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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،ارائه الگویی برای جانشین پروری درآموزش عالی بود .رهیافت پژوهش به صورت آمیخته و استراتژی پژوهش مبتنی بر
نظریه داده بنیاد است  .جهت گردآوری اطالعات پژوهش حاضر در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و بخش کمی پرسشنامه استفاده شده
است جامعه آماری در حوزه کیفی شامل خبرگان جامعۀ علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم-گیری
برخوردار بوده که به صورت هدفمند انتخاب شده است و تعداد خبرگان در بخش کیفی 10نفر بوده است  .جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه
مدیران آموزش عالی می باشد که تعداد آنها برابر با  500نفر ارزیابی شد و با استفاده از معادله کوکران 217 ،نفر به عنوان نمونه آماری به صورت
تصادفی ساده انتخاب شدند .روایی صوری و محتوایی ابزار گردآوری داده ها به تایید 30تن از متخصصین رسید و پایایی آن در یک آزمون
مقدماتی با  30آزمودنی برای تمامی متغیرهای مورد بررسی باالتر از  0.7به دست آمد که در حد قابل قبولی میباشد .برای تحلیل دادهها در
بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد استراس و کوربین و مدل پارادایمی و در بخش کمی از روش های آمار توصیفی با نرم افزار SPSSنسخه
 22و آمار استنباطی از مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار Smart PLSنسخه  2استفاده شد .نتایج بخش کیفی نشان می دهد داده های
حاصل از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به زایش نظریه داده بنیاد در حوزه جانشین پروری نتیجه گردید سپس با
استفاده از روش معادالت ساختاری نسبت به تائید مدل اقدام شده است .یافتهها در بخش کمی نشان داد که عوامل علّی جانشین پروری بر
پدیده محوری تاثیرگذار است .همچنین عوامل زمینهای جانشین پروری ،پدیده محوری جانشین پروری و عوامل مداخلهگر جانشین پروری بر
راهبردهای آن تأثیرگذارهستند .از سوی دیگر ،راهبردهای جانشینپروری بر پیامدهای آن تأثیرگذار است.

کلید واژهها:

جانشین پروری ،آموزش عالی ،دانشگاه آزاد،استعداد
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مقدمه
در سالهای اخیر که مفهوم منابع انسانی جای خود را به سرمایه انسانی داده است و توسعه دانش مهمترین بنیاد تمدن بشری تلقی میشود،
رویارویی با مسائل پیچیده سازمانی بیش از آنکه نیاز به ابزارآالت پیشرفته داشته باشد ،به دانایی و استعداد بشری نیاز دارد .بیشک ،جذب و
استخدام نیروی انسانی مستعد و شایسته در سازمانها از مسائل ضروری به شمار میرود ،اما تحقیقات نشان میدهد که بسیاری از
سازمانها در این زمینه با مشکل مواجه هستند و در حفظ و نگهداری افراد خود به عنوان سرمایه های سازمانی توانایی الزم را ندارند (فینی
زاده و امین زاده درزی .)139۶ ،تقاضای رو به افزایش کارفرمایان برای جذب نیروهای ماهر از سویی و تمایل کارکنان برای تصاحب و در
اختیار گرفتن مشاغل با ارزش از سوی دیگر ،موجب شده است که نبرد و مبارزه ای شکل بگیرد که باید آن را جنگ استعدادها یا جنگ بر
سر استعدادها بنامیم (علیشعار.)1397 ،
در این نبرد سازمانهای موفق تالش میکنند تا با به کارگیری رویهها ،برنامهها و راهبردهای مناسب بتوانند استعدادهایی را که برای تداوم
حیاتشان ضروری هستند ،جذب و نگهداری کنند .بدین منظور ،سازمانها باید بدانند با چه نیازهایی در حال حاضر و در آینده رو به رو هستند
تا بتوانند طبق آن استعدادهای بالقوه و بالفعل را از میان کارکنان شناسایی و به عبارت دیگر ،قادر باشند بر استعدادها مدیریت کنند (فقیهی و
ذاکری.)1393 ،
پژوهشها نشان میدهد که  51درصد از متخصصان منابع انسانی فعالیتهای جانشینپروری و استعدادیابی را به خوبی نمیشناسند و فقط
 21درصد از آنها این برنامه را به طور رسمی اجرا می کنند .ادبیات این مفهوم در کشور ما نیز بسیار محدود و ناشناخته است؛ به طوری که
پژوهشهای انجام شده در زمینه برنامه جانشینپروری در سازمانهای تجاری و صنعتی انگشت شمار است .بیشتر مدیران صرفاً به نیازهای
سازمان برای پرورش جانشین در دراز مدت چندان اهمیت نمیدهند و زیردستان نیز برای نیازهای آینده سازمان به خوبی پرورش داده نمی
شوند (فرجی.)1397 ،
امروزه جانشین پروری در آموزش عالی نقشی مهم تر از آنچه در یک دهه قبل بوده است بر عهده دارد که این امر به واسطه حجم باالی
بازنشستگی از یک طرف و توسعه کمی آموزش عالی بر حسب برنامه های اجرا شده و در حال اجرا از طرف دیگر و نیز این واقعیت که
مدیریت آموزش عالی نیازمند مواجهه با روابط پیچیده ای است که باید با ذینفعان مختلف داخلی و خارجی صورت گیرد .آموزش عالی بطور
جداگانه می توانند مجموعه استعدادهای داخلی مدیریت را با ت وجه دقیق تر در رتبه های خود توسعه دهند تا جانشینان بالقوه را با استفاده از
یک فرایند مدیریت جانشین پروری شناسایی کنند(.اوسترهاوس .)2009 1چاران و دیگران )2001( 2بیان می کنند که جانشین پروری
مدیریت مؤثر آینده را با بهره گیری از یک استراتژی هدفمند برای شناسایی پتانسیل های باالی مدیریت و پرورش توانایی های مدیریتی از
طریق آموزش مهارت ،کسب دانش و فرصت های رشد تجربیات فردی تضمین می کند .بدون جانشین پروری برنامه ریزی شده ،جانشین
پروری مدیران در بهترین حالت یک فرایند واکنشی و در بدترین حالت یک مساله شناسی و تصادفی خواهد بود .توجه به جنبه های انسانی
بین منابع موجود در هر سازمان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ به ویژه در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی که در آن تولید و انتشار
دانش ،تنها با مشارکت مؤثر استعدادهای فکری در موقعیت های مناسب امکان پذیر است(.وبدو و همکاران )32020،بنابراین آنچه می تواند
حیات بالنده و روبه رشد سازمان ها را تضمین کندوجود نظام مدیریتی اثر بخش و کارآمد است .برای داشتن چنین نظامی نیز باید مدیران
ذی صالح و شایسته ای تربیت کرد که نیازمند چارچوب جامع و کاملی با عنوان "جانشین پروری" است( .شجاعی و دری.)1387،
بسیاری از سازمان ها برای آموزش و همراه سازی افراد با خود از فرایندهای غیر رسمی استفاده می کنند که یکی از این فرایندها تنظیم
فهرستی از نامزدهای دارای قابلیت باال برای مدیریت است(.تایزوهمکارن،2017،فولروکانجی)42004،
در واقع جانشین پروری تالش مدیران و رهبران سازمانی برای شناسایی نیازهای سازمان به افراد با استعداد و توسعه و پرورش نظامند آن ها
است .جانشین پروری فرایندی پایدار است که استعداد های مورد نیاز حال و آینده سازمان را شناسایی کرده و در راستای تحقق اهداف
راهبردی سازمان هم ترازی فرایندهای توسعه کارکنان ،و رفع نیازهای فردی و سازمانی تالش می کند(.راتل .)52005،بر اساس جانشین
پروری افزون برتضمین آمادگی سازمان آینده باعث می شود ،در جهانی که رقابت بر سر بهترین افراد در خال افزایش است ،بتوانیم بهترین
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افراد را با بیشترین قابلیت حفظ کنیم.برنامه ریزی جانشین پروری رویه های دقیقی را برای شناسایی ،رشد و نگه داشتن بلند مدت کارکنان
دارای مهارت و استعداد فراهم می کند(.نیسان و ادر)12017،
آموزش عالی نیز همانند سازمان های دیگر یا چالش های مدیریتی و جمعیتی از مدیران سالخورده روبرو است و نیازمند اتخاذ راهبردهایی
برای پرورش و تربیت مدیریت در سلسله مراتب خود است(.نیف .)22007،شرایط و عوامل محیطی پیرامون دانشگاه ها و مؤسسه های
آموزش عالی ،بیش از پیش پیچیده شده است .آثار این پیچ یدگی ،نقش ها و مسئولیت های مدیران آموزش عالی را پیچیده تر کرده است؛
بنابراین برای جهت دهی به اهداف و رسالت های دانشگاه و رویارویی مؤثر با چالش های ناشی از این پیچیدگی ،توجه به جانشین پروری
مدیریت در آموزش عالی امری ضروری است(.داپسون وهمکار.)32019،
برنامه ریزی جانشین پروری باید به عنوان یک مساله استراتژیک حیاتی برای ذینفعان آموزش عالی مدنظر قرار گیرد.در عین حالی که فشار
های محیطی بر روی مدیران سازمانی در حال افزایش است  .ارزش سرمایه ذهنی و مدیریت دانش نیز درحال افزایش است که منجر به
افزایش نیاز به برنامه جانشین پروری شده است( .فیالن )1999،آموزش عالی و دانشگاه بخش مهم و حائز اهمیتی است که دارای حوزه اثر
گذاری بسیار وسیعی در دیگر نهادها و بخش های اقتصادی ،اجتماعی  ،فرهنگی و سیاسی جامع است .این نهاد با تربیت تخصیصی افراد
مدیران و رهبران جامع و با رشد توا نایی ها و نبوغ و پتانسیل فکری انسانی در توسعه مرزهای دانش بشری ،نقش بسیاری داشت .همچنین
با تقویت نیروی اکتشاف  ،نوآوری ،خالقیت و ابداع و گسترش روحیه انتقادی در میان تحصیل کردگان ،به حل چالش های مختلف و
اصالح نارسایی های موجود در آنها کمک می کند(.محمودی و همکاران .)1383 ،موضوع جانشین پروری و استعداد یابی در آموزش عالی از
اهمیتی مضاعف برخوردار است ،چرا که از برون داد سازمان های آموزشی بعنوان درون داد سازمان های دیگر استفاده می شود  .هرچند در
سازمان های آموزشی ،بحث تجارت و رقابت صنعتی وجن،ود ندارد ،اما رقابت در زمینه جذب و نگهداری مدیران و کارکنان مستعد و پرورش
مهارت های آنان وجد دارد .همچنین ،خروج افراد از سطوح گوناگون سازمانی به دالیل مختلفی مانند استعفا ،بازنشستگی  ،ارتقای شغلی یا
حتی فوت امری اجتباب پذیر است و در صورتی که برای پر کردن خأل ناشی از نبود این افرد به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده چاره
ای اندیشیده نشده باشد ،دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با مسائلی چون خالی ماندن پست های کلیدی با پر شدن این پست ها ب
افرادی که استعداد و شایستگی الزم را ندارند ،روبرو خواهند بود(.زین الدین بیدمشکی،عدلی و وزیری)1393،و از سوی دیگر ،دانشگاه ها به
عنوان مجموعه ای فرهنگ ساز و تمدن ساز ،از طریق پرورش سرمایه های انسانی و اجتماعی ،نقش حساس و تعیین کننده در توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بر عهده دارند .الزمه ایفای چنین نقش حساسی از سوی آموزش عالی برخورداری از مدیران و رهبرانی
شایسته و کارآمداست .وجود چنین مدیران و رهبرانی ،موجبات افزایش کارایی و اثر بخش بیشتر دانشگاه در هزاره سوم ،شناسایی ،انتخاب و
به کارگیری مدیران کارآمد و شایسته است(.رضایت،یمنی دوزی سرخابی،کیامنش و نوه ابراهیم .)1390،برنامه عمومی جانشین پروری شامل
 4مرحله می شود که اولین مرحله ،ایجاد تعهد به برنامهریزی جانشینی نظاممند و استقرار برنامه جانشین پروری است (دونر 4و همکاران،
 . )2017دومین مرحله ارزیابی الزامات کار فعلی است (فراحی و بیگی نصرآبادی .)1397 ،مرحله سوم ،ارزیابی عملکرد فردی است.
(علیشعار .)1397 ،در مرحله چهارم؛ یعنی ارزیابی الزامات کار آینده مدیران باید سمتهای اصلی آینده را شناسایی کنند و الزامات کار آینده
را نیز در صورتی که در آماده سازی افراد برای بر عهده گرفتن سمتهای اصلی ثمربخش است ،تعیین کنند .مرحله پنجم؛ یعنی ارزیابی
استعداد فردی بخش اصلی بیشتر برنامههای مدیریت و برنامه ریزی جانشینی است و مرحله آخر نیز ارزیابی برنامهریزی جانشین پروری
است( .بودهیراجا و پاتهاک .)2018 ،بنابراین،توجه به جانشین پروری در آموزش عالی به عنوان  ،پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد
فراوان داشته است .این جنبش ن یز مانند شمار دیگری از جنبش های کارآمد مدیریت ،سودمندی و کاربری باالیی دارد .اکنون در سراسر
کشورهای صنعتی و هم و پیشرفته جهان نفوذ کرده و مبانی و اصول کار با کارکنان با توجه به ابعاد پایداری ،منابع انسانی را دچار تحولی
شگرف ساخته است .به دنبال چنین دیدگا هی که نسبت به نقش انسان در کارگردانی سازمان ها پدید آمد ،فعالیت های سازمانی در زمینه
اداره امور کارکنان از (واحد) کارگزینی به مدیریت منابع انسانی متحول شد .امروزه رشد و توسعه سازمان ها ،تحول و دگرگونی ،بهبود و اثر
بخشی در سازمان های دولتی به نیروی انسانی بستگی داشته و هرگونه استفاده بهینه از سرمایه های فیزیکی و منابع ملی و انتقال
تکنولوژی با تربیت و آموزش صحیح سرمایه های انسانی مقدور بوده ،فلذا ضروری است آموزش عالی دیدگاه سنتی به مدیریت نیروی
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ارائه الگویی برای جانشین پروری در آموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران)

