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چکیده
هدف از این تحقیق معرفی الگوی جامع جانشین پروری برای سازمان ها می باشد .روش پﮋوهﺶ از نوع توصیفی -مروری است که از طریق
مبانی نظری فارسییی و انگسی ییی به جمع وری م الد پرهاشده شییده اسییت .از نساکه هر سییا های اشیر مفهوم منابع ان ییانی جای شوه را به
سرمایه ان انی هاهه است ،جذب و اسدخدام نیروی ان انی م دعد و شای ده و جانشین پروری هر سازمانها اهمیت مضاعفی پیداکرهه است و
سیازمانها هر تساشاند تا از رویکرههای مناسد این فرایند به نحو م سوب تری هر راسدای موفقیت سازمانی شوه اسدفاهه کنند .ترکید ندایج
تحقیقات مخدسف هر این زمینه نشییان می ههد که جانشییین پروری از المامات مهو و اسییاسییی برای هاشییدن سییازمانی کارا و موفق مح ییوب
میشییوه .جانش یین پروری ابمار برنامهریمی راهبرهی اسییت که می تواند م ییائب به وجوه مده هر سییازمان را به شاطر ترر افراه و هوچنین
شکاف هانﺶ به وجوه مده از ترر سازمان توسط یک سری از افراه را به تصویر بکشد.
کسمات کسیدی :جانشین پروری ،برنامه های جانشین پروری ،مد های جانشین پروری سازمانی
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کشیییورهیای توسیییعیهییافده نرار هاهه اسیییت .هر هر زمان

 -1مقدمه
امروزه ،شیییای یییدگی ها به عنوان الگوهای نابب اندازه
گیری برای مهارت ها ،توانایی ها ،رفدارها و هیگر مشخصه
هایی که باعث تشخیص بین عمسکره بالا و پایین می شوند،
هر نظر گرفده شده اند( لی 3و همکاران.)2112،
برنامه ریمی جانشیییین پروری بخﺶ مهمی از تصیییمیو
گیری روزانه هر سیییازمان هاسیییت و به عنوان ابماری مهو
برای بهبوه افراه هر نظر گرفده می شوه .بنابراین این سی دو
یکی از مکانی یو های مهو موجوه برای اطمینان بخشی از
سیییازمیان هایی ه یییت که به کارکنان هاشسی برای بهبوه
ینده کاری نان هر نظر گرفده می شییوه .به عبارت هیگر،
مد جانشیییین پروری می تواند به عنوان تساش برای برنامه
ریمی مناسییید عسیرتو توجه به کمیت و کیفیت مدیران و
کارکنان که به عنوان مشییخصیییه مهارتی اصیییسی به منظور
جبران کرهن بازنش دگی ،مرگ ،بیماری جدی یا ارتقاء و
هرگونه شرایط جدید که می تواند به برنامه ریمی سازمانی
کمیک کنید ،هر نظر گرفده شیییوه .تقویت اسیییدعداههای
سیازمان ،تثییر م دقیمی بر برونداه نهایی سازمان هاره و به
رشد ن کمک میکند (پندی و شارما .)2114 ،4هر جهان
پررنابت کنونی ،سییازمانهایی امکان بقا و اسییدمرار فعالیت
هارنید کیه برای ینیده شوه برنیامهریمیهای لازم را انسام
هاهه باشییند و پیﺶبینی وانعبینانهای از ونایع پر چالﺶ تی
را مدنظر نرار ههند .هیگر نمیتوان ونایع ینده را به بخت
و انبیا واگیذار نموه و ییا با زمون و ش ا و روزمرگی به
توسعهیافدگی هستیافت ( ابوالعسایی.)1312 ،
هر میان چالﺶهای فماینده محی ی و ارزش بیﺶازپیﺶ
سییرمایه فکری ،وییرورت اندام برای اسییدمرار مدیریت و
ارتقیای کیارکنیان بیﺶ از همیشیییه نمیایان میشیییوه .این
وانعیات بحث جانشین پروری مدیریدی را بهعنوان یکی از
مهوترین مبیاحث هر مراکم عسمی و مدیریدی هو ههه اشیر
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اندصیییابهیا و تثمین نیروهای مناسییید برای سیییمتهای
میدیریدی ،یکی از اولوییتهای کاری اصیییسی بخﺶ منابع
ان ییانی میباشیید که این مهو توسییط نظامهای مخدسفی که
مهوترین نظیام جیانشیییین پروری میدیریدی اسیییت ،تامین
میگرهه .با بررسییی مد های جانشییین پروری ،میتوان به
اهمیییت این موویییوع پی بره کییه اگرچییه اجرای فراینیید
جانشییین پروری هر سییازمانها مدفاوت ه ییدند ،اما اتسد
سازمانها ماهیداً از یک رویه مشابه اسدفاهه میکنند .ترسیو
مد نابسیتها ،ارزشییییابی چند جانبه ،سیییی یییدو مدیریت
عمسکره ،به یازی افراه م یدعد و ایساه شمانههای اسدعداه
ازجمسه مؤلفههایی ه یییدند که هر اکمر مد های جانشیییین
پروری هیده میشوند ( ل یفی و همکاران.)1331 ،
بهعنوانمما  ،مد هفت سدارهای رایو  1هر سا 2111
که ابعاه شط مشیی ،سیاشدار سازمانی ،حمایت و مشارکت
میدیران ارشییید ،رویکره نظیامییافده ،تمایب و انگیمه افراه،
فیرهن ی

سییییازمییانی و اعدمییاه را مییدنظر نرار میههیید

(رایو  .)2111،مد شیییﺶ بعدی کامنیون و همکاران 2هر
سیییا  2111کیه مؤلفههای مهارتهای رهبری ،مدیریدی،
بین شیییخصیییی ،ارتباطی ،هوشیییی و هانﺶ مدکیبهشوه را
بررسیی میکند ،مد جانشیین پروری اسدراتﮋیک  3بعدی
ارائهشده هر سا  2112توسط جامعه مدیریت منابع ان انی
کیه گوییه هیای شبرگی منیابع ان یییانی ،اشسای ،رهبری و
مذاکره ،هوش تساری ،مشاوره ،ارزیابی حیاتی ،ارتباطات،
ایربخشیییی و ارتبیاطات مدیریت را هر  4شوشیییه رهبری،
تکنیکی ،تساری و بین شیخصی را بهعنوان مسار وجوهی
جانشیین پروری هر نظر گرفده اسیت و هوچنین مد شﺶ
بعیدی ویدیالیا 7هر سیییا  2111که ابعاه تکنیکی ،تساری،
مدیریت هانﺶ ،رهبری و مدیریت ،اجدماعی و بین شخصی
را مدنظر نرار میههد .هر سیازمانی میتواند بنا به ووعیت
اسیییدراتﮋیییک شوه و سییی

هانﺶ و مهییارت مییدیران و
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کارکنان بالاهسیییدی از این مد ها برای بررسیییی و ارزیابی

انیدام نمیایید .با جمعبندی م الد بالا میتوان گفت ،طی

جانشییین پروری هر سییازمان شوه هر جهت اعدسای هاشییدن

ههه گذشیده با م ر شیدن مباحمی مانند شییای دهسالاری و

کیارکنیان و میدیرانی م یییدعید و هر راسیییدیای موفقیت و

پرورش و توسیییعیه میدیران کشیییور ،جرنیههای م العاتی

ایربخشی سازمانی اسدفاهه کند.

هرزمینه جانشیین پروری زههشیده است ،اما با توجه به نیاز

اسییدراتﮋی منابع ان ییانی ،هسییدورالعمسی برای سییی ییدو

روز افمون سیییازمانها ،بهویﮋه سیییازمانهای هولدی بهنظام

مدیریت منابع ان انی است که هر ن رسالت ،چشوانداز و

جانشییین پروری ،تساشهای م العاتی اندکی هر این زمینه،

اولویتهای وظیفهای منابع ان یییانی مشیییخص میشیییوند

بهویﮋه بررسی عوامب ایرگذار و مؤلفهها و مد های مربوط

(مشیبکی و موسییوی مسد .)1331،اسییدراتﮋی یک سییازمان

به ن انسام شیده است .این پﮋوهﺶ نصد هاره تا به معرفی

زمانی موفق اسیییت که تمامی اندامات و فعالیتهای هیگر

مروری جیانشیییین پروری و عوامب مربوط به ن بنرهازه و

سیییازمیان بیا ن یکنارچه و هماهن

باشییید .هوچنین هو

سویی صحی ابعاه جانشین پروری و اسدراتﮋی ک دوکار
و سایر سی دو ها ،موفقیت سازمانی را صحه شواهد بخشید
(زاهیدی و رفیعی .)1331،امروزه هر سیییازمیانهای ایرانی
مدیریت منابع ان ییانی هر کانون توجه زیاهی از مشییاوران
ذینفوذ مدیریت نرارگرفده اسییت .مدیریت ایربخﺶ منابع
ان یییانی میتوانید کیفییت را تضیییمین کند و ازنظر ممیت
رنابدی هو مؤیر باشیید ،بنابراین واحد منابع ان ییانی بای ییدی
نقﺶ بیشدری را هر اسدراتﮋی و سازمانههی نیروها بر عهده
بگیره و برای شرایط مدفاوت سازمانها گونههای اسدراتﮋِی
مخدسفی را به کار بگیرند.
را بر عهیده هاره کیه با توجه به مثموریت سیییازمان جهت
هاشیدن کارکنانی مدعهد و هر راسیدای شکوفایی سازمان و
جیامعیه عمیب میکنید .بیا توجیه بیه م یالید گفدهشیییده،
پیاههسازی مد جانشین پروری هر سازمان شواهد توان ت
به مد نابسیت یابی کارکنان ،نیازهای هویدی و موزشییی،
ارتقای فرهن

شای دگی و توسعه مهارتهای کارکنان و

بهبوه نابسیتهای نان و هوچنین بهبوه نابسیتهای سازمانی
پاسخ ممبت ههد (بهشدی فر و همکاران .)2111،با توجه به
این نکدیه کیه جیانشیییین پروری بخﺶ جیدایینیاپذیر
سیییازمیانهای امروزی اسیییت بنابراین سیییازمانها نیم
میبای ییت ن ییبت به پیاههسییازی برنامه جانشییین پروری
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مبانی نظری
مدیریت جانشین پروری

