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چکیده
هدف این پژوهش ،طراحی و سنجش مدل آمادهسازیجانشین مدیران در کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان بود .این
پژوهش از نوع آمیخته و اکتشافی متوالی بود .در بخش کیفی ،بااستفاده از روش مطالعه موردی و اکتشافی ،ابعاد و مولفه -
های آمادهسازی جانشین شناسایی و در بخش کمی نیز با روش توصیفی ـ پیمایشی ارزیابی شد .در مرحله کیفی؛ جامعه
آماری خبرگان دانشگاهی و مدیران این سازمان بودند که به روش نمونهگیری هدفمند تارسیدن به اشباع نظری ،با تعداد
 16نفر از آنان مصاحبه انجام شد؛ تحلیلدادهها با استفاده از روش تحلیلمضمون برمبنای روش براونوکالرک و نرم -
افزار  Maxqdaانجام شد .به منظور اعتباریابی مضامین از روش همسوسازی؛ پایایی آن با ضریب آلفایکرونباخ
0/990احراز گردید .جامعهآماری مرحله کمی تعداد  839نفر شامل تمامی مدیران ارشد ،مدیران استانها و مسئوالن
مراکز فرهنگی در سراسر کشور یود که بر اساس جدول مورگان ،تعداد  259نفر به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب
شدند .گردآوری دادهها در این مرحله با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها و ارزیابی
مدل طراحی شده؛ با روش مدلیابی معادالت با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرمافزارهای SPSSو Smart PLS
انجام شد .بر اساس یافتهها ،سه مضمون فراگیر 9 ،مضمون سازماندهنده و  53مضمون پایه برای مدل پژوهش
شناسایی شدکه در ابعاد تحلیل فرصتهاو نیازها(شامل آیندهپژوهی ،همسوییاستراتژیک ،الزامات مدیریتی و سبک -
رهبری) ،بسترسازی ارزشی(شامل فرهنگسازمانی ،سالمتسازمانی و فضیلتاخالقی مدیر) و پیادهسازی راهبردها (شامل
شناساییاستعدادها ،آموزشو توسعه ،پایش و ارزیابی) دستهبندی شدند .همچنین نتایج نشان داد؛ این مدل از کیفیتی
مطلوب برخوردار بوده و میتواند چارچوب مناسبی برای اجرای آمادهسازیجانشین در سطوح مختلف مدیریتی کانون -
پرورشفکریکودکانونوجوانان معرفی نماید.
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Abstract
The purpose of this study was to Designing and Assessment Suuccession Management Model
of managers in The Intellectual Development Of Children And Young Adults. This research
was of Mixed Method and exploratory type. In the qualitative part, by using the case and
exploratory study method, the dimensions and components of the succession were identified
and in the quantitative part, they were evaluated by the descriptive-survey method.In the
qualitative stage; The statistical population was the university experts and managers of this
organization, and 16 of them were interviewed by purposive sampling of theoretical saturation;
Data analysis was performed using content analysis method based on Brownow-Clark method
and Maxqda software. In order to validate the themes of the alignment method; Its reliability
was achieved with Cronbach's alpha coefficient of 0.990. Quantitative statistical population
consisted of 839 people including all senior managers, provincial managers and officials of
cultural centers across the country. According to Morgan's table, 259 people were selected by
random sampling method. Data were collected at this stage using a researcher-made
questionnaire. Data analysis and evaluation of the designed model; Equation modeling was
performed with partial least squares approach with SPSS and Smart PLS software. Three
themes pervasive , 9 organizing themes and 53 basic themes were identified for the research
model, In terms of analyzing opportunities and needs(Includes future research, strategic
alignment, managerial requirements and leadership style), value context (includes organization
culture, organization health and the moral virtue of the manager) and the implementation of
strategies(includes talent identification, education and development, monitoring and
evaluation) were categorized. Also the analysis showed the results , This model has a desirable
quality and can introduce a suitable framework for the implementation of staff succession at
different levels of management of The Intellectual Development Of Children And Young
Adults.
Keywords: Succession Management, The Center Institute for the Intellectual Development of
Children and Young Adults .Model, Mixed Method
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مقدمه
توسعه سازمانهای دولتی و گسترده شدن دامنه مسئولیت ها و تعامالت آنها با ذینفعان خود ،بر پیچیدگی
فرآیندها ،فعالیتها و وظایف سازمانها افزوده و این پیچیدگی نیاز به منابع انسانی باکیفیت ،متخصص و
باتجربه را بیشازپیش نموده است  (Zibakerdar, & et al, 2021).سازمانها برای حفظ و ارتقاء نیاز
دارند که مدیریت سنتی را کنار گذاشته و با رویکردی نوین نسبت به فرایند جذب ،نگهداشت و ارتقای
کارکنان اقدام نمایند .برهمین اساس یکی از اساسیترین و مهمترین چالشهای پیشروی سازمانها،
افزایش نیاز به مدیران توانمند در سالهای آینده میباشد( .)Daraei, 2012معلم مدیریت ـ پیتر دراکر ـ
در اینباره مینویسد؛ نگرانی جامعه ما بیش از همه چیز مسئله مدیریت فردا است .بنابراین سازمانها باید
برنامههای معین و سازمان یافته برای توسعه و پرورش استعدادها و مهارتهای مورد نیاز آینده داشته
باشند  (Abbasi Harfteh,2010).از سوی دیگر ،شناسایی ،جذب و نگهداری نخبگان در سازمان بسیار
مشکلتر از قبل شده است.
برای مقابله با چنین چالشهایی ،بسیاری از سازمانها در حال تدوین و پیادهسازی«برنامههای آماده-
سازی جانشین» 1هستند(.(Abaspour & et al, 2012امروزه به جای برنامهریزی آمادهسازی جانشین از
واژه مدیریت آمادهسازی جانشین استفاده میشود که بر مدیران تمرکز دارد((Amin & et al, 2017
هدف آن کمک مدیریت به سازمان به عنوان یک سازوکار راهبردی در تداوم سازمان در طول زمان
است) .)Zare Bozorgabadi, 2017برهمین اساس آمادهسازی جانشین ؛ کوششی نظاممند یکپارچه و
منطبق با اهداف و استراتژیهای سازمان تعریف میشود که به منظور حصول اطمینان از آمادهسازی و
تأمین کارکنان کلیدی در مواجهه با تغییرات آینده طرحریزی میگردد)(Zabihi & Hosseini, 2014؛ به
