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 هقدهه

ّبی هختلفی ثِ آى ًضدیه ضذ. جضئیبت ثسیبس ؿ ثحث ثسیبس گستشدُ است، ثشای پبسخ دادى ثِ سَال هغشح ضذُ، هیتَاى اص جٌجَِهَض

 ثِ ّویي خبعش هي ثشای پشداختي ثِ هَضَؿ ًىبت صیش سا لحبػ وشدم: ٍجَد داسد.صیبدی ّن 

ِ ایي سیستن ضبهل چِ اجضایی است، هشصّبی سیستن وجبست، سٍاثظ هَجَد چگًَِ ن پشداخت. ایٌىّاثتذا ثِ تقشیف سیستن آهَصضی خَا -

سیستن وِ ّوبى آهَصش هفبّین تفىش سیستوی ثِ تقشیف خَاٌّذ ضذ ٍ چگًَِ سیستن ثِ سوت دستیبثی ثِ ّذف تقشیف ضذُ )سٍح 

 حشوت خَاّذ وشد.است(  دثستبًی داًص آهَصاى

 دس هَسد چبسچَثْب صحجت خَاّن وشد. ،ثب تَجِ ثِ گستشدگی هَضَؿ ،ًخَاّن ضذٍاسد جضیئبت  -

ثشای افضایص داًص خَدم دس ایي صهیٌِ ایشاى خَدهبى، ًخَاّن وشد. الجتِ  اصتجشثیبت سبیش وطَسّب، یب ثِ دس ًَضتي ایي پشٍطُ، اضبسُ ای  -

هي  تَسظایي پشٍطُ ثشای سٌجص هیضاى دسن هفبّین تفىش سیستوی  اص آًجب وِ وِ، ٍلی ثشداضت هي ایي است هیىٌنحتوب آًْب سا هغبلقِ 

 ٍ استمبی آى ًَضتِ هیطَد، ثْتش است صشفب دسًٍیبت خَدم سا هىتَة وٌن.

ص هیذّن، ثِ ایي تشتیت ّبی هطخصی ًوبیدس ًَاسهَلـ ًَضتي ثخطی اص هتي دسًؾشم ثَدُ،  سیستویدسسْبی تفىش ی وِ فیٌب اص هفبّیو -

 حفؼ خَاّذ ضذ.  ثذٍى هغبلقِ آًْب ّن فالٍُ ثش اضبسُ ثِ ایي هفبّین، پیَستگی ایي ًَضتِ

 تعریف سیستن

ُ سا داًست. اگش ثخَاّین تقذادی اص ایي اجضاء سا هختلف ثش سٍی ّذف تقشیف ضذ اجضاءهَسد ًؾش، ثبیذ ًمص  ثشای صحجت دسثبسُ دثستبىِ

 ثشضوشین ثِ ضىل صیش خَاّین سسیذ:

 

 و روابط بین آنهااز اجساء سیستم فرضی  یتعداد - 1 شکل
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ٍالذیي اص عشفی ٍ سیبستْبی هثال اگش لشاس است هشصّبی ایي دثستبى هحذٍدُ فیضیىی آى تقشیف ضَد ٍ ثِ ًمص سبیش فَاهل ثیشًٍی هبًٌذ 

دس داخل هحیظ فیضیىی هذسسِ ًیض فالٍُ تَجِ ًطَد، فوال هسئلِ ثِ خَثی وٌذٍوبٍ ًطذُ است.  اص عشف دیگش ثبالدستی آهَصش پشٍسش

هی ایي خَاّذ ثَد. فالٍُ ثش ّوِ ایٌْب، ًمص سسبًِ ثش توب پشسًگثش ًمص هقلوبى، ًمص وبدس اداسی ٍ هذیشیت هذسسِ ثش اّذاف سیستن 

 افضب ًیض اًىبسًبپزیش است.