مدیریت جانشییین پروری شییامب برنامهریمی جانشییین
پروری و تمام عمسیات و فر یندهای م ییدمری اسییت که
هر طو سییا به توسییعه و پرورش جانشییینان میپرهازه.
همچنین برای توفیق تی سییازمان نگاهی یندهنگرانه به
شیای یدگیها ،سیمدها و پ تهای رهبری هاره و فقط به
نیازهای جایگمینی نمیپرهازه (گای و سیمم.)2111 ،
مدیریت جانشیییین پروری به هو نوع رسیییمی و
تیررسمی تق یو میشوه:
الف) مدیریت جانشین پروری رسمی
شیامب شناسایی و پرورش افراه بااسدعداه بالا میباشد
که کارکنان بااسیدعداه هر ن شیناسیاییشده و بهگونهای
پرورش میییابند که به نقﺶهای رهبری هر ینده حرکت
کنند .هدف از این رویکره تضمین این است که رهبران به
اهداف اسدراتﮋیک سازمانی هست یابند.
ب) مدیریت جانشین پروری تیررسمی
ج یدسو میکند تا همه کارکنان را برای م ئولیتهای
فعسی و ینده از طریق موزش و توسیعه م ییر شیسی اماهه
کند .هرحالیکه مدیریت جانشیییین پروری رسیییمی توجه
شوه را به سیمت سازمانهایی هاره که برنامه سی دماتیکی

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

برنامهریمی جانشیییین پروری نقﺶ پالایه کنندهای نوی

مفاهیو اصسی ن را هر سازمانها را تداعی کند.
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برای تعیین اسیییدعداههای بالقوه هارند .مدیریت جانشیییین

سییی و بالاتر بوهند از سیییازمان حذف کنند .این سیییبد

پروری تیررسمی به سازمانهایی اشاره میکند که ارزیابی

م ی

شدن سس سهمراتد با فرصتهای کمدر برای ارتقاء

منظمی را از اسییدعداههای بهگونهای پرورش مییابند که

کارکنان شد بنابراین ههه گذشده به عست بعضی از عامبها

به نقﺶهای رهبری هر ینده حرکت کنند  .هدف از

باعث کمبوه اسییدعداههای موجوه سییازمانها شیید .م ی

این رویکره تضییمین این اسییت که رهبران به اهداف بالا

شیییدن سیییازمیانهیا ،م ییین شیییدن نیروی کار و افمایﺶ

ندارند ،اما فرصیتهای پرورشی را فراهو میکنند (مراهی

کوچیکسیییازی همه عوامسی بوه که سیییبد کمبوه افراه

شیرازی و شراسانی ،)1331،هانﺶ فکری را حفظ و توسعه

مناسیید برای جانشییینی منصییدهای مدیریت بوه ،هر این

میههیید و پیشیییرفییت فرهی را تشیییویق میکنیید ،این امر

راسییدا سییازمانها به سییی ییدوهای مدیریت جانشییین پروری

میتواند شییناسییایی ک ییانی که کامساً واجد شییرایط ب ای

روی ورهند (نریمانی.)1332 ،

سییمتهای فعسی میباشییند ،شییناسییایی ک ییانی که اندظار
میروه ماههی اشیییا سییمتهای مورهنظر هر چند سییا

این برنامه سیبد ت هیب شناسایی افراهی میشوه که به
نظر میرسیید ،توانائی بر عهده گرفدن منصییدهای کسیدی

ینده باشییند و یا ک ییانی که اندظار میروه هر ایر توسییعه
شای دگیهای شاصی ماهه شوند را هر برگیره .

سیازمان راهارند ،یا افراهی که پ

از موزشهای شاصی

ناهر شواهند بوه این اندظار را بر ورهه کنند.
به عبارت سیییاهه میتوان مدیریت جانشیییین پروری را

 -2-1مقدمهای بر مدیریت جانشین پروری
هلایب زیاهی برای اهمیت پیاههسیازی مدیریت جانشین
پروری وجوه هاره .هر وهسه او  ،برنامه مدیریت جانشییین
پروری ،بیاعیث میشیییوه کیه کارکنان مدوجه شیییوند که
سازمان تفکر اسدراتﮋیک هر موره ینده هاره.
همانطور که رائو اسییداه توسییعه و موزش کارکنان
بییان کرهه اسیییت ییک برنامه مدیریت جانشیییین پروری
جیامع ،میدیرییت اسیییدعداه را با برنامهریمی اسیییدراتﮋیک
سیازمانی ترکید کرهه ،بهجای پر کرهن سیاهه منصدهای
هر هسیدرس ،تیییرات هر منصیدهای مدیریدی را پیﺶبینی
میکند .هاشییدن یک شمانهای از کارکنان بااسییدعداه بالا به
تیداوم منیابع میدیریدی کمیک میکند و حفظ ،انگیمش و
عمسکره افراه بیااسیییدعداه بالا را افمایﺶ میههد ،همچنین
همینهها و شییرایط نام مئن اسییدخدام از شار هو کاهﺶ
مییابد (هاوهی و یعقوبی.)1332 ،
هر اواشر ههه  11و اوایب ههه  31بازار نیروی کار سبد
شییید ،سیییازمانهایی که سیییاشدار کوچکسیییازی را هر
پیﺶگرفدیهانید ،مدیران میانی شوه را که معمولاً جانشیییین
Metz
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یک فعالیت توسییعه شیییسی برای اطمینان از تداوم کارکنان
هر سیییازمان هان یییت که بر اماههسیییازی کارکنان برای پر
کرهن منصدهای کسیدی تثکید هاره.
مدم )1331( 1مواره زیر را برای طراحی ییک فر ینیید
جیانشیییین پروری هر مواجه با نیازهای حا و ینده ،برای
سازمان بااهمیت شمرهه است:
•

شییینییاسیییایی توانییائیهییای اصیییسی سیییازمییان،

شیای یدگیهای اسییدراتﮋیک و مد شیای ییدگی رهبری که
برای ارزیابی منصدها اسدفاهه میشوه.
•

طراحی فر یند توسیییعه برای تثکید بر یاهگیری

نیازهای شای دگی برای موفقیت سازمان
بیرای بیییان اهمیییت برنییامییهریمی جییانشیییین پروری
شاشصهایی وجوه هاره که این شاشصها عبارتند از:
 oتوانایی برای شناسایی رهبران جدید
 oتوانایی برای توسعه رهبران جدید
 oتوانایی برای ک د موفقیتهای مالی
 oتوانایی برای پرورش فرهن

سازمانی ممبت

 oتوانایی برای ایساه مدیریت تیییر

4

ارائه الگوی جامع جانشین
پروری

برای

سازمانها

5

شماره صفحه مقاله11-1:

 oتوانایی برای حفظ ممیت رنابدی
 oتوانایی برای حفظ شای دگیها
o

توانیایی برای ایسیاه نیابسییت هوام بسندمدت
سازمانی

رایو ( )2111نیم مسییاحظییات ارزشیییمنیید زیر را بیییان
میکند:
•

تقاواهای ناببتیییر محی ی
•

مواجه با تثییرات کوچکسازی

•

تصمیو اینکه کدام یک از کارکنان بدون سید

به سازمان میتوانند سازمان را ترر کنند.
•

تعیداه کیارکنان موجوه را کو کرهه و کارکنان

وروری و مناسد را حفظ میکنیو.
برنیامیهریمی جیانشیییین پروری پیایهای را برای

یک جمء جدائیناپذیر از برنامهریمی جانشییین پروری

پیشیییرفت م ییییر شییییسی ارتباطات برای هر فرهی شیییکب

برای سیازمانهای فرها حفظ و اسدخدام کارکنان بااسدعداه

میههد.

حا و ینده اسییت .نظام مدیریت جانشییین پروری امروزه

•

فراینید برنیامهریمی جانشیییین پروری بهگونهای

بهعنوان راهحسی برای جذب ،توسعه و حفظ اسدعداهها که

عمب میکند که توسیییعه حرفهای و برنامههای موزشیییی

یکی از چیالﺶهیای اشیر سیییازمانها میباشییید اسیییدفاهه

ایساه میکند.

میشیوه .شرکدها اسدفاهه از برنامهریمی جانشین پروری را

•

برنامهریمی جانشین پروری پیشرفت م یر شیسی

و جابهجایی شیسی برای فره ایساه میکند.
•

برنیامیهریمی جانشیییین پروری ،یک سیییی یییدو

برنامهریمی منابع ان انی ایساه میکند.
همچنین وی هلایسی برای اسییدفاهه از مدیریت جانشییین
پروری عنوان کرهه است:
•

با حفظ افراه بااسیییدعداه بالا همراه میهانند .تحقیق جنگی
برای اسدعداهها» که توسط موس ه مکنمی صورت گرفت،
پیوند جدائیناپذیری میان پیشرفت شیسی و حفظ کارکنان
بااسییدعداه نشییان هاه .این ارتباط نشییانههنده نیاز به ایساه
سیی یدو مدیریت جانشین پروری مؤیر و کارا برای جذب،
توسعه و حفظ اسدعداهها است (نریمانی.)1332 ،

همکیاری هر اجرای برنیامییههیای اسیییدراتﮋیییک

ویژگیهای اصلی بهترین برنامههای

سازمان
برای موزش و توسعه مورهنیاز کارکنان
•

افمایﺶ شمانه اسدعداهها از کارکنان نابب ارتقا

•

فراهو کرهن فرصییییت هییائی برای کییارکنییان

بااسدعداه بالا
•

بهرهبرهاری از اسیییدعیداههیا برای سیییرمایههای

فکری هر سازمان
•

کمک به افراه برای هرر برنامههای شیسیشان

هر سازمان
•

تشویق توسعه گروههای مدنوع هر سازمان

•

ارتقای اصو اشسانی کارکنان

•

بهبوه توانییائی کییارکنییان هر پییاسیییخ گوئی بییه

-

اولین ویﮋگی سییی ییدوهای م سوب ،سییاهگی و

سهولت اسدفاهه از نهاست .همه افراهذیربط ،هو مسریان
سی دو وهو ناممهها ،هسدرسی سان به این سی دمها هارند.
 هومین ویﮋگی سیی یدوهای جانشیینی برتر ن استکه بیﺶ از نکه به هنبا تنها به هنبا یافدن جانشینان اما هه
باشند ،به پرورش و توسعه نابسیتهای افراه تثکیدهارند.
 سومین ویﮋگی این سی دو هر بهدرین تسارب جهانیاین اسییت که همیشییه بالاترین س ی و مدیریدی سییازمانها
هرگیر ن ه دند و هر ن مشارکت هارند.
 ویﮋگی چهییارم ن اسییییت کییه بهدرین نظییامهییایمدیریت جانشییینی هر تشییخیص نقاط وییعف سییازمان هر

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

•

شیییناسیییایی نیازهای جایگمینی بهعنوان ابماری

جانشین پروری
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زمینه اسدعداههای مدیریدی از یکسو و هر تعیین م ئولیت

ه دند ،برای تثمین نیازهای ینده شوه به مدیران ،برنامهای

و مناصییید مهو مدیریت از سیییوی هیگر ،عمسکره موفقی

ندارند و امور را به هسییت حاهیه و زمان میسیینارند و هر

هارنید .نهییا میتواننید کمبوههیای سیییازمیان را از طریق

رویارویی با م یییائب بهصیییورت منفعسانه برشوره میکنند.

