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جانشینپروری ،مفهومی ناآشنا برای مدیران
دکتر خنیفر در گفتوگوی اختصاصی با سازمان برتر
دانش مدیریت در طول تاریخ مس��یر درازی طی نموده و از جمله دانشهای بش��ری اس��ت که

از یک س��و دیرینگی دارد و از س��وی دیگر روز به روز بر ابعاد ،مؤلفهها ،محورها ،رش��تهها ،و
حوزههای مطالعاتی آن افزوده میشود .تا چند دهه پیش ،مدیریت سیستمهای اطالعات مدیریت

یا تکنولوژی اطالعات مطرح نبود ،ولی این مسائل امروزه تبدیل به گرایشهای مهمی در عرصه
دانش مدیریت ش��دهاند .از طرفی ،برخی مفاهیم و ابعاد مدیریت قدمتی همپای دانش مدیریت

و تاریخ بش��ر دارند که از جمله آنها میتوان به «جانش��ینپروری» اشاره کرد .به دلیل اهمیت

این موضوع ،گفتوگویی با دکتر حس��ین خنیفر ،دانشیار دانشگاه تهران ،انجام دادیم که به نظر

خوانندگان گرامی میرسد.

 آق��ای دکت��ر ،ب��ه نظ��ر ش��ما پیش��ینه
جانشینپروری به چه زمانی بر میگردد؟
 از نظر بنده بحث جانشینپروری همواره در
طول تاریخ بش��ر مطرح بوده و شاید بتوان
رد پ��ای آن را از دوره قبل از میالد مس��یح

و زمانی که س��قراط حکی��م افالطون را به

ش��اگردی پذیرفت دنبال کرد -شاگردی که
بعدها کل مباحث ش��فاهی استاد را مکتوب

ک��رد .افالطون نی��ز توانس��ت تواناییهای
ارسطو را تشخیص دهد و جانشینی شایسته

برای خود تربیت کند؛ البته با این ش��رط که
ارس��طو طی  3س��ال تدریس افالطون فقط

گوش بس��پارد و سؤالی نپرس��د چرا که به

عنوان ش��اگرد ویژۀ افالطون باید قبل از هر

چیز گوش کردن اثربخش را فرا میگرفت.
با خاتمه این دوره  3ساله ،ارسطو تاتوانست
از افالطون سؤالکرد!

 در ادیان چطور؟ آیا مسئله جانشینپروری
مطرح بوده است؟

 در ادی��ان نی��ز مس��ئله معاون��ت و
جانش��ینپروری همواره مطرح بوده است.
به عنوان مث��ال ،در آیین یهودیت حضرت
موسی از خداوند متعال درخواست میکند
ک��ه برادرش هارون را ب��ه دلیل زبانآوری
هم��راه او کند تا مردم او را تکذیب نکنند.
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در دین اس�لام نیز واقعه غدیر روشنترین

دست خود مشتی خاک برمیدارد و به نانوا

گواه و مصداق در اهمیت جانش��ینپروری

میگوید آتش را روی آن قرار بده .سپس به

را که از کودکی پرورش داده بود به عنوان

با آن روشن میکند.

مسلمانان را به سالمت به پیش ببرد.

ملتمس��انه از پدر او میخواه��د تا تربیت و

اس��ت که طی آن

رسول اکرم(ص) علی(ع)

جانش��ین خ��ود معرف��ی میکند ت��ا قافله

سرعت آتش را به خانه میرساند و تنور را
ابن س��ینا که از کار ک��ودک متحیر مانده بود

آموزش کودک را به وی بس��پارد .این کودک

 توانایی کش��ف اس��تعداد چه نقشی در

«ابوالحس��ن بهمنیار ابن مرزب��ان دیلمی» بود

 ش��اید بت��وان گف��ت ک��ه مهمتری��ن رکن

خصوص تغییر و دگرگونی هس��تی نوشت.

ی��ا «کش��ف اس��تعدادهای پنهان» اس��ت.

که حاصل کشف استعداد و پرورش بودهاند.

جانشینپروری دارد؟

جانشینپروری «تشخیص آدمهای آیندهساز»

میگویند روزی ابن س��ینا کن��ار در نانوایی
ب��ود .کودکی را دید ک��ه از نانوا کمی آتش

طلب میکند تا با آن تنور مادرش را روشن
کند .نانوا به او میگوید که ظرف یا وسیلهای

برای بردن آتش بیاورد .پس��ر هم فوراً با دو

که کت��اب علمی-فلس��فی «التحصیل» را در
هزاران نمونه دیگر از این دست وجود دارند

 کجا میتوان به دنبال استعدادها گشت؟

 به نظر م��ن یک مدیر باید همواره نیروهای
تحت فرمان خود را به دقت زیر نظر داشته
باشد تا بتواند توانایی بالقوه موجود در آنها

هیچ کس کلید جایی که برایش زحمت کش��یده یا
نس��بت به آن تعلق خاطر دارد را به راحتی دست
دیگران نمیسپارد.

