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 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

هر مشکلی در تعامل با سایر مشکالت است و به همین خاطر جزئیست از یک مجموعه مشکالت به هم مرتبط. 

 .گذارمریختگی می همسیستمی از مسائل، که من نام چنین سیستمی را یک به 

 1راسل ایکاف 

 

 

روانشناختی اقتصادی است. با این حال ما طوری -اجتماعی-محدود، زیستیتنیده،  دنیای ما سیستمی پیچیده، درهم 

کنیم که گویی اینطور نیست، گویی قابل تقسیم، جدا کردن، ساده و نامحدود است. مشکالت ماندگار و  رفتار می 

 .رام نشدنی ما نیز مستقیما حاصل چنین سوء برداشتی هستند

 2دانال مدوز 

 

 

ترین دلیل را، با دلیل واقعی یک رویداد اشتباه تحلیل، این است که رایج ترین دلیل و محتمل ی  ترین شیوهخطرناک 

 .بگیریم

 3دمینگ  دکتر ادوارد

 

 

 
1 Russell L. Ackoff 
2 Donella H. Meadows 
3 William Edwards Deming 
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 فصل اول

 سیستم و نگرش سیستمی

 

 

 

 

 اهداف کلی فصل : 

 

 آشنایی با مفهوم سیستم -1

 آشنایی با اجزای سیستم -2

 شنایی با طبقه بندی سیستم هاآ -3

 آشنایی با نظریه عمومی سیستم ها -4

 شناخت نگرش سیستمی -5
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 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 مقدمه  -1-1

 
1   2            3 

 

 

 

 

 

 

 

 :مطرح شد  ری با اصول ز لوریتوسط ت  یعلم تی ری مد

مثل آزمون و خطا   گرید  یها  وشر  نیگزیجا  دیبا  یروش کار علم  یعن ی ؛  باشد  یعلم  دیبا  تیریمد  -1

 . دنشو یاستاندارد ساز دیبا یکار یهااساس روش  نیشود و بر ا

 . باشد یعلم دی انتخاب کارکنان با -2

 .داشته باشد  یجنبه علم دیبا  زیآزمون کارکنان ن -3

 . انجام شود یبه صورت علم رانیسرپرستان و مد ، کارکنان  نیب یکار علم میتقس -4

 
1 Frederick Winslow Taylor 
2 Jules Henri Fayol 
3 Maximilian Karl Emil Weber 

 کالسیک ها-1

 یسر کیبر اساس  یعن ی ؛ م یکن علمیکار را  دیبا : (1لوریت ) یعلم تی ری مد

 . می ده قیاستانداردها کار را تطب

 (2ولی فا) تی ری اصول انجام مد

 ( 3وبر) یبروکراس



 

.............. (10)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 :در سازمان سازمان  یعلم تی ری مد یاجرا یروشها

 مناسب   یبا استفاده از ابزارها یو حرکت سنج   یسنجزمان  -1

  لیو تحل  هیو تجز یزیسازمان به برنامه راز واحد  کیاختصاص  -2

  یکار یو روش ها لیاستاندارد کردن وسا -3

   یساده و تکرار یاز نظام کار هاستفاد -4

 ی نظام قطعه کار -5

 

 ی به کارگران دستمزد م دیاست از حقوق و دستمزد که بر اساس نرخ تول ینظام : ینظام قطعه کار

 . دهد

 

  (1یوتون مالا) کینئوکالس -2

 (OR) تیریعلم مد -3

 

  نینو اتینظر -4

 

 

 
1 George Elton Mayo 

 یی اقتضا

 ی ستمیس



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (11) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 ستمیس فیتعر -2-1

 

 ؛را داشته باشد  ری ز طی چند عنصر است که شرا ای از دو  یمجموعه اسیستم 

بدن   یبه عنوان مثال رفتار اعضا  .موثر است  ستمی کل س  یها  یژگ یبر رفتار و و  ستمیهر عنصر س  -1

 .است رگذاریکل بدن تاث  یها یژگیور ب

مثل  .متقابل وجود دارد یوابستگ ستمیبر کل س ریو نوع تاث یاز لحاظ رفتار ستمیعناصر س نیب -2

 . دنارتباط با تقابل دار  گرییکدبا  که زبان و حنجره ستمی عملکرد س

از آنها   یمستقل  رگروهیز چیه توانی ستند که که نمه چنان به هم مرتبط  ستمیس  کی یاجزا -3

 . داد   لیتشک

 

 

 ؛را گرفت  ریز جی تواند نتا یشروط م نی با توجه به ا

 . دهد یشود آن را از دست م جدا ستمیساز است که اگر  ییها یژگیو  یدارا ستمیساز هر جزء  

 . دی آن را د توانی در تک تک عناصر نم کهاست  ییها یژگیو یدارا ستمیکل س 

 رایز ! ستمی سنه  ردیگی م شکلصرفاً مجموعه  ،با هم تعامل داشته باشند دهیپد کی یاگر اجزا 

 . شودی آن حاصل م یاجزا نیاز تعامل ب ستمی س کی تیقابل 
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  ستمیس یاجزا -3-1

 

 (درونداد یا Input، ادهن، داده) یورود -1-3-1

 

 یارهیزنج 

 دانشگاهی که مقاطع مختلف داشته باشد؛ مانند کاردانی به کارشناسی  مثال :

 

  یتصادف 

 نفر دانشجویان در ارشد یا افزایش تصادفی بودجه دانشگاه  20نفر از بین    15قبول شدن    مثال :

 

 بازخورد 

دانشجویی که فارق التحصیل شده و به عنوان پرسنل وارد دانشگاه می شود یا جذب مثال : 

 دانشجویان به صورت کارمند 

 

 

 

  )پردازش( ندی فرآ -2-3-1

 

 

 سفید 

 سیاه 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (13) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 

 ، برون داد(Outoput)ستاده،  یخروج  -3-3-1

 

 

 بازخور   -4-3-1

 بازخور، نقش اصالح کنندگی در سیستم اجرا می کند. 

 

 محیط -5-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : شماتیکی از اجزای سیستم1-1شکل )

 اختراعات، سودآوری و ...  اصلی :

 تعداد مشروطی های دانشگاه  ضایعات :

 محیط

 فرآیند خروجی  ورودی 

 خور باز
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 ( 1-1مثال )

 برای یک سیستم دانشگاهی، اجزای آن را مشخص نمایید. 

 

 پاسخ :

 

 ورودی ها :

 کارکنان  -3منابع                -2     داوطلبان              -1

 

 فرآیند : 

 پژوهش -4           امورفرهنگی         -3         آموزش           -2            امور رفاهی         -1

 

 خروجی :

 سودآوری  -4مقاالت و اختراعات          -3ارتقاء فرهنگی جامعه         -2فارغ التحصیلی         -1

 

 بازخور :

 تعداد فارغ التحصیالن  -3     معدل دانشجویان           -2تعداد مقاالت منتشر شده               -1

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (15) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 محیط : 

 محیط اقتصادی : اگر مشکل داشته باشد، ورودی ها را تحت تأثیر قرار میدهد و بلعکس.  -1

 محیط اجتماعی و فرهنگی : مدرک گرایی  -2

 محیط سیاسی : تحریم و فرار مغز ها  -3

 محیط جغرافیایی : محل قرار گیری دانشگاه  -4

 نحوه پذیرش دانشجو محیط قانونی :  -5

 محیط رقابتی : دانشگاه های آزاد و دولتی  -6

 

 د!  گذارب ریتأث  طیمح یرو نیز میتواند بر دانشگاهو است  ریبرعکس هم امکان پذ : 1نکته 

 . دن گذار یم ر یتاث گریهمد رویهم محیط ها همچنان  : 2نکته 

 

 اجزای سیستم می پردازیم ؛  بهحال با جزئیات بیشتری 

 

