
  
 ٢١                                                          ۳۱تا  ۲۱، از صفحه  ١٤٠٤ويژه کنفرانس آموزش مهندسی در , ۴۳دوره , يه دانشکده فنينشر   

 Email: taghavi11@yahoo.com                                                                   ,        88036144      :تلفن :   سنده مسئول ينو *
  

  :موردکاوي یک در بسترِمهندسی  بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی
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  2سیده پریسا موسوي طباطبایی و *1يتقو یمصطف
  کشور ياست علميقات سيمرکز تحق ياست علم و فنّاورير گروه سيمد۱

  ا تکينيدانشگاه وبرج يمطالعات علم و فنّاور يدکتر يدانشجو۲
  

  چکیده
       مهندسی است فرآیند مقالهدر این . طرّاحی، یکی از فرآیندهاي اصلی در فعالیت مهندسی در مباحث پس از نشان دادنِ جایگاه ،

دیدپردازیم و آن را از طرّاحی می مربوط به تکنولوژي، به فرآیند ل مدلِ. کنیمه مدلِ مختلف بررسی میسگاهوینسنتی نام دارد و  مدلِ ،او
بوکیارلّی است که نگاهی اجتماعی دارد و فرآیند طرّاحی را تنها در زمینه و بسترِ دوم، مدلِ مدلِ. پردازداعی به موضوع میانتز با یک دید 
این سه   ِاز معرّفیپس . است آنها هاي عقالنیِگیريپیت، مبتنی بر افراد و تصمیم ، یعنی مدلِآخر دلِمو  ؛دانداش قابل بررسی میفرهنگی

پدیدارهاي مربوط به  توضیحِرا، در  هامدل ِشایستگی و کردهي عملی موردکاوي نمونهیک عنوانِ هرا ب هابلِ فضاییِ ي تلسکوپِپروژه، مدل
  . نماییمبا هم مقایسه می ،آن
 

  هابل ییتلسکوپ فضا ،تیمدل پ ،یارلّیمدل بوک ،ینسنتیمدل و ،یمهندس یطراح :يدیکل هاي واژه
  

  مقدمه
از دو زاويه مورد بررسي  معموالً تكنولوژي يفلسفه   

و   مهندسان و مديران است يكي ديدگاه. قرار گرفته است
و مهندسان . شناسانفيلسوفان و جامعه ديگري ديدگاه

به تكنولوژي خوشبين هستند و نگاهشان معطوف مديران، 
كه درحالي. ي تكنولوژي استبه گسترش و توسعه

ي تكنولوژي ن بيشتر دربارهشناسافيلسوفان و جامعه
  . دهندي آن هشدار ميدرمورد عواقبِ ناخواستهو  اندنگران

زيرا  ،دانندمردم تكنولوژي را مترادف با ابزار مي اغلبِ
هاي ها و گوشيبا مصاديقِ تكنولوژي نظير رايانه بيشترآنها 

ي طلبانهتوسعه اما ديدگاه ؛سروكار دارندتلفنِ همراه 
غيرِ مديران تكنولوژي، ما را به شناخت ابعاد  مهندسان و

مهندسان و مديران . شودتكنولوژي رهنمون مي فيزيكيِ
ي كه زمينهتا زماني  ابزاري، هيچاند كه تكنولوژي دريافته

مورد استفاده قرار فرهنگيِ جامعه براي آن مساعد نباشد، 
كه يك ابزار  براي اين ،آنان   از نظرِ. نخواهد گرفت

بازارِ خوبي داشته باشد؛ و تكنولوژي محسوب شود، بايد 
بايد فرهنگ استفاده   كه بازارِ خوبي داشته باشد، براي اين

استفاده از درواقع، اين پس . از آن در جامعه موجود باشد
  .نه خود ابزار ناميده شود،كنولوژي كه بايد تابزار است 

نولوژي تك شناسان نيزاه فيلسوفان و جامعهدر ديدگ
برخالف  ،اما آنها. چيزي فراتر از ابزارِ فيزيكي است

تكنولوژي را  لزومِ توسعه و گسترشِ مهندسان و مديران،
بلكه آن را مورد تأمل و انتقاد قرار  گيرندفرض نميپيش
. اهميتي نيستتأثيرِ تكنولوژي بر جامعه امر كم. دهندمي
سِ آمريكايي، شنا، جامعه(Postman, 2004) منپست نيل

ي آن هشدار تكنولوژيكي و فرهنگ زاييده در مورد تغييرِ
شدن تكنولوژي بر جامعه را مانند حل دهد و تأثيرِمي

 مارتين هايدگر ديگر از طرف. داندي جوهر در آب ميقطره
(Heidegger, 2003)، اعتقاد دارد ظهورِآلماني،  فيلسوف 

اي گونهبهتنها را ها تكنولوژي باعث شده است واقعيت
ري پذيمحاسبه منبعِمثابه بهببينيم و طبيعت را  خاص

دهد كه او هشدار مي. نگاريماحتياجات انساني بيا براي رفعِ
 ،ها نيزممكن است تحت تأثيرِ اين فرهنگ، سرانجام انسان

 ي قابلِنكته. پذير انگاشته شوندمحاسبه منابعِ عنوانبه
گونه اين است كه اينوجود دارد ي كه در اينجا تأمل

انتقادات، هميشه در چارچوبِ يك نظامِ ارزشي معنا پيدا 
اين درست است كه ظهورِ يك تكنولوژي فرهنگ . كنندمي

اما اگر يك  ،آوردهاي نويي را با خود به همراه ميو ارزش
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سادگي اين توانيم بهفرض نگيريم، نميارزشي را پيش نظامِ
  . جديد را محكوم كنيم ايهفرهنگ و ارزش
 انديشيدن در بابِ« با عنوان اشدر كتاب ،ژوزف پيت

 رويكردبا يك  كندمي، سعي (Pitt, 2000) »تكنولوژي
تكنولوژي  فلسفي به فيلسوفان و از  دادهپاسخ مخالف

اين است  اوهاي مهم يكي از آموزه. نمايدتكنولوژي دفاع 
تقاد كنيم، بايد آن را خوب كه قبل از اينكه از تكنولوژي ان

را  انساني عنصرِ مثالً اين درست نيست كه نقشِ ؛بفهميم
 هويت و اراده تكنولوژيبراي نديده بگيريم و در تكنولوژي 

ي ديگرِ پيت اين است كه نه آموزه. مستقلي قائل شويم
 التتنها بايد تكنولوژي را بفهميم، بلكه بايد از طريقِ تأم

خودمان از تكنولوژي را نيز   درك و فهمِشناختي، معرفت
-مورد مطالعه و سنجش قرار دهيم؛ مثالً وقتي با يك پس