همانند دوی امدادی ،زمانی سازمان موفق میشود که
دونده بعدی (جانشین) قسمت خود را خوب «بدود».

را شناس��ایی کند .به عبارت دیگر ،یکی از

 آیا جانش��ینپروری باید مس��تمر باشد یا

نیروهای داخل س��ازمان توجه داشته باشیم.

ال مشخص
 فکر کنم پاسخ این سؤال کام ً

راههای یافتن افراد مس��تعد این است که به
راه دوم ،مراجع��ه ب��ه بانکه��ای اطالعات

نیرو در س��ازمانهای مربوطه و تالش برای

گزینش بهترین و مستعدترین نیروها از بین
آنها اس��ت که البته باید چنی��ن بانکهای
اطالعاتی از قبل تهیه شده و موجود باشند.

یک بار برای همیشه؟

اس��ت ش��ما باید همیش��ه به دنبال یک

جانشین مناسب برای خود باشید .ارتقا

به مقام باالتر ،شروع کسب و کار جدید،
بیم��اری ،فوت ،و ...هر ی��ک میتوانند

دلیلی باش��ند که فردا من و ش��ما س��ر
کاری که امروز هس��تیم نباشیم و وقتی

 بحث جانشینپروری از چه زمانی به یک

نبودی��م ،آن کار نباید معطل بماند .پس

 ای��ن اصطالح در س��ال  1970رس��م ًا وارد

آس��تین» داش��ت .حمایت از افراد نخبه

مورد بررسی قرار گرفت .دانشمندانی مانند

مداوم ،ایجاد انگی��زه و عالقه در افراد،

دغدغه سازمانی تبدیل شد؟

ادبی��ات مدیریت ش��د و از ابع��اد مختلف

«بنیس»« ،بلوک»« ،کانتر» ،و «مک کلهلند» آن
را به عنوان بخش اصلی اثربخشی سازمانی
و مدیریتی و جزئی از اهداف توانمندسازی

کارکنان به شمار میآورند.

همواره باید یک جانش��ین مناسب «در

و توانمن��د ،ارائه آموزشه��ای کیفی و
و انتخ��اب بهترینها هن��گام انتصابها

از جمل��ه مواردی هس��تند که میتوانند
ش��ما را در استمرار بخش��یدن به فرایند

جانشینپروری کمک کنند.
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 از نظ��ر جنابعال��ی جانش��ینپروری چه

از نی��روی کار ی��ا نیروی آماده به کار اش��اره

 جانش��ینپروری اگر به ش��یوه درس��ت و

ش دولتی ،یک ت��رس موهوم از نیروهای
بخ 

و تبارگرایان��ه را در انتصابها از بین ببرد.

بال بدهند موقعیت خود را از دس��ت خواهند

مزایایی دارد؟

اصولی انجام شود میتواند روشهای سنتی
به عبارت دیگر ،زمانی که شما به فکر آینده
سازمان یا شرکت خود باشید ،سعی میکنید

تا جایی که ممکن اس��ت ف��رد اصلح را به
جای خود برگزینید و نگران قوانین دس��ت
و پا گیر یا به دنبال انتخاب دوس��ت و آشنا

برای این منظور نخواهید بود .همچنین ،این
امر سبب میشود که افراد کمتر میل به ترک
سازمان شما پیدا کنند (حفظ مغزافزارها) و

انگیزه و دلگرمی بیش��تری برای کار کردن
داشته باشند (حفظ دلافزارها).

ک��رد .عالوه ب��ر این ،مدیران م��ا ،به ویژه در

کیفی دارند و فک��ر میکنند اگر به آنها پر و

داد .از س��وی دیگر ،مکانیزم دقیقی هم برای

تعیین شغل و ش��اغل وجود ندارد .در بخش

خصوص��ی هم یک تفکر کوت��اه مدت حاکم
شده که فقط به دنبال کسب منفعت آنی است

و ش��اید بتوان گفت که اص�لاً کاری به آینده
ندارد ،چه برسد به یافتن و پرورش جانشین.

