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ها، توجه افراد به نقش ترين نيازهاي جوامع و سازمانيكي از اصلي

كليدي اقدامات و تصميمات ايشان در بعد شخصي و اجتماعي به 

ديدگاه . باشدمي يا سازمان عنوان يك بخش كوچك از جامعه

توانند نتايج اقدامات اغلب افراد جامعه بسيار محدود بوده و نمي

هاي تالش ةجربت. موني ارزيابي كنندخود را در كل محيط پيرا

  توانمندي ةتوسع با هدفهاي مختلف در سازمان صورت گرفته

 ةعمد  ضعفنقاط كه يكي از است ، نشان داده نيروي انساني

سازي عدم استقرار و پيادهكمتر توسعه يافته،  ها، مخصوصاً در كشورهايو سازمان موجود در بسياري از جوامع

  . است تميتفكر سيس مفاهيم

و  هاآن ء، اجزامسائلكند؛ نگرشي كه در آن كليات  مي كمك پيراموني نگرشي بديع به وقايع به ايجادفكر سيستمي ت

خاص خود را دارد كه  ادبياتدر نهايت، تفكر سيستمي . گيرند با دقت بيشتري مورد توجه قرار مي آنهاروابط متقابل 

  .پردازد ديناميكي مي هاي، تحت چارچوببه كمك آن به شرح مسائل

. و صبر فراوان است ، تكراركه تفكر سيستمي قاعده و قانوني است كه آموختن آن، نيازمند تمرين داشتبايد توجه 

تفكر سيستمي  ةشناختي كه متفكران كارآزموده در حوز هاييندآاي از فر مجموعهآموختن منظور نيل به اين هدف  به

هر كدام در  بوده ومكمل يكديگر  هااين مهارت. باشدد، مورد نياز ميكنن اده ميها استف براي تحليل مشكالت از آن

  .شوداي از تفكر سيستمي استفاده مي مرحله

هاي بيش از  رسد بحث اما به نظر ميطرح مباحث نظري در اين زمينه فراوان بوده و همچنان رو به گسترش است، 

لذا . رفتار نشودحوزه تبديل به بينش و عمالً دانش موجود در اين باعث شده كه  پيرامون اين مفاهيم،حد تئوريك 

ها، نگاه جديد به در سازمان تفكر سيستميسازي عملي رويكرد و يكي از اقدامات اساسي در جهت استقرار و پياده

ا حجم در طراحي اين دوره سعي شده تا حد امكان از درگير كردن فراگيران ب. باشدشيوة آموزش اين مبحث مي

گيري از ابزارهاي يادگيري عملي به ايشان آموزش  وسيع مطالب تئوري خودداري گردد و موضوعات آموزشي با بهره

    .داده شود
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  :دورهرفتاري اهداف 

 توسط فراگيران درك نگرش سيستمي و تفاوت آن با نگاه خطي •

 با مسائل مختلفارائه روشهاي ساده جهت پرهيز از برخوردهاي غير سيستمي در برخورد  •

  

    :رئوس مطالب دوره

 هانظريه عمومي سيستمو  مفاهيم و تعاريف اوليه سيستم .1

 هاطبقه بندي و سطوح مختلف سيستم .2

 هاي باز و بستههاي سيستمويژگي .3

 هاپايداري و رشد در سيستم .4

 هاي پيچيده و تحليل آنهاسيستم تحليل .5

 و جايگاه آن در رويكرد سيستمي (System Dynamic)ها آشنايي با روش پويايي سيستم .6

 ضوابط رفتاري ساختارهاي تشكيالتي .7

a. هدفگرايي 

b. اصل تضاد 

c. آنتروپي 

 شناخت قوانين برخورد با مسائل به شكل سيستمي .8

  

  )روزه 2(ساعت  16: مدت دوره

  

  :نكات قابل توجه

  .همراه استگروهي هاي آموزشي با اجراي بازي دورهبه منظور افزايش اثربخشي آموزشي،  •

 .شركت كنندگان در دوره پك آموزشي ارائه خواهد شد به كلية •

 .است كارفرما عهده به...)  و برد تيوا پرژكتور، تايد( ازين مورد يآموزش امكانات و محل نيتأم •
  

  

  

  

  

   گرفته تماس 021-22636128شماره تلفن با  ،اين دورهبرگزاري در صورت تمايل به 

  .دييفرما جعهمرا www.aravco.irو يا به وب سايت 


