
 
 

    

  

  ستیچ یتوسعه سازمان
 سازمان شما دارد؟ یبرا ییایو چه مزا
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 دقیقه 8زمان تقریبی مطالعه: 

ها و فرآیندهایی است که به رشد سازمان شما و بهبود توسعه سازمانی مجموعه روش
هر سازمانی که به دنبال بهبود مداوم عملکرد و  .کندوری آن کمک میعملکرد و بهره

های افزایش ظرفیت خود برای سازگاری با تغییرات است، باید به دنبال استفاده از روش
مقاله ضمن تعریف توسعه سازمانی، به اهداف، مزایا،  در این .توسعه سازمانی باشد

 .پردازیمهای آن میمراحل و روش

 

 توسعه سازمانی یعنی چه؟ -1
یکی از رویکردهای مدیریتی است که به  (organizational development) توسعه سازمانی

های سازمان برای رشد و دنبال بهبود عملکرد و توسعه توانایی صورت سیستماتیک به
برای رسیدن به این هدف، توسعه سازمانی عالوه بر عملکرد سازمان، بر  .تغییر است

تمرکز … ی، مدیریت دانش، مدیریت سازمانی و موضوعاتی مانند فرهنگ سازمان
ریزی شده به های برنامهبه عبارت دیگر، توسعه سازمانی با استفاده از روش .کندمی

 .های آن استهای سازمان و توانمندیدنبال افزایش اثربخشی فعالیت

ها کمک در یک تعریف دیگر، توسعه سازمانی فرآیندی علمی است که به سازمان
ها، ساختارها و فرآیندهایشان، ظرفیت تا با توسعه، بهبود و تقویت استراتژی کندمی
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طبق این تعریف، یکی  .خود را برای تغییر و دستیابی به اثربخشی بیشتر افزایش دهند
بنابراین باید باعث بهبود  .از اهداف توسعه سازمانی، افزایش اثربخشی سازمانی است

عملکرد مالی، میزان رضایت مشتریان، مشارکت برخی عملکردهای سازمان از جمله 
کارکنان سازمان، قابلیت انطباق پذیری سازمان و حتی ایجاد مزیت رقابتی برای آن 

همچنین طبق این تعریف، توسعه سازمانی از طریق تغییرات در استراتژی،  .شود
است  یعنی توسعه سازمانی یک رویکرد سیستمی .شودساختار و یا فرآیندها اعمال می

 .کنیمکه در آن ما بر کل سیستم سازمان تمرکز می

ریزی شده برای بهبود و توسعه توان تالشی برنامهبنابراین توسعه سازمانی را می
ای از ها طیف گستردهاین روش .ها دانستسازمان با استفاده از یک سری روش

ژیک، طراحی سازمانی، ریزی استراتها را از جمله برنامهها، فرایندها و فعالیتنظریه
سازی و ایجاد تعادل مدیریت تغییر، مدیریت بهره وری، تنوع فرهنگی در سازمان، تیم

های توسعه سازمانی بینید، روشهمانطور که می .میان کار و زندگی کارکنان است
های سنتی تغییر در سازمان است، زیرا هدف آن تغییر در اندیشه و متفاوت از تکنیک

از سوی دیگر، توسعه سازمانی، اگرچه منجر به بهبود  .ل سازمان استرفتار در ک
توسعه  .های کارکنان شود، نباید آن را با توسعه منابع انسانی اشتباه بگیریدمهارت

توسعه  منابع انسانی بر رشد شخصی افراد در سازمان متمرکز است، در حالی که 
ای درون سازمان برای بهبود ها و فرایندهسازمانی بر توسعه ساختارها، سیستم

 .اثربخشی سازمان تمرکز دارد

 اهمیت توسعه سازمانی چیست؟ -2
هر سازمانی  .کنددنبال میترین دلیل اهمیت توسعه سازمانی، اهدافی است که اصلی

هایش برای رشد و تغییر است تا بتواند نیازمند بهبود عملکرد خود و توسعه توانایی
توسعه سازمانی دقیقاً همین اهداف را  .توانایی خود را برای رقابت در بازارها حفظ کند

ت و توان گفت که توسعه سازمانی ابزاری مهم برای مدیریبنابراین می .کنددنبال می
 .ها داردریزی رشد است و نقش مهمی در موفقیت سازمانبرنامه

