
کارگاه آموزشی

!  سیستمیتفکر 
و چیستیچرایی 

1396پاییز 



:معرفی مدرس

ربیعه مسعود 
تحقیق در عملیات-دکتری مدیریت صنعتی•
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی•



کاربردهای مطالب کارگاه

بابهتر در مواجهه تصمیم گیریو درک

فردی و خانوادگیمسائل •
درون سازمانیمسائل •
...شهری، صنعتی ومسائل •



تفکر سیستمی
!چرایی؟



داستان

یبرآمدگمتوجهخودفرشهایزیباترینازیکیزیردرفرشیتاجر:مشکل
شدناموزونی

ردکمحوراآنوپریدبرآمدگیرویسرعتبهآنبردنبینازبرایاو:حلراه
شدمحوشدهمشاهدهاولیهمنطقهدربرآمدگی:مدتکوتاهنتیجه

-------------------------------------------

دوبارهقبلیمحلنزدیکیدردیگریجایدربرامدگیبسرعت:جدیدمشکل•
شدتکراردفعاتبهماجرااینشدظاهر

آنزیرازعصبانیماریوکردبلندرافرشتاجرنهایتا:اساسیحلراه•
گریخت



خالصه
(مقاوت در برابر سیاست)پیامدهای ناخواسته راه حلها •
شود دیروز مشکل امروزمی راه حل •
نیستندپیچیدهامروزه حل های ساده  چاره ساز مسائل راه •
ریشه در تفکر رویداد گرا •



تفکر رویداد گرا؟

اهداف

ی  وضعیت فعل
مشکل تصمیم  نتایج 
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در برابر سیاست هامقاومت 

 در برابر راه حل شما عکس العمل نشان می دهدسیستم.

 ایجاد کندجانبیممکن است اثرات اقدامات ما.

 جام اقدامات و مداخله های انشکست یا تضعیف یا تأخیرگرایش سیستم به

.شده

 پنهانیوجود هدف یا اهداف

ز نیرقبا دهیم، ممکن استکاهشفروش را قیمتفروش، افزایشاگر برای : مثال

راه حل دیروز تبدیل به مسئله امروز می شود .  دهندکاهش قمیت فروش خود را 



9

مقاومت در برابر سیاست ها
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یادگیریفرایند و ارتباط آن با  تفکر سیستمی 

آلوین تافلر



11

فرایند یادگیری

یادگیری تک حلقه ای



دو حلقه اییادگیری -فرایند یادگیری

واقعیاطالعات از دنیای بازخورد •
.، مدل های ذهنی را تغییر می دهد



سیستمیدو حلقه ای و توسعه تقکر یادگیری 

:سیستمیتوسعه تقکر •

ومدتکوتاهمحدود،،دهندهتقلیلدیدگاهیآنطیکهاستایحلقهدویادگیریفرایندیک»

سیاستآنقطببروشودمیجایگزینپویاومدتبلندوسیع،نگر،کلدیدگاهیباجهانازایستا

«.کنیممیمجددطراحیراخودهاینهادوها



1تمرین 

را بیان کنیدسیستمی تقکر داستانهایی در خصوص ضرورت و چرایی 



:تفکر سیستمی
چیستی؟  



تفکر سیستمی

استنآسیستم،مدلسازیوسیستمیتفکرمراحلنمودنطیازهدف
هایحلراهوآیددستبهموضوعبهنسبتجدیدیبینشکه

رادانستیممیقبالًآنچهفقطونیفتاداتفاقایناگر.گرددارائهمؤثرتری
حصارازباید!داردایرادکارجاییککنیم،ارائهجدیدیقالبدر

نههستیمفتکلیرفعحالدرهمشاید.بیاییمبیرونخودقبلیتفکرات
!مسئلهحل



اصول مهم تفکر سیستمی
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عقب تر بایستید-مکانیتوسعه دیدگاه از نظر زمانی و 

