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چکیده
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مقدمه
9

برنامهریزی جانشینپروری كوشش سنجیده و نظاممندی است كه توسط سازمان برای
حصول اطمینان از تداوم رهبری و مدیریت در پستهای اصلی ،نگهداری و پرورش سرمایههای
فكری و علمی برای تشویق افراد به ارتقا انجام میشود (راثول .)9001 ،9درحقیقت ،برنامهریزی
جانشینپروری به فرایندی اشاره دارد كه طی آن نیروهای مستعد سازمان از طریق برنامهریزیهای
همراستا با راهبردها و برنامههای كالن سازمان ،برای تصدی مشاغل حساس و مناصب كلیدی مهیا
میشوند .انجمن مدیریت منابع انسانی) )3 SHRMبیان میدارد كه جانشینپروری در مورد
آمادهسازی است نه انتخاب از قبل ،همچنین میتوان بیان نمود كه جانشینپروری در مورد این
است كه افراد برای همیشه با سازمان همراه نیستند (كلین و سالک.)9093 ،4
پیتر دراكر 1معتقد است ،قادر نخواهیم بود كه خطر نابودی یا سقوط یكی از شركتهای
مهم خود را به این دلیل كه پیشبینی كافی برای جانشینی مدیریت در آن نداشتیم ،را بپذیریم
(راثول.)9001 ،
با تغییر هژمونی مدیریت آب در منطقه و از همه مهمتر بروز بحرانهای آبی بسیار خطرناك
مانند فرونشست دشتهای كشور و مرگ تاالبها و دریاچهها و توسعه پدیده گردوخاك ،چندی
است كه زنگ هشدار مدیریت منابع آب كشور به صدا درآمده است .لذا مدیریت آب كشور با
چالش تغییر روند مدیریت سنتی و سازهای به مدیریت سازهای و غیرسازهای از برنامه چهارم
توسعه در سطوح مختلف ساختار آب كشور مواجه شد .آیندهنگری و توجه به تخصیص بهینه آب
و حفاظت كمی و كیفی منابع آب برای رهبران این سازمان و كاركنان آن اهمیت یافت .از
مهمترین چالشهای مدیریت منابع آب كشور در شرایط حاضر ،توسعه ظرفیتهای مدیریتی و
منابع انسانی بخش آب است .یكی از مشكالت مهمی كه شركت مدیریت منابع آب ایران در حال
1. Succession planning
2. Rothwell
3. Society For Human Resource Management
4. Klein & Salk
5. Peter Drucker
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حاضر با آن روبهرو است ،بالتصدیشدن مشاغل كلیدی است كه میتواند به دالیل مختلفی چون
خروج داوطلبانه و یا غیرداوطلبانه افراد (مثل بازنشستگی یا بازخریدی ،اخراج ،انتقال ،ارتقا و یا
حتی فوت) باشد .به همین خاطر الزم است این شركت فرصت را غنیمت شمرده و گامی اساسی
بردارد تا در برابر مشكالت ناخواسته ،قدرت عكسالعمل داشته باشد .چاره این كار را میتوان در
بهكارگیری و اجرایینمودن طرح جانشینپروری جستجو كرد .تقریباً نتایج هیچ پژوهش مرتبطی
تاكنون در رابطه با جانشینپروری این سازمان در دسترس نیست .البته در مورد جانشینپروری
تحقیقات زیادی انجام شده است اما هنوز بین چگونگی برقراری ارتباط بین برنامههای
جانشینپروری و توسعه مدیران آینده و راهبردهای سازمان ،ارتباط ضعیفی وجود دارد (كاراولی
و هال .)9003 ،این پژوهش درصدد است با استفاده از مدل مناسب و مقایسه مؤلفههای
جانشینپروری در وضع موجود و وضع مطلوب شركت مدیریت منابع آب ایران به این سؤال
پاسخ دهد كه آیا میان شرایط موجود و مطلوب جانشینپروری در این سازمان تفاوتی وجود دارد
و كدامیک از این مؤلفهها از نگاه خبرگان صنعت آب كشور از اولویت بیشتری برخوردار
هستند؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
دیدگاه سنتی جانشینپروری
هرچند جانشینپروری یک ایده جدید نیست ،اما بسیاری از شركتها و سازمانها هنوز اصل
جانشینپروری را فقط برای مدیران ردهباال مثل مدیران عامل بهكار میبرند .سلسلهمراتب سازمانی
نسبت به نیازهای واقعی شغلهای بدون تصدی ممكن است فرایند را تحت تأثیر قرار دهد
(مندی .)9000 ،9چندین دهه بنگاهها ،شركتها و سازمانها بهصورت یک میل طبیعی از
جانشینپروری برای تعیین افراد  -نه مهارتها و استعدادها كه در آینده موردنیاز سازمان
میشوند -استفاده میكردند .این كار بهخصوص برای مدیران اجرایی انجام میپذیرفت (گارمن
1. Mandy
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وتایلر .)9004 ،9جانشینپروری در طول آن روزها ،طبقهبندی و شناسایی جانشین موردنیاز برای
جایگزینی اجداد خود در شغلی خاص بود.
یک شیوه تفكر قدیمی نسبت به جانشینپروری این بود كه جانشینپروری یک وسیله برای
ترمیم بحران است .این نوع دیدگاه نسبت به جانشینپروری بهجای تمركز بر وظایف ،بر شخصی
خاص تمركز دارد .از طریق این دیدگاه قدیمی جانشین آینده فقط شناسایی و انتخاب میشد و
برای رسیدن به سطح باالتر هیچگونه آموزش ،آمادهسازی و توسعهای صورت نمیپذیرفت (بایهام
و نلسون.)9222 ،9

