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 Social systems are completely affected by the 
complexity rooted in its nature. While the social 
system inherited attributes of lower level systems, but 
it has some distinctive attributes. The main question 
here is, what those common and distinctive attributes 
are in social systems, and how different methodologies 
responded to these attributes. The current paper is 
aimed at presenting a definition for social systems, 
studying its attributes, and presenting a framework to 
help researchers select the best approach in analyzing 
different social systems according to the characteristics 
of the understudy situation. In the current article, first 
the nature of social systems and its complexity is 
explained. Then, the abilities of reductionist and 
systems approaches in studying social systems 
discussed. In the following, different systems’ 
approaches in the form of soft and hard approaches are 
explained and appropriate context of using each of 
them, or their combination are clarified. Researchers 
could use the results of this article to select the 
appropriate methodology regards the intended 
problematic situation characteristics. 
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چکیده  اطالعات مقاله 

 نیخود قرار دارد. ا تیاز ماه یناش یها یدگیچیپ ریکامًال تحت تأث یاجتماع ستمیس
ــ ؛بــرد یخــود را بــه ارث مــ تر نییســطوح پــا یها ســتمیس یهــا یژگــیو ســتمیس  یول
 نجاسـتیال اؤ. سکند یم زیخود متما تر نییدارد که آن را از سطوح پا زین ییها یژگیو
 یهـا یشناسـ روش چگونـه و هسـتند چـه زکننـدهیمتما و کسانی یها یژگیو نیا که

  اند.  پاسخ گفته ها یژگیو نیتوسعه داده شده تا به امروز به ا مختلِف 
 و  آن، یهـا یژگـیو یبررسـ ،یاجتمـاع یها ستمیاز س یفیمقاله با هدف ارائه تعر  نیا

 یهـا سـتمیس لیـتحل جهـت مناسـب کـردیرو انتخـاب به کمک یبرا یچارچوب ارائه
 توسعه داده شده است. یمورد بررس ستمیس تیوضع یها یژگیبا توجه به و یاجتماع

 گیـرد. می بهـره خـود اهـداف بـه رسـیدن جهـت کیفی استراتژی یک از تحقیق این
 مختلفـی مقـاالت محتـوای اینجـا اسـت. در 1یکپارچـه مرور مقاله این شناسی روش
 ارائـه آن، هـای ویژگی و اجتمـاعی سیسـتم از تعریفـی ابتـدا آنهـا بر مبتنی و بررسی
 سیسـتم یـک مطالعه مناسب شناسی روش انتخاب چارچوبی برای سپس، شود. می

بـا اسـتفاده  توانند ی. پژوهشگران ماست شده ارائه آن های ویژگی بر مبتنی اجتماعی
 تیوضـع تیمناسب با توجه به ماه یشناس مقاله نسبت به انتخاب روش نیا جیاز نتا
 زا اقدام کنند. مسئله

   
  ٩/١٠/١٣٩٧دریافت: تاریخ 
  ٢٣/١١/١٣٩٨ پذیرش:تاریخ 
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  مقدمه

اسـت کـه از مباحـث  یمتداول اریبس یها سامانه از واژه ای ستمیس
. رود یبه کار مـ ابانیمردم در کوچه و خ یگرفته تا گفتگوها یعلم

 مـرتبط هـم بـه یاجـزا از یا مجموعه عنوان به را ستمیدانا ِمدوز س
 منسـجم شـکل بـه یهـدف بـه دنیرسـ یبـرا کـه کنـد یم فیتعر

). در Meadows & Wright, 2008, p. 11( اند شده یده سازمان
 کنـد یمـ یگوناگون زندگ یها ستمیاز س ییایانسان در دن قت،یحق

گاهانه  گاهانـه بـاهم در تعامل ایکه آ سـطح  یها سـتمیانـد و س ناآ
  .کنند یم جادیرا باهم ا یگریباالتر د
 نیـکـرده اسـت. ا یبند را در نه طبقه دسته ها ستمیس 1نگیبولد
 جیتـدر و به  آغاز ستایا ایساده  اریبس یها ستمیس سطح از یبند  دسته

 افـزوده ،دبـازخور افتیدر جهیدرنت یدگیچیپ نید. اشو یم تر دهیچیپ
 هوش،  کار، میتقس دمثل،یتول ،یخودکنترل تحرک، یها تیقابل شدن

 نیقـوان و روابط و عناصر در تکثر و ار،یاخت ،یریادگی دانش، انباشت
 یها سـتمیس سـطح بـه تیـدرنها تـا ابنـدی یم شیافزا آنها بر حاکم
 بـه یبنـد طبقه نیا در نهم سطح ای ییماورا سطح. رسند یم ییماورا
 زمان نیا در انسان توان از فراتر آنها درک که دارند اشاره ییها ستمیس

  ).  ٢۵−٢۴، ص١٣٩۶(رضائیان،  هستند
سـطح  افزایش با نگ،یبولد مراتب سلسله بر یمبتن قتیدر حق

انتظـار  دینبا نیهمچن. شود یم تر سخت آنوان شناخت ت ستم،یس
جوابگو هسـتند،  ،یدگیچیپ ترِ  نییسطوح پا یکه برا یداشت ابزار

 حیتشـر زیـسـطوح بـاالتر را ن یها سـتمیس یبتوانند به همان خوب
مســئله  لیــآنکــه بتوانــد امکــان تحل یبــرا یســتمیمتفکــر سکننــد. 

 ییرا شناسـا 2زا مسئله تیابتدا وضع دیموردنظر خود را فراهم آورد با
  .  ندیگو یم زین ستمیس یمرزها فیتعر مرحله، نیا بهکند. 

است که مسئله در آن شکل  یستمیس ،زا مسئله تیمنظور از موقع
شده است   لیتشک »هدف«و  »روابط«، »عناصر«از  ستمی. سردیگ یم

هــدف «هســتند و  ســتمیبخــش س نیتر انیــدر آن نما »عناصــر«کــه 
 ,Meadows & Wright, 2008بخش آن است ( نیتر پنهان »ستمیس

pp. 161-162.( یتر نییسـطح پـا یها سـتمیس معموالً  عناصر نیا 
هسـتند. شـناخت  یگـرید یها سـتمیرسیز یهستند که خـود دارا

در  مهـم یا ، مرحلـهستمیس یمرزها فیتعر ایزا و  مسئله تیموقع
                                                           
1. Boulding 

2. Problem situation 

 .Lyytinen & Newman, 2008, pحـل مسـئله اسـت ( نـدیفرا

594; Sterman, 2000, pp. 223-225.(  
(رضـائیان،  اسـت شـناخت مشـکل حـل ندیفرا گام ننخستی

شـود  یشناخت مسئله انتخاب م یکه برا ی). روش۵٧، ص١٣٩٧
 .M. C. Jackson, 2003, ppمسئله باشد ( تیمتناسب با ماه دیبا

 یایـزا در دن مسـئله یهـا تیهابرماس معتقد است موقع ).18-24
 دانسـت جامعـه و انسـان مواد، از دهیچیپ یبیترک توان یم را یواقع

)Mingers, 2014, p. 187مـواد، نگیمراتب بولد ). طبق سلسله ،
ها و جوامـع  هسـتند و انسـان ییعناصر جهـت شناسـا نیتر ساده
هسـتند؛ از مـواد برخـوردار  یشتریمراتب ب  به یدگیچیاز پ یانسان
بتوانـد  دیبا زین رود یشناخت آنها به کار م یکه برا یابزار رو ازاین

 ,Ackermann & Alexander( کنـد تیریمـد را یدگیـچیپ نیـا

2016, pp. 892-893 .(  
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 یکه انسان در آن نقشـ شود یگفته م یستمیبه س یاجتماع  ستمیس
البتــه  ؛)Gharajedaghi, 2011, p. 279داشــته باشــد ( یاساســ

د باشـن داشـته وجـود سـتمیس نیـند در اتوان یم یانسانریعوامل غ
 بـر یمبتنـ یاطالعـات سـتمیس ایـهمانند مدرسه، باشگاه، شهر، و 

 ریتحـت تـأث ها سـتمیس نیا ،)١٩۵۶( نگی. بنابر اصول بولدرایانه
ــیو ــا یژگ ــان یه ــتمی(س یانس ــا س ــطح پ ــد تر نییس ــرار دارن ) ق
)Boulding, 1956, p. 198ادیـ رنـد،یبگ ادی توانند یها م ). انسان 
 در کننـد، عمل خود زهیبرخالف غر  ،رندیبگ ادی چگونه که رندیبگ
  خود را پنهان کنند.  اتیو ن گرفته میتصم نانیاطم عدم طیشرا

 زیخود متما تر نییسطوح پا یها ستمیس گریآنچه انسان را از د
 یانسـان یها سـتمیبه انسـان و س یژگیو نیهوش است. ا کند، یم

 یو جوامـع انسـان شیو توسعه خو یریپذ انطباق ،یریادگی تیقابل
 تواند یبارها نشان داده که انسان چگونه م خیالبته تار ؛را داده است
از خود نشان داده و خـود  ویرانگریکامًال  یرفتارها یدر هر عصر

