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براي زنده ماندن  هاي نخستينانسان. رايج بوده استاي گونهدر طول تاريخ بشر همواره به ريزي برنامه

آنها براي تأمين نيازها و رفع مشكالت طبيعي، ناچار به استفاده از فكر و . كردندريزي مي طور فطري برنامهبه

امپراتوري هاي بزرگ كارهاي مهم اجتماعي و اقتصادي توسط اجراي . انديشه خود در زندگي روزمره بودند

گسترده در تمامي تحوالت سريع و و با گذشت زمان اكنون .ريزي استاز برنامهديگر  ايگونهبيانگر ، باستان

 .استضرورتي جدي  امروزي هاي بزرگ و پيچيدهعلمي براي سيستمريزي برنامهنياز به  هاعرصه

 ريزيبرنامه .هاي گوناگون دانش بشري بوده استدر حوزه هاي بزرگ و پيچيدهظهور سيستم شاهد قرن اخير

گيري از روش بهرهو ايجاد زمينه پيشرفت براي جوامع كنوني، مستلزم  هااين سيستمدستيابي به اهداف  و

بيني كرده و رويدادهاي احتمالي را پيش منداي نظامگونهبهكه قادر باشد  روشي. شناختي دقيق علمي است

 ريزي وامروزه يافتن رويكردي علمي و كاربردي جهت برنامه. تحت كنترل در آورد ،تا حد امكان ،آينده را

هاي بزرگ هاي جديد براي كاهش پيچيدگي و افزايش قابليت تجزيه و تحليل سيستماستفاده از روش

 .اي برخوردار استاز اهميت ويژهمقياس، 

اي از اهداف، افزون بر هاي آتي، براي دستيابي به مجموعهاجراي فعاليت منظورريزي بهيند برنامهآفر

هاي گوناگون، به مشاركت افرادي نيازمند است كه به زمينه كمك خبرگان، متخصصان و انديشمندان در

هاي بزرگ ريزي براي سيستمارزش اصلي برنامه. پذيرندنحوي مستقيم يا غيرمستقيم از برنامه تأثير مي

ريزي، نحوه مشاركت كارشناسان، در نفس برنامه نيست، بلكه تمايز آن با ديگر فنون برنامه فقطمقياس 

عنوان هماهنگ ريز بهدر اين چارچوب نقش برنامه. ريزي استيند برنامهآو ساير افراد در فرمتخصصان، علما 

كند، مي آسانريزي يند برنامهآاي است كه نه فقط شرايط مشاركت كارشناسان و ساير افراد را در فركننده

ريزي هستند، در ه برنامهثر از نتيجنفع و متانحوي ذيآورد كه همه كساني كه بهبلكه شرايطي به وجود مي

 .آن شركت كنند

اي به آينده دستيابيهاي مرتبط، پيوسته و وابسته براي گيرياي از تصميمبيني مجموعهريزي، پيشبرنامه

ريزي نيست، بيني رويدادهاي احتمالي به تنهايي برنامهگيري يا پيشهر نوع تصميم بنابراين،. مطلوب است

اندركار هاي بزرگ و پيچيده، كه عوامل دستريزي سيستمدر برنامه. ريزي استامهيند برنآبلكه بخشي از فر

آن زياد است، هر تغييري در يكي از اجزاي سيستم، تغييرات بهم پيوسته و وابسته ديگري را در تمام سيستم 

نها به استفاده از توان تبنابراين در اين صورت نمي. اين تغييرات پويا و به ندرت خطي است. آوردوجود ميهب

ريزي و يا تجزيه و تحليل معادالت رياضي، همچون معادالت تفاضلي و يا معادالت ديفرانسيل براي برنامه



 

بر علمي بودن، قادر باشد تصويري  افزونرو به روش ديگري نياز است كه از اين. رفتار سيستم متكي بود

 .ه كندطه ميان آنها ارايو راب ريزيجامع از عوامل دست اندركار سيستم برنامه

 ريزي يكپارچه ريزي دارد، درصدد بيان و معرفي نظام برنامهكتاب حاضر كه نگرش سيستمي به برنامه

. هاي كاربردي و عملي استهاي بزرگ مقياس با ارائه نمونهريزي سيستمعنوان ابزاري مفيد براي برنامهبه

به تعريف  استهاي يكم تا چهارم آن كه شامل فصل يكمبخش . است شدهاين كتاب در دو بخش كلي ارائه 

ريزي و ريزي، كاربرد رياضيات در برنامهريزي، فلسفه برنامهريزي، تعريف برنامهو تشريح تاريخچه برنامه

. پردازدهاي بزرگ مقياس و پيچيده ميريزي سيستمبرنامه برايها همچنين معرفي روش مهندسي سيستم

