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Abstract
چکیده
Aim: The aim of this study was to determine the
effect of modern public management on  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مدیریت دولتی وینین:هدف
organizational citizenship behavior according to the
mediating role of organizational trust. Methods: The بر رفتار شهروودی سازماو با تنجه به وقیش مییاو امتدیاد
research method was applied in terms of purpose and  روش پییژوهش از و ییر هییدف: روش.سییازماو ریینرف رفییت
descriptive - survey in terms of the data collection
 پیدایشی- کاربردی و از و ر روش ردآوری دادهها تنریف
method. The statistical population of the study
included all employees of Qeshm Trade - Industrial  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان درک منطقیه.بند
Free Zone that of them; 270 people were selected  رنعت قشم بندود که از این میان با اسیتفاده از- آزاد ت اری
using Cochran's formula and stratified random  وفیر072 ،فرمنل کنکران و روش ودنوه یری تصادف طبقهای
sampling method. The data were collected with the  روش جدعآوری دادهها.بهمننان ح مودنوه در و ر رفته شد
Moghimi Organizational Citizenship Behavior
بر اساس پرسشنامه های استاودارد رفتیار شیهروودی سیازماو
Questionnaire (2011), The Organizational Trust
Inventory (2003), and the Questionnaire of Modern ) و پرسشینامه0223( )؛ امتداد سیازماو پیاین9312( مقید
Public Management. Data were analyzed by mean,  پی از.منامل مدیریت دولت ونین محقق ساخته او ام رفت
standard deviation, percentage, frequency through
SPSS software, and statistical inference of data by ، تنریی دادههیا از طرییق مییاو ین،جدعآوری پرسشنامههیا
Structural equation modeling with Lisrel software. Spss  فراواو و جدول از طریق ورمافیاار، دررد،اوحراف معیار
The technical characteristics of the questionnaires و اسییتنباآ آمییاری دادههییا از طریییق مییدلسییازی معییاد ف
including reliability, convergent validity, and
divergent validity were investigated. Path coefficient  ویژ های. او ام پذیرفتlisrel ساختاری و به کدک ورمافاار
and significance of coefficient software were used to  روایی هد یرا و روایی وا یرا، فن پرسشنامه شیامل پاییای
investigate the research study. Results: The findings  ضرایب مسیر و ضرایب معناداری ورم افاار برای.بررس ردید
showed that the degree of appropriateness of the
proposed model was appropriate according to the : یافته ها.بررس فرضیههای پژوهش منرد استفاده قرار رفتند
research components; also, modern public  درجه تناسب مدل ارائیه شیده بیا تنجیه بیه،یافتهها وشان داد
management had an effect on organizational مؤلفههای پژوهش مناسب بند؛ همچنین مدیریت دولت وینین
citizenship behavior with the mediating role of
organizational trust in 0. 82, modern public بر رفتار شهروودی سازماو با وقش میاو امتداد سازماو به
management had an effect on organizational  میدیریت دولتی وینین بیر رفتیار، تیثثیر داشیت20 .2 میاان
citizenship in 0. 61, modern public management had  مدیریت دولتی وینین بیر،19 .2 شهروودی سازماو به میاان
an effect on organizational trust in 0. 48 and
organizational trust on organizational citizenship  و امتدیاد سیازماو بیر رفتیار82 .2 امتداد سازماو به میاان
behavior in 0. 45. Conclusion: Therefore, modern : وتی یه ییری. تثثیر داشت84 .2 شهروودی سازماو به میاان
public management affects organizational citizenship بنابراین مدیریت دولت ونین بر رفتیار شیهروودی سیازماو بیا
behavior according to the mediating role of
.تنجه به وقش میاو امتداد سازماو تاثیر دارد
organizational trust.
Keywords: Organizational Trust, Organizational ،  رفتیار شیهروودی سیازماو،  امتدیاد سیازماو:کلیدواژه هیا
Citizenship Behavior, Modern Public Management
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مقدمه
تغییراف شتابان و پیچید های روز افاون بامث واکارآمدی سبکهای سنت سازمانهیا و حتی
دولتها شده است .دولتها از دیرباز دارای وظای و تکالیف بندهاود و برای او ام ایین وظیای و
تکالی هدناره از اباارهای بهره رفتهاود .تاکید مدده روشها و اباارهای منرد استفاده ،کارآی و
کارآمدی آنها در اداره امنر بنده است ،اما با تغیییراف چشید یری کیه در وظیای و وقیشهیای
دولتها پیش آمده است ،بطنر طبیع تغییرات در روشها و اباارها م بایست اتفیا بیافتید تیا
بتنان امنر مدنم جامعه را هدایت کرد .بطینر کلی می تینان سیه مامیل اقتصیادی ،سیاسی و
اجتدام در دو دهه آخر قرن بیستم را سبب تغییر در مدیریت دولت داوست که منجب پیدایش
منج از تغییراف در مرره روشها ،اباارها و حتی پیارادایم میدیریت دولتی وینین شیده اسیت
(اوکلند و درودی .)0291 ،9در واقع چنین بهو ر م رسد که رویکرد مدزده مدیریت دولت ونین،
حارل م نج باشد که به لحاظ امتراض ملیه واکارآمدی اداره دولت سنت بیر پیا شید و خیند از
حیث بنیانهای و ری ،فاقدارالت و از حیث راه کارهیای ملدی  ،فاقید کفاییت باشید (پینرماف،
 .)9313مدیریت دولت ونین را م تنان احیای میدیریت رایی سینت و میدیریت ملدی تیلینر
داوست که به شدف تحت تاثیر دکترین اقتصاد وهاد رای ونین م باشد (رضای منش و هدکاران،
 .)9314مدیریت دولت ونین با اوتقاد از کاست های ال نی پیشین میدیریت دولتی  ،بروامیههیای
بازآفرین دولت ،کاهش تصدی ری سازمانهای دولت  ،میدیریت مدلکیرد و وتی یه یرا دولیت
تناودند و در خصنر سازی و ارتقای فرهنگ کارآفرین را برای رویاروی با چالشهای اداره امنر
مدنم تنریه م کند (تاو نچ  0و هدکاران .)0292 ،ادبیاف میدیریت دولتی وینین مدلین از
ویژ های است که تنسط محققان ذکیر ردیدهاسیت .بیدون شیک ایین امیر وتی یه اسیتفاده
سترده از ارالحاف مدیریت دولت ونین در سراسیر جهیان بینده اسیت (منت یری و هدکیاران،
.)9311
3
به زمم ل ( ،)0299امتداد به معن امتقادات است کیه افیراد در مینرد رفتیار آینیده یروه
مقابل دارود .هر چه روه «الی » ،امتقیاد بیشیتری داشیته باشید کیه یروه «ب» در روابیط بیه
تعهداتش مدل م کند که این امر من ر به بروز ویت خنب و رالحیت روه بیا می شیند ،یروه
«ال » به روه «ب» امتداد بیشتری خناهد کرد .زماو که امتداد با اسیت ،کارکنیان معتقدوید
که هدکاران و مدیران آوان شاده رو ،راد  ،راست ن ،ساز ار و منص هستند و تعامل خینب بیا
یکدی ر دارود .در این حالت کارکنان کدتر دچار استرس و فرسند م شنود؛ زیرا ایین افیراد از
1. Oakland & Dorudi
2. Taniguchi
3. Lee
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اقداماف تالف جنیاوه رئی خند ود ترسند و احساساف آوان را مثبیت و حداییت رایاویه تلقی
م کنند (مس ری و اسدامیلزاده.)9310 ،
از مطالب فن چنین بر م آید که اجرای راهبرد مدیریت دولت ونین ،تیثثیراف بیالقنهای بیر
امتداد خناهد داشت که این وکته بهمننان بحث ارل این پژوهش مطرح ردیده است .از جدلیه
حنزه های که خال مطالعاف تخصص در آن هننز احساس م شند و تالشهای رینرف پذیرفتیه
برای تحقق امتداد در آن هننز واقص بهو ر م رسد ،سازمان است .اهدیت منحصر به فرد امتدیاد
سازماو را تاکننن بخش از پژوهشهای او ام شده به درست به تصنیر کشیدهاود؛ بهطنری کیه
وشان دادهاود امتداد سازماو بر جنبهها و مفاهیم متعیدد سیازمان و میدیریت از جدلیه :رضیایت
مغل  ،تعهد سازماو  ،رفتار شهروودی سازماو  ،م ین شدن با شغل ،ترک خدمت و غیبت ،بهیره
وری و مدلکرد ،شکل یری سرمایه اجتدام  ،استقبال از تغییر و هنییت سیازماو تیثثیراف قابیل
مالح های دارد (ماشینری و هدکیاران .)9311 ،بیه ایین دلییل محقیق بیر آن شید کیه یکی از
محیطهای که در آن امتداد میان کارکنان و مدیریت ،بیشتر احساس م شیند را مینرد بررسی
قرار دهد .در م دنع ،و ر به تحن ف سترده بهوجندآمده در بخیش دولتی بیر مبنیای راهبیرد
مدیریت دولت ونین و با تنجه به اهدیت غیرقابل اوکار امتداد سازماو  ،ایین پیژوهش فیتا بیاب
است در مسیر مطالعاف بیشتر در منرد سایر تثثیر و تثثراف مدیریت دولت ونین در سیازمانهیای
بخش دولت و مدنم جدهنری اسالم ایران بر امتداد سازماو کارکنان باید خاطر وشیان کیرد
که تاکننن درباره تثثیر مدیریت دولت ونین و ابعاد آن و ارتباآ آن بیا دی یر متغیرهیا تحقیقیاف
