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 چکیده
با بالندگی سازمانی، رهبری اخالقی   پروریجانشین  سازیپیادهپژوهش حاضر با هدف بررسی »رابطه عوامل   

ی ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان« یک پژوهش کاربردی و از نظر هاو توانمند سازی مدیران بانک
شهرستان    های ملی جامعه آماری کلیه کارکنان بانک  روش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

دو روش    وری اطالعاتآباشد. روش گردمی نفر    187تعداد    . حجم نمونه آماریباشدمی ساری ناحیه یک  
گردنهکتابخا ابزار  و  میدانی  روش  و  اطالعاتآای  استاندارد    وری  پرسشنامه  و    پروریجانشینچهار  متقی 

بالندگی سازمانی اسپایدز )  ،(1388همکاران ) پرسشنامه رهبری اخالقی مدیران براون و   ،(2007پرسشنامه 
در بخش   هاتجزیه و تحلیل داده( بود.  1389پرسشنامه توانمندسازی مدیران )کردنائیچ،  و  (  2005همکاران )

ازاطالعات  هایافته ،به بررسی موقعیت هریک  و در  ی توصیفی  نمودار  و  به صورت جدول  آنان  به  مربوط 
انجام SPSS19 ازطریق نرم افزار  tی استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمونهابخش یافته

ی ملی هابا بالندگی سازمانی مدیران بانک  پروریجانشین   سازیپیادهشد. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل  
مدیران با رهبری    پروریجانشین  سازیپیاده عوامل    ه معنادار و مستقیم وجود دارد. ولی از دیدگاه کارکنان رابط 

 ی ملی از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد. هااخالقی و توانمند سازی مدیران بانک
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 مقدمه  
پروری بخشی از برنامه ریزی منابع انسانی است که با استراتژی کلی سازمان منطبق  جانشین 

و ابزار مهمی    هاسازمانگیری روز به روز در  داده، اطالعاتی حیاتی برای تصمیماست. هر  
مهم  از  یکی  نظام،  این  همچنین  است.  افراد  بهسازی  برایبرای  موجود  ساختارهای    ترین 

به این است که   نیروی کار    دهندمیکارکنان داخلی خود را پرورش    هاسازماناطمینان  تا 
آینده خود را تأمین کنند. آنچه در فرایند جانشین پروری مورد توجه قرار میگیرد این است  

از   (.1394)ذاکری،  که سازمان قبل از اجرای این نظام، باید از آمادگی الزم برخوردار باشد
پدیده بالندگی سازمانی  هنوز  طرفی  و  آید  می  بشمار  مدیریت  قلمرو  در  تازه  نسبت  به  ای 

دهه کنونی    دستورهای آن، به گونه ای در خور، صورت بندی و استوارنشده، ولی در چهار
از گسترش بسیار شایانی برخوردار بوده است. هم اکنون، موضوع بالندگی سازمانی در شمار  

ویژه هی رفتاری ب های دانش های آموزشی بسیاری از دانشکدهها دی دورهی مهم و بنیاهادرس
 مدیریت درسراسرجهان است. 

ی معمول سازمانی که دارای  هانکه رهبری اخالقی به عنوان یکی از شیوهای  نکته دیگر
است  کرده  جلب  خود  به  را  پژوهشگران  از  بسیاری  توجه  است،  اخالقی  )شین    محتوای 

ت  (.2012، ازتکنیک  وانمندسازیهمچنین  یکی  بهرههاکارکنان  افزایش  موثربرای  وری  ی 
وتوانایی ظرفیت  از  بهینه  واستفاده  آنها ها کارکنان  وگروهی  فردی  اهداف   در   ی  راستای 

توانمندسازی فرایندی است که درآن از طریق توسعه وگسترش نفوذ و قابلیت    سازمانی است.
مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگرتوانمندسازی  و بهسازی    ها به بهبودتیم  و  افراد

یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است. بدون شک بهبود سیستم جزء با توانمند سازی  
نمی شود. این است که که همه    کارکنان حاصل  به  ها سازماننکته حائزاهمیت  انتفاعی  ی 

اما  برای سهام داران خود  بیشتر  دنبال سود انسانی   آنهااغلب    است  نیروی  به  توجه چندانی 
بنابراین نیاز است    کنند.تنها برای منفعت خود استفاده می  نیروی کارخود   از  و  خود ندارند

 داشته باشند.  که مدیران امروزتوجه بیشتری به منابع انسانی خود 

پژوهش  پور)  :پیشینه  با  1399کهوری  آن  ارتباط  و  اخالقی  رهبری  مفاهیم  بررسی  به   )
متری  ی شخصیتی پرداخت. نتایج تحقیقات نشان داد که افراد خشن به احتمال کهاویژگی

مبدل می  با اخالق  به دیگران رفتار کینه توزانه و  شوند، زیرا آنبه رهبران  نسبت  اغلب  ها 
 خشن دارند و اینکه سازگاری با سبک رهبری اخالقی رابطه دارد. 
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رهبری اخالقی با عملکرد شغلی اعضای هیات    بررسی رابطه  ( به1399عنایتی و رستگار)
که   بودنتایج پژوهش نمایانگر این ایده    پرداختند.های دولتی شهر تهران  علمی در دانشگاه

های آموزشی و پژوهشی مناسب  های رهبری اخالقی که دارای تجربهجذب مدیرانی با سبک
 هستند، موجب بهبود عملکرد اعضای هیات علمی خواهد بود.

تحلیل رابطه بین رهبری اخالقی و آوای کارکنان با توجه    ( به1399)  ی و همکارانصادق
سازمانی و تعدیلی اعتماد سازمانی در میان کارکنان بانک سپه استان  به نقش میانجی هویت

آن   از  حاکی  نتایج  پرداختند.  هویت  بود گلستان  و  اخالقی  رهبری  بین  بین  که  سازمانی، 
قی و آوای کارکنان رابطۀ مثبت و معنادار  سازمانی و آوای کارکنان و بین رهبری اخال هویت

 کند.  سازمانی و آوای کارکنان را تعدیل میوجود دارد و اعتماد سازمانی رابطۀ بین هویت

همکاران و  موانع  1399)  اصغری  شناسایی  و  مدل  ارائه  به  رویکرد    پروریجانشین (  با 
ای  ن ناجا برای داشتن مجموعهآمیخته در ستاد فرماندهی ناجا پرداختند. نتایج نشان داد سازما

های مناسبی برای مدیران کنونی داشته باشند باید موانع مهم را در  از افراد که بتوانند جانشین 
نقش مهمی را در رسیدن    پروریجانشین نظر داشته و مدیران ارشد با حمایت خود از مقوله  

 به اهداف سازمان ایفا نمایند. 

وری نیروی انسانی  پروری بر بهرهجرای نظام جانشین ( به بررسی تأثیر ا1398نیک پور)
وری نیروی پروری بر بهره نشان داد که اجرای نظام جانشین   نتایجدر بخش دولتی پرداخت.  

