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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحولآفرین و
جانشینپروری در آموزش عالی بود .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این
پژوهش شامل همه مدیران (تعداد  200نفر) دانشگاه خوارزمی بود که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده تعداد  120نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از
سه ابزار پرسشنامه جانشینپروری (کیم ،)2006 ،رهبری تحولآفرین بأس و اولیو ( )2004و عدالت
سازمانی (نیهوف و مورمن )1993 ،استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با روش مدل یابی معادالت
ساختاری انجام شد .نتایج مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با دادههای
تجربی برازش دارد و عدالت سازمانی نقش میانجی را در ارتباط بین رهبری تحولآفرین با جانشینپروری
دارد .بر این اساس رابطه متغیر رهبری تحولآفرین با جانشینپروری از طریق عدالت سازمانی مورد تأیید
قرار گرفت .بدین شرح که متغیر عدالت سازمانی نقش میانجی را در رابطه بین رهبری تحولآفرین با
جانشینپروری نشان داد .همچنین متغیر پیشبین رهبری تحولآفرین اثر مستقیم و مثبت بر جانشینپروری
مدیران داشت .بر اساس نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که عدالت سازمانی در دانشگاه نقش
تسهیلکننده را در توسعه برنامههای جانشینپروری دارد .بدین معنی که رهبری تحولآفرین در دانشگاه،
از طریق عدالت سازمانی در ارتقاء و توسعه فرایند جانشینپروری تأثیرگذار است.
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مقدمه
سرمایه انسانی مهمترین بخش و دارایی سازمان بوده و برای تحقق اهداف بلندمدت
سازمانها بسیار مهم است (راثول2010 ،1؛ پاتیدار و همکاران .)2016 ،2بهویژه در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که در آن تولید و انتشار دانش صرفاً با مشارکت
مؤثر استعدادهای فکری است (وبدو .)2020 ،3لذا باید این سرمایههای باارزش را حفظ
نمود (کریوس و سیرون .)2013 ،4یکی از چالشهای اساسی دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی ،نیاز مبرم به منابع انسانی دارای پتانسیل باال و حفظ آنها است ،برای جامه
عمل پوشاندن به چنین اقدامی توجه به رویکرد جانشینپروری بهعنوان یکی از ابزارهای
اساسی است (براون .)2009 ،5جانشین پروری از طریق توسعه ظرفیتهای سرمایه انسانی
به تحقق اهداف سازمانها کمک میکند .در مدیریت منابع انسانی نقش جانشینپروری،
برآورده کردن نیازهای سرمایه انسانی آینده از طریق برنامههای استراتژیک و برنامهریزی
منابع انسانی است (تسویی و وو.)2005 ،6
درواقع جانشینپروری رویکردی نظاممند برای توسعهسازمانی قلمداد میشود که با
استقرار آن زمینه برای شناسایی و تعیین افراد مناسب برای تصدی پستهای مدیریتی در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی فراهم میشود ،این امر به ثبات و بقای دانشگاه و
همچنین ایجاد تحول در دانشگاه کمک شایانی میکند (راثول2010 ،؛ دوپسون و
همکاران .)2019 ،7همچنین جانشینپروری باعث باالرفتن تعهد ،انگیزه کارکنان و کاهش
هزینههای استخدام در سازمان میشود (آدیبوال)2019 ،8؛ اما متأسفانه فقدان یک رویکرد
سیستماتیک در این زمینه و نبود استراتژیهای الزم برای استقرار جانشینپروری در
دانشگاهها باعث شده است توجه جدی به این حوزه مهم نشود (مککی.)2008 ،9
درنتیجه ،این موضوع تأثیر منفی پایداری بر افراد باانگیزه و مشتاق که به دنبال توسعه
دانشگاه هستند ،داشته است (گیگلیوتی و همکاران.)2020 ،10
آموزش عالی نیز همانند دیگر سازمانها با چالشهای جمعیتی از مدیران سالخورده
مواجه است و نیازمند اتخاذ استراتژیهایی برای پرورش و تربیت مدیریت در
7. Dopson, S., et al.
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سلسلهمراتب خود است (نییف .)2009 ،1شرایط و عوامل محیطی پیرامون دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی بیشازپیش پیچیده شده است .تأثیرات ناشی از این پیچیدگی،
نقشها و مسئولیتهای مدیران آموزش عالی را پیچیدهتر نموده است ،لذا برای جهتدهی
به اهداف و رسالتهای دانشگاه و مواجهه مؤثر با چالشهای ناشی از این پیچیدگی،
توجه به جانشین پروری را در آموزش عالی امری ضروری و اجتنابناپذیر ساخته است
(دوپسون و همکاران.)2019 ،
