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ٞ٣ٌْ٤ٚب؛ ٔيَٞب ٢٭٣ٙ٥؛ ٔيَٞب ٢ف٤ِ٥ىٔ ٣ديَٞدب ٢ل٥بٕدٔ ٣ديَٞدبٙ ٢دٕب٣ّ٤
ٔيَٞب٤ٍ ٢بٔ ٣١يَٞبٙ ٢دجٕٝ٥دبُ٢؛ ٔديَٞدبًٙٞ ٢دٔ 5٣ديَٞدب ٢اٖ٤دشب  ٚد٤ٛدب؛
ٔيَٞب ٢ه ٚ ٣٦غَ٥هٔ ٣٦يَٞب ٢ثب طجبر  ٚث٣طجدبر ٔديَٞدب ٢دب٤دياٍ ٘ ٚبدب٤دياٍ
ٔيَٞب ٢ثبُ ٔيَٞب ٢ثٖشٔ ٝيَٞب ٢س٥ٝٛفٔ ٣يَٞبٔ ٢لشٛا ٚ ٣٤فَاٙ٤دي٢؛ ا٭شجدبٍ
ٔيَٞب؛ اٞياف ٔيَٞب؛ فَاٙ٤ي سج ٗ٥٥د٘٥ث ٚ ٣ٙ٥وٙشََ ٔديَٞدب؛ ٕٖ٥دشٓ؛ ٔؼٕٛ٭دٝ؛
ٕب٤جَ٘ش٥ه؛ س٢ب٭د؛ ٕٛ٦ف ٕٖ٥شٓ؛ ٕٖ٥شٓٞدب ٢ثدبُ ٕٖ٥دشٓٞدب ٢ثٖدشٝ؛ ثدبُهٍٛى؛
٭ٙب َٝىاهّ ٚ ٣هبٍػ٣؛ ى٤يٌبٖ٥ٕ ٜشٕ٣؛ ى٤ديٌب ٜسلّّ٥د ٣سؼِ٤دٔٝدياٍ؛ ٌْ٤ٚدٞ٣دب٢
ٕٖ٥شٓٞب ٢ثبُ؛ اٞ َٛٝفزٌبٖ٘٥ٕ ١شٓٞب ٢ثبُ؛ هٛىآُٔب)٣٤
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پیشگفتار ویراست دوم
ویراست دوم این کتاب با تغییرات درخورتوجه نسبت به ویراست اول بهشرح زیر به زیدور طبدو
آراسته میشود.
 .4بهرهگیری از تجربههای تدریس ،دیدگاه همکاران و خوانندگان در تدوین فصلها ،تقریدر
مهالو و تکمیل آنها؛
 .5افزودن فصل بسیار نوین« زمان ،آینده و پویایی» ،هرچند رویکدردی تحلیلدی -توصدیفی
دارد ،اما دیدگاههای سودمندی درباره زمان ،آیندهشناختی و آیندهپژوهی فراهم میسدازد
که زیربنای تفکر پویاییشناسی سیستمهاست؛
 .9طراحی جدید سه فصل و بازنویسی عناوین و محتوای فصلها؛
 .1تکمیل و اراةۀ الگوهای ریاضی برای محاسبات رفتارهای پویایی مدلسازیهای پویا؛
 .2روانسازی مهالو و مباحث برای درز بهتر و سریوتر مخاطو.
این ویژگیها را برای تقویت شیوه مهالرۀ خودآموز کتاب و ارتقای سهح تفکدر و یدادگیری
پویاییشناسی سیستم ،تقدیم عبقه مندان ،خبرگان ،کارشناسان و راهبران سازمانهدا و جوامدو
میکنم .عبوه براین ،این نوشتار به رسم یادگاری ،نزد خوانندگانی به امانت گااشته میشود کده
دغدغۀ ارتقای سهح و تقویت سازوکارهای ههن را برای ترالی انسان و جامره دارند.

