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نحوه ي تفكري كه چارچوبي براي در نظر گرفتن عوامل محيطي 
. داخلي و خارجي سيستم به عنوان يك كل متشكل به دست مي دهد

اين طرز تفكر به مدير سازمان چنين القا مي كند كه سازمان 
قسمت  سيستمي است كه از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده و هر

از آن عالوه بر هدف خاصي كه براي خود دارد در جهت تحقق هدف 
 ...نمايد كل سازمان نيز فعاليت مي
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  سيستميگرش ن

1مريم رحماني  

 

  تفكر چيست؟

مقدمه مي پردازد و همان  سازماندهي حركت فكر براي كشف حقايقمي باشد كه به ناخت و كسب علم و معرفت يكي از راههاي شتفكر 
  . مي باشدكسب اعتقادات و ايمان 

  :رابطه ي فكر وعمل 

شرايط جديد . ي دهدشرايط جديد افكار را تغييرمو تغيير اعمال و رفتار شرايط را تغيير مي دهد .افكار بر اعمال و رفتار انسان اثر مي گذارد
  ) 85-مرعشي( .در چرخه پيچيده اي با هم رابطه دارند  فكر و عمل .تضعيف كند يا  ممكن است افكار را تقويت 

  :دو تفكر قالب 

علوم رفته رفته . تخصصي شدن علوم و در نتجه شكل گيري شاخه هاي نوين علوم معلول دقت و نگاه موشكافانه ي دانشمندان مي باشد
دانشمندان نيز با جزء نگري در رشته هاي خاص خود بر چنين . تر و عميق تر شوند و خود را بي نياز از ارتباط با يكديگر بدانندجزءنگر

اين رويكرد اگرچه تسهيالتي براي زندگي انسانها به ارمغان آورد اما به بروز مشكالت بسيار ديگري هم دامن زد و . نگرشي صحه گذاشتند
  . از پيچيدگي ها تنها گذاشت يانسان را دردنياي

  

  (Holistic)                                   :كر كل گرايانه تف.1

در نظر گرفته مي شود و به  داردكه با محيط رابطه  خود تنظيم و هدفمند،داراي نظمزنده ي  ماهيت ي يك هر پديده به منزله تفكردر اين 
  ) (en.wikipedia.org/wiki/Holism  .جاي توجه به اجزاي پديده ها، بر تماميت آنها تأكيد مي شود

ارسطو در جهان بيني و .نظير چين، هند، ايران و يونان، و اديان توحيدي بر مي گرددتاريخچه ي اين تفكر به فرهنگ هاي باستاني  
   .پايه تفكر سيستمي را بنا نهاد» كل بيش از اجزاء آن است«اين جمله ي ارسطو. مفاهيم كل گرايانه خود از اين نظم جهاني ياد كرده است

  

  

  

  
                                                            

   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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    (Reductionism or Atomism)  : تميسم تفكر تجزيه گرايانه يا ا.2

هستند و هيچ خاصيتي را در هيچ مجموعه اي نمي توان يافت مگر آنكه آن خاصيت به  ء متعدديدر اين نگرش پديده ها متشكل از اجزا
از خواص اجزاء تشكيل دهنده ي آنها را ناشي  خواص موجوديت ها ديدگاه تجزيه گرايانه .گونه اي در اجزاء مجموعه نيز وجود داشته باشد

  »مي توان به كل از طريق شناخت تك تك اجزاء پي برد«:گفت به طور كلي مي توان .داند مي

necsi.org/guide/concepts/reductionism.htm)(   

  
  

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم پيشرفت علوم موجب آشنايي بشر با مسائلي شد كه از پيچيدگي بيشتري برخورددار بود و نگرش 
رياضي، روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد،  ،لوم زيست شناسي مشكالت مشاهده شده در ع. جزءنگر توانايي پاسخ گويي به آنها را نداشت
الزم به ذكر است كه تفكر سيستمي در تضاد با تفكر تحليلي تجزيه مدار نيست؛ در واقع اين . فيزيولوژي زمينه تفكر سيستمي را بوجود آورد
  .دو روش مكمل يكديگرند، نه جايگزين هم

  

  :پيدايش نگرش سيستمي

  :متولد شدشد و توسعه دو جنبش جداگانه كه تقريباً هدف واحدي را دنبال مي كردند، نگرش سيستمي با ر

  سايبرنتيك يا علم كنترل و ارتباطات(cybernetic)  
 نظريه عمومي سيستمها 

  

  : (cybernetic)سايبرنتيك يا علم كنترل و ارتباطات 

اين علم ماهيتي ميان رشته اي دارد و از . ي سيستمها مطرح شدعلم كنترل و ارتباطات در حيوان و ماشين، اندكي پيش از نظريه عموم
ا، علوم مهندسي ، كامپيوتر، رياضيات، ارتباطات از راه دور، و فيزيولوژي بهره برده است تا اصول و قوانيني كلي را كه بتوان بر اساس آنه

اين علم از برخي جنبه ها با علم هندسه قابل . ررسي كردپديده كنترل و ارتباطات را در موجودات زنده و سيستمهاي بي جان، مطالعه و ب
مقايسه است؛ بدين لحاظ رابطه علم كنترل و ارتباطات با سيستمهاي مكانيكي، الكتريكي، عصبي، اجتماعي، و اقتصادي را مشابه رابطه 

 ءمي دهد كه بيانگر ارتباط هندسي اشيا علم هندسه با موجوداتي نظير سنگ، درخت، و حيوان مي دانند؛ زيرا علم هندسه چارچوبي ارائه
خواه (جهان و همگوني هاي ظاهري آنها است، و سايبرنتيك نيز الگويي ارائه مي دهد كه همه سيستم هاي داراي عامل كنترل 

