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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ

ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ ﯽ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ "ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ:ﺳﻤﻴﺮا اﺳﺪي-ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮچ رودﺑﺎري " اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼش ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در ﻧﺸﺮ دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و
ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺒﺎﮔﺮان
ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان
dibagaran@mftplus.com

مقدمه مؤلفان
عصر کنونی را عصر سیستمها نام نهادهاند ،عصری که شاهد تغییرات شتابندهای در آن هستیم .تغییری که خود
پیوسته در حال تغییر است .سرعت تغییر هم واره در حال افزایش بوده است .تغییرات فناوری و اجتماعی تقریباً
بهطور مداوم در حال شتابگرفتن است .در زمان ،فشار تغییرات چنان قوی است که توجه و دقت بیش از پیش را
الزم میکند .آهنگ فعلی تغییر چنان سریع است که تأخیرداشتن در آن ممکن است بسیار گران و حتی فاجعهآمیز
باشد .شکست سازمانها و جوامع در کوتاهی آنها در سازگاری با این تغییرات رقم میخورد .مدیران اکنون باید
ناپیوستگیها در تغییرات را مدیریت کنند.
باید توجه کرد که انسانها به ثبات عالقهمندند و عضویت آنها در سازمانها ،مؤسسات و جوامع برای رسیدن به
این ثبات است .هدف آنها رسیدن به استقرار است ،اما جهانی که این هدف در آن دنبال میشود ،بهشدت پویا،
بدون ثبات و متالطم است .به علت ارتباط و وابستگی متقابل بین افراد ،سازمانها ،جوامع و مؤسسات که از
دگرگونی در وسایل ارتباطی و شبکهای شدن جامعه ناشی شده است .محیط سازمانها وسعت یافته و پیچیده و
پیچیدهتر شده و بسیار غیرقطعی و کمتر پیشبینی پذیر است .به تعبیری دیگر محیط سازمانها متالطم است و
یگانه تعادلی که میتوان در این محیط حاصل کرد پویایی است.
هدف اصلی این کتاب مروری بر دو رویکرد شاخص در مواجهه با مسائل و پیچیدگیهای امروزی و عبور از
تالطم جهانی  ،یعنی نگرش سیستمی و نگرش فرایندی است و بررسی اینکه این رویکردها در چه مسائلی و
چگونه میتوانند راهگشا باشند .کتاب مشتمل بر دو فصل است که در هر فصل به هرکدام از رویکردها پرداخته
میشود .فصل اول نظریه سیستمها ،انواع سیستمها و مدلسازی بررسی میشود و در فصل دوم رویکرد فرایندگرا
مورد تحقیق و مکاشفه قرار میگیرد .در هرکدام از این فصول تالش نمودیم بررسیها بهصورت کاربردی و با
بیان ساده باشد که عالوهبر خوانندگان دانشگاهی برای استفاده عموم خوانندگان هم مفید فایده باشد.
در انتها از آنجا که هیچ کتابی عاری از نقص نیست ،تذکر کلیه خوانندگان اساتید و دانشجویان محترم برای رفع
کاستیها و در چاپهای بعدی موجب امتنان خواهد بود.
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