شییناسییایی ووییعیت فعسی و تحسیب روندهای ینده تعیین

برشی هیگر از سیییازمانها برای تثمین نیازمندیهای ینده

کنند.

میدیریدی شوه ،انیدام بیه جیذب و بهرهگیری از مدیران و

 -پنسمین ویﮋگی این اسییت که سیییازمان های برنامه

نیروهای م یدعد بیرونی بدون توجه به منابع هرونسازمانی

جیانشیییینی بر فر ینید جیایگمین شیییدن مدیران جدید هر

میکنند .هر نهایت تعداه کمی از سازمانهای هوشمند که

مناصید مدیریدی شالی سیازمان ،نظارت م دمر هارند و به

ب یه هنیبییا حفظ و ارتقییای جییایگییاه شویﺶ ه یییدنیید،

سازمان اطمینان میههند که این مشاتب و مناصد هر زمان

برنامهریمیهای شوه را بر شناسایی و پرورش اسدعداههای

مناسد توسط مناسدترین افراهتصدی شواهد شد.

مدیریدی هرونسیییازمانی (هر ابددا) و برونسیییازمانی مدکی

 -شرین ویﮋگی ممداز همه سیییی یییدمها برتر و موفق

میکنند .اینگونه سیازمانها به هنبا ساشدن ینده ه دند.

جانشیییین پروری ن اسیییت که نها یک فر یند همراه با

به این سییبد میتوان نها را سییازمانهای یندهسییاز و یا

نو وری و بهبوه م دمر ه دند .و بهصورت م دمر و مداوم

سیییازمانهای پیشیییرو نامید .نها با هرر اهمیت و میمان

از طریق هرییافیت بیازشورههیای لازم از مدیران اجرایی و

تیاییرگیذاری میدیران هر رشییید و موفقییت شوه بیه هنبا

شیییرکتکنندگان ،به تعدیب و تصیییحی شوه میپرهازند

طراحی و اجرای برنامههای جدی و منظو اسیییدعداهیابی و

(هاهاش زاهه و همکاران.)1331 ،

جانشین پروری ه دند (عیدی و هیاندی.)1317،

 -3-1تحلیل رویکرد برخی سازمانها در

 -4-1عوامل هفتگانه جانشین پروری

جانشین پروری
مدیران مدفکر و یندهنگر با هرر شییرایط وییروری

رایو هفیت عیامیب ییا بعید موفقیت را برای جانشیییین
پروری بیان کرهه اسیت که شامب (فرهن

سازمانی ،تعیین

اسییت که تربیت یا اسییدخدام افراه م ییدعد و شییای ییده را

شط مشییی ،حمایت و مشییارکت مدیران ارشیید ،سییاشدار

سییرلوحه برنامههای کاری شوه نرار ههند برای این

سازمانی ،تمایب و انگیمه افراه ،اعدماه و رویکره نظامیافده)

منظور مدیران میتوانند بهطور جدی و منظو به موزش

میباشیید که به شییر مخدصییر هر یک از عوامب هفدگانه

و تربیت جایگمین مدیران و نیروهای مدخصییص و

پرهاشده میشوه.

کسیدی توجه نمایند البده نیافدن افراه مناسییید برای
جییاییگمینی مییدیران ،یکی از مشیییکسییات جییدی
سییازمانهاسییت ،با شییناسییایی افراه توانمند و م ییدعد هر
سیازمانها و مورهتوجه نرارهاهن نان میتوان بخشیی از
فقدان افراه مناسید برای جایگمینی را برطرف نموه .هر
رویارویی و حب این م ییئسه ،رویکرههای مخدسفی از
جاند سییازمانها هنبا میشییوه که برشی از نها به
شر زیر میباشد:
ب یییاری از سییازمانهایی که م ییدعد به زوا و نابوهی

فرهنگسازمانی
مقصییوه از فرهن

سییازمانی ،سییی ییدمی از اسییدنباط

مشییدرر اسییت که اعضییا ن ییبت به یک سییازمان هارند و
همین ویﮋگی ،موجید تفکییک هو سیییازمیان از یکدیگر
میشیوه .فرهن

سیازمان ،سی دمی از ارزشهای مشدرر

اسیییت که رفدار کارکنان را هدایت میکند و عامب مهمی
هر موفقیییت اجرای یییک سیییی یییدو راهبرهی اسییییت.
فرهن

سییازی مناسیید هر فرایندی هر سییازمان ،یک هنر
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اسیییدو باید هنرمندانه به ن پرهاشده شیییوه (زارعی مدین و
همکاران .)1331،بیشییدر محققان جانشییین پروری نیم برای
اجرای موفق و م یییدمر فرهن

سیییازمانی بر این موویییوع

تاکید میکنند.
تعیین خط مشی

کامساً مشهوه باشد (نسی پور و همکاران.)1334 ،
ساختار سازمانی
موفقیت سییی ییدوهای مدیریدی و هسییدیابی به مقاصیید
راهبرهی ،بدون برشورهاری از سییاشدار سییازمانی مناسیید،
امکیانپیذیر اسیییت بنیابراین ،هر پیاههسیییازی یک برنامه

یکی از گام های مهو هر موفقیت یک برنامه جانشیییین

مدیریدی و سازمانی هنیق ،ساشدار سازمانی اهمیت عمدهای

پروری هر سازمان ن است که با اهدافی شفاف و روشن،

هاره .هر حقیقت ،سیییاشدار سیییازمانی هر اجرای هر پرو ه

مبدنی بر راهبره سییازمان طراحی شییوه .محققان این حوزه،

بمرگ سیازمانی ،هو ش وط اشدیارات رسیمی و م ئولیت

بر هیدفگیذاری جیانشیییین پروری و هم یییویی اهداف

را مشیییخص میکند و هو میمان رسیییمیت سیییی یییدو ها و

جانشیین پروری با اهداف سازمان تاکید هارند (هاهی زاهه

همیاهنگی و ارتباطات را شیییفاف می سیییازه (وییییایی و

و سیس انی .)1331،تعیین شط مشیی سازمان ،یکی از منابع

همکاران.)1333 ،

تعیین مشاتب کسیدی است .این اهداف و برنامهها نشان می
ههند که چه مشاتسی اهمیت بیشدری را برای هسدیابی هاره
از نساکه راهبرههای سیییازمانی را کارکنان اجرا میکنند،
موفقیت یا شییک ییت یک اجرا ،هرگرو برنامهریمی هنیق و
اصیییولی و تعیین اهداف و هوراسیییدایی اهداف جانشیییین
پروری با اهداف سازمانی است و اولین نکده مهو و حیاتی
هر فراینید برنیامهریمی ،تعیین اهداف روشییین شواهد بوه.
تمامکارها و وظایف مدیران سیییازمان ،اعو از برنامهریمی،
اهداف است (ویایی همکاران.)1333 ،
حمایت و مشارکت مدیران ارشد
کسید موفقیت هر برنامه جانشیین پروری هر سازمان ن
اسییت که همه مدیران هر هر سیی حی ،نقﺶ مویری را هر
این زمینه ایفا کنند .مدیران با اسییدفاهه از سییبک صییحی
رهبری میتوانند رویایت شیسی و تعهد سازمانی کارکنان
و بهره وری سیازمان را افمایﺶ ههند .پﮋوهﺶها نشان هاهه
است که سبک رهبری مدیران ،با ایربخشی ،کارایی وبهره
وری سیازمان ها ارتباط هاره .پﮋوهشگران ،حمایت مدیران
ارشییید را از عوامیب مهو و تیاییر گذار بر برنامه جانشیییین
پروری میهانند و عقیده هارند این حمایت مشییارکت باید

یکی از عوامب مؤیر بر برنامه جانشییین پروری ،جذابیت
شییب هدف برای فره و عسانه او برای ارتقا هر ن است .بر
اسییاس نظریه اندظار ،ارزشییمند بوهن یک هدف و عسانه به
ن ،یکی از عوامب مؤیر بر رفدار مع وف به هسدیابی به ن
هدف اسیت .فرایند جانشین پروری باید بهگونهای طراحی
شیوه که افراه عسانهمند به م یرهای شیسی مدیریدی ،ن را
شناسایی کنند و واره ن شوند .یکی از هلایسی که محققان
بر طراحی سیییی یییدوهیای انگیمشیییی و پاهاش هر اجرای
پرو ههای جانشین پروری تاکید میکنند ،افمایﺶ تمایب و
انگیمه فرهی افراه است (نسی پور و همکاران.)1334 ،
اعتماد
اعدمیاه ،اندظارها و باورهایی اسیییت که افراه هوسیییت
هارند به طریقی نابب پیﺶبینی ،به هیگران نشیییان ههند .هر
سازمان ،اعدماه شامب سه بعد اعدماه به فره ،اعدماه به گروه
و اعدماه به سازمان است .به نظر میرسد هر برنامههایی که
نیاز به مشیارکت گ درهه کارکنان است ،وجوه هر سه بعد
المامی اسیییت .اینکیه کیارکنیان تیا چیه حید بیا برنامههای
ابساغشیده سازمان و بهویﮋه رهبران سازمان اعدماه میکنند،

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

تصیمیوگیری ،سیازمانههی و کندر  ،برای هسدیابی به این

تمایل و انگیزه افراد
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میمان همکاری و مشییارکت نها هر سییازمان را مشییخص

نیروی ان ییانی و سییازمانی نرار ههند .فعالیت های طر

میکند.

