم

بنابراين زمان . كردند ميشدند، زمان قول داده شده به مشتري را قدري طوالني تر  ميزمان بندي خود منحرف 

  .شد ميطوالني تر و طوالني تر  تحويل قول داده شده به مشتريان

  . شود ميدهند و به تدريج موفقيتشان كم  ميافراد موفقي كه انتظارات از خود را كاهش : 3نمونه

سازمان هايي كه به جاي سرمايه گذاري در توسعه روش هاي با كيفيت باالتر براي انجام كارها، بودجه  :4نمونه

برند؛ در همين حال، تعهد خود به  ميكنند و به طور ضمني، استانداردهاي كيفي خود را پايين  ميكيفيت را قطع 

  .زنند ميكيفيت را نيز جار 

 85شود كه وزن ايده آل وي  ميمتوجه  ميكيلوگرم است، با موازين عل 110فردي كه وزن فعلي او  :5نمونه 

رد طي برنامه اي اين يگ ميتصميم : كيلوگرم است 25 بنابراين فاصله وضعيت موجود و مطلوب او. كيلوگرم است

ممكن است خسته شده و كم كم شروع پس از شروع رژيم غذايي فشرده يا فعاليت هاي ورزشي، . فاصله را حذف كند

 95اگر بتوانم وزنم را به : مدتي بعدتر. كيلو هم باشد، خوب است 90اگر وزن من : به توجيه اضافه وزن خود نمايد

  ... كيلو برسانم، قابل قبول است و 

  )personal mastery(رشد و يادگيري شخصي : 6نمونه

اول آن كه به طور مداوم به شفاف سازي آنچه براي ما مهم  :رشد و يادگيري شخصي مستلزم دو نوع جنبش است

كنيم  ميكنيم، كه فراموش  مياغلب به قدري وقت صرف غلبه بر مسائل موجود در مسير حركت خود . است بپردازيم

نتيجه اين است كه فقط ديدي مبهم و حتي نادرست از آنچه واقعاً براي ما مهم است، . اصالً چرا در آن مسير هستيم

  . داريم
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در حركت به سمت يك مقصد . دوم آن كه به طور مداوم بياموزيم چگونه واقعيت هاي موجود را شفاف تر ببينيم

همه چيز طبق ": گويند ميجلسات كاري را ديده ايم كه همه . مطلوب، حياتي است كه بدانيم اكنون كجا هستيم

  .دهد ميري را نشان ؛ اما نگاهي صادقانه به وضعيت موجود، چيز ديگ"برنامه است

در اين جا منظور از يادگيري، كسب اطالعات بيشتر نيست؛ بلكه گسترش توانايي ايجاد نتايجي است كه واقعاً 

  . خواهيم مي

خواهيم،   مينسبت به آنچه (و تصوير واضحي از واقعيت موجود ) خواهيم  ميآنچه ( 1از كنار هم قرار گرفتن چشم انداز

نيرويي براي رساندن : ناميم مي) creative tension("كشش خالق"آيد كه آنرا  ميبوجود ، چيزي )كجا قرار داريم

جوهره رشد و يادگيري شخصي، اين است كه . خواهد كشش را كم كند ميآن دو به يكديگر؛ تمايلي طبيعي كه 

  . بياموزيم چگونه كشش خالق را در زندگي خود ايجاد كرده و حفظ نماييم

. است "به جاي تمركز بر نتيجه) means(تمركز بر ابزارها و وسيله ها"شكل مخفي تر مستهلك شدن چشم انداز، 

رشد و يادگيري شخصي ، اساس )و نه بر اهداف فرعي و ثانوي(توانايي تمركز بر خواسته ها و آرزوهاي غائي دروني 

  . است

عيني است نه . يك تصوير از آينده مطلوب استاست؛  "يك مقصد مشخص"چشم انداز، جهت حركت نيست بلكه 

 "1960يك انسان بر روي كره ماه تا پايان "نيست بلكه  "پيشرفت قابليت هاي بشر براي كاوش آسمانها". انتزاعي

  . است "شكستن ركورد يك مايل در چهار دقيقه"نيست بلكه  "توانيم ميبهترين چيزي بشويم كه ". است

بااليي دارند، متعهدترند؛ ابتكار عمل بيشتري دارند؛ احساس مسئوليت وسيع تر و رشد و يادگيري شخصي افرادي كه 

  . عميق تري در كار خود دارند؛ يادگيري سريعتري دارند

  :حفظ كشش خالق

ي از چرا؟ چون ما به خوب. اغلب افراد از صحبت درباره چشم اندازهاي خود، حتي اگر شفاف هم باشند، اكراه دارند

اما  "من دوست دارم شركتي براي خودم راه اندازي كنم". فاصله بين چشم انداز خود با واقعيت موجود، آگاهي داريم

بايد به فكر تأمين "اما  "من دوست دارم به دنبال حرفه اي بروم كه واقعاً دوست دارم"يا  ".سرمايه مورد نياز را ندارم"

ممكن  ؛مكن است موجب شوند يك چشم انداز، غيرواقعي يا خيالي به نظر آيداين فاصله ها م ".معيشت خود نيز باشم

اگر . اما فاصله بين چشم انداز و واقعيت موجود، يك منبع انرژي نيز هست. است موجب دلسري يا نااميدي شوند

در حقيقت فاصله فوق، منبع انرژي . براي حركت به سمت چشم انداز وجود ندارد ميفاصله اي نباشد، نياز به هيچ اقدا

  .است "كشش خالق" هماناين فاصله . خالق است

وقتي نوار الستيكي كشيده . ، كش آمده استچشم اندازيك نوار الستيكي را تصور كنيد كه بين واقعيت فعلي و 

. خواهد آزاد شود مياين كشش . و واقعيت فعلي است اندازچشم كند كه بيانگر كشش بين  ميشود، كشش ايجاد  مي

  .به سمت واقعيت چشم انداز بردنيا  چشم اندازواقعيت به سمت  بردن: فقط دو راه براي رفع كشش وجود دارد
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 2شكل

اما كشش خالق، جهت خاصي . دانند ميآنرا معادل اضطراب يا تنش : در مورد اصطالح كشش، سوء تفاهم وجود دارد

پذيريم كه منطبق با واقعيت موجود نيست،  مينيرويي است كه در لحظه اي كه چشم اندازي را . دهد ميرا نشان ن

  . شود ميايجاد 

با اين وجود، كشش خالق اغلب موجب احساسات يا هيجانات مرتبط با اضطراب همچون افسردگي، دلسردي، 

ت كه افراد به سادگي، اين هيجانات را با كشش خالق، اشتباه اين اتفاق چنان فراوان اس. شود مينااميدي، يا نگراني 

اما مهم است درك كنيم اين هيجانات منفي كه ممكن است همراه با كشش خالق بوجود آيند، خود . گيرند مي

  . ناميم مي) emotional tension(اين هيجانات، چيزي هستند كه آنرا كشش هيجاني. كشش خالق نيستند

اگر . كشش هيجاني و كشش خالق تمايز قائل شويم، خود را براي تقليل چشم اندازمان مهيا نموده ايم اگر نتوانيم بين

عميقاً درباره چشم اندازي كه رخ نداده، احساس دلسردي كنيم، ممكن است تمايل زيادي به كاستن از بار اين يأس 

توان كشش هيجاني را با تعديل يكي از  ميواره هم. كاستن از چشم انداز: يك راه چاره فوري وجود دارد. داشته باشيم

احساساتي كه از آنها بيزاريم، . چشم انداز: دو سر كشش خالق كه هميشه به طور كامل تحت كنترل ماست، آزاد نمود

اكنون اهداف ما خيلي به واقعيت فعلي، . روند چون كشش خالقي كه منبع آنها بود، كاهش يافته است مياز بين 

پردازيم، رها نمودن چيزي است كه واقعاً   ميفرار از كشش هيجاني خيلي آسان است؛ تنها بهايي كه . نزديكترند

  . چشم انداز: خواهيم مي

فعل و انفعال بين كشش خالق و كشش هيجاني، همانند تقليل تدريجي اهداف، يك پويايي انتقال فشار است كه 

  .نمايش داد 3توان آنرا به صورت شكل مي
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  3شكل

وجود دارد كه به دو روش ) به نام كشش خالق(چشم اندازي داريم كه متفاوت با واقعيت فعلي است، يك فاصله وقتي 

انجام اقداماتي كه واقعيت را : ، نشان دهنده راه حل اساسي است)3در شكل(فرايند تعادلي پاييني: تواند رفع شود مي

اين همان چيزي است كه موجب نااميدي و . اما تغيير واقعيت، به زمان نياز دارد. كنند ميبا چشم انداز، منطبق 

گردد كه همان راه حل موقت كاستن از چشم انداز براي تطبيق آن با  ميكشش هيجاني در فرايند تعادلي بااليي 

  . واقعيت فعلي است

فشارهاي جديد موجب دور شدن واقعيت از دير يا زود، . اما يك بار كاهش در چشم انداز، پايان ماجرا نيست

پويايي كالسيك انتقال . گردند ميشوند و منجر به فشارهاي بيشتري براي تقليل چشم انداز  ميانداز جديد  چشم

يك مارپيچ تقويتي از شكست در تحقق اهداف، نااميدي، كاستن از چشم انداز، آسايش : آيد ميفشار، به دنبال آن 

  . دوباره براي كاهش بيشتر در چشم اندازخاطر موقت، و فشاري 

رهايي از كشش هيجاني ممكن است از طريق تنزل در استانداردهاي كليدي عمليات باشد؛ چرا كه تحقق آنها 

اين تنزل ها به سادگي . غيرممكن به نظر آمده است؛ استانداردهايي از قبيل رعايت زمان تحويل و كيفيت خدمات

نسبت به آنچه در بحران قبلي تعيين  ميبعد از هر بحران، استانداردها ك. دهند ميرخ  شوند چون تدريجي ميديده ن

ما براي همگام ": اين گونه نيست كه مديران يك روز صبح از خواب برخيزند و اعالم كنند. يابند ميشده بود، تنزل 

