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 قدمهم  

 هیال بیتخر ن،یمز شدن كره مانند گرم عتیمند طب نظام یها دهیپد لیدال ینیب شیكه پ دهد یجهان مدرن نشان م

 و كسب یها طیمح. دهند یرخ م زین در سازمانها ندهایگونه فرا نیا كهیدشوار است، درحال ها دهیپد گریاُزون و د

سازمانها  یرا برا طیشرا ط،یدر مح راتییمواجه هستند. شدت تغ یطیمح نانیاطم از عدم ییباال با درجه یكار امروز

را  سازمانهاو مواجه كرده است  یادیز یدگیچیكار را با پ و كسب یطهایمح نان،یاطم و عدم ییایاست. پو دادهر ییتغ

سازمانها در خالء كار . كند یم متالطم یها طیوكار با مح كسب یراهبردها قیو تطب رییمجبور به تفكر در رابطه با تغ

عوامل محسوس و از  یسازمان طی. محكند یم تیفعال یمشخص یطیمح ۀ در محدود یو هر سازمان كنند ینم

 رفع چالش یها برا سازمان. گذارند یم ریها تاث سازمان اتیح تداوم عوامل بر نیشده است كه ا لیتشك ینامحسوس

 را خود یدهند و اجزا رییموجود تغ طیخود را مطابق با شرا دیبا یداخل طیو مح یخارج طیاز مح یناش یها

از  یاریبس ت.اس یسازمانها ضرور یبرا ها ستمیكاركرد س شناخت و درك نحوه نیمجدد كنند. بنابرا یسازمانده

است. از  دهیچیپ یها ستمیدرك انسان از كاركرد س عدم از یناش ،یامروز یبزرگ سازمانها یها ها و چالش مشكل

 اثربخش در جهان یریگمیتصم. دهند یم شنهادیرا پ یستمیس تفكر ها، پژوهشگران مشكل نیحل ا یبرا رو، نیا

الزم را  یابزارها و داشته باشند یستمینگرش س ران،یاست كه رهبران و مد نیا ازمندیرشد ن درحال یایپو و دهیچیپ

 كند یبه رهبران كمک م یستمیتفكر س. ارائه دهند دهیچیپ یها ستمیس یو شناخت ساختار و كاركردها یآگاه یبرا

در  بینظم و ترت دنیكسب كنند و با د یشناخت كاف ده،یچیپ یها دهیپد خصوصر خود د دیتا با گسترش وسعت د

 یبرا یابزار عنوان به یستمیتفكر س ن،یبنابرا. سازمان شوند دهیچیاز مسائل پ یدرك بهتر جادیا باعث ها،یآشفتگ

و  یریگ میتصم تیفیو بهبود ك یمسائل سازمان یها یدگیچیپ لیتسه نهیدر زم رانیگ میو تصم رانیكمک به مد

 دییمورد تا یدولت یها سازمان یاثربخش یو اساس برا هیعنوان پا به یستمیتفكر ساهمیت  .است یسازمان یاثربخش

 یسازمان یاثربخش شود، یدنبال م یمتفاوت یهایمش همزمان اهداف و خط ،یدولت یها است. از آنجا كه در سازمان
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ر سیستمی در اعضای سازمانی های تفك توسعه قابلیت (2018اساس دیدگاه اختر و همكاران )بر .شود یم تر دهیچیپ

 كند كه توسعه ( اشاره می2001در دستیابی به اثربخشی فردی و سازمانی كمک شایانی كند. استیسی ) تواند می

 .ها هستند ویژه نیروی انسانی، نیازمند تعامل بین افراد و سیستم اثربخشی سازمانی و به

محصوالت و  دماتارائه خ یاثربخش برا یراهكارها كردن دایپ و ها نهیهز كاهش یبرا ایدر سراسر دن یدولت یسازمانها

 شیوجه به افزاشده است. با ت ریو متغ ایپو ده،یچیپ یها سازمان یها طیاست كه مح یحال در نیفشار هستند؛ ا ریز

 دیبا انریمد ان،نفعی)افراد جامعه( و ذ انیمشتر یازهایبه انتظارات و ن یدگیرس یبرا ،یدولت یسازمانها فشارها بر

 یساز و مدل ایپو تفكر ،یستمیراستا، تفكر س نیسازمان اتخاذ كنند. در هم تیدر موفق یموثر و كارامد یراهبردها

و  یریگیپ یدولت یها سازمان خصوص ها به سازمان یراهبرد یها در برنامه یطور جد فكر، به یگسترده تالشها

كه بر  شد بیتصو 2015 در سال ملل در سازمان یاجالس كه در داریاهداف توسعه پا یساز ادهی. پشود یاجرا م

 تواند یم ،یستمیكه تفكر س دارد؛ چرا یستمیس تفكر به ازیو در عمل، ن كند یم دیتاك نفعان یجامع ذ یكپارچگی

 . دینما لیتسه را ها سازمان یاعضا انیم یگفتگو، تعامل و همكار

 شیو پا دهیچیپ یدرك رفتارها یخود، برا یها تیتوسعه قابل و تحوالت عیسر ریبه تفس یدولت یها سازمان رانیمد

 .دارند ازین یآت یهایریگ میتصم

سازمانها و كمک به بهبود  یرو شیپ یها رهبران در مواجه با چالش یبرا یابزار مناسب یستمیتفكر س دهیدر واقع، ا

و  ها نهیاز زم یعیوس فیبا ط ،یا هرشت انیم یچارچوب مفهوم کی عنوان به یستمیتفكر س. است یسازمان یاثربخش

در مورد انواع مختلف  یریادگیتفكر و  یمدل برا یاطراف است و نوع یایبه دن نسبت یریگ جهت یكاربردها، نوع

در  رانیمد یبرا یكارامد عنوان ابزار به یستمیتفكر س. دهد یارائه م یو عموم یشخص ،یسازمان ،یعلم یستمهایس

. ندیآ یوجود م متضاد به یو گاه دهیچیپ یتهایها در موقع چالش نیان است كه اغلب اسازم یها برخورد با چالش

مسائل  تیریتا در مد سازد یرا قادر م رانیمد ،یستمیس كاربرد تفكر گیكه چگون دهند یگوناگون نشان م یپژوهشها
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 لیتسه ،ستمیس کی یها یگدیچیپ فیدر توص رانیمد یرا برا یموثر راه یستمیو متنوع موفق شوند. تفكر س دهیچیپ

و  تیو موفق یدولت یها سازمان رانیمد انیم یو همكار یهماهنگ شیافزا، مشترك یریگ میو تصم یگروه یریادگی

  د.ده ینشان م یعملكرد سازمان یاثربخش

ها دارند.  یستمكارایی این س مهمی درهای دولتی به مثابه یكی از مهمترین بانیان سیستم سازمانی نقش  سازمان مدیران

 مسائل است. فقدان نگاه سیستمی به از مدیران دولتی كشور، های برخیرسد كه یكی از مهمترین ضعفنظر می به

 بهییرها ه باشند و نتوانند برای تغشود كه مدیران عملكرد مطلوبی نداشت می عدم وجود نگرش سیستمی منجر

 گرشنشناخت رو، درخوری اتخاذ كنند. از این رعت راهبردهایس و آرام محیطی به ویژه تغییرهای تدریجی

و  بهتر مسائل اندركاران، ضرورتی برای درك سیستمی از سوی مسئوالن و دستسیستمی و بكارگیری تفكر 

بخشی مدیران و اثر تواند بر عملكرد كارگیری تفكر سیستمی میه شمار رفته و ب مشكالت این سازمان به

  سازمانهای دولتی كشور موثر باشد.
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 عریف سیستمت 

 «باهم جا دادن» یدارد كه به معنا systema یونانیدر زبان  شهیاست كه ر یمفهوم كل کی «ستمیس» اصطالح

متشكل از اجزاى به  یا مجموعه ستم؛یاست كه س نیارائه كرد ا ستمیاز س توان یكه م یفیتعر نیترساده .است

مفهوم . ابندیهدف مشترك دست  کیاند كه به  مجموعه داده کی لیتشك گریكدیهم وابسته است كه در كنار 

موجودات  نیاز بدن كوچكتر ستمیمفهوم س .شود ینم محدود یكیزیدارد و تنها به نوع ف یكاربرد مختلف ستمیس

در قرن نوزدهم توسط مطالعات  یعیطب در علوم ستمی. مفهوم سستنده ستمیعنوان س به یگرفته تا منظومه شمس

روودوف  یلمانآ كدانیزیف 1850 و توسعه داد شد. در سال شبردیكارنو پ یلئونارد ساد كوالسین کیامنیترمود

. برتاالنفی اشاره كرد یكینامیترمود یها ستمیخود به س یها هیرا توسعه داد و در نظر ستمیمفهوم س زین وسیكلوز

 ستمیمطالعه س یبرا اتیاضیستفاده از را شگامانیپاز  یراس اشب نیاست و همچن ستمیس یتئور شگامانیاز پ یكی

است كه  یتیموجود ستمیس( 1940ی )برتالنف دگاهیند. از ددتوسعه دا یادیطور ز را به ستمیبودند كه مفهوم س

 یوابسته است كه برا یاز اجزا یا شبكه ستمیاست. س ریپذ اجزاء امكان انیروابط متقابل م قیآن از طر اتیح

كه  داند یم چند عنصر ایاز دو  یا را مجموعه ستمیسد. راسل ایكاف كنن یار مبه هدف مشخص باهم ك دنیرس

 است:  ریگانه ز سه طیشرا یدارا

 یوابستگ ستمیس لكبر  ریو نوع تأث ینظر رفتار از ستمیعناصر س نی. بسازد یاز عناصر، كل را متأثر م کیرفتار هر 

 لیز آنها تشكا یمستقل رگروهیز چیه توان یهستند كه نم مرتبط گریكدیچنان به  ستمیمتقابل وجود دارد. اجزاى س

 داد.

