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  چکیده

در طول نیم قرن گذشته اوضاع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تحوالت دنیای امروزی پر شتاب است بطوری که 

 ساختار میان شباهتی اندک توان می زحمت به که است بوده  نچنان دستخوش تغییر و دگرگونیآصنعتی جهان 

بالفعل  و بالقوه امکانات همه از که است سازمان هایی به متعلق آینده.  یافت گذشته و حال مانز در سازمان ها

های  جامعه توسعه یافته برخورداری از سازمان کیرند . پیش نیاز یگهای جدید بهره  خود برای رویارویی با چالش

ود را به واسطه وجود منابع انسانی های توسعه یافته نیز قدرت و اقتدار واقعی خ توسعه یافته است و سازمان

بنابراین اهمیت این منبع با ارزش و کارساز باید در  ورند ،آمتخصص به منزله سرمایه های استراتژیک بدست می 

 و بنیادی تحول ایجاد باعث رسد می نظر به که اقداماتی از یکی ، های ما تبیین شود . در چنین شرایطی سازمان

می  سازمان ها در پروری جانشین نظام اجرای ، است انسانی منابع حوزه در یافته سازمان بصیرت و بینش بر مبتنی

ین اجرا مستلزم وجود عوامل متعددی است که به عنوان زمینه ساز باید در سازمان وجود داشته باشد و ا. باشد 

 تقویت شود .

 
 

 

 . انسانی استعداد ، جانشین پروری ، خزانه استعداد ، نیروی واژگان كلیدی:
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  مقدمه
می  تلقی بشری تمدن بنیاد دانش مهمترین توسعه و است داده انسانی سرمایه به را خود جای انسانی منابع مفهوم که اخیر سالهای در

بی   .دارد زنیا بشری استعداد و دانایی به باشد، داشته پیشرفته به ابزارآالت نیاز آنکه از بیش سازمانی پیچیده مسائل با رویارویی شود،

 که دهد می نشان تحقیقات اما رود، می به شمار ضروری مسائل از ها سازمان در شایسته و مستعد نیروی انسانی استخدام و جذب شک،

 را الزم توانایی سازمانی های سرمایه به عنوان  خود افراد نگهداری و حفظ در و هستند مواجه مشکل با زمینه این در ها سازمان از بسیاری

 با مشاغل گرفتن اختیار و در تصاحب برای کارکنان تمایل و سویی از ماهر نیروهای جذب برای کارفرمایان افزایش به رو تقاضای.  ندارند

 سازمان های نبرد این در نامید . استعدادها جنگ را آن که باید بگیرد شکل ای مبارزه و نبرد که است شده موجب دیگر، سوی از ارزش

 ضروری حیاتشان تداوم برای که را استعدادهایی بتوانند مناسب راهبردهای و ها ها، برنامه رویه به کارگیری با تا کنند می تالش موفق

 بتوانند هستند تا رو به رو آینده در و حاضر حال در نیازهایی چه با بدانند باید سازمانها منظور، بدین . کنند و نگهداری جذب هستند،

 Gay and) . کنند مدیریت استعدادها بر باشند قادر دیگر، به عبارت و شناسایی کارکنان میان از را بالفعل و لقوهبا استعدادهای آن طبق

Sims, 2009) 

در دنیای پر شتاب امروزی ، راهی جز    جهانی، رقابت عرصه به ورود و خود فعالیت تداوم و بقاء برای موفق هایه بنگا و ها سازمان

 از گیری بهره ابزارها این از یکی .دارد را خود نیاز مورد ابزار به نیاز تحول پذیرش تردید بی ندارند . مدیریتی و مانیتحول ساز استقبال از

 هایی سازمان از بسیاری.است پروری نخبه و گزینی شایسته رویکرد با آینده مدیران پرورش و استعدادها جذب برای های پیشرفته روش

 سپارند می زمان و دست حادثه به را امور و ندارند ای برنامه مدیران، به خود آینده نیازهای تأمین برای تند،هس نابودی و زوال مستعد که

 برنامه هستند، جایگاه خویش ارتقای و حفظ دنبال به که هایی سازمان لیکن کنند، می برخورد منفعالنه بصورت مسائل با رویارویی در و