ون سر و صدا و طي بحران هاي مكرر بلكه استانداردها بد ".آوريم ميشدن با رشد فروش، استانداردهاي خود را پايين 

به همين طريق، فرسايش اهداف . شوند مي، دچار فرسايش سازمان دست به دست شدن بين رهبران كليديبا و 

خواهيم انجام دهيم و  مياز رؤياهاي خود در زمينه كارهايي كه  به تدريجشوند چون  ميشخصي نيز تشخيص داده ن

  . كنيم ميخواهيم در آن زندگي كنيم ، صرف نظر  ميدنيايي كه 

هيچ كس مايل نيست . شوند چون قدرت تحمل كشش هيجاني وجود ندارد مياهداف در سازمانها دچار فرسايش 

اعالم "ساده ترين روش اين است كه وانمود كنيم اخبار بدي وجود ندارد، يا حتي بهتر از آن، . راوي خبرهاي بد باشد
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از طريق كاهش استانداردهايي كه اخبار بد با آنها مقايسه شده اند، اخبار بد را به گونه اي بازتعريف : كنيم "پيروزي

  . كنيم كه چندان هم بد نباشند

پويايي هاي مربوط به كشش هيجاني در همه سطوح فعاليت هاي انساني وجود دارند؛ همان پويايي هاي مربوط به 

  . پندارند ميتنها افراد متوسط اند كه هميشه خود را در بهترين وضعيت . مصالحه و در سطح متوسط بودن هستند

از طرف ديگر، وقتي . دهيم اهدافمان دچار فرسايش شوند ميوقتي مايل به زندگي با كشش هيجاني نيستيم، اجازه 

به نيرويي دهيم، چشم انداز تبديل  ميكنيم و با عدم تنزل چشم انداز، امكان عمل به آن   ميكشش خالق را درك 

افراد خالق بخوبي از فاصله بين . "كند ميمهم نيست چشم انداز چه باشد، مهم اين است كه چه ". گردد ميفعال 

  . برند ميانداز و واقعيت فعلي، در توليد انرژي براي تغيير، استفاده  چشم

او بعد . براي خودش داشته باشد )scorecard"(كارت امتيازي"بيل راسل، بازيكن افسانه اي بسكتبال، عادت داشت 

اكنون با . بدست نياورد 65او هيچگاه نمره اي بيشتر از  . داد مينمره ) در مقياس از يك تا صد(از هر بازي به خودش

. كنيم ميروشي كه اكثر ما آموزش ديده ايم تا درباره اهدافمان بينديشيم، راسل را يك شكست خورده دون پايه تلقي 

اما كوشش براي ! مسابقه بسكتبال بازي كرد و هرگز به استاندارد خود دست نيافت 1200كه بيش از فرد بيچاره اي 

  . همان استاندارد بود كه او را بهترين بازيكن تاريخ بسكتبال نمود

شكست، فقط يك نقصان و كاستي . دهد ميكشش خالق، ديدگاه افراد نسبت به شكست را تغيير  بر 1مهارت و تسلط

درباره : شكست، فرصتي براي يادگيري است. دي است بر وجود فاصله بين چشم انداز و واقعيت موجوداست؛ شاه

رفته، عمل نكرده اند؛ درباره شفافيت  ميتصوير نادرست از واقعيت موجود؛ درباره راهبردهايي كه آن چنان كه انتظار 

  . انداز چشم

  
  4شكل

واقعيت فعلي، دوست و . شود ميكشش خالق، منجر به تغييري اساسي در نگرش ما به واقعيت  مهارت و تسلط بر

. ديدگاه صحيح و با بصيرت نسبت به واقعيت فعلي، به اندازه چشم انداز شفاف، مهم است. متحد ماست نه دشمن ما

يم؛ موضوعي كه به مدل هاي ذهني ما متأسفانه اكثراً عادت داريم انحرافاتي در ادراك خود از واقعيت فعلي، اعمال كن

راحت تريم كه فرض . آموخته ايم كه بر تصورات خود از واقعيت، بيش از مشاهدات خود، متكي باشيم. مربوط است

اگر . كنيم واقعيت مشابه تصورات قبلي ماست تا اين كه نگاهي تازه به آنچه جلوي چشمان ما قرار دارد، بيندازيم

، صادق بودن با چشم انداز باشد، انتخاب اساسي دوم در پشتيباني از شد و يادگيري شخصيرانتخاب اول در تعقيب 

  . هر دو به يك اندازه براي ايجاد كشش خالق، حياتي اند. ، تعهد به حقيقت استرشد و يادگيري شخصي

دن واقعيت ها، تعهد به حقيقت، به معني تمايل بي تسامح براي ريشه كن نمودن روش هايي است كه خود را از دي

اين . دهيم؛ و به طور مداوم نظريه هاي خود درباره چرايي واقعيت ها را به چالش بكشيم ميكنيم يا فريب  ميمحدود 
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يك قهرمان ورزشي بزرگ، كه ديد فوق العاده اي نسبت مثل  يعني به طور مداوم، آگاهي خود را توسعه دهيم؛ دقيقاً

همچنين به معني تعميق مداوم درك . بخش بيشتري از زمين بازي را ببيندكند  ميبه پيرامون خود دارد و تالش 

  .خود از ساختارهاي زيرين وقايع است

  :كه مي كننددر مديريت اهداف شخصي، توصيه 

هر روز در دو يا سه نوبت و به مدت چند . براي آن كه به رؤياهاي خود دست يابيد، آنها را هر روز ببينيد

به نتايج اهداف را مرور كنيد و  ،؛ چشم هايتان را ببنديددر مكاني به آرامي بنشينيد يا دراز بكشيد ،دقيقه

  .تك اهدافتان رسيده ايد تصور كنيد كه به تك. مورد نظر فكر كنيد

  

  :نمودار انباره و جريان

وضعيت مطلوب . نشان داده شده است 5مثال ساده اي از نمودار انباره و جريان الگوي تقليل تدريجي اهداف در شكل

تواند موجب تعديل هدف و كاهش  ميفاصله بين وضعيت موجود و مطلوب، هم . و موجود، هر كدام يك انباره هستند

توان به دو  مياين نمودار را . تواند موجب بهبود وضعيت موجود و افزايش آن باشد ميوضعيت مطلوب شود و هم 

اما به جاي پر . زم است سطح آب مخزن پاييني را با تالش به سطح مخزن بااليي رساندمخزن فلزي تشبيه نمود كه ال

توان شير مخزن بااليي را باز نمود تا تخليه و هم سطح مخزن پاييني گردد؛ دليل استفاده از  مينمودن مخزن پاييني، 

  .تاين گزينه، اين است كه پر نمودن يك مخزن، بسي سخت تر از تخليه مخزن ديگر اس

 
  5شكل

و مقدار اوليه وضعيت موجود را  100مقدار اوليه وضعيت مطلوب را . ارائه شده است 1معادله هاي مدل فوق در جدول

  . لحاظ نموده است 10

 1جدول

=  متغير معادله 	��*4.-��,�تعديل�هدف− 100�  وضعيت مطلوب 

= 	��*4.-��,�بهبود�وضعيت�موجود 10�  وضعيت موجود 

= وضعيت�مطلوب −   فاصله وضعيت�موجود
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= 0.1 ×   تعديل هدف فاصله

= 0.02 ×   بهبود وضعيت موجود فاصله

طبق اين شكل، وضعيت مطلوب روندي نزولي را طي . دهد  ميرفتار متغيرهاي اصلي را در طول زمان نمايش  6شكل

با توجه به داده هاي مسئله، تعجبي ندارد كه تعديل . با وضعيت موجود به تعادل برسند  25كند تا در نقطه  مي

وضعيت موجود و وضعيت مطلوب به صورت مجانبي به نقطه تعادل . هدف، بيشتر از بهبود وضعيت موجود بوده است

  . نزديك شده اند

  
  6شكل
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  فعاليتهاساختارهاي مرتبط با اثرات جمعي : دوازدهمفصل 

 
 

 )Tragedy of the Commons( مشاعيات تراژدي .1

شناسايي و ) Garrett Hardin(به نام گرت هادين) Ecologist(اين الگو كه اولين بار توسط يك بوم شناس

رسد، براي كل  ميگذاري شد، بيانگر وضعيت هايي است كه آنچه براي هر يك اجزاء سيستم صحيح به نظر  نام

اين الگو براي رويارويي با مسائلي مفيد است كه تصميم گيري هاي ظاهراً منطقي محلي و . سيستم زيان بار است

  . غيرمنطقي باشند توانند براي سيستم بزرگتر، كامالً ميموضعي، 

رهاي سنگال، موريتاني، مالي، در جنوب ناحيه صحرا در آفريقا؛ در برگيرنده بخش هايي از كشو(به عنوان مثال، منطقه ساحل

در اواسط قرن بيستم، بيش از صد هزار گلّه دار و چوپان، و بيش از . يك زماني، مرتع حاصل خيزي بود )نيجر و چاد

اما اكنون يك بيابان لم يزرع است كه بخش كوچكي . در اين منطقه فعال بود) zebu(نيم ميليون رأس گاو كوهان دار

افراد باقيمانده در آنجا، زندگي نزاري دارند كه به طور مداوم با تهديد . كند ميد را توليد از پوشش گياهي قبلي خو

  . خشكسالي و قحطي روبروست

اين رشد در فاصله . دارد 1970تا  1920فاجعه منطقه ساحل، ريشه در رشد مداوم جمعيت و اندازه گله ها از دهه 

ي و سنگين و نيز مساعدت سازمان هاي بين المللي در تأمين به دليل بارش هاي غيرعاد1965تا  1955سال هاي 

هر گّله دار منطقه ساحل، مشوق هايي از نظر اقتصادي و موقعيت . بودجه حفر تعداد زيادي چاه عميق، شتاب گرفت

 تا وقتي كه چراگاه هاي مشترك آنها براي نگهداري اين گّله هاي. اجتماعي، براي افزايش گله هاي گاو خود داشت

سرانجام پوشش . چراي بيش از حد مراتع آغاز شد 1960اما در اوايل دهه .  بزرگتر كافي بود، مشكلي وجود نداشت