تواند روحیه کارکنان را ای داشته باشد، میبه عالوه، سازمانی که بتواند عملکرد بهینه
زیرا وقتی کسب و کار شما متناسب با اهداف و منابعی که در اختیار دارد  .تقویت کند

ا موفقیت بیشتری همراه شده و احساس سازماندهی شود، عملکرد کارکنان نیز ب
دلیل دیگر اهمیت توسعه  .کندتوانمندی و ارزشمند بودن در آنها افزایش پیدا می
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سازمانی، بهبود توان به خاطر اثرگذاری آن بر نحوه حل مشکالت درونسازمانی را می
طرف ها و فرآیندهای تجزیه و تحلیل مشکالت و افزایش کارآمدتری سازمان در بر روش

 .کردن آنها دانست

بخشد، توسعه سازمانی نه تنها مشکالت مربوط به رشد و عملکرد سازمان را بهبود می
دهد و ابعاد مختلف سازمان را تحت تاثیر بلکه این کار را به صورت سیستمی انجام می

با ایجاد تعادل بین نقاط قوت و ضعف یک کسب و کار ” توسعه سازمانی“ .دهدقرار می
کند ود در نحوه به کارگیری منابع سازمان )مانند نیروی انسانی(، به مدیران کمک میو بهب

همچنین در این راستا، ابزارهایی را برای  .تا از آنها به بهترین شکل ممکن استفاده کنند
ارزیابی، برنامه ریزی، افزایش مشارکت کارکنان، آموزش آنها و ایجاد تغییرات تدریجی 

 .دهدار میدر اختیار شما قر 

 اهداف توسعه سازمانی کدامند؟ -3
ترین هدف توسعه سازمانی، بهبود عملکرد سازمان و همانطور که پیشتر گفتیم، اصلی

برخی دیگر از اهدافی که از  .افزایش ظرفیت آن برای سازگاری با تغییرات است
 :شود، عبارتند ازهای توسعه سازمانی دنبال میسازی روشپیاده

 تماد در میان کارکنان سازمانافزایش حس اع 

 افزایش رضایت و تعهد کارکنان 

 حل مشکالت سازمان 

 های درون سازمانمدیریت مؤثر تعارض 

 افزایش همکاری تیمی میان کارکنان 

 بهبود مداوم عملکرد سازمان 

 همسو کردن کارکنان با اهداف سازمان 

 افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری کارکنان 

 اولویت بخشی به دانش و مهارت افراد 

 ایجاد و اعمال سیستماتیک تغییرات 
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 بهبود کارآیی فردی، گروهی و سازمانی 

 مسئول هدایت توسعه سازمانی کیست؟ -4
های توسعه سازمانی و آموزش کارکنان مسئولیت برنامه ریزی، توسعه و اجرای برنامه

البته  .شودقرار داده می” سازمانی مدیر توسعه“سازمان، معموالً به عهده فردی به نام 
های توسعه سازمانی معموالً با هماهنگی با باالترین برنامه ریزی و انتخاب نهایی روش

شود و تصمیمات نهایی توسط سطوح مدیریت سازمان و واحد منابع انسانی انجام می
ابط و بنابراین مدیر توسعه سازمانی به عنوان ر  .شودمدیریت کل سازمان گرفته می
 .کندسازی تغییرات را در سازمان تسهیل میکند و پیادهمشاور رهبری سازمان عمل می

ً یک وکارهایی که به دنبال برنامهکسب ریزی برای توسعه سازمانی هستند، معموال
یا اینکه ممکن است این  .کنندمشاور و متخصص توسعه سازمانی را استخدام می

های توسعه توانند برنامهاشند که در این صورت میمتخصص را درون سازمان داشته ب
ها نیز با پیاده سازی این برنامه .سازمانی را مستقالً تدوین کرده و پیاده سازی کنند
به این ترتیب، امکان بازخورد از  .هماهنگی مدیران و سایر کارکنان سازمان خواهد بود
 .دسوی کارکنان نیز وجود دارد و آنها منفعل نخواهند بو

 توسعه سازمانی برای کدام کسب و کارها مناسب است؟ -5
بیشترین فایده توسعه سازمانی برای کسب و کارهایی است که تحت شرایط بیرونی و 

اما توسعه سازمانی برای حل مشکالت داخلی مربوط  .محیطی ناچار به تغییر هستند
مواردی که توسعه برخی دیگر از  .به فرهنگ سازمانی در کسب و کارها نیز مناسب است

