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چکيده
مقدمه و هدف :جانشين پروري فرآيندي جهت اطمينان از حفظ و توسعهي سرمايهي معنوي و دانشي براي آينده
سازمان و تشويق افراد به توسعه است  .هدف پژوهش حاضر بررسي وضعيت موجود نظام جانشين پروري در شهرداري
مشهد و مقايسه آن با وضعيت مورد انتظار و تحليل شكاف بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب است.
روش تحقيق :تحقيق حاضر از لحاظ روش ،تركيبي از روش كمي و روش كيفي است .در روش كمي جامعه آماري
تمامي كارمندان شهرداري مركزي مشهد است كه تعداد  378پرسشنامه از طريق نمونهگيري تصادفي در بين آنها
توزيع شد و از آزمون ( Tمقايسه مي انگين دو نمونه زوج شد ه) جهت بررسي شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب
استفاده شده است .در روش كيفي با استفاده از تكنيك اشباع نظري با  6نفر از مديران و كارشناسان مرتبط با حوزه
مديري ت منابع انساني مصاحبه شد و دادههاي آن با استفاده از روش شبکه مضامين و تحليل تم ،تحليل شدند.
يافته ها :نتايج حاصل از آزمونهاي مقايسه ميانگين نشان داد بين ميانگين نمرات وضع موجود و وضع مطلوب اختالف
معناداري وجود دارد و نتايج حاصل از مصاحبه نيز عالوه بر تاييد اين يافته ،داليل وجود شكاف را شناسايي نمود که
عبارتند از« :عدم تعهد مديران ارشد» « ،دشواري اجرا به علت بزرگ بودن سازمان»« ،عدم رعايت اصول مديريتي و
تشديد بروکراسي اداري»« ،اعمال سليقه هاي شخصي و ترجيح رابطه بر ضابطه»« ،ترس از دست دادن موقعي ت و
قدرت مدير» و «عدم تمايل مديران ساي ر حوزه ها به هماهنگ شدن با حوزه مديريت منابع انساني».
نتيجه گيري :نتايج پژوهش کمي وضعيت کنوني جانشين پروري در شهرداري مشهد را ضعيف ارزي ابي کرده و وجود
فاصله و شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب را تاييد کرده است .با انجام پژوهش کيفي و با استفاده از تحليل شبکه
مضامين ،عالوه بر تاييد ي افتههاي پژوهش کمي ،علل بوجود آورنده اين شکاف احصاء و به علت تطابق با مباني نظري
مباحث جانشين پروري تاييد شدند.
واژگان كليدي :جانشين پروري؛ وضع موجود؛ وضع مطلوب؛ شهرداري مشهد
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مقدمه
يکي از پرکارترين سازمانهاي عم ومي ب هوي ژه در
شهرهاي بزرگ ،شهرداري ها هستند ،که بخش اعظمي
از شهروندان بنا به داليل گوناگوني در ارتباط ب ا ام ور
شهري خود به شهرداري ها مراجعه مينمايند .شهرداري
در عرف جهاني به عنوان مظهري از دولت محلي به شمار
ميآيد .شهرداري به عنوان موتور رشد مطرح است ،که
تحت فشار زيادي براي پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد
و آرمان هاي مردم خود قرار دارد حجم و دامنه گسترده
فعاليت هاي شهرداري ها و ناکارآمدي روشهاي سنّتي و
دستي پيشين ،در پاسخ گويي به نيازهاي متنوع و فراوان
شهروندان باعث مي شود اهميت پ رداختن ب ه مس ا ل
مديريتي در شهرداري ها و خصوص ا انتخ اب م ديران
شايسته بيش از پيش احساس ش ود ( ح اتمي ن ژاد و
همکاران.)99 ،9286 ،
عالوه بر نياز سازمانها به مديران و رهبران توانمندتر
و در نظر گرفتن ضرورت ورود افكار و انديشههاي جديد
به سازمان از طريق جذب و به کارگيري مديراني از بيرون
سازمان ،سازمانهاي موفق به ميزان قاب لت وجهي ب ه
درونزايي تأکيد دارند و مي كوشند با شناسايي و پرورش
استعدادهاي مديريتي درون سازمان ،نياز آتي خود ب ه
مديران شايسته و اثربخش را تامين کنند( Rothwell,
 .)2008, 26جانشين پروري فرآيندي به منظور اطمينان
از حفظ و توسعهي سرمايههاي دانشي و معنوي سازمان
براي آينده و تشويق افراد به توسعه است و از راهب رد
كالن برنامهريزي نيروي انساني نشأت مي گيرد( Helton
 .)& Jackson, 2007, 348به بياني دقيقتر  ،مديريت و
برنامهريزي جانشين پروري ،به مفهوم اطمينان از تداوم
رهبري در مشاغل كليدي و محافظت از سرمايهه اي
فكري و علمي در درون سازمان است (دري.)32 ،9285،
البته جانشين پروري به اشكال و با ويژگيهاي گوناگون
در سازمانها وجود دارد .براي مثال بهصورت رسمي و يا
غير رسمي ،متمركز بر اليههاي ب االي م ديريتي و ي ا
عميقتر و دربرگيرنده اليههاي پايينتر سازماني ،بهطور
آش كار ي ا ب هص ورت پنه ان (.)Rothwell, 2008, 11
ج انشين پروري اب زاري پاي هاي ب راي انتق ال تج ارب
سازماني و يادگيري سازماني است ( Rothwell, 2010,
 .)36برنامه جانشين پروري  ،به مديران سازمانها کمک
مي کند تا كانديداهاي برتر براي پستهاي مديريت را
شناسايي نموده و توسعه دهند و به اين ترتيب رضايت
شغلي كاركنان افزايش ي ابد و از طرفي کمک به تعريف
استانداردهاي عملياتي و عملكردي مديران نم وده و از