گرفت  ميشد، چراي بيش از حد نيز فزوني  ميهرچه ُتُنكي پوشش گياهي بيشتر . گياهي تُُنك تر و كم پشت تر شد

كاهش پوشش گياهي و فرسايش خاك . اهي منطقه بودتا به جايي رسيد كه مقدار مصرف گله ها بيش از توليدات گي

شد و موجب شديدتر شدن چراي  ميگياهان كمتري توليد . بوسيله باد و باران، موجب تقويت بيابان زايي گرديد

ادامه يافت تا اين ) vicious spiral(مارپيچ معيوب. گرديد و اين نيز منجر به بيابان زايي بيشتر بود مياز حد  بيش

تا  50، 1970تا اوايل دهه . يورش آورد 1970و  1960ه به شكل سلسله اي از خشكسالي ها در دهه هاي كه فاجع

  .درصد دام ها از بين رفتند و بيشتر جمعيت منطقه ساحل، فقير و بينوا بودند 80

كشتزارهاي در زمينه شيالت و ماهيگيري، در : دهد ميموارد مشابهي از تراژدي مشاعيات در سراسر جهان رخ 

. و گازهاي گلخانه اي) acid rain(كشورهاي در حال توسعه، در جنگل هاي باراني برزيل، در زمينه باران هاي اسيدي

هاردين . گردد ميدر همه اين موارد، منطق تصميم گيري محلي و موضعي، منجر به فاجعه اي دسته جمعي و ناگزير 

يك مشاع وجود دارد؛ منبعي كه ) 1(نمود كه دو شرط برآورده شوند  اصطالح تراژدي مشاعيات را براي مواردي ابداع
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دهند؛ با  ميهر يك از تصميم گيران، آزادانه اقدامات خود را انجام ) 2. (بين گروهي از افراد، مشترك است

جود آن غافل اند، پردازند و اغلب از و ميبرند؛ اما هزينه اين بهره برداري را ن ميبرداري از منبع، نفع كوتاه مدتي  بهره

  . مگر در بلندمدت
  

  ساختار

فقط بر ) كه در اينجا با الف و ب نشان داده شده اند(هر يك از افراد. ارائه شده است 1ساختار اين الگو در شكل 

. كنند ميافراد با اعمال خودخواهانه، در كوتاه مدت، منافعي كسب . نيازهاي خودش، و نه نيازهاي كل، تمركز دارد

اين ها همان دو فرايند تقويتي باال و (گردد ميحاصله از خودخواهي آنها موجب تقويت اعمال موفقيت آفرين  موفقيت

كند و آنها را به توسعه  ميافزايند كه ثروت آنها را زيادتر   ميصاحبان گلّه ها بر احشام خود ). پايين نمودار هستند

 "ظرفيت كلي"كنند،  مياما مجموع فعاليت همه افرادي كه بر اساس منافع خود عمل . كند ميبيشتر گّله ها تشويق 

البته در اين نمودار فقط دو حلقه تقويتي براي دو عامل ترسيم شده اما در . كند كه تأثير خاص خود را دارد ميايجاد 

اين (سرانجام . گيرند ميصميم واقعيت ممكن است صدها يا هزاران فرد وجود داشته باشد كه به صورت محلي، ت

كند و سود هر فرد،  مي، شروع به تنزل "سهم هر فرد از منبع") تأخير ممكن است چندين سال به طول بيانجامد

كنند؛ ديگر براي حفظ كل، دير  ميدر اين زمان است كه  آنها تأثير خطاي جمعي را درك . يابد  ميروندي معكوس 

كافي نيست كه فقط يك نفر مسئله را متوجه شود؛ مسئله را . كنند مين سقوط شده است و همه افراد همراه با آ

  . توان حل كرد مگر اين كه اكثر تصميم گيران، به سود كل عمل كنند مين

  

  
 1شكل

  نمونه ها

تراژدي مشاعيات بارها در كسب و كارهايي . تصور نكنيد كه تراژدي مشاعيات منحصر به فجايع طبيعي است :1نمونه

 مواردي كه تعدادي واحد خودگردان: به عنوان مثال. شود ميارج نهاده  "محلي بودن"دهد كه  ميرخ 

)autonomous division (از يك گروه پشتيباني مشترك) مثل يك تيم تحقيقاتي، نيروي فروش، يا گروه خدمات
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ز طرف واحد مشترك، دريافت رئيس هر واحد نگران است كه مبادا واحد او توجه كافي ا. كنند مياستفاده ) دفتري

. كند اولويت درخواست هاي خود را باالتر اعالم كنند ميبنابراين رئيس يكي از واحدها به كارمندان خود توصيه . نكند

گيرند كه  ميكند و تصميم  ميشوند كه اين واحد براي دريافت پشتيباني بيشتر، فشار وارد  ميساير واحدها متوجه 

دارند و  "اولويت باال"كشد كه بيشتر درخواست هاي ورودي به واحد مشترك،  ميطولي ن. زمايندراهكار مشابهي را بيا

كنند همه  مييا بدتر از آن، كاركنان پشتيباني تالش . كنند ميكاركنان آن واحد، شروع به كاستن از اولويت ها 

پذيرند و   ميدرخواست ها را با همان اولويت اعالم شده به آنها، انجام دهند؛ بنابراين همه درخوست هاي اضافي را 

  .شود تا اين كه خدمات آنها براي هيچ كس مفيد نيست ميكيفيت كار آنها به سرعت خراب 

توان سرمايه مالي،  ميفقط به عنوان نمونه در همه شركت ها تعداد زيادي منبع مشترك و تحليل رفتني وجود دارد؛ 

سرمايه توليدي، فناوري، شهرت و اعتبار اجتماعي، وجهه و محبوبيت نزد مشتريان، وجهه و تأييد نزد تأمين كنندگان، 

دهد، واحدهاي محلي بر سر اين  ميوقتي يك شركت تمركززدايي انجام . و روحيه و شايستگي كارمندان را نام برد

  .كنند ميد، با يكديگر رقابت منابع محدو
  

  نقاط اهرمي

ساختارهاي تراژدي مشاعيات، زماني مخفي تر و زيان بارترند كه ارتباط اقدامات فردي با پيامدهاي جمعي، در كوتاه 

مديران محلي، . مانند مي، ناشناخته باقي "مشاعيات"در اين صورت معموال . مدت ضعيف و در بلندمدت قوي باشد

  .كنند چگونه ممكن است آينده خود و ديگران را به خطر بياندازند ميكنند و درك ن ميرا مستقل تصور اقدامات خود 

مشاعيات فعلي و ) 1: (براي تشخيص ساختارهاي تراژدي مشاعيات در شركت ها بايد دو پرسش را در نظر داشت

چه اقدامات ) 2(روند، كدام اند؟ بالقوه ما كه ممكن است توسط مديران محلي، مورد تهاجم واقع شوند و تحليل 

  تواند منجر به تحليل رفتن يا تاراج اين مشاعيات شود؟ ميمشخصي 

چه كسي ": وقتي يك ساختار تراژدي مشاعيات شناسايي شد، سازمان با يك موضوع شفاف اما چالشي، مواجه است

اول، ايجاد مديريت مشاعيات است؛  گزينه: به طور كلي دو گزينه وجود دارد "منبع مشترك را مديريت خواهد كرد؟

به عنوان . كنند، اثر بگذارد ميتواند بر اقدامات واحدهاي محلي كه مشاعيات را با خطر مواجه  ميفرد يا گروهي كه 

مديران باذوق منابع . رزش ترين مشاعيات آن استامثال، روحيه، مهارت ها و همدلي كاركنان هر سازمان، يكي از با

و كاركنان سراسر سازمان، براي مديريت مؤثر اين ) line manager(همكاري مديران صف انساني شركت، با

تواند با ناسپاسي مواجه شود و بي نتيجه باشد؛ مگر اين كه در   ميمدير مشاعيات بودن، . كنند  ميمشاعيات فعاليت 

ت و چرا تحليل رفتن آن به ضرر سرتاسر سازمان، تفاهم و موافقت وجود داشته باشد كه چرا اين منبع از مشاعيات اس

  . همه است

گزينه دوم براي مديريت مشاعيات، برقرار نمودن عالئم اخطار است تا به عوامل محلي هشدار دهند كه مشاعيات در 

اين رويكرد دوم، مسئوليت را بر دوش . اين عالئم ممكن است به پاداش ها و هزينه ها مرتبط شده باشند. خطرند

به عنوان مثال، شركتي را تصور كنيد كه . نهد تا براي خود محدوديت هاي الزم را قائل شوند ميمديران محلي 

اگر عكس العمل منفي مشتريان نسبت به : كنند  ميواحدهاي محلي مختلف آن، با مشتريان شركت تماس برقرار 

راي محدود يا هماهنگ نمودن به اطالع همه واحدها برسد، فشار الزم ب تماسهاي چندگانه از واحد هاي محلي، فوراً

همچنين اگر عادت هاي سفارش دهي يك واحد محلي، موجب آزردگي . چنين تماس هايي، احساس خواهد شد
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به اطالع همه واحدهاي شركت رسانده شود، فشارهاي مشابه ايجاد  تأمين كنندگان شده باشد و شكايات آنها فوراً

  . خواهد گرديد
  

  نمودار انباره و جريان

مربوط به  2شكل شماره . ساختار نمودار انباره و جريان اين سيستم، بستگي به نوع منبع و نوع فعاليت افراد دارد

اين . است كه منبع مشترك، داراي نرخ رشد است و اين نرخ رشد، بستگي به مقدار منبع باقيمانده داردساده حالتي 

  . ها بستگي به جمعيت باقيمانده آنها داردوضعيت متناسب با مثال صيد آبزيان است كه نرخ رشد آن

 

 
  2شكل

  

  1جدول

=  متغير  واحد معادله 	��*.4-��,�بهره�برداري�الف 1�  حجم فعاليت الف  عدد 

= 	��*.4-��,�بهره�برداري�ب 1�  حجم فعاليت ب  عدد 

= 	��*.4-��نرخ�رشد�منبع − بهره�برداري�الف − ,�بهره�برداري�ب 100�  منبع مشترك  عدد 

