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چکيده
هدف پژوهش حاضر آسيب شناسي سازمانهاي دولتي ايران براي استقرار و پياده سازي برنامه اان هين پهروري
مديران ميباشد .تحقيق حاضر ب لحاظ استراتژي متکثرگرا (کيفي-کمي) .و به لحهاظ مطا هب شناسهي بها رويکهرد
کاربردي و ب لحاظ روش پيماي ي است .بدين منظور پس از مطالعها

اکت ها ي 21 ،عامه بهراي سهنشش شهرايط

سازمان شناسايي شد و پس از تاييد ب روش دلفي توسط  12نفر از خبرگان که داراي يکهي از دو شهر تح هيال
تط

ي در حوزه مديريت منابع انساني دولتي و تدريس اين دروس در دان گاه و نيهز مهديران و کارشناسهان ارشهد

حوزه منابع انساني در دستگاههاي دولتي بودند ،.در قالب پرس نام اي محقق ساخت حاوي  21پرسش ميهان نمونه اي
 482نفري از مديران چهار سازمان دولتي ايران ک ب روش نمون گيري خوش اي انتطاب شهده بودنهد ،قهرار گر هت.
روايي پرس نام ب شيوه روايي محتوا و نيز روايي عاملي و پايايي آن با بهره گيري از ضهريب آلفهاي کرونبها مهورد
تاييد قرار گر ت .بررسي و تحلي دادههاي ب دست آمده از پيمايش ب روش تحلي عاملي تاييدي ن هان داد عوامه
 21گان شناسايي شده از تناسب خوبي براي سنشش شرايط زمين اي سازمانها براي ااراي راينهد اان هين پهروري
برخوردار هستند .ضمن آنک تحلي نتايج براي وضعيت مواود با آزمون  tن هان داد ،در سهازمانههاي دولتهي ايهران
شرايط مناسبي براي استقرار رايند اان ين پروري واود ندارد.
واژگان كليدي :رايند اان ين پروري ،شرايط استقرار ،سازمانهاي دولتي ايران ،آسيب شناسي

.1استاد ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
2

 .استادیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رودهن ،ایران mohamad4276@yahoo.com

(مسئول مکاتبات)
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مقدمه

سازمانهايي با بهترين برنام ها( .کارائولي و هال،2

در هههزاره سههو مههيالدي و در دنيههاي پههرتال

.)7008

کسبوکار امروزي ،سازمانها در تالش و رقابتاند تها

از سوي ديگر در مورد اان ينپروري نيز مانند هر

شايست ترين مهديران را به عنهوان يهک مزيهت رقهابتي

برنام گستردهاي در سازمان ،الب حمايت مديران

شناسههايي ،اه ب و حفههک کننههد .در چنهين شههرايطي،

کليدي بسيار ضروري است .بدون اين حمايت ،حتي

برنام هاي آموزش و توسهع قابليهت ههاي مهديران در

اگر رآيند اان ينپروري راحي شود ،قابليت اارا

سطوح مطتلف مديريت ک ب منظور ا زايش کهارايي و

ندارد .عد توانايي در ا ب منابع ،عالق نداشتن

اثربط ي عاليت هاي آنان انشا ميپ يرد ،مه تهرين و

مديران ب اين برنام و عد م اهده عملکرد ا راد در

ارزشمندترين ههدف و رسهالت سهازمانهها محسهوب

ي زمان و عد ااراي دقيق انتطاب و آموزش و
مربيگري اان ينان آينده از عوام

ميشود (موسي زاده و عدلي.)8811 ،
ازاينرو ،براي ا ب و ب کارگيري کارکنان مسهتعد
و شايست ب عنوان منبع مزيت رقهابتي در سهازمانههاي

نداشتن قابليت

اارايي ميباشند( .دياموند.)1001 ،5
ااراي برنام هاي استعداديابي و اان هين پهروري،
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امروز ،رح.اان ين پروري 2معر ي ميشود ک از ده

مانند هم

گ شت موردتوا قرارگر ت است.