پيوستگي عمليات مديريت اطمينان خ اطر م ي ده د
( .)Pattan, 1999, 438جانس ون  1و همك اران ()3001
بيان داشتند سازمانها با پي اده سازي جانش ين پ روري
ميتوانند روحيه كاركنان را باال برده ،نرخ گردش نيرو را
پايين آورده و باصالحيت ترين افراد را ب ه پس ته اي
كليدي سازمان هدايت کنند .با توجه بهضرورت جانشين
پروري ،تحقيقي که توسط هادي زاده مق دم و س لطاني
( )9210و قلي پور ( )9210انجام شد نشان ميدهد که
برخي از سازمان هاي ايراني در پي اده س ازي سي س تم
جانشين پروري با چالشهايي رو به رو هستند.
با توجه به سند چشمانداز شهرداري مشهد در افق
 9101هجري شمسي و تأکيد بر اعمال مديريت شهري
از طريق بهکارگيري روشهاي مديريتي جديد(سازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد،)9212،
اهميت رويكردهاي نوين به تأمين نيروي انساني شايسته
موردني از ،همچون برنامههاي جانشين پروري روز به روز
بيشتر احساس ميشود .در اين راستا ،مديران نقش بسيار
مهمي دارند .شهرداري مشهد با توج ه ب ه ب اال رف تن
بازنشستگي مديران و ورود مديران جدي دتر ،نيازمن د
برنامه ريزي براي توسعه و جايگزيني آنهاست .به علت
تعويض سريع مديران يا بازنشس تگي نيروه اي فعل ي،
ساالنه تعداد زيادي از منصبها خالي مي شود .درنتيجه،
سازمان موظف است برنامه ريزي مؤثري داش ته باش د.
بنابراين بررسي اين مسئله كه شهرداري مشهد در حال
حاضر در چه جايگاهي قرارگرفته و براي رس يدن ب ه
وضعيت مطلوب ،چه ني ازمنديهايي دارد ،حا ز اهميت
است .اين تحقيق ،به دنبال ارزي ابي وضعيت موج ود و
همچنين مقايسه وضعيت موجود و مطلوب نظام مديريت
جانشينپروري در شهرداري مشهد است.اين مقاله تالش
دارد تا با بررسي شرايط کنوني برنامه جانشين پروري در
شهرداري مشهد و مقاي سه آن با وضعيت مورد انتظار ،به
وجود ي ا عدم وجود شکاف بين وضع موج ود و وض ع
مطلوب پرداخته و سپس در صورت وج ود ش کاف ب ا
استفاده از انجام مصاحبه و تحليل دادههاي کيفي ب ه
بررسي علل به وجود آورنده اين شکاف بپردازد.
مباني نظري
مديريت و برنامه ريزي جانشين پ روري ،كوشش ي
سنجيده و سامان مند است ك ه ي ك س ازمان ب راي
اطمينان از تداوم رهب ري در موقعي ته اي كلي دي،
نگه داري و پرورش سرمايه هاي فك ري و عمل ي ب راي
پيش رفت و تش ويق اف راد ب ه ارتق اء انج ام م يده د
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( .)Rothwell, 2008, 9گ روه مش اوره ي ه اگبرگ،
برنامه ي جانشين پروري را فرآيندي پويا و مستمر كه
نيازهاي رهبري و مديريتي را براي وظ ايف راهب ردي
آينده ي سازمان ،شناسايي ،تعيين و توسعه ميبخش د
تعريف کرده اند .سازمانهاي دهههاي پيشين ،برنامهي
جانشين پروري را تنها براي مشاغل به خصوصي به ك ار
مي گرفتند .اما با گذشت زمان ،سازمانهاي پيشرو سعي
در به کارگيري مفهومي وسيعتر تحت عنوان م ديريت
جانشين پروري نمودند .درواقع ،در مديريت جانش ين
پروري در نظر گرفتن تغييرات سريع محيطي ،بهجاي
يك برنامه جايگزيني ساده بر تش كيل و ب هروزرس اني
خزانهي استعداد بهصورت پويا و مستمر تأکيد مي گردد
(.)Byham, 2009, 238
برجسته ترين مدل ها در م ديريت و برنام هري زي
2
جانشينپروري عبارتاند از مدل ستارهاي هفت نقطهاي
راثول  )3002 ،3008،3005 ،3090( 3مدل مسير ارتقاي
7
رهبري  4كاران  )3009( 5و مدل تيم تس ريع  6بايه ام
( .)3001كيم  )3006 ( 8مدل عملكرد مديريت جانشين
پروري را با تركيبي از سه مدل باال ارا ه داده است .مدل
كيم ،سه مدل اص لي را ب ا يک ديگر مقايس ه ك رده و
درنهايت چهار مرحله كلي را از طريق مصاحبه با هفت
شركت چندمليتي آسيايي در آمريكا ارا ه داده كه مراحل
هر سه مدل را در برمي گيرد .اين مدل در سال 9210
ني ز توسط هاديزاده مقدم و همکار ني ز مورد استفاده قرار
گرفته است .در ادامه به اختصار هر چهار مرحله توضيح
داده مي شود.

مرحله دوم :ارزيابي كانديداها
پس ازاين كه منصب هاي كليدي شناسايي ش دند،
شرح شغلي براي هر شغل در نظر گرفته مي شود ،ك ه
وظايف و مسئوليتهاي هر شغل را مشخص م ي كن د.
سپس با توجه به شرح شغل مشخص شده ،براي ارزيابي
كانديداهايي متناسب با اين مشاغل  ،دو مرحله پيشنهاد
ميشود(همان).
شناسايي شايستگي هاي موردني از مشاغل كلي دي
(شرايط احراز) :شناسايي شايستگيهاي مشاغل كليدي ،
مؤلفه اي مهم در مديريت جانشينپروري اثر بخش است
( .)Rothwell, 2010, 86شايس تگيه ا ويژگ يه ايي
هستند كه انتظار مي رود افراد به منظ ور رس يدن ب ه
عملكرد مورد انتظار آنها را داشته باشند .اين ويژگيه ا
شامل دانش ،مهارتها ،داشتن درک صحيحي از خ ود،
انگيزه ها ،الگوه اي فك ري  ،خصوص يات و روشه اي
احس اس و عم ل هس تند ( Langdon & Marrelli,
 .)2002, 18در اين مرحله استعداد و ويژگيهاي آنرا در
سازمان تعري ف کرده و پ س از آن اف راد ب ا اس تعداد
شناسايي مي شوند.
شناس ايي اف راد بااس تعداد :ارزشه اي س ازمان،
عملكرد ،و هوش يادگيري افراد مهمترين معي ار انتخاب
آنها به عنوان افراد باقابليت پيشرفت در سازمان است.
شناسايي اين افراد بايد بر پايه ويژگيهاي ثابت و آشكار
آنها همچون توانايي ي ادگيري سريع باشد و آن ويژگيها
بايد در طول زمان و براي مواجهه شدن با شرايط جديد
توسعه يابند(.),Karaevli & Hall, 2003, 19

مرحله اول :تعيين خطمشي
خط مشي ،مشخص کننده مح دوده اي اس ت ك ه
تصمي م هايي آتي بايد در داخل آن اتخ ا ش وند .خ ط
مشي ي ک برنامه عمومي است که نحوه اجراي برنامه را
براي مسئوالن اجرايي سازمان معين ميکند(رضايي ان،
 .)326 ،9212در اين مرحله ،سازمانها مدلهاي موجود
و رويه هاي پيشين در نظام مديريت جانشين پروري را
مورد بازنگري قرار داده و خط ي مش يه ايي را ب راي
پياده سازي سيستم تعيين مي كنند .براي نظام مديريت
جانشينپروري در مرحله تعيين خط مشي ،دو بعد تعهد
مديران ارشد و شناسايي منصبهاي كليدي حا ز اهميت
است(هادي زاده مقدم و سلطاني.)11 ،9210 ،

مرحله سوم :توسعه كانديداها
پس از اينكه افراد با استعداد شناسايي ش ده و در
خزانه استعدادها قرار گرفتند و ني ازهاي آموزشي آنها نيز
مشخص شدند ،برنامه ه اي آموزش ي موردني از ب راي
آماده سازي افراد بااستعداد براي تصدي مشاغل تدارک
داده مي شوند .برنامه هاي آموزشي ش امل روشه اي
ضمن خدمت و روشهاي خارج از محيط كار هس تند
( :Romejko, 2008به نقل از هادي زاده مقدم و سلطاني،
.)16 ،9210
مرحله چهارم :ارزيابي اثربخشي نظاام ماديري
جانشين پروري
دليل عدم استقبال و ي ا شکست برخي سازمانها از
اجراي جانشين پروري اين است كه ني روي انس اني در
نشان دادن ارزش و اهميت مديريت جانشينپروري به
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جدول :9چارچوب نظري تحقيق
مراحل
مرحله اول :تعيين خط مشي

