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 چکیده

 سازمان هر در مهم فرآيندهای از يکی حسابداری و مالی عملیات

 قالب در ها بخش ساير بر را خود که اثرگذاری شود می محسوب

 رو اين از. نشان می دهد معلولی و علی روابط و مالی های جريان

 سیستم، پويايی شناسی روش قالب در مالی فرآيندهای تعريف با

 ار قر تحلیل مورد پويا بصورت و مدلسازی را اين فرآيندها میتوان

 معلولی و علی روابط با تعريف سیستم پويايی شناسی روش. داد

سیستم  کل عملکرد از نظام مند و جامع درک بدنبال متغیرها، بین

از طرفی، امروزه است.  سیستم اجزاء بین درونی ارتباط شناخت و

سرمايه گذاران برای انتخاب سرمايه گذاری، عوامل زيادی را مد 

نظر قرار می دهند. بر مبنای رويکردهای موجود، تصمیم گیری 

سرمايه گذاران تنها بر مبنای تجزيه و تحلیل های تکنیکی و 

بررسی  جهت در محقق اين پژوهش درعقاليی انجام نمی پذيرد. 

 با ابتدا مالی های گیری تصمیم در سیستم شناسی پويايی کاربرد

 يك به پیشین تحقیقات مرور و ای کتابخانه مطالعات از استفاده

است. در ادامه نیز به  يافته دست ها تاکتیك اين بندی از دسته

پويايی شناسی سیستم و تصمیم صورت مروری مباحث مربوط 

یز با يك نتیجه گیری و بیان شده است. در انتها ن گیری های مالی

 پیشنهاداتی اين پژوهش پايان يافته است. 

 هاي کليديواژه

 پویایی شناسی سیستم، تصمیم گیری مالی، سرمایه گذاری.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
Financial operations and accounting is one of the most 

important processes in any organization that shows its 

impact on other sectors in the form of financial flows 

and causal relationships. Therefore, by defining 

financial processes in the form of system dynamics 

method, these processes can be modeled and 

dynamically analyzed. The system dynamics method, 

by defining the causal relationships between variables, 

seeks a comprehensive and systematic understanding 

of the performance of the whole system and the 

recognition of the internal relationship between the 

components of the system. On the other hand, 

investors today consider many factors when choosing 

an investment. Based on existing approaches, 

investors' decisions are not made solely on the basis of 

technical and rational analysis. In this research, in 

order to investigate the application of system dynamics 

in financial decisions, the researcher has first obtained 

a classification of these tactics by using library studies 

and reviewing previous research. The following is a 

review of system dynamics and financial decision 

making. In the end, this research has ended with a 

conclusion and suggestions. 
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 مقدمه. 1

. دارد اقتصادی واحدهای موفقیت و رشد بقا، در حیاتی نقش عملکرد، ارزیابی و مدیریت منابع، کمیابی دلیل به امروزه، رقابتی محیط در
 سهامداران، و مشتریان از پشتیبانی و حفظ بهتر، رقابت راهبردی، اهداف به نیل درباره مدیران به بازخورد آوردن فراهم برای ها سازمان

 ها، شرکت عملکرد ارزیابی رویکردهای ترین مهم و ترین قدیمی از یکی(. ۲112)خلیلی، هستند متکی عملکرد سنجش و ارزیابی به
 به سازمان هر مالی و اقتصادی های سیستم بهینه عملکرد واقع، در(. ۲110)قدرتیان کاشان و انوری رستمی، است مالی عملکرد ارزیابی
 مهمی ابزار مالی، متعدد های شاخص اساس بر مالی عملکرد سنجش(. ۲115، 1)پال و جیم است وابسته قدرتمند و کارا مالی بخش
 زمینه در بسیاری های پژوهش. است شده شناخته ها سازمان راهبردی های تصمیم و ها پروژه راهبردها، هدایت و ارزیایی برای

 نظیر خطی روند های تحلیل از آنها بیشتر که است شده انجام مالی سالمت و عملکرد در آنها تأثیرگذاری نحوه و مالی های شاخص
 و کار و کسب رقابتی شرایط و شدن جهانی. کردند استفاده مالی عملکرد در ها شاخص تأثیرگذاری میزان تعیین برای رگرسیون،

 که آنجا از عالوه، به. است گرده ضروری شرکت مالی عملکرد ارزیابی برای را جدید رویکردهای برای جستجو اقتصادی، تغییرات
 را عملکرد مختلف های جنبه تواند نمی آن، معمولی ارزیایی دارد، زمان به وابسته و پویا ماهیتی و چندگانه ابعادی مالی، عملکرد ارزیابی

 های سیستم نظیر پیچیده، های سیستم رفتار بینی پیش و درک برای که اینکاری و مدرن های روش از یکی. دهد نشان زمان طول در
 تأثیر نحوه و متغیرها میان معلولی و علت روابط گرفتن نظر در با که است سیستمی شناسی پویایی رویکرد است، شده شناخته مالی

 برای اینکاری و مفید روشی رویکرد، این. کند می فراهم سیستم رفتارهای بینی پیش و مطالعه در کلیدی نقش هم، در آنها گذاری
 شناسی پویایی. دارند خطی غیر رفتار واقعی، دنیای در که است سیاسی و اجتماعی اقتصادی، پیچیده های سیستم رفتار و ساختار تحلیل

 و شناسایی درک، به تأخیرها بررسی و زمان طول در متغیرها میان بازخوردی آثار روندها، به توجه سیستمی، تفکر اساس بر سیستمی،
 مالی، عملکرد ارزیابی که آنجا از. کند می کمک پارامترها میان تعامل چگونگی و پیچیده های سیستم خطی غیر رفتارهای تبیین

 میان معلولی و علی روابط گرفتن نظر در و سیستمی رویکرد گیری کار به ضرورت دارد، زمان به وابسته و پویا ماهیتی چندگانه، ابعادی
 هدایت و ارزیابی برای مهمی ابزار مالی، متعدد های شاخص اساس بر مالی عملکرد سنجش. شود می احساس مالی سیستم پارامترهای
 . است شده شناخته ها سازمان راهبردی های تصمیم و ها پروژه راهبردها،

در این نوشتار، محقق سعی کرده است؛ ابعادی از پویایی شناسی سیستم و تأثیر آن در تصمیم گیری های مالی در شرکت ها را بررسی 
 نماید. در قسمت بعدی تعاریف و پیشینه در رابطه با موضوع مورد بررسی، ارائه شده است. 

 تعاریف و پیشینه.2

  سیستم شناسی پویایی
 برای روشی تکنیک، اینشد.  معرفی تی آی ام دانشگاه از فارستر جی توسط میالدی 01 دهه اوایل در سیتم شناسی پویایی رویکرد
 دینامیک که اصلی مهمترین گفت میتوان. است کامپیوتری سازی شبیه کمک به پیچیده مسائل حل و ها سیستم تحلیل و تجزیه

 بر حاکم رفتار از گرفته نشئت سیستم، رفتار پویایی و سازند می را سیستم رفتار بازخوردها، که است این کند، می بیان ها سیستم
 نوسانات که شرکتی عملی مشکالت فهم برای فارستر کنجکاوی با سیستم شناسی پویایی مطالعات. (۲11۲ ،۲بارالس) است سیستم
 نشیب و پرفراز تاریخ کاربرد، و نظریه از ترکیبی با توانست اندکی زمان در و شد متولد داشت، ساخت و بازاریابی سیستم در عجیبی
 اما یافت قدیم دانشمندان آثار در توان می را سیستمی نگرش تفکرو های زمینه اگرچه. (۲111 ،3وینچ)نماید آغاز را خود عملی و علمی
 ایجاد سیستمی، نگرش کاربرد موارد جالبترین از یکی .گردد می باز معاصر دوران به عمدتا کاربردی و عملی عرصه به آن جدی ورود
( فارستر دبلیو.جی)فارستر دبلیو.جی توسط ،1601 سال در  صنعت پویایی کتاب انتشار از پس. است 0سیستم پویایی نام به جدیدی رشته

 شبیه و کامپیوتر یاری با روند این. یافت گسترش جهان کشور 31 از بیش  در کاربردی و نظری های زمینه در سیستم پویایی مطالعات
 جوامع گوناگون معضالت و مسائل حل در را شده ارائه روشهای کاربرد امکان و کرد پیدا بیشتری عمق و سرعت کامپیوتری سازی
 در که همانطور. است پیچیده های سیستم در یادگیری افزایش برای سیستم، شناسی پویایی (.1361 زاده، فرتوک)ساخت فراهم بشری
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 برای روشی تاحدودی نیز ها سیستم شناسی پویایی شود، می استفاده خلبانان برای آموزش شده سازی شبیه پروازهای از هوایی خطوط
 منابع پویایی، پیچیدگی درک در را ما کامپیوتری سازی شبیه های مدل اغلب. است مدیریت توسعه جهت پرواز بلند سازان شبیه