از  یكی .شود یگفته م ستمیرسیكه به آنها ز اندشده لیكوچكتر تشك یها ستمیاز مجموعه از س ها ستمیس غالب

 کیسازمان است. سازمان  شود یو توسط انسان اداره م شده یكه توسط انسان طراح ییها ستمیس نیمهمتر
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 ستمیس ،یمال ستمیمانند س یمتعدد یفرع یها ستمی( بزرگ است. سازمان از سنیماش - )انسان مركب ستمیس

 .است شده لیتشك یآموزش ستمیو س یمنابع انسان ستمیس ،یتیریمد

 اه تمسیس یعموم یئورت 

اجزاء از جمع  شتریارسطو معتقد است كل، ب .گردد یارسطو برم کیزیمتاف اتیبه نظر ها ستمیس یتئور یاصل دهیا

را جدا و در انزوا  ستمیس کی یاجزا تواند ینم ستمیس کیدرست و مناسب از  درك یبرا یعنی ؛است شیخو

 کی یبررس یبرا ها ستمیس یعموم هیواقع در نظر در. دیرس كرد و به درك و شناخت كامل یبررس گریكدیاز 

 1940در سال  ها ستمیس هیه است. نظرآن موردتوج دهنده لیتشك یاجزا نیو هم ارتباط ب دهیپد تیهم كل دهیپد

 یها ستمیس هیعنوان نظر تحت خود را هیبود و نظر ییگرا لیمخالف تقل یمطرح شد. برتالنف یبرتالنف لهیوس به

 رشته در ستمیقرن ب لی)در عصر مدرن( در مطالعات اوا ستمهایس هینظر یادیو اصول بن میمفاه .عام منتشر كرد

 ستمیس یعموموسعه یافت. نظریه ت کیبرنتیو سا یروانشناس ،یشناس بوم ،وار دامان یشناس ستیهمچون ز ییها

 ،(ی)برتالنف یشناس ستیدر ز« علوم شبردیپ یكائیآمر مجمع» انهیجداگانه در جلسه سال قاتیتحق انیاز جر

 مدل نهای)راپورپورت( شكل گرفت كه هركدام از ا اتیاضی( و رنگی)بولد تیریاقتصاد و مد ،(نری)و کیبرنتیسا

 یها هینظر گذاران انیبازخورد را توسعه دادند. بن یها حلقهو  ستمهایس یداخل یها یاز وابستگ یمشابه یها

 تیریرا در مد ها ستمیس یتئور كردیرو نگیبولد. امر منجر به وحدت علوم شود نیبودند كه ا دواریام ،یستمیس

همچنان نفوذ  زیبعد ن یها آغاز شد و دهه 1960 ر دههد یتیریمد قاتیدر تحق ها ستمیس یرواج تئور .مطرح كرد

استفاده  یساختار سازمان یطبقه بند یبرا یستمیس یتئور میاز مفاه (1961)مثال برنز و استاكر  یبرا .شد شتریآن ب

سازمان را برحسب  طیمح آنها .( را مطرح كردندیستی)ز کی( و ارگانینی)ماش یستیمكان یكردند و ساختارها

 -یاجتماع ستمیس کیسازمان را  زین (1965) ستیتر کیو ار یكردند. فرد امر میتقس ایپو طیو مح ستایا طیمح

 ستمهایس نیا .هستند یاجتماع یها ستمیعنوان س سازمانها به، ها ستمیس ی. بر اساس تئوركنند یم ریباز تصو یفن



 

 

8 

 

 یتئور .هم هماهنگ باشند با دیاف بابه اهد دنیرس یهستند كه برا یفرع یها ستمیخرده س ای ستمیرسیز یدارا

 یعیوس فیط انیدر م هاهدیپد یجامع در خصوص بررس كردیرو کی جادیا یاست كه برا یچهارچوب ها ستمیس

 عبارت به كند، یفراهم م ها یدگیچیپ لیتسه یبرا یچهارچوب ها ستمیس. تئوری است شده یطراح یها از رشته

 یطوركل به. كند یفراهم م یتحت بررس ستمیهر س یدگیچیحل پ یبرا ییهاو ابزار میمفاه ها ستمیس یتئور گرید

 انیحاصل از تعامالت م جیانسجام آنها و نتا ستم،یاجزا و عناصر س انیبر تكامل م ها ستمیس یتئور كردیرو

د خو طیهستند كه با مح یباز یها ستمیعنوان س سازمانها به ها ستمیس یبر اساس تئور دارد تمركز ستمیرسیز

 .شود یم یطیمح راتییبا تغ ستمیس یمنجر به سازگار یمنف یبازخورد و آنتروپ یها تعامل دارند و حلقه

 ها: ستمیس یعموم یها یژگیو

 شده باشد لیتشكء حداقل از دو جز. 

  در تعامل باشد گرید یبا اجزا یكل طورجز و به  کیهر جز حداقل با. 

 داشته باشد ریثتا ستمیبركل س ستمیجز از س کیدر  رییهر تغ. 

 متفاوت با تک تک اجزا دارند یاتیخصوص ،از اجزا یمجموعه ا. 

 مرز است یدارا ستمیس. 

 باشد یهدف م یدارا ستمیس. 

 ها:هایی از سیستمنمونه

 شمارند. یها ب ستمیس 

 همنظوم ،یكیمكان ینظام ها گریها و د نیانسان ها، جوامع، ماش وانات،یمولكول ها، سلول ها، نبات ها، ح-

های  نظام وتر،یكامپ ای انهیاطالعات، را ستمیس ،یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع یها نظام ،كیهانی های

حقوق و  ینظام ها ،یهمگان یورسانه ها یارتباط جمع ،یخدمات درمان ،یاجتماع نیتأم ،یآموزش ، تولیدی
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 یكه با آن تكلم م یزبان م،یسینو یبا آن م كه یخط ،یگانیكار كاركنان، با یابیارزش ،یتگبازنشس ،یدستمزد، مال

 .گرید ینمونه ها یاریو بس میكن

 
 اجزای یک سیستم:

 است.ه شد لیتشك ییاز اجزا ستمیهر س 

  كند. یم فاءیا ستمیرا به منظور تحقق هدف س نقش خاصیهر جزء 

  یا ورودی هاه داد ایدرونداد (Input) 

 یا پردازش لیتبد ندیفرآ (Process) 

 یخروج ایاد د برون (Output) 

 بازخورد (Feedback) 

 ( محیط سیستمEnvironment system) 

 (Inputداده ها ) ایداد  درون

 سازد یم ریپذ امكان را ستمیس تیفعالو  كشود و تحر یم ستمیوارد س یآنچه كه به نحو هیكل. 
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 (Process) لیتبد ندیفرآ

  ستمیس یلتبد و رییتغ انیدر جر ستم،یس ندی، طبق فرآشوند یوارد م ستمیكه به س ییها هداد ایدرونداد 

 .رندیگ یقرار م

  :طور مثال به

 هن او با ذو  ردیگ یقرار م یلتبد ندیفرآ در ،های سیستمهاز داد یرسكیدانشجو به عنوان  ،یدر نظام دانشگاه

 .دیآ یم دیپد یراتییشود و در نگرش او تغ یم آشنای ها و مطالب علمه واژ م،یمفاه

 شود و  یم هداد قرار اتیعمل انیجر در و زدیآم یها در هم م هداد ریبا سا هیمواد اول ،یدیكارخانه تول کی در

 .دیآ یم دیدر آن پد یراتییتغ

  ندیر مورد فرآنباشد، د سریم ردیگ یها انجام م هداد یكه بر رو یاتیعمل تیاز ماه قیدق یامكان آگاه ههرگا 

از  یناش راتییمغز انسان و تغ یمحركها رو ریتأث یمانند بررس ؛شود یم هستفادا «اهیس جعبه» طالحصاز ا لیتبد

 .یآن در رفتار و
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 (Output) یخروج ایداد  برون

  ورت كاال صه حاكم است، ب ستمیس كه بر یطبق نظم و سازمان رند،یگ یقرار م یلتبد ندیكه در فرآ ییهاه داد

 شوند یمصادر  طیبه مح ستمیخدمت، از س ای

 
 

 (Feedback) بازخورد

، به عنوان هاز ستاد یه در آن، بخشك استی دوران یدنیبرازخورد فرآ: «یاالنففون برت گیلودو»براساس نگرش  

 ترموستات كه :مثال سازد. یم «دكنترلوخ»را  تمسیس ب،یترت نیه اشود و ب یم  هبازخوراند داداطالعات به درون

مدار  کی یعنیبازخورد  گر،ید یبه عبارت است. بازخورد هنونم کیدارد،  هثابت را برعهد یحفظ دما فهیوظ

 .كند یم نییسازد و انحرافات را تع یرا مشخص م ستمیس عملكرد یكه چگونگ یارتباط

 (Environment system) ستمیس طیمح

 رد.گذا یها اثر م آن و بر ردیپذ یم ریتأث طیقرار دارد و از عوام مح یطیدر مح یستمیهر س 

 ریر هم تأثب( یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع ،یكیدئولوژیا ،یفرهنگ ،یعیطب )مانند عوام یطیو عوام مح ستمیس 

 دارند. لو تأثر متقاب

 ستمیاز س ایموثر باشند و  ستمیس وضع د درتوانن یاست كه م ییرهایمتغ ی هیكلل شام ستمیهر س طیمح 

 .رندیبپذ ریتأث

 ستین سریم یآساناز خود آن، به  ستمیس طیمح صیتشخ شهیهم. 

 است یقرارداد یآن موضوع طیاز مح ستمیس کیتفك. 
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  یستمیس فكرت 

در  وع بشرن.است پارادایم یا الگویی كلی است كه بر مبنای برتری كل به جزء پایه گذاری شده سیستمی، تفكر

جزیه تامل این روش ش .است بر دنیای فیزیكی چیره شده طول زمان با اتخاذ روش تحلیلی برای فهم مسائل،

 (1990) گهنس از دیدگاه .در مورد كل است گیری و سپس نتیجه مطالعه هر قسمت به طور مجزا مسئله به اجزاء،

هم طوری به هم زیرا امروزه بیشتر مسائل م نوین غیرموثر است، این گونه تفكر سازوكاری برای برخورد با مسائل

كر تف های مسائل نوین، ی فهمیدن منبع و راه حلبرا. خطی جوابگو نیست مرتبط هستند كه علت و معلول

ند و روشی از بر خود را به تفكر پویا بدهد كه عموما از آن به عنوان تفكر سیستمی نام می مكانیستی باید جای

ابسته و رفتار یک سیستم به رفتار مجزای عناصر آن. شود است كه در آن برتری كل بر جزء تصدیق می تفكر

ر حال كسب كه تفكر سیستمی به مرور د با وجودید. باش ی از چگونگی ارتباط اجزای آن میبلكه انعكاس نیست،

یف می به سختی قابل تعر"وجود دارد این است كه اما حقیقتی كه درباره تفكر سیستمی باشد، محبوبیت می

ذار در گاثر  به صورت خالصه تعدادی از كارهایر شكل زیر د .است "ابهام"و معنی آن تا حدودی دارای"باشد

 .ارائه شده است ارتباط با تفكر سیستمی
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  .است شده ارائه ستمییهای متعددی در ارتباط با تفكر س درون مایه تشریح شده،شكل همانطور كه در 
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 شرح است: بدین كه به صورت كلی ارائه داد ستمییای از تفكر س خالصه (2015) لیوگرین

جود در مو عناصر ای از تعامالت گوناگون عنوان مجموعه )به ردیع در نظر می گرا به صورت جام تیموقع .1

 .(طییک مح

 باشد. می تر تیبا اهم اریها بس ها از خود مولفه مولفه نیتصدیق این موضوع كه ارتباطات ب .2

هم م است، متفاوت های ظهور كننده در سطوح كه ناشی از ویژگی ستمیشناخت سلسله سطوح متفاوت در س .3

 می باشد.