می مثبت  تأثیر  جنبهانسانی  بین  از  که  داد  نشان  همچنین  نظام گذارد  اجرای  های 
وری نیروی انسانی داشته  پروری، ارزیابی منابع موجود بیشترین تأثیر مثبت را بر بهرهجانشین 

های بَعدی  یری افراد مستعد به ترتیب در ردههای مدیریتی و یافتن و به کارگ است و آموزش
 قرار دارند.

( در تحقیقی تحت عنوان طراحی و اعتبارسنجی مدل 1397)  فتحی لیواری و همکاران
شرقی نشان دادند که فرد با   رهبری اخالقی در سازمان، در صداوسیمای مرکز آذربایجان

 .خود تقویت نمایدالزم میتواند اصول اخالقی را هرچه بیشتر در   هایآموزش
( در تحقیق شان، برای بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان  1397)  لطفی و همکاران   

نیاز به باور و   ی توسعه، هامدلی ارائه دادند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل با وجود زمینه
های علمی  زمینه ها دارد تا-حمایت تصمیم گیران نظام آموزش عالی ومدیران ارشد دانشگاه 

 ها فراهم گردد.مدل در دانشگاه سازیپیادهو ساختاری برای 
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( بررسی1396مرادی  عنوان  تحت  تحقیقی  در   و سازمانی بالندگی بین  رابطه ( 
به انجام رسانده    استان مازندران( دریانوردی و بنادر کل اداره :)شاهد تجربی پروریجانشین 

رابطه مثبت و معنی دار وجود    پروریجانشین بین بالندگی سازمانی با    است که نتایج نشان داد
 دارد.

( به بررسی نقش رهبری اخالقی درپیش بینی توسعه رفتار  1396)  خالق خواه و همکاران
نتایج نشان داد که میانگین رهبری اخالقی و    شغلی و شکستن سکوت سازمانی پرداختند.

معناداری   بصورت  شغلی  سطح  رفتار  در  سازمانی  سکوت  میانگین  متوسط  سطح  از  باالتر 
 متوسط است. 

های تصمیم گیری مدیران ( به بررسی تأثیر سبک 1396فخرادخانی و رزقی شیرسوار)    
نشان داد   دانشگاه عالمه طباطبائی پرداختند. نتایج  در  پروریجانشین بر راهبردهای مدیریت  

دارد،    پروریجانشین که سبک تصمیم گیری عقالنی رابطه مثبت و معناداری با راهبردهای  
رابطه غیر    پروریجانشین سبک تصمیم گیری شهودی و و ابستگی با راهبردهای   همچنین 

 .معناداری دارند

)و    ساالری مدیریت 1396عابدینی  نقش  بررسی  عنوان  تحت  پژوهشی  در   )
سرمایه  پروریجانشین  توانمندسازی  و  استعدادیابی  پزشکی  در  علوم  دانشگاه  انسانی  های 

و استعدادیابی دانشگاه علوم پزشکی    پروریجانشین هرمزگان نشان دادند که بین مدیریت  
 همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. 

بررسی نقش عوامل محیطی   ( در پژوهشی تحت عنوان1396) عالم تبریز و حسین خانی
سازمان از طریق تاثیر بر توانمند سازی عملکرد    پروریجانشین اختاری و رفتاری بر فرایند  ، س

گذار  تاثیر  پروریجانشین زی بر فرایند  توانمند سا   منابع انسانی به عنوان متغیر میانجی نشان داد 
 است.

با  1396)  و همکاران  غیاثوند توانمندسازی کارکنان  ارتباط  ( در تحقیقی تحت عنوان 
ندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان به انجام رساندند که نتایج نشان داد در  بال

بین ابعاد توانمندسازی کارکنان مولفه احساس شایستگی بیشترین میانگین و مولفه احساس  
 آزادی عمل کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند.  

ت عنوان رابطه بین رهبری اخالقی  ( در تحقیقی تح1396عباس زاده رنجبرو همکاران )
با توانمندسازی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب به انجام رساندند که نتایج  
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نشان داد بین رهبری اخالقی با توانمند سازی کارکنان و ارتباطات سازمانی رابطه معناداری  
 وجود دارد.  

عنوان شناسایی عوامل مؤثر در بروز در پژوهشی تحت    ( 1395همکاران )  گل وردی و
جانشین  روان  پروریرفتار  عوامل  رهبری،  که سبک  داد  نشان  کیفی  و  رویکردی  شناختی 

 پروری از سوی مدیران هستند. عوامل اخالقی و ارزشی، عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین 
نمند سازی  در تحقیقی تحت عنوان رابطۀ رهبری اخالقی با توا  (1395)  فاضل و همکاران

سازی   توانمند  با  اخالقی  رهبری  بین  داد  نشان  نتایج  که  رساندند  انجام  به  دانشجویان 
 دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.  

( در پژوهشی تحت عنوان به بررسی رابطه  1394شجاعی باغینی و ابراهیمی ورکیانی )
بین مدیران شرک  پروریجانشین ی رهبری و مدیریت  هابین سبک ت گاز استان سمنان  در 

  پروری جانشین و مدیریت    ی رهبری تحول گرا و رهبری اخالقی هانشان دادند که بین سبک
 رابطه معناداری وجود دارد.

بین  1394)  تابلی و همکاران با    پروریجانشین ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه 
بین   داد  نشان  نتایج  که  است  رسانده  انجام  به  سازمانی  بالندگی    پروریانشین جبالندگی  با 

 سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
( در پژوهشی به شایسته ساالری ادراک شده مدیران و 1394)  شیخ اسمعیلی و همکاران

توانمندی شناختی کارکنان نشان دادند ارتباط معنادار، بین ادراک از شایسته ساالری مدیران 
 انتظامی حوزه استان کردستان وجود دارد. کارکنان در مراکز  و توانمندسازی

زینعلیحیدری  ،( نژاد  بهرامی  رابطه (  1394پور،  بررسی  عنوان  تحت  تحقیقی  ی  در 
پوشش    پروریجانشین مدیریت   تحت  مدارس  معاونین  روانشناختی  سازی  توانمند  با 

نتایج  شهرستان میناب به انجام رسانده اند که    ی آموزشی و پرورشی مطالعه موردیهامجتمع
 نشان دادکه همبستگی نسبتا خوبی بین متغرهای پژوهش وجود دارد.

