
 

 

 تفکر سیستمی چیست؟
 سیستمی تفکر تعریف 
 ستمیدهنده س لیتشک یباور است که اجزا نیبر ا یاست که مبتن یساز کپارچهی یبرا یروش ستمیتفکر س

 متفاوت عمل خواهند کرد. ،جدا شوند ستمیس یهاقسمت ریسا ای ستمیس طیاز مح یوقت

 جامع  یها را به شکلستمیقصد دارد س یستمی، تفکر سستادهیا انهیگرا لیو تقل انهیدر مقابل تفکر اثبات گرا

 نگرانه مشاهده کند.

دهنده کل  لیعناصر تشک نیارتباطات و تعامالت ب یبا بررس ستمیس کیمربوط به درک  واقعدر  یستمیتفکر س

 است. ستمیس

برداشت منحصر  گریها )هر بازدگاهی، دو ارتباطات( نهیروابط متقابل )زم داشتنبه ما را  ،در عمل یستمیتفکر س

 شرفتیپ کیو آنچه ممکن است  اسی، مقد( و مرزها )توافق در مورد دامنهداشته باش تیبه فرد خود را از وضع

 .کندیم قیتشو باشد(

 است. دیمف اریبس دهیچیمشکل پ طیدر پرداختن به شرا ژهیبه و یستمیتفکر س

به سمت  ستمی، تفکر سبه طور مداوم در حال تکامل هستند دهیچیسازگار پ یهاستمی، از آنجا که سنیعالوه بر ا

 شود.یم معطوف یقیتطب تیریو مد یو اجتماع یسازمان یریادگی

 
 ت کننده و متعادل کنندهفرآیندهای تقوی

تواند منجر به فروپاشی است که اگر توسط فرآیند متعادل کننده کنترل نشود، می فرآیند تقویت کننده رفتاری

 .، هر دو نوع فرآیند برای حفظ تعادل سیستم امری ضروری هستنددیگر عبارت سیستم شود. به

 مهم است. بسیار یریدگبا این نوع تفکر توجه به بازخوردی که از انتخاب خود می

 :به طور مثال

https://www.burgehugheswalsh.co.uk/systems-thinking/benefits.aspx
https://karokasb.org/systems-thinking/


 

 

های مدیریتی، ممکن است بخواهید کارمندان یک پروژه را از عمل باز دارید تا برنامه کُند پیش گاهی در سیستم

زیرا شما  ،های قبلی شودبرود. در حقیقت، ممکن است اضافه کردن کارمندان جدید باعث کند شدن پروژه

اما سازمان شما در وضعیتی قرار دارد که افزودن نیزوی کار جدید مجبور به آموزش اعضای تیم ورودی هستید. 

 به آن ضروری است یا خیر؟

 
 سیستمی های تفکر مزیت

دهند. یمناسب انجام م یفیمتفاوت هستند. آنها کارها را بدون سر و صدا به موقع و در سطح ک ستمیمتفکران س

 دهند. یارائه م یواقع جیبا عملکرد باال هستند که نتا یآنها افراد

 از: عبارتند سیستمیهای تفکر مزیت

  یتجار دیدج یهافرصتکردن کاوش  (1

  ندهیاز آ یانداز جذاب چشم جادیا (2

 رییمرتبط با تغ یعوامل انسان دهیچیپ یهاچالشدرک  (3

 "رسد از بین بروندمشکالتی که به نظر نمی" کردن درک و برطرف (4

 خراب یهاستمیس کردن یدوباره طراح (5

  یدیجد یهاستمیس کردن یطراح (6

 معایب تفکر سیستمی
 از: عبارتندسیستمی تفکر یا معایب ها چالش

 خاص بودن رویکرد سیستمی (1

 از حد جامع  شیبو طاقت فرسا  یلیخ (2

 .اتیجزئ یبزرگ است و نه رو ریتصو یاز حد رو شیتمرکز ب، تجارت کانون (3

 ستین نیکه چن ی، در حالدارد ریکامالً فراگ یظاهر ،یخال (4

 خرآسخن 
شامل چندین سیستم است که برای  سازمان شما قطعامهم نیست که سازمان شما بزرگ یا کوچک باشد، 

 کنند.با هم کار می سازمانی شدهتعیینبه اهداف رسیدن 



 

 

 احتمال بهمت از آن مشکل بپردازید، شما فقط به یک قس اگرست و ا رو به رو چالشیزمانی که این سیستم با 

 را توانید روش بهتریپویاییِ بهم پیوسته سیستم، می هرگز راه حل طوالنی مدت نخواهید یافت. با مشاهدهزیاد 

 .برای انجام کار خود کشف کنید

تواند به شما کمک کند انقالبی در محل کار خود و در هر وضعیتی را ایجاد کنید. اگر تفکر سیستمی میدر واقع 

 .ها را در شرکت خود به کار بگیرید، یک کسب و کار بهتر و کارآمدتر خواهید داشترویکرد سیستم

  


