
 33-101، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

49 

 

 

 بررسی رابطه بین رهبری تحولی با توسعه  سازمانی

   

  افسانه علی آبادی

 سعید صیادی 

 

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد کرماندانشجوی 

 مدیریت دولتی ی دکترا

  

هدف از این مقاله  تبیین رابطه بین جانشین پروری و توسعه سازمانی می باشد.در این راستا در بخش :چکیده

های مختلف این مقاله پس از مرور تحقیقات انجام شده به تشریح تاریخچه رهبری تحول آفرین،الزامات 

آفرین و مولفه های رهبری تحول آفرین  پرداخته شده است.سپس توسعه سازمانی تعریف رهبری تحول 

شده،مولفه های آن تشریح گردیده و ابعاد آن برشمرده شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع 

کتابخانه ای می باشد.در پایان نتیجه گیری تحقیق ارائه شده است که نشان می دهد  برای تحقق توسعه 

  سازمانی رهبری تحول آفرین ضروری می باشد.

 رهبری تحولی،توسعه سازمانیواژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

اگر این مشاغل مختصاتی ایستا داشته باشد سازمان متضرر  ،ای است متشکل از مشاغل گوناگون ازمان سیستم و مجموعهس

ای نوین خواهد شد؛ از این رو مدیران مسئولند کارکنان را توانمند سازند تا بدین نحو قادر به پاسخگویی به نیازها و خواسته ه

شده و بدین ترتیب سازمان و کارکنان به و مسائل و دشواریهای پیش روی خویش باشند و در میدان مبارزه پیروز و موفق 

کارکنان را در راستای توسعه فرصتهای پیشرفت  مدیران بایستی . همچنیندست یابند صورت هم افزایانه ای به توسعه

نند از همه استعدادهای خویش بهره گیرند و از مجبور ساختن آنان به پیروی از گونه ای فراهم سازند تا بتوا بهسازمانی؛

ریزی شده و  یک برنامه توسعه سازمانی کوششی است دور برد، برنامه (.6831زاده، روشهای دیکته شده خودداری کنند )حسن

و مـنظم دشواریها و با بسیج همه نیروها پایدار کـه بر پایه یک راهبرد سراسری استوار است و میکوشد تا با تشـخیص منطقـی 

دوربرد بودن کوششهای توسعه سازمانی یکی از دشواریهای آن به  .و منابع موجود، به اجرای یک برنامه دگرگونی دست بزند

استوار است، درنگ و  «سودهای کوتاه مدت و سریع»آیـد زیرا در اوضاعی که بسیاری از نظامهای پاداش بر پایه  شمار مـی

انتظار فراوان نمیتواند پذیرفتنی باشـد، ولـی اگـر قـرار باشـد دگرگونی پدید آید و ریشه گیرد، مدیریت سازمان و کارکنان آن 

باید به طوالنی بودن زمان به کار بستن برنامه متعهـد و دلبسـته باشـند و از آن پشـتیبانی کننـد و هرگونـه فرایندی را که به 

سازمانی  کانون برنامه توسعه .و هـدفهای کوتـاه مـدت نگـرش دارد بـا پاداش استواری بخشند سوی هدفهای بلند مدت

هایی از  دگرگون کردن نگرشها و رفتـار اسـت. بـا آنکـه در برنامه توسعه سازمانی فراگردها، روشهای کار، دستورها و زمینه

همواره بر نگرش، رفتار و کارکرد افراد در درون سازمان ایـن شـمار دستخوش دگرگونی میگردند، ولی هدف عمده دگرگونی 
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(.بنابراین عدم توجه به توسعه سازمانی می تواند به رکود سازمانی،توسعه رفتار 6،4002د)مک داول و فلچرتوجه و تمرکز دار

و  8پترسونکاری،عدم تمایل کارکنان به یادگیری سازمانی و کاهش رقابت پذیری سازمان منجر شود) 4های غیرسازنده

 (.بنابراین عوامل موثر بر توسعه سازمانی بایستی مورد بررسی قرار گیرند.4068همکاران،

موضوعات  سازمانهای امروزی با چالشهای جدید مواجه هستند که آنها را ملزم میکند تا به منظور حل ایناز طرف دیگر 

مراتب سازمان اتخاذ میشوند. در این  ر سطوح باالی سلسلهپیچیده تصمیمات اثربخشی را اتخاذ کنند. این تصمیمات معموالً د

