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 قدمهم -1

نگار باراي   هاي ساازماني، رويكاردي كال   استراتژي

مااديريت استعدادهاساات  بنااابراين رويكردهاااي ساانتي، 

يااادگیري، مااديريت عملكاارد، هااا بااراي بهتاارين تجربااه

پروري و توسعه مسیر شغلي اسات باياد   مديريت جانشین

دوباااره ارزيااابي و بااازنگري شااوند. يكپااارچگي مااديريت 

هااي  عملكرد و يادگیري، در موارد زيادي به عنوان مؤلفه

ناپذير از استراتژي مديريت استعداد مؤثر شاناخته  جدايي

عه كاركناان و  شده است. مديريت جانشیني نیز كه توسا 

هام متصال كارده، نقا      ريزي مسیر شاغلي را باه  برنامه

هااي اماروزي پیادا كارده     اي در سازماناستراتژيك ويژه

پاروري،  اناد كاه جانشاین   هاا دريافتاه  است. اين ساازمان 

فرايندي پويا و مساتمر اسات ناه ياك هادف ايساتا. در       

دنیاي پررقابت اماروزي، باراي دساتیابي باه اساتعدادها،      

ها بايد ديدگاهي فراتر از جايگزيني سااده نیاروي   سازمان

پاروري، از راه  كار داشته باشند. امروزه، مديريت جانشاین 

 (.1387الدين و معالي تفتي، )تاجپذيرد فرايندي انجام مي

توان يافت كه رشدي مستمر و نمي را هیچ سازماني

موفقیتي پايدار را تجربه كرده باشد مگر آنكه توسط مدير 

اداره و  ،يا تیمي از مديران و رهباران شايساته و كارآماد   

هادايت شااده باشاد. دنیاااي ساازماني آينااده، باه تعااداد     

هااي  بیشتري از مديران و رهبران نیازمند است. ساازمان 

زايي تأكیاد دارناد و   ي به درونتوجهموفق، به میزان قابل

كنند تاا باا شناساايي و پارورش اساتعدادهاي      تالش مي

سازماني از تأمین نیازهااي آتاي خاود باه     مديريتي درون

مااديراني شايسااته و اثااربخ ، اطمینااان حاصاال كننااد  

 (.  1391)سالجقه و همكاران، 

پروري، از مساائل مهام ماديريت    مديريت جانشین

پروري، باه  هاست. برنامه جانشیننمناب  انساني در سازما

هاي متعددي تعريف شده است و به طور كلاي، باه   روش

عنوان تالش سیستماتیك و متفكرانه براي شناسايي افراد 

هاي ها و شايستگيگي ويژگيمستعد در سازمان و توسعه

پاروري  شود. يك برنامه جانشاین شغلي ايشان معرفي مي

ب و معرفاي رهباران و   خوب، نه تنها باه دنباال و انتخاا   

مديران عالي بعدي سازمان است بلكه راهكارهايي عملاي  

وري نیاروي انسااني داخلاي نیاز     در راستاي افزاي  بهره

 1كراياوس  . به اعتقااد ) ,.2010Hor et al(كند ارائه مي

پروري و مديريت اساتعداد،  ريزي جانشینبرنامه( 2007)

و ملزم يكاديگر   هر دو در راستاي يكديگر و در واق ، الزم

 .دشونتلقي مي

رساد باعاث ايجااد    يكي از اقداماتي كه به نظر ماي 

يافتاه  ساازمان  صیرتتحول بنیادي و مبتني بر بین  و ب

پاروري  در حوزه مناب  انساني است، اجراي نظام جانشین

باشد. اين قضیه، مساتلزم وجاود عوامال    ها ميدر سازمان

اياد در ساازمان   سااز ب متعددي است كه به عنوان زمیناه 

پروري، وجود داشته باشد و تقويت شوند. مفهوم جانشین

اشاره به فرايندي دارد كه طي آن، اساتعدادهاي انسااني   

سازمان براي تصادي مشااغل و مناصا  كلیادي آن در     

هااي متناوع   ريزيآينده، شناسايي شده و از طريق برنامه

آموزش و پرورش براي تصدي اين مشااغل آمااده شاوند    

 (.  1396اني و جرن ، زم)

هاااي تغییاارات گسااترده و سااري  كااه در سااازمان

سب  شده است تا كمبود ماديران   امروزي به وجود آمده

و از  س گرددساحابا مهارت براي مشاغل كلیدي سازمان 

هاا باه   در سازمانپروري در مورد اهمیت جانشیناين رو 

عنوان يك عامل اساسي و حیاتي بايد با اهداف راهباردي  

سازمان مرتبط و از راهبارد ساازمان گرفتاه شاده باشاد      

توان چنین گفت كاه  مي(. 1398)حسینیان و همكاران، 

باراي منااب     تواناد راهباردي  پاروري ماي  برنامه جانشین

انساني و كاركناان موجاود تعیاین كناد، نیاروي انسااني       

جیه كناد، روياارويي باا تحاوالت ساازمان را      جديد را تو

هاي جديدي را در محایط  ها و گزينهتر كند و روشآسان

باا تضامین    جديد پیشنهاد كناد. ايان برناماه همچناین    

وري، بااه منظااور رشااد و بهااره  بهتاارين كاااربرد مناااب  

ها و كند، هدفريزي بلندمدت سازمان را تعیین ميبرنامه

كنان را براي رسایدن باه آنهاا    ها را تعريف و كارموريتأم

كنااد، بااه ارزيااابي عملكردهاااي شااركت و   آماااده مااي 

                                                           
1- Krauss 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

2.
5.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.32.5.2
https://iueam.ir/article-1-1557-en.html


 67 اااااااااااااااااااااااا يباقر يمهد ،يمحب نيالدسراج ان،ینیمحمد حس دیس /...يپرورنیجانش يميو پارادا يمدل بوم نيتدو

 

مقولااه . كنااددسااتاوردها و پیاماادهاي آن كمااك مااي  

رغم اهمیت و ريشه تاريخي طاوالني  علي ،پروريجانشین

خود در حوزه مديريت در كشور ماا باه شاكل ياك نیااز      

بخ  دولتي باا توجاه    ،امروزه. ه استنشدبررسي ، جدي

به اينكه با بخا  خصوصاي در رقابات اسات و نیااز باه       

پروري باشد نیاز به جانشیننیروي كارآمد و متخصص مي

دارد تا بتواند نیروي متخصص مورد نظار خاود را جاذب    

بناابراين باا     ساربلند بیارون بیاياد    معضل،و از اين  كند

 پاروري و همچناین  توجه به اهمیات و جايگااه جانشاین   

هاااي وري كاركنااان در سااازمانجايگاااه و اهمیاات بهااره

بساایار  ،امااروزي، انجااام تحقیقااي كاماال در اياان زمینااه

بر همین اساس، پژوه  حاضار  رسد. ضروري به نظر مي

پاروري در  درصدد است تا مدل باومي مناسا  جانشاین   

 هاي دولتي استان هرمزگان را شناسايي و تدوين كند.  سازمان

 

 پيشينه تحقيق -2

 هاي خارجيالف( پژوهش

( پژوهشاي باا عناوان    2020و همكاران ) 1پروفیريو

هااي  جانشیني در مشااغل خاانوادگي: تحلیال محارك    »

انجاام دادناد. نتاايج    « موفقیت براساس نظريه كارآفريني

هاي جانشینان هنگام ورود باه فرايناد   نشان دادند انگیزه

 جانشیني بايد موردبررسي قرار گیرد تاا شارايط مختلاف   

ري مشاغل خانوادگي مشخص شود. براي موفقیت و پايدا

 همچنین تأثیر زمینه نیز بايد در نظر گرفته شود.

