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مقدمه
نظامهای سیاسی با مسائلی مواجه هستند كه حل آنها بناا باه ماهیتشاان مساتلزم شا مشایهایی
ً
هستند كه تعداد زیادی از عناصر متنوع و در عین حال متعامل كه رفتارشان ظاهرا غیر قابل كنتارل و
ً
بعضا شاصیت ناگهان ظهوری دارند ،در آن درگیرند .تعداد زیاد عناصر ،تعامل میان آنها ،رفتار غیار
قابل كنترل و شگفت آور ،مختصات نظامهایی هستند كه به طور كلی عنوان «نظامهای پیچیده» باه
شود میگیرند .معادالت شطی ،رفتار چنین نظامهایی را تبیین نمیكنند؛ تغییارات كوچا ممکان
است پیامدهای بزرگی دربرداشته باشند و همین طور تغییرات بزرگ ممکن است در كماال تعجا
موج پیامدهای كوچکی شوند ،اما رفتار چنین نظامهاایی را نمیتاوان باا جهاازات پارادایمهاای
متداول تبیین كرد .پارادایم پیچیدگی كه شود را در علم پیچیادگی متجلای سااشته اسات ،یکای از
شزانههای دانشی میان رشتهای است كه در پی فهم ،پیشبینی و تأثیرگذاری بر رفتارهای نظاامهاای
پیچیده است .این علم جدید در پای حال مساائلی اسات نظیار گسساتهاا و نظام و نسا های
غیرشطی ،الگوهای كالن جمعی بجای رویدادهای شرد علی ،ره آوردها و پیشبینیهاای احتماال
بجای جبری ،تغییر بجای ایستایی) كه علوم قبلی قادر به تبیین آنها نبودند.
علم پیچیدگی به مدد شیوهها و فنون شاصی تالش كرده است پژوهش پیچیدگی را میسر سازد.
از این رو با شل شبیهسازی تعداد زیادی از عناصار نظاامهایهاای مجاازی و هماین طاور نحاوه
تعامالت آنها تالش كرده است به درجهای از فهم نظامهای پیچیده نائل شود .پیشرفتهای حاصال
شده در فناوریهای محاسباتی جدید ،پژوهشهای نظامهای پیچیده را تسریع كرده اسات .باا ایان
ً
اوصاف ابژه مطالعاتی پارادایم پیچیدگی «نظامهای انطباقی پیچیده» است ،كه بعضا به رویکارد یاا
شیوه تفکر نظامهای انطباقی پیچیده شهرت پیدا كرده است .تفکر سیساتمی در قااموس نظاامهاای
انطباقی پیچیده در ساده ترین شکل شود به نوعی تفکر و تحلیل در باب پدیادهها نظامهاا) اشاعار
دارد كه تمركز آن بر فهم پیچیدگیها ،الگوها و رواب بین عناصر است تا رابطه علت و معلولی.
تعبیر «نظامهای انطباقی پیچیده» در دهه هشتاد در موسسه باین رشاتهای ساانتانه حا شاده
است ولی به نظر می رسد شاستگاهی تاریخی دارد .در قرن نوزدهم مکت اقتصادی اتاریش نشاان
ً
داد كه چگونه نظم حاكم بر بازار به صورت ناگهان ظهاور و شودانگیختاه باروز میكناد و رارورتا
امری طرح ریزی شده نیست .در قارن بیساتم مطالعاه پدیادههای پیچیاده باه حوزههاای اقتصااد،
روان شناسی ،بیولوژی ،سایبرنتی  ،انسان شناسی و علوم طبیعی تسری داده شاد .در یکای دو دهاه
اشیر از مفاهیم این نوع تفکر در حوزههای مدیریت و سازمان ،بهداشات ،تعلایم و تربیات و علاوم
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اجتماعی بهرهبرداری شده است .بنکس)9119،1
حامیان این تفکر مدعیاند كاه در پارادایمهاای دیگار پژوهشاگران و طراحاان باه پدیادهها از
منظری شطی و بر اساس قاعده مشهور علت و معلولی مینگریستهاند .در چنین تفکری از پدیدهها
تصوری ماشین گونه وجود داشت كه فهم كل ،مستلزم تجزیه كل ،و فهم عناصر شاکلدهناده كال
بود .در این نگاه ،اعتقاد بر آن بود كه اگر هر عنصر نظام بهتر كار كناد ،كلیات نظاام نیاز بهتار كاار
شواهد كردّ .اما گذشت زمان نشان داد كه همه پدیدهها شاصیتی ماشین گونه ندارند ،بنابراین رفتاار
بسیاری از پدیدهها بر سیاق این تفکر ،غیر قابل تبیین باقی شواهد ماند و از این رو ساب جدیادی
برای تحلیل چنین پدیدههایی باید طراحی كرد رفتار انسان ،سازمان ،اكوسیستم ،جو  ...را در نظار
بگیرید).
در حوزه فیزی كوانتوم ،پژوهشگران دریافتند كه ذرات هستهای بسیار ریز بر اسااس مجموعاه
قواعد متفاوتی نه به صورت رابطه علت و معلولی) عمل میكنند .بار ایان اسااس پژوهشاگران از
رشتههای مختلف شروع به واكاوی پدیدههای فوق كردند و در گذر زمان ناوعی نظریاه بناام نظریاه
پیچیدگی ظهور كرد كه ادعا میكرد میتواند رفتار چنین نظامهایی نظامهاای انطبااقی پیچیاده) را
تبیین كند .نظریه پیچیدگی رواب  ،تعامالت و الگوهای چنین نظامهایی را تبیین میكند .باه اعتقااد
این نظریه ،نظامهای فوق ،نظامهایی پیچیدهاند و به طور پیوسته شود را با محی انطباق میدهناد.
در گذر زمان این نوع تفکر به عنوان رویکرد نظامهای انطباقی پیچیده متداول شد .باه اعتقااد جاان
هولند )0222 2نظامهای فوق شبکه ای پویا از عامالن هستند كه به صاورت ماوازی و پیوساته باه
آنچه دیگر عاملها انجام میدهند واكنش نشان میدهند و این امر به نوبه شود رفتار و شبکه نظام را
تحت تأثیر قرار میدهد .در این نظامها كنترل ،پراكنده و نامتمركز است و رفتار نظام ،نتیجاه تعاداد
زیادی از تصمیمهای متخذه مستمر به وسایله عاامالن انفارادی اسات .بار اسااس مطالعاه شابکه
عصبی ،نظم حاكم بر نظامهای انطباقی پویا ،صبغه ناگهان ظهوری دارد نه این كاه از قبال طراحای
ً
شده باشد؛ نمیشود تاریخچه نظام را از نظر دور داشت و آینده غالبا غیر قابل پیشبینی است.
به طور كلی اندیشه نظامهای انطباقی پیچیده برشی از پیشفرضهایی را كه ش مشایگاذاران
عمومی ،طراحان و پژوهشگران هنگام تغییر پدیدهها مسلم فرض كردهاند به چالش میكشاد .ایان
1. Banks
2. Holland
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پیشفرضها عبارتند از:
* هر اثر مشاهده شده ی علت قابل مشاهدهای دارد.
* حتی پدیدههای بسیار مرك را میتوان از طری تجزیه و تحلیل به قطعات و تحلیل آنها فهمید.
* اگر رویدادهای گذشته را به حد كافی تحلیل كنیم ،به پیشبینی رویادادهای آتای كما شواهاد
كرد .هولند)0221،
به اعتقاد حامیان تفکر پیچیدگی این پیشفرضها در باب پدیادههای پیچیاده چنادان كارسااز
نیستند؛ زیرا با واكاوی چگونگی رفتار و تعامل ایان پدیادهها همسااز نمیباشاند.با ایان اوصااف،
عباراتی نظیر نظامهای انطباقی پیچیده ،علم پیچیادگی ،نظریاه پیچیادگیی غالباا متارادف اساتفاده
میشااوند .در عااین حااال برشاای از نظریااهپااردازان ،تفکاار نظامهااای انطباااقی پیچیااده را یکاای از
زیرمجموعههای نظریه پیچیدگی و برشی دیگر ،نظریاه پیچیادگی را زیرمجموعاه تفکار نظامهاای
انطباقی پیچیده میدانناد .برشای دیگار ،واژه پیچیادگی و نظاامهاای انطبااقی پیچیاده را متارادف
بکاربردهاند؛ زیرا تفاوتهای آن دو چندان بارز نیست .به نظر نویسنده این مقاله ،نظامهای انطباقی
پیچیده ،ابژه علم پیچیدگی است؛ زیرا علم پیچیدگی ،علم نظامهای پیچیده است.
یکی از حوزههای مورد توجه علم پیچیدگی در سالهای اشیر ،حوزه ش مشیگذاری عماومی
بوده است .این علم تالش كرده است به ش مشی گاذاران عماومی و مادیران دولتای در طراحای،
تدوین ،اجرا و ارزشیابی ش مشیهای عمومی كم كند .در ایان مقالاه نویسانده تاالش دارد باا
معرفی اجمالی نظامهای پیچیده ،نظریه پیچیدگی و شواص نظامهای پیچیده و اشااره مختصار باه
روششناسی علم پیچیدگی ،رهنمودهای رمنی آن را برای ش مشیهای عمومی باه عناوان ناوعی
نظام پیچیده تحلیل كند .در این مقاله« ،ش مشایهای عماومی» ناوعی نظاام پیچیاده انطبااقی
تصور شده است كه از طری آن نویسنده تاالش دارد ،رهنمودهاای تفکار نظامهاای فاوق را بارای
ش مشیهای عمومی احصاء و تحلیل كند .اكنون تأمل اولیاه بار رارورت شاکل گیاری پاارادایم
پیچیدگی به نظر مفید میآید.

علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی :آیا رهنمودهایی برای اندیشمندان و اندیشه ورزان خط مشی عمومی دارد؟

ضرورت شکل گیری پارادایم پیچیدگی
در دستگاه تحلیل پارادایمی توماس كوهن 1ظهور و بروز نابهنجاری علمی 2عامال محاوری تحاول
پارادا یمی ذكر شده است .به عبارت دیگر وقتی پدیدههایی ظهور میكنند كه در دستگاه علم نرمال3

قابل تبیین نیستند ،علم نرمال دچار نابهنجاری علمی میشود .گفته میشود شاستگاه شاکلگیاری
پارادایم پیچیدگی ،مشاهده پدیدههای متعددی است كه تحلیلهای علمی مادرن فعلای مبتنای بار
پارادایمهای جاری نتوانستهاند و نمیتوانند آنها را به حد كفایت توصیف یاا پایشبینای كنناد .ایان
پدیدهها نظامهای پیچیدهای هستند كه بنا به داشتن عناصار متعادد متعامال و رفتااری غیرشطای و
ناگهان ظهوری به این نام نامگذاری شدهاند .علمی كه این پدیدهها را مطالعاه میكناد ،یاا حاصال
مطالعه این نظامها است را علم پیچیدگی نام نهادهاند .دانایی فرد)0310،
برای فهم این كه علم پیچیدگی در باب چه پدیدههایی است ،توجاه باه تفااوت باین نظامهاای
مرك  4و پیچیده 5مفید شواهد بود .پارادایمهای سنتی در پی فهم ،تبیین و كنترل نظامهاای مركا
بودهاند ،ولی در فهم و تبیین نظامهای پیچیده با محدودیتهای عظیمی مواجه شدهاند .برای مثاال
ی اتومبیل ،ی نظام مرك است .این نظام مرك  ،مرك از هزاران قطعه است كه تعامالت میان
ّ
آنها از قواعد علی ا معلولی دقی  ،ساده ،شناشته شده و غیر قابل تغییر تبعیات میكنناد .از ایان رو
میتوان به مدد تحلیلهای مهندسی عادی ،ی نظام مرك ی اتومبیل) را تحلیل و فهم كردّ .اما
در مقابل ،مجموعه اتومبیلهایی كه در ی بزرگراه در حال حركت هستند ،تجلی ی نظام پیچیاده
است .این نظام بنا به تعامالت عناصرش اتومبیلها و )...حاالت مختلفی بخود میگیرد كه صابغه
تکراری ثابت ندارد ،از این رو نمیتوان با معادالت شطی رفتار آن را فهمید.
رانندگان بر اساس عوامل مختلفی نظیر برداشتها ،انتظارات ،عادات و حتی احساسات با هام
تعامل میكنند و رفتار رانندگی شود را جرح و تعدیل ماینمایناد .از ایان رو نمیتاوان بطاور دقیا
جریان ترافی را با یقین پیشبینی كرد .هیچ رانندهای تحت كنترل نیست و ی مقصد واحد وجاود
ندارد كه همگان به سمت آن در حركت باشند ،حاالت ترافی  ،منبعث از عواملی است كه دساتگاه
1. Thomas Kuhn
2. Anomaly
3. Normal Science
4. Complicated Systems
5. Complex Systems
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منطقی علمی فعلی نمیتواند آنها را رصد كند و رفتار كلیت نظام را تبیین نمایاد .بارای فهام نظاام
پیچیدهای نظیر ترافی و ساشت بزرگراههای بهتر ،تنظیم محادودههای سارعت ،نصا نظامهاای
راداری شودكار ،داشتن ابزاری كه بتواند الگوهای غیرشطی و جمعی رفتار و گوناگونی انواع راننده و
قواعد تحمیلی بر رانندگی را همساز و در نتیجه تبیین كند ،مفید است .ابزارها و فنون علم پیچیدگی
میتواند در فهم چنین حاالتی از نظامهای پیچیده كارساز باشد؛
 زیرا علم پیچیدگی معتقد به این نگاه است كه نظامهای پیچیده در شابکهای از تعاامالتغیرشطی در حال تحولی مستمرند؛
 بر دوری از پیش بینی و كنترل این نظامها به سمت و سوی درک پیکاره بنادی الگاو) روابامیان عناصر نظام و فهم آنچه الگوهای نظم و رفتار میان آنها را شل میكند تأكید میكند؛
 ویژگیهای این گونه نظامها را پیوندگی ،1بازشورد و وجود قواعد شود سامانی میداند كه باهآنها نوعی ظرفیت بروز و ظهور الگوهای جدیدی از نظم عرره میكند .هولند)0221،
بر این اساس ،ی نظام پیچیده ،شبکهای از عناصر عاملها) اسات كاه اطالعاات را در میاان
شود طوری مبادله میكنند كه تغییر در بستر ی عامل ،بستر همه دیگار عناصار را تغییار میدهاد.
پیچیدگی ،نتیجه تعامل عناصری است كه فق در پاسخ به اطالعات محدودی كه آنهاا را باه دیگار
عناصر منتقل میكنند واكنش نشان میدهند .الگوی منظمای كاه در یا لحظاه بار نظاام ،حااكم
میشود را نمیتوان از مطالعه عناصر به صورت تکی پیشبینی كرد؛ زیرا حضور حلقههای بازشورد
مثبت و منفی رفت و برگشتی ،این كار را منتفی میسازد .بنابراین پارادایم پیچیدگی به قصد مطالعاه
چنین سیستمهایی ظهور كرد.
واکاوی سیستمهای پیچیده
بی تردید نوع پارادایم فردی ،گروهی و هماین طاور پاارادایم حااكم بار یا جامعاه علمای ،ناوع
اندیشیدن در باب عالم و پدیدههای درون آن را شکل میدهد .به نظر میرسد تحاول در پارادایمهاا
منجر به اندیشیدن به شیوههای جدید شده است به طوری كه در عصر حارر میبایست به شایوهای
نو به دنیای پیرامون نگریست؛ زیرا ماهیت هستیشناسانه جنباههای بنیاادی و اساسای عاالم تغییار
1. Connectivity
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كرده است .بر این اساس ،تغییر نوع نگریستن به عالم به عنوان پدیدهای مرك از ماشینهای سااده
به تصور عالم به عنوان نظامهای پیچیده ،ره آورد تحوالت هساتیشناساانه اماروزی اسات .تصاور
عالم به عنوان ماشینی ساده ،تصوری متناس با اعصار و دهههای گذشته بود .در آن اعصاار ،نظاام
اقتصادی ،نظام سیاسی ،جامعه و همین طور نظام تصمیمگیری ملی به عنوان مجموعهای مركا از
عناصری تصور میشد كه رفتار آنها با مدلها و معادالت ساده قابل تبیین باود .بخاش اعظام روش
تولیدی پارادایم اثبات گرایی ،محصول مطالعه چنین نظامهایی بوده است .دانایی فرد )0310،
در پرتو تحوالت در فلسفه علم ،اكنون وارث جهانی از نظامهای پیچیدهایم كه میبایسات آنهاا
را به نحو اثربخشی مدیریت كرد .نظامهای ّ
جوی و نظامهای اكولوژی  ،تجلی ماشینهای سادهای
نیستند كه بتوان به مدد نظریهها و مدلهای ماشین ،آنها را مدیریت كرد .همه نظاامهاای اجتمااعی
تجلی نوعی نظام پیچیدهاند .یکی از پارادایمهای جدید كه كانون تمركاز مطالعااتی آن ،نظاامهاای
پیچیده است ،پارادایم علم پیچیدگی است .هدف غایی اندیشمندان در این نحله مطالعااتی ،فهام،
توصیف ،تبیین ،كنترل و پیشبینی رفتار نظامهای پیچیده است .در علوم طبیعی از این پارادایم برای
مطالعه و مدیریت نظامهای طبیعی نظیر سیستم جوی ،سیستم منابع طبیعی ،سیستم زنجیره غذایی
و  ...استفاده میشود .در علوم اجتماعی نیز بارای مطالعاه و مادیریت نظاامهاای اجتمااعی نظیار
سازمان ،سیستم اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و  ...استفاده میشود.
در این پارادایم ،نظامهای پیچیاده عناصار متعاددی دارناد و بار ایان اسااس درجاه بااالیی از
بهمپیوندی ،بین عناصرشان وجود دارد .همین طور نظامهای پیچیاده از حیاث ترمودینامیا  ،بااز
هستند ،یعنی تعیین محدوده آنها بسیار دشوار اسات ،از ایان رو نمیتاوان باین درون و بارون آنهاا
مرزی بارز ترسیم كرد ،در نتیجه درون یا سیساتم فراگیار ،شاصایتی آشایانهای و تاو در تاو پیادا
میكند .بر این اساس ،ترسیم مرزی سیستمی تا حد زیادی اشتیاری است .آنچه میان مرزها مبادلاه
میشود اطالعات ،مواد و مهمتر از همه ،انرژی است .جریاان انارژی بسایار باا كیفیات باه درون
نظامهای پیچیده به آنها اجازه می دهد پیچیدگی شود را حفظ كنند .در قاموس ترمودینامی  ،چنین
نظامهایی شود را از تعادل دور نگه میدارند .اگر چنین انرژی از آنهاا گرفتاه شاود ،شاروع باه زوال
میكنند ،پیچیدگی آنها محو میشود و به شکل نظامهای ساده درمیآیند.
به طور كلی وقتی نظامی ،نظام پیچیده است كه رواب پیونادی باین عناصارش بسایار غلایظ و
مبهم است ،شاهد جریانات عظیمی از انرژی درون آن هستیم و رفتااری بسایار غیار شطای دارد و
دارای شاصیت ناگهان ظهوری است .شواص پنجگانه چناین نظامهاای را میتاوان باه شارح ذیال

