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تأثیر اجرای نظام جانشینپروری بر بهرهوری نیروی انسانی (مورد
مطالعه :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان)
تاریخ دریافت0813/10/13 :

تاریخ پذیرش0813/15/00 :
0

امین نیکپور

از صفحه  01تا 41
چکید
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر اجرای نظام جانشینپروری بر بهرهوری نیروی انسانی در بخش دولتی
است .این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است.
همچنین این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .جامعة آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان کرمان بوده و تعداد  011نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ،پرسشنامه محققساخته اجرای نظام جانشینپروری و پرسشنامه
استاندارد بهرهوری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت ( )0131است که روایی و پایایی این پرسشنامهها
مورد بررسی و تأیید قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی
استفاده شده است .یافتههای پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی ،نشان داد که اجرای نظام
جانشینپروری بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر مثبت میگذارد .یافته دیگر پژوهش نشان داد که از بین
جنبههای اجرای نظام جانشینپروری ،ارزیابی منابع موجود بیشترین تأثیر مثبت را بر بهرهوری نیروی
انسانی داشته است و آموزشهای مدیریتی و یافتن و به کارگیری افراد مستعد به ترتیب در ردههای بَعدی
قرار دارند.
کی هع کییدی
جانشینپروری ،افراد مستعد ،ارزیابی منابع موجود ،آموزشهای مدیریتی ،بهرهوری نیروی انسانی.

 .0استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان (رایانامه نویسندة مسئول)nikpour2003@yahoo.com :
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قد ا
0

بهرهوری  ،یکی از عوامل پیشرفت و رمز تقویت رشد اقتصاد هر کشور است،
بهطوریکه نرخ رشد بهرهوری در هر جامعه ،نقش به سزایی بر سطح رفاه ،میزان تورم،
بیکاری ،سالمت اقتصادی جامعه و رقابتپذیری در سطح جهان دارد .بهرهوری امکان
ایجاد یک زندگی خوب یا یک زندگی با کیفیت باال را برای عموم افراد جامعه فراهم
میسازد و به آنها امکان می دهد تا به صورت یک مجموعه ،به سمت خوشبختی ،سعادت
و رفاه رهنمون شوند (هیپ .)0110 ،0از اینرو تالش برای افزایش بهرهوری ،جدیترین
مبارزهای است که جهان در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبرو است (قابضی و
موسویشیری .)80 :0815 ،به علت اهمیت باالی بهرهوری در فرایند توسعه سازمانها و
کشورها ،تحقیقات متعددی در زمینه عوامل مؤثر بر بهرهوری صورت گرفته است و
همگی تأکید دارند که نیروی انسانی دارای بیشترین تأثیر بر بهرهوری در بین مجموعه
عوامل مؤثر بر بهرهوری است (فعال ،علیدوست قهفرخی و جاللیفراهانی.)86 :0815 ،
در واقع ،بهرهوری نیروی انسانی 8عامل اصل شکل دهنده بهرهوری سازمان به شمار
میرود ،بهطوریکه بسیاری از محققان و صاحبنظران واژة بهرهوری را با بهرهوری
نیروی انسانی یکسان میدانند (قابضی و موسویشیری .)80 :0815 ،به عبارتی،
بهرهوری نیروی انسانی یکی از اساسیترین پیشفرضهای بهرهوری محسوب میشود و
هرگونه سعی و تالش در بهرهوری ،بدون وجود بهرهوری کارکنان بیمعناست (صیادی،
چمنیفرد و نیکپور .)03 :0814 ،بنابراین میتوان گفت که منابع انسانی مهمترین
زیرساخت هر کشور و سازمان است و مشارکت آنها در امور و تالشهای آگاهانه آنان
میتواند بر افزایش بهرهوری سازمانی و ملی تأثیر عمده بگذارد که همین امر موجب
افزایش اهمیت بهرهور ی نیروی انسانی در دنیای امروز (به ویژه در دنیای سازمانی) شده
است (داتا .)384 :0113 ،4از این رو ،برای تحقق بهرهوری نیروی انسانی الزم است تا
راهکارهای الزم شناسایی شود .از جمله راهکارهای مؤثر در زمینة ارتقای بهرهوری
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کارکنان سازمانهای امروز ،اجرای نظام جانشینپروری 0در سازمان است (علی ،محمود،
ایجاز و اشرف.)001 :0104 ،0
از سوی دیگر ،واژه جانشینپروری در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی
عمومیت و رسمیت بیشتر و عقبه طوالنیتری دارد (ویلکرسون .)0 :0117 ،8بهطوریکه
از  081پژوهش انجام شده در بین سالهای  0131تا  0118میالدی در مورد
جانشینپروری ،تنها  5مورد از این پژوهشها در بخش دولتی انجام شده است (کزنر و
سبورا .)845-844 :0114 ،4همچنین مقولة جانشینپروری ،علیرغم اهمیت و ریشة
تاریخی طوالنی خود در حوزه سازمان و مدیریت ،در کشور ما (به ویژه در بخش دولتی)
به شکل یک نیاز جدی ،بررسی و مطالعه نشده است (ابراهیمی ،الیکی و عباسی:0816 ،
 .)17با این حال ،امروزه این واژه به صورت گسترده در بخش دولتی نیز در حال مطرح
شدن است و خطرات ناشی از بیتوجهی به آن مورد توجه بسیاری از صاحبنظران علم
مدیریت قرار گرفته است (ویلکرسون.)0 :0117 ،
از طرفی ،با توجه به جایگاهی که سازمان صنعت ،معدن و تجارت در امر تولید و
اشتغال دارد ،نقش بسزایی را در بهرهوری ملی و رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا
میکند .از اینرو ،افزایش بهرهوری نیروی انسانی به بهبود وضعت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت کمک زیادی میکند؛ لذا به منظور ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در این
سازمان ،ضروری است تا عوامل مؤثر در این زمینه شناسایی شوند .حال آنکه اخیراً
مطالعات نشان داده است که اجرای برنامههای جانشینپروری میتواند نرخ ترک خدمت
کارکنان را پایین آورد ،روحیة کارکنان را افزایش دهد و باکیفیتترین کارکنان را در
شغلهای مهم و کلیدی قرار دهد (هوانگ786 :0110 ،5؛ انجیگوا .)05 :0104 ،6بنابراین
میتوان اینگونه استدالل کرد که مدیریت موفق جانشینپروری در سازمان میتواند از
طریق پایین آوردن نرخ ترک خدمت کارکنان ،بهبود روحیه کارکنان و قرار دادن
باکیفیتترین کارکنان در شغلهای کلیدی بر بهرهوری کارکنان سازمان تأثیر بگذارد .با
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توجه به مطالب گفته شده اصلی پژوهش این است که میزان تأثیرگذاری اجرای نظام
جانشینپروری بر بهرهوری نیروی انسانی در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کرمان چگونه است؟
پیشینا پژعهش
0