  )85-مرعشي( .را با يكديگر مقايسه، و ارتباط ميان آنها را كشف مي كند) سيستمهاي ماشيني و مصنوعي و خواه سيستمهاي طبيعي
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  :نظريه عمومي سيستمها 

، رالف )رياضيدان(، آناتول راپوپورت )اقتصاددان(، كنت بولدينگ )زيست شناس(يك انجمن پژوهشي با رهبري برتالنفي  1954در سال 
شكل تالشهاي اين انجمن منجر به .نام گرفت » ها انجمن تئوري عمومي سيستم«اين انجمن بعدها . تشكيل شد) فيزيولوژيست(جرالد 

  :برتاالنفي مفهوم نظريه عمومي سيستم ها را در عبارات زير خالصه كرده است. گيري نظريه عمومي سيستم ها شد

هر . برخالف پديده هاي فيزيكي مانند جاذبه و الكتريسته، پديده حيات فقط در موجوديتهاي منحصر به فرد به نام ارگانيسم يافت مي شود«
در نظريه ي عمومي  قلمروي .»معني كه اجزاء و فراگردهاي آن در تعاملي طرفيني، نظمي پويا دارندارگانيسم يك سيستم است؛ بدين 

، از يك الگوي يكسان )تكامل(است و فرض آن اين است كه فراگرد رشد و مرحله بعدي و نهايي آن » پديده رشد و تكامل«موضوعي 
  .هي از ارگانيسم ها، و خواه رشد يك جامعه مطرح باشدتبعيت مي كند؛ خواه رشد يك ارگانيسم واحد ، خواه رشد گرو

  )85-مرعشي(

  

  :ويژگي هاي سيستم ها از منظر نظريه ي عمومي سيستم ها 

  .عناصر ناپيوسته و مستقل هرگز نمي توانند يك سيستم را تشكيل دهند :بهم پيوستگي و وابستگي اجزاء  
  .رويكرد سيستمي كل را به اجزاء نمي شكند:كل گرايي  
  .كل سيستم هدفمند است:هدف جويي  
  .سيستم داراي داده و ستانده است:ورودي ها و خروجي ها  
  .در همه ي سيستم ها ورودي ها به خروجي ها تبديل مي شوند: تبديل  
ي و بي حداكثر گسيختگ. مقابله مي كند ) مرگ(تم براي بقاء خود با آنتروپيسهر سي): منفي آنتروپي( مقابله با بي نظمي و كهولت 

  .نظمي به معناي مرگ سيستم است
  .اجزاء بايد به گونه اي تنظيم شوند كه هدف سيستم را محقق كنند:تنظيم  
به اين مفهوم كه درون هر سيستمي ،سيستم هاي ديگري قرار گرفته اند و اين سيستم نيز خود در درون سيستم هاي :سلسله مراتب  

  .گفته مي شود ) ميكرو سيستم(ر سيستمبه سيستم هاي كوچك تر زي. ديگري جاي دارد
  .در سيستم هاي پيچيده واحد هاي تخصصي براي انجام وظايف وجود دارد: جداسازي  
در سيستم هاي باز از وضعيت هاي متفاوت مي توان به خروجي هاي يكساني رسيد يعني مي توان با داده هاي متفاوت : هم پاياني  

 .ستانده هاي يكسان به دست آورد
  )85-شيمرع(

  

 ؟ ديدگاه سيستمي چيست

به تازگي نيز بررسي . همراه بوده است ي به مفهوم سيستم وديدگاه سيستميدر چند دهه ي اخير اغلب مباحث علمي و فلسفي با اشارات
از طريق مقصود از جهان بيني سيستمي بررسي پديده ها  .بيشتري پيدا كرده استاستفاده از نگرش سيستمي گسترش وعموميت  مسائل با
كل پديده است و منظور از كل مجموعه اي است كه از به هم پيوستگي يك سري مسائل كه كم و بيش با هم مرتبط گرفتن در نظر 

نحوه ي ديد سنتز جديدي است از روش هاي قياسي به طوري كه مشهود است اين .ي آوردهستند شكل مي گيرد و كليت پديده را بوجود م
در نگرش سيستمي هم كليت پديده مد نظر است و هم ارتباط بين . مي باشد ر يك را دار وعيوب هر دو رافاقدو استقرايي كه محاسن ه
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به طوري كه از مطالب باال  شخصيتي دارد كه از مجموعه ي شخصيكل موجود .مي گردداجزاي تشكيل دهنده ي آن مورد توجه واقع 

  .نوعي جهان بيني و يك قالب ذهني خاص است - دنمستفاد مي شود ديدگاه سيستمي يك راه و روش فكر كر

. نحوه ي تفكري كه چارچوبي براي در نظر گرفتن عوامل محيطي داخلي و خارجي سيستم به عنوان يك كل متشكل به دست مي دهد
قسمت از آن  اين طرز تفكر به مدير سازمان چنين القا مي كند كه سازمان سيستمي است كه از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده و هر

به اين ترتيب مدير با شناختي كامل از .نمايد عالوه بر هدف خاصي كه براي خود دارد در جهت تحقق هدف كل سازمان نيز فعاليت مي
سيستم سازماني تصويري جامع در ذهن خود ايجاد مينمايد و با ديد خاصي كه دارد سعي مي كند وقت خود را مصروف جنبه هاي مهم تر 

