تاريخ دريافت96/7/1 :
تاريخ پذيرش96/12/6 :

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

تحليل تأثير سبکهاي رهبري بر مديريت جانشينپروري
(مورد مطالعه :شرکت پااليش گاز فجر جم)
سيد محمدامين احمدي 1ـ علي چيت ساز

2

چکيده

زمينه و هدف :سبک رهبري مديران عاملي موثر در شکل دهي به وضعيت سرمايه هاي انساني در آينده سازمان
است .هدف از اين پژوهش "تحليل تأثير سبکهاي رهبري بر مديريت جانشينپروري" است.
روش :جامعه آماري شامل کارمندان ،کارشناسان و مديران شرکت پااليش گاز فجر جم ميباشند که تعداد آنها
 2452نفر در سال  1395با سابقههاي شغلي مختلف است که از  205نمونه در اين پژوهش بهره گرفته شده
است .اين پژوهش به لحاظ هدف جزو پژوهشهاي کاربردي و از نظر ماهيت و روش جزو پژوهشهاي
توصيفيپيمايشي از نوع ميداني ميباشد .روايي پرسشنامه مديريت جانشينپروري به ميزان  0/88و روايي
پرسشنامه سبکهاي رهبري به ميزان  0/88محاسبه گرديد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssو
آمار توصيفي و استنباطي نيز بهوسيله نرمافزار  amosانجام گرفته است.
يافته ها :طبق نتايج مشاهده شد که سبکهاي رهبري بر مديريت جانشينپروري تأثير دارند و ضريب تأثير آن
 0/84ميباشد همچنين در بين سبکهاي بررسي شده ،سبک رهبري مشارکتي داراي تأثير بيشتري نسبت به
ساير سبکها بر مديريت جانشينپروري است ( .)0/66سبک رهبري دستوري  ،0/32سبک رهبري حمايتي
 0/38و سبک رهبري تفويضي نيز داراي ضريب تأثير  0/36بر مديريت جانشينپروري است.
نتيجه گيري :مديران شرکت پااليش گاز فجرجم ميتوانند در صورت مهم شمردن مديريت و برنامههاي
جانشينپروري ،با توجه به امکانات و مهيا بودن شرايط ،از سبک رهبري مشارکتي استفاده نمايند.
واژگان کليدي :رهبري ،سبکهاي رهبري ،مديريت جانشينپروري ،جانشينپروري ،پااليش گاز فجر جم
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مقدمه
مديران با سبکهاي رهبري که در پيش ميگيرند ،مسير پيشرفت و بقاي سازمان را مشخص ميکنند .برخي
مديران ،همچنان از سبک دستوري و برخي نيز از سبکهاي رهبري حمايتي ،رهبري مشارکتي و رهبري تفويضي
بهره ميبرند .ميزان موفقيت هر يک از اين سبکها بستگي به شرايط سازمان دارد .منابع انساني بهعنوان مهمترين
عنصر سازمانها ،اولين مقصدِ تأثيرپذير از اينگونه سبکها هستند و مديران براي آنکه بتوانند از نيروهاي سازمان،
سرمايه انساني بسازند و آنها را در سازمان نگه دارند ،بايستي سبک رهبري مناسب اعمال نمايند .حال مسئله آن
است که اعمال هر کدام از سبکهاي رهبري ،چه تأثيري بر مديريت جانشينپروري دارند .وظيفه مديريت
جانشينپروري ،تشخيص و پرورش نيروهاي مستعد در سازمان است و مدير نيز با شيوه رهبري که اعمال ميکند،
اين فرآيند را جهت ميدهد.
امروزه شرايط سازمانها بسيار چالش برانگيز است و برخورداري از کارکناني توانمند ،باانگيزه و متعهد عامل
اصلي ايجاد و حفظ مزيت رقابتي پايدار براي سازمان به شمار ميآيد (قلي پور .)1390 ،سازمانها در صورتي
ميتوانند به اهداف خود دست پيدا کنند که سيستم مديريتي و رهبري صحيحي داشته باشند (لوک و کراوفورد،
.)2004
موفقيت سازمان در بهبود بهرهوري و تحقق اهداف در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبكهاي مؤثر رهبري
مدير است (ويرا و ديگران .)2009 ،مديران بايد بتوانند با سبک رهبري که در پيش ميگيرند ،کارکنان مستعد خود
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را که به عنوان مزيت رقابتي سازمان هستند ،بهطور مستمر شناسايي کرده و پرورش دهند.
در واقع منابع انساني جزو باارزشترين منابع سازمان محسوب ميشوند .منابع انساني شايسته براي سازمان،
ارزشمند و کمياب است ،بهراحتي قابل کپيبرداري ،تقليد و جايگزيني نيست و موجب کسب مزيت رقابتي پايدار
ميشود (قلي پور .)1390 ،رشد اقتصاد رقابتي و تغيير جمعيتي نيروي کار ،باعث ايجاد رقابت شديدي براي کارکنان
ماهر شده که وجود سيستم جانشينپروري براي جذب و توسعه و نگهداشت نيروي انساني بااستعداد براي
منصبهاي کليدي سازمان را ضروري کرده است (گراوز.)2007 ،
يك جنبه از شايستگيهاي رهبري ،برنامه جانشينپروري است .برنامه جانشينپروري ميتواند بهعنوان تالشي
در تضمين استمرار عملكرد اثربخش يك سازمان ،بخش يا قسمت ،از طريق ايجاد شرايطي براي توسعه ،جايگزيني
و استفاده استراتژيك از افراد کليدي در هر زماني تعريف شود (اسکيپر و بل .)2008 ،ويژگيهاي جانشينپروري
نبايد در تمامي سازمانها يکسان باشد ،ويژگيهاي سازماني از قبيل ساختار ،اندازه ،دارايي ،سرعت رشد و
ارزشهاي مديريتي ،فاکتورهايي هستند که بايد در هنگام طراحي يک برنامه جانشينپروري در نظر گرفته شوند
(کلونيز .)2007 ،حداقل دليل محکمي که رهبران را ملزم به مهم شمردن جانشينپروري ميکند ،اينست که در
صورت نبود مديريت جانشينپروري ،سازمان با بحران رهبري روبرو خواهد شد (پياي و دير.)2005 ،
از آنجا که صنعت نفت و گاز از مهمترين صنايع کشور بوده و همواره نياز به نيروهاي مستعد و شايسته در آن
احساس ميشود ،مديريت جانشينپروري ميبايست بهطور خيلي جدي و اهم وظايف مديران صنعت ،بکار گرفته
شود .بسيار مهم است که مديران چه نوع سبک رهبري را در سازمان پياده ميکنند زيرا کارکنان سازمان تحت تأثير
مستقيم آن هستند و همانگونه که مشخص است در عصر حاضر ،سرمايههاي انساني بهعنوان مزيت رقابتي
سازمانها تعريف ميشوند و الزم است که يک سيستم جانشينپروري کارآمد بهطور مستمر ،نيروهاي مستعد را
پرورش دهد.
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رابطه سبکهاي رهبري در مطالعات متعددي با متغيرهاي سازماني و سيستمهاي منابع انساني سنجيده شده
است ،اما پژوهش منسجم و مشخصي به ارتباط اين سبکها با مديريت جانشينپروري در سازمان نپرداخته است.
لذا احساس ميشود از آنجا که از دست ندادن سرمايههاي انساني در اين صنعت بسيار مهم است ،ميبايست
