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 مقدمه

هایی بناا باه ماهیتشاان مساتلزم شا  مشایآنها  های سیاسی با مسائلی مواجه هستند كه حلنظام
هستند كه تعداد زیادی از عناصر متنوع و در عین حال متعامل كه رفتارشان ظاهرًا غیر قابل كنتارل و 

تعداد زیاد عناصر، تعامل میان آنها، رفتار غیار  رند.یدر آن درگ د،نضًا شاصیت ناگهان ظهوری داربع
باه « های پیچیدهنظام»عنوان  یهستند كه به طور كلهایی مختصات نظام قابل كنترل و شگفت آور،

ممکان  د؛ تغییارات كوچا نكنین نمییرا تب ییهارفتار چنین نظام ،گیرند. معادالت شطیشود می
ن طور تغییرات بزرگ ممکن است در كماال تعجا  ید و همناست پیامدهای بزرگی دربرداشته باش

هاای یماتاوان باا جهاازات پارادرا نمی ییهاارفتار چنین نظاماما موج  پیامدهای كوچکی شوند، 
 یکای از ،یم پیچیدگی كه شود را در علم پیچیادگی متجلای سااشته اساتامتداول تبیین كرد. پاراد

 یهاابینی و تأثیرگذاری بر رفتارهای نظاامای است كه در پی فهم، پیشهای دانشی میان رشتهشزانه
های هاا و نظام و نسا ر گسساتیاپیچیده است. این علم جدید در پای حال مساائلی اسات   نظ

هاای احتماال بینیشطی، الگوهای كالن جمعی بجای رویدادهای شرد علی، ره آوردها و پیشغیر
 نبودند.آنها  ری، تغییر بجای ایستایی( كه علوم قبلی قادر به تبیینبجای جب

ها و فنون شاصی تالش كرده است پژوهش پیچیدگی را میسر سازد. علم پیچیدگی به مدد شیوه
هاای مجاازی و هماین طاور نحاوه یهاتعداد زیادی از عناصار نظاام سازی  از این رو با شل  شبیه

های حاصال پیچیده نائل شود. پیشرفت یهاای از فهم نظامبه درجه تالش كرده استآنها  تعامالت
های پیچیده را تسریع كرده اسات. باا ایان های نظامجدید، پژوهش یهای محاسباتدر فناوریشده 

است، كه بعضًا به رویکارد یاا « انطباقی پیچیده یهانظام»یم پیچیدگی اپاراد یاوصاف ابژه مطالعات
 یهاادر قااموس نظاام تفکر سیساتمی پیدا كرده است. تپیچیده شهر یانطباق یهاشیوه تفکر نظام

اشاعار هاا( ها  نظامترین شکل شود به نوعی تفکر و تحلیل در باب پدیادهانطباقی پیچیده در ساده
 ها، الگوها و رواب  بین عناصر است تا رابطه علت و معلولی.دارد كه تمركز آن بر فهم پیچیدگی

ای ساانتانه حا  شاده در دهه هشتاد در موسسه باین رشاته« ای انطباقی پیچیدههنظام» ریتعب
رسد شاستگاهی تاریخی دارد. در قرن نوزدهم مکت  اقتصادی اتاریش نشاان است ولی به نظر می

كناد و رارورتًا داد كه چگونه نظم حاكم بر بازار به صورت ناگهان ظهاور و شودانگیختاه باروز می
هاای اقتصااد، های پیچیاده باه حوزهست. در قارن بیساتم مطالعاه پدیادهامری طرح ریزی شده نی

شناسی، بیولوژی، سایبرنتی ، انسان شناسی و علوم طبیعی تسری داده شاد. در یکای دو دهاه روان
های مدیریت و سازمان، بهداشات، تعلایم و تربیات و علاوم اشیر از مفاهیم این نوع تفکر در حوزه
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 (1،9119است.  بنکسبرداری شده اجتماعی بهره
ها از هاای دیگار پژوهشاگران و طراحاان باه پدیادهیمااند كاه در پارادحامیان این تفکر مدعی

ها اند. در چنین تفکری از پدیدهنگریستهمنظری شطی و بر اساس قاعده مشهور علت و معلولی می
دهناده كال کلو فهم عناصر شا ،مستلزم تجزیه كل ،داشت كه فهم كل تصوری ماشین گونه وجود

كلیات نظاام نیاز بهتار كاار  ،نظام بهتر كار كناد اعتقاد بر آن بود كه اگر هر عنصر ،بود. در این نگاه
ها شاصیتی ماشین گونه ندارند، بنابراین رفتاار شواهد كرد. اّما گذشت زمان نشان داد كه همه پدیده

هد ماند و از این رو ساب  جدیادی غیر قابل تبیین باقی شوا ،ها بر سیاق این تفکربسیاری از پدیده
هایی باید طراحی كرد  رفتار انسان، سازمان، اكوسیستم، جو ... را در نظار ل چنین پدیدهیبرای تحل
 بگیرید(.

ای بسیار ریز بر اسااس مجموعاه م، پژوهشگران دریافتند كه ذرات هستهودر حوزه فیزی  كوانت
كنند. بار ایان اسااس پژوهشاگران از ی( عمل میقواعد متفاوتی  نه به صورت رابطه علت و معلول

های فوق كردند و در گذر زمان ناوعی نظریاه بناام نظریاه های مختلف شروع به واكاوی پدیدهرشته
هاای انطبااقی پیچیاده( را  نظام ییاهتواند رفتار چنین نظامكرد میپیچیدگی ظهور كرد كه ادعا می

. باه اعتقااد كندی را تبیین مییهاچنین نظامت و الگوهای ، تعامالتبیین كند. نظریه پیچیدگی رواب 
دهناد. اند و به طور پیوسته شود را با محی  انطباق میپیچیده  ییهاهای فوق، نظاماین نظریه، نظام

انطباقی پیچیده متداول شد. باه اعتقااد جاان  یهادر گذر زمان این نوع تفکر به عنوان رویکرد نظام
ای پویا از عامالن هستند كه به صاورت ماوازی و پیوساته باه فوق شبکه یها( نظام0222  2هولند

دهند و این امر به نوبه شود رفتار و شبکه نظام را دهند واكنش نشان میها انجام میآنچه دیگر عامل
نتیجاه تعاداد  ،پراكنده و نامتمركز است و رفتار نظام ،ها كنترلدهد. در این نظامتحت تأثیر قرار می

های متخذه مستمر به وسایله عاامالن انفارادی اسات. بار اسااس مطالعاه شابکه یادی از تصمیمز
صبغه ناگهان ظهوری دارد نه این كاه از قبال طراحای  ،های انطباقی پویاعصبی، نظم حاكم بر نظام

 بینی است.شود تاریخچه نظام  را از نظر دور داشت و آینده غالبًا غیر قابل پیشنمی ؛شده باشد
گاذاران كه ش  مشایرا هایی فرضهای انطباقی پیچیده برشی از پیشه طور كلی اندیشه نظامب

كشاد. ایان اند به چالش میها مسلم فرض كردهطراحان و پژوهشگران هنگام تغییر پدیده عمومی،
                                              
1. Banks 

2. Holland 
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 ها عبارتند از:فرضپیش
 ای دارد.* هر اثر مشاهده شده ی  علت قابل مشاهده

 فهمید.آنها  توان از طری  تجزیه و تحلیل به قطعات و تحلیلیمیار مرك  را های بس* حتی پدیده
بینی رویادادهای آتای كما  شواهاد * اگر رویدادهای گذشته را به حد كافی تحلیل كنیم، به پیش

 (0221 هولند،. كرد
های پیچیاده چنادان كارسااز ها در باب پدیادهفرضبه اعتقاد حامیان تفکر پیچیدگی این پیش

 ،.با ایان اوصاافباشاندیمها همسااز نزیرا با واكاوی چگونگی رفتار و تعامل ایان پدیاده ؛یستندن
دف اساتفاده اعلم پیچیادگی، نظریاه پیچیادگیی غالباا متار ،های انطباقی پیچیدهعباراتی نظیر نظام

هااای انطباااقی پیچیااده را یکاای از تفکاار نظام ،پااردازانشااوند. در عااین حااال برشاای از نظریااهمی
هاای نظریاه پیچیادگی را زیرمجموعاه تفکار نظام ،های نظریه پیچیدگی و برشی دیگریرمجموعهز

هاای انطبااقی پیچیاده را متارادف واژه پیچیادگی و نظاام ،ناد. برشای دیگارنداانطباقی پیچیده می
باقی های انطنظام ،به نظر نویسنده این مقاله دو چندان بارز نیست. های آنزیرا تفاوت ؛اندبردهبکار

 های پیچیده است.علم نظام ،زیرا علم پیچیدگی ؛ابژه علم پیچیدگی است ،پیچیده
گذاری عماومی مشیحوزه ش  ،های اشیرهای مورد توجه علم پیچیدگی در سالیکی از حوزه

راحای، بوده است. این علم تالش كرده است به ش  مشی گاذاران عماومی و مادیران دولتای در ط
های عمومی كم  كند. در ایان مقالاه نویسانده تاالش دارد باا مشیابی ش تدوین، اجرا و ارزشی
های پیچیده و اشااره مختصار باه های پیچیده، نظریه پیچیدگی و شواص نظاممعرفی اجمالی نظام

های عمومی باه عناوان ناوعی مشیبرای ش را شناسی علم پیچیدگی، رهنمودهای رمنی آن روش
ناوعی نظاام  پیچیاده انطبااقی « های عماومیش  مشای» ،ین مقالهنظام  پیچیده تحلیل كند. در ا

هاای فاوق را بارای   آن نویسنده تاالش دارد، رهنمودهاای تفکار نظامیطر تصور شده است كه از
یم امل اولیاه بار رارورت شاکل گیاری پاارادأهای عمومی احصاء و تحلیل كند. اكنون تمشیش 

 آید.پیچیدگی به نظر مفید می
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 یم پیچیدگیایری پارادضرورت شکل گ

عامال محاوری تحاول  2ظهور و بروز نابهنجاری علمی 1نهیمی توماس كوادر دستگاه تحلیل پاراد
 3كنند كه در دستگاه علم نرمالهایی ظهور مییمی ذكر شده است. به عبارت دیگر وقتی پدیدهاپاراد

گیاری شود شاستگاه شاکلیشود. گفته ممیقابل تبیین نیستند، علم نرمال دچار نابهنجاری علمی 
های علمی مادرن فعلای مبتنای بار های متعددی است كه تحلیلمشاهده پدیده ،یم پیچیدگیاپاراد
بینای كنناد. ایان را به حد كفایت توصیف یاا پایشآنها  تواننداند و نمیهای جاری نتوانستهیماپاراد

تعادد متعامال و رفتااری غیرشطای و ند كه بنا به داشتن عناصار مهست ایهای پیچیدهها نظامپدیده
كناد، یاا حاصال ها را مطالعاه میاند. علمی كه این پدیدهبه این نام نامگذاری شده یناگهان ظهور

 (0310فرد، یی دانا.اندها است را علم پیچیدگی نام نهادهمطالعه این نظام
هاای باین نظام تفااوت ، توجاه باههایی استبرای فهم این كه علم پیچیدگی در باب چه پدیده

هاای مركا  های سنتی در پی فهم، تبیین و كنترل نظامیمامفید شواهد بود. پاراد 5و پیچیده 4مرك 
اند. برای مثاال های عظیمی مواجه شدههای پیچیده با محدودیتولی در فهم و تبیین نظام ،اندبوده

