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  یشراناز عناصر پ یختهمدل آم یطراح
 بر آموزش یتوسعه محور مبتن یهاسازمان

 
 3پور یسعد یلاسماعو  2یقرقان ییربابک نص ،1گل شناس  یالسه

 چکیده 
شات   اتام ن او  ااام ب با با ه  اه ت ه ا  ازآنجاکه الگوهاا  ااازنات سواامه ن او   ه

ها  ااازنات سواامه ن او   ب پاوبه  اارا  ص داتص  اوص ساا ن ل اهخاص ه  جانمه اام، ازاین
ظااو  از ا  ااتا از   اات  ک اات   ااه ایاان ن ها  صبل ااد ص  ایاا ات  ا ش اااااید ب  س هص  اااازنات

اااازناند  اا  نظ ات اااوز  سوامهن اا  از ن صااااات ب داااا  22پوبهشااد کی ااد اااا  اص  شاات ب 
ها  گی   هتتن اات نظاا   ان صااا  شااتنت ب ااا م  اا  ااااار ن ل ااهااااار  بن ننونااه

هااا شااان    اات  اااا  اص  شاات  ا ااوا  گاا صآب   صاص تاااز   اا ا   س ه AHPشاات ، از اا ص اج
آنت  صاامهاا   هچ این سن یاد صل اد  اوص   ارب   ا  آت،  ا ا  س هیا  صاص نااا ه  ااز ب هن

ها  ایاان پااوبه  نشااات صاص کااه نیااو از  بن س هیاا  ن  ااوا  اااا ت اید اااا  اص  شاات  یات ااه
انات از  ه ا  ، ن اا ا، ا کاات اداهد ها  اازنات سواامه ن او   اه س سیا    ا  س ین ن ل هنهم

ب ت ای ااتها  پشاا ی اند، اااازبکا ها  اااوصن ت، پاااصان، ها   نهیاااسد اااا  اسوید، ایباا م
نگاا ن نباا م  ااه سمییاا ، ن اااو   ب خااتنا  پیانااتها ب ن ااایی، ااا ج  ب ا زیااا د،  ااازا  ب 

شاااخم نااتی یم ب  ه اا   پویااا  اااازناند  شاات ها  ش ااایداااازناند  از  ااین ن ل ااهت ه  
   صا ص ا  ق اها   اانهص   ا س ین ابلویم   ا  سوامه اازنات

  اازناند، اازنات دتاباینا ها: اازنات سوامه ن و ، سوامهکهیتباژ 
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 مقدمه و طرح مسئله 
سررازمانی را برردون تعامررل بررا محرری   تررواننمینگرررش سیسررتمی،  هررایآموزهبررر اسرراس 

، پیونردی ناگسسرتنی برا محری  بیرونری  رود هاسرازمان، درواقر . قررارداد موردبررسری اشبیرونی
بررر کارکردهررا، عم ورررد و  شرردوبه، هاسررازمانتغییررراو و تحررویو بیرونرری  کررهطوریبررهدارنررد. 

ایر  (. 2213، 2؛ هروی و میسرول2212، 1 واهرد گااشرت )د رت ترثییرسا تار درونری آن سرازمان 
برر ایر  مبحرس اسرتوار اسرت کره بسریاری  پردازاننظریرهبسریاری از  هایتح یلدر حالی است که 

اقتضررا، مرردیریت اسررتراتدیک، مرردیریت کیفیررت  راگیررر،  ازجم رره از مفرراهیم نووهررور مرردیریت
هسررتند )مرکررز  هاسررازمان.. همگرری نشرراو گر ترره از محرری  ناپایرردار بیرونرری .و توسررعه محرروری

(. چراکرره تررا زمررانی کرره محرری  بیرونرری 2229، 3؛ کامینررو و ورلرری2221تحقیقرراو کرراربردی، 
صررر اب بررا  تواننرردمی هرراآنو مرردیران  هانسررازما، محیطرری ایسررتا و برردون تغییررر باشررند هاسررازمان

محری  بیرونری،  شردنمتحولتمرکز بر محی  درونی، به اهردا  سرازمانی دسرت یابنرد امرا بعرد از 
مسرتق ی وورایخ  رود را ان ران دهنرد و برر ایر  اسراس، تعامرل  طوربهند تواننمیدیگر  هاسازمان

 واسرطهبه هاسرازمانترا  شرودمیدیل تبر هاسرازمانیرک رررورو بررای  عنوانبهبا محی  بیرونی 
بنررابرای  بررر  ؛(2213کننررد )هرروی و میسررول،  تررثمی  ررود را  موردنیررازآن بتواننررد منرراب  حیرراتی و 

. بری اندیشرندواجب است کره بررای انطبرار هرر چره بیشرتر برا ایر  تغییرراو، تردابیری  هاسازمان
(. 2229)کامینرو و ورلری،  بره یرک سرازمان توسرعه محرور اسرت شردنتبدیلیوی از ای  تردابیر، 

 و توسرعه محرور برر مسرتمر حرکرت ییتوانرا ،یامرروز هایسرازمان میپراراداای  در حالی است که 
 شررویپ و داریرپا توسرعه بره یابیدسرت یبررا یرقرابت تیرمز حفر  یبررا مرداون یریادگیر با تحول
 زمانسررا  ررادیا یبرررا ریمسرر کیرر  ررادیا جهرران رهبررران  یبهتررر تیحساسرر امررروزه. اسررت بررودن
 .(12-8: 4،2102و همواران پنتو) است سازگار و یقو

 شرردهریزیبرنامهکرره از الگرروی تغییررر  شررودمیگفترره  ایتوسررعهبرره تغییررراو  سررازمانیتوسعه
برای حل مشوالو، یادگیری از ت ربیراو، سرازگار شردن برا محری  بیرونری، بهبرود عم وررد  رود 

 ییتوانررا(. 2211، 5شررانی، وودمرر  و پاسررمور) کنررداسررتفاده مرری و ایرگررااری روی تغییررراو آینررده

                                                 
1 Daft, R, L 
2 Hoy, W. K. Miskel, C. J. 
3 Gumming, T, G & Worley, Ch, G. 
4 Alejandro Uribe-Tirado, María Pinto, Juan D. Machin-Mastromatteo 
5 Shani, A; Woodman, R and Pasmore, W. 
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 از یمخت فرر هایمؤلفرره چگونرره داردکرره  یررا برره یبسررتگ سررازمان در KAM «یمحررور توسررعه»
 کره شرود تیریمرد محرور توسرعه ی هرایاسرتراتد و یسرازمان ینروآور توسرعه، کالن یمبان ل،یقب
 آزادی و برازتر اطراوارتب قرویتر، یهمبسرتگ برا ی ایسرازمان  یمحر ا ت یر شرول بره ازین  ود  یا

 (4: 2213 ،1همواران و کان) است یشتریب یرگیمیتصم
 سررازمان در یمحررور توسررعه بررروز عرردن رانیررا یدولترر هایسررازمان عمررده مشرروالو از یورری
 وجرود عردن لیردل بره توسرعه یبررا یزن یمبران آمروزش جهرت مردون سرتمیس کیر نبرود و آنها
ی سررازمان شررر تیپ نامناسررب تیریمررد و نیسررازماتوسعه  ررادیا یبرررا مناسررب یسررازمان  یمحرر
 و هرا روش ارائره بره ازیرن محرور توسرعه سرازمان کیر بره یدولتر سرازمان لیتبد یبرا رایز است؛

 یسرازمان  را   یمحر بره  رود کره شرودمی حر  یبروم و مناسرب یالگرو  یتردو و راهوارها
 .ی باشندم آن  اقد عمدتا یرانیا یدولت هایسازمان که دارد ازین

امرروزی در سراسرر دنیرا ترالش دارنرد ترا بره سروی  هایسرازمانذکر است کره اگرچره شایان 
یرک دسرت و یرک شرول  هراآنالگوی توسعه پایردار سرازمانی حرکرت کننرد امرا الگروی توسرعه 

( ب ورره ایرر  الگررو 2213؛ اشررنایدر، ارهررارو و ماسرری، 2213نیسررت )برروچنز، برروش و بررالوی ، 
ی مربرروب برره آن اسررت )آلونسررون و سوینگسررون، وابسررته برره  رهنررو و سررازوکارها شرردوبه

 توسررعه مرردیران نتوانسررته انررد(. برره ایرر  ترتیررب، نرره تنهررا 2213، 2؛ اشررنایدر و همورراران2228
 سررازمانیتوسعههمچنرری   نرردینما تسررری  مناسررب، هررای زمینرره ای رراد بررا سررازمانها در را یمحررور

وهرای عمرومی و کرالن صرحبت از صرر اب برا تویره برر الگ ترواننمینیازمند الگویی بومی اسرت و 
بنابرای ، پردوه  حاررر ترالش داشرت ترا برا تویره برر رویوررد کیفری  ؛سازمان توسعه محور کرد

سرازمان توسرعه محرور را شناسرایی  هایمؤلفرهو با تمرکز بر نظرراو و دیردگاه هرای متخصصران، 
 کند.