= 0.1 ×   بهره برداري الف  عدد/ماه حجم�فعاليت�الف

= 0.1 ×   بهره برداري ب  عدد/ماه حجم�فعاليت�ب

= 0.05 ×   نرخ رشد منبع  عدد/ماه منبع�مشترك
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 3شكل . خواهد بود 3طبق شكل  "منبع مشترك"ماهه، رفتار متغير  80با اجراي مدل شبيه سازي فوق براي افق 

به صفر  70دهد كه منبع مشترك پس از طي نمودن دوره رشد اوليه، شروع به نزول نموده و در ماه  مينشان 

پس بايد مدل را به . اما براي خيلي از منابع، مقدار منفي امكان پذير نيست! شود ميرسد و پس از آن منفي  مي

توان مدل را  مي Vensimات نرم افزار با توجه به امكان. اي اصالح كنيم كه انباره منبع مشترك، منفي نشود گونه

براي جلوگيري از منفي شدن انباره  Minتابع  .اصالح نمود 2و روابط مربوط به متغيرها را طبق جدول  4طبق شكل 

از مقدار منبع يعني مقدار خروجي از منبع، همواره بايد به مقداري باشد كه . ، به كار رفته است"منبع مشترك"

  . موجود، باالتر نرود

  
  3شكل
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 4شكل
  

  2جدول

  متغير معادله

= Min�2منبع�مشترك , 0.1 ×   بهره برداري الف �حجم�فعاليت�الف

= Min�2منبع�مشترك , 0.1 × �حجم�فعاليت�ب 
  بهره برداري ب

  

رفتار . خواهد بود 5ماهه، رفتار متغير منبع مشترك طبق شكل 80پس از اجراي مدل شبيه سازي براي افق 

 . نمايش داده شده است 6متغيرهاي حجم فعاليت الف و ب نيز در شكل 
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  5شكل

رسد، رشد حجم فعاليت الف و ب نيز متوقف   ميكه منبع مشترك به صفر  70، در دوره 6و  5طبق شكل هاي 

  .گردد مي

  
  6شكل

، مخفي 7و  6و  5با دقت در شكل هاي . نشان داده شده است 7رفتار متغيرهاي نرخ بهره برداري الف و ب در شكل

 56روند نزولي منبع مشترك از دوره  5با اين كه طبق شكل. توان درك كرد ميبودن تراژدي تا آخرين لحظات را 

دهند؛  ميرداري الف و ب ندارد و آنها همچنان به رشد خود ادامه آغاز شده است اما اين نزول، تأثيري بر بهره ب

تراژدي براي الف و ب آشكار  70تا اين كه در دوره . بنابراين محتمل است كه متوجه آغاز نزول منبع مشترك نشوند

  .دهد كه امكان هيچ عكس العملي وجود ندارد ميشود اما چنان با سرعت رخ  مي



   
 

 

237 

 

  

  
  7شكل
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 )success to the successful(براي پيروزمندان شترموفقيت هاي بي .2

وقتي يكي از آنها موفق تر . كنند ميرقابت  ، با يكديگريا منابع محدوديمحدود پشتيباني دريافت دو فعاليت براي 

عملكرد فعاليت ناموفق، به علت . گردد ميكند و موجب محروم ماندن ديگري   مياست، حمايت بيشتري دريافت 

  . كند ميمحدوديت فزاينده منابع و حمايتها، هر روز افول و افت بيشتري پيدا 

تواند   ميتواند منابع مالي موجود براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف يك كسب و كار باشد؛  ميمنبع محدود 

  .تواند وقت محدود يك مدير پرمشغله باشد  مي ياتحسين و تمجيدهاي محدود معلم در يك كالس پرجمعيت باشد؛ 

كند  ميعملكرد خيلي خوبي را آغاز ) يا گروه يا فرد(از عالئم رفتاري اوليه اين ساختار، اين است كه يكي از دو فعاليت

  .اما ديگري با دشواري روبرو شده است

  ساختار

همچون  ،اين ساختار از دو حلقه تقويتي تشكيل شده است كه با هم .نشان داده شده است 1اين الگو در شكل ساختار

موفقيت . نموده استفرض كنيد يكي از فعاليتها، مثال الف، موفقيت بيشتري كسب . كنند مييك حلقه تقويتي رفتار 

تخصيص  يابد، موجب ميوقتي سهم گروه الف از منابع افزايش . دهد ميفعاليت الف، سهم الف از منابع را افزايش 

باالتر رفتن موفقيت الف، منجر به افزايش بيشتر سهم او از  .برد مي ترمنابع بيشتر به الف شده و موفقيت الف را باال

 .دهد ميكند و موفقيت او را كاهش  ميبع، سهم ب را كمتر ااز طرف ديگر، افزايش سهم الف از من. گردد ميمنابع 

   .گردد ميكاهش موفقيت ب منجر به كاهش بيشتر در سهم او از منابع 

  
  1شكل

به خوبي  2شكل  .نيز ترسيم نمود تا ماهيت تقويتي اين ساختار واضح تر شود 2توان به شكل ميرا  1نمودار شكل 

نمايد، تمايل به ادامه ذاتاً ناپايدار است؛ وقتي شروع به انحراف به يك سمت دهد كه چگونه اين ساختار  مينشان 

  .انحراف دارد
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  2شكل

  نمونه ها

  جنگ بين كار و خانواده :1نمونه

: خصيص وقت و تعهد نسبت به كار استتقويتي از ت رشدحلقه بااليي، يك . دهد ميساختار اين مثال را نشان  3شكل

بيشتر و دلچسب فرصت هاي شود كه اين نيز منجر به  ميبيشتر كاري صرف وقت بيشتر براي كار، موجب موفقيت 

در پايين نمودار، يك حلقه تقويتي مشابه از تخصيص وقت . گردد ميبه صرف وقت براي كار  افزون تربيشتر و تمايل 

روابط خانوادگي مانند (صرف وقت بيشتر در منزل، موجب موفقيت بيشتر : و تعهد نسبت به خانواده قرار دارد

كه اين نيز منجر به تمايل بيشتر براي صرف وقت  در خانه است) خانوادگي تفريح و بخش، كودكان تندرست رضايت

اين دو حلقه به يكديگر مرتبط اند چون اگر وقت تخصيص يافته به كار باال رود، وقت كمتري  .ه استوادخان بابيشتر 

   .و بالعكس ماند مي باقيبراي خانه 

  



   
 

 

240 

 

  3شكل
  

تخصيص شتر و بيشتر به سمت يكه چرا تمايل به انحراف باين ساختار ذاتاً متزلزل است و داليل متعددي وجود دارد 

اگر وقت تخصيص يافته به كار خيلي كم شود، درآمد كاهش . اول اين كه موضوع درآمد مطرح است .كار داردوقت به 

تخصيص فرايند تقويتي دليل دوم اين است كه  .گردد ميموجب فشار براي صرف وقت بيشتر براي كار يابد و  مي

تخصيص وقت كمتر به خانواده، روابط  وقتي. كند ميقوي تر عمل ) مارپيچ معيوب(وقت به خانواده، در جهت منفي

وجود از مسائل خانواده  بيشتربراي دوري  نيرومنديفشارهاي رواني ممكن است د، كن ميضعيف تر را خانوادگي 

يك همسر ناراضي و كودكاني آزاردهنده مواجه شدن با اضطراب از  دوريكار فرد، بهانه مناسبي براي  .داشته باشد

يابد و منجر به تمايل كمتر براي تخصيص  ميباز هم كاهش  ،در خانواده با صرف وقت كمتر در خانه، موفقيت .است

براي متخصصين حرفه اي موفق، فشارهاي بيروني بيشتري براي دليل سوم اين كه  .وقت به خانواده خواهد بود

دوازده تا پانزده ساعت كار روزانه براي افراد پركار، شيوه معمول : وجود دارد )به جاي خانواده(تخصيص وقت به كار 

همكاراني كه مسائل  جانباز  نامشهودفرصت هاي كاري جديدي كه به مسافرت هاي بيشتري نياز دارند، و فشار 

  . خانوادگي خاص خود را دارند

 اصالحي- توان خود) imbalances( تقويتي غالب در اين ساختار، نسبت به عدم تعادل هابازخورد وجود  دليلبه 

)self-correcting (خانواده - به همين دليل است كه موضوع كار .شوند ميدر واقع، عدم تعادل ها بدتر و بدتر . ندارد

   .قدر آزاردهنده استاين 

است كه از اولين كار اين . برقرار نمودن تعادل بين كار و خانواده از درون اين ساختار، امكان پذير نيست: نقاط اهرمي

  . اين ساختار خارج شويم

برقرار ابتدا بايد به طور جدي از خود بپرسيم كه آيا آرمان ما اين است كه بين كار و خانواده تعادل  :در بعد فردي

  . كه تعادل مورد اعتقاد خود را برقرار نمايند تصميم گرفته اندافراد كمي، آگاهانه  .كنيم

به عنوان مثال، شب چه . انتخاب آگاهانه، موجب تعيين اهداف شخصي شفاف براي تخصيص وقت به خانواده است

اينها گام هاي مورد نياز براي ترجمه آرمان كنيد؟  ميچه  سرشب،هاي كاري  نشستبا ساعتي به خانه خواهيد رفت؟ 

وقتي ثابت شود تحقق احتماال ( از طرف ديگر، تعيين اهداف بدون داشتن آرماني حقيقي. هستندبه اهداف ملموس 

   .بودخواهد به عقب ، منجر به بازگشت )ساده نيست ،اهداف

  :توان اصول زير را مورد توجه قرار داد  ميدر بعد فردي، 

o  كنيد واقعاً چه چيزي براي شما مهم استتعيين  

o ايجاد تعهد(انتخاب خود را انجام دهيد(  

o  ،صادق باشيد تاندر ارتباط با انتخاببا اطرافيان خود  

o سعي نكنيد توافق يا حمايت صوري آنها را جلب كنيد  

بر خانواده هاي از توان شالوده يك سازمان را  ميپذيرفتن اين اصل است كه ن ،مهم ترين گام: در بعد سازماني