برنامه ریمی و مدیریت جانشییین پروری را با سیازمانهای
هیگرمحک بمنند  .نقﺶ گروههای مخدسف را هر این

رویکرد نظامیافته
محققیان زییاهی تاکید هاشیییده اند که برنامه جانشیییین
پروری ییک فراینید اسیییت برای مما  ،رائو برنامهریمی
جیانشیییین پروری را رویکرهی یکنیارچیه و نظاممند برای
مشیییخص کرهن و پیشیییرفت نیروهای بالقوه و گروههای
م یدعد تعریف میکند که سازمانها ناهر سازه فهرسدی از
ناممههای لایق مناسید را برای نرار گرفدن هر جایگاه های
کسیدی هو یا سه س

بالای مدیریدی هاشده باشند .طراحی

و تدوین رویکرهی من یسو ،گام به گام و م یدمر جانشین
پروری ،از المامات پیاههسییازی موفق ن به شییمار میروه
(ویایی و همکاران.)1333،

برنامه مشیخص کنند .بیانیه رسالت این برنامه را تنظیو و
تدوین نمایند.رویه ها وشط مشییی هایی را برای هدایت
برنامه تنظیو کنند  .اعضییای گروه هایی را که از این
برنامه اسیدفاهه می کنند ،شیناسایی کنند.برنامه فعالیت ها
را برای هدایت برنامه ماهه کنند  .برنامه فعالیت ها را
ابساغ کنند .جس ات طر برنامه ریمی و مدیریت جانشین
پروری را برگمار کنند و فر یندها را به طور م ییدمر
بررسییی کنند  .مشییارکت هر این برنامه ها را موزش
ههند .به مدیران هربارهمشکسات برنامه ریمی و مدیریت
جانشییین پروری هر حی ه م ییئولیت نها مشییاوره ههند
(هاهیماهه مقدم و همکاران)1332 ،
گام هوم :ارزیابی کار موجوه  /شییرایط افراه  :هر

 -5-1مدلهای جانشین پروری

مرحسه هوم ،باید شییرایط کاری موجوه را هر مونعیت

مدل ستاره ای هفت نقطه ای

های اصیسی ارزیابی کنند .هراین گام تصیمیو گیرندگان

این م ییاله م ر می شییوه که سییازمان ها چگونه

باید پ ییت های کسیدی را که هر سییازمان وجوه هاره به

بای ییدی مدیریت جانشییین پروری را پیاهه سییازی کنند .

طور روشین و واو تعیین کنند و رویکرههایبیشدری را

روزو مد سداره ای هفت نق ه ای را پیشنهاه می ههد

برای تعیین شیرایط کاری و یا شیرایط شیای دگی به کار

که برای برنامه ریمی جانشییین پروری سییی ییدماتیک و

گیرند.

مدیریت ن اسییت .این مد هارای هفت گام به شییر

گام سوم :ارزیابی عمسکره افراه :هر گام سوم ،بحران

شکب ذیب می باشد (اسفایرنی)2111 -3

ارزیابی می کند که افراه چگونه شیییب شوهشییان را به

گام او  :ایساه تعهد  :هر مرحسه او  ،تصیییمیو

شوبی انسام ههند زیراهر بیشدر طر های برنامه ریمی و

گیرندگان سیییازمان باید به برنامه ریمی و مدیریت

مدیریت جانشیین پروری فرض م سو بر ن ت که افراه

جانشییین پروری ن مدعهد شییوند و نرا به صییورت یک

باید فعالیت های شیییسی شوه را به شوبی انسام ههند تا

برنامه هر نظر بگیرند .هر این مرحسه تصییمیو گیرندگان

پیشییرفت کنند .هر بخشییی از این مرحسه سییازمان باید

سییازمان باید:مشییکسات و فعالیت های جاری را ارزیابی

فهرسییدی از اسییدعداهها را تهیه کند و بنابراین مسموعه

کنند .نیاز به برنامه را ارزیابی کنند و شر ههند .شرایط

واوحی از هارایی های ان انی موجوه را ایساه می نماید.

برنامه ریمی ومدیریت جانشیییین پروری

گام چهارم :رزیابی کار ینده  /شییرایط افراه  :هر

کامب طر

سییازمان را تعیین کنند  .طر برنامه ریمی و مدیریت

مرحسه چهارم ،شیناسیایی شیرایط شیای دگی هر مونعیت

جانشییین پروری را هر راسییدای برنامه های اسییدراتﮋیکی

های کسیدی رهبری هر

Sfairny
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شماره صفحه مقاله11-1:

مدل مسیر ارتقای رهبری(کانال

ینده لازم اسییت و برای انسام این کار تصییمیو

رهبری) کاران و همکاران

گیرندگان باید تساش کنند تا شییرایط کاری ینده و
شای دگی ها را ارزیابی کنند .رهبران ینده ممکن است

مد کانا رهبری نشییان می ههد هدایت از میان هر

ماهگی ن را هاشییده باشییند تا با تیییر شییرایط شوه را

م یر هر کانا رهبری نیازمند این است که رهبران شیوه

وفق ههند.
گام پنسو :ارزیابی اسییدعداه افراه برای ینده :مرحسه
پنسو به ارزیابی اسییدعداه ینده افراه و ت بیق نها با

جدید اهاره کرهن و رهبری را موشده باشییند (کاران و
همکاران .)2111،هر هر م یییر از کانا رهبری این سییه
حوزه هنبا می شوند:

شییرایط کاری ینده مربوط مربوط می شییوه و سییازمان

 )1المامات مهارت :یعنی نابسیدهای موره نیاز جدید

باید فر یندی را ایساه نماید که اسییدعداههای افراه برای

برای انسام م ییئولیدهای جدید و عبور از یک م یییر به

ینده را ارزیابی نماید  .فرایند ینده گرایی نباید با
ارزیابی عمسکره حا گرایی و گذشییده گرایی اشییدباه
گرفده شوه.
گام ششو :ب دن شکاف توسعه :ا ینکه سازمان چ ور

م یر بالاتر
 )2اسیییدفاهه از زمان :فره باید بیاموزه که هر
چارچوبهای زمانی جدید مخدص به هر م یییر ،فعالیت
کند

می تواند نیازهای برنامه ریمی و مدیریت جانشین پروری

 )3ارزشییهای کاری :فره ،هر هر م یییر ،باید بیاموزه

را بوسیییسه پرورش افراه هرون سییازمانی یا توسییط هیگر

که ارزشییهای کاری هر م یییر کدامند و به نها احدرام

ابمار بر ورهه سیازه هر مرحسه ششو پاسخ گفده می شوه

بگذاره.

.سییازمان باید برنامه م ییدمری برای پرورش و رشیید

* سازمانها به طور عمده برای ایساه کانا رهبری هر

رهبری برای رهبران ینده هاشده باشد  .همچنین تصمیو

سیازمان شوه باید شﺶ م یر کسی را طی کنند (کاران و

گیرندگان بای ییدی جایگمین هایی را برای روش های

همکاران. )2111،

نیازهای جانشینی گ درش ههند.

کارکنان جدید معمولاً اولین سیییالهای کاری شوه را به

گام هفدو :رزیابی طر های برنامه ریمی و مدیریت

عنوان مشییارکت کنندگان صییرف می کنند .نها از طریق

جانشییین پروری :سییرانسام ،برای بهبوه طر های برنامه

انسیام امور واگیذارشیییده هر چیارچوب زمانی شا

و به

ریمی و مدیریت جانشییین پروری باید ارزیابی م ییدمر و

روشیهایی که اهداف سیازمان ک ید می شوند ،مشارکت

مداومی صییورت گیره تا چگونگی شوبی انسام کار را

می کنند و با بهبوه و پیشیییرفت مهارتهای شوه اسیییت که

ارزیابی کند و این مرحسه ،مرحسه شر وهفدو اسییت .

برای ارتقا هر نظر گرفده می شییوند .هر شییروع این م یییر،

ندایج این ارزیابی باید به کار گرفده شوه تا بهبوه های را

یاهگیری شیامب برنامه ریمی(به طوری که وظیفه سر ونت

ایساه نماید و تعهد به طر های برنامه ریمی و مدیریت

انسام شوه) ونت شناسی ،کیفیت و اعدبار است و ارزشهای

جانشییین پروری را ) حفظ نماید) .هاهی زاهه مقدم و

مرتبط با کار و من بق با فرهن

سییازمان و اسییداندارههای

همکاران)1332 ،

حرفییه ای توسیییعییه می یییابنیید .وندی افراه توانییایی اعمییا
م ییئولیدها و وفاهاری به ارزشییهای سییازمان را نشییان ههند،
نها به مدیریت سیی

مقدم (صییف) ارتقا می یابند .وندی

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

ارتقاء هرون سییازمانی سییندی ب رای بر ورهه سییازی

م یر او از شوهمدیریدی تا اهاره هیگران

ارائه الگوی جامع جانشین
پروری

برای

سازمانها

شماره صفحه مقاله11-1:

این اتفای افداه ،این افراه هر م ییییر او نرار می گیرند .هر

برانگیمترین م ییر شیسی یک مدیر است .این م یر ،یک

ندیسه ،ب یاری از این افراه بدون تیییر رفداری یا تیییر مبدنی

تیییر شییدید را نشییان می ههد .یک تیییر عمده هر

مدیریدی بالاترارتقا می ابند .هر وانع،

مهارتها ،اسدفاهه از زمان ،و ارزش های کاری .یک مدیر

بر ارزشیییها به سییی

نها بدون اینکه المامات را پذیرفده باشیییند ،هر م ییییر او
نرار میگیرنید .بیه عسیاوه ،میدیران شط مقدم نیاز هارند یاه

تساری عساوه بر توجه به نابسیت اجرای یک فعالیت ،باید
ن را از چشییو انداز کوتاه مدت و بسند مدت موره

بگیرند که چگونه زمان شوه را به گونه ای تق ییییو کنند
که نه تنها کار واگذار شیییده شوه را تکمیب کنند ،بسکه به
هیگران کمیک کننید تا به طور مؤیر کار را انسام ههند (
ل یفی و همکاران.)1331 ،
م یر هوم از اهاره هیگران تا اهاره مدیران
سازمانهای معدوهی این م یر را هر موزشهای شوه
لحاظ میکنند ،اگرچه این م یر س حی است که هر ن
مبنا و پایه مدیریت ساشده می شوه.

بررسییی نرار ههد  .هر این م یییر احدما م ییئولیدهای
جدیدتر و نا شناتر ن بت به س و نبسی وجوه هاره.
م یر پنسو از مدیر ک د و کار تا مدیر گروه

بمرگدرین تفاوت م ییر نبسی با این م یر هر این است

ظاهراً این م یر رهبری به نظر هشوار نمی ید .فرض بر

که مدیران هر اینسا فقط باید مدیریت کنند  .نها باید

این است که اگر شما یک ک د وکار را با موفقیت اهاره

وظایف فرهی را کنار بگذارند  .مهارتهای کسیدی که

کنید ،می توانید هر ک د و کارهای هیگر نیم موفق باشید.

