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 بررسی و تبیین مدیریت جانشین پروری                              
 

 . ،  زهرا ناوی ادبی یوسف،  ، ناهید بخشی  سمیه ادبی                                    

 چکیده

 
هدف اصلی . پژوهش حاضر به منظور بررسی و تبیین عوامل موثر مدیریت جانشین پروری در دانشگاه مازندران انجام شد

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی  .دانشگاه مازندران بوده استتعیین عوامل موثر بر جانشین پروری در از این پژوهش 

اساتید،  مدیران، جامعه آماری تحقیق حاضر را. بخانه ای بوده استماهیت و اهداف از نوع کاربردی و کتاو از لحاظ 

و باتوجه با توجه به جدول . نفر می باشد  058که تعداد آنها  اند داده تشکیل مازندران دانشگاه کارشناسان و کارمندان

د جانشین پروری توزیع نفر تعیین شده که با توجه به این تعداد پرسشنامه استاندار  65 کرجسی و مورگان حجم نمونه 

نتایج  .و جهت آزمونهای آماری مورد استفاده قرار خواهد گرفتپرسشنامه بدون نقص بوده     شده، در نهایت 

عوامل سازمانی، عوامل فردی و عوامل فرایندی تأثیر مثبت و معناداری بر آزمونهای دوجمله ای نشان داده است که 

موفقیت درمحیط در حال تغییرکسب وکار امروزی، سازمانها به دانش، نظرات، به منظور کسب  .جانشین پروری دارند

ما احتیاج به یك تا مدیران سطح باال، نیازمندند در نتیجه  انرژی و خالقیت کلیه کارکنان، اعم ازکارکنان خط مقدم

 .شدراهبرد سازمانى توانمندسازى داریم که روى توزیع نفوذ مبتنى بر شایستگى تمرکز داشته با

 

 .جانشین پروری،عوامل فردی،عوامل سازمانی،عوامل فرایندی،دانشگاه مازندران :واژه های کلیدی

 

                                                           
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه: نویسنده مسئول 
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 مقدمه

از آن جا که دنیای فرا روی سازمان ها دنیای پرچالش و صعب العبوری است، روند فزاینده رقابت و ضرورت      

وری، ایجاب می کند که مدیران آینده سازمان ها به دستیابی سازمان ها به سطوح باالتری از کیفیت و بهره 

از سوی دیگر، تغییرات سریع و گسترده بوجود آمده در . مراتب تواناتر و شایسته تر از مدیران امروز باشند

سازمان های امروز سبب شده است که کمبود مهارت ها و شایستگی ها، از چالش های مهم سازمان به شمار 

افزایش کارفرمایان برای جذب نیرو های ماهر از سویی و تمایل کارکنان برای تصاحب و در تقاضای رو به . برود

اختیار گرفتن مشاغل با ارزش از سویی دیگر، باعث شده است که نبرد و مبارز ه ای شکل بگیرد که باید آن را 

ل حاضر و در آینده روبه رو به این منظور سازمان ها باید بدانند با چه نیازهایی در حا. جنگ استعدادها نامید

هستند تا بتوانند طبق آن استعداد های بالقوه و بالفعل را از میان کارکنان شناسایی کنند و به عبارت دیگر قادر 

یکی از ابزارهای مدیریت استعداد و تأمین نیروهای زبده برای مشاغل اصلی . باشند بر استعدادها مدیریت کنند

 ریزی برنامه های طرح ، ها سازمان از برخی در رو این از. به نام جانشین پروری استسازمان ، ایجاد برنامه ای 

 اعتقاد ها سازمان این ارشد مدیران زیرا شود، می اجرا موفق، رهبری تداوم از اطمینان برای پروری جانشین

 و شناسایی .(Haworth, 2005)کند می تضمین را سازمان ی آینده موفقیت پروری، جانشین که دارند

 با که است پروری جانشین مدیریت ی یافته رسمیت ی سامانه یك ، باال استعداد از برخوردار افراد پرورش

 آینده در رهبری های نقش ایفای سوی به که دهد می پرورش ای گونه به را آنها ، مستعد کارکنان شناسایی

 که تضمین کند تا کند می تاکید رهبری مستعد افراد از ای مجموعه پرورش بر ، رویکرد این. کنند حرکت

 بسیار پروری جانشین ی برنامه کنونی، شرایط در. یابد می دست سازمان راهبردی اهداف به راهبری ی سامانه
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 دنیای در انسانی استعداد کمبود و نسله چند کار نیروی آنی، تغییرات و جدید کاری های روش زیرا است، جدی

 ،     مختلف فرهنگی های حوزه پیشرفت .اند آورده وجود به انسانی ی سرمایه بازار در را جدیدی های چالش امروز،

 ایجاد را متغیری شدت به و ثبات بی مبهم، پویا، رقابتی، محیطی ، فناوری بویژه و اجتماعی اقتصادی، سیاسی،

 تحقق راه در را آنها و سلب، ها سازمان بسیاری از را پایدار و مطمئن درشرایط ریزی برنامه توان که کرده

 این به نسبت فراکنشی و بهنگام اقدام عدم که ای گونه به. است کرده مواجه فراوانی چالشهای با هدفهایشان

 چنین در. است شده اخیر سالهای در سازمانها از بسیاری عمر طول کاهش ویا ادغام انحطاط، موجب تحوالت،

 مدیران به نیاز افزایش سازمانها، روی پیش چالشهای مهمترین و ترین اساسی از یکی رسد می نظر به شرایطی

 جانب از مختلفی رویکردهای مسئله، این حل و رویارویی در (.Burner, 2006)باشد آینده سالهای در توانمند

 آینده نیازهای تامین برای هستند، نابودی و زوال به مستعد که سازمانهایی از بسیاری  .شود می دنبال سازمانها

 صورت به مسائل با رویارویی در و سپارند می زمان و حادثه دست به را امور و ندارند ای برنامه مدیران، به خود