 سطوح. نیهم در داخل و هم در ب متقابل، تیكسب شناخت از ایده و عل .4

ود كنش خ از های متفاوتی هستند و با اهداف و منطق ستمیدر نظر گرفتن این موضوع كه مردم بخشی از س .5

 .دهند نشان می

 مهارتهای از با بهره گیری فرد كه است مفهومی آن نخست. دارد وجود دیدگاه دو سیستمی تفكر مفهوم مورد در

 و زیه و تحلیلمورد تج در تفكر و دوم، كندمی استفاده آن از هاسیستم هایپیچیدگی با مقابله در خود شناختی

 است و راستوا سیستم ها فلسفه مبنای بر سیستمی تفكر است. مفهوم مواجه آن با سیستم كه است مشكالتی حل

دارند.  ارقر تاثیر محیط تحت كه هستند باز سیستم های به صورت انسان تهایفعالی از یک هر كه می كند بیان

 اه حلیر به منظور اثربخش تصمیم گیری زمینه فراهم كردن و یكپارچگی برای ابزاری به عنوان تفكر سیستمی

 ارد. د هاو تصمیم گیری راهبردی برنامه ریزی در مهمی نقش و است شده داده توسعه پیچیده جهان در پایدار

 و هستند موثر برای تصمیم گیری كه است افرادی نیازمند امروز اقتصاد كه می كند ( اشاره2016) پاپاكیتسوس

 سازمانها و افراد امروزی، اقتصادهای دانش بنیان در. باشند داشته سیستم ها از كاملی درك مسئله حل در باید

نه  سیستمی تفكر نتیجه، در. هستند شناختی شان هوش قابلیت های توسعه نیازمند جهانی اقتصاد در رقابت برای

 كمک آنها به بلكه باشند، داشته سازمانی سیستم های رفتار و ساختار كلی از درك تا می كند كمک افراد به تنها
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 راه از تا قادرند متفكر كنند. سیستم های پیدا سیستم ها احتمالی مشكالت بر غلبه را برای راهبردهایی تا می كند

 پس. كنند كمک سازمانی اثربخشی به و ببرند بین از را سازمانها مدیریت در سوء سیستمی، تفكر گسترش و سطب

 سازمانها اثربخشی موانع تسهیل و درك برای راهی و دارد سازمانی اثربخشی با ارتباط مثبتی سیستمها، تئوری

 .است

 به وطفرایندهای مرب حتی بلكه می شود، مسیست یک مرزهای گسترده مطالعه شامل نه تنها سیستمها تئوری

 می كند. كمک سازمانی اثربخشی به كه داده قرار تحت تاثیر را حسابداری

 ن خلدون،اب افالطون، ارسطو، همچون اندیشمندانی است. ایپیچیده و طوالنی فكری عقبه دارای سیستمی تفكر

 اشاره " ورانك و فیل " داستان در مولوی. اندتهداش توجه سیستمی نگرش و مفهوم سیستم به... و  هگل موالنا،

نفر در اتاق  چند یروزداستان به این شرح بود كه  ها دارد.سیستم فلسفه كلی به طور و سیستمی تفكر به عمیقی

 یپ وان،یس كردن حتالش كردند تا با لم نندیتوانستند او را بب یكه نم ییمواجه شدند. از آنجا لیف کیبا  یكیتار

است  دست زد و گفت ستون شیبه پا گریخرطوم او را لمس كرد و گفت ناودان است. د یكی. ستیند كه چببر

 تشناخ برای كه است این مولوی داستان پیام گفت بادبزن است. ؛دیرسیم لیكه دستش به گوش ف یو سوم

 نمود كل تشناخ در سعی باید پدیده ها شناخت و درك برای و بود نخواهد كارساز گرایانه تجزیه رویكرد جهان

در  كل دیدن نایی. توا" كوران احمقانه رفتار به نظاره و فیل دیدن توان" یعنی ؛آورد فراهم را كل بینش وسایل و

 دیدن برای كوشش و امتیاز این و باشد جالبی موقعیت تواندمی بینند،می را كل این از جزئی فقط كه كسانی مقابل

 رسطوییا كل گرایی است. منطق قائل خود برای مسائل با برخورد در سیستمی ردرویك است كه ادعایی اصل كل،

 .است سیستمی تفكر نشان دهنده ریشه های به نوعی نیز

 وهیبا مسائل به ش كند یكه به افراد كمک م دانند یچهارچوب م کیرا  یستمیتفكر س( 1993)فلود و كارسون 

چه  مقدار، چه ،یكجا، چه كس )چرا، چگونه، دهد یپاسخ م یادینبه سؤاالت ب یستمیس تفكر جامع برخورد كنند.
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و فراهم كردن  یكپارچگی یبرا یعنوان ابزار به یستمیس تفكر كند. ایمشكل مه یبرا یحل كه راه یموقع( تا زمان

 یابزار مهم برا کی نیو همچن است شده توسعه داده دهیچیدر جهان پ داریحل پا راه یاثربخش برا یریگ میتصم

 دیگویم است و هاستمیفلسفه س یبر مبنا یستمیمفهوم تفكر س .است یریگ میو تصم کیاستراتژ یزیر برنامه

 یستمیس. تفكرقرارگرفته است طیمح ریباز است كه تحت تأث یهاستمیصورت س انسان به یهاتیاز فعال کیهر 

صورت مجزا و جداگانه  فقط به هجامع و كامل و ن صورت به دهیچیپ ستمیس کیفكر كردن در مورد  ییتوانا

 .است شده فیتعر

بین آنها را می  ، تفكر سیستمی را قالبی می داند كه به جای دیدن اشیا، روابطپیتر سنگه در كتاب پنجمین فرمان

 بیند و به جای مشاهده اعمال ایستا، طرح تغییرات را مشاهده و بررسی می كند.

ه مدیران زیرا تفكر سیستمی ب خود نیازمند تفكر سیستمی هستند، نگری در درون برای تقویت جامع سازمانها

ا به مشاهده وقایع می كند تا ساختارها، الگوها و وقایع را در پیوند با یكدیگر مورد بررسی قرار داده و تنهک كم

سازمانهای  ان درعلی رغم اینكه مزایای زیادی برای تفكر سیستمی گفته شده است اما متاسفانه همچن اكتفا نكنند.

اینكه  برد از جمله نام توان برای آن شود. دالیل زیادی را می استقبال قرار نگرفته و به آن توجه نمی ایرانی مورد

 ذهنی گذشته دهند كه در ساختارهای طبیعی تمایلی به ساختارشكنی ندارند و بیشتر ترجیح می انسانها به صورت

 سیستمی توجه به روابط و تعامالت است.  جوهره اصلی تفكر همچنین شان باقی بمانند.

از به كارگیری چشم به عنوان ابزار دیدن، ضرورت دارد. بدین معنا  در تفكر سیستمی استفاده از فكر و ذهن بیش

شود، در حالیكه با ذهن و نگاه كردن، قدرت مشاهده  مالحظه می كه از طریق چشم و دیدن، تنها یک شیء یا ماده

كنند، ملزم به مشاهده  كه روش تفكر سیستمی را انتخاب می شود، بنابراین كسانی پذیر میو درك روابط امكان

دانش بشر به  ز طرفیا .تالش و كوشش بیشتری است مبتنی بر درك هستند و بدیهی است كه این كار مستلزم
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ا از او سلب مسائل ر طور عمده بر مبنای عقل جزءنگر شكل گرفته است و همین مساله قدرت درك بسیاری از

 .كرده است

رسد. او تر به نظر می( برای تفكر سیستمی جامع1991های تفكر سیستمی، مدل باری ریچموند )در میان مدل

ر مقاله تفكر دداند. ریچموند ها از ادراك به فن میتعریف خود از تفكر سیستمی را در عمل تداومی از فعالیت

یستمی اشاره و اقتضایی )خود ساخته( به عنوان موانع توسعه تفكر س سیستمی خود به دو دسته از عوامل بنیادی

 نمود:

اعتقادات  موانع بنیادی حقیقت عینی و میراث زیستی ماست. اولین مانع وجود باورها و موانع بنیادی: -الف

ها در پدیده یانمشخصی می باشد. دومین مانع فقدان دیدگاه فرآیندی در میان افراد و مانع سوم به عدم در روابط 

 است. های توسعه نیافتهسیستم اشاره دارد و آخرین مانع بنیادی ماهیت عكس العملی رفتارها در انسان

ای هرسوم و روش موانع اقتضایی )خودساخته(: موانع خود ساخته به موانعی اشاره دارد كه با تغییر در رفتار، -ب

ر مسیر هدف و لین مانع اقتضایی یا خود ساخته، غرق شدن دانجام كار می توان آن ها را از سر راه برداشت. او

یی های دور شدن از هدف اصلی سیستم است. دومین مانع دیگران را رقیب دانستن و مقاومت در برابر توانا

رت شخصی دیگران است و در نهایت آخرین مانع اقتضایی عدم پذیرش كاستی ها توسط خود فرد )كمبود قد

 شخصی( است. 