01

روششناسی علوم انسانی  /س / 91ش /67پاییز 9911

برجسته كرد :هولند)0221 ،
 .0درجه باالیی از بهم پیوندی عناصر نظام
ّ .9
تعینناپذیری مرزی و محدودهای نظام
 .3برشورداری از كیفیت باالی انرژی در نظام
 .4رفتار غیرشطی نظام
 .0ناگهان ظهوری شواص جدید در نظام.
در عین حال گونهشناساییهایی از نظامهای پیچیده وجود دارد .در بخش بعدی تأملی تفصیلی
بر گونههای این نوع نظامها شواهیم انداشت.
گونهشناسی نظامهای پیچیده
شاستگاه مطالعه نظامهای پیچیده را باید در حوزه ریاریات و در اواشر دهه  0211جساتجو كارد،
كه نحوه رفتار مدلهای رایانهای شاص شبکههای عصبی و زندگی مصنوعی شبیه ساازی شاده) را
توصیف میكرد .در گذر زمان ،سایر حوزههای مطالعاتی و رشاتههای علمای ،مفااهیم منادرد در
دستگاه مطالعاتی نظامهای پیچیده را از علوم طبیعی اقتباس كردند تا در پرتو مدلساازی تعاامالت
رفت و برگشتی چندگانه در شبکههای متشکل از عناصر متعامل ،الگوهای رفتاری منظم را از رفتاار
نظامهای پیچیده در حوزه مطالعاتی شود احصاء كنند.
پیچیدگی را نیز مانند سایر شواص پدیدهها میتوان به صورت طیف یا دامنهای تصاور كارد كاه
نظامهای متناظر آن نیز از پیچیدگیهای متفاوتی برشوردارند .بنابراین مطالعه نظامهاای پیچیاده را
میتوان بر حس كانون تمركز مطالعه تقسیمبندی كرد .از ایان رو تناوع در نگاههاا باه پیچیادگی،
منجر به سردرگمی احصاء درسها و بینشهای مفید از علم پیچیادگی بارای حوزههاای مطالعااتی
جدید نظیر ش مشی گذاری عمومی شده است .برای مثاال رفتاار انساانهاا و باازیگران در نظاام
پیچیده ش مشی عمومی بسیار متفااوت از معاادالت ریاراتی در رایاناهها یاا رفتاار حیواناات در
اكوسیستم محیطی است .بر این اساس اجماعی بر سر تعریف پیچیادگی وجاود نادارد ،از ایان رو
تعاریف ارائه شده از آن بسایار متناوع اسات .بار اسااس كاانون تمركاز مطالعااتی علام پیچیادگی
گونهشناسی ذیل را میتوان از انواع نظامهای پیچیده ارائه داد هولند0221 ،؛گری:)9101 ،
 0نظامهای پیچیده ساده :مختصه اصلی این نظام آن است كه اطالعاات در اشتیاار عناصار
متشکله نظام در گذر زماان تغییار نمیكناد .واكنشهاای بیوسیساتمی در آزمایشاگاههاای شایمی
تحلیلی این نوع نظام است.
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9ا نظامهای انطباقی پیچیده :در این نوع نظامها  ،عناصر به موازات آموشتن و انطباق شود در
واكنش به دیگر عناصر یا محی شود پردازش اطالعاتشان در گذر زماان تغییار میكناد .نظامهاای
انطباقی پیچیده به فرآیندهایی نیاز دارند كاه هام تناوع را جهات تعامال تولیاد كنناد و هام هارس
سیستمی را میسر سازند .نظامهای بیولوژیکی تجلی این نظامها هستند.
 0نظامهای شناختی پیچیده :این نگاه به پیچیدگی ،برشاساته از رشاته روانشناسای اسات و
تعریف سازمانی مفیدی از ی نظام پیچیده ارائه میدهد .بر اساس این نگاه ،نظاام پیچیاده ناوعی
سیستم بسیار منعطف است كه دارای شزانه رفتاری حاالت بسیار متعدد غیر تکراری نظام) اسات.
پیش بینی رفتار چنین نظامی با هر یقینی اطمینانی) دشاوار اسات؛ زیارا تولیاد اطالعاات جدیاد
توس عناصر نظام باعث شکل گیری سازوكارهایی میشاود كاه منجار باه حااالت ناگهاان ظهاور
غیرمنتظره و جالبی از پدیده نظام) میشود .در نتیجه ،رفتار چنین نظامهایی رامن تکامال شاود،
محی پیرامون را نیز تعامل میبخشد.
4ا نظامهای اجتماعی پیچیده :جلوه چنین نظامهاایی در سلساله مراتا سیساتمهای كنات
بولدینگ ،سازمانها هساتند كاه صارفا اساتعاره یاا تمثیلای از نظامهاای فیزیکای ،شایمیایی و یاا
بیولوژی هستند.
 5فرآیندهای حساس پیچیده :كانون مطالعه در این نوع نظامها تعامل میان عناصر عاملها
یا افراد) در سطح محلی است كه آینده غیر قابل پیش بینی پدیده از بطن آن ناگهان ظهور میكند.
ً
در ادبیات علوم اجتماعی و مدیریتی بعضا نوع دوم و چهارم بطور مترادف برای مطالعه ابژههای
اجتماعی و مدیریتی استفاده میشوند .اكنون مختصات این نظامها را به صورتی تفصایلی واكااوی
میكنیم.
مختصات نظامهای انطباقی پیچیده
ادبیات گستردهای در باب ویژگیهای نظامهای انطباقی پیچیده وجود دارد كه در آثار مختلف دچار
قبض و بس مفهومی و عملی شدهاند هولند )0221 ،ولی میتوان به برشی از آنها باه شارح ذیال
اشاره كرد:
0ا نظامهای پیچیده متشکل از عناصر متعددی هستند كه حیات انفارادی آنهاا در پرتاو تعامال
میان آنهاست .تعامالت بر اساس اطالعات دریافتی عناصر از عناصر مجاور كوتاه مدت اسات .در
عین حال غنی بودن پیوندهای شبکهای بدان معناست كه ارتباطات در سراسر سیستم برقرار شواهاد
بود ولی لحظه به لحظه اصالح شواهد شد.
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9ا در تعامالت شبکهای ،حلقههای بازشوردی رفت و برگشات باین عناصار و كلیات سیساتم
امری حیاتی برای شکل دهی حاالت ناگهان ظهور سیستم است .اثرات كنش یا عنصار یاا یا
عامل به عامل یا عنصر دیگری بازشورد داده میشود و این بازشورد به نوبه شود نحاوه رفتاار عامال
دریافت كننده بازشورد را در آینده) تحات تااثیر قارار میدهاد .باازشورد منفای عامال ثباات در
سیستم) و بازشورد مثبت موجد بی ثبانی) باعث شکل گیری نوعی رفتاار غیرشطای میشاود كاه
نوعی مختصه منحصر بفرد بارزیت بخاش سیساتم پیچیاده از یا سیساتم مركا را باه نماایش
میگذارد .به علت وجود چنین شصیصهای غیر شطی بودن رفتار) باا معاادالت شطای نمیتاوان
رفتار چنین سیستمهایی را پیش بینی كرد؛ زیرا تغییرات كوچ در این سیستم میتواند بعضا اثرات
بسیار عظیمی در سراسر سیستم داشته باشد .این حالت اشاره به اثر پروانهای دارد كه در نظریه نظام
در بی نظمی نیز از آن یاد میشود .برای مثال تنبه ی دستفروش در تونس منجر به فروپاشی رژیام
بن علی در آن كشور میشود.
3ا سیستمهای پیچیده شاصیت آشیانهای تو در تو) دارند .یعنی چندین الیه سیساتمی ممکان
است ی سیستم پیچیده را شکل داده باشند .برای مثال نظام ش مشیگذاری عماومی در ایاران را
به صورت آشیانهای میتوان در شکل ذیل دید.

سازمانها و نهادهای محلی

سازمانهای متناظر استانی

متناظر وزاراتشانهها در استانها

قلمرو ش مشی عمومی در سطح
عمومی در سطح محلی
قلمرو ش مشی
شهرستانی

رهبر نظام سیاسی ایران دولت ،سازمانهای ملی

نمودهای
بینالمللی
و
جهانی

قلمرو ش مشی عمومی در سطح ملی
قلمرو ش مشی عمومی در سطح استانی

علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی :آیا رهنمودهایی برای اندیشمندان و اندیشه ورزان خط مشی عمومی دارد؟

 4ا تعیین مرزهای ی سیستم پیچیده دشوار است .نیازها و پیش داوریهای نااظر سیساتمهای
پیچیده ،مرزها را تعیین میكند نه اینکه شاصیت بارزی مبین چنین مرزهایی در این گونه سیساتمها
باشند .برای مثال نمیتوان مرزهای قلمرو ش مشیها در عرصههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسای،
اجتماعی و ...را به دقت تعیین كرد ،ولی دولتها با اتکاا باه قواعاد بشرسااز و باه صاورت ماوقتی
مرزهایی را ترسیم میكنند.
0ا سیستمهای پیچی ده در بستر تاریخی شود معنا پیدا میكنند .به عبارت دیگار ،تااریخ نقاش
مهمی در حاالت و رفتارهای فعلی و آتی چنین سیستمهایی ایفا میكند .گذشتهی این سیستمها بار
رفتار حالشان تأثیرگذار است.
طراحی سیستم ش مشی گذاری مبتنا بار شاواهد در ایاران بادون در نظار گارفتن سیساتم
ش مشی گذاری مبنی بر شعور متعارف مبتن بر نظر سنجی) كه قرنها در این كشور باب باوده
است) چندان كه نه قطعا )موف نخواهد بود.
1ا نفس یا شصلت سیستم ،متفاوت از جمع عناصر یا عوامل اسات .بارای فهام یا سیساتم
پیچیده ،روش سنتی تجزیه سیستم ،امری ناپسند و مخرب فهم شواهد بود .نتیجه آن كه قطعات یاا
عناصر سیستم نمیتوانند حاوی كلیت باشند و هر عاملی نمیداند چه چیزی در سیساتم باه عناوان
ی كل در حال رخ دادن است .اگر چناین اماری میسار باشاد جازء ،تجلای كال میشاود و هماه
پیچیدگی سیستم را میتوان در آن عنصر یا عامل نظاره كارد حاالتی كاه در برشای از سیساتمهای
مورد مطالعه نظریه نظم در بی نظمی در هندسه برشالی به چشم میشورد) .بنابراین كسی یا ناظری
نمی تواند بیرون از سیستم به تماشای سیستم بپاردازد و امیادوار باشاد آن سیساتم را بفهماد و آن را
مهندسی كند.
7ا رفتار سیستمهای پیچیده برآیند تعامل عاملها یا عناصر در سطح محلی و بدون جهتدهی
بیرونی یا حضور ی مركز كنترل داشلی درونی) است .این شاصیت را ویژگی «ناگهان ظهاوری»
سیستم می دانند و عامل موجه انعطاف پذیری سیستم برای انطباق و شود سامانی شاود در واكانش
به چالشهای بیرونی است.
مختصه ناگهان ظهوری حاالت در سیستمهای پیچیده
زمین شناس در مطالعه شود از انواع سنگها نوعی رابطه ت هرمنوتیکی با آنها برقرار میكناد .باه
عبااارت دیگاار ،ساانگ مااورد مطالعااه زمااین شااناس در آزمایشااگاه وی از افکااار و برداشااتهای
زمینشناس و همین طور دانش زمین شناسی تولیادی باه وسایله زماین شاناس آگااه نیسات ،لاذا
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نمیتواند لحظه به لحظه رفتار شود را در آزمایشهای زمین شاناس تغییار دهاد .از ایان رو ،گفتاه
میشود رابطه ابژه و سوژه از شاصیت ت هرمونیکی برشوردار است ،ولای رابطاه اباژه و ساوژه در
مطالعات انساانی از شاصایت هرمنوتیا مضااعف برشاوردار اسات ،یعنای هار دو بار هام اثار
می گذارند و ابژه در هر لحظه ممکن است رفتار شاصی از شودشاان دهاد ،یعنای رفتاارش شطای
نیست ولای در حالات نخسات ،رفتاار شطای اسات .از ایان رو در مطالعاه پدیاده دوم باه عناوان
سیستمهای پیچیده ،حاالت ناگهان ظهوری باه چشام میشاورد كاه مدیاد آن اسات كاه احصااء
الگوهای قابل پیش بینی از چنین سیساتمهایی میسار نیسات .از ایان رو در علام پیچیادگی ،ایاده
«ناگهان ظهوری» برای نشان دادن الگوهای غیر قابل پیشبینیای است كه نمیتوان به حد كفایات
از طری فهم عناصر سیستمها در سطح محلی به درک آنها نائل شد .رفتار یا حالات ناگهاان ظهاور
وقتی جلوهگر میشود كه تعدادی از عوامل و یا عناصر الگوهای پیچیدهتری از رفتار جمعی سیستم
را به نمایش می گذارند كه متفاوت از رفتار ناگهان ظهاور قبلای اسات .باه علات وجاود و حضاور
حلقههای بازشور چندگانه ،شواص سیستم كه هویت آن را و همین طاور هادف غاایی آن را شاکل
میدهند بدون مداشله ی طراح بیرونی یا حضور هر گونه شکل متمركز ،كنترل باه ناگهاان ظهاور
میكند .رفتار ناگهان ظهوری سیستم نه شصیصه یا شاصیت ی موجودیت تکی عنصر یا عامال)
است و نه می توان به سادگی آن را پیش بینی یا از رفتار موجودیتها در سطح پایینتر استنباط كارد.
رفتار ناگهان ظهوری را میتوان در پدیدههایی نظیر ترافی شهری ،ارگانیزم بیولوژی چندیاشتاهای
تا پدیدههای سازمانی و همین طور نظام ش مشیگذاری عمومی و حتی شود ش مشی عمومی را
دید .برای مثال هر كدام از یاشتههای مغز به صورت تکی وظایفی را انجام میدهناد ،ولای سیساتم
یاشتههای مغز به صورت جمعی و به عنوان ی كلیت وظایف بسیار پیچیدهای را انجام میدهد كه
نمیتوان با تجزیه و تحلیل عناصر تکی مغز ،آن را فهم و پیش بینی كرد .رفتار پیچیاده برشاساته از
تعامل بین بسیاری از عناصر و عوامل سادهای است كه به طریقی غیر شطای باه اطالعاات محلای
انتقالی توس عناصر بر یکدیگر واكنش نشان میدهند .هیچ گونه مركز كنترل واحدی وجود نادارد.
هیچکدام از یاشتهها یا گروهی از یاشتهها مسئولیت كامل كنترلی یاا هادایتی سیساتم را بار عهاده
ندارند .سیستم ش مشیهای عمومی نیز دارای چنین شاصیتی است .اگرچه هر كدام از باازیگران
ش مشی دارای نقش تعریف شدهای هستند ،ولی الگوی رفتاری ش مشای ،برآیناد تعامال میاان
همه عناصر و بازیگران ش مشی است و نمیتوان با تجزیه و تحلیل رفتار تکی عناصر یا باازیگران
الگوی رفتاری ش مشی عمومی را فهام و پایش بینای كارد« .ناگهاان ظهاوری» سیساتم یکای از
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ویژگیهای كلیدی سیستمهای پیچیده است ولی تا به امروز قانون یا اصول عماومی و متقنای بارای
تعیین این شاصیت ارائه شده است .موركل9119 ،و)9113
خودسامانی در سیستمهای انطباقی پیچیده
یکی دیگر از ویژگیهای بارز سیستمهای پیچیده كه پیوند تنگاتنگی با ویژگی ناگهان ظهوری رفتاار
سیسااتمهای پیچیااده دارد ،برشااورداری از شاصاایت شودسااامانی اساات .زیربنااای تکاماال همااه
سیستمهای زنده ،اصل شودسامانی است .ی سیستم پویا از طری اتکا به چناین اصالی سااشتار
شود را در واكنش به تقاراهای محیطی چنان بازسازماندهی میكند كه بتواند به طور اثاربخش باا
چنین تقاراهایی همساز شود .وقتی تغییری از بیرون به درون چنین سیساتمهایی تزریا میشاود،
سیستم حول آشفتگیای كه در اثر چنین تغییری در سیستم ایجاد شده است شود را بازساازماندهی
میكند .برای مثال ی ش مشی عمومی در عرصه فرهنگی در اثر تغییار در شارای باینالمللای و
ً
اثرات آن در شود ،مجددا شود را به شکلی جدید سازماندهی میكند .رستم)9111 ،
ً
نظر به این كه فرآیند شود ساماندهی ررورتا به وسیله اهداف شاصی هدایت یا تعیین نمیشود
صحبت از كار ویژه شود ساماندهی سیستم به نحوهای دقی ممکن است دشوار باشاد .در سیساتم
پیچیااده ناشاای از آشاافتگیهای تزریقاای بیروناای درون سیسااتم) الگوهااایی ظهااور میكننااد كااه
محدودیتهای تحمیلی یا فرصتهای عرره شده به سیستم را مورد توجه قرار میدهند .این مفهوم
بر شالف تفکر ش مشی گذاری عمومی سنتی است كاه بار كنتارل روابا باین باازیگران هنگاام
مهندسی سیستم ش مشی عمومی ،حول اهاداف راهباردی تاكیاد دارد .در سیساتمهاای پیچیاده
اجتماعی و انسانی محورهایی كه حول و به اتکای آنها شودسازماندهی محق میشود را میتوان به
شرح ذیل مطرح كرد :اوورمن)0221 ،

