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چکیده
نپروری مدیران آموزش و
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای جانشی 
پرورش کشور در یک مدل فرایندی انجام شد .این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری داده ،آمیخته
بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش و در بخش کمی مدیران و
معاونان اداره آموزش و پرورش در مراکز استانهای کشور ( 0042نفر) در سال تحصیلی  6931-79بودند .حجم
نمونه در بخش کیفی  02نفر که با روش هدفمند و در بخش کمی  0 40نفر که با روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری در بخش کیفی مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه
محققساخته جانشینپروری ( 48گویهای) بود .روایی سازه و محتوایی ابزار تایید و پایایی آن بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ  0/39و ضریب بازآزمایی  0/ 91محاسبه شد .در بخش کیفی از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد و در
بخش کمی برای تحلیل دادهها از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی استفاده شد .نتایج نشان داد
شهای
نپروری شامل نق 
مولفههای جانشینپروری شامل فردی ،سازمانی و فرایندی؛ عوامل اثرگذار بر جانشی 
نپروری شامل ماهیت شغل،
رهبری ،وظایف مربیگری ،سرمایه انسانی و مدیریت استعداد و عوامل اثرپذیر از جانشی 
فرصتهای پیشرفت و جو سازمانی بود .همچنین نتایج نشان داد وضعیت سرمایه انسانی و نقشهای رهبری مطلوب،
اما وضعیت جانشینپروری ،رضایت شغلی ،وظایف مربیگری و مدیریت استعداد نامطلوب بود.
کلید واژهها :جانشینپروری ،مدیران ،آموزش و پرورش.
دریافت مقاله79 13 /1/ 26 :

پذیرش مقاله79 13 /4/1 :

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.

n_ashnagohar@yahoo.com
 -2استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران( .نویسنده مسئول)
drasharifi@gmail.com
 -3استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران.
imani1348@yahoo.com
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مقدمه
مدیریت در نظامهای آموزشی از جایگاه ویژه و با اهمیتی برخوردار است و به گفته متخصصان
اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد ،این تحول باید از مدیریت
آموزش و پرورش آغاز شود (رینیهان .) 2012 ،1همچنین تغییرات گسترده و سریع جهانی

یآموزند که یکی از
یکند و بسیاری از مدیران م 
فشارهای زیادی بر سازمانهای وارد م 
ویژگیهای سازمانهای موفق ،توانایی آنها در شناسایی ،کشف ،پرورش و استفاده بهینه از افراد

مستعد جهت رهبری و مدیریت م 
یباشد (دقیقی ،کهلر ،کسل و فیلسر .) 2017 ،2عالوه بر آن
خروج افراد از سطوح گوناگون سازمانی به دالیل مختلفی مانند استعفا ،بازنشستگی ،ارتقای

بناپذیر است و در صورتی که برای پر کردن خأل ناشی از نبود
شغلی و یا حتی فوت امری اجتنا 
این افراد به صورت نظاممند و برنامهریزی شده چارهای اندیشیده نشده باشد ،سازمان با مسائلی
تها توسط افرادی که استعداد و
تهای کلیدی و یا تصدی این پس 
چون خالی ماندن پس 
یشود .بنابراین با توجه به شرایط کنونی در سازمانهای
شایستگی الزم را ندارند ،مواجه م 
آموزشی برنامهای منسجم برای جانشین ساختن افراد در پستهای کلیدی و یافتن استعدادهای
حها
موجود در این زمینه ضروری است (هیلدبرند .) 2016 ،3به همین دلیل در برخی سازمانها طر 

یهایی جهت جانشین پروری 4برای اطمینان از تداوم رهبری و مدیریت موفق اجرا
و برنامهریز 
یکند (والی،
یشود .زیرا اعتقاد دارند که جانشینپروری موفقیت آینده سازمان را تضمین م 
م 

