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 چكيده

 عامل هارچ ميان در. است مديريت نقش دارد، ها سازمان وري بهره و بازدهي افزايش در كننده تعيين نقش امروز دنياي در آنچه

 يافته اهميت ديگري زمان هر از بيش مديريت نقش امروزه مديريت و اوليه، مواد سرمايه، كار، نيروي سازمانها، در موفقيت كليدي

 كه دارد، وجود سريع هاي گيري تصميم آن تبع به و مطلوب نتايج به سريع يابي دست براي زيادي فشار امروز رقابتي دنياي در. است

 در مديريتي تغييرات ممكن زمان زودترين در مطلوب نتايج به نرسيدن اثر در گاه و دارند حياتي نقش مهم اين راياج در مديران

 در سپس. گردد مي ارائه سازمان در مديران وظايف و مديريت نقش مديريت، تعريف ابتدا مقاله اين در. گيرد مي صورت سازمان

 مختلف سازمانهاي در مديران عمر طول از هايينمونه و مديريت تغيير و ثبات شرايط بر تاثيرگذار عوامل برروي جامعي مطالعه ادامه

 سازمان، در عملكرد ارزيابي هايسيستم وجود مانند هايي بحث به توان مي عوامل اين جمله از. گيردمي صورت خارجي و داخلي

 برخي كه كرد اشاره غيره و سازماني ماموريت و مدير نيگزي شايسته آموزش، سيستم به سازماني بينش وجود مدير، پذيري مسئوليت

 شده ذكر عوامل تاثير تحقيق، اين از آمده دست به نتايج به توجه با نهايت، در. باشندمي خارجي ديگر برخي و داخلي عوامل اين از

 .ن عوامل پرداخته خواهد شدو با استفاده از نظر خبره به رتبه بندي اي شد خواهد بررسي سازمانها در مديريت عمر طول بر

 مديريت تغيير مديريت، نقش مديريت،ثبات  بر موثر عوامل مديريت، عمر طول :كليدي كلمات

 

 مقدمه  -1

 شكست را دشمن تواند مي چطور ارتش. دولت بدون ملت يك يا مربي، بدون تيم يك فرمانده، بدون را ارتش يك كنيد تصور

 كند؟ مي اجتناب قانوني بي از ملت يك چطور باشد؟ اه بازي برنده تواند مي چطور تيم دهد؟

 سازمان خوبي به سازمان يك كه كنند مي ايجاد اطمينان مديران. باشد موفق تواند نمي مدير بدون سازمان يك و. توانند نمي آنها

 و سازمان به باشد موثر رشانكا كه خواهند مي اگر مردم. است مدير كار ديگران، كار رهبري و دهي سازمان. ماند مي   باقي يافته

 مناسب زمان و محصول خصوصيات ه دربار توان نمي كارآمد مديريت بدون. كنند مي فراهم را آن مديران و دارند نياز رهبري
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 اين حتي و باشد داشته كافي سرمايه تواند نمي باشد نداشته مناسبي مديريت كه شركتي .گرفت درستي تصميم ر بازا به آن معرفي

 مديريت يك به آنها كاري پيشبرد و سرپرستي و افراد بهترين جذب براي اين بر عالوه .كند حفظ داشتن صورت در ا ر يهسرما

 .]1[است نياز خوب

 و كسب مديريت صورتبه 2كار و كسب در. است شده شناخته 1مديريت عنوان به ديگران كار هدايت و سازماندهي گفت توان مي

 و. شود مي ناميده عمومي مديريت دولتي آژانس يك در و ،3بهداشتي مراقبت مديريت بيمارستان يك در شود، مي  خوانده كار

 تمام در مدير. دارد پررنگ حضوري و است تاثيرگذار نوعي به مديريت  مختلف، هاي بخش تمام در است مشخص كه طور همان

  .دارد حضور آن نظاير و فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، هاي زمينه

 :، در حوزه مديريت سه پارادايم شكل گرفته است]18[مديريت علمي را مطرح كرد 1911 در سال 4زماني كه تيلوراز 

در اين دوره . توان به آن مديريت نظامي گفت كه مديريت برپايه دستورالعمل بوده است كه مي 1945از اوايل قرن بيستم تا سال . 1 

» هدف«تا اين زمان مفهوم . سازي آنها در سازمان است ها، ضوابط و پياده العمل توركردند كه كارشان تدوين دس مديران فكر مي

 .هرگز وارد ادبيات مديريت نشده بود

كار مديران فقط تدوين ضوابط و : را براي اولين بار وارد حوزه مديريت كرد و گفت» هدف«كه پيتر دراكر مفهوم  1945سال . 2 

از اين زمان بود كه وظايف سنتي . ، بلكه مديران بايد سازمانها را به سمت هدفهايشان سوق دهندآنها نيست دستورالعمل و نظارت بر

 . گر پيدا شديدهي و موارد د ريزي، سازمان مديريت يعني برنامه

لم مديريت بنابراين بايد در ع. ، وارد مقطعي شديم كه هدفها ديگر اعتبار نداشتند، چون جامعه و محيط ثبات ندارد1990از سال . 3

به اين ترتيب از سال . بود» ارزشها«ريزي كند و آن مبناي تازه، مفهوم  شد كه سازمان حول محور آن برنامه اي پيدا مي مبناي تازه

 . ]2[هستيم ، شاهد مديريت  برپايه ارزشها1990

روي تعريف مديريت،  بر توجه مقاالتبا توجه به مرور ادبيات، به موضوع اين مقاله به طور خاص توجه چنداني نشده است و عمده 

 مدير بقاي ميزان است شدن مطرح قابل اينجا در كه ديگري مهم مسئله حال .وظايف و نقش مديريت، و سبك هاي مديريت است

 مي مديريت تغييرات باعث كه عواملي همچنين و باشد، مي ها سازمان در مديران و مديريت موفقيت بر موثر عوامل و ها سازمان در

 بقاي كه است موضوع اين مورد در بحث دارد وجود كه ديگري مهم مسئله و. است زودهنگام بسيار تغييرات اين گاه كه شود

 در. بود خواهد تاثيرگذار مطلوب نتايج به رسيدن و سازمان هاي فعاليت اثربخشي و كارايي ميزان بر حد چه تا سازمانها در مديران

 و مديريت عمر طول سپس. است شده بررسي مديريت اشتباه هاي سبك ها، سازمان در مديران هاي شنق و وظايف ابتدا مقاله ادامه