 

تحلیل سیستن الصم داًستن اثتذا تقشیف سٍضٌی اص اجضاء ٍ هشصّبی سیستن هَسد ًؾشم ثب تَجِ ثِ تَضیحبت فَق ثشای ًضدیه ضذى ثِ 

 داضتِ ثبضن، ثٌبثشایي ًىبت صیش سا دس ًؾش گشفتن:

 سسی ضبهل سِ جضء است: داًص آهَص، هقلن، ٍالذیيسیستن آهَصضی هَسد ثش -

هغبثك ب دس حمیمت تبثیش صیبدی ثش وبسوشد سیستن داسًذ( اًذ اهفشض هیطَد وِ سبیشیي )وِ دس ایٌجب ثیشٍى هشصّبی سیستن تقشیف ضذُ -

 ثِ فٌَاى هثبل فشض وٌیذ سیستن فول هیىٌٌذ ٍ هبًـ تشاضی دس جْت اّذاف ایي سیستن ًوی وٌٌذ. ف تقشیف ضذُ ثشای سیستنّذ

دستیبثی ثِ ّذف  ت وِ هُخلّاص عشف سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش )ٍ لَاًیي جبسی وطَس( ثِ ًحَی اس ثشای هقلن هضایبی تقییي ضذُ حمَق ٍ

 ایي سیستن ًخَاّذ ثَد.

 

 هغبثك ضىل صیش خَاّذ ثَد: دس ایي ًَضتبسثش ایي اسبس سیستن هَسد تحلیل 

 

 اجساء سیستم مورد بررسی - 2 شکل

این، اهب ًببید فراهَش کٌین کِ گبّی بسرگتر کردى هرزّب تر فکر کردُّرچِ هرزّب را بسرگتر بگیرین، سیستوی

 ضَین.ضَد کِ از حل آى ًبتَاى هیبِ ایي هعٌی است کِ هسئلِ بِ حدی دضَار هی

 سیستن هحقق خَاّد ضد. رٍحتعریف ضدُ بیي آًْب،  رٍابظاست کِ بب تَجِ بِ  اجسائیّر سیستن دارای 
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 :ثٌبثشایي دس اداهِ ایي ًَضتبس ثِ تقشیف سِ ساثغِ هَجَد خَاّن پشداخت

 ساثغِ هقلن ٍ داًص آهَص -

 ساثغِ ٍالذیي ٍ داًص آهَص -

 ساثغِ ٍالذیي ٍ هقلن -

 

 رابطه هعلن و دانش آهوز

دس سیستن تقشیف ضذُ، هقلن ًمص ولیذی داسد، فشض ثش ایي است وِ هقلن تسلظ وبفی ثش هجبحث تفىش سیستوی داسد ٍ سیستوی صًذگی 

هیىٌذ. ثِ ضشحی وِ دس اداهِ خَاّذ آهذ، هقلن فالٍُ ثش ًمص آهَصضی ثشای داًص آهَص، ًمص ّوبٌّگ وٌٌذُ هحیظ هذسسِ ٍ خبًِ سا ّن 

 ّبی هختلفی داسد وِ دس هَسد ّشیه هغبلجی خَاّن گفت:جٌجِ ایي ساثغِخَاّذ داضت. 

 

گیشی آهَصش هَثش، ثشلشاسی یه استجبط فبعفی هَثش وبهال ضشٍسی است. ثِ لَل ثشای ضىل :ارتباط عاطفی بین هعلن و دانش آهوز -

 سًٍذ آهَصش ثسیبس تسْیل خَاّذ ضذ. اگش فىس هقلن دس دًیبی هغلَة داًص آهَص لشاس ثگیشد، (دس وتبة تئَسی اًتخبة)ٍیلیبم گالسش 

سا دسن وشدُ  )ثشلشای استجبط فبعفی ثب داًص آهَص( ثشای ایي اهش الصم است هقلن آهَصضْبی الصم سا دیذُ ثبضذ ٍ ٍالقب اّویت ایي هَضَؿ

 ثبضذ.