كند خواهد بود و بالنتيجه در  عبارت ديگر با چنين طرز تفكري مدير قادر به شناخت ماهيت محيطي كه در آن كار مي به .يدسازمان نما
  ) 1378. زاهدي( .[...] موقعيتي شناخته شده وظايف خود را انجام خواهد داد

گشتالت و حوزه ي رواني و در  عرفين نظريه يدر روان شناسي م -در اقتصاد كينز و پيروان وي -در جامعه شناسي فانكشناليست ها
 :به درك ديدگاه مورد نظر كمك مي كند  آمده مثال هاي[...] رياضيات آلبرت اينشتين با قانون نسبيت خود از اين ديدگاه استفاده كردند

زيرا چوب ها با يكديگر به .اگانهنيروي الزم براي شكستن دو چوب با هم چيزي است غير از نيروي الزم براي شكستن آن ها به طور جد.1
  .صورت سيستم واحدي در مي آيد و نيرويي به مراتب بيشتر از دو نيرويي كه جهت شكستن هر دو چوب الزم است مورد نياز است

يشتر كشاورزان مناطق كم آب به خوبي مي دانستند كه چنان چه آب قنات را در استخر جمع كنند كاربرد آن براي آبياري به مراتب ب.2
سه شبانه روز آب چشمه يا قناتي را در استخر مزرعه جمع مي كردند سپس دريچه ي زير آب استخر را - دو-به همين علت يك.خواهد بود

براي چند ساعتي باز مي كردند نتيجه اين بود كه اگر آب از منبع اصلي مستقيما براي آبياري مي رفت مي توانست حد اكثر هزار متر مربع 
  .ي كنداز همان زمين را آبيار)ده هزار متر مربع(حال آنكه همان ميزان آب به شكل واحد مي تواند يك هكتار. آبياري كند از زمين را

  رويكرد سيستمي  )تحليلي(رويكرد تجزيه مدار 
جداكردن سيستم از محيط پيرامون و بررسي اجزا و عوامل آن

 هيت روابط متقابل اجزاء و عواملبررسي ما

 روشن ساختن جزئيات: هدف اصلي

 تغيير تنها يك متغير در آن واحد

با اين فرض (بررسي سيستم به صورت مجزا و مستقل از زمان 
 )پديده ها به حال اول باز خواهند گشت ك

روشن شدن درستي داده ها با استفاده از روش تجربي و در 
 چارچوب يك نظريه

دل ها بر جزئيات و دشواري به كار بستن اين مدل ها در شمول م
 عمل

باال بودن كارايي به هنگام ساده و خطي بودن روابط متقابل 
 اجزاء و عوامل

 درك و آموختن بهتر رشته هاي تخصصي و مجزا از يكديگر

 برنامه ريزي جزء به جزء فعاليت ها 

  شناختن جزءيات بدون روشن ساختن اهداف

با توجه به محيط پيرامون و بررسي روابط متقابل بررسي سيستم
 اجزاء و عوامل

 بررسي آثار ناشي از روابط متقابل اجزاء و عوامل

 درك كلي سيستم: هدف اصلي

 تغيير گروه هاي مختلف متغيرها با هم

غيرممكن است كه پديده ها به (بررسي سيستم در زمان واقعي 
 )حال اول باز گردند

 
ه ها از راه مقايسه طرز كار مدل يا روشن شدن درستي داد

 سيستم با واقعيت

كامل و جامع نبودن مدل ها براي قرارگرفتن به عنوان مبناي 
 شناخت اما امكان كاربرد آنها در عمل

باال بودن كارايي به هنگام وجود روابط مقابل بين اجزا و عوامل 
 و غيرخطي بودن آنها

 ا همدرك و آمومختن بهتر رشته هاي گوناگون ب

  
 برنامه ريزي باتوجه به اهداف 

  امكان شناخت كامل اهداف بدون شناخت دقيق و كامل جزئيات
  مقايسه ي رويكرد تجزيه مدار و ديدگاه سيستمي - 1نمودار
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 : مقدمات طرز فكر سيستمي

اگر چه ( بيابد مقدماتي الزم است كلو تصور آن را به صورت ء به منظور نيل به آن حالت فكري كه انسان توانايي الزم جهت بررسي شي 
شخصي و قبول محدوديت فكري و تصوري مقدمات طرز فكر  تعليق عقايد. )اين مقدمات به صورت شرايط الزم مي باشد نه كافي

 .سيستمي محسوب مي شوند

 

  تعليق عقايد شخصي.  1 

و ارزشها به عنوان مجرايي بين تصورات مشخص وي و  به طور كلي هر فرد در اجتماعي داراي عقايد و ارزش هايي است كه اين عقايد
تلويزيون و سينما با نظر و تصور يك –مثال يك شخص متعصب مذهبي شايد نظر و تصورش نسبت به راديو  .عالم خارج به شمار مي رود

  افعال او را تحت تاثير قرار شخص غير مذهبي يكسان نباشد و به همين ترتيب عقايد شخصي هر فرد در سازمان ديد و بينايي و بالنتيجه

تغيير مفروضات باعث رفتار مي  .اصوال رفتار هر فرد بر اساس مفروضات او كه عقايد و باورها و تصوراتش مي باشد متكي است.مي دهد 
در رفتار مي داستان معروف شير و شتر به در كتاب كليله و دمنه مبين اين حقيقت است كه چگونه تغيير در مفروضات باعث تغيير . شود
از دوستي و خوشبختي به دشمني و  )نام گاو(با حيله گري مفروضات شير را نسبت به شتربه ) نام روباه(در اين داستان كالسيك دمنه .شود