رويم، بايد بدانيم هر تكنولوژي مي ي ارزشي به سراغِزمينه
كنيم، متأثّر از اين ي تكنولوژي صادر حكمي كه درباره

الزم است به اين نكته هم توجه  .خواهد بودنظامِ ارزشي 
پيت تكنولوژي را منحصر به ابزارهاي فيزيكي و  كنيم كه

هر نظام يا نهادي  ،بلكه از نظرِ او. داندكارگيريِ آنها نميبه
  دهد، در حكمِ يك ابزارِكه كاري را در جامعه انجام مي

او عقيده . ولوژي دانسته شودتواند تكناجتماعي است و مي
ند انساني يك فعاليت هدفم ،علم مانند ،تكنولوژي هم دارد
-ها سرنوشت آن را تعيين ميگيريِ انسانو تصميم است
 گيريِ انسانيتصميم اي كه بر نقشِويژه كيدأبا تاو . كند

 ۲"انسانيت در مقامِ كار"را  آندر نهايت در تكنولوژي دارد، 
  . كندتعريف مي

به نظرِ پيت، يكي از راههاي شناخت تكنولوژي اين 
اش هايي با نزديكانها و تفاوتهتاست كه ببينيم چه شبا

كه براي اين  ،يكي از همسايگان نزديك تكنولوژي. دارد
زيرا از يك طرف، اسمِ آن . منظور مناسب است، علم است

ديگر،   شنويم و از طرفجا همراه با تكنولوژي ميرا همه
ي تر از فلسفهمربوط به فلسفه علم خيلي قبل مباحث

   .اندتر شدهتر و پختهاند و منظّمتكنولوژي مطرح بوده
علمي و ماهيت آن، همواره   معرفتيكي از مباحث 

در تناظر با اين مفهوم، . است بوده ي علممطرح در فلسفه
با توجه به . قرار دهيمرا توانيم معرفت تكنولوژيك مي

كلِ خاصي معرفت تكنولوژيك، ش  تعريف پيت از تكنولوژي،
كارها يا  دادن امدرباره چگونگيِ انج كه استاز معرفت 

ي در عرصهطور كه همان. كندساختنِ چيزها صحبت مي
 پردازند، در عرصهدانشمندان به رشد و توسعه علم ميعلم 

شان موجب هستند كه فعاليت تكنولوژي نيز اشخاصي
ي پيت، چنين عقيدهبه. شودگسترشِ تكنولوژي مي

خلّاق و مملو از معرفت  ،اناشخاصي بايد مانند دانشمند
  ، مهندسِتكنولوژيدر عرصه را،  پاي دانشمندهم او. باشند

  . داندامروزي مي
اش، پس از بررسيِ تعاريف مختلف پيت، در كتاب

  :كندصورت تعريف مي اين ، آن را به۳مهندسي
، ۴دهيِ طراحيسامان عبارت است از عمليات  مهندسي
ي و ي كه جهان فيزيك۷هايدي هر ۶و اجرا ۵ساخت

از نيازهاي  يكيدهد تا ما را تغيير  اجتماعيِ اطراف
  . ما را برآورده سازد شده شناخته

مورد عمليات عنوان يك دسي بهدر اين تعريف، مهن
علمي در  معرفت پاي توليدزيرا هم  ؛شده استتوجه واقع 

وژي تكنولي حوزهي مهندسي در پروژه علم، انجامِي حوزه
مان از مهندسي را بسنجيم و اگر بخواهيم درك  حال. است

ارزيابيرا درمورد آن  مختلف نظرات  كنيم، بايد با يك ديد
روشِ اساسي در مهندسي، . بنگريمشناختي به آن روش

، بايد شناسيدر پرداختن به روش بنابراين. طراحي است
پيدا  ۸يطراح فرآيندمعيارهايي براي ارزيابيِ  سعي كنيم

 دهندطراحي چنين كاري انجام مي هاي فرآيندمدل .كنيم
شناسي هاي مختلف در معرفتپاي نظريهو در واقع هم

  . هستند
 فرآيندهاي مدلدوم بر روي  ي مقاله، در بخشِدر ادامه
 كردهشناسيِ اصليِ مهندسي، تمركز عنوان روشطراحي، به

وم س در بخشِ. ييمنماميمختلف را مطالعه  مدلِ سهو 
ي عنوان يك پروژهرا، به ۹هابل فضاييِ مورد تلسكوپِ

چهارم  در بخشِ. دهيمتكنولوژيكيِ ناموفّق، شرح مي
براي توضيحِ اين مورد  ،هاي طراحي رامدل شايستگيِ

بحث در بخش پنجم  و ؛كنيممقايسه مي يكديگربا  ،عملي
  . بريمگيري به پايان ميرا با يك نتيجه

  

  مهندسی هاي فرآیند طرّاحیمدل
ي سه ادعاي مختلف درباره در اين بخش، به بررسيِ 

احي مي فرآيندهاي طور كه گفتيم، مدلهمان. پردازيمطر
احي را مي مختلف براي فرآيندهاي پاي نظريهتوانيم همطر
، يك شناسيدر معرفت. شناسي بدانيممختلف در معرفت

زماني به ما بگويد چه قادر استكم  دستي خوب يهنظر
-ينابه. غلط صادر كنيم معرفتيِممكن است يك حكم 

مدلي است كه  نيزيك مدلِ طراحيِ خوب ترتيب، 
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هاي موجود در طراحي را روشن سازد و به ما پيچيدگي
  . ماندزماني ناموفّق ميمهندسي چه بگويد يك پروژه

 ، مدلِكنيماين بخش بررسي مي اولين مدلي كه در
انتزاعي به جزئيات  اين مدل با يك رويكرد. سنتي استوين

 دوم، مدلِ مدلِ. پردازدمراحلِ طراحي در مهندسي مي
جامعه بوكيارلّي است و با يك نگاهشناختي به فرآيند 

كه  با اين دو مدل، مدلِ سوم در تقابل. نگردطراحي مي
 بر نقشِ بيش از همههمان مدلِ پيت از تكنولوژي است، 

  . كندهاي آنها تأكيد ميگيريافراد و تصميم
  

  وینستنی مدلِ
آنچه مهندسان «، در كتابي با عنوان والتر وينسنتي

 ,Vincenti) »دانندرا مي چگونه آناينكه دانند و  مي

با او . طراحي پرداخته است فرآيند ، به مدلسازيِ(1988
ي يم، سه مؤلّفهه به تعريفي كه از مهندسي ارائه كردتوج

 عبارت ازكه  ددهمي تشخيصاصلي را در مهندسي 
اين سه  در ميان وينسنتي. طراحي، ساخت و اجرا هستند

كند كه تأكيد ميشود و مؤلّفه بر روي طراحي متمركز مي
بلكه فرآيند  ؛نيست طرح در اين تعريف منظور از طراحي

