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مطالعات مدیریت ورزشی
مقالة پژوهشی

تدوين الگوي مديريت جانشينپروري مبتني بر مديريت دانش در وزرات ورزش
و جوانان براساس نظرية داده بنياد
مريم كريمي ،1صديقه حيدرينژاد ،2يداهلل مهرعليزاده

3

 .1دانشجوي دكتري مديريت ورزشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
 .2استاد مديريت ورزشي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز (نويسندة مسئول)
 .3استاد علوم تربيتي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
تاریخ دریافت1397/11/11 :

تاریخ پذیرش1398/06/13 :

چكيده
امروزه ،اصلیترین هدف هر سازمان دستيابی به مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی است؛ بنابراین ،در
محيط رقابتی امروز نياز به چارچوبهاي مدیریت دانش بهویژه در بحث جانشينپروري بيشازپيش احساس
میشود .پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت جانشينپروري برمبناي مدیریت دانش در وزرات
ورزش و جوانان ،با روش پژوهش کيفی و با ماهيت اکتشافی بنيادي انجام شد .با روش نمونهگيري گلولهبرفی
و براساس مصاحبههاي عميق و نيمهساختاریافته با  21نفر از خبرگان دانشگاهی و افراد داراي تجربيات
مدیریتی در وزارت ورزش ،دادههاي پژوهش جمعآوري شد و براساس نظریة دادهبنياد و با رویکرد
کالسيك ،دادهها کدگذاري و تجزیهوتحليل شد .درنهایت ،مدل زمينهاي براساس رویکرد کالسيك گليزر
( )1992طراحی شد .نتایج پژوهش نشان داد که براي پيادهسازي جانشينپروري دانشی ،در ابتدا براي
بسترسازي اوليه به مجموعهاي از الزامات شامل فرهنگسازي ،حمایت و تعهد مدیران ارشد ،شفافسازي در
امور مدیریت منایعانسانی ،الزامات قانونی ،پشتيبانیهاي اقتصادي ،بسط فناوري و استقرار نظام
شایستهساالري نياز است .همچنين ،اقدامات اجرایی الزم بهترتيب در هفت مرحله شامل استقرار نظام
مدیریت دانش ،شناسایی مشوقها ،تعيين کميتة جانشينپروري ،شناسایی پستهاي کليدي ،تعيين
شاخصهاي ورود افراد به طرح جانشينی ،ارزیابی و انتخاب کاندیداها و توانمندسازي کاندیداها ،دستهبندي
شدند .درنهایت ،مشخص شد که میتوان با الگوسازي این مدل به تعيين شاخصهاي استقرار نظام
جانشينپروري دانشی در وزارت ورزش و جوانان اقدام کرد.
واژگان كليدي :وزارت ورزش و جوانان ،جانشينپروري ،مدیریت دانش ،نظریة دادهبنياد.
1. Email: karimi_7896@yahoo.com
2. Email: heydari_s@scu.ac.ir
3. Email: ymehralizadeh@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،سازمانها براي حفظ و جذب استعدادها ،مديريتكردن دانش و توسعة افراد بهسختي تالش
ميكنند و با چالشهاي فزايندهاي روبهرو هستند .جريان فعلي نيروي كار ،فناوري درحالتغيير و
احتياج فزاينده به كيفيت بيشتر با سرعت زيادتر و هزينة كمتر سبب رويارويي با كمبود زمان براي
يادگيري شده است؛ بنابراين ،در هر سازماني نسل فعلي بهدنبال انتقال تجربيات خود به نسل بعدي و
به همين ترتيب ،نسل بعدي نيز بهدنبال يادگيري تجربيات نسل قبلي خود است؛ ازاينرو ،مشکالت
بيشتر سازمانها نداشتن منابع و سرماية انساني نيست؛ بلکه سازمانهاي زيادي در دورههايي از عمر
خويش شاهد پيشرفتهاي فزايندهاي بودهاند كه حاصل تالش اعضاي سازمانيشان است ،اما با خروج
اين افراد دچار مشکالت و مسائل فراواني شدهاند كه دليل اصلي آن نبود جانشينان مناسب است
(راثول .)6 ،2010 ،1وزارت ورزش و جوانان نيز با توجه به اهداف و كاركردهاي ويژة خود جايگاه
خاصي در تحقق برنامههاي توسعة همهجانبة كشور دارد و در اين برهه از زمان ،افزايش تقاضا براي
عرضة خدمات ،افزايش رقابتهاي ملي و بينالمللي ،وجود مشکالت سياسي ،اقتصادي و كاهش
حمايتهاي مالي دولت ،آيندهنگري درخصوص حضور منابع انساني شايسته و ضرورت تفکر راهبردي
براي تحقق اهداف بلندمدت در اين سازمان مطرح است .درواقع ،ميتوان گفت در دنياي متحول
امروزي كه زيربناي آن اقتصاد دانشمحور است ،فقط سازمانهايي ميتوانند به بقاي خود ادامه
دهند كه سرماية انساني را جذب ،حفظ و توسعه دهند؛ چون ،منابع انساني مهمترين مزيت رقابتي و
سرماية سازماني است؛ بهطوريكه رويارويي با مسائل پيچيدة سازماني بيش از آنکه به ابزارآالت
پيشرفته نياز داشته باشد ،به منابع انساني كارآمد ،متخصص و باانگيزه در رسيدن به اهداف ازپيش
تعيينشده نياز دارد (چن و هانگ .)110 ،2007 ،2ازطرفديگر ،جداشدن نيروهاي انساني از سطوح
گوناگون سازماني به داليلي مانند استعفا ،بازنشستگي ،ارتـقاي شغلي ،بيـماري يا حتـي فوت،
اجتنابناپذير است .ترك خدمت نيروها در مشاغل سازماني بهويژه در مناصب كليدي حساس در
صورت نداشتن جانشيني همسطح مهارت و دانش او ميتواند بر عملکرد سازمان تأثيري منفي
بگذارد (فالنبرگ ،استنساكر  ،ماير و هوانگ)38 ،2005 ،3؛ بنابراين ،سازمانها براي جلوگيري از اين
امر ابزارهايي را بهمنظور تأمين نيروهاي شايسته در مشاغل گوناگون ،از داخل سازمان بهكار مي-
گيرند .راثول ( )2010يکي از اين ابزارهاي تأمين نيروهاي زبده براي مشاغل مهم سازماني را ايجاد
برنامهاي به نام «مديريت جانشينپروري» 4معرفي ميكند .از ديدگاه او ،مديريت جانشينپروري
1. Rothwell
2. Chen & Huang
3. Falkenberg, Stensaker, Meyer & Haueng
4. Succession Management
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فرايندي است كه طي آن افراد مناسب براي تصدي سمتهاي سازماني از ميان افراد داراي شرايط و
بااستعداد برگزيده ميشوند و از طريق برنامههاي متنوع آموزشي براي تصدي مشاغل و مناصب
اصلي در سالهاي آينده آماده ميشوند .در سالهاي اخير ،با تغيير ديدگاهها درمورد راهبردهاي1
توسعة مديريت منابع انساني ،توسعة منابع فکري ،انساني و مديريت دانش بهعنوان راز بقا و
ماندگاري سازمانها و جوامع تلقي ميشود و مهمترين چالش در عرصة كسبوكار ،بهرهمندي از
منابع انساني هوشمند ،مستعد ،توانمند و شايسته است (مکدام ،مفت و دام)140 ،2012 ،2؛
بنابراين ،مديران امروزي سازمانها تالشهاي جانشينپروري و مديريت دانش خود را تلفيق
كردهاند؛ زيرا ،دريافتهاند كه مديريت دانش نقشي كليدي در موفقيت جانشيني ايفا ميكند .درواقع،
يکي از عواملي كه موجب تمايل سازمانها به نظامهاي جديد جانشيني ميشود ،نقش روبهافزايش
كاركنان دانشي بهعنوان بازيگران اصلي و مؤثر سازمانهاي امروزي است .اين كاركنان از تـوانايي
دانشي و فکري بـرجسته و مؤثري بـرخوردارنـد و بهدليل قدردانستن اين سرماية ارزشمند ،حفظ آن
در سازمانها روزبهروز سختتر ميشود .در فضايي كه مزيت رقابتي سازمانها بيشازپيش به تخصص
و دانش متکي است ،اين استعدادها نيز پرارزشتر ميشوند و توجه به مديريتدانش مهمتر ميشود
(فلومر و كنگر .)76 ،2009 ،3بررسي پژوهشها نيز نشان ميدهد كه  51درصد از متخصصان منابع
انساني فعاليتهاي جانشينپروري و استعداديابي را بهخوبي نميشناسند و فقط  21درصد از آنها
اين برنامه را بهطور رسمي اجرا ميكنند (رابلز .)458 ،2012 ،4درخور توجه است كه بيشتر اين
پژوهشها در حوزة جانشينپروري ،فضاي كسبوكارها را مشابه درنظر ميگيرند و اين حقايق را
ناديده ميگيرند كه آنها با شکل متفاوت اداره ميشوند و ساختار كاركنان و مديريت آنها متفاوت
است (سابن)227 ،2015 ،5؛ درحاليكه بهدليل وجود تفاوتهايي در نوع فعاليت سازمان ،اندازه،
عمر سازمان ،ارزشهاي مديريتي متفاوت و همچنين ميزان زمان ،منابع و تخصص در اختيار
سازمان ،طراحي برنامههاي جانشينپروري به شکلهاي متنوعي امکانپذير خواهد بود (راثول،
 .)13 ،2010با وجود مدلها و رويکردهاي زياد در حيطة جانشينپروري هنوز مدل يا رويکرد
واحدي براي همة سازمانها و موقعيتها وجود ندارد و تأكيد صاحبنظران بر بازطراحيكردن مدل
براساس شرايط خاص هر سازمان است (ريچاردسون .)2014 ،6ازطرفي ،با كمي دقت به ماهيت
سازمانهاي دولتي درخواهيم يافت كه طي چند سال آينده ،بخش بيشتري از سرمايههاي انساني
1. Strategies
2. McAdam, Moffett & Peng
3. Fulmer & Conger
4. Robels
5. Sabone
6. Richardson
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سازمان بازنشسته خواهند شد و دراختيارگرفتن ،تسهيم و استفاده از دانش اين افراد قبل از
بازنشستهشدن ،يکي از خطرها و مشکالت اصلي پيش روي دولتها خواهد بود؛ زيرا ،نياز به اين افراد
توانمند و دانش آنها موضوعي مقطعي نيست و در همة دورههاي زماني بايد در سازمان وجود
داشته باشد .درهمينراستا ،مديريت جانشينپروري يکي از مهمترين راهبردهاي هر دولت شناخته
ميشود و مديريت دانش بهعنوان يکي از جديدترين و كليديترين ابزارها و تکنيکهاي مديريتي و
همچنين عنصري مهم در عملکرد سازماني و دسترسي به مزيت رقابتي پايدار ،ميتواند نقش مهمي
را در تدوين الگوي مديريت جانشين پروري ايفا كند .افزونبراين ،بايد بيان كرد كه ادبيات موضوع
دربارة مفهوم جانشينپروري در كشور ما بسيار محدود است؛ بهطوريكه پژوهشهاي انجامشده در
زمينة استعداديابي و برنامة جانشينپروري در سازمانهاي دولتي اثرگذار (مثل وزارتخانهها ،معاونت-
هاي رياست جمهوري و  ،)...درحاليكه نياز مبرم و اساسيتر به برنامة جانشينپروري است؛ انگشت-
شمار هستند و بيشتر پژوهشها در حوزة جانشينپروري در سازمانهاي دولتي ،به آسيبها و