 اجزای سیستم :

 

  ورودی -1

 

 زنجیره ای 

 ی تصادف

 بازخور 
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 .است گرید  ستمیس  کی یو خروج  جهیکه خودش نت  یاز ورود ینوع الف ( ورودی زنجیره ای :

 یبرانشان شد  یوروداحتمال که  گرید یها ستمیس  یها یاز خروج  کیهر  : یتصادفب ( ورودی 

 . ما وجود دارد ستمیس

 . هستند ستمیهمان س یقبل  یها یاز خروج یهستند که بخش ییها یورود :بازخور ورودی پ ( 

 

  : ندی فرآ -2

باشد  شخصآن کامالً روشن و م  اتیها را بر عهده دارد و اگر جزئ  یخروج  بهها  یورود لیتبد فهی وظ

  ده ینام   اهیباشد به عنوان جعبه س  مبهمو مراحل آن    اتیو اگر جزئ  شودی شناخته م  سفید  به عنوان جعبه

 . شود یم

 

 خروجی : -3

 ؛است  ریکه شامل سه مورد ز  کندی صادر م  گرید  یها   ستمی س  اید  وخ  طی به مح  ستمیکه س   ییها  ریمتغ

 

o ستمی و هدف س دنشوی مصرف م  گرید ستمی س  کیتوسط  ماًی که مستق ییها یخروج ه :ستاد  

 . است رساندن آنحداکثر  به

o Output  :دنشوی در مرحله بعد مصرف م ستمیس ان هم دیتول  ندی آفردر که  ییها یخروج . 

o به حداقل رساندن آن  هاستم یشود که هدف تمام س یم  طیوارد مح ستمی س عاتیضا :ون رب

 .است

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (17) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 : بازخور  -4

د و نقش اصالح  ن شو  یها وارد م   یورود  ایو    ندیبه فرآو  شود    یها کسب م  یاست که از خروج   یاطالعات

 مورد زیر است ؛  دو ید و داراندار یکنندگ

 

o   ما باشد  هایاستاندارد  و  ارهای مطابق با مع  ستمی س  یها  ی که خروج  یدر صورت:  بازخورد مثبت . 

o روند   دی و با ستیما ن اری مطابق با مع ستمیس یها یکه خروج یدر صورت : یبازخورد منف

 انجام شود.  های ورود یا ندیآاصالح فر

 

  : طیمح -5

 ؛  میرا پاسخ ده ریز تسواال باید به یطیعوامل مح  ییشناسا  یبرا

 ؟ ها موثر است ستمی س یراعامل مورد نظر ب ایآ ✓

   می ده یاگر جواب مثبت باشد سوال بد را پاسخ م

 ؟ ردی تواند قرار بگ یمسیستم  آن عامل تحت کنترل  ایآ ✓

از  یاست و اگر جواب مثبت باشد آن عامل جزئ  عامل محیطی کی  ،باشد آن عامل یاگر جواب منف

 . است ستمیس

 

 

  

 . خود در تعامل هستند طیباز با مح  های ستمیس باز :

 . ستندیخود در تعامل ن طیبا مح سیستم های بسته  :بسته 

 سیستم 



 

.............. (18)  ..............   صفحه
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  ستمیس یها یژگیو -4-1

 

نسبت به   یساده تر  فی شده که وظا  لیر تشک تکوچک  یاز اجزا  ستمیس  کی  :سلسله مراتب  -1-4-1

 یاهداف  یفرع یها ستمیس  نیا .دنشوی شناخته م یفرع یها ستمی به عنوان س و دارد ستمیخود در س 

آن مثل   یفرع  یها  ستمی دانشگاه و س  مانند  .است  یاصل   ستمیاهداف س  یکه در راستا  کنندی را دنبال م

 و ...  یو امور مال  یامور فرهنگ

 

توانمندی های مجموع  (از شتریب)از  فراتر ستمیکل س تیقابل ( : 1هم افزایی )سینرژی -1-4-2

 . مانند ؛ است ستمیآن س اجزای 

 

 

 یطیمح  راتییبا تغ  دیخود با یبه منظور حفظ بقا ستمیس ( :2)هموستاسیس  ای تعامل پو -1-4-3

 شهروندان   یازهای دولت با ن یمثل سازگار .باشد دی جد یازهای ن یسازگار شود که بتواند پاسخگو

 

یک شرکت سهم   انندم  .مختلف به هدفش برسد  یتواند از راه ها  یم یک سیستم    همپایانی :  -4-4-1

 و ...   ابیبه آن مختلف است مثل بازار دنی رس و راه های بازار داشته

 

 
1 Synergy 
2 Homeostasis 

2<1+1 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (19) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 یاز ب یریبه منظور جلوگ .گردد یم ستمیدر س نظمی یاست که باعث ب چیزی : یتروپنآ -5-4-1

  ی منف یآنتروپ  کیشرکت  کی یانبار برا مثالً .کند یاستفاده م  یمنف یاز آنتروپ  ستمیس ،ها ینظم

 . است یاست و نوسانات آنتروپ

 

انتخاب  یمشخص یارهایآنها با مع  نیو از ب  ردیپذیرا نم  یهر نوع ورود ستمیس:  یگزارکد -6-4-1

 شرکت  کی  یبرا هیمواد اول مثالً انتخاب .دهدی الزم را انجام م

 

  یعوامل درون رهایمتغ  .دنریپذ یم ریتاث  و پارامترها  رهایها از متغ ستمیس متغیر و پارامتر : -7-4-1

که به طور   بیرونی هستندپارامترها عوامل اما دارند  رارق ستمی س می هستند که تحت کنترل مستق

به عنوان  یعوامل اقتصاد به عنوان متغیر و کارکنان سازمان؛ مثال نیشت. ستم یدر کنترل س  میمستق 

 پارامتر

 

از اجزا  یکی اگر  یعن ی  ؛متقابل دارند یبه هم وابستگ  ستمی س کی  یاجزا :متقابل  یوابستگ  -8-4-1

به   ه امور و مالیدارا  یوابستگمثالً  .دهد  یقرار م ریتحت تاث  زیرا ن ستمی اجزا س ریسا،  شوددچار مشکل  

  گریهمد

 

  بتواند  ستمی س  نکهی ا  یبرا  ،با هم تناسب داشته باشند  دیبا  ستمیس   کی  یاجزا  یعنی  تناسب :  -9-4-1

 کالس   و تعدادتعداد دانشجو  نیتناسب ب مثالً .به اهدافش برسد رراحت ت
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مجدد مورد   سیستمآن  یتواند به عنوان ورود یم ستم ی س کی یروجخوار :  رهی گردش دا -10-4-1

 به عنوان استاد  ایدانشجو به عنوان کارمند  یخروج  مثالً .ردیاستفاده قرار گ 

 

 

 

 مختلف  یها دگاهیها از د ستمیس یطبقه بند -5-1

 

 : ستمیس یرفتار یطبقه بند -1-5-1

 

 به هدف  دنیهدف و روش رس دو معیار :

 

به هدف خود را  دنیکه نه هدف خود و نه روش رس یستمیس :حافظ حالت  ستمیس -1-1-5-1 

و از قبل در  .(کندی به هدف خود را انتخاب نم  دنیکه هدف و روش رس  یستمیس ) .کندی انتخاب م 

عکس العمل نشان    محیطی  راتییصرفاً در برابر تغ  ها  ستمی س  نیگنجانده شده است و ا  ستمیساختار س

 ( به هدف  دنیراه رس نهنه هدف و ) .دهند یم

 ساختمان   کی هویهت : ستمیمثال س

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (21) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

به هدف   دن ی اما روش رس  کندی هدف خود را انتخاب نم   که  یستم یس  جو :هدف    ستمیس  -2-1-5-1