( در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک  1393قریپ پور و همکاران )
و کسب و کارهای خانوادگی به انجام رساندند که نتایج نشان داد    پروریجانشین رهبری با  

  و   پروری در کسبو معناداری با فرآیند جانشین   بلوغ سازمانی و سبک رهبری رابطه مثبت
 کارهای خانوادگی دارند.
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 بر مؤثر عوامل ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی1392)  خاتمی  و  صادق ،پیری پور

آمادگی  میزان موردی نشان داد که که مطالعه مدیران؛ پروری برنامه جانشین  موفق اجرای
با توانمند سازی کارکنان   پروری جانشین برنامه  موفق اجرای جهت مطالعه مورد  سازمان

 .دارد قرار باالیی حد در

عبیدال یا و  در  2020)  س  اخالقی  رهبری  بررسی  به  پرداختند.  هاسازمان(  پایدار  ی 
تعامل کارمندان خود  هاسازمان با معضل تقویت تعهد فکری و عاطفی و  معاصر  پایدار  ی 

بین  تحقیق صورت  در    .ندروبرو هست  اساسی در رابطه  با هدف بررسی مکانیسم  گرفته که 
بر   اخالقی  رهبری  تأثیر  شد  داده  نشان  شد،  انجام  کارکنان  درگیری  و  اخالقی  رهبری 

 هست.، قوی تر ه دارای روابط عمومی پایین هستندمشارکت کارمندان برای افرادی ک
وری سازمانی پرداختند. تأثیر رکود جهانی  آنو  هبری( به بررسی ر2020)  دوادرو و لتوا 

رهبری یک مؤلفه اساسی    .ی غیر انتفاعی شده است هاسازمانباعث افزایش فشار بر منابع  
 است.  نتایج نشان دهنده نگرانی از نوسازی نهادهای مدیریتی .است اینها موفقیت

بر عملکرد شرکت  ی فناوری و تاثیر آن  ها( به اتخاذ نوآوری2020)  لنگلین و همکاران
پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد نوآوری فناوری تأثیر مثبتی در    با چشم انداز رهبری اخالقی

 عملکرد شرکت دارد و رهبری اخالقی نقش اساسی در تعدیل این تأثیر دارد.

وچو بالندگی 2018)  1وو  با  کارکنان  سازی  توانمند  رابطه  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )
شود که سطح کارایی و عملکرد آنان  دند که توانمندی کارکنان باعث می انشان د  سازمانی

ارتقاء یافته و افزایش کارایی فردی زمینه ساز کارایی سازما نی و در نهایت بالندگی و تعالی  
 سازمانی خواهد بود. 

جو اخالقی بر   اثر رهبری اخالقی و"  ( در تحقیق خود با عنوان 2018و همکاران )  2لو
نشان داد که رهبری اخالقی تاثیر قابل توجهی بر جو اخالقی و رفتار    "رفتار اخالقی کارکنان
 اخالقی کارکنان دارد.

رفتار آوای کارکنان    رهبری اخالقی،"( در تحقیقی با عنوان  2017)  و همکاران  3چنگ 
و آوای  انجام داد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین رهبری اخالقی    "و درگیری شغلی 

سازمانی با بررسی نقش واسطه ای درگیری شغلی بوده است. نتایج نشان داد رهبری اخالقی  

 
1. Wu & Chu 

2. Lu 

3، Cheng
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را تشویق به صحبت کردن   هاکند تا درگیر در شغل خود شوند و آنبه زیردستان کمک می
 می نماید. 
)  1شین به بررسی  2017و همکاران  با    رابطه میان رهبری"(  اخالقی و عملکرد سازمان 

پرداخت. نتایج حاکی از آن است که رهبری    "ی و جو اخالقی هانقش واسطه عدالت روی
اخالقی مدیران ارشد به طور قابل توجهی پیش بینی کننده جو اخالقی است که این امر منجر  

 ی شود.  ی در سازمان م هابه عدالت روی
  با توانمند سازی   پروریجانشین   اجرای برنامه  در پژوهشی تحت عنوان  (2015)  2سام کن

انسانی نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب میزان آمادگی شرکت پاالیش و    منابع  که 
ی نفتی برای اجرای برنامه جانشین پروری با در نظر گرفتن توانمند سازی  هاپخش فرآورده

 .نیروهای انسانی رابطه معنادار وجود دارد
پژوهش   پیاده  هدف  عوامل  رابطه  ،    پروریجانشین سازی  تعیین  سازمانی  بالندگی  با 

ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان    یهابانک   رهبری اخالقی و توانمند سازی مدیران
 و سواالت زیر مورد بررسی قرار گرفتند: است

با بالندگی سازمانی ، رهبری اخالقی و توانمند    پروریجانشین  سازیپیادهآیا بین عوامل  
ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه وجود دارد؟ آیا بین   یهابانک  مدیران سازی

عوامل    پروریجانشین   سازیپیادهعوامل   بین  دارد؟آیا  وجود  رابطه  سازمانی  بالندگی  با 
بین عوامل    پروریجانشین   سازیپیاده آیا  دارد؟  رابطه وجود  اخالقی    سازی پیادهبا رهبری 

  پروریجانشین   سازیپیادهوجود دارد؟ آیا بین عوامل  رابطه    با توانمند سازی  پروریجانشین 
ملی شهرستان ساری   یهابانک مدیران با بالندگی سازمانی، رهبری اخالقی و توانمند سازی 

 از دیدگاه کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد؟

 روش 
سازمانی، رهبری با بالندگی    پروریجانشین   سازیپیادهپژوهش حاضر که به » رابطه عوامل  

ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان در سال    یهابانک  اخالقی و توانمند سازی مدیران
جامعه آماری کلیه کارکنان    « می پردازد یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.  1397

 
1. Shin 

2. Saam Kan 
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تعداد  هابانک به  ناحیه یک  ملی شهرستان ساری  )  365ی  و    295نفر  مرد  ( نفر زن  70نفر 
 . اشدبمی

 تعداد کارکنان بانک ملی شهرستان ساری به تفکیک جنسیت .1دول ج
 درصد  تعداد کارکنان  جنسیت ردیف

 80 295 کارکنان مرد  1
 20 70 کارکنان زن 2
 100 365 جمع کل  3

که به    باشدمینفر    187حجم نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد  
روش گردآوری اطالعات دو  شدند.    صورت تصادفی طبقه ای )بر حسب جنسیت( انتخاب 

کتابخانه میدانی  روش  روش  و  گردآای  ابزار  اطالعاتو  استاندارد    ، وری  پرسشنامه  چهار 
)  پروریجانشین  همکاران  و   ، (2007)  اسپایدز  سازمانی  بالندگی  پرسشنامه  (،1388متقی 

 مدیران   ( و پرسشنامه توانمندسازی 2005)  همکاران  و  براون  مدیران  اخالقی  پرسشنامه رهبری
. روایی پرسشنامه از طریق مطالعه مقدماتی سئواالت پرسشنامه و  باشدمی  (1389  کردنائیچ،)

اساتید و متخصصان آموزش مورد تأیید قرار گرفته  تأیید استاد راهنما و مشاور و تعدادی از  
 . باشندمیمناسبی برخوردار  ، از پایاییهااست. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه

 تعداد کارکنان بانک ملی شهرستان ساری به تفکیک جنسیت .2جدول 
 درصد  تعداد کارکنان  جنسیت ردیف

 80 149 کارکنان مرد  1
 20 38 کارکنان زن 2
 100 187 جمع کل  3

 هایافته

   هاتوصیفی داده بررسی
 : ی پژوهش از نظر جنسیتهابررسی توصیفی آزمودنی

 ی تحقیق از نظر جنسیت ها توزیع فراوانی آزمودنی. 3جدول  
 درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

 3/20 38 زن
 7/79 149 مرد 
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 0/100 187 کل

 

 
 ی تحقیق از نظر جنسیت هافراوانی آزمودنیمقایسه درصد . 1نمودار 

ی مورد بررسی  هانفر( از آزمودنی  149درصد )  80که حدود    دهدمی  نشان  3نمودار  جدول و  
 ها زن بودند. ( آن 38درصد ) 20مرد و حدود 

