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ایران دولتی هایسازمان در مدیریتی ثبات پیامدهای

 3ز هانیه اشمدی2ز اعظم فیضن1فرد شسن داناینتر کد 

 

 چکیده
یکین از  تضمین بهروزی افراد جامعه اسیت. در نتیجههای عمومن و  مشن مدیریت دولتن محمل اص ن اجرای خ 

ثبیاتن  بن ییا همچنین ثبیالهستند.  دولتن مدیرا  هاز مشن شکست آ  برای تحق  اهداس خ  یا موفقیت عوامل

 اسیت کیه وجهن دو ای پدیده مدیریتن شود. ثبال آنها محسوب من مدیرا  دولتن نیط یکن از ع ل ناکامن یا توفی 

. است ایرا  دولتن های سازما  در این پیامدها واکاوی مقاله این است. هدس مترتب آ  بر منفن مثبت و پیامدهای

 نامه پرسیشمرش یه کیفین( و ه )ای مثبت و منفن ثبال مدیریتن از ابطار مصاشببدین منظور برای شناساین پیامده

ن( استفاده شده است بیر  نامه پرسیشاین پیژوهش از نیوع ترکیبین اسیت. روایین مصیاشبه و  زبنابراین ؛)مرش ه کم 

منفین  پیامید 25پیامید مثبیت و  28 زدر مجموع به دست آمد. 0.98 نامه پرسشاساس نظر خبرگا  تأیید و پایاین 

های دولتین اییرا  بیه ترتییب  پیامد مثبت و منفن ثبال مدیریتن در سازما  ترین مهم ثبال مدیریتن شناساین شد.

 ب ندمدل و مقاومت در برابر تغییر. های مشن خ  و ها برنامه شد  اجراین :ند ازا عبارل

 دولتن سازما  زدگنز سیاست مدیریتنز ثباتن بن مدیریتنز ثبال های کلیدی: واژه
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 مقدمه
قیدرل سیاسین و تغیییر  به گردت   اغ باندز  انتخابال در کشورهاین که نظام انتخاباتن را پذیرفته

شود. دولت جدید نیط به دنبال اصیالم دسیتگاه دولتین اسیت کیه آ  را محم ین  منمنتهن دولت 

و بیدین منظیور اقیدام بیه  (1984ز 1پولیت) نددا آوردهای واقعن من خود به ره الیمنوبرای تبدیل 

ز 5و پتروفسیکن 4ز جا 3ز جیمط2بوین) کند های دولتن من تغییر مدیرا  و کارگطارا  ارشد سازما 

کشور یکین از مسیایل ذاتین اداره امیور عمیومن  مدیرا ۀ گسترد و پنرد تغییرال پن. این (2010

تیوا  بیه افیطایش  اما پیامدهای نامط وبن را به دنبال دارد که از آ  جم ه من (1993ز 6ک ن) است

گیری بر اسیاس معیارهیای  ز تصمیم(9801ز 7استاو) انگیطگن سایر اعضا های سازما  و بن هطینه

)بیوین و  انگاری ارزشییابن عم کیرد ریطی آینیدهز نادییده لز ناتوانن بیرای برنامیهمد سیاسن کوتاه

 (2014رفتیار و شیکریز  )نیک ( و بروز مشیکالتن در همیاهنگن دسیتگاه دولیت2010همکارا ز 

های دولتین قیرار  انتصابال سیاسین در رییوس دسیتگاه ۀاشاره کرد. همچنین کسانن که به واسط

میدل  ۀمسایل دولت منتخب تا نگرانن دربیار  ۀادار  ۀنظیر نحو هاین ز با طیفن از موضوعگیرند من

ی بن زانتصاب خود رویارو هستند. بنابراین   اهیداس دولیت منتخیب ثباتن مدیرا  از سوین به تحق 

اما از سوین در گذر زما  عوارض جانبن را نییط بیه  زکند و گردت قدرل را به دنبال دارد کمک من

 تأکید کهدارد « ثبال مدیریت»وجه دیگری به نام  زثباتن در مدیریت ا بنامکند.  دولت تحمیل من

نظر برسید  شود. در این میا  شاید به ثباتن باعر گرایش به آ  من بیش از شد بر جوانب منفن بن

ی ها ثبیاتن  میدیریتز ثبیال میدیرا  اسیت. بیا ثبیال میدیرا  هطینیه منفین بن آثیارراهکار  کیاهش  

 کننید؛ تواننید عمیل های سیاسین من غیهدور از دغد افیراد بیه یابد؛ جاین مدیرا  کاهش من جابه

 محر  
ً
بیه اهیداس  توجیه بیامیدیرا   های  دولیت  جدیید نیسیت؛ خواسته تأمین   عمل  مدیرا  صرفا

های دولیت تعرییش شیده اسیت فعالییت  ب ندمدل  سازمانن کیه در همیاهنگن بیا اهیداس و برنامیه

ی یطیر برنامیه د؛کنن من و دانیش میدیرا  بیشیتر  همچنیین تجربیه شیود؛ ر منهیای ب ندمیدل میس 

 ها سازما روی   اهن به مسایل  فرا. با نگ)تبعاتن( در پن دارد تن هم عوارضنیثبال مدیر .شود من
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اند.  چسیبیده سخت را صندلن قدرل که است مدیرانن از ناشن مسایل برخنتوا  دریافت که  من

 که کرد توا  مشاهده من وضوم به را مدیرا  درازمدل دولتن ماندگاری های دستگاه از بسیاری در

افییراد نسییبت بییه تغییییر مقییاوم  :شیید خواهیید آشییکار سییازما  در دگنوخمیی و رکییود شییرای  اییین در

 بیرای انگیطگین بن و زیردسیتا  دلسیردی نبیی و کیرد نخواهد بروز نو های ایده و نوآوری شوند؛ من

  زترقن وجود خواهد داشت. بنابراین و ارتقاء
ً
 اداری فرا روی نظیام اص ن مسایل از چو  یکن صرفا

اسیت؛ بیه  شیده عنوا  (1389؛ زالن و زالنز 1385تصدیقن و تصدیقنز ت )مدیری ثبال بن ایرا 

 در مثبتین تبعیال زاند و مدعن کرده شمایت دولتن بخش در مدیریت ثبال   ای از عده دلیلهمین 

بیرای  منفین تبعیال دولتین را دارای بخیش در میدیریتن ثبیال دیگیر دارد؛ در شالن که برخن پن

 کیرد اجیرا  بیرای از یک سیو میدیریت زدانند. پس من عمومن های سیاست و ها مشن خ  اجرای

 زمیا  نیازمنید زخیود های تصمیم اثربخشن همچنین و ها برنامه کرد  عم یاتن و ها ایده و نظرال

 ثبیال بین و کنید را تضیمین من سازما  یک پیشرفت و موفقیت تداوم مدیرا  ثبال است و مناسب