پژوهشي کاربردي در جهت تبيين راهکارهايي براي شناخت تأثيراتي که کارکنان مستعد سازمان و فرآيند شناسايي
و پرورش آنها از شيوه رهبري ميپذيرند ،انجام شود .از آنجا که درصد بااليي از نيروهاي شاغل در شرکت پااليش
گاز فجر جم در شُرُف سن بازنشستگي قرار دارند ،اين پژوهش سعي دارد ،تأثيراتي که ممکن است مديريت
جانشينپروري از شيوه و سبک رهبري مديران بپذيرد را در اين شرکت که سهم  10درصدي از سبد انرژي کشور
را در دست دارد ،تبيين نموده و شناختي مناسب به مدي ران بدهد که تا حد ممکن صدمات ناشي از خروج
سرمايههاي انساني را کاهش دهند.
پيرامون موضوع مربوطه و مباحث وابسته پژوهش هايي انجام شده که به اختصار برخي از آن ها بيان مي شود:
مهرتک ،حبيب زاده و ديگران ( )1395پژوهشي با عنوان تحليل شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب
جانشينپروري انجام دادند .يافتهها نشان ميدهد که وضع موجود سازمان در محورهاي ششگانه برنامهريزي،
فرهنگ سازماني ،رويکرد سيستمي ،الگوي شايستگي ،مسير ارتقا شغلي و نقش مديران ارشد ،در محيط پژوهش از
امتياز قابل قبول باالي  50درصد برخوردار است .قريبپور ،عارف و لطيفي ( )1393در پژوهشي با عنوان رابطه بين
جانشينپروري به عنوان يکي از مهمترين چالشهاي اين کسب و کارها مطرح است .اين پژوهش ضمن استخراج
فرآيند جانشينپروري در کسب و کارهاي خانوادگي ،دو متغير مستقل سبک رهبري مديران و بلوغ سازماني
کارکنان را به عنوان عوامل تأثيرگذار در نظر گرفته و چنين فرض کرده است که اين دو رابطه مثبت و معناداري با
فرآيند جانشينپروري در کسب و کارهاي خانوادگي دارند .عالمه ،سلطاني و نريماني ( )1393پژوهشي با عنوان
ارائه راهبردهايي براي پيادهسازي مديريت جانشين پروري انجام دادند .در اين پژوهش به بررسي وضعيت موجود و
مطلوب نظام مديريت جانشين پروري در صنعت نفت بر اساس مدل کيم در  4مرحله پرداخته شده است .نتايج اين
پژوهش نشان ميدهد که وضعيت موجود مديريت جانشين پروري در صنعت نفت رضايتبخش نبوده و نيازمند
توجه بيشتري ميباشد و در وضع مطلوب نيز مؤلفهها داراي اهميت بوده و ضرورت وجود آنها احساس ميشود.
زينالديني بيدمشکي ،عدلي و وزيري ( )1393پژوهشي با عنوان مقايسه وضعيت موجود جانشين پروري و مديريت
استعداد با وضعيت مطلوب آن در نظام آموزش عالي انجام دادند که يافتههاي آن نشان داد ميان وضعيت موجود و
مطلوب برنامه جانشين پروري در دانشگاههاي دولتي شهر تهران ،در همه ابعاد ،تفاوت معنادار وجود دارد و بعد
تعهد نسبت به جانشيني نظاممند در هر وضعيت موجود و مطلوب به عنوان مهمترين مؤلفه شناخته شد؛ بنابراين،
يافتههاي پژوهش نشان دهنده ضرورت وجود برنامهاي براي جانشين پروري کارکنان آموزش عالي و همچنين،
ضرورت تعهد و توجه مديران ارشد در خصوص فراهمسازي مقدمات اجراي اين برنامه مانند آگاه ساختن کارکنان
از مسئوليتهاي شغل فعلي و آينده آنها در مؤسسات آموزشي است .الجوردي و جمالي نظري ( )1389پژوهشي
با موضوع رابطه ميان هوش عاطفي و سبک مرجح رهبري مديران انجام دادند .نتايج اي پژوهش نشان دهنده آن
است که رابطه مثبت و معناداري ميان هوش عاطفي و سبک رهبري مشارکتي و در مقابل رابطه منفي و معناداري
ميان هوش عاطفي و سبک رهبري آمرانه وجود دارد .ليکن ،رابطه معناداري ميان هوش عاطفي و سبک رهبري
حمايتي يافت نشد .همچنين بين هوش عاطفي و سبک رهبري مشاورهاي رابطه مثبت ضعيفي وجود دارد .هال اليس
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بلوغ سازماني و سبک رهبري با جانشينپروري و کسب و کارهاي خانوادگي به اين مبحث پرداختهاند که
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( )2015در پژوهشي با عنوان برنامهريزي جانشينپروري و توسعه کارکنان-يک ترکيب برنده ،با هدف توضيح
اهميت برنامه جانشينپروري و بررسي شايستهگزيني براي جلوگيري از تکيه بر فرآيند جايگزيني در کتابخانه
پرداخته که با دقت بر پيدا کردن يک همکار مستعد متمرکز شده است .يافتههاي پژوهش بيان ميکند طرح مديريت
جانشينپروري که خوب طراحي شده باشد و هماهنگ با رهبري يکپارچه توسعه يابد ميتواند مدير کتابخانه را
قادر سازد براي جلوگيري از تکيه بر فرآيند جايگزيني ،همکاران جديدي با قابليتهاي ممتاز را پرورش دهند.
ژانگ ،اوري ،برگستاينر ،مور ( )2014در مقالهاي تحت عنوان رابطه بين الگوهاي رهبري و تعهد کارکنان،
بررسي کردند که آيا سبکهاي رهبري از جمله کالسيک ،مبادلهاي ،خيالي و ارگانيک ،تعهد کارکنان را بهطور
مستقيم تحت تأثير قرار ميدهد يا خير .نتايج نشان داد که پارادايمهاي خيالي و ارگانيک به احتمال زياد به افزايش
تعهد کارکنان ميانجامد ،در حاليکه سبکهاي کالسيک و مبادلهاي بهطور منفي بر تعهد کارکنان تأثير ميگذارد.
زپتا ،بنگتسون و پاريلو ( )2012در پژوهشي با عنوان بررسي برنامهريزي و مديريت جانشينپروري اساسي انجام
دادند .يافتهها نشاندهنده موارد زير است :تفاوت در احساس فوريت براي وجود برنامهريزي و مديريت
جانشينپروري مديران؛ توسعه رهبران مشتاق به عنوان يکي از اجزاي مهم برنامهريزي و مديريت جانشينپروري در
نظر گرفته شده بود .مشاوره ،عملي ضروري براي فرآيند جانشينپروري بود؛ و تکيه بر مشارکت و همکاري
سازمانهاي خارج ،از ارزش بسيار بااليي برخوردار بود .در بررسي كه توسط گراوز ( )2005انجام گرفت ،عواملي
شناسايي شدند كه نشان ميدادند چگونه سازمانها بهطور موفق ،فرايندهاي توسعه رهبري و برنامهريزي
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جانشينپروري را با بهکارگيري فعال كاركنان اداري به هم پيوند ميزنند .اين عوامل عبارتاند از :تعيين توسعه
فعاليتهاي مدلگرا ،شناسايي و كُدگذاري استعدادهاي رهبري ،توسعه فراگير روابط مرشديت ،توسعه رهبري از
طريق آموزش ،افزايش قابليت ديد افراد با پتانسيل باال ،تقويت فرهنگ توسعه رهبري.

