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انتخاب چیست؟ مـؤلفــه های آن کدامنــد وسیستـم های هدفمنـد مانند جامعه، سازمان و انسان برچه 

 اساسی انتخـاب میکننـد؟
 )برگرفته از کتاب "تفکر سیستمی، نوشته جمشید قراجه داغی، ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی(

 
 سیـستـم هـای اجتماعــی- فرهنگـی مانند جامعـه، سـازمان و انسـان سیـستـمهای هـدفـمنــدی هستنـد کـه برای تاثیـرگـــذاری 

و نفـوذ  بر رفتــار بازیگـران محیـط اجـرائـی اطـراف خـود، بایستــی پاسـخ "چـراهـا؟" را دریابنـد و بفهمنـد که بازیگران 

.انجـام می دهنــد چـراکـارهـایـی را که انجـام می دهنـد،   

 

و  "چگونـه؟"، دانـش با سـؤال "چــه؟"اطالعـات با سـؤال . فـرق دارد دانـش کسـبوهمچنیـن اطالعـات کسـب با  فهمیـدن

  (.1شکل )سـروکـار دارد  "چــرا؟"با سـؤال  فهمیـدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
و نفـوذ سلسله مراتب تأثیـرگـذاری: 1شکل   

 

زمانـی مثال" داشتـن اطالعـات دربارۀ مشتـریـان یک مزیــت رقابتــی بـود، امـا امـروز نیسـت. برای حفظ موقعیـت رقابتـی، 

شخص بایـد به سطح دیگـری حرکـت کنـد، یعنـی به سطح دانـش بـرود و به چگـونگـی رفتـار مشتـریان دست پیـدا کند. 

یک سپس، برای اینکـه . انجـام می دهنـد چگـونـهبعبارت دیگـراو بایـد یـاد بگیـرد کارهائـی که مشتـریان انجـام می دهنـد 

بازیگـر مؤثـر باقـی بمانــد بایـد به سطحی باالتر یعنـی به سطح فهمیـدن برود و درک کنـد که کارهائی که مشتـریان انجـام 

.انجـام می دهنـد چــرامی دهنـد   

 

اتومبیل وسیله نقلیه ایست که چهارچرخ "پاسخ میدهیم ما  "یســت؟چه اسـت یا چاتومبیل "سـؤال رابطـه با در : مثال دیگر

 تحلیل ساختـارشما می توانیـد با ...". اننده ای آن را به کمک فرمان، دنده ها و ترمز هدایت کرده و ردارد، نیاز است 

  .دوسیعی درمورد اتومبیل به پرسشگر مربوطه ارائـه دهیـ اتـالعـاطاتومبیل 

 

، چطور) سـؤالهـااین گونه . متفاوت خواهـد بود "کار میکنـد؟ یا چطـور اتومبیل چگونـه"حال پاسـخ ما در مقابل سـؤال 

با چزئیات بیشتر چگونگی  اتومبیلنحوه کار  در مورد" برمی گردد که مثال ده هاـدیـپ کار   چگونگـی یا ه  وـنحبه  (چگونه

سیستم فرمان، سیستم سوخت و احتراق در سیلندر ها، سیستم انتقال نیرو از  عملکرد هر یک از زیرسیستهای آنرا از قبیل

. را تشریح کنیم... ها به چرخها، سیستم ترمز، سیستم کرمایش و سرمایش، سیستم برق و  سیلندر  

 

. پاسـخ نیز متفاوت خواهد بود "ه کـار میکننــد؟ـل اینگونـهای اتومبی مـستـچــرا زیر سی"و باالخره در برابر این سـؤال که 

 ـدهاـاز آن پــدی ــیـم عمیقـهــدرک و فد ــما نیازمن "به این یا آن شکل عمل میکننـد چـرا پدیدها"برای پاسخ گفتن به اینکه 

  (چــه؟) اطالعـات
 (Information: WHAT Questions) 

(چگونــه؟) ــشـدان   
(Knowledge: HOW Questions) 

(چــرا؟)فهمیــدن   
(Understanding: WHY Questions) 
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های آن احاطـه و شناخـت الزم و کافـی  مـستـل و کلیه زیر سیـسـاخــت اتومبی وژیـولـتکنت به ـبعنوان مثال الزمس. هستیــم

.     داشتــه باشیــم  

 

وط ـربمانتخـاب  ولۀـقمم به ـبطورمستقی و شتــــهرار داـق "ـدــدفمنــار هــرفت"ت ـاخـشندرک و ب ـ، در قل"چـرا؟"ش ـپرس

