تاريخ دريافت0192/8/01 :

مجله مديريت فرهنگي

تاريخ پذيرش0192/02/02 :

سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 3192

بررسي تأثير ثبات شغلي مديران بر ميزان کارايي سازمانها
از ديدگاه کارمندان
علي ربيعي
دانشيار گروه ارتباطات و مديريت رسانه ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران alirabiee@pnu.ac.ir

زهرا نظريان
مدرس مدعو ،گروه مهندسي صنايع ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران

z.nazarian184@gmail.Com

زهرا بهبهاني
دانشجوي دکتري مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران
( za_behbahani@yahoo.comمسئول مکاتبات)

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :در دو دهه اخير موضوع بيثباتي مديران همواره به عنوان يکي از موضوعات قابل بحث
در نظام اداري ايران مطرح بوده است .اين مقاله رابطه ميان ثبات شغلي مديران و ميزان کارايي سازمانهاي خود را
در يکي از بانکهاي دولتي استان گيالن مورد مطالعه قرار داده است که ميتواند حداقل تعميمپذيري سراسري در
مورد بانکها را نشان دهد
روش پژوهش :اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و حجم نمونه در آن شامل  01شعبه و  851کارمند ميباشد.
شعب به نسبت جامعهي آماري مورد مطالعه به صورت نمونهگيري خوشهاي انتخاب و در هر واحد کارمندان به
صورت تصادفي به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.
يافتهها :يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد که در سازمانهاي اداري ايران ثبات مديران در مجموع آثار مثبتي بر
فرايندهاي کاري داشته است به نحوي که بين ثبات مديريت و کارايي بيشتر کارکنان ،افزايش ارتباطات انساني
مدير با کارکنان ،تسلط بيشتر وي بر ابعاد مختلف وظايف مدير ،استفاده بهينه از امکانات موجود و شناخت
مشکالت اخالقي و رفتاري کارکنان و کوشش در جهت رفع مشکالت رابطه معناداري وجود دارد.
نتيجهگيري :با توجه به سياست رايج تعويض مديران در سازمان مورد مطالعه ،به نظر ميرسد که اين روند ميتواند
در کاهش کارايي سازمان نقش مؤثري ايفا کند.
واژگان كليدي :ثبات شغلي ،کارايي ،مديريت ،بانک

علی ربیعی ،زهرا نظریان و زهرا بهبهانی

در بررسي کارايي سازمان ،مديران باي د مجه ز ب ه

مقدمه
سازمان ،پديدهاي اجتماعي به شمار ميآي د ک ه ب ه

توان ايي و شايس تگيه اي ب القوه ،دان ش و تجرب ه و

طوري آگاهانه هم آهنگ شده و داراي ح دود و ثغ ور

مهارتهاي ارتباطي -اجتماعي بوده و نسبت ب ه وض ع

نسبتاً مشخص ميباشد و براي تحقق هدف يا اه دافي،

منابع انساني خود نيز مطلع باشند .از طرفي مديراني که

بر اساس يک سلس له مب اني دايم ي فعالي ت م يکن د

طوالني مدت در يک سازمان ثابت مي مانن د ،در ط ول

(رابينز  .)021 ،0181سازمان به طور کلي ،عبارت است

زمان ،محيط خود را ب ه ان دازهي ک افي م يشناس ند و

از روابط منظم افرادي که تحت سلسلهمراتب مختل ف،

نيروي انساني ،نيروي فيزيکي س ازمان ،ام ور اجراي ي،

داراي وظايف گوناگون ميباشند ،ولي براي رسيدن ب ه

نيازه ا و امکان ات را ب ه خ وبي م ورد بررس ي ق رار

هدف مشترکي همکاري دارند (زک ي  .)048 ،0188ب ه

مي دهند .طبيعي است چن ين ش ناختي در ط ول زم ان

عبارتي نهادي اجتماعي محسوب ميشوند که مبتني ب ر

حاصل ميشود .به طور کلي در مؤسساتي که کار آنه ا

هدف بوده و ساختارشان به صورت آگاهانه طرحريزي

رونق دارد ،کارمندان کادر رهبري ثابتاند .درح اليک ه

شده و داراي سيستم هاي فع ال هس تند و س رانجام ب ا

در مؤسسات ضعيف و منحط دائماً در ح ال تغييرن د و

محيط خارجي در ارتباطاند (دفت .)45 ،0181

ثباتي ندارند .عدم ثبات کارکنان هم علت خراب ي ام ور

اثربخشي ،1بهرهوري و کارايي 2موضوعهايي هستند

مؤسسه است و هم معلول آن .از طرفي ،دوره آزم ايش

كه نظريهپردازان سازماني را به خود جل ب ك ردهان د و

و آشنايي يک رئي

معموالً هزين ه زي ادي در ب ر دارد

بيش از چند دهه است كه موض وع تحقي ق م ديريت و

(فايول .)52 ،0111

طراح ي س ازمانهاس ت در اي ن راس تا بس ياري از
سازمان ها ،تغيي ر م ديران را عام ل م وثر در ک ارايي و

بيان مسئله

اثربخشي سازمان تلقي کرده و با نگرش ي مثب ت ب ه آن

ظاهراً به نظر مي رسد که بين مدت زمان م ديريت

نگريسته و به جس توج وي اث رات تغيي ر و تع ويض

و ميزان کارايي سازمان ،رابطهاي وجود داشته باشد؛ اما

مديران و سنخشناس ي جانش ينان م دير پرداخت هان د و

دقيقاً مشخص نيست که اگر منافع سازمان و جامع ه را

مديران جديد را عامل تغيير معرف ي ک ردهان د (عب اس

در نظ ر داش ته باش يم ،ثب ات م دير ي ا تغيي ر م داوم

زاده  .)0111بسياري از کارشناسان معتقدند که اگر نقل

مديريت ،کدام يک به نفع سازمان است و سازمان را در

و جابهج ايي ب ه ط ور ص حيح انج ام ش ود ،ن ه تنه ا

جهت تحقق بهتر اهدافش ي اري م يده د ب ا وج ود

اثربخشي سازمان را باال مي برد بلکه سازمان را از رکود

داليلي موافق و ي ا مخ الف مس ئله تع ويض و انتق ال

و يکنواختي خارج ميکند و باعث رض ايت کارکن ان و

مديران ،ضروري است که نقش جابجايي مدير و ت أثير

در نتيجه افزايش کارايي و اثربخشي مؤسسه م يگ ردد

آن بر کارايي و موفقي ت س ازمان م ورد بررس ي ق رار

(ميرسپاسي .)0180 ،از سويي ديگر جاب هج ايي م ورد

گيرد .بر اين اساس ،پ ژوهش حاض ر ب ه دنب ال تعي ين

نکوهش قرار گرفته است .براي مثال ف ايول در اص ول

رابط هي مي ان ثب ات ش غلي م ديران و مي زان ک ارايي

چهاردهگانهي خود به اصل ثبات تأکيد ميکند و معتق د

سازمان از ديدگاه کارمندان خواهد بود .اين تحقي ق ب ه

اس ت ک ه کارمن د ب راي تطبي ق خ ود ب ا مح يط و

بررسي موضوع در شعب مختل ف يک ي از بان که اي

از تس لط

دولت ي در اس تان گ يالن خواه د پرداخ ت؛ بن ابراين

خواستههاي سازمان به زمان نياز دارد و پ

بر کار به بهرهبرداري ميرسد (رضائيان .)0188
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ميتوان سؤاالت تحقيق را به صورت زير فهرست نمود