 (.1360 ،1استرمن)کنند می یاری موثر های سیاست و سیاسی های مقاومت
 زمینه از استفاده با که بود این او هدف. یافت توسعه تی ای ام دانشگاه در فارستر جی توسط 1651 دهه در ابتدا سیستم شناسی پویایی
 بنای زیر که مبنایی بر سیستمی شناسی پویایایی بنابراین.دهد قرار بررسی مورد را سازمانها اصلی مسایل خود مهندسی و علمی

 سازی مدل بواسطه را ها رایانه ظرفیت و انسان ذهن قوت نقطه داشت قصد فارستر است، استوار دهند می شکل را مدیریت و مهندسی
 یک دارای معین زمان یک در که هستند عناصری از متشکل ها سیستم که است استوار ایده این بر شناسی پویایی مفهوم.کند ترکیب
 یک در مثال عنوان به. کند تغییر خروجی و ورودی( های نرخ)های جریان بواسطه زمان طول در میتواند که هستند( "حالت")مقدار

 رفتار .شوند می محسوب خروجی و ورودی های جریان مخارج و درآمد که حالی در است تجمعی( حالت)متغیر انداز پس بانکی حساب
 می داده نمایش جریان-حالت نمودار یک قالب در که میشود تبیین جریان و حالت متغیرهای بین رابطه بواسطه سیستم یک پویای

 یک اینکه دلیل به اغلب تأخیرها .دهند می تشکیل را سیستم "حافظه"آنها کنند؛ می انباشته را گذشته رخدادهای حالت متغیرهای .شود
 و آنها روابط شود، سازی کمی باید جریان و حالت متغیرهای .آیند می بوجود شود می ذخیره حالت متغیر یک در ورودی جریان

 لزوما ها کمیت این حال، این با. شود می تعریف نمودارها قالب در یا ریاضی های عبارت حسب بر زمان طول در رفتارشان همچنین
 برای که کنند می تبدیل ریاضی معادالت به را روابط همه ای رایانه های مدل .باشند نمادین است ممکن و نیستند واقعی "مقادیر

 چنین برای کابرپسند افزارهای نرم 1621 دهه از. روند می بکار انحرافات شناسایی یا و سیستم های حالت سازی شبیه رفتر، مدلسازی
 (. 1363 ،۲هاملبرون ویلیامز،)اند گرفته قرار دسترس در هایی مدل

 بهره ها پدیده بین روابط ازیس بیهشو  سازی مدل برای مختلف علوم از که است ای رشته بین موضوع سیستم، شناسی پویایی روش
 های سیستم مدلسازی در آن کاربردهای که طوری به است شده گرفته بکار مختلفی های حوزه در حال تابه روش این. برد می

 این متغیرها، سازی مدل در سیستم شناسی پویایی روش های قابلیت به توجه با .تاس افزایش حال در گذشتته های سال طی اقتصادی
 از یکی پویا حسابداری (.۲113 ،3رودریگاس و نیر)است داشته وسیعی کاربرد مالی های سیستم سازی مدل در اخیر دهه طی روش

 استفاده مالی گیری تصمیم مدلسازی در محدود بصورت و مطرح منداناندیش از برخی طتوس تازگی به که تاس حوزه این جدید مباحث
 .است شده

 تصمیم گیری مالی
 و مکان زمان، مورد در عاقالنه گیری تصمیم. دهد انجام باید مالی مدیر یک که است مهم کارکردهای از دیگر یکی مالی گیری تصمیم

 نسبت باید گسترده طور به. آورد دست به مختلفی کانالهای و راهها از توان می را نقد وجوه. باشد مهم باید درآمد کسب چگونگی
است)احمد و  شده شناخته شرکت یک سرمایه ساختار عنوان به بدهی و سرمایه ترکیب این. شود حفظ بدهی و سهام از صحیحی

 .(۲110، 0افیگاه
 رشد از ای نشانه تنها نه این باشد، حداکثر سازمان یک سهام بازار ارزش وقتی. باشد داشته را سود بیشترین که دارد تمایل سازمان یک

 می تأثیر سهامدار بازده و ریسک بر بدهی از استفاده دیگر طرف از. رساند می حداکثر به نیز را سهامداران ثروت بلکه است سازمان برای
 .(۲112، 5دهد)آکیمز و همکاران افزایش را سهام های صندوق بازده است ممکن اگرچه است تر خطرناک این. گذارد
 به بنگاه بازار ارزش سناریویی چنین در. شود می گفته ریسک حداقل با سهامداران بازده رساندن حداکثر به سالم، اقتصادی ساختار یک

 نیز دیگری ابزارهای بدهی، و سهام صاحبان حقوق از غیر به. شود می حاصل سرمایه بهینه ساختار یک رو این از و رسد می حداکثر
 .(۲112، 0)بائوسلز و راتارود می بکار سرمایه ساختار مورد در گیری تصمیم در که دارد وجود
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 پیشینه تجربی
در این قسمت به خالصه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر در حوزه پژوهش های داخلی و خارجی بررسی شده 

 است.  
 نقش با مدیران مالی های تصمیم بر حسابداری و اقتصادی متغیرهای ( پژوهشی را با عنوان اثر1011خواجوی و علیزاده طالتپه )

 موجب باالتر، تورم از ناشی قطعیت سیستم انجام دادند. یافته ها نشان داد عدم شناسی پویایی رویکرد بر مبتنی خطاهای شناختی،
 تورم نرخ افزایش همچنین،. کند می کمتر را منفی اثر این فرافکنی، سوگیری که حالی در شود، می مدیران گذاری سرمایه بیش کاهش
 مالی تأمین زمانی که است آن مدیران گونه این تفاوت اما دهد؛ می افزایش تسهیالت دریافت برای نیز را گریز زیان مدیران گرایش
 اینکه دیگر نتیجه. یابد افزایش داخلی، مالی تأمین بر تکیه از ناشی سرمایه هزینه موزون میانگین که دهند می قرار نظر مد را خارجی
 ریسک سهم ذاتی، گریزی ریسک اساس بر و کرده برآورد حد از کمتر را داخلی منابع هزینه اطمینانی، بیش سوگیری دارای مدیران
 .دهند می کاهش گذاری سرمایه برای را آن از استفاده و خارجی مالی تأمین

 شناسی پویایی رویکرد بازنجیزة تأمین  در گذاری سفارش سیستم دینامیکی ( پژوهشی را با عنوان تحلیل1362داودی و فروتن چهر )
ها انجام دادند. در این مقاله بر پایه اصول روش پویایی های سیستم، پس از بیان مساله سیستم سفارش گذاری در زنجیره  سیستم

تأمین، فرضیه های پویای به وجود آورنده ی مسئله مد نظر تبیین شده، سپس مدل دینامیکی مربوط به مسئله نوسان ها در سیستم 
ش گذاری ارائه می شود. در این راستا ابتدا متغیرهای اصلی شناسایی و روابط آن ها در قالب حلقه های علی تدوین گردیده، سپس سفار

با طراحی مدل اصلی و در قالب نمودار انباشت جریان تکمیل و در نرم افزار شبیه سازی شده است. بعد از طراحی و شبیه سازی مدل 
 سنجی و تحلیل حساسیت بر روی مدل صورت گرفت که نشان از معتبر بودن مدل داشت. نهایی آزمون های اعتبار 

 تصمیم گیری های و حسابداری مدلسازی رویدادهای در نوین رویکردی سیستم، ( پژوهشی را با عنوان پویایی شناسی1362رجبی )
 روند شبیه سازی با پویا، رویکرد اساس مالی بر عملیات مدل سازی ضمن پیشنهادی روش داد نشان مطالعه مالی انجام داد. نتایج

 شبیه با و دهند قرار تحلیل مورد رفتاری الگوهای اساس بر را متغیرها تا اثرگذاری می کند کمک مدیران به آینده دوره های در متغیرها
الگوی  حاصل، نتایج براساس. می کند فراهم مدیران تصمیم گیری برای را مفیدی اطالعات آینده، در متغیرهای مالی رفتار سازی

 است زمانی تاخیر توام با و نمایی توزیع تابع دارای بلکه نیست، همزمان و آنی بصورت تنها نه الوصول مشکوک مطالبات رفتاری متغیر
 دریافت با که به طوری. دارد ارتباط معناداری دریافتنی حساب های و سرمایه بازگشت نرخ فروش، نرخ متغیرهای با آن تغییرات و

 .کرد خواهد تغییر برای آینده نیز فروش رفتاری الگوی مطالبات، دریافت تغییر روند از بازخور
( در پژوهشی به الگوسازی سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی )شرکت تولید 1362مصلح شیرازی و همکاران )