الباد ،ستاری و نامور

انسانی نداشته و از طریق ایجاد بکارگیری مولفه های جانشین پروری بر قدرت تخصصی آن ها افزدوه و سرانجام بهره وری نیروی کار در
آموزش عالی را افزایش دهند از آنجا که گرانبهاترین عنصر هر  ،سازمانی را انسان و به بیان دقیقتر نیروی انسانی آن تشکیل می دهد،
تردیدی نیست که واحد مدیریت منابع انسانی با جایگاه خطیری که دارد می تواند عنصر انسانی را به گونه ای تأمین ،بهسازی و نگهداری
کند که هر گونه همگامی با نیازها و چالش های کنونی و آتی را در کلیه واحدهای آموزش عالی میسر می سازد.
یکی از ابزارهای مدیریت استعداد و تأمین نیروهای زبده برای مشاغل اصلی سازمان ایجاد برنامهای به نام جانشینپروری است.
جانشینپروری برنامهای است که طی آن افراد مناسب برای تصدی سمتهای مدیریتی رده باال و اصلی یک سازمان از میان افراد واجد
شرایط و با استعداد برگزیده میشوند .اولین مؤلفه ایجاد تعهد به برنامهریزی جانشینی نظاممند و استقرار برنامه جانشین پروری است
(سانداراپاندیان و بابو .)2018 ،1بدین معنا که این برنامه باید با اهداف بلند مدت و راهبردی سازمان مرتبط باشد ،برای ارتقای توانمندی
کارکنان و جانشینساختن آنها در پستهای باالتر برنامه مدونی در سازمان وجود داشته باشد و این برنامه مورد پذیرش مدیران سازمان
باشد؛ همچنین ،برای شروع این برنامه طرح عملی و بودجه کافی در سازمان موجود باشد .دومین مؤلفه ارزیابی الزامات کار فعلی است؛
مسئوالن باید الزامات کار فعلی را در سمتهای اصلی ارزیابی و این مسئله را روشن کنند که سمتهای اصلی مدیریتی در کجای سازمان
موجود است (سانتورا 2و همکاران .)2019 ،در واقع ،رهبران قبل از اینکه برای آینده برنامهریزی کنند ،ضروری است که از وضعیت فعلی
سازمان آگاه باشند و برای آنکه بتوانند به شکل موثری برای جانشینی برنامهریزی کنند ،باید به الزامات کار در سازمان و نقاط قوت و ضعف
استعداد رهبری آگاه باشند (فراحی و بیگی نصرآبادی .)1397 ،در ادبیات موجود درباره جانشینپروری چارچوب نظری جامع و کاملی که مورد
توافق همه باشد ،وجود ندارد .تاکنون مدلها و رویکردهای مختلفی در باره این موضوع شناسایی شده است که عوامل و متغیرهای متعددی
را در موضوع جانشین پروری مؤثر دانسته اند .اما این رویکردها نتوانسته اند تمام جنبههای توسعه سازمانی را مد نظر قرار دهند .به طور
کلی ،در بیان ضرورت وجود این برنامه در سازمانها می توان به چهار مورد زیر که در پژوهشهای متعدد به عنوان مهمترین عوامل اهمیت
برنامه جانشین پروری شناخته شده اند ،اشاره کرد (بهرامی:)1397 ،
 .1فراهم ساختن فرصتهای بیشتر برای کارکنان با استعداد؛
 .2شناسایی نیازهای جایگزینی به عنوان ابزار پیش بینی آموزش ،تربیت و پرورش ضروری کارمندان؛
 .3افزایش خزانه استعدادها از میان کارمندان مستعد؛
 .4مشارکت در اجرای طرحهای راهبردی و بلند مدت سازمان
با توجه به نقش خطیر نظام آموزشی در جامعه و تنوع خدمات و فعالیتهای آن ،ضروری است که منابع انسانی عظیمی در اختیار این نظام
قرار بگیرد ،اما معموالً این منابع به شایستگی انتخاب نمیشوند یا به طور مؤثر و کارآمد از آنها بهره برداری نمی شود .مسئله جانشین
پروری و استعدادیابی در سازمانهای آموزش عالی از اهمیتی مضاعف برخوردار است ،چرا که از برونداد سازمانهای آموزش عالی به عنوان
درونداد سازمانهای دیگر استفاده میشود .در سازمانهای آموزشی هر چند بحث تجارت و رقابت صنعتی وجود ندارد ،اما رقابت در زمینه
جذب و نگهداری مدیران و کارکنان مستعد و پرورش مهارتهای آنان وجود دارد (آلساندرو 3و همکاران .)2018 ،علی رغم ضرورت و
اهمیت بسیار زیاد رهبری و مدیریت در نظام آموزش عالی به دلیل پیچیدگی های بسیار زیاد محیط آموزشی و غیر متمرکز بودن دانشکده
ها و موسسات آموزش عالی در زمینه برنامه ریزی جانشین پروری و ارتباط آن با نظام آموزشی ،مطالب اندکی وجود دارد و از افرادی می
خواهند که رهبری و مدیریت محیط های آموزشی را بر عهده گیرند که برای این نقش آموزش چندانی ندیده اند و از آنجا که در زمینه
انتظارات کاری و التزامات فعالیتی ،اطالع جندانی ندارند ،سبب وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به نظام آموزش عالی می شوند(.غیاثی
روشن  .) 1395 ،از سوی دیگر از آنجا که برنامه ریزی جایگزینی بسیار پرهزینه تر از جانشین پروری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
است،در نتیجه جانشین پروری یک رویکرد نظام مندی در زمینه توسعه سازمانی محسوب می شود و با برنامه ریزی یک طرح جانشین
پروری خوب  ،می توان شرایط را برای تعیین نامزدهای مناسب برای تصدی پست های مدیریتی دانشگاهی فراهم نماییم تا از این طریق
زمینه های نابسامانی آموزشی را که به واسطه خالی ماندن پست ها تا زمان جایگزین شدن جانشینان به وجود می آید ،به حداقل برساند و
به ثبات و بقای سازمان کمک نماید(.راث ول.)2010 4,بنابراین با توجه به شرایط کنونی،در سازمان های آموزشی از جمله آموزش عالی
برنامه ای منسجم برای جانشین ساختن افراد در پست های کلیدی و یافتن استعدادهای موجود در این زمینه ضروری است(.زین
Sundarapandiyan and Babu
Santora
Alessandro
ROthwell
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الدینی،بیدمشکی،عدلی و وزیری .)1393،بر اساس یک تحقیق ،سازمانها سه دلیل اساسی برای استفاده از سیستم مدیریت جانشین پروری
ذکر کرده اند )1 :کمک به اجرای طرحهای استراتژیک سازمان )2 ،شناسایی نیازهای جایگزینی به عنوان ابزاری برای آموزش های هدفمند،
پرورش و توسعه کارکنان و  )3ایجاد منبعی از کارکنان مستعد که قابلیت ارتقاء دارند (چاوز .)2018 ،1مسئله ارائه الگوی جانشین پروری از
جمله دغدغههای سال های اخیر مدیران و برنامه ریزان حوزه مدیریت بوده است .منابع انسانی تابع هدفی بلندمدت و کالن است که برای
عملیاتی سازی ،نیازمند اقدامات و سیاستهای قابل دسترس میباشد .فرض این تحقیق نیز این است که این مهم قابل دستیابی است .از
طرف دیگر به نظر می رسد آنچه در صحنه مدیریت سازمانی امروز ما به شدت دچار بحران است مسئله جانشین پروری است.مفهوم
جانشی ن پروری یک رویکرد جایگزین برای مدیریت افراد است .ادبیات موضوع ،داللتهای زیادی از جانشین پروری برای تحقیقات و
اقدامات مدیریت منابع انسانی ارائه می دهد .اگرچه این بدنه زیاد یکپارچه نیست ،اما اهمیت اثر جانشین پروری بر خروجیها ( نه فقط
خروجیهای اقتصادی) را نمایان می سازد .در واقع سهم اقدامات منابع انسانی بر دیگر خروجیهای اجتماعی و انسانی به ندرت مورد توجه
قرار گرفته ا ست .در محیط نامطمئن اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیک ،ادبیات مفهوم جانشین پروری در حال رشد و توسعه است.
بررسیهای صورت گرفته در ایران نشان میدهد که رویکرد عمومی مدیریت به جای بهره گیری از مدلهای استراتژیک و پایدار و بلندمدت
به دنبال استفاده از رویههای کوتاه مدت و نسخههای موضعی است .نسخههایی که به جای حل طوالنی مدت مسئله تالش میکنند تا در
برهههای زمانی کوتاه و با اقدامات کوتاه مدت به حل مسئله بپردازند و همین مسئله باعث میشود تا انگاره کلی حاکم بر مدیریت منابع
انسانی کشورمان را نتوانیم پایدار بدانیم .به همین سبب به نظر میرسد پرداختن به مسئله جانشین پروری در زمینه کشور ایران یک امر
مهم است و همچنین میدانیم که مشکالت رفاهی و معیشتی یکی از بحرانهایی است که بسیاری از سازمانهای دولتی در کشورمان با آن
مواجه هستند ،دغدغههایی که بخش زیادی از نیازها و تواناییهای نیروهای سازمانی را از بین میبرد و باعث میشود تا این افراد نتوانند به
شکل بهینه نیازهای سازمان را مرتفع نمایند .در نتیجه در این تحقیق تالش میشود به ارائه الگوی جانشین پروری درکشورمان بپردازیم.
بنابراین،توجه به جانشین پروری در آموزش عالی به عنوان  ،پدیده ای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان داشته است .این جنبش نیز
مانند شمار دیگری از جنبش های کارآمد مدیریت ،سودمندی و کاربری باالیی دارد .اکنون در سراسر کشورهای صنعتی و هم و پیشرفته
جهان نفوذ کرده و مبانی و اصول کار با کارکنان با توجه به ابعاد پایداری ،منابع انسانی را دچار تحولی شگرف ساخته است .به دنبال چنین
دیدگاهی که نسبت به نقش انسان در کارگردانی سازمان ها پدید آمد ،فعالیت های سازمانی در زمینه اداره امور کارکنان از (واحد) کارگزینی
به مدیریت منابع انسانی متحول شد .امروزه رشد و توسعه سازمان ها ،تحول و دگرگونی ،بهبود و اثر بخشی در سازمان های دولتی به
نیروی انسانی بستگی داشته و هرگونه استفاده بهینه از سرمایه های فیزیکی و منابع ملی و انتقال تکنولوژی با تربیت و آموزش صحیح
سرمایه های انسانی مقدور بوده ،فلذا ضروری است آموزش عالی دیدگاه سنتی به مدیریت نیروی انسانی نداشته و از طریق ایجاد بکارگیری
مولفه های جانشین پروری بر قدرت تخصصی آن ها افزدوه و سرانجام بهره وری نیروی کار در آموزش عالی را افزایش دهند از آنجا که
گرانبهاترین عنصر هر  ،سازمانی را انسان و به بیان دقیقتر نیروی انسانی آن تشکیل می دهد ،تردیدی نیست که واحد مدیریت منابع انسانی
با جایگاه خطیری که دارد می تواند عنصر انسانی را به گونه ای تأمین ،بهسازی و نگهداری کند که هر گونه همگامی با نیازها و چالش های
کنونی و آتی را در کلیه واحدهای آموزش عالی میسر می سازد.
همچنین اکنون دست اندر کاران مسایل مدیریتی در بخش دولتی به یاری دانش موجود و تجربه ،دریافته اند که بخش اعظم دشواری های
سازمان ها و مدیران آنها مستقیم یا نامستقیم با مسایل نیروی انس انی مرتبط است .نکته در خور توجه آن است که کیفیت نازل فراورده ها و
خدمات  ،نارضایتی مشتریان و مرا جعان ،عدم دستیابی کامل به هدف های سازمان ،عدم حضور مؤثر در رقابت های جهانی ،پایین بودن
درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی و نظایر آن ،همیشه ناشی از کمبود بودجه ،امکانات و منابع مادی نیست ،بلکه با اندک تعمق می توان
دریافت که بی توجهی به روش های نوین مدیریت منابع انسانی باالخص عدم توجه به آموزش عالی به عنوان عوامل تأمین کننده در
شکست سیاست های فعلی مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است و همین دلیل مدیریت منابع انسانی کنونی با ادامه روند خود
همچنان باعث افزایش عدم کارایی نیروی انسانی خواهد شد.
همچنین بر اساس اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران از جمله سیاستهای کلی نظام ،ابالغی مقام معظم رهبری ،سیاستهای
کلی نظام اداری ،ابالغی مقام معظم رهبری ،برنامه جامع اصالح نظام اداری ،نقشه راه اصالح نظام اداری و برنامه ششم توسعه جمهوری
Chavez