(الواني  .)01 ،0188از طرف ي م ديريت را ب ه ص ورت

(سؤاالت بيانگر اهداف تحقيق نيز خواهند بود):

عل م و هن ر ه م آهن گ ک ردن ،رهب ري و کنت رل

 -آيا ثبات مديريت س بب ک ارايي ب يشت ر کارکن ان

فعاليتهاي دستهجمعي براي رسيدن به اهداف مطلوب
با حداکثر کارايي تعريف نمودهان د (اقت داري  )0180و

خواهد شد
 آيا ثبات مديريت سبب اف زايش ارتباط ات انس انيمدير با کارکنان خواهد شد
 آيا ثبات مديريت سبب تسلط بيشتر وي ب ر ابع ادمختلف وظايف مدير خواهد شد
 آيا ثبات مديريت سبب اس تفاده بهين ه از امکان اتموجود خواهد شد

هدف مديران عبارت است از اف زايش ارزش اف زودهي
سازمان و وظيف هي اص لي آن ان ايج اد محيط ي ب راي
کوششهاي گروهي ،در جهتي است که هر ف رد نق ش
مشارکت خود را در تحقق اين هدف با حداقل عوامل،
مانند زم ان ،کوش ش ،هزين ه و نارض ايتي ايف ا نماي د
(عاصميپور .)1 ،0181

 -آيا ثبات مديريت سبب شناخت مشکالت اخالق ي

وظيفه به معني تکليف ،چيزي است ک ه اج راي آن

و رفت اري کارکن ان و کوش ش در جه ت رف ع

شرعاً و عرف اً در عه دهي کس ي باش د (مع ين ،0181

مشکالت خواهد شد

 .)0011منظور از ابعاد وظيفه مديران بان که ا در اي ن

بدين منظور نخس ت ،ادبي ات موض وع م ورد بح ث

پژوهش ،عملکرد بهتر خود و کارکنان ،استفادهي بهين ه

از ارائه يافتهه اي آم اري و تجزي ه و

از منابع مادي و انساني و ايجاد رابطهي صحيح انس اني

قرارگرفته و پ

تحليل نتايج ،به سؤاالت پاسخ داده خواهد شد.

با کارمندان است .ثبات نيز به معني قرار گرفتن ،برجاي
ماندن ،دوام يافتن ،پاي داري و اس تواري اس ت (مع ين
 .)110 ،0181تغيير در مديريت ب همعن ي آن اس ت ک ه

ادبيات پژوهش
سازمان براي نيل به مقاصد خود و جه ت دادن ب ه

مدير ي ک س ازمان ع وش ش ود و ج اي خ ود را ب ه

فعاليت هاي کارکنان در راستاي هدفشان به سرپرس تي،

مديري ديگر سپارد .ترقي مدير به پست باالتر ،فوت يا

نظارت ،ه م آهنگ ي و ه دايت ني از دارد .مجموع هي

بازنشستگي ،انتقال يا حتي مغضوب قرار گرفتن م دير،

وظايفي که رفتار و فعاليت سازمان را در مس ير ه دف

از جمله داليلي است که تغيير م دير را اجتن ابناپ ذير

تنظيم ،تصحيح ،تقويت و راهنمايي م يکن د ،م ديريت

ميسازد (سرمد  .)24 ،0111با توجه به تعري ف ،ثب ات

ناميده مي شود .همهي سازمان هاي رسمي براي استمرار

مديريت در اين پژوهش ،مدت ماندن م دير در س مت

و تداوم فعاليت خود ب ه م ديريت ني از دارن د .فق دان

خود اطالق ميشود؛ که تا چهار سال مديريت در ي ک

مديريت ،موجب ناهماهنگي ،انحراف از هدف ،ات الف

شعبه براي مديراني که داراي ثبات نيستند و مدت زمان

وقت و انرژي ميشود و سازمانها را به نابس اماني و از

باالتر از چهار سال براي مديران با ثبات در نظر گرفت ه

هم پاشيدگي ميکش اند .ب ه عب ارت ديگ ر ،س ازمان و

شده است.

مديريت الزم و ملزوم يکديگرن د ،وج ود يک ي ب دون

در ده هي گذش ته رش د قاب ل ت وجهي در بح ث

ديگري بيمعناست .فعاليت م ديريت در س ازمان اج را

پيرامون منابع انساني ب ه عن وان ي ک ح وزه مطالع اتي
3

ميشود و ه يچ س ازماني از م ديريت ب يني از نيس ت

انجام پذيرفته اس ت لينه ام ،رون ا و روت  )2111در

(فيضي  .)1 ،0180مديريت به معني تصميم گيري است

عصر جهاني شدن و پيشرفت سريع فن آوري ،س رمايه

و اين مهمترين و اص ليت رين وظيف ه م ديريت اس ت

4
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علی ربیعی ،زهرا نظریان و زهرا بهبهانی

شده است .س رمايه انس اني مجموع هاي از مه ارته ا،

(س عادت  .)2 ،0181در گذش ته ،ارتب اط م ديران ب ا

دانش و ويژگيهاي عم ومي اف راد در س ازمان اس ت و

کارکنان سازمان از حدود صدور دستورات رس مي ک ه

ميتواند نشان دهنده ظرفيت انجام كار امروز و پتانسيل

براي انجام کار ضرورت داشت ،فراتر نميرفت .امروزه

كار فردا باشد (هيت و همک اران .)2111 5ب ه منظ ور

عوامل متعددي لزوم ارتباط فرات ر ب ا زيردس تان و ني ز

استفاده و مديريت بهينهي سرمايه انساني در سازمانه ا،

ارتب اط ب ا خ ارج از س ازمان را ب ر م ديران آش کار

از نخستين ربع سده بيستم ،حوزهي اداره امور كاركن ان

ميسازند .اثرات انگيزشي تبادل اطالع ات و ض رورت

بهعنوان مديريت منابع انساني متحول گرديد (بامبرگر و

اطالع و آگاهي از نظرات زير دستان از آن جمله اس ت

مشولم .)0184

(عالقهبند .)021 ،0188

امروزه به منابع انساني سازمان ديگ ر ن ه ب هعن وان

به طور کلي ،م ديريت من ابع انس اني را شناس ايي،

منبع هزينه ،بلکه همانند دارايي ارزشمندي براي کس ب

انتخاب ،استخدام ،تربيت و پرورش نيروي انس اني ب ه

مزيت رقابتي نگريسته ميشود؛ بههمين دليل اس ت ک ه

منظور رس يدن ب ه اه داف س ازمان تعري ف ک ردهان د

برنامهريزي منابع انساني از اولويت ب االيي در س ازمان

(آرمسترانگ  .)0184مديريت من ابع انس اني ت دوين و

برخ وردار ش ده اس ت (آرمس ترانگ  .)0181رواب ط

بهکارگيري اصول استخدام بر اساس برنامهريزي انج ام

انساني در معناي وسيع آن ،همهي انواع تع امالت ب ين

شده ،توسعه و حفظ نيروهاي انس اني در مؤسس ات را

مردم ،تعارضات ،کوششهاي معاض دتآمي ز و رواب ط

بر عهده دارد .بر اين اس اس اه داف اساس ي م ديريت

گروه ها را دربر ميگيرد .رواب ط انس اني ب ا اعتق ادات،

منابع انساني حصول نتايج مطلوب از تالشهاي جمع ه

نگرش ها و رفتارهايي ک ه س بب کش مکش ه اي ب ين

کارکنان مؤسسه است ک ه م يت وان آن را ب ه ص ورت

ف ردي م يش ود و ب ا زن دگي ش خص و هم هي

مشخص زير بيان نمود:

