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مقدمه
پیشرفت حوزههای مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و بهویژه فناوری ،محیطی
رقابتی ،پویا ،مبهم ،بیثبات و بهشدت متغیری را ایجاد کرده که توان برنامهریزی در شرایط
مطمئن و پایدار را از بسیاری از سازمانهای دولتی سلب ،و آنها را در راه تحقق هدفهایشان با
چالشهای فراوانی مواجه کرده است .بهگونهایکه عدم اقدام بههنگام و فراکنشی نسبت به این
تحوالت ،موجب انحطاط ،ادغام و یا کاهش طول عمر بسیاری از سازمانها در سالهای اخیر شده
است.
در سازمانهای نوین ،تأکید فراوان بر داراییهای ناملموس همانند نوآوری ،سرمایههای
دانشی ،نام تجاری ،کارآفرینی و خالقیت میشود .اینها منابع کلیدی هستند که قادرند سازمان را
بهعنوان یک سازمان ایدهآل مطرح کنند .سازمانها ،متمرکز بر افراد هستند و پسازآنکه افراد
مناسب را در جایگاههای مناسب قرار دادند ،برای پیشیگرفتن از حریفان خود گام برمیدارند.
تحقیقات نشان میدهد که برای دستیابی به موفقیت ،افراد باید در پستهای مناسب قرار گرفته و
کارکردهای برتر برای هر پست را شناسایی کنند .این پژوهشها چنین بیان میکنند که افرادی
اینچنین سازمان را به سمت آینده هدایت میکنند که باتوجهبه چشمانداز و راهبرد سازمان
اهمیت باالیی دارند (کولینز.)9292 ،9
رهبر عظیمالشأن انقالب اسالمی و فرمانده معظم کل قوا امام خامنهای در مناسبتهای
گوناگون و یا تعابیر مختلف دو دغدغه بهظاهر متفاوت را نسبت به سپاه مطرح فرموده و سپاه
پاسداران را به رفع آن فراخواندند.
 . 9ثبات و تقویت (حفظ ،تقویت و تعمیق ارزشهای دینی و انقالبی بهعنوان جوهرۀ اصلی
و شاکله باطنی سپاه)
 .9تحول ،نوشوندگی و انطباقپذیری با شرایط و نیازها و مأموریت ناظر به هویت سپاه
معظمله فرمودند" :وظیفه اول شما این است که هرکدام برای خودتان یک جانشین را تربیت
1 . Colins Beames
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کنید و یا فکر کنید و پیدا کنید؛ افراد ذخیره داشته باشید و آنها را روی نیمکت بنشانید و ترتیب
کار جوری باشد که فضای کار برای نیروهای جوان و تازهنفس تنگ نشود و عناصر خوبتان را که
میتوانند برجستگی پیدا کنند شناسایی کنید و رشد بدهید و مراقب باشید که در این کم و
کسرکردنها عناصر خوبتان را از دست ندهید" (سید علی خامنهای.)9302 ،
کارآمدی سپاه در شناخت و توانایی انجام تکلیف در محیط پیچیده و سیال نامطمئن آینده
است .نسل جدید باید یک قدم از نسل گذشته سپاه را باالتر ببرد .اگر ما امروز میبینیم که کسانی
وارد این میدان میشوند و تالش و مبارزه میکنند و در مجامع علمی حرف برای گفتن دارند،
جادارد بگوییم این از لحاظ انگیزه و از لحاظ عمل کمتر از گذشتگان نیست ،بلکه اگر بهتر عمل
کند ،بهتر هم هست (سید علی خامنهای.)9302 ،
امروزه دنیا با سرعت بیشتر از همیشه در حال تغییر است و این تغییرات در حیطه جابهجایی و
گذر نسلی نیز به چشم میخورد و مشکالت انتقال دانش ،مشکالت پیاپی در منابع انسانی و نیاز به
تغییر در منابع انسانی و شرایط دشوار اقتصادی در سالهای اخیر ،مدیران ارشد را به این فکر
انداخته که آیا صرف زمان و هزینه برای پرورش جانشینان ارزش این کار را دارد یا خیر؟ آنها
اینطور استدالل میکنند که باوجود افراد بیکار و مستعد بیشمار در بازار کار ،یافتن جانشین برای
بازنشستگان ،کار چندان سختی نخواهد بود ،لکن این استدالل منطقی نیست .نکته اینجاست که
برنامهریزی جانشینپروری بخشی از این کار است و تکیه بر بازارهای خارجی نیروی کار برای
یافتن استعداد ،راهبرد عاقالنهای نخواهد بود؛ زیرا بهنادیدهگرفتن فرهنگ و تجربیات خاص
سازمان میانجامد (کولینز.)9292 ،
مسئله اصلی اینجاست که در شرایط ناپایدار امروز و ابهام آینده برای بنانهادن مسیر و مقصد
درست در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و رفع دغدغههای ایشان و نظام مقدس جمهوری
اسالمی در تأمین مدیران و فرماندهان سپاه پاسداران چه الگویی باید طراحی شود تا استمرار
مدیریت و رهبری از طریق پرورش استعدادهای درون سپاه در راستای سند چشمانداز و طرحهای
راهبردی منابع انسانی تضمین شود؟
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تعاریف جانشینپروری
باتوجهبه اینکه این موضوع در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است ،ابتدا باید
تعاریف مشهور و دقیقی که از این موضوع از خبرگان این امر ارائه شده است ،را دقیقتر بشناسیم.
جانشینپروری یک فرایند مداوم نظاممند از شناسایی ،9ارزیابی و توسعه 9استعداد برای
اطمینان از تداوم رهبری در تمام پستهای کلیدی در یک سازمان بوده و در انزوا رخ نمیدهد
(شیپمن.)9222 ،
جانشینپروری ،اطمینانیافتن از دردسترسبودن استعداد مدیریتی سطح باال برای سازمان
است .همچنین جانشینپروری شامل جستجو برای یافتن کارکنان با توانایی باال ،متناسب با فرهنگ
سازمان و ویژگیهای شخصیتی مورد نیاز میباشد (مک نامارا.)9222 ،3
امروزه سازمانها در تالشند تا طرح جانشینی را در یک مدل غیررسمی نشان دهند که در
این خصوص به آنها توصیه میشود یک طرح ساختاریافته را بهکارگیرند و از ابزارهای سنجش
مناسب استفاده کنند .برای ایجاد یک طرح جانشینی ساختاریافته ،سازمانها باید از جانشینپروری
و مدیریت استعداد بهره گیرند (کراوس.)9222 ،