چالشهاي جانشينپروري در اين بخش يا توصيههاي كلي درمورد نظام جانشينپروري سازمانهاي
دولتي اشاره ميكند؛ براي مثال ،نيلپور ،عبدالهي و عباسي ( )2014به مطالعة چالشهاي جانشين-
پروري در سازمانهاي دولتي ايران و قاسمي و محمدي ( )2013به بررسي دشواريها و موانع
استقرار برنامة جانشينپروري در نظام اداري ايران پرداختند .براساس جستوجوهاي پژوهشگر
مطالعة حاضر ،مشخص شد كه مبحث جانشينپروري در زمينة ورزش تاكنون بهطور منسجم مطالعه
نشده است و به راهبردها ،پيامدها و فرايندهاي حاكم بر مديريت جانشينپروري در وزارت ورزش و
جوانان توجه نشده است؛ براي مثال ،نادريان ( )2017در پژوهش خود به بررسي عوامل تسهيل-
كننده و بازدارنده در اجراي برنامة جانشينپروري بازيکنان در تيمهاي فوتبال پرداخت .عاشوري،
محرم زاده و ميري ( )2015به شناسايي عوامل اثرگذار بر جانشينپروري در چهار فدراسيون منتخب
ورزشي پرداختند .دارست و ويلهلم ،)2012( 1دارست ،رجينا ،رودريگز ،بازنال و موريسيو )2015( 2و
شيرازيان ،بهشتي و جعفري ( )2017نيز پژوهشهايي در زمينة بررسي رابطة بين موضوع جانشين-
پروري با مديريت دانش در سازمانهاي غيرورزشي انجام دادهاند .اين مطالعات درمورد اثرهاي
مؤلفههاي مديريت دانش بر جانشينپروري در سازمانهاي غيرورزشي هستند و با وجود جستوجو
و بررسيهاي گستردة پژوهشگر مطالعة حاضر در انواع پايگاههاي اطالعاتي داخل كشور ،تاكنون
هيچ مطالعة نظري يا پژوهش اكتشافي در اين حوزه براي طراحي مدل مديريت جانشينپروري
مبتنيبر رويکرد دانش چه در سازمان دولتي و چه غيردولتي انجام نشده است .درواقع ،تمام مدل-
1. Durst & Wilhelm
2. Durst, Regina Zarelli, Rodrigues, Bazzanella & Maurício
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هايي كه در زمينة جانشينپروري در كشور ما اجرا ميشوند ،نظام مديريت علمي تيلوريسم بر آنها
سايه افکندهاند كه اين خود مانع پذيرش مديريت دانش ميشود؛ بنابراين ،در پژوهش حاضر قصد
داريم نظام جانشينپروري مبتنيبر مديريت علمي را بهسمت نظام مبتنيبر دانش سوق دهيم.
افزونبراين ،وزارت ورزش و جوانان در حوزة ساماندهي امور جوانان با رويکرد رفع مسائل و
چالشهاي فراروي جوانان موضوعاتي چون ارتقاي هويت ديني و ملي ،بهبود و اصالح سبک زندگي
جوانان منطبق با ارزشهاي اسالمي-ايراني و  ...را در اولويت برنامههاي خود جاي داده است؛
بنابراين ،همچنان در حوزة ورزش به ارتقاي سالمت و شادابي ،توسعه و تعميم ورزش همگاني،
حرفهاي-قهرماني و ورزش پرورشي ،نظارت بر امور فدراسيونها و تحکيم و ترويج ارزشهاي اخالقي
و فرهنگي در ورزش ،بهعنوان اهداف اصلي خود توجه كرده است .انجامدادن اين مبحث جانشين-
پروري در وزارت ورزش و جوانان بهعنوان عاليترين مرجع رسيدگي به مسائل ورزشي كشور كه
بيشتر خدماتمحورند و نقش انسان بهعنوان مهمترين سرماية سازمان در آن از ساير منابع پررنگتر
است ،بيشتر اهميت دارد .همچنين ،بدونشک ايجاد وقفه در مديريت صحيح نيروي انساني
بهخصوص در بحث جانشينپروري صدمات جبرانناپذيري را به بدنه وزارت وارد ميكند؛ زيرا ،نياز به
افراد توانمند موضوعي مقطعي نيست؛ بلکه در همة دورههاي زماني بايد در سازمان وجود داشته
باشد .عالوهبراين ،ابالغ اخير سازمان بازرسي و سازمان اداري و استخدامي كشور مبنيبر قانون
ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان به همة وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي ازجمله وزارت ورزش و
جوانان ،اجراي مبحث جانشينپروري را در وزارتخانه الزاميتر ميكند .محيطهاي ورزشي ،محيط-
هايي پويا و فعال هستند كه در آنها انسانها نقش بسيار مهمي دارند؛ بنابراين ،طراحي مدل
مشخصي براي ايجاد خزانه اي از نيروهاي انساني دانشي كه بتوان در مواقع ضروري به آن دست
يافت ،بدونشک به بهبود شاخصهاي عملکردي وزرات ورزش و جوانان در سطوح ملي و بينالمللي
منجر ميشود .درواقع ،تفاوت اين پژوهش با پژوهشهاي قبلي اين است كه اول اينکه سعي شده
است يک سازمان دولتي كه بهصورت مستقيم زير نظر دولت اداره ميشود و دولت بر آن نظارت
دارد ،بررسي شود و دوم اينکه با انجامدادن پژوهش ميداني دقيق و مصاحبهكردن با مديران زبدة
اين سازمان و خبرگان دانشگاهي ،مدل فرايندي مديريت جانشينپروري برمبناي مديريت دانش در
بخش دولتي به روش و قالب علمي مناسب تفهيم و تبيين شود؛ ازاينرو ،اين پژوهش ميتواند
براساس شناخت وضعيت موجود مدلي براي توسعة جانشينپروري در وزارت ورزش و جوانان ارائه
دهد .اين مدل ميتواند نقش مهمي براي مديران دولتي بهويژه مديران ورزشي كشور در راستاي
برنامه ريزي راهبردي حوزة منابع انساني ايفا كند و مبنايي مناسب براي پژوهشهاي آيندة كشور
باشد كه در اين حوزه انجام خواهند شد.
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روش پژوهش
در اين پژوهش با توجه به هدف اوليه كه طراحي مدل در زمينة مديريت جانشينپروري در وزرات
ورزش و جوانان است ،براي ارائة مدلي نظاممند و شماتيک ،از راهبرد نظرية دادهبنياد مبتني بر روش
مصاحبههاي عميق و با تأكيد بر رويکرد اكتشافي استفاده شد .پژوهش دادهبنياد يک روش پژوهشي
استقرايي و اكتشافي است كه به پژوهشگران در حوزههاي موضوعي گوناگون امکان ميدهد بهجاي
اتکا به نظريههاي موجود ،خود به تدوين نظريه اقدام كنند .اين نظريه براساس دادههاي واقعي
تدوين ميشود و در مواردي كه دانش موجود در زمينههايي محدود است ،كاربرد دارد (مهرعليزاده،
صفايي مقدم ،صالحي عمران و علم  .)112 ،2013در اين پژوهش سعي شد كه از رويکرد كالسيک
(طرح خودجوش) استفاده شود كه گليزر 1در سال  1992آن را در نظرية دادهبنياد مطرح كرد.
گليزر ( )1992معتقد است كه نظريه بايد از دل دادهها بجوشد و ظهور يابد؛ نه اينکه پژوهشگر از
قبل رابطة بين مقولهها را در قالب كدگذاري محوري درنظر گرفته باشد و بعد از آن بهدنبال مقوله-
هايي باشد كه با الگو سازگار باشند .ازآنجاكه در اين پژوهش از روش كالسيک استفاده ميشود،
مراحل تجزيهوتحليل دادههاي كيفي در قالب دو مرحله است -1 :كدگذاري واقعي 2كه خود شامل
دو مرحلة كدگذاري باز و انتخابي (محوري) است و  -2كدگذاري نظري .3در مرحلة كدگذاري باز،
مطالب را خطبهخط ميخوانيم و به هر قسمت از دادهها (كه ممکن است يک كلمه ،خط يا پاراگراف
باشد) ،يک برچسب اختصاص ميدهيم .اين تکه از دادهها را ميتوان يک واقعه درنظر گرفت .چندين
واقعه يک مفهوم را شکل ميدهند .در اصل هر نکتة كليدي يک واقعه محسوب ميشود .سپس،
واقعهها را به يک سطح باالتر يعني مفهوم انتقال داديم .بعضي از مفاهيم ،از تركيب چند واقعه بهدست
ميآيند و بعضي تنها از يک واقعه يا نکتة كليدي حاصل ميشوند .در مرحلة كدگذاري انتخابي با
مقايسة مستمر كدها و مفاهيم توليدشده در مرحلة قبل ،مقولههاي فرعي و مقولة محوري يا اصلي
شکل ميگيرند .كدگذاري انتخابي تا زمان شناسايي مقولة اصلي ادامه مييابد .مقولة اصلي ،دلنگراني
و دغدغة اصلي شركتكنندگان است .چند معيار براي انتخاب يک مقوله بهعنوان مقولة اصلي وجود
دارد كه مهمترين آنها عبارتاند از :مركزيبودن ،مرتبطبودن به ساير مقولهها ،اتفاقافتادن مکرر در
دادهها و صرف زمان بيشتر براي اشباعشدن .كدگذاري انتخابي تا زماني ادامه پيدا ميكند كه مقولة
اصلي و مقولههاي مرتبط اشباع شوند )گليزر .)1978 ،در اين مرحله 147 ،مفهوم ساختهشده در
 27مقولة فرعي و هشت مقولة اصلي دستهبندي شدند .در مرحلة كدگذاري نظري ،چگونگي ارتباط
مقولهها با يکديگر را مفهومسازي ميكنند .كدگذاري نظري معموالً در زمان مرتبسازي و يکپارچه-
1. Glaser
2. Substantivecoding
3. Theoreticalcoding
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كردن يادداشتها اتفاق ميافتد .در كدگذاري باز و انتخابي ،به دستهبندي ،طبقهبندي و درواقع ،تکه-
تکهكردن دادهها پرداخته ميشود ،اما در اين مرحله و از طريق كدهاي نظري ،مفاهيم را به يکديگر
ارتباط ميدهيم .درواقع ،اين كدها چگونگي ارتباط مقولهها را با يکديگر مفهومسازي ميكنند
(گليزر .)1978 ،جامعة آماري اين پژوهش خبرگان دانشگاهي (عضو هيئتعلمي دانشگاهها) و
مسئوليني بودند كه در بخشهاي متفاوت وزارت ورزش و جوانان داراي تجربيات مديريتي بودند.
نمونهگيري به روش هدفمند و از نوع گلولهبرفي 1بود .براي اجراي نمونهگيري ابتدا فهرستي از
خبرگان و متخصصان شامل استادان دانشگاه ،مديران و دستاندركاران وزارت ورزش و جوانان تهيه
شد و سپس با آنها مصاحبة عميق برگزار شد .پس از اتمام هر مصاحبه از هريک از افراد مصاحبهشده
خواسته شد ساير خبرگان را به پژوهشگر معرفي كنند .اين كار تا زماني ادامه يافت كه پژوهشگر به
نقطة اشباع 2رسيد؛ جايي كه دادههاي جديد جمعآوريشده با دادههايي كه قبالً جمعآوري شدند،
تفاوتي نداشت و به هم شبيه بودند .درنهايت ،با  21مصاحبه اشباع نظري حاصل شد .كوال3
( )1996بيان كرده است كه با توجه به زمان و منابع دردسترس ،تعداد ( 15 ± 10حداكثر  25نفر و
حداقل  5نفر) نمونه براي اجراي مصاحبه كافي خواهد بود .مصاحبههاي انجامشده براساس نظرية
دادهبنياد و با رويکرد كالسيک تجزيهوتحليل شدند .در جدول شمارة يک نمونهاي از كدگذاري باز و
انتخابي از چند مصاحبه نشان داده شده است.
جدول  -1نمونهاي از کدگذاري باز و واقعی
کد
مصاحبه

