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  پیشگفتار

  
ای در تمام شئون زنـدگی انـسان           طی چند دهۀ اخیر با سرعت فزآینده       »ریاضیات«

هـای     و روش  اصـول ای از علـوم یافـت مـی شـود کـه               امروزه کمتر شاخه  . وارد شده است  
 و مهندسی و پایه گرفته      ریاضیات در آن بکار گرفته نشود، از شاخه های مختلف علوم فنی           

به عبارتی می توان گفت زنجیـرۀ       . تا علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم ورزشی و حتی هنر         
  .ریاضیات همه جا را درنوردیده است

از آنجا که ریاضیات به خودی خود امکان تحلیـل روابـط کمـی را دارا مـی باشـد،           
بـزاری بـسیار سـودمند شـده بلکـه       تنهـا ا  هنگامی که نمادها ، معرف مفاهیم کمی باشند نـه       

بـه عبـارت دیگـر ریاضـیات بـا قابلیـت هـا و               . تحلیل روابط بین آنها نیز ضرورت می یابـد        
 ، را فـراهم مـی سـازدکه در آن بـا فـراغ بـال                 ی، چارچوب منظم و دقیقـ     فراوانهای    توانایی

 قرار داد   توان روابط کمی را شناسائی و با سهولت و دقت بیشتری آنها را مورد مطالعه                می
 بـه معرفـی     اگرچه که در ریاضـیات محـض، نمادهـا عمومـاً          .  دست یافت   مطلوب و به نتیجه  

مـی پـردازد، امـا در     ـ   که خواص آنهـا بـا تعـاریف مـشخص مـی شـوند       ــمفاهیم انتزاعی
ریاضیات کاربردی بسیاری از نمادها، مقادیر متغیرهایی را نشان مـی دهنـد کـه در دنیـای              

 و آنگـاه از  بیان وخواص آنها از طریق مشاهده ونه با تعریفی مجرد،          ه لمس بود  واقعی قابل 
 کـه بـه     …مفاهیمی مانند سـود، هزینـه ، درآمـد و            . می شوند  معرفیطریق روابط ریاضی    

هـای ریاضـی    توانند در چارچوبی منظم و منطقی مبتنی بـر روش   میعددی،واسطه ماهیت  
  . تحلیل شوند)عددی(میهای ک مورد مطالعه قرار گرفته و در قالب روش

های مبتنی بـر   البته باید به این نکته توجه نمود که دقت نتایج بدست آمده از روش           
.  و مفروضـات دارد    اریفریاضیات در حوزۀ ریاضـیات کـاربردی، بـستگی بـه صـحت تعـ              

تواند مانع حذف و یا تغییر تعاریف غلط متغیرها و یا فرض های نادرسـت و                  ریاضیات نمی 
 مبتنـی بـر چنـین        هـای   گردد و در این صـورت بـدیهی اسـت تحلیـل            ، تجربی ناقص از نظر  

، معتبـر و قابـل اسـتناد         باشـند  مفروضاتی اگرچه از نظر ریاضی درسـت نیـز انجـام شـده            
 بیـان  و مفروضـات بـه درسـتی و بـه صـورتی کامـل                اریفتع اما در عین حال اگر    . ندنیست

ی و مـنظم امکـان تحلیـل هـای        ریاضی بـافراهم آوردن چـارچوبی منطقـ        روش های گردند،  
 خود را در دامنه وسیعی از اطالعـات مفیـد   »کاربر«د که نساز سودمند و دقیقی را فراهم می    

 امکـان حـصول بـه نتـایج         ،در تصمیم گیری های خـود     تا  د  ن و او را قادر می ساز      دادهقرار  
  . داشته باشد،با لحاظ نمودن تأثیر متغیرهای متعددرا  یتر صحیح تر و دقیق



  
  
  

هـای    از آنجا که آشنایی بـا مفـاهیم و کاربردهـای ریاضـیات جـزء الینفـک رشـته                  
مــدیریت و بخــصوص اقتــصاد اســت و تــسلط دانــشجویان بــر ایــن مفــاهیم ، امکــان درک 

تر و بهتر دروس مختلف را فراهم می سازد، هدف این کتاب، کمک به دانشجویان در       صحیح
  هــــــــــــای ریاضــــــــــــیات در  جهــــــــــــت تــــــــــــوان کــــــــــــاربرد روش

مطالب کتاب چنان تنظیم گردیده کـه درهـر   . یل روابط متنوع و مختلف مفاهیم کمی است  تحل
موضوعات کاربردی آن در حیطۀ        فصل ابتدا به معرفی روش ریاضی موردنظر و سپس به         

براین اساس مفروضات و مفاهیم الزم بـرای  . علوم اقتصادی و مدیریت پرداخته خواهد شد     
. شـود   قرار گرفته و سـپس در بـارۀ کـاربرد آنهـا  بحـث مـی                ها مورد تاکید      هریک از تحلیل  

مفاهیمی چون حـساب دیفرانـسیل توابـع دو متغیـره، مـشتقات جزیـی، دیفرانـسیل تـابع و                    
کاربردهای متنوع آن در حوزه های علوم اقتصادی و مدیریت در کنـار درک مـسائل بهینـه          

 جبـر   ،مـسائل اقتـصادی   ، انتگـرال و کاربردهـای مختلـف آن در           هسازی توابع چنـد متغیـر     
ها و دترمینان که دارای کاربردهای متعددی در فرموله کـردن مـسائل مـدیریتی و                  ماتریس

در جهـت تفهـیم بهتـر       . باشـند      شده در ایـن کتـاب مـی        بحثاقتصاد هستند از عمده مطالب      
مطالب ، تعداد زیادی مثال ارائه و حل شده که کتاب را بصورت یک خودآموز تبدیل نمـوده                  

با این امید که این مجموعه بتواند به دانشجویان رشته های اقتصاد،  مدیریت و سایر                . است
های ریاضی درجهت فهم وتجزیه و تحلیل روابط مـورد           های مرتبط در کسب مهارت      رشته

  .نیاز کمک نماید
باشد، نویسندگان نیز بر کامل بـودن و     از آنجا که هیچ تالشی بی عیب و نقص نمی         

ین کتاب هیچ ادعایی نداشته و متواضعانه از نظرات اصالحی و ارشادی کلیه             عیب بودن ا    بی
 بـه دیـده منـت       همـه را   محققان و دانشجویان ارجمند استقبال نموده و       ،اساتید، اندیشمندان   

  .باشد که این مجموعه مقبول رهروان عرصۀ الیتناهی علم افتد. باشند پذیرا می
  
  فرزاد کریمی و محمد مشهدی زاده
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