 طعه است كه تعامالت میاننظام مرك ، مرك  از هزاران ق ی  نظام  مرك  است. این ،ی  اتومبیل
كنناد. از ایان رو از قواعد عّلی ا معلولی دقی ، ساده، شناشته شده و غیر قابل تغییر تبعیات میآنها 
ی  نظام  مرك   ی  اتومبیل( را تحلیل و فهم كرد. اّما  ،های مهندسی عادیتوان به مدد تحلیلمی

تجلی ی  نظام پیچیاده  ،حال حركت هستند هایی كه در ی  بزرگراه درمجموعه اتومبیل ،در مقابل
گیرد كه صابغه ها و...( حاالت مختلفی بخود میاست. این نظام بنا به تعامالت عناصرش  اتومبیل

 توان با معادالت شطی رفتار آن را فهمید.تکراری ثابت ندارد، از این رو نمی
ات و حتی احساسات با هام ها، انتظارات، عادرانندگان بر اساس عوامل مختلفی نظیر برداشت

دقیا  بطاور تاوان ناد. از ایان رو نمییمانرانندگی شود را جرح و تعدیل مایكنند و رفتار تعامل می
ای تحت كنترل نیست و ی  مقصد واحد وجاود بینی كرد. هیچ رانندهجریان ترافی  را با یقین پیش

عث از عواملی است كه دساتگاه منب ،ندارد كه همگان به سمت آن در حركت باشند، حاالت ترافی 
                                              
1. Thomas Kuhn 
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4. Complicated Systems 

5. Complex Systems 
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د. بارای فهام نظاام  یامانند و رفتار كلیت نظام  را تبیین را رصد كآنها  تواندمنطقی علمی فعلی نمی
هاای های سارعت، نصا  نظامهای بهتر، تنظیم محادودهای نظیر ترافی  و ساشت بزرگراهپیچیده

گونی انواع راننده و اجمعی رفتار و گون راداری شودكار، داشتن ابزاری كه بتواند الگوهای غیرشطی و
قواعد تحمیلی بر رانندگی را همساز و در نتیجه تبیین كند، مفید است. ابزارها و فنون علم پیچیدگی 

   ؛پیچیده كارساز باشد یهاتواند در فهم چنین حاالتی از نظاممی
ای از تعاامالت بکههای پیچیده در شازیرا علم پیچیدگی معتقد به این نگاه است  كه نظام -

 غیرشطی در حال تحولی مستمرند؛
ها به سمت و سوی درک پیکاره بنادی  الگاو( روابا  بر دوری از پیش بینی و كنترل این نظام -

 كند؛كند تأكید میمیان عناصر نظام و فهم آنچه الگوهای نظم و رفتار میان آنها را شل  می
داند كه باه ، بازشورد و وجود قواعد شود سامانی می1ها را پیوندگیهای این گونه نظامویژگی  -

 (0221 هولند،. كندآنها نوعی ظرفیت بروز و ظهور الگوهای جدیدی از نظم عرره می
كاه اطالعاات را در میاان اسات ها( ای از عناصر  عاملشبکه ،ی  نظام پیچیده ،بر این اساس

دهاد. ستر همه دیگار عناصار را تغییار میب ،كنند كه تغییر در بستر ی  عاملشود طوری مبادله می
را باه دیگار آنهاا  نتیجه تعامل عناصری است كه فق  در پاسخ به اطالعات محدودی كه ،پیچیدگی

حااكم  ،دهند. الگوی منظمای كاه در یا  لحظاه بار نظاامكنند واكنش نشان میعناصر منتقل می
های بازشورد زیرا حضور حلقه ؛كردبینی توان از مطالعه عناصر به صورت تکی پیششود را نمیمی

یم پیچیدگی به قصد مطالعاه اسازد. بنابراین پاراداین كار را منتفی می ،یمثبت و منفی رفت و برگشت
 هایی ظهور كرد.چنین سیستم

 های پیچیدهواکاوی سیستم

ناوع  ،بی تردید نوع پارادایم فردی، گروهی و هماین طاور پاارادایم حااكم بار یا  جامعاه علمای
هاا رسد تحاول در پارادایمدهد. به نظر میهای درون آن را شکل میندیشیدن در باب عالم و پدیدها

ای بایست به شایوههای جدید شده است به طوری كه در عصر حارر میمنجر به اندیشیدن به شیوه
غییار های بنیاادی و اساسای عاالم تشناسانه جنباهزیرا ماهیت هستی ؛نو به دنیای پیرامون نگریست

                                              
1. Connectivity 
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های سااده ای مرك  از ماشینتغییر نوع نگریستن به عالم به عنوان پدیده ،كرده است. بر این اساس
شناساانه اماروزی اسات. تصاور ره آورد تحوالت هساتی ،پیچیده یهابه تصور عالم به عنوان نظام

نظاام  ،عصاارهای گذشته بود. در آن اعالم به عنوان ماشینی ساده، تصوری متناس  با اعصار و دهه
ای مركا  از گیری ملی به عنوان مجموعهاقتصادی، نظام سیاسی، جامعه و همین طور نظام تصمیم

ها و معادالت ساده قابل تبیین باود. بخاش اعظام روش با مدلآنها  شد كه رفتارعناصری تصور می
 (0310فرد ، یی دانا. بوده است ییهامحصول مطالعه چنین نظام ،تولیدی پارادایم اثبات گرایی

آنهاا  بایساتایم كه میپیچیده یهادر پرتو تحوالت در فلسفه علم، اكنون وارث جهانی از نظام
ای های سادهتجلی ماشین ،اكولوژی  یهانظام و یجّو  یهارا به نحو اثربخشی مدیریت كرد. نظام

اجتمااعی  یهاامه نظاامرا مدیریت كرد. هآنها  ،های ماشینها و مدلنیستند كه بتوان به مدد نظریه
 یهاانظاام ،های جدید كه كانون تمركاز مطالعااتی آناند. یکی از پارادایمتجلی نوعی نظام پیچیده

پیچیده است، پارادایم علم پیچیدگی است. هدف غایی اندیشمندان در این نحله مطالعااتی، فهام، 
لوم طبیعی از این پارادایم برای پیچیده است. در ع یهابینی رفتار نظامتوصیف، تبیین، كنترل و پیش

عی، سیستم زنجیره غذایی یطبیعی نظیر سیستم جوی، سیستم منابع طب یهامطالعه و مدیریت نظام
اجتمااعی نظیار  یهاابارای مطالعاه و مادیریت نظاامز یندر علوم اجتماعی  .شود... استفاده می و

 شود.فاده می... است سازمان، سیستم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و
پیچیاده عناصار متعاددی دارناد و بار ایان اسااس درجاه بااالیی از  یهانظام ،در این پارادایم

بااز  ،از حیاث ترمودینامیا پیچیاده های نظامن عناصرشان وجود دارد. همین طور یب ،پیوندیهمب
آنهاا  بارونتاوان باین درون و بسیار دشوار اسات، از ایان رو نمیآنها  یعنی تعیین محدوده ،هستند

ای و تاو در تاو پیادا شاصایتی آشایانه مرزی بارز ترسیم كرد، در نتیجه درون یا  سیساتم فراگیار،
ترسیم مرزی سیستمی تا حد زیادی اشتیاری است. آنچه میان مرزها مبادلاه  ،كند. بر این اساسمی
ت باه درون انرژی است. جریاان انارژی بسایار باا كیفیا ،تر از همهشود اطالعات، مواد و مهممی

چنین  ،دهد پیچیدگی شود را حفظ كنند. در قاموس ترمودینامی اجازه میآنها  پیچیده به یهانظام
شاروع باه زوال  ،گرفتاه شاودآنهاا  دارند. اگر چنین انرژی ازشود را از تعادل دور نگه می ییهانظام
 آیند.ساده درمی یهاشود و به شکل نظاممحو میآنها  د، پیچیدگینكنمی

، نظام پیچیده است كه رواب  پیونادی باین عناصارش بسایار غلایظ و یبه طور كلی وقتی نظام
مبهم است، شاهد جریانات عظیمی از انرژی درون آن هستیم و رفتااری بسایار غیار شطای دارد و 

تاوان باه شارح ذیال را میهاای شواص پنجگانه چناین نظام .دارای شاصیت ناگهان ظهوری است
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 (0221 ،لند هو برجسته كرد:
 درجه باالیی از بهم پیوندی عناصر نظام .0
 ای نظامناپذیری مرزی و محدودهتعّین .9
 برشورداری از كیفیت باالی انرژی در نظام .3
 شطی نظامرفتار غیر .4
 ناگهان ظهوری شواص جدید در نظام. .0

 پیچیده وجود دارد. در بخش بعدی تأملی تفصیلی یهاهایی از نظامشناساییدر عین حال گونه
 انداشت. ها شواهیمن نوع نظامیا یهابر گونه

 پیچیده یهاشناسی نظامگونه

جساتجو كارد،  0211پیچیده را باید در حوزه ریاریات و در اواشر دهه  یهاشاستگاه مطالعه نظام
های عصبی و زندگی مصنوعی  شبیه ساازی شاده( را ای شاص شبکههای رایانهكه نحوه رفتار مدل

مفااهیم منادرد در  ،های علمایهای مطالعاتی و رشاتهسایر حوزه ،در گذر زمانكرد. توصیف می
ساازی تعاامالت اقتباس كردند تا در پرتو مدلاز علوم طبیعی پیچیده را  یهادستگاه مطالعاتی نظام

الگوهای رفتاری منظم را از رفتاار  ،های متشکل از عناصر متعاملچندگانه در شبکه یرفت و برگشت
 پیچیده در حوزه مطالعاتی شود احصاء كنند. یهانظام

تصاور كارد كاه  یات طیف یا دامنهتوان به صورها مینیز مانند سایر شواص پدیدهرا پیچیدگی 
پیچیاده را  یهااهای متفاوتی برشوردارند. بنابراین مطالعه نظاممتناظر آن نیز از پیچیدگی یهانظام
 ،هاا باه پیچیادگیاز ایان رو تناوع در نگاه .بندی كردبر حس  كانون تمركز مطالعه تقسیمتوان می

هاای مطالعااتی حوزه های مفید از علم پیچیادگی بارایها و بینشمنجر به سردرگمی احصاء درس
نظاام  هاا و باازیگران درمشی گذاری عمومی شده است. برای مثاال رفتاار انساانجدید نظیر ش 

ها یاا رفتاار حیواناات در ت ریاراتی در رایاناهمشی عمومی بسیار متفااوت از معاادالپیچیده ش 
اكوسیستم محیطی است. بر این اساس اجماعی بر سر تعریف پیچیادگی وجاود نادارد، از ایان رو 

تمركاز مطالعااتی علام پیچیادگی تعاریف ارائه شده از آن بسایار متناوع اسات. بار اسااس كاانون 
 (:9101 ،یگر؛0221 ، هولند رائه دادپیچیده اهای توان از انواع نظامشناسی ذیل را میگونه

: مختصه اصلی این نظام آن است كه اطالعاات در اشتیاار عناصار پیچیده سادههای   نظام0
هاای شایمی هاای بیوسیساتمی در آزمایشاگاهكناد. واكنشمتشکله نظام در گذر زماان تغییار نمی

 تحلیلی این نوع نظام است.
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، عناصر به موازات آموشتن و انطباق شود در ها ع نظام: در این نوانطباقی پیچیدههای نظاما 9
هاای كناد. نظامواكنش به دیگر عناصر یا محی  شود پردازش اطالعاتشان در گذر زماان تغییار می

انطباقی پیچیده به فرآیندهایی نیاز دارند كاه هام تناوع را جهات تعامال تولیاد كنناد و هام هارس 
 هستند.ها ژیکی تجلی این نظامبیولوهای سیستمی را میسر سازند. نظام

برشاساته از رشاته روانشناسای اسات و  ،: این نگاه به پیچیدگیشناختی پیچیدههای   نظام0
دهد. بر اساس این نگاه، نظاام پیچیاده ناوعی تعریف سازمانی مفیدی از ی  نظام پیچیده ارائه می

 .دد غیر تکراری نظام( اساتسیستم بسیار منعطف است كه دارای شزانه رفتاری  حاالت بسیار متع
زیارا تولیاد اطالعاات جدیاد  ؛با هر یقینی  اطمینانی( دشاوار اسات یپیش بینی رفتار چنین نظام

شاود كاه منجار باه حااالت ناگهاان ظهاور كارهایی میعناصر نظام باعث شکل گیری سازو توس 
رامن تکامال شاود، ایی هرفتار چنین نظام ،در نتیجه .شودغیرمنتظره و جالبی از پدیده  نظام( می

 بخشد.محی  پیرامون را نیز تعامل می
های كنات در سلساله مراتا  سیساتمهاایی : جلوه چنین نظاماجتماعی پیچیدههای نظاما 4

فیزیکای، شایمیایی و یاا هاای ها هساتند كاه صارفا اساتعاره یاا تمثیلای از نظامنگ، سازمانیبولد
 بیولوژی  هستند.