مبانی جانشینپروری در سازمانها
باتوجهبه پدیدۀ جهانیشدن و تغییرات مختلف فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بهویژه رکود
اقتصادی بیسابقه طی سالهای اخیر و نیز دانشیشدن سازمانها و افزایش عدم اطمینان شغلی و
کاهش وفاداری منابع انسانی؛ نیاز به شناسایی ،توسعه و حفظ استعدادهای برتر برای شغلهای
حیاتی و کلیدی و مهار تواناییهای بالقوه انسانی ،اهمیتی مضاعف پیدا کرده است .این واقعیت،
سازمانها را بر آن داشته است تا به استعدادها بهعنوان یک منبع حیاتی نگاه کنند که باید برای
بهدستآوردن نتایج بهینه ،آنها را مدیریت نمایند .بنابراین سازمانها دیگر نمیتوانند در استفاده از
استعدادها و شایستگیها برای اجرای راهبردهای اصلی خود انفعالی عمل کنند (کاسکیو،
1. identify
2. Talent Development
3. Mc namara
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آگینس.)9222 ،9
مقابله با چالشهای فعلی مدیریت ،نظیر مشتریانِ خواهان خدمات بیشتر و بهتر ،افزایشنمایی
در نرخ تغییر ،دلمشغولی برای مسائل محیطزیست ،سرعت انتقال و پردازش اطالعات ،بازترشدن
بازارها ،جهانیشدن کسبوکار ،همکاریهای منطقهای میان دولتها ،کاربرد فناوریهای نوین،
روندهای جمعیتی ،تغییر انتظارات ،نگرانی نسبت به ارزشها ،تطبیق نیازهای کارکنان و سازمان با
یکدیگر ،ایجاد تنوع و غیره ،سازمان جانشینپرور را ملزم میکند که مدیریت جانشینپروری را
بهعنوان یک فعالیت حیاتی و اصلی همسطح با راهبرد کالن سازمان که هدف آن جذب ،توسعه و
حفظ کارکنان بااستعداد است ،تلقّی و تداعی کند .مدیریت استعداد 9بسیاری از اجزای حیاتی
سازمان ،نظیر برنامهریزی نیروی انسانی ،3استخدام و جذب ،2توسعه شغلی ،2مدیریت کارایی و
مدیریت جانشینپروری را ترکیب و ادغام میکند .ادغام صحیح اجزا و زیرنظامهای منابع انسانی
برای بهدستآوردن و کسب مزیتهای رقابتی ناشی از اجرای فرایند مدیریت استعدادها ،ضروری
و حیاتی است (هاتم.)9292 ،6
باتوجهبه ترکیب عواملی نظیر :پویاییهای محیطی ،رکود اقتصادی ،ورود به دهکده جهانی
و پیشبینی بازنشستگی میلیونها نفر طی سالهای  9292تا  9299و نیز حجم فزاینده معامالت
سازمانهای چندملیتی و بدونمرز که بهاندازۀ  23درصد در سال  9292افزایش یافته ،مشخص
است که چرا مدیریت جانشینپروری بر مبنای مدلهای شایستگی و مدیریت استعداد باید برای هر
سازمانی مهم باشد (ویلیامز.)9292 ،

ویژگیهای برنامهریزی جانشینپروری مؤثر
در برنامۀ تربیت جانشین مدیر یک سازمان جانشینپرور موفق ،عالوهبر جنبههای عمومی

