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 گفتارپيش

هرای شرناختي، برادبردن سردر ادرا  در      ، ارتقرای شرناخت، تبیریق نق ره    عملیاتي نررم  هدف بنیادی پژوهش

حرل مسرائل   يرابي و   پاسخبرای  مند نظام های متنوع شناختي و ارائه راهبردهای ك ف، ساخت و عرضه شیوه هئلمس

های اصلي بررسري،   كند تا روش ، تالش ميافكار یها با تهیه و تبییق چارچوبايق رشته از معرفت ب ر است؛ لذا 

گیری مديران و كارشناسان را برای هدايت بهتر فعالیت در محری،، فرراهم    تحلیل و ابزارهای ارتقای كیفیت تصمیم

 و ارائه نمايد.  

گیری  تصمیم ،سازی است درصدد است با تكیه بر مدلهای نرم  شناسي ای از تفكر بر روش ايق كتاب كه جلوه

شناخت و حرل  ارتقای سدر  بهچند سويه راهبردی و سیستمي  توانمندشدنبرای   خدوط راهنمافراهم ساختق  و

و  ابعرادنگر  هرای  با ايجاد ديدگاهشناسي  های كارآمد ايق روش حل راه كمك كند.مسائل مديريت در دنیای واقعیات 

شناسري نررم،    . روششرود  مري ن آنهرا، ارائره   های مختلرف و روابر، پیدیرده میرا     مؤلفه تحلیل، بر پايه ای چند ديه

مهندسري  كارهرای   راه ،راهبردی و اصرول سیسرتمي   های براساس ديدگاهيابي  با نق ه محور است، ايق روش، هئلمس

مواجهه برا   دانش ،ای حوزهآفريني  با ارزشنفعان،  شناسي با رعايت منافع ذی دهد. در ايق روش چند هدفه، ارائه مي

 دارد. مسائل پیش روی عرضه مي

در ك ور نوشرته شرده    يمعرفت كانونكردن ايق  های مذكور و برای نهادينه منظور دستیابي به هدف ايق كتاب به

 شرناختي  هئلمسر  شناخت، ارتقای نرم به مثابه ابزار عملیاتي ت رير پژوهشسازی با  مدلتأكید اصلي كتاب بر  است.

بازرگاني و مؤسسات غیرانتفراعي  اقتصادی و های  گیری است كه مديران در بنگاه يابي برای مسائل تصمیم حل راه و

 .هستند  و عمومي با آن مواجه

 تقرير يافته است:زير در چهار بخش و دوازده فصل به شرح  كتاب 

: مسرازی؛ فصرل دو   ل: نرم، سخت، مدل و مرد اول، شامل فصل «شناسي و شناخت روش»با عنوان  يكبخش 

 .يابي حل و راه شناسي هئلمس ،: شناختومهای نرم؛ فصل س شناسي سیستم روش

: رويكررد  مآفرينري؛ فصرل پرنج    : آگراهي و ايرده  م، شامل فصل چهرار «ها ها و گزينه ايده» موضوع بخش دو با

 تحلیل و توسعه آن.  ،های راهبردی گزينه

ه؛ ئليابي و حرل خالقانره مسر    حل : راهم، شامل فصل ش «برداری نق هخالقیت، بازتاب و »عنوان  با هبخش س

 يابي.   برداری مفهومي و موقعیت : نق هم: راهبرد مذاكره و بازتاب مباحثه؛ فصل ه تمفصل هفت



 

 

سرازی سراختاری تفسریری و     : مردل م، شرامل فصرل نهر   «سازی، تحلیل و راهبرد مدل» موضوع بخش چهار با

: مای؛ فصرل دوازدهر   : فرايند تحلیرل شربكه  م: تحلیل پابرجا و استوار؛ فصل يازدهمگیری گروهي؛ فصل ده تصمیم

 .، استآرايي پردازی و تحلیل صف نظريه صحنه

دانش آموخته دان گاه شهید به تي كه متق كتاب را با دقت مدالعه و  ،مجیدیدر خاتمه از آقای محمد راستي

 نمايم.نكاتي برای بهبود در  مدلب ارائه كردند، ت كر مي

 زاده درضا حميديمحمّ                                                                                

 استاد دانشگاه شهيد بهشتي                                                                           

 



 

 

