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(نوشته جمشید قراجه داغـی و ترجمـه دکتر سهراب خلیلی شورینی "....تفکـر سیـستـمـی "برگرفته ازکتاب )  

 

 

بعـالوه . ُگـم میشـود پـدیـدۀ عشـقازهـم بگسـالنیـد، اگر شما مرا  .نمیتـوانند عاشـق باشند منـدام از اجـزای بدن کهیچ ّمـاباشـم، ا ـقـعاشم ـمیتوان نـم

ـق ـپـس عش. رد یا چشیـدـنمیتـوان آنـرا لمـس ک. ـو هـم نـداردرنگ، صـدا یا عطـر و بُ . تسلیـم نمیکنـد پنـج حـّس آدمـیـق خـود را به هیـچیک از ـعش

.را چگونـه انـدازه میگیریـم؟ البتـه با آثـار آن  

 

"زنـگ نمی زنـی؟اگـر تـو عاشـق منـی، چـرا به مـن "بگویـد، کسـی ممکنسـت   

 

. ستـز تنها نیـبعـالوه پـدیـده عشـق در این تمای. ـرحِ کالسیـک پـدیـده نمی گنجـدـدر ش قــعش ۀپـدیـد. ت از آب در نمی آیـدـز در اینجا درسـیک چی

مینـامیـم و در  "ـیـپـدیـده هـای پیـدایش"ذا آنهـا را در اینجـا ـلـ .همـان ویژگـی را دارنـد خوشبختـیو  شکسـت، فقیـتموّ ه، مثـل ـپـدیـده هـای مشـاب

(.1شکل )متمایـزنـد " مینـامیـم کامـال پـدیـده هـای نـوع اّولکه از انـواع کالسیـک تـر آنچـه که  مپـدیـده هـای نـوع دوّ : طبقـۀ خودشـان قـرار میدهیـم  

 

 مفاهیـم پیـدایشــی
 خاصیّـت هـای ُکـل درمقابل خاصیّـت هـای اجـزاء   

 
   

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

   
  

. بهتـرین تیـم نخواهـد بـود" باشنـد، لـزومـاتیمـی که همۀ اعضایـش ستـاره   

 

 اــآنهود، ـبا این وج. نتیجـه گرفـت خاصیّـت اجـزاءو نمیتـوان آنـرا از  خاصیّـت ُکـل اسـت نه جـزءوع دّوم، ـپـدیـده هـای پیـدایشـی یا پـدیـده هـای ن

بعـالوه آنها به هیچیک از پنج حـس . و بنابراین باید آنها را برحسب شرایط خودشان درک کردنه مجمـوع فعالیـت هـای اجـزاء ، محصـول تعـاملنـد

.را انـدازه گرفـت آنهـا اثـر  اگر اندازه گیری آنها الزم باشد، تنها میتـوان . اندازه گیری کرد" تن نمی دهنـد و نمیتـوان آنها را مستقیما  

 

ن علّـی تغییـری بـوجـود آورد و به  ابـزارهـای تحلیـلــی، نمیتـوان در آنهـا با نمیتـوان تجـزیــه کـردطبیعـت شـان بنا بر  راپـدیـده هـای پیدایشـی  تبییـ 

 حیـاتبرای یک علّـت  ُمجــّرد هیچکـس هنـوز نتوانسـته است . پـدیـدۀ حیـات را که مهمتـریـن پـدیـدۀ پیـدایشـی اسـت درنظر بگیـریـد. هـم تـن نمیدهنـد

. به این نتیجـه می رسـانـد که بیـن حیـات و همـه چیــز همبستـگـی وجـود دارد" به دام پیـداکردن همبستگـی، شخـص را احتماالتـادن ـدراف. پیـدا کنـد

حیـمتـأسفـانـه این همبستگـی هـا هیـچ چیـزارزشمنـدی دربارۀ  به درک  روش تحلیلـیای صرف بر ـتعجبـی ندارد که اِتّک .به ما نمیگوینـد اتـجـوهــر 

