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چکیده :در اين پژوهش ابتدا با روش کیفی ،عوامل موفقیت جانشینپروری شناساايی شاده و
سپس با روش کمی در قالب يک مدل اندازهگیری آزموده شده است .جامعا آمااری پاژوهش،
مجموع مديران و رؤسای هلدينگ آلفاست و نمون آماری بهصورت تصادفی ساده از آن انتخاب
شده است .ابزار جمعآوری دادهها ،بررسی ادبیات ،مصاحبه و پرسشانامه اسات و بارای بررسای
اعتبار و پايايی ابزار کیفی ،از روش مثلثی ،بررسیهای اعضاا و بررسای زوجای و بارای روايای
پرسشنامه محتوايی آن از استادان و خبرگاان بهاره گرفتاه شاده اسات .پاياايی پرسشانامه باا
پیشآزمون بین  22نفر انجام گرفت و تأيید شاد .دادههاای اساتخرا شاده از  171پرسشانامه،
مبنای آزمون فرضیههای کمی پژوهش قرار گرفت و از طريق آزمون تحلیل عاملی -اکتشافی و
مدل معادلههای ساختاری مشخص شد که هفت عامل ساختار سازمانی ،حمايت مديريت ارشد،
رويكرد نظاميافته ،تعیین خط مشی ،فرهنگ سازمانی ،تمايل و انگیزۀ افراد و اعتماد را میتاوان
به عنوان عوامل موفقیات در جانشاینپاروری معرفای کارد و از طرياق آنهاا موفقیات برناما
جانشینپروری را اندازه گرفت.
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مقدمه
رشد اقتصاد رقابتی و تغییر جمعیتی نیروی کار ،رقابت شديدی برای کارکنان ماهر ايجاد کرده که
وجود برنامهريزی برای جذب ،توسعه و نگاهداشات نیاروی انساانی بااساتعداد را بارای مشاالل
کلیدی سازمان ضروری ساخته است (گرووز .)2007 ،امروزه سازمانها براساس مزيت رقاابتی در
منابع انسانی که لیر قابل کپیکردن است ،اداره میشوند .يعنی مزيت بیشتر سازمانها در وجاود
افراد خبره و دارای شايستگیهای مناسب در مشالل کلیدی است .مشاالل کلیادی ،درواقاع ،آن
دسته از مشالل هستند که پیداکردن نیرو برای آنها به دشواری انجام میشود؛ بهندرت ،وابسته به
افرادند و برای تضمین آيندۀ سازمان اهمیت بسیار دارند (فولمر و کانگر.)2004 ،
سازمانها زمانیکه بهدلیل توسع پروژههای جديد ،بازنشستگی يا جابهجاايی افاراد ،نیااز باه
نیروهای مناسب دارند ،با خأل نیرو در مشالل کلیدی و درنتیجه با چالش کمبود مهارت و داناش
مواجه میشوند (اسالن .)2002 ،با بهوجودآمدن اين مشكل ،يعنی نايابشدن استعدادها ،بسایاری
از کارشناسان پیشنهاد میدهند که سازمانها نظام جانشینپاروری 1را بارای شناساايی و توساع
کارکنان کلیدی اجرا کنند (هاديزاده و سلطانی.)1390 ،
هماین اماار ساابب شااده اساات کااه امااروزه بسایاری از سااازمانهااای باازر  ،برنامااههااای
جانشینپروری خود را طراحی و اجرا کنند .متأسفانه در عمل ،بسیاری از ايان برناماههاا باهطاور
کامل اجرايی و نهادينه نمیشوند .براساس اطالعاات محقاق ،در ماواردی کاه در داخال کشاور
اطالعاتی موجود است ،برنامه های جانشین پروری در مرحل اجرا با مشكلهای مختلا و جادی
مواجه شدهاند .البته در بعضی از تجربههای جهانی نیز به نتايج لیر موفقیتآمیز اشاره شده اسات
(راثول .)2002 ،محققان نیز يكی از مهمترين عوامل اجرای موفق برنامهريزی جانشینپروری را
شناسايی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامههای جانشینپروری میدانند (فولمر و کاانگر2004 ،؛ راث
ول.)2002 ،
در بیشتر مدل های جانشین پروری ،به بهینهسازی و حصول اطمینان از موفقیت ايان سیساتم
اشاره میشود؛ برای مثال ،کانگر و فولمر ( )2003معتقدناد مادل جانشاین پاروری باياد هماواره
انعطافپذير باشد و بتوان برای موفقیت در پرورش جانشین ها آن را بهبود بخشاید .در باازنگری،
میزان موفقیت فرايند را ذکر میکنند .ساینگر و همكااران ( )2004و راثول ( )2002نیاز تأکیاد
بسیاری بر ارزيابی میزان موفقیت جانشینپروری دارند .بارنت و ديويس ( )2002نیاز شناساايی و
کنترل عوامل اجرای موفق مدل جانشینپروری را يكی از گامهای مدل خود میدانند.
متأسفانه در زمین جانشین پروری و بررسی عوامال موفقیات برناماههاای جانشاینپاروری-
1. Successtion Planning
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علیرلم اهمیتی که دارد -فقر مطالعاتی در کشور مالحظه میشود .چند پژوهش عمدۀ انجامشده
در حوزۀ جانشین پروری نیز مربوط به شرکت های دولتی يا وابسته به دولت بودهاناد .هزيناهبار و
راهبردیبودن برنامههای جانشینپروری ،بهويژه برای بخش خصوصی نیز از عاواملی اسات کاه
ضرورت اين پژوهش را نشان میدهد؛ بنابراين ،هدف ايان تحقیاق ،شناساايی عوامال موفقیات
برنامه های جانشین پروری در بخش خصوصی است .هلدينگ آلفاا کاه از هلادينگ هاای بازر
صنعتی کشور در بخش خصوصی است و برنامههای بزر جانشینپاروری دارد ،باهعناوان ياک
شرکت مناسب و نمونهای قابل قبول ،از میان ديگر شارکتهاای بخاش خصوصای بارای ايان
تحقیق انتخاب شده است .به اذعان مديران ايان مجموعاه ،شناساايی عاواملی کاه اطمیناان از
موفقیت برنامههای جانشینپروری اين شرکت را باال ببرد ،اهمیت بسزايی برای اين شرکت دارد.
برايناساس ،پژوهش حاضر سه بخش دارد .ابتدا بخاش اکتشاافی -کیفای ،باا روش کیفای
عوامل اصلی يا همان ابعاد موفقیت جانشینپروری شناسايی شده است .سپس بخاش اکتشاافی-
کمی پرسشنامهای ،با توجه نتايج بخش کیفی ساخته شده است و درنهايت ،بخش تأيیدی -کمی
با بهرهگیری از روشهای آماری ،مدل اندازهگیری موفقیت جانشینپروری (با  23معیاار در قالاب
هفت بعد اصلی) آزموده شده است.
در ادامه ،پس از بررسی ادبیات و پاژوهشهاا در زمینا جانشاینپاروری و عوامال موفقیات
برنامه های جانشین پروری ،ادبیات نظری در زمین عوامل اکتشافی موفقیت جانشاین پاروری نیاز
مرور میشود و مدل مفهومی ارائه میشود .سپس به بخش روششناسی ،شامل چگونگی استفاده
از روش آمیخته (کیفی و کمی) و روايی و پايايی اين روشها پرداخته میشود و يافتههای بخاش
کیفی و کمی و مدل اندازه گیری و آزمون کمی مدل -که در ياک ساازمان واقعای انجاام شاده
است -ارائه میشود .درنهايت ،بحث اصلی ،نتايج و پیشنهادها ارائه خواهند شد .با توجه به ماوارد
ذکرشده دو پرسش اين پژوهش عبارتند از:
 .1عوامل موفقیت برنام جانشینپروری در هلدينگ آلفا کدام است؟
 .2مدل اندازهگیری موفقیت جانشینپروری کدام است؟
پیشینة پژوهش
پیشینة نظری