اما مسئله اساسی این است که توجه به جانشینپروری در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی صرفاً با طراحی و تدوین برنامههای جانشینپروری امکانپذیر نیست.
استقرار جانشینپروری در دانشگاهها نیازمند مدیرانی است که از توانایی ،تجارب و
قابلیت های رهبری برخوردار باشند .سبک رهبری که مدیران دانشگاهی به کار میبرند
برای نهادینهسازی و پیشبرد برنامههای جانشینپروری بسیار مهم است .یکی از مؤثرترین
سبکهای رهبری در سالهای اخیر ،رهبری تحولآفرین است .رهبری تحولآفرین تأثیر
باالیی بر عملکرد و توسعه حرفهای کارکنان داشته و میتواند محیطی ایجاد کند که با
حمایت و ارتباط متقابل بین استادان ،کارمندان ،مدیران و دانشجویان زمینه ارتقاء آنها را
در دانشگاه فراهم نماید .یکی دیگر از بسترهای الزم برای استقرار جانشینپروری در
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وجود عدالت سازمانی است که ضمن توجه به
ارزشهای فردی و سازمانی ،همه کارکنان دانشگاه به رسمیت شناخته شده و ارتباط با
آنها نه به شکل دستوری بلکه توأم با احترام و توجه باشد .رفتار عادالنه با کارکنان تعهد
آنها را نسبت به برنامههای دانشگاه افزایش داده و باعث تحقق اهداف متعالی و بلندمدت
دانشگاهها میشود.
جانشینپروری فرایندی نظاممند است که با شناسایی استعدادهای موردنیاز سازمان،
سعی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان ،همترازی فرایندهای توسعه کارکنان و رفع
نیازهای فردی و سازمانی دارد (راثول .)2010 ،برنامههای جانشینپروری در آموزش عالی
باید بخشی از فرآیند کلی برنامهریزی منابع انسانی باشند .هرچه ارتباط بین جانشینپروری
و سایر سیستمهای منابع انسانی بیشتر باشد فعالیتهای این برنامه مؤثرتر خواهند بود
(هال .)1986 ،2در برنامههای جانشینپروری ،رهبران سازمانها دانش ،مهارتها و
1. Neefe, D.O.
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تواناییهای کلیدی را شناسایی نموده و نیرویهای انسانی را برای انجام برنامهها و
کارکردهای آینده سازمان آماده میکنند (وست -بارنت .)2017 ،1درواقع جانشینپروری
منجر به بهبود عملکرد کارکنان در باالترین سطح کارایی و اثربخشی در سازمان میشود
(تاپلوس و همکاران .)2017 ،2یک برنامه جانشین پروری مؤثر به کارآمدی باالی سازمان
کمک نموده و در حفظ کارکنان بسیار تأثیرگذار است (آتوود.)2020 ،3
جانشینپروری برای حفظ موفقیتها ،انتقال دانش سازمانی ،ایجاد مهارت و ادامه
مأموریت دانشگاهها ضروری است (بارون .)2015 ،4رهبران سازمان میتوانند از
جانشینپروری برای حفظ پستهای کلیدی و پر کردن سریع پستهای خالی در
دانشگاهها استفاده کنند ،بهویژه زمانی که شخصی فوت میکند ،بازنشسته میشود یا به
دالیل دیگر سازمان را ترک میکند (گاندهی و کومار .)2014 ،5درواقع بقاء و ادامه حیات
دانشگاه در آینده به رهبران توانمندی بستگی دارد که قادر باشند استعدادهای درون
دانشگاه را شناسایی و بهکارگیرند؛ اما اجرایی کردن فرایند جانشینپروری در دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی علیرغم اهمیت بسیار زیاد همواره با موانع و دشواریهایی
روبرو است که عدم بهکارگیری راهبردهای مناسب در این زمینه میتواند چالشهایی را
برای دانشگاهها به دنبال داشته باشد (سنیولیبا)2015 ،6؛ بنابراین باتوجهبه تغییرات سریع
و چالشهای جدید پیش روی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،رهبران آموزش عالی
بیشازپیش برای زیست و ادامه فعالیت دانشگاهها نیازمند اقدام سریع و ابتکار عمل در
زمینه جانشینپروری هستند (بارتون.)2019 ،7
موفقیت هر سازمانی به توانایی ،تجارب و قابلیتهای رهبر آن بستگی دارد (ریادی
و کونگر .)2003 ،8تأثیر رهبری بر زیردستان از حیث ارتباط مستقیم و رسمی بسیار مهم
است .این تأثیر میتواند از جنبههای مختلفی نظیر آموزش ،ارزیابی عملکرد ،برنامهریزی
استراتژیک کارکنان مدنظر قرار گیرد .بااینحال ،در جانشین پروری ،زیردستان از اهمیت
بیشتر برخوردار هستند زیرا به شکلگیری رهبران آینده و توسعه حرفهای آنها کمک
میکند (احمد.)2020 ،9
7. Barton, A.
8. Ready, D. A., & Conger, J. A.
9. Ahmad, R.
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دانشگاه نیاز به رهبرانی دارد که از مسئولیتهای اجتماعی آگاهی داشته باشند (هایند
و همکاران .)2009 ،1رهبری تحولآفرین یکی از مؤثرترین سبکهای رهبری در این