دیدگاه مدرن جانشینپروری
امروزه سازمانهای موفق ،بهطور غیرفعال به انتظار آینده نمیمانند .آنها از طریق
سرمایهگذاری در زمان و برنامهریزی جانشینپروری برای اطمینان از استمرار استعدادهای رهبران
و كارمندان ردهباالی خود ،آینده را خلق میكنند (ایبارا .)9001 ،3در حال حاضر سازمانها نسبت
به اهمیت دورنمای جدید فرایند جانشینپروری آگاهی بیشتری كسب كردهاند .در این دورنما
جانشینپروری ،به انتخاب در تمامی سطوح سازمانی ،آمادهسازی ،توسعه و نگهداری رهبران
مستعد آینده اقدام مینماید .این كار پلی برای كسب مزیت رقابتی باثبات در محیط پرتالطم
امروزی است .توسعه و نگهداری رهبران آینده از این جهت دارای اهمیت است كه باعث میشود
سازمان ،از اینكه این افراد دارایی سازمان هستند و تالشهای خارج از سازمان نمیتواند آنها را
وسوسه كند ،اطمینان كسب كند (هاینن و اونیل.)9004 ،4

سیر تکامل نظریههای جانشینپروری
بر پایه رویكرد تكاملی ،فرایند رشد نظریههای جانشینی را میتوان در سه محور برنامهریزی
جایگزینی ،برنامهریزی جانشینی و جانشینی مدیریت طبقهبندی نمود:
برنامهریزی جایگزینی :اگر برنامه رسمی سازمان وجود نداشته باشد ،برنامهریزی جایگزینی
1. Garman and Tyler
2. Byham and Nelson
3. Ibarra
4. Heinen & O'Neill
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ابزار ارزشمندی برای پردازش مدیریت محسوب میشود .چارت جایگزینی این امكان را فراهم
میكند كه قضاوتها در مورد عملكرد و توانائیهای افراد ،مستند و مدون شود و در سازمانهای
بزرگتر ،در مواقعی كه اطالعات غیررسمی در مورد افراد چندان كامل و قابلاعتماد نیست از
آنها استفاده شود (واكر.)9220 ،9
برنامهریزی جانشینی :در یک تعریف كلی برنامهریزی جانشینی به فرایند منظمی اطالق
میشود كه در آن به نیازمندیهای پستهای مدیریتی كلیدی از درون یک فرایند ارزیابی
عملكرد ،نسبت كیفیت به كمیت به مدیران عالی و میانی توجه میشود و به این سؤاالت پاسخ
داده میشود كه آیا سیاستهای سازمانی استمرار پستهای مدیریتی را درنظر گرفته است؟ آیا
نظام ارزیابی عملكرد مدونی برای مدیران و سرپرستان وجود دارد؟ آیا نظام رسمی آموزشی در
اینباره بهوجود آمده است؟ برنامهریزی جانشینی و برنامهریزی جایگزینی اگرچه با هم سازگارند
و اغلب همپوشانی دارند ،اما نباید با یكدیگر اشتباه شوند .برنامهریزی جانشینی فراتر از برنامهریزی
جایگزینی قرار میگیرد ،برنامهریزی جانشینی كوشش و تالش برای حصول اطمینان از استمرار
رهبری با ایجاد ذخیره استعداد از درون سازمان توسط فعالیتهای پیشبینیشده رهبری است و آن
را میتوان بهعنوان ابزاری برای اجرای طرحهای راهبردی تلقی كرد (راثول.)9009 ،
جانشینی مدیریت :امروزه بهجای برنامهریزی جانشینی از واژه جانشینی مدیریت استفاده
میشود كه در چارچوب مدیران متمركز شده است .در برنامهریزی جانشینی روی همه پستهای
كلیدی ،برنامهریزی صورت میگرفت ،اما در این رویكرد جدید به جانشینی صرفاً در قالب
مدیران برنامهریزی صورت میگیرد .در جانشینی مدیریت بهطور وسیع به ارزشیابیهای عملكرد
برآوردهشده در همه سطوح رجوع میشود.