 یهـا یژگـیاز و گـرید یکـی زیـن نیها را نابود کند. ا انسان گریو د
  . ستمیس بیتخر ییتوانا یعنیاست؛  یاجتماع یها ستمیخاص س
نـه خـود  را یانسـان یها سـتمیس دهنده لیتشـک عناصر نگیبولد

 کنند یم یباز ها ستمیس نینها در اآ که داند یم ییها انسان، بلکه نقش
                                                           
3. Social systems 
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)Wilby, 2006, p. 698.( عبـارت  یاجتماع ستمیس یو دگاهید از
به هـم متصـل  یارتباط یها کانال لهیوس که به  ییها است از نقش

 از ریز فیتعر مقاله نی). در اBoulding, 1956, p. 205اند ( شده
  :شود یم ارائه یاجتماع ستمیس

بـر انسـان کـه از  یاسـت مبتنـ یسـتمیس ،یاجتماع ستمیس«
 بـه دنیرسـ یبـرا یرسـمریو غ یمختلـف رسـم یها نقش قیطر
  ».با هم در تعامل هستند یهدف

ــچیپ ،یاجتمــاع یها ســتمیس ر از خــود انســان هســتند. ت دهی
متقابـل  ریتـأث ،یسـتمیتنـوع عناصـر س لهیوس  به ستمیس یدگیچیپ

و  هـا یبـر ورود یمبتنـ سـتمیشـناخت رفتـار س یعناصر، دشوار
تنـوع  ،سـرانجامو  ستم،یس کی 1یتعداد حاالت درون ها، یخروج
 & ,Bente, Bombosch( شود یم فیتعر ها یو خروج ها یورود

Langade, 2012, p. 141بـا  یمعکوسـ رابطه کامالً  ،یدگیچی). پ
دارد.  سـتمیس کیـ کنتـرل و ینیب شیپ جهیشناخت و در نت ییتوانا

ــمند ــتمیان ساندیش ــاهده یس ــا مش ــلیغ یرفتاره ــیب شیپ  رقاب  از ین
). Senge, 1990, p. 93( نامند یم یشهود ضد یرفتارها را ها ستمیس
 نیـا نیتـر مهم یولـ ؛شـود یرفتارها ذکر مـ نیا یبرا یمختلف لیدال
 آن یها ییایپو و ستمیس حیصح شناخت در ناظر ییتوانا عدم  ل،یدال
   ).Meadows & Wright, 2008, p. 57( شود ِیم انیب

 یاجتمـاع یها سـتمیبـارز س یژگـیو ،یضد شهود یرفتارها
 ریاسـت کـه بارهـا و بارهـا مـا را غـافلگ ییخبرها ،آن  است. مثال

 در گـام نیتـر که مهم گرفت  جهینت نیچن توان یم نی. بنابراکنند یم
بـا  ها ستمیس نیا حیشناخت صح ،یاجتماع یها ستمیس تیریمد

 کیـ تـوان یمـ یزمـان ،سـخنگریدبه. آنهاست یدگیچیتوجه به پ
 سـتم،یکـه نسـبت بـه هـدف س کـرد تیریمد یدرست هرا ب ستمیس

قـدرت  ایشدت و  ،سرانجامارتباط آنها باهم و  یعناصر و چگونگ
شـناخت  ،در طول زمان آنها رییتغ یعناصر و روابط و چگونگ نیا

 یها حلقـه ییشامل شناسـا نیشناخت همچن نیداشت. ا یمناسب
ــازخور ــده و متوازن تیتقو دب ــه کنن ــده، و حلق مســلط در  یها کنن

در طول زمـان در آنهـا ممکـن  ستمیکه س شود یم یمختلف طیشرا
  .ردیاست قرار بگ

 کیـبخـش  نیتر مشـخص ،عناصـر )٢٠٠٨مـدوز ( دگاهید از
 یحقـوق ایـ یقـیحق تیـهو کیـهستند. با توجـه بـه آنکـه  ستمیس

                                                           
1 Internal State 

 از شیبـ سـتم،یس اتیـدر طول چرخه ح ایزمان  طور هم به تواند یم
 یررسمیغ ایو  یصورت رسم  به یاجتماع ستمیس کی در نقش کی

 نیـتعـداد عناصـر ا دیشـد شیسـبب افـزا موضـوع، نیا  کند، یباز
 یژگـیو نیاز چنـ ییها سـتمیس نی. روابط هم در چنشود یم ستمیس

البته با توجه به آنکه شناخت روابط نسبت بـه عناصـر،  ؛برخوردارند
) Meadows & Wright, 2008, pp. 12-17تر اســت ( ســخت

  خواهد شد.  شتریب اریبس یدگیچیپ نیا
ــریمســئله د ــه موجــب تشــد یگ ــچیپ دیک  یها ســتمیس یدگی

 ,Gharajedaghiحق انتخـاب و احتمـال ( ریتأث شود، یم یاجتماع

2011, p. 29ایـ و ها انسـان لهیوسـ اسـت کـه بـه  هاییمی) در تصم 
تنـوع و  شیموضوع سـبب افـزا نید. اشو ِیم گرفته یانسان یها گروه
 یاجتمــاع یها ســتمیهــم عناصــر و هــم روابــط در س یریرپــذییتغ
دارد. در  ها سـتمیس نیـا یدگیـچیدر پ یادیـسهم ز ،. هدفشود یم
بلکــه در  ؛ســتیمشــخص ن هــدف لزومــاً  ،یاجتمــاع یها ســتمیس
کـه  ستا یا هدف ناخواسته ،علت مسئله ،زا از موارد مسئله یاریبس
 یاجتمـاع سـتمیس یشده و اعضا یبه آن طراح دنیرس یبرا ستمیس

ندارند (برای مطالعه بیشتر به ایـن منبـع رجـوع شـود:  یاز آن آگاه
Stroh, 2015.( داد. ممکن  زیتم ستمیاعضا و هدف س تین انیم دیبا
کـرده باشـند کـه  جـادیرا ا یسـتمیس ،یمتکثر یها تیاست افراد با ن

کنـد  یریـگیرا پ شـانیا یبـایز یهـا تیدر تضـاد بـا ن کامالً  یاهداف
)Meadows & Wright, 2008, p. 2; Stroh, 2015, pp. 66-68.(  

 از خـود ادراک بـه توجـه بـا ها انسـان اسـت معتقـد نگیبولد
قرار دارد،  آنها یارزش یها چارچوب ریکه کامًال تحت تأث یطیمح
آن  یگرفته، آنها را پردازش کـرده و بـر مبنـا طیرا از مح ها یورود

 یهـا چارچوب نیـ). اWilby, 2006, p. 699( کننـد یعمـل مـ
قـرار دارد  یو دانشـ ستمیشدۀ س گذشته ادراک  ریتحت تأث یارزش
در رابطه با مسئله موردنظر خـود ادراک کـرده  یاجتماع ستمیکه س

فرهنـگ در  ای یاجتماع ستمینقش پررنگ گذشتۀ س لیدل بهاست. 
 ی) فرهنــگ را اســاس رفتارهــا٢٠١١( یداغــ چــه عملکــرد آن، قره

 یها ستمیکه سنهوگ ن هما دنویس یم یداند. و یم یاجتماع ستمیس
 کنند، یم یده خود را سازمان یکیژنت یکدها قیاز طر یکیولوژیب
 یده فرهنـگ سـازمان قیـخـود را از طر زیـن یاجتمـاع یها سـتمیس
 رفتار گفت توان یم نیبنابرا ).Gharajedaghi, 2011, p. 59( کنند یم
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 دانـش لهیوسـ  بـه یاجتمـاع سـتمیس کیـ یآتـ یهـا ییایپو و یفعل
 کنند یکه کسب م یدیجد یها و دانش ها ستمیس نیشده در ا  انباشته
  .است یاجتماع یها ستمیس رییاهرم تغ ،یر یادگی رو ؛ ازاینقرار دارد

 
  یستمیس ای گرا لیتقل کردیرو

. اسـت یالدیمـ هجـدهم قـرن یروشنگر  جنبش جهینت 1یینوگرا
 یعلتـ ا،یـدن در یا دهیـپد هر یبرا که باورند نیا بر یینوگرا روانیپ

با استفاده از عقل و تجربـه درک کـرد.  توان یآن را م که دارد وجود
 .ابــدی یم یا ژهیــو تیــاهم یعلــم و تــالش علمــ دوران، نیــدر ا

 شـامل کـه یهوشـمند و یکـاربرد یها تیفعال Science ای علم«
 از یعـیطب و یکـیزیف یایـدن رفتـار و ساختار کیستماتیس مطالعه

  )».science, 2018( شود یم تجربه و مشاهده قیطر
 یهـا یموجب نوآور ییدر طول دوران نوگرا یعلم یها تالش