زمینه است (بلیاس و کوستلیوس .)2014 ،2این سبک رهبری زمانی اتفاق میافتد که
رهبران سازمان به عواطف و ارزشهای کارکنان توجه نموده و به آن احترام بگذارند،
رهبری تحولآفرین در درجه اول با توسعه تیم و ایجاد یک محیط نوآور و خالق مرتبط
است .رهبران تحولآفرین با ایجاد اعتماد در بین کارکنان سازمان ،آنها را به مشارکت
بیشتر ترغیب میکنند (رنونانین و کیاتونین .)2017 ،3رهبری تحولآفرین انگیزش و
روحیه کارکنان را بهبود میبخشد که این امر بر عملکرد و توسعه حرفهای کارکنان بسیار
تأثیرگذار است (گوپتا.)2015 ،4
این رهبری شامل مؤلفههای نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات
فردی است (بأس و ریگیو .)2014 ،5نفوذ آرمانی به رهبر امکان کنترل سازمان و تغییر
فرهنگ را میدهد (هیکمن ،)2016 ،6انگیزش الهامبخش افراد خوب را به ماندن در سازمان
ترغیب میکند و ابن افراد اگر در کاری که انجام میدهند احساس حمایت کنند ،رفتار
منصفانه داشته و با همکاران خود تعامل میکنند (لوین .)2013 ،7ویژگی تحریک فکری
رهبر تحولآفرین به افراد فرصت تغییر را میدهد و بر فعالیتهای افراد در سطوح مختلف
تأثیرگذار است و درواقع نقش تسهیلگری دارد (مارگولیس .)2008 ،8ویژگی مالحظات
فردی یک رویکرد نظارتی است که رهبر بهعنوان مربی ارزشهای منحصربهفرد هر یک از
اعضای تیم را ارتقاء میدهد (هیکمن .)2016 ،درنهایت این سبک رهبری افراد سازمان را
ترغیب میکند تا فراتر از انتظارات عمل کنند و همچنین ضمن افزایش ظرفیت و تعهد ،به
آنها در راستای تعالی خود و سازمان کمک میکند (لی و کیو .)2019 ،9رهبری تحولآفرین
با تسهیل ارتباطات به کارکنان امکان میدهد بدون ترس از تالفی ،آزادانه با همکاران و
رهبران خود تعامل داشته باشند .درنتیجه این اقدام ،در تحقق جانشینپروری در سازمان
نقش بسیار مهمی را ایفا میکند (براون و همکاران.)2013 ،10
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متغیر دیگری که در تحقق جانشینپروری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
میتواند تأثیرگذار باشد و نقش میانجی را ایفا کند عدالت سازمانی است .این مفهوم در
مطالعات روانشناسی صنعتی ،مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بهطور چشمگیری
موردتوجه قرار گرفته است (اسماعیل .)2015 ،1عدالت بهعنوان عمل یا تصمیمی درست
قلمداد میشود که مبتنی بر اخالق ،دین ،انصاف ،عدالت یا قانون باشد (پیکراینین و
همکاران .) 2017 ،2عدالت سازمانی در وهله اول بر انصاف در محیط کار متمرکز است
و تأثیر بسیار زیادی بر نگرشهای متفاوت کارکنان نظیر رضایت شغلی ،ترک خدمت،
غیبت ،وسعت نقش ،عملکرد شغلی ،اعتماد ،روابط رهبر  -عضو و تعهد سازمانی دارد
(علی .)2016 ،بهطورکلی عدالت سازمانی دربرگیرنده سه مؤلفه اصلی شامل عدالت
توزیعی ،عدالت رویهای و عدالت تعاملی است (کارکولیان .)2016 ،3یک رهبر واقعی
همه کارکنان یک سازمان را به رسمیت شناخته و با همه افراد یک سازمان نه به شکل
دستوری بلکه با احترام برخورد میکند (هیکتا و بالزوا .)2015 ،4بسیاری از تصمیماتی
که مدیران و رهبران در سازمان اتخاذ میکنند تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر رفتار عادالنه
و منصفانه با کارکنان قرار میگیرد (تاتوم و همکاران .)2003 ،5بر همین اساس ،به عقیده
کانگر و فولمر )2003( 6برنامه جانشینپروری میبایست به شکل کامالً شفاف پیاده و
اجرا شده و افراد در هرلحظه از وضعیت خود باخبر باشند.
بررسی مطالعات انجام شده در زمینه پژوهش موردمطالعه نیز گویای ارتباط رهبری
تحولآفرین و عدالت سازمانی با جانشینپروری است که در ادامه به نتایج پژوهشهای
انجام شده بهطور مختصر اشاره میشود .در پژوهش انصاری و همکاران ( )1396بر
ارتباط معنادار و مثبت بین رهبری تحولآفرین و جانشینپروری تأکید شده بود .در
پژوهش قلیچ لی و همکاران ( )1395از عدالت سازمانی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر
جانشینپروری نام برده شده است .در پژوهش غیاثی ندوشن ( )1393به تأثیر رهبری و
مربیگری بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر استقرار نظام جانشینپروری تأکید شده است.
همچنین مطالعه شفی و همکاران ( )1395نشان داد عدالت سازمانی بر جانشینپروری
تأثیر مثبت و معنادار دارد که در این میان بعد عدالت توزیعی بیشترین تأثیر را بر
5. Tatum, B. C., et al.
6. Conger, J. A., & Fulmer, R. M.

