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Extended Abstract
Summary
The present work was conducted in order to develop a succession model based on the grounded
theory approach in the country's general departments of sports and youth. This study was a
fundamental one in terms of its purpose and exploratory regarding the data collection by
applying the grounded theory of Strauss and Corbin. The participants include the professors of
sports management and managers of the country's general departments of sports and youth. The
data collection tool was a semi-structured interview. The collected data were analyzed using an
open, axial, and selective coding. Then the final model was is extracted. From a total of 201
conceptual codes and 26 categories, the paradigm model of the research work was developed
based on the central phenomenon, causal conditions, necessary contexts, intervening variables,
strategies, and consequences of succession. The results obtained indicate that the professional
values and organizational dynamism, by providing the structural, legal, and strategic contexts,
could pave the way for the development of a succession system. In this regard, by evaluating
the performance, knowledge enhancement, personal development plan, and job and employee
tailoring, we can expect such things as a sustainable human resource development, increased
employee commitment, and organizational productivity. By emphasizing on the personal and
professional growth of the employees and formulating programs for the sustainable
development of human resources, the establishment of a succession system will lead to success.
Introduction
Due to the insufficient attention given to the human resource infrastructure in sports
organizations, and also the poor planning for the establishment, maintenance, and development
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of a succession system, the present work was conducted in order to develop a succession model
based on the grounded theory approach in the country's general departments of sports and youth.
Methodology and Approach
The present work was a fundamental one in terms of its purpose and exploratory regarding the
data collection by applying the grounded theory of Strauss and Corbin. The participants
included the professors of sports management and managers of the country's general
departments of sports and youth. Accordingly, the purposive theoretical sampling with the
snowball technique was employed in this work based on the theoretical saturation criterion. The
data collection tool was a semi-structured interview. The collected data was analyzed using an
open, axial, and selective coding; then the final model was extracted.
Results and Conclusions
From a total of 201 conceptual codes and 26 categories, the paradigm model of the research
work was developed based on the central phenomenon (meritocracy and talent development),
causal conditions (personal and professional requirements and values, and organizational
intelligence and dynamism), necessary contexts (structural, legal and strategic communication
and networking), intervening variables (lack of job security, large gap in existing and desirable
competencies, inadequate structure of political power, late efficiency of succession process,
poor management and inadequate communication culture, commitment and responsibility of
managers and employees, and justice oriented), strategy (performance and capability
assessment, educational and knowledge development, knowledge creation and educational
development, codification of personal growth and development, matching jobs and employees
and job development), and consequences of succession (restrictions on succession fall into 6
categories: lack of job security, large gap between existing and desirable competencies,
inadequate structure of political power, late efficiency of the succession process, poor
management, and inadequate communication culture and in contrast to the inhibitors, the
facilitator conditions were included, which included the commitment and responsibility of the
managers and employees and justice oriented). In the presented pattern, the performance and
capabilities assessment, educational and knowledge development, codification of personal
growth and development, matching jobs and employees, and job development were identified
as the mechanisms for establishing succession breeding.
Keywords: Employee Talent Identification, Employee Retention, Succession Model, Human
Resources.
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چکیده
هدف :به دلیل عدم توجه کافی به زیرسااا

های منابع انسااانی د سااازما های و زشاای و همچنین برنامه یزی ضاا یف د

استای استقرا  ،نگهدا ی و توس ه یک نظام جانشین پرو  ،تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی جانشینپرو ی با ویکرد نظریه
داده بنیاد د ادا ات کل و زش و جوانا کشو انجام گرف .
روش شنا سی :پژوهش حا ضر بر ا ساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و برح سب گردآو ی اطالعات ،اکت شافی و با ا ستفاده از
نظریه داده بنیاد (ا شتراوس و کو بین) انجام شد .م شا ک کنندگا شامل ا ساتید مدیری و ز شی آ شنا به مو ضوع تحقیق و
مدیرا ستادی ادا ات کل و زش و جوانا کشو بودند و از وش نمونهگیری گلوله برفی و بر اساس م یا اشباع نظری انتخاب
شاادند .ابزا گردآو ی دادهها مصاااحبه نیمه سااا تا یافته بود .دادههای جمعآو یشااده با اسااتفاده از کدگرا ی باز ،محو ی و
انتخابی تجزیهوتحلیل شدند و الگوی نهایی استخراج گردید.
یافتهها :از مجموع  201کد مفهومی و  26مقوله ،مدل پا ادایمی تحقیق بر اسااااس پدیده محو ی ،شااارایط علی ،بساااترها و
زمینههای الزم ،متغیرهای مدا لهگر ،اهبردها و پیامدهای جانشاااینپرو ی تدوین گردید .نتایج یافتهها بیانگر آ اسااا که
ا زشهای حرفهای و پویایی سازمانی با فراهم سازی ب سترهای سا تا ی ،قانونی و شبکه سازی اهبردی میتوانند زمینه ساز
توس ه نظام جانشینپرو ی شوند د این استا با ا زیابی عملکرد ،دانشافزایی ،تدوین برنامه توس ه فردی و متناسبسازی شغل
و شاغل میتوا پیامدهایی همچو توس ه پایدا منابع انسانی ،افزایش ت هد کا کنا و بهرهو ی سازمانی ا انتظا داش .
نتیجهگیری :با تاکید بر شااد شااخصاای و حرفهای کا کنا و تدوین برنامههای توساا ه پایدا منابع انسااانی اسااتقرا نظام
جانشینپرو ی به موفقی منتهی میشود.
واژههای کلیدی :است دادیابی کا مندا  ،مدل جانشین پرو ی ،حفظ کا مندا  ،منابع انسانی.
نویسنده مسئول :مینا مستحفظیان
تلفن09133155039 :

E - mail: dr.mostahfezian@gmail.com
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مقدمه
موفقی هر سااازما تا حد بساایا زیادی به کا مندانی بسااتگی دا د که بهعنوا یکی از مهمترین دا اییهای سااازما د نظر
گرفته می شوند ،زیرا قاد به ایجاد ا زش بوده و باعث د ستیابی سازما به مزی

قابتی پایدا می شوند و نقش ب سیا مهمی د

موفقی ساااازما د محیط متغیر امروزی بازی میکنند (نیا بیو و مونن .)2018 ،1ازاین و ،انتخاب کا کنا  ،یکی از مهمترین
فرایندهای مدیری منابع انسااانی اساا که نقش بساازایی د موفقی سااازما ها دا ند ،هم چنین انتخاب کا کنا بهصااو ت
نظاممند و مبتنی بر شای ستگیهای مو دنیاز د این حوزه ،امری ضرو ی قلمداد می شود .سازما ها از طریق سازما دهی و
بهینه سازی فرایند جرب منابع ان سانی برمبنای شای ستگیهای متنا سب با الزامات سازمانی و شغلی ،بهتر میتوانند د جه
برآو د نیازهای حال و آینده گام بردا ند (مطهرینژاد .)2017 ،یکی از برنامههای مهم که د سااازما ها اهمی یافته اساا ،
نظام جانش اینپرو ی برای جرب و توس ا ه و نگهداش ا

نیروی انسااانی بااساات داد برای منصاابهای کلیدی سااازما اس ا

(گرویس .)2011،2بر اساس پژوهش اوالیو ،)2019( 3جانشینپرو ی باید شامل استراتژیهایی باشد که به تشخیص نیاز و شکل
مها تها و دانش تولیدکننده ا زش کمک میکند که سازما به آ احتیاج دا د و تبدیل این ا زشها به مزی های قابتی برای
سازما اس  .طبق ت ریف ،جانشینپرو ی ،فرایندی اس که طی آ نیروهای مناسب برای تصدی پس های مدیریتی دهباال
و م شاغل کلیدی سازما از میا افراد واجد شرایط و با ا ست داد انتخاب می شوند (هلتو و جک سو  .)2013 ،4د تأیید این
مطلب نتایج تحقیق جاوید و ج فر ( )2019ن شا داد که برای حفظ کا مندا به صو ت ثمربخش ،سازما باید د برنامه یزی
طرحهای پی شرف

شغلی ،ا ست دادیابی و ا ست داد پرو ی کا مندا و ایجاد بانکی از ا ست داد و ا ائه پاداشهای غیر نقدی به

کا مندا تالش کند .به عالوه نتایج تحقیق علی و همکا ا ( ،)2019حاکی از آ اس ا که جانشااینپرو ی با عملکرد کا کنا
ابطه مثبتی دا د و پیشرف شغلی و ا زیابی عملکرد د این ابطه نقش میانجی ا ایفا میکنند.
انجمن مدیری منابع ان سانی 5بیا میدا د که جان شینپرو ی د مو د آماده سازی ا س  ،نه انتخاب از قبل ،همچنین میتوا
بیا کرد که جانشااینپرو ی بدین م نی اسا که افراد برای همیشااه با سااازما همراه نیسااتند (کلین و سااالک .)2013 ،6د
بر سی تحقیقات انجامگرفته د زمینه جان شینپرو ی محفوظی و همکا ا ( ،)2019ن شا دادند که سازما های دولتی برای
اجرای برنامه یزی جانشاااینپرو ی نیاز به سااارمایهگرا ی فکری دا ند .پژوهش نیک پو ( )2019نشاااا داد که اجرای نظام
جانشینپرو ی بر بهرهو ی نیروی انسانی تأثیر مثب میگرا د .از چنین دیدگاهی مدیرا موفق و آیندهنگر ،باید است دادهای
ان سانی سازما