هايي رالعملها و دستوطرح به معناي نقشه. ۱۰طراحي است
مورد  ،است كه براي انجامِ يك كار، يا ساخت يك دستگاه

 مسيريدقيقاً  ،منظور از طراحياما . دنگيراستفاده قرار مي
  . طرح بايد طي شوداين است كه براي دستيابي به 

احي  فرآيندداشود كه ابتگونه انجام ميمعموالً اينطر 
كامالً مطالعه  ،كه قرار است پياده شود و روشي ايده
هايي كه ابزارها و دستگاه ،ي بعددر مرحله .گردد مي
مورد استفاده قرار گيرند، با  سازيتوانند براي پياده مي

 پس از آن .شوندميهاي رياضي بررسي تحليلكمك ،
 شودميهاي عملي سنجيده ها با آزمونكاراييِ اين دستگاه

آ الزم براي اصالحِ و تغييرات از  .يردگنها انجام ميعملكرد
اين مراحل معموالً نيازمند چندين بار  انجامِ وينسنتي، نظرِ

 ،دهندفرآيند رخ مي لِزيرا اتّفاقاتي كه در طو  است؛تكرار 
برخورد با  متفاوتي هستند و امكان هر بار به شكل
اين  بهبا توجه . نشده وجود داردبينيمشكالت پيش

مسئله داريم از ابتدا كامل دانشي كه از چون ، موضوع
آزمون و خطا انجام  روشِطراحي به  فرآيند ،نيست

 ،ي كه داريميعني مرتباً بر مبناي دانشِ ناكامل ؛شود مي
را تكميل و  آن ،گيريم و پس از ديدن نتيجهمي تصميمي
  . كنيماصالح مي

 به دست وينستني در نهايت براي توصيف اين فرآيند
 مهندسِ او كه خود .تزاعي شده استيك مدلِ ان دامنِ

هاي مربوط به ست، براي شرحِ اين مدل از مثالهوافضا ا
 نظر اما مراحلِ در ؛هواپيما استفاده كرده استطراحيِ 

وانيم آنها تو مي عموميت دارندكامالً شده در مدل  گرفته
 مدلِ. كار ببريمبه همفرآيندهاي طراحي ديگر  مورددر  را

را به  طراحي فرآيند كه خواهيم ديد،نانوينسنتي، چ
اقدامات الزم در و  كرده تجزيههاي عمودي و افقي مؤلّفه

  .سازدص ميرا با ذكر جزئيات مشخّهر مرحله از كار 
، براي طراحي پنج مرحله در نظر گرفته در اين مدل

) ۲( ؛تعريف پروژه) ۱: (ند ازااين مراحل عبارت. شده است
تقسيمِ ) ۴( ؛طراحيِ قطعات اصلي) ۳( ؛طراحيِ كلّي

تقسيمِ ) ۵(و  ؛ترهاي جزئيقطعات اصلي به بخش
ي در مرحله. هاي جزئي به اجزاي كامالً تخصّصي بخش
مانند  -اند مشخّص نشدهخوبي بهپروژه، مواردي كه  تعريف
. گردندميتعريف كامالً  - تجاري، اقتصادي و فنّي مسائلِ

شود و در مراحلِ كار ارائه ميطرحِ كلّيِ  ،ي بعددر مرحله
اين طرح كلّي مرتّباً به اجزاي كوچكتري تقسيم  ،بعدي

اين روند در . گرددشده و با جزئيات بيشتري بررسي مي
  .نشان داده شده است )۱( شكلِ

آنچه در مدلِ وينسنتي حائزِ اهميت است، اين است كه 
  ستند و نتيجهسطوحِ مختلف آن با يكديگر داراي تعامل ه
بنابراين . دهدهر مرحله، مراحلِ بعد را تحت تأثير قرار مي

مراتبي از باال به پايين و در صورت سلسلهفرآيند طراحي به
آنچه در اين مدل بدان پرداخته . رودسطحِ افقي پيش مي

يعني در اين . شود، نقشِ افراد و محيط اجتماعي استنمي
كه در فرآيند طراحي سهيم مدل جايي براي افرادي 

گيرند، در نظر گرفته نشده هستند و تصميمات الزم را مي
كه خواهيم ديد، اين مسئله نقطه ضعف مدلِ چنان. است

نحوي درصدد هاي ديگر بهرود و مدلشمار ميوينسنتي به
  .انداصالحِ آن برآمده

  

  مدل بوکیارلّی
مهندسان «نوان لوئيس بوكيارلّي، در كتابي با ع       
، مدلِ ديگري از فرآيند (Bucciarelli, 1994)» طراح

ترين ويژگيِ آن توجه به طراحي ارائه كرده است كه مهم
  .اهميت افراد و محيط اجتماعي است
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  .وینسنتی مدلِ :1شکل 

  
 يك فرآيند همثابوينسنتي، طراحي را به برخالف ،بوكيارلّي

بيند كه در يك زيرفرهنگ و در تعامل با اجتماعي مي
ي نقشِ فرهنگ و زمينه. دهدرخ مي فرهنگ دربرگيرنده

قدر مهم و اساسي است كه اجتماعي از نظرِ بوكيارلّي آن
طراحي را به خوبي  نتوانيم فرآيند اصالً شودباعث مي

 ضوعِ فرآيندهدف يا مو چرا كه ؛بشناسيم و مطالعه كنيم
احي، كامالً تحتي فرهنگي قرار گرفته اين زمينه تأثيرِ طر

فاصله  شده لحاظو از معنايي كه پيش از طراحي براي آن 
  . گيردمي

طراحي را  فرآيند كه ادعاي بوكيارلّي درباره براي اين
او،  بهتر بفهميم، الزم است به اين موضوع توجه كنيم كه

 اين) ۱: (شودو چيز تفاوت قائل ميان دطورِ ضمني، ميبه
احي، خود چگونه است؛ و  كه فرآيندكه هريك اين) ۲(طر

-را چگونه درك مي آنكننده در طراحي، از افراد شركت
براي نشان دادن اهميت اين تمايز، بوكيارلّي تأكيد . كنند
كاريِ طيف وسيعي از كه طراحيِ مهندسي با هم كندمي

 های ها و گرايشها، مسئوليتشود كه تواناييام ميافراد انج
هر يك از اين افراد تنها  ،حقيقتدر . دارند متفاوتيفنّيِ 

مسئولِ يك بخشِ جزئي يا يك زيرسيستم از طراحي است 
به همين . كندفعاليت مي شي فنّيِ خاصّ خودو در زمينه

ي كامالً متفاوتي براي حل كردن دليل، هر فرد مسئله
ها و ابزارهاي از روش ،رو دارد و براي حلّ اين مسئله پيشِ

