
Lecturer: Mostafa Jahangir (PhD)
www.mjahangir.ir

mjahangir@varastegan.ac.ir

به نام خدا

رفتار سازمانی پیشرفته
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

یسیستمتفکر



مقدمه



ولفگانگ و کریستوف الئن اشتین-Balanceکلیپ 
1989



چند نمونه سیستم



بدن انسان–چند نمونه سیستم 



سلول-چند نمونه سیستم 



خانواده-چند نمونه سیستم 



سازمان-چند نمونه سیستم 



جامعه-چند نمونه سیستم 



خودرو-چند نمونه سیستم 



پرسش

سیستم چیست؟
تفکر سیستمی چیست؟



ویژگی های سیستم



تباط و سیستم از اجزای متعددی تشکیل می شود که با یکدیگر در ار
تعامل هستند



تباط و سیستم از اجزای متعددی تشکیل می شود که با یکدیگر در ار
تعامل هستند

ویدئو



یستم، سیستم دارای رفتاری است و با حذف یا تغییر هر یک از اجزای س
.رفتار کلی سیستم تغییر می کند

.ساختار سیستم، علت رفتار آن سیستم است
م به صرف اگر اجزای یک سیستم و روابط و قواعد حاکم بر اجزا تغییر نکند رفتار سیست

تغییر افراد آن تغییر نخواهد کرد



تعریف می شود( Border)برای سیستم یک مرز 



ستم های یک سیستم بر روی سیستم های دیگر تاثیر می گذارد و از سی
دیگر تاثیر می پذیرد

برعکسوکشوراقتصادیسیستمبرکشورسیاسیسیستمتاثیر•

برعکسوخودروسیستمبرشهریسیستمتاثیر•

برعکسوکشوردرمانوبهداشتسیستمبردانشگاهسیستمتاثیر•



تفکر سیستمی در مقابل
تفکر غیر سیستمی



وابستگی به افراد

افرادبهوابستگیمعایب•

دیگرکشوریاشهروسازمانبهانتقالخروج،اخراج،تعدیل،•

ماموریتیامرخصی•

.شودمیافرادبهسازمانوابستگیکاهشباعثسازیسیستم•



توجه به سیستم خود و عدم توجه به سیستمهای دیگر

هبوکندتعیینخانهچاردیواریراخودخانوادهسیستممرزهایخانواده،یکپدر•
تمسیسبهخیلیبینیدمیخانهاینازبیرونآنچهکهبیاموزدهمخودفرزندان
نبیروخانهازراهازبالهوقتیفرزندان،کهشودچنینواستنداردربطخانواده
.«استشدهحلخانوادهسیستمدرها،زبالهمشکل»کنندمیاحساسبردند،



توجه به سیستم خود و عدم توجه به سیستمهای دیگر

واحدتزییناتبرایساکنانکهشودمیدیدههامجتمعبرخیدر•
نههزیپرداختبهحاضرحیاط،گل کاریبرایاماکنندمیهزینهخود،

.نیستند



جزئی نگری به جای کلی نگری
ستمتوجه صرف به زیرسیستم های جزئی و عدم توجه به کلیت سی

این ها که فقط درختند، پس جنگل کجاست؟



جزئی نگری به جای کلی نگری
ستمتوجه صرف به زیرسیستم های جزئی و عدم توجه به کلیت سی



جزئی نگری به جای کلی نگری
ستمتوجه صرف به زیرسیستم های جزئی و عدم توجه به کلیت سی

وسطتانتخابیهحوزهبهصرفتوجهوکشورمصالحنگرفتننظردر•
مجلسنمایندگان

هایشهرستاندردانشجوکمپزشکیعلومهایدانشگاهتاسیس•
کوچک

باآنهاشدنادغامودانشجوکمعلوموزارتهایدانشگاهتاسیس•
بزرگدانشگاههای

آبکممناطقدربرآبکارخانجاتتاسیس•



غییرات ت)به جای تمرکز بر روندها ( تغییرات ناگهانی)تمرکز بر رویدادها 
(تدریجی

تمرکز بر روی رویدادها، ما را از یافتن روندها که در پشت رخدادها نهفته است 
محروم می سازد



غییرات ت)به جای تمرکز بر روندها ( تغییرات ناگهانی)تمرکز بر رویدادها 
(تدریجی

...وخواهربرادر،فرزند،همسر،همکار،بامجادلهوشدندرگیر•

.استروندیکنتیجهکهاسترویدادیاین•

.شدمتمرکزرویدادروینبایداصالحبرای•

.ستارساندهاینجابهراکارکهشدمتمرکزروندیرویبایدبلکه•



تمرکز بر معلول به جای علت

.شدمتمرکزبایدهاعلتبرمعلولبرتمرکزجایبه•

.کنیمپیشگیرینامطلوبرخدادهایوقوعازهاعلتکنترلبا•

،سيستمظاهريمشكالتحلبرایگذاشتنانرژيووقتجايبه•
.ببريمبينازوكردهپيدابايدرامشكالتمنشا