برنام جانشینپروری فرايندی است که در آن ،کارکناان شايساته و باالقوۀ درون ساازمان بارای
تداوم رهبری و تقويت سرمايههای انسانی سازمان ،گازينش مایشاوند و در زمینا برناماههاای
توسعه آموزش میبینند .به تعبیر ديگر ،برنام جانشینپاروری عباارت اسات از فرايناد شناساايی
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نیازهای مهم به استعدادهای فكری و رهباری در سرتاسار ساازمان و آماادهساازی افاراد بارای
مسئولیتهای کلیدی فعلی و آتی مورد نیاز سازمان (راثول.)2002 ،
عمدهترين اهداف برنامهريزی جانشینپروری عبارتناد از :حصاول اطمیناان از حفا و ثباات
کارکنان ،تسهیل شناسايی افراد باپتانسیل برای تصدی پساتهاای کلیادی ساازمان ،هماهناگ
ساختن استعدادهای موجود (فعلی) سازمان با استعدادهای مورد نیاز (آتی) آن ،کمک باه ساازمان
در مواجهه با چالشهای عملیاتی و راهبردی ،از طريق قاراردادن افاراد مناساب در جايگااههاای
مناسب در زمان مناسب برای انجام کارهای درست و تمرکز بر آمادهسازی کارکنان برای تصادی
پستهای اجرايی برای حف و ثبات جريان رهبری سازمان (راثول.)2002 ،
ونسیل ( )1972دو رويكرد «مسابق اسبدوانی» و «دو امدادی» را در حوزۀ سیستمهای ارتقا
و جانشین پروری مطرح میکند .در رويكرد مسابق اسبدوانی ،توجه سازمان به مدلهای انتخاب
و انتصاب مديران است .درواقع ،در اين رويكرد فرض است که با خالیشدن يک پست ماديريتی،
افراد در يک مسابقه درگیر میشوند و فرد بهتر برنده میشود و آن پسات را اشاغال مایکناد .در
مقابل ،رويكرد دو امدادی ناظر بر اين فرض است که هر فاردی بارای ارتقاا و رشاد باياد افاراد
ديگری (حداقل يک نفر) را آمادۀ مسئولیتهای باالتر کند .اين رويكرد به طراحای سیساتمهاای
جانشینپروری منجر میشود که تمامی افاراد در آن درگیرناد و در ضامن ،باهصاورت فراينادی
مداوم ،همواره در سازمان جريان میيابد ،جانشینهای مهم را پرورش میدهد و بهکار میگیرد.
رويكرد اين پژوهش ،رويكرد دوم يعنی پرورش مستمر جانشینان مناسب برای مشالل ماورد
نظر است ،اما آنچه اهمیت بسیار دارد و موضوع اصلی اين تحقیق اسات ،موفقیات ياک برناما
جانشین پروری در عمل است؛ يعنی يک فرايند جانشینپروری چگونه به اهداف خود ،يعنی داشتن
افراد آماده در مشالل مديريتی و راهبردی خود در زمانهای مورد نیاز میرسد؟
موفقیت جانشینپروری

در پژوهشهای مختل  ،به عوامل متعددی بهعنوان عوامل موفقیت جانشینپاروری اشااره شاده
است که در اين تحقیق ،با جمعبندی ادبیات موضوع و مصاحبه با مديران ارشد هلدينگ آلفا -که
همگی درگیر طراحی و اجرای برنامههای جانشینپروری بودهاند -هفت عامال ياا بعاد موفقیات
جانشین پروری استخرا شد که در ادامه به آنها پرداخته میشود .شايان ذکر اسات کاه جزئیاات
چگونگی رسیدن به اين عوامل ،در بخشهای بعدی تحقیق ارائه شده است.
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فرهنگ سازمانی

مقصود از فرهنگ سازمانی ،سیستمی از استنباط مشترك است که اعضا نسبت به ياک ساازمان
دارند و همین ويژگی ،موجب تفكیک دو سازمان از يكديگر میشود .جفری و کارن ( )1323بیان
میدارند که فرهنگ سازمان ،سیستمی از ارزشهای مشترك است که رفتار کارکناان را هادايت
میکند و عامل مهمی در موفقیت اجرای يک سیستم راهبردی است .فرهنگسازی مناساب هار
فرايندی در سازمان ،يک هنر است و بايد هنرمندانه به آن پرداخته شود (زارعی متین و همكاران،
 .)1390بیشتر محققان جانشین پروری نیز برای اجرای موفق و مساتمر فرهناگساازی بار ايان
موضوع تأکید میکنند (بايهم2002 ،؛ بارنت و ديويس2002 ،؛ راثول.)2002 ،
تعیین خط مشی و اهداف روشن