ود ا برای ت صدی م شاغل و منا صب کلیدی د آینده شنا سایی و آنا

آموز شی و پرو شی ،آماده ایفای نقش و بهاینترتیب ،ا ست دادهای سازمانی ا مدیری

ا از طریق برنامه یزیهای گوناگو
کنند .د این زمینه دوالی 7و همکا ا

( )2017د پژوه شی شای سته گزینی د شش حیطه هوش مدیریتی ،دانش تجربی ،مها ت اجتماعی ،توانایی سازمانی ،نگرش
حرفهای و ا زش مکتبی ا دسااتهبندی کردهاند و ابراهیمی و همکا ا ( ،)2017تأثیر مدیری اساات دادیابی بر جانشااینپرو ی
سااازمانی ا مثب ا زیابی کردند .به عالوه لطیفی و همکا ا ( )2017نشااا دادند که ت هد مدیرا ا شااد به جانش این پرو ی،
فرهنگ جانشااینپرو ی و قوانین و اسااناد باالدسااتی نقش اساااساای و کلیدی د تحقق جانشااینپرو ی د بخش دولتی ایفاد
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مینماید و متغیرهایی چو نظام ا زیابی عملکرد مناسااب ،نظام آموزشاای کا آمد و عدال سااازمانی روجیهای ساایسااتم
جانشینپرو ی میباشند.
از طرفی بدیهی اساا  ،شاارایط موجود د هر سااازما متفاوت بوده و اهمی عوامل تأثیرگرا بر تحقق اهداف و برنامههای هر
سازما ب سته به شرایط حاکم میتواند متفاوت با شد .وزا ت و زش عالیترین مرجع سیدگی به م سائل مربوط به و زش و
جوانا د ایرا اس  .شبکه گسترده وزا ت و زش و جوانا د سطح ک شو د قالب ادا ات کل و زش و جوانا سا تا بندی
شده و وظیفه سنگین اهبری و مدیری

امو مربوط به و زش و جوانا

سازما های و ز شی نیز ،یکی از منابع ا صلی مزی

ا د ک شو ایفا میکنند و همانند دیگر سازما ها د

قابتی ،نیروی ان سانی ا س ؛ اما محیطهای و ز شی بر الف محیط دیگر

سازما های دولتی و غیردولتی ،محیطهایی پویا و ف ال هستند که د آ ها انسا ها نقش بسیا مهمی دا ند؛ بنابراین ،طراحی
مدل مشااخص ای برای ایجاد زانهای از نیروهای انسااانی که بتوا د مواقع ضاارو ی به آ دس ا یاف  ،بدو شااک به بهبود
موفقی ادا ات کل و زش و جوانا منجر می شود .لرا پردا تن به بحث جان شینپرو ی د ادا ات کل و زش و جوانا بهعنوا
عالیترین مرجع سیدگی به م سائل و ز شی هر ا ستا د ک شو که بی شتر دمات محو ند و نقش ان سا بهعنوا مهمترین
سرمایه سازما د آ از سایر منابع پر نگتر ا س  ،بی شتر اهمی دا د ،پس کا کنا ادا ات کل و زش و جوانا ا ستا های
ک شو که د حوزه ب سیا و سی ی ف الی میکنند ،برای اثربخ شی باالتر نیازمند ویژگیها و مها تهای ا صی میبا شند .از
طرفی بر اساااس نظر کاس ا ر ( )2008برای جایگزینی نیروی انسااانی د سااطوح مختلف سااازمانی ضاارو ی اس ا که چا های
اندی شیده شود و سازوکا ی م شخص نماید که بتواند بقای سازما

ا د بلندمدت بر ا ساس شای ستگی و کا آمدی کا کنا

جایگزین ،تضمین کند.
یکی از مشاااکالت و چالش های مهمی ا که بدو تردید ادا ات کل و زش و جوانا د ساااراسااار ایرا با آ
بالت صدی شد م شاغل کلیدی بهدالیل مختلفی چو

وبرو شااادهاند،

روج داوطلبانه و یا غیرداوطلبانه افراد (مثل بازن ش ستگی یا باز رید ،از

کا افتادگی ،ا راج ،انتقال ،ا تقا و یا حتی فوت) ا س که گاهاً به و سیله افراد غیر متخ صص و تو س ه نیافته جایگزین شدهاند.
عالوه بر این ،ابالغ ا یر سازما باز سی و سازما ادا ی و استخدامی ک شو مبنی بر قانو ممنوعی به کا گیری بازنشستگا
به همه وزا تخانهها و دساااتگاههای اجرایی از جمله وزا ت و زش و جوانا  ،اجرای مبحث جانشاااینپرو ی ا الزامیتر میکند.
بههمین دلیل الزم اس  ،ادا ات کل و زش و جوانا بهعنوا یکی از سازما های و زشی با قابلی باالی منابع انسانی ،د دنیای
پیچیده و قابتی امروز که سازما ها هر مکانیزمی ا برای سبق گرفتن از یکدیگر بهکا میگیرند ،فرص

ا غنیم

شمرده و

گامی ا سا سی بردا د تا د برابر م شکالت نا وا سته قد ت عکسال مل دا شته با شد .با توجه به این ،ادا ات کل و زش و جوانا
ملزم هسااتند تا برنامه و طرحی مناسااب برای بر و د با چنین مشااکالتی داشااته باشااد .از این و ادا ات کل و زش و جوانا
بهعنوا یک سازما ایرانی که یکی از ا کا اصلی پیشبرنده اهداف و زش د عرصه دا لی و جهانی اس  ،کا ی ا که حداقل
د حوزه منابعانسااانی میتواند انجام دهد ،این اسا که هرچه سااری تر چالشهای مربوط به حوزه منابعانسااانی ا پیشبینی و
برنامه یزیهای الزم ا نسااب به آنها انجام دهد تا این سااازما د آینده با مشااکل مواجه نشااود و همچنا بتواند د بین قبا
پیشتاز باشد .با توجه به مباحث ا ائه شده ،به عل عدم وجود سیستم جانشینپرو ی مناسب ،بیشتر انتصابات به صو ت سنتی
بوده که این امر باعث می شود ،انتصابات به صو ت آزمو و طا انجام گیرد،که د بیشتر مواقع بهعل عدم شنا
و یا عدم توانایی کا کنا

از کا کنا

وی سم های انتصاب شده باعث شده تا با صرف هزینههای م نوی و مادی زیادی مجدداً نسب به

جا به جا کرد آنها و م رفی فرد جدیدی برای ساام مو د نظر اقدام شااود که این کا تاکنو باعث ش اده اس ا که ب ضاای از
سم های سازمانی با حکم سرپرستی برای مدت طوالنی ادا ه شوند و یا ب ضی از کا کنا د مدتهای طوالنی بالسم باشند
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و این موضااوع باعث کود د ساایسااتم منابع انسااانی شااده اس ا  .چا ه اینکا ا میتوا د بهکا گیری و اجرایی نمود طرح
جانشااینپرو ی جسااتجو کرد .اگرچه مدلها و فرایندهای مختلفی د این حوزه وجود دا د؛ اما این نکته ا باید مدنظر قرا داد
که ممکن ا س  ،مدلها با توجه به سا تا  ،فرهنگ و ا ستراتژی متفاوتی که هر سازما دا ا س  ،بهنوعی منح صربهفرد بوده و
قابلی ت میمپریری ندا شته با شند و اهکا منا سب این ا س که پس از بر سی مدلها و فرایندهای مختلف ،یک مدل جامع
متناساااب با ادا ات کل و زش و جوانا طراحی گردد .د بر سااای تحقیقات انجام گرفته یکی از موانع موثر بر اساااتقرا نظام
جان شینپرو ی از دیدگاه طوطیا و همکا ا

( )2019شامل ،موانع سا تا ی ،فتا ی ،سازمانی و مدیریتی د ا ستقرا نظام

جان شینپرو ی بوده ا س  .یا بر ا ساس یافتههای پژوهش دانیالی و همکا ا ( )2018اهبردهای جان شینپرو ی شامل ت یین
طمشی ،ا زیابی کاندیداها ،توس ه کاندیداها و ا زیابی اثربخشی و د این میا شرایط مدا لهگر د سه سطح رد ،سازمانی و
کال و همچنین شرایط ب ستر د سه حوزه چ شماندازهای سازمانی ،ب سترهای تحقق چ شماندازها و طم شیهای سازمانی بر
این اهبردها تأثیرگرا بوده اساا ؛ هم چنین نجام الحساان 1و ساادیقای )2020( 2نشااا دادند که امنی شااغلی ،پاداش و
پشاااتیبانی بهطو م نادا ی با شااایوههای مؤثر برنامه یزی جانشاااینپرو ی و حفظ کا مندا د ا تباط اسااا  .د ذیل نتایج
تحقیقات مختلف به تفکیک و زشی و غیر و زشی د جدول ( )1ا ائه شده اس .
جدول  .1نتایج مطال ات انجام شده به تفکیک سازما های و زشی و غیر و زشی

پیشینههای
غیر و زشی

محقق و سال

نتیجه تحقیق

اوالیو ()2019

جانشینپرو ی باید به تشخیص نیاز و شکل مها تها و تولید دانش کمک کند

جاوید و ج فر ()2019

برای حفظ کا مندا بهصو ت ثمربخش ،سازما باید د برنامه یزی طرحهای پیشرف شغلی،
است دادیابی و است داد پرو ی کا مندا و ایجاد بانکی از است داد و ا ائه پاداشهای غیر نقدی به
کا مندا تالش کنند
ابطه مثبتی دا د و پیشرف شغلی و ا زیابی عملکرد د این

علی و همکا ا ()2019

جانشینپرو ی با عملکرد کا کنا
ابطه نقش میانجی ا ایفا میکنند.