دیکفاصله خیلی نزیکی از خطاهای ما در بررسی مسائل، نگاه به موضوع از 

.است

، مقطع کوتاه و نزدیک به زمان حالزمانیاز نظر 

مکانیاز نظر  عالئم و نشانه های مشکل

در حیطه اختیار و مسئولیت مان

(انیفاصله زمانی و مک)فاصله مناسب از موضوع : اصل اول تفکر سیستمی



تفاوت اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری از سیاست ها•



کل نگری: اصل دوم



مسائل و واحدهای سازمانی

زوماًلمسئله،یکدرمانبرایمکانبهترینکهبدانندمدیراناستمهم

.استکردهبروزمسئلهکهنیستجاییهمان



کل نگری در زنجیره عرضه



تفکر علت و معلولی: اصل سوم

توجه به رابطه علت و معلولی بین پدیده ها•
علت و معلول را اشتباه نگیریم•
توجه به تفاوت علیت و همبستگی  •



5داستان 

علیتوهمبستگیتفاوتدرکخصوصدرداستانی•
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بر اساس رابطه علت و معلولیتفکر 

اندکی درک از رابطه ی  

عِلّی، می ارزد به یک تُن  

همبستگیدرباره دانش 



راهکارهای سوق دادن افراد به تفکر علت و معلولی؟



مقصر دانستن دیگران پایانی ندارد: اصل چهارم

بارهبمشابهینتایجمی گیرند،قراریکسانیسیستمدرمختلف،افرادوقتی•
!می آورند

ساختار)سیستمکهکنیمایندیدنبهشروعکهاستاین،متفاوتوژرفبینش•
.استرفتارشایجادکننده،(سیستم



(ساختار به عنوان علت)تفکر درونزا : پنجماصل 

بهتاسالزماساسیمشکالتفهمیدنبرایگویدمیسیستمیتفکر•
ازایدب.بپردازیممساعدناواقبالبختوفردیاشتباهاتازباالترمسائلی

.رفتباالترهاشخصیتووقایع
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کوه یخ
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میحل مساله با رویکرد سیست
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به عنوان علتسیستم 

سیستم به وجودآورنده رفتار آن استساختار 

پیچک

علت نوسان؟  : سؤال

ساختار پیچک: جواب



وام/قرض: مثال

ابعمنکمبودباکهبگیریدنظردرراکشور/سازمان/خانوادهیک•
استمواجه 

راخودنقدینگیمشکالتتاکنداستقراضمی بیندمجبورراخود•
.دهدتسکین

.کندبازپرداختآن،سودباهمراهبایدرابدهی•



وام/قرض: مثال
الگوی رفتاری•



وام/قرض: مثال
ساختار•

کمبود
نقدینگی

استقراض

بدهی

پرداخت

اصل و فرع

نسبت درآمد
به هزینه

+

-

+

+-

درآمدها

هزینه ها

-

-

+

هدفجویی

تقویتی



وام/قرض: مثال
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حل مساله با رویکرد سیستمی
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حل مساله با رویکرد سیستمیحل مساله با رویکرد سیستمی



:2تمرین 

به ود یا سازمانی خیک مسئله منتخب فردی را برای کوه یختمثیل •
.  کار ببرید



متغیرها مهم است؟روند چرا توجه به 

.هاستساختاردررفتارریشه•
.شناختراساختاربایدهارفتارعلتشناختبرای•
رفتارمثال•
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متغیرها مهم است؟روند چرا توجه به 

.هاستساختاردررفتارریشه•
.شناختراساختاربایدهارفتارعلتشناختبرای•
رفتارمثال•

40



متغیرها مهم است؟روند چرا توجه به 

حقایقو واقعیتهاتوجه به روندها، موجب می شود بررسی خود را با توجه به •
شروع کنیم؛ نه با نظریه ها و قضاوتهای قبلی خود