   .کندی خود را انتخاب م 

و براساس  شودی آن مشخص م یبرا (مقصد)که هدف  دیریخودرو را در نظر بگ کی : ستمیمثال س

کند که از   یبه هدف را خودش مشخص م  دنیراه رس ،کند ی م  زیآنال ریآن مس  درکه   طیشرا یسر کی

 کندی هدف را انتخاب نم).  برسد  به هدفش  عتریمواجه شود و سر  کی تراف  نیبرود که با کمتر  ریکدام مس 

 .( کندی به هدف را انتخاب م  دنیاما روش رس 

 

 . کندی به هدف را انتخاب م  دنیراه رسو که هدف  یستمیس :هدفمند  ستمیس -3-1-5-1

  دنیباشد که هم هدف و هم راه رس یهدفمند م  ستمیس  کی یانسان بالغ به نوع کی : ستمیمثال س

   (به هدف دنیهم هدف و هم راه رس). کند یبه هدف خود را انتخاب م 

 

 . کندی آرمان را دنبال م کی  ،هدف کی یکه به جا یستم یس :آرمان مند  ستمیس -4-1-5-1

  یول  می به آن برس میکنی است که ما تالش م یافتنی حالت دست ن کی آرمان  :تفاوت آرمان و هدف 

اما هدف قابل  می کن دایبه طور کامل به آن دست پ میتوانی نم گاهچیو ه میشوی م  کیتنها به آن نزد

 . است یاب یدست 
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 :  نگیبولد یطبقه بند -2-5-1 

به سطوح اضافه    بیرا به ترت  ییهای ژگیکه به مرور و  کندی ها مطرح م  ستم ی س   یرا براسطح    9  گنی لدوب

 . کندی م لیرا تکم  سطوحو به مرور  کندی م

 

   (چارچوب ساده) 1ساخت  :سطح اول  •

 ها  ستمیساز نوع  نیسطح ساده تر

 

   (ساعت گونه یهاستمی س)2متحرک ساده  یها ستمیس : دوم سطح •

 ( مثل ساعت) .به وجود آمده است ستمیشده در س  ف یتعر شیاز پ یحرکت ها یسر کیسطح  نیدر ا

 

 ( شوندی بازخور کنترل م  زمیکه توسط مکان  ییها ستمیس) 3کیبرنتی سا: سطح سوم  •

که دما از  یمانند کار ترموستات که زمان ) .شود یشروع م طحس نیهستند که بازخور از ا ییها ستمیس

بالعکس و   ای دهدی نظر ممورد  ستمیو دستور الزم را به س شودی ترموستات فعال م ،فتحد باالتر ر کی

نظر مورد  ستمیو دستور الزم را به س شودی رفت ترموستات فعال م ترن ییپا یحد کیکه دما از  یزمان

 . شود یسطح شروع م  نیبازخور ساده از ا ستمی س .دهدی م

 

 
1 Structure 
2 Motion 
3 Cybernetics 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (23) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

  (سلول) 1اخته ی  :سطح چهارم  •

 . شودیشروع م طحس نی از ا اتیح دهیپد - رزندهیموجود زنده و غ نیمرز ب

 

 (اهیگ)نباتات : هفته پنجم  •

 .ها هم شکل گرفته است  سلول  نیکار ب   م یو تقس   یبه وجود آمده که کار گروه   هایی   از سلول  طحس  نیا

 

   وانیح: سطح ششم  •

 . تر هستند شرفتهینسبت به سطوح قبل پ یاطالعات یهارنده یگ سطح نیدر ا

   .کندی خود تالش م یبقا یست که بران یا طحس نیا یژگیو

خود و   طیمح صی تشخ یبرا یاطالعات  یها رندهیشدن گ شرفتهی پ؛ وان یسطح ح یهای ژگیو پس

 می باشد.  خود یبقا یتالش برا نیهمچن

 

 انسان  : سطح هفتم  •

 .  باشدمی   وانیح  زا ای شرفتهی پ سطحانسان در واقع  سطح

 می قدرت تصم ،رودی داند از کجا آمده و به کجا م  یم  یعنی ؛باشد یم  یخودآگاه  ؛ سطح انسان یژگیو

 . و قدرت انتخاب دارد یریگ

 
1 Cell 
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 ( یمهندس تی ری مد)1 یاجتماع  یهاستم یس : هشتم سطح •

ها  ستمیس نیا یها هستند و اجزا ستمیس عنو نیتر و کامل نیتر شرفتهیپ ،ی اجتماع یهاستم یس

 . سازمان نقش انسان ها است نیا یمانند سازمان که اجزا .کند یم یاست که انسان در آن باز ینقش 

 

  ( ییاستعال)ناشناخته  یها ستمیس: سطح نهم  •

 ا یو  ندست ی ما شناخته شده ن یکه در حال حاضر برا دن یای به وجود ب ییها ستمیس یممکن است روز

 . دنباش  یفرما م حکم هاناشناخته بر آن نیهستند که قوان  ییاه ستمیس

 

 

 

  ! یادآوری  

 یفرع یها ستمی و س کنندی هستند که هدف مشخص را دنبال م ییها ستمیس یاصل  یها ستمیس

ند تا به هدفشان  ن ک یکمک م  یاصل  یهاستم یباشند که به س یم  یاصل  یها ستمیاز آن س  یجزئ

 یاصل   ستمید و به س ن خود نظارت دار و بر  دندهی را انجام م یفی وظا ی فرع یها ستمی در واقع س ؛برسند 

کنند و   یرا دنبال نم یهدف مستقل  یفرع یها ستمی از س تا به هدفش برسد و معموالً ندنکی کمک م 

 . کنند یرا دنبال م یاصل  سیستم تنها همان هدف

 

 

 
1 System Social 
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 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
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 شیوه های تفکر  -6-1

  هیاول ییتفکر کل گرا ✓

  (یستیتفکر مکان) ییجز گرا ✓

 یستمیتفکر س ✓

 

  خچهی تار 

الب بوده و  غروش    کیوجود داشته و    یاز تفکر بوده که قبال در جوامع بشر  یسبک  هی اول  ییکل گرا

  ز یواسطه را حذف و علت هر چ یهاداشتند و علتن ها علت رهیبه زنج  یروش باور نیدنبال کنندگان ا 

را به خداوند نسبت   آن  افتندی نم  یه یتوج  دهیپد  کی  یکه برا  یآنها زمان  .دادند  یرا به خداوند نسبت م

 یبرا    یهیکه توج  یزمان  .شکل گرفته است  دهیپد  نی باور بودند که چون خداوند خواسته ا   نیو بر ا داده  

 نیا .حاصل شده است دهیپد نیخدا خواسته ا نگفتند چو یم  ،افتندیی منبارش باران  ایوقوع زلزله 

  ن یگزیرا جا  یء گرای تفکر جز  1و پس از آن رنه دکارت  رفت  نیبه طور کامل از ب   16نوع تفکر بعد از قرن  

  .آن کرد 

  م یآن را به اجزاء کوچکتر تقس   ستیبا  یم   دهیپد  کیشناخت    یبود که برا  دهیعق  نیبر ا  رنه دکارت

 یاصل  دهیپد گرید انیبه ب .دیرس یاصل  دهیبه شناخت پد ،اجزا نینمود و با مطالعه رفتار هر کدام از ا

   .به دست آورد توان ی آن م یاجزا اراست که از رفت  یحاصل شناخت

 ؛  ردیصورت بگ دی سه مرحله با زء گراییاستفاده از تفکر ج یبرا

  .شودی م  هیتجز ،شناخته شود  دیکه با یزیچ -1

 
1 Rene Descartes 
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 جدا شده از هم  یتالش در درک رفتار اجزا -2

 . می درک کل مونتاژ کن یبرا ،م یابه دست آورده که را  یک رتا د میتالش کن -3

 