پیشینۀ پژوهشهای مرتبط
در پژوهش سام كن و همكاران ( )9300برای سنجش میزان آمادگی شركت پاالیش و
پخش فرآوردههای نفتی ایران برای اجرای برنامهریزی جانشینپروری با رویكرد نوین مدیریت
1. Walker
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استعدادها ،این نتیجه حاصل شد كه میان وضع موجود میزان آمادگی شركت برای اجرای
برنامههای جانشین پروری با وضعیت مطلوب ،تفاوت معنیداری وجود دارد.
جلیلیان و صوفی ( )9329در پژوهشی باعنوان جانشینپروری مدیران و فرماندهان ناجا
دریافتند كه نتایج تحلیل عامل اكتشافی حاكی از پنج عامل انعطاف راهبردی كالن ،انگیزش
مشاركتی ،چگونگی اجرا ،ضمانت اجرائی ،آمادگی سازمانی و سرمایۀ سازمانی بود .نتایج تحلیل
عامل تأییدی ،نشاندهندۀ ارزش بسیار مناسب رتبه اول و دوم سازه با مبانی نظری است.
در پژوهش مرادی شیرازی و همكاران ( )9329در رابطه با طراحی مدل سیستم
جانشینپروری برای مشاغل كلیدی شركت ساپكو ،ضمن شناسایی مشاغل كلیدی و رتبهبندی
آنها ،مدل جانشینپروری با هشت گام بهترتیب .9 :شناسایی مشاغل كلیدی .9 ،تعیین
شایستگیهای موردنیاز مشاغل كلیدی .3 ،شناسایی كاندیداها و تحلیل شكاف شایستگی.4 ،
شناسایی استعدادها و تشكیل خزانه استعداد .1 ،طراحی و اجرای برنامههای توسعهای . 6 ،ارزیابی
مجدد استعدادها و ارائه بازخورد .7 ،انتقال افراد آماده به خزانه جانشینان آماده و  . 0ارزیابی و
بهبود مستمر نظام جانشینپروری پیشنهاد شد.

مدل مفهومی پژوهش
مدلهای متنوعی در زمینه جانشینپروری پیشنهاد شده است و یک مدل بومی برای
سازمانها وجود ندارد .پركاربردترین مدلهای حوزه جانشینی مطرحشده در این تحقیق به شرح
زیر مورد بررسی مقایسهای قرار میگیرد:
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جدول  .9مقایسه مدلهای پرکاربرد جانشینپروری
مدل

ستاره
هفتپر

شرح مدل

مؤلفهها
 .9ایجاد تعهد  .9ارزیابی كار فعلی .3

در این مدل رویكرد مطابقت وضعیت داخلی و خارجی،

ارزیابی عملكرد فردی

همراستایی برنامه جانشینی با سایر برنامههای سازمان ،حركت

 .4ارزیابی كارآئی  .1ارزیابی استعداد

سازمان از طریق چرخه حیات توسعه به سمت جانشینپروری،

فردی  .6پركردن خأل پرورشی .7

مورد تأكید است.

نویسنده

راثول

ارزیابی برنامه
 .9سازگاری با مدل

در این مدل تمركز بر توسعه رهبری ،نیازمندی هدایت از میان

 .9استاندارد عملكرد

هر مسیر در كانال رهبری به آموختن شیوههای جدید مدیریت

 .3ارزیابی كاندیدا

توسط رهبران ،مورد توجه است .عبور از هر مسیر نیازمند این

خط لوله رهبری  .4ارزیابی خط لوله

است كه افراد شیوه جدید ادارهكردن و رهبری را آموخته و

مالر

شیوههای قدیمی را كنار گذاشته باشند .مدل كانال رهبری،
الزامات و عوامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت استعداد و
جانشینپروری مدیران راهبردی را درنظر دارد.

تیم تسریع

 .9شناسایی افراد بااستعداد

این مدل بهجای دستچینكردن افراد ،یک خزانه افزایشی

 .9شناخت فرصتهای پیشرفت

مبتنی بر توسعه یک گروه از نامزدهای با توان باال را برای كل

 .3راهحلهای فرصت پیشرفت

پستهای اجرائی درنظر میگیرد.

بایهام

 .4اطمینان از پیشرفت
 .1بررسی وظائف جدید

مشتركالمنافع

 .9تعیین وظائف و زمان

پیشبینی دقیق تغییرات و شناسایی شایستگیهای هر پست و

 .9شناسایی شایستگیهای اولیه

توسعه شایستگیها افراد بههمراه ایجاد خزانه استعداد مورد

 .3تحلیل شكاف شایستگی

توجه این مدل است.

 .4طراحی فرصت توسعه شایستگی

هلتون و
جكسون

 .1ایجاد خزانه استعداد
 .6ارزیابی موجودی مهارت
بدون عناوین
شغلی

 .9انعطاف شغلی

در این مدل فرض میشود ،شغلهای آینده در طول مسیر شغلی

 .9آیندهنگری نه تمركز برگذشته

ناپدید میشوند .فرایند جانشینپروری بر مبنای شایستگیهای

 .3تمركز بر نقاط راهبردی بهجای شغل كلیدی (نه عنوان شغلی) است .زیرا شایستگیها با مهارتهای

-

 .4الگوی شایستگی افراد با مهارت روز خاص و استعدادهای رفتاری قابل ارتقا هستند.