 :سازمانی مناسب یک سازمان است، عبارتند از

 اندهایی که با یک سازمان دیگر ادغام شدهسازمان 

 هایی که تعداد نیروی انسانی آنها در مدت کوتاهی به شدت تغییر کرده سازمان
 است

 ی کارکنان آنها ضعیف شده یا حجم کار آنها زیاد باشدهایی که روحیهسازمان 

 کنندگان خود دارندهایی که ارتباط ضعیفی با مشتریان و تأمینسازمان 

 هایی که میان واحدهای مختلف آنها تنش یا ارتباط ضعیفی وجود داشته سازمان
 باشد
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 انداز و اهداف آنها مبهم استهایی که چشمسازمان 

ستفاده کند های توسعه سازمانی اتواند از روشالبته، مدیریت سازمان در هر زمانی می
به عنوان نمونه، مدیریت سازمان  .و نیازی نیست که حتما سازمان دچار بحران شود

ممکن است به دنبال افزایش سود سازمان، بهبود نرخ بازگشت سرمایه، بهبود کیفیت 
خدمات به مشتریان و حتی افزایش کیفیت محصوالت شرکت و رضایتمندی 

 .کنندگان از آنها باشدمصرف

 
 ای توسعه سازمانیمزای

 توسعه سازمانی چه مزایایی دارد؟ -6
توسعه سازمانی مزایای بسیاری برای هر سازمان دارد که در ادامه به تعدادی از آنها 

 :کنیماشاره می

 بهبود عملکرد سازمان .1

طور پیوسته فرآیندهایی را که  سازد تا بهتوسعه سازمانی یک کسب و کار را قادر می
نیاز به تغییر دارند شناسایی کرده و آنها را بهبود ببخشد و از این طریق به بهبود بازدهی 

ها از سوی دیگر، توسعه سازمانی باعث افزایش اثربخشی فعالیت .کندآنها کمک می
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های مختلف انجام صورت که فرآیندهای توسعه سازمانی، شیوهبه این  .شودنیز می
 .کندکارها و نتایج آنها را بررسی کرده و انتخاب بهترین آنها را ممکن می

 تعیین برنامه توسعه سازمان .2

های الزم برای آن انداز دقیق و شناخت فعالیترشد و توسعه سازمان نیازمند یک چشم
های و ها، تواناییاندازها، فعالیتتوسعه سازمانی ضمن تعیین این چشم .است

مشخص کردن مسیر توسعه  .کندضروریات الزم برای رسیدن به آنها را مشخص می
دهد که نیازهای سازمان را برای طی می سازمان، به کارشناسان منابع انسانی اجازه

جذب و حفظ  این کار به .کردن این مسیر، شناخته و راهکارهای آن را تعبیه کند
کند و کارشناسان انداز آینده شرکت همسو باشند نیز کمک میاستعدادهایی که با چشم
شناسایی  های کارکنان راهای موجود در مهارتسازد تا شکافمنابع انسانی را قادر می

 .و پر کنند

 ظرفیت سازمان برای تغییر توسعه .3

شود، مجبور است برای ایجاد ظرفیت رو میهر کسب و کاری که با تغییرات بازار روبه
این فرآیندها باعث ایجاد  .تغییر در خود به فرآیندهای توسعه سازمانی روی آورد

عملکرد سازمان را مطابق با  شود تاهای الزم در کارکنان سازمان میها و مهارتظرفیت
به عالوه، توسعه سازمانی به بازسازی فرآیندها و  .شرایط بازار بهبود ببخشند
پردازد که به نوبه خود انعظاف پذیری و ظرفیت سازمان را سازوکارهای سازمان نیز می

 .دهدبرای مقابله با تغییر افزایش می

 بهبود کیفیت عملکرد سازمان .4

ها های سازمان، خطاها را شناسایی کرده و آنبهبود پیوسته عملیاتتوسعه سازمانی با 
در نتیجه با کاهش خطاهای عملیاتی، کیفیت محصوالت و خدمات  .کندرا برطرف می

از سوی دیگر، توسعه سازمانی، امکان مدیریت و بکارگیری بهتر  .یابدنیز افزایش می
دهد از نیروی انسانی خود برای توسعه کند و به سازمان اجازه میکارکنان را فراهم می