نظریة ارتقای تفكر و اندیشیدن
بایدد اظهدار داشدت کده ارتقدای تفکدر ،در واقدو ارتقدای توانمنددیهدای دانشدی ،خدردورزی و
بصیرتگرایی است .آبادانی و موفقیت نشانۀ توانمندیهای ههنی و فکری اسدت .هدر زمدان کده
هدف جدیدی مهرح میشود ،نیازمند توانمندی جدیدی است تا بتوان به آن دست یافت .البتده
هنگامی که مشکل و مرضلی ایجاد میشود نشان از ناتوانی ههنی ،فکری ،مهدارتی و درمانددگی
تدبیر است که موجو اضمحبل قابلیتها ،تخص ها و شایستگیهدا مدیشدود .اگدر خواسدته و
مسئلۀ پیش روی را تقاضا و قدرت نیل بدان  /حلکنندگی آن را ،عرضه تربیدر کندیم؛ خواسدته
هنگامی دستیافتنی است و مسئله زمانی حل و راهکار پیشنهاد مدیشدود کده توانمنددیهدای
نه

بخش عرضه همواره بیش از ،یا دست کم برابر با سهح انتظارات تقاضا باشد .در غیر اینصدورت،
بروز مشکل و ناتوانی حل آن داللت بر باال بودن بار سدنگین فکدری و پیچیددگی آن خواسدته /
مرضل در برابر عرضۀ توانمندی دستیابان بدان  /حلکنندگانی است که در برابر آن صدآرایدی
کرده و خود را در مررض چالش و آزمون قرار دادهاند .راه بدرونرفدت از ایدن وضدریت ،ارتقدای
تدبیر ،قابلیت ،توانمندی و تخص است که زیربنای آن را تفکر ،دانش ،خدرد و بصدیرت شدکل
میدهد .باید دانست که تفکر دانشبنیدان ،نده تنهدا قددرت و تواندایی دیددن و درسآمدوزی از
پدیدهها ،نشانهها و وقدایو هسدتی را بداال مدیبدرد ،بلکده بیندایی دل ،فکدر و بصدیرت را بهبدود
میبخشد ،حکمت انسان را توسره میدهد و راههای درست را مشخ مدیسدازد و انسدان را از
دستاویز نادانان و مغرضان نجات میدهد .اشخاصی که با ارتقای تفکرشان توانمند و عبرتآمدوز
میشوند ،صاحبان چشم و بصیرتی مدیشدوند کده فرفدابین و راهیداب اسدت و ناچداری آندان را
محاصره نمیکند ،لاا از آسیو ،زیان و پشیمانی در امان خواهند بود .بدرای ارتقدای تفکدر بایدد
پندیاب و عبرت آموز شد .اشخاص عبرتآموز ،صاحو بینش میشوند .این اشخاص ،فهیم و داندا
به حقای و توانمند به حل مساةل میشوند.
اندیشیدن دانشبنیان ،شالوده تمامی خوبیها ،یافتن بینش و راه است کده دیدده بصدیرت و
آینهای صاف از حقای و وقایو ایجاد میکند .از اینرو ،تددبیر ،داندایی ،داندش و خردمنددی بده
همراه میآورد و مایۀ نشاط در زندگی و دل اشخاص با بصیرت ،چارهساز و جهتیاب مدیشدود.
پندآموزی ،فقط از طری ارتقای اندیشیدن امکانپایر میشود .تخمل و اندیشیدن ،آینۀ خوبیهدا
و پوشاننده بدیها و رفوکننده ضردهاست .دستاورد تفکدر ،بیندایی ،پدرور؛ نیکدی ،تقویدت و
ارتقای سهح عملکردها و اهداف است .با اندیشیدن بسدیار در آموختدههدای شخصدی ،گروهدی،
سازمانی و اجتماعی ،دانش انسان رشد و توسدره مدییابدد و درجدۀ فهدم انسدان بداال مدیرود و
نادانستهها ،فهمیده میشود .ازاینرو ،سهح قابلیت و تخص  ،خرد و بصیرت شخ باال رفتده و
انسانی دوراندیش و زیرز میشود .اندیشۀ درست با تخنی ،رایزنی ،مشاوره ،توجه و تحلیل کردن
به دست میآید .اندیشۀ خام و نسنجیده ،بد پشدتیبانی اسدت .اشخاصدی کده آرای گونداگون را
ببینند ،از وقایو تدبیر میاندوزند ،جایگاههای خها و نادرست اندیشی ،ضردها و ناتوانداییهدا را
باز میشناسند .لاا نظر و رأی شخصی که با دیگران مشورت کند ،برتر خواهد شد .ازاینرو ،هدر
که با بزرگان مشورت کند ،در خردها و بصیرتشان شریک میشود .خودرایی ،لجاجدت و شدیفتۀ
رأی خود بودن از نشانههای نادانی است که اندیشه ،تددبیر و رأی درسدت را از بدین مدیبدرد و
نابودی را در پی دارد .بنابراین ،انسان خودرأی بر لبۀ لغزشگاهها ایستاده است .شخصی که نظدر
و رأی درست دهد و هنگام شبهه بازایستد ،تدبر و تدبیر کند ،کمتر دچار لغز؛ شده و جایگداه
خرد؛ ارتقا مییابد .ظرفیت اندیشه و وسرت بصیرتش افزون شده ،لاا پیمانۀ دانشی افدراد ،بده
ده

