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  ك٢طؾت ٗغبٓت

 

 ٠ٛ ............................................................................................................... ض ٧ٝطاؾت زٕٝپ٨كِلتب

 ٥ِٕىٜ .......................................................................................................... اّٝ پ٨كِلتبض ٧ٝطاؾت

 1 ......................................................................................................... ها ستمیس و ها مدل .1 فصل

ٝ   ٔمئٝ؛ ٭َٝٝ َ      ٞب٢ ٔديَ ٚ ك٦٥د ٕدب٢ُ  َٔاسدت ٚ    ٞدب٢ ودبٍثَى؛ سٮدب٤ٍد ٔديَ؛ ٔدي

َ  ٞب٢ ٭٣ٙ٥؛ ٔيَ ٞب؛ ٔيَ ٣ٌْ٤ٚ َ    ٞب٢ ف٤ِ٥ى٣  ٔدي ٞدب٢ ٙدٕب٣ّ٤     ٞدب٢ ل٥بٕد٣  ٔدي

ٝ  ٞب٢ ٤ٍب٣١  ٔيَ ٔيَ َ   ٞب٢ ٙدج٥ َ    ٕدب٢ُ؛ ٔدي ٞدب٢ ا٤ٖدشب ٚ د٤ٛدب؛     ٞدب٢ ًٞٙد5٣ ٔدي

َ   جبر ٚ ث٣ٞب٢ ثب ط ٞب٢ ه٣٦ ٚ غ٥َه٣٦  ٔيَ ٔيَ ٞدب٢ دب٤دياٍ ٚ ٘بدب٤دياٍ      طجدبر  ٔدي

ٞب٢ ٔلشٛا٣٤ ٚ فَا٤ٙدي٢؛ ا٭شجدبٍ    ٞب٢ س٥ٝٛف٣  ٔيَ ٞب٢ ثٖشٝ  ٔيَ ٞب٢ ثبُ  ٔيَ ٔيَ

َ  ٞب؛ فَا٤ٙي سج٥٥ٗ  د٥٘ ٞب؛ اٞياف ٔيَ ٔيَ ٞدب؛ ٥ٕٖدشٓ؛ ٔؼٕٛ٭دٝ؛     ث٣ٙ٥ ٚ وٙشََ ٔدي

ٓ    ٕب٤جَ٘ش٥ه؛ س٢ب٭د؛ ٦ٕٛف ٥ٕٖشٓ؛ ٥ٕٖشٓ ثدبُهٍٛى؛  ٞدب٢ ثٖدشٝ؛    ٞدب٢ ثدبُ  ٥ٕٖدش

   ٝ ٞدب٢   ٔدياٍ؛ ٤ٌْٚد٣   ٭ٙبَٝ ىاه٣ّ ٚ هبٍػ٣؛ ى٤يٌبٜ ٥ٕٖش٣ٕ؛ ى٤ديٌبٜ سل٥ّّد٣ سؼ٤ِد

 ٞب٢ ثبُ؛ هٛىآُٔب٣٤( ٌب١٘ ٥ٕٖشٓ ٞب٢ ثبُ؛ اَٝٛ ٞفز ٥ٕٖشٓ
 

 37 ................................................................................................... ییایپو و ندهیآ زمان، .2 فصل

د٣ْٞٚ؛ سلدٛتر  ٜ ٞب؛ ٘٪١٤َ فٟٓ ٚ ىٍن  ُٔبٖ ٚ آ٤ٙي ٙبهٜٞب ٚ  ٔمئٝ؛ ٘٪٤َٝ  ٣ٌْ٤ٚ

ٞب  ٕبهشبٍ  ػَٜٛٞ ٚ  ثٙي٢ ُٔبٖ؛ ٣ٌْ٤ٚ ٞب٢ َٔسج٤؛ ٥جمٝ سب٤ٍو٣ ٔفْٟٛ ُٔبٖ ٚ ى٤يٌبٜ

ٙدٙبهش٣؛   دْٚٞد٣ ٚ آ٤ٙديٜ   د٣ْٞٚ؛ اَٝٛ ٚ فٙدٖٛ آ٤ٙديٜ   ٞب٢ ُٔبٖ؛ ٘٪١٤َ آ٤ٙيٜ ه٥ٞٞٝ

ٙدٙبهش٣ ٚ دْٚٞد٣؛    ٥دي٢ آ٤ٙديٜ  ٞدب٢ وّ  د٣ْٞٚ؛ آُٜٔٛ ٞب٢ آ٤ٙيٜ فَٟ ٤ٍٚىَىٞب ٚ د٥٘

ٖ    ٞب٢ آ٤ٙيٜ ٞب٢ ًٞٗ ًٞٗ ٚ ٞٛٗ؛ ه٥ٞٞٝ ٙدٙبهش٣؛   ٌَا؛ ٍاٞىبٍٞدب٢ د٥ٕٛدش٣ٍ ُٔدب

 هٛىآُٔب٣٤(
 

 دٙغ



 

