فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سال نهم ،شماره ( 1شماره پیاپی  ،)92زمستان  55 :6931ـ 12

فهم الگوی فرایندی طراحی و استقرار
نظام جانشینپروری در سازمانهای دولتی


محمد عبدالحسینزاده ،میثم لطیفی

تاریخ دریافت6931/20/61 :
تاریخ پذیرش6931/62/61 :

چکیده
برنامه جانشینپروری یکی از نیازهای اساسی و مهم سازمانهای دولتی است .سازمانهای
دولتی باید براساس اقتضائات بخش دولتی و سازمان موردنظر ،برنامه جانشینپروری متناسب با
خودشان را تهیه کنند .پژوهش حاضر با هدف فهم الگوی جانشینپروری در بخش دولتی شکل
گرفته است .در این پژوهش با بهرهگیری از روش دادهبنیاد و بهطورخاص رهیافت نظاممند
اشتراوس و کوربین ،الگوی فرایندی جانشینپروری در سازمانهای دولتی استخراج شد .با تحلیل
مصاحبههای انجامشده از مدیران و کارشناسان سازمان مذکور ،در مرحله اول بیش از  952مفهوم
بهدست آمد .در کدگذاری انتخابی این مفاهیم طبقهبندی و  16کد محوری مرتبط با مقوله
محوری یعنی جانشینپروری در سازمانهای دولتی استخراج شد که هرکدام ذیل مقولههای
الگوی نظاممند (شرایط علی ،شرایط زمینهای ،راهبردها ،شرایط مداخلهگر و پیامدها) جای گرفت
و تشریح شد .در نتیجهگیری مشخص شد که در معرض فشارسیاسیبودن سازمانهای دولتی ،سهم
خواهی احزاب ،بوروکراسی و تشریفات زائد اداری ،عدم ثبات مدیران ،ناکارآمدی واحد
مدیریت منابع انسانی ،توجه به ارزشهای عمومی و  ...برخی از شرایط و محدودیتهای خاص
سازمانهای دولتی در اجرای برنامه جانشینپروری است .بدینجهت مشخص میشود که استفاده
از مدلهای جانشینپروری بخش خصوصی در بخش دولتی بدون درنظرگرفتن اقتضائات بخش
دولتی قابل توصیه نیست.
كلیدواژهها :شایستهساالری؛ جانشینپروری؛ آموزش و توسعه مدیر؛ سازمانهای دولتی؛ نظریه
دادهبنیاد
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
و پژوهشگر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.
 دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السالم
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مقدمه
پیدانکردن افراد مناسب برای جایگزینی و جانشینی مدیران ،یکی از مسائل و مشکالت جدی
هر سازمان است .با شناسایی افراد مستعد و باقابلیت در سازمانها و مورد توجه قراردادن آنان
میتوان بخشی از فقدان افراد مناسب برای جانشینی را برطرف نمود .بهوجودآمدن ترکخدمت
نیروها در مشاغل حساس و کلیدی مانند مشاغل مدیریتی میتواند در روند حرکت یک سازمان
به سوی اهداف و موفقیت آن مشکل جدی ایجاد نماید .بهطورخاص ،در بخش دولتی که در
جذب نیروی کار باتجربه با بخش خصوصی در رقابت است ،نیاز به برنامه جانشینپروری و تربیت
مدیران مجرب ،اهمیت زیادتری پیدا میکند .ناتوانی جذب استعدادهای جوان توسط بخش دولتی
چالشهایی را بهوجود آورده است که زمینهساز توجه سازمانهای دولتی به برنامههای
جانشینپروری شده است.
0

کراوس )0222(6معتقد است که جانشینی مدیران  ،دومین موضوع مهمی است که
سازمانهای امروزی با آن مواجهاند (کراوس .)02 :0222 ،پژوهشها نشان میدهد که  56درصد
از متخصصان منابع انسانی ،فعالیتهای جانشینپروری و استعدادیابی را بهخوبی نمیشناسند و فقط
 06درصد آنها این برنامه را بهطوررسمی اجرا میکنند (کولینگز و میالهی.)921 :0223 ،9
همچنین بیشتر مدیران به نیازهای سازمان برای پرورش جانشین در بلندمدت چندان اهمیت
نمیدهند و زیردستان نیز برای نیازهای آینده سازمان بهخوبی پرورش داده نمیشوند (گای و
سیمز.)60 :0223 ،1
یکی از چالشهای اساسی بخش دولتی ایران ،نداشتن مدل کارآمد و بومی جانشینپروری
است .به اعتقاد میرمحمدی و حسنپور در نظام اداری ایران ،موضوع راهبردی جانشینپروری به
بوته فراموشی سپرده شده است و برای پرکردن خأل نیروهای خارجشده از نظام اداری،
برنامهریزی اساسی و پیشبینی کارشناسی صورت نمیپذیرد (میرمحمدی و حسنپور.)61 :6932 ،
1. Krauss
2. Managers Successor
3. Collings & Mellahi
4. Gay & Sims
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همچنین باید بیان کرد که ادبیات مفهوم جانشینپروری در کشور ما بسیار محدود است
بهطوریکه پژوهشهای انجامشده در زمینۀ استعدادیابی و برنامه جانشینپروری در سازمانهای
دولتی کشور بخصوص سازمانهای دولتی اثرگذار (مثل وزارتخانهها ،معاونتهای ریاست
جمهوری و )...انگشتشمار است.
با بیان مطالب گذشته ،مشخص شد که یکی از موضوعات مهم برای سازمانهای دولتی
کشور ،طراحی و استقرار سامانه جانشینپروری است .بحث جانشینپروری در برنامه اصالح نظام
اداری نیز مورد توجه قرارگرفته است که در ادامه به آن اشاره میشود .بدینجهت این پژوهش
درصدد است که با انتخاب یکی از سازمانهای دولتی کشور ،الگوی فرایندی نظام جانشینپروری
در سازمانهای دولتی کشور را فهم و شناسایی کند تا این فهم و درک ،مقدمهای برای طراحی
نظام جانشینپروری مناسب در سازمانهای دولتی کشور باشد.
سؤال اصلی پژوهش این است که در طراحی و استقرار سامانه جانشینپروری در سازمانهای
دولتی چه مالحظات و بایستههایی باید مدنظر قرار گیرد؟ برای پاسخ به این سؤال ،نیاز به
پاسخگویی به برخی سؤاالت فرعی است که عبارتند از:
 . 6تفاوت برنامه جانشینپروری در بخش دولتی با بخش خصوصی چیست؟
 . 0مالحظات و محدودیتهای جانشینپروری در بخش دولتی چیست؟
 .9جایگاه و نقش مدیران سیاسی و اسناد باالدستی در طراحی سامانه جانشینپروری چگونه
است؟

تعاریف
بهمنظور شکلگیری مفهوم و معنای یکسان از جانشینپروری و همچنین بررسی ادبیات
علمی معاصر این حوزه ،تعریف ،اهمیت و مدلهای جانشینپروری بهطورمختصر بیان میشود.