طوری که کارکنان بتوانند مراحل مختلفی را که می توانند به اهداف شغلی خود دست یابند ،تعریف و
پیادهسازی کنند ). (Chebikova & et al, 2015
مطابق منابع مطالعاتی در حوزه آمادهسازی جانشین در اسالم؛ بهترین روش مدیریتی ،روشی است
که با مدیریت رحمانی پروردگار و جهان هستی هماهنگتر باشد .از جمله نمونههای بارز تعیین جانشین و
لزوم توجه به امر آمادهسازی جانشین؛ والیت حضرت علی (ع) پس از پیامبر اسالم (ص) به عنوان
شایستهترین فرد عادی برای اداره امور جامعه اسالمی است که هیچکس از نظر فضیلت و تقوا بینش
فقهی ،قوه قضاییه ،جهاد و کوشش در راه خدا و سایر صفات عالی انسانی به پای ایشان نمی-
رسید) .)Pishvaei, 2005نتیجه مرور تعاریف صاحبنظران در مطالعات بیانگر این است که مدیریت آماده-
سازی جانشین به عنوان ابزاری برای کمک به مدیریت دانش ،اطمینان از بهترین رهبری ،ایجاد نیروی
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کار هوشمند و تولیدی و استقرار استعداد از طریق فرایند ارزیابی وآموزش منظم کارمند شایسته؛
) (Oduwusi, 2018در خدمت است تا اهداف سازمان به راحتی حاصل شود ).(Almessabi, 2017
بنابراین میتوان گفت که آمادهسازی جانشین؛ فرایند برنامهریزی شدهی تعیین مشاغل کلیدی و شناسایی
افراد مستعد سازمان است تا براساس دیدگاهی آیندهنگرانه ،برای جانشینی آینده در پستهای مدنظر؛
برنامه های توسعه و توانمندی آنها مدون و اجرا شود .جدیدترین نتایج منتشر شده در این حوزه به شرح
مندرج در جدول  1میباشد.
بررسی مطالعات نشان میدهد ،مدیریت آمادهسازی جانشین در دیگر کشورها از سالها پیش مورد توجه
بوده است و چند سالی است که در ایران نیز مطالعاتی با این موضوع در سازمانهای دولتی و بویژه
سازمانهای نظامی و انتظامی و کمی بعدتر؛ در سازمانهای آموزشی آغاز شده است که نشانگر شروع
توجه به این مهم در کشور میباشد .هرچند تالشهایی در زمینه طراحی مدل مدیریت آمادهسازی
جانشین صورت گرفته است؛ اما از آنجا که یکی از موجبات عدم پویایی فرهنگی هر کشور ،ناکارآمدی
سازمانها و نهادهای فرهنگی آن کشور بوده و بر اساس نتایج تحقیقات اندکی که در خصوص فعالیت-
های فرهنگی کشورمان صورت گرفته است؛ یکی از علل عدم تحقق کامل برنامهها و اهداف حوزه
فرهنگ ،مربوط به ضعف عملکردی و مدیریتی سازمانهای فرهنگی است( (Salehi Amiri & Azimi
Dolatabadi, 2012؛ توجه به این موضوع از ضرورت بسیار باالیی برخوردار است.کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان نیز از این منظر مستثنی نیست .زیرا در فرآیند تعلیم و تربیت؛ فراگیران کودک و
نوجوان حاصل از فعالیت سازمان فرهنگی به عنوان برونداد به جامعه وارد میشوند و اهمیت ویژهای در
بکارگیری مدیریتهای مؤثر و نوین در حوزه منابع انسانی سازمانهایی با چنین مخاطبانی را خاطر نشان
میسازد .چند سالی است که کانون با چالشهایی روبروست؛ از جمله اینکه خروج از این سازمان به سبب
بازنشستگی ها و همچنین پیگیری انتقالی و انجام مأموریت از این سازمان به سایر ارگانهای دولتی از
سوی خود کارکنان ،رشد چشمگیری داشته است .از طرفی نیز با بازنشستگی و خروج نیروهای متعهد و با
سابقه از این سازمان ،به علت محدودیت هایی در بکارگیری و استخدام نیروهای جدید موجب شده است
که اکثر انتصابها از خارج سازمان صورت گیرد .با وجود عوامل مؤثر در چنین رخدادی ،این امر موجبات
کاهش انگیزه و کارایی کارکنان در سازمان را پدید خواهد آورد .بر همین اساس جهت جلوگیری از کاهش
کارایی که در نهایت عوارض آن متوجه مخاطبان کودک و نوجوان میگردد؛ برنامهریزی و مدیریت آماده-
سازی جانشین به عنوان راهکاری در جهت ترمیم بدنه مدیریتی در ساختار کانون ،بویژه مدیریت منابع
انسانی پیشنهاد میشود .لذا محقق با آگاهی از اینکه در مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان برنامهریزی خاصی در حوزه آمادهسازی جانشین در تمامی سطوح (ازسطح مدیریت عالی تا سطح
مربیان) صورت نگرفته است؛ و با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش سعی میشود تا بر اساس مبانی
نظری و مطالعات انجام گرفته و همچنین با توجه به نظر متخصصان این حوزه ،مدل مدیریت آمادهسازی
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جانشین در این سازمان طراحی و پیشنهاد گردد .لذا در این پژوهش به این سوال پاسخ داده میشود که؛
مدل مدیریت آمادهسازی جانشین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چگونه است؟ ابعاد و مولفه-
های مدل مدیریت آمادهسازی جانشین در کانون پرورش فکری کودکان و نوحوانان کدامند؟ و بر اساس
معیارهای ارزیابی ،اعتبار مدل مدیریت آمادهسازی جانشین چگونه خواهد بود؟
جدول .1خالصه ای از جدیدترین مطالعات پژوهشی در حوزهی مدیریت آمادهسازی جانشین
خالصه پژوهش
عنوان :طراحی و تبیین مدل جانشینپروری سرمایههای انسانی در دیوان محاسبات کشور
ساختاربندی ،سیاستگزاری و تعیین خط مشی ،سنجش و ارزیابی کاندیداها ،بررسی اثربخشی برنامه،
توانمندسازی و توسعه کارمندان از جمله مولفههای شناسایی شده آمادهسازی جانشین در این مطالعه بود.
شایستگی
شایستگی ،استقالل ،توانمندسازی ،زمینهسازی و مدیریت استعداد از جمله مولفههای جانشینپروری در
این سازمان معرفی شدند.
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هدف این پژوهش شناسایی موانع آمادهسازی جانشین بود .نتایج نشان داد که ساختار سازمانی ،ارزیابی
عملکرد ،بهبود گزینش و استخدام ،آموزش و انتصاب از عوامل اثرگذار در مدیریت آمادهسازی جانشین تلقی
میشوند
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راهبردها و سازوکارهای فرهنگی ،قانونی ،مدیریتی ،ساختاری ،دانشافزایی و توسعه به عنوان راهکارهای
استقرار نظام آمادهسازی جانشین مدیریت معرفی شد.
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جوانان بر اساس نظریه داده بنیاد
نشان داد که برای پیادهسازی آمادهسازی جانشین دانشی ،در ابتدا برای بسترسازی اولیه به مجموعهای از
الزامات شامل فرهنگسازی ،حمایت و تعهد مدیران ارشد و شفافسازی در امور مدیریت منابع انسانی ،الزامات
قانونی ،پشتیبانیهای اقتصادی و توسعه فناوری و استقرار نظام شایستهساالری نیاز است .همچنین اقدامات
اجرایی الزم به ترتیب در  ۷مرحله شامل استقرار نظام مدیریت دانش ،تعیین کمیته آمادهسازی جانشین در
شناسایی پستهای کلیدی ،تعیین شاخصهای ورود افراد به طرح جانشینی ،خودارزیابی و انتخاب کاندیداها و
توانمندسازی کاندیداها دستهبندی شدهاند.(.
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عنوان :طراحی مدل جانشینپروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر

نویسنده
و سال انتشار

مديريت بر آموزش سازمانها
عنوان :طراحی مدل بومی و پارادایمی مدیریت جانشینپروری در سازمانهای دولتی استان

Hossei
nian & et
al
)(2020

عنوان :جانشینی در مشاغل خانوادگی :تحلیل محرکهای موفقیت بر اساس نظریه
کارآفرینی
نتایج نشان داد انگیزهی جانشینان هنگام ورود به فرایند جانشینی باید مورد بررسی قرار گیرد تا شرایط مختلف
برای موفقیت و پایداری مشاغل خانوادگی مشخص شود و همچنین تأثیر زمینه نیز باید در نظر گرفته شود.

Profirn
& et al o
)(2020

عنوان :شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی
توسعهگرایی ،شایستهگرایی ،تعالی سازمانی ،عدالت گرایی ،تعامالت باز و شفاف ،نگرش راهبردی و
نظاممند ،حمایت مدیران ،فرهنگ سازنده و ضابطهگرایی به عنوان معیارهای شمول و توسعهگریزی ،شایسته-
گریزی ،افول سازمانی ،عدالتگریزی ،تعامالت محدود و مبهم ،نگرش مقطعی و غیرنظاممند ،مقاومت یا بی-
تفاوتی مدیران ،فرهنگ بازدارنده و رابطهگرایی به عنوان معیارهای طرد آمادهسازی جانشین میباشند.
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هرمزگان بر اساس تئوری داده بنیاد
در مجموع پنج بعد اصلی از جمله علل و زمینهها(سازمانی ،رفتاری ،اجتماعی ،اقتصادی سیاسی و فرهنگی)4 ،
بعد به عنوان عوامل میانجی(عدالت سازمانی ،نوع فرهنگ ،حجم و اندازه سازمان و مأموریت سازمان) و عوامل
پیامدی(پویایی و نشاط ،فضای مشارکت حداکثری ،استفاده از خالقیت بهتر ،حمایت بیشتر از مدیران ،افزایش
میل و رغبت ،افزایش عالقه به کار ،عملکرد باال ،داشتن مهارت فنی باال و داشتن تعامل بیشتر با دیگران) که
ارتباطدهنده کدها بودند ،مشخص شده و به مدل بومی و پارادایمی آمادهسازی جانشین در سازمانهای دولتی
استان هرمزگان تبدیل گردید.

طراحی و ارزیابی مدل مدیریت آمادهسازی جانشین در ....رنجبر ،صالحی ،احمدی ،شهامت

47

] [ Downloaded from journalieaa.ir on 2023-01-09

1.Content Validity Ratio
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روششناسی پژوهش
این پژوهش براساس هدف ،کاربردی و در دستهبندی پژوهشهای آمیخته قرار دارد .از منظر ماهیت نیز از
نوع اکتشافی متوالی می باشد .در مرحله کیفی ،مشارکتکنندگان در این پژوهش خبرگان حوزه مدیریت
که از مدیران ارشد (شاغل و بازنشسته) این سازمان بودند؛ بارویکردی هدفمند؛ با روش ارجاع زنجیره-
ای(روش گلوله برفی) تارسیدن به اشباع نظری ،با تعداد  16نفر از آنان مصاحبه انجام شد .با توجه به
پیچیدگی موضوع و محدودیت های مطالعه؛ خبرگان صرفاً از این سازمان انتخاب شدند .تحلیل دادهها با
استفاده از روش تحلیل مضمون بر مبنای روش براون و کالرک( )2006و بکارگیری نرمافزار ،Maxqda
صورت گرفت .مرحله کمی؛ توصیفی ،از نوع پیماشی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران ارشد و
ستادی ،مدیران استان ها و مربیان مسئول مراکز فرهنگی در سراسر کشور به تعداد 839نفر بوده است .بر
اساس جدول مورگان و ضمن تطبیق با کفایت حجم نمونه در معادالت ساختاری؛ تعداد  259نفر به روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .گردآوری داده ها در این مرحله با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته(
شامل 53گویه بر مبنای طیف لیکرت پنجگزینهای) انجام گرفت.
1
در این پژوهش برای اعتبارسنجی داده های کیفی از دو روش روایی صوری و روایی محتوایی
( )CVRاستفاده شده است .جهت بررسی روایی صوری نتایج بدست آمده ،مولفهها و شاخصها در اختیار
تعدادی از متخصصان حوزه مدیریت و مدیران کانون قرار گرفت .پس از بررسی و اظهارنظر ایشان،
ویرایش الزم انجام و لیستی از ابعاد و مولفههای نهایی تدوین شد .مقادیر بدست آمده برای شاخصها به
روش CVRبیشتر از مقدار جدول تصمیمگیری(CVRبراساس تعداد افراد مشارکتکننده در نظرسنجی و
معادل  )0/62بود ،بنابراین اعتبار محتوای هریک از موارد پذیرفته و روایی محتوایی نتایج تأیید شد.برای
تع یین پایایی پرسشنامه طراحی شده از روش دوبارآزمایی آلفای کرونباخ استفاده شد .در مرتبه اول؛
پرسشنامه محقق ساخته در شروع نمونهگیری توسط 30نفر از افراد نمونه آماری تکمیل و سپس آلفای
کرونباخ محاسبه شد .در مرتبه دوم نیز که در پایان نمونهگیری بود؛ آلفای کرونباخ برای هر یک از مولفه-
ها به صورت مجزا و سپس به صورت کلی محاسبه شد .مقدار ضریب آلفایکرونباخ برای مولفههای
پرسشنامه محقق ساخته بیشتر از  0/۷بود .بنابراین پایایی پرسشنامه مدیریت آمادهسازی جانشین مورد
قبول و برای محقق احراز گردید .برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدل طراحی شده؛ از روش مدلیابی
معادالت با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  spssو نسخه سوم  smart PLSاستفاده شده است.

مديريت بر آموزش سازمانها

یافتهها
پس از مصاحبه ی نیمه ساختمند و همسوسازی نظرات صاحبنظران و مدیران شاغل و بازنشسته کانون-
پرورشفکریکودکان و نوجوانان در مورد مولفههای مدیریت آمادهسازی جانشین با مبانی نظری مرتبط
با موضوع؛ دادهها در نرمافزار مکسکیودا دستهبندی و  614کد استخراج شده از متون حاصل شد .در
نهایت با تحلیل مضمون به روش براون و کالرک()2006؛ تعداد  53مضمون پایه 9 ،مضمون سازمان-
دهنده و سه مضمون فراگیر در قالب شاخصها ،مولفهها و ابعاد مدیریت آماده سازی جانشین بهدست
آمدکه توزیع فراوانی شاخصها به شرح مندرج در جدول  2بود.
جدول .2توزیع فراوانی شاخصها ،مولفهها و ابعاد شناسایی شده آمادهسازی جانشین جانشین کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان

تحلیل فرصتها و نیازها

آینده پژوهی

مضامین فراگیر (شاخصها)



طراحی سناریوی توسعه



تعیین نیازهای مورد انتظار آینده





مرور برنامههای گذشته



مدیریت زمان

48

همسویی

با مدیریت منابع


همه سطوح

43

0/۷

اجرای آمادهسازی جانشین در



تعیین الزامات استراتژیک



اجتناب از سیاستزدگی



یکپارچهسازی با راهبرد سازمان



چشمانداز مشترک



ثبات نسبی مدیر ارشد



مهارت ارتباط انسانی



حمایت از آمادهسازی جانشین



تعلق سازمانی مدیر



سبک رهبری تحولگرا



داشتن مدل ذهنی

68

55

0/11

0/9
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الزامات مدیریتی و
سبک رهبری