نظام جانشين پروري

مرحله دوم :ارزيابي كانديداها

مرحله سوم :توسعه كانديداها
مرحله چهارم :ارزيابي
اثربخشي نظام

سازمان با شكست مواجه ميشود .ارزيابي ابزاري است كه
اين ارزش را تعيين مي كند .بهط ورکلي ،ش اخصه اي
ارزيابي در نظام مديريت جانشين پروري به دو دس ته
ارزيابي جانشينپروري در فرآيند و ارزيابي جانشيپروري
درنتيجه تقسيم شدهاند (.)Kim, 2006, 284
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پيشينه پژوهش
گانگروگ  9و همکاران ( )3099پژوهشي در خصوص
ارزيابي مدل مسير ارتقا رهبري براي توسعه مديران از
طريق بررسي تغييرات شايستگيهاي افراد در س طوح
شغلي از پا ين به باال انجام دادند.نتيجه تحقيق نشان داد
با استفاده از اين مدل ،سازمان قادر خواهد بود بهترين
افراد را تحت مناسب ترين آموزش ها قرار داده و مسير
ارتقاء مناسب با آنها را آماده سازد .گروز  )3007( 10طي
پژوهشي با عنوان بهترين فعاليتها براي يکپارچهسازي
توسعه رهبري و ب رنامه جانشين پروري كه ب هص ورت
كيفي انجام شده است بهترين فعاليتها را به ک ارگيري
نيروهاي مديريتي در توسعه شبكه مربيگري ،شناسايي
و دسته بندي نيروهاي بالقوه ،توسعه نيروهاي بالقوه از
طريق آموزش پروژه محور و کارگاههاي مديريتي ،پياده
ساري فرآيند جانشين پروري بهصورت منعطف و سيال و
11
ايجاد فرهنگ سازماني حمايتي معرفي كرد .سامبروك
( )3005در پژوهشي با عنوان بررسي جانشين پروري در
شرکتهاي كوچك و در حال رشد كه بهصورت كيفي و
باهدف كشف پي امدهاي اجراي داوطلبانه جانشين پروري
كه در ارتباط با عوامل عمده در توسعه موفقيتآميز رشد
شرکتها هستند انجام شد عمدهترين عوامل را استخدام
افراد بااستعداد ،توجه به انگيزانندههاي شغلي و انتق ال
دانش فردي و ضمني مدير ب ه كارمن د بي ان ك رد و
درنهاي ت يك مدل ساده ارا ه نمود كه سه ن وع انتق ال
دانش براي اجراي موفقتر جانشين پ روري را معرف ي

مؤلفهها
تعهد مدي ران ارشد
شناسايي منصب هاي كليدي
شناسايي شايستگيهاي موردنياز منصبهاي
كليدي(شرايط احراز)
شناسايي افراد بااستعداد
روشهاي ضمن خدمت
روشهاي خارج از محيط كار
ارزيابي برنامه جانشين پروري در فرآيند
ارزيابي برنامه جانشي پروري درنتي جه

مي کند .متز  )9118( 12در پژوهشي با عن وان طراح ي
سيستم موفقيت براي واقعيت هاي رقابتي جديد،نشان
داد كه براي موفقيت هرچه بيشتر سيستم برنامهريزي
جانش ينپ روري الزم اس ت ت ا م ديران مه ارته اي
مربي گري مؤثرتري را بياموزند و شايستگي را در مدل
م ديريت عملك رد وارد نم وده و سي س تم آم وزش
مهارت هاي رهبري را كه به افراد در ارتقاء عملكردشان
كمك مي كند ،برقرار نمايند.
قلي پور ( )9210در پژوهشي با عنوان كاربست مدل
ميدان نيرو در برنامهريزي براي جانش ين پ روري ك ه
بهصورت كيفي انجام شده است ،ضمن تحليل شيوههاي
تسهيلگر و بازدارنده در اجراي برنامه جانشينپروري در
صنايع ملي پتروشيمي  ،تالش کرده است ت ا تج ارب
مديران عالي اين شركت را مستند کند .وي از عوام ل
بازدارنده پي اده سازي جانشين پروري ،عواملي بر خواسته
از فرهنگ س ازماني همچ ون ع دم ص داقت در ارا ه
اطالعات  ،عدم اعتماد به يكديگر  ،و حسادت نسبت به
همكاران  ،و همچنين عوامل جهانشمولي چون ع دم
حمايت مديران عالي  ،محاسبه هزينه و منفعت ،و فقدان
انگيزه عمومي در ميان كاركنان را معرفي نمود .هاديزاده
مقدم و سلطاني( )9210در پژوهشي با عن وان تبي ين
مؤلفه هاي پي اده س ازي م ديريت جانش ين پ روري در
سازمان مؤلفههايي براي پي ادهسازي مطلوب اين نظام در
قالب مدل مفهومي ،و پي شنهادها و راهکارهايي جه ت
بهبود آن ارا ه نمودند.
مدل مفهومي و فرضيات پژوهش
با توجه به مباني نظري ،ش كل  9ب هعن وان م دل
مفهومي تحقيق ارا ه شده است كه چهار مرحل ه نظ ام
مديريت جانشين پروري و مؤلفههاي هر يك را نش ان
ميدهد.
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شكل  :9مدل مفهومي تحقيق
بر اساس اين مدل فرضيات تحقيق که ب ر مبن اي
اکتشاف اولي ه مساله و گفتگو با کارمن دان ش هرداري
مشهد در مرجله انتخاب موضوع تنظيم شده اند ،به شرح
زير تدوينشدهاند.
 وض عيت کن وني م ديريت جانش ين پ روري در
شهرداري مشهد بهصورت مناسبي ارزيابي نميشود.
 بين وضعيت موجود و وض عيت مطل وب جانش ين
پروري در هر چهار مرحله تعيين خط مشي ،ارزي ابي
كاندي داها ،توس عه كاندي داها ،ارزي ابي اثربخش ي
سيستم تفاوت وجود دارد.
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت نظام مديريت
جانشين پروري در شهرداري مشهد و مقايس ه آن ب ا
وضعيت مطلوب موردنظر كارمندان انج ام ش ده اس ت
بنابراين تحقيقي كاربردي و ازلح اظ ماهي ت پ ژوهش
توص يفي  -پيمايش ي اس ت .همچن ين از حي ث روش
پژوهش به دليل استفاده از روشهاي کمي و کيفي به
صورت تركيبي  13ي ا آميخته است است (به اين صورت که
در ابتدا پژوهش کمي اجرا و وجود شکاف ب ين وض ع
موجود و وضع مطلوب شناسايي شد و سپس با استفاده
از پژوهش کيفي علل ب ه وج ود آورن ده اي ن ش کاف
شناسايي و تحليل شد) .در پژوهش كمي جامعه آماري
تمامي كارمندان شهرداري مركزي مش هد و س ازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد است که
درمجموع تعداد آنها  9038نفر است .براي تعين حجم
نمونه ني ز با توجه به معلوم بودن حدود تع داد جامع ه
آماري از جدول مورگان استفاده شده است و حجم نمونه
تحقيق تعداد  378نفر محاس به ش د و نمون ه گي ري
بهصورت تصادفي ساده انجام شد .ابزار گردآوري دادههاي