3. Ismail, H.
2. Pekurinen et al
3. Karkoulian et al
4. Hitka, M., & Balážová, Ž
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جانشینپروری داشته است .احمد ( )2020در پژوهش خود نشان داد رهبری تحولآفرین
بهطور معنیداری بر جانشین پروری تأثیرگذار است و بعد مالحظات فردی نیز دارای
بیشترین تأثیر بر موفقیت برنامههای جانشینپروری است .پژوهش آرموگام و همکاران

1

( )2019نشان داد رابطه معناداری بین سبک رهبری تحولآفرین و جانشینپروری وجود
دارد و نفوذ آرمانی پیشبینی کننده اصلی جانشینپروری است .در پژوهش احمد و
همکاران ) 2019( 2نیز نشان داده شد در بین ابعاد رهبری تحولآفرین ،بعد مالحظات
فردی بیشترین تأثیر را بر جانشین پروری داشته است .پژوهش وانگی و همکاران

3

( ) 2019نیز نشان داد که برای تغییر و تحول در سازمان باید رهبری سازمان به
جانشینپروری و مدیریت استعداد کارکنان توجه بیشتری داشته باشد و از طریق آموزش
و مربیگری رهبران آینده را تربیت کند و به توسعه حرفهای کارکنان توجه بیشتری داشته
باشد .پژوهش احمد و همکاران )2017( 4نشان داد ارتباط معنیداری بین رهبری
تحولآفرین و جانشینپروری وجود دارد و نفوذ فردی رهبری پیشبینی کننده اصلی
برنامههای جانشین پروری است .در پژوهش گالبدوست و نقره )2016( 5ارتباط معنادار
و مثبتی بین رهبری تحولآفرین و جانشینپروری وجود داشت که در این پژوهش بعد
نفوذ آرمانی بیشترین ارتباط را با جانشین پروری داشت .بررسی ادبیات و پیشینه مطالعات
انجام شده در زمینه جانشینپروری نشان میدهد علیرغم پرداختن بهضرورت و اهمیت
استقرار نظام جانشین پروری در آموزش عالی ایران به متغیرهای تأثیرگذار در اجرای
برنامههای جانشینپروری کمتر پرداخته شده است یا اینکه بهطور جامع به این موضوع
پرداخته نشده است.
باتوجهبه مطالب ذکرشده هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش میانجی عدالت
سازمانی در ارتباط بین رهبری تحولآفرین و جانشینپروری است .درواقع به دنبال
پاسخگویی به این سؤال است که آیا رهبری تحولآفرین میتواند از طریق عدالت سازمانی
بر جانشینپروری تأثیر داشته باشد؟ فرضیات پژوهش مبنی بر رابطه رهبری تحولآفرین
و جانشین پروری و همچنین نقش میانجی عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری
تحولآفرین و جانشینپروری مورد آزمون قرار گرفت.
4. Ahmad, R.B., et al.
5. Golabdoust, A., Noghreh, A.,