بنگا و همکاران ( )0115پژوهشی را تحت عنوان «تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهرهوری
کارکنان در سازمانهای بازرگانی» با هدف مطالعه ارزیابی عملکرد کارکنان و تأثیر آن
بر بهرهور ی را انجام دادند و نتیجه گرفتند که ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهرهوری آنها
تأثیر میگذارد .دیردنریال رید و رینن )0116( 0در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر آموزش
بر بهرهوری و دستمزد» به این نتیجه رسید که بین آموزش مرتبط با کار و بهرهوری
بیشتر رابطه معناداری وجود دارد .اَوِنش )0100( 8پژوهشی را تحت عنوان
«جانشینپروری و تأثیرش بر عملکرد سازمانی در بخش فناوری اطالعات» انجام داد و
نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین جانشینپروری و عملکرد سازمانی وجود دارد .مسا و
کَمنچی )0100( 4در پژوهشی تحت عنوان «اثر سیستمهای ارزیابی عملکرد بر کارکنان
در آژانس توسعه چای کنیا» نتیجه گرفتند که شایستگی ،ارزیابی ،مدیریت بر مبنای
هدف ،پرداخت بر اساس عملکرد و آموزش و بهسازی کارکنان بر روی عملکرد کارکنان
تأثیر میگذارند .سینگ و موهانتی )0100( 5در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر آموزش بر
بهرهوری کارکنان» نتیجه گرفتند که آموزش نقش قابلتوجهی بر بهرهوری کارکنان
دارد .دِوِندِر )0108( 6در پژوهشی تحت عنوان «عملکردهای برنامهریزی منابع انسانی در
 »SCCLنتیجه گرفت که بین برنامهریزی نیروی انسانی و سطح عملکرد کارکنان
رابطه مثبتی وجود دارد .مااللو و اوگبائوبور )0108( 7در پژوهشی تحت عنوان «آموزش
و پرورش نیروی انسانی ،بهرهوری کارکنان و عملکرد سازمانی» به این نتیجه رسیدند که
3
آموزش و پرورش نیروی انسانی کارایی و بهرهوری شغلی آنها را افزایش میدهد .نِکِسا
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( )0108پژوهشی را تحت عنوان «جانشینپروری و عملکرد سازمانی» انجام داد و نتیجه
گرفت که جانشین پروری بر عملکرد سازمان در همه سطوح تأثیر میگذارد .اومِسبی
( )0108در پژوهشی تحت عنوان «اثرات ارزیابی عملکرد بر بهرهوری کارکنان» به این
نتیجه رسید که بین ارزیابی عملکرد و کارایی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .رنگریز و همکاران ( )0108در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه بین اجرای
برنامهریزی منابع سازمانی و بهرهوری منابع انسانی» به این نتیجه رسیدند که بین
اجرای برنامهریزی منابع سازمانی و بهرهوری منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
علی و همکاران ( )0104در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر جانشینپروری بر عملکرد
کارکنان بانکهای تجاری پاکستان» نتیجه گرفتند که جانشینپروری بر عملکرد
کارکنان تأثیر معناداری میگذارد .اکوندایو )0105( 0در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر
آموزش و پرورش بر بهرهوری کارکنان» نتیجه گرفت که بین آموزش و پرورش با
بهره وری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .سلطانی و مقدم )0106( 8در
پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیرات جانشینپروری بر اثربخش سازمانی در شعب
بانک رفاه استان کهگیلویه و بویراحمد» نتیجه گرفتند که بین جانشینپروری و اثربخش
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .زایوم و همکاران )0107( 4در پژوهشی تحت عنوان
«ارزیابی عملکرد و بهرهوری کارکنان در نیجریه» نتیجه گرفتند که بین بازخورد 861
درجه و بهرهوری کارکنان رابطه وجود دارد .مونگوتی و کانیانجیوا )0107( 5در پژوهشی
تحت عنوان «اقدامات ارزیابی عملکرد و بهرهوری کارکنان در کنیا» نتیجه گرفتند که
استفاده از روش ارزیابی عملکرد  861درجه بر بهرهوری کارکنان تأثیر مثبت میگذارد.