كمي پرسشنامه است ک ه توس ط ه ادي زاده مق دم و
سلطاني ( )9210در شركت ملي نفت ايران مورداستفاده
قرارگرفته است و گويه هاي آن بر اساس مباني نظري و
ساي ر پرسشنامههاي مرتبط با پي ادهسازي نظام جانشين
پروري و نظر تعدادي از مدي ران و کارمندان شهرداري
مشهد موردبررسي و بازنگري و بوميسازي قرار داده شد.
اين پرسشنامه حاوي 20سؤال است که عالوه بر سواالت
آمار توصيفي(سن ،جنسيت ،مي زان تحصي الت ،وضعيت
تأهل) مراحل پي اده سازي نظام جانشين پروري ش امل
تعيين خط مشي ،ارزي ابي کانديداها ،توسعه کانديداها و
ارزي ابي نظام جانشين پ روري را م ورد س نجش ق رار
مي دهد و براي هر سؤال دو وضعيت حال حاضر(وض ع
موجود) و ميزان اهميت به کارگيري (وضع مطلوب) را در
قالب طيف پنج گزينهاي ليکرت از عدد  9نماي نده خيلي
کم تا عدد  5نماي نده خيلي زي اد ،موردبررسي قرار داده
است .براي تحليل دادههاي كمي از نرمافزار آم اري
SPSSو ٍ Excellاس تفاده ش ده اس ت .ب راي س نجش
فرضيه ها بهمنظور مقايسه مي انگين دو جامعه وابسته با
توجه به باال بودن حج م نمون ه ( )N>30از آزم ونT
استودنت دو نمون ه زوج ش ده ب ا توج ه ب ه برق راري
فرضهاي زير بنايي اين آزمون استفاده شده است .جهت
سنجش روايي از ش اخص  KMOو آزم ون بارتل ت ،و
جهت سنجش پاي ايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده
مي شود.
در پژوهش كيفي جامعه آم اري را كارشناس ان و
مديران معاونت اداري و مالي شهرداري مشهد و حوزه
مديريت منابع انس اني ك ه زي رمجموع ه آن ق رار دارد
تشکيل مي دهند که مص احبه ش وندگان ب ر اس اس
تخصص ،پست سازماني ،زمان ،مي زان همک اري و در
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دسترس بودن آنها انتخاب شده و تعداد مصاح به ها تا
حصول نتايج تكراري و مشابه ادامه پيدا کرد و پ س از
مصاحبه با  6نفر اشباع نظري حاصل شد .مصاحبهه ا
بصورت ني مه ساختار ي افته انجام شد و قبل از انجام هر
مصاحبه به منظور آشنايي مصاحبه شوندگان با مباحث
کلي ،طي چند دقيقه موضوع براي آنها توضيح داده شد.
بهمنظور تحليل نتايج مصاحبه نيز از روش تحليل شبکه
مضامين که توسط عابدي جعفري و همکاران در سال
 9210ارا ه شده است استفاده شد .وي شش مرحله براي
تحليل شبکه مضامين ک ه يک ي از روشه اي تحلي ل
داده هاي کيفي است ارا ه نمودن د ک ه عبارتن د از- 9 :
مطالعه دقيق متن  - 3اس تخراج ک دهاي معن ايي - 2
استخراج مضامين  - 1ترسي م شبکه مضامين  - 5تحليل
شبکه مضامين  - 6تدوين گزارش.

مناسب نميباشد .آزمون بارتلت ني ز مناسب بودن تحليل
عاملي جهت شناسايي ساختار را بررسي مي کند که بايد
مقدار  sigآن از  0.05کمتر باشد .همان گون ه ک ه در
جدول  3نشان داده شده است ،شاخص  KMOو آزمون
بارتلت براي تمامي مولفه ها در سطح قابل قبول قرار دارد
و به اين ترتيب روايي سواالت پرسشنامه م ورد تايي د
است.
جهت بررسي پاي ايي ني ز از ضريب آلف اي کرونب اخ
استفاده مي شود که ضريب پاي ايي بي ش تر از  0/5قاب ل
قبول ،ضرايب بي شتر از  0/6خوب و ضرايب بي شتر از 0/7
بسي ار خوب هستند .نتايج حاصل از بررسي پاي ايي نيز در
جدول  3آورده شده است ک ه نش ان م يده د تم ام
مولفههاي جانشينپروري از پاي ايي مطلوبي برخوردارند.
جدول  :9نتايج بررسي روايي و پاي ايي ابزار تحقيق

تحليل داده ها
در اين قسمت ابتدا دادههاي كمي ازنظر توصيفي و
استنباطي موردبررسي قرار ميگي رند و سپس به تحليل
دادههاي كيفي پرداخته خواهد شد.
ويژگي هاي فردي:
اكثر پاسخگويان ( 59درصد) ب ين س نين 20- 10
سال قرار دارند 60 .درصد پاسخگويان مرد و مابقي زن
هستند.ازنظر تحص يالت  15درص د داراي تحص يالت
لي سانس و پس از آن بيشترين فراواني مربوط به افراد با
تحصيالت فوق ليسانس ( 31درصد) اس ت 23 .درص د
افراد داراي سابقه كاري  5- 90سال و  37درصد باالي
 95سال سابقه كاري دارند .در مي ان کارکنان  1درصد
افراد در پست مسئول دفتر مشغول به کار هستند22 ،
درصد در پست هاي کارشناسي 30 ،درص د در پس ت
م ديريتي و  9درص د در پس ت معاون ت ب ه س ؤاالت
پرسشنامه پاسخ دادهاند.
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روايي و پايايي ابزار تحقيق:
در اين تحقيق جهت بررسي رواي ي پرسش نامه از
شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده م ي ش ود .ب ر
اساس اين آزمون هرچه شاخص  KMOبه يک نزديکتر
باشد نشان مي دهد که دادهها مناسب هستند .در غير
اينصورت ،که مقدار شاخص  KMOکمتر از  0.5باشد،
نتايج تحليل عاملي براي دادههاي م ورد نظ ر چن دان

بارتل

واريانس

آلفاي

تبيين شده

کرونباخ

77 /18

0 /813
0 /725
0 /806
0 /752

سازه

KMO

تعيين خط مشي

0 /87

0 /00

ارزيابي کاندي داها

0 /65

0 /00

69 /15

توسعه کاندي داها

0 /15

0 /00

61 /12

ارزيابي سيستم

0 /76

0 /00

62 /17

آزمون فرضيه ها:
با توجه به اينكه اعضاي نمونه بهصورت تصادفي و از
بين كارمندان شهرداري مشهد انتخاب شدهاند و حجم
نمونه باال است ( )N=278نتيجه ميگيري م ف رضه اي
زيربنايي آزمون  Tبرقرار است پس ميتوان براي مقايسه
مي انگينها از آزمون  Tاستفاده کرد.
فرضيه اول :وضعيت کنوني مديريت جانشين پروري
در شهرداري مشهد بهصورت مناسب ارزي ابي نميشود.
با توجه به جدول شماره  2ميانگين وضع موج ود
نظام جانشين پروري  3.65است ك ه از ح د متوس ط
اندکي كمتر است .سؤاالت پرسشنامه بر اساس طيف 5
گزينه ليکرت از خيلي کم (ارزش  ، )9تا خيل ي زي اد
(ارزش )5ارزش گذاري شده است .نتايج حاصل از آزمون
مقايسه مي انگين با عدد ثابت  2نشان مي ده د ك ه در
سطح تشخيص  0.05فرضيه اول تأييد مي شود .يعن ي
وضعيت کنوني مديريت جانشين پروري در ش هرداري
مشهد بهصورت مناسب ارزي ابي نميشود.
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جدول  :2آزمون مي انگين وضع موجود جانشين پروري
متغير

ميانگين متغير

انحراف معيار

آماره t

Sig

اختالف ميانگين

وضعيت موجود جانشين پروري

3 /651

0 /173

- 93 /091

0 /000

- 0 /210

 15درصد فرضيه وجود تفاوت معني دار بين وضع موجود
و وضع مطلوب تعيين خط مش ي ،ارزي ابي كاندي داها،
توسعه كانديداها و ارزيابي سيستم جانشين پروري تاييد
مي شود و بنابراين فرضيه دوم پژوهش نيز تاييد مي شود
و تفاوت معني دار بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب
نظام جانشين پروري در هر چهار مرحله آن وجود دارد.