بشر شده اسـت.  یدر ابعاد مختلف زندگ یاساس راتییو تغ اریبس
 ایـدن تیریعقل بشر در شناخت و مـد یبر خرد و توانمند یینوگرا
 ایـدن نیـدر ا یاسـت کـه نظمـ نیاعتقاد بر ا نجایدارد. در ا دیتأک

 را نظـم نیـا توان یم یمنطق یها وجود دارد که با استفاده از روش
مطالعه به کمک تجربه شناخت و از آن  مورد عناصر از یا دسته در
مشـابه اسـتفاده  یها دسته نیرفتار آن دسته و همچن ینیب شیپ یبرا

 ینیب جهـان یبـرا یشناسـ روش کیـ تـوان یرا م ییگرا کرد. اثبات
  ). Boisot & McKelvey, 2010درنظر گرفت ( یینوگرا

زمان  انسان در تمرکز هم یذهن تیدر پاسخ به محدود یینوگرا
 میمفـاه بـه دهیـچیپ میمفاه هیتجز قیچند مفهوم و از طر یبر رو
 نیا. ابدی دست یریچشمگ یها شرفتیتوانست به پ ،یبررس قابل
 چـدهیپ کمتـر تیبا توجه به ماه یعیویژه در علوم طب ها به رفتشیپ

 بـا یآزمودن یها یژگیبود. هرچه و یفراوان یدستاوردها منشأ آنها
 اریبسـ امکـان تجربـه باشـد، رتریناپذرییتغ کردیرو نیا از استفاده
گـرا فـراهم  لیتقل علم یبرا ها یناختن آن آزمودنش یبرا را یمناسب

نکرده  یتا به امروز فرق شیجوش آب از هزار سال پ ی. دماکرد یم
  نخواهد کرد.  یهم فرق ندهیو در آ
 سـال کصـدی در یعناصـر نیچن از که یشناخت ،سخنگرید به

 علـم بـه یژگـیو نیـا. اسـت دیمفه دست آمده، امروز هم ب شیپ
                                                           
1. modernist 

 بـه دانشـمندان یوقتـ رو ؛ ازایندهد یم را یریپذ انباشت تیخاص
 یآن را مبنا قرار داده و برا توانند یم افتندیدست  عتیاز طب یتقیحق

 رامـونیعلم بشـر را پ رهیتالش کنند و دا دیبه دست آوردن علم جد
 یبـرا سـتیمدرن یگـرا لیتقل کردیگسترش دهند. رو یعیعلوم طب

ــتمیس ــگ یها س ــانور یاهی ــن یو ج ــ زی ــان داد و  اریبس ــؤثر نش م
 نیا در یدگیچیمتوجه شدند، درست است که پ یدانشمندان تجرب

بـا  تـوان یموضوع را مـ نیا یول ؛شود یم ادیز جیتدر به ها ستمیس
 لهیوسـ بـه توانـد یتکرار مـ نیتعداد تجارب اصالح کرد. ا شیافزا
 نیچنـد ای فتد،یب اتفاق زمان طول در یآزمودن کی مجدد یابیارز

 وهیشـ دو نیـا از یبـیترک از ایـ و  کـرد، یابیـارز کبـاری را یآزمودن
است که  یعی). طبCreswell, 2012, pp. 295-320تفاده کرد (اس

 دیبا زیتعداد تجارب ن ابدی یم شیافزا ستمیس کی یدگیچیهرچه پ
 طیشـرا جـادیا ییگـرا بـه توانـا لیتقل مطالعات جی. نتاابدی شیافزا
  وابسته است.  یشگاهیآزما

 تجربـه، بـر یمبتن یینوگرا وهیش از استفاده دیارزشمند و مف جینتا
 نیـا جـهینت در. شـد یانسـان یهـا حوزه شمندانیموجب استقبال اند
ها را بـه صـورت  علـوم انسـان نیشکل گرفت. ا یحرکت علوم انسان

 علـوم در موفق نیقوان همان از کرد یم یسع و یابیارز یو جمع یفرد
 توانست نگرش نی. اکند استفاده زین دهیچیپ سطح دو نیا یبرا یعیطب
ها بـه  انسان یایرا در دن یانقالب کرده، حل را انسان مسائل از یاریبس

 جیتدر  با گذر زمان به زین کردیرو نیا یها تیا محدودامّ  ؛وجود آورد
همچـون  بزرگـیجهان با مشـکالت  دوران، نیهم در. شد مشخص
 یانـداز خرد راه انیمواجه شد که توسط همان مدع یجهان یها جنگ
مقصـر  عیوقـا نیـرا در ا ییفوکـو خـرد و نـوگرا شلیشد. م یریگیو پ

 ابـزار بـه لیتبد اروپا خیدر تار خردچگونه  که دهد یدانسته و نشان م
 دوران نیــ). در ا١٣١، ص١٣٩٣(روبــرت،  شــد ســرکوب و قــدرت

مـورد توجـه قـرار  دگریو ها چهیهمچون ن یلسوفانیف اتینظر د،یجد
ها و  بودن ارزش ینسب یگرفت که منتقد عقل هستند و به شدت بر رو

آن  تی). واقع١٣١، ص١٣٩٣شد (روبرت،  دیتأک یفرهنگ یها سنت
جوامـع  ویژه انسـان و بـه یبـرا یشـگاهیآزما طیشـرا جادیاست که ا

  ).Luthans, 2011, pp. 13-14( است مشکل اریبس یانسان
 یکـل بـه اجـزا میتقس قیاز طر که گرا لیتقل کردیشکست رو

کـه  دهیـچیل پمسـائ حیصـح یدر شناخت و بررسـ ،یقابل بررس
 یریگ موجـب شـکل رنـدیگ یقـرار مـ یعوامل متعـدد ریتحت تأث
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 بـر کـردیرو نیـشـد. ا »یسـتمیتفکـر س«به نام  یدیجد کردیرو
حـوزه  نیا پژوهشگراندارد.  دیتأک ییگرا لیدر مقابل تقل ییگرا کل

ــر یشــگاهیآزما طیکــه در شــرا یمعتقدنــد روابطــ  شــناخته معتب
قـرار  یگـرید یرهـایمتغ ریتحـت تـأث یعـیبط طیشرا در شوند یم
زمـان بـه  یدر ط ایشدند و  یم کنترل شگاهیدر آزما ایکه  رندیگ یم

  .کردند یثر مأرا مت ستمیس تیوضع ،دصورت بازخور
سـتم یسـاختار س دیـرفتـار، با یـیشـناخت چرا یبرا رو نیازا
 یشـامل تمـام سـاختار، نیـ. امیدهنـده آن رفتـار را بشناسـ شکل

 اندیشـمندن یآنهاسـت. همچنـ انیـو روابط م ستمیس مهمعناصر 
 یها حلقـه سـتم،یس یها یورود یها تیمحدود به باید یستمیس

کـه در قالـب تفکـر  ییهـا توجـه کنـد. روش زیـبازخور و زمـان ن
نرم و سخت  یها روش ید در دو دسته کلشون یم مطرح یستمیس

  .شود توضیح داده میهستند که در ادامه  یبند قابل دسته
  
یستمیسخت س یها روش

1
  

 2،سـخت اتیـعمل در قیـتحق ایـ یستمیسخت س یها روش
). Pidd, 2004, p. 46ند (تدوم شکل گرف یزمان با جنگ جهان هم
 میمتعلق به پارادا تاً یماه یستمیسخت س یها که روش کردتوجه  دیبا

 پیـروی میپارادا نیدر ا قیدق یکارکردگرا هستند و از همان اصول علم
بـه  یسـخت را پاسـخ یسـتمیس تفکـر توان یم قتی. در حقکنند یم

انـه یگرا لیصورت تقل  به علوم یریکارگ در به همشاهده شد یها شکاف
که در آن،  ییجا ؛)Meadows & Wright, 2008, p. 168دانست (

 اجـزا نیـد و سـپس اشـو یم میتقس یتر کوچک یکل به اجزا کی
  ند. شو یم یبررس

 نیـا از کیـهر عملکـرد اصالح با که بود نیا بر باور نجایدر ا
. بـا گـذر زمـان هرچـه علـم شود یم نهیبه سرانجام زیکل ن اجزاء،

. رفتند یم شدن تر یتخصص سمت به علوم افت،ی یم توسعه شتریب
 ،سرانجام که کرد یانداز راه را یمخالف انیجر زمان هم موضوع نیا

 شـدند متوجـه جیتدر شد. دانشمندان به  یباز  نیزم رییموجب تغ
 هسـتند ارتبـاط در آن با که ییایدن یدگیچیپدرست  تیریمد یبرا
شده را در کنار هم قـرار   یه شدت تخصصب یاجزا نیند ابتوان دیبا

 منـابع مثل ها ستمیس در مختلف یها  تیدهند. با توجه به محدود
                                                           
1. Hard system methodology 

2. Hard OR 

 را ستمیس کی یرهایمتغ عملکرد توان یم یزمان تا پردازش، توان و
 از شـود، پـر ها ریمتغ آن انیم فاصله که داد شیطور جداگانه افزا هب