محفوظی و همکا ا ()2019

سازما های دولتی برای اجرای برنامه یزی جانشینپرو ی نیاز به سرمایهگرا ی فکری دا ند.

نیک پو ()2019

اجرای نظام جانشینپرو ی بر بهرهو ی نیروی انسانی تأثیر مثب میگرا د.

دوالی و همکا ا ()2017

شایسته گزینی د شش حیطه هوش مدیریتی ،دانش تجربی ،مها ت اجتماعی ،توانایی سازمانی،
نگرش حرفهای و ا زش مکتبی دستهبندی کرده اس

ابراهیمی و همکا ا ()2017

تأثیر مدیری است دادیابی بر جانشینپرو ی سازمانی مثب اس .

لطیفی و همکا ا ()2017

فرهنگ جانشینپرو ی و قوانین و اسناد باالدستی ،نقش اساسی و کلیدی د تحقق جانشینپرو ی
د بخش دولتی ایفاد مینماید و متغیرهایی چو نظام ا زیابی عملکرد مناسب ،نظام آموزشی
کا آمد و عدال سازمانی روجیهای سیستم جانشینپرو ی میباشند.

طوطیا و همکا ا ()2019

استقرا نظام جانشینپرو ی شامل ،موانع سا تا ی ،فتا ی ،سازمانی و مدیریتی د استقرا نظام
جانشینپرو ی اس .

دانیالی و همکا ا ()2018

اهبردهای جانشینپرو ی شامل ت یین طمشی ،ا زیابی کاندیداها ،توس ه کاندیداها و ا زیابی
اثربخشی و د این میا شرایط مدا لهگر د سه سطح رد ،سازمانی و کال و همچنین شرایط
بستر د سه حوزهی چشماندازهای سازمانی ،بسترهای تحقق چشماندازها و طمشیهای سازمانی
بر این اهبردها تأثیرگرا بوده اس

نجام الحسن و سدیقای ()2020

امنی شغلی ،پاداش و پشتیبانی بهطو م نادا ی با شیوههای مؤثر برنامه یزی جانشینپرو ی و
حفظ کا مندا د ا تباط اس ،
1. Najam ul Hassan
9. Siddiqui
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پیشینههای
و زشی

محقق و سال

نتیجه تحقیق

ناد یا ()2017

استقرا برنامه یزی جانشینپرو ی بر اساس نیروهای محرکهای همچو استقبال جوانا  ،القی ،
حمای مدیرا باشگاه و انگیزه تسهیل میشود و با توجه به بازدا ندههایی همچو احساس عدم
امنی  ،دیدگاه هزینهای و نگرش حسادت حرک آ متوقف یا کند میشود.

آشو ی و همکا ا ()2015

سه عامل توانمندیهای اهبردی ،توجه به ا تباطات و ت امل پویای مشاغل و محیط تأثیر م نادا ی
بر جانشینپرو ی دا ند.

کریمی و همکا ا ()2020

برای پیادهسازی جانشینپرو ی دانشی ،د ابتدا برای بسترسازی اولیه به مجموعهای از الزامات
شامل فرهنگسازی ،حمای و ت هد مدیرا ا شد ،شفافسازی د امو مدیری منایعانسانی،
الزامات قانونی ،پشتیبانیهای اقتصادی ،بسط فناو ی و استقرا نظام شایستهساال ی نیاز اس ؛
همچنین ،اقدامات اجرایی الزم بهترتیب د هف مرحله شامل استقرا نظام مدیری دانش،
شناسایی مشوقها ،ت یین کمیته جانشینپرو ی ،شناسایی پس های کلیدی ،ت یین شا صهای
و ود افراد به طرح جانشینی ،ا زیابی و انتخاب کاندیداها و توانمندسازی کاندیداها ،دستهبندی
شدند.

برا ساس ج ستجو د پایگاههای اطالعاتی م شخص شد ،مطال ات اندکی د زمینه جان شینپرو ی د سازما های و ز شی انجام
شده ا س که به غیر از مطال ه کریمی و همکا ا ( )2020مطال ات دیگر به صو ت اکت شافی نبودهاند ،از طرفی تمایز تحقیق
حا ضر با این مطال ه جام ه هدف و همچنین محدود بود پژوهش مرکو د مدیری جان شینپرو ی و تاکید بر مدیری دانش
بوده اس  .د مجموع مرو مطال ات انجامگرفته نشا میدهد ،علی غم اهمی موضوع جانشین پرو ی ،تاکنو مطال ه جامع
و ا ستراتژیکی د

صوص تدوین الگوی جان شینپرو ی با ویکرد نظریه داده بنیاد د ادا ات کل و زش و جوانا ک شو انجام

نگرفته اس و الگوهای موجود د زمینه جانشینپرو ی و زشی و غیر و زشی د جوامع و سازما های متفاوت انجام شدهاند و
طراحی فرآیند جان شینپرو ی بر مبنای سال

سازما  ،اهداف ا ستراتژیک ،ملزومات نیروی کا سازما و یا با تمرکز بر یک

حوزه اص مربوطه صااو ت پریرفته اس ا  .د چنین شاارایطی به نظر می سااد ،یکی از اساااس ایترین و مهمترین اهکا های
پیش وی ساااازما های و زشااای ،افزایش نیاز به مدیرا و کا کنا توانمند د ساااالهای آینده باشاااد .مهمتر اینکه یکی از
چالشهای سااازما ها ،نداشااتن مدل بومی شااده مدیری

جانشااینپرو ی متناسااب با نیازهای سااازما برای جرب و حفظ

ا ست دادها برای قرا گرفتن د پ س های آینده ا س  .ا ائه یک مدل بومی و اص بهمنظو تو س ه مدیری

جان شین پرو ی،

استقرا و پیاده سازی آ و پیوند این الگو با اهداف استراتژیک وزا ت و زش و جوانا به شدت احساس می شود تا بر اساس آ
مؤلفهها و اب اد اصلی جانشینپرو ی د ادا ات کل و زش و جوانا ایرا شناسایی ،تبیین و مو د ا زیابی قرا گیرد .پس تحقیق
حاضر د پی پاسخگویی به این سؤال اس که الگوی جانشینپرو ی د ادا ات کل و زش و جوانا کشو چگونه اس ؟
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف ،پژوهشی بنیادی و برحسب گردآو ی اطالعات کیفی از نوع اکتشافی بوده و با استفاده از وش نظریه
داده بن یاد ان جام گرف  .د این پژوهش از وش اشاااتراوس 1و کو بین 2یا عین ی

گرا برای تحل یل داده ها اسااات فاده شاااد.

م شا ک کنندگا پژوهش شامل ،ا ساتید مدیری و ز شی و مدیرا ادا ات کل و زش و جوانا ک شو بودند و به این دلیل که
جام ه ا ساتید مدیری و ز شی پراکنده بودند و اطالعات دقیقی از همه آنها د د سترس نبود ،از وش گلوله برفی ا ستفاده شد.
مالک و ود افراد سابقه باالی  5سال د سم کا ی ،تح صیالت کا شنا سیا شد و باالتر و دا شتن ضای برای شرک د
1. Strauss
2. Corbin
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پژوهش و مالک روج آنها عدم ضای آگاهانه ،نداشتن تحصیالت و پژوهشهای علمی د مو د منابع انسانی بود .د مجموع
 12نفر د این پژوهش حاضر بودند .اطالعات جم ی شنا تی مشا ک کنندگا د پژوهش د جدول ( )2آمده اس .
جدول  .2ویژگیهای جم ی شنا تی مشا ک کنندگا د پژوهش
ویژگی نمونه
اساتید مدیری
و زشی