 مختلف كشورهاي و ها سازمان در مديران عمر طول از هايي نمونه ادامه در. است گرفته قرار بررسي مورد سازمان در آن اهميت

 راهكارهايي و گرفته قرار بررسي مورد ايران در خصوص به ن،مديرا عمر طول در گذار تاثير عوامل نهايت در و است شده آورده

از اينرو اين مقاله سعي دارد عواملي كه روي تغيير مديريت در ايران تاثيرگذار بوده را شناسايي نموده تا بتواند تحليل  .است شده ارائه

 .هاي ايراني را ارائه نمايددرست و جامعي از اين عوامل بر سازمان

 
 

                                                            
١ Administration 
٢ Business 
٣ Health-Care Administration 
٤
 Taylor 
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 ديريتم مباني-2

 مديريت تعريف-2-1

 برخواهيم مديريت از گوناگوني هاي تعريف به مديريت از كامل تعريفي به دسترسي جهت مختلف منابع و متون به مراجعه در

 قبول مورد كه تعريفي مديريت، باره در بهتر عبارت به .هستند هم با هايي تفاوت و اشتراكات داراي ها آن از كدام هر كه خورد

 اند، داده ارائه گوناگوني تعاريف مختلف، هاي سوگيري و ها هدف با مديريت مؤلفان و صاحبنظران .نيست دست در ،باشد عام

 تعاريفي از تعدادي به ادامه در كه دارد وجود مديريت تعريف مديريت، كتب نويسندگان و مؤلفان تعداد به تقريبا گفت توان مي

 .شود مي اشاره شده ذكر مديريت يفتعر عنوان به مديريتي مختلف منابع در كه

  ديگران وسيله به كار دادن انجام هنر  -1

 هدف به نيل اي بر مادي و انساني منابع كردن هماهنگ از است عبارت مديريت  -2

 هاي هدف به نيل براي جمعي دسته هاي فعاليت كنترل و رهبري كردن هماهنگ و متشكل هنر و علم توان مي را مديريت  -3

 .كرد تعريف كارايي حداكثر با بمطلو

 .شود مي هماهنگ مشترك هدف به نيل منظور به گروهي و فردي هاي كوشش آن وسيله به كه است فرآيندي مديريت  -4

 تحقق براي ها گروه و افراد وسيله به و افراد با كردن كار :كنند مي تعريف اينگونه را مديريت1988 در 6بالنچرد و 5هرسي  -5

 .]16[ازمانيس هايهدف

 .باشد مي ديگران وسيله به بخش اثر و كارا بطور ها ليت فعا رساندن سرانجام به فعاليت مديريت  -6

 و هماهنگي فرماندهي، سازماندهي، ريزي،برنامه و بينيپيش يعني مديريت كند، مي بيان گونه اين را مديريت تعريف 7فايول  -7

 .]15[سازمان هاي فعاليت كنترل

 سلسله يك انجام و دادن سازمان منظور به اقتصادي فني، انساني، عوامل مناسب بكارگيري و تجهيز از است عبارت ريتمدي  -8

 .مؤثر اقدامات

 :داد ارائه مديريت از را زير تعريف توان مي شد ذكر باال در كه تعاريفي مجموعه از

 به انساني و مادي موجود منابع ميان روابط ايجاد طريق زا معين هاي هدف تحقق جهت در منظم فرآيندي از است عبارت مديريت

 .كنترل و هدايت سازماندهي، ريزي، برنامه در اثربخش و كارا طور

 مديريت اصلي وظائف -2-2

با نشان دادن اين مقصد مناسبات انساني اصيل فرصت شكوفايي پيدا مي كنند، خوش . وظيفه مديران نشان دادن مقصد نهايي است

 دارد متفاوتي وظائف مديريت .]3[ج پيدا مي كند، حس اعتماد به نفس پيدا مي شود و خالصه افراد آينده را خوش مي بينندبيني روا

 .شود مي بندي طبقه كردن كنترل و ، 8كردن تهييج رهبري، سازماندهي، ريزي، برنامه به اغلب كه

 پنج از دورتر و بعد، سال بعد، ماه بعد، هفته فردا،مثال در  هآيند در است نياز كه كارهايي مورد در گيري تصميم: ريزي برنامه .١

 .اقدام براي برنامه توليد و افتد اتفاق بعد سال

                                                            
٥
 Hersey 
٦
 Blanchard 
٧
 Fayol 
٨ Motivating 
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 .ها برنامه موفق انجام به شدن قادر براي نياز مورد منابع از بهينه استفاده ايجاد: سازماندهي .٢

9پرسنل مديريت .٣
 .مناسب لهايشغ براي افراد كارگيري به و استخدام، شغل، تحليل:  

 .آن انجام پيگيري و شود انجام است نياز كارهايي چه مختلف موقعيتهاي در كه اين تعيين: رهبري .٤

 .شود بازخورها براساس اصالحات ايجاد باعث است ممكن كه برنامه، براساس پيشرفت كردن چك: كردن كنترل .٥

 . داد خواهد پايان را دلخواه هدف كي كه دهد انجام را عملي تا فرد يك كردن تحريك فرايند: كردن تهييج .٦

 مديريت مراتبي سلسله بندي تقسيم-2-3

 :]4[باشد داشته بيشتر يا سطح سه است ممكن بزرگ سازمان يك مديريت

 10ارشد مديريت .١

 11مياني مديريت .٢

 ها تيم رهبران يا ها 13سرپرست مانند 12پايين سطح مديريت .٣

 ارشد مديريت 

 .است مديريتي مهارتهاي و ها نقش از وسيع دانش يك نيازمند •

 .باشند بازارها مانند خارجي عوامل به آگاه بسيار بايد آنها •

 .دارد مدت بلند طبيعت آنها هاي گيري تصميم •

 .هستند مسئول استراتژيك هاي تصميم براي آنها •

 .هستند مجري اصل در آنها •

 مياني مديريت 

 .باشند داشته خاص مديريتي وظايف از اي ويژه درك بايد مياني سطح مديران •

 .هستند ارشد مديريت توسط شده اتخاذ تصميمات دادن انجام مسئول آنها •

 پايين مديريت 

 .شود مي انجام ديگر سطح دو توسط شده گرفته هاي برنامه و هاي تصميم كه كند مي حاصل اطمينان مديريت از سطح اين •