ها تعامل میان عناصر  عاملها كانون مطالعه در این نوع نظام :  فرآیندهای حساس پیچیده5
 كند.یا افراد( در سطح محلی است كه آینده غیر قابل پیش بینی پدیده از بطن آن ناگهان ظهور می

های برای مطالعه ابژه مترادفبطور در ادبیات علوم اجتماعی و مدیریتی بعضًا نوع دوم و چهارم 
را به صورتی تفصایلی واكااوی  هااكنون مختصات این نظام شوند.تفاده میاجتماعی و مدیریتی اس

 كنیم.می

 انطباقی پیچیدههای مختصات نظام

انطباقی پیچیده وجود دارد كه در آثار مختلف دچار های های نظامای در باب ویژگیادبیات گسترده
باه شارح ذیال آنها  برشی ازتوان به ( ولی می0221 ،اند هولندقبض و بس  مفهومی و عملی شده

 اشاره كرد:
عناصر متعددی هستند كه حیات انفارادی آنهاا در پرتاو تعامال  پیچیده متشکل ازهای ا نظام0

میان آنهاست. تعامالت بر اساس اطالعات دریافتی عناصر از عناصر مجاور كوتاه مدت اسات. در 
ات در سراسر سیستم برقرار شواهاد ای بدان معناست كه ارتباطشبکه پیوندهای بودن غنیعین حال 

 بود ولی لحظه به لحظه اصالح شواهد شد. 
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های بازشوردی رفت و برگشات باین عناصار و كلیات سیساتم ، حلقهایا در تعامالت شبکه9
 امری حیاتی برای شکل دهی حاالت ناگهان ظهور سیستم است. اثرات كنش یا  عنصار یاا یا 

شود و این بازشورد به نوبه شود نحاوه رفتاار عامال داده می شوردعامل به عامل یا عنصر دیگری باز
دهاد. باازشورد منفای  عامال ثباات در دریافت كننده بازشورد را  در آینده( تحات تااثیر قارار می

شاود كاه سیستم( و بازشورد مثبت  موجد بی ثبانی( باعث شکل گیری نوعی رفتاار غیرشطای می
تم پیچیاده از یا  سیساتم مركا  را باه نماایش نوعی مختصه منحصر بفرد بارزیت بخاش سیسا

تاوان نمیای  غیر شطی بودن رفتار( باا معاادالت شطای به علت وجود چنین شصیصه گذارد.می
تواند بعضا اثرات زیرا تغییرات كوچ  در این سیستم می ؛هایی را پیش بینی كردرفتار چنین سیستم

ای دارد كه در نظریه نظام ت اشاره به اثر پروانهبسیار عظیمی در سراسر سیستم داشته باشد. این حال
در تونس منجر به فروپاشی رژیام  برای مثال تنبه ی  دستفروششود. در بی نظمی نیز از آن یاد می

 شود.بن علی در آن كشور می
تو( دارند. یعنی چندین الیه سیساتمی ممکان  در ای  توهای پیچیده شاصیت آشیانها سیستم3

گذاری عماومی در ایاران را مشیل داده باشند. برای مثال نظام ش یچیده را شکاست ی  سیستم پ
 توان در شکل ذیل دید.ای میآشیانه به صورت
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های های نااظر سیساتما تعیین مرزهای ی  سیستم پیچیده دشوار است. نیازها و پیش داوری4
ها ی در این گونه سیساتمیزی مبین چنین مرزهاكند نه اینکه شاصیت بارپیچیده، مرزها را تعیین می

های فرهنگی، اقتصادی، سیاسای، در عرصه هاقلمرو ش  مشیتوان مرزهای د. برای مثال نمینباش
بشرسااز و باه صاورت ماوقتی  قواعادباه اتکاا با ها ولی دولت ،تعیین كردبه دقت اجتماعی و... را 

 كنند.مرزهایی را ترسیم می
تااریخ نقاش  ،كنند. به عبارت دیگارده در بستر تاریخی شود معنا پیدا میهای پیچیا سیستم0

ها بار این سیستم یهكند. گذشتهایی ایفا میمهمی در حاالت و رفتارهای فعلی و آتی چنین سیستم
 رفتار حالشان تأثیرگذار است. 

تم در ایاران بادون در نظار گارفتن سیسا مبتنا  بار شاواهد  طراحی سیستم ش  مشی گذاری  
ها در این كشور باب باوده  كه قرن (نظر سنجی  مبتن  بر مشی گذاری مبنی بر شعور متعارف ش 

 موف  نخواهد بود.(كه نه قطعا  است( چندان 
 بارای فهام یا  سیساتممتفاوت از جمع عناصر یا عوامل اسات.  ،ا نفس یا شصلت سیستم1

نتیجه آن كه قطعات یاا  شواهد بود. امری ناپسند و مخرب فهم ،روش سنتی تجزیه سیستم ،پیچیده
داند چه چیزی در سیساتم باه عناوان توانند حاوی كلیت باشند و هر عاملی نمیعناصر سیستم نمی

شاود و هماه كال می یتجلا ،ی  كل در حال رخ دادن است. اگر چناین اماری میسار باشاد جازء
های ه در برشای از سیساتمتوان در آن عنصر یا عامل نظاره كارد  حاالتی كاپیچیدگی سیستم را می

شورد(. بنابراین كسی یا ناظری شالی به چشم میظریه نظم در بی نظمی در هندسه برمورد مطالعه ن
تواند بیرون از سیستم به تماشای سیستم بپاردازد و امیادوار باشاد آن سیساتم را بفهماد و آن را نمی

 مهندسی كند.
دهی یا عناصر در سطح محلی و بدون جهتها های پیچیده برآیند تعامل عاملا رفتار سیستم7

« ناگهان ظهاوری»بیرونی یا حضور ی  مركز كنترل داشلی  درونی( است. این شاصیت را ویژگی 
دانند و عامل موجه انعطاف پذیری سیستم برای انطباق و شود سامانی شاود در واكانش سیستم می

 های بیرونی است.به چالش

 های پیچیدهر سیستممختصه ناگهان ظهوری حاالت د

كناد. باه کی با آنها برقرار مییها نوعی رابطه ت  هرمنوتزمین شناس در مطالعه شود از انواع سنگ
های ه وی از افکااار و برداشااتساانگ مااورد مطالعااه زمااین شااناس در آزمایشااگا ،عبااارت دیگاار

گااه نیسا شندا همین طورشناس و زمین لاذا  ،تزمین شناسی تولیادی باه وسایله زماین شاناس آ
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گفتاه  ،از ایان رو .های زمین شاناس تغییار دهادتواند لحظه به لحظه رفتار شود را در آزمایشنمی
ولای رابطاه اباژه و ساوژه در  ،شود رابطه ابژه و سوژه از شاصیت ت  هرمونیکی برشوردار استمی

یعنای هار دو بار هام اثار  ،  مضااعف برشاوردار اساتیامطالعات انساانی از شاصایت هرمنوت
گذارند و ابژه در هر لحظه ممکن است رفتار شاصی از شودشاان دهاد، یعنای رفتاارش شطای می

رفتاار شطای اسات. از ایان رو در مطالعاه پدیاده دوم باه عناوان  ،نیست ولای در حالات نخسات
شاورد كاه مدیاد آن اسات كاه احصااء های پیچیده، حاالت ناگهان ظهوری باه چشام میسیستم

ایاده  ،سات. از ایان رو در علام پیچیادگییسار نیهایی مین سیساتمالگوهای قابل پیش بینی از چن
توان به حد كفایات ای است كه نمیبینیبرای نشان دادن الگوهای غیر قابل پیش« ناگهان ظهوری»

ائل شد. رفتار یا حالات ناگهاان ظهاور نها در سطح محلی به درک آنها از طری  فهم عناصر سیستم
تری از رفتار جمعی سیستم عوامل و یا عناصر الگوهای پیچیدهدی از شود كه تعداگر میوقتی جلوه

گذارند كه متفاوت از رفتار ناگهان ظهاور قبلای اسات. باه علات وجاود و حضاور را به نمایش می
های بازشور چندگانه، شواص سیستم كه هویت آن را و همین طاور هادف غاایی آن را شاکل حلقه

كنترل باه ناگهاان ظهاور  ،نی یا حضور هر گونه شکل متمركزدهند بدون مداشله ی  طراح بیرومی
( مالكند. رفتار ناگهان ظهوری سیستم نه شصیصه یا شاصیت ی  موجودیت تکی  عنصر یا عامی

تر استنباط كارد. ها در سطح پایینتوان به سادگی آن را پیش بینی یا از رفتار موجودیتاست و نه می
ای یاشتاهری، ارگانیزم بیولوژی  چندهایی نظیر ترافی  شهدر پدیدهتوان رفتار ناگهان ظهوری را می

ی را گذاری عمومی و حتی شود ش  مشی عموممشیر نظام ش های سازمانی و همین طوتا پدیده
ولای سیساتم  ،دهنادهای مغز به صورت تکی وظایفی را انجام میاشتهیدید. برای مثال هر كدام از 

دهد كه انجام می ای رانوان ی  كلیت وظایف بسیار پیچیدهی و به عهای مغز به صورت جمعیاشته
آن را فهم و پیش بینی كرد. رفتار پیچیاده برشاساته از  ،تجزیه و تحلیل عناصر تکی مغز باتوان نمی

ای است كه به طریقی غیر شطای باه اطالعاات محلای تعامل بین بسیاری از عناصر و عوامل ساده
دهند. هیچ گونه مركز كنترل واحدی وجود نادارد. یکدیگر واكنش نشان می انتقالی توس  عناصر بر

ها مسئولیت كامل كنترلی یاا هادایتی سیساتم را بار عهاده ها یا گروهی از یاشتههیچکدام از یاشته
گران اگرچه هر كدام از باازی .های عمومی نیز دارای چنین شاصیتی استندارند. سیستم ش  مشی

برآیناد تعامال میاان  ،ولی الگوی رفتاری ش  مشای ،ای هستندعریف شدهش  مشی دارای نقش ت
توان با تجزیه و تحلیل رفتار تکی عناصر یا باازیگران همه عناصر و بازیگران ش  مشی است و نمی

سیساتم یکای از « ناگهاان ظهاوری»الگوی رفتاری ش  مشی عمومی را فهام و پایش بینای كارد. 
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یده است ولی تا به امروز قانون یا اصول عماومی و متقنای بارای های پیچهای كلیدی سیستمویژگی
 (9113و9119 ،تعیین این شاصیت ارائه شده است. موركل