رهبري در سازمان
در دانش مديريت ،رهبري سازمان در کنار ساير وظايف مدير يکي از وظايف اساسي و مهم تلقي ميشود و
نقش پراهميتي در اثربخشي سازمان ايفا ميکند (عسکري .)1390 ،يکي از اجزاي اصلي و مهم مديريت ،رهبري
است؛ رهبري نقش حياتي در پويايي سازمان دارد .رهبري مهمترين موضوع در حيطه رفتار سازماني و روابط انساني
است (رضاييان .)1394 ،رهبري فرآيند تأثيرگذاري بر فعاليتهاي يک فرد يا گروه است که در وضعيت معيني
بهمنظور تحقق هدفي کوشش ميکنند .شريزهايم در  1978اظهار داشت رهبري فراگرد نفوذ اجتماعي است که در
آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تالش براي کسب هدفهاي سازماني طلب ميکند (رضاييان:1391،
.)375
رهبري فرآيندي است که ضمن آن مديريت سازمان ميکوشد تا با ايجاد انگيزه و ارتباطي مؤثر انجام ساير
وظايف خود را در پژوهش اهداف سازماني تسهيل و کارکنان را از روي ميل و عالقه به انجام وظايفشان ترغيب
کند .هر مديري عالوه بر وظايفي چون برنامهريزي ،سازماندهي و کنترل بايد انجام اين وظيفه يعني هدايت افراد
سازمان را نيز عهدهدار شود .همانگونه که در تعريف رهبري مالحظه ميشود مهمترين نکته در رهبري جهت دادن
و نفوذ بر اعضاي سازمان است .رهبري مستلزم نفوذ کردن و اثرگذاري بر افراد است (الواني.)141-142 :1389 ،
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سبک رهبري
اگرچه رهبري بهعنوان توانايي ذاتي براي تأثيرگذاري بر ديگران از طريق کنترل رفتارهاي اعضاي گروه ،مورد
توجه قرار گرفته است؛ «سبکهاي رهبري» تکامل يافته و چيزي فراتر از نفوذ بوده و مباحثي همچون ايجاد انگيزه
و توانايي در افراد براي دستيابي به اهداف سازمان در آن مطرح است (جاگولو.)706 :2010 ،
سبك رهبري مجموعهاي از نگرشها ،صفات و مهارتهاي مديران است كه بر پايه چهار عامل نظام ارزشها،
اعتماد به كارمندان ،تمايالت رهبري و احساس امنيت در موقعيتهاي مبهم شكل ميگيرد (مصدق راد.)1384 ،
سبك رهبري مديران ،بيانگر چگونگي تعامل آنها با كاركنان تحت سرپرستي ميباشد (پرا .)2000 ،سبک رهبري
عبارتست از الگوهاي رفتاري دائمي و مستمر که افراد در هنگام کار با ديگران يا کار بهوسيله ديگران ،از آن استفاده
ميکنند و توسط ديگران درک ميشود (مقيمي.)1385 ،
هر سازمان نيازمند يك سبك رهبري خاص است و بيشک همه مديران ميدانند كه موفقيت آنان به نيروي
انساني موجود در سازمانها بستگي دارد و اين انديشه در آنان موجب شده است تا به دنبال سبك مناسب در اداره
امور سازمانها باشند .از طرفي يكي از عوامل مؤثر در افزايش اثربخشي و در نهايت بهرهوري يك سازمان ،سبك
رهبري مديران آن است (نکويي مقدم .)1387،سبك رهبري هر فرد الگوي رفتاري اوست كه هنگام برخورد با
ديگران آنگونه كه ديگران تصور ميكنند از خود نشان ميدهد (لرد.)2001 ،
مدير است (ويرا و همکاران .)2009 ،براي تحقق اهداف سازمان ،مديران با توجه به شرايط مکاني و زماني و
همچنين خصوصيات اخالقي خود ،سبک يا شيوههايي را به کار ميگيرند (مصدق راد.)1384 ،
زالزنيک در  1990اظهار داشت :متغيرهاي چهارگانه مؤثر بر سبک رهبري عبارتاند از )1 :ويژگيهاي شخصي
رهبر  )2ويژگيهاي فردي کارکنان  )3ويژگيهاي گروه  )4ساختار گروه بخش يا سازمان (رضاييان .)392 :1394
بهترين سبک رهبري که در همه موقعيتها مناسب باشد وجود ندارد؛ بلکه سبک رهبري مناسب ،به شرايط
خاص و موقعيت ويژهاي که رهبر در آن قرار دارد ،فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازماني کارکنان بستگي دارد و
تابع ميزان تناسب رفتار رهبر با توان و تمايل کارکنان و متغيرهاي تعيينکننده وضعيت است .از اينرو يک مدير
ميتواند در موقعيتهاي گوناگون ،سبکهاي متفاوت را براي رهبري کارکنان خود اتخاذ کند (خزعلي.)1394 ،
در اين پژوهش سبکهاي رهبري از ديدگاه هرسي و بالنچارد ( )2008با مؤلفههاي رهبري دستوري ،رهبري
حمايتي ،رهبري مشارکتي و رهبري تفويضي از طريق پرسشنامهاي شامل  24سؤال و با استفاده از طيف  5گزينهاي
ليکرت 1مورد سنجش قرار گرفته است .نمرهاي که آزمودنيها به سؤاالت دادهاند ،وضعيت رهبري مدير را مشخص
ميکند.

