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پیش گفتار

ویرایش ســوم این کتاب درسی موفق، که مشخصا برای مدیران اجرایی و 
دانشجویان MBA به نگارش درآمده است، راهنمای گام به گام طراحی سازمان، 
از عارضه یابی )تشــخیص(، تا طراحی و پیاده ســازی را فراهم می ســازد. این 
کتاب پوششی جامع از جنبه های کلیدی طراحی سازمان، ازجمله اهداف کالن، 
استراتژی، فرایند، افراد، هماهنگی، کنترل و پرداخت ها را ارائه می کند. با استفاده 
از مدل الماس جدید، که در عمل کامال به آزمون گذاشــته شــده است، کتاب 
خوانندگان را از میــان روش و الماس یکپارچه ای برای ارزیابی و برنامه ریزی 

سازمانی هدایت می کند. 
کتاب شــامل فصل جدیدی درباره پروژه ای برای مدیریت تغییر سازمانی 
در سطح عملی، موردکاوی های جدید، مباحثات گسترده تر در مورد شکل های 
جدید ســازمانی، طراحی ســاختار و سیســتم های دانــش و گام های عملی 
جدید برای پیاده ســازی و تغییر اســت. برای دســتیابی رایگان به منتخبی از 
عارضه یابی های ســازمانی، مدل های طراحی و پیاده ســازی در قالب اکسل، و 
همچنین موردکاوی ها1، شــکل ها و جدول های بیشــتر از این کتاب به نشانی 

www.cambridge.org/burton3 بروید. 

1- توسط مترجم دانلود، ترجمه، و به پایان کتاب افزوده شده اند. 
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ریچارد ام. برتن استاد استراتژی و سازمان در دانشکده کسب وکار فوکوآ، 
دانشگاه دوک.1 

بورگ اوبل مدیر مرکز میان رشــته ای معماری ســازمانی )ICOA( و استاد 
مدیریت در دانشگاه آرهاوس.2

دورته دویباک هکونسون دانشیار دانشگاه آرهاوس، دانمارک.3 

1- Richard M. Burton, Duke University 2- Børge Obel, Aarhus University
3- Dorthe Døjbak Häkonsson
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پیش گفتار ویرایش سوم

در ویرایش سوم، دوســت و همکار قدیمی مان به ما پیوسته است: دانشیار 
دانشگاه آرهاوس دانمارک، ]خانم[ دورته دویباک هکونسون. هرسه پژوهش های 
مشترکی را درباره طراحی سازمان برای بیش از سه دهه انجام داده ایم. مقاله های 
مشترکمان در ژورنال ها و تحقیقات مرتبط دورته، بینش ها و ایده های جدیدی 

را به این ویرایش افزوده اند. 
خود کتاب نیز، با مدل الماس که برای 13 وضعیت اقتضایی طراحی سازمان 
ارائــه می کند، حس جدیدی با خود به همــراه دارد، و مدل های 2×2 اقتضایی 
تناســب را درون چارچوبی کل نگرانه قرار می دهد و با این کار مبنایی را برای 

پیاده سازی ساختار سازمانی فراهم می سازد. 
دیدگاه پردازش اطالعات به سازمان و مدل چنداقتضایی مبنای کار خواهند 
ماند. رویکرد گام به گام به طراحی هنوز هسته اصلی است- اکنون دو گام بیشتر 
نیز به آن افزوده شــده که نمایانگر موضوعاتی از عارضه یابی )تشــخیص( تا 
پیاده ســازی اســت. به عالوه، تحوالت جدید فراوانی وجود دارند که کتاب را 
روزامد ساخته اند: شــکل های جدید ســازمانی که توافقات را به عنوان بعدی 
اساسی معرفی می کنند، ایده های بازبینی شده برای سیستم های اطالعات و دانش، 
مباحثات بازنگری شده در مورد توالی همسوسازی عدم تناسب ها و پیاده سازی 
تغییر سازمانی در فصل 12. این دیدگاه پروژه ای به پیاده سازی رویکرد پردازش 
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اطالعات در مورد: چه کاری باید انجام شــود، چه کسی باید اقدام کند، و کی، 
است. همچنین، رویکرد پروژه  ای، پیاده سازی روش »باال به پایین«1 برای اجرای 
جزءبه جزء همراه با نقاط شاخص و فرجه های زمانی را ارائه می کند. این روش 

طراحی سازمانی را در شرکت به جلوی صحنه و به سطح عملی می آورد. 
افراد بسیاری این کتاب را ممکن ساخته اند. بیش از همه، از دانشجویانمان 
تشــکر می کنیم. آنها ما را به چالش کشــیده اند و باعث شــدند که کتاب بهتر 
شود. پائوال پریش از انتشارات دانشگاه کمبریج کار را با نکته بینی به پیش رانده 
اســت. مورتن راسموسن با شکل ها و جدول های باسلیقه اش حس جدیدی به 
کتاب داده است. تور هکونسون، نایب رئیس SOLAR، و یسپر سورنسن، مدیر 
ارشــد در شرکت شــل بینش هایی در مورد مدل های تغییر سازمان داشتند که 
برای متصل کردن نظریه مان به چارچوب عملی پیاده سازی تغییر بسیار سودمند 
بودند. همچنین از اعضای گروه موضوعی مربوط به طراحی و تدوین ســازمان 
NOCA )شبکه آکادمی های وابسته به شرکت ها( برای نظرات سودمند و مباحثه 

بر روی ویرایش قبلی این کتاب سپاســگزاریم. کارین سوبی تصحیح اغالط را 
بر عهده داشت. 

سرانجام، از دوست و همکارمان یاد می کنیم: پروفسور جراردین دی سنکتیس. 
کار عالمانه او هنوز در این ویرایش قابل  مشــاهده اســت. در ویرایش نخست 
نوشتیم: »جری جرات فراوانی داشت. او همکاری فوق العاده و دوست مهربان 

ماست. به هنگام جدا شدن گفت: همواره با شما خواهم بود.« 
ریچارد ام. برتن؛ بورگ اوبل

دورته دویباک هکونسون 

1- drill down
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منایی از رویکرد گام به گام

گام 1:  آغاز
1- ارزیابی حیطه و اهداف سازمان

گام 2 : ارزیابی استراتژی
2- استراتژی

3- محیط
گام 3: تحلیل ساختار

4- ترکیب شرکت
5- شکل های جدید سازمانی

گام 4 : ارزیابی فرایند و افراد
6- طراحی وظیفه

7- افراد
8- رهبری و جو سازمانی

گام 5: ارزیابی هماهنگی، کنترل، و پرداخت ها
9- هماهنگی، کنترل، و سیستم های اطالعات و دانش

10- پرداخت ها
گام 6 : طراحی معماری ساختار
11- طراحی ساختار و توالی تغییر

گام 7: پیاده سازی معماری ساختار
12- پیاده سازی تغییر: چه کسی چه  کاری را کی باید انجام دهد؟ 
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