ً
 0اصول مشترک :اگر اهداف سیستمهای پیچیده دقیقا مشخص نباشند ،سیستمهای پیچیاده

اجتماعی ا انسانی شود را حول ارزشهای محوری همسو یا سازماندهی مجدد میكنند.
 0پیوندیت و بازخورد :در چنین سیستمهایی ،شودسازمانی ریشاه در فرآینادهای غیرشطای
برشاسته از بازشوردها و حلقههای پیوندی بین عناصر و یا عوامل در سطح محلی سیستم دارد.
 0گفتگو :در سیستمهای پیچیده اجتماعی ا انسانی ،شودسامانی بعضا متضامن یاا مساتلزم
حساسیت نشان دادن به نگاههای دیگری و میل به تغییر مدلها و پارادایمهای ذهنای عناصار درون
این سیستمهای پیچیده است.
 4حافظه :سیستمهای انطباقی پیچیده اجتماعی ا انسانی) دارای نوعی حافظه هستند .بدون

11

روششناسی علوم انسانی  /س / 91ش /67پاییز 9911

چنین حافظهای آنها صرفا آیینهای هستند كه محی را در شود منعکس میسازند .چون هار سیساتم
پیچیدهای نوعی ظرفیت حافظه ای بای نهایات دارد بناابراین از شصیصاه فراموشای نیاز تاا حادی
برشوردار است.
 5وابستگی متقابل :در سیستمهای انطباقی پیچیاده ،شودساامانی برآیناد دو نیاروی متضااد
رقابت و همکاری میان عناصر سیستم است ،ولی در اكوسیستم ،عناصر سیستم پیچیده ،وابساتگی
متقابلی دارند .نظام ش مشی های عمومی در ایران را در نظر بگیرید كه هر قلمرو ش مشیای در
عین در نظر داشتن شاشصهای عملکردی شود باید با سایر قلمروها نوعی همکاری داشته باشد تا
كلیت ش مشی دولت اعمال شود؛ زیرا بین آنها نوعی وابستگی متقابل وجود دارند.
ی سیستم انطباقی پیچیده تالش میكند تا شود را در نقطهای بنام لبه نظم در بی نظمی ،جایی
كه در آنجا سیستم قادر است شود را با حداقل تالش در واكنش به دامناه گساتردهای از چالشهاای
بیرونی انطباق دهد ،متوازن و متعادل كند .در تبیین این حالت باید گفت در یا سیساتم پیچیاده،
می توان بر اساس قوت و تعداد پیوندها بین عناصر سه حالت را برای سیستم به تصویر كشید:
 0حالت ثبات :در چنین حالتی تعداد معدودی تعامل قوی بین عناصر سیساتم وجاود دارد و
بازشورد اندكی بین آنها رد و بدل میشود .در نتیجه بین علت و معلاول ناوعی رابطاه شطای سااده
وجود دارد .سیستم ،باثبات و قابل پیش بینی است و تصمیمهای سیستمی را میتوان در چاارچوب
مدلهای عقالیی اتخاذ كرد .بر این اساس میتاوان هزیناهها و ره آوردهاای هار بادیل كااری هار
تصمیم یا ش مشی عمومی) را پیش بینی كارد و دسات باه انتخااب گزیناه ای زد كاه ارزشهاا و
اهداف وارحی را متجلی میسازد.
 0حالت آشوبناک (نظم در بی نظمی) :در چناین حاالتی سیساتم دارای عناصار متعاددی
است ،ولی تعامالت میان آنها رعیف و به شدت در حال تغییر است .اگرچه رفتار سیستم ،ظاهری
تصادفی دارد ولی ممکن است ویژگیهای زیربناایی در سیساتم وجاود داشاته باشاد كاه از طریا
معادالت ریاریاتی بتوان نظریه نظم در بی نظمی را توصایف كارد .سیساتمهای آشاوبناک حافظاه
كمی دارند و مدلهای ذهنی به شدت بدون فایدهای قابل اتکا) در حال تغییرند.
نظام ش مشیگذاری مبتنی بر جریانات چندگانه كینگدون تجل این گونه سیستمهاست.
 0لبه نظم در بی نظمی :تعدادی از سیستمهای پیچیده شود را در حالتی ساماندهی میكنناد
ً
كه تحت عنوان حالت لبه نظم در بی نظمی مشهورند بعضا منطقه پیچیدگی نیز نامیده میشاوند).
در این حالت ،هر كدام از عناصر ،شود را در سطحی متناس میسازد كه تناس دیگار عناصار را
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در شبکه تخری نمیكند؛ در لحظهای كه هر عنصر به این نتیجه میرسد كاه اكناون لحظاه ثباات
است .لحظهای كه كلیت سیستم و ت ت عنصرها) حالتی متناس به شود میگیرند ،اشااره باه
وجود نظام در حالت لبه نظم در بی نظمی دارد ولی این ثبات ،شاصیت ناگهان ظهوری دارد یعنای
لبه نظم در بی نظمی از حالتی به حالتی در عنصر و كلیت سیستم متفااوت اسات .ایان عرصاه باه
عنوان لحظه گذار بین آشوب نظم در بی نظمی) و ثبات قابل پیش بینی تعریف شده است؛ جاایی
كه سیستمها در حادكامل متناسا و انطبااقی هساتند هولناد .)0221 ،ویژگیهاای ایان منطقاه
عبارتند از:
0ا پویایی ها كماكان آشوبناكند شاصیت نظم در بی نظمی دارند) ولی همچنین از مختصاات
نظم نیز برشوردارند.
9ا سازمان سیستم نسبت به انتقال اطالعات در مورد شودش و انجام وظیفهاش در حد كفایات
تقریبا سفت و سخت است ،ولی همزمان چنان آشوبناک است كه اجاازه میدهاد از اطالعاات باه
نحوه شالقانهای بهره گیرد.
3ا سیستم در برابر نفوذها و تأثیرات نیروهای بیرونی استوار است و در نقطهی حاداكثر كاارایی
عمل میكند طوری كه هر افزایشی در نظم یا آشوب ،كارایی سیستم را كاهش میدهد ایان هماان
نقطه تعادلی ناگهان ظهور است كه به هر طرف بچرشد به حال سیستم مضر است).
4ا در این حالت ،ثبات مقیاسی نیز در سیساتم وجاود دارد یعنای الگوهاا شاود را در ساطوح
مختلف مقیاس یا برشالها) تکرار میكنند.
0ا در این حالات سیساتم غالباا مقیااس قاانون قادرت

را نشاان میدهاد x ،و y

متغیرهای سیستم و  cو  aمقادیر ثابت هستند:
ً
 Yمعموال به عنوان فراوانی ی رویداد سیستمی و  xاندازه آن رویداد است .ایان توزیاع قاانون
قدرت ،نشانه یا اثر لبه نظم در بی نظمای و ناه تشاخیص آن اسات .تعاداد زیاادی از سیساتمهای
فیزیکی از زلزله گرفته تا الگوهای ترافی  ،این نوع حالت یا رفتار سیستمی را نشان میدهناد .ذكار
این نکته نیز رروری است كه لبه نظم در بی نظمای یا لباه اساتعارهای نیسات بلکاه طبقاهای از
رفتارهاست كه در آنجا ی سیستم نه حالتی آشوبناک دارد و نه دارای ثبات رفتااری شطای .شاکل
ذیل هولند )0221 ،را ببینید.
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كم

نظم در بینظمی
آشوبناک)