. )ابوالعالیی ، غفاری ، کنند متکی می سازمانی برون و سازمانی درون مدیریتی استعدادهای رشپرو و شناسایی بر را خود های ریزی

6831) 

 سازمان موجود ارشد رهبری و مدیریتی مناصب کردن پر برای توانا و باتجربه افراد که میدهد اطمینان سازمان به پروری جانشین مدیریت

 از کرده، تعریف را مدیران عملکردی و عملیاتی استانداردهای سازد می قادر را رانرهب برنامه، این  . (Byham et al , 2002)است

 کارکنان رضایت و دهند توسعه و شناسایی را ارشد مدیریت پستهای برای بارز کاندیداهای کنند، حاصل اطمینان مدیریت عملیات پیوستگی

 (( Pattan , 2006 . دهند افزایش شان شغل از را

 

 تعریف استعداد

 

 ذوق مانند مفاهیمی استعداد شامل اساس این بر گرفت، نظر در توان می شخص یک های توانایی از ای مجموعه عنوان به را استعداد

 .است شده تشکیل فرصتها  و ها، قابلیت ها، مهارت رکن سه از استعداد .باشد می یادگیری توانایی و قابلیت دانش، ها، مهارت ذاتی،

 مهارت - 1

 .باشد ذاتی است ممکن مهارت .است تمرین یا یادگیری حاصل که است احسن نحو به کار انجام توانایی

 قابلیت 2- 

 از استفاده توانایی قابلیت حقیقت در .است ویژه های موقعیت در امور انجام یا و مخصوص های مهارت از استفاده برای ذاتی توانایی قابلیت

 .می خیزد بر آن درون از قابلیت اما شوند، می توانند آموخته ها مهارت .است خشیب اثر رساندن حداکثر به برای ها مهارت

 است ممکن استعداد .رود می انتظار متوسط حد از باالتر نتایج گیرند، می طلبانه قرار فرصت موقعیت یک در قابلیت و مهارت که هنگامی

عنصر  سه است ممکن یا و ندارد را استعدادش بروز برای فرصت اام دارد هایی قابلیت ها و مهارت که شخص زمانی یعنی باشد نهفته

 .باشند داشته وجود موقعیت یک در مهارت و قابلیت، فرصت، یعنی استعداد دهنده تشکیل

 فرصت 3- 
 گروه به تنها گذشته در اما متاسفانه نیست نژاد یک یا و جنس یک به منحصر تنها استعداد .دارد فرصت به نیاز ظهور و بروز برای استعداد

 .می شد داده مذکر( فرصت(جنس یک تنها یا و خاص نژادی و اجتماعی های
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 :دوم و گردند می دادن استعدادهایشان نشان برای فرصتی دنبال به انفرادی طور به افراد : اول شوند، می ایجاد طریق دو به ها فرصت

 والدین، :از عبارتند افراد این آورند فراهم استعداد برای هایی را فرصت که باشد ای گونه به باید کارشان و نقش که هستند اشخاصی

 مهارت به تحقق برای استعداد که نمود بیان توان می نتیجه در ها، فوق ما و همکاران، سرپرستان اجتماعی، زندگی در بعدها و معلمین،

 است، برای ویژگی یک استعداد باشد،ی م مدیری هر هوظیف از مهمی بخش فرصت ها و ها مهارت تامین .دارد فرصت نیاز و قابلیت ها،

 (6831،  کارت رایت).دارد راهنمایی و هدایت به نیاز شود، استفاده موثر طور بهنکه ای

 

 مفهوم مدیریت استعداد 

 

ورالعمل های تدوین مدیریت استعداد، تسهیل و توسعه پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار با استعداد و ماهر در سازمان، با استفاده از دست

مدیریت استعداد یا مدیریت استعدادیابی را سرمایه گذاری در توسعه کارکنان، شناسایی  . شده، منابع، سیاست ها و فرآیندها می باشد 

 , Gay and sims) .جانشین ها و افراد با استعداد در سازمان و بالنده کردن آنان برای ایفای نقش های گوناگون رهبری تعریف می کنند

2009) 

براساس تعاریف موجود از نویسندگان و محققان حوزه مدیریت منابع انسانی لوئیس و هاکمن و مدیریت، سه مفهوم پایه ای برای واژه 