موقعيت هاي کاري وي ارتباط دارد (ري

و رهون دا

6

 .0تأمين نيروي انساني با حداقل هزينه

 .)2111از طرفي ديگ ر روابط انسااني ،ص رفاً ارتب اط

 .2پرورش و توسعه استعدادها و مهارتهاي افراد

ظاهري در يک محيط و يا تحت شرايط فيزيکي خاص

 .1حفظ و نگهداري نيروه اي الي ق و ايج اد رواب ط

نيست ،بلکه دوست داشتن واقعي انسانها ست .زم اني
که دو نفر نوعي زيبايي و مقبوليت در يکديگر ميبينن د
و روابط آن ها بر اخالق و زيبايي اخالقي استوار است،

مطلوب
 .4تأمين احتياجات مادي و معنوي و جل ب رض ايت
پرسنل (دعايي .)0181

با هم روابط انس اني دارن د (گيلب رت .)0990 7در اي ن

هدف مديريت منابع انساني عبارت است از افزايش

راستا م ديريت اداره کارکن ان و من ابع انس اني عب ارت

کارايي نيروهاي انساني در سازمان .اين هدف ميتوان د

اس ت از شناس ايي و اهمي ت ني روي ک ار س ازمان و

راهنماي مطالعه و کاربرد اصول و مباني مديريت من ابع

استفاده چندگان ه در فعالي ته ا و ک ارکرده اي من ابع

انساني باشد .افزايش کارايي منابع انساني در سازمان از

انساني به گونهاي که به طور مؤثر و منص فانهاي من افع

اهميت ويژهاي برخوردار است .البته الزم به ذکر اس ت

فردي کارکنان و جامعه را تض مين کن د (س يدجوادين

که در عمل مديران منابع انساني اهداف را با توج ه ب ه

 )0184و نقش مديريت منابع انساني نخست ،تشخيص

شرايط داخل و خ ارج س ازمان ب راي خ ود مش خص

استعدادهاي بالقوه نيروهاي شاغل در سازمان و س پ

نموده و دنبال م يکنن د .اي ن اه داف مش خص ش ده

ف راهم آوردن امکان اتي جه ت ش کوفايي آنهاس ت
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مي تواند راهنماي خوبي ب راي فعالي ت ه اي گون اگون

درون سازمان به وجود آورده باش ند (س اعتچي ،0185

مديران منابع انساني در سازمان باشد (ابطحي .)0184

 .)41يکي از عوامل موثر بر سازمانه ا اخ الق ني روي

نقش مديريت در کارايي سازمان :ميت وان گف ت

انس اني آن س ازمان اس ت .اخ الق را مجموع هاي از

که کارايي عبارت است از نس بت ک ار انج ام ش ده ب ه

صفات روحي و باطني انسان تعريف ک ردهان د ک ه ب ه

انرژي يا منابع مصرف شده و ي ا نس بت مق دار تولي د

صورت اعمال و رفتاري که از خلقي ات درون ي انس ان

شده به مقدار ع واملي ک ه ب هک ار گرفت ه ش ده اس ت

ناشي ميشود ،بروز ظاهري پيدا ميکند و ب دين س بب

(دع ايي  .)0181اگ ر س ازماني بتوان د در مقايس ه ب ا

گفته ميشود که اخالق را از راه آثارش ميتوان تعريف

سازمان ديگر با صرف مقدار كمتري از منابع ب ه ه دف

ک رد .اخالقي ات در س ازمان ب ه عن وان سيس تمي از

مشخص برسد ،مي گويند كه كارايي بيشتري دارد .اي ن

ارزشها و بايدها و نباي دها تعري ف م يش ود ک ه ب ر

واژه به طور ساده به صورت زير تعريف شده است:

اساس آن نيک و بدهاي سازمان مشخص و عمل بد از

هزين ه عملك رد /عملك رد (ب ر حس ب تولي د ي ا
خدمات) = كارايي (جعفري قوشچي .)0180
از عوامل زي ر ب ه عن وان راهه اي اف زايش ک ارايي

خوب متمايز ميشود .به ط ور کل ي انس انه ا در بع د
فردي و شخصيتي داراي ويژگيه اي خ اص اخالق ي
هستند که پندار ،گفتار و رفتار آنها را ش کل م يده د.
ممکن است همين افراد وقتي در يک جايگ اه و پس ت

ميتوان نام برد:
تقسيم كار صحيح ،گزينش مناسب افراد ،توج ه ب ه

سازماني قرار ميگيرند عواملي موجب شود ک ه پن دار،

جنب هه اي روان ي ك ار و کارکن ان ،ايج اد زمين هه اي

گفتار و رفتار متفاوتي از بعد فردي س ر بزن د ک ه اي ن

خالقيت فكري و تقويت روحيه كاركنان ،توجه به نظم

ويژگيهاي انساني بر روي مي زان ک ارايي و اثربخش ي

و انضباط در كار ،توجه كافي به محيط كار ،تواناس ازي

سازمان تأثير بگذارد( .تواليي )41 ،0188

کارکنان ،آموزش ،چرخش و غنيسازي شغلي و غي ره.
يکي از مشخصات بارز رهبران و مديران خوب داش تن

پيشينه پژوهش

بي نش و تفک ر و توج ه ب ه م ديريت ني روي انس اني،

در خص وص بررس ي نق ش ثب ات در م ديريت،

آموزش و رشد کارکن ان ،کوش ش در جه ت ايج اد

تحقيقاتي در ايران به انجام رسيده است .اين تحقيق ات

روحيه ،انگيزه و ب رانگيختن ق وهي خالقي ت و ابتک ار

عموماً از جنبه هاي مديريتي و در ح وزهه اي مختل ف

آنان و به خصوص کس ب مش ارکت هم هي آنه ا در

علمي به اين موض وع پرداخت ه و اهمي ت ثب ات را در

جه ت دستيابي به اهداف و مأموري ته اي س ازمان

پيشبرد امور سازمان مورد نظر قرار داده است .ساعتچي

ميباشد (مشبکي  .)21 ،0114براي اف زايش به رهوري

( )0110در تحقيقي بيان ميکند که کارکن ان در بعض ي

در سازمان نياز ب ه ت أمين ش رايط متع ددي داري م ک ه

از سازمانها ب ه عل ت ع دم ثب ات م ديران نس بت ب ه

مه مت رين آن عام ل انس اني اس ت .ني روي انس اني

مديريت ،نوعي نگرش منف ي دارن د ج واهري ()0112

برانگيخته شده براي انجام وظايف خود مهم ترين عامل

ني ز يک ي از عوام ل م وثر در پيش برد تحص يلي

بهرهوري است و انگيزش کارکنان نيز با افزايش س طح

دانشآموزان را مديران مجرب و آموزش ديده ميدان د.