توجه به رابطه خطی به جای حلقه های علت و معلولی

.ی کنددر بسیاری از موارد، تالش برای حل یک مشکل در یک سیستم آن را بدتر م



توجه به رابطه خطی به جای حلقه های علت و معلولی



توجه به رابطه خطی به جای حلقه های علت و معلولی



توجه به رابطه خطی به جای حلقه های علت و معلولی



انتخاب بهترین اجزا به جای هماهنگ ترین اجزا



انتخاب بهترین اجزا به جای هماهنگ ترین اجزا

ابکهبسازیمایگونهبهجداگانهطوربهراسیستمجزءهراگر•
ثرترینمؤبهکل،یکعنوانبهسیستمکند،عملممکنحدکاراترین

.کردنخواهدعملممکنحد

آناجزاءینبتعاملچگونگیبهبستگیبیشترسیستمیکعملکرد•
(یکدیگراز)آنهامستقلعملکردچگونگیبهتادارد

وشوندرجویکدیگرباکهکردطراحیایگونهبهبایدراسیستماجزاء•
.کنندعملکاراوموثرطوربههمباهماهنگ



انتخاب بهترین اجزا به جای هماهنگ ترین اجزا

.دشنخواهدمنجرسازمانبهترینبهلزوماکارکنانبهترینانتخاب•
.سازدمیرابهتریسیستمکارکنانترینهماهنگ



تحلیل راهکارها بدون توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها

رابهبودیمدتکوتاهدرفقطحلهاراهبدیهی تریناوقاتگاهی•
.می کنندبدتررااوضاعبلندمدتدرولیمی آورندبه وجود

Cobra)کبرااثر• effect)



تحلیل راهکارها بدون توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها

(Streisand effect)اثر استرایسند 
جر به تالش برای حذف، پنهان کردن یا سانسور برخی اطالعات، من

. انتشار و دیده شدن بیشتر آن توسط عموم شود

شدن و یا تالش برای شرکوب یک ایده، فرد یا گروه باعث شناخته
.ترویج آن می شود



تحلیل راهکارها بدون توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها

رتصوبهرامسئلهصورتمشکلی،هربامواجههدرافرادازبسیاری•
.کنندمیتعریفشتابزده

.کنندارائههمراراهکارهاییشتابزدگی،همانباسپس،•



تحلیل راهکارها بدون توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها

زمانیافق•

است؟مناسبزمانی ایبازه یچهبرایراهکارها•

رایبیاسال؟یکبراییامی کند؟حلامروزبرایفقطرامسئلهآیا•
دهه؟یک

اینبایابعد؟سالازیامی کند؟حلامروزهمینازرامسئلهآیا•
می شود؟حلمسئله بعددهه یکراهکار،



تحلیل راهکارها بدون توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها

حلراهاثرمحدوده•

دارد؟اثرمحدوده ایچهدرحلراه این•

حلمنمشکلفقطیامی کند؟حلجاهمهدرراهمهمشکلآیا•
می شود؟

مجموعهیافردبرایمشکلیمی کندحلرامنمشکلاگرآیا•
نمی کند؟ایجاددیگری



فرافکنی به جای درون نگری

بتنسمحیطبهراخودسیستممشکالتدارندتمایلعموما  افراد•
.دهند

ئلمساحلبهاقدامنتوانیمهیچ گاهمی شودموجبنگرشنوعاین•
.نماییم

توجههستنندماكنترلدركهچيزهاييمورددربايدكههمانطور•
.باشيموجهتبينيستندماكنترلدركهچيزهاييبهنسبتبايدكنيم،

آنرويتوانيمنميكهكنيممسايليصرفراخودارزشمندزماننبايد•
.باشيمتاثيرگزارها



توجه به اقدامات دهن پر کن به جای اقدامات اهرمی



توجه به اقدامات دهن پر کن به جای اقدامات اهرمی

باوانمی تاوقاتازبسیاریسیستمها،مرتبطبه هماجزایبهتوجهبا•
.آوردپدیدرابزرگیبسیاراثراتکوچکیبسیارتغییرات

دستگبزر اینتیجهوپیشرفتبهتالشوسعیحداقلبابتوانیا•
.یافت



Specialist vs Generalist

ویدئو



Specialist vs Generalist