( پژوهشااي در خصااوص 2018) 2احمااد و ياسااین

كننده آموزش در روند جانشیني در مشااغل  نق  تعديل

خانوادگي كوچك در پاكستان انجاام دادناد. هادف ايان     

ناد جانشایني در   مطالعه، افزاي  طول عمار و بهباود رو  

كوچك در پاكستان است. اين مطالعاه   مشاغل خانوادگي

كناد تاا باه طاور     به كاركنان مشاغل خانوادگي كمك مي

آگاهانااه روي عااواملي كااه باار رونااد جانشاایني تااأثیر    

                                                           
1- Porfírio 

2- Ahmad and Yaseen 

گذارند تمركز كنند تا بتوانند تجارت را با موفقیت باه  مي

 نسل بعدي منتقل كنند.

سااي انتخاااب  بااه برر (2018)و همكاااران  3الون

در كشاور  هاي خانوادگي مديران ارشد اجرايي در تجارت

ثیر رئایس ارشاد و   أايان تحقیاق تا   در  .ندپرداختتايوان 

دوگاااانگي ماااديران ارشاااد اجراياااي در ارتباطاااات در  

هاي خانوادگي و نسبت سهامداران مديران بیارون  شركت

هااي  از شركت بر انتخاب مديران ارشد اجرايي در شركت

هاااي تئااوري اسااتفاده ازخااانوادگي بااا   داراي تملااك

پروري در تجارت خانوادگي و حاكمیت شاركتي،  جانشین

هااي تحات   در شاركت  نشاان دادناد  نتاايج   بررسي شاد. 

ت ماديره از اعضااي   ئا مالكیت خاانوادگي زمااني كاه هی   

شااركت اساات، احتمااال زيااادي وجااود دارد عضااو درون 

شااركت بااه عنااوان ماادير ارشااد اجرايااي انتخاااب شااود. 

زماني كه نسبت ساهم ساهامداران خاارجي در     همچنین

ها بیشتر است، انتخاب مدير ارشاد اجراياي   گیريتصمیم

 .  شودمي انجامسازماني برون عامالنتوسط 

پروري به بررسي مديريت جانشین (0201) 4ماتسو

هاي تحقیق نشان يافته پرداخت. 5در دانشگاه میدوسترن

هااي معادودي از   در قسامت  پرورينیبرنامه جانش دادند

 ازیا بر ضرورت و ن ،دهندگانو پاسخ شوديم دانشگاه اجرا

انااد. كاارده دیاااي در دانشااگاه تأكبرنامااه نیتوسااعه چناا

 ياطاالع كااف   ،برناماه  نيا از ا ،دهنادگان پاسخ ن،یهمچن

هااي  وع دانشكده، نوع شاغل و ساال  نندارند و با توجه به 

 .افراد وجود دارد يداري در آگاهنامع تفاوت، خدمت

 داخلي هايب( پژوهش

بااا هاادف اي ( مقالااه1399كريمااي و همكاااران )

پروري برمبنااي ماديريت   طراحي مدل مديريت جانشین

دان  در وزرات ورزش و جوانان، با روش پژوه  كیفاي  

. نتاايج پاژوه    دادندو با ماهیت اكتشافي بنیادي انجام 

پروري دانشاي، در  سازي جانشیننشان داد كه براي پیاده

اي از الزاماات  ابتدا براي بسترساازي اولیاه باه مجموعاه    

                                                           
3- Luan 

4- Mateso 

5- Midwestern 
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ساازي، حمايات و تعهاد ماديران ارشااد،     شاامل فرهنا   

انسااني، الزاماات     بساازي در اماور ماديريت مناا    شافاف 

هاي اقتصادي، بسط فنااوري و اساتقرار   قانوني، پشتیباني

يي نیاز است. همچنین اقدامات اجرا الريسانظام شايسته

در هفاات مرحلااه شااامل اسااتقرار نظااام الزم بااه ترتیاا  

 ههااا، تعیااین كمیتاامااديريت داناا ، شناسااايي مشااوق

هااي كلیادي، تعیاین    پاروري، شناساايي پسات   جانشین

هااي ورود افاراد باه طارح جانشایني، ارزياابي و       شاخص

بنادي  انتخاب كانديداها و توانمندسازي كانديداها، دساته 

تاوان باا الگوساازي    كه مينهايت، مشخص شد  شدند. در

هاااي اسااتقرار نظااام  اياان ماادل بااه تعیااین شاااخص  

 .پروري دانشي در وزارت ورزش و جوانان اقدام كردجانشین

اي به ( در مقاله1397حو  و همكاران )دانیالي ده

پااروري در صاانعت طراحااي الگااوي مااديريت جانشااین 

بنیااد  باا اساتفاده از روش نظرياه داده   پتروشیمي اياران  

كاه سااختار    نشاان دادناد  هاي پاژوه   يافته پرداختند.

اي مركاازي در مقولااه هپااروري بااه مثابااجانشااین ماادرن

كند. شرايط پروري عمل ميطراحي الگوي جام  جانشین

علّي در سه سطح ساختار فردي، سازماني و ماديريتي باا   

پروري بر راهبردهااي نیال   ساختار مدرن جانشین واسطه

باوده اسات. ايان     تأثیرگاذار وري پار به مديريت جانشین

مشي، ارزيابي كاندياداها،  تعیین خط :راهبردها عبارتند از

توسااعه كانديااداها و ارزيااابي اثربخشااي و در اياان میااان 

گر در سه سطح خرد، ساازماني و كاالن و   هشرايط مداخل

اناادازهاي چشاام ههمچنااین شاارايط بسااتر در سااه حااوز

هااي  مشاي خاط اندازها و سازماني، بسترهاي تحقق چشم

نهايات   ثیرگذار بوده اسات. در أسازماني بر اين راهبردها ت

ثیرگاذاري در سااه  أنااد تايپیامادهاي اياان راهبردهاا و فر  

سطح خرد )فردي(، میاني )واحد( و كالن )سازماني( بروز 

 .كنندپیدا مي

ماادل اي در مطالعااه( 1396) دي و همكااارانوداو

پاروري در نظاام آماوزش    ياابي و جانشاین  جام  استعداد

. باراي  ، تادوين كردناد  رويكرد پژوه  آمیخته بارا عالي 

دهنده مادل عوامل اولیه تشكیل ،در گام اول ،اين منظور

بااا بررسااي گسااترده ادبیاااات نظااري )بااه روش ماارور   

منااد( و مصاااحبه بااا خبرگااان )اساااتید دانشااگاهي منظااا

نظر در حوزه مديريت و همچناین ماديران ارشاد    صاح 

سسات آموزش عاالي( و باا رويكارد تحلیال     ؤانشگاه و مد

 91دار و تكنیك دلفاي در قالا    محتوا تلخیصي و جهت

د. سپس با استفاده از تكنیاك دلفاي،   ششناسايي  ،لفهؤم

تعیین و نهايي گرديد. در گااام بعاادي    ،لفه فرعيؤم 15

به منظور برقراري ارتباط و توالي بین ابعاد و ارائاه مادل   

تفسیري  -ساازي ساختاريساختاري آنها، از روش مادل

بهره گرفته شد. در نهايت و براساس نظاارات خبرگاااان  

هاااي صااورت گرفتااه، ماادل جااام     وتحلیاالو تجزيااه

ساطح )ساطح اول   پنج  رپروري داستعداديابي و جانشین

هااي كلیادي و   هاي ساختار و فرايند، پسات لفهؤشامل م

مدل شايستگي، سطح دوم شامل جبران عملكرد، ارزيابي 

نگراناه، ارزياابي   مدون، آموزش و پرورش، شناخت آيناده 

هااا و سااازگاري فرهنگااي، سااطح سااوم رهبااري  قابلیاات

ي، سطح چهارم ايجاد انگیازش  ینگرا و خزانه جانشتحول

شاركتي و سطح پنجم تعیین مسیر شغلي چندبعادي و  م

 جذب( براي نظام آموزش عالي احصاا گردياد.