 وسررعه محررورایرگرراار بررر سررازمان ت هایمؤلفررهک رری ایرر  پرردوه  شناسررایی  بنررابرای  هررد 
تاییرگرراار بررر سررازمان توسررعه محررور  هایمؤلفرره از: انرردعباروسرروایو ایرر  پدوهشرری  اسررت.
ایرانری از اهمیرت بیشرتری بر رورد اسرت؟ رتبره  هایسرازمانهرا در  مؤلفرهکدان ابعراد و  کدامند؟
 سازمان توسعه محور کدامند؟ تشویل دهنده هایمؤلفه

 پیشینه نظری تحقیق
 سازمان توسعه محور

                                                 
1 Khan, P. Furqan E. 
2 Schneider, B; Ehrhart, M, G & Macey, W, H. 
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 گسررترش دادن، بسرر  ،وسررعت گسررترش، عمررران، شررر ت،یپ بسرر ،لغررت برره معنرراب  در 1توسررعه

 عمرل،(. در  رهنرو وبسرتر نیرز توسرعه بره معنرای 1398اسرت )واهه یراب، کرردن شر تیپ دادن،
 پرروهه کیر توسرعه تیوررع: مرورد در جالرب توسرعه د،یرجد یهرا دهیرا ی توسعه  هینت ای ندی رآ
 توسرعه بخر  کیر: اسرت اسرتفاده قابرل ایر دسرترس در کره  یزم از ریمس کو ی توسعه حال در

 حرالبره هرر  2(.2218)وبسرتر، آن یرو برر شرده سرا ته یهرا  انره برا  صو  به  ؛یزم از ا تهی

اصرر ی و اسررتراتدیک در هررر سررازمان مرردنظر مرردیران و پایرره گررااران آن  مولفرره عنوانبررهتوسررعه 
بره کرار  هراری  -بوهرارد چراردیر 1994ل وسرعه را نخسرتی  برار در نوشرته هرای در سرااست. ت

شرامل تشرخیج جهرت گیرری، طرری ریرزی مدا  ره هرا و  سرازمانیتوسعهوی  راینرد  برده شرد؛
 توسررعه 3(.2222اندرسررون،) دانسررتاقرردان هررا، اجرررا، ارزشرریابی، یررادگیری و نهادینرره سررازی مرری 

 ماندهی،سرراز یزیررر برنامرره بررا آن طرری در کرره اسررت یبعررد چنررد و بسرریارپیچیده ینرردی را
 باشررد ریپرا تحقرق. ا تگییرر توسرعه بره دسررتیابی و نیرل منطقری کنترررل و همراهنگی  رمانردهی،

 (.1394الوانی،)
تعیری  کننرده ای دارد. تاکیرد برر  ترثییر  سفه توسعه گرایی، بر نحوه کوشر  مرا در حرل مسرائل، 

مرروز بایرد ایرر گااشرته اسرت. مردیران ا هاسرازماننگرش سیستمی و کرل گرایانره برر توسرعه در 
هرا را مردیریت کننرد. تغییرر همرواره در مردیریتی کره بایرد تغییرر را تغییر روزا رزون و ناپیوسرتگی

 (.23: 1392الوانی و همواران، ) هاستسازماناداره کند، نگرانی بسیار زیاد مدیران 
هرا برا اسرتفاده از ت رارب و دانر  ع رون ر تراری بره سرازمان دی است کهتوسعه سازمان  رآین

مرری کنررد تررا ایربخشرری مررالی و کیفیررت زنرردگی کرراری کارکنرران  ررود را ا ررزای  دهنررد.  مررکک
نرروآوری در  نرراوری،  نظیرررریزی شررده برررای تحررول هررای برنامررهتوسررعه سررازمان بررا دیگررر تالش

زیررا تمرکرز اصر ی در توسرعه سرازمان برر  ؛آموزش و یرا توسرعه محصرولی جدیرد، متفراوو اسرت
اسرت.  راینرد توسرعه  «دسرتیابی بره اهردا  مروردنظر»و  «رد  ع ریای اد توانایی ارزیرابی کرارک»

هررای مخت ررخ آن در با ررت کنررد تررا کررل سیسررتم یعنرری سررازمان و بخرر سررازمان، تررالش مرری
 .(23: 1395محمدزاده،) دهدتر و مویر بر آن تعمیم  محیطی بزرگ
مررل هررای اجتمرراعی و تحقررق در عای در  عالیررتای حر ررهتوسررعه سررازمان، زمینررهبرری شررک، 

گیررد. پایران را در برر مریهرایی برا تحرویو بریاست. توسرعه سرازمان، طیرخ وسریعی از  عالیرت

                                                 
1 Development 
2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/development 
3 Alvesson, M & Sveningsson, S. 
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سرازی شرغل  ای اد تیمری برا عضرویت مردیریت ارشرد، تحرویو سرا تاری در شرهرداری و غنری
 روند.هایی از توسعه سازمان به شمار میدر سازمانی تولیدی، مثال

 اریبسرر یتیریمررد ایرر یبخشرر یدهررگزارش یهاسررا تار از توانرردیمرر سررازمانیتوسعه  ررهینت رد
 نرردی رآ بنگرراه، اندازچشررم و تیررمامور هیررانیب تمرران یرو بررر توانرردیمرر سررازمانیتوسعه. برررود  راتررر
. بگرراارد تررثییر کررار، انیررجر و هاشررغل یطراحرر  یهمچنرر و ارتبرراب یهرراشرو و یریگمیتصررم

 (4: 1،2210میناهان)
یرنررده طیررخ وسرریعی از مسررائل نظیررر ایررراو تحررول، روش طالعرره توسررعه سررازمان در برگم

توسرعه  یکرار رو ،یترازگ بره تحول سرازمانی و عوامرل مرویر برر مو قیرت توسرعه سرازمان اسرت.
و  رییرردر حررال تغ یهررا یبررا محرر هاسررازمان یهمرراهنگتررا روی اسررت  ا تررهیگسررترش  2سررازمان

 یهرران ارهررا و ارزشه لیدانرر  و تبررد تیریمررد ،یسررازمان یریادگیرر قیرراز طر را دهیررچیپ
 شود.تمرکز  یسازمان

OD وهور کرد که روانشناسان متوجه شدند کره سرا تارها و  1932از دهه  یاز مطالعاو رواب  انسان

و  1942در دهره  3 یلرو هرایپدوه  گاارد. یم تثییرکارکنان  زهیبر ر تار و انگ یسازمان یندهای رآ

 در سالاست.  یاجتماع یندهایبه  رآ یدگیرس یبرا یابزار ارزشمند کینشان داد که باز ورد  1952
را به صرورو آکادمیرک  سازمانیتوسعهی هاها و مدل یاستراتدد با مطالعه عمیق بوار چاردیر 1949

برای  از بای تیریمد در سراسر جهان سازمان شدهریزیبرنامهی تالشرا  سازمانیتوسعهبیان کرد. وی 
سرازمان، برا  «ینردهای را»مردا الو در  یزیرربرنامه قیطر از سازمان و سالمت یایربخش  یا زا

 ی می داند.استفاده از دان  ع ون ر تار
 طوربرهو  یتیریتوسعه نظان مد ،سازمانی رهنوتوسعه  ،یتوسعه سا تار سازمان یدر پ سازمانیتوسعه
 دنیان در رسو مست زن همواری مشترك اعضای سازمان و تالش آن یبه اهدا  سازمان یابیدست یک 

 قیررو ر راه اعضرای سرازمان از ط یسرازمان یایربخشر  یروند ا زا سازمانیتوسعهبه اهدا  است. 
 شده است. خیبرند، تعر یع ون ر تاری را به کار م میکه مفاه شده زییمدا الو برنامه ر

 برررای بهبررود  یعررال رانیکرررده انررد کرره از سرروی مررد خیرردوربررردی تعر یرا تالشرر سررازمانیتوسعه
ایرربخ   تیریمرد قیرنوسرازی سرازمان از طر نردهاییدر حل مشول و تحقق  رآ «توان سازمان»