ولی فقبلیتْبی آهَصضی سا هطخص هی وٌذ، ایٌىِ دس ّش سبل چِ هغبلجی دس لبلت چِ  وتبة اص آى جْت اّویت داسد وِ چبسچَة :کتاب -

ثبیذ فضبی الصم ثشای تقبهل ثیي داًص آهَص ٍ هقلن سا فشاّن وٌذ ٍ لشاس  دس وتبثْب هغبلت هغشح ضذُ فٌبٍیٌی ثِ داًص آهَصاى اسائِ ضَد.

سٍس دس پبیِ ّبی هختلف ّویٌىِ داًص آهَص دس اًتْبی دثستبى ثب هفبّین ثِ ًؾشم ثشای سشفصل د آهَصش ثبضذ. "تٌْب اثضاس"ًیست وتبة 

ٍ خَاًذى ٍ ًَضتي ثذاًذ وبفی است. دس هَسد فلَم عجیقی ًیض ثب هغشح وشدى یه سشی  اٍلیِ چْبس فول اصلی دس سیبضیبت آضٌب ضذُ ثبضذ

ثب تَجِ ثِ تَضیحبتن دس همذهِ ٍ ضیَُ تقشیف  گشفت.ولیبت، آضٌبیی ثیطتش ثب وبسّبی فولی )ثش حست همتضیبت هٌغمِ( صَست خَاّذ 

  تبثْب الصم است.وتذٍیي  دس هَسد ضیَُ بی ثسیبس صیبدیایي ًَضتبس، جضئیبت ثیطتش وتبثْب دس ایي فضب ًوی گٌجذ ٍ ثٌؾشم فض

یبد خَاّین گشفت. ثشًبهِ هذسسِ هَسد ًِ فمظ ثچِ ّب دس سٌیي دثستبى، ثلىِ هب ثضسگتشّب ّن هفبّین سا دس لبلت ثبصیْب ثسیبس ثْتش : بازیها -

ِ ثایي ًىتِ وِ هٌفقت هي دس گشٍ هٌفقت گشٍُ است،  تَجِ ثِ هَفمیت گشٍُ ٍ دسن آًْب ًؾش ضبهل اًَاؿ هختلف ثبصی خَاّذ ثَد وِ دس

ثِ ثبصی خَاّذ  ثخص افؾن ٍلت ثچِ ّب )خصَصب دس سبلْبی اثتذایی دثستبى( دس هذسسِ هَسد ًؾش .صَست ضوٌی آهَصش دادُ خَاّذ ضذ

 ٍ سسیذى ثِ ّذفی گشٍّی خَاّذ ثَد.گزضت، توبهی ثبصیْب ّن ثش هجٌبی هطبسوت جوقی 

 

 بیي دٍ جسء از سیستن، هٌجر بِ کبرکرد هتفبٍت سیستن خَاّد ضد. یگبّی، یک تعریف هتفبٍت از یک رابغِ

 است. کلیدیدر سیستن تعریف ضدُ، هعلن عضَی 

 ایٌکِ بِ فکر هٌبفع سیستن ببضین، یک کبر هٌغقی است ٍ ًِ یک کبر اخالقی.
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o  :ثیطتش اص آًىِ اص پیشٍصیْبیطبى دسس  ّب )ٍ الجتِ ثضسگتشّب(ثشای عشاحی ثبصیْب، ایي ًىتِ دس ًؾش گشفتِ خَاّذ ضذ وِ ثچِیک نکته ههن

ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ وِ فالٍُ ثش فشاّن ضذى فشصت ضىست خَسدى  ثگیشًذ، اص ضىستْبیطبى دسس خَاٌّذ گشفت، ثٌبثشایي عشاحی ثبصیْب

 ّب، اهىبى ججشاى هجذد ٍ لوس وشدى اثش تصحیح یه اضتجبُ دس پیشٍصیْبی آتی ٍجَد داضتِ ثبضذ.ثشای ثچِ

 

ّب یبد خَاٌّذ گشفت وِ توبهی افشاد دس سسیذى ثِ ّذف ًىتِ ولیذی دیگش، تحلیل ثبصیْب پس اص ّش ثبصی است. دس ایي تحلیلْب ثچِ یه