سازمان برخوردارند. هر سازمان به رهبران اثربخشی نیاز دارد که  سطوح رهبران از قدرت و کنترل برای تأثیرگذاری در اهداف

وری و  سطوح باالی بهره عملکرد و تعهد سازمانی در کارکنانشان نفوذ کنند و در نتیجه بتوانند از طریق افزایش رضایت شغلی

قرار  آورند. پیامدهای بالقوه مرتبط با اثربخشی یا کارآمدی رفتار رهبری تحقق اهداف سازمان را تحت تأثیر کارایی را به دست

 جایی باشند.  تأخیر و جابه میدهند. این اهداف میتوانند شامل: افزایش روحیه رضایت شغلی تعهد سازمانی و یا کاهش غیبت

سبک  .آفرین است سبک رهبری تحول سبکهای رهبری که تحقیقات متعددی، بر اثربخش بودن آن تأکید کرده یکی از

تحول پیوسته در وضع موجود  آفرین عبارت است از: فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها برای ایجاد تغییر و رهبری تحول

با تاثیر بر عملکرد سازمانها سرنوشت آنها را تحت تاثیر قرار تحول آفرین  هبران رو کارکردهای سازمان به عنوان یک کل . 

مختلف با استفاده از روش شناسی های متفاوت این نتیجه بدست آمده که تغییر در رهبری با تغییر  مـی دهنـد .در مطالعـات

یقت که تغییر ،بر حسب تعریـف در فرایند تحول به وسیله این حق تحول آفرین اهمیت رهبری  .عملکرد همراه است در

 سیـستم جدیـد و سـپس نهادینـه کـردن رویکردهـای جدیـد اسـت مـورد تاکیـد قـرار گرفتـهک یـ ،نیازمنـد ایجـاد

 (.2،4060.)دونکاناست

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده-2

ه سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی ( تحقیقی با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش و خالقیت بر توسع6833تقی زاده و تاری)

واحد تبریز را انجام دادند.نتایج این تحقیق نشان داد که خالقیت و مدیریت دانش بر روی توسعه سازمانی تاثیر مثبت و 

 معناداری دارند،در ضمن تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سازمانی بیش از خالقیت است.

بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران دبیرستان های ( تحقیقی با عنوان 6830رضایی و همکاران)

به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین مدیران  این تحقیق شهرستان ورامین را انجام دادند.

نوع پژوهش های دبیرستان های شهرستان ورامین صورت گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا از 

نفر و دبیران دبیرستان های این شهرستان به تعداد  16. کلیه مدیران دبیرستان های شهرستان ورامین به تعداد بودهمبستگی 

دبیر با روش نمونه گیری چندمرحله 446مدیر و 61نفر، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند که از این تعداد، 660

سنجش هوش عاطفی از آزمون هوش عاطفی شرینگ و برای سنجش رهبری از پرسش نامه چندعاملی ای انتخاب شدند. برای 

رهبری استفاده شد. فرضیه های تحقیق وجود رابطه بین پنج بعد هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین را تبیین می کنند. بر 

است. یافته های تحقیق نشان داد که بین  این اساس، فرضیه کلی تحقیق بیانگر رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین

هوش هیجانی با مولفه های خود آگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی، و مهارت اجتماعی همبستگی مستقیم وجود دارد. 

 .یافته های کلی تحقیق نیز نشان داد که هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین مدیران رابطه دارد
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با عنوان تاثیر خلق و خوی مربیان بر سبک رهبری تحول آفرین در تیم های ورزشی را (تحقیقی 6836نائیجی و همکاران)

، با استفاده از رویکرد خلق وخوی در مطالعه سبک رهبری تحول آفرین مربیان ورزشی، روابط این تحقیق در انجام دادند.