 زمینه هك دارد آن جای كاربردی - نظری به گذشت شش دهه از حیات تفكر سیستمی به عنوان رویكردی توجه با

 سازان صمیمت و مدیران بیشتر عنایت مورد سازمان و جامعه اداره در اثربخش تفكر این اعتالی و سازی بالنده

 .گیرد قرار
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 فاوت تفكر کل نگر و جزء نگرت 
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 ازمانس رد یستمیس فكرت زایایم 

 آن بلوغ و رشد و سازمان یكپارچگی و مدیریت در فراوانی مزایای و آثار سازمان، در سیستماتیک تفكر وجود

 كرد: اشاره زمینه این در می توان را زیر و موارد دارد پی در

 سازمان بخش های میان سازنده تعامل ایجاد و سازمان برای مشخص هدف انتخاب 

 اجزا برای معین گذاریهدف و مشخص رهبری هدفمند، و ارچهیكپ مدیریت 

 تعیین شده پیش از و منظم اختیار تفویض و سازمان واحدهای و بخشها میان پیشرفته و تخصصی كار تقسیم 

 بوروكراسی بحران كنترل، بحران استقالل، بحران رهبری، بحران جمله از سازمان بحرانهای از عبور 

 سازمان بخشهای حفظ جهت منفی آنتروپی از استفاده و بقاء و دائمی ظحف برای سازمان به كمک 

 جهت در توانمندی و رویكرد و شخصیت هر با انسان نوع همه از استفاده و سیستم تضاد اصل از استفاده 

 مشترك هدف راستای در در سازمان تعامل ایجاد

 سیستم از كلی درك و مردم عامه با سازمان به نگاه در مدیر رویكرد تفاوت 

 خرافات و كشف غیرقابل و لمس غیرقابل پدیده های به اتكا و سازمان در سنتی تفكرات از رهایی 

 هایانرژی مجموع هندسی تصاعد و مضاعف تركیب از استفاده با سازمان در افزاییهم و سینرژی ایجاد 

 سازمان اعضای

 تكثیر و تقسیم برای سازمان كردن آماده و سازمان بلوغ و رشد به كمک 
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 ناصرتفكر سیستمیع 

بر  2015 بر اساس مطالعه مروری آرنولد ووید، تعاریف متعددی برای تفكر سیستمی و اصول آن وجود دارد كه

 توان به طور خالصه به موارد زیر اشاره كرد: تفكر سیستمی، می در زمینه تعاریف پیشینه مطالعات روی

 تشخیص روابط دروني -١

 شود. این مهارت شامل توانایی تعریف ارتباطات كلیدی رین اصل تفكر سیستمی محسوب میت این مورد بنیادی

 تواند این مهارت و تحصیالت عالی بدون آموزش تفكر سیستمی، نمی شود. حتی بین بخشهای یک سیستم می

 توانایی را ایجاد نماید.

 تعريف و فهم بازخورد -٢

 وند تا حلقه های بازخوردی علت و تاثیر را ایجاد نمایند. تفكربعضی از روابط درونی با یكدیگر تركیب می ش

 های بازخور چگونه برروی رفتار لقههای بازخور و نیز فهم اینكه این ح سیستمی به شناسایی و تعریف حلقه

 گذارند، نیاز دارد. تاثیر می سیستم

 ساختار سیستم درك -٣

 ششناسی رو ای است كه رشته ستمی، تفكری جامع و فراشناسی بود اما امروزه تفكر سی ها، علم زیست سیستم

 سیستم تفكر. دهد فرهنگی در محیط آكنده از آشفتگی و پیچیدگی ارائه می -های اجتماعی را برای سیستم موثری

 بینی پیش ها، سیستم شناسایی و درك  قابلیت بهبود برای كه است افزایی هم تحلیلی مهارتهای از ای مجموعه ها

 مهارتها ایند. گیر می قرار استفاده مورد مطلوب اثرات تولید منظور به آنها در اصالحات ایجاد و آنها رفتارهای

 به دلیل كم بودن است. آن كاربرد و سادگی در تعریف این ظرافت كنند. می كار هم با سیستم یک  عنوان به

 مخاطبان برای فهم قابل شكلی به دتوان می تعریف این دارد، وجود سیستم یک ماهیت مورد در كه ای پیشینه
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 توسط پیچیدگی شود: كاهش تالش تفكر سیستمی در دو عنصرخالصه می شود. ارائه سیستم علم در پیشینه بدون

 .غیرخطی روابط درك و شناسایی و مفهومی نظر از سیستمها سازی مدل

 جزء است كه حائز سه شرط است: ای از دو یا چند تفكر سیستمی بر این پایه استوار است كه سیستم، مجموعه

 رفتار هر جزء به رفتار هر كل بستگی دارد. -الف

 است. هم وابسته رفتار اجزاء و تاثیر آنها بر كل، به - ب

 .اثیر هیچكدام از آنها مستقل نیستت فرعی بر رفتار كل تاثیر دارند و های هر یک از گروه - ج

 تشخیص متغیرهای جريان و حالت:-٤

 یک رنگ مقدار مانند فیزیكی نظر از تواند می متغیر این شود. می اطالق سیستم یک در منابع به حالت متغیر

 هستند. سطوح این در تغییرات جریان، متغیرهای باشد. دیگری به دوست یک اعتماد سطح مانند احساسی یا سطل

 جریان نرخ مانند گذارند، می رتأثی سیستم جریان و حالت بر كه هستند سیستم تغییر قابل بخشهای متغیرها سایر

 عملكرد نحوه تشخیص و متغیرها سایر و جریان متغیرهای حالت، بیناین تمایز توانایی حالت. مقدار حداكثر یا

 است. سیستمی تفكر مهم مهارت یک آنها

 خطي: غیر روابط درك و شناسايي -٥

 مختلف انواع تحت را عنصرین ا توان می مفهومی نظر از دارد. اشاره غیرخطی جریانهای و حالت به عنصر این

 برای است. خطی جریان یک از حاكی دومی رسد می نظر به حال، این با كرد. بندی گروه متغیر و جریان حالت،

 شوند. می جدا عنصر این در غیرخطی جریانهای سردرگمی، از جلوگیری

 پويا رفتار درك -٦

 از متشكل و بازخورد های حلقه این تأثیرگذاری نحوه و دبازخور های حلقه به آنها تركیب نحوه ارتباطات،

 بدون رفتار این درك شوند. می سیستم یک در پویا ایجادرفتار باعث سایرمتغیرها و جریان متغیرهای حالت،
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 بینی پیش غیرقابل سیستم رفتار توصیف برای كه اصطالحی اضطراری، رفتار .است دشوار سیستم درك آموزش و

 همچنین و متغیرها سایر و جریان حالت، متغیرهای انواع تمایز است. پویا رفتار از نمونه یک د،شو می استفاده

 هستند. پویا رفتار درك كلید دو هر غیرخطی، روابط درك و شناسایی

 ها متمفهومي سیس  سازی مدل وسیلهه ب پیچیدگي كاهش-٧

 است. مختلف روشهای به سیستم مشاهده و سیستم یک مختلف بخشهای مفهوم سازی مدل توانایی عنصر، این

 كاهش، مانند مختلف روشهای طریق از و است شده تعریف سیستم مدلهای محدوده از فراتر فعالیت این انجام

 تواند می همچنین مهارت . اینشود می شهودی سازی ساده عرصه وارد سازی همگن و خالصه سازی دگرگونی،

 .شود می پیچیدگی كاهش باعث كه شود مطرح مختلفی روشهای به سیستم به كردن نگاه توانایی عنوان به

 مختلف مقیاسهای در سیستمها درك -٨

 سیستمهای و سیستمها مختلف مقیاسهای تشخیص توانایی شامل. است ریچموند جنگلی تفكر به شبیه مهارت این

 .باشد می سیستمها درون
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 یتمسیابعاد تفكر س ییناساش 

 یاز آنها اشاره م یبه برخ نجایوجود دارد كه در ا یستمیتفكر س از یمختلف یران مختلف ابعادصاحبنظ دگاهیاز د

 شود:

  ؛طور همزمان است عمل به حداقل هفت مهارت به ازمندین یستمیكه تفكر س كند یم شنهادیپ چموندیر

  :مهارتها شامل نیا

 ایپو تفكر 

 عنوان علت به ستمیتفكر س 

 نیتفكر جنگل ب 

 یاتیتفكر عمل 

 حلقه بسته تفكر 

 یتفكر كم 

 ی تفكر علم 

 شامل موارد زیر می داند:را  یستمیتفكر س ی( اجزا2014) رایو فر بهلی در مطالعات قبل

 ستمیس یدرك كل 

 درك ارتباطات متقابل 

 تفكر خالقانه 

 متعدد یهادگاهیاستفاده از د 

 بودن كنجكاو 

 سؤاالت خوب دنیپرس 

 بودن لگریتحل 

 جادیا 

 هااده از مدلساخت و استف 

 خوب یارتباط یداشتن مهارتها 

 داشتن نفس اعتمادبه 
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 داشتن نظم و انضباط 

 یتفكر انتزاع 

 زهیداشتن ابتكار/ انگ 

 ها ستمیس یداشتن مهارت آموزش مهندس 

 متنوع داشتن تجربه گسترده و 

 گرا بودنبرون 

 عدم ابهام  یداشتن تحمل برا 

  مهارت خوب گوش دادن 

 

گسترده  لیوتحل هیو تجز ها ستمیس اتیهزار مقاله در خصوص ادب از جامع یبا بررس (2016) نگیجارادات و كت

 ا به همر یو انسان یعیطب ده،یچیپ یها ستمیس یكل یژگیهفت و یستمیس تفكر تیظرف یابیارز جادیا منظور به

 گرید قیدر تحق .كردند یو ابهام معرف تیعدم قطع ،یدگیچیپ ،یبرآمدگ ،یتوسعه تكامل ،یكپارچگی ،یوستگیپ

 یم یریپذ  طافو انع یمراتب سلسله یدیو ابهام، د تیعدم قطع ر،ییاستقالل، تغ ،یدگیچیرا پ یستمیابعاد تفكر س

 ییایوپ ستمها،یس یها شبكه ها، ستمیس یرا شامل؛ سازمانده یستمیتفكر سعناصر  دیو تاگر یگنی. ساوداند

 . دانند یم ها ستمیو دانش س ها ستمیس

عنوان  هبو كنترل را  ارتباطات مراتب، سلسله ،یبرآمدگ ؛یژگیچهار و یستمیتفكر س فیدر تعر (1989چكلند)

 .كند یم یمعرف ستمیس یهایژگیو
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 وانع تفكر سیستمیم 

كار بستن تفكر  موانع تفكر سیستمی متعددند. با این كه فواید تفكر سیستمی بر كسی پوشیده نیست اما در عمل به

 كرد. ی روبروست. ریشه این موانع و عوامل را باید در نگرش و رفتار انسان ها جستجوسیستمی با موانع

  :جزء نگری 

ل فرو جزء نگری در مقابل كل نگری قرار می گیرد. تفكر سیستمی مبتنی بر كل نگری است. جزء نگری محصو

ایی از در حوزه هبسا  رفتن در علوم تجربی است بنابراین جزء نگری به خودی خود امر ناپسندی نیست و چه

پدیده و  علوم، ضروری نیز باشد. نكته در این است كه تكیه صرف بر جزء نگری امكان فهم الگوهای حاكم بر

 سیستم را از بین می برد.