تقسيمبندي سبکهاي رهبري
صاحبنظران مختلف تقسيمبنديهاي متعددي از انواع سبکهاي رهبري ارائه کردهاند .يکي از متداولترين
تقسيمبنديهاي سبکهاي رهبري توسط هرسي و بالنچارد ارائه شده است که نظريه اقتضايي يا موقعيتي ناميده
ميشود .در اين تقسيمبندي ،زيردستان يا پيروان يک رهبر مورد توجه هستند و موفقيت يا اثربخشي يک رهبر در
گرو شرايط محيطي و دروني سازمان ،سطح آمادگي پيروان و پذيرش رهبر توسط آنان ميباشد (هرسي و بالنچارد،
.)1993
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جوهرهي رهبري موقعيتي اقتضا ميکند که شيوه رهبري يک رهبر با درجه صالحيت و تعهد زيردستان هماهنگ
باشد .رهبران مؤثر کساني هستند که تشخيص ميدهند کارکنان آنها در هر موقعيت به چه شيوه رهبري نياز دارند و
سپس شيوه رهبري خود را با آن موقعيت و نياز تطبيق ميدهند (افجۀ.)1388 ،
پژوهشهاي تجربي نشان ميدهد که رهبري فرآيندي پوياست و از هر موقعيت به موقعيت ديگر همراه با تغيير
رهبر و پيروضعيت تغيير مييابد؛ بههرحال ،اگرچه ويژگيهاي شخصيتي معين ممکن است در موقعيتي معين مفيد
باشد ،اما هيچگونه ويژگيهاي جهان شمولي نيست که بتواند موفقيت رهبري را تضمين کند (زالي.)1383 ،
سبکهاي موجود در اين طبقهبندي عبارتاند از:

الف .سبک رهبري دستوري
به شيوه ارشادي زياد و حمايتي کم و همچنين به شيوه فرماندهي شهرت دارد .در اين روش بر روي تحقق
هدفها و صرف زمان کمتر براي رفتارهاي حمايتي تأکيد ميشود .با به کار بردن اين شيوه ،رهبر آموزشهاي الزم
درباره اينکه چه کارهايي بايد انجام شود و چگونه هدفها تحقق خواهند يافت را به زيردستان ارائه و بر نحوه
اجراي اين دستورات بهطور دقيق نظارت خواهد کرد (افجۀ.)1388 ،
در اين سبک رفتار هدايتي زياد و رفتار حمايتي اندك است .يعني رهبر بيشتر تأکيد بر تحقق اهداف دارد .رهبر
آموزشهاي الزم درباره اينكه چه كارهايي بايد انجام شود تا هدفها محقق گردند ،به زيردستان ارائه ميدهد و بر
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چگونگي انجام دستورات توسط زيردستان نظارت دقيق ميکند (آزادي .)1391 ،اين سبک براي پيرواني که آمادگي
پايين دارند ،بهترين سبک است .در وضعيتهايي که آمادگي کم و بيعالقه بوده يا بيش از حد در قبول يک کار
خاص نامطمئن بوده ،به کار ميرود .سبک دستوري شامل رهنمودهاي خاص به افراد است در مورد اينکه چه کاري
را چگونه انجام دهند (رضاييان .)1394 ،در اين سبك كه بشدت طرفدار كار و بسيار کمتوجه به كارمند است،
كاركنان دقيقاً ميدانند كه سازمان از آنها چه توقعي دارد و در اين راستا دستورات روشني از طرف رهبر به آنان
ابالغ ميشود (هرسي و بالنچارد.)2008 ،
اين سبک رهبري که از ديدگاه هرسي و بالنچارد بررسي ميشود و بيشتر طرفدار کار است ،سؤاالت  1تا 6
پرسشنامه رهبري را در برميگيرد که پاسخهاي کارکنان ،مشخص کنندهي ميزان استفاده از اين سبک توسط
مديرانشان است.

ب .سبک رهبري حمايتي
به شيوه مربيگري شهرت دارد و شيوه ارشادي زياد و حمايتي زياد هم خوانده ميشود .در اين روش ارتباطات،
رهبر بر تحقق هدف و ارضاي نيازهاي اجتماعي اقتصادي زيردستان تأکيد دارد .شيوه مربيگري نياز دارد که رهبر
خود را درگير وظايف کارکنان براي تشويق و ايجاد انگيزه در آنها و همچنين درخواست براي افزايش کارآيي با
ايجاد رابطه مناسب کند .در حال شيوه فرماندهي است با اين شباهت که هنوز رهبر تصميم نهايي را براي تحقق
هدف و انجام دادن عمليات اتخاذ ميکند (افجۀ.)1388 ،
براي پيرواني که آمادگي پايين يا متوسطي دارند ،بهترين سبک است .اين سبک براي کارکناني که آمادگي زير
متوسط دارند به کار ميرود .هنگاميکه کارکنان توان قبول مسئوليت ندارند؛ ولي عالقه دارند يا احساس اطمينان
براي انجام کار دارند به کار ميرود .اين سبک تلفيقي از سبک دستوري و توضيح و تقويت بهمنظور شور و شوق
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در افراد است (رضاييان .)1379 ،در اين سبك ،رهبر به صورت همزمان نسبت به مقوله كار و كارمند توجه شديد
نشان ميدهد (هرسي و بالنچارد.)2008 ،
اين سبک رهبري که از ديدگاه هرسي و بالنچارد بررسي ميشود و بهطور هم زمان کار و کارمند را مورد توجه
قرار ميدهد ،سؤاالت  7تا  12پرسشنامه رهبري را در برميگيرد که پاسخهاي کارکنان ،مشخص کنندهي ميزان
استفاده از اين سبک توسط مديرانشان است.

پ .سبک رهبري مشارکتي
يک شيوه رهبري است که نياز به حمايت زياد و ارشاد کم دارد .در اين روش رهبر تنها بر روي هدفها تأکيد
نميکند بلکه رفتارهاي حمايتي را که موجب تشويق و بروز مهارتهاي کارکنان شود نيز از خود بروز ميدهد .
شيوه حمايتي شامل گوش کردن ،تشويق کردن و سؤال کردن براي داده و ارائه بازخور است (افجۀ .)1388 ،مديران
اطمينان كاملي به زيردستان خود دارند ،ارتباطات بين زيردستان و باال دستان خيلي زياد است ،زيردستان بهطور
كامل در فرايند تصميم مگيري شركت داده ميشوند ،زيردستان بهراحتي عقايد خود را بيان ميکنند ،در اين نوع
سيستم به مقدار زيادي كار تيمي وجود دارد ،همه اعضاي سازمان براي دستيابي به اهداف سازمان احساس
مسئوليت ميکنند (مارتورانو.)2007 ،
اين زيرساختها به رفتار مديران بستگي مستقيم دارد .به نحوي كه مشاركت را تنها در گروهبندي كاركنان و ارجاع
فعاليتها به اين گروهها ندانند .بهوجود آوردن محيط دوستانه و خالي از هرگونه كينه و حسادت و تقسيم وظايف
و مسئوليتها با توجه به آمادگي پذيرش كاركنان و گردش مناسب كار ميان كاركنان سبب پيشرفت گروه و در
نهايت پيشرفت سازمان ميشود (آزادي .)1391 ،اين سبك شديداً طرفدار كارمند و بيتوجه به كار است .در اين
سبك رهبر از كارمندان بهطور وسيعي نظر و پيشنهاد دريافت ميكند ليكن در خصوص اخذ تصميمات نهايي
تفويض اختياري صورت نميپذيرد (هرسي و بالنچارد.)2008 ،
اين سبک رهبري که از ديدگاه هرسي و بالنچارد بررسي ميشود و بيشتر طرفدار کارمند است ،سؤاالت  13تا
 18پرسشنامه رهبري را در برميگيرد که پاسخهاي کارکنان ،مشخص کنندهي ميزان استفاده از اين سبک توسط
مديرانشان است.