 و جسورانه سناریوهای. است صرفه به مقرون تولیدی ظرفیت افزایش پروژه داد نشان پژوهش کننده ی شن و ماسه( پرداختند. نتایج
 ظرفیت افزایش وضعیت در رو میانه و کار محافظه سناریوهای و فعلی وضعیت در پرداختی و دریافتی های حساب مدیریت روی میانه

 برای ابزاری عنوان به مدنظر الگوی از توانند می مالی کارشناسان. شود می منجر مالی سیستم متغیرهای افزایشی روند به تولیدی
 .کنند استفاده مالی سیستم عملکرد مدیریت و شرکت توسعه های برنامه از پشتیبانی و حمایت
 این از بخشی. کرد سازی مدل فراسان شرکت تولیدی در را کار و کسب فضای سیستم شناسی پویایی روش از استفاده ( با1363) رجبی

 درون متغیرهای که داد نشان مطالعه این نتایج. داشت اختصاص کت شر این در رویدادهای حسابداری و فرآیندها مدلسازی به مطالعه
 ضمن. بود نشده بررسی شرکت مدیران این توسط تابحال که هستند اثرگذار شرکت این مالی کار و کسب فضای بر زیادی و برونزا زا

 .می دهد قرار گیری تصمیم برای اختیار مدیران در تری مناسب نحو به را اطالعات روش این اینکه
( پژوهشی را با عنوان بررسی معیارهای مالی موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار 1361ودیعی و شکوهی زاده )

گذاران با اهمیت است. در بررسی مورد به  انجام دادند. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که معیارهای مالی برای سرمایه
مورد تأثیر پانزده عامل مالی بر تصمیمات سرمایه گذاران مشخص شد، معیارهایی چون سرعت و قدرت نقدشوندگی سهام، روند قیمت 

 سهام و وضع بازار سهام از عوامل معروفی چون سود هر سهم و نسبت قیمت به سود با اهمیت تر بود. 
 واحدهای مالی عملکرد تحلیل که کردند تأکید آنها. کردند تحلیل را مالی های سیستم سیستمی، تفکر اساس بر( ۲116) 1لوکو و گواز
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 بازده کلیدی متغیر چهار شده، طراحی پویای الگوی در. دارد آنها موفقیت و رشد بقا، در کلیدی نقش سیستمی، تفکر براساس اقتصادی
 است. شده بررسی خالص سود حاشیه و ها بدهی بر دارایی ای، سرمایه های هزینه بر سود نسبت صاحبان، حقوق

 کلیه وی نظر از. است داده قرار مورد تحلیل سیستم پویایی شناسی اصول با را حسابداری معادله مطابقت مقاله ای در (۲112) 1ملز
 نظر از سطح متغیرهای. است نرخ متغیرهای اساس بر صرفا آنها تغییرات که محسوب می شوند سطح متغیرهای عنوان به ترازنامه اقالم

 متغیرهای در تغییرات دهنده میزان نشان نرخ متغیرهای که حالی در زمانی است دوره یک طول در حساب تغییرات ریاضی،  مجموع
 .نشان می دهد را نظر مورد متغیر تغییرات میزان واقع در که است سطح

. کرد سازی شبیه و الگوسازی ها سیستم شناسی پویایی رویکرد اساس بر را ملی سالمت امنیت اداره مالی سیستم( ۲112) ۲سریجاریا
. است رگرسیون و سیستمی شناسی پویایی از رویکردهای آمده دست به نتایج اساس بر عملکرد ارزیابی پژوهش، این انجام از هدف
 برای مفیدی ابزار و دهد می ارائه تری دقیق نتایج رگرسیون به نسبت ها شناسی سیستم پویایی رویکرد داد نشان وی پژوهش نتایج

 آید. می شمار پیچیده به های سیستم تحلیل
 وی. است کرده سازی شبیه و الگوسازی تقدینگی های شاخص براساس مالی سیستم عملکرد ارزیابی برای را الگویی (۲112) 3شحاته
 دارد. نقدی های جریان در کلیدی نقش جاری، های حساب مدیریت های سیاست داد نشان
 افزایش برای. کردند ارزیابی ها سیستم شناسی پویایی رویکرد براساس را فوالد شرکت یک مالی عملکرد( ۲112) 0ساروج و روی

 افزایش اثر تولید، های هزینه کاهش ساالنه، طور به موجودی سطح درصد 5 کاهش نظیر هایی روش سودآوری، در شرکت عملکرد
 نسبت و آوری سود تقدینگی، های نسبت در ها شاخص این تأثیر و است شده سازی شبیه پیشنهادی الگوی کمک به فروش قیمت

 شد. گیری اندازه سرمایه بازگشت
 را سازمانی مالی های صورت حساب ژاپن، کشور در سیستم پویایی شناسی روش با حسابداری اصول ترکیب با (۲110) 5یاماگوچی
. است داده قرار بررسی مورد سیستم پویایی شناسی اساس روش نقدی( بر جریان های صورت و زیان و سود صورتحساب )ترازنامه،

 تری مناسب اطالعات ایستا روش های به نسبت پویایی، از برخورداری ضمن روش پیشنهادی که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج
 .می کند فراهم تصمیم گیری برای را

 های پویایی رویکرد از چین در ساز و ساخت های پروژه مالی سیستم عملکرد سازی شبیه و الگوسازی برای( ۲115) 0همکاران و هو
 تأمین به ها پرداخت افتادن تعویق به و مشتریان توسط بدهی پرداخت در تأخیر داد نشان آنها تحلیل نتایج. کردند استفاده سیستمی
 شود. می منجر سوددهی و نقدینگی نظیر مالی های شاخص کاهش به کارگران و کنندگان

 نظر از. دادند قرار بررسی مورد سیستم روش پویایی شناسی از استفاده با را مالی حسابداری عملیات فرآیند (۲113) گاس رودری و نیر
 مفیدی را اطالعات مدل سازی در آن بکارگیری که است حوزه این در مدرن و نوین از تکنیک های یکی سیستم پویایی شناسی آنها

 درآمد خالص، نقدی جریان مانند مهم حسابداری متغیرهای اطالعات ارتباط مقاله این در. کند می فراهم مدیران تصمیم گیری برای
الگوی  اساس بر و بررسی تولیدی شرکت یک مالی اطالعات اساس بر یکدیگر با حساب های دریافتنی و پرداختنی حساب های خالص،

 .است شده سازی مدل سیستم پویایی شناسی

 جدول خالصه پیشینه
 : خالصه ای از نتایج بررسی پیشینه های پژوهش1جدول

 نتایج عنوان سال نام نویسندگان
خواجوی و علیزاده 

 طالتپه
 های تصمیم بر حسابداری و اقتصادی متغیرهای اثر 1011

 بر مبتنی خطاهای شناختی، نقش با مدیران مالی
 سیستم شناسی پویایی رویکرد

 سرمایه بیش کاهش موجب باالتر، تورم از ناشی قطعیت عدم
اثر  این فرافکنی، سوگیری که حالی در می شود، مدیران گذاری
 .کند می کمتر را منفی
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مالی های گیری تصمیم در سیستم شناسی پویایی کاربرد :یجالئفرشته   

 

زنجیزة  در گذاری سفارش سیستم دینامیکی تحلیل 1362 داودی و فروتن چهر
 ها سیستم شناسی پویایی رویکرد تأمین با

شبیه سازی مدل نهایی آزمون های اعتبار سنجی و تحلیل 
حساسیت بر روی مدل صورت گرفت که نشان از معتبر بودن 

 مدل داشت. 

مدلسازی  در نوین رویکردی سیستم، پویایی شناسی 1362 رجبی
 مالی تصمیم گیری های و حسابداری رویدادهای

 اساس مالی بر عملیات مدل سازی ضمن پیشنهادی روش
 به آینده دوره های در متغیرها روند شبیه سازی با پویا، رویکرد
 الگوهای اساس بر را متغیرها تا اثرگذاری می کند کمک مدیران
 دهند.  قرار تحلیل مورد رفتاری

مصلح شیرازی و 
 همکاران

الگوسازی سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی  1362
شن و  شناسی سیستمی )شرکت تولید کننده ی

 ماسه(

 دریافتی های حساب مدیریت روی میانه و جسورانه سناریوهای
 میانه و کار محافظه و سناریوهای فعلی وضعیت در پرداختی و

 افزایشی روند به تولیدی ظرفیت افزایش وضعیت در رو
 .شود می منجر مالی سیستم متغیرهای

 در را کار و کسب فضای سیستم شناسی ویایی 1363 رجبی 
 فراسان شرکت تولیدی

 مالی کار و کسب فضای بر زیادی و برونزا زا درون متغیرهای
 شرکت مدیران این توسط تابحال که هستند اثرگذار شرکت این

 .بود نشده بررسی

بررسی معیارهای مالی موثر بر تصمیم گیری سرمایه  1361 ودیعی و شکوهی زاده 
 گذاران در بورس اوراق بهادار

معیارهایی چون سرعت و قدرت نقدشوندگی مشخص شد، 
سهام، روند قیمت سهام و وضع بازار سهام از عوامل معروفی 

 چون سود هر سهم و نسبت قیمت به سود با اهمیت تر بود.