تعریف جانشینپروری
از نظر کارول ،مفهوم جانشینپروری اشاره به فرایند منظم دارد که بهموجب آن بهسازی
حرفهای و فردی با برنامه راهبردی منطبق میشود تا اطمینان حاصل گردد افراد آماده برای تکمیل
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هر پستی که بالتصدی میشود ،با مهارتها و نگرشهای درست در زمان مناسب وجود دارند
(کارول.)0 :0221 ،6
ازنظر نوتال ،جانشینپروری یک برنامه تعمدی برای آمادهکردن سازمان و کارکنان برای
پرکردن پستهای بالتصدی آینده است (نوتال .)62 :0222 ،0کیم ( )0222با تأکید بر مستمربودن
فرایند برنامهریزی جانشینپروری ،به سه جزء اصلی این برنامه یعنی شناسایی افراد ،ارزیابی و
توسعه آنها اشاره میکند .برنامهریزی جانشینپروری ،فرایند مستمر شناسایی ،ارزیابی و توسعه
رهبری سازمانی به شکل نظاممند برای بهبود عملکرد سازمان است .باوجود تأکید این تعریف بر
مستمربودن فرایند برنامهریزی جانشینپروری ،این تعریف تنها به حوزه رهبری سازمان پرداخته
است (کیم .)611 :0222 ،9در فراگرد نظامیافته جانشینپروری ،پرورش شخصی و حرفهای با
راهبرد ترکیب میشود و این اطمینان بهدست میآید که سازمان آماده است تا هر پست مهمی را
که خالی میشود ،در زمان مناسب ،با افراد مناسب پر کند (کریستی.)01 :0225 ،1
با بررسی تعاریف مختلف جانشینپروری مشخص میشود که هدف اصلی جانشینپروری،
تربیت مدیران برای آینده سازمان است .تعریف مختار که در این پژوهش از جانشینپروری ارائه
میشود ،تعریف روزول ( )0225یکی از متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی بخش عمومی
است .در نگاه روزول برنامهریزی و مدیریت جانشینپروری بهطور وسیع به برنامهریزی برای افراد
مناسب اشاره میکند که نیازهای سازمان را در منصبهای کلیدی برآورده میسازند (روزول،5
.)61 :0225

جانشینپروری در سازمانهای دولتی
دفتر منابع انسانی دولت فدرال ایاالتمتحده ،پنج دلیل را برای اهمیت جانشینپروری در
بخش دولتی و سازمانهای این بخش ذکر میکند که عبارتند از:
ـ پیری نیروی کار و واردشدن افراد غیرمتخصص؛
ـ کمبود افراد واجد شرایط در خزانه استعدادی سازمانهای دولتی؛
1. Carroll
2. Nuttall
3. Kim
4. Christie
5. Rothwell
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ـ شرایط منحصربهفرد و مهارتهای الزم برای کارشناسان و مدیران بخش دولتی؛
ـ تحقق نظام مدیریت عملکرد در سازمان برای رسیدن به سطوح باالتر؛
ـ ثبات سازمانهای دولتی و تعالی آنها (بنیاد جانشینپروری برای دولت و حکومتهای
محلی.)0 :0269 ،6
مفهوم برنامه جانشینپروری ،مدت طوالنی است که در بخش خصوصی مورد بحث قرار
گرفته و در بخش دولتی کمتر به آن پرداخته شده است .از  692مطالعه برنامه جانشینپروری که
بین سالهای  6312تا  6339انجام شده است ،فقط پنج مورد آن مربوط به بخش عمومی است.
بااینوجود ،امروزه اهمیت برنامه جانشینپروری در بخش دولتی بیشازپیش آشکار شده و
خطرات ناشی از نداشتن برنامه جانشینپروری مناسب برای سازمانهای دولتی مشخص شده است
(کیپوال.)5 :6339 ،0
بررسی مشکالت موجود سازمانهای ایران نشان میدهد بسیاری از مدیران ارشد کشور از
آموزش کیفی مدیریت برخوردار نیستند .دانش ،مهارت و تجربه مدیران اغلب متناسب با
مسئولیتهای آنان نیست (رضایی و نظری.)516 :6939 ،
ازطرفدیگر ،کندی روند طرحهای جانشینی در سازمانهای دولتی ،کمبود شدید نیروی
مدیر برای برخی از گروههای شغلی ،کمبود نیروی مدیر باتوجه به طرحهای توسعه از
ضرورتهای سازمانهای دولتی است .همچنین بررسیهای بسیار معدودی در زمینۀ نظام
جانشینپروری در دستگاههای دولتی ایران انجام شده است .اگرچه در زمینۀ بررسی مشکالت
جانشینپروری در سازمانهای دولتی ایران فقط یک بررسی تجربی انجام شده است ،بااینوجود،
نیاز به تحقیقات بیشتر را در این زمینه میطلبد (بهشتیفر ،نکوییمقدم و پورکیانی.)0 :6936 ،

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
ادبیات موضوع جانشینپروری اغلب برای شرکتهای بزرگ و با رسمیت باال و یا در حالت
1. Cornerstone’s Succession Management for State & Local Government
2. Cipolla
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خاص برای شرکتهای کوچک و شرکتهای خانوادگی مطرح شده است (سم بروک:0225 ،6
510؛ گریفیس ،آلن و بارت .)131 :0221 ،0اغلب تحقیقاتی که در حوزه جانشینپروری صورت
گرفته در سازمانهای بزرگ بوده است (تاپر .)12 :0221 ،9همچنین در برخی پژوهشها به نقش
منتورینگ در جانشینپروری اشاره شده است (قلیپور و هاشمی.)90 :6931 ،
پژوهشهای انجامشده در حوزه جانشینپروری بیشتر مربوط به بخش خصوصی و
شرکتهای خصوصی است و پژوهشهای ناظر به بخش عمومی و دولتی محدود و انگشتشمار
است .بهعنوانمثال ،در داخل کشور میتوان به برنامه جانشینپروری سازمانهایی چون فوالد
مبارکه ،1مپنا ،سایپا ،ایرانخودرو و ...اشاره کرد .در ادامه ،مهمترین پژوهشهای انجام شده در
حوزه جانشینپروری در سازمانهای دولتی مرور میشود.
روزول و همکاران ( )0221در کتاب خود با عنوان «مطالعاتی در حوزه برنامه جانشینپروری
در حکومت :استراتژی عملگرا برای مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی ،برنامهریزی نیروی
کار ،برنامه جانشینپروری و مدیریت استعداد» بیان میکنند که برنامه جانشینپروری در سطح
حکومت با بقیه بخشها متفاوت است .آنها همچنین بیان میدارند که اجرای برنامه جانشینی در
بخش دولتی ،چالشهای خاص خود را دارد که در این کتاب برمیشمارند .این کتاب برای
رهبران و مدیران حکومتی و همچنین مدیران منابع انسانی بخش دولتی امریکا نگارش یافته است
(روزول.)1 :0266 ،5
1. Sambrook
2. Griffeth, Allen & Barrett
3. Topper