1. Cascio & agines
2. Talent mangement
3. Human resource planning
4. Employment and recruiting
5. Career development
6. Hatum
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ازقبیل :تفکر منسجم ،9هوش باال و تجربیات متنوع و جهانی ،9باید به سه خصوصیت اصلی دیگر
یعنی انرژی زیاد ،توانایی القای انرژی به دیگران و جسارت 3یا شجاعت نیز توجه نمود .گاهی
اوقات ضعفهای تربیتی موجب میشود تا نسبت معکوسی بین قابلیتهای فنی افراد و میزان
تربیت و آموزش و پرورش آنها بهوجود آید ،بنابراین هرچه مهارتها و قابلیتهای فنی باالتر
باشد ،نیاز بیشتری به یادگیری مبانی روابط انسانی نیز احساس میشود .اینگونه افراد در مواجهه با
یک موضوع خاص ممکن است پاسخهای فنی را بهسرعت خلق و ارائه دهند ،اما از باریکبینی و
موشکافی در باب جنبههای روابط انسانی بهکلی عاجز باشند .به همین دلیل پرورش مدیران و
کارمندان باید متکی بر برنامه متوازن و همزمان در هر دو عرصه فنی و مدیریتی باشد .مدیر موفق
و آیندهنگر باید استعدادهای انسانی سازمان خود را برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در
آینده شناسایی کرده و از طریق برنامهریزیهای متنوع آموزشی و پرورشی آنان را برای تصدّی
این مشاغل آماده کند .ازآنجاکه سازمانها در آینده با چالشهای رقابتی فزایندهای مواجه
خواهند بود و برای مدیریت این چالشها ،نیاز به مدیرانی شایستهتر و اثربخشتر از مدیران فعلی
دارند ،مدیریت جانشینپروری ،هرروز از اهمیت بیشتری در سازمانهای آیندهنگر و آیندهساز
برخوردار مىشود (خنیفر و دیگران.)9323 ،
حساسیت و تمرکز برای شناسایی و انتخاب و توسعه رهبران آینده ،تصمیمگیرندگان را در
چالشهایی قرار میدهد که برای عبور موفقیتآمیز از آنها بایستی بهصورتی یکپارچه اکثر
بخشهای سازمان را درگیر فرایند جانشینپروری کنند .باوجوداینکه در گذشته بهنظر میرسید
مدیر منابع انسانی بهتنهایی مالک و متولّی فرایند جانشینپروری است ،اما در اکثر سازمانهای
موردمطالعه ،شناسایی افراد با توانایی باال حاصل تالش مشترکی از مدیریت عالی سازمان و مدیر
منابع انسانی بوده است (کاراولی .)9223 ،2اگر مدیران و مالکان ،هر دو در آینده بلندمدت سازمان
سهیم باشند و روابط دوجانبه خوبی نیز با هم برقرار سازند ،مشارکت بهتری در خالل فرایندهای
1. Coherent thinking
2. Global and diverse experience
3. Audacity
4. Karaevli
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جانشینی خواهند داشت (اسکولز .)9220 ،9در گذشته نقش حوزه منابع انسانی برای انجام فرایند
جانشینپروری بهصورت توصیهکننده و یا حکمفرما بوده است .هرچند نقش بخش منابع انسانی
هنوز حیاتی است ،لیکن امروزه جانشینپروری باید مسئولیتی برای تمام بخشهای سازمان ایجاد
نموده و مدیران و سرپرستان بخشهای مختلف سازمان ،خود را بهطور مستقیم در آن سهیم بدانند.
ازاینرو برنامه جانشینپروری باید بهشکلی جامع و کامل برای تمام نقشآفرینان کلیدی سازمان
تدوین و طراحی شود.
رهبران و مدیران سازمانهای پیشرو بهجهت حفظ جایگاه برتر و متعالی ،ملزم به رعایت
همترازی کارکنان مستعد و شایسته خود در پیمودن کارراهه شغلی و توجه به ملزومات ضروری
جهت تطابق با اهداف راهبردی آینده میباشند .اگر آنها برای راهاندازی و اجرای یک برنامه
جانشینپروری اثربخش اقدام نکنند ،احتماالً در زمانی کوتاه ،قربانی مشکالت ناشی از خأل
تصدی مشاغل و پستهای کلیدی سازمان و یا انتصاب نیروهای بیکفایت و ناکارآمد خواهند
شد .رهبران بصیر تمایل به داشتن افرادی شبیه خود دارند و افرادی که شبیه آنها باشند از نظر آنان
مطلوبترند .البته این کار تبعیض قلمداد نمیشود ،بلکه فطرت انسانی دارای چنین گرایشی است
که هر چیزی را از دریچه چشمان خود به تماشا بنشیند .به همین دلیل مردان ،گرایش به
جانبداری و انتخاب مردان ،زنان ،گرایش به هواداری و انتخاب زنان ،مهندسان ،گرایش به
انتخاب مهندسان و رهبران ،گرایش به جانبداری و انتخاب رهبران دارند (راسول .)9222 ،دقیقاً
بههمین دلیل است که نیاز به جانشینپروری در پستهای کلیدی در سازمانها کامالً محسوس
است .جانشینپروری فرایندی را مستقر مینماید که به مدیران میانی و سرپرستان در توسعه و
ارتقای دانش ،مهارتها و تواناییهای کارکنان کمک کرده و بازگشت سرمایه در آموزشهای
سازمانی را با حاشیه اطمینان باال همراه میسازد .این فرایند همچنین کمک میکند به .9 :درك
اهداف کوتاهمدت و بلندمدت سازمان .9 ،شناسایی نیازمندیهای توسعهای نیروی کار و  .3تعیین
عالقهمندیهای نیروی کار (فنر.)9222 ،9
1. Scholes
2. Fenner
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پیشینۀ نظری جانشینپروری
گاین( )9223به بُعد ساختاری جانشینپروری پرداخته و سبک رهبری را مورد مطالعه قرار
داده است (گاین .)9222 ،9هوآنگ ( )9229جانشینپروری را در هر سه بُعد مورد بررسی قرار
داده و به عواملی نظیر :مشارکت ،بازخور و اقدام ،کانالهای ارتباطی باز و مؤثر ،حمایت مدیران،
چشمانداز راهبردی پرداخته است (هوآنگ.)9229 ،
همچنین جانشینپروری ،شناسایی و تجزیهوتحلیل مشاغل کلیدی ،شناسایی و ارزیابی
کاندیداهای مناسب و آموزش قابلیتهای مورد نیاز رهبری است (کیم .)9223 ،شناسایی افراد با
توانمندی باال حاصل تالش مشترکی از رهبری تجاری و حرفهایهای منابع انسانی سازمانهای
جانشینپرور است (کاراولی.)9223 ،
از نظر راسول ( )9222جانشینپروری ،ارزیابی نیازهای شغلی هر کدام از مشاغل کلیدی،
ارزیابی عملکرد افراد ،ارزیابی نیازهای شغلی در آینده ،برنامههای آموزشی و توسعهای است.
همچنین جانشینپروری تعهد مدیران و تصمیمگیران ارشد در سازمان است (راسول.)9222 ،
ویلیامز ( ،)9222جانشینپروری را طرحریزی برای تغییرات سازمان و پیشبرد فرایند جمعآوری
مهارت درست در سریعترین حالت ممکن در هنگام تغییر میداند (ویلیامز.)9222 ،
یک عامل کلیدی مؤثر در جانشینپروری ،نقش توسعه منابع انسانی است که شامل توسعه
سازمانی ،توسعه مسیر شغلی و یادگیری و توسعه جانشینان بالقوه است (سمبروك.)9222 ،9
گرووز ( ،)9222جانشینپروری را ایجاد رابطه مربیگری بین مدیر و کارکنان واحد خود،
شناسایی افراد با توانمندی مدیریت و رهبری ،ارزیابی قابلیتهای این افراد ،طراحی برنامههای
آموزشی و توسعهای ،انتخاب افراد براساس نتایج پیشرفت ،تعهد مدیران ارشد سازمان و تثبیت
فرهنگ پرورش مدیران میداند (گرووز.)9222 ،
جانشینپروری یک فرایند مداوم نظاممند از شناسایی ،ارزیابی و توسعه استعداد برای اطمینان
از تداوم رهبری در تمام پستهای کلیدی در یک شرکت است .جانشینپروری در انزوا رخ
1. Guin
2. Sambrook
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نمیدهد (مندی .)9220 ،جانشینپروری ،اطمینانیافتن از دردسترسبودن استعداد مدیریتی سطح
باال برای سازمان است .همچنین شامل جستجو برای کارکنان با توان باالی متناسب با فرهنگ
سازمان و ویژگیهای شخصیتی موردنیاز سازمان میباشد (مک نامارا.)9222 ،
میزان خبرگی نظام جانشینپروری میان شرکتهای تجاری متفاوت است .محققان همچنین
بر این باورند که شرکتها در بخشهای مختلف خود دارای طرحهای جانشینی با اندازههای
متفاوتی خواهند بود (اندو بیسی .)9292 ،کسپر ،برخی از مزایایی مرتبط با بهکارگیری موفق و
مؤثر برنامه جانشینپروری را شامل موارد زیر میداند:
ـ کاهش هزینه استخدامهای خارجی برای پستهای مدیریتی در شرکت از طریق
استخدامهای داخلی؛
ـ زمان کمتر برای پرکردن پستهای رهبری؛
ـ منحنی کوتاهتر یادگیری برای رهبران جدیدی که برای پستهای مدیریتی توسعه مییابند؛
ـ ارتباط فعالتر با مشتریان ،تجزیهوتحلیلگران و دیگر سهامداران کلیدی (کسپر.)9299 ،9
جانشینپروری ،مدلی از تکامل نیروی انسانی است که نمیتواند یک فعالیتِ دفعی باشد .این
مدل ،یک آزمون مستمر از شروع ،توقف و استمرار یک سازمان است (شیپمن .)9299 ،ابوالعالیی
( )9302معتقد است که جانشینپروری عبارت است از :گستردگی تفکر ،قضاوت و تصمیمگیری،
ارتباطات و کارگروهی ،منش ،اخالق حرفهای ،رهبری و مدیریت عملکرد (ابولعالیی .)9302 ،در
فرایند جانشینپروری ،توسعه توان رهبری در سطح مدیران میانی برای تبدیلشدن به مدیران عالی،
نقش مهمی دارد .جانشینپروری ،روشی برای جستجوی سطح قابلیتها و شایستگیهای افراد
مستعد در سازمان است (ابوالعالیی ،غفاری و رحیمی.)9302 ،