واقعهها (برچسبزنی اوليه)

مفاهيم

BR13

ارشد

AR5

حمايت و تعهد مديران

يکي از عمدهترين مشکالت ما مشخصنبودن امور
مديريتي در سازمان است.
مشخصبودن همة اتفاقاتي كه افتاده و ممکن است در
آينده بيفتد.

نبود شفافيت در
امور مديريتي
روشنبودن تمام
امور

شفافسازي

CR7

تعهد مديران ارشد و پشتباني آنها عامل اصلي براي
اجراي جانشينپروري است.

تعهد و پشتيباني
مديران ارشد

فرعی

اصلی

الزامات و بسترهاي اولية الزم

AR29

چون نياز به اين موضوع در اين سازمان حس ميشود،
توجيهپذيري و حمايت مسئوالن وقت وزارتخانه براي
تمامي مراحل جانشينپروري الزم است.

آگاهسازي مديران
بهمنظور حمايت

مقولة

مقولة

1. Snowball Sampling
2. Saturation
3. Kvale
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براي تعيين موثقبودن دادهها (كه در پژوهشهاي كيفي پايايي و در پژوهشهاي كمّي معادل روايي
است) از دو روش بازكدگذاري (پايايي بازآزمون) توسط يک پژوهشگر ديگر و روش بازبيني اعضا
استفاده شد .در روش بازكدگذاري ،سه مصاحبه در اختيار پژوهشگري ديگر قرار گرفت .ضريب پايايي
بازآزمون  87درصد بود كه نشاندهندة ميزان توافق كدگذاري بين دو پژوهش ،ثبات و درجة توافق
مطلوب در كدگذاري است .با توجه به اينکه اين ميزان پايايي از  60درصد بيشتر است (كوال،
 ،)1996قابليت اعتماد كدگذاري مطلوب و تأييدشده است .همچنين ،براي تعيين تأييدپذيري از
روش بازبيني اعضا استفاده شد .كدگذاريها و مدل نهايي در اختيار سه نفر از مصاحبهشوندگان قرار
گرفت .آنها نظرهاي خود را اعمال كردند و درنهايت ،مدل كلي پژوهش را تأييد كردند.
نتايج
ازآنجاكه فرايند پژوهش كيفي ماهيتي غيرخطي دارد ،فرايند كدگذاريها بارها و بارها تکرار شد و
براساس رويههاي مطرح شده در قسمت روششناسي پژوهش ،همة مفاهيم ،مقولههاي فرعي و اصلي
به طور منظم تنظيم شد؛ مانند آنچه در جدول شمارة دو براي كدگذاري شش مقولة فرعي از الزامات
و بسترها (حمايت و تعهد مديران ارشد ،لزوم وجود شفافيت در مديريت منابع انساني ،الزامات
قانوني ،فرهنگسازي ،استقرار نظام شايستهساالري و تسهيالت و پشتيبانيهاي اقتصادي) نوشته
شده است.
جدول  -2کدگذاري مفاهيم ،مقولههاي فرعی و اصلی مرتبط با شش مقوله از الزامات و بسترهاي اوليه
مفاهيم

شفافسازي كردن در امور سازمان
شفافبودن فرايند جانشينپروري
لزوم تدوين فرايند جانشينپروري به شکل دستورالعمل و شفاف

حمايت و تعهد
مديران ارشد

لزوم وجود شفافيت
در مديريت منابع
انساني

الزامات و بسترهاي اوليه

پشتيباني و حمايت مديران ارشد از سياستهاي مديريت دانش و
جانشينپروري
پذيرش سيستم مديريت جانشينپروري و مديريت دانش توسط مديران
آگاهسازي مديران بهمنظور حمايت
تعهد منابع انساني كليدي وزارت به جانشينپروري
پذيرش مديران كل از اين موضوع
تعيين چارچوب حمايتي
فضاهايي كه ما دانش را در آن ذخيره ميكنيم ،داراي ساختار شفاف و
مشخص باشند.
نبود ابهام در امور انتصابات

مقولههاي فرعی

مقولة اصلی
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ادامه جدول  -2کدگذاري مفاهيم ،مقولههاي فرعی و اصلی مرتبط با شش مقوله از الزامات و بسترهاي اوليه
مفاهيم

اختصاص بودجه به استفاده از فناوريهاي جديد
اختصاص بودجه ،امکانات و منابع الزم به استقرار مديريت دانش و
استفاده از فناوري روز