 37 ..................................................................... یحلقو -یعلّ یها مدل و هیاول میمفاه .9 فصل

هدای   های سیسدتم؛ مددل   سازی پویایی و مدلهای سیستم؛ فرایند تدوین  مقدمه؛ پویایی

حلقددوی؛ نمودارهددای جریددان؛ سدداختار   -علّددی تددک و چندددحلقوی؛ نمودارهددای علّددی 

بازخوردی؛ بازخورد مثبت؛ بازخورد منفی؛ افد  زمدانی؛ زمدان حایدل؛ تمدایبت قهبدی       

بازخوردها؛ حالت؛ نرخ؛ الگوی رشد جمریت و باروری؛ الگدوی توسدرۀ اقتصدادی؛ مددل     

ریدزی اراةدۀ خددمات     کدار و برنامده   سازی رشد جمریت نیدروی  کار؛ مدل های گروه فرایند

سدازی   سازی رشد اقتصادی و اشتغال، مدل ها؛ مدل عملکرد سازمان -رفاهی؛ مدل هدف

 های سیستم؛ خودآزمایی. توسرۀ صنرتی؛ مرادالت برنامۀ پویایی

 

 111 ...................................................................................... رفتار و ارساختبازخوردها:  .1 فصل

سازی رشدد جمریدت بدر     مقدمه؛ ساختار بازخورد مثبت؛ متغیر حالت و کاربرد آن؛ مدل

ای رشدد جمریدت؛ سداختار     سدازی سده مرحلده    اساس ساختار بازخوردی مثبدت؛ مددل  

بددازخورد منفددی؛ سدداختار هدددف؛ بددازخورد منفددی برحسددو متغیرهددای نددرخ و حالددت؛ 

سازی؛ مدرز سیسدتم؛    حل شبیه ای سردشدن چای؛ روایی مدل؛ راه سازی سه مرحله مدل

 خودآزمایی.

 

 151 ............................................................................................نرخ و حالت یرهایمتغ . 5 فصل

مقدمه؛ تبیین رفتار متغیرهای حالت بر اساس متغیرهای نرخ؛ رفتارشناسدی متغیرهدای   

سازی رشدد و اضدمحبل جمریدت؛ اهدداف، اندوا  و       بر اساس دو متغیر نرخ؛ مدل حالت

اشکال مختلد مرادلۀ نرخ؛ مرادلۀ نو  اول نرخ؛ مرادلۀ نو  دوم نرخ؛ مرادلدۀ ندو  سدوم    

سدازی   نرخ؛ مرادلۀ نو  چهارم نرخ؛ مرادلۀ نو  پنجم نرخ؛ مرادلۀ نو  ششدم ندرخ؛ مددل   

مرادلدۀ متغیرهدای کمکدی؛ تدابو جددول؛ توابدو        مهاجرت و اشتغال؛ اندوا  و اشدکاالت  

یابی؛ الگوی ترسیم نمودارهای جریان و هندسدی؛ خهاشناسدی مردادالت؛ الگدوی      درون

سدازی   ترسیم نمودارهای نرخ بر اساس نمودارهای حالت؛ الگوهای ورود و خروج با شبیه

 ها؛ خودآزمایی. شناسی سیستم کبس درس؛ نو 

 

 713 ............................................................................................................ رشد و تعادل. 6 فصل

آن؛ حاالت مولد رشد یدا  مقدمه؛ ترادل و نحوه دستیابی به آن؛ رشد و نحوه دستیابی به 

ایی؛ الگوی دستیابی به اهداف جدید در سداختارهای بدازخوردی؛ الگوهدای    اضمحبل نم

سدازی   د سیستم بازخورد منفدی؛ مددل  ایی؛ شرایط اولیۀ ایجامشکل؛ رشد فوق ن Sرشد 

 شش 



 

هدای   ثبدات؛ حلقده   ومیر ماکیان؛ تردادل بدا ثبدات و تردادل بدی      ترادلی تولیدمثل و مرگ

 بازخوردی و مراتو آن؛ سلسله مراتو ساختاری سیستم؛ خودآزمایی.
 

 757 .............................................................................................. رهایمتغ یرفتارشناس. 7 فصل

های بدازخورد مثبدت بدا مرتبدۀ      ایی و ثابت زمانی حلقۀ مرتبۀ اول؛ حلقهممقدمه؛ رفتار ن

دومدار و   -سازی توسرۀ اقتصادی بر اسداس مددل هدارود    باالتر؛ نوسانات سینوسی؛ مدل

بینی رشدد جمریدت جوامدو بدر اسداس الگدوی توسدرۀ اقتصدادی؛          سولو؛ تبیین و پیش

گدااری صدنرتی؛ الگدوی     سازی سدرمایه  پویا؛ مدل های سازی ایی و مدلمالگوهای رشد ن

نوشتن مرادالت متغیرهای نرخ؛ حالت و کمکی بر اساس نمودارهای جریان با حساسیت 

 و انوا  آن؛ خودآزمایی.
 