میراندا ،میتجا ،سانتوز ،لیما و کاستا .) 2018 ،5جانشینپروری در سازمان آموزش و پرورش
شها و خألهای
قالعادهای دارد .سازمان آموزش و پرورش برای مواجهه با چال 
اهمیت فو 
مدیریتی موفق باید جانشینپروری را بهعنوان یک اولویت استراتژیک قرار دهد .در واقع
یبرند که شرایط پیچیده امروز بدون مدیریت و رهبری موثر
نظامهای آموزشی به مرور پی م 
تهای فزاینده خود باشد (زبردست .)29 13 ،جانشین پروری
قادر نخواهد بود پاسخگوی مسئولی 
تهای کلیدی ،حفظ و توسعه
فرایند ارادی برای اطمینان از تداوم رهبری و مدیریت در پس 

1 . Renihan
2 . Daghighi, Koehler, Kesel & Filser
3 . Hildebrand
4 . succession
5 . Vale, Miranda, Mitja, Santos, Lima & Costa
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سرمایه معنوی و دانشی برای آینده و تشویق افراد به توسعه از راهبرد کالن برنامهریزی نیروی

یگیرد (وانگ ،صبو و گریوال.) 2015 ،1
انسانی مبتنی بر جانشینپروری نشات م 

برای رهبران در هر سازمانی ضروری است که به منظور تداوم رهبری و رشد سازمانی از نسلی به
نسل دیگر اقدام به بهسازی نسل آینده جهت رهبری شود (بهشتیفر ،نکوئی مقدم و پورکیایی،
 .)19 13یکی از راهکارهای موثر برای جلب استعدادها و پرورش آنان جهت مدیریت در آینده،
نپروری فرایند تامین مناسب رهبران و مدیران برای
نپروری است .جانشی 
بکارگیری برنامه جانشی 
مشاغل کلیدی حال و آینده سازمان میباشد ،به صورتی که مسیر شغلی کارکنان در سازمان

بتواند نیازهای سازمان را به بهترین نحو مدیریت کند (هوانگ .) 2001 ،2برنامهریزی

جانشینپروری کوشش سنجیده و نظاممندی است که توسط سازمان برای حصول اطمینان از
تداوم رهبری ،نگهداری و پرورش سرمایههای فکری و علمی به منظور تشویق افراد به ارتقا
میباشد (پان ،ونگ ،ژو و چان .) 2018 ،3جانشینپروری و استعدادیابی در سازمانهای آموزشی

اهمیت مضاعفی دارد .زیرا از برونداد سازمانهای آموزشی بهعنوان درونداد سازمانهای دیگر
استفاده میشود .همچنین در سازمانهای آموزشی بحث تجارت و رقابت وجود ندارد ،اما رقابت
تهای آنان وجود دارد
در زمینه جذب و نگهداری مدیران وکارکنان مستعد و پرورش مهار 
نپروری این است که سازمان در زمان مناسب ،افراد مناسبی
(سامر .) 2015 ،4هدف برنامه جانشی 

یدهد .در دنیای امروز جانشینپروری امری
را برای هر پست سازمانی که خالی شوند ،قرار م 
شانگیز است .زیرا ضرورت دستیابی سازمانها به سطوح باالتری از کیفیت و بهرهوری
چال 
ایجاب میکند که مدیران آینده سازمانه به مراتب تواناتر ،مستعدتر و شایستهتر از مدیران فعلی
نپروری تکامل یابند (کیمبرلی و رابیتی.) 2007 ،5
باشند .از این رو نیاز است که برنامههای جانشی 