 رهـایمتغدیگـر  نهیتنها به هز ر،یمتغ کی در یبهبود هر بعد به آنجا
  ). Gharajedaghi, 2011, p. 15( بود خواهد ریپذ امکان

 یتنها خروجـ نـه ،جـزء کیـممکن است بـا بهبـود  جهیدر نت
؛ ابـدیب زیـکـاهش ن یحتـ ایـبلکه ثابت مانده  ؛ابدیبهبود ن ستمیس

ــا هــدف ا یســتمیتفکــر س رو ازایــن  انیــم مشــترک زبــان جــادیب
عنوان تفکـر  آنچـه بـه عتـاً ین مختلف شـکل گرفـت. طبمتخصصا

آن روز و بـر  یها افتـهیبـر  یمبتن ،در آن زمان مطرح شد یستمیس
 میمرحلـه پـارادا نیـدر ا نیشکل گرفـت. بنـابرا قیعلوم دق یمبنا
ن کـردفـراهم  قیـتر از طر جامع یدیشد د یبلکه سع ؛نکرد رییتغ

 جـادیمسائل با توجه به ابعاد مختلف مـؤثر بـر آن ا یامکان بررس
گرفت و   شکل یعیعلوم طب یمبنا بر کردیرو نیا قتیشود. در حق

 هستند علوم نیهم بر یمبتن زین آن بانیپشت یتئور و فلسفه جهیدرنت
 ).Jackson, 2003, p. 49( شوند یم فرض یقطع و

 در کـه یستمیس کردیرو یها یژگیو شد، انیبا توجه به آنچه ب
 داشـتن یعنـی علـم یهـا یژگـیو همـان  رد،یگ یم شکل زمان نیا

و  یریپذ انباشـت ،یریتکرارپـذ ،ینـیع یهـا داده ق،یـدق فیتعار
 بـه رسد یم نظر به. داراست راو کنترل  ینیب شیپ نهین زمکردفراهم 
 تا که یستمیس یها یشناس روش حیتشر یچکلند برا ل،یدل نیهم
سخت استفاده کرده است  یها شده بود از واژه روش  ارائه زمان آن
)Checkland, 1972, p. 89.( 

حل مسـئله  یبرا یستمیسخت س یها از روش توان یم یزمان
مشـخص باشـند،  یفعل تیو وضع ستمیاستفاده کرد که اهداف س

 یهـا حل مطلـوب راه تیبـه وضـع یفعلـ تیرفـتن از وضـع یبرا
 باشد ریمس نیبهتر کردن دایپ ،وجود داشته باشد و مسئله یمختلف

)M. C. Jackson, 2003, p. 25آنکـه  یسـخت بـرا یها ). روش
 یزمـان ،نیدارنـد. همچنـ ازین ینیع یها باشند به داده ریکاربردپذ

 تــاً یکــه مســئله ماه رنــدیگ یدر دســترس قــرار مــ ینــیع یهــا داده
شـناخت سـاختار  ی). بـراPidd, 2004, p. 53باشـد ( ریتکرارپذ

 یکاف یمناسب شامل تکرارها یبازه زمان کیاست  یکاف ستم،یس
ــوددر نظــر  ــه ش ــداد Sterman, 2000, pp. 34-35( گرفت ). تع
ها مرتبط بـا آن  داده تیمسئله و ماه یدگیچیمناسب به پ یتکرارها
 نجـایمطلـوب در ا یها شد داده حیطورکه تشر دارد. همان یبستگ
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 یخـوب زا بـه مسـئله تیکه موقع یطیهستند. در شرا یکّم  یها داده
کمتـر)  ی(تکرارهـا یتر محقق به بازه کوچک 1،باشد شده فیتعر
 رندیگ یم یجا یبند دسته نیکه در ا ییها از روش یدارد. برخ ازین

 2ی،سـازمان کیبرنتیسـا ،ها سـتمیس یعمـوم یند از: تئورا عبارت
 ی،فن یاجتماع یها ستمیس ، ستمیس یمهندس ،اتیدر عمل قیتحق
  .ستمیس یها ییایو پو ؛یدگیچیپ یتئور

معتقد  ها ستمیمراتب س سلسله یها یژگیو حیدر تشر نگیبولد
 تر، نییسطوح پا یها ستمیمتعلق به س ییها است با استفاده از مدل

کـرد و بـه  تیریسطوح باالتر را مـد یها ستمیس یدگیچیپ توان یم
 ,Boulding( افـتیآن سطوح دسـت  یها دهیاز پد یدانش مناسب

1956,
 
pp. 197-208یمبنـا توان یرا م یکاربرد اریاصل بس نی). ا 

دانسـت کـه در قالـب تفکـر  یگـریمختلف د یکردهایرو یتمام
  . شوند یم یبند سخت دسته یستمیس

 توسـط ها ستمیس یعموم یتئور در که یگرید یمفهوم کاربرد
اسـت کـه آنهـا را  یاصول کل یکسریوجود  شد، مطرح یبرتاالنف

 .M. Jackson, 2009, pp( داد نسبت ها ستمیس یبه تمام توان یم

 کـردیرو یاز اصـول اصـل یکی یریپذ میتعم ،سخنگرید به). 6-7
آن  یبـرا توان یرا م یاست که البته سطوح مختلف یستمیسخت س

حـاکم  ها ستمیس یکه بر تمام ها ستمیس یتصور کرد. اصول عموم
از آنها سـاختار  کیهر قیاز طر توان یکه م 3هیپا یهستند. الگوها

را درک کـرد و البتـه  ها ستمیس از یعیدهنده به رفتار گروه وس شکل
  دارند.  یکمتر یریپذ میکه توان تعم یتر خاص یساختارها

مـورد  دهیـپد دهـد  یسخت به کاربران اجازه م یستمیتفکر س
کنند. مدل در  یمدل کرده و آن را بررس ینظر خود را در هر سطح

اسـت کـه  تر دهیـچیپ تیـسـاده شـده از واقع یریتصـو قت،یحق
 & Meadowsرا تکــرار کنــد ( یاصــل ســتمیرفتــار س توانــد یمــ

Wright, 2008, p. 22ــتمیس یهــا ). در روش  ســخت، یس
در  قیـها مثل تحق روش نی. اکند یم یرا باز مهم ینقش اتیاضیر

هـا آن. هسـتند یمتکـ اتیاضـیبـه ر ها ستمیس یو مهندس اتیعمل
 یاضـیو آن را به زبان ر ییرا شناسا ستمینظم س ندوشک یم معموالً 

 یرا طراح نهیبه ستمیرا ارتقا دهند و س ستمیبازگو کرده، عملکرد س
                                                           
1. Well-defined problem situation 

2. organizational cybernetics 

3. archetype 

 )٢٠١۶−١٩١٨کـه توسـط فارسـتر ( سـتمیس یهـا ییایـکنند. پو
در  یمفهوم انتگرال بـرا ویژه هب و اتیاضیاز ر یشد به خوب یمعرف

 یرخطـیآنهـا بـر رفتـار غ ریو تـأث رهـایها و تأخ نظر گرفتن انباشت
 نیـا بـر اعتقـاد سـتمیس یها ییای. در پوکند یاستفاده م ها ستمیس

 یها در قالـب مـدل تـوان یرا مـ یاجتمـاع یها سـتمیس که است
از اعتبـار مـدل، رفتـار  افتنی نانیکرد و پس از اطم میترس ای رایانه

,Sterman( نمـود تیریو مـد ینیب شیمختلف پ طیمدل را در شرا
 

2000, pp. 328-331.(  
  
یستمینرم س یها روش

4
  

 یها یشناس روش مقابل در بار ننخستی یبرا چکلند زیواژه نرم را ن
 یهـا یبند دسـته امروزه البته ؛برد کار به زمان آن مرسوم یستمیس

ن مختلـف محققـا توسـط یستمیس یها یشناس روش از یمختلف
کـرمن و ادن، روش یشده است. بـرا  ارائه را کـه بـا  ییهـا  مثـال آ
کننـد بـه سـه دسـته تفکـر  یم یرا بررس ها دهیپد یستمیس یتفکر
 & Ackermann( کنند یم میتقس یسخت، نرم و انتقاد یستمیس

Eden, 2010, p. 10 .(  
را در  ها یشناس روش نیدر کتاب خود ا زی) ن٢٠٠٣جکسون (

 هـا، یبند میتقسـ نیـا ی. در هـر دوکند یم یبند دسته گروهچهار 
 کسـانی یفـیتعر یسخت کامًال مشخص و دارا یها یشناس روش

ـــت ـــ؛ اس ـــاوت ا ااّم ـــتف ـــ نی ـــا  یبند میدو تقس ـــاط ب در ارتب
 و یانسـان یها سـتمیس مطالعـه یبـرا که است ییها یشناس روش

ان از پژوهشـگرمنظور  نجایدر ا ،نیاوجود. باپردازند یم یاجتماع
 یهـا اسـت کـه در دسـته روش ییهـا روش یتمام ،نرم یها روش