ت .سبک رهبري تفويضي
به شيوه حمايت کم و ارشاد کم يا شيوه تفويضي معروف است .در اين روش رهبر دادههاي کمتر در رابطه با
وظيفه و حمايت اجتماع کمتر ارائه ميکند و سعي بر تسهيل گسترش اعتماد بين کارکنان و انگيزش در انجام
وظايف محول بر آنها دارد .رهبر تفويضي دخالت خود را در برنامهريزي ،کنترل ،جزئيات و تصريح هدفها به
حداقل ممکن کاهش ميدهد و بعد از توافق بر آنچه بايد انجام شود اجازه ميدهد و بعد از توافق بر آنچه بايد
انجام شود اجازه ميدهد که زيردستان خودشان مسئوليت انجام کارها و راههاي رسيدن به هدفها را تعيين کنند و
بر عهده بگيرند .رهبري که از شيوه  S4استفاده ميکند کنترل امور را به دست خود کارکنان ميسپارد و از
حمايتهاي اجتماعي غير الزم خودداري ميکند (افجۀ.)1388 ،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

الزمه اجراي سبك مديريت مشاركتي ،فراهم بودن شرايط محيطي از جمله شرايط اجتماعي سازمان است .ايجاد
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در اين سبك رهبر بههيچوجه دخالتي در امور نميكند و اختيارات بهطور كامل به زيردستان واگذار ميشود،
زيرا تصور بر اين است كه زيردستان داراي شايستگي كافي براي تشخيص موقعيت و انجام وظايف هستند (هرسي
و بالنچارد.)2008 ،
مديران داراي اين سبک عموماً آزادي کامل به گروه ميدهند ،مواد الزم را فراهم ميکنند و فقط جهت پاسخ به
پرسشها در گروه شرکت ميکنند و از بازخور اجتناب ميورزند ،به عبارت ديگر تقريباً کاري انجام نميدهند
(رضاييان.)1394 ،
اين سبک رهبري که از ديدگاه هرسي و بالنچارد بررسي ميشود و دخالتي در امور ندارد ،سؤاالت  19تا 24
پرسشنامه رهبري را در برميگيرد که پاسخهاي کارکنان ،مشخص کنندهي ميزان استفاده از اين سبک توسط
مديرانشان است.

مديريت جانشينپروري
گسترش سريع جهانيشدن ،فشارهاي زيادي بر سازمانها ميآورد و بسياري از مديران ميآموزند که يکي از
ويژگيهاي سازمانهاي موفق ،توانايي آنها در شناسايي ،پرورش و استفاده بهينه از افراد مستعد رهبري است
(بارنر.)2006 ،
امروزه سازمانها بر اساس مزيت رقابتي در منابع انساني که غيرقابل کپي کردن است ،اداره ميشوند .يعني
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مزيت بيشتر سازمانها در وجود افراد خبره و داراي شايستگيهاي مناسب در مشاغل کليدي است .مشاغل کليدي،
در واقع ،آن دسته از مشاغل هستند که پيدا کردن نيرو براي آنها به دشواري انجام ميشود؛ به ندرت ،وابسته به
افرادند و براي تضمين آيندهي سازمان اهميت بسيار دارند (فالمر و کانگر.)2004 ،
جانشينپروري يک استراتژي مخفي براي جايگزيني سريع افراد در پستهاي خاص نيست ،جانشينپروري يک
فرآيند منظم است که به موجب آن بهسازي حرفهاي و فردي با برنامه استراتژيک منطبق ميگردد افراد آماده براي
تکميل هر پستي که بالتصدي ميشود ،با مهارتها و نگرشهاي درستي در زمان مناسب وجود دارند (کارول،
 .)2004جانشينپروري سازماني يک نوع برنامهريزي است که هم جانشين رهبري و هم نسل بعد را بهطور منظم
پرورش ميدهد (فيشکايند و کاتز.)2001 ،
مديران حال و آينده بايد در الهام بخشيدن به كاركنان و رهبري تيمهاي كاري توانا باشند ،لذا برنامههاي تربيت
مديران جديد نيز بايد معطوف به اين شايستگيها باشد .برنامه تربيت جايگزين مديران سازمان موفق عالوه بر
جنبههاي عمومي از قبيل تفكر منسجم ،هوش باال ،تجربيات متنوع و جهاني ،سه خصوصيت اصلي شامل :انرژي
زياد ،توانايي القاء انرژي به ديگران و جسارت يا شجاعت جابجايي در مواجهه با اين بنبست را در برنامههاي
تربيتي خود دارند .پرورش مديران بايد متكي بر برنامه متوازن و همزمان در هر دو عرصه فني و مديريتي باشد
(جاللي.)1391 ،
مديريت جانشينپروري شامل برنامهريزي جانشينپروري و تمام عمليات و فرآيندهايي است كه در طول سال
به توسعه و پرورش جانشينان ميپردازد .مديريت جانشينپروري همچنين براي توفيق سازمان نگاهي آينده نگرانه
به شايستگيها و پستهاي رهبري دارد و فقط به نيازهاي جايگزيني نميپردازد (گاي و سيمز.)1391 ،
با باال رفتن سن اکثر مديرانِ امروز و نزديکتر شدن به سن بازنشستگي ،سازمانها با چالش کمبود مهارت و دانش
مواجه ميشوند (اسالن .)2005 ،سازمانها زماني که به دليل توسعه پروژههاي جديد ،بازنشستگي يا جابجايي افراد،
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نياز به نيروهاي مناسب دارند ،با خأل نيرو در مشاغل کليدي و در نتيجه با چالش کمبود مهارت و دانش مواجه
ميشوند (اسالن .)2002 ،برنامهريزي جانشينپروري از مهمترين راهكارهاي توسعه و بقاي سازمانها بوده و به
دنبال ايجاد انگيزه براي ماندگاري نيروهاي توانا در سازمانها و افزايش فرهنگ شايسته گزيني و ايجاد محيط
رقابتي سالم در فضاي سازمان ميباشد (ابوالعاليي و غفاري.)1386 ،
در اين پژوهش جانشينپروري از ديدگاه راثول ( )2003از طريق پرسشنامهاي شامل  16سؤال مورد سنجش
قرار گرفته است .نمرهاي که آزمودنيها به سؤاالت دادهاند وضعيت مديريت جانشينپروري را مشخص مينمايد.

