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 ریزینامهبرگیری مدیران بر راهبردهای های تصمیمسبک تأثیر

 جانشین پروری در دانشگاه عالمه طباطبائی

 2فریبا فخرادخانی، 3هادی رزقی شیرسوار

 22/62/79تاریخ پذیرش:  62/22/70تاریخ دریافت: 

 چکیده
روری در ت جانشین پگیری مدیران بر راهبردهای مدیریهای تصمیمسبک تأثیربررسی هدف پژوهش حاضر 

 تصوربهها نوع هدف کاربردی و روش گردآوری داده ازنظر. این تحقیق بود دانشگاه عالمه طباطبائی

( میانی و اجرایی، کلیه مدیران )عالی شامل جامعه آماری این پژوهش. بوده استهمبستگی  –توصیفی 

جدول  بر اساسبودند که نفر مشغول کار  290به تعداد  70-79دانشگاه عالمه طباطبائی که در سال تحصیلی 

نامه: آوری نظرات کارکنان و مدیران از دو پرسشمنظور جمعانتخاب شدند. به نمونه عنوانبه نفر 229مورگان 

گیری عمومی بروس و تصمیم نامهپرسشو  99/6( که در این تحقیق پایایی آن 2660جانشین پروری کیم )

 برای آزمون، هاداده وتحلیلتجزیهمنظور به استفاده شد. بود 72/6قیق اسکات که پایایی آن در این تح

ها نشان داد استفاده شد. نتایج تحلیل یافته آزمون تحلیل مسیر و رگرسیون استنباطی آمار از هافرضیه

اد که سبک نتایج نشان د است. رگذاریتأثریزی جانشین پروری گیری بر راهبردهای برنامههای تصمیمسبک

سبک  جانشین پروری دارد. همچنین ریزیبرنامهگیری عقالنی رابطه مثبت و معناداری با راهبردهای تصمیم

جانشین پروری رابطه غیر معناداری دارند و در آخر  ریزیبرنامهگیری شهودی و وابسته با راهبردهای تصمیم

 .دارند ،ریزی جانشین پروریبرنامههای آنی و اجتنابی رابطه معکوس و معناداری با راهبردهای نیز سبک
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 مقدمه

گیری و آموزش عالی است که در تاریخ شکل، نظام آموزش رسمی مهمیکی از مراحل 

 تناسبهبکرده است و  یطرا  بیپرفرازونشمسیر ، از اعصار گذشته تا زمان حال، ل خودتحوّ

دی را دنبال نموده است. مراکز آموزش عالی نیازها و اهداف وظایف متعدّ، هازمینه، شرایط

 ،وسیله انتقال تجارب فرهنگی، پژوهش، ها یکی از منابع مهم آموزشبا مرکزیت دانشگاه

ج فرهنگ صلح و احترام به اصول در جهت انجام اصالحات و مروّ تیخالقایجاد نوآوری و 

 (.2399، آیند )بیانیه جهانی آموزش عالیر انتقادی به شمار میا و تفکّهاخالقی و ارزش

ها نیازمند مدیریتی هستند که بتوانند به مجموعه کمک کنند تا در مواجهه با تأثیرات سازمان

ها از خود واکنش نشان دهند و بادوام باقی نیرومند محیطی خود را وفق داده و در مقابل آن

 توانایی زیاد برای هدایت، فناوری ازدرک عمیق ، ها شامل کارآفرینیبمانند. این توانایی

در شرایطی که چند پارچگی و تنوع وجود  مؤثرراهبردی در مواجهه با ابهامات و نیز عملکرد 

مؤسّسات  یندهآپایایی و ، ها در حال حاضر برای دوام. انتخاب مدیرانی با این تواناییباشندمی

آموزش عالی فقط (. 2667، 2برخوردار است )براون یامالحظهقابل آموزش عالی از اهمیّت

لی و های جدید است )لزتقابلیّا نیازمند مدیران جدید نیست بلکه نیازمند مدیران جدید ب

 هایچالش نیترمهم و تریناساسی از یکی (.2663، همکارانو مازارول و  2770، قیریول

. تاس آینده هایسال در توانمند کارکنان و مدیران به نیاز افزایش، هادانشگاه رویپیش

 پایه رب هاسازمان اکنون. نامندمی دانشی کارکنان عصر، را عصر این کارشناسان از بسیاری

 و جذب با که دانندمی و کنندمی رقابت باهم خود کارکنان استعدادهای و هامهارت

 از یکی. رسندب جایگاه باالترین به توانندمی، کارکنان نیبااستعدادتر و بهترین نگهداشت

 اینامهبر ایجاد سازمان اصلی مشاغل برای زبده تأمین نیروهای و استعداد مدیریت ابزارهای

ثبات  تواندریزی و مدیریت جانشین پروری میاقدامات برنامه است. جانشین پروری نام به

 خوب پروری جانشین یزیربرنامه( 2667، )براون کندرا تضمین می علمیسات ینده مؤسّآ

، است ربوطم علمی مدیریتی هایپست تصدی برای مناسب داوطلبی تعیین به که جایی تا
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 جانشین پروری به تضمین بقا یک رونیازا، سامانی آموزشی را کاهش دهدناب خطر تواندمی

شود موفقیت جانشین پروری تا می موجبچیزی که ، (2626 .کند )رائولسازمان کمک می

سازی شود آگاهی و شده در یک سازمان پیادههای انجامریزیزیادی مطابق با برنامه حدّ

در سطوح  ازیموردناستعدادهای ، درک درست از استعدادهای موجود در سازمان و همچنین

های مدیران گیریتوان تصمیممی، رونیازا(. 2622، و همکاران 2)برنیر استمختلف سازمان 

ها و مدیریت جانشین پروری دانست. و اثرگذار در تدوین برنامه مهمای هرا یکی از مقوله

 یهامتس تصدی برای مناسب افراد آن طی که است ایبرنامه جانشین پروری ریزیبرنامه

 هبرگزید بااستعداد و شرایط واجد افراد میان از سازمان یک اصلی و باالرده مدیریتی

 عدادت گسترش برای ضروری مسئله یک عنوانبه جانشین پروری ریزیبرنامه. شوندمی

 دیرانم کمیّت و کیفیّت بهبود نیز و عالی آموزش خصوصبه و آموزش در بالقوه مدیران

 ریزیبرنامه که کندمی بیان( 2663) 3فیالن (.2622، 2اُلسن) شودمی قلمداد آموزش آینده

 عالی زشآمو اندرکاراندست یبرا راهبردی حیاتی مسئله یک عنوانبه باید جانشین پروری

 خود هدانشگا کارکنان و مدیران، علمیهیات میان از را آینده مدیران تاگرفته شود  نظر در

 و تیموفق، رشد (.2669، 4ولف اندلیپ) دهند پرورش و نموده شناسایی فعاالنه طوربه

 مدیران، نیک سازما در .هاستسازمان آن مدیران ی تصمیماتنتیجه، هاسازمان شکست

 دستیابی سازمان جهت کننده موفقیتتبیین، تصمیمات این کیفیّت و هستند گیرندهتصمیم

 امّا ساز استسرنوشت سازمان راهبردی برای تصمیمات اگرچه .است سازمانی اهداف به

 تغییرات به واکنش، پایش یهانظام، ساختار مانند سازمان ابعاد دیگر مورد در باید، مدیران

 سازوکار بدون وجود، سازمان بپردازند. گیریتصمیم به نیز انسانی منابع تخصیص و محیط

 دنبال را خاصّ خود هایهدف که افراد از ایمجموعه صورتبه و فروریخته گیریتصمیم

)سرافرازی و  شودپایش می گیریتصمیم یسازوکارها یآید. وسیلهدرمی، کنندمی

 هایشکاف، سازمان که دهدمی اجازه جانشین پروری ریزی(. برنامه2394:292، همکاران
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 درباره ار خود آمال بتوانند تا دهد پرورش ایگونهبه را کارکنان و کند شناسایی را دانشی