 : ی پژوهش هابررسی سن آزمودنی
 توزیع فراوانی افراد حاضر در پژوهش بر اساس سن . 4جدول  

 درصد فراوانی  فراوانی  سن
 2/31 6 سال 30کمتر از

 5/54 102 سال 40تا  30
 2/42 79 سال 40بیشتر از 

 100 187 جمع

 

 
 ی تحقیق بر اساس سنهامقایسه درصد فراوانی آزمودنی   .2جدول و نمودار  
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کمتر از    نفر( از نمونه آماری   6درصد )  2/31دهد که حدود  نشان می  2و نمودار  4جدول
)  5/54سال داشتند. حدود    30 آنها  102درصد   42  سال داشتند. حدود  40تا    30بین    نفر( 

 سال داشتند. 40نفر( بیشتر از  79ها )درصد آن
 : از نظر تحصیالت ی پژوهشهابررسی آزمودنی

 توزیع فراوانی افراد حاضر در پژوهش از نظر تحصیالت . 5جدول  

 درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت 
 7/2 5 فوق دیپلم دیپلم و 

 8/65 123 لیسانس 

 3/28 53 فوق لیسانس 
 2/3 6 دکتری

 100 187 جمع

 

 
 ی تحقیق از نظر تحصیالت ها مقایسه فراوانی آزمودنی. 3نمودار

تحصیالت    نفر(  5درصد از نمونه آماری )  3دهد که حدود  نشان می  3و نمودار    5  جدول
 53درصد )  28نفر( لیسانس، حدود    123درصد آنها )  66داشتند. حدود    دیپلم و فوق دیپلم

 نفر( آنها دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند. 6درصد ) 2نفر( فوق لیسانس و 
 : سابقه کار ظری پژوهش از نهابررسی آزمودنی

 توزیع فراوانی افراد حاضر در پژوهش از نظر سابقه کار . 6جدول  
 درصد فراوانی  فراوانی  سابقه کار

 2/3 6 سال 10کمتر 
 9/52 99 سال 20تا  10

 9/43 82 سال 20بیشتر از 

 100 187 جمع
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 ی تحقیق بر اساس سابقه کار هامقایسه فراوانی آزمودنی .4نمودار

  10ی تحقیق هانفر( از آزمودنی 6درصد ) 3که حدود  دهدمینشان   4و نمودار 6جدول
  82درصد ) 44سال و حدود  20تا  10بین نفر(  99درصد ) 53سال سابقه کار داشتند. حدود 

 سال سابقه خدمت داشتند.  20نفر( آنها بیش از 
 پست سازمانی از نظر ی پژوهشهابررسی آزمودنی

 توزیع فراوانی افراد حاضر در پژوهش از نظر پست سازمانی. 7  جدول
 درصد فراوانی  فراوانی  پست سازمانی

 7/2 5 کاردانی
 2/57 107 کارشناسی

 4/37 70 کارشناس مسئولی 

 7/2 5 معاونت
 100 187 جمع

 

 
 ی تحقیق بر اساس پست سازمانیهامقایسه فراوانی آزمودنی. 5نمودار

ی  هانفر( از آزمودنی  5درصد )  3که رده شغلی حدود    دهدمینشان    5و نمودار    7  جدول
نفر( دارای پست کارشناسی و حدود  107درصد آنها ) 57کاردان بوده است. حدود  تحقیق 
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نفر( نیز در    5درصد )  3نفر( آنها داری پست کارشناس مسئولی و حدود    70درصد آنها )  27
 سمت معاون بوده اند.

 :هانتایج توصیفی داده
 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .  8دول  ج

 حداکثر حداقل  انحراف معیار  میانگین  متغیرها 
 190 152 75/6 5/172 پروری جانشین سازیپیاده 

 135 96 42/6 72/120 بالندگی سازمانی
 48 29 75/3 70/39 رهبری اخالقی 

 91 63 27/4 86/80 توانمندسازی مدیران

سازمانی، رهبری  ، بالندگی  پروریجانشین   سازی پیادهمیانگین    6اساس نتایج جدول  بر 
ی ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان به ترتیب  هااخالقی و توانمند سازی مدیران بانک

ترتیب   80/ 86و    39/ 70،  72/120،  5/172 به  مذکور  متتغیرهای  معیار  انحراف  است.    شده 
 برآورد گردید.  27/4و   75/3، 42/6، 75/6

 ی پژوهشهاتحلیل فرضیه

با بالندگی سازمانی، رهبری    پروریجانشین   سازیپیادهبین عوامل    :ررسی فرضیه اصلی پژوهش ب
ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه وجود    یهابانک  مدیران  اخالقی و توانمند سازی

 دارد.
با بالندگی سازمانی، رهبری  پروریجانشین سازیپیاده نتایج بررسی همبستگی بین عوامل  .9جدول  

 ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان یهابانک مدیران اخالقی و توانمند سازی
 مقادیر  ها شاخص متغیرها 

و    پروری جانشین  سازیپیاده 
 بالندگی سازمانی

R)19/0 )پیرسون 

Sig  )01/0 )سطح معناداری< 

R2 )61/3 )ضریب تعیین 

و   اخالقی    سازی پیاده رهبری 
 پروریجانشین

R)05/0 )اسپیرمن 

Sig  )53/0 )سطح معناداری 

R2 )25/0 )ضریب تعیین 
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توانمند   و  سازمانی  بالندگی 
 مدیران سازی

R)09/0 )اسپیرمن 
Sig  )21/0 )سطح معناداری 
R2 )81/0 )ضریب تعیین 

 پروری جانشین  سازیپیاده، در خصوص رابطه بین عوامل  دهدمینشان    9بررسی جدول  
ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان، مقدار سطح   یهابا بالندگی سازمانی مدیران بانک

( شده  مشاهده  احتمال  )  <01/0مقدار  مجاز  خطای  از  کمتر  بنابراین  05/0(  است.  شده   )
و   توانمی شود  می  تائید  پژوهش  فرضیه  که  نمود  عوامل    قضاوت  بین    سازیپیادهلذا 

بانک   پروریجانشین  مدیران  سازمانی  بالندگی  دیدگاه  هابا  از  ساری  شهرستان  ملی  ی 
 کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. 