ي فنّيِ كند؛ چرا كه در هر زمينهمتفاوتي استفاده مي
سازي و تفكّر، زبان، ابزارهاي طراحي،  ي مدلخاص، شيوه

  .است با زمينه ديگر متفاوت...  منابعِ مورد نياز و
گيرد كه هر يك از بوكيارلّي از اين مسئله نتيجه مي

كنندگان در طراحي، بسته به پارادايمِ حاكم بر كتشر
طراحي را به  ي خود، موضوعِتخصّص و مسئوليت ويژه
ي او براي اين درك ويژه. كندشكل متفاوتي درك مي

با توجه به . بردكار ميرا به ۱۱"ابژهجهان "ذهني، اصطالح 
 معناييِ به معناي جايگاه" ابژهجهان "آنچه كه گفتيم، 

تواند براي نميبنابراين و  است فرددر جهان ذهنيِ  ۱۲ابژه
اين امر نشان ، بوكيارلّي زعمِبه. افراد مختلف يكسان باشد

 ترين بخشِ فرآيند طراحي، يعني موضوعِدهد كه عينيمي
و براي  طراحي، خود يك مفهوم ابري و بسيار فازي است

 زمينه آن بايد نسبت به پهنا و ژرفاي كاملِ فهميدن
 اين مسئله در شكلِ . حساس باشيماجتماعي و تاريخي 

  . نشان داده شده است )۲(
رفته بوكيارلّي معتقد است كه فرآيند طراحي، با همروي

  يچيده ــالً اجتماعي و پـوجود اينكه خودمختار نيست، كام

  طرّاحی قطعات اصلی

  یبه اجزاي بسیار تخصص هاي جزئیتقسیم بخش

  ترهاي جزئیتقسیم قطعات اصلی به بخش

  تعریف پروژه

  طرّاحی کلّی

.
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  موضوع طرّاحی    
  )ابژه(

 

  ي طرّاحینتیجه
 

دات اجراییتعه  
  قوانین علمی
  نیازهاي بازار

. . .  

  يمسئله
  طرّاحی

 

مختلف ي افراد "جهانِ ابژه"
  متفاوت است

موضوع طرّاحی در تقاطعِ 
کنندگان ي شرکت"جهانِ ابژه"

  شودمعنا می

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مدلِ بوکیارلّی: 2شکل 
  

جزء ذاتيِ فرآيند طراحي او تأكيد دارد كه ابهام . است
وجه چيزي مثلِ يك اصلِ علمي بر  هيچ يعني به ؛است

نبايد انتظار داشته  گويد مااو مي. اين فرآيند حاكم نيست
اين فرآيند به قانون حاكم در پسِ  باشيم كه با مطالعه

بهينه  يا اميدوار باشيم كه يك روشِ ،ي آن پي ببريمپرده
واقع هيچ راهي براي درك فرآيند  در. براي آن پيدا كنيم

كنندگان در طراحي آن را طراحي، در معنايي كه شركت
اين بدان معنا نيست كه بگوييم . فهمند، وجود نداردمي

احي غيرعقالني است، يا نمي فرآيندتوانيم توصيفي طر
براي چگونگيِ رخداد آن در نظر بگيريم و از آن براي 

موضوع اين است كه اين . ه ببريمدستيابي به پيشرفت بهر
ي درك تمامِ تواند دربرگيرندهگاه نميهيچ ،توصيف
زيرا درك اين افراد ممكن  ؛كنندگان از طراحي باشدشركت

با اينكه هر  ،بنابراين. است در تناقض با يكديگر باشد
طراحي  كامالً عقالني در فرآيند صورت كننده بهشركت

ت كلّ اين فرآيند، از يك نگاه  كند، عقالنيشركت مي
  . بيني نيستبيروني و فارغ از اجزا، قابلِ درك و پيش

، شودديده مي  )۲( طور كه در شكلِهمانبنابراين، 
هاي ذهنيِ متفاوت ي تقاطعِ جهاننقطهفرآيند طراحي 

طراحي را مانند يك كارخانه در نظر  اگر فرآيند. است
 تعهدات اجراييِمواردي مانند  يميم بگويتوانمي  بگيريم،

نيازهاي  و علمي ، قوانينِمهندسي  لحاظ شده در قرارداد
اما آنچه تأثيرگذارتر  ؛ي اين كارخانه هستندهاورودي بازار

زيرا  ،فرهنگ حاكم بر اين كارخانه استاست، هنجارها و 
معناي خود را موضوعِ طراحي در اين فرهنگ است كه 

   .كندپيدا مي
جا  كلّي اگر نظر بوكيارلّي را بپذيريم، به اين طورِبه
طراحي يك فرآيند كامالً اجتماعي و حاصلِ رسيم كه  مي

 ،اين فرآينددر و  شمار استمذاكرات و اجماعِ نظرهاي بي
 ؛كندرا تعيين نهايي  شكلِ محصولِ تواندنمي كسيچه

، ساختارها و هاشكل و كاركرد ماشين يكس هيچ يعني
ي ثمرهو  هستند معاصر كه بخشي از زندگيِرا يي هاظامن

يعنيتكنولوژيكي  يك فعاليت احي  فرآيندشمار بهطر
  .كندنميص مشخّ، آيند مي

  

  مدل پیت
ژوزف ، اشاره كرديم ي مقالهطور كه در مقدمههمان

 نآ و داندانساني مي هدفمند يك فعاليترا تكنولوژي  پيت
او در  .كندميتعريف " در مقامِ كار انسانيت"صورت بهرا 

كه اين تعريف جامع است، يعني  نموده كتابِ خود اشاره
گيرد؛ اما مانع نيست، ي انواعِ تكنولوژي را دربرميهمه

را، كه ممكن است دي يعني هر فعاليت انساني و هدفمن
  . شودكار نرود، شامل ميبههم براي آن اصطالحِ تكنولوژي 
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در تعريف پيت اين است كه در اين  يك ويژگيِ مهم
كارگيريِ ابزار هابزار، بلكه ب خودتعريف، تكنولوژي نه 

دليل، نقشِ عنصرِ انساني، كه  همين به. دانسته شده است
كارگيريِ ابزار تصميم بگيرد، در آن هبايد براي خلق يا ب

ويژه پيت در مدلسازيِ تكنولوژي به. است كامالً مشخّص
ساده كردن   كه هدف از مدلسازيِ يك فرآيند، تأكيد دارد

را بيشتر  آن فرآينداجزاي  خواهدبلكه مي ؛ها نيستارپديد
 ،ترتيباينبه. ها را بهتر مشخص نمايدآن ه و نقشِشكافت

گيري در اي براي تصميمويژه اين مدلسازي نقشِدر او 
  . نظر گرفته است

تكنولوژي و  مدلي كه پيت ارائه كرده است، درواقع براي
با توجارائه شده است" انسانيت در مقامِ كار" ه به تعريف .