 حقوق بازده کلیدی متغیر چهار شده، طراحی پویای الگوی در تحلیل سیستم های مالی بر اساس تفکر سیستمی ۲116  لوکو و گواز
 بدهی بر دارایی ای، سرمایه های هزینه بر سود نسبت احبان،ص
 است. شده بررسی خالص سود حاشیه و ها

 پویایی شناسی بر پایه حسابداری معادله مطابقت ۲112 ملز
 سیستم

 سطح متغیرهای عنوان به ترازنامه اقالم کلیه وی نظر از
 متغیرهای اساس بر صرفا آنها تغییرات که محسوب می شوند

 است. نرخ

 بر را ملی سالمت امنیت اداره مالی الگوسازی سیستم ۲112 سریجاریا
 ها سیستم شناسی پویایی رویکرد اساس

 نتایج رگرسیون به نسبت ها شناسی سیستم پویایی رویکرد
 سیستم تحلیل برای مفیدی ابزار و دهد می ارائه تری دقیق
 آید. می شمار پیچیده به های

 های شاخص براساس مالی سیستم عملکرد ارزیابی ۲112 شحاته
 تقدینگی

 نقش جاری، های حساب مدیریت های سیاست داد نشان وی
 دارد. نقدی های جریان در کلیدی

 پویایی رویکرد براساس شرکت ها مالی عملکرد ۲112 ساروج و روی
 ها سیستم شناسی

 نظیر هایی روش سودآوری، در شرکت عملکرد افزایش برای
 هزینه کاهش ساالنه، طور به موجودی سطح درصد 5 کاهش

 پیشنهادی الگوی کمک به فروش قیمت افزایش اثر تولید، های
 است. شده سازی شبیه

 پویایی شناسی روش با حسابداری اصول ترکیب ۲110 یاماگوچی
 سیستم

روش  به نسبت پویایی، از برخورداری ضمن روش پیشنهادی
 فراهم تصمیم گیری برای را تری مناسب اطالعات ایستا های

 .می کند

 پروژه مالی سیستم عملکرد سازی شبیه و الگوسازی ۲115 همکاران و هو
 های پویایی رویکرد از چین در ساز و ساخت های

 سیستمی

 افتادن تعویق به و مشتریان توسط بدهی پرداخت در تأخیر
 شاخص کاهش به کارگران و کنندگان تأمین به ها پرداخت

 شود. می منجر سوددهی و نقدینگی نظیر مالی های

روش  از استفاده با را مالی حسابداری عملیات فرآیند ۲113 گاس رودری و نیر
 سیستم پویایی شناسی

 نقدی جریان مانند مهم حسابداری متغیرهای اطالعات ارتباط
حساب های  و پرداختنی حساب های خالص، درآمد خالص،

 تولیدی شرکت یک مالی اطالعات اساس بر یکدیگر با دریافتنی
 سازی مدل سیستم الگوی پویایی شناسی اساس بر و بررسی

 .است شده

 روش.3
انجام شده است. از  پویایی شناسی سیستم و تصمیم گیری های مالیپژوهش حاضر با هدف بررسی، مرور و تحلیلی بر مباحث مرتبط با 

نوع هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی می باشد و در زمره پژوهش های علوم انسانی می باشد. برای یافتن مستندات مرتبط با 
 و پویایی شناسی سیستممقاله حاضر، در پایگاه های داده های گوگل و یاهو با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط با مقاله حاضر همانند 
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پسوند مقاله مروری به صورت فارسی و انگلیسی و سایر پایگاه های اینترنتی، مقاالت و منابع موجود استخراج  تصمیم گیری مالی
گردید. مقاالت پس از بررسی عنوان، در مرحله بعدی از نظر ارتباط چکیده با هدف مورد نظر ارزیابی شدند. موارد انتخاب شده به طور 

داشت از مطالعه حذف شد. از  رور مقاله یا نقد مقاله را در برشدند. مواردی که به جای مقاله مروری، مفهوم م کامل مطالعه و نهایی
، تاریخچه و پویایی شناسی سیستمحیطه، تعریف مفاهیم مرتبط با  سهمستندات منتخب فیش برداری شد. مطالب جمع آوری شده در 

 د. سایر مطالب مرتبط تقسیم بندی و خالصه سازی ش

 تشریح ابعاد موضوع

 شناسی سیستم و تاریخچه آن پویایی
 تری پیچیده ماهیت از مهندسی و فیزیکی های سیستم با مقایسه در آنها با مرتبط مسائل و اجتماعی و مدیریتی های سیستم

 متعالی های سیستم کنار در پیچیدگی نظر از اجتماعی های سیستم (1650) 1بولدینگ های سیستم مراتب سلسله براساس. برخوردارند
 از است، دارا را آنها درک و شناخت توانایی بشر که هایی سیستم میان در ها سیستم این دیگر عبارت به. گیرند می قرار (ماوراءالطبیعه)

 زیاد تعداد به میتوان مثال عنوان به که دارند نقش پیچیدگی این ایجاد در مختلفی عوامل. دارد قرار سطح باالترین در پیچیدگی نظر
 این. کرد اشاره آنها شهود خالف ماهیت و عوامل درونزایی علی، روابط رشد، پویایی، خطی، غیر تعامالت آنها، بین تعامالت و عناصر
 به مربوط های مشخصه تا باشند قادر باید رود می کار به آنها مدیریت برای که رویکردهایی و برخوردارند ارگانیک ماهیتی از ها سیستم

 می آن در گیری تصمیم نحوه و پیچیده های سیستم این مورد در استرمن جان(. 1362 تیموری،)کنند لحاظ موثری شکل به را آنها
 کند، می تحمیل مدیران به را زیادی های نشیب و فراز و ها کشمکش تغییر، حال در اقتصادی و تکنولوژیکی اجتماعی، محیط": گوید

 فعالیت منفی نتیجه امروز مسایل از بسیاری. شود می بیشتر روز هر کنیم می زندگی درآن ما که هایی سیستم پیچیدگی حال همین در
 سیاست و ها شیوه بسیارند چه. کردیم نمی بینی پیش را ای نتیجه چنین هیچگاه و ایم داده انجام گذشته در ما که است کارهایی و ها

 چنین این .میسازند هم تر پیچیده را آن بلکه کنند، نمی حل را مساله تنها نه که گیریم می نظر در خود مسایل حل برای ما که هایی
 که بفهمند و دهند گسترش را ذهنی های مدل مرزهای و کرده فکر سیستمی که دهد می سوق سمت این به را مدیران هایی محیط
 (. 1362 خادم،)کنند تعیین را آنها رفتار و پیچیده سیستم یک ساختار چطور
 پویایی و ساختارها از درستی درک سازد می قادر را کاربران که است مفهومی ابزارهای از ای مجموعه و رویکرد سیستم های پویایی
 های پویایی از مدلسازی. کنند لحاظ خود های بررسی در را ها سیستم این به مربوط های مشخصه و باشند داشته پیچیده های سیستم
 سیستم های پویایی. کرد استفاده...  و استراتژیکی های مدل اجتماعی، اقتصادی، های سیاست کاراتر چه هر طراحی در میتوان سیستم
 و شود گرفته تصمیم سیاست، و ساختار مانند مسائلی مورد در چگونه که میدهد نشان و دارد تمرکز بازخورد اطالعات بر که است روشی

 و است زمان طول در پیچیده های سیستم رفتار فهم برای رویکردی دینامیکی سیستم. گذارند می تاثیر ثبات و رشد بر چگونه تاخیرات
 مهم مسایل در که است رویکردی. دارد ارتباط دارند، اثر سیستم کل رفتار روی که زمانی تاخیرهای و بازخورد داخلی های حلقه با

 (۲111 استرمن،) است کننده کمک و مفید مدیریت،
. سازمان سیاست طراحی و تحلیل بر تمرکز با پیچیده، مسایل تحلیل و حل برای است، کامپیوتر کمک به رویکردی سیستم های پویایی
 شروع ماساچوست تکنولوژی موسسه در فارستر کارهای از کاری زمینه این شد، می نامیده صنعتی دینامیک ابتدا در سیستم های پویایی

 و اطالعات بازخورد بر مبتنی دیدگاه یک از که رویکردی است، کنترل مهندسی و مدیریت در دینامیکی سیستم اصل و اساس. شد
 (.۲111، ۲انجلیدس و انگرهوفر)بفهمد را اجتماعی و بیولوژیکی فیزیکی، های سیستم پیچیده رفتار تا کند می استفاده تاخیرها
 صنعتی، های فعالیت در اطالعات بازخورد مشخصات مطالعه" کند می تعریف شکل این به را صنعتی دینامیک 1601 سال در 3فارستر