روحيه و رضايت شغلي فراهم مي آيد و تنه ا م ديراني

خود آق ايي ( )0110در پژوهش ي تثبي ت م ديريت در

م يتوانن د موجب ات ارض اي نيازه اي مرات ب ب االي

رهب ري آموزش ي را م ورد مطالع ه ق رار داده و نش ان

کارکنان را فراهم کنند که فض اي روان ي مناس ب را در

مي دهد ک ه  4165درص د از م ديريت ثب ات ک مت ري
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داشتهان د در بهش تي ( )0115ک ارايي نظ ام آم وزش و

و از نوع مطالعات ميداني است .هدف از اين پ ژوهش

پرورش را به مي زان زي ادي من وط ب ه تثبي ت م ديران

بررس ي ت أثير ثب ات ش غلي م ديران ب ر ک ارايي

دانس ته اس ت .عط افر و ب اقري پي دني ( )0115در

سازمان هايشان ميباشد .اين مطالعه ب ه ص ورت م ورد

مطالعهي با روش تطبيقي ميزان ثبات م ديريت م ديران

کاوي در يکي از بانکهاي دولتي اس تان گ يالن انج ام

ارشد را در دو استان چهارمحال و بختياري و کهگيلويه

شده و براي پاسخگويي به سؤاالت تحقيق ،ب ر اس اس

و بويراحمد مورد مقايسه قرار دادهاند .بيگن اه ()0111

فرضيههاي زير سامان يافته است:

نيز به بررس ي ثب ات م ديريت در واح دهاي آموزش ي

فرضيه اول :ثبات مدير سبب کارايي ب يش ت ر کارکن ان

شهرستان ري و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي پرداخ ت
و بر نقش ثبات مديريت بر پيش رفت تحص يلي ص حه
گذاشت .ميرنژاد ( )0118به معرفي برخي از داليل عدم

خواهد شد.
فرضيه دوم :ثبات مدير سبب افزايش ارتباطات انس اني
مدير با کارکنان خواهد شد.

ثبات مديران در واحدهاي آموزشي چهار دانگ ه تبري ز

فرضيه سوم :ثبات مدير سبب تسلط بيشتر وي بر ابعاد

پرداخت .موسوي جوردي ( )0118نيز ثاب ت ک رد ک ه

مختلف وظايف مدير خواهد شد.

بين ثبات شغلي مديران و اثر بخشي مدارسشان رابطهي

فرض يه چه ارم :ثب ات م دير س بب اس تفاده بهين ه از

مستقيمي وجود دارد .در خارج از کشور نيز ک ويين 8و

امکانات موجود خواهد شد.

همکارش ( )0981ثبات و پايداري مديريت را بهعن وان

فرضيه پ نجم :ثب ات م دير س بب ش ناخت مش کالت

يکي از عوامل مؤثر بر موفقي ت س ازمان ،م ورد توج ه

اخالق ي و رفت اري کارکن ان و کوش ش در

خود ق رار دادهان د .واتس ون ب وون )0998( 9ب ه ط ور

جهت رفع مشکالت خواهد شد.

مفصل به ذکر مزايا و معايب ثبات و تغيير کتاب داران و

جامعه آماري عبارت است از همهي اعضاي واقعي

مديران کتابخانه ها پرداخت و ثبات را يکي از مهمترين

و يا فرضي که عالقهمند هستيم يافته هاي پژوهش را به

عوامل م ؤثر در اث ر بخش ي اي ن مراک ز عن وان نم ود

آنها تعم يم ده يم (دالور  .)022 ،0184جامع ه م ورد

آرنولد )2112( 10در مقالهي خود ثبات س ازماني را ب ه

مطالعه پژوهش عبارت اس ت از کلي ه ش عب يک ي از

منزلهي يکي از ويژگ يه اي ب ارز نظ ام م ديريت ک ه

بانکهاي دولتي در سطح استان گ يالن در س ال 0191

زمينهساز تحوالت سازماني است ،معرفي ميکن د .ب رن

که اين جامعه ش امل  11ش عبه و ح دود  851کارمن د

هارد ( )0112نيز در مقالهي خ ود ب ا عن وان م ديريت

ميباشد .در اي ن پ ژوهش ابت دا از روش نمون هگي ري

تغيير يا ثبات نقش تغيير يا ثب ات را در موفقي ته اي

خوشهاي شعب مختلف در هر شهر انتخاب و سپ

از

مديريت مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.

 01شعبه انتخابي ،تعدادي از کارمندان به طور تص ادفي
پرسش نامه را تکمي ل نمودن د .در اي ن تحقي ق نمون ه
آماري کارمن دان و رؤس اي ش عب مختل ف بان ک در

روش پژوهش
هدف از انتخاب روش تحقيق آن است ک ه محق ق

سطح  8شهر استان گيالن ميباشد که با توجه به جامعه

مشخص نمايد چه شيوه و روشي را اتخاذ نماي د ت ا او

آماري در حدود  851نفري کارکنان بان ک ،ب ر اس اس

را هرچه س ريعت ر ،دقي قت ر ،آس ان ت ر و ارزان ت ر در

فرمول کرجسي و مورگ ان تع داد  219نف ر ب هعن وان

دستيابي به پاسخه اي احتم الي کم ک نماي د (دالور

حجم نمونه در نظر گرفته ش د .ب ا توج ه ب ه س ؤاالت

 )021 ،0188تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردي بوده

تحقيق به کمک مطالعات اسنادي پرسشنام هاي ب ا 21
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سؤال ب ه ش يوه ليک رت طراح ي گردي د و در مرحل ه

 15سال و نيز گروه سني  51سال به باال ه ر دو00/8 ،

اجراي آن از کارمندان خواسته شد تا نظره اي خ ود را

درصد پاسخدهندگان را داشته و ميتوان عنوان نمود كه

در آن درج نمايند ،همچنين به طور همزمان پرسشنامه

قريب به اتفاق پاس خدهن دگان داراي س نين  40ت ا 45

با سؤالهاي باز طراحي شده و از مديران خواس ته ش د

سال ميباشند .از طرفي  %15/1داراي مدرک کارداني و

تا به آنها پاسخ گويند .از  219پرسشنامهي توزيعش ده

 %15/1داراي مدرک کارشناسي و  %29/ 4اف راد داراي

در ب ين کارکن ان واج د ش رايط ،تع داد 92694( 251

مدرک ديپلم بودند؛ و  %58/8افراد داراي سابقه 20-25

درصد) پرسشنامه دريافت شد .پرسشنامه مرب وط ب ه

سال %21/5 ،سابقه  21-01سال %00/8 ،افراد سابقه 01

م ديران ني ز در  01ش عبه م ورد بررس ي ،پخ ش و

 05-سال و  %5/9س ابقه  21-11داش تهان د .از طرف ي

جمعآوري شد .اطالع ات گ ردآوري ش ده از طري ق 2

سابقه زير يكسال  5/9درص د ،س ابقه  0-2س ال 00/8

از

درصد و سابقه  2-1سال  15/1درصد ،سابقه  1-4سال

كدگذاري با استفاده از نرماف زار آم اري « »SPSSم ورد

 21/5درصد و سابقه  4-8سال  5/9درص د و ب االي 5

تجزيه و تحليل قرار گرفت.