همانگونهكه مالحظه میشود تمركز مدل خط لوله رهبری بر توسعه رهبری و آموزش
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شیوههای نوین رهبری در سازمان است .حال آن مدل ،گروه تسریع تمركزش را بر ایجاد یک
خزانه افزایشی برای یک گروه از پستهای سازمانی قرار داده است كه با این مدل نیز میتوان تنها
بخشی از نیازهای سازمان آنهم در پستهای اجرائی را پاسخ داد .مدل مشتركالمنافع با تمركز
بر كلیه پستها و ایجاد خزانه استعداد تا حدودی توانسته است طرح جانشینی را بهصورت فراگیر
در سازمان مطرح نماید ،اما فرایندهای تعریفشده برای این مدل در بخشهای فنی سازمان
بیشتر قابلیت دارند .در نظریه بدون عناوین شغلی نیز شایستگیهای افراد مالك عمل بوده و افراد
از پستها جداشده و كنترلی بر پستهای سازمانی نیست .حالآنكه مدل ستاره هفتنقطهای
راثول با تعریف مؤلفههای مناسب ،بهصورت جامع ،طرح جانشینی را با برنامههای راهبردی و
كالن سازمان همراستا نموده و این امكان را نیز فراهم میسازد تا از قابلیتهای دیگر مدلها نیز
بهره گرفته شود .مؤلفه كلیدی این مدل آموزش و یادگیری است .برای یک سازمان بالغ و مسن و
بسیار بزرگ مانند شركت مدیریت منابع آب ایران با  39شركت تابعه در استانهای كشور ،توصیه
مدل جانشینپروری باقابلیت اجرای گامبهگام و تدریجی نیز یک اولویت مهم بوده است.
باتوجهبه مطالعه محقق در باب مدلهای موجود در حوزه جانشینپروری و شناخت كافی از
سازمان موردبررسی و همچنین باتوجهبه بررسی دقیق چارچوب نظری تدوینشده و جلسات متعدد
با مسئولین منابع انسانی شركت مدیریت منابع آب ،مدل ستاره هفتنقطهای راثول ( )9001كه
دارای چارچوب مناسب و قابلاجرا برای مدیریت جانشینپروری است برای این سازمان مناسب
دیده شده است.
در مورد بومیسازی مدل و پرسشنامه انتخابی ،موارد زیر قابل توجه است:
 .9تدوین چارچوب نظری قوی و بررسی مدلهای پركاربرد همراه با شناخت دقیق وضعیت
سازمان و انتخاب مدل متناسب با سازمان از نتیجه برآیند بررسی مدلها؛
 .9متناسبسازی گویه های پرسشنامه با واژگان متفاهم در سازمان و بومیسازی ابزار؛
 .3توسعه پرسشنامه انتخابشده برای سنجش دو وضعیت موجود و مطلوب و همزمان برای
دو درجه اهمیت طیف پاسخها (بیاهمیت ،بسیار بااهمیت) جهت اولویتبندی مؤلفهها؛
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 .4اولویتبندی مؤلفهها همزمان با استفاده از دو نرمافزار فریدمن و تاپسیس و مقایسه نتایج
حاصل از این دو نرمافزار؛
 .1بررسی و تأیید پایائی پرسشنامه تدوینشده از طریق پیشآزمون در جامعه آماری.
مدل ستاره هفتنقطهای راثول ( )9001دارای عوامل اصلی جانشینپروری و متغیرهای
اثرگذار بر هر عامل بوده و با تغییرات ایجادشده برای این سازمان مناسبتر نیز شد .این مدل
دربرگیرنده عوامل اصلی جانشینپروری به شرح زیر است***:

شکل  .9هفت مرحله مدل راثول ( 33 :2292ـ )38

گام اول ایجاد تعهد به برنامهریزی جانشینی نظاممند :بهعنوان اولین مرحله ،تصمیمگیران
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سازمان باید نسبت به مدیریت و برنامهریزی جانشینی نظاممند تعهد داشته باشند و آن را مستقر
نمایند .تا حدودی این امر در رشد سریع باورها و اعتقاد به ارزش بیشتر رویكردهای
برنامهریزیشده نسبت به رویكردهای برنامهریزینشده در مدیریت و برنامهریزی جانشینی نشان
داده میشود (جلیلیان و صوفی .)9329 ،این گام نوعی حركت از رویكرد غیربرنامهریزیشده به
سمت رویكرد برنامهریزیشده در جانشینپروری است .گام دوم ارزیابی الزامات كار فعلی افراد:
راثول ( )9090بر این باور است كه رهبران قبل از برنامهریزی برای آینده باید از زمان حال افراد
آگاه باشند .داشتن فرد مناسب برای شغل مناسب و در زمان مناسب یک مقوله راهبردی است كه
مدتها یک چالش اصلی برای مدیران ارشد بوده است.
گام سوم ارزیابی عملكرد فردی :راثول ( )9090معتقد است كه ابتدا باید دید كه ارزیابی
عملكرد چگونه به جانشینپروری مرتبط میشود؟ ارزیابی عملكرد جزئی از حیات باقیمانده
سازمان است.
گام چهارم ارزیابی الزامات كار آینده :پستهای كلیدی و الزامات كاری آن همیشه ثابت
نخواهند ماند؛ زیرا سازمانها بهطور مستمر در حال پاسخدادن به فشارهای بیرونی و درونی هستند.
راثول ( )9090میگوید ،الزامات كار ،پستهای كلیدی و حتی كاركنان با توان باال اغلب
بهصورت پویا در حال تغییر میباشند.
گام پنجم ارزیابی استعداد فردی :ارزیابی توان استعداد فردی برای ارتقا ،اصلیترین هدف
برنامه جانشینپروری است .این فرایند با تعیین نیازمندیهای افراد برای ترقی به پستهای باالتر و
با مسئولیتهای بیشتر و یا پستهایی كه نیاز به دانش فنی بیشتری دارد ،در ارتباط است.
گام ششم ،پركردن خأل پرورشی :یكی از راههای مهم برای اجرای طرحهای
جانشینپروری ،ارتقای از درون است .راثول ( )9090میگوید ،میدانیم كه طرح توسعه فردی
پیوند میان قرارداد یادگیری ،قرارداد عملكرد و یک الگوی برنامهریزی مسیر شغلی است .سازمان
باید برنامهای مستمر برای پرورش مدیران آینده از داخل سازمان وضع نماید .ضمناً بسیاری از
حرفهایها دریافتهاند كه مرشد ـ مریدی (منتورینگ) نیز ،جنبه مهمی برای حمایت و
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اجتماعیكردن اعضای سازمان است (قلیپور و هاشمی.)9323 ،
گام هفتم ارزیابی برنامهریزی جانشین پروری :ارزیابی به معنای ارزشگذاری یا تعیین ارزش
است .معیارهای مناسب ارزیابی باید از اهداف تعیینشده برنامه سرچشمه بگیرند .ارزیابی برنامهای،
شبیه به حسابرسی منابع انسانی است كه ممكن است تمام فعالیتهای منابع انسانی را در برگیرد.
(راثول.)9090 ،
لذا براساس این مدل پژوهش حاضر بهدنبال پاسخ به سؤاالت زیر است:
 .9آیا میان وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای طرح
جانشینپروری در بعد ایجاد تعهد نسبت به استقرار برنامهریزی جانشینی نظاممند ،با وضعیت
مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
 .9آیا میان وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای طرح
جانشینپروری در بعد ارزیابی الزامات كار فعلی ،با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
 .3آیا میان وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای طرح
جانشینپروری در بعد ارزیابی عملكرد فردی ،با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
 .4آیا میان وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای طرح
جانشینپروری در بعد ارزیابی الزامات كار آتی ،با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
 .1آیا میان وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای طرح
جانشینپروری در بعد ارزیابی استعدادهای آتی فرد ،با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
 .6آیا میان وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای طرح
جانشینپروری در بعد پر كردن خأل پرورشی ،با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
 .7آیا میان وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای طرح
جانشینپروری در بعد ارزیابی برنامهریزی جانشینی ،با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
 .0از منظر خبرگان كدامیک از مؤلفههای جانشینپروری از اولویت بیشتری برای این
شركت برخوردار است؟
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روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،كاربردی است .همچنین از نظر گردآوری دادهها و اطالعات و
روش تجزیهوتحلیل ،یک تحقیق توصیفی و غیرآزمایشی است كه سعی پژوهشگر بر این است تا
جواب یک مسئله و پرسش واقعی را طی یک فرایند تحقیق و پژوهش مورد شناسایی قرار دهد.
هدف ،توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات موضوع موردتحقیق (وضعیت جانشینپروری)
است .این تحقیق از نظر اجرا نیز پیمایشی است كه با نمونهگیری همراه است .طرحهای پیمایش
اشاره به رویههای پژوهشی دارد كه در آن پژوهشگر نوعی پیمایش روی یک نمونه یا كلیت
جامعه اجرا میكند تا نگرشها ،افكار و رفتارها یا خصیصههای جامعه را توصیف كند
(عابدآبادی.)9329 ،
جامعه آماری این تحقیق شامل كاركنان و كارشناسان منابع انسانی شركت مدیریت منابع
آب ایران و شركتهای تابعه اعم از مدیران منابع انسانی ،مدیران امور كاركنان ،كارشناسان
مسئول ،كارشناسان و كاركنان واحدهای منابع انسانی این شركتهاست .حجم جامعه آماری در
زمان پژوهش حدود  310نفر برآورد میشود.
البته ازآنجاكه بررسی كل جامعه با محدودیت هزینه و زمان مواجه است ،پژوهشگران با
استفاده از روش استنباط آماری ،نتایج حاصل از تحلیل نمونه را به جامعه اصلی تعمیم میدهند .در
این پژوهش جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم از فرمول كوكران برای جامعه محدود استفاده
شد.
نمونههای این تحقیق از بین جامعه آماری بهدلیل مشخصبودن تعداد جامعه آماری و شانس
یكسان برای انتخاب آنان ،بهطور تصادفی ساده انتخاب میشود.
برای گردآوری اطالعات از منابع كتابخانهای ،مقاالت ،كتابهای موردنیاز و نیز از شبكه
جهانی اطالعات استفاده شد .برای جمعآوری دادههای كمی از پرسشنامۀ  90سؤالی (راثول،
 03 :9090ـ  )01در طیف  1سطحی و در دو قسمت وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در 7
مؤلفه استفاده شد.
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در این تحقیق ،برای سنجش روایی (اعتبار) ابزار اندازهگیری از اعتبار محتوا استفاده شد و با
مشورت اساتید محترم دانشگاه و بررسی نتایج تحقیق مشابه این اطمینان را به وجود آورد كه
پرسشنامه انتخابشده همان خصیصه موردنظر محقق را میسنجد .بهمنظور تعیین پایائی (قابلیت
اعتماد) آزمون از روش آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار استاندارد برای این پایائی ( 0/7در
برخی منابع  )0/6است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
همچنین برای شناسایی و رتبهبندی مؤلفهها ،از آزمون فریدمن و فن  TOPSISاستفاده شده است.
برخی از ویژگیهای جامعه آماری مانند جنسیت ،سن ،تحصیالت ،سابقه كار بهصورت توصیفی
به نمایش گذاشته شده است .در آمار استنباطی برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده
است.