يكی از گامهای مهم در موفقیت يک برنام جانشینپروری در سازمان آن اسات کاه باا اهادافی
شفاف و روشن ،مبتنی بر راهبارد ساازمان طراحای شاود .محققاان ايان حاوزه ،بار هدفگاذاری
جانشینپروری و همسويی اهداف جانشینپروری با اهداف راهبردی سازمان تأکید دارند (هاديزاده
و سلطانی1390 ،؛ هوانگ2001 ،؛ سینگر و همكااران2004 ،؛ بارنات و دياويس2002 ،؛ راثول،
 .)2002تعیین خط مشی سازمان ،يكی از منابع تعیین مشالل کلیدی است .اين اهداف و برنامهها
نشان می دهند که چه مشاللی اهمیت بیشتری بارای دساتیابی دارد (گارووز)2007 ،؛ از آنجاکاه
راهبردهای سازمانی را کارکنان اجرا میکنند ،موفقیت يا شكست يک اجرا ،در گرو برناماهريازی
دقیق و اصولی و تعیین اهداف و همراستايی اهداف جانشینپروری باا اهاداف ساازمانی اسات و
اولین نكت مهم و حیاتی در فرايند برنامهريزی ،تعیین اهداف روشن خواهاد باود .تماام کارهاا و
وظاي مديران سازمان ،اعم از برنامهريزی ،تصمیمگیری ،سازماندهی و کنترل ،برای دستیابی به
اين اهداف است.
حمایت و مشارکت مدیریت ارشد

کلید موفقیت هر برنام جانشینپروری در سازمان آن است که هم مديران در هر سطحی ،نقش
مؤثری را در اين زمینه ايفا کنند .مديران با استفاده از سبک صحیح رهباری مایتوانناد رضاايت
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهرهوری سازمان را افزايش دهند .پژوهشها نشاان داده اسات
که سبک رهبری مديران ،با اثربخشای ،کاارايی و بهارهوری ساازمانهاا ارتبااط دارد (فراناک و
همكاران .)1997 ،پژوهشگران ،حمايت مديران ارشاد را از عوامال مهام و تأثیرگاذار بار برناما
جانشینپروری میدانند و عقیده دارند اين حمايت و مشارکت بايد کامالً مشهود باشد (قلایپاور و
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همكاران1390 ،؛ هوانگ2001 ،؛ فولمر و کانگر2004 ،؛ راثول .)2002 ،اين امر نشان مایدهاد
که تمامی اعضای تیم مديريت سازمان به اين اقدام اعتقاد دارند و برای آن وقت میگذارند.
ساختار سازمانی

موفقیت سیستمهای مديريتی و دستیابی به مقاصد راهبردی ،بدون برخورداری از ساختار سازمانی
مناسب ،امكانپذير نیست؛ بنابراين ،در پیادهسازی يک برنام مديريتی و سازمانی دقیق ،سااختار
سازمانی اهمیت عمدهای دارد .درحقیقت ،ساختار سازمانی در اجرای هر پروژۀ بزر سازمانی ،هم
خطوط اختیارات رسمی و مسئولیت را مشخص میکند و هم میزان مناسب رسمیت سیستمهاا و
هماهنگی و ارتباطات را شفاف میسازد (کردنائیج و همكاران .)1322 ،پژوهشها نشان مایدهاد
که سیستمهای جانشینپروری وقتی موفقترند که رسمیت مناسبی داشته باشند ،سیستم کنترلای
و منابع کافی در اختیار باشد (گومزمجیا و همكاران .)1992 ،مجموع اين مؤلفههاا ،نشااندهنادۀ
اهمیت ساختار سازمانی برای پیادهسازی موفق جانشینپروری است.
تمایل و انگیزة افراد

يكی از عوامل مؤثر بر موفقیت برنام جانشینپروری ،جذابیت شغل هدف برای فارد و عالقا او
برای ارتقا در آن است .براساس نظري انتظار ،ارزشمندبودن يک هدف و عالقاه باه آن ،يكای از
عوامل مؤثر بر رفتار معطوف باه دساتیابی باه آن هادف اسات (رابیناز و جاا  .)2007 ،فرايناد
جانشین پروری بايد بهگونهای طراحی شود که افراد عالقهمند به مسیرهای شغلی مديريتی ،آن را
شناسايی کنند و وارد آن شوند .يكی از داليلی که محققان بر طراحای سیساتمهاای انگیزشای و
پاداش در اجرای پروژههای جانشینپروری تأکید میکنند ،افزايش تمايال و انگیازۀ فاردی افاراد
است (قلیپور و همكاران1390 ،؛ تانابه و همكاران2004 ،؛ راثول.)2002 ،
اعتماد

اعتماد ،انتظارها و باورهايی است که افراد دوست دارند بهطريقی قابل پیشبینی ،به ديگران نشان
دهند (خنیفر و همكاران .)1322 ،در سازمان ،اعتماد شامل سه بعد اعتماد به فرد ،اعتماد به گاروه
و اعتماد به سازمان است و هر سه بعد اعتماد ،ارتبااط تنگااتنگی باا يكاديگر دارناد (طالقاانی و
همكاران .)1329 ،بهنظر میرسد در برنامههايی که نیاز به مشارکت گستردۀ کارکنان دارد ،وجاود
هر سه بعد الزامی است .اينكه کارکنان تا چه حد به برنامههاای اباال شادۀ ساازمان و باهوياژه
رهبران سازمان اعتماد میکنند ،میزان همكاری و مشارکت آنها در سازمان را مشخص مایکناد
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(رابینز و جا  .)2007 ،پژوهشگران تأکید دارند میازان اعتمااد متقابال باین کارکناان و رهباران
سازمان ،از عوامل موفقیت يک سیستم جانشینپروری است (قلیپور و همكاران.)1390 ،
رویکرد نظامیافته

محققان زيادی تأکید داشتهاند که برنام جانشینپروری يک فرايناد اسات؛ بارای مثاال ،راثول
( )2002برنامهريزی جانشین پروری را رويكردی يكپارچاه و نظااممناد بارای مشاخصکاردن و
پیشرفت نیروهای بالقوه و گروههای مستعد تعري میکند که سازمانها را قادر سازد فهرساتی از
نامزدهای اليق مناسب را برای قرارگرفتن در جايگاههای کلیدی دو يا سه سطح باالی ماديريتی
(در صورت خالی شدن جايگاهها) داشته باشند .طراحی و تدوين رويكردی منسجم ،گاامباهگاام و
مستمر برای جانشینپروری ،از الزامهای پیادهسازی موفاق آن باهشامار مایرود (باايهم2002 ،؛
بارنت و ديويس2002 ،؛ راثول.)2002 ،
پیشینة تجربی