سال  01/1درصد از سوابق رؤسا را تشكيل ميدهند .با

پرسش نامهي مرب وط ب ه کارمن دان و م ديران پ

توجه به فرش محق ق در تعي ين دوره ه اي  4س اله و
اعتماد و قابليت اعتماد ابزار اندازهگيري

بيش تر براي مديران با ثبات بايد گف ت ک ه تنه ا 2165

جه ت بررس ي رواي ي دو پرس شنام ه از طري ق

درصد مديران از اين ويژگي (ثبات) برخ وردار ب وده و

آزمون آلفاي كرونباخ اقدام گرديد ك ه رواي ي حاص له

مابقي در رده مديران بيثبات (طبق فرضيه محقق) جاي

جهت پرس شنام ه كارمن دان براب ر ب ا  1/88و رواي ي

دارند .در بررسي سوابق خدمتي اين مديران در مجموع

پرسشنامه مربوط ب ه رؤس ا و م ديران براب ر ب ا 1/19

 51مورد ،بدست آمد که در اين ميان سابقه زير يكسال

ميباشد كه اين دو پرسشنامه با توجه به نمره كرونباخ

 ،%5/4س ابقه  0-2س ال  %04/1و س ابقه  2-1س ال

شان داراي ارزش و اعتبار بااليي ميباشند .با توج ه ب ه

 ،%28/1س ابقه  1-4س ال  %11/9و س ابقه  4-8س ال

اينكه بررسي ميزان همبستگي بين پرسش نامه مديران و

 %8/9و باالي  5سال  %8/9از سوابق روسا را در شعب

كارمندان از اهميت خاصي برخوردار است ،ب ا اس تفاده

مختلف (تاکنون) تشكيل ميدهد .ميتوان عن وان نم ود

از آزم ون پيرس ون مي زان ض ريب همبس تگي ب ين دو

كه حتي در سوابق مديريتي اين افراد نيز تنها  01م ورد

پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت كه مشخصاً معل وم

( ،)%81 .08سابقه باالي  4سال (مديريت با ثبات) ديده

گرديد كه ميزان همبستگي بين دو پرسش نامه براب ر ب ا

ميشود .در بررسي فرضيههاي تحقيق  51مورد س وابق

 -1/589ميباشد لذا ميت وان عن وان نم ود ك ه مي زان

مديريتي مد نظر قرار گرفته است .ه مچن ين از تع داد

پاسخگويي دو گروه ب دون در نظ ر گ رفتن تعدادش ان

 251کارمن د بررس ي ش ده در اي ن تحقي ق م ردان ب ا

تأثيري در نتيجه آزمون نخواهد گذاشت.

فراواني  201نفر %81/8 ،و زن ان ب ا  11نف ر  %01/2از
اعض اي نمون ه را تش كيل م يدهن د .ه مچن ين %54

يافتههاي پژوهش

پاس خدهن دگان در رده س ني  11ت ا  51س ال و %41

الف .تحليل دادههاي جمعيتشناختي

پاسخدهندگان در رده سني  21تا  15سال ق رار دارن د.

در بررسي گروه سني  40 -45سال  40/2درصد و

از طرفي به ترتيب م دار تحص يلي كارشناس ي 40/1

گروه سني  41-51سال  15/1درصد و گروه سني -41

درصد و ديپلم  ،%18/8كارشناسي ارشد و ب االتر ،%21
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كارداني  %01/2و زير ديپلم  %1/4از تحصيالت اعضاي

ج .بررسي فرضيههاي تحقيق

نمونه را تشكيل ميدهد .ميتوان عنوان نمود كه قري ب
به اتفاق داراي تحصيالت دانشگاهي ميباشند.

فرض يه اول :ثب ات م دير س بب ک ارايي ب يشت ر
کارکنان خواهد شد.

در مورد سابقه خدمت پاس خگويان ،س ابقه زي ر 5

ب ا توج ه ب ه ج دول ( ،)0در بررس ي ب االترين و

سال  ،%8/8سابقه  5الي  01سال  ،%09/2سابقه خدمت

پايين ترين همبستگي ها و تحليل اولويت تأثير ثبات ب ر

 00-05س ال  ،%14س ابقه  01-21س ال  %24و س ابقه

متغيرهاي فرضيه اول ميت وان گف ت ک ه عالق همن دي

 25-20س ال  %00/2و س ابقه  21-11س ال %2/4از

کارکنان با ب يشت رين پاس خه اي زي اد و خيل ي زي اد

پاسخها را تشكيل ميدهد .ميت وان عن وان نم وده ك ه

ب يشت رين اهمي ت و انگي زه کارکن ان ب ا ب يشت رين

قريب به اتفاق پاسخگويان بين  00ال ي  05س ال داراي

پاسخهاي کم و خيلي کم کمترين اهميت را از دي دگاه

سابقه كار ميباشند و در اين مي ان  4 .22درص د اف راد

کارکنان بر ثبات شغلي داشته است .در بررسي وجود و

س ابقه همک اري زي ر  0س ال 4 .01 ،درص د س ابقه

يا عدم وجود رابط ه معن ادار م ابين ثب ات م ديريت و

همکاري  0الي  2سال %1 .15 ،سابقه همکاري  2ت ا 1

کارايي کارکنان از آزمون پيرسون استفاده ش د .الزم ب ه

س ال %21 ،س ابقه همک اري  4-1س ال و %1 .5س ابقه

توضيح است که هنگامي ميتوان از اي ن آزم ون ب راي

همک اري ب يش از  5س ال را ب ا م دير کن وني خ ود

سنجش معناداري استفاده نمود که يک فاکتور ب ا چن د

داشتهاند.

سؤال س نجيده ش ده باش د ،همچن ين پ

از بررس ي

ب .تحليل متغيرهاي اصلي پرسشنامه

نرمال بودن پاسخ هاي ارائه شده براي دو متغير مس تقل

همانطوركه پيش از اين اشاره شد 21 ،سؤال و پنج

و وابس ته ،اگ ر مي زان آزم ون پيرس ون ک وچکتر و ي ا

گويه ،مورد تحقيق قرار گرفت که سه سؤال مربوط ب ه

مساوي ص فر باش د فرض يه محق ق رد و در غي ر اي ن

رابطه ثبات مدير و کارايي کارکنان ،شش سؤال مرب وط

صورت پذيرفته ميگردد .نت ايج حاص ل از محاس بات

به ثبات مدير و افزايش ارتباطات انساني ،چه ار س ؤال

آماري به شرح جدول ( )2ميباشد .از آنجايي كه ع دد

مربوط به ثبات مدير و تسلط بيش تر وي بر وظ ايفش،

حاصله از سطح معناداري از  1/15كوچكتر م يباش د

سه سؤال مربوط به رابطه ثبات مدير و استفاده بهين ه از

لذا ميتوان گفت ك ه ب ين دو متغي ر رابط ه معن اداري

امکانات موجود و چهار سؤال به رابط ه ثب ات م دير و

وجود دارد.

شناخت مشکالت اخالقي و رفتاري کارکنان ميپردازد.
جدول ( :)1ميزان پاسخگويي جامعه آماري به سؤاالت مربوط به فرضيه اول
رديف

گزينههاي مرتبط با ثبات شغلي

0

انگيزهي کارکنان

2

عالقهمندي کارکنان

1

افزايش خالقيت

8

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

01

11

11

81

42

()%164

()%02

()%1164

()%1464

()%0168

02

29

11

81

41

()%468

()%0061

()%1164

()%1468

()%0864

04

28

89

18

40

()%561

()%0062

()%1561

()%1062

()%0164

مجله مديريت فرهنگي /سال هفتم /شماره بيست و دوم /زمستان 1392

بيپاسخ
1
1
1

بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمانها از دیدگاه کارمندان

جدول ( :)2نتايج آزمون پيرسون
آزمون

ضريب همبستگي

سطح معناداري

تعداد

پيرسون

1/512

1/111

51

آزمون خي دو استفاده و نت ايج زي ر اس تخراج گردي د

فرضيه دوم :ثبات م دير س بب اف زايش ارتباط ات

(جدول .)4

انساني مدير با کارکنان خواهد شد.
ب ر اس اس ج دول ( )1و در بررس ي ب االترين و

با توجه به اينكه عدد حاص له ( )201/11م يت وان

پايين ترين همبستگي ها و تحليل اولويت تأثير ثبات ب ر

عنوان نمود كه بين دو متغير رابطه معن ادار وج ود دارد

متغيرهاي فرضيه دوم ميتوان عنوان نمود که شناس ايي

همچنين با نگاهي به سطح معناداري مشخص گردي ده

از

كه عدد حاصله از  1/15كوچكتر در نتيجه فرش دوم

روابط مثبت بين کارکنان بيشترين تأثير را دارد .پ

محقق نيز پذيرفته ميشود.