سخگو نیست بر این باورند كه ساختار وظیفه گرا برای سازمان های عصر حاضر پا« مایكل همر»بزرگانی همچون 

 ضرورتی اجتناب ناپذیر است. و فرایندی عمل كردن

جزییات  هنر تفكر سیستمی، دیدن توام جنگل و درختان است یعنی دریافت اطالعات كلی و جمع در عین اینكه

اسخی قوی پنیز موزد توجه قرار دارند. تنها در صورت همزمان دیدن جزییات و كلیات مساله است كه می توان 

 به تغییرات و چالش های پچیده داد.

تواند جنگل  یک جنگل از باال تنها شبیه به یک سفره سبز رنگ دیده می شود. كسی می« مایكل پورتر»عبیر به ت

 را بفهمد كه در آن قدم زده باشد. دیدن از باال باید توسط دیدن از پایین پشتیبانی شود.

 تمركز بر وقايع 

تعبیر دكتر دیوید هاوكینز گزینش دلخواه  تمركز بر وقایع، از موانع توجه به تفكر سیستمی و توسعه آن است. به

به چیزی منجر می شود كه متكی بر موقعیت است. به عبارت دیگر این نوع نگاه به صورت مصنوعی، وحدت 
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حقیقی را به قسمتهای به ظاهر مجزا تجزیه می كند. این قسمت ها تنها در ظاهر دیده می شوند و واقعا از یكدیگر 

 جدایی ندارند.

 فرافکني 

می  كی از موانع تفكر سیستمی نوعی منفی نگری و سرزنش كردن شرایط محیطی است. تفكر سیستمی به مای

 آموزد كه چیزی در بیرون از سیستم كه مسبب بروز مشكالت باشد؛ وجود ندارد.

 دام تفکر دوگانه 

ه ایستایی ب« یا آنیا این »و تفكر « صفر و یک»سیاه یا سفید دیدن پدیده ها مانع تفكر سیستمی است. نگرش 

یست. این انجامد. این نوع تحلیل، نوعی ساده اندیشی است و با پیچیدگی های جهان كنونی منطبق نتفكر می

 ر نظر گرفت.درا « هم این و هم آن»قالب های دوگانه باید شكسته شود. باید تفكری فراتر از دوگانگی داشت و 

 تفکر قالبي 

روش تفكر  ی آموزش، با تفكر خطی و قالبی خو گرفته اند و رهایی از اینبزرگساالن از طریق سیستم های رسم

 نمی كنیم. برای آنان دشوار است. به عبارت دیگر، ما در حل مسائل مرز سیستم مورد نظر را به درستی تعیین

 توجه به عالئم به جای علل 

كدیگرند و با انه های آن در كنار یبسیاری از ما تصور می كنیم كه علت به وجود آمدن یک مساله الزاما با نش

ساسی الزم امشاهده این عوامل می توانیم علل را بیابیم. نگرش سیستمی به ما می گوید برای فهمیدن مشكالت 

ها باالتر رفت.  است به مسائلی فراتر از اشتباهات فردی و یا اقبال نامساعد بپردازیم. باید از وقایع و شخصیت

 تفاق می افتد.افراد و شرایط را به گونه ای شكل می دهد كه رویدادی ابرد كه اعمال  باید به عمق ساختاری پی

 تفکر تحلیلي 
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یه و تركیب استفاده می شود. به عبارت دیگر تفكر سیستمی چرخه ای از تجز« تركیبی»در تفكر سیستمی از روش 

نفی تفكر و سیستمی است. جنبه ماست. استفاده و اتكا صرف به روش و تفكر تحلیلی مانع بزرگ تفكر تركیبی 

ک كل یتحلیلی آن است كه وقتی سیستم را تجزیه می كنیم ویژگی های مهم خود را از دست می دهد. سیستم 

یزی كه می است كه با تحلیل قابل درك نیست. بهتر است تركیب قبل از تحلیل انجام شود. در تفكر تحلیلی، چ

م به ه می شود ولی در تركیب، چیزی كه می خواهیم بررسی كنیخواهیم بررسی كنیم به عنوان یک كل تجزی

 عنوان یک جزء از كلی كه آن را در برگرفته بررسی می شود.

 توجه به كمیت 

افزایش  توجه صرف به عدد و رقم از موانع تفكر سیستمی است. تفكر سیستمی یک تفكر توسعه گرا است. رشد،

 ش در شایستگی است.در تعداد یا اندازه است اما توسعه، افزای
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 تیریدر مد یتمسیفكر ست 

واقع،  . درردیبگ یمناسب ماتیتا تصم كندیكمک م مدیربه  ات،یو عمل تیریدر مد یستمیاز تفكر س استفاده

. اگر كندیم لیو تحل هیكه ممكن است داشته باشد، تجز یكیستماتیس یامدهایرا با توجه به پ یتجار ماتیتصم

 ریو تاخ هارساختیآموزش كاركنان، ز نهیشود كه هزینوع تفكر باعث م نیا د،بخر دیجد دیتولابزار  کی بخواهد

 .دكن لیو تحل هیرا تجز ازیمورد ن یشغل

در پاسخ  دیها با. سازمانكندیم یبررس زیرا ن ندهیو آ یفعل یهاتیفعال ریتاث ت،یریدر مد یستمینوع تفكر س نیا

 ،یقابتر یفضا کیوجود آوردن با ب نیسازمان همچن آل،دهیكنند. در حالت ا رییتغ یو خارج یبه عوامل داخل

 هم خواهد بود.سازمان رهبر 

 یكیاست.  منابع ریو سا نهیاز اتالف وقت، هز یریدر جلوگ مدیرانكمک به  ستم،یهدف از تفكر در س ت،یدرنها

. داندیم ایو پو وستهیپهمبه یز اجزاا یااست كه سازمان را مجموعه نیا ت،یریمد یبرا ستمیس یكردهایاز رو

 .نددر سازمان هست ستمیرسیز کیبخش و  کیها، قسمت نیاز ا کیهر 

 حالیكه همزمان تاثیر های آن، در تفكر سیستمی مدیران بر درك سیستم به عنوان كل قبل از مطالعه بخش

ان به كانون تحقیق و عمل تبدیل شده سیستمی مدیر. تفكر گیرد، تاكید دارد ای از عوامل را در نظر میمجموعه

انواع  سیستمی مدیران شامل چهار فعالیت عمده است، یعنی اتخاذ یک دیدگاه چندبعدی، قبول است. تفكر

 خود استفاده میسازمان  ریق آن مدیران از تفكر سیستمی درها و ارزیابی اهمیت، كه از ط نظرات، رهبری كل

همواره خود را  شرایطی را ایجاد كرده است كه رهبران امروزی ،های محیطیمتغیرو های فزاینده  كنند. پیچیدگی

 اساس آن افراد از بین دسته گیری فرایند ذهنی و شناختی است كه بر بینند. تصمیم ها می در معرض انواع تصمیم

ضوع یكی همچنین این مو .یک مدیر است گیری مهمترین نقش كنند. تصمیمها اقدام به گزینش میای از گزینه

 سازمانتواند به  طوریكه تصمیمات نادرست میه است، ب های شغلی مدیرانترین و پرریسک ترین بخشاز سخت
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های بد و  كنند كه تصمیم بسیاری از محققان بیان می. و حرفه آسیب برساند كه گاهی اوقات جبران ناپذیر است

 توان به روش قبلی ی موارد، تصمیمات بد را میا این وجود، در بسیارب .نادرست لزوما نشانگر نیت بد نیست

طیف  ؛اندنشده های ممكن به خوبی شناخته نشده یا دركیعنی گزینه ؛گرددارتباط داد كه توسط آن انجام می

آوری  به طور كامل جمع ای از پیامدها به اندازه كافی در نظر گرفته نشده است و یا اطالعات مربوط گسترده

 . شود سازمانهای پیچیده گرفته می ای مدیران دره تصمیم. نشده است

تنوعی در ماتفاقات  توسط بسیاری از رویدادهای بزرگ، مردم و فرایندها تشكیل شده است. در هر لحظه سازمان

نفعان  ز ذیاو طیف گسترده ای  دهد هر یک از فعالیتها، موضوعات دیگر را تحت تاثیر قرار می. دهد آن رخ می

 یستمی،تفكر س این شرایط پیچیده،. در هستند های متناقضی دارند و دارای ارتباطات زیادی استهكه نیازها و خو

ر یا مورد انتظار تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به نتایج مورد نظ نماید و می تصمیم گیریها را تسهیل می

مند بهره یستمیستوانند از تفكر  این میبنابر ؛مدیران دائما موظف هستند تصمیم گیری انجام دهند باشد. سازمان

گذارند. تفكر  می سازمانی و محیطی قرار دارند و متقابال بر این متغیرها اثر مدیران تحت تاثیر متغیرهای. شوند

د تا هدف كن شدن مدیر به یک وظیفه را برطرف كرده و این امكان را برای مدیر ایجاد می سیستمی خطر محدود

 . های كالن سازمان در نظر بگیرد با مجموعه هدفخود را مرتبط  های

مورد مطالعه قرار داده  پژوهشگران مختلفی تفكر سیستمی مدیران مدارس، عوامل موثر بر آن و پیامدهای آن را

صورت انتزاعی ه توانایی فكر كردن ب اند كه تفكر سیستمی بیان كرده( 2011و همكاران ) 1اسكویراند از جمله: 

 ی كه مرزها یا حیطه عمل مساله یادر فضای كردن های متعدد، كار به هم پیوند دادن دیدگاه ،برای موضوعات

های درونی  ها و بستگی عملیاتی متنوع سیستم، شناسایی ارتباط سیستم ممكن است فازی باشد، درك بسترهای

ویژگیهای ( 2010ت. فرانک )ابل اعتماد اثرات تغییر سیستم اسبینی ق پیچیده و پیش و بیرونی، درك رفتار سیستم