  . گسيخته و روابط شخصي آسيب ديده، بنا كرد هم

را در بحث و  آنهابايد موضوعات خانوادگي را همچون موضوعات كاري بپذيرند و سازمان گام بعدي، اين است كه افراد 

   .كنند وارد) بخصوص بحث هاي مربوط به تعهدات زماني افراد(ي مرتبط گفتگوها
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چگونگي استفاده اثربخش  برايكه در صورت نياز، به افراد كمك كنيد تا مشاوره و راهنمايي الزم است گام سوم اين 

روابط مسائل دشوار مربوط به ايفاي نقش والدين و بسياري از ( از وقت تخصيص يافته به خانواده را دريافت كنند

  ).مديريت اثربخش موضوعات استفقط به خاطر وقت ناكافي نيست بلكه به دليل ندانستن چگونگي  ،خانوادگي

تضاد بين كار و خانواده به ميزان چشمگيري ، قرار گيرند ق با ارزش هاي محوري افرادانطبا در اگر ارزش هاي سازماني

توانند زندگي با دو نظام رفتاري را متوقف نموده و به عنوان  ميفقط در اين صورت است كه مديران . يابد ميكاهش 

  .كنندزندگي فردي واحد، 

  رقابت دو محصول براي منابع مالي و وقت مديران :2نمونه

يكي از آنها . كنند ميدو محصول را در نظر بگيريد كه در يك شركت براي جذب منابع مالي و مديريتي رقابت 

منابع قابل تخصيص به  و كند ميبيشتري جذب  شود و سرمايه گذاري ميبا اقبال بازار مواجه  محصولي است كه فوراً

مورد نياز براي رشد محصول اول را  نيرويافتد كه  مييك مارپيچ تقويتي به راه  .كند ميرا مصرف محصول دوم 

  .نمايد ميكند اما محصول دوم را محروم  ميفراهم 

  رقابت دانش آموزان براي وقت و توجه معلم :3نمونه

شايد به دليل مسائل احساسي يا ناتواني كشف نشده او در (دارد يك دانش آموز خجالتي، شروع ضعيفي در مدرسه 

كمتر و كمتري نسبت به ؛ و تشويق و توجه گيرد مي )slow learner("كند آموز"و برچسب  )يادگيري

   .كند ميهاي برونگراي خود، دريافت  همكالسي

  نقاط اهرمي

o به هدف ايجاد موفقيت در هر دو گروه فكر كنيد.  

o  در برخي حاالت كه رقابت ناسالم در جريان است، اتصال دو فعاليت را در رقابت براي منبع مشترك، قطع يا

  . تضعيف كنيد

o تشويق فعاليت موفق را بدون محدود كردن منابع فعاليت ناموفق، انجام دهيد.  

o به حل مسائل و پيشرفت فعاليت ناموفق كمك كنيد.  

  

  مدل شبيه سازي

منابع موجود، بين اين دو انباره تقسيم . نشان داده شده است 4اين سيستم در شكلساده اي از نمودار انباره و جريان 

 "شير دوطرفه"توان اين ساختار را به دو مخزن آب تشبيه نمود كه با لوله و يك  مي. گردد ميشده و بين آنها جابجا 

به عنوان مثال اگر منبع را . شود ميه، آب بين اين دو مخزن جابجا با تنظيم اين شير دو طرف. به يكديگر متصل اند

و  )ساعت 5مثال (ساعت باشد، بخشي از اين وقت، در انباره خانواده 16كل وقت مفيد روزانه يك فرد در نظر بگيريم و 

انباره، برابر كل منبع در همواره مجموع منبع موجود در اين دو . قرار دارد )ساعت 11مثال ( بخشي از آن در انباره كار

  .دسترس است
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  4شكل

  .ارائه شده است 1معادله هاي متغيرها در جدول شماره 

  1جدول

=  متغير  واحد معادله 	��*.4-��,�تخصيص�منبع�به�الف 50�  سهم الف از منبع   

= 	��*.4-��,�تخصيص�منبع�به�الف− 51�  سهم ب از منبع   

=   موفقيت الف   �سهم�الف�از�منبع

=   موفقيت ب   سهم�ب�از�منبع

= موفقيت�الف −   موفقيت الف نسبت به ب   موفقيت�ب

= 0.1 ×   تخصيص منبع به الف   موفقيت�الف�نسبت�به�ب

  

سهم الف "مقدار اوليه  .از منبع است آنهابراي سادگي مدل، فرض شده كه ميزان موفقيت هر يك از افراد، برابر سهم 

توجه كنيد كه اگر مقدار اوليه دو انباره مساوي . است 51برابر با  "سهم ب از منبع"و مقدار اوليه  50برابر  "از منبع

  . هد گرفتاباشد، سيستم در حالت تعادل قرار دارد و هيچ تغييري در تخصيص منابع صورت نخو

ارائه  6و  5ه در شكل هاي شماره آيد ك ميدوره اي، رفتار متغيرها بدست  20با اجراي مدل شبيه سازي براي افق 

 :تعادل در طول زمان شده است بع، موجب تقويت اين عدمادر تخصيص من )هر چند اندك(عدم تعادل اوليه .شده اند

اما اين تفاوت اندك، به تدريج موجب موفقيت بيشتر ب و افزايش سهم  بوددر ابتدا سهم ب اندكي از سهم الف بيشتر 

  . او از منبع گرديده است
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  5شكل

  

  
  6شكل

اگر در . دوره بيشتر كنيم، به جايي خواهيم رسيد كه سهم الف از منبع، منفي شود 20اگر افق شبيه سازي را از : نكته

فرمول هاي مربوط به متغيرها را به گونه اي تغيير دهيم كه مانع مسئله اي سهم منفي از منبع، بي معني باشد، بايد 

استفاده از تابع (مشابه اين كار در مثال مربوط به تراژدي مشاعيات انجام شد. منفي شدن سهم افراد از منبع باشد

Min( .  
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  )Escalation( گسترش پي در پي .3

افتد،  ميوقتي يكي از طرف ها پيش  .بينند ميوابسته به برتري نسبي خود بر ديگري دو فرد يا سازمان، رفاه خود را 

ي خود را برقرار كند؛ كه اين نيز تا برتر نمايد  مي و تكاپوي بيشتري كند ميبيشتري يا تحقير احساس خطر ديگري 

خود را پاسخي  ميغالباً هر يك از اين افراد، رفتار تهاج .دهد تا تالش خود را افزايش دهد مي اولي را مورد تهديد قرار

شود كه مطلوب   ميوضعيتي منجر به هر يك از آنها،  "دفاعي"داند؛ اما عملكرد  ميديگري  ميتهاجرفتار دفاعي به 

  .دو طرف نيستهيچ يك از 

است و بيشتر در مورد جنگ و نزاع به كار  ")...يا  از نظر درجه يا محدوده(فرايند افزايش پيايي "به معني  escalationلغت 

  .اشاره اي به جنگ و نزاع نشده است نيز لذا در معادل فارسي آن. نيست رود؛ اما محدود به جنگ و نزاع مي
 

  ساختار

بهبود . سنجند وضعيت خود را نسبت به هم مي“ ب”و “ الف“. نشان داده شده است 1ساختار اين الگو در شكل

موجب افزايش  "وضعيت الف نسبت به ب" اءارتق. شود مي "وضعيت الف نسبت به ب" سبب افرايش ،وضعيت الف

در  .گردد مي "الف نسبت به بوضعيت "سبب ارتقاء وضعيت ب و كاهش  ،افزايش فعاليت ب. شود مي فعاليت ب

حلقه تعادلي سمت راست ( شود كه ب را همسان الف نگه مي دارد منفي تشكيل مي بازخورديك اين مكانيزم، نتيجه 

 ).نمودار

شود تا وضعيت الف اصالح  افت پيدا كند، در آن صورت فعاليت الف تشديد مي "وضعيت الف نسبت به ب"وقتي 

 .راز وضعيت ب نگه مي داردتوضعيت الف را همحلقه تعادلي سمت چپ،  .شود

  .مثبت مي سازد كه موجب رشد فزاينده مسابقه مي شود بازخورديك  ،منفي بازخوردتركيب دو 

  
  1شكل

را باز كنيم، يك حلقه تقويتي بدست  1شكل  راگر با تكرار متغير وضعيت الف نسبت به ب، دو حلقه تعادلي موجود د

را دليل گسترش فزاينده دعوا و مسابقه در اين الگو توان  مي روشنيبه . نشان داده شده است 2يد كه در شكلآ مي

  . مشاهده نمود
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  2شكل

  ها نمونه

  بين كشورها مسابقه تسليحاتي: 1نمونه 

  .نشان داده شده است 3در شكل بين دو كشور الف و ب، ساختار مسابقه تسليحاتي 

  
 3شكل

د نمعلوم كن تاطي چند دهه، دو ابرقدرت درگير مسابقه بودند . توان دوران جنگ سرد را نام برد ميبه عنوان نمونه 

موجب تحليل رفتن اقتصاد اين مسابقه . خواست ميتواند زودتر به جايي برسد كه هيچ كس دلش ن ميچه كسي 

بلكه نيست  )يكديگر رقيب(ريشه مسابقه تسليحاتي در ايدئولوژي هاي سياسي  .آمريكا و ويراني اقتصاد شوروي گرديد

به عنوان مثال، ديدگاه آمريكا اين بود كه  .ريشه در شيوه تفكري دارد كه در دو طرف، به طور مشابه وجود دارد

به طور مشابه،  .تسليحات شوروي، تهديدي براي آمريكاست پس بايد آمريكا نيز توان تسليحاتي خود را تقويت نمايد

ي براي شوروي است پس بايد توان تسليحاتي شوروي را رهبران شوروي نيز عقيده داشتند تسليحات آمريكا، تهديد

  . تقويت نمود

آمريكا، پاسخي دفاعي به  مياز ديدگاه آمريكايي ها، شوروي توسعه طلب و مهاجم است و گسترش تسليحات ات