 .باشد مي مدت كوتاه نوع از معمول طور به پايين سطح مديريت هاي تصميم •

 مديريت نقش هاي -2-4

 :كند عبارتند از يي يك سازمان در دراز مدت ايفاارمؤثر و كا هبايستي براي ادار نقش هاي الزم وكافي كه يك مدير مي

 .كردن توليد .١

  .اداره كردن .٢

 .كارآفرين بودن .٣

 .يكپارچه كردن .٤

                                                            
٩ Staffing 
١٠ Senior Management 
١١ Middle Management 
١٢ Low-Level Management 
١٣ Supervisor 
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ئه خدماتش قويتر يا مشابه رقبايش باشد و براي تحقق اين حاصل اقدامات يا ارا همواره از اين مدير انتظار مي رود كه:توليد كننده 

حقوقي و يا هر شكل ديگري باشد،  مي بايستي در زمينة كار خود، اعم از آنكه در عرصه هاي بازاريابي، مهندسي، حسابداري، وظيفه

  .وليد شده ببيندآن بتواند نتايج كار و فعاليت خود را ت فردي آگاه بوده و محرك كافي داشته باشد كه بر اساس

  .هماهنگي و ارزيابي از نتايج مبادرت مي ورزد در اين نقش مديربه برنامه ريزي، :كننده اداره         

تصميمات مشخص اجرايي به آنها ابالغ مي شود عمل كنند، بلكه بايد خود  مديران نبايد مانند كساني كه برنامه و:كارآفرين مدير

 .ندرا بساز هاي مناسب  برنامه 

 .پذيري فردي به خطر پذيري گروهي تبديل گردد منظور از يكپارچگي فرآيندي است كه خطر:كننده يكپارچه

 سوء مديريت 

 . اي از سوء مديريت بروز مي كندهاي چهارگانه اعمال نگردد، شيوه هرگاه يكي از نقش

  يكه تاز .١

  بوروكرات .٢

 و مقرراتي خشك .٣

 سبك هاي مديريت غلط -2-5

   يكه تاز

  .مي كند ديري كه فقط نقش توليد كننده را ايفام •

  .طرح ريزي، پيگيري، كنترل و غيره را انجام نمي دهد امور هدايت، ظابطه گذاري اداري، تفويض، •

  .خوبي ارتباط برقرار نمي كند قادر به تغيير جهت نيست و با مردم به •

  .نمي دهد خود را توسعه و گسترش بليتهاي اطرافيانااو گروه نمي سازد و ق •

  .شديداً مشغول توليد است •

  بوروكرات

  .دارد فردي كه صرفاً نقش اداره كنندگي •

 .به كسب نتايج سازماني اهميت نمي دهد •

 .از چگونگي توليد آنها خبر ندارد او به وجود آوردن دستاوردها نيست، حتي •

 .نمي باشد كارآفرين نيست و يكپارچه كننده افراد •

 .كند اساس استاندارد و تحت مقرراتي، كه معموالً مكتوب است، مديريت مي او بر. مي كنددر چارچوب مقررات عمل  •

 و مقرراتي سبك خشك

 :در اين سبك مدير

 .فردي است بي تفاوت •

 .بكند، او چيزي را توليد نمي كند او منتظر است تا به او گفته شود كه چه •

  .نمي تواند اداره كند •

 .هدف او، حفظ دنياي كوچكي است كه براي خود ساخته است. بازنشستگي است غالباً نگران بقاي خود تا زمان •
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 :مديران اين سبك به صورت زير است ويژگي اكثر

در كل بايد گفت مدير در . جستن از دردسر، در انتظار اين كه به او بگويند بعداً چه كند دهد، دوريهيچ كاري را خوب انجام نمي

  .خطر، تسليم و موافق استشخصي مطيع، صميمي، بي اين سبك

 بهترين مدير -2-6

 يا عواطف به نيازها، بسته كه كنند مي استفاده مديريتي، اصلي هاي شيوه يا ها روش اين از تركيبي از كارآمد، مديران كليه

 مديريت دموكراتيك، مديريت مقرراتي، و خشك مديريت ديكتاتوري، مي كند، مديريت تغيير كارمندان خاص شرايط

 :ويژگي هاي اين مدير در زير قيد گرديده است. ]1[ديفر

 .كننده، كارآفرين، و يكپارچه كننده را دارد نقشها، توليد كننده، اداره هكلي •

 .خود و سازمان باشد هكننده از روي نظم و توسعه دهند تفويض. پيشتاز، نوآور، يكپارچه كننده •

  .مركز توجه او بايد بقاي دراز مدت سازمان باشد •

  .غيره متكي به نفس، منعطف، تحليل گر و پخته، مدعي، خود جوش،: خصه شخصيتيمش •

   مشاركتي: تصميم گيري •

  .را پيش ببرند، همكاري كننده ، همچون عضو يك گروه عمل كنند افراد مولد، سازمان: تمايل به استخدام •

 كنترل نفس، به اعتماد عبارتند از برخوردارند نآ از كامل تقريباً عالي مديران كه مهمي يعني مي توان گفت كه ويژگي هاي 

 خالقيت گفتار، از پيش انديشه خالقي، اصول به و پايبندي صداقت وضعيت، بهبود در مداومت كار، در پافشاري برخورد، طرز

 خاطر به جنگيدن به عالقه رهبري، به ينگري، ميل جزئي و آفريني نقش طبعي، شوخ شهامت، شناسي، انظار، سبك در فروتني و

 .]5[گويي قصه و پذيري انعطاف جويي، كنجكاوي، رقابت مهرباني، صراحت، افراد،

   .14بيشترين چيزهاي خواسته شده با بيشترين احتمال وقوع اتفاق بيفتد نقش يك مدير شايسته ايجاد محيطي است كه 

 ثبات مديريت و تاثيرات آن-3

نيروي كار، سرمايه، مواد اوليه و مديريت، امروزه مديريت بيش از هر زمان ديگري در ميان چهار عامل كليدي موفقيت در سازمانها، 

ا يدر واقع مديريت فن اداره منابع ديگر به منظور توليد و عرضه كاالها و خدماتي است كه رضايت مشتريان . اهميت يافته است 

در ادبيات . ميمات خود نيازمند زمان مناسب استاز طرف ديگر مديريت براي اثربخش نمودن تص. ارباب رجوع را تامين نمايد

مديريت مدت زماني كه يك مدير در سازماني به مديريت مي پردازد را طول عمر مديريت يا ثبات دوره ماندگاري مديريت مي 