  . رندیگ ینم یسخت جا
تالش در  قتیدرحق رندیگ یم یدسته جا نیکه در ا ییها روش

کـه دارنـد  ییزا مسـئله یهـا تیموقع یحـل بـرا و ارائـه راه لیتحل
 یریکارگ هبـ یبرا یساز نهیاز عناصر الزم جهت زم یبرخ کم دست
ــا روش ــخت یه ــاخت در را س ــتحل اری ــ گر لی ــرار نم ــد یق . دهن
 یهـا یژگـیکاربرد دارند کـه و ییها در جا روش نیا ،سخنگرید به

 یهـا را، مثـل داده یشده در قسمت قبل ذکر یعلم روش موردنظر
  را نداشته باشند.  یریو تکرارپذ ینیع

                                                           
4. Soft system methodology 



     ١٣٩٩ پاییز /١٠۴ش/ ٢۶س/ انسانیشناسی علوم  روش   ٧٢

 

سـخت بـه دنبـال شـناخت  یها ) روش٢٠٠۴( دیپ دگاهید از
 یول  ؛کنند یکار م یشناس یمسئله هستند و در سطح هست یستیچ

ــا روش ــم چرا یه ــال فه ــه دنب ــرم ب ــین ــطح  ی ــتند و در س هس
). رویکـرد Pidd, 2004, p. 205( کننـد یعمل مـ یشناخت معرفت

و  هـای متمـایز انسـان پـردازد کـه ویژگی هـایی می نرم به موقعیت
های  تر سیسـتم های اجتماعی در آن نسبت به سطوح پایین سیستم

ها بـه  در این شرایط انسـان سخن،دیگر تر است. به بولدینگ متمایز
هـای ادراکـی و یـادگیری  دلیل اطالعات کمتر و با توجه به توانایی

  کنند.  خود، هوشمندانه عمل می
انـد کـه  رویکردهای نرم با توجه به این حقیقت بنا نهاده شـده

 رو ؛ ازایـنکننـد ها بر مبنای ادراک خود از واقعیت رفتـار می انسان
برای فهم چرایـی رفتارهـا بایـد مـدل شـناختی افـراد را درک کـرد 

)Checkland, 1981, p. 179ــ ــود دارای ). اّم ــئله خ ــن مس ا ای
ها حتـی بـرای  های فراوانی است؛ زیرا اجزای ایـن مـدل پیچیدگی

نیسـت. یکـی از اهـداف اصـلی  صاحبان آنهـا چنـدان مشـخص
ــاس روش ــت. براس ــئله اس ــناخت مس ــرم، ش ــای ن ــی  این ه برخ

های ساختاردهی  ها، روش شناسی نویسندگان به این دسته از روش
  گویند.  نیز می1PSM مسئله یا 

دهنده به مشکل یـا  ها شناسایی ساختار شکل هدف این روش
های  زا از طریـق شـناخت و تحلیـل نقشـه ساختار وضعیت مسئله

SSMشناختی افراد درگیر در مسـئله (مثـل 
سـازی  )، و یـا همـراه2

ایشــان بــه  کردنا و متعهــده نفعــان مختلــف بــا تصــمیم ذی
SODAهای جلسات (مثل نگرش انتخاب اسـتراتژیک  خروجی

3 
ها هـر دو هـدف را دنبـال  ) است. معموًال این روش4و تئوری درام

اد شـناخت فراتـر هـای نـرم از ایجـ کنند اگرچه برخی از روش می
حـل مـورد توافـق در مـورد  ند بـه یـک یـا چنـد راهوشـک رفته، می

). برخـی از SODAیابنـد (مثـل   چگونگی بهبود وضعیت دسـت
های نرم با تکیه بر لزوم شنیده شدن همه صـداها و غلبـه بـر  روش

 ،یتعـامالت گروهـ انیـهمچون قدرت در جر یعوامل یآثار منف
اهـداف  نیـرا با ا ییها روش ،مدرن به خود گرفته پست یکردیرو

                                                           
1. Problem Structur in Methods 

2. Soft System Methodology 

3. Strategic Choice Approach 

4. Drama Theory 

را  5بـر تـنش یمبتنـ یمیو انسجام ت ییافزا . روش همکنند یارائه م
  ).M. C. Jackson, 2003دسته دانست ( نیاز ا توان یم

 یذهنـ ییاست که توانـا نیا یستمیس کردیدر رو یفرض اصل
 ,Bouldingمحـدود اسـت ( یدگیـچیپ تیریافراد در درک و مـد

1956, pp. 198-199در شـد بحـث طورکه همان یدگیچیپ نی). ا 
 ،نیاوجودبــا. ابــدی یم شیافــزا شــدت بــه یاجتمــاع یها ســتمیس

 مسـائل لیـتحل یدارنـد بـرا یریتفسـ یکردینرم که رو یها روش
مسـائل  اصـطالحنـد. رو یه کـار مـبـ افتهیسـاختارریغ ای 6میبدخ
اطالعـات  تیمحدود ریاشاره دارد که تحت تأث یتیبه موقع میبدخ

ــه واقع ــمربــوط ب ــعقالن یژگــیو و تی ــراد درگ تی ــمحــدود اف  ، ری
 یطورکل . بـهباشـد داشته وجود تیواقع کیاز  یمختلف یارهیتفس

  :باشند داشته را ریز یها یژگیو که ندیگو یم میبدخ یبه مسائل
 متعدد؛ یگرانباز 
 متعدد؛ یها نگرش 
 7ناسازگار؛ یامتضاد و  یقعال 
 یستند؛ن یرپذ که سنجش یمهم های یژگیو 
 مهم های یتعدم قطع )Mingers & Rosenhead, 2004, 

p. 531.( 
 کیــدر  گریبــاز نیچنــد م،یبــدخ طیدر شــرا ســخن،گرید  بــه
 یفـیک تیـا توجـه بـه ماهبـ کـه دارنـد مداخلـه میبـدخ تیوضع

 دید هیزاو و یشناخت یها ییت مربوط به آن، تفاوت در توانااطالعا
 ،نیاوجودمتفاوت اسـت. بـا اریبس تیواقع آن از شان شناخت آنها
و  ریتفسـ یمبنـا شـود، یافـراد شـناخته مـ نیـکه توسط ا یتیواقع

 هـا روش نیـا که است آن یمعنا به قتیحق نیعملکرد آنهاست. ا
 ،یرونـیب تیـواقع کیـ از متفاوت ریتفس هر یازا به که رندیپذ یم
ن آ صـاحب که وجود دارد یگروه ای فرد یبرا یدرون تیواقع کی

 ریتحـت تـأث ،یرونـیب تیـواقع کیـاست. ادراک انسان از  ریتفس
 یرونـیب تیـاست کـه از آن واقع یو اطالعات یو یذهن  چارچوب

  ). Eden, 1994, p. 258( کند یم افتیدر
و  سـازد یمـ شیخـو ذهـن در را تیاز واقع یابتدا انسان مدل

کـرده و در ارتبـاط بـا آن  لیـرا تحل تیـواقع ،آن یسپس بـر مبنـا
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      ٧٣  یاجتماع یها ستمیس یبررس در مناسب کردیانتخاب رو یبرا یچارچوب 

 

از افراد  یگروه ایبر هر فرد  رو ؛ ازاینکند یم اقدام و گرفته میتصم
را  کسـانی دهیـپد کیـدرک شده متفـاوت از  تیواقع کی توان یم

هسـتند کـه بحـث  ادیـقـدر ز هـا گـاه آن تفاوت نیانتظار داشت. ا
الـزام  کیـعنوان  مختلف بـه گرانیباز انیمسئله م تیماه رامونیپ
 ،منظــور نیـا ی. بــراشـود یمطــرح مـ یاز ارائـه هــر راهکـار شیپـ

صـورت   به را ییها بحث نیچن فرصت که اند افتهی توسعه  ییها روش
   .)Checkland, 1995, p. 54( ندکن یشده فراهم م  تیریمد

 یهـا گروه انیـدرک مشـترک م کیبه  دنیها رس روش نیهدف ا
ــ انینفعــان، مشــتر یمختلــف (ذ  .Mاســت ( 1ن مســئله)مالکــا ای

Jackson,
 
2009, p. 190کـه  شود یها فرض م روش نی). هرچند در ا

 ی)، ولـRosenhead, 2013, pp. 1162-1172افراد متفاوت هستند (
 یکسـانی دیـد هیـزاو یکـه دارا یهر گروه از افراد یبرا شود یم یسع

 ,Mingers & Rosenheadد (شـومـدل مشـترک ارائـه  کیـهستند 

2004, p. 537 .(هسـتند یمنطقـ ر،یتفاس یگرچه تمام ن،یبراافزون، 
 یسـع رو ازایـن ؛)Pidd, 2004, p. 11اشـتباه باشـند ( توانند یم یول
 قالـب در اشـتباهات و لیـتحل یصورت گروه  نظرات به شود یم