 دیگر برخی(. 06   بابایی،)نامید بین آینده سازمانهای توان می را سازمانها گونه این. کنند می برخورد منفعالنه

 نیروهای و مدیران از گیری بهره و جذب به اقدام ، خود مدیریتی آینده های نیازمندی تامین برای سازمانها از

  دارند نام گزین آینده سازمانهای سازمانها، گونه این. کنند می سازمانی درون منابع به توجه بدون بیرونی مستعد

 هستند، خویش جایگاه ارتقای و حفظ دنبال به که هوشمند سازمانهای از کمی تعداد نهایت در و

 سازمانی برون و( درابتدا) سازمانی درون مدیریتی استعدادهای پرورش و شناسایی بر را خود های ریزی برنامه

 آینده سازمانهای را آنها توان می سبب این به. هستند آینده ساختن دنبال به سازمانها گونه این. کنند می متکی

 به خود موفقیت و رشد در مدیران تاثیرگذاری میزان و اهمیت درک با آنها. نامید پیشرو سازمانهای یا و ساز

 پروری جانشین مفهوم .هستند پروری جانشین و استعدادیابی منظم و جدی های برنامه اجرای و طراحی دنبال

 در آن کلیدی مناصب و مشاغل تصدی برای سازمان انسانی استعدادهای آن طی که دارد فرآیندی به اشاره
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 آماده مشاغل این تصدی برای پرورش و آموزش متنوع های ریزی برنامه طریق از و شده شناسائی آینده،

 رهبران تعیین " عنوان به خود تعریف ترین ابتدایی در پروری جانشین اگرچه (.05   غفاری، و ابوالعالئی)شوند

 در رهبری تداوم از اطمینان برای ارادی فراگرد مثابه به ریزی برنامه این واقع در اما گردد، می تعریف "آینده

 راهبرد از توسعه، به افراد تشویق و آینده برای دانشی و معنوی ی سرمایه ی توسعه و حفظ کلیدی، های منصب

 یافته، نظام فراگرد این در. (Hellton and Jackson, 2007)گیرد می نشأت انسانی نیروی ریزی برنامه کالن

 تا است آماده سازمان که آید می دست به اطمینان این و شود می ترکیب راهبرد با ای حرفه و شخصی پرورش

 فراگرد، این در(. 38   همکاران، و پور قلی) کند پر مناسب زمان در شود، می خالی که را مهمی پست هر

 تداوم از اطمینان برای انسانی استعدادهای ی خزانه مبنا، برآن سپس و شود می معین ضروری های شایستگی

 های نقش کردن پر منظور به که یابد می اطمینان سازمان و شود می فراهم کلیدی های منصب برای رهبری

 جانشین برنامه کنونی، شرایط در. یابند می پرورش و شده استخدام کارکنانی تدریج به سازمان، درون مهم

 استعداد کمبود و نسله چند کار نیروی آنی، تغییرات و جدید کاری های روش زیرا است، جدی بسیار پروری

 برنامه این واقع در. اند آورده وجود به انسانی سرمایه بازار در را جدیدی های چالش امروز، دنیای در انسانی

 برای را جانشینی نامزد تعدادی و نماید می برآورده کارکنان برای را سازمان آتی نیازهای که است ابزاری ریزی،

 ی جنبه از نامزدها، این کیفیت ارتقای روند بر و گیرد می نظر در سازمان حساس های منصب از یك هر

 کارکنان، پرورش طریق از. نماید می آماده رهبری برای را افراد و نماید می تمرکز ها مهارت و ها شایستگی

 در رشد احساس که ای گونه به دهند، پرورش را خود داخلی استعدادهای که شوند می متعهد ها سازمان

 در مناسب زمان در و مناسب های مهارت با مناسب، شخص یافتن احتمال صورت این در. شوند تشویق کارکنان

 این به شبه یك سازمان، ارشد مدیران که شوند می معتقد افراد اینکه ضمن یابد، می افزایش سازمان درون

گسترش سریع جهانی  .اند یافته پرورش دوراندیشی و دقیق ریزی برنامه ها سال طریق از بلکه اند، نرسیده درجه
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شدن، فشارهای زیادی بر سازمان ها وارد می آورد و بسیاری از مدیران می آموزند که یکی از ویژگی های 

بارنر، )سازمان های موفق، توانایی آن ها در شناسایی، پرورش و استفاده بهینه از افراد مستعد رهبری است 

سازمان ها ، طرح های برنامه ریزی جانشین پروری برای اطمینان از تداوم رهبری موفق، در برخی از (. 886 

اجرا می شود، زیرا مدیران ارشد این سازمان ها اعتقاد دارند که جانشین پروری، موفقیت آینده ی سازمان را 

 جهان در اثربخش فعالیت برای بقا راهبردهای ترین مهم از پروری جانشین(.  885 هاورث، )تضمین می کند

 یا گر تسهیل عوامل از متنوعی مجموعه سازمان، هر در امر، این اهمیت از نظر صرف که است امروز متالطم

 یا له را پرچالشی نیروی میدان نوعی به که شوند می ظاهر پروری جانشین برنامه توسعه فراگرد در بازدارنده

راهبرد جانشین پروری ، رهبرانی را با توانایی انتقال  (. 3   همکاران، و مقدم کاظمی)آورند وجود به آن علیه

دانش و تسهیم آن در سازمان فراهم می آورد و احتمال کاستی دانش در اثر بازنشستگی ، ارتقا و سایش نیروها 

ی  شناسایی و پرورش افراد برخوردار از استعداد باال ، یك سامانه(. 882 هلتون و جکسون، )را جبران می نماید

رسمیت یافته ی مدیریت جانشین پروری است که با شناسایی کارکنان مستعد ، آنها را به گونه ای پرورش می 

 نظام به روزافزون نیاز به توجه با امروزه . دهد که به سوی ایفای نقش های رهبری در آینده حرکت کنند