مست زن حرکت به سوی سازمان مرو  سرون اسرت و  سازمانیتوسعه. شودمی تیحما سازمانی رهنو

                                                 
1 Matt Minahan& minahangroup 
2 OD 
3Lovin 
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با آرزوهای ا رراد بررای  یاهدا  سازمان قیت ف قیاست از طر یتفور سازمان هب یابیجهت دست یتالش
 رشد و توسعه. به دنیرس

 جانبره همره توسرعه جهت در که است یسازمان« محور توسعه» سازمانبر اساس تعاریخ گفته شده، 
 .کندیم حرکت کارکنان یکار تیفیک بهبود جهت در اندازها چشم و اهدا  اساس بر سازمان
هرم در نظریراو و هرم در پردوه  هرای گونراگونی مرورد  سرازمانیتوسعهتوجره بره  حرالبه هرر 

چرال  هرای »( برا عنروان 1394) هموراران ررد و جه قرار گر تره شرده اسرت. پردوه  دانراییتو
 دهیرعد یبرا چرال  هرانشان مری دهرد کره مردیریت توسرعه در ایرران «  رهنگی توسعه در ایران

 یاساسری پدوهشرگران عالقمنرد بره اعرتال خیوورا از چرال  هرا  یرروبرو است که شنا ت ا یا
راهبررد  در مهرم توسرعه اشروایو موجرود یررعخ هرا و آسریب هرا از ورییمرز و بون است.   یا

 منراب ،عقالنری عردن توزیر   کننرد. نمری فرایا نقر   رود را توسعه است که  ود را یزیو برنامه ر
از ع ررل ناکارآمرردی توسررعه در  تیریاعمررال مررد یابررزار یزن برررانبررود  ،تیریمرردپررایی   ییررکررار آ

 وجرود آمروزش و تربیرت، عردن یهرا اشری از کاسرتین یناکرار آمرد  یراصر ی ا دلیلایران است. 
هرا و غ بره شرا ج  سرتگییشا عردن انتسراب برر اسراس مران،ین در کنرار وجردان و ا تخصج ی

 یبرره جررا رانیررتوسررعه در ا تیریمررد یزیررربرنامرره مرررتب ، حاکمیررت مهندسرران بررر غیررر یهررا
 چنرد شرغ ه توسرعه کشرور و رانیمرد یع رون اجتمراعی، ناکارآمرد سیاسریی، متخصصران اقتصراد

 (.12-0: 1394دانایی  رد،) استو... رانیاکثر مد بودن

 سررازمانیتوسعه تیورررع یابیررارز»( بررا عنرروان 1395) هموررارانو  نتررایپ پرردوه  دیرروکالیی
سره در مشرهد نشران مری دهرد کره توسرعه در « یاسرتان  راسران رررو یمرورد کراو مطبوعاو:

 سررازمانیتوسعهو گر ترره و نبرره درسررتی صررور صررورو یو سررا تار یکررارکرد ،یبعررد مفهرروم
در مطبوعراو اسرتان  سرازمانیتوسعه( نداشرته و برا ورر  مط روب )مرورد انتظرار یمط روب تیورع

 .(1: 1395 دیوکالیی، سیفی) است ادیز اری اص ه بس ی راسان ررو
و  یسررا تار سررازمان  یرابطرره برر یبررسرر»( پدوهشرری بررا عنرروان 1394) یگانیشررانصرریری و 

ایر  پردوه  نشران مری دهرد  هاییا ترهان ران دادنرد.  نایسر یانشگاه بروع ددر « سازمانیتوسعه
رکرود و نرابودی  یرا شرر تیبرر توسرعه و پ رگرااریعوامرل تایاز سرازمان  کیرنوع سرا تارهای  که

داری وجرود دارد و یرابطره معنر سرازمانیتوسعهو  یسرا تار سرازمان  یبر کیک سرازمان اسرت. یر
 داردرابطره وجرود  سرازمانیتوسعهو تمرکرز هرم برا  تیرسرم ابعراد یدگیرچیبه جرز بعرد پ  یهمچن
 (.54-51: 1394 گانیشا و نصیری)
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 رر  مشرری گررااری »( بررا عنرروان برررای 1394) یصررمدپرردوه  مختاریرران پررور و  هاییا ترره
نشران داد کره مردیران صداوسریما « سازمان صداوسیما در حروزه برنامره سرازی کرودك و نوجروان

اسران حروزه کررودك و نوجروان معتقدنرد کرره عم وررد جزیررره ای و مردیران گررده کررودك و کارشن
در    مشری گرااری سرازمان،  شرار کسرری بودجره، عردن تربیرت نیرروی انسرانی،  قردان ریرل 
گررااری صررحی  در انتقررال  رر  مشرری هررا، تغییررراو سررا تاری، مخاطررب محرروری ا راطرری، حررال 

مهرم و ایرگرراار و  هایفرهمؤلسیاسریتی، جرا بره جرایی ارزش هررا و اهردا  برا  ر  مشرری هرا و... 
 (.1394:43صمدیان، و پور مختاریان) هستند الهای سیاستگااری در ای  سازمان 

از دیردگاه مردیران و  سرازمانیتوسعهبررسری عوامرل مرویر برر »( با عنروان 1394) یوسفیپدوه  
نشرران مرری دهررد کرره عوامررل « کارشناسرران آمرروزش و پرررورش ناحیرره یررک شهرسررتان سرراری

د الرررت دارنرررد کررره شرررامل سرررا تار اداری، نظررران مررردیریتی،  سرررازمانیسعهتومخت فررری در 
هررا و  نرراوری اطالعرراو اسررت. ، شررری ووررایخ، ورررعیت مقرررراو و روشسررازمانی رهنو

مرویرتری  عوامرل مرویر برر توسرعه آمروزش  عنوانبرههمچنی  شری وورایخ و  نراوری اطالعراو 
 .(1394:4یوسفی،) شدو پرورش ناحیه یک شهرستان ساری شنا ته 

ای های توسرعهاسرتراتدیشرهر نشران مری دهرد کره (، در بانرک1394) همورارانپدوه  قمری و 
ای اسررت و ایرر  مهررم در یررک  رآینررد گرران برره گرران بایسررتی ذهرر  در اصررل زائیررده تفوررر توسررعه

لزامراو ک یردی بررای اداره یرک ا ای سرور دهرد.مدیران را بره سروی تفورر اسرتراتدیک و توسرعه
هرای محولره م ری گیری در ان ران ماموریتاسرتقالل و اقتردار یزن بررای تصرمیم پیشررو،سازمان 
مالویرت  تحرول در سرا تار و ،انعطرا  مرالی ،هرانروع  عالیت ،پایری در سربک مردیریتیو انعطا 

ویده جراب سررمایه گااری و برهکمرک بره توسرعه سررمایه، و مدیریت عمردتا برا محوریرت دولرت
 قمرری،) اسرت ایمرالی در چرارچوب  ردماو یرک سرازمان توسرعههرای غیرر ارایه کمک،  ارجی
1394 :4.) 
 در سررازمانیتوسعهو  یانسرران هیسرررما تیررو اهم گرراهیجا»بررا عنرروان  یدر پدوهشرر ،(1394) انیررآذر

 سرازمانیتوسعهبره بررسری نقر  آمروزش محروری منراب  انسرانی در « جهران امرروز یهاسازمان
 ی،انسرران یرویررنتفوررر آمرروزش محرروری  دهررد کررهینتررا  حاصررل از پرردوه  نشرران مررپردا ررت. 
توانرد موجبراو رشرد و  یمقولره مر  یردر توسرعه سرازمان داشرته و توجره بره ا یمهم ارینق  بس
و  یدانرر ، رقابررت سررازمان تیریتوجرره برره مررد انیررم  یرررا  ررراهم آورد. در ا یسررازمان یدگبالنرر

 (.4: 1394آذریان، ) کنند یم فایدر توسعه سازمان ا ییکارکنان نق  بسزا یتوانمند
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توسررعه سررا تاری سررازمان  سررا ت نظررری»( بررا عنرروان 1393) هموررارانپرردوه  ندادعبرردا  و 
 ما،یسررازمان صداوسرر یتوسررعه سررا تار هیرربررر اسرراس نظرنشرران مرری دهررد کرره « صرردا و سرریما
. شررودیسررا تار مرر یرمنطقرریغ ایرر یسررا تار، من ررر برره توسررعه منطقرر در رییرربرره تغ ازیرراحسرراس ن