1

مجله توانمندسازی سرمایه انسانی ،دوره  ،3شماره ،3پائیز 221 |1399

ارائه الگویی برای جانشین پروری در آموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران)

الباد ،ستاری و نامور

اسالمی ایران همواره بر مدی ریت صحیح منابع انسانی و تبدیل نظام اداری به نظامی کارا ،اثربخش و متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد
مردم تاکید شده است که یکی از مهمترین راههای حصول این اهداف از مسیر منابع انسانی شایسته که همان خدمتگزان و مدیران سطوح
مختلف میباشند است و از آنجایی که تاکنون در نظام اداری ایران و آموزش عالی ،جانشین پروری مورد بررسی قرار نگرفته و از طرفی در
همه اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران بر لزوم وجود منابع انسانی شایسته تاکید شده است و از طرفی قرار داشتن کشور در مقطع
حساس کنونی از لحاظ فشارهای سیاسی و اقتصادی موجود و تحریمهای پیش رو و تنگناهای موجود بر معیشت و سالمت روحی و جسمی
کارکنان ،به نظر میرسد پرداختن به موضوع جانشین پروری در آموزش عالی و با استفاده از نظرات مدیران عالی با تجریه آن سازمان
اهمیتی مضاعف دارد .جانشین پروری در نظام آموزش عالی مخصوصاً دانشگاه آزاد ارائه نشده است که در این تحقیق این امر تحقق می
یابد و با کمک این تحقیق به دانش روز دنیا فزونی می گردد.

چارچوب نظری پژوهش
جانشین پروری مترادف با همتاسازی بیانگر فرایند ساختار یافته ای شامل شناسایی و آماده سازی جانشینان احتمالی برای پذیرفتن نقش
های جدیدی باشد .منظور از ساختار یافته این است که فرایندبه صورت نظام مند بر اساس سند و ساختار پایداری انجام می گیرد و به
صورت موردی و به دنبال جانشینی برای فرد گشتن پس از ترک نفر قبلی انجام نمی گیرد(.راث ول)20101
فایول ) 191۶(2از جمله اولین نویسندگانی است که نیاز به برنامه ریزی جانشین پروری را در سازمان ها شناسایی کرد .یکی از  14نکته
مدیریت کالسیک فایول که برای اولین بار در اولین قرن بیستم بیان شد آن است که مدیریت برای تداوم ثبات شغلی کارکنان مسئولیت
دارد .فایول ا عتقاد داشت که اگر این نیاز فراموش شود ،سرانجام سمت های کلیدی توسط کارکنانی اشغال خواهد شد که به روش غلط
آماده شده اند .بنابراین بر اساس نظرات اندیشمندان فوق مسئله جانشین پروری قدمت بسیار طوالنی داشته و همگی اعتقاد داشته اندکه
سازمان ها جهت پیشرفت خود در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت ناگزیر به پیاده سازی برنامه جانشین پروری هستند.
عوامل تاثیر گذار بر جانشین پروری کانگر و فولمر( ) 2009بر این باورند که برنامه ریزی جانشین پروری می بایست با بحث پرورش و آماده
سازی قابلیت های رهبری و مدیریت سازمان در کنار یکدیگر و تحت عنوان مدیریت جانشین پروری بررسی شوند.
این دو پژوهشگر شش سازمان را که در اجرای مدیریت جانشین پروری موفق بوده اند را با روش های کمی و کیفی مورد بررسی قرارداده
اند .بر اساس این تحقیقات پنج قاعده کلی به شرح ذیل برای موفقیت جانشین پروری ارائه شده است .قاعده اول که قواعد بعدی همه بر
روی آن بنا نهاده می شوند ،تمرکز بر توسعه است .مدیریت جانشین می بایست یک سیستم منعطف و مبتنی بر فعالیت های توسعه ای
باشد .هدف این برنامه ها ،آماده سازی نامزدهای جانشینی از طریق شیو ه های آموزش حین کار و فعالیت هایی از قبیل تفویض اختیار،
برای تصاحب مشاغل هدف است .قاعده دوم تمرکز بر مشاغل کلیدی است؛ مشاعلی که برای سالمت بلند مدت سازمان الزم هستند .قاعده
سوم آشکارا بودن سیستم و دوری از ابهام است .به نظر این پژوهشگران برنامه جانشین پروری باید به شکل کامال شفاف پیاده و ارائه شود
و افراد د ر هر لحظه از وضعیت خود با خبر یاشند .در این سیستم ها  ،رویه ها و قوانین به همه افراد سازمان انتقال داده می شود .قاعده
چهارم اندازه گیری مستمر پیشرفت و دوری کردن از ذهنیت سنتی برنامه ریزی جایگزینی است .مدیران می بایست به شکل مستمر
وضعیت سیستم و هر کدام از نامزدها را تحت نظر داشته باشند تا مطمئن شوند که مسیر پیشرفت به درستی طی می شود و قاعده پنجم
منعطف نگاه داشتن سیستم می باشد .طراحان سیستم می بایست بر اساس بازخوردهایی که از مجریان دریافت می کنند ،نقایص سیستم را
برطرف کرده و به بهبود مستمر آن مبادرت ورزند ( .گای ،دوریس1388 ،به نقل از جزنی)
در یک تحقیق پیمایشی ،فریدمن ) 2008( 3عوامل موثر نظام های جانشین پروری را با توجه به هفت بعد متمایز توصیف می کند .این ابعاد
رسمیت ،سامانه های کنترلی ،اختصاص منابع ،ساماندهی اطالعاتی ،شاخص های سیاسی ،شاخص های فنی و نقش کارکنان می باشند .به
عقیده او نظام های جانشین پروری وقتی موفق تر هست ند که کارکنان می باشند .به عقیده او نظام های جانشین پروری وقتی موفق تر
هستند که رسمیت باالتری داشته باشند ،سامانه کنترلی موجود باشد ،منابع کافی در اختیار باشد ،اطالعات کافی موجود باشد و از شایستگی
به جای شاخص های سیاسی در انتخاب استفاده شود و کارکنان با قابلیت در اجرای آن نقش داشته باشند(.فریدمن )2008،برنامه ریزی
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الباد ،ستاری و نامور

جانشین پروری ،فرایندی است که مدیر را به سمت تاکید بر راهبردهای مدیریت جانشین پروری که آماده کردن افراد و سازمان برای آینده
است رهنمون می سازد(.ویکفیلد و مک کویلی.)2007،
برنامه ریزی جانشین پروری مع موال مجموعه متنوع و گسترده ای از فعالیت هایی است که مبتنی بر برنامه ریزی برای تحوالت اساسی و
کلیدی در رهبری داخل سازمان است(.مکلوگ1 )2020هرچند اقدامات و مؤلفه های مربوط به یک برنامه کارآمد جانشین پروری ممکن
است تا حدی متغیر باشند ،اما بر اساس پژوهش های انجام شده ،فرایند یاد شده باید بیانگر وجود تعهد سازمانی باشد(.کسلر ،)22030نیازهای
سازمانی را ارزیابی کند( .راتول ،)32005دانش،مهارت ها و توانایی های رهبران آینده را مشخص کند(.لیبمن،بیور و مکیی،)4199۶
استعدادهای موجود را ارزیابی کند(هاف )52002،در آن طرح هایی برای رشد فردی افراد در نظر گرفته شده باشد (کانگر،فولمن)۶2003
بازخورد شفاف و صریحی را به فرد ارائه دهد .افزون بر این فرایند جانشین پروری باید برای افراد درون سازمان ،شفاف بوده و با سایر
فرایندهای درون سازمان تلفیق هماهنگ شود(.راتول .)2005،دانشگاه ها برای تکمیل کادر رهبری داخلی سازمان باید گزینه هایی را به
منظور افزایش تعداد نامزدهای بالقوه در داخل یا خارج از دانشگاه ها بررسی کنند .دانشگاه ها تنها نیازمند مدیران جدید نیستند ،بلکه باید در
پی مدیرانی جدید با شایستگی ها و قابلیت های جدید باشند(.داپسون وهمکارا ،2019،راتول)72015،
برنامه ریزی جانشین پروری باید به عنوان یک مسئله محوری حیاتی برای ذی نفعان آموزش عالی در نظر گرفته شود( .راتول .)2005در
واقع جانشین پروری ،رویکرد نظام مندی برای توسعه سازما نی به شمار می آیدکه با استقرار آن ،زمینه شناسایی و تعیین افراد مناسب برای
تصدی جایگاه های مدیریتی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی فراهم سازمان های بزرگ و پیچیده ای هستند و اقداماتی که
دانشگاه ها برای تربیت مدیران و برنامه ریزی برای جانشینی های طبیعی (یا غیزمنتظره)انجام می دهند .فاقد دوراندیشی و دقتی است که
در سازمان های پیچیده دیگر صورت می گیرد(.نیف .)82009،با توجه به موارد مطرح شده در این مطالعه جانشین پروری موضوع مهمی
است که نیازمند توجه ویژه محیط های دانشگاهی و آموزش عالی است .اجباری شدن برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری برای مؤسسه
های آموزش عالی ،مورد تأیید و تأکید بسیاری از نویسندگان است( .مکی،2008،هال.)92005،
عباسی و همکارانش ( ) 139۶در پژوهش خود ابهام در نقش آموزش نامناسب کارکنان  ،عدم توجه به شایسته ساالری ،ارزیابی
عملکردنامناسب و فرهنگ بی تفاوتی ،به عنوان عوامل علی ایجاد چالش برای جانشین پروری و پدیده محوری جانشین پروری مشتمل بر
ضعف کارراهه شغلی و عدم فرصت برابر ارتقا می شود که تحت تاثیر عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر ،منجر به پیامدهایی برای
جانشین پروری می شود .در این پژوهش نتیجه گیری شده که آموزش صحیح و تدوین دستورالعمل جانشینی ،مسیرارتقای مناسب را فراهم
می سازدو نبود آن چالش محسوب می شود.
داودی و یعقوبی ( ) 139۶به شناسایی عوامل و پیشران های مؤثر بر استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی با رویکرد پژوهش
آمیخته (کمی و کیفی) پرداختندو  91مولفه استخراج نمودند .بر اساس نتایج حاصله مشخص گردیدمولفه های ساختار،فرایندها و زیر ساخت
ها ،تعیین شایستگی های کلیدی ،شناسایی موقعیت ها ،شناخت آینده نگرانه ،سازگاری فرهنگ (فرهنگ دانشگاهی) ،نیازسنجی،شناسایی و
جذب به ترتیب دارای بیشترین اثر بخشی در استقرار و ثبات نظام استعدادیابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی می باشند.
توجه به مقوله جانشین پروری و مدیریت استعدادها به چند دلیل در سال های اخیر مورد اقبال جدی واقع شده است که برخی از آنها عبارتند
از :افزایش میزان افراد در معرض بازنشستگی؛ تغییرات سریع محیط های کاری و رقابت سازمان ها به منظور جذب بهترین استعدادها  ،لذا
پیاده س ازی برنامه های جانشینی شفاف و عادالنه در سازمان ،فضای برای توسعه مهارت های افراد خلق می کند و آنان را برای تصدی
پست های احتمالی آینده مهیا می سازد.
در رتبه بندی افراد بر اساس قابلیت هایشان با چهار گروه از کارکنان مواجه می شویم:
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ارائه الگویی برای جانشین پروری در آموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاههای آزاد اسالمی شهر تهران)