 .1مانند پژوهشهای زیر:
عندلیبزاده ،آرمان؛ سلطانی ،ایرج ( ،)6913تدوین الگوی جانشینپروری در شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،کنفرانس مدیران
آموزش و پژوهش ،مشهد مقدس.
بردبار ،غالمرضا؛ کریمی ،اوژن؛ زارع ،ناصر؛ کنجکاو و منفرد ،امیر رضا ( ،)6936شناسایی مؤلفهها و الگوهای شایستهگزینی برای
بهینهسازی مدل جانشینپروری کارکنان ،پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.661-12 :)6(1 ,
عباسی هرفته ،بهزاد ( ،)6913طراحی مدل سیستم جانشین پروری برای مپنا ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ،تهران:
دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت.
5. Rothwell& Et al.
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نیلیپور و همکاران )0261( 6در پژوهشی با عنوان «مطالعه چالشهای جانشینپروری در
سازمانهای دولتی» ،با یک پژوهش میدانی و انجام مصاحبه و پرکردن پرسشنامه ،چالشهای
جانشینپروری نظام اداری ایران را بیان کردهاند .در این پژوهش پنج چالش بزرگ جانشینپروری
در سازمانهای دولتی شناسایی شده است که عبارتند از:
 .6عوامل مدیریتی؛
 . 0عوامل فرهنگی؛
 . 9عوامل قانونی یا حقوقی؛
 . 1عوامل آموزشی؛
 . 5عوامل سازمانی.
ویلکرسون )0222( 0در پژوهش خود به بررسی جانشینپروری در بخش دولتی و همچنین
شیوههای جانشینپروری بخش خصوصی که در بخش دولتی مورد استفاده قرار گرفته ،اشاره
کرده است .در این پژوهش بیان میکند که بخش دولتی بهدلیل پیچیدگی اجرای برنامه
جانشینپروری ،از بخش خصوصی در اجرای برنامههای جانشینپروری عقب مانده است
(ویلکرسون 51 :0222 ،ـ .)16
نتایج تحقیق ماندی )0221( 9با عنوان «تعیین میزان اهمیت برنامهریزی جانشینپروری در
سازمانهای دولتی» ،موارد زیر را بهعنوان شاخصهای اهمیت برنامهریزی جانشینپروری در
سازمانها نشان داد .6 :توانایی برنامهریزی جانشینپروری در شناسایی و توسعه رهبران جدید؛ .0
توانایی برنامهریزی جانشینپروری در ارائه موفقیت مالی؛  .9توانایی برنامهریزی جانشینپروری در
تقویت فرهنگ مثبت سازمانی؛  .1توانایی برنامهریزی جانشینپروری در کمک به بقای سازمانی؛
 .5اهمیت برنامهریزی جانشینپروری در آغاز مدیریت تغییر (ماندی 12 :0221 ،ـ .)19
هلتون )0222( 1در پژوهش خود که در زمینۀ نظامهای مدیریت جانشینپروری و ستادههای
1. Nilipour& Et al.
2. Wilkerson
3. Mandi
4. Helton
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منابع انسانی در محیطهای پیچیده انجام داد ،ده عامل که درجه مهارت برنامهریزی جانشینپروری
را تعیین میکرد و چهار شاخص کلیدی ستاده منابع انسانی که شامل اخالق کارکنان ،جو
سازمانی ،نرخ ترکخدمت کارکنان ،تعهد کارکنان سازمان و رضایت شغلی است را طراحی کرد
(هلتون 919 :0222 ،ـ .)915
هدف پژوهش موغلی و یداللهی ( )6939بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و
جانشینپروری در سازمانهای دولتی شهر شیراز است .نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت
استعداد و خردهمقیاسهای آن (جذب استعداد ،درگیرسازی استعداد ،توسعه و بهسازی استعداد،
حفظ و نگهداشت استعداد) با جانشینپروری در سازمانهای دولتی شهر شیراز رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد و درنهایت نیز پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه شد (موغلی و
یداللهی.)1 :6939 ،
در پژوهش قاسمی و همکاران ( )6930ضمن بررسی برنامه جانشینپروری در نظام اداری
ایران ،سعی دارد موانع و چالشهای برنامه جانشینپروری نظام اداری کشور را به روش مروری
تبیین و درپایان راهکارهایی را برای عبور از این چالشها ارائه نماید .فقدان پشتیبانی مدیریت
عالی ،عدم انطباق برنامه جانشینپروری با برنامههای راهبردی سازمان ،عدم ثبات مدیریت،
تشریفات زائد اداری ،دیدگاه سنتی ،دیربازدهبودن و عدم شفافیت در اجرای طرح ازجمله
چالشهای استقرار برنامه جانشینپروری است که با بهرهگیری از خرد جمعی ،جلب حمایت
مدیریت عالی ،اختصاص واحدی مشخص به مدیریت جانشینپروری ،شفافسازی و با تغییر
نگرشها و فرهنگسازی میتوان از این چالشها عبور کرد (قاسمی و همکاران 66 :6930 ،ـ .)60
همانطورکه مشاهده میشود پژوهشهای انجامشده در حوزه جانشینپروری در سازمانهای
دولتی یا به آسیبها و چالشهای جانشینپروری در این بخش اشاره میکند و یا توصیههای کلی
درخصوص نظام جانشینپروری سازمانهای دولتی ارائه میدهند .درضمن محققان بهطورخاص
پژوهشی را نیافتند که بحث جانشینپروری را در وزارتخانههای دولتی و سازمانهای دولتی مثل
سازمان مدیریت و برنامهریزی بررسی کرده باشد .وجه تفاوت این پژوهش با پژوهشهای قبلی در
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این است که اوالً سعی شده است یک سازمان دولتی که مستقیماً ذیل دولت است ،بررسی شود و
ثانیاً با انجام کار میدانی دقیق و مصاحبه با مدیران ارشد ،میانی و کارشناسان این سازمان ،الگو و
مدل فرایندی نظام جانشینپروری در بخش دولتی با یک روش و قالب علمی مناسب ،فهم و تبیین
شود.

روششناسی پژوهش
در این قسمت روش نظریهپردازی دادهبنیاد با تأکید بر رهیافت نظاممند اشتراوس و کوربین
شرح داده میشود .در ادامه نیز جامعه آماری ،گردآوری دادههای پژوهش ،تحلیل دادهها و روایی
و پایایی پژوهش بررسی میشوند.

نظریه دادهبنیاد
کرِسوِل ( ،)0225سه رهیافت متمایز در نظریهپردازی دادهبنیاد را تحت عناوین نظاممند،6
نوظهور (پدیدارشونده) 0و ساختگرا 9مطرح کرده است (کرسول .)912 :0225 ،رهیافت منتخب
به نظریهپردازی دادهبنیاد در این پژوهش رهیافت نظاممند است که بر لزوم استفاده از چند گام
مشخص بهمنظور تحلیل دادهها تأکید میکند که عبارتند از :کدگذاری باز ،1محوری 5و انتخابی

1

و کدگذاری انتخابی بهعنوان بخشی از فرایند خلق نظریه ،مدنظر قرار میگیرد (لی.)12 :0226 ،2

یافتههای پژوهش
1

جامعه آماری پژوهش حاضر ،مدیران و کارشناسان یکی از سازمانهای دولتی کشور
بودند .در این پژوهش روش انتخاب نمونه ،نمونهگیری هدفمند 3بود .تالش محققان بر این بود تا
با افرادی که شناخت بیشتری از سازمان دارند ،مصاحبه انجام شود .برای تعیین مصاحبهشوندگان
1. Systematic procedure
2. Emerging design
3. Constructivist approach
4. Open coding
5. Axial coding
6. Selective coding
7. Lee

 .1بهدلیل هماهنگی با سازمان مذکور امکان ذکر نام سازمان وجود ندارد.
9. Purposeful Sampling
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سعی شد که معیار کفایت ،6بهمنظور استفادهکردن از تمامی مدیران و کارشناسان در سطوح
مختلف استفاده شود.
برایناساس در جلسهای با حضور مطلعترین مدیر ارشد سازمان ،با درنظرگرفتن میزان
اثرگذاری و مطلعبودن افراد و همچنین توجه به محدودیتهای پژوهش 0تعداد  61نفر انتخاب
شدند .عالوهبراین در مصاحبههای پایانی ،نکته جدیدی به پاسخها اضافه نمیشد و مقولههای
جدیدی شکل نمیگرفت .با این کار درواقع معیار اشباع 9نیز بهدست آمد (سیدمن.)0221 ،1
جامعه آماری این پژوهش در سه گروه دستهبندی شدهاند که در جدول  6مشخصه و فراوانی آنها
قابل مشاهده است.
جدول  .9مشخصات جامعه آماری پژوهش
اعضای جامعه آماری