0

بهمن مظری
جهمشینپرع ی :تاریخچة مفهوم جانشینپروری به شکل امروزی برمیگردد ،به اواخر
دهة  0161میالدی و اوایل دهة  ،0171زمانی که روشهای جانشینپروری رسمی به
وسیله سازمانها اتخاذ میشد (راسول .)88 :0110 ،6جانشینپروری ،شامل داشتن
1
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کارکنان مناسب در محل و زمان مناسب و همچنین داشتن رهبری مناسب در همه
سطوح سازمان است (گلزار و درانی .)074 :0104 ،0جانشینپروری ،تالش منظم و
حساب شده به وسیله سازمان برای اطمینان از استمرار رهبری برای شغلهای کلیدی،
نگهداشت و توسعه دانش فکری و سرمایهای برای آینده و تشویق پیشرفت شخصی
کارکنان است (راسول .)01 :0105 ،جانشینپروری ،عبارت است از فرایند شناسایی و
آماده کردن کارکنان با پتانسیل باال برای جایگزین کردن به جای ادارهکنندگان اصلی
سازمان وقتی که آنها از سازمان خارج (بازنشسته) میشوند (نو و همکاران.)0106 ،0
جانشینپروری ،فرایند تصمیمگیری در نحوه پُرکردن خالهای مشاغل کلیدی سازمان
است (ابراهیمی و همکاران.)17 :0816 ،
به طور کلی اهداف اصلی برنامههای جانشینی عبارتاند از -0 :شناسایی کردن
شغلهای مهم مدیریتی در سازمان؛  -0شناسایی کردن شغلهای مهم مدیریتی
بالتصدی در سازمان؛  -8شناسایی کردن مدیرانی که به صورت بالقوّه با این شغلهای
مدیریتی بالتصدی تناسب دارند (کاوالوسکی ،مورتی ،مک گی .)011 :0100 ،8نظام
جانشین پروری شامل یافتن و به کارگیری افراد مستعد ،ارزیابی منابع موجود و
آموزشهای مدیریتی است (بهشتیفر.)064 :0831 ،
هفتن ع با که گیری افراد ستعد :0شامل برنامهریزی نیروی انسانی برای یافتن
بااستعداد ،انتخاب مناسبترین افراد از طریق آزمون و مصاحبه ،تطبیق شرایط شاغل با
شرایط احراز شغل و تطبیق شرایط شغل با شرایط متقاضیان شغل است (سالجقه ،نیک
پور ،خسروپور و نوبریدیشه.)77 :0104 ،5
ا ل هبن نهبع وجود :0ارزیابی منابع موجود از طریق مدیریت عملکرد و مراکز
ارزیابی مورد بررسی قرار میگیرد .مدیریت عملکرد ،شایستگی افراد را با کارکرد
واقعیشان مورد توجه قرار میدهد .مراکز ارزیابی عبارتاند از ارزیابی توانایی بالقوّه افراد،
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شناسایی مدیران شایسته و بررسی تمایالت افراد برای شغلهای کلیدی (سالجقه و
همکاران.)77 :0104 ،
1
آ ولشههی د ر تن  :شامل ارائه انواع آموزشهای مدیریتی به کارکنان باانگیزه
است .به عبارتی امروزه بسیاری از سازمانها ،کارکنان خود را به منظور ارتقای دانش و
مهارتهای مدیریت در سطوح باال آموزش میدهند (بهشتیفر.)064 :0831 ،
بهر ع ی میرعی امسهمن :آشنایی انسان با مفهوم بهرهوری از نظر قدمت با عمر انسان
بر کرة خاکی متقارن است .واژه بهرهوری برای نخستین بار بیش از دو قرن پیش توسط
فرانسوا کنه ) 0766( 0ریاضیدان و اقتصاددان پیرو مکتب فیزیوکراسی در یک نشریه
کشاورزی استفاده شد (تنجن .)85 :0115 ،8بهرهوری در اصطالح مدیریتی ،یک دیدگاه
فکری است که در آن انسان با تالشی مستمر برای افزایش رشد اقتصادی و بهبود سطح
زندگی فردی و اجتماعی ،روشهای جدیدی را به کار میگیرد تا بتواند از منابعی مثل
نیروی کار ،سرمایه ،زمین ،انرژی و ...بیشترین استفاده و سود را ببرد (چناری و نامور،
 .)5 :0817بهرهوری نیروی انسانی مهمترین معیار بهرهوری است ،زیرا عنصر اصلی در
هر تالشی برای بهبود ،بهروری نیروی کار است (چو ،وودز ،ژانگ و اردم.)068 :0116 ،4
بهرهوری نیروی انسانی ،مفهومی جامعی است که یکی از شاخصهای مهم کارآمدی
بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی و همچنین معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد
سازمانها و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهدافشان محسوب میشود (عباسی
و همکاران .)000 :0814 ،بهرهوری نیروی انسانی ،حداکثر استفاده از منابع انسانی برای
حرکت در جهت اهداف سازمان در کوتاهترین زمان و با حداقل هزینه است (یوسفزاده
و قدوسیفر .)010 :0106 ،5ابعاد بهرهوری نیروی انسانی عبارتاند از:
 -0توانایی :6شامل دورههای آموزشی و احساس موفقیت شغلی است؛
 -0درک و شناخت :7شامل درک درست از کار و اشتباهات و انجام صحیح کار است؛
3.

Management Training
Francois Quesnay
3
. Tangen
4.
Cho, Woods, Jang, & Erdem
5.
Yousefizadeh & Ghoddusifar
2.
Ability
2.