الباد ،ستاری و نامور

1ـ کسانی که پناسیل ارتقاء و رشد برخوردارندو به صورت بالقوه می توانند مسئولیت های باالتری را بپذیرند .برای این افراد بایدفرصت های
کاری جدید و مهم تر ایجاد کرد.
2ـ کسانی که فاقد پتانسیل ارتقاء هستند ،اما می توانند در سطح کنونی ،مسئولیت های بیشتری را بپذیرند برای این افراد باید مشاغلی غنی
تر (اما در سطح کنونی) فراهم کرد.
3ـ کسانی که شغل کنونی را بخوبی نمی دهد .این افراد را باید حمایت کرد تا در شغل کنونی کارآمد شوند.
4ـ کسانی که شغل کنونی را به خوبی انجام نمی دهند .این افراد را باید حمایت کرد تا در شغل کنونی کارآمد شوند.
برنامه های ((مد یریت جانشین پروری)) مربوط به گروه اول است .برای تامین نیازهای آینده سازمان در مشاغل و مناصب کلیدی (اعم از
مسئولیت های مدیریتی یا کارشناسی)سه رویکرد وجود دارد:
1ـ عدم برنامه ریزی و سپردن امور به دست حادثه یا مرور زمان
2ـ تأمین نیروی انسانی از خارج سازمان
3ـ شناسایی استعدادهای داخلی سازمان و پرورش آنها
سومین رویکرد روحیه ها را بهبودمی بخشد ،استعدادها را در سازمان حفظ می کند ،به تواناسازی کارکنان می انجامد و فرهنـگ سـازمان را
تقویت و تثبیت می کند( .قریب پور)1393،
پیامدهای استقرار جانشین پروری افزایش ظرفیت کار کارشناسی و به طور کلی کارشناس محوری در تصمیمات است؛ به عبارتی  ،جانشـین
پروری موجب می شود کارشناسان متخصصیدر حوزه های مختلف تربیت شوند و تصمیمات از کانال کارشناسـان مـورد بررسـی اولیـه قـرار
گیرد.
توسعه مدیریت ،توسعه مدیریت به این معنا است که سازمان دانشگاه ظرفیت مدیریت خود را افزایش دهد و بتواند مدیرانی توانـایی هـای
مختلف داشته باشد .این افزایش ظرفیت به معنای آن است که بتوانیم استعدادهای مدیریت در سـازمان را شناسـایی کنـیم و آنـان را بـرای
تصدی پست های مختلف پرورش دهیم و در ازاء هر پست مدیریت استعدادهای مختلف را برای تصدی مسئولیت آماده شده باشند .یـک از
متخصصان منابع انسانی در این خصوص می گوید ".سازمان همیشه باید بتواند ادعا کند که ما ظرفیت مدیریتی خودمان را توسعه داده ایـم
و داریم توسعه می دهیم  .یعنی این که جانشین پروری برای مدیران یا جانشین پروری برای کارکنان به معنای توسعه مدیریت است؛ یعنـی
ظرفیت مدیریتی بیشتر می شود  .بنابراین جانشین پروری به این معناست که ما دست را برای انتخاب مدیر در آینده بازتر بگذاریم".
پیامد دیگر نظام جانشین پروری فراهم شدن زمینه ای است که آموزش عالی می تواند برآوردی از نیازهای مختلف مدیریتی را داشته باشد و
بتواند برای سال های آتی نیازهای سازمان دانشگاه را از منظر نیروهای انسانی تأمین کند .آموزش عالی جانشین پروری می تواند بر اساس
برآورد استراتژیک منابع انسانی خود را برای پروش مدیران برنامه ریزی کند.
استقرارنظام جانشین پروری موجب انتقال اطالعات مدیریت از یک نسل نسل دیگر می شود؛"تربیت جانشین برای مسئویت هـای مختلـف
عمدتا ً به طور غیر مستقیم بهتر صورت می گیرد او آنچه فرا گرفته ،به دیگران بازگو خواهد کرد و تجربه مدیریت مرا به دیگران منتقل می
کند  ".به عبارتی چون مدیر آینده در سیستم جانشین پروری رشد کرده و مسئولیت کسب کرده است ،تجارب مدیران قبلی را نیز بـه دسـت
آورده و این باعث نمی شود شکاف بین نسلی در مدیران از حیث انتقال تجارب اتفاق بیفتد.
3ـ کارایی و اثر بخشی :از جمله پیامدهای اساسی استقرار جانشین پروری مدیریت در آموزش عالی تحقق کـارایی و اثـر بخشـی آن اسـت.
وقتی بر اساس این نظام افراد را بر سرپرست ها می گمارید ،احتماال بهره وری و اثر بخشی و کارایی سازمان بیشتر خواهد شد..
تسلط بر امور و آمادگی برای تصدی مسئولیت و پیشبرد اهداف استراتژی های سازمان از پیامـدهای دیگـر تحقـق نظـام جاشـین پـروری
مدیریت است .نظا م جانشین پروری ،تسهیل کننده استراتژی های سازمان است .به عبارتی جانشـین پـروری باعـث مـی شـود مـدیریت در
دانشگاه به راحتی صورت پذیرد.
از جمله پیامدهای دیگر جانشین پروری مدیریت جلوگیری اتالف سرمایه درسیستم آموزش عالی است؛ چرا که مدیر به واسطه تجربه ای که
دارد ،دیگر آزمون و خطا نمی کند واتالف سرمایه صورت نمی گیرد.
پیامد دیگر استقرار جانشین پروری مدیریت نظم و انضباط و تداوم سیر منطقی آموزش عالی است .از بهم ریحتگی پـس از جابـه جـایی در
پست های مدیریت که خود باعث تحقق هر چه بهتر اهداف و استراتژی ها می شود نیز از دیگر پیامدهای نظام جانشین پروی مـدیریت در
آموزش عالی است.
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الباد ،ستاری و نامور