فراوانی

توضیح

رؤسا و معاونان سازمان دولتی

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری جزو مشاغل سیاسی هستند

9

مدیران میانی سازمانهای دولتی

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری ،مدیران حرفهای محسوب میشوند

1

کارشناسان و کارشناسان ارشد

این افراد نقش مهمی در تصمیمسازیهای سازمانی ایفا میکنند و از مهمترین

1

سازمان دولتی

جامعه هدف برای اجرای طرح جانشینپروری میباشند (فعال در بخش منابع
انسانی)

اساتید و متخصصان حوزه

اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه منابع انسانی آشنایی علمی و کاربردی با

مدیریت منابع انسانی

مدلهای جانشینپروری و همچنین تجربیات دیگر کشورها دارند

5

دادهها از طریق فرایند کدگذاری و مبتنی بر رهیافت نظاممند اشتراوس و کوربین تحلیل شد.
در طی کدگذاری باز ،متن مصاحبههای پیادهشده با استفاده از کدهای متمایز عالمتگذاری شد.
در جدول  0نمونه کدگذاری باز انجامشده قابل مشاهده است.
1. Sufficiency

 .0یکی از مهمترین بخش پژوهش حاضر ،محدودیتهای پژوهش بود .بهطورعام پژوهشگران دولتی برای پژوهش در بخش
عمومی دارای محدودیتها و مصائب بسیار زیادی هستند .عدم مصاحبه افراد ،نگاه سیاسی به موضوع ،نبود نظام آماری دقیق ،عدم
همکاری واحدهای متبوع و ...از مهمترین چالشها و محدودیتهای پژوهشگران در انجام این پژوهش موردکاوی در بخش
دولتی بود .همچنین محدودیت پژوهش به اندازهای است که نویسندگان نمیتوانند اسم سازمان مورد نظر را ذکر کنند .اندکبودن
تعداد مصاحبه شوندگان نیز به خاطر ویژگیها و شرایط حاکم بر بخش دولتی بود.
3. Saturation
4. Seidman
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جدول  .2كدگذاری و استخراج مفاهیم مصاحبهها
كد

متن مصاحبه

 Pf1توانمندسازی و آموزش یکی از بحثهای مهم در

مفاهیم
توانمندسازی و آموزش نیروهای درون سازمان

نقش در مدل
پارادایمی
راهبرد

نهادهای اداری است
 Pf2نکته اساسی این است که اغلب اوقات بهدنبال ارائه ظاهر

آموزش سطحی و بدون عمق

شرایط مداخلهگر

درست از بحث آموزش هستیم .مثالً برگزاری کالس و

ظاهرگرایی در برگزاری دورهها و کالسهای

شرایط مداخلهگر

دوره آموزشی و جزوهدادن

آموزشی

 Pf3درحالیکه میبایست آثار و نتایج آموزش را مورد

لزوم توجه به آثار و نتایج آموزش و ارزشافزوده راهبرد

مالحظه قرار داد .یعنی اینکه این آموزش چه ارزشافزوده آن برای کارشناسان
و چه نتیجه مثبتی را برای کارشناسان و مدیران داشته است
 Pf8باید ارتباط بین تجربه و علم برقرار کنیم؛ یعنی آموزش

لزوم پیوند بین تجربه و علم در دورههای آموزشی راهبرد

زمانی موفق هست که همراه بابیان تجربههای گذشته و

بیان تجربههای گذشته و ارائه نکات کلیدی در

راهبرد

ارائه نکات کلیدی برای حل مسائل در آِینده باشد

دورههای آموزشی

راهبرد

یاددادن فرایند حل مسئله در دورههای آموزشی

كدگذاری محوری و انتخابی و ارائه الگوی نهایی
پس از انجام کدگذاری باز محققان خود را با انبوهی از دادههای استخراجشده از مصاحبهها
مواجه دیدند .با تحلیل مصاحبهها حدود  922مفهوم اولیه کدگذاری شد .در مرحله کدگذاری
محوری محققان با مقایسه مفاهیم مختلف تالش کردند زمینههای مشترک میان آنها را کشف
کرده و امکان طبقهبندی مفاهیم مشابه را در قالب طبقهبندیهای یکسان و در ذیل الگوی نظاممند
اشتراوس و کوربین انجام دهند.
در مرحله کدگذاری انتخابی این نکات توسط محققان تحلیل و بررسی شد و در فرایند
مستمر در قالب  16مقوله محوری که انتزاعیتر بودند ،مفهومسازی شد.
مرحله کدگذاری انتخابی باتوجهبه نقش مفاهیم بهدستآمده در تبیین فرایند استقرار نظام
جانشینپروری در سازمان دولتی در قالب شرایط علی ،راهبردها ،شرایط زمینهای ،شرایط
مداخلهگر و پیامدها به هم مرتبط شدند که در شکل  6نشان داده شده است.
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شرایط علّی

 6ـ فرهنگ جانشینپروری

شرایط زمینهای
 0ـ هماهنگی الزم با قوانین و نهادهای قانونگذار
باالدستی

 9ـ آیین نامهها و دستورالعملها متناسب بر اساس اسناد

واحد منابع انسانی

 1ـ حمایت و مشارکت مدیران ارشد ،مدیران سیاسی و

پستهای سازمانی

 5ـ مدل و الگوی شایستگی مناسب برای سازمان و

سازمان

 1ـ نظام اطالعات و آمار دقیق از وضعیت جمعیت شناختی

مدیر و استفاده از کارشناسان در دستگاههای اداری

 2ـ نظام ارزیابی عملکرد مناسب و کارامد

راهبرد

 1ـ اختصاص دادن ردیف بودجه مشخص برای تربیت

 6ـ شناسایی پستهای حساس و کلیدی سازمان و
اولویتبندی آنها

پیامدها

 9ـ وجود برنامهریزی جانشینپروری برای مشاغل حرفهای
 1ـ برنامه عملیاتی منسجم ،پویا و هماهنگ با قوانین و
سیاستها

 6ـ کاهش سیاسی بازی و باندبازی در ارتقا و انتصابهای
دولتی
 0ـ تربیت مدیران متعهد و متخصص

 5ـ نظام آموزشی استاد ـ شاگردی و تکیه بر روشهای
مربیگری
 1ـ روشهای آموزشی شبیهسازی شده و عینی

 5ـ ارتقا و بهبود منابع انسانی و نظام مدیریت منابع انسانی
سازمان

دورههای آموزشی
 1ـ بهرهگیری از مشاوران جوان و دستیاران جوان توسط

عمومی

 1ـ افزایش کارآمدی سازمانهای دولتی در ارائه خدمات

خدمت)

مدیران سازمانهای دولتی
 3ـ شاخصها و سنجههای مناسب به منظو ارزیابی برنامه
جانشینپروری
 62ـ نظام رتبهبندی و ارتقای عادالنه در سازمان

 1ـ جوان شدن و کاهش میانگین سنی مدیران دولتی

 2ـ حفظ نیروهای توانمند و شایسته (کاهش ترک

 2ـ استفاده از مدیران با تجربه و دلسوز به عنوان مربیان

 1ـ تسهیل تحقق نظام شایستهساالری در سازمان

 9ـ ایجاد جو و فرهنگ پویا و انگیزاننده در سازمان

در جانشینپروری

 0ـ خزانه استعداد در سازمان و اتخاذ راهبرد درونگرایی

 9ـ عدالت در استخدام و ارتقا

بالقوه برای پستهای مدیریتی

 3ـ تهیه بانک اطالعاتی جامع و کامل از افراد مستعد و

 0ـ ترک خدمت نیروی انسانی توانمند بخش دولتی

 6ـ باال بردن سن مدیران (پیری سازمانهای دولتی)

