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ه هیچ حرکتی نیست مگر آن ک

یهستشناختآن نیازمند در 

ع به کمیلعلی فرمایش امام 



آموزش

استسرمایه گذاریبهترین 



میآموزه های تفکر سیست

ساعت24سرفصل

بازی : مسبب مشکالت 
پلیک: تقلیل، توسعه و کل  گرایی: جنگلِ درختان

لیپک: تغییرات کوچک، نتایج بزرگ : قانون اهرم  
دیروزحل های راه امروز، مسائل 

واکنشی سخت تر ، عمل چشم بسته ی سخت
انگارانهساده راه حل های 

بیماریاز درمانِ بدتر 

خوردن کیک بزرگ در طی زمان
نصف فیل، دو فیل کوچک  نیست

بازی: سرزنش محیط ممنوع 
جبر و اختیار، عدم قطعیت

تردر رشد سریع تر، نتیجه ای معکوس و کنداجبار 
آنزمانی و مکانی بیماری و علل فاصله 

تغییر نگرش

عصر سیستم 
م هامقایسه مجموعه و سیستم ، طبقه بندی  سیست

زمانطبقه بندی سازمان ها و تغییر مفهوم سازمان در گذر

قدماتم

کوه یخم ها پویایی سیست روابط علت و معلولی



ادامهسرفصل

الگوی سیستمی10: کلیشه های طبیعت  

شکستن عادات: اعتیادهای سازمانی

بازی االکلنگ: تاخیر تعادلی با حلقه های 

ضایعه قورباغه پخته: اهداف تدریجی تغییر 

بازی:ناامنی پویایی : تشدید

روغن کاری لوالی قژقژی: می خورند که شکست اصالحاتی 

آیا شرکت شما با راکت چوبی بازی می کند؟: پایینو سرمایه گذاری رشد 

بازی:هنگامی که بهترین زمان، تبدیل به بدترین زمان می شود : محدودیت های موفقیت 

حلقه های هلن کلر: انتقال فشار

پیشگویی راست، تعادل کار و خانواده: موفقبرای موفقیت 

بازی: همه چیز برای یکی و هیچ چیز برای همه : مشترکمنابع تراژدی 



دستاورد
معلولیو علتتفکر 

چشم اندازو نگرشتغییرتوان 

آنابزارهایشناختو کل گراییاهمیت درک 

تعاملو مشارکت، ارتباطاتماهیتو اهمیتدرک 

روی پیامدهای ناخواسته اقداماتتاملو دوراندیشیتقویت 

اهرمینقاطکشف در سیستم ها بر مبنای اثربخشمداخلهتوان 

سیستمیالگوهایشناسایی، تحلیل و حل معضالت بر مبنای توان 

رویدادهابه جای تمرکز صرف بر ذهنیمدل هایتوجه به روند، ساختار و 



دورهیهاویژگی











 





  











 







 