 هستند مدیرانن کند. اما اضمحالل نهایت در و بازدهن عدم انفعالز دچار را سازما  یک تواند من

شیوند. ثبیال میدیریت  من خود ابقا متس   در هنوز زانگیطگن بن و رکود تحمیل و ها سال از پس که

 واکیاوی اجتمیاعن دیگیری دارای مطاییا و معاییب اسیت. تیاکنو  ۀثباتن ییا هیر پدیید نیط مانند بن

 بررسن دولتن های سازما  سطح در آنها اهمیت و ضریب مدیریتن ثبال منفن و مثبت پیامدهای

کنید. همچنیین  واکیاوی دقیی  طور به را مسئ ه این است تا آ  پن در شاضر پژوهش است. نشده

 آنهیا ب ندمیدلنیست و تغییر یا عدم تغیییر جدا از عم کرد مدیرا   زعم کرد کارکنا  باید گفت که

گیری درسیت در ایین زمینیهز اهمییت  رو تصمیم  گذارد؛ از این من تأثیربر سایر سطوم سازما  نیط 

شناسییاین پیامییدهای مثبییت و منفیین ثبییال مییدیریتن در  زاییین پییژوهش سهیید. بسییطاین دارد

ی سازما  د: شیو هیدس سیؤاالتن بیدین شیرم مطیرم من   ایینهای دولتن ایرا  است. بیرای تحق 

 ؟ پیامیدهایانید کدم آنهیا اهمیت لتن و ضریبدو های سازما  در مدیریتن ثبال مثبت پیامدهای

بررسین  ؟انید کدم منفین پیامیدهای اهمییت و ضریب دولتن های سازما  در مدیریتن ثبال منفن

باعیر  کنید و دقی  مطایا و معایب ثبال مدیریتن به قضاول آگاهانه در مورد این پدییده کمیک من

گیری  تصیمیم آنهیاجاین  شود که با توجه به مطایا و معاییب آ ز در میورد ثبیال میدیرا  ییا جابیه من

 به سبب معایب بن
ً
های  ثباتن و مد رایج در جهت افیطایش میدل انتصیاب در سیازما  کنیم و صرفا

 دولتن مدیرا  گام برنداریم.
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 پژوهشمبانی نظری 

 ثبات مدیریتی
کنید. ثبیال  وضعیتن است که به آسانن تغیییر نمن ازشاکن  وبسترز ثبالدر فرهنگ واژگا  مریام 

عید ییک نظیام اداری در طیول زمیا  اسیت و پینج بُ  ۀبه معنای تغییرناپیذیری طیرمز کیارکرد و ادار 

 هیای ویژگنعید نخسیتز بُ  4 .ردییگ نبرمرا در  کارکنا و  ز مأموریتز تولید یا فناوریز روتساختار

دیدگاه وبرز بوروکراسن از طری  افرادی که در آ  کیار طب   ز اماشوند یک نظام اداری را شامل من

اثبیال محسیوب شود؛ از این رو کارکنا  یک سیازما  نییط رکنین از اداره ب کنند نیط توصیش من من

مت من ثبیاتن  تغیییر کنیدز سیازما  دچیار بین آنهیا   میا های کارکنا  و یا رواب شوند و چنانچه س 

تولد )خواهد ش
ُ
خیود دارای دو سیطح ثبیال  ۀنییط بیه نوبی میا  کارکنیا  (. ثبال  2003ز 2یراو م 1ا

های اشتغال در یک شوزه و  هر دو بر اساس تعداد سال کهمدیریتن و ثبال کارکنا  عم یاتن است 

تول و مد )شون گیری من اندازه یا جایگاه
ُ
جاین افیراد در  (. یکن از دالییل تغیییر و جابیه2004 یرزاا

سطوم باالی دولتز تغییر دولت و یا به عبارتن تغییر شرای  سیاسین شیاکم بیر جامعیه اسیت؛ در 

شیوند  شایستگن برای انتصاب افیراد منبر شقیقت معیارهای سیاسن جایگطین معیارهای مبتنن 

 .(2: 2004ز 4یر و پن 3پیترزد )شو یاد من «زدگن بخش اداری سیاست»که از آ  تحت عنوا  

 زدگی با محوریت ثبات مدیریت پیامدهای سیاست
کننیید و سیاسیتمدارا  نیییط  دهنییدگا  سیاسیتمدارا  را انتخیاب من ز رأینیوینهای  در دموکراسین

امیری  ینید یادشیدهادر فر  زکننید. بیا ایین شیال ها هدایت من مشن ها را برای اجرای خ  بوروکرال

 شیهروندا  انتخاباتنز تطاب  ایدیولوژیکن مییا که گردت ضمن این دهد: نناپذیر روی م اجتناب

گیذارد.  من تیأثیر ها و بوروکرال های مدیرا  سیاسن بر انتخاب دهدز و سیاستمدارا  را افطایش من

نتخابیال بعیدی و هایشیا  بیا ا ها و مدیرا  همواره این دغدغه را دارند کیه برنامه بنابراین بوروکرال

ر شقیقت از منظر پدیده ثبیال و (. د2015ز 7و تینگ 6ز هررا5کستانهیراد )تغییر آنا  به گل بنشین
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ناهمسوین ایدیولوژیک در بخش دولتن دو راه متصیور  ۀتوا  برای رفع مسئ  مدیریتن من نثبات بن

ورزنید  شد. نخستز سیاستمدارا  دولتن به انتصابال سیاسن و تغییر مدیرا  دولتین مبیادرل من

ای صیورل  مشن برطرس شود و ایین انتصیابال بیه گونیه تا از این طری  مسئ ه واگراین منافع خ 

بیه  روتبیدین  راد باالدست خود اختییار نکننید وافگیرد که مدیرا  دولتن اهداس متفاوتن از  من

هاین بیرای  قها کمک کننید. روت دومز شفیظ میدیرا  و ایجیاد سیازوکار و مشیو   مشن اجرای خ 

ثبییاتن  ها محقیی  گییردد. از رهگییذر راه نخسییتز بن مشیین هاسییت تییا اهییداس خ  تییالت بیشییتر آ 

امیا  (.2015ز 2و اسیمیت 1آرییاسد )شیو مز ثبیال میدیریتن شاصیل منمدیریت و از رهگذر راه دو

ین معنیا کیه تر شده اسیت؛ بید ز سیاسناخیر ۀطن چند دهشود که بخش دولتن  اره ادعا منهمو

کننیید و مضییاس بییر اییینز  های دولتیین بیییش از پیییش بییه سیاسییت توجییه من اعضییای سییازما 

هیای  سیاستمدارا  نیط برای شصیول اطمینیا  از همسیوین اعضیای خیدمال عمیومن بیا اولویت

زدگنز  بیه واسیطه ایین سیاسیت زبنیابراینکنند.  یاسن خودز انرژی و زما  بیشتری را صرس منس

ز تشیوی  و تنبییه گطینشز ابقاز ارتقیامحور برای  معیارهای سیاسن جایگطین معیارهای شایستگن