 سخن اوّل

روی   های روزافزوني را پیش های حیات و زندگي، پیدیدگي فراگیر عرصه و تحودت پرشتاب

متمايزی هستند كه آنها های  ها، نیازمند توانمندی ها در ايق صحنه از پیدیدگي گ ايد. انسان ها مي انسان

گیری از علوم  را به اندي منداني مدبّر در انجام كارها تبديل كند. از ابزارهای اندي مند شدن، بهره

ها است، علوم سیستمي  ای است. يكي از ايق علوم كه هسته و حوزه م تر  تمامي رشته رشته میان

شناختي  كردهای سیستمي و پوياييها، اصول، روي است. سرچ مه و محر  ايق علوم، تفكر، نظريه

 های جهان هستي است. سیستمي پديده

چندسونگری،  اندي ي، آيند جامع وجود ميهايي كه با يادگیری علوم سیستمي به توانايي

شناختي و ترسیم سازوكارهای مرتب،، ارمغان آن خواهد بود. از  يابي، پیدیدگيفرآيندساختارشناختي، 

سیستمي و هوشمندانه، راهبردی و مبتكرانه به آن علوم، بصیرت و مسیريابي گیری از  رو، با بهره ايق

ها،  ها و نهادهای مستعد، م تاق و تالشگر بايد بدان شوند كه انسان ابزارها و تجهیزاتي كارآمد تبديل مي

يابي  سازی و مدل ها و دانايي طراحي الگوها، الگويابي، مدل شوند. با كسب ايق شايستگي مجهز 

 شود. ها آسان مي ها، مديريت بر پیدیدگي دهپدي

ها و نهادهاست اما علوم سیستمي  اگرچه كیفیت عملكرد ن انه میزان، سدر و عمق شناخت انسان

سازد.  های خود را جهت داناپروری و خردورزی فراهم مي مانند چراغي برای عقل و تدبیر، پرتوافكني

دهد تا تعالي و سعادت را  ، رفتار و عملكرد پرورش ميهايي را در عرصه تفكر های حاصل، انسان مزيت

 ها، به ارمغان آورند. از درون پويايي پیدیدگي

ها در چارچوب اهداف و وظايف خود، در نظر دارد تا با  شناسي سیستم انجمق علمي پويايي

ری از بهای پژوه ي، نقش خود را در ايق زمینه ايفا كند. آثاری كه حاصل عم حمايت از آثار گران

هايي را  رود با ن ر آثار علمي گام رو، امید مي تالش محققان و نويسندگان برجسته ك ور است. از ايق

 در گسترش علوم سیستمي در ك ور بر دارد. 

ها شناسي سيستم انجمن علمي پويايي



 

 

 فهرست مندرجات

 صفحات                                                                          عنوان                      

 

 
 درعملیرات؛  تحقیرق  اصرلي  چارچوب گیری؛ تصمیم و درعملیات های كلیدی؛ مقدمه؛ تحقیق انداز فصل؛ واژه چ م
 يريفر زوايرای تع  مردل؛  كاربرد های حیده و ها عرصه سازی؛ بهینه فنون انواع گیری؛ تصمیم فنون سازی؛ مدل و فنون
 تبیریق،  هرا؛  مردل  اعتبرار  ذهنري؛  هرای  مردل  عینري؛  هرای  مدل ها؛ ويژگي و مراتب سازی، مدل ها؛ مدل اهداف مدل؛
 وگو. برای بحث و گفتسؤال ؛ بندی جمع ها؛ مدل كنترل و بیني پیش

 
 پديدارشناسري،  تفسریرگرايي، : شناسري  روش نظرری  مباني شناسي؛ های كلیدی؛ مقدمه؛ روش انداز فصل؛ واژه چ م

 تحلیرل  و بررسري : روايرت  تحلیرل  هرای  روش پژوهري؛  روايرت  شناسري؛  روش الگوريتم گرائي؛ اثبات هرمنوتیك،
              مروردی  مدالعره  اجرايري؛  تحلیرل  و بررسري  تعراملي،  تحلیرل  و بررسري  سراختاری،  تحلیرل  و بررسي موضوعي،

بنردی؛   مرع جسرازماني؛   همراهنگي  و ارتباطات سیستم سازی مدل. 8 موردی مدالعه ؛وكارها ورشكستگي كسب. 5
 وگو. سؤال برای بحث و گفت

