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Abstract  
The purpose of this study was to develop a model of individual-
psychological and cultural factors that affect the succession 
process in the Deputy of Physical Education and Health in the 
Ministry of Education. The present study is applied research in 
terms of purpose conducted by a combination of quantitative 
and qualitative methods. The statistical population of 
qualitative section was 15 experts while in the quantitative 
section, 400 managers and experts of Deputy of Physical 
Education and Health in the Ministry of Education based on 
stratified random sampling using Cochran's formula were 
selected. The research instrument was a researcher-made 
questionnaire obtained by the Delphi method, which included 
27 factors affecting the development of succession. The face 
validity of this questionnaire by 10 experts, and its reliability by 
the Cronbach's alpha test (α=0.93) were confirmed. Data were 
analyzed by Delphi method, and regression path analysis and 
the bootstrap method were used for significance and path 
coefficients have been used to determine the effect.  In 
addition, the convergence and differential method was used to 
measure validity with PLS software. Based on the findings and 
opinions of experts, the calculated model of succession system 
includes five themes of systemic culture, bedrock, individual-
psychological factors, organizational factors, process factors, 
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and 27 sub-indicators. It can be said that creating a cultural 
context, establishing a system of talent management and 
strengthening meritocracy in the framework of training and 
development of skills, and using a performance appraisal 
system will greatly contribute to the development of succession 
breeding.  

 

Extended Abstract 
Background and Purpose 
Physical education is an educational 
process that aims to improve human 
performance and growth through 
physical activity (HajGhasemi, 2013). 
Physical education includes the 
acquisition and processing of motor 
skills, the development and 
maintenance of physical fitness for 
health, and the acquisition of scientific 
knowledge to improve human 
performance. Among all governmental 
institutions and organizations, the 
Ministry of Education plays a major role 
in these contexts (Pilehvar et al., 2018). 
The Ministry of Education, as the 
highest authority and organization 
governing school sports in the country, 
is responsible for development and 
promotion of physical education. The 
success of education in this area is tied 
to the spread of sports in schools. 
Today, sport and physical activity have 
the potential to have a significant 
impact on society (Christensen & 
Sørensen, 2009). The deputy of Physical 
Education and Health in the Ministry of 
education, as one of the main 
custodians of sports for students, has a 
mission to develop and strengthen 
physical education among students by 
drawing a framework, visions, missions, 
and activities (Hamidi et al., 2015). The 
successful performance of this deputy  

 
 
 
will play a key role in achieving the 
grand goals and missions, and it is 
necessary to take the necessary steps 
to succeed and achieve the visions. 
Succession is a process by which 
professional and personal development 
is combined with a strategic plan, 
ensuring that the organization has the 
right person to fill any vacancy. 
Succession also allows the systematic 
development of the organization and 
the identification of gaps in knowledge 
and staff development for 
advancement in a safe and appropriate 
environment (Carol et al., 2004). 
Succession planning is a systematic 
approach to ensure that organizations 
have sufficient competencies for 
development and can be replaced in 
strategic roles in the organizational 
hierarchy (Nilipour, 2014).  
In fact, succession is the identification 
of talents and their development to 
support the future management of the 
organization, which is necessary to 
consider individual-psychological and 
cultural factors in this process. Because 
the realization of the organization's 
goals will not be achieved except by 
providing the suitable ground and 
having managers and employees. For 
this reason, an organization that 
benefits from people with mental 
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health, while satisfying and adapting 
employees, has provided the basis for 
the success of the organization and the 
achievement of goals (Li et al., 2014). In 
contrast, the lack of mental health will 
prevent the organization's promotion 
from performing the actions and duties 
at his disposal (Rashidi, 2001). In fact, 
succession is the backbone of an 
organization's future. If organizations 
are indifferent to the substitution 
category, their success will be 
challenged in the future. Studies show 
that few studies have been done in this 
area. In these studies, the importance 
and position of succession have been 
emphasized. They indicate that some 
limitations need to be addressed. 
Therefore, the present study first seeks 
to identify the psycho-social factors 
affecting the development of the 
succession system in deputy of the 
Physical Education, and Health in the 
Ministry of Education and then to 
design a model for the development of 
the succession system. 
 

Materials and Methods 
The present study in terms of purpose 
was applied research and was 
performed by the mixed method, first 
qualitatively and then quantitatively, in 
the framework of descriptive-survey 
studies. Delphi research data were 
conducted in the form of documentary 
study, Internet, interviews, open 
questionnaire method and also opinion 
polls on designing and modeling the 
succession system in the Deputy of 
Physical Education and Health of the 
Ministry of Education. In the qualitative 
section, 15 experts were selected based 

on experience, access, and willingness 
to cooperate in a targeted manner 
using the snowball method. In this way, 
after consulting the first expert, with his 
guidance, the next person was 
introduced for the opinion and 
continued in the same way until the 
theoretical saturation was achieved. Of 
course, expertise, accessibility, and 
willingness were effective in selecting a 
qualitative sample (Table 1). The 
statistical population in the 
quantitative section included 2716 
managers and experts from the deputy 
of Physical Education and Health in the 
Ministry of Education. Using Cochran's 
formula, 384 people were selected as 
the research sample. To avoid statistical 
differences and increase the statistical 
power, the sample size increased to 400 
people.  
Research tools were developed based 
on the documentary study, research 
background, interviews, and expert 
opinions. First, four stages (general 
index) were developed as stages 
(indicators) for the establishment of the 
succession system. Then, to encode the 
effective indicators in the successful 
succession system, several sub-
indicators were prepared for the 
establishment indicators based on 
experts' opinions and provided for 
experts in the framework of an open 
questionnaire by the Delphi method. To 
identify the factors and design a 
researcher-made questionnaire, 15 
semi-structured interviews were 
conducted on the factors affecting the 
development of the succession system. 
Because there was saturation from the 
thirteenth interview, the interviews 
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stopped after the end of the fifteenth 
interview. Then, according to the 
opinions of experts, the main 
dimensions were determined. The 
Delphi panel was formed and the 
collected data, which included 45 
factors, were provided to the panel 
members. In the first part, after 
analyzing the data, corrective 
comments were given and after 
summarizing comments, the number of 
factors was reduced to 30 factors. In 
fact, the irrelevant factors were 
eliminated. Then, for doing the review 
in the second part, again 30 factors 
determined in the first part were 
provided to the Delphi panel. 
Afterwards, the necessary edits were 
made and the number of factors was 
reduced to 27 basic factors. In the third 
part, the order and importance of the 
factors, as well as the preparation of a 
questionnaire, were done.  Finally, 27 
factors affecting the development of 
the substitution system in the deputy of 
Physical Education and Health in the 
Ministry of Education in the dimensions 
of systemic culture, bedrock, individual-
psychological factors, organizational 
factors, process factors, and 27 sub-
indicators as a final process and the 
general agreement of the members was 
identified. Then, the face validity of the 
questionnaire was reviewed by 10 
university professors who were familiar 
with physical education and 
educational health, and its reliability 
was confirmed using Cronbach's alpha 
test (α=0.93). To collect data in the 
quantitative part (extraction of 
questionnaire components), the 
information obtained from the 

completed questionnaires was 
statistically analyzed. 

Results 
The results indicated that in total, the 
indicators determined in the model, 
which are designed in five items and 27 
sub-indicators, have a significant effect 
on succession. According to the results 
of the analysis, organizational and 
individual-psychological factors have 
the most and the least effect on 
succession, respectively. In evaluating 
the structural model, the value of the 
coefficient of determination indicated 
that the well-defined variables cover 
the succession system. As can be seen 
in Table 1, the weights are positive and 
significant. Therefore, each agent plays 
its part in conveying the meaning and 
concept of the developmental 
construct. The significance of path 
coefficients was regarded to test the 
hypotheses. The bootstrap test was 
used to obtain a statistical t-test. Each 
path coefficient in the PLS structural 
model can be considered equivalent to 
a standardized beta coefficient in 
ordinary least squares regressions. The 
path coefficients of the structural 
model are presented in Table and 
Figure 2. Table 4 shows the matrix 
importance and function of each 
structure to explain substitution. This 
matrix compares the effects of total 
indicators (their importance) and 
average indicators (performance) to 
identify areas of importance for 
improving management activities. 
Specifically, the results allowed the 
identification of determinants of high 
importance and low performance. 
Managers should focus on structures 
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that are of high importance but whose 
performance is poor. 