برخي آمادگيها و زمين ها در سهازمان ذيربهط اسهت.

اگرچ برنام ريزي اان ين پروري در ابتداييترين

رحها و برنام هاي م اب آن ،مستلز واود

بسياري از اين نوع برنام ها ب دلي

قدان اين زمين هها

ساده «تعيين رهبران آينده»

و آمههادگيههها شكسههت مههيخورنههد يهها بهه نتههايج و

تعريف ميشود؛ اما درواقع ،اين برنام ريزي

دستاوردهاي مورد انتظار نائ نميشوند.پهژوهش ههاي

از راهبرد سرماي هاي انساني ب عنوان

قاب اتکا ن ان ميدهد ك حدود  00درصد از برنام هها

رايندي ارادي ب منظور ا مينان از تداو رهبري در

و تالشهايي ك باهدف ايشاد تحول در سازمانها آغاز

مناصب کليدي ،حفک و توسع سرماي معنوي و

مههيشههود (از قبيهه برنامهه هههاي كيفيههت گرايههي،

سرماي دانش براي آينده و ت ويق ا راد ب توسع

م تريگرايي ،بهبود بههره وري و مهديريت م هاركتي)

است( .هلتون و اکسون .)7002 ،1آنچ در رايند

گر تار همين پايان ناتما و ناكها شهدهانهد.مهه تهرين

تعريف خود ب شک
ن أ گر ت

اان ين پروري موردتوا قرار ميگيرد اين است ک

دالي ناكامي اين برنام ها عبار

است از عد توانهايي

سازمان قب از ااراي اين نظا  ،بايستي از آمادگي الز

برنام موردنظر در اثبا

برخوردار باشد .واود مشموع اي از آمادگيها و

استراتژيك سازمان ،ناتواني برنام موردنظر در الهب و

زمين ها ميتواند الزاما

سازمان را براي ااراي نظا

اان ينپروري ن ان دهد .بسياري از پژوهشها ب

ارتبا اثربطش خود با اهداف

حفک حمايتهاي الز از سوي رهنگ سهازمان ،نگهاه
موردي و غير سامانمند ب برنام و غفلهت از ضهرور

برنام هاي

اامعنگري ،ب نحويک ساير ابعهاد و ااهزاي سهازمان،

استراتژيک اشارهکردهاند .اين گره زدن اين نتيش را در

برنام ه مههوردنظر را تكمي ه نم هيکننههد( .ابههوالعاليي و

بر خواهد داشت ک مديران ارشد و رهبران سازمان از

غفاري)2434 ،

اهميت گره زدن اان ينپروري ب

برنام از ريق م ارکت عال و آشکار حمايت کنند.
(کريستي .)7002 ،4ب هرحال در مطالعا

توا ب تشربيا

عملياتي در ايهن حهوزه و مبهاني

موردي ،اين

نظري مطرحشده در اين زمينه بسهترهاي پي هنهادي و

ارتبا بي تر موردي مطلوب و ايده آل برشمرده شده

مطرحشدهاي شام اين موارد را ارائ مهيدههد:حمايت

است تا آنچ ک در عم برقرارشده است ،حتي در

مستمر مديريت ارشد سازمان ،نگاه مثبت و خوشبينان
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مديران ب منابع انساني ،تعداد و نسبت (درصد) بهاالي