زیادی رنرف رفته است ،اما در رابطه با تثثیر مدیریت دولت ونین و تثثیرش بر امتداد سازماو
کارکنان تحقیقاف اودک او ام شده است و ضرورف این پژوهش را وشان می دهید .هدچنیین بیا
تنجه به وارد شدن سازمانها به مصر مشتری مداری و دولت مدیریت و اجرای چشماوداز بیسیت
ساله در کشنر ایران که اوت ار م رود با اجرای منفقیت آمیا آن کشنر به جای اه اقع خند دست
یافته و ط این مسیر و ام اداری از مسئنلیت خطیری برخنردار است .در این پژوهش سع شده
است ضدن تبیین جای اه شهروودان در پارادایم حاکم بر مصر حاضیر رفتیار شیهروودی سیازماو
کارکنان و ام اداری تبیین ،اوناع و ابعاد آن تشریا و مسئنلیت اجتدام سازمانها در مصر حاضر
تنری ردد.
با تنجه به ق رار رفتن جایره قشم در تن ه استراتژیک هرما سیبب سیاز تیاریر پیر وشییب و
فرازی برای آن در دوره میالمیان تا مصر حاضر بنده است .و از طرفی در جاییره قشیم هدچینن
سایر مناطق آزاد کشنر مالوه بر استقرار درک جدهنری اسالم ایران ،درک منطقیه آزاد وییا
مشغنل فعالیت است و هرکدام با تنجه به مامنریتهای محنله ،شرح وظای مشخص دارود .امنر
درک سازمان منطقه آزاد قشم که به اداره کل درک و تراوایت معروف است بر اسیاس قیاونن
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(رادراف و وارداف و امنر درک مناطق آزاد ت اری  -رنعت جدهینری اسیالم اییران) او یام
م شند .بر اساس مقرراف فن او ام امنر درک برای ورود هر نوه کیا از خیارا از کشینر بیه
داخل منطقه آزاد و برمک آن یعن ردور کیا بیه خیارا از کشینر و هدچنیین ورود و خیروا
مسافر از منطقه آزاد به خارا از کشنر بر مهده این اداره کل م باشد .با تنجه به وقش استراتژیک
درک در منطقه آزاد ت اری قشم ،و از آو ای که رفتار شهروودی سازماو رفتارهای فراوقش و
خندجنش است که کارکنان را در وضعیت قرار م دهد که بهرنرف داوطلباوه فراتر از اوت اراف
وظیفه و شرح شغل خند مدل ودایند .در این میان ادراک کارکنان از منصفاوه بندن پرداختها و
برابری در رویههای سازماو و هدچنین منصفاوه بندن رفتارهای بین شخص در سازمان از یک
سن و از سنی دی رامتداد سازماو بهمننان یک از منابع مهم مایت رقیابت وقیش بسیاای در
تشنیق و تنسعهی رفتار شهروودی سازماو دارد .لذا بررس تثثیر مدیریت دولت ونین بر امتدیاد
سازمان و رفتار شهروودی در درک قشم ضروری بهو ر م رسد .بنابراین مسئله اریل پیژوهش
این است که مدیریت دولت ونین چه تثثیری بر رفتار شهروودی سازماو با تنجه به وقش امتداد
سازماو کارکنان در درک منطقه آزاد ت اری  -رنعت قشم دارد؟
مبانی نظری و پیشییه پژوهش
در این قسدت به بررس ادبیاف و پیشینه منجند در خصنص سه حینزه میدیریت دولتی وینین؛
رفتار شهروودی سازماو و امتداد سازماو م پردازیم:
الف) مدیریت دولت ونین :وهضت اداره دولت وینین تیالش کیرد و رییههیای خیند را درون
سازمانهای دولت پیاده کند ،اما ه ینم بیازار و تکنییکهیای آن بیه بخیش دولتی بیر مبنیای
و ریههای اقتصادی اوتخاب مدنم  ،و ریه ماملیت ،و ریه مبادله هاینیه ،زیربنیای شیکل ییری
وهضت دی ری به وام وهضت مدیریت دولت ونین 9را بنا ذاشت .این رویکرد با وامهیای هدچینن
مدیریت رای (پنلیت ،)9112 ،0مدیریت دولت ونین (هینود ،)9119 ،3پیارادایم فرابنروکراتییک
(بارزل  )9110 ،8یا دولت کارآفرین بیان شده است (آزبنرن و قابلر .)9110 ،4ا ر چه ایین ویامهیا
متفاوفاود اما هده آوها اشاره به یک پدیده مشابه دارود :جای این میدل بنروکراتییک سینت بیا
مدل جدیدی که مبتن بر بازار است (هینز .)0223 ،1واژه مدیریت دولتی وینین در اواییل دهیه
)1. New Public Management (NPM
2. Pollitt
3. Hood
4. Barzelay
5. Osborne & Gaebler
6. Hughes
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 9112پدیدار ردید و شکل یری آن مربنآ به ارالحاف مستدری بند که در بخیش دولتی در
کشنرهای و یر او لستان و وینزیلند در حال او ام بند (لیین .)0224 ،9در واقیع چنیین بیهو یر
م رسد که رویکرد مد زده مدیریت دولت ونین ،حارل منج باشد که به لحیاظ امتیراض ملییه
واکارآمدی اداره دولت سنت برپا شد و خند از حیث بنیانهای و یری ،فاقید اریالت و از حییث
راهکارهای مدل  ،فاقد کفایت باشد (پنرماف .)9313 ،با وجند این ،ود تینان تدیام اریالحاف
او ام شده در بخش دولت در دهههای هشتاد و وند را بر رفته از مدیریت دولتی وینین داوسیت
(کریستنسن و لی راید.)0299 ،0
ارل ترین رویکردی که در دهههای اخیر در مرره مدیریت دولت برای پاسر به چالشهیای
سنت و تغییراف کل در ملنم اجتدام پیدایش یافت ،مدیریت دولت ونین بند .در مرره مدیل
ویا ،اغلب ارالحاف اداری او یام شیده در کشینرهای مختلی جهیان ،متیثثر از مبیاو فکیری و
اودیشههای آن بنده است (کیکرف9117 ،3؛ پیترس .)0220 ،8مدیریت دولت وینین را می تینان
احیای مدیریت رای سنت و مدیریت ملد تیلنر داوست کیه بیه شیدف تحیت تیثثیر دکتیرین
اقتصاد وهاد رای ونین م باشد (رضای منش و هدکاران.)9314 ،
مدیریت دولت ونین با اوتقاد از کاست های ال نی پیشین میدیریت دولتی  ،بروامیههیای بیاز
آفرین دولت ،کاهش تصدی ری سازمانهای دولتی  ،میدیریت مدلکیرد و وتی یه یرا ،دولیت
تناودند و خصنر سازی و ارتقای فرهنگ کارآفرین را برای رویاروی با چیالشهیای اداره امینر
مدنم تنریه م کند (آمادو .)0220 ،4ادبیاف مدیریت دولت ونین مدلن از ویژ های است که
تنسط محققان ذکر ردیده است .بیدون شیک ایین امیر وتی یه اسیتفاده سیترده از اریالحاف
مدیریت دولت ونین در سراسر جهان بنده است.
در این پژوهش مدیریت دولت وینین را بیهمنینان راهبیرد تحینل در بخیش دولتی بررسی
م کنیم (داوائ فرد )9312 ،که به فته هیا و کرو  )9117( 1این راهبرد از پنج ویژ اساسی
زیر تشکیل شده است:
 .9کنچکسازی :کاهش اودازه و قلدرو دولت
 .0مدیریت رای  :بهکار یری ارنل مدیریت بازر او و در دولت
 .3تدرکازدای  :وا ذاری تصدیم یری به دریافتکنند ان خدماف
1. Lane
2. Christensen & Laegreid
3. KiKert
4. Peters
5. Amado
6. Hays & Kearney
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 .8دینانسا ری زدای  :بازسازی دولت با محنریت تثکید بر وتایج به جای فرآیندها.
 .4خصنر سازی :تنلید کا ها و مرضه خدماف مدنم تنسط شرکتهای غیر دولت
ب) اعتماد سازمانی :در سالهای اخیر ،استفاده از مفهنم امتداد ،افاایش قابیل مالح یهای
در ادبیاف مدیریت داشته است .در اکثر تعاری امتداد ،به یک کارکرد کلیدی اشاره م شیند کیه
مبارتست از مدیریت ریسک و مدم اطدینان و آسیبپذیری که در تباد ف وجند دارد (معینزاده
میر حسین و هدکاران .)9319 ،مفهنم امتدیاد در شیاخههیای جامعیهشناسی  ،روانشناسی و
اقتصاد منرد تنجه خار بنده است .یک از اولین تعاری  ،امتداد را بهمننان باور مام وسیبت بیه
ویک دی ران مفهنمسازی م کند و از طرف تدیام تعیاری میرتبط بیا امتدیاد جنبیههیای از
مخاطرهپذیری و وابست را در بر دارود (جاویدی و شیرازی .)9313 ،تاکننن ،تعاری بسیاری از
امتداد سازماو مطرح شدهاود که در ذیل به برخ از آوها اشاره شده است:
میشرا ،)9111( 9امتداد سازماو را بهرنرف تدایل یک طرف بیه آسییبپیذیر بیندن در برابیر طیرف
دی ر بر اساس این اوت ار یا باور که طرف مقابل مطدئن ،باز و قابل امتداد است ،تعریی می کنید .امتدیاد
سازماو بیشتر به اوت اراف مثبیت اشیخاص و تنقعیات کیه امضیای سیازمان دربیاره ریالحیت ،قابلییت
اطدینان و خیر خناه امضای سازمان دارود اطال م شند (فرهنگ و هدکاران.)9313 ،
در پژوهش حاضر ،ما از طبقهبندی النون و هدکاران )0222( 0استفاده ودندهاییم کیه امتدیاد
سازماو را به دو بعد امتداد بین شخص (ارتبیاط ) و غییر شخصی تقسییم ودیندهاوید .امتدیاد
شخص م تناود به دو جاء امتداد افقی (امتدیاد بیین کارکنیان و هدکیاران و امتدیاد مدیندی
(امتداد بین کارکنان و مدیر اوشان) تقسیم ردد .امتداد غیر شخص وییا بیه امتدیاد امضیاء بیه
استراتژی و چشماوداز سازمان ،شایست ت اری و فناوری آن ،ساختارها و فرآیندهای منصفاوه و
سیاستهای منابع اوساو سازمان اشاره دارد.
بر طبق بررس های او ام شده تا زمان و ارش این ونشتار ،تحقیقاف زیادی مستقیدا در بیاب
تثثیر اجرای راهبرد مدیریت دولت ونین بر امتدیاد سیازماو در کشینر رینرف و رفتیه اسیت و
هدچنین در منابع تین ویا پژوهش یافت وشد که ررف این دو متغیر را مستقیدا بر هم آزمنده
باشند .با این حال برخ از پژوهشها بهرنرف مرتبط حنل محنر مدیریت دولت ونین و امتدیاد
سازماو رنرف رفته اود که در ذیل به برخ از آوها به اختصار اشاره می شیند .پی از بررسی
تعداد زیادی از منابع ملد  ،این وتی ه حارل شد کیه غالیب پیژوهشهیا و تثلیفیاف بیا منضینع
مدیریت دولت ونین بیشتر به بررس تاریخچیه ،خصنرییاف و ت ربیه اجیرای آن می پردازوید و