  اند. البته در کشورهای توسعه اعضا در خدمال عمومن شده
ً
بیه معنیای  یافته سیاسن شد  صیرفا

ب که به معنیای تیالت بیرای  ؛اعضای یک شطبز خانواده و قبی ه در دستگاه دولت نیستانتصاب 

( دولیت 1977) 3(. بیه زعیم هک یو2: 2004ییرز  پیتیرز و پنت )مشین و اجیرای آ  اسی کنترل خ 

های جدیید خیود را بیه طیور  مشین کیه خ جمهیور بیرای این سیریمتشکل از افراد غریبهز تواناین 

دهید. امیا در عیین شیال اهمییت شایسیتگن خیدمتگطارا   ند؛ کیاهش مننق  اجرا ک کامل و بن

 است. ناپذیردولتن نیط انکار 

شیودز ک یید فهیم  زده قاییل من های مبتنن بر شایسیتگن و سیاسیت اداره میا ر بتمایطی که و

کننیدگا  اسیت. از نگیاه  نقش  نهادهای دولتن در اعمال محدودیت بر اقیدامال شاکمیا  ییا اداره

قانونن از یک سو و همچنین پیشرفت مبتنن بر شایستگن از سیوی  -( اقتدار عقالین1947) 4روب

سیطوم  ۀپرسین ن را در همی شیود و ثبیال  منتهین دیگر باید به خروج غیرمنتظره افراد از سیازما  

از کارکنییا   نتوجه قابییلزدهز شییمار  هییای سیاسییت (. در اداره392-333د )سییازما  افییطایش دهیی

هییای  در شییالن کییه در اداره ؛بییه کییارگطارا  منتخییب پاسییخگو هسییتند سییتقیمدولتینز بییه شییکل م

                                                                                                                                       

1. Arias, E. 

2. Smith, A. 

3. Heclo, H. 

4. Weber, M. 



 1395 ز تابستا 2شمارۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز  ۀفص نام / 6

؛ مستقیم پاسخگوین بسیار اندکن در قبیال کیارگطارا  منتخیب وجیود دارد ۀساالر به شیو شایسته

زده برای  های سیاست اداره زمبتنن بر شایستگن آنهاست. بنابراین آنهاهای گمارت   چرا که روت

ای  زده یا خدمال  متع   بیه طبقیه های سیاست مشن کارگطارا  منتخبز انگیطه و فرصت  ارایه خ 

د شمشییر دو نیهاین بیه مان مشین چنیین خ  کنید. فیراهم من های هدفمند( را خاص )نظیر یارانه

(. بوروکراسن 2014ز 2پوینتو ال  1ُکرنلد )به همراه دارن ای هستند که خطر نقض دموکراسن را لبه

میاکس وبیر و دونالید  های سیاستن که مبتنن بر نظرییه -اداری زده ناقض دوگانگن ساده سیاست

 (.1986ز 3فیفنرد )باش وی سو  استز من

تواند در یادگیری و یا ایجیاد روابی   مدیریتن من نثبات مدل انتصابال سیاسن یا بن کوتاه ۀدور 

تواند موجب  جاین زیاد و سریع من منظر سایر افراد سازما  نیطز جابه کاری اختالل ایجاد کند و از

های جدیید و تحیت  ایده اجرایوارد اشتیاق فراوانن برای  چرا که فرد تازه ؛اختالل در سازما  شود

(. همچنیین دولیت جدیید از سیاسیت 1990ز 5و اینگراهیام 4بیند )قرار داد  سایر افیراد دار  تأثیر

هیا بیا اهیداس شطبین خیود بهیره  هیا و فعالیت جاین مدیرا  برای اطمینا  از سیازگاری تالت جابه

 آنهیاشیود.  درخواست من آنهاگیرد و در سایه این انتصابال سیاسن تقاضاهای بیشتری نیط از  من

سیازما  را هیم ایفیا کننید و  باید در شین شفظ وفاداری خود به دولت جدییدز نقیش میدیر و رهبیر

نییاز تصیدی کیافن  ۀایفای این دو نقش مست طم فهم عمی  از سازما  و محیطش است که بیه دور 

تواند تعهد ایدیولوژیکن به دنبیال  اگرچه انتصابال سیاسن من ز(. در واقع1987اینگراهامز د )دار 

در رابطه با سیازما  و پیشیینه  وارد دانش کافن شود تا فرد تازه از یک شیر باعر من زداشته باشد

 (.2010ز 7و رابرتط 6موینیها د )آ  نداشته باش

چرا کیه ثبیال میدیریتن  ؛طن دورا  ثبال افطایش یابد اشتمال دارد که عم کرد مدیرا همچنین 

های مدیرا  را  تراکنش ۀهطین زخود ۀکه به نوب استبه معنای افطایش ثبال رواب  درونن و بیرونن نیط 

ز 8هییلد )گیذار  من آنهیادهد و فرصت بیشتری برای تمرکط بیر بهبیود عم کیرد در اختییار  کاهش من
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نظرییه وجیود دارد؛  ا  ارشد بر عم کیرد سیازما  سیهاثر جایگطینن مدیر  ۀ(. در مجموعز دربار 2005

رهبیر  زآنهیااسیتدالل  طبی بیر های گروه اول نگاهن قهرمانانه نسبت به رهبیر جدیید دارنید و  نظریه

د شیو منمنجیر دهنید بیه تغیییر سرنوشیت سیازما   جدید با اتخاذ اقداماتن که عم کرد را بهبیود من

اطمینیاننز انحیراس اهای گیروه دوم کیه رهبیر جدیید را موجید ن نظرییه (؛2001ز 2و پری 1جکسو )

( و گیروه سیوم کیه ایین 1963ز 3)گروسکن دانند عم کرد پایین من در نتیجهکارکنا  از وظایفشا  و 

ش امیا پتروسیکن و همکیاران .(1979ز 6و لیوتط 5ز پانییا 4آلیند )داننی ارتباط به هم من دو متغیر را بن

میدیریتن رهبیر جدیید در بخیش  ۀدهند که این رابطیه در بخیش دولتین بیه تجربی ( نشا  من2014)

 شیباهتمدیریتن در بخش دولتن بیه موقعییت فع ین  ۀتجرب قدرچهر  زدولتن وابسته است. در واقع

 تجربگن را کاهش دهد. تواند خطر ناشن از بن من زبیشتری داشته باشد

چیرا کیه  ؛شود آگاهانه توس  مدیریت من های تن موجب ابقای توا  اتخاذ تصمیمثبال مدیری

ای در صیفوس  هاسیت و ثبیال افیراد شرفیمبتنین توانمندی بر تجربه و دانش انباشیته میدیرا  این 

تول و مت )انسانن سازما  اس ۀای برای ارتقای سرمای عم یاتن سازما  نیط شیوه
ُ
(. بیه 2007یرز اا