خصوصاً   ،در علوم مختلف  شرفتی تفکر باعث پ نیا .شودی شناخته م زین لیبا نام تحل  ییرفتار جز گرا

با نام تفکر   یدیتفکر جد نیبنابرا ؛ستین یتفکر کامل  یو علوم اجتماع  یشد اما در علوم انسان یتجرب

ارتباط   نیو همچن طیاثر مح  دهیپد کیشناخت  یتفکر برا نیا .مطرح شد 1برتاالنفی توسط  یستمیس

 . ردیگی را در نظر م اجزا نیب ابلمتق 

 

 ؛عبارتند از  سیستمی تفکر یاصل یژگی دو و

 . کندی م لیمورد نظر تحل  دهیدر پد  زیرا ن طیاثر مح  یستم ی تفکر س ✓

 . رد یگیدر نظر م ،مورد نظر  دهیپد لیدر تحل  زیاجزا را ن نیارتباط متقابل ب  ✓

هدف روشن کردن    ی ستی باشد ما در تفکر مکان   یم  ستم یکل س   کهدف در  یستم ی در تفکر س  :  3نکته  

 . باشد  یم  اتیجزئ

 . باشد یم ییو استقرا یاسیاز تفکر ق یقیتلف  یستمیتفکر س : 4نکته 

 

 ! یادآوری 

 . دنیاز جز به کل رس یعن ی  ییو تفکر استقرا دنیرس ءاز کل به جز  یعنی قیاسیتفکر 

 

 . است که تبعات کوتاه مدت و بلند مدت آن در نظر گرفته شود یستم یس یتفکر

 
1 Ludwig Von Bertalanffy 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (27) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
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  یآشفتگ -7-1

 

  خچهی تار

را شروع کرد و پس از   یقات ی منطقه تحق کی یآب و هوا ییشناسا  یبرا ،ی محقق هواشناس کی  ،1ورنزل

 یتکه در واقع  دن دهی را در آب و هوا نشان م یراتییتغ یهواشناس  یهامتوجه شد که دستگاه  یمدت

هجوم  اچهیاز پرندگان به سمت در  یفراوان متوجه شدند که گروه  یها یپس از بررس  .افتندی اتفاق نم

دست   جهی نت نیو فشار در آن منطقه شده است و به ا  یجو راتییزدن پرندگان باعث تغ لند و باه ابرد

 کیشده است و  میطوفان عظ کیاز وقوع  یریطقه باعث جلوگکه بال زدن پرندگان در آن من افتندی

 . مطرح شد یااصل با عنوان اصل پروانه 

 

  یاپروانه  صلا •

 . ردیگی شکل م  یجنوب  یکای گردباد در آمر کی ،زند  یبال م یجنوب یقایپروانه در آفر  کیکه  یزمان

 

 . است ینظم ینظم در ب ای منظم ینظمی ب ینوع  ینظمیب ای آشوب 

 

 

 

 
1 Edward Norton Lorenz 
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 بیعج یجاذبه ها •

   (بلندمدت یبازه زمان ) .افتیرا  یمنظم یتوان الگوها یجهان همواره م یها ینظم یدر ب

 . افتیتوان  یکاها در پرو مایقوم  ریه ها را در تصاوذبجا نیااز  یانمونه 

 

 

 

 

 

 ( تصویر نقاشی قوم ایکاها2-1شکل )

 

  یخود سازمانده •

قا ببه  دنیرس یند و برانک یعمل مزنده د جوشان مثل موطیدر ارتباط با مح ینظم یب یها ستمیس

 . دارند یآورنو

 

 ایی خودمان •

   (یهولوگراف تیخاص) .است ستمیکل س یهای ژگیو  یدارا ستمیساز هر جزء 

 . کندی ت خود را حفظ م صیو خوا دهدی را از دست نمانعکاس خود  صیتکه خوا نهی مانند شکستن آ



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (29) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 آشوب بر سازمان  هی اثرات نظر 

 

 . می به دنبال نظم باش دی سازمان با یها ینظم یها و بدر آشوب  ✓

 . می داشته باش   ریو انعطاف پذ ییاقتضا یهایزیربرنامه  ✓

 . میبلندمدت کن   ماتیتصم   نیگزیکوتاه مدت را جا  یها  یریگ   می تصم  د یوجود آشوب با  لیبه دل ✓

   (کی ارگان یساختارها)ساختار منعطف و موقت ایجاد  ✓

 ... عدم تمرکز و  ،کم یعمود یدگیچی پ ،کم تیرسم :  کیارگان  یساختار ها یها یژگیو

 

  یستمینگرش س -8-1

قرار   یمورد بررس  پدیده تیپس هم کل  .است ییو استقرا یاس یاز تفکر ق  یقی تلف یستم ینگرش س

 . شود یاجزا در نظر گرفته م نیو هم ارتباط ب ردیگی م

 

 در بلندمدت   میمگرفتن اثرات تصدر نظر  : یستمیمفهوم نگرش س

 

 ؛  دیرا پرس ریسواالت ز دیبا می نگاه کن یستمی س دیبا د  دهیبه هر پد نکهیا یبرا

 ؟ اثر دارد  مورد نظر دهی پد یبر رو یعامل چه  

 ؟  ستی عوامل موثر بر آن عوامل چ 

 

 



 

.............. (30)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 : لیتحل افق شی افزا 

 روند   ✓

 حور م  دادیرو یبه جا محورتفکر روند   ✓

 

 ( 2-1)مثال 

علت وقوع جنگ را  دیابتدا با  .رخ داد است دادیرو کی افتدی دو کشور جنگ اتفاق م نیکه ب  ی زمان

 دو کشور قبالً نیب یاجتماع یا و یاقتصاد ،یاسیوجود مشکالت س لیبه دل دی شا ،میکن  ییشناسا 

 . روندها توجه شود نیبه ا دیبا لیافق تحل  شیافزا یبرا .رخ داده باشد  یکوچک یها یریدرگ

 . میبه روند ها توجه داشته باش  دی ما با؛ رخ داده است  دادی رو کی دهدی کارمند استعفا م کی که  یزمان

موجود در سازمان مجبور به استعفا   ضاتیتبع   ای  ریمد  یهای ریگسخت  لیکارمند به دل  نیممکن است ا

 . شده باشد 

 

 

 : یستمینگرش س  نیقوان

 

   )وقایع(داد ی تمرکز بر رو یبه جا راتییتغ یالگو افتنی در -1

 

 .است عی تمرکز بر وقا ،یریادگ ی از موانع  یکی : 5نکته 
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 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
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 (ستای ا) کیتفکر استات  یبه جا (ای پو) کینامی تفکر د -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نظر  در طول زمان هم (اثرات متقابل)ارتباط آنها  ،شده  ییشناسا لعوام نیبدر تفکر پویا  : 6نکته 

 گرفته می شود. 

