
www.arshanik.com

www.isohome.ir

www.amz.ir

1

رفتاری دکتر مهدی 

raftari@ut.ac.ir

0912 107 20 65

مدل ذهنی
و

تفکر سیستمی

mailto:raftari@ut.ac.ir


2
www.amz.ir

info@amz.ir

چرا به
تغییر مدل ذهنی 
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فصل اول1
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تصمیم گیری از دیدگاه هربرت سایمون

نظریه عقالنیت محدود

به جای "رضایت بخش"تصمیم 
"بهینه"تصمیم 

Satisficingیا تصمیم گیری رضایتبخش

Sacrificingو  Satisfyingاز ابداعی او و ترکیبی واژه ی 

مدیریت یعنی تصمیم گیری
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مسایل مهمی که با آن روبرو هستیم، 
یم،با همان سطح تفکر زمانی که بوجودشان آورده ا

.نیستندقابل حل 
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.حل های دیروز استراه ریشه مسایل امروز، 

سنگهپیتر 
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مهارت های مدیریت

 های کل سازمان وپیچیدگیمهارت های  ادراکی یعنی توانایی درك 

ه تصور همه عناصر و اجزای تشكیل دهنده کار و فعالیت سازمانی ب

(سیستم)صورت یك کل واحد 

ز مهارت های تفكر سیستمی و آشنایی به قوانین تفكر سیستمی یكی ا

.ادراکی بنیادین مدیریتی است

ادراکیمهارت های -1

انسانیمهارت های -2

فنیمهارت های -3
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مهارت های مدیر از نگاه کاتز
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ترس

برداشت شما از این کلمه چیست؟
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برداشت شما از این جمله چیست؟

را مدیون موفقیتم شهرت و من همه 
.ذهنی می دانممدلداشتن 

"محمد حسین غریب زاده"
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مدل ذهنی
MENTAL MODEL

فصل دوم2
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ذهن+ مدل = ذهنی مدل

مدل ذهنی چیست؟
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.سرزمین نیستنقشه،
کورزیبسکیآلفرد

برداشت شما از این جمله چیست؟



مدل



مدل



چرا مدل  می سازیم ؟





مدل های ذهنی چه ویژگی هایی دارند؟

 شخصی

سرشار از ساده سازی و خطا

مکتوم و مبهم

محدود، خرد و ناقص

فیلتر ادراک و شناخت

عملمنطق تفکر و مبنای تصمیم گیری و



رویداد

رویداد
رویداد

رویداد
رویداد

رویداد

چگونه مدل می سازیم ؟



leaps of abstraction



چه مدلی درست است ؟

جورج باکس
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 (قابل استفاده بودن در مورد نمونه های مختلف)فراگیر بودن

حداقل استثناء

قابل تکرار بودن

فرا فرهنگیCross-Cultural بودن در مورد مدل های رفتار انسانی

قابلیت پیش بینی

چه مدلی مفید است ؟
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وارن بافت



مدل با ما چه می کند؟
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؟مغز و ذهن



Mental Model
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خطا و تعصبعدم اطمینان

تفاوت در دیدگاه .....وابستگی دیدگاه به 

در برابر این همه 
کنیم ؟چه 
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چه راهکارهایی برای توسعه و بهبود ادراک پیشنهاد دارید؟
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:هدف از توسعه چارچوب ادراکی و مدل ذهنی

رها شدن از پیش فرض ها و دستیابی به عینیت است
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شناسایی نردبان استنتاج در ذهن خود

بهافراد(1996)شانوسجريرآمطالعاتاساسبر

یماخذطشانيمحازراالزماطالعاتنشیيگزصورت

ازایرهيزنجسرعتبهاستممکنسپس.کنند

نيبیروابطوسپسداده،شکلذهندررااستنباطها

ازخودتفاسيرباراباورهاوفرضهاوديجداطالعات

براريشانرفتارهاتاً يونهاکنند،دجاياموجوداطالعات

.دهندزبــــروشانياستنباطهااساس

انهآزمونًنشدهًوًمتاسفیًمعموال ينًاستنباطهايچن

.ًًمیًباشندحًيرًصحيگاهیًغ
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اعالم شده بود اما 9ساعت شروع جلسه 
آمد و هیچ توضیحی نداد9:45حسن ساعت 

حسن کامال از ساعت شروع جلسه اطالع 
داشت و تعمدا دیر آمد

حسن همیشه دیر می آید و کار برایش 
اهمیتی ندارد

ن حسن آدم غیرقابل اعتمادی است، نمی توا
.روی او حساب کرد



بهتر . به نظر من فضای سازمان خیلی رقابتی شده»: مریم
ل است مبنای توزیع پاداش، نقش آفرینی هر فرد در ک

«.پروژه تعریف شود

مریم رقابت را دوست ندارد

ت کندمریم، آدم رقابتی نیست و نمی تواند به خوبی رقاب

اهش مریم، نمی تواند پابه پای ما پیش بیاید و باعث ک
.قدرت رقابت پذیری ما خواهد شد



این یک وعده انتخاباتی بی پایه است

دباز فصل انتخابات شد و وعده های نادرست کاندیداها شروع ش

همه سیاستمداران دروغگو هستند و مردم را فریب می دهند
سیاست صحنه غیرشفاف و نامطلوبی است

من دیگر به خودم زحمت رای دادن نمی دهم

یک کاندیدای انتخاباتی اخیرا وعده ای داده 
سداست که در شرایط فعلی ناممکن به نظر می ر