.ما از پـدیـده هـای پیـدایشـی کمکـی نمی رسـانـد  

 

درکار  فرآینــد پـویـاِصـرِف مفهـوِم تعامل نشـان میدهـد که یک . پـدیـده های پیـدایشـی محصـول تعامـل میـان عوامـل متعـّددی هستنـدمن معتقـدم که 

.پـدیـدۀ پیـدایشـی دائـم برخـط و در زمـان واقعـی بازتولیـد میشـودبه بیـان دیگـر . بـوجـود می آورداست که حالـت وابستـه به زمانـی را   

 

فـرآینـدی اگر . آنهـا بایـد بطـوردائمــی بازتـولیــد شـونـد. ـدـاق بیفتنبنابراین، حیـات، عشـق، خوشبختـی و موفقیّــت موضوعاتـی نیستنـد که یکبـار اتف

نگه داشت  برای استـفاده درآینـدهیا انبـار کرد حتـی نمیتـوان آنهـا را . را تـولیـد میکنـد متـوقـف شوند، پـدیـده هـم خود به خود از بیـن میرود که آنهـا

یـت هـم به انـدازۀ حیـات، عشـق و خوشبختـی به یک چشـم بهـم زدن از دسـت می رونـد، موفق. ، هیچکـدام را نمیتـوان مسـّلم فـرض کـرد"و مطمئنـا

.عشـق و خوشبختـی آسیـب پـذیـروشکننـده اسـت  

 

. را درک کنیـم فـرآینـدهای مـوّلـدشـاناگر بپـذیـریـم که پـدیـده هـای پیـدایشـی نتیجـۀ ذاتـی فـرآینــدهـای مـداومی هستـند، آنگـاه بـرای درک آنهـا بایـد 

ُمـردن بسیـارطبیعـی اسـت؛ زنـده مانـدن یک معجـزه اسـت. زنـده مانـدن مـرهـون تعـامالت همزمـانـی در میـان صـدها فـرآینـد  پیچیـده اسـت. کسانی 

 که میخواهنـد پـدیـدۀ حیـات را بعنـوان یک تصـادف صـرف تبیـین کننـد، آب درهـاون می کوبنـد.

 پـدیـدۀ نوع دّوم پـدیـدۀ نوع اّول

 نتیجۀ تعامل ها

+ + + 

 حاصل جمع فعالیت هـا

(موفقیت" مثـال) (وزن" مثـال)   
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اگرموفقیـت یک پـدیـدۀ پـدیـداری اسـت، پـس بایـد دربارۀ مـدیـریـت  تعـامالت باشـد نه مـدیـریـت  فعـالیـت هـا. تیمـی که همـۀ اعضـایـش ستـاره باشنـد 

لزومـا" بهتـریـن تیـم لیـگ ازآب در نمی آیـد و ممکنسـت درهمـان لیـگ به یک تیـم متـوسـط ببـازد. آنچـه که یک تیـِم بـرنـده را میسـازد فقـط کیفیـت 

چنـد سـال پیـش، چهـاربازیکـِن دفاعـِی تیـم فوتبـال نیـواورلئـان سینتـزازحرفه ای . تعامـل میـان آنهـا هـم هسـتبلکـه کیفیـت ؛ بازیکنـانـش نیسـت

در همـان سـال داالس کابویـز جـام را بـرد درصورتیکـه هیچکـدام . به این معنـا نبـود که بهتـریـن دفـاعِ لیـگ را داشتنـد" های جـام بودنـد، امـا اصـال

.دفاعـی اش بازیکـن حرفـه ای جـام نبـودنـد بازیکـن هـای از  

 

ســازگـاری میـان اجـزاء و تعـامـالت  متقـابـل  تقـویـت کننـدۀ میـان آنهـا، شـدت و نیــروئــی ایجـاد میکنـد که ازجمـع نیـروهـایـی که توسـط اجـزاء 

