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 چكيده

ها( براساس زيربناهاي سازندة آن  يستمها )س پديده  دهي پويائي هدف اصلي مقاله، شناخت سازوكارهاي نحوة شكل

گيري و  شناختي مرتبط با آن است. لذا شناخت نحوه شكل يعني فهم و درك خوب از موضوع و مساله و زمان

تاثيرگذاري شيب رفتار متغيرهاي نرخ با حالت بر ثابت زماني حائز اهميت فراوان است. اما هدف ثانويه مقاله شناخت 

نظيم رفتارهاي حركات زماني، رشد و اضمحالل متغيرهايي)متغيرهاي ثانويه( است كه در تاثير ثابت زماني بر ت

كنند. شيوه تبيين و  شده ايفاي نقش مي چارچوب متغير حالت و نرخ )متغيرهاي اوليه( متناسب با اهداف تعريف

 بيني آن رفتارها، استقراي رياضي است. پيش

ها به سمت رشد و توسعه حركت كنند.  شود تا آن پديده ز موجب ميتر با هاي پيچيده ويژگي پايداري در پديده

آورند كه بيشتر از سطح فعلي  هاي پيچيده و بزرگ براي حصول اطمينان از بقاي خود حاشيه ايمني بوجود مي پديده

سطح هاي اصلي براي كاهش آنتروپي به ورود انرژي بيش از  هاي فرعي متعدد درون پديده عمليات آن است. پديده

هاي ساده كاربرد دارد در حالي كه در  ورزند، در نتيجه، ثبات تناسبي در مورد پديده نياز عملكردشان مبادرت مي

كند. بنابراين،  نمود پيدا مي  هاي پيچيده، اين ويژگي به صورت فرايند رشد و توسعه براي حفط پديده سطوح پديده

كنند.  نه هدف دستيابي به رشد و توسعه را با نظمي خا  دنبال ميها براي افزايش احتمال بقاي خود، فعاال پديده

ها نيز تبعيت  ها: مقياس حركت، سرعت و شتاب پديده هاي ساختاري و سازوكاري پديده از خصيصه اين نظم خا 

 شود. ها، ناميده مي الگوي رفتاري پديده كند لذا مي

هاي عمراني را مطابق روزهاي كار در هفته، ماه و سال،  وژهها و پر ها نظير برنامه مقاله الگوهاي رفتاري پديده

متناسب با زمان حائل، شيب و شتاب حركت)پيشرفت( آنها در چارچوب ساختار ثابت زماني پويايي رفتارها تبيين 

شده را  هاي طبيعي و طراحي ها رفتار طبيعي پديدهكند نه تن كند. شناخت اين الگوها، به متخصصان كمك مي مي

ها، نظم جديد را نيز رديابي كرده و اقدام به  خته بلكه بتوانند با ورود هر عاملي در مسير حركت آن پديدهشنا

توانند  گذاران با اين الگوها مي ريزان و سياست پذيري حركات آتي آنها نمايند. بنابراين، برنامه بيني و تعميم پيش

ها و در نهايت راهبردها را  ها و سياست الزم، اثربخشي برنامه هاي كرده و با مبادرت به تحليل حساسيت  سناريونويسي

 ارتقا بخشند. 
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