موفقيت در برنامه جانشينپروري
هدف اوليه از برنامهريزي جانشينپروري ،فراهم كردن تسلسلي از استعداد در درون سازمان براي نگاه داشتن
قدرت حيات ،حفظ و بهبود عملكرد در هنگام تغيير رهبري است .مبناي برنامه جانشينپروري تمركز بر نياز
سازمان به داشتن ذخاير قوي از كانديداهاي ممكن است كه براي تقبل پستهاي رهبري آمادگي دارند (کاسپر،
.)2008
براي موفقيت در برنامه جانشينپروري ،مديران بايستي الزامات کاري خود را شناخته بر نقاط قوت و ضعف
سازمان خويش وقوف داشته باشند؛ ضمن اينکه يکي از مهمترين عوامل موفقيت ،افراد انتخابي براي تصدي
يابد و فقط بر ارشديت و سابقه آنها تمرکز ننمايد .براي تعيين افراد مناسب در برنامه جانشينپروري ميتوان به
نظرخواهي از افراد صاحبنظر اقدام کرد .اين روش موجب مشارکت مديران در طراحي برنامه جانشينپروري
ميشود .واحد منابع انساني ميتواند بر اساس اطالعات مربوط به سابقه ،مدرک تحصيلي ،آموزشهاي دريافت شده،
ارزيابي عملکرد و ساير ويژگيهاي فرد ،افراد مناسب را پيشنهاد دهد؛ ضمن اينکه براي افزايش دقت و کاهش
اعمالنظر شخصي ،ميتوان توأمان از چند روش متفاوت براي انتخاب افراد بهره گرفت (حسيني مدرسي و
همکاران.)2015 ،
برنامهريزي جانشينپروري فراگرد آساني نيست که بتوان آن را به سادگي برنامهريزي کرد و به کار بست .موانع
و مشکالتي وجود دارد که اگر مدنظر قرار نگيرند و حل نشوند اين فراگرد را کند و حتي محو مينمايند .البته اين
موانع و مشکالت متناسب با شرايط فرهنگي ،استراتژيکي وضعيتهاي اقتصادي شرکتها ،متفاوتاند (مندي
 ،2008سالوو  .)2007شرکت براي اجراي يک برنامه جانشينپروري مناسب ،نيازمند توسعه مجموعهاي از شرايط
جديد است .کارکنان به مديران خود به منزله الگو مينگرند .از طرفي اجراي برنامههاي گوناگون در صورتي با
موفقيت مواجه ميشود که با پذيرش کارکنان همراه باشد .از الزامات تحقق همکاري ،ايجاد اعتماد در کارکنان
نسبت به رعايت عدالت در سازمان است .يکي ديگر از موارد تسهيلکننده ،در نظر گرفتن غناي دانش بهجاي سابقه
خدمت است .سازمانها بايد توجه داشته باشند که هميشه افرادي که سابقه بيشتري دارند ،مناسب و برتر نيستند
(سبک رو همکاران.)1391 ،
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مسئوليتهاي آيندهاند .فرهنگ سازماني بايد توسعه يابد و در آن نوعي نگرش مثبت نسبت به افراد توانمند توسعه
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مدل مفهومي پژوهش
رهبری دستوری
مديريت
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رهبری دستوری

رهبری دستوری

رهبری دستوری

شکل  :1تأثير سبکهاي رهبري بر مديريت جانشينپروري
احمدي ()1395
مدل مفهومي حاضر روابط بين سبکهاي رهبري شامل سبکهاي دستوري ،حمايتي (تشويقي) ،مشارکتي و
تفويضي را با مديريت جانشينپروري نشان ميدهد .طبق فرضيه اصلي اين پژوهش سبکهاي رهبري بر مديريت
جانشينپروري تأثير دارند و چارچوب مفهومي پژوهش نيز نشان دهندهي اين فرضيه ميباشد که طبق ادبيات و
پيشينه پژوهش ،ترسيم شده و در ادامه نيز توسط شاخصهاي آماري و معادالت ساختاري ،آزمون خواهد شد .مدل
سال هفتم /ويژه نامه 1395

پژوهش محقق ساخته است و طبق توضيحات گذشته در صدد سنجيدن تأثير متغيرهاي سبک رهبري بر متغير
مديريت جانشين پروري است.
فرضيه هاي پژوهش شامل موارد زير مي باشد:
فرضيه اصلي :سبکهاي رهبري مديران بر مديريت جانشينپروري در شرکت پااليش گاز فجر جم تأثير دارد.
فرضيههاي فرعي:
 سبک رهبري دستوري بر مديريت جانشينپروري تأثير دارد.
 سبک رهبري حمايتي بر مديريت جانشينپروري تأثير دارد.
 سبک رهبري مشارکتي بر مديريت جانشينپروري تأثير دارد.
 سبک رهبري تفويضي بر مديريت جانشينپروري تأثير دارد.
روش پژوهش
اين پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر ماهيت و روش جزو پژوهشهاي توصيفي-پيمايشي از نوع
ميداني ميباشد .در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ابزار جمعآوري اطالعات بوده و ارزيابي پايايي آن نيز از
طريق آلفاي کرونباخ صورت گرفته است .همچنين روايي پرسشنامه نيز توسط اساتيد و کارشناسان متخصص
مربوطه احراز گرديده است .پس از آن با استفاده از دادههايي که توسط پرسشنامه محقق ساخته جمعآوري شده،
شاخصها محاسبه ،آزمونهاي آماري مورد نياز انجام و نتايج کسب شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته تا نسبت
به رد يا قبول فرضيات داوري انجام گيرد .جامعه آماري اين پژوهش شامل کارمندان شرکت پااليش گاز فجر جم
ميباشد که تعداد آنها  1435نفر با بازههاي سني و سابقههاي شغلي مختلف است.
در تحليل رگرسيون چند متغيري نسبت تعداد نمونه (مشاهدات) به متغيرهاي مستقل نبايـد از  5کمتر باشد .در
غير اين صورت نتايج حاصل از معادلـه رگرسـيون چنـدان تعميمپذير نخواهـد بـود (هيرو همکاران.)105 :1995 ،
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در پژوهش حاضر به دليل محدوديتهاي موجود از  5نمونه به ازاي هر پرسش استفاده شده است که  200نمونه با
توجه به  40پرسش ،الزم بوده و از  205نمونه استفاده شده است .در اين پژوهش از دو پرسشنامه که روايى و
پايايى آن مورد تأييد بوده جهت جمعآوري دادهها استفاده شده است :پرسشنامه جانشينپروري متشکل از  16سؤال
با طيف پاسخگويي  5گزينهاي ليکرت ميباشد (مقيمي )1392 ،که به ويرايش محقق رسيده است و پرسشنامه
سبکهاي رهبري متشکل از  24سؤال با طيف پاسخگويي  5گزينهاي ليکرت با ابعاد سبک رهبري دستوري ،سبک
رهبري حمايتي يا تشويقي ،مشارکتي و تفويضي ميباشد (الجزايري )1379 ،که به ويرايش محقق رسيده است.

آزمون فرضيات پژوهش
پس از بررسي و تأيي د الگوها ،براي آزمون معناداري فرضيات از دو شاخص جزئي مقدار بحراني  CR2و P

استفاده شده است .مقدار بحراني بهوسي له تقسيم "تخمين وزن رگرسيوني" بر "خطاي استاندارد" به دست ميآيد .بر
اساس سطح معناداري  ،0/05مقدار بحراني بايد بيشتر از  1/96باشد .کمتر از اين مقدار ،پارامتر مربوط در الگو ،مهم
شمرده نميشود و همچنين مقادير کوچکتر از  0/05براي مقدار  Pحاکي از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده
براي وزنهاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح اطمينان  0/95دارد.
يافتهها
پژوهش قبول شد ( .)P>0.05به همين دليل براي بررسي فرضيات از آزمون پارامتري ضريب همبستگي پيرسون و
معادالت ساختاري استفاده شد.