 و گذارند می اثر هم روی فعالیتها و تصمیمات در زمانی تاخیر و ها سیاست توسعه سازمانی، ساختار چطور اینکه دادن نشان منظور به
 را فارستر رویکرد دقیق بطور مدیریت، مسایل مدلسازی و فهم برای 1662 سال در 0لین. "دهند می قرار تاثیر تحت را سازمان موفقیت

 برگشتی های حلقه بوسیله که انباشت و جریان های نرخ عنوان به بایست می اجتماعی های سیستم "کند می خالصه صورت این به

                                                                                                                                                    
1 Boulding 
2 Angerhofer B.J., Angelides 
3 Forster 
4 Lin 



مالی های گیری تصمیم در سیستم شناسی پویایی کاربرد :یجالئفرشته   

 

 غیرخطی روابط شامل اجتماعی های سیستم که واقعیت این به باتوجه ".شوند مدل شوند، می متصل غیرخطی روابط و تاخیرها شامل
 سیستم در سازی شبیه و تجربی رویکرد یک از فارستر نیستند، مناسب مدل معادالت حل برای تحلیلی های حل راه و هستند، زیادی

 سیستم ساختار وسیله به که زمانی تکاملی، های دینامیک استنتاج برای است ابزاری سازی شبیه(. 1660، 1جاک)کرد استفاده دینامیکی
 مثال طور به. شود می سیستم رفتار باعث که است تاخیر و بازخورد سیستم، های پویایی در ضروری نکته. آید می وجود به پیچیده های
 خط طراحی شامل که کند می حل را مشکالتی و مسایل وسیع، ای گستره در پویا سیستم. است سیستم ساختار نتیجه دینامیکی رفتار
 ، طبیعی و اجتماعی علوم در تئوری توسعه محیط و انرژی عمومی، مدیریت و سیاست اقتصادی رفتار همکاری، ریزی برنامه و مشی

  (.1360 ثقفیان،)است تامین زنجیره مدیریت افزار، نرم مهندسی پیچیده، خطی غیر های دینامیک دینامیکی، گیری تصمیم
کاربرد  و مدل خوب نتایج دلیل به آن از پس. شد گرفته کار به استرمن توسط ابتدا اقتصادی مسائل در سیستم های پویایی سازی مدل
 کاربرد اقتصادی های تحلیل در ابزار این از استفاده اقتصاد، جمله از انسانی جوامع به مربوط مسائل در روش این کاربرد مزیت و آسان

 سیستم های پویایی رویکرد از استفاده با کشورها برخی اقتصاد مدلسازی جهت در بسیاری تالشهای که طوری به. کرد پیدا بیشتری
 فنآوری انستیتو در سیستم های پویایی انجمن توسط گرفته صورت های  پژوهش ها، تالش این جمله از. است گرفته صورت

 کنونی های سیاستگذاری پیامدهای و آثار بررسی منظور به که میباشد؛ آمریکا اقتصاد مختلف بخشهای مدلسازی برای ماساچوست
 .باشد می آینده های دهه در اقتصادی

 و عملی عرصه به آن جدی ورود اما یافت، قدیم دانشمندان آثار در توان می را سیستمی نگرش و تفکر زمینه اگرچه سیستم پویایی
 سیستم پویایی نام به جدیدی رشته ایجاد سیستمی، نگرش کاربرد موارد ترین جالب از یکی. میگردد باز معاصر دوران به عمدتا کاربردی

 بیش در کاربردی و نظری های زمینه در سیستم پویایی مطالعات فارستر توسط ،1601 سال در صنعتی پویایی کتاب انتشار از پس. است
 کاربرد امکان و کرد پیدا بیشتری عمق و سرعت کامپیوتری سازی شبیه و کامپیوتر یاری با روند این. یافت گسترش جهان کشور 31 از

 جهانی سطح در اینک سیستم پویایی مطالعات. ساخت فراهم بشری جوامع گوناگون معضالت و مسائل حل در را شده ارائه های روش
 دانشگاه در آن تدریس بر عالئه. است گرفته قرار ای حرفه و آکادمیک محافل اقبال مورد و یافته ای برجسته کاربردی و علمی اعتبار
 مختلف های زمینه در کاربردی مطالعات انجام به آمریکا و ژاپن اروپایی، صنعتی مختلف کشورهای در ای حرفه های گروه معتبر، های
 این که معتقدند سیستم پویایی رشته دانشمندان اما. برآنند جملگی که است قولی بشری جامعه در تحوالت بروز. اند پرداخته رشته این

 در. داد سوق مطلوب جهت به را تحوالت مسیر آن اساس بر و شناخت را ها آن توان می که هستند هایی قانونمندی دارای تحوالت
 اتخاذ کلی طور به و گذاری سیاست و مدیریت و کار عرصه در ورود پدیده، یک بر حاکم های قانونمندی شناخت بدون صورت این غیر
 برای الزم ابزارهای که است آن بر سیستم پویایی رویکرد. شود می انداخته تاریکی در که است تیری آینده مورد در تصمیم نوع هر

 بر حاکم های قانونمندی شناخت داعیه تنها نه سیستم پویایی متدلوژی. دهد قرار گر تحلیل اختیار در را ها مندی قانون این کشف
 زیادی حدود تا که آورد می فراهم را واقعی های پدیده از مدلی ساختن امکان سازی، شبیه ابزار از استفاده با بلکه دارد، را عالم تحوالت

 (.1361 ،و ذوالفقاریان زاده فرتوک)است واقع عالم در پدیده های ویژگی دارای
 این. دارد خاصی توانمندی کامپیوتری، سازی شبیه شبه صورت به ها سیستم درک در که است ای ماهرانه سازی مدل روش یک

 عبارتی به. کشاند می تعادل حالت به را سیستم و پردازد می مدل حل به پارامترها و ها بخش بین داخلی تعامالت به توجه با رویکرد،
 ،)شکیبایی و همکاراندهد می نشان ها چرخه تمامی در را عمومی تعادل وضعیت آن زمان هم معادالت حل که است فراگیر مدل یک

 ی پیچیده های سیستم و رفتار ساختار مطالعه امکان و است شده بنا مدارکنترلی ساختار پایه بر رویکرد این عبارتی به (.1360
 و زمانی تاخیر متعدد، بازخوردهای توسط واقعی دنیای ی پیچیده های سیستم روش این در. کند می فراهم را فنی و اجتماعی اقتصادی،

 کاربردی، های ریزی برنامه تدوین برای سیستم پویایی .شوند می توصیف هم به مربوط دیفرانسیل معادالت طریق از سازی ذخیره
 در و شود می موثر های سیاست و ها سازمان طراحی به منجر آن از استفاده و دارد باالیی توان و ظرفیت بخشی میان و خرد کالن،
 این همچنین. بپردازد رفتارها و ساختارها گرفتن نظر زیر و بینی پیش تبیین، به تواند می متغیرها و ها مولفه در زیاد تنوع وجود صورت

 های مدل در که است مهمی امتیاز این. میکند فراهم سیستم در همزمان طور به را کمی و کیفی متغیرهای کردن وارد امکان مدل
 (.۲113، ۲هاروی)است مشکل بسیار آن سازی پیاده ریاضی
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 روابط مورد در دیدگاهی و درک آوردن دست به سیستم پویایی سازی مدل از هدف. هستند واقعیت شده ساده ابعاد همواره ها مدل
 هر که است معتقد فارستر دبلیو جی .دهیم قرار بررسی مورد را سیستم بهبود برای ممکن های مشی خط بتوانیم تا است، سیستم
 نوع هر برای توان می که طوری به است، چهارگانه مراتبی سلسله ساختار یک دارای شود، می دگرگون زمان طول در که پویا سیستم
 مدیریت، اقتصاد، مهندسی، زمینه در پویا سیستم اینکه از اعم .کرد ارائه را ساختاری چنین گوناگون های پدیده در پویایی و تحول

 مثال کرد، تبیین را سیستم دینامیک و پویایی علت توان می نظریه این توسط شده ارائه الگوی از استفاده با. باشد روانشناسی یا طبیعت
 جامعه یک در نارضایتی رشد باشد، شده سرازیر برف پر کوهستانی از که برفی گلوله یک رشد جمعیت، رشد اجتماع، در شایعه یک رشد

 را ها آن رفتار فرمول مزبور، مراتبی سلسله ساختار از استفاده با توان می و کنند می پیروی واحد الگوی یک از همگی انقالب، حال در
 :کرد تبیین چهارگانه مراتبی سلسله الگوی یک با توان می را ها سیستم پویایی تئوری، این اساس بر .نمود تعیین

 بسته مرز (1
 بازخوران های حلقه (۲
 حالت یا سطح متغیرهای (3
 نرخ متغیرهای (0

 اما. شود می منجر نظر مورد پویایی به و آنهاست متقابل تاثیرات و تعامل برآیند که است متغیرهایی مجموعه ی برگیرنده در بسته مرز
 تعدادی از بسته مرز هر پس .بگیرند قرار بازخوران های حلقه در که داشت خواهند متقابل کنش و تعامل یکدیگر با زمانی متغیرها این