 
Conclusion 
Identifying and cultivating talents in the 
human resources of organizations is an 
undeniable necessity. Organizations 
that recognize the importance of 
succession and invest in it will be more 
successful in the future than other 
organizations. In deputy of Physical 
Education and Health, there are several 
experts and managers in the ministries 
and departments of the provinces. 
Addressing the issue of succession and 
identifying individual-psychological and 
cultural factors and the professional 
development of talented people in the 
future will greatly help the 
development of activities in these two 
areas. Therefore, the present study was 
conducted to design a model of 
individual-psychological and cultural 
factors affecting the succession system 
in the deputy of Physical Education and 
Health in the Ministry of education. 
According to the research findings in 
the succession system, there are five 
items of systemic culture, bedrock, 
individual and psychological factors, 
organizational factors, process factors, 
and 27 sub-indicators. Given that the 
development of succession requires the 
identification of talents, for different  

positions, it is necessary to enumerate 
the specific characteristics of that job. 
Therefore, it is suggested to design a 
comprehensive talent identification 
system and determine the necessary 
indicators for each of the 
responsibilities. According to the 
research results, the category of 
systemic culture is of great importance.  
Hence, it seems necessary to conduct 
special studies in this field. The main 
individual-psychological factor is 
another research finding that should be 
considered in identifying talents. 
Therefore, it is suggested that 
indicators for mental health, especially 
the management of the organization 
and human resources, as well as 
management in physical and health 
education, be considered in the 
succession of education. It is also 
possible that more experienced 
managers do not share their managerial 
experience with young professionals, as 
they may be afraid that their new job 
position will be shaky. Therefore, it is 
suggested that criteria be devised that, 
by consolidating job stability, gradually 
provide the necessary culture and 
conditions for transferring the 
experiences of experienced managers 
to young people.
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 قالة پژوهشی م

بر فرهنگی    و   روانی -فردیعوامل    یالگو  تدوین در  پروری    جانشین   مؤثر 

 و سالمت وزارت آموزش و پرورش   یبدن   تیمعاونت ترب
 

 3ولی نوذری و ،2سید احسان امیرحسینی، 1سیده فریبا حسینی قوام آباد علیا

 های ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج مدیریت راهبردی در سازمان-دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی .1

 )نویسندة مسئول(  اسوجیواحد  یدانشگاه آزاد اسالماستادیار،  .2

 ارسنجان واحد   یدانشگاه آزاد اسالماستادیار،  .3

 ده یچک
پروری در معاونت جانشین  روانی و فرهنگی مؤثر بر –عوامل فردی یالگو  تدوینپژوهش،   هدف

است    یبدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد تربیت
آم با روش    ة جامع  .انجام شد  یشیمایپ-ی فیتوص  اتمطالعو در چارچوب    یفیو ک  یکم  ةختیو 

از خبرگان و    15  یآمار بدنی و سالمت  و کارشناسان تربیت  رانیمد  یة کل  ، یدر بخش کم نفر 
تربیت بودبدنی سالمت  معاونت  تابعه  کل  ادارات  و  پرورش  و  آموزش  اساس ند  وزارت  بر  که 

  ،پژوهشابزار    .نفر انتخاب شدند  400و با فرمول کوکران، تعداد    یا طبقهتصادفی    یریگنمونه
ساخته    ةنامپرسش و  محقق  حاصل  دلفی  روش  با  توسع  27شامل  که  بر  مؤثر    ة عامل 
بودجانشین از    10را  آن    ییروا   .پروری  کردند  نفر  تأیید  پاخبرگان  آلفا  ییا یو  آزمون  با    یآن 

به روش دلفی و تحلیل مسیر رگرسیون و برای   هاداده  لی(. تحلα =93/0شد )  دییباخ تأنکرو
معناداری از رویة بوت استراپ و برای مشخص کردن میزان اثر از ضرایب مسیر استفاده شد. 

با استفاده شد.  نرم  برای سنجش روایی  افتراقی  و  از روش همگرایی  براساس افزار پی.ال.اس 
خبرگان،   هاافتهی نظرات  مد  ةشداحصا    یالگو  و  شامل  جانشین   تیرینظام  تم  آی  پنج پروری 

فرد  ، یبسترساز  ، ی ستمیس  یسازفرهنگ و    یندآیعوامل فر  ، ی، عوامل سازمانروانی -یعوامل 
استعداد و   تیریاستقرار نظام مد  ، ی فرهنگ  یسازتوان گفت که بستریشاخص است. م   ریز  27
توسع   یساالرستهیشا  میتحک و  آموزش  چارچوب  کارگمهارت  ةدر  به  و  ارز   یریها   یابینظام 

 خواهد کرد.  یپروری کمک فراوانجانشین ةعملکرد به توسع 
 

 قدمه م
آموزشیبدنی  ربیتت است  هدف  -فرآیندی  که  تربیتی 

به   بخشیدن  بهبود  طریق  آن  از  انسان  رشد  و   اجرا 
 

 
است  فعالیت جسمانی  قاسمی،  های  (. 2013)حاج 
دانش آموز با ابزار ورزش    ةهمه جانب  تی، ترببدنیتربیت
   نیترآسانو    نیدارتریپا  قتیحق  است و در  یبدنتیو فعال

)شعبانی بهار    دانش آموزان است   یاجتماع  تیروش ترب
شامل کسب و پردازش  بدنی  تربیت  (.2005فانی،  و عر

آمادگی   نگهداری  و  توسعه  حرکتی،  های  مهارت 
 دانش علمی    جسمانی برای تندرستی و سالمتی، کسب 

تاریخ دریافت:  

21/01/1400     
 

تاریخ پذیرش:  

07/02/1400 
 

   واژگان کلیدی: 

  ، یبدنتیترب

وزارت   ، یپرورنیجانش

 آموزش و پرورش 
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های جسمانی و تمرین و توسعه تصور و  درباره فعالیت 
عنوان  به  جسمانی  های  فعالیت  از  مثبت  ذهنیت 

در بین    انسان استای برای بهبود اجرا و عملکرد  وسیله
-سازمانتمامی نهادها و سازمان های دولتی، یکی از  

چرخ   درآوردن  حرکت  به  در  زیادی  سهم  که  هایی 
عهده دارد، وزارت آموزش و  رورزش در سطح جامعه ب

 (. 2018ور و همکاران،  له یپرورش است )پ
مرجع و سازمان    نیآموزش و پرورش به عنوان باالتر 

وظ کشور،  در  مدارس  ورزش  بر  و    ةفی حاکم  توسعه 
آموزش و پرورش   تیعهده دارند. موفق  آن را بر  جیترو 
ا در مدارس گره  ة با اشاع  نه،یزم  نیدر  خورده    ورزش 

 یمهم  تأثیررا دارد که    ل یپتانس  نیاست. امروزه ورزش ا
  ة(. حوز 2009،  1و سورنسن   ستنسنیبر جامعه بگذارد )کر

ت و  درربیتسالمت  کام   بدنی  سالمت  برقراری    لپی 
ابه امانت الهی و  ی و روانی دانش آموزان به مثانجسم
روش به فعالیتانجام   صحیح های  کارگیری  های  دادن 

توانایی ارتقای  تبیین جسمانی،  حرکتی،  و  بدنی  های 
بهدا وشر ترویج  و  سالم  تفریحی  اصولهای  و    شت 

از   پیشگیری  و  و    مبتال شدنسالم زیستن  بیماری  به 
سازی افراد در تسلط بر رفتار خود و  معلولیت و توانمند 

(. بهبود  2015و همکاران،    یدیحفظ سالمت است )حم
ورزش بهبود   یمشارکت  سبب  پرورش  و  آموزش  در 

روان  یجسمان  تیوضع م  یو  آموزان  شود   یدانش 
های  بدنی و فعالیت(. دفتر تربیت2016،  2و هو   نگی)رت

آموزش  ورزشی   از  وزارت  یکی  حکم  در  پرورش  و 
ا پرور  ی صلمتولیان  و  تربیتی  در  ورزش  شی 

مأموریت  دانش  درس آموزان،  تقویت  و  توسعه  تا  دارد 
سیم چارچوب  آموزان را با تربدنی در میان دانش  تربیت

مأموریت چشمو   فعالیتانداز،  و  ارائه  ها  ضمن  هایش، 
برنامهت و  حرکت  افق  از  روشن  خوصویری  د،  ریزی 

و تحقق    اهافزایی را برای بسیج ظرفیتهای هم زمینه 

 

1. Christensen & Sørensen 

2. Rettig & Hu 

یکی   ةبخشیدن به ساحت تربیت زیستی و بدنی، به منزل
بنیادین    لهای مهم و مؤثر تحقق سند تحواز ساحت

)حم نماید  همکاران،    یدیفراهم  عملکرد  2015و   .)
و سالمت آموزش و پرورش  بدنی  تربیت  رانیموفق مد
  یها نقش اساست یاف کالن و مأموربه اهد  دنیدر رس

است تا نسبت    یخواهد کرد و در دراز مدت ضرور  فایا
موفقپروری  جانشین به   تداوم  شدن  ت یو  محقق  و  ها 

و  یزیشده برنامه ر ن ییچشم اندازها و اهداف کالن تع
 .  ردیاقدام الزم صورت گ

فرآ نیجانش  به    یستمیس  ندییپروری  که  است 
طرح    کیبا    یای و شخصحرفه   ةموجب آن توسع

دهد یم  نانیاطم  وشده است،    ب یترک  کیاستراتژ
گونه پست که بالتصدی   کردن هررسازمان برای پُ

شخصیم اخت  یشود،  در  را  دارد.   اریمناسب 
اجازنیجانش  نیهمچن   یستمیس  ةتوسع  ةپروری 

شناسا و  توسعشکاف   ییسازمان  و  دانش    ة های 
پ برای  را  و    طیمح  ک یدر    شرفتیکارکنان  امن، 

 .  (2004 ،3)کارول و همکاراندهد ی مناسب را م
در    افته ینظامروش    کی  پروریجانشین   تا  است 

  یحاصل شود که کارکنان برا  نانیاطم  نیها انسازما
م  یکاف  یهای ستگیاز شا  هتوسع و  توانند یبرخوردارند 

نقش  سازمان  کیاستراتژ  یهادر  مراتب  سلسله    ی در 
)  نیگزیجا پورشوند  برنامه 2014،  نیلی   یزری(. 