 چط��ور میتوانیم جانش��ینپروری را در
سازمانهای خود نهادینه کنیم؟

 ای��ن کار نیاز به فرهنگس��ازی دارد .مدیران

استراتژیک سازمانها باید در زمینه مزایای ملی

 از لح��اظ بهب��ود عملکرد س��ازمان چه

و بینالمللی جانش��ینپروری آموزش ببینند و

 فردی که به عنوان جانشین انتخاب میشود

است جو اعتماد نس��بت به یکدیگر و نسبت

بیش��تر کار را ادامهدهد .این مسئله موجب

با سازمان خود پیدا کند ،توانایی نیروهایش را

مزایایی را متصور میشوید؟

قرار است با افکاری تازهتر و توان و انگیزه
ارتقای کیفیت کار س��ازمان و افزایش توان

رقابتی آن میش��ود و عمر آن را طوالنیتر
میکند .به عالوه ،فرد تازه نفس راحتتر و

سریعتر میتواند با تغییرات همگام شود.

آگاهیهای الزم را کسب کنند .همچنین ،الزم

به آینده ایجاد ش��ود .مدیر باید آشنایی کاملی

به دقت بررسی نماید ،انگیزه رشد و تعالی را
در آنها به وجود آورد ،و فضای شکوفا شدن
را برایشان فراهم کند.

امروزه در ادبیات جهانی مدیریت ،مس��ئله
شناس��ایی ،نگهداش��ت ،ارتقای م��داوم ،و

 به نظر شما نقاط ضعف جانشینپروری در

به قدرت رس��اندن منابع انس��انی از طریق

 فکر میکن��م به عنوان اولین نقطه ضعف باید

که در برخی کش��ورها گاه بین  4تا  5سال

سازمانها و شرکتهای ایران کدامند؟

به فقدان ی��ک بانک اطالعاتی جامع و بهروز

جانش��ینپروری امری پذیرفته شده است

طول میکشد.
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 اجرای نظام جانشینپروری چه الزاماتی دارد؟
 جانشینپروری باید در دو سطح برنامهریزی
شود .در سطح مدیریت کالن الزم است قبل

از هر چیز مدیران اس��تراتژیک سازمان این
مقول��ه را بپذیرند و ضمن آش��نایی دقیق با

آن و ت�لاش برای جلب حمایت از درون و
بیرون سازمان ،در جهت ترویج و عملیاتی

کردن آن گام بردارند.

در س��طح عملیات و اجرا نیز باید از طریق
برقراری ارتباط ب��ا مجموعه ،ایجاد انگیزه

در منابع انس��انی ،و معنادار کردن شغل در

جهت اجرای برنامه گام برداشت.

این نهال برای بالندگی به مراقبت نیاز دارد.

 در پای��ان چه صحبتی ب��ا مدیران بخش
دولتی و خصوصی دارید؟

 تنه��ا نکتهای که الزم میدانم به این عزیزان

الگوهای جانشینپروری روز به روز زیادتر

یادآور شوم این است که فکر کردن به یک

هستند که غالب ًا میتوان آنها را رفع نمود.

میتواند نش��انه بلوغ فکری و دید وس��یع

و متنوعتر میشوند و با چالشهایی روبهرو

جانش��ین برای تصدی پست و حرفه امروز

و آیندهنگ��ر یک مدیر باش��د و فکر میکنم

 ممکن است به چند مورد از این چالشها

با تمام چالشهایی که برش��مردیم ،باز هم

 ب��ه نظ��رم خصلت تنبل��ی مزمن س��ازمانی،

خزان��ه اس��تعدادها ،ایجاد گردش ش��غلی

مریدپروری سازمانی و غفلت از جانشینهای

بس��ته تکرار روشها و مدلهای منس��وخ

در ایران اشاره کنید؟

بیاعتمادی و نگرانی از وجود نیروهای کیفی،

تأثیرگذار ،تکبر س��ازمانی و عالقه افراطی به

حلق��ه «بل��ه قربانگوها» به ج��ای نیروهای

کیفی ،عشیرهگرایی در ساختارهای سازمانی
و ع��دم باورمندی به نیروهای شایس��ته ،باال

بردن بیمورد ضریب امنیت ش��غلی به جای
پایداری س��ازمان با نیروهای کیفی ،عالقه به

دریافت گزارشات مثبت از جانب زیردستان،

و رواج روحی��ه کارنمای��ی از جمل��ه ای��ن
چالشها هستند ،که البته کم هم نیستند.

اس��تقرار یک نظام تربیت جانشین ،تشکیل

برنامهریزی شده ،آموزش ،و خروج از دایره
جذب و نگهداشت نیروها در نهایت به نفع
همه م��ا خواهد بود و این مهم صد در صد

دستیافتنی است.

The most important thing in
communication is hearing
what isn`t said.

مهمتری�ن چی�ز در برق�راری
ارتباط شنیدن ناگفتهها است.
(پیتر دراکر ،از بزرگان علم مدیریت)
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