آیا اطالعاتی  غیر از 
موارد در دسترس 

وجود دارد؟

آیا همه اطالعات  الزم را 
انتخاب کرده ام؟

آیا ممکن است بعضی 
اطالعات مهم را نادیده 

گرفته باشم؟

آیا از اطالعات موجود فقط 
همین برداشت را می توان 

کرد؟
ن آیا تفسیر دیگری برای ای

موارد وجود ندارد؟

ن ایا می توانم بر اساس همی
پدیده /تجارب در مورد فرد

قضاوت عمومی کنم؟
ایا این نتیجه گیری درست

است؟ز

مدل های ذهنی من کدامند؟
ه بستر و شرایط وقوع پدید

کدام است؟
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ساختن مدل ذهنی

ومسفصل 3
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تغییر در نگاه= ساختن مدل ذهنی

نگاهافقدرتغییر•
یعنینگاهافقدرتغییر

!عقابینگاهبهایمورچهنگاهتبدیل•

!جنگلجایبهدرختاندیدن•

ترکیبوتحلیلعمقدرتغییر•
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وابستگی ادراک به زمینه و جایگاه 

«هشت قدم به عقب بروید و دوباره به تصویر بنگرید » 

آنچه فرد از دانشگاه گالسكو در صددند به ما نشان دهند کهاولیواو شینز .فیلیپ جی 

.ادراك می کند به جایگاه وی بستگی دارد 
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آن یکى را کف به خرطوم اوفتاد

گفت همچون ناودان است این نهاد

آن یکى بر پشتِ او بنهاد دست

چون تختى بُدستپیلگفت خود این 

آن یکى را کف چو بر پایش بسود

دیدم چون عمودپیلگفت شکلِ 

شان شد مختلفاز نظرگه گفت

آن یکى دالش لقب داد این الف

در کفِ هریك اگر شمعى بدى

اختالف از گفتشان بیرون شدى

تفکر ترکیبی

www.arshanik.com
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تغییر در نگاه= ساختن مدل ذهنی

نگاهزاویهدرتغییر•
یعنینگاهزاویهدرتغییر

امبهنگواکنشوتجویزوتشخیصدرمابهکهمسالهازایزاویهدیدن•
!کندکمک

High)پراثرمتغیرهایتشخیص• Leverage)
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خیریا بلی! زاویه نگاه 
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!خطای ادراکی ناشی از زاویه نگاه
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تغییر در نگاه= ساختن مدل ذهنی

نگاهبعددرتغییر•
استفادهواهنگچندینبوسیلهمسالهبهکردننگاهیعنینگاهدربعدتغییر•

!جمعیخردومختلفهایدیدگاهاز

:تمرینیك•

نتعییمیزرویخودرویپیشدررانقطهیک•
.کنیدمشخصآنراوکنید

راخوداشارهانگشتوببندیدراخودچشمیک•
!بگذاریدنقطهآنرویعمودصورتبه
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زان کبودت جمله عالم می نمودپیش چشمت داشتی شیشه کبود

دستگاه ادراکی
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تابدویدتاسبهترابتدا.استخیابانازبهترخیلیساحل.استبهترمجلهازروزنامه"

مهارتکمی.کنیدامتحانبارچندینشدیدمجبورشاید.برویدراهاینکه

.رندببلذتآنازمی توانندهمبچه هاحتی.استآسانگرفتنشیادامامی خواهد،

درت نبهپرنده ها.می رسدحداقلبهپیچیدگی هاباشد،همراهموفقیتباوقتی

كیکهزیادیافراد.کندخیسراآنزوداستممکنبارانامامی شوند،نزدیك

.دداراحتیاجزیادیفضایبهآدم.می آیدوجودبهمشکلمی دهند،انجامراکار

خرهص.باشدآرامش بخشخیلیمی تواندباشد،نداشتهوجودپیچیدگی ایاگر

گریدیشانسشود،گسیختههمازچیزهمهاگر.کندعمللنگرمانندمی تواند

".داشتنخواهید

برداشتتان چیست؟. متن زیر را بخوانید
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تابدویدتاسبهترابتدا.استخیابانازبهترخیلیساحل.استبهترمجلهازروزنامه"

مهارتکمی.کنیدامتحانبارچندینشدیدمجبورشاید.برویدراهاینکه

.رندببلذتآنازمی توانندهمبچه هاحتی.استآسانگرفتنشیادامامی خواهد،

درت نبهپرنده ها.می رسدحداقلبهپیچیدگی هاباشد،همراهموفقیتباوقتی

كیکهزیادیافراد.کندخیسراآنزوداستممکنبارانامامی شوند،نزدیك

.دداراحتیاجزیادیفضایبهآدم.می آیدوجودبهمشکلمی دهند،انجامراکار

خرهص.باشدآرامش بخشخیلیمی تواندباشد،نداشتهوجودپیچیدگی ایاگر

گریدیشانسشود،گسیختههمازچیزهمهاگر.کندعمللنگرمانندمی تواند

".داشتنخواهید

بادبادک
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ذهنیساختن مدل 

افزودن•
یادگیریوآگاهیایجاد•

زدودن•
ذهنیخطاهایوهاداماثرکاهش•
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!اشیمامیدواریم بتوانیم منشا اثر ب
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65201070912

Dr. Mehdi Raftari

mraftari@gmail.com

linkedin.com/in/mehdi-raftari-b544ab76

1000 35 40

@drraftari

@drraftari
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mehdiraftari

mehdi.raftari

46806288021

www.fb.com/mehdi.raftari
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