طراحاي   اي به( در مقاله1395لطیفي و همكاران )

هااي دولتاي از طرياق    پروري در ساازمان الگوي جانشین

در  تفسایري پرداختناد.   -سازي سااختاري كاربست مدل

شاور انتخااب   هاي دولتاي ك يكي از سازمان، اين پژوه 

شاااد و از ماااديران و خبرگاااان آن در ماااورد برناماااه   

پااروري مصاااحبه بااه عماال آمااد. در ادامااه بااا  جانشااین

هااي  گیري از روش كیفي تحلیل مضمون، مصااحبه بهره

پاروري باا   و شبكه مضامین جانشین ندمذكور تحلیل شد

مضمون  3دهنده و مضمون سازمان 10مضمون پايه،  32

سااازي گیااري از ماادلو بااا بهاارهاسااتخراج شااد  ،فراگیاار

تفسیري، روابط بین متغیرها كشف شد. نتايج  -ساختاري

تعهد مديران ارشد  از قبیلپژوه  نشان داد متغیرهايي 

پاروري و قاوانین و   پروري، فرهنا  جانشاین  به جانشین

نقاا  مهاام و كلیاادي در تحقااق     ،اسااناد باالدسااتي 

 نظیار  پروري در بخ  دولتي دارند و متغیرهاييجانشین
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نظام ارزيابي عملكرد مناسا ، نظاام آموزشاي كارآماد و     

 .پروري هستندهاي سیستم جانشینخروجي ،عدالت سازماني

بااه  پژوهشاايدر  (1398محفااوفي و همكاااران ) 

مدل مديريت  دهدهنهاي تشكیلشناسايي و تبیین مؤلفه

هاي دولتاي  پروري در سازماناستعداد با رويكرد جانشین

. در بخا   روش تحقیق آمیختاه پرداختناد  با استفاده از 

 التكیفي از تكنیك دلفي استفاده گرديد و از روش معاد

نفاري   353ساختاري در بخ  كماي باا نموناه آمااري     

هاي ايان مطالعاه از باین كاركناان     گیري شد. نمونهبهره

گیري هاي دولتي شهرستان مشهد به روش نمونهسازمان

. برمبناااي تئااوري اي انتخاااب شاادندمرحلااهاي دوطبقااه

  پژوه ، مدل اولیاه داراي ساه بعاد ماديريت اساتعداد     

 تژي استعداد و طرز تفكر اساتعداد، استرا مؤلفهشامل دو 

شااامل پاانج مؤلفااه   بعااد اسااتراتژي مااديريت اسااتعداد

ارتباطات، پرورش كاركنان، فرهن ، ماديريت عملكارد و   

شامل سه مؤلفاه    پروريپاداش و قدرداني و بعد جانشین

هااي  ساختار، زمینه و محتوا، فار  شاد. در اداماه، داده   

 توساط گردآوري شده در بخ  ارزيابي و سانج  مادل   

. وتحلیاال شاادندتجزيااه ،هاااي عاااملي تأيیاادي تحلیاال

هاااي اياان پااژوه  حاااكي از آن اساات كااه ماادل يافتااه

پاروري  مفرو  براي مديريت استعداد با رويكرد جانشین

 دار و گوياي اين مهم بود كهمعني ،دولتيهاي در سازمان

هااي دولتاي، بعاد اساتراتژي     از ديدگاه كاركنان ساازمان 

 99و درصاد   22ترتیا  باه میازان     مديريت استعداد به

پااروري و مااديريت در تبیااین واريااانس جانشاایندرصااد 

  د.استعداد نق  دار

 

 مباني نظري -3

رياازي اولااین افكااار و ابتكااار در زمینااه برنامااه   

مایالدي   1916در ساال   1هنري فايولرا  پروريجانشین

 14پرداز مديريتي بود با ارائه د. وي كه يك نظريهكرارائه 

تحاولي در ماديريت سارمايه انسااني      ،اصل مديريت عام

مديريت كالسیك خود  د. فايول در چهارده اصلكرايجاد 
                                                           
1- Henri Fayol 

و تاا باه اماروز     كرداوايل قرن بیستم مطرح كه آن را در 

ران، كاه مادي   نمودد توجه بوده است، خاطرنشان نیز مور

مسائول   ،در برابر اطمینان از تداوم اشتغال كاركنان خود

د. وي معتقد است كه اگر اين نیاز نادياده انگاشاته   هستن

هاااي كلیاادي پساات ،افااراد نامناساابي ،در نهاياات ،شااود

 (.1390پور و همكاران، )قلي دكرد نخواه پر راسازمان 

، تارين تعرياف خاود   در ابتادايي  ،پارورري جانشین

گاردد اماا در واقا  ايان     تعیین رهبران آينده تعريف ماي 

داوم ريزي به مثابه فراگرد ارادي براي اطمینان از تا برنامه

هاي كلیدي، حف  و توسعه سارمايه معناوي و   در منص 

رد دانشي براي آينده و تشويق افراد براي توسعه، از راهبا 

در ايان   .گیردت ميأنش ،انساني ريزي نیرويكالنتر برنامه

 ،اي باا راهبارد  يافته، پرورش شخصي و حرفهفراگرد نظام

آياد كاه   شود و ايان اطمیناان باه دسات ماي     تركی  مي

سازمان آمااده اسات تاا هار پسات مهماي را كاه خاالي         

 شااود در زمااان مناساا ، بااا افااراد مناساا  پاار كناادمااي

هاااي در اياان فراگاارد، شايسااتگي  (.1396)عربشاااهي، 

 ین و بر آن مبنا، خزانه اساتعدادهاي انسااني  یعت ،ضروري

هااي كلیادي   براي اطمینان از تداوم رهبري براي منص 

تاداوم  جهات  فراهم و سپس خزانه استعدادهاي انسااني  

شود و سازمان هاي كلیدي فراهم ميرهبري براي منص 

هااي مهام   يابد كه به منظور پر كردن نقا  اطمینان مي

د و ونشا ميكاركناني استخدامي  ،تدريج سازمان، بهدرون

اغل  ماديران   (.1395)ادبي و همكاران،  يابندپرورش مي

پاروري  ها، نق  جانشین و موضوع جانشینموفق سازمان

نیا، اند. گويا براي مديران موفق درا بسیار حیاتي برشمرده

يكي از وفايف عمده ماديريتي   ،انتخاب و تعیین جانشین

اي كاه شاايد باراي هار ياك از      وفیفه  شودمحسوب مي

 ،طاور صاريح  ه هاي كلیادي ساازمان با   مديران در سمت

ريازي باراي اجاراي    مطرح نشده باشد ولي تفكر و برنامه

 .دغدغه اصلي مديران است ،آمیز آنموفقیت

انعطاف، بلندمدت و رو نگرشي قابل ،پروريجانشین

ان، )سالجقه و همكاار  به رشد در كارمنديابي آينده است
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عاماال را پااروري جانشااین (،2005) 1(. الوينگااا1391