لضٍهی ًذاسد وِ ایي تحلیلْب ثِ صَست سسوی ٍ دس حضَس هقلن ثشگضاس ضَد، ثلىِ چِ  هْن ٍجَد ًذاسد.هَثش ّستٌذ ٍ اسبسب فشد هْن ٍ غیش

ّب دس جلسبتی ثِ ایي هفبّین دست یبثٌذ، الجتِ عجیقتب خظ هطی ایي جلسبت ثِ صَست غیشهستموی ثچِثسب )الجتِ دس سٌیي ثبالتش( خَد 

 تَسظ هقلن ثِ آًْب دادُ خَاّذ ضذ.

 

ثبص ّن  دس ایي هَسد. ٍجَد خَاّذ داضتهحیظ آهَصضی ثِ خَد داًص آهَصاى دس هذسسِ هَسد ًؾش  ًؾبفتسپشدى  :هحیط هدرسه نظافت -

  .ًؾبفت دس یه هحل هطخص ضذُ ّستٌذ ِ صَست گشٍّی هسئَل سفبیتثِ ایي ًىتِ تَجِ خَاّذ ضذ وِ افشاد ث

عجیقتب ثب تَجِ ثِ تَضیحبت دادُ ضذُ، جب ثشای اؽْبس ًؾش داًص آهَصاى دس هَسد هسبئل هختلف ٍجَد خَاّذ داضت، : شیوه اداره کالس -

 ثِ اؽْبس ًؾش خَاٌّذ پشداخت. گشٍُ ّبیه فضبی تقبهلی وِ افشاد دس لبلت 

ّب ثِ فىش وشدى ، یه سٍش هٌبست ثشای دفَت ثچِاستفبدُ اص ٍیذئَّبی آهَصضی ٍ سپس تحلیل خَاستي اص ثچِ ّب: ابسارهای آهوزشی -

فیلوْبیی ثب هفبّیوی  هَسد استفبدُ لشاس خَاّذ گشفت. ثیطتش دس هَسد هفبّین هَسدًؾش است، الجتِ ایي اثضاس دس سبلْبی پبیبًی دثستبى

 ّوچَى فیلن ثبالًس ثشای ًوبیص ثسیبس هٌبست خَاٌّذ ثَد.

اسصیبثی هجتٌی ثش فقبلیت گشٍُ خَاّذ ثَد ٍ الجتِ ثِ صَست ویفی، ثشای تشغیت حس سلبثت )وِ الصهِ تالش ثیطتش است(  شیوه ارزیابی: -

ٍجَد خَاٌّذ داضت وِ فولىشد گشٍُ ّب ثَسیلِ آًْب اسصیبثی ٍ حس هىبًیضهْبیی ثِ صَست هذاٍم )ٍ ًِ فمظ یه ثبس دس اًتْبی ّش فصل( 

دس ضوي توبهی فقبلیتْبی الصم ثشای آهَصش دس هحیظ هذسسِ صَست خَاّذ گشفت ٍ تىلیفی ثشای هحیظ خبًِ  تالش ثیطتش ایجبد هیطَد.

 دس ًؾش گشفتِ ًخَاّذ ضذ.

 رابطه والدین و دانش آهوز

، ٍالذیي ًمطی اّشهی دس حشوت ثِ سوت اّذاف ایي سیستن خَاٌّذ داضت. ٍالذیي دس دًیبی وَدوبى ثِ جبیگبُثِ ًؾش هیشسذ ثب تَجِ 

 ثْتش/ثذتش ضذى هسیش یبدگیشی داضتِ ثبضذ. ٍالذیي گبُ هی تَاًذ تبثیش ثسیبس صیبدی دس  اص عشف یب اسائِ یه ثشخَسد ثیبى وشدى یه جولِ

 