در اولین مفهوم، مدیریت استعداد را مجموعه ای از وظایف منابع انسانی مانند استخدام، انتخاب، آموزش و  .مدیریت استعداد پیدا نمودند

ل می کنند که مدیریت استعداد ممکن است کمی فراتر از یک واژه مد روز یا حسن تعبیری الوسعه تعریف کردند. از این منظر، آنها استدت

از مدیریت منابع انسانی باشد. آنها در متون مورد بررسی به این امر اشاره داشتند که مدیریت استعداد یک روش سیستمی جهت اجرای 

بع انسانی است اما نه به نحو سنتی آن بلکه با نگاهی گسترده تر و با عملکردی دقیق تر با استفاده از وسایل فناوری وظایف مدیریت منا

مفهوم دوم لوئیس و هاکمن از مدیریت  .جدید مثل اینترنت و نرم افزارهای مربوطه و با هدف اجرا در کلیه سطوح و قسمت های سازمان

یش بینی یا مدل سازی فرآیند منابع انسانی در حیطه سازمان براساس عواملی مانند مهارت های نیروی استعداد به طور خاص تمرکز بر پ

 کار، عرضه و تقاضا و رشد و فرسایش نیروی کار دارد. از این دیدگاه، مدیریت استعداد کم و بیش مترادف با منابع انسانی یا برنامه ریزی

در جریان  االمتمرکز بر افراد با استعداد از لحاظ عملکرد و پتانسیل است. افراد با پتانسیل بمفهوم سوم لوئیس و هاکمن  .نیروی کار است

 Gay and) .استفاده از نیروی کار در سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و سازمان در جذب آنها کوشش بیشتری می نماید 

sims , 2009) . ن تعریف نمود: کلیه فعالیت ها و فرایند های مرتبط با پست های اصلی و همچنین می توان مدیریت استعداد را چنی

 , Gay and sims) .را سبب می شود باالکلیدی که منجر به مزیت رقابتی با دوام برای سازمان شده و نیز توسعه نیروی کار با پتانسیل 

2009) . 

 جانشین پروری

 و انتخاب در سعی ضمن حاضر، سازمان ها، عصر سازمانی پیشرفت و توسعه در شایسته و مناسب انسانی منابع جایگاه و اهمیت به توجه با

 از یکی شایسته ساالری، تفکر لذا دهند؛ گسترش و ارتقا را شایستگی های آنان و توانمندی ها درصداند کارا، و شایسته نیروهای جذب

 (6838 ،همکاران  و احمدی( است . سازمان های امروزی دغدغه های و ضرورت ها

 است بهترین الگوهایی از یکی پروری جانشین برنامه .یابند پرورش مدیریت برای بایستی بلکه شوند، نمی متولد مدیر افراد، است واضح پر

 .گیرد می قرار استفاده مورد مدیریتی بالقوه استعدادهای شناسایی و کشف در که

سازمان های  زمان گذشت با اما گرفتند، می بکار بخصوصی مشاغل برای تنها را پروری جانشین برنامه پیشین های دهه در سازمان ها،

 در همین پروری، جانشین مدیریت در واقع در .نمودند پروری جانشین مدیریت عنوان تحت وسیعتر مفهومی بکارگیری در سعی پیشرو

تأکید  مستمر و پویا بصورت استعدها خزانه رسانی زرو به و تشکیل بر ساده جایگزینی برنامه یک بجای محیطی، سریع تغییرات نظر گرفتن

 . (Byham et al , 2002)گردد می
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 و نمی شناسند خوبی به استعدادیابی را و پروری جانشین فعالیت های انسانی منابع متخصصان درصد از  51 که دهد می نشان پژوهش ها

 ما کشور در مفهوم این ( ادبیات (Collings and Mellahi, 2009کنند  می اجرا رسمی به طور را برنامه این آنها ازدرصد   21 فقط

 سازمانهای در پروری جانشین برنامه و استعدادیابی زمینه در شده انجام که پژوهش های به طوری است؛ ناشناخته و محدود بسیار نیز

 نمی دهند چندان اهمیت مدت دراز در جانشین پرورش برای سازمان نیازهای به صرفاًًًًًًًًً مدیران بیشتر .است شمار صنعتی انگشت و تجاری