توسعپروری  جانشین  منظور  با  ف ی وظا  ةبه  به    دیافراد 
سازمان را در    یاصل  هایت یباشد که تمام موقع  ایگونه
سازمان ردیبرگ متعهد    قطری  از  ها.  کارکنان  پرورش 
  ن یا  خود را پرورش دهند  یداخل  یاستعدادها  شوندیم

کنند که در حال رشد کردن    جاد یاحساس را در آنان ا
و   آنان    بیو ترغ  قیموجب تشو  قیطر  نیا  ازهستند 
ا و  تعهد  ن یشوند،  نامزدها  یکه  به    یخارج  ینسبت 

ا در  و  احتمال    ن ینداشته  با    افتن یصورت  فرد مناسب 

3. Carol et al 
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  ی مناسب و در زمان مناسب به طور داخل  هایمهارت 
آن است که    است   تیچه حائز اهم. آنابدییم  شیافزا

در هرگز    رانیمد  ابندیافراد  ا  ک یارشد،  به    جانیشبه 
طر  ده،ینرس از  و   قیدق  یزریبرنامه   هاسال   قیبلکه 
  اندافتهیتوسعه و پرورش    گونه  نیاست که ا  یشیانددور
جانشین  (.2012مظلوم،    ی)فتح حقیقت  ی، پروردر 

آنشناسایی   پرورش  و  به استعدادها  منظور ها 
برایپشتوانه  که    سازی  است  سازمان  آتی  مدیریت 

روانی و فرهنگی نیز در -ضروری است تا عوامل فردی
 این فرایند مد نظر قرار گیرد. 

چرا که تحقق اهداف سازمان، جز با فراهم آوردن زمینه  
و برخورداری از مدیران و کارکنان موفق حاصل نخواهد  

دارای سالمت  شد. به همین دلیل، سازمانی که از افراد  
برد، ضمن رضایت و سازگاری  روان و موفق بهره می

زمین را    ة کارکنان،  اهداف  تحقق  و  سازمان  موفقیت 
)ل است  کرده  همکارانفراهم  و  عدم    (،2014،  1ی  و 

همچنین   و  فرد  اعتالی  و  پیشرفت  از  روانی  سالمت 
، استتوانایی انجام اعمال و وظایفی که در اختیار وی  

)رشیدی،   نمود  خواهد  طرفی 2001جلوگیری  از   .)
 یسالمت  یبرا  یمهم  یامدهایپ  یفرهنگ  ی رفتارها

که چرا  دارد.  انتقال    یاجتماع  ستمیس  فرهنگ،  انسان 
اعتقادات   در    استک  مشتر  یهاوه یش  ایدانش،  که 

مگروه بروز  متفاوت  صورت  به  جوامع  و  ید نمایها 
(. همچنین نقش فرهنگ را  2008،  2)هروشکا و هدلی
  پروری مهم تلقی کرد. چرا که فرهنگ، باید در جانشین 

از افراد است    یرفتار گروه  ای فرد یزندگ  یروش کل  کی
ها، هنجارها  ها، نگرشارزش   ،یاجتماع  یهاکه تجربه 

از نسل  یمشترک  دیعقا  و  در    گریبه نسل د  یدارند که 
  ، 2020بهمرامی و همکاران،  )  ابندییمطول زمان انتقال  

 (.2013، 3هاسیو و وانگر

 

1. Li et al 

2. Hruschka, & Hadley   

جد  مشکالت  به  توجه  عرصه   دیبا  مختلف    یهادر 
سازمان  مردم،  به  مدخدمت  به  مراتب   رانیها  به 

و   ماهرتر  مستعدتر،  نستهیشاتوانمندتر،  قبل  از    ازیتر 
از   یریگو بهره  ییاست که شناسا  نیا  قتیدارند و حق

اساس  یکی  سته، یشا  رانیمد  یهاچالش   نیتری از 
براسازمان  یرو ش یپ شرا  ر عبو  ی ها  فردا    طی از  دشوار 

اهم  و است،   م  ن یهم  ،آن  تیدر  در  که    ان یبس 
آها  سازمان که    یموضوعات مهم پنج سال  با    نده یدر 

روبه  مالآنان  مسائل  از  بعد  هستند،  راهبرد  ی رو    ،یو 
  ار یموضوع بس  نیعنوان سوممستعد به   رانیپرورش مد
 شرفت ی(. پ2015،  4هیدلی و جونز شده است )   یمهم تلق

حوزه  آموزشمخت  یهادر   ،روانی  ،یفرهنگ  ،یلف 
مبهم،   ا،یپو  ،یرقابت   یطیمح  ،یفناور  ژهیو و به   یاجتماع

متغ  یب به شدت  و  ا  یریثبات  توان    جادیرا  که  کرده 
شرا  یزیربرنامه  پا  طیدر  و  بس  داریمطمئن  از    ی اریرا 
شان با چالش  ها را در تحقق اهداف آن   ها سلب و سازمان

به    یطیشرا  نیدر چن  .است  نمودهمواجه    یراوانف  یها
اساس  یکیرسد  یمنظر   مهم  نیتری از   نیترو 
  رانیبه مد  ازین   ش یها، افزاسازمان   یرو ش ی پ  یهاچالش 

 (. 2012مظلوم،    یباشد )فتح  ندهیآ  یتوانمند در سال ها
ا دن  هایسازمان   که  است  رو ن یاز   ندیفرآ  ایموفق 

  تیفعال  کی  ةرا به مثاب   رانیو پرورش مد  ی ابیاستعداد
-می مطرح  خود تیتداوم موفق ی برا یو ضرور یاتیح

در    یارشد نقش اساس  رانمدیها  سازمان   نی. در اکنند
مستعد را    یروهایدارند و حفظ و نگهداشت ن  ندیفرآ  نیا

بالقوه    رانیمد  های   یستگیطرف و پرورش شا  کی از  
 دهندی خود قرار م  ی اصل  هایتیدر اولو  گرید  ی را از سو
    (.2005 ،ی)ابوالعالئ

حق   نده یآ  یبرا  یساز پشتوانه  ،یپرورن یجانش  قتیدر 
چنان است.  کنار  یبها  سازمان چه  سازمان  از  تفاوت 

  نده یها در آآن  تیعبور کنند، موفقپروری  جانشین   ةمقول

3. Hassim, & Wagner 

4. Headly & jones 
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دهد که  یها نشان می با چالش مواجه خواهد شد. بررس
ا  یاندک  مطالعات در    نهیزم  نیدر  است.  گرفته  انجام 

اهم  زین  اندک  مطالعات   نیهم جا  تیبر    گاه یو 
ع  دیتأکپروری  جانشین  در  و  است  حال    نیشده 
ایبررس در  که    یحاک  نهیزم  نیها  است  آن  از 

رفع شوند.   دیوجود دارد که با   ییها و کمبودهاتیمحدود
از    ی ( برخ2020)پور و همکاران   ییعنوان مثال، رجابه

در آموزش  پروری  جانشین  یفرارو   اینه یزم یهاچالش 
پ تمرکزگرا  رورشو  اطم  ،ییرا  امن  نانیعدم  در   تیو 
کمبود    صیتشخ استعدادها،  رشد  از  ترس  استعدادها، 
در    یرشد استعدادها، عدم سودده  یبرا  ییاجرا  ةنیهز

دانند. عباسی و    یت میریمدت و جذاب نبودن مدکوتاه 
نشان دادند که ابهام در    یدر پژوهش(  2017)همکاران  

  سته یعدم توجه به شا  ن،نقش، آموزش نامناسب کارکنا
  ی تفاوت  یعملکرد نامناسب و فرهنگ ب  ابییساالری، ارز

جمله  ا  از  علیّ  پروری  جانشین  درچالش    جاد یعوامل 
همچنهستن همکاران اسچپکار  ،  نید.  دو  2017)  1و   )

به   دگاهید تصورا  براکل   یریصورت   ی نگر 
مپروری  جانشین  دی مطرح  مخل،    دگاهی کنند. 
داند که  یبه سازمان م  نهیهز  لی را تحمپروری  جانشین 

  شنهاد یسازگار پ  دگاهیدارد. د  تأثیرمدت  عملکرد کوتاه  بر
فریم شدن  آشکار   رانیمدپروری  جانشین   ندیآکند 

بر عملکرد    یر یتاخ  اتتأثیربه زمان دارد و    ازین  ییاجرا
  افتند یدر  ی( در پژوهش2015)   2و همکاران   چلبیکوا   دارد. 