 (.2626، 2کنند )کریستی بیان راحت و مثبت، ایمن محیط در شغلی مسیر پیشرفت

یر و تدابزمند اتّخاذ یانی آموزشی هاسازمانها ازجمله در نسازمای در همه زندگ

نجام ی را اگوناگونی کارکردهایف و وظاید بایران مدهای گوناگون و مستمر است. حلراه

ی از یک گیریتصمیم، طورکلیبه. کندی رهبریت و هدادهند تا بتوانند سازمان خود را 

ل ی خود با مسائسازمانیت مأموریرا آنان در طول ز؛ استیران در طول زمان مدی هاچالش

گیری یمتصم(. 2623، 2است )کاچر گیریتصمیمیازمند ن کهشوند یمرو هایی روبهیتموقعو 

ی یفه اصلی مدیران تماموظ عنوانترین فرایند در سازمان محسوب شده و بهیمحوریکی از 

وی گر الگیانی افراد بریگمیسبک تصم(. 2770، 3یزاس و هاراکلوس)ال استسطوح مطرح 

، گریدعبارتبهد. دهنیمقرار  مورداستفادهی ریگمیدر هنگام تصم انآنعادتی است که 

ی ریگمیتی او در درک واکنش به وظیفه تصمد رویکرد شخصیّی هر فرریگمیتصمسبک 

ی تواند نقش مهمّموزش عالی هر کشوری میآظام ن ازآنجاکه(. 2669، 4خود است )تانهولم

جامعه داشته باشد و موجب پیشرفت هر کشوری  وی افرادنی و معدر بهبود شرایط زندگی مادّ

ر ت باشند تا بتوانند وظایف خطیهایی باکیفیّالزم است که این نهادها دارای محیط، گردد

 ،ر از عوامل گوناگونی ازجملهتواند متأثّت مییّفنجام دهند. این کیاخود را در برابر جامعه 

ناپذیر مدیریت ای تفکیکزگیری از اجمی تصمیگیری مدیران باشد. به گونه کلّشیوه تصمیم

 یاهیمشخطگر است. در تعیین مدیریت به نحوی جلوه وظیفهید و در هر آشمار میه ب

 عمالِو اَ افعالارزیابی و در تمامی ، انتخاب، احی سازمانطرّ، هادر تدوین هدف، سازمان

ین وظیفه لنوان اوّعگیری بهگیری جزء اصلی و رکن اساسی است. تصمیممدیریت تصمیم

سازمان را شبکه  نظرانصاحباست که برخی  قدری مهمّها بهمدیر در اداره امور سازمان

(. ابرار و احمد بیگ 2372، الوانی) اند.گیری تعریف کردهتصمیم و مدیریت را عمل تصمیم

را  ریگیتصمیم، اندساختهکه در خصوص مدیریت مؤثّر منتشر  یتأملقابل در مجموعه
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 یگردآور ،شناسایی و تعیین یک تصمیم لهیوسبهکه  اندکردهمعرّفی  هاانتخابفرایند از »

گیرد. در چارچوب تعریف مزبور از مراحل شکل می «و ارزیابی راه حلّ های بدیل هاداده

 یگردآور، میمبرد: تعیین تصمی شیپبهگیری را صحبت شده که فرآیند تصمیم یاگانهشش

اقدام و مرور ، هاگزینش از میان بدیل، دهی به شواهدوزن، هاتعیین بدیل، ها مربوطداده

بر ، گیریتصمیم(. در باب اهمیت 2629، ابرار و همکاران) آن. یامدهایپخود و  یهامیتصم

های سازمانی فعالیت زیآمتیموفقاین نکته تأکید دارند که مقوله مزبور برای عملکرد 

و  یدهجهت، یدهسازمان، ردهای مدیریتی از قبیل طراحیضروری بوده و تمامی کارک

باره پژوهشگران دراین( 2629، گردند )ابرار و همکارانتصمیم تعیین می لهیوسبهپایش 

ات و اسک، اند. یکی از این پژوهشگرانگیری متفاوتی را ارائه نمودههای تصمیمسبک

ری گیرا که شامل تصمیمگیری مدیران ک تصمیمب( هستند که پنج س2772) 2بروس

اند و معتقدند این پنج سبک را مطرح نموده، است 0هوابست 2یآن، 4اجتنابی، 3شهودی، 2عقالیی

 عنوان الگو در این پژوهشتی افراد است که بههای درونی و شخصیّویژگی تأثیرتحت 

، ازمانیفرآیند س شناخت در، شروع ینقطه یک عنوانبه، تصمیم گیرد.موردبررسی قرار می

 مدیریت را اصلی جوهر، گیریتصمیم کهازآنجایی است. برخوردار حیاتی اهمیت از

و  دارد بستگی آن به کامل طوربه مدیریت وظایف مؤثّر و درست انجام، دهدمی تشکیل

بحث ، کند. بنابراینمی ایجاد گیریتصمیم با ناگسستنی پیوندی، مدیریت ی وجودیفلسفه

، ارتباطی یشبکه، منابع تخصیص شود.می مهم ّ تلقی و باارزش بحث یک، گیریتصمیم

پایش  گیریتصمیم سازوکار یوسیلهبه، سازمانی اهداف تحقق و غیررسمی و روابط رسمی

مدیریت تابع کیفیت و نوع  تیفیک (.2394:292، شود )سرافرازی و همکارانمی

یّت خشی و کارآمدی راهبردها و کیفاثرب، هاها و برنامهگیری است زیرا کیفیّت طرحتصمیم

، )پلونک کندهمگی تابع تصمیماتی است که مدیر اتّخاذ می، آیدنتایجی که به دست می
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مدیریت  در وظایف زیربنای ترینمهمّ گیری(. درواقع تصمیم2393، فورینه به نقل از طوسی

تصمیمات  اخذ در مدیر هایمهارت ترینجزء مهمّ، گیریشیوه تصمیم و نوع انتخاب و است

 (.2376، زهاوی و همکاران) است

( نتایج نشان دادند که استفاده از راهبردهای جانشین پروری 2372شریفات و ایرانبان )

که ارتباط معناداری  ندنشان داد( 2372شود. برومند و طاوسی )منجر به افزایش انگیزش می

 ریزیرنامهب با بهبود، نابراینب رد.وجود دای و عملکرد کارکنان پرورجانشین دو متغیر  بین

نتایج تحقیق باالدهی و  .ابدییعملکرد کارکنان نیز بهبود م جانشین پروری در سازمان

 یپرورجانشینریزی برنامههای بین مؤلفه( نتایج پژوهش نشان داد که 2374صالحی )

د دارد طه وجوو مدیران نیز رابگیران تصمیمرهبری  فردی و فرآیندی( و سبک، )سازمانی

مترین ک، دارای باالترین ضریب همبستگی و عوامل فردی عوامل فرآیندی؛، این میان که در

 که دادند نشان هایافته( 2374) عدلی و . در تحقیق بیدمشکیاندضریب همبستگی را داشته

 شهر دولتی هایدانشگاه در پروری جانشین ریزیبرنامه مطلوب و وضعیت موجود میان

، مندنظام جانشینی به نسبت تعهّد بُعد و دارد معناداری وجود تفاوت، ابعاد همه در، تهران

شد. مارتین و همکاران  شناخته مؤلفهترین مهمّ عنوانبه، مطلوب و موجود وضعیت هر در

دارد.  گیری رابطه وجودهای تصمیمپذیری مدیران با سبک( نشان دادند که بین خطر2622)

از دانشگاه  های معدودیکه برنامه جانشین پروری در قسمتنشان داد  (2622یافتماتسو )

دانشگاه تأکید  ای دردهندگان بر ضرورت و نیاز توسعه چنین برنامهشود و پاسخاجرا می

وضع موجود جانشین پروری  منظوربهبرای رسیدن به هدف پژوهش  (2624) . عبداهللاندکرده

که وضع مطلوب بودند مقایسه نمود. نتیجه این مقایسه  اندازها و اهداف سازمانرا با چشم