این مدیران باید هر طو اندقا ک یید کنند ،عبارت اند

این هلیب با م یییئسه تضیییاه و هماهنگی ارزشیییها به چالﺶ

از :گمینﺶ افراه برای حرکت به م یییر او  ،واگذاری

کشییده میشیوه .مدیر یک ک د و کار ،برای موفقیت هر

وظایف مدیریدی و رهبری به نها و مربیگری نها .هر

ک ییید و کار شوه ارزش نائب اسیییت ،اما یک یک مدیر

این مرحسه ،مدیران باید فراتر از شییر شیییسی شوه را

گروه برای موفقیت همه ک ید و کارها ارزش نائب است.

ببینند و مووییوعات وسیییع اسییدراتﮋیک را که بر کب

یک مدیر گروه که موفقیت هیگران برایﺶ ارزش نداشییده

سازمان تثییر می گذارند را موره توجه نرار ههند.

باشد ،شک ت می شوره.

م یر سوم از اهاره مدیران تا اهاره وظیفه

م یرششو از مدیر گروه تا مدیر سازمان

ایساه این تیییر هشییوارتر از ن اسییت که به نظر می

هر این مرحسه  ،فره پنج م یییر گذشییده را طی رهه

رسد .رهبران وظیفه ای ،باید برشی حوزه هایی که برای

است و به بالای م یر ،یعنی مدیریت سازمان رسیده است.

نها نا شییناسییت را اهاره کنند .نها باید نه تنها برای

بالا م ییدوه شییوه ،تمام

وندی کانا رهبری هر سیی

هرر این وظیفه تساش کنند ،بسکه یاه بگیرند ،برای ن

س ی و رهبری هچار مشییکب می شییوند .به این معنا که

ارزش نائب شییوند  .همچنین ،مدیران وظیفه ای باید به

این مدیران برای به ییازی سییایر مدیران به طور مؤیر با

مدیران چندوظیفه ای گمارش ههند .بنابراین نها باید

شک ت مواجه میشوند و م ئولیدهایی که هر این مونعیت

ن ییبت به سییایر نیازها و م ییائب وظیفه ای مهارت ک یید

پیﺶ می ید ،به انسام نمی رسد ( .همان )

کنند.
م یر چهارم از مدیروظیفه ای تا مدیر ک د و کار
این م یییر رهبری ،اتسد مدقاعد کننده ترین و چالﺶ
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شماره صفحه مقاله11-1:

مدل کانال رهبری در فرآیند

مناسید و هر زمان مناسید هر هرون سازمان افمایﺶ می

جانشین پروری) متقی و همکاران)1811،

یابد ،ومن اینکه افراه معدقد می شوند که مدیران ارشد

به طور شساصییه کانا رهبری اصیی ساحی اسییت که

سازمان ،یک شبه به این هرجه نرسیده اند ،بسکه از طریق

م یییرهای رهبری را هر فر یند جانشییین پروری موره

سییا ها برنامه ریمی هنیق و هوراندیشییی پرورش یافده

بررسی نرار هاهه است

اند .گ ییدرش سییریع جهانی شییدن ،فشییارهای زیاهی بر

مد کانا رهبری نشییان میدهد که هدایت از میان

سییازمان ها واره می وره و ب یییاری از مدیران می

هر م یییر هر کانا رهبری نیازمند این اسییت که رهبران

موزند که یکی از ویﮋگی های سییازمان های موفق،

شیییوه جدید اهاره کرهن و رهبری را موشده باشییند

توانایی ن ها هر شییناسییایی ،پرورش و اسییدفاهه بهینه از

شکل  ) 1مدل مسیر ارتقای رهبری (کانال رهبری) -کاران و همکاران

افراه م دعد رهبری است(بارنر.)2112 ،
مدل مشترک المنافع هلتون و

.منظور از کانا رهبری ،نوعی م یییر شیییسی اسییت که

جکسون

منسر به پرورش رهبران و مدیران ارشد سازمانی می شوه
(مدقی و بهشدی فر.)1311،
مدل تیم تسریع بایهام و همکاران

اگر چه جانشیییین پروری هر ابددایی ترین تعریف شوه
بیه عنوان" تعیین راهبران ینده" تعریف می گرهه اما هر
وانع این برنیامه ریمی به ممابه فرا گره اراهی برای اطمینان

فرض اصیسی بر این است که هر هر سازمان مسموعه

از تداوم هر منصد های کسیدی  ،حفظ و توسعهی سرمایه

ای از اسییدعداهها و نابسیت ها وجوه هاره که باید برای

معنوی و هانشی برای ینده و تشویق افراه برای توسعه  ،از

تربیت و موزش نها اندام کره (برکی )2111،مد تیو

راهبره کساندر برنامه ریمی نیروی ان ییانی نشییثت می گیره(

ت ریع شامب پنج مرحسه است :شناسایی افراهمناسد و با

هسدون و جک ون.)2117،

حب های مناسیید ،اطمینان از شییکب گیری فرصییت های

با راهبره ترکید می شییوه و این اطمینان به هسییت می ید

توسییعه ای و بازنگری پیشییرفت کار و تعیین برنامه های

که سیازمان ماهه اسیت تا هر پ ت مهمی را که شالی می

جدید( بایهام و همکاران)2112،

شیییوه هر زمان مناسییید ،با افراه مناسییید پر کند هر این

هر وانع این برنامه ریمی ،ابماری اسییت که نیازهای

فراگره ،شیای یدگی های ویروری معین می شیوه و سن

تی سییازمان را برای کارکنان بر ورهه می نماید و

بر ن مبنا ،شمانه ی اسییدعداه های ان ییانی برای اطمینان از

تعداهی ناممه جانشییینی را برای هر یک از منصیید های

تداوم رهبری برای منصیید های کسیدی فراهو می شییوه و

ح ییاس سییازمان هر نظر می گیره و بر روند ارتقای

سین

بر ن مبنا شمانه ی اسیدعداههای ان انی برای تداوم

کیفیت این ناممهها ،از جنبه ی شای دگی ها و مهارت ها

رهبری برای منصد های کسیدی فراهو می شوه و سازمان

تمرکم می نماید و افراه را برای رهبری ماهه می نماید .

اطمینیان می ییابید کیه بیه منظور پر کرهن نقﺶ هیای مهو

از طریق پرورش کارکنان ،سییازمان ها مدعهد می شییوند

هرو.ن سیییازمیان ،به تدریج کارکنانی اسیییدخدام شیییده و

که اسییدعداههای هاشسی شوه را پرورش ههند ،به گونه

پرورش می یییابنیید(نسی پور و همکییاران . )1331 ،راهبره

ای که اح یاس رشید هر کارکنان تشویق شوند .هر این

جانشییین پروری  ،رهبرانی را با توانایی اندقا هانﺶ و

صییورت احدما یافدن شییخص مناسیید ،با مهارت های

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

پدان یییب بالا ،تشییخیص فرصییت های توسییعه ،تسویم راه

هر این فراگره نظام یافده ،پرورش شیخصی و حرفه ای
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ت یهیو ن هر سازمان فراهو می وره و احدما کاسدی
هانﺶ هر ایر بازنش دگی  ،ارتقا و سایﺶ نیروها را جبران
می نماید(هسدون و جک ون.)2117،

س

چهار  :پویایی شفاف اسدعداه ها  :تقریبا هیچ

یک از سیازمان ها به چنین س
این س

مدل بلوغ مدیریت جانشینی
شرکت  B & A11سومین شرکت برتر جهان هر رهه
بندی شییرکت های بین المسسی هر سییا  2111هر حوزه
مدیریت عمسکره توسییعه رهبری و به ویﮋه حب چالﺶ
های رهبری افراه هر سییازمان های جهانی اسییت  .این
شییرکت به همراه مرکم رهبری شسانانه هر یک پﮋوهﺶ
عسمی صیینعدی مد بسوتی برای مدیریت جانشییینی ارائه
هاهه اسییت ،هر مد بسوغ ارائه شییده از سییوی شییرکت
مذکور و مرکم رهبری شسانانه  1مرحسه برای رسیدن به
بسوغ نهایی هر مدیریت جانشییینی برای سییازمان ها تعیین
شییده اسییت  :سی

مدیریت اسدعداه ها هر شرکت هو راسدا می باشد.
بسوتی نرسیده اند  .هر

شرکت ها به طور کامب توانمندی ها و نابسیت

های بالقوه نیروی کار شوه را می شییناسییند و تصییمیو
گیری هر موره اسییدعداه ها به طور کامسا طبیعی و
براسیاس مصال کب ن ک د و کار صورت می پذیره
.برای موفقیت هر گام نهایی مد بسوغ جانشییین پروری
موارهی هر نظر گرفده شیوه  :مشارکت مدیران اجرایی
طر توسییعه کاربره جهانی کاربره همیشییگی اعسام
رویایت از افراه با عمسکره بالا و م یدعد فر یند بررسی
اسدعداهها همراسدایی با اهداف ک د و کار تکنولو ی
اهرمی اندازه گیری میمان تاییرگذاری ( رت)2111،11

صیفر  :هیچ فر یند جانشییینی انسام

نگرفده اسیت ،هر این سی

سیازمان هیچ فر یندی برای

مدیریت جانشییینی انسام نداهه اما ممکن اسییت جانشییین
شکب  ) 2مد بسوغ مدیریت جانشینی (لاموروک

های بالقوه ای برای مدیر عامب و یا مدیران سیی و
اجرایی هاشده باشد .

همکاران)2113 -

یک  :برنامه ریمی جایگمینی :سییازمان ها هر

سی

یک بر س و مدیریت ارشد مدمرکم می شوند .