مدل های ذهنی
ع،واقدنیایدرکبرای!نمی گیرندجاانسانذهندرآن،پدیده هایوواقعیدنیای•

دهنامیذهنیمدلکهمی کنیمایجادخودذهندرآنازشدهسادهبدلیوتصویر
.می شود

پیش فرض ها عموماً واضح و آشکار نیستند؛ حتی برای خود فرد•
.پیش فرض ها را باید با واکاوی و تأمل، شفاف کرد•
.پیش فرض ها ممکن است با واقعیت همخوانی نداشته باشند•



مشخصه های مدل های ذهنی  

نقشی کلیدی در اثر بخشی ما دارند  •
یره می  همانند یک عینک آفتابی برداشت ودرک ما از واقعیت را فیلتر یا ت•

کنند  
اخذ مدل های ذهنی از دیگران بدون چون و چرا •
...و•
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.بین جهان واقعی و ادراک ناظر عمل می کندفیلترهمچون یک چهارچوب های ذهنی 

دنیای واقعی سیستم مدل

منظور/ هدف  منظور/ هدف 

مدل های ذهنی



گروهیذهنی مدلهای 



باید به دنبال نقاط حساس و موثر گشت

.آوردباربهبزرگینتایجتواندمیکوچکتغییرات:هااهرمقانون•

نمایش فیلم کوتاه



تفکر سیستمی
بررسیوگیردمیبردرراآنهاکههستندبزرگتریمسائلازجزئیموضوعاتازبرخی

مؤثریهایحلراهبهرامایانکندفراهمصحیحیدرکاستممکنآنهاجداگانه
.نرساند

بارتبطممسائلازسیستمیودهیدتوسعهرامسئلهمرزبایدمسائلنوعاینمورددر
مؤثرهاییلحراهکهکنیدانتخابایگونهبهرامسئلهمحدوده.کنیدمطالعهرایکدیگر

.بیابیداهرمیو



یتفاوت دیدگاه متداول و دیدگاه سیستم

دیدگاه سیستمی دیدگاه متداول

ریشه ایتمرکز بر علت تمرکز بر عالئم مشکل

مالحظه روابط علت و معلول ر ، دمسئله ها به صورت مستقل
نظرگرفته شدند

مدتتوازن بین دیدگاه های کوتاه مدت و بلند تمرکز کوتاه مدت

را قادر می سازد روی راه حل های اهرمی  فرد
ستم  کار کند که دربرگیرنده طراحی مجدد سی

است

ین  رفع عالئم مشکل؛ تصور بر ا
حل شداست که مشکل

ختن  واحدی برای پردا-مستلزم هماهنگی بین
به موضوع است

اقدامات جداگانه؛ واحد به واحد

رسر و کار داشتن با کل، تصویری کل نگ تمرکز بر اجزاء



موانع تفکر و عمل سیستمی

:برخی بهانه ها

، در بیشتر کاری که ما انجام می دهیم کاربرد نداردتفکر سیستمی•

مسئله ما خیلی بزرگ است•

وقت کافی نداریم؛ به راه حل های سریع نیاز داریم•

راه حل ها، فراتر از اختیارات من است•

....و•



با تشکر از توجه شما



اصلیمنابع

.قمدانشگاهانتشاراتمختاری،قاسمدکترسیستمی،تفکر•
.صنعتیمدیریتسازمانانتشارات،سنگهپیترفرمان،پنجمین•
.سمتانتشاراتاسترمن،.دجانکار،وکسبشناسیپویایی•
شکدهدانمشایخی،علینقیها،دکترسیستمدینامیکیتحلیلدرسکالسمطالب•

.شریفدانشگاهاقتصادومدیریت
یستمسپویایی شناسیرویکرد:ایراندررانندگیحوادثمسئلهپویایتحلیلمقاله•

.گیریتصمیمدرنوینهایپژوهشمجلهوهمکاران،ربیعهمسعود-ها
......و•