  رانیشرکت به مد  کی  تیموفق  دیشد  یکه در بازار رقابت
 ،یانسان  یرو ین  ل یپتانس  رایدارد. ز  یآن بستگ  ستهیشا
و رشد    هو با توسع  دیآیمهر شرکت به شمار    ی اصل  دیکل

انگ و  مهارت  دانش،  م  ةزیاستعداد،   انتویکارکنان 
(  2014)  3و شارما   یپند  .دیعملکرد شرکت را ارتقاء بخش

برنامه   سنجش  اریمع جانشین در  بر  ریزی  را  پروری 
  ی باال  لیپتانس  ییشناسا  مببنای عوامل مختلفی چون

 

1. Schepker 

2. Chelebikova et al. 

دامن استعداد،    جادیا  ،یزیربرنامه   ة افراد،  مخزن 
 و ارتباطات عنوان نمودند.  ونیاتوماس

  یفراح  ،زیانجام شده در داخل کشور ن  یدر پژوهش ها 
نصرآباد ط2017)  یو  نمودند   انیب  ایمطالعه   ی( 
است  ا یپو  ندیفرآ  کی  ،یپرورجانشین  آن و مستمر  ها  . 

استعدادها،    یدستیاب  یبرا  افتندیدر   دیباها  سازمان به 
جا  یدگاهید از  نیرو   ینیگزیفراتر  داشته    رکا   یساده 

استراتژ   یپرورجانشین  تیریمد  یهای باشند. 
باهمان که  برا  دیگونه  را  به    یدستیاب  ی کارکنان 
با   یشغل  یهاهدف سازد،  توانمند  توسع  دیخود    ةبر 

برا هدف   یدستیاب  یکارکنان  نیز    یسازمان  ی هابه 
  ، یخیاشاره کردند که به صورت تار  زیمتمرکز شود و ن

آنها  سازمان   نیترموفق اجرا،  که    یی هادر  هستند 
رو بلند  یگذاره یسرما انجام  خود  کارکنان    یمدت 
همکاران  اند.  داده  و  عوامل    (2020)طوطیان  دریافتند 

مدیریت، ساختار، گزینش و استخدام، ارزیابی عملکرد  
  ةانتصاب و ارتقا، نقش مهمی در توسع  ةآموزش و نحو

عنوان    . دارندپروری  جانشین  به  پرورش  و  آموزش 
شدیدأ نیازمند منابع    ،ترین سازمان دولتی کشوربزرگ

مدیران   سطح  در  ویژه  به  متخصص  و  انسانی 
از  بدنی  تربیت  معاونتو    است کارشناسان   سالمت  و 

بخش مهم پرورش  ترین  و  آموزش  کم    .استهای 
روانی و فرهنگی -و عدم توجه به عوامل فردیتوجهی  

ادارمیپروری  جانشین به   آینده،  در  این    ةتواند  امور 
نماید.   مواجه  چالش  با  را  که  علیبخش  این  رغم 

زمین  مطالعات در  عوامل  پروری  جانشین   ةاندکی  و 
گرفته  -فردی فرهنگی صورت  و  تاکنون  روانی  است، 
- پروری و عوامل فردیای در ارتباط با جانشین مطالعه 

بر مؤثر  فرهنگی  و  حوز  آن  روانی  و بدنی  تربیت  ةدر 
سالمت آموزش و پرورش انجام نشده است. از این رو 

روانی -عوامل فردیشناسایی   ةحاضر در زمین  پژوهش

3. Pandey & Sharma 
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مؤثر   فرهنگی  تو  در  پروری  جانشیننظام    ةوسعبر 
پرورش،  بدنی  تربیتمعاونت   و  آموزش  سالمت  و 

  به حاضر ابتدا    مطالعة  نیبنابرارسید.  میضروری به نظر  
 ةمؤثر بر توسعاجتماعی  -روانیعوامل    ییدنبال شناسا

سالمت  بدنی  تربیت  ةحوز  درپروری  جانشین نظام   و 
  ةمدل توسع   یوزارت آموزش و پرورش و سپس طراح 

 پروری است.جانشین نظام 

 

 پژوهش  شناسیروش
است و با روش   یپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربرد

  ی و سپس به صورت کم  یفیابتدا به صورت ک  ختهیآم
در چارچوب    .انجام شد  یشیمایپ-یفیتوص  مطالعاتو 

دلفی    پژوهش  یهاه داد روش  مطالعبه  صورت    ة به 
پرسش مصاحبه،    ،ینترنتیا  ،یاسناد و    باز  ةنامروش 
خبرگان نظر  نیچنهم  از  مورد    خواهی  و  در  طراحی 
معاونت پروری  جانشین   نظام  یالگوسازی  مدل در 
پرورشبدنی  تربیت و  آموزش  وزارت  سالمت  و    و 

  ی فیانجام شد. در بخش کپروری جانشین طراحی مدل 
از خبرگان  15تعداد   بر اساس تخصص و تجربه،    نفر 
تما  یدسترس همکار  لیو  هدفمند    یبه  صورت  با  به 

که پس    صورته این ب.  دیانتخاب گردبرفی  روش گلوله 
از نظرخواهی از اولین خبره، با راهنمایی او نفر بعدی  

ادامه  برای   منوال  همین  به  و  شد  معرفی  نظرخواهی 
یافت تا این که اشباع نظری حاصل شد. البته در انتخاب  

بود    ةنمون اثرگذار  تمایل  و  دسترسی  کیفی، تخصص، 
  2716  شامل  ،یدر بخش کم  یآمار  ةجامع(.  1)جدول
از   دفتر    رانیمدنفر  کارشناسان  دفتر بدنی  تربیتو  و 

بهداشت و سالمت وزارت آموزش و پرورش و ادارات  
با فرمول   بودند که ینواح ها و آموزش و پرورش استان 

انتخاب  ة پژوهش  نمون  نواننفر به ع  384تعداد  ،  کوکران
حجم نمونه    یاز اختالف آمار   زیپره  لیکه به دل  شدند
افزا  400به   شد.  شینفر  اساس  داده   ی ریگنمونه  بر 

تقسیم   یاطبقه جغرافیایی  منطقه  به هشت  را  )کشور 

گیری تصادفی  نمونهاساس روش    و از هر منطقه بر شد  
شمالی،   خراسان  های  استان  شامل  استان  دو  ساده 

جنوبی، گلستان، تهران، شهرستان های تهران،    خراسان
کردستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایالم، فارس و  

شدند( انتخاب  بویراحمد  و  در   رییگنمونه.  کهگیلویه 
ای متناسب با حجم  ه طبق  یاول به صورت تصادف  ةمرحل
 قیساده از طر یتصادف روشو سپس با استفاده از  بود

 . شدآوری اطالعات  جمع نامه، اقدام به  پرسش 

 داده ها یابزار گردآور 
و    ، مصاحبهپژوهش  ةنیشیپ  ،یاسناد  ةبر اساس مطالع  

شد. ابتدا چهار مرحله    نیتدو   ، ابزار پژوهشنظر خبرگان
( استقرار  یها( به عنوان مراحل )شاخص ی)شاخص کل
مد در    نیتدو پروری  جانشین   تیرینظام  ادامه  در  شد. 

در استقرار    گذارتأثیر  یهامدون نمودن شاخص   یراستا
جانش نظام    یبرا  رشاخص یز  یتعداد  ،یپرورن یموفق 

و   هیته  نظرات خبرگانبر    یاستقرار مبتن  یهاشاخص 
به روش دلفی محقق ساخته  باز    ة نامدر چارچوب پرسش 

خود   یهادهیخبرگان قرار گرفت تا نظرات و ا  ار یاخت در
راستا در  نما  یاستخراج  یهاآیتم   یرا  روش   .ندیارائه 

است که به    ی از جمله موارد کالن طوفان فکر  یدلف
نظر   اجماع  رو صاحبدنبال  خاص    یامسئله  ینظران 

ا از  برا  نیاست.  بهتر  یابیدست  یروش    نه یگز  نیبه 
  شودی مهم است، استفاده م  ریکه نظر افراد درگ  یهنگام
استار   نگی)لودو  دلف 2005،  1و  روش   ی ندیفرا  ی(. 

دانش موجود    ی بندطبقهو  یآورجمع  ی برا افتهیساختار
  قیاز کارشناسان و خبرگان است که از طر ینزد گروه

افراد و بازخورد کنترل شده    نینامه در بپرسش   عیتوز
درپاسخ  نظرات  و  م  ی افتیها  )الندتا ردیگی صورت   .2 ،
عوامل    ییجهت شناسا  بتداصورت که ا  نیبه ا  (.2006
تعداد  محقق پرسشنامه    یو طراح مصاحبه    15ساخته، 

نظام    ةگذار بر توسععوامل اثر  ةنیدر زم  افتهیساختارمهین
به    زدهمیانجام شد. چون از مصاحبه سپروری  جانشین 

پس از اتمام مصاحبه    ن یبعد اشباع نظر حاصل شد، بنابرا
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مصاحبه پ بانزدهم،  سپس  شد.  متوقف  به    اها  توجه 
 .دیگرد ن ییتع ی، ابعاد اصلنظرات خبرگان

شده   یبندجمع   یو دادها  شد  سپس پنل دلفی تشکیل  
شامل   بود،    45که  اختعامل  قرار    یاعضا  اریدر  پنل 
در   تحل  بخشگرفت.  از  پس  نظرات  داده   لی اول  ها 

  ی نظرات اصالح  یبندداده شد و پس از جمع   ی اصالح
در    .عامل کاهش داده شد  30ی تعداد عوامل به  پنل دلف

ارتباط حذف شد. در ادامه  اهمیت یا بیکم  واقع، عوامل
شده  عامل تعیین   30  دوم مجددا    بخش در    یبازنگر  یبرا

بخش اختاول،    در  دلف  را یدر  و   یپنل  گرفت  قرار 
و    یهاشیرایو  شد  انجام  مشابه  الزم  موارد 

عامل اساسی و    27سازی شد و تعداد عوامل به  یکسان
 تیو اهم  بیسوم ترت  بخشدر  مهم کاهش داده شد.  