مقوله محوری:

 1ـ ضعف کادر ستادی و مدیریتی سازمانهای دولتی

سازمانهای دولتی کشور

جانشینپروری در

و اصالح نظام اداری

 5ـ ضرورت اجرای قوانین و سیاستهای باالدستی نظام

شرایط مداخلهگر
 0ـ ناکارآمدی نظام آموزشی

 6ـ محدودیتهای قانونی و مدیریتی سازمانهای دولتی
 9ـ استخدامهای بی ضابطه در سازمان
 5ـ ناکارآمدی تیم مدیریتی سازمان دولتی

 1ـ فشارهای سیاسی به سازمان در حین اجرای طرح

تشریفات زاید اداری

 1ـ عدم برنامهریزی صحیح و مواجه شدن با چالش
 2ـ جبههگیری و مخالفت کارکنان و کارشناسان با طرح
بخش دولتی

 1ـ زمان بر بودن و دیر بازده بودن فرآیند جانشینپروری
 3ـ فرهنگ سازمانی نامناسب سازمانهای دولتی
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اعتبارسنجی پژوهش :روایی و پایایی پژوهش
در طی تحلیل ،چندین بار کدگذاریها مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و اصالحات
الزم روی آن انجام شد .همچنین براساس معیارهای ارائهشده از سوی کرسول (کرسول:0225 ،
 )169-160برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،اقدامات زیر انجام گرفت.
ـ روش اول :در نظریه دادهبنیاد ،اعتبارسنجی 6،بخشی فعال از فرایند پژوهش است؛
بدینصورت که در مرحله کدگذاری باز ،دادههای متنوع بهطور متناظر در قبال مفاهیم
درحالظهور آزمون میشوند .همچنین در مرحله کدگذاری محوری نیز مفاهیم برآمده از دادهها
در قبال مقولهها قرارگرفته و در این تناظر کثرتآمیز ،تناسب برقرار میشود و سپس قرائنی از
دادهها در مقام تأیید این تناسب جستجو میشود.
ـ روش دوم :تطبیق از سوی اعضا :برای برخی از مصاحبهشوندگان ،مصاحبهها و گزارههای
مستخرج از مصاحبههای آنان برایشان فرستاده شد و پیشنهادهای جدید آن در کدگذاری باز و
محوری اعمال شد.
ـ روش سوم :روش سوم استفاده از مرورگران خارجی بود ،دو نفر از اساتید و دو نفر از
دانشجویان دکتری ،پارادایم کدگذاری باز و محوری را بررسی کردند و نظرات آنها در تدوین
مدل بهکار رفت .همچنین این مدل به برخی از مدیران اجرایی آن سازمان دولتی فرستاده شد و
نظرات آنان نیز مورد مالحظه قرار گرفت.