 زانیرواحردها، م اریردر توسرعه سرا تار، درجره ا ت یکارشناسر دگاهیرنداشرت  د ایر داشت  تیحاکم
 یانررهیاز عوامررل زم سررا تاربرره توسررعه  یعررال رانیسررازمان و نگرررش مررد اسررتیر اراویررا ت
در توسرعه سرا تار،  قردان طرری جرام   یسرتمیبر توسعه سا تار هسرتند. ررعخ نگراه س رگااریتثی

 یهسرتند کره مران  از اجررا یعروام  ازجم ره مایسروازمان صداسر یدولتر تیو ماه یاتوسعه رسانه
 (.34-39: 1393دلخواه، و مشبوی بد شان، عبدا ، نداد) شوندیسا تار م یتوسعه منطق

مرردیریت  تررثییربررسرری »(، در تحقیررق  ررود بررا عنرروان 1391) یآلمررانقنبررری نررداد و محمرردی 
برره « ن از لحرران نرروآوری و کیفیررتبررر عم ورررد سررازما توسررعهتحقیررق و  مرردیریتتونولرروهی و 

توسررعه دارای قرردرو  و مرردیریت نشرران داد کرره مرردیریت تونولرروهیمرردیریت توسررعه پردا تنررد و 
عم وررد  امرا قردرو پری  بینری آن بررای ،پی  بینری بررای عم وردهرای کیفری سرازمان اسرت

 . هرررررررررررررای نررررررررررررروآوری سرررررررررررررازمان، برررررررررررررایتر اسرررررررررررررت
مرردیریت تونولرروهی وتحقیررق و توسررعه کرارگیری  تررری  نتی رره پرردوه  ایر  اسررت کرره بررههرمم

 هاسررازمانسرربب ارتقررای عم وردهررای کیفیررت و مهمتررر از آن تقویررت عم وردهررای نرروآوری در 
 (.14: 1391 آلمانی، محمدی و نداد قنبری) شودمی 

پردا رت « آسریب شناسری  راینرد  ر  مشری گرااری»(، در پدوهشری بره 1391لبا ی وهمواران )
یب هررای سررا تاری برره سرره دسررته سررا تاری، زمینرره ای و و معتقررد اسررت کرره  رآینرردها آسرر

ایر  آسریب هرا مری تروان بره شرول گیرری سیاسرت هرای  ازجم همحتوایی طبقه بندی می شوند 
کرررالن در طیرررخ کررروچوی از مررردیران دا رررل سرررازمان، نبرررود شرررفا یت در قررروانی  شرررورای 

ض هرای کنرونی سیاستگااری سرازمان و پایبنرد نبرودن سرا تار مردیریتی بره تغییرر در پری   رر
 (.1391:4لبا ی،) ان امدسازمان درباره محی  پیرامونی می 

حرل مشروالو  یها بررادر طرول سرال( در تحقیقاو  ود به ایر  نتی ره رسرید کره 2210) 1بوش

  یرا یهحرال، همر  یر. برا اشروندیمر یمخت رخ مردا الو متعردد طراحر پینترا  رادیا ایمخت خ 
سرازمان را  رراهم کننرد.  یکره هرد  بهبرود سراسرر شروندیمر یدهسرازمان یمدا الو به نحرو

کننرد،  دایردسرت پ یسرازمان راوییراز تغ ییبرای یبره درجره انردلیکه ما ییهاسازمان ،یطور ک به

                                                 
1 Bushe. G. R 
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نگررش  ،ر ترار رییرتغ یکره بررا یازجم ره مروارد رنرد،یگیکار مراز مردا الو را بره یعیوسر خیط
 (.11: 2210 بوش،) شوندیو گروه استفاده م د ر
 اتحادیره سرازمانی  راینردی توسرعه در عمرده تغیرر» عنروان تحرت بررسری یرک در (2214) 1برل

 هرایشررکت ن راو بررای کره رسرید نتی ره ایر  بره 2220 سرال در« آمریورا ایالت متحده های

 عمرده تغییرراو بایرد کرار نیرروی اسرتخدان ا رزای  و اقتصرادی بحران از ایایو متحده در بزرگ

 سرازمانی سرا تار طریرق از ابتردا مهرم ایر  و گیررد صرورو هراشرکت  ای توسعه سازمانی در ای

 است. پایر اموان سازمانی طریق  رهنو از سپ  و
ان رران « و مدا  رره هررای پرری  رو هایسررازمانتوسررعه »(، پدوهشرری در برراره 2210) 2بررریو 

  یراز ا کننردیتر ترالش مرکوچرک راوییرتغ یکره بررا ییهاسرازمان داده و به ای  نتی ه رسد که
 ،یاتیررعم  یهااسررتیس یو در عرروض مرردا الو  ررود را در حرروزه پوشررندیاهرردا  چشررم مرر

هرا . سرازمانکننردیپرسرنل محردود مر یهااسرتیس ایرکارکنان  یهامهارو ،یتیریمد یسا تارها
را  یطیشرررا  یچنرر ترروان مواجهررر ایررربخ  بررا گرررانی ررود و د اویرراز ت رب یریادگیرر برردون

هرا برا چرال   یدر مقاب رر سرر یرقرابت تیرمز کسرب حفر  رقابرت و یبرا نخواهند داشت. امروزه،
اسرت کره  گسرترش در حرال ر،یرسررعت متغبره  یدر صرنا دهیروهرا، برهسرازمان ازی دیرشول جد
 رنردهیادگی یهراراهبررد مواجهرر سرازمان یریادگیر برر و تمرکرز دیرنان دارد. تثک رندهیادگیسازمان 

 (.30: 2210 ،بریو) شودیم یت ق یآت یهاچال  با
 ایررهررا طری سررازمانیتوسعه هررای مخت ررخ نشرران داده انررد کرره(، پرردوه 2210) تومرراس
و شرامل  رونردیکار مرسرازمان بره کیر یهااز جنبره یدر بر ر رییرتغ  ادیا یند که برااییهابرنامه
 یازهررای. ن(409–441: 2210، 4و  رر  بررروك 3)چررر   ررا  هسررتند یشررده یطراحرر یهرراتی عال
 تیبرر اسراس رررا ت،یراکثر ایرمط رق  حوومرتو در عروض   کننردیم لیرا تسه یوهو گر ی رد

 .کنندیعمل م یهمگان
 یتعررداد(، بررا پرردوه  بررر روی پرسشررنامه هررای توسررعه سررازمان دریا ررت کرره 2214) 5پالسرر 

 یایرراز مزا یورردربا ررت ی اند.شررده هیررته یمرردا الت  یچنرر یطور  ررا  برررابرره پرسشررنامه
ها اسرت کرره شرررکت  یرریزن و مناسررب ان رران شرود، ا راوییرکرره تغ یرتدر صرو ر،ییررمردا الو تغ

                                                 
1 Bell 
2 Brix J. 
3 Church 
4 Warner Burke 
5 Paulson, Mary E. H., 
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 ررود  یو سررودآور یوردر بهررره یو قابررل ترروجه ی ررور تررثییرمرروارد، شرراهد  شررتریدر ب تواننرردیمرر
 (.81: 2214پالس ، ) باشند

 یهررارسررانه در شررر تیپ؛ تغیررر یهررانشررانه(، بررا عنرروان 1992) 1پرردوه  یرنررت و مرراگنوس

 بره توجره برا 1902 دهرههرای سروند از دهرد کره توسرعه رسرانهنشان مری (1992-1982 یسوئد
- یگررا لحران از را یسروئد یهرارسرانه توسرعه شرروع شرده اسرت. د،یتول و یسازمانده سا تار،
. اسررت شرردهشناسایی یعمرروم هیرررو چهررار بررسرری و سرروئد یاجتمرراع و یاقتصرراد ،یاسرریس یهررا
 یمحترروا کررردن یالم  رر یبرر دون، مرح رره در .اسررت یجمعرر یهررارسررانه دیررتول  یا ررزا اول رونررد
. اسرت هرارسرانه دیرتول یسرازمنطقره و یسرازیمح ر  یا رزا  یسروم. شرودیمر لیرتح  هارسانه
 یسرازی صوصر  یا رزا و یعمروم کنتررل کراه  کره اسرت شرده مشخج یعموم یینها روند
 (.41: 1992)یرنت و ماگنوس، است یسوئد یهارسانه