شودز عقالنیت را به چالش  نوعن این سیاست انتصابال سیاسن که برای افطایش کنترل اتخاذ من

بییر مبنییای اسییتانداردهای عینیین اسییت و اییین  ها : شایسییتگن بییه معنییای اتخییاذ تصییمیمکشیید من

(. پیس بیه نیوعن 1956ز 7کیافمند )شیو استانداردهای عینن در پن انباشتگن دانش شاصیل من

شیود.  شود و با نقض شایسیتگن عقالنییت نییط نقیض من مفهوم عقالنیت در شایستگن متب ور من

ای و انتصابال سیاسن با  شرفهترز انتصابال مبتنن بر شایستگن با عقالنیت  البته در معنای دقی 

توانید خیو   عقالنیت سیاسن پیوند دارد. اما در عین شال انتصابال سیاسین و تغیییر میدیرا  من

های جدیید را تضیمین کنید؛ همچنیین باعیر  های بوروکراسن تطری  و بارت اییده ای را به رگ تازه

اما در عین شال  ز(264 :2003ز 8بو د )های جامعه شو ها و بخش شساسیت دولت به سایر گروه

 (.2014ُکرنلز د )انداز  ها را به تأخیر من ها و برنامه مشن خ  اجرایهای مکرر نیط  تعویض
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تیوا  گفیت کیه اولین  دو روت انتصاب مبتنن بر شایستگن و انتصیاب سیاسین من ۀدر مقایس

ای  میدیرا  شرفیهکنید و در آ   مین را فراهم ب ندمدلریطی  زدگن را کاهش و امکا  برنامه سیاست

نیوآوریز اشتمیال تحقی   زبرای مدل طوالنن در سازما  اشتغال دارند؛ امیا در عیین شیال دومین

 ۀدهد و در جاین که مدیریت شایط اهمیت باشدز شییو اهداس دولت و انتخاب مجدد را افطایش من

تصیدی میدیرا  ییا  ۀ(. در عیین شیال بیا افیطایش دور 2006ز 2و لویس 1گی مورت )اس بهترنخست 

د یابد که شاید خود ع ت کاهش نوآوری باشی ثبال مدیرا ز مقاومت در مقابل تغییر نیط افطایش من

تصیدی اشتمیال فسیاد را نییط افیطایش  ۀ(. همچنیین ثبیال دور 2006ز 5ییتنو ب 4ز بارکر3ماستین)

 (.2012ز 6گیتسد )ده من

 نداشیتن تخصی ز :عوام ن نظییر( در ایرا  1389) ترات و مقدردوست پژوهش سنگ بر اساس

سیاالری و  شایسته نبودآشناین مدیرا  با اصول مدیریتز نبود دیدگاه سیستمن نسبت به مدیریتز نا

ما  و ناسازگاری سازما  زما ز نیاز به ایجاد تغییر در سازسیستم جامع ارزیابن عم کردز تنش در سا

 های ایرانن هستند.  ثباتن مدیریت در سازما ع ل بن جم ه ازبا عوامل محیطن 

 های مدیریتی و ثبات مدیریت نهضت
ی وبیر و دوگیانگن سیاالر ستهیشاانتصاب سیاسن مدیرا  دولتن ناقض اصل  زطور که گفتیم هما 

میییا  تییوا   منثبییاتن مییدیرا   بییا توجییه بییه ثبییال یییا بناداره وی سییو  اسییت؛ بنییابراین  -سیاسییت

اسیت و  میدیریت بییرق کیاراینز میدیریت اداریتمایط قایل شید. در نهضیت های مدیریتن  نهضت

در این نهضت سیاست از اداره جدا و ثبال  نیبنابراگیرد؛  من خود به مدیریتن ۀدولت در آ  صبغ

هیای قیانونن شاکمییت دارد )اقتیدار  امیور سینتن نییط ارزت ۀمدیریت وجود دارد. در نهضیت ادار 

ریتن شاکم اسیت. در نهضیت میدیریت دولتین قانونن وبر(؛ از این روز در این نهضت نیط ثبال مدی

های بازار بر آ  شاکم است؛ پس مانند دو نهضت نخست  ای است و ارزت جدیدز نگاه دولت شرفه

در آ  ثبال مدیریتن وجود دارد. در نهضت مدیریت خدمال عمومن نوینز دولیت صیبغه اخالقین 

این دولت تنها خدمت کرد  شیایط کند؛ در  های خود را بر عقالنیت اخالقن بنا من دارد و سیاست

اهمیت است؛ بنابراینز سیاست در اداره دخالیت دارد و ثبیال میدیریتن وجیود نیدارد. در نهضیت 
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هاست و میدیریت بیر خیادم  گر سیاست ساالرز عقالنیت دینن توجیه اداره امور عمومن دینن مردم

نید و ثبیال میدیریتن وجیود کن استوار است؛ بنابراین اداره و سیاست بر یکدیگر دخالیت من بود 

هاین  مثبت به نهضت استدالل کرد که نتایج گونه نیاتوا   من (. بنابراین1387فردز  ندارد )داناین

های خیدمال  کنند سیاست باید در اداره دخالیت کنید؛ یعنین نهضیت خورد که ادعا من پیوند من

هاین پیونید  منفن به نهضتعمومن نوینز اداره امور عمومن نوین و مدیری ارزت عمومن و نتایج 

های مدیریت اداری و  یعنن نهضت کند؛سیاست باید در اداره دخالت  زکنند خورد که ادعا من من

 نوین. مدیریت دولتن

 : پیامدهای ثبات مدیریتی حاصل از مطالعه ادبیات1جدول 

 پیامدهای مثبت ثبات مدیریتی ردیف

 (2006 زگی مور و لویسل )ریطی ب ندمد امکا  برنامه 1

 (1990 زبن و اینگراهامی )افطایش فرصت یادگیر 2

 (1990 زبن و اینگراهامی )تسهیل رواب  کار 3

 (2010 زموینیها  و رابرتط  )ایجاد فرصت کافن برای فهم عمی  از سازما  و محی  آ 4

 (2005 زهای مدیرا  )هیل کاهش هطینه تراکنش 5

 (2005هیلز   )افطایش عم کرد مدیرا 6

یرز  زدگن )تقدم معیارهای مبتنن بر شایستگن بر معیارهای سیاسن( )پیترز و پن کاهش سیاست 7

2004) 

تول و مایرز   )انباشتگن دانش مدیرا 8
ُ
 (2007ا

 پیامدهای منفی ثبات مدیریتی 

 (2014)ُکرنل و الپوینتز  گوین در قبال کارگطارا  کاهش پاسخ 9

 (2015و همکارا ز  ؛ کستانهیرا2010)موینیها  و رابرتطز  یش ناهمسوین ایدیولوژیکناافط  10

 (2006و همکارا ز  ماستینل )کاهش نوآوری و مقاومت در برابر تغییرا 11

 (2012 ز)گیتس افطایش فساد 12
 

 شناسی روش
 بیرای شناسین روت های ترکیبینز نیوعن است. پژوهش بیر اسیاس شییوه ترکیبن پژوهش صبغه این