 

 

 

 

 فقدان آموزش

 فقر

 مسائل مذهبی

 افزایش جمعیت

 افزایش جمعیت

 فقدان آموزش

 فقر

 مسائل مذهبی

 (دینامیک) پویا( نمونه ای از تفکر 4-1شکل ) (ی( نمونه ای از تفکر ایستا یا رگرسیون )خط3-1شکل )
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 .کنند یمقاومت م راتییدر برابر تغ یاجتماع یها ستمیس -3 

 

 تاریخچه

مبارزه با  ،کاهش جرائم یبرا کایدر آمر .انجام داد کایرا در جامعه آمر یقی تحق ،ییکای محقق آمر اف،کیا

اتفاق   نیکنند اما ا دایکاهش پ میکه جرا فتر یانتظار م یپس از مدت .دادند شیمواد مخدر را افزا

عرضه مواد   ،مبارزه با مواد مخدر  شیفراوان متوجه شدند که با افزا یها لیپس از انجام تحل  .فتادین

، مواد مخدر  متیق شیو با افزا  افتهی شیآن افزا متیق زانیم ،و با کاهش عرضه افتهی مخدر کاهش 

مواد مخدر    نهیهز  نیتام  یداشتند و برا  ازیآن ن   نیتام   یبرا  یشتری و مصرف کنندگان به پول ب  نیمعتاد 

 . مواجه شده بود یشتری جرائم ب شی بودند و جامعه با افزا  زده یشتریم ب ائدست به جر

 

 

 ءاجزا نیتعامل ب  یبه چگونگ  ستمیوابسته بودن عملکرد س -4

عملکرد مستقل   یآن دارد تا به چگونگ  ءاجزا  نیتعامل ب  یبه چگونگ   یبستگ   شتری ب  ستمی س   کیعملکرد  

 . آنها از هم

 

 پاسخ  افتی در یبرا ازیتوجه کردن به زمان مورد ن -5

 . شود یریگم یاز بروز اشتباه در تصم یناش تواندی از آن م یل شما و تبعات ناش عم نیب  یزمان لهفاص

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (33) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

   ستمینقاط حساس س افتنی  -6

   به قرار زیر می باشند؛ ستمی س عنصرسه نوع 

 

  یدیعنصر کلالف( 

   .وجود ندارد یستم ی عمالً س ،گرفته شود  ستمی را بر عهده دارد و اگر از س ستمی س یاصل  فهی وظ

 . المپ موجود در آن باشد تواندی پروژکتور م  وید یو  کیدر  یدیعنصر کل  

 

 ب( عنصر اهرمی 

 ستمی را در خروج س یادینسبتاً کم اثرات ز نهیهز کی توانند با صرف  یعناصر در کوتاه مدت م  نیا

 ( د ناوریبه وجود ب)اعمال کنند 

  کی  یفروشگاه به نوع  کیفروش محصوالت    یبرا  یمجاز  یگسترده در شبکه ها  غاتیتبل   جادیا 

بر  را    یادی ز  راتیغیت  ،نهیهز  نیزمان و با صرف کمتر  نیمترمحسوب شده که در ک  یعنصر اهرم

 . گذاردی مقدار فروش م  یرو

 تواند مثال خوبی در این زمینه باشد.  نیز میفروشگاه  ونیدکوراس   رییتغ 

 

  یعناصر مرزج( 

 . شودی بخش انجام م  نیا قیاز طر طیتعامل با مح نیکه نخست  یعنصر

 . تواند ظاهر و شکل آن دستگاه باشد یم  روژکتورپ ویدیو  کیدر  یمرزعنصر  



 

.............. (34)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 ( 3-1)مثال  

 نمایید. را مشخص  یو مرز یاهرم  ،یدیعناصر کل  یشرکت نرم افزار کی یبرا

 

 :پاسخ 

   سانینوه برنام : یدیعنصر کل ✓

 ها  ستیگراف : یعنصر اهرم ✓

 ها  ابی بازار ایفروشنده ها  : یعنصر مرز ✓

 

 

   ینه همبستگ یتفکر براساس رابطه علت و معلول -7

 یعدد)  .سنجش است  قابل  یهمبستگ  بیضر  اکه ب  دهد ی را نشان م  ریدو متغ  نیصرفاً رابطه ب  یهمبستگ 

 . می مشکالت هست شهی به دنبال ر یعلت و معلول  یاما در بررس( -1+ و 1 نیب ستا

 

 ( 4-1مثال )

 چه ؟ فروش بستنی با نرخ جرم و جنایت دارای همبستگی مثبت است « یعنی » میزان 

 

 پاسخ :

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (35) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 

 

در تابستان   زین  تینرخ جرم و جنا زانیمو همینطور  ابدی یم شی در تابستان افزا یفروش بستن  زانیم

؛ اشتباه است یباشد اما از لحاظ علت و معلول  یم حی صح یجمله از لحاظ آمار نیا .است افتهی شیافزا

  ش یافزا یندارد و در واقع علت اصل  یفروش بستن زان یبه م  یارتباط تینرخ جرم و جنا  ش یافزا یعن ی

 . باشد یدما م شی افزا یفروش بستن زانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.............. (36)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 

 

 دومفصل 

 تعریف تجزیه و تحلیل سیستم

 

 

 

 

 

 اهداف کلی فصل : 

 

 سیستم شناخت تجزیه و تحلیل -1

 در سازمان سیستم جایگاه تجزیه و تحلیلآشنایی با  -2

 آشنایی با وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم -3

 سیستممزایای تجزیه و تحلیل آشنایی با  -4

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (37) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 تجزیه و تحلیل سیستم -1-2

 

 .است 1تیلور علمی  نظریه از برگرفته سیستم تحلیل و تجزیه واژه

 

 :  سیستم تحلیلتجزیه و  تعریف  

   وری بهره افزایش برای (سیستم) سازمان مشکالت برای های حل راه کردن پیدا و معایب بررسی

 

 

 

 (1-2رابطه )

 

 : وریبهره افزایش های روش

o ورودی افزایش و  خروجی بیشتر افزایش   

o ورودی ماندن ثابت و خروجی افزایش   

o ها ورودی کاهش و خروجی افزایش   

o ها ورودی  کاهش و ها خروجی ماندن ثابت 

o ورودی  بیشتر کاهش و  خروجی کاهش 

 

 
1

 Frederick Winslow Taylor 

𝑃 =
خروجی

ورودی
 



 

.............. (38)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 ریف و اصطالحاتاتع -2-2

 

 . دهد می نشان ما به را کارها دادن انجام کلیات : روش •

 

 

 

 

 

 

 

 ( شماتیکی از شیوه و روش1-2کل )ش 

 

 نمونه ای از روش و شیوه ها  (1-2مثال )

 

 :  انسانی مدیریت روش

 بندی طبقه - آموزش - استخدام – کارمندیابی – انسانی نیروی ریزیبرنامه  - شغل تحلیل و تجزیه

  انسانی نیروی ارزیابی - مشاغل

 

 روش

شیوه یا 

 دستورالعمل



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (39) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 

  : آموزش (شیوه) دستورالعمل

  ماهه شش - فرم:  آموزش نیازسنجی

   آموزش ریزی برنامه

 

 

  سازمان در سیستم تحلیل و تجزیه جایگاه -3-2

 اداری تحول  

  سیستم تحلیل و هجزی ت  

 هاروش  بهبود  

 (  محور خروجی:  کیفیت کنترل) محور فرآیند : کیفیت تضمین 

 : دارد مستقیم  ارتباط  هدفش به سازمان رسیدن با صف . 

 است غیرمستقیم  ،هدف به رسیدن برای سازمان به آن کمک : ستاد . 