كه باياد باه اهاداف اساتراتژيك      داندمي اساسي و حیاتي

گرفته شود و  ،سازمان مرتبط باشد و از استراتژي سازمان

مديران صف را درگیار كناد. جانشایني     ،به طور مستقیم

هااي  مديران، دومین موضوع مهماي اسات كاه ساازمان    

 (.1388فار،  )متقي و بهشتي ندهست جهامروزي با آن موا

كوشاا  ، پااروريجانشااین( 2006) 2ولاثبااه اعتقاااد ر

كاه ماديران ساازمان باراي     اسات   منديسنجیده و نظام

هاي حصول اطمینان از تداوم رهبري و مديريت در پست

هااي فكاري و علماي    اصلي و نگهداري و پرورش سرمايه

الاديني  )زين دهندمنظور تشويق افراد به ارتقا انجام ميبه

مركاز   ،پاروري جانشاین  (.1393بیدمشاكي و همكااران،   

اي است و نیازمند ريزي نیروي كار سازماني و حرفهبرنامه

اي بلندمدت اسات كاه ايان    براي آينده راهبردينگرشي 

دهد كه افاراد شايساته و واجاد شارايط و     اطمینان را مي

 ودهااي آيناده در دساترس خواهناد با     آماده براي پست

 .(1397علمداري، )

پاروري در بخا    پنج دلیل براي اهمیت جانشاین 

 عبارتند از: به آن هاي مربوطدولتي و سازمان

پیاااري نیاااروي كاااار و وارد شااادن افاااراد    -1

 غیرمتخصص

كمبود افراد واجد شرايط در خزانه اساتعدادي   -2

 هاي دولتيسازمان

هااي الزم باراي   فرد و مهاارت شرايط منحصربه -3

 مديران بخ  دولتيكارشناسان و 

تحقق نظام مديريت عملكرد در ساازمان باراي    -4

 رسیدن به سطوح باالتر

هاااي دولتااي و تعااالي آنهااا    ثبااات سااازمان  -5

 .(1396و لطیفي،  زاده)عبدالحسین

عبارتناد از:   پاروري ترين نتايج برنامه جانشاین مهم

، هاي بیشتر براي كاركنان بااستعدادفراهم ساختن فرصت

بیناي  شناسايي نیازهاي جايگزيني به عناوان ابازار پای    

                                                           
1- Lavinga 

2- Rothwell 

افازاي   ، آموزش، تربیات و پارورش ضاروري كارمنادان    

مشاركت در و  خزانه استعدادها از میان كارمندان مستعد

 هاااي راهبااردي و بلندماادت سااازمان   اجااراي طاارح 

 (.1397)بخشايشي، 

پنج قاعده كلاي باراي    مطالعات انجام شدهبراساس 

وجود دارد كاه عبارتناد   پروري ت جانشینموفقیت مديري

: قاعااده اول كااه قواعااد بعاادي همااه باار آن بنااا نهاااده از

پاروري  شود، تمركز بر توسعه است. مديريت جانشاین مي

اي هاي توساعه اي منعطف و مبتني بر فعالیتبايد سامانه

سازي نامزدهاي جانشیني ها، آمادهباشد. هدف اين برنامه

هاايي از  آموزش هنگام كاار و فعالیات  هاي از طريق شیوه

قبیل واگذاري اختیار براي تصاح  مشاغل هادف اسات.   

مشااغلي كاه    .تمركز بر مشاغل كلیدي اسات  ،دوم هقاعد

 ،ساوم  هاسات. قاعاد   الزمبلندمادت ساازمان    ساالمت براي 

 ،چهاارم  هآشكارا بودن ساامانه و دوري از ابهاام اسات. قاعاد    

ي كردن از ذهنیت سنتي گیري مستمر پیشرفت و دوراندازه

منعطااف  ،رياازي جااايگزيني اساات و قاعااده پاانجم برنامااه

   (.1392)منصوري جلیلیان و صوفي،  سامانه است نگهداشتن

عبارتند از پروري موفق ابعاد اصلي سیستم جانشین

 (:   1396)زماني و جرن ، 

پايااه و اساااس هاار سیسااتم : اسااتراتژي سااازمان -

دهاد.  ساازمان تشاكیل ماي   پروري را اساتراتژي  جانشین

 منااب   ماديريت  حاوزه  با هم پروريجانشینهاي سیستم

 هااي گیاري جهات  باا  زماان هام  صاورت  به هم و انساني

 هام باه  را حوزه دو اين و است مرتبط سازمان استراتژيك

ها ياك منبا    یستمس اين نقشي چنین در. دهدمي پیوند

و يناده ساازمان باه ماديران     آحیاتي هستند كه نیازهاي 

هاااي گیااريرهبااران را بااراي تحقااق اهااداف و جهاات  

 كند.  استراتژيك سازمان تعیین مي

: پااروريمتولیااان و حامیااان سیسااتم جانشااین  -

متولیان و حامیان هر سیستم نق  اساسي در موفقیت و 

ن از ساوي ديگاران   آمفید بودن آن از يك سو و پذيرش 

پاروري باياد در   هااي جانشاین  حمايت از سیساتم  دارند.

باالترين ساطح ساازمان و واحادهاي ساازماني متمركاز      
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طرفاه نیسات بلكاه ايان     البتاه ايان حمايات ياك    . باشد

، به ساهم  هها نیز از طريق پرورش مديران شايستسیستم

 .كنندسازمان ذيربط حمايت مي مديران ارشد زخود ا

: شناسايي استعدادها و تشكیل خزانه اساتعدادها  -

انتخاب ياا شناساايي    ،هاي جانشینيستمسومین بعد سی

ها اساس ارزياابي خاود را   اين سیستم .افراد مستعد است

هاي آنهاا و نیاز   بر نتايج عملكرد افراد، پتانسیل مستقیماً

هاي ارزشمند ماديريتي و ساازماني   اي از قابلیتمجموعه

 .دهندقرار مي

آموزش و توسعه افراد مستعد: بعد از انتخاب فرد  -

جانشیني او بايد مراحل آموزش و توسعه را طاي   مستعد

 نمايد تا با نیازهاي آتي سازمان متناس  گردد.

 

 روش تحقيق   -4

روش كیفاي اساتفاده شاده    از پژوه  حاضار،  در 

است. هدف از روش كیفي در اين پژوه  اين است كه با 

ها و رفتارهااي دنیااي واقعاي افاراد،     بررسي عمیق تجربه

پروري را توضیح دهد. با توجه به موضاوع  پديده جانشین

بنیاد در اين پژوه  اساتفاده  از نظريه داده ،مورد مطالعه

تاه از داده  گرفبنیااد ياا تئاوري بر   شده اسات. روش داده 

)نظريه بنیادي( يك روش پژوهشي استقرايي و اكتشاافي  

هااي موضاوعي گونااگون    است كه به پژوهشگر در حاوزه 

هااي موجاود و از   اتكا به تئوريدهد تا به جاي امكان مي

باه تادوين ياك تئاوري و گازاره       ،پی  تعیین شده خود

هااي  به دست آوردن داده ، به منظورد. اين روشكناقدام 

سازي فرايندهاي اجتماعي نهفته در تعامالت غني و روش

 رود.  انساني به كار مي

هااا در اياان پااژوه ، آوري دادهروش اصاالي جماا 

اختاريافته فردي بود. باا توجاه باه    سمصاحبه عمیق نیمه

هاا باه   شوندگان، تمامي مصاحبهشرايط و تمايل مصاحبه

 صورت انفرادي و با تعیین وقت قبلي انجام شد. به طوري

هاا  الؤها با اين ناوع سا  كه پس از تشريح بحث، مصاحبه

نظااار خاااود را نسااابت باااه  -1شاااروع شاااده اسااات: 