Perception & Recognition

3.
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 -8حمایت سازمانی :0شامل امکانات مالی و مادی موردنیاز شغلی ،حمایت سایر
واحدها و مسئولین در تحقق اهداف و انجام کارهای دشوار است؛
 -4انگیزه :0شامل فرصتهای ارتقاء ،پاداش نقدی ،قدردانی و استقبال از ابتکار عمل،
دلجویی مافوق در زمان مشکالت است؛
 -5بازخورد :8شامل اطالع و آگاهی از عملکرد و روشهای بهبود عملکرد و کیفیت
کار و نتایج کار است؛
 -6اعتبار : 4شامل اتخاذ تصمیمات منصفانه و مطابق با اصول اخالقی ،انتصاب بر
اساس لیاقت و ضوابط ،اعتماد به مافوق است؛
 -7سازگاری :5شامل میزان تأثیرگذاری شرایط بازار و شرایط اقتصادی و رقابت بر
عملکرد است (هرسی و گلداسمیت.)0131 ،6
الگوی فهو ن ع فرضیاههی پژعهش
در این پژوهش برای طراحی متغیّر اجرای نظام جانشینپروری از مدل بهشتیفر
( ) 0831با ابعاد یافتن و به کارگیری افراد مستعد ،ارزیابی منابع موجود و آموزشهای
مدیریتی و برای طراحی متغیّر بهرهوری نیروی انسانی از مدل هرسی و گلداسمیت
( )0131با ابعاد توانایی ،درک و شناخت ،حمایت سازمانی ،انگیزه ،بازخورد ،اعتبار و
سازگاری استفاده شده است .ازآنجاکه مدلهای مذکور قبالً در پژوهشهای انجام گرفته
در بخش دولتی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،لذا در این پژوهش از این مدلها استفاده
شده است .شکل  0الگوی مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

1.

Organizational Help
Motivation
3.
Feedback
4.
Credit
8.
Compatibility
9.
Hersey & Goldsmith
2.
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هکل  :1الگوی فهو ن پژعهش ( نبع :حققسهختا)

فرضیههای پژوهش با توجه به الگوی مفهومی باال شکل گرفته است .در واقع این
پژوهش به دنبال آزمون فرضیههای زیر است:
فرضیة اصلی
اجرای نظام جانشینپروری بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر میگذارد.
فرضیههای فرعی
 -0یافتن و به کارگیری افراد مستعد بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر میگذارد؛
 -0ارزیابی منابع موجود بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر میگذارد؛
 -8آموزشهای مدیریتی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر میگذارد.
عشهنهسن پژعهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی ـ همبستگی است که به روش پیمایشی
انجام شده است .همچنین این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است .جامعة آماری این
پژوهش را آن دسته از کارکنان سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان تشکیل
میدهند که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و شغل سازمانی کارشناسی و باالتر
هستند .تعداد آنها در زمان پژوهش  051نفر بوده است و ازآنجاکه در این پژوهش از
رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری 0استفاده شده است با توجه به نیاز ،تعداد 011
نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند (وستلن .)0101،0همچنین روش نمونهگیری،
تصادفی ساده است.
)Structural Equation Modeling (SEM
Westlan

1.
2.
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بهمنظور جمعآوری داده از  0پرسشنامه استفاده شد که بر اساس طیف پنج
گزینهای لیکرت تنظیم شدهاند .پرسشنامه اول که محققساخته بوده و برگرفته از مدل
بهشتیفر ( )0831است و اجرای نظام جانشینپروری را از طریق جنبههای آن یعنی
یافتن و به کارگیری افراد مستعد ،ارزیابی منابع موجود و آموزشهای مدیریتی مورد
سنجش قرار میدهد .پرسشنامه دوم ،پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت ()0131
است که بهرهور ی نیروی انسانی را از طریق ابعاد آن یعنی توانایی ،درک و شناخت،
حمایت سازمانی ،انگیزه ،بازخورد ،اعتبار و سازگاری مورد سنجش قرار میدهد.
بهمنظور تعیین روایی محتوایی 0پرسشنامه اجرای نظام جانشینپروری از نظرات
متخصصین ( 01نفر از استادان دانشگاه) استفاده شده است و روایی آن به میزان ()1/36
محاسبه شده است و در رابطه با روایی محتوایی پرسشنامه بهرهوری نیروی انسانی
میتوان گفت که این پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آنها در پژوهشهای دیگر به
تأیید رسیده است .همچنین روایی سازه 0پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است که در بخش یافتههای پژوهش به آن پرداخته
شده است .پایایی 8این پرسشنامهها نیز با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد 4به
ترتیب  1/304و  1/330محاسبه شده است.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است و دادهها پس از ورود به رایانه از طریق نرمافزارهای  SPSSو  AMOSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .در تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا نرمال بودن تمام متغیّرها
مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام آزمون آماری کولموگروف -اسمیرنوف 5و تائید
نرمال بودن متغیّرها ،از فنون آمار استنباطی پارامتریک( 6آزمون  Tتک نمونهای،7
مدلسازی معادالت ساختاری و رگرسیون چندگانه به روش همزمان )3استفاده شده
است.
1.