 های انطباقی پیچیدهخودسامانی در سیستم

های پیچیده كه پیوند تنگاتنگی با ویژگی ناگهان ظهوری رفتاار های بارز سیستمیکی دیگر از ویژگی
. زیربنااای تکاماال همااه اسااتشاصاایت شودسااامانی برشااورداری از  های پیچیااده دارد،سیسااتم
ی  سیستم پویا از طری  اتکا به چناین اصالی سااشتار  .اصل شودسامانی است ،های زندهسیستم

كند كه بتواند به طور اثاربخش باا سازماندهی میاكنش به تقاراهای محیطی چنان بازشود را در و
شاود، هایی تزریا  میری از بیرون به درون چنین سیساتمچنین تقاراهایی همساز شود. وقتی تغیی

ساازماندهی ستم ایجاد شده است شود را بازای كه در اثر چنین تغییری در سیسیستم حول آشفتگی
المللای و نبایه فرهنگی در اثر تغییار در شارای  صبرای مثال ی  ش  مشی عمومی در عركند. می

 (9111 ،كند. رستمسازماندهی میی جدید به شکلشود را مجددًا  ،اثرات آن در شود
شود نظر به این كه فرآیند شود ساماندهی ررورتًا به وسیله اهداف شاصی هدایت یا تعیین نمی

ای دقی  ممکن است دشوار باشاد. در سیساتم ت از كار ویژه شود ساماندهی سیستم به نحوهبصح
كننااد كااه ظهااور میی یالگوهااا های تزریقاای بیروناای درون سیسااتم(پیچیااده  ناشاای از آشاافتگی

دهند. این مفهوم ه شده به سیستم را مورد توجه قرار میرهای عرهای تحمیلی یا فرصتمحدودیت
بر شالف تفکر ش  مشی گذاری عمومی سنتی است كاه بار كنتارل روابا  باین باازیگران هنگاام 

هاای پیچیاده حول اهاداف راهباردی تاكیاد دارد. در سیساتم ،مهندسی سیستم ش  مشی عمومی
توان به شود را میاجتماعی و انسانی محورهایی كه حول و به اتکای آنها شودسازماندهی محق  می

 ( 0221 ، اوورمن :شرح ذیل مطرح كرد
های پیچیاده سیستم ،پیچیده دقیقًا مشخص نباشند هایاگر اهداف سیستم   اصول مشترک:0

 .كنندمسو یا سازماندهی مجدد میهای محوری هاجتماعی ا انسانی شود را حول ارزش
سازمانی ریشاه در فرآینادهای غیرشطای هایی، شوددر چنین سیستم   پیوندیت و بازخورد:0

 ن عناصر و یا عوامل در سطح محلی سیستم دارد.یهای پیوندی ببرشاسته از بازشوردها و حلقه
زم لتمتضامن یاا مساسامانی بعضا ای پیچیده اجتماعی ا انسانی، شودهدر سیستم   گفتگو:0

های ذهنای عناصار درون ها و پارادایمهای دیگری و میل به تغییر مدلحساسیت نشان دادن به نگاه
 های پیچیده است.این سیستم

بدون  .انسانی( دارای نوعی حافظه هستند های انطباقی پیچیده  اجتماعی اسیستم   حافظه:4
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سازند. چون هار سیساتم س میحی  را در شود منعکای هستند كه مای آنها صرفا آیینهچنین حافظه
ای بای نهایات دارد بناابراین از شصیصاه فراموشای نیاز تاا حادی ای نوعی ظرفیت حافظهپیچیده

 برشوردار است.
ساامانی برآیناد دو نیاروی متضااد شود ،های انطباقی پیچیادهدر سیستم   وابستگی متقابل:5

عناصر سیستم پیچیده، وابساتگی  لی در اكوسیستم،و ،رقابت و همکاری میان عناصر سیستم است
ای در های عمومی در ایران را در نظر بگیرید كه هر قلمرو ش  مشیمتقابلی دارند. نظام ش  مشی

های عملکردی شود باید با سایر قلمروها نوعی همکاری داشته باشد تا عین در نظر داشتن شاشص
 وجود  دارند. نوعی وابستگی متقابلها ن آنیبزیرا  ؛كلیت ش  مشی دولت اعمال شود

ای بنام لبه نظم در بی نظمی، جایی كند تا شود را در نقطهی  سیستم انطباقی پیچیده تالش می
هاای ای از چالشل تالش در واكنش به دامناه گساتردهكه در آنجا سیستم قادر است شود را با حداق

ن این حالت باید گفت در یا  سیساتم پیچیاده، ییبیرونی انطباق دهد، متوازن و متعادل كند. در تب
 توان بر اساس قوت و تعداد پیوندها بین عناصر سه حالت را برای سیستم به تصویر كشید:می

بین عناصر سیساتم وجاود دارد و در چنین حالتی تعداد معدودی تعامل قوی    حالت ثبات:0
علت و معلاول ناوعی رابطاه شطای سااده شود. در نتیجه بین شورد اندكی بین آنها رد و بدل میباز

توان در چاارچوب های سیستمی را میباثبات و قابل پیش بینی است و تصمیم ،وجود دارد. سیستم
ها و ره آوردهاای هار بادیل كااری  هار تاوان هزیناههای عقالیی اتخاذ كرد. بر این اساس میمدل

هاا و گزیناه ای زد كاه ارزش تصمیم یا ش  مشی عمومی( را پیش بینی كارد و دسات باه انتخااب
 سازد.اهداف وارحی را متجلی می

در چناین حاالتی سیساتم دارای عناصار متعاددی    حالت آشوبناک )نظم در بی نظمی(:0
ظاهری  ،اگرچه رفتار سیستم .ولی تعامالت میان آنها رعیف و به شدت در حال تغییر است ،است

در سیساتم وجاود داشاته باشاد كاه از طریا   های زیربنااییتصادفی دارد ولی ممکن است ویژگی
های آشاوبناک حافظاه توصایف كارد. سیساتمرا نظریه نظم در بی نظمی بتوان معادالت ریاریاتی 

 کا( در حال تغییرند.قابل ات یادهیهای ذهنی به شدت  بدون فاكمی دارند و مدل
 هاست.ه سیستماین گون تجل چندگانه كینگدون  جریاناتگذاری مبتنی بر مشینظام ش 

كنناد های پیچیده شود را در حالتی ساماندهی میتعدادی از سیستم :لبه نظم در بی نظمی  0
د(. نشاو بعضًا منطقه پیچیدگی نیز نامیده می ندالت لبه نظم در بی نظمی مشهوركه تحت عنوان ح

 گار عناصار راسازد كه تناس  دیشود را در سطحی متناس  می ،هر كدام از عناصر ،در این حالت
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رسد كاه اكناون لحظاه ثباات ای كه هر عنصر به این نتیجه میدر لحظه ؛كنددر شبکه تخری  نمی
اشااره باه  ،گیرندای كه كلیت سیستم  و ت  ت  عنصرها( حالتی متناس  به شود میلحظه .تاس

رد یعنای ظهوری دا شاصیت ناگهان ،این ثبات یدارد ول ینظم یوجود نظام در حالت لبه نظم در ب
لبه نظم در بی نظمی از حالتی به حالتی در عنصر و كلیت سیستم متفااوت اسات. ایان عرصاه باه 

جاایی  ؛عنوان لحظه گذار بین آشوب  نظم در بی نظمی( و ثبات قابل پیش بینی تعریف شده است
هاای ایان منطقاه ویژگی .(0221 ، هولناد ها در حادكامل متناسا  و انطبااقی هساتندكه سیستم

 رتند از:عبا
ها كماكان آشوبناكند  شاصیت نظم در بی نظمی دارند( ولی همچنین از مختصاات ویاییپا 0

 نظم نیز برشوردارند.
اش در حد كفایات عات در مورد شودش و انجام وظیفها سازمان سیستم نسبت به انتقال اطال9

از اطالعاات باه دهاد ولی همزمان چنان آشوبناک است كه اجاازه می ،تقریبا سفت و سخت است
 ای بهره گیرد.انهقنحوه شال

حاداكثر كاارایی  یا سیستم در برابر نفوذها و تأثیرات نیروهای بیرونی استوار است و در نقطه3
دهد  ایان هماان كارایی سیستم را كاهش می ،كند طوری كه هر افزایشی در نظم یا آشوبعمل می

 است(.مضر شد به حال سیستم نقطه تعادلی ناگهان ظهور است كه به هر طرف بچر
ثبات مقیاسی نیز در سیساتم وجاود دارد یعنای الگوهاا شاود را در ساطوح  ،در این حالتا 4

 كنند.ها( تکرار میمختلف مقیاس  یا برشال
 yو  xدهاد، را نشاان می ا در این حالات سیساتم غالباا مقیااس قاانون قادرت 0

 ابت هستند:مقادیر ث aو  cمتغیرهای سیستم و 
Y  معمواًل به عنوان فراوانی ی  رویداد سیستمی وx  اندازه آن رویداد است. ایان توزیاع قاانون
های نشانه یا اثر لبه نظم در بی نظمای و ناه تشاخیص آن اسات. تعاداد زیاادی از سیساتم ،قدرت

دهناد. ذكار می این نوع حالت یا رفتار سیستمی را نشان ،فیزیکی از زلزله گرفته تا الگوهای ترافی 
ای از ای نیسات بلکاه طبقاهه نظم در بی نظمای یا  لباه اساتعارهاین نکته نیز رروری است كه لب

رفتارهاست كه در آنجا ی  سیستم نه حالتی آشوبناک دارد و نه دارای ثبات رفتااری شطای. شاکل 
 ( را ببینید.0221 ،ذیل هولند
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درجاه  ،ه آوردهای حاصل از اقادامات افاراد درون سیساتمر در موردوقتی  فوقبر اساس شکل 
توافا  كامال  ،باالیی از اطمینان وجود دارد و میان این افراد در باب رابطاه باین اقادامات و ره آورد

های ماشینی كه بر طرح ریزی تفصیلی و كنترل همه جانباه اساتوار اسات تفکر سیستم ،وجود دارد
گرا در علم جزئی نگر تحصیلی و كاركردتوان نوع تفکر را میممکن است مناس  باشد. جوهره این 

شطای و عقالیای بار مبناای ایان  ایكس و ایجااد منطقاهوجستجو كرد كه در پی حل ابهام و پااراد
 له وجود دارد.أفرض است كه نوعی پاسخ صحیح به هر مسپیش

طقه پیچیادگی بایستی دوری كرد. مناز آن منطقه آشوبناک است كه  ،منطقه سمت راست شکل
های جایی است كه سطوح متوسطی از اطمینان و تواف  وجود دارد و با استفاده از پاارادایم سیساتم

ای درجه گیرد،مورد بحث قرار  ددیگر از نکاتی كه در اینجا بای. یکی استمناس   ،انطباقی پیچیده
ناد. وقتای بار سار است كه عامالن یا عناصر در باب هدف غایی یا اهداف یا  سیساتم توافا  دار

نظار آیناد. در ایان ه نامطمئن بعلت و معلول تواف  باالیی وجود دارد ممکن است  ،اهداف سیستم
هاای انداز و ارزشها طرح ریزی تفصایلی اساتفاده محادودی دارد و بار تنظایم یا  چشامعرصه

ه نتاای  . از سوی دیگر ممکن است در سیستمی بر اساس اطمینان بشودمیتاكید زیربنایی سیستم 
حالات تواف  وجود داشته باشد ولی بر سار اهاداف سیساتم توافا  وجاود نداشاته باشاد، در ایان 

تواف  افراد 
در برای 

گرفتن پیش 
اقدامات بر 
اساس یقین 

نسبت به 
 آوردهاره

 كم

 كم
 آوردها با نهادهادرباره چگونگی پیوند ره اطمینان زیاد

منطقه شطی 
 ثابت

 نظمیمنطقه پیچیدگی یا لبه نظم در بی

 نظمینظم در بی
  آشوبناک(
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گیری بر اساس مصالحه و مذاكره انجام شواهد شد. اگر در همه ابعاد توافا  وجاود نادارد، تصمیم
 توان به الهام و اشراق دل بست تا نظام بماند.می