ابجايي مديران از آنجائيكه در كشور ما جابجايي و تغييرات مديران سطوح عالي و كالن كشور با موجي از تغييرات و ج. ]12[گويند

سطوح مياني و عملياتي همراه است بعضي اين تغييرات را ضروري و اجتناب ناپذير مي دانند و گروهي ديگر اثرات تخريبي اين 

كوتاه بودن طول عمر . مهمترين مشكل كشور در مسير توسعه همان متزلزل بودن جايگاه مديريت است. تغييرات را بيشتر مي دانند 

زمان هزينه هاي زيان باري را بر سازمان تحميل مي نمايد زيرا مديران در ابتداي انتصاب به هر مسئوليت و يا مديريت در يك سا

مي گذرانند و پس از آن دوره تاثير مثبت فعاليت ها و عملكرد آنها بر سازمان شروع مي شود حال اگر مقامي ابتدا دوره غير موثر را 

ي مثبت تعويض شود نوعي سوء مديريت غير عمدي بر سازمان اعمال خواهد شد كه ناشي از عدم مديري قبل از شروع دوران تاثير گذار

                                                            
١٤

 Ralph Ablon 
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سال پس از پيروزي انقالب اسالمي تغييرات بسيار زيادي را چه در سطوح مديريت عالي و چه در سطوح  27طي . ثبات مديريت است

 . ]10[ت برابر يكسال را به وجود آورده استمديريت مياني در ايران وجود داشت كه در نتيجه ميانگين مدت مديري

 اثرات ثبات مديريت در يك سازمان-3-1

 كه مديران براي انجام كارها نيازمند برنامه ريزي هستند تا نقاط ضعف و قوت كارها و برنامه ها را مشخص و سپس آن ييجا از آن

د بتوان گفت كه زمان مديريت مهمترين نقش در سرانجام كارها را عملياتي نمايند و برنامه ريزي نيز نيازمند زمان مناسب است، شاي

براساس زمان مناسب مدير مي تواند مشخص كند كه براي رسيدن به اهداف سازمان چه كاري، چگونه، طي چه مدت و با . را دارد

است و بهره وري سازمان را ثبات مديريت ضامن تداوم موفقيت و پيشرفت يك ارگان . چه امكانات مادي و انساني بايد انجام شود

افزايش مي دهد اين در صورتي است كه بي ثباتي مديريت مي تواند يك سازمان را دچار انفعال، عدم بازدهي و در نهايت نابودي 

مديريت اجرايي در يك دوره زماني مشخص  ينيصاحبنظران عدم ثبات مديريت در يك سازمان را بر حسب نرخ جانش. نمايد

ند به اين معني كه هر قدر تعداد مديران در يك دوره زماني مشخص بيشتر باشد ثبات مديريت در ان دوره زماني تعريف مي نماي

 . ]12[كمتر است

 عدم ثبات مديريت در سازمان هابر  عوامل تاثير گذار-3-2

 :اما داليل عدم ثبات به عوامل مختلفي بستگي دارد 

داشتن كارايي مديران نيازمند آگاهي آنها به طيفي از مهارتها اعم از فني كه دانش  :عدم تخصص و آشنايي مديران به اصول مديريت .١

و فن موجود در فعاليت ها ، نظير روشها ، فرايندها و رويه ها است و ادراكي كه استفاده از ابزار براي حل مسائل به نفع سازمان است 

اسب مديريت نقش خود را در توسعه و پيشرفت امور بيش از پيش مشخص      كه با استفاده از اين آگاهي ها و در اختيار داشتن زمان من

 .مي نمايد 

 و پردازي نظريه توان مي را مديريت علم اصلي هدف: و پرورش مديران موزش تمي به آموزش و لزوم آسنبود ديدگاه سي .٢

 تشكيل عناصر و اركان در تحول ايجاد علم مديريت، علم ديگر بيان به. ]8[دانست درسازمان موثر تحول ايجاد براي سازي تكنيك

 درجهت مقررات و قوانين روشها، و ها سيستم تكنولوژي، انساني، منابع بينش و توانش دانش، تشكيالت، ساختار از اعم سازمان دهنده

 و محصول ارائه و هاكار انجام زمان شدن تر كوتاه زائد، هاي هزينه دركاهش توان مي را موثر تحول بازتاب. است بيشتر وري بهره

 علوم حوزه مختلف دروس مطالب انتقال فقط اگر مديران آموزش موضوع در .دانست غيره و كيفيت بهبود و بيشتر كميت خدمت،

 قطع طور به ليكن يابد، افزايش را مديران آگاهي و دانش ميزان تنها است ممكن شود، دانسته كافي مديريت بحث ويژهه ب و انساني

 كه جاست همين. باشد افتاده اتفاق آشكار و بارز صورتي به نيز رفتاري بلوغ و فكري رشد آموزش، فرايند در كه كرد عااد توان نمي

 روا بايد كامل احتياط نيز مديران توسعه واژه كاربرد در حتي و شد قائل اساسي تفاوت مديران آموزش و تربيت و پرورش ميان بايد

 دست، اين از مواردي و جامع بلوغ فكري، رشد فراگير، توسعه. دانست محدود يافته انتقال علمي ثمباح به نيز را توسعه حد و داشت

 سمت اين به بايد را مديران آموزش شرايط، همه از مستقل رسد مي نظر به و است پرورشي و آموزشي گسترده هاي برنامه نيازمند

 را حساس اي برنامه و اساسي كاري مديران، آموزشي و علمي راكزم كنيم، فرض درست را گيري نتيجه چنين اگر حال. كرد هدايت

 .درآورند اجرا مرحله به بايد

 عملكرد به منجر كه اند كرده تعريف برجسته مهارت يا ويژگي محرك، را شايستگي شناسان، روان: ساالري شايسته وجود عدم .٣

 و نگرشها شخصيتي، ويژگيهاي باورها، رفتاري، شاخصهاي ،ها توانايي به بايد ها ترين شايسته انتخاب در. شود مي بهتر شغلي
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 كه نگرشهايي و مهارت دانش، مجموعه 15عملكرد المللي بين جامعه توسط شده ارائه تعريف طبق. ]6[شود توجه افراد مهارتهاي

 انجام انتظار مورد اردهاياستاند طبق را شغلي عملكرد يا و شغل به مربوط فعاليتهاي اثربخش صورتي به سازد مي قادر را كاركنان

 مالك اثربخش عملكرد با كلي طور به كه است فرد زيربنايي ويژگي شايستگي، 16اسپنسر نظر طبق. شود مي ناميده شايستگي دهند