1. Armugam, B., et al.
2. Ahmad, Z., et al.
3. Wanggi, A., et al.
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روش
روش پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی از نوع همبستگی
بود .جامعه آماری شامل همه روسای دانشکدهها ،معاونین دانشکدهها و مدیران گروههای
علمی دانشگاه خوارزمی بود که در حدود  200نفر بودند .نمونه منتخب شامل  120نفر
از گروههای ذکر شده بودند که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از سه ابزار پرسشنامه جانشینپروری( 1کیم،2
 ،)2006رهبری تحولآفرین 3بأس و اولیو )2004( 4و عدالت سازمانی( 5نیهوف و مورمن،
 )1993استفاده شد.
پرسشنامه عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن 6در سال  1993طراحی شده است
که شامل  3خرده مقیاس عدالت توزیعی با  7گویه ،عدالت رویهای با  6گویه ،عدالت
تعاملی با  7گویه است .نحوه نمرهگذاری طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد است.
روایی این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد قرار گرفت .مقدار آلفای کرونباخ
پرسشنامه  0/92به دست آمده است (نیهوف و مورمن .)1998 ،پایایی این پرسشنامه در
پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ  0/89به دست آمد.
پرسشنامه رهبری تحولآفرین توسط بأس و اولیو ( )2004طراحی و تدوین شده
است که شامل  4خرده مقیاس ترغیب ذهنی با  4گویه ،نفوذ آرمانی  8گویه ،انگیزش
الهامبخش  4گویه و مالحظات فردی  4گویه است .نحوه نمرهگذاری طیف لیکرت 5
سطحی از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است .روایی این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی
تأییدی مورد قرار گرفت .مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/89به دست آمده است (بأس
و اولیوو .) 2004 ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ
 0/90به دست آمد.
پرسشنامه جانشینپروری توسط کیم ( )2006طراحی شده است که شامل  4خرده
مقیاس تعیین خطمشی  8گویه ،ارزیابی نامزدها  8گویه ،توسعه نامزدها  8گویه و ارزیابی
نظام مدیریت جانشینپروری  8گویه است .نحوه نمرهگذاری طیف لیکرت  5سطحی از
کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است .روایی این پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی
مورد قرار گرفت .مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/89به دست آمده است (بأس و
4. Bass, B. M. & Avolio,
5. organizational justice
6. Niehoff, B. P., & Moorman, R. H.

1. succession planning
2. Kim, Y.
3.transformational leadership
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اولیوو .)2004 ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 0/88
به دست آمد.
برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش تحلیل مدل یابی معادالت ساختاری
استفاده شد .دادههای بهدستآمده در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  AMOSو
 SPSS22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها
از تعداد  120نفر از شرکتکنندگان 35 ،نفر زن و تعداد  85نفر مرد بودند .ازنظر مرتبه
علمی ،تعداد  72نفر دارای رتبه علمی استادیار 37 ،نفر دارای رتبه علمی دانشیار و 11
نفر دارای رتبه علمی استاد بودند .تعداد  42نفر در فاصله سنی ( 55 ،)40-31نفر در
فاصله سنی ( 23 ،)41-50نفر دارای سنین ( )51-70بودند.
عالوه بر نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش ،به تحلیل
همبستگی ساده بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون پرداخته شد
که ضرایب همبستگی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است .همانطور
که یافتههای حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول  1نشان میدهد ،ضرایب
همبستگی بین متغیرهای پژوهش بیانگر همبستگی معنادار بین همه متغیرها بهصورت
دوبهدو است.
جدول  .1ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
شاخص همبستگی جانشین پروری عدالت سازمانی رهبری تحولآفرین

متغیرها

**0/452

**0/603
**0/251.

1

جانشین پروری
عدالت سازمانی

همبستگی پیرسون
همبستگی پیرسون

1
**0/452.