با   بین رهبری اخالقی  بانک   پروریجانشین   سازیپیادهدر خصوص رابطه  ی  هامدیران 
( 0/ 53ار سطح مقدار احتمال مشاهده شده )ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان، مقد

  ( مجاز  از خطای  بنابراین  05/0بیشتر  است.  فرضیه صفر    توانمی( شده  که  نمود  قضاوت 
مدیران با رهبری اخالقی   پروریجانشین شود و لذا بین  پذیرفته شده و فرضیه پژوهش رد می

 وجود ندارد.  ی ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار  هابانک
ملی    یهامدیران بانک   پروریجانشین در خصوص رابطه بین توانمندسازی سازمانی و  

( بیشتر 21/0شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان، مقدار سطح مقدار احتمال مشاهده شده )
قضاوت نمود که فرضیه صفر پذیرفته    توانمی( شده است. بنابراین  05/0از خطای مجاز )  

 با توانمندسازی مدیران   مدیران  پروریجانشین پژوهش رد می شود و لذا بین    شده و فرضیه
 ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.   یهابانک

با بالندگی سازمانی    پروریجانشین   سازیپیادهبین عوامل  :  بررسی فرضیه اول پژوهش 
 ملی شهرستان ساری رابطه وجود دارد.  یهامدیران بانک 

ی ملی  هابانک با بالندگی سازمانی مدیران پروریجانشین سازیپیادهنتایج بررسی همبستگی . 10جدول  
 شهرستان ساری

 مقادیر  ها شاخص متغیرها 

با   پروریجانشین سازیپیاده 
 بالندگی سازمانی مدیران

R)19/0 )پیرسون 

Sig  )01/0 )سطح معناداری< 

R2 )61/3 )ضریب تعیین 
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  پروریجانشین   سازیپیاده، در خصوص رابطه بین عوامل  دهدمینشان    10بررسی جدول
ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان، مقدار سطح   یهابانک با بالندگی سازمانی مدیران

شده مشاهده  احتمال  )  <01/0)  مقدار  مجاز  خطای  از  کمتر  بنابراین  05/0(  است.  شده   )
قضاوت نمود که فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تائید می شود و لذا بین عوامل    توانمی

مدیران  پروریجانشین   سازیپیاده سازمانی  بالندگی  از    یها بانک   با  ساری  شهرستان  ملی 
 د.  دیدگاه کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دار

پژوهش  دوم  فرضیه  اخالقی  :بررسی  رهبری  عوامل    مدیران   پروریجانشین با    بین 
 ملی شهرستان ساری رابطه وجود دارد.  یهابانک

ملی شهرستان  یهابانک مدیران پروریجانشینبا  نتایج بررسی همبستگی رهبری اخالقی .11جدول  
 ساری

 مقادیر  ها شاخص متغیرها 

  پروریجانشینبا  رهبری اخالقی
 مدیران 

R)05/0 )اسپیرمن 

Sig  )0/ 053 )سطح معناداری 

R2 )25/0 )ضریب تعیین 

فرضیه پژوهش رد می شود و لذا بین رهبری اخالقی با    دهدمینشان    11بررسی جدول  
معنادار    یهابانک  مدیران  پروریجانشین  رابطه  کارکنان  دیدگاه  از  ساری  شهرستان  ملی 

 وجود ندارد.  
پژوهش  سوم  فرضیه  با    :بررسی  مدیران  سازی  توانمند  مدیران    پروریجانشین بین 

 ملی شهرستان ساری رابطه وجود دارد.  یهابانک

ملی   یهابانک  مدیران پروری جانشیننتایج بررسی همبستگی توانمند سازی مدیران با . 12جدول 
 شهرستان ساری

 مقادیر  ها شاخص متغیرها 

توانمند سازی مدیران با  
 مدیران پروریجانشین

R)09/0 )اسپیرمن 

Sig  )21/0 )سطح معناداری 

R2 )81/0 )ضریب تعیین 
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  پروریجانشین که فرضیه پژوهش رد می شود و لذا بین   دهدمینشان    12بررسی جدول  
مدیران توانمندسازی  با  رابطه    یهابانک  مدیران  کارکنان  دیدگاه  از  ساری  ملی شهرستان 

 معنادار وجود ندارد.  
سازمانی  با بالندگی    پروریجانشین   سازیپیادهبین عوامل    :بررسی فرضیه چهارم پژوهش 
ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان    یهابانک   مدیران  ، رهبری اخالقی و توانمند سازی 

 زن و مرد تفاوت وجود دارد. 

با بالندگی سازمانی، رهبری اخالقی و   پروریجانشین سازیپیادهنتایج مقایسه میانگین . 13جدول  
 ی ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان زن و مرد هابانک  مدیران توانمند سازی

 سطح معنی دار t انحراف معیار  میانگین  جنسیت جنسیت
 51/0 - 65/0 88/7 87/171 زن پروری جانشین سازیپیاده 

 45/6 67/172 مرد 
 08/0 78/1 09/5 34/122 زن بالندگی سازمانی

 67/6 30/120 مرد 
 43/0 - 79/0 37/4 29/39 زن رهبری اخالقی 

 35/3 80/39 مرد 
 79/0 27/0 08/4 02/81 زن توانمندسازی 

 33/4 82/80 مرد 

جدول   عوامل    دهدمینشان    13بررسی  بین  اینکه  بر  مبنی  صفر    سازی پیادهفرضیه 
ی ملی  هابالندگی سازمانی، رهبری اخالقی و توانمند سازی مدیران بانکبا    پروریجانشین 

 .  شودمیشهرستان ساری از دیدگاه کارکنان زن و مرد تفاوت وجود ندارد پذیرفته 
  پروریجانشین   سازیپیادهبین عوامل    ی فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است کههایافته

ی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار  ی ملهابا بالندگی سازمانی مدیران بانک
ولی دارد.  وجود  مستقیم  اخالقی  پروریجانشین   سازیپیادهعوامل    و  رهبری  با  و    مدیران 
ی ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار وجود  هاتوانمند سازی مدیران بانک

 ندارد.
 پروریجانشین   سازیپیادهبین عوامل    است که ی فرضیه اول پژوهش حاکی از آن  هایافته

ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار    یهابانک  با بالندگی سازمانی مدیران
 و مستقیم وجود دارد.  
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 پروری جانشین بین رهبری اخالقی با    ی فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که هایافته
 از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد.  ملی شهرستان ساری  یهابانک  مدیران

کههایافته است  آن  از  حاکی  پژوهش  سوم  فرضیه  با    پروریجانشین بین    ی  مدیران 
ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار وجود    یهابانک  توانمندسازی مدیران

 ندارد. 
کههایافته است  آن  از  حاکی  پژوهش  چهارم  فرضیه    سازی پیادهعوامل  بین    ی 
ی ملی  هابا بالندگی سازمانی، رهبری اخالقی و توانمند سازی مدیران بانک  پروریجانشین 

 .کنان زن و مرد تفاوت وجود نداردشهرستان ساری از دیدگاه کار

 گیري نتیجه
که  داد  نشان  پژوهش  اول  فرضیه  عوامل    نتیجه  بالندگی    پروریجانشین   سازیپیادهبین  با 

ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار و مستقیم    یهابانک  سازمانی مدیران
.با باشدمی( نیز هسمو  1394(،تابلی و همکاران)1396وجود دارد. این نتیجه با نتایج مرادی )

عوامل   که  کرد  استنباط  میتوان  پژوهشگران  سایر  نتایج  با  پژوهش  نتیجه    سازیپیادهتلفیق 
  باشدمیملی شهرستان ساری تاثیر گذار    یهابانک   با بالندگی سازمانی مدیران  پروریجانشین 

 این نتیجه را به جامعه آماری تعمیم داد.   توانمیو 
که داد  نشان  پژوهش  دوم  فرضیه  با    نتیجه  اخالقی  رهبری   مدیران   پروریجانشین بین 