امین و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان "بررسی الگوی جانشین پروری شرکت مدیریت منابع آب ایران با هدف تعیـین شـکاف بـین
وضعیت موجود و مطلوب جانشین پروری در این سازمان انجام دادند .یافته های پژوهش نشان داد که وضـعیت موجـود و مطلـوب شـرکت
مدیریت منابع آب ایران در تمام مؤلفه های جانشین پروری دارای تفاوت می باشند و همچنین نتایج حاصله از رتبه بندی مؤلفه ها حـاکی از
آن است که در وضعیت موجود" ،ارزیابی عملکرد فردی" ،باالترین اولویت و ارزیابی برنامه ریزی جانشین پروری" ،پـایین تـرین اولویـت را
دارند .در وضعیت مطلوب نیز " پر کردن خأل پرورشی" باالترین رتبه و "ارزیابی برنامه ریزی جانشین پروری" ،پایین ترین رتبه را دارد.
ابراهیمی و همکاران ( )1397در پژوهشی با عنوان "بررسی تأثیر مدیریت استعدادیابی بر جانشین پروری سـازمانی (مـورد مطالعـه :مـدیران
دانشگاه محقق اردبیلی)" با هدف بررسی تأثیر مدیریت استعداد یابی بر جانشین پروری سازمانی به روش توصیفی – همبستگی انجـام داده
اند .نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استعدادیابی ،تأثیر مثبت و معنی داری بر تمامی مؤلفه های جانشین پروری دارد و ضمن تأیید کلیـه
فرضیه های پژوهش از طریق آزمون فریدمن نشان دادند که بیشترین اهمیت مربوط به بعد اتصال برنامه های پرورش مـدیران بـه سـامانه
مدیریت و برنامه ریزی جانشینی و کم ترین اهمیت مربوط به بعد تبیین و تدوین مدل شایستگی است.
امین بیدختی و همکاران ( )1394در مطالعه خود تحت عنوان " نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت
جانشین پروری (مطالعه موردی :دانشگاه های منتخب تهران)" بهترین پیش بینی کننده مدیریت جانشین پروری مدیران و کارکنـان شـاغل
در دانشگاه های ش هر تهران مشتمل بر متغیرهای تعهد سازمانی و یادگیری سازمانی بوده که بهترین پیش بینی کننده از بـین مؤلفـه هـای
یادگیری سازمانی شامل متغیرهای فرهنگ سازمانی ،کار و یادگیری تیمی و متغیر تفکر سیستمی ،و بهترین پیش بینی کننده از بـین مؤلفـه
های تعهد سازمانی شامل متغیرهای رهبری مشارکت ،تفکر سیستمی و توسعه شایستگی کارکنان بوده است.
زین الدینی بیدمشکی و همکاران ( )1393در مطالعه خود تحت عنوان "مقایسه وضعیت موجود جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت
مطلوب آن در نظام آموزش عالی" یافتهها نشان داد که میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشین پروری در دانشگاه های دولتـی شـهر
تهران ،در همه ابعاد ،تفاوت معنادار وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشین پروری در هر دو وضعیت موجود و مطلوب به عنـوان مهمتـرین
مؤلفه شناخته شد .بنابراین ،یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت وجـود برنامـه ای بـرای جانشـین پـروری کارکنـان آمـوزش عـالی و
همچنین ،ضرورت تعهد و توجه مدیران ارشد در خصوص فراهم سازی مقدمات پیاده سازی جانشین پروری مانند آگـاه سـاختن کارکنـان از
مسئولیت های شغل فعلی و آینده آنها در مؤسسات آموزشی است.
دهقانپور فراشاه ( )1390در مطالعه خود تحت عنوان "الگوی برنامهریزی جانشینپروری ،بررسی موضوع در شرکتهای زیرمجموعـه وزارت
دفاع جمهوری اسالمی ایران" فرضیهها در دو دسته اصلی ،اثر تناسب استراتژیک بر گرایشات کارراهه و اثر گستردگی مدیریت جانشینی بـر
گرایشات کارراهه کارکنان ،پیشنهاد گردید .داده های تحقیق در  23سازمان دولتی گردآوری شده اند .به عنوان خروجـی 4 ،الگـوی تناسـب
جانشین پروری در سازمان شناسایی و ارائه گردید و اثر این تناسب بر گرایشات کارراهه کارکنـان انـدازه گیـری شـد .همچنـین یـک نظـام
جانشین پروری جامع با  22مولفه شناسایی گردید و ابزار اندازه گیری بلوغ جانشین پروری در سازمان ساخته و اعتباریابی گردیـد .از بررسـی
فرضیات و بحث نتایج و خروجی های تحقیق موارد زیر پیشنهاد میگردد .عالئق کارراهه فرد تحت تأثیر محیط سازمان شامل فرصـتهای
ارتقا و نوع مدیریت عملکرد قرار دارد و قابل تغییر است .بنابراین در طراحی کارراهه و مـدیریت جانشـینپروری ،عالقـه فـرد مـی توانـد در
اولویت پایین تری قرار گیرد .برای ایجاد ادراک عدالت توزیعی بین کارکنان و رضایت آنان از فرآیند ارتقا ،الزم است رویـه و فرآینـد ارتقـا و
جانشین پروری بصورت رسمی تدوین گردد و بین کارکنان اطالع رسانی گردد .ارتقا کارکنان و گردش شغلی آنها طبق یـک برنامـه از قبـل
مشخص شده جهت ایجاد ادراک چالشی بودن شغل (عدم ادراک یکنواختی شغلی) نزد کارکنان کافی نیست و تطابق این برنامه با استراتژی
سازمان و مدیریت ارزیابی عملکرد و پاداش جهت معنادهی و اهمیت بخشی شغل ضروری است .این رساله با مستندسازی عملیات جانشـین
پروری در نمونه ای از سازمان های ایرانی ،توسعه شاخص اندازه گیری بلوغ جانشین پروری در سـازمانهای بـزرگ ،توضـیح نحـوه تناسـب
استراتژی سازمان و مدیریت جانشین پروری و در نهایت توسعه مدل جانشین پروری که جنبه های اسـتراتژیک و عملیـاتی نظـام مـدیریت
جانشین پروری را توامان در نظر گرفته است ،به توسعه علم مدیریت منابع انسانی و مدیریت بطور عام کمک نموده است.
چاوز )2018( 1پژوهشی تحت عنوان "مطالعه موردی برای پیاده سازی جانشین پروری" انجام دادند .در این مقاله توصیفی ،نویسنده در مورد
سه اصل پیاده سازی یک برنامه مدیریت جانشین پروری مؤثر که برگرفته از نتایج مصاحبه او با مدیران و متخصصان می باشـد بحـث مـی
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کند نتایج حاصل از مصاحبه نشان می دهد مراخل موفقیت آمیز برای پیاده سازی جانشین پروری شامل  )1شناسـائی جانشـینان و رهبـران
بالقوه  )2توسعه و متعهد کردن کارکنان برای رهبری  )3حفظ کارکنان توسعه یافته است .
پاندی و شارما )2018( 1در مقاله خود با عنوان "تجربیات و چالش های برنامه جانشین پروری :مطالعـه سـازمان هـای هندوسـتان" عنـوان
کردند که امروزه ،برنامه ریزی جانشین پروری ،نقشی کلیدی در بازار استعدادها و فضای رقابتی موجود ،ایفا می کند و به طـور مسـتقیم بـر
رشد سازمانی اثر گذار است .ایشان معتقدند که توسعه استعدادها برای توسعه سازمان ،یک ضرورت محسوب می شود .آنها روی تجربیـات و
شیوه های جانشین پروری که در صنعت انجام شده است ،تمرکز کردند .ایشان در ادامه بیان می کنند که اگر چه ممکـن اسـت روش هـای
جانشین پروری در صنایع مختلف با هم متفاوت باشد ،اما چارچوب همه آنها یکی است.
هنری و همکاران ( )2018در مطالعه خود تحت عنوان "بررسی جانشین پروری و استراتژ ی های بـین المللـی شـدن در کسـب و کارهـای
خانوادگی" یافته های نشان می دهد که ارتباط بین برنامه ریزی جانشین پروری و استراتژی بین المللی شدن شرکت های خانوادگی وجـود
دارد که به طور قابل مالحظه ای تحت تأثیر ویژگی های ارتباطی در سازمان قرار دارد.
ماتسو)2017( 2در مقاله ای با عنوان «مدیریت و برنامه ریزی جانشین پروری در دانشگاه میدوسترن» به این نتیجه دست یافت کـه برنامـه
جان شین پروری در بخشهای معدودی از دانشگاه اجرا می شود و پاسخ دهندگان بر ضرورت و نیاز بـه توسـعه چنـین برنامـه ای در دانشـگاه
تأکید کرده اند .همچنین ،پاسخ دهندگان از این برنامه اطالع کافی ندارند و با توجه بـه نـوع دانشـکده و شـغل و سـالهای خـدمت ،تفـاوت
معناداری در آگاهی افراد وجود دارد.
گونیس ( )2017در مطالعه خود تحت عنوان "بررسی برنامه ریزی و موانع جانشین پروری در کتابخانههای دانشگاهی کانـادا" بـا توجـه بـه
مروری ادبیات موجود در این زمینه و مصاحبه با افراد متخصص ،نشان دادند موانع بودجه ای ،انتقال دانش ،تغییرات سریع نقش در سازمان،
شفافیت و عدالت ،ساختار سازمانی و تغییرات نقش کارکنان ،از موانع اجرای برنامه ریزی جانشین پروی هستند.
ترانشل ( )2017در مطالعه خود تحت عنوان "ارزیابی راه های انتقال مهارت های جانشین پروری" نتایج نشان داد کـه هـر دو گـروه مـورد
مطالعه روش خود الگو بودن مدیر را برای انتقال مهارتهای قدرشناسی ،نوآوری و ابتکار ،خودباوری ،تفکر منطقی و آینده نگری به زیردستان
موثرتر از س ایر شیوه ها دانسته اند .همچنین هر دو گروه برای انتقال مهارت ریسک پذیری ،روش تفـویض اختیـار و بـرای انتقـال مهـارت
رعایت قوانین اداری آموزش ضمن عمل را مؤثّرتر از سایر شیوه ها دانسته اند .بین نظرات مدیران و معلمان درخصوص نحوه انتقـال برخـی
مهارتها ،به زیردستان تفاوت معناداری وجود دارد.
تیز و همکاران ( )2014در مطالعه خود تحت عنوان "مدل سازی جانشین پروری در بیمارستان" نتایج این پژوهش نشان می دهد کـه درک
شرکت کنن دگان در مورد رهبری و توانایی های مدیریتی آنها به طور قابل توجهی پس از اجرای برنامه های جانشین پروری افـزایش یافتـه
است .ارزیابی های برنامه تأیید کرد که شرکت کنندگان این برنامه را مفید دانستند .یک سال پس از اتمـام برنامـه 100 ،درصـد از شـرکت
کنندگان برنامه در سازمان حفظ شده اند و  73درصد به سمت های باالتر رهبری منتقل شدهاند.
پاندی و شارما ( )2014در مطالعه خود تحت عنوان "فعالیتها و چالشهای برنامهریزی جانشینپروری :مطالعه سازمانهای هندی" نتایج نشـان
دادند که  %۶۶بر این باورند که مشکل یافتن کاندیدای مدیریت موفقیت¬آمیز مهمترین نیاز برای برنامه ریزی جانشین پروری است.
یافته های پژوهش عبداهلل ) 2015( 3با عنوان «تأثیر برنامه ریزی جانشین پروری در مؤسسات آموزشی مالزی» نشان می دهد که این برنامه
در عملکرد استادان ،دانشجویان و ثبات دانشگاه تأثیر دارد و می توان از آن برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در سازمانهای آموزشی بهره
جست.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر مطالعه ای آمیخته (کیفی -کمی ) است و راهبرد مورداستفاده در این پژوهش در بخش کیفی نظریه مفهوم سازی داده
بنیاد است .رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد ازجمله روش های پژوهشاستقرایی و اکتشافی محسوب می شود و ریشه در واقعیت داشته و
برای حوادث به همان شکلی که رخ می دهند،توضیحاتی ارائه می کند .مبنا و نظریه پردازی مبتنی بر گرداوری داده که در آن ها مقوالت
حول پارادایمی اساسی و مبنایی شکل گرفته اند با بافت .موضوعی پژوهش به طور اساسی ماهیتی پارادایمی دارد ،مدلی را ارائه می کنند
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که برای کدگذاری مقوالت و استخراج نتایج پژوهش طراحی شده است .بررسی منابع مختلف می توان رویه های معمول در نظریه پردازی
داده بنیاد را به شرح زیر عنوان نمود:
 .1سؤال پژوهش مطرح می شود .2.داده های اطالعاتی متناسب با سؤال پژوهش گردآوری می شود .3.نکات کلیدی از منابع اطالعاتی
احصاء شده و به هریک کد معینی داده می شود) کدگذاری باز(.4.با مقایسه کدها ،چند کد که یک جنبه مشترک را بررسی می کنند،
عنوان یک مفهوم را به خود می گیرند .5.مفاهیم مرتبط باهم یک مقوله را تشکیل می دهند.۶.مقوله ها در کنار یکدیگر وبر اساس روابط
واقعی بین آن ها با یکدیگر مرتبط می شوند) کدگذاری محوری(. .7.فرآیند یکپارچه سازی مقوله های مرتبط شده برای شکل گیری
نظریه انجام می گردد) کدگذاری انتخابی(.نمونه برداری در راهبرد پژوهشی داده بنیاد به صورت غیر تصادفی ،هدفمند و تئوریک صورت
گرفته و هدف آن بهینه ساختن مفاهیم و مقوالت است .همچنین این نمونه گیری تا رسیدن به کفایت نظری یعنی تا جایی که با اضافه
کردن داده ها ،در الگوی نهایی تغییری به وجود نیاید ،ادامه می یابد جامعه آماری در حوزه کیفی شامل خبرگان جامعۀ علمی و متخصصان
دانشگاهی بودند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم-گیری برخوردار بوده که به صورت هدفمند انتخاب شده است و تعداد خبرگان در
بخش کیفی 10نفر بوده است .جامعه آماری این پژوهش عبارت اند. -1 :خبرگان دانشگاهی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان
که باسازمان های دولتی مرتبط و آشنا با موضوع جانشین پروری بودند  1.کارشناسان خبره که دارای حداقل  29سال سابقه کار
درسازمان های دولتی و همچنین از تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر برخوردار بوده و در پست های مدیریتی مشغوالنجام وظیفه می
باشند .با توجه به شیوه گردآوری اطالعات چنانچه هدف از مصاحبه ،اکتشاف و توصیف عقیده ها ونگرش های مصاحبه شونده باشد و نیز
با در نظر گرفتن زمان و منابع در دسترس  10تا  15نمونه برای مصاحبه کافی خواهد بود .داده های این پژوهش بر اساس مصاحبه های
نیمه ساختاریافته از تعداد  10نفر از اعضای هیئت علمی وکارشناسان خبره گردآوری شده است .درانجام مصاحبه های با طرح پرسش هایی
ابتدا چارچوب مصاحبه ،شامل معارفه ،بیان علت مصاحبه و تعریفی کلی از جانشین پروری ارائه ،سپس سؤال های تحقیق بر اساس ساختار
طراحی شده از مصاحبه شونده پرسیده شد  .ساختار پایه ای مصاحبه شامل پرسش های ذیل بود  :راهبردهای چانشین پروری چیست؟
ضرورت های جانشین پروری در آموزش عالی چیست؟ چه بستر یا عواملی بر جانشین پروری مؤثر است؟ عوامل مداخله گر) شرایط عام (
در جانشین پروری چه می باشند؟ پیامدهای جانشین پروری چه می باشند؟
تحقیق حاضر در بخش کمی از روش تحقیق پیمایشی و از شاخه میدانی استفاده میکند و با تکنیکهای جمع آوری اطالعات نظیر
پرسشنامه ،اطالعات الزم را از نمونه آماری مورد نظر جمع آوری نموده و در نهایت با به کارگیری نرمافزار های آماری مناسب (نظیرSPSSو
 ،)Smart PLSبه آزمون فرضیه هایی که از پیش بر اساس شواهد و اطالعات خود ،آنها را ارائه نموده ،می پردازد .تعمیم نتایج بدستآمده
به کل جامعه آماری ،آخرین گام در این پژوهش است .تحقیق از نوع زمینهیابی است که میتوانند دادههایی را در مورد نگرش ،احساسات،
باورها ،رفتارهای گذشته ،رفتارهای ثبتشده و همچنین شناخت تملک خصوصیات شخصی فراهم آورد .تحقیق زمینهیابی جمعآوری
نظاممندِ اطالعات از پاسخ دهندگان به منظور فهم و یا پیشبینی برخی جوانب رفتاری جامعه مورد نظر میباشد که باید با نمونه گیری،
طرح پرسشنامه و تحلیل دادهها همراه باشد.جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل کلیه مدیران آموزش عالی ،می باشد.نمونهگیرییکی از مهمترین
مباحث در آمار اجتماعی است ،تا آنجا که به نظر الیس و روبرتز ،مفهوم اساسی در آمار اجتماعی ،نمونه و جامعه آماری می باشد .بر اساس
تعریف ،نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و
همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند .جهت انتخاب حجم نمونه از رابطه کوکران استفاده گردید .تعداد افراد مورد بررسی برابر با 217نفر
ارزیابی شدهاند و این افراد به صورت کامالً تصادفی و رندوم از میان جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای سنجش روایی
پرسشنامه روش های مختلفی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از  :روایی صوری ،روایی همزمان ،روایی پیش بین ،روایی سازه.
درپژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری یا محتوایی و روایی سازه (همگرا) استفاده شده است .برای بررسی روایی
صوری در پرسشنامه پژوهش ،سواالت با توجه به مولفه های است خراج شده از پژوهش های معتبر گذشته و با ارجاع به منابع مربوطه ،در
اختیار تعدادی از اساتید مدیریت قرار گرفت تا در رابطه با روایی پرسشنامه اظهار نظر نمایند .پس از بررسی و ارزشیابی پرسشنامه ها توسط
اساتید و صاحبنظران و انجام اصالحات جزئی ،روایی صوری پرسشنامه ها تائید شد .بنابراین جهت تعیین روایی پرسشنامه بعد از طراحی ،در
اختیار  10نفر از استادان و صاحبنظران قرار گرفت و میزان روایی پرسشنامه از طریق سیگمای شمارشی برای کل مقیاس  0.87است.
همچنین به منظور تایید متجانس بودن سواالت ابعاد متفاوت از نظر محتوا ،تحلیلی عاملی تاییدی روی این مقیاس انجام شد .مقادیر بدست
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الباد ،ستاری و نامور

