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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

همكاران تالش  است كه با "محمدحسين نوراله دزفولي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما 

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
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 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 
 

 مقدمه

 نیباالتر که شوند موفق وانندت یم ییهاسازمان ،استرفته باال اریبس یتکنولوژ و علم رشد سرعت که یکنون یایدن در

با  ،هندد یم را ارائه ها دهیا نیترخالقانه و نیترناب ،یجمع تیخالق کیتحر با که ییهاسازمان .باشند داشته را ییکارا

 از هاسازمان نیا .دارند ییباال اریبس ییکارا دخو یها دهیا یو در اجرا هندد یم انجام رااجرا  یزیردقت باال برنامه

 ییبا کارا ییها میت .قابل انجام است یمیموارد تنها با کار ت نیهمه ا .رندیگ یم درس خود یها تیو موفق ها شکست

چگونه فکرها و  ؛اندهگرفت ادی هاآن .دارند شانیاعضا یفرد هوش مجموع به نسبت یتر شیب اریبس یباال، هوش جمع

  .ندینما جا هجاب را یتکنولوژ و دانش یمرزها تا کنند بیترک هم با را خود یها دهیا

 تیمز تنها یمیکار ت ست،ین هاسازمان یبرا داریپا یرقابت تیمز کدام چیه یتکنولوژ و مناسب یاستراتژ پول،

از  یکیکه  ندک یم انیب «میت کی آفت پنج»در کتاب  یونیچلن کیپاتر .استهر سازمان  ییو نها داریپا یرقابت

که  یکن یکار یبتواناگر : »دیوگ یم داشته، شیدالر افزا اردیلیم کیدرآمد ساالنه آن  که یسس شرکتؤ، ماودوستان 

بر هر  یوانت یم و یاودهنم ارائهرا  یمیشکل قدرت کار ت نیجهت پارو بزنند، به بهتر کیسازمان در  کیهمه افراد 

  .«یابیتسلط  یو در هر زمان یبیرقصنعت، در هر بازار، در برابر هر 

 ؛دهند یها بالفاصله سرشان را تکان مآن کنم، یاز رهبران تکرار م یگروه یبرا را جمله نیهرگاه ا» :دیوگ یم او

عدم امکان  میکه همزمان تسل یدر حال ،نندک یم آن را درک قتیا حقهسد که آنر یم به نظر دکنندهیناام یاما به نوع

 کیدر واقع، ساختن  .برعکس ،محکوم به فنا است یکه کار گروه ستیبدان معنا ن نیاما ا .آن هستند یتحقق واقع

 .مشکل است اریبس اما ؛اشدب یم ریپذامکان یقو میت

 یبررس یخود را با موشکاف یادار یها صهیو خص یازد تا عادات کارس یم را قادر ما ها شده از دادهعصر اشباع

شناسان،  روان ها دانشگاهو  ها امروزه در شرکت .آن را داشته باشند یایؤوانستند رت یم که اجداد ما فقط ،میکن

که  ابندیتا در کنند یم لیمیا یگرفته تا الگوها میت بیترک از زیخود را وقف مطالعه همه چ ،شناسان و آماردانان جامعه

 ،استاد دانشگاه بوستون ن،یمارشال ون آلستا .کنند لیتر تبد بهتر و سازنده تر، عیسر یها چگونه کارمندان را به نسخه

 یوردرک بهره ییوران طالما در د: »دیوگ یم ند،ک یم اطالعات توسط افراد مطالعه یگذارکه درباره نحوه اشتراک



 

که اکثر ما  را یماتیتصم ،میهد یم انجامرا که همه ما  یکوچک یها انتخاب میتوان یم عاًیسر .مینک یم یزندگ یشخص

 .«هستند هیمؤثرتر از بق اریافراد بس یکه چرا برخ میو بفهم کردهجدا  ،میشو یمتوجه آن نم یحت