راهبرد جانشینپروری در سپاه
راهبرد هفتم از راهبرد کالن و راهبردهای بخشی تأمین نیروی انسانی و فرماندهان و مدیران
کارآمد برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی براساس تأمین مدیران و فرماندهان و رفع بحران گذر
1 . Kasper, Scott Michael
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نسلی با ایجاد نظام و سامانه جامع و اعتالی مستمر فرماندهی و مدیریت و فرماندهان و مدیران سپاه
با طراحی و پیادهسازی نظام رویش مستمر و استعدادیابی (کشف ،شناسایی ،پایش) از بین
پاسداران جوان صفدیده ،مستعد و شایسته فرماندهی و مدیریت سپاه و همچنین از بین مدیران
فعلی است.
نظام جانشینپروری در حال حاضر در سپاه بهعنوان یک چارچوب و برنامه مدون مانند سایر
نظامهای موجود در سپاه وجود ندارد ،اما این بدان معنا نیست که بههیچعنوان به موضوع جانشینی
در سپاه پرداخته نشده و در حال اجرا نمیباشد ،بلکه از همان اوایل تشکیل سپاه باالخص در زمان
دفاع مقدس ،موضوع جانشینی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
بهعنوانمثال در کنار فرمانده دسته ،گروهان و گردان و باالتر معموالً یک یا دو نفر بهعنوان
جانشین انتخاب میشدند تا در صورت شهادت فرمانده ،آن یگان دچار خأل فرماندهی نشده و
نیروها به مأموریت خود ادامه داده و مالك و معیار این انتخاب معموالً براساس شایستگی ،تقوی،
شجاعت ،کارایی و توان فرماندهی و مدیریت ایشان بوده است.

روششناسی تحقیق
برای طراحی مدل جانشینپروری در سپاه ،از روش تحقیق ترکیبی که هدف آن ترکیب
روشهای تحقیق کمّی و کیفی برای دستیابی به روشی مناسب جهت نیل به اهداف تحقیق است،
استفاده شده است .تحقیق حاضر از نظر ماهیت به شکلی از نوع تحقیقات اکتشافی است؛ زیرا
مسئلهای را مورد توجه قرار میدهد که قبالً به این صورت و در این سطح در سپاه پاسداران به آن
پرداخته نشده است.
ضمن بررسی ادبیات موضوع با استفاده از مصاحبههای مقدماتی با خبرگان نظامی و
متخصصان ،عوامل مؤثر در طراحی الگوی جانشینپروری بهصورت عام و به شکلی مشخص در
معاونتهای فرماندهی کل سپاه شناسایی شده و در مرحله بعد دادهها با استفاده از نقطهنظرات
کتبی خبرگان نظامی و نخبگان دانشگاهی تحلیل شد .مجموعه این اقدامات در قالب مراحل و
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گامهایی صورت گرفت که بدان پرداخته میشود.
گام اول؛ جمعآوری اطالعات در قالب بحث و بررسیهای کارشناسی اعضای گروه
پژوهش ،باتوجهبه مطالعات کتابخانهای شامل :چارچوب نظری و ادبیات پژوهش ،مطالعات
تطبیقی ،نظریهها ،اسناد باالدستی و مدل مفهومی اولیه محقق در رابطه با جانشینپروری بهمنظور
آشکارسازی کلیه موضوعات مرتبط با عنوان مطالعه به خبرگان دانشگاهی و سازمانی ارائه شد و
سپس از هر یک از متخصصین درخواست شد تا ایده و نظر خود را مطرح نمایند و فهرست
موضوعات موردنظر خود را بیان کنند .درواقع ،اولین مرحله براساس پارادایم تحقیق شکل گرفت
و روند شناخت ابعاد مختلف الگوی جانشینپروری در سپاه پاسداران مطرح شد .با استفاده از
روش مفهومسازی از اطالعات موجود ابعاد و مؤلفههای الگوی جانشینپروری استخراج شد .در
این پژوهش ،بهواسطه اهمیت موضوع جانشینپروری در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،این
موضوع ،طی چندین جلسه با بعضی از خبرگان این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
هریک از ابعاد شناخته شده در جانشینپروری توسط خبرگان بررسی و باتوجهبه ادبیات پژوهش و
مؤلفهها بهدست آمد.
گام دوم؛ توزیع پرسشنامۀ ساختاریافته بین خبرگان براساس چارچوب نظری ،مدل مفهومی
و اسناد باالدستی ،ابعاد و مؤلفههای فرهنگ نهادی سپاه با پرسشنامۀ نیمهساختاریافته طراحی شد و
به روش دلفی در دور اول بین خبرگان در سطوح مدیریتی و استادان دانشگاه مرتبط با حوزه
علمی مربوط توزیع شد و از خبرگان خواسته شد تا تناسب و ارتباط هر یک از ابعاد و مؤلفههای
الگوی جانشینپروری را مشخص نمایند .با استفاده از اطالعات جمعآوریشده ،تجزیهوتحلیل
انجام شد ،اصالحات و تغییرات اعمال و نتیجه آن آغاز شکلگیری همگرایی نظرات بین خبرگان
شد .در دور دوم ،سؤاالت اصالحشده با ابعاد و مؤلفههای جانشینپروری در سپاه با پرسشنامۀ
نیمهساختاریافته ،بین خبرگان توزیع شد .از اعضای خبرگان خواسته شد تا تناسب ،ارتباط و میزان
اهمیت هر یک از ابعاد و مؤلفههای جانشینپروری در سپاه را مشخص نمایند .نتایج ،مورد
تجزیهوتحلیل گروه تحقیق قرار گرفت و مقرر شد جهت اشباع تکرار شود .در دور سوم ،نظرات
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جمعآوری و پرسشنامه مجدداً برای هر یک از خبرگان ارسال شد .به این معنی که نتایج مرحله
اول و دوم در ستونهای جداگانه به رؤیت آنها رسید .سپس از هریک از شرکتکنندگان
درخواست شد تا پاسخها را مجدداً مرور نموده و در صورت نیاز در نظرات و قضاوتهای خود
تجدیدنظر کرده و دالیل خود را در موارد عدم اجماع ذکر نمایند .درنهایت پرسشنامۀ نهایی
مشتمل بر ابعاد و مؤلفهها برای برآورد تناسب و ارتباط و میزان اهمیت هر یک از آنها ،بین
خبرگان توزیع شد تا مبنای تجزیهوتحلیل آماری به روش کمی قرار گیرد.