پاروري  نشینارتباط بین جا -2ید.كنپروري بیان جانشین

وض  موجاود   -3بینید؟ وري سازماني را چگونه ميو بهره

دالياال و  -4 اساات؟پااروري چگونااه در بحااث جانشااین

پیامادهاي   -5پروري چیسات؟  ثر بر جانشینؤهاي معلت

باشاد؟ و مباحاث ضامن    حاصل از اين موضاوع چاه ماي   

پذيرفت. پس از صورت مي ،نوشته شدن و ضبط مكالمات

به طور متوسط  شد.مي مصاحبه، تحلیل، آن مصاحبههر 

 .دقیقه براي زمان مصاحبه در نظر گرفته شد 60الي  50

د كه باه مرحلاه اشاباع    كرها تا جايي ادامه پیدا مصاحبه

 ها باه پاياان رساید.   آوري دادهنظري رسید و فرايند جم 

م يافات  وها نیز تا جايي تداانتخاب نمونه ،در اين پژوه 

هااا صااورت گرفتااه باشااد و   دادهكااه كفاياات و اشااباع  

هااي بعادي، اطالعاات    نموناه  ناد كاه  دريافت انپژوهشگر

 اندر كل، پژوهشگر د گذاشت.نمتمايزي در اختیار نخواه

كاه باا   ند مصاحبه، به اشاباع نظاري رساید    15از طريق 

(  15±10توجه به زمان و مناب  قابال دساترس، تعاداد )   

 .(Cavell, 1996)باشد نمونه براي انجام مصاحبه كافي مي

 شاامل   جامعه آماري مورد مطالعه در بخ  كیفي

هااي دولتاي اساتان    سا، مديران و متخصصان ساازمان ؤر

شامل دارايي، باناك ملاي، ثبات احاوال، ثبات        هرمزگان

 .(1)جدول  مین اجتماعي بودأاسناد و ت

 شوندگان در بخش کيفينمونه جامعه آماري مصاحبه -1جدول 

 ناسا، مديران و معاونؤر سازمان

 3 اداره كل امور اقتصادي ودارايي

 3 اداره كل امور شع  بانك ملي

 3 اداره كل ثبت احوال

 3 اداره كل ثبت اسناد و امالك

 3 مین اجتماعيأاداره كل ت

 15 جم 
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از طرياق تحلیال    ،هااي كیفاي پاژوه    براي داده

مند راهبرد محتوا و فرايند كدگذاري مبتني بر طرح نظام

(، اساتفاده  1967) 1بنیاد اشتراوس و كاوربین نظريه داده

هاااي كیفااي مراحاال تحلیاال داده ،شااد. در اياان طاارح 

از طريااق كدگااذاري باااز، كدگااذاري   ،گااردآوري شااده

شده اسات. كدگاذاري   محوري، كدگذاري گزينشي انجام

شكلي است از تحلیل محتاوا   ،سازي دادهدر نظريه مفهوم

بحثاي  ساازي موضاوعات قابال   كه در پي يافتن و مفهاوم 

رناد.  هاي اطالعااتي وجاود دا  است كه در میان انبوه داده

فراينادي تحلیلاي كاه از     :كدگذاري باز عباارت اسات از  

هاا  ها و ابعااد آن شده و ويژگيمفاهیم مشخص ،طريق آن

 ،مرحلااه كدگااذاري باااز  در. گااردداز درون كشااف مااي

و برحساا  كنااد ماايمفاااهیم را شناسااايي  ،پژوهشااگر

 ،د. در ايان مرحلاه  ها دماي بساط   ،خصوصیات و ابعادش

هاي مقادماتي  م اولیه، مقولههاي خاپژوهشگر از دل داده

مورد بررساي از طرياق جاز كاردن      را در ارتباط با پديده

هاي اطالعات درباره پدياده  بندي مقولهاطالعات به شكل

ها، مقايساه ماوارد،   داده مورد مطالعه، سؤال كردن درباره

هاا و  ها براي كس  شباهتحاالت پديده رويدادها و ديگر

مرحلاه بعاد كدگاذاري محاوري،     . در پردازدميها تفاوت

ها را محور فرايند در حال بررسي يكي از مقوله ،پژوهشگر

هااي ديگار را   د و ساپس مقولاه  ها دماي و اكتشاف قارار  

دهاد. سارانجام، باا    عنوان شااخص باه آن ارتبااط ماي    به

شاوند و باا طاي    ها پاالي  ميمقوله، رمزگذاري گزينشي

 .شودپديدار مينهايت، چارچوبي نظري  در ،اين فرايندها

هااا، وتحلیاال دادههنگااام تجزيااهدر اياان تحقیااق، 

طاور مساتقیم از رونوشات    مفاهیم از طريق كدگذاري، به

هاا احصاا   ها با توجه به مفاهیم مشترك باین آن مصاحبه

هاي اصلي و ها براي يافتن مقولهگرديد. رونوشت مصاحبه

 هاا باا توجاه باه    . مقولهشدبررسي  ،طور منظمفرعي و به

هااي  ساپس مقولاه   ند،بنادي شاد  هاا كالساه  شباهت آن

گااذاري شاااخص ،هاااي فرعاايحااذف و مقولااه ،مشااترك

 ،شادگان باه مصااحبه   . براي اعتبارياابي، مجادداً  ندگرديد

                                                           
1- Strauss and Corbin 

د و از آناان در رد  شا  مراجعه و اجزاي الگو به آناان ارائاه  

 .دها نظرخواهي گرديمقوله

 از زياادي  حجم فرايند اين پژوه ، در كه آنجا از

 و مقاوالت  مضاامین،  مفااهیم،  نظیار   اطالعات و هاداده

 ،هاداده اين تحلیل و دهينسازما در د دارد،وجو هامؤلفه

 از، پاردازش  نظار حجام   از چاه  و زماان مدت نظر از چه

 از، تحقیاق  ايان  . درشاد هاي كیفي استفاده تحلیل داده

 حوزه در افزارشد. اين نرم استفاده 2كیودا مكس افزارنرم

 حاوزه  پژوهشاگران در  باه  كاه  باشدكیفي مي تحقیقات

، كیودا مكس. كنديم كمك هاداده تحلیل و دهيسازمان

 ضمن كه است افزارهانرم اين از پیشرو و كامل نمونه يك

 كمّي وتحلیلتجزيه براي فارسي، زبان از پشتیباني كامل

نیاز   و تصاويري  و صاوتي  متناي،  هايداده انواع كیفي و

 مفیاد ، بنیااد داده نظیار  مختلاف  هااي نظريه ايجاد براي

 باشد.  مي

 در شاده  اساتفاده  بنیادداده روش در كلي رويكرد

از  تحلیال  كاه  معناا  اين به  است استقرايي، پژوه  اين

 در مفااهیم  تارين جزياي  و تارين كوچاك  بااز  كدگذاري

 آوردن مفااهیم گاردهم  باا  و شاد  آغاز، تحقیق هايداده

 الياه  محوري، كدگذاري در آنها منطقي اتصال و مرتبط

 اسات  كمتاري  مفاهیم جدياد  و هاگزاره حاوي كه باالتر

 مرحلاه  طاي  هاگزاره ادغام عمل تكرار با گیرد.مي شكل

 باديعي  مفااهیم  باه  اينكاه  عالوه بر گزينشي، كدگذاري

 نتیجاه  و يافتاه  كاه  هم باز آنها تعداد يابیممي دست

، تعاداد  لحاظ به كه يابدمي سوق هاييسمت گزاره به كار

 غناي  و گساترده ، مفهاوم  و معناا  نظار  از ولاي  محادود 

 ابتادا ، تحقیاق  در منطاق  ايان  ياجارا  باراي  .هساتند 

 گرفات  قرار دقیق بررسي مورد، تحقیق ورودي مستندات

اماور   باه  مارتبط  هااي گازاره  محورهاا،  اسااس  و بار 

 افزارنرم به فرمت اصالح از پس انتخاب و پروريجانشین

 و تارين حسااس  كاه  بعادي  مرحلاه  در. شادند  منتقال 

شاد   تعیین، پايه مفاهیم است تحقیق ترين بخ دهیپیچ

پاياان   در .گردياد  انجاام  آنهاا  روي باز كدگذاري عمل و

                                                           
2- MAXQDA 
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 و لفاه ؤم ارتبااطي  هااي مادل  تادوين  منظور به، تحقیق