 بـر ستمیس  نقشه میترس از پس. شوند حذف و ییشناسا انحرافات
 یبرا ها نقشه نیا از شود یم یسع ها گروه نیا از کیهر نظر یمبنا

 ریـدرگ مختلـف گـروه انیم افتهی نظام ییها بحث تیریمد و شروع
 هم متفاوت است.  با دشانید هیزاو که استفاده شود
دهنده رفتـار  نرم به دنبـال شـناخت سـاختار شـکل یها روش

 ی. برخـکنند یم یها در آن نقش باز هستند که انسان ییها ستمیس
 یذهن یها مدل درستشناخت  یبرا کنند یم شنهادیپ پژوهشگران

نظر  شود یمثل قدرت را حذف کرد که موجب م یموانع دیافراد، با
 بـا ایـو ) Ulrich, 1983, pp. 106-172بـرود ( هیبـه حاشـ یبرخـ

 نیریـز یها هیـال بـه افتنیـ دست امکان تکثرگرا یکردیرو از استفاده
 .M. C) (مدرن پسـت یسـتمیس(تفکـر  کـرد فـراهم را افـراد یذهنـ

Jackson, 2003, pp. 255-274(یها تنها در روش ،ییالبته تکثرگرا ؛ 
 شود یم هیتوص زین یبیسخت و ترک یکردهایو در رو ستینرم مطرح ن

)Turner, Cardinal, & Burton, 2017, pp. 243-245.(  
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  مسئله رامونیبحث پ

است مرکب از  یستمی، سکنند یم یزندگ آن در ها انسان که ییایدن
 ییها سـتمیرسیز یکدام از آنها دارا هر که مختلف یها ستمیسریز

 و متنــوع اریبســ توانــد یمــ ســتمیس کیــ یها ســتمیرسی. زهســتند
ــ)، هــر موقع١٩٨۴باشــند. طبــق گفتــه هابرمــاس ( متفــاوت  تی
و  3انسـان 2،مـواد از یبیترک توان یم را یواقع یایدر دن ییزا مسئله
را در نظـر  اتیـلبن دیکارخانه تول کی ،مثال یدانست. برا 4جامعه

اسـت کـه بـا  آالت نیماشـ یکسـری یکارخانـه دارا نیـ. ادیریبگ
 دیـرا تول یو محصوالت مختلف لبن یرا فرآور ریاستفاده از آنها ش

کـه  سـتا ازین یفرادا به آالت نیماش نیاستفاده از ا ی. براکند یم
. کننـد ینگهـدار آنهـا از و ندازنـدیب راه را آالت نیماش نیند انبتوا

از افـراد و  گـرید یگروهـ ازمندین افراد، نیا از یبانیپشت ،نیهمچن
 زیـن یگـاودار و مزرعه کی است ممکن کارخانه نیت. اسابزارها

 نیهمچنـ و باشـد داشـته خود ازین مورد ریش از یقسمت دیتول یبرا
قرار داشـته  کننده نیخود با چند تأم ازین مورد ریش ریسا نیتأم یبرا

خـوراک  نیتـأم یشـرکت بـرا نیـممکـن اسـت ا نیباشد. همچن
 دیـسـازمان با نیـا رانیداشته باشد. مد زین یا خود مزرعه یها دام
 ،یوانیـح ،یاهیـگ ،ینیماشـ یها سـتمیرا متشـکل از س یستمیس

ــاز ا یمختلفــ یهــا بیو ترک یاجتمــاع ،یانســان را  ها ســتمیس نی
متفاوت اسـت و  اریبس ها ستمیس نیا یدگیچیا پامّ ؛ کنند تیریمد
 نیع درکرد.  تیریمد وهیش کیرا به  ها ستمیس نیا یتمام توان ینم

 کـردیرو ،ییبشر در عصـر نـوگرا یها شرفتیاز پ یاریبس درحال 
 یبـرا افتـهی ، اسـتفاده از اصـول توسـعهها دهیـپد یالب در بررسغ

از سطح انسان است. گرچه بـا  تر نییسطوح پا یها ستمیس یبررس
در سـطوح  تـوان یرا مـ تر نییسـطوح پـا یها یژگیکه ونیتوجه به ا

که با استفاده  است یعیطب ودرست موضوع کامًال  نیا افتیباالتر 
از مسائل سـطوح  یبعض تر، نییسطوح پا یها ستمیس یها از مدل

 دیـبا یول ؛حل ارائه داد آنها راه یکرد و برا لیتحل توان یباالتر را م
 یبرا جهیاست و درنت یاز سطح قبل تر دهیچیپ سطح، هر کرد توجه

 میریمتناسب را به کار گ یکردیرو بایدها  تفاوت نیدر نظر گرفتن ا
)Boulding, 1956, pp. 205-208 .( 
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 یرا تالشـ اتیـدر عمل قیتحق ی) در گزارش١٩۶٢( 1تیبالک
آن  خچـهیبـا اسـتفاده از تار ستمیس یرقطعیغ ندهیآ ینیب شیپ یبرا
 یانسـان یها یژگیگرچه معتقد بود شانس و و ی. وداند یم ستمیس

 چنـد ایـ کیـ یهنگـام بررسـ توانـد یم یاجتماع یها ستمیدر س
 کیـ در سـتمیس رفتـار مشاهده با یول ،باشد رکنندهیغافلگ دادیرو
 ییالگـو تـوان یمـ متعـدد یتکرارهـا یبررس و مناسب یزمان بازه

 ,Blackettاسـتخراج کـرد ( سـتمیرفتـار س لیـتحل یجامع را برا

1962, p. 178یسـتمیسـخت س یها آنچه را روش قتی). در حق 
سـطح  یها سـتمیحـاکم بـر س یبر فلسفه و تئور یمبتن م،ینام یم
مـورد  گـاه چیه ل،یـدل نیاند و بـه همـ گرفته از انسان شکل تر نییپا

  ). M. C. Jackson, 2003, p. 49اند( سؤال قرار نگرفته
 مشـترک یهـا یژگـیو یگر بـر روپژوهشـ سـخت کردیدر رو

 نیـو بـر ا کنـد یم دیمراتب تأک  سلسله تر نییپا سطوح با ها انسان
را  یبهبـود تواند یگرا م اثبات یها باور است که با استفاده از روش

کنرم کردیرو در اامّ  ؛کند جادیا یانسان گروه کیدر  بـر درک  دی، تأ
 یگرچه گذشته افراد بر چگونگ نجایافراد است. در ا یمدل شناخت

مهـم اسـت  شـانیآن توسط ا یحل برا و ارائه راه تیادراک از واقع
)Gharajedaghi, 2011, p. 65; Hambrick, 2007, p. 334 ،(
افـراد  یذهنـ یها درک و بازگو کردن چارچوب کردتوجه  دیبا یول
 در. اسـت رممکنیـغ ایـار سـخت یبسـ زین شانیخود ا یبرا یحت

را بازگو کنند. در  میتصم کی ییچرا توانند یافراد نم یمتعدد موارد
احسـاس  ایشم  یممکن است گفته شود فرد بر مبنا یموارد نیچن

 یشـناخت یها فرد بـودن مـدل گرفته است. منحصربه میخود تصم
ــراد و نقــش داده ــه ال یهــا اف ــمتعلــق ب ــز یها هی  در حافظــه نیری

 تیفیباک یها به داده یابیآنها دست یذهن یها چارچوب یریگ شکل
 کنـد یسخت مـ اریافراد، بس یشناخت یها فهم مدل یرا برا قیو دق

)Senge, 1990, p. 43.(  
بـدون  یرونـیب یایدن کیاز  یانیب ،سخت، مدل یها در روش
 یو اجتمـاع یانسـان یها ستمیخاص سطح س یها یژگیتوجه به و

ها توجـه شـود آنهـا را در  سخت اگر به انسان یها است. در روش
 و جـوان افـراد ارشـد، رانیمثل گـروه مـد یکسانی یها قالب گروه

). هرچـه Pidd, 2004, p. 12( کننـد یمـ میتقسـ دهندگان اتیمال
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سـت چشـم ا مجبور پژوهشگر  باشد، تر عیوس ،یگروه مورد بررس
 یهـا رگروهیخـاص مربـوط بـه ز یهـا یژگـیو یکسـریخود را بر 
 یها سـتمیرفتـار س زیموجـب تمـا توانـد یرا ببندد که م تر کوچک

 گـاه چیه گرچـه ن،یسـطوح از هـم بشـوند. بنـابرا نیـمتعلق بـه ا
 بـه مربـوط مسائل یبررس در سخت یها روش کرد ادعا توان ینم

 در هـا روش نیـا دانسـت دیبا یول هستند، نامناسب یانسان علوم
  شـناخته، را سـتمیس تیوضـع یدرسـت  بـه تواننـد ینم زین یموارد
 ی. سؤال اصـلدهند ارائه آن یبرا را مناسب حل راه سپس و لیتحل