Content Validity
Construct Validity
5.
Reliability
6.
Test-Retest
5.
Kolmogorov-Smirnov
6.
Parametric
7.
One-Sample T-Test
8.
Enter Multiple Regression
2.
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جدعل  :1آل ون کول وگرعف -اس یرموف ک م وماای برای تغیّرههی پژعهش
متغیّر

آماره

سطح
معناداری

متغیّر

آماره

سطح
معناداری

اجرای نظام جانشینپروری

1/088

1/011

درک و شناخت

1/088

1/011

یافتن و به کارگیری افراد مستعد

1/003

1/011

حمایت سازمانی

1/003

1/011

ارزیابی منابع موجود

1/050

1/011

انگیزه

1/003

1/011

آموزشهای مدیریتی

1/001

1/011

بازخورد

1/085

1/011

بهرهوری نیروی انسانی

1/003

1/011

اعتبار

1/044

1/011

توانایی

1/050

1/011

سازگاری

1/087

1/011

هفتاهه
توصیف عضعیت تغیّرههی ج عیتهنهختن

یافتههای پژوهش نشان داد که بیش از  61%از پاسخدهندگان مرد هستند ،بیش از
 65%از آنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند ،بیش از  71%از آنها دارای سابقه
خدمتی باالی  01سال هستند و  75%آنها باالی  81سال سن دارند.
اجرای مظه جهمشینپرع ی ع بهر ع ی میرعی امسهمن

به منظور بررسی اجرای نظام جانشینپروری و بهرهوری نیروی انسانی در سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان از آزمون  tتک نمونهای استفاده شده است که
نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدعل  :7تجز ا ع تحییل اجرای مظه جهمشینپرع ی ع بهر ع ی میرعی امسهمن
 -Pمقدار

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

آماره t

یافتن و به کارگیری افراد مستعد

8/17

1/47

0/34

1/167

ارزیابی منابع موجود

0/55

1/04

-08/00

0/11

آموزشهای مدیریتی

0/71

1/85

-7/41

0/11

اجرای نظام جانشینپروری

0/38

1/08

-1/00

0/11

توانایی

8/00

1/81

6/64

1/107

درک و شناخت

8/05

1/88

5/61

1/110

حمایت سازمانی

0/76

1/80

-1/54

0/11

انگیزه

0/3

1/07

-1/08

0/11

بازخورد

8/10

1/03

1/44

1/400

اعتبار

8/14

1/85

0/40

1/086

سازگاری

8/10

1/07

1/10

1/006

بهرهوری نیروی انسانی

8/10

1/08

1/50

1/016
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همانطور که در جدول  0مشاهده میشود با توجه به میانگین به دست آمده برای
متغیّر اجرای نظام جانشینپروری ،میتوان گفت که وضعیت اجرای نظام جانشینپروری
در جامعه مورد مطالعه در سطح پایینتر از متوسط پژوهش قرار گرفته است.
همانطور که در جدول  0مشاهده میشود با توجه به میانگین به دست آمده برای
متغیّر بهرهوری نیروی انسانی ،میتوان گفت که وضعیت بهرهوری نیروی انسانی در
جامعه مورد مطالعه در سطح متوسط این پژوهش قرار گرفته است.
برالش الگوههی امدال گیری

در این بخش به منظور برازش الگوهای اندازهگیری ،از تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شده است .بَعد از اطمینان از وجود روایی و پایایی در شاخصهای گردآوری شده ،جهت
مشخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری (متغیّرهای مشهود )0تا چه اندازهای برای
سنجش متغیّرهای پنهان (متغیّرهای مکنون )0قابل قبول هستند ،الزم است ابتدا
متغیّرهای مشاهده که مربوط به متغیّرهای پنهان است به طور مجزا مورد آزمون قرار
گیرند .شاخصهای کلی برازش و بارهای عاملی الگوهای اندازهگیری در ادامه آمده است:
جدعل  :3تحییل مه ین تأ یدی ربوط با الگوی امدال گیری اجرای مظه جهمشینپرع ی
مقدار

نام شاخص
8

حد قابل قبول

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

1/178

کمتر از  ،1/5برازش خوب الگو

مجذور کای (خی دو) بر درجه آزادی )(χ2/df

0/878

کمتر از  ،8برازش قابل قبول الگو

شاخص نیکویی برازش(GFI) 4

1/157

بین  1و  0و بیشتر از  ،1/1برازش قابل
قبول الگو

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده(AGFI) 5

1/100

بین  1و  0و بیشتر از  ،1/1برازش قابل
قبول و بیشتر از  ،1/7برازش خوب الگو

شاخص برازش نرم شده(NFI) 6

1/147

مقدار به  0نزدیکتر باشد ،برازش قابل قبول

شاخص تاکر -لوئیس(TLI) 7

1/103

میتواند بیشتر از  0باشد ولی هرقدر این
مقدار به  0نزدیکتر باشد ،برازش قابل قبول

1

. Manifest Variable
. Latent Variable
3
. Root Mean Square Error of Approximation
4
. Goodness of Fit Index
5
. Adjusted Goodness of Fit Index
6
. Normed Fit Index
7
. Tuker- Lewis Index
2
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جدعل  :0به مه ین استهمدا د هد ع قهد ر  tسؤالههی ربوط با سهل اجرای مظه جهمشینپرع ی

ارزیابی منابع موجود

یافتن و به کارگیری افراد

مستعد

سؤال 0

1/701

3/063

1/110

سؤال 00

سؤال 0

1/464

7/004

1/110

سؤال 08

1/631

سؤال 8

1/305

3/335

1/110

سؤال 04

1/741

01/138

سؤال 4

1/747

3/814

1/110

سؤال 05

1/316

00/114

1/110

سؤال 5

1/600

-

-

سؤال 06

1/644

1/085

1/110

سؤال 6

1/776

3/103

1/110

سؤال 07

1/305

6/164

1/110

سؤال 7

1/757

7/115

1/110

سؤال 03

1/775

00/867

1/110

سؤال 3

1/786

7/761

1/110

سؤال 01

-

-

1/110

سؤال 1

1/476

5/701

1/110

سؤال 01

1/618

3/106

1/110

سؤال 00

1/566

-

-

آموزش مدیری

سازه

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی
استانداردشده

t
مقدار

-p
مقدار

سازه

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی
استانداردشده

 tمقدار

-p
مقدار

1/550

7/345

1/110

01/136

1/110
1/110

همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود تمامی شاخصهای برازش ،الگوی
اندازهگیری اجرای نظام جانشینپروری را تائید میکند و همانگونه که در جدول  4نیز
مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای مربوط به متغیّر اجرای نظام جانشینپروری از
مقدار آماره ( tبیشتر از  )0/13و بار عاملی (بیشتر از  )1/8قابل قبولی برخوردار هستند.
جدعل  :9تحییل مه ین تأ یدی ربوط با الگوی امدال گیری بهر ع ی میرعی امسهمن
نام شاخص