الزامات قانوني

فرهنگسازي

الزامات و بسترهاي اوليه

نظامنامه و اسناد پشتيبان جانشينپروري
الزامات و دستورالعملهاي مکتوب قانوني بههمراه ضمانت اجرا براي
اجراي جانشينپروري و مديريت دانش
قانونيبودن فرايند اجرا
تأكيد هيئتدولت بر اجراي اين موضوع بههمراه دستورالعملهاي
ابالغي
ابالغ الزامات قانوني بههمراه ضمانت اجرا به تمام بخشها
وجود زيرساختهاي فرهنگي و حمايتي در جاافتادن مديريت دانش و
جانشينپروري
جاافتادن مديريت دانش
پذيرش دانش جانشينپروري در وزارتخانه
فرهنگ نوآوري و رقايت
استقرار گامبهگام اين موضوع
ايجاد محيطي كه از مديريت دانش و جانشينپروري حمايت كند.
ايجاد فرهنگي كه از كار گروهي حمايت كند.
ايجاد فرهنگ رشد و يادگيري محيطي
ايجاد نظام شايستهساالر در جذب نيروها
گرايش به شايستهساالري به دور از تعصب
وجود كانون ارزيابي مبتنيبر دستورالعمل مدون
انتصاب براساس شايستگي
جلوگيري از استخدامهاي ضعيف و ناكارآمد
مشخصبودن روند پيشرفت افراد در سازمان
شرايط اقتصادي جامعه (تورم ،تحريم و گراني و)...
بودجة مصوب وزارتخانه براي اجراي اين فرايند و منابع الزم به استقرار
مديريت دانش

مقولههاي فرعی

مقوله اصلی

استقرار نظام
شايستهساالري

تسهيالت و
پشتيبانيهاي
اقتصادي

حمايت مالي از افراد صاحب ايده

درنهايت ،با طبقهبندي  147مفهوم بهدستآمده 27 ،مقولة فرعي شکل گرفت كه در مرحلة
كدگذاري نظري در هشت مقولة اصلي طبقهبندي شد .براي جلوگيري از طوالنيشدن مقاله ،فقط

مطالعات مدیریت ورزشی ،دوره  ،12شماره  ،61مرداد و شهریور 1399

68

مقولههاي فرعي و اصلي مدل براساس آنچه در باال و روش پژوهش ذكر شد ،در جدول زير بيان
شدند.
جدول  -3مقولههاي فرعی و اصلی مدل
مقولههاي فرعی
حمايت و تعهد مديران ارشد ،لزوم وجود شفافيت در مديريت منابع انساني،
الزامات قانوني ،اقتضائات اجتماعي ،فرهنگسازي ،تسهيالت و پشتيباني-
هاي اقتصادي ،استقرار نظام شايستهساالري ،بسط فناوري
كسب و خلق دانش ،مستندسازي دانش ،انتقال دانش و تجربيات
كار تيمي ،انعطاف سازماني ،كسب مزيت رقابتي ،نظام پاداش و جبران
خدمات ،ثبات مديريتي ،سازمان يادگيرنده
ايجاد دبيرخانة مشخص و مشخصبودن وظايف
پرسش از مديران و متخصصان امر براساس وظيفة حاد و اساسي
شاخصهاي فردي ،شاخصهاي رفتاري و شاخصهاي دانشي
ارزيابي و انتخاب شهودي و مشاورهاي
آموزشهاي ضمنخدمت و آموزش خارجي

مقولههاي اصلی
الزامات و بسترهاي الزم
استقرار نظام مديريت دانش
شناسايي مشوقها
تعيين كميتة جانشينپروري
شناسايي پستهاي كليدي
تعيين شاخصهاي ورود افراد به
طرح جانشيني
نحوة شناسايي و انتخاب كانديداها
توانمندسازي كانديداها

شکل  -1مدل نهایی مدیریت جانشينپروري برمبناي مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
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براساس نتايج مصاحبهها ،نظام جانشيني در وزارت ورزش و جوانان بهدليل ساختار سنتي از
پيچيدگيهاي زيادي برخوردار است .از ديدگاه پاسخدهندگان ،در طراحي اين مدل ابتدا بايد به
بسترسازي مناسب و قرارگيري الزامات الزم براي اجراي موضوع پرداخت تا اقدامات اجرايي الزم
بهراحتي بتوانند در اين بستر عملي شوند .درنهايت ،پس از تحليلهاي مکرر مفاهيم و مقولههاي
جامع مدل ايجاد شدند و در مرحلة كدگذاري نظري ،مدل نهايي زير تبيين شد (شکل شمارة يک).
بحث و نتيجهگيري
نتايج مصاحبهها نشان داد كه پيادهسازي مديريت دانش و بهدنبال آن مديريت جانشينپروري ،يکي
از مهمترين برنامهها براي كارآمدسازي وزارت ورزش و جوانان كشور در وضعيت رقابتي امروزه است،
اما يکي از علل بهتعويقافتادن و اجرانشدن آن ،ساختار سنتي اين وزارتخانه است .درواقع ،براي
اجراي جانشينپروري برمبناي دانش مجموعهاي الزامات بهمنظور بسترسازي اوليه الزم است تا با
نهادينهكردن اين موارد اين موضوع قابليت اجرايي پيدا كند؛ بنابراين ،يکي از فاكتورهاي كليدي در
اقتصاد دانشبنيان ،نياز سازمانها به مديريتكردن دانش سازماني است كه مرور مطالعات حاكي از
توجه كم به اين موضوع در تربيتبدني است .اين الزامات شامل فرهنگسازي ،حمايت و تعهد
مديران ارشد ،شفافسازي در امور مديريت منابع انساني ،الزامات قانوني ،تسهيالت و پشتيبانيهاي
اقتصادي ،استقرار نظام شايستهساالري ،اقتضائات اجتماعي و بسط فناوري است كه در ادامه بهطور
مختصر بررسي خواهند شد .از مصاحبهها چنين بهدست آمد كه ابتدا بايد به برآورد وضعيت اوليه
كه همان بسترسازي فرهنگي است ،مبادرت ورزيد .درواقع ،اين فرهنگ بايد عالوهبر شناخت اصل
فرايند جانشينپروري با قبوالندن مزاياي كسب دانش جديد ،حفظ و انتقال آن به نيروهاي جوان و
كمتجربه قبل از خروجشان ،اجراي تصميمات جانشينپروري مبتنيبر دانش را در وزارت نهادينه
كند؛ بنابراين ،توجه به بسترسازي فرهنگي براي ايجاد تصوير و ديدگاهي مثبت الزم است؛ زيرا،
سبب ازبينرفتن ترس كارمنداني ميشود كه جانشينپروري را خطري براي موقعيت خود در سازمان
ميدانند و از ترس ازدستدادن پست خود ،از انتقال دانش به ديگران خودداري ميكنند.
مصاحبهشوندگان معتقد بودند كه تحکيم و تقويت فرهنگ جانشينپروري از طريق استقرار مديريت
دانش و تشکيل همانديشي و مشاركت ،براى جلوگيرى از انتصاب بهصورت تجربى و نيرو از بيرون
سازمان در مناصب كليدى احساس ميشود .در اصل در سازمان بايد اين باور و تفکر نهادينه شود كه
افراد نوآور ،خالق و پيگير در كسب و ذخيرة دانش ،مستعد ارتقا هستند و ميتوانند با ورود به برنامة
جانشيني عهدهدار مشاغل كليدى و حساس شوند .به نظر فلومر و كونگر ( ،)2009از مهمترين
عواملي كه ميتواند رفتارها و نگرشهاي كاركنان را در راستاي ارائه و كسب مزيت رقابتي در