ل آفرین بررسی شد. داده های تحقیق درونی میان هیجان پذیری، هوش عاطفی و شخصیت و نقش این سازه ها بر رهبری تحو

نفر از مربیان ورزشی گردآوری شده است. روش تحلیل آماری اطالعات، همبستگی پیرسون است. براساس نتایج این  401از 

و رابطه ای منفی بین  و سبک رهبری تحول آفرین  پژوهش، رابطه عمیق و مثبتی بین هیجان پذیری مثبت با شخصیت

وجود دارد. همچنین ارتباط شخصیت با سبک رهبری و هوش عاطفی با  با سبک رهبری تحول آفرین هیجان پذیری منفی 

به تایید رسید. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت متغیرهای جمعیت شناختی همچون سن و سابقه مربیگری بر  سبک رهبری  

ای معکوس را نشان داد. نتایج این تحقیق  رهبری تحول آفرین است. هرچند سطح تحصیالت با رهبری تحول آفرین رابطه

های احساسی و عاطفی در هدایت تیم های ورزشی است و پیشنهاد می شود که مربیان تیم های -نشان دهنده اهمیت جنبه

ورزشی نه تنها باید قادر به نشان دادن مهارت های عاطفی خود باشند، بلکه باید به صورت پیوسته، این مهارت ها را در خود 

 .قویت کنندت

( تحقیقی با عنوان درک تاثیر گذاری توسعه سازمانی و عدالت سازمانی از منظر شاخص های رفتاری 6834دعایی و همکاران) 

را انجام دادند.نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه سازمانی،رابطه مثبت و معناداری با  تعهد سازمانی و رفتار شهروندی 

 به نتایج واقع، در ه مثبت و معناداری بین ابعاد عدالت سازمانی با شاخص های رفتار بدست آمد.سازمانی دارد.همچنین رابط

 از رفتاری شاخصهای بر زیادی تواند تاثیرگذاری می سازمانی عدالت ابعاد و بالندگی که است نکته این متضمن آمده دست

 .باشد داشته سازمانی شهروندی رفتار و تعهد جمله،

سازمانی در سازمان  آفرین، تعهد سازمانی و شهروندی  ( در پژوهشی خود با عنوان رهبری تحول4006)6چالدورایکنت و 

سازمانی کارکنان ارتباط دارد، لیکن  پیرو با رفتار شهروندی -ورزش بین دانشگاهی آمریکا، دریافتند سبک رابطة تبادلی رهبر 

 .شد این رابطه در مورد رهبری تحوآلفرین مشاهده ن

آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را در چند  در پژوهش تجربی تاثیر رهبری تحول (4006)4مادهو و کریشنان

شناسی  نوعدوستی و وظیفه آفرین رفتارهای کارخانة تولیدی در هند مورد آزمون قرار دادند. آنها دریافتند که رهبری تحول

داری کاهش  طور غیرمعنی جوانمردانه را به را کاهش میدهد. این نوع رهبری رفتار کارکنان را افزایش و رفتار فضیلت مدنی

 .ندارد آفرین تأثیری بر رفتار، ادب و مهربانی کارکنان رهبری تحولهم چنین مشخص گردید که میدهد. 

کشور سوئد را انجام ( تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر توسعه سازمانی روی مدیریت دانش در صنعت هتلداری 4064)8راکوبسن

داده است.نتایج تحقیق وی نشان داد که توسعه سازمانی تاثیر معناداری به ترتیب روی مولفه های جذب دانش،تحلیل 

 دانش،انتشار دانش و ذخیره سازی دانش دارد.
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 بحث و بررسی-3

  تاریخچه رهبری تحول آفرین-3-1

( به منظور تمایز بین آن دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی با 6393) 6تئوری رهبری تحول گرا نخست توسط برنز

اند به ای متمرکز بر مبادله یا تعامل برای ایجاد نتایجکنند و آن دسته از آنها که به طور گستردهزیردستان و پیروان برقرار می

 (4،4008)دوکت و مک فارلنوجود آمد

ر مورد رهبری را توسعه دادند و یک مفهوم رهبری تحول گرا را ایجاد نمودند. باس و آولیو مفهوم و ایده برنزد  8بس و آولیو 

گیرد که رهبر عالئق کارکنانش را ارتقا و توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای معتقدند که رهبری تحول گرا زمانی شکل می

عامل اول رهبری  .فع خویش برای منافع گروه برانگیزاندماموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منا

هایی قوی برای پیروان عمل می دهد که به عنوان مدلشودو رهبرانی راشرح میتحول آفرین کاریزما یا نفوذ آرمانی نامیده می

کنند. در رسالت هدایت می در راستای تحقق بینش و پیروان را آن ها عمیقا مورد احترام پیروان بوده قابل اعتمادند و کنند.