  .ـودـمی ش

 

انتخـاب از جملـه پـدیـدهائیـست که ذاتا" خالق است.  آینده عمدتا" تحت تاثیر آفرینـنـدگی و خالقیــت است. انتخـاب نقشـی 

" ذاتاانتخاب  وبنابراین حــق انتخـــاب دهــیئزاخـالقیــت  .ایفا میکند سـازیر فرآیند آینـده بسیار حیاتی و تعیین کننده ای را د

نیــز غیرفابل پیش بینی میبـاشــد. آنچیزی را که انتخـاب قابل پـیـش بینـــی مینامنــد، انتخـاب نیســت.  آمـادگـــی نیازمـنــد 

تغییـــر و برفــرض انتخــاب استــوار اســت و جـبـــرگــرائــــی یا قـطـعــیـــــت بـرنبــود انتخــاب مبتنــی میباشـــد. درسـت 

بهمیــن خاطـراسـت که فالسفـه و جامعه شناسـان عصر حاضر گفتـه انـد: "راه آینــده یافـتـنـــی نیســت، سـاختنــی است". 

.ش بینــیـپیو نه آفرینـنـدگـــی و خالقیــت اســـت  تحـت تاثیــر" عمـدتـاآینــــده   

 
(.2شکل ) فرهنگــیو  احسـاســی، منطقــی -عقالنـی: اســـت ســه بُعــدمحصــول تعامــل میـان  انتـخــاب  

 

 هدفمنــدی
 
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

منطقی، احساسی و فرهنگی -عقالنـی انتخاب :2شکل   
         

بُعــد اّول: انتخاب عقالنـی- منطقـی، قلمـرو منافـع شخصـی یا منافـع فرضـی تصمیـم گیـرنـده اسـت و نـه مشـاهــده کننــده. 

انتخـاب عقالنـی- منطقی لـزومــا" خـردمنــدانه نیســـت. فقــط منافـع فرضـی تصمیـم گیـرنـده را در زمـان تصمیـم منعکــس 

می کنــد. در حالیکـه "خـرد" پابنــد اخـالق اسـت و پیـامــدهای هـر عمـل را در زمینــه ای جمعـی مـد نظـر قـرار می دهـد. 

.مثـال زیـر این مفهـوم انتخـاب را با روشنـی بیشتـری توضیــح می دهــد  

 

جیـران، اگر من "من به او گفتـم، . پریـدمی دختـر من جیـران وقتـی پنجسـاله بـود یک روز روی تختخواب ما باال و پائین 

اگـر تـو هم جای . نـه، فکـر نمی کنـم"او نگاه معصومانه ای به من کرد و پاسخ داد، ". جای تو بودم این کار را نمی کردم

".تو اآلن نمی دانـی این کار چـه لـذتـی دارد. من بودی درست همیـن کار را می کـردی  

 

اگر به این اصل . حق با مشتری است، همیشه حق با مشتری است"کار میکردم، به ما میگفتند  ام.بی.هنگامیکه من در آی

کار شما اینستکه منطق ما میدانیم مشتری درست میگوید، حتی اگر ندانیم چرا؛ . اعتقاد نداشته باشید، اینجا نمیتوانید کار کنید

  ".او را پیدا کنید و بفهمید کاری را که میکند، چرا میکنـد

 

اقتصاد بازار، مثل : در واقع، در تالش برای پیدا کردن این منطق بود که من مهمترین درس زندگی حرفه ای را فرا گرفتم

بهترین ها نیستند، بلکه کسانی هستند که  "برندگان لزوما. دست میزند منطقی -عقالنـیدموکراسی ها، فقط به انتخاب های 

 بیشترین سازگاری را با نظم موجود دارند. جلوتر از زمان خود بودن، گاهی مصیبت بارتر از عقب ماندن است.

 فرهنگـی

 احساسـی
منطقی -عقالنی  

 

 ابعـاد انتخـاب
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طی این ماموریت کاری . داستان پروژه کنترل موالید بنیاد فورد در هندوستان هم چشم انداز دیگری را در برابر من گشود

ن، همکار ارشد من راسل ایکاف، تعدادی از آمریکائیان را مالقات کرد که سعی داشتند روش های تنظیم خانواده در هندوستا

مدیر پروژه . آنها موفقیتی کسب نکرده و از نتیجه کار خود بسیار مایوس شده بودند. و کنترل موالید را به هندی ها یاد بدهند