همچن و  و  پرسش   ةیته  نیعوامل  شد  انجام  در  نامه 
در  پروری  جانشینعامل مؤثر بر توسعه نظام    27  تینها

و سالمت وزارت آموزش و پرورش بدنی  تربیتمعاونت  
عوامل    ،یبستر ساز  ،یستمیس  یهنگ سازردر ابعاد ف

  یی نها  یندیآو عوامل فر  و روانی  یعوامل فرد  ،یسازمان
کل توافق  حاصل    یو  روایی    ادامه،  در .  شداعضا، 

تن از اساتید دانشگاه که آشنا به   10نامه با نظر پرسش 
  بررسیپرورش بودند،  و سالمت آموزش و  بدنی  تربیت

شد    دییآن تأ  یی ایکرونباخ پا  یبا استفاده آزمون آلفاو  
 

1. Ludwig, L. & Starr,   

(93/0=α.)  یها در بخش کمداده  یآوربه منظور جمع  
مؤلفه  نپرسش   یها)استخراج  از    زینامه(  مطالعه  روش 

پ از    یشیماینوع  حاصل  اطالعات  که  بود 
تحل  لی تکم  یهانامه پرسش  مورد  قرار    یآمار  لی شده 

برا آمار    ،پژوهش  هایداده   یآمار  لیتحل  یگرفت.  از 
استفاده شد.    هاداده   ف یتوص  و   یطبقه بند  یبرا  یفیتوص

آمار بخش  ساختار  استنباطی  در  معادالت  جهت   یاز 
تأییدی   عاملی  رگرستحلیل  همچنین   ون یو  و 

 استفاده شد.  پی.ال.اس

 

 هایافته
نمودارهای   در  توصیفی  های  شده    ارائه  2و    1یافته 

حاک  جینتا  است. آمده  دست  در    یبه  که  است  آن  از 
شاخص  در    نییتع  یهامجموع  که  مدل  در    پنج شده 

پروری  اند بر جانشینشده  یطراح  شاخص  ریز  27تم و  آی
نتا  ی دارا معن  تأثیر به  توجه  با  عوامل    ل یتحل  جیدارند. 
اثر را بر    نیو کمتر  نیشتریب  بیبه ترت  یو فرد  یسازمان

مقدار    ،یمدل ساختار  یابیپروری دارند. در ارزجانشین 
شده  فیتعر  یرها یدهد که متغینشان م  نییتع  بیضر

 دهند.ی پروری را پوشش مجانشین  یبه خوب

2. Landena 
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 ی پژوهش کم  ةمدیریت نمون ةجنسیت، سطح تحصیالت و سابق -1 شکل

Figure 1- Gender, educational level and management background in 

quantitative sample 
 

 
 .پژوهشکیفی  ةمدیریت نمون  ةجنسیت و سابق -2 شکل

Figure 2- Gender and management background in qualitative sample 
 

 های جمعیت شناختی را نشان می دهد. جدول یک نیز ویژگی
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 اطالعات جمعیت شناختی خبرگان  -1جدول 
Table 1- Demographic information of experts 

  تعداد
Number  

سن 

 )میانگین( 
Age 

(average) 

 جنسیت
Gender  

 تجارب اجرایی 
Executive experiences 

 تجارب علمی
Scientific 

experiences 

4 55 
 مرد 

Man 

مدیران شاغل در معاونت تربیت بدنی و سالمت وزارت 
  آموزش و پرورش

Managers working in the Deputy of 

Physical Education and Health of 

the Ministry of Education 

 دکتری مدیریت ورزشی 

PhD in Sports 

Management 

1 49 
 زن

Female  

 معاونت تربیت بدنی و سالمت
Deputy of Physical Education and 

Health 

 دکترای بهداشت 
PhD in Health 

5 55 
 مرد 

Man 

 معاونت تربیت بدنی و سالمت باسابقه بیش از ده سال
Deputy of Physical Education and 

Health with more than ten years of 

experience 

 دکتری مدیریت ورزشی 
PhD in Sports 

Management 

2 50 
 مرد 

Man 

بدنی وزارت آموزش و پرورشرؤسای سابق دفتر تربیت  
Former heads of the Physical 

Education Office of the Ministry of 

Education 

 دکتری مدیریت ورزشی 

PhD in Sports 

Management 

2 65 
 مرد 

Man 

بدنی اساتید دانشگاه با سابقة فعالیت در حوزة تربیت
 آموزش و پرورش 

University professors with a history 

of activity in the field of physical 

education 

 دکتری مدیریت ورزشی 

PhD in Sports 

Management 

1 52 
 مرد 

Man 

شاغل در حوزه پشتیبانی و توسعه منابع انسانی وزارت 
 آموزش و پرورش 

Working in the field of support and 

development of human resources of 

the Ministry of Education 

 دکتری مدیریت 

PhD in Managemen 
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 سازه متناظر  ل تشکی در ها وزن یمعنادار -1شکل 

Figure 1- Significance of weights in the formation of the corresponding 

structure 
 

 وزن ها یمعنادار  -2جدول 

Table 2- Significance of weights 
 معناداری 

P Values 
Original Sample (O) 

 میانگین
Mean (M) 

 انحراف استاندارد 
SD 

 تی
T Statistics 

 عوامل 
Factors 

0.001 0.231 0.231 0.008 28.950 

عوامل   <-استعدادیابی 
 فرایندی

Process factors 

<-Talent 
Identification 

0.001 0.208 0.208 0.008 24.852 

عوامل   <-ارزیابی 
 فرایندی

Process factors 
<- Assessment 

0.001 0.342 0.342 0.008 41.353 

فرهنگ   <- استقرار
 سازی سیستمی 

systemic 
cultural<- 

Establishment 
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 وزن ها یمعنادار  -2جدول 

Table 2- Significance of weights 
 معناداری 

P Values 
Original Sample (O) 

 میانگین
Mean (M) 

 انحراف استاندارد 
SD 

 تی
T Statistics 

 عوامل 
Factors 

0.001 0.205 0.205 0.008 24.681 

عوامل  <-امنیت شغلی 
 فرایندی

Process factors 

<- Job security 

0.001 0.277 0.277 0.009 32.580 

  <- انتقال تجربیات
 روانی -فردیعوامل 

Psychological-

individual<- 

Transfer of 
experiences 

0.001 0.246 0.246 0.012 20.110 

 <-انعطاف پذیری
 بسترسازی

bedrock<- 
flexibility 

0.001 0.228 0.228 0.006 37.166 

عوامل   <- انگیزه
 سازمانی 

Organizational 
factors<-

Motivation 

0.001 0.347 0.347 0.014 25.025 

 <-برنامه ریزی 
 بسترسازی

bedrock<- 

planing 

0.001 0.181 0.181 0.009 19.602 

  <-بسترسازی 
 پروری جانشین 

succession <-

bedrock 

0.001 0.330 0.330 0.012 27.878 

  <-بهینه کاری 
 بسترسازی

succession <- 

Optimization 

0.001 0.399 0.399 0.015 27.518 

- عوامل فردی <-تعهد 
 روانی 

Psychological-

individual<- 

commitment 

0.001 0.260 0.260 0.007 37.498 

عوامل   <-توانمندسازی 
 فرایندی

Process factors 

<- Empowerment 

0.001 0.251 0.251 0.007 35.848 

 عوامل فرایندی <- ثبات

Process factors 

<-stability 
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 وزن ها  یمعنادار -2جدول ادامة 

Table 2- Significance of weights 
 معناداری 

P Values 
Original Sample (O) 

 میانگین
Mean (M) 

 انحراف استاندارد 
SD 

 تی
T Statistics 

 عوامل 
Factors 

0.001 0.243 0.243 0.006 44.127 

عوامل   <- حمایت 
 سازمانی 

Organizational 
factors<- 
Protection 

0.001 0.252 0.252 0.008 29.799 

  < -سخت افزاری 
 بسترسازی

bedrock<-
Hardware 

0.001 0.424 0.424 0.013 
 

32.381 

 <-عوامل سازمانی 
 پروری جانشین 

succession <-
Organizational 

factors 

0.001 0.263 0.263 0.007 38.986 

 <-عوامل فرایندی 
 پروری جانشین 

succession <-
Process factors 

0.001 0.096 0.096 0.003 30.827 

 <-روانی -فردیعوامل 
 پروری جانشین 

succession <- 
Psychological-

individual 

0.001 0.255 0.255 0.006 41.859 

 <-فرهنگ سازمانی 
 عوامل سازمانی 

Organizational 
factors<- cultural 

Organization 

0.001 0.400 0.400 0.009 42.539 

 <-فرهنگ سازی 
 فرهنگ سازی سیستمی 

Systemic 
Cultural<-
Cultural 

0.001 0.157 0.157 0.007 21.780 

فرهنگ سازی سیستمی  
 پروری جانشین <-

succession <- 
Systemic 
Cultural 

0.001 0.132 0.132 0.005 27.137 

 <-فناوری اطالعات 
 عوامل سازمانی 

Organizational 

factors<- IT 

0.001 0.246 0.246 0.006 38.535 

  <-مقررات قوانین و 
 عوامل سازمانی 

Organizational 
factors<- Terms 
and Conditions 
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 وزن ها  یمعنادار -2جدول ادامة 