موضوع شناسایی و پرورش استعدادها در ایران برای مدت کوتاهی است که مورد توجه تعداد
اندکی از سازمانهای بزرگ قرار گرفته است .به طور مثال در میزگرد مراکز ارزیابی و مدیریت
تها
جانشینپروری که با حضور تعدادی از متخصصین این حوزه برگزار شد ،اشاره شد که شرک 
1 . Wang, Saboo & Grewal
2 . Huang
3 . Pan, Weng, Xu & Chan
4 . Sammer
5 . Kimberly & Robeti
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تهایی را در زمینه ارزیابی
و سازمانهای تحت پوشش سازمان گسترش به تازگی فعالی 
استعدادهای مدیریتی و پرورش آنها آغاز نمودند .در مطالعات داخلی گزارشی در زمینه
چگونگی انجام و بررسی عوامل کلیدی جانشینی مشاهده نشده است و اغلب تحقیقات انجام
گرفته در این حوزه بیشتر ناظر بر طراحی مدل شایستگی مدیران یا مربوط به پیشنهاد طراحی یک
نپروری
نپروری بوده است (عربشاهی .)6931 ،در شرایط کنونی برنامه جانشی 
الگوی جانشی 
شهای کار جدید و تغییرات آنی نیروی کار چند نسله و کمبود
بسیار جدی است .زیرا رو 
شهای جدیدی را در بازار سرمایه انسانی بوجود آورده است.
استعداد انسانی در دنیای امروز چال 
ینماید و
در واقع این برنامهریزی ابزاری است که نیازهای آنی سازمان را به کارکنان برآورده م 
یگیرد و بر روند
بهای حساس سازمان در نظر م 
تعدادی نامزد جانشینی را برای هر یک از منص 
ینماید و افراد را برای رهبری آماده
ارتقای کیفیت آنها از جنبه شایستگی و مهارت تمرکز م 
یکنند.راهبرد جانشینپروری ،راهبرانی را با توانایی انتقال دانش و تسهیم آن در سازمان فراهم
م 
یکند (کیمبرلی و
یآورد و احتمال کاستی در اثر بازنشستگی و سایش نیروها را جبران م 
م 
تهای اصلی
نپروری باید به گونهای باشد که همه موقعی 
رابیتی .) 2007 ،برنامهریزی جانشی 
یشوند که
سازمان را در مسیر توسعه پوشش دهد .از طریق پرورش کارکنان ،سازمانها متعهد م 
استعدادهای داخلی خود را پرورش دهند ،به طوری که احساس رشد در کارکنان تشویق و
تهای مناسب و در زمان
تقویت شود .در این صورت احتمال یافتن شخص مناسب با مهار 
یشوند که مدیران ارشد
ییابد ،ضمن اینکه افراد معتقد م 
مناسب در درون سازمان افزایش م 
سازمان ،یک شبه به این درجه نرسیدند ،بلکه از طریق سالها برنامهریزی دقیق و دوراندیشی
کرو.)09 13 ،
یپور ،پورعزت و سب 
پرورش یافتند (قل 
نکنندهای در جانشینپروری مدیران دارند و از این رو سرمایه انسانی
استعدادها نقش مهم و تعیی 
شهایی که درباره
نپروری موثر باشد .در ادامه مهمترین پژوه 
یتواند در برنامهریزی جانشی 
م 

یکند که بر اساس مدل
یشوند .گراوز ) 2007 ( 1گزارش م 
جانشینپروری انجام شده گزارش م 
شهای رهبری یکی از عوامل
نپروری ،رهبری و نق 
یکپارچه توسعه رهبری و برنامهریزی جانشی 
یشود .استدلر ) 2011 ( 2مدل مدیریت
نپروری محسوب م 
موثر در برنامهریزی جانشی 

1 . Groves
2 . Stadler
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جانشینپروری اثربخش را بر اساس تاکید و بازنگری بر استعدادها توسعه داد که در این مدل
استعدادها نقش قابل توجهی در برطرف ساختن نیازهای نیروی انسانی در آینده دارند .نیجز،
گاالردو-گاالردو ،دریس و سیلز ) 2014 ( 1در مطالعهای به بازنگری میان رشتهای در مفهوم،

