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چکیده
هدف :تحلیل گفتمانهای پیرامون جانشینپروری در یک دستگاه دولتی.
طراحی /روششناسی /رویکرد :تحقیق حاضر به لحاظ رویکرد ،کیفی؛ روش نمونهگیری ،هدفمند و
روش جمعآوری دادهها عمدتا مصاحبه نیمه ساختاریافته با  13نفر از مدیران دستگاه مورد مطالعه بوده است.
تحلیل دادهها ،به روش تحلیل گفتمان انتقادی و با بهرهگیری از الگوی فرکالف طی سه مرحله توصیف،
تفسیر و تبیین انجام یافته است.
یافتههای پژوهش :مهمترین یافتههای بخش توصیف ،استخراج  416کد مثبت و  222کد منفی بوده که
پس از طبقه بندی  68واژه کانونی مثبت و  53واژه کانونی منفی تعریف شد .در مرحله تفسیر ،معلوم گردید
نوع نگرش نسبت به انتصابات و مشاغل کلیدی سرمنشا جانشینپروری یا جانشینهراسی است که مشتمل بر
دو گفتمان عمده رویکرد استراتژیک و رویکرد سیاسی نسبت به انتصابات و مشاغل کلیدی بوده است .در
مرحله تبیین ،مشخص شد در سطحی باالتر ،مسائل مربوط به نظام سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،حقوقی و
اداری بر عدم تحقق جانشینپروری سایه افکنده و در وضعیت کنونی (عدم تحقق جانشینپروری) سلطه نظام
سیاسی بر سایر نظامهای اجتماعی و فرایندهای وابسته به آن (نگرش سیاسی) عاملی است که بیش از همه
میتواند موضوع انتصابات و جانشینپروری را در سازمان مورد مطالعه و بهطور کلی در دستگاههای دولتی و
حاکمیتی دستخوش تحوالت خود نماید.
محدودیتها و پیامدها :تفاوت دانش زمینهای افراد در تحلیل گفتمان و تاثیر آن بر پایایی نتایج.
پیامدهای عملی :نتایج تحقیق حاضر به آسیبشناسی جانشین پروری در سازمان مورد مطالعه و سازمانهای
دولتی مشابه کمک مینماید.
ابتکار یا ارزش مقاله :آسیبشناسی و تحلیل گفتمان انتقادی مسائل پیرامون موضوع جانشینپروری.
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Abstract
Purpose: To analyze the discourses about the succession planning in a
governmental organization.
Design/ Methodology/ Approach: The present study has been
qualitative in terms of approach; The sampling method was purposeful
and the data collection method was mainly a semi-structured interview
with 13 managers of the studied organization. Data analysis has been
done by critical discourse analysis method using the Fairclough's Model
in three stages of description, interpretation and explanation.
Research Findings: The most important findings of the description
section were the extraction of (416) positive codes and (222) negative
codes, which were defined after classifying (68) positive focal words
and (53) negative focal words. In the interpretation phase, it was found
that the type of attitude towards appointments and key jobs is the source
of succession planning or succession phobia, which includes two main
discourses of strategic and political approach to appointments and key
jobs. In the explanation stage, it was found that at a higher level, issues
related to the political, economic, cultural, legal and administrative
system overshadowed the lack of succession and in the current situation
(non-succession), the dominance of the political system over other
social systems and related processes (political attitude) is the factor that
can most of all change the subject of appointments and succession
planning in the studied organization and governmental organizations.
Limitations & Consequences: Difference in background knowledge of
individuals in discourse analysis and its effect on the reliability of
results.
Practical implications: The results of the present study, help to identify
obstacles of succession planning in studied organization and similar
government organizations.
Innovation or Value of the Study: Using the method of critical
discourse analysis to identify issues related to the subject of succession
planning.
Keywords:
Paper type: Research Article
Keywords: Succession Planning, Critical Discourse Analysis,
Fairclough's Model.
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مقدمه
یکی از عواملی که نقشی راهبردی در رسیدن سازمانها به اهداف از پیش تعیین شده آنها دارد ،منابع انسانی
کارآمد ،متخصص و با انگیزه در مشاغل و جایگاههای مختلف است .از طرفی به نظر میرسد که خروج نیروها
از سطوح گوناگون سازمانی به دالیل مختلفی مانند استعفا ،بازنشستگی ،ارتقای شغلی یا حتی فوت ،اجتنابناپذیر
است .بهوجودآمدن خال و ترک خدمت نیروها در مشاغل سازمان بهویژه مشاغل کلیدی میتواند در روند حرکت
هر سازمانی اخالل جدی ایجاد کند .از اینرو بسیاری از سازمانها برای جلوگیری از ایجاد اخالل در روند
پیشرفت خود ،برنامههایی را به منظور تامین نیروهای شایسته در مشاغل مختلف ،از داخل سازمان بهکار می-
گیرند .جانشینپروری یکی از مهمترین برنامههای استراتژیک در این زمینه است .جانشینپروری درواقع ،برنامه-
ای استراتژیک جهت تامین نیروهای زبده در مشاغل کلیدی سازمان در مواقع لزوم است .مشاغل کلیدی آن
دسته از مشاغلی هستند که پیدا کردن نیرو برای آنها به دشواری انجام میگیرد ،کمتر به افراد وابسته است و
برای تضمین آینده سازمان از اهمیت بسیار برخورداراست ) .(Fulmer,2002طبیعتا خالی شدن ناگهانی این
گونه مشاغل برای سازمان ناگوار خواهد بود .بدینمنظور پرورش جانشینانی (بهویژه از داخل سازمان) برای
پستهای کلیدی بسیار حیاتی است و نیاز به برنامهای مستمر ،منسجم و سیستماتیک دارد.
متاسفانه ،علیرغم اهمیت موضوع جانشینپروری جهت تصدی پستهای کلیدی توسط افراد مناسب ،پژوهشها
حاکی از آن است درصد قابل توجهی از متخصصان منابع انسانی فعالیتهای جانشینپروری را بهخوبی نمی-
شناسند و فقط تعداد محدودی از آنها این برنامه را بهطور رسمی اجرا میکنند .در کشور ما نیز پژوهشهای
انگشت شماری در این زمینه در سازمانهای تجاری و صنعتی صورت گرفته است .بیشتر مدیران به نیازهای
سازمان برای پرورش جانشین در درازمدت اهمیت چندانی نمیدهند و زیردستان نیز برای نیازهای آینده سازمان
بهخوبی پرورش داده نمیشوند ) .(Zaynoddini Bidmashki and et al, 2014این در حالی است که نبود
چنین برنامهای در سازمانها بهویژه دستگاههای دولتی و حاکمیتی به دلیل جایگاه مهم آنها در جامعه و نقش
بارز مدیران آنها در تصمیمگیریهای کالن و سرنوشتساز مملکتی ،مسالهای جدی ایجاد مینماید .هرچه جامعه
هدف یک سازمان گستردهتر باشد؛ قطعا دامنه تاثیر این مساله نیز وسیعتر خواهد بود .بهعبارتی ،هر چه یک
سازمان به واسطه مامویتها ،رسالت ها و اهداف از پیش تعیین شده به افراد بیشتری از جامعه متعهد باشد ،بدون
شک ،رویدادهای آن تاثیر و انعکاس شدیدتری در سطح کالن خواهد داشت.
سازمان مورد مطالعه که یک دستگاه دولتی و حاکمیتی است از جمله سازمانهایی است که مصداق مطلب فوق
است .این سازمان به واسطه تنوع ماموریتها و ماهیت آنها  -که عمدتا با نیازهای اساسی مردم سروکار دارد -
با جامعه هدف وسیعی روبرو است .بدیهی است پستهای کلیدی و مدیریتی چنین مجموعه ای نبایستی هیچگاه
از افراد باصالحیت و شایسته خالی بماند .البته ،برای پر کردن پستهای کلیدی استراتژیهای مختلفی میتواند
اتخاذ شود .از استراتژیها ی مقطعی نظیر جایگزینی از درون و جذب افراد آشنا از بیرون سازمان گرفته تا
استراتژی بلندمدتی نظیر جانشینپروری.
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آنچه مسلم است هر استراتژی دیگری بهجز جانشینپروری نمیتواند سازمان را از وجود افراد شایسته در مواضع
حساس و کلیدی مطمئن نماید .اما طبق بررسیهای انجام یافته ،از میان استراتژیهای اشاره شده ،جانشین-
پروری جزء استراتژیها یی است که مورد استفاده قرار نگرفته است .این مسئله میتواند دالیل مختلفی داشته
گفتمانکاوری
جانشینپروری ....
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باشد؛ از عدم آگاهی ،دیدگاهها ،باورها ،طرز تلقی و حساسیت مدیران سازمان نسبت به استراتژی مذکور گرفته
تا بافت و موقعیت اثرگذار درونی و بیرونی آن ،همه میتوانند در عدم پیادهسازی جانشینپروری در دستگاه مورد
اشاره اثرگذار باشند .لذا با گفتمانکاوی نظرات و دیدگاههای مدیران دستگاه مورد مطالعه به عنوان حامیان یا
رقیبان اصلی جانشین پروری ،ضمن آگاهی دادن و گوشزد نمودن حساسیت موضوع میتوان به میزان شناخت،
نوع نگرش و پیشفرضهای ذهنی آنها نسبت به این استراتژی و نیز بافت موقعیتی سازمان و شرایط حاکم بر
آن (که در تحقق یا عدم تحقق جانشینپروری موثر است) ،پی برد .زیرا دیدگاه افراد نسبت به پدیدههای پیرامون
خود مبتنی بر چارچوب دانش و پیشفرضهایی قرار دارد که از عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،موقعیتی و  ...نشات
میگیرد و تحلیل گفتمانهای برخاسته از این نظرات میتواند به آسیبشناسی این مسئله کمک نماید.
از این رو ،در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که چه گفتمانهای غالبی در رابطه با
استراتژی جانشینپروری در سازمان مورد مطالعه وجود دارد؟
مبانی نظری تحقیق
جانشینپروری