 کردى یبد هیگیرًد. آًْب بب اضتببُ آهَزًد،اًسبًْب[ از کبرّبی درست خَد ًوی اى ]ٍ البتِ ّوِل اکبف: هدیرراس

را در ضکستْبیطبى هطبّدُ کٌٌد ٍ  "رًٍدّب"تحلیل ضکستْب تَسظ خَد بچِ ّب بِ آًْب کوک خَاّد کرد تب ًقص 

 ًسبت ًدٌّد. "رٍیداد"یبد بگیرًد کِ ضکست را بِ یک 

 .ّستٌد اّرهی ًقبطدر سیستن تعریف ضدُ، ٍالدیي 
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ٍالذیي ثب ایي هفبّین است. ٍ الجتِ چیضی فشاتش اص آضٌبیی، ٍالذیي ثبیذ خَد  خَد آًچِ ثیص اص ّش چیض دس ایٌجب هغشح است، لضٍم آضٌبیی

 حتی اگش ثْتشیي آهَصضْب ثِ داًص آهَصاى دس هذسسِ دادُ ضَد، )خصَصب دس سبلْبی اثتذایی( ٍلیدس  ٍلبیـ سٍصهشُ سیستوی فول وٌٌذ. 

د وِ ثشای سسیذى ثِ هَفمیت، ثبیذ پب سٍی سبیش افضبی سیستن ثگزاسی ٍ ثجبی سیستن، جبهقِ ثِ فٌَاى ًذدس خبًِ ثب ایي پذیذُ هَاجِ ضَ

ثب تَجِ ثِ  ثٌبثشایي سیش آهَصش هفبّین تفىش سیستوی ثِ هطىالت صیبدی ثشخَاّذ خَسد. ٍالذیي تقشیف ضذُ ثبضذ، یه اوَسیستن دس ًضد

 .افضایص ویفیت صًذگی هطبّذُ وٌٌذدس هحیظ خبًِ ًیض فشصًذاى وبسوشد آى هفبّین سا دس جْت  ضشٍسی است وِ فضبی آهَصضی هذسسِ،

 ثشای سسیذى ثِ ایي ضشایظ الصم است ٍالذیي دس ّوبٌّگی ثب هقلوبى ثبضٌذ وِ دس لسوت ثقذ ثِ ایي هَسد پشداختِ خَاّذ ضذ.

 

 رابطه والدین و هعلن

است، ایي ّوبٌّگی دس ساثغِ ثیي ٍالذیي ٍ هقلن اتفبق خَاّذ  ضشٍسیاّشهی ٍالذیي، ّوبٌّگی آًْب ثب ّذف سیستن ثسیبس  ثب تَجِ ثِ ًمص

خشٍجی ایي آهَصش ٌذ داضت. ّافتبد. هقلوبى دس حمیمت ثِ صَست ًبخَدآگبُ، سقی دس آهَصش هفبّین تفىش سیستوی ثِ ٍالذیي سا ًیض خَا

ثِ سَالْبیی  «ثچن سشگشٍُ ثَدُ؟ شد چٌذهِ؟ثچن ضبگ»غیشهستمین هقلویي چٌیي خَاّذ ثَد وِ ٍالذیي ثجبی پشسیذى سَالْبیی اص جٌس: 

ٍالذیي اص هذسسِ چِ چیضی  ثذٍى ضه ایٌىِ هغبلجِخَاّذ وشد. تغییش « خَثی وشدُ؟ یثچن ثشای پیطشفت گشٍّص چِ وبسّبی»اص جٌس 

ثبضذ ٍ ثب چِ هقیبسی هذسسِ سا دس سسیذى ثِ اّذافص هَفك ثذاًٌذ، تبثیش صیبدی ثش سًٍذ آهَصش خَاّذ داضت. ثش ایي اسبس تَجیِ ٍالذیي 

 دس همبعـ صهبًی هختلف ٍ ثِ صَست هذاٍم اهشی ضشٍسی است.

