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بر همه كوشندگان مسير توسعه و تعالي كشور پوشيده نيست كه مديريت 

فعاليت و اقدامي اهرمي است كه موجب ايجاد تغييرات بزرگي در مسير مورد اشاره 

است. اما زندگي حرفه اي اينجانب ، نزديك به پنجاه سال ، به ويژه تجربه بيست 

حكايت از آن دارد كه نسل د، سال  آخر آن در مشاوره مديريتي در سازمانهاي متعد 

عدم «و » بودن مديريت  ذاتي«بزرگي از مديران، در سازمانهاي سطح كشور، به 

تغيير باوري عميق دارند. » هاي ايراني هاي مديريتي با شرايط سازمان انطباق تئوري

تا به تدريج  چنين باوري نيازمند توسعه افكار عمومي در سطح جامعه استاصالحي 

  .گرايي در مديريت، راه و رسم آنان شده باشد ت شود كه علمنسلي تربي

از جمله اين تالشها،  انتشار كتب علمي مبتني بر آخرين دستاوردهاي نظري 

در سازمانهاي ايراني است. چنين تالشي،  آنكردن  مديريت، با تاكيد بر نحوه اجرايي

جانب را به خود مشغول داشته  چند سال است كه بخش مهمي از زمان و ذهن اين

مباني مديريت و سازمان «است كه در نتيجه آن، تا كنون دو كتاب با نامهاي 

، منتشر و در اختيار »مشاوره و تعامل انسانها با رويكرد يادگيري«و » يادگيرنده

  بزرگ مديريت كشور قرار گرفته است.  جامعه

، در »يادگيري در فرايند عمل«با عنوان  ،اينك كتاب سوم از اين مجموعه

منتشر شده است. محتواي اين  )1399(ارديبهشت سال  ارديبهشت سال جاري

كتاب شرح تفصيلي مدلهاي اجرايي، يعني چگونگي تحقق تئوريهاي مندرج دردو 

كه كند حول و تعالي در مديريت سازمان را بيان ميكتاب قبلي، براي ايجاد ت

هاي داخل  در سطح سازمانمديريتي  جانب در مشاوره ساله اين بيست دستاورد
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كشور است و شائبه غيربومي بودن و عدم تطابق با فرهنگ كشور را از دامن خود 

و روشهاي اجرائي بينش زير بنائي  آشنائي خواننده محترم با. جهت زدوده است

  اي از محتواي كتاب در زير درج مي گردد. فشرده ،تابك

گفتار، پنج فصل و سه پيوست تشكيل شده  كتاب پس از مقدمه و تقدير، از يك پيش

مطرح مينمايد كه از انقالب  ات كتاب راز كلي اي پيشگفتار كتاب فشرده است.

و با  كشد صنعتي شروع و مراحلي كه در تاريخ بشريت طي شده را به تصوير مي

 ،به قرن بيستم وشناسائي مديريت به عنوان يك فعاليت مستقل سازماني ورود

مكتب يادگيري تكميل وظايف مديريت را اشاره كرده وظهور تدريجي  لمراح

تحقيق نمايد و با اشاره به دستĤورد تبيين مي  ،يادگيريسه سطح  را در مديريت

را مدل در تيم سازي تمركز  ،AMIF/MAMIFبا نام اختصاري دكتري نويسنده 

به بيان  ،حركت دائمي در مسير يادگيريبا طرح چگونگي  آنگاه .است نمودهتصوير 

ه از نكات قابل توجه در مطالعه كتاب پرداخته كه راهنماي خوبي براي كتچند ن

را فرايند طي شده براي نگارش كتاب  پيشگفتار، در پايان .خواننده كتاب خواهد بود

 :فصل هاي كتابفشرده اينك مي پردازيم به شرح ساخته است. مطرح 

شده در مدل مديريتي  فصل اول زيربناي تئوريك الزم را براي درك مفاهيم مطرح 

AMIF/MAMIF  سازد. ابعاد آن فراهم ميو  

تشريح نقش آن در نيز و وفرايند هاي آن مورد اشاره فصل دوم، در معرفي مدل  

 ،هاي يادگيري در مدل ها و شالوده عرصهحول و تعالي مديريت سازماني است كه ت

تشريح شده است. با مطالعه اين فصل، خواننده درخواهد يافت كه چگونه فعاليتهاي 

كلي آن، يعني تربيت مدير در ترازمكتب يادگيري را  متنوع و مكمل هم در مدل، هدف

  نمايند. ق ميمحّق

ترين فصل كتاب و مركز ثقل آن است، مدلها و روشهاي  در فصل سوم كه مفصل

تفصيل بيان شده است. در اين فصل كه  اجرايي هر يك از كارگاههاي يادگيري، به
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درسازمانهاي معتبر  توان گفت گوياي انباشت تجربه نويسنده، در اجراي مدل، مي

آميز  سال گذشته است، نكات مهمي كه ضامن اجراي موفقيت در بيست كشور،

  فعاليتهاي كارگاهي مدل خواهد بود، درج شده است.