جانشین پروری همانند سایر موضوعات ،تعاریف و مفاهیم متعددی را دربردارد که هر یک از صاحبنظران این
حوزه زوایای متفاوتی از این موضوع را مدنظر قرار دادهاند .به عقیده مک کانل ،)1996( 1برنامهریزی جانشین-
پروری فرایند شناسایی افرادی است که در حال حاضر میتوانند به پستهای کلیدی 2ارتقا یابند یا میتوانند در
آینده طرح توسعه هدفمند را در سازمان تحقق بخشند .این فرایند ،افراد مناسبتر را در سازمان شناسایی میکند
و یک نگرش با ثبات نسبت به جمع آوری ،تجزیه و تحلیل و ثبت اطالعات مربوط به توانمندیهای مدیران
برای توسعه منابع انسانی به وجود میآورد و در واقع ،ارائه خدمات و آموزش و پرورش و پشتیبانی استعدادهای
مدیریتی برای هر یک از مدیران بوده و حامی و پشتیبان قوی خطمشی توسعه و ارتقای نیروی انسانی از داخل
سازمان میباشد .هیلز ،)2013( 3معتقد است جانشینپروری ،یک استراتژی هوشمند مدیریت استعداد میباشدکه
میتواند موجب حفظ استعداد از درون سازمان گردد و سازمان را از مهارتهای مورد نیاز برای پاسخ به تغییرات
سریع محیطی مطمئن نماید.
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کلین و سالک ،)2013( 1جانشینپروری را به عنوان یک ابزار راهبردی برای هدف قرار دادن مسائل ناشی از
ترک افراد و نیز پلی بین شکاف دانشی بوجود آمده به دلیل ترک افراد میدانند .ادوسی ،)2018( 2نیز جانشین-
پ روری را شناسایی و توسعه جانشینان بالقوه برای سِمتهای اصلی سازمان از طریق فرایند ارزیابی و آموزش
منظم کارمند شایسته برای فرایند انتقال ،به منظور موفقیت سازمان ضروری میداند.
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در واقع ،برنامه ریزی و مدیریت جانشینی یک تالش سیستماتیک (منظم) برای تضمین تداوم رهبری در
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پستها ی کلیدی ،حفظ و توسعه سرمایه فکری و دانشی و تشویق پیشرفت ) (Rothwell, 2006و فرآیندی

 | 121صفحه

برای آماده سازی افراد برای مواجهه با نیاز سازمان به استعدادها در یک دوره زمانی بلندمدت (Rothwell and

) Kazanas, 2003و آماده نمودن افراد برای پذیرش مسئولیتهای باالتر است ).(Rothwell, 2010
چالشهای جانشینپروری در بخش دولتی

برنامهریزی در بخش حکومت با بقیه بخشها متفاوت است .اجرای برنامه جانشینپروری در بخش دولتی
چالشهای خاص خود را دارد ) .(Rothwell and et al, 2008ماهیت مدیریت در بخش دولتی ،رهبری
سیاسی ،قوانین نظام منابع انسانی در بخش دولتی ،کمبود منابع و عدم تمرکز در تصمیمگیریهای بخش دولتی
چالشهایی بر سر راه پیادهسازی جانشینپروری هستند ) .(Wilkerson, 2007پینس )2004( 3بهطور خاص
درباره چالشهای نیروی کار و برنامهریزی جانشینپروری در بخش عمومی مینویسد .او بیان میکند که
پیامدهای مالی معموال با نیروی کار و اقدامات برنامهریزی جانشینپروری و ترس ناشی از واکنش منفی
شهروندان و نیز مسئولین انتخاب شده مرتبط هستند .همچنین ،یادآوری میکند که گاهی اوقات واقعیتهای
سیاسی سازمانهای عمومی ،تغییر را با شکست مواجه میکنند .فاکتور زمان دورههای سیاسی ،اغلب منجر به
دیدگاههای کوتاهمدت در رابطه با چگونگی عملکرد سازمانها میشود.
اسکال ) 1997( 4تا حدودی به موانعی که بخش عمومی در رابطه با برنامهریزی جانشینپروری با آنها مواجه
است عمیقتر نگاه میکند .او چهار مانع متفاوت را که باید برای اتخاذ جدی برنامهریزی جانشینپروری در
بخش عمومی بر آنها غلبه کرد ذکر میکند .الف) بیتمایلی مدیر در به عهده گرفتن وظیفه جانشین پروری ب)
این تصور مدیران که برنامهریزی جانشین پروری خارج از حوزه کاری آنها است ج) نداشتن شناخت روشن از
چگونگی شکل دادن برنامه جانشین پروری و ج) نداشتن اطالعات درباره چگونگی پرداختن به برنامهریزی
جانشین پروری در محیط سیاسی دائما در حال تغییر .البته بر طبق دیدگاه بری و وکسلر )1995( 5نگاه کوتاهمدت
موسسات و سازمانهای عمومی را یکی از چالشهای این بخش در پیادهسازی جانشینپروری مورد توجه قرار
دادهاند .اسکال ( )1997تاکید میکند که «بخش عمومی میتواند و باید بر بلندمدت تمرکز کند و مقامات ارشد
چه انتخاب شده و چه منصوب شده باشند ،نباید در طی دوره تصدی خود فقط تفکر استراتژیک داشته باشند

& Salk,

1Klein

2Oduwusi
3Pynes
4Schall

& Wechsler

5Berry
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بلکه باید به ورای دوره تصدی خود نیز نظر داشته باشند» .تمایل داشتن و قادر بودن به ایجاد یک برنامهریزی
جانشین پروری برای اینکه این تمرکز بلندمدت صورت گیرد ،از اهمیت بسیاری برخوردار است
یکی دیگر از مسائل بخش دولتی ،مربوط به نقش مدیران ارشد است .در تجارت ،مدیر ارشد اجرایی نقش مهمی
گفتمانکاوری

در این زمینه ایفا میکند .اما در بعضی از نهادهای دولتی ،مدیر عامل یک گماشته سیاسی است که خواستههای

جانشینپروری ....