تواف افراد
برای در
پیش گرفتن
اقدامات بر

منطقه پیچیدگی یا لبه نظم در بینظمی

اساس یقین
نسبت به
رهآوردها

منطقه شطی
ثابت
كم

اطمینان درباره چگونگی پیوند رهآوردها با نهادها

زیاد

بر اساس شکل فوق وقتی در مورد ره آوردهای حاصل از اقادامات افاراد درون سیساتم ،درجاه
باالیی از اطمینان وجود دارد و میان این افراد در باب رابطاه باین اقادامات و ره آورد ،توافا كامال
وجود دارد ،تفکر سیستمهای ماشینی كه بر طرح ریزی تفصیلی و كنترل همه جانباه اساتوار اسات
ممکن است مناس باشد .جوهره این نوع تفکر را میتوان در علم جزئی نگر تحصیلی و كاركردگرا
جستجو كرد كه در پی حل ابهام و پاارادوكس و ایجااد منطقاهای شطای و عقالیای بار مبناای ایان
پیشفرض است كه نوعی پاسخ صحیح به هر مسأله وجود دارد.
منطقه سمت راست شکل ،منطقه آشوبناک است كه از آن بایستی دوری كرد .منطقه پیچیادگی
جایی است كه سطوح متوسطی از اطمینان و تواف وجود دارد و با استفاده از پاارادایم سیساتمهای
انطباقی پیچیده ،مناس است .یکی دیگر از نکاتی كه در اینجا باید مورد بحث قرار گیرد ،درجهای
است كه عامالن یا عناصر در باب هدف غایی یا اهداف یا سیساتم توافا دارناد .وقتای بار سار
اهداف سیستم ،تواف باالیی وجود دارد ممکن است علت و معلول نامطمئن به نظار آیناد .در ایان
عرصهها طرح ریزی تفصایلی اساتفاده محادودی دارد و بار تنظایم یا چشامانداز و ارزشهاای
زیربنایی سیستم تاكید میشود .از سوی دیگر ممکن است در سیستمی بر اساس اطمینان به نتاای
تواف وجود داشته باشد ولی بر سار اهاداف سیساتم توافا وجاود نداشاته باشاد ،در ایان حالات
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تصمیم گیری بر اساس مصالحه و مذاكره انجام شواهد شد .اگر در همه ابعاد توافا وجاود نادارد،
میتوان به الهام و اشراق دل بست تا نظام بماند.
نظریه پیچیدگی
همان طور كه از عنوان مستفاد میشود نظریه پیچیدگی ،پیچیدگی سیساتمهای انطبااقی پیچیاده را
تتوریزه میكند .به نظر میرسد این نظریه ،علم متعارف را كه با فرض ثبات و نظم جاوهره پدیادهها
به تولید اصول و قواعد جهانشامول رفتاار و ره آوردهاا در بااب آن پدیادهها میپاردازد باه چاالش
میكشد .به عبارت دیگر این نظریه ،سیستمها با فرآیندهایی را شناسایی و تبیاین میكناد كاه فاقاد
ثبات و نظم متعارف مدنظر اندیشمندان عرفی هستند .از این رو به زعم حامیان ایان نظریاه بارای
مثال :گهیر و ریحانی09،910 ،؛ موركل )9109 ،چنین نگاهی به عالم و علم نوعی تحاول انقالبای
تصور میشود كه حركت آن از «رویکرد جزیی گرا به علم یا «پارادایم نظم» به رویکردی كل نگرانه
ترسیم میشود .به عبارت دیگر نظریه پیچیدگی نوعی شیوه تفکر ،نوعی دیدن عالم به سیاق ثباات و
نظم نیست بلکه با بی ثباتی و نوسان منطب است .از این رو سیستمهای پیچیاده انطبااقی را كاانون
مطالعه شود قرار میدهد كه دارای ویژگیهای متفااوتی از سیساتمهای پیچیاده هساتند .در نتیجاه
سخن كلیدی نظریه پیچیدگی آن است كه رفتار چنین سیستمهایی برشاسته از پویاییهای تعااملی
میان مجموعهای بزرگ از عناصر كوچ تری است كه به حالتهای شطی ظهاور و باروز نمیكناد
بلکه به حالتهایی غیرشطی شود را «بروز و ظهور» میدهد .باه گفتاه كاارنی  ،9109ص-090
 )091چگونگی رفتار و مطالعه سیستمهای پیچیده ماورد مطالعاه نظریاه پیچیادگی را میتاوان در
شش مضمون ذیل جستجو كرد:
0ا نمیتوان سیستمهای پیچیده را از طری تجزیه به عناصر تبیین كرد؛ زیارا عناصار ،هویات و
كاركرد كامال مستقلی ندارند،بلکه بهم وابستهاند ،عناصر با هم تعامل دارند ،اطالعات را بین شاود
تسهیم میكنند و برای تولید رفتار سیستمی آنها را با هم تركی میكنند.
9ا پیش بینی رفتار سیستمهای پیچیده دشوار یا غیرممکن است .چنین سیساتمهایی باه اتکااء
حلقههای بازشوردی بازشورد منفی وبازشورد مثبت) پویاییهای غیرشطی به نمایش میگذارناد.
از این رو كنشهای جزیی میتواند اثرات بزرگ و كنشهای بزرگ اثرات كوچکی در برداشته باشد.
3ا سیستمهای پیچیده به طور شاص نسبت به شرای اولیه حساس هستند.
4ا سیستمهای پیچیده دارای ویژگی «ناگهان ظهورند» ،یعنی حالتی كه سیستم به شود میگیرد
رفتار لحظه ای) برشاسته از تعامل بین عناصر در سطح محلی سیستم هستند نه منبعاث از دساتور
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مركزی ،پس تعامل نوع حالت سیستم را رقم میزند .این امر كنترل سیساتم را دشاوار میساازد ،در
نتیجه توجه ما را به قواعد تعامل و گسترهای كه به آن پایبندند معطوف میدارد.
0ا سیستمهای پیچیده ممکن است حاوی «جاذبههای غری » باشند یا ممکن است الگوهاای
رفتاریای نشان دهند كه «مدیون تغییارات بنیاادی» هساتند .بناابراین ممکان اسات دورههاایی از
«تعادل گسسته» را نشان دهند كه در آن دورهای طوالنی ثبات به وسیله انفجارهای كوتاه مدت تغییر
به بند كشیده میشود.
روش شناسی علم پیچیدگی
هر كدام از پارادایمهای پژوهشی تحصیل گرایی ،تفسیری ،انتقادی و ) ...بارای مطالعاه ابژههاای
مطالعاتی شود نوعی روش شناسی دارند كه ملهم از هستی شناسای و شاناشت شناسای آنهاسات.
علم پیچیدگی مطالعه سیستمهای پیچیده است .همان طور كه گفته شد سیستم پیچیده ،سیساتمی
است متشکل از عناصر متعدد و در عین حال متعامل كه رفتاار آن را نمیتاوان از رفتاار عناصارش
استنباط كرد .دامنه علم پیچیدگی از میدان ذرات در فیزی تا مکانی اطالعات تحلیال فیزیکای
پویاییهای انتقال اطالعاات) و سیساتمهای انطبااقی یاادگیری و هوشایاری آگااهی) از جملاه
سیستمهای عصبی) تا جامعه انسانها ،اكوسیستمها و فضاای مااوراء جاو زماین را در برمیگیارد.
ویژگی بارز این پدیدهها كه ابژه مطالعاتی علم پیچیدگی هستند ،وجود شاصیت شبکه شودسامانی
این پدیدههاست .بر این اساس ،روش شناسی شاص شود را طل میكنند 1.علام پیچیادگی بارای
مطالعه ابژههای مطالعاتی شود ،شیوهها و فنون شاصی شکل داده است كه به اجمال برشی از آن را
تشریح میكنیم:
 0مدل سازی عامل محور 2یا چند عاملی :كه یکای از مادلساازیهای محاساباتی بارای
شبیهسازی كنشها و تعامالت عاملهای مستقل هم موجودیتهای انفارادی و هام جمعای نظیار
سازمانها یا گروهها) است به قصد ارزیابی اثرات آنهاا بار سیساتم باه عناوان یا كال .ایان ناوع
 . 1برای فهم روش شناسی پیچیدگی مقاله ذیل را بخوانید:

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

علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی :آیا رهنمودهایی برای اندیشمندان و اندیشه ورزان خط مشی عمومی دارد؟

مدلسازی عناصری از نظریه بازی ،سیستمهای پیچیده ،جامعه شناس محاسباتی ،یا برناماه ریازی
تکاملی را در بردارد .در این مدلها ،هر عامل ،دارای شصیصههای شاصی برای مثاال مختصاات
فیزیکی شاص دارد و از قواعد تصمیمی شاصی تبعیت میكند) است .عاملها به صورت انطبااقی
با یکدیگر تعامل دارند و همچنین بر اثر شرای كلی محی حاكم بر سیستم تغییر میكنند .در ایان
نوع مدلسازی ،عملیات و تعامالت عامالن متعدد شابیهساازی میشاود تاا رفتاار پدیاده پیچیاده
متشکل از چندین عامل متعامل) بازآفرینی یا پیش بینی شود .این نوع مادل ساازی در بسایاری از
حوزههای مطالعاتی از جمله مدیریت ،اقتصاد ،ش مشای گاذاری عماومی ،جامعاه شناسای و...
متداول است و نرم افزارهای متعددی برای این گونه مدل سازی وجود دارد .مدل سازی چند عاملی
در حوزه تحلیل ش مشی از جان متخصصان كمی در این حوزه در قالا كتاابهاا ،مقالاهها و
رسالههایی انجام شده است برای مثال مراجعه كنید به :اكسل رود0227 ،؛ بنکس9119 ،؛ كیال،
0224؛ لمپرت9119 ،؛ لمپارت و همکااران9114 ،؛ كایم9117 ،؛ بانکس .)0223 ،برشای از
رسالهها در دورههای ش مشی عمومی با اتکا به شیوه مدل سازی چند عااملی انجاام شاده اسات
برای مثال مراجعه كنید به رامستد.)9111 ،
 0تحلیل ش بكه :1یکای از ویژگیهاای مشاترک بسایاری از سیساتمهای پیچیاده شاصایت
شبکها ی آنهاست كه مختصات سااشتاری و تبعیات از قاوانین پویاای شااص را باه اذهاان متباادر
میكند .تحلیلهای شبکهای بر مبنای نقشههای رواب یا حلقههای پیوند بین بازیگران در سیستمها
استوارند .اندیشمندان با مطالعه این نقشهها تالش میكنند پیکرهبندیهایی را كه دارای میزانی ثبات
هستند ،شناسایی كنند .برای مثال الگوی شاصی از همکااری متعامال و متقابال میاان شابکههای
پژوهشی میان دانشمندان و پژوهشگران نسبت به برشی الگوها موف تر و نوآورترند .شیوه پژوهشای
شبکه ای راهی است به كشف این الگوها كه به مدد فنون شاصی انجام میشاود .ایان نکتاه ،ماورد
اهتمام و توجه شا مشایگاذاران ملای اسات .در قااموس نظریاه شابکه ،شاساتگاه شاکلگیاری
ش مشیهای عمومی شبکهها هستند .از این رو در كت درسای جدیاد یا فصال تحات عناوان
شبکههای ش مشی عمومی به چشم میشورد .برای مثال مراجعه كنید به ساباتیه ،9117 ،2فصل
پنجم) .كت و مقالههای متعددی در حوزه شبکهها و تحلیل شبکه ش مشی عمومی وجود دارد.
1. Network analysis
2. Sabatier
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 0داده كاوی :1یکی دیگر از فنون كشاف الگوهاا و روابا در مجموعاههای دادهای انباوه در
سیستمهای پیچیده كه به وسیله اندیشمندان پیچیدگی مورد توجاه و عمال قارار گرفتاه ،دادهكااوی
است .این شیوه پژوهشی در مرز بین ریاریات ،علم رایانه ،آماار و ...قارار گرفتاه اسات كاه بارای
مطالعه پدیدههای غیرشطی و گسسته قابلیت كاربرد دارد .داده كاوی در سالهای اشیر در ایران نیاز
مورد توجه قرار گرفته و كت  ،مقالهها و بعضا كنفرانسهایی در ساطح ملای و باین المللای برگازار
شده ،ولی در حوزه مدیریت دولتی و ش مشی عمومی تاكنون اثاری منتشار شاده اسات .در عاین
حال ،در سطح بینالمللی نیز آثار چشمگیری منتشر نشده است ولی برای مطالعه مراجعه كنید باه
بیکولت و همکاران.)9109 ،
 4مدل سازی سناریو یی :2یکی دیگر از شیوههای پژوهشی در دستگاه سیساتمهای پیچیاده
مدل سازی سناریویی است .این مادلها ،مادلهای فررایهای مصانوعی از سیساتمهای پیچیاده
هستند كه بازیگران و پویاییهای كلیدی آنها را نشان میدهند .این مدل سازی تالش میكند بارای
پیشبینی اثرات شرای متنوع و شناسایی شا مشایهایی كاه در آینادههای احتماالی مطمائنتار و
معتبرترند ،شرای متنوع فراروی سیستمها را مدل سازی كند .همان طور كه شركتها از تحلیلهای
سناریوی در هنگام اتخاذ تصمیمهای استراتژی بهره مایبرناد دولتهاا هام میتوانناد در حاوزه
ش مشی گذاری عمومی از این نوع مدل سازی استفاده كنند .بار ایان اسااس ،تحلیال ساناریو باه
فرآیند تحلیل رویدادهای احتمالی آتی در پرتو مالحظه ره آوردهای احتمالی بدیل اشاعار دارد .بار
این اساس به جای پیشبینی آینده ،حاالت مختلفی از آینده را به تصویری میكشد .كاربرد این ناوع
مدلسازی در عرصه ش مشی گذاری عمومی در آثار متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.
 5مدل سازی سیستمهای پویا :3مدلهای سیستمهای پویاا باه اتکااء اناواعی از معاادالت
تالش میكند رفتار عناصر متعادل در سیستم پیچیده را كه غالبا متضمن حلقههای بازشورد مثبت و
منفی است توصیف كند .از این رو برای شبیه ساازی نتاای مداشلاههای سیساتمی بدیل،شایوهای
یاری دهنده است .همچنین برای پیش بینی تبعات ناشواسته ش مشیها قابل استفاده است.