کاریزما افرادی را توصیف می کنند که دیگران را ترغیب به پیروی از چشم انداز سازمان میکنند)نورت  اصل عامل

 (4006 ،2هاوس

 گرا، به دنبال انگیزه های بالقوه در پیروان و ارضای نیازهای باالتر آنان است. رهبران تحول گرا، رابطه انگیزشییک رهبر تحول

)دوکت و کند بنابراین رهبری تحول گرا، تعاملی و دوسویه استکنند که پیروان را به رهبران تبدیل میمتقابلی را برقرار می

 (.4008مک فارلن،

رهبری تحول گرا فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروهها برای ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای  

کند و نفوذ فراوانی وان یک کل است. رهبری تحول آفرین از طریق گفتار و کردارش کل جامعه را دچار تحول میسازمان به عن

یابد که رهبران عالیق کارکنانشان به کار را افزایش دهند، آنان را از این نوع رهبری زمانی تحقق می .در میان پیروانشان دارد

ن را تشویق کنند که فراتر از منافع فردی بیاندیشند. رهبران تحول آفرین با توسعه هدفها و ماموریتها آگاه سازند و پیروانشا

با کسب احترام  نماید وبا ایجاد رابطه قوی با زیر دستان در میان پیروان نفوذ می عالئق کارکنان فراتر از شرایط فعلی و

به گونه ای که  اهداف شده، موجب آگاهی کارکنان ازبا بیان چشم اندازی فراسوی ماموریت فعلی  اعتماد از سوی پیروان و و

رهبران تحول  .شوندافراد از تفکر انفرادی به سوی تفکر گروهی سوق یابند و با تالش در جهت منافع عمومی برانگیخته می

سازند و با نی میها دروهای افراد در سازمانآفرین با درک و شناخت عمیق خویش، ایده تغییر و تحول را با تکیه بر توانمندی

و اهداف خویش آشنا سازند و در  چشم اندازهای راهبردی نوین  نمایند تا آنان را باایجاد رابطه قوی با کارکنان سعی می

 (6،4068)لیکوشند.ها میارضای نیازهای متعالی آن
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 الزامات رهبری تحول آفرین-3-2

)بس و کسب کرده است یرهبر هینظر یعمل یو کاربردها قاتیدر تحق یژهایو گاهیجا نیآفر تحول یرهبر هیامروزه نظر

 یا ارتباط معامله ای یتبادل اجتماع کیاز  رفتن را با فراتر یکار یروین دهیچیپ یازهاین نیآفر رهبران تحول (.6،4001ریجیو

 یو همکار تعهد از باالتریمثبت کارکنان را ـ که موجبات سطوح  یو بازخوردها یروان یها زهیانگ . آنهاسازندیصرف برآورده م

که  افتدیم رهبری تحول آفرین اتفاق یاعتقاد بس زمان به(.4066و همکاران، 4)اولیور دهندیـ پرورش م آوردیرا فراهم م روانیپ

در رابطه با اهداف  میت رشیپذو   بو کس یکه آنان به آگاه ساز یکنند؛ هنگام یکارکنانشان را گسترده و متعالعالیق رهبران 

و در جهت منفعت  یشخص یها خواسته یورا ستنینگر یرا برا کارکنانشانن که آنا یو زمان پردازندیو رسالت سازمان م

در  روانیپ یو توانمند ساز یسازمان اهداف تعهد نسبت به جادیبا ا نیآفر تحول یرهبر (.6336)بس، کنندیم کیتحری گروه

مثبت دارد ، بلکه  اثری و سازمان ینه تنها بر عملکرد گروه نیآفر تحول یرهبرکند. یمدایپ یبه آن اهداف، معن یابیجهت دست

، بساز نظر (.8،4003است)یوکلکارکنان اثرگذار  زشیرهبران و انگ تیکارکنان، رضا یشغل تیشامل رضا یکار یهایبر خروج

تالشند تا توان روحی و قوای انگیزشی یکدیگر  رهبـران و پیـروان همـواره دررهبری تحول آفـرین فراینـدی اسـت کـه در آن 

فرایند رابطه متقابل و رو به رشدی بین رهبر و پیروان در جریان است. همچنین  را به سطوح باالتری ارتقـاء دهنـد. در ایـن

)کریشمن و ازمان قابـل اجـرا اسـترهبـری تحـول آفـرین توسـط هــر کــس بــا هــرموقعیـت در ســ بـه نظـر وی