                                                           
1 Squires 
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ارتباطهای  سیستمی را شامل: ویژگیهای شناخت كلی از قبیل درك كل سیستم و دیدن تصویر كلی، درك تفكر

ها و تحلیل یا  عملیات هایی از قبیل تحلیل ضرورتها، تحلیل و یا توسعه مفهوم درونی و تفكر خالقانه؛ قابلیت

و كنترل كردن نقشه كار و ارتباطهای بشری  مهارتهای مدیریتی، ساختن كسب نیازمندیها؛ ویژگیهای فردی از قبیل

ای، تجربه گسترده و آموزش در نظر گرفته است.  بین رشته هایی از قبیل دانش ها و دانش مناسب، پیش زمینه

یند و رضایت شغلی و تعهد سازمانی به عنوان آآموزشی به عنوان پیش در پژوهشی نشان داده شد كه رهبری

ایندهای  اند كه اثربخشی كارهای گروهی از دیگر پس آنها همچنین بیان كرده .است یند تفكر سیستمی مدیرانآسپ

 تفكر. استیندهای تفكر سیستمی معرفی شده آ پیش سازمانی از دیگر . فرهنگاستسیستمی مدیران  تفكر

ستم های پیچیده برای تسهیل برای تشریح سی، نفعان برای مقابله با ناهمگونی ذیسیستمی یک روش موثر 

و برای افزایش هماهنگی و همكاری  در نظر گرفتن عوامل موثر متنوع ،گروهی و تصمیم گیری مشترك یادگیری

 است. سازمانها  بین مقامات و

ود را نماید تا روابط عمومی خ كمک می به رهبراناست. مدیران  گیری تفكر سیستمی چارچوبی برای تصمیم

ک رویكرد یتفكر سیستمی  .را بهبود دهند كاركنانز این طریق با حمایت از مدیران، یادگیری بهبود دهند و ا

 .شود رضایت شغلی می رهبری است كه منجر به حمایت و توانمندسازی محیط، كمک به

نیز برخورد  از آنجا كه رفتار ما ریشه در نظام فكری ما دارد، كسی كه دارای تفكر سیستمی است، با موضوعات

میان  دهنده موضوع و پیوندهای موجود كند و در رفتارهای خود به دنبال تشخیص عناصر تشكیل می سیستمی

های  ژگیای از وی كند تنها در جستجوی مجموعه گردد. به این ترتیب فردی كه سیستمی فكر می می این عناصر

 .ندكمند نگاه  جامع و نظامكند به مسائل به صورت  بلكه تفكر سیستمی به او كمک می گردد؛ موضوع نمی

كارها و  و گیریهای مدیران در كسب ها و پیامدها نقطه مغفول تصمیم تفكر غیرخطی و نگاه پویا به پدیده

ها منجر به اتخاذ تصمیمات ضعیف و  تجاری و غیرتجاری است. نادیده گرفتن پویایی ذاتی پدیده های سازمان
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 و های موجود پر كند و به چالش مسائل جدیدی را ایجاد می جای حل یک مسئله، كه به شود كیفیتی می بی

ها و سازمانهای ایرانی كم نیست و حتی  ها در سطوح مختلف بنگاه اینگونه تصمیم دهد. متاسفانه تعداد بال می

 بریم.  فكر خطی و ایستا رنج می مان نیز از تبعات در زندگی شخصی
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 تیریدر مد یتمسیكر سدر تف جیشتباهات راا 

توجه داشت  دی. باكندیبه آن موفق عمل نم دنیدر رس یریاما هر مد ؛است دیها مفسازمان یبرا یستمیس تفكر

ها به پشت نوجود دارد كه شناخت آ ییهاموانع و دام ،یسازمان تیریدر مد یستمیتفكر س یسازادهیكه در راه پ

 سر گذاشتنشان كمک خواهد كرد.

 :کیوسکوپکرینگاه م

با  دیبا تفكر هر جزء نیدارد. در ا ینگركل یرو یاژهیو دیتاك تیریدر مد یستمیتفكر س م،یكه گفت همانطور

 ینگر جزء است. معنایخود ب یشود و به خود فیتعر كندیدنبال م میت یكه برا یدارد و هدف میكه در ت ینقش

 گریاز د مستقل ره،یجز کیو هر بخش مثل  شودیم لیبدت یریالجزااگر از كنترل خارج شود سازمان را به مجمع

 .كندیها فكر و عمل مبخش

و استفاده از  شودیبه طور كامل رد نم ینگركه جزء دی. توجه داشته باشستمیمثبت و زوال س یآنتروپ یعنی نیا

به كل جنگل  یاارهنگاه ماهو کیها اگر با آن یهایژگیالزم است. شناختن درختان و و ینگرآن در كنار كل

 .كندیتر متر و اثربخشتوسعه و اصالح جنگل را ساده یبرا یزیرهمراه شود، برنامه

 رخدادها: یاز حد رو شیتمرکز ب 

 یگاه كلن ت،یریدر مد یستمیتفكر س یشنهادیپ كردی. رومیریگیقرار م طمانیمح یرخدادها ریما تحت تاث همه

ش شركت مثال آمار فرو یبرا یعنیرخدادها  یاز حد رو شیت. تمركز برخداد ها اس Pattern ایو درك الگو 

 شهیكردن ر دایدرست، پ كردیكه رو یال. در حمیكردن مقصر بگرد دایدنبال پبه عیسر یلیبا افت روبرو شود و خ

 .شودیافت منجر شده را شامل م نیكه به ا یمشكل و سلسله اتفاقات

 :یفرافکن 
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امل ع کی یعنی یاست. فرافكن ستمیدر خود س ییاشكال جا شهیكه هم كندیم انیب تیریدر مد یستمیس تفكر

 .میرا از گردن خود بردار تیو مسئول میمقصر كن یمشكالت درون یرا برا یرونیب

 :یکینگاه صفر و  

 دستنین دیفس ای اهیس چكدامیه ایدن قی. حقاستین دنید یكیصفر و  یایامروز دن یایاست كه نداند دن یكس كمتر

 یاوهیشمسائل را به  یعنی یكیمخصوص به خود را دارد. نگاه صفر و  یمثبت و منف یهاجنبه یادهیو هر پد

 .میدور شو قتیو از حق دهید زیاغراق آم

 

 :یتفکر قالب

از  یهاارچوباستفاده از چ یكه به جا یری. مدزندیم دییبا فكر باز مهر تا یریبه مد تیریدر مد یستمیس تفكر

 .كندیم فیخود تعر تیریوكار تحت مدمتناسب با كسب یاتازه یهاشده، چارچوب نییتع شیپ

 :ینگاه سطح 

از  یكی. اتفاق است نیچند جهیدر ساختار سازمان دارد و نت قیعم یاشهیر افتد،یكه در سازمان م یاتفاق هر

ها است. تفكر نكردن به علت و توجه ینگاه سطح گذارد،یم یاثر منف یستمیتفكر س یكه رو یجیاشتباهات را

ته و آن آن وقت گذاش یدر سازمان، رو همسئل کی یهانشانه دنیبا د خواهدیم رانیاز مد تیریدر مد یستمیس

 و حل شود. دایمشكل پ یكنند تا علت اصل یابیشهیرا ر

 :لیبر تحل هیتک 

 كنندیفكر م رانیاز مد ی. بعضستین نراه ممك نیترها بوده و كاملشناخت آن یراه برا کیتنها  ،مسائل لیتحل

 یستمیبه دست خواهد آمد. تفكر س لیتحل قیراه حل درست وجود دارد و آن راه از طر کیتمام مسائل  یبرا
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به  ستم،یجزء از س کی یبررس یبرا ب،ی. در تركدهدیم شنهادیرا پ بیترك ل،یاستفاده از تحل یبه جا تیریدر مد

 .میكنیم یاز كل بررس یعنوان بخشرا به آن جزء ستم،یكل س هیتجز یجا

 :تیتوجه به کم 

مثل ارقام فروش( به )اعداد و ارقام  نیبر اعداد و ارقام شناخت. باال رفتن ا هیتنها با تك توانیاطراف را نم جهان

 شت.دا میخواه یچندبعد یو نگاه یستمیبه تفكر س ازین میدنبال توسعه هسترشد است. اما اگر به یمعنا

 صول تفكر سیستمی در مدیریتا 

 ریق طشود و این كار از تفكر سیستمی یک نظم و انضباط مدیریتی است كه به درك یک سیستم مربوط می

 د.شودهند، انجام میم را تشكیل میبررسی پیوندها و تعامالت بین اجزایی كه كل آن سیست

 ان، به ر مورد طراحی و ساختار سازمدیدگاه تفكر سیستمی ابزاری برای درك، تجزیه و تحلیل و صحبت د

ملكرد عهای به هم پیوسته )انسانی و غیر انسانی( كه برای عنوان یک تركیب پیچیده و یكپارچه از سیستم

 د.كنبا هم كار كنند، فراهم میآمیز كلی باید موفقیت

 سیم دیگری نیز تقهای ر سیستماند و ممكن است به زیای تشكیل شدهها از تعدادی واحد پایهكل سیستم

 د.شون

 ها ممكن است با داشتن مرزهای مشخص نسبت به محیط اطراف خود )سیستم بسته( یا داشتن سیستم

 ت.تر اسبینانهتر و واقعباز رایجهای پیوندهایی با محیط خود )سیستم باز( در نظر گرفته شوند و دیدگاه سیستم

  هدف خاص مورد بررسی، انتخاب و تعریف مرزهای سیستم كلی ممكن است در سطحی مناسب برای

 ه.تم آموزشی یا سیستم كامل یک مدرسشوند؛ به عنوان مثال، سیس

 توانند در كنار یكدیگر و ها میتوان در سطوح مختلف انتخاب و تعریف كرد. این سیستمها را میسیستم

 گیری، سیستم پاسخگوییم تصمیمهمچنین به صورت سلسله مراتبی عمل كنند؛ به عنوان مثال، سیستم مالی، سیست
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 این امر در كل سیستم یا  د؛یت ممكن است دچار شكست سیستمی شویک سازمان به عنوان یک موجود

وفقیت مد برای دهد، كه در آن یک شكست بین و درون اجزای سیستم وجود دارد كه بایسیستم سطح باال رخ می

 د.كلی با هم كار كنن

  شامل اهداف مغشوش، درك ضعیف از سیستم، طراحی معیوب، عدم عوامل شكست سیستمی ممكن است

مسئولیت  ، عدمكند، بازخورد ناكافی، همكاری ضعیفهای فردی كه وفاداری به اهداف را تقویت میوجود انگیزه