تمركز دو فصل بعدي بر ظرفيت سازي، در سازمانها ودر جامعه است. خاستگاه آن  

ه و سال گذشته ، ذهن نويسنده را مشغول نمود مهمي است كه در طي بيست چالش

توان ظرفيت الزم را براي اجراي طرح تحول و  چگونه مي" پاسخ سواالتي از قبيل

توان جامعه را از نظر فكري به نقطه  تعالي مديريت سازماني، ايجاد نمود؟ و چگونه مي

غير قابل بازگشت، در عزيمت به تفكر علمي مديريت و به سمت مكتب يادگيري آن 

طرح يادگيري  ،در فصل چهارمبر اين مبناانه پيگيري كرده است. را مجد "سوق داد؟

براي  ي،سازمان فضايسازي  از آن، آماده شود كه هدف تشريح مي ،1در فرايند عمل

در فصل پنجم، ايده شكل  .استمكتب يادگيري مديريت  پذيرش و روي آوردن به

متناسب با مكتب يادگيري، از دوران كودكي واز  اجتماعي، يافتن بنيانهاي عميق فكري

  مطرح شده است.» خانواده و فاميل يادگيرنده«، تحت عنوان گرانقدر درون خانواده

  اند: كتاب شدهسه پيوست نيز به شرح زير ضميمه 

 - جناب آقاي دكترعلينقي مشايخي 2007ژانويه  21مورخ  پيوست اول: تقديرنامه −

المللي  موسس و رياست كنفرانس بين و  مديريت دانشگاه شريفتمام استاد 

در  آن،موفق  و اجراي  AMIF/MAMIFاز توسعه مدل مديريتي   -مديريت

 سازمانهاي متعدد كشور

 خانواده«احمديان بر مقاله نويسنده با عنوان  محمددكترپيوست دوم: نقد مرحوم  −

 ،»اي بهتر : پيامي نويدبخش براي ساختن آيندهو فاميل يادگيرنده

                                                
1
 Action Learning Plan 
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 ،پيوست سوم: نامه نظرخواهي در باره محتوا و نحوه ارائه مطالب كتاب از جمعي −

با ، هاي مطرح شده در فصل هاي سوم و چهارم كتاب كه مدل و دوره از مديران

  .موفقيت در سازمانهاي متبوع آنها به اجرا در آمده است

كه تاييد باالئي از مديران صاحب نام سازمانهاي كشور واز  -  با توجه به مراتب باال

بين مدال نقره  اساتيد بزرگي از دانشگاههاي تراز باالي كشور را و نيز دريافت جايزه

چنين  -را دارد  ICMCI-2o17كنستانتين سال مشاوره مديريت با نام  المللي

و  ستاكشور عزيزمان  نظام مديريت نياز دوره نوزايي ،نگرشي به مديريت سازماني

از خواننده  لذا .نقشي اهرمي ايفا كند ،سازمانهامي تواند در ارتقاي سطح مديريت 

مطرح  يدوره هادر  لبا تام تقاضا مي شود ،هستند درد آشناي اين حوزه كه، محترم

طرح يادگيري در فرايند عمل دوره ها و اجراي  برايالزم شيوه و مكانيزمهاي  ،شده 

و بهره به تامل نشسته  را ها در سازمان ،)چهارم كتاب هاي سوم و موضوع فصل(

د. نمورد توجه قرار دهدر سطح كشور عزيزمان را از اين تجربه بزرگ مديريت بردن 

اين معرفي  ،با اميد به رشد و ارتقاء سطح مديريت سازمانهاي كشور عزيزمان ايران

آمادگي خود را براي اداي توضيحات و پاسخ به سواالت و  بردهاجمالي را به پايان 

   اعالم مي دارم. ،عميق و زير بنائي 
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