 کیرر در هررارسررانه توسررعه»بررا عنرروان  (، در کشررور  ی رری1984) 2یبررارن. ید رالررخپرردوه  

-یمر آمروزش دهردیمر نشران« (زمران طرول در هرارسرانه توسعه) یزمان مثال کی: گاار تیورع
 آگاهانرره یریرگمیتصرم کیر وجرود کنرد کمرک رسرانه کیر در توسرعه یمحتروا  رادیا بره توانرد
 (.101: 1984نی،سزایی دارد )بارسهم به هارسانه توسعه بر استگاارانیس

 عم ورررد و سررازمانیتوسعه ،یابیرربازار یهرراتیررقاب »(، در پدوهشرری بررا عنرروان 2213) 3هی وو

 در شرررکت 19453 برره مربرروب اطالعرراو« یترریم  چنررد مطالعرره: نووهررور یبازارهررا یهرراشرررکت
 عم ورررد ی،ابیرربازار یهرراتیررقاب  گیگررونچ قرراره چهررار دردارای اقتصرراد نووهررور  کشررور 03

 برترر، یابیربازار یهراتیرقاب  ی،اجتمراع یهراارزش و یقرانون ینهادهرا ،یاقتصراد  یشراشرکت، 
هرای کره دهرد در دنیرا سرازمانهرای وی نشران مری؛ یا ترهکررد یبررس.. را .و یقانون یهاستمیس
 ،شررتریب منرراب و  کننرردیمرر یگرراارهیسرررما آنهرراروی  و کرررده درك را انیمشررتر  ررا  یازهرراین

 توسررعهشررغل و  یسررازیغنرر ه کررردن نیرراز مشررتریان،برررآورد یبرررا انکارکنرر آمرروزش ؛اسررتخدان
 (.44: 2213بایتری دارند )وو، عم ورد؛ کندیم تیتقو را یانسان یروین
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 روش شناسی پژوهش
 مط رروب الگرروی هررای واره نشرران بنرردیرتبه و شناسررایی ایرر  پرردوه  بررا هررد  واکرراوی،

کرراربردی، برره لحرران -هررد  بنیررادی ان رران شررد. روش پرردوه  برره لحرران رسررانه توسررعه محررور
برا رویوررد اکتشرا ی برود. جامعره آمراری  آمیخترهزمان گردآوری داده مقطعی، به لحران نروع داده 

 ی،، ارتباطرراو جمعرریریتمررد نظرانصرراحبو  یرانمررد ی،دانشررگاه  برگررانبخرر  کیفرری شررامل 
ری غیرتصرراد ی گیرربودنررد کرره بررا اسررتفاده از اصررل اشررباع و روش نمونرره در تهررران یمنرراب  انسرران
عنروان ح رم نمونره انتخراب شردند. جامعره آمراری در بخر  کمری نیرز شرامل نفر به 22هد مند 

گیرری نفرر بودنرد کره برا اسرتفاده از  رمرول کروکران و روش نمونره 123بره تعرداد مدیران ارشرد 
هررا در منظررور گررردآوری دادهعنرروان ح ررم نمونرره انتخرراب شرردند. بررهنفررر برره 09تصرراد ی سرراده 

هررای نیمرره سررا تاریا ته و تونیررک دلفرری اسررتفاده میرردانی و در قسررمت کیفرری از مصرراحبهبخرر  
شررد و در قسررمت کمرری نیررز از پرسشررنامه محقررق سررا ته برگر ترره از بخرر  کیفرری بهررره گر ترره 

هررا نیررز در بخرر  کیفرری از تونیررک دلفرری و کدگررااری بررا منظررور ت زیرره و تح یررل دادهشررد. برره
-هرره گر تره شرد و همچنری  در بخر  کمری از تونیرک رتبرهب MAxqdaاستفاده از نرن ا زار 

 بهره گر ته شد. PLSسازی معادیو سا تاری با استفاده از نرن ا زار ، مدلAHPبندی 

 ها و یافته ها:تجزیه و تحلیل داده

 واسرته  هراآناز  سرازمانیتوسعهحروزه  نظرانصراحبنظر بره دانر  تخصصری متخصصران و 
مسررتخر  از  هاییا تررهرکت کننررد. آنچرره در ادامرره مرری آیررد، شررد تررا در پرردوه  حارررر مشررا

دهنرد کره هرای چهارگانره روش دلفری نشران میمری باشرد. نترایپ دوره هراآنمصاحبه و دلفی برا 
هرا تروان بره توررار دورهبه دییل زیر اتفار نظرر میرران اعررضای پانرل حاصرل شرده اسرت و می

عامرررل  12ازمان توسررعه محررور را در میررران عامررل سرر 12درصررد اعضررا،  52پایرران داد. برری  از 
های اعرررضا دربررراره میرررزان اهمیرررت عوامرررل انحررررا  معیرررار پاسرر  انررد.اول  رررود برگزیده

در دور  2749در دورهررررای اول و دون برررره  2702تشرررویل دهنرررده سرررازمان توسرررعه محرررور از 
عضررا دربررراره های ابرررای پاسرر « کنرردال»رررریب همرراهنگی  چهرررارن کررراه  یا تررره اسرررت.

اسررت. بررا توجرره برره  27021توسررعه محررور دور چهررارن  ترتیرررب عوامرررل تشررویل دهنررده سررازمان
نفرر برود، ایر  میرزان از ررریب کنردال کرامالب معنرادار بره  12که تعداد اعضای پانرل بری  از ای 

 آید.حساب می
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ور دهنرده سرازمان توسرعه محررریب هماهنگی کندال بررای ترتیرب عوامرل عوامررل تشرویل
ا رزای  یا رت کره ایر  رررریب  27231در صداو سیما در دور چهارن نسربت بره دور سررون تنهررا 

یرا میرزان اتفرار نظررر میرران اعضرای پانرل در میران دو دور متروالی، رشرد قابرل تروجهی نشران 
های مختصرر شرده نهرایی دلفری ها و پاسر بنابرای ، در دور آ رر در جردول زیرر پرسر  ؛دهدنمی

دهنررده سررازمان توسررعه محررور آورده شررده اسررت؛ های تشررویلرا  نهررایی مؤلفررهجهررت اسررتخ
جرردول های مختصررر شررده در های دورهررای دلفرری، پاسرر بنرردی پاسرر ها و جم آوری پاسرر جمرر 
 است؛ آمده 1

 : نتایج دور نهایی روش دلفی1جدول 

انحرا   بیشینه کمینه
 معیار

: تعداد  برگان CVR NE میانگی 
ودن نظر به سومند ب
 گویه

 زیر شا ج

ج
ا 
ش

 

 مدیریت و رهبری 18 27434 4700 2724 5 3

ور
مح
ه 
سع
 تو
ان
زم
سا

 

 مناب  10 27545 4749 2728 5 3

 (...انداز واص ی )اهدا ، چشم ارکان 14 27455 4702 2725 5 2

های عم یاتی و  رایندهای سیستم 18 27434 4728 2724 5 3
 پشتیبانی

 سازوکارهای سودمند 10 27545 4754 2724 5 2

 پاداش 19 27020 4733 2739 5 1

 نگرش نسبت به تغیر 10 27545 4745 2738 5 3

 محصویو و  دماو نتایپ و پیامدها 14 27455 4724 2744 5 1

 سن   و ارزیابی 10 27545 4780 2735 5 2

 بازار 22 27818 4728 2732 5 3

 زمانیسا رهنو 14 27455 4794 2734 5 2

برا اسرتفاده از  1CVRعالوه بر رریب کنردال در ایر  مرح ره برا اسرتفاده از  رمرول محاسربه
 شود.حساب می CVRهای تمامی شا ج Excelا زار نرن

                                                 
1  . Content Validity Ratio 
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ی اول تحت عنوان معادیو شوند. دستهدر ای  شول اعداد و یا ررایب به دو دسته تقسیم می
باشند. ای  )دایره( و متغیرهای آشوار )مستطیل( می پنهان گیری هستند که رواب  بی  متغیرهایاندازه

ی دون معادیو سا تاری هستند که رواب  بی  گویند. دسته 1معادیو را اصطالحاب بارهای عام ی
شوند. به ای  ررایب اصطالحاب ها استفاده میباشند و برای آزمون  رریهمتغیرهای پنهان و پنهان می

با توجه به مدل در حالت تخمی  ررایب می توان بارهای عام ی و  دشومیررایب مسیر گفته 
ررایب مسیر را برآورد کرد. بر اساس بارهای عام ی، شا صی که بیشتری  بار عام ی را داشته باشد، 