تخصیص واحد مدیریت آماده -

تعیین مسیر شغلی


انسانی
همسویی
استراتژیک


سازی جانشین

فراوانی
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ردیف

مضامین
سازمان-
دهنده
(مولفهها)

درصد
فراوانی
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بسترسازی ارزشی

فرهنگ سازمانی


جانشین

سالمت سازمانی

پیادهسازی راهبردها

شناسایی استعدادها

آموزش و توسعه

مجموع



انعطافپذیری



حمایت و هدایت



ارتباطات سالم



جاذبه سازمانی



تعهد سازمانی



اخالقیات



ضابطهمداری



کار تیمی



ثبات و امنیت شغلی



ایمان و اعتقاد مذهبی



نداشتن حب جاه و مقام



اجتناب از حسادت و تنگنظری-



صداقت

کاری




سعهصدر

0/1۷

0/12

شجاعت



تهیه لیست کارکنان کارآمد





توجه بر حافظه سازمانی



عینیسازی معیارهای انتخاب



تجربهمداری در انتخاب



مشاوره از مدیران قبلی



یادگیری سازمانی



منتورینگ



غنیسازی شغلی



تفویض اختیار



چرخه مدیریت دانش



ارزیابی مستمر





عدالتمحوری


کاندیداها


انتخاب

10
3

۷4

تدوین مدل شایستگی

کنترل وضعیت سازمان بعد از

8۷

0/13

۷9

0/11

68

مستندسازی تجربیات جانشینان
تجزیه و تحلیل برنامه توسعه
3۷

0/6

614

0/100
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پایش و ارزیابی

تمایل فعال به آماده سازی



روحیه اعتماد
0/14
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فضیلت
مدیر

اخالقی

فضای مشارکتی



مثبتاندیشی

مديريت بر آموزش سازمانها

با توجه به نتایج جدول ،2سه مولفه سالمت سازمانی ،فرهنگ سازمانی و فضیلت اخالقی مدیر با
اختصاص درصد بیشتری از فراوانی ،در جایگاه اول تا سوم اهمیت عوامل موثر بر مدیریت آمادهسازی
جانشین مورد تأیید صاحبنظران قرار دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل بخش کیفی ،مدل اولیه مدیریت آمادهسازی جانشین کشف
و در این بخش با استفاده از نسخه سوم نرمافزار smart PLSمورد تحلیل قرار گرفت .با توجه به اینکه
مدل پیشنهادی ،سلسله مراتبی و از نوع مدل اندازهگیری انعکاسی 1بود؛ جهت مفهومسازی از متغیرهای
آشکار به صورت تکرار استفاده شد .به طوری که متغیر پنهان مرتبه باالتر ،بهوسیله تمام متغیرهای
آشکار(گویه)های مرتبه پایینتر ساخته شود .شکل  1مدل مفهومی پژوهش همراه با جایگاه متغیرها در
سلسله مراتب اول تا سوم نشان میدهد.
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1 .Reflective Measurement Model
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جدول  .3بار عاملی متغیرهای مرتبه دوم مدل پژوهش
مقادیر
متغیرهای مرتبه دوم

سطح معناداری
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بر اساس شکل ،1هر یک از متغیرهای پنهان مرتبهدوم یعنی تحلیل فرصتها و نیازها ،بسترسازی
ارزشی و پیادهسازی راهبردها از سه متغیر پنهان تشکیل شدهاند .که هر متغیر پنهان مرتبه اول نیز از چند
متغیر آشکار(گویه) تشکیل شده است .در واقع در این مدل سلسلهمراتبی از نوع انعکاسی؛ متغیرهای آشکار
تا مرتبه دوم ،دو بار و تا مرتبه سوم ،سه بار مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین مدل تمامی معادالت
اندازه گیری(بارهای عاملی) و معادالت ساختاری(ضرایب مسیر) با استفاده از آماره  tمورد بررسی قرار
گرفت که نتایج آن در جداول 3و 4آورده شده است.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش بر اساس سلسلهمراتب متغیرها

مديريت بر آموزش سازمانها
برون زا

درون زا

بار
عاملی

مقدار آماره()t

(P-
)value

بسترسازی
ارزشی

فرهنگ سازمانی
سالمت سازمانی
فضیلت اخالقی مدیر

0/310
0/430
0/290

6/۷۷۷
5/۷90
8/5۷5

0/000
0/000
0/000

پیادهسازی
راهبردها

شناسایی استعدادها
توسعه و آمورش
پایش و ارزیابی

0/395
0/354
0/295

21/6۷1
11/018
۷/599

0/000
0/000
0/000

تحلیل فرصتها
و نیازها

جدول  .4بار عاملی متغیرهای مرتبه سوم مدل پژوهش
متغیرهای مرتبه دوم
درون زا

مدیریت آماده سازی
جانشین

سطح معناداری
(P-
)value

مقادیر
برون زا

بار
عاملی

مقدار
آماره()t

0/000

تحلیل فرصتها و نیازها

0/332

32/029

0/000

بسترسازی ارزشی

0/396

53/3۷6

0/000

پیادهسازی راهبردها

0/300

30/۷06

0/000
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مطابق اطالعات مندرج در جداول فوق که حاصل بررسی عناصر و اجزای مدل ساختاری در
مرتبه های دوم و سوم است ،تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  0/95معنادار بوده و همگی از سطح
مطلوبی از اندازهگیری سازههای خود قرار دارند و سهم معناداری را ایفا میکنند .این بدان معنی است که
ساختار عاملی مولفههای مدیریت آماده سازی جانشین قابل قبول است.
تحلیل مدل ها در روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از دو مرحله اصلی شامل
برازش مدل و سپس آزمون فرضیههای پژوهش تشکیل میشود .مرحله بررسی برازش مدل شامل سه
بخش مدلهای اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی میباشد .برای برازش مدلهای
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آینده پژوهی
همسویی استراتژیک
الزامات مدیریتی و سبک -
رهبری

0/3۷6
0/326
0/3۷8

21/819
26/۷99
23/862

0/000
0/000
0/000

طراحی و ارزیابی مدل مدیریت آمادهسازی جانشین در ....رنجبر ،صالحی ،احمدی ،شهامت
اندازه گیری سه معیار روایی همگرا ،روایی واگرا و پایایی استفاده میشود Davari, & Rezazadeh,
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1.Stone-Geisser
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) )2016از طرفی نیز رایج ترین سنجه مورد استفاده برای ارزیابی مدل ساختاری در روش حداقل مربعات
جزئی؛ ضریب تعیین( ) R 2است .این شاخص بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است
که بوسیله متغیرهای مستقل تبیین شده و نشان می دهد که چند درصد از واریانس یک متغیر وابسته
توسط متغیر(های) مستقل تبیین و توضیح داده میشود .مقدار R2برابر 0/5 ،0/۷5و  0/25برای متغیرهای
مکنون درونزا(وابسته) به عنوان یک قاعده کلی ،به ترتیب به عنوان قابلتوجه ،متوسط و ضعیف میتواند
توصیف شود) .(Hair &et al, 2013هرچه مقدار R2مربوط به متغیرهای وابسته بیشتر باشد؛ ضریب تأثیر
متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر بوده که نشان از برازش بهتر مدل است .عالوه برآن برای دقت پیش-
بینی ،در روش حداقل مربعات جزئی ،میبایست مقدار Q2استون ـ گیسر 1را بررسی کرد .این سنجه یک
معرف تناسب پیشبین مدل است .در صورتی که مقدار Q2در مورد یک سازه درونزا سه میزان ،0/02
 0/15و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه با سازههای
برونزای مربوط به آن را دارد(.)Rasouli& et al, 2018
همچنین معیار فورنل ـ الرکر از بهترین رویکردهای محافظهکارانه برای سنجش روایی افتراقی است و
این معیار ریشه دوم(جذر) مقدار میانگین واریانس استخراج شده( )AVEرا با همبستگی میان متغیرهای
مکنون مقایسه میکند؛ مطابق نتایج مندرج در جدول  5این مقدار نیز از باالترین میزان همبستگی آن
سازه با سایر سازه های مدل برخوردار بوده که نشان دهنده مناسب بودن روایی مدل پژوهش میباشد .در
ادامه نتایج حاصل از برازش مدل با بررسی معیارهای مربوطه در جدول  6آورده شده است.