یک مقام منتخب را برآورده میکند .به صورت عملی ،مهمترین مالکان فرآیند جانشینپروری ،کارمندان کشوری
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دولت خواهند بود که با انتخابات سیاسی تغییر نمیکنند ).(Ghiasi Nodooshan, 2016: 291-292
قاسمی و همکاران )2013( 1فقدان پشتیبانی مدیریت عالی ،عدم انطباق برنامه جانشینپروری با برنامههای
استراتژیک سازمان ،عدم ثبات مدیریت ،تشریفات زائد اداری ،دیدگاه سنتی ،دیربازده بودن و عدم شفافیت در
طرح را چالشهای نظام اداری ایران معرفی کردهاند.
به طور کل ،اگر بخواهیم مسائل موجود در بخش دولتی را جمعبندی نماییم میتوان در قالب  6عامل زیر
طبقهبندی نمود:
 .1فاکتورهای مدیریتی :این عامل شامل مواردی همچون ترس از برنامهریزی جانشینپروری به دلیل
امکان تغییر ،فقدان مدیریت علمی منابع انسانی ،فقدان مسئولیتپذیری مدیران به دلیل تغییر مرتب
ایشان و مدیران ناشایست است؛
 .2فاکتورهای فرهنگی :فقدان فرهنگ برنامهریزی جانشینپروری ،نادیده گرفتن استعداد در سازمان،
فرهنگ سازمانی نامناسب ،ترس از برنامهریزی جانشینپروری به جای اعتقاد به این برنامه؛
 .3فاکتورهای قانونی :چهرههای سیاسی که در موقعیتهای شغلی مشغول به کار هستند ،قوانین و
مقررات و فقدان برنامهریزی جانشینپروری رسمی در سازمانهای دولتی؛
 .4فاکتورهای آموزشی :فقدان فرصتهای آموزشی ،فقدان برنامه استراتژیک جهت دورههای آموزشی؛
 .5فاکتورهای هزینهای :فقدان زمان و هزینه؛
 .6فاکتورهای سازمانی :فقدان سیستم مدیریتی ،فقدان مدیران ماهر (Nilipour Tabatabaee and
et al,2014).

تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی

هر حوزه علمی مانند مدیر یت استراتژیک ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی ،پرستاری ،روانشناسی ،علوم ارتباطات،
علوم سیاسی و مانند آنها ،حاوی گفتمانهای متنوعی بوده که بر عمل ،کنش و فعالیتهای آن حوزه و عامالن
(فاعالن) آن اثرگذار هستند ).(Conard, 2004: 431

Ghasemi and et al

1

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

تحلیل گفتمان 1با این هدف که چگو نه یک تجربه فردی به صورت اجتماعی و تاریخی از سوی زبان خلق و
ساخته می شود ،به عنوان یک رویکرد بدیع در جهت انجام مطالعات سازمانی ،سیاسی ،روانشناختی و همانند آنها
مطرح شده است .این مفاهیم نشاندهنده دگرگونی عظیم در پژوهش از لحاظ هستیشناسی و روششناسی
است که در آن ،تمرکز اصلی فرآیند پژوهش که تا کنون بر فرضیههای محقق یا تجربههای افراد بوده ،به سمت
تاکید بر بافت اجتماعی و تاریخی این تجربهها تغییر میکند ).(Crow, 2005: 59
تحلیل گفتمان همواره تفسیر است .تفسیر تحلیلگر از تفاسیر مشارکتکنندگان در گفتمان (Jaworski

) .&Coupland: 1999: 12هدف تحلیل گفتمان همواره متن است .از نظر فرکالف ،ویژگیهای اصلی متن
شامل بهم پیوستگی ،انسجام منطقی ،قصدمندی ،پذیرفتگی ،اطالع دهندگی ،وجه موقعیتی و بینامتنی باعث
شکلگیری سیستمهایی از دانش و باور در سطح شخصی و روابط بین شخصی و همچنین باعث شکلگیری
روابط اجتماعی بین فاعلهای مختلف اعم از اشخاص و نهادها میشود (Danaeifard & Nouri, 2011:

).167
تحلیل گفتمان رویکردهای متفاوتی دارد .در نوع انتقادی آن به آشکارسازی روابط قدرت پنهان و فرایندهای
ایدئولوژیکی در متون گفتاری یا نوشتاری میپردازد ).(Crystal, 2008:123
بهعبارتی ،این رویکرد از تحلیل سعی دارد بهنحوی نظاممند کاربرد زبان و متن را در رابطه با پرکیتس اجتماعی
گسترده تری تحلیل کند و غالبا به دنبال برمال کردن دانش بدیهی انگاشته شده و طبیعی شده متن است
).(Chouliaraki & Fairclough, 1999:3
در میان نظریههای مطرح شده پیرامون تحلیل گفتمان انتقادی ،نورمن فرکالف یکی از منسجمترین ،جامعترین
و پرطرفدارترین نظریه را تدوین کرده است .وی در تحلیل گفتمان انتقادی به دنبال این است که نشان دهد
رخدادها و متون از دل مناسبات قدرت بیرون آمده و وارد مبارزات قدرت میشوند .تحلیل گفتمان انتقادی ،متن
را به صورت مبسوط و همه جانبه تحلیل میکند.
چارچوب نظری فرکالف حاوی مفاهیم متنوعی است که به فراخور هدف تحقیق میتوان از آنها استفاده کرد
).(Nozari and et al, 2013: 159-157
پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع جانشین پروری تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از کشور انجام شده است که برخی از
تحقیقات انجام شده عبارتند از :تاثیر اجرای نظام جانشینپروری بر بهرهوری نیروی انسانی در سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان کرمان ) ،(Nikpour, 2019طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشینپروری
در راستای توسعه بهرهوری سازمانی با استفاده از روش معادالت ساختاری (مورد مطالعه :سازمانهای دولتی)
) ،(Mahfouzi and et al, 2019طراحی نظام مدیریت جانشینپروری در سازمان تامین اجتماعی (Chatrchi

) ،& Tabari, 2018جایگاه شایستگیهای محوری در جانشین پروری )، (Alwani and et al, 2018
Analysis

1Discourse
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شناسایی شاخص های جذب ،حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در صنعت بانکداری کشور (Rezaeian and et

) ،1al, 2018پیوند برنامه ریزی جانشینی با عملکرد کارکنان :نقش میانجی ارزیابی پیشرفت شغلی و پیشرفت
عملکرد ) ،(Ali and et al, 2019چالشهای برنامهریزی جانشینی در مشاغل خانوادگی در زیمبابوه :نمایی
گفتمانکاوری
جانشینپروری ....

 | 124صفحه

ازکارآفرینان موسس مشاغل ) ،(Dumbu, 2018تاثیر جانشینپروری بر انتقال دانش (Ejakpomewhe,

) ،2017فاکتورهای موثر بر برنامهریزی جانشینی مشاغل در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در تانزانیا
) ،(Magasi, 2016جانشینپروری رهبری :گفتمان کاوی مباحثات اداری در دو سازمان غیرانتفاعی (Duta,

).2008
مطالعه اخیر ،بهلحاظ استفاده از روش تحلیل گفتمان در حوزه جانشینپروری اندکی به موضوع تحقیق حاضر
نزدیک است .در تحقیق مذکور از تجزیه و تحلیل گفتمان و نظریه دیالکتیکی برای مقایسه و تطبیق فرایندهای
جانشینی رهبری در دو سازمان غیرانتفاعی تگزاس استفاده شده است .این تحقیق به سه نوع تنش دیالکتیکی
که تحت تأثیر فعل و انفعاالت گفتمان بازیگران است ،اشاره میکند :دیالکتیک فردمحور (ماندن /ترک)،
دیالکتیک رابطهمحور (سرزنش /محرومیت ،آزادی /کنترل و همکاری /رقابت) و دیالکتیک سازمانمحور (تغییر
 /ثبات.
الزم به ذکر است عمده تحقیقات مطرح شده در زمینه جانشینپروری با توجه به هدف تحقیق عمدتا در
جستجوی مدلسازی یا مدلآزمایی بوده و کمتر با دید نقادانه به آسیبشناسی عدم پیادهسازی آن در سازمانها
بهویژه دستگاههای دولتی پرداختهاند .بهعبارتی عمده تحقیقات در سطح سازمان بوده وکمتر بافت و شرایط
اجتماعی حاکم بر سازمانها را به تصویر کشیدهاند.
از سوی دیگر تحقیقات انجام یافته در زمینه تحلیل گفتمان بهویژه از نوع انتقادی آن کمتر موضوعات مدیریت
حوزه منابع انسانی و بهویژه موضوع مورد مطالعه را مورد بررسی انتقادی قرار دادهاند.
لذا تحقیق حاضر میتواند بهلحاظ آسیبشناسی و تحلیل انتقادی مسائل پیرامون موضوع جانشینپروری منشا
نوآوری و تحول هر چند مختصر در ادبیات مربوط به این حوزه باشد و نوآوری تحقیق محسوب میشود.
روششناسی تحقیق
همانطور که قبال نیز متذکر شدیم هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمانها و نظریات حاکم بر موضوع جانشین-
پروری در یک دستگاه دولتی است تا از رهگذر آن بتوان آنچه را که بهعنوان عوامل اثرگذار بر تحقق یا عدم
تحقق جانشینپروری از نقطه نظر مدیران آن مجموعه بوده و در باور آنها رخنه کرده استخراج نمود .بنابراین،
گفتگو باید ماهیتا دیالکتیکی باشد تا سوء برداشتها و غفلتها به نوعی آگاهی تبدیل شود(Steffy & .