تری داشته باشد سهم گیری متغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شا صی که ررایب کوچکدر اندازه
کند. به منظور سا تار پرسشنامه و کشخ عوامل ری سازه مربوطه ایفا میکمتری رو در اندازه گی

تشویل دهنده هر سازه از تح یل عام ی تثییدی استفاده شده است. درتعیی  پایایی هر یک از سن ه 
ها از بار عام ی آن سن ه ها استفاده می شود. ای  معیار نشان دهنده ی میزان همبستگی سن ه، در 

 هایمؤلفهزیر، حالت تخمی  ررایب استاندارد سازه ها را برای  شول می باشد.سازه ی مربوطه 
 را نشان می دهد.سازمان توسعه محور 

 
 سازمان توسعه محور هایمؤلفه یبرا یسازه ها: حالت تخمی  ررایب استاندارد 1شول 
شد.  را استخ قبول قابل گیری و بارهای عام یاندازه ، مدلplsا زار نرن کمک همچنی  به

 هایی کهشا ج شده، مشاهده متغیرهای از دسته آن ا زار،نرن ای  از های حاصل روجی براساس

  واهند شد. باحا  حا  نهایی تح یل از کردندنمی گیریاندازه را  ود نهانی متغیر ایشایستهطوربه

 کرده پیدا بهبود گیریاندازه مدلیک در مدل تناسب هایشا ج ک یه شده، مشاهده متغیرهای ای 

                                                 
1- Loading factor 
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که  مواردی در پیشنهاد طبق شول که بدی  مدل اصالی می رسند. نحوه قبول قابل اندازه به و
 از را شده مشاهده متغیر آن باشد 274شده کمتر از  متغیرمشاهده با مونون متغیر بی  بارعامی

ست و تمامی درای  این ا موردی برای حا  شدن وجود نداشته ا. می کنیم حا  تح یل م موعه
 (.1392؛ به نقل از داوودی و ررازاده، 1999، 1هویند) اندبوده  742 ازموارد بایتر 
مدل  ی . ادهدی( نشان مt-value) یبررا یمدل پدوه  را در حالت معنادار، 12-4شول 
 ی ا . بر طبقکندی، آزمون مt( را با استفاده از آماره یرمس یب)ررا یمعادیو سا تار یتمام درواق 
 ات -94/1) ی ار  بازه t یاگر مقدار آماره باشد،یمعنادار م %95 یناندر سط  اطم یرمس یبمدل رر

 یر،مس یبرر یا یبار عام  ی هدر نت یرد،بازه قرار گ ی درون ا t یو اگر مقدار آماره یرد+( قرار گ94/1
 ی ار  بازه t یر مقدار آمارهاگ باشدیمعنادار م %99 یناندر سط  اطم یرمس یب. ررایستمعنادار ن

 یرد.+( قرار گ58/2تا  -58/2)

 
 سازمان توسعه محور هایمؤلفه یسازه ها: ررایب معناداری رواب  در مدل جهت 2شول 

نظراو  ی ت م ای  تح یل، مرح ه اول ازی به عمل آمد. در  ahpپ  از ای  اقداماو، تح یل 
محاسبه  نیز دون شد. در مرح ه گر ته یهندسانگی  یدهندگان مپاس  یزوج یساواز مقا  برگان

 زیربا توجه به رابطه  یزوج یسههر جدول مقا یمرح ه از سطرها ی میانگی  هندسی سطرها: در ا
 .شدمیانگی  هندسی گر ته 

                                                 
1- Hulland 
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روش  نظر  برگان قرار دارد. یانگی است که در جداول مربوب به م یمث ث یعدد  از  رمول ی در ا
ی ماتری  های مقایسه زوجی و همچنی  نرخ ناسازگاری و تح یل و نتایپ به شری محاسباو تمام
 ذیل می باشد.

 : میانگی  هندسی نرمالیزه شده سازمان توسعه محور2 جدول

دهرد. در را نشران می ی(اصر  یعامل ها یقضاوو  رد)نظراو  برگان  حسابیجداول زیر میانگی  
 نشان داده شده است.م موع عناصر سطرها ستون آ ر ای  جداول، 

 

 میانگی  مقایساو زوجی: 3 جدول

 یهندس میانگی  محور توسعه سازمان پویا سازمان
 (27523،27843،17184) (1،1،1) محور توسعه سازمان

است، بنابرای  قابل  271است و چون ای  مقدار از  27240در ای  ماتری  نرخ ناسازگاری برابر 
باشد  271در صورتیوه نرخ ناسازگاری کمتر از  درواق قبول بوده و نیازی به ر   ناسازگاری ندارد. 

بزرگتر باشد، باید از پاس  دهنده  271و چنانچه ای  نسبت از  شودمیی پایر ته زوج ساویمقاسازگاری 
 واست تا در  ضاوو های مقایسه ای  ود در جهت ساگاری بیشتر ت دید نظر کند. در ادامه جدول 

 مقایساو زوجی عوامل اص ی و زیرشا ج های آورده شده است.
 

 شده نرمالیزه هندسی میانگی  محور توسعه سازمان

 (27114،27281،2742) رهبری و مدیریت

 (27208،27225،27524) مناب 

 (2725،27118،27292) اص ی ارکان

 (27223،27258،27100) پشتیبانی و عم یاتی هایسیستم

 (2722،27244،27120) سودمند سازوکارهای

 (27229،27210،2725) پاداش

 (27229،27219،27250) تغییر به نگرش

 (27229،27209،27221) نتایپ و  دماو

 (27213،2723،27289) ارزیابی و سن  

 (27212،2723,27284) بازار

 (27244،27110،27292) سازمانی رهنو
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 انسبت به رسانه پوی : ماتری  اوزان نهایی معیار ها4جدول 
 مؤلفه نهایی  ازی وزن هایمؤلفه نهایی قطعی وزن

 محور توسعه سازمان (27291،27188،27343) 27228
 

 توسعه مداری : ماتری  اوزان نهایی زیر معیار ها5 جدول
 مؤلفه نهایی  ازی وزن هامولفه نهایی قطعی وزن

 رهبری و مدیریت (2721،27253،27225) 27285

 مناب  (27220،27239،2.183) 27240

 اص ی ارکان (27225،27222،27124) 27239

 پشتیبانی و عم یاتی هایسیستم (27222،27211،27244) 27222

 سودمند سازوکارهای (27222،27229،27239) 27214

 پاداش (27221،27223،27218) 27224

 تغییر به نگرش (27221،27224،27221) 27220

 نتایپ و  دماو (27223،27215،2728) 27228

 ارزیابی و سن   (27221،27224،27232) 27211

 بازار (27221،27224،2723) 27211

 سازمانی رهنو (27224،27222،27124) 27238
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 ساویامقاست، سازگاری  271است و چون ای  مقدار از  2799در ای  ماتری  نرخ ناسازگاری برابر 
 .شودمیی پایر ته زوج
 

 بحث و نتیجه گیری
دهنده سازمان توسعه محور باید اذعان داشت ها و ابعاد تشویلها، شا جدر پاس  به سوال مؤلفه

 عوامرل چگونره که موروع دارد ای  زیادی به بستگی امروزی هایسازمان در محوری توسعه توانایی
 توسرعه سازمانی، سا تار توسعه پی در سازمانیتوسعه شود مدیریت محوری توسعه د یل در مخت فی
 هموراری مسرت زن و سازمانی اهدا  به دستیابی ک ی طوربه و مدیریتی نظان توسعه ،سازمانی رهنو
محرور دارای اسرت؛ لراا سرازمان توسرعه اهدا  به رسیدن در آنان تالش و سازمان اعضای مشترك
  عم یاتی های؛ سیستم(...و انداز چشم اهدا ،) اص ی ارکانرهبری؛ مناب ؛  و های نظیر مدیریتشا ج

  ردماو و تغیرر؛ محصرویو بره نسبت سودمند؛ پاداش؛ نگرش پشتیبانی؛ سازوکارهای  رآیندهای و
 را سازمانیتوسعهاست. اندیشمندان مخت خ  سازمانی رهنوارزیابی؛ بازار؛  و ؛ سن  پیامدها و نتایپ
 و مشرول حرل در سرازمان بهبود توان برای عالی مدیران سوی از که دانکرده تعریخ دوربرد تالشی
شرود کره مری حمایت سازمانی رهنو ایربخ  مدیریت طریق از سازمان نوسازی  رآیندهای تحقق