    (.4002ونکات،

 مولفه های رهبری تحول آفرین-3-3

اند که  ارزیابی این رهبران بدست آورده هـای متفـاوت و متنـوعی را از محققان و صاحب نظران رهبری تحول آفـرین، جنبـه

بخش، ارزش ،ها باورها و نگرشهای پیروانی که مشتاق معنی که رهبران اثر  انـد. بـدین همگی دارای یک دیدگاه مشترک بود ه

 : داندیم یدیچهار مؤلفه کل یرا دارا نیآفر تحول یانتظارات هستند را متحول میکردند. بس رهبر فعالیت فراتراز

است که  یرفتار یروشها ای کنندیک الگو عمل میاست که رهبران به عنوان  ییراهها انگریکه ب) کیزماتیکار ای ینفوذ آرمان-6

 (؛کنندیرا جذب م روانشانیپ

به  یومعنابخش یانداز و اهداف آت چشم قیبه کارکنان از طر یبخش الهام یرهبر برا ییتوانا شامل که)الهام بخش زشیانگ -6

 (،کار آنهاست

 کردهایو رو اتیفرض یجستجو قیرهبر، از طر ینو از سو یها دهیا و خالقیت قیو تشو بیترغ زانیبه می )منطق بیترغ  -4

 (اشاره دارد دیجدی در روشها

)بس و راهنماست ایمعلم  کیکردن به عنوان  عمل و روانشیپ یازهایتوجه رهبر به ن انگریکه بی )فرد مالحظات -8

 (.4001همکاران،

 سازمانی توسعه-3-4

 جو با مدیران امروزه همین سبب، به .است زندگی پدیده های در مستمر و شگرف تحوالت حاضر، عصر خصوصیات بارزترین از

 رفتارهای و باورها اندیشه ها، شدن فرآیند ذوب یعنی توسعه سازمانی، .هستند روبرو بالندگی حال در و پویا ابهام، پر سازمانی

 پدیده های آخرین با سازمانها کردن یعنی منطبق ؛ جدید های نظام استقرار و نوین ارزشهای تثبیت و سنتی

 بهبود و سازمانها بهبودی ،توسعه در میتوان آن، تأثیرگذار عوامل بر عالوه را توسعه سازمانی ضرورت (.4064روز)راکوبسن،

                                                           
7 Bass&Riggio 
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 توفیق رو، این از .است آن الزامات و کار ماهیت در و بالندگی تغییر قرن ، بیست و یکم قرن . یافت نیز زندگی کیفیت

فعالیت پیچیده تری  از که سازمانهایی در موضوع این که است واضح .را میطلبد خاصی اقتضائات شرایط، این در سازمانها

 بودن کارکنان برای روز به بنابراین، .دارد ی بیشتر د نمو میگردد، تلقی سازمان حیات اساس ی محوری، مشتر و برخوردارند

 فرآیند .است توسعه یافتهموفقیت سازمانهای  فرضیه های راهبردی ترین از یکی ها، فعالیت و وظایف بهینه و مؤثر انجام

 سازمانی توسعه سازمان فناوری و ارتباطات فرهنگ، راهبردی، برنامه ریزی ساختار، زمینه میتوان  در را سازمانی توسعه

 عدم علیرغم .(6،4003گرفت)گومز نظر در کار و کسب بهبود هدف با کار محیط تغییر روشهای ها ارزش نظریات، تئوریها،

 به پاسخگویی برای و ضروری نیاز مورد فرآیند کلی طور به میتوان را سازمانی بالندگی شده، مطرح تعاریفبرخی  در همسانی

 (.4،4064نمود)تسوکاس و چیا تعریف سازمان رشد و توسعه

 تعریف توسعه سازمانی-3-4-1

گشایی سازمان به ویژه از راه  توسعه سازمانی عبارتست از کوشش بلند مدتبرای بهسازی فراگردهای تازه گردانی و دشواری 

  (.6836)رضایی،کارگردانی اثربخش تر فرهنگ سازمانی

  مولفه های توسعه سازمانی -3-4-2

 نظام بودن شفاف و گشودگی-3-4-2-1

 پردازند می کار به یا کنند می آن زندگی در که کسانی همه روی به سازمان اطالعاتی و ارتباطی های راه عبارتست از بازکردن

  (.6836آورد)رضایی، می فراهم را همگان دانش و آگاهی و افزایش شکوفایی و رشد فراهم کردن موجبات و

 