) .Grimes, 1986: 324لذا تحقیق حاضر بهلحاظ رویکرد ،کیفی؛ به لحاظ هدف ،بنیادی؛ به لحاظ ماهیت،
توصیفی و از منظر نتیجه اکتشافی است .جدول ذیل خالصهای روش تحقیق را به نمایش میگذارد.

 1در مقاله مذکور از جانشین پروری به عنوان یکی از شاخصهای نگهداشت کارکنان مستعد یاد شده است.

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
جدول شماره ( )1خالصه روش تحقیق
طبقه بندی

نوع پژوهش

به لحاظ رویکرد
به لحاظ هدف
به لحاظ نتیجه
روش نمونهگیری
روش گردآوری دادهها
روش تحلیل دادهها
به لحاظ ماهیت

کیفی
بنیادی
اکتشافی
هدفمند
مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته
تحلیل گفتمان انتقادی به روش فرکالف
توصیفی

همانگونه که در جدول فوق اشاره شد؛ تحلیل دادههای تحقیق با استفاده از الگوی فرکالف انجام یافته است.
الگوی فرکالف موضوعات و پدیده ها رادر سه سطح توصیف ،تفسیر و تبیین مورد تحلیل قرار میدهد که در
بخش بعدی ضمن توضیح هر یک از سطوح ،دادههای جمع آوری شده حاصل از مصاحبه با افراد مورد تحلیل
قرار خواهد گرفت.
بستر تحقیق ،جامعه و نمونه آماری:

بستر تحقیق یکی از دستگاههای دولتی کشور و جامعه آماری ،مدیران ستادی و صاحبنظران حوزه منابع انسانی
دستگاه موصوف بوده که از بین آنها  13نفر به روش نمونهگیری هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند.
ویژگی مشترک افراد شناسایی شده عالوه بر پست مدیریتی ،بهلحاظ علمی دارای تحصیالت باالی آدمیک و
از نظر تجربی نیز دارای سابقه باالی خدمتی در دستگاه موصوف (بیش از  10سال) بوده و نسبت به رویدادها،
فرایندها ،مسائل و شرایط آن آگاهی داشته اند .لذا رویکرد آنها در خصوص پاسخ به سواالت مصاحبه ،رویکرد
علمی -اجرایی بوده است.
روش گردآوری دادهها:

در این تحقیق برای جمعآوری داده ها از مصاحبه محقق ساخته استفاده گردید که سواالت آن پس از تایید
اساتید راهنما و مشاورین و همچنین ،خبرگان علمی در دیگر دانشگاهها و سازمان مورد مطالعه ،از افراد جامعه
هدف مورد پرسش واقع شد .جمع آوری دادهها تا مرحله اشباع نظری مقولهها و بهعبارت دیگر تا جایی که
امکان دستیابی به دادههای جدید دیگر فراهم نبود ،ادامه یافت.
سواالت تحقیق:

سوال اصلی تحقیق :گفتمانهای غالب در رابطه با موضوع جانشینپروری در سازمان مورد مطالعه کدامند؟
سواالت فرعی تحقیق مبنیبر:
➢ جانشینپروری در سازمان مورد مطالعه چگونه توصیف میشود؟
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➢ جانشینپروری در سازمان مورد مطالعه چگونه تفسیر میشود؟
➢ جانشینپروری در سازمان مورد مطالعه چگونه تبیین میشود؟
پایایی و روایی
گفتمانکاوری
جانشینپروری ....
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برای اعتباریابی نتایج حاصل از دادههای جمعآوری شده ،از معیارهای سنجش کفایت فرایند تحقیق برگرفته از
معیارهای فلینت و همکاران ( )2002استفاده گردید که شامل  6شاخص اعتمادپذیری ،انتقالپذیری ،اتکاپذیری،
عمومیت ،تصدیق پذیری و راستی است که جهت پیشگیری از اطاله مطلب به شرح برخی اقدامات مهم در این
راستا اش اره می کنیم .این اقدامات عبارتنداز :شناخت نسبتا کامل نسبت سازمان بهواسطه حضور دائمی محقق
در سازمان (اعتمادپذیری) ،ذکر جمالت مصاحبهشوندگان بهعنوان شاهد نتایج (اعتمادپذیری) ،ارائه گزارشی از
نتایج تحقیق به  5نفر از خبرگان علمی دانشگاهی و  3نفر از شرکتکنندگان مصاحبه و کسب بازخورد از آنها
(اعتمادپذیری ،تصدیق پذیری و فهم پذیری).
در مورد پایایی در روش تحلیل گفتمان ،با توجه به این که تفسیر و تبیین و فرامتن بهوسیله محقق صورت
می گیرد ،طبیعی است که محقق دیگری در رویارویی با متن یا مصاحبهها ،نتیجهگیری متفاوت داشته باشد.
لیکن ،سعی شده با استفاده از سواالت مندرج در مراحل سهگانه مدل فرکالف و نیز کدگذاری و بررسیهای
آماری تا حد ممکن عینی گرایی در تحلیل گفتمان رعایت شود .به این ترتیب با توجه به اطالعات استخراج شده
از متون حاصل از مصاحبهها ،احتمال اینکه محقق دیگری به نتایج مشابه از متنهای مذکور برسد زیاد است.
عالوهبر موارد پیش گفته ،محقق از دو روش بازآزمایی توسط محقق و توافق میان کدگذاران (درخصوص نحوه
کدگذاری ها) جهت آزمون پایایی استفاده نموده که به ترتیب درصد توافقات  %81و  %74بوده و با توجه به اینکه
باالی  %60است ،کدگذاریها از پایایی الزم برخوردار است.
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها
الف) مرحله توصیف :در این سطح ،ویژگیها ی ظاهری متن مد نظر است که متن را به مثابه یک شیء
درنظر گرفته و به برچسبدهی ویژگیهای صوری آن میپردازند .دراین بخش از تحلیل ،واژگان ،دستور و
ساختهای متنی مورد بررسی قرار می گیرند .ما در این بخش جهت جلوگیری از اطاله مطلب تنها واژگان را آن
هم از حیث ارزش تجربی ،بیانی و رابطهای مورد بحث قرار میدهیم.
➢ ارزش تجربی کلمات :در این بخش ،واژگان کانونی و معیارهای شمول و طرد مورد بررسی قرار
میگیرد .حاصل این بخش استخراج  416کد مثبت و  222کد منفی بوده است که پس از طبقهبندی،
 69واژه کانونی مثبت و  53واژه کانونی منفی حاصل شد .نمونهای از واژگان کانونی مثبت و منفی
که از بخشی از متن یک مصاحبه استخراج شده در جدول زیر آمده است.

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
جدول شماره ( )2نحوه استخراج واژگان کانونی ،معیارهای شمول و طرد و انسجام موضعی بخشی از متن
یک مصاحبه
بخشی از متن یک مصاحبه
در حاال حااضااار علیرغم وفور نیروی انساااانی و
علیرغم صدالحیتها و شدایسدت یهاینیروی
انساانی سایساتم جانشاینپروری در (دساتگاه مورد
مطاالعاه) وجود نادارد .یکی از این دالیال عددم
جهتدهی نیروی انسدانیاسات .در حال حاضار
(در انتصااابات تا سااطح مدیر کل به پایین) تاکید و
اولویات باا نیروی داخلیاسااات .این (انتصااااب
درونی) سااودمند اساات به دلیل شااناخت نیروهای
داخلی نساابت به سااازمان و علقه سااازمانی .این
دساااتگااه بادلیال ادغاام باا تورم نیروهاا روبرو بوده و
این امر منجر به رقابت ناسدالم و زیرآ زنی
در آن شارایط شاده اسات و این چالش بر سار راه
جانشینپروری بوده است.