 711 ...................................................................... ها دستورالعمل و آزمون ع،یتوز توابع. 8 فصل

سازی داینامو بر اسداس توابدو    انوا  توابو آزمون؛ مفاهیم، رفتارها و کاربرد؛ مدل مقدمه؛

سدازی تخخیرهدای نمدایی مرتبدۀ اول، دوم و      ای؛ مددل  های پله سازی با داده آزمون؛ مدل

 سازی سیستم کنترل انبار؛ خودآزمایی. های سینوسی؛ مدل سازی جریان داده سوم؛ مدل
 

 777 ........................................................ مواد و اطالعات انیجر عیتوز یرفتار یالگوها. 3 فصل

سازی موجودی انبار با انوا  دستورات تخخیری؛ تدابو   مقدمه؛ انوا  دستورات تخخیر، مدل

هموارسازی اطبعات؛ الگوی تخخیر اطبعات مرتبۀ سوم؛ توابو و نمادهای ریاضی؛ توابدو  

 ها؛ خودآزمایی. و کاربرد آنمنهقی 
 

 753 .................................................................................... یزیر برنامه و ها مدل کاربرد. 41 فصل

سازی موجودی حساب در باندک؛ سداختارهای حلقدوی فردال و غیرفردال؛       مقدمه؛ مدل

سازی اشاعۀ  ۀ تولید؛ مدلسازی نظری سازی نظریۀ انبار؛ مدل ها؛ مدل الگوی ساختن حلقه

سازی عرضه و تقاضا؛ سداختار رشدد و اضدمحبل جمریدت؛      نوعی بیماری واگیردار؛ مدل

سازی نظریۀ فرو؛؛ تبیین بر اساس نمودار جریدان احددا     سازی تولید ملی؛ مدل مدل

سدازی بخدش    سدازی بخدش مسدکن؛ مددل     تخسیسات صنرتی در توسرۀ اقتصادی؛ مدل

 نیروی انسانی و بازده در فضای اداری؛ خودآزمایی. سازی جمریت جمریت؛ مدل
 

 703 ................................................................................................ ای رایانه یساز هیشب .44 فصل

؛ دستورهای اصلی PDافزاری  ؛ نحوه نصو؛ نحوه استفاده از بستۀ نرمPDمقدمه؛ ونسیم و 

PDورهای تکمیلی سازی مدل پویا؛ دست ؛ مراحل شبیهPD.؛ خودآزمایی 

 هفت 
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 راست دوم یوپیشگفتار 

 

ور طبدو  ید ر به زیشرح ز هراست اول بیتوجه نسبت به وخورییرات درن کتاب با تغیراست دوم ایو

 شود. یآراسته م

ر ید ، تقرها ن فصلیدگاه همکاران و خوانندگان در تدویس، دیتدرهای  هاز تجرب یریگ . بهره4

 ها؛   ل آنیمهالو و تکم

 یفیتوصد  -یلد یتحل یکدرد ی، هرچند رو«ییاینده و پویزمان، آ» نیار نوی. افزودن فصل بس5

سدازد   یفراهم م یپژوه ندهیو آ یشناخت ندهیزمان، آ ی دربارهسودمند یها دگاهیدا ام ،دارد

 هاست؛ ستمیس یشناس ییایتفکر پو یربنایکه ز

 ؛  ها فصل این و محتویعناو یسید سه فصل و بازنویجد ی. طراح9

 ا؛یپو یها یساز مدل ییایپو یمحاسبات رفتارها یبرا یاضیر یالگوها یل و اراةۀ. تکم1

 تر مخاطو. ویمهالو و مباحث برای درز بهتر و سر یساز وان. ر2

 یریادگید سهح تفکدر و   یارتقاو خودآموز کتاب  یوه مهالرۀت شیتقوبرای ها را  یژگین ویا

هدا و جوامدو    مندان، خبرگان، کارشناسان و راهبران سازمان م عبقهیستم، تقدیس یشناس ییایپو

شود کده   میبه امانت گااشته  ی، نزد خوانندگانیادگاریم نوشتار به رساین ن، یکنم. عبوه برا یم

  انسان و جامره دارند. یترال یههن را برا یسازوکارها تیسهح و تقو یارتقا دغدغۀ

 

  دنیشیتفكر و اند یارتقا یةنظر

و  ی، خدردورز یدانشد  یهدا  یتوانمندد  یارتقدا در واقدو  تفکدر،   یارتقدا د اظهدار داشدت کده    ید با

