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كردن آن به توجه خاصی به مديريت سازمانها و علمی ، منجردر قرن نوزدهم میالدی تحوالت اجتماعی و اقتصادی

 ،ارمغان آورد و مجموع آن تحوالتتحوالت عمیقی در نگرش به سازمان و شیوه  مديريت بر آن را به  ،اين توجه شد كه

در فاصله  شده، های ارائهها و مدلكلیه تئوری سامان يافت. ،در دو مکتب كالسیک مديريت و مکتب يادگیری مديريت

 تحول وعنوان نقطه عطفی در به ،1990بندی و سال ، طبقهتحت عنوان مکتب كالسیک مديريت ،1990-1900سالهای 

 .ه استبه حافظه سپرده شد مديريت، در میراث گرانبهای بشری، با عنوان مکتب يادگیری تعالی تفکر مديريت سازمانی،

ای وظیفه در مکتب يادگیری مديريت مفاهیم عمیقی مطرح می شود كه به مثابه روح جديدی در كالبد مدل پنج

ها معطوف به كسب مهارت شود. اگر در مکتب كالسیک، تالشسازمانی( دمیده میرسیستم مديريت بَمديريت )مدل اَ

دهد تا به می نحوی تغییربیشتر در اداره سازمان بود، مکتب يادگیری نگاه مديران را به خود، سازمان و افراد آن به

 بارورساختن خالقیت افراد و نیز كل سازمان و تالش برای خلقی نو در آينده بینديشند.

ويکم ها در قرن بیستای محکم و استوار برای مديريت و رهبری سازمانرسالت مکتب يادگیری مديريت آن است كه شالوده

ها را دگرگون سازد و سازمانها را به مركز عنوان يک جامعه زنده و خالق و نیز شیوه تعامل انساننگاه به سازمان به ريزی نمايد وپی

نمايد. اما توجه به اين موضوع درخور اهمیت فراوان است كه تحول از مکتب كالسیک به مکتب  يادگیری و خلق دانش متحول

های آن مسیر را هموار سازد. گشايد و نیازمند مدلی است كه بتواند عبور از دشواریيادگیری، مسیر دشواری را فراروی مديران می

الزم به  فعالیتهای علمی و عملی نويسنده در اين مسیر است. ديگرانتشار كتاب حاضر حاصل چنین تالشی در ادامه و تکمیل 

 ای از محتوای ويرايش دوم آمده است.توضیح است كه تا كنون دو ويرايش از كتاب به چاپ رسیده است كه در زير خالصه

فصل و پنج پیوست تشکیل شده است. فصل اول  چهاردهو چهار بخش شامل يک فصل آغازين  ،از يک پیش گفتار كتاب

ازپنج وظیفه  هر يکكه در آنها  فصل است ششبخش اول شامل  به عمق انديشه مديريت در تفکر و عمل پرداخته است.

 است. تبیین گرديدهتشريح شده دينامیک درونی اين وظايف در قالب سیستم بزرگتری تحت نام اَبَرسیستم مديريت سازمانی 

اين  اند.تشريح شده سازمان يادگیرنده است و در آن پنج ديسیپلین زمینه ورود به مکتب يادگیری مديريتنیز  بخش دوم

 .يابدپايان می «هم پیوستههكل ب»بخش با تدوين فصل پیونددهنده بین پنج ديسیپلین با عنوان 

سازمان  پنج ديسیپلین بخش سوم كتاب در دو فصل تدوين شده است. در اين بخش پنج وظیفه مديريت و

با  را تجسمی عینی بخشند. در فصل چهاردهم پیوندند تا مکتب يادگیری مديريتهم میدر مدلی بزرگتر به ،يادگیرنده

اند و در ی يادگیری تشريح شدهيهای مفهومی و اجراای و مدلعنوان تئوری يادگیری در مديريت سازمانی، مفاهیم پايه

مديريت  فصل پانزدهم، مدل اجرايی نويسنده برای تحول و تعالی سازمانها از مکتب كالسیک مديريت به مکتب يادگیری

 توضیح داده شده است.

اختصار و در قالب پنج پیوست تبیین شده موضوع مهم در مکتب يادگیری مديريت بهپنج  نیزچهارم كتاب  بخشدر 

 است.