فرضيه دوم :بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب
جانشين پروري در هر چهار مرحله تعيين خط مشي،
ارزيابي كانديداها ،توسعه كانديداها ،ارزي ابي اثربخش ي
سيستم تفاوت وجود دارد.
ميانگين وضع موجود و وضع مطلوب مراحل نظام
جانشين پ روري ش امل تعي ين خ ط مش ي ،ارزي ابي
كانديداها ،توسعه كانديداها و ارزيابي سيستم جانشين
پ روري در ج دول ش ماره  1نش ان داده ش ده اس ت.
همان گونه كه پيداست ميانگين هر چهار مرحله ب راي
وضعيت موجود اندكي ك متر از حد متوسط ( )2است و
ميانگين وضع مطلوب باالتر از  2است .نتايج حاص ل از
آزمون مقاي سه مي انگين دو نمون ه زوج ش ده ( Paired
 )Samples Testنشان مي دهد كه در سطح اطمين ان

نتايج مصاحبه
مصاحبه با  6نفر از مدي ران و کارشناسان معاون ت
اداري و مالي و حوزه م ديريت من ابع انس اني ک ه در
زي رمجموع ه آن ق رار دارد انج ام ش د و مشخص ات
مصاحبه شوندگان به شرح جدول  5است.

جدول  :1آزمون مقايسه مي انگين وضع موجود و وضع مطلوب نظام جانشين پروري به تفکيک مراحل
ميانگين

انحراف معيار

خطاي انحراف

آمارهT

استاندارد

وضع موجود تعيين خط مشي

3 /571

0 /559

0 /229

وضع مطلوب تعيين خط مشي

2 /173

0 /109

0 /051

وضع موجود ارزيابي كانديداها

3 /610

0 /576

0 /025

وضع مطلوب ارزيابي كانديداها

2 /717

0 /697

0 /027

وضع موجود توسعه كانديداها

3 /675

0 /650

0 /021

وضع مطلوب توسعه كانديداها

2 /377

0 /766

0 /016

وضع موجود ارزيابي سيستم

3 /795

0 /537

0 /029

وضع مطلوب ارزيابي سيستم

2 /819

0 /552

0 /022

وضع موجود مديريت جانشين پروري

3 /651

0 /173

0 /038

وضع مطلوب مديريت جانشين پروري

2 /795

0 /572

0 /021

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Pair 4

Pair

درجه آزادي

Sig

- 33 /113

377

0 /00

- 98 /017

368

0 /00

- 8 /880

375

0 /00

- 31 /893

375

0 /00

- 33 /683

377

0 /00

جدول  :5مشخصات مصاحبه شوندگان
سازماني

تحصيالت

شماره مصاحبه شونده

پس

9

مدي ر در حوزه منابع انساني

فوق ليسانس
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همانگونه که در روش شناسي پژوهش ک ر ش د
جهت تحليل داده هاي کيف ي از روش تحلي ل ش بکه
مضامين استفاده شده است که پس از تسلط بر مباني
نظري و مطالعه دقيق متن مصاحبه ها ،کدهاي معنايي
به صورت جمالت ،عبارات و بند هايي استخراج شدند که
تکراري نبوده و هر کد مرب وط ب ه موض وعي باش د و
همچنين از تبديل شدن همه جمالت متن به کد اجتناب
شد و سعي بر تعبير تفسي ر جمالت و کد گذاري داده ها
شده است .در مرحله بعد جهت استخراج مضامين کدها
به صورت کالن تحليل شده ،تجزيه و تحليل و با يکديگر
بصورت جدول تلفيق شدند و سعي شد مضامين خاص،
غير تکراري ،کالن ،پذيرفتني و کنترل پذي ر حاصل شود.

پس از اطمينان ي افتن از اي نکه مضامين شناخته ش ده
واقعا مضمون هستند و شامل دادههاي کافي و همگوني
دروني و فقدان همگوني بيروني هس تند .مض امين در
گروههايي دسته بندي شدند و تحت شبکه هايي ق رار
گرفتند .تا اين مرحله شبکه مضامين به عنوان اب زاري
براي تحليل داده ها به شرح جدول شماره  6حاصل شد.
در دو مرحله آخر يعني تحليل شبکه مضامين و تدوين
گزارش ،بايد ضمن انج ام تحلي ل در قال ب مض امين،
دادههاي کافي درباره هر مضمون عرضه شود و با استفاده
از مباني نظري مفاهي م و الگوها تبيين شده و به سواالت
اصلي پژوهش پاسخ داده شود (اقتباس از عابدي جعفري
و همکاران.)9210،

جدول  :6شبکه مضامين
شماره شبکه عنوان شبکه مضامين

مضامين
وجود برنامه جانشين

کدهاي معنايي
وجود برنامههاي جانشين پروري و جا يگزين پروري در برنامههاي معاونت

پروري در شهرداري مشهد اداري و مالي ،نوپا بودن برنامه مدون جانشين پروري در سازمان
انتخاب مدي ران عموماً بر اساس تجربه و سابقه ،انتخاب جايگزين مدي ر با
انتخاب مديران از داخل معرفي و توصيه وي،
سازمان و بر اساس سابقه تصدي مشاغل مديريتي عموماً توسط افراد داخل سازمان ولي ساير

9

ارز يابي ضعيف وضعيت آموزش کارمندان به ندرت
فعلي جانشين پروري در بهمنظور آمادگي براي
شهرداري مشهد
پذيرش پست باالتر است
مشکل شايستگيهاي
كانديداهاي مشاغل
مديريتي
مشکالت فرآيندي
جانشين پروري

حوزهها ،ضرورت آشنايي مديران با قوانين و ضوابط سازمان
وجود آموزشهاي برنامهري زيشده اندک براي پذيرش پست جدي د ،ارتقاء
افراد بر اساس خودآموزي ،آموزش کارمندان جنبه افزايش مهارتهاي
عمومي شغلي را دارد و کمتر به منظور کسب آمادگي براي پست جديد
است.
توجه کم به شا يستگيهاي كانديداها بهمنظور ارزيابي كانديداهاي پست
باالتر ،کمبود شايستهساالري در پاداش و ارتقاء ،در دسترس نبودن
کانديداي شايسته براي پست باالتر
کمبود ني روي هميشگي سازمان در سطوح مدي ريتي ،سرپرستي موقت،
عدم اجازه انتقال به مدي ران تا هنگام پي دا کردن جايگزين وي ،فراگي ر
نبودن فرآيند جانشين پروري در سازمان
توجه بيشتر به شايستگيهاي افراد با اجراي برنامه جانشين پروري

3

ضرورت اجراي جانشين
صورت ميگي رد ،افزايش انگيزش كاركنان ،هدفمندتر شدن و جهت پيدا
پروري از نظر کارمندان و
كردن آموزشها در راستاي جانشين پروري ،اجراي هر يك از برنامهها و
مدي ران
اصول مديريت منابع انساني زمينه اجراي ساير برنامهها را فراهم ميکند
ضرورت اجراي فراگي ر و
منعطف جانشين پروري اهميت وجود انعطاف در
ضرورت وجود انعطاف در تمام تصميمگي ري ها ،جواب حداكثر هميشه
در شهرداري مشهد در برن امه جانشين پروري در
جواب بهينه نيست
عين
صورت اجرا
بودن
زمانبر
ا ين دست برنامه ها در ابتدا ني ازمند اجرا در قسمتي از سازمان و به
زمانبر بودن و داشتن صبر صورت آزمايشي هستند.
حتي اگر اجراي اين برنامه هر سال  90درصد پيشرفت داشته باشد باز
و حوصله
هم مقبول است.
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علل وجود شكاف بين
وضع موجود و وضع

عدم تعهد مديران ارشد

عدم تعهد مدي ران ارشد به جانشين پروري ،تنها در صورت اعتقاد مدي ران
به اين برنامه به تعريف و پيادهسازي آن مي پردازند.