مدیرا ادا ات کل
و زش و جوانا

تعداد
5

7

مرتبه علمی و تحصیالت

تعداد

سن

تعداد

سابقه

تعداد

استادیا

1

 50سال و کمتر

1

 5تا  10سال

1

دانشیا

2

 50-60سال

1

 10-20سال

2

استاد تمام

2

باالی  60سال

3

باالی  20سال

2

کا شناسی ا شد

2

 50سال و کمتر

1

 5تا  10سال

1

دانشجوی دکتری

2

 50-60سال

3

 10-20سال

4

دکتری

3

باالی  60سال

3

باالی  20سال

2

ابزا گردآو ی دادهها تکنیک م صاحبههای نیمه سا تا یافته بود که بر ا ساس م یا ا شباع نظری انجام گرف که برای تدوین
سؤاالت از ادبیات پژوه شی موجود و فرآیند ا ستقرا نظام جان شینپرو ی با د نظر گرفتن ا سلوب نظریه داده بنیاد بهره گرفته
شد.
بر ی از سؤاالت مطرح شده د جریا مصاحبهها به شرح ذیل اس :
وضاا ی جانشااینپرو ی د ادا ات کل و زش و جوانا
جانشاااینپرو ی مؤثر واقع گردد؟ به نظر شاااما زیرساااا

ا چگونه ا زیابی میکنید؟ چه عواملی میتواند د اسااتقرا و توساا ه
های الزم و بساااتر و زمینههای الزمه جه اساااتقرا و توسااا ه

جان شینپرو ی کدماند؟ عوامل ت سهیلکننده جان شینپرو ی چه ه ستند؟ چه موان ی سر اه جان شینپرو ی وجود دا د؟ چه
اهکا هایی برای اسااتقرا و نهادینهسااازی جانشااینپرو ی پیشاانهاد میکنید؟ عدم توس ا ه منابع انسااانی و عدم بیتوجهی به
جانشینپرو ی چه عواقبی دا د؟
طبق نظر گوبا 1و لینکلن )1985( 2بر سی صح علمی مطال ات کیفی شامل ،چها م یا قابلی اعتبا  ،قابلی انتقالپریری،
قابلی اطمینا و تأیید پریری اس  .د این استا برای قابلی اعتبا  ،نمونهگیری تا سید دادهها به حد اشباع ،د گیر شد
طوالنیمدت د میدا و چندجانبه نگری دادهها (مصااااحبه با گروههای متفاوت از مشاااا ک کنندگا پژوهش) انجام شاااد؛
همچنین صحّ یافتههای پژوهش تو سط م صاحبه شوندگا به منظو ت یین آنکه آیا این پژوهش به شکل صحیح دیدگاههای
آنا

ا د با ه موضوع پژوهش تح پوشش قرا داده اس یا یر مو د بر سی قرا گرف ؛ لرا قابلی اطمینا پس از باز سی و

بازبینی دادهها ،م ستند سازی پژوه شگر د

صوص دادهها ،وشها و ت صمیمات ،چندجانبه نگری پژوه شگر انجام شد .جه

تأیید پریری نیز به بر سی موازی نتایج و ان کاسی بود آ ها پردا ته شد .بر این اساس پژوهشگر طی انجام پژوهش ،به منظو
فراهم کرد نقدی د با  iشیوههای به کا گرفته شده و بر سی نتایج و صح آنها ،از یک محقق دیگر کمک گرفته اس و از او
واس تا به بر سی یادداش ها ،مقوله بندی انجام شده با استفاده از فهرس مقولهها ب ردازد که د حین پژوهش انجام شده
اسااا  .د اساااتای قابلی انتقالپریری نیز ،وصاااف مفصااال محیط و شااارک کنندگا و تنوع دیدگاهها و تجا ب گوناگو
مصاحبه شوندگا انجام گردید و با بر سیهای صو ت گرفته د بستر سؤاالت تحقیق ،مطال ات نظری صو ت گرفته و بر سی

1. Guba
2. Lincoln
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اب اد موضوعی تحقیق د حین انجام مصاحبهها قابلی انتقال پریری نیز تأیید گردید که نتایج آ د جدول  3نشا داده شده
اس .
جدول  .3م یا های سنجش کفای فرایند تحقیق
شرح

اقدامات صورت گرفته

نتایج

معیار
اعتمادپریری

میزانی که نشا میدهد نتایج حاصل از
تحقیق تا چه حد نماینده دادههای تحقیق
اس

 3ماه هدای مصاحبهها
نظا ت اعضاء تیم تحقیق بر فرایند گردآو ی
و تحلیل دادهها
مرو مصاحبههای کدگرا ی شده و ا زیابی
تفسیرهای صو ت گرفته
مصاحبههای مجدد با برگا و متخصصا

تفسیرهای افراد د قالب
مصاحبههای صو ت گرفته ا زیابی
گردید.

انتقال پریری

میزانی که قابلی بکا گیری یافتههای
تحقیق ا د موق ی های مشابه نشا
میدهد.

بر سیهای صو ت گرفته د بستر سواالت
تحقیق
مطال ات نظری صو ت گرفته
بر سی اب اد موضوعی تحقیق د حین انجام
مصاحبهها

مفاهیم نظری استخراج گردید.

اتکاپریری

میزانی که منحصر بوده یافتهها به زما و
مکا ا نشا میدهد.

بر سی تجربیات مدیرا و برگا د قالب
مصاحبههای صو ت گرفته

اب اد مت ددی از ویداد مو د بر سی
و ا زیابی واقع گردید.

عمومی

میزانی که نشا میدهد ،یافتهها اب اد
مختلف پدیده مو د بر سی ا د ود
جای دادهاند.

ا زیابی مقایسهای متو مربوط به
مصاحبههای صو ت گرفته
انجام  12مصاحبه د نشس های تخصصی

اب اد بسیا ی شناسایی شدهاند.

تصدیق پریری

میزا که نشا میدهد تا چه حد
تفسیرهای صو ت گرفته برآمده از
مصاحبه شوندگا اس و تح تأثیر
سوگیری محقق نبوده اس .

بر سی مقایسهای و تحلیلی مصاحبههای
صو ت گرفته
تطبیق تجربیات افراد با سطح نظری
مصاحبهها

بسط و پاالیش تفسیرها

استی

میزا که نشا میدهد ،تفسیرها تح
تأثیر اطالعات ناد س و یا طفره فتن
قرا نگرفته اس .

مصاحبهها به صو ت بی نام و بدو استفاده
از تدابیر زمانی و مکانی صو ت گرفتهاند.

شواهدی یاف نشد.

تطابق

میزانی که نشا میدهد ،یافتهها با
سا تا ذهنی افراد تطبیق دا ند.

مقایسه تجربیات افراد و کدهای استخراج
شده و بر سی سطح اعتمادپریری و
تصدیقپریری

حداکثر تطابق با قالب ذهنی افراد
کشف شد.

میزانی که نشا میدهد ،نتایج حاصله تا
چه اندازه نمایندهای از جها واق ی اس .

اطالعات بدس آمده با مدا ک و مستندات
موجود مقایسه گردید.

حداکثر تطابق با قالب ذهنی افراد
کشف شد.

میزانی که نشا میدهد تا چه حد بر
اب اد قابل کنترل هستند.

مقایسه نتایج حاصل از مطال ات مشابه با
دستاو دهای نظری این تحقیق

شناسایی متغیرهای کنترل

فهم پریری
کنترل پریری

تجزیهوتحلیل دادهها از طریق کدگرا ی انجام گرف  .د مرحله کدگرا ی باز ،با مراج ه به کدهای اول یه اساااتخراجشاااده از
مصاحبهها (کدگرا ی نکات کلیدی) ،کدهایی که به موضوعی مشترک اشا ه داشتند ،گروهبندی شدند و مفاهیم ا سا تند و از
مقایسااه و طبقهبندی آ ها نیز مقولهها ت یین شاادند .د مرحله کدگرا ی محو ی ،بهمنظو مرتبط کرد مقولههای اصاالی به
مقولههای فرعی ،از الگوی پا ادایمی استفاده شد تا شرایط علی ،پدیده محو ی ،عوامل زمینهای ،متغیرهای مدا لهگر ،اهبردها
و پیامدها مشااخص شااوند که اجزای کدگرا ی محو ی هسااتند .س ا س از طریق کدگرا ی انتخابی و بر اساااس الگوی ا تباط
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تدوین الگوی جانشینپروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

شااناساااییشااده بین مقولهها و زیر مقولهها د کدگرا ی باز و محو ی ،مقولهها به هم مرتبط شاادند و نظام نظری مربوطه ا ائه
شد .بهطو کلی و به ترتیب مراحل انجام پژوهش شامل موا د شکل ( )1بوده اس :

شناسایی مفاهیم و ابعاد جانشین پروری
رسیدن به اشباع نظری

ارائه الگوی جانشین پروری

با استفاده از روش داده بنیاد

بررسی مبانی نظری
مصاحبه نیم ساختاریافته
تحلیل داده های
گردآوری شده

قابلیت اعتبار ،انتقالپذیری ،اطمینان و تأیید پذیری

صحت علمی

مقایسه با تحقیقات انجام شده
شکل  .1مراحل انجام پژوهش

یافتهها
د مرحله کدگرا ی باز هما طو که جدول ( )4نشا میدهد ،صاحبنظرا د مصاحبههای  12گانه به طیف وسی ی از عوامل
د پا سخ به سؤالهای تحقیق ا شا ه کردند و د نهای با حرف مفاهیم م شابه ،طیف گ ستردهای از متن م صاحبهها گرفته شده
ا س  .به صو ت وا ضحتر د این مرحله ،م ضمو های زیادی به د س آمد که با تلفیق و تقلیل آ ها با ا ستفاده از فرایند ف و
برگشااتی تحلیل دادهها ،مجموعه کل کدهای اولیه به کدهای کمتری تقلیل یافتند؛ به اینگونه که بهمنظو جلوگیری از تکرا ،
تمام کدهای اول یه تکرا ی یا مشاااابه که ازلحاظ مفهومی بسااا یا به هم نزد یک بودند ،د یک مجموعه واحد قرا گرفتند و
مفاهیمی ا به وجود آو دند که مقوالت ا تشکیل دادند.
جدول  .4مفاهیم و مقوالت شناساییشده د ابطه با سؤاالت مصاحبه
کدها (مفاهیم شناسایی شده)