 (6831غفاری ،  و)ابوالعالیی  .شوند  نمی داده پرورش خوبی به سازمان آینده نیازهای برای نیز زیردستان و

 روریپ جانشین .است پروری ی جانشینه برنام ایجاد سازمان اصلی مشاغل برای زبده نیروهای تأمین و استعداد مدیریت ابزارهای از یکی

 با و شرایط واجد افراد میان از سازمان یک اصلی و باال رده سمت های مدیریتی تصدی برای مناسب افراد آن طی که است ای برنامه

از  و شناسایی آینده سالهای در اصلی مناصب و مشاغل تصدی برای سازمان انسانی استعدادهای این فرایند در .شوند می برگزیده استعداد

همکاران  و احمدی( .شوند آماده می ها مسئولیت و مشاغل این گرفتن عهده بر برای به تدریج پرورشی و آموزشی متنوع های برنامه طریق

، 6838) 

 

  ابعاد اصلی یک سیستم جانشین پروری موفق

شین پروری سیستم های جان . دهد پایه واساس هر سیستم جانشین پروری را استراتژی سازمان تشکیل می : استراتژی سازمان  -6

هم با حوزه مدیریت منابع انسانی و هم به صورت همزمان با جهت گیری های استراتژیک سازمان مرتبط است و این دو حوزه را به 

 برای را  ینده سازمان به مدیران و رهبرانآدهد . در چنین نقشی این سیستم ها یک منبع حیاتی هستند که نیازهای  هم پیوند می

  .دنکن می تعیین سازمان استراتژیک های گیری جهت و اهداف تحقق

ن از یک سو و آمتولیان و حامیان هر سیستم نقش اساسی در موفقیت و مفید بودن  متولیان و حامیان سیستم جانشین پروری : -2

زمانی های جانشین پروری باید در باالترین سطح سازمان و واحدهای سا ستمحمایت از سی . ن از سوی دیگران دارندآپذیرش 

مدیران  ازها نیز از طریق پرورش مدیران شایسته ، به سهم خود  طرفه نیست بلکه این سیستم متمرکز باشد . البته این حمایت یک

   .کنند سازمان ذیربط حمایت می ارشد

تعد است این انتخاب یا شناسایی افراد مس ،های جانشینی سومین بعد سیستم :ی استعدادها و تشکیل خزانه استعدادها یشناسا -8

های ارزشمند  نها و نیز مجموعه ای از قابلیتآپتانسیل های  ، ها اساس ارزیابی خود را مستقیما بر نتایج عملکرد افراد سیستم

  .دهند مدیریتی و سازمانی قرار می

ماید تا با نیازهای آتی طی نرا بعد از انتخاب فرد مستعد جانشینی او باید مراحل آموزش و توسعه  : موزش و توسعه افراد مستعدآ -4

 (7831لمر و كانگر، )فا سازمان متناسب گردد .

 دراكر پیتر از دیدگاه  اصول جانشین پروری

  .نها را تربیت کردو پرورش دادآشوند بلکه باید  مدیران متولد نمی -7

  .ینده سازمان قرار دادآسب و کار ها و قابلیت های مورد نیاز در دنیای ک در فرایند پرورش مدیران باید تاکید اصلی را بر مهارت -2

  .دارد سیستماتیک و منظم برنامه به نیاز پروری  استعدادیابی و جانشین -8

  .باشند ها برنامه این اصلی مشتری و متولی ، حامی باید سازمانی ارشد  مدیران -4

 تعریف مدیریت و برنامه ریزی جانشینی 
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  . برنامه ریزی د جانشینی تخت سلطنتی بر طبق برنامه ریزی فرد قبلی انجام می شوداز نظر عده ای برنامه جانشین پروری همانند امتدا

ای باالتر مدیریتی در شرکت ها از میان جمعی از کاندید ه پست احراز برای کارکنان ترین مناسب انتخاب گیرنده بر در پروری جانشین

شاره دارد اما در مورد این که این افراد چگونه و به چه دلیل انتخاب می های با مهارت است. این تعریف تنها به انتخاب افراد با مهارت ا

 بالقوه های جایگزین برای ریزی برنامه از است عبارت  برنامه ریزی جانشین پروری "در یک تعریف دیگر   .شوند توضیحی نمی دهند

