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 گفتارپيش

 

عصري پر از نوآوري . بشر امروز، نخستين دهه از قرن بيست و يكم را پشت سر گذاشته است

هاي سبب پيشرفت اي كه بهالعاده؛ محيطي پر ابهام، پويا و بسيار متغير؛ زمانهو رويدادهاي خارق

حيرت انگيز در صنايع مخابراتي الكترونيكي و اطالعاتي، امكان دسترسي سريع و آسان انسان به انبوه 

. هاي گوناگون و برقراري ارتباط از يك نقطه به نقطه ديگر جهان فراهم شده استاطالعات در زمينه

اقتصاد، تجارت و . ير و تكامل استمانند در حال تغيدنيايي كه در آن علم و فناوري، با شتابي بي

المللي بسيار فشرده و دشوار شده هاي داخلي و بينكسب و كارها جهاني شده و رقابت در عرصه

ساختارهاي اقتصادي و . هاي فرامليتي به سرعت در حال افزايش و گسترش استسازمان. است

هاي روز افزون در يافته و نوآوري هاي انجام كار بسيار تغييرها، فرآيندها و روشاجتماعي، سيستم

صنايع مختلف موجب شده است كه محصوالت و خدمات به سرعت كهنه شوند و بازار فروش خود را 

 . از دست بدهند

ترين ترين و تكامل يافتههاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان يكي از پيچيدهامروزه مجموعه

بنابراين، شناخت علمي اين . اندبندي شدهو طبقه هاي شناخته شده در معرفت بشري، ارزيابينظام

پديدة پيچيده، احتياج به تجزيه و تحليل ابعاد مختلف ساختاري و رفتاري آن، با نگرش سيستمي 

توانيم نسبت به يك مجموعه يا يك نظام اقتصادي و اجتماعي به عبارت ديگر، هنگامي مي. دارد

هاي فرعي و اجزاء و عوامل تشكيل دهندة آن و مشناخت كافي پيدا كنيم كه كليت نظام، نظا

ها و كاركردها و فرآيندهاي عملياتي هر يك را ها و برون دادها، و درون دادپيوندهاي ارگانيك بين آن

 . مورد بررسي و تحليل علمي قرار دهيم

عامل آن هاي ديگر و چگونگي تافزون بر آن، بايد ارتباط و پيوندهاي ارگانيك اين نظام با نظام

تر ها بزرگها يا نظامهر قدر سازمان. با عوامل اثرگذار محيطي، مورد مطالعة دقيق علمي قرار گيرد

شود و به همان نسبت، تعداد متغيرها و عواملي كه بايد مورد ها افزوده ميباشند، بر پيچيدگي آن

ها دشوارتر و اداره آن شود و به همان نسبت مديريتبررسي و تحليل علمي قرار گيرند، بيشتر مي

 . خواهد شد

باعنايت به مجموعة نكات ذكر شده در باال، به ويژه توجه به سرعت تغييرات و شرايط بسيار 

هاي بلندمدت، ريزي جامع علمي براي دورهمبهم و ناشناختة آينده، بدون استفاده از يك نظام برنامه

هاي پيچيده و بزرگ مقياس اجتماعي، نظام مدت، ادامة حيات و رشد و پيشرفتكوتاه مدت وميان

 . رو سازدها را با مخاطرات جدي روبهامكان پذير نخواهد بود و ممكن است آن

ترين وظايف مديريت است كه مانند پلي زمان حال را به آينده پيوند ريزي يكي از مهمبرنامه

 . زندمي

شود كه مشتمل برداشتن چشم انداز روشن ميريزي، در حقيقت به آن دسته از اقداماتي اطالق برنامه

هاي ها و قابليتهاي چالش برانگيز، توجه به محدوديتها و هدفهاي آينده، مأموريتبراي فعاليت

نظام و انجام اقدامات الزم براي رويارويي با تغييرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طريق 

 .هاي سازمان، با نگرش سيستمي استتنظيم عمليات براي تحقق اهداف و مأموريت



 

 

ريزي، به ويژه به زبان انگليسي، با وجود فراواني كتب و منابع معتبر علمي در زمينه برنامه

. به زبان فارسي تأليف نشده است "هاي بزرگ مقياسريزي در سيستمبرنامه"تاكنون كتابي با عنوان 

-هاي دانشمندان صاحبين مباني علمي و نظريهاين كتاب، با نگرش سيستمي، ابتدا به تشريح  و تبي

ريزي سيستمي يكپارچه را در اقتصاد نام در رابطه با موضوع پرداخته و سپس كاربرد نظام برنامه

قانون اساسي، تحول رفتاري در  44هاي كلي اصل كشور، اجراي بانكداري اسالمي، اجراي سياست

. انك دولتي، به محك آزمايش و اجرا گذاشته استاي و يك بنظام بانكي كشور، در يك بانك توسعه

 .قلمداد كرد "كاربردي-علمي"هاي توان اين كتاب را در شمار كتاببنابراين، مي

هاي مؤسسه عالي بانكداري ايران، به منظور تقويت منابع و كتب مورد تدريس در برنامه

هاي خود قرار داده و در در برنامهمختلف آموزشي، تأليف يا ترجمة كتب جديد و با دانش روز را در ص

. راستاي تحقق اين هدف، كوشش كرده است كه از وجود اساتيد و كارشناسان با تجربه استفاده كند

 .هاي ارزشمندي است كه مؤسسه به انتشار آن مبادرت ورزيده استكتاب حاضر، از جمله كتاب
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