آمده نشان دهنده مناسب بودن شاخص برازش است .به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن،
 0.90تعیین شد.
ر وش تجزیه و تحلیل داه ها در بخش کیفی در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل زمینه ای ،مداخله ای ،علی ،پدیده ها،راهبرد و
پیامدهای جانشین پروری از روش نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری ) و در بخش کمی جهت روایی مدل و تعیین میزان روابط عوامل
شناسایی شده ازتحلیل عاملی تائیدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است.
الف  -تجزیه و تحلیل بخش کیفی تحقیق :
تئوری داده بنیاد یک روش پژوهش کیفی است.در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل زمینه ای ،مداخله ای ،علی ،پدیده ها،راهبرد و
پیامدهای جانشین پروری از روش داده بنیاد استفاده خواهد شد .تئوری داده بنیاد با طرح سوال و یا سواالت پژوهش آغاز میشود .این روش
زمانی استفاده می شود که نظریه قابل اعتنایی برای به آزمون گذاشتن وجود نداشته باشد .بنابراین ،در این روش به تدوین فرضیه بر اساس
نظریه یا نظریههای موجود پرداخته نمیشود ،بلکه پژوهشگر به طرح سوال و یا سواالت پژوهش میپردازد و برای یافتن پاسخ آن ها گام در
میدان پژوهش میگذارد تا بر اساس دادههای واقعی به ارائه نظریه بپردازد .گردآوری دادهها میتواند به روشهای متعددی مانند مصاحبه،
مشاهده و بررسی اسناد صورت گیرد .کار گردآوری دادهها تا زمانی ادامه مییابد که پژوهشگر اطمینان حاصل کند که ادامه کار چیز تازهای
به دانستههای او نمیافزاید .بنابراین ،پژوهشگر ناگزیر است گردآوری دادهها را تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه دهد که از نشانههای آن روبرو
شدن با دادههای تکراری است.
 .1تدوین پرسش های پژوهش

2

 .گردآوری دادهها

(مصاحبه ،مشاهده و مطالعات کتابخانهای)

شکل  .2مراحل روش نظریه داده بنیاد

 .3کدگذاری دادهها

کدگذاری باز

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

 .4تفسیر یافتهها
 .5نگارش و تدوین تئوری

در این روش سه رکن اصلی مفاهیم ،مقوله و قضیه مطرح است  .مفاهیم عبارتند از اختصاص عنوان بر اساس بار معنایی رویدادها ،حوادث و
رخدادها  .مقوله ها نسبت به آنچه مفاهیم بیان می کنند تجریدی تر و در سطح باالتر قرار دارند .به عبارت دیگر با ترکیب چند مفهوم یک
مقوله یا طبقه شکل می گیرد و قضیه در واقع همان شکل گیری فرآیند مقایسه ای جهت برقراری رابطه بین مقوله و مفاهیم آن و بین
مقوله های معین می باشد  .براساس مدل کیفی پژوهش از سه شیوه کدگذاری باز و کد گذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) برای
تحلیل داده ها استفاده خواهد شد .فرایند کدگذاری داده ها در جریان گردآوری داده ها به اجرا درخواهد آمد .در ابتدا فایل صوتی مصاحبه
های ضبط شده به صورت متن درخواهدآمد.بنا براین روش نظریه داده بنیاد شامل سه نوع کد گذاری باز ،محوری و انتخابی است  .کد
گذاری داده ها (یافتن مفاهیم در داده ها ) در سه مرحله انجام می گیرد:
کدگذاری باز کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی
نتایج کدگذاری باز کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی)
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کدهای اولیه (خالصه شده)
ایجاد تعهد
تعهد
عملکردفردی ارزیابی
ارزیابی استعداد فرد
تعیین الگوی شایستگی
مشخص نمودن افراد دارای قابلیت
جایگزینی افراد دارای قابلیت
ارزیابی افراد منتخب
خال پرورشی پر کردن
برنامه ارزیابی
کارفعلی ارزیابی
کارآئی ارزیابی
هوشمندی استراتژیک
استعداد با افراد شناسایی
شایستگی های شناسایی
شایستگی شکاف تحلیل
استعداد خزانه ایجاد
توسعه فرصت طراحی شایستگی
تربیت نیروی انسانی
توانمند سازی مستمر کارکنان
تهیه تیم جانشینان
مهارت موجودی ارزیابی
انتخاب شایسته براساس اهداف
توسعه و تقویت مدیران مستعد آینده
پیشرفت های فرصت شناخت
پیشرفت فرصت های حل راه
بازنگری پیشرفت کار و تعیین برنامه های
جدید
پیشرفت از اطمینان
جدید وظایف بررسی
زمان و وظایف تعیین
تعیین اهداف سازمان
اطالع رسانی کامل کارکنان از شاخص ها
ارزیابی مستمر آنان
درگیر شدن در فرایند تغییر
تغییر در حوزه مظارت
مشارکت در چشم انداز جدید

مفاهیم
سنجش مسئولیت
پذیری
شناسایی و سنجش افراد
مستعد

الباد ،ستاری و نامور

مقوله
انسانیت

مدیریت استعداد

انتخاب افراد مستعد

ارزیابی محیط

کد نظری (شرایط)

عوامل علی

محیط سازمانی

گزینش افراد مبتنی بر
شایسته ساالری
استقرار سیستم
مدیریت منابع انسانی
تقویت و پرورش نیروی
انسانی

استراتژی های سازمان

پیشرفت و ترقی
مدیریت امور سازمان

مشخص کردن نقش ها
برنامه ریزی و ارزیابی

مشارکت

مشارکت در تغییر
نتایج
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مستند سازی و ابالغ معیارها مبتنی بر جانشین
پروری
نشان دادن دستاورد افراد از تغییر
ایجاد یک زبان مشترک برای تعیین معیارهایی
برای عملکرد و قابلیت در سازمان
ایجاد مدل خزانه استعداد
سازگار کردن مدل مسیر ارتقاء
رهبری با نیازهای جانشینی سازمان
ارتقای سازمان
پایداری سازمان
ساختار
فرهنگ سازمانی
خوداثربخشی
ارزیابی طرح های توسعه فردی و گروهی
همکاری و کارگروهی
بهره گیری از روش های مطلوب ارزیابی و
سنجش عملکرد
فراهم نمودن زمینه های الزام برای ایجاد
محیط شاداب ،فعال و مدنی در دانشگاه
فراهم نمودن شرایط مناسب برای مشارکت
منابع انسانی در طرح های نوآورانه
آگاهی محیطی
انعطاف پذیری
مسئولیت پذیری
ثبات هیجانی و تسلط برخود
ارتباط کالمی موثر
مشتری مداری
متقاعد سازی و مذاکره
شنود موثر و همدلی مهارت فردی که شامل
مهارت و توانایی فردی  ،انگیزش و ویژگی
های شخصیتی
تفکر تحلیلی
تفکر استراتژیک
تجزیه و مهارتهای حرفه ای
دانش و تخصص
قضاوت و تصمصم گیری
رشد حرفه ای و رشد شخصی
داشتن روحیه کار تیمی
خالقیت و نوآوری

الباد ،ستاری و نامور

ارزیابی عملکرد منابع
انسانی

بهبود عملکرد رهبران با
استعداد

تقویت رهبران با استعداد

بهبود عملکرد رهبران با
استعداد

ویژگی سازمانی

عامل سازمانی

ویژگی های محیطی

عامل محیطی

عوامل زمینه ای

ویژگی های فردی
عامل فردی
اصول مذاکره

تفکر محوری

محدودیت فردی

ویژگی های انسانی
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عوامل مداخله گر
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آگاهی سازمانی
قاطعیت
برنامه ریزی و سازمان دهی
نظارت و کنترل
ارزیابی برنامه مدیریت جانشین پروری
تشکیل کمیته جانشین پروری

الباد ،ستاری و نامور

محدودیت سازمانی
ارزیابی مستمر سازمان

ساختار

تحول گرایی
تیم سازی
پرورش کارکنان
تفویض اختیار
نفوذ بر دیگران
حل تعارض و اختالف

ساختار

مدل استخراج شده از روش نظریه داده بنیاد :

شرایط زمینه ای :
عامل سازمانی
عامل فردی
عامل محیطی

شرایط علی :
انسانیت
مدیریت استعداد
محیط سازمانی

راهبرد

پیامد:

مقوله یا پدیده

استقرارسیستم

محوری  :جانشین

بهبود عملکردرهبران با

مدیریت منابع انسانی

استعداد

پروری

مدیریت امور سازمان

مشارکت در تغییر

عامل سازمانی

شرایط مداخله گر :
محدودیت فردی
محدودیت سازمانی

شکل  .3مدل مفهومی تحقیق ( از مصاحبه)
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ب -تجزیه و تحلیل بخش کمی تحقیق :
هدف از تحلیل داده ها ،بررسی مدل پیشنهادی تحقیق در شکل مدل تحلیل مسیر و آزمون روابط و ارتباطات پیش بینی شده در مدل است
 .بریا تجزیه و تحلیل علی مدل ارائه شده از تحلیل عاملی نائیدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است  .سایر آزمون های آماری
همون فراوانی به تناسب تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است  .برای پردازش داده ها نیز از نرم افزار SPSSو  SMART PLSاستفاده
شده است.
ویژگیهـای جمعیـتشناختی نمونهی آماری
جدول  .2ویژگیهـای جمعیـتشناختی نمونهی آماری

گروه
 30تا  40سال
 40تا  50سال
باالی  50سال
مرد
زن
فوق لیسانس
دکتری و باالتر
بین  5تا  10سال
بین  10تا  20سال
 20سال و باالتر

متغیر جمعیت شناختی
سن

جنسیت
میزان تحصیالت
سابقه کار

فراوانی

درصد فراوانی

58

2۶.7

105

48.4

54

24.9

72

33.3

144

۶۶.7

150

70.4

۶3

29.۶

50

23.5

88

41.3

75

35.2

217

100

کل
جدول  .3نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرنف

عوامل علّی جانشین پروری

مقدار آزمون
0.117

سطح معناداری
0.257

متغیر
عوامل زمینهای جانشین پروری

0.152

0.408

عوامل مداخلهگر جانشین پروری

0.135

0.307

پدیده های محوری

0.100

0.۶15

راهبردهای جانشین پروری

0.173

0.879

0.1۶1

0.592

پیامدهای جانشین پروری
در پژوهش حاضر ،برای بررسی نرمال بودن داده های متغیر وابسته ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد .لذا فرض صفر و برهان به
فرم زیر ارائه می گردند:فرض صفر ،توزیع دادههای ،نرمال است .فرض برهان ،توزیع داده ها نرمال نیست.خروجی حاصل از نرم افزار آماری
در خصوص نرمال بودن توزیع متغیرهایشرایط علّی ،شرایط زمینهای ،شرایط مداخلهای ،پدیده محوری ،راهبردها و پیامدهانشان می دهد که
در سطح معناداری  5درصد ،فرض صفر پذیرفته شده و داده ها از توزیع نرمالی برخوردار میباشند.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش به منظور آزمون مدل مفهومی پژهش ،با استفاده از نرمافزار  Smart PLSو در دو مرحلهی کلی شامل «بررسـی بـرازش
مدل» و «آزمون فرضیات» صورت میپذیرد .بررسی برازش مدل نیز خود دارای سه مرحله است :مراحل آزمون فرضیات با روش مدلسـازی
معادالت ساختاری ( )SEMبا استفاده از نرم افزار  Smart PLSدر جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  .4مراحل آزمون فرضیات با روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا استفاده از نرم افزار Smart PLS

مرحله

ارزیابی
مدلهایاندازهگیری

بررسی برازش مدل

معیار
پایایی شاخصها :ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
روایی همگراAVE :
روایی واگرا :بارعاملی متقابل ،فورنل و الکر
ضرایب معناداری (مقادیر )T-values
معیارR2
معیار Q2
معیار GOF
بررسی ضرایب معناداری (مقادیر )T-valuesمربوط به فرضیهها

مدل ساختاری

مدل کلی
-

آزمون فرضیهها

جدول  .5مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و AVE

متغیر

AVE

شرایط علّی

ضریب آلفای کرونباخ
0.778

پایایی ترکیبی
0.813

0.586

شرایط زمینهای

0.886

0.903

0.535

شرایط مداخلهای

0.894

0.910

0.495

پدیده محوری

0.744

0.813

0.507

راهبردها

0.906

0.918

0.514

پیامدها

0.832

0.873

0.724

جدول  .6روایی واگرای مدل

شرایط زمینهای

شرایط مداخلهای

پدیده محوری

راهبردها

شرایط علّی

شرایط علّی
0.765

شرایط زمینهای

0.665

0.732

شرایط مداخلهای

0.621

0.579

0.703

پدیده محوری

0.644

0.583

0.625

0.712

راهبردها

0.614

0.640

0.618

0.610

0.717

پیامدها

0.636

0.595

0.567

0.641

0.582

پیامدها

0.851
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شکل .1مدل معادالت ساختاریمدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری آماره t
جدول  :7مقدار R2و Q2متغیر وابستهی مدل