 نظریه پیچیدگی

های انطبااقی پیچیاده را شود نظریه پیچیدگی، پیچیدگی سیساتممستفاد میهمان طور كه از عنوان 
ها علم متعارف را كه با فرض ثبات و نظم جاوهره پدیاده ،رسد این نظریهكند. به نظر میتتوریزه می

پاردازد باه چاالش ها میبه تولید اصول و قواعد جهانشامول رفتاار و ره آوردهاا در بااب آن پدیاده
كناد كاه فاقاد ها با فرآیندهایی را شناسایی و تبیاین میرت دیگر این نظریه، سیستمكشد. به عبامی

ثبات و نظم متعارف مدنظر اندیشمندان عرفی هستند. از این رو به زعم حامیان ایان نظریاه  بارای 
( چنین نگاهی به عالم و علم نوعی تحاول انقالبای 9109 ،موركل ؛09،910 ،حانیییر و رگه :مثال

به رویکردی كل نگرانه « پارادایم نظم»رویکرد جزیی گرا به علم یا »شود كه حركت آن از تصور می
شود. به عبارت دیگر نظریه پیچیدگی نوعی شیوه تفکر، نوعی دیدن عالم به سیاق ثباات و ترسیم می

ون های پیچیاده انطبااقی را كاانسیستم از این رواست. منطب  نظم نیست بلکه با بی ثباتی و نوسان 
های پیچیاده هساتند. در نتیجاه های متفااوتی از سیساتمدهد كه دارای ویژگیمطالعه شود قرار می

 های تعااملیهایی برشاسته از پویاییسخن كلیدی نظریه پیچیدگی آن است كه رفتار چنین سیستم
كناد ز نمیهای شطی ظهاور و باروتری است كه به حالتای بزرگ از عناصر كوچ ان مجموعهیم
-090، ص9109  رنیادهد. باه گفتاه كامی« بروز و ظهور»شطی شود را هایی غیرلکه به حالتب

تاوان در های پیچیده ماورد مطالعاه نظریاه پیچیادگی را میچگونگی رفتار و مطالعه سیستم (091
 شش مضمون ذیل جستجو كرد:

هویات و  ،ا عناصارزیار ؛های پیچیده را از طری  تجزیه به عناصر تبیین كردتوان سیستما نمی0
عناصر با هم تعامل دارند، اطالعات را بین شاود  ،اندتقلی ندارند،بلکه بهم وابستهكاركرد كامال مس

 كنند.كنند و برای تولید رفتار سیستمی آنها را با هم تركی  میتسهیم می
اء هایی باه اتکاهای پیچیده دشوار یا غیرممکن است. چنین سیساتما پیش بینی رفتار سیستم9
گذارناد. های غیرشطی به نمایش میهای بازشوردی  بازشورد منفی وبازشورد مثبت( پویاییحلقه

 های بزرگ اثرات كوچکی در برداشته باشد.تواند اثرات بزرگ و كنشهای جزیی میاز این رو كنش
 های پیچیده به طور شاص نسبت به شرای  اولیه حساس هستند.ا سیستم3
گیرد یستم به شود می، یعنی حالتی كه س«ناگهان ظهورند»ه دارای ویژگی های پیچیدا سیستم4

ای( برشاسته از تعامل بین عناصر در سطح محلی سیستم هستند نه منبعاث از دساتور  رفتار لحظه
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ساازد، در زند. این امر كنترل سیساتم را دشاوار میپس تعامل نوع حالت سیستم را رقم می ،مركزی
 دارد.ای كه به آن پایبندند معطوف میه قواعد تعامل و گسترهجه ما را بنتیجه تو

اشند یا ممکن است الگوهاای ب« های غری جاذبه»های پیچیده ممکن است حاوی ا سیستم0
هاایی از هساتند. بناابراین ممکان اسات دوره« ادییامدیون تغییارات بن»ای نشان دهند كه رفتاری

 وسیله انفجارهای كوتاه مدت تغییرای طوالنی ثبات به ورهرا نشان دهند كه در آن د« ستهتعادل گس»
 شود.به بند كشیده می

 روش شناسی علم پیچیدگی

هاای های پژوهشی  تحصیل گرایی، تفسیری، انتقادی و... ( بارای مطالعاه ابژههر كدام از پارادایم
آنهاسات. مطالعاتی شود نوعی روش شناسی دارند كه ملهم از هستی شناسای و شاناشت شناسای 

سیساتمی  ،های پیچیده است. همان طور كه گفته شد سیستم پیچیدهعلم پیچیدگی مطالعه سیستم
از رفتاار عناصارش تاوان نمیاست متشکل از عناصر متعدد و در عین حال متعامل كه  رفتاار آن را 

یزیکای استنباط كرد. دامنه علم پیچیدگی از میدان ذرات در فیزی  تا مکانی  اطالعات  تحلیال ف
گااهی( از جملاه های انتقال اطالعاات( و سیساتمپویایی های انطبااقی  یاادگیری و هوشایاری  آ
گیارد. ها و فضاای مااوراء جاو زماین را در برمیها، اكوسیستمهای عصبی( تا جامعه انسانسیستم

انی سامیدگی هستند، وجود شاصیت شبکه شودها كه ابژه مطالعاتی علم پیچویژگی بارز این پدیده
علام پیچیادگی بارای  1كنند.روش شناسی شاص شود را طل  می ،هاست. بر این اساساین پدیده

برشی از آن را  به اجمالها و فنون شاصی شکل داده است كه شیوه ،های مطالعاتی شودمطالعه ابژه
 :كنیمتشریح می

ی بارای های محاساباتساازییکای از مادلكه  ا چند عاملی:ی 2  مدل سازی عامل محور0
های انفارادی و هام جمعای نظیار های مستقل  هم موجودیتها و تعامالت عاملسازی كنششبیه

آنهاا بار سیساتم باه عناوان یا  كال. ایان ناوع به قصد ارزیابی اثرات است ها( ها یا گروهسازمان
                                              

 . برای فهم روش شناسی پیچیدگی مقاله ذیل را بخوانید:1
Robert M. Cutler, "complexity science and knowledge – creation in international relations theory", 

institutional and infrastructural Research, in Encyclopedia of life support systems, (oxford: EOLSS 

Publishers for UNESCO, 2009), (http://www.eolssonet). 

2. Agent – based modeling 

http://www/
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ی یا برناماه ریاز های پیچیده، جامعه شناس محاسباتی،سازی عناصری از نظریه بازی، سیستممدل
های شاصی  برای مثاال مختصاات دارای شصیصه ،ها، هر عاملدارد. در این مدلتکاملی را در بر

ها به صورت انطبااقی عامل است. كند(قواعد تصمیمی شاصی تبعیت میفیزیکی شاص دارد و از 
 كنند. در ایانم تغییر میبا یکدیگر تعامل دارند و همچنین بر اثر شرای  كلی محی  حاكم بر سیست

شاود تاا رفتاار پدیاده پیچیاده ساازی مییات و تعامالت عامالن متعدد شابیهعمل ،سازینوع مدل
 متشکل از چندین عامل متعامل( بازآفرینی یا پیش بینی شود. این نوع مادل ساازی در بسایاری از 

های مطالعاتی از جمله مدیریت، اقتصاد، ش  مشای گاذاری عماومی، جامعاه شناسای و... حوزه
مدل سازی چند عاملی  است و نرم افزارهای متعددی برای این گونه مدل سازی وجود دارد.متداول 

ها و هاا، مقالاهدر حوزه تحلیل ش  مشی از جان  متخصصان كمی در این حوزه در قالا  كتااب
 ،كیال ؛9119 ،بنکس ؛0227 ،روداكسل  :هایی انجام شده است  برای مثال مراجعه كنید بهرساله

(. برشای از 0223 ،بانکس ؛9117 ،كایم ؛9114 ،لمپارت و همکااران ؛9119 ،لمپرت ؛0224
های ش  مشی عمومی با اتکا به شیوه مدل سازی چند عااملی انجاام شاده اسات ها در دورهرساله

 .(9111 ،دست برای مثال مراجعه كنید به رام
یت های پیچیاده شاصااز سیساتم هاای مشاترک بسایارییکای از ویژگی :1  تحلیل ش بكه0
ن متباادر ی آنهاست كه مختصات سااشتاری و تبعیات از قاوانین پویاای شااص را باه اذهاااشبکه

ها های پیوند بین بازیگران در سیستمهای رواب  یا حلقهای بر مبنای نقشههای شبکهكند. تحلیلمی
رای میزانی ثبات كه دارا هایی بندیكنند پیکرهها تالش میاین نقشه استوارند. اندیشمندان با مطالعه

های شناسایی كنند. برای مثال الگوی شاصی از همکااری متعامال و متقابال میاان شابکه ،هستند
شیوه پژوهشای  ترند.نوآورتر و پژوهشی میان دانشمندان و پژوهشگران نسبت به برشی الگوها موف 

ن نکتاه، ماورد شاود. ایایای راهی است به كشف این الگوها كه به مدد فنون شاصی انجام مشبکه
گیاری ر قااموس نظریاه شابکه، شاساتگاه شاکلگاذاران ملای اسات. دمشایاهتمام و توجه شا 

ها هستند. از این رو در كت  درسای جدیاد یا  فصال تحات عناوان های عمومی شبکهمشیش 
فصل  ،9117 ،2شورد.  برای مثال مراجعه كنید به ساباتیههای ش  مشی عمومی به چشم میشبکه

 ها و تحلیل شبکه ش  مشی عمومی وجود دارد.های متعددی در حوزه شبکهت  و مقالهپنجم(. ك
                                              
1. Network analysis 

2. Sabatier 
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ای انباوه در های دادهگوهاا و روابا  در مجموعاهیکی دیگر از فنون كشاف ال :1  داده كاوی0
كااوی داده ،ی مورد توجاه و عمال قارار گرفتاههای پیچیده كه به وسیله اندیشمندان پیچیدگسیستم

سات كاه بارای پژوهشی در مرز بین ریاریات، علم رایانه، آماار و... قارار گرفتاه ا است. این شیوه
ران نیاز های اشیر در ایته قابلیت كاربرد دارد. داده كاوی در سالسشطی و گسهای غیرمطالعه پدیده

ملای و باین المللای برگازار هایی در ساطح ها و بعضا كنفرانسو كت ، مقاله مورد توجه قرار گرفته
ولی در حوزه مدیریت دولتی و ش  مشی عمومی تاكنون اثاری منتشار شاده اسات. در عاین  ،شده
منتشر نشده است  ولی برای مطالعه مراجعه كنید باه  یریشمگچالمللی نیز آثار در سطح بین ،حال

 (.9109 ،بیکولت و همکاران
یو 4 ی پیچیاده هاپژوهشی در دستگاه سیساتم یهاهیکی دیگر از شیو :2یی  مدل سازی سنار

های پیچیاده ای مصانوعی از سیساتمهای فررایهها، مادلمدل سازی سناریویی است. این مادل
كند بارای ن مدل سازی تالش میدهند. ایهای كلیدی آنها را نشان میهستند كه بازیگران و پویایی

تار و های احتماالی مطمائنی كاه در آینادههایمشایاثرات شرای  متنوع و شناسایی شا  بینیپیش
های ها از تحلیلكند. همان طور كه شركتها را مدل سازی معتبرترند، شرای  متنوع فراروی سیستم