گاو  هبد بيني تغيير مي دهد به حدي كه وقتي گاو دم خود را به عالمت سالم و تعظيم در مقابل شير تكان مي دهد شير تصور مي كرد ك
  .را كه دوست و مشاور وفادار خود بود دريد صد حيله دارد و به همين علت شتربهق

وقتي مدير سازمان اعتقاد داشته باشد كه انسان به طور : در سازمان هاي اداري و بازرگاني موضوع را مي توان به اين ترتيب توجيه نمود  
به طور خالصه  واست و احساسات انساني اصوال غير منطقي است   طبيعي تنبل است محرك اصلي او در اين اعتقاد پرداخت هاي مالي

در عين حال اگر مدير سازماني ديگر نظريات مغايري . افرادي كه اين طرز تفكر را داشته باشند مي گويند پيرو تئوري ايكس مي باشند
در اين اعتقاد پرداخت هاي مادي نيست بلكه نسبت به انسان داشته باشد مثال معتقد باشد كه انسان ذاتا تنبل نيست محرك اصلي او 

زهاي اجتماعي زير دست را بر واكنش مثبت نشان مي دهد كه مدير بتواند نيا فرد تا آن جا به دستورات مديريت.نيازهاي اجتماعي مي باشد
ما مهم است اين است كه پيروان هر  آن چه از نظر.حال قطعا اين دو مدير رفتار و كردار متفاوتي در نحوه ي مديريت خواهن داشت]..[..آورد

رفتار و تصميم گيري هريك از آنان را بر طبق اصولي كه قبال به طور نا خودآگاه -يك از اين تئوري ها داراي مفروضاتي هستند كه قضاوت
  .]..[.پوشيده گردد و خودآگاه بر فكر آنان مستولي بوده تحت تاثير قرار مي دهد و در نتيجه واقعيت امر ممكن است بر هر دو مدير

  : قبول محدوديت فكري و تصوري.2

براي پيشرفت كارها در سازمان فقط يك راه .يكي ديگر از اقدامات شرطي در طرز فكر سيستمي قبول محدوديت فكري و تصوري مي باشد
يجاب مي كند كه جهت موضوع به خصوص براي كشورهاي در حال تحول ا اعتقاد به اين.وجود ندارد بلكه طرق مختلفي موجود است

قبول .توسعه ي سريع راههاي جديد غير از آن چه در دنياي پيشرفته به كار برده شده و حتي براي آنها بهترين راه بوده است ابداع گردد
ز ا. روش و يا تئوري موجب جمود فكري شده و به همان اندازه كه انسان اسير عقايد و ارزش هاي شخصي باشد اشتباه است ، يك اصل

آن جا كه تئوري هاي علوم انساني و اجتماعي جنبه كليت وعموميت تئوري هاي علوم فيزيكي را ندارد و عوامل محيطي در رد و يا قبول 
زيرا وقتي انسان متوجه محدوديت فكري خود شد بر يك روش  .محدوديت فكري افق ديد انسان را وسعت مي بخشد  آنها موثر است قبول
اين موضوع با .نداده و در جست وجوي آنها بر مي آيد هاي بهتر را از دست كيه نمي كند و امكان دست يافتن به راهاداري براي هميشه ت

زيرا با مالحظه ي عوامل محيطي متغير هرگز نمي توان . در زمان حاضر اهميت بسيار دارد توجه به تحوالت سريع عوامل محيطي سازمان
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تدارك تجهيزات ديگري بود كه  ها اطمينان كامل داشت از اين لحاظ مي بايستي در انديشه ي ي درست و ثمربخش برخي طرح به نتيجه

هر قدر در نظام اداري فرد داراي اختيارات بيشتري باشد مي بايستي توجه بيشتري به اين .در هنگام مواجهه با شكست از آنها استفاده كرد
كمتر حاضر مي شوند نظريات و تصميمات نادرست مقام مافوق را به رخ او بكشند و  زيرا در برابر قدرت مافوق افراد زير دست.اصل نمايد

با قبول اصل محدوديت فكري با گشاده رويي نظريات افراد  از اين لحاظ فرد صاحب قدرت ميبايستي .موفقيت خود را به خطر بياندازند
  ) 1378. زاهدي (.نمايد مختلف را در موارد لزوم استعالم

  

  : ائه شده از سيستمتعاريف ار

  . سيستم موجوديتي است كه حيات آن از طريق روابط متقابل ميان اجزاء امكان پذير است :برتالنفي 

  .سيستم مجموعه اي از فرآيندهاي گوناگون است كه در اين مجموعه روابط علت و معلولي وجود دارد : كنت وانت

  .ر است كه بيشتر حاكي از ويژگيهاي كل است تا ويژگيهاي اجزاي متشكلهسيستم مجموعه اي از عوامل مرتبط با يكديگ : چك لند

 :سيستم يك كل است متشكل از دو جزء يا بيشتر با پنج شرط  : راسل ايكاف

  .را دارا باشد يك و يا بيش از يك ويژگي و يا كاركرد معين  
  .همه اجزا ضرروي استهر جزء بتواند رفتار يا ويژگي هاي كل را تحت تاثير قرار دهد يعني وجود  
اجزاء مي توانند با هم زير مجموعه هايي را تشكيل دهند و حداقل يك زيرمجموعه ضروري از اجزاء وجود دارد  

  . كه براي تحقق اهداف كلي كفايت مي كند و و هيچ يك از اجزا به تنهايي قادر به تحقق كاركرد كل نيست 
  . ي حداقل يك جزء ديگر باشدتأثيرگذاري هر جز وابسته به رفتار و ويژگيها 
 .تاثير زيرمجموعه متشكل از اجزاي ضروري به رفتار حداقل يك زيرمجموعه ديگر از همان سيستم وابسته است 

