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تفکر سيستمی 

  آن هاي پديده و هستي جهان به نگاه نوعي :سيستمي تفكر
  سيستم براي را مؤثري شناسي روش تفكر، شيوه اين .است
  پيچيدگي و آشفتگي از آكنده محيط در فرهنگي اجتماعي هاي
  يك جزئيات و اجزاء به صرفاً سيستمي، تفكر در .دهد مي ارائه

  بر نيز و اجزاء بين تعامل چگونگي بلكه شود نمي نگاه سيستم
  تفكري سيستمي تفكر .شود مي بررسي محيط، و آنها كنش هم
  فهم امكان نگري، جزء بر صرف تكيه كه حالي در است نگر كل

  .برد مي بين از را سيستم و پديده بر حاكم الگوهاي



:ر سيستمي مفاهيم پايه در تفك

  سه كه است عنصر چند يا دو از اي مجموعه ،سيستم�
:باشد داشته را زير شرط

  سيستم، كل ويژگيهاي يا و رفتار بر سيستم عنصر هر-
.است موثر

  كل بر تاثير نوع و رفتاري نظر از سيستم عنصر بين -
.دارد وجود متقابل وابستگي سيستم،

  زير هيچ كه اند مرتبط هم به چنان سيستم يك اجزاي -
.داد تشكيل توان نمي آنها از مستقلي گروه



( Feedback)تعريف بازخور

 علت روابط از اي زنجيره از سيگنال، يك آن طي كه است فرايندي بازخور،    
بگذارد تاثير خودش بر مجددا اينكه تا كرده عبور معلولي و

:دارد وجود بازخور نوع دو مجدد، تاثير نوع به توجه با
  :مثبت بازخور•

 مي متغير آن بيشتر )كاهش( افزايش موجب نهايتا متغير، يك )كاهش( افزايش
.شود

:منفي بازخور •

 مي متغير آن )افزايش( كاهش موجب نهايتا متغير، يك در )كاهش( افزايش
.گردد



  سيستم محيط

(system environment )

 مي قرار سيستم از خارج در كه دهد مي تشكيل عواملي را سيستم محيط
 نمي انجام سادگي به معموال محيطي عوامل و محيط شناسايي .گيرند
 عبارت به .نيست آن ظاهري مرزهاي محيط، با سيستم مرز زيرا .گيرد
 خود با رابطه در كه شود مي شامل را اشيايي و عوامل محيط، ديگر،

.تغييرند قابل غير و موثر سيستم

 براي خانه، يك مثال، عنوان به .دارد منظور و ناظر به بستگي محيط تعريف
 مكانيك، مهندس براي ولي .است سيستم يك اجزا، تمام با معمار يك

.است آن محيط خانه و سيستم يك حرارتي، سيستم

 باز هاي سيستم•

  بسته هاي سيستم•



  

   



تفكر تركيبي

طبق تفكر سيستمي، ويژگيهاي مهم يك سيستم از تعامل بين اجزاي 
بنابراين با تجزيه سيستم، . آن بوجود مي آيد نه از فعاليت جداگانه آنها

سيستم يك كل است كه با تحليل . ويژگيهاي مهم آن از دست مي رود
.قابل درك نيست

با توجه به نكته فوق، روشي غير از تحليل براي درك ويژگيهاي سيستم 
تركيب، نقص فوق را جبران نموده و براي تفكر سيستمي . ضروري است

.در واقع تحليل و تركيب، مكمل هم هستند. يك موضوع كليدي است



:تفكر تركيبي شامل سه مرحله مي باشد

 كه كلي سيستم ابتدا كنيد، بررسي را موضوعي خواهيد مي وقتي )1
 يك ديگر، عبارت به .نماييد مشخص را است فوق موضوع دربرگيرنده

 عنوان به .است آن از بخشي فوق، موضوع كه كنيد شناسايي را كليت
 ممكن آن، برگيرنده در سيستم دانشگاه، يك مورد در تفكر هنگام مثال،
.شود گرفته نظر در آموزشي نظام است

.نماييد بررسي را كلي سيستم ويژگيهاي و رفتار )2

 يا نقشها به توجه با را مطالعه مورد موضوع ويژگيهاي يا رفتار )3
.دهيد توضيح كلي سيستم در آن كاركردهاي



  تحليل از قبل تركيب كه شود مي توصيه سيستمي، تفكر در   
  گسترش را محقق توجه مورد حوزه تركيبي تفكر .گيرد انجام

