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 : Systeme Theory ،سيستم و تفكر سيستمي   
آشنايي با تفكر . هاست اي مديريت سازمان آگاهي از دانش و نگرش سيستمي از جمله مباحث بسيار مهم و پايه   

اي به هم مرتبط تلقي كند و متوجه اثر تعاملي اجزااي   شود تا مدير سازمان خود را مجموعه سيستمي موجب مي
. گيرند ها درون يكديگر قرار مي بينيم كه سيستم شود و در عمل مي ر ميثسيستم از محيط خود متأ. سيستم باشد

ها كمك  ها مديران را در اداره صحيح سازمان در واقع آشنايي با تفكر وجود سيستم در سيستم و تأثير تعاملي آن
 .رود كند و سپس از بين مي شود، رشد مي م زاييده ميدرسيستانسان . كند مي
فكري است مجموعه نگر و كل گرا كه مسايل را از زوايزاي متفزاوو و ابعزاد گونزاگون     نگرش سيستمي طرز    

تأثر و تعامل عناصر تشكيل دهنده يك سيستم را نسبت به يكديگر و نسبت به  تاثير ودهد و مورد بررسي قرار مي
 .گيرد هاي بارگتر محيطي، در نظر مي نظام

و نيزا عوامزل   ( يك كل بزه هزم پيوسزته   )يك نظام  يمل داخلها چارچوبي را براي بررسي عوا تئوري سيستم   
 .دهد محيطي خارج آن به دست مي

هزا توسزط برتزاينفي     تئزوري سيسزتم   0591تزا   0591هاي  ز پس از پايان جنگ جهاني دوم و در طول سال   
Bertalanffy L.V.  ا بزه مزا   ه تئوري سيستم. مطرح شد »ها تئوري عمومي سيستم«زيست شناس آلماني به نام

بنابراين نگرش سيستمي موجزب  . گذارد آن اثر مي اجاايگويد كه فعاليت هر جاء از سازمان بر فعاليت ساير  مي
 .شود كه مديران به سازمان به صورو كل و بخشي از يك سيستم بارگتر و متأثر از محيط توجه كنند مي

 
 تعاريف مختلف از سيستم : 

 .داند از واحدهاي مرتبط به يكديگر مي اي ز برتاينفي سيستم را، مجموعه 0
ز سيستم عبارتست از آرايش منظم اجااء و عناصر كه به قصد تأمين يك هدف مبتني بر برنامه، طراحي شزده    2

 .است
بندي منظم از عناصر مجاا و در عين حال مرتبط به يكديگر، به منظور تأمين  ز سيستم عبارتست از يك گروه  3

 .شده هاي از پيش تعيين هدف
ز سيستم عبارتست از يك مجموعه يا اجتماعي از عناصر مرتبط و وابسته به يكديگر كه كل واحدي را تشكيل  4

مانند  باشند مانند قطعاو موتور يك اتومبيل، يا ارگانيك باشند( مادي)اين عناصر ممكن است فيايكي . دهند مي
اي از مفاهيم، اصول و قواعد نظام يافته و  د مجموعهجوارح بدن انسان و يا ممكن است نظري باشند ماننء واعضا

 .يكپارچه شده
 
  خصوصيات يك سيستم: 

 .هاي فرعي مجاا، تشكيل شده است ز هر سيستم از تعدادي اجااء ، عناصر و يا سيستم 0
د هاي فرعي تشكيل دهنده يك نظام، همبستگي و ارتباط متقابل و تعامل وجو ز بين اجااء و عناصر يا سيستم  2

 .دارد
هاي فرعي يك نظام، يك كل واحد يا يك منظومزه پيييزده را تشزكيل     ز مجموعه اجااء و عناصر يا سيستم  3

 .دهند كه داراي خاصيتي بيشتر از مجموع خواص اجااي تشكيل دهنده آن است مي
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هاي فرعي  نظامهاي معيني است كه براي تأمين آنها كليه اجااء و عناصر يا  ز هر سيستم داراي هدف يا هدف  4
 .كنند تشكيل دهنده آن، دست به دست هم داده و فعاليت مي

 