شکل  .9مدل مفهومی تحقیق

02

طراحی و تبیین الگوی جانشینپروری در سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مدل مفهومی پژوهش
پس از احصا و معرفی ابعاد و مؤلفههای مدل جانشینپروری برابر مطالعات صورتگرفته و
نظر خبرگان و صاحبنظران حوزه منابع انسانی (اساتید دانشگاه و مسئولین معاونتهای مرتبط)
مدل مفهومی تحقیق در قالب  2بعد و  92مؤلفه مطابق شکل  9معرفی میشود:
تأیید مدل تحقیق براساس روش دلفی
باتوجهبه مطالعات کتابخانهای شامل :چارچوب نظری و ادبیات پژوهش ،مطالعات تطبیقی،
نظریهها ،اسناد باالدستی و مدل مفهومی اولیه محقق در رابطه با جانشینپروری بهمنظور
آشکارسازی کلیه موضوعات مرتبط با عنوان مطالعات به جمع گروه پژوهش ارائه شد .سپس از
هر یک از متخصصین درخواست شد تا هر نوع ایده و نظر خود را مطرح نمایند و فهرست
موضوعات موردنظر خود را بیان کنند .درواقع اولین مرحله نظرسنجی از خبرگان براساس پارادایم
تحقیق شکل گرفت و روند شناخت ابعاد و مؤلفههای مرتبط با جانشینپروری در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در جهت طراحی الگو بیان شد .در مرحله اول تعداد ابعاد و مؤلفهها بهدلیل نظرات
متفاوت خبرگان بسیار زیاد بود که بعد از ارائه این ابعاد و مؤلفهها به جمع گروه پژوهش موارد
مشابه و غیر مرتبط حذف و در مرحله دوم به گروه خبرگان ارائه شد .در این مرحله با اشتراك
نظر خبرگان و صاحبنظران در رابطه با تناسب و ارتباط ابعاد و مؤلفهها مجدداً تعدادی از ابعاد و
مؤلفهها با درصد تناسب و ارتباط پایین حذف شد و درنهایت پنج بعد و بیست مؤلفه با نظر
خبرگان در دستور کار قرار گرفت و در مرحله سوم مؤلفههای مدل ،استخراج و در مورد تناسب
با مؤلفههای مدل مجدداً از خبرگان نظرخواهی شد و درنهایت تعداد هشتاد شاخص با توافق
نوددرصدی مورد تأیید قرار گرفت .الزم به ذکر است که در مراحل دوم و سوم ،تعداد
قابلتوجهی از مؤلفهها ،اصالح ،ادغام ،کموزیاد و یا حذف شدند که نظرات خبرگان در سه
مرحله به همراه محاسبه میانگین در جدول شماره  9به نمایش گذاشته شده است.
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جدول  .9احصای نظر خبرگان به روش دلفی در سه مرحله

 .9همسویی
راهبردی و
تحلیل نیازها

به درصد

به درصد

به درصد

(مرحله اول)

(مرحله دوم)

(مرحله سوم)

موافقین

مخالفین

موافقین

مخالفین

موافقین

مخالفین

میانگین (درصد)

ابعاد

نتایج كل خبرگان

نتایج كل خبرگان

نتایج كل خبرگان

 .9عزم و اراده سازمان و حمایت فرماندهان

22

3

922

2

922

2

22

 .9بسترسازی راهبردی

22

92

22

6

22

2

23

22

6

922

2

922

2

20

22

92

922

2

922

2

26/6

22

6

02

93

22

92

22/3

22

32

62

33

22

32

62

93

02

93

00

99

02

3

22

96

22

92

09

922

2

922

2

922

2

922

 .9تشکیل مخزن هوشمند استعداد

22

3

922

2

922

2

22

 .3سطحبندی جانشینان و کاندیداها

22

3

922

2

922

2

22

22

96

62

22

22

32

60

02

93

922

2

922

2

22/6

مؤلفهها

 .3هدفگذاری و تعیین راهبردهای
جانشینپروری
 .2تجزیهوتحلیل مشاغل کلیدی و محوری
و تطبیق آن با نیازها
 .9شبکهسازی نهادی

 .9ارتباطات

 .9الزامات جانشینسازی

و شبکهسازی

(تعیین نیازمندیها)