مقدار R2

متغیرهای وابسته

مقدار Q2

پدیده محوری

0.۶82

0.582

راهبردها

0.971

0.389

0.844

0.518

پیامدها
معیار  :R2معیار  R2نشان دهندهی تاثیری است که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته میگذارد .معیار Rتنها بـرای متغیـر وابسـتهی
مدل محاسبه میشود و در مورد متغیر مستقل ،مقدار این معیار صفر است .هرچه مقدار  R2مربوط به متغیر وابستهی مدل بیشتر باشد ،نشان
از برازش بهتر مدل است .چین .)1998( 1جدول  ،7مقدار  R2متغیرهای وابسته تحقیق را نشان میدهد همانطـور کـه مشـاهده مـیشـود،
مقادیر  R2پدیده محوری  ،0.۶82راهبردها  0.971و پیامدها  0.844می باشد که طبق دستهبنـدی چـین ( ،)1998دارای مقـدار  R2قـوی
است.
2
معیار  : Qروش دیگر برای ارزیابی مدل ساختاری ،بررسی توانایی مدل در پیشبینی کـردن اسـت .معیـار غالـب بـرای رابطـه پـیش بـین
شاخصQ2است .این معیار که توسط استون و گیزر )1975( 2با توجه به مقدار  Q2به دست آمده بـرای متغیرهـای وابسـتهی مـدل کـه در
جدول ۶نشان داده شده ،مشخص است که قدرت پیشبینی مدل برای متغیرهای وابسته در سطح قوی قرار دارد.
2