 
 رويكررد  اقتضرائات شناسري؛   مسرئله  و مسرئله ابعاد؛  و تعاريف: شناخت های كلیدی؛ مقدمه؛ انداز فصل؛ واژه چ م
نق ره؛   ها؛ ايجاد نق ه يابي؛ انواع حل راه و  شناخت ؛ نق همسئله حل گران تسهیل و يابي؛ موانع حل شناسي؛ راه مسئله
 وگو. سؤال برای بحث و گفتبندی؛  جمعاستراتژی؛  انتخاب. مدالعه نق ه؛ مورد به دستیابي فرايند

 

 
 آمیختره  آفرينري؛  ايرده  آگراهي؛  كسرب  مسرائل  آگراهي،  مفهروم : های كلیدی؛ مقدمه؛ آگراهي  انداز فصل؛ واژه چ م
 ؛يرابي  حرل  راه طررح  و ايرده  پرژوهش،  تفكر؛ وارتقای مسئله حل های مدل كیفیت؛ و شايستگي ارزش، آفريني؛ ايده
 وگو. فتبندی؛ سؤال برای بحث و گ جمعگر؛  تسهیل نیروهای شخصي؛ های شايستگي آفريني؛ ايده های سازه

 
  شیوه: راهبردی گزينه رويكرد های شیوه راهبردی؛ های گزينه های كلیدی؛ مقدمه؛ رويكرد انداز فصل؛ واژه چ م
 و يابي مكان. 5 موردی مدالعه ها؛ شیوه ابزار جعبه انتخاب؛ شیوه ای، مقايسه شیوه طراحي، شیوه دهي، شكل

 هایسازوكار راهبردی؛ های گزينه توسعه و تحلیل رويكرد وكارها؛ كسب ورشكستگي. 8موردی مدالعه بازاريابي؛

 شناسي و شناخت بخش يک: روش
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 45-51 سازيمدل و مدل سخت، فصل اول: نرم،

 60-43 نرم هايسيستم شناسيفصل دوم: روش

 22-65 يابيحلراه شناسي وشناخت، مسالهفصل سوم: 

 هاها و گزينهبخش دو: ايده
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 آفرينيايده و فصل چهارم: آگاهي

 

35-558 

 536-553 آن توسعه و تحليل راهبردي، هايگزينه فصل پنجم: رويکرد



 فهرست  |  01

 

 نمودار طراحي ها؛ گزينه توسعه و تحلیل رويكرد های محدوديت و ها قوت ها؛ گزينه توسعه و تحلیل رويكرد
 و ارتباطات. 4 موردی مدالعه وكارها؛ كسب ورشكستگي. 3موردی مدالعه رويكرد؛ های كارگاه ها؛ گزينه راهبردی

 .وگو بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمعهماهنگي؛ 

 

 
های فني، سدوح نوآوری، قانون  : سیستممسئله خالقانة حل های كلیدی؛ مقدمه؛ مباني انداز فصل؛ واژه چ م
 خالقیت؛ به دستیابي فرايند خالق؛ های سازمان و افراد ويژگي فني؛ های سیستم تكامل ها، تناقضبودن،  آرماني
 نظريه اصلي ابزار خالقیت؛ به يابي دست های روش خالق؛ افراد رشد شراي، ؛جديد های اندي ه گیری شكل نحوة
 موانع مديريت؛ در مسئله خالقانة حل كاربری افكار؛ تعاطي با مسئله خالقانة حل مقايسة ؛مسئله خالقانة حل

 .وگو بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمعخالقیت؛  به دستیابي

 
 و حالت مسئله، در : اوّل گام: راهبرد فرايند راهبرد؛ مفروضاتمقدمه؛ های كلیدی؛  انداز فصل؛ واژه چ م
 تهیه: چهارم گام اشخاص، شناختي های نق ه ساخت: سوم گام كنندگان، م اركت های نقش: دوم گام آن، موقعیت

/ تازه راهبرد ايجاد: پنجم گام ها، گروه/ افراد شناختي های نق ه تركیب براساس راهبردی های نق ه ترسیم و
 گام سناريوها، از ای مجموعه ايجاد: هفتم گام ها، گزينه از ای مجموعه ايجاد: ش م گام جديد، راهبردی آفرينش
كارخانه؛  توسعه .موردی مدالعه سیاست؛ و پی نهاد ارائه: دهم گام نتايج، تحلیل: نهم گام سناريوها، و ها گزينه مقايسه: ه تم
ت از حقوق يبیانیه رئیس حمابیانیه مدير عامل شركت؛ های شناختي؛  . ساخت نق ه8تمايل؛ تمريق –. شبكه قدرت5تمريق