 ورط همان شد داده باال در ساالري شايسته از كه تعاريفي به توجه با. ]17[دارد رابطه وضعيت، يا شغل يك در برتر عملكرد يا و مدار

 نمي قرار مدنظر كنند، انتخاب مناسب شغل براي را مناسب فرد كه را مالك اين مديران از بسياري انتخاب در شود مي     مالحظه كه

 :]7[دو عامل ضابطه مند كرد  اساس بر را مديران انتخاب مشكل اين رفع براي توان مي. گيرد

 مدرك تحصيلي در زمينه مديريت : تخصص -الف

 ي مراحل شغلي قبل ط:تجربه -ب

 نقاط شناسايي نيز و آنها از مندي بهره و مديران قوت نقاط شناسايي ترديد بدون: مديران عملكرد ارزيابي براي جامع سيستمي نبود .٤

 لذا. نمايد ايفا سازمان تعالي و رشد جهت در را ناپذيري انكار نقش تواند مي آنها اصالح و رفع جهت در تالش و ايشان ضعف

 شناسايي درخصوص داوري و قضاوت ابزارهاي مؤثرترين از يكي بعنوان مديران ارزشيابي و سنجش راهبردهاي اعمال و ريبكارگي

 .باشد مي مديريت علوم صاحبنظران توصيه مورد آنها جايي جابه و تغيير و ضعف و قوت نقاط

 سازمانهايي. كرد جايگزين را آن مديران كه است اين نابودي از جلوگيري و سازمان حفظ راههاي از يكي: سازمان در تشنج وجود .٥

 سازمانها اين مديريت. ]9[شوند مي جايگزين يا كنند مي تغيير سريعتر و بيشتر مديرانشان اند شده واقع متشنج هاي محيط در كه

 . دارند نياز تازه حيات و انرژي به آنها پيوسته رو اين از است تر مشكل

 در. دهد انجام را كارها همه تنهايي به تواند نمي مدير يك. پيچيده محيط يك در: ارشد مديران از متشكل كارآمد تيم يك نبود .٦

 و درآورد اجرا به و نموده تدوين را استراتژي يك موفقيت صورتي به تواند مي و دارد بهتري فرصت كارساز تيم يك مواردي چنين

 نخواهد هرگز ارشد مديريت از تيمي داشتن بدون شركت يك. نمايد تفسير و تحليل و تجزيه تر دقيق صورتي به را محيطي عوامل

 .كند سازگار تغيير حال در محيط با را خود توانست

 اقتضايي نوين شرايط با را خود بتواند تا آورد مي وجود به را امكان اين سازمان براي مدير جابجايي  :سازمان در تغيير ايجاد به نياز .٧

 .]12[ دارد نياز جديد يا ويژه تخصص يا مهارت به سازمان كه است اين از بازتابي جديد اجرايي رمدي يك انتخاب. كند سازگار

 سازگاري بر دليلي خود شود انجام زماني مشخص هاي دوره صورت به كه مديران جابجايي: محيطي عوامل با سازمان ناسازگاري .٨

 رهبران جابجايي. است گرفته قرار تغيير حال در و متشنج ربسيا محيط در كه سازماني در. ]13[است محيطي عوامل با سازمان

 .يابد مي افزايش سازماني
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 طول عمر مديريت -4

 طول عمر مديريت در ايران -4-1

و در توسط سازمان مديريت ويرنامه ريزي كشور كه الب قدر زمينه ثبات مديريت پس از ان صورت گرفته تحقيقاتنگاهي گذرا به 

ميانگين دوره ماندگاري هر وزير در وضعيت دوره ماندگاري وزيران را مشخص مي كند نشان مي دهد كه نجام شده ها ا رتخانهاسطح وز

ترين و وزراي  ماه بيش 67با  ي ماندگاري وزراي صنايع و معادندراين ميان، دوره. استماه بوده   40  هاي بعد از انقالب به طور متوسط  سال

اموراجتماعي با  پس از وزارت صنايع و معادن، وزراي جهادكشاورزي، كار و. ترين است با حدود دو سال كمامور اقتصادي و دارايي 

هاي كشور،  مقابل نيز بعد از وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه در طرف. اند هاي بعدي قرار گرفته ماه در رتبه 51تا  56ماندگاري 

متوسط دوره ي ماندگاري وزارت امور اقتصادي و . اند ترين ثبات مديريتي بوده ترتيب داراي كم آوري و دفاع به و فن علوم، تحقيقات

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي  ماه، 32آوري  ماه، وزارت علوم، تحقيقات و فن 26ماه، وزارت كشور 24سال گذشته  27 دارايي طي

ماه، وزارت بازرگاني 36ماه، وزارت امورخارجه  35ه، وزارت راه و ترابري ما 35ماه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  35مسلح 

ماه، وزارت نفت  40آوري اطالعات  فن ماه، وزارت ارتباطات و ماه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 39وزارت آموزش و پرورش  ماه، 38

 56ماه، وزارت جهادكشاورزي  51رت كار و امور اجتماعي ماه، وزا 47وزارت تعاون  ماه، 47ماه، وزارت مسكن  45ماه، وزارت نيرو  45

هشت سال بوده است  ها  اين در حالي است كه به غير از دو سال و نيم اول انقالب، عمر دولت .ماه بوده است 67وزرات صنايع ومعادن  ماه و

ه مديريت كشور را عهده دار بودند و در ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي هر كدام يك دوره هشت سالآقايان و 

 . ماه باشد  40  بيشتر ازبايد شرايط طبيعي دوره ماندگاري وزيران 

ثبات مديريت وزرا حدود يك سال بود، اما در فاصله   1360 دهد در دو سال و نيم اول انقالب تا سال  نتايج اين بررسي نشان مي

بعد از جنگ و در دولت آقاي هاشمي . ماه رسيد 45وزرا به خدمت سوي طول عمر دولت ميرحسين مو، 1368 تا  1360  هاي  سال

هاي بعد از انقالب  ماه رسيد كه بيشترين دوره ثبات وزرا در ميان دولت  69ثبات مديريت وزرا به  1376تا   1368 سالهاي رفسنجاني

  ماه رسيد كه نسبت به دولت قبلي  56  اندگاري وزرا بهمتوسط م 1384 تا 1376  سالهايدر دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي . است

نفر و   43  نفر، در دولت آقاي هاشمي  61  نفر، در دولت آقاي موسوي  50 طي دو سال و نيم بعد از انقالب. دهد ماه كاهش نشان مي 13