 ها  انواع سيستم: 
 :هاي باز و بسته  سيستم - 1

 .رسيده باشد( ديناميك)ز سيستم باز، سيستمي است كه با محيط خود به يك تعادل پويا 
اين سيستم بزه صزورو   . رسيده باشد( استاتيك)ز سيستم بسته، سيستمي است كه با محيط خود به تعادل ثابت 

اي ندارنزد و در   هاست كه با محيط خزود رابطزه   بستة هستة اتم نيايتئوريك و در حالت مطلق خود منحصر به د
در مديريت سيسزتم بسزته   (. يابد شود و ادامه نمي تبديل به انرژي مي)گردند  صورو ارتباط متالشي و منفجر مي

هاي مبتني بر اصول مديريت علمي بيش از  لت كه در اين مكتب سازمانبدان ع. شود شامل مكتب كالسيك مي
آنكه در ارتباط با محيط خود و عوامل انساني باشند، به عوامل فيايكي و آن هم عوامل فيايكي داخزل سزازمان   

وظايف بزه  هاي افراد، نوع، تعداد و ساعاو كار آنها در شرح  توجه دارند و نيا از آنجايي كه شروع و خاتمه فعاليت
 .رود هاي بسته در مورد آنها بكار مي بندي و منظم شده است، واژة سيستم صورو خشك و انعطاف ناپذير طبقه

 : subsystems  هاي اصلي و فرعي ـ سيستم 2

از يك سيستم بارگتر باشد كه  ئيتواند جا مي يچون هر سيستم. محدوده و مرزهاي يك سيستم، قراردادي است
 .نامند هاي فرعي مي هاي تشكيل دهنده آن را سيستم تم بارگتر را سيستم اصلي و سيستمدر اين صورو سيس

 (د بيرورتوسط استاف) : Deterministic & Stochastic Systemsهاي قطعي و احتمالي ـ سيستم 3

احتمالي، هاي  بيني كرد در حالي كه در سيستم توان كامالً پيش هاي قطعي نتايج كار يك سيستم را مي در سيستم
 .پذير نيست بيني دقيق و منطقي نتايج امكان پيش

 :ها براساس پيچيدگي  بندي سيستم ـ طبقه 4

 .مطرح شده است Boulding.K.Eترين آن توسط بولدينگ  معروف 
بندي به صورو سلسله مراتب  اين طبقه. بندي كرده است سطح طبقه 5ها را از نظر پيييدگي در  بولدينگ سيستم

كند در حالي كه هر يزك   ري است كه قوانين سطوح يا طبقاو پائين در سطح يا طبقاو باي صدق ميبوده و طو
 .از طبقاو باي خصوصياو خاصي دارند كه طبقاو پائين فاقد آنهاست

 
 :ها به ترتيب پيييدگي از نظر بولدينگ عبارتست از  سطوح سيستم

قوانين ثابت يا استاتيك بر آن حزاكم  . شود ا ناميده ميه يا سطح ساخت يا چارچوب :سطح ايستا : ـ سطح اول   1

در ايزن سزطح سزازه و بافزت     . هاي سطح بعدي ملام به تبعيت از قوانين اين سطح هسزتند  است و كلية سيستم
هاي  اگرامديهاي زمين، منظومه شمسي،  نقشه: مثال . ها، جغرافي و تشريح جهان هستي مطرح است موجوديت

 .، نمودار سازمانيمربوط به درجه حرارو
هزاي ايزن سزطح     سيسزتم . هاست سطج چرخش ساعت يا سطح ساعت گونه :سطح پوياي ساده : ـ سطح دوم   2

منظومه شمسي به نوبة خود ساعت بارگي است در جهان . داراي نوعي حركت ساده و از قبل تعيين شده هستند
 ورهاي بخار و چرخش منظومه شمسيدوچرخه، ماشين، موت: مثال . هستي كه داراي حركت و پويايي است