 بازخوران حلقه تشکیل برای. شوند می تلقی سیستم پویایی بنای سنگ عنوان به بازخوران های حلقه. گردد می تشکیل بازخوران دایره
 تعریف برای و دهد می نشان زمان از نقطه هر در را سیستم وضعیت حالت، متغیر. است الزم نرخ متغیر یک و حالت متغیر یک حداقل

 ریاضی دیدگاه از. است سیستم فعالیت بیانگر حالت، متغیر در حاصل تغییرات نمایش طریق از نرخ متغیر. نیست نیاز زمان گذشت به آن
 های قانونمندی تنها نه سیستم، پویایی مطالعه های روش .است مشتق همانند مفهوم نرخ متغیر و انتگرال مفهوم مشابه حالت متغیر
 تا که آورد می فراهم را واقعی های پدیده از مدلی ساختن امکان سازی شبیه ابزار با بلکه شناسد، می را ها پدیده تحوالت بر حاکم
 (.1361 ،و همکاران زاده فرتوک) است واقع عالم در پدیده های ویژگی  دارای زیادی اندازه
 شود می قبلی مرحله هر در نظر تجدید و اصالح به منجر تواند می که دهد می بدست را اطالعاتی مرحله هر نتایج سازی، مدل فرآیند

 (.۲111 استرمن،)

 سیستم پویایی مطالعه یک انجام مراحل
 :است اساسی مرحله سه دارای سیستم پویایی مطالعه هر گفت توان می کلی طور به
  مفهومی مرحله (1
  مقداری مرحله (۲
  ارزیابی و تحلیل و تجزیه مرحله (3

 پیچیده های سیستم خصوصیات
 (1322) سنگه .ندارند را الزم پایداری آن نتایج که شود می تصمیماتی به منجر غالبا سیستمها در پیچیده داخلی روابط از ضعیف درک

 ایجاد ما رفتار مقابل در را هایی العمل عکس سیستم پویایی و پیچیدگی چگونه که است داده نشان داده، توسعه که طبیعی الگوهای در
 از مهم مورد چند. نماید ایجاد است ممکن نیز را بدتری وضعیت حتی و کرده خنثی را تصمیمات اولیه نتایج مدتی از پس که کند می
 رفتار تفسیر برای انسانها ذهن که گردد برمی موضوع این به مساله این عمده دلیل. اند شده ارائه بعدی صفحات جدول در الگوها این

 بازخوردهای دارای های سیستم که دارند تعلق ها سیستم از های طبقه به ها سیستم نوع این. نیست مناسب اجتماعی های سیستم
 .شوند می نامیده ای حلقه چند و غیرخطی

 سیستم های پویایی رویکرد مزایای
 :از است عبارت رویکرد این از استفاده مزایای

 این جریان در .کند می فراهم را سیستم ساختار از بهتری درک فرآیند این مدلسازی، فرآیند در انتقادی و تحلیلی رویکرد دلیل به (1
 شبیه. شود می ارائه واقعیت از که است مدلی مداوم بهبود آن هدف که شوند می فرآیندی در درگیر کارفرما تیم و ساز مدل فرآیند،
 را تری کامل های مدل تهیه امکان بعدی دور که در شود می سیستم ساختار و رفتار از جدیدی درک به منجر معموال سیستم سازی
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 معنای به) سفید جعبه صورت به سیستم مدل آن در که است سیستم های پویایی مدلهای برای بزرگ امتیاز یک این. سازد می فراهم
 و ریاضی روابط) سیاهی جعبه معموال که ریاضی های مدل مقابل در. شود می تهیه (شود می داده توضیح اجزاء بین علی روابط که آن

 .دهند می ارائه را مساله از (رفتاری ساختار توضیح بدون متغیرها بین آماری
 امتیاز این .کند می فراهم سیستم در همزمان طور به را کمی و کیفی متغیرهای کردن وارد امکان سیستم های پویایی های مدل (۲

 های پویایی که بود کرده درک خود کار ابتدای در فارستر. است مشکل بسیار آن سازی پیاده ریاضی های مدل در که است مهمی
 معادالت نوشتن با تا شود می باعث رویکرد این. گیرد شکل ای رایانه سازی شبیه اساس بر و تجربی رویکرد یک مبنای بر باید سیستم

 .شود درک سیستم کل روی بر متغیرها این تاثیر آن، عددی سازی شبیه و کیفی متغیرهای برای دقیق غیر

  سیستم پویایی روش به مدلسازی
 در یادگیری و ها تجربه و مجازی دنیای در یادگیری و ها آزمایش بین دائمی تکرار ی برگیرنده در سیستم پویایی اساس بر سازی مدل

 می واقعی دنیای در یادگیری و ها تجربه و مجازی دنیای در رفته کار به تصمیم قوانین و ساختارها ها، استراتژی. باشد می واقعی دنیای
 و ها تجربه. نمود آزمون و ارائه مدل دنیای در توان می را واقعی دنیای در رفته کار به تصمیم قوانین و ساختارها ها، استراتژی. باشد

 تصمیم قوانین و جدید ساختارهای جدید، های استراتژی طراحی به منجر داده، تغییر را ما ذهنی های مدل آمده، عمل به های آزمون
 اصالحات و جدید های دیدگاه به ها آن اثرهای بازخورد ورد، می کار به واقعی دنیای در جدید های سیاست این سپس. گردند می جدید
 ای چرخه بلکه دهد، جواب آن اول وهله در که نیست یکباره فعالیت سازی، مدل. شود می منجر ما ذهنی و رسمی مدل دو هر در بیشتر

 (.۲111 استرمن،)باشد می واقعی دنیای و مجازی دنیای بین مستمر
 ترتیب بدین و دارد تاکید گذارد، می تاثیر آینده در سیستم تکامل بر رفتار آن چگونه که این و سیستم گسترده رفتار با سیستم پویایی
 نمادهایی از که است گرفته شکل بازخورد اطالعات تئوری اساس بر سیستم پویایی (.۲113 هاروی،)کند می تسهیل را گیری تصمیم

 سازی شبیه برای را نویسی برنامه زبان و کند می استفاده معادالت نمودارهاو قالب در کار و کسب های سیستم نگاشت برای
 از جهان و هستند، مرتبط یکدیگر با پیچیده الگوی یک در اجزا که کند می فرض سیستم پویایی تکنیک. گیرد می کمک به کامپیوتری
 غیر و باشد می تر مهم فیزیکی جریان از اطالعات جریان و است شده تشکیل بازخور های حلقه و سطح متغیرهای نرخ، متغیرهای

 های سیاست بررسی سیستم پویایی سازی مدل از هدف(. ۲110، 1لیندهوم)باشد می سیستمی هر مهم اجزای از تاخیر و بودن خطی
 در اجرا برای دهد می ما برای را نتیجه بهترین که سیاستی ها، سیاست این بین از .است سیستم عملکرد بهبود برای مختلف بالقوه

 پیدرپی، های پرسش ثابت، تکراری فرآیند سری یک انجام از مدلها و بازخوردی است فرآیندی مدلسازی. شود می انتخاب سیتسم
 ما آن از پیروی و باشد مشخص آن گامهای همه که نیست روشن کامالً فرآیندی مدلسازی فرآیند. میشوند ایجاد سازی بهینه و آزمون

 شامل که منظم فرآیند یک از موفق مدلسازان همه وجود این با دارند؛ متفاوتی رویکردهای مدلسازان از یک هر برساند؛ نتیجه به را
 :کنند می پیروی است زیر فعالیتهای

 فرضیه آزمایش برای سازی شبیه مدل یک کردن فرموله (3 ؛مسأله علل مورد در پویا فرضیه یک ایجاد (۲ ؛مسأله بندی چارچوب(1
 (.۲111، ۲استرمن و سوئینی) بهبود برای هایی سیاست ارزیابی و طراحی (5 ؛مدل آزمون (0 ؛پویا
 و حالت ساختارهای با همراه که است بازخوردی فرآیندهای معرفی و کشف ها سیستم شناسی پویایی روش با مدلسازی اصلی هنر

 کمک سیستم ساختار عیوب تشخیص به که کنند می تعیین را سیستم یک های پویایی ها بودن غیرخطی و زمانی تأخیرات جریان،
 .گیرند می تصمیم ساختار آن در که افرادی شناختن مقصر نه میکند

 حلقوی علی نمودارهای
 در متمادی  حلقوی علی نمودارهای( CLD) سالهای که شوند می محسوب ها سیستم بازخوردی ساختار نمایش برای مهم ابزاری