اسدت. هدر زمدان کده      یو فکر یههن یها یتوانمند ۀیت نشانو موفق یاداناست. آب ییگرا رتیبص

افت. البتده  یاست تا بتوان به آن دست  یدیجد یازمند توانمندیشود، ن یمی مهرح دیهدف جد

 یو درمانددگ  ی، مهدارت ی، فکریههن یشود نشان از ناتوان یجاد میا یمشکل و مرضلکه  یهنگام

خواسدته و  شدود. اگدر    یهدا مد   یستگیها و شا ها، تخص  تیر است که موجو اضمحبل قابلیتدب

خواسدته  م؛ یر کند ید آن را، عرضه ترب یکنندگ حلل بدان / ینرا تقاضا و قدرت  یش رویپ ۀمسئل

 یهدا  یشدود کده توانمندد    یشنهاد مد یحل و راهکار پ یزمان مسئلهاست و  یافتنی دست یهنگام

 نه 



 

صدورت،   نیر ایتقاضا باشد. در غ انتظاراتا دست کم برابر با سهح یش از، یهمواره ب هبخش عرض

خواسدته /  آن  یدگید چیو پ ین فکدر یحل آن داللت بر باال بودن بار سدنگ  یبروز مشکل و ناتوان

 یدی آرا است که در برابر آن صد یکنندگان حلابان بدان / ی دست یتوانمند ۀمرضل در برابر عرض

 یت، ارتقدا ین وضدر ید رفدت از ا  اه بدرون اند. ر کرده و خود را در مررض چالش و آزمون قرار داده

شدکل  رت یو بصد خدرد   ،آن را تفکر، دانش یربنایو تخص  است که ز یت، توانمندیر، قابلیتدب

از  یآمدوز  دن و درسید د ییان، نده تنهدا قددرت و تواندا    ید بن د دانست که تفکر دانشیدهد. با یم

رت را بهبدود  یل، فکدر و بصد  د ییندا یبلکده ب  ،بدرد  یرا بداال مد   یو هسدت یها و وقدا  ها، نشانه دهیپد

سدازد و انسدان را از    یدرست را مشخ  مد  یها دهد و راه یبخشد، حکمت انسان را توسره م یم

آمدوز   عبرتتوانمند و تفکرشان  یکه با ارتقا یدهد. اشخاص یز نادانان و مغرضان نجات میدستاو

آندان را   یاچدار و ناسدت  اب ید  راه و نیشدوند کده فرفداب    یمد  یرتیصاحبان چشم و بص ،شوند یم

د ید تفکدر با  یارتقدا  یدر امان خواهند بود. بدرا  یمانیپشان و یو، زیآسکند، لاا از  یمحاصره نم

م و داندا  ین اشخاص، فهیشوند. ا ینش میآموز، صاحو ب آموز شد. اشخاص عبرت اب و عبرتیپند

 .ندشو ی  و توانمند به حل مساةل میبه حقا

رت و یبصد  هیدد نش و راه است کده د یافتن بیها،  یخوب یتمام هیان، شالودبن دن دانشیشیاند

بده   یو خردمندد داندش  ، ییر، داندا یتددب  رو، ینکند. از ا یجاد میو ای  و وقایصاف از حقا یا نهیآ

شدود.   یاب مد ی ساز و جهت رت، چارهیدل اشخاص با بصو  یزندگ درنشاط  ۀیآورد و ما یهمراه م

هدا   یخوب ۀیندن، آیشیمل و اندخشود. ت یر میپا مکاندن ایشیاند یارتقا  یاز طرفقط ، یپندآموز

ت و ید ، تقویکد ی، پدرور؛ ن ییندا یهاست. دستاورد تفکدر، ب  ضرد هکنند ها و رفو یبد هو پوشانند

، ی، گروهد یشخصد  یهدا  ار در آموختده یدن بسد یشیو اهداف است. با اند هاسهح عملکرد یارتقا

و  رود یفهدم انسدان بداال مد     ۀد و درجد یابد  یو توسدره مد   شد، دانش انسان ریو اجتماع یسازمان

شخ  باال رفتده و   رتی، خرد و بصت و تخص یرو، سهح قابل نی. ازاشود یده میها، فهم نادانسته

ل کردن ی، مشاوره، توجه و تحلیزنی، رایدرست با تخن ۀیشندا .شود یرز میش و زیدوراند یانسان

گونداگون را   یکده آرا  ی. اشخاصد اسدت  یبانیده، بد پشدت یخام و نسنج ۀیشد. اندیآ یبه دست م

هدا را   ییها و ناتواندا  ، ضردیشیخها و نادرست اند یها گاهیجا اندوزند، یر میو تدبینند، از وقایبب