. نامند يا مكانيام كنترل يا سطح ترموستاو مي Cybernetics هاي سايبرنتيك سطح سيستمآن را  :ـ سطح سوم  3
يا . ويژگي خاص اين سطح، توانايي انتقال اطالعاو و تعبير و تفسير اطالعاو و ايجاد نوعي كنترل خودكار است
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ترموستاو نوع ساده و كامپيوتر : مثال. شوند كنترل مي Feedbackهايي هستند كه توسط مكانيام بازخور  سيستم
 نوع پيشرفته

در اين سطح . شود ناميده مي سطح ياخته يا سلولسطح سيستم باز، يا ساختار خود نگاهدارنده،  :ـ سطح چهارم   4
 .هاي سطوح قبلي وجود ندارد در سيستم( حياو)شود و اين ويژگي  حياو آغاز مي

اين سطح مربوط به زندگي گيزاهي اسزت   . شود ها ناميده مي ينها يا نباو يا روئيد سطح رستني :ـ سطح پنجم   5
نوعي تقسيم كار بين اجااء و عناصر تشزكيل  . گيرد ها انجام مي ترين مرحلة تقسيم كار بين سلول كه در آن ساده

 .دهنده سيستم موجود است
 .سطح حيوان است كه قلمرو جانورشناسي است  :ششم  ـ سطح 6
 .سطح انسان است كه خصيصه خودآگاهي از حيواناو متمايا است :ـ سطح هفتم  7
هزاي موجزود و بزايترين     ترين سيستم كه پيييده. هاي اجتماعي است ها يا نظام سطح سازمان :ـ سطح هشتم   8

تشزكيل   دواحد تشكيل دهنزده ايزن سيسزتم را فزر    . ده استاي است كه تا كنون تجربه و تحليل علمي ش طبقه
 .دهد كند تشكيل مي هاي مختلفي كه فرد در صحنه اجتماع ايفا مي دهد بلكه نقش نمي

چون مديريت معمويً در رابطه بزا يزك   . شود ها مرتبط مي بحث عمده در زمينه مديريت، به اين طبقه از سيستم
به عبارو ديگر اين سطح را سطح نقش افزراد يزا سزازمان اجتمزاعي      .سازمان است كه بيش از يك عنصر دارد

 .نامند مي
ها  كه سخن از مطلق. نامند هاي استعاليي مي هاي ناشناخته است كه آن را سيستم سطح سيستم :ـ سطح نهم   9

اضزياو  منطزق، ري . هاي اين سطح عموماً مجرد، مطلق و نمادين هستند قوانين حاكم بر نظام. هاست و ناشناخته
 .دنده گونه قوانين يا قواعد را تشكيل مي هايي از اين نمونه

 
 :هاي طبيعي و مصنوعي  سيستم  -5

  Lazlo& Ervin. توسط اروين يزلو ارائه شده است
. رياي و عملكرد آگاهانه آدمزي نيسزت   بر خالف سيستم مصنوعي، موجوديت آن مديون برنامه: سيستم طبيعي 

 .شود انسان مياين سيستم شامل خود 
 :دانند  هاي طبيعي را در سه سطح مي سيستم

 .گردند شود و به ويروس منتهي مي ز سطح دون ارگانيك شامل قلمرو علوم فيايكي است از اتم شروع مي 0
در سزطح بزايي   )شود و به پستانداران  ز سطح ارگانيك شامل قلمرو علوم زيستي است كه از ياخته شروع مي  2

 .شود مي ختم( اننسآن ا
شود و جامعه جهاني را در بر  ه از اكولوژي شروع ميكو علوم اجتماعي است قلمر ز سطح فوق ارگانيك، شامل  3

 .گيرد مي
 :كنند  سيستم مصنوعي را به سه سطح تقسيم مي

 .شود در اين سطح، سيستم مصنوعي از ماشين آغاز و به الكترونيك ختم مي :ز سطح فيايكي 0
 .گيرد شود و نهايتاً سازمان را در بر مي در اين سطح از گروه شروع مي :ز سطح انساني 2
 .رود از نظم انسان ز ماشين آغاز و تا سطح سازمان ز فرد پيش مي :انسان  - ز سطح فيايكي 3
 