 انجیام زما  در پژوهشن مسایل فهم برای که کیفن است و نکم   های داده ترکیب و گردآوریز تح یل

بنییاد  داده ۀ(. راهبرد فاز نخست پژوهشز نظری2003ز 1)کرسول شود پژوهش از آ  استفاده من یک
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 پیژوهش ایین گیری است و مصاشبه با مدیرا  و کارکنا  تا زما  اشباع ادامه پیدا کرده اسیت. جهیت

 قیبالً  کیه را شناسیاین کنید میدیریتن ثبیال منفن و مثبت پیامدهایدارد  سعن زیرا ؛است ای توسعه

 داده توسیعه کیاربردی ییا بنییادی شیوزه دانشین از کیه است. زمانن نشده انجام آ  باب در پژوهشن

پیژوهش  (. رویکیرد32-3: 1387فرد و همکیارا ز  )دانیاین نامند من ای توسعه پژوهش را آ  شود من

پیامیدهای  تیا پیردازد من آنهیا بنیدی طبقه و جطیییال بررسن به پژوهشگر زیرا استقراین است؛ شاضر

 بیرای کیه اسیت فهیم و اکتشیاس پژوهش اص ن هدس. کند شناساین را مدیریتن ثبال منفن و مثبت

 شود. استفاده من نامه پرسش و مصاشبه ابطار از زهدس این به رسید 

ن کیفین( بیه منظیور شناسیاین ل )اجرا شده است. در فاز او این پژوهش در دو فاز کیفن و کم 

اند.  هیای شاصیل از آ  کدگیذاری شیده پیامدهای مثبت و منفن از ابطار مصاشبه اسیتفاده و داده

های شاصل از ادبییال مقایسیه و پیامیدهاین  های شاصل از فاز اول با داده سپس در فاز دوم داده

فاز اول( موجیود نبودنید؛ اضیافه و ه )نتایج شاصل از مصاشباند اما در  که از ادبیال استخراج شده

قیرار گرفتیه اسیت تیا بیدین  ها سیازما تنظیم شدند و در اختیار مدیرا   نامه پرسشنتایج در قالب 

هییای  هییای گییردآوری شییده اقییدام شییود. بییرای تجطیییه و تح یییل داده طرییی  بییه تأیییید و یییا رد داده

 یک جامعه و فریدمن استفاده شده است.ها نیط از آزمو  میانگین  نامه پرسش

 پژوهش ۀجامعه آماری و نمون
 در عمیومن خیدمال سیازما  28 مدیرا  و کارکنا  شامل کیفن مرش ه در پژوهش این آماری جامعه

 دارای برخین نییط و میدیریت ۀزمین در دانشگاهن تحصیالل دارای آنهابرخن از  که تهرا  است شهر

نز مرش ه در آماری جامعه هستند. زمینه فعالیت عم ن و تجربن در این  میدیریت خبرگا  شامل کم 

اسیت  های خیدمال عمیومن کارکنیا  سیازما  و مدیرا  از نفر 23 پژوهش کیفن مرش ه نمونه است.

ین نمونیه مرش یه و اند انتخیاب شیده دسیترس در و هدفمنید صیورل که بیه  خبرگیا  از نفیر 100 کم 

 اند. مرش ه کیفن انتخاب شده ۀهما  شیو به هستند کهدولتن  های سازما  مدیرا  و مدیریت

 روایی و پایایی
 اسیتادا ( از نامه پرسیشها )مصاشبه و  در این پژوهش برای بررسن رواین ابطارهای گردآوری داده

اعمال و در نهاییت  آنهاهای تهرا ز تربیت مدرس و عالمه طباطباین نظرسنجن و نظرال  دانشگاه

نیط از ضیریب آلفیای کرونبیاخ  نامه پرسشتأیید شد. برای محاسبه پایاین  نامه پرسشرواین صوری 

 به دست آمد. 0.98استفاده شد که مقدار آ  
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 ها تجزیه و تحلیل داده
ها  یج شاصیل از مصیاشبههای خیدمال عمیومنز نتیا پس از مصاشبه با مدیرا  و کارکنا  سیازما 

( و نتییایج نهییاین تح یییل 2دگییذاری )جییدول ک فراینییدهاین از  در ادامییه نیییط نمونییه تح یییل شییدند.

 ( در دو دسته پیامدهای مثبت و منفن ثبال مدیریتن ارایه شده است.3جدول ل )فاز او یها داده

 : نمونه کدگذاری اولیه در کدگذاری باز2 جدول

 کدهای نهایی کدهای استخراج شده متن مصاحبه

شه و انگار  تر من های مدیریت منطقن تصمیم

شه و نه آینده  سازما  در او  لحاظ منآینده 

 مدیر

یگه دنبال د زاگر مدیر امنیت شغ ن داشته باشه

خود نظر مقامال  های این نیست که با تصمیم

 ج ب کنهرو باالتر 

 عقالین های تصمیم

عدم لحاظ نفع شخصن 

 مدیر

های عقالین  اتخاذ تصمیم

های سیاسن  به جای تصمیم

)+( 

  وقتن بدونم تالت من برای مواجه با بحرا 

ی رو بقای من نداره و با تغییر دولت منم تأثیر

عوض میشمز دیگه چه فایده داره تالت کنم یا 

 نکنم!

باید سعن کنم برای بقای خودم از پس 

نامالیمال و اتفاقال غیرمترقبه بربیام؛ اینکه با 

وجود نامالیمال بتونم به اهداس برسم خی ن 

 مهمه.

ها و  مقاب ه با بحرا  تواناین

تغییرال برای تحق  اهداس 

 سازما 

آوری  بهبود ظرفیت تاب

های  سازمانن در برابر شو 

 محیطن )+(

هال برای بقای  کنن تواناین وقتن شس من

تالشت بیشتر میشه اما وقتن  زسازما  مهمه

 یک مهر  برعکسقضیه 
ً
 ۀباشه و فکر کنن صرفا

 به کار نداری سیاسن هستنز رغبتن

تمایل یا عدم تمایل به انجام 

 کار

 +(ن )کاهش فرسودگن شغ 
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 از مصاحبه )فاز اول پژوهش( : نتایج حاصل3 جدول

 پیامدهای منفی ثبات مدیریتی پیامدهای مثبت ثبات مدیریتی ردیف

 مدیرا کاری در  گیری روشیه محافظه شکل های سیاسن های عقالین به جای تصمیم اتخاذ تصمیم 1
های سازمانن در مدیر و  گیری تعهد به انجام آرما  شکل 2

 کارکنا 
برچیده شد  روم دموکراسن در بوروکراسن 

(9) 
های مدیریتن توس   تمس  امیدی تصدی ان ب ندمدلهای  مشن ها و خ  اجراین شد  برنامه 3

