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تجربه نزديك به چهار دهه فعاليت در حوزه مشاوره مهندسي در ساخت و ساز شـهري در  
سال كار و تجربه در استقرار و جـاري سـازي سيسـتم مـديريت جـامع در        15ايران و نيز

اين  مهندسين مشاور گنو، نويسنده را در دهه گذشته بر آن داشت كه بدنبال پاسخي براي
هاي اقتصادي در ايران كدامنـد  ها و بنگاهها، سازمانشكل شركتپرسش مهم باشد كه م

مانند بسياري از كشورهاي جهان  -تواننداندركاران توسعه كشور نميها و البته دستكه آن
ها كه تا همين چند دهه قبـل در زمينـه توسـعه و    هاي اقتصادي آنا و سازمانهو شركت

 -انـد ي چشم گير داشتههايدر اين مدت پيشرفتولي  توليد علم هم رديف كشور ما بودند،
نگـاهي  به پيشرفت و توليد علم و فن شناسي در سازمان خود و يا در كشور دست يابنـد.  

وري و بويژه نوآوري در كشور ما، پرسش باال را در برابـر  ه، بهركوتاه به آمار رقابت پذيري
سازمان ها و نيز توسعه كشور هر فرد يا مدير مسئول كه به شكلي جدي با اين شركت ها، 

 دهد.و كار داشته است قرار داده و مي سر
تالش نويسنده در پاسخ به اين پرسش، منجر به شكل گيري موضـوع ايـن كتـاب و    
بويژه نقش تفكر در فرگشت انسان ها، فرهنگ جوامع انساني، شركت ها و سازمان هـا و  

كتاب حاضر، كتـاب ديگـري تحـت     نيز توسعه كشور شد. در راستاي اين تالش، جداي از
در » فدك ايساتيس«از سوي نويسنده تاليف و به توسط انتشارات » مديريت فكر«عنوان 

 چاپ و روانه بازار گرديد. 1393سال 
با توجه به نظريه عمومي اشاره شده در كتاب فوق، پياده سازي آن نظرات در مديريت 

. بدين ترتيب، اين مهم در قالب كتاب يك شركت گام ديگري بود كه بايد برداشته مي شد
شهرساز بسط داده شد كه بـه راحتـي    -حاضر در مورد يك شركت مهندسي مشاور معمار

مي تواند در شركت هاي ديگر هم از آن استفاده شود. در جريـان ايـن كـار، جنبـه هـاي      
مختلف نظري و نيز چگـونگي اسـتقرار و جـاري سـازي مـديريت فكـر در يـك شـركت         

بودن ايـن  » خاص«و مستندات مربوط به آن تهيه گرديد. هرچند به واسطه مشخص شد 
 مستندات، در اين كتاب به آن ها اشاره نشده است. 



در كتاب حاضر به جزئيات استقرار ، جاري سازي و نيـز بـه چـارت عمـومي سيسـتم      
مديريت فكر در يك سازمان توجه شده، در حد امكان در بارة آن ها بـه تفصـيل توضـيح    

 اده شده است.د
هاي نويسنده در مـورد برخـي مسـائل     (كه شامل يادداشتهمچنين در پيوست كتاب 

ها كه  به سيستم مديريت فكر ، بويژه آن هاي مختلف نظري مربوط به جنبهفلسفي است)، 
 شوند پرداخته شده است. ستمي و نگرش كل گرايانه مربوط ميبه نظريه سي

اضي و منطق هرچند سرفصل هاي اين قسمت ، اغلب فلسفي يا مربوط به موضوع ري
مي به خواننده كتـاب  گيري و بويژه درك انديشه سيست ها در شكل هستند، ولي مطالعه آن

هـا   بـه آن  هايي كه متأسفانه امروز در جامعه حرفه اي ايران، د. موضوعكن بسيار كمك مي
ملـه:  اگر توجه كنـيم كـه تسـلط بـه موضـوع كتـاب از ج       شود. بويژه مي كم تر بهاء داده

اي  ميـان رشـته   هـايي  موضـوع هاي تفكر و ... ، از آنجـا كـه    روشگرايي،   ها، كل سيستم
هـاي مختلـف فلسـفه و     ينـه اي از شـناخت و دانـش در زم   درجههستند، نيازمند دارا بودن 

 اند. علم
 ست، از منظري عمـل گرايانـه،  نكته ديگر آن كه مطالب فلسفي ارائه شده در اين پيو

مديران و اند نه از ديدگاهي صرفاً فلسفي، از اين جهت  كاربردي و فن شناسانه نوشته شده
 ها را مطالعه كرده، مورد استفاده قرار دهند. توانند آن يها  به راحتي م كارشناسان سازمان

هاي  ن از موضوعدانشمندان و كارشناساهرچند كه ديدگاه ها و نيز تعبير و تفسيرهاي 
و بـر همـين اسـاس خواننـدگان     تواند متفاوت باشد  مي فلسفي از جمله مطالب ارائه شده،

ولي نويسـنده   ها داشته باشند، فلسفي خود را از اين موضوع هاينند نظرات و تحليلتوا مي
كند و بر ايـن بـاور    احساس راحتي بيشتري مي هاي طرح شده در پيوست كتاب، با ديدگاه

ها كـه پراكنـده بـوده، بـر اسـاس       انه و يا آنهاي تقليل گراي ه در مقايسه با ديدگاهاست ك
هاي شستة و رفته تري را »مدل«د توانن ميمفاهيم فلسفي استوار و منسجمي قرار ندارند، 

در اختيـار انسـان قـرار    » سازمان«و » ها كل«، »ها ستمسي«براي درك مفاهيم مربوط به 
 دهند. 

اي نظـري  كه مبن» مديريت فكر«و نيز كتاب  -ت كه كتاب حاضر در خاتمه اميد اس
ها  ها و سازمان پر پيچ و خم پيشرفت و توسعه شركتبر راه   -آيد اين كتاب به حساب مي



تفاده مـديران و كارشناسـان   و نيز توسعه كشور روشني افكنـد و بـدين ترتيـب مـورد اسـ     
 ها و دست اندركاران توسعه كشور قرار گيرد. سازمان

در اينجا، همچنين الزم مي دانم كه از همكار گرامي خود جناب آقاي خشايار رستمي 
كه ويرايش نهايي كتاب را بر عهده داشتند و نيز ساير همكارانم در مهندسين مشاور گنـو  

 كه امكان مطالعه و نگارش كتاب را برايم فراهم ساختند تشكر كنم.
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