1. Mishra
2. Ellonen
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بیشتر جنبه تنریف دارود (بیاس 9و هدکیاران0290 ،؛ لینی .)0292 ،0کیه در هدیین راسیتا
پنلیت و دن )0299( 3اشاره م کنند که بخش قابل تنجه از پژوهشها در باب راهبرد میدیریت
دولت ونین ،ت ایه و تحلیلهای غیر ملد هستند که اغلب شامل اورا و اسناد دولت اود که در
حقیقت به بررس دقیق چیای با یک روش سیستداتیک ود پردازود.
ج) رفتار شهروندی سازمانی :رفتارهای داوطلباوه است که بیهطینر مسیتقیم و روشین بیه
وسیله و امهای رسد تعیین پاداش تشخیص داده ود شیند ،ولی در مدلکیرد و کیار کردهیای
وظیفهای سازمان تثثیر دارد .داوشدندان مدیریت به این وتی ه رسیدهاوید کیه بایید بیرای بهبیند
مدلکرد و اثربخش سازماو و ای اد یک محیط کیاری خنشیایند ،رفتیار شیهروودی سیازماو را
تنسعه دهند (ین کاونک و کارابات 0293 ،8؛ پنجا 4و هدکاران.)0291 ،
با وجند مالقه فراوان به تحقیق پیرامنن رفتار شهروودی سازماو  ،هننز ابعاد آن بهطنر کامل شیناخته
وشده است .با بررس و کاوش در ادبیاف این مفهنم ،حدود س ونع رفتار متفاوف بهطنر بیالقنه شناسیای
شده است که تحقیقاف وشان داده است بین ایین مفیاهیم ،هدپنشیاو زییادی وجیند دارد (پندسیاک و
هدکاران .)0222 ،1تقسیمبندیهای مختلف درباره مؤلفههای رفتار شهروودی سازماو ارائیه شیده اسیت.
اور ان این ابعاد را شامل آداب اجتدام  ،ونع دوست  ،رفتار کاری ،جناودردی و وااکت می داوید (ار یان،7
 .)9122هدچنین مدل پندساک ویا یک از کاملترین مدل هاست که دارای هفیت بعید بیه شیرح ذییل
م باشد :جناودردی ،رفتار با فضییلت میدو  ،ابتکیاراف فیردی ،وفیاداری سیازماو  ،طرفیداری از سیازمان،
اطامت سازماو  ،و تنسعه خند (پندساک و هدکاران.)0222 ،
تحقیقاف ت رب و مفهنم بیان م کنند که رفتارهای شهروودی سازماو به دو دسیته کلی
قابل تقسیم هستند (ویلیام و اودرسنن .)9119 ،2رفتارهای که به کل سازمان سیند می رسیاوند
(که اشاره به رفتار شهروودی سازمان محنر دارود و رفتارهیای کیه بیه افیراد خاری در سیازمان
منفعت م رساوند (که اشاره به رفتار شهروودی فردی دارود) .تیلینر )0293( 1معتقید اسیت ایین
دسته بندی بهتر م تناود رفتار شهروودی کارکنان بخش دولت را منعک کند .در واقیع چنیین
رفتار شهروودی سازماو که اه از آن بیا منینانهیای و ییر رفتارهیای فیراوقش ،داوطلباویه و
1. Bezes
2. Levy
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4. Ucanok & Karabati
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6. Podsakoff
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9. Taylor
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خیرخناهاوه ویا یاد م شند (مصلا ،الهیاری بن زو او و جعفر پنر ،)9318 ،بهمننان یک مفهینم
برجسته در مدیریت منابع اوساو مطرح است (چان و ی .)0297 ،9م دنمیه رفتارهیای کیه از
ضرورف های رسد سازمان فراتر رفته (منتخب ی اوه ،بشلیده و بهارلن ،)9313 ،متثثر از ارزشهیا
و باورها ،رضایت شغل و تعهد کارکنان اسیت و در مدلکیرد سیازماو  ،تیثثیر زییادی دارد ،ماونید
هدکاری داوطلباوه ،جناودردی ،کدک به دی ران ،ذشت و ایثار ،رفتیار شیهروودی سیازماو ویام
م یرود (ار ان .)9122 ،دوی ار ان بیان م دارد که رفتار شیهروودی سیازماو از وینع بحیث
م شند که کارکنان بخش دولت معدن در دو رابطیه مبادلیهای در سیازمان شیرکت می کننید
(تیلنر .)0293 ،یک مبادله فردی با امضای خار از سیازمان ماونید هدکیاران اسیت و دی یری
مبادله با کل سازمان است (احدد و فیالدلفنن.)0291 ،0
کییاظمزاده بیطییال و هدکییاران ( ،)9312در پژوهشی تحییتمنیینان بررسی پیشییایندهییا و
پسایندهای رفتار شهروودی سازماو (مطالعه مینردی کارکنیان داوشی اه ارومییه) دریافتنید کیه
ویژ های شخصیت  ،اخال کار اسالم  ،رهبری اخالق بیا رفتیار شیهروودی سیازماو رابطیه
مستقیم و معن دار ارود و مامل پیش بین برای رفتار شهروودی سیازماو می باشیند .هدچنیین
وتایج وشان داد که احساس و افاایش رفتار شهروودی سازماو در بین کارکنان هدراه با افیاایش
سرمایه اجتدیام  ،کیارآفرین  ،مشیارکت ،تناودندسیازی و بهیرهوری وییروی اوسیاو و کیاهش
فرسند شغل م باشد .رئیس و واست زای ( ،)9312در پژوهش تحتمننان بررس رابطیه
بین بدبین سازماو و رفتار ضد شهروودی سازماو با وقش میاو حسادف سیازماو دریافتنید
که بین بدبین سازماو  ،رفتار ضد شهروودی سازماو و حسادف سازماو رابطهای مثبت و معن
دار وجند داشت .شهرت فر ( ،)9311در پژوهش تحتمننان تاثیر مدیریت دولت ونین بیر رفتیار
شهروودی سازماو کارکنان مخابراف استان آذربای ان شرق دریافت کیه میدیریت دولتی وینین
تاثیری مثبت بر رفتار شهروودسازی کارکنان دارد .هدچنین وتایج آزمنن فرضیههیای فرمی وییا
حاک از این است که تدام منلفههای مدیریت دولت وینین :کنچیکسیازی ،خصنری سیازی،
تدرکازدای  ،دینانسا ریزدای و مدیریت رای بر رفتار شهروودی سازماو تثثیر مثبتی داروید.
زینل و وصیری ( ،)9311در پژوهش تحتمننان منامل زیربنای جهت تحقق میدیریت دولتی
ونین در ایران دریافتند که امروزه شیاهد ظهینر رویکیردی جدیید در میدیریت دولتی هسیتیم،
رویکردی جدید که برای رویاروی با مشکالف و مسائل پیچیده مصر حاضر مینرد اسیتفاده قیرار
م یرد .بروز تغییرات از قبیل تغییر تکننلنژی ،جهاو شدن ،اوقیالب اطالمیاف و رقابیت بیین
الدلل  ،دولتها را وا ایر ودنده است کیه تغیییراف مدیدهای را در میدیریت دولتی خیند ای یاد
1. Chan & Lai
2. Ahmed & Filadelfo
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امتداد سازماو