1

رهبری تحولآفرین

همبستگی پیرسون

**0/603.

**0/251.

جدول  .2شاخصهای نیکویی برازش یا برازندگی تحلیل عامل تأییدی مدل پژوهش
شاخص
آماری

شاخصهای مطلوب برازش مدل

شاخصها برازش در پژوهش
حاضر

χ2 / df

باید مقادیر کمتر از  3باشد

1/98

CFI

باید مقادیر بزرگتر از  0/9باشد.

0/98

 RMSEAباید مقادیر کوچکتر از  0/09باشد.

0/056

نتیجه
برازش
مطلوب

128

شاخص
آماری

پژوهش در نظامهای آموزشی/دوره چهاردهم/شماره /51زمستان 1399

شاخصهای مطلوب برازش مدل

شاخصها برازش در پژوهش

نتیجه

حاضر

GFI

باید مقادیر بزرگتر از  0/9باشد.

0/97

IFI

باید مقادیر بزرگتر از  0/9باشد.

0/97

NFI

باید مقادیر بزرگتر از  0/9باشد.

0/99

AGFI

باید مقادیر بزرگتر از  0/9باشد.

0/93

χ2

نباید در سطح  0/05معنیدار باشد

33/74

p

سطح معناداری

0/004

برازش نسبی
به حجم نمونه

از شاخصهای نیکویی برازش فوق بهمنظور بررسی برازش مدل پژوهش در مدل
یابی معادالت ساختاری استفاده شد .باتوجهبه نتایج جدول  2که شاخصهای برازندگی
مدل مربوط به فرضیه پژوهش در شکل  1را بهطور خالصه نشان میدهد ،میتوان نتیجه
گرفت که اکثر شاخصها در سطح مطلوبی قرار داشته و مدل محاسبه شده بر اساس
دادههای مشاهدهشده از برازش قابلقبولی برخوردار است .در پژوهش حاضر مقدار
مجذور کای برابر با  33/74بود که معنیدار بود .باتوجهبه یافتههای بهدستآمده در مورد
مقدار نسبت مجذور کای در پژوهش حاضر برابر  1/98است که نشاندهنده برازش مدل
است .مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAمدل نیز برابر با 0/056
بود که بیانگر برازش الگوی ارائه شده بود .همچنین مقدار شاخص نیکویی برازش ()GFI
در پژوهش حاضر برابر  0/97بود که این شاخص نیز بیانگر برازش مدل نهایی پژوهش
است .در مورد شاخص نیکویی برازش تعدیلشده ( )AGFIنیز مشخص شد که برابر با
 0/93و مقدار شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  0/97و همچنین مقدار شاخص
برازندگی تطبیقی ( )CFIنیز برابر با  0/98بود .شاخص بنتلر -بونت یا شاخص نرم شده
برازندگی ( )NFIنیز قابلقبول  0/99بود .درمجموع برازش این شاخصها نشانگر برازش
یا تناسب مدل پژوهش با دادهها بود .باتوجهبه شاخصهای بهدستآمده در مدل برازش
شده ،میتوان نتیجه گرفت که الگوی تبیین جانشینپروری بر اساس رهبری تحولآفرین
بهواسطه عدالت سازمانی از نیکویی برازش قابلقبولی برخوردار است و میتوان به مقادیر
همبستگی مدل در شکل  1اعتماد کرده و مقادیر رگرسیون را تفسیر نمود.
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شکل  .1مدل برازش شده پژوهش در حالت استاندارد
جدول  .3ضرایب رگرسیون پیشبینی جانشین پروری از طریق رهبری تحولآفرین بهواسطه
متغیرهای عامل
رهبری
تحولآفرین
عدالت سازمانی
رهبری
تحولآفرین
انگیزش
الهامبخش
مالحظات فردی

حد

متغیر وابسته

برآورد

خطا

<---

جانشین پروری

0/592

0/167

0/426

<---

جانشین پروری

0/451

0/020.

0/651

0/001

<---

عدالت سازمانی

0/253

0/583

-0/639

0/023

<---

رهبری

0/873

0/082

16/238

***

<---

تحولآفرین
رهبری
تحولآفرین

0/893

بحرانی

احتمال

نقش متغیر

0/001

متغیر وابسته

متغیرها با واسط

مؤلفههای متغیر
عامل
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نفوذ آرمانی