تیجه با  کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد. این نملی شهرستان ساری از دیدگاه    یهابانک
گل پژوهشگران  سایر  همکاراننتایج  و  ابراهیمی  شجاعی  (،1395)  وردی  و  باغینی 

)قریب  (،1394ورکانی) همکاران  و  همسو  1393پور  نیز  آنان    و  باشدمی(  پژوهش  نتایج 
ه به  غیر همسو به این فرضی  با توجه به نظرات همسو و  اند.الف نظر این نتیجه را ارائه کردهخ

گردد که این موضوع پژوهشی را درجامعه بزرگتر مورد بررسی  سایر پژوهشگران پیشنهاد می
پژوهش  پیشینه  پژوهش  این  تا  قرار گیردهاقرار داده  نظر قطعی  ی آتی  بتوان  این  و  به  تری 

 ارائه نمود.  موضوع
که داد  نشان  پژوهش  سوم  فرضیه  توانمندسازی    پروریجانشین بین    نتیجه  با  مدیران 

ملی شهرستان ساری از دیدگاه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد. این    یهابانک   مدیران
س پژوهشگران  سایر  نتایج  با  عابدینیانتیجه  و  تبریزی  حسین   (،1396)  الری  عالم  و  خانی 
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و همکاران    پورب قری  (،1392)  صادق و همکارانپور  (،1394)  حیدری و همکاران  (،1396)
نیز همسو  1393) نتیجه را ارائه    و  باشدمی(  این  با    .اندکردهنتایج پژوهش آنان خالف نظر 

که    گرددمیتوجه به نظرات همسو و غیر همسو به این فرضیه به سایر پژوهشگران پیشنهاد  
پیشینه  پژوهش  این  تا  داده  قرار  بررسی  مورد  بزرگتر  درجامعه  را  پژوهشی  موضوع    این 

 ارائه نمود.  تری به این موضوعو بتوان نظر قطعی ی آتی قرار گیردهاپژوهش 
عوامل   بین  که  داد  نشان  پژوهش  چهارم  فرضیه  با    پروریجانشین   سازیپیادهنتیجه 

ی ملی شهرستان ساری از  هابالندگی سازمانی، رهبری اخالقی و توانمند سازی مدیران بانک 
 تفاوت وجود ندارد .دیدگاه کارکنان زن و مرد 

نکته اینکه مجری اصلی برنامه جانشین پروری واحد منابع انسانی هر سازمان است. لذا 
بانک انسانی  منابع  واحد  است که  و   هاضروری  مدیران  توسعه  به  ارشد  مدیران  با حمایت 

ی کارکنان سازمان توجه جدی داشته باشند؛ زیرا موفقیت سازمان در گرو وجود هاقابلیت
ابع انسانی کارآمد و متخصص است و چنین دارایی است که مزیت رقابتی در کسب و کار  من 

و کارگروه استعدادیابی ، فرایندی را اتخاذ نماید که    و با ایجاد کمیته تخصصی کندمیایجاد  
ی توانمند و متخصص به مشکل برنخورد و همچنین با شناسایی و  هادر آینده در جذب نیرو

برنامه یک  الزام   اجرای  و  تشویق  و  پروری  جانشین  ریزی  برنامه  و  استعدادیابی  مدیریت 
برنامه تحقق  در  شرکت  جهت  انگیزه  با  و  توانمند  بسوی    ها کارکنان  سازمانی  اهداف  و 

  باشدمیی این  همچنین نتیجه فرضیه نشان دهنده  بالندگی به صورت گام به گام قدم بردارد و
بانک مدیران سرپرستی  و  مسئولین  کارگروه  هاکه  تشکیل  با  نظر  صتخ   باید  در  بدون  صی 

برنامه ریزی نمایند و با برگزاری کارگاه   پروریجانشین نسبت به اجرای اصل    گرفتن جنسیت
رشد و تعالی و   آموزشی در جهت ارتقاء شغلی و حرفه ای کارکنان زن و مرد زمینه را برای

  بالندگی سازمانی فراهم نمایند.
اینکه برنامه جانشین پروری   ی ایرانی که به  هاسازماند برای برخی  توانمینکته پایانی 

دلیل تخصصی بودن کار خود و محدودیت نیروهای متخصص در بازار کار تمایلی به جذب  
نیرو از داخل را دارند، اهمیت زیادی داشته باشد. به نظر می رسد اگر پیاده سازی این برنامه  

نی به شکل یک باره انجام گیرد، مشکالتی را برای سازمان و موفقیت برنامه به  توسعه سازما
ی عظیم و پیچیده بدون هاهمراه خواهد داشت. با این وجود، باید توجه داشت، انجام پروژه

به   پیاده سازی و عوامل مؤثر در آن  الزامات و بسترهای  اتخاذ تدابیر الزم و عدم شناخت 
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. بر این اساس، باید در گام اول به شناخت  شودمیشکستی اساسی منجر  زیانی جبران ناپذیر و  
عوامل مؤثر پرداخت و این مهم دغدغه اساسی پژوهش حاضربوده است چراکه این عنوان  

ی داخلی و خارجی دیده شده است و باشد که نتایج این پژوهش  هاپژوهش کمتر در پژوهش 
 ی آتی قرار گیرد.هاپیشینه پژوهش 

 پروریجانشین  سازیپیاده  عوامل  بین   " پژوهش نشان دادکه  اول  فرضیه  نتایج   به   توجه   با
  معناداررابطه    کارکنان   دیدگاه  از   ساری   شهرستان   ملی   یهابانک  مدیران  سازمانی  بالندگی  با

 :گرددمی ارائه ذیل یها ،پیشنهاد"دارد  و مستقیم وجود
 برای   ومستمر  گامبهگام  منسجم،  رویکردی  تدوین   و  طراحی  که  یآنجای  از (1

مسئولین می  شمار  به  آن  موفق  سازیپیاده  یهاالزام  از  ،پروریجانشین  و مدیران   رود 
  شایسته   و  پروریجانشین   اصل  برای  تخصصی   کارگروه  تشکیل  به  نسبتها  بانک

 . نمایند اقدام ساالری
  و   شغلی  عملکرد  براساس  کارکنان   برای  مناسب  وپاداش  انگیزشی  یهاسیستم  طراحی (2

  ارزشیابی   پایان  در   و بالندگی سازمانی  پروریجانشین   یهاپروژه  اجرای   در  ای  حرفه 
 .کارکنان ساالنه

  جهت   مناسب  یهامالک  تعیین   و  کارکنان بانک  تمامی  به  شغلی  وظایف  و  شرح  ارائه (3
در جهت   محوله  وظایف  با  عملکرد  انطباق  میزان  راستای  در  آنان  عملکرد  ارزیابی

 بالندگی سازمانی. 
  پروریجانشین  با اخالقی  رهبری  بین  " پژوهش نشان دادکه  دوم فرضیه نتایج به توجه با

  ندارد   وجود   معنادار   رابطه  کارکنان  دیدگاه  از  ساری  شهرستان  ملی   یهابانک   مدیران
 : گرددمی ارائه ذیل یها پیشنهاد"

کارگاه آموزشی با حضور    گرددمیبین متغیرها پیشنهاد    با توجه به نتایج منفی ارتباط (1
 اساتید و متخصصان امردر مراحل کاری پیش بینی گردد.  