مقدار

حد قابل قبول

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

1/161

کمتر از  ،1/5برازش خوب الگو

مجذور کای (خی دو) بر درجه آزادی )(χ2/df

0/180

کمتر از  ،8برازش قابل قبول الگو

شاخص نیکویی برازش )(GFI

1/158

بین  1و  0و بیشتر از  ،1/1برازش قابل قبول الگو

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )(AGFI

1/110

بین  1و  0و بیشتر از  ،1/1برازش قابل قبول و
بیشتر از  ،1/7برازش خوب الگو

شاخص برازش نرم شده )(NFI

1/150

مقدار به  0نزدیکتر باشد ،برازش قابل قبول

شاخص تاکر -لوئیس )(TLI

1/114

میتواند بیشتر از  0باشد ولی هرقدر این مقدار به
 0نزدیکتر باشد ،برازش قابل قبول
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جدعل  :0به مه ین استهمدا د هد ع قهد ر  tسؤالههی ربوط با سهل بهر ع ی میرعی امسهمن

انگیزش

حمایت سازمانی

درک و شناخت

توانایی

سازه

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی
استانداردشده

t
مقدار

-p
مقدار

سؤال 0

1/576

7/507

1/110

سؤال 0

1/774

1/163

1/110

سؤال 8

1/701

-

-

سازه

بازخورد

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی
استانداردشده

t
مقدار

-p
مقدار

سؤال 06

1/703

3/781

1/110

سؤال 07

1/746

3/006

1/110

سؤال 03

1/674

5/588

1/110

سؤال 4

1/730

0/118

1/118

سؤال 01

1/444

-

-

سؤال 5

1/638

8/040

1/110

سؤال 01

1/884

4/063

1/110

سؤال 6

1/310

0/113

1/118

سؤال 00

1/658

1/184

1/110

سؤال 7

1/081

-

-

سؤال 00

1/600

8/113

1/110

سؤال 3

1/786

3/350

1/110

سؤال 08

1/861

-

1/110

سؤال 1

1/705

3/645

1/110

سؤال 04

1/815

0/185

1/110

سؤال 01

1/748

3/100

1/110

سؤال 05

1/885

8/464

1/110

سؤال 00

1/651

-

-

سؤال 06

1/318

-

1/118

سؤال 00

1/455

4/155

1/110

سؤال 08

1/745

5/408

1/110

سؤال 04

1/660

5/648

1/110

سؤال 05

1/548

-

-

اعتبار

سازگاری

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود تمامی شاخصهای برازش ،الگوی
اندازهگیری بهرهوری نیروی انسانی را تائید میکنند و همانگونه که در جدول  6نیز
مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای مربوط به متغیّر بهرهوری نیروی انسانی (بهجز
شاخص  )7از مقدار آماره ( tبیشتر از  )0/13و بار عاملی (بیشتر از  )1/8قابل قبولی
برخوردار هستند و بدین ترتیب شاخص  7از روند کار حذف میشود.
آزمون الگوی پیشنهادی و فرضیههای پژوهش
به منظور بررسی الگوی پیشنهادی پژوهش و تأثیر اجرای نظام جانشینپروری بر
بهرهوری نیروی انسانی ،از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزار آموس
استفاده شده است که نتایج آن در شکل  0نشان داده شده است:
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هکل  :7خرعجن مر افزا آ وس د حهلت تخ ین استهمدا د

بررسی شاخصهای نکویی برازش در جدول  7نشاندهنده این است که الگوی
پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است.
جدعل  :2ههخصههی برالش الگوی پژعهش
نام شاخص

مقدار

حد قابل قبول

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

1/170

کمتر از  ،1/5برازش خوب الگو

مجذور کای (خی دو) بر درجه آزادی )(χ2/df

0/801

کمتر از  ،8برازش قابل قبول الگو

شاخص نیکویی برازش )(GFI

1/174

بین  1و  0و بیشتر از  ،1/1برازش قابل قبول
الگو

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )(AGFI

1/155

بین  1و  0و بیشتر از  ،1/1برازش قابل قبول و
بیشتر از  ،1/7برازش خوب الگو

شاخص برازش نرم شده )(NFI

1/155

مقدار به  0نزدیکتر باشد ،برازش قابل قبول

شاخص تاکر -لوئیس )(TLI

1/143

میتواند بیشتر از  0باشد ولی هرقدر این مقدار
به  0نزدیکتر باشد ،برازش قابل قبول

نتایج ارائه شده در جدول  3بیانگر اثر مثبت و معنادار اجرای نظام جانشینپروری
بر بهرهوری نیروی انسانی است؛ بدین معنی که با اجرای نظام جانشینپروری ،بهرهوری
نیروی انسانی نیز افزایش مییابد.
جدعل  :1آل ون فرضیا اصین پژعهش
فرضیه
اجرای نظام جانشینپروری