 د.پذیری و غیره باشن

 یو عملكرد رهبر یرتباط تفكر سیستما 

به  ابییدست جهت ردستان،یدنبال مشاركت داوطلبانه زنفوذ اجتماعی است كه در آن رهبر، به  ندیرهبری، فرآ

. مدل های دارد یطوالن یا نهیو زم است مورد عالقه بوده میقد یاز زمانها یموضوع رهبر. اهداف سازمانی است

ها است  از سازمان یدیشكل جد یبرا یرهبر یها ازجمله مدل هستند، توسعه حال همچنان در یرهبر دیجد

 ک،یزیاست كه فراتر از رشته ف ها دهیاز ا یدیو مجموعه جد است یمتك یتیریمد ر به اقتداركه در آن رهبر، كمت

 پژوهش یشده است كه در واقع، نوع ادی یدگیچیپ هیاست؛ و از آن با عنوان نظر یو علوم اجتماع یشناس ستیز

بر اساس  ها تمسیس نگ،یبولد یبند میتقس اساس و بر ها ستمیس یعموم هیبر اساس نظر. است یدر رهبر

قرار  یدگیچیپ از نظر یبند میتقس نیدر طبقه هشتم ا یاجتماع ی. سازمانهاشوند یم میطبقه تقس 9به  یدگیچیپ

نه خود انسان، بلكه  ستمیس نیا دهنده لیشده است. واحد تشك واقع یعمل لیتحل و هیكه تاكنون مورد تجز دارند

در واقع، . داند یم ها ستمیسطح از س نیا یرا مهندس یرهبر نگی. بولدردیگ یم است كه در جامعه به عهده ینقش

 در یهماهنگ جادیسازمان، ا تیریو مد یرهبر تیمسئول م،یریدر نظر بگ ستمیس کیعنوان  را به سازمان اگر

 ستمیس اتیح تداوم توانند یم یسازمان یدهارو راهب استهایكردن اهداف، س است. رهبران با مشخص ستمهایرسیز
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 دگاهیكه توسط د است داشته یرهبر یها بر پژوهش یادیز ریتا به حال تاث ستمهایس یعموم هیبزنند. نظر را رقم

 ست.عنوان چارچوب مناسب مطرح شده ا به یستمیتفكر س

خود را  یسازمان تیمداوم، موفق یریادگیتا با  كند یبه رهبران كمک م ستمیس ییایپو هیو نظر یستمیتفكر س

و  درك را دهیپد کیوجود آمدن  به ییتا چرا كند یم كمک به رهبران سازمان یستمیكر ستف. گردانند لیتسه

سازمان،  در رییكه هرگونه تغ كنند تا رهبران تالش شود یباعث م یستمیفكر سد. كنن لیرا تسه امور یها یدگیچیپ

اركنان ك یشغل ههرا رو كا ریدر مس است را كه الزم به انجام آن ییها تحول و رییو تغ یطیمح یها ییایپو

 .كنند ییشناسا

 وضوعم ریامروز نسبت به سا یدگیچیپ مسائل نقش را در حل نیشتریب یستمیتفكر س (2001طبق نظر جكسون )

 یریادگی ند،یفرا یریگ جهت ها، ستمیمنطق س ،یتعامل محور ا،یمانند تفكر پو یستمیتفكر س یتهایقابل ها دارد.

هبران و ربه  یستمیس تفكر اثربخش باشند. پس شتریتا ب كنند یرهبران كمک مبه  یذهن یها مداوم و درك مدل

اف و جهان اطر یاجتماع یها ستمیس یها تیاز واقع یو روشن یتا درك درست كند یسازمان كمک م رانیمد

 .از خود نشان دهند یتر خود داشته باشند و عملكرد مطلوب
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 راحل استفاده از تفكر سیستمیم 

ر فرایندهای داز ابزارها و رویكردهای تفكر سیستمی برای حل مشكالت فوری، مزمن و پیچیده و پایدار  می توان

 سازمان استفاده كرد. در اینجا چند نكته برای كمک برای شروع وجود دارد:

ک عنصر، یفرایند را با فرضیات درمورد سیستم یا مشكل شروع نكنید و از مقصر دانستن  فرضیات نسازيد: -

 د یا خرده سیستم خودداری كنید.فر

را بررسی  قبل از فكر كردن به راه حل ها، همه رویدادها، الگوها و ساختارها اعمال ديدگاه های جديد: -

 كنید. تمرین های گروهی را برای در نظر گرفتن دیدگاه ها و دیدگاه های جدید انجام دهید.

جزئی  ت را از چندین منبع تایید كرده و حتیمطمئن شوید كه همان اطالعا به طور كامل بررسي كنید: -

 ترین اطالعات را به طور كامل بررسی كنید.

صری بزمان یا منابع زیادی را صرف كامل كردن نمایش  روی بیهودگي يا زيبايي شناسي تمركز نکنید: -

نعكس می كنند مد نمودارها یا چارتها نكنید. در عوض روی این تمركز كنید كه آیا ابزارها آنچه را كه قصد داری

 یا خیر.

 كشد. به سواالت جدیدی فكر كنید كه مفروضات و مفاهیم اساسی را به چالش می سواالت جديد بپرسید: -

روهی، شناسایی زمانی كه بحث ها تمركز خود را از دست می دهند: هنگام شركت در یک تمرین یا بحث گ -

  ی دهد، هوشیار باشید.زمانی كه فرد تمركز خود را از مشكل یا راه حل، تغییر م

ی از هنگام مشاهده یک مشكل یا فرایند با ایجاد یک چارچوب بصر ايجاد نقشه ها و حقله های ذهني: -

 سیستم شروع كنید.
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اصر نقاط ورودی، مداخالت و ساختارهای مختلف را شناسایی كنید كه همه عن اعمال مداخالت مختلف: -

رویكردهای  همان چیزی است كه روند شما نشان می دهد از امتحانو علكرد آنها را در نظرمی گیرند. اگر این 

 غیر متعارف نترسید.

 سئلهمدر حل  یتمسیتفكر س اهگیاج 

 كاربرد تفكر سیستمی را می توان به دو حوزه كاربرد تقسیم كرد:

 م، ای نرروش شناسی، ابزارها و روش های ایجاد شده مرتبط با تفكر سیستمی، مانند روش شناسی سیستم ه

 پویایی سیستم ها، سایبرنتیک برای حل مشكالت حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

 به عنوان یک درك مفهومی از حل مساله در زمینه های مختلف 

ناخته شمهارت مورد نیاز برای اجرای تفكر سیستمی منجر به این شد كه تفكر سیستمی به عنوان یک مهارت 

است كه  ینیقوان یاست، دارا یطیو شرا نیكه مستلزم قوان یگرید یعلم دهیهر پد بسان زین یستمیتفكرسشود. 

 شرح است: نبدی هااعم آن

 را سرزنش کرد یطیمح طیشرا دینبا -1

 یز نمهرگ یطیمح طی. شرامنمایی مسئله اقدام به حل مینتوان گاه چیشود كه ه ینگرش موجب م نیا تیحاكم

ثبت خود و خود را به عملكرد م های تیموفق مدهی یم حیما باشد. ما ترج عملكرد نادرست یبرا یهیتوج تواند

 نی، اعامل بودن خود زانیم صیتشخ یراه مناسب برا کی. میرا به عوامل خارج خود نسبت ده مانهای شكست

سرنوشت  ورفتار  حیتشر ،یستمیدر تفكرس یول. مكنی یم ییزهایخود را صرف چه چ یوقت و انرژ مینیاست كه بب

 .یرونیباشد نه ب یاز عوامل درون یناش دیبا ها ستمیس

 

 



 

 

39 

 

 عیوقا یتمرکز بر رو یبه جا راتییتغ یالگو افتنیدر -2

از  ای را به صورت مجموعه یاست. ما زندگ یستمیدر تفكرس یریادگیاز موانع  گرید یكی ع،یبر وقا تمركز

 راتییتا تغ مداری عادت معمول طور . بهمكنی یواضح ارائه م لیدل کی زیهر اتفاق ن یو برا مدانی یاتفاقات م

 .میناتوان یجیتدر راتییو از درك تغ مییرا درك نما ستمیو س طیمح

 یاساس رابطه علت و معلول تفکر بر -3

لت و تفكر براساس رابطه ع یعوامل به جا نیب یتفكر براساس همبستگ ،یستمیس از موانع تفكر گرید یكی

 یهمبستگ رهدربا دانش خروارها از تر ارزش با ،یمثقال ادراك از رابطه عل کی چراكه است، هاآن انیم یمعلول

ود. ش یغلط منته هایاستسی و ها ممكن است به قضاوت یو معلول یعل طو رواب یهمبستگ نیاشتباه ب. است

 ت.اس یاز تفكر براساس همبستگ یافراد ناش یبرخ یمنیو بد یمنی خوش رینظ یخراف یاز باورها یاریبس

 ستمیمرز س حیصح نییتع -4

رز گفت حد و م توان ی. مسازد یمنفک م رامونشیپ طیاست كه آن را از مح یحد و مرز یدارا یستمیس هر

 نین انمود نییتع .ستندین صیقابل تشخ گرید ستم،یخاص س های یژگیو ،است كه فراتر از آن ینقاط ستم،یس

 .است یالزام یستمیس تفكر یو اثربخش ییكارآ شیافزا یحدود و ثغور برا

 یبیتفکر ترک -5

جداگانه  هایتینه از فعال شود یم یآن ناش یاجزا نیاز تعامل ب ستمیس کیمهم  های یژگیو ،یستمیتفكرس طبق

است  یدواح کی ستمی. سگرددیمهم آن م های یژگیرفتن و انیباعث از م ستمیس لیتحل گردی عبارت به. هاآن

 یر براام نیو ا سازد یم یواحد نقض فوق را منتف کی یاجزا بی. تركتسیقابل درك ن لیو تحل هیكه با تجز

 :شود می ها به آن یاست كه در ادامه اشارت یمراحل یدارا یبیاست. تفكر ترك یدیموضوع كل کی یستمیس تفكر

o موضوع تیكل ییشناسا 
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o یكل ستمیس های یژگیو یبررس 

o ستمیآن در س كاركردهای و ها موضوع با توجه به نقش های یژگیو ایرفتار  حیتوض  

 ستمیس یاجزا انیتعامل م یچگونگ تیاهم -6

با  .كند یعمل م گریاست كه در ارتباط متقابل با همد یكل واحد کی ستمیگفته شد كه س ستمیس فیتعر در