بانک (2 مدیران  بیشتر  هرچه  تشویق  هاتقویت  ارتقای  هابا رویکرد  و  معنوی  و  مادی  ی 
 شغلی و ترفیعات در حوزه اداری برای کارکنان . 

جهت پیشبرد و توسعه سازمانی  ها  پیشنهادات اداره امور بانکاستقبال مدیران از نظام   (3
 .گرددمیکه از سوی کارکنان ارائه 
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 پذیرش  برای  را   ترغیب   و  تشویق   اصولشودمی  با توجه به نتیجه منفی فرضیه پیشنهاد  (4
 نماید اتخاذ  ییهاشیوه  امور بانکی و آورند فراهم  بین مدیران در  پروریجانشین تغییرو 

 .ندهند نشان  مقاومتی تغییر برابر در مدیران تا
دادکه   سوم  فرضیه   نتایج   به  توجه  با نشان   با   مدیران  پروریجانشین   بین  "  پژوهش 

  وجود   معنادار   رابطه  کارکنان   دیدگاه  از  ساری  شهرستان   ملی  یهابانک  مدیران  توانمندسازی 
 :گرددمی ارائه ذیل یهاپیشنهاد " ندارد

به   (1 منفی فرضیه فوقبا توجه  بانک  شودمی  پیشنهاد  رابطه    تغییرات   ایجاد  با  هامدیران 
  اقتصادی   ی هاپاداش  با   آن  کنار  در  و  روانی  و  روحی   یهاخصیصه  و   تحولی  و  بنیادی 

بانکی،   انجام  ازای   در امور  فعالیت  به  بخشی  کیفیت  توانمند    افزایش   زمینه   کارهای 
 . نمایند ایجاد کارکنان در  را سازی

  پرورش و آموزش کارکنان و مدیران که شودمی پیشنهاد پژوهش  ی هایافته به  توجه با (2
  اصل  و   سازی  توانمند  مفهوم  با  خدمت  ضمن   آموزشی  ی هاکالس  در  شرکت   با

 .شوند آشنا بیشتر پروریجانشین 
  حمایت   ،پروریجانشین   موفق  سازی پیاده  برای  ساختارسازمانی  اهمیت  به  توجه  با (3

  سازی   شفاف  اعتمادسازی،  سازمان،  امور  در  کارکنان  دادن  مشارکت مدیران،
بانک  کاری  اولویت  در  باید  کافی  منابع  و  کنترلی  سیستم  ارتباطات،  قرار   هامدیران 

 .گیرد
دادکه  چهارم  فرضیه   نتایج   به   توجه   با نشان    سازیپیاده  عوامل  بین   "  پژوهش 

  ملی   یهابانک  مدیران  سازی  توانمند  و   اخالقی  رهبری   سازمانی،  بالندگی   با  پروریجانشین 
  ارائه   ذیل  ی ها،پیشنهاد"ندارد  وجود  تفاوت   مرد  و   زن  کارکنان   دیدگاه  از  ساری  شهرستان

 :گرددمی
  توانمند   و  خاص  افراد  آموزش  و  تربیت  و  یتوسعه  برای  الزم گذاری  سرمایه  تخصیص (1

 .هاسازمانی و مدیریتی بانک خاص  یهانقش  برای
اجرای   خانوادگی،  تعطیالت تفریحی،  ی هابرنامه طریق از  مدیران شود،می پیشنهاد  (2

 با همراه کارکنان  برای  مذهبی و  ملی مختلف  یها مناسبت در مناسب یهابرنامه

 فراهم نمایند. را  بانکیکنان خانواده موجبات بالندگی کار 
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  ،بالندگی سازمانی ، رهبری   پروریجانشین   سازیپیاده  گزاری همایش علمی با رویکردب (3
با حضور اساتید دانشگاه و  ها در بین کارکنان و مدیران بانک سازی   توانمند  و اخالقی 

 متخصصین امر.
بانک  شودمی  پیشنهاد (4 جنسیت  از  هاسرپرستی  گرفتن  نظر  در  از  دور  به    با   مدیرانی 

 مدیران  این   زیرا  نماید  استفاده   مختلف   مقاطع  مدیریت  در  قانوگذار  تفکر  ی هاسبک
سازمان    در   بالندگی  نوآوری و  برای  را   زمینه  و  کنند  عمل  تغییر  عامل  عنوان   به  ندتوانمی

 . نمایند فراهم پروریجانشین  سازی پیاده و عوامل

 منابع 
اکبر.  احمدی، علی  مؤثر  1392)  سید  مدیریت  در  کلیدی  فاکتورهای  شناسایی   .)

  پروری و تأثیر میزان اثرات عوامل در شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، جانشین 
-130  (1)  15  .اخالق در علوم و فناوری  ، دانشگاه پیام نور تهران.دپارتمان مدیریت

135 . 
پروری  ارائه مدل موانع جانشین  (.1399طوطیان، صدیقه. )اصغری، حرمت؛ رستمی، مهدی؛ 

 . 173-200( 21) 87. فصلنامه دانش انتظامی. ستاد فرماندهی ناجابا رویکرد آمیخته در 

پروری و شیوه  (. کارگاه یک روزه آموزشی جانشین 1392)  الهام.  زمانی،   عباس؛  برادران،
 . 3- 1، 51 -همیاران سالمت  های مردم نهاد،سازماناداره مطلوب در 

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفق    (.1392بهزاد.)خاتمی،    پیری، شهریار؛   ؛پور صادق، ناصر
پروری مدیران؛ انسانی-فصلنامه علمی   برنامه جانشین  منابع  مطالعات  ،  ( 7)  2،ترویجی 

1-15 . 

جعفری  تابلی، جانشین 1394محمد.)  پور،حمید؛  بین  رابطه  بررسی  بالندگی  (.  با  پروری 
حسسازمانی اقتصاد،  مدیریت،  المللی  بین  کنفرانس  اولین  تربیتی،  ،  علوم  و  ابداری 

 ، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا.  ساری
( در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش عوامل  1396)  .نسیم؛ عالم تبریز،اکبر  حسین خانی،

پروری سازمان از طریق تاثیر بر توانمند  محیطی ، ساختاری و رفتاری بر فرایند جانشین 
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت  سازی عملکرد منابع انسانی به عنوان متغیر میانجی.  

 .بتیو صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقا
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( . بررسی رابطه ی مدیریت 1394)  .موسی  حسین؛ بهرامی نژاد،  زینعلی پور،   حیدری، موسی؛
های  پروری با توانمند سازی روانشناختی معاونین مدارس تحت پوشش مجتمعجانشین 

همایش سراسری مباحث کلیدی  آموزشی و پرورشی مطالعه موردی:شهرستان میناب.  
مهندسی  گر  در علوم مدیریت و حسابداری، پژوهش شرکت  گان، گروه آموزش و 

 عمران بنای تدبیر، مرکز آموزش علمی و کاربردی هالل احمر استان گلستان. 