اندازه میزان تجربه و تدبیر آنهاست .انسانهایی که اندیشۀ خود را در راه خیرخدواهی و ارشداد
مردم به کار گیرند ،پادا؛ نیتشان را میگیرند و وظیفهشان را انجدام دادهاندد .اندیشده و تفکدر
انسان ،زمانی نقش راهنما و مربی پیدا میکند که با تجربه ،خرد و بصیرت عجدین شدده باشدد.
بهرهگیری از تدابیر ،تجربههای دیگران و آزمودههای آنهدا ،موجدو بیندایی و شدناخت عواقدو
میشود و انسان را از دست زدن به تجربۀ مجدد برحار میدارد؛ در این صورت است که انسدان
در مسیر حرکت ،در چارچوب اندیشه و احتیاط به سرعت به جلو میرود ،البتده اعتمداد کدردن
پیش از آزمودن ،خبف دوراندیشی است .دستاورد دوراندیشی و اراده پایدار ،کسدو موفقیدت و
پیروزی است.
حال میتوان در همدالنه کردن نظریۀ تفکر با نظریۀ دانش ،نظریۀ دانش اندیشیدن را مهرح
کرد .در واقو ،میتوان دلیل اصلی ابدا اندیشدههدا و رو؛هدای جدیدد بدرای انجدام کارهدا را ،
ضرورت تحق هدفهای آینده بر اساس کنترل و هددایت عوامدل مدرثر دانسدت .بایدد پدیش از
دست زدن به انجام کاری برای پدیدهای ،به تجسم آینده آن کار پرداخت و دستاوردهای بهیندۀ
مخاطبان آن را تریین کرد .برای چنین کاری نیاز به شناخت «دانش اندیشیدن» است.
ابتدا باید وضریت ایدهآل آینده پدیده مورد نظر را مجسم کرد ،سپس زمدان حدال پدیدده را
در نظر گرفت ،جایی که پدیده مورد نظر هم اکنون در آن قرار دارد تدا بتدوان میدزان شدکاف و
چگونگی طی فاصله میان وضریت کنونی ،عملیات الزم و آنچه را در آینده ایدهآل در نظر گرفته
شده ،تریین کرد .اگر اندیشهپرداز اکنون بر اساس خواست مخاطبان پدیده مدورد نظدر فرالیدت
میکند ،باید برای بقای آن پدیده نوآفرینی کند.
توجه به مفهوم و دانش اندیشیدن در نظریهپردازی الگوی راهبدردی مددیریت داندش بدرای
ارتقای خردورزی و بصیرت ملی است ،زیرا بر پایۀ این مفهوم ،امکان پیشبرد یکپارچۀ برنامهها و
در نهایت تحصیل موفقیت به منزلۀ ابزار عمل وجود دارد و سودمندی این ابزار بهویژه در روبهرو
شدن با تغییرات شدید محیهی ادامه خواهد یافت .اگر نتوان نگاه دانشی بده پدیددههدا و وقدایو
پیدا کرد ،در تنظیم بصیرت دشواری رخ میدهد .اما اگر نگاه دانشی آموخته شود و نتدوان آن را
نهادینه کرد ،دیگر غافلگیرشدن در برابر وقایو مرنا نخواهد داشت .بیش از هدر چیدز ،بایدد بده
اندیشیهگرایی دانشی باور قلبی پیدا کرد و با جدیت مسیر آنها را پیمود.
هدف اندیشهگرایی دانشی ،رهایی تفکر از گرفتار شدن در بنبستهاست تا بدا ارتقدای آن و
تبیین دیدگاهها و اهداف ،آینده را مجسم ساخت و نقشدۀ مسدیر نحدوه نایدل شددن بده اهدداف
ترسیم شود تا نظریهپردازان و مخاطبان را به سوی آینده خود هدایت کند .اندیشهگرایی دانشی
فرایندی ،پویا و بازپسنگر است و ایمان و همت تب؛ جمری را میطلبد.
انسانهای بزرگ و موف مرموالً تصورات ههندی خدویش را اجدرا مدیکنندد؛ ایدن اشدخاص
یازده