.بصـورت منفـرد ایجـاد میشـود بسیـار عظیـم تـر اسـت  

 

ـرادی ــــروهـایسـت که اجـزاء بصـورت انفـنتیجـه ای پـدیـد میـآورد که به مراتـب کمتـراز حاصـِل جمـعِ نیِ  ناسـازگـاری بیـن اجـزاءازسـوی دیگـر، 

میتوانستنـد تـوِلیـد کننـد. به همیـن شیـوه سـازمان، بستـه به ماهیـت تعـامالت میـان اعضـایـش، میتـوانـد یک سیـستـم ارزش افزاینـده یا ارزش کاهنـده 

 باشـد. 

 

در جـای دیگـر نشـان داده ام که موفقیـت سـازمان محصـول تعامـل میـان پنـچ فـرآینـد اصلـی شامل ظـرفیـت پـذیـرش، تصمیـم گیـری، یـادگیـری و 

 کنتـرل، عضـویـت و مـدیـریـت تعـارض اسـت. ایـن فـرآینـدهـا مسئـول تـولیـد وتـوزیـع ثــروت، قــدرت، دانـش، زیبـایــی و ارزشـهــا هستنــد.

 

بُـرد و بـاخـت هـردفعـه ممکنسـت ناشـی از چیـز . برای درک موفقیـت جنـرال الکتریک، فقـط نمیتـوان به درآمـد و سهـم بـازار آن نگـاه کـرد" مثـال

توضیــح ( تصمیم گیری، یادگیـری و سیستم هـای انـدازه گیـری" مخصوصـا)الکتریک  فهمیـدن فـرآینـدهـای سازمانـی چون جنـرال. دیگـری باشـد

. بهتـری برای موفقیـت مـداوم آن ارائـه میکنــد  

 

ـری ـوجـود، اندازه گیبا این . ار آنهـا را میتـوان اندازه گیـری کردـدازه گرفـت؛ فقـط آثــان" را نمیتـوان مسقیمـا( پـدیـداری)پـدیـدۀ پیـدایشـی  گفتیـم که

، اگر تعـداد تلفـن زدن هـا مقیـاس اندازه گیـری عشـق باشـد، شخص میتوانـد "مثـال. آثـار یا تجلّیـات یک پـدیـده بسیـارمسئـله سـاز ازآب درآمـده اسـت

.دآدمهـا میتـواننـد بـدون اینکـه یکدیگررا دوسـت داشتـه باشنـد به هـم تلفـن بزننـ. تظاهـرکنــد  

 

ر دهه هـای اخیـر ازآنجـاکـه بیشتـِرویژگی هـای رفتـار سیستم هـای زنـده از زمـرۀ پـدیـده هـای نوع دّوم هستنـد، بیشتـرین گرفتـاری علـوم رفتـاری د

بازار کتابهای ." نیسـت" عـاچگونـه شخص میتواند وانمود کنـد کسی است که واق"پرسِش پولسـاِز دوراِن ما اینستـکه . با هنـرتظاهـرکردن بـوده اسـت

ـوز نشـان دهیـد درحالیکـه ـود را درجاهـایـی دلسـچگونـه خ"ه اینکـه ــه دارنـد را در نظـر بگیـریـد؛ ازجملـرای بسیـاری چیـزهـا توصیـراهنمـا که ب

خص فقـط با پوشیدِن یک کراواِت قرمز میتوانست که ش، یا زمانی را "برایتان مهم نبوده است وشما فقـط تظاهـر به دلسـوزی میکنیـد" موضوع اصال

.به قدرتمنـد بودن تظاهـر کنـد را بیــاد بیـاوریـد  

 

اندازه گیری موفقیـت  سـازمـان هـم کـار  سـاده ای نبـوده اسـت. مثـِل تأثیـِرموفقیـت، ُرشـد هـم بعنـواِن یک مقیـاِس بسیـار مهـِم عملکـرِد سازمان تلقّـی 