 برنامه نای، چنینتفاوت معنادار بین وضع موجود جانشین پروری با وضع مطلوب آن بود. هم

 برای هابرنامه این از توانیم و دارد تأثیر دانشگاه ثبات و دانشجویان، استادان عملکرد در

 .جست بهره آموزشی هایانسازم در پایدار رقابتی مزیت به دستیابی

 صورت لیعا آموزش در جانشین پروری ریزیبرنامه درباره تحقیقاتی گذشته سال ده طی

 از علمیهیات اعضای، کارکنان تصوّر( 2779) سمبروسکی، دوساله مقطع در. است گرفته

 بر (2663) هیور. قرارداد موردمطالعه را کانادا فنّی کالج در ریزی جانشین پروریبرنامه
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 معتبر خصوصی هایدانشگاه در معاونان برای پروری جانشین ریزیبرنامه و مدیریت فرآیند

 رد دانشکده روسای شغلی رشد و ریزی جانشین پروریبرنامه( 2662) بیسبی و کرد تمرکز

ریزی جانشین پروری برنامه( 2664) گلر و قرارداد موردبررسی را ساله چهار هایدانشگاه

 و قرارداد موردمطالعه بزرگ عمومی دانشگاه یک در را دانشجویی امور نمتخصّصا برای

 حوزه در که مطالعاتی و (. تحقیقات2660، کرد )زئیس ایجاد را ایحرفه رشد الگو یک

 لوزی ؛ آنجال2626، ماتسو پیترای) است گرفته صورت عالی آموزش در پروری جانشین

، ؛ ترگود2669، بوتس ؛ هوگس2663، ؛ هیور2664، ؛ کلر2662، ؛ بسیبی2626، بتیک

 کشور از خارج در گرفته صورت مطالعات به مربوط عمدتاً (2662، هال ؛2662، فینر ؛2669

، یدلو ع بیدمشکی) گرفته صورت حوزه این در کشور داخل که اندکی مطالعات و بوده

، مقدم بائی؛ طباط2376، ینیالدنیز ؛2372، ؛ کریمی2372، همکاران و غیاثی ندوشن ؛2373

 بارون همچنین نمایند.می اشاره موضوع این از خاصی جنبه به( 2393، زاده مؤمن؛ 2397

 یپرور جانشین حوزه بررسی به تمایلی عالی آموزش در محققان که دارد اعتقاد( 2660)

مدیریت  و ریپرو جانشین بین رابطه به مربوط تحقیقات کمبود به منجر امر این و اندنداشته

گیرانه در مؤسسات واسطه مالحظات آکادمیک سختاست. به شده عالی آموزش یاجرای

های مدیریت جانشین عمومی و آموزش عالی مطالعات و تحقیقات کمی درباره حوزه

، ؛ هول2662، ؛ کریسایت2663، وایت ؛ برایت2667، میلر و بیسیبی) صورت گرفته است

2662). 

، (2622زپدا و همکاران )، (2373و عدلی )بیدمشکی ، (2626های ماتسو )در پژوهش

های جانشین پروری در دانشگاه تأکید دهندگان بر ضرورت و نیاز به توسعه برنامهپاسخ

سازی مقدمات ضرورت تعهّد و توجّه مدیران ارشد را در خصوص فراهم، نیچنهمکردند. 

لی تحقیق افاض تحقیقاتی که صورت گرفت ازجمله در اجرای این برنامه الزم دانستند.

انتصاب ، های راهبردی سازمان( از دستاوردهای این برنامه کمک به اجرای برنامه2669)

افزایش ذخایر استعدادها و...بود. وضعیت مدیریت جانشین پروری در نظام ، مدیران شایسته

هران های دولتی شهر تتوسّط بیدمشکی و عدلی در کلیه دانشگاه 2373آموزش عالی در سال 

ی رائول در وضعیت سؤال 36است؛ توسّط پرسشنامه  یطباطبائ عالمهشامل دانشگاه  که
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ها نشان دادند که میان وضعیت موجود و مطلوب موجود و مطلوب سنجیده شد. یافته

های دولتی شهر تهران در همه ابعاد تفاوت معنادار جانشین پروری در دانشگاه ریزیبرنامه

توان ع انسانی که در رابطه با جانشین پروری بررسی شد میهای منابوجود دارد. از شاخص

تعهّد سازمانی و رضایت شغلی اشاره نمود. در ، یجوّ سازمان، تنها به اخالق کارکنان

جانشین پروری در مؤسّسات و آموزش عالی  ریزیبرنامهپیرامون  تاکنونتحقیقاتی که 

ن تحقیق در ای کهیدرحالتوجّه شده  و ابعاد الگو او «رائول»الگو صورت گرفته بیشتر به 

سنجیده  «کیم»جانشین پروری در وضع موجود و مطلوب بر اساس الگو  ریزیبرنامه وضعیت

امزدها توسعه ن، ارزیابی نامزدها، یمشخطابعاد الگو کیم شامل: تعیین  وضعیتخواهد شد. 

رار خواهند موردبررسی ق ئیجانشین پرور در دانشگاه عالمه طباطبا ریزیبرنامهو ارزیابی نظام 

 گرفت.

های جذب و مند به راهها همیشه عالقهسازماناست که  رونیازااهمیت تحقیق حاضر 

ترین اولویت در ترین و اساسیترین و عمدهنگهداری کارکنان هستند. امروزه مهم

یر یکی از غیتی در حال تد. روند جمعیّنباشانسانی می منابعها ریزیها و برنامهگیریتصمیم

 عامل(. 2669، دهد )استوارتقرار می تأثیرانسانی را تحت  منابعاست که  یاعمدهمسائل 

کارهای امروزی را تحت  است که محل یاعمدهسات ی رو به پیری معضل اصلی مؤسّسنّ

امروز و کمبود استعدادها در یک بحران مدیریتی در  یتیجمع یهادهد. دغدغهقرار می تأثیر

های جانشین ها از برنامهعلیرغم وجود حمایت(. 2669، عالی نقش دارد )هیورآموزش 

شده ها هنوز به کار گرفته نیک رویکرد جدید است و در بسیاری از سازمان نظاماین ، پروری

ها و دانشگاه، شدهه به مطالب گفتهبا توجّ. (2669، است )اسلبن جروسلیم و هوس دروف

اجتماعی و اقتصادی جامعه بازی ، سیاسی در زندگی میمدیران آموزش عالی نقش مه

، علمیتاد زندگی اعضای هینتوانکنند مید. مدیران با تصمیماتی که اتخاذ میننکمی

ها نشان های پژوهش(. یافته2623، 2ویلسنقرار دهند ) تأثیران و دانشجویان را تحت نکارک

 گیریی ناشی از تصمیمنفی با نتایج مها ازجمله آموزش عالدهند که بسیاری از سازمانمی

                                                           

1. Willson 
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از  ی نیز یکیرپروهای جانشینریزی و مدیریت برنامهاند که برنامهنادرست روبرو شده

هش در این پژو، رونیازا، کنندها به آن توجّه میهای سالیان اخیری است که دانشگاهبرنامه

مدیران  گیریهای تصمیممحقّق درصدد است که به این سؤال پاسخ دهد که آیا بین سبک

 جانشین پروری دانشگاه ارتباط وجود دارد؟ ریزیبرنامهبا راهبردهای 

 روش

 –توصیفی  صورتبهها داده یگردآورنوع هدف کاربردی و روش  ازنظراین تحقیق 

هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده همبستگی است. توصیفی از آن نظر که 

شناخت بیشتر شرایط موجود و یا  تواندیمصیفی است. اجرای تحقیق تو موردبررسی

بال چگونه بودن ق به دندر تحقیقات توصیفی محقّ گیری باشددن به فرآیند تصمیمرسانیاری

، گریدعبارتبهشیء یا مطلب چگونه است. ، رمتغیّ، خواهد بداند پدیدهموضوع است و می

علی آن ف وضعیتدار و نظام کند و به توصیف منظماین تحقیق وضع موجود را بررسی می

رسی رها را برها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیّپردازد ویژگیمی

مدیران با  یریگتصمیمهای و همبستگی از این نظر که به بررسی ارتباط بین سبک .نمایدمی

امعه آماری این جاشاره دارد. ، شودجانشین پروری پرداخته می ریزیبرنامهراهبردهای 

میانی و اجرایی( دانشگاه عالمه طباطبائی که در سال تحصیلی ، پژوهش کلیه مدیران )عالی

 جدول، پژوهش یجامعه تعداد به توجه با .بودندنفر مشغول کار  290به تعداد  79-70

 ستفادها ساده یتصادف یریگنمونه روش از نمونه انتخاب یبرا و است شدهانتخاب مورگان

ها ترین روش گردآوری دادهنفر انتخاب شدند. عمده 229جدول مورگان  بر اساسکه  شد؛

 در پژوهش حاضر عبارت است از:

ها در زمینه مبانی نظری و تدوین ای: در این قسمت جهت گردآوری دادهمطالعه کتابخانه

ها و شهمای، مقاالت، هانامهپایان، ای همانند کتباز منابع کتابخانه، چارچوب نظری تحقیق

 همچنین منابع اینترنتی استفاده شد.