 دیگران به اعتماد-3-4-2-2

 یک اندازه هر که معنی بدین .است نظام مربوط بودن باز و گشودگی با کردن اعتماد .دیگران درستی داشتن باور یعنی اعتماد

 فضای در را دیگران به کردن اعتماد و افزاید می دیگران اعتماد جلب به کند شفاف رفتار و گشوده خود عملیات در سازمان

 (.6836)رضایی، .دهد می کار افزایش

 

  بازخورد-3-4-2-3

 از یا خود درون از تواند می سازمان و یک خانواده یک انسان، آن راه از که است ای وسیله حقیقت در بازخورد کار و ساز

رسیدن   راه در خویش حرکت تصحیح یا جلو به خود حرکت هدایت برای آن اطالعات از و آورد بدست را اطالعاتی خود بیرون

 (.6836)رضایی، بگیرد بهره هدف به
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  دیگران با مشارکت-3-4-2-4

 تعریف تن دو از بیشتر یا دو تن میان سودمند و سازنده سویه چند یا سویه دو پیوند یک توان می را مشارکت

 (.6836کرد)رضایی،

  کردن اختیار و پروردن-3-4-2-5

 به اختیار سپردن سرانجام و خود فرمان و مستقل های هسته صورت به افراد پرورش و کردن آگاه و دادن عبارتست از آموزش

 (.6836)رضایی، دیگران و سرپرستی نظارت از تهی و مستقل هدایت برای آنان

 سازمانی ساختار بودن کم الیه -3-4-2-6

 (.6836اشاره دارد)رضایی، بالنده سازمانهای در سازمانی های الیه و ها رده بودن اندک به ویژگی این

 

 ابعاد توسعه سازمانی-3-4-3

 بعد سازمانی توسعه سازمانی-3-4-3-1

کند:سازمانها باید مساوات ( از این بعد به عنوان مداخالت ساختاری توسعه سازمانی یاد می کند و اشاره می 6333)6رابینز

طلب و ارگانیک تر باشند.بااین وجود،برنامه هایی شامل تجدید سازمانی ساختاری،معرفی نظام های پاداش جدید و تغییر در 

  (.6333فرهنگ سازمانی باید به اجرا در آید)رابینز،

 

 بعد وظیفه ای توسعه سازمانی-3-4-3-2

ر یا مداخالت وظیفه ای و فناوری است که طی آن سعی می گردد کارهای واقعی افراد یکی دیگر از ابعاد توسعه سازمانی،تغیی

تغییر یابد؛یا اینکه در شیوه و انجام آن)ابزار،ماشین آالت یا وسایل( تغییراتی بوجود آید.از جمله تغییراتی که در این بعد به 

 (.6830ماعی و بهبود کیفیت زندگی کاری)قاسمی،اجرا در می آید،عبارت است از:طراحی مجدد شغل،سیستم های فنی و اجت

 

 بعد رفتاری توسعه سازمانی-3-4-3-3

آنچه مسلم است،الزمه تغییرات ساختاری یا وظیفه ای،مشارکت کارکنان در اجرای این تحوالت و میزان پذیرش وضعیت 

رت دارد نگرش مثبتی در کارکنان جدید توسط آنها است.برای اینکه توسعه سازمانی به نحو شایسته ای اجرایی گرددغضرو

نسبت به وضعیت حاصل از اقداماتتوسعه سازمانی ایجاد و اصالح رفتاری در کارکنان بوجود آید.با این تعبیر،بعد رفتاری توسعه 

سازمانی مکمل دو بعد قبلی است و تکنیک هایی که در این بعد به کار گرفته می شود در سطوح فردی،گروهی،بین گروهی و 

 (.6830انی قابل تقسیم است که همگی بر تغییر رفتار کارکنان برای اجرای برنامه های توسعه سازمانی توجه دارند)وفادار،سازم
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 نتیجه گیری-3-5

تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشته،روی عوامل متعددی تاثیر گذاشته بسیار پیچیده است که  مفهومسازمانی  مفهوم توسعه

اعضای کارکنان که مهم ترین منبع در سازمان بایستی  تحقق توسعه سازمانیبه منظور  متعددی میباشد.و مشتمل بر عوامل 

، توسعه سازمانینقش بنیادین ایفا می کنند. انسان به عنوان رکن اساسی  سازمان و نیز نیروهای فعال سازمان هستند بایستی