 :گيرد كه مشخص كننده آنهاست هايي را براي سيستم طبيعي در نظر ميمتغيريزلونا
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 هاي طبيعي ز خاصيت تقليل ناپذيري سيستم 0
 تن در محيط متغيرشز خاصيت حفظ خوي 2
 ز خاصيت خود آفريني در مقابله با هماورد طلبي 3
 ز خاصيت واسط و هماهنگ كننده بودن در سلسله مراتب طبيعت 4
 
 
 بازهاي  سيستم خصوصيات: 

سيستم بدن انسان مثل . سيستم باز سيستمي است كه براي ادامه حياو به ارتباط با محيط خارج نيازمند است   
دادها  كه از چندين سيستم يا دستگاه فرعي تشكيل شده است، سيستم باز سيستمي است كه براي دريافت برون

ها، سيستم باز هستند و با  به اين ترتيب تمام سازمان. و انرژي به منظور ادامه حياو به محيط خارج وابسته است
 .اط آنها با محيط متفاوو استكنند و حدود ارتب شان ارتباط برقرار مي محيط

 
 :هاي باز داراي خصوصيات مشتركي هستند، شامل سيستم

هاي مختلزف انزرژي از محزيط خزارج خزود دريافزت        هر سيستم باز به صورو ( :وارد كردن مواد و انرژي)ها  ـ داده  1
 (نيروي انساني و ساير منابع)ها  ، سازمان(غذا و اكسيژن)، انسان (بناين)اتومبيل . كند مي

 .دازدان ن ميياهر سيستم باز انرژي دريافت شده را به جر ( :فعل و انفعاالت داخلي يا فرايند)ـ تغيير شكل مواد و انرژي  2
 .كند اي به محيط صادر مي سيستم باز نوعي محصول يا ستاده ( :ها يا توليد يا خدمت ستاده)ـ صادره  3
. آيزد  مبادلة انرژي به صورو يك گردش تكراري در مزي  ( :ها به مثابه دور و تسلسل وقايع سيستم)ـ گردش رويدادها   4

 .به هم است هاي مرتبط اي از گردش فعاليت در حقيقت سازماني مجموعه

يعنزي  . هاي باز براي بقاي خود بايد فرايند آنتروپي را كند كننزد  سيستم : Negative Entropy ـ آنتروپي منفي  5

هاي طبيعي به سوي از هم  آنتروپي قانوني است جهان شمول كه طبق آن تمام نظام. آنتروپي منفي بدست آورند
يزك  . شزود  ختالل نظم و بايخره سبب نابودي سيسزتم مزي  آنتروپي موجب خرابي، ا. روند گسيختگي و زوال مي
 .مقابله كند تا سالمت و ادامه حياتش تضمين شود لسيستم بايد با اين عام

آنتروپي منفي فرايندي است كه از نابودي سيستم از طريق وارد كردن انرژي بيش از حد نياز براي توليد يعني    
كوشد تا از طريق افاايش ذخاير، مخصوصاً وجوه نقد و تقويت  زمان ميلذا سا. كند با ذخيره انرژي، جلوگيري مي

 .روحيه كاركنان به حياو خود ادامه دهد
تواند از نوع  هاي سيستم تنها به صورو مواد و انرژي نيست بلكه مي داده :ـ ورود اطالعات، بازخور منفي و كدگذاري   6

هزا و   بازخور منفي يا مخزابره انحرافزاو سيسزتم از برنامزه     هاي اطالعاتي، ترين داده ساده. اطالعاو خبري باشد
 .دهد كه انحرافاتش را به طور خودكار اصالح كند هاي تعيين شده است و به سيستم امكان مي مأموريت

هاي سيسزتم اعزم از اينكزه بهصزورو مزواد، انزرژي يزا         يا رد داده( انتخاب)كد گذاري عبارتست از عمل قبول 
 .وع انرژي قابل جذب در هر سيستمي نيستاطالعاو باشد، هر ن

دهنزد و ثبزاو    هاي باز با وارد كردن انرژي و جبران آنتروپي، ادامه حياو مي سيستم :ـ وضعيت ثابت و تعادل پويا   7
 .كنند خود را حفظ مي
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هزاي اجتمزاعي در    سازمان. )روند هاي باز در جهت متمايا سازي و تخصص پيش مي سيستم :ـ تخصصي شدن    8
 (.روند هت تقسيم هر چه بيشتر وظايف پيش ميج