گردآوری نظرات کارکنان و مدیران از دو  منظوربهتحقیق میدانی: در این قسمت 

 گیری و راهبردهای مدیریت جانشین پروری استفاده شد.های تصمیمسبک نامهپرسش
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 توسّط نامهپرسشین سؤال بود. ا 32جانشین پروری با  نامهپرسش جانشین پروری: نامهپرسش

سؤال در چهار بُعد اصلی که عبارت  32با  نامهپرسشاست. این  شدهی( طراح2660) کیم

توسعه نامزدها و ارزیابی سیستم مدیریت جانشین ، ارزیابی نامزدها، یمشخطاست از: تعیین 

ای لیکرت تنظیم گردیده است. گزینه 2پروری در وضعیت موجود و مطلوب در مقیاس 

. در پژوهش قرار گرفت تأییدمورد ، یی صوری و محتوایی پژوهش توسّط اساتیدروا

)ضریب آلفای کرونباخ(  92/6آمده برابر با دستپایایی به، (2376زاده و سلطانی )هادی

 .است

 جانشین پروری نامهپرسش های. ویژگی1جدول 

 سؤال نمونه هاسؤال شماره نامهپرسش ابعاد

 2-9 مشیتعیین خط
 جانشین پروری ریزیبرنامهسازی یزان ارزیابی موانع پیادهم

 های مدیریتیشناسایی مشاغل کلیدی در پست

 7-20 ارزیابی نامزدها
 های کلیدیهای موردنیاز پستشناسایی مهارت

 های کلیدیهای موردنیاز پستشناسایی شایستگی

 29-24 توسعه نامزدها
 جانشینی موقت

 گردش شغلی

 مارزیابی نظا

 مدیریت جانشین پروری
32-22 

 ین پروریجانش ریزیبرنامهوسیله ارزیابی پیشرفت شغلی در سازمان به

 یهای کلیدشده برای پستارزیابی عملکرد فردی نامزدهای انتخاب

یران از گیری مدهای تصمیممنظور بررسی سبکبهگیری: های تصمیمسبک نامهپرسش

( 2376زاده مقدم و تهرانی )گیری مدیران از هادیهای عمومی تصمیمسبک نامهپرسش

تا  اصالً 2از ) ایسؤال با طیف لیکرت پنج گزینه 22بر  مشتمل نامهاستفاده شد. این پرسش

 2 نامهپرسش این در گیریتصمیم هایسبک از یک هر منظور سنجشبه .است همیشه( 2

 است. 222تا  22امه از ندامنه نمرات در این پرسش است. شدهداده اختصاص سؤال

 SPSSافزار های تحقیق در دو سطح گردآوری و با استفاده از نرمدر این تحقیق داده

عوامل  هایداده توصیف و کردن خالصه برای وتحلیل قرار گرفتند: ابتدامورد تجزیه

 بخش استاندارد( و در انحراف و میانگین، فراوانی توصیفی )جدول آمار از جمعیت شناختی
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پیرسون و تحلیل  همبستگی ضریب آزمون استنباطی آمار از هافرضیه برای آزمون، وّمد

 استفاده شد. مسیر

 هایافته

 شود.پرداخته می مورداستفاده نمونهابتدا به ارائه اطاّلعات جمعیّت شناختی  قسمت نیدر ا

 توزیع فراوانی سنّ اعضای گروه نمونه .2جدول 

 درصد فراوانی سنّ

 96/24 04 سال 46تا  32

 33/33 37 سال 26تا  42

 79/22 24 سال 06تا  22

 266 229 کلّ

است. بر این  شدهدادهاطاّلعات مربوط به فراوانی سنّ اعضای نمونه نشان  2در جدول 

 24سال و  26تا  42نفر  37، سال 46تا  32در پژوهش بین  کنندگانشرکتنفر از  04اساس 

 سنّ دارند.سال  06تا  22نفر نیز بین 

 فراوانی مربوط به جنسیّت اعضای گروه نمونه .3جدول 

 جنسیّت زن مرد کلّ

 فراوانی 43 94 229

 درصد 92/30 22/03 266

 طورهماناطاّلعات مربوط به جنسیّت اعضای گروه نمونه آورده شده است.  3در جدول 

نفر نیز مرد  94و  نفر زن 43نفر حاضر در پژوهش  229است از میان  شدهدادهکه نشان 

 باشند.می

 فراوانی مربوط به تحصیالت اعضای گروه نمونه .4جدول 

 تحصیالت لیسانس سانسیلفوق دکتری کل

 فراوانی 47 39 36 229

 درصد 7/42 2/32 0/22 266
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اطّالعات مربوط به تحصیالت اعضای گروه نمونه آورده شده است.  4در جدول 

 36و  سانسیلفوقنفر  39، نفر دارای مدرک لیسانس 47ست ا شدهدادهکه نشان  طورهمان

 نفر نیز دارای مدرک دکتری هستند.

 توزیع فراوانی میزان سابقه کاری اعضای گروه نمونه .5جدول 

 درصد فراوانی سابقه کاری

 22/24 29 سال 26کمتر از 

 32/37 40 سال 26تا  22

 22/40 24 سال 36تا  22

 266 229 کلّ

شده اطاّلعات مربوط به فراوانی میزان سابقه کاری اعضای نمونه نشان داده 2 در جدول

 26تا  22نفر بین  40، سال 26کنندگان در پژوهش زیر نفر از شرکت 29است. بر این اساس 

 سال سابقه کاری دارند. 36تا  22بین  نفر نیز 24سال و 

 مپردازیهای توصیفی تحقیق حاضر میدر این قسمت به شاخص

 های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغّیرهای تحقیق: اندازه6جدول 

 انحراف استاندارد میانگین کشیدگی چولگی 

 2.44 10.91 0.484 0.879- گیری عقالییسبک تصمیم

 2.48 11.28 1.123- 0.307 گیری شهودیسبک تصمیم

 3.35 9.19 0.797- 0.438- گیری وابستهسبک تصمیم

 4.23 12.59 1.082 1.838- گیری آنیصمیمسبک ت

 2.22 11.89 0.525- 0.291- گیری اجتنابیسبک تصمیم

 8.42 87.23 0.236- 0.834- راهبردهای مدیریت جانشین پروری

گیری و های تصمیمتوصیف آماری نمرات مربوط به متغیّرهای سبک 0 در جدول

ای هگی و کشیدگی به همراه شاخصشامل چول، جانشین پروری ریزیبرنامهراهبردهای 

نگین آمده میادستشده است. بر اساس اطّالعات بهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات ارائه

، 29/22گیری شهودی برابر با سبک تصمیم، 72/26گیری عقالیی برابر با متغیّر سبک تصمیم
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سبک ، 27/22بر با گیری آنی براسبک تصمیم، 27/7گیری وابسته برابر با سبک تصمیم

و میانگین راهبردهای مدیریت جانشین پروری برابر با  97/22گیری اجتنابی برابر با تصمیم