پروري م اهده شد .مه ترين عوام مؤثر بر مو قيت

مديران باتشرب و پا ب سن گ اشت همهراه بها تعهداد و

برنام نيز عبار

بودند از :سطح باالي تعهد مدير

نسبت (درصد) باالي كارشناسان اوان و تح ي کهرده

ارشد سازمان ،حمايت مديران ارشد ،م ارکت مديران

تي مديريت ارشد ،گرايش اهدي

صف در تعيين کانديداها ،برنام هاي توسع و ات ال

و الب رشد ،ثبا

سازمان ب شايست گزينهي ،روشهن بهودن اسهتراتژي و

ب استراتژيهاي کسبوکار

اهداف استراتژيك سازمان ،محفهوظ بهودن سهازمان از

نتايج حاصل از پژوهش سيد صابر امامي (.)8812

ارهاي سياسي در مورد استطدا و انت هاب ،واهود

ک در قالب پاياننام کارشناسي ارشد مديريت دولتي

يك واحهد مهديريت منهابع انسهاني عهال و مشههز در

دان گاه آزاد اسالمي واحد بناب ب

راهنمايي

سازمان و روند رو ب رشد عاليتههاي سهازمان (قلهي

ناصرپورصادق و با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر

پور و ديگران)2430 ،

آمادگي سازمانهاي دولتي كشور براي استقرار نظام

هانگ )7088( .در پژوهش خود را تحت

جانشين پرور مديران (بررسي موردي حوزه

عنوان.سيستمهاي جانشين پروري مديران و پيامدهاي

مشاوران جوان رياست جمهوري) .انشا شد بيانگر

منابع انساني درزمين ٔ سيست هاي مديريت اان ين

آن است ک تأثير ميزان حمايت مستمر مدير ارشد از

پروري و ستادههاي منابع انساني در قالب پرس نام اي

برنام هاي اان ين پروري و گرايش سازمان ب

پروري را تعيين ميکرد و  4شاخص کليدي ستاده

سازمانهاي دولتي براي استقرار نظا اان ين پرور در

منابع انساني ک شام اخالق کارکنان ،او سازماني،

سازمان از

رف مديران

نر ترک خدمت کارکنان ،تعهد سازماني و رضايت

پ ير ت شده است.همچنين بررسي اسناد و ا العا

شغلي ميشد صور

داد .اين تحقيق ن ان داد ک

رف کارکنان رد و از

مواود رااع ب

رضي هاي ديگر بيانگر تأثير عام

بعضي از ويژگيها مانند متعهد کردن مديران صف،

نسبت باالي مديران باتشرب و پا ب سن گ اشت ب

شاخصهاي اان ين پروري غيرسياسي ،قاب اعتماد

کارشناسان اوان و تح ي کرده و همچنين.ثبا

تي

بودن کارکنان برنام ريزي اان ين پروري ،بازنگري و

مديريت ارشد بر آمادگي سازمان براي استقرار نظا

بازخورد و سيست هاي ا العاتي مؤثر بر روي عملکرد

موردبحث است.

منابع انساني تأثيرگ ار است.

نتايج پژوه ي با موضوع بررسي و تبيين الزامات

پژوهش تريسي تيلور و پيتر مک گراو ( )7004با

اجرائي نظام جانشين پروري در بدنه دولت

عنوان مديريت جانشين پروري در سازمانهاي

جمهوري اسالمي ايران و ارائه مدلي مطلوب بر

استراليايي در بين  288نفر از کارشناسان منابع انساني

اساس اهداف چشمانداز  4141ک در قالب رسال

در سازمانهاي استراليايي انشا گر ت و ي آن

دکتري مليک به تي ر ( .)8830در دان گاه آزاد

م طص شد در کمتر از نيمي از سازمانها اين برنام

اسالمي واحد کرمان ب

اارايي شده و عمر آن نيز کمتر از  2سال است.

انشا شده است ن ان داد الزاما

مه ترين م وقهاي اين برنام بهبود نتايج کسبوکار

شام تعهد مديران ،رهنگسازماني ،آمادگي سازمان و

و نياز ب کسب مهار هاي اديد در سازمان بوده

قابليتهاي مديران با ااراي نظا اان ين پروري

است .ضمن آنک رابط مثبتي بين اندازه ،ساختار و

رابط مثبت و معنيدار دارد .با در نظر گر تن اين

حوزه عاليت سازمان و تماي آن ب ااراي اان ين

الزاما

راهنمايي مسعودپورکياني
نظا اان ين پروري

در عاليتهاي مديريتي ،احتمال بي تري براي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شام 80شاخص ک درا مهار