کددهدای متبدت و منفی

واژگدان کداندوندی

استخراج شده
عاادم جاهااتدهای نایاروی
انسانی

متبت و منفی
عاادم طاراحای مسااایار
شغلی

توسعهگریزی

رقاابات نااساااالم و زیرآبزنی
جهت تصدی پست

سیاسیکاری

رویکرد سیاسی

سااوءاسااتفاده و نفوذ آدمهای
ناشااایساات در پساات های
حساس
تاکید بر نیروی داخلی

انتصاب نامناسب

تاااکایااد بار نایاروی
درونی

انسجام موضعی*

)13 (2

شایستهگریزی

دروننگری

* اطالعات این ستون در بخش تفسیر (تفسیر متن) مورد استفاده واقع میشود.
➢ ارزش بیانی :در این قسمت فاعلها و هویتهای اجتماعی و بهعبارتی افراد و نهادهای مطرح شده
مورد بررسی قرار می گیرد که برخی مثبت و برخی منفی تلقی شدهاند .جدول ذیل نمونهای از برخی
افراد مثبت و منفی تلقی شده و جمالت تاییدی از سوی مصاحبهشوندگان را نشان میدهد:
جدول ( )3ارزش بیانی کلمات
برخی از افراد متبت و منفی تلقی شده
کارکنان شاایساته و علمی مجموعه که بهزعم
برخی مصااحبهشاوندگان به حاشایه رانده شاده
اند و میبایسات از آنها اساتفاده شاود( .م ،1م،2
م ،3م)11
مدیران ناشاایسات و بیتفاوت (به طور عموم
در همه سااازمانها) که صاارفا بهدنبال حفظ
جاایگااه خود هساااتناد و جاانشاااینپروری را
تهدیدی برای منافع خود میدانند.
(م ،1م ،2م،3م ،4م ،5م ،7م ،8م ،9م)11

PAP

برخی جمالت تاییدی
 کارکنان دانشی همواره در حاشیه بودهاند. متاساافانه علیرغم وفور نیروی انسااانی و صااالحیتها و شااایسااتگیها ساایسااتمجانشینپروری در (دستگاه موردمطالعه) وجود ندارد( .م)3
.....
 مادیران باا تفکر سااانتی فقط باه دنباال حفظ موقعیات و جاایگااه خود هساااتناد و باهجانشااینپروری فکر نمیکنند و جانشااینپروری را دشاامن خود میدانند و به آن باور
ندارند( .م)5
 نفع مدیران ناشایست در آن است که شایستگان برکنار باشند( .م)2 به نظرم مدیران سارشاون خیلی شالوی نیسات .توجه کافی ندارند و حسااس نیساتند.اینکه مدیر چطور مدیر شده درحساسیت و پرورش نیروهای زیردست اثر دارد( .م)9
.....
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بهطور کلی مدیران شایسته ،توانمند و متعهد،کارکنان شایسته و علمی مجموعه و بخش خصوصی به عنوان
افراد و نهادهای مثبت و افراد سیاسی ذی نفوذ و نهادهای برون سازمانی اثرگذار بر انتصابات ،مدیران منفعت-
طلب ،ناشایست ،فاقد تخصص و بیتفاوت نسبت جانشینپروری ،کارکنان منفعتطلب ،عافیتطلب و سفارشی،
گفتمانکاوری
جانشینپروری ....
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برخی مدیران و معاونینی که از خارج از مجموعه آمدهاند ،بخش دولتی ،حوزه منابع انسانی سازمان ،حلقه
اطرافیان (اشاره به افراد نزدیک به مقامات ارشد سازمان) به عنوان افراد و نهادهای منفی معرفی شدهاند .افرادی
نظیر مقام عالی دستگاه بهواسطه انجام برخی امور مثبت و تعلل و کوتاهی در انجام پارهای دیگر منفی تلقی
شده اند.
➢ ارزش رابطهای :ارزش رابطه ای به رابطه اجتماعی مشارکین اشاره دارد .متن زیر نمونهای از استنباط
نوعی رابطه قدرت از منظر جایگاه است که از سوی مقام عالی دستگاه بر سایر مدیران و افراد مجموعه
اعمال میشود که اگر پشتیبان طرح جانشبنپروری باشد ،قدرتی است که در جهت مثبت اعمال شده
است.
 ...در یک دستگاه به تنهایی نمیتوان جانشین پروری کرد مگر آنکه پشتیبان طرح شخص مقام عالی دستگاه
باشد...
بهطور کلی مهمترین ارزشهای رابطهای که از متون مستخرج از مصاحبهها استنباط گردید شامل رابطه قدرت
بین مقام عالی سازمان و مدیران ارشد (جنبه مثبت و منفی) ،مدیران و کارمندان (جنبه مثبت و منفی) ،گروههای
منفی نظیر باندهای مافیایی و حلفه اطرافیان مدیران (جنبه منفی) و  ...بوده است که جنبه مثبت این روابط
میتواند اثر مثبت در پیادهسازی جانشین پروری داشته باشد و جنبه منفی آن تاثیر معکوس که البته در دستگاه
مورد مطالعه عالوه بر بیتوجهی نسبت به موضوع جانشینپروری ،جنبههای منفی بیشتر از مثبت قدرتنمایی
نموده است.
) مرحله تفسیر
➢ تفسیر متن :در این مرحله ظاهر کالم ،معنای کالم ،انسجام موضعی و ساختار و جانمایه متن مورد
بررسی و تحلیل قرار می گیرد .ظاهر و معنای کالم همان کدهای استخراجی و واژگان کانونی مرحله
قبل است که بعد از مفصلبندی ،انسجام موضعی حاصل گردید.
در جدول زیر نمونه ای از ظاهر ،معنا و انسجام موضعی گنجانده شده است.

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی
جدول شماره ( )4نمونه ای از ظاهر کالم معنای کالم و انسجام موضعی در تفسیر متن در گفتمان
جانشینپروری در دست اه مورد مطالعه
انسجام موضعی

معنای کالم

ظاهر کالم(کدهای استخراجی)

ابهامزدایی

ضابطهگرایی

م ،1م ،2م ،6م،10

ابهامزایی

ضابطهگذاری

م ،1م ،2م ،3م ،4م ،5م ،7م ،9م ،10م ،12م،13

ضمانتاجرایی

م،10

تشکیل بانک اطالعاتی

م ،1م ،2م ،4م ،5م ،8م ،10م،12

شفافسازی

م ،1م،13

فقدان ضوابط

م ،1م ،2م ،3م ،4م ،7م ،9م،10

فقدان ضمانت اجرایی

م ،9م ،10م،13

فقدان بانک اطالعاتی جامع

م ،2م ،6م ،10م،12

قوانین ناکارآمد

م ،3م،12

اهداف مبهم

م13

حاصل این بخش استخراج  24دال به شرح زیر است که دو به دو در تقابل با یکدیگرند.
جدول شماره ( )5دالهای حاصل از تفسیر متن
دالهای متبت

دالهای منفی

نگرش استراتژیک

نگرش سیاسی – مقطعی

شایستهگرایی
توسعهگرایی
ابهامزدایی
حمایت مدیران
انگیزهبخشی
فرهنگسازی موافق
تعاملگرایی
دروننگری
تداوم حیات سازمانی
فرایندنگری
عدالتگرایی

شایستهگریزی
توسعهگریزی
ابهامزایی
مقاومت یا بیتفاوتی مدیران
انگیزهکاهی
فرهنگسازی مخالف
تعاملگریزی
بروننگری
تهدید حیات سازمانی
جزءنگری
عدالتگریزی

جانمایه متن که مهم ترین قسمت این بخش است مبین چگونگی پیوند اجزا به یکدیگر و بیانگر چگونگی انسجام
فراگیر متن است.
با توجه به مراحل قبل می توان به دو گروه گزاره اساسی (استراتژی) رسید که یکی از آنها در حمایت از
جانشینپروری و دیگری در تقابل با آن قرار دارد.