 است -2+ و 2ها بین با توجّه به اینکه مقادیر چولگی و کشیدگی داده، است. همچنین 23/99

 از توزیع بهنجار برخوردارند. 62/6ها در سطح داده

 ها پرداخت. این امرها باید به آزمون عادی بودن توزیع دادهپیش از انجام آزمون فرضیه

ها انتخاب کند که محقّق بتواند آزمون آماری مناسب را جهت آزمون فرضیهکمک می

ها اسمیرنوف جهت تشخیص نوع توزیع داده -نماید. بدین منظور از آزمون کولموگروف

ه متغیّرهای پژوهش در سطح های مربوط باستفاده شده است. بدین منظور توزیع داده

 آمده است. 9اند که نتایج آن در جدول موردبررسی قرارگرفته، 62/6معناداری 

 اسمیرنوف برای بررسی عادی بودن توزیع نمرات-نتایج آزمون کالموگروف .7جدول 

 داریسطح معنی اسمیرنوف-کالموگروف Z تعداد 

 722/6 229/6 229 گیری عقالییسبک تصمیم

 692/6 200/2 229 گیری شهودیمیمسبک تص

 702/6 492/6 229 گیری وابستهسبک تصمیم

 972/6 299/6 229 گیری آنیسبک تصمیم

 242/6 974/6 229 گیری اجتنابیسبک تصمیم

 222/6 672/2 229 جانشین پروری ریزیبرنامهراهبردهای 

 بودن توزیع اسمیرنوف جهت بررسی عادی – کولموگروفنتایج آزمون  9در جدول 

شده برای سطح معناداری آماره محاسبه، نمرات آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج

فرض عادی بودن توزیع نمرات پذیرفته ، . بنابرایناست 62/6تر از تمامی متغیّرها بزرگ

 شود.می

ای گیری با راهبردههای سبک تصمیمهای سبکمنظور بررسی رابطه بین مؤلفهبه

آمده در دستروری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. ضرایب همبستگی بهپجانشین

 شده است.ادامه ارائه
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 گیری با راهبردهای مدیریت جانشین پروریهای تصمیمبین سبک ضریب همبستگی .8جدول 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی متغیّر

 62/6 224/6 گیری عقالییسبک تصمیم

 269/6 223/6 ودیگیری شهسبک تصمیم

 694/6 299/6 گیری وابستهسبک تصمیم

 62/6 -332/6 گیری آنیسبک تصمیم

 62/6 -242/6 گیری اجتنابیسبک تصمیم

گیری مدیران با راهبردهای های تصمیمدر جدول فوق نتایج همبستگی بین سبک

بین  مبستگیآمده هدستشده است. بر اساس نتایج بهجانشین پروری ارائه ریزیبرنامه

مثبت و با  (r=224/6گیری عقالیی )جانشین پروری با سبک تصمیم ریزیبرنامهراهبردهای 

( منفی و در سطح آلفای r=-242/6( و اجتنابی )r=-332/6گیری آنی )های تصمیمسبک

(. همچنین رابطه بین راهبردهای مدیریت جانشین پروری با p<62/6) است دارمعنی 62/6

 (.p>62/6) ستیندار گیری شهودی و وابسته معنیمهای تصمیسبک

 از قرار زیر است: های تحقیقفرضیهنتایج بررسی 

مه جانشین پروری در دانشگاه عال ریزیبرنامهگیری مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم -2

 دارد. تأثیرطباطبائی 

 ریزیامهبرنگیری مدیران با راهبردهای های تصمیممنظور بررسی رابطه بین سبکبه

از روش تحلیل مسیر استفاده شد. الگو ، جانشین پروری در دانشگاه عالمه طباطبائی

 شده است.های مربوط به برازش الگو در ادامه ارائهشده به همراه شاخصبررسی
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ر گیری مدیران بهای تصمیمسبک تأثیراستاندارد الگو پیشنهادی برای بررسی  بیضرا .1شکل 

 دیریت جانشین پروریراهبردهای م

 
ر گیری مدیران بهای تصمیمسبک تأثیر داری الگو پیشنهادی برای بررسیضرایب معنی .2شکل 

 راهبردهای مدیریت جانشین پروری
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منظور داری الگو پیشنهادی بهبه ترتیب ضرایب استاندارد و ضرایب معنی 2و  2در شکل 

روری نشان جانشین پ ریزیبرنامههبردهای گیری مدیران بر راهای تصمیمسبک تأثیربررسی 

 شده است.داده

 شده است.های مربوط به برازش الگو در جدول زیر ارائهشاخص

 های برازش الگوشاخص .9جدول 

 ارزیابی شاخص برازش شدهمقدار مشاهده دامنه موردقبول شاخص برازش

df/2χ 3≥ 94/2 مناسب 
RMSEA 69/6> 692/6 مناسب 

SRMR 69/6> 609/6 مناسب 

GFI 7/6< 73/6 مناسب 

CFI 7/6< 72/6 مناسب 
IFI 7/6< 72/6 مناسب 

NFI 7/6< 74/6 مناسب 

است و به معنی برازش  3کمتر از  (df/2χشاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی )

و ریشه  692/6( برابر 2RMSEAتقریبی ) نیانگیمجذور مهاست. خطای ریشه الگو با داده

( 69/6که از میزان مالک ) است 609/6( برابر با SRMR) ماندهیباقگین مربّعات دوّم میان

، IFI ،CFIهای کند. و درنهایت شاخصمی تأییدتر است و درنتیجه برازش الگو را کوچک

NFI  وGFI ( بزرگ7/6نیز از مالک موردنظر )هستند. درمجموع و با در نظر گرفتن  تر

های ها و وجود رابطه بین سبکبرازش الگو با داده، شدههای برازش محاسبهمجموع شاخص

 گیرد.قرار می تأییدمورد ، جانشین پروری ریزیبرنامهگیری مدیران با راهبردهای تصمیم

انشگاه جانشین پروری در د ریزیبرنامهگیری عقالیی مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم -2

 دارد. تأثیر عالمه طباطبائی
 

                                                           

1. Root mean square Error of Approximation 
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 پروریینجانش ریزیبرنامهگیری عقالیی با راهبردهای بین سبک تصمیم یب مسیر رابطهضر .11جدول 

 داریسطح معنی t آماره ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد مسیر

 62/6 70/0 322/6 306/6 جانشین پروری  سبک عقالیی

ریب استاندارد و ض 306/6مقدار ضریب غیراستاندارد برابر با  26با توجّه به نتایج جدول 

تر بودن . با توجّه به کوچکاست 70/2تر از است و مقدار آماره آزمون بزرگ 322/6برابر با 

 رتأثیفرض صفر ردّ و فرض پژوهش مبنی بر ، 62/6آمده از مقدار دستداری بهسطح معنی

 أییدتجانشین پروری مورد  ریزیبرنامهگیری عقالیی مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم

توان گفت بین سبک آمده میدستگیرد. بر اساس مثبت بودن ضریب بهقرار می

وجود  جانشین پروری ارتباط مستقیم ریزیبرنامهگیری عقالیی مدیران با راهبردهای تصمیم

 دارد.