  :پيتر سنگه 

  :گسترش اجزاي خود به دست مي آورد سيستم هرچيزي است كه كليت و شكل خود را در تعامل روبه

  عناصر آن هدف مشتركي دارند  
-مرعشي( .ركي عمل مي كنند چرا كه جهت نيل به هدف مورد نظر درارتباط با يكديگر قرار گرفته اندبه روش مشت 

85(  
 

نحوه ي ارتباط بين . در تعريف و تشخيص سيستم نكته ي مهم ديگري نهفته است و آن عبارت از ارتباط اجزاء با يكديگر مي باشد
با يك مقدار معين از مواد اوليه براي ساختمان مي توان انواع .ص ميكندخاصيت و نتيجه ي كار سيستم را مشخ-اجزاي سيستم شكل

در حدود : با ذكر يك مثال اهميت ارتباط اجزاء تشريح مي شود.و اقسام ساختمان با اشكال مختلف و قدرت مقاومت گوناگون بنا كرد
ي گويند اين سقف بدون استفاده از مواد م.هفت قرن قبل سقفي در مسجد جامع اصفهان زده شد كه معروف به سقف بي مالط است

چسبنده ي گچ و گل و يا ساروج ساخته شده است و سازنده ي آن روابط آجرهاي سقف را آنچنان با يكديگر تنظيم كرده است كه 
را ) مهر آباد سقف فرودگاه(در برابر اين سيستم ساختمان سقفي ديگر. هنوز پا بر جا است و شايد قرون متمادي ديگري نيز پابرجا باشد

آهن و بتون آرمه استفاده به ،مي توان در نظر گرفت كه با محكم ترين وسايل و مواد ساخته شده باشد و به جاي خاك وگل از سيمان
روابط و رفتار اجزاي يك نظام . [...]عمل آيد اين سقف ممكن است پس از مدت كوتاهي مثال ده سال فرو ريزد كما اين كه فرود آمد
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با يكديگر مي تواند نظام جامعه اي چون سقف بي مالط مستحكم و يا بر عكس چون سقف فرودگاه متزلزل و ويران اجتماعي 

اين بود كه روابط اجزا يا از ابتدا كامال صحيح نبود يا اين كه قبل از سقوط بدون  1353علت ريزش سقف فرودگاه در بهمن (سازد
  )1378.زاهدي(.) [ ...] اي زير سقف را برداشتند وروابط اجزاء غير منطقي گرديدتوجه به منطق مجموعه ي سيستم يكي از ستون ه

  

  :انواع سيستم 

تقسيم بندي كرد كه در ذيل نمونه هايي از ... سيستم ها را مي توان بر اساس  نوع ارتباط ، تعامل با محيط ،سطح پيچيدگي، حالت و 
  :تقسيم بندي هاخواهد آمد 

  : سيستم هاي باز و بسته.1

سيستم بسته سيستمي است كه عمليات .هر سيستمي كه فاقد هر گونه تعامل و تبادل با محيط باشد يك سيستم بسته محسوب مي شود
سيستم هاي باز خواص زير را دارا مي .به عبارت ديگر وابستگي زيادي به محيط ندارد.خودش را به طور خود كار كنترل و تعديل مي كند 

  :باشند

o رژيورود مستمر ان  
o آگاهي نسبت به محيط  
o توانايي ترميم خود :( برخورداري از آنتروپي منفي( 

  

  :سيستم هاي ساده و پيچيده .2

  :براي فهم بهتر سادگي و پيچيدگي سيستم ها به دو نوع  پيچيدگي اشاره مي كنيم

سيستم نيز پيچيده تر از اين منظر هر چه تعداد عناصر سيستم به لحاظ كمي بيشتر باشد ) :ساختاري(پيچيدگي ايستا 
خواهد بود در اين حالت  اگرچه عملكرد و وظيفه ي سيستم تغيير نمي كند اما با افزايش تعداد متغير هاي سيستم عوامل يا گام 

  .هاي مورد نياز براي انجام وظيفه بيشتر خواهد شد
با داده هاي ) رفتار(ده هاي يك سيستماز اين منظر پيچيدگي به معناي ميزان دشواري ارتباط ستا) :رفتاري(پيچيدگي پويا 

نكته ي قابل توجه .اين نوع از پيچيدگي تحت تاثير عواملي چون پويايي، بازخورد و غير خطي بودن روابط است. سيستم است
اين كه پيچيدگي پويا كامال مستقل از پيچيدگي ايستا است و حتي در سيستم هايي با ساختار بي نهايت ساده نيز امكان وقوع 

  .دارند
  

  :مشخصه هاي سيستم هاي پيچيده

o  به معناي ثبات و پايداري در مواجهه با تنوع گسترده ي تغييرات محيطي:خود كفايي  
o  به معناي پيگيري فعاالنه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر :هدفمندي  
o  فهپيروي از برنامه و رعايت توالي مراحل مختلف آن جهت انجام وظي :برخورداري از برنامه  
o  اجتناب از تكرار اشتباهات و ايجاد روش هاي جديد تر و بهتر به منظور دستيابي به اهداف :برنامه ريزي مجدد  
o  امكان پيش بيني تغييرات محيطي جهت واكنش مناسب :قدرت پيش بيني  
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o قدرت تغيير محيط  
o  تغيير تدريجي برنامه ها طي زمان و انعطاف پذيزي به منظور بقا :باز توليد  
o بهره گيري از اطالعات جهت تغيير رفتار :ازي بازس 