پیشاپیش با اندیشیدن در ههن خود تصاویر و الگوهایی میآفرینند ،سپس بدرای تجسدم عیندی
آن به طراحی جزةیات آن پرداخته و تدریجاً به آن الگوی نخستین چیزهایی میافزایند یا حتدی
چیزهایی از آن کم میکنند ،یکی را تغییرمیدهند ،دیگری را جابدهجدا مدیکنندد ،امدا همدواره
درحال ساختن هستند .در اندیشهگرایی دانشی برای نیل به مقاصدد مداکور ،بایدد مراحدل زیدر
طیشود.
 ابتدا تصویر ایدهآل آینده پدیده /واقره را باید تریین کرد ،سپس به تررید مفاهیم اصلی
تریین جهت راهبردهای اندیشهگرایی دانشی پرداخت.
 برنامهها و اهداف عملیاتی ساالنه ،مرنادار و پیوسته به یکدیگر در چارچوب منابو مدورد
نیاز تنظیم شود.
 مریارهای اندازهگیری و نحوه تحق  ،تصویر ایدهآل آینده دانشدی پدیدده /واقرده تجسدم
شود.
 برنامۀ اندیشهگرایی دانشی پدیده /واقره باید به صورت عملیداتی ،در حکدم نقشدۀ اولیده
عمل کند .برنامهها و منابو در قالو همان طرح یا برنامۀ نخسدت تنظدیم شدود ،سدپس
تفصیل و جزةیات اجرایی الزم برای هر سال فراهم شود.
پس از نوشتن برنامه ،باید با تب؛ و پایر؛ سختی ،فرالیتهای خود را بدا آن هماهند و
در آن چارچوب حرکت کرد .زیرا داشتن طرحی پیچیده و شفاف روی کاغا با اجرای آن کدام ً
ب
متفاوت است .برای اطمینان از موفقیت در اجرا ،الزم است برنامدۀ اندیشدهگرایدیدانشدی در آن
قالو ساختار مناسو را تهیه کند تا هدایت پدیده مورد نظر در مسیر رشد ،توسدره و تغییدر ،در
همان چارچوب انجام پایرد .فقط تهیۀ طرحی روی کاغا ،نظریهپرداز را به پیش نخواهدد بدرد و
هدفهای اندیشهگرایی دانشی را محق نخواهد ساخت .برنامه باید اجرا و روز بده روز هددایت و
مدیریت شود تا تصویر آیندهای ایدهآل تجسم عینی پیدا کند .بنابراین ،نظریهپرداز برای رشدد و
توسرۀ پدیده ماکور و هماهن شدن بدا تغییدر و تحدوالت محیهدی ،بده فراینددی طدوالنی از
فرالیتهایی نیاز دارد که برنامهریزی راهبردی اندیشهگرایی دانشدی فقدط بخشدی از آن اسدت.
بههرحال ،برنامهریزی بخشی از مدیریت است.
محمدرضا حمیدیزاده
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دوازده

پیشگفتار ویراست اول

«فَتَرَلَی اٌللَهُ اٌلمَلِک الْح ُ...وقُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا» طه 441
پس بلندمرتبه است خداوندی که سلهان ح است!...،
و بگو« :پروردگارا! علم مرا افزون کن!»