<---

ترغیب ذهنی

<---

رهبری
تحولآفرین
رهبری
تحولآفرین

0/882

0/070

16/087

***

0/873

0/070

14/473

***

باتوجهبه مقادیر ستون احتمال در جدول  3که سطح معناداری ضرایب رگرسیون بین
متغیرها را نشان میدهد میتوان گفت که همبستگی بین متغیر عامل (رهبری تحولآفرین)
و متغیر وابسته (جانشین پروری) با ضریب رگرسیون ( ،) r=0/59در سطوح (0/001
= ،)pمعنادار بود .همچنین همبستگی بین متغیر واسطهای (عدالت سازمانی) با ضریب
رگرسیون ( ،)r=0/45در سطوح ( ) p=0/001معنادار بود .عالوه بر متغیرهای اصلی،
همبستگی بین مؤلفههای متغیر عامل (رهبری تحولآفرین) نیز معنادار بودند .بر این اساس
فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  .4ضرایب تحلیل مسیر اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل بین متغیرها
متغیر پیشبین

اثر مستقیم

رهبری تحولآفرین

**

عدالت سازمانی

**

0/60
0/45

اثر غیرمستقیم متغیر رابط عدالت سازمانی اثر کل
*0/25

0/45
-

**0/70
**

0/45

در جدول  4به جمعبندی اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیشبین بر عدالت
سازمانی پرداخته شده است .بر طبق ضرایب تحلیل مسیر گزارش شده در جدول 4
میتوان نتیجه گرفت که اثر مستقیم رهبری تحولآفرین بر جانشین پروری  0/60است.
درحالیکه اثر غیرمستقیم رهبری تحولآفرین بر جانشینپروری از طریق عدالت سازمانی
 0/25است .این یافته بدین معنی است که تأثیرپذیری جانشینپروری از رهبری
تحولآفرین زیاد بوده و متغیر عدالت سازمان بهعنوان متغیر میانجی نقش تسهیلگری را
در ارتباط بین رهبری تحولآفرین و جانشین پروری ایفا نموده است.
بحث و نتیجهگیری
سرمایه انسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که کارکرد تولید و انتشار دانش
را دارند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .یکی از چالشهای اساسی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ،نیاز مبرم به منابع انسانی دارای پتانسیل باال و حفظ آنها است،
برای جامه عمل پوشاندن به چنین اقدامی توجه به رویکرد جانشینپروری بهعنوان یکی
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از ابزارهای اساسی امری ضروری است .جانشینپروری از طریق توسعه ظرفیتهای
سرمایه انسانی به تحقق اهداف سازمانها کمک میکند؛ اما آنچه در این میان حائز اهمیت
فراوان است ،حمایت و پشتیبانی الزم برای استقرار جانشینپروری در دانشگاهها است.
استقرار جانشین پروری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیازمند حمایت مدیرانی
است که از توانایی ،تجربه و قابلیتهای رهبری برخوردار هستند .بر این اساس ،هدف
پژوهش حاضر تحلیل نقش عدالت سازمانی در رابطه میان رهبری تحولآفرین با
جانشینپروری بود .نتایج مدل یابی معادالت ساختاری بین متغیرها در پژوهش حاضر
نشان داد که عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحولآفرین با جانشین پروری نقش
واسطهای مطلوبی ایفا میکند .در بین ابعاد عدالت سازمانی ،بعد عدالت تعاملی دارای
بیشترین اثرگذاری بر جانشین پروری بود .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که الگوی
تبیین جانشینپروری بر اساس رهبری تحولآفرین بهواسطه عدالت سازمانی در دانشگاه
خوارزمی از نیکویی برازش قابلقبولی برخوردار است .باتوجهبه نتایج بهدستآمده اثر
مستقیم رهبری تحولآفرین بر جانشین پروری برابر با  0/60و بر عدالت سازمانی نیز
برابر با  0/25به دست آمد .بدین معنی که سبک رهبری تحولآفرین در استقرار و تداوم
برنامههای جانشینپروری تأثیرگذار بوده و آنها را بهبود میبخشد .یافتههای این بخش
از پژوهش با نتایج پژوهشهای احمد ( ،)2020وانگی و همکاران ( )2019قلیچ لی و
همکاران ( )1395که همبستگی مستقیم رهبری تحولآفرین و جانشینپروری را گزارش
کردهاند همسو و همراستا است .در تبیین این یافته پژوهش میتوان چنین استدالل کرد
