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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 دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  "علي علي نژاد دكتر محمد كشاورز وآقايان  "كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  رامي درخواست ميپژوه گ در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم. اميدواريم همواره بهتر از

  مدير انتشارات  

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  انمولف مقدمه
رده اسـت و همـین موضـوع قـدرت درك     رشد کـ  نگر جزئیمبناي تعقل عمده بر طور بهامروز دانش بشر 

پیچیده را از انسان سلب کرده است. در ایـن شـرایط اسـت کـه تفکـر سیسـتمی        هاي پدیدهبسیاري از 
هـاي آن   تفکر سیستمی نوعی نگاه به جهان هسـتی و پدیـده  . تواند راه جدیدي پیش روي ما بگشاید می

فرهنگی در محـیط آکنـده از    -هاي اجتماعی سیستم شناسی مؤثري را براي تفکر، روش ةاست. این شیو
دهد. در تفکر سیسـتمی، صـرفاٌ بـه اجـزاء و جزئیـات یـک سیسـتم نگـاه          آشفتگی و پیچیدگی ارائه می

موانـع و  . شـود  کـنش اجـزاء و محـیط بررسـی مـی      بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهم ،شود نمی
نگـر اسـت در    ی دور شوند. تفکـر سیسـتمی تفکـري کـل    ها از تفکر سیستم شود انسان عواملی سبب می

برد. تمرکـز   ، امکان فهم الگوهاي حاکم بر پدیده و سیستم را از بین میجزءنگريکه تکیه صرف بر حالی
شود انسان الگـوي تغییـرات درازمـدت را کـه در پشـت       وقایع ناگهانی، باعث می ویژه بهبر روي وقایع، و 

و  شـود  میکردن شرایط محیطی تشدید نگري و سرزنش رو، منفی است درك نکند. از این رخدادها نهفته
که تمـامی اسـباب و    کند چیزي در بیرون از سیستم سبب بروز مشکالت است، در حالی انسان خیال می

یسـتمی  گفـت دارابـودن تفکـر و درك س    تـوان  مـی بنـابراین   ؛علل مسائل در درون سیستم نهفته است
  امروزي ایفا نماید. هاي سیستمرا در توسعه و پیشرفت  اي عمدهتحوالت  تواند می

تا با مـروري جـامع بـر منـابع و بررسـی نظریـات و الگوهـاي اندیشـمندان          ایم کردهدر این کتاب تالش 
موفق در این زمینه رویکردي نوین نسـبت   هاي کتشرو  ها سازمانشاخص دنیا در این حوزه و تجربیات 

توصیفی و تجـویزي   هاي جنبهارائه دهیم. در تدوین این مجموعه با توجه به  ها سیستم وتحلیل تجزیهبه 
 فصل مجزا ارائه گردد؛ 19تالش شده است تا مطالب کتاب در قالب 

بر سیستم ارائه گردد و به تفهیم نگـرش سیسـتمی بپـردازیم. در     اي مقدمه در فصل اول سعی گردید تا
تحلیلگر سیسـتم  به معرفی . در فصل سوم گردیدسیستم و مزایاي آن اشاره  وتحلیل تجزیهفصل دوم، به 

شـناخت  در فصل پنجم  .سیستم ذکر گردید وتحلیل تجزیهمراحل مختلف . در فصل چهارم پرداخته شد
علـم  . در فصـل ششـم   الگوي تعاملی آنهـا پرداختـه شـد    سازي سادهبه گردید و  تشریح ها سیستم خرده

سازمانی مورد واکـاوي   یابی عارضهدو پدیده سازماندهی و فصل هفتم در شد.  بررسی ارتباطات و کنترل
پرداختـه   شـغلی  وتحلیـل  تجزیـه و مبانی  وکار کسب وتحلیل تجزیهول اصفصل هشتم به قرار گرفت. در 

پرداختـه شـد.    نمودار جریان کـار  وتحلیل تجزیهفنون تقسیم کار و است. در فصل نهم و دهم به بررسی 
بایگـانی   هـاي  روشبـه اصـول و   قه قرار گرفـت.  عالمورد  ها فرمو کنترل  وتحلیل تجزیهدر فصل یازدهم 

 مطلـوب  هاي روششبکه و  ریزي برنامهبه فصل سیزدهم اسناد و مدارك در فصل دوازدهم اشاره گردید. 
نگهـداري   ، اسـتقرار، ارزیـابی و  ریـزي  برنامـه طراحـی،  اختصاص پیدا کرده است. در فصل چهاردهم بـه  

. فصـل  کنـد  مـی را شناسـایی   سـنجی  زمـان . فصل پانزدهم موضوع مهم کارسـنجی و  پرداختیم سیستم
شانزدهم به موضوعات مهندسی مجدد، بهبود مستمر، مدیریت کیفیت جامع و روش گسـترش عملکـرد   

مینـگ، کـایزن، تولیـد بـه     جدیدي همچون چرخه د هاي پدیدهبه کیفیت اختصاص دارد. فصل هفدهم 
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. فصل هجدهم موضوعات جالـب  پردازد میکیفیت و تحلیل خط و نقاط کنترل بحرانی  هاي حلقههنگام، 
نظـام تعـالی سـازمانی، کـارت     و نهایتاً  نماید میتوجه تفکر ناب، شش سیگما و بنچ مارکینگ را معرفی 

   قرار گرفت. شناسایی و مطالعهمورد  نوزدهمدر فصل امتیازي متوازن و نظام آراستگی سازمانی 
مختلف رشته مدیریت اعـم   هاي گرایشدر  ها سیستم وتحلیل تجزیهمنبع اصلی درس  عنوان بهاین کتاب 

بـراي   درسـی  کمـک منبـع   عنـوان  بـه کارشناسـی و همچنـین    ةدر دور. از صنعتی، بازرگانی، دولتـی و .. 
خـود   اندانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري تدوین شده است. در تدوین این مجموعه مؤلف

. بـه همـین منظـور مراتـب قـدردانی و سـپاس خـود را از پـدر و مـادر          داند مین یورا به افراد زیادي مد
را صـبورانه تحمـل    مـا اجرایـی   هـاي  دغدغـه کـه زنـدگی پرمشـغله علمـی و      خود انو همسر انعزیزم
 ةرا در حـوز  اي تـازه  هـاي  افـق م ایـن اثـر بتوانـد    یاز صـمیم قلـب امیـدوار    م مـی داریـم.  ،اعالکننـد  مـی 

  ایران اسالمی قرار دهد. هاي سازمانفراروي اساتید، دانشجویان و مدیران  ها سیستم وتحلیل تجزیه
  

  محمد کشاورز
  نژاد علی علی
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