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مباحثی که مرور می شوند، عمدتاً درون مایه هاي نظري و فلسفی  
دارند؛ چرا ؟

!پس تالش کنید خسته نشوید 

!من هم تالش خودم را خواهم کرد که شما از بحث لذت ببرید 

!اتفاقاً، ما در مورد تفکر و اقدام در دنیاي واقعی بحث خواهیم کرد 



!مرور یک داستان واقعی 



یعنی چه ؟» تفکر«

چه اتفاقی می افتد ؟» تفکر«در 

و چه فرآیندي طی می شود ؟

!دو دقیقه وقت دارید . لطفاً نظر خود را بنویسید

This question could keep a room full of philosophers happy for a hundred years !



یعنی چه ؟» سیستم«

!لطفاً دو دقیقه فکر کنید و سپس نظر خود را بنویسید 

!اگر ممکن است، چند تا مثال هم بزنید 



• Thinking is, at its most simplistic, where an 
individual, in reaction to a range of stimuli, starts a 
process that modifies or strengthens their world 
view, beliefs, opinions, attitudes, and behaviors.

• The process of using your mind to consider 
something carefully.

• Thought or thinking is a mental process which allows 
beings to model the world, and so to deal with it 
effectively according to their goals, plans, ends and 
desires.



• Thinking refers to low-amplitude verbal operant 
action, generally subvocal speaking; an "inner" 
response or chain of responses.

• Thinking is an internal mental process that uses 
information as input, integrates that information into 
previous learned material and the result may be 
knowledge or may be nothing.

• Cognition, mental action or activity, mental viewing



What, precisely, is 'thinking'? 

When at the reception of sense impressions, memory pictures
emerge, this is not yet thinking'. And when such pictures form
series, each member of which calls forth another, this too is
not yet 'thinking'. When, however, a certain picture turns up
in many such series, then precisely through such return it
becomes an ordering element for such series. . . . Such an
element becomes an instrument, a concept. I think that the
transition from free association or 'dreaming' to thinking is
characterized by the more or less dominating role which the
'concept' plays in it.

Schilpp, P. A. (Ed.) (1949) Albert Einstein: Philosopher-Scientist La Salle, 
Ill.: Open Court



عمومی/ انگاره؛ انگاره هاي کلی 

! انگاره ها، ویژگیهایی دارند 

!بهره گیري از انگاره هاي ذهنی براي معنی بخشی : تفکر



!جاندار و بی جان 

!علت و معلول 

!خرافات 

!بِن تن 

انگاره مثل چی؟



انگاره هاي ذهنی چگونه شکل می گیرند؟

:و حاال با یک انگارة جدید آشنا می شوید

!سیستم 

!بله، سیستم، فقط یک انگاره است 



!در قرن بیستم » سیستم«داستان تولد 

...لودویک فون برتاالنفی

سیستم ؟ هولون ؟ اینتگرون ؟

!» سیستم«



!کمی استنتاج ؟
!)تا بتوانند به درد معنابخشی بخورند(! انگاره ها، ویژگیهایی دارند 

!هم یک انگاره است » سیستم«

!هم ویژگیهایی دارد » سیستم«پس، 

چیست ؟» سیستم«حاال، ویژگیهاي ! خوب 
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»ویژگیهاي پدیدار شونده«و » ساختار الیه الیه«

»تطابق و بقا«و » فرآیند ارتباطات و کنترل«



!تمرین انگارة سیستم 
میتوکندري ؟

سلول ؟
بافت ؟
عضو ؟

دستگاه ؟
بدن ؟



موتور ؟
بخش پیشرانه ؟

هواپیما ؟



انسان ؟
خانواده ؟
محله ؟
جامعه ؟
ملت ؟

جامعۀ جهانی ؟



فعالیتها ؟
راهبردها ؟
برنامه ها ؟
سیاستها ؟

نقشۀ تحول ؟



تفکر سیستمی یعنی چه ؟

!براي معنی بخشی » سیستم«بهره گیري از انگارة 

که چی بشه ؟: سؤال شما



:راهبرد من براي پاسخدهی
!چند گام به عقب، سپس رو به جلو 

عمومی ترین فرآیندهاي ما، به عنوان یک انسان، کدامند؟

)در دنیاي واقعی(» اقدام«و  )در ذهن(» معنابخشی«



The meaning

The methodology

Action (to improve)



تمام قطعات این فرآیند عمومی و مستمر در زندگی ما، اعم از   

»اقدام«و » انتخاب متدولوژي«، »معنابخشی«

:بستگی دارند به

!هستی شناسی و شناخت شناسی ما 



هستی شناسی یعنی چه ؟

شناخت شناسی یعنی چه ؟

انواع الگوها و موقعیت هاي مرتبط ؟



بیمارستان ؟
دانشکده ؟

کیفیت خدمات سالمتی ؟

نوآوري ؟
تولید دانش ؟

حاکمیت خدمات بالینی ؟

!چند مثال 



The meaning

The methodology

Action (to improve)

!؟



اقدام سیستمی یعنی چه ؟

!براي اقدام در دنیاي واقعی » سیستم«بهره گیري از انگارة 

چطوري ؟: سؤال شما



:راهبرد من براي پاسخدهی
!باز هم چند گام به عقب، سپس رو به جلو 

، به عنوان یک انگاره، ویژگیهایی دارد»سیستم«گفتیم که 
وقتی از این انگاره براي معنابخشی به چیزي استفاده می کنیم،

.را به آن چیز نسبت می دهیم» سیستم«در واقع ویژگیهاي 
!و این کار، سرآغاز طراحی هر متدولوژي سیستمی است 



بدین ترتیب،
»سیستم«بر اساس درك افراد از ماهیت 

)پارادایم هستی شناسی، و موقعیت شناخت شناسی(
زاویۀ نگاه آنان به یکی از ویژگیهاي سیستم، پررنگ بودنو 

یک متدولوژي سیستمی براي پرداختن به موضوع پیش رو،
.طراحی و به کار برده می شود



The meaning

The methodology

Action (to improve)



!تمرین اقدام سیستمی 
!شما از کارهاي خودتان مثال بزنید تا بحث کنیم ؟

:براي ساده کردن کار شما در مثال زدن
تمام موقعیت هاي انسانی، از نظر ضرورت طی شدن فرآیند 

)به معناي عام» مدیریت«. (مشابهند» اقدام«و » معنابخشی«

تدوین نقشۀ تحول نظام سالمت، مدیریت تغییر، حاکمیت خدمات بالینی،
پیاده سازي، ترجمان دانش، سیاستگذاري، نوآوري، طراحی پژوهشکده ؟



The meaning

The methodology

Action (to improve)

Traps for systems thinking, systems practice



!اشکاالت ارتباطی بین انسانها 

• Don't expect anyone to understand your journey,
especially if they've never walked your path.

:نکتۀ اصلی و نهایی
Being relevantمرتبط بودن است؛   



• The systems approach begins when first you 
see the world through the eyes of another.

• The systems approach goes on to discovering 
that every world view is terribly restricted.

• There are no experts in the systems approach.

• The systems approach is not a bad idea.

Professor C.W. Churchman



ماس دعا ا