 سرون مرو  سازمان سوی به حرکت مست زن سازمانیتوسعه های  ور است، همچنی تائیدی بر مولفه
 ا راد آرزوهای با سازمانی اهدا  ت فیق طریق از است سازمانی تفور به دستیابی جهت تالشی و است
 در که است سازمانی «محورتوسعه» سازمان شده، گفته تعاریخ توسعه براساس و رشد به رسیدن برای
 کارکنان کاری کیفیت بهبود جهت در اندازهاچشم و اهدا  بر اساس سازمان جانبه همه توسعه جهت
 از ایبدنره محرورتوسرعه ( تاکید نموده است که سازمان2210ه میناهان )طور کهمان .کندمی حرکت
 موجود مخت خ هایسیستم بی  در هماهنگی ا زای  طریق از که در هر سازمانی است عمل و دان 
بخشد، لاا نیازمند استفاده از ابزارهرای می بهبود را  ردی یتوسعه و سازمانی کارایی ک ی، سیستم در

 نگررش پراداش؛ سرودمند؛ سرازوکارهای پشرتیبانی؛  رآیندهای و عم یاتی هایسیستم مدیریتی نظیر
برازار و  ارزیابی و حتی امور مرتب  برا و سن   ؛پیامدها و نتایپ  دماو و محصویو تغیر؛ به نسبت
 ک ری  رآینرد طوربرههای آن است. همچنی  باید اذعان نمود با توجه به اینوره دهنده شا جتشویل
 توسعه سازمان، طراحی استراتدیک، ریزیبرنامه به رویوردهایی و هاشناسیروش شامل ازمانیستوسعه
اسرت وجرود  زندگی /کار تعادل و تیم سا ت  تنوع، هدایت، وری،بهره مدیریت تغیر، مدیریت رهبری،
حمایت  مناسب و سازمانی رهنو ؛ و..و. اندازچشم اهدا ، مناب ؛ رهبری؛ و مدیریت های نظیرشا ج

امری بدیهی و قابل انتظار است. به عبارتی دیگرر بره زعرم  کننده در ک یه سطوی کارکنان و مدیریت
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 نشردن درگیرر و سازمان توسعه دان  از مدیران آگاهی و دان   قدان (1381) همواران و محمدزاده
 توسرعه بره ت نداشر اعتقراد کارشناسران، به توسعه مسئولیت واگااری مسئ ه، با عالیه سطوی مدیران
 و سرازمانیتوسعه هرایبرنامره شوست عمده عوامل از آن بودن زودگار و تغیر اهرن عنوانبه سازمان
هرای اشراره شرده در  رور برر ایر  توان با شا جاست که می محورتوسعه سازمان سوی به حرکت

محرور اسرت مشوالو تاحدودی زیادی  ائق شد. در بحس نگرش به تغیر که از ارکان سازمان توسعه
 یبره معنر یبزرگترر و درحرال رشرد؛ نروآور هایسازمان در( نیز با بیان ای  مط ب که 2213توبی  )
  یبای هستند. به هم سکینوآور در  طر ر یهاشرکت لیدل  یدائم است و به هم سکیها و رچال 
و بایرد  هستند خیرع یگاارهیو ج ب سرما یتیحما یدر شرکت نوآور در به دست آوردن گارانت لیدل

 ای  موروع را به ایباو رسانده است. تثییردر آن تمرکز بیشتری نمایند 

 سرازمان هرایمولفره بررای شناسرایی را هاسازه استاندارد های بدست آمده  صو  ررایبیا ته
 توسعه سازمان هایمولفه هایسازه جهت مدل در رواب  معناداری و همچنی  ررایب در محور توسعه

 عم یاتی هایسیستم ؛(...و اندازچشم اهدا ،) اص ی ارکان مناب ؛ رهبری؛ و داد که مدیریت محورنشان
  ردماو و محصرویو تغیرر؛ بره نسبت نگرش پاداش؛ سودمند؛ سازوکارهای پشتیبانی؛  رآیندهای و

مرانطور دارد. ه ترثییرمدار  توسعه سازمان بر سازمانی رهنو بازار؛ ارزیابی؛ و سن   ؛پیامدها و نتایپ
( تاکید نموده است؛ توانایی توسعه محوری در هر سازمان بستگی بره ایر  2213همواران ) و که کان

هرای های مخت فی از قبیل، مبانی کالن توسعه، نروآوری سرازمانی و اسرتراتدیدارد که چگونه مولفه
 واقر درمحور مدیریت شرود کره یزمره ایر  امرر مردیریت و رهبرری قروی و کارآمرد اسرت، توسعه
  رسرررمیت بررره و رهبرررری را مررردیریت د الرررت و حمایرررت تعهرررد، اهمیرررت سرررازمانیتوسعه
 برر دارد و تثییرد کارکنران از منراب  آوری جم  برای بای به پایی  رویورد یک بر همچنی  شناسد،می

 ( توسرعه2210شود؛ زیررا بره اعتقراد یردا )می تعریخ اهدا  دسترسی و رهبری تیم اساس ابتواراو
  رآینردهای بهبرود جهرت سازمان، عالی مدیریت حمایت مورد و ب ندمدو است باید کوششی نسازما
باشد. در  سازمانی رهنو اساس بر مشارکتی مدیریت کاربرد طریق از سازمانی مشوالو و مسائل حل

 از مردیران و رهبرری آگاهی و دان   قدان ندنیز معتقد ،(1381)همواران  و ای   صو  محمدزاده
 هایبرنامه شوست عمده عوامل مسئ ه از با عالیه سطوی مدیران نشدن درگیر و سازمان توسعه دان 
همچنی  ای  نیاز به شول یا ت  محری   .است محورتوسعه سازمان سوی به حرکت و سازمانیتوسعه

هرای گیرری بیشرتر کره از نشرانهترر، ارتباطراو برازتر و آزادی تصرمیمسازمانی با همبسرتگی قروی
به عبارو دیگر با توجه به اینوه سرازمان صداوسریما  ؛گرددمشارکتی است؛ من ر می سازمانی رهنو

ای جدید، کارآمد، مویر و همگان با تغییر ذائقه و نیازهای مخاطبان و الزاماو  راوانی برای آرای  رسانه
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  در راسرتای  رهنگی دارد؛ نیازمنرد اسرتفاده بهینره از منراب -پاسخگویی سری  به تحویو اجتماعی
انداز تعیی  شده در صداوسیماست؛ در ای   صو  میناهان تائید نموده است رسیدن به اهدا  و چشم

 هرایشرو و گیریتصمیم  رآیند بنگاه، اندازچشم و مثموریت بیانیه تمان روی تواندمی سازمانیتوسعه
و  1942در دهره  نیرز  یلو هایه بگاارد. پدو تثییر کار، جریان و هاشغل طراحی همچنی  و ارتباب
از  تیریمرد در سراسر جهران است و سازمان شده یزیربرنامه تالش سازمانیتوسعهنشان داد  1952
 «ینردهاآی ر»مردا الو در  یزیرربرنامره قیرطر از سازمان و سرالمت یایربخش  یا زابرای  بای

 هراییزمره ایر  امرر وجرود سیسرتم داند و بدون شک،ی میسازمان، با استفاده از دان  ع ون ر تار
( و 1395ها نیز توس  سر مانی و هموراران )ای  مولفه تثییرپشتیبانی است که   رآیندهای و عم یاتی

توسرعه سرازمان برا دیگرر  ( نیز به تائید رسیده است. همچنی  برا توجره بره اینوره1395محمدزاده )
ناوری، آموزش و یا توسعه محصولی جدید، نوآوری در   نظیرریزی شده برای تحول های برنامهتالش

دستیابی به »و  «ای اد توانایی ارزیابی کارکرد  ع ی»تمرکز اص ی در توسعه سازمان بر  ؛متفاوو است
های کند تا کل سیستم یعنی سازمان و بخ یند توسعه سازمان، تالش میآاست.  ر «اهدا  موردنظر
تر و مویر برر  در با ت محیطی بزرگ پشتیبانی یندهای رآ و عم یاتی هایاز قبیل سیستم مخت خ آن

 ایربخشری بهبرود بررای سرازمانیتوسعه ( تائیرد کررده اسرت در2210؛ همچنی  شفر )آن تعمیم دهد
 تثییرشود که تائیدی بر می تثکید سازمان درون  رآیندهای و هاسیستم سا تارها، توسعه روی سازمان،
 دارد ترازگی سرازمان برای است که هاییایده کاربرد سازمانیسعهتواست. از منظری دیگر،  مؤلفهای  
-سرازمان بازاریرابی سیستم و  دماو  رآیندها، مدیریت، سیستم بدنر در تازه هایایده ای  کاربرد که