Table 2- Significance of weights 
 معناداری 

P Values 
Original Sample (O) 

 میانگین
Mean (M) 

 انحراف استاندارد 
SD 

 تی
T Statistics 

 عوامل 
Factors 

0.001 0.475 0.475 0.014 35.067 

-عوامل فردی <- مهارت
 روانی 

Psychological-
individual <- 

Skill 

0.001 0.363 0.363 0.008 44.226 

فرهنگ   <- راستاییهم
 سازی سیستمی 

Systemic 
Cultural <- 

Aligned 

 

ها مثبت شود وزنی م  مشاهده  1طور که در جدول  همان
بنابرا معنادار هستند.  را در    ن،یو  هر معرف سهم خود 

ساز مفهوم  و  معنا    یبرا  کند.یم  فایا  ینیتکو  ة انتقال 
استفاده شده    ریمس  بیضرا  یاز معنادار  اتیآزمون فرض
از آزمون بوت    زین  یآمار  تیبه دست آوردن    یاست. برا

  ی در مدل ساختار  ریمس  بیهر ضر  استفاده شد.استراپ  
استاندارد    یبتا  بیضر  کی توان معادل  ی را م  پی.ال.اس

در نظر    یمربعات معمول  ن یکمتر  یهاون یشده در رگرس
ضرا ساختار  ریمس  بیگرفت.  جدول    یمدل  و    2در 

 . ارائه شده است 2شکل  
 

 ی ساختار  ری مس بایضر- 3جدول 
Table 3- Structural path coefficients 

 پروریجانشین 

succession 

0.181 
 بسترسازی

bedrock factors 

0.424 
 عوامل سازمانی

Organizational factors   

0.263 
 عوامل فرایندی

Process factors 

0.096 
 عوامل فردی و روانی

Psychological-individual factors 

0.157 
 فرهنگ سازی سیستمی

systemic cultural factors 
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 ی پرور نی جانش یمدل ساختار  ریمس  بیضرا -2شکل 

Figure 2- Path coefficients of the succession structural model 
 

نتا به  توجه  سازمان  لیتحل  جیبا  فرد  ی عوامل  به    یو 
کمتر  نیشتریب  بیترت را    نیو   اثر 

 

 دارند.پروری جانشین بر 
 

 
 با توجه به آزمون بوت استراپ  یآمار تی ریو مقاد ریمس بیضر -3شکل

Figure 3. Path coefficient and statistical t-values according to bootstrap test 
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تر  بزرگ  یآمار  تیجا که  از آن  ل،یتحل  جیبا توجه به نتا
   توانیمدرصد    9/99  نانی، با اطماست یاز مقدار بحران

 معنادار دارد.  ی اثرپروری جانشین بر  ابعاد باال گفت که 

 المت آموزش و پرورش و سبدنی تربیتدر پروری  جانشین ابعاد ةرابط  -4جدول 
Table 4- Relationship between succession dimensions in physical education and 

health education  

 متغیرها 

Variables  
 بتا 

β 

 آلفا
α  

 2زد/الفا

2/Z α 
 تی
T 

 وضعیت 
status 

 جانشین پروری فرهنگ سازی سیستمی

systemic cultural→ succession 
0.157 0.001 3.32 19.76 

 تایید

Accept  
 جانشین پروری بسترسازی

bedrock→ succession 
0.181 0.001 3.32 20.82 

 تأیید

Accept 
 جانشین پروری عوامل سازمانی

Organizational→ succession 
0.424 0.001 3.32 35.40 

 تأیید

Accept 
 جانشین پروری روانی-عوامل فردی 

Psychological-individual→ 

succession 
0.096 0.001 3.32 69.29 

 تأیید

Accept 

 جانشین پروری فرایندی عوامل

Process factors→ succession 
0.263 0.001 3.32 37.48 

 تأیید

Accept 

 

  ی ها را براسازهو عملکرد هر کدام از    تیاهم  سیماتر
ماتریم  شینماپروری  جانشین  نییتب اثرات    س،یدهد. 

مآن  تاهمی)   هاشاخص کل   و   هاشاخص   نیانگیها( 
حوزه   کندی م  سه مقای  را (  عملکرد)  تیراهمپُ  های  تا 
فعال  یبرا به    یتیریمد  یهات یبهبود  را مشخص کند. 

 هاییکننده نییتع  ییساامکان شنا  ج،یطور مشخص، نتا
اهم پا  تیبا  نسبتا   عملکرد  و  باال  فراهم    نیینسبتا   را 

سازه   د یبا  رانیمد  کنند،یم که    ییهابر  کنند  تمرکز 
 است.  فی دارند اما عملکرد آنها ضع ییباال تیاهم

 

 عملکرد سازه ها  -5جدول
Table 5- Strature performance  

 عملکرد

Performa
nces 

 استعدادیابی 

Talent 
Identifica

tion  

 ارزیابی
Assessme

nt 

 استقرار 

Establish
ment 

امنیت 
 شغلی

Job 
security 

انتقال  
 تجربیات 

Transfer 
of 

experienc
es 

انعطاف 
 پذیری 

Flexibil
ity  

 انگیزه 

Motiva
tion 
 

 55.972 51.249 55.324 49.059 55.348 55.568 48.709 

 عملکرد 
Performa

nces 

 ریزی برنامه

planning 
 بسترسازی

bedrock 

 بهینه کاری

Optimizati
on 

 تعهد 

commitm
ent 

 توانمندسازی 

Empower
ment 

 ثبات 

Stabilit
y 

 حمایت 

Protecti
on 

54.148 58.007 62.255 55.936 53.065 47.777 50.827 
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 عملکرد سازه ها -5جدولادامة 
Table 5- Strature performance  

 عملکرد

Performa
nces 

 استعدادیابی 

Talent 
Identifica

tion  

 ارزیابی

Assessme
nt 

 استقرار 

Establish
ment 

امنیت 
 شغلی

Job 
security 

انتقال  
 تجربیات 

Transfer 
of 

experienc
es 

انعطاف 
 پذیری 

Flexibil
ity  

 انگیزه 

Motiva
tion 
 

 عملکرد 
Performa

nces 

 سخت افزاری 

Hard ware 

 عوامل سازمانی 

Organizat
ional 

factors 
 

 عوامل فرایندی

Process 
factors 

عوامل  
 فردی/روانی 

Individua
l-

psycholo
gical 

فرهنگ 
 سازمانی 

Cultural 
organizati

on 

فرهنگ 
 سازی

Cultura
l 

-فرهنگ
سازی 
 سیستمی 

Systemi
c 

Cultural 
60.976 50.535 51.434 54.493 51.599 52.055 52.750 

 عملکرد 
Performa

nces 

فناوری  
 اطالعات 

IT 

قوانین و  
 مقررات 

Terms 
and 

Condition
s 

 مهارت 
Skill 

 راستاییهم

Aligned 
   

51. 92 50.536 52.736 51.084    

جدولهمان در  که  بی م  دهید  4  طور  در    ن یشود 
   ی دارا  یبسترساز  ،یپرور  نیجانش  یهامؤلفه

 است.  یباالترعملکرد 

 هاسازه تیاهم -6جدول
Table 6- The importance of structures 

جانشین 
 پروری 

success
ion 

 استعدادیابی 

Talent 
Identifica

tion 

 ارزیابی

Assessme
nt 

 استقرار 

Establish
ment 

 امنیت شغلی 

Job 
security 

انتقال  
 تجربیات 

Transfer 
of 

experienc
es 

-انعطاف
 پذیری 

Flexibi
lity 

 انگیزه 

Motivat
ion 

 0.047 0.042 0.041 0.044 0.017 0.037 0.078 
جانشین  
 پروری 

success
ion 

 ریزی برنامه

planning 
 بسترسازی

bedrock 

 بهینه کاری

Optimizati
on 

 تعهد 

commitm
ent 

 توانمندسازی 

Empower
ment 

 ثبات 

Stabilit
y 

 حمایت 

Protecti
on 

0.057 0.185 0.052 0.031 0.052 0.051 0.083 

جانشین  
 پروری 

success
ion 

 سخت افزاری 

Hard ware 

 عوامل سازمانی 

Organizati
onal 

factors 
 

 عوامل فرایندی

Process 
factors 

عوامل  
 فردی/روانی 

Individual
-

psycholog
ical 

فرهنگ 
 سازمانی 

Cultural 
organizati

on 

فرهنگ 
 سازی

Cultura
l 

فرهنگ 
سازی 
 سیستمی 

Systemi
c 

Cultural 
0.039 0.369 0.236 0.081 0.082 0.044 0.129 

جانشین  
 پروری 

success
ion 

فناوری  
 اطالعات 

IT 

قوانین و  
 مقررات 

Terms and 
Conditions 

 مهارت 

skill 
 راستاییهم

Aligned 
   

0.046 0.080 0.033 0.044    
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سازمان عوامل  کل،  اثرات  نظر   اثرات   ی دارا  یاز 
 