 دیگرا 
 تفاوتن در مدیرا  بنگیری اشساس  شکل های مستمر جاین هب جاو چیده شد  اضطراب بر 4
 خواهن سازمانن کاهش روشیه آرما  مدیریتن ب ندمدلهای  پذیری ارزشیابن امکا  5
دستیابن به اعتماد به نفس و الهام بخشید  آ  به  6

 دیگرا 
 گیری مافیای قدرل در سازما  شکل

های  آوری سازمانن در برابر شو  بهبود ظرفیت تاب 7
 محیطن

 مدیریتن ایستاینناپذیری و  انعطاس

 کمک به ایجاد دیکتاتوری مدیریتن (1)* ب ندمدلهای  ریطی پذیری برنامه امکا  8
 ایجاد ساختارهای سکول در سازما  (6)مندی شهروندی رضایت یو ارتقاثبال در خدمال  9

 کاهش شساسیت اولیه در انجام وظایش گذاری مدیریتن پذیری سرمایه امکا  10
 در نظر نگرفتن ترجیحال شهروندا  ای ثبال ساختاری و رویهپایبندی به  11
 (12افطایش اشتمال فساد در سازما  ) (5جاین ) ههای جاب کاهش هطینه 12
 پذیری کاهش روشیه مخاطره گراین رواج اخالق سازمانن و شرفه 13
 سازما  یکنواخت شد  جو   خطای مدیریتن -کاهش آزمو  14
 سرکوب کرد  مدیرا  جدید شغ نج وگیری از فرسودگن  15
 ج وگیری از تمرین مدیریتن افطایش امنیت شغ ن مدیرا  16
 گیری تبختر مدیریتن شکل ج وگیری از رواب  شطبن 17
 ج وگیری از تعارض سازنده (7زدگن مدیریتن ) کاهش سیاست 18
 بروز خودشیفتگن مدیرا  کاهش تشویش سازمانن 19
 (11کاهش نوآوری در مدیریت ) افطایش تخص  مدیریتن 20
 کاهش روشیه کارآفرینن ت سازماننافطایش هوی   21
 (10کاهش کنترل سیاسن ) راهبردیتفکر  اجرایافطایش امکا   22
 تعهد به وضع موجود ایجاد شافظه سازمانن 23
 اندیشن بروز گروه افطایش پاسخگوین 24
 مقاومت در برابر تغییرال (8انباشتگن دانش ) 25

ادبیال و  ۀمطالع میا است که عوامل مشتر   1 جدولردیش  ۀدهند : اعداد کنار پیامدهای مثبت و منفن نشا *

 دهند. مصاشبه را نشا  من
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 نهایی اضافه شدند نامه پرسش: عوامل استخراج شده از ادبیات که پس از مقایسه با نتایج مصاحبه به 4 جدول

 پیامدهای مثبت ثبات مدیریتی ردیف

 افطایش فرصت یادگیری 26

 تسهیل رواب  کاری 27

 ایجاد فرصت کافن برای فهم عمی  از سازما  و محی  آ  28

 

و در  بنیدی ز مقایسیه و جمعادبییال ۀنتایج شاصل از مصاشبه بیا نتیایج شاصیل از مطالعی

پیس از تأییید  واین در اختیار خبرگیا  قیرار گرفیت.و برای تأیید ر شد تنظیم  نامه پرسشقالب 

های  میدیریت و میدیرا  سیازما  ۀنفیر از خبرگیا  شیوز  100 مییا  نامه پرسیشرواین محتواز 

محاسیبه و آلفیای  یادشیده نامه پرسیشاسیت کیه پاییاین  گفتنینخدمال عمومن توزیع شد. 

 5 های جدولاست. در  نامه پرسش قبول قابلبه دست آمد که شاکن از پایاین  0.98کرونباخ 

شیود. در اجیرای ایین آزمیو  از مقیدار سیه  آزمیو  مییانگین ییک جامعیه اراییه من ز نتایج6و 

از پیامدهای مثبت و منفن ثبال مدیریتن  کدام هراگر خبرگا  به  یعنن ؛استفاده شده است

 شود. پیامد تأیید مناین داده باشندز  3امتیاز بیش از 
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 : آزمون میانگین یک جامعه پیامدهای مثبت ثبات مدیریتی5 جدول

 ها مؤلفه

 3مقدار آزمو : 

 درجه آزادی t ۀآمار 

سطح 

 داری معنن

اختالس 

 میانگین

 اختالس %95فاص ه اطمینا  

 شد باال شد پایین

1 17.612 99 0.000 1.42000 1.2600 1.5800 

2 19.488 98 0.000 1.39394 1.2520 1.5359 

3 28.763 99 0.000 1.55000 1.4431 1.6569 

4 18.391 99 0.000 1.41000 1.2679 1.5621 

5 23.309 99 0.000 1.46000 1.3357 1.5843 

6 16.288 99 0.000 1.26000 1.1065 1.4135 

7 14.528 99 0.000 1.11000 0.9584 1.2616 

8 22.808 98 0.000 1.54545 1.4110 1.6799 

9 14.401 99 0.000 1.14000 0.9829 1.2971 

10 17.062 99 0.000 1.29000 1.1400 1.4400 

11 17.718 99 0.000 1.23000 1.0923 1.3677 

12 18.934 99 0.000 1.31000 1.1727 1.4473 

13 13.134 99 0.000 1.09000 0.9253 1.2547 

14 17.589 99 0.000 1.32000 1.1711 1.4689 

15 9.492 99 0.000 0.90000 0.7119 1.0881 

16 22.404 99 0.000 1.38000 1.2578 1.5022 

17 10.316 99 0.000 1.07000 0.8642 1.2758 

18 12.228 99 0.000 1.14000 0.9550 1.3250 

19 15.838 99 0.000 1.23000 1.0759 1.3841 

20 14.947 96 0.000 1.29897 1.1265 1.4715 

21 19.730 99 0.000 1.36000 1.2232 1.4968 

22 17.320 99 0.000 1.36000 1.2042 1.5158 

23 21.000 98 0.000 1.36364 1.2348 1.4925 

24 14.871 99 0.000 1.19000 1.0312 1.3488 

25 15.456 99 0.000 1.25000 1.0895 1.4105 

26 11.739 98 0.000 0.9899 0.8226 1.1572 

27 9.052 97 0.000 0.86735 0.6772 1.0575 

28 8.580 98 0.000 0.91919 0.7066 1.1318 
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 : آزمون میانگین یک جامعه پیامدهای منفی ثبات مدیریتی6 جدول

 ها مؤلفه

 3مقدار آزمو : 