 .و کیفیت محصوالت و خدماتش استفاده کند

 نفعانایجاد ارزش بیشتر برای ذی .5
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ها را توسعه سازمانی به طرق مختلف بر درآمد سازمان تأثیر می گذارد و نه تنها هزینه
 .کنددهد، بلکه با افزایش بهره وری و نوآوری، سود سازمان را هم بیشتر میکاهش می

به این ترتیب، توسعه سازمانی با افزایش سوددهی شرکت، باعث ایجاد ارزش بیشتر 
های همچنین با بهبود مهارت .شودگذاران و سهامداران سازمان میبرای سرمایه

 .شودکارکنان، باعث افزایش تخصص آنها و موفقیت در مسیر شغلی آنها می

 حفظ بهتر نیروی انسانی .6

این موضوع باعث تمایل بیشتر  .شودتوسعه سازمانی باعث افزایش رضایت کارکنان می
در این  .شودها میکردن آنکارکنان به ادامه کار در سازمان و عدم نیاز به جایگزین 

 .کندهای مرتبط با استخدام و حفظ کارکنان در شرکت کاهش پیدا میحالت، هزینه
گی است که پیشرفت پیوسته کارکنان را در پی خواهد نتیجه این فرآیند، تحولی فرهن

 .وری با حداقل هزینه عملیاتی خواهد شدداشت و در نهایت منجر به افزایش بهره

 تسهیل پذیرش تغییرات .7

کند تا تغییرات را ها به آنها کمک میهای سازمانتوسعه سازمانی با افزایش قابلیت
یکی دیگر از راههایی که توسعه  .بپذیرند تراعم از تغییرات داخلی یا خارجی، راحت

تواند باعث تسهیل پذیرش تغییرات شود، جلب حمایت و همراهی کارکنان سازمانی می
نفعان از مزایای های کارکنان و آگاهی ذیدر واقع، توسعه مهارت .نفعان استو ذی

گی آنها را برای کند و آمادانداز آینده سازمان، حمایت آنها را تشویق میتغییرات و چشم
 .دهدپذیرش تغییرات پیش رو افزایش می

 تقویت ارتباطات سازمانی .8

از دیگر مزایای قابل توجه توسعه سازمانی، این است که جریان اطالعات در سازمان را 
یک جریان  .کندکند و ارتباطات آزاد میان کارکنان و مدیران را تشویق میتقویت می

های سازمان انداز و ارزشتا کارکنان با اهداف، چشم کندارتباطی کارآمد، کمک می
توسعه سازمانی با  .سازد تا اهمیت تغییرات را درک کنندهمراه شوند و آنها را قادر می

 .شودافزایش ارتباطات در سازمان باعث تشویق به اشتراک گذاشتن بازخوردها نیز می

 های کارکنانتوسعه مهارت .9
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دی مبتنی بر توسعه مهارت های کارکنان است تا آنها را توسعه سازمانی تا حدود زیا
هایی که در مسیر توسعه به همین دلیل، بسیاری از سازمان .اعمال تغییرات آماده کند

های کارکنان خود هستند تا توان دارند به دنبال افزایش مهارتسازمانی گام برمی
 .دسازمان را برای پاسخ به نیازهای جدید بازار افزایش دهن

 افزایش نوآوری در سازمان .10

افزایش نوآوری در سازمان نیز، یکی از مزایای اصلی توسعه سازمانی است و نقش 
علت اصلی آن نیز، ارائه پاداش  .اساسی در بهبود محصوالت و خدمات سازمان دارد

تشویق نوآوری به بهبود روحیه کارکنان نیز منجر  .برای نوآوری و موفقیت سازمان است
این موضوع، خود  .کندبودن را در آنها تقویت میشود و احساس ارزشمند و اثرگذار می

باعث افزایش رضایت و خالقیت بیشتر کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان 
 .شودمی

 کالم آخر -7
هر سازمانی که به دنبال بهبود مداوم عملکرد خود و کسب توانایی سازگاری با تغییرات 

ترین قدم برای مهم .سازمانی باشد های توسعهاست، باید به دنبال استفاده از روش
زیرا این رهبران هستند با  .های رهبران سازمان استشروع این مسیر، توسعه قابلیت

های رسیدن به آن، مسیر توسعه اندازهای سازمان و انتخاب راهتعیین کردن چشم
 نفعان خواهندکنند و الگویی برای کارکنان سازمان و سایر ذیسازمانی را مشخص می

.بود
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