ماه  67و معادن با  ي ، وزارت صنايعبعد از پيروزي انقالب اسالمسالهاي طي . نفر سمت وزارت داشتند  39در دولت آقاي خاتمي 

سال گذشته  15البته در . ماه كمترين ثبات مديريت را دارا بوده اند 24بيشترين دوره ي ماندگاري و وزارت امور اقتصادي و دارايي با 

نفت و نيرو هريك با است و وزارتخانه هاي داشته را دارا مديريت ماه بيشترين دوره ي ماندگاري  142وزارت امور خارجه با متوسط 

  36نفر فوق ليسانس،  43 نفر ليسانس، 51نفر داراي ديپلم،   24وزير مورد بررسي   150از .ماه در رتبه هاي بعدي قرار دارند 101و  128

 ماه 51اند با حدود دوره ماندگاري وزرايي كه مدرك ليسانس داشته.نفر نيز نامشخص اعالم شده است  39 نفر دكترا داشتند و مدرك

 . هاي بعدي قرار دارند ماه در رده 36ماه و دكترا با  43  بيشتر از سايرين بوده و بعد از آنها به ترتيب دارندگان فوق ليسانس با 

ماه بوده و هر استاندار به طور متوسط دو سال و نيم در اين سمت   30همچنين ميانگين دوره ماندگاري استانداران بعد از انقالب

ماه  23ماه بيشترين و استان چهارمحال و بختياري با نزديك به دو سال،  46در اين ميان استان اردبيل با ثبات  .است فعاليت كرده

متوسط عمر مديران در اينجا به نمونه اي ديگر از طول عمر مديريت در ايران مي توان اشاره كرد كه  .]10[كمترين ثبات را داشته اند

 مي باشد كه اين موضوع خود به دليل آنكه بخش حمل ونقل هوايي كشور نياز به ماه 9سال اخير  30سازمان هواپيمايي كشوري در

 .آرامش دارد نگران كننده است
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 مقايسه طول عمر مديريت دانشگاهي در ايران و دنيا -4-2

است تا با برنامه ريزي  همان طور كه گفته شد مديريت مراكز مختلف خصوصا مراكز آموزشي نيازمند ثبات و امنيت خاطر مديران

يكي از مهمترين مالكهاي موفقيت در نظامهاي آموزشي و پژوهشي كه نتايج آن در دراز . دراز مدت زمينه رشد علمي فراهم شود

سال  1500دانشگاه برتر جهان حاكي از آن است كه در مجموع  9آمار . مدت نمود پيدا مي كند ثبات مديريتها در اين مراكز است

اين در حالي است كه بررسي همين وضعيت . رئيس اين دانشگاهها را اداره و مديريت كرده اند 144در اين دانشگاهها تنها تحصيلي 

سال آموزشي در دانشگاههاي ايران مديريت را بر عهده  435رئيس در مجموع  146دانشگاه كشور نشان دهنده آن است كه  9در 

هاروارد، ماساچوست، كورنل، امپريال لندن، ميشيگان، فلوريدا، مينه سوتا و آلبرتا از ميان دانشگاههاي استانفورد، . ]11[داشته اند

دانشگاههاي برتر دنيا به عنوان جامعه آماري و دانشگاههاي تهران، صنعتي شريف، فردوسي مشهد، علم وصنعت، شهيد بهشتي، 

اي ايران مورد بررسي قرار گرفتند كه نتايج اين بررسي در صنعتي اصفهان، خواجه نصير، اميركبير و كردستان از ميان دانشگاهه

 .ول زير قابل مشاهده استاجد

 
 طول عمر مديريت در دانشگاههاي جهان: 1جدول 

 تعداد مديران تعداد سال نام دانشگاه

متوسط طول عمر 

 مديريت

 11 11 124 دانشگاه استانفورد

 13 28 373 دانشگاه هاروارد

 8 18 148 چوستموسسه تكنولوژي ماسا

 12 12 144 دانشگاه كورنل

 7 10 102 دانشگاه كالج امپريال لندن

 10 19 192 دانشگاه ايالت ميشيگان

 11 15 158 دانشگاه ميني سوتا

 8 13 101 دانشگاه آلبرتا

 11 - - دانشگاه فلوريدا
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 ايرانطول عمر مديريت در دانشگاههاي : 2جدول 

 تعداد مديران تعداد سال نام دانشگاه

متوسط طول عمر 

 مديريت

 2.6 31 75 دانشگاه تهران

 3 13 44 دانشگاه صنعتي شريف

 2.5 21 53 دانشگاه صنعتي اميركبير

دانشگاه خواجه نصيرالدين 

 6 12 79 طوسي

 2 16 31 دانشگاه علم و صنعت

 2.5 16 40 دانشگاه شهيد بهشتي

 3 11 32 دانشگاه صنعتي اصفهان

 3 11 30 دانشگاه كردستان

 3 15 51 دانشگاه فردوسي مشهد

 
مديري كه بر دانشگاههاي تهران، صنعتي شريف، فردوسي مشهد، علم وصنعت، شهيد بهشتي، صنعتي اصفهان،  146در مجموع 

در سمت خود باقي مانده نفر يك سال و يا كمتر از يك سال  60خواجه نصير، اميركبير و كردستان رياست كرده اند از اين تعداد 

رئيس پنج ساله وجود دارد  9رئيس چهار ساله و  21رئيس سه ساله،  15رئيس دو ساله،  33مدير اين دانشگاهها  146در ميان اين . اند

درصد كل روسا موفق شدند در مدت زماني بيش از پنج سال بر كرسي مديريت خود  8/4و تنها هشت رئيس يعني چيزي در حدود 

دانشگاه برتر جهان و بررسي آمار و ارقام مربوط به ثبات مديريت در اين دانشگاهها  9دانشگاه مطرح كشور با  9مقايسه . مانندباقي ب

اختالف فاحشي را ميان ميانگين مديريت در دانشگاههاي جهان و ايران نشان مي دهد به طوري كه تنها هشت نفر در دانشگاههاي 

اين در حالي است كه حتي ميانگين مديريت در اغلب . د بيش از پنج سال سمت خود را حفظ كنندبررسي شده داخلي موفق شده ان

پس  .سال بر كرسي رياست دانشگاه استانفورد نشسته اند 124رئيس در مدت  11تنها . سال است 10دانشگاههاي برتر جهان بيشتر از 