 جانشین مدیریت نظام استقرار برای مهم عوامل بررسی زمینه در اندکی های تالش پروری، جانشین مدیریت

 با شدن مواجه برای تا دهد می اجازه سازمان به پروری جانشین ریزی برنامه. است شده انجام مطلوب پروری

 جمله از(.  3   همکاران، و قاسمی)شود آماده افراد انتقال و جابجایی یا بازنشستگی فوت، خدمت، ترک غیبت،

 های زمینه دقیق بررسی نخست گام هر در پروری جانشین نظام استقرار و اجرا برای مهم و توجه قابل نکات

 برنامه از هدف دیگر عبارت به(. 38   همکاران، و پور قلی)باشد می سازمان هر در آن ساختاری و انسانی

 راهبردی و حساس کلیدی، مشاغل تصدی برای سازمان داخل مستعد نیروهای سازی آماده پروری، جانشین

 -جانشین موضوع، آن ذینفعان و سازمان هر برای مهم مسائل از یکی اساس، این بر (.Hoar et al, 2010)است
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 بر موثر عوامل شناسایی رو این از .باشد می گرفت خواهند عهده بر آینده در را ها سازمان هدایت که کسانی یعنی

 بر موثر عوامل تا برآنست حاضر تحقیق موضوع این به توجه با و یابد می ضرورت پروری جانشین مدیریت

 .دهد قرار بررسی مورد دانشگاه مازندران در را پروری جانشین مدیریت

. است شخصیتی های ویژگی و انگیزش فردی، های توانایی و مهارت های مولفه شامل فردی عوامل :فردی عوامل

 بستگی او شغل و خالقیت با مرتبط توانایی و مهارت به دهد، انجام تواند می فرد آنچه گوید، می( 300 ) آمابیل

 وابسته آنان مهارت و توانایی انگیزیش، به افراد نوآورانه عملکرد ،( 32 )الولر نظر به(.Amabile, 1988)دارد

 (.Lawler, 1973)است

 ساختار، شامل که است نوآوری توسعه بر موثر متغیرهای ترین اساسی جز سازمانی عوامل :سازمانی عوامل

 صادقی،)باشد می کارکنان مشارکت و پاداش سیستم اهداف، و استراتژی سازمانی، فرهنگ یادگیری، رهبری،

  38.) 

 جهت در را سازمان که فرایندهایی تمامی و باالتر پستهای به افراد ارتقاء سبب که است عواملی: فرایندی عوامل

 (.38   صادقی،)دهد می سوق پروری جانشین فرایند جهت در مستعد افراد شناسایی

 پیشینه پژوهش

در پژوهش خود با عنوان سنجش میزان آمادگی آموزش عالی برای اجرای برنامه ( 38  )زین الدینی بید مشکی

جانشین پروری و مدیریت استعداد، به مقایسه وضعیت موجود برنامه ریزی جانشین پروری و مدیریت استعداد 

ه های پژوهش نشان می دهد میان یافت. با وضعیت مطلوب آن در دانشگاه های دولتی شهر تهران پرداخته است

وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشین پروری و مدیریت استعداد در دانشگاه های دولتی شهر تهران، در همه 

ابعاد تفاوت معنی داری وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشینی نظام مند در هر دو وضعیت موجود و مطلوب 
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هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب جانشین پروری و اینکه ه عنوان مهم ترین مولفه شناخته شد ب

 .تفاوت معنی داری بین دانشگاه های مختلف وجود ندارد

الزامات اجرایی پیاده سازی برنامه جانشین پروری در  در مقاله ای با عنوان(  3  )و همکارانکاظمی مقدم 

اجرای نظام جانشین پروری تعهد مدیران به اجرای برای به این نتایج دست یافتند که  شرکت پتروشیمی فجر

راستا نمی  نظام جانشین پروری وجود دارد ولی استراتژیهای منابع انسانی با برنامه های جانشین پروری هم

 .باشد

 در یرپرو جانشین و استعداد مدیریت نظام بررسی و در مقاله ای با موضوع  مطالعه(  3  )و ایگدر شعبان پور 

مدل نظام مدیریت .  پرداختندبررسی نظام مدیریت استعداد و جانشین پروری تهران به  شهر ملت بانك شعب

نتایج . استاستعداد مورد استفاده در این پژوهش بوسیله مدل یابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفته 

استعداد، ارزیابی استعداد و بدست آمده از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که از میان ابعاد مدیریت 

 .شایستگی به میزان بیشتری از سایر متغیرها، توانایی پیش بینی متغیر جانشین پروری را دارا می باشد

 فرسودگی بر پروری جانشین های برنامه تاثیر در مقاله خود تحت عنوان  بررسی(  3  )و همکارانمیرمعینی 

اظهار داشته اند  (پزشکی همدان و شعب بانك رفاه کارگران همدان دانشگاه علوم:مطالعه موردی) کارکنان شغلی

 .فرایندهای جانشین پروری در بانك بیش از دانشگاه بود ولی تاثیری بر فرسودگی شغلی نداشت

 های سازی قابلیت آماده و پرورش بحث با باید پروری جانشین برنامه که باورند این بر(  88 )فولمر و کانگر

 این اساس بر بررسی شود پروری جانشین مدیریت عنوان تحت و یکدیگر کنار در سازمان مدیریت و رهبری

 قواعد که اول، قاعده .شد ارائه پروری جانشین مدیریت برای موفقیت ذیل شرح به کلی قاعده پنج تحقیقات،

 که مشاغلی است؛ کلیدی بر مشاغل تمرکز دوم قاعدة  .است توسعه بر شود، تمرکز می نهاده بنا آن روی بعدی

 چهارم قاعدة  .است ابهام از دوری و وضوح سیستم سوم قاعدة .هستند الزم سازمان بلندمدت سالمت برای
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 سیستم داشتن نگاه پنجم منعطف قاعده .است جایگزینی ذهنیت سنتی از دوری و پیشرفت مستمر گیری اندازه