توانناد در حاوزه هاا هام میدولتبرناد مای های استراتژی  بهرهسناریوی در هنگام اتخاذ تصمیم
یو باه تحلیال سانار ،گذاری عمومی از این نوع مدل سازی استفاده كنند. بار ایان اسااسیشمش 

دارد. بار اشاعار فرآیند تحلیل رویدادهای احتمالی آتی در پرتو مالحظه ره آوردهای احتمالی بدیل 
كشد. كاربرد این ناوع می بینی آینده، حاالت مختلفی از آینده را به تصویریجای پیشه اساس ب این

 است.فته گرسازی در عرصه ش  مشی گذاری عمومی در آثار متعددی مورد استفاده قرار مدل
های پویاا باه اتکااء اناواعی از معاادالت های سیستممدل :3های پویا  مدل سازی سیستم5

مثبت و  دشورهای بازرا كه غالبا متضمن حلقه كند رفتار عناصر متعادل در سیستم پیچیدهتالش می
ای سیساتمی بدیل،شایوههای منفی است توصیف كند. از این رو برای شبیه ساازی نتاای  مداشلاه

 است. ها قابل استفادهمشیبرای پیش بینی تبعات ناشواسته ش اری دهنده است. همچنین ی

                                              
1. Data mining 

2. Scenario modeling 

3. Dynamic systems modeling. 
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های پیچیاده در پای فهام رفتارهاای دانشمندان و متخصصان سیساتم 1ت:حلیل حساسی  ت7
ها های سیساتمهای پیچیده  در گذر زمان( بر مبنای پارامترهای هستند كه در مادلتکاملی سیستم

كنناد شوند. در این راستا از فنون عددی، شصوصا در حوزه مهندسی اساتفاده میی میدچار تغییرات
شوند. جوهره اصلی كاربرد این شایوه آن اسات كاه اجاازه های حساسیت نامیده میكه نوعا تحلیل

 شود.دهد درجه متاثر شدن پیامدهای سیستم از تغییرات در پارامترهای سیستم  محاسبه می

 قی پیچیده و خط مشی گذاری عمومیهای انطباسیستم

كنناد از های مختلاف تاالش میهاا و رشاتهكناد، حوزهوقتی پارادایم یا علام جدیادی ظهاور می
های جدید كه مورد مستقیم آن بهره برداری كنند. یکی از پارادایمها و رهنمود مستقیم و غیرتانسیلپ

لام جتماعی و انسانی قرار گرفته اسات عن طور علوم ایها در علوم طبیعی، پزشکی و همتوجه رشته
ای از اندیشمندان حاوزه شا  مشای گاذاری عماومی باا تمركاز پیچیدگی است. در این میان عده

اناد تاالش كرده یدایم پیچیادگی باا علاوم شا  مشااهای شود بار پیوناد پاارها و پژوهشآموزش
اری سازند. مفاهیم كلیدی ساری و جگذاری عمومی مشیش  دپوو  رهنمودهای این علم را در تار

 های مهمی برای چرشه ش  مشی گذاری عمومی دارد.بینش ،های انطباقی پیچیدهسیستم
 دهد در حوزه پیوند ش  مشی گذاری عمومی و پیچیدگی چندیننشان می های نویسندهبررسی

و  3دناارد ؛9101 ،2ر و ریحانیی؛ گه9109 ،موركل : برای مثال كتاب به رشته تحریر در آمده است
 ،5؛ اورمان0212 ،4كیال :مثال ی( ولی اندیشمندان دیگری  برا9119 ،؛ موركل9111 ،همکاران

( به 9111، 7؛  وبر9110 6، تروچیم و كابه ره را9110 ،همکارانو ؛ دنارد 0227 ،، موركل 0221
ها و های عماومی در قالا  مقایساهبررسی پیوند ابعاد مختلاف نظار باه پیچیادگی و شا  مشای

 9111و  9112های سامپوزیوم ساالهاا در ایان حاوزه باه دو اند. آشرین تالشزارشات پرداشتهگ
 گردد.میبر

                                              
1. Sensitivity analysis. 

2. Geyer & Rihani 

3. Dennard. 

4. Kiel. 

5 . Orerman. 

6 . Trochim and Caberera. 

7 . Weber 
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 تعریف خط مشی عمومی انطباقی پیچیده

همان طور كه دارای هستی شناسی، شناشت شناسی و.... شااص شاود اسات، در هار هر پارادایم 
اص دارد. همان طور كه پاارادایم اثبااتی تعریف ش ،های مورد مطالعه شودحوزه مطالعاتی از پدیده

از ش  مشای  یدارد، نظریه پیچیدگی نیز تعریف شاصرا از ش  مشی عمومی تعریف شاص شود 
 عمومی دارد:

روابا  میاان  ده اسات.هاور و شودساامانظسیستم پیچیاده ناگهاان  نوعی ،ش  مشی عمومی
 صابغه  هاو باا دیگار سیساتم با عناصرش شود سیستم   نقش آفرینان( غیرشطی و رواب  شعناصر

 (9110 ،و همکاران 1 باتلر .داردهم تکاملی 
  مشی عمومی تجلی ناگهان ظهوری و شودسامانی اسات، دهد شود شتعریف فوق نشان می

شطای سیستم ش  مشی است كه شاصیتی غیر ای تعامل میان عناصر  بازیگران(یعنی برآیند لحظه
 دهد.پیرامون  عناصر( شود را نیز تکامل میمحی   ،و پویا دارد و با تکامل شود

 های عمومیعلم پیچیدگی و خط مشی

هاا ن طور كتاابیهای انگلیسی زبان وهمشاید برشی از افراد وقتی به عنوان این مقاله یا حتی مقاله
؛ دناارد و 9119 ،موركال ؛9111 ،یار و ریحاانیگاه ؛9109 ،موركال : برای مثال مراجع كنید به

كنند به این بااور برساند كاه  در پرتاو علام پیچیادگی ( نگاه می9119 ،موركل ؛9111 ،همکاران
های عماومی را تادوین، اجارا، ارزشایابی، تغییار و به طرزی دقی  و گام به گام ش  مشایشود می

انتظار دارند نوعی رهنمود آشپزی ش  مشی گذاری در پرتو  شاتمه داد. به عبارت دیگر برشیاحیانا 
چنادان توساعه پیادا پاارادایم  ،ی ارائه شود، در حالی كه وقتی در ی  حوزه مطالعااتیعلم پیچیدگ
كنند رهنمودهای آن پارادایم برای تولید علم در آن حوزه جدید را نویسندگان تالش می ،نکرده است

های عماومی براسااس العمل تدوین ش  مشایاین مقاله نیز هدف نویسنده دستوراحصا كنند. در 
های پیچیاده كاه كاانون كند به اتکاء مفاهیم كلیادی سیساتمبلکه تالش می ،گی نیستعلم پیچید

 2تمركز علم پیچیدگی است، رهنمودهایی را برای ش  مشی گذاری عمومی احصا كند.
ا مسائل فراروی مدیریت یبایست متذكر شد كه همه مسائل ش  مشی عمومی با این مقدمه می

                                              
1. Butler. 

 دسته بندی كرد.را  رهنمودهاتوان میبراساس چرشه ش  مشی عمومی نیز   . نویسنده رهنمودهای كلی ارائه داده است ولی2
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له پیچیده اسات و تصاور یا  سیساتم أبخاطر داشت آنجا كه مس پیچیده نیستند؛ ولی باید ،دولتی
كند قصور از تبعیت از قواعد پیچیده را به ذهن ش  مشی گذاران عمومی و مدیران دولتی متبادر می

هایی، اثرات و نتای  زیانباری در پی شواهاد داشات، ایان پیچیدگی در فهم چنین مسائل و سیستم
های عماومی بلکاه نتاای  ناشواساته ای غیر مورد انتظار شا  مشایقصور نه تنها منجر به ره آورده

توان این قاعده كلی را بیان كرد كه: شواهد شد. بر این اساس به طور كلی در پرتو علم پیچیدگی می
ن طور تنوع یو هم ها و...( سیستمها، بخشها، گروهههرچه تعداد عناصر  افراد، بازیگران، سازماند

 ها  از حیث قومیت، فرهنگ، مکان( بیشتر باشد، پیچیادگی سیساتم بیشاترعاملبین این عناصر یا 
بعدی و دارای عناصر متعدد متعامل اسات و فهام و شناساایی است، از این رو وقتی سیستمی چند

تواند به بهتارین وجاه ماورد اساتفاده قارار نظریه پیچیدگی می ،رواب  علت و معمولی دشوار است
شاود. ی عماومی از ایان گوناه مساائل باه عناوان مساائل بغارن  یااد میگیرد. در ادبیات ش  مش

 :دیبركش یعموم یرگذا یش  مش یبرا یدگیچیتوان از علم پمی ل رایذهای رهنمود
: نظریه مدل سطل زباله ش  مشای گاذاری   خاصیت ناگهان ظهوری خط مشی عمومی0

های ان ظهاوری شا  مشایدون حالات ناگهاگامارچ و سایمون، چارچوب جریانات چندگانه كین
دهد. در این دو نظریه كه اول زیربنای دومی اسات، ادعاا آن اسات كاه عمومی را بخوبی نشان می

كند، در ایان فضاای ابهاام ساه های عمومی در فضای ابهام عمل مینظام سیاسی متولی ش  مشی
ی از زماان اها( و سیاست وقتای در لحظاهراه حلهای عمومی  مسائل عمومی، ش  مشی :جریان

باا ایجااد ناوعی پنجاره  ندپیوندنظر بگیرید( بهم می لبه نظم در بی نظمی یا منطقه پیچیدگی را در 
كنند. در این نگاه، نظام سیاسی اصی را فراهم میزمینه شکل گیری ش  مشی عمومی ش ،مشیش 

ت شای گاذاری درونای آن  شاصاینوعی سیستم انطباقی پیچیده است و همین طاور نظاام شا  م
آن  د( نیز نوعی سیساتم پیچیاده اسات كاه رفتااریهای پیچیده را در نظر داشته باشای سیستمآشیانه

تااوان بااا منطاا  عقالیاای نمی شطاای و از شصیصااه ناگهااان ظهااوری برشااوردار اساات. پااسغیر
به این كه زماان در با توجه های پیچیدگی ش  مشی گذاری رفت. گذاری به سراغ سیستممشیش 

های پیچیده به سیساتم ماورد گذاری حائز اهمیت است اطالق سیستموب ش  مشیاین دو چارچ
 یهااها و چارچوبهاا، نظریاهد. بناابراین مادلرسامایباه نظار مناسا   ،مطالعه ایان دو نظریاه

های پیچیده و علام پیچیادگی  شواساته یاا ناشواساته( گذاری عمومی با الهام از سیستممشیش 
انش پیچیدگی ش  مشی گذاری عمومی حركات كنناد، اگار چاه ایان بایست به قسمت تولید دمی

 ،ایدرناینگارام و اشا ؛9117 ،كینگادون ؛9117 ،اساتروم :حركت صورت گرفته است  برای مثال
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( ولای علام 9117 ،هیبه نقال از ساابات  ؛9117 ،گارتنر؛ جونز و بوم9117 ،؛ آرام و كرسی9117
گذاری های پیچیده ش  مشیناس  با سیستمری متهای ش  مشی گذاپیچیدگی برای تدوین نظریه

های شطی سیستمبایست رفتار غیرها میریهظها و ناست. در این مدلبرشوردار پتانسیل بیشتری از 
 پیچیده ش  مشی گذاری تئوریزه شود.