در سالهای اخیر در کشور ،تعداد پژوهشهايی که بهطور مستقیم ،به طراحی سیستم برنامهريزی
جانشین پروری و عوامل مؤثر بر موفقیت اين سیستمهاا مایپردازناد ،نسابت باه پاژوهشهاای
پیشین -که اللب به الگوهای انتخاب و انتصاب افراد میپرداخت -روبهافزايش است.
ابیلی و مواليی ( )1327در پژوهشی به بررسی روش های پرورش مديران میاانی پژوهشاگاه
صنعت نفت پرداختند .نتايج تحقیق آنها نشان داد کاه وضاعیت موجاود ماديران میاانی ساازمان
مذکور ،از نظر مؤلفههای پرورش مدير مناسب است .همچنین آنها با استفاده از نتايج بهدستآمده
مدل بهبوديافت توسعه و پرورش مديران میانی پژوهشگاه صنعت نفت را طراحی کردند .شجاعی
و دری ( )1327در پژوهشی در شرکت پااليش و پخش فرآوردههای نفتی با تفكیک منطقی فرد،
شغل و سازمان و برقراری تعامل بین مؤلفههای آنها و باا درنظرگارفتن مأموريات و چشاماناداز
سازمان ،به تبیین رويكرد مديريت و برنامهريزی مسایر شاغلی در ساازمان مایپردازناد و نقشا
جامعی از سیستم جانشینپروری را بهتصوير میکشند.
هاديزاده مقدم و سلطانی ( ،)1390در پژوهشی برای تبیاین مؤلفاههاای پیاادهساازی موفاق
مديريت جانشینپروری در حوزههای ستادی شرکت ملی نفت ايران ،به بررسی میزان بهکارگیری
و اهمیت ادراكشدۀ چهار عامل تعیین خط مشی ،ارزيابی و توسع کاندياداها و ارزياابی سیساتم
مديريت جانشینپروری پرداختهاند و اهمیت وضعیت مطلوب اين چهار عامل و نیز وضعیت فعلای
اين چهار عامل در استقرار موفق نظام مديريت جانشینپروری را تبیین کردهاند.
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قلیپور و همكاران ( )1390در پژوهشی با عنوان کاربست مدل میدان نیارو در برناماهريازی
برای جانشینپروری ،با استفاده از روش تحقیق کیفای -تحلیال محتاوا باه تحلیال شایوههاای
تسهیلگر يا بازدارندۀ اجرای برنام جانشین پروری در شرکت ايتوك پرداخته اند .نتايج اين پژوهش
نشان داد عواملی همچون بیصداقتی در ارائ اطالعات ،بیاعتمادی باه يكاديگر و حساادت باه
همكاران و بوروکراتیزهشدن ،از موانع موفقیت در جانشین پروری هستند .از سوی ديگار ،عاواملی
همچون حمايت مديران ،انگیزۀ افراد و لنای دانشی ،عوامل تسهیلگر اين فرايندند.
در سطح جهانی نیز دربارۀ عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم های جانشین پروری ،پژوهشهاای
بسیاری انجام شده است .فولمر و کانگر ( )2004شش شرکت را که در اجرای ماديريت جانشاین
پروری موفق بودهاند ،با روشهای کمی و کیفی بررسی کردهاند و پنج قاعاده را بارای موفقیات
مديريت جانشینپاروری ،شاامل تمرکاز بار توساعه ،تمرکاز بار مشاالل کلیادی ،آشاكاربودن،
اندازهگیری مستمر پیشرفت و حف انعطاف سیستم ارائه دادند.
ساير محققان به عواملی همچون حمايت مديران ارشد ،بهیناهکااوی ،مشاخصباودن واحاد
مسئول ،جامعیت ،رويكرد سیستماتیک ،مقايس بین عملكارد فعلای و پتانسایل آيناده ،شناساايی
نیازهای موجود در جايگزينی مديران ارشد ،ساختار سازمانی ،ايجاد برنامههای توساعهای ،توساع
درحین کار ،تأکید بر مربیگری ،فرايند ارتبااطی ماؤثر ،سیاساتهاای اساتخدامی مناساب و ...در
موفقیت يک برنام جانشین پروری اشاره میکنند (هوانگ2001 ،؛ راث ول 2002؛ کاانتور2002 ،؛
کیم2006 ،؛ کاسپر .)2002 ،توجه به عوامل موفقیت سیستمهای جانشینپروری ،اين مقوله برای
سازمان به دو دلیل حائز اهمیت است :جلوگیری از شكست برنام جانشینپروری و تقويت عوامل
تسهیلگر و موفقیتساز آن.
مدل مفهومی و بیان فرضیهها

هدف اصلی اين پژوهش ،ارائ مدل موفقیت جانشین پروری در يک هلادينگ صانعتی اسات .در
اين راستا ،در مرحل اول تحقیق ،از طريق مصاحبه و يک پرسشنام کیفی ،مهمترين محورهاای
موفقیت جانشین پروری ،شناسايی و با استفاده از تحلیل محتوا ،مهام تارين عوامال ،کدگاذاری و
طبقه بندی شده است و مبنای الزم برای طراحی پرسشنام کمی (و توصیفی) ايجاد شاده اسات.
میتوان اين هفت عامل را بهنوعی ابعاد اصلی يک متغیر کالنتر ،يعنی موفقیت جانشاینپاروری
دانست .برايناساس ،هفت فرضی پیش رو مطرح میشود:
 فرهنگ سازمانی ،از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت جانشینپروری است.
 تعیین خط مشی ،از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت جانشینپروری است.
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 حمايت و مشارکت مديريت ارشد ،از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت جانشینپروری است.
 ساختار سازمانی ،از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت جانشینپروری است.
 تمايل و انگیزۀ افراد ،از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت جانشینپروری است.
 اعتماد ،از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت جانشینپروری است.
 رويكرد نظاميافته ،از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت جانشینپروری است.
فرهنگ
سازمانی
تعیین خط
مشی

ساختار
سازمانی

رویکرد نظام
یافته

موفقیت
جانشین
پروری
حمایت و
مشارکت
مدیریت ارشد

اعتماد

تمایل و انگیزه
افراد

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
پژوهش پیش رو از ديد هدف ،کاربردی است؛ زيرا از نتايج يافتههای آن میتوان برای حل
مشكلهای سازمانها استفاده کرد و از نظر ماهیت و روش ،پژوهشی توصیفی -پیمايشی از نوع
همبستگی بهشمار میرود؛ زيرا تالش میکند با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز را از
وضع موجود نمون آماری بهدست آورد .همچنین از جنب زمانی ،مقطعی و از نگاه نوع دادهها،
پژوهشی آمیخته ،يعنی کیفی (اکتشافی)-کمی (تأيیدی) ،بهشمار میرود.
بخش کیفی