 ساازي مادل  روش از گیريپروري بهرهمضامین جانشین

در  ،مرباوط  هااي مؤلفاه  كیاودا  مكس افزارنرم در موجود

 نماودار  و گردياد  تادوين  و اساتخراج  الگو گانهپنج ابعاد

 ترسیم شد. درختي

 

 هاي تحقيقيافته -5

بنیااد، كشاف و تولیاد    شناسي نظرياه داده در روش

بر مبناي حقاايق و واقعیاات موجاود و از طرياق      ،نظريه

ها و باا مادنظر قارار دادن كلیاه     مند دادهآوري نظامجم 

ماارتبط بااا موضااوع تحقیااق، صااورت   -بااالقوه -جواناا 

آوري شده سیر تكاملي خود را تا هاي جم گیرد. دادهمي

 كنند.  رسیدن به تئوري، طي مي

ي بخا  اول از فرايناد كدگاذار    ،در پژوه  حاضر

كااد از  180تعااداد  ،باااز، صااورت گرفاات و در مجمااوع 

مصاحبه استخراج شد. در بخ  دوم از كدگذاري باز كاه  

باشد، ارتباط بین كادها  ها ميشناسايي مفاهیم و شاخص

ها به منظور ايجاد و از لحاظ تشابه و تفاوت شناسايي شد

مورد بررسي و شناسايي قرار گرفت و آنهايي كه  ،هامقوله

و  گرفتناد در يك مقوله قرار  ندداراي معناي يكساني بود

 ناد دهنده كادها بود بعد كه ارتباطپنج تعداد  ،در مجموع

بااه ابعاااد مختلااف كااه   ،بعااد پاانجاياان  مشااخص شااد.

دهنااده طبقااات اصاالي و كلیاادي هسااتند ارتباااط نشااان

 ،بعديپنجهاي به دسته مستقیم با هدف پژوه  دارند و

 (.2 )جدولند شناسايي و استخراج شد

 

 

 ها و مفاهيم استخراج شده از جمالت بازشاخص ،ابعاد، مفاهيم -2جدول

ثر بر ؤعوامل م

 پروريجانشین

 مفاهيم استخراج شده از جمالت باز   هامفاهيم و شاخص ابعاد

 بعد سازماني

، حمايات ماديران ارشااد   ،گیاري از فناااوري بهاره 

 تعهاد  ،شفافیت ،پويايي و نشاط ،داشتن خالقیت

 فضاي مشاركت ،چارت سازماني، مديران

داشاتن   ،خالق باودن فارد   ،حمايت مديران ،ورياتوجه به فن

داراي چاارت   ،توجاه باه تعهاد فارد     ،شفاف بودن فرد ،نشاط

 افرادتوجه به موفقیت ، توجه به مشاركت فرد ،سازماني

 بعد رفتاري
شرايط  ،عالقه به كار ،استعداد ،انگیزش و رغبت

 مهارت فني ،عملكرد و مهارت ،احراز

داشاتن  ، توجه به عاليق ،توجه به استعداد فرد، داشتن انگیزه

توجاه باه    ،توجاه باه عملكارد فارد     ،شرايط احاراز در شاغل  

 تخصص فرد

 بعد اجتماعي
تعامل با  ،تجربه ،داشتن اعتماد ،داشتن وجدان

 داريامانت ،ديگران

داراي تجرباه   ،اعتماد داشتن به فارد  ،دارا بودن وجدان كاري

 ،توجه باه امانتاداري فارد    ،پذير بودن فردتعامل ،كاري مفید

 توجه به فرايند  

 بعد اقتصادي

محاساابه  ،امكانااات و تجهیاازات ،پاااداش و ارتقااا

توساعه و   ،سیاسات اساتخدامي   ،هزينه و منفعت

 پیشرفت

افاازار و توجااه بااه بسااتر سااخت ،هاااشناسااايي انااواع پاااداش

 ،مشاي الزم داشاتن خاط   ،توجه به سودمندي فرد ،افزارينرم

 توجه به توسعه

بعد سیاسي و 

 فرهنگي

 ،داشاتن حمايات   ،داشاتن قادرت  ، داشتن نفاوذ 

 ،هاااارزش ،باورهااا اعتقاااد و ،عاادالت ،بصاایرت

كاركنااان  ،ساارمايه فكااري ،پايبناادي بااه اصااول

 شايسته

 ،توجاه باه قادرت افاراد     ،دقت و توجه در داشتن نفاوذ فارد  

توجاه باه ارزش و   ، آگااهي  هاي حمايت و شناساايي و زمینه

 ،داشاتن سارمايه فكاري    ،توجه به اصول و عقايد ،عقیده فرد

 فرد نتوجه به شايسته بود

 

شقده در  گقذاري  هقا و ابعقاد شقاخص   لفهؤمدل م

 پروريجانشين

ثر در ؤد كه علال و عوامال ما   ندهها نشان مييافته

بعااد كااه شااامل: بعااد  پاانجعبارتنااد از  يپاارورنیجانشاا

سازماني، بعد رفتاري، بعد اجتماعي، بعد اقتصادي و بعاد  

 31باشد. جزئیات مدل نیاز شاامل   سیاسي و فرهنگي مي

 نماي  داده شده است.  1 شكلاست كه در  لفهؤم
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 پروريمدل بومي جانشين -1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرايند مديريت داده و مراحل کدگذاري -2شكل 

ها: بعد سازماني، بعد رفتاري، بعد اجتماعي، بعد اقتصادي، بعد سیاسي و فرهنگيعلل و زمینه 

عوامل میانجي: عدالت سازماني، نوع فرهن ، حجم و اندازه سازمان، مأموريت سازمان 

 :پروريجانشینپديده اصلي يا وض  موجود 

     پیامدهاي پديده: پويايي و نشاط، فضاي مشاركت حداكثري استفاده از خالقیت بهتر، حمايت بیشاتر از ماديران، افازاي

 میل و رغبت، افزاي  عالقه به كار، عملكرد باال، داشتن مهارت فني باال، داشتن تعامل بیشتر با ديگران

 نه مدل كیفي پژوه مرحله كدگذاري انتخابي: شامل ابعاد چهارگا

 بعد( و پیامدها 1بعد( پديده اصلي ) 4بعد( عوامل میانجي ) 5ها )علل و زمینه

گگاره و مفاهيم استخراج شده از متن 180مرحله کدگذاري باز: شامل   
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 پروريجانشينالگوي مدل بومي 

ساازوكارهايي   ،تئوري مطرح شده در تحقیق حاضر

 فرايند الگوي مدل باومي  ،كند كه از طريق آنرا بیان مي

دهد. الگاوي ارائاه   نشان مي 3ي را در شكل رپروجانشین

 شده بر اساس الگوي پاراديم است كه:

در اين پژوه ، (: جانشین پروري)پديده اصلي  -1

لاذا    ه اسات شدپروري مطالعه تدوين مدل بومي جانشین

 به عنوان پديده اصلي و محوري انتخاب شد. ،اين مقوله

هااا از منظاار هااا: علاال و زمینااهعلاال و زمینااه -2

هاي دولتاي  شوندگان و عناصر كلیدي در سازمانمصاحبه

 ن ماوارد، در واق  اي در اين پژوه  نشان داده شده است.