آن ش ناخت نيازه اي کارکن ان ب از اهمي ت برخ وردار

فرضيه سوم :ثبات مدير سبب تسلط بيشتر وي بر

است .همچنين رشد فعاليتهاي فوق برنام ه ب ا کس ب

ابعاد مختلف وظايف مدير خواهد شد.

بيشترين پاسخهاي کم و خيلي کم ،کمترين تأثير را بر
اين فرضيه ميگذارد .به منظور بررس ي اي ن فرض يه از

جدول ( :)3ميزان پاسخگويي جامعه آماري به سؤاالت مربوط به فرضيه دوم
رديف

گزينههاي مرتبط با ثبات شغلي

0

شناخت نيازهاي کارکنان

2

استفاده از نظرات کارکنان

1

تقويت رفتار مطلوب کارکنان

4

شناسايي روابط مثبت بين
کارکنان

5

شناسايي قابليتهاي کارکنان

1

رشد فعاليتهاي فوق برنامه

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

بيپاسخ

8

00

54

011

14

1

()%162

()%4 .4

()%2061

()%41

()%2965

()%062

8

01

10

94

11

()%162

()%168

()%2864

()%1161

()%24

02

21

89

85

11

()%468

()%0168

()%1561

()%14

()%0468

1

04

49

94

85

5

()%062

()%561

()%0961

()%1161

()%14

()%2

5

01

51

90

11

8

()%2

()%164

()%2062

()%1164

()%1168

()%162

09

19

11

12

50

2

()%161

()%0561

()%1168

()%2468

()%2164

()%168

1
0

جدول ( :)4نتايج آزمون خي دو
آزمون

X2

درجهي آزادي

سطح معناداري

خي دو

201/11

014

1/111
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9

علی ربیعی ،زهرا نظریان و زهرا بهبهانی

جدول ( :)5ميزان پاسخگويي جامعه آماري به سؤاالت مربوط به فرضيه سوم
گزينههاي مرتبط با ثبات شغلي

رديف
01

تسلط مدير در انجام وظايف

00

انجام وظايف مديريت طبق قوانين

02

راهنمايي مدير به کارکنان

01

نظارت بيشتر مديريت

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

بيپاسخ

1

00

18

011

81

9

()%264

()%4 .4

()%0562

()%41

()%1464

()%161

21

10

58

11

41

20

()%962

()%0264

()%2162

()%28

()%0868

()%864

1

28

11

88

44

01

()%268

()%0062

()%28

()%1562

()%0161

()%562

01

21

11

11

10

01

()%562

()%962

()%28

()%2962

()%2464

()%4

.جدول ( :)1نتايج آزمون پيرسون
آزمون

ضريب همبستگي

سطح معناداري

تعداد

پيرسون

1/490

1/111

51

ب ر اس اس ج دول ( )5و در بررس ي ب االترين و

متغير مورد مطالعه كه ضريب همبستگي برابر با 1/490

پايين ترين همبستگي ها و تحليل اولويت تأثير ثبات ب ر

با سطح معناداري  1/111اس تخراج گردي د .از آنج ايي

متغيرهاي فرضيه س وم م يت وان بي ان ک رد ک ه ثب ات

كه عدد حاصله از سطح معناداري از  1/15كوچ كت ر

مديريت بيشترين ت أثير را ب ر تس لط م دير در انج ام

ميباشد لذا م يت وان گف ت ك ه ب ين دو متغي ر رابط ه

وظايفش و کمترين تأثير را بر انجام وظ ايف م ديريت

معناداري وجود دارد به عبارت ديگر ه ر دو متغي ر ب ر

طبق قوانين دارد .در بررسي معنادار بودن اين فرضيه از

يكديگر تأثيرگذار مي باشند .در نتيجه م ي ت وان عن وان

آزمون پيرسون اس تفاده گردي د .نت ايج در ج دول ()1

نمود كه فرضيه سوم محقق پذيرفته شده است.

قابلمشاهده ميباشد
فرضيه چهارم :ثبات م دير س بب اس تفاده بهين ه از

با اس تفاده از اي ن آزم ون ،ك ه آزم وني ب ه جه ت

امکانات موجود خواهد شد.

بررسي ضريب همبستگي ب ين دو متغي ر م يباش د ،دو

جدول ( :)7ميزان پاسخگويي جامعه آماري به سؤاالت مربوط به فرضيه چهارم
رديف

گزينههاي مرتبط با ثبات شغلي خيلي کم

04

نگهداري و حفظ نيروهاي اليق

05

جذب مشتريان عمده
نظارت بيشتر مديريت بر

01

کارکنان

10

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

48

019

()%2 .09

()%1 .10

84

48

1

()%2 .09

()%8 .2

1

01

()%4 .2

()%8 .1

02

21

11

()%8 .4

()%2 .9

()%4 .11

()%1 .11

01

04

10

18

91

()%8 .1

()%1 .5

()%4 .24

()%2 .21

()%11

1
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بيپاسخ
1

1

بررسی تأثیر ثبات شغلی مدیران بر میزان کارایی سازمانها از دیدگاه کارمندان

جدول ( :)8نتايج آزمون مربوط به فرضيه چهارم
مدل

R

R Suare

F

df

Sig

0

1/118

1/111

10/12

0

1/111

ضريب غيراستاندارد

مدل
فرش چهارم

بتا

انحراف استاندارد

0/041

1/212

ضريب استاندارد

t

1/118

Sig

9/11

0/000

در بررسي باالترين و پ ايين ت رين همبس تگيه ا و

ميتوان عنوان نمود عليرغم معنادار بودن رابطه بين دو

تحليل اولويت تأثير ثبات بر متغيره اي فرض يه چه ارم

متغير ،هر يك واحد تغيير در افزايش ثبات مديريت (به

ميتوان عنوان نمود که بيشترين تأثير ثب ات م دير ب ر

عبارت ديگر هر ميزان كه ثبات مديريت بيشتر گ ردد)

نگهداري و حفظ نيروه اي الي ق و کمت رين ت أثير ب ر

 1/ 118استفاده بهينه از امكانات در محيط كار اف زايش

جذب مشتريان عمده است( .جدول  )1نيز در بررس ي

مييابد.

فرضيه چهارم تحليل هاي آماري صورت گرفته به شرح
جدول ( )8ميباشد.

فرضيه پنجم :ثبات مدير سبب ش ناخت مش کالت
اخالقي و رفتاري کارکن ان و کوش ش در جه ت رف ع

به جهت بررسي ثبات مديريت و ميزان تأثير آن ب ر

مشکالت خواهد شد.