رو، هدر   نیگران مشورت کند، برتر خواهد شد. ازایکه با د یشخص ی. لاا نظر و رأشناسند یباز م

 ۀیفت، لجاجدت و شد  ییخودرا .دشو یک میشان شررتیو بص که با بزرگان مشورت کند، در خردها

بدرد و   ین مد یدرسدت را از بد   یر و رأیشه، تددب یاست که اند ینادان یها خود بودن از نشانه یرأ

که نظدر   یستاده است. شخصیها ا لغزشگاه ۀی بر لبخودرأانسان  ،نیدارد. بنابرادر پی را  ینابود

 گداه یکمتر دچار لغز؛ شده و جا ،ر کندیتدبر و تدب ستد،یدرست دهد و هنگام شبهه بازا یو رأ

افدراد، بده    یدانش یمانۀپ لاا ،شدهافزون رتش یو وسرت بص شهیت اندی. ظرفیابد ی؛ ارتقا مخرد

 ده 



 

و ارشداد   یرخدواه یخود را در راه خ ۀیشکه اند ییها هاست. انسان ر آنیزان تجربه و تدبیم هانداز

شده و تفکدر   یاندد. اند  ان را انجدام داده ش فهیو وظ رندیگ یتشان را میرند، پادا؛ نیمردم به کار گ

ن شدده باشدد.   یعجد  رتی، خرد و بصکند که با تجربه یدا میپ  ینقش راهنما و مرب یانسان، زمان

عواقدو  و شدناخت   ییندا یبموجدو  هدا،   آن یها گران و آزمودهیدهای  هتجربر، یتداباز  یریگ بهره

انسدان   است که صورت ن یدارد؛ در ا یحار مبر مجدد ۀد و انسان را از دست زدن به تجربوش یم

رود، البتده اعتمداد کدردن     یاط به سرعت به جلو میاحتشه و یاندر حرکت، در چارچوب یدر مس

ت و ید دار، کسدو موفق یپا هی و ارادشیاست. دستاورد دوراند یشیش از آزمودن، خبف دوراندیپ

 .است یروزیپ

را مهرح  دنیشیدانش اند یۀنظرانش، د یۀتفکر با نظر یۀتوان در همدالنه کردن نظر یحال م

انجدام کارهدا را ،    ید بدرا ید جد یهدا  هدا و رو؛  شده یابدا  اند یل اصلیدلتوان  میکرد. در واقو، 

از پدیش  د ید ت عوامدل مدرثر دانسدت. با   ینده بر اساس کنترل و هددا یآ یها ضرورت تحق  هدف

ندۀ  یبه یاخت و دستاوردهاآن کار پرد ینده، به تجسم آیا دهیپد یبرا یدست زدن به انجام کار

 است. « دنیشیدانش اند»از به شناخت ین ین کاریچن ین کرد. براییمخاطبان آن را تر

ده را ید مورد نظر را مجسم کرد، سپس زمدان حدال پد   یدهپد یندهل آآ هدیت اید وضریابتدا با

شدکاف و   زانید مورد نظر هم اکنون در آن قرار دارد تدا بتدوان م   یدهکه پد ییجا در نظر گرفت، 

ل در نظر گرفته آ هدینده ایات الزم و آنچه را در آی، عملیت کنونیان وضریفاصله م یط یچگونگ

ت ید مدورد نظدر فرال   یدهخواست مخاطبان پد بر اساسپرداز اکنون  شهین کرد. اگر اندییشده، تر

 کند.  نوآفرینی ده یآن پد یبقا ید برایکند، با یم

 یت داندش بدرا  یریمدد  یراهبدرد  یالگو یپرداز هیر نظردن دیشیتوجه به مفهوم و دانش اند

ها و  برنامه یکپارچۀشبرد ین مفهوم، امکان پیا یۀرا بر پایزاست،  یرت ملیو بص یخردورز یارتقا

رو  ژه در روبهیو ن ابزار بهیا یمنزلۀ ابزار عمل وجود دارد و سودمند ت بهیل موفقیت تحصیدر نها

و یهدا و وقدا   دهید بده پد  یافت. اگر نتوان نگاه دانشیخواهد  ادامه یهید محیشدییرات شدن با تغ

آموخته شود و نتدوان آن را   یدهد. اما اگر نگاه دانش یرخ م یرت دشواریم بصیدا کرد، در تنظیپ

د بده  ید ز، باید ش از هدر چ یو مرنا نخواهد داشت. بیرشدن در برابر وقایگ گر غافلینه کرد، دینهاد

 مود.یها را پ ر آنیت مسیو با جدیدا کرد پ یباور قلبی دانش ییگرا هیشیاند

 و آن یست تا بدا ارتقدا  ها بست تفکر از گرفتار شدن در بن یی، رهایدانش ییگرا شهیهدف اند