 نسربت نگرش پاداش؛ سودمند؛ سازوکارهای ای اد موجب تواندمی و است رروری بسیار بزرگ های
 .شرود بیشتر بازار سهم به دستیابی و رقابتی بازار مزیت ؛پیامدها و نتایپ و دما و محصویو تغیر؛ به

ای بررای ا رزای  ریزی شرده،  رآیند برنامرهسازمانیتوسعه( 2214در ادامه به زعم آسیماکوپولئوس )
ارزیابی مستمر است؛  و کارآیی سازمان در مسیر رسیدن به اهدا  مورد نظر است؛ لاا نیازمند سن  

 مهرم هرایآسیب و هارعخ از که یوی( 1394)همواران  و دانایی  رد ای  یا ته با پدوه  همچنی 
 عردن تربیرت، و آمروزش هایکاستی از ناشی توسعه ریزیبرنامه و راهبرد در موجود اشوایو توسعه
 ؛(2210) های پدوهشگرانی نظیر شفرو... برشمرده و یا ته ایمان و وجدان کنار در یزن تخصج وجود
( 1394) هموراران و  ررد دانرایی ؛(2213) هموراران و کان ؛(2214) ؛ آسیماکوپولئوس(2210) یردا

 همخوانی و مطابقت دارد. ؛(1381) همواران و و محمدزاده( 1395) همواران و س مانی

سررازمان توسررعه محررور نشرران داد کرره رتبرره نخسررت  هایمؤلفرره بنرردیرتبهاز دیگررر سررو، 
تع رق گر رت، بردون شرک بررای « رهبرری و مردیریت»بره  محرور سرعهتو سرازمان ایرگااری برر
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نظرر و حمایرت مردیریت و رهبرری سرازمان غیرقابرل انورار مری باشرد،  ایتوسرعهان ان هر اقردان 
زیرا اگر مردیریت و رهبرری سرازمان اعتقرادی بره توسرعه در سرازمان نداشرته باشرد عمرالب مرابقی 

چ اقردان کراربردی صرورو نخواهرد گر رت، لراا هرا بری ایرر  واهرد برود و هری مؤلفرهتالش ها و 
بردیهی مری باشرد. در مرح ره دون ا تصرا  منراب   مؤلفرها تصا  بیشتری  تاییرگااری بره ایر  

برای ای راد سرازمان توسرعه محرور اسرت، زیررا بردون  رراهم نمرودن منراب  یزن توسرعه  موردنیاز
شررد. در رتبرره سررون نیررز  محررور کررردن سررازمان غیرررممو  اسررت و در روال آن   ررل وارد  واهررد

.. قرررار میگیرررد، برردیهی اسررت تررا زمررانی کرره ماموریررت .ارکرران اصرر ی شررامل ماموریررت، اهرردا  و
سازمان و نقطه مط روب مرورد نظرر بررای توسرعه بخروبی ترسریم نشرود عمرالب سرازمان در مسریر 

موجررود کرره  سررازمانی رهنو هایمؤلفررهتوسررعه محررور شرردن برره بیراهرره  واهررد ر ررت. در ادامرره 
نتررایپ بدسررت آمررده کرره  و کمررک برره تسررهیل امررور و پررایرش بهتررر کارکنرران مرری کنررد؛  رردماو

کره زمینره  پشرتیبانی و عم یراتی هایسیسرتم ای اد انگیزه برای سرازمان و کارکنران آن مری کنرد؛
و بسررتر یزن برررای اموانرراو مرروردنظر سررازمان برررای توسررعه محررور شرردن را  ررراهم مرری کنررد؛ 

ارزیررابی در راسررتای در مسرریر درسررت عمررل کررردن؛  و زار؛ سررن  سررودمند؛ بررا سررازوکارهای
تغییر که بردون آن توسرعه محروری امرری محرال و غیرقابرل درك بررای ک یره سرطوی  به نگرش

مدیران می باشد؛ قرار گر ته است و در رتبه آ رر نیرز بحرس پراداش مطرری گردیرده اسرت کره بره 
 ی مررادی در برری  مرردیران و کارکنرران نظررر میرسررد ع ررت رتبرره انتهررایی آن عرردن توجرره برره مسررائ

اعتقراد دارنرد سرازمان توسرعه محرور امرری مهرم  هراآندرگیر در امر توسعه در سازمان است، زیررا 
و بااهمیت است و با رسیدن بره آن سرازمان مری توانرد مرابقی نیازهرای مرالی و انگیزشری آنران را 

 پوش  دهد.

 شودمیبراساس پدوه  ماکور پیشنهاد 

 دانر   جهرت ا رزای  در هاسرازمانمردیران ارشرد و رهبرران وزشی بررای های آمکالس
و ترغیررب آنهرا برره محرور  توسررعه سرازمانمحیطری آنهرا و گن انرردن مفراهیم مرررتب  برا 

رهبرری در  و مردیریت مؤلفره و ارتقرا توانرد در  صرو  بهبرود ، میی مسرئوینهر تارها
 .باشد راهگشا سازمان
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  در جهررت حرکررت برره سررمت سررازمانی منعطررخ، ج ررب حمایررت مرردیران ارشررد سررازمان
ریرزی کوتراه و میران هرای راهبرردی جدیرد و برنامرهنوآور و یادگیرنده با تردوی  سیاسرت

 شود.و ب ندمدو پیشنهاد می

  ( در حرروزه .ایرگررااری مثبررت منرراب  )مررالی، انسررانی،  یزیورری وبررسرری مسررتمر میررزان..
و پیگیررری جهررت ر رر  عوامررل حرروزه   ایرر در تشررویق مرردیران محررور وتوسررعه سررازمان
قانونی، پیداکردن منراب  جدیرد، مردیریت منراب  سرازمانی، اسرتفاده بهینره و پیردا  بازدارنده

 شود.کردن بازارهای جدید پیشنهاد می

 طریررق از گاشررته  عالیررت هررای و سررازمان پشررتیبانی و عم یرراتی هایسیسررتم چگررونگی 
 قرردرو و رررعخ نقرراب و دگیررر قرررار موردبررسرری گررزارش و موردکرراوی از اسررتفاده
 .شود ان ان یزن ریزی برنامه و گردیده مشخج

 جهرت در کنفرران  هرا و سرمینارها ج سراو، برگرزاری قبیرل از سرودمندی سازوکارهایی 
 محرور توسرعه سرازمان بره نسربت رهبرری و مردیریت ذهر  و ر ترار تغیر برای مزایا بیان
 .باشدمی مفید

  برره دهرری پرراداش نحرروه دا  رری بخشررنامه یررا و اجرایرری دسررتورالعمل نگررارش و ترردوی 
 مشررخج بایررد محرروری توسررعه  رآینررد در گیررر در مرردیران و کارکنرران مخت ررخ سررطوی
 .گردد

 در مردیران مقاومرت بررای کراه  تب یغراتی و آموزشری هرای کتابچره یرا و برشرور تهیه 
سررازمان  عمررومی روابرر  واحرردهای توسرر  هرراآن در مثبررت نگرررش ای رراد و تغیررر برابررر

 دارد.ررورو 
 هرای آنالیر  و غیرره مرورد داده کراوی بازار و مشتریان سازمان برا اسرتفاده از نظرسرن ی

قرررار گر ترره بررا سررن   و ارزیررابی  رردماو ارائرره شررده سررازمان بررا ارایرره  رردماو و 
 محصویو منطبق بر سالیق و نیاز مشتریان توسعه یابد.

  هررای تخصصرری در از  رهنررو مشررارکتی بررا برگررزاری گردهمررائی هررا و یررا کررارگروه
 گیری یزن صورو گیرد.راستای توسعه بهتر و استفاده از نظراو مخت خ بهره

  توسررعه محرروری یهررابرنامرره تیرردر مو ق سررازمانی رهنونقرر   تیرربررا توجرره برره اهم، 
در بهبررود  یریادگیرردادن نسرربت برره نقرر   یآگرراه قیررکرره از طر شررودیمرر شررنهادیپ

گرااری و سررمایه العمر بپرردازدمرادان یریادگیر رهنرو آمروزش و  تیربره تقو هراتی عال
 بیشتری روی ای  زمینه ان ان شود.
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