 برطرف را سیستم نقایص کنند، دریافت می مجریان از که بازخوردهایی اساس بر باید سیستم طراحان .است

  .ورزند مبادرت آن مستمر بهبود به و نموده

 رقابتی دنیای برای پروری جانشین های سیستم طراحی" عنوان تحت ( 886 )ویگلدر پژوهشی که 

 ی پرور جانشین ریزی برنامه سیستم بیشتر هرچه موفقیت برای کهاین نتایج حاصل شد داده  انجام"جدید

 مدیریت مدل در را شایستگی داده، توسعه را مؤثرتری مربیگری های مهارت مدیران تا است الزم شده برقرار

 کند، می کمك عملکردشان ارتقاء در افراد به که را رهبری های مهارت آموزش و سیستم نموده وارد عملکرد

  .نمایند برقرار

 برای رهبری ارتقا مسیر مدل هدف ارزیابی با یمدل طراحی تحت عنوان (883 ) گریدر پژوهشی که توسط 

 را افراد بهترین بود خواهد قادر مدل، سازمان این از استفاده با داد نشان تحقیق نتیجهمدیران انجام شد   توسعه

 . سازد آماده را آنها مناسب ارتقا مسیر و داده قرار ها آموزش مناسبترین تحت

 ال اصلی پژوهش ؤس

  ست؟یچ دانشگاه مازندراندر  یپرور نیموثر بر جانشعوامل 

 االت فرعیؤس

 چیست؟ دانشگاه مازندران در پروری جانشین بر موثر فردی عوامل. 

 چیست؟ دانشگاه مازندران در پروری جانشین بر موثر سازمانی عوامل. 

  چیست؟ دانشگاه مازندران در پروری جانشین بر موثر فرایندی عوامل. 

 روش شناسی
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از نوع  اطالعاتاین پژوهش از لحاظ هدف  از نوع کاربردی و کتابخانه ای بوده و از نظر روش جمع آوری 

 .توصیفی پیمایشی است

است که  مازندران دانشگاه کارمندان و معاونین مدیران،جامعه آماری این پژوهش کلیه  :جامعه و نمونه آماری

 جدول بر طبق. شد استفاده ساده تصادفی گیری نمونه روشبرای نمونه گیری از . نفر می باشد  058تعداد آنها 

    پرسشنامه توزیع شده  65 از تعداد  .می باشد نفر  65 مورد نظر  نمونه( 328 )  مورگان و کرجسی

جانشین پروری به  .پرسشنامه کامل و نقصی نداشته و جهت آزمونهای اداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 . عنوان متغیر وابسته و عوامل سازمانی، فردی و فرایندی نیز به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند

وهش بر اساس نوع متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد مدیریت جانشین پروری در این پژ: ابزار پژوهش

 .بمنظور تعیین پایایی و قابلیت اعتماد  پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. استفاده شده است

 یآلفا یآزمونها یجهت اجرا SPSSاز نرم افزار  در این پژوهش. به دست آمد 36/8ضریب آلفای کرونباخ 

استفاده تأیید پایایی پرسشنامه و همچنین از آزمون های دو جمله ای جهت بررسی سواالت تحقیق  ،کرونباخ

از آنجایی که اجزای پرسشنامه استاندارد بوده است، بنابراین از اعتبار الزم برخوردار بوده، و فقط باید . دخواهد ش

 .ضای نمونه آماری قرار گیردطبق جامعه مورد مطالعه بومی گردد و در اختیار اع
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 تناظر سؤاالت پرسشنامه و سواالت تحقیق   - جدول شماره 

 سؤاالت بخشهای پرسشنامه ردیف

 5- الی   -  شناختی ویژگیهای جمعیت  

 

  

 

 8 - - الی    - -  عوامل سازمانی

 0- - الی    - -  عوامل فردی

 5 - -  الی  - -  عوامل فرایندی

 

 

 یافته ها

به عبارت دیگر . نفر مجرد می باشند 3 نفرمتاهل و تعداد 5  تعداد از میان گروه شرکت کننده در این پژوهش 

از نظر جنسیت  .مجرد می باشد% 0متاهل %   3می توان بیان کرد که اعضای نمونه آماری متشکل از حدود 

فوق لیسانس % 8 لیسانس، %   افراد فوق دیپلم، % 8 از نظر سطح تحصیالت . مرد می باشند% 25زن و % 5 

سال،  8 تا    بین % 6 سال،  8 تا  8 بین %  دیگر دارای مدرک دکتری می باشند و از لحاظ سنی % 2 و 

 .سال بوده اند 58باالتر از %   و سال  58تا    بین % 3 

 

 متغیرهای تحقیق مربوط به( Binomial)آزمون دوجمله ای

 

 (عوامل سازمانی)سواالت متغیر اول مربوط به( Binomial)دوجمله ایآزمون 

  آزمون دوجمله ای

 وضعیت (سطح معناداری)  نسبت مشاهدات قبلی مشاهده شده نسبت تعداد گروه ها  

v2.1.1 000. 50. 22. 54 3 => 1 گروهa  
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 2 گروه
> 3 190 .78 

 در حد مطلوبی است  

    1.00 244  کل

v2.1.2 000. 50. 26. 63 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   74. 181 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.3 000. 50. 31. 75 3 => 1 گروهa  

استدر حد مطلوبی    69. 169 3 < 2 گروه  

    1.00 244  کل

v2.1.4 000. 50. 23. 56 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   77. 188 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.5 000. 50. 25. 61 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   75. 183 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.6 000. 50. 37. 90 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   63. 154 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.7 000. 50. 26. 63 3 => 1 گروهa  

 2 گروه
> 3 181 .74 

 در حد مطلوبی است  

    1.00 244  کل

v2.1.8 000. 50. 25. 61 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   75. 183 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.9 000. 50. 32. 77 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   68. 167 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.10 000. 50. 38. 93 3 => 1 گروهa  
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 2 گروه
> 3 151 .62 