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سازمانها بهكار گيرد ،فرهنگ سازماني قوي است .سينوليبا )2015( 1نيز به نقش فرهنگ در استقرار
و بهرهبرداري از نظام مديريت جانشينپروري اشاره كرده است كه خود تأكيدي بر لزوم توجه به اين
موضوع است.
از ديد مصاحبهشوندگان ،پس از فرهنگسازي ،حمايت و تعهد مديران ارشد در زمينة فراهمكردن
مقدمات اجراي اين برنامه و پذيرش آن از سوي ديگران الزامي است؛ البته اين تعهد و التزام نبايد
فقط به حمايت لفظي و كالمي محدود باشد؛ بلکه اين حمايت بايد در باالترين سطح سازمان باشد و
معاونان و تيم مديران ارشد وزارت ،نقش يک قهرمان مشتاق را در اين برنامهها بهعهده بگيرند .نتايج
پژوهشهاي كيم ،)2006( 2راثول ( )2010و واشينگتون )2016( 3ضرورت حمايت از جانشين-
پروري را تأييد كرد .همچنين آنژيا ،سنسو ،سوكايو و روجواتي )2013( 4عامل اصلي اجراي موفقيت-
آميز مديريت دانش را حمايت و تعهد مديريت ارشد بيان كردند .دارست و ويلهلم ( )2012ذكر
كردند كه اگر مديريت ارشد سازمان به اجراي مديريت رسمي دانش و جانشينپروري متعهد شود،
ميتوان به اثربخشي برنامهها در سازمان اميد داشت .الزام بعدي وجود وضوح و شفافيت در همة امور
مرتبط با مديريت منابع انساني در وزارت ورزشوجوانان است؛ بهطوريكه نظام جانشينپروري بتواند
با تأكيد بر مديريت دانش ،زمينة مناسب را براي رشد و ارتقاي كاركنان مستعد فراهم كند و تأثير
برخورداري از دانش و خالقيت را در انتخاب افراد براي رسيدن به نردبان ترقي مشخص كند و اعالم
كند كه كاركنان چه كارهايي بايد انجام دهند و تالش خود را در چه راستايي معطوف كنند تا بتوانند
به خزانة جانشيني وارد شوند .درواقع ،ايجاد تصويري شفاف و مثبت سبب ازبينرفتن ترس در
كارمنداني ميشود كه فکر ميكنند مديريت جانشيني يک خطر براي موقعيت آنها در سازمان
است .تضمين شفافيت دراصل ابزاري براي افزايش اعتماد در كنش متقابل اجتماعي بين كاركنان و
جلوگيري از بروز آسيبها و فساد اداري بخشهاي فعال در عرضة وزارت ورزش است .كيم ()2006
شفافبودن و مشخصبودن اهداف و فرايند جانشينپروري براي همة كاركنان سازمان را جزو عوامل
فرايندي جانشينپروري دانست .راثول ( )2010يکي از معايب برنامة جانشينپروري غيرعلني را
احتمال ترك سازمان فعلي توسط كاركنان بااستعداد و برجسته و نيز محدوديت در كمک به توسعة
اين افراد ،بهدليل آگاهنبودن از موقعيت آنها در سازمان اشاره كرد.
تدوين دستورالعملها و شيوهنامههاي مکتوب بههمراه ضمانت اجرا ،الزامي ديگر براي اجراي اين
موضوع است .تمامي مصاحبهشوندگان همنظر بودند كه اگر دستورالعملهايي دربارة اين موضوع از
1. Seniwoliba
2. Kim
3. Washington
4. Anggia, Sensuse, Sucahyo & Rohajawati
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طرف مقامات باال تنظيم ،مهر و امضا شده باشد ،زمينه براي اجراي اين كار را در وزارتخانه تسهيل
ميكند و از جهتگيري نامناسب فعاليتهاي مرتبط و نيز نابساماني رويکردها و رويههاي اجرايي
جلوگيري خواهد كرد .نتايج پژوهش كيم ( )2006مبنيبر وجود ساختار سازماني مکتوب و شفاف
بههمراه ضمانت اجراي برنامة جانشينپروري در تمام بخشها و سطوح مديريتي بهمنظور اجراي
راهبرد جانشينپروري در سازمان ،مؤيد اين موضوع است .همچنين ، ،قليپور ،اسماعيلي ،هنري و
قرباني( )2017الزامات قانوني و دستورالعملهاي سازماني و پيگيري از طرف نهادهاي باالدست مثل
رياست جمهوري را عاملي مؤثر در اجراي مديريت دانش در وزارت ورزش و جوانان ذكر كردند.
در ادامه مصاحبهها نشان داد كه نظام اخالقي -اجتماعي كه بر نظامهاي ارزشي ما حاكم است ،مرد-
ساالر است كه اين موضوع جانشينپروري خانمها را محدود ميكند .ازآنجاكه روح كلي حاكم بر
ورزش برمبناي رعايت اصول اخالقي و تربيتي است ،رعايت اين اصول اخالقي و جوانمردانه در
وزارتخانهاي كه تمام تالش آن توسعة ورزش است ،يکي از الزامات اين برنامه در وزارتخانه است .بايد
اين باور در افراد ايجاد شود كه چه مرد و چه زن در موقعيت يکسان ،اگر توانايي الزم را در
فرايندهاي دانشي همچون كسب ،ذخيره و اشتراك دانش براساس آنچه موردقبول سازمان است،
داشته باشند ميتوانند بهعنوان جانشين آينده موفق عمل كنند .دراصل وجود فرصتهاي قانوني
برابر و داشتن آزاديهايي در انتخاب زنان بهعنوان جانشينان مدير در آينده ،از ديگر الزامات اساسي
براي بهبود و توسعة جانشينپروري در وزارتخانه است .اين الزام مطابق با نظر نيکلسون و هوي1
( )2008است كه بيان ميكند اگر سيستمهاي ادارهكنندة ورزش نتوانند فرصت مشاركت فعال
تمامي اقشار و تودهها را در ورزش فراهم كنند ،نميتوان انتظار داشت كه سرمايههاي انساني و
قابليتهاي انساني در ورزش رشد و توسعه يابند و بتوان به توسعة پايدار در ورزش دست يافت.
اجراي اين كار مانند هر كاري ديگر به صرف هزينه براي گماشتن منابع انساني با هدف اجرا و
آمادهكردن استعدادهاي موردنياز براي آيندة سازمان نياز دارد .برخي از مصاحبهشوندگان با توجه به
اوضاع اقتصادي كشور و فشار تحريمها ،وابستهبودن درآمد كشور به نفت و نگاه وزارتخانهها ازجمله
وزرات ورزش به صندوق دولت را امري نگرانكننده و بيمناك دانستند؛ بااينحال ،معتقد بودند
سازمانها همگي متأثر از محيط بيروني و عوامل اثرگذار بر آن هستند؛ پس ،وقتي متأثر از محيط
هستيم ،نميتوانيم چشممان را به روي مسائل و مشکالت اقتصادي ببنديم؛ بنابراين ،اجراي آن
هرچند كم ،نيازمند مجموعهاي تسهيالت و پشتيبانيهاي اقتصادي است .كيم ( )2006معتقد است
كه اجرا و پيادهسازي برنامة جانشينپروري نيازمند تخصيص بودجة كافي است .همچنين ،دانپورت و