  الزم تحليل هم و تركيب هم واقعيتها، با مواجهه براي .دهد مي
  بر تركيب و .شود مي متمركز موضوع ساختار روي تحليل .است

  نگرد مي ها پديده درون به تحليل .شود مي متمركز كاركرد
.كند مي نگاه آنها به بيرون از تركيب ولي



:مطالب مرتبط

تركيبيتحليلي در مقابل مديريت مديريت 

سيستماز مديريت تا رهبري يك 



:وظايف اصلی مديران

كه كاركنان بتوانند در آن به بهترين نحو ممكن   ايجاد محيطي-1
از دانش خود استفاده كنند

دومين مسئوليت اصلي مديران توسعه كساني است كه مديران  -2
. مسئوليتشان را برعهده دارند

مديريت-3
تعامالت بين كساني كه وي مسئول آنهاست و تحت  ) الف(  

مسئوليت آنها قرار دارد
تعامالت بخشهاي تحت مديريت با بخشهاي ديگر سازمان) ب(  
تعامالت سازمانهايي كه وي در آنها مسئوليت دارد با ساير  ) ج(

سازمانهاي موجود در محيط آنهاست



:قوانين تفکر سيستمی
نبايد شرايط محيطي را سرزنش كردھرگز 

دريافتن الگوي تغييرات به جاي تمركز بر روي وقايع
تفكر براساس رابطه علت و معلولي به جاي رابطه همبستگي

تعيين صحيح مرز سيستم
تفكر ديناميك به جاي تفكر استاتيك

:مقاومت سيستم هاي اجتماعي در برابر سياست ها
تفكر تركيبي 

اهميت چگونگي تعامل بين اجزاء
ساختار سيستم بوجود آورنده رفتار آن است

تاخير سيستم ها در پاسخ



موانع تفکر سيستمی
با اين كه فوائد تفكر سيستمي بر كسي . تفكر سيستمي متعددندموانع 

پوشيده نيست، اما در عمل، به كار بستن تفكر سيستمي با موانعي روبه 
ريشه اين موانع و عوامل را بايد در نگرش و رفتار انسان ها  . روست

.جست و جو كرد

جزء نگري
تمركز بر وقايع

فرافكني
دام تفكر دوگانه



....موانع تفكر سيستمي            ادامه

تفكر قالبي

توجه به عالئم به جاي علل
تفكر تحليلي

توجه به كميت



:ذکر يک مثال 

به عنوان مثال اگر شما به عنوان يک مھندس صنايع تو يه کارخونه توليد ميل 
و از شما خواسته شده که  دھستيلنگ برای اتومبيل سواری مشغول به کار 

:هويد کگ، اين تئوری به شما می  ديھبددرصد افزايش  8 ارظرفيت توليد واحد 
و يا قسمتی از اين نه اکارخبايد  دباشياگر شما نگرش سيستماتيک داشته 

به عنوان يک  است رارو که در فرآيند افزايش ظرفيت توليد دخيل نه اکارخ
حا8 ھدف شما اين ھست که اين سيستم جاندار . دبگيريسيستم جاندار در نظر 

از الگوھای مشابه  دنياتوبا توجه به اساس تئوری سيستم ھا شما می . دکنرشد 
به بررسی فرآيند رشد يک  دنياتومث: شما می . دکنيرشد در ساير علوم استفاده 

.دکنيو عوامل موثر در اين رشد رو در کارخونه پياده سازی  دبپردازيگياه 



...مثال                                      بقيه

 اصل يک ، ويدر می جاندار رشد ھای سيستم سراغ وقتی شما
 يک ويدگ می اصل اين .دکني می پيدا رو جالب بسيار موضوع
 رشد مثبت عوامل از خودکار طور به رشد برای زنده موجود
 عوامل جلوی که  است یکافي گياه يک رشد برای ما .دکن می استفاده
 نداشته کننده تسريع عوامل به کاری و بگيريم ار نآ کننده محدود
 افزايش پروژه مورد در ار ايده اين دنياتو می شما حا8 .باشيم

 برای يعنی .دببندي کار به ھم نظر مورد نهاکارخ توليد ظرفيت
 به ، توليد کننده تسريع عوامل به توجه جای به ، توليد ميزان افزايش
  .دببري بين از ار انھا و دبپردازي توليد کننده کند عوامل



تفکر استراتژيک



ک ياستراتژ تفکر تعاريف مهم 

تفكر استراتژيك عبارتست از تلفيق فعاليت هايي كه در كنار « : 1تعريف 
هم براي بازار ارزش و براي سازمان مزيت رقابتي مي 

