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           س خن استاد
انفيگزي   ند که استفاده از آنها براي توصيف دنياي معاصر، رواج شگففت دانش و دانايی مفاهيمی هست

شگود. ايگن    ها با معيگار دانگش و دانگايی سگنجيده مگی      يافته است. بطوريکه وزن و ارزش افراد و سازمان

ها حاصل فرآيندي است که طی آن افراد در درون ساختارهاي سازمانی در جريگان مگداور رشگد     ويژگی

شوند تگا در برخگورد بگا تحگوالو درون و بيگرون بگه صگورو پيوسگته در خگود           ه میقرار گرفته و آماد

 هاي جديدي ايجاد کنند.   ظرفيت

هگا و   فرآيند بهسازي عملکردها از طريق دانش و درك بيشتر است و بگه فعاليگت  « يادگيري سازمانی»

بگه عنگوان   « ن يادگيرندهسازما»کند و از اين نظر با  فرآيندهاي خاص يادگيري در درون سازمان اشاره می

 و اصگو   هگا،  نوعی خاص از سازمان که تمرکگز آن بگر سيسگتی و سگازمانی اسگت کگه داراي سيسگت        

 باشد، تفاوو دارد.  هويت جمعی می يك عنوان سازمانی به هاي ويژگی

کنند تگا   ها آن را ايجاد، تکميل و سازماندهی می به عنوان روشی است که سازمان« يادگيري سازمانی»

هگاي نيگروي    هاي خود را در درون فرهنگ سگازمانی بهوگود بخشگيده و مهگارو     فعاليت  ريان دانش وج

سازمان حتی بايد بيشتر از تغييراتی باشد  درون در انسانی خود را افزايش دهند. در اين مفهور، يادگيري

 حياو نخواهند بود. ها قادر به ادامه  افتد. در غير اين صورو سازمان که در خارج از سازمان اتفاق می

 قدرو سرعت، پذيري، شود تا کارکنان دريابند که بايد دانش، انعطاف موجب می« يادگيري سازمانی»

توقعگاو   جديگد و  نيازهگاي متغيگر محيطگی    بگا  بهتگر  بتوانگد  داشته باشد تگا  بيشتري يادگيري توانايی و

 را خگود  با سرعت بيشتري گيرند، می تر ياد هايی که سريع باشد. سازمان داشته تعامل روزافزون مشتريان

بگه   وکگار  دنيگاي کسگب   در را هاي اسگتراتژيك سشگمفيري   در نتيجه مزيت داده محيطی تطويق شرايط با

هگاي درون سگازمان اسگت،     يادگيري افراد و گروه مفهور به «سازمانی يادگيري»آورند. از اينرو  دست می

 ن دانش و مديريت آن نياز دارد. به همين جهت است که تحقق آن به فرآيندها و جريا

« يادگيري سگازمانی »نويسندگان محترر اين کتاب با رويکردي منظ  براي روشنی بخشيدن به مفاهي  

اند تا خوانندگان از هر گروهی بتواننگد بگا سيسگتی و     اي نموده هاي ارزنده کوشش« سازمان يادگيرنده»و 

آموزنگد کگه    ها قابل استفاده اسگت. مگديران مگی    همه گروهآورد آن براي  موانی اين مفاهي  آشنا شوند. ره

نويسگی   فرآيند بيداري، آرمان« يادگيري سازمانی»يا نهادينه کردن « سازمان يادگيرنده»سفونه براي ايجاد 

 و دگرگونی را سازماندهی کنند. 

ق، هگاي مفهگومی بگراي تحقيگ     يقين دارر مطالب اين کتاب، محققان را نيگز بگراي ايجگاد سهگارسوب    

را براي سيراب کردن عطش يادگيري خود يگاري  دانشجويان را براي درك بهتر اين مفاهي  و عالقمندان 

                                                            هاي نويسندگان محترر، ا ميگد اسگت هگر کگا فراخگور حگا         خواهد رسانيد. ضمن ارج نهادن به تالش



با مطالعه ايگن   «سازمان يادگيرنده»و « يادگيري سازمانی»خويش بتواند نيازهاي دانشی خود را در حوزه 

 کند.  اثر برطرف
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