روش گردآوری دادهها در بخش کیفی ،بررسی ادبیات و نیز مصاحبههای نیمهساختاريافته با 12
نفر از مديران ارشد هلدينگ آلفاست که درگیر اجرای فرايند جانشینپروری بودهاند و نمونهگیری
به روش تئوريک (براساس بیشترين دانش و تجربه با موضوع تحقیق) تا مرحل اشباع نظری
صورت گرفته است .زمانی از اين روش نمونهگیری استفاده میشود که تعداد افراد صاحبنظر
دربارۀ موضوع تحقیق محدود باشد (ديمون و هالووی .)219 -209 :2011 ،متن مصاحبههای
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شفاهی ،روی کالذ ،پیادهسازی و به متنی منسجم تبديل شد .سپس دادههای حاصل از مصاحبه
و بررسی ادبیات ،با استفاده از روش تحلیل تم ،منسجم و تحلیل شدند.
پس از کدگذاری و شناسايی تمهای موجود در دادههای حاصل از مصاحبه و به کمک
مفاهیم و معیارهای شناسايیشده از مرور ادبیات ،مقیاسی تهیه شد که در جدول  1ارائه شده
است .در اين مقیاس ،معیارها از روی مهمترين تمها استخرا شده است و ابعاد نیز معادل با
مفاهیم خلقشده از تمهاست.
برای دستیابی به اعتبار دادهها ،با افرادی مصاحبه شد که تجربهای لنی در زمین مديريت
منابع انسانی و جانشینپروری داشته باشند .از اينرو ،حداقل معیار ورود به مصاحبه ،داشتن پنج
سال تجرب کار در زمین پرورش افراد بوده است .برای دستیابی به اعتبار يافتههای پژوهش
محقق ،از روش چندبعدیسازی 1يعنی چند منبع داده و چند روش تأيید دادههای درحال ظهور و
انجام اصالحات ،براساس اين روشها استفاده کرديم .بدينمنظور ،نخست به بازبینی مكرر دادهها
و نتايج ،در طول پژوهش پرداختیم .دوم اينكه از روش بررسیهای اعضا بهره برديم .در اين
روش ،از پاسخدهندگان -که درواقع ،اساتید ،خبرگان و مصاحبهشوندگان بودند -سؤال شد که آيا
نتايج بهدستآمده از تحلیل تم مورد پذيرش آنهاست؟ و درنهايت ،از روش بررسی زوجی استفاده
شد .در اين روش ،از خبرگان درخواست میشود که روی يافتههای درحال ظهور يادداشت
بگذارند .همچنین در اين پژوهش ،با انتخاب روش آمیخته سعی شده است تا اعتبار مدل
بهدستآمده افزايش يابد .اين بدان معناست که پس از بازنگری و اصالح اولی مدل از طريق
روش تحلیل تم ،بار ديگر در قالب تحقیق کمی ،اعتبار مدل آزموده شده است .استفاده از
روشهای ذکرشده نشان داد اين نتايج معتبرند.
بخش کمی

در بخش کمی تحقیق ،روندی دومرحلهای بهکار رفته است .ابتدا پرسشنامه براساس نتاايج بخاش کیفای
(مدل اندازهگیری) ،با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار  SPSSآزمايش شد و پاس از آن ،بارای
تعیین اعتبار سازهای و برازش مدل ساختاری ،از آزمون تحلیل عاملی تأيیدی باا روش مادل معادلاههاای
ساختاری نرمافزار لیزرل استفاده شد .جدول  ،2نتايج تحلیل عاملی اکتشافی را نشان میدهد.
جامع آماری 200 ،نفر از مديران و رؤسای هلدينگ آلفا بودهاند که با استفاده از جدول
کرجسی -مورگان 169 ،نفر آنها برای نمونه انتخاب شدهاند .روش نمونهگیری در اين تحقیق،
نمونهگیری تصادفی ساده بود (سرمد و همكاران .)1326 ،از اينرو ،برای اطمینان از برگشت
1. Triangulation
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کافی پرسشنامهها 220 ،پرسشنامه بین اعضای جامعه توزيع شد که از اين تعداد 171 ،پرسشنامه
برگشت داده شد و در تجزيه و تحلیل دادهها بهکار گرفته شد.
برای تعیین پايايی آزمون ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .میزان ضريب آلفای کرونباخ
برای تمامی سؤالها  0/762است که پايايی پرسشنامه را نشان میدهد .در جدول  ،2میزان آلفای
کرونباخ هريک از ابعاد نیز بهطور جداگانه ارائه شده است که همگی آنها بیشتر از  70درصدند .اعتبار
محتوای پرسشنامه (روايی) نیز از سوی چند نفر از اساتید و خبرگان مديريت منابع انسانی تأيید شد.
یافتههای پژوهش
همانطور که پیشتر ذکر شد پرسش اول اين تحقیق آن بود که عوامال موفقیات جانشاینپاروری
کدام است؟ پاسخ به اين پرسش را از طريق بخش کیفی تحقیق ،جستوجو کارديم .نتاايج تحلیال
تم نشان داد که هفت عامل ساختار سازمانی ،حمايت مديريت ارشد ،رويكرد نظاميافته ،تعیین خط
مشی ،فرهنگ سازمانی ،تمايل و انگیزۀ افراد و اعتماد را مایتاوان باه عناوان عوامال موفقیات
جانشینپروری و پاسخ پرسش اول درنظر گرفات .جادول  ،1ايان عوامال و معیارهاا را -کاه باا
استفاده از آنها پرسشنام کمی تحقیق را ساختیم -نشان میدهد .درحقیقت ،اين عوامل بهعناوان
ابعاد متغیر موفقیت جانشینپروری درنظر گرفته شد .جدول  1همچنین منابع اين معیارها يا همان
تمهای مهم تحقیق در ادبیات و نیز فراوانی تكرار آنها در مصاحبهها را نشان میدهد.
جدول  .1معیارهای موفقیت جانشینپروری
معیارها

فراوانی در
مصاحبه

TR1

همسويی جانشینپروری با راهبرد
سازمانی

12

TR2

تدوين مشخص اهداف برنامه

12

تعیین مشالل کلیدی برای پرورش
جانشین
تعیین مسئولیتها و نقشها

(شجاعی و دری1327 ،؛ هاديزاده
و سلطانی1390 ،؛ ايستمن1992 ،؛
هوانگ2001 ،؛ سینگر و همكاران،
2004؛ بارنت و ديويس2002 ،؛
راثول)2010 ،

10

ST2

تنظیم میزان مناسب رسمیت

9

ST3

وجود سیستم کنترلی

11

(شجاعی و دری1327 ،؛ هاديزاده
و سلطانی1390 ،؛ گومزمجیا و
همكاران1992 ،؛ هوانگ2001 ،؛
سینگر و همكاران2004 ،؛ کیم،
2006؛ بارنت و ديويس2002 ،؛
راثول)2010 ،

