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چکیده

ات محیطی ، تصمیمات سطحی نگر و تک بعدي دیگر جوابگوي حل مسائل ومشکالت چند بعدي و پیچیده با پیچیده تر شده تاثیر

. مدیران باید براي مواجه شدن با این محیط و رویارویی با مشکالت ، خود را به ابزاري کارآمد مجهز کنند. سازمان ها نخواهد بود

. خواهد نمود تا مشکالت سازمان ها را بهتر درك کرده و حل کنند  رویکرد سیستمی یا جامع نگر تا حد زیادي به مدیران کمک

یعنی در این روش همه چیز را باید به صورت یک سیستم و یک کل در نظر گرفت نه .اساس روش سیستمی مفهوم سیستم است

گیري نمود، نه فارغ از  جزء و با مدنظر قراردادن همه قسمت ها و تعامالت داخلی و خارجی آن کل، در مورد آن اقدام و تصمیم

سیستم یعنی مجموعه اي متشکل از عوامل گوناگون که روي یکدیگر به صورت ارگانیکی اثر می گذارد و براي به انجام . محیط

به کارگیري نگرش سیستمی درمدیریت کالن بر سازمان هاي دولتی .رساندن کار و یا دست یافتن به هدف خاصی سازمان یافته اند

یریت سازمان هاي دولتی که تصمیمات و اعمال آن ها به طور مستقیم و غیر مستقیم به سرنوشت میلیون ها نفر گره و همچنین مد

چراکه اخذ هر تصمیمی بدون در نظر گرفتن تمام جنبه هاي آن لطمات جبران .خورده است ، از اهمیت خاصی برخوردار است

ومدیري که نگرش سیستمی دارد با تصمیماتش حداقل از بروز بسیاري از مسائل بالقوه جلوگیري خواهد  ناپذیري خواهد داشت

در این .هدف از این مقاله اشاره به اهمیت کاربرد نگرش سیستمی در مدیریت سازمان هاي دولتی وارئه مدلی براي آن است. کرد

سیستم ،می توان به اتخاذ )نظام(ودیدن کل جامعه به مثابه یک ) سیستمی(مدل، با قرار دادن اجزاي جامعه و دولت در مدل نظام مند

نگرش سیستمی در نزد مدیران کمک کرده و تا حدودي توجه آن ها را به در نظر گرفتن تمامی ابعاد ومحیط جامعه در هنگام اخذ 

ان ویژگی هاي مدیریت بر سازمان هاي همچنین در این مقاله ضمن تشریح نگرش سیستمی و اجزاي آن، به بی. تصمیم ، جلب نمود

دولتی پرداخته شده و با بررسی کاربرد نگرش سیستمی در همه وظایف مدیران، اهمیت داشتن این نگرش براي مدیران بیان خواهد 
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