 در حد مطلوبی است  

    1.00 244  کل

v2.1.11 000. 50. 39. 94 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   61. 150 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.12 000. 50. 37. 91 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   63. 153 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.13 004. 50. 41. 99 3 => 1 گروهa  

 2 گروه
> 3 145 .59 

 در حد مطلوبی است  

    1.00 244  کل

v2.1.14 481. 50. 48. 116 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی نیست   52. 128 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.15 000. 50. 32. 78 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   68. 166 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.16 405. 50. 53. 129 3 => 1 گروهa  

 2 گروه
> 3 115 .47 

 در حد مطلوبی نیست  

    1.00 244  کل

v2.1.17 000. 50. 29. 71 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   71. 173 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.18 109. 50. 45. 109 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی نیست   55. 135 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.19 654. 50. 52. 126 3 => 1 گروهa  
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 نییشده است لذا بمنظور تع( TP = 0.5)کمتر از درصد آزمون( OP)که درصد مشاهده شده نیبا توجه به ا

کمتر از  داریارجوع کرد و چون سطح معن( Sig = 0.00)داری¬یبه سطح معن دیصفر با هیرد فرض ای دییتأ

 وجود، ارشد  رانیمد قیو تشو تیحما یعنی. یشودم دییتأ كی هیصفر رد و فرض هیفرض نیشده است بنابرا 85/8

از  یتیریمستعد جهت انتصاب در مشاغل مد یروهایسازمان به جذب ن لیتما، مکتوب و شفاف  یساختار سازمان

 دارا ،کارکنانسازمان بر ارتقاء مهارت  تیو اهم دیتاک، سازمان یداخل یدر استعدادها زهیانگ جادیا، خارج سازمان

 یکارگرفتن تکنولوژ بهی، شغل تیفرهنگ ثبات و امن جادیا، برنامه ها  شبردیپمشخص جهت اجرا و یبودن متول

، کارکنانی ها تیجهت ارتقاء قابل یسازمان فرهنگ، باالتر  یجهت ارتقاء به پست ها یاطالعاتمناسب و کارآمد 

و  یساز کپارچه، یافراد  یدرون سازمان ییجا جابهی، وارتباط یاطالعات یها ستمیس وجود، برنامه  یاجرا ضمانت

 ستهیافراد شا یبانك اطالعات وجود، موجودی و استعدادها ازهاین انیفاصله م ییشناسا، ستمیس ییهمراستا

. دارد یمثبت و معنادار ریتاث مدیریت جانشین پروریبر  ،شاغلشغل و  یها یژگیو نیکامل ب تناسب و مستعد

 8085از مقدار  v2.1.14،v2.1.16،v2.1.18 ،v2.1.19 های هیگو یاست که سطح معنادار یدر حال نیا

قرار ندارد،  جانشین پروریبر  یگذار ریتاث یبرا یمطلوب تیدر وضع هیگو نیدهد که ا یاست نشان م شتریب

از شانس و تصادف است و ممکن است تغییرات مشاهده شده  یناش دیکن یکه مشاهده م یاختالف نیالبته ا

 .مربوط به نمونه گیری باشد

 (عوامل سازمانی)متغیر اول مربوط به( Binomial)آزمون دوجمله ای

 

 در حد مطلوبی نیست   48. 118 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.1.20 000. 50. 36. 89 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   64. 155 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

 zبر اساس تقریب. الف    
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 آیا عوامل سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر جانشین پروری دارد؟  :سؤال

  آزمون دو جمله ای

شدهنسبت مشاهده  تعداد گروه ها   (سطح معناداری)  نسبت مشاهدات قبلی   وضعیت 

OF 000. 50. 14. 33 3 => 1 گروهa  

    86. 211 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

   

 

شده است لذا بمنظور ( TP = 0.5)کمتر از درصد آزمون( OP=0.14)درصد مشاهده شده که نیا به توجه با

داری کمتر رجوع کرد و چون سطح معنی( Sig = 0.00)داریتعیین تأیید یا رد فرضیه صفر باید به سطح معنی

تأثیر مثبت و  یعوامل سازمانیعنی . شودرد و فرضیه یك تأیید میصفر  یهفرضشده است بنابراین  85/8از 

 .دارد یپرور نیمعناداری بر جانش

 

 (عوامل فردی)سواالت متغیر دوم مربوط به( Binomial)آزمون دوجمله ای

 

 

 

 

 آزمون دو جمله ای

 

 

 

  
 تعداد گروه ها

نسبت مشاهده 

 شده

نسبت مشاهدات 

 قبلی
(سطح معناداری)   وضعیت 

v2.2.1 000. 50. 39. 94 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   61. 150 3 < 2 گروه
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    1.00 244  کل

v2.2.2 000. 50. 32. 77 3 => 1 گروه
a
  

 در حد مطلوبی است   68. 167 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.2.3 000. 50. 35. 86 3 => 1 گروه
a
  

 در حد مطلوبی است   65. 158 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.2.4 000. 50. 30. 72 3 => 1 گروه
a
  

 در حد مطلوبی است   70. 172 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.2.5 063. 50. 44. 107 3 => 1 گروه
a
  

ستین در حد مطلوبی   56. 137 3 < 2 گروه  

    1.00 244  کل

v2.2.6 063. 50. 44. 107 3 => 1 گروه
a
  

 در حد مطلوبی نیست   56. 137 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.2.7 روهگ  1 <= 3 95 .39 .50 .001
a
  

است یدر حد مطلوب   61. 149 3 < 2 گروه  

    1.00 244  کل

v2.2.8 000. 50. 32. 77 3 => 1 گروه
a
  

است یدر حد مطلوب   68. 167 3 < 2 گروه  

    1.00 244  کل

    

 

شده است لذذا بمنظذور تعیذین    ( TP = 0.5)کمتر از درصد آزمون( OP)درصد مشاهده شده که نیا به توجه با