PAP
)13 (2
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بهعبارتی میتوان گفت جانشینپروری یک رویکرد استراتژیک و فرایندی است که مستلزم حمایت مدیران
بهویژه مدیران ارشد ،فرهنگسازی و ابهامزدایی میباشد .این استراتژی به سبب شایستهگرایی ،توسعهگرایی،
عدالتگرایی ،انگیزهبخشی ،دروننگری و تعاملگرایی موجب تداوم حیات سازمانی خواهد شد .اما استراتژی
گفتمانکاوری
جانشینپروری ....
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مقابل آن (هر استراتژی دیگری بهجز جانشین پروری اعم از انتصاب از بیرون ،جایگزینی و حتی کوتولهپروری
در شدیدترین حالت آن) میتواند رویکردی سیاسی و مقطعی باشد که بحثهایی همچون مخالفت مدیران،
ترویج فرهنگ مخالف ،ابهامزایی ،شایستهگریزی ،توسعهگریزی ،عدالتگریزی ،انگیزهکاهی ،بروننگری و تهدید
حیات سازمانی را بههمراه داشته باشد.
نمودارهای زیر بیانگر این دو استراتژی و سهم (اهمیت) هریک از گفتمانها در این باب است (سهم هریک از
گفتمانها با توجه به میزان توجه افراد و تکرار آنها تعیین شده است).
ابهام زدایی
%10

تعامل گرایی

درون ن ری حمایت مدیران
%4
%8
فرهنگ سازی موافق

%6

%7

تداوم حیات سازمان

%3
عدالت گرایی

ان یزه بخشی
%10

رویکرد%1
سیستماتیک
%1

رویکرد استراتژیک
%12
توسعه گرایی
%18
شایسته گرایی
%20

نمودار شماره ( )1گفتمانهای حامی جانشینپروری
ابهام زایی

برون ن ری

بی تفاوتی /مقاومت

%12

%1

مدیران

تعامل گریزی
%2
ان یزه زدایی

فرهنگ سازی مخالف
%4

%11

رویکرد جزء ن رایانه
%1
تهدید حیات سازمان

%6

%0

توسعه گریزی

عدالت گریزی

%5

%0

شایسته گریزی
%15
رویکرد سیاسی و
مقطعی
%43

نمودار شماره ( )2گفتمانهای رقیب جانشینپروری

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

با در نظر گرفتن مجموع گفتمانهای حامی و رقیب و سهم آنها میتوان گفت نوع نگرش نسبت به انتصابات
و مشاغل کلیدی (نگرش استراتژیک/نگرش سیاسی) سرمنشا جانشینپروری یا جانشینهراسی است و جانمایه
گفتگوها را تشکیل میدهد .گفتمانهای دیگر نظیر صالحیت (شایستهگرایی/شایستهگریزی) ،توسعه (توسعه-
گرایی/توسعهگریزی) ،شفافیت (ابهامزایی/ابهامزدایی) ،نقش مدیران (حمایت/مقاومت مدیران) و  ...گفتمانهایی
هستند که در اطراف آن (نوع نگرش به انتصابات و مشاغل کلیدی) شکل گرفتهاند.

)13 (2

نمودار زیر بیانگر سهم هر یک از گفتمانهای فوق را از حیث اهمیت آنها میباشد:

نوع ارتباطات

%10

 | 131صفحه

ن رش درون یا برون سازمانی

شفافیت

%3

نقش مدیران

فرهنگ سازی

%9

%5

%6

پیامد سازمانی
ان یزش

%2

عدالت

%9

%1
ن رش برنامه ای یا
اقدام گونه
توسعه

%1

%14

ن رش نسبت به
انتصابات و مشاغل
صالحیت
%18

کلیدی
%22

نمودار شماره ( )3گفتمانهای غالب در مورد جانشینپروری

توضیح آنکه آنچه در شرایط فعلی غالب است نگرش سیاسی است نه استراتژیک .در این نگرش (کوتاه مدت)
متاسفانه شاهد منفعت طلبی های فردی ،گروهی و حزبی و انواع رفتارهای سیاسی و ابهامات خواهیم بود .این
رفتارهای سیاسی در سطوح باالی قدرت (مدیران) ،پدیدههایی نظیر کوتولهپروری و سربازدوستی و بهعبارتی
شایستهگریزی را بدنبال دارد و در سطوح پایینتر قدرت (کارکنان) منجر به بروز رفتارهایی نظیر زیرآبزنی،
چاپلوسی و  ...جهت کسب قدرت میشود .در این صورت افراد بهجای اینکه بدنبال توسعه و کسب فاکتورهای
شایستگی باشند به رفتارهای سیاسی روی میآورند و این امر موجب توسعهگریزی و بیعدالتی و انگیزهکاهی
میشود .البته این منفعتطلبیها ،بی توجهی مدیران در مقابل جانشینپروری را بدنبال داشته و ادامه آن (عدم
آینده نگری در مورد شناسایی ،پرورش و انتصاب افراد شایسته در مناصب کلیدی) حیات سازمان را تهدید خواهد
کرد که البته در سالیان اخیر نیز شاهد انحالل یا ادغام برخی سازمانهای دولتی بودهایم.
توضیحات فوق بهطور مستقیم و غیرمستقیم از گفتگو با مدیران دستگاه موصوف استنتاج شده است.
➢ تفسیر بافت متن :در این بخش چهار سوال مطرح است ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟
روابط میان آنها چیست؟ نقش زبان چیست؟ (با توجه به هدف تحقیق و به جهت پرهیز از گزافهگویی
به سوال دوم و سوم پاسخ میدهیم).
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اگرچه افراد درگیر در ماجرا شامل محقق به عنوان شنونده فعال و مصاحبهشوندگان عمدتا به عنوان گوینده
هستند .اما در طی گفتگوها ،محقق متوجه افراد و نهادهایی شده است که از سوی مصاحبهشوندگان مورد
تاکیدقرار گرفته و به نوعی آنها را درگیر ماجرا نمودهاند.
گفتمانکاوری

طبق اظهارات مصاحبهشوندگان و دادههای حاصل از مرحله قبل ،بخش دولتی ( ،)77%مدیران ناشایست ()69%

جانشینپروری ....

و افراد و نهادهای برون سازمانی ( )%54بهعنوان مهمترین فاعلینی بودهاند که بیشترین توجه را به خود جلب
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نموده و به لحاظ مناسبات قدرت در تحقق جانشینپروری کارشکنی میکنند[این افراد در قسمت توصیف /ارزش
بیانی کلمات،جزء گروههای منفی تلقی شده هستند] .افراد دیگری نیز در گروه مثبت قرار گرفتهاند که به لحاظ
مناسبات قدرت تاثیر چندانی در ایجاد وضعیت فعلی سازمان مورد مطالعه نداشتهاند [این موضوع به ارزش
رابطهای کلمات /بخش توصیف برمیگردد که ذکر آن گذشت].
الزم به ذکر است اگرچه گروهها ی منفی تلقی شده به ویژه افراد و نهادهای برون سازمانی از قدرت الزم برای
اعمال سلیقه برخوردارند؛ در مقابل افرادی نظیر مقام عالی سازمان نیز بهلحاظ جایگاه قدرتی و اجتماعی ،از
قدرت کمی برخوردار نیستند؛ ولی جانشینپروری دغدغه اصلی آنها نبوده است .این افراد ،در زمینه جانشین-
پروری مدیرانی خنثی و منفغل بودهاند که انفعال آنها میتواند به دلیل ناآگاهی یا ناشی از عدم احساس ضرورت
باشد.
مدیران به واسطه نقشی که در جانشین پروری ایفا میکنند به چهار گروه طبقهبندی میشوند .نمودار زیر بیانگر
نقش مدیران در جانشینپروری است (غیاثی ندوشن:.)1395 ،

فعال

سطح تالش
منفعل

 پشتیبانی قاطعانه از برنامهریزیجانشین پروری
 درک نقش مدیریت به عنوان فردیمرتبط با توسعه و انگیزهمندی افراد
 اظهار حمایت عمومی از برنامهریزیجانشینی به همراه تردید در خصوص برخی
روشها
 تمایل به مطالعه و تجزیه و تحلیلبیشتر
حامی