.KLMCo         »آفريند
تفكر استراتژيك عبارتست از معماري هنرمندانه استراتژي بر « :2تعريف 

مبناي خالقيت، كشف و فهم ناپيوستگي هاي كسب و 
G.Hamel            »كار

تفكر استراتژيك طرح ريزي اقدامات براساس يادگيري هاي جديد  :3تعريف 
R.Stacey         » است 

تفكر استراتژيك، يك فرآيند سنتز ذهني است كه از طريق « :4تعريف 
. ايجادمي كند   خالقيت و شهود، نماي يكپارچه از كسب و كار را در ذهن

«           H.Mintzberg



تفكر .تفكر استراتژيك زيربناي استراتژي هاي خالق و اثربخش مي باشد
.“مهارت معماري استراتژيك”استراتژيك يعني 

تفكر استراتژيك عبارت است از آمادگي كامل ذهني واجرائي همه آحاد 
:بر تغييرات محيطي ومعنائي سازمان براي انطباق با شرايط يا تقدم زماني 

آمادگي محيط سازماني براي تغيير

آمادگي و حمايت كامل مديريت ارشد از محيط قابل تغيير

ريسك پذيري در سازمان

توانائي مديران عملياتي و كاركنان براي ايجاد تغيير و تحمل شرايط تغيير



برنامه ريزی استراتژيک و تفکر استراتژيک
 

در برنامه ريزي استراتژيك، كار براساس داده ھاي محيطي و داخلي شكل مي گيرد، بدون اينكه  -1
در شرايط پيچيده كسب و كار  .كه اين داده ھا تا چه اندازه معتبر و قابل تكيه ھستندشود  سنجيده

استمحيط، كاري دشوار و در بسياري موارد ناممكن كامل  وامروز فھم صحيح 
برنامه ريزيھاي استراتژيك پيش بيني روند امور است، ولي تغييرات ناپيوسته مانند اساس -2 

تحو8ت تكنولوژيك، اجتماعي و يا سياسي قابل پيش بيني نيستند
فاقد  (تفكر ھمگر ا)مبناي برنامه ريزيھاي استراتژيك تحليل داده ھا است و اين شيوه تفكر-3

قدرت 8زم براي خ:قيت
 .به عنوان درونمايه اصلي استراتژي ھاي تحول بخش است (تفكر واگر ا

 

برنامه ريزي ھاي استراتژيك نوعي مدل سازي از دنياي واقعي است كه با پردازش اط:عات  -4
محيط پيچيده كسب و كار  .مھم داخلي و خارجي، استراتژي را فرموله مي كندعوامل  بهمربوط 

ساده خطي به درستي مدل سازي شود و اين امر صحت استراتژي الگوھاي  توسطامروز نمي تواند 
حاصل را مورد سؤال قرار مي دھد

 



برنامه ريزی استراتژيک و تفکر استراتژيک

و   (محيطي و داخلي)الگوي برنامه ريزي استراتژيك با انتخاب برخي از عوامل-5
رهاسازي ساير عوامل به ظاهر بي اهميت روش جزءنگري را دنبال مي كنند و بدين  

.لحاظ براي مدل سازي تغييرات غيرخطي كسب وكار امروز مناسب نيستند

برنامه ريزي استراتژيك جزو مكتب طرحريزي  است كه در محيط قابل شناخت و  -6
قابل پ يش بيني اثربخش است و تفكر  استراتژيك با مكتب يادگيري تعريف مي شود 

.كه براي محيط غير قابل درك و پيش بيني مناسب است 

تفكر در استراتژيك در محيط پرتحول و غير قابل پيش بيني امروز رويكرد مناسب  
.راهبردي سازمان شمرده مي شود

مهارتي كه الزمه  . تفكر استراتژيك يك مهارت حياتي مديريت در هزاره جديد است  -7
توانمندسازي سازمان براي بقا و رشد در محيط به شدت رقابتي امروز است



کيکارکردهای تفکر اسرتاتژ 
:ستراتژيك براي مديران اتفكر 

چشم انداز از سنتز عوامل موثر در كسب و   = چشم انداز مي آفريند       )1
كه در صورت اثر . كار و خلق راهكارهاي پاسخگويي به آن شكل مي گيرد

:بخش بودن منجر به موارد زير مي گردد 
)  زرقيبازودتر( ازاري بها شناخت واقعيت )الف        
)زودتر از رقيب(درك جهت ها و ناپيوستگي ها ) ب        

