
  مقدمه
  

شود که در نیمه دوم قـرن بیسـتم، بیشـتر تحـت تـأثیر       نظریه سازمان از سلسله علوم جدیدي محسوب می
دهنـده و   نظریه سازمان به بحث از عوامل شـکل . شناسی سازمان توسعه یافت شناسی و به ویژه جامعه جامعه

دهد؛ بنابراین هر چند بیشـتر   بهتر را مدنظر قرار می يها پردازد و امکان توسعه سازمان سازمان میاثرگذار بر 
  .دارد هاي توصیفی تأکید دارد، عرصه تجویز و کاربرد را نیز از نظر دور نمی بر جنبه

نظریه سازمان، به لحاظ گسـتردگی و تنـوع مصـادیق و فراگیـري موضـوع، مـورد توجـه بسـیاري از         
ترتیب، نظریـه سـازمان    ندان علوم گوناگون قرار گرفت و در دو عرصه توصیف و تجویز رشد کرد؛ بدیندانشم

ها و رویکردهـاي گونـاگون بـه مقولـه      گیري نحله ساز شکل با داللت بر بهبود، تحول و طراحی سازمان، سبب
  .سازمان شد
. سازماندهی و الگوهاي آن است ترین مباحث اثر پذیرفته از نظریه سازمان در عرصه عمل، کی از مهمی

تـرین سـاحت    تـرین و ذهنـی   هاي آفاقی و عینی دانش سازمان است که در انتزاعی سازماندهی از جمله جلوه
  .شود گر می خود، با عنوان نظریه سازمان جلوه

هاي آفاقی آن پیوند بزننـد و امکـان    هاي انفسی و ذهنی را با جلوه نویسندگان درصددند که این جنبه
اي در  مالحظـه  نظمـی قابـل   این اقدام موجب بروز درهم ریختگی و بـی . لفیق نظریه و کاربرد را فراهم آورندت

کتاب شده است که به لحاظ صالحدید عمومی نویسندگان در پیوند زدن مباحث تئوریک با مباحـث   يابتدا
  .حادث شده استعملی مورد تأکید مشاوران در بهبود سازمان و سازماندهی،  يها طراحی و بسته

کردنـد و طراحـان، طراحـی و     پـردازي مـی   پـردازان، نظریـه   در گذشته، وضـع چنـان بـود کـه نظریـه     
تر اینکه مدیران، فارغ از نظریه و طرح و سازمان، به  پرداختند و جالب دهندگان نیز به سازماندهی می سازمان

؛ »دهنـده اسـت   مـدیر سـازمان  «شـود کـه    اکنـون بـر ایـن مهـم تأکیـد مـی      . مدیریت خود مشـغول بودنـد  
که با ظرافت و زیبایی و درایـت و خردمنـدي، آشـوب را مـدیریت     » پرداز و هنرمند اي نظریه دهنده سازمان«
کند تا سازمان به اهداف پیشین، حال و آینـده   سازد و مسیر پیشرفت را مهیا می کند و تالطم را مهار می می

  . خود نائل آید
  .شوند ازي مقدمه طراحی و این دو مقدمه سازماندهی محسوب میپرد در این رویکرد، نظریه

هـاي   بنـدي  هـا و تقسـیم   و انواع تحلیـل شود  میاز این رو، در کتاب حاضر، بحث از ساحت نظریه آغاز 
و پـس از آن بحـث از الگوهـاي    شـود   میسپس مقوله طرح سازمانی مطرح . گیرند مینظري مورد بحث قرار 

  .دیآ میسازماندهی به میان 
  
  
  
  
  
  



  
افزاري اصالح سـازمان   نرم يها هاي تجویزي در قالب بسته در سیر توسعه نظریه سازمان، برخی نسخه

ند و سپس به ا هشناسی و تجویز و درمان مورد تأمل قرار گرفت ند که در این کتاب، در قالب آسیبا همطرح شد
  . ه استمقوله بسیار حائز اهمیت سازماندهی در عمل پرداخته شد

این کتاب حاصل تأمالت طوالنی نویسندگان در باب نظریه سازمان و سـازماندهی و تـدوین آن اسـت    
. تر و مستمرتر بر عهده ایشان قرار گرفته است اي جدي به بعد، به مثابه وظیفه 1380هاي  که به ویژه از سال

داننـد کـه    مکاران متعددي میمندي از استادان و ه نویسندگان ورود به بحث از نظریه سازمان را حاصل بهره
جا دارد از ایشان تشکر شود؛ به ویژه استاد فقید دکتر حسن میرزایی اهرنجانی، و استادان گرامی دکتر سید 
مهدي الوانی، دکتر علی رضائیان، دکتر اصغر مشبکی و همکاران ارجمند دکتر ابـراهیم برزگـر، دکتـر آریـن     

رضـا اسـمعیلی گیـوي کـه در دوران تحصـیل و       دکتـر محمـد  پور، دکتر سید محمد حسین هاشمیان و  قلی
  .اند مند بوده هاي ایشان بهره ها و راهنمایی تدریس، نویسندگان از اشاره
شود که جلـوه نظریـه سـازمان را در     پژوهان پدیده سازمان و امر مدیریت توصیه می در پایان به دانش

  .با عرصه عمل، طلب نمایند سازماندهی عملی جستجو کنند و تجلی نظریه را در تقارن
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