گاای : یکاای از ویژهای پیچی  ده خ  ط مش  ی گ  ذاری    خاص  یت خودس  امانی سیس  تم0
بارای چناین تاوان ساماندهی اسات. در پرتاو ایان شاصایت نمیدشو ،های انطباقی پیچیدهسیستم

جه یآن بتوان رفتار سیستم را پیش بینی و در نت ازبا استفاده ای دقی  تدوین كرد تا برنامههایی ستمیس
حااالت شاگفت آور در چناین  از ایان رو رشاداد .ل به هادف سیساتم را تحات كنتارل در آوردین

نظریه پیچیدگی مسائل ش  مشی عمومی را بر آیناد  ،این اساس هایی امری طبیعی است. برسیستم
دانااد كااه سیاساای می صااادی وتهای اجتماااعی، فرهنگاای، اقنااوعی تعاماال پیچیااده بااین سیسااتم

سااماندهی نظاام سیاسای و در نتیجاه كند. شودتناس  با شود را طل  میهای عمومی ممشیش 
است. شاصیت ناگهاان ظهاوری  یایچیدههای پسیستمچنین ویژگی ذاتی  ،عمومی یهاش  مشی
تاوان یا  كند. از ایان رو نمیفراهم میرا ساماندهی ی پیچیده ظرفیت الزم برای شودهادر سیستم

ش  مشی را صرفا اقتصادی، یا فرهنگی دانست یا به عوامل فرهنگای صارف نسابت داد، در  مسأله
ی از این عوامل نسبت داد. بناابراین توان به یکنتیجه موفقیت یا شکست در اجرای ش  مشی را نمی

ساامانی ت احتماال بایاد باه علات ظرفیات شودای كه مستلزم اقدامات افراد اسهر بسته ش  مشی
تم ش  مشی، ماهیتأ پیچیده سهای غیررسمی و غیررسمی تشکیل دهنده سیافراد  بازیگران( و گروه

  یستیو بازیگران درونی آن با ر افرادن طویباشند. به عبارت دیگر نظام سیاسی، نظام ش  مشی و هم
پیچیده تصور شوند تا تناظر بین نظام  سیاسی، ش  مشی و بازیگر( برقرار شود. این تناظر به طاور 
شاص برای تحق  اهداف بلند مدت ی  سیستم شا  مشای كاه در آن تعاداد زیاادی از باازیگران 

یاباد راروری نها در گذر زمان افزایش میها( وجود دارد و تعامالت بین آ افراد، جوامع یا سازمان
نظریه  ،های پیچیده رویدادهای غیر منتظره امری طبیعی استدر این سیستم چهاست. بی تردید اگر

ین فهمی از سیستم به بسته دهد. چنتواند ارائه می پیچیدگی فهمی از نحوه تغییر آنها در گذر زمان را
اگار چاه  ،هت مطلوب تغییر در گذر زمان حركت دهدج ها را دردهد سیستمی اجازه میامشیش 

 سر نخواهد بود.یرسیدن به اهداف دقی  م
: همان طور كاه ت، باز بودن و ساخت اجتماعی مرزهای نظام خط مشی عمومیلیسیاا 3

ال یهای پیچیده چندان مشخص نیستند، مرزها ساگفته شد مرزهای درونی عناصر و بیرونی سیستم
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د. ایان امار در نشوهای ناظران به صورت اجتماعی ساشته میادراكات و برداشت و بازند و در پرتو
مورد نظام سیاسی، نظام ش  مشی گذاری، نظام ش  مشی و عناصر و بازیگران درونی شا  مشای 

گاذاران و مادیران گذاری موجود سیاستمداران، ش  مشاینیز صادق است. اّما در نظام ش  مشی 
های تمن طور اعمال مدیریت دولتی برای سیسایجرای ی  ش  مشی و همدولتی برای اطمینان از ا

را متنااظر باا آنهاا كنند و نظام ش  مشی ای( نوعی مرز تعریف میاجتماعی  قلمروهای ش  مشی
پوشانند تاا از ایان طریا  مساائل فاراروی هار ای طراحی شده بر آن سیستم مینیز به صورت نقشه

ن قلمروهاا از یا  طارف و شا  یزیرا بدون طراحای مارزی با ؛قلمرو به صورت دقیقی حل شود
د به واساطه عادم نایجاد تغییر در آن قلمروها شو ذشأند منتواعواملی كه می ،ها از طرف دیگرمشی

گاناه و چند یها( طرح نگاه9111ن  یوجود ی  چارچوب مرجع بی معنا شواهند شد. به گفته كل
سائلی شود. تحق  این امر مناوط باه واكااوی مرزهاا باین تواند مانع بروز چنین ممرزهای سیال می

میاان  واكااویهای متعدد اسات. های تشکیل دهنده سیستم پیچیده از نگاهو سازمان هاافراد، گروه
مرزها مستلزم دانش در مورد چگونگی شل  و حفظ مرزهای موجود در پرتو فرآینادهای اجتمااعی 

صورت همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل بارای بررسای  به یفرآیندهای بین سازمان ،است. در عمل
رساد در های متعدد الزامی است. به نظر میای آن از نگاههای ش  مشیش  مشی و راه حل مسأله

قلمروهاای ای مدنظر قرار گیرد ناه عملکارد جزیارهبایست عملکرد كلیت دولت می یچنین شرایط
ها باید جلوه شود را در تحق  اهداف كلای دولات  ای. به عبارت دیگر انسجام همه قلمرومشیش 

علام باه اتکاا باا  یستیمحق  سازد نه صرف نگاه به  عملکرد تکی قلمروهای ش  مشی. بنابراین با
ت مرزی و باازی یهایی را طراحی كرد كه به مدد آن بتوان بی مرزی، سیالها ومدلپیچیدگی، نظریه

 ف دولت محق  شوند.مرزی را به نحو مناس  مدیریت كرد تا اهدا
: شاصایت   غیر خطی بودن نظام خط مش ی عم ومی و ی ادگیری مح دود از عملك رد4

شاود كاه یجاه منجار میتهای پیچیاده باه ایان نن طور شودسامانی سیساتمیناگهان ظهوری و هم
زیارا  ؛های پیچیده غیر شطی است یعنی پایش بینای و كنتارل آنهاا دشاوار اساترفتارهای سیستم

ند كه در برشاورد باا سیساتم بنابراین ش  مشی گذاران و مدیران دولتی بایستی بدان .ندستیتکراری ن
توان از آنها آموشت و های عمومی و مدیریت دولتی در باب آنچه میمشیای نظیر نظام ش پیچیده

دهناد، ها در گاذر زماان شاود را ساامان میی وجود دارد. این سیستمیهاپیش بینی كرد محدودیت
این حاالت بدان معناست كه توسل باه رویکردهاا،  .دهنددهند وشود را تغییر میانطباق می شود را

له زا شواهاد باود. از ایان رو أبرای طراحای و تحلیال شا  مشای مسا ییهای عقالها و نظریهمدل
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آورد كاه باه میاان مای مشی تدریجی و باز اندیشانه سخن( از نوعی فرآیند ش 9111ندرسون  سا
م برشای های پیچیاده را قادری مادیریت كارد. باه زعاقابل پیش بینی بودن سیستم آن غیر بابتوان 

های پیچیاده یکی دیگر از رویکردها برای مدیریت نا اطمینانی سیساتم بخشااندیشمندان فنون معن
 است.
یگران نظام خط مشی عمو5 : لهأمی و فقدان یک راه حل برای هر مس  رفتار غیر خطی باز

اناد از ایان رو باه گفتاه دناارد و های پیچیده دارای رفتار غیار شطیفته شد سیستمهمان طور كه گ
جه یاافتن یترای علل پیچیده متعددی است در ن( نظربه آن كه هر معلول پیچیده دا9111همکاران  

له پیچیده بعید باه أن ی  مداشله بهتر( برای حل ی  مسگذاری یافتمشی در نظام ش  ی  راه حل
ای وجاود دارد پاس بایساتی ن ی  سیستم پیچیده، مساائل پیچیاده. از آنجایی كه درورسدنظر می

له حل شود، از أای( وجود داشته باشد تا مسشیهای ش  مای از اقدامات مرتب  بهم  مداشلهدامنه
كنناده از منسجم و شودتقویت یاساز شبکهل فرآیندی است كه زمینهاین رو نقش مدیر دولتی تسهی

ایی باشد كه كلیت سیستم را در جهت مطلوب مورد نظر حركات دهاد. بارای مثاال بارای هواكنش
 .اتکاا كارد یونیازیتوان به صرف ی  برنامه فرهنگی ا مذهبی تلوارتقاء سالمت روانی جامعه نمی

طوری طراحی شوند كه سالمت روانی را در محی  بیرونی و درونی   های مرتبباید سبدی از برنامه
های ایاد مداشلاهشاود سیساتمی پیچیاده اسات ب ،یتقاء دهند. برای اینکه سالمت روانشانواده ار

 ،عناصر شکل دهناده ساالمت روانای ،از طرف دیگر .ای برای آن در نظر گرفتمشیی پیچیدهش 
ها احتماال ارتقااء ناگهاان هاای جامعاه( از ایان رو سابدی از مداشلاه در جامعه و بخش متغیرند

ها ممکن است برای دهد. اگر چه همه مداشلهروانی جامعه را افزایش می سالمت ،ظهوری سیستم
ها قادری همه اقشار جامعه نافع نباشد ولی این احتمال وجود دارد كاه تناوع درونای سابد مداشلاه

 سالمت روانی افراد مختلف جامعه را ارتقاء دهد.
ها و الگوها، نظریه: نسبتا در پرتو های عمومی  انعطاف پذیری محلی در طرح خط مشی7

ای( با یکسانی تصور از همه های تدوینی  محتوای مداشلهش  مشی عمومی، طرح یهاچارچوب
مشای سیاسی از ی  طرف و جامعه هدف شا  شدند. ولی اگر نظامافراد تحت تأثیر آنها عرره می

گاذاران شایمه در نظر بگیریم بی تردید شا های عمومی( را نوعی سیستم پیچیدعمومی  مداشله
های عمومی شرای  محیطای جاامع هادف را عمومی و سیاستمداران بایستی در طراحی ش  مشی

داری بر امنتظره معنثیرات غیرأیایی و بستر اجتماعی تزیرا تفاوت در شرای  جغراف ؛مدنظر قرار دهند
  دو جامعه هدف مورد مداشلاه یا های ش  مشی در گذر زمان بر جای شواهند گذاشت.مداشله
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 أهای پیچیده منشهای جزیی در سیستمی دارند. از آنجایی كه تفاوتیهاتفاوت ،ش  مشی عمومی
های مشایها در طرح ش های پیچیده شواهند بود مالحظه این تفاوتتحوالت عظیمی در سیستم

ای ملای از اهمیت است. بی تردید در این نگاه سیستم پیچیده، اقدامات شا  مشای زعمومی حائ
ای بستر محلی  كاه دارای تاریخچاه شااص شاود، افاراد و یی محدودی در واكنش به شواستهتوانا

ها براساس شارای  مشیهای شاص است( چندان موف  نخواهد بود. از این رو طراحی ش سازمان
های عماومی و تخصایص مناابع عماومی در مشایمی هر منطقه با رویکرد ملی به ش محلی و بو

تادوین  ،یشتری در پی داشته باشد. بار ایان اسااسبای مشیهای ش فقیتتواند موملی می سطح
های پیچیاده كاه ای و ابالغ آنها باه ساایرین باا روح سیساتمها در مراكز كنترل ش  مشیمشیش 

های پیچیاده های ماشینی دارند چندان با عقالنیت پیچیدگی سیساتمهای متفاوت از سیستمویژگی
در بااین سااازی آنهااا مشاای و بومیعطاااف پااذیری طاارح شاا ان .خواهااد داشااتهمخااوانی ن

 است.امری متداول  ،گذاران معتقد به نظریه پیچیدگیمشیش 
پیون  د تنگاتن  ا طراح  ی و اج  رای  مش  ی عم  ومی ووس  تگی فرآین  دهای خ  ط    پی7