  :دهاي شوروي استتهدي

  
  :شوروي نيز ديدگاه مشابهي داشت
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   .كنند ميايجاد  2اي تقويتي همچون شكل گاه خطي، حلقهداما اين دو دي

هر دو طرف به يك تهديد  :يافت  ميدست اهداف كوتاه مدت خود به  ،از ديدگاه فردي، هر يك از طرف هاي مسابقه

   .افزايش تهديدها در بلندمدت: نتيجه معكوس شداما اقدامات آنها منتهي به . دادند ميمالحظه شده، پاسخ 

ذخيره اي از تسليحات : ايش عدم امنيت براي همه شدزافمنجر به  مين امنيت، در بلندمدتتالش هاي طرفين براي تأ

  ).4شكل(زار برابر كل جنگ جهاني دوم با قدرت تخريبي ده ه ميات

  
  4شكل

   جنگ قيمت بين سازمانها براي كسب سهم بازار: 2نمونه

حمل محصولي كه همزمان سه كودك نوپا را : تهيه كرد) stroller(يك شركت، طرحي ابتكاري براي كالسكه بچه

اين محصول با اقبال سريع خانواده هايي كه چندين فرزند  .بود گردشكرد؛ در عين حال سبك و مناسب براي  مي

بعد از چند سال، به دليل  .تقريباً در همين زمان، يك رقيب با محصولي مشابه ظهور نمود .داشتند، مواجه شد نوباوه

شركت دوم نيز كه احساس  .درصد كاهش داد 20رقيب، شركت اول قيمت خود را سهم بازار شركت احساس رشك بر 

سپس شركت اول، كه هنوز به دنبال باال بردن سهم  .كرد با كاهش فروش مواجه شده، قيمت خود را پايين آورد مي

شركت دوم نيز با اكراه، همين عمل را انجام داد، با اين كه سودآوري . بازار خود بود، باز هم قيمت خود را كاهش داد

مورد  ،چند سال بعد، كم كم به نقطه سر به سر رسيدند و بقاي كالسكه سه نفره .گرديد مياو خدشه دار محصول 

  .يد قرار گرفتترد

  برآورد بودجه هاي متورم: 3نمونه

وقتي بودجه تخصيص يافته به چند واحد يا چند سازمان، تابعي از برآوردهاي اوليه خودشان باشد، برخي از گروه ها 

به دست آورند، اقدام مشابهي  "كيك"ديگران نيز براي اين كه سهم خود را از اين . كنند ميبرآوردهاي خود را متورم 

  .دنورد هاي خود را باز هم بيشتر متورم نمايآبر افراد،شود كه  مياين موجب . دهند  ميانجام 

  چشم و هم چشمي بين خانواده ها: 4نمونه

  مسابقه درس خواندن بين شاگردان ممتاز يك كالس: 5نمونه

  اختالفات بين يك زوج: 6نمونه

 براي حل و فصل اختالفات و مناقشات ،بر وكالاتكاي فزاينده : 7نمونه
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  1 مدل شبيه سازي

انباره و فعاليت به عنوان  وضعيت الف و ب. حالت ساده اي از نمودار انباره و جريان اين الگو ارائه شده است 5در شكل

تعريف جزئيات اين مدل، بستگي به نوع مسئله و نوع رفتار دو طرف موجود در . ترسيم شده اندنرخ به عنوان  الف و ب

  . اين الگو دارد

 

 
  5شكل

فرض بر اين . لحاظ نموده ايم 50 و 60به ترتيب  را و ب  وضعيت اوليه الف. دهد ميمعادالت مدل را نشان  1جدول 

بر همين مبنا در فرمول متغير . شود ميديگر مطلع طرف وضعيت فاصله اش با است كه هر يك از طرفين، با تأخير از 

  . دوره است 5 ،مقدار متوسط تأخير. استفاده شده است Delay3از تابع  "وضعيت الف نسبت به ب"
  

  1جدول

  متغير  معادله

= 	��*.4-��,�فعاليت�الف 60�  وضعيت الف 

= 	��*.4-��,�فعاليت�ب 50�  وضعيت ب 

= w*�-x3 وضعيت�الف: − ,�وضعيت�ب   وضعيت الف نسبت به ب ;5

= Max ,�وضعيت�الف�نسبت�به�ب−:   فعاليت الف ;�0

= Max ,�وضعيت�الف�نسبت�به�ب:   فعاليت ب ;�0

  

  7در شكل "وضعيت ب"و  "وضعيت الف"رفتار متغيرهاي و  6در شكل "فعاليت ب"و  "فعاليت الف"رفتار متغيرهاي 

همچون . شود ميدقت در اين دو نمودار، به خوبي ماهيت رفتار ظاهراً تدافعي طرفين مشاهده . نشان داده شده است

هم آرام  ميدهد و ضمناً ك ميبزرگتر انجام  ميخشمگين شده و اقدا مينزاع بين دو فرد كه با اقدام طرف اول، دو

از كوره  ميباز هم دو. متقابل انجام دهد و آرام گيرد مياكنون نوبت اولي است كه خشمگين شده و اقدا. گيرد مي

دهد وقتي يكي از طرفين آرام گرفته و  مينشان  6؛ همانطور كه شكل ... دهد و  ميشديدتر انجام  ميرفته و اقدا در

  . فعاليت خود را كاهش داده، ديگري در اوج شدت فعاليت و اقدام جبراني است
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  6شكل

  

  
  7شكل
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  8شكل
  

  2 شبيه سازيمدل 

   .ته و جريان اين الگو ارائه شده اساز نمودار انبارديگري ، حالت 9در شكل

 

 
  9شكل

در  .فرض كرده ايم 90و وضعيت اوليه ب را  100وضعيت اوليه الف را  .دهد مي، معادالت مدل را نشان 2جدول 

، برتري ديگري نسبت به% 10است كه فعاليت ها، فرض بر اين است كه هر يك از طرفين، به دنبال اين هدف معادله 

  :بنابراين. دكن مي، فعاليت خود را متوقف شده ببيندمحقق را و هرگاه اين شرط  داشته باشد

فعاليت�الف = 1.1 × وضعيت�ب − وضعيت�الف = وضعيت�الف × \1.1 × وضعيت�ب

وضعيت�الف
− 1] J 
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فعاليت�الف = وضعيت�الف ×
z
{{{
{| 1.1

وضعيت�الف

وضعيت�ب
} − 1

~
���
�� = وضعيت�الف × \ 1.1

وضعيت�الف�نسبت�به�ب
− 1] 

  :و به طور مشابه

فعاليت�ب = 1.1 × وضعيت�الف − وضعيت�ب = وضعيت�ب × \1.1 × وضعيت�الف

وضعيت�ب
− 1] 

J فعاليت�ب = وضعيت�ب × :1.1 × وضعيت�الف�نسبت�به�ب − 1; 

دقت كنيد  .چگونه بدست آمده اند 1جدولدو رديف انتهاي كند كه معادله هاي موجود در  ميتوضيحات فوق، روشن 

برتري ديگري  بر% 10اگر يكي از طرفين، بيش از : نوشته شده است "منفي"براي جلوگيري از فعاليت  Maxكه تابع 

  .نخواهد داشت) فعاليت منفي(كند اما برگشت به عقب مي )صفر(دارد، فعاليت خود را متوقف
 

  2جدول

=  متغير  معادله 	��*.4-��,�فعاليت�الف 100�  وضعيت الف 

= 	��*.4-��,�فعاليت�ب 90�  وضعيت ب 

= وضعيت�الف

وضعيت�ب
 

  وضعيت الف نسبت به ب

= Max وضعيت�الف\ × � 1.1
وضعيت�الف�نسبت�به�ب

− 1� , 0�] 
  فعاليت الف

= Max وضعيت�ب: × n1.1 × وضعيت�الف�نسبت�به�ب − 1o ,   فعاليت ب ;�0

  

در  "فعاليت ب"و  "فعاليت الف"و رفتار متغيرهاي  10شكلدر  "وضعيت ب"و  "الف وضعيت"رفتار متغيرهاي 

  . ،  نتايجي مشابه مثال قبل دارددقت در اين دو نمودار .نشان داده شده است 11شكل
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  10شكل
  

  
  11شكل
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 و با نظارت MITبرخي از مطالب اين سايت توسط دانشجويان دانشگاه . مطالب مفيدي در زمينه ديناميك سيستم دارد اين سايت

J.W. Forrester مطالب ارائه شده در سايت فوق، به صورت چندين نقشه راه. تهيه شده اند(Road Map)   است كه مرحله به

  .نوشته هايي از فارستر و استرمن نيز در اين سايت در دسترس است. مرحله ديناميك سيستمها را آموزش مي دهند
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 Vensim PLEعالقمند به آشنايي و استفاده از يك نرم افزار در زمينه ديناميك سيستم هستيد، مي توانيد نرم افزار  در صورتي كه

  . اردافزار مذكور وجود د  نيز چندين راهنما براي نرم clexchange.orgدر سايت . را بصورت رايگان از اين سايت دريافت نماييد

3. www.iseesystems.com 
از نرم افزارهاي  Save-Disabledو  Trialهمچنين نسخه . در دسترس است Richmondدر اين سايت، مقاالت مفيدي از 

STELLA  وiThink قابل دريافت است .  
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 تفكر سيستميتاريخچه : 1 پيوست شماره

براي بررسي روند توسعه نظريه سيستمها   ديدگاه اول .را از دو ديدگاه مي توان بررسي نمود سيستميتفكر تاريخچه 

 MITو بخصوص دانشگاه ( ترجيح مي دهد به بررسي روند تحوالت و رويدادهايي بپردازد كه در دانشگاه هاي آمريكا 

در شيوه هاي نگرش به جهان و متدولوژي ديدگاه دوم به بررسي روند تحول . رخ داد 1970تا  1940در سالهاي ) 

  .آنچه در پي مي آيد، خالصه اي از دو نگرش فوق است. علم در سطح جهان مي پردازد
  

  :  MITتحوالت دانشگاه ) الف

در اين جهش ها . سال به درازا كشيد 10بوجود آمد كه هريك  MITپس از جنگ جهاني دوم، سه جهش در دانشگاه 