 

 ( 2- 2) مثال

  صف  واحد ،آن  تولید واحد واقع در ؛باشد می کردن تولید آن اصلی هدف که تولیدی سازمان یک در

 ،آموزش   واحدهای  ولی  برسد  خود  هدف  به  مستقیم  تا  کندمی   کمک  سازمان  به  چون  شود  می  محسوب



 

.............. (40)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 هدف  به  تا  کنندمی   کمک  صف  واحدهای  به  که  هستند  ستادی  واحدهای  ،مالی  واحد  و  اداری  واحدهای

 . دارند مستقیم غیر نقش یک و برسند خود

 

 ( 3- 2مثال )

 واحدهای صف بوده و واحد واقع در موزشآ واحد ،باشد می آموزش آن اصلی هدف که دانشگاه در

 . شوندمی  شناخته ستادی  واحد عنوان به مالی و اداری ،حراست مثل دیگری

 

  برای سازمان به آن کمک زیرا شودمی  محسوب سازمان  ستادی واحد یک سیستم تحلیل و تجزیه

 . است غیرمستقیم ،هدف به رسیدن

 

  سیستم تحلیل و تجزیه واحد وظایف -4-2

 

   آن اثربخش طراحی و ها استراتژی و اهداف با آن تناسب و سازمان بررسی -1

 مدون  های دستورالعمل و ها روش تدوین -2

 ( کار انیو جر ندیآفر  ینمودارها) یکار یندهایفرآ  لیو تحل  هیتجز -3

 فرم   لیو تحل  هیتجز -4

   یگانیبا  لیو تحل  هیتجز -5

   یکارسنج  -6



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (41) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 کار   می تقس لیو تحل  هیتجز -7

 

 

  ستمیس لیو تحل هیتجز یایمزا -5-2

 

   (یو اثربخش  ییکارآ شیافزا) یوربهره شیافزا -1

 سازمان  یهانهیکاهش هز -2

 سازمان  یهات یکردن فعال ساده -3

 در زمان   ییجوصرفه -4

 ها   یبا حذف کاغذ باز یکاهش امورات دفتر -5

 کارکنان   زهیانگ شیافزا -6

 

 

 

 

 

 

 



 

.............. (42)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 

 

 سومفصل 

 مراحل تجزیه و تحلیل سیستم

 

 

 

 

 

 

 اهداف کلی فصل : 

 

 تحلیل سیستم هاآشنایی با مراحل تجزیه و  -1

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (43) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

  ستمیس لیو تحل هیمراحل تجز -1-3

 

  ستمیشناخت کل س -1-1-3

 ساختار و عملکرد  ،ها یاستراتژ ،طیمح  ،شناخت از اهداف 

 

 مشکالت  صیتشخ -2-1-3

 :شناخت مشکل  یراه ها

   رانیمد ✓

  یدوره ا یها یزیمم :  ستمیس لگریتحل  ✓

 کارکنان   ✓

 یمشتر ✓

 

 مشکل  نیانتخاب مهمتر -3-1-3 

 ها  یمانند نظر سنج : یفیک یها روش ✓

 AHP سلسله مراتبی لیمانند روش تحل  : یکم یروش ها ✓

 

 



 

.............. (44)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 علل مشکل نییتع -4-1-3

 . مشکل را با عالئم آن اشتباه گرفت دیبا. نمشکل مربوط است شهی مرحله شناخت ر نینکته مهم در ا

  

 :عالئم مشکالت  •

 از حد   شیب یاضافه کار ✓

 از حد ترک کار   شیب شیافزا ✓

 پرسنل   نیتعارض ب شیافزا ✓

 ها ها و پرونده مفقود شدن نامه  ✓

 بخش   کی یهانه یمداوم هز شیافزا ✓

 

 :  تعلت مشکال  •

 مناسب نبودن ابزار کار   ✓

  یکار یمناسب نبودن فرم ها ✓

 نامناسب  یگان ینظام با ✓

 شده   دونمنظم و م  یندهای عدم وجود فرآ ✓

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (45) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 ها و انتخاب راه حل مناسب حل هر کدام از راه  جی نتا  یابی راه حل مشکل و ارز  یبررس  -5-1-3

 سازگار بودن راه حل با اهداف سازمان   ✓

 حل  اهر کی یارائه چند راه حل به جا ✓

 باشد   نیمطابق با قوان راه حل  ✓

 اجرا داشته باشد   تیراه حل قابل  ✓

 راه حل  یاز اجرا یو منفعت ناش نهیدر نظر گرفتن هز ✓

 

  ستمیس لیو تحل هینگارش طرح تجز -6-1-3

 

 . دیس یرا بنو  یستمیس  لیو تحل  هی طرح تجز : 1شماره  یعمل یکار

o   عنوان طرح 

o طرح   تیضرورت و اهم 

o فی اصطالحات و تعار  

o   محدوده طرح 

o ندیشرح فرآ   

o یبرنامه زمانبند   

o انجام پروژه  میت 

o طرح  یها نهیهز 

 



 

.............. (46)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 راه حل ایطرح  یاجرا -7-1-3 

 :طرح  یفراهم کردن مقدمات اجرا

 نقاط قوت طرح  هیتوج:  رانیبا کارمندان و مد یهیجلسات توج یبرگزار 

 آموزش پرسنل   

 از سازمان   یبخش  کیبردن به نقاط ضعف و قوت طرح در  یپ : طرح یش یآزما  یاجرا 

 

 :مورد نظر  ستمیس یاجرا یروش ها

  یروش مواز -1

 . شود  یهمزمان در سازمان به کار گرفته م ،مشخص یتا مدت دیو روش جد  میقد شرو

 . سازمان است نهیهز ش یسازمان و افزا سکیکاهش ر روش نی ا یژگی و

 

  یجی روش تدر -2

مانند طرح هدفمند . شود  یآن م نیگزیجا دیو روش جد شودی کنار گذاشته م جیبه تدر میروش قد

  هاارانه یکردن 

 . شود جادی تداخل ا جینتا یابیاست که ممکن است در ارز نیا روش نی ا یژگی و

 

  کبارهی روش  -3

 . شودی آن م نیگزیجا دی جد ستمی و س شودی کنار گذاشته م یمشخص  خیاز تار میقد  ستمیس



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (47) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

در نظام  رییمانند تغ  .سازمان است یها نهیسازمان و کاهش هز سکیر شیافزا روش نی ا یژگی و

   یآموزش

 

  یابیارز -8-1-3

 ؟  دیشده رس ینی بش یاز قبل پ جیطرح مورد نظر به نتا ایآ 

 ؟ به دست آمد  ینشده ا ینی ب شیپ جیه نتا چ 

 ؟است  افتهی شیافزا یوربهره  زانیم  ایآ 

 ؟ چگونه است  دیجد  ستمیدر خصوص س  انیو مشتر  رانیکارکنان و مد  دگاهید 

 ؟ شد  تیشده رعا  یبرنامه زمان بند ایآ 

 ؟ شد  تیشده رعا ینی ب شیپ  نهیهز ایآ 

 

  یاقدام اصالح -9-1-3

 

 

 

 

 

 



 

.............. (48)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 

 

 چهارمفصل 

 دل سازیـــم

 

 

 

 

 

 اهداف کلی فصل : 

 

 شناخت مدل -1

 انواع مدلآشنایی با  -2

 مدل هاآشنایی با طبقه بندی  -3

 

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (49) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 مدل تعریف  -1-4

 . شکل گرفته است تیکه در حد فهم سازنده آن از واقع  یاز جهان واقع  یاساده شده  ریتصومدل 

 

 انواع مدل  -2-4

 در ابعاد کوچکتر  است و  یاصل  دهیه پد یب ظاهر آن ش : یلی مدل شما 

 . اما رفتار مشابه دارد ستی ن یاصل  دهی به پد هی ظاهر آن شب : یمدل رفتار 

 یاض ی مدل ر 

 

 مدل ها بر اساس محتوا  یطبقه بند -3-4

 . کندی م  انی ها را ب دهیپد نیب یروابط علت و معلول : علّی یها مدلالف( 

 یبررس  ندهای آها را بدون در نظر گرفتن فر یها و خروج یورود نیارتباط ب : یفیتوص  یمدل هاب( 

 . کنند ی م

 

  تیتا در نها کندی عبور م یّلاز روابط ع یا رهیاز زنج گنالیس  کیآن  یاست که ط یندیفرآ :بازخور 

 . بگذارد ریبر خودش تأث

 شیباعث افزا  ریتأخ  کیبعد از    ریمتغ   کیدر    (کاهش)  شیافزا  :  (یتی خود تقو)  بازخورد مثبت 

 . شودی م  ریهمان متغ (کاهش)



 