1. Nicholson & Hoye
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پروساك )1998( 1تخصيص منابع براي مديريت دانش را ضروري دانستند كه خود تأييدكنندة اين
الزام در اجراي جانشينپروري دانشي است.
يکي ديگر از كاستيهاي موجود در مسير اجرايي جانشينپروري دانشي كه حتماً بايد از قبل در
وزارت ورزش و جوانان گسترش داده شود ،انتصاب مديران و كاركنان اليق و توانمند است .درواقع،
در انتصابهايي كه براساس روابط نباشد و براساس شرايط احراز شغل و با تأكيد بر اجزاي اجرايي
مديريت دانش (كسب و ذخيره دانش ،انتقال و اشتراكگذاري آن) باشد ،قطعاَ بحث جانشينپروري
با شايستهساالري مطابقت دارد؛ زيرا ،به بهرويكارآمدن افراد شايسته ،ايجاد انگيزه و ماندگاري
نيروهاي توانمند در وزارتخانه منجر خواهد شد .به گفتة پاسخدهندگان ،اگر افراد براساس شايستگي
به پست خود نرسند ،اطالعات و دانش خود را از ترس ازدستدادن پست خود به افراد ديگر انتقال
نميدهند .درواقع ،چنين افراد ناشايستي چون توانايي خلق دانش ندارند و نميتوانند در پست
ديگري به ايفاي نقش بپردازند ،از انتقال دانش خود اجتناب ميكنند .سياستهاي كلي نظام اداري
ابالغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ( ،)2013مبنيبر دانشگرايي و شايستهساالري در
نصب و ارتقاي مديران مؤيد اين موضوع است .در آخر ،بسط فناوريهاي نوين و دردسترس قراردادن
آن است كه ميتواند به مراحل مديريت دانش و بهدنبال آن اجراي بهتر مديريت جانشينپروري
كمک كند .مصاحبهشوندگان اقداماتي مانند وجود شبکههاي اطالعاتي ،سيستمهاي برخط و
پشتيبان ،ايجاد پايگاهي براي ثبت دادهها و اطالعات ،فراهمآوردن زيرساختهاي فناوري اطالعات،
ورود نرمافزارها و سختافزارهاي مناسب براي توليد ايدههاي نو و بهروزرساني سيستمهاي
الکترونيکي را براي خروج مديريت دانش از حالت سنتي ،الزامي دانستد .به عقيدة  ،قليپور،
اسماعيلي ،هنري و قرباني( ،)2017وجود بسترهاي فناوري و بسترهاي نرمافزاري در توسعة مديريت
دانش در وزارت ورزش جوانان نقش مثبت و تسهيلگري خواهد داشت .دانپورت و پروساك ()1996
در پژوهش خود به استفاده از فناوري و برنامههاي روز در پيشرفت مديريت دانش اشاره كردهاند .در
زمينة جانشينپروري ،سازمان ميتواند با مديريت خالقانة دانش و بهكارگيري نوآورانة فناوري
اطالعات ،اين امکان را براي كاركنان بهوجود آورد تا در مسائل سازماني كه به راهحل جديد نياز است،
به تجربيات خود تکيه كنند و با رشد در مسير يادگيري ،سازمان را ياري رسانند.
در گام بعدي ،مراحلي بهعنوان چارچوب و اقدامات الزم براي جانشينپروري در دل بسترها در هفت
مرحله دستهبندي شدند -1 :استقرار نظام مديريت دانش -2 ،شناسايي مشوقها  -3 ،تعيين كميتة
جانشينپروري -4 ،شناسايي پستهاي كليدي -5 ،تعيين شاخصهاي ورود افراد به طرح جانشيني،
 -6ارزيابي و انتخاب كانديداها و  -7توانمندسازي دانشي كانديداها.
1. Davenport & Prusak
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مصاحبهشوندگان اولين مرحلة اجرايي در طراحي مدل جانشينپروري دانشمحور را استقرار نظام
مديريت دانش عنوان كردند .آنان معتقدند امروزه ورزش و سازمانهاي ورزشي بهمنظور حضور
كارآمد و مؤثر در عرصههاي متفاوت ورزشي ،اقتصادي و اجتماعي ،چارهاي جز توجه بيشتر به
حوزههاي گوناگون مديريت دانش ندارند؛ بنابراين ،با توجه به اينکه دنياي امروزي دنياي دانشمحور
و روبه رشدي است ،مديران امروزي براي حفظ وزارتخانه و مقاومكردن بدنة آن در چنين شرايطي،
بايد به استقرار مديريت دانش مبادرت ورزند .چنانچه بسترسازي دانش در سازمان بهخوبي انجام
گيرد ،ميتوان مراحل مناسب بر اي اجراي جانشيني در وزارت را براساس راهبردهاي مبتنيبر دانش
طراحي كرد.
بررسي مصاحبه ها نشان داد كه در اين مرحله براي استقرار مديريت دانش در وزارتخانه سه مرحلة
مهم كسب دانش ،مستندسازي و اشتراك آن بايد نهادينه شود .با استقرار اين سه مؤلفة مديريت -
دانش در دل جانشينپروري ،جانشين به معني شخصي خواهد بود كه بهدليل مجهزبودن به اين
مؤلفههاي دانشي انتخاب شده است .پاسخدهندگان در زمينة تحقق نقش مؤلفة اول مديريت دانش
(شاخص خلق/كسب دانش) پيشنهاد دادند كه مديران وزارتخانه در درجة اول بايد با تشويق كاركنان
به خلق و كسب دانش ،بهدنبال تقويت فرهنگ كسب دانش در سازمان باشند .بدونشک،
درنظرگرفتن آيتمي براي اعطاي پاداش به كسبكنندگان دانش موجب ايجاد انگيزه و تمايل كاركنان
به كسب دانش شغلي ميشود .مؤلفة دوم مديريت دانش كه به اجراي جانشينپروري بهتر كمک
خواهد كرد ،مستندسازي دانش و تجربه است .در مصاحبهها چنين بهدست آمد كه اگر در گذشتة
شركت ،مواردي از ترك مشاغل وجود داشته است كه به روند انجام كارها آسيب رسانده است ،علت
آن گاهي فقدان مستندسازي كارها بوده است و نه لزوماً كليديبودن آن مشاغل .بهنظر ميرسد اگر
مستندسازي قويتري در وزاتخانه وجود داشته باشد ،آنگاه بتوان آسيب ناشي از ترك شغلهايي را
كاهش داد كه به علت مکتوبنبودن دانش بوده است؛ بنابراين ،وجود يک سيستم الکترونيک يا
پايگاه ثبت داده بهطوريكه افراد مستندات و دانش آشکار دوران كاري خود را در آنجا ثبت و ضبط
كنند ،به دسترسي آسان آن به جانشينان آيندة سازمان منجر خواهد شد و جانشينپروري بهتري
صورت خواهد گرفت.
جانسون )2008( 1مستندسازي دانش را شامل مجموعة فعاليتهايي ميداند كه بهمنظور ثبت
دانش در سازمان انجام ميشوند؛ فعاليتهايي مانند استفاده از پايگاههاي داده .دارست و ويلهلم
( )2012بيان كردند كه مديريت دانش به سازمانها اجازه ميدهد دانش را از محدودة ذهني
كارمندان خارج كنند و از طريق مستند سازي اين اطالعات را دردسترس همة كارمندان قرار دهد.
1. Johansson
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مؤلفة سوم مديريت دانش يعني تسهيم و اشتراك تجربه و دانش ،يکي از مؤثرترين مؤلفهها در
موفقيت مديريت جانشينپروري است؛ زيرا ،بيشتر دانش توليدشده در اذهان افراد ذخيره شده است
و نميتوان ثبت و ضبط كرد؛ بنابراين ،بايد در اشتراك آن سعي كرد و بهنحوي اثرگذار به جانشينيان
آيندة سازمان انتقال داد .تأثيرات ازدسترفتن اين نوع دانش تنها هنگامي فهمشدني است كه
اعضاي سازمان درعمل وزارتخانه را ترك كنند .طبق گفتة قليپور ،اسماعيلي ،هنري و
قرباني( )2017توجه به مديريت دانش ميتواند فراهمكنندة حضور و عملکرد پوياي ورزش و سازمان-
هاي ورزشي در عرصههاي گوناگون باشد .گفتة هلتون و جکسون  )2007(1مبنيبراينکه رهبراني با
توانايي انتقال دانش و تسهيم آن در سازمان ،احتمال كاستي دانش در اثر بازنشستگي ،ارتقا و سايش
نيروها را جبران ميكنند ،خود تأكيدي مهم بر مؤثربودن وجود اين مؤلفه در پيشبرد جانشينپروري
است .مصاحبهشوندگان معتقد بودند كه مديريت جانشينپروري مبتنيبر مديريت دانش يعني انتقال
دانش ذهني و تجربه از كاركنان و مديران در شرف بازنشستگي يا خواهان تغيير شغل به
كانديداهاي جانشيني با توانمنديهاي مناسب ،پيش از آنکه سازمان خود را ترك كنند .همة پاسخ-
دهندگان بيان كردند كه لزوماً بايد تمامي كاركنان و مديران در برنامة زماني خود وقتي را براي
انتقال دانش و تجربه اختصاص دهند .در تأييد اين موضوع ،فلگي )2006( 2معتقد است كه اگر
مديران از مشکالت مربوط به نگهداري دانش در سازمان آگاه باشند ،در برنامة خود زماني را براي
انتقال دانش اختصاص ميدهند .همچنين ،از نظر كيم ( ،)2006تمايل افراد به انتقال تجربيات و
دانش كاري به ديگران ازجمله شاخصهاي مناسب براي اجراي جانشينپروري محسوب ميشود.
اپلبوم ،بنو ،راماد ،ساكل و ولف )2015( 3تشکيل پايگاه اينترنتي اشتراكگذاري دانش و بهكارگيري
مديريت دانش را از مؤلفههاي اثرگذار بر اجراي فرايند استعداديابي و جانشينپروري معرفي كردند.
دومين مرحله ،شناسايي عوامل مؤثر در پيشروي و اجراي اين كار بهعنوان مشوقهاست .وجود اين
عوامل باعث تسريع در روند پيشرفت اجراي اين موضوع ميشود .اولين عامل پيشبرنده ،وجود
انعطاف سازماني در ساختار سازماني است؛ بهگونهايكه ساختار سازمان قابليت انطباق با محيط
متغير امروزي را داشته باشد .مصاحبهشوندگان معتقد بودند كه تخصصگرايي در ورزش ،نفوذ ورزش
و سازمانهاي ورزشي در اليههاي گوناگون زندگي جوامع بشري ،انطباقپذيري با وضعيتهاي
گوناگون و متغير فعلي را به امري اجتنابناپذير تبديل كرده است .هيت و ايرلند )2005( 4بيان
كردند كه تغيير و تحوالت در دهههاي اخير و افزايش روزافزون رقابت ،پويايي و نبود اطمينان
1. Helton & Jackson
2. Fegley
3. Appelbaum, Gunkel, Benyo, Ramada, Sakkal & Wolff
4. Hitt & Ireland
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محيطي ،سازمانها را بهسوي انعطافپذيري ،سرعت در پاسخگويي به نيازهاي بازار و نوآوري حركت
داده سوق ميدهد تا بتوانند همچنان در صحنة رقابت باقي بمانند .از نظر مصاحبهشوندگان ،در
وزارت ورزش اعطاي پاداش به كاركنان در قبال اشتراك دانش و تجربه و همچنين آمادهكردن
فردي بهعنوان جانشين ،بدونشک انگيزة بيشتري را القا ميكند و اجراي جانشينپروري را تسهيل
خواهد كرد .درواقع ،بخشي از نظامهاي جبران دستمزد ميتواند براساس دانش و ميزان توليد ،توسعه
يا تسهيم و تبادل آن شکل گيرد تا موجب ايجاد انگيزه و تمايل كاركنان به كسب دانش جديد شود.
دانپورت و پروساك ( )1998معتقدند كه دانش ماهيتي خلقشونده دارد و تشويقكردن افراد به
استمرار آن منجر ميشود .از نظر كيم ( ،)2006يکي از عوامل سازماني مؤثر در اجراي جانشين-
پروري ،ايجاد انگيزه در استعدادهاي داخلي سازمان از طريق نظام جبران خدمات و پاداش است.
عامل بعدي ،گرايش به كارتيمي است .مصاحبهشوندگان معتقد بودند چون در كارهاي تيمي بهدليل
مشاركت مؤثر افراد باهم ،تشويق به كار تيمي براي ايجاد نوآوري و خالقيت به كسب و تسهيم بهتر
دانش منجر ميشود ،بنا بر اين پيشبيني ،عملکرد بهتري انتظار ميرود؛ برايناساس ،اگر مديران
وزارتخانه زيردستان زبدة خود را در تصمصيمگيريها ،جلسات و كنفرانسهاي مهم شركت دهند يا
به آنان مسئوليت همراه با اختيار دهند ،عالوهبر بهرهبردن از تجربيات موفق مديران و كارشناسان،
خودبهخود جانشيني بهتري صورت ميگيرد و هنگام بازنشستگي نيروها ،با خأل منابع انساني در
پستهاي كليدي وزارت مواجه نميشويم .مونرو )2005( 1نيز بيان كرده است كه براي توسعة
قابليتهاي انساني در ورزش بايد بر تصميمگيري مشاركتي ،وجود فرصتهاي الزم براي مشاركت
اجتماعي و فرصتهاي الزم براي انتقال دانش و معلومات در روندهاي اجرايي تأكيد شود .دارست و
ويلهلم ( )2012تشويق كارمندان به صحبتكردن و نيز تاحدي مصممبودن براي اظهارنظر درمورد
مسائل را از عوامل مؤثر در اجراي موفق مديريت دانش ميدانند .از نظر تعداي از مصاحبهشوندگان،
يکي از نکات مهم كه در نظام مديريتي وزارت ورزش و حتي همة سازمانهاي دولتي ايران نيز رعايت
نميشود ،نبود ثبات مديريتي است .درواقع ،دورة زماني مديريت مدير مشخص نيست؛ بههميندليل،
مدير هيچ تمايلي به تعيين جانشين ندارد .وزرات ورزش و جوانان سازماني است كه بهصورت
مستقيم زير نظر دولت است و ثباتي در تيم مديريت ارشدش وجود ندارد؛ بنابراين ،مديران چون
اميدي به حضور مداوم خود در پست حاضر ندارند ،هيچ دلسوزي و تالشي براي انتقال دانش و
تجربة خود به زيردستان يا جانشين احتمالي خود در آينده نميكنند؛ درحاليكه وجود ثبات نسبي
منجر ميشود كه مديران سازمان بتوانند بهراحتي دانش و تجربة خود و بهدنبال آن فرايند