 استعداد مدیریت که پذیرد می انجام فرآیندی یقطر از  پروری جانشین مدیریت جهان پیشرو های سازمان در" رهبری فعلی های سمت

سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در سال های آینده شناسایی شده و از طریق  ریق این فرآیند استعدادهایاز ط   .دارد نام

شوند. در این سازمان ها فرض  برنامه های متنوع آموزشی و پرورشی و به تدریج برای به عهده گرفتن این مشاغل و مسئولیت ها آماده می

بر این است همه کارکنان دارای استعداد ها و شایستگی هایی هستند اما به دلیل وجود آمدن برخی محدودیت ها آنها فقط می توانند روی 

ری های بلند آن گروه از کارکنان خود که دارای استعداد های برتر و مرتبط با جهت گیری های استراتژیک سازمان هستند سرمایه گذا

  .مدت انجام دهند

 

 ضرورت جانشین پروری
 

 .دارد سازمان ضرورت  اهداف چشم انداز تحقق راستای در مدیریتی مشاغل تصدی برای مستعد انسانی نیروی مدیریتی توانمندی های

 و آموزش توسعه، امور مجری دولتی هایدستگاه  در آنها بالفعل، جذب و بالقوه اجرایی و فکری نخبگان و استعدادها شناسایی ترتیب، بدین

 مهم پست های تصدی درنهایت و انگیزاننده و مناسب شغلی راهه کار ترسیم نوین، روش های ایشان به توانمندی های و استعدادها پرورش

 نظام نام به میمفهو این ها در همه که است شایسته ساالری فرایند ابعاد مهمترین جزء ایشان توسط رهبری و مدیریتی کارشناسی،

 : . عواملی که نشان از ضرورت مدیریت جانشین پروری اند عبارتند از است شده تجمیع پروری جانشین

 می گیرند قرار سازمان کلیدی پست های در مناسب مدیران اینکه به اطمینان  -7

 می شوند گرفته کار به مناسب استعدادهای اینکه اطمینان به  -2

 می شود طراحی سازمان آینده موفقیت جهت در عمده قابلیت های و به سازی نگهداری برای ییفرایندها اینکه به اطمینان  -8

 ((Crandell et al , 2008استعدادها  جایگزینی برای برنامه بررسی یک و پایش ایجاد،  -4

 

 هداف مدیریت جانشین پروری ا

  .سازمان ولیت های رهبری و مدیریتی درمسئ تقبل برای مستعد افراد شناسایی  (الف 

  :اجرای این مرحله از طرح به طور مستقیم و غیر مستقیم دستیابی به موارد زیر را تسهیل و میسر خواهد ساخت

  .سب اطمینان از وجود مدیران و رهبران مورد نیاز شرکت یا سازمان در آیندهک -7

  .ایجاد زمینه و بستر استفاده موثر از ظرفیت های کارشناسان مستعد  -2

  .تحرک و رقابت سالم را تقویت می کند، زی امکان رشد و ارتقای شغلی کارشناسان که جو انگیزشی فراهم سا   -8

  .تعدیل و کاهش فرهنگ بی تفاوتی ، دلسردی و افسردگی در سازمان   -4

  ان با استعداد. کارشناس خدمت ادامه و جذب  خلق شرایطی جذاب در سازمان به منظور   -5

مدیریت و رهبری در شرکت نظیر انواع شایستگی های محوری مورد نیاز و شیوه های ارزیابی آن دست یابی به اصول بنیادین   -6

  .ها

  .برآورد نیاز های رهبری سازمان از نظر نوع قابلیت ها و تعداد کادر رهبری مورد نیاز  -1

  جانشین افراد مدیریتی و رهبری های قابلیت توسعه و پرورش  (ب 

  :بلیت های رهبری و مدیریتی را می توان با هدف تامین برخی انتظارات ذیل اجرا کردبرنامه های متنوع پرورش قا
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 (  لب توجه مدیران به جهت گیری های آتی سازمان ) براساس چشم انداز و استراتژیج -7

  .تغییر نگرش مدیران در مورد سیاست جهانی شدن ، مشتری گرایی، مشارکت و همکاری ، کل نگری و رهبری -2