هايي از كاربرد روش معرفي شده در شود، نمونههاي پنجم تا دهم را شامل ميصلبخش دوم كتاب كه ف

ه شده كشور ارايي نظام بانكهاي مختلف اقتصاد ايران و ريزي يكپارچه در حوزهمنظور برنامه، بهيكمبخش 

 :ه استشدشرح ذيل تدوين عبارت ديگر، كتاب در ده فصل بهبه. است

ريزي در گذشته، نقش در اين فصل برنامه. پرداخته است "ريزيبرنامهتاريخچه " كتاب به يكمفصل 

ريزي به منزله جزئي از فطرت مخلوقات ريزي و همچنين برنامهريزي در پيشرفت علوم، نياز به برنامهبرنامه

 .مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

ريزي و سپس فلسفه در اين فصل ابتدا تعريف برنامه .اشاره دارد "ريزيفلسفه برنامه"فصل دوم به 

 ريزي در حد رضامندي، ريزي براساس مفاهيمي همچون برنامهفلسفه برنامه. ريزي آمده استبرنامه

 ،ريزيانطباق و رويكرد برنامه. شودمنظور تغيير بنيادي بررسي ميريزي بهريزي در حد مطلوب و برنامهبرنامه

، رويكرد سكون، واكنشيريزي با توجه به رويكرد در اين فصل رويكرد برنامه. است بخش بعدي اين فصل

 .شودرويكرد پيشرو و رويكرد برنامه ريزي تعاملي تقسيم و بررسي مي

در اين فصل درباره ماتريس متقاطع . است "ريزيكاربرد رياضيات در نظام برنامه" فصل سوم در ارتباط با

 اي بحث هاي زنجيرهلي، انتقال ماتريس خود تعاملي به سيستم و كاربرد ماتريستعاملي، ماتريس خود تعام

 .شودمي

مفاهيمي همچون  در اين رابطه. پردازدمي "ريزيها در برنامهكاربرد مهندسي سيستم"فصل چهارم به 

سيستم ارزشي، له، طرح يند تعريف مسأآيس كاربردي هال، فرريزي، ماترها در برنامهكاربرد مهندسي سيستم

 .ريزي يكپارچه مطرح شده استتركيب سيستم و برنامه

 پسرو، از اين .شودپرداخته مي "اقتصاد ايران در يكپارچهسيستمي ريزي برنامهكاربرد "فصل پنجم، به 

 ريزي يكپارچه اقتصاد ايران شامل دهنده نظام برنامهاز مروري كوتاه بر اقتصاد ايران، اجزاي تشكيل

، پس از تكميل پايانو در  كنيمهاي مربوط به هر بخش و زنجيره رياضي ميان آنها را بررسي ميماتريس

هاي اجرايي هاي اقتصادي مورد نظر، برنامهمنظور اجرايي كردن سياستد ايران، بهاريزي اقتصسيستم برنامه



 

آيد، كه هر اجرا در ميهاي تخصصي، به مرحله عمل و زماني معين، توسط كارگروه هايمشخص، طي دوره

 .گيردطور مفصل مورد بحث قرار ميبخش به

در اين . است "اجراي بانكداري اسالمي در ايران درسيستمي ريزي برنامهكاربرد " درباره فصل ششم

سپس با استفاده از روش شناختي مهندسي . پردازيمفصل ابتدا به تاريخچه بانكداري اسالمي در ايران مي

، بانكداري اسالمي )بخش استراتژيك(له، طرح سيستم ارزشي و تركيب سيستم يف مسأيند تعرآها، فرسيستم

به اهداف، هاي نيل شاخصريزي يكپارچه بانكداري اسالمي، در اين رابطه، اهداف نظام برنامه. شودمي تعيين

خص هاي اجرايي و شابرنامه همچنينهاي نسبي، نيازها، نهادهاي اقتصادي و اجتماعي و ها، مزيتمحدوديت

 .شوده ميهاي اجرايي ارايپيشرفت برنامه

  "قانون اساسي 44هاي كلي اصل اجراي سياستدر سيستمي ريزي برنامهكاربرد "به  فصل هفتم

ضرورت اصالح ساختار  ،هاي پس از انقالب اسالميبا تغيير شرايط اقتصادي كشور نسبت به سال. پردازدمي

 44لزوم بازنگري در اصل  ،گرياقتصادي و توجه هر چه بيشتر به وظايف حاكميتي دولت به جاي تصدي

 در همين راستا در اين فصل همچون فصول گذشته، اهداف،. به يك اولويت جدي تبديل شده استقانون اساسي 

هاي اجرايي با استفاده از روش شناختي مهندسي هنيازها، نهادهاي اقتصادي و اجتماعي و برنام ها،محدوديت