(. بررسی نقش رهبری اخالقی درپیش  1396).  شاهی، زهرا  ؛نجفی، حبیبه  ؛، علیخالق خواه
سازمانی.   سکوت  شکستن  و  شغلی  رفتار  توسعه  مدیریت بینی  و  رهبری  پژوهشنامه 

 . 136-109 (13) 4 .دانشگاه عالمه طباطبایی تهران ی،آموزش

تبیین الگوی جانشین پروری    ( .1394)  .دانشفرد،کرم اهلل  ابوالحسن؛  فقیهی،  محمد؛ذاکری،  
مدیران با بهره گیری از داستان خلیفه اللهی آدم)ع( بر اساس اندیشه تفسیری آیت اهلل  

 . 41-64 (1) 23.فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسالمیجوادی آملی. 
جانشین 1396)  .عابدینی  مهرنوش،  سهیال؛  ساالری، مدیریت  نقش  بررسی  در (  پروری 

مجله های انسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.  استعدادیابی و توانمندسازی سرمایه
 . 128-119 (2) 21،  پزشکی هرمزگان

باغینی،گلنار حجت  ؛شجاعی  ورکیانی،  سبک(. 1394)  .ابراهیمی  بین  رابطه  های  بررسی 
نامه  پایان.  پروری در بین مدیران شرکت گاز استان سمنانرهبری و مدیریت جانشین 

 . دانشکده ادبیات و علوم انسانی  -واحد شاهروددانشگاه آزاد اسالمی    .کارشناسی ارشد
سامان اسمعیلی،  کاوه  ؛شیخ  سیامک)؛  حسنی،  و 1394نرگسی،  مدیران  ساالری  شایسته   .)

 . 117-140  (17)  28، فصلنامه فرایند و مدیریت توسعهتوانمندسازی شناختی کارکنان.  
(. تحلیل رابطه  1399) . شجاعی، سامره ؛یوسفی، پریسا ؛نعیمی، علی اصغر ؛صادقی، منصوره

سازمانی و تعدیلی  بین رهبری اخالقی و آوای کارکنان با توجه به نقش میانجی هویت
 . 135-130( 1) 15. اخالق در علوم و فّناوریاعتماد سازمانی. 

سیامک نسب،  احمدعامری  غضنفری،  علی؛  نصراصفهانی،  رهبری    (1392).  ؛  بین  رابطه 
کارکنان، سازی  توانمند  و  پژوهش   اخالقی  منابعدوفصلنامه  مدیریت    107  –  های 

 . 15-1(، 1) 5.انسانی دانشگاه جامع امام حسین )ع(، 

، رابطه بین  (1396)  .فریبا استواری زیجردی  ؛فایزه؛ فرشته مصطفوی راد  ،عباس زاده رنجبر
شهرستان   پرورش  و  آموزش  اداره  کارکنان  توانمندسازی  با  اخالقی  رهبری 
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فرهنگی  میناب، مطالعات  انسانی،  علوم  المللی  بین  کنگره  مرکز دومین  تهران،   ،
 های فرهنگی و اجتماعی جامعه.توانمندسازی مهارت

(. بررسی رابطه رهبری اخالقی با عملکرد شغلی اعضای  1399).  رستگار، سحر  ؛عنایتی، ترانه
 .  107-99 (1) 15،  های حسابداری و مدیریتپژوهش ها. هیات علمی در دانشگاه

رضا؛ با  1396).  فریدون  سلیمی،  رضا؛  تقوایی،  غیاثوند،  کارکنان  توانمندسازی  .ارتباط   )
مشی گذاری عمومی در  خط  بالندگی سازمانی موسسه اعتباری کوثر استان همدان.  

 . 59-70(1) 8، مدیریت )رسالت مدیریت دولتی(

(. رابطۀ رهبری اخالقی با توانمند سازی  1395).فاضل، امیر؛کمالیان،رضا؛روشن، سیدعلیقلی
 . 59-68( 4) 11، فصلنامه اخالق در علوم و فّناوریدانشجویان . 
(. طراحی 1397). زارعی متین، حسن  ؛صنوبر، ناصر ؛حمیدی زاده، علی ؛فتحی لیواری، رقیه

،  106،  ، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعهو اعتبارسنجی مدل رهبری اخالقی در سازمان
 . 62تا 37

(. تأثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر 1396).  هادی  رزقی شیرسوار،  ؛فخرادخانی، فریبا
و  پروری دردانشگاه عالمه طباطبائی،  راهبردهای مدیریت جانشین  پژوهشنامه رهبری 

 . 56-83( 13) 4، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، مدیریت آموزشی

مهشید؛پورقریپ   با  1393.)معصومه  ،لطیفی  ،  رهبری  و سبک  سازمانی  بلوغ  بین  رابطه   .  )
خانوادگی.  شین جان کارهای  و  کسب  و  پژوهش پروری  منابع فصلنامه  مدیریت  های 

 . 131-149 (3) 4.  انسانی

 مجله خبری تحلیلی شوشان. پروری،(.جانشین 1392رجبعلی.) کرد،

های شخصیتی.  (. مفاهیم رهبری اخالقی و ارتباط آن با ویژگی1399).  اسماعیل  کهوری پور،
 .96-83( 1) 36. بهار، دوره جدید، های مدیریت و حسابداریپژوهش 

متین،  ،وردیگل زراعی  عوام1395)  غالمرضا.  جندقی،  حسن؛  مهدی؛  ل  (.شناسایی 
های مدیریت منابع پژوهش فصلنامه    : رویکردی کیفی.پروریمؤثردربروز رفتار جانشین 

 . 208-183 (2) 8، دانشگاه جامع امام حسین )ع(.  انسانی
(. ارائه مدلی برای بالندگی رهبری  1397).  آراسته، حمیدرضا  ؛ جعفری، پریوش  ؛ لطفی، حسن 

ازاد اسالمی واح دانشگاه  پژوهشنامه  علوم تحقیقات(،    دمعنوی در دانشجویان)مورد: 
 . 35-68 (15)  4شگاه عالمه طباطبایی تهران، ، دان رهبری و مدیریت آموزشی
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پروری ) شاهد تجربی:  (. بررسی رابطه بین بالندگی سازمانی و جانشین 1396)  .حبیب  مرادی،
مازندران(. استان  دریانوردی  و  بنادر  کل  کل  المللی    اداره  بین  کنفرانس  هشتمین 

 های باز.حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری
علـی اصـفهانی،  احمـد  ؛نصر  س  ؛غضـنفری،  نسـب،  )عـامری  بـین  1392ـیامک.  رابطـه   .)

 . 107-128(  1) 5 ،مقاله پژوهشیرهبری اخالقی و توانمندسازی کارکنان، 

وری نیروی انسانی )مورد  پروری بر بهره(. تأثیر اجرای نظام جانشین 1398).  نیک پور، امین 
کرمان(.   استان  تجارت  و  معدن  صنعتف  سازمان  و  مطالعه:  انسانی  منابع  مدیریت 

 .40-19، 53. پشتیبانی
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