 درجه آزادی tآماره 

سطح 

 داری معنن

اختالس 

 میانگین

 اختالس %95فاص ه اطمینا  

 شد باال شد پایین

1 10.972 99 0.000 1.15000 0.9420 1.3580 

2 9.434 97 0.000 1.01020 0.7977 1.2227 

3 10.483 99 0.000 1.10000 0.8918 1.3082 

4 8.759 98 0.000 0.96970 0.7500 1.1894 

5 9.019 98 0.000 0.95960 0.7484 1.1707 

6 11.033 99 0.000 1.16000 0.9514 1.3686 

7 12.429 99 0.000 1.15000 0.9664 1.3336 

8 9.950 99 0.000 1.10000 0.8806 1.3194 

9 9.064 99 0.000 0.95000 0.7420 1.1580 

10 8.724 99 0.000 0.93000 0.7185 1.1415 

11 6.378 99 0.000 0.73000 0.5029 0.9571 

12 9.741 98 0.000 1.12121 0.8928 1.3496 

13 12.228 99 0.000 1.14000 0.9550 1.3250 

14 10.945 99 0.000 1.09000 0.8924 1.2876 

15 8.219 98 0.000 0.91919 0.6972 1.1411 

16 9.398 99 0.000 1.03000 0.8125 1.2475 

17 12.528 98 0.000 1.16162 0.9776 1.3456 

18 8.036 99 0.000 0.85000 0.6401 1.0599 

19 10.956 99 0.000 1.13000 0.9254 1.3346 

20 10.638 99 0.000 1.11000 0.9030 1.3170 

21 9.280 99 0.000 1.05000 0.8255 1.2745 

22 8.500 99 0.000 0.93000 0.7129 1.1471 

23 11.595 98 0.000 1.14141 0.9461 1.3368 

24 12.315 99 0.000 1.20000 1.0067 1.3933 

25 12.250 99 0.000 1.21000 1.0140 1.4060 

 

داری بیرای تمیامن پیامیدهای مثبیت و منفین ثبیال  ز سطح معنن6و  5 های با توجه به جدول

  مثبت است که نشا  آنهاهمچنین شد باال و پایین نیط برای تمامن  است. 0.05 مدیریتن کمتر از
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مورد تأییید  پیامدها)مقدار مورد آزمو ( است؛ بنابراین تمامن  3یش از میانگین جامعه ب زدهد من

بنییدی  هبشییود کییه هییدس از آ  رت نتییایج آزمییو  فریییدمن نشییا  داده من 7 جییدولگیرنیید.  قییرار من

داری اخیتالس در مییطا   معنین ر اساس میطا  اهمیت اسیت. نخسیتپیامدهای شناساین شده ب

اهمیت پیامدهای مذکور آزمو  شد که هم برای پیامدهای مثبت و هیم پیامیدهای منفینز سیطح 

بیه دسیت آمید. در  82.269و  120.743 و آمیاره کیای دو بیه ترتییب 0.05 داری کمتیر از معنن

 اند. جدول زیر پیامدهای مثبت و منفن به ترتیب اهمیت ذکر شده

 : آزمون فریدمن پیامدهای مثبت و منفی ثبات مدیریتی7جدول 

 پیامدهای مثبت ثبات مدیریتی ردیف

میانگین 

 مدیریتیپیامدهای منفی ثبات  رتبه

میانگین 

 رتبه

ها و  اجراین شد  برنامه 1

 های ب ندمدل مشن خ 

 14.99 مقاومت در برابر تغییرال 15.48

های  ریطی پذیری برنامه امکا  2

 ب ندمدل

 14.55 اندیشن بروز گروه 15.47

های عقالین به جای  اتخاذ تصمیم 3

 های سیاسن تصمیم

 14.06 پذیری مخاطره ۀکاهش روشی 14.50

های ب ندمدل  پذیری ارزشیابن امکا  4

 مدیریتن

 13.94 گیری تبختر مدیریتن شکل 14.32

برچیده شد  اضطراب  5

 های مستمر جاین هجاب

 13.82 تعهد به وضع موجود 14.18

کاری در  گیری روشیه محافظه شکل 13.84 سازمانن ۀایجاد شافظ 6

 مدیرا 

13.81 

 13.76 افطایش اشتمال فساد در سازما  13.79 راهبردیتفکر  اجرایافطایش امکا   7

 13.61 کمک به ایجاد دیکتاتوری مدیریتن 13.72 افطایش امنیت شغ ن مدیرا  8

گیری مافیای قدرل در  شکل 13.67 نهادینه شد  هویت سازمانن 9

 سازما 

13.60 

های  گیری تعهد به تحق  آرما  شکل 10

 سازمانن در مدیر و کارکنا 

 13.44 یکنواخت شد  جو سازما  13.59

 13.44 بروز خودشیفتگن مدیرا  13.31 افطایش تخص  مدیریتن 11

 ایستاینناپذیری و  انعطاس 13.23 خطای مدیریتن -کاهش آزمو  12

 مدیریتن

13.41 

مناامیدی تصدی  13.14 انباشتگن دانش 13  13.37های  تس 
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 پیامدهای مثبت ثبات مدیریتی ردیف

میانگین 

 مدیریتیپیامدهای منفی ثبات  رتبه

میانگین 

 رتبه

 مدیریتن توس  دیگرا 

 13.18 ج وگیری از تمرین مدیریتن 12.98 گذاری مدیریتن سرمایهپذیری  امکا  14

 12.87 کاهش نوآوری در مدیریت 12.86 جاین ههای جاب کاهش هطینه 15

 13.70 کاهش روشیه کارآفرینن 12.85 کاهش تشویش سازمانن 16

دستیابن به اعتماد به نفس و الهام  17

 بخشید  آ  به دیگرا 

دموکراسن در برچیده شد  روم  12.71

 بوروکراسن

12.59 

 12.47 کاهش کنترل سیاسن 12.24 ای پایبندی به ثبال ساختاری و رویه 18

خواهن  کاهش روشیه آرما  11.94 افطایش پاسخگوین 19

 سازمانن

12.12 

ایجاد ساختارهای سکول در  11.90 زدگن مدیریتن کاهش سیاست 20

 سازما 

12.12 

 12.10 سرکوب کرد  مدیرا  جدید 11.72 افطایش فرصت یادگیری 21

تفاوتن  گیری اشساس بن شکل 11.63 ج وگیری از رواب  شطبن 22

 مدیرا 

12.04 

 یثبال در خدمال و ارتقا 23

 مندی شهروندی رضایت

کاهش شساسیت اولیه در انجام  11.38

 وظایش

11.74 

آوری سازمانن در  بهبود ظرفیت تاب 24

 های محیطن برابر شو 

 10.98 ج وگیری از تعارض سازنده 11.36

 نگرفتن ترجیحال در نظر 10.95 گراین رواج اخالق سازمانن و شرفه 25

  شهروندا 

10.26 

   9.96 ج وگیری از فرسودگن شغ ن 26

   9.28 تسهیل رواب  کاری 27

ایجاد فرصت کافن برای فهم عمی  از  28

 سازما  و محی  آ 

8.83   

 

 گیری نتیجهبحث و 
میدارا   و سیاسیت میدیرا  مییا  شیدیدی نظیر اختالساسیت کیه  ای پدییده تمیدیری ثبال  امروزه 