شرح الگوی جانشینپروری در سازمانهای دولتی
همانگونهکه در شکل  6مشخص است ،پس از کدگذاری انتخابی 16 ،کد محوری
مستخرج از مصاحبهها با مدیران و کارشناسان سازمان دولتی در پنج بُعد الگوی نظاممند جای
گرفت که بهعنوان الگوی نظاممند جانشینپروری در سازمانهای دولتی جمهوری اسالمی ایران،
شناسایی شده است .مقوله محوری این تحقیق ،فرایند جانشینپروری در سازمانهای دولتی است
که کلیه کدهای محوری حول این موضوع گردآوری شدهاند .در ادامه توضیح هریک از ابعاد
1. Validation
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الگوی نظاممند براساس مقولهها و کدهای محوری در ذیل هر دسته بیان خواهد شد.
شرایط علّی
شرایط علّی ،شرایطی است که بر مقوله محوری که در اینجا جانشینپروری است ،تأثیر
میگذارند .بهعبارتدیگر ،شرایط علّی ،شرایطی است که ضرورت ایجاد نظام جانشینپروری در
سازمانهای دولتی را مشخص میکنند .شرایط علی که در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفتند
عبارتند از:
 .6باالبودن سن مدیران دولتی (پیری سازمانهای دولتی) :متأسفانه از لحاظ جمعیتشناختی
سازمانی ،سن مدیران دولتی در حال افزایش است و میانگین سنی مدیران دولتی کشور در حال
افزایش است .این شرایط ،به ما گوشزد میکند که میبایست برای آینده خود را آماده کرد و با
اجرای برنامه جانشینپروری ،زمینه تربیت مدیران برای سالهای آینده را مورد توجه قرار داد.
.0ترکخدمت نیروی انسانی توانمند بخش دولتی :جذب نیروهای کارآمد بخش دولتی به
بخش خصوصی از مهمترین آسیبهای سازمانهای دولتی هر کشوری است .سازمانها هرساله
تعدادی از افراد باتجربه خود را از دست میدهند و مجبور میشوند که مدیران ارشد و میانی را از
بیرون سازمان تهیه کنند .در این شرایط اهمیت اجرای برنامه جانشینپروری و تالش برای حفظ و
نگهداشت نخبگان مدیریتی بیشازپیش مشخص میشود.
 .9عدالت در استخدام و ارتقا :بخش عمومی و سازمانهای دولتی نقش مهمی در اجرای
ارزشهای اساسی موردقبول جامعه دارند .یکی از ارزشهای مهمی که سازمانهای دولتی بایستی
خود را به آن پایبند بدانند ،عدالت در استخدام و ارتقاهای سازمانی است .با اجرای درست طرح
جانشینی سازمانهای دولتی ارزشهای عدالت ،برابری ،قانونگرایی و  ...را محقق میکنند.
 . 1ضعف کادر ستادی و مدیریتی سازمانهای دولتی :نیاز به جذب نیروهای نخبه برای انجام
مأموریتهای سازمانی از مهمترین نیازهای سازمانهای دولتی است .متأسفانه کادر ستادی
سازمانهای دولتی ناکارآمد هستند و عمدتاً تخصصهای متناسب با پست خود را دارا نمیباشند.
نیاز به تقویت کادر ستادی سازمانهای دولتی از دیگر دالیل اجرای طرحهای جانشینپروری در
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سازمانهای دولتی است.
 .5اجرای قوانین و سیاستهای باالدستی نظام و ضرورت اصالح نظام اداری :یکی از
مهمترین مأموریتهای سازمانهای دولتی ،اجرای قوانین و سیاستهای کالن دولت و نظام اداری
است .سازمانهای دولتی باتوجهبه اسناد باالدستی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری ،برنامه
اصالح نظام اداری و  ...ملزم به رعایت شایستهساالری در سازمان هستند که یکی از مهمترین
مقدمات آن اجرای نظام جانشینپروری در سازمانهای دولتی هست.
شرایط زمینهای
شرایط زمینهای عبارت است از بسترهایی که الزم است وجود داشته باشد تا بتوان اقدامات و
راهبردهای مناسب را انجام داد .مهمترین زمینهها و بسترهایی که بهمنظور تحقق جانشینپروری در
سازمانهای دولتی شناسایی شدند عبارتند از:
 .6نهادینهسازی فرهنگ جانشینپروری :به این معنی که اهمیت نیروی انسانی و تربیت مدیر
در سازمانهای دولتی بین مدیران ارشد و حتی کارشناسان و مدیران میانی نهادینه شود.
 .0هماهنگی الزم با قوانین و نهادهای قانونگذار :سازمانهای دولتی برخالف بخش
خصوصی برای اجرای فعالیتهای خود بهشدت باید پایبند به قوانین باشند .فلذا برای اجرای چنین
طرحی در سازمانهای دولتی ،هماهنگی و کسب اجازه از نهادهای قانونگذار الزم است.
بهعبارتدیگر ،تهیه قوانین مناسب یکی از شروط اساسی برای اجرای نظام جانشینپروری در
بخش دولتی است.
 .9تهیه و تصویب آییننامهها و دستورالعملها براساس اسناد باالدستی :بستر و زمینه بعدی
که الزم است وجود داشته باشد این است که براساس قوانین مصوب ،بایستی آییننامهها و
دستورالعملهای اجرایی مناسب را تهیه کرد .البته باید توجه داشت که در دام بوروکراسی نیفتاد.
 .1حمایت و مشارکت مدیران ارشد ،مدیران سیاسی و واحد منابع انسانی :بدونشک در
سازمانهای دولتی که فشارهای سیاسی زیادی بر آنها وجود دارد ،اجرای چنین طرحی و
طرحهای مشابه بدون حمایت مدیران ارشد و مدیران سیاسی سازمان دولتی امکانپذیر نیست.
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حتی اگر ممکن است ،باید اجازه و تأیید مقامات باالتر مثل رئیسجمهور یا وزرا را نیز بهدست
آورد .همچنین واحد منابع انسانی سازمان بهعنوان متولی اصلی این کار باید مشارکت الزم در
اجرای صحیح برنامه جانشینپروری را داشته باشد.
 .5طراحی مدل شایستگی مناسب برای سازمان و پستهای سازمانی :شناسایی شایستگیهای
الزم برای پستهای مختلف سازمانی و همچنین طراحی یک مدل و الگوی شایستگی متناسب با
بخش دولتی ازجمله بسترها و زمینههای مهم و اساسی است.
 .1نظام اطالعات و آمار دقیق از وضعیت جمعیت شناختی سازمان :یکی از مشکالت اساسی
کشور ما و بالطبع سازمانهای دولتی نبود نظام آمار و اطالعات دقیق و شفاف است .برای اجرای
نظام جانشینپروری الزم است که یک نظام آماری دقیق از کارشناسان ،مدیران و کارمندان
سازمان داشت و ترکیب جمعیت شناختی سازمان را دانست و متناسب با این آمار برنامهریزیهای
متقن انجام پذیرد.
 .2طراحی نظام ارزیابی عملکرد مناسب و کارآمد :نظام ارزیابی عملکرد مناسب برای
شناسایی کارشناسان و مدیران مستعد بهعنوان یکی دیگر از بسترهای الزم برای اجرای طرح
جانشینپروری شناخته میشود .اگر نظام ارزیابی عملکرد مناسبی وجود نداشته باشد نمیتوان
بهدرستی مستعدان و توانمندان برای مناصب باالی مدیریتی را شناسایی نمود.
.1اختصاص ردیف بودجه مشخص برای تربیت مدیر و استفاده از کارشناسان در دستگاههای
اداری :یکی از مباحث مهم برای اجرای هر طرحی در بخش دولتی ،مشخصکردن و تعیین ردیف
بودجه برای این طرح است .واضح است که اجرای طرح جانشینپروری در بخش دولتی ،هزینهبر
است و مسئولین و متصدیان باید یک ردیف بودجه ثابت برای این طرح بهعنوان یکی از زمینههای
الزم و ضروری درنظر بگیرند
 .3تهیه بانک اطالعاتی جامع و کامل از افراد مستعد و بالقوه برای پستهای مدیریتی :برای
تربیت مدیر باید از تمام ظرفیتهای ملی استفاده شود بدین منظور باید یک بانک اطالعاتی
کارآمد و بهروزشده از افراد جوان که مستعد و توانایی حضور در پستهای حساس را دارند ،تهیه
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شود و برنامههای الزم برای تربیت و آمادهسازی آنها صورت بگیرد.
راهبردها
بخش دیگر مدل نظاممند ،شامل راهبردهایی است که میباید انجام شود تا جانشینپروری
در سازمانهای دولتی که مقوله محوری هست ،محقق شود .راهبردها ناظر به کنش و اقدامات
هستند و جزء تجویزی مدل نظاممند برای اجرای نظام جانشینپروری در سازمانهای دولتی هستند.
راهبردهای شناساییشده در این پژوهش عبارتند از:
 .6شناسایی پستهای حساس و کلیدی سازمان و اولویتبندی آنها :اولین گام در اجرای
جانشینپروری در سازمانهای دولتی ،شناسایی پستهای کلیدی و حساس سازمان است .در
مرحله بعد میباید این پستهای حساس را اولویتبندی کرد و براساس اولویت ،برنامه
جانشینپروری را برای هر پست مشخص کرد.
 . 0تشکیل خزانه استعداد در سازمان و اتخاذ راهبرد درونگرایی در جانشینپروری :اکثریت
مصاحبهشوندگان اذعان کردند که برنامه جانشینپروری در سازمانهای دولتی باید درونگرا باشد
و نمیتوان از بیرون سازمان برای سازمان دولتی مدیر تربیت کرد .بدین دلیل تشکیل خزانه
استعداد نیروهای سازمان و راهبرد درونگرایی در جانشینپروری باید مورد تأکید قرار گیرد.
 .9طراحی برنامهریزی جانشینپروری برای مشاغل حرفهای :براساس قانون مدیریت خدمات
کشوری ،مشاغل در سازمانهای دولتی به دو دسته مشاغل حرفهای و سیاسی تقسیمبندی میشود.
زعم اکثریت مصاحبهشوندگان و خبرگان سازمان دولتی این بود که برنامه جانشینپروری بیشتر
باید برای مشاغل حرفهای مورد تأکید قرار گیرد و در حال حاضر مشاغل سیاسی اولویت
سازمانهای دولتی نیستند.
 .1تهیه برنامه عملیاتی منسجم ،پویا و هماهنگ با قوانین و سیاستها :اجرای نظام
جانشینپروری بدون طراحی برنامه عملیاتی امکانپذیر نیست .باید برنامههای عملیاتی متناسب و
هماهنگ با قوانین ،سیاستها و اسناد باالدستی طراحی کرد و به تصویب مقامات رساند و آن را
اجرایی کرد.
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 .5طراحی نظام آموزشی استاد  -شاگردی و تکیهبر روشهای مربیگری :اکثریت
مصاحبهشوندگان بیان داشتند که روشهای آموزشی و نظام آموزشی حال حاضر کارمندان دولت
ناکارآمد و حتی مخرب است .طراحی نظام استاد -شاگردی و استفاده از روشهای مربیگری
میتواند تحولی نوین در آموزشهای سازمانهای دولتی بهشمار آید.
 .1استفاده از روشهای آموزشی شبیهسازیشده و عینی :برای اینکه هدف اصلی برنامه
جانشینپروری که تربیت مدیر است ،صورت گیرد ،اکتفا به آموزشهای کالسی رسمی و بیان
مطالب کالسیک کفایت نمیکند .باید بستری را فراهم کرد تا در آموزش بتواند از راهبردهای
آموزشی شبیهسازی و قراردادن افراد در محیطهای عینی و واقعی استفاده کرد.
 . 2استفاده از مدیران باتجربه و دلسوز بهعنوان مربیان دورههای آموزشی :بیان شد که نظام
آموزشی باید عینی و مبتنی بر روش مربیگری باشد .بدینجهت الزم است که از مدیران و
رؤسای باسابقه سازمان و همچنین رؤسای موجد سازمان استفاده و بهرهبرداری الزم را برد تا
ارتقای کیفیت آموزشی کارشناسان جوان و کارآموزان طرح صورت پذیرد.
 . 1بهرهگیری از مشاوران جوان و دستیاران جوان توسط مدیران سازمانهای دولتی :مدیران
سازمانهای دولتی باید در هر دورهای که تصدی یک پست را به عهده دارند ،ملزم باشند که از
یک یا چند مشاور جوان استفاده کنند تا این افراد در آینده بتوانند با کسب تجربه مناسب راهبری
و اداره آن مسئولیت را بر عهده بگیرند .امروز متأسفانه مدیران سازمان دولتی مشاورانی انتخاب
میکنند که از نظر سنی بزرگتر از خودشان و یا همسن خودشان هستند و به جوانان اعتماد
نمیکنند.
 .3طراحی شاخصها و سنجهها بهمنظور ارزیابی برنامه جانشینپروری :بدون شک اجرای
موفق هر برنامه بدون رصد و نظارت آن و بهعبارتی ،ایجاد نظام ارزیابی مناسب ،ممکن نیست.
بدینجهت ضروری است که شاخصها و سنجههایی طراحی شود تا ارزیابی برنامه جانشینپروری
در سازمان صورت بگیرد و انحرافات شناسایی شود و در برنامه اصالحات الزم انجام گیرد.
 .62ایجاد نظام رتبهبندی و ارتقای عادالنه در سازمان :اگر در سازمان دولتی برنامه
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جانشینپروری اجرا شود ولی نظام رتبهبندی و ارتقای عادالنه در سازمان صورت نگیرد ،تقریباً
کار بیاثر خواهد بود.
شرایط مداخلهگر (موانع)
در این میان برخی از موانع وجود دارد که از آنها بهعنوان شرایط مداخلهگر نام برده میشود.
بهعبارتدیگر ،شرایط مداخلهگر ،موانعی هستند که در راه انجام راهبردها برای تهیه و اجرای نظام
جانشینپروری در سازمانهای دولتی وجود دارد .شرایط مداخلهگر شناساییشده در این پژوهش
عبارتند از:
 .6محدودیتهای قانونی و مدیریتی سازمانهای دولتی :رویکرد سخت و انعطافناپذیر
حاکم در سازمانهای دولتی یکی از مهمترین موانع است .محدودیتهای مدیریتی و مدیران
سازمانهای دولتی و نداشتن اختیار و حق صدور دستور ،تأثیر بهسزایی در ناکارآمدی اجرای
طرحهای جانشینپروری دارد .همچنین محدودیتهای قانونی که نهادهای قانونگذار و یا هیئت
دولت مشخص میکند ،ازجمله موانعی هستند که در اجرای نظام جانشینپروری در بخش دولتی
مشهود است.
 .0ناکارآمدی نظام آموزشی :نامناسببودن ساختارهای رسمی کالسی و آموزشی در
سازمانهای دولتی و ...بهطورکامل مشهود است .همچنین آموزش سطحی و بدون عمق،
ظاهرگرایی در برگزاری دورهها و کالسهای آموزشی ،قدیمیبودن و بهروزنشدن سرفصلهای
آموزشی ،جنبه تفریح و مسافرتداشتن دورههای آموزشی بهخصوص دورههای آموزشی خارج
از کشور و ...از مهمترین موانع ناظر به ناکارآمدی نظام آموزشی میباشند.
 .9استخدامهای بیضابطه در سازمان :بیضابطهبودن عزلونصبها حین اجرای
جانشینپروری از مهمترین آسیبها و موانع است .متأسفانه بهدلیل استخدامهای بیضابطه و عدم
جذب نیروهای متخصص ،بخش دولتی کشور با تورم نیروی انسانی غیرمتخصص مواجه است.
شناسایی و معرفی افراد در طرحهای جانشینپروری بدون بهرهگیری از روشهای معتبر سنجش و
ارزیابی افراد ،از مهمترین آسیبهای پیش روی اجرای طرح جانشینپروری در سازمانهای دولتی
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است.
 .1فشارهای سیاسی به سازمان حین اجرای طرح :نگاه سیاسی حاکم بر سازمانهای دولتی،
واسطهگری ،البیگری و رابطهبازی از مهمترین چالشهای بخش دولتی است .در اجرای طرح
جانشینپروری باید مراقبت الزم را کرد تا فشارهای سیاسی باعث انحصاریکردن مشاغل و
جلوگیری از رسیدن عناصر مختلف به مشاغل کلیدی نشود.
 .5ناکارآمدی تیم مدیریتی سازمان دولتی :فقدان حمایت و تقویت مدیریت ارشد سازمان از
برنامههای جانشینی ،بهطورقطع ،به شکست این طرح در سازمان منجر میشود .همچنین عدم ثبات
مدیریت سازمانهای دولتی و بعضاً وجود مدیران خودشیفته و خودخواه ،دلیل شکست طرح
جانشینپروری میشود.
 .1عدم برنامهریزی صحیح و مواجهشدن با چالش تشریفات زائد اداری :یکی از مهمترین
آسیب در اجرای طرحهای مختلف در سازمانهای دولتی ،فراموششدن هدف اصلی و گیرافتادن
در بوروکراسی و تشریفات زائد اداری است .بهگونهایکه هدف مجریان طرح فقط نوشتن
آییننامهها و دستورالعملها میشود و در پیچوخم اداری این طرح به دست فراموشی سپرده
میشود.
 . 2جبههگیری و مخالفت کارکنان و کارشناسان با طرح :در نگاه واقعبینانه باید گفت که
شناسایی یک عده افراد برای تربیت و آموزش برای تصدی مناصب و پستهای مهم ،باعث
برانگیختن حساسیت دیگر افراد و جبههگیری آنها با این طرح میشود .اگر این مسئله مورد توجه
قرار نگیرد ،باعث دوطیفشدن کارکنان و کارشناسان داخل سازمان میشود و نگاه نامناسب به
برگزیدگان شکل میگیرد و مطمئناً مشکالتی برای آنها ایجاد خواهد شد.
 .1زمانبربودن و دیربازدهبودن فرایند جانشینپروری بخش دولتی :اجرای طرح
جانشینپروری در بخش دولتی زمانبر و بلندمدت است و این با جو حاکم در سازمانهای دولتی