بسيار جامع  ،تعريف مانند ،جا كه اين مدل هم اما از آن
عنوان بخشي از فعاليت است، و فرآيند طراحي، به

-رود، ميشمار ميمهندسي، يك فعاليت تكنولوژيكي به
يند طراحي نيز در عنوان مدلي براي فرآرا به مدلتوانيم 

سومين مدلي كه براي فرآيند  ،بنابراين. نظر بگيريم
در اين بخش  كهكنيم، مدلِ پيت است طراحي مطالعه مي

  . پردازيمبه آن مي
ها حضور دارند و فعاليتي جا كه انسانهر   از نظرِ پيت،

در مدلِ او . حضور دارد نيزگيري تصميم  دهند،انجام مي
گيرد مي نظر درتبديل يك صورت بهرا  گيريتصميمخود، 

خروجيِ اين تبديل، . دارديك خروجي  وچند ورودي كه 
گيري از آن استفاده تصميم درتصميم است و معرفتي كه 

وقتي با موقعيتي . دهدآن را تشكيل مي ، وروديِشودمي
، با استفاده از گيري داردنياز به تصميمشويم كه رو ميروبه

كنيم بهترين تصميمِ سعي مي ،عاتي كه داريمدانش و اطّال
ايم، ممكن مثالً وقتي به مشكلي برخورده. ممكن را بگيريم

به خلق يا استفاده از آن از   است تصميم بگيريم براي رفعِ
براي  به اينجا برسيم كه كه اين ياو ، متوسل شويميك ابزار 

پيت اين دو . گيريِ ديگري الزم استرفعِ مشكل تصميم
 ،در حالت اول. كندرا از يكديگر جدا مي نوع تصميم

و در  ،كارگيريِ يك ابزار استهب گيريي تصميمنتيجه
  . گيريِ ديگريك تصميم ،حالت دوم

هاي منظورِ پيت از ابزار، تنها افزارها و ماشينگفتيم كه 
ها و نهادهاي نظام ،؛ بلكه در ديدگاه اونيستندفيزيكي 

ابزار هم مانند  ،درواقع. شوندر شمرده مياجتماعي نيز ابزا
-تبديلي است كه ما را از چند ورودي به يك خروجي مي

نفت خام را به   عنوان مثال، يك پااليشگاه نفت،ه ب. رساند

يا مثالً يك نظامِ حقوقي،  ؛كندشده تبديل مينفت تصفيه
. كندبرابري و عدالت تبديل مياختالف ميان افراد را به 

تبديل در نظر  نوعيتوانيم ابزار را هم مي ،ترتيباينهب
  . بگيريم

گيري و ابزار را به يعني تصميمتبديل  نوع پيت اين دو
تبديلِ"ترتيب ها را بهكند و آنيكديگر بررسي مي موازات 

با توجه به . نامدمي ۱۴"درجه دوم تبديلِ"و  ۱۳"درجه اول
 نتيجهتيم، چيزي كه در مورد انواعِ تصميم گف

 كار هِ ديگر يا بگيريتواند يك تصميمگيري مي تصميم
درجه  تبديلِ"خروجيِ به بيان ديگر، . يك ابزار باشد  گيريِ
درجه  تبديلِ"يا يك " درجه اول تبديلِ"تواند يك مي" اول
ي نكته. شودديده مي )۳( اين مطلب در شكلِ. باشد" دوم
تبديل درجه "ي كه در اينجا وجود دارد اين است كه مهم
يعني . است" تبديل درجه اول"ي يك هميشه نتيجه" دوم

-هب  شدن و چه در هنگامِتمام ابزارها، چه در هنگامِ خلق
  . گيري هستنديك تصميم كارگيري، نتيجه

گويد پس از قرار دادن اين دو تبديل در مدل، پيت مي
امل نيست و به يك بخش اساسيِ هنوز ك سازي كه مدل

نام  ۱۵ارزيابي اين عنصر حياتي، بازخورد. ديگر نياز دارد
دارد و شاملِ بازنگريِ نتايج بدست آمده از اين دو تبديل 

شده و در واقع، زماني كه تأثيرِ تصميمات گرفته. است
شود، يك تجربه حاصل شده روشن ميكاربردهابزارهاي به

. شودكار گرفته ه براي تكميلِ معرفت ببايد شده است، كه 
با هر بار تجربه، معرفت و دانشي كه داريم  ،ترتيببدين
  .بهتري بگيريم  توانيم تصميماتشود و ميتر ميكامل

گيريِ خاصي از تصميم توانيم نوعِارزيابي را مي بازخورد
  اصلِ عرفيِ"عقالني بدانيم كه پيت آن را استفاده از 

منظور از عقالنيت اين نيست كه . ناميده است ۱۶"عقالنيت
ي خاصّي را بكار ببريم كه موفّقيت نهايي را تضمين شيوه
توان موفّقيت به عواملِ زيادي بستگي دارد و نمي. كندمي

هايمان استفاده كنيم، اما اگر از تجربه. آن را تضمين كرد
حدود توانيم حداقل از تكرار اشتباهات پرهيز كنيم و تا مي

پيت عقالنيت را در اين . زيادي جلوي شكست را بگيريم
را درس " عرفيِ عقالنيت اصلِ"و  ،بردكار ميهمعنا ب

با اضافه كردن اين بازخورد،  .داندآموختن از تجربه مي
ترتيب اين مدل سه بخش بدين. شودمدلِ پيت كامل مي

جه تبديلِ در"؛ "تبديلِ درجه اول: "اند ازدارد كه عبارت
بخش و جايگاهشان در  اين سه. ؛ و  بازخورد ارزيابي"دوم

  . اندنشان داده شده) ۳(مدلِ پيت، در شكل 
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  .مدل پیت : 3شکل 

  
ي اصلي در مورد مدلِ پيت اين است كه در آن بر نكته

آمدها، و تركيبِ مستمر پي  گيري، ارزيابيِروي تصميم
اگر فرآيند طراحي را به . شودمعرفت با تجربه تأكيد مي

كننده در اين صورت مالحظه كنيم، هم نقشِ افراد شركت
شود و گيرند، ديده ميطراحي، به علّت تصميماتي كه مي

 هم امكان پيشرفت و دستيابي به اهداف از پيش تعيين
 قابلِ غيرِ ع مدلِ پيت، در مورددرواق. ماندشده باقي مي

. با بوكيارلّي موافق نيست ،طراحي بيني بودن محصولِپيش
كس شكلِ گفت هيچطور كه ديديم، بوكيارلّي ميهمان

اما پيت اعتقاد دارد كه  ؛كندنهاييِ محصول را تعيين نمي
هاي خاصّي درمورد محصول وجود دارند كه حداقل ويژگي