  ؟هستند چه طیشرا نیآن است که ا
درک شـده توسـط انسـان  تیـواقع شـد، حیطورکه تشـر همان
 ییهـا داده و اطالعـات ،ی، دانش قبلیچارچوب ادراک ریتحت تأث

 یهـا چارچوب. کنـد یمـ افتیدر یرونیب تیاز واقع یاست که و
 او یزیـو غر یفطـر یهـا یژگـیگذشته و و لهیوس  به انسان یادراک

ها هسـتند و  مشترک در انسـان یعنصر دو، نی. اشود یمشخص م
ند. با در نظر گرفتن شو یم یخیتار یها چرخه یریگ موجب شکل
 یرا بـرا یمشـابه یرفتار یالگوها توان یم کسانی زهیفطرت و غر

را  یفراوان اتیآ میمشاهده کرد. در قرآن کر خیها در طول تار انسان
 خیبـه مطالعـۀ تـار کند یم هیاطب خود توصمخ به که دید توان یم

 نیـ)، ا١٠ هیو محمد، آ ٢٠ هیگذشتگان بپردازد (مثل: عنکبوت، آ
 در سـخت یهـا روش به توجه لزوم بر یدیتأک توان یم را قتیحق
ــتحل ــا داده لی ــار یه ــتمیس یخیت ــاع یها س ــتخراج و یاجتم  اس

 به که یاتیآ نیهم در اامّ  ؛دانست آنها دهنده شکل یرفتار یالگوها
 در انسـان ییتوانـا بـه شـود یمـ دیتأک گذشتگان خیتار مرور لزوم
 شـود یم دیتأک زین رفتارها آن تکرار عدم و خیتار آن از یریگ عبرت

  ).١٧۶ هی(مثل: اعراف، آ
خـود را  یو رفتارهـا ردیـبگ ادیـ تواند یانسان م ،سخنگرید  به

 رییـتغ بـا اید و نگرفته فراموش ک ادیآنچه را  تواند یاصالح کند و م
ــا ،ادراک خــود تیوضــع ــاره رفتاره ــ یدوب ــد.  یقبل را تکــرار کن
دانسـت.  یفراموشـ دیـرفتار اشـتباه را با کیعلت تکرار  نیتر مهم

ند، امکان فرامـوش ریبگ فاصله شتریب تجربه کیها از  هرچه انسان
 یها سـتمیدر حافظـه س ده،یـاز آن پد یابعـاد مهمـ ایـکردن کـل 

 در رفتـار کیـ تکـرار امکـان رو ازایـن و شـود یم شتریب یاجتماع
انسـان بـا توجـه بـه  ن،یاوجودبا. شود یم شتریب بلندمدت یها بازه
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 یها تیاز گذشت زمـان، همـواره بـا وضـع یمستمر ناش راتییتغ
 یمختلــف انســان یهــا متشــکل از افــراد و گروه یفرد منحصــربه

 ایـکه فـرد  ندیرا بب یزیگروه ممکن است چ ایروست. هر فرد  روبه
کنـار  ،نـرم یها از اهداف روش یکی رو ؛ ازاینندیب ینم گریگروه د

 یهـا گروه ای افراد) یشناخت یها (مدل یذهن ریگذاشتن تصاو هم 
 مـورد در بهتـر یشناخت به دنیرس یبرا تیوضع در ریدرگ مختلف

  .است دهیپد تیواقع
 کیـ دیـتول یبـرا سیچکلند در پروژه مشترک فرانسـه و انگلـ

تـا  کنـد یاعتـراف مـ یو. مشارکت داشته استکنکورد  یمایهواپ
 یمهندسـپـروژه  کیـعنوان  که او و همکـارش پـروژه را بـه یزمان
 تیـماه رایـز ؛ابنـدیدست  یتینتوانستند به موفق دندید یم دهیچیپ
و فرانسـه و مسـائل  سیانگلـ یاسیدر رابطه س پروژه نیا یدگیچیپ
داشـت و نـه در  شـهیدو کشـور ر نیـا انیـدر آن زمان م آمده شیپ

نوع نگـاه دو  ).Pidd, 2004, p. 51(کنکورد  دیمربوط به تول یمسائل فن
دو  نیـا انیم یهمکار ییبه پروژه و چرا یسیو انگل یگروه فرانسو

 انیـمتفـاوت هرگـز ب یذهنـ یها مـدل نیـکشور متفـاوت بـود. ا
  . شدند یاز پروژه م یریگ جهیمانع از نت ،در عمل یول ؛شدند ینم

استفاده از روش پـژوهش  ،یطیشرا نیچن یراهکار چکلند برا
آن به  ازیو ن یگریزا از د مسئله تیهر وضع زیبر تما دیبا تأک یعمل
 اززاست.  مسئله تیخاص هر وضع یها یژگیمتناسب با و یحل راه
ــد ــ یو دگاهی ــأثکــه تحــت  یاجتمــاع یهــا تیموقع نیدر چن  ریت
 ریسطح انسان و جامعه از سـا یها ستمیس زکنندهیمتما یها یژگیو

مختلـف  یهـا و گروه نفعـان یاسـت، شـناخت ذ تر نییسطوح پا
افـراد و  نیـا یذهنـ یها و سپس شـناخت مـدل تیدر موقع ریدرگ
زا از  مســئله تیشــناخت وضــع یبــرا ییمبنــا توانــد یهــا مــ گروه
بحـث  یها بـرا مـدل نیـاز ا یومختلف باشد. سـپس  یها هیزاو
 یریادگی و یذهن یها مدل شدن کینزد سرانجام، و مسئله رامونیپ
 .Smith & Shaw, 2019, p( کند یم استفاده هدف ستمیس با ارتباط در

و  یانسـان یزا لهئمسـ یهـا تیموقع یهـا یدگیـچیبا توجه به پ ).3
عـدم مشـخص بـودن هـدف و  نجایدر ا یمشکل اصل ،یاجتماع

ــماه ــ. ازا)Pidd, 2004, p. 46( اســت مســئله تی از  یبرخــ رو، نی
 ١»مسئلهبه  یساختارده یها روش«ها،  روش نینظران به ا صاحب
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  ). Rosenhead, 2013, pp. 1162-1172( ندیگو یم زین
  شود، یم یریگینرم پ یها روش یریکارگ هب از که یگریهدف د

در  ریـمختلـف درگ یهـا گروه یمشـارکت بـرا نـهیزم کردنفراهم 
 ییهـا حل در رابطـه بـا راه شـانیزا و کسب تعهـد ا مسئله تیموقع

 شـده تـالش ریـدر جدول ز. شوند یاستخراج م نجایاست که در ا
  .شوند سهیمقا گریکدی با سخت و نرم کردیرو دو است
  

  سخت و نرم یکردهایرو سهیمقا:١جدول 

  نرم یستمیتفکر س  سخت یستمیتفکر س  سهیمقااریمع
  )یفیو ک ی(ذهن یدرون  )یو کم ینی(ع یرونیب  (داده) تیواقعتیماه

  کم ای و کبارهی  ریتکرارپذ  دهیپد یر یتکرارپذ
  مدت کوتاه  مدت و بلندمدت انیم  یبازه زمان

زا در طول مسئلهتیوضع
  رییهمواره در حال تغ  ثابت یحدود تا ایثابت   زمان

  نامشخص  مشخص  یبررس موردستمیهدف س
  )یی(چرا یشناس معرفت  )یستی(چ یشناس یهست  هدف روش

 یندهایفرا بهبود قیاز طر   ستمیس بهبود وهیش
  ستمیس یبازطراح ای یجار 

 و شناخت بهبود ای جادیا
  یر یادگی

  گروه ایفرد   جامعه ایگروه  یابیارزیمبنا
  فرد) ه(منحصرب ریناپذ میتعم  ریپذ میتعم  جینتا یر یپذمیتعم

(ممکن است  یاساسر یغ  یاساس  اتیاضینقش ر 
  استفاده شود)

  

  یریگ جهینت

 یبررسـ یبـرا یا وهیچـه شـ«اسـت کـه  نآ مقاله نیا یسؤال اصل
. بــا توجــه بــه آنچــه از »اســت؟ مناســب یاجتمــاع یها ســتمیس
 تیـماه نیهمچنـ و یسـتمیس نرم و سخت یها روش یها یژگیو
است که با توجـه بـه  نیاشد، پاسخ  حیتشر یاجتماع یها تمسیس
 آنهـا بیـترک نیو همچنـ  روش دو هـر نیمسئله ا یذات یها یژگیو
 یزی برساند کـهچ مناسب از آن یرا به شناخت گران لیتحل تواند یم

 ایـ. آشـود یمـ یاجتمـاع یها سـتمیس رفتـار یریگ موجـب شـکل
 یهـا است که امکان استفاده از روش یبه شکل مسئله یها یژگیو

  . خیر ای کند یر فراهم مگ لیتحل یسخت را برا
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   مناسب یشناس روش انتخاب چارچوب: ١نمودار 