ودایند .امروزه پارادایم ال نی سنت اداره جامعه ،جای خند را به «مدیریت رایی » ییا میدیریت
دولت ونین داده است .ویژ مهم رویکرد ونین مدیریت دولت  ،مشارکت مردم در او یام امینر
جامعه م باشد .بنابراین و ر به منارد فن و و ر به اینکه جامعه میا وییا هد یام بیا تغیییراف و
تحن ف جهاو  ،تغییرات را در ساختار و بدوه خند ای اد م کند و در جامعه ما هدناره به حفظ
کرامت و ارزش مراجعان سازمانها و وهادهای مختل تنجیه شیده اسیت .منت یری و هدکیاران
( ،)9311در پژوهش تحتمننان تاثیراف امتداد به مدیر بر رفتار شهروودی سیازماو و مدلکیرد
سازماو دریافتند که رفتار شهروودی سازماو در رابطه میان امتداد بهمدیر (امتداد ماطفهمحینر
و امتداد شناختمحنر) و مدلکرد سازماو وقیش مییاو دارد .بیر ایین اسیاس ،میدیران اداراف
دولت باید با تالش درجهت ارتقای ح امتداد کارکنان به میدیر ،منجبیاف افیاایش رفتارهیای
شهروودی در آوان را فراهم کرده و از مسیر ایین رفتارهیا ،مدلکیرد سیازماو را بهبیند ببخشیند.
ماشنری و هدکاران ( ،)9311در پژوهش تحتمننان امکانسن بروز رفتارشهروودی سیازماو
از طریق مدالت و امتداد سازماو  :تبیین وقش تعهد سازماو منرد مطالعیه (اداراف تربییت بیدو
استان تهران دریافتند که  3مامل مدالت ادراک شده ،امتداد سازماو و هدچنین تعهید سیازماو
بهرنرف مستقیم بر رفتار شهروودی سازماو اثر ذار هستند و از بین این منامل ،امتداد سازماو
با ضریب تخدین استاودارد برابر  2 /22دارای قنیترین اثر بر متغیر مستقل پژوهش بینده اسیت.
قرباو و ردریزاده ( ،)9314در پژوهش تحتمننان بررس وقیش تعهید و امتدیاد سیازماو در
رفتار شهروودی سازماو دریافتند که امتداد در یکسازمان و احساس هدبست در بین کارکنان،
م تناود من ر به بهبند ایفای وقش کارکنان شند و احسیاس میدالت ،تنجیه و حداییت از سینی
سازمان را در آنها ای اد کند .امتداد سازماو  ،وفیاداری و تعهدسیازماو را بیه وجیند می آورد و
سبب م شند کارکنان احساس کنند که باید در سازمان بداوند و به آن وفیادار باشیند .امتدیاد و
تعهدسازماو در بروز رفتارهای شیهروودی سیازماو وقیش مینثری را ایفیا می کننید و بیهطینر
چشد یری بامث م شنود که کارکنان بیش از حد مرسنم کار کننید ،دارای وجیدان کیاری زییاد
باشند ،کدتر از شرایط سخت کاری شکایت کنند و مبادرف به او ام اقدامات وداینید کیه تصینیر
سازمان را در اجتداع بهبند بخشند و در وهایت بهبند مدلکرد سازمان را منعک سازود .وازلیان و
محددوژاد ( ،)9318در پژوهش تحتمننان ارتقا حقن شیهروودی در پیارادایم میدیریت دولتی
ونین با رفتار شهروودی سازماو کارکنان دریافتند که پ از میرور ادبییاف مربینآ بیه میدیریت
دولت ونین ،رفتار ،شهروودی سازماو و رفتار ضدشهروودی سیازماو و بررسی تطبییق جای یاه
شهروودان در قاونن اساس و دید اههای کالن ملنم اجتدام و مسئنلیت اجتدام سازمانها در
رمایت مصالا مدنم و جلب رضایت شهروودان بهمننان شرکای ت اری پرداختند .رضای مینش و
هدکاران ( ،)9318در پژوهش تحتمننان تاثیر مدیریت دولت ونین بر امتداد سازماو کارکنیان
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ستادی شهرداری رشیت دریافتنید کیه بیه کیار یری ارینل میدیریت دولتی وینین در یکی از
سازمانهای بخش مدنم با ضریب  233 .2بر امتدیاد سیازماو کارکنیان تیاثیر دارد .هدچنیین
آزمنن فرضیههای فرم حاک از آن است که کنچکسازی و خصنر سازی بر امتداد سیازماو
ب تاثیر است ول تدرکازدای  ،دینانسا ری زدای و مدیریت رایی بیر امتدیاد سیازماو تیاثیر
مثبت دارد.
شده  9و هدکاران ( ،)0291در پژوهش تحتمننان بررس و میدلسیازی وقیش واسیطهای
سرمایه روانشناخت در رابطه بین امتداد سازماو و مدلکرد شغل دریافتند که امتداد سیازماو
و مدلکرد شغل و سرمایه روانشناخت با روش مثبیت و از و یر آمیاری معنی دار بیا سیرمایه
روانشناخت مرتبط هستند .مالوهبیراین مشیخص شید کیه امتدیاد سیازماو از طرییق سیرمایه
روانشناخت تثثیرات در مدلکرد شغل کارمندان اداراف ورزش و جناوان دارد .هدچنین مشخص
شد که بین هیچ یک از مشخصاف دمن رافیک و متغیرهای اریل مطالعیه رابطیه آمیاری معنی
داری وجند ودارد .سان ین زی 0و هدکاران ( )0294در پژوهش با هدف بررس تحینل و تنسیعه
مناطق آزاد در کشنر چین به آوالیا وقیش میدیریت دولتی مدینم  ،وشیان دادوید دیید اههیای
مدیریت دولت تاثیر چشد یری بر وتایج بروامه تنسعه و تحنل این منطقه آزاد داشته اسیت و بیا
ارالح بسیاری از رویهها و خط مش های دولت م تنان شیاهد تحینل و تنسیعه منیاطق آزاد در
کشنر چین بند و درهای اقتصاد باز را برا ین کشنر خناهد شند .آلنوسن و هدکیاران ( )0294در
تحقیق با مننان تاثیر مدیریت دولت ونین بر اثربخش بخش خدماف درماو در کشنر اسپاویا به
مطالعه پرداختند .پ از پیاده سازی ابعاد این دی یاه میدیریت دولتی در ییک بیدارسیتان شیهر
مادرید و مقایسه بهره وری و دستباب به اهداف با بیدارسیتانهیای بیا میدیریت سینت مشیاهده
ودندود وتایج در دستیاب به چشماودازها در بیدارستان منرد مطالعه منفقتر و کارآمدتر وسبت به
سایر بیدارستانها و مراکا بهداشت م باشند.
از م دنع پیشینه مذکنر بهو ر م رسد مدیریت دولت ونین می تناوید در امتدادسیازماو و
رفتار شهروود سازماو اثر ذار باشد لذا با تنجه به اینکه دیرک منطقیه آزاد ت یاری  -رینعت
قشم سالیاوه ضررهای مادی و غیرمادی زیادی از مدم بررس تیاثیر میدیریت وینین بیر امتدیاد و
رفتار شهروودی سازماو در سطنح مختل خند متحدل شده اسیت و بیه هدیین دلییل بیا ایین
مسئله به چشم یک وقطه ضع اساس و چالش در سند راهبیردی تنسیعه اسیتراتژیک برخینرد
کرده و تصدیم به او ام یک تحقیق ملد و آمنزش جهت آسیبشناسی منضینع فین و ارائیه
راهکارهای ملد جهت حل این چالش آمنزش رفته شده است.
1. Shamhi
2. Sun Yu Ze
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تثثیر مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی سازماو با تنجه به وقش میاو