داری کمتذر از  رجوع کرد و چذون سذطح معنذی   ( Sig = 0.00)داریتأیید یا رد فرضیه صفر باید به سطح معنی

 ی،پذرور  نیجانش تیو مقبول رشیپذیعنی . شودرد و فرضیه یك تأیید میصفر  یهفرضشده است بنابراین  85/8

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

افذراد درون   یبذه مانذدگار   لیذ بذاال و م  یسذازمان  تعهد،  گرانیبه د یو دانش کار اتیافراد به انتقال تجرب لیتما

حذس مشذترک دربذاره ضذرورت و      جادیا، در کارکنان سازمان یفرد یشغل شرفتیپ ریبرنامه مس وجود، سازمان 

بر جانشین پروری اثذر مثبذت و    ،باالتر یارتقاء به پستها یکارکنان برا یآمادگ،  یپرور نیجانش ستمیس تمیاه

سطح معنذی   یدارا عوامل فردیمربوط به   v2.2.5 ، v2.2.6 های هیاست که گو یدر حال نیا .معناداری دارد

بیشذتر اسذت ، نشذان مذی دهذد در حقیقذت بیشذتر از         8085از آنجائی که این مقدار از. است  8086داری برابر 

 بایذد توجذه داشذت    .دراین نمونه می باشند   80نمونه های این جامعه دارای نتیجه غیرمعمولی به بزرگی 8086

شده مربوط به از شانس و تصادف است و ممکن است تغییرات مشاهده  یناش دیکن یکه مشاهده م یاختالف نیا

 .نمونه گیری باشد

 

 (عوامل فردی)متغیر دوم مربوط به( Binomial)آزمون دوجمله ای

 

 

 

 

 

  

 

  آزمون دو جمله ای

  
 تعداد گروه ها

نسبت مشاهده 

 شده
سطح معناداری  نسبت مشاهدات قبلی  وضعیت 

IF 000. 50. 14. 35 3 => 1 گروهa  

است یدر حد مطلوب   86. 209 3 < 2 گروه  
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  آزمون دو جمله ای

  
 تعداد گروه ها

نسبت مشاهده 

 شده
سطح معناداری  نسبت مشاهدات قبلی  وضعیت 

IF 000. 50. 14. 35 3 => 1 گروهa  

است یدر حد مطلوب   86. 209 3 < 2 گروه  

    1.00 244  کل

     

ه شده است لذا ب( TP = 0.5)کمتر از درصد آزمون( OP = 0.14)درصد مشاهده شده که نیا به توجه با

-رجوع کرد و چون سطح معنی( Sig = 0.00)داریمنظور تعیین تأیید یا رد فرضیه صفر باید به سطح معنی

تأثیر  عوامل فردییعنی . شودرد و فرضیه یك تأیید میصفر  یهفرضشده است بنابراین  85/8داری کمتر از 

 .  دارد جانشین پروریمثبت و معناداری بر 

 (فرایندی عوامل)سواالت متغیر سوم مربوط به( Binomial)آزمون دوجمله ای

 آزمون دو جمله ای

 

 

(سطح معناداری) نسبت مشاهدات قبلی نسبت مشاهده شده تعداد گروه ها    وضعیت 

v2.3.1 000. 50. 26. 63 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   74. 181 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.2 141. 50. 45. 110 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی نیست   55. 134 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.3 001. 50. 39. 96 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   61. 148 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل
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v2.3.4 000. 50. 24. 58 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   76. 186 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.5 روهگ  1 <= 3 105 .43 .50 .034a  

 در حد مطلوبی نیست   57. 139 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.6 000. 50. 32. 77 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   68. 167 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.7 000. 50. 30. 74 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   70. 170 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.8 000. 50. 33. 80 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   67. 164 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.9 063. 50. 44. 107 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی نیست   56. 137 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.10 000. 50. 33. 80 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   67. 164 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.11 565. 50. 52. 127 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی نیست   48. 117 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.12 654. 50. 52. 126 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی نیست   48. 118 3 < 2 گروه
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    1.00 244  کل

v2.3.13 000. 50. 34. 83 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   66. 161 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.14 000. 50. 32. 78 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   68. 166 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

v2.3.15 000. 50. 35. 86 3 => 1 گروهa  

 در حد مطلوبی است   65. 158 3 < 2 گروه

    1.00 244  کل

 zبر اساس تقریب. الف    

 

شده است لذا بمنظور تعیین ( TP = 0.5)کمتر از درصد آزمون( OP)درصد مشاهده شده که نیا به توجه با

داری کمتر از رجوع کرد و چون سطح معنی( Sig = 0.00)داریتأیید یا رد فرضیه صفر باید به سطح معنی

و مناسب  یقو یابیوجود نظام ارزیعنی . شودو فرضیه یك تأیید میرد صفر  یهفرضشده است بنابراین  85/8

 ییشناسا،کارکنان  یها ییبه منظور ارتقاء توانا یآموزش یکالسها یبرگزار، استعداد کارکنان ییشناسا یبرا

، کسب و کار یبا چالشها یپرور نیجانش ندیفرآ ییراستا هم، باالتر  یکارکنان مستعد جهت ارتقاء به پست ها

 یاستعدادها ییمنظم جهت شناسا یزیر برنامه، سازمان یو آت یفعل یازهایافراد با ن یمهارتها یهمسوساز

جهت  یتیریمد میت ثبات،  یشغل یافراد با فرصت ها یو مهارت ها تهاینقاط قوت، قابل سهیمقای، درون سازمان

و قابل اتکا  یسادگ، ازیمورد ن یسازمان به مهارت ها و پست ها ندهیآ ازین یابیارزو مستمر برنامه،  مداوم یاجرا

این در حالی است که سطح . بر جانشین پروری تاثیر مثبت و معناداری دارد  رانیبودن برنامه توسط مد
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بیشتر است نشان می دهد  8085از مقدار v2.3.2،v2.3.9 v2.3.5،v2.3.11  ،v2.3.12 معناداری گویه های