توسرۀ اقتصادی ،صنرتی و فنی که در جهان امروز شاهد آنیم ،در پنج قرن گاشته ،در فرایندی
طبیری با جوششها و تحرکات درونی ،تب؛های مستمر ،نوآوری ،ارز؛آفرینی و تجربهاندوزی
حاصل شده است .در این سالها صاحونظران علم توسره به بررسی ،شناسایی ،تبیین مسداةل و
اراةۀ راهکارهای الزم برای مدیریت بر توسره پرداختدهاندد .بسدیاری از اندیشدههدا و نظریدههدا،
راهنمای رهبران ،سیاستگااران و برنامهریزان این جوامو شد تا درباره مشکبتی که این نظریهها
و فرضیهها ،آنها را تبیین و پیشبینی میکردند چارهاندیشی و از بروز آنها جلوگیری کنند.
مللی که تاکنون نتوانستهاند از سهح امکانات و تسهیبت مادی اقتصاد در دنیدای پیشدرفتۀ
امروزی برخوردار شوند ،دیگر فرصت پیمدودن مسدیر طبیردی پیشدرفت و توسدره را ندارندد؛ از
اینرو ،به ناگزیر ،هم باید از اندیشهها ،نظریهها و الگوهای علمی تجربهشده ملل دیگر بدا تبیدین
نقشۀ راه توسرۀ خود و هم با بهرهگیری از خرد ملی ،برنامههای داناییمحور ،راهبردها ،انگیزهها،
دیدگاهها و بصیرت رهبران ،سیاستگااران و برنامهریزان خود بهرهگیرند و با ایجاد عزم ملدی آن،
ره چند صدساله را در مدتی کمتر از چهل سال بپیمایند.
اگر پیشرفت و ت وسره هدف ملی شود ،مسئوالن جامره برای رهبری و راهبرد به آن ،دسدت
کم ،باید زمینهها و عرصههای بنیادی زیر را فراهم کنند تا تب؛ها و عملیات در مسدیر اهدداف
قرارگیرد:
 ایجاد انگیزه های کسو موفقیت ،پیشرفت و توسرۀ ملی از طرید راهبردهدای ترغیدو،
آموز؛ ،سیاست و هدایت؛
سیزده

 فضاسازی برای تدوین ارز؛های توسره در مسیر جهانبینی ،آرمانها و فرهن

مردم،

 تدوین راهکارها و سازوکارهای آرمانگرایانه برای رسیدن به توسره،
 ایجاد باورهای عمی ملی به بنیادی بودن لزوم سبمت فکر و جسدم ،پدرور؛ وجددان،
تقوا و نظم فردی و اجتماعی برای رسیدن به توسره،
 ایجاد باورهای عمی ملی به بنیادی بودن :الد) مشارکت عمدومی در توسدره؛ ب) قدرار
دادن فرایند تب؛ افراد در مسیر توسدره؛ ج) کدار و تدب؛ بدیش از انددازه متدداول در
عرصههای تولید و فناوری؛ د) پرور؛کارگروهی و هد) تخصدی

بهیندۀ مندابو انسدانی،

مالی و طبیری،
 پرور؛ مدیران تحصیلکرده مسدلح بده داندش مددیریت ،متخصد  ،ندوآور و مبتکدر و
گماردن متخصصان بر سر کار متناسو با رشتۀ تحصیلی آنان،
 تدوین قوانین ،مقررات و سیاستهدای توسدره بدر اسداس ارز؛هدای فرهند

توسدره،

نظریهها ،الگوها ،اصول و فرضیههای علمی با رویکردهای راهبردی،
 شناسایی عادات ،خصلتها و رفتارهاییکه مانو توسره است و جایگزینی سریو آنهدا بدا
عادتها ،خصلتها و رفتارهای مناسو توسره،
 تدوین راهبردهای ملی ،کبن ،میانبخشی و بخشی هماهن  ،متوازن و پایدار،
 ایجاد راهکارهای ارتباط مستمر برای بحث و تبادل نظر و تدوین برنامههای توسره میان
دانشمندان ،سیاستمداران ،برنامه ریزان ،مدیران راهبردی ،قانونگااران ،صاحبان صنایو و
بازرگانان،
 پرور؛ روحیدۀ مشدارکت اجتمداعی ،گسدتر؛ بصدیرت ،عاقبدتاندیشدی ،سدرۀ صددر،
هوشمندی و شجاعت،
 ایجاد شبکۀ کارآمد اطب رسدانی ،تددوین سداختار انتقدال تجربدههدای موفد  ،ارزیدابی
عملکردها و استقرار نظام بازخوردی،
 ارزیابی مستمر نقداط قدوت و ضدرد درون محیهدی بخدشهدا وشناسدایی فرصدتهدا،
موقریت ها ،تنگناها و تهدیدهای برونمحیهدی در سدهح سلسدله مراتدو فرالیدتهدای
سازمانها از طری راهبردهای ترامل ،بررسی و تحلیل ،آزمون و بازنگری،4
 تدوین راهبردهای کبن و ملی برای :الد) حفاظت زیست محیهی ،احیا و بهبود محدیط

________________________________________________

 .4راهبرد ترامل شامل ارتباط بین نظام برنامهریدزی و تصدمیمگیرنددگان اسدت .راهبدرد بررسدی و تحلیدل شدامل
تشخی  ،طبقهبندی و پیشبینی است .راهبرد آزمون شامل نقد و بررسی ابراد برنامه اسدت .راهبدرد بدازنگری
به منظور استفاده از تجربههای دردست اجرا و تقویت جنبههای قوت و رفو نکات ضرد به اجرا در میآید.