سی

فهرسییدی از افراه م ییدعد برای این پ ییت ها ایساه شییده
است اما هیچ فر یند رسمی توسعه ای برای این جانشینی
صورت نمی پذیره.
س

هو  :برنامه ریمی جانشینی سندی سازمان هایی

که برای جانشینی مدیران ارشد برنامه هارند هر این س
نرار می گیرند  .بررسیی اسیدعداه ها و شناسایی نخبگان
و برنامه های توسعه ای هر این س
سی
وانع هر س

و

انسام می گیرند.،

سیه  :مدیریت یکنارچه نشیینی  :سازمان های
سه مدیریت جانشینی کسیه س و سازمانی

شییرکت را مد نظر نرار می ههند و این جانشییینی

مدل مسیر ارتقاء رهبری
مد م ییر ارتقاء رهبری که توسط مالر بیان گرهیده
است ،به جای تمرکم بر برنامه ریمی و مدیریت جانشین
پروری ن ،بیشیدر بر توسعه رهبری مدمرکم است .شکب
ذیب گرهش شط لوله م یر شیسی را نشان می ههد که به
صییورت م ییدقیو نبوهه و هر  2مکان پیچ می شوره.
هریک از این م ییرها تیییر هر مونعیت سازمانی را نشان
می ههد و این چرشﺶ ها هر برگیرنده تیییرات مهو هر
شییرایط کاری ،هرشواسییت برای مهارت های جدید،
کاربرههای زمانی و ارزش کار می باشیید( هاهی زاهه
مقدم و همکاران.)1332،

بااسدراتﮋی های ک د و کار شرکت و سایر فر یند های
Bersin & Associates
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شماره صفحه مقاله11-1:

برشورهار اسییت ،سییازمان های امروزی نیاز به تعیین و
تشکیب شمانه و ذشیره ای از افراه کامسا م دعد هارند که
بدوان از میان نها ناممههایی برای احراز مشییاتب و
م یییئولیت های مدیریت و رهبری اندخاب کره  .هر
شکب  )3مد م یر ارتقاء رهبری (هاهی زاهه مقدم و

سییازمانهای پیشییرفده جهان ،مدیریت جانشییین پروری از

همکاران)1332،

طریق فرایندی انسام می شییوه که مدیریت اسییدعداه نام
هاره .از طریق این فرایند اسییدعداه های ان ییانی سییازمان

مدل بدون عناوین شغلی
شای دگی عبارت اسیت از :شصوصیات و رفدارهایی
که به ایربخشییی فره هر محیط شیییسی منسر میشییوه
(تفاریان .)1371،شیای ییدگی سییازمان ها از طریق تعریف
اصیی ساحات رفداری و نچه رهبران برای تحقق ندایج
م سوب سییازمانی و اندام هر چارچوب فرهن

سییازمانی

به ن نیاز هارند است(اینداگسیدا و همکاران.)2112،
هرینگرمعدقد اسییت شییای ییدگی یعنی توانایی فره هر
انسام کارهایﺶ بر اسییاس هانﺶ ،موشده ها ،مهارت ها
و تسربه های شوه (هرینگر.)2112،
هراین نظریه ( بدون عناوین شیییسی ) نیم شییای ییدگی
های افراه مسار عمب بوهه و افراه از پ یت ها جداشده

برای تصییدی مشییاتب و مناصیید کسیدی هر سییا های
ینده شییناسییایی شییده و از طریق برنامه های مدنوع
موزشیی و پرورشی به تدریج برای به عهده گرفدن این
مشیاتب و م ئولیت ها ماهه می شوند .از این رو میدوان
ندیسه گرفت که با برنامه ریمی جانشییینی  ،م العات و
بررسیی های مخدسفی هر زمینه های سازمان  ،شیب  ،فره
 ،سی دو ها و روش ها  ،سیاست ها و راهبرههای سازمان
انسام می پذیره که ندایج هر یک هر تبیین ووییعیت
هیگری تاییر شواهد هاشت
) الوانی 12و همکاران)1331،
مدل کانگر و فولمر18

این اسییت که افراه کفایت لازم را برای انسام کار شوه

پروری بیایید بیا بحیث پرورش و اماههسیییازی نابسیتهای

هاشییده باشییند.گرچه کفایت هاشییدن یک فره سییازمان را

رهبری و مدیریت سازمان هر کنار یکدیگر و تحت عنوان

اصییسا نمی کند ولی مقوله ای کسان تر و فراتر از این

مدیریت جانشیین پروری بررسی شوه .این هو محقق شﺶ

رویکره  ،اسییدقرار نظام مدیریت بر مبنای شییای ییدگی

شیییرکت را که هر اجرای مدیریت جانشیییین پروری موفق

اسییت به عبارت هیگرمدیریت بر مبنای شییای ییدگی

بوهند را با روش های کمی و کیفی مورهبررسی نرارهاهند.

فر یندی تسفیقی اسییت که باعث نرار گرفدن افراه هر

بر اسیییاس این تحقیقات ،پنج ناعده کسی به به شیییر ذیب

جایگاه سیازمانی مناسیید  ،م ابق با تواناییها ،نابسیت ها و

برای موفقیت مدیریت جانشین پروری ارائه شد .ناعده او

مهارتهای کاری شیده و موجد گ درش صساحیت های

که نواعد بعدی روی ن بنانهاهه میشوه ،تمرکم بر توسعه

تخصییصییی و حرفه ای میشییوه .هر رویارویی و حب این

اسیت .مدیریت جانشین پروری باید یک سی دو منع ف و

م ییئسه  ،رویکرههای مخدسفی از جاند سییازمان ها هنبا

مبدنی بر فعالیتهای توسییعهای باشییید .هدف این برنامهها،

می شییوه .امروزه ،توسییعه شیییسی از پیچیدگی بیشییدری

اماههسیییازی کاندیداهای جانشیییینی از طریق شییییوه های

Elevani
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Canger & Fulmer
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فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

و کندرلی بر پ ت های سازمانی نی ت .مفهوم شای دگی

کانگر و فولمر ( )2113بر این باورند که برنامه جانشین
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موزش حین کیار و فعیالییتهایی از نبیب تفویض اشدیار،

ایسیاه چشیییوانییداز ممبییت :کییارکنییان اذعییان میکننیید

برای تصاحد مشاتب هدف میباشد .ناعده هوم تمرکم بر

هرحالیکه ب یییاری از افراه هر سییازمانها نگرش ممبدی به

مشیاتب کسیدی اسیت مشیاتسی که برای سسامت بسندمدت

برنامههای جانشیییین پروری ندارند و هر ب ییییاری از مواره

سیازمان لازم ه دند .ناعده سوم ووو سی دو و هوری از

برنیامیههیای جیانشیییین پروری را بیهعنوان تهیدیدی برای

ابهام اسییت .به نظر محققین ،برنامه جانشییین پروری باید به

مونعیت شیسی شوه اح اس میکنند.

شیکب کامساً شیفاف پیاهه و اجرا شوه و افراه هر هر لحظه،

فرهنی

سیییازمیانی :کیارکنان اذعان میکنند هاشیییدن

سییازمانی نوی که ارزش ،اعدقاه و اسییدانداره های

از وویعیت شوه با شبر باشند .هر این سی دو ها ،رویهها و

فرهن

نوانین بیه همیا افراه سیییازمان اندقا هاهه میشیییوه .ناعده

سیییازمیانی را فراهو میکنید ،تیاییر ممبدی را بر برنیامههای

چهارم اندازهگیری م یییدمر پیشیییرفت و هوری از ذهنیت

جییانشیییین پروری هاره و کییارکنییان این ارزش ،اعدقییاه و

سندی جایگمینی است .مدیران باید به شکب م دمر ووعیت

اسییداندارهها را بهعنوان ش وط راهنمای سییازمانی هر نظر

سی دو و هر کدام از کاندیداها را تحت نظر هاشده باشند تا

میگیرند.

م مئن شیوند که م ییر پیشیرفت بههرسییدی طی میشوه و

میمیییت تیکینیولو یکی :تکنولو ی تییاییر ممبدی را بر

ناعده پنسو منع ف نگاههاشییدن سییی ییدو اسییت .طراحان

اماههسیییازی محیط کاری برای شییییبهای جدید هاره .به

سیی دو باید بر اساس بازشورههایی که از مسریان هریافت

عساوه ،کارکنان بیان میکنند که پیشیییرفت فناوری ،یافدن

میکنند ،نقایص سی دو را برطرف نموهه و به بهبوه م دمر

فرصتهای جدید را سان میکند.

ن مباهرت ورزند (پورصاهی و همکاران.)1332 ،
مدل مهربانی و نورعظمی
مهربییانی و نورعظمی ( )2111هر تحقیق شوه هشییییت
مؤلفه را بهعنوان مؤلفههای جانشییین پروری ذکر کرهه اند
که ذیسا به تووی مخدصر هر کدام از نها اشاره میشوه:
موزش :همیه کیارکنیان اذعیان میکنند که برنامههای
موزش سازمانی باعث میشوه تا کارکنان مهارت و هانﺶ
جیدییدی را ییاه بگیرنید و بنابراین توانایی جدیدی را یاه
بگیرند و این یاهگیری باعث توانمندسیازی نان میشوه و
برای برنامههای جانشین پروری ماههتر میشوند.
حمیاییت میدیران :تمیامی کیارکنان اذعان میکنند که
بیهکارگیری سیییی یییدو مدیریت جانشیییین پروری نیازمند
زیرساشتها و حمایت های سازمانی مدعدی میباشد.

ساشدار م

 :ساشدار م

باعث ت هیب ارتباطات و

ت ییهیو هانﺶ سییریع میشییوه که هر هو مواره ذکرشییده از
المامیات پییاههسیییازی برنیامیههای جانشیییین پروری برای
سازمانها ه دند.
شیرایط مالی موزش :شرایط مالی بر اجرای برنامهها و
مؤیر وانعشدن نها تاییر هاره .بهعنوانمما  ،هاشدن بوهجه
کافی برای منابع ان یانی یکی از شرایط مهو برای موزش
کارکنان هاره (مهربانی و نورعظمی.)2111 ،
 -2پیشینه تجربی
 -1-2پیشینه تحقیق داخلی
•

احمییدیییان و شوش طینییت ( )1337هر تحقیق

اجرای اسیییدراتﮋی و عمسکره بیا توجیه به نقﺶ تعدیسگری

شیفافیت م ییر شیسی :بیشدر کارکنان معدقدند که وندی

شسانیت و موزش اصییو برنامه ریمی اسییدراتﮋیک به این

سیییازمان م ییییرهای شییییسی را روشییین میکند ،این امر به

ندیسه رسییدند که هر تمام فرویه ها ،وراید معناهاری بالا

کارکنان برای هرر اهداف شیییسی و بنابراین برای اجرای

بوهه اسیت .ندایج تحقیق نشیان هاه که مدییرهای تخصیص

بهدر برنامهها کمک میکند.