 کارکنانتک و بهبود تک لیوتحل هیتجزکه  ،اند افتهیدر یامروز یها شرکت نیتر باارزشاز  یاریحال، بس نیبا ا

 یاندهیهمانطور که تجارت به طور فزا .ستین یکاف (معروف است« عملکرد کارکنان یساز نهیبه»که به  یا هیرو)

مطالعه که در  کی .است میبر ت یمبتن تر شیبو  تر شیبمدرن  یاز کارها یاود، بخش عمدهش یم دهیچیو پ یجهان

مشترک صرف  یها تیو کارکنان در فعال رانیکه مد یزمان»منتشر شد، نشان داد که  ویویر نسیزیروارد بها مجله

 زسه چهارم رو از شیها، ب از شرکت یاریدر دو دهه گذشته و در بس .«استافتهی شیافزا تر شیب ایدرصد  53 ،کنند یم

 .ودش یم ارتباط با همکاران یکارمند صرف برقرار

که مطالعات نشان  لیدل نیبه ا یتا با هم کار کنند، تا حد شوند یم قیافزار تشو مهندسان نرم ،یول کونیلیدر س

مشکالت  یبرا یبهتر یها حل و راه نندیبب تر عیکنند، اشتباهات را سر ینوآور تر عیدارند سر لیها تما که گروه دهد یم

بهتر و  جیبه نتا یابیبه دست لینند تماک یم کار میکه در ت یدکه افرا ،هدد یم نشان نیمطالعات همچن .کنند دایپ

 ابدی یم شیافزا یزمان یگفتند که سودآور رانی، مد2315مطالعه در سال  کیدر  .دارند یباالتر یشغل تیگزارش رضا

اکنون واحد  ها میو مدارس، ت یدولت یها ، سازمانها در شرکت .کنند یهمکار تر شیبشوند که  متقاعد کارکنانکه 

بر  دیبابلکه  ،بر نحوه کار افراد دینه تنها با ؛ردیبگ یشیخود پ یشرکت بخواهد از رقبا کیاگر  .سازمان هستند یاساس

 .بگذارد ریتأث زیها نآن ینحوه همکار

 ان،یدانشجو گردد، ارائه ساده یانیب با یسازمیت یکاربرد و نینو یها هینظر استشده تالش تابک نیا در

 جادیا یراستا در را خود دانش و یستگیشا کتاب نیا مطالب از استفاده با وانندت یم رانیمد و کارمندان ن،یمهندس

  .گردند لیجامعه تبد یبرا یرهبران موفقباال، بهبود ببخشند و به  ییبا کارا یکاربرد یها میت

هر کدام و دامنه کاربرد مناسب  بیو معا ایو مزا ردیگ یم قرار یابیمورد ارز میمختلف ت یساختارها ،اول فصل در

 .ودش یم انیب هاآن

 ،استشده تالش فصل نیا در .رددگ یم انیب خوب میت کی توسعه و یدهشکل جهت مناسب روش دوم، فصل در

 .گردد مطرح میت عملکرد بهبود جهت ازین مورد یهاتالش هیکل



 

 
 

خوب و  میت کی یدهشکل الزمه مناسب یرهبر .اشدب یم کتاب سوم فصل موضوع یرهبر نینو یها هینظر

 .استآن  تیموفق

که در فصل  ،اشدب یم ایدن در یسازمیت یها هینظر نیتراستفادهرپُ و نیتریقو از یکی یمیت کار آفت پنج هینظر

 .گردد مطرح یکاربرد و جامعصورت  بهچهارم تالش شده 

در  .اسطت رفتطه یپذ انجطام  ارسططو  پروژه نام به و گوگل شرکت توسط یمیت کار یابیارز و یبررس پروژه نیتربزرگ

 .ردیگ یم مورد بحث قرار لیحاصل از آن به تفص جیپروژه و نتا نیداستان ا ،پنجمفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