برنام ريزي اان ين

شايست گزيني ب عنوان دو عام

مؤثر بر آمادگي
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ادول متغير رايند اان ين پروري
مؤلفه

شاخصهاي عملياتي

آمادهسازي سازمان

تعهد مديران ارشد و صف ،هماهنگي با استراتژيهاي سازمان،

هانگ ( )7088؛ تيلور و مکگراو ()7004

رهنگسازماني حمايت گر ،محاسب هزين و منفعت ،شناسايي

؛ امامي ( ، )8812به تي ر (، )8830

سازمان ،م ارکت دپارتمانها و ا راد م مول در رايند،

تروپيانو ( )7004؛ گروز ( )7002؛ سبک

انتظارا

پيادهسازي پايلو  ،ثبا

منابع

تي مديريت ارشد ،گرايش سازمان ب

شايست گزيني ،محفوظ بودن از

ارهاي سياسي ،واود واحد

منابع انساني عال ،تعيين پستهاي کليدي

رو ( )8811؛ دهقانپور راشاه ( )8830؛
باگلي ( )7001؛ ابوالعاليي و غفاري
( )8838؛ خطم ي امريکا ( )7002؛

مو قيت مديران در استطدا  ،ارزيابي ،آموزش و

ب منظور ک ف و شناسايي مؤلف ها در قالب راحي

پرورش استعدادها ب عنوان ابعاد پيادهسازي اان ين

چارچوب استقرار اان ين پروري و آسيبهاي مرتبط

پروري واود دارد.

با آن بوده است .ب لحاظ مطا ب و بهره گيران آن
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اين پژوهش با رويکرد آسيب شناسي انشا شده

کاربردي محسوب ميشود چراک در اين پژوهش

است .آسيب شناسي رايندي است نظا مند از

دادهها اهت رسيدن ب مدل مناسب اان ين پروري

امعآوري دادهها ب منظور تعام اثربطش و سودمند

در وزارتطان ها از ريق خبرگان ب دستآمده و در

ارها و

دقيق در مورد ويژگيها ،گروهها،

در راستاي ح

م کال  ،چالشها،

محدوديتهاي محيطي در سازمان .هدف از
آسيبشناسي در اين پژوهش ،شناسايي نقا

ضعف

مواود در نظا اان ين پروري مديران و رهبران با

استشوي ا العا

نهادها يا موقعيتهاي خاص بوده است .ب لحاظ
زماني نيز پژوهش مقطعي محسوب ميگردد.
گردآوري دادهها در ايهن پهژوهش در سه مرحله

تأکيد بر اثربط ي آن در توسع ک ور است و از ريق

انشا شده است .در مرحل اول ب منظور مهرور ادبيها

شناسايي عوام مؤثر در استقرار رايند و بررسي وضع

پژوهش و تدوين چهارچوب نظهري و مهدل مفههومي

ميگيرد (شريفي کلويي.)8823 ،

داده هاي کتابطان اي و اسناد خطم ي اان ين پهروري

مواود آنها صور

بر اساس ،پس از مطالع ادبيا
شام

و پي ين تحقيق ،مدلي

برخي از ک ورها مورداستفاده قرار گر هت .در مرحله

 87شاخص اهت سنشش ميزان آمادگي

بعد با ت کي گروهي از خبرگان حهوزه منهابع انسهاني

سازمانهاي دولتي ايران براي ااراي رايند اان ين

بطش دولتي ،با استراتژي کيفي و در قالب روش دلفهي

پروري مديران راحي گرديد ک عوام و مرااع آن

ديدگاههاي اي ان براي تکمي مدل مفههومي در قالهب
پرس ههنام هههايي بهها يههف ليکههر

در ادول زير درج گرديده است:

هفههت گزينهه اي

گردآوري شد .در مرحل سو نيهز بهراي شهک گيهري
مدل نهايي و آسهيبشناسهي اسهتقرار راينهد اان هين

روش پژوهش
با توا

ب

اينک

تحقيق حاضر اقدا

ب

پروري دادهها در قالب پرس نام با يف ليکر

هفت

آسيبشناسي استقرار رايند اان ين پروري در

گزين اي از مديران چهار سهازمان دولتهي گهردآوري و

وزارتطان هاي دولت ايران نموده و چاراوبي را

تحلي شد.