ل شددن بده اهدداف    ید نا یر نحدوه مسد  ینده را مجسم ساخت و نقشدۀ ها و اهداف، آ دگاهین دییتب

 یدانش ییگرا شهی. اندکندت یود هداخ یندهآ یپردازان و مخاطبان را به سو هینظرتا م شود یترس

 طلبد.   یرا م یمان و همت تب؛ جمرینگر است و ا ا و بازپسی، پویندیفرا

ن اشدخاص  ید ا ؛کنندد  یش را اجدرا مد  یخدو  یتصورات ههند  بزرگ و موف  مرموالً یها انسان

 یازده 



 

 یند یتجسدم ع  ینند، سپس بدرا یآفر یم ییر و الگوهایدن در ههن خود تصاویشیش با اندیشاپیپ

 یا حتد یند یافزا یم ییزهاین چینخست یبه آن الگو جاًیپرداخته و تدر ات آنیجزة یبه طراح آن

امدا همدواره   کنندد،   یجدا مد   را جابده  یگریدهند، د یمییررا تغ یکیکنند،  یاز آن کم م ییزهایچ

ر ید د مراحدل ز ید ل به مقاصدد مداکور، با  ین یبرا یدانش ییگرا شهیحال ساختن هستند. در انددر

 شود. یط

 یم اصلید مفاهین کرد، سپس به ترریید تری/ واقره را بایدهپد یندهل آ آ یدهر ایابتدا تصو 

 ی پرداخت. دانش ییگرا شهیاند ین جهت راهبردهاییتر

 گر در چارچوب منابو مدورد  یکدیوسته به یدار و پ مرنا ،ساالنه یاتیها و اهداف عمل برنامه

 یم شود.از تنظین

 رده تجسدم   / واقیدده پد یدانشد  یندهل آآ هدیر ایتحق ، تصو وهی و نحریگ اندازه یارهایمر

 د. شو

 ه ید اول ی، در حکدم نقشدۀ  اتید د به صورت عملیده/ واقره بایپد یدانش ییگرا شهیاند برنامۀ

سدپس   ،دشدو  یم نخسدت تنظد   یا برنامۀها و منابو در قالو همان طرح  عمل کند. برنامه

 م شود. هر سال فراه یالزم برا ییات اجرایل و جزةیتفص
 

هماهند  و  ی خود را بدا آن  ها تی، فرالیر؛ سختید با تب؛ و پایپس از نوشتن برنامه، با

آن کدامبً   یکاغا با اجرا یده و شفاف رویچیپ یرا داشتن طرحیدر آن چارچوب حرکت کرد. ز

در آن ی دانشد  یدی گرا شده یاند ، الزم است برنامدۀ ت در اجراینان از موفقیاطم یمتفاوت است. برا

ر، در یید ر رشد، توسدره و تغ یمورد نظر در مس یدهت پدیه کند تا هدایقالو ساختار مناسو را ته

ش نخواهدد بدرد و   یپرداز را به پ   هیکاغا، نظر یرو یطرح یۀتهفقط رد. یپا همان چارچوب انجام 

و ت ید اجرا و روز بده روز هددا  یرا محق  نخواهد ساخت. برنامه با یدانش ییگرا شهیاند یها هدف

رشدد و   یپرداز برا هین، نظریدا کند. بنابرایپ ینیل تجسم عآ هدیا یا ندهیر آیت شود تا تصویریمد

از  یطدوالن  یندد یفرابده  ، یهد یر و تحدوالت مح یید ماکور و هماهن  شدن بدا تغ  یدهتوسرۀ پد

از آن اسدت.   یبخشد فقدط   یدانشد  ییگرا شهیاند یراهبرد یزیر از دارد که برنامهین ییها تیفرال

 . ت استیریاز مد یبخش یزیر ، برنامههرحال به
 زاده  محمدرضا حمیدی
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 دوازده 



 

 

 

 

 
 

 اول ویراست  پیشگفتار

 
  441طه « عِلْمًا یالْح ُ...وقُل رَبِّ زِدْنِ کاٌلمَلِ اٌللَهُ یفَتَرَلَ»

 ه سلهان ح  است!،...ک یمرتبه است خداوندپس بلند

 «ن!کپروردگارا! علم مرا افزون »و بگو: 

 

 

 یندیقرن گاشته، در فراپنج م، در یه در جهان امروز شاهد آنک یو فن ی، صنرتیاقتصاد ۀتوسر

 یاندوز و تجربه آفرینی ، نوآوری، ارز؛مستمر یها ، تب؛یات درونکها و تحر با جوشش یریطب

یی، تبیین مسداةل و  شناسا ی،نظران علم توسره به بررس ها صاحو ن سالیحاصل شده است. در ا

هدا،   هید نظرهدا و   اندیشده از  یاریاندد. بسد   پرداختده برای مدیریت بر توسره الزم  یارهاکراه ةۀارا