یافتههای پژوهش
تعداد  911عدد پرسشنامه كاملشده توسط كاركنان واحدهای مختلف منابع انسانی شركت
مدیریت منابع آب ایران و شركتهای تابعه جمعآوری شد.
نتایج شاخصهای آماری ابعاد جانشینپروری به تفكیک وضع موجود و وضع مطلوب نشان
میدهد ،در تمامی ابعاد جانشینپروری میانگین نمرات وضع مطلوب بیشتر از میانگین نمرات
وضع موجود است.
جدول  .2شاخصهای آماری نمره کلی جانشینپروری به تفکیك وضع موجود و وضع مطلوب
متغیر
نمره كلی جانشینپروری

وضعیت

میانگین

انحراف معیار

موجود

9/07

0/620

مطلوب

4/01

0/639

نتایج نشان میدهد ،در نمره كلی جانشینپروری میانگین نمرات وضع مطلوب بیشتر از
میانگین نمرات وضع موجود است.
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برای بررسی توزیع دادههای بهدستآمده از آزمون كولموگروف ـ اسمیرنوف 9استفاده شده
است.
جدول  .3آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای بررسی نرمال(بهنجار) بودن مؤلفههای جانشینپروری
Z

مؤلفه

وضعیت

میانگین

انحراف
استاندارد

ایجاد تعهد نسبت به استقرار

موجود

9/00

0/777

3/376

برنامهریزی جانشینی

مطلوب

4/90

0/099

3/991

0/000

موجود

9/99

0/797

3/417

0/000

مطلوب

4/00

0/733

3/020

0/000

موجود

9/31

0/041

3/999

0/000

مطلوب

4/94

0/773

3/936

0/000

موجود

9/99

0/093

3/020

0/000

مطلوب

3/22

0/727

3/914

0/000

موجود

9/96

0/293

3/990

0/000

مطلوب

4/02

0/702

3/096

0/000

موجود

9/97

0/040

3/693

0/000

مطلوب

4/94

0/712

3/039

0/000

ارزیابی برنامهریزی

موجود

9/27

0/234

3/440

0/000

جانشینپروری

مطلوب

4/00

0/709

3/396

0/000

ارزیابی الزامات كار فعلی
ارزیابی عملكرد فردی
ارزیابی الزامات كار آتی
ارزیابی استعدادهای فردی
پركردن خألهای پرورشی

کولموگروف
اسمیرنوف

p-value

0/000

همانگونهكه در جدول باال مشاهده میشود ،آزمون كولموگروف ـ اسمیرنوف معنیدار
نیست ( )p=0/000و بنابراین تمامی مؤلفههای جانشینپروری دارای توزیع بهنجار (نرمال) نیستند و
میتوان از تحلیلهای ناپارامتریک برای آن استفاده كرد.
باتوجهبه نتیجه آزمون كولموگروف ـ اسمیرنوف در ادامه با بهرهگیری از آزمون
ویلكاكسون 9و در راستای سؤالهای اساسی پژوهش ،یافتههای پژوهش مورد تجزیهوتحلیل
1. Kolmogorov–Smirnov Test
2. Wilcoxon Test
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آماری قرار میگیرد.
جدول .4نتایج آزمون ناپارامتری ویلکاکسون برای مقایسه میانگین مؤلفههای جانشینپروری
وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
مؤلفه

سؤالهای تحقیق
آیا در وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای
اجرای طرح جانشینپروری در بعد ایجاد تعهد نسبت به

Z

p-value

تفاوت

ایجاد تعهد نسبت به

استقرار برنامهریزی جانشینی ،با وضعیت مطلوب آن تفاوت
وجود دارد؟
آیا در وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای
اجرای طرح جانشینپروری در بعد ارزیابی الزامات كار فعلی
با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟

استقرار برنامهریزی

-2921

09000

معنیدار

جانشینی
ارزیابی الزامات
كار فعلی

-9099

09000

معنیدار

آیا در وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای
اجرای طرح جانشینپروری برای اجرای برنامههای

ارزیابی عملكرد

جانشینپروری در بعد ارزیابی عملكرد فردی با وضعیت

فردی

-90990

09000

معنیدار

مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟
آیا در وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای
اجرای طرح جانشینپروری در بعد ارزیابی الزامات كار آتی
با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟

ارزیابی الزامات
كار آتی

آیا در وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای

ارزیابی

اجرای طرح جانشینپروری در بعد ارزیابی استعدادهای آتی

استعدادهای

فرد با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟

-90902

-9093

09000

09000

معنیدار

معنیدار

فردی

آیا بین وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران
برای اجرای طرح جانشینپروری در بعد پر كردن خأل
پرورشی با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟

پركردن خألهای
پرورشی

آیا در وضعیت موجود شركت مدیریت منابع آب ایران برای

ارزیابی

اجرای طرح جانشینپروری در بعد ارزیابی برنامهریزی

برنامهریزی
جانشینپروری

جانشینی با وضعیت مطلوب آن تفاوت وجود دارد؟

55

-90910
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09000

09000

معنیدار
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اطالعات جدول  4نشان میدهد ازآنجاكه ( Pسطح معنیداری) مربوط به كلیه مؤلفهها
كوچکتر از سطح آلفای  0/01است ،لذا میتوان چنین قضاوت كرد كه تفاوت معنیداری بین
مؤلفههای جانشینپروی در شرایط موجود با شرایط مطلوب مشاهده میشود .این نتایج تأیید
میكند كه بین وضعیت موجود میزان آمادگی شركت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای
برنامههای جانشینپروری در ابعاد مختلف نسبت با وضعیت مطلوب ،تفاوت وجود دارد.
همانگونهكه در سؤاالت تحقیق آمده است ،در سؤال هشتم مطرح شد كه از منظر خبرگان
كدامیک از مؤلفههای جانشینپروری از اولویت بیشتری برای این شركت برخوردار است؟
بهمنظور روشنشدن ترتیب و اولویت هریک از ابعاد جانشینپروری در وضعیت موجود و مطلوب
از آزمون رتبهای فریدمن 9استفاده شد كه نتیجه آن در جدول  1آمده است.
جدول  .8نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبهای فریدمن به تفکیك ابعاد جانشینپروری در
وضعیت موجود
مؤلفهها

ابعاد جانشینپروری

آمارههای فریدمن

متغیر

رتبه میانگین

پركردن خألهای پرورشی

4/49

ارزیابی استعدادهای فردی

3/20

ارزیابی عملكرد فردی

4/69

ارزیابی الزامات كار آتی

3/07

ایجاد تعهد

3/76

ارزیابی الزامات كار فعلی

3/23

ارزیابی برنامهریزی جانشینپروری

3/44

فریدمن محاسبهشده

42/763

درجه آزادی

6

سطح معنیداری

0/000

1. Friedman Test
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نتایج جدول باال نشانگر آن است كه آزمون فریدمن محاسبهشده از آزمون فریدمن بحرانی
جدول در سطح خطاپذیری  %9بزرگتر است ،لذا با اطمینان  %22میتوان نتیجه گرفت در
وضعیت موجود بین ابعاد جانشینپروری میان كاركنان شركت مدیریت منابع آب ایران تفاوت
معنیداری وجود دارد .مقایسه میانگین نمرات ابعاد جانشینپروری بین كاركنان مؤید آن است كه
باالترین رتبه به ارزیابی عملكرد فردی و پایینترین رتبه به بعد ارزیابی برنامهریزی جانشینپروری
اختصاص یافته است.
جدول  .6نتیجه حاصل از اجرای آزمون رتبهای فریدمن
به تفکیك ابعاد جانشینپروری در وضعیت مطلوب
مؤلفهها

ابعاد جانشینپروری

آمارههای فریدمن

متغیر

رتبه میانگین

پركردن خألهای پرورشی

4/10

ارزیابی استعدادهای فردی

4/90

ارزیابی عملكرد فردی

4/99

ارزیابی الزامات كار آتی

4/03

ایجاد تعهد

4/00

ارزیابی الزامات كار فعلی

3/04

ارزیابی برنامهریزی جانشینپروری

3/96

فریدمن محاسبهشده

92/792

درجه آزادی

6

سطح معنیداری

0/000

نتایج جدول  6نشانگر آن است كه آزمون فریدمن محاسبهشده از آزمون فریدمن بحرانی
جدول در سطح خطاپذیری  %9بزرگتر است ،لذا با اطمینان  %22میتوان نتیجه گرفت در
وضعیت مطلوب بین ابعاد جانشینپروری میان كاركنان شركت مدیریت منابع آب ایران تفاوت
معنیداری وجود دارد .مقایسه میانگین نمرات ابعاد جانشینپروری بین كاركنان مؤید آن است كه
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باالترین رتبه به پركردن خأل پرورشی و پایینترین رتبه به بعد ارزیابی برنامهریزی جانشینپروری
اختصاص یافته است.
اولویتبندی وضعیت موجود و مطلوب با روش TOPSIS

پس از انجام رتبهبندی مؤلفههای جانشینپروری در وضعیتهای موجود و مطلوب با استفاده
از روش ناپارامتری فریدمن ،در این قسمت با استفاده از روش  TOPSISاین مؤلفهها نیز رتبهبندی
میشوند.
جدول  .7نتایج رتبهبندی مؤلفههای جانشینپروری در وضعیت موجود با استفاده از روش TOPSIS

مؤلفههای جانشینپروری

امتیاز

رتبه

ارزیابی عملكرد فردی

0/101

9

پركردن خألهای پرورشی

0/136

9

ارزیابی الزامات كار فعلی

0/420

3

ارزیابی الزامات كار آتی

0/411

4

ارزیابی استعدادهای فردی

0/432

1

ایجاد تعهد

0/490

6

ارزیابی برنامهریزی جانشینپروری

0/364

7

همانطوركه در دادههای جدول  0مشخص است ،در اولویتبندی مؤلفههای جانشینپروری
در وضعیت موجود با استفاده از روش تاپسیس ،ترتیب اولویت در ارزیابی عملكرد فردی،
پركردن خألهای پرورشی ،ارزیابی كار فعلی ،ارزیابی كار آتی ،ارزیابی استعدادهای فردی ،ایجاد
تعهد و درنهایت ارزیابی برنامهریزی جانشینپروری است .نتایج نهایی اولویتبندی گزینهها با
استفاده از روش تاپسیس ،برتری مؤلفه ارزیابی عملكرد فردی بین سایر مؤلفههای جانشینپروری
را نشان میدهد.
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جدول  .3نتایج رتبهبندی مؤلفههای جانشینپروری در وضعیت مطلوب با استفاده از روش TOPSIS