پي نهاد ميکند ،ل ا برحسب هدف اکت ا ي و توصيفي

اامع آماري اول پژوهش را خبرگان آشنا با ابعاد،

محسوب ميشود زيرا در پي توصيف ابعاد ،مؤلف ها و

مؤلف ها و معيارهاي اان ين پروري مديران در بطش

شاخصها و تبيين ارتبا

بين متغيرهاي موردبررسي

دولتي ت کي دادهاند .با توا ب اينک خبرگان اين
پژوهش کساني بايد باشند ک داراي دانش و تشرب
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کا ي در خ وص مسائ منابع انساني دولتي ميباشند

(وزارتطان هاي حاکميتي ،وزارتطان هاي خدما

اساتيد دان گاه و کارشناسان و مديران ارشد و باسابق

ااتماعي و ر اهي ،وزارتطان هاي رهنگي و آموزشي،

حوزههاي منابع انساني دولت ب عنوان خبرگان در

وزارتطان هاي توليدي ،اقت ادي و زيربنايي) ، .در

نظر.گر ت شده است ک نظرا

آنها براي پااليش مدل

گروه اول ستاد وزار

دادگستري ،در گروه دو

مفهومي استفاده است .ا راد موردنظر در اين بطش با

سازمان تأمين ااتماعي ،در گروه سو ستاد وزار

برخورداري از دوشر زير انتطاب و پااليش شده اند:

ورزش و اوانان و در گروه چهار سازمان امور

 داراي مدرک دکتري مديريت دولتي و داراي سابق

مالياتي انتطاب شدند و در هريک از سازمانها 870

تدريس و پژوهش در حوزه منابع انساني دولت

پرس نام بين مديران سطوح مطتلف ب روش نمون

باشند.

گيري ت اد ي ساده توزيع شد ک درمشموع 402

 داراي سابق

عاليت در حوزههاي مرتبط با

پرس نام دريا ت شد (نسبت بازگ ت 14درصد) .از

مديريت منابع انساني سازمانهاي دولتي در سطوح

اين بين  814پرس نام کام و صحيح انتطابشده و

کارشناسي و مديريت ارشد باشند.

مورد تحلي قرار گر ت.

نمونه گيهري قضههاوتي و در دسههترس در مرحله اول

نظر خبرگان يا همان روش دلفي ،تعدادي از مديران

(70نفههر) .و در ادامهه از روش گلولهه بر ههي (4نفههر).

اامع آماري بر اساس روشهاي نمون گيري انتطاب

استفاده شده اسهت .در ادامه مهدل اوليه پهژوهش بها

و پرس نام محقق ساخت مربو

حاوي  87پرسش

استفاده از ن دلفي از ديدگاه خبرگان درزمين ٔ عوام

پيرامون شاخصهاي آمادگي سازمان اهت استقرار

مؤثر بر اسهتقرار راينهد اان هين پهروري  ،هي يهک

رايند اان ين پروري بين آنها توزيع شد .روايي اين

مرحل نظرسهنشي و مهورد پهااليش قهرار گر هت و در

پرس نام ب روش روايي محتوا و روايي عاملي و

همهان مرحله اول اامههاع مههوردنظر روي مولفه هههاي

(با مقدار

شناسايي شده حاص شد.

پايايي آن ب روش ضريب آلفاي کرونبا
.)0/101

اامع آماري دو اين پژوهش شهام ا هرادي که

مورد تاييد قرار گر ت .دادههاي اين

پرس نام با استفاده از روش معادال

ساختاري.