. شود می گرفته بهره آنها از نیز بازرگانی و تجاری مسایل در روزافزون طور به و است شده واقع استفاده مورد دانشگاهی تحقیقات
 :دارند اهمیت زیر دالیل به بنا حلقوی علّی نمودارهای

 پویایی مورد در شما های فرضیه آوردن دست به -الف
 ها تیم یا افراد ذهنی های مدل ایجاد و استخراج -ب

                                                                                                                                                    
1 Lindholm 
2 Sweeney and Sterman 
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 .هستند مساله بروز مسبب یا علت کنید می فکر که مهمی بازخوردهای دادن ارتباط -ج
 می مرتبط هم به مذکور متغیرهای بین علّی اثرهای بیان برای دار جهت خطوط وسیله به که است متغیرهایی شامل علّی نمودار یک

 نشان دارد، اهمیت سازی نماد در که را مثالی 1 شکل .گردند می مشخص نیز بازخورد مهم های حلقه نمودار این در همچنین. شوند
 (1360 استرمن،. )دهد می

 
 (.1333 ویلیامز،)کوچک وام های اعطای طرح برای علّی حلقه نمودار :1 شکل

 

 جریان -حالت نمودار
 شوروی و آمریکا بین نژادی سرد های جنگ از دیابت، بیماری پویایی تا گرفته شرکتی استراتژی از وسیعی دامنه سیستم شناسی پویایی
 پویایی سیستم هر برای توان می را سیستمی شناسی پویایی. گیرد می بر در را انسانی ایمنی سیستم و ایدز بین مرگبار مبارزه تا سابق
 جمله از گوناگونی صنایع در سیتم شناسی پویایی عمومی، گذاری سیاست و تجارت دنیای در. برد بکار زمانی و مکانی نسبت هر برای

 داشت قصد فارستر(. 1360 استرمن،)رود می کار به رفاهی امکانات تا ایدز جمله از مواردی در و روی مانند فلزی تا هواپیمایی صنایع
 نامطمئن بخش آن ریاضی دقت از گیری بهره با یعنی، کند ترکیب مدلسازی بواسطه را ها رایانه ظرفیت و انسان ذهن قوت نقطه

 هستند عناصری از متشکل ها سیستم که است استوار ایده این بر تمسسی شناسی پویایی مفهوم .کند جبران را ها سیستم از ما شناخت
 به.کند تغییر خروجی و ورودی جریانهای بواسطه زمان طول در تواند می که هستند( "حالت")مقدار یک دارای معین زمان یک در که

 محسوب خروجی و ورودی جریانهای ومخارج درآمد که حالی در است تجمعی(حالت)متغیر انداز پس بانکی حساب یک در مثال، عنوان
 جریان -حالت نمودار یک قالب در که شود می تبیین جریان و حالت متغیرهای بین رابطه بواسطه سیستم یک پویایی رفتار.شوند می

 (. 1363 ویلیامز،)کمکی متغیر -مرز -جریان متغیر -حالت متغیر:  از عبارتند نمودار این عناصر و اجزا .شود می داده نمایش

 
 (.1333 ویلیامز،( )مالی تأمین صندوق)وام از استفاده جریان-حالت نمودار: 2شکل 

 سیستم شناسی پویایی منطق
 از ها مدل ابتدا (.3 شماره شکل)است متفاوت سیستم شناسی پویایی مطالعات پژوهش چرخه مختلف مراحل در سیستم پویایی منطق

 قیاسی اساس بر توان می(. استقرایی منطق)شود می استفاده سازی شبیه برای سپس و( قیاسی منطق)شود می قیاس موجود اطالعات
 استقرا یا قیاس تنها برخی، در که چرا کرد؛ تقسیم مختلف، رویکردهای به را سیستم شناسی پویایی مدلسازی، مراحل بودن استقرایی و
 .دهد می روی دو هر یا و
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 (.2222)استرمن، سیستم  شناسی پویایی پژوهش چرخه: 3شکل

 

 سیستمی شناسی پویایی رویکرد با مساله حل فرایند
 فرضیه یک تدوین دوم گام. شود می آغاز آن در موجود مسأله نوع و بررسی مورد موقعیت شناسایی با سیستم شناسی پویایی فرآیند

 همه کردن سرهم با شده سازی شبیه مدل یک ساخت سوم گام.کند می تبیین را مطالعه مورد موقعیت مرکزی هسته که پویاست
 هایی بینش به و داد قرار آزمون مورد را مدل میتوان سپس .باشد می ریاضی معادالت قالب در روابط همه نمایش و شده تعریف عناصر

 (.1363 ،هاملبرون ویلیامز،) کرد پیدا دست سازی شبیه سیستم احتمالی رفتار مورد در
 .است 0 شکل مطابق استرمن شناسی روش اساس بر سیستم های پویایی رویکرد سازی مدل فرایند مراحل

 
 (.2222، استرمن) سیستم شناسی پویایی رویکرد سازی مدل فرایند: 4 شکل

 تصمیمات مالی و سرمایه گذاری
 است، گرفته قرار توجه مورد کمتر متوسط و کوچک کوچک، هایشرکت مطالعه در ویژهبه ها،استراتژی ایجاد در که هاییحوزه از یکی

 دهنده نشان که ریزی، برنامه و مالی تحلیل و تجزیه. باشد وکارکسب پذیریرقابت کنندهتعیین که هرچند است؛ مالی هایگیریتصمیم
 ندارد، وجود تقریباً کوچک و کوچک های شرکت در وجود این با کند، می پشتیبانی را سازمانی استراتژی که است اساسی های ویژگی
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 تجارت حفظ و دستیابی برای مسیری دهنده نشان مالی استراتژی. کند می تحمیل تجاری افراد مالی تصمیمات نوع بر را محدودیتی که
 یا الگوها اهداف، مالی های استراتژی. جهانی تلقی می شود سطح در سازمان یک عنوان به شرکت یک موقعیت و رقابت. است

(. ۲110 ،1لوپز) اند شده طراحی شرکت نتایج به دستیابی منظور به مالی مدیریت سازی بهینه و بهبود برای که هستند هایی جایگزین
 گردش در سرمایه تصمیمات و گذاری سرمایه گذاری، سرمایه: است یکدیگر با مرتبط گیری تصمیم نوع سه شامل مالی استراتژی

 که است گذاریسرمایه هایفرصت انجام برای سرمایه تخصیص به مربوط گذاریسرمایه تصمیمات(. ۲112 ،۲جردن و وسترفیلد راس،)
 به مربوط مالی تامین .هستند ارزشمند شرکت برای گذاری،سرمایه آتی نقدی هایجریان ریسک و فرصت بزرگی، گرفتن نظر در با

. بهینه سرمایه ساختار یعنی کند، می استفاده خود عملیات مالی تامین برای شرکت که است بلندمدت سرمایه و بدهی از خاصی ترکیب
 عملیات برای را منابع کفایت که است ای گونه به مدت کوتاه های بدهی و ها دارایی مدیریت شامل گردش در سرمایه تصمیمات

 ترکیبی دنبال به که است مهم کارها و کسب برای است، سود رساندن حداکثر به شرکت هدف اینکه فرض با. کند تضمین شرکت
 است مهم شرکت برای آنقدر سازمان یک مالی استراتژی که کند می استدالل( ۲110) 3مالت. باشند مالی تصمیمات نوع سه از بهینه

 و نیازها عملیات، با باید مالی های استراتژی ارزیابی که گوید می همچنین او. عملیاتی استراتژی اندازه به. شود تعدیل و ارزیابی باید که
 توجه مورد بیشتر که است موضوعی دهنده نشان مشاغل توسط شده انجام مالی اقدامات شرح. باشد سازگار کار و کسب های ویژگی

 هایشرکت در مالی هایشیوه درباره ایمطالعه ها،سازمان هایویژگی گرفتن نظر در با( ۲110) 0همکاران و والنسیا. است گرفته قرار
 استفاده گذاری سرمایه ارزیابی های تکنیک از کنند، می ایجاد اهرم بهینه نسبت ها شرکت بیشتر که دریافتند آنها. کرد منتشر مکزیکی

 نسبت و کنند نمی استفاده BSC یا EVA مانند هایی تکنیک از دارند، سرمایه بازگشت و بودجه اساس بر سنتی مدیریت کنند، می
 . برند می کار به تحلیل و تجزیه برای تکنیکی عنوان به را مالی های

 و کردند،می دنبال کانادایی هایشرکت که مالی گیریتصمیم فرآیندهای به که دادند انجام ایمطالعه( 1660) 5سریواستاوا و جوگ
 کردند،می استفاده سهام سود و منابع و مالی تامین هایهزینه سرمایه، بودجه مورد در گیریتصمیم برای که را هاییتکنیک همچنین

 استفاده مورد روش و دارد مالی تأمین هایفرصت با نزدیکی ارتباط گذاریسرمایه تصمیمات که دهدمی نشان آنها نتایج. دادند انجام
 و بدهی نسبت کانادایی های شرکت اکثر که دریافتند همچنین آنها. است خالص فعلی ارزش و داخلی بازده نرخ سرمایه، بودجه برای