مؤلفههای جانشینپروری

امتیاز

رتبه

پركردن خألهای پرورشی

0/691

9

ارزیابی استعدادهای فردی

0/196

9

ارزیابی عملكرد فردی

0/194

3

ایجاد تعهد

0/417

4

ارزیابی برنامهریزی جانشینپروری

0/417

1

ارزیابی الزامات كار فعلی

0/433

6

ارزیابی الزامات كار آتی

0/490

7

همانطوركه از دادههای جدول  2مشخص است ،در اولویتبندی مؤلفههای جانشینپروری
در وضعیت مطلوب با استفاده از روش تاپسیس ،ترتیب اولویت در پركردن خألهای پرورشی،
ارزیابی استعدادهای فردی ،ارزیابی عملكرد فردی ،ایجاد تعهد ،ارزیابی برنامهریزی
جانشینپروری ،ارزیابی الزامات كار فعلی و درنهایت ارزیابی الزامات كار آتی است .نتایج نهایی
اولویتبندی گزینهها با استفاده از روش تاپسیس ،برتری مؤلفه پركردن خألهای پرورشی بین سایر
مؤلفههای جانشینپروری را نشان میدهد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
تغییر هژمونی مدیریت آب در منطقهای كه ایران با كشورهای آن دارای منابع آب مشترك
است و اعمال سیاستهای افزایش جمعیتی و از همه مهمتر بروز بحرانهای آبی بسیار خطرناك
مانند فرونشست دشتهای كشور و مرگ تاالبها و دریاچهها و توسعه پدیده گردوخاك ،چندی
است كه زنگ هشدار مدیریت منابع آب كشور را به صدا درآورده است .لذا از مهمترین نیازهای
مدیریت منابع آب كشور در شرایط حاضر ،توسعه ظرفیتهای منابع انسانی است .لذا این سازمان
در این تحقیق در زمینه جانشینپروری ،سازمانی با حساسیت باال از نظر محصول خروجی و تأثیر
آن بر كشور تحلیل میشود.
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این پژوهش با استفاده از مدل هفتمرحلهای راثول ( )9001و با مقایسه مؤلفههای
جانشینپروری در وضع موجود و مطلوب شركت مدیریت منابع آب ایران به این نتیجه رسیده
است كه میان وضعیت موجود و مطلوب جانشینپروری در این سازمان ،تفاوت زیادی وجود دارد
و از نگاه خبرگان صنعت آب كشور نیز مؤلفه ارزیابی عملكرد فردی از اهمیت بیشتری
برخوردار بوده و مؤلفه ارزیابی برنامه جانشینپروری از اهمیت كمتری برخوردار است .بهنظر
میرسد تأكید زیاد بر ارزیابی عملكرد فردی در بخش آب نشانگر این است كه این بخش با
تغییرات محیطی فراوانی مواجه بوده و انتظار است افرادی در مناصب كلیدی و حساس قرار گیرند
كه بیش از دیگران قادر به درك این شرایط باشند .مدیریت آب در كشور با بحرانهای بزرگی
روبهروست و خطر انتخاب جانشینان ضعیف برای مدیرانی كه بهنحوی از پستهای فعلی جدا
میشوند ،بسیار باال ارزیابی میشود و خسارت این خطر دیگر قابلجبران نخواهد بود.
شركت مدیریت منابع آب ایران تاكنون در زمینه الگوی جانشینپروری مورد پژوهش قرار
نگرفته است ،اما نتایج بخشهایی از این تحقیق با تحقیقات محققان داخلی همراستاست.
باتوجهبه سؤاالت و یافتههای تحقیق ،پیشنهادهایی را میتوان ارائه كرد .هدف این تحقیق
بررسی وضعیت جانشینپروری شركت مدیریت منابع آب ایران بوده و سعی داشته است به هشت
سؤال پیشگفته پاسخ دهد .لذا با استفاده از این یافتهها دو پیشنهاد كلی میتوان مطرح كرد:
 .9پیشنهاد میشود ،تحقیقات آتی به تفكیک سطوح مدیریتی و عملیاتی انجام شود و
بهطور مجزا سطوح مختلف سازمان مورد بررسی كمی و كیفی قرار گیرد.
 . 9پیشنهاد میشود ،مدل ستارهای راثول كه در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفت و
نتایج قابلقبول (در سطح اطمینان  21درصد) را ارائه نمود ،در سطح هیئتمدیره شركت ،مورد
بررسی و تصویب قرارگرفته و به مرحله اجرا درآید .دراینصورت ،نقشه راه جانشینپروری این
سازمان و ویژگیهای آتی رهبران و مدیران آینده شركت نیز تعیین میشود .هفت بعد مدل
مذكور بهنحو مؤثری آینده رهبری و مدیریت منابع پرچالش آب كشور را تضمین خواهد كرد.
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