هم و پراهمیت است. امروزه، رشد و توسعه سازمانها، در گرو در چارچوب فعالیتهای گروهی و سازمانی خود ایفاگر نقش م

بکارگیری درست منابع انسانی است. نظریه پردازان علم مدیریت با شناخت انسان به عنوان یک عنصر پیچیده در سازمان، 

 ی به منابع انسانی، بهعامل انسانی را به عنوان مهمترین عنصر برای حفظ موجودیت و بقای سازمانها می دانند و توجه روزافزون

، ابزاری است بسیار کارآمد برپایه سازمان  انسانیمنابع  توسعه .عنوان یک ابزار نیرومند در تغییرو تحوالت سازمانی کرده اند

کارگیری آن، سازمانها می توانند گامهای بسیاربلند و سریعی در مسیر توسعه و نگرش تحول ساز مدیریت به گونه ای که با به

بردارند. از آنجا که انسان محور تحوالت سازمانی است، برای دستیابی به تراز توسعهقابل قبول سازمانی باید به ارتقای تراز رشد 

امکانپذیر است. این  رهبری تحول آفرین منابع انسانی پرداخت و آنها را از درون رشد داد که این مهم از راه راهکارهایی مانند

توسعه سازمانی نیازمند وجود،توسعه و تقویت نیروهایی مدیریت  دریابیم شتری برخوردار می شود کهاهمیت بیمساله زمانی از 

درون سازمان است تا در صورت خروج مدیران و کارکنان خبره سازمان بتوانند نقش آنها را در سازمان به درستی و حتی بهتر 

انی تحول آفرین را مشخص می سازد.به طوریکه در ادبیات علمی رهبراز گذشته ایفا نمایند و این همان چیزی است که نیاز به 

( در تحقیق 4068و همکاران) 6گوستافسون نیز رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از الزامات توسعه سازمانی مطرح شده است.

خود اشاره می کنند برای بهبود توسعه سازمانی بایستی به دو عامل خرد و کالن توجه کرد.عوامل خرد شامل عواملی هستند 

که مبتنی بر کارکنان بوده و عوامل کالن مبتنی بر سازمان هستند.آنها آموزش ویژگی های شخصیتی و نگرشی کارکنان را از 

خرد موثر بر توسعه سازمانی دانسته و  رهبری تحولی،توانمند سازی و فرهنگ سازمانی را از جمله عوامل کالن جمله عوامل 

موثر بر توسعه سازمانی می دانند و اینطور نتیجه گیری می کنند که از بین عوامل خرد؛نگرش کارکنان و از میان عوامل کالن 

( است که اشاره می کنند در 4066و همکاران )4نی دارد.هم چنین هوکونگ رهبری تحولی بیش ترین تاثیر را بر توسعه سازما

سازمانهایی که مدیران قادرند حس افتخار را در کارکنانشان توسعه داده،احترام آنان را جلب کرد،شرایط آینده را به طور 

م می کنند،کارکنان خالقیت بیش شفافی برای آنان ترسیم کرده، و برای آموزش و یادگیری کارکنان فرصت های الزم را فراه

( نیز که ادعا می کند در 4064تری از خود بروز داده و گرایش بیش تری به نوآوری خواهند داشت. سرانجام فیکولی)

سازمانهایی که  مدیران آنها در وفاداری الگوی کارکنان بوده و قادرند منافع خود را به خاطر منافع سازمان نادیده بگیرند،و نیز 

عالیت ها و اقدامات خود کامال جدی بوده و این روجیه را به زیردستان خود منتقل می کنند،کارکنان روابط مطلوب تری با در ف

مدیران داشته،بهتر قادرند اهداف خود را به نحو مطلوبی با اهداف سازمان انطباق داده ، شفافیت اطالعاتی بیش تری وجود 

 .توسعه پیدا خواهد کردداشته و نتیجتا سازمان به طور مستمر 

 

 منابع فارسی

تقی زاده،هوشنگ؛ غفار، تاری. بررسی نقش مدیریت دانش و خالقیت بر توسعه سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد [6]

 668 -9،صفحات 6833 تبریز.مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی سنندج،

پایان  سازمانی کارکنان پناه شرق شرکت همکاران سیستم تهران،بر توسعه  موثر عوامل بررسی .محمد زاده، حسن[4]

 6831 .اسالمی،واحد تهران مرکز آزاد دانشگاه ارشد، نامه کارشناسی
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