جدول  .5ماتریس همبستگی متغیرها ،معیار فورنل ـ الرکر

آینده پژوهی

همسویی استراتژیک

الزامات میرتی دو سبک
رهبری

فرهنگ سازمانی

سالمت سازمانی

فضیلت اخالقی مدیر

شناسایی استعدادها

توسعه و آموزش

توسعه و آموزش

54

شناسایی استعدادها

پایش و ارزیابی

فضیلت اخالقی مدیر

۷

تحلیل فرصتها و نیازها

سالمت سازمانی
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فرهنگ سازمانی

۷
0/39
۷
2
0/91 0/16
8
1
2
0/12 0/23 0/۷1
۷
1
1
3
0/۷2 0/29 0/35 0/49
1
2
2
1

بسترسازی ارزشی

الزاماتمدیریتی و سبک رهبری

۷
0/43
1
0/1۷
2
0/11
2
0/14
3
0/12
1

پیادهسازی راهبردها

همسویی استراتژیک

8
0/06
2
0/12
3
0/21
1
0/26
3
0/14
1
0/35
2

مدیریت آماده سازی
جانشین

آیندهپژوهی

۷
0/59
2
0/12
1
0/31
2
0/11
3
0/12
1
0/26
1
0/16
2
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پایش و ارزیابی
تحلیل فرصتها و نیازها
بسترسازی ارزشی
پیادهسازی راهبردها
مدیریت آمادهسازی جانشین

0/14
1
0/۷1
1
0/12
2
0/45
3
0/09
1
0/11

0/16
1
0/45
2
0/59
1
0/16
1
0/14
2
0/45

0/29
1
0/24
1
0/16
3
0/49
2
0/10
1
0/35

0/35
3
0/49
2
0/13
3
0/5۷
3
0/۷6
1
0/18

0/31
1
0/18
1
0/۷5
1
0/02
1
0/28
1
0/96

0/28
2
0/45
1
0/۷1
1
0/96
2
0/59
2
0/13

0/14
1
0/23
1
0/6۷
1
0/28
1
0/35
1
0/28

0/62
2
0/01
1
0/49
1
0/16
2
0/16
2
0/69

۷
0/42
1
0/14
2
0/59
3
0/45
2
0/5۷

8
0/16
8
1
0/49 0/11
8
2
3
0/6۷ 0/14 0/13
6
1
1
0/1 0/59 0/12
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0/853
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جدول .6معیارهای برازش مدل پژوهش
برازش مدل های اندازه گیری

شاخص ارزیابی

روایی واگرا

روایی همگرا

برازش مدل ساختاری

پایایی سازگاری درونی

پایایی مرکب

ضریب
تعیین

تناسب پیش بین

میانگین واریانس استخراج
متغیرهای پژوهش

معیار فورنل ـ الرکر

شده

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

2

R

2

Q

()AVE

تحلیل فرصتها

همسویی استراتژیک

0/65

الزامات مدیریتی و
سبکرهبری

0/666

0/552

بسترسازی

فرهنگ سازمانی

0/546

ارزشی

سالمت سازمانی

0/625

56

0/۷59
0/806

0/816

0/۷43

0/923

0/954
0/982

0/962

0/962

0/824

0/416

0/919

0/954
0/849

0/۷91

0/962

0/918

0/۷39
0/۷21

0/922

0/901

0/983
0/962

0/۷41

0/518
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و نیازها

آیندهپژوهی

0/5۷6

0/901
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پیادهسازی
راهبردها

فضیلت اخالقی مدیر

0/659

0/812

0/942

0/945

شناسایی استعدادها

0/596

0/۷۷2

0/955

0/955

توسعه و آمورش

0/580

پایش و ارزیابی

0/550

0/۷52

0/۷62
0/۷42

0/86۷

0/933
0/951

0/9۷8

0/934

0/9۷8

0/۷13

0/511

0/951
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جدول  .7مقدار برازش مدل کلی پژوهش
0/05۷
شاخص  SRMRکمتر از
0/08
مطلوب
0/614
شاخص  GOFبیشتر از 0/35
مطلوب
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بر اساس نتایج مندرج در جدول فوق برای هر یک از متغ یرهای این پژوهش هر دو نوع روایی همگرا
و واگرا ،بیشتر از حداقل مقدار استاندارد  0/4گزارش شده است .همچنین نتایج نشان میدهد؛ مقادیر
آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب برای همه متغیرها باالی 0/۷میباشد .از ضرایب بدستآمده میتوان
استنباط کرد که مدل از پایایی سا زگاری درونی و مرکب بسیار خوبی برخوردار است .در خصوص ضریب
تعیین متغیرها نیز نتیجه اینکه؛ آینده پژوهی ،همسویی استراتژیک و الزامات مدیریتی و سبک رهبری روی
هم رفته توانستهاند0/824از واریانس متغیر تحلیل فرصت ها و نیازها را توضیح دهند .همچنین فرهنگ
سازمانی ،سال مت سازمانی و فضیلت اخالقی مدیر نیز روی هم رفته توانستهاند0/۷41از واریانس متغیر
بسترسازی ارزشی؛ و سه متغیر شناسایی استعدادها ،توسعه و آموزش و پایش و ارزیابی نیز توانسته-
اند0/۷13از واریانس متغیر پیاده سازی راهبردها را توضیح دهند .در مجموع نیز هر سه متغیر تحلیل-
فرصتها ،بسترسازی ارزشی و پیادهسازی راهبردها توانستهاند0/8۷1از واریانس متغیر مدیریت آمادهسازی
جانشین را توضیح دهند .برهمین اساس با توجه به اینکه همه ضرایب تعیین متغیرهای درونزا در حد قابل
توجه 0/۷5هستند؛ میتوان گفت که مدل از قابلیت پیشبینی باالیی برخوردار میباشد و مقدار باقیمانده
مربوط به خطای پیشبینی میباشد و می تواند شامل دیگر عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای پژوهش باشند.
بنابراین نتایج؛ نشانگر برازش خوب مدل ساختاری پژوهش از حیث آماره ضریب تعیین است .از طرفی نیز
مقادیر حاصل از محاسبه برای تمامی متغیرهای درونزای مدل مثبت است که نشان از قدرت پیشبینی
مناسب مدل در خصوص متغیرهای درون زای پژوهش دارد .بنابراین متغیرهای مستقل توانایی پیشبینی
متغیرهای وابسته را داشته و بررسی مقادیر بدست آمده برای این معیار نیز برازش مدل ساختاری را تأیید
نمود.
پس از بررسی برازش مدلهای اندازه گیری و ساختاری ،برازش مدل کلی پژوهش مورد بررسی قرار
گرفت .به طور کلی در روش حداقل مربعات جزئی و استفاده از نسخه سوم نرمافزار  smart PLSدو
شاخص برازش مدل کلی از جمله شاخص  SRMRو  GOFوجود دارد .نتایج حاصل از محاسبه این دو
شاخص در جدول ۷آمده است.
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در گام بعدی؛ پس از تحلیل برازش مدلهای اندازه گیری ،ساختاری و مدل کلی ؛ مدل ترسیم شده نهایی
بر اساس تحلیل دادههای کیفی در معرض آزمون و اعتباریابی قرار گرفته و به اثبات یا رد فرضیههای
پژوهش پرداخته شد.