شگاه جانشین پروری در دان ریزیبرنامهگیری شهودی مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم -3

 دارد. رتأثی عالمه طباطبائی

 پروریجانشین ریزیبرنامهگیری شهودی با راهبردهای بین سبک تصمیم ضریب مسیر رابطه .11جدول 

 داریسطح معنی t آماره ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد مسیر

 902/6 277/6 632/6 649/6 جانشین پروری  سبک شهودی

و ضریب استاندارد  649/6برابر با  مقدار ضریب غیراستاندارد 22با توجّه به نتایج جدول 

تر بودن . با توجّه به بزرگاست 70/2تر از است و مقدار آماره آزمون کوچک 632/6برابر با 

ود ششده و نتیجه گرفته می تأییدفرض صفر ، 62/6آمده از مقدار دستداری بهسطح معنی

 دارد.ن تأثیرری گیری شهودی مدیران بر راهبردهای مدیریت جانشین پروسبک تصمیم

گیری وابسته مدیران بر راهبردهای جانشین پروری در دانشگاه عالمه سبک تصمیم -4

 دارد. تأثیر طباطبائی
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 پروریشینجان ریزیبرنامهگیری وابسته با راهبردهای بین سبک تصمیم ضریب مسیر رابطه .12جدول 

 دارییسطح معن t آماره ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد مسیر

 429/6 926/6 694/6 609/6 جانشین پروری  سبک وابسته

و ضریب استاندارد  609/6مقدار ضریب غیراستاندارد برابر با  22با توجّه به نتایج جدول 

تر بودن . با توجّه به بزرگاست 70/2تر از است و مقدار آماره آزمون کوچک 694/6برابر با 

ود ششده و نتیجه گرفته می تأییدفرض صفر ، 62/6قدار آمده از مدستداری بهسطح معنی

 ندارد. أثیرتجانشین پروری  ریزیبرنامهگیری وابسته مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم

اه جانشین پروری در دانشگ ریزیبرنامهگیری آنی مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم -2

 دارد. تأثیر عالمه طباطبائی

 روریجانشین پ ریزیبرنامهگیری آنی با راهبردهای بین سبک تصمیم بطهضریب مسیر را .13 جدول

 داریسطح معنی t آماره ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد مسیر

 62/6 372/2 -293/6 -292/6 جانشین پروری  سبک آنی

د و ضریب استاندار -292/6مقدار ضریب غیراستاندارد برابر با  23با توجّه به نتایج جدول 

تر . با توجه به کوچکاست 70/2تر از است و مقدار آماره آزمون بزرگ -293/6برابر با 

فرض صفر ردّ و فرض پژوهش مبنی بر ، 62/6آمده از مقدار دستداری بهبودن سطح معنی

قرار  أییدتگیری آنی مدیران بر راهبردهای مدیریت جانشین پروری مورد سبک تصمیم تأثیر

گیری توان گفت بین سبک تصمیمآمده میدستس منفی بودن ضریب بهگیرد. بر اسامی

جانشین پروری ارتباط غیرمستقیم و معکوسی وجود  ریزیبرنامهآنی مدیران با راهبردهای 

 دارد.

دانشگاه  جانشین پروری در ریزیبرنامهگیری اجتنابی مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم -0

 دارد. تأثیر عالمه طباطبائی
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 پروریینجانش ریزیبرنامهگیری اجتنابی با راهبردهای بین سبک تصمیم ضریب مسیر رابطه .14 جدول

 داریسطح معنی t آماره ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد مسیر

 62/6 72/2 -422/6 -020/6 جانشین پروری  سبک اجتنابی

و ضریب استاندارد  -020/6ابر با مقدار ضریب غیراستاندارد بر 24 با توجّه به نتایج جدول

تر . با توجّه به کوچکاست 70/2تر از است و مقدار آماره آزمون بزرگ- 422/6برابر با 

فرض صفر ردّ و فرض پژوهش مبنی بر ، 62/6آمده از مقدار دستداری بهبودن سطح معنی

پروری مورد  نجانشی ریزیبرنامهگیری اجتنابی مدیران بر راهبردهای سبک تصمیم تأثیر

بک توان گفت بین سآمده میدستگیرد. بر اساس منفی بودن ضریب بهقرار می تأیید

تقیم و جانشین پروری ارتباط غیرمس ریزیبرنامهگیری اجتنابی مدیران با راهبردهای تصمیم

 معکوسی وجود دارد.

 گیریبحث و نتیجه

ه اوّل اده شد؛ در بررسی فرضیتحقیق از آزمون تحلیل مسیر استف یهاهیفرضجهت بررسی 

های درمجموع و با در نظر گرفتن مجموع شاخصهای برازش نشان دادند که تحقیق شاخص

 مدیران ریگیتصمیم هایسبک ها و وجود رابطه بینبرازش الگو با داده، شدهبرازش محاسبه

های کسب هکاینگیرد. یعنی قرار می تأییدمورد ، پروری جانشین مدیریت راهبردهای با

یجه جانشین پروری دارند. این نت ریزیبرنامهگیری رابطه و اثرگذاری بر راهبردهای تصمیم

باالدهی و صالحی ، (2372) و همکاران قریب پور، (2372شریفات و ایرانبان )های با یافته

 مولر و همکاران، (2376هادی زاده مقدم و تهرانی )، (2374باالدهی و همکاران )، (2374)

 همسو است. (2622)

ه تربیت نسل ب، سازمانتداوم منابع مدیریتی یک توان گفت که در تبیین این فرضیه می

 استعفا یا عزل، تدبیر آمادگی دارند تا در صورت فوت وابسته است. رهبرانِ با، عدی مدیرانبَ

ا امّ، دنترین زمان ممکن به افراد کاردان بسپارشده را در سریعپُست خالی، مدیران کلیدی

را  ازمانسشده باشند تا تحقق اهداف چنین افرادی باید از پیش برای وظایف مدیریتی تربیت

به خرج  تپروری جدیّ باید در تدوین طرح جانشین هاسازمان، به مخاطره نیندازند. بنابراین
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شود از صالحیت کافی برخوردار باشد و عنوان جانشین منصوب میدهند تا فردی که به

قّق تواند این امر را محهایی که مییکی از نقش رونیازا. را تضمین کند سازمانق اهداف تحقّ

اه ت زیاد و جایگاز اهمیّ گیریتصمیم، های مدیران در سازمان استگیریکند نوع تصمیم

 نظرانصاحبتا جایی که برخی از پژوهشگران و ، ای در مدیریت برخوردار استویژه

معنا و مترادف دانسته و معتقدند که مدیریت چیزی گیری را همصمیممدیریت و ت، برجسته

ا نشان گیری در مدیریت رت بحث تصمیممسائلی که اهمیّ ؛ ازجملهگیری نیستجز تصمیم

تواند رفتار کارکنان سازمان را در جهت مطلوب این است که تصمیمات مدیران می، دهدمی

است. البته  یگیرتصمیمصالح عقالنیت ناظر بر فرآیند ا تر نماید.تغییر داده و آن را عقالنی

و ترجیحات تصمیم گیر  هاارزشوجود ارزیابی صحیح از  رودیمبا این فرض که انتظار 

 ،مکارانهاچ بیزرمن و ) .انجامدیممنطقی به نتیجه مطلوب و بهینه  طوربهنسبت به ریسک 

تی د و رفتار سازمانی کارکنان را به سمتواند عملکردیگر؛ تصمیم مدیر میعبارتبه (.2722

تری داشته باشد؛ چراکه هدایت کند که با اهداف سازمان مطابقت و هماهنگی بیش

گیری متصمی، هاست. بنابراینکننده آنبیانگر اهداف سازمان و منعکس، تصمیمات مدیر

، مدیر یماتتصم، کند تا این اهداف را بهتر دریابند. همچنینبه کارکنان کمک می، مدیر

عین م، رودرفتار عالی و نوع عملکردی را که از افراد در مشاغل مختلف سازمانی انتظار می

اجتماعی و ، ها و مدیران آموزش عالی نقش مهمّی در زندگی سیاسی. دانشگاهکندمی

ندگی توانند زکنند میکنند. مدیران با تصمیماتی که اتخاذ میاقتصادی جامعه بازی می

نشان  های پژوهشقرار دهند. یافته تأثیرکارکنان و دانشجویان را تحت ، علمییاتاعضای ه

یری گها ازجمله آموزش عالی با نتایج منفی ناشی از تصمیمدادند که بسیاری از سازمان

جانشین پروری ازجمله تصمیمات حیاتی در سازمان  ریزیبرنامهاند. نادرست روبرو شده

 زمان را تضمین کند.تواند بقای سااست که می

ر ضریب وتحلیل بیانگر این بود که مقدادر بررسی فرضیهّ فرعی اوّل پژوهش نتایج تجزیه

است و مقدار آماره آزمون  322/6و ضریب استاندارد برابر با  306/6غیراستاندارد برابر با 