ثباتن مدیرا  و انتصابال  های اخیر معایب بن در سال های دولتن ایرا  ایجاد کرده است. سازما 

ثبیال میدیریت  اما پژوهش شاضر نشا  داد کیه. سیاسن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است
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ای است که در شین پیامدهای مثبتز پیامدهای منفن را نیط بیه سیازما   لبه نیط مانند شمشیر دو

 ثبیال بحیر توسیعهز شیاهراه بیه رسیید  وت پیشیرف بیه دسیتیابن برای زکند. بنابراین تحمیل من

 .بگیرد قرار مدنظر باید که نکاتن است از یکن مدیریتن

و  آنهیاپیذیری  شیوندز زمیانن صیرس جامعه ( وقتن افراد وارد سازما  من1949) 1به زعم فایول

توا  هم به کارکنا  و هیم  شود و این قانو  را من آشناین با نحوه انجام کار و وظایش در سازما  من

ز داد  زمیا  بیه وی اسیت. از ایین رو وارد تیازهبه فیرد  اعتماد ۀالزم زداد. بنابراین انتقالبه مدیرا  

تیوا   نشود تا نتوا  به افراد اعتمیاد الزم را پییدا کیرد. بیه نیوعن م های مداوم باعر من جاین بهجا

م  گفت که ثبال بیشتر در یک س 
 
ه نیوعن اعتمیاد آورد و ب   و تخص  بیشتر را به همراه منتز تس 

 الهیام و نفیس به اعتماد به دهد؛ در این پژوهش نیط دستیابن را نیط افطایش من به نفس آ  شخ 

م گراهیاایندیگرا  نیط جطء پیامدهای ثبال مدیریتن شناساین شد. همچنین بن و  به آ  بخشید 

ها و  اند که ثبال مدیریتن قاب یت اجرای برنامه ( نیط اشاره کرده2006) ( و گی مور و لویس1990)

خییاذ جاین مییداوم مییدیرا  امکییا  ات دهیید؛ در واقییع جابییه را افییطایش من ب ندمییدلهای  مشیین خ 

دهید؛  نمن آنهاها را نیط به  کند و زما  کافن برای اجرای برنامه س ب من آنهادیدگاه ب ندمدل را از 

تیوا   شود. در شقیقت با ثبیال میدیریتن من ها من بازی های سازما  فدای سیاست بنابراین آرما 

اند.  اره کرده( به آ  اش2006) طور که گی مور و لویس سیاسن نیط کمک کرد؛ هما  به کاهش جو  

تول و م
ُ
( نیط مانند این پژوهشز انباشیتگن دانیش را یکین از نتیایج ثبیال میدیریتن در 2007ر )یاا

میدیر مییطا  آزمیو  و خطاهیای میدیریتن کیاهش  ۀداننید. بیا افیطایش دانیش و تجربی سازما  من

رسد میا  یکن از نتایج شاصیل از مطالعیه ادبییال و مصیاشبه تناقضین وجیود  من به نظریابد.  من

دارد: در ادبیالز ثبیال میدیریتن منجیر بیه کیاهش پاسیخگوین و در مصیاشبه منجیر بیه افیطایش 

اما تفاول در اینجاست کیه در اولین کیاهش پاسیخگوین در قبیال کیارگطارا   شود. پاسخگوین من

 زبنیابراین یندهای سیاسن اسیت.اسبب شایستگن و نه به سبب فر چرا که انتصاب مدیر به  ؛است

ل دولتین کیه وی را منصیوب امیا در مقابی زیابید پاسخگوین وی در مقابل تحق  اهداس افطایش من

 یابد. به عبارتن بهتر است بگوییم پاسخگوین سیاسن کاهش من یابد. کرده استز کاهش من

یتن نیوآوری سیازمانن   است. بیا ثبیال میدیردیگر شمشیر ثبال مدیریتن عوارض منفن آ ۀلب

ناپذیری مدیریت افطایش  انعطاس ؛دشو منتقل مناشساس یکنواختن در سازما   ؛یابد کاهش من

ت مانیدنن من کیه ینآنجااز  یابد. من یمد  بیروزامکیا   زدانید میدیر خیود را بیرای همیشیه در ایین س 

                                                                                                                                       

1. Fayol, H. 
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افییراد  طییور نیهمدر مییدیرا  و  رود. میین رفتارهییای آمرانییه و دیکتاتورمهبانییه از سییوی مییدیریت بییاال

شود. با بررسین پیامیدهای مثبیت و منفین ثبیال میدیریتنز  تفاوتن ایجاد من سازما  اشساس بن

 ها سیازما  ۀثباتن مدیریت برای هم ای یکسا  از منظر ثبال یا بن توا  نسخه است که نمن روشن

ثبیاتن را انتخیاب  موقعیتشز ثبال ییا بن و شرای  پیچید. هر سازما  باید با توجه به اهداس  خود و

 رساند. و مدیرا  در این مهمز یاری من ها سازما ژوهش  شاضر به . پکند

های سیازما  ییا تعهید بیه تحقی  اهیداس در  همچنین پیامدهای مثبتن همچیو  اجیرای برنامیه

ها و  شود و یا ارزشیابن برنامیه منمنجر های دولتن  به افطایش اعتماد شهروندا  به سازما  ب ندمدل

کند کیه خیود نییط بیه  پذیری کمک من هاین همچو  پاسخگوین و مسئولیت عم کرد به تحق  ارزت

را بیه  آنهیاافیطایش اعتمیادز مشیارکت سیاسین  در نتیجیه شیود؛ منجیر منشهروندا   اعتمادافطایش 

ریت ییا ییادگیری باعیر دنبال دارد. همچنین پیامدهاین همچو  انباشیتگن دانیشز تخصی  میدی

تری داشته باشیم کیه عیام ن بیرای بقیا در دنییای پیرتالطم امیروزی  ای های شرفه شود تا سازما  من

پیذیری  ن نظیر تعهد به شفیظ وضیع موجیود و کیاهش نیوآوریز انعطاسیشود. اما پیامد محسوب من

 شود. منافول سازما   ب ندمدلدهد و باعر رکود و در نتیجه در  سازما  را کاهش من

مسئوال  باشد تا با آگیاهن از  برای مؤثر ولن دشوار چند هر شروعن زاین پژوهش کهآن امیدبه 

 های ایین تصیمیم تغیییر  میدیرا  بگیرنید. مدیریتنز تصمیم به تغییر یا عیدم تبعال و مطایای ثبال

 تنهیا نیه صورل نیا در خواهد شد. کشور در دولتن مدیرا  وضع آگاهانه و مناسب منجر به بهبود

 ب کیه اقتصیاد یابنید دسیت من اندز هدبو بهره بن آنها از شال به تا که مطایاین به دولتن های سازما 

 .برد خواهند فراوانن های هر بهاز آ   نیط مردم و کشور
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