ن مي توان به بررسي ثبات مديريت در اين دانشگاهها و مقايسه آن با دانشگاه كشورما 9دانشگاه برتر دنيا و  9از ارائه آماري از 

نگاهي گذرا به آمار ارائه شده نشان مي دهد كه دانشگاههاي ايران دائما دستخوش تغيير در مديريت شده و كمتر . يكديگر پرداخت

دانشگاههاي جهان نيز موفقيت آنها را تاييد مي دانشگاه از ثبات مديريت برخوردار است اما دانشگاههاي برتر دنيا كه رده بندي هاي 

 .كند داراي ثبات مديريت قابل مالحظه اي هستند

  آسيب شناسي مديريت ايراني -5

و درنهايت تو سط مديران جهت   اعمال و نتايج آن بصورت مقاالت علمي منتشرمي شود در تمام دنيا تكنيكهاي روز مديريت

از راه  بر مبناي روابط و نه ضوابط و مديريتها اما متاسفانه در كشور ما چون انتصابها اكثرا. دشو ميپيشرفت جامعه به كار گرفته 

 ،به يك راه حل شخصي و نه علمي دست پيدا مي كنند نهايت بعد از چند سال كه يك مدير در ،آزمايش و خطا اعمال مي شود

براي بررسي نوع  .شود ميشروع  سليقه اي و گردش باطل تعويض مي گردد و مجددا يك مدير ديگر و همان راه حلهاي شخصي و

 .ايران، نيازمند توجه به برخي واقعيتهاي اجتماعي موجود در ايران هستيم آسيب پذيري مديريت در



 

12  

قدرتمندي در  ها، نيروهاي اجتماعي در اين فراز و نشيب. دگرگوني سياسي بوده است جامعه ايران هميشه دستخوش تحول و •

 .اند  اند، اما هيچگاه پايدار نمانده يافتهصحنه حضور 

نهادهاي  ترين تاريخ در تشكيل حكومتهاي مقتدر و با ثبات بوده است، اما هيچ رد پايي از به رغم اينكه جامعه ايران، داراي كهن •

 .وجود ندارد ،باشد هاي علمي و استمرار يافته كه مبتني بر نظريه  قدرتمند و با ثبات سياسي

توان از آسيب شناسي مديريت در ايران ومنطقه گفتگو كرد؟ به عبارت  توان سوال كرد كه چگونه مي مي ش فرضهاي باالبر پايه پي

  كشور رابطه اي وجود دارد؟ هاي اجتماعي و آسيب پذيري نظام اداري و مديريت اين واقعيت ديگر آيا بين

توان  اداري، مي ها و پيش فرضهاي باال و تاثير نظام سياسي بر نظام با توجه به واقعيت در تحليل آسيب شناسانه مديريت در كشور، 

مهمي در شكل گيري نظام اداري و مديريت جامعه، داشته است، برخي  نقش. گفت كه، ويژگيهاي فرهنگ سياسي در ايران

  .شوند  محسوب مي ي ايراندر فرهنگ سياسي كشور وجود دارد و مهمترين عوامل موثر در شكل گيري نظام ادار زا هاي بحران سنت

 : ]8[از ها عبارتند ن سنتيا

 يسنت ب،و نبود تسامح يشيسنت كج اند،ييو فرد گرا يسنت تكرو،ريسنت خشونت، توطئه وتزو، واستبداد يسنت خود كامگ

  .يكار ايور يزي، قانون گرياعتماد

ه يپا اريض اختيتر دراكر عدم تمركز و تفويده پيبه عق. تران، مسئله تمركز وعدم تمركز اسيا ينظام ادار يريب پذيآس: دگاه اوليد 

 يامكانات ماد يوگاه يريم گيتصم اريحق و اخت ياست كه در آن دولت مركز يعدم تمركز، روش. ت خوب استيريو اساس مد

دولت  همه امور با در يريم گيار تصمياست كه در آن اخت يدربرابر آن تمركز روش. دينما  ي، واگذار ميمحل يالزم را به نهادها

 .ز ان جمله استيران نيا ،به شدت متمركز است يدولتها يدر حال توسعه، دارا ياز كشورها ياريبس. است يمركز

ران، يت در ايريگاه مديجا :لين داليبا ا. روبروست يمختلف با مشكالت ز در سطوحيت نيري، مديبه تبع نظام ادار: دوم دگاهيد

خود  يت دستگاههايريجهت مد يتجربه و دانش كاف يران داراياكثر مد .اركوتاه استيوده وعمر آن بسوانجام الزم نب ثبات يدارا

 .ستيت افراد نياصول و صالح بر يت مبتنيريمد يپستها يگر وا گذاريبه عبارت د. ستندين

 سياز رئ. ر وجود ندارديو مد استمدارين نقش سيب يف شده ايك تعريچ تفكيد گفت كه هيبا ران،يدر ا يستم ادارياز نظر رابطه س

هر . استمداريرند هم سيهمه همزمان هم مد ت در مراكز استان و شهرستانها،يرين تر مديينه گرفته تا سطوح پايكاب يجمهور و وزرا

 ياسيستم سيدر س يمشكالت ساختار ياز برخ ين امر ناشيا. ا آن داشته باشندين يا به يشترياز آنها توجه ب يچند ممكن است بعض

ر ي، موارد زيمحل و يت جامعه در دو سطح مليريمد يريب پذيآس يها جنبه يبرخ رامونيمطرح شده پ يدگاههايبا توجه به د .است

  :ند بحث قابل توجه استيجه و برآيبه عنوان نت

  .ران وجود دارديت جامعه در ايريحوزه مد و يا عدم تمركز اداريابهام در تمركز  •

  .است ياسينوسانات س مختلف، تابع در سطوح يت دولتيريمد •

  .است ي، همواره بحرانياسيضعف در فرهنگ س ليران، به دليدر ا ياسيت سيريحوزه مد •

انها  ييدارند و كارايها ناپا تيريمد ن روياز ا ،گردديكار آمد و مستقل م يها تيريمد يريگ ، مانع از شكلياسيت سيريبودن مد يبحران •

  .ن استييپا
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نه يجه هزيشود و در نت  ير ميران است، تابع عوامل مختلف خارج از كنترل مديفه مديوظ نيكه مهمتر يريم گي، تصمطين شرايدر ا

كه با توجه به مسائلي كه در ذيل به آن اشاره مي شود مي توان تا حدودي  .ابدي  يم شيافزا ييهايريم گين تصمياز چن يناش ياجتماع

