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دهند. اين كنند، سيستمي را تشكيل ميديگر ارتباط برقرار ميبنا بر تئوري سيستم، دو يا چند انسان كه با يك

باشد. ارتباط فكري بين انسانها سيستم چند جزء دارد كه ارتباط فكري، يكي از انواع ارتباطات موجود بين اين اجزاء مي

 كنند. مي شود و در نحوه تفكر يكديگر، مداخلهكه تعامل بين آنها از آن طريق انجام مي همان است

شده و محدود، شناخته در گذشتهجوامع در گذشته، تعامل برقرارشده بين افراد  به دليل سادگي و عدم پيچيدگي

هاي اجتماع رخ داده، از زمان شروع انقالب صنعتي تا كنون در همه عرصهتغييراتي كه اما مواجه با تغييرات بطئي بود. 

روش به تعامل فكري بين انسانها ديگرموضوع در نتيجه اين تحوالت، آوري متحول كرده است. نحو شگفتاين تعامل را به

دازي است تا با اتكاي به پرسعي و خطاي فردي قابل اجرا نيست، بلكه مانند ديگر مباحث مهم انساني، نيازمند تئوري

 .ديگر را هر چه موثرتر برقرار نمايندتئوري و مدلهاي برآمده از آن، افراد بتوانند ارتباط با يك

جا كه سازمان خود سيستمي است مركب از انسانها كه در چارچوب سيستم بزرگتر جامعه قرار دارد، لذا نيازي از آن

هاي سنتي روش ها تشريح شد، دريك سازمان نيز وجود دارد.تعامل بين انسانكه در سطور باال براي ارتقاء روشهاي 

نظر در موضوعي معين است كه در واقع نقش كارشناسي موقت را ها، مبتني بر استخدام فردي صاحبدر سازمان مشاوره

ماهيت متفاوت مكتب سازمان و نيز  در كارشناسيي هافعاليتبا مديريت تفاوت ماهوي گيرد. در سازمان بر عهده مي

، در امر مشاوره نمايد كه روشي متناسب با رويكرد يادگيرياز مكتب كالسيك مديريت، ايجاب مي يادگيري مديريت

 اتخاذ گردد.

بود، به اهميت  سازماني يادگيري براي بهبود نويسنده در جريان انجام تحقيق دكتراي خود كه موضوع آن مشاوره

ناپذير از روش مشاوره در مديريت پي برد و با استفاده از عنوان مبحثي مهم و تفكيكعمل، به روش تحقيق در فرايند

ويژه در مشاوره مديريت بر سازمان، توسعه داد و ديگر، بهها با يكعامل انسانمنابع مورد اشاره، روشي را در مشاوره و ت

 ناميد.« بلد راه كاروان»را رويكرد آن

كتاب حاضر، با طرح موضوع مشاوره و تعامل انسانها با رويكرد يادگيري، تالشي است در مسير يافتن پاسخي علمي 

در اين راه «. روش مشاوره متناسب با تئوريها و مدلهاي مديريت نوين چيست؟»ده در باال كه و شفاف به سئوال مطرح ش

ابتدا به طرح موضوع و نوشتن صورت مسئله پرداخته و تحوالت مشاوره و تعامل انسانها از انقالب صنعتي تا به امروز را 

( را در Action Researchر فرايند عمل )مرور كرده است. سپس به طرح مباني تئوريك آن پرداخته و روش تحقيق د

گشا در امور انساني، از جمله مديريت و حد بياني موجز و رسا ارائه كرده است و همگان را به تامل در اين روش تحقيق راه

ها با فرا خوانده است. در ادامه با طرح تفصيلي موضوع اصلي كتاب، يعني مشاوره و تعامل انسان ،مشاوره انسانها با يكديگر

گانه آن پرداخته است. تمركز كرده و به شرح تفصيلي اصول شش "بلد راه كاروان"رويكرد يادگيري، بر رويكرد مشاوره 

در پايان با طرح موضوع دايالوگ كه بستر مشاوره و تعامل انسانها است، گمشده نسل امروز را فراياد آورده و كتاب را 

 خاتمه داده است.