بهرهوری نیروی انسانی

ضریب
مسیر

آماره t

-P
مقدار

نتیجه

1/333

00/008

>1/15

تأیید

همچنین به منظور بررسی امکان پیشبینی بهرهوری نیروی انسانی توسط جنبههای
اجرای نظام جانشینپروری ،از رگرسیون همزمان اجرای نظام جانشینپروری بر روی
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بهرهوری نیروی انسانی استفاده شده است که نتایج آن در جداول  1و  01آورده شده
است:
جدعل  :1تحییل عا همس بر سن تأثیر تغیّرههی ستقل ( هفتن افراد ستعد ا ل هبن نهبع وجود
آ ولشههی د ر تن) بر تغیّر عابستا (بهر ع ی میرعی امسهمن)
میانگین
مربعات

آماره F

 -Pمقدار

13/683

1/111

-

الگو

مجموع مربعات

درجه آزادی

رگرسیون

01/100

8

1/671

باقیمانده

03/480

033

1/113

کل

47/440

010

نتایج به دست آمده از جدول تحلیل واریانس نشاندهندة این است که الگوی
رگرسیونی معنادار است (.)P>0.05
جدعل  :14تحییل مته ج گرسیون همل هن اجرای مظه جهمشینپرع ی بر بهر ع ی میرعی امسهمن
ضریب استاندارد
نشده
متغیّرهای مستقل