هستند، میدانند که جمعیت دشمن شماره یک آنهاست و ما آمده ایم کنترل  منطقی -عقالنـیهندی ها غیر "به راسل گفته بود، 

بعنوان پاداش هم به آنها میدهیم  ستوریزیجمعیت را به آنها یاد بدهیم و همه ابزارهای تنظیم خانواده به اضافه یک رادیو تران

راسل به ". با موسیقی یک بچه دیگر درست میکنندآنها به خانه میروند رادیو را روشن میکنند و . اما ببینید چه روی میدهد

مدیر پروژه در . تلقی کنند، بلکه باید دلیل آنرا پیدا کنند منطقی -عقالنـیآنها گفته بود که نباید بهمین سادگی این رفتار را غیر 

پاسخ بریده یک روزنامه را نشان داده بود که نشان میداد یک زن هندی بیست و هفتمین فرزند خود را بدنیا آورده بود سپس 

"نیست، پس چیست؟ منطقی -عقالنـی اگر این کار غیر"رو به راسل کرده و گفته بود،   

  

روشن است که اشکال در جای دیگریست، اگر هر زنی میتواند بیست و هفت بچه : "بریده روزنامه گفته بودبا دیدن  راسل

بچه دارند؟ این نشان میدهد که آنها راه جلوگیری را بلدند، اما به دالیلی  6/4داشته باشد، پس چرا هندیان بطور متوسط فقط 

هنگامیکه مسئله در بستر محیطی خود قرار داده شد، . "مسئله را عوضی گرفته ایدشاید شم . نمی خواهند از آن استفاده کنند

. روشن شد که در آن زمان، در محل هیچ سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی، یا حقوق دوران بیکاری وجود نداشت

ج تامین بازنشستگی برای نخستین اولویت هر زو. بنابراین داشتن سه پسر، به خودی خود، سیستم بازنشستگی تلقی می شد

که سه پسر داشتند، تعجبی ندارد، آنهایی . فرزند نیاز دارد 6/4از نظر آماری داشتن سه پسر بطور متوسط به . خودشان بود

شاید زنی که در روزنامه گزارش شده بود هم درصدد تامین بازنشستگی برلی خودش . بچه دار شدن را متوقف کرده بودند

زوج های هندی که با شرکت در جلسه راهنمائی تنظیم خانواده یک رادیو  بود؟ منطقی -عقالنـیی غیر اکنون، چه کس. بود

ترانزیستوری مجانی می گرفتند؟ یا متخصص بنیاد فورد که فکر میکرد میتواند با دادن یک رادیوی ترانزیستوری آنها را 

 قانع کند که دست از بازنشستگی بردارند؟

 

بُعــد دّوم: انتخاب احساسی، قلمرو زیبـائـی و هیجــان است. ما دست به کارهـای بسیـاری میزنیم فقط به این علت که هیجـان 

فکر نمی کنم دوست داشته باشید دوباره  اگرشما مرا در تنیس ده بار شکست داده باشید. دارند، یا دقیق تر بگوئیـم چالشـی اند

کسیکه دست برقضا شانس شکست  -دوست دارید با کسی بازی کنید که شم را به چالش بکشد  "احتماال. با من بازی کنید

.دادن شما را داشته باشد  

 

یکی از همکاران من در مدرسه مدیریت وارتون، پروفسور آرون کاتزالن ای بویگن، دوست داشت از رویدادهای شطرنج 

او پرسیدم چرا بیشتر شطرنج بازان دوست دارند با بازیکنان بهتر  من از. برای شرح پدیده های جالب اجتماعی استفاده کند

  ."ت دارد کـه با چالـش همـراه باشـدذبخاطر چالـش؛ بردن زمـانـی لـ"از خودشان بازی کنند، جواب داد، 

 

یـان دیگر، به ب. اگر هیجـان  یک چالـش خوب بخشی ازمالک تصمیم گیـری ما نبود، زندگـی بسیـار خستـه کننـده می شـد

تعیین هـدف های قابـل دستـرسـی و رسیـدن به آنهـا یک فعالیـت بـی مـزه اسـت. این ممکن است بتعث تعجب بسیاری از 

دلیل اصلی بسیاری از کسالت ها و احساس پوچی های مرتبط با بخش عظیمی از " ، اما مطمئناشود" مدیران منابع انسانی"

.زندگی شرکت ها همین است  

 

را منعکس می سـازد، بُعـد احساسـی با ارزش های ( بیـرونـی)که ارزش های ابـزاری  منطقی -عقالنـیانتـخـاب  برعکس  