بررسي تحليلي شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب پيادهسازي نظام جانشين پروري در شهرداري مشهد

شماره شبکه عنوان شبکه مضامين

مضامين

مطلوب برنامه جانشين
پروري در شهرداري

کدهاي معنايي
ضرورت اجراي آزمايشي جانشين پروري در قسمتي از سازمان به منظور
شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدي د ها ،مسئله اجراي

مشهد
دشواري اجرا به علت
بزرگ بودن سازمان

جانشين پروري در سازمان مرکزي شهرداري يا شهرداريهاي مناطق و
ي ا در ادارات و سازمانهاي وابسته؟  ،تصميم گي ري درمورد اجراي فراگي ر
يا براي پست ها يي خاص ،مسئله تعيين شايستگيهاي افراد ،مسئله
احصاء و اي جاد شاخص ها و معيارهاي ارزيابي کاندي داها ،مسئله تعيين
آموزشهاي مورد نياز کاندي داها ،مسئله تعيين نوع و شي وههاي آموزش به
کارمندان

عدم رعايت اصول
مديريتي و تشديد

عدم وجود مدي ر يت علمي ،تشدي د بروکراسي اداري

بروکراسي اداري
اعمال سليقههاي شخصي اعمال سليقههاي شخصي ،اولويت منافع شخصي بر منافع سازمان،
و ترجيح رابطه بر ضابطه انتخاب مدي ران با معيارهاي توأمان سياسيکاري و تجربه
ترس از دست دادن قدرت تصور مديران از اينكه با اجراي اين برنامه از قدرت آنها كاسته خواهد
شد.
و موقعيت مدير
عدم تمايل مد ي ران ساي ر تصور مديران از اينكه با اجراي اين برنامه بايد به حوزه منابع انساني
حوزه ها به هماهنگ شدن تفوي ض اختيار كنند
با حوزه مديريت منابع
انساني

در اولين شبکه که وضعيت فعلي جانشين پروري را
به صورت ضعيفي ارزي ابي کرده است مضامين حاکي از
آن هستند که برنامه جانشين پروري در شهرداري مشهد
وجود دارد و عموما مدي ران به دليل ضرورت آشنايي با
سازمان ،از داخ ل س ازمان انتخ اب م ي ش وند ول ي
مشکالتي باعث ض عف اج راي اي ن برنام ه ش ده ان د.
مشکالت آموزشي يکي از مواردي است که باعث ضعف
اجراي اين برنامه شده است .به عقيده يکي از مصاحبه
شوندگان « :در بين چهار مرحله جانشين پروري ،سازمان
بيشتر درزمي نه آموزش و توسعه کارکنان فعال بوده است
كه اين مورد هم در سطح مطلوبي قرار ندارد چ ون در
حال حاضر آموزشهايي وجود دارد ولي به علت پروراندن
افراد براي پذيرش پستهاي ب االتر نيس ت»(مص احبه
شونده شماره  .)2اين در حالي است که همانگونه که در
مباني نظري گفته شد سومين مرحله از جانشين پروري
توسعه کانديداها و آموزش به آنهاست که اين آموزش ها
بايد متمرکز بر شايستگي ها باش د (قل ي پ ور،9213،
ص .)272يکي ديگر از اين مشکالت ،بح ث شايس تگي
هاست ،که در متون بس ي اري (به عنوان نمونهMuller :
& Turner, 2010؛  Kolla, 2005و يزداني و همک اران،
 )9219به اهميت شناسايي شايستگي ها ،تدوين و الگو

عقيده مديران بر اينكه براي حفظ وحدت دروني باي د خود تصميم بگي رند
امکان ايجاد هرجومرج بيشتر و اختالف بين حوزههاي مختلف سازمان

سازي آنها پرداخته اند ولي به نظر مي رسد اين مورد در
شهرداري مشهد چندان مورد توجه نبوده و باعث ضعف
اجراي اين برنامه شده است .به عقيده يکي از مصاحبه
شوندگان « :در مباحث ارتقاء آن طور که انتظار مي رود
به شايستگي هاي افراد توجه نمي شود و البته در اکثر
اوقات کانديداي شايسته اي هم وجود ندارد»(مصاحبه
شونده شماره  .)9در نهايت سومين مسئله اي که باعث
ضعف اجراي جانشين پروري در شهرداري مشهد شده
است مشکالت فرآيندي اس ت ک ه ب ه گفت ه يک ي از
مصاحبه شوندگان« :در مواقعي که يک مدير تمايل به
ترک پست ي ا فعاليت در قسمت ديگري از سازمان داشته
باشد چون معموالً جايگزيني براي آن پست وجود ندارد
تا هنگام پيدا کردن جايگزين اجازه انتقال به آن مدير
داده نمي شود و در اکثر موارد جايگزين مدي ر با معرفي و
توصيه وي انتخاب مي شود»( مصاحبه شونده شماره .)3
دومين شبکه از مضامين داللت بر ضرورت اج راي
جانشين پروري در شهرداري مشهد و مزاي اي اجراي آن
از نظر کارمندان و م دي ران دارد همچن ين ب ه عقي ده
تعدادي از مصاحبه شوندگان بايد در تمامي تصميمات و
برنامه ه ا هم واره فض ايي جه ت انعط اف م دي ران و
صالحديد آنها در نظر گرفته شود .به عنوان نمونه يکي از
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مصاحبه شوندگان عقيده داش ت « :وج ود انعط اف در
تمامي تصمي م گيري ها الزم و ضروري است به عنوان
مثال ممکن است اصول و ضوابط ي ک فرد را به عن وان
جانشين مدي ر معرفي کنند ولي مدي ر بداند که آن فرد
توانايي انجام کار سنگين با فشار رواني باال را ندارد و ي ا
اي نکه فرد پس از مدتي تصمي م به ترک سازمان دارد ي ا
اي نکه فرد به محض رسيدن به پست جدي د ب ه دلي ل
تثبيت موقعيت خود اطالعات و تجربي ات خ ود را ب ه
سايرين منتقل نخواهد کرد»( مصاحبه شونده شماره .)9
به اين ترتيب بايد در اج راي چن ين برنام ه ه ايي در
مواردي خاص ،نظر و صالحديد مدي ران را تا جايي که
باعث شخصي گرايي و اعمال سليقههاي شخصي نشود،
در نظر گرفت .از ديگر مواردي که در ش بکه وض عيت
مطلوب پي اده سازي جانشين پروري قرار ميگيرد عدم
شتاب زدگي و تاکيد بر زمانبر بودن اجراي اين برنامه
است .طبيعي است که برنامه ريزي جانش ين پ روري،
تعيين کانديداها و معي ارهاي ارزي ابي آنها ،ارزي ابي مستمر
پي شرفت جانشي نان بالقوه ،ارزي ابي سي س تم جانش ين
پروري و موفقيت اين برنامه ،ني ازمند زمان و هزي نه است
(اقتباس از قلي پور .)9219 ،اين مطلب در بي انات يکي از
مصاحبه شوندگان به چشم مي خورد« :وقت ي اه داف
بزرگي داري م براي رسيدن به آنها بايد صبر بيشتري هم
داشته باشي م ...حتي اگر اجراي اين برنامه هر سال 90
درصد پي شرفت داشته باشد باز هم خوب است ...به عنوان
مثال در ابتدا کسي فک ر نميک رد گواهي نام ه  ISOدر
شهرداري مشهد عملي اتي شود ولي اجراي آن از س ال
 9287شروع شده است و هر سال درصد پيشرفت مثبتي
داشته است و هم اکنون در فاز بهب ود مس تمر ق رار
دارد»( مصاحبه شونده شماره .)5
سومين شبکه ک ه پوش ش دهن ده ه دف اص لي
مصاحبه است عوامل زي ر را به عنوان علل وجود شکاف
بين وضع موجود و وضع مطلوب شناسايي نموده است:
عدم تعهد مدي ران ارش د :حماي ت م ديريت ارش د
سازمان مبناي مهمي در اجراي اثربخش جانشين پروري
در سازمان هاست .اجراي هر برنامه اي در سازمان ب ا
حمايت و تاييد آشکار مديريت عالي سا زمان انجام مي
شود که به اين ترتيب کارکنان با اطمي نان خاطر تالش
خود را براي اجراي آن برنامه صرف خواهند کرد .پس تا
حمايت و فراهم نمودن فرصتهاي رشد و توسعه براي
کارکنان از سوي مدي ران ارشد سازمان وجود نداش ته
باشد نمي توان به اثر بخشي اجراي جانشين پروري اميد
داشت ( .)Rothwell, 2005, 26ام ا ب ر اس اس عقي ده