شـده اسـت. اگـر سازمانی مـوفـق باشـد، به احتمـاِل بسیـارزیـاد ُرشـد هـم میکنـد؛ لیکـن، اگـر سـازمانـی ُرشــد کنـد، ایـن لزومـا" به معنـای مـوفـــق 

بـودن آن نیسـت. سازمان میتوانـد با "خـدعـه" یا "خـریـِد باری بهرجهـِت شرکتهای دیگر" به آسـانـی ُرشـد کنـد. امـا متأسفانـه با سرهـم کردن دو 

شیـوه ایسـت که بسیـاری ازسازمانها ُرشــد کرده اند و ُجزسرنگونـی چیـزی برایشـان به ارمغان " بـوقـلمـون نمیتـوان یک ُعقـاب سـاخـت و این دقیقـا

. نمی آورد  

 

درمورِد اندازه گیری موفقیت " مثال. ا تأثیـر را انـدازه گـرفـتبرای اجتنـاب از اشتبـاه دراندازه گیـری یک پـدیـدۀ پیـدایشـی، بایـد بیـش از یک نمـود ی

 یک شرکت، برای اندازه گیرِی موفقیـت گذشتـه، ارزش افـزودۀ اقتصـادی نسبـت به ُرشـد  سـاده، مقیـاِس بسیـار قابِل اعتمادتری بحسـاب میآیـد:

 

اقتصـادیارزش افـزودۀ = سرمایـه ( * نرخ بازده -هزینـۀ سرمایـه )  

 

. میبـاشــد" ارزِش تولید شدِۀ مازاد برهزینـۀ سرمایـه"و " ُرشــد"محصوِل  یعنی. استواراست موفقیـت بر دو نموِد با اهمیتِ ارزش افـزودۀ اقتصـادی 

      .را نشـان میدهنـد هکاهنـد -ُرشــد  ارزشیک  منفـیو ارزش افـزودِۀ اقتصـادِی  هافـزایند -ُرشــد  ارزش یک مثبتارزش افـزودِۀ اقتصـادِی 

     

عیّـن ارزیابـی سـرانجام، تجّلــی یا نمـود یک پـدیـده در جامعیـت آن را فقـط میتـوان از طریـق تصـور آینــدۀ ضمنـی درون رفتـار فعلـی یک سیستم م

.برای ترسیـم این آینـده بایـد از پـویــایـی اجتماعـی سردربیـاوریــم. کرد  

 

 چـکـیــــده 

  .درک کنیـمیک فـرآینـد شـدن شـرح دهیـم، میتـوانیـم تـالش کنیـم آنـرا برحسـب بـودن آن را  بجـای اینکـه سعـی کنیـم یک ویژگـی

تیـِم بَرنـده را میسازد،آنچـه که یک . در همان لیگ به یک تیـِم متوسـط ببـازدبهتـریـن تیـِم لیگ نیسـت و ممکنسـت " تیـِم پُـرِستـاره لـزومـا یک   

. هـم هسـت بلکـه کیفیـت  تعـامـل  میـان آنهـاآن نیسـت  فقـط کیفیـت  بازیکنـان      

ـزاءــروهـائـی که اجـنی حاصـل  جمـع  جنبـش یا نیـروئـی را ایجـاد میکنـد که از  تعـامـالت متقابـل تقویت کننـدۀ آنهـاو  سـازگاری بیـن اجـزاء  

.اسـتبسیـار بیشـتـر تـولیـد میکردنـد  انفـرادی بصورت      

حیـات، عشـق، خوشبختـی و موفقیـت هیچکـدام مفاهیمــی نیستنـد که یکبــار. فـرآینـدهـای مـداومنــدنتیجـه هـای طبیعـی پـدیـده هـای پیـدایشـی   

    .فـرآینــدهـای موجـد آنهـا متوقـف شـود، این پـدیـده هـا هـم نـاپـدیـد میشـونـداگر . بایـد پیـوستـه بازتـول یــد کردبـوجـود بیاینـد؛ آنهـا را      