1. Data mining
2. Scenario modeling
3. Dynamic systems modeling.

علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی :آیا رهنمودهایی برای اندیشمندان و اندیشه ورزان خط مشی عمومی دارد؟

 7تحلیل حساسیت 1:دانشمندان و متخصصان سیساتمهای پیچیاده در پای فهام رفتارهاای
تکاملی سیستم های پیچیده در گذر زمان) بر مبنای پارامترهای هستند كه در مادلهای سیساتمها
دچار تغییراتی می شوند .در این راستا از فنون عددی ،شصوصا در حوزه مهندسی اساتفاده میكنناد
كه نوعا تحلیلهای حساسیت نامیده میشوند .جوهره اصلی كاربرد این شایوه آن اسات كاه اجاازه
میدهد درجه متاثر شدن پیامدهای سیستم از تغییرات در پارامترهای سیستم محاسبه شود.
سیستمهای انطباقی پیچیده و خط مشی گذاری عمومی
وقتی پارادایم یا علام جدیادی ظهاور میكناد ،حوزههاا و رشاتههای مختلاف تاالش میكنناد از
پتانسیلها و رهنمود مستقیم و غیرمستقیم آن بهره برداری كنند .یکی از پارادایمهای جدید كه مورد
توجه رشتهها در علوم طبیعی ،پزشکی و همین طور علوم اجتماعی و انسانی قرار گرفته اسات علام
پیچیدگی است .در این میان عده ای از اندیشمندان حاوزه شا مشای گاذاری عماومی باا تمركاز
آموزشها و پژوهشهای شود بار پیوناد پاارادایم پیچیادگی باا علاوم شا مشای تاالش كردهاناد
رهنمودهای این علم را در تار و پود ش مشیگذاری عمومی ساری و جاری سازند .مفاهیم كلیدی
سیستمهای انطباقی پیچیده ،بینشهای مهمی برای چرشه ش مشی گذاری عمومی دارد.
بررسیهای نویسنده نشان میدهد در حوزه پیوند ش مشی گذاری عمومی و پیچیدگی چندین
كتاب به رشته تحریر در آمده است برای مثال :موركل9109 ،؛ گهیر و ریحانی9101 ،2؛ دناارد 3و
همکاران9111 ،؛ موركل )9119 ،ولی اندیشمندان دیگری برای مثال :كیال0212 ،4؛ اورمان،5
 ، 0221موركل0227 ،؛ دنارد و همکاران ،9110 ،تروچیم و كابه ره را9110 6؛ وبر )9111 ،7به
بررسی پیوند ابعاد مختلاف نظار باه پیچیادگی و شا مشایهای عماومی در قالا مقایساهها و
گزارشات پرداشتهاند .آشرین تالشهاا در ایان حاوزه باه دو سامپوزیوم ساالهای  9112و 9111
برمیگردد.
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
هر پارادایم همان طور كه دارای هستی شناسی ،شناشت شناسی و ....شااص شاود اسات ،در هار
حوزه مطالعاتی از پدیدههای مورد مطالعه شود ،تعریف شاص دارد .همان طور كه پاارادایم اثبااتی
تعریف شاص شود از ش مشی عمومی را دارد ،نظریه پیچیدگی نیز تعریف شاصی از ش مشای
عمومی دارد:
ش مشی عمومی ،نوعی سیستم پیچیاده ناگهاان ظهاور و شودساامانده اسات .روابا میاان
عناصرش نقش آفرینان) غیرشطی و رواب شود سیستم با عناصرش و باا دیگار سیساتمها صابغه
هم تکاملی دارد .باتلر 1و همکاران)9110 ،
تعریف فوق نشان میدهد شود ش مشی عمومی تجلی ناگهان ظهوری و شودسامانی اسات،
یعنی برآیند لحظهای تعامل میان عناصر بازیگران) سیستم ش مشی است كه شاصیتی غیرشطای
و پویا دارد و با تکامل شود ،محی پیرامون عناصر) شود را نیز تکامل میدهد.
علم پیچیدگی و خط مشیهای عمومی
شاید برشی از افراد وقتی به عنوان این مقاله یا حتی مقالههای انگلیسی زبان وهمین طور كتاابهاا
برای مثال مراجع كنید به :موركال9109 ،؛ گاهیار و ریحاانی9111 ،؛ موركال9119 ،؛ دناارد و
همکاران9111 ،؛ موركل )9119 ،نگاه میكنند به این بااور برساند كاه در پرتاو علام پیچیادگی
میشود به طرزی دقی و گام به گام ش مشایهای عماومی را تادوین ،اجارا ،ارزشایابی ،تغییار و
احیانا شاتمه داد .به عبارت دیگر برشی انتظار دارند نوعی رهنمود آشپزی ش مشی گذاری در پرتو
علم پیچیدگ ی ارائه شود ،در حالی كه وقتی در ی حوزه مطالعااتی ،پاارادایم چنادان توساعه پیادا
نکرده است ،نویسندگان تالش می كنند رهنمودهای آن پارادایم برای تولید علم در آن حوزه جدید را
احصا كنند .در این مقاله نیز هدف نویسنده دستورالعمل تدوین ش مشایهای عماومی براسااس
علم پیچیدگی نیست ،بلکه تالش میكند به اتکاء مفاهیم كلیادی سیساتمهای پیچیاده كاه كاانون
تمركز علم پیچیدگی است ،رهنمودهایی را برای ش

مشی گذاری عمومی احصا كند2.

با این مقدمه میبایست متذكر شد كه همه مسائل ش مشی عمومی یا مسائل فراروی مدیریت
1. Butler.