 .ا در وضعیت مطلوبی برای تاثیر گذاری بر جانشین پروری قرار نداردکه این گویه ه

 (عوامل فرایندی)متغیر سوم مربوط به( Binomial)آزمون دوجمله ای

  آزمون دو جمله ای

  
 تعداد گروه ها

نسبت مشاهده 

 شده
(سطح معناداری)معیار تصمیم نسبت مشاهدات قبلی  وضعیت 

PF Group 1 <= 3 35 .14 .50 .000a  

Group 2 > 3 209 .86    

Total  244 1.00    

     

شده است لذا به ( TP = 0.5)کمتر از درصد آزمون( OP = 0.14)درصد مشاهده شده که نیا به توجه با

-رجوع کرد و چون سطح معنی( Sig = 0.00)داریمنظور تعیین تأیید یا رد فرضیه صفر باید به سطح معنی

تأثیر عوامل فرایندی  یعنی. شودتأیید میرد و فرضیه یك صفر  یهفرضشده است بنابراین  85/8داری کمتر از 

 .دارد جانشین پروریمثبت و معناداری بر 

 

 بحث و نتیجه گیری

. در دانشگاه مازندران انجام شد مدیریت جانشین پروری براین پژوهش با هدف بررسی و تببین عوامل موثر 

 بر ینتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این بود که عوامل سازمانی، فردی و فرایندی تاثیر مثبت

بر مدیریت جانشین  عوامل فردی، سازمانی و فرایندیهر یك تأثیر  بررسی واز این رو جانشین پروری دارد 

 نشان( سازمانی عوامل)اول متغیر سواالت به مربوط ای دوجمله آزمون نتیجه .به نظر می رسد ضروریپروری 

 های گویه که است درحالی این .دارند پروری جانشین بر معناداری مثبت تاثیر ها گویه همه که دهد می

v2.1.14، v2.1.16 ،v2.1.18، v2.1.19 ندارد قرار پروری جانشین بر گذاری تاثیر برای مطلوبی وضعیت در 

 منظور به افراد شایستگى کشف براى را هایى شیوه می بایست کارکنان، از استفاده بیشترین براى سازمان یك

 کارى هاى جنبه تمام در اثرگذارى جهت صالح ذی افراد براى فرصت رساندن حداکثر به و شایستگى این توسعه
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 تمرکز نفوذ توزیع روى که توانمندسازى مفهوم وراى به که داریم این به نیاز ما بنابراین. نماید ایجاد سازمان

 توانمندسازى سازمانى راهبرد یك به احتیاج ما. نیست قدرت جز چیزى اثرگذارى این و نمائیم حرکت دارد،

 بر  موثر عوامل تاثیر  حاضر پژوهش نتایج. باشد داشته تمرکز شایستگى بر مبتنى نفوذ توزیع روى که داریم

 پور و شعبان ،(03  )همکاران و پور نتایج این پژوهش با قلی ؛ داد قرار تأیید مورد را پروری جانشین مدیریت

همخوانی  (883 ) گری ،(886 )ویگل ،(  88 )فولمر و کانگر ،(  3  )همکاران و پورصادق ،( 3  )ایگدر

عوامل سازمانی نشان می دهد  (عوامل سازمانی)آزمون دوجمله ای مربوط به متغیر اول نتایج  نتیجهدر. دارد

 عوامل)دوم متغیر سواالت به مربوط ای دوجمله آزمون نتیجه .تأثیر مثبت و معناداری بر جانشین پروری دارد

 گویه که است درحالی این دارند پروری جانشین بر معناداری مثبت تاثیر ها گویه همه که دهد می نشان( فردی

 وری دربهره امروزه .ندارد قرار پروری جانشین بر گذاری تاثیر برای مطلوبی وضعیت در  v2.2.5 ، v2.2.6 های

 به با و کند می استفاده سازمان پیشرفت منظور به افراد بالقوه وتوانائیهای استعدادها ازمجموعه سازمان فردی،

 می فراهم را سازمان پیشرفت موجبات سازندگی، جهت در شگرف واستعدادهای بالقوه نیروهای درآوردن فعل

 رشد این راستا در. است ارزش با منابع موثراین مدیریت سازمان، هدفهای به دستیابی الزمه بنابراین.  کند

 و صاحبنظران توجه مورد کارکنان توانمندسازی عنوان تحت کارکنان توانمندیهای شکوفاییو  ، ،پیشرفت

 و زاده عندلیب ،( 03  )همکاران و پور قلی های پژوهش نتایج این پژوهش با.است گرفته قرار کارشناسان

 ها سازمان در .همخوانی دارد،(  3  )همکاران و میرمعینی ،( 38  )مشکی بید الدینی زین ،(03  )سلطانی

 قرار برداری بهره مورد کامل طور به فردی استعدادهای موارد بیشتر در دولتی، و بزرگ های سازمان ویژه به

 توانایی از برداری بهره جهت در افراد به کمك که است حالی در این ، مانند می باقی ناشناخته اغلب و نگرفته

 های توانایی و ها مهارت که کارمندی زیرا دارد سودآوری سازمانهم برای  و کارکنان هم برای آنها، بالقوه های

 متغیر سواالت به مربوط ای دوجمله آزمون نتیجه .است سازمان برای تر ارزش با منبعی دهد می پرورش را خود

 این دارند پروری جانشین بر معناداری مثبت تاثیر ها گویه همه که دهد می نشان( فرایندی عوامل)سوم 

 برای مطلوبی وضعیت در v2.3.2،  v2,3,5، v2.3.9، v2.3.11، , v2.3.12 ، های گویه که است درحالی

 پروری جانشین بر سازمانی عوامل دهد، می نشان پژوهش این نتایج. ندارد قرار پروری جانشین بر گذاری تاثیر

 که طوری به کند، فراهم را فرد ی ساز توانا موجبات سازمان که است این سازمانی عوامل از منظور. تأثیرگذارند