. رضایت، نوعی ویژگـی است که از حالـت هیجـانـی و احسآسـی حاصـل میشـود. سـروکار دارد( درونـی)سبـک شناختـی 

ریسـک یکی از ویژگـی هـای با . احسـاسـی ریسـک گـریـز اسـتبرخالف انتخـاب  منطقی -عقالنـیانتخـاب در حالیکـه 

.اهمیـت هیجـان و چالـش اسـت  

 

بُعــد سـّوم: انتخاب فرهنگی که بصورت تصمیم جایگزین عمل میکند. فرهنگ ضابطه های اخالقـی  اجتماعی که تصمیم 

ارزش . ارد فرآینـد تصمیـم گیـری میشـودو" خود به خود"بصورت یک عامل گیرنده عضـوی از آنست را تعریف میکنـد و 

با این وجود، با تحمیل ارزش های پنهان، فرهنگ بر فرآینـد . های اخالقـی عوامل محدود کننده فرآینـد تصمیم گیری انـد

د درست مثل یک زبان کامپیوتـری سطـح باال که حتی اگر برنامه نویس انتخاب نکنـ. تصمیم گیری تاثیـری قابل توجـه دارد

پارامتـرهای الزم را خودش تامین میکنـد، فرهنگ هم حتی اگر بازیگر آنها را به صراحت انتخـاب نکنـد  "خود به خود"

.خود به خود ارزش های الزم را در کار می آورد  
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که سیستـم  بیـان دیگـر، ارزش هـا همـان چیـزهائـی هستنـد. هستنـد رهنمون -ارزش، سیستـم هـای سیستـم هـای هـدفـمنــد

بیشتـر اوقـات این ارزشهـا بطـور ضمنـی در حافظـه جمعـی یک فرهنـگ . هـای هـدفـمنــد تالش می کننـد به آنهـا برسنـد

" ارزشهـای ضمنـی معمـوال. ـم وجـود داردقرار دارنـد و تصمیـم گیـرنـده حتـی نمی دانـد که در این زمینـه انتخآبــی ه

 مورد چالـش قـرار نـدهــد به قـّوت" ـدگـی بحسـاب می آینـد و تا زمانیکـه کسـی آنهـا را مستقیمـابعنوان واقعیـت هـای زن
.خود باقـی می ماننــد  

 

 سـرانجـام، جوهـر هـدفـمنــدی را میتـوان ازتفـاوت رفتـارسیـستـم ها درک کرد. 

 

سـیستـم عکس العملـی یا سیـستـم حافـظ وضـع مـوجـود، سیستمی است که برای حفظ وضع موجودش در شرایـط محیطـی 

  زیـرا( پاسـخ نمی دهـد)چنین سیستمی عکس العمـل نشان میدهـد . عکس العمـل نشـان می دهـد تغییـرات، نسبـت به متفاوت

.بـوجـود آمـده، ایجـاد میشـودتوسـط تغییـریسـت که درمحیـط " با توجـه به سـاختـار سیـسـتم، آنچـه در آن انجـام میشـود کال  
در شـرایـط متفـاوت، یـک وظیفـه با این وجـود، این سیـستـم از طـریـق حفـظ وضـع مـوجـودش به شیـوه هـای گـونـاگـون 

هنگامیکـه . ، بسیـاری از سیستم های گرمایشـی، سیستم های حافـظ وضـع مـوجـودنـد"مثـال. درونـی را انجـام میـدهـد
ارت اتـاق از میـزانـی پائیـن تـر می رود، یک کنتـرل کننـده داخلـی سیستم را روشـن میکنـد و هنگامیکـه درجه درجه حر

. وضعـی که حفـظ میشـود، درجـه حـرارت اتـاق اسـت. حرارت به باالتـر از حـِد معینـی میرسـد، آنـرا خـامـوش میکنـد
چنیـن سیستمی تـوانـائـی تطبیـق با تغییـر را دارد امـا نمیتـوانـد یـاد بگیـرد، زیرا نمیتـوانـد رفتـار خـودش را انتخـاب کنـد. 