هاي ريزي يكپارچه از طريق ماتريسسيستم برنامه اجزا و عواملارتباطات هر يك از . شودمي هها ارايسيستم

كتاب در بخش ترين اهداف يكي از مهم. شوداي تعيين ميهاي زنجيرهخود تعاملي، متقاطع تعاملي، و ماتريس

 .كشور است بانكيهاي مختلف اقتصاد و نظام هاي كاربردي انجام شده در بخشنهدوم، ارائه نمو

. است "تحول رفتاري در نظام بانكي كشور ايجاد در سيستميريزي برنامهكاربرد " فصل هشتم در مورد

 شرايط ،كند ايفا مي كشور را در تحوالت اقتصادي ثريؤمنقش  داري ايراناز آنجا كه كارآمدي نظام بانك

تحقق اهداف برنامه و هاي الزم براي در نظام بانكي كشور نيز بايد متناسب با آن داراي ظرفيتموجود 

و  تغييررو تحول رفتاري در نظام بانكي كشور از يكسو و از اين. ساله باشد20انداز چشمسند حركت به سمت 

منظور حصول به اين اهداف، به. رفتكشور از سوي ديگر در دستور كار قرار گبازنگري در قوانين نظام بانكي 

هاي خود تعاملي و با استفاده از ماتريس ،رفتاري در نظام بانكي پس از تعيين اجزاي تشكيل دهنده تحول

هاي اجرايي برنامه سرانجامشود و ارتباط رياضي هر يك از اجزاي آن با يكديگر مشخص مي ،متقاطع تعاملي

 .رفتاري نظام بانكي كشور تدوين خواهد شدريزي يكپارچه تحول نظام برنامه

 و با توجه به اينكه بانك صنعت. پردازدمي "ايتوسعهبانك سيستمي در يك ريزي برنامهكاربرد "به  فصل نهم

 ويژه صنايعهاي مهم بخش صنعت و معدن، بهمين مالي پروژهقابليت تأ اي ازعنوان يك بانك توسعهبه معدن

ترين نهادهاي رشد و توسعه اقتصادي صنايع نوين كشور، برخوردار است، به يكي از اصلي همچنينزيربنايي و 

ريزي يكپارچه بانك هاي اين بانك، طراحي نظام برنامهرو با عنايت به قابليتاز اين. كشور تبديل شده است

جرايي متعدد و نيز هاي ابا تدوين برنامه. صنعت و معدن در دستور كار مديريت وقت اين بانك قرار گرفت



 

هاي اين بانك سازي و توانمندسازي مشهودي در كليه بخشاجراي بيش از دويست پروژه مختلف، ظرفيت

هاي كاربردي فصول گذشته و كتاب و تجربه نمونه يكمدر اين فصل با استفاده از مفاهيم بخش . شدايجاد 

در يك يكپارچه سيستمي ريزي ظام برنامهن كاربرد، به استفاده از كارشناسان و متخصصان بانك همچنين

 .خواهيم پرداخت ايبانك توسعه

نمونه كاربردي ديگر از يك عنوان ، به"سيستمي در يك بانك دولتيريزي برنامهكاربرد " فصل دهم به

در اين فصل تاريخچه ايجاد پست بانك و مراحل مختلف رشد و توسعه آن . پردازدها، ميريزي سيستمبرنامه

ارتباطات ها، عوامل دست اندركار پست بانك و شناختي مهندسي سيستمسپس از طريق روش. شودسي ميبرر

از تمامي  ،ريزي يكپارچه پست بانك ايرانيند دستيابي به اهداف برنامهآدر فر. شوندهر كدام با يكديگر مشخص مي

لي، پيوند هاي خود تعامماتريسدر اين رابطه با استفاده از . شودهاي موجود در اين بانك استفاده ميظرفيت

 .شوده مييستم ارزشي و تركيب سيستم ارايله، طرح سمنطقي فرايند تعريف مسأ

گهر كه با حوصله و دقت فراوان، بازخواني و ويراستاري دانم از جناب آقاي پرويز ساساندر پايان الزم مي

همچنين از آقايان مهندس محمدرضا سلطانخواه، . اند تشكر و قدرداني كنممطالب كتاب را برعهده داشته

گمان، بي. محسن رجبي و حميدرضا رئوفي به خاطر مرور و اظهار نظر در مورد متن كتاب، سپاس فراوان دارم

ظر، مند و صاحب ناميدوارم خوانندگان عالقه. هرگونه نارسايي و كاستي در محتواي كتاب از آن نگارنده است

 . مند سازندجانب را از نظرهاي ارزندة خود بهرهبا مطالعة كتاب، اين
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