ب عنوان مدير در سطوح مطتلف مديريت دسهتگاهههاي

(روش تحلي

دولتي م غول ب کار بودند که اههت پيمهايش مهدل

ليزرل.مورد تشزي وتحلي قرارگر ت است .درنهايت نيز

آنههها

اهت انشا آسيبشناسي با استفاده از نمون هاي

استفاده شده است .تعداد اعضاي اين اامعه به علهت

امعآوريشده از اامع آماري دو وضعيت مواود

دشواري شهمارش نامحهدود در نظرگر ته شهده و بهر

سنشيده شده و نقا

آسيبزا در استقرار رايند

اساس رمول کوکران تعداد  482نفر به عنهوان حشه

اان ين پروري معين گرديد.

تحقيههق و انشهها آسههيبشناسههي از نظههرا

عاملي تاييدي).

از ريق نر ا زار

نمون معين گرديد و براي آنک نمون موردنظر معهرف
خوبي از اامع تحقيق باشد ب دلي گستردگي اعضاي
اامع روش نمون گيري خوش اي مورد استفاده قهرار
گر ت.
بر اساس نمون گيري خوش اي از بين گروههاي
چهارگان وزارتطان هاي دولت امهوري اسالمي ايران

يافتهها
در اين مرحل پرس نام حاوي مولف هها در اختيهار
 12نفر از خبرگان قرار گر ت تها نظهرا
خ وص عوام مستطرج از ادبيها

اي هان را در

تحقيهق در قالهب

 21عام مورد سنشش قهرار دههد که نتهايج بررسهي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

براي انتطاب نمون خبرگان در اين بطهش از روش

براي آزمون اثربط ي مدل ب دستآمده از ريق
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نظرا

خبرگان ب روش دلفي در ادول زير درج شده

است:
ميانگين

نتيجه

حد باالي آسيب

شماره مؤلفه
8

تعهد مديران ارشد و صف

2527

پ يرش نهايي و درج در مدل

3.3

7

هماهنگي با استراتژيهاي سازمان

2582

پ يرش نهايي و درج در مدل

3.25

8

رهنگ سازماني حمايت گر

2542

پ يرش نهايي و درج در مدل

3

4

محاسب هزين و منفعت

4512

پ يرش نهايي و درج در مدل

2.8

سازمان

2578

پ يرش نهايي و درج در مدل

3.2

م ارکت دپارتمانها و ا راد م مول در رايند

2564

پ يرش نهايي و درج در مدل

3.1

پيادهسازي پايلو

2562

پ يرش نهايي و درج در مدل

3.15

2572

پ يرش نهايي و درج در مدل

2.75

گرايش سازمان ب شايست گزيني

2574

پ يرش نهايي و درج در مدل

2.9

ارهاي سياسي

6582

پ يرش نهايي و درج در مدل

2.1

پ يرش نهايي و درج در مدل

3.45

پ يرش نهايي و درج در مدل

3.82

آمادهسازي سازمان

2
6
2
1
3

شاخص

شناسايي انتظارا

ثبا

تي مديريت ارشد
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80

محفوظ بودن از

88

واود واحد منابع انساني عال

2522

87

تعيين پستهاي کليدي

4516

ادبيا

پس از تاييد اعتبار شاخصهاي گهردآوري شهده از

نمودارهاي زير مهدل مؤلفه ههاي مرحله آمهادهسهازي

توسط خبرگان ،پرس نام هاي تدوين شده براي

سههازمان در حالههت اسههتاندارد و معنههاداري را ن ههان

سنشش شاخصهاي وق در اختيار اامع آمهاري دو

ميدهد .همان ور ک ايهن نمودارهها ن هان مهيدههد،

قرار گر ت و براي سنشش روايي عاملي مدل ،تحليه

عضويت کلي عوام بررسهيشهده در ايهن متغيهر نيهز

عاملي تاييدي توسط نهر ا هزار ليهزرل انشها گر هت.

تأييدشده است.