تاا بتاوان   د نبسترهايي هستند كه بايد وجود داشته باشا 

د نا تواناقدامات الزم و مناس  را انجام داد. اين عوامل مي

د و اين شارايط  نمسیر پیشرفت در اين حوزه را نشان ده

شاود. در  پاروري ماي  باعث ايجاد و توسعه پديده جانشین

ابعاااد سااازماني، رفتاااري، اجتماااعي،    ،تحقیااق حاضاار 

هاا محساوب   هنا اقتصادي، سیاسي و فرهنگي علال و زمی 

ثیر أتواند تند. ايجاد هر نوع تغییر در اين عوامل ميشومي

 هاي راهبردي و پیامدها داشته باشد.برنامه بر يمستقیم

گار: شارايط عاامي هساتند كاه      عوامل مداخله -3

میااانجي و واسااط را تشااكیل  ياي از متغیرهااامجموعااه

 ،پاروري بار پدياده اصالي جانشاین     ،دهند. اين عناصرمي

برخاي از   ماوارد،  در واقا  ايان   د.نگذارثیر با واسطه ميأت

و ماان  ياا    رناد گذاماي ر یثتأ ،موانعي هستند كه بر پديده

اينهاا ماوانعي    ،شوند. به عبارت ديگرگر نامیده ميمداخله

هستند كه در راه انجاام راهبردهاا باراي تهیاه و اجاراي      

د. در نا هاي دولتاي وجاود دار  پروري در سازمانبرنامه جانشین

ت سازماني، نوع فرهن ، حجام و انادازه و   عدال ،پژوه  حاضر

 گر هستند.عوامل مداخله منزلهبه  ،مويت سازمانأم

بیانگر نتايج و پیامدهايي هساتند كاه    پیامدها: -4

گیاري  توان در سازمان به آنها توجاه و باراي تصامیم   مي

 ،در ايان مادل   د. اگركرها از آنها استفاده بهتر در سازمان

د نا توانماي  به خوبي عمل كنند، مطمئناً ،عوامل و شرايط

 .دباشنمطلوب و اثربخ   ،داد و نتايجدر برون

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

                                                              

                                                               

                                                              

                                                           

 

 

 

 

 

 

 الگوي کيفي پژوهش -3شكل 

ها:علل و زمينه  

 بعد سازماني

 بعد رفتاري

 بعد اجتماعي

 بعد اقتصادي

 بعد سیاسي و فرهنگي

گر:عوامل مداخله  

 عدالت سازماني

 نوع فرهن 

سازمانحجم و اندازه   

 مأموريت سازمان

 پديده اصلي:

پروريجانشین  

 پيامدها:

 پويايي و نشاط

فضاي مشاركت حداكثري استفاده از 

 خالقیت بهتر

 حمايت بیشتر از مديران

 افزاي  میل و رغبت 

 افزاي  عالقه به كار

 عملكرد باال

 داشتن مهارت فني باال

 داشتن تعامل بیشتر با ديگران

 افزاي  اعتماد 

 استفاده بهینه از تجربه 

 افزاي  حس امانتداري بیشتر

 كیفیت بهتر پاداش و ارتقا

 زمینه رشد و توسعه

 استفاده بهتر از امكانات

 نفوذ بهتر قدرت

هاپايبندي بهتر به اصول و ارزش  

 افزاي  عدالت و بصیرت

 استفاده بهتر از سرمايه فكري
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 دشنهايگيري و پنتيجه -6

برگرفتااه از  ،ماادل تاادوين شااده در اياان پااژوه 

ساا،  ؤبنیاد و بار اسااس ديادگاه و نظرهااي ر    تئوري داده

و ن يااا متخصصااان و عواماال اجرايااي  امااديران و معاوناا

هاااي دولتااي اسااتان هرمزگااان مااديران میاااني سااازمان

باشد. مدل بومي تدوين و ارائه شده، عوامال مارتبط و   مي

در ايان   د.نا دهپروري را نشاان ماي  ثیرگذار بر جانشینأت

ها استخراج شاد  كد از مصاحبه 180در مجموع  پژوه ،

ابعاد  ،ها در مجموعكه پس از شناسايي مفاهیم و شاخص

)بعاد ساازماني، بعاد    هاا  علل و زمیناه  :اصلي مدل شامل

بعاد سیاساي و    ،رفتاري، بعاد اجتمااعي، بعاد اقتصاادي    

)عدالت سازماني، نوع فرهنا ،   فرهنگي(، عوامل میانجي

و عواماال  مورياات سااازمان(أم حجاام و اناادازه سااازمان و

پیامادي )پويااايي و نشاااط، فضاااي مشاااركت حااداكثري  

بهتاار، حماياات بیشااتر از مااديران،  اسااتفاده از خالقیاات

افزاي  میل و رغبت، افزاي  عالقه به كار، عملكرد بااال،  

 داشتن مهارت فني باال، داشتن تعامل بیشتر با ديگاران(، 

 هااي پاروري در ساازمان  مشخص شدند و مدل جانشین

بنیاد تادوين  دولتي استان هرمزگان بر اساس تئوري داده

ت كه فتوان نتیجه گرميبر اساس مدل تدوين شده،  .شد

بسایار   ،پاروري درك الگوي عناصار مارتبط باا جانشاین    

هااي مختلاف،   پیچیده است و ممكان اسات در ساازمان   

مشاخص   ،اما آنچه از اين مدل تدوين شده متفاوت باشد.

باه   ،هااي دولتاي  در ساازمان  داين است كاه بايا   شودمي

را از   زيا پروري بسیار اهمیات داده شاود  موضوع جانشین

د و كرتوان افراد شايسته و مستعد را جذب اين طريق مي

به پويايي و نشااط و كارآمادي بهتار نیروهاا در ساازمان      

 ،كارگیري اين مدل در بخ  دولتاي هالبته ب دست يافت.

 صورت كامل تبیین شد.   هنیاز به بسترها و شرايطي دارد كه ب

 گردد:مي پیشنهادهاي پژوه  با توجه به يافته

 مندي از خالقیت كارگیري فضاي مشاركت و بهرههب -

 حمايت بیشتر از مديران -

 تقويت و افزاي  میل و رغبت در امور شغلي -

 همگام شدن در مهارت فني  -

 داشتن تعامل بیشتر با ديگران -

 دخیل نمودن و استفاده بهینه از تجربه  -

 داري بیشترافزاي  حس امانت -

 كیفیت بهتر پاداش و ارتقا -

 در زمینه رشد و توسعه ضرورت تدوين -

 تقويت بیشتر از امكانات -

 .هاتوجه به پايبندي در اصول و ارزش -

 

 منابع -7

(. 1395ادبي، سمیه  بخشي، ناهید  ادبي، يوسف  ناوي، زهرا. )

سااومین پااروري. بررسااي و تبیااین مااديريت جانشااین

در ماديريت،  هااي ناوين   المللي پاژوه  كنفرانس بین

 اقتصاد و علوم انساني.

اصول روش تحقیق (. 1387اشتراوس، اشلم  كوربین، ژولیت. )

ترجمه بیاوك   .(هاها و شیوهنظريه مبنايي، رويه) كیفي

محمدي. تهاران: پژوهشاگاه علاوم انسااني و مطالعاات      

 فرهنگي.

سانجي اساتقرار ماديريت    (. امكاان 1397بخشايشي، فاطمه. )

پروري در سازمان بهزيستي اساتان آذربايجاان   جانشین

دو ماهناماه پاژوه  در هنار و علاوم انسااني،      شرقي. 

3(3 ،)73-87. 