 .هستند یباالتر تیاهم یدارا یعنیهستند.  یباالتر

 
 عملکرد در سطح سازه - تیاهم  سیماتر -4شکل

Figure 4- Important - performance matrix at the structural level 

 

 یبسترساز  ،یندیآفر  ،یبا توجه به نمودار عوامل سازمان
باالتر   تیاهم  یدارا  بیبه ترت  یستمیس  یسازو فرهنگ

است. از    یترن ییپا  تیاهم  یدارا  روانی-یو عوامل فرد
بسترساز  گر،ید  یسو بنابرا  یعملکرد  است.   ن یباالتر 

سازمان فرآ  یعوامل  ترت  یندیو  کانون    دیبا  بیبه  در 
 . رندیتوجه قرار گ

 

 ی ریگجهینتبحث و 
انسان  ییشناسا  منابع  در  استعداها  پرورش    ی و 

که    ییهااست. سازمان   ریناپذانکار  یها، ضرورتسازمان
اهم در  اندردهبی پپروری  جانشین   تیبه    نهیزم  نی ا  و 
آی م  یگذاره یسرما در  دموفق  ،ندهیکنند،  از    گریتر 

و سالمت  بدنی  تربیتعمل خواهند کرد. در  ها  سازمان
کارشناسا پرورش،  و  مد  نآموزش  در    یمتعدد  رانیو 

استان وزارت کل  ادارات  و  فعال خانه  نند. کیم  تیها 
مقول به  عوامل  و  پروری  جانشین   ةپرداختن  شناسایی 

  افراد مستعد  یاحرفه ةو توسع روانی و فرهنگی-فردی

  ی هاتیفعال  ةبه توسع   ندهیدر آ  و دارای سالمت روان
فراوان  نیا کمک  حوزه  ا  یدو  از  کرد.  رو ن یخواهد 

با هدف طراح فردیمدل    یپژوهش حاضر،  - عوامل 
بر مؤثر  فرهنگی  و  در  پروری  جانشیننظام    روانی 

و سالمت وزارت آموزش و پرورش بدنی  تربیتمعاونت  
 ت یریدر نظام مد  پژوهش   یهاافته یانجام شد. بر اساس  

و سالمت وزارت  بدنی  تربیتدر معاونت  پروری  جانشین 
پرورش،   و  فرهنگ آی  پنجآموزش   ،یستمیس  یساز تم 

فرد  ،یبسترساز روانی  یعوامل  سازمان  ،و    ،یعوامل 
  دامهشاخص وجود دارد. در ا  ریز  27و    یندیعوامل فرا

از محورها    کی و بحث در مورد هر    لی به تحل  بیبه ترت
 شود. ی پرداخته م

برا  نیا  جینتا داد  نشان  در  پروری  جانشین  یپژوهش 
و سالمت وزارت آموزش و پرورش،  بدنی  تربیتمعاونت  
وجود داشته باشد.    یستمیس  یسازفرهنگ  دینخست با

( همکاران  و  طلب  سازوکارهای    به (  2020سعادت 
و    یسازمان( به فرهنگ2018)  یدستک  کفرینفرهنگی،  

فرهنگ به    ی( به عامل سازگار 2016)  یعقوبیو    یداود
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اند که  اشاره کرده پروری  جانشین عنوان عامل اثرگذار بر  
است.    پژوهش  یهاافتهیبا   همخوان  به  حاضر  توجه 
ای حرفه   ةفرهنگ در پرورش استعدادها و توسع  ةمقول

پشتوانه  منظور  به  کارکنان  مهارتی  اهمیت  و  از  سازی 
است. برخوردار  در فرهنگ  فراوانی  سیستمی  سازی 

توسع پشتوانه راستای  آیندة  مدیریت  در    ة سازی 
ساز  و سالمت آموزش و پرورش بسیار کار بدنی  تربیت

و سالمت   فرهنگ  به مقوله  توجه  و  افراد  است  روان 
و  پروری  جانشین  به  استعدادها  پرورش  و  مستعد 

تربیت بدنی و سالمت   ةسازی در مدیریت حوزپشتوانه 
در تحقق    یدولت  نی قوانبا    راستاییهمکمک خواهد کرد.  

فرهنگ    ةتوسع  استقرار نظام شایسته گزینی و   ،اهداف
تواند دستیابی به  می   ای کارکنانسازمانی پرورش حرفه 

  ی گام اول براسازی سیستمی را هموار نماید.  فرهنگ
نظام   سازمان پروری  جانشین استقرار  به  در  توجه  ها، 

  ر یتصو  کی  جادیکه به ا  است، چرا  یفرهنگ  یبسترساز
  ن یشود و سبب از بی مثبت به طرح ها منجر م  دگاهیو د

کارمندان ترس  که  ی م  یرفتن  را  پروری  جانشینشود 
دانند. چنانچه  ی مزمان  خود، در سا  تیموقع  یبرا  یخطر

راستا  یسازمانفرهنگ تحقق    یدر  به  کمک 
استعدادها شناساپروری  جانشین  داده شود،  و    ییسوق 

توسع  یتئور  یهاآموزش   یط و  تجربه  کسب    ة و 
 محقق خواهد شد.پروری جانشین ها، مهارت  یاحرفه 

به    توجه  بسترافته یبا  اصل  گریاز د  ی سازها    یعوامل 
و    اثرگذار استپروری  جانشین نظام    ةاست که بر توسع 

مؤلفه انعطاف زیر  آن  سخت های  افزاری، پذیری، 
بهینهبرنامه  و  استعداد  شناسایی  . هستندکاری  ریزی 
)   یپند شارما  دامن2014و  به  ا  یزیربرنامه   ة(    جادیو 

است. کرده  اشاره  استعداد   ی عقوبیو    یداود   مخزن 
ز  ندهایساختارها، فرآ  یهامؤلفه   افتندی( در2016)  ر یو 

 ، ینیخزانه جانش  لیو پرورش، تشک  آموزشها،  ت ساخ
ترت  ییشناسا به    ی اثربخش  نیشتریب  ی دارا  بیو جذب 

پروری  جانشینو    یابیدر استقرار و ثبات نظام استعداد
(  2016)   و همکاران  یفیدارند. لط  یدر نظام آموزش عال

قوان  انیب باالدست  نیکردند  اسناد  اساس  یو  و   ینقش 
 فادیا  یدر بخش دولتپروری  جانشین در تحقق    یدیکل
)  ی پند  یهاافته ی  .دینمایم شارما  داود2014و  و    ی (، 
لط2016)  یعقوبی و  همکاران   یفی(  با  2016)  و   )
همخوان  یهاافتهی حاضر  به   دارد.  یپژوهش  توجه  با 

روانی، -سازی سیستمی و عوامل فردیفرهنگاهمیت 
قبیل    ایزیرمؤلفه از  سازی  بستر  حیطه  توسعة  در 
برنا   افزاریسخت  تدوین  سازمان،  شناسایی    مةدر 

بهینه  و  راندمان  افزایش  فراستعداد،  و کردن  آیندها 
رویهانعطاف  و  اهداف  در  حوزپذیری  معاونت   ةهای 
آموزش بدنی  تربیت وزارت  سالمت  ، پرورش  و   و 

با    سهیل خواهد کرد.تدستیابی به مقوله بسترسازی را  
ا به  انسان  کهن یتوجه  منابع  عنوان    یواحد  از   یکیبه 

شود، لذا اتخاذ    ینظر گرفته م  در   ی اتیح  ی توانمندسازها
بدون   یانسان  یرو یجذب و انتصاب ن  یراب  ییهاروش

برون   ،یریانعطاف پذ  ،یاسیس  ی ها  یتوجه به وابستگ
 یافزارو توجه به ابعاد بستر سخت   یکار  نهیبه  ،یسپار

پروری  جانشین  یاجرا  یتر برامناسب   یتواند بستریم
است    یهیکند. بد  جادیاستعداد در سازمان ا  ت یریو مد

زم اگر  مختلف    یمحورهادر  پروری  جانشین   ة نیکه 
چالش عنوان  به  خود  نباشد،  مس  یفراهم    ة توسع  ریدر 

 گرفت.قرار خواهد پروری جانشین 
فرد  ،پژوهش  یهاافته یبراساس    از    روانی-یعوامل 
توسع  ی عوامل  گرید در  که    یاحرفه   ةاست 

همچنپروری  جانشین  است.  فرعیاثرگذار  عوامل    ین 
  ات یعامل مهم شامل تعهد، مهارت و انتقال تجرب  نیا

چلبیکوا و   اثر دارند.پروری  جانشین است که بر تحقق  
  یو پند  کارکنان  ةمهارت و انگیز  به(  2015)  همکاران
 ( انگ2014و شارما  به عوامل  پتانس  زهی(  افراد در    لیو 

با    افتندیدست  پروری  جانشین   ةتوسع   ی هاافتهیکه 
است.  مطالعة همخوان  افراد    حاضر  روانی  سالمت 

باشد که در  می و معیارهایی  از شاخص ها  تواند یکی 
قرار گیرد بایستی مد نظر  استعداها  . چرا که  شناسایی 