 مخالفت شدید در مقابل برنامهجانشینپروری
 درک نقش مدیریت به عنوان فردی درارتباط با حفظ منافع حتی به قیمت بیانگیزه نمودن
افراد
 ترجیح به اختصاص زمان برایفعالیتهای دیگر

حریف
سطح حمایت

نمودار ( )4ماتریس دو بعدی نقش مدیران در جانشینپروری

در خصوص سازمان مورد مطالعه ،طبق اظهارات افراد در مورد خود و دیگر مدیران ،میتوان گفت تعداد انگشت
شماری از مدیران به واسطه برخی اقدامات در حوزه مدیریتی خود و ارائه برخی پیشنهادات نزدیک به موضوع
جانشینپروری در گروه مدیران موافق و فعال قرار میگیرند .اما همانطور که قبال نیز اشاره شد ،این گروه بهلحاظ
قدرت و جایگاه سازمانی ،چندان در سطح سازمان اثرگذار نبودهاند .عمده مدیران این سازمان و من جمله مدیران
ارشد و عالی آن ترجیح میدهند زمان خود را به موضوعی غیر از جانشینپروری اختصاص دهند و یا آنرا چندان
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ضروری نمیدانند .بنابراین ،میتوان آنها را در گروه مخالف و فعال (بهلحاظ منفعتطلبی) ،موافق و منفعل
(درانتظار دستور و مساعد شدن شرایط) و مخالف و منفعل (به لحاظ اختصاص زمان به فعالیتهای دیگر و تردید)
قرار داد.
-

پیشفرضها :هر یک از مصاحبهشوندگان در گفتگوهای خود دارای پیشفرضهای ذهنی بودهاند که
مبنای استدالل های آنها را تشکیل داده و حاصل تجربیات آنها در گذر زمان بوده است .این پیش-
فرضها در قالب جمالتی مطرح شده بودند که نشاندهنده درک شرایط سازمان و محیط پیرامون آن
بوده و کمابیش بافت زمینهای آن را بهتصویر میکشند .محقق با استفاده از دانش زمینهای و تجربه
خود و با استنباطی که از شرایط سازمان داشته پیشفرضها را از میان جمالت گویندگان استخراج
نموده است .برخی از مهمترین پیشفرضهای مطرح شده به شرح زیر است:

-

فشارهای سیاسی ،سیاسیکاری و رابطهگرایی یکی از دالیل مهم عدم جانشینپروری در سازمانهای
دولتی و سازمان موصوف است که آن نیز به دلیل بههمتنیدگی نظام اداری و سیاسی است [()%77
افراد اشاره نموده اند

-

مقاومت احتمالی مدیران به دلیل ترس از دست دادن جایگاه و مخالفت یا کارشکنی احتمالی آنها
[( )%92افراد اشاره نمودهاند].

-

بخش دولتی به دلیل مسائلی از جمله عدم خالقیت ،امنیت شغلی باال ،محافظهکاری ،حفظ روابط و
بودجه مطمئن به دنبال جانشینپروری نیست )%85( [ .افراد اشاره نموده اند].

و . ...
ج) تبیین :در این بخش عناصری از دانش زمینهای افراد (که در گفتمانها تجلی یافته و خود حاصل تولید
ساختار و نظام اجتماعی حاکم و نیز بازتولید آنند) ،فرایندهای اجتماعی و نهادی تعیین کننده گفتمانها و تاثیر
گفتمانها در تثبیت یا تغییر قدرت موجود مورد تحلیل قرار میگیرند.
➢ عناصری از دانش زمینهای افراد متجلی در گفتمانها:
سازمانها در بطن جامعه شکل یافته و دستخوش فرایندها ،مسائل و شرایط اجتماعی موجود در آن هستند.
مواردی که در ادامه مطرح خواهند شد ،مسائلی است که نشات گرفته از شرایط جامعه و نظامهای حاکم بر آن
بوده که بر سازمانها و روابط افراد درون آنها و من جمله سازمان و موضوع مورد مطالعه سایه افکنده است .اگر
چه این شرایط درهم تنیده و بر هم اثرگذار هستند ،ولی برای سهولت تحلیل به صورت جداگانه موردبررسی
قرار خواهند گرفت:
-

مسائل نظام سیاسی :نظیر درهم تنیدگی نظام سیاسی و اداری ،انتخابات دورهای ریاست جمهوری،
فشارهای سیاسی اعمال شده از سوی افراد ،گروهها و نهادها و ...؛
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-

مسائل نظام اقتصادی :عدم حاکمیت عقالنیت اقتصادی نظیر ارزش افزوده ،بهرهوری ،رقابت و  ...در
بخش دولتی به دلیل اطمینان بودجهای و عدم پاسخگویی در نحوه مصرف آن و ...؛

-

مسائل نظام فرهنگی :رابطهگرایی ،قانونگریزی ،شایستهگریزی به جای شایستهساالری ،مدرک-
گرایی به جای توسعهگرایی ،نگرش کوتاه مدت و ...؛

جانشینپروری ....

-

مسائل نظام حقوقی :خالهای قانونی ،ابهام در قوانین ،عدم ضمانت اجرایی و  ...؛
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-

مسائل نظام اداری :تاثیر موارد فوق و ماهیت دولتی حاکم بر نظام اداری و عارضههای مدیریت نظیر
مدیریت کوتولهها ،مدیریتهای فامیلی ،مدیریتهای محافظهکار و  ...به منظور حفظ جایگاه و

گفتمانکاوری

رفتارهایی نظیر تملق ،تسخیر احساسات ،چاپلوسی و  ...جهت جلب توجه مقام باال جهت کسب جایگاه
تذکر :مسائل مطرح شده در باال از دو مرحله قبل استنتاج شده و نتیجه مصاحبه با مصاحبهشوندگان بوده که
بهطور مستقیم یا غیر مستقیم به این مسائل اشاره داشتهاند نظیر:
 ...نظام اداری ما مطیع محض نظام سیاسی است ...عدم پیادهسازی جانشینپروری در سازمانهای دولتی به
دلیل بههم تنیدگی در سیستم اداری و سیاسی و عارضه کوتولهپروری است ...متاسفانه سیاسی بودن پستهای
کلیدی و تسلط نگرش سیاسی بر آنها یکی از چالشهای مهم بر سر راه جانشینپروری است ...مقوله جانشین-
پروری در سازمانها ی دولتی به دلیل مسائلی از قبیل عدم پاسخگویی در مقابل ذینفعان ،نقش ارتباطات در
انتصابات و منابع بودجهای با مشکل روبروست...
این مسائل ناشی از ناکارآمدی نظامهای موجود در جامعه هستند که بههم آمیخته بوده و هر کدام بر روی
دیگری اثر دارد .اگر در مورد مسائل موجود در هریک از نظامها دقت نماییم ،ردپایی از تسلط نظام سیاسی بر
آنها را شاهد خواهیم بود .همچنین در بخشهای قبلی (توصیف و بهویژه تفسیر) دیدیم که نگرش سیاسی نسبت
به انتصابات و مشاغل کلیدی که سهم باالیی از گفتمانها را به خود اختصاص داده است ،سرمنشا اصلی عدم
جانشینپروری است .وقتی انتصابات سیاسی میشود مباحثی نظیر قدرت ،مصالح حزبی ،منفعتگرایی ،رابطه-
گرایی ،محافظهکاری و  ...بیش از شایستهساالری مالک قرار میگیرد .در این شرایط مباحث بودجهای و نحوه
مصارف آن دستخوش این موضوعات و مصالح سیاسی قرار میگیرد .تسلط تفکر سیاسی بر مسائل اداری و
قدرت این نظام ،سایر فاکتورهای اقتصادی نظیر بهرهوری ،ارزش افزوده و  ...را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .این
نظام بر نظام فرهنگی نیز رخنه نموده است .موضوعاتی همچون شایستهگریزی ،رابطهگرایی ،فاصله قدرت باال،
نگرش مقطعی و  ...از آفت های همین نظام هستند .همچنین ،بسیاری از رفتارهای سیاسی که به عارضههای
نظام اداری مبدل گشته و ریشه فرهنگی نیز دارند ،تحت تاثیر این نظام و منفعتطلبیهای آن هستند .زیرا آنچه
در نظام سیاسی مطرح است بحث قدرت و تقابل قدرتها است و هر کس یا هر گروهی که از قدرت باالتری
برخوردار باشد ،درست یا نادرست اعمال سلیقه میکند .البته اگر نظام حقوقی از قدرت الزم برخوردار باشد ممکن
است سلطه ا ین نظام کمتر شود .اما ،متاسفانه ضعف نظام حقوقی ،سیطره نظام سیاسی را بر جامعه و سازمانهای
آن و بالطبع ،موضوع مورد مطالعه تشدید نموده است .بنابراین ،تا زمانی که سیطره نظام سیاسی بر سایر نظامها