 ( ن و دیدگاه مشترک در مجموعه و ایجاد زمینه همکاری بیشتر و تبادل تجربه ) هم آموزیایجاد زبا -8

  .آشنایی با مفاهیم روز مدیریت و رویکرد های نوین در اثر بخشی سازمان -4

  .کسب آمادگی های ذهنی برای انجام تغییرات سازمانی و اطالع از تجارب دیگر سازمان ها و مدیران -5

شخصی برای انجام بهتر امور محوله از جمله ارتقای قابلیت ذهنی و ارتباطی برای توجیه و متقاعد سازی توسعه قابلیت های   -6

  .دیگران

 مزایای انتخاب جانشین از داخل سازمان 

بر خالف به کار گیری و استخدام مدیر ارشد از بیرون شرکت که با ریسک زیادی همراه بوده و دارای مشکالت زیادی است . انتخاب 

  .را موجب خواهد شدزیر جانشین از داخل شرکت نتایج مثبت 

اگر فردی از داخل شرکت یا سازمان را برای مدیریت آتی شرکت انتخاب شود نشان گر این است که مدیر ارشد سازمان مصالح و  -7

  .منافع داخلی شرکت را مد نظر قرار داده است

انتخاب شود مدیر ارشد با شناختی که از او دارد با آرامش و اطمینان خاطر می اگر جانشین از بین افراد کاردان و الیق داخل شرکت  -2

  .تواند او را برای واگذاری مدیریت آماده کند. به تدریج و با گذشت زمان او تبدیل به یک مدیر ارشد برجسته خواهد شد

اوم نگرش و دور نمای مدیریتی خود بیشتر اگر فردی از داخل شرکت به عنوان جانشین انتخاب شود. مدیر ارشد می تواند به تد -8

مطمئن شود اگر چه مدیر ارشد تمایل دارد جانشین وی نگرش و چشم انداز نو و تازه ای داشته باشد ولی راضی به این موضوع هم 

  .نخواهد بود که جانشین وی به تمام اقدامات قبلی وی نیز بی تفاوت باشد

یا سازمان می توان به طور چشم گیری امکان واگذاری و تحول مناسب مدیریت را افزایش  با انتخاب جانشین شایسته از داخل شرکت -4

داد و آینده موفقیت آمیزی را رقم زد ضمنا باید توجه نمود که فرآیند واگذاری مدیریت و انتخاب جانشین موضوعی بسیار خصوصی و 

 ((Crandell et al , 2008محرمانه می باشد 

  پروری ی جانشیندشواری های برنامه ها

در عمل با دشواری هایی مواجه می شوند که توفیق آن ها را خدشه دار  پروری ازمان ها اغلب برنامه های جانشینبا وجود اهتمام س

انجام گرفته است که جمع بندی آن ها  پروری جانشینمطالعات متعددی به منظور کشف دالیل عدم توفیق برنامه های  .می سازد

 :مسائل زیر در شکست برنامه های جانشینی دخیل بوده اندنشان می دهد 

مدیران اکثر سازمان ها فردی را به عنوان جانشین  : محدود كردن پرورش افراد برای تصدی یک شغل و مسئولیت مدیریتی -7

پست مهیا می  چنین رویکردی افراد را برای تصدی تنها یک .خود انتخاب کرده و سعی در توسعه وی به روش های مختلف دارند 

سازد و در بسیاری از موارد نیز مدیران به این دلیل که فرد جانشین را خطری بالقوه برای تصدی پست خود می دانند از توسعه وی 

راه غلبه بر این مشکل داشتن فهرستی از استعداد های مدیریتی سازمان است که برای تصدی پست هایی   . خود داری می ورزند

  .یابندمتعدد توسعه می 

در برابر رویکردی که عنوان شد گاهی سازمان بدون داشتن  : شناسایی و معرفی افراد بدون بهره گیری از روش های معتبر -2

روش معتبر و نظام مند افراد زیادی را برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ای انتخاب می کنند. چنین روشی باعث هدر رفتن منابع و 

 فهرست در را افرادی و کرد استفاده مند نظام هایی روش از باید  برای رفع این مشکل   .ن آن می شودعدم باور به عادالنه بود

عالوه بر این با روش های معتبر و  اند،  داده نشان فعلی مسئولیت در توفیق بر دال شواهدی خود از که داد قرار سازمان های استعداد