قابل    از  ر معیارهااگر فردی در دیگ و وضعیت  شرایط 
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برقبو مناسبی  و  روانی  ل  از سالمت  ولی  باشد  خوردار 
مدیریت ب برای  مناسبی  فرد  نباشد،  برخوردار  االیی 

شد.   نخواهد  فردیایناز  قلمداد  عوامل  در  -رو  روانی 
های مدیریتی از اهمیت فراوانی برخوردار  تصدی پست

شمس،    است و  همکاران، ؛  2020)آفتاب  و  بهرامی 
می توان گفت که عواملی از قبیل  با این تفاسیر  .  (2020
روحی   ةتوسع ایجاد  نبوغ،  ظهور  و  بروز  ة  شایستگی، 

تومشارکت  و  جمله  پذیری  از  مدیریت  و  رهبری  ان 
فردی  ویژگی عوامل  قالب  در  که  است  هایی 
شود.پروری  جانشین  محقق  تواند  واقع    می  در 

ستعدادهایی که به عنوان جانشین، پرورش می یابند،  ا
مدیران  توسط  تجربیات  و  مهارت  انتقال  به  وابسته 

مجموعه    انیاز م   ستهیانتخاب افراد شا  برجسته هستند.
ز عنوان  به  پروری  جانشین  یزیربرنامه   رنظامیافراد، 

 ی نظمی. ب(2019)عباسی و همکاران،    شودیمحسوب م
فرا انتص   ندیدر  و  مد  یثباتی ب  اب،انتخاب  ها،  تیریدر 

نظام    انیم  یتناسبی ب  ،یابیارز  یارهایبودن معرشفافیغ
ن و  ب  ازیآموزش  و  با اهداف    یتناسبیبازار کار  ساختار 

نظام شود. نیاز   یاجرا  تیتواند باعث عدم موفقینظام م
مدیرانها  سازمان در    به  شایسته  و  مستعد  توانمند، 
اقعیت این است  است. و   ریناپذانکار  یهای آینده امرسال 

از    گیریکه شناسایی و بهره از مدیران شایسته، یکی 
پچالش   نیتراساسی  برای  ها  سازمان روی    شی های 

تجرب انتقال  است.  فردا  دشوار  وضعیت  از  از    اتیعبور 
شود    نهیهادن  رانیمد  نیدر ب  دیاست که با  یمسائل مهم

از ا افراد دنیو    یسارماهر و متبحر شوند ه  یگریکه 
و   جینسبت به ترو   دیبا  رانیمد  نینداشته باشند. بنابرا

کار  ةتوسع تجرب  ی تعهد  انتقال  ن  ات یو    ة توسع  زیو 
 ها دقت نظر الزم و تمرکز داشته باشند.  مهارت   یاحرفه 

سازمان  یهاافته یبراساس    عوامل    ء جز  یپژوهش، 
است که  پروری  جانشین مؤثر بر    یرهایمتغ  نیتری اساس

اطالعات،    یفناور   زه،یارشد، انگ  رانیمد  تیشامل حما
گیری از نیروهای مستعد خارج  و بهرهو مقررات  نیقوان

مهارت    به (  2015)  چلبیکوا و همکاراناست.  از سازمان  

انگیز همکاران    ،کارکنان  ةو  و    به  ( 2020)طوطیان 
طلب و همکاران  ، سعادتگزینش و استخدام و  ساختار

سازمان اشاره کردند.    سازوکارهای ساختاری  به(  2020)
نصرآباد  یفراحهمچنین    ایمطالعه   ی( ط2018)  یو 

ها  سازمانبه استعدادها،    یدستیاب  ی که برا  ندکرد  انیب
کار داشته    یساده نیرو   ینیگزیفراتر از جا  ی دگاهید  دیبا

( و همکاران  عباسی  نقش،  2017باشند.  در  ابهام  به   )
عملکرد نامناسب    ابییساالری ارز  ستهیعدم توجه به شا

چالش  عنوان   .افتندیدست  پروری  جانشین   یهابه 
دادند    نیز  (2016)  یعقوبیو    یداود های  مؤلفهنشان 

ارزن مدون  تدو   یابیظام  مس  نیو  چند    یشغل  ری طرح 
در استقرار و    یاثربخش  نیشتریب  یدارا  بیبه ترت  یبُعد

استعداد نظام  نظام  پروری  جانشین و    یابیثبات  در 
  ف یو شرح وظا  ی ساختار سازمان  ند.هست  ی آموزش عال

نحو  یستیبا تحقق    یطراح  یبه  با  همسو  که  شود 
که در قالب   ابدی  پروری باشد.عوامل اثرگذار با جانشین 

  یاحرفه   ةو توسعپروری  جانشین   یسازمان  یهاتیفعال
 کارکنان مستعد محقق شود.  

 ر یو ز یندیآها نشان داد که عوامل فر افتهی ت،ینها در
بر توسع  یمؤلفه ها اثرگذار  پروری  جانشین نظام    ةآن 

مؤلفه  فرا  یهااست.  نظام    یندیعوامل  وجود  شامل 
استعدادهای   شناسایی  برای  مناسب  و  قوی  ارزیابی 

  ی آموزش  یهاکالس   ی کارکنان از طرف مدیران، برگزار
توانا ارتقای  منظور  شناسا  یهاییبه    ییکارکنان، 

  یابیباالتر، ارز  یکارکنان مستعد جهت ارتقا به پست ها
به مهارت   ةندیآ  ازین و پست سازمان  ن  یهاها    از یمورد 

ت ثبات  اجرا  یتیریمد  میسازمان،  و   یجهت  مداوم 
ا و    ن یمستمر  اهداف  بودن  مشخص  و  شفاف  برنامه، 

براجانشین   ندیآفر سازمان،    ة یکل  یپروری  کارکنان 
 ی و آت  یفعل  یازها یافراد با ن  یمهارت ها  یسازهمسو

  تأثیرپروری  جانشیناست که بر    یشغل  تیسازمان و امن
معنادار و  همکاران  .  دارد  یمثبت  و  طلب  سعادت 

دانش به    (2020) سازوکارهای  و  و  راهبردها  افزایی، 
پروری در نظام آموزش عالی ایران  ای در جانشین توسعه 
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سنجش در    اری( مع2014و شارما )  یپند  کردند.  اشاره 
  ی عوامل مختلف  یرا بر مبناپروری  جانشین   یزیبرنامه ر

 ،یزیربرنامه   ة افراد، دامن  ی باال  ل یپتانس  ییچون شناسا
اتوماس  جادیا استعداد،  عنوان    ونیمخزن  ارتباطات  و 

ا حاضر همخوان    پژوهش  نتایجبا    هاافتهی  نینمودند. 
فر و  امور  انجام  در  باتیفعال  ندیآاست.  ابتدا   یستیها 

ارز به    سازمان ة  ندیآ  یهاازین  ی نیبشیپو    یابینسبت 
  یبرا  ییهاشاخص  سالزم را انجام داد و سپ  اتاقدام
طراح  ییشناسا فرندینما  ی استعدادها  در  انجام    ندیآ. 
و تیفعال انتقال    یهابرنامه   ها  به  نسبت  سازمان 
 . ندیاقدام نما ،یضرور یهاآموزش  زیو ن اتیتجرب

این   به  توجه  توسعبا  مستلزم پروری  جانشین   ةکه 
استعدادها   گردد ی م  شنهادیپباشد،  می   ،استشناسایی 

شاخص  مختلف،  مناصب  شغل  برای  آن  خاص  های 
  ینسبت به طراحشود  . بنابراین پیشنهاد می احصا گردد

برای   الزم  یهاشاخص   نییو تع  یابینظام جامع استعداد
از مسئولیت ها  هر نتایج   .اقدام گردد  یک  به  با توجه 

مقولپژوهش فرهنگ ،  اهمیت ة  از  سیستمی  سازی 
رسد  باالیی برخوردار است. بنابراین ضروری به نظر می

انجام شود. عامل    مطالعاتیدر این زمینه به صورت ویژه  
از دیگر یافته های  -اصلی فردی است    پژوهشروانی 

کرد.   توجه  آن  به  استعدادها  شناسایی  در  بایستی  که 
هایی برای سالمت  گردد تا شاخص ن پیشنهاد می بنابرای

ویژ به    ةروان،  و  انسانی  منابع  و  سازمان  مدیریت 
خصوص مدیریت در تربیت بدنی و سالمت آموزش و  
پرورش تعیین و در جانشین پروری آموزش و پرورش  

با    رانیممکن است که مد  همچنینمد نظر قرار گیرد.  
کارشناسان    اریاختخود را در    یتیریمد  اتیتر، تجربتجربه 

  که   داشته باشندبیم    زیرا ممکن است  ، جوان قرار ندهند
ها  با چهره  شدن    شانیشغل  تی موقع  دیجد  یمطرح 

بنابراشودمتزلزل   تدابشود  ی م  شنهادیپ  نی.    یریتا 
که    دهیشیاند شغلی  شود  ثبات  تحکیم  تدربا    جیبه 

شرا  یسازفرهنگ برایو  الزم  تجرب  یط    ات یانتقال 
 جوان فراهم گردد. یروهایبا تجربه به ن رانیمد
 

 ی و قدردان تشکر
 ، پژوهشگران از کلیه کسانی که در انجام بدین وسیله

پژوهش مشارکت نمودند، تقدیر و تشکر می نمایند.
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