امتداد سازماو

با تنجه به آوچه مننان شد ،مدیریت ونین بر امتداد و رفتار شهروودی سازماو تیثثیر دارد .در
این پژوهش وقش میاو امتداد سازماو را منرد بررس قرار م دهیم .لذا فرضیههیای پیژوهش
مبارف است از:

فرضیه اصلی
 مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی سازماو با تنجه به وقیش مییاوتثثیر دارد.

امتدیاد سیازماو

فرضیههای فرعی
 مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی سازماو تثثیر دارد. مدیریت دولت ونین بر امتداد سازماو تثثیر دارد. امتداد سازماو بر رفتار شهروودی سازماو تثثیر دارد.روششیاسی پژوهش
با تنجه به اینکه تحقیق حاضر به بررس تثثیر مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی سازماو با تنجه بیه
وقش میاو امتداد سازماو م پردازد ،پژوهش حاضر ،پژوهش کاربردی و از ونع کد م باشد .از حیث
بعد محیط ،از ونع میداو  ،و از من ر قطعیت به لحاظ مشخص بندن متغیرها و ارتباآ بین آوها (یعن وجند
فرضیه) از ونع قطع است .همچنین با تنجه به منضنع ،ماهیت این پژوهش تنریف از ونع پیدایش است
و از روشهای آمار تنریف و آمار استنباط ویا در مراحل مختل پژوهش اسیتفاده شیده اسیت .جامعیه
آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان درک منطقه آزاد ت اری  -رنعت قشم بند که از این میان با استفاده
از فرمنل کنکران  072وفر بهمننان ح م ودنوه در و ر رفته شد و با استفاده از روش ودنوه یری تصادف
طبقهای میان آوها پرسشنامه تنزیع شت .برای ردآوری دادهها از  3پرسشنامه استاودارد رفتار شهروودی
سازماو مقید ()9312؛ امتداد سازماو پاین ( )0223و پرسشنامه منامل مدیریت دولت وینین محقیق
ساخته استفاده شد .این پرسش وامهها به ترتیب دارای 08؛ 91؛  ،01نیه با مقیاس پنج درجهای لیکیرف
(خیل کم =  ،9کم=  ،0تاحدودی =  ،3زیاد=  8و خیل زیاد=  )4تن یم شده است .بهمن نر تعیین روایی
پرسشنامه از روای محتنا استفاده شد که برای این من نر پرسشنامه به تثیید چند تن از سیرمایه یذاران
داخل و خارج واقع در منطقه آزاد قشم رسید و ارالحاف زم رنرف پذیرفت .در منرد روای سازه ویا از
روش کدترین مربعاف جائ و ورمافاار  SmartPLSاستفاده شد .روای سازه به دو وینع روایی هد یرا و
روای وا را تقسیم م شند .با تنجه به این که در این تحقیق شاخص ( AVEمیاو ین واریاو استخراا-
شده )9برای تدام متغیرهای تحقیق با ی  2 /4است ،لذا روای هد رای سازههای مدل تثیید می شیند.