  .عد بودن آنان محرز شده باشددرجه و مرکز ارزیابی مست 813مختلف ارزیابی 
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رها كردن فرآیند توسعه كاركنان پس از گزینش افراد مستعد و كوتاهی در تعیین دقیق و كامل نیاز های آموزشی و   -8

انتخاب افراد مستعد نقطه شروع برنامه های جانشینی است. برای توسعه آن ها باید برنامه ریزی کرد تا در    : ی آن هااتوسعه 

وانند مسئولیت های مورد انتظار را عهده دار شوند و به همین منظور باید معیار های توفیق آنان تدوین و در بازه های زمانی آینده بت

در ضمن باید در طراحی آموزش ها و استفاده از    .منظم میزان موفقیت شان در توسعه مهارت های مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گیرد

  .ی داشت و ترکیبی متنوع و مفید از آموزش های الزم را در اختیار افراد مستعد سازمان قرار دادروش های آموزشی نو آور

ضروری است که مدیران ارشد سازمان در برنامه  : فقدان حمایت و تقویت مدیریت ارشد سازمان از برنامه های جانشینی -4

مهم تر این که در انتصاب های خود از نتایج و    .ایت کنندپرورش مدیران ، مشارکت فعال داشته باشند و به طور علنی از آن حم

دستاورد های این برنامه استفاده کنند تا حمایت از آن نزد اعضای سازمان جدی تلقی شده و اعتبار و عادالنه بودن آن مورد وثوق 

  .قرار گیرد

 در حوزه مدیریت جانشین پروری توصیه هایی

روری، روی مشاغل مدیریت ارشد تمرکز دارند . در های جانشین پها به صورت سنتی در برنامه سازمان: تمركز برمشاغل بحرانی -7

بیشترین تاثیر را بر عملکرد  روری به سایر مشاغل بحرانی است کههای جانشین پزمند توسعه برنامهبود نیروی انســانی، نیاصورتی که کم

وم پزشکی، حوزه پرستاری جزو مشاغل بحرانی محسوب می تحقیق و توسعه، و در علسـازمان دارند. به عنوان مثال در علوم طبیعی، حوزه 

 .شوند

یک رویکرد یکپارچه متمرکز بر شناسایی و نگهداشت استعدادها، باید به وسیله :  های توسعه شغلی كاركنانکپارچه كردن برنامهی -2

 . پشتیبانی شود های جانشین پروری کلی سازمان مرتبط کنند ،با برنامه توانند برنامه توسعه و مسیر شغلی کارکنان راهایی که می راه حل

هایی اشاره می کند که برای  مدیریت جانشین پروری موثر به سازمان: تشویق برنامه های توسعه پیشگیرانه و قابل پیگیری -8

. با دهندی داوطلبان برای مشاغل آینده را افزایش ای را ارائه می کنند که می توانند آمادگها و پیشنهادهای پیشگیرانه توسعه، فرصت

توانند تاثیر مثبتی برای پرورش استعدادهای در دسترس ها می مرتبط کردن یادگیری و توسعه با جانشین پروری و توسعه شغلی، سازمان

 . به منظور رویارویی با نیازهای آینده ایجاد کنند

شامل توسعه  عداد کاملـتوسعه چرخه مدیریت است ترین راهکارها به منظورـگذاری در به رمایهـس:  ارزیابی راهکارهای تکنولوژی -4

ز موفقیت سازمان را در بلند ـوری نیروی کار را حداکثر رسانده و نیسازد که بهرهازمان را قادر میـس و نظام پاداش ،زیمدیریت، بهینه سا

یم از راه کامپیوتر ـدهد که به صورت مستقنان اجازه میـوری مبتنی بر وب، به کارکین پرـارهای برنامه جانشـین می کند. راهکـمدت تام

بال ـغلی خود را دنـبموقع به فرآیندها و داده ها را داشته و بتوانند فعاالنه مسیر توسعه و پیشرفت ش رسی پیوسته وـخودشان، امکان دست

 (7831، تاج الدین و )معالی.کنند

 

  گیریبحث و نتیجه

 
و  تغییر آن ثابت پدیده تنها که محیطی در خویش جایگاه ارتقاء و رشد به منظور سازمان ها امروز، جهان در شد ذکر که گونه مانه