ابعاد (مفاهیم) برچسب

خط مشی

TR3
ST1

ساختار
سازمانی

 ST4مشخصبودن واحد سازمانی متولی فرايند

2

7

منابع ادبیات
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ادامة جدول  .1معیارهای موفقیت جانشینپروری
ابعاد (مفاهیم) برچسب

حمايت و
مشارکت
مديريت
ارشد

رويكرد
نظاميافته

تمايل و
انگیزۀ افراد

SU1

فرايندیبودن جانشینپروری

12

SU2

مستمربودن جانشینپروری

2

SU3

برنامهريزی يكپارچه

11

(ايستمن1992 ،؛ گومزمجیا و
همكاران1992 ،؛ چاران و
همكاران2001 ،؛ بايهم2002 ،؛
سینگر و همكاران2004 ،؛ کیم،
2006؛ بارنت و ديويس2002 ،؛
راثول)2010 ،

CU1

تمايل فرد برای ارتقا

9

CU2

وجود نظامهای پاداش و انگیزش در
اجرای برنام جانشینپروری

12

CU3

شناسايی صحیح استعدادهای افراد

9

HU1
HU2
HU3

PR2
PR3
CO1

اعتماد

تعهد مديريت ارشد به حمايت مالی و
معنوی از فرايند
استفاده از سبک صحیح رهبری
مديريت رفتارهای سیاسی و مقاومت در
برابر تغییر

14

(قلیپور و همكاران1390 ،؛ فرانک
و همكاران1997 ،؛ فولمر و کانگر،
2004؛ راثول2002 ،؛ کیم،
2006؛ گرووز2007 ،؛ بارنت و
ديويس)2002 ،

PR1

فرهنگ
سازمانی

معیارها

فراوانی در
مصاحبه

منابع ادبیات

CO2
CO3
CO4

9
7

وجود سیستم ارزشهای حمايتکنندۀ
برنام جانشینپروری
خلق فضای مشوق يادگیری و توسعه

12

توسع فرهنگ جانشینپروری

14

میزان پیروی از دستورهای مديران ارشد
براساس اعتماد
ادراك از عدالت در اجرای برنام
جانشینپروری
اعتماد متقابل بین کارکنان و رهبران
سازمان
باور کارکنان به برنامههای سازمان

6

(تانبه و همكاران2004 ،؛ فولمر و
کانگر2004 ،؛ راثول)2010 ،
(جفری و کارن1323 ،؛ ايستمن،
1992؛ چاران ،دروتر و نوئل،
2001؛ بايهم2002 ،؛ فولمر و
کانگر2004 ،؛ کیم2006 ،؛ بارنت
و ديويس2002 ،؛ راثول)2010 ،

2
9
10

(قلیپور و همكاران1390 ،؛ (فولمر
و کانگر2004 ،؛ رابینز و جا ،
2007؛ راثول)2010 ،

2

برای آزمون فرضیههای کمی تحقیق ،تحلیل عاملی اکتشافی و سپس تحلیل عاملی تأيیادی
بهکار گرفته شد .جدول  2نتايج تحلیل عاملی اکتشافی را نشان میدهد .همانطور کاه مشااهده
میشود ،خروجی تحلیل عاملی اکتشافی نیز با ابعاد هفتگانه تطبیق داشت و سازههای پاژوهش
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در هفت عامل ساختار سازمانی ،حمايت و مشارکت مديريت ارشد ،رويكرد نظاميافته ،تعیین خاط
مشی ،فرهنگ سازمانی ،تمايل و انگیزۀ افراد و اعتماد قرار میگیرند .بههمین دلیل مایتاوان باا
اين هفت سازه ،ابعاد ارائهشده را سنجید.
جدول  .2تحلیل عاملی اکتشافی
عوامل

1

2

3

4

5

6

7

خط مشی 1

0/227

0/021

0/000

0/720

0/022

0/124

0/019

خط مشی 2

0/207

0/063

0/020

0/727

0/090

0/121

0/200

خط مشی 3

0/073

-0/006

0/021

0/731

-0/029

0/236

0/114

ساختار 1

0/721

0/062

0/002

0/227

-0/003

0/097

0/042

ساختار 2

0/202

0/071

0/131

0/002

0/129

0/027

0/122

ساختار 3

0/721

-0/032

0/124

0/012

0/121

0/060

0/034

ساختار 4

0/242

0/044

0/120

0/066

0/027

0/090

0/072

حمايت مدير 1

0/142

0/192

0/021

0/062

0/114

0/023

0/207

حمايت مدير 2

0/102

0/202

0/029

0/027

0/042

-0/027

0/223

حمايت مدير 3

0/013

0/334

0/029

0/020

0/110

0/116

0/742

ر .نظاميافته 1

0/227

0/021

0/000

0/109

0/724

0/003

0/120

ر .نظاميافته 2

0/207

0/063

0/020

0/142

0/201

0/020

0/121

ر .نظاميافته 3

0/073

-0/006

0/021

0/134

0/236

-0/039

0/046

تمايل 1

0/102

0/131

0/231

-0/061

0/020

0/122

-0/006

تمايل 2

0/122

0/122

0/202

0/031

0/022

0/223

-0/062

تمايل 3

-0/109

0/203

0/742

0/142

0/032

0/206

-0/047

فرهنگ 1

0/002

0/131

0/007

0/073

0/027

0/730

0/020

فرهنگ 2

0/134

0/132

0/000

0/022

-0/019

0/262

0/064

فرهنگ 3

0/069

0/149

0/264

0/074

0/037

0/641

0/012

اعتماد 1

0/106

0/720

0/227

-0/022

0/074

0/222

-0/092

اعتماد 2

0/047

0/211

0/071

0/131

0/002

0/129

-0/062

اعتماد 3

0/007

0/724

-0/032

0/124

0/012

0/121

-/074

اعتماد 4

0/072

0/712

0/044

0/120

0/066

0/027

0/026

آلفای
کرونباخ

0/764

0/719

0/726

0/232

0/721

0/719

0/729
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همچنین برای تحلیل عاملی تأيیدی و رسیدن به مدل اندازهگیری استاندارد ،ايان تحلیال در
نرمافزار لیزرل روی  23گويه و هفت بعد حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد .در جدول 3
معیارهای برازش مدل اجراشده آمده است .شكل  2نتايج تحلیل عاملی تأيیدی در نرمافزار لیزرل
را نشان میدهد.
جدول  .3معیارهای برازش مدل نهایی
معیار

نسبت کای دو به درج آزادی
شاخص نیكوی برازش ()GFI
شاخص برازش نرمالشده ()NFI
شاخص برازش مقايسهای ()CFI
شاخص برازش نسبی ()RFI
ريش میانگین مجذور خطای تخمین ()RMSEA