رهبری در سازمان نقش مهمی در موفقیت سازمان و تحقق اهداف استراتژیک و بلندمدت
سازمان دارد .رهبر تحولآفرین با ایجاد انگ یزش و نگرش مثبت در کارکنان نقش مهمی
را در رشد و ارتقاء آنها ایفا میکند .همچنین با استقرار نظام جانشینپروری و انتخاب
افراد شایسته در پستهای مدیریتی میتواند آینده دانشگاهها را در فضای رقابتی و چالشی
تضمین نماید .در ادامه بحث همانطور که نتایج پژوهش نشان داد همبستگی عدالت
سازمانی با جانشینپروری نیز برابر با  0/45بود .بر این اساس اثر غیرمستقیم رهبری
تحولآفرین بر جانشین پروری از طریق عدالت سازمانی ،نیز درمجموع در حد  0/70شد
که این افزایش نسبت به اثر مستقیم ( )0/45بیانگر اثر تسهیلکننده عدالت سازمانی در
رابطه بین رهبری تحولآفرین و جانشینپروری است .نتایج این بخش از پژوهش با
یافتههای پژوهش غیاثی ( ،)1393قلیچ لی و همکاران ( ،)1395وانگی و همکاران ()2019
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و گالبدوست و نقره ( )2016همسو و هماهنگ بود .در تبیین این یافته میتوان چنین
استدالل کرد که چون ادراک کارکنان از عدالت سازمانی کیفیت ارتباط و تعامل آنها را
با سازمان تعیین میکند ،لذا رفتار منصفانه مدیران دانشگاهی با زیردستان نگرش آنها را
نسبت به فعالیت در دانشگاه تحت تأثیر قرار داده و باعث تعهد سازمانی در آنها میشود.
بر این اساس اگر مدیران دانشگاهی برنامههای جانشین پروری را کامالً شفاف اجرا نمایند
و زیردستان از وضعیت رشد حرفهای خود مطلع باشند ،بهطورقطع مشارکت و تالش
بیشتری در تحقق اهداف و رسالتهای دانشگاه خواهند داشت .در بین مؤلفههای رهبری
تحولآفرین ،ابعاد مالحظات فردی و نفوذ آرمانی بیشترین تأثیر را بر جانشینپروری
داشتند .نتایج این بخش از پژوهش نیز با یافتههای پژوهش احمد ( ،)2020آرموگام و
همکاران ( )2019و گالبدوست و نقره ( )2016همسو و هماهنگ بود .درمجموع میتوان
نتیجه گرفت که مدیران با سبک رهبری تحولآفرین ،با ایجاد تغییر در فرهنگسازمانی
دانشگاه ،ترغیب و رفتار منصفانه و تحریک زیردستان به ارائه راهحلهای نوآورانه و نقش
مربیگری میتوانند با پرورش مدیران آینده دانشگاه ،اهداف متعالی و رسالتهای دانشگاه
را تحقق بخشیده و همچنین با انتخاب مدیران شایسته در فضای رقابتی که پیرامون
دانشگاه وجود داشته و بر کارکرد دانشگاه تأثیرگذار است بتوانند نقشآفرینی نموده و از
این طریق استقالل و توسعه دانشگاه را تضمین نمایند.
در خصوص محدودیتهای پژوهش ،نتایج مطالعه حاضر همچون برخی مطالعات
دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای خودگزارشی بهجای مشاهده رفتار واقعی ،ممکن است
مشارکتکنندگان را به استفاده از شیوههای مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی ترغیب کند.
همچنین در مطالعه حاضر ،از نظرات مدیران دانشگاه خوارزمی استفاده شده است که
هنگام تعمیم نتایج به دیگر گروهها ،ممکن است روایی بیرونی یافتهها پایین بیاید.
باتوجهبه اهمیت جانشینپروری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیشنهاد میشود
بسترها و زیرساختهای قانونی برای حمایت از برنامههای جانشینپروری در سطح
وزارت علوم ایجاد شود .مدیران و روسای دانشگاهها نیز با ایجاد فرهنگسازمانی حمایتی
و ترغیب افراد زمینه بروز و توسعه استعدادهای آنها را فراهم نمایند .همچنین با ایفای
نقش مربیگری میتوانند افراد شایسته و توانمند را برای مدیریت آینده دانشگاه پرورش
دهند .درنهایت ایجاد جو همدالنه ،رفتار منصفانه با زیردستان و اجرای شفاف برنامههای
جانشینپروری توسط مدیران و روسای دانشگاهها به افزایش تعهد سازمانی افراد کمک

133

...  نقش میانجی عدالت سازمانی در/ سعادت طلب و همکاران

نموده و باعث میگردد تالش و مشارکت بیشتری برای تحقق اهداف و رسالتهای
.دانشگاه داشته باشند
منابع
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