ار ز مقدآمده ادستداری بهتر بودن سطح معنی. با توجّه به کوچکاست 70/2تر از بزرگ

 بر مدیران یعقالی گیریتصمیم سبک تأثیرفرض صفر ردّ و فرض پژوهش مبنی بر ، 62/6
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گیرد. بر اساس مثبت بودن ضریب قرار می تأییدمورد  پروری جانشین راهبردهای

 انشینج راهبردهای با مدیران عقالیی گیریتصمیم توان گفت بین سبکآمده میدستبه

باالدهی و ، (2372) یفیعارف و لطهای دارد. که این با یافته پروری ارتباط مستقیم وجود

 ( همسو بود.2376هادی زاده مقدم و تهرانی )، (2374باالدهی و همکاران )، (2374صالحی )

گیری عقالیی یمتصمتوان گفت که در تبیین این فرضیه با توجّه به جمله پیتر دراکر می

گیریم حاوی هر تصمیمی که می :گویدمیها کلیدی است. وی منطقی برای سازمان و

خود را در سطح باالیی از  کوشند که تصمیمات مهمّاست. مدیران کارآمد می خطرپذیری

یک وضعیت را شناسایی  درصددند عناصر ثبات در آنانشعور ادراکی خویش انجام دهند. 

 درصدد حلّ صرفاً آنان. عمومیاست و چه عاملی  راهبردیدانند که چه عاملی کنند و می

 آنانبلکه  ،گیری نیست که مطرح استنیستند. بدین ترتیب این سرعت تصمیم مسئله

، ط هستندها مرتبهایی که تصمیم با آنخواهند بدانند که تصمیم در مورد چیست و واقعیتمی

. جانشین پروری ازجمله مقوالت مهمّ دهند منطقی باشند تا باهوشترجیح میآنان اند. کدم

یزی رمدیرانی که برای آینده برنامه، استخصوص آموزش عالی ها و بهیریت سازماندر مد

 یریزبرنامهراهبردهای ، کنندگیری میها و اطّالعات واقعی تصمیمدارند و بر اساس داده

 کنند.خود نیز اتّخاذ می ماتیتصمجانشین پروری را در رویکردها و 

ار ضریب ها نشان دادند که مقدوتحلیل دادهج تجزیهبررسی فرضیهّ فرعی دوّم نتای منظوربه

است و مقدار آمارهّ آزمون  632/6و ضریب استاندارد برابر با  649/6غیراستاندارد برابر با 

 آمده از مقداردستداری بهتر بودن سطح معنی. با توجّه به بزرگاست 70/2تر از کوچک

 بر مدیران دیشهو گیریتصمیم ود سبکششده و نتیجه گرفته می تأییدفرض صفر ، 62/6

 (2376هادی زاده مقدم و تهرانی )های ندارد. که این با یافته تأثیر پروری جانشین راهبردهای

 .( همسو است2624)اسپایسر و اسمیت  و
انشین ج ریزیبرنامهگیری شهودی با راهبردهای در توضیح اینکه چرا سبک تصمیم

ی بیشتر مبتنی گیری منطقای ندارد باید گفت که تصمیمرابطهگونه تأثیرگذاری و پروری هیچ

ت گیری شهودی بیشتر اساما سرعت تصمیم، بر اطاّلعات است و به همین خاطر کمّی است

تواند منبع کند. به همین دلیل اگرچه حسّ شهودی میو منابع کمتری را صرف می
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ها و ت تشخیص ارتباطات بین دادهای برای مدیران باشد ولی چون منوط به قابلیّمایهگران

ی توان به تفسیر روندها و الگوسازی ذهنی که آغازکننده فعالیتلذا نمی، ستینتفسیر روندها 

آگاه فرد فرایندی ناخود، گیری شهودییافت. در تصمیممهمّ و مدیریتی محسوب شود دست

وه نجاکه در این شیازآ، کندهای استنتاج شده طی میگیری را در سایه تجربهاز تصمیم

انشین ج ریزیبرنامهکند با راهبردهای مند استفاده نمیگیرنده از یک شیوه نظامتصمیم

 پروری ارتباطی ندارد.

بررسی فرضیهّ فرعی سوّم از روش تحلیل مسیر استفاده شد که نتایج  منظوربه

بردهای اهگیری وابسته با روتحلیل اطاّلعات نشان دادند که بین سبک تصمیمتجزیه

سته مدیرانی که از رویکرد واب کهاینای وجود ندارد. یعنی جانشین پروری رابطه ریزیبرنامه

کنند با تصمیمات اتّخاذ شده برای راهبردهای های خود استفاده میگیریدر تصمیم

اران باالدهی و همک یهاافتهیجانشین پروری هیچ ارتباطی وجود ندارد. که با  ریزیبرنامه

 ( نا همسو است.2622) مولر و همکاران، (2376هادی زاده مقدم و تهرانی )، (2374)

یرنده و تکیه بر گتصمیمگر عدم استقالل فکری و عملی با توجّه به اینکه این سبک بیان

. مدیرانی که از سبک است ی دیگران در هنگام اتّخاذ تصمیمهاییراهنماو  هاتیحما

د این مشکل یا فرصت نیازمن کیبا  شدنمواجهد در هنگام ی وابسته برخوردارنریگمیتصم

نین . چدی او عمل کننهاهخواست تا کامالً مطابق باشد هاآنفردی در کنار  حتماًهستند که 

با دیگران مشورت نموده و درنهایت  خاذ تصمیمات مهمّاینکه در هنگام اتّ یجابهافرادی 

ر افراد عمل ی سایهادگاهیدی و وابسته به ک متّکامالً، انتخاب کنند یی را خودشاننها میتصم

کنند و جانشین پروری یکی از مواردی . چون مدیرانی که این رویکرد را اتّخاذ میدکننیم

 دارد.ای وجود نرابطه گونهچیهاست که باید تمامی جوانب کار سنجیده شود بین این دو 

دهای گیری آنی با راهبریمبررسی فرضیهّ فرعی چهارم که بین سبک تصم منظوربه

ه مقدار نتایج تحلیل بیانگر این بود ک، جانشین پروری رابطه معکوسی وجود داد ریزیبرنامه

است و مقدار آماره  -293/6و ضریب استاندارد برابر با  -292/6ضریب غیراستاندارد برابر با 

از  آمدهدستاری بهدتر بودن سطح معنی. با توجّه به کوچکاست 70/2تر از آزمون بزرگ

 مدیران نیآ گیریتصمیم سبک تأثیرفرض صفر ردّ و فرض پژوهش مبنی بر ، 62/6مقدار 
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یب گیرد. بر اساس منفی بودن ضرقرار می تأییدمورد  پروری جانشین مدیریت راهبردهای بر

 ریزیرنامهب راهبردهای با مدیران آنی گیریتصمیم توان گفت بین سبکآمده میدستبه

 یفیلط عارف وهای پروری ارتباط غیرمستقیم و معکوسی وجود دارد. که با یافته انشینج

 ( همسو است.2374باالدهی و صالحی )، (2372)

ل وی به گیرنده و تمایتصمیمی آنی بیانگر احساس اضطرار ریگمیسبک تصم ازآنجا

دیرانی که م، گریدتعباربهت. اس ن ممکنزما نیترعیسرو  نیتراخذ تصمیم نهایی در کوتاه

ی ریگمیتصم موقعیتبا  شدنمواجهد در هنگام ی آنی برخوردارنریگمیتصماز سبک 

 ریزیامهبرنکه راهبردهای و این دکننیخاذ می خود را اتّتصمیم اصل درنگیببالفاصله و 

درباره ان توجانشین پروری امر مهمّ و حیاتی در سازمان است و با توجّه به اینکه در لحظه نمی

روری رابطه جانشین پ ریزیبرنامهگیری آنی با راهبردهای سبک تصمیم، آن تصمیم گرفت

 معکوسی دارد.