نتیجه
آزمون
تأیید
تأیید
تأیید

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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تأیید

تأیید
تأیید
تأیید
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جدول  .8نتایج اجزای مدلسازی معادالت ساختاری فرضیه های پژوهش
سطح
ضریب
آماره t
فرضیه پژوهش
معناداری
مسیر
/626
34
0/000
آیندهپژوهی تحلیل فرصتها و نیازها
34
0/4
/86۷
35
0/000
همسویی استراتژیک  تحلیل فرصتها و نیازها
33
0/6
/840
3۷
الزامات مدیریتی و سبک رهبری  تحلیل فرصتها و
0/000
23
0/2
نیازها
/133
33
0/000
فرهنگ سازمانیبسترسازی ارزشی
5۷
0/3
/48۷
38
0/000
سالمت سازمانی  بسترسازی ارزشی
63
0/1
/۷۷1
31
0/000
فضیلت اخالقی مدیر  بسترسازی ارزشی
5۷
0/4
/492
39
0/000
شناسایی استعدادها  پیاده سازی راهبردها
64
0/6
/۷30
31
0/000
توسعه و آموزش  پیادهسازی راهبردها
51
0/2
/533
33
0/000
پایش و ارزیابی  پیاده سازی راهبردها
54
0/3
/466
29
0/000
تحلیل فرصتها و نیازها  مدیریت آمادهسازی جانشین
28
0/6
/4۷3
39
0/000
بسترسازی ارزشی  مدیریت آمادهسازی جانشین
46
0/8
/133
33
0/000
پیادهسازیراهبردها  مدیریت آمادهسازی جانشین
60
0/5
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نتایج جدول 8نشان داد که با توجه به ضرایب مسیر و سطح معناداری آماره  tمربوط به هر یک از
متغیرهای مورد بررسی درمدل پژوهشی  ،فرضیه ها با  0/95فاصله اطمینان مورد تأیید قرار گرفت .مدل
نهایی پژوهش حاضر در شکل  3آورده شده است.
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بحث و نتیجهگیری
پرداختن به موضوع آمادهسازی جانشین در سازمانها از جمله مواردی است که به عنوان راهکاری اساسی
جهت پیاده سازی مدیریت اثربخش و کارآمد در هر شرایطی معرفی میشود .بهطوریکه ر مطالعات
بسیاری بر لزوم توجه به آن در انواع سازمانها با هر موقعیتی؛ تأکید میشود .در شرایطی که جامعه با آن
روبهروست و آیندهای محتمل و در عین حال ابهامگونه را در انتظار نشسته است؛ باید دست یاری به
سمت سازمانهایی برد که بتواند جامعه را برای آینده پیشرو و اجتنابناپذیر آمادهتر از همیشه
نماید .سازمانهای فرهنگی با رسالت وجودی که دارند ،از جمله این سازمانها هستند .استوارسازی جامعه
بر فرهنگ غنی و حفظ آن از فرهنگهای مهاجمی که به زعم بسیاری از اندیشمندان موجب کندشدن
حرکت چرخ توسعهی هر کشور میشود را میبایست از بازدهیهای سازمانهای فرهنگی انتظار داشت.
مناسبترین و کارآمدترین برنامه ،توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایهای کلیدی در سازمان های
فرهنگی و اقدامات فعاالنه در این زمینه است .در موقعیت کنونی توجه و تمرکز بر مقوله آمادهسازی
جانشین مفیدترین کار است) ,(Azar, Kh.& Soliemani, 2017زیرا به ایجاد مجموعهای از برنامههای
احتمالی کمک میکند که توسط سازمان میتواند برای پاسخ به موقعیتهای غیرمنتظره به کار رود .عالوه
بر این ،وقتی سازمان از برنامهریزیهای جانشینی استفاده میکند ،میتواند به صورت قاطع به مشکالت
بیرونی و داخلی پاسخ دهد) .)Rothwell, 2010از طرفی نیز جایگاه تأثیرگذاری سازمانهایی با جامعهی
هدف گسترده و الزم توجهی؛ همچون کودک و نوجوان ،بیشتر مشهود خواهد شد .کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان یکی از  9دستگاه دولتی است که تصدی بخش فرهنگی کشور را بر عهده دارد .اینکه
در سیاستگذاری و اجرای برنامهها جهت برنامهریزی تربیتی همه جانبه کودکان و نوجوانان چه افرادی
تصدی امور را در پستهای کلیدی به عهده داشته باشند؛ موضوع قابل تأملی بوده و سعی بر اثربخشی
هرچه بیشتر در انتخاب و انتصاب مدیران در تمامی سطوح کانون(از جمله مدیرعامل ،مدیران استانی و
مربیان مسئول در مراکز در سطح عملیاتی) لزوم اجرای مدیریت آمادهسازی جانشین را حائز اهمیت می-
نماید.
هدف از پژوهش حاضر ،مدلسازی مدیریت آمادهسازی جانشین در کانون بود .نتایج بخش کیفی
حاکی از آن بوده که مدل مدیریت آمادهسازی جانشین در این سازمان دارای  3بعد به شرح .1تحلیل
فرصتها و نیازها.2 ،بسترسازی ارزشی و .3پیادهسازی راهبردها و شامل  9مولفه از جمله .1آینده پژوهی،
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 .2الزامات مدیریتی و سبک رهبری.3،همسویی استراتژیک.4 ،فرهنگ سازمانی.5 ،سالمت سازمانی،
.6فضیلت اخالقی مدیر.۷،شناسایی استعدادها.8 ،توسعه و آموزش و .9پایش و ارزیابی بوده است .نتایج
بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد ،مولفهها و شاخصهای مدیریت آمادهسازی جانشین در سازمان
مورد مطالعه ،مورد تأیید هستند.
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تفکر آیندهنگرانه و تحلیل های مبتنی بر آن سالحی است که رمز موفقیت سازمان را به همراه خواهد
داشت .ضرایب مسیر بدست آمده از رابطه بین آیندهپژوهی ،همسوییاستراتژیک ،الزاماتمدیریتی و سبک-
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شکل  .2مدل نهایی مدیریت آمادهسازی جانشین در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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رهبری نشان از اثرگذاری این سه مولفه بر اولین بعد شناسایی شده مدیریت آمادهسازی جانشین یعنی
تحلیل فرصتها و نیازها است .همانگونه که اعتقاد گالبریث ) (Galbraith, 2012بر این است که به
منظور اجرای اثربخش استراتژی آماده سازی جانشین؛ راه نجاتی وجود نخواهد داشت ،جز اینکه یک
اولویت سازمان ،برنامهای استراتژیک و راهبردی در این زمینه باشد .در مدل مدیریت آمادهسازی جانشین
در کانون نیز همسوسازی برنامههای مدیریت آمادهسازی جانشین مورد تأیید قرار گرفته و محقق بر این
باور است نوشیدن جامهی آیندهپژوهی سازمان فرهنگی با دیدی فراسازمانی ،ضمن شناسایی چالشها و
موقعیتهای احتمالی پیشرو؛ با مرور برنامههای گذشته و نیازهای مورد انتظار آینده ،عملی خواهد شد.
تعیین مسیرهای شغلی در سازمان ،شفافسازی مسیر پیشرفت و ارتقا بر اساس هر پست کلیدی شفاف را
ممکن میسازد .اهمیت مدیریت زمان در این مسیر مشهودتر بوده و زمینهساز فعالیتهایی آیندهنگرانه در
سازمان میگردد .شایان ذکر است تأکید ویژه بر آینده پژوهی که در مدل طراحی شده پژوهش حاضر
صورت گرفته و به عنوان یک مولفه معرفی شده است؛ به طور خاص در مطالعات انجام گرفته تاکنون
مورد توجه نبوده است و تنها دارایی ( (Daraei, 2012در مدل خود ،به رویکرد آیندهپژوهی آن اشاره
داشته است .همچنین مطالعات انجام شده در خصوص فرآیند آمادهسازی جانشین ؛ بکارگیری رویکرد
استراتژی متعهدانه منابعانسانی و یکپارچهسازی راهبردی این امر را با سایر برنامههای کالن ،به ویژه در
حوزه منابعانسانی تأیید مینماید .با توجه به نتایج ضرایب مسیر؛ همسویی استراتژیک تأثیر مثبت و
معناداری در مدیریت آمادهسازی جانشین دارد .از جمله شاخصهای این وجه از مدل ،همسویی آمادهسازی
جانشین با مدیریت منابعانسانی و راهبرد سازمان و تعیین الزامات استراتژیک است .از طرفی نیز ایجاد
چشمانداز مشترک به رخداد این نوع از مدیریت کمک مینماید .به همین خاطر راهبردها و اهداف
راهبردی سازمان از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان باید از وضوح و شفافیت کافی و قابل قبول برخوردار
باشد) .(Moreno & Grivard,2019همچنین از دیگر مواردی که محقق در این پژوهش بدان دست
یافت؛ تأکید قابلتوجه و ویژه صاحبنظران حوزه کاری کانون بر اجتناب از سیاستزدگی در این سازمان
است .آنها معتقدند که تحت هیچ شرایطی نباید رسالت کار کانون دستخوش حوادث سیاسی شود .چرا که
در یک نظام سیاستزده ،عمالً بحث آمادهسازی جانشین رنگ میبازد .از طرفی علیرغم اینکه کانون نیز
همچون سایر سازمانهای ایرانی دارای ساختاری طولی است؛ اما به واسطه نوع خاص فعالیت ،ارتباط
