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Russell Lincoln Ackoff

راسل لینکلن اکاف

"تغییر همواره خود در تغییر است البته با شتاب بیشتر".
"سیستم تنها یک مفهوم نیست ،هوش زیستن ،جهان
هستی ،طبیعت موجود ،همه سیستم هستند و پیروی از
یک نظام کالن دارند".

 ۲۱فوریه ۲۱۲۱

تولد

 ۱۱اکتبر  ۱۰۰۱میالدی ( ۱۰سالگی)

مرگ

ایاالت متحده آمریکا

ملیت

علوم سامانهها
پژوهش عملیاتی

زمینه فعالیت

مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا

سازمان

دانشگاه پنسیلوانیا BA 1941
دانشگاه پنسیلوانیا PhD 1947

محل تحصیل
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زندگینامه:
آقااای راساال لیاانکلن اکاااف متولااد  2929از پیشاااهنگان علاام ماادیریت در زمینااه نظریااه
سیسااتمها ،رساایج انجماان اندیشاامندان سیسااتم و صاااح نظاار برجسااته ،اندیشاامند و
هوشاامند در زمینااه ماادیریت اساات در سااا  2995کتاااب معااروف او بااه نااام (م دمااه ای
بااار پاااژوهش عملیااااتی) یکااای از بهتااارین کتابهاااا در موضاااور در

مااادیریت باااود .

آقااای اکاااف لیسااانج مهندساای معماااری خااود را در سااا  2942از دانشااگاه پنساایلوانیا
دریافاات داشاات و بعااد از آن در سااا  2949دکتااری فلساافه را از همااین دانشااگاه اخاا
کرد وی باه تنهاایی و یاا باه صاورت همکااری بایش از  35کتااب و  251م الاه در مجاالت
معتبر جهان به چاپ رسانده است که تعدادی از آنها در انتها آورده شده است
او در حوزههااای ترااوری ماادیریت ،سااازماندهی و همین ااورتفکر سیسااتمی ،دسااتاوردهای
ارزشاامندی را از خااود بااه جااا گ اشااته اساات او در حااوزه معماااری و فلساافه تح اایل کاارده
بااود و در نهایاات هاام دکتاارای خااود را در حااوزه فلساافه علاام گرفاات امااا بااه دلیاال حجاام
گسااترده فعالیتهااایش در حااوزه ماادیریت ،کمتاار کساای اساات کااه بااه ایاان نکتااه توجااه
داشااته باشااد کااه راساال اکاااف نیااز ،ماننااد بساایاری از بزرگااان جهااان ،بزرگتاارین میوههااای
تالشش را در رشتهای غیر از تح یالت رسمی دانشگاهیش برچیده است.
تااا سااا ( ۱۰۰۱آخاارین سااا زناادگیش در نااود سااالگی) او در دانشااگاه وارتااون و دانشااگاه
سنلاوییج واشانگتن و موسساه مادیریت تعااملی ،باه تادریج حوزههاای متتلام مادیریت
و باااه طاااور خاااای ،تفکااار سیساااتمی و جاااامعنگر ،سیساااتمهای اجتمااااعی ،بازاریاااابی و
ساختارهای نوین سازمانی پرداخت.
دانااش امااروز ،بساایاری از مفاااهیم و چارچوبهااای فکااری خااود را بااه راساال اکاااف باادهکار
است او بارای نتساتین باار ،باه تفااوت باین داده ،اطالعاات و داناش و حکمات اشااره کارد
چیزی که امروز ،از مبانی اولیه آموزشی در مدیریت محسوب میشود.
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دورنمای اندیشه راسل اکاف:
نظریات اکااف در ماورد سیساتم و جهاانبینای او در ماورد علات و معلولهاا در نظاام جهاانی
راه-گشااای اندیشااه سیسااتمی او بااود اهمیاات و ویژگاای نظاار اکاااف در ایاان اساات کااه
سااازمان و فعالیتهااای آن نیااز سیسااتمی و نظاااممنااد اساات و معت ااد اساات رواب ا سااازمانی
نیااز تااابع نظااام و سیسااتم اساات باار همااین اسااا

تروریهااای خااود را در ارتبااار بااا برنامااه

ریاازی و کنتاار و سااازماندهی اراسااه ماایدهااد وی در نهایاات بااه ساااختار سااازمانی دایاارهای
اشاااره ماایکنااد کااه دارای هیراات ماادیره باارای برنامااهریزیهااای راهبااردی و هیراات ماادیره
اجرایی بارای برناماهریازی راهکااری اسات او معت اد اسات چناین سااختار ساازمانی برپایاه
مدیریت مشارکتی است.