مقوله فرعی

شایسته واهی ،شایسته شناسی ،شایسته سنجی ،شایسته گزینی ،شایسته گما ی ،شایسته دا ی ،شایسته ساال ی

شایستهگرایی

پیشبینی و نیازسنجی جانشینا با است داد ،کشف و شناسایی افراد مست د جانشین ،سطحبندی جانشینا و کاندیداها،
گزینش کا کنا با است داد ،فضاسازی برای حضو است دادها ،جانشینپرو ی پایدا و مستمر ،جایگزینی افراد توانمند
د زما و مکا مناسب ،شد و ت الی جانشینا و کاندیداها ،زمینهسازی شد است دادها ،تشکیل مخز است دادها

است داد پرو ی

وجود شایستگی انسانی ،ا زش باالی منابع انسانی ،کمبود نیروی انسانی توس هیافته ،افزایش سن کا کنا موجود ،تأمین
منابع انسانی مست د و شایسته ،بهکا گیری است دادهای جوا  ،میزا تمایل به پیشرف  ،توفیق طلبی فرد ،ظرفی
بالقوه منابع انسانی ،پرو ش شخصی و حرفهای ،فرص سازی برای کا کنا شایسته و با است داد

الزامات و ا زشهای
شخصی و حرفهای

عدم اطمینا محیطی ،نیاز و به شد سازما  ،سازگا با پویایی محیطی ،تغییرات پویای نیروی کا  ،ا ائه محصوالت و
دمات متفاوت و باکیفی  ،افزایش قاب پریری ،لزوم توس ه القی و نوآو ی ،آیندهنگری ،پاسخگویی و
مسئولی پریری سازمانی

هوشمندی و پویایی
سازمانی

نگرش مثب کا کنا  ،انگیزش مشا کتی ،مسئولی پریری مدیرا سازما  ،ت هد مدیرا سازما  ،حمای مدیرا
سازما  ،مشا ک مدیرا و کا کنا د فرآیند جانشین پرو ی ،اشتیاق و انگیزه کا کنا

172

ت هد و مسئولی پریری
مدیرا و کا کنا

مدیریت منابع انسانی در ورزش /زمستان  /1399سال  /8شماره 1

کدها (مفاهیم شناسایی شده)
عدال د سیستم پردا
ا تباطات سازمانی

مقوله فرعی

 ،عدال د پاداشدهی ،عدال د استخدام و ا تقا ،عدال د انتخاب افراد ،عدال د

عدم وجود بستر اعتمادسازی ،بیتوجهی به آسیبهای وانی کا کنا  ،بیتوجهی به دالیل تضادهای فردی ،عدم وجود
فضای امن کا ی ،فقدا ثبات کا ی و مدیریتی

عدال محو ی
فقدا امنی شغلی

شکاف مها تی ،شکاف آموزشی ،شکاف مدیریتی ،شکاف دانشی

شکاف زیاد شایستگی
موجود و مطلوب

جایگاه نامناسب جانشین پرو ی ،عدم وجود تفکر سیستمی ،سلیقهای بود انتخاب افراد ،عدم وجود سیستم ملموس
جانشین پرو ی ،عدم ت ریف برنامهای مشخص برای جانشین پرو ی ،بیتوجهی سیاس کال به جانشین پرو ی ،عدم
مقاوم د برابر فشا های سیاسی انتصابات،

سا تا نامناسب قد ت
سیاسی

نبود زیرسا مناسب جانشین پرو ی ،طوالنی بود فرآیند جانشین پرو ی ،هزینه بر بود فرآیند جانشین پرو ی،
حجم کا ی باال و کمبود زما  ،تأکید بر منافع زودهنگام

دیر بازده بود فرآیند
جانشین پرو ی

تأکید مدیرا به حفظ وض ی موجود ،عدم یسکپریری مدیرا  ،عدم وجود تفکر جانشینپرو ی مدیرا  ،نگرانی
موق ی شغلی ،ان طافناپریری مدیرا
وجود ترس برای از دس داد سم شغلی ،عدم اعتماد به سازما برای جانشین پرو ی ،نبود عزم و ا اده سازمانی،
وجود جو بیتفاوتی ،نبود صداق  ،حسادت ،محدود کرد دسترسی به اطالعات ،عدم همکا ی کا کنا  ،وجود نگرش
ض یف نسب به جانشین پرو ی

ض ف مدیریتی
وجود فرهنگ ا تباطی
نامناسب

نداشتن چا چوب کا ی مشخص ،عدم توجه به آمایش سرزمین ،عدم ان طافپریری سا تا سازمانی ،بروکراسی و
کاغربازی شدید ادا ی ،کمتوجهی به جانشینپرو ی د اسناد باالدستی ،ا تباط بین ا کا ادا ی بهصو ت طی ،سا تا
هرمی و متمرکز سازما

بستر سا تا ی

عدم تدوین دستو ال مل جانشینی ،ت دد قوانین و مقر ات دس و پاگیر ،قوانین و مقر ات ان طافناپریر ،طرحها و
بخشنامههای دس و پاگیر ،عدم شفافی وظایف و مسئولی ها ،عدم وجود زیرسا های حقوقی و قانونی ،عدم تمایل
مدیرا به تغییر قوانین

بستر قانونی

همافزایی اهبردی فردی ،تیمی ،سازمانی و اجتماعی ،یک ا چگی اجزا و فرآیندهای جانشین پرو ی ،ت امل وزا ت و زش
با نهادها مرتبط همچو دانشگاهها ،ان طافپریری د وشها و اهداف سازمانی ،آگاهی جام ه از مزایای جانشین پرو ی،
د ک و ذهنی جام ه از جانشین پروی

ا تباطات و شبکهسازی
اهبردی

ا زیابی قابلی ها و شایستگیهای مو دنیاز ،ا زیابی ویژگیهای فردی و شخصیتی ،ا زیابی است داد فردی ،ا زیابی
فرآیندهای جانشین پرو ی ،ا زیابی عملکرد جانشین پرو ی ،پردا حقوق و مزایا بر مبنای عملکرد ،ت یین کمیتة
جانشینپرو ی ،ا زیابی عملکرد مدیرا  ،ا زیابی پیشرف شغلی

ا زیابی عملکرد و
قابلی ها

نیازسنجی آموزشی ،ت ریف برنامههای آموزشی ،اجرای فرآیند یادگیری و بهبود مستمر ،به وز سانی و اصالح آموزشها،
برگزا ی دو ههای تخصصی و عملی آموزشی ،حرف فردگرایی و ودمحو ی ،آموزش ایفای نقش ،نگهداش و انتقال
دانش سازمانی ،ت الی و آموزش کا کنا بهصو ت هدفمند ،جانشینی موق  ،وش بازیهای مدیریتی ،ا تقا و توس ه
ویژگیهای شخصیتی و ا زشی

توس ه آموزشی و
دانشافزایی

ت یین ط مشی ،ت یین اهبردهای جانشین پرو ی ،تدوین شا صهای استاندا د انتخاب افراد ،برنامههای توس ه فردی
انگیزاننده ،ت هد به اجرای برنامه جانشینپرو ی ،تحلیل و پایش برنامهها ،تجلی شایسته واهی د اهداف و ا زشها،
همافزایی و ایجاد هماهنگی اهبردی

تدوین برنامه شد و
توس ه فردی

ایجاد بانک اطالعاتی از واجدین شرایط ،شرایط احراز شغل ،ابهامزدایی د نقش ،تطبیق شرایط داوطلب با شغل ،تهیه
شناسنامه شغلی برای هر شغل ،شناسایی فتا های شغلی ،شناسایی مها ت و شایستگی مو دنیاز ،فهرس بندی
مها تها

متناسبسازی شغل و
شاغل

نیازسنجی و اولوی شناسی پس ها و وظایف ،ا تقای مسیر شغلی واضح ،گردش شغلی جانشینها ،غنیسازی شغل،
شبکهسازی و تیم سازی ،ا تباط وزا ت و زش و دانشگاه

توس ه شغلی

سهول تأمین است دادهای مو دنیاز ،بهسازی و بلوغ کا کنا  ،ا تقای وحیه القی و نوآو ی کا کنا  ،افزایش ظرفی
یادگیری کا کنا  ،اطمینا اطر به پرسنل برای شد د مسیر شغل ،ثبات منابع انسانی ،استرس کمتر مدیرا ،
شکلگیری دایره امنی انسانی
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مقوله فرعی

