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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

 است كه با "نسرين بلوچ رودباري -سركارخانم ها:سميرا اسدي" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش 

  قدرداني كنيم.
  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 



 
 

 مؤلفان مقدمه

ی در آن هستیم. تغییری که خود اشتابنده، عصری که شاهد تغییرات اند نهادهنام  ها ستمیسعصر کنونی را عصر 

 باًیتقرواره در حال افزایش بوده است. تغییرات فناوری و اجتماعی سرعت تغییر هم پیوسته در حال تغییر است.

، فشار تغییرات چنان قوی است که توجه و دقت بیش از پیش را گرفتن است. در زمانمداوم در حال شتاب طور به

 زیآم فاجعهست بسیار گران و حتی داشتن در آن ممکن اریتأخ. آهنگ فعلی تغییر چنان سریع است که کند یمالزم 

. مدیران اکنون باید خورد یمو جوامع در کوتاهی آنها در سازگاری با این تغییرات رقم  ها سازمانباشد. شکست 

 .در تغییرات را مدیریت کنند ها یوستگیناپ

و جوامع برای رسیدن به  مؤسسات، ها سازمانمندند و عضویت آنها در قهبه ثبات عال ها انسانباید توجه کرد که 

پویا،  شدت به، شود یماما جهانی که این هدف در آن دنبال  ،این ثبات است. هدف آنها رسیدن به استقرار است

که از  مؤسسات، جوامع و ها سازمانافراد،  متالطم است. به علت ارتباط و وابستگی متقابل بینبدون ثبات و 

وسعت یافته و پیچیده و  ها سازمانی شدن جامعه ناشی شده است. محیط ادگرگونی در وسایل ارتباطی و شبکه

 ومتالطم است  ها سازمانر محیط پذیر است. به تعبیری دیگ ینیب شیپو کمتر  یرقطعیغشده و بسیار  تر دهیچیپ

 در این محیط حاصل کرد پویایی است. توان یمیگانه تعادلی که 

امروزی و عبور از  یها یدگیچیپهدف اصلی این کتاب مروری بر دو رویکرد شاخص در مواجهه با مسائل و 

است و بررسی اینکه این رویکردها در چه مسائلی و یندی ا، یعنی نگرش سیستمی و نگرش فرتالطم جهانی

از رویکردها پرداخته  هرکدامکتاب مشتمل بر دو فصل است که در هر فصل به . راهگشا باشند توانند یمچگونه 

یندگرا او در فصل دوم رویکرد فر شود یمسازی بررسی و مدل ها ستمیس، انواع ها ستمیس. فصل اول نظریه شود یم

کاربردی و با  صورت به ها یبررس تالش نمودیم. در هرکدام از این فصول ردیگ یمو مکاشفه قرار  قیتحقمورد 

 بر خوانندگان دانشگاهی برای استفاده عموم خوانندگان هم مفید فایده باشد.بیان ساده باشد که عالوه

، تذکر کلیه خوانندگان اساتید و دانشجویان محترم برای رفع که هیچ کتابی عاری از نقص نیستدر انتها از آنجا

 های بعدی موجب امتنان خواهد بود.و در چاپ ها یکاست
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