1. Average Variance Extracted
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مالوه بر آن یافتهها وشاو ر تایید روای وا رای اباار اودازه یری بند .همچنین ضریب پایای  )CR( 9و آلفای
کرووباخ برای سن ش پایای با ی  2 /7به دست آمد که وشاندهنده پایا بندن اباار اودازه یری است .وتایج
ویژ های رواوسن اباار برای متغیرهای پژوهش در جدول زیر وشان داده شده است:
جدول  :2نتایج ویژگیهای روانسیجی ابزار برای متغیرهای پژوهش

مؤلفهها

ابعاد

تعداد

میبع

دولت
ونین

رفتار
شهروودی
سازماو

1

732 .2

108 .2

290 .2

گویهها

کنچک سازی
مدیریت

آلفا

AVE

CR

4

118 .2

144 .2

189 .2

2

729 .2

213 .2

173 .2

مدیریت رای
دینانسا ری زدای

4

701 .2

197 .2

721 .2

خصنر سازی

4

793 .2

412 .2

722 .2

وظیفه شناس

4

249 .2

283 .2

239 .2

ونع دوست

4

2229

772 .2

113 .2

8

798 .2

217 .2

721 .2

جناودردی

4

787 .2

739 .2

202 .2

احترام و تکریم

4

792 .2

442 .2

102 .2

8

219 .2

718 .2

721 .2

4

709 .2

118 .2

749 .2

8

794 .2

237 .2

702 .2

3

788 .2

708 .2

132 .2

محقق ساخته

تدرکا زدای

مقید ( )9312

فضیلت شهروودی

درست و رداقت
قابلیتاتکا
امتداد سازماو

شایست
تعهد سازماو

پاین
()0223

در وهایت باید فت در مرحله ت ایه و تحلیل و تفسیر دادهها از آمیار تنرییف و اسیتنباط
شامل فرآیند ت ایه و تحلیل ساختارهای کنواریاو (مدلسازی معاد ف ساختاری) بیا اسیتفاده
از ورمافاار  SPSSو  lisrelاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
در بخش آمار تنریف وشان داد که از بین کلیه کارکنان درک منطقیه آزاد ت یاری  -رینعت
قشم که بهمننان جامعه آزمندو اوتخاب ردیده است  2 .17دررد مرد و تنها  0 .30دررید زن
هستند ،هدچنین تفکیک پاسردهند ان بر اساس سن آوها وشان م دهد که بیشترین دررید از
افراد منرد مطالعه در رده سن  39تا 82سال م باشند .در ادامه بیشترین روه ودنوه از کارکنیان
1. Composite Reliability
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تثثیر مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی سازماو با تنجه به وقش میاو

امتداد سازماو

منرد مطالعه را افراد پاسخ ن با مدرک تحصیل فن لیساو تشکیل م دهند که در رشیتههیای
مختل تحصیل ودندهاود و دارای سابقه کاری بین  99تا  94سال م باشند.
جهت بررس ورمال بندن دادهها از آزمنن معتبیر کنلدین روف  -اسیدیرونف اسیتفاده شیده
است .وتایج وشان داد که سطا معناداری آزمنن کلدن روف  -اسدیرونف برای تدام متغیرهیای
پژوهش بار تر از  4 .2است لذا از آزمننهای آمیاری پارامترییک اسیتفاده خیناهیم کیرد .بیرای
بررس فرضیههای پژوهش از روشهیای آمیاری و آزمیننهیای متفیاوف بیا اسیتفاده از ورمیافاار
 spss22و  lisrelاستفاده ردید.
با تنجه به اینکه تنزیع دادهها ورمال و مقیاس فارلهای بند ،در این بخش فرضیههای پژوهش
با استفاده از مدلسازی معاد ف ساختاری بهمن نر بررس روابط ملی متغیرهیا مینرد بررسی و
ارزیاب قرار رفت .در ادامه به بررس هر یک از فرضیهها پرداخته م شند .در شیکل زییر میدل
پژوهش در حالت ضرایب استاودارد بهمن ینر تیثثیر میدیریت دولتی وینین بیر رفتیار شیهروودی
سازماو با تنجه به وقش میاو امتداد سازماو آورده شده است:

شکل  :2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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شکل  :1مدل ساختاری پژوهش در حالت معیاداری ضرایب

با تنجه به مقادیر بهدستآمده در شکل  0و  3به بررس فرضییاف پیژوهش می پیردازیم .در
جدول زیر وتایج حارل از آزمنن مدل را م تنان مشاهده کرد.
جدول  :1نتایج آزمون مدل پژوهش
بررسی فرضیهها

ضرایب
استاندارد شده

tvalue

نتیجه
فرضیه ها

9

تثثیر مدیریت دولت ونین بر امتداد سازماو

2 /82

7 /34

پذیرش

0

تثثیر امتداد سازماو بر رفتار شهروودی سازماو

2 /84

4 /20

پذیرش

3

تثثیر مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی سازماو

2 /19

99 /29

پذیرش

براساس جدول با م تنان ونع و میاان اثر هریک از متغیرهای پژوهش را بین کلیه کارکنان
درک منطقه آزاد ت اری  -رنعت قشم مشاهده کرد که بر این اساس کلیه فرضیههای پژوهش
در سطا اطدینان  11دررد معنادار هستند.

940

فصلنامه مشاوره شغل و سازماو  /دوره  ،90شداره  /80بهار 9311

تثثیر مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی سازماو با تنجه به وقش میاو

امتداد سازماو

بررسی برازش مدل پژوهش
آوچه از محاسباف او ام شده م تنان وتی ه رفت ان است که هر چند مدل تیدوین شیده بامیث
شدهاست که تا حد زیادی از مقدار کایاسکنر مدل استقالل فارله ب ییرد امیا بیه دلییل معنیادار
شدن مقدار کایدو مدل ( )P=0/ 000م تنان وتی ه رفت که مدل قابل قبنل تلق م شند.
حال که شاخصهای برازش خنب را از دادهها وسبت به مدل وشان م دهد ونبت به سین ش
شاخصهای جائ برازش م رسد .تفاوف شاخصهای برازش با شاخصهای سه اوه برازش کلی
در این است که شاخصهای برازش کل در منرد مناسب بندن کل میدل و ویه اجیاا آن قضیاوف
م کنند و شاخصهای جائ در منرد رابطههای جای مدل قضاوف م کنند .شاخصهای جائ
برازش (وسبت های بحراو و سطا معناداری آنها) وشان م دهند ،که هده بارهای میامل دارای
معنادارود .وتایج این تحلیلها در جدول  4وشان داده شده است.
جدول :0نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهش
مقدار