حداقل قابل قبول

امتیاز کسبشده

کوچکتر از 3
بزر تر مساوی 0/9
بزر تر از 0/9
بزر تر از 0/9
بزر تر از 0/9
کوچکتر از 0/02

1/92
0/94
0/93
0/92
0/91
0/063

همانطور که در جدول  3مشاهده میکنید ،نتايج بهدستآمده بیانگر برازش مناسب مدل است
و مقدار نسبت کای دو بر درج آزادی ،برابر با  1/92و کوچکتر از مقدار مجاز  3و مقادار RMSEA
برابر با  0/063و کوچکتر از  0/02است .شاخص  GFIنیز بزر تر از  90درصد است.
نتايج تحلیل عاملی تأيیدی ،ارتباط و همبستگی مربوط به هر بعد را تأيید کرد .نتايج
بهدستآمده از آزمون مدل در شكل  2نشان میدهد که هر هفت عامل که در تحلیل عاملی
اکتشافی بهدست آمدهاند ،در تحلیل عاملی تأيیدی نیز مورد تأيیدند و تمامی ضرايب بهدستآمده
معنادارند .همانطور که مشاهده میشود ،در بین عوامل مؤثر بر جانشینپروری ،بیشترين تأثیر،
مربوط به ساختار سازمانی  0/20است و بعد از آن بهترتیب تعیین خط مشی ،رويكرد نظاميافته و
حمايت مديريت ارشد ،تأثیر مثبت و معناداری ،بهترتیب برابر با  0/76و  0/62و  0/42بر
جانشینپروری دارند .درنهايت ،تأثیر سه عامل فرهنگ سازمانی ،تمايل و انگیزۀ افراد و اعتماد،
بهترتیب 0/24 ،و  0/21و  0/20به دست آمده است؛ بنابراين ،با توجه به معناداربودن هم اين
ضرايب ،تمامی فرضیهها تأيید میشود و میتوانیم نتیجه بگیريم اين هفت عامل ،ابعاد موفقیت
جانشینپروری و به بیان ديگر ،عوامل اندازهگیری موفقیت جانشینپروری هستند.
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شکل  .2مدل در حالت تخمین استاندارد