وابستگی شغلی ،توس ه انگیزش ،ضای شغلی ،باال فتن وجدا کا ی ،افزایش ت هد ،تقوی هوی سازمانی ،ا ائه حس
ا زشمندی کا کنا  ،ایجاد آ امش شغلی

افزایش ت هد و دلبستگی
کا کنا

شکوفایی است دادها ،ا تقا عملکرد فردی ،توس ه مها ت فردی ،افزایش سرع انجام دمات سازمانی ،ثبات و پایدا ی
سازمانی ،تضمین کیفی کا کنا  ،ا تقای ت الی سازمانی ،تضمین دستیابی به اهداف طراحی شده ،تقوی فرآیند
دستیابی به اهداف ،آمادهسازی سازما برای آینده ،اطمینا سازما از جانشینا باکیفی آینده ،پیشرف اقتصادی و
اجتماعی سازما  ،ا تقای ا زشهای سازمانی

تضمین تداوم بالندگی و
شکوفایی سازمانی

کاهش أل نیرویهای انسانی ،کاهش هزینهها ،اثربخشی هزینه جایگزینی افراد ،ا تصاص زما کمتر برای جانشینی
افراد ،همسویی تالش افراد با اهداف سازما  ،انتخاب شد افراد د زما مناسب ،جایگرا ی افراد د بهترین سم ،
کاهش زیا سازمانی ،بازدهی بهتر ،کاهش طرات و یسک سازمانی

اثربخشی و کا ایی
سازمانی

نا ضایتی مدیرا  ،افزایش افسردگی و استرس کا کنا  ،کاهش فرص ها برای نسل جوا  ،افزایش غیب و تمایل به
ترک شغل ،تأثیرگرا ی ت لقات سیاسی ،مرهبی و قومی د انتصابات ،عدم استفاده از تمام قابلی های کا کنا  ،تحلیل
فتگی شغلی و وزمرگی کا کنا  ،عدم جایگرا ی افراد د شغل مناسب

نا ضایتی و عدم فاه
کا کنا

هزینههای باالی جرب افراد ،عدم توس ه و کا ایی کا کنا  ،عدم ذ یره است دادها برای آینده ،نیروی کا سالخو ده و
فرسوده ،کندی حرک د بازنشستگی کا کنا  ،تهدید کمبود مها تها و تجربیات نیروی کا  ،بیکیفی بود کا کنا
استخدامشده

کاهش بهرهو ی کا کنا

د مرحله کدگرا ی محو ی عالوه برگزینش یک مقوله بهعنوا مقوله محو ی اجزای کدگرا ی محو ی از قبیل ،شااارایط علی،
پدیده محو ی ،عوامل زمینهای ،متغیرهای مدا لهگر ،اهبردها و پیامدها با ا ستفاده از دادههای گردآو ی شده به صو ت جدول
( )5مشخص شدند.
جدول  .5نتایج مربوط به کدگرا ی محو ی
مقوله اصلی

مقولههای منتخب (اب اد)

عوامل علّی

عوامل شکلدهنده

بسترها و زمینهها

محیط و شرایط الزم

پدیده محو ی

استقرا و توس ه نظام جانشین
پرو ی

عوامل مدا لهگر

محدودکنندههای جانشین
پرو ی

تسهیلگرهای جانشین پرو ی
اهبردها

مکانیسمها و سازوکا های
جانشین پرو ی

مقوله

ت داد مفاهیم

الزامات و ا زشهای شخصی و حرفهای

11

هوشمندی و پویایی سازمانی

9
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7

بستر قانونی

7
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6

شایستهگرایی

7

است داد پرو ی
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توس ه آموزشی و دانشافزایی

12
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پیامدها

دستاو دهای جانشین پرو ی

مجموع

6

تدوین برنامه شد و توس ه فردی

8

متناسبسازی شغل و شاغل

8

توس ه شغلی

6

توس ه پایدا منابع انسانی

8

افزایش ت هد و دلبستگی کا کنا

8

تضمین تداوم بالندگی و شکوفایی سازمانی

13

اثربخشی و کا ایی سازمانی

10

نا ضایتی و عدم فاه کا کنا

8

کاهش بهرهو ی کا کنا

7
26
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مهمترین گام د مرحله کدگرا ی انتخابی ،تر سیم کدهای منتخب نا شی از مقوالت علی ،محو ی ،اهبردی ،پیامدی و زمینهای
ا س  .مقوله ا صلی (محو ی) یا پدیده ا صلی (ه سته) مو د مطال ه ،پدیده مو دنظر ،ایده و فکر محو ی ،حادثه ،اتفاق یا واق های
ا س که جریا کنشها و واکنشها به سوی آ

هنمو می شوند تا آ

ا ادا ه ،کنترل و یا به آ پا سخ دهند .پدیده محو ی

مو د مطال ه د این پژوهش ،ا ستقرا و تو س ه نظام جان شینپرو ی ا س که شامل  2مقوله ا صلی شای ستهگرایی و ا ست داد
پرو ی و  17مفهوم اس .
د استای شرایط علی  20مفهوم شناسایی شد و این مفاهیم د دو مقوله تقسیمبندی شدهاند؛ به صو

الصهوا نتایج مربوط

به عوامل ت شکیلدهنده جان شینپرو ی شامل دو مو د الزامات و ا زشهای شخ صی و حرفهای و هو شمندی و پویایی سازمانی
میباشد.
بستر نشانگر مجموعه شرایط اصی اس که د آ

اهبردهای کنش و واکنش صو ت میپریرد .با جمعبندی مفاهیم و حرف

مفاهیم مشابه  20مفهوم برای شرایط زمینهای و شامل  3مقوله بستر سا تا ی ،قانونی و ا تباطات و شبکهسازی اهبردی بوده
ا س  .عوامل مدا لهگر شامل شرایط سا تا ی ا س که به پدیدهای ت لق دا ند و بر اهبردهای کنش و واکنش اثر میگرا ند.
ن تایج کدگرا ی برای عوامل مدا لهگر جانشاااینپرو ی شااااملف  48مفهوم و  8مقولهی الب ته د دو ب د مجزا ی نی الف)
محدودکنندههای جان شینپرو ی ( 6مقوله) :فقدا امنی

شغلی ،شکاف زیاد شای ستگی موجود و مطلوب ،سا تا نامنا سب

قد ت سیا سی ،دیر بازده بود فرآیند جان شین پرو ی ،ض ف مدیریتی و وجود فرهنگ ا تباطی نامنا سب ب) ت سهیلگرهای
جانشاااینپرو ی ( 2مقوله) ی نی ت هد و مسااائولی پریری مدیرا و کا کنا و عدال محو ی بوده اسااا  .اهبردها مبتنی
برکنش ها و واکنش هایی برای کنترل ،ادا ه و بر و د با پد یده مو دنظر هسااات ند .ن تایج کد گرا ی برای اهبرد های الزم
جان شینپرو ی شامل 43 ،مفهوم و  5مقولهی ا زیابی عملکرد و قابلی ها ،تو س ه آموز شی و دانشافزایی ،تدوین برنامه شد و
توس ه فردی ،متناسب سازی شغل و شاغل و توس ه شغلی بوده اس  .نتایجی که د اثر اهبردها پدیدا می شود .پیامدها نتایج
و حاصاال کنشها و واکنشها هسااتند .نتایج کدگرا ی برای پیامدهای جانشااینپرو ی شااامل 54 ،مفهوم و د  6مقوله مثب
(توس ه پایدا منابع انسانی ،افزایش ت هد و دلبستگی کا کنا  ،تضمین تداوم بالندگی و شکوفایی سازمانی ،اثربخشی و کا ایی
سازمانی) و منفی (نا ضایتی و عدم فاه کا کنا و کاهش بهرهو ی کا کنا ) اح صا و ال صه بندی شدهاند .با ا ستفاده از نتایج
کدگرا ی باز و محو ی ،الگوی جان شینپرو ی د ادا ات کل و زش و جوانا
واهد بود.
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ا بر ا ساس پا ادایم ششگانه به شرح شکل ()2

صالحی و همکاران

تدوین الگوی جانشینپروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

•
• بستر قانونی
• ا تباطات و شبکه

پیامدها
مثب

•

توس ه پایدا
منابع انسانی
افزایش ت هد و
دلبستگی
کا کنا

• تضمین تدوام
بالندگی و
شکوفایی
سازمانی
• نا ضایتی و
عدم فاه
کا کنا

•

بستر و زمینه

سازی اهبردی

اهبردها

•

بستر سا تا ی

کاهش بهره
و ی کا کنا

• ا زیابی
عملکرد و
قابلی ها

• توس ه
آموزشی و
دانش
افزایی

• تدوین
برنامه شد

عوامل علی
پدیده

•

محوری
استقرار و توسعه نظام
جانشین پروری

•

• هوشمندی و
پویایی سازمانی

فقدا امنی شغلی
• شکاف زیاد
شایستگی موجود و
مطلوب

•

پیامدها منفی

•

•
•
•
شکل .2الگوی جانشینپرو ی د ادا ات کل و زش و جوانا

سا تا نامناسب
قد ت سیاسی
دیر بازده بود
فرآیند جانشین
پرو ی

مدا له گرها

ض ف مدیریتی
وجود فرهنگ
ا تباطی نامناسب
ت هد و مسئولی

ا بر اساس پا ادایم ششگانه

بهمنظو نشااا داد قابلی مدل پیشاانهادی این پژوهش و نیز مقایسااه آ با سااایر مدلهای مشااابه مقولههای اصاالی الگوی
جانشینپرو ی با تأکید د ادا ات کل وزا ت و زش و جوانا کشو د قالب جدول ( )6نشا داده شده اس و تکتک مقوالت
با تحقیقات انجام شده مو د مقایسه واقع شده اس .
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جدول  -6مقایسه پیشینههای انجام شده د استای الگوی جانشینپرو ی با مدل پیشنهادی پژوهش
مقولههای منتخب (ابعاد)