اجرای نظام

جانشینپروری

ثابت

 Betaخطای معیار
1/057 0/530

ضریب
استاندارد

T

P

R

2

R

)R2(adj

Beta
1/110 01/137
-

یافتن افراد مستعد 1/110

1/144

1/080

1/140 0/155

ارزیابی منابع
موجود

1/884

1/156

1/453

1/615 1/600 1/730 1/110 5/106

آموزشهای
مدیریتی

1/010

1/156

1/065

1/111 8/570

متغیّر وابسته :بهرهوری نیروی انسانی؛ *در سطح  1/15معنادار ()P>0.05
بر اساس نتایج رگرسیون همزمان اجرای نظام جانشینپروری روی بهرهوری نیروی
انسانی ،یافتن و بهکارگیری افراد مستعد متغیر اجرای نظام جانشینپروری به صورت
مثبت بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی میکند و اثر افزایشی دارد ( P>0.05و
 .)β= 0.131ارزیابی منابع موجود متغیر اجرای نظام جانشینپروری نیز به صورت مثبت
بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی میکند و اثر افزایشی دارد ( P>0.05و .4581
= .)βآموزشهای مدیریتی متغیر اجرای نظام جانشینپروری نیز به صورت مثبت
بهرهوری نیروی انسانی را پیشبینی میکند و اثر افزایشی دارد ( P>0.05و .2651
= .)βبر اساس مقدار  60% ،R2درصد از تغییرات بهرهوری نیروی انسانی توسط اجرای
نظام جانشینپروری توضیح داده میشود .الگوی رگرسیونی موردنظر به صورت زیر است:
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(آموزشهای مدیریتی)(+1/065ارزیابی منابع موجود)(+1/453یافتن افراد مستعد)
 =1/080بهرهوری نیروی انسانی
بحث ع متیجاگیری
یافتهها ی پژوهش حاضر ضمن تأیید الگوی پیشنهادی ،نشان داد که اجرای نظام
جانشینپروری با ضریب مسیر ( )1/333بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر مثبت میگذارد.
یافته دیگر پژوهش نیز نشان داد که همه جنبههای اجرای نظام جانشینپروری یعنی
یافتن و به کارگیری افراد مستعد ،ارزیابی منابع موجود و آموزشهای مدیریتی بر
بهرهوری نیروی انسانی تأثیر مثبت میگذارند و از بین آنها ،ارزیابی منابع موجود با
ضریب رگرسیونی ( )1/453بیشترین تأثیر مثبت را بر بهرهوری نیروی انسانی داشته
است ،آموزشهای مدیریتی با ضریب رگرسیونی ( )1/065و یافتن افراد مستعد و به
کارگیری با ضریب رگرسیونی ( )1/080به ترتیب در ردههای بَعدی قرار دارند .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت که به شرح زیر است:
یافته این پژوهش نشان میدهد که اجرای نظام جانشینپروری بر بهرهوری نیروی
انسانی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .این یافته با نتایج پژوهش هوانگ ( ،)0110نیگوا
( ،)0104علی و همکاران ( )0104هماهنگ است .هوانگ و نیگوا ،در مطالعاتشان نتیجه
گرفتند که اجرای برنامههای جانشینپروری میتواند نرخ ترک خدمت کارکنان را پایین
آورد ،روحیه کارکنان را افزایش دهد و باکیفیتترین کارکنان را در شغلهای کلیدی و
مهم قرار دهد (بنابراین میتوان اینگونه استدالل کرد که مدیریت موفق جانشینپروری
در سازمان می تواند از طریق پایین آوردن نرخ ترک خدمت کارکنان ،بهبود روحیه
کارکنان و قرار دادن باکیفیتترین کارکنان در شغلهای کلیدی و مهم بر بهرهوری
کارکنان سازمان تأثیر مثبت بگذارد) .علی و همکاران ،در پژوهشهایشان نتیجه گرفتند
که جانشین پروری بر عملکرد کارکنان تأثیر معناداری میگذارد.
یافته دیگر پژوهش نشان می دهد که یافتن و به کارگیری افراد مستعد بر بهرهوری
نیروی انسانی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .این یافته با نتایج پژوهش کاتزل و
همکاران ،)0175( 0دِوِندِر ( ،)0108رنگریز و همکاران ( )0108انطباق دارد .به زعم
کاتزل و همکاران ،تناسب شغلی کارکنان به ارتقا رضایت شغلی و بهرهوری آنها کمک
Katzell
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میکند .دِوِندِر ،در پژوهشهای خود نتیجه گرفت که بین برنامهریزی نیروی انسانی و
سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد .رنگریز و همکاران ،در پژوهشهایشان
به این نتیجه رسیدند که بین برنامهریزی منابع سازمانی (از جمله برنامهریزی منابع
انسانی) و بهرهوری منابع انسانی رابطه معناداری وجود دارد.
یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که ارزیابی منابع موجود بر بهرهوری نیروی انسانی
تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .این یافته با نتایج پژوهش بنگا و همکاران ( ،)0115مسا
و کَمنچی ( ،)0100اومِسبی ( ،)0108زایوم و همکاران ( ،)0107مونگوتی و کانیانجیوا
( )0107همخوانی دارد .بنگا و همکاران ،در پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که ارزیابی
عملکرد کارکنان بر بهرهوری آنها تأثیر میگذارد .مسا و کَمنچی ،در پژوهشهایشان
نتیجه گرفتند که شایستگی ،ارزیابی و پرداخت بر اساس عملکرد بر روی عملکرد
کارکنان تأثیر میگذارند .اومِسبی ،در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که بین
ارزیابی عملکرد و کارایی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد .زایوم و همکاران ،در
پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بین بازخورد  861درجه و بهرهوری کارکنان
رابطه وجود دارد .مونگوتی و کانیانجیوا ،در مطالعاتشان نتیجه گرفتند که استفاده از
روش ارزیابی عملکرد  861درجه بر بهرهوری کارکنان تأثیر مثبت میگذارد.
یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که آموزشهای مدیریتی بر بهرهوری نیروی انسانی
تأثیر مثبت و معنادار میگذارد .این یافته با نتایج پژوهش دییردن ( ،)0116مسا و
کَمنچی ( ،)0100سینگ و موهانتی ( ،)0100ماللو و اوگبیبور ( ،)0108اکوندایو
( )0105انطباق و همخوانی دارد .دییردن ،در پژوهشهایش به این نتیجه رسید که
بین آموزش مرتبط با کار و بهرهوری بیشتر رابطه معناداری وجود دارد .مسا و کَمنچی،
در پژوهش هایشان نتیجه گرفتند که آموزش و بهسازی کارکنان بر روی عملکرد
کارکنان تأثیر میگذارند .سینگ و موهانتی در پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که آموزش
نقش قابلتوجهی بر بهرهوری کارکنان دارد .ماللو و اوگبیبور ،در پژوهشهایشان به این
نتیجه رسیدند که آموزش و پرورش نیروی انسانی کارایی و بهرهوری شغلی آنها را
افزایش میدهد .اکوندایو ،در پژوهشهای خود نتیجه گرفت که بین آموزش و پرورش با
بهرهوری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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پیشنههدهه
 با توجه به اینکه یافته پژوهش نشان داد اجرای نظام جانشینپروری بر بهرهورینیروی انسانی تأثیر مثبت میگذارد ،لذا پیشنهاد میشود که مدیران سازمان صنعت،
معدن و تجارت سازِکارهای الزم را بهمنظور اجرای صحیح و مناسب برنامههای
جانشینپروری در سازمان به کار بندند.
 با توجه به اینکه یافته پژوهش نشان داد یافتن و به کارگیری افراد مستعد بربهرهوری نیروی انسانی تأثیر مثبت میگذارد ،لذا پیشنهاد میشود که مدیران سازمان
صنعت ،معدن و تجارت به منظور یافتن و به کارگیری بااستعداد ،اقدام به تدوین و
اجرای برنامهریزی نیروی انسانی (به خصوص برنامههای راهبردی نیروی انسانی) کرده و
به آزمونها علمی و مصاحبههای استخدامی توجه ویژه کنند.
 با توجه به اینکه یافته پژوهش نشان داد ارزیابی منابع موجود بر بهرهوری نیرویانسانی تأثیر مثبت میگذارد ،لذا پیشنهاد میشود که مدیران سازمان صنعت ،معدن و
تجارت از سیستمهای ارزیابی عملکرد مناسب ،کارآمد و بهروز از جمله سیستم بازخورد
 861درجه استفاده کنند.
 با توجه به اینکه یافته پژوهش نشان داد آموزشهای مدیریتی بر بهرهوری نیرویانسانی تأثیر مثبت میگذارد ،لذا پیشنهاد میشود که مدیران سازمان صنعت ،معدن و
تجارت به منظور توسعه دانش و مهارتهای مدیریتی کارکنان باانگیزه ،اقدام به تدوین و
اجرای برنامههای آموزشی توسعه فردی و برنامههای آموزشی مدیریتی برای کارکنان
کنند.
تشکر ع قد دامن
در پایان تشکر و قدردانی میگردد از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان به دلیل
حمایتهای که از این تحقیق داشتهاند.
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نهبع
-

-

-

-

-

ابراهیمی ،مرتضی؛ الیکی ،فهیمه و عباسی ،محرم .)0816( .بررسی تأثیر مدیریت
استعدادیابی بر جانشینپروری سازمانی (مورد مطالعه :مدیران دانشگاه محقق اردبیلی).
فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.003-15 ،)48(00 ،
بهشتیفر ،ملیکه .)0831( .تبیین الزامات اجرائی نظام جانشینپروری در بدنه دولت جمهوری
اسالمی ایران .رساله دکترای تخصصی مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
چناری ،وحید و نامور ،احسان .)0817( .بررسی تأثیر رفاه در انگیزش و افزایش بهرهوری
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