شک  :8مدل اندازهگيري ابعاد عوام محيطي با استفاده از تحلي عاملي تاييدي مرتب دو درحالت استاندارد
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شک  :7مدل اندازهگيري ابعاد عوام محيطي بااستفاده از تحلي عاملي تاييدي مرتب دو درحالت معني داري

ميدهد و از آنشايي ک مقدار معني داري تمامي

ک در اين مدل مقدار آن کمتر از  1ميباشد ک ن ان

متغيرها خارج از بازه  -8536و  +8536قرار دارند،

دهنده برازش مناسب مدل ميباشد همچنين

عضويت تمامي متغيرها در گروه مورد تاييد قرار

شاخصهاي GFI, AGFI, NFI, CFI, IFIبين صفر و

ميگيرد و سوال ح ف شده اي در اين بعد ديده نمي

يک هستند و هرچ ب يک نزديکتر باشد ،نيکويي

شود .همچنين همانطور ک در شک  .)1-4( .م اهده

برازش مدل با دادههاي م اهده شده بي تر است.

ميگردد شاخصهاي برازش ،برازش مدل مورد نظر را

در مرحل بعد بر اساس سنشش وضع مواود

از آنشايي ک مقدار  RMSEAکمتر از  0501ميباشد

آمادگي سازمانهاي دولتي ايران براي ااراي اان ين

مورد تاييد قرار ميدهد ،همچنين ديگر شاخصهاي

پروري نتايج حاص از پرس نام ها مورد بررسي قرار

برازش براي اين مدل نيز در حد استاندارد ميباشد ک

گر ت و با استفاده از آزمون  tتک متغيره تحلي شد.

ن ان دهنده برازش مناسب مدل ميباشد .همچنين در

نتايج بررسي وضع مواود در ادول  7درج شده

مدل وق نسبت اقد يک معيار ثابت براي يک مدل

است:

قاب قبول است ،اما براي يک ارزش ايده آل برابر با 2
متغير

آماده سازي

مقدار آزمون4:
تعداد

ميانگين

384

2.9763

انحراف

خطاي

معيار

استاندارد

.47290

.02413

آمارهt

123.332

درا

سطح معني

اختالف در سطح ا مينان

آزادي

داري

32درصد

383

.000

حد پايين

حدباال

2.97633

2.9289

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

شک  7مقدار معني داري تمامي متغيرها را ن ان

خواهد بود و اهت پ يرش مدل بايد کمتر از  4باشد
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نتايج وق ن ان ميدهد ميانگين عوام

شک

در

ک

شرايطي

سازمان

ااراي

قابليت

دهنده آمادگي سازمان براي ااراي اان ين پروري ب

زيرساختهاي ساختاري را داشت و اان ين پروري را

شک معني داري پايين تر از ميانگين متوسط تعيين

ب عنوان يکي از برنام هاي توسع منابع انساني در

شده بوده و ل ا ميتوان گفت سازمانهاي دولتي ايران

استراتژيهاي منابع انساني خود گنشانده و ارتبا آن

از آمادگي کا ي براي اارا و پياده سازي برنام اان ين

را با برنام استراتژيک کلي خود برقرار نمايد و براي

پروري مديران برخوردار نيستند.

اارايي کردن آن نسبت ب هدف گ اريهاي مقطعي و
ميان مد

و کوتاه مد

اقدا نموده و مبتني بر اين

اهداف برنام ها و دستورالعم هاي مناسب و عيني

بحث و نتيجه گيري
توسع سازمان يک برنام عملي مبتني بر ا العا

تدوين نموده و منابع مالي و انساني کا ي را ب اين امر

ااري ،رصتها و اثرا

تط يص دهد و از يک واحد منابع انساني عال سود

دقيق پيرامون م کال

عاليتها در اهت ح ول ب اهداف است .بنابراين،
احتياج مبرمي ب
سال پنجم  /شماره پانزدهم و شانزدهم /پاييز و زمستان 9313