)موثرتر از رقيب(خلق راهكار ) ج        
. ارزش هاي كليد سازمان را شكل مي دهد      )2
. الگوي ذهني مي سازد      )3



: تفكر استراتژيك سبب مي شود تا 

.منابع سازمان بر فعاليت هاي ارزش آفرين متمركز شود      .1
. از پرداختن به همه امور اجتناب مي شود      .2



کياجزاء تفکر استراتژ 
System thinkingتفكر سيستمي        .1

تغيير ديدگاه از تجزيه سازمان به عوامل خرد و  : كافمن    •
كارمندان به مواجهه با سازمان به عنوان يك سيستم جامع كه هر  

.بخش آن با كل سيستم در تعامل است

.  ما بايد نگاه فرا شخصيتي و فرا رويدادي داشته باشيم: سنجه    •
ما بايد به ساختارهايي كه به رفتارهاي فردي شكل مي دهند و 

چنين  . شرايطي كه رويدادهاي مطلوب را رقم مي زنند توجه كنيم
ديدگاهي نيازمند فهم كامل ديناميك هاي ضمني داخلي و 

.خارجي سازمان است



Creativityخالقيت    .2
استراتژي عبارت است از ايده ها و توسعه راه حل هاي نوين براي ساخت مزيت 

.رقابتي، از اين رو استراتژيست ها بايد خالق باشند
Woodman :  خالقيت عبارت است از ساخت محصوالت، خدمات، ايده ها و

فرايندهاي كاربردي و ارزشمند توسط افرادي كه با يكديگر در يك سيستم  
.اجتماعي پيچيده كار مي كنند

نو بودن و مرتبط بودن به فعاليت هاي سازمان: عنصر مشترك همه تعاريف
توانايي توليد راه حل هاي فراوان براي حل يك مشكل و : مهارت تفكر خالقانه    •

.توسعه و شناسايي الگوها و روش هاي نا معمول
.توسعه استراتژي هاي منحصر به فرد و برنامه هاي عمل منحصر به فرد         •
•    De Bono :  بدون خالقيت نمي توانيم به طور كامل از اطالعات و تجربه ها

كه در دسترس ماست استفاده كنيم و در ساختارهاي قديمي، الگوهاي قديمي و  
.مفاهيم قديمي باقي مي مانيم



Having visionداشتن چشم انداز      .3

نشان مي دهد كه شركت هايي   Collins & Porrasتحقيقات 
با شم قوي نسبت به چشم انداز و هدف در بازار سهام بسيار موفق  

رهبران در اين شركت ها تاكيد زيادي بر ساخت  . تر بوده اند
سازمان هايي داشته اند كه درك عميقي از داليل وجودي شان و 

.ارزش هاي بنيادينشان دارند



System thinking

VisionCreativity
ST



کيالگوی اجزاء تفکر استراتژ 
نمايي از سيستم  1.

بر اهدافتمركز 2.

جويي هوشمندانه  فرصت 3.

در زمان  تفكر 4.

با فرضيه    پيشروي 5.



کيچالشها و موانع تفکر استراتژ 
system Visionعدم داشتن ديدگاه سيستمي 1)
 Partnership             عدم استفاده از مديريت مشاركتي2)

Management 
عدم دسترسي به اطالعات صحيح و بهنگام 3)
موانع رفتاري و دروني مديران  4)
   Key Managersكمبود و فقدان مديران كليدي   5)
 Organizational cultureعدم فرهنگ سازماني مشوق  6)

encourages



 Institutional( سازمان عدم اعتماد سازماني در همسو كردن اعضاء7)
trust (

توجه ،عدالت  ،صداقت در قول و عمل (  Integrationيكپارچگي  : الف
)به منافع جمع 

)وظيفه شناسي  ،مهارتهاي انجام كار(  competenceشايستگي  :ب
)حفظ آبروي كاركنان (  Loyaltyوفاداري : ج
اخذ تصميم –توانايي پيش بيني وقايع ( Compatibilityسازگاري  : د

)رفتار خودماني –درست در موقعيتهاي گوناگون 
كنجكاوي –به اشتراك گذاشتن اطالعات ( Unwindingگشودگي : و

)پذيرش عقايد و نظارت كاركنان –نسبت به ايده كاركنان 
تشويق –استقالل كاري ( Empowermentتوانمند سازي  : هـ

مهارتهاي –همدلي و صميميت –كاركنان به فراگيري دانش كاري 
... )كار تيمي –مشاركت كاركنان –حل مسئله 