نجام الحسن و سدیقای ()2020

علی و همکاران ()2019

اوالیو ()2019

جاوید و جعفر ()2019

محفوظی و همکاران ()2019

نیک پور ()2019

علی

حسینی و همکاران ()2018

الزامات و ا زشهای شخصی و حرفهای

دانیالی و همکاران ()2018

■

الگوی پیشنهادی پژوهش

مقوله

■

■

■

■

■

هوشمندی و پویایی سازمانی

محو ی

پدیده

شایستهگرایی

■

■

است داد پرو ی

■

■

فقدا امنی شغلی

■
■

■

محدودکنندهها و تسهیل گرها

■

شکاف زیاد شایستگی موجود و مطلوب

■

سا تا نامناسب قد ت سیاسی

■

دیر بازده بود فرآیند جانشین پرو ی

■
■

ض ف مدیریتی
■

وجود فرهنگ ا تباطی نامناسب

■

■

■

■

ت هد و مسئولی پریری مدیرا و کا کنا

■

■

■

بستر و زمینه

عدال محو ی

■

■

بستر سا تا ی

■

■
■

بستر قانونی
■

ا تباطات و شبکهسازی اهبردی
■

ا زیابی عملکرد و قابلی ها

اهبرد

■
■

■

■

■
■

■
■
■

دستاو دها

■

تضمین تداوم بالندگی و شکوفایی سازمانی
■

■

■
■

■

افزایش ت هد و دلبستگی کا کنا

■
■

■

توس ه پایدا منابع انسانی

اثربخشی و کا ایی سازمانی

■

■

■

متناسبسازی شغل و شاغل
توس ه شغلی

■

■

توس ه آموزشی و دانشافزایی
تدوین برنامه شد و توس ه فردی

■

■

■

■
■

■
■

■

■

نا ضایتی و عدم فاه کا کنا

■

کاهش بهرهو ی کا کنا

■

بحث و نتیجهگیری
بر ا ساس اهمی و کا برد و سیع شای ستگیها و قابلی های کا کنا د ا ستای بهبود عملکرد سازمانی ،تغییر فرهنگ سازمانی،
آموزش و توسااا ه ،اساااتخدام و انتخاب ،تحقق اهداف و چشاااماندازها ،ان طافساااازمانی ،شااافافی نقشها و تلفیق و اجرای
اساااتراتژیهای منابع انساااانی ،توجه به عوامل تأثیرگرا  ،تساااه یل گر ،بازدا نده و یا اهبردهایی که باعث ا تقا و توسااا ه
جان شینپرو ی د ادا ات و ز شی می شود بیش از گر شته نیازمند بر سی و تحقیق میبا شند؛ د نتیجه هدف از تحقیق حا ضر،
تدوین الگوی جانشاینپرو ی با ویکرد نظریه داده بنیاد د ادا ات کل و زش و جوانا کشااو بود .پس بر اساااس نتایج تحقیق
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ا ستقرا و تو س ه نظام جان شینپرو ی بهعنوا پدیده محو ی د نظر گرفته شد که ود از دو ب د شای سته ساال ی و ا ست داد
پرو ی تشکیل شده اس  .د این استا جاوید و ج فر ( )2019و نیک پو ( )2019به شایستگی و است داد برای جانشینپرو ی
تأکید نمودهاند .یک سازما باید شایستگی و است داد د سازما

ا اولوی اصلی ود قرا دهد؛ ی نی با استفاده از شایستگی و

قابلی های باال به شناسایی ،انتخاب ،سنجش و توس ه کا کنا ب ردازد ،د کنا شایستگی به تشکیل مخز است دادها ب ردازد
و د این استا فضای الزم برای شناسایی ،حضو و جایگزینی افراد توانمند ا برای شد و ت الی جانشینا به صو ت پایدا مهیا
سازد.
از طرفی عوامل شکلدهنده و تأثیرگرا بر ا ستقرا جان شینپرو ی شامل الزامات و ا زشهای شخ صی و حرفهای هم ا ستا با
تحقیقات دانیالی ده حوض ( )2018و اوالیو ( )2019و هو شمندی و پویایی سازمانی هم ا ستا با تحقیق اوالیو ( )2019ا س .
استقرا یک سیستم جانشین پرو از چندین جنبه قابلی بر سی دا د؛ از یک سو این مسئله مربوط به کا کنا اس  ،با د نظر
گرفتن اینکه د سازما های و زشی و یا د
نیرویهای مساات د ،سااازما

ا ج از سازما  ،منابع انسانی شایسته و باا زشی وجود دا د که عدم توجه به این

ا با کمبود نیروی انسااانی توسا هیافته ،مواجه سااا ته اسا ؛ ی نی وجود کا کنا مساان ،تمایل

کا کنا به پیشارف و موفقی طلبی ،توسا ه القی و نوآو ی و انگیزه کا کنا جوا یکی از دالیلی اسا که ساازما باید
دا ای یک سی ستم جان شین پرو با شد؛ از سویی دیگر مربوط به پویایی محیطی ما س و سازما باید ود ا با شرایط متغیر
بیرونی از جمله قاب پریری ،آیندهنگری ،پاسخگویی و مسئولی پریری سازگا نماید.
شرایط و زمینه الزم برای استقرا یک سیستم جانشین پرو د تحقیق حاضر د سه بستر سا تا ی ،بستر قانونی و ا تباطات و
شبکهسازی اهبردی احصا شده اس  .د تحقیقات گرشته فقط تحقیق علی و همکا ا ( )2019به بستر سا تا ی اشا ه کرده
بود .د تفسیر این یافته باید عنوا کرد که بستر سا تا ی ،ی نی سا تا هرمی و متمرکز سازما به شدت مو د بحث و انتقاد
ا س  .از طرفی کمتوجهی به جان شینپرو ی د ا سناد باالد ستی ت دد قوانین و مقر ات ان طافناپریر ،طرحها و بخشنامههای
دس و پاگیر بستر قانونی ا با چالشهای زیادی مواجه کرده اس ؛ اما بستر ا تباطی ی نی ت امل وزا ت و زش با نهادها مرتبط
همچو دانشگاهها و مقاوم د برابر فشا های سیاسی انتصابات به صو ت مشخصی میتوانند فضای جانشینپرو ی ا سالم و
مثب نمایند.
محدودکنندههای جان شینپرو ی د  6مقوله (فقدا امنی

شغلی ،شکاف زیاد شای ستگی موجود و مطلوب ،سا تا نامنا سب

قد ت سیا سی ،دیر بازده بود فرآیند جان شین پرو ی ،ض ف مدیریتی و وجود فرهنگ ا تباطی نامنا سب) ال صه شد .این
عوامل د تحقیقات محفوظی و همکا ا ( ،)2019دانیالی ( )2018و اوالیو ( )2019مو د ا شا ه واقع شدهاند .د این ا ستا باید
گف که بیتوجهی به دالیل تضااادهای فردی و عدم وجود فضااای امن و باثبات کا ی ،شااکاف مها تی ،آموزشاای ،مدیریتی و
دانشی کا کنا که سیستم جانشینپرو ی ا محدود مینماید؛ البته عوامل بازدا نده فقط به کا کنا مربوط نمیشود ،بلکه نبود
زیر سا

منا سب جان شین پرو ی ،طوالنی بود فرآیند جان شینپرو ی و هزینه بر بود فرآیند جان شین پرو ی ،عدم وجود

تفکر سی ستمی ،عدم ت ریف برنامهای مشخص برای جانشینپرو ی و بیتوجهی سیاس کال به جانشینپرو ی بازدا ندههایی
هسااتند که مربوط به سااازما میباشااند .یکی دیگر از موانع یا بازدا ندهها مربوط به مدیرا و ض ا ف آنا اس ا  .آ بر حفظ
وض ی موجود تأکید دا ند ،از یسکپریری میگریزند و نسب به موق ی شغلی ود بهشدت نگرا اند.
د نقطه مقابل بازدا ندهها ،شاارایط تسااهیل گر قرا میگیرد که شااامل ت هد و مساائولی پریری مدیرا و کا کنا و عدال
محو ی ا س که هم ا ستا با تحقیق علی و همکا ا ( )2019و جاوید و ج فر ( )2019ا س  .احتماالً د ا ستای ا ستقرا یک
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سی ستم جان شین پرو د ادا ات کل و زش و جوانا تأکید بر عدال د ا ستخدام و ا تقا و عدال د انتخاب افراد و از جنبهای
دیگر مسئولی پریری ،اعتماد ،ت هد ،حمای  ،اشتیاق و انگیزه کا کنا و مدیرا بسیا کمککننده باشد.
اما شاید مهمترین بخش الگوی ا ائه شده مربوط به مکانی سمها و سازوکا های جان شینپرو ی د ادا ات کل و زش و جوانا
باشد ،زیرا برای یک سیستم نابساما