راهبردی

 .3همافزایی و ایجاد هماهنگی راهبردی

22

 .2تعیین مسیر شغلی جانشینها

22

.3
استعدادیابی و
شناسایی
توانمندیهای
راهبردی
 .2رشد و

 .9کشف و شناسایی استعدادها ،قابلیتها و
شایستگیها و توان رهبری

 .2تطبیق استعدادها با پستهای محوری و
کلیدی
 .9تعیین نیازهای آموزشی جانشینان

تعالی

 .9توسعه و توانمندسازی جانشینها و

جانشینان و

کاندیداها

کاندیداها

 .2پایش
برنامهها و
ارزیابی
قابلیتها و
شایستگیها

22

3

22

6

22

2

22/3

 .3غنیسازی و گردش شغلی جانشینها

22

3

922

2

922

2

22

 .2واگذاری مسئولیت و تفویض اختیار

62

33

02

93

00

99

02/6

22

3

922

2

922

2

22

 .9تجزیهوتحلیل برنامههای استعدادیابی و
جانشینپروری
 .9سنجش و ارزیابی عملکرد جانشینها
 .3مستندسازی تجارب مدیران و احصای
الگوهای نوین
 .2بازخورد گیری و بهبود روشها و
فرایندهای جانشینپروری

922
02
22

2
93
3

04

922
02
922

2
93
2

922
00
922

2
99
2

922
02/3
22
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میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفههای مدل در یک نگاه
در جدول  9میانگین نمرههای پاسخگویان به مؤلفههای مدل نشان داده شده است و همچنین
مقدار انحراف معیار و بیشینه و کمینه هرکدام از مؤلفهها نیز ارائه شده است.
جدول  .2میانگین نمرات پاسخگویان به مؤلفههای مدل در یک نگاه
تعداد

مؤلفههای مدل

پاسخها

تعداد میانگین

انحراف
معیار

بیشینه كمینه

عزم و اراده سازمان و حمایت فرماندهان

36

2

2/66 2/222622 2/3922

3/69

بسترسازی راهبردی

36

2

2/22 2/922902 2/3229

3/29

هدفگذاری و تعیین راهبردهای جانشینپروری

36

2

2/29 2/232222 2/2202

3/66

تجزیهوتحلیل مشاغل کلیدی و تطبیق آن نیازها

36

2

2/3333

2/22

2/99

شبکهسازی نهادی

36

2

2/22 2/309022 3/2999

3/92

الزامات جانشینپروری

36

2

2/22 2/962222 2/9929

3/06

هم افزایی و ایجاد هماهنگی راهبردی

36

2

2/36 2/332030 2/2622

3/20

تعیین مسیر شغلی جانشینها

36

2

2/33 2/993262 2/9222

3/03

کشف و شناسایی استعدادها ،قابلیتها و شایستگیها و توان رهبری

36

2

2/69 2/926229 2/3092

2/20

تشکیل مخزن استعدادها

36

3

2/20 2/922922 2/3226

2/92

سطحبندی جانشینها و کاندیدا

36

2

2/20 2/322999 2/9226

3/66

تطبیق استعدادها با مشاغل محوری و کلیدی

36

3

2/3692

2/0332

2/22

2/92

تعیین نیازها آموزشی

36

2

2/9666

2/9999

2/93

2

توسعه و توانمندسازی جانشینها و کاندیدها

36

6

2/36 2/962222 2/9292

3/66

غنیسازی و گردش شغلی جانشینها

36

2

2/92 2/962922 2/2920

3/06

واگذاری مسئولیت و تفویض اختیار

36

2

2/222222 2/3220

2/2

2/33

تجزیهوتحلیل برنامههای استعدادیابی و جانشینپروری

36

2

2/99 2/209226 2/9992

2/29

سنجش و ارزیابی عملکرد جانشینها

36

3

2/33 2/229299 2/9269

2/92

مستندسازی تجارب مدیران و احصای الگوهای نوین

36

2

2/92 2/232960 2/9666

2/99

بازخورد گیری و بهبود روشها و فرایندهای جانشینپروری

36

2

2/22 2/2920229 2/9222

2/93
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آمار توصیفی ،مقایسهای و تركیبی ابعاد و مؤلفهها
در جدول  3ویژگیهای آماری مؤلفههای مدل ازجمله میانگین امتیاز مؤلفههای ابعاد و
ترتیب اهمیت ابعاد و مؤلفه مشخص شده است که در این جدول مهمترین مؤلفه و کماهمیتترین
مؤلفه نیز نشان داده میشود.
جدول  .3آمار توصیفی ،مقایسهای و تركیبی ابعاد و مؤلفهها
میانگین میانگین ترتیب
ابعاد

مؤلفهها

امتیازات امتیازات اهمیت
مؤلفهها

همسویی
راهبردی و
تحلیل نیازها

عزم و اراده سازمان و حمایت فرماندهان

2/39

بسترسازی راهبردی

2/32

هدفگذاری و تعیین راهبردهای
جانشینپروری
تجزیهوتحلیل مشاغل کلیدی و تطبیق آن
نیازها

ارتباطات و
شبکهسازی
راهبردی

2/22

شبکهسازی نهادی
الزامات جانشینپروری

2/99

همافزایی و ایجاد هماهنگی راهبردی

2/26

تعیین مسیر شغلی جانشینها

2/92

2/2609

پنجم

بسترسازی
راهبردی

هدفگذاری و
تعیین راهبردهای
جانشینپروری

استعدادیابی
و شناسایی

تشکیل مخزن استعدادها

2/32

توانمندیهای

سطحبندی جانشینها و کاندیدا

2/92

راهبردی

تطبیق استعدادها با مشاغل محوری و

2/36

06

الزامات
جانشینپروری

شبکهسازی نهادی

کشف و

2/30

شایستگیها و توان رهبری

کلیدی

2/9632

اول

مؤلفه

مؤلفه

2/33
3/29

کشف و شناسایی استعدادها ،قابلیتها و

ابعاد

ابعاد

مهمترین

كماهمیتترین

شناسایی
2/9202

دوم

استعدادها،
قابلیتها و
شایستگیها و
توان رهبری

سطحبندی
جانشینها و
کاندیدا

طراحی و تبیین الگوی جانشینپروری در سپاه پاسداران انقالب اسالمی

ادامه جدول  .3آمار توصیفی ،مقایسهای و تركیبی ابعاد و مؤلفهها
میانگین میانگین ترتیب
مؤلفهها