گرفته تا   (Cybernetics)انديشه و علم پيشرفت هاي بزرگي كردند و دنيا با شناخت هاي جديدي از سايبرنتيك

  . حادترين مسئله روز يعني محدوديت رشد اقتصادي آشنا شد

ه  هاي گوناگون دانش، از روشها و لغات و اصطالحات يكديگر در جريان بسط و نشر و حركت و تحول افكار و آراء، رشت

  . استفاده مي كنند و به اين ترتيب زمينه هاي بكر و دست نخورده بارور مي شوند

در اين دوران مفاهيمي همچون . رابطه ميان ماشين و ارگانيسم مورد مطالعه قرار مي گيرد 1950تا  1940در سالهاي 

آن زمان در مورد ماشين ها بكار مي رفت، در مورد ارگانيسم نيز بكار رفتند و راه پيدا  كه تا (Feedback)بازخور 

  . هموار گرديد انفورماتيكو  اتوماسيونشدن دو دانش جديد يعني 

از مكانيك (برگزار شد كه در آنها متخصصيني از رشته هاي مختلف ) بيش از ده مورد(چندين سمينار  1940در دهه 

. شركت جستند و به تبادل اطالعات و نظريات پرداختند) زيست شناسي و فيزيولوژي و رياضيات  و الكترونيك تا

به عبارت . دانشمندان كم كم دريافتند كه برخي مسائل فقط با همكاري متخصصان رشته هاي مختلف قابل حل اند

  . اردديگر، بررسي و حل برخي مسائل به ديدگاهي فراتر از ديدگاه يك رشته خاص نياز د

 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  بود كه در پروژه ساخت و به كارگيري دستگاههاي

 (Julian Biglow)جواني بنام جولي ين بيگالو با همكاري مهندس   نشانه گيري خودكار براي توپ هاي ضدهوايي

( شركت جست و به دنبال آن شباهتهايي بين ناهنجاريهاي رفتاري در اين دستگاهها و بعضي اختالالت در بدن انسان 

  .پيدا كردند) كه در پي آسيب ديدگي مخچه بوجود مي آيند 

آسيب ببيند، بيمار قادر نخواهد بود حتي ليوان آب بررسي هاي انجام شده در آن زمان نشان مي داد اگر مخچه انسان 

با . آنقدر لرزش دستهاي بيمار زياد مي شود كه سرانجام محتوي ليوان را به بيرون خواهد ريخت. را بردارد و بنوشد

توجه به شباهت اين اختالل با اختالل موجود در دستگاههاي هدف گيري خودكار هواپيما، نتيجه گرفتند كه براي 

ل حركاتي كه جهت به انجام رساندن مقصود معيني انجام مي شوند، اوال بايد اطالعاتي در دست داشت و ثانياً كنتر

در اين مدار بسته، نتايج و آثار حركات و فعاليت ها ارزيابي و سپس . اين اطالعات بايد در مدار بسته اي گردش كنند

مطرح  (Negative Feedback)ترتيب بازخور منفي  بدين. براساس تجارب گذشته، حركات بعدي تعيين مي گردد

  . شد كه هم در تجهيزات و هم در انسان بكار مي رفت

منتشر شد و دو كتاب فوق مبناي  (Shannon)نيز توسط شانون  "نظريه رياضي ارتباطات"، كتاب 1948در سال 

  . سايبرنتيك و نظريه اطالعات قرار گرفتند
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گانيسم به سوي ماشين منعطف مي شود و مفاهيمي همچون حافظه و فراگيري در دوباره توجه از ار 1950در دهه 

علمي كه (مورد ماشين هم بكار مي رود و به اين ترتيب مقدمات پديد آمدن دانش هاي نويني همچون بيونيك 

ش مصنوعي و هو. ) كوشد ماشين هاي الكترونيكي را به تقليد از بعضي از دستگاههاي موجودات زنده بوجود آورد مي

  . بوجود مي آيد

 (Jay Forrester)جي فارستر . در زمينه سايبرنتيك و پويايي سيستم، پيشرفت هاي مهمي بوجود آمد 1960در دهه 

 Industrial)برگزيده شد و مبحث پويايي صنعتي  MITبه سمت استادي در مدرسه مديريت دانشگاه  1961در سال 

Dynamics) هدف او از طرح اين موضوع آن بود كه سازمانها و مؤسسات صنعتي را همانند . را بوجود آورد

پويايي  1964او در سال . ، نحوه كارشان را دريابد(Simulation)سيستمهاي سايبرنتيك بنگرد و از راه شبيه سازي 

را مطرح نمود و بدنبال  (Urban Dynamics)شهري مراكز صنعتي را به سيستم هاي شهري نيز تعميم داد و پويايي 

 System)سيستمها  شناسي ، رشته پويايي) World Dynamics(با انتشار كتاب پويايي جهان 1971آن در سال 

Dynamics) را بنيان نهاد.  

  

  :تحوالت متدولوژي علم ) ب 

  :طبق ديدگاه دوم، شيوه هاي تفكر را به سه گروه تقسيم مي كنند 

 :كل گرايي اوليه  .1

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

در اين دوران به زنجيرة علت ها اعتقاد داشتند اما خيلي سريع به خدا . مي شناسند) موضوعي، مقداري مي دانستند 

  ). علتهاي وسطي بسياري را حذف مي كردند( مي رسيدند 

در قرن . متصل مي كردند) خدا ( سانها خيلي چيزها را مي ديدند اما توجيهي براي آن نداشتند و آنرا به علت نهايي ان

چرا محصول از بين رفت؟ خدا . شانزدهم همه رويدادهايي را كه از شناخت آن عاجز بودند به خدا نسبت مي دادند

  . عامل نگهداري ستارگان است؟ خدا چه چيز. چرا زمين مي لرزد؟ مشيت پروردگار است. خواست

  .يك اشكال عمده كل گرايي اوليه، اين بود كه رشد نداشت

 :جزء گرايي  .2

. تفكر جزءگرا از زمان تمدنهاي باستاني وجود داشته است و آنرا برخاسته از انديشه فالسفه يونان باستان مي دانند

م مي نمايد و مي خواهد با مطالعه رفتار هر يك از اجزاء، به هر پديده اي را ابتدا به اجزاء كوچكتر تقسي تفكر جزءگرا

رنه دكارت، . به عبارتي رفتار پديده اصلي را حاصل جمع رفتار اجزاء آن مي داند. رفتار پديده اصلي دست يابد

 دكارت. كه خود از طرفداران اين نظريه است، اصولي را براي آن وضع نموده است) 1596- 1650(فيلسوف فرانسوي 

  :مي گويد شخص بايد در برخورد با هر پديده اي از اصول زير پيروي نمايد

a.  تنها چيزي را بپذيرد كه برايش حقيقتي روشن باشد 

b. هر مسئله اي را حتي االمكان به اجزاء و عناصر كوچكتر تجزيه كند 

c.  كار خود را با بررسي ساده ترين عنصر آغاز نمايد سپس بتدريج و با شيوه اي منظم، به مطالعه عناصر پيچيده

 . تر پردازد تا سرانجام به ويژگي هاي پديده اصلي پي ببرد يا داليل رفتار خاص آن پديده را دريابد

يعني با درك . تا بفهمد چگونه كار مي كند وقتي شيئي ناشناخته اي به بچه بدهيد، اجزاء آن را از هم جدا مي كند

  .اينكه اجزاء چگونه كار مي كنند، سعي مي كند دركي از كل بدست آورد



   

255 

 

  :مرحله اي است 3روش فوق،  يك فرآيند 

  .چيزي كه بايد شناخته شود، تجزيه مي گردد )1

 .تالش مي گردد رفتار اجزاء جدا شده از يكديگر، درك شود )2

 .به اجزاء، جهت درك كل، مونتاژ گرددتالش مي شود درك مربوط  )3

دراين دوران، دانشمندان، جزء . گويند تحليلپس از رنسانس، روش فوق، روش غالب و فراگير علمي شد و به آن 

تالش جهت "را با  "تحليل يك مسئله"اين روش چنان غالب شد كه ما امروزه .  كوچكي را انتخاب و دقيق مي شوند

و  مشاهده. اگر از اكثر ما روشي جايگزين براي روش تحليل بخواهند، در مي مانيم. يريمبرابر مي گ "حل يك مسئله

  . دو اصل مهم در اين دوران است آزمون

سؤال اين است كه اجزاء . طبق روش تحليل، براي درك يك چيز، بايد آن را بصورت فيزيكي يا مفهومي تجزيه كنيم

  .زيه كنيداجزاء را نيز تج: را چگونه بفهميم ؟ جواب 

  آيا اين فرآيند انتهايي دارد ؟: سؤال بعدي كه مطرح مي شود  

اجزاء نهايي را . براي كسي كه معتقد باشد درك كامل جهان امكان پذير است، جواب سؤال فوق مثبت خواهد بود

ا درك كنيم، اگر چنين اجزائي وجود داشته باشند و ما بتوانيم آنها و رفتارشان ر. مي نامند)   Element( عنصر

  .درك كامل جهان، ممكن خواهد شد

  .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 

ل به ذرات غير قابل تقسيم ماده به اعتقاد بر اين بود كه همه اشياء فيزيكي قابل تقلي: در فيزيك و شيمي  •

  )و جان دالتون  19مربوط به قرن . ( هستند "اتم"نام 

فيزيكدانان تالش كردند درك خود از . اعتقاد بر اين بود كه اتمها دو ويژگي دروني بنام ماده و انرژي دارند

  .طبيعت را بر اساس درك خود از اين عناصر بنا نمايند

  .در جدول تناوبي قرار مي دهند شيميدان ها نيز عناصر را

 . هستند  "سلول"تمام موجودات زنده  قابل تقليل به يك عنصر بنام : در زيست شناسي  •

در مورد آن بحث فراوان شد، اين بود كه ) مثل روانشناسي و جامعه شناسي(يكي از مباحثي كه در برخي از رشته ها 

 . عنصر در آن رشته چيست

هر كدام يك جزء را . زء گرايي بوجود آمد، اين بود كه دانشمندان با هم مرتبط نبودنديكي از مشكالتي كه در ج