منابع ،رهبری سیییازمانی و مشیییارکت کارمندان بر اجرای
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صیییحی اسیییدراتﮋی های تدوین شیییده تاییر هاره و مدییر

پرسییینیب ماهر با احدیاجات مناسییید بازار ،برنامه ریمی و

موزش اصییو برنامه ریمی اسییدراتﮋیک تاییر مشییارکت

مدیریت منابع ،تساش ب ییییاری را هر راسیییدای برنامه ریمی

کارمندان بر اجرای صیییحی برنامه ریمی اسیییدراتﮋیک را

منابع ان یییانی می طسبد .از این رو ،بررسیییی الگوها و مد

افمایﺶ می ههیید و مدییر شسییانیییت و انع ییاف پییذیری

های مخدسف برنامه ریمی منابع ان ییانی و اسییدفاهه بهینه از

اسیییدراتﮋیک تاییر اجرای صیییحی اسیییدراتﮋی بر عمسکره

نها هر موسی یات و سیازمان ها و بویﮋه سازمان های فعا

هانشگاه زاه اسسامی را افمایﺶ می ههد.
•

هر بخﺶ شصییوصییی جهت برنامه ریمی و به ییازی منابع

جامی پور و همکاران ( )1337هر تحقیق بررسی

تیاییر گرایﺶ اسیییدراتﮋییک بر عمسکره سیییازمانی با نقﺶ

ان انی ،مممر یمر شواهد بوه.
•

زین الیدینی بییدمشیییکی و همکاران( )1333هر

مییانسی میدیرییت هانﺶ هر شیییرکت های حوزه فناوری

تحقیق مقای یه ووعیت موجوه جانشین پروری و مدیریت

اطساعات ،به این ندیسه رسییییدند که گرایﺶ اسیییدراتﮋیک

اسیییدعیداه بیا وویییعییت م سوب ن هر نظام ن هر نظام

سازمان هو به طور م دقیو بر عمسکره سازمانی تثییر هاره و

موزشی عالی اذعان می کنند از انسا که هر سا های اشیر

هو بییه طور تیر م یییدقیو و از طیییییییریق مدییر میییانسی

مفهوم منابع ان ییانی جای شوه را به سییرمایه ان ییانی هاهه

سازوکارهای مدیریت هانﺶ بر عمسکیره سازمانی تثییر می

اسیت ،جذب و اسیدخدام نیروی ان انی م دعد و شای ده و

گذاره .روش پﮋوهﺶ ،از نظر هدف هر هسده پﮋوهﺶ های

جانشیین پروری هر سیازمان ها اهمیت مضاعفی پیدا کرهه

کییاربیرهی نیرار می گیره و از نظر گره وری هاهه هییا

است .یافده ها نشان هاه که میان ووعیت موجوه و م سوب

توصیییفی تحسیسی اسییت .جامعه ماری پﮋوهﺶ را شییرکت

برنامه جانشیین پروری هر هانشیگاههای هولدی شهر تهران،

های فعا هر حوزه فناوری اطساعات تشکیب هاهه اند .ابمار

هر همه ابعاه ،تفاوت معناهار وجوه هاره و بعد تعهد ن بت

جمع وری اطسیاعیات ،پرسیییشییینامه و برای ارزیابی مد

به جانشییینی نظام مند هر هر هو ووییعیت موجوه و م سوب

مفهومی پﮋوهﺶ ،از رویکره تحسییب معیاهلات سیییاشداری

به عنوان مهمدرین مؤلفه شیییناشده شییید .بنابراین ،یافده های

اسدفاهه شده است.

پﮋوهﺶ نشیییان ههنییده ویییرورت وجوه برنییامییه ای برای

راب ه بین برنامه ریمی اسییدراتﮋیک منابع ان ییانی و اهداف

وییرورت تعهد و توجه مدیران ارشیید هر شصییو

فراهو

اسییدراتﮋیک سییازمان ها با تمرکم بر بخﺶ شصییوصییی بیان

سیییازی مقیدمیات اجرای این برنیامه مانند گاه سیییاشدن

کرهه اسییت که با توجه به اینکه یکی از عناصییر عمده هر

کیارکنان از م یییئولیت های شییییب فعسی و ینده نها هر

مدیریت ،برنامه ریمی است ،پﮋوهﺶ حاور بدنبا بررسی

مؤس ات موزشی است.

این موویییوع اسیییت که سیییازمانها چگونه هر نالد برنامه
ریمی ،همه ی فعالیت ها و کوشییﺶ های شوه را هر موره
اهداف موره نظر ،راه رسیدن به ن و چگونگی طی م یر،
بیا یکیدیگر ترکید و اهتام کرهه و هدف از اجرای ن را
هسیییدییابی به ندایج سیییازمانی تسقی می کنند .ندایج تحقیق
حاویر بیانگر این م سد است که افمایﺶ رنابت و کمیابی
Triana
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و همکاران ( )2113هر تحقیق بررسیییی

تنوع جن ییییدی هر میدیریت ارشییید ،تیییر اسیییدراتﮋیک و
عمسکره شیییرکیت ،نشیییان می ههند که هر شیییرکتهای
فن وری برتر ،تنوع جن یییدی مدیریت ارشیید هر صیینایع با

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

•

روحانی و همکاران ( )1331هر تحقیق بررسیییی

جییانشیییین پروری کییارکنییان موزش عییالی و همچنین،

ارائه الگوی جامع جانشین
پروری

برای

سازمانها

شماره صفحه مقاله11-1:

فن وری بالا ،شییدت شییکبگیری تیییرات اسییدراتﮋیک را
افمایﺶ میههد .تنوع جن یییدی و تنوع موزشییی مدیریت
ارشیییید ،تیییر اسیییدراتﮋیییک را افمایﺶ میههیید .تیییرات
اسیدراتﮋیک هر نهایت عمسکره شرکت را بهبوه میبخشد.
شییکافهای موجوه هر سییقف شیییشییهای میتواند منسر به
رنیابدی بوهن شیییوه که اشیرا زنان موفقیت کافی هر موره
تنوع جن یدی مدیریت ارشد هر صنایع با فن وری بالا را به
ارمییان ورههانید .تنوع جن ییییدی مدیریت ارشییید ،تیییر
اسیییدراتﮋییک هر شیییرکییتهیای فن وری برتر را افمایﺶ
میههد ،به ویﮋه هر شییرای ی که تنوع زمینه موزشییی بالا
است ،زیرا وسعت فرصتها و هانﺶ مربوط به این شرایط،
اجرای اییدههیای جیدید را ت یییهیب میکند .ندایج نشیییان
میههد که هو شییدت شییکبگیری اتحاه اسییدراتﮋیک بین
سیازمانی و هو تنوع زمینه موزشی  TMTراب ه ممبدی را
بین تنوع جن یییدی مدیریت ارشیید و تیییرات اسییدراتﮋیک
نشییان میههند .همچنین مد واس ی های تعدیب یافده نشییان
هاه که مدیریت ارشد مدنوع مبدنی بر جن یت به طور ممبت
بر تیییر اسدراتﮋیک تاییر میگذاره ،که هر نهایت عمسکره
شرکت را بهبوه میبخشد.
•

شان )2111( 11هر تحقیق تاییر برنامه های منابع

ان انی بر عمسکره سییییازمانی و هسدیابی به اهداف سازمانی
بییان می کننید کیه اسیییدفیاهه بالقوه از مهارت ها ،هانﺶ و
شییای ییدگی های کارکنان هر سییازمان ها می تواند به بهبوه
عمسکره سازمانی کمک کند .توجه به مدیریت اسدراتﮋیک
منیابع ان یییانی هر کنیار توجه به برنامه های مدیریت منابع
ان ییانی و شط مشییی سییازمانی از وییروریات هر سییازمانی
مح یییوب می شیییوه .این پﮋوهﺶ از مبیانی مخدسفی برای
انسام تحقیق اسدفاهه کرهه تا به بررسی برونداه برنامه های
منابع ان یییانی بر عمسکره سیییازمانی بنرهازه و به این ندیسه
هسیت یافده است که برنامه های منابع ان انی تاییر ممبدی بر
عمسکره سازمانی هارند.

 -3بحث و نتیجهگیری
مدیریت سیییازمانهای کنونی ،بر این باورند که
کارکنان ،مهو ترین منبع ممیت رنابدی سییازمان ه ییدند.
نها معدقدند که منابع ان ییانی کار مد ،به هلیب کمیابی
و جانشیییینناپذیری ب ییییار بااهمیت اسیییت .ازاین رو
سیازمانها برای حفظ سرمایه ان انی ماهر و توسعه تعهد
نان تساش میکنند .افراهی که به ارزشها و اهداف
سیازمان پایبندتر باشیند هر سازمان مشارکت هارند و از
عضیویت هر ن لذت میبرند که هر این راسیدا عمسکره
و بهره وری سییازمان بالاتر میروه .با توجه به تیییرات و
هگرگونیهای پیوسدهای که سازمانها با ن مواجه ه دند
مقوله تعهد و وفاهاری منابع ان ییانی و انسام هر چهبهدر
نقﺶهای اشدصییا یافده به نها یکی از هتدتههای
جدی مدیران مح یوب گرهیده اسیت .جانشین پروری با
رویکره مدعهیدانه ،ابمار برنامهریمی راهبرهی اسیییت برای
مخیاطید نرار هاهن م یییائب به وجوه مده به شاطر ترر
افراه و هو پسی اسیت روی شکاف هانﺶ به وجوه مده از
ترر سازمان توسط یک سری از افراه.
اسدراتﮋی مدعهدانه هر برنامهریمی جانشین پروری نقﺶ
فیسدر کنندهای نوی را بر عهده هاره که با توجه به مثموریت
سیییازمیان جهیت هاشیییدن کارکنانی مدعهد و هر راسیییدای
شیکوفایی سازمان و جامعه عمب میکند .مدیران سازمانها
بای ییدی بر اهمیت جانشییین پروری و تربیت مدیران ینده
تاکید کنند .برای هاشدن یک سی دو پویا و جامع ،وروری
است که مدیران و کارشناسان ،تسارب شوه را طی فرایند
زمییانی هر اشدیییار زیر مسموعییه شوه نرار هاهه تییا پویییایی
سیازمانی تداوم یابد .با توجه به مو بازنش دگی کارکنان،
شط مشیی سازان سازمان کمیده امداه طی سا های اشیر و
تی بای یییدی شواسیییدار اهدمام طر جانشیییین پروری هر
سییازمانهای شوه باشییند .میتوان شاطرنشییان کره که تنها
راه هتدته شرو نیروهای مدخصص و فنی ،اندقا تسارب

Khan
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پروری

برای

سازمانها

17

شماره صفحه مقاله11-1:

مدیران پیشیک یوت به ن یب جدید اسیت که هر این راسدا
بای یدی به نقﺶ فرهن

سازمانی بهعنوان یک نیروی پیﺶ

برنده هر سازمان توجه کره .اح اس تعسق سازمانی یکی از

پروری مدیران ،تهران ،اندشییارات مدیریت صیینعدی ،چا
سوم
.2

احمیدیان ،سیییحر ،شوش طینت ،بهناز (،)1337

مهو ترین عوامیب تعیالی سیییازمیان اسیییت ،رعایت نظو و

اجرای اسیییدراتﮋی و عمسکره بیا توجیه به نقﺶ تعدیسگری

مقررات ،تعهد سازمانی و ک د و اندقا هانﺶ و تسربه از

های شسانیت و موزش اصییو برنامه ریمی اسییدراتﮋیک،

است .توصیف شرایط کاری هر عصر امروز

فصسنامه عسمی ،پﮋوهشی ابدکار و شسانیت هر عسوم ان انی،

مقوله فرهن

ایران و شرایط سختکاری ایساب میکنند که به نیازهای
کارکنان توجه ویﮋه شوه و باید یک ان سام و هارمونی هر

هوره هشدو ،شماره هوم ،صص.17-112
.3

بهشییدی فر ،مسکه ،مقدم ،محموه ( )2111م العه

فراینید کاری نها صیییورت گیره تا شیییرایط و اوویییاع

مد مرتبط با شیییای یییده گمینی هر برنامهریمی جانشیییین

محی ی و من قهای نابب تحمب باشیید و کارکنان و مدیران

پروری ،مسسه اندصاهی ،مالی و مدیریدی ،شماره  ،34صص

بدوانند هر سیایه توجه بیشدر سازمان به نها به روا کاری

121-113

شوه و مدناسد با ماموریت سازمانی پیﺶ روند .پیاههسازی

.4

پور صیاهی ،ناصر ،شهریار ،پیری ،شاتمی ،بهماه

مد جانشیییین پروری هر سیییازمان میتواند به مد نابسیت

( )1332بررسی عوامب مؤیر بر اجرای موفق برنامه جانشین

یابی کارکنان ،نیازهای هویدی و موزشی ،ارتقای فرهن

پروری میدیران ،فصیییسنامه عسمی -ترویسی م العات منابع

شیییای یییدگی و توسیییعییه مهییارتهییای کیارکنییان و بهبوه

ان انی ،سا هوم ،شماره هفدو ،صص 31-21

نیابسییتهیای نان و هوچنین بهبوه نابسیتهای سیییازمانی

.1

جیامی پور ،مونیا ،عصیییارییان ،محمیید ،یمهانی،

پاسخ ممبت ههد(بهشدی فر و همکاران .)2111،با توجه به

حمیدرویییا ( ،)1337بررسیییی تاییر گرایﺶ اسیییدراتﮋیک

این نکده که جانشیییین پروری بخﺶ جداییناپذیر

ک ید و کار بر عمسکره سازمانی با نقﺶ میانسی مدیریت

سیازمانهای امروزی است بنابراین اهاره کمیده امداه نیم

هانﺶ ،فصیییسنیامه مدیریت بازرگانی ،هوره ههو ،شیییماره

میبای یت ن یبت به پیاههسیازی برنامه جانشین پروری هر

چهارم ،صص.131-114

اسدعداه صحیحی هر سازمان هست یابد .زیرا بررسی مقوله

روشییینید  ،طاهر()1331طراحی الگوی برنامه ریمی منابع

جانشییین پروری هر مشییاتب مدیریدی ،سییبد میشییوه تا

ان یانی ویﮋه مناطق زاه جاری صنعدی کشور ،پرهی

بین

نیروهای م دعد و عسانهمند ،اسدعداههای شوه را بروز ههند

المسسی ارس ،هانشگاه تهران

و شوه را هر م ییییر نیازهای سیییازمان نرار ههند ،هوچنین

.7

هاوهی ،سیییید عسی ،یعقوبی ،نور محمد ()1332

مدیران ارشیید سییازمانها میتوانند برنامهریمیهای لازم را

چهارچوبی برای اسییدعداهیابی و جانشییین پروری هر نظام

برای ایساه تاییر ممبت به منظور رشییید و توسیییعه سیییازمان

موزش عالی ،فصیسنامه پﮋوهﺶهای منابع ان یانی هانشگاه

فراهو سازند.

جامع امام ح ین ،سا ههو ،شماره او  ،صص 121-111
.1

 -4مراجع

روحیانی ،بهرام ،اسیییدی ،فروغ ،اشوان عسییاف،

عسیروییا ( ،)1331بررسییی راب ه برنامه ریمی اسییدراتﮋیک

ابوالعسیایی ،بهماه ( )1312میدیران ینیده ،مبانی

منابع ان ییانی و اهداف اسییدراتﮋیک سییازمان ها با تمرکم بر

نظری و تسارب عمسی برنامههای اسییدعداهیابی و جانشییین

بین المسسی ح ابداری

.1

بخﺶ شصوصی ،چهارمین کنفران

فصلنامه تخصصی پژوهش های پیشرفت و تعالی

میان مدیران سییداهی شوه اندام نماید تا بدواند به مدیریت

.2

هاهاش زاهه ،ییوسیییف ،فیرهینگی ،عسی اکبر،

ارائه الگوی جامع جانشین
پروری

برای

سازمانها

شماره صفحه مقاله11-1:

و مدیریت با رویکره عسوم پﮋوهشی نوین ،صص.24-1
.3

زارعی مدین ،ح ین ،اشوان عسوی ،سیید ح ین،

فصییسنامه عسمی و پﮋوهشییی مدیریت سییازمانهای هولدی،
سا چهارم ،صص 31-41

یمهانی ،حمیدرویا ،عبدالمحمدی ،حمید( )1331شناسایی

 .17مراهی شییرازی ،سیید عباس ،شراسانی ،عسیروا

عناصیر الگوی جانشیین پروری مدیران و سنسﺶ ماهگی

( )1331جییانشیییین پروری رویکرهی برنییده -برنییده برای

برای اجرای ان ها هر یکی از سییازمان های هفاعی ،نشییریه

سییازمانها ،ماهنامه کندر کیفیت ،شییماره  ،13صییص -13

عسمی و پﮋوهشی بهبوه مدیریت ،سا ههو ،شماره چهارم،
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 .11مشیییبکی ،اصییییر ،موسیییوی مسد ،سیییید محمد

صص112-31
ال ییییاهات ،رفیعی ،محموه

( )1331راب ه هماهنگی اسیییدراتﮋیک بین اسیییدراتﮋی های

 .11زاهییدی ،شیییم

( )1331بیهیبوه عمسکره سییییازمییان از طریق همییاهنگی

تساری ،اسییدراتﮋی های منابع ان ییانی و سییاشدار سییازمانی،

اسیدراتﮋیک بین اسیدراتﮋی های منابع ان یانی تصمیوگیری

سیییازمانی ،هوره

اشسیانی و فرهنی

سیییازمانی پﮋوهشیییی هر سیییازمانهای

تحقیقیاتی وزارت جهیاه کشیییاورزی ،فصیییسنامه مدیریت
فرهن

سازمانی ،هوره ههو ،شماره او  ،صص 23-1

 .11وییایی ،محمد صاهی ،سید جواهین ،سید روا،
ح یینیان ،شهامت ،فداحی ،مهدی ( )1333عوامب موفقیت
برنامه جانشیییین پروری هر بخﺶ شصیییوصیییی ،فصیییسنامه
مدیریت هولدی ،هوره ششو ،صص 727-747
 .12عییییدی ،اکبر ،هیییاندی ،محمیید ( )1317مراکم

مسسه عسمی و پﮋوهشیییی مدیریت فرهن
ههو ،شماره او  ،صص 33-221

 .13مهربییانی ،شییییاهی ،نوراعظمی ،محمیید ()2111
شیییناسیییایی مهو ترین فاکدورهای اجرای برنامه جانشیییین
پروری ،کنفران

بینالمسسی فنییاوری اطسییاعییات و مییالی،

سنگاپور
 .21نریمیانی ،مهیدی ( )1332مقیدمیهای بر مدیریت
جانشین پروری ،نراو  ،هیدبان رفدار سازمانی
 .21هییاهی زاهه ،مقییدم ،اکرم سیییس ییانی ،فرزانییه

ارزیابی روش نوین جانشیییین پروری ،ماهنامه تدبیر ،سیییا

( .)1331تبیین مؤلفههای پیاههسازی مدیریت جانشینسازی

نوزههو ،شماره  ،131صص 43-34

هر سازمان (م العه مورهی :حوزه های سداهی شرکت مسی

 .13فالمر ،کانگر( )2113اسیییدعداه یابی و جانشیییین
پروری ،چا هوم ،نشر سر مد
 .14نسی پور ،رحمت السه ،هاشیییمی ،محمد ()1334
تبیین تاییر مندورین

بر جانشیین پروری ،با تمرکم بر طر

نفت ایران و شیرکتهای تابعه م دقر هر تهران)» ،فصسنامه
مدیریت و منابع ان یانی هر صنعت نفت ،شماره  ،17صص
.12-33
 .22مدقی ،محمدح یین و بهشییدی فر ،مسیکه(،)1311

توسیعه فرهی ،فصیسنامه پﮋوهﺶهای مدیریت منابع ان انی

مید کیانیا رهبری هر فر یند جانشیییین پروری ،ماهنامه

هانشگاه امام ح ین ،سا هفدو ،شماره هوم ،صص 12-21

تدبیر ،شماره .211

 .11گیای ،میاتیو ،سییییمم ،هوری ( )2111توسیییعه

 .23الوانی سییییید مهدی ،سییییدنقوی میرعسی ،زارع

اسییدعداه های تی ،راهنمای کاربرهی مدیریت اسییدعداه و

بمرگ باهی رویییا (  ،)1331جایگاه شیییای یییدگی های

برنییامییه ریمی جییانشیییین پروری ،ترجمییه ن یییرین جمنی،

محوری هر جانشیین پروری ،فصیسنامه چشو انداز مدیریت

اندشارات سر مد

هولدی ،شماره  ،27پاییم  ،1331صفحه .22-41

 .12ل یفی ،میمو ،عبدالح یییین زاهه ،محمد ،ذر فر،
امیر ( )1331طراحی الگوی جانشین پروری هر سازمانهای
هولدی از طریق کارب ییت مد سییازی سییاشداری تف یییری،

 .24تفاریان ،وفا(،)1373شیییای یییدگیهای مدیریدی،
تهران،مدیریت صنعدی.
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