نتیجهگیری و پیشنهادها
از آنجاکه موفقیت سیستمهای مديريتی از عوامل متعددی تأثیر میپذيرد ،در اين پژوهش سعی
شده است اين عوامل برای هلدينگ آلفا شناسايی و بومی شود .نتايج آزمون مدل نشان میدهد
که در بین عوامل موفقیت جانشینپروری ،بیشترين تأثیر مربوط به ساختار سازمانی است .تأيید
تأثیر باالی ساختار سازمانی بر جانشینپروری ،با نتايج مطالع ساير پژوهشها مانند هاديزاده و
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سلطانی ( )1390مطابقت دارد .به بیان آنها ،ساختار سازمانی ،بستری برای پیادهسازی مديريت
جانشینپروری است؛ چرا که در اين ساختار ،شرح شغل ،شرايط احراز و تقسیم وظاي صورت
میگیرد .مهندسی مجدد در زمین منصبهای کلیدی در سازمان و تعیین شرح شغل دقیق آنها
در اين حوزه مفید است؛ بهطوریکه وظاي منصبها مشخص باشد ،با يكديگر تداخل نداشته
باشند و جمع وظاي مشالل ،مأموريت کلی سازمان را پوشش دهد.
همچنین مشخص شد که تعیین خط مشی و رويكرد نظاميافته و سیستماتیک از عوامل
موفقیت برنام جانشینپروری هستند .محققان اين حوزه بر نگاه فرايندی و داشتن يک رويكرد
نظاميافته تأکید بسیار کردهاند .در عمدۀ پژوهشهای جانشینپروری ،اول اينكه مدلی فرايندی و
نظاممند ارائه شده است و دوم اينكه در بیشتر اين مدلهای ارائهشدۀ خارجی و داخلی ،اولین گام
فرايند ،برنامهريزی و تعیین خط مشی است (هوانگ2001 ،؛ چاران و همكاران26 :2001 ،؛
بايهم.)2002 ،
اينكه حمايت مديريت ارشد ،از عوامل موفقیت جانشینپروری بهشمار میرود نیز نتیجهای
تقريبا در تمام مدلهای جانشینپروری ديده میشود؛ برای مثال ،پژوهشها و
ً
منطقی است و
مطالعههای راثول ( ،)2010فولمر و کانگر ( ،)2004کیم ( )2006و قلیپور و همكاران ()1390
بر حمايت مديريت ارشد از برنامههای جانشینپروری تأکید کردهاند و به اين نتیجه دست يافتهاند
که برای موفقیت در پیادهسازی جانشینپروری ،حمايت گسترده در تمامی مراحل برنام
جانشینپروری ،از الزامهای اساسی است.
براساس نتايج پژوهش ،يكی ديگر از عوامل مؤثر موفقیت برنام جانشینپروری ،جذابیت
شغل هدف برای فرد و تمايل فرد برای ارتقا به آن شغل است .براساس نظري انتظار (رابینز و
جا  ،)2007 ،ارزشمندبودن يک هدف و عالقه به آن ،يكی از عوامل مؤثر بر رفتار معطوف به
دستیابی به آن هدف است .پس تمايل افراد به شرکت در برنام جانشینپروری ،يكی از عوامل
مهم و مؤثر در تحقق موفق برنامههای جانشینپروری بهشمار میرود که نتیج تحقیق حاضر نیز
روی اين امر صحه میگذارد .درواقع ،افراد در برنامههای جانشینپروری از عوامل اساسی هستند
و تمايل و عالق آنها اهمیت ويژهای در موفقیت برنامه دارد .از اينرو ،قلیپور و همكاران
( )1390پیشنهاد کردند با برگزاری جلسات گوناگون و نیز کالسهای آموزشی برای کارکنان،
برای استفاده از آرا و جلب مشارکت آنان در برنامهريزی برای جانشینپروری اقدام شود.
اعتماد میان کارکنان و رهبران سازمان نیز يكی از عوامل مشخصشده در اين تحقیق است.
نتايج پژوهش قلیپور و همكاران ( )1390نیز نشان میدهد که يكی از الزامهای همكاری
کارکنان در چنین طرحهايی ،اعتماد کارکنان به رعايت عدالت در سازمان است.
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درنهايت ،اين يافته که فرهنگ سازمانی نیز از عوامل موفقیت جانشینپروری است کامالً
همسو با پژوهشهای اين حوزه است و محققان اين حوزه نیز برای اجرای موفق و مستمر
جانشینپروری بر فرهنگسازی تأکید میکنند (بايهم2002 ،؛ ديويس و بارنت2002 ،؛ راثول،
 .)2010اثربخشی فرايندهای برنامههای جانشینپروری و مديريت استعدادها مستلزم يک فرهنگ
سازمانی حمايتی است که در آن ،يادگیری و پرورش ،ارزشمند قلمداد میشود و مديران سازمان
کانديداهای مستعد را تهديدی برای خود نمیبینند.
بزر ترين محدوديت اين پژوهش آن بوده است که اين تحلیلها تنها براساس نظرهای
مديران و رؤسای يک سازمان بزر انجام شده و به کلسازمانها تعمیم داده شده است که اين
محدوديت بايد در پژوهش بعدی مد نظر قرار گیرد .همچنین اين پژوهش با جامع آماری 200
نفر انجام گرفت که نسبت به موضوع پژوهش ،جامع کوچكی است و دربرگیرندۀ تمامی
سازمانها نیست که اين خود يكی ديگر از محدوديتهای پژوهش بهشمار میرود .درنتیجه،
پژوهشهای متنوعتر و بیشتری مورد نیاز است تا بتوان به يک مدل جامع موفقیت
جانشینپروری در بخش خصوصی کشور دست يافت.
به محققان توصیه میشود به توسع مدلهای جانشینپروری در بخش خصوصی کشور
بیشتر بپردازند؛ چرا که پژوهش اصلی در اين حوزه ،مربوط به بخش دولتی يا شرکتهای وابسته
به دولت بوده است .بهويژه پژوهشهای مشابه در ديگر صنايع بخش خصوصی به توسع موضوع
کمک خواهد کرد .همچنین به محققان توصیه میشود مدل بهدستآمده از اين پژوهش را در
ديگر سازمانها بهکار گیرند تا روايی و پايايی آن آزموده شود .با استفاده از رويكردهای کیفی
میتوان موضوع موفقیت جانشینپروری را بیشتر بررسی کرد تا ابعادی که پنهان ماندهاند نیز به
مدل اضافه شود و بتوان مدل را کاملتر کرد .همچنین پیشنهاد میشود که محققان اين حوزه به
چالشها و موانع اجرای موفق جانشینپروری در سازمانهای بخش خصوصی بپردازند .بدين
منظور ،بررسی شرکتهای بزرگی که در اين زمینه موفق نبودهاند ،میتواند مورد مطالع مناسبی
برای اين امر باشد.
خروجی اين پژوهش برای سازمانهای بخش خصوصی که برنام جانشینپروری دارند،
ارزشمند است .اين سازمانها با استفاده از مدل ارائهشده میتوانند احتمال موفقیت اجرايیشدن
برنام خود را اندازهگیری کنند و ارتقا دهند .به سازمانهای بخش خصوصی پیشنهاد میشود
حتما واحد متولی اجرای اين فرايند را در
برای افزايش احتمال موفقیت برنامههای جانشینپروریً ،
ساختار سازمانی خود تعیین کنند .همچنین تعیین اهداف اين برنامه ،بهويژه مشخصکردن
مشالل کلیدی که قصد پرورش جانشین برای آنها وجود دارد ،حیاتی است .انگیزۀ هرچه بیشتر
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کارکنان برای مشارکت و همكاری در چنین طرحهايی با تعهد همهجانب مديران ارشد ،بهويژه
مديرعامل باال میرود .پیشنهاد میشود که ابال اهداف و فرايند جانشینپروری و پس از آن،
نشاندادن حمايت از اين طرح ،در مقاطع زمانی ،از سوی شخص مديرعامل سازمان انجام پذيرد.
درواقع ،موفقیت چنین سیستم پیچیده و حیاتیای ،مستلزم حمايت و مشارکت مدير ارشد است.
همچنین بايد اطمینان و اعتماد الزم در کارکنان ايجاد شود تا ديدگاه و طرز تلقی کارکنان اصالح
شود .سازمان میتواند با انتخاب جانشینهای شايسته ،اين اطمینان و بهويژه ادراك از
عادالنهبودن را در کارکنان ايجاد کند ،تا شرايط افزايش همكاری و همیاری را در پیشبرد درست
سیستم جانشینپروری فراهم کند .پیشنهاد میشود که سازمانها روی افرادی که تمايل دارند،
سرمايهگذاری کنند؛ برای مثال ،ممكن است افراد مستعدی باشند که عالقهمند به ورود به
مشالل مديريتی نباشند و کار کارشناسی را ترجیح دهند .با تشخیص صحیح اين موضوع ،از ابتدا
جلوی سرمايهگذاری اشتباه گرفته میشود .برای رشد و شكوفايی استعداد کارکنان و مديران،
تفويض اختیار الزم صورت گیرد تا با توجه به الزامهای محلی و خواست منطقی بومی،
تصمیمهای الزم اتخاذ شود .اين تفويض بهتر است در محیطی باز و با يک رويكرد نظاميافته
صورت گیرد .نكت بسیار مهم ديگر که سازمانها بايد به آن توجه کنند ،فرايندی و مستمربودن
اين برنامه است .سازمانها نبايد به نتايج موفقیتآمیز مقطعی رضايت دهند؛ بلكه برای حف
وضعیت فعلی يا توسع کسبوکار نیاز بايد اين فرايند بهطور مستمر ادامه داشته باشد .به همین
دلیل است که تأکید میشود اين فرايند بايد يک متولی داشته باشد که از آن مراقبت کند و برای
نهادينهکردن فرهنگ آن تالش کند .درنهايت ،شايد فرهنگسازی برای جانشینپروری،
مهمترين گام برای موفقیت در اين عرصه باشد .سازمانها بايد روح تغییر ،يادگیری و توسعه را
در کارکنان جاری سازند .ايجاد فضايی که در آن ،پرورش انسانها از يکسو و يادگیری از سوی
ديگر ارزشمند است ،بسیار اهمیت دارد .همچنین توصیه میشود که فضای سیاسی سازمان
طوری مديريت شود که برای همه جا بیفتد که پرورش جانشینهای جديد ،خطری برای مديران
فعلی نیست؛ برای مثال ،سازمان ها میتوانند طوری سیاستگذاری کنند که ارتقای هر مدير،
منوط به پرورش حداقل يک جانشین برای شغل فعلیشان باشد .سازمانها با اندازهگیری میزان
احتمال موفقیت برنام جانشینپروری خود و بهکارگیری پیشنهادهای ذکرشده میتوانند به شكلی
منطقیتر ،برنام جانشینپروری خود را برنامهريزی و اجرا کنند و از سرمايهگذاری خود در اين
زمینه ،بیشترين بهره را ببرند.
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