ا العا

امعآوري مداو

ايشاد نمايد .در شرايط کنوني ک بر اساس نتايج

آنها دارد .اين سيست

ساختاري

يک سيست

و تشزي وتحلي

برد ميتواند شرايط استقرار اان ين پروري در خود
حاص

از اين تحقيق وضعيت عوام

را آسيبشناسي

مطلوب نيست ،بيعي است ک ب لحاظ منطقي و

يا علتيابي گويند( .شريفي کلويي .)2403 ،پژوه گر

نظري نيز امکان آماده سازي سازمان براي پياده سازي

امعآوري و تشزي وتحلي ا العا

متط ص آسيبشناسي سازماني ،بايد با ترسي

اان ين پروري واود ندارد.عوام

ر تاري از ريق

و خارج

ايشاد ادراک و تماي و انگيزه در کارکنان و مديران

سيست موردبررسي و پژوهش خود را م طص و در

ارشد و صفي و تغيير در ر تارهاي ردي و گروهي و

ابتدا محيط داخلي ه يعني محيط عاليت ه.و ب دنبال

الب م ارکت ا راد و گروهها زمين آماده سازي

محيطهاي ويژه و عمومي ،مرزهاي داخ

م طص کردن کانونهاي آسيبزا با اهتما خاصي ب

سازمان براي پياده سازي

رايند را

راه

ت طيص عالئ و ن ان هاي آسيب باشد( .ميرزايي

ميآورد.عوام

اهرنشاني.)2482 ،

اداري و استطدامي از يک سو قابليت الزا سازمان ب

اهت تحقق رويکرد وق ،در اين پژوهش پس از
بررسي ادبيا

و پي ين تحقيق 87 ،عام براي آسيب

محيطي از امل قوانين و مقررا

اان ين پروري را دارند و از سوي ديگر ميتوانند از
ريق کاهش نقا

ت مي گيري و ايشاد گرايش ب

شناسي استقرار اان ين پروري در سازمانهاي دولتي

اان ين پروري در رهنگ عمومي ،با ايشاد ثبا

ايران شناسايي شد و در يک مرحل ب روش دلفي

تي مديريت ارشد و محفوظ نگاه داشتن سازمان از

مورد تاييد  74نفر از خبرگان حوزه منابع انساني دولتي

ارهاي سياسي در سازمان آمادگي الز براي اان ين

قرار گر ت .سپس عوام شناسايي شده ،اهت تاييد

در

پروري را راه کند.

نهايي و بررسي وضع مواود و انشا آسيب شناسي در

تيلور و مک گراو ( .)7004در پژوهش خود بر

اختيار  814نفر از مديران چهار وزارتطان دولتي ايران

رابط عواملي همچون اندازه ،ساختار و حوزه عاليت

قرار گر ت ک نتايج بررسي ضمن تاييد تناسب هم

سازمان با تماي آن ب ااراي اان ين پروري تاکيد

عوام شناسايي شده از راه نبودن شرايط مناسب در

نمودند .نتايج پژوهش امامي ( .)8812نيز در بعد تاثير

اين سازمانها اين سازمانها براي استقرار و ااراي

نسبتهاي پرسنلي و ثبا

مديريت ارشد و

اان ين پروري حکايت داشت.

حمايت و تعهد مديران ارشد بر آمادگي سازمان براي

تي
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پژوهشهاي

 دو لنام.براي اان ين پروري

.) دان گاه اامع اما حسين (ع.مديريت منابع انساني

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

883-883  ص: )8( 8

اهت

استقرار اان ين پروري با اين پژوهش ه

 ن ان داد اندازه.)7006(  نتايج پژوهش ناوبين.است
بيعي سازمان

 تنوع و ساختار سازمان با تماي،سازمان

 معيارهاي.)2488( .  مري، عدلي. زهره،موسي زاده

براي آماده سازي کارکنان براي مناصب مديريت ارشد

انتطاب و انت اب مديران با رويکرد شايست گزيني

،سياسي

-204 ص: )2( 4 .مديريت

 اندي. در نهج البالغ

 اقت ادي و تکنولوژيک را بر گرايش،رهنگي
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