ها  هینظرن یه اک یبتکمش ین جوامو شد تا دربارهزان ایر استگااران و برنامهیرهبران، س یراهنما

   نند.ک یریجلوگ ها آنو از بروز  یشیاند کردند چاره یم ینیب شیپها را تبیین و  ها، آن یهو فرض

 یشدرفتۀ پ یاید دناقتصاد در  یبت مادیانات و تسهکاند از سهح ام نون نتوانستهکه تاک یملل

شدرفت و توسدره را ندارندد؛ از    یپ یرد یر طبیمدودن مسد  یگر فرصت پیبرخوردار شوند، د یامروز

تبیدین  بدا   گریملل د هشد ی تجربهعلم یها و الگوها هینظرها،  اندیشهد از یر، هم بای، به ناگزرو این

ها،  زهیانگ محور، راهبردها، های دانایی گیری از خرد ملی، برنامه با بهرهو هم  نقشۀ راه توسرۀ خود

ی آن، جاد عزم ملد یرند و با ایگ یزان خود بهرهر استگااران و برنامهیرت رهبران، سیها و بص گاهدید

 ند.یمایمتر از چهل سال بپک یساله را در مدتره چند صد

وسره هدف ملی شود، مسئوالن جامره برای رهبری و راهبرد به آن، دسدت  اگر پیشرفت و ت

ها و عملیات در مسدیر اهدداف    های بنیادی زیر را فراهم کنند تا تب؛ ها و عرصه کم، باید زمینه

 قرارگیرد: 

 های کسو موفقیت، پیشرفت و توسرۀ ملی از طرید  راهبردهدای ترغیدو،     ایجاد انگیزه

 آموز؛، سیاست و هدایت؛

 سیزده 



 

 

 ها و فرهن  مردم، بینی، آرمان های توسره در مسیر جهان فضاسازی برای تدوین ارز؛ 

 یدن به توسره،رس یانه براگرای آرمان یارهاکارها و سازوکن راهیتدو 

 ر و جسدم، پدرور؛ وجددان،    کبودن لزوم سبمت ف یادیبه بن ی  ملیعم یجاد باورهایا

 ره،یدن به توسرس یبرا یو اجتماع یتقوا و نظم فرد

 در توسدره؛ ب( قدرار    یت عمدوم کبودن: الد( مشار یادیبه بن ی  ملیعم یجاد باورهایا

متدداول در  از انددازه   شیار و تدب؛ بد  کد ( جر توسدره؛  یند تب؛ افراد در مسیدادن فرا

، یمندابو انسدان   یندۀ به خصدی  ( تهدو  یارگروهک د( پرور؛؛ یورهای تولید و فنا عرصه

 ی،ریو طب یمال

 ر و کد ت، متخصد ، ندوآور و مبت  یریرده مسدلح بده داندش مدد    ک یلتحص رانیپرور؛ مد

 بر سر کار متناسو با رشتۀ تحصیلی آنان،گماردن متخصصان 

 هدای فرهند  توسدره،     ارز؛ ی توسدره بدر اسداس   هدا  استین، مقررات و سین قوانیتدو

 ی،راهبرد یردهایکبا رو یعلم یها اصول و فرضیه ها، الگوها، نظریه

 بدا   هدا  آنو یسر ینیگزیو جا ستاکه مانو توسره  ها و رفتارهایی صلتعادات، خ ییشناسا

 ،ی مناسو توسرهها و رفتارها ، خصلتها عادت

 یدار،هماهن ، متوازن و پا یشبخشی و بخ کبن، میان ،یمل ین راهبردهایتدو 

 های توسره میان  ایجاد راهکارهای ارتباط مستمر برای بحث و تبادل نظر و تدوین برنامه

ریزان، مدیران راهبردی، قانونگااران، صاحبان صنایو و  شمندان، سیاستمداران، برنامهدان

 ،بازرگانان

       اندیشدی، سدرۀ صددر،     پرور؛ روحیدۀ مشدارکت اجتمداعی، گسدتر؛ بصدیرت، عاقبدت

 هوشمندی و شجاعت،

  هدای موفد ، ارزیدابی     رسدانی، تددوین سداختار انتقدال تجربده      ایجاد شبکۀ کارآمد اطب

 و استقرار نظام بازخوردی، عملکردها

      هدا،   هدا وشناسدایی فرصدت    ارزیابی مستمر نقداط قدوت و ضدرد درون محیهدی بخدش

هدای   محیهدی در سدهح سلسدله مراتدو فرالیدت      ها، تنگناها و تهدیدهای برون موقریت

 ،4ها از طری  راهبردهای ترامل، بررسی و تحلیل، آزمون و بازنگری سازمان
 برای: الد( حفاظت زیست محیهی، احیا و بهبود محدیط   تدوین راهبردهای کبن و ملی