اکثر مصاحبه شوندگان به نظر مي رسد در اين سازمان
مدي ران ارشد توجه و حمايت کافي از اين برنامه را ندارند.
به گفته يکي از مصاحبه شوندگان « :مديران س ازمان
عموما عقيده دارند اگر فردي را در پستي ق رار دهن د
به مرور تجرب ه انجام آن ک ار را کس ب خواه د ک رد و
همين که در مرحله اول توان و تجربه م ديريت داش ته
باش د (حت ي اگ ر درزمي ن ه اي ن امرتبط) ك افي
است»( مصاحبه شونده شماره .)6
دشواري اجرا به عل ت ب زرگ ب ودن س ازمان :در
سازمانهاي بزرگ معموال اين مساله مطرح مي شود که
آي ا براي پستهاي کليدي جانشين تعريف شود و ي ا براي
کل مشاغل سازمان؟ که البته بسته به مي زان تکنولوژي
سازمان و دانشي بودن مشاغل به اين سوال پاسخ داده
مي شود ( .)Ley, 2002, 22به نمونه اي از اي ن مطل ب
در گفتههاي يکي از مصاحبه شوندگان اشاره مي شود:
«براي اجراي جانشين پروري بايد مشخص شود براي چه
پست هايي جانشين وجود داشته باشد؟ چه شايستگي
هايي مد نظر هستند؟ و به افراد بايد چه آموزش هايي
داده شود؟ و اين مسا ل هنگامي دشوار تر مي شوند که
اندازه سازمان بزرگتر و محدوده فعاليتهاي آن متنوع تر
و وسيع تر باشد»( مصاحبه شونده شماره  .)2مس ا لي
همچون آموزش به کانديداها ،تعيين شايس تگي ه ا و
تعيين معي ارهاي ارزي ابي کارکنان همواره در مباح ث
جانش ين پ روري مط رح م ي ش وند و ه ر ک دام
پيچيدگي هاي خاص خود را دارند به عن وان نمون ه از
توصيههاي رايج براي اجراي موفق برنامه جانشين پروري
داشتن چندين معي ار براي ارزي ابي کارکنان و استفاده از
چندين روش جهت آموزش به کانديداها و آموزش ب ه
مدي ران پرورش دهنده مي باشد (ناصحي فر و همکاران،
 ،9213ص  )916و ي ا در مورد شايستگيهاي کانديداها
گفته مي شود که شايستگيهاي مديريتي به مثابه کوه
يخي هستند که بخش عظي م آن نامشهود است و در زير
آب قرار دارد و بخش کوچکي از آن که شامل دانش و
مهارت هاي افراد است قابل مش اهده اس ت (بردب ار و
همکاران ،9219 ،ص .)12حال اين مسا ل هنگامي که
سازمان بزرگتر و وظاي ف آن متنوع تر و گسترده تر باشد
پيچيدگي بيشتري پيدا خواهند کرد.
عدم رعايت اصول م ديريتي و تش ديد بروکراس ي
اداري :اجراي هر برنامه اي در سازمان به پيش زمي نه ها
و وجود زي رساختهايي ني از دارد که سازمان بر مبناي آنها
به موفقيت در اجراي آن برنامه دست مي ي ابد .برنام ه
جانشين پروري فرآيندي است که ب ه بهب ود مس تمر
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سازمان و بقاي بلند مدت آن کمک مي کند و در اين
راستا برنامه ريزي ،هماهنگي ،س ازماندهي ،نظ ارت و
رهبري کارآمد سازماني از عوامل تسهيلگر آن به شمار
مي روند .در خصوص تشديد بروکراسي اداري ني ز ب ه
عقيده يکي از مصاحبه شوندگان« :مسي ر اج راي اي ن
برنامه در جري ان مکاتبات و مقررات اداري قرار ميگيرد و
اين مقررات گاهي تا حدي بزرگ جلوه مي کنن د ک ه
اهميت اجراي آنها از اهميت اجراي خ ود برنام ه ه م
بي شتر مي ش ود»( مص احبه ش ونده ش ماره  .)6قل ي
پور( )9210در پژوهش خود نيز به اين موضوع با عنوان
«بروکراتيزه شدن» اشاره کرده و آنرا از عوامل بازدارنده
اجراي جانشين پروري برشمرده است.
اعمال سليقههاي شخصي و ترجيح روابط بر ضوابط:
در فرآي ند جانشين پروري ،افراد ،نگ رش ه ا و جه ت
گيريهاي آنها بسي ار تاثي ر گذارند و هرچه سطح سازماني
فرد باالتر باشد ميزان تاثير گذاري وي نيز بي شتر خواهد
بود .اگر مدي ران صرفا بر اساس نظرات و عاليق خود و در
جهت اهداف شخصي خود ع مل کنند هرگز نباي د ب ه
اجراي موفق جانشين پروري در سازمان اميد داشت به
عقيده بردبار ( )9219رابطه گرايي و شخصي سازي امور
همواره عاملي منفي قلمداد ش ده و نمي ت وان از ح س
اعتماد و مشارکت کارکنان در اين برنامه بهره جست.
نظرات مصاحبه ش وندگان نش ان دهن ده ن وعي ع دم
اطمي نان و نگراني درباره رابطه گرايي مدي ران س ازمان
است که به عنوان نمونه دو مورد از آنها کر مي شود:
«اگر فردي مهارت و تجربه زي ادي داشته باشد ولي خود
را در سي اسي کاري دخالت ندهد ،پست بااليي نخواه د
داشت»(مصاحبه شونده شماره« ،)2در تصميمگيريهاي
سازماني افراد بايد بهترين تصمي م را براي سازمان بگيرند
ولي در عمل تصميمات آنها در جهت منافع خودشان
است»( مصاحبه شونده شماره .)9
ترس از دست دادن موقعيت و قدرت مدير :قلي پور
( )9210در پژوهش خود از اين مورد با عنوان «احساس
عدم امنيت شغلي» ي اد کرده و ا عان مي دارد اين مقوله
کمتر مورد توجه پژوهش گران خ ارجي ب وده اس ت و
احتماال علت آن وجود بيمههاي بيک اري و مس ئوليت
باالي کارفرماي ان در برابر کارکنان در کشورهاي غربي
مي باشد .نتايج مصاحبه نش ان م ي ده د م دي ران در
صورتي از اجراي اين برنامه استقبال خواهند کرد ک ه
مطمئن شوند با اجراي اين ب رنامه پست و موقعيت خود
را از دست نم ي دهن د .ب ه عقي ده يک ي از مص احبه
شوندگان« :مدي ران دانش ،تجربي ات و مهارت هايي دارند