.ایجـاد نمیکنــد کرد چنین سیستمی بهبـوددر کـار تـجـربـه،  
 

سـیستـم هـدف- جـو سیستمی است که میتـوانـد در یک محیـط معیـن نسبـت به رویـدادهـای مختـلف پاسخـی متفـاوت بـدهـد 

این سیستم وسیـله ها را  .رسیـدن به آن وضعیـت، هـدف این سیستم است. خاصـی برسـد( وضعیـت)تا زمانیکـه به نتیجـه 

خودش انتخـاب میکنـد ولـی هـدف هـا را نـه؛ بنابراین سیستمی پاسـخ- ده اسـت نه عکس العملـی. پاسـخ، داوطلبـانـه و 

فرهنگی هستند، میتوانند  -حیـوانـات که سیستمهای سطح پائیـنتری از سیستمهای اجتماعی، "مثـال. عکس العمل اجبـاریسـت

جـوحـافظــه -اگـر سیستم هـدف. غـذای خودشـان را به شیـوه هـای مختـلف درهمـان محیط یا محیط های متفاوت پیـدا کننـد

  .تر دنبـال کنـدبیشـداشتـه باشـد، میتـوانـد با گـذشـت زمـان هـدفـش را با کارائـی 

 

سـیستـم هـدفـمنـــد سیستمی است که نه تنها میتـوانـد به شیـوه هـای مختلـف یک نتیجـه مشخص را درهمان محیـط بدسـت 

م میتواند هـدف هایـش ـاین سیست. نتیجه های مختلفـی را درهمان محیط یا محیط های متفاوت ایجاد کنـد بلکـه میتـوانـدبـدهـد 

. یط ثابـت چیزیسـت که به آن حـق انتخـاب میگوئیمااین توانائی تغییـرهـدف یا نتیجـه در شر .ثابت عـوض کنـدرا درشرایط 

م ـستیـوع ســ، نمـونـه ای از این نانـانسـ. ق میدهـد، بلکـه میتـوانـد بیافرینـدـیـچنین سیستمی نه تنها یاد میگیرد و خود را تطب

درحالیکه .خود دارند را در "جـو -هـدف"و  "حافظ وضع موجود"واناییهای سیستمهای همه ت "هـدفـمنـد"سیستمهای. است

 سـیستـم هـدفـمنـــد. جـو توانایی های سیستمهای حافظ وضع موجود را دارند، اما عکس آن درست نیسـت -سیستمهای هـدف

  .وسیـله ها را خودش انتخـاب میکنـدو هـدف هـا 

 

و قـدرت مفهـومـیسـت که معـانـی و ابعـاد بسیـاری  تصمیـم گیـری متضّمـن داشتـن قـدرت اسـت سـرانجـام، میتـوان گفـت که

، میتـوان آنـرا بعنـوان مقـدار تغییـری که یک سیستم در وضعیـت آینـده ایجـاد میکنـد (1661)دینـگ لیکن به گفتـه بول. دارد

یک گزیـنه اسـت، قـدرت یک تصمیم گیـرنده را، چـه او اقـدامـی چـون دست به هیـچ کار نزدن هم همیشـه . هم تلقـی کـرد

.بکنـد یا نکنـد، میتـوان از طـریـق تفـاوت وضعیـت آینـده هـم اندازه گیـری کـرد  

 

گزینـه زادی یکـی از معـانـی آ. آزادی هـم معـانـی و ابعـاد متعـددی دارد. مفهـومیسـت که دست در دست قـدرت دارد آزادی

قـدرتـی نـدارد ن ـاگر شخص گزینـه ای نداشتـه باشـئ، یعنـی آزادی انتخـاب نـدارد؛ بنابرای. منـه ای از انتخـاب هاسـتیا دا

.کـه وضعیـت آینـده را عـوض کنــد  

 

 چـکـیـــده
 

میتـواننـد دیگـران را جهـان توسـط کسانـیکـه راسـت میگوینـد اداره نمیشـود، بلکـه توسـط کسـانـی اداره میشـود که        

.قـانـع کننـد که راسـت میگـوینـد  
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ی ( هیجـانـی)، احسـاسـی (منافـع شخصـی) منطقی -عقالنـی: انتخآب سـه جنبـه دارد      -(.خود به خود)و فرهنگــ 

ویژگـی هـای با ریسـک یکـی از . ریسـک گریـز اسـت، انتخـاب احسـاسـی چنیـن نیسـت منطقی -عقالنـیدرحالیکـه انتخـاب 

.اهمیـت هیحـان و چـالـش اسـت  

 

.واقعیـت هـا همچنـان به قـّوت خـودشـان باقـی می ماننـد مگـراینکـه کسـی پنجـه در پنجـه آنهـا بیفکنــد     

 

.تآزادی بـدون تـوانـایـی انتخـاب یک طبـل تـو خالیسـ. انتخـاب موضـوع تـوانـایـی اسـت؛ قـدرت  اقـدام اسـت     

  