 .2نویسنده رهنمودهای كلی ارائه داده است ولی براساس چرشه ش مشی عمومی نیز میتوان رهنمودها را دسته بندی كرد.
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دولتی ،پیچیده نیستند؛ ولی باید بخاطر داشت آنجا كه مسأله پیچیده اسات و تصاور یا سیساتم
پیچیده را به ذهن ش مشی گذاران عمومی و مدیران دولتی متبادر میكند قصور از تبعیت از قواعد
پیچیدگی در فهم چنین مسائل و سیستمهایی ،اثرات و نتای زیانباری در پی شواهاد داشات ،ایان
قصور نه تنها منجر به ره آوردهای غیر مورد انتظار شا مشایهای عماومی بلکاه نتاای ناشواساته
شواهد شد .بر این اساس به طور كلی در پرتو علم پیچیدگی میتوان این قاعده كلی را بیان كرد كه:
هرچه تعداد عناصر افراد ،بازیگران ،سازماندهها ،گروهها ،بخشها و )...سیستم و همین طور تنوع
بین این عناصر یا عاملها از حیث قومیت ،فرهنگ ،مکان) بیشتر باشد ،پیچیادگی سیساتم بیشاتر
است ،از این رو وقتی سیستمی چندبعدی و دارای عناصر متعدد متعامل اسات و فهام و شناساایی
رواب علت و معمولی دشوار است ،نظریه پیچیدگی میتواند به بهتارین وجاه ماورد اساتفاده قارار
گیرد .در ادبیات ش مش ی عماومی از ایان گوناه مساائل باه عناوان مساائل بغارن یااد میشاود.
رهنمودهای ذیل را میتوان از علم پیچیدگی برای ش مشی گذاری عمومی بركشید:
 0خاصیت ناگهان ظهوری خط مشی عمومی :نظریه مدل سطل زباله ش مشای گاذاری
مارچ و سایمون ،چارچوب جریانات چندگانه كینگادون حالات ناگهاان ظهاوری شا مشایهای
عمومی را بخوبی نشان می دهد .در این دو نظریه كه اول زیربنای دومی اسات ،ادعاا آن اسات كاه
نظام سیاسی متولی ش مشیهای عمومی در فضای ابهام عمل میكند ،در ایان فضاای ابهاام ساه
جریان :مسائل عمومی ،ش مشیهای عمومی راه حلها) و سیاست وقتای در لحظاهای از زماان
لبه نظم در بی نظمی یا منطقه پیچیدگی را در نظر بگیرید) بهم میپیوندند باا ایجااد ناوعی پنجاره
ش مشی ،زمینه شکل گیری ش مشی عمومی شاصی را فراهم میكنند .در این نگاه ،نظام سیاسی
نوعی سیستم انطباقی پیچیده است و همین طاور نظاام شا مشای گاذاری درونای آن شاصایت
آشیانهای سیستمهای پیچیده را در نظر داشته باشید) نیز نوعی سیساتم پیچیاده اسات كاه رفتاار آن
غیرشطاای و از شصیصااه ناگهااان ظهااوری برشااوردار اساات .پااس نمیتااوان بااا منط ا عقالیاای
ش مشیگذاری به سراغ سیستمهای پیچیدگی ش مشی گذاری رفت .با توجه به این كه زماان در
این دو چارچوب ش مشیگذاری حائز اهمیت است اطالق سیستمهای پیچیده به سیساتم ماورد
مطالعه ایان دو نظریاه ،مناسا باه نظار مایرساد .بناابراین مادلهاا ،نظریاهها و چارچوبهاای
ش مشیگذاری عمومی با الهام از سیستمهای پیچیده و علام پیچیادگی شواساته یاا ناشواساته)
میبایست به قسمت تولید دانش پیچیدگی ش مشی گذاری عمومی حركات كنناد ،اگار چاه ایان
حركت صورت گرفته است برای مثال :اساتروم9117 ،؛ كینگادون9117 ،؛ اینگارام و اشانایدر،
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9117؛ آرام و كرسی9117 ،؛ جونز و بومگارتنر9117 ،؛ به نقال از سااباتیه )9117 ،ولای علام
پیچیدگی برای تدوین نظریههای ش مشی گذاری متناس با سیستمهای پیچیده ش مشیگذاری
از پتانسیل بیشتری برشوردار است .در این مدلها و نظریهها میبایست رفتار غیرشطی سیستمهای
پیچیده ش مشی گذاری تئوریزه شود.
 0خاص یت خودس امانی سیس تمهای پیچی ده خ ط مش ی گ ذاری :یکاای از ویژگاای
سیستمهای انطباقی پیچیده ،شودساماندهی اسات .در پرتاو ایان شاصایت نمیتاوان بارای چناین
سیستمهایی برنامهای دقی تدوین كرد تا با استفاده از آن بتوان رفتار سیستم را پیش بینی و در نتیجه
نیل به هادف سیساتم را تحات كنتارل در آورد .از ایان رو رشاداد حااالت شاگفت آور در چناین
سیستمهایی امری طبیعی است .بر این اساس ،نظریه پیچیدگی مسائل ش مشی عمومی را بر آیناد
نااوعی تعاماال پیچیااده بااین سیسااتمهای اجتماااعی ،فرهنگاای ،اقتصااادی و سیاساای میدانااد كااه
ش مشیهای عمومی متناس با شود را طل میكند .شودسااماندهی نظاام سیاسای و در نتیجاه
ش مشیهای عمومی ،ویژگی ذاتی چنین سیستمهای پیچیدهای است .شاصیت ناگهاان ظهاوری
در سیستمهای پیچیده ظرفیت الزم برای شودساماندهی را فراهم میكند .از ایان رو نمیتاوان یا
مسأله ش مشی را صرفا اقتصادی ،یا فرهنگی دانست یا به عوامل فرهنگای صارف نسابت داد ،در
نتیجه موفقیت یا شکست در اجرای ش مشی را نمیتوان به یکی از این عوامل نسبت داد .بناابراین
هر بسته ش مشیای كه مستلزم اقدامات افراد است احتماال بایاد باه علات ظرفیات شودساامانی
افراد بازیگران) و گروههای غیررسمی و غیررسمی تشکیل دهنده سیستم ش مشی ،ماهیتأ پیچیده
باشند .به عبارت دیگر نظام سیاسی ،نظام ش مشی و همین طور افراد و بازیگران درونی آن بایستی
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
افراد ،جوامع یا سازمانها) وجود دارد و تعامالت بین آنها در گذر زمان افزایش مییاباد راروری
است .بی تردید اگرچه در این سیستمهای پیچیده رویدادهای غیر منتظره امری طبیعی است ،نظریه
پیچیدگی فهمی از نحوه تغییر آنها در گذر زمان را میتواند ارائه دهد .چنین فهمی از سیستم به بسته
ش مشیای اجازه میدهد سیستمها را در جهت مطلوب تغییر در گذر زمان حركت دهد ،اگار چاه
رسیدن به اهداف دقی میسر نخواهد بود.
3ا سیالیت ،باز بودن و ساخت اجتماعی مرزهای نظام خط مشی عمومی :همان طور كاه
گفته شد مرزهای درونی عناصر و بیرونی سیستمهای پیچیده چندان مشخص نیستند ،مرزها سایال
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و بازند و در پرتو ادراكات و برداشتهای ناظران به صورت اجتماعی ساشته میشوند .ایان امار در
مورد نظام سیاسی ،نظام ش مشی گذاری ،نظام ش مشی و عناصر و بازیگران درونی شا مشای
نیز صادق استّ .اما در نظام ش مشی گذاری موجود سیاستمداران ،ش مشایگاذاران و مادیران
دولتی برای اطمینان از اجرای ی ش مشی و همین طور اعمال مدیریت دولتی برای سیساتمهای
اجتماعی قلمروهای ش مشیای) نوعی مرز تعریف میكنند و نظام ش مشی متنااظر باا آنهاا را
نیز به صورت نقشهای طراحی شده بر آن سیستم میپوشانند تاا از ایان طریا مساائل فاراروی هار
قلمرو به صورت دقیقی حل شود؛ زیرا بدون طراحای مارزی باین قلمروهاا از یا طارف و شا
مشیها از طرف دیگر ،عواملی كه میتوانند مأشذ ایجاد تغییر در آن قلمروها شوند به واساطه عادم
وجود ی چارچوب مرجع بی معنا شواهند شد .به گفته كلین  )9111طرح نگاههای چندگاناه و
مرزهای سیال میتواند مانع بروز چنین مسائلی شود .تحق این امر مناوط باه واكااوی مرزهاا باین
افراد ،گروهها و سازمانهای تشکیل دهنده سیستم پیچیده از نگاههای متعدد اسات .واكااوی میاان
مرزها مستلزم دانش در مورد چگونگی شل و حفظ مرزهای موجود در پرتو فرآینادهای اجتمااعی
است .در عمل ،فرآیندهای بین سازمانی به صورت همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل بارای بررسای
مسأله ش مشی و راه حلهای ش مشیای آن از نگاههای متعدد الزامی است .به نظر میرساد در
چنین شرایطی عملکرد كلیت دولت میبایست مدنظر قرار گیرد ناه عملکارد جزیارهای قلمروهاای
ش مشیای .به عبارت دیگر انسجام همه قلمروها باید جلوه شود را در تحق اهداف كلای دولات
محق سازد نه صرف نگاه به عملکرد تکی قلمروهای ش مشی .بنابراین بایستی باا اتکاا باه علام
پیچیدگی ،نظریهها ومدلهایی را طراحی كرد كه به مدد آن بتوان بی مرزی ،سیالیت مرزی و باازی
مرزی را به نحو مناس مدیریت كرد تا اهداف دولت محق شوند.
 4غیر خطی بودن نظام خط مش ی عم ومی و ی ادگیری مح دود از عملك رد :شاصایت
ناگهان ظهوری و همین طور شودسامانی سیساتمهای پیچیاده باه ایان نتیجاه منجار میشاود كاه
رفتارهای سیستم های پیچیده غیر شطی است یعنی پایش بینای و كنتارل آنهاا دشاوار اسات؛ زیارا
تکراری نیستند .بنابراین ش مشی گذاران و مدیران دولتی بایستی بدانند كه در برشاورد باا سیساتم
پیچیدهای نظیر نظام ش مشیهای عمومی و مدیریت دولتی در باب آنچه میتوان از آنها آموشت و
پیش بینی كرد محدودیتهایی وجود دارد .این سیستمها در گاذر زماان شاود را ساامان میدهناد،
شود را انطباق میدهند وشود را تغییر میدهند .این حاالت بدان معناست كه توسل باه رویکردهاا،
مدلها و نظریههای عقالیی برای طراحای و تحلیال شا مشای مساأله زا شواهاد باود .از ایان رو
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ساندرسون  )9111از نوعی فرآیند ش مشی تدریجی و باز اندیشانه سخن باه میاان مایآورد كاه
بتوان با آن غیر قابل پیش بینی بودن سیستمهای پیچیاده را قادری مادیریت كارد .باه زعام برشای
اندیشمندان فنون معنابخش یکی دیگر از رویکردها برای مدیریت نا اطمینانی سیساتمهای پیچیاده
است.
 5رفتار غیر خطی بازیگران نظام خط مشی عمومی و فقدان یک راه حل برای هر مسأله:
همان طور كه گفته شد سیستمهای پیچیده دارای رفتار غیار شطیاناد از ایان رو باه گفتاه دناارد و
همکاران  )9111نظربه آن كه هر معلول پیچیده دارای علل پیچیده متعددی است در نتیجه یاافتن
ی راه حل در نظام ش مشیگذاری یافتن ی مداشله بهتر) برای حل ی مسأله پیچیده بعید باه
نظر میرسد .از آنجایی كه درون ی سیستم پیچیده ،مساائل پیچیادهای وجاود دارد پاس بایساتی
دامنهای از اقدامات مرتب بهم مداشلههای ش مشیای) وجود داشته باشد تا مسأله حل شود ،از
این رو نقش مدیر دولتی تسهیل فرآیندی است كه زمینهساز شبکهای منسجم و شودتقویتكنناده از
واكنشه ایی باشد كه كلیت سیستم را در جهت مطلوب مورد نظر حركات دهاد .بارای مثاال بارای
ارتقاء سالمت روانی جامعه نمیتوان به صرف ی برنامه فرهنگی ا مذهبی تلو یز یاونی اتکاا كارد.
باید سبدی از برنامههای مرتب طوری طراحی شوند كه سالمت روانی را در محی بیرونی و درونی
شانواده ارتقاء دهند .برای اینکه سالمت روانی ،شاود سیساتمی پیچیاده اسات بایاد مداشلاههای
ش مشیی پیچیدهای برای آن در نظر گرفت .از طرف دیگر ،عناصر شکل دهناده ساالمت روانای،
متغیرند در جامعه و بخشهاای جامعاه) از ایان رو سابدی از مداشلاهها احتماال ارتقااء ناگهاان
ظهوری سیستم ،سالمت روانی جامعه را افزایش میدهد .اگر چه همه مداشلهها ممکن است برای
همه اقشار جامعه نافع نباشد ولی این احتمال وجود دارد كاه تناوع درونای سابد مداشلاهها قادری
سالمت روانی افراد مختلف جامعه را ارتقاء دهد.
 7انعطاف پذیری محلی در طرح خط مشیهای عمومی :نسبتا در پرتو الگوها ،نظریهها و
چارچوبهای ش مشی عمومی ،طرحهای تدوینی محتوای مداشلهای) با یکسانی تصور از همه
افراد تحت تأثیر آنها عرره میشدند .ولی اگر نظام سیاسی از ی طرف و جامعه هدف شا مشای
عمومی مداشلههای عمومی) را نوعی سیستم پیچیده در نظر بگیریم بی تردید شا مشایگاذاران
عمومی و سیاستمداران بایستی در طراحی ش مشیهای عمومی شرای محیطای جاامع هادف را
مدنظر قرار دهند؛ زیرا تفاوت در شرای جغرافیایی و بستر اجتماعی تأثیرات غیرمنتظره معناداری بر
مداشلههای ش مشی در گذر زمان بر جای شواهند گذاشت .دو جامعه هدف مورد مداشلاه یا
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ش مشی عمومی ،تفاوتهایی دارند .از آنجایی كه تفاوتهای جزیی در سیستمهای پیچیده منشأ
تحوالت عظیمی در سیستمهای پیچیده شواهند بود مالحظه این تفاوتها در طرح ش مشایهای
عمومی حائز اهمیت است .بی تردید در این نگاه سیستم پیچیده ،اقدامات شا مشایای ملای از
توانایی محدودی در واكنش به شواستهای بستر محلی كاه دارای تاریخچاه شااص شاود ،افاراد و
سازمانهای شاص است) چندان موف نخواهد بود .از این رو طراحی ش مشیها براساس شارای
محلی و بومی هر منطقه با رویکرد ملی به ش مشایهای عماومی و تخصایص مناابع عماومی در
سطح ملی میتواند موفقیتهای ش مشیای بیشتری در پی داشته باشد .بار ایان اسااس ،تادوین
ش مشیها در مراكز كنترل ش مشیای و ابالغ آنها باه ساایرین باا روح سیساتمهای پیچیاده كاه
ویژگیهای متفاوت از سیستمهای ماشینی دارند چندان با عقالنیت پیچیدگی سیساتمهای پیچیاده
همخااوانی نخواهااد داشاات .انعطاااف پااذیری طاارح شاا مشاای و بومیسااازی آنهااا در بااین
ش مشیگذاران معتقد به نظریه پیچیدگی ،امری متداول است.
 7پیوس تگی فرآین دهای خ طمش ی عم ومی و پیون د تنگاتن ا طراح ی و اج رای
خطمشیهای عمومی :در مدلها و نظریههای سنتی ش مشیگذاری عمومی بارای مثاال مادل
چرشه ش مشیگذاری عمومی) نوعی گسست مفهومی و بعضا عملی میان عناصار شاکل دهناده
چرشه ش مشیگذاری عمومی وجود دارد .عالمان سنتی ش مشیگذاری عمومی مدعیاناد ایان
چرشه در همه نظامها عمومیت دارد .بر این اساس ،روشهای پراكنده و جریزه گونهای در باب هار
كدام از این مراحل وجود داردّ .اما در سیستمهای پیچیده ش مشیگاذاری چناین نگااهی چنادان
مفید به فایده نخواهد بود ،مطالعات سیستمهای پیچیده ش مشیگذاری نشان میدهد شا مشای
عمومی نوعی فرآیند مستمری است كه آغاز و پایانی ندارد؛ زیرا قلمرو تحت پوشش هر شا مشای
متأثر از رویدادهایی است كه در گذشته رخ داده و كشف آنها دشوار است .بر این اساس باید طارح
ش مشی و اجرای آن را فرآیندی پیوسته و رفت و برگشتی تصور كارد كاه رابطاه تنگااتنگی باا هام
دارند .البته این امر مانع بازطراحی ش مشیها برای انعکاس انتظارات اجتماعی یا ارزش اجتماعی
نیست بلکه باید تاریخچه تغییرات پیشین و اثرات مستمر بعدی آنها را مدنظر قرار داد .در حقیقات
فرآیندهای مشاركتی مستمر و چرشههای رفت و برگشتی طراحی و اجرای ش مشایهای عماومی
ممکن است ررورت بازبینیهای دورهای از طراحی ا اجرا را كاهش دهد؛ زیرا تغییرات اجتمااعی
مستمر به صورت نظاممندتر و منظمتر در تغییر تدریجی طراحی و اجرای ش مشایهای عماومی
گنجانیده میشود.
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 8هم تكاملی سیستمهای پیچیده خط مشی عمومی :روستایی را در نظار بگیریاد كاه باه
اینترنت دسترسی ندارد ،از ایان رو در محای روساتا كسای از ایمیال ،سای دی ،ثبات اینترنتای و
كافینت سخنی به میان نمیآورد ،اما در برههای از زمان ،فضاای دسترسای باه اینترنات در روساتا
ایجاد میشود .اینترنت به عنوان یك نظام به طور شودكاار ،محای پیراماونی شاود را كاافی نات،
دكههای فروش سی دیهای فیلم ،فروشگاههای رایانه و تعمیرات رایانه) شکل مایدهاد و همزماان
شود نیز گسترش بیشتری در روستا پیدا میكند ،این شاصیت را در سیساتمهای پیچیاده شاصایت
هم تکاملی مینامند .این امر در مورد ش مشیهای عماومی نیاز صاادق اسات .یاك شا مشای
عمومی شود نوعی نظام پیچیده است و جامعهای كه در آن چنین ش مشایی نضا گرفتاه و اجارا
میشود نیز نظام پیچیده است ،از این رو در گذر زمان همدیگر را تکامل میبخشند .مداشلاههای
ش مشیای انتظارات ،ارزشها و اهداف جدیدی را برای شهروندان شل میكنند و از طرف دیگر
برنامههای درون ش مشیها در اثر متقابل منعبث از شهروندان ،غنیتر میشود.
 9ارزشیابی مستمر خطمش یهای عم ومی :نگااه نظاام اجتمااعی پیچیاده باه ارزشایابی
متفاوت از نگاه ماشینی ا سانتی باه ارزشایابی اسات .در قااموس رو یکارد عقالیای باه ارزشایابی
ش مشی ،ارزشیابی ش مشی گامی مجزا از سایر گامهای مندرد در چرشه شا مشای عماومی و
ً
معموال پس از اجرای ش مشی عمومی انجام میشود .ولی نظر به این كه ش مشی عمومی ناوعی
نظام پیچیده است ،از این رو پیوسته شود را با شرای درونی و بیرونی شود انطباق میدهد و ناوعی
هم تکاملی بین ش مشیهای عمومی و سیستمهای قلمروهای) تحت پوشش آنها وجاود دارد .از
طرف دیگر ،به علت ماهیت سیستمهای پیچیدهای نظیر شا مشای عماومی ،پیوساته ناوعی عادم
اطمینان و شاصیت ناگهان ظهوری در آنها ظهور و بروز میكند .به عالوه ،به علت پیچیادگی ذاتای
این سیستمهای پیچیده ،فرآیندهای ش مشی عمومی به عنوان فرآیندی مستمر تصاور مایشاوند و
ارزشیابی آن باید به هنگام و به صورت بازاندیشانه درون فرآیند مستمر ش مشای تزریا شاود .در
اینجا نقش ارزشیابی باید ایجاد حمایت و پشتیبانی از فرآیند طراحی و اجرا باشد .بای تردیاد ساایر
رهنمودهای قبلی ذكر شده نیز بر عمل ارزشیابی در نظام پیچیده ش مشی عمومی تااأثیر گذارناد.
بر این اساس ،ارزشیابیهای درونی نظام پیچیده ش مشای بایاد رامن در نظار گارفتن نوساانات
محل ای ناش ای از مداشلااههای ش ا مش ای عمااومی و بسااتر محل ای آن اطالعاااتی ب ارای تاادو ین
ش مشیهای عمومی در سطح ملی عرره كند .بر این اساس نظامهاای پیچیاده انطبااقی نیازمناد
دستگاههاای ارزشایابی پیچیاده انطبااقی شااص شاود هساتند .تاالش دانشامندان و متخصصاان
ش مشیگذاری عمومی میبایست بر چنین سیستمهایی متمركز شود.

