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, בעוד שבמהותה זו תפיסת עולם חדשנית, שינוי HSDזוהי תמצית רעיונית ואופרטיבית לגישת 

בפרדיגמה. מערכות אנוש הן מערכות אנוש, ומודלים הם מודלים, השאלות שאנו שואלים 

מתייחסות לתובנות ולאפשרויות הפעולה הנפתחות בפנינו כשאנו בוחרים להתבונן בדינאמיקה 

  מערכות מורכבות אחרות.   של מערכות אנוש דרך הפריזמה והמודל שמשרת מדענים העוסקים ב

תחום העוסק היא שם כולל ל  - HSD Human Systems Dynamics - דינאמיקה במערכות אנוש

חיים , משחקים, התהליכים המתרחשים והמעצבים את המציאות בה בני אדם עובדים בחקר

  . ךתומ ובמחקר מגוונת ועשירה זה. המודלים התיאורטיים מלווים בפרקטיקה עלזה ומשפיעים 

מערכת הרבים שהחשוב בהם הוא מודל מדעיים תחומי ידע ומודלים מושתת על  HSD, תתיאורטי

 המתרחשאת  מתאר. מודל זה CAS, ובקיצור Complex Adaptive System המורכבת המסגלת

לפעול באופנים לא וחופש בחירה יכולת יש אינטרסים והם בעלי אדם הבני ל – כך במערכות אנוש

שאף מערכתיים, דפוסים  תהוויםמשפיעים זה על זה ולאורך זמן מ , בני האדםבפעולותיהם. צפויים

ההשפעות ההדדיות חוזרות חלילה ברבדים ובקשרים המרובים השוררים הם משפיעים על הפרטים. 

  הפרטים. ובתוך בין 

מתייחס לאפשרות סוכנים  הכללי שםלהלן תרשים כללי של מערכת אנוש מורכבת ומסגלת. ה

  אדם (צוותים, משפחות, לאומים ...).  -שבמקום פרטים בודדים, יהיו אלה קבוצות של בני

  

  

  



  

  
. )2001(של גלנדה אויאנג CDEמודל והפרקטיקה המושתתת עליה הוא  HSDהמייחד את תאורית 

דפוסים והתהוות תהליכים התארגנות המשפיעים על (להלן)  על- שלושה תנאי מאפייןהמודל 

  :מערכות אנושב

C – מכלול  Container  ההקשר המחבר בין סוכני המערכת. ההקשר יכול להיות פיזי (מחלקה,  אהו

מופשט (אמונה, לאום, תרבות). צוות, משפחה), כרונולוגי (שנה, רבעון, שנתון, עבר ועתיד) או 

   ההקשר מטווה גבולות משמעותיים ומלכדים, קיומו מאפשר היווצרות דפוסים. 

D – שוני  Difference   הם ערובה לכך שמתאפשרת תנועה. הפוטנציאל קווי שוני בין סוכני המערכת

  לכך שמשהו יתרחש טמון בהבדלים המשמעותיים שבין הסוכנים. 

E –   חליפיןExchange  השוני בעוד שDהפוטנציאל להתרחשות ( שים אפשריים, פורס שלל תרחי

הוא האלמנט הדינאמי במודל  חליפיןההתרחשות מתבטאת בחליפין. מושג ההרי ש, )טמון בשוני

  אויאנג. 

מעצבים  C,D,Eמשתני העל  שהתנאים השוררים בשלושת מצאה Glenda Eoyang גלנדה אויאנג

והדפוסים המתהווים בתהליכים  הכיוון של תהליכים המתארגנים מאליהםו , הקצבאת המהירות

 ההבדלים מכוח הסוכנים,אליו משתייכים  מכלולה בתוךמתרחשת המורכבת הדינאמיקה  .אלה
ממצאיה פורסמו שמתאפשרים במערכת.  חליפיןבאמצעות השונים ו סוכניםבין ה השוררים

   בעבודת הדוקטורט שלה.
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  . מסגלעשייה  מעגל נקראאיטרטיבי הבתהליך ו מערכתיים דפוסים זיהוי בייחודית   HSDת פרקטיק

   Patterns – דפוסים

  כאלה שהם משמעותיים במערכת לאורך זמן. –קווי דמיון, קווי שוני וקשרים 

לאפיין דפוסים לא רק  CDEבשונה ובנוסף לגישות מערכתיות מורכבות מוכרות, מאפשר לנו מודל 

תנאים משנה את אחד התם. שינוי מושכל בהוובתיאור, אלא גם באמצעות התנאים המשפיעים על הת

, ובכל זאת ניתן לעקוב על אופן מה יחולל השינויהדפוסים המתהווים. לא ניתן לחזות בוודאות 
  בהתאם. נוספים שינויים  בצעול והשפעת

מהותיים שמגדירים את גבולות המכלול (מי  דמיון ויקות על פי ) נקבעCההשתייכות למכלול מסוים (

קווי הדמיון מלכדים את המערכת ומייצבים וניתן לזהות קווי דמיון משמעותיים נוספים. בפנים ומי לא) 
  אותה. 

  הכרחיים ורלוונטיים.  קווי שוני לצמיחה טמון במגוון לשינוי והפוטנציאל 



  .   ביניהם חליפיןבין סוכני המערכת הם כל מה שעשוי לאפשר  קשרים

  

  Adaptive Action –עשייה מסגלת מעגל 

    ?What?  So What?  Now Whatמה? אז מה? ועכשיו מה? 

חלוקה סכמתית לשלושה שלבים מחזוריים. שלוש השאלות מיוחסות  -לולאה ליניארית לכאורה  זוהי

  לסוקרטס, והן שעיצבו את המתודולוגיה המדעית המערבית. 

  :HSDשל ית טתיאורפרספקטיבה ההשאלות מקבלות משמעות ייחודית ב

 הם הדפוסים המתקיימים במכלולים הרלוונטיים? מה •

 משקלם ותרומתם של דפוסים אלה לצמיחה? אז מה •

 יעשה?ילשנות וכיצד זה  ם ניתןהתנאימ עכשיו מהו •

קורא להתמקד במספר מבוקר של משתנים (ספציפיים לנסיבות) ובמספר מבוקר של  CDEמודל  

אופציות לפעולה שתשפענה על התארגנות המערכת והתהוות דפוסים חדשים. באסטרטגיה המסגלת 

שקלם היחסי (חשיבותם, כוחם) של משתני המערכת אינו קבוע ואינו ידוע מראש טמונה ההכרה שמ

  י אסטרטגיה מעודדת פעולה ועשייה.(כמתואר בדימוי של אפקט הפרפר). זוה
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  :  HSDהתרשים הבא ממצה באופן חזותי את הנחות העבודה של 

  

  

  