________________________________________________ 

گیرنددگان اسدت. راهبدرد بررسدی و تحلیدل شدامل        ریدزی و تصدمیم   . راهبرد ترامل شامل ارتباط بین نظام برنامه4

بینی است. راهبرد آزمون شامل نقد و بررسی ابراد برنامه اسدت. راهبدرد بدازنگری     بندی و پیش تشخی ، طبقه

 آید. های قوت و رفو نکات ضرد به اجرا در می های دردست اجرا و تقویت جنبه فاده از تجربهبه منظور است

 چهارده 



 

 

زیست، ب( تولید و فناوری، ج( توسرۀ پایدار اجتمداعی و فرهنگدی، د( برقدراری تدوازن     

های انسانی، اخبقی، سدبمت روحدی    های مختلد و هد( توسرۀ ارز؛ میان توسرۀ بخش

 و جسمی بشر، 

 اقتصدادی، کشداورزی، صدنرتی و     هدای  استقرار نظام کارآمد اجرایی برای تحق  سیاست

 بازرگانی.

، مهرح کدرد. در  4صورت الگو شکل  توان به رو، چرخۀ بنیادی پیشرفت و توسره را می از این

های  ای، شش مرلفه در صورت تنظیم و استقرار نظام پیشرفت و توسره، زمینه این الگوی چرخه

 آورد. حرکت به سوی توسره را به وجود می

 

 

 نیادی پیشرفت و توسره الگوی چرخۀ ب

 

توسدره  هاست، لداا   زمان، بستر حرکت و حیات تمامی پدیدهه کد توجه داشت ی، باهرحال به

توسدرۀ کشدور و   اسدت.  حیاتی تدازه بدا انتظدارات مخدت  بده خدود       ه آغاز کست، بلیان راه نیپا

گداه   جلدوه  نهادهای اجتماعی و اقتصدادی  ست، ابزار است تا جامره، خانواده ویهدف نها  دستگاه

 د.یبشر به ارمغان آ یو سرادت برا یترالتا شوند  یاله یها ارز؛

شناسدی سیسدتم،    ی پویدایی ا ان رشتهیو م یا های سیستم به عنوان علمی چند جنبه پویایی

ت و توان یو خرد، ظرف ی، بخشیبخش ی، کبن، میانراهبرد پژوهی، آینده یها برای تدوین برنامه

ی، کنتدرل،  ند یب تصویرسدازی، تبیدین، پدیش   رها به یها و متغ با تنو  مرلفه تواند باالیی دارد و می

 

 هدف

 برنامه

 رهبری

 فرهنگ
 راهبرد

 زهیانگ

 نظام 

پیشرفت و 

 توسعه

 پانزده 



 

 

د و ی توسدره وجدود دار  زید ر برنامده  ه در نظامکبپردازد  ییگرفتن رفتارهایرنظرو ز سیاستگااری

 شود. می مهرح

همدۀ   یدر مررفد شناسدی سیسدتم    پویدایی ه کد  یتد یستم به لحاظ اهمیس های پویاییتاب ک

سدتگااری،  ای، سیزیر ا تحلیل و تفسیر نتایج در برنامهان مسئله تیو ب از طرح سازی مدلمراحل 

پژوهدی و تحلیدل    و تبیدین بنیدادی در رویکردهدای آیندده     یراهبرد یها نظارت و ارزیابی برنامه

منددان نوشدته شدده     عبقده ان و یمتخصصان، دانشجو یبرا ،داردسازی ریاضی  ها و مدل سیستم

 است.

بدر  از مهالدو   یرید گ ناسو یادگیری و افزایش نحوه بهدره م یالگو تاب به منظور اراةۀکن یا

از اصدهبحات   یدک تداب هدر   کم شدده اسدت. در سرتاسدر    ین و تنظیپرسش و پاسخ تدو اساس

امدل  کهدا بده طدور     سدازی  مددل نامده،   ها استفاده شده در بخش وافه سازی مدله در ک یاختصار

  .ستح داده شده ایتوض

شدان  یه در محضدر ا کد  یخیمشا ینق یتر علکد یآقا یستاد گرامر از اکان سخن را به تشیپا

ان یراسدتاران و دانشدجو  ی، ویدانشدگاه، داوران علمد   ین علدم را فدرا گدرفتم و مرداون پژوهشد     یا

تداب از  کن ید ا یدۀ ه در مراحدل ته کد دهدم   می ( اختصاصها سیستمش ی)گرا یلیمکبت تیتحص

مراحدل   یه در تمدام کد  دانشدگاه ان انتشارات ارکز از همیام؛ و ن دریغشان بهره برده یب یها کمک

  نم.ک اند صمیمانه سپاسگزاری می ج دادهچاپ دقت و حوصله به خر
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