استفاده بهينه از امكان ات موج ود از آزم ون رگرس يون

در بررسي باالترين و پ ايينت رين همبس تگيه ا و

استفاده گرديد .همانگونه ك ه در ج دول اول مش اهده

تحليل اولويت تأثير ثبات ب ر متغيره اي فرض يه پ نجم

ميگردد ضريب  Rبرابر با  1/118و  Fبرابر با  10/12با
درجه آزادي يک و سطح معني  1/111بي انگر وج ود
همبستگي بين دو متغير ميباشد.از سويي ،با توج ه ب ه

ميتوان گفت که بيشترين تأثير ثبات ب ر ايج اد رابط ه
صميمي بين مدير و کارکنان است .در همين حال رشد

جدول دوم ،عدد بت ا ض ريب غي ر اس تاندارد براب ر ب ا

فضايل رفتاري کارکن ان ک مت رين ت أثير را از حض ور

 ،0/041ع دد بت ا ض ريب اس تاندارد براب ر ب ا 1/118

مديران باثبات ميپذيرد (جدول .)9

ميباشد و ع دد  Tبراب ر ب ا  9/11م يباش د؛در نتيج ه
جدول ( :)9ميزان پاسخگويي جامعه آماري به سؤاالت مربوط به فرضيه پنجم
رديف

گزينههاي مرتبط با ثبات شغلي

01

شناسايي مشکالت کارکنان و حل آنها

08

ايجاد رابطه صميمي مدير با کارکنان

09
21

ايجاد محيط مناسب جهت تأمين سالمت
رواني کارکنان
رشد فضايل رفتاري کارکنان

خيلي کم

کم

متوسط

زياد

خيلي زياد

05

05

51

88

19

()%1

()%1

()%2062

()%1562

()%1061

1

09

51

011

19

()%264

()%161

()%2264

()%41

()%2161

05

21

11

88

10

21

()%1

()%8

()%1164

()%1562

()%0264

()%8

01

24

19

12

51

9

()%4

()%961

()%1061

()%2868

()%2264

()%161
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بيپاسخ
1
1

11

علی ربیعی ،زهرا نظریان و زهرا بهبهانی

جدول  .01نتايج آزمون خي دو
آزمون

X2

درجهي آزادي

سطح معناداري

خي دو

211/11

90

1/111

از آنجايي كه در فرضيه فوق اهتم ام محق ق ب ر آن

تأکيد بر باالتر بودن س طح تحص يل م دير و اکتف ا ب ه

بوده است ك ه رابط ه ب ين ثب ات م ديريت و ش ناخت

تجربه وي است که نتايج بيانگر اين مطلب ميباشد .در

مشكالت اخالقي و رفتاري كاركنان مد نظر ق رار ده د

بررسي وضعيت کارکنان نيز ،استفاده کمتر از نيروه اي

با استفاده از آزمون خي دو اين رابطه مورد برسي ق رار

جوان به چشم ميخورد و سابقه خدمت اکثر آنه ا 00

گرفت (جدول  ،)01عدد خي دو براب ر ب ا  211/11ب ا

الي  05سال ميباشد .بر اساس قانون مديريت خ دمات

درجه آزادي  90ميباشد و ميتوان عنوان نمود كه ب ين

کشوري که در سال  81تدوين شده ،شرط تحص يلي و

دو متغير رابطه معني دار وجود دارد همچنين با نگ اهي

تجربه بهعن وان دو عام ل اساس ي ب راي انتص ابه ا و

به سطح معني داري مشخص گرديده كه عدد حاصله از

ارتقاها در تمامي دستگاهها و ادارات در نظر گرفته شده

 1/15كوچ كت ر در نتيج ه ف رش پ نجم محق ق ني ز

است .طبق اين ق انون ط ول م دت زم ان م ديريت در

پذيرفته ميشود.

پستهاي حرفهاي چهار سال خواهد بود که ب ه ش رط
موفقيت و کارايي مطلوب اين مدت تمدي د م يش ود.
(ق انون م ديريت خ دمات کش وري )0181 ،از مي ان

نتيجهگيري و پيشنهادات
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير عامل بقاي

متغيرهاي مطرح شده در پنج فرضيه به ترتيب اولوي ت

مدير در کارايي سازمانش بوده و به دنبال پاسخ به ابهام

پنج گزينهي ،نگهداري و حفظ نيروه اي الي ق ،تس لط

موجود در اين مورد ميباشد .با توجه به نتايج به دست

مديريت بر انجام وظايف ،شناسايي رواب ط مثب ت ب ين

آمده از تجزيه و تحليل پرسشنامهه ا و معن ادار ب ودن

کارکنان ،ايجاد رابطه صميمي ب ين م دير و کارکن ان و

پنج فرضيه ميتوان نتيجه گرفت که ثبات مدير در ي ک

عالقهمندي کارکنان بيشترين ت أثير را از ثب ات ش غلي

شعبه مي تواند باعث افزايش کارايي شود .در تحلي ل و

مدير م يپذيرن د .در مقاب ل حض ور م ديريت باثب ات

تجزيه نتايج حاص له توج ه ب ه نک ات زي ر از اهمي ت

کمترين ت أثير را ب ر اي ن عوام ل دارد ک ه ب ه ترتي ب

زيادي برخوردار است:

عبارتاند از :انجام وظايف مدير بر اساس قوانين ،رشد

وضعيت جن

مديران پاسخگو بيانگر عدم استفاده

از بانوان در رده هاي ب االي تص ميمگي ري و م ديريتي

فعاليتهاي فوق برنامه ،ايجاد انگيزه در کارکنان ،جذب
مشتريان عمده و رشد فضايل رفتاري کارکنان.

اس ت .فق دان م ديريت زن ان نتيج هاي اس ت ک ه در

ب ا توج ه ب ه سياس ت راي ج تع ويض م ديران در

درازمدت عوارش اجتماعي ديگري را ب ه ب ار خواه د

دورههاي (ماکزيمم) سه ساله در بانک مورد مطالعه ،ب ه

آورد که بررسي آن خارج از اين تحقيق است .بررس ي

نظر مي رسد که اين روند ميتوان د در ک اهش ک ارايي

وضعيت سني مديران بيانگر اين نکته است که اکثري ت

سازمان نقش مؤثري ايفا کند .از طرف ي اف زايش م دت

مديران در رده سني  40سال و بيشتر قرار گرفتهان د و

زمان م ديريتي ع الوه ب ر امني ت ش غلي ب راي م دير،

اي ن مس ئله ع دم اس تفاده از نيروه اي ج وان و

ميتواند ب ا ک اهش اس ترس و ن اراحتيه اي ناش ي از

تحصيلکرده را در ردهه اي م ديريتي نش ان م يده د.

تع ويضه اي زودهنگ ام و در برخ ي م وارد ک امالً

بررسي وضعيت تحص يلي م ديران نش اندهن ده ع دم

ناگهاني ،سبب شود تا کارکنان سازمان ،عملکرد بهت ري
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داشته باشند و کارايي نيز افزايش يابد .در مقايس ه اي ن

بامبرگر ،پيتر و ل ن مش ولم .)0184( .اس تراتژي من ابع

تحقيق و پژوهشهاي انجام گرفته در کشور و خارج از

انساني .ترجمهي علي پارسائيان و سيدمحمد اعراب ي.