جدول  .8مقادیر اشتراکی وR2متغیرهای وابستهی مدل

شرایط علّی

مقدار R2
-

مقادیر اشتراکی
0.586

شرایط زمینهای

-

0.535

شرایط مداخلهای

-

0.495

پدیده محوری

0.۶82

0.507

راهبردها

0.971

0.514

پیامدها

0.844

0.724

میانگین

0.832

0.5۶0

متغیر

جدول  .9مقادیر بار عاملی و ضریب معناداری مدل مفهومی پژوهش

ردیف

متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

بارعاملی

ضریت

جهت

1

عوامل علّی جانشینپروری

2

عوامل زمینهای جانشینپروری

پدیده محوری
جانشینپروری
راهبردهای جانشینپروری

0.82۶

معناداری
33.025

رابطه
+

0.82۶

1۶.884

+

3

پدیده محوری جانشینپروری

راهبردهای جانشینپروری

0.۶20

3.858

+

4

عوامل مداخلهگر
جانشینپروری

راهبردهای جانشینپروری

0.۶97

7.715

+

نتیجه
پذیرفته
میشود
پذیرفته
میشود
پذیرفته
میشود
پذیرفته
میشود
1Chin

& Geisser
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پذیرفته
+
74.215
0.919
پیامدهای جانشینپروری
راهبردهای جانشینپروری
5
میشود
به منظور ارزیابی سوال اول مبنی بر این که "عوامل علّی جانشین پروری بر پدیده محوری تاثیرگذار است".از بار عاملی و ضریب معنـاداری
به دست آمده از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه میتوان به ایـن نتیجـه رسـید کـه
عوامل علّی جانشینپروری به میزان  0.82۶بر پدیده محوری جانشینپروریباز اثر دارد .یعنی اگر عوامل علّی جانشینپروریبه میـزان  1واحـد
افزایشیابد ،به احتمال  95درصد مقدار پدیده محوری جانشینپروریبه میزان  0.82۶واحد افزایش مییابد .بارهای عاملی نیز از کیفیـت بسـیار
مناسبی در تبیین سازه خود برخوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از  5درصد را دارا می باشند .از سوب دیگر ،مقدار ضریب معناداری tرابطـه
بین متغیرهایعوامل علّی جانشینپروریو پدیده محوری جانشینپروریدر سطح اطمینان  95درصد برابر با  33.025شده که از  1.9۶بیشتر است
و این مورد حاکی از معنیدار بودن عوامل علّی جانشینپروریبر پدیده محوری جانشینپروریاست.
به منظور ارزیابی سوال دوم مبنی بر این که "عوامل زمینه ای جانشین پروری بر راهبردهـای آن تاثیرگـذار اسـت .از بـار عـاملی و ضـریب
معناداری به دست آمده از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه میتـوان بـه ایـن نتیجـه
رسید که عوامل زمینهای جانشینپروری به میزان  0.82۶بر راهبردهای جانشینپروری باز اثر دارد .یعنی اگر عوامل زمینهای جانشـینپروری
به میزان  1واحد افزایش یابد ،به احتمال  95درصد مقدار راهبردهای جانشینپروری به میزان  0.82۶واحد افزایش مییابد .بارهای عاملی نیز
از کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه خود برخوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از  5درصد را دارا می باشند .از سوب دیگر ،مقـدار ضـریب
معناداری tرابطه بین متغیرهای عوامل زمینهای جانشینپروری و راهبردهای جانشینپروری در سطح اطمینـان  95درصـد برابـر بـا 1۶.884
شده که از  1.9۶بیشتر است و این مورد حاکی از معنیدار بودن عوامل زمینهای جانشینپروری بر راهبردهای جانشینپروری است.
به منظور ارزیابی سوال سوم مبنی بر این که "پدیده محوری جانشین پروری بـر راهبردهـای آن تأثیرگـذار اسـت .از بـار عـاملی و ضـریب
معناداری به دست آمده از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه میتـوان بـه ایـن نتیجـه
رسید که پدیده محوری جانشینپروری به میزان  0.۶20بر راهبردهای جانشینپروری باز اثر دارد .یعنی اگر پدیده محوری جانشینپروری بـه
میزان  1واحد افزایشیابد ،به احتمال  95درصد مقدار راهبردهای جانشینپروری به میزان  0.۶20واحد افزایش مییابد .بارهای عـاملی نیـز از
کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه خود برخوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از  5درصد را دارا می باشند .از سـوب دیگـر ،مقـدار ضـریب
معناداری tرابطه بین متغیرهایپدیده محوری جانشینپروری و راهبردهای جانشینپروری در سطح اطمینان  95درصد برابر با  3.858شده که
از  1.9۶بیشتر است و این مورد حاکی از معنیدار بودن پدیده محوری جانشینپروری بر راهبردهای جانشینپروری است.
به منظور ارزیابی سوال چهارم مبنی بر این که "عوامل مداخلهگر جانشین پروری بر راهبردهای آن تأثیرگذار است .از بـار عـاملی و ضـریب
معناداری به دست آمده از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه میتـوان بـه ایـن نتیجـه
رسید که عوامل مداخلـهگر جانشـینپروری بـه میـزان  0.۶97بـر راهبردهـای جانشـینپروری بـاز اثـر دارد .یعنـی اگـر عوامـل مداخلـهگر
جانشینپروری به میزان  1واحد افزایشیابد ،به احتمال  95درصد مقدار راهبردهای جانشینپروری به میـزان  0.۶97واحـد افـزایش مییابـد.
بارهای عاملی نیز از کیفیت بسیار مناسبی در تبیین سازه خود برخوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از  5درصد را دارا مـی باشـند .از سـوب
دیگر ،مقدار ضریب معناداری tرابطه بین متغیرهایعوامل مداخلهگر جانشینپروری و راهبردهای جانشینپروری در سطح اطمینـان  95درصـد
برابر با  7.715شده که از  1.9۶بیشتر است و این مورد حاکی از معنیدار بودن عوامل مداخلهگر جانشینپروری بر راهبردهای جانشینپروری
است.
به منظور ارزیابی سوال پنجم مبنی بر این که "راهبردهای جانشین پروری بر پیامدهای آن تأثیرگذار است .از بار عاملی و ضریب معنـاداری
به دست آمده از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .با توجه به ضریب مسیر مربوط به این فرضیه میتوان به ایـن نتیجـه رسـید کـه
راهبردهای جانشینپروری به میزان  0.919بر پیامدهای جانشینپروری باز اثر دارد .یعنی اگر راهبردهای جانشینپروری بـه میـزان  1واحـد
افزایشیابد ،به احتمال  95درصد مقدار پیامدهای جانشینپروری به میزان  0.919واحد افزایش مییابد .بارهای عـاملی نیـز از کیفیـت بسـیار
مناسبی در تبیین سازه خود برخوردارند چرا که آنها مقداری بیشتر از  5درصد را دارا می باشند .از سوب دیگر ،مقدار ضریب معناداری tرابطـه
بین متغیرهایراهبردهای جانشینپروری و پیامدهای جانشینپروری در سطح اطمینان  95درصد برابر با  74.215شده که از  1.9۶بیشتر است
و این مورد حاکی از معنیدار بودن راهبردهای جانشینپروری بر پیامدهای جانشینپروری است.
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بحث و نتیجه گیری
در بخش کمی ،پس از بررسی سواالت جمعیت شناختی افراد ،به ارزیابی پاسخ افراد به سواالت پرسشنامه ،پرداخته شد .نتایج نشان می دهد
که گویه  9با عبارت "تعیین الگوی شاسیتگی" با میانگین برابر با  ،2.3۶9کمترین میانگین و گویه  39با عبارت "حل تعارض و اختالف" با
میانگین برابر با  ،4.747بیشترین میانگین را به خود اختصاص دهند.در این تحقیق بر مبنای آزمون کفایت نمونه برداری کیزر -مایر -الکین
در خصوص متغیرهای اصلی تحقیق یعنی عوامل علّی جانشین پروری ،عوامل زمینهای جانشین پروری ،عوامل مداخلهگر جانشین پروری،
پدیده های محوری ،راهبردهای جانشین پروری و پیامدهای جانشین پروری ،از برازندگی کافی و اعتبار وافی در استفاده از گویه های
موردنظر و همچنین کفایت نمونه برداری محتوائی ،برخوردار می باشند .در این تحقیق بر مبنای آزمون کرویت بارتلت ،در خصوص
متغیرهای اصلی تحقیق عوامل علّی جانشین پروری ،عوامل زمینهای جانشین پروری ،عوامل مداخلهگر جانشین پروری ،پدیده های محوری،
راهبردهای جانشین پروری و پیامدهای جانشین پروری که بر مبنای مقدار تقریبی مجذور کای اسکوئر در سطح معناداری قابل قبول قرار
گرفته اند ،از کفایت الزم در ماتریس همبستگی گویههای مربوطه در ساختار متغیرهای اصلی تحقیق و احراز اعتبار سازهای پرسشنامه
تحقیق در جامعه آماری ،برخوردار میباشند .بنابراین گویه های مندرج در هر عامل با یکدیگر همپوشانی و همبستگی ریشهای باالئی در
سنجش متغیرهای اصلی تحقیق دارند و در عین حال گویههای متمایزکننده و یا زائد نیز در ساختار متغیرهای اصلی تحقیق ،به هیچ وجه
مالحظه و مشاهده نمیگردد .به منظور استخراج عاملهای مناسب و هماهنگ ،تحلیل عاملی اکتشافی با تعداد عاملهای مختلف و استفاده
از چرخش واریماکس ،چندین بار اجرا گردید .در نهایت مشخص شد که راه حل شش عاملی از کفایت بیشتری برخوردار است .بنابراین،
متغیرهای پژوهش تحت شش عامل در مجموع  54.487درصد واریانس کل متغیرها را تبیین کردند .در این بین ،بیشترین سهم را عامل
اول با  29.853درصد و کمترین سهم را عامل ششم با  3.5۶۶درصد واریانس به خود اختصاص دادند .در تحلیل عاملی اکتشافی به منظور
ساده سازی استخراج عامل ها و نام گذاری آنها از روش چرخش وریماکس بهره گرفته شد .بنابراین 8۶ ،گویه در قالب  ۶متغیر اصلی تقسیم
بندی می شوند که این شش دسته عبارتند از )1 :عوامل علّی جانشین پروری )2 ،عوامل زمینهای جانشین پروری )3 ،عوامل مداخلهگر
جانشین پروری )4 ،پدیده های محوری )5 ،راهبردهای جانشین پروری و  )۶پیامدهای جانشین پروری.
در بخش کیفی نشان داده شد که  12عامل به عنوان "عوامل علّی جانشین پروری" عبارتنـد از ایجـاد تعهـد ،ارزیـابی کـار فعلـی ،ارزیـابی
عملکرد فردی ،ارزیابی کارآئی ،ارزیابی استعداد فرد ،پرکردن خأل پرورشی ،ارزیابی برنامه ،تعهد ،تعیین الگوی شاسـیتگی ،مشـخص نمـودن
افراد دارای قابلیت ،جایگزینی افراد دارای قابلیت و ارزیابی افراد منتخب .شاخص های مولفـه اصـلی "عوامـل زمینـهای جانشـین پـروری"
عبارتند از خوداثربخشی ،انعطافپذیری ،مسئولیتپذیری ،ثبات هیجانی و تسلط بر خود ،ارتباط کالمی مؤثر ،همکـاری و کـارگروهی ،شـنود
مؤثر و همدلی ،مشتریمداری ،متقاعدسازی و مذاکره ،آگاهی محیطی ،مهارت فردی که شامل مهارت و توانایی فردی ،انگیـزش و ویژگـی
های شخصیتی ،عوامل سازمانی شامل ساختارو فرهنگ سازمانی ،عوامل فرآیندی که سبب شناسایی افراد شود ،فـراهم نمـودن زمینـههای
الزم برای ایجاد محیط شاداب ،فعال و مدنی در دانشگاه ،فراهم نمودن شرایط مناسب برای مشارکت منـابع انسـانی در طرحهـای نوآورانـه،
ارزیابی طرح های توسعه فردی و گروهی و بهره گیری از روشهای مطلوب ارزیابی و سنجش عملکرد .شاخص های مولفه اصـلی "عوامـل
مداخله گر جانشین پروری" عبارتند از ارزیابی برنامه مدیریت جانشـین پـروری ،آگـاهی سـازمانی ،تجربـه و مهارتهـای حرفـهای ،دانـش و
تخصص ،قضاوت و تصمیمگیری ،تفکر استراتژیک ،خالقیت و نواوری ،تفکر تحلیلی ،نفوذ بر دیگـران ،حـل تعـارض و اخـتالف ،قاطعیـت،
تحولگرایی ،تیم-سازی ،پرورش کارکنان ،تفویض اختیار ،برنامهریزی و سازماندهی ،نظارت و کنترل ،تشکیل کمیته جانشین پروری ،توجـه
به شایسته ساالری ،رشد حرفه ای و رشد شخصی ،داشتن روحیه کار تیمی و شناسایی استعدادهای افراد در انتخاب جانشین .شـاخص هـای
مولفه اصلی "پدیده های محوری" عبارتند از چشم انداز آینده و مأموریت آموزش عالی ،اهداف و استراتژیهای آموزش عالی در حوزه منابع
انسانی ،حوزه استراتژی منابع انسانی در نظام جانشینی ،حوزة آموزش عالی و ساختار آن و حوزة شغل ،مدیریت و برنامهریزی مسیر شـغلی و
مدیریت و نظارت طرح جانشین پروری .شاخص های مولفه اصلی "راهبردهای جانشـین پـروری" عبارتنـد از شناسـایی افـراد بـا اسـتعداد،
شناخت فرصت های پیشرفت ،راه حل های فرصت پیشرفت ،اطمینان از پیشرفت ،بررسی وظایف جدید ،تعیین وظـایف و زمـان ،شناسـایی
شایستگیهای اولیه ،تحلیل شکاف شایستگی ،طراحی فرصت توسعه شایستگی ،ایجاد خزانه استعداد ،ارزیـابی موجـودی مهـارت ،توسـعه و
تقویت مدیران مستعد آینده ،بازنگری پیشرفت کار و تعیین برنامه های جدید ،تعیین اهداف سازمان ،انتخاب شایسته براساس اهداف ،اطالع
رسانی کامل کارکنان از شاخصها ،تربیت نیروی انسانی ،توانمندسازی مستمر کارکنان ،تهیه تیم جانشینان و ارزیابی مسـتمر آنـان .شـاخص
های مولفه اصلی "پیامدهای جانشین پروری" عبارتند از ایجاد مدل خزانه استعداد ،سازگار کـردن مـدل مسـیر ارتقـاء رهبـری بـا نیازهـای
جانشینی سازمان ،ایجاد یک زبان مشترک برای تعیین معیارهایی برای عملکرد و قابلیت در سازمان ،مستندسازی و ابالغ معیارها مبتنـی بـر
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جانشین پروری ،تغییر در حوزه نظارت ،درگیر شدن در فرایند تغییر ،مشارکت در چشم انداز جدید و نشـان دادن دسـتاورد افـراد از تغییـر .بـا
بررسی و ارزیابی جمع بندی انجام شده در کدهای باز ،محوری و انتخابی ارائه شده مدل مفهومی این پژوهش ،شامل مولفه ها و شاخص ها
به فرم زیر ارائه می گردد:
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الگوی پیشنهادی برای جانشین پروری در آموزش عالی
اگر هدف اصلی فعالیتهای سازمان را رشد  ،بقا و دست یافتن به رسالت و ماموریت مورد نظر سازمان بدانیم ،منابع انسانی عنصر اصـلی در
جهت رسیدن به این هدف می باشد .بنابراین سازمان ها باید برنامه ریزی وسیعی بر روی عامل انسانی خود داشته و برای رشد و ترقی ایـن
عامل کلیدی سرمایه گذاری عظیمی انجام دهند .بدلیل اینکه محیط پیرامون سازمان دائما در حال تغیر و تحول می باشد سازمان هـا بـرای
رویارویی و پاسخ متناسب به این تغیرات باید آمادگی بلند مدت و استراتژیک داشته باشند که فرایند جانشین پروری گزینه ای مناسب بـرای
این مقصود محسوب میشود .فرض بنیادی در پژوهش حاضر این است که آموزش عالی ،دچار نوعی بحران در زمینه جانشین پروری است.
حال ،بر بنیاد این فرض که بر گرفته و احصاء شده از مصاحبه های صورت گرفته با مدیرانآموزش عالیاست ،پرسش این است کـه چـه بایـد
کرد؟ ساختار مدرن جانشینپروری مقوله ای است که ردپای آن در بیشتر مقوله ها و تشریح بنیاد آنها به نوعی دیده می شود .بنابراین ،فرض
اولیه دیاگرام نظری و الگوی جامع جانشین پروری در آموزش عالی ،این است که نیاز بـه یـک نظـام جانشـین پـروری بـرای دسـتیابی بـه
چشماندازهای کالن سازمانی و اهداف سازمانی ضرورت دارد .اکنون که ضرورت این مهم ،اثبات شد ،باید به دنبال این امر باشیم که چگونه
باید نظام جانشینپروری در آموزش عالیرا اجرایی نمود.
نتایج این مطالعه نشان داد که  12عامل زیر به عنوان عوامل علی شناخته شدند :ایجاد تعهد ،ارزیابی کـار فعلـی ،ارزیـابی عملکـرد فـردی،
ارزیابی کارآئی ،ارزیابی استعداد فرد ،پرکردن خأل پرورشی ،ارزیابی برنامه ،تعهد ،تعیین الگوی شاسیتگی ،مشخص نمودن افراد دارای قابلیت،
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جایگزینی افراد دارای قابلیت و ارزیابی افراد منتخب .شناخته شدند .عامل زیر بـه عنـوان عوامـل زمینـهای شـناخته شـدند :خوداثربخشـی،
انعطافپذیری ،مسئولیتپذیری ،ثبات هیجـانی و تسـلط بـر خـود ،ارتبـاط کالمـی مـؤثر ،همکـاری و کـارگروهی ،شـنود مـؤثر و همـدلی،
مشتریمداری ،متقاعدسازی و مذاکره ،آگاهی محیطی ،مهارت فردی که شامل مهارت و توانایی فردی ،انگیزش و ویژگی هـای شخصـیتی،
عوامل سازمانی شامل ساختارو فرهنگ سازمانی ،عوامل فرآیندی که سبب شناسایی افراد شود ،فراهم نمودن زمینه های الزم بـرای ایجـاد
محیط شاداب ،فعال و مدنی در دانشگاه ،فراهم نمودن شرایط مناسب برای مشارکت منابع انسانی در طرحهای نوآورانه ،ارزیابی طـرح هـای
توسعه فردی و گروهی و بهرهگیری از روشهای مطلوب ارزیابی و سنجش عملکرد .نتایج به دست آمده 22 ،عامل زیـر بـه عنـوان عوامـل
مداخلهگر شناخته شدند :ارزیابی برنامه مدیریت جانشین پروری ،آگاهی سازمانی ،تجربه و مهارتهای حرفهای ،دانش و تخصـص ،قضـاوت و
تصمیمگیری ،تفکر استراتژیک ،خالقیت و نواوری ،تفکر تحلیلی ،نفوذ بر دیگران ،حل تعارض و اختالف ،قاطعیت ،تحولگرایی ،تیم-سازی،
پرورش کارکنان ،تفویض اختیار ،برنامهریزی و سازماندهی ،نظارت و کنترل ،تشکیل کمیته جانشین پروری ،توجه به شایسته ساالری ،رشـد
حرفه ای و رشد شخصی ،داشتن روحیه کار تیمی و شناسایی استعدادهای افراد در انتخاب جانشین 7 .عامل زیر به عنوان پدیدههای محوری
شناخته شدند :چشم انداز آینده و مأموریّت آموزش عالی ،اهداف و استراتژیهای آموزش عالی در حوزه منابع انسانی ،حوزه اسـتراتژی منـابع
انسانی در نظام جانشینی ،حوزة آموزش عالی و ساختار آن ،حوزة شغل ،مدیریت و برنامهریزی مسیر شغلی و مدیریت و نظارت طرح جانشین
پروری.نتایج به دست آمده 20 ،عامل زیر به عنوان راهبردهای شناخته شدند :شناسایی افراد با استعداد ،شناخت فرصت هـای پیشـرفت ،راه
حل های فرصت پیشرفت ،اطمینان از پیشرفت ،بررسی وظایف جدید ،تعیین وظایف و زمان ،شناسایی شایستگیهای اولیه ،تحلیـل شـکاف
شایستگی ،طراحی فرصت توسعه شایستگی ،ایجاد خزانه استعداد ،ارزیابی موجودی مهارت ،توسعه و تقویت مدیران مستعد آینـده ،بـازنگری
پیشرفت کار و تعیین برنامه های جدید ،تعیین اهداف سازمان ،انتخاب شایسته براساس اهداف ،اطالع رسـانی کامـل کارکنـان از شاخصـها،
تربیت نیروی انسانی ،توانمندسازی مستمر کارکنان ،تهیه تیم جانشینان و ارزیابی مستمر آنان 8 .عامل زیر به عنوان پیامدها شناخته شـدند:
ایجاد مدل خزانه استعداد ،سازگار کردن مدل مسیر ارتقاء رهبری با نیازهای جانشینی سازمان ،ایجادیک زبان مشترک برای تعیین معیارهایی
برای عملکرد و قابلیت در سازمان ،مستندسازی و ابالغ معیارها مبتنی بر جانشین پروری ،تغییر در حوزه نظارت ،درگیر شدن در فرایند تغییر،
مشارکت در چشم انداز جدید و نشان دادن دستاورد افراد از تغییر .یافته های این پژوهش چند پیشنهاد برای عمـل و سیاسـتگذاری اسـتقرار
نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه آزاد به همراه دارد.
نخست آنکه این پژوهش مدلی را ارائه نمود که از آن می توان به عنوان چارچوبی مفهـومی بـرای مطالعـه و سیاسـتگذاری در ایـن زمینـه
استفاده کرد .این مدل بر اساس تجربه و درک مصاحبه شوندگان در مورد نظام جانشین پروری در نظام اموزش عالی طراحی شده است .
توجه جدی به زیر ساخ ت های فرهنگی داشت یعنی این که نظام جانشین پروری می تواند در دانشگاه ها استقرار یابد و جز عناصر حاکم بر
نظام آموزش عالی شود و این امر مهم می تواند ابتدا از طریق گروه های آموزشی پیگیری شود و سپس به سطح دانشگاه بیاید .
ایجاد نظام های دیگری در کنار نظام جانشی ن پروری مانند نظام ارزیابی ،نظام پاسخگویی و نظام انتصابات  ،ایجـاد سـاختارهای شـورایی و
مشورتی تشکیل شود.
بررسی و تحلیل علمی مؤلفه های جانشین پروری در هر سازمان مطابق با چهارچوب های داخلی.
تقویت فضای سیاسی سازمان مبنی بر این که پرورش مدیران جانشین به هیچ وجه خطری برای مدیران فعلی ندارد.
در برنامه جانشین پروری عالوه بر برنامه آموزشی توجه به اقدامات توسعه ای از اهمیت باالیی برخوردار است بنابراین پیشـنهاد مـی گـردد
جهت مفید بودن برنامه سازمان نسبت به استفاده از دو روش تفویض اختیار و واگذاری مسئولیت بخشی از کار به مـدیران آتـی بـه توسـعه
برنامه کمک کند.
مصاحبه گران بدلیل مشغله متعدد فرصت محدودی داشتند.
کمبود منابع علمی قابل دسترس و استفاده :منابع علمی بسیار کم و محدودی (حداقل به صورت فارسی) در این زمینه موجود اسـت کـه بـه
طور مستقیم به موضوع مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد .به همین دلیل نیازمند استفاده از منابع التین می باشم که خود مشکالت دیگری
همچون محدودبودن زمان استفاده از اینترنت در دانشکده ،برگردان درست متون التین به فارسی و یک دست کردن آنها را به همراه دارد.

منابع
ابراهیمی ،مرتضی ،الیکی ،فهیمه و عباسی ،محرم ( ".)1397بررسی تاثیر مدیریت استعدادیابی بر جانشین پروری سازمانی (مورد مطالعه:
مدیران دانشگاه محقق اردبیلی)" .مدیریت اسالمی ،بهار .)43( 139۶
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