 جانشین مدیریت رهگذر همین از .آورند عملبه  مضاعف کوششی سازمان خود استعدادهای پرورش و کشف در بایستی است دگرگونی

 قرار استفاده مورد سازمان نهفته استعدادهای پرورش و کشف در که است ابزارهایی مهمترین از یکی انیانس منابع و توانمندسازی پروری

 .گیرد می

 عملیاتی آن نه تنها نتایج طرح، این ناصحیح اجرای با زیرا آید، عملبه  دقت نهایت بایستی مذکور ابزار بکارگیری که در است پرواضح

 مستعد نیروهای میان در را سرخوردگی و یأس فضای ایجاد موجبات ثانیاًًً نموده، تحمیل سازمان بر الیم های هزینه نخواهد شد بلکه اوالًًً
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 و شده واقع مؤثر مستعد نیروهای برای نشاط و امید فضای ایجاد در طرح این صحیح مدیریت دیگر سوی از .شود فراهم می سازمان

 .آورد می فراهم را انسازم اثربخشی و کارایی افزایش و بهبود عملکرد موجبات

 می توانند شایسته و مستعد کارکنان که باشند داشته باور عمیقاًًً مدیرانتوفیق در مدیریت جانشین پروری زمانی محقق خواهد شد که 

 یک عداداست که داشته باشند قلبی اعتقاد باید مدیران همچنین، .گذارندب تأثیر سازمان عملکرد بر و مستقیماًًً باشند مزیت رقابتی منشأ

 .کرد و محبوس محدود خاص وظیفه یا واحد یک در را آن نباید و است سازمانی ثروت و منبع

 در سازمان چون سرمایه گذاری های مواردی در می تواند آن قابلیت های و انسانی منابع به سازمان ارشد مدیریت خوشبینانه و مثبت نگاه

 پیدا ظهور (کلیدی کارکنان به ویژهکارکنان )  حفظ گذاری برای سرمایه و کارکنان به اختیار تفویض کارکنان، پژوهش و آموزش امور

 مشکل کمی در سازمان ها مند نظام رویکرد این از استفاده شاید پروری، جانشین کافی از برنامه آگاهی و آشنایی نبود به توجه با .کند

 که حالی در .است دخیل آنها ارتقای و انتخاب در افراد استعدادهای و رداز عملک غیر عواملی معموالًًً حاضر، حال در سازمان ها در .باشد

 .باشد داشته وجود افراد عملکرد سنجش برای تری مناسب و راه های شود توجه بیشتر افراد عملکرد و فردی استعدادهای به است نیاز

 اهمیت زیادی جانشینی و انتخاب راهبردهای و راهکارها بانتخا در سازمان ها سایر از غیرانتفاعی سازمان های ساختار بودن متفاوت درک

 های رویه کردن پیدا مهم چالش دو بخش هر در حال هر به اما است، متفاوت هم با بخش دو این در انسانی منابع رویه های که چرا دارد،

 .دارد وجود آینده برای با استعداد افراد پرورش و انگیزش ایجاد نگهداری، استخدام، برای بهتر

ها و ایجاد یک رویکرد پیشگیرانه برای رهبری و  ها و دستور کار سازماندر اولویت باالی برنامه پروریبا انتقال و قرار دادن برنامه جانشین

 .ها می توانند پایه و اساسی استوار برای انتقال آسان و بدون نگرانی رهبری به آینده فراهم سازند توسعه کارکنان، سازمان

سازمان را قادر به شناخت نیازهای جاری و آتی کرده، در  طرح جانشین پروری به عنوان بخشی از یک استراتژی مدیریت استعداد، اجرای

ها باید روی توسعه شغلی  ، سازمانپرورینتیجه همسوسازی و توسعه استعداد براساس آن خواهد بود؛ گرچه برای موفقیت در جانشین

 .نندشان نیز تمرکز ک کارکنان

 پایان آن نبایستی و است پویا و مستمر فرایند یک پروری جانشین مدیریت که است این داشت نگه دور نظر از نباید که ای نکته آخر، در

 .دانست یکی طرح نتایج بر مبتنی انتصابات و استعداد خزانه تشکیل با را
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