.............. (50)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

باعث کاهش همان  ریخأت کیبعد از  ریمتغ  کیدر  شیافزا ( :یخود اصالح )  یبازخور منف 

 . شود یم  ریمتغ

 

   .وجود دارد تیعّلاز  یاساده  رهیزنج حلقه باز  ستمیدر س :حلقه باز  ستمیس

اتاق   یبر دما یریلباس گرم تاث دن ی شود و پوش یلباس گرم م  دنیاتاق باعث پوش  یدما شیافزا مثالً 

   .ندارد

 یها ستم یس . )وجود دارد هات یعّلاز  یحلقو رهیحلقه بسته زنج ستم یدر س  : حلقه بسته ستمیس

 معلولهمزمان هم علت است هم  ریمتغ  کی  (یبازخورد

 تیشود و در نها   یروشن م  یو بخار  شودی م   یاتاق باعث فعال شدن ترموستات بخار  یکاهش دمامثالً  

 . ابدیی م  شیاتاق افزا یدما  ،گرما با تشعشع

 

 

 

 

 

 

 

 یک سیستم حلقه بسته با بازخور منفی (1-4شکل )

 دمای اتاق

 عمل کردن ترموستات

 روشن شدن بخاری

 - تشعشع گرما



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (51) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

از خانه    شتریغر بزند مرد ب   شتری هرچه زن ب  نطوریو هم  رود  یم  رونیمرد از خانه ب  ،زدن خانم  مثالً با غر

 . باشد یبازخورد مثبت م  کی هک  رودی م رونیب

 

 ( ینمودار حلقو)  یعلت و معلول ینمودارها : تیعلّنمودار حلقه 

 

 : حلقوی سازنده نمودار یهابلوک 

 . هستند یاسم یعبارت ها:  رهایمتغ  -1

 . دهدی را نشان م ریدو متغ نیب عّلیرابطه  : رابطه -2

 جهت رابطه  : رابطه ها تیقطب -3

 A  ریمتغ   رییاگر تغو  مثبت است    تیقطب  ،شوددر همان جهت    B  ریمتغ  رییباعث تغ  A  ریمتغ  رییاگر تغ

 . است یمنف   تیقطب ،خالف جهت شوددر  B ریمتغ رییباعث تغ

 . شودی ها نشان داده مرابطه  یرو یبا دو خط مواز:  ریخأت -4

 

 

 

 

 

 (2-4شکل )

 - + تولد جمعیت مرگ



 

.............. (52)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 

 

 

 (3-4شکل )

 

 . دی کن رسمسازمان  کی مسائل موجود در  یبرا ینمودار حلقو یک : 2  شماره یعمل یکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + بیرون رفتن مرد گالیه کردن خانم



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (53) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 

 

 مپنجفصل 

 دیـنمودارهای فرآین

 

 

 

 

 اهداف کلی فصل : 

 

 بررسی نمودار جریان کار -1

 آشنایی با عالئم نمودار جریان کار -2

 مراحل تهیه نمودار آشنایی با انواع نمودار های جریان کار و  -3

 آشنایی با اشکال مورد استفاده در نمودار بلوک دیاگرام  -4

 شناخت جدول تقسیم کار و مزایای آن -5

 آشنایی با مراحل تهیه جدول تقسیم کار -6



 

.............. (54)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

  یندیآفر یانواع نمودارها •

 

 کار  انینمودار جر -1-5

 . شود یم  یاز ابتدا تا انتها ط ،کار ک یانجام  یاست که برا یاز مراحل مختلف یریتصو

 

 کار  انی عالئم نمودار جر -1-1-5

 

 اقدام  ای عمل : رهی دا 

 نامه   کی نوشتن  مثل

 

   یکنترل و بازرس : لیمستط ای مربع  

 کاال  کی تیفی کنترل ک مثل

 

  یریگم یتصم : یلوز 

 شخص  کیدر خصوص دادن وام به  یریگم ی صمت ثلم

 

 ( انبار ) یگانیبا : مثلث 
 دائمبایگانی  ایگانی موقتب



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (55) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 D  : موجه(  ریانتظار خ) ریتاخبزرگ 

 

 ( ییجابجا )ارسال  ایحرکت جهت : 

  گریدفتر به دفتر د کی پرونده از  کی ییجابجا ثل م

 

  : یبیعالئم ترک

 عمل و حرکت  

   دیکاال در خط تول  کی یزیحرکت و رنگ آم  ثلم

 

 عمل و کنترل  

 ها نوشابه هنگام پر شدن آن یها شهی وزن کردن ش ثلم

 

 

 کار   انی جر هاینمودارانواع  -2-1-5

   یعمودالف( نمودار جریان کار 

 . شود  ینمودار استفاده م  نیاز ا  ،بخش از سازمان انجام شود   کیمورد نظر در    یندهای آفر  امکه تم  یزمان

 



 

.............. (56)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

   افقیکار  انی نمودار جرب( 

 . شودی سازمان انجام م  بخش ازمورد نظر در چند  ندی آکه فر ردیگی مورد استفاده قرار م   یزمان

 

 

   انی نمودار جر هیمراحل ته -3-1-5

 

 :مورد نظر  ندی آفرتعیین  -1

 . مورد نظر را بشناسد ندیآفر یآغاز و انتها دی با ستمیس لگریتحل 

 

 :مراحل انجام کار تعیین  -2

 . دارد تیمرحله اهم نیانجام کار در ا اتیجزئ  ییشناسا 

 

 کار در وضع موجود  انی نمودار جر میترس -3

 

  انی نمودار جر لیو تحل هی تجز -4

 ؟ است یکار ضرور نیانجام ا  ایآ ▪

 ؟ ستی کار چ نیهدف از انجام ا  ▪

 ؟ انجام داد  یگریتوان به شکل د یکار را م  نیا ایآ ▪



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (57) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 ؟ ر کرد ساده تمراحل کار را  توانی م  ایآ ▪

 ؟  می کن بیمراحل کار را با هم ترک میتوانی م  ایآ ▪

 ؟ تخصص الزم را دارد  ،دهدی که کار مورد نظر را انجام م  یفرد ایآ ▪

 

  یشنهادیکار در وضع پ انی نمودار جر میترس -5

 

 

 

 1بلوک دیاگرام  نمودار -5-2

 

 اشکال مورد استفاده   -1-2-5

 

  ندیآفر : لیمستط 

 

  یریگم یتصم : یلوز 

 

 ند ی فرآ گریبخش د به ندیآارجاع فر : رهی دا 

 

 
1 Block Diagram 



 

.............. (58)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

  انینشان دادن شروع و پا  یبرا : یضیب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازرگانی امور ( فرآیند 1-5)شکل 

 خیر

 دریافت سفارش کاال

 کاال مشخصات آیا

است؟ هدش تعریف  

 بله

  امور فنی  کمک  با  مشاوره
 کال  اصلی  يا نمايندگی   شرکت

 ن دش مشخص
Order Code 

  مید  تايی  مورد   فنی د پیشنها آيا
 ؟ دباش

 گان زندساز ا  پیشنهاد دريافت 

 قیمت  استعالم  م رف  سالار

 ز ا گان زندسا انتخاب و يابی زار
Vendor List 

 خیر بله

 د تايی مورد  قیمت  پیشنهاد  آيا
 ؟ د باش می

 و  گان ازندس  با مذاکزه
 پیشنهاد  مالی  اصالح

 و  گان زندسا  با هرمذاک
 پیشنهاد  فنی  اصالح

 خیر

 بله

C 

A 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (59) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 

 Visioبا نرم افزار  یندیآ نمودار فر میترس : 3شماره  یکار عمل

 : مورد نظر ندی فرآ یها یژگیو

 مرحله  20حداقل  ✓

  ردیفرم ها مورد توجه قرار گ ✓

 مشخص شود   فیوظا  ✓

 ی دانشگاه یندهای آاز فر ریبه غ یسازمان  ندیآهر فر ✓

 