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

و از جمله نظام اداری قوی است ،موضوعات سازمانی از جمله موضوع مورد مطالعه بهویژه در دستگاههای دولتی
دستخوش تحوالت نظام مذکور خواهد شد که بسیاری از مصاحبهشوندگان به آن اشاره داشتند.
➢ فرایندهای اجتماعی و نهادی تعیین کننده گفتمانها:
با توجه به مراحل قبلی میتوان گفت در سطح اجتماعی ،نظام سیاسی و سیطره آن بر سایر نظامها بهعنوان
مهم ترین نظام و در سطح نهادی فرایندهای مرتبط با نظام سیاسی نظیر رابطهگرایی ،فشارهای سیاسی و
رفتارهای سیاسی منفی به ویژه در بخش دولتی که چارچوب نهادی متون حاصل از مصاحبه است ،مهمترین
فرایندهای اجتماعی و نهادی تعیین کننده گفتمانهای حاضر است.
➢ جایگاه گفتمان در تغییر یا تثبیت قدرت:
در مورد نحوه تاثیر گفتمانها بر تغییر یا تثبیت قدرت موجود بایستی اذعان داشت در سطح اجتماعی ،گفتمانها
عمدتا موضعی منفعالنه به خود گرفته و رابطهای هنجاری با دانش زمینهای دارند و به دنبال تغییر روابط قدرت
نیستند .اما در سطح نهادی (به جز سطح مدیران سیاسی) گفتمانها از طریق تاکید بر نگرش استراتژیک به
انتصابات و دالهای پیرامون آن نظیر شایستهگرایی ،توسعهگ رایی و  ...در پی تغییر روابط قدرت هستند .جمله
زیر مصداق مطلب مذکور است:
....به نظر من کوتاه بودن دورههای مدیریتی در انتصاب مدیران سیاسی نقش دارد ولی الاقل جانشینپروری را
میتوان در سطح مدیران حرفهای اجرا کرد....
نتیجهگیری
بهطور خالصه میتوان گفت نوع نگرش نسبت به انتصابات و مشاغل کلیدی سرمنشا جانشینپروری یا جانشین-
هراسی است .متاسفانه آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم تسلط نگرش سیاسی بر همه امور من جمله
امور اداری است .این امر مانع مهمی در تحقق بسیاری از برنامهها من جمله جانشینپروری است که صاحبنظرانی
نظیر پینس ( ،)2004ویلکرسون ( ،)2007اسکال ( ،)1997بری و کسلر ( ،)1995نیلیپور طباطبایی و دیگران
( )2014با اشاره به مشکالتی نظیر نگاه کوتاهمدت سیاسی در سازمانهای دولتی ،کوتاه بودن دورههای سیاسی
و تغییر مدیران ،رهبری سیاسی در بخش عمومی و ،...مسائل نظام سیاسی را بهعنوان یکی از چالشهای مهم
جانشینپروری در بخش دولتی تلقی نمودهاند .نگرش سیاسی شاید علت مهم بسیاری از مسائل نظیر شایسته-
گریزی ،توسعهگریزی ،انگیزهکاهی ،تعاملگریزی ،جزءنگری ،بروننگری ،عدالتگریزی ،تهدید حیات سازمانی،
ابهامزایی ،مقاومت مدیران (در مقابل جانشینپروری) و ترویج فرهنگ جانشینگریزی یا جانشینهراسی باشد.
اما نگاه استراتژیک به موضوع انتصابات و پستهای کلیدی میتواند موضوعاتی همچون شایستهگرایی ،توسعه-
گرایی ،انگیزهبخشی ،تعاملگرایی ،ابهامزدایی ،عدالتگرایی ،فرهنگسازی حامی ،حمایت مدیران بهویژه مدیران
ارشد ،فرایندنگری ،درون نگری و تداوم حیات سازمانی را دربرداشته باشد .هرچند در شرایط فعلی ،این رویکرد
سیاسی است که بر همه امور غالب است .نمودار زیر بیانگر خالصه کلی نتایج تحقیق حاضر است:
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عدم تحقق جانشینپروری

تحقق جانشینپروری
نوع ن رش به مشاغل کلیدی

ن رش سیاسی

گفتمانکاوری

ن رش استراتژیک

جانشینپروری ....

شایسته گرایی

صالحیت
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توسعه گرایی

توسعه

توسعه گریزی

ابهام زدایی

شفافیت

ابهام زایی

حمایت مدیران

نقش مدیران

مقاومت /بی تفاوتی مدیران

انگیزش

انگیزه کاهی

فرهنگ سازی موافق

نقش فرهنگ

فرهنگ سازی مخالف

تعامل گرایی

نوع ارتباطات

تعامل گریزی

درون نگری

نگرش درون یا برون سازمانی

برون نگری

تداوم حیات سازمانی

پیامد سازمانی

تهدید حیات سازمانی

فرایندنگری

نگرش برنامه ای یا اقدام گونه

جزء نگری

عدالت گرایی

عدالت

عدالت گریزی

و انتصابات

بخشیپروری
انگیزهجانشین
تحقق

شایسته گریزی

نمودار شماره ( )5عناصر تقویت کننده و تضعیف کننده جانشینپروری

پیشنهادها :براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر ،پیشنهادات بسیاری در سطوح خرد (سازمان مورد مطالعه)
و کالن (سازمانهای دولتی و غیردولتی) میتوان ارائه نمود در ذیل برخی از پیشنهادات ارائه میگردد:
➢ در سطح سازمان :تدوین استراتژی جانشینپروری مطابق با ماموریتها و اهداف کالن دستگاه ،شناسایی
مشاغل کلیدی دستگاه ،فرهنگسازی مناسب جهت پیادهسازی جانشینپروری به طرق مختلف نظیر صدور
بخشنامه ،مشوق های انگیزشی ،ضمانت اجرایی جهت اجرای آن ،نگرش مثبت نسبت به افراد شایسته
بهعنوان فرصت نه تهدید،نگاه استراتژیک نسبت به مناصب کلیدی سازمان ،فرهنگسازی از طریق ارزش-
گذاری به موضوع جانشین پروری در سازمان ،تضعیف رفتارهای سیاسی منفی کارکنان و مدیران به ویژه
در زمینه ارتقا و انتصاب افراد به طرق مختلف نظیر تقویت باورهای دینی و اخالقی افراد و فرهنگسازی
در این زمینه ،برخورد با اینگونه رفتارها و ...
➢ در سطح کالن :ابالی برنامه جانشینپروری به کلیه دستگاههای حاکمیتی و اجرایی ،ایجاد ضمانت و نظارت
قوی بر اجرای برنامه ،توجه به اجرای برنامه جانشینپروری بهعنوان یکی از شاخصهای مهم ارزیابی و
رتبهبندی دستگاهها ،ایجاد ضوابط روشن و دقیق در زمینه انتصابات در تمام سطوح مدیریتی به ویژه سطوح
باال و ابالی به سازمانها و . ...

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

 شناسایی و طراحی معیارهای شمول و طرد جانشین پروری در دستگاههای خصوصی:➢ برای پژوهشگران آتی
. ... و دولتی؛ بررسی میزان تاثیر ابعاد فرهنگ ملی بر اساس مطالعات هافستد و گلوب بر جانشینپروری و
 تفسیر و تبیین متون صرفا بر مبنای دانش زمینه ای محقق صورت، در روش تحلیل گفتمان:محدودیتها

PAP

می گیرد و بدیهی است که دانش زمینهای محققان با یکدیگر تطبیق یا دست کم کامال تطبیق نداشته و محقق

13 (2)

.دیگر با بررسی همین نمونه ها ممکن است به نتایج دیگری دست یابد
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