برازش قابل قبنل

شاخص

اختصار

039 /48

بار تر از  4دررد

CFI

2 /14

بار تر از  12دررد

GFI

2 /24

بار تر از  22دررد

IFI

2 /14

بار تر از  12دررد

میاو ین مربعاف خطای برآورد

RMSEA

2 /228

کدتر از  92دررد

کای اسکنر بهن ار شده

CMIN/ df

3 /902

بین 9تا 4

ویکنی برازش تعدیل یافته

AGFI

2 /29

بار تر از  22دررد

NFI

2 /10

بار تر از  12دررد

سطا تحت پنشش کای اسکنر
شاخص برازش تطبیق
ویکنی برازش
شاخص برازش افاایش

شاخص ورم شده برازود

برای بررس میاان تثثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بیر وابسیته زم اسیت تیا
اثراف کل ،مستقیم و غیرمستقیم برای متغیر درونزای مدل ارائه شند که ایین اثیراف در جیدول
زیر قابلمشاهده است:
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جدول  :4تفکیک اثرات ،مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش
متغیر وابسته
امتداد سازماو
رفتار شهروودی سازماو
رفتار شهروودی سازماو

متغیر مستقل
مدیریت دولت ونین
امتداد سازماو
مدیریت دولت ونین

اثر
مستقیم

غیرمستقیم

کل

82 .2

----

82 .2

84 .2

-----

84 .2

.2*82 .2

.2 =09 .2+19 .2

09 .2 =84

20

19 .2

هدانطنر که در جدول قابلمشاهده است ،مدیریت دولت ونین بر رفتار شیهروودی سیازماو
با وقش میاو امتداد سازماو به میاان  20 .2است.
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر به بررس تیثثیر میدیریت دولتی وینین بیر رفتیار شیهروودی سیازماو از طرییق
ری امتداد سازماو پرداخت .جهت بررس تثثیر مدیریت دولت ونین بر رفتار شهروودی
میاو
سیازماو و امتدیاد سیازماو  ،میالوه بیر رابطیه مسیتقیم ،از طرییق رابطیه غیرمسیتقیم؛ یعنی
ری امتداد سازماو پرداختیم .وتایج حاک از آن بند که تدام فرضیهها تثیید شدود .در
میاو
ادامه با تنجه به وتایج و یافتههای مطالعه حاضر به برخ از وکاف ،شباهتها و تفیاوفهیای ایین
پژوهش با پژوهشهای دی ر خناهیم پرداخت.
وتایج این پژوهش در راستای تحقیقات است که شهرت فر ( ،)9311در پژوهش دریافت کیه
مدیریت دولت ونین تاثیری مثبت بر رفتار شیهروودسیازی کارکنیان دارد .و تدیام منلفیههیای
میدیریت دولتی وینین :کنچیکسیازی ،خصنری سیازی ،تدرکازدایی  ،دیینانسیا ریزدایی و
مدیریت رای بر رفتار شهروودی سازماو تثثیر مثبت داروید .منت یری و هدکیاران ( ،)9311در
پژوهش دریافتند که رفتار شهروودی سازماو در رابطه میان امتداد بهمدیر (امتداد ماطفهمحینر
و امتداد شناختمحنر) و مدلکرد سازماو وقش میاو دارد .ماشینری و هدکیاران ( ،)9311در
پژوهش دریافتند که  3مامل مدالت ادراک شده ،امتدیاد سیازماو و هدچنیین تعهید سیازماو
بهرنرف مستقیم بر رفتار شهروودی سازماو اثر ذار هسیتند .قربیاو و ریدریزاده ( ،)9314در
پژوهش دریافتند که امتداد و تعهدسازماو در بروز رفتارهای شهروودی سازماو وقش منثری را
ایفا م کنند و بهطنر چشد یری بامث م شنود که کارکنان بیش از حد مرسنم کار کننید ،دارای
وجدان کاری زیاد باشند ،کدتر از شرایط سخت کاری شکایت کنند و مبادرف به او یام اقیدامات
ودایند که تصنیر سیازمان را در اجتدیاع بهبیند بخشیند و در وهاییت بهبیند مدلکیرد سیازمان را
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منعک سازود .وازلیان و محددوژاد ( ،)9318در پژوهش دریافتند که مدیریت دولت ونین وقش
مهد در بروز رفتار شهروودی سیازماو و رفتیار ضدشیهروودی سیازماو دارد .رضیای مینش و
هدکاران ( ،)9318در پژوهش دریافتند که به کار یری ارنل مدیریت دولتی وینین بیر امتدیاد
سییازماو کارکنییان تییاثیر دارد .هدچنییین آزمیینن فرضیییههییای فرم ی حییاک از آن اسییت کییه
کنچکسازی و خصنر سازی بر امتداد سازماو ب تاثیر است ول تدرکا زدای  ،دیینانسیا ری
زدای و مدیریت رایی بیر امتدیاد سیازماو تیاثیر مثبتی دارد .کیاظمزاده بیطیال و هدکیاران
( ،)9312در پژوهش وتایج وشان دادود که احساس و افاایش رفتار شهروودی سیازماو در بیین
کارکنان هدراه با افاایش سرمایه اجتدام  ،کارآفرین  ،مشارکت ،تناودندسازی و بهرهوری ویروی
اوساو و کاهش فرسند شغل م باشد.
مطابق با آزمنن مدل معاد ف ساختاری و با تنجه بیه یافتیههیا و وتیایج حاریله در بررسی
اطالماف جدعآوری شده ،این سازمان به رفتار شهروودی سازماو متدایل است و کارکنان آن با
فلسفهی امتداد آشنا هستند و تثثیر مدیریت دولت ونین بر رفتار شیهروودی سیازماو و امتدیاد
سازماو  ،مثبت و معن دار بنده و تایید م شند .این وتی ه یری ،تنسط پژوهش راو که در بیا
به آنها اشاره شد تایید م شند .با این حال باید در و ر داشیت کیه ایین وتی یه بیا وتیایج سیایر
تحقیقاف منجند در ادبیاف منضنع اودک تعارض دارد .بهطنر مثال سیلتا ( ،)0293در مقالیهای
وقاداوه بیان م دارد که مدیریت دولت ونین به جای آزادسیازی اویرژی و خالقییت کارکنیان ،بیا
مدیایهای مدلکردی خند ،خالقیت را به وابندی کشاوده و استقالل حرفهای را از بین برده است،
امتداد دوجاوبه وادیده او اشته شده است .وتیایج ایین پیژوهش بیا دسیتاوردهای برخی دی یر از
پژوهشها ویا در تعارض اسیت؛ ماونید پیژوهش ملییااده ثیاو ( )9322کیه بیرای ودیایش سینء
کارکردهای مدیریت دولت ونین رنرف پذیرفت و در وهایت بهو ریه "زوال امتداد مدنم دست
یافت .ول در تنجیه اختالف بهدستآمده در وتایج این پژوهش با سایر پژوهشها باید بیه وکیات
اشاره ودند که تاکننن وادیده رفته شده بندود .یک از د یل مدده تثثیر مثبت میدیریت دولتی
ونین بر امتداد سازماو کارکنان در جامعه منرد مطالعه ،این اسیت کیه در سیازمان میذکنر بعید
تدرکازدای و بنروکراس زدای برجسته تر از سایر ابعاد اجرا شیده و طبیعی اسیت کیه در ییک
سازمان تدرکا زدوده ،کارکنان منرد امتداد بیشتری واقع م شنود و اختیار و قدرف تصدیم یری
بیشتری به آوها تفنیض م شند که بنا بر وتایج حارله م تنان این نوه استنباآ ودیند کیه ایین
تدرکازدای متعاقبا بامث امتداد متقابل کارمندان سازمان ردیده است و بر وتیایج پیژوهش اثیر
دور از اوت اری ذاشته است .بنابراین میتنان وتی ه رفت که میدیریت دولتی وینین در بخیش
مدنم ویا دارای ابعاد مثبت م باشد که با بهره یری رحیا از اجااء آن ،م تنان تیثثیر مثبتی
بر امتداد سازماو افراد ذارد.
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با تنجه به وتایج پژوهش ،پیشنهاد م ردد که:
 در منرد بنروکراس زدای وباید به حذف و وابندی بنروکراس واکارآمد تدرکا ودند ،بلکیه بنروکراسی
باید به نوهای ارالح شند که سلسله مراتب در آن در حید امکیان کیاهش یافتیه و زمینیه مشیارکت
کارکنان و شهروودان را محقق سازد.
 در خصنص تدرکا زدای  ،با تنجه بیه تیثثیر مثبیت آن بیر امتدیاد سیازماو  ،بهتیر اسیت میدیران در
سازمانها بیشتر به تفنیض اختیار و جیذب مشیارکت زیردسیتان بهیا داده و زمینیه رضیایت ،رشید و
پرورش آوان را فراهم آورود و ویا مدیران در حد امکان با مسیطاسیازی سیاختار سیازماو و افیاایش
سطا حیطه و ارف ،زمینههای بهبند امتداد سازماو را در کارکنان تقنیت ودایند.
 در منرد فعالیتهای ماوند برونسپاری و خصنر سازی باید دقت ودند که با ای اد یک واسطه بیرای
او ام کار ،با تعلق رفتن بخش از حقن پیشین کارمندان به سازمان تیازه ظهینر یافتیه ،از حقین و
پیرو آن از قدرف خرید کارمندان کاسته وشند و هاینه کار باید از محل ررفه جنی هاینهیای ،زمیاو
و پرسنل واش از رهاسازی بخش از مسئنلیت اجرای سازمان تثمین شند.
 در خصنص کنچکسازی باید حتدا دقت ودند که کاهش تعداد کارکنان باید روشمنید و بیا ضینابط
ماد وه و کامال غیر شخص رنرف پذیرد و هدچنین تنرییه می شیند از روشهیای حیافظ کرامیت
اوساو ماوند بازوشست طبیع یا زودهن ام استفاده یردد و از روشهیای ماونید اخیراا اجبیاری و
ماوند آن در سطا حداقل استفاده شند.
 مبحث به کار یری مدیریت رای در بخش دولت باید بهطنر کل منرد بررسی م یدد قیرار ییرد
زیرا که این رویه در طن و مدف مدکن است منجب مخدوش شدن مرز بخش مدینم و خصنری
شند ،زیرا در زیر چتر ارالحاف مبتن بیر بیازار ،هن ارهیا و اسیتاوداردهای منحصیر بیه فیرد بخیش
مدنم (و یر شهروودی ،ودایند  ،پاسخ نی  ،برابری ،ب طرف  ،شاده روی  ،حساسییت و اوصیاف
در برخنرد که دولت اسالم خناهان آن است ،دیده شده اسیت کیه تنسیط میردم سیا ریهیای بیه
ارطالح پیشرفته و یر او لستان ،امریکا ،فراوسه و کاوادا با ه ینم هن ارهیای بازر یاو و ییر رقابیت۔
جنی  ،کارای  ،بهره وری و سندآوری به حاشیه راوده م شنود.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،م تنان به بدیع بندن منضنع آن و میدم وجیند تحقییق بیا
منضنع مشابه و مدم وجند پرسشنامه استاودارد و مدون مرتبط بیا میدیریت دولتی وینین اشیاره
ودند .هدچنین به پژوهش ران آت پیشنهاد م شیند کیه ایین تحقییق را بیا افیاودن متغیرهیای
تعدیل ر (جنسیت ،سن )...،در مدل مفهنم تحقیق و در سازمانهای دی ر م ددا او ام دهنید و
وتایج را با هم مقایسه کنند.
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میابع
پنرماف ،مل ارغر .)9313( .مباو مدیریت دولت  .تهران ،اوتشاراف سدت.
جاویدی ،امین؛ شیرازی ،مل  .)9313( .اثر امتداد درک شده بر وفاداری با تثکید بیر وقیش واسیط تعهید
رابطهای در برونسپاری فعالیتها در هتلهای شهر مشهد .پژوهشوامه مدیریت تحنل ،سیال ششیم،
شداره  ،99رص .990 - 939
داوائ فرد ،حسن .)9312( .چالشهای مدیریت دولت در ایران .تهران ،اوتشاراف سدت.
رضای منش ،بهروز؛ ارغری اقدم ،بهرام؛ مح نب ،مل ؛ محددی ،مینا .)9314( .خطمش ذاری مدنم
در مدیریت (رسالت مدیریت دولت ) ،پاییا و زمستان  ،9318دوره  ،1شداره  ،02 - 91رص .98 - 9
رئیس  ،آسیه؛ واست زای  ،وارر .)9312( .بررس رابطه بین بیدبین سیازماو و رفتیار ضید شیهروودی
سازماو با وقش میاو حسادف سازماو  .فصلنامه مشاوره شغل و سیازماو  ،دوره  ،99شیداره ،32
تابستان  ،9312رص .921 - 901
زینل  ،حامد؛ وصیری ،غفنر .)9311( .منامل زیربنای جهت تحقق مدیریت دولت ونین در ایران .دومیین
کنفراو بینالدلل وقد و واکاوی مدیریت در هااره سنم.
شهرت فر ،محدد .)9311( .تاثیر مدیریت دولت ونین بر رفتیار شیهروودی سیازماو کارکنیان مخیابراف
استان آذربای ان شرق  .اولین کنفراو بیین الدللی ال نهیای میدیریت در مصیر پیشیرفت ،تهیران،
پژوهشکده دولت اسالم  -پژوهش اه ملنم اوت ام مطالعاف اجتدام واجا ،داوش اه تهران.
ماشنری ،جناد؛ محرمزاده ،مهرداد؛ میری ،محبنبه .)9311( .امکانسن بروز رفتارشهروودی سیازماو از