که سازمان به آنها ني از دارد و در صورتي ک ه ش خص
بتوانند آنها را در انحصار خود داشته باشند موقعيت خود
را تثبيت نموده است اما در ص ورتي ک ه آن دان ش و
تجربي ات را در اختي ار افراد ديگري قرار دهند احتمال بي
ني ازي سازمان به آنها افزايش مي ي ابد»(مصاحبه شونده
شماره.)9
عدم تمايل مديران ساي ر حوزه ها به هماهنگ شدن
با حوزه مديريت منابع انساني :مدي ران سازمانها گ اهي
اوقات نمي توانند اهميت برنامه جانشين پروري را درک
کنند لذا مدي ر منابع انساني ت الش خ ود را در جه ت
متقاعد سازي ساير مدي ران را به کار بسته و گاهي اوقات
اين تالش به ضرر مدي ر منابع انساني تمام شده و ي ا حتي
به حذف وي مي انجامد (راثول .)73 ،3005 ،به عقيده
يکي از مصاحبه شوندگان« :اگر حوزه منابع انساني هم
فردي را معرفي کند ساير حوزهها به بهانه عدم وج ود
سابقه کافي و نداشتن تجربه آن شخص را قبول نخواهند
کرد چرا که هم اين کار را تفويض اختي ار به حوزه منابع
انساني مي دانند و هم مديران عقيده دارند بايد فردي که
با منافع خودش ان س ازگار باش د در آن پس ت ق رار
گيرد»( مصاحبه شونده شماره .)3
نتيجهگيري
هدف اين پژوهش بررس ي ش رايط کن وني برنام ه
جانشين پروري در شهرداري مشهد و مقاي س ه آن ب ا
وضعي ت مورد انتظار است و از آنجا که نت ايج پ ژوهش
کمي وضعيت کنوني جانشين پروري را ضعيف ارزي ابي
کرده و وجود فاصله و شکاف بين وضع موجود و وضع
مطلوب را تاييد کرده است با انجام پژوهش کيفي و با
استفاده از تحلي ل ش بکه مض امين ،ع الوه ب ر تايي د
ي افته هاي پژوهش کمي ،علل بوجود آورنده اين شکاف
احصاء و به علت تطابق با مباني نظري مباحث جانشين
پروري تاييد شدند .عواملي که به عنوان ايجاد کننده و
ي ا تشديد کننده شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب
شناسايي شدند عبارتند از« :عدم تعهد مدي ران ارشد»،
« دشواري اجرا به علت بزرگ بودن س ازمان»« ،ع دم
رعايت اص ول م ديريتي و تش ديد بروکراس ي اداري»،
«اعمال سليقه هاي شخصي و ترجيح رابطه بر ضابطه»،
«ترس از دست دادن موقعيت و قدرت مدير» و «ع دم
تمايل مدي ران ساي ر حوزه ها به هماهنگ شدن با حوزه
مديريت منابع انساني» .مشابه ترين پ ژوهش ب ه مقال ه
حاضر ،پژوهش قلي پور ( )9210است .وي با استفاده از
روش کيفي عوامل بازدارنده اجراي نظام جانشين پروري
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را احساس عدم امنيت شغلي ،بي ص داقتي اطالع اتي،
ديدگاه هزينه اي ،بروکراتي زه شدن و نگرش حس ادت
گراي انه معرفي کرده است مه نتايج پژوهش وي با نتايج
پژوهش كيفي حاضر همسو بوده تأييد کننده آن است
است .همچنين پژوهش هاي کانگر  14و همکار (،)3002
رومجکو  ،)3007( 15و راثول  ،)3005( 16اهميت و نقش
تعهد و حمايت مديريت ارشد سازمان را مطرح نموده اند.
ساي ر پژوهش ها بر مواردي همچون تأکيد بر آموزش،
مهارتهاي مربيگري ،شايستگي ها و مهارتهاي رهبري
و تغيي رات شايس تگي اف راد ( ،)Metz, 1998توس عه
شرکتهاي کوچک در حال رشد (،)Sambrook, 2005
ارتباط با مسي ر ارتقاء رهبري ( )Groves, 2007پرداخته
اند.
ب ر اين اساس پيشنهاد مي شود سازمان با استفاده از
پشتوانه حمايت مديريت عالي به اجراي برنامه مديريت
جانشين پروري پرداخته و با فراهم آوردن شرايطي جهت
آشنايي هرچه بي شتر مديران تمامي حوزهها با برنام ه
جانشين پروري و مزاياي آن مانع از مقاومتها در برابر
اجراي اين برنامه شود .همچنين به علت ب زرگ ب ودن
سازمان پيشنهاد مي شود ابتدا بر اساس اولويت در بعضي
حوزه هاي انتخابي اين برنامه اجرا شود و ب ا شناس ايي
مشكالت و کاستي ها و رفع آنها ب هت دريج در س اير
حوزههايي كه داوطلب اين امر باشند اجرا شود .همچنين
به هر مقداري كه سازمان قانونمندتر عمل نمايد و اصول
و ضوابط سازمان را بهعنوان خطمشي اين برنامه در نظر
گيرد اجراي آن برنامه با موفقيت بيشتري انجام خود شد
و از بسياري از مسا ل جانبي آن كاسته خواهد شد .از
مهم ترين عواملي كه ب ر موفقي ت اج راي اي ن برنام ه
تأثي رگذار خواهد بود « وجود جو اعتم اد در س ازمان»
است .بهاينترتيب كه وقتي مديريت عالي سازمان تصميم
به اجراي برنامه يا طرحي داشته باشد افراد باور داشته
باشند كه اجراي آن برنامه در جه ت من افع آنه ا و
درنهايت منافع سازمان خواهد بود .از ديگر مسا ل تأکيد
بر زمانبر بودن اجراي اين برنامه و اهميت صبر و حوصله
در اجراي برنامه است .به هر ميزان كه سازمان بخواهد
اين برنامه را به طور گستردهتري پياده كند بايد زم ان
بيشتري اختصاص دهد .درنهايت توصيه مي شود شرايطي
فراهم شود تا عواملي كه بهعنوان موانع اجراي مديريت
جانشين پروري و ايجاد شكاف بين وضع موجود و وضع
مطلوب شناخته شدند در جهت مثبتي هدايت شوند و
تالش بر اين باشد كه از اين تهديدها فرص ت س اخته
شود.
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