شبکهای بین کارکنان آن پدیدار است .هر سطح از مدیریت؛ بسیار متأثر از سایر سطوح مدیریتی است .اثر
سبک مدیریتی در سطوح عالی و به تبع آن سطوح میانی(مدیریت استانها) و بر مدیریت مراکز فرهنگی
هنری مشهود است .همین امر موجب شده است که اجرای مدیریت آمادهسازی جانشین در همه سطوح از
جمله شاخصهای معرفی شده در مدل باشد.
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فرآیند آمادهسازی جانشین وظیفهای است که مدیران سازمانها باید آن را عملی نمایند .چنانچه رهبر
معظم انقالب در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال  2001به آن اشاره داشته اند«وظیفه اول شما این
است که هرکدام برای خودتان یک جانشین یا تربیت کنید و یا فکر کنید و پیدا کنید» .بنابراین در مدل
پیشنهادی پژوهش حاضر ،این امر با معرفی الزامات مدیریت و سبک رهبری به عنوان یکی از مولفههای
مدیریت آمادهسازی جانشین مورد توجه قرار گرفته است .مدیران در صورتی که عالقهمند به برنامه آماده
سازی جانشین و دارای مدل ذهنیای برای نیل به اهداف داشتهباشند ،با حمایت از آمادهسازی جانشین در
اجرای آن تأثیرگذار خواهند بود .نتایج حاصل از محاسبه ضرایب مسیر نشان میدهد عالوه بر حمایت
مدیر از آمادهسازی جانشین و داشتن مدل ذهنی ،ثبات نسبی مدیر ارشد ،سبک رهبری تحولگرا و
مهارتانسانی و تعلق سازمانی از شاخصهای الزامات مدیریتی و سبک رهبری هستند .از طرفی نیز
مهارت انسانی سازمان میتواند مدیر را به سمت تشخیص صحیح مسیر کارراهی کارکنان هدایت نماید.
سبک رهبری تحولگرا نیز از الزامات مورد نظر مدیریت برای آمادهسازی جانشین است که در مدل این
پژوهش بدان توجه شده و مد نظر قرار گرفته است .همچنین فرهنگی با فضای تعامل و مشارکت بین
کارکنان و روحیه اعتماد از جمله شاخصهای بسترسازی ارزشی در سازمان به ویژه کانون میباشد .عطف
چنین رویکردی نظریه مبادله اجتماعی ) (Meyer & et al, 1993بوده است .این پژوهشگران اعتماد
سازمانی را عاملی اثرگذار بر مبادالت اجتماعی بین کارکنان و سازمان قلمداد میکنند که در صورت ارتقا
می تواند در رفتارهای شغلی کارکنان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی به صورت بارزی اثرگذار باشد.
مثبتاندیشی نسبت به فرآیندهای جاری سازمانی و منعطف بودن نسبت به تغییرات حوزه منابعانسانی به-
ویژه انتصابهای مدیریتی از دیگر شاخصهای شناسایی شده میباشد .از طرفی نیز حمایت از
سیستم های آماده سازی جانشین باید در باالترین سطح سازمان و واحدهای سازمانی متمرکز باشد تا بتوان
را در سازمان اجرا نمود.
عالقه به ساز مان و تالش برای ماندگاری در آن و تعهد سازمانی به موجب مسیر شغلی مشخص،
ضابطهمداری ،انجام امور در قالب کارهای تیمی و اخالقیات از جمله مشخصههایی بودند که در نتایج
پژوهش حاضر و بر اساس بارهای عاملی بهدستآمده به عنوان مولفه سالمت سازمانی؛ بار عاملی
معناداری بر بسترسازی ارزشی داشته است .همچنین از دیگر مولفههای بسیار موثر در زمینه مدیریت
آمادهسازی جانشین میتوان به معرفی فضیلت اخالقی مدیر اشاره کرد؛ در مدل طراحیشده ،به واسطه
تأکید فراوان صاحبنظران ،فضیلتاخالقی مدیر به صورت خاص از سایر اقدامات مدیریتی تفکیک شده و
در زمره مولفههای بسترسازی ارزشی قرار گرفته است .صاحبنظران حوزه مدیریت منابع انسانی و واقف به
فعالیتهای کانون معتقدند؛ در صورت تأکید بر وجود برخی منشهای ارزشی در مدیران در هر سطح از
سازمان که عهدهدار اداره امور و مدیریت باشند؛ بستر اجرای مدیریت آمادهسازی جانشین مهیا خواهد
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شد .بر اساس ضرایب در ماتریس همبستگی متغیرها و تحلیل اطالعات حاصل تأکید بر اثرگذاری
بالشک شاخص هایی از جمله ایمان و اعتقاد مذهبی ،اجتناب از حسادت و تنگ نظری کاری ،سعهصدر و
نداشتن حب جاه و مقام ،صداقت و شجاعت؛ مفهوم فضیلت اخالقی مدیر را قابل تأمل نمود.
در این میان با تأکید رویکرد جدید آمادهسازی جانشین ،در مدل طراحی شده؛ پس از شناسایی
استعدادها ،آموزش و توسعه به عنوان دومین مولفه از بعد پیادهسازی راهبردها مطرح میشود؛ تا با نیازهای
آتی سازمان متناسب گردد( (Hosseinian &et al, 2020آمادهسازی جانشین ،راهبرد مخفی برای
جایگزینی سریع افراد در پستهای خاص نیست ،بلکه یک فرایند منظم است که به موجب آن بهسازی
حرفهای و فردی با برنامه منتقل شده می باشد( .)Khorshidi & et al, 2018از نتایج حاصل از تحلیل
ضرایب مسیر در ماتریس همبستگی و بارهای عاملی ،میتوان دریافت که رابطه معنادار و مثبتی بین
یادگیری سازمانی ،غنیسازی شغلی ،چرخه مدیریت دانش ،منتورینگ و تفویضاختیار وجود دارد .به اعتقاد
سنگه( )senge, 1999همه سازمانها یاد میگیرند؛ اما برخی از سازمانها سریعتر و اثربخشتر از همتایان
خود میآموزند .مهمترین نکته آن است که یادگیری از فعالیتهای روزمره سازمان جدا فرض نشود.
بنابراین بر اساس مدل طراحی شده مدیریت آمادهسازی جانشین در کانون میتوان تفاوت سازمانی که به
دنبال فرآیند آمادهسازی جانشین است را با توجه ویژه بر یادگیریسازمانی دریافت کرد .توسعه و پرورش
افراد مستعد به منظور آماده سازی آنها برای برآوردن نیازهای کلیدی آینده سازمان در قالب برنامهریزی-
های آموزشی ) (Raji& Khajepour, 2013با تأکید بر غنیسازی شغلی کارکنان انجام میگیرد .از
طرفی نیز نتایج مطالعات در سازمانها نشان میدهد که مدیران امروزی در سازمانها ،از مدیریت دانش
به عنوان یکی از جدیدترین و کلیدیترین ابزارها و تکنیکهای مدیریت یاد کرده و آن را با تالشهای
آمادهسازی جانشین تلفیق کردهاند ) (Karimi & et al,2020منتورینگ (مربیگری) و تفویض اختیار از
جمله شاخصهای مورد تأیید و تأکید این مطالعه در زمینه توسعه فردی و سازمانی میباشد .نشستهای
فصلی و ساالنه که در این سازمان با حضور تمامی کارکنان در سطوح و حوزههای کاری مختلف انجام
میگیرد ،فرصت را برای اجرای روش منتورینگ ایجاد میکند .این روش پارادایمی جدید در یادگیری و
حلقه اتصال دو واژه مهم توسعه سرمایهانسانی و یادگیریسازمانی است) (Sweeney, 2008و رهبران با
توانایی انتقال دانش و تصمیم و آن در سازمان احتمال کاستی دانش در اثر بازنشستگی ،ارتقاء و سایش
نیروها را جبران میکند ) (Helton & Jackson, 2007همچنین با تفویضاختیار و واگذاری برخی امور
مدیریتی به افراد ،زمینه آموزش و رشد آنها فراهم میشود.
از طرفی نظام مدیریت عملکرد از جمله مولفههایی است که در اکثر مدلهای آمادهسازی جانشین
دیده میشود ،پایش و ارزیابی برنامهها به عنوان آخرین مولفه از ابعاد سهگانه مدیریت آمادهسازی جانشین
در کانون نیز معرفی میگردد .بر اساس بارهای عاملی و ضرایب مسیر در ماتریس همبستگی متغیرهای
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پژوهش حاضر؛ ارزیابی مستمر ،عدالت در ارزیابی عملکرد ،کنترل وضعیت ،مستندسازی تجربیات
جانشینان ،تجزیه و تحلیل برنامه توسعه جانشینان از شاخص های این مولفه هستند .نکته با اهمیت در
ارزیابی عملکرد کارکنان اینکه بررسی شایستگیهای وجودی کارکنان و همچنین شایستگیهایی که از
اجرای برنامههای توسعهای حاصل میشود؛ میبایست به طور مستمر و همیشگی انجام گیرد .بیشتر دانش
تولید شده در اذهان افراد ذخیره شده است و نمیتوان ثبت و ضبط کرد ،بنابراین باید در اشتراک آن سعی
کرد و به نحوی اثرگذار به جانشینان آینده سازمان انتقال داد) .(Karimi & et al, 2020برهمین اساس،
مستندسازی تجربیات کارکنان از جمله کاندیداها و جانشینان نیز عالوه بر اثر آموزشی در توسعه فردی و
سازمانی به ارزیابی و کنترل برنامهها در جهت پیشبرد ا هداف و اجرای آماده سازی جانشین کمک موثری
خواهد کرد .از طرفی نیز تجزیه و تحلیل برنامههای توسعه از شاخصههای این مولفه در مدل شناسایی
شده است .بر اساس این پژوهش نتایج حاصله با مطالعاتی از جمله؛ ()2020( ، Porfirio & et al)2020