 و باشد نیاز فرد توانمندی و تخصص به نیز و در بیرون شود فرد به وابسته سازمان وتوانمندی، تخصصی نظر از

 کسب را الزم بالندگی مختلف ابعاد از کارکنان تا کنند فراهم را الزم بستر نها سازما که است آن مستلزم این
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 ،(  88 )فولمر و ،کانگر( 3  )همکاران و مقدم کاظمی ،(  3  )همکاران و قاسمی ، پژوهشهای نتایج. کنند

 جز سازمانی عوامل گرفت نتیجه توان می رو این از. باشند می حاضر پژوهش نتیجه کننده تأیید ،( 886 )ویگل

 عوامل که است نظری احتمال این موید آزمون نتیجه .باشند می نوآوری توسعه بر موثر متغیرهای ترین اساسی

 و پور قلی مانند مطالعات برخی با همداستان لذا. دارد معناداری و مثبت تاثیر پروری جانشین بر فرایندی

 و میرمعینی ،( 38  )مشکی بید الدینی زین ،( 03  )سلطانی و زاده عندلیب ،( 03  )همکاران

 انجام برای را الزم کفایت افراد که است این شایستگی مفهوم گفت میتوان رو این از. باشد ،می(  3  )همکاران

 از فراتر و تر کالن ای مقوله ولی کند نمی اصالح را سازمان فرد یك داشتن کفایت گرچه.باشند داشته خود کار

 شایستگی مبنای بر دیگرمدیریت عبارت به است؛ شایستگی مبنای بر مدیریت نظام استقرار ، رویکرد این

 و ها قابلیت تواناییها، با مطابق ، مناسب سازمانی جایگاه در افراد گرفتن قرار باعث که است  تلفیقی فرآیندی

همانطور که قبال ذکر شد .میشود ای حرفه و تخصصی های صالحیت گسترش موجب و شده کاری مهارتهای

 بی مبهم، پویا، رقابتی، محیطی فناوری، ویژه به و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، مختلف های حوزه در پیشرفت

 ها سازمان بسیاری از را پایدار و مطمئن شرایط در ریزی برنامه توان که کرده ایجاد را متغیری شدت به و ثبات

 رسد می نظر به شرایطی چنین در است کرده مواجه فراوانی های چالش با شان اهداف تحقق در را آنها و سلب

 سال در توانمند مدیران به نیاز افزایش ها، سازمان روی پیش های چالش ترین مهم و ترین اساسی از یکی که

 امروزه، .شود می دنبال ها سازمان جانب از مختلفی رویکردهای ، مسئله این حل و رویارویی در. باشد آینده های

 ذخیره و خزانه تشکیل و تعیین به نیاز امروزی های سازمان ،است برخوردار بیشتری پیچیدگی از شغلی توسعه

 و مدیریت های مسئولیت و مشاغل احراز برای نامزدهایی آنها میان از بتوان که دارند مستعد کامال افراد از ای

 که شود می انجام فرایندی طریق از پروری جانشین مدیریت جهان، پیشرفته سازمانهای در. کرد انتخاب رهبری

 مناصب و مشاغل تصدی برای سازمان انسانی های استعداد فرایند این طریق از. دارد نام استعداد مدیریت

 به برای تدریج به پرورشی و آموزشی متنوع های برنامه طریق از و شده شناسایی آینده های سال در کلیدی

 ریزی برنامه با که گرفت نتیجه میتوان رو این از. شوند می آماده ها مسئولیت و مشاغل این گرفتن عهده

 ، ها روش و ها سیستم ، فرد ، شغل ، سازمان های زمینه در مختلفی های بررسی و مطالعات ، جانشینی

 .داشت خواهد تاثیر دیگری وضعیت تبیین در یك هر نتایج که پذیرد می انجام سازمان راهبردهای و ها سیاست
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 :منابع

 سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان ها در عرصه جهانی سازی، (05  )ابوالعالئی، بهزاد، غفاری، عباس؛ ،

 .نشر آهار، چاپ اول: تهران

 مبانی تدوین شایستگی های مدیران، همایش تخصصی ارزیابی و توسعه (06  .)محمد علی. بابایی ،

 .تهران –مدیران 

 سنجش میزان آمادگی آموزش عالی برای اجرای برنامه ( 38  )، .زین الدینی بید مشکی، زهره  ،

، (س)جانشین پروری و مدیریت استعداد، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا

 . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  ،بررسی نظام مدیریت استعداد و جانشین پروی در ، مطالعه و ( 3  )شعبان پور، هادی و حسین ایگدر

شعب بانك ملت شهر تهران، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین المللی 

-http://www.civilica.com/Paper-FNCAM01آموزشی و پژوهشی خوارزمی، 

FNCAM01_346.html 
 

 بررسی تاثیر برنامه های جانشین (  3  )ابی،میرمعینی، طیبه السادات؛ عباس صمدی و روح اله سهر ،

دانشگاه علوم پزشکی همدان و شعب بانك رفاه :مطالعه موردی)پروری بر فرسودگی شغلی کارکنان

، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، بابلسر، شرکت پژوهشی (کارگران همدان

 طرود شمال 
 

 مرشدیت(03  )،.رضا ، استادی، رضا و نقوی حسینی، سیدعلی.مهدی، سبك رو، .پور، آرین قلی ، 

 شماره ، سوم مدیریت،سال ورزشی، پژوهشهای در سازمانهای پروری جانشین ریزی برنامه برای مکانیزمی

 . 5-8  نهم، صفحه

 بررسی دشواری ها و چالش های استقرار (  3  .) ، درخشانی، میثم.، درخشانی ،جالل.قاسمی، محمد

 .اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. رنامه جانشین پروری در نظام اداری ایرانب

 ،تدوین الگوی جانشین پروری در شرکت فوالد مبارکه ( 03  )عندلیب زاده، ارمان و ایرج سلطانی ،
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