مثالً در قراردادهايي كه . شودتعيين مي شكلِ آنها از پيش
شود كه كنند، مواردي ذكر ميها با يكديگر امضا ميدولت
  . برآورده شودحتماً بايد 
  
   تلسکوپ فضایی هابل مورد

  هابل، مثالي از عدمِ موفّقيت يك پروژه فضاييِ تلسكوپِ
سه مدلِ  براي ارزيابيِ ،دليل همين به. مهندسي است

احي، مورط فرآيندراز طرف . رودشمار ميمناسبي به د
موفّقيت در آن دهد كه موردي را نشان مي، اين مثال ديگر

يك پروژه يك مأموريت ي تكنولوژيك علمي به موفّقيت
زيرا براي انجام اكتشافات نجومي نياز به  ؛بستگي دارد

اين مثال  بنابراين. تلسكوپي است كه بايد به فضا برده شود
  هاي تكنولوژيك در علم وجود زيرساخت ي خوبي ازنهنمو

  . نيز هست
  

  پیشینه تلسکوپ 
تلسكوپِ فضاييِ هابل، اولين تلسكوپي است كه براي 

ي اجرامِ آسماني در خارج از جو زمين قرار گرفته مشاهده
ي ايده. رودشمار مياست و تحولِ مهمي در تاريخ نجوم به

 از آنجا كه .مطرح شد ۱۹۴۶سال ي اين تلسكوپ در اوليه
 گازها و گردوغبارِوجود زمين موجود در جو، باعث افت 

استفاده از تلسكوپي  ،شدميآسماني  اجرامِ تصاويرِ يتكيف
در آن زمان، امكان قرار . شددر خارج از اتمسفر پيشنهاد 

 ا . بزرگ در مدارِ زمين وجود نداشت يك تلسكوپدادنام
تلسكوپ فضايي با همكاريِ يك  ،۱۹۹۰ال در سو بعدها 

. ساخته و به فضا پرتاب شد ۱۸اروپا  و آژانس فضاييِ ۱۷ناسا
آمريكايي، هابل نام  شناسِ بزرگياد ستارهبه اين تلسكوپ

  .گرفت
هابل حائز اهميت  فضاييِ تلسكوپِ اي كه در موردنكته

اي در آن نقشِ زيادي است، اين است كه مسائلِ حاشيه
اين پروژه   ي افراد عالقمند به سرنوشتگستره. ندشتدا

هايي از قبيل سياستمداران، بسيار وسيع بود و گروه
. گرفتو مأموران دولتي را دربرمي مهندساندانشمندان، 

هاي سياسي، علمي، فنّي از طرفي محدوديت ،دليلهمينبه
 و از طرف شدسياري بود كه بايد برآورده ميو اقتصاديِ ب

در هاي رقيب نيز منافعِ گروهمسائلي مانند پاي ديگر، 
   .ميان بود

 
 تصمیم

 

 
  خروجیِ ابزار  

 

  
  

  برخورد 
  با مشکل
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تا  ي اوليهايدهاز زمان مطرح شدن اين تلسكوپ درواقع، 
آن به فضا،   تابِريزي، ساخت و پرانجام شدن مراحل برنامه

ساختنِ يك جسمِ . رو بودزيادي روبه  و مشكالت ماجراهابا 
 ،يك تلسكوپِ ساده نسبت به ساختنِ ،دوار ناظرِ

اقتصادي و مشكالت . هاي بسيار بيشتري داشتپيچيدگي
باعث شد  نيز وجود آمدآن به بنديِدر زمانكه  يتأخيرات

از . طراحي انجام نشود مطابقِكامالً كه مراحلِ ساخت آن 
و  ،۱۹۸۶در سال  ۱۹چلنجر فضاييِ ي شاتلِطرفي، فاجعه

چهار سال به را هابل  بِهفت نفر در آن، پرتا شدن كشته
هاي نگهداريِ بسيار اين مسئله، خود هزينه. انداختتأخير 

سنگيني را به پروژه تحميل كرد و باعث شد بسياري از 
در نظر  تلسكوپكاراييِ  هايي كه براي سنجشِآزمون

  . (Chaisson, 1994) گرفته شده بود، انجام نشود
شد، متوجه  به فضا پرتاب هابل پس از اينكهسرانجام، 
ي اصليِ تلسكوپ يك انحناي مارپيچ در آينهشدند كه 
، امكان اين آينهدليلِ معيوب بودن بهدر واقع . وجود دارد

و مجبور شدند  نداشتوجود  تلسكوپبرداريِ كامل از بهره
  . براي تعميرِ آن اقدام كنند

  
  آینه تلسکوپ داستانِ

و تعميرِ  ريزي، پرتاببرنامه جا به مراحلِ در اين
ساخت آن مشكالت تلسكوپ كاري نداريم و تنها بر روي 

ي ص شدن اينكه آينهپس از مشخّ. شويممتمركز مي
اي را هاي گستردهتلسكوپ معيوب است، ناسا بازرسي

را مقصّر  ي آينهشركت سازندهسرانجام و انجام داد 
 ,U. S. Congress) ارائه كردناسا در گزارشي كه . شناخت

آمده آينه  نقصِ عنوان داليلِ اصليِ، مواردي به(1994
   .پردازيمكه به ذكر آنها مي ،است

  بازتابي دستگاهواشرهاي تأييد نشده در  -۱
كه آن را به اختصار  ۲۰بازتابي كننده خنثاياصالح

ناميم،بازتابي مي دستگاه گيري است اندازه يك دستگاه
 از وسيلهخود اين . رودكار ميبه آينه كه براي آزمايشِ

 هاييتكنسين. تشكيل شده استدو آينه و يك عدسي 
را  وسيلهاين   ي آينه و عدسيِخواستند فاصلهكه مي

توانند عدسي را در تنظيم كنند، متوجه شدند كه نمي
در اين مرحله، بر . شده در طرح قرار دهندجاي مشخّص

اما  ؛شدبايست با طراح مشورت ميطبقِ قرارداد، مي
كه براي رفعِ  ،گرفت تصميمخودسرانه  ،سازنده شركت
. بگذاردهاي عدسي واشرهاي معمولي پيچ زيرِ ،مشكل

ميليونيمِ اينچ اش در حد يكاي كه دقّتبراي وسيله
اما  ؛خواني دارداست، چنين كاري نياز به گزارشِ ناهم

 . چنين گزارشي ارائه نشد
  معكوس دستگاهي نتايجِ غير منتظره -۲

است  ديگري دستگاه ،۲۱معكوسي خنثاي كنندهاصالح
را  قبلي دستگاه تواند ميزان پايداري و تراز بودنكه مي