علم پیچیدگی و خط مشی گذاری عمومی :آیا رهنمودهایی برای اندیشمندان و اندیشه ورزان خط مشی عمومی دارد؟

 01پراكندگی و پاره پارگی اطالعات در سیستمهای پیچیده خط مشی عمومی :یکای از
دیگر و یژگیهای سیستمهای پیچیده ،توزیع اطالعات در سراسر سیستمهاست .باه عباارت دیگار،
اطالعات در اذهان عناصر یاا عوامال تشاکیل دهناده سیساتمهای پیچیاده شا مشای عماومی و
همینطور در حافظه سازمانی و گروههای شکل دهناده درون فرآیناد شا مشای عماومی توزیاع و
پراكنده شده است .شاهراه تسهیم این اطالعاات ،تعاامالت باین افاراد ،باازیگران و ساازمانهاای
تشکیل دهنده نظام است كه اجازه میدهد میزانی از اطالعات توس عناصر یا عامالن نظام عرراه
شود .فرآیندهای معنابخشی و مشاركتی درون سیستمهای پیچیده ش مشیای ،محملی برای ظهور
و بروز اطالعات نهفته درون این بازیگران نظام هساتند .رو یکردهاای همکااری مبتنای بار اعتمااد
متقابل به گردآوری اطالعات ،بخش مهمی از فرآیندهای ش مشیگذاری در سیساتمهای پیچیاده
ش مشی عمومی است .همین طور فرصتهای بازشورد عناصر به هم موجد تبادل اطالعاات باین
افراد و عامالن درونی نظام میشود كه از جوامع و بخشهای مختلفی هستند.
 00خطمشیگذار ی عمومی مشاركتی در سیستمهای پیچیده :با توجاه باه بنادهایی كاه
مدعی بودند اطالعات میان بازیگران و عامالن نظام پیچیده توزیع و پراكنده است از این رو تحلیل
ش مشی میبایست به اتکای اطالعات متعدد و متنوعی انجام شود .از ایان رو در نگااه پیچیادگی
ش مشیگذاری مشاركتی به طریقی كه نگاههای مختلف و انواع تخصصهای مختلف از عناصر و
عامالن متعدد نظام در آن دشیل باشند مورد حمایت است؛ زیرا هیچ شخص ،گروه یا ساازمانی در
چنین سیستمهایی از اطالعات و منابع كافی جهت درك نظام پیچیده ش مشی عمومی برشاوردار
نیست .از این رو ش مشی مشاركتی رمن اثرگذاری بیشتر ،در مرحله اجرا و ارزشیابی نیاز توفیا
بیشتری شواهد داشت.
نتیجه گیری
اندیشمندان مطالعات فرا نظری مدعیاند بازاندیشی هستی شناسانه ،شاستگاه بسیاری از تحاوالت
در فلساافه علاام بااوده اساات .بااه عبااارت دیگاار ،فیلسااوفان علاام در فرآینااد فلساافیدن ،تحااول در
هستیشناسی نظری عالم به طور اعم ،و پدیدههای مطالعاتی حوزههای مختلف به طاور اشاص را
رقم زدهاند .كثرت پارادایمی در علم اجتماعی ،حاصل چنین نوع باز اندیشایای اسات .حاكمیات
بالمنازع تحصل گرایاان بار نااموس علام اجتمااعی منجار باه تاودهای از انتقاادات درون و بارون
پارادایمی شد كه تجلی بازاندیشی پارادایمی و به طور اشص بازنمای بازاندیشی در هساتیشناسای
این پارادایم شد .شکلگیری پارادایمهای تفسایری ،انتقاادی ،فمنیسات ،رئالیسات ،پراگماتیسام و
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ً
اشیرا پست مدرن ،حاصل تامالت اندیشمندان است كه نسبت باه هساتی ماورد مطالعاه صااحبان
پارادایمها به تردید افتادند .در این فرآیند ،هستی بودن به هستی شدن تغییر ماهیت داده است .یکی
از محصوالت جدید تحول در فلسفه علم ،شکلگیری نگاهی نو به هساتی عاالم اسات كاه عناوان
پارادایم پیچیدگی به شود گرفتاه اسات .ایان پاارادایم دارای منظوماه پاارادایمی هساتی شناسای،
شناشت شناسی ،روش شناسی ،انسان شناسی ،ارزش شناسی و زبان بالغی) شاص شود است كاه
گرچه مشابهتهایی با نظریه آشوب دارد ولی مرزهای مفهومی بارزی نیاز باا آن دارد وهماین طاور
برشی از اجزاء آن ریشه در پارادایم تحصلی داشته و برشی دیگر منتس به پارادایم پست مدرنیسام
است .این پارادایم در سالهای اشیر در حوزههای مختلف علمی ،علوم طبیعای و اجتمااعی ماورد
بهره برداری قرار گرفته است .در دهه اشیر اندیشامندان حاوزه شا مشایگاذاری عماومی تاالش
كردهاند از این پارادایم در این حوزه بهره برداری كنند بارای مثاال :بانکس9119 ،؛ بااتلر و آلان،
9111؛ موركل9101 ،؛ ساندرساون9111 ،1؛ كاارنی9109 ،؛ موركال.)9119 ،در ایان مقالاه،
پااسواكاااوی پااارادایمی ایاان پااارادایم ،اصااول و رو یااههای آن بررساای و رهنمودهااای آن باارای
ش مشیگذاری عمومی ارائه شد.
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