که بهدنبال طرحهای کوتاهمدت و زودبازده برای بهرهبرداریهای سیاسی هستند ،در تعارض
است.
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 .3فرهنگسازمانی نامناسب سازمانهای دولتی :متأسفانه فرهنگسازمانی حاکم بر بخش
دولتی ،مروج و زمینهساز اجرای طرحهای شایستهساالری و جانشینپروری نیست و سیاسیبازی و
پارتیبازی فرهنگسازمانی حاکم بر بخش دولتی است که بهعنوان مانعی مهم بر سر راه اجرای
طرحهای جانشینپروری است.
پیامدها
درپایان نیز پیامدهایی حاصل خواهد شد که نتیجه کارکرد درست و اجرای صحیح برنامه
جانشینپروری در سازمان دولتی است .بهعبارتدیگر ،پیامدها ،خروجیهای حاصل از
بهکارگیری راهبردهاست .پیامدها و نتایج حاصل از پیادهسازی نظام جانشینپروری در سازمانهای
دولتی عبارتند از:
 .6کاهش سیاسیبازی و باندبازی در ارتقا و انتصابهای دولتی :از مهمترین فواید ایجاد
نظام جانشینپروری در سازمانهای دولتی ،حاکمشدن ثبات بر عزل و نصبها و ارتقاهای سازمانی
است .یکی از مهمترین آسیبهای استخدامی سازمانهای دولتی ،این است که کارایی فدای
سیاسیبازی و حزبیبازی میشود .با اجرای این طرح ،مدیران بدونتخصص و وابسته به جناحهای
خاص سیاسی مصونیت خود را از دست میدهند.
 .0تربیت مدیران متعهد و متخصص :نیاز هر سازمانی ،وجود مدیران متعهد و متخصص
است .در سازمانهای دولتی این امر ضروریتر و حیاتیتر است .مهمترین کارویژه برنامههای
جانشینپروری ،تربیت مدیران متخصص و متعهد است که سازمان را در اجرای بهتر فعالیتها و
تحقق مأموریتهایش یاری دهند.
 .9ایجاد جو و فرهنگ پویا و انگیزاننده در سازمان :یکی از مهمترین آسیبهای سازمانهای
دولتی و بهخصوص میان کارشناسان و مدیران میانی ،بحث بیانگیزگی ،رخوت ،بیتفاوتی و
دلسردی کارشناسان و مدیران است .با اجرای صحیح برنامه جانشینپروری یک فرهنگ مثبت و
پرنشاط در سازمان ایجاد میکند و در انگیزش کارشناسان و مدیران نقش بهسزایی دارد.
 .1تسهیل تحقق نظام شایستهساالری در سازمان :هموارشدن مسیر ارتقای کارشناسان و
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مدیران براساس شایستگی ،یکی دیگر از فواید و ثمرات تحقق نظام جانشینپروری در سازمان
است .امر جانشینپروری بهعنوان یکی از اجزای نظام شایستهساالری میتواند کمک شایانی به
تحقق نظام شایستهساالری در سازمانهای دولتی و تحقق دولت شایستهساالر داشته باشد.
 .5ارتقا و بهبود منابع انسانی و نظام مدیریت منابع انسانی سازمان :منابع انسانی و سرمایه
انسانی از مهمترین ارکان سازمانها میباشند .با اجرای طرح جانشینپروری بستر و زمینه الزم برای
استفاده مؤثر از ظرفیت کارشناسان و مدیران شایسته فراهم میشود .همچنین نظام مدیریت منابع
انسانی سازمان نیز عملکرد و تأثیرگذاریاش بیشتر میشود و در ایفای نقش خود بهتر عمل
میکند.
 .1افزایش کارآمدی سازمانهای دولتی در ارائه خدمات عمومی :درنهایت باید اشاره کرد
که تحقق جانشینپروری و زمام امور به شایستگاندادن ،باعث کارآمدی سازمانهای دولتی در
ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف و مأموریتهایشان میشود .ایجاد دولت کارآمد و انجام
کارها بهصورت اثربخش و بهرهور باعث افزایش رضایت مردم و شهروندان از دولت و نهاد
حاکمیتی میشود.
 .2حفظ نیروهای توانمند و شایسته (کاهش ترکخدمت) :اجرای طرح جانشینپروری به
شکل صحیح و درست در بخش دولتی منجر به تقویت امید و انگیزه مدیران و کارشناسان
متخصص سازمانهای دولتی برای ادامه خدمت در بخش دولتی میشود .این امر موجب حفظ
نیروهای توانمند و شایسته و کاهش ترکخدمت کارکنان میشود.
 . 1جوانشدن و کاهش میانگین سنی مدیران دولتی :با اجراییشدن طرح جانشینپروری در
بخش دولتی یکی از مشکالت مهم سازمانهای دولتی که باالبودن میانگین سنی مدیران است،
رفع میشود و جوانگرایی و روحیه جوانی و پرنشاط بر بخش دولتی حاکم میشود .حاکمیت
روحیه جوانی و نشاط در بخش دولتی که با کاهش میانگین سنی مدیران اتفاق میافتد باعث
چابکی بخش دولتی و بهبود عملکرد این بخش میشود.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در نتیجهگیری کلی میتوان دریافت که فهم الگوی فرایندی جانشینپروری در هر سازمان
یک وظیفه پیچیده و زمانبر است که به توجه مداوم و منابع کافی نیاز دارد .سازمانها باید منابع و
زمان قابلتوجهی را صرف طراحی مهارتها و استعدادها کنند تا بتوانند بهطور صحیح افراد مستعد
را جذب کرده و به این افراد آموزش داده و با شیوههای مناسب آنها را مورد ارزیابی قرار دهند.
نظام جانشینپروری میتواند ابزار قدرتمندی نهتنها برای تقویت و بهسازی استعدادهای متفاوت،
بلکه برای تغییر سازمان به مسیرهای مثبت باشد .ازطرفی ،اجرایینمودن جانشینپروری میتواند
پویایی سازمان و کارآمدی نیروها را به همراه داشته ،مسیر شکوفایی سازمان را بهخوبی هموار
نماید.
باید توجه داشت که برنامههای جانشینپروری باتوجهبه نیازهای هر سازمان طراحی شود.
جانشینپروری در سازمانهای دولتی اقتضائات و شرایط خاص خودش را دارد که حتماً باید مورد
مالحظه قرار گیرد .استفاده از مدلها و برنامههای جانشینپروری سازمانهای بخش خصوصی
بدون درنظرگرفتن اقتضائات بخش دولتی ،بیتردید به شکست برنامههای جانشینپروری در
سازمانهای دولتی منجر میشود.
همانگونهکه در این پژوهش مشخص شد ،اجرای برنامه جانشینپروری در بخش دولتی نیاز
به بسترها و شرایطی دارد که مختص بخش دولتی است .بهعنوانمثال ،کسب حمایت مدیران
سیاسی و اجازهگرفتن از نهادهای قانونگذار و متناسببودن با اسناد و قوانین باالدستی از اقتضائات
خاص اجرای برنامه جانشینپروری در بخش دولتی است .همچنین در بخش دولتی
محدودیتهای بسیاری ازجمله فشارهای سیاسی ،سهم خواهی احزاب ،استخدامهای بیضابطه،
عدم ثبات مدیران و  ...وجود دارد که شرایط اجرای برنامه جانشینپروری در بخش دولتی را بسیار
سختتر از بخش خصوصی میکند.
درپایان ،پیشنهاد میشود که سازمانهای دولتی باتوجهبه اقتضائات بخش دولتی و اقتضائات
سازمانی خودشان با کمکگرفتن از اساتید و بهرهگیری از دانش و تجربیات جهانی در عرصه
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جانشینپروری در بخش دولتی ،بهسوی اجرای نظام جانشینپروری در بخش دولتی گام بردارند.
باالرفتن سن مدیران و نبود نیروی کارآمد در بخش دولتی در حال حاضر مشکالت عدیدهای را
برای سازمانهای دولتی بهوجود آورده است و مطمئناً این مشکالت در آینده بهمراتب حادتر
خواهد شد و کارآمدی دولت جمهوری اسالمی و بهتبع آن رضایت شهروندان از حاکمیت را
کاهش میدهد.
پیشنهاد دیگر این است که اصالح نظام آموزشی کارمندان و کارشناسان و مدیران دولتی
باید در اولویت قرار گیرد .متأسفانه دورههای آموزشی ظاهری و صرفه بودجه برای دورههای
آموزشی خارج از کشور که بیشتر بهعنوان سفر تفریحی درنظر گرفته میشود ،در سازمانهای
دولتی هویداست .باید نظام آموزشی بخش دولتی را متحول کرد و نظام استاد ـ شاگردی و
روشهای شبیهسازی و قراردادن کارآموزان در شرایط واقعی قرار داد .بدونشک اجرای چنین
نظام آموزشیای نیازمند شناسایی مدیران باتجربه و دلسوز است که در فضایی صمیمانه و دوستانه
تجربیات خود را به جوانان انتقال دهند تا بتوانند بعد از خود جانشینانی صالح و کارآمد را وارد
عرصه مدیریتی کشور کنند.
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