اساتعداد   تيري(. ماد 1387. )يتفتا  يمحماد  معاال   ن،يالدتاج

نجاات در   دیا كل ،يپارور نی( جانشا ياي طال يها)تجربه

 .67-66، 199شماره  ر،یتدب هينشربحران استعدادها. 

اي، منصااور  شمسااي، علیرضااا.  حسااینیان، شااهامت  روضااه 

پاروري ماديران در   (. عوامل ماؤثر بار جانشاین   1398)

فصاالنامه نظااارت و بازرسااي، پلاایس پیشااگیري ناجااا. 

13(39 ،)99-166. 

حو ، محمود  عالمه، سید محسن  صافري، علاي.   دانیالي ده

وري باا  پار (. طراحي الگاوي ماديريت جانشاین   1397)

ناماه ماديريت تحاول،    نشريه پژوه بنیاد. رويكرد داده

10(1 ،)105-140. 

داوودي، سید علي  يعقاوبي، نورمحماد  ايمااني، عبدالمجیاد.     

پروري در (. الگوي جام  استعداديابي و جانشین1396)

نشاريه  نظام آموزش عالي استان سیستان و بلوچستان. 

 .251-276(، 38)10هاي مديريت عمومي، پژوه 
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 و پاروري جانشاین (. 1393. )كاامران  نظاري،  نسرين  رضايي،

 المللاي باین  همااي  . دولتاي  بخ  در آن هايچال 

 .مديريت

(. مااديريت اسااتعداد و 1396زماااني، آزاد  جرناا ، احمااد. ) 

هااي ناوين اياران و    كنفرانس پاژوه  پروري. جانشین

 جهان در مديريت، اقتصاد، حسابداري و علوم انساني.

الديني بیدمشاكي، زهاره  عادلي، فريباا  وزياري، ماژده.       زين

پااروري و (. مقايسااه وضااعیت موجااود جانشااین1393)

مديريت استعداد با وضعیت مطلوب آن در نظام آموزش 

 ريازي در آماوزش عاالي،   نشريه پژوه  و برناماه عالي. 

 .72-51، 72شماره 

 .(1391. )پاور، اماین  نیك  خسروپور، مهديه ر سالجقه، سنج

نشاريه  . هاسازمان پروري نیاز امروز درمديريت جانشین

 .7-1 ،20شماره  تدبیر،

(. فهام الگاوي   1396زاده، محمد  لطیفي، میثم. )عبدالحسین

پاروري در  فرايندي طراحاي و اساتقرار نظاام جانشاین    

هاي مديريت مناب  فصلنامه پژوه هاي دولتي. سازمان

 .55-80(، 4)9دانشگاه جام  امام حسین )ع(، 

(. بررسااي ارزيااابي كانديااداها باار  1396عربشاااهي، توتااان. )

پروري مديران مدارس آموزش و پرورش منطقه جانشین

دوماهنامه مطالعاات كااربردي در علاوم    شهر تهران.  4

 .31-21(، 2)2مديريت و توسعه، 

ريزي (. طراحي و تبیین الگوي برنامه1397علمداري، حمید. )

ستگي در شركت ملاي منااطق   جانشیني با رويكرد شاي

نشريه رويكردهاي پژوهشاي ناوين در   خیر جنوب. نفت

 .53-38، 4شماره  مديريت و حسابداري،

(. 1390). رو، مهادي سابك   اصغرپورعزت، علي  پور، آرينقلي

رياازي بااراي نیاارو در برنامااهمیاادان كاربساات ماادل 

هااي ماديريت منااب     فصلنامه پژوه  .پروريجانشین

 .139-119(، 1)3انساني، 

زاده، يااداهلل. نااژاد، صااديقه  مهرعلاايكريمااي، مااريم  حیاادري

پروري مبتناي  (. تدوين الگوي مديريت جانشین1399)

بر مديريت دانا  در وزارت ورزش و جواناان براسااس    

نشاريه مطالعاات ماديريت پژوهشاي،     بنیاد. نظريه داده

12(61 ،)84-59. 

(. 1395زاده، محمد  آذرفر، امیار. ) لطیفي، میثم  عبدالحسین

هاي دولتاي از  پروري در سازمانطراحي الگوي جانشین

نشاريه  تفسایري.  -سازي ساختاريطريق كاربست مدل

 .33-50(، 4)4هاي دولتي، مديريت سازمان

مادل كاناال    (.1388. )فر، ملیكهبهشتي  متقي، محمدحسین

شاماره   تادبیر،  نشريه. پروريرهبري در فرايند جانشین

211 ،24-2. 

(. 1398فروشان، داود  قربااني، محماود. )  محفوفي، علي  لف 

طراحااي ماادل جااام  مااديريت اسااتعداد بااا رويكاارد   

وري سازماني باا  راستاي توسعه بهرهپروري در جانشین

موردمطالعااه: )ساااختاري  معااادالتاسااتفاده از روش 

(، 1)13وري، نشريه مديريت بهاره (. هاي دولتيسازمان

249-275. 

(. 1392منصاااوري جلیلیاااان، امیااار  صاااوفي، علیرضاااا. )  

پااروري مااديران و فرماناادهان ناجااا، ابعاااد و  جانشااین

اعتبارسنجي براساس تحلیل عاملي اكتشافي و تأيیدي. 

 .57-31(، 23)7فصلنامه نظارت و بازرسي، 

Ahmad, Z., & Yaseen, M. R. (2018). 

Moderating role of education on 

succession process in small family 

businesses in Pakistan. Journal of 

Family Business Management. 

Cavell, S. (1996). Contesting tears: The 

Hollywood melodrama of the unknown 

woman. University of Chicago Press. 

Helton, K. A., & Jackson, R. D. (2007). 

Navigating Pennsylvania's dynamic 

workforce: Succession planning in a 

complex environment. Public Personnel 

Management, 36(4), 335-347. 

Hills, A. (2009). Succession planning–or 

smart talent management?. Industrial 

and commercial Training. 

Hor, F. C., Huang, L. C., Shih, H. S., Lee, Y. 

H., & Lee, E. S. (2010). Establishing 

talent management for company’s 

succession planning through analytic 

network process: Application to an 

MNC semiconductor company in 

Taiwan. Computers & Mathematics with 

Applications, 60(3), 528-540. 

Krauss, J. A. (2007). Succession Planning and 

Talent Management Recommendation 

Reduce Workforce Attrition and 

Preparation for an Aging Population. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

2.
5.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.32.5.2
https://iueam.ir/article-1-1557-en.html


 1399 پايیز ،ودومسي شماره /شهري مديريت و اقتصاد اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 78

 

Unpublished doctoral dissertation. 

Wilmington University, Wilmington. 

Luan, C. J., Chen, Y. Y., Huang, H. Y., & 

Wang, K. S. (2018). CEO succession 

decision in family businesses–A 

corporate governance perspective. Asia 

Pacific Management Review, 23(2), 130-

136. 

Mateso, P. E. (2010). Understanding 

succession planning and management 

efforts at Midwestern University: A 

mixed methods study (Doctoral 

dissertation, Bowling Green State 

University). 

McDowall, A., & Fletcher, C. (2004). 

Employee development: an organizational 

justice perspective. Personnel review. 

Porfírio, J. A., Felício, J. A., & Carrilho, T. 

(2020). Family business succession: 

Analysis of the drivers of success based 

on entrepreneurship theory. Journal of 

Business Research, 115, 250-257. 

Rothwell, W. J. (2009). The manager's guide 

to maximizing employee potential: Quick 

and easy strategies to develop talent 

every day. AMACOM Div American 

Mgmt Assn. 

Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). 

Grounded theory in practice. Sage. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
99

.8
.3

2.
5.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.32.5.2
https://iueam.ir/article-1-1557-en.html
http://www.tcpdf.org