1. Munro
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جانشينپروري را منتقل كنند .طبق گفتة موهامو ،)2014( 1ثبات تيم مديريتي براي اجراي مداوم و
مستمر برنامة جانشينپروري جزو عوامل فرايندي است و اگر در سازمان ثبات نباشد ،افراد فاقد
دانش و مهارت در نقشهاي حياتي ظاهر خواهند شد.
مشوق ديگر در اجراي جانشينپروري برمبناي دانش ،كسب مزيت رقابتي است .درواقع ،تالش براي
بهدستآوردن مزيت رقابتي در دنياي امروزي ،عامل خوبي براي پيشروي در فرايند جانشينپرروي
دانشي است .همچنين ،سازمانها در موقعيت پررقابت امروزي كه جداشدن هركس از بدنة سازمان
ميتواند به كمبود اطالعات ضروري منجر شود ،به رقابتي جدي در جذب ،استخدام و حفظ اين
استعدادها ميپردازند (ميستر و ويلرد .)2010 ،2آخرين مشوق ،ايجاد يک سازمان يادگيرنده است.
در فرايند جانشينپروري برمبناي مديريت دانش ،الزم است كه آن سازمان يادگيرنده باشد و به
پيشرفت و آموزش عالقهمند باشد .بررسي نتايج مصاحبهها نشان داد كه با ترويج فرهنگ يادگيري
در سازمان ،مديريت رسمي دانش و برنامة جانشينپروري به شکلي ايجاد ميشود كه به ايجاد انگيزة
دروني در افراد پيگير براي يادگيري و تشويق گروهها بهمنظور ايجاد محيطي براي كسب تجربه،
تبادل دانش و بهترين عملکردها و تجربيات پيشين منجر شود .دارست و ويلهلم ( )2012ذكر كردند
كه اگر مديريت ارشد سازمان بخواهد به اجراي مديريت رسمي دانش و جانشينپروري متعهد شود،
بايد برنامهها به شکلي ايجاد شوند كه مشتمل بر ترويج فرهنگ يادگيري در سازمانها باشند.
همچنين گاروين ،ادمونسون و گينو )2013( 3ايجاد يک سازمان يادگيري را عاملي اثرگذرا بر كل
سازمان ميدانند.
پاسخدهندگان مرحلة سوم را تعيين كميتهاي براي اجراي جانشينپروري اعالم كردند .همانطوركه
براي تمامي امور در وزراتخانه يک بخش خاصي به اجراي امور موظف است ،در اين زمينه نيز بايد از
همان ابتدا واحد خاصي يا كميتهاي براي پيگيري و اجراي امور تشکيل شود و وظايفش كامالً
مشخص و ثبتشده باشد .اين كميته مسئوليت رسمي تدوين دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي
مديريت جانشينپروري ،پيگيري امور مديريت دانش براي اجراي آن ،نظارت بر حسن اجراي
فعاليتهاي حوزههاي گوناگون آن ،رفع موانع و مشکالت احتمالي و همچنين تهيه و تنظيم
گزارشهاي تحليلي از روند پيشرفت جانشينپروري براساس رويههاي مصوب مديريت جانشيني را
برعهده دارد .حضور چنين واحدي ميتواند نشان دهد كه فرايند مديريت منابع انساني در وزارت
ورزش و جوانان جدي و مهم تلقي ميشود و جزو اركان اصلي اجراي آن باشد .نيافتن مطلبي در
تأييد اين عامل خود دليلي بر جديدبودن آن در طراحي مدل جانشينپروري است.
1. Muhoho
2. Meister & Willyard
3. Garvin, Edmondson & Gino
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در مرحلة چهارم ،حضور سرمايههاي فکري و دانشي (مغز متفکر و ابداعي) در پيشرفت سازمان مؤثر
است و تأثير مهمي بر توانايي رقابتي سازمان دارد (با توجه به اينکه امروزه عصر دانش است)؛
بنابراين ،بدونشک شناسايي چنين منصبها و پستهايي توسط مديران ارشد در حمايت از
برنامههاي مديريت جانشينپروري ،دانشي مؤثر خواهد بود؛ پستهايي كه در صورت خاليماندن و
نبود جانشين برايشان فعاليت محوري آن بخش متوقف ميشود و در عملکرد جاري وزارتخانه
اختالل بهوجود ميآيد .ميزان تأثيرگذاري اين سمتها در كل سازماني كه فرد در قبالش مسئول
است ،تعيينكنندة جايگاه مهم سمتهاي كليدي است .طبق گفتة مصاحبهشوندگان ،دو روش براي
شناسايي پستهاي كليدي در وزارتخانه وجود دارد :يک روش مبتني بر وظيفة حاد و اساسي است؛
پستهايي كه بهخاطر نياز مبرم سازمان به دانش آن افراد و نبود فردي با آن دانـش ،در صورت
خاليماندن فعاليت محوري متوقف ميشود .وجود چنين نقشهايي كه با دانش خاص فرد و نوآوري
افراد همراهاند ،بدونشک به كسب مزيت رقابتي براي سازمان منجر ميشود .روش دوم ،پرسش از
مديران و متخصصان امر است تا كليديبودن پست مشخص شود راثول ( )2010معتقد است كه يک
برنامة مديريت جانشينپرورى ،فقط به مشاغل مديريتى محدود نميشود و ميتواند همة مشاغل
كليدى در ردههاى گوناگون را دربر گيرد .همچنين كانن و مکجي )2011( 1تأكيد ميكنند كه
امروزه بيشازپيش به مشاغل كليدي در همة سطوح سازماني توجه ميشود .با توجه به اينکه در گام
پيشين به شناسايي پستهاي كليدي توجه شد ،مصاحبهشوندگان معتقد بودند كه براي تسهيل
فرايند پيداكردن نيرو براي اين پستها ،بايد شرايط حداقلي براي ورود افراد به طرح جانشيني و
معرفيشان وجود داشته باشد .درواقع ،تهية فهرستي از معيارها و مالكها بهگونهايكه جنبة
سفارشي نداشته باشد ،راه خوبي براي ورود افراد به خزانة جانشيني با تأكيد بر مديريت دانش است.
براي انتخاب افراد بهمنظور ورود به خزانة جانشيني ،شاخصها و معيارهاي مناسب از ديدگاه
مصاحبهشوندگان را به سه دستة شاخصهاي فردي ،مهارتي و دانشي تقسيم كرديم .تجربيات و
سابقه ،استعداد ،مهارت و توانمنديهاي فردي ،ويژگيهاي شخصيتي ،برخورداري از مقبوليت
عمومي ،الگوبودن و هوش هيجاني فرد را در دستة شاخصهاي فردي قرار داديم.
ازآنجاكه شايستگيهاي رفتاري براساس اصطالحات رفتاري معرفي ميشوند و عمدتاً به معرفي نوعي
از رفتارها ميپردازند كه با عملکرد عالي ارتباط دارند ،در اين پژوهش ،داشتن مهارتهاي ارتباطي و
تعامالت ،قدرت قضاوت و تصميمگيري ،قدرت فهم و تحليل ،روابط عمومي باال ،آستانة تحمل فردي
زياد ،مشاركت گروهي در گروه و ميزان تمايل به پيشرفت در دستة شاخصهاي رفتاري قرار مي-
گيرند .ويژگيهايي ديگر همچون دانش فني و مديريتي ،تحصيالت ،مطالعات فردي ،تالشگربودن
1. Cannon & Mcgee
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افراد براي يادگيري مداوم ،مشاركت در تسهيم دانش ،خالق و نوآوربودن ،داشتن الگوهاي فکري
برمبناي دانش و توانايي ثبت تجارب خود را در دستة شاخصهاي دانشي قرار داديم .تدوين اين
شاخصها باعث ميشودكه افراد در وزارتخانه بدانند براي ورود به خزانة جانشينپروري بايد به اين
شاخصها مجهز شوند .درواقع ،با تعيين اين شاخصها راه براي پارتيبازي بسته خواهد شد ، .قلي-
پور ،اسماعيلي ،هنري و قرباني( )2017نشان دادند كه عوامل و تواناييهاي فردي كاركنان يکي از
عواملي است كه ميتواند در موفقيت مديريت دانش در سازمان مؤثر باشد .موهانتا)2006( 1
دراختيارداشتن دانش خاص نظري و عملي ،توانايييافتن و دسترسي به اطالعات ،توانايي بهكارگيري
اطالعات ،دارابودن مهارتهاي ارتباطي ،دارابودن انگيزه و داشتن قابليتهاي فکري را بهعنوان
عوامل موفق در شناسايي نيروهاي دانشي عنوان كرد .در مرحلة شناسايي افراد بااستعداد حتماً بايد
به درك و فهم آنان از مديريت دانش توجه كرد .بايد بهدنبال افرادي بود كه براي كسب و ذخيرة
دانش و بهكارگيري و انتقال آن به ديگر نيروهاي سازماني سعي ميكنند .بايد نيروهايي شناسايي
شوند كه بدانيم با ايجاد و خلق دانش موردنياز به بهرهوري سازمان كمک ميكنند .با ارزيابي و
انتخاب اين نيروها ميتوان بهصورت شهودي (مستقيم) از طريق مشاهدة رفتار افراد بهطور عيني يا
كنترل نامحسوس آنها در محيط كار ،از طريق آزمونهاي عملي-تئوري و آزمونهاي روانشناسي،
به ارزيابي عملکرد افراد ،خصوصيات شخصي و توانايي آنها با تأكيد بر استفاده از اجزاي مديريت
دانش چون خلق ،بهكارگيري و انتقال دانش و تناسب آنها با نيازهاي كاري آيندة سازمان پرداخت.
همچنين ،ميتوان با روش مشاورهاي به ارزيابي و انتخاب اين افراد بپردازيم .اين روش شامل
مشورتكردن با متخصصان مديريت دانش ،كمک از مشاوران و روانشناسان شغلي ،توصيه و معرفي
مديران و افراد درخور اعتماد و مراكز ارزيابي بيروني بخش خصوصي است؛ البته تأكيد؛ بيشتر بر
استفاده از مشاوران و مراكز ارزيابي بيروني بود؛ چون ،استفاده از نظرهاي مديران ممکن است به