دس ایي هسیش ًذاضتِ ثبضٌذ. اص آًجب وِ ثشای  هخشةًمص آگبُ ثبضٌذ تب ٍالذیي ثبیذ اص چبسچَة ثشًبهِ ّبی تذٍیي ضذُ تَسظ هذسسِ 

یه سشی فقبلیت سا اًجبم دٌّذ ٍ  ،فولىشدضبى ثش سٍی یه پذیذُ دس دساصهذت ثلٌذهذتِ آهَصاى ضشٍسی است وِ ثشای دسن تبثیشِداًص

لغقب پبی ایي فقبلیتْبی دساصهذت ثِ هحیظ خبًِ ّن وطیذُ خَاّذ ضذ، الصم است وِ َّضیبسی الصم دس ٍالذیي ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ ثب 

 تخویي سَالْبی ثچِ ّب، خَد سا ثشای جَاثْبی هٌبست آهبدُ وشدُ ثبضٌذ.

ٍالذیي است وِ پزیشفتي ًمطْبی هختلف دس سیستن ثستِ ثِ استقذاد ٍ تَاًبیی فشصًذضبى  ًىتِ ثسیبس هْن دیگش، پزیشش ایي ًىتِ تَسظ

 صَست خَاّذ گشفت ٍ ٍالذیي لغف ثسیبس ثضسگی دس حك فشصًذاًطبى خَاٌّذ وشد اگش آًْب سا فمظ ٍ فمظ ثب خَدضبى همبیسِ وٌٌذ.

 

 

 القب ضَد. (ٍ ًِ یک اکَسیستن)از عرف ٍالدیي بِ داًص آهَزاى حس زًدگی در یک سیستن ضرٍری است کِ 

تریي عضَ، الساهب هْوتریي وراُ است. خبظّب عوَهب بب خغب ّقضبٍت هب در هَرد اجساء هْن ٍ غیرهْن سیستن

درست ٍ  "توبم اعضب"تَاًد در راستبی ّدفی کِ برایص تعریف ضدُ کبر کٌد کِ سیستن زهبًی هی عضَ ًیست.

 کبهل در کٌبر یکدیگر ببضٌد.
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ثگیشًذ، ّویٌىِ آًْب یه سشی ًیبصّبی اٍلیِ اص ای یبد چیضّبی فجیت ٍ غشیت ٍ پیچیذُ ّبثچِ ،لشاس ًیست دس دثستبى ٍ دس آى سٌیي ون

وِ هب اًسبًْب، ثشای صًذگی ثْتش ثبیذ ثِ هٌبفـ اعشافیبًوبى  "صًذگی وٌٌذ"ثب ایي هفَْم  ًَضتي یبد ثگیشًذ ٍ دس وٌبسش سیبضی ٍ خَاًذى ٍ

ضبى ٍلت ثسیبس صیبدی داسًذ تب اداهِ فوش یّب ثشاًیض تَجِ وٌین ٍ ًفـ دساصهذت سا ّیچَلت فذای ًفـ وَتبُ هذت ًىٌین، وبفی است. ثچِ

ضبى ٍ دس ًتیچِ خَدضبى فشاّن وٌٌذ ٍ دًیب سا ثِ جبی ثْتشی ثشًٍذ تب ثتَاًٌذ ًفـ ثیطتشی ثشای جبهقِ دیگش آى چیضّبی پیچیذُ ثِ دًجبل

 ثشای صًذگی تجذیل وٌٌذ.

 

 

 :هیشفتن هَضَفبت داضتن ثِ سشاك ایي هغلتاگش لشاس ثَد ثقذ اص ایي، فضبی ثیطتشی ثشای ثبصتش وشدى 

 دس همبعـ هختلف هحتَای وتبثْب 

 هحتَا ٍ ضیَُ اجشای ثبصیْب 

 هحتَای فبیلْبی ٍیذئَیی 

 ضیَُ تحلیل خَاستي اص ثچِ ّب ثقذ اص ثبصیْب ٍ فبیلْبی ٍیذئَیی 

 جضئیبت ًحَُ اسصیبثی 

 ... 