شکل  :2مدل معادالت ساختاري تأثير سبکهاي رهبري مديران بر مديريت جانشينپروري
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بر اساس نتايج جدول آزمون کولموگروف اسميرنوف يک نمونهاي فرض نرمال بودن براي همه متغيرهاي
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سبکهاي رهبري مديران بر مديريت جانشينپروري در شرکت پااليش گاز فجر جم تأثير دارند .براي بررسي
اين فرضيه ،از مدل معادالت ساختاري استفاده شد .طبق نتايج به دست آمده مشاهده شد که متغيرهاي سبک رهبري
بر مديريت جانشينپروري اثر دارند .همچنين مشخص شد که متغير سبک رهبري مشارکتي با ضريب تأثير 0/66
داراي بيشترين اثرگذاري نسبت به ساير سبکها بر مديريت جانشينپروري است.
بين سبک رهبري دستوري و مديريت جانشينپروري در سطح  0/05رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد و
مقدار اين رابطه  0/32ميباشد .بين سبک رهبري حمايتي و مديريت جانشينپروري در سطح  0/05رابطه معنادار و
مستقيم وجود دارد و مقدار اين رابطه  0/38ميباشد .بين سبک رهبري مشارکتي و مديريت جانشينپروري در سطح
 0/05رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد و مقدار اين رابطه  0/66ميباشد .بين سبک رهبري تفويضي و مديريت
جانشينپروري در سطح  0/05رابطه معنادار و مستقيم وجود دارد و مقدار اين رابطه  0/36ميباشد.
بحث و نتيجه گيري
نتايج فرضيه اصلي نشان داد که سبکهاي رهبري بر مديريت جانشينپروري تأثير دارند ،اين بدان معناست که
مديران در سازمان با توجه به سبکي که براي هدايت کارکنانشان اتخاذ ميکنند ،مديريت جانشينپروري را نيز متأثر
از خود ميکنند .مديريت جانشينپروري در واقع مجموعهاي است شامل برنامهريزي ،پروسه ،روند اجرايي،
استراتژيها ،سياستها و سيستم جانشينپروري در سازمان .سازمانها براي آنکه بتوانند در دنياي رقابتي امروزي
سال هفتم /ويژه نامه 1395

دوام بياورند به سرمايههاي انساني نياز دارند که بتوانند براي سازمان مزيت رقابتي ايجاد کنند و در صورتيکه اين
سرمايهها در خود سازمان و به شکلي برنامهريزي شده پرورش يابند ،ميتوانند سازمان را از خيل آسيبهاي ناشي
از کمبود افراد مستعد ،مصون دارند .همانطور که از پژوهش برآمد ،مديريت جانشينپروري که تقريباً مبحثي جديد
در حوزه منابع انساني است بهوسيله تصميمات مديريتي در باب هدايت کارکنان ،تغييراتي را شاهد خواهد بود .لذا
با قراين موجود چنين برداشت ميشود که مديران سازمانها در صورتيکه مبحث پرورش جانشينان پستهاي
کليدي سازمان در آينده برايشان مهم تلقي ميشود ،ميبايست در اعمال سبک و شيوه رهبري خود ،وسواس زيادي
به خرج دهند .در مابين سبکهاي رهبري مورد بررسي ،رهبري مشارکتي ضريب تأثير بيشتري نسبت به ساير
سبکها بر مديريت جانشينپروري داشت ،اين بدان معناست که مديران در صورت اعمال سبک رهبري مشارکتي،
تأثيري تقريباً دو برابر ساير سبکها بر مديريت جانشينپروري خواهند گذارد .در اين صورت مديريت
جانشينپروري حساسيت زيادي نسبت به رفتار رهبري خواهد داشت و مديران در صورت اتخاذ اين سبک ،تأثير
بيشتري بر برنامهها ،سيستم و  ...جانشينپروري خواهند داشت .در فرضيه فرعي اول رابطه معنادار و مستقيم بين
سبک رهبري دستوري مديران و مديريت جانشينپروري مورد تأييد قرار گرفت .همچنين نتايج فرضيه فرعي دوم
نيز نشان داد که بين سبک رهبري حمايتي مديران با مديريت جانشينپروري رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد .با
توجه به نتايج فرضيه فرعي سوم نيز مشاهده شد که بين سبک رهبري مشارکتي مديران با مديريت جانشينپروري
نيز رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد .همچنين با توجه به نتايج فرضيه فرعي چهارم بين سبک رهبري تفويضي
مديران با مديريت جانشينپروري رابطه مستقيم و معناداري وجود .با توجه به نتايج و تحليل دادهها و بيشترين
تأثيري که سبکهاي رهبري بر مديريت جانشين پروري دارند به مديران توصيه و پيشنهاد ميشود که با در نظر
گرفتن شرايط ويژه سازمان خود وضعيت کارکنان ،اولويتبندي خود را براي پيادهسازي سبکها به ترتيب زير ارائه
کنند ،1 :سبک رهبري مشارکتي  ،2سبک رهبري حمايتي  ،3سبک رهبري تفويضي  ،3سبک رهبري دستوري.

تحليل تأثير سبکهاي رهبري بر مديريت جانشينپروري151 /...