ارکان اندیشه راسل اکاف:
آقااای اکاااف در زمینااه تعریاام نظااام سیسااتم معت ااد اساات (سیسااتم) ارتبااار از هااوش
زندگی و مفهاوم آن ح ی ات در دنیاای طبیعات اسات او مایگویاد« :تغییار خاود در تغییار
است» بنابراین شتاب تغییار هار لحظاه زیااد مایشاود ماًالس سارعت سافر از زماان تولاد ماا
بیشاتر اساات ایاان ساارعت باایش از آن اساات کااه بتااوان آن را محاساابه کاارد ،ارتبااار برقاارار
کاارد و نساابت بااه برنامااهریاازی ساااخت ،تولیااد ،و م اارف کاالهااا و خاادمات اقاادام کاارد بااه
همااااااین دلیاااااال اساااااات کااااااه( :تغییاااااار همااااااواره در شااااااتاب اساااااات).
آقای اکاف نسل ما را ع ار ماشاین مایناماد و معت اد اسات جهاان اماروز ماشاین پروردگاار
عالم است ایان جهاان آفریاده شاده تاا کارهاا و مهموریتهاای معلاومی را انجاام دهاد و بشار
قساامتی از ایاان ماشااین اساات در خاادمت پروردگااار ،تااا خواس اتههااای او را انجااام دهااد بااه
نظاار آقااای اکاااف سیسااتم عبااارت اساات از مجموعااه دو یااا چنااد واحااد کااه باار یکاادیگر ا اار
میگ ارند و جزء سومی را بوجود میآورند.
بنابراین سیستم باید دارای شرای و ویژگیهایی باشد ،از قبیل:
 عوامل و سازندههای آن بر یکدیگر ا ر گ ارند و واحاد و یاا مجموعاه دیگاری را بوجاود
آورند.
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 رفتار اجزاء و مجموعه با یکدیگر مرتب است.
 در نتیجه یک زیر مجموعه با سیستم جدید تشکیل میشود.
 بنابراین در صورتی که جزسی از سیستم ق ع شود کل نظام و سیستم و رواب آن متتل
میشود.
آقای اکاف چهار گونه سیستم و نمایه و الگو را تشتیص میدهد که عبارتند از:
 سیستمها و یا نظامهای ق عی؛
 سیستمها و یا نظامهای فعا ؛
 نظامهای اجتماعی؛
 نظامهای اکولوژی؛
از مهمترین نظریاههاای ارزناده اکااف (برناماهریازی) اسات آقاای اکااف معت اد اسات عاقال
کسی اسات کاه تعاقا و پیوناد مراحال جریاان فعالیتهاا را ببیناد و از برناماههاای نزدیاک-
باارد راهکارهااای الزم را پیاادا کنااد و بتوانااد فعالیتهااا را کنتاار کنااد و نساابت بااه وقااایع و
پیشامدها پیشبینیهاای الزم را از قبال انجاام دهاد آقاای اکااف باه برناماهریازی راهباردی
دوربرد و راهکارهای اجرایای نزدیاک بارد اشااره مایکناد و رکان اساسای در برناماهریازی را
ت میمگیری می داند او به سه نور برنامهریزی معت د است:
 برنامهریزی بازتابی
 برنامه ریزی پیش از عمل
 برنامهریزی عملگرا یا کنتر و نظارت برآنچه که در آینده رخ خواهد داد.
اصاالی را کااه آقااای اکاااف در برنامااهریاازی عماالگاارا ااهااار ماایکنااد عبااارت از مشااارکت،
تااااااااااااااااااداوم ،و کااااااااااااااااااالنبیناااااااااااااااااای اساااااااااااااااااات .
آقاااااااای اکااااااااف مااااااایگویاااااااد در ات بشااااااار کنجکااااااااوی اسااااااات.
آقای راسل اکااف در بحام مرباور باه روش قیاا