کشور ،نتايج مشابهي مبني بر ت أثير بق اي م ديريت ب ر

تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

بهب ود عملک رد س ازمان و کارکن ان دي ده م يش ود و

برن هارد ،هري بي .)0112( .مديريت ثبات ي ا تغيي ر

سازگاري تحقيق با پژوهشه اي مش ابهي چ ون ت أثير

ترجمهي صغري معيني .ت ازه ه اي م ديريت .نش ريه

ثبات مديران بر پيشبرد تحصيلي دانشآم وزان و بهب ود

وابسته به س ازمان ام ور اداري و اس تخدامي .دورهي

وض ع تحص يليش ان در تحقي قه اي «ج واهري»،

اول ،ش  2و .1

«دربهش تي»« ،ب يگن اه» و «موس وي ج وردي» درک

بيگناه ،گلي .)0111( .بررسي رابطهي ثب ات م ديريت

ميگردد .بر اساس اين يافتهها علي رغ م تاکي د برخ ي

در واحد هاي آموزشي شهرس تان ري و ت أثير آن ب ر

مسؤولين سازمانها بر امر تعويض مديران در دورههاي

پيشرفت تحصيلي .به راهنمايي :حي در عل ي م ؤمن.

زماني معلوم ،ثبات مديران ت أثير مس تقيمي ب ر ک ارايي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز .تهران.

بيش تر مديريت ،کارکنان و در مجموع سازمان خواه د

تواليي ،روح اهلل .)0188( .عوام ل تأثيرگ ذار ب ر رفت ار

داشت .ميتوان به طور کلي به اين نتيجه دس ت ياف ت

اخالقي کارکنان در سازمان ،دو ماهنامه توسعه انساني

که تعجيل براي تصدي و پر کردن پست مديريت و ي ا

پلي  ،سال  ،01شماره .25

تعويض سريع مديران نهتنها نميتواند موفقيت س ازمان
را تضمين کند بلکه ع املي مهم ي در ک اهش ک ارايي

جعف ري قوش چي ،به زاد .)0180( .راهه اي اف زايش
کارايي ،ماهنامه علمي و آموزشي تدبير ،ش .021

سازمان و نيز کاهش رضايت شغلي مديران و همچن ين

جواهري ،محمد علي .)0112( .بررس ي ثب ات م ديران

يکي از عل ل اس ترس و آش فتگي روح ي کارکن ان در

آموزشگاهها و تأثير آن بر مي زان پيش رفت تحص يلي.

برخورد و انطباق با مدير جديد خواهد بود.

طرح پژوهشي تحقيقات اداره کل آموزش و پ رورش
استان مرکزي.
خ ود آق ايي ،ماش الاهلل .)0110( .م ديريت و رهب ري

منابع و ماخذ
آرمسترانگ ،مايکل .)0181( .راهبردهاي مديريت منابع
انساني .ترجمهي خدايار ابيلي و حسن موفقي .تهران:

آموزش ي و ض رورت توج ه ب ه تثبي ت م ديريت.
دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس.
در بهش تي ،عل ي .)0115( .ثب ات و شايس تگي در

انتشارات فرا.
آرمسترانگ ،مايکل .)0184( .مديريت استراتژيک منابع
انساني .ترجم هي س يدمحمد اعراب ي و داود اي زدي.
تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.
ابطحي ،سيدحس ين .)0184( .م ديريت من ابع انس اني.
تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور (درسنامه).
اقت داري ،عل ي محم د .)0180( .س ازمان و م ديريت:
سيستم و رفتار سازماني .تهران :انتشارات مولوي.
الواني ،سيدمهدي .)0188( .م ديريت عم ومي .ته ران:

مديريت .فصلنامهي مديريت در آموزش و پ رورش،
دورهي  .4شماره .04
دع ايي ،حبي ب (اهلل .)0181(.م ديريت من ابع انس اني:
نگرشي کاربردي .دانشگاه فردوسي مشهد :نش ر بي ان
هدايت نور.
دفت ،ريچ ارد .ال .)0181( .مب اني تئ وري و طراح ي
سازمان .ترجمهي علي پارسيان و سيدمحمد اعراب ي،
تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

نشر ني.
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علی ربیعی ،زهرا نظریان و زهرا بهبهانی

دالور ،علي .)0184( .مباني نظري و عملي پ ژوهش در
علوم انساني و اجتماعي .تهران :انتشارات رشد.
رابين ز ،اس تيفن .)0181( .تئ وري س ازمان .ترجم هي
مه دي ال واني و حس ن دان ايي ف رد .ته ران :دفت ر
پژوهشهاي فرهنگي.

بوير احمد .مجلهي دانشکدهي علوم اداري و اقتصاد،
دورهي  ،01ش  2و .0
عالقه بند ،علي .)0188( .مق دمات م ديريت آموزش ي.
تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور.
ف ايول ،هن ري .)0111( .اص ول ف ن اداره .ترجم هي

رابينز ،استيفن .)0181( .مباني رفتار سازماني .ترجم هي
علي پارسائيان و س يد محم د اعراب ي .ته ران :دفت ر
پژوهشهاي فرهنگي.

هادي هدايتي ،تهران :انتشارات سپهر.
فيضي ،طاهره .)0180( .مباني سازمان مديريت .ته ران:
انتشارات دانشگاه پيام نور.

رض ائيان ،عل ي .)0188( .اص ول م ديريت .ته ران:
انتشارات سمت ،چاپ بيستم.

قانون مديريت خدمات کشوري ،مصوب .0181/9/8
مشبکي ،اصغر .)0114( .م ديريت و به رهوري :اکس ير

زک ي ،محم د عل ي .)0188( .بررس ي جامع هش ناختي
به رهوري ني روي انس اني در آم وزش و پ رورش.
فصلنامهي پژوهشهاي مديريت منابع انساني ،سال .0
ش .2

کار و توليد .فصلنامهي مديريت دولتي ،ش .28
معين ،محم د .)0181( .فرهن گ فارس ي دکت ر مع ين.
انتشارات سرايش.
موسوي جوردي ،نجمه .)0118( .بررس ي ت أثير ثب ات

ساعتچي ،محمود .)0110( .نگرش کارکنان و شيوه هاي
تغيير آن در سازمان .ماهنامهي علمي آموزشي ت دبير.
ش .21

شغلي مديران بر اثربخش ي م دارس راهنم ايي ش هر
تهران .به راهنمايي :هاشمي ،تهران :دانشگاه الزهرا.
ميرسپاسي ،ناص ر .)0180( .م ديريت من ابع انس اني و

ساعتچي ،محمود .)0185( .روانشناسي کاربردي ب راي
مديران :در خان ه ،مدرس ه و س ازمان .مؤسس ه نش ر
ويرايش.

ميرن ژاد ،بش ير .)0118( .مي زان ثب ات م ديريت در
واح دهاي آموزش ي دورهي متوس طهي ن واحي

سرمد ،غالمعل ي .)0111( .م ديريت تغيي ر .ماهنام هي
علمي آموزشي تدبير.

چهاردانگه تبريز ،ب ه راهنم ايي :من وچهر ج واهري،
ساري :دانشگاه آزاد اسالمي.

س عادت ،اس فنديار .)0181( .م ديريت من ابع انس اني.
تهران :انتشارات سمت.
سيدجوادين ،سيد رض ا .)0184( .برنام هري زي ني روي
انساني .دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
عاص ميپ ور ،محم دجواد .)0181( .م ديريت پ روژه.
تهران :انتشارات سمت.
عب اسزاده ،س يدمحمد .)0111( .مکات ب و مب اني
مديريت .تهران :انتشارات شرکت سهامي انتشار.
عطافر ،علي و مختار باقري پي دني (ب يت ا) .بررس ي و
مقايسهي ميزان عدم ثبات مديران ارشد دولتي ادارات
کل سازمانهاي چهارمحال و بختياري و کهگيلوي ه و
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روابط کار .تهران :انتشارات مير.
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