بررسی فرضیه فرعی پنجم نتایج بیانگر این نکته بود که مقدار ضریب  منظوربه

است و مقدار آماره آزمون - 422/6و ضریب استاندارد برابر با  -020/6غیراستاندارد برابر با 

 آمده از مقداردستداری بهتر بودن سطح معنی. با توجّه به کوچکاست 70/2تر از زرگب

 بر مدیران یاجتناب گیریتصمیم سبک تأثیرفرض صفر ردّ و فرض پژوهش مبنی بر ، 62/6

یب گیرد. بر اساس منفی بودن ضرقرار می تأییدمورد  پروری جانشین ریزیبرنامه راهبردهای

 ریزیبرنامه یراهبردها با مدیران اجتنابی گیریتصمیم وان گفت بین سبکتآمده میدستبه

ده مقدم و هادی زاهای که با یافته، پروری ارتباط غیرمستقیم و معکوسی وجود دارد جانشین

 .است سوناهم( 2624)اسپایسر و اسمیت  و (2376تهرانی )

ها گیرییموقتی در شرایط تصمها بعضی از آدمتوان بیان کرد که در تبیین این فرضیه می

ن افراد ای، فرار کنند مسئلهکنند از این گیرند سعی میزندگی قرار می های مهمّو انتخاب

، کنندگیری کنند و مدام امروز و فردا میبینند که بتوانند تصمیمتر از آن میخود را ضعیف

ذب به یک آرامش کا« شهچیز درست میهمه، خیالبی»یا خودشان را با گفتن این جمله که 

 پیش از اهداف به هاسازمانکی از عواملی که دررسیدن د. ازآنجاکه یرساننو زودگذر می

 و لمشاغ درص و باانگیزه متخصّ، مدآمنابع انسانی کار، راهبردی دارد نقش هاآن شدهتعیین
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 اگونگون سطوح از یروهاکه خروج ن رسدیاست. از طرفی به نظر م مختلف هایجایگاه

ذیر است. به ناپارتقای شغلی اجتناب، بازنشستگی، مختلفی مانند استعفا دالیل به سازمانی

 مانند کلیدی مشاغل در ویژهبه سازمانی مشاغل در یروهاو ترک خدمت ن وجود آمدن خأل

ی ایجاد اخالل جدّو دانشگاه تواند در روند حرکت سازمان اس میو حسّ مدیریتی مشاغل

 گیری به پرورش مدیرانتوان با عدم تصمیمدهد که نمیین موضوع نشان می. اهمیت اکند

ی اجتنابی ریگمیافرادی که از سبک تصمو کارشناسان خبره پرداخت. با توجّه به اینکه 

اشد ب ریپذآنجا که امکان ات( تمشکل یا فرص) مسئلهبا برخوردارند در هنگام مواجه 

. روندیفره مداده طرخ مسئلهنسبت به  از هرگونه واکنشتعویق انداخته و  بهی را ریگمیتصم

جانشین  ریزینامهبرراهبردهای  خاذاتّرابطه معکوسی با  ی اجتنابیریگمیتصمسبک ، نیبنابرا

 پروری دارد.

 ازجملههایی وجود داشت های گذشته محدودیتپژوهش مانندبهدر این پژوهش  

ها و تعمیم ناپذیری نتایج ردآوری دادهجهت گ دهیابزارهای خودگزارشتوان به می

با  عدم وجود پیشینه مرتبط، همچنین اشاره نمود. هاسایر دانشگاه کارکنانحاضر به  پژوهش

ر دهای نزدیک به موضوع استفاده کند و باالخره موضوع که منجر شد پژوهشگر از پیشینه

ادی ایط اجتماعی و اقتصشر، شغل، محیط زندگی، این پژوهش مانند هر پژوهش انسانی دیگر

جامعه  کلّدر تعمیم نتایج آن به، افراد از موارد تأثیرگذار بر نتایج پژوهش است. بنابراین

 شود که:پیشنهاد می های این تحقیقبا توجّه به یافته بایست احتیاط شود.می
ن جانشی ریزیهبرنامسطح پایین اتّخاذ راهبردهای به  هبا توجّبر اساس فرضیه فرعی اوّل تحقیق و  .2

ی مناسب مدیران را به سمت اتّخاذ سبک ریگمیتصمهای سبکتوان با شناسایی می، پروری

 گیری مناسب یعنی عقالنی سوق داد.تصمیم

ا اتخاذ گیری شهودی ببا توجّه به نتایج فرضیه فرعی دوّم که نشان داد بین سبک تصمیم .0

شود در ندارد به مدیران پیشنهاد می جانشین پروری رابطه وجود ریزیبرنامهراهبردهای 

 ها از سبک شهودی استفاده نکنند.گیریتصمیم
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ردهای گیری وابسته با راهببا توجّه به نتایج فرضیه سوّم و عدم رابطه بین سبک تصمیم .9

خود قوی و از مشورت دیگران  هایریگمیتصمجانشین پروری مدیران باید در  ریزیبرنامه

 از یک نفر اطاعت کنند. کمک بگیرند نه اینکه

گیری خود نباید در خصوص راهبردهای با توجّه به نتیجه فرضیه چهارم مدیران در تصمیم .9

اصل گیری کنند زیرا نتیجه عکس حطوری سریع و آنی تصمیمپروری به نیجانش ریزیبرنامه

 خواهد شد.

د بتوانند یک گیرند بایرار میهای مهمّ قبا توجّه به نتایج فرضیه پنجم زمانی که افراد در موقعیت .7

 بپرهیزند.، تصمیم درست و عقالیی بگیرند و از اجتناب و فرار

به مطالعه  این پژوهششود که با توجّه به اینکه به پژوهشگران آتی پیشنهاد می همچنین

ران دیگر و مدی دانشگاهنظیر این پژوهش را در ، تسمتمرکز بوده امدیران میانی بر روی 

جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به گستره یک شهر ، ؛ همچنینجرا نماینداسطح عالی 

شود برای ه میتوصی، ها محدود استت تعمیم نتایج آن به سایر شهرستانبنابراین قابلیّ، بوده

 بازبینی شود. تر نتایج این تحقیقاطمینان خاطر بیشتر در این مورد با استفاده از نمونه گسترده

 منابع

 تهران: نشر نی.، مدیریت عمومی (.2372ید مهدی )س، الوانی

پاریس. ، کنفرانس جهانی آموزش عالی(. 2663بیانیه جهانی آموزش عالی برای قرن آینده )

آموزش  ریزیبرنامه(. انتشارات موسسه پژوهش و 2399) یجاودانترجمه حمید 

 ,عالی

به  یدرآمد :ریگیتصمیم یهاچالشو  رانیمد دون.، اچ ماکس و ای مور، بیزرمن

(. تهران: نشر 2370) ترجمه علی سرزعیم و قضاوت گیریتصمیم یشناسروان

 کرگدن

 طوسی. یمحمدعل. ترجمه جومدیریت مشارکت. (2393). رابرت، و فورینه لورن، پلونک

 تهران: انتشارات مرکز آموزش.
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 کارکنان مشارکت میزان(. 2376شاهین )، ناصر. آرپناهی، مونا. صدر ممتاز، زهاوی

 دانشکده مجله، شریعتی بیمارستان در راهبردی یهایریگمیتصمدر  پرستاری

 .32-2ص ، (3) 3، تهران پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی

 یاثربخش بررسی (.2394غالم عباس )، واحد پورغالمرضا. ، معمار زادهمهرزاد. ، سرفرازی

 آزاد . دانشگاهازگارس مدیران با نوآور در مقایسه مدیران یریگمیتصم سبک

 ی مدیریت.المللنیبسوّمین کنفرانس ، الرستان واحد اسالمی

 ،پروری در مدیریت دانشگاه(. الگوی استقرار نظام جانشین2372سعید )، غیاثی ندوشن

 2شماره ، 2 دوره، پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی-فصلنامه علمی

پروری در مدیریت دانشگاه: ار نظام جانشینبر استقر یتأمل(. 2373) سعید، غیاثی ندوشن
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