  

سيستم هايي كه قابليت تطبيق با محيط را داشته باشند انطباق پذير و در غير اين  :سيستم هاي انطباق پذير و انطباق ناپذير.3
  .صورت انطباق ناپذير محسوب مي شوند

يير نكند نشان دهنده ي ويژگي تعادل يا حالت ايستاست در زماني كه حالت سيستمي در طول زمان تغ :سيستم هاي ايستا و پويا .4
  .مقابل سيستم هاي پويا در طول زمان مرتب تغيير مي كنند

در يك سيستم قطعي رفتار سيستم با تمام جزئيات آن قابل پيش بيش بيني است در صورتيكه  :سيستم هاي قطعي و احتمالي .5
  .ي اتفاقي قرار داردرفتار يك سيستم احتمالي تحت تاثير ورودي ها

  

  :طبقه بندي سيستم 

با توجه به وجود تعاريف گوناگون از سيستم و انواع آن در علوم مختلف، بديهي است كه طبقه بندي هاي متفاوتي نيز از سيستم ها مي 
دي خود را بر اساس دو معيار بولدينگ طبقه بن.ارائه شد 1940اما قديمي ترين دسته بندي توسط بولدينگ در دهه . تواند وجود داشته باشد

در اين دسته بندي كه براي كليه ي سيستم هاي از ساده تا پيچيده مفيد است يك نظم سلسله . پيچيدگي و قابليت پيش بيني مطرح كرد
  .مراتبي هم وجود دارد بدين معني كه تمام ويزگي هاي سيستم هاي رده ي پايين تر در سيستم هاي رده ي باالتر وجود دارد

  

  :اين طبقه بندي به قرار زير مي باشد 

  مانند يك نقشه ي زمين: ساختار هاي ايستا  
  مانند منظومه ي شمسي و يا حركت يك دوچرخه: سيستم هاي متحرك ساده  
در اين سطح ساز و كار هاي . در اين سطح رفتار سيستم هدف جوست اما نمي تواند تغيير هدف بدهد:سيستم هاي سايبرنتيك  

  .مانند ترموستات كه عملكرد آن با تغيير دما تغيير مي كند. نظيم به صورت خود كار مي باشدكنترل و ت
  مانند تك سلولي ها و سيستم هاي ياخته اي: سيستم هاي باز و قادر به توليد مثل  
  مانند گياهان: سيستم هاي تكاملي رستني  
  سيستم هاي حيواني 
  هدف جو بودن كمال جو نيز هستنداين سيستم ها عالوه بر : سيستم هاي انساني  
  سيستم هاي اجتماعي 
  مانند رياضيات و منطق: سيستم هاي نمادين  

  )85-مرعشي(
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  : محيط سيستم 

اثرات محيط  .وجود دارد محيط و سيستم رابطه و تعامل ميان  .مي باشد بر سيستم احاطه داشته باشد و خارج از آن باشدكه هرآنچه محيط 
  )85- مرعشي( .يك دشوار است آنتعريف و تعيين و محيط نيز خود يك سيستم است .نمي باشدقابل كنترل 

  : دفاع 
از خود هستند و در اين زمينه هر چه يك سيستم از روابط متقابل  محكم دفاع سيستم ها با توجه به تغيير و تحوالت محيط بعضا مجبور به 

از قابليت  يعني سيستم داراي روابط متقابل كم در برابر تهديدات احتمالي.تري برخوردار باشد حفظ مرز برايش اهميت بيشتري خواهد داشت
بنابراين .در حاليكه سيستم هاي داراي وابستگي زياد با از دست دادن چند عامل مهم يكباره در هم مي پيچند.تحمل بيشتري برخوردار است

 مقابله با بي نظمي و كهولتآن چه آمد همان  .يكي از هدف هاي عمده ي سيستم هاي اطالعاتي ايجاد سيستم هاي نسبتا خود اتكاست
حداكثر گسيختگي و بي نظمي . مقابله مي كند ) مرگ(تم براي بقاء خود با آنتروپيسهر سي مي باشد به معناي آن است كه)منفي پيآنترو(

  )85-مرعشي( .به معناي مرگ سيستم است

  :منابع  
ا و اجزاي آنها بر سر منابع كمياب سيستم ه .سيستم مي تواند آنها را تغيير دهد و از آنها استفاده كندو منابع به درون سيستم وارد مي شوند

  . ابت مي كنندقر

 :ماكرو سيستم ها  وتاثيرهاي متقابل ماكروسيستم  

هاي ديگري از حيات مي پيوندند و  هر سيستم زنده در صورت ارتباط و ايجاد همبستگي متقابل و هماهنگ با سيستم هاي ديگر به حلقه
كيفيت و پيچيدگي ارتباطي ماكروسيستم ها -بايد در نظر داشت كه چگونگي.م در مي آيدبه صورت جزئي از سيستم بزرگتر يا ماكرو سيست

ولو اين كه ميكروسيستم  در ارتباط وهماهنگي اجزاء تشكيل دهنده ي ميكرو سيستم ها تاثير مي گذارد و با متالشي شدن ماكروسيستم
خود را از دست مي دهند و چارچوب هستي آنها تغيير مي يابد  هاي تشكيل دهنده در حلقه هاي ديگري از حيات جذب شوند حيات سابق

در .از اين رو حلقه هاي ميكروسيستم حيات تابعي از حلقه ماكروسيستم تلقي مي شود.كه به يقين در نحوه ي بودن آنها نيز تاثير مي گذارد
بزرگتر حيات بر پايه هستي حلقه هاي كوچكتر مورد تاثير گذاري ميكرو سيستم ها در ماكروسيستم ها بايد توجه داشت اگر چه حلقه 