مومی  بارای مثاال مادل گذاری عمشیهای سنتی ش ها و نظریه: در مدلهای عمومیمشیخط
یان عناصار شاکل دهناده ت مفهومی و بعضا عملی مسگذاری عمومی( نوعی گسمشیچرشه ش 

اناد ایان گذاری عمومی مدعیمشیتی ش گذاری عمومی وجود دارد. عالمان سنچرشه ش  مشی
ای در باب هار های پراكنده و جریزه گونهروش ،ها عمومیت دارد. بر این اساسچرشه در همه نظام

گاذاری چناین نگااهی چنادان مشیهای پیچیده ش اّما در سیستمد. كدام از این مراحل وجود دار
مشای شا  دهدگذاری نشان میمشیش  های پیچیدهمفید به فایده نخواهد بود، مطالعات سیستم

مشای زیرا قلمرو تحت پوشش هر شا  ؛تمری است كه آغاز و پایانی نداردعمومی نوعی فرآیند مس
و كشف آنها دشوار است. بر این اساس باید طارح  هشته رخ دادثر از رویدادهایی است كه در گذأمت

م مشی و اجرای آن را فرآیندی پیوسته و رفت و برگشتی تصور كارد كاه رابطاه تنگااتنگی باا هاش 
ها برای انعکاس انتظارات اجتماعی یا ارزش اجتماعی مشیدارند. البته این امر مانع بازطراحی ش 

اثرات مستمر بعدی آنها را مدنظر قرار داد. در حقیقات  رات پیشین ونیست بلکه باید تاریخچه تغیی
های عماومی های رفت و برگشتی طراحی و اجرای ش  مشایفرآیندهای مشاركتی مستمر و چرشه

ی زیرا تغییرات اجتمااع ؛ای از طراحی ا اجرا را كاهش دهدهای دورهممکن است ررورت بازبینی
های عماومی تر در تغییر تدریجی طراحی و  اجرای ش  مشایممندتر و منظممستمر به صورت نظا

 شود.گنجانیده می
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د كاه باه یاریرا در نظار بگ یی: روستایعموم یده خط مشیچیپ یهاستمیس ی  هم تكامل 8
و  ینترنتای، ثبات اید یل، سایامیاز ا ی  روساتا كساین رو در محایاندارد، از ا ینترنت دسترسیا

نترنات در روساتا یباه ا یدسترسا یفضاا ،از زمان ایاما در برهه ،دآورنمی انیبه م ینت سخنیكاف
نات،  یشاود را  كااف یراماونی  پیمحا ،ك نظام به طور شودكاارینترنت به عنوان یشود. امی جادیا

دهاد و همزماان مای انه( شکلیرات رایانه و تعمیرا یهالم، فروشگاهیف یهاید یفروش س یهادكه
ت یده شاصایاچیپ یهاساتمیت را در سین شاصیكند، امی دایستا پدر رو یشتریز گسترش بیشود ن

 یمشاك شا یاز صاادق اسات. یان یعماومهای یمشن امر در مورد ش ینامند. امی یهم تکامل
 نضا  گرفتاه و اجارا یین ش  مشایكه در آن چن یاده است و جامعهیچینظام پ یشود نوع یعموم

های بخشند. مداشلاهمی گر را تکاملیگذر زمان همدن رو در  یا ده است، ازیچیز نظام پیشود نمی
گر یكنند و از طرف دمی شهروندان شل  یرا برا یدیها و اهداف جد، ارزشانتظارات یایش  مش

 شود.می تریغن ،از شهروندان ثها در اثر متقابل منعبیمشدرون ش های برنامه
 یابیده باه ارزشایاچیپ یاع: نگااه نظاام اجتمایعم وم یهایمش مستمر خط یابی  ارزش 9

 یابیباه ارزشا یایکارد عقالیاسات. در قااموس رو یابیباه ارزشا یا سانت ینیمتفاوت از نگاه ماش
و  یعماوم یمشامندرد در چرشه شا  یهار گامیمجزا از سا یگام یمشش  یابی، ارزشیمشش 

 یناوع یمومع یمشن كه ش یبه ا نظر یشود. ولمی انجام یعموم یمشش  یمعمواًل پس از اجرا
 یدهد و ناوعمی شود انطباق یرونیو ب ی  درونیوسته شود را با شراین رو پیده است، از ایچینظام پ

. از ( تحت پوشش آنها وجاود داردی قلمروها یهاستمیو س یعموم یهایمش ن شیب یهم تکامل
عادم  یوساته ناوعی، پیعماوم یمشار شا ینظ یادهیچیپ یهاستمیت سیبه علت ماه ،گریطرف د

 یذاتا یدگیاچی. به عالوه، به علت پكندمی در آنها ظهور و بروز یت ناگهان ظهورینان و شاصیاطم
شاوند و مای مستمر تصاور یندیبه عنوان فرآ یعموم یمشش  یندهایفرآ ،دهیچیپ یهاستمین سیا

. در   شاودیاتزر یمشاند مستمر ش یشانه درون فرآیاندد به هنگام و به صورت بازیآن با یابیارزش
ر ید ساایاترد یبا و اجرا باشد. یند طراحیاز فرآ یبانیت و پشتیجاد حماید ایبا یابینجا نقش ارزشیا

د. نار گذاریتااأث یعموم یمشده ش یچیدر نظام پ یابیبر عمل ارزش زیذكر شده ن یقبل یرهنمودها
ساانات د رامن در نظار گارفتن نویابا یمشاده ش یچینظام پ یدرون یهایابیارزش ،ن اساسیبر ا

ن یتاادو یباارا یآن اطالعااات یو بسااتر محلاا یعمااوم یشاا  مشاا یهااز مداشلااه یناشاا یمحلاا
ازمناد ین یده انطبااقیاچیپ یهاان اساس نظامیعرره كند. بر ا یدر سطح مل یعموم یهایمشش 

ند. تاالش دانشامندان و متخصصاان شااص شاود هسات یده انطبااقیاچیپ یابیارزشا یهاادستگاه
 متمركز شود. ییهاستمیس نیچن ست بریبامی یعموم یگذاریمشش 
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از  یکای: یعموم یده خط مشیچیپ یهاستمیاطالعات در س یو پاره پارگ ی  پراكندگ 01
 ،گاریهاست. باه عباارت دستمیدر سراسر س ع اطالعاتیتوز ،دهیچیپ یهاستمیس یهایژگیگر وید

و  یعماوم یمشاه شا دیاچیپ یهاساتمیل دهناده سیا عوامال تشاکیااطالعات در اذهان عناصر 
ع و یاتوز یعماوم یمشاناد شا یشکل دهناده درون فرآ یهاو گروه یطور در حافظه سازماننیهم

 یهااگران و ساازمانین افاراد، باازیتعاامالت با ،ن اطالعااتیم ایراه تسهپراكنده شده است. شاه
نظام عرراه  ا عامالنیاز اطالعات توس  عناصر  یزانیدهد ممی ل دهنده نظام است كه اجازهیتشک

ظهور  یبرا یمحمل ،یایمشده ش یچیپ یهاستمیدرون س یو مشاركت یبخشمعنا یندهایشود. فرآ
بار اعتمااد  یمبتنا یهمکاار یکردهاایگران نظام هساتند. روین بازیو بروز اطالعات نهفته درون ا

ده یاچیپ یهاساتمیدر س یگذاریمشش  یندهایاز فرآ یبخش مهم ،اطالعات یمتقابل به گردآور
ن یهم موجد تبادل اطالعاات باه شورد عناصر بباز یهان طور فرصتیاست. هم یعموم یمشش 

 هستند. یمختلف یهاشود كه از جوامع و بخشمی نظام یافراد و عامالن درون
كاه  ییبا توجاه باه بنادها ده:یچیپ یهاستمیدر س یمشاركت یعموم یگذار یمش  خط 00

ل ین رو تحلیع و پراكنده است از ایده توزیچیران و عامالن نظام پگیان بازیبودند اطالعات م یمدع
 یدگیاچین رو در نگااه پیاانجام شود. از ا یاطالعات متعدد و متنوع یست به اتکایبامی یمشش 
مختلف از عناصر و  یهامختلف و انواع تخصص یهاكه نگاه یقیبه طر یمشاركت یگذاریمشش 

در  یا ساازمانیگروه  ،چ شخصیرا هیز ؛ت استیباشند مورد حما لیعامالن متعدد نظام در آن دش
برشاوردار  یعموم یده ش  مشیچیجهت درك نظام پ یاطالعات و منابع كاف از ییهاستمین سیچن

  یاز توفیان یابیدر مرحله اجرا و ارزش ،شتریب یگذاررمن اثر یمشاركت یمشن رو ش یست. از این
 شواهد داشت. یشتریب

 یریجه گینت

از تحاوالت  یاریشناسانه، شاستگاه بس یهست یشیانداند بازیمدع یشمندان مطالعات فرا نظریدان
دن، تحااول در ینااد فلساافیلسااوفان علاام در فرآیف ،گااریدر فلساافه علاام بااوده اساات. بااه عبااارت د

مختلف به طاور اشاص را  یهاحوزه یمطالعات یهادهیو پد ،عالم به طور اعم ینظر یشناسیهست
ت یااسات. حاكم یایشاین نوع باز اندیحاصل چن ،یاجتماعدر علم  یمیا. كثرت پاراداندرقم زده

از انتقاادات درون و بارون  یامنجار باه تاوده یان بار نااموس علام اجتمااعیاع تحصل گرازبالمنا
 یشناسایهسات در یشیاندباز ینماو به طور اشص باز یمیپارادا یشیاندباز یشد كه تجل یمیپارادا

سام و یسات، پراگماتیسات، رئالی، فمنی، انتقاادیریتفسا یهامیپارادا یریگشد. شکلم یدان پارایا
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ماورد مطالعاه صااحبان  یشمندان است كه نسبت باه هساتیحاصل تامالت اند ،رًا پست مدرنیاش
 یکیت داده است. یر ماهییشدن تغ یبودن به هست یند، هستین فرآید افتادند. در ایها به تردمیپارادا

عاالم اسات كاه عناوان  یبه هسات نو ینگاه یریگشکل ،د تحول در فلسفه علمیجداز محصوالت 
، یشناسا ی هسات یمیمنظوماه پاارادا یم داراین پاارادایابه شود گرفتاه اسات. ا یدگیچیم پیپارادا

 كاه ( شاص شود استیو زبان بالغ ی، ارزش شناسی، انسان شناسی، روش شناسیشناشت شناس
ن طاور یز باا آن دارد وهمایان یبارز یمفهوم یمرزها یشوب دارد وله آینظر اب ییهاگرچه مشابهت

سام یم پست مدرنیگر منتس  به پاراداید یو برشداشته  یم تحصلیشه در پارادایاز اجزاء آن ر یبرش
ماورد  یو اجتمااع یعای، علوم طبیمختلف علم یهار در حوزهیاش یهام در سالین پارادای. استا

تاالش  یعماوم یگاذاریمشاشامندان حاوزه شا یر اندی. در دهه اشقرار گرفته است یبهره بردار
 ،و آلان ؛ بااتلر9119 ،بانکس :مثاال یكنند  بارا یحوزه بهره برداراین م در ین پارادایاند از اكرده

ن مقالاه، یا(.در ا9119 ،؛ موركال9109 ،یرناكا ؛9111 ،1؛ ساندرساون9101 ،؛ موركل9111
 یآن باارا یو رهنمودهااا یآن بررساا یهاهیااصااول و روم، این پااارادایااا یمیپااارادا یواكاااوپااس
 ارائه شد. یعموم یگذاریمشش 

                                              
1. Sanderson 
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