به دست  وسيلهاين با  آزمايشنتايجي كه از . نشان دهد
با نتايجِ مورد انتظار مطابقت نداشت و وجود خطا  ،آمد
به اين نتايج اما اين . دادرا نشان مي بازتابي دستگاهدر 

 معكوستعبير شد كه احتماالً خود دستگاه  صورت
ايرادي دارد و تصميم گرفتند كه بعداً آن را بررسي 

خطا  بازتابي كه دستگاه ترتيب با اين اين به. كنند
تلسكوپ استفاده   اصليِ داشت، از آن براي آزمايشِ آينه

 هم آينه و هم دستگاهچون برحسبِ اتّفاق، . كردند
جالب  !ي آزمايش خوب شدايراد داشتند، نتيجه بازتابي

را  معكوسبازتابي و  ست كه بعداً وقتي دستگاها جا اين
بازتابي خطا  مشخّص شد دستگاه و دوباره بررسي كردند

 . دارد، اين آزمايش را دوباره تكرار نكردند
دستگاههاي بازتابي و  نتايجِ خوانيِناهم -۳

  انكساري
ي كنندهنامِ اصالحي، دستگاه ديگري بهدر مراحلِ بعد
براي آزمايشِ آينه مورد استفاده قرار  ۲۲خنثاي انكساري

اين آزمايشات، با نتايجِ دستگاه بازتابي  نتايجِ. گرفت
ي بد آزمايش به اما اين بار هم نتيجه ؛خواني نداشتهم

عواملِ ديگري مانند خشن بودن   سطحِ آينه و دقّت
زيادي بر   گيري نسبت داده شد و تحليلِهوسايل انداز

  .روي آن صورت نپذيرفت
  شدهتوصيههاي آزمون  انجامِ عدمِ -۴

هيئتي از محقّقان دليلِ وجود اين همه خطاي فاحش، به
شركت ي نتيجه. سازنده موضوع را بررسي كردند ارشد

اي با هاي جداگانهكارِ اين هيئت اين بود كه بايد آزمون
. هاي ديگر بر روي آينه انجام بگيرداز دستگاه استفاده

ها در يك از اين آزموناما با وجود اهميت موضوع، هيچ
روشن است كه انجام نشدن اين . عمل انجام نشد

در بلكه   ،است دقّتي نبودهي غفلت و بيها نتيجهآزمون
مالحظات  دليلِبهاحتماالً آگاهانه و تصميمي پيِ 

  .است رفتهصورت گاقتصادي 
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  شدهكردن خطاي كشفپنهان -۵
انكساري براي  اتّفاق زماني افتاد كه دستگاه ترينمهم
ي آزمايش گيريِ مركز تقعر آينه بكار رفت و نتيجهاندازه

هاي  نشان داد كه در آينه يا احتماالً يكي از دستگاه
هاي  دستگاهديگر بار اين. گيري خطايي وجود دارداندازه
ص شد كه ري را كامالً بررسي كردند و مشخّگياندازه

حال، نتايج را به بااين. خطا از دستگاه بازتابي بوده است
ردند و عمالً نقصِ موجود در خارج از شركت منتقل نك

جا نيز كامالً مشخّص است  اين. نمودند مخفيرا آينه 
گرفته است اين نتايج را پنهان كند و  كه كسي تصميم

  . اي ديگر جلوه دهدهگون حقايق را به
  

  ناکامیِ پروژه در توضیحِ ي سه مدلمقایسه
طراحي و بررسيِ اينكه هريك  ي سه مدلِبراي مقايسه
دهند، ي هابل را چگونه توضيح ميپروژه از آنها شكست

-كردهي اصلي تقسيم مشكالت اين پروژه را به سه دسته
 رست نتايجِناد تعبيرِ) ۲(اصالح نكردن طراحي؛ ) ۱: (ايم

در ادامه، به طور . پنهان كردن نواقص) ۳(ها؛ و آزمون
  . پردازيمجداگانه، به هر يك از اين سه مورد مي

  

  اصالح نکردنِ طرّاحی  
پروژه شد، مشورت  يكي از مواردي كه باعث شكست -

كه گفتيم، در طراحيِ چنان. نكردن با طراح پروژه بود
ي دستگاه دسي و آينهي خاصي براي عپروژه، فاصله

تنظيمِ  ،بازتابي در نظر گرفته شده بود كه در هنگامِ ساخت
-سازنده خودش به شركت. مشكل شد اين فاصله دچارِ
كه در حالي؛ درمشكل اقدام كرداين  تنهايي براي رفعِ

بايد با  ،آيدقرارداد ذكر شده بود هر جا مشكلي پيش مي
سازنده  اري كه شركتحداقل ك. پروژه مشورت شود طراحِ
اين بود كه در گزارشي اين موضوع را  ،توانست بكندمي

حال ببينيم هر يك . اين كار را هم انجام نداد ؛ اماذكر كند
احي درباره از سه مدلِ فرآيندپديده چه ميي اين طر-

   :گويند
  .بد بوده استتلسكوپ  طراحيِ: وينسنتي مدلِ
-بد بوده است و اين بهكوپ تلس طراحيِ  :بوكيارلّي مدلِ
زمينه و فرهنگي است كه طراحي در آن  بد بودن دليلِ

  . انجام شده است
 بد نبوده است، بلكه تنها بهتلسكوپ  طراحيِ :پيت مدلِ

   ي بازخورد، به طورِفاده نشدن از حلقهــــاطر استـــخ

برداري قرار نگرفته استبهره كامل مورد .  
اين است كه  ،جا وجود دارد يننكته ظريفي كه در ا

ي بازخورد كدام حلقهوينسنتي و بوكيارلّي هيچ مدلِ
 ،طراحيشدن پس از انجامهر دوي آنها، بنابراين . ندارند

البتّه مدل وينسنتي به . دانندشده ميكار را تمام
فرآيند احي اشاره مي تكرارشونده بودنا اين طركند، ام
كامل شدن  برايطراحي و  آيندتكرار تنها در طولِ فر

 ،كه در مدل پيتدرحالي. ها آورده شده استطراحيِ بخش
ي بازخوردي وجود دارد كه امكان اصالحِ طراحي پس حلقه

 در مورد. سازدي آن را ممكن مي"آمدهاپي"ي از مشاهده
اتّفاقاً در هنگامِ ساخت مشكلي پيش نيز فضايي  تلسكوپِ

 جا اين. دهد طراحي بايد اصالح شوديآيد كه نشان ممي
ي طراحي تر به مسئلهپيت، كه وسيع ست كه مدلِا

 ما بگويد اشكالِ كار در عدمِ نگريسته است، قادر است به
كه حاليدر ؛ارزيابي بوده است ي بازخوردكارگيريِ حلقههب

دهد و مدل مدل وينسنتي تنها از بد بودن طراحي خبر مي
 فرهنگ داكثر بد بودن طراحي را به بد بودنبوكيارلّي ح