ناراحتي و دلخوري كاركنان منجر شود .كانديداهاي جانشيني از طريق دو روش شهودي و مشاوره-
اي يا تركيبي از هر دو ارزيابي و انتخاب ميشوند .نکتة درخور توجه در اين مرحله اين بود كه به
استفاده از روشهاي ارزيابي مانند ارزيابي  360درجه ،كارت امتيازي و  ...اشارهاي نشد كه اين امر
ميتواند ناشي از آشنانبودن ،اعتمادنکردن و نبود سابقة استفاده از اين روشهاي ارزيابي در
وزارتخانه باشد .راثول ( )2010اعالم عمومي برنامه و درخواست از دواطلبان براي ثبتنام را بهعنوان
دو رويکرد به شناسايي كانديداها معرفي كرد .دادههاي بهدستآمده از انتخاب و ارزيابي درعيناينکه
به شناسايي مؤثر افراد كمک ميكنند ،اطالعات الزم درمورد نيازهاي آموزشي اين كانديداها را
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فراهم ميكنند .درواقع ،آموزش و توسعه از جنبههاي مهم مديريت منابع انساني هستند (استوارت و
بيور.)2004 ،1
براساس نتايج مصاحبهها ،گام آخر در اقدامات مؤثر براي اجراي جانشينپروري ،توانمندسازي و رشد
كانديداهاي موردنظر براي جانشيني دانشي است .مبحث توانمندسازي ،رشد و توسعة كانديداها
تقريباً توسط تمامي مصاحبهشوندگان بيان شد .همگي معتقد بودند كه بعد از انتخاب كانديداها،
نبايد آنان به حال خود رها شوند؛ بلکه بايد با تحليل شکاف و تعيين نيازهاي آموزشي ،مهارتها و
تواناييهاي الزم براي آيندة شغلي جديدشان بهمنظور نيل به مزيت رقابتي و پيشرفت مستمر،
آموزش داده شوند تا توسعه يابند .اگر محتواي برنامههاي آموزشي براساس مديريت دانش باشد ،به
كارمندان كمک ميكند تا مهارت و دانش جديدي را در حيطة كسب ،ذخيره ،بهكارگيري و انتقال
دانش فراگيرند و داراي قابليتهاي جديدي شوند .اين برنامهها با توجه به نحوة ارائةشان به دو دستة
تقسيم ميشوند -1 :آموزشهاي ضمنخدمت شامل غنيسازي شغلي بهوسيلة مجهزشدن به
مديريت دانش ،روشهاي جانشيني موقت يا ايفاي نقش ،همراهي كانديداها دركنار افراد باتجربه و
قديمي براي انتقال دانش با استفاده از سيستم استاد-شاگردي ،الزام به شركت در كارگاههاي آموزش
حل مسئله و خالقيت در خود وزارت ،آموزش نحوة دسترسي به پايگاه داده ،نحوة استفاده از
نرمافزارهاي دانشي و اجازة حضور كانديداها در جلسات طوفان مغزي؛  -2آموزشهاي خارج از
محيط كار شامل موافقت با ادامة تحصيل كاركنان ،موافقت با شركت كاركنان در دورههاي آموزشي
خارج سازمان و حضور در كنفرانسها و همايشهاي علمي ،سوقدادن بهسوي تعامل با نخبگان
دانشگاهي و مراكز پژوهشي .درواقع ،اين مرحله نشان ميدهد كه كانديداهاي جانشيني بايد چه
دورههاى آموزشى را براي پرورش قابليتهاى خود پشت سر بگذرانند .راثول ( )2010به روشهاي
آموزشي يادگيري عملي در كنار يک مدير ،مربيگري ،چرخش شغلي و سپردن وظايف با محدوديت
و فشار زماني ،كيم ( )2006به برگزاري كالسهاي آموزشي بهمنظور ارتقاي تواناييهاي كاركنان و
دانپورت و پروساك ( )1998به پيشبيني اتاقهاي گفتوگو براي آموزش اشاره كردهاند.
در آخر ميتوان گفت كه برنامة جانشينپروري يکي از مهمترين برنامهها براي كارآمدسازي وزارت
ورزش و جوانان در موقعيت رقابتي امروزه است؛ زيرا ،خأل و ترك خدمت نيروها در مشاغل حساس و
مهم وزارت ميتواند در روند حركت آن اخالل جدي ايجاد كند؛ ازاينرو ،بهتر است وزارتخانه براي
جلوگيري از ايجاد اخالل در روند پيشرفت خود در چنين موقعيت رقابتي با نهادينهكردن مديريت
دانش و فراهمآوردن زمينههاي كسب ،ثبت و انتقال دانش ،در تمامي مراحل جانشينپروري به
شناسايي و پرورش نيروهاي شايسته و دانشي در راستاي سودآوري و بقاي وزارتخانه بپردازد.
2. Stewart & Beaver
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درواقع ،در وزارت ورزش و جوانان بحث رقابت تجاري و صنعتي وجود ندارد ،اما مانند ديگر
سازمانهاي دولتي خدماتي بهدليل اينکه محيط پيرامون سازمان بهطور دائم درحال تغيير و تحول
است ،براي رويارويي و پاسخ متناسب به اين تغييرات بايد آمادگي بلندمدت و راهبردي از طريق
تجهيز به مديريت دانش را داشته باشد تا بتواند بهخوبي به اجراي جانشينپروري بپردازد؛ بنابراين،
چنانچه وزارتخانه به هر دليلي نخواهد يا نتواند به انتصابات شايستة دانشي بپردازد و همچنان به
شيوههاي سنتي انتصاب و ارتقا تکيه كند و رابطهساالري را به شايستهساالري ترجيح دهد ،شکست
خواهد خورد.
براساس مراحل تدوينشده و زيرشـاخصهاي آن ،واحد منـابع انـساني يکي از توانمندسازهاي حياتي
سازمان درنظر گرفته ميشود؛ بنابراين ،پيشنهاد ميشود اگر وزارت ورزش و جوانان ميخواهد طرح
جانشينپروري موفقي را آغاز كند ،مديريت دانش را در دل جانشينپروري نهادينه كند و عزمي
جدي براي ساماندهي فعاليتهاي مربوط به استخدام ،ارتقا ،انتصاب و ارزيابي كاركنان و مديران خود
داشته باشد .همچنين ،وزارتخانه ميتواند با الزام تمام كاركنان در هنگام بازنشستگي به انجام يک
مصاحبة خروجي اجباري بهمنظور انتقال دانش ،از مشکالت ناشي از خروج دانش هنگام ترك نيروها
جلوگيري كند .اين ثبت و ضبط دادهها خود باعث ميشود كه جانشينان هنگام حضور در پست
جديد به راحتي به اطالعات و دانشي كه توسط افراد قبلي بهدست آمده و ثبت شده است ،دسترسي
پيدا كنند.
تشكر و قدرداني
از همة مديران محترم وزارت ورزش و جوانان و اساتيد گرامي دانشگاه تشکر و قدرداني ميشود كه
بهعنوان خبرگان با صرف وقت در اجراي مصاحبهها و فراهمكردن پاسخهاي تحليلي به فرايند
انجامشدن پژوهش كمک شاياني كردند.
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Abstract
Today the main goal of any organization is to achieve knowledge management and human
resource development. Therefore, in today's competitive environment, the need for its
managerial frameworks, especially in the field of succession, is felt more than ever. The
purpose of this study was to design a model of succession management based on
knowledge management in the Ministry of Sport which was carried out with qualitative
research method with fundamental exploratory nature. The research data were collected
through a snowball sampling method based on deep and semi-structured interviews with
21 academic experts and individuals with managerial experiences in the Ministry of Sport.
Based on Grounded theory and with classical approach, data was coded and analyzed and
finally the model was designed based on the classic approach of Glaser (1992). The results
showed that for implementation of Succeeding knowledge for initial context, a set of
requirements, including culture, support and commitment of senior managers,
transparency in affairs of management of human resources, legal requirements, economic
support, technology development and establishment of a meritocracy system is required;
In addition, the necessary executive measures were classified in7stages, respectively,
including Establishment of knowledge management system, identification of incentives,
the determination of succession committee, the identification of key posts, the
determination of the entering of individuals to the succession plan, assessment and
selection of candidates, and enablers of candidates. Finally, it was determined that
modeling could be used to determine the indicators for the establishment of a knowledge
succession system in Ministry of Sports and Youth.
Keywords: Grounded Theory, Knowledge Management, Ministry of Sport and Youth,
Succession Management.
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