چهارده

زیست ،ب) تولید و فناوری ،ج) توسرۀ پایدار اجتمداعی و فرهنگدی ،د) برقدراری تدوازن
میان توسرۀ بخشهای مختلد و هد) توسرۀ ارز؛های انسانی ،اخبقی ،سدبمت روحدی
و جسمی بشر،
 استقرار نظام کارآمد اجرایی برای تحق سیاستهدای اقتصدادی ،کشداورزی ،صدنرتی و
بازرگانی.
از اینرو ،چرخۀ بنیادی پیشرفت و توسره را میتوان بهصورت الگو شکل  ،4مهرح کدرد .در
این الگوی چرخه ای ،شش مرلفه در صورت تنظیم و استقرار نظام پیشرفت و توسره ،زمینههای
حرکت به سوی توسره را به وجود میآورد.
هدف
انگیزه

رهبری

نظام
پیشرفت و
توسعه
فرهنگ

راهبرد

برنامه

الگوی چرخۀ بنیادی پیشرفت و توسره

بههرحال ،باید توجه داشت که زمان ،بستر حرکت و حیات تمامی پدیدههاست ،لداا توسدره
پایان راه نیست ،بلکه آغاز حیاتی تدازه بدا انتظدارات مخدت بده خدود اسدت .توسدرۀ کشدور و
دستگاهها هدف نیست ،ابزار است تا جامره ،خانواده و نهادهای اجتماعی و اقتصدادی جلدوهگداه
ارز؛های الهی شوند تا ترالی و سرادت برای بشر به ارمغان آید.
پویاییهای سیستم به عنوان علمی چند جنبهای و میان رشتهای پویداییشناسدی سیسدتم،
برای تدوین برنامههای آیندهپژوهی ،راهبردی ،کبن ،میانبخشی ،بخشی و خرد ،ظرفیت و توان
باالیی دارد و میتواند با تنو مرلفهها و متغیرها به تصویرسدازی ،تبیدین ،پدیشبیندی ،کنتدرل،
پانزده

سیاستگااری و زیرنظرگرفتن رفتارهایی بپردازد که در نظام برنامدهریدزی توسدره وجدود دارد و
مهرح میشود.
کتاب پویاییهای سیستم به لحاظ اهمیتدی کده پویداییشناسدی سیسدتم در مررفدی همدۀ
مراحل مدلسازی از طرح و بیان مسئله تا تحلیل و تفسیر نتایج در برنامهریزی ،سیاسدتگااری،
نظارت و ارزیابی برنامههای راهبردی و تبیدین بنیدادی در رویکردهدای آینددهپژوهدی و تحلیدل
سیستمها و مدلسازی ریاضی دارد ،برای متخصصان ،دانشجویان و عبقدهمنددان نوشدته شدده
است.
این کتاب به منظور اراةۀ الگوی مناسو یادگیری و افزایش نحوه بهدرهگیدری از مهالدو بدر
اساس پرسش و پاسخ تدوین و تنظیم شدده اسدت .در سرتاسدر کتداب هدر یدک از اصدهبحات
اختصاری که در مدلسازیها استفاده شده در بخش وافهنامده ،مددلسدازیهدا بده طدور کامدل
توضیح داده شده است.
پایان سخن را به تشکر از استاد گرامی آقای دکتر علینقی مشایخی کده در محضدر ایشدان
این علدم را فدرا گدرفتم و مرداون پژوهشدی دانشدگاه ،داوران علمدی ،ویراسدتاران و دانشدجویان
تحصیبت تکمیلی (گرایش سیستمها) اختصاص میدهدم کده در مراحدل تهیدۀ ایدن کتداب از
کمکهای بیدریغشان بهره بردهام؛ و نیز از همکاران انتشارات دانشدگاه کده در تمدامی مراحدل
چاپ دقت و حوصله به خرج دادهاند صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
محمدرضا حمیدیزاده
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شانزده