ارتباط حلقه هاي كوچكتر در كيفيت بودن و سالمت حلقه ي بزرگتر و فراگير  موجوديت پيدا مي كند و همان طوري كه اشاره شد نحوه ي
نابودي ميكروسيستم موجب درمواردي .[...]معهذا نابودي ميكروسيستم هميشه موجب نيستي و مرگ ماكروسيستم نمي شود .تاثير مي گذارد

سالمت و جريان بهتر ماكروسيستم مي شود كه مثال آن را در نيستي و نابودي سلول ها و اندام هاي سرطاني بدن آدمي مشاهده مي كنيم 
ي آن  اصوال سالمت حلقه ي بزرگتر آن است كه حلقه هاي كوچكتر تشكيل دهنده.كه با از بين بردن آنها زندگي فرد نجات پيدا مي كند

به طور نا هماهنگ رشد پيدا نكنند و از حالت جزء تشكيل دهنده تجاوز نكنند تا كيفيت ناشي از سطح گسترده تر حيات را تحت تاثير قرار 
به طوري كه مالحظه مي .دوام همكاري هماهنگ درون سازماني بين اجزاتشكيل دهنده موجب بقاي حلقه ي بزرگتر حيات مي شود.ندهند

در عين حال اين نكته را فراموش . ميكروسيستم را نبايد به عنوان عامل قطعي پاشيدگي و تغيير كيفي ماكروسيستم تلقي كرد شود پاشيدگي
نمي كنيم كه ماكروسيستم در مواجهه با پاشيدگي هر يك از ميكرو سيستم ها اگرچه كيفيت حيات را حفظ مي كند ولي دركميت آن دچار 

در خصوص مواردي كه مرگ .تاثير كمي بر آورد كرد ثير ميكروسيستم حيات در ماكروسيستم آن را يكاشكال مي گردد و مي توان تا
ميكروسيستم موجب نابودي ماكروسيستم ميگردد بايد در نظر داشت كه يك چنين وضعي در شرايط و حالت هاي خاصي به وجود مي آيد و 

به جاي بررسي تاثير  از اين رو در يك چنين حالت هايي. تلقي كرد توان آن را به عنوان يك قاعده ي جاري و تعميم يافته نمي
ميكروسيستم در ماكروسيستم بايد به بررسي و مطالعه وضعيت و شرايط موجود پرداخت و عامل نيستي ماكروسيستم را در بطن حالت 

 )1373.بياني( .موجود و شرايط حاكم جستجو كرد نه در تاثير مرگ ميكروسيستم
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 : مجموعه ارتباط زندگي يعني

روابط حكايت از آن دارد كه اين روابط  زندگي مجموعه رابطه ها و وابستگي هايي است كه فرد را با محيط ارتباط مي دهد و جايگزيني اين
ا زندگي ها در دگرگون مي شود و روابط متحول مي گردد و تغيير پيدا مي كند ت ارتباط ها.و عاليق را نبايد ثابت و غير قابل تغيير تصور كرد

تنها در مجموعه ارتباط  در ادامه توضيح مربوط به ارتباط هاي فرد بايد يادآور شد كه زندگي]...[.و متحول ادامه پيدا كند سيماي هميشه تازه
يسم هر خالصه نمي شود بلكه روابط ديگري نيز در درون ارگان هاي بيروني آدمي و يا به عبارت ديگر در محدوده ي روابط او با محيط

چنان كه كاركرد اندام ها و سلول هاي تشكيل دهنده ي موجود .اعمال حياتي را امكان پذير مي سازد موجود زنده برقرار است كه تحقق
تحقق نيابد و همكاري بين آنها بر اساس رابطه داخلي و درون سازماني ارگانيسم در ميان نباشد دريك چنين شرايطي برقراري رابطه با 

هاي دروني و بيروني است كه موجب زندگي بشر شده و به آن شكل مي  مجموعه ي اين ارتباط]...[.امكان پذير نخواهد بودمحيط نيز 
هر سيستم ]....[نيست در حقيقت حيات حاصل همكاري هماهنگ بين اجزاي مختلف است ونفس زندگي چيزي جز اين همكاري]..[..بخشد

بايد توجه داشت كه تعداد زير سيستم ها و چگونگي روابط .زير سيستم هايي تشكيل مي شود زنده در عين حال كه كليت واحدي دارد از
  )1373.بياني(.واحد زنده ي مركب را بوجود مي آورد بين آنها ميزان پيچيدگي و كيفيت

  

  قطع همكاري اجزاء تشكيل دهنده : مرگ

  ماهنگي بين اندام هاي تشكيليروني است كه از طريق پايان پذيرفتن همكاري و هبمرگ يك پديده ي 

همچنان كه قبال اشاره شد حيات با حصول همكاري و هماهنگيبين اجزاي تشكيل دهنده ي يك .دهنده ي ارگانيسم حاصل مي شود 
پديده آغاز و با پايان تعامل وهمكاري مذكور نيز متوقف مي گردد وارتباط مرگ با توقف حركت سيستم داخلي حيات دروني بودن آن را 

در حقيقت نقطه ي شروع مرگ اتفاق دروني يعني قطع همكاري وتعامل بين اندام ها و اجزاء تشكيل دهنده ي ارگانيسم ]...[.توجيه مي كند
حال اين پرسش پيش مي آيد كه با پاشيدگي يك سيستم مستقل حيات .است و تا زماني كه اين توقف به وجود نيايد مرگ ايجاد نمي شود