 وگو. گفت سؤال برای بحث وبندی؛  جمع. ساخت نق ه راهبردی؛ 3كنندگان؛ بیانیه شورای عالي رقابت؛ تمريق مصرف

 
تعییق موضع/ جايگاه : جايگاه تعییق و يابي موضع مفهومي؛ برداری های كلیدی؛ مقدمه؛ نق ه انداز فصل؛ واژه چ م

 اهمیت؛ -عملكرد تحلیل ؛يابي، وضعیت منابع بنگاه، وضعیت بقای بنگاه بنگاه يا محصول، رويكردهای موضع

 .وگو بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمعموردی؛  مدالعه اهمیت؛ -عملكرد تحلیل رويكرد تحلیل؛ سازوكار

 

 
: گروهي گیری تصمیم سازی؛ مدل فرايند تفسیری؛ ساختاری سازی های كلیدی؛ مقدمه؛ مدل انداز فصل؛ واژه چ م
؛ رقابتي. توانمندی مزيت 8؛ مدالعه موردیمنظومه رقابت. 5مدالعه موردیرويكرد؛  فرايند ارزيابي؛ و آزمايش

 .مسئله؛ وگو بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمع

 531 برداريبخش سه: خالقيت، بازتاب و نقشه

 561-533 يابي و حل خالقانه مسالهحلراهفصل ششم: 

 521-561 مباحثه بازتاب و مذاکره فصل هفتم: راهبرد

 803-521 يابيبرداري مفهومي و موقعيتفصل هشتم: نقشه

 801 سازي، تحليل و راهبردبخش چهار: مدل

 833-801 گيري گروهيتصميم سازي ساختاري تفسيري وفصل نهم: مدل



 00 | نرم عملياتي پژوهش

 

 
 استوار و پذيری انعداف گیری؛ تصمیم و نااطمیناني ارزيابي؛ و های كلیدی؛ مقدمه؛ شناخت انداز فصل؛ واژه چ م
 روش درختي، نمودار روش: استواری و بودن پابرجا به دستیابي های شیوه چندگانه؛ های آينده پابرجايي ماندن؛
 ديگر و استوار و پابرجا راهبرد مدل؛ اصلي مراحل م اركتي، روش يافته، ساخت روش فرايندی، ر علّي مدل

 .وگو بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمعراهبردها؛ 

 
 های ماتريس ت كیل ،مسئله بندی پیكره و  مدل ساختق: تحلیل فرايند های كلیدی؛ مقدمه؛ انداز فصل؛ واژه چ م

 انتخاب و ارزيابي. موردی مدالعه بهینه،  گزينه انتخاب ابرماتريس، تنظیم اولويت، بردارهای و زوجي مقايسات

 .مسئله؛ وگو سؤال برای بحث و گفت بندی؛ جمعپروژه؛ 

 
سازی،  : اركان مدلآرايي صف تحلیل پردازی؛ صحنه نظريه های كلیدی؛ مقدمه؛ اصول انداز فصل؛ واژه چ م

: شیوه سازی مدل فرايند و شیوه ؛تهديدآمیز، میز مذاكره یشخصیت كلیدی بازی، موقعیت، بازی تكي، سناريو
 ؛سازی بدون تقابل، فرايند مدل هایهای تكي و سناريوهای تهديدآمیز، سناريو سازی، تبییق موقعیت، بازی مدل
 های: چالشتحلیل و مذاكره های تله ،ها پرش :ها چالش تقابل؛ و آرايي  صف تحلیل رويكرد مراحل ؛اولیه شراي،

 در يابي حل راههای چالش ؛يابي موضع هایهای بازداشتق، وادار كردن و تهديد، چالش پايبندی و اعتماد، چالش

 .وگو بندی؛ سؤال برای بحث و گفت جمعمذاكره؛ 

 
 

 

 815-831 فصل دهم: تحليل پابرجا و استوار

 866-813 اي فصل يازدهم: فرايند تحليل شبکه

 821-861 آرايي پردازي و تحليل صففصل دوازدهم: نظريه صحنه

 822-821 منابع