  . دهدكاريِ شركت ربط مي
  

  هاآزمون نتایجِ نادرست تعبیرِ
خطاهاي بسياري در  بروزِ ديگري كه باعث مشكلِ
مثالً  ؛اتّفاق افتادآينه شد، اشتباهاتي بود كه سهواً  آزمايشِ

 ؛شدآزمايشات، به عواملِ ديگر نسبت داده  نتايجِ بداينكه 
 وجود پس از مشخّص شدن ي اصلي،آينه يا اينكه آزمايشِ
اين . ، تكرار نشدگيرياندازه خطا در دستگاه در مورد

  :كنيمرا بررسي مي هاهر يك از مدل توضيحِمشكل هم 
مهندسان شركت، مهندسان خوبي : وينسنتي مدلِ
  .اندنبوده
ث شركت باع درونيِفرهنگ و فضاي : بوكيارلّي مدلِ

ها برداشت اشتباهي آزمون كه افراد، از نتايجِ شده است
  . داشته باشند

كامل نبودن معرفت و فرضيات غلط باعث  :پيت مدلِ
-تصميمها به اشتباه آزمون نتايجِ درمورداند كه شده

  . شود گيري
كامالً انتزاعي  وينسنتي، يك مدلِ كه گفتيم، مدلِچنان

. در نظر گرفته نشده است است و در آن نقشي براي افراد
وينسنتي توضيح  اگر بخواهيم اين پديده را با مدلِبنابراين 
اي كه تكرارشونده بگوييم كه عمليات توانيمتنها ميدهيم، 

با توجه . كند، انجام نشده استوينسنتي بر آن تأكيد مي
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حداكثر مهندسان در طراحي،  فرض بودن نقشِبه پيش
 ؛اندندسان شركت خوب عمل نكردهتوانيم بگوييم مهمي

  واقعاًانجام نشدن تكرار  كه علّتتوانيم بگوييم اما نمي
. حرف زيادي براي گفتن ندارد بوكيارلّي هم مدلِ. چيست

ابهام جزء ذاتيِ  داشتبه خاطر داريم كه بوكيارلّي عقيده 
اشتباه و هرگونه  بنابراين مدلِ او. هر پديدار اجتماعي است

امري  ،ابريِ طراحيهاي ابژهدر جهان  ،يري راسوءتعب
پيت با تأكيد  مدلِ برخالف اين دو مدل،. داندميطبيعي 
اشتباه  بروزِ اصليِ علّت ،گيريمعرفت در تصميم بر نقشِ

باز  ،بنابراين. سازدمعرفت را روشن مي يعني كامل نبودن
وبي خهاين پديده را ب تواندميپيت است كه  تنها مدلِهم 

  . توضيح دهد
  

   نواقص  پنهان کردنِ
ماندن نقص در اصليِ باقي واقع علّت آخرين مشكل و در

بعد از تحقيقاتي كه انجام . كردن نواقص بود پنهانآينه، 
كيفيت در  شد، معلوم گرديد كه كاركنان بخشِ تضمينِ

سازنده، با اين شركت ي مربوط به روزانه كه در جلسات
داشتند، از نتايج بد آزمايشات آگاه  تلسكوپ حضور

وقت  دهد كه اين مسائل هيچاين امر نشان مي. اند نبوده
اين مطلب را نيز از . اندشركت مطرح نشده ه هایدر جلس

  :كنيمنگاه هر يك از سه مدل بررسي مي
  .اندمديران شركت، مديران خوبي نبوده: مدل وينسنتي
شركت باعث   يِدرونفرهنگ و فضاي : مدل بوكيارلّي

شده است، كه مديران تحت فشار قرار بگيرند و نتوانند 
  .نواقصِ آينه را در جلسات مطرح كنند

به خاطرِ مالحظات اقتصادي  ،شركت مديران: مدل پيت
را  آينه نواقصِ ،اندگرفتهتصميم  ، آگاهانهو سياسي

  . پنهان كنند
 علّت در موردانتزاعيِ وينسنتي، چيزي  بار هم، مدلِاين

مدل از طرف ديگر، . گويدنميبه ما بروزِ اين مشكل 
خود  فرهنگيِ ي مشكالت را در زمينههمه ريشه بوكيارلّي
است كه به احتمالِ در حالي اين . كندجستجو مي شركت

بنديِ عواملِ بيروني مانند فشارهاي سياسي و زمانزياد، 
 اينجا همدر مدل پيت، . اندمشكل را ايجاد كرده پروژه
. داندي انساني ميگيريِ آگاهانهمشكل را تصميم ريشه
تواند به خاطرِ عواملِ گيري مياين تصميماست كه  بديهي

اگر اين هرحال، به. دروني يا بيروني اتّفاق افتاده باشد
گرفت، اشتباه و سودجويانه صورت نمي گيريِتصميم

  . شدمعيوب به فضا فرستاده نمي تلسكوپِ
  

   گیريیجهنت
و  فرآيند طراحيِ مهندسي پرداختيمبه   در اين مقاله،

 سپس مورد. مختلف را براي آن بررسي كرديم سه مدلِ
 و سعي كرديم عواملِ تلسكوپِ فضاييِ هابل را شرح داديم

  . توضيح دهيم ،كمك سه مدلمؤثّر در ناكاميِ آن را، به
- و بر پيش داردساختاري  ديدكه  وينسنتي با اين مدلِ

رونده بودن احي تأك فرآينديد ميطركند، با خارج كردن  
روي اين پيشگرفتن درمورد  تصميمسازوكاري براي افراد 
ا فرض است، امدرست است كه وجود افراد پيش. ندارد

توانيم بر نمي ،كه آنها را در مدل بياوريم بدون اين
  .تصميمات آنها تمركز نماييم

هاي اجتماعي ما را به با يادآور شدن زمينهبوكيارلّي 
اما با تمركز بر فرهنگ كند، مسير درست هدايت مي

را در  كارخانه يا شركت، نقش عواملِ بيروني داخليِ خود
دادن به محوريت با  ، مدلِ او،از طرف ديگر. گيردنظر نمي

  .دهدرنگ جلوه ميكمها، نقش انسان را ابژه
كند و و تصميمات آنها تمركز مي بر افرادپيت  مدلِ
بررسيِ امكان گيري را فراهم تصميم جزئيات در مورد
ي بازخورد، حلقه با اضافه كردناين مدل عالوه، به. كند مي

. گيرددر نظر ميگيري را امكان پيشرفت و بهبود تصميم
افراد و تصميمات  هابل فضاييِ تلسكوپِ در موردديديم كه 

پيت  دليل، مدل همين به. مي داشتندآنها نقش مه
  .است پروژهاين   ترين مدل براي توضيحِمناسب
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