  .گرفتند و دستاوردهاي رشته هاي مختلف با يكديگر همخواني نداشت

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

در عصر ماشين اعتقاد براين بود كه فقط رابطة علت و . ابط بين اجزاء يا چگونگي تعامل آنها داريمنياز به تشريح رو

به عبارت ديگر اعتقاد براين بود كه هر چيزي، معلول . براي شرح تعامالت، كافي است)  Cause-effect( معلولي 

اعتقاد فوق را تعين . علت، معلول را به طور كامل مشخص مي كند. يك علت است و شانس يا انتخاب معني ندارد

  . گويند)  Determinism(گرايي 
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علت و معلول بين دو چيز وجود دارد، بدين معني است كه علت طبق تعريف علت و معلول در جزءگرايي، وقتي رابطه 

اگر علت وجود داشته باشد، حتماً معلول هم . معلول بدون اين علت رخ نمي دهد. براي معلول شرط الزم و كافي است

  .وجود خواهد داشت

سقوط "مثالً در قانون . درك نمايند "محيط"در اين دوران تالش شد پديده هاي طبيعي را بدون استفاده از مفهوم 

تحقيقات معموالً در آزمايشگاه انجام مي شود . بمعني سقوط بدون تأثيرات محيطي است "آزاد"، اصطالح "آزاد اجسام

  .كه كمك مي كند از محيط تأثير نگيريم

باشد، تفكر مكانيستي  Determinismو Reductionismتفكري كه از تحليل استفاده نموده و معتقد به 

(Mechanistic) طبق اين تفكر، دنيا بصورت يك ماشين در نظر گرفته مي شود و معتقد است  . ناميده مي شود

  .  رفتار جهان بوسيله ساختار داخلي آن و قانون عليت قابل تعيين است

بتدريج تفكر مكانيستي در علوم . تفكر مكانيستي در علوم تجربي موجب پيشرفت هاي بسياري شد و علوم رشد كردند

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

 : نظريه سيستمها  .3

برتالنفي مخالف . مطرح شد Von Bertalanffy) (Ludwigبوسيله برتالنفي  1940نظريه سيستمها در سال 

  . منتشر كرد)  General Systems theory(سيستم هاي عام تقليل گرايي بود و نظريه خود را تحت عنوان نظريه 

  : نظريه سيستمها بر اين اصل استوار است كه 

در عمق تمام مسائل، يك سري اصل و ضابطه موجود است كه بطور افقي تمام نظام هاي علمي را قطع 

صول و ضوابط اوليه يعني مي توان به يك سري از ا. كند و رفتار عمومي سيستمها را كنترل مي نمايد مي

اين بدان معنا نيست كه يك . دست يافت كه تعريف كننده رفتار عمومي سيستمها صرفنظر از نوع آنهاست

تئوري عمومي بتواند جايگزين تئوري هاي خاص نظامهاي علمي مختلف گردد، بلكه فقط سعي دارد بصورت 

ل ادعايي است كه روش سيستمها در كوشش براي ديدن كل، اص. عمل نمايد) مانيتور(يك هدايت كننده 

  .برخورد با مسائل براي خود قائل است

اما طبيعت، . وجود دارد كه هر كدام دنيا را از ديد خود مي بينند (Discipline)نظام مختلف علمي  100بيش از 

راي ابعاد و جنبه بلكه هر مسئله دا. مسائل را بنحوي كه دانشگاهها خود را تقسيم كرده اند، تقسيم بندي نكرده است

  . هاي مختلفي است كه درك آن احتياج به يك ديد چند بعدي دارد

بنابراين ضرورت ايجاد . ولي آنچه در واقعيت رخ داد، كم شدن تدريجي ارتباط بين علوم مختلف در طول زمان بود

بيو الكتريك و ( رشته هايي همچون مهندسي پزشكي. رشته هايي كه ماهيت ميان رشته اي داشته باشند، حس شد

در اين رشته ها، جمع شدن . در اثر همين احساس ضرورت بوجود آمدند... ، فيزيك پزشكي، بيوشيمي و)بيومكانيك 

  . مي گردد)  Synergy( ديدگاههاي مختلف، باعث هم افزايي 

اتم، مولكول، سلول،  مثل الكترون،. بعنوان مثال، در بسياري از رشته ها مفهوم ارتباط يك چيز با محيطش وجود دارد

گياه، حيوان، انسان، خانواده، قبيله، شركت، دانشگاه، هر كدام از موارد فوق تحت تأثير محيط خود هستند و با آن 

  .ارتباط دارند
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  :در جدول زير دو تفكر مكانيستي  و سيستمي با هم مقايسه شده اند 

  تفكر سيستمي  تفكر مكانيستي

 آن تجزيه كن پديده مورد نظر را به اجزاء .1

رفتار و ويژگي هاي هر جزء را بطور جداگانه شناسايي  .2

 كن

تعاريفي را كه از شناخت اجزاء بدست آورده اي، با  .3

  يكديگر تركيب كن تا تعرف كل را بدست آوري

سيستم بزرگتري را كه پديده مورد نظر تو  .1

 جزئي از آن است، شناسايي كن

 رفتار كل مجموعه را بشناس .2

رد نظر را در مفهوم نقش يا رفتار پديده مو .3

  كاركرد آن در قالب سيستم بزرگتر تعريف كن

  در تفكر سيستمي  در تفكر مكانيستي 

سيستم را از پيرامونش جدا مي سازيم و تنها به  .1

  شناسايي و تعريف عوامل و اجزاء آن مي پردازيم

  سيستم را درون محيطش بررسي مي كنيم .1

  آثار ناشي از روابط متقابل اجزاء را مي بينيم .2  بررسي مي كنيماهميت روابط متقابل اجزاء را  .2

  هدف اصلي ما درك كل سيستم است .3  هدف ما روشن ساختن جزئيات است .3

هر بار چند متغير مختلف را با هم تغيير مي  .4  هر بار تنها يك متغير را تغيير مي دهيم .4

  دهيم

  زمان واقعي بررسي مي نماييمسيستم را در  .5  سيستم را مجزا و مستقل از زمان مي بينيم .5

نتيجه كار بررسي ما برنامه ريزي جزء به جزء فعاليت  .6

  هاست

نتيجه كار ما برنامه ريزي مجموعه با در نظر  .6

  گرفتن كل هدفهاست

هدفها كامال روشنند و شناخت دقيق جزئيات  .7  جزئيات را مي شناسيم، هدفها كامال روشن نيستند .7

  مطرح نيست

  

يكي از نكاتي كه ماهيت نظريه سيستم ها را بهتر روشن مي كند، وجود تنوع زياد در رشته و تخصص افراد مؤثر بر 

به . اين موضوع بخوبي نشان مي دهد كه نظريه سيستمها، يك مبحث ميان رشته اي است. نظريه سيستمها است

  : مها ارائه شده است عنوان مثال در جدول ذيل نام و تخصص چند تن از بزرگان مبحث سيست
 

 تخصص فرد

Jay W .Forrester مهندسي برق، ديناميك سيستم 

Kenneth E .Boulding اقتصاد 

Stafford Beer مديريت 

Lwdwig Von Bertalanffy  بيولوژي، نظريه سيستمهاي عام 

John Von Neuman رياضي 

Warren McCulloch فيزيولوژي اعصاب 

W. Ross Ashby بيولوژي، سايبرنتيك 

Russel L .Ackoff  ،معماري، فلسفه علم، تحقيق در عمليات

 سيستمها 
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  :جلدروي درباره طرح 

 چرا كوه يخ؟

آوري  اگر فقط درون سيستم ها بگرديم و اطالعات سطحي جمع. تفكر سيستمي، يعني مطالعه و شناسايي ساختارهاي پنهان

  . احتماالً با مشكل مواجه خواهيم شدره به جايي نخواهيم برد و كنيم و نسبت به نوك كوه يخ واكنش نشان دهيم، 

. فروش، اخراج كارمندان، روانه كردن محصول جديد به بازار، اگهي هاي نشريات: هر سازمان، وقايع قرار دارندظاهري در سطح 

  . شود زندگي به صورت سلسله اي از بحران ها ديده مي. رفتاري واكنشي خواهيم داشت اگر تمركز اصلي ما بر رويدادها باشد،

با درك . هستند) atterns,(و الگوها ) trends(مي يابيم كه جزئي از روندها  اگر رويدادها را مورد بررسي قرار دهيم، در

، از رفتار واكنشي بهتر است؛ اما هنوز نمي توانيم به پيش بيني. روندها و الگوها، قادر به برنامه ريزي و پيش بيني خواهيم بود

  . شيوه اي اثربخش، نتايج دلخواه خود را خلق كنيم

از قبيل (برخي از وجوه ساختار زيرين . سيستم هستند) underlying structure(روندها و الگوها، تابعي از ساختار زيرين

از قبيل باورها، (ساير وجوه . را به سادگي مي توان ديد) جانمايي فيزيكي، خط مشي ها و رويه ها، گزارش دهي، و قراردادها

  . ، خيلي پايين تر از سطح ظاهري سازمان قرار دارند)مدل هاي ذهني و فرهنگ

مي توانيم بخش هايي از ساختار را  ؛ي توانيم روندها و الگوها، و وقايع ناشي از آنها را پيش بيني كنيمبا درك ساختار سازمان، م

براي بهبود عملكرد سيستم، طراحي اثربخش ساختار . كه مسبب مسائل هستند، طراحي مجدد كنيم و به دنبال بهبود باشيم

گفتگوهايي كه بر ساختار متمركز باشند، فرصت هاي . بحران هاست سيستمها، راهبردي بسيار مؤثرتر از واكنش نشان دادن به

  . بيشتري براي يادگيري فراهم مي كنند

  . ظام يافته براي درك ساختارهاي زيرين سيستمها فراهم مي كندنتفكر سيستمي، روشي 

  

بوجود آورنده رفتار آن  ساختار سيستم،"(جهت مطالعه توضيحات بيشتري درباره نكات فوق، مي توانيد به فصل دوم كتاب

 . مراجعه نماييد) "است

 