طریق مدالت و امتداد سازماو  :تبیین وقش تعهد سازماو منرد مطالعه (اداراف تربیت بیدو اسیتان
تهران) .پژوهشهای فیاینلنژی و مدیریت در ورزش ،دوره  ،1شداره  ،0رص .932 - 994
مس ری ،غالمرضا محددی ،محدند و اسدامیل زاده  ،مهدی ( . ) 9310شناخت منامل شادی ساز در
میان وسل های شاغل در سازمان ها ی امروزی  .وشریه مدیریت دولت  ،سال پن م  ،شداره ، 93
رص . 911 - 911
ملیااده ثاو  ،محسن ( .)9322چارچنب تئنریک برای اوتقاداف بر میدیریت دولتی وینین ،رسیاله دکتیرا،
تهران ،داوشکده مدیریت و حسابداری ،داوش اه مالمه طباطبائ .
فرهنگ ،ابنالقاسم؛ پنرقاز ،مبدالنهاب و جدشیدزه  ،سعید .)9313( .اثربخش چرخش شغل و رابطه آن
با مدالت سازماو و امتداد سازماو  .پژوهشهای مدیریت مدنم  ،سال هفتم ،شداره  ،03رص 988
 .901قرباو  ،محدند؛ ردریزاده ،مریم .)9314( .بررس وقیش تعهید و امتدیاد سیازماو در رفتیار شیهروودی
سازماو  .اولین هدایش بینالدلل پژوهشهای ونین در مطالعاف مدیریت ،شیراز ،منسسه مال ملینم
و فناوری خنارزم .
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