  زا لهئمس تیوضع تیماه بر یمبتن

بـر دو  یمبتنـ ریـبر آنچه مرور شد چارچوب ز یمبتن نجایدر ا
 یابیـارز یبررس یبرا »یریپذ سنجش«و  »یریپذ تکرار«شاخص 

 بایـد گر لیـ. ابتدا تحلشود یم شنهادیهدف پ تیوضع یها یژگیو
 یبررسـ خواهد یکه ممشخص کند را  یهدف تیوضع یها یژگیو

 یجـار قیـکند. سـپس بـا اسـتفاده از چـارچوب حاصـل از تحق
مسـئله در آن  یهـا یژگـیدو شـاخص و نیـارتباط ا یچگونگ (که

  نشان داده شده است)، روش مناسب خود را انتخاب کند.
در دسترس از رفتـار  یها داده تیماه ،یریپذ شاخص سنجش

مـرتبط  یهـا چه دادههر اریمع نیا طبق. کند یم یابیرا ارز ستمیس
سـخت  یهـا اسـتفاده از روش باشـد رتریپذ تی، کمستمیس کیبا 
 زیـن هـا داده یریپذ تیتر است. کم مناسب ستمیآن س یبررس یبرا

مـواد بـه انسـان و  یسـهم نسـب ایـ تیوضع تیاز ماه یخود تابع
کند. هرچه  یبررس خواهد یاست که محقق م یستمیجامعه در س
 کیـرفتـار  یریپذ سنجش باشد، شتریب ستمیمواد در س یسهم نسب

  د. ابی یم شیافزا زین ستمیس
 یریتکرارپـذ شـود، یمـ هیتوصـ نجـایا در که یگریشاخص د

محقـق فـراهم  یکـردن را بـرا امکـان تجربـه  ،یریتکرارپذ. است
کارکردگراسـت. بـدون توجـه بـه  میاسـاس پـارادا تکرار،. کند یم

بــاال باشــد،  ســتمیس کیــ یهــا اگــر تکــرار رفتارهــا داده تیــماه
به کار گرفته شدن بـه دسـت  یمنابع الزم را برا ،سخت یها روش

ــا ــد آورد. ب ــ یرفتارهــا یریپذ ســنجش اگــر ن،یاوجودخواهن  کی

 سـتم،یس کیـسهم مـواد در  گر،یبه عبارت د ایباال باشد  ستم،یس
ــد، ــاال باش ــنوع  ب ــرار مص ــان تک ــ ِی امک ــرا کی ــار در ش  طیرفت

 نیدر چن جهیو در نت یابد افزایش می زیتوسط محقق ن یشگاهیآزما
سخت بـاز هـم مناسـب  یها انتظار داشت روش توان یم یطیشرا
ه بـ باشد، شتریب ستمیس کیا اگر سهم انسان و جامعه در امّ د. نباش
 تیوضع یامکان تکرار مصنوع سطح، دو نیا یذات یدگیچیپ لیدل
و  یانسان یها ستمی، در سنیاوجودکمتر خواهد شد. با زین ستمیس

  .  کردتوجه  زین ستمیدر رفتار س زیبه سهم غرا دیبا یاجتماع
 و زیـغرا یدارا یانسـان یها سـتمیانسـان و س اینکهبا توجه به 

 هسـتند، زیـن فراموشـکار نیـا بـر افـزون و هسـتند کسانی فطرت
 شـهیر رفتارها نیند. هرچه اکن یم تکرار زمان طول در را ییرفتارها

ها داشـته باشـند احتمـال تکرارشـان در  و فطـرت انسـان زیاغر در
 یهـا یژگـیدر و رفتارها نیشود. البته هرچه ا یم شتریمدت ب کوتاه
(هـوش)  تر نییاز سـطوح پـا یکننده انسان و جوامـع انسـانزیمتما
؛ شـود یمـ شـتریداشته باشد، احتمال تکرار آنها در بلندمدت ب شهیر

 ادی دیرشد کند، همواره با خواهد یم یاجتماع یستمیاگر س رو ازاین
 .)Senge, 1990, p. 186کنـد ( نـهیرا در خود نهاد یریادگی و ردیبگ
آن  یهــا فرامــوش نکــردن گذشــته و درس ازمنــدین یریادگیــ نیــا

طور مستمر  ) و شناخت حال به١٠ هیو محمد، آ ٢٠ هی(عنکبوت، آ
 ،سـخنگرید ). بـهCheckland & Scholes, 1999, p. 3اسـت (

جوامع «به  بایدبقا و رشد خود  نیتضم یبرا یاجتماع یها ستمیس
 مسـتیمفهـوم در س نیـشـدن ا یاتیـشـوند. عمل لیتبد» رندهیادگی

شـدن  دهیبـازخور جهـت شـن یها وجود حلقـه ازمندین یاجتماع
، عـدم تعصـب بـه یمختلف، حافظه بلندمدت اجتماع یصداها
  رفتار هستند.  رییو تغ یریادگیبه  لیگذشته و م یرفتارها

لمـس و بـا  قابـل  ق،یـدق ،یکاف یخیتار یها که داده یدر زمان
ــاز  تیــفیک ــپد کی ــدر  دهی ــازه زمــان کی ــمناســب در اخت یب  اری

بـه  تـوان یسـخت، مـ یهـا با استفاده از روش  باشد، پژوهشگران
 نیکـه چنـ یطیا در شـرامـوردنظر اقـدام کـرد. اّمـ ستمیس یبررس
مشــخص  ســتمیهــدف س یدر دســترس نباشــند و حتــ ییهــا داده

 یکـاربرد جیبـه نتـا تـوان یسخت نمـ یها با اتکا به روش  نباشد،
 اســتخراج و نــرم یهــا روش از اســتفاده بــا رو بایــد ؛ ازایــندیرســ
که نسبت به  ییها افراد و گروه ِی معلول و علت و یشناخت یها مدل
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از  یبـوده، نخسـت بـه شـناخت یشناخت یدارا یمورد بررس دهیپد
 رامونیبحث پ یساز نهیزم یو سپس از آن شناخت برا دیمسئله رس

 طیشـرا نیـمـورد توافـق اسـتفاده کـرد. ا یها حل مسئله و ارائه راه
کنـد  یرا بررس یتیکه پژوهشگر بخواهد موقع افتد یاتفاق م یزمان
افراد (فرهنـگ) فعـال در  یها و باورها ارزش ریتحت تأث شتریکه ب
 کـردی. البته روشانیا یزیغر یها یژگیتا و باشد یاجتماع ستمیس
بـا توجـه بـه  بایـدسخت و نرم اسـت کـه  یها روش قیتلف گر،ید

اجماع انجام شـود (بـرای مطالعـه  نیرو ا شیها و موانع پ فرصت
 ). Kotiadis & Mingers, 2014بیشتر رجوع شود به: 

 یهـــا فرض شیپ بــر یمبتنـــ مختلــف یهـــا یشناســ روش
 شـانیا توسـط شـده شناخته ازیها و در پاسخ به نندهندگان آ توسعه
مسـائل  معمـوالً  هـا یشناسـ روش نیـا. انـد افتهی تکامـل و توسعه
 و یریرپـذیی، با توجه به تغنیاوجود. بادهند یرا پوشش م یمختلف

 توسـعه از یناش که یاجتماع و یانسان یها تیموقع یباال  ییایپو
را  یدیـجد طیهمـواره شـرا یوزافزون و پرشتاب انسان است، ور

اصـل  نیبر هم ینرم که مبتن یها یشناس  تجربه خواهد کرد. روش
پاسـخ  یرا بـرا یریپذ از انعطاف یسطح معموالً  رند،یگ یشکل م

 توان ی، نمنیاوجود. باکنند یکاربران خود فراهم م یبرا ازین نیبه ا
از  یاریز بـه توسـعه ندارنـد. بسـایـن گـریهـا د روش نیادعا کرد ا

 ؛نـوگرا قـرار دارنـد می) در پـاراداSODAمثـال:  ینرم (برا یها روش
لزوم  ،یاجتماع یها دهیپد از یبرخ بافت ندهیفزا یدگیچیکه پ یدرحال

 نپژوهشـگرا یرا برا ییفرانوگرا میاز پارادا یریگ بهره ایو  میپارادا رییتغ
حـل  راه ).M. C. Jackson, 2003, pp. 255-261کرده است ( شتریب

 .Ashby, 1957, pاسـت ( یدگیـچیپ شیافزا ،یدگیچیت پیریمد

 کیانتظار داشت  توان ینم دهیچیپ اریبس طیدر شرا نی). بنابرا207
در  پژوهشـگرباشـد.  پژوهشـگر یچند روش بتوانـد پاسـخگو ای

 را یدگیـچیپ نیـدهنده ا عناصـر شـکل بایـدابتـدا  یطیشرا نیچن
 اسـتفاده کیـهر تیریمـد یبرا متنوع یابزارها از سپس و بشناسد

  .باشند دو نیا از یبیترک ای و یفیک ،یکّم  توانند یم ابزارها نیا. کند
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