اين پژوهش از حيث تاثيرگذاري سبک هاي رهبري بر مديريت جانشين پروري با پژوهش قريبپور ،عارف و
لطيفي ( )1393با عنوان رابطه بين بلوغ سازماني و سبک رهبري با جانشينپروري و کسب و کارهاي خانوادگي
همساني مي کند .اين پژوهش ضمن استخراج فرآيند جانشينپروري در کسب و کارهاي خانوادگي ،دو متغير
مستقل سبک رهبري مديران و بلوغ سازماني کارکنان را به عنوان عوامل تأثيرگذار در نظر گرفته و چنين فرض کرده
است که اين دو رابطه مثبت و معناداري با فرآيند جانشينپروري در کسب و کارهاي خانوادگي دارند .همچنين با
پژوهش زپتا ،بنگتسون و پاريلو ( )2012که تفاوت در احساس فوريت براي وجود برنامهريزي و مديريت
جانشينپروري مديران؛ توسعه رهبران مشتاق به عنوان يکي از اجزاي مهم برنامهريزي و مديريت جانشينپروري در
نظر گرفته شده بود ،رابطه مثبت جانشين پروري و رفتار رهبري جهت پرورش نيروهاي مستعد ،تاييد مي شود .در
بررسي كه توسط گراوز ( )2005انجام گرفت ،عواملي شناسايي شدند كه نشان ميدادند چگونه سازمانها بهطور
موفق ،فرايندهاي توسعه رهبري و برنامهريزي جانشينپروري را با بهکارگيري فعال كاركنان اداري به هم پيوند
ميزنند .اين عوامل از حيث نتايجي که مديريت جانشين پروري دارد به يافته هاي پژوهش کنوني نزديک است.
پيشنهادات
در حال حاضر ميتوان گفت که اهميت پرورش نيروهاي مستعد براي پستهاي کليدي از درون سازمان بر
مديريت جانشينپروري را جزو اهم وظايف خود تلقي کنند .در واقع نوع نگاه مديران به سيستمهاي منابع انساني
که ناشي از سبک رهبري آنهاست باعث ايجاد تغييراتي در روند اجرايي آنها ميشود و مديريت جانشينپروري به
عنوان مرجع تأمين افراد مناسب براي پستهاي کليدي در آينده ،ميبايست با حساسيت زيادي از طرف رهبران
سازماني نگريسته شود چرا که آيندهي سازمان در گرو موفقيت آن است.
با توجه به نتيجه فرضيه اصلي که تأثير معنادار متغير سبکهاي رهبري بر مديريت جانشينپروري را نشان
ميدهد .لذا:
 .1با توجه به نتيجه فرضيه فرعي اول که رابطه معنادار بين سبک رهبري دستوري و مديريت جانشينپروري را
نشان ميدهد ليکن با توجه به تأثير کمتر اين سبک رهبري نسبت به ساير سبکها و تعريف اين سبک که نشان
دهندهي ابالغ دستورات بهصورت رسمي به کارکنان است و در صورت عدم برقراري رابطهي دوستانه مابين
مرجع دستور دهنده و کارکنان که باعث ايجاد خلل در انجام امور خواهد شد ،لذا توصيه ميشود جهت ايجاد
جو مناسب براي رشد و ارتقاي جانشينپروري در اين سازمان ،مديران شرکت در صورت امکان ،کمتر از اين
سبک استفاده نموده و جهت تأثيرات مثبت بيشتر در جريان جانشينپروري ،در شيوهي هدايت کارکنان،
تجديد نظر نموده و روابط قويتري با افراد مستعد سازمان برقرار نمايند .پيادهسازي اين سبک شرايط بسيار
ويژهاي را ميطلبد و با توجه به جو پويا و تنوع شخصيتي در پااليشگاه فجر جم و همچنين نتايج دادهها،
توصيه ميشود اين سبک در اولويت آخر قرار گيرد.
 .2با توجه به نتيجه فرضيه فرعي دوم که رابطه معنادار بين سبک رهبري حمايتي و مديريت جانشينپروري را
نشان ميدهد و با اينکه اين سبک از لحاظ ضريب تأثير بر مديريت جانشينپروري در بين ساير سبکهاي
بررسي شده رتبه دوم را دارد لکن با در نظر گرفتن ماهيت اين سبک که براي افراد متوسط از لحاظ آمادگي در
سازمان کاربرد دارد و اينکه جانشينپروري بايد بر افراد مستعد و داراي ظرفيت استفاده در پستهاي کليدي
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کسي پوشيده نيست و تقريباً اکثر مديران بر اين موضوع واقفاند که براي کاهش هزينههاي سازمان ،ميبايست
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متمرکز شود لذا توصيه ميشود ،مديران شرکت با اين اوصاف ،در صورتيکه برنامهي جدي براي پرورش
کارکنان مستعد دارند ،در ارتباط با استفاده از اين سبک وسواس بيشتري به خرج دهند .با اين همه در صورتي
که مديران تشخيص دهند که وضعيت عمومي سازمان نشان دهندهي عدم وجود افرادي با ظرفيت باال براي
پرورش باشد ،استفاده از اين سبک ،چندان هم غيرمنطقي نمينمايد .نتايج دادهها در اين شرکت مبين اين است
که مديران در صورتي که تشخيص دهند شرايط براي واگذاري اختيارات مهيا نيست ،استفاده از اين سبک
منطقي است ،اين سبک در پااليشگاه فجر جم طبق دادهها موجهتر از سبکهاي دستوري و تفويضي است به
اين معني که کارکنان تشخيص ميدهند با پيادهسازي اين سبک ،زمينه بهتري براي پرورششان نسبت به
سبکهاي دستوري و تفويضي فراهم ميشود.
 .3با توجه به نتيجه فرضيه فرعي سوم که رابطه معنادار بين سبک رهبري مشارکتي و مديريت جانشينپروري را
نشان ميدهد و ضريب تأثير اين سبک ،تقريباً دو برابر ساير سبکها بر مديريت جانشينپروري است و با
توجه به اهميت کار تيمي در اين سبک و اينکه کارکنان داراي احساس مسئوليت باال ميباشند و همچنين
انگيزهي بااليي که افراد در صورت مشارکت خود در تصميمگيريها پيدا خواهند کرد ،لذا چنين برداشت
ميشود که در بين سبکهاي بررسي شده ،اين سبک مقبوليت بيشتري داشته و تأثيرات بيشتري را بر مديريت
جانشينپروري خواهد گذارد .با اين تفسير ،به مديران اين شرکت پيشنهاد ميشود که جهت برقراري روند
جانشينپروري مناسب در سازمان از اين سبک استفاده نموده و کارکنان را در تصميمگيريهاي سازمان
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مشارکت دهند که اين خود باعث ايجاد يک جو مناسب و مستعد براي پرورش سرمايههاي انساني در سازمان
خواهد شد .پيشنهاد ميشود مديران پااليشگاه فجر جم اين سبک را در اولويت اول قرار داده و برنامهها و
طرحهاي کاري خود را بر اساس آن به پيش ببرند .از افراد در تصميمگيريها بيشتر استفاده کنند و سعي داشته
باشند کارها را به صورت تيمي به انجام برسانند.
 .4با توجه به نتيجه فرضيه فرعي چهارم که رابطه معنادار بين سبک رهبري تفويضي و مديريت جانشينپروري
را نشان ميدهد لکن با توجه به تأثير کمتري که اين سبک در مقايسه با سبکهاي مشارکتي و حمايتي دارد و
همچنين با تمرکز بر اين نکته که مديران آزادي کامل به کارکنان داده و دادنِ بازخور به آنها کمتر مورد توجه
است ،توصيه ميشود مديران شرکت جهت گذاردن تأثيرات بيشتر بر مديريت جانشينپروري و شناسايي و
پرورش افراد مستعد ،استفاده از اين سبک را در اولويتهاي بعدي خود قرار داده و تا حد امکان سعي کنند از
آن استفاده ننمايند.
با اين اوصاف بهطور خالصه ميتوان چنين بيان کرد که با توجه به اينکه اتخاذ يک سبک رهبري توسط مدير ،به
شرايط سازمان و افراد و همچنين ويژگيهاي شخصي مدير بستگي دارد و تمرکز بر اين موضوع که اکثر
انديشمندان حوزهي رفتار سازماني بر اين نکته اجماع نظر دارند که سبک رهبري بهتر ،تعريف جالبي
نميباشد ،لذا چنين برميآيد که براي اتخاذ يک سبک مناسب بايستي بسياري شرايط در نظر گرفته شود و
نسخهي خاصي براي تجويز وجود ندارد .با اين همه بنا بر نتايج پژوهش ،چنين برداشت ميشود که مديران
شرکت پااليش گاز فجر جم در صورتيکه مشتاق باشند ،مديريت جانشينپروري قويتري در سازمان خود
داشته باشند ،سبک رهبري مشارکتي مناسبتر از ساير سبکها به نظر ميرسد و ميتوانند با رعايت کليه
جوانب آن با توجه به شرايط ويژه پااليشگاه ،بازدهي بيشتري در زمينه جانشين پروري داشته باشند.
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