 :اين مشكالت را رفع نمود

ست مورد توجه قرار يبا  يران، ميبه مد يريم گيار تصميمتناسب با تخصص آنها و دادن اخت ران،يطه مشخص در انتخاب مدن ضابييتع •

نده يپرداختن به آ خودشان كه عبارتست از يف اصليسازد تا وظا  يقادر م ران راين است كه مديار ايض اختينكته مهم در تفو. رديگ

  .انجام دهند يخوببهنده را يران آيسازمان و پرورش مد

، ياجتماع يها يعدالت يبه كاهش ب يو مل يفرهنگ يپرداخت و با تقويت همبستگ يمتخصص داخل ماهر و يانسان يبايد به تقويت نيرو •

  .اقدام كرد يو اقتصاد يفرهنگ

  .جامعه پرداخت يو توليد يگ، فرهني، آموزشيجامعه، ساختار ادار يها يو توانمند يانسان ينيرو يو سازمانده يبايد به سامانده •

سويه،  ناعادالنه و يك ياز طريق تعديل روابط اجتماع يو اقتصاد ي، سياسي، اجتماعيفرهنگ يها يعدالت يكاهش ب يبرا يبرنامه ريز •

  .برخوردار است ياز اهميت زياد يو مديريت يتوزيع امكانات و مسئوليت ها بر پايه شاخص هاى شناخته شده اجتماع

، يمدن جامعه يشكل ده يو احترام به قانون را، در راستا ي، بايد قانون مداريو علم يفرهنگ يها يسياست ها و برنامه ريزبر پايه  •

 .نهادينه كرد

 رتبه بندي عوامل موثر بر تغيير مديران -6

رت ينه مدير و آشنا در زميگست نفر از افراد دريكه از تعداد ب ياز نخبگان امر صورت گرفت به طور ين كار نظر سنجيانجام ا يبرا

شد و عوامل  يل آماريتحل spssج توسط نرم افزار يت عوامل استخراج شده مورد پرسش واقع شد و نتايزان اهميم شد و ينظرخواه

با كرت صورت گرفت يل يف پنج وجهيتحت قالب استاندارد ط ما يبررس .شود يم يت رتبه بنديزان اهميب مياستخراج شده به ترت

 .ريا خيباشند  يت در سازمانها موثر ميريرات مدييا عوامل استخراج شده فوق از نظر شما بر ثبات و تعيال كه آن سويا

 
 .استفاده شد tك طرفه آماره يج از تست ينتا يليه وتحيتجز يبرا

 

 : µ > ۳ H٠                                                           باشد         يتمام موارد به صورت مقابل م يبرا يات آماريفرض •

                                          ۳ ≤ µ : ١ H 
 آماره آزمون براي تمام موارد به طور مجزا از فرمول زير محاسبه مي شود •

 

.                           مي باشد 729/1عدد % 95مقدار بحراني براي هر سؤال در سطح اطمينان  •

٧٢٩.١
٠١.�١٩,٠, ==− tntα

       

محاسبه شده يا به عبارتي آماره آزمون هر سؤال خارج از محدوده قابل قبول يعني  tاز آنجايي كه آزمون يك دامنه مي باشد هر گاه 

قرار بگيرد، پس در ناحيه رد فرض  ≥٧٢٩/١
٠

H  مي باشد و يا به عبارتي
١

H  تأييد مي % 95يا فرض مخالف در سطح اطمينان

x

x
t

σ
µ
٠

−=



 

14  

باشد در ناحيه رد  05/0بزرگتر از  sigاز طرفي هر گاه . گردد
٠

H  به منظور تعميم نتايج  .قرار مي گيرد و فرض صفر رد مي گردد

 SPSSبه كمك نرم افزار ) one-sample t-test(در مقايسه با يك عدد ثابت  tحاصله از نمونه به جامعه آماري، از آزمون 

نتايج حاصل از  زير در جدول. در نظر گرفته شد) برابر با وزن گزينه متوسط(3عدد  test valueاستفاده گرديد كه در اين آزمون 

 .جنبه هاي مورد بررسي ارائه شده استبراي  SPSSنرم افزار 

 ار بر ثبات مديريت در سازمانهاتحليل آماري و رتبه بندي عوامل تاثير گذ: 3جدول 

Test value=٣  

 عوامل موثر مورد بررسي

)t (

آماره 

 آزمون

مقدار 

 بحراني
(Sig ٢-
tailed) 

 رتبه وضعيت

 1 پذيرش 025/0 729/1 678/7 عدم تخصص و آشنايي مديران به اصول مديريت

 6 پذيرش 004/0 729/1 760/3 و پرورش مديران موزش تمي به آموزش و لزوم آسنبود ديدگاه سي

 3 پذيرش 000/0 729/1 682/4 عدم وجود شايسته ساالري

 4 پذيرش 003/0 729/1 344/4 نبود سيستمي جامع براي ارزيابي عملكرد مديران

 2 پذيرش 024/0 729/1 604/5 وجود تشنج در سازمان

 7 پذيرش 001/0 729/1 463/2 نبود يك تيم كارآمد متشكل از مديران ارشد

 5 پذيرش 012/0 729/1 943/3 ز به ايجاد تغيير در سازماننيا

 8 پذيرش 000/0 729/1 438/2 ناسازگاري سازمان با عوامل محيطي

 

 نتيجه گيري  -7

، ت پرداخته شوديريثبات مد عدم و استخراج عوامل موثر بر يتا حد امكان به بررس شد يهمان طور كه مشاهده شد سعن مقاله يدر ا

عوامل استخراج شده با استفاده از نظر سنجي به ترتيب  د و در نهايتداخلي و خارجي بررسي و مقايسه ش نمونه هاي چند مورد از

 . رتبه بندي شد       درجه اهميت و تاثيرگذاري

طي، حوزه توان گفت جابجايي و طول عمر مديران در سازمان ها بستگي به نوع سازمان، شرايط محي يم ارائه شده مطالببا توجه به 

اما در ايران . فعاليت، و اهداف و استراتژي هاي كوتاه مدت و بلند مدت آن سازمان دارد و در سازمان هاي مختلف متفاوت است

رشد و پيشرفت  همان طور كه به مواردي از آن اشاره شد، جابه جايي مديران نسبتا زياد است كه مي تواند اثرات نامطلوبي را بر

 .كه تعدادي از داليل اين تغييرات ارائه، بررسي و رتبه بندي شد جامعه داشته باشد
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