ابعاد

امتیازات امتیازات اهمیت
مؤلفهها

تعیین نیازها آموزشی
رشد و تعالی
جانشینها

توسعه و توانمندسازی جانشینها و
کاندیدها

پایش

واگذاری مسئولیت و تفویض اختیار

2/32

سنجش و ارزیابی عملکرد جانشینها

برنامهها و

مستندسازی تجارب مدیران و احصای

ارزیابی
شایستگیها

2/92

غنیسازی و گردش شغلی جانشینها

جانشینپروری

الگوهای نوین
بازخورد گیری و بهبود روشها و
فرایندهای جانشینپروری

مؤلفه

مؤلفه

2/96

2/29

تجزیهوتحلیل برنامههای استعدادیابی و

ابعاد

ابعاد

مهمترین

كماهمیتترین

2/9323

چهارم

واگذاری

غنیسازی و

مسئولیت و

گردش شغلی

تفویض اختیار

جانشینها

2/99
2/92
2/96

2/9923

سوم

سنجش و

تجزیهوتحلیل

ارزیابی

برنامههای

عملکرد

استعدادیابی و

جانشینها

جانشینپروری

2/92

مدل نهایی تحلیل مسیر
همچنانکه در نمودار  9مالحظه میشود در مدل موردنظر ،بهترتیب ابعاد رشد و تعالی
جانشینان و کاندیداها ،پایش برنامهها و ارزیابی قابلیتها ،ارتباطات و شبکهسازی راهبردی،
همسوئی راهبردی و تحلیل نیازهای استعدادیابی و شناسایی توانمندیهای راهبردی بهطور مستقیم
بر جانشینپروری در سپاه تأثیرگذارند ،عالوهبر تأثیر مستقیم ،این ابعاد بهطور غیرمستقیم نیز اثراتی
را بر جانشینپروری در سپاه دارند که هریک از این تأثیرات در جدول  2آورده شده است.
در این پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره و آزمون تحلیل واریانس به کمک
نرمافزار  SPSSروابط بین ابعاد ،مؤلفهها و متغیرها و اثر هر یک از آنها بر یکدیگر و نهایتاً روابط
محاسبهشده در مدل مسیر مربوط ترسیم شده و اثرات هر یک از ابعاد بهطور مستقیم و غیرمستقیم
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در جدول زیر آمده است.
جدول  . 4اولویتبندی تأثیر مستقیم متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک
متغیرهای پیشبین

متغیر مالک مستقیم غیرمستقیم جمع غیرمستقیم مجموع

رشد و تعالی جانشینان و کاندیداها

929/2

پایش برنامهها و ارزیابی قابلیتها

930/2

ارتباطات و شبکهسازی راهبردی

جانشینپروری
در سپاه

09/2
99/2
222/2

09/2

229/9

922/2

223/2

93/2
96/2

932/2

622/2

22/2

2/92
922/2

همسوئی راهبردی و تحلیل نیازها
استعدادیابی و شناسایی توانمندیهای

922/2

راهبردی

269/2
222/2
92/2

269/2

96/2

922/2

362/2

در آزمون تحلیل مسیر انجامشده طبق جدول  ،2در رابطه با سنجش تـأثیر مسـتقیم متغیرهـای
پیشبین بر متغیر مالك ،متغیر رشد و تعالی که یکی از ابعاد الگوی جانشـینپـروری اسـت ،دارای
بیشترین تأثیر بر جانشینپروری در سپاه و متغیر اسـتعدادیابی و شناسـایی توانمنـدیهـای راهبـردی
دارای کمترین تأثیر بر جانشینپروری در سپاه است.
جدول  . 5اولویتبندی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پیشبین بر متغیر مالک
متغیرهای پیشبین

متغیر مالک مستقیم غیرمستقیم جمع غیرمستقیم مجموع

رشد و تعالی جانشینان و کاندیداها

929/2

ارتباطات و شبکهسازی راهبردی

932/2

09/2

09/2

229/9

93/2
2/92

جانشینپروری
پایش برنامهها و ارزیابی قابلیتها
استعدادیابی و شناسایی
توانمندیهای راهبردی
همسوئی راهبردی و تحلیل نیازها

در سپاه

96/2

2/22

622/2

2/930
922/2
922/2

08

2/99
2/222
222/2
92/2
269/2

2/922

2/233

922/2

362/2

269/2

2/96

طراحی و تبیین الگوی جانشینپروری در سپاه پاسداران انقالب اسالمی

طبق جدول  ،2تأثیر مجمـوع (مسـتقیم و غیرمسـتقیم) متغیرهـای پـیشبـین بـر متغیـر مـالك
(جانشینپروری) محاسبه شده است .در این محاسبه و تجزیهوتحلیـل متغیـر پـیشبـین ارتباطـات و
شبکهسازی راهبردی بعد از رشد و تعالی جانشینان در اولویت دوم قرار گرفته است و متغیر پـایش
برنامهها و ارزیابی قابلیتها در جایگاه سوم قرار گرفتـه اسـت ،همچنـین در تجزیـهوتحلیـل ،جـای
همسویی راهبردی و تحلیل نیازها و استعدادیابی و شناسایی توانمندهای راهبردی نیـز عـوش شـده
است؛ بدینگونه که استعدادیابی در جایگاه چهارم و همسویی راهبردی و تحلیل نیازها در جایگاه
پنجم الگوی جانشینپروری قرار گرفتهاند.
نتایج آزمون رابطه ابعاد نشان میدهد که آنها ارتباط باال و معنیداری با جانشینپروری سـپاه
دارند .روابط بـین ابعـاد و مؤلفـههـا و متغیرهـای جانشـینپـروری سـپاه ،ارتباطـات و شـبکهسـازی
راهبردی ،همسوئی راهبردی و تحلیل نیازها ،استعدادیابی و شناسایی توانمندیهای راهبردی ،رشد
و تعالی جانشینان و کاندیداها ،پایش برنامهها و ارزیابی قابلیتها و شایستگیها با استفاده از تحلیل
مسیر محاسبه شد .باعنایتبه ارقام بتای بهدستآمده ،مدل نهایی مسیر تحقیق به شـرح نمـودار زیـر
بهدست آمده است.
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رشد و تعالی جانشینان و
کاندیداها