اهبردهای صحیح میتواند سازما

ا متحول نماید .د الگوی ا ائه شده ا زیابی عملکرد و

قابلی ها ،تو س ه آموز شی و دانشافزایی ،تدوین برنامه شد و تو س ه فردی ،متنا سب سازی شغل و شاغل و تو س ه شغلی
بهعنوا مکانیزمهای ا ستقرا جان شینپرو ی شنا سایی شدند؛ همچنا که م شخص ا س  ،مکانیزمهای جان شینپرو ی بر چند
ا صل ا ستوا ا س ؛ میتوا این ا صلها ا به شغل و شاغل بر ا ساس تحقیق نجام الح سن و سدیقای ( )2020و جاوید و ج فر
( ،)2019توسااا ه و آموزش بر اسااااس تحقیق میگل و همکا ا ( )2017و نیک پو ( )2019و د نهای به ا زیابی بر اسااااس
تحقیق اوالیو ( )2019و علی و همکا ا ( )2019تقسیم نمود؛ اول اینکه بر تناسب شغل و شاغل و توس ه شغلی تأکید میشود؛
ی نی شرایط احراز شغل ،تهیه شناسنامه شغلی برای هر شغل ،شناسایی مها ت و شایستگی مو دنیاز ،تطبیق شرایط داوطلب با
شغل و با نیازسنجی و اولوی شناسی پس ها و وظایف ،ا تقای مسیر شغلی واضح ،گردش شغلی جانشینها ،غنی سازی شغل و
ا تباط وزا ت و زش و دان شگاه ،ف الی هایی م شخص می شوند که د سازما باید انجام شود .دومین مقوله از اهبردها بحث
آموزش و توساا ه اساا  .د این اسااتا با نیازساانجی ،ت ریف برنامههای آموزشاای و اجرای فرآیند یادگیری از طریق برگزا ی
دو ههای تخصصی و عملی آموزشی میتوا کا کنا

ا بهطو مستمر از نظر دانش و مها ت توس ه داد .د نهای پرواضح اس

که ا زیابی د هر سی ستم الزم ا س و این ا زیابی جنبههای مختلف همچو ا زیابی ا ست داد ،ا زیابی فردی ،ا زیابی عملکرد،
ا زیابی پردا

و غیره ا شااامل میشااود .الزم به ذکر اس ا که پیامدها دا ای دو ب د منفی و مثب میباشااند؛ د ب د مثب

میتوا انتظا داشا که توسا ه پایدا منابع انساانی ،افزایش ت هد و دلبساتگی کا کنا  ،تضامین تداوم بالندگی و شاکوفایی
سازمانی و اثربخشی و کا ایی سازمانی خ دهد؛ اما د ب د منفی و با عدم جانشینپرو ی باید انتظا داش که نا ضایتی و عدم
فاه کا کنا و کاهش بهرهو ی کا کنا

خ دهد.

د تف سیر نتایج ا ائه شده باید عنوا کرد که وزا ت و زش و جوانا جمهو ی ا سالمی ایرا و به صوص ادا ات کل و زش و
جوانا ک شو بهعنوا متولی امر و زش و جوانا  ،همانند دیگر سازما های دولتی بهمنظو بهرهو ی و اثربخ شی بهتر د انجام
وظایف ود ،باید د پی ا ستفاده هرچه بهتر از سرمایههای فکری و دانش فردی و سازمانی با شد .برنامه جان شینپرو ی یکی از
مهمترین برنامهها برای کا آمد سازی ادا ات کل و زش و جوانا د موق ی

قابتی امروزه ا س ؛ زیرا أل و ترک دم نیروها

د مشااااغل حسااااس و مهم وزا ت میتواند د وند حرک آ ا الل جدی ایجاد کند ،ازاین و بهتر اسااا  ،وزا تخانه برای
جلوگیری از ای جاد ا الل د و ند پیشااار ف

ود د چنین موق ی

قابتی با ن هادی نهکرد مدیر ی

دانش و فراهمآو د

زمینههای ک سب ،ثب و انتقال دانش ،د تمامی مراحل جان شینپرو ی به شنا سایی و پرو ش نیروهای شای سته و دان شی د
استای سودآو ی و بقای وزا تخانه ب ردازد .د واقع ،د ادا ات کل و زش و جوانا بحث قاب تجا ی و صن تی وجود ندا د؛ اما
مانند دیگر ساااازما های دولتی دماتی بهدلیل اینکه محیط پیرامو ساااازما بهطو دائم د حال تغییر و تحول اسااا  ،برای
ویا ویی و پا سخ متنا سب به این تغییرات باید آمادگی بلندمدت و اهبردی از طریق تجهیز به مدیری دانش ا دا شته با شد تا
بتواند به وبی به اجرای جان شینپرو ی ب ردازد؛ بنابراین ،چنانچه وزا تخانه به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به انت صابات شای سته
ب ردازد و همچنا به شیوههای سنتی انت صاب و ا تقا تکیه کند و ابطه ساال ی ا به شای سته ساال ی ترجیح دهد ،شک س
واهد و د.
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این امر مستلزم نگاهی ویژه به مدیری جانشینپرو ی اس و اثربخشی فرایند برنامههای جانشینپرو ی د ادا ات کل و زش و
جوانا م ستلزم یک فرهنگ سازمانی حمایتی ا س که د آ  ،یادگیری و پرو ش ،ا ز شمند قلمداد می شود و مدیرا سازما
کاندیداهای م ست د ا تهدیدی برای ود نمیبینند .از طرفی ادا ه کل و زش و جوانا ک شو برای دا شتن یک سازما بهرهو
باید از ابتدا سا تا مناسب آ

ا تدوین کند ،چرا که اگر سازمانی بر مبنای مأمو ی

ود دا ای سا تا مناسبی نباشد ،حتی

اگر دا ای نیروهای متخصااص و کا آمد باشااد ،بازهم نمیتواند به موفقی های مو د انتظا برسااد .مهندساای مجدد د زمینه
من صبهای کلیدی د سازما و ت یین شرح شغل دقیق آنها د این حوزه میتواند مفید با شد .بدیهی ا س که ا ستراتژیهای
سازما د صو ت بهکا گما ی مدیرا و کا شنا سا

بره حا صل می شودغ لرا امر برنامه یزی و مدیری جان شینپرو ی ،یک

برنامه یزی متصل و فرایندی اس که به فرایند ت یین اهبردها ،فرایند برنامه یزی بلندمدت و میا مدت ،فرایند ت یین اهداف،
فرایند برنامه یزی کا کنا (منابع ان سانی) و غیره برمیگردد که نیازمند همرا ستا بود برنامه با برنامه ا ستراتژیک کل سازما
اس .
بر اسااااس نتایج بهدسااا آمده میتوا پیشااانهاد داد که ادا ات کل و زش و جوانا با تأکید بر اصاااالح ساااا تا متمرکز به
غیرمتمرکز ،بر مکانیزم و اهبردهای پژوهش حاضااار توجه ویژهای داشاااته باشاااند؛ ی نی بر اسااااس اصاااول مطرحشاااده به
متناساابسااازی شااغل و شاااغل ب ردازند و بر دانش افزایی آموزش مداوم کا کنا مباد ت و زند و ا زیابی جام ی از ساایسااتم
جانشینپرو ی به عمل آو ند و به تدوین برنامه شد و توس ه حرفهای کا کنا ب ردازند ،نظام ا تقاء و جایگزینی افراد بر اساس
تمایل ،شای ستگیها و توانایی علمی با شد؛ ی نی به شای سته ساال ی اهمی داده شود؛ همچنین ادا ات کل و زش و جوانا با
ا ائه آموزشها و مشااوقهای الزم ،زمینه الزم ا برای آمادگی افراد برای الی شااد پساا ها د سااازما

ا بهوجود آو ند ،به

عالوه یک واحد سازمانی ا به عنوا م سئول و متولی فرایند نظام جان شینپرو ی ت یین نمایند؛ همچنین مهمترین نکتهای که
باید مدنظر قرا گیرد ،این ا س که پویایی و تحوالت گ سترده محیطی به سرع

س ری می شوند و ادا ات کل و زش و جوانا

ناگزیر به سااازگا ی با نیازهای محیط د حال تغییر میباشااند؛ بنابراین د جانشااینپرو ی با د س گرفتن از گرشااته عالوه بر
نیازهای موجود ،به نیازهای احتمالی آینده و فرص های توس ه حرفهای د آ شرایط توجه جدی شود.
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