 

 کار  میجدول تقس -3-5

  یانجام م ییمدت مشخص چه کارها کیسازمان در  کیکه کارکنان  دهدی نشان مجدول تقسیم کار 

 . کنند یو چقدر زمان صرف م دهند

 

 کار  می جدول تقس هیته مراحل -1-3-5

 

 انتخاب واحد مورد نظر  -1

 . کندی م  هیجدول جداگانه را ته کیهر یو برا  میکوچکتر تقس یسازمان را به واحدها گر،زیآنال 

 



 

.............. (60)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 کارکنان  فی وظا ستیل هیته -2

  دهند ی هفته انجام م  کی  یکه ط  یفی وظا  پرسنل  .شودی م  هیکارکنان به تعداد پرسنل ته  فی وظا  ستیل

 . رسد یسرپرست م  دییأبه ت تیو در نها کنندی م  لیدر فرم مربوطه را تکم  را

 

  تیفعال ستیل هیته -3

با کمک سرپرست اقدام به  ستمیس لگریتحل  .شده باشد لیتشک  فهی ممکن است چند وظ تیفعال  کی

 . کند ی م تیدر قالب چند فعال فیوظا   یطبقه بند

 

 کار  میجدول تقس هیته -4

 .ها است تیو فعال  فی وظا لیستاز  یقی تلفجدول  نیا

 

 کار  میجدول تقس لیو تحل هی تجز -5

 ؛را در نظر گرفت  رینکات ز دیکار با میجدول تقس  لیو تحل  هیتجز یبرا

 ؟با هم تداخل ندارند  تلفمخ  یبخش ها یها تیفعال  ایآ 

 ؟ مربوط به آن واحد است  ،دنشوی واحد انجام م کیکه در  ییهاتیفعال  ایآ 

 ؟ شودی م  فی چقدر زمان صرف انجام وظا 

 ؟ سازمان چقدر زمان به خود اختصاص داده است  یفاقد ارزش افزوده برا فیوظا  

 ؟شده است  میافراد تقس  نیب النهکار به صورت عاد ایآ 

 ؟به شکل مناسب بهره گرفته شده است  فراداز تخصص ا ایآ 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (61) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 ؟افراد توجه شده است  هی به روح فیوظا   صیدر تخص ایآ 

 ؟نشده است  میاز حد به اجزاء کوچکتر تقس  شیب فی وظا ایآ 

 

  یشنهادیکار در وضع پ می جدول تقستهیه  -6

 تیو فعال )لیست وظایف    فیا اصالحات الزم در جدول وظ  دی انجام شده با  یها  لیو تحل   هیبا توجه به تجز

 . سازمان برسد تیریمد دییأو به ت ردیصورت گ (ها

 

 

 

 کار   میجدول تقس یای مزا -2-3-5

 

 آن در سازمان   عیکار و توز یواقع زانیاز م  یکسب آگاه ✓

   یکار یشناخت تراکم ها ✓

   فهی وظ یاز تکرارها یآگاه ✓

   یانسان یروین یزیکمک به برنامه ر ✓

 تمام شده پروژه ها  یکمک به برآورد بها ✓

 عملکرد کارکنان   یابی ارز یبرا ییمبنا ✓

 حقوق و دستمزد  یبرا ییمبنا ✓

 



 

.............. (62)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 . دیینما یطراح  یفرم مرخص کیسازمان  کی یبرا : 4 شماره یکار عمل

 

  رسمجدول شاخص  ، یک 2شماره  یشده در کار عمل  رسم ندیآنمودار فر یبرا : 5شماره  عملی کار

 . دیی نما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (63) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 

 

 ششمفصل 

 رم هاــبررسی و کنترل ف

 

 

 

 

 

 اهداف کلی فصل : 

 

 شناخت فرم  -1

 انواع فرم هاآشنایی با  -2

 تجزیه و تحلیل فرم هاآشنایی با  -3

 

 



 

.............. (64)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 مقدمه -1-6

 

 :در سازمان  ستنداتانواع م

 مدارک  -1

 سوابق  -2

 

  رم :ف فی تعر

به صورت مکتوب  یاطالعات خاص افتیرد یاست که برا ستمیارتباط در س یبرقرار یاز ابزارها یکی

 .شودی م  میو تنظ  هیته

 

 :انواع فرم 

 قلمرو استفاده :براساس  یطبقه بندالف( 
 

مانند   .دنریگی از سازمان مورد استفاده قرار م یکه در بخش کوچک ییفرم ها:  یداخل  یفرم ها ✓

 فرم ثبت نام   ،ی فرم کارآموز

 

   یفرم مرخص .رندیگی سازمان مورد استفاده قرار م یهادر تمام بخش  : استاندارد یفرم ها ✓

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (65) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 فرم  فهیبر حسب وظ یطبقه بندب( 

   یآموزش یفرم ها ✓

 حراست  یفرم ها ✓

  راتیو تعم ینگهدار فرم های ✓

   یمال فرم های ✓

 

 

 فرم  لیو تحل هیمراحل تجز -2-6

 

 موجود  یفرم ها یبررس -1

 . کند یموجود فهرست بردار  یاز تمام فرم ها دی با زگریآنال 

 

 موجود   یفرم ها لیو تحل هیتجز -2

o هدف مورد نظر فرم   یبررس 

o  عنوان مناسب فرم 

o  کد فرم 

o ( قابل انتخاب  یها نهیها گزجدول استفاده از )فرم  یشکل ظاهر 

o   اندازه فرم 

o م فر یمحتوا 



 

.............. (66)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

o هافرم  بیترک 

o   حذف فرم 

 

 مورد نظر   یبا توجه به استانداردها دیفرم جد یطراح -3

 

 از کاربران فرم  ینظرخواه -4

 

 سازمان  ی ازدر بخش یشیبه صورت آزما فرم استفاده -5

 

 فرم  یدر طراح دیلتع -6

 

  ییفرم نها یطراح -7

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (67) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 .است یو بازرگان تیفی ک نیتضم ،ی مال ،یادار ی هاخش ب یسازمان دارایک  : 6شماره  یملعکار

مستندات سازمان ارائه   یمناسب برا  یروش کدگذار  کی  .شده است  دیدر سازمان تول   زین  ریز  مستندات

 . دیده

  یداخل  یزیمم فرم 

  یمشتر یازسنج یرم نف 

 دستورالعمل استخدام  

  یسازمان  نمودار 

   یروش اقدام اصالح 

 ی فرم بودجه بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.............. (68)  ..............   صفحه

 

حسین عابدی                                                                                                                              تحلیل سیستم ها  

 منابع 

 (. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم1397دکتر علی رضائیان ) .1

 (. مهندسی سیستم ها1396سید احمد حسین مونس، علی کیا ) .2

 (. تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها1390شمس السادات زاهدی ) .3

 

 

 است.  این جزوه توسط وب سایت زئوس تهیه و به صورت رایگان منتشر شده

 

  وب سایت :

www.zeuus.ir 

 تلگرام :

@zeuusblogfa 

 اینستاگرام :

Zeuus.ir 

 : آپارات

https://www.aparat.com/Amir_hossein_abedi 

 : یوتیوب

https://www.youtube.com/channel/UCou3OfF7FL99aNSp4iu6h0w?view_as=subscriber 

http://www.zeuus.ir/
http://t.me/zeuusblogfa
https://www.instagram/zeuus.ir
https://www.aparat.com/Amir_hossein_abedi
https://www.youtube.com/channel/UCou3OfF7FL99aNSp4iu6h0w?view_as=subscriber


 

 

 

 

    

 
                                 

 .............. صفحه (69) ..............

 

 ود جزوات زئوس مرجع  دانل 
ZEUUS.IR 

 