2/222

2/929

2/322
2/292
2/930

پایش برنامهها و ارزیابی
قابلیتها

2/222
2/223

2/932

جانشینپروری

ارتباطات و
شبکهسازی
راهبردی

در سپاه
2/922
2/922

2/222

2/969
2/392

2/090

همسوئی راهبردی و
تحلیل نیازها

استعدادیابی و شناسایی
توانمندیهای راهبردی

شکل  . 2مدل نهایی تحلیل مسیر جانشینپروری در سپاه

بحث و نتیجهگیری
در ادامه به ارائه نکاتی برجسته درخصوص تحلیل نتایج باتوجهبه آزمونهای آماری
توصیفی و استنباطی (میانگین ،انحراف معیار ،بیشینه و کمینه) بهدستآمده پرداخته میشود:
الف) باعنایتبه اهداف و سؤاالت تحقیق حاضر ،این پژوهش دارای پنج بعد :همسویی
راهبردی و تحلیل نیازها ،ارتباطات و شبکهسازی راهبردی ،استعدادیابی و شناسایی توانمندی
تواناییهای راهبردی ،رشد و تعالی جانشینان و پایش برنامهها و ارزیابی قابلیتها و شایستگیها میباشد.
بعد همسویی راهبردی دارای چهار مؤلفۀ :عزم و اراده سازمان و حمایت فرماندهان،
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بسترسازی راهبردی ،تعیین راهبردهای جانشینپروری و تجزیهوتحلیل مشاغل کلیدی و محوری و
تطبیق آن با نیازهاست و هرکدام از مؤلفهها مشتمل بر چهار شاخص است .در این بعد مؤلفه
بسترسازی راهبردی با باالترین امتیاز ،مؤلفه برتر و شاخص بسترسازی و زمینه تفکر راهبردی در
جهت تحلیل نیازهای بلندمدت با باالترین امتیاز ،شاخص برتر معرفی شده است.
پژوهش شجاعی و دری نوگورانی ( )9302در مطالعه نظام جانشینپروری در شرکت پاالیش و
پخش فراوردههای نفتی ،عزم و اراده سازمان و حمایت مدیران و فرماندهان در کنار بهبود سطح دانش
مدیران و توسعه کارکنان فرصت ارزندهای را برای تبیین جانشینپروری بهوجود میآورند .ناصر زارع
در پژوهشی در سال  9322بسترسازی راهبردی را یکی از مؤلفههای مهم در تببین جانشینپروری
معرفی کرده است.
ب) در بعد ارتباطات و شبکهسازی راهبردی مشتمل بر چهار مؤلفۀ شبکهسازی نهادی
الزامات جانشینپروری همافزایی و هماهنگی راهبردی و تعیین مسیر شغلی جانشینها میباشد که
هرکدام از مؤلفهها مشتمل بر چهار یا پنج شاخص است .مؤلفه شبکهسازی نهادی با باالترین امتیاز
مؤلفه برتر و شاخص ایجاد سازوکارها ،قواعد و رویههای نهادی در ارتباطات سازمانی و مناسبات
فردی با باالترین امتیاز ،شاخص برتر معرفی شده است.
در پژوهش گروز ( ،)9220ارتباطات شبکهای که خود دربرگیرنده سه عامل تفکیک افقی
شبکهسازی و کانالهای ارتباطی باز است و همچنین توسعه شبکه مرشدی در سازمان از عوامل
مهم جانشینپروری در سازمان است .همچنین نهادسازی ویژگیهای نهادی از عوامل مهم دیگری
است که در پژوهش رومجکو ( )9220با توسعه جانشینپروری ،ارتباط مستقیم دارد.
پ) بعد استعدادیابی و شناسایی توانمندیهای راهبردی مشتمل بر چهار مؤلفۀ کشف و
شناسایی استعدادها و قابلیتها و شایستگیها ،تشکیل مخزن هوشمند استعداد ،سطحبندی
جانشینها و کاندیداها و تطبیق استعدادها با مشاغل محوری و کلیدی است که هرکدام از مؤلفهها
دارای سه یا چهار شاخص هستند .مؤلفۀ کشف و شناسایی استعدادها و قابلیتها با باالترین امتیاز،
مؤلفه برتر و شاخص شناسایی استعدادها و توانمندیهای فکری و علمی جانشینها با باالترین

20

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال نهم ،شمارۀ( 3شمارۀ پیاپی  ،)29پاییز 9396

امتیاز ،شاخص برتر معرفی شده است.
مندی ( ،)9220مک نامارا (،)9222کسپر ( )9299و دارایی ( )9329شناسایی افراد با توانایی
باال توسط رهبران ،مدیریت استعداد ،استعدادیابی حفظ کارکنان با استعداد را از الزامات
جانشینپروری معرفی کردهاند.
ت) بعد رشد و تعالی جانشینان و کاندیداها دارای چهار مؤلفۀ تعیین نیازهای آموزشی ،توسعه و
توانمندسازی جانشینها ،غنیسازی و گردش شغلی جانشینها و واگذاری مسئولیت و تفویضاختیار
است .مؤلفۀ تعیین نیازهای آموزشی با باالترین امتیاز ،مؤلفه برتر و شاخص اولویتبندی نیازهای دانشی
نگرشی و مهارتی جانشینها با باالترین امتیاز ،شاخص برتر معرفی شده است.
اسکرودر ( ،)9222اسپنسر ( )9292و کوانگرانگ ( )9299رشد و تعالی جانشینها شامل
آموزش مهارتهای کلیدی ،شایستگیها در سطوح شغلی و توانمندسازی و گردش شغلی را از
عوامل مهم در پیادهسازی جانشینپروری معرفی کردهاند.
ج) در بعد پایش برنامهها و ارزیابی قابلیتها و شایستگیها که دارای چهار مؤلفۀ
تجزیهوتحلیل برنامههای استعدادیابی و جانشینپروی ،سنجش و ارزیابی عملکرد جانشینها،
مستندسازی تجارب مدیران و احصای الگوهای نوین و بازخوردگیری و بهبود روشها و
فرایندهای جانشینپروری است که هرکدام از مؤلفهها دارای سه یا چهار شاخص میباشند .مؤلفۀ
سنجش و ارزیابی عملکرد جانشینها با باالترین امتیاز ،مؤلفه برتر و شاخص طراحی نظامهای
ارزیابی عملکرد جانشینها با استفاده از روشهای ترکیبی و اثربخش ارزیابی با باالترین امتیاز،
شاخص برتر معرفی شده است.
بایهام ( ،)9229راسول ( ،)9222کیم ( ،)9223ابوالعالیی ( )9302در پژوهشهای خود،
دریافت بازخورد و بهبود فرایندهای جانشینپروری سنجش و ارزیابی قابلیتها و عملکرد را از
عوامل مهم پیاده سازی جانشینپروری معرفی نمودهاند.
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