توسزط   0541هزاي بزاز اصزل همپايزاني اسزت كزه در سزال         ويژگي ديگر سيستم : Equifinality ـ همپاياني  9

هاي متفاوو، به هزدف   تواند با تغيير شرايط اوليه و از راه طبق اين اصل، يك سيستم مي. برتاينفي پيشنهاد شد
 .د برسدنهايي يا وضعيت نهايي خو

در اصطالح سزازماني  . به اين معني است كه كل بارگتر از مجموع اجراي آن است : Synergy ـ هم نيروزايي  11

رود كه اداراو جداگانه يك سزازمان بزا يزك اشزتراا مسزاعي و ارتبزاط بزا         هم نيروزايي به اين معني بكار مي
ام بزه طزور   كنند تا اين كه هر كزد  تر و به مقدار بيشتر عرضه مي يكديگر، توليداو و خدماتي با كيفيت و مرغوب

 .جداگانه و مستقل به كار بپردازند

 .كند هر سيستمي مرزهايي دارد كه آن را از محيط جدا مي : System Boundary ـ مرزهاي سيستم 11

. در سيستم بسته، مرزهاي سيستم مشخص و استوارند در حالي كه در سيستم باز، مرزها قابليزت انعطزاف دارنزد   
 .اند اي انعطاف پذير شده هاي اخير، به نحو فااينده ها در سال مرزهاي سيستم بسياري از سازمان

 
 ها  خصوصيات مهم سيستم : 

 :هايي كه ذكر شد مهمترين آنها عبارتند از  از بين ويژگي
  Inputها  ز داده 0
  Processز فرايند  2
  Outputها  ز بازداده 3
 Equilibriumز تعادل  4
   
 
 

 
 
 
 
 

 ها  
 انرژي

 
 

      



 3بخش  -فر یدکتر رفعت محب -تیریمد یاصول و مبان

 

  

 
 

 از منظري ديگر سيستم و خصوصياتاجزاء
 .ها  خروجيها ،  پردازش ،  و  ورودي-0

 .  كنترلبازخور و  -2 
  سيستمو مرز  محيط -3 
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 انواع بازخور

 :  بازخور بر دو نوع است 

 بازخور مثبت  •
  بازخور منفي •

صورو بازخور  با استاندارد هاست، در اينهمسو و مطابق  عملكرد نتايج كهدهد  چنانيه اطالعاو نشان مي
 خواهد بود و  سيستم فعاليتآن ادامه  نتيجه كهشود  مي ناميدهمثبت 

صورو  تفاوو ها و انحرافاو نسبت به استاندارد ها باشد در ايناز  حاكيچنانيه اطالعاو بازخور  برعكس
  .دار خواهد بود مشكلاصالح موارد  راستايو اقدام در  توليدآن توقف  نتيجه كهشود  مي ناميده منفيبازخور 

 

  سيستمو مرز  محيط

 .دارند فعاليت مي كندمسلما  يك سيستم در خال زندگي نمي كند بلكه در محيطي كه ساير سيستم ها وجود 

توانند تحت  مي بنابراينقرار دارند  سيستمهستند كه در درون  عناصريشامل  سيستمآنيه كه مسلم است اجاا  
محيط سيستم كه خارج از مرز سيستم مي باشد و شامل اجاايي است كه در درون سيستم .  گيرندقرار  كنترل

قرار ندارند بنابراين نمي توانند تحت كنترل قرار بگيرند وليكن مي توانند بر سيستم تاثير گذاشته يا از سيستم 
 .تاثير پذيرند

  
در سيستم هاي تم از محيط آن مي باشد، نكته قابل توجه اين است كه مرز سيستم كه جدا كننده اجااء سيس

به سادگي قابل تعيين است ولي در سيستم هاي  فرهنگي و اجتماعي كاري ... بيولوژيكي و فيايكي ، مكانيكي ،
  .دشوار بوده و اصوي به صورو قرار دادي و ساختگي مي باشد

 