سرنوشت آثار و تاثيراتي كه از همان سيستم زنده ناشي بوده و از وجود آن فراتر –يي كه از زندگي آن ناشي بودهاست وگسستگي ارتباط ها
  ]..[..مي شود؟ رفته است چه

يادگارهاي تاريخي و هنري و ابزارهاي توليد به عنوان تبلور انديشه هاي نسل هاي پيشين به نسل هاي بعدي –همچنان كه ابنيه و آثار 
قل مي شود رفتارهاي عادي و تفكرات هر يك از افراد بشر نيز به عنوان روح زندگي آنان به نسل هاي بعدي منتقل شده و در حافظه منت

نسل هاي  اين يادگار ها ي به جا مانده ولو اين كه عينيت ابنيه و آثار تاريخي را ندارند در مجموع بر زندگي.ي انسان ماندگار ثبت مي شود
ذاشته و در انتخاب راه و تصميم گيري نسل هاي بعدي موثر واقع مي شوند  در مواردي حتي موجب مي شوند خاطره ي بشر تاثير گ

  ) 1373.بياني(.آفرينشگران آنها تا مدتي پس از مرگ جسماني نيز حفظ شود

  

 بميريد بميريد در اين عشق بميريد

  اين عشق چو مرديد همه روح پذير در
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 : نتيجه گيري

  .در كتاب حكمه االشراق سهروردي و مثنوي معنوي موالنا به خوبي ديده مي شود تفكر سيستمياس انعك

نظريه ي سيستم ها از جهت اين كه مشكالت را عميقا بررسي مي كند و راه حل هاي جالب و اساسي ارائه مي دهد كامال مطلوب و 
زيرا در زمينه ي انديشه به كلي بايد انتظار مشكالت و مسائل زيادي . سداز جهتي نيز اين شيوه تفكر نامطلوب به نظر مي ر.پسنديده است
وال ازمحدوده ي قدرت فكري فردي خارج مي شود و به همين علت نيز مي باشد كه معموال پژوهشگران سيستمي به صورت مداشت كه مع

  .گروه به بررسي مشكالت سازمان هاي اداري و بازرگاني مي پردازند

فرضا .ي شهر تهران ترافيك مي باشد يكي از مشكالت بسيار پيچيده.كاربرد اين نظريه را با ذكر مثالي ديگر توجيه نمود شايد الزم باشد
  :اقداماتي از اين قبيل انجام مي گيرد براي حل مشكل اول روشي ساده اقدام مي شود و با اين روش

  ران جهت توجه به محل عبورتبليغات درباره ي رعايت اصول رانندگي و همچنين تذكر به عاب.1

  يك طرفه كردن بعضي خيابان ها يا اقداماتي از اين قبيل.2

  تشديد مجازات خالف در رانندگي و عبور از خيابان ها توسط عابران.3

  .تعريض بعضي خيابان ها كه البته اين كار ساده نيست و با صرف سال ها و ميلياردها ريال امكان دارد.4

  ميلياردها ريال و سالها وقت ايجاد مترو با صرف.5

  ازدياد عوارض اتومبيل هاي شخصي.6

حتي ممكن است .درصد از ازدحام ترافيك را كاست 30اتوموبيل ها ثابت بماند فقط  با اين اقدامات شايد بتوان پس از سالها چنان چه تعداد
ا براي تعداد بيشتري اتوموبيل به وجود مي آيد ولي بايد به عبارت ديگر فض.با خوش بيني بهبود وضع ترافيك را تا پنجاه درصد تخمين زد
به هيچ وجه وجود ندارد كه تمام شرايط اجتماعي شهري چون  زيرا اين مكان.به اين نكته توجه داشت كه اين فرض ما در خالء مي باشد

موبيل ها نيز اضافه مي شود و نتيجه اين كه وجود مي آيد اتورتيبي كه در امور ترافيك گشايش ببه طور قطع به ت.تهران را ثابت نگه داشت
حال .پس از سالها صرف  وقت و ميلياردها ريال ممكن است همچنان در محل شروع قرار گيريم و گره كور مشكل ترافيك حل نشود

اولين .كنيم با اين طرز فكر ما سواالت ساده و ابتدايي مطرح مي.مشكل را با طرز فكر سيستمي يا مجموعه ي فكري بررسي مي كنيم
سوال اين است كه مردم به چه منظور در تهران جمع شده اند؟ وبراي چه كارهايي در خيابان ها اتوموبيل مي رانند؟ دريافتن پاسخ به اين 

جالب اين كه وقتي ريشه ي مشكل ترافيك شناخته شود به سادگي .ترافيك را تا حدودي بر مال مي شود سواالت ساده ريشه ي مشكل
يعني مشكالت .فقط جزئي از مجموعه مشكالتي است كه علل ديگر باعث ايجاد آن شده استك ي شود كه مشكل ترافيآشكار م

تامين مسكن ومواد غذايي و بسياري مسائل -انواع فساد-بيماري هاي مختلف رواني و بدني-كمبود آب-آلودگي هوا :ديگرعبارتند از
يشه ي مشكالت بررسي شود مالحظه مي شود كه بسياري از مشكالت كه دريكي از حتي نكته ي جالب توجه اين است كه وقتي ر.ديگر

مثال بيشتر علل مشكالت كشاورزي خارج از نظام كشاورزي است . اجزاي سيستم ظاهر مي شود در واقع مربوط به جزء مورد بررسي نيست
  ) 1378.صادقپور( .يا علل مشكالت اداري خارج از نظام اداري است
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