پیشنهادها
 استقرار نظام جامع آمادهسازی جانشین به عنوان جنبهای جدید از فعالیتهای نوین مدیریت
منابع انسانی در سازمان های فرهنگی از جمله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور
همسوسازی استراتژیکی فعالیتها
 لزوم مطالعه آیندهپژوهی جهت شناسایی چالشها و موقعیتهای احتمالی پیشرو جهت اجرای
سیاستی آینده نگرانه

 اجرای سیاست هایی مبنی بر حداقل نمودن تفاوت حقوق دریافتی کارکنان قراردادی با کارکنان
رسمی برای کاهش نرخ ترک سازمان توسط کارکنان مستعدی که به صورت قراردادی در این سازمان
مشغول به کار هستند.
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 برگزاری کارگاههای کاربردی با حضور مدرسان آشنا به فعالیتهای کانون پرورش فکری
.کودکان و نوجوانان جهت بروزرسانی اطالعات و دانش افزایی کارکنان
سیاستگذاری بر برنامههای توسعه حرفهای و ایجاد زمینهی چرخه مدیریت دانش در سازمان



 تا در،مستندسازی تجربیات حاصل از فعالیت های فرهنگی و تهیه بانک اطالعات کارکنان



 پیشینه حرفهای آنان در،موقعیتهایی که الزم است افرادی برای پست های خاصی شناسایی شوند
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