 شرکت که است عواملی ترین مرتبط آتی و فعلی سود سود، تقسیم تصمیمات به توجه با. کنند می تعیین را بهینه سهام صاحبان حقوق
 .گیرند می نظر در سود تقسیم سیاست مورد در گیری تصمیم هنگام ها

( ۲11۲) 0الزاریدیس. دادند قرار تحلیل و تجزیه مورد را مالی تحلیل های تکنیک برخی از ها شرکت استفاده مطالعات از دیگری گروه
 از استفاده با را هاشرکت از زیادی تعداد کنند،می تولید نقدی جریان محاسبه برای را اطالعاتی هاشرکت آن در که کرد بررسی را روشی
( 1662) 2کامات. یافت کنند،می استفاده پیچیده هایتکنیک از که شرکت چند تنها و نقدی هایجریان بینیپیش برای ذهنی هایروش

 سهام و بدهی ساختار در را هدفی ها شرکت اکثر که دریافت و کرد مطالعه بزرگ های شرکت در را بلندمدت مالی تامین تصمیمات
 های گیری تصمیم در اصلی موضوعات که دادند نشان همچنین آنها. دهند می ترجیح را مالی مراتب سلسله و کنند نمی حفظ خود

 2زوپونودیس و دامپوس . شوند می مربوط مدت بلند در بقا تضمین و مالی پذیری انعطاف حفظ به که هستند مواردی مالی تامین
 شرکت، عملکرد مانند هایی جنبه ارزیابی با که کردند بررسی را( MCDA) "معیاره چند گیری تصمیم کمک" نام به تکنیکی( ۲11۲)

 مالی گیری تصمیم در را تکنیک این مزایای نویسندگان. کند می کمک مالی گیری تصمیم به اعتبار و مالی مشکالت گذاری، سرمایه
 شده انجام گذاران سرمایه برای ارزش ایجاد بر آنها تأثیر و مالی تصمیمات تحلیل و تجزیه روی بر نیز تحقیقاتی همچنین، دادند نشان
 . است
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 نتیجه گیری.4
شود.  می استفاده سیستم رفتار بینی پیش و توضیح توصیف، برای که است خارجی سیستم یک ساختار از مفهومی نمایشی ذهنی، مدل

 مدل دقت که است داده نشان رایانه بر مبتنی های سازی شبیه از استفاده با سیستم شناسی پویایی قالب در شده انجام های آزمایش
 ذهن های مدل تقویت با مدیران کنیم، تصور که است منطقی بنابراین،دهد.  می ارائه خوبی بینی پیش وی عملکرد از فرد، یک ذهنی

 خود نوبه به موضوع، این. دهند افزایش خارجی و داخلی های محیط در پویا پیچیده روابط با مقابله برای را خود توانایی باید خود ی
 که دارند عقیده اقتصاددانان. بخشد می بهبود مدت طوالنی موفقیت به دستیابی منظور به را تجاری سیستم مدیریت در آنها توانایی
 حداکثر به را خود مطلوبیت طریق این از تا دارند عقالیی گیری تصمیم در سعی همیشه اقتصادی نمایندگان عنوان به گیرندگان تصمیم
 شناسان روان تجربی، رویکردهای مطابق برعکس،. اند داده پیشنهاد مختلفی های مدل هایی، تصمیم چنین به رسیدن برای و برسانند

 پویایی اصلی های پیام از یکیدارند.  متفاوتی های انتخاب افراد یکسان، گیری تصمیم های موقعیت در چگونه که اند داده نشان
 را ساختار توسط رفتار هدایت چگونگی سیستم شناسی پویایی خاص، طور به.  کند می هدایت را رفتار ساختار، که است این سیستم
 از اقتصادی و حسابداری حوزه در مدیران گیری تصمیم اثرپذیری چگونگی شود، می مطرح میان این در که پرسشی. دهد می توضیح

 شناسی پویایی ، بنابراین. پردازند می تجاری فعالیت به آن در اقتصادی های شرکت که است محیطی شرایط و زا برون متغیرهای
 سازوکار شناخت برای شناختی روان تجربی رویکرد و مالی سازی مدل های جنبه ترکیب برای روشی عنوان به تواند می سیستم
. باشد غیرممکن سنتی های روش کارگیری به با تواند می موجود روابط و متغیرها همه گرفتن نظر در .کند عمل مدیران گیری تصمیم

 اصلی ایده ،1601 دهه در فارستر. باشد گشا راه تواند می حوزه این در مطرح مسائل و حسابداری به سیستمی نگرش منظور، این به
 مند عالقه صنایع در تأمین زنجیره و شهرها در جمعیت مانند ها سیستم پویای رفتار لسازی مد به وی. داد توسعه را سیستم های پویایی

 های پویایی حقیقت، در ها، جریان زیربنایی ساختارهای از سطحی، هر در هایی، سیستم چنین رفتار که کرد استدالل چنین و بود
 مسائل برای کاربردی سیستمی نگرش سیستمی، دیدگاه. شود می منتج بازخوردی روابط و اطالعات تأخیرها، از، طیفی سیستم

 یکدیگر با آنها تعامل نوع و پیچیده های سیستم غیرخطی رفتار بررسی و شناخت برای. است داده توسعه فارستر که است راهبردی
 .است مختلف های سیستم میان روابط تبیین و شناسایی به قادر معلولی، و علت روابط و بازخورد فرایند گرفتن نظر در با و  شده مطرح

 رفتار افراد که است این فرض پیش. اند داده ارائه مختلفی های نظریه گیری، تصمیم چگونگی توضیح برای اقتصاددانان ها، دهه طی
 نوع هر از عاری ها گزینه و برسد حداکثر به ذهنی مطلوبیت که کنند می انتخاب ای گونه به همیشه که معنا این به دارند، منطقی
 اما. برساند  حداقل به را ها هزینه و حداکثر به را پاداش که کند می انتخاب ای گونه به عقالیی گیرنده تصمیم یک. باشند ریسکی
 شناسایی فرایند رو، این از تحت انسان تفکر حقیقت، در. است عقالنیت فرض از دور انسان ذهن در شناختی فرایند که است این حقیقت
 تشریح برای سیستم، ایجاد های علت و ساختار شناخت.  دارد قرار مختلف احتمالی خطاهای و ها سوگیری تأثیر گزینش، و ها گزینه
 نیز سیستم عملیات در زا برون عوامل و محیط نقش به سازمانی، درون متغیرهای بر عالوه سیستمی رویکرد. است ضروری آن رفتار
 را زا برون متغیرهای نقش سیستم، مرزهای گسترش با رویکرد، این. گیرد می نظر در را محیطی عوامل با سیستم تطبیق و دارد توجه

 .کند می سازی شبیه سازمانی فرایندهای در
 در. کند ازیس مدل را آنها میان پیوندهای و یکدیگر بر متغیرها اثرگذاری معلولی، و علَی روابط بر تکیه با سیستم شناسی پویایی روش
 می متغیرها رفتار اییشناس و تحلیل با چون. ودش می ازیس بیهش مدل متغیرهای رفتار کمی، روابط از تفادهاس بجای روش این در واقع
 پویایی روش قوت نقاط از یکیکرد.  تحلیل و برآورد نظر مورد افق در را آن به تهوابس های متغیر و نظر مورد متغیر عیتوض توان

 بصورت را یکدیگر بر متغیرها تأثیرگذاری که ها روش سایر برخالف .تاس سازی تصمیم برای پویا سناریوهای طراحی سیستم، شناسی
 وعموض این. تاس تاخیر دارای بلکه نبوده آنی بصورت اثرگذاری این سیستم شناسی پویایی در گیرند، می نظر در تاخیر بدون و آنی

 .ودش توجه زمان طول در میمتص پیامدهای به و دهنش گرفته نظر در آنی ورتبص رفاص میمتص یک از یناش پیامدهای تا ودش می باعث
 نتایج از استفاده با شود می پیشنهاد کند، می سازی شبیه ،زمانی بازه حسب بر را متغیرها رفتار سیستم سی شنا پویایی روش که آنجا از

 با .گرفت بکار مختلف های سیاست حسب بر آینده های دوره برای را شرکت نقدی بندی بودجه متغیرها، روند بینی پیش و سازی شبیه
 شبیه روند بین ای مقایسه گردد، می پیشنهاد وندش می وبمحس اایست های روش عنوان به که ازیس بیهش موجود های روش به توجه

 با ها روش این نتایج و دهش انجام (اایست های روش) موجود های روش با تمسیس شناسی پویایی روش اساس بر مالی متغیرهای سازی
 .شود برآورد ها بینی پیش صحت در روش دو این کارآیی اساس این بر تا شود مقایسه متغیرها واقعی روند
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