معت اد اسات بارای درر بهتار هار چیاز

آن را بایااد ت لیاال دهاایم و اجاازاء آن را از نظاار فیزیکاای و یااا مفهااومی جداسااازی کناایم.
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آقاای اکاااف در ماورد ق عیاات ماایگویاد پااج از آنکاه سااازندههااا و واحادها شاناخته شاادند
بایااد رواب ا آنهااا را بررساای کناایم و علاات و معلااو آن را دریااابیم حااا پرسشاای م اار
اساات کااه آیااا تمااام روابا جهااان دارای علاات و معلااو هسااتند اگاار چنااین باشااد بنااابراین
نظریااااااه راب ااااااه مکااااااانیکی و طبیعاااااای ق عیاااااات ،اباااااات ماااااایشااااااود.
آقااای راساال اکاااف در مااورد نظریااه تجزیااه و تحلیاال و ق عی ات معت ااد اساات جهااان دارای
راب ه و مکانیزمی ابت است که به عنوان ماشین عمل میکند.

در سا  –۱۰۲۰یک سا پج از مرگ راسل اکاف پادر تفکار سیساتمی– کتااب جاالبی از او
منتشر شد که“ خاطرات” نام داشت این کتاب که مجموعه دستنوشتهها و خاطرات و به قو
خود اکاف «جرقههایی از دانش است که پاج از برخای داساتانها و رویادادها در هانش زده
شده» ،ماجراهای عجیبی را در بر میگیرد از بحمهای شدید او با فر همسر محمدرضا پهلوی
تا مشکالت زادوولد زیاد در هند
راسل اکاف که سالها به بهانهها و شکلهای متتلم با دولتهای جهان برای حال مساسلشاان باا
استفاده از نگرش و تفکر سیستمی تالش میکرد ،در خاطراتش پیامهاای آموزناده جاالبی دارد
که میتواند برای همه ما مفید باشد
برخی از جمالت آموزنده ایشان:
*مدیران از «کارهای درست خود» نمیآموزند آنها با اشتباه کردن ،یاد میگیرند.
*مدیران بارای کارهاایی کاه کمتار مهام اسات ،وقات بیشاتری میگ ارناد وقتای کاه روی
حاشیهپردازی و تعارفات صرف میشود ،بیشتر از زمانی است که صرف کارها و بحمهای حیاتی
میگردد.
*هر چه یک فرد ،به حرفی کاه میزناد درر کمتاری داشاته باشاد ،متع ابانهتر از آن دفاار
میکند.
*گاهی تحلیل یک سیستم ،ف

به ما میگوید که یک سیستم چگونه کار میکند ناه اینکاه:

«چرا کار میکند؟»
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*بوروکرات ،کسی است که میتواند هزار دلیل برای انجامندادن یک کار پیدا کند ،اما نمیتواند
یک دلیل برای انجامدادنش جور کند.
*زمانی که یک کس و کار را میخرید ،آینده آن را بترید نه گ شتهاش را.
*هر فرهنگی ،یک الگوی فکر کردن مشترر دارد این الگوی فکری همان سایمانی اسات کاه
آجرهای فرهنگ را کنار هم نگاه میدارد این نحاوه فکار کاردن اسات کاه نشاان میدهاد آن
فرهنگ« ،دنیا را چگونه میفهمد».
*خیلی از بیانیههای ماموریت سازمانها بیمعنی هستند آنها «نیازهایشان» را با «هدفهایشاان»
اشتباه میکنند سازمانی که در ماموریت خود مینویسد« :کس سود برای ساهامداران» مانناد
کسی است که ماموریت زندگی خود را «ج ب اکسیژن کافی برای تنفج» اعالم کند!
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