اجزاء  یستیبا ؛عمل كند شكل كارابه  یستمیس کی كهنیا یگفت برا توان یوق مفو اصل  فیتعر نیتوجه به ا

 را دارا باشد. زمهال یهماهنگ گریكدینمود كه با  یدر تعامل با هم طراح یبه صورتآن را 

 رد،گی تصور هامتقابل آن یبه اجزاء متشكله بدون توجه به اصل تداخل و وابستگ ستمیهر س بندیمیتقساگر 

جواب  نیبهتر ، بااجزاء نیاز ا کیهر  یجواب برا نیبهتر. كند یم جادیا ستمیاجزاء آن س انیم یتضاد فطر ینوع

 .كند یم ادیپ ستمیكل س یجواب برا نیربا بهت یتضاد جهیو در نت كند ینم یو برابر یهماهنگ گریجزء د یبرا

 به دنبال نقاط مؤثر گشت دیبا -7

 حل راه نریت یهیكه بد آموزد یبه ما م رایاست، ز دیجد آور أسیعلم  ،یستمیس تفكر اغلب باور بر این است كه

. دنمای یدتر مدر بلندمدت اوضاع را ب یول آورد یرا به وجود م بهبودی مدت فقط در كوتاه طیشرا نیبهتر در ها

ه گر بااقدام كوچک  کیكه  دهد ینشان م زین ار تیواقع نیا یستمیسكه است. تفكر س یرو کیفقط  نیاما ا

 جادیا مستیرا در س ای حظهمال قابل یشرفتیپ تواند یم رد،یدر مكان مناسب صورت گ یكاف یرویو با ن یخوب

رد كه قانون كشروع  ییاز جا دی. در حل مسائل بانامند یم یقانون را اهرم كار نیا یستمیس دگاهید یكند. علما

  .دیمطلوب رس جهیو نت شرفتیرا دارد تا بتوان با حداقل تالش به پ ثرا نیشتریب یاهرم كار

چگونه  یراب یقو یبه مثابه ابزار یاجتماع ینهادها نیمتراز مه یكی عنوان به تیو ترب میدر تعل یستمیتفكرس

 ازیله مورد نبا مسئ كهرا  یكه فقط اطالعات دهد یامكان را به ما م نیكه ا یمعن نی. به اكند یآموختن عمل م

 .میرگی كار و به میكن دهیجستجو، انتخاب و سازمان ؛مرتبط است
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كه در آن  هایی رتكه قادر به استفاده از اطالعات و مها شود می ور روبه یتیكه فرد با موقع یوقت ف،یبه تعر بنا

به  لیز راه ندارد و هنو یهدف رندهیادگیكه  یوقت ای ستنی گو پاسخ تینسبت به آن موقع ؛دارد اریلحظه در اخت

 صورت به را لهمسئ حل توان یگفته م نای به توجه با. است رو مسئله روبه کیبا  مگویی یاست، م افتهیآن را درن

ورد ماو به هدف  دنیرس ای تیبه پاسخ درست فرد به موقع كه منجر هایی رتاو كاربرد دانش و مه صتشخی»

موخته آاز قبل  های مهارت و ها دانش كاربست مسئله حل یعنصر اساس ن،یكرد. بنابرا فیتعر« شود ینظرش م

 .تازه است های تیشده در موقع

 نیست و آن اا تر کنزدی ما بحث موضوع به ؛است داده ارائه مسئله از حل هیكه گان یفیتعر ف،یتعر نیبرا عالوه

 دنیرس یبرا رگید ریبه تعب ای. شود یم جادیاجزاء( ا بیساده )ترك های قاعده بتركی از مسئله حل یریادگی كه،

است  نیدر ا یمستیس فوق به تفكر ریارتباط تعاب كرد.ساده )اجزاء( را به هم وصل  های قاعده دبای مسئله به حل

 مسائل حل در مه با متقابل ارتباط در ها و آن مدهی یقرار م گریرا در كنار همد میمفاه زین یستمیس كه در تفكر

 .مدهی یمورد استفاده قرار م یسازمان یحت ای اجتماعی

 در امر حل باشد. یتفكر براساس رابطه علت و معلول دیگفته شد كه با یستمیس قانون حاكم بر تفكر نیسوم در

مستلزم درك رابطه علت و معلول  زیامر ن نیكه تفكر در ا ای گونه دارد به انیجر یقانون تا حدود نیا زنی مسئله

است  یمعان یتداع جهیكه نت یعاد های العمل سعك كند، یمسئله برخورد م کیو استنتاج است. فرد با  میو تعم

. دیگذشته خود سود جو اتیرد مورد نظر ناچار است از تجربكند، لذا ف یاری مسئله فرد را در حل تواند ینم

قرار دهد  نیو طرح مع نهیخود را در زم های مهارت و اطالعات و دهد قرار مسئله حل لهیمعلومات خود را وس

راه حل مناسب را  لهیوس نیكند و بد نییبحث تب دمور مسئله با و هم با را ها ارتباط آن ه( و نحویستمی)تفكرس

 یرا م یستمسی تفكر براساس مسئله حل های . گامدنمای اقدام مسئله حل به نسبت و كند استخراج ها آن انیاز م

 ارائه داد: نیچن توان
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 مسئله خرده ایمسئله  فیتعر -1

 اطالعات آوری جمع -2

  مسئله خرده لیو تحل هیتجز -3

 سازی هیشب ای حل طرح راه -4

 حل راه یابیارزش -5

 است؟ )آزمودن( ملیع حل راه ایآ -6

 (اجرا نحوه) حل راه لیتكم -7

 اجرا )عمل كردن( -8

  اصلی حل راه -9

 توان یم ،میشده آگاه شد جادیو ضوابط مسئله ا طیاز شرا كه نیبعد از ا یعنیاست؛  یمسئله پس از آگاه فیتعر

طالعات مرتبط با آن را ا یستبای شد مشخص مسئله ثغور و حدود كه كرد. بعد از آن نییآن تع یبرا یچهارچوب

 نسبت را ها ارتباط آن زانیتا م مكنی یم لیتحل راكرد. بعد در مرحله سوم اطالعات  یمربوطه گردآور های از راه

 یرا برا یهای حل راه ای حل راه آمده دست مرحله و براساس اطالعات به نی. بعد از امیابدری نظر مورد مسئله به

 یابیارز نیپس از ا .مدهی یقرار م یابیارتباط مورد ارز زانیدرك م برای را ها آن و سپس مدهی یحل مسئله ارائه م

  دارد، در مرحله اجرایی ضمانت زانمی چه به آمده دست به حل راه نیا یعنی. میرگی یآن را در نظر م یاجرا وهنح

 .منمایی یمو مسئله مورد نظر را حل  مكنی یشد را اجرا م رونیب یصاف نیكه از ا حلی راه گرید

امكان دارد كه فرد مسئله  یوقت رتیبص شیدایاست. پ رتیفهم و بص ی،ستمیس طبق تفكر بر ،و اساس تفكر هیپا

 نیشده است. ا لیتشك ینیاز عناصر مع ای مسئله ای تی. هر موقعردیدر نظر گ كلی طور را به نیمع تیموقع ای

فراوان دارد.  رتأثی مسئله حل درارتباط  نیو كشف اهم در ارتباط هستند  با ینیعناصر در سازمان و طرح مع
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 ینیمع نهیدر طرح و زم كه نیعالوه برا تیموقع ای مسئله هر اجزاء و عناصر. (مسئله و حل یستمی)رابطه تفكرس

را  کیوضع هر  دیعناصر با انیبعد از كشف ارتباط م نیدارند. بنابرا یهر كدام وضع خاص ؛هم ارتباط دارند با

 می قادر مسئله را مشخص نمود. آنچه فرد را به حل کیقرار داده و نقش هر  العهمط مورد جداگانه ورط به زین

 را تازه حل راه تواند یصورت فرد م نیدر ا .مشخص است نهیطرح و زم کیمسئله در  یمطالعه و بررس ؛سازد

 مسئله به درك نبنابرای. كند ادهاستف ها حل و انتخاب راه یبررس یبرا شیگذشته خو اتیو از تجرب ردگی نظر در

 یواحد انجری همه مسئله حل به اقدام و حل گذشته و انتخاب راه اتتجربی دادن سازمان دوباره كل، طور

 دهند. یم لی( را تشكیستمی)س

و به حل  شود یكه از برخورد به مسئله شروع م داند یم یانیتفكر را جر ،از رهبران مكتب گشتالت یكی مریورتا

 مسئله مورد ت،یموقع لیكردن و تحل بندی سازمان دادن، طبقه قیتفكر فرد از طر انی. در جرردپذی یم انیآن پا

 .ردگی یو ارتباط واحدها را در نظر م كند یم متقسی تر كوچک واحدهای به را آن سازد، یبحث را مشخص م

به  یدیجد های و روابط و طرح هدد می سازمان دوباره را ها آن كند، یم نتعیی را مفهوم هر واحد و نقش آن

 .كند می اقدام مسئله به حل تیو در نها آورد یوجود م

 الگوهای انسان توسط مسئله حل یپردازش اطالعات برا افتیاز ره یروپی در شناسان روان ریاخ های سال در

را درباره  یادیز دعقای است، گرفته صورت ها آن رامونیكه پ یقاتیالگوها و تحق نای. اند كرده یطراح یوتریكامپ

كه در  هایی دگاهید نیاز ا یكیآورده است.  دیپد كند، یم تفعالی مسئله حل انیچگونه مغز انسان در جر كه نیا

به  ها دهیاجزاء پد هیكه در آن كل یستمیاست؛ نگرش س یستمیاز آن استفاده كرد، نگرش س توان می مسئله حل

را در رابطه با  ها تیو موقع اتیتجرب زنی مسئله حل وهی. در ششوند یكل واحد در نظر گرفته م کیصورت 

 ،یستمیكه تفكرس میرگی یم جهیگفته نت نی. از اشود یم منتهی مسئله به حل تیتا در نها میرگی یدر نظر م گریكدی
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هان انسان را در ج تواند یتفكر م های وهیش ریبهتر از سا ،كند یو هماهنگ عمل م كپارچهیكه به صورت  یتفكر

 مدد رساند. یو شخص یاجتماع لیمعاصر در حل مسا
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 نابع: م 
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