عملیاتی کردن و اندازهگیری استعداد پرداختند .آنان گزارش کردند که توانایی بهعنوان یکی از
یباشد .قلیپور و همکاران (  )09 13در پژوهشی با
عوامل تاثیرگذار برای تبیین مفهوم استعداد م 
نپروری به این نتیجه رسیدند که
عنوان کاربست مدل میدان نیرو در برنامهریزی برای جانشی 
عوامل جدیدی که به لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمانهای ایرانی بهویژه از طریق
یصداقتی ارائه اطالعات ،بیاعتمادی به یکدیگر و حسادت نسبت به همکاران در کنار عوامل
ب 
جهانشمولی چون عدم حمایت مدیران عالی ،محاسبه هزینه و منفعت و فقدان انگیزه عمومی در
یآورند .در مقابل نیروهای
نپروری مانع بوجود م 
میان کارکنان در برابر توسعه برنامه جانشی 
لگر قابل مالحظهای مانند حمایت و مشارکت مدیر مافوق ،برنامههای توسعه معین ،مدیران
تسهی 
کارآمد و آموزش دیده ،فرهنگ سازمانی و تاکید بر ارتقای کیفیت وجود دارند که فرصت
یآورند .زینالدینی بیدمشکی ،عدلی و وزیری
نپروری بوجود م 
ارزندهای را برای جانشی 
(  )39 13گزارش کرد که ضرورت دارد برنامهای برای جانشینپروری کارکنان طراحی و در آن
بر تعهد تاکید ویژهای شود .در پژوهشی دیگر عربشاهی ( )6931به این نتیجه رسید که
جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش دارای چهار مولفه تعیین خط مشی ،ارزیابی کاندیداها،
یباشد.
نپروری م 
توسعه کاندیداها و ارزیابی اثربخشی برنامه جانشی 
یتواند ثبات سازمان را در دستیابی به اهداف و
جانشینپروری در سازمان آموزش و پرورش م 
ماندازهای از پیش تعیین شده را تضمین نموده و از مشکالتی مانند عدم رضایت کارکنان
چش 
بکاهد (درویش و تیمیلی .) 2014 ،2همچنین جانشین پروری در سازمان آموزش و پرورش
یتواند حرکت به سمت عملکرد فرانقش را برای کارکنان فراهم نماید و از نتایج عملکردی
م 
یشوند،
یتوان به نیروهای کارآمدتر که موجبات رشد و توسعه م 
جانشینپروری در بلندمدت م 

اشاره کرد (اکینیل ،اگباری ،اکینیل و دیبیا .) 2016 ،3همچنین بررسی ادبیات موضوع نشان داد

1 . Nijs, Gallardo-Gallardo, Dries & Sels
2 . Darvish & Temelie
3 . Akinyele, Ogbari, Akinyele & Dibia
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نپروری در مقایسه با
که در حوزه مدیریت آموزش و پروش مطالعات اندکی با محوریت جانشی 
نپروری را مورد
سایر حوزهها انجام شده است .فقط تعدادی پژوهش برخی جوانب جانشی 
نپروری مستلزم حمایت مدیران ارشد
بررسی قرار دادند .عالوه بر آن اجرای برنامهریزی جانشی 
یباشد .در نتیجه این پژوهش با هدف
سازمانها و آگاهی و شناخت آنها نسبت به این موضوع م 
نپروری مدیران آموزش و پرورش
شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای جانشی 
کشور در یک مدل فرایندی انجام شد.
سواالت تحقیق
 .1عوامل اثرگذار بر جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش کدامند؟
نپروری مدیران آموزش و پرورش کدامند؟
 .2مولفههای جانشی 
 .3عوامل اثرپذیر از جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش کدامند؟
نپروری و عوامل اثرگذار بر آن و اثرپذیر از آن در مدیران
 .2وضعیت موجود مولفههای جانشی 
آموزش و پرورش چگونه است؟
روش تحقیق
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری داده ،آمیخته (کمی و کیفی) بود .جامعه
پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش و در بخش کمی
مدیران و معاونان اداره آموزش و پرورش در مراکز استانهای کشور ( 0042نفر) در سال
تحصیلی  6931-79بودند .حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده اصل اشباع نظری  02نفر که با
روش هدفمند و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران  331نفر محاسبه شد که با روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .البته در این پژوهش برای اطمینان از حجم
نمونه  0 40نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در این روش نمونهگیری ابتدا کشور به پنج بخش
شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی و مرکزی تقسیم شد و از بین آنها سه بخش به روش تصادفی
انتخاب شدند .سپس از هر بخش تعدادی مراکز استان به روش تصادفی انتخاب و مدیران و
معاونان آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار گردآوری در بخش کیفی مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محققساخته
جانشینپروری ( 48گویهای) بود .برای تهیه آن پس از مرور منابع کتابخانهای ،اینترنتی و
بنظران خبرگان دانشگاهی و متخصصان
مصاحبههای نیمهساختاریافته با تعدادی از صاح 
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نپروری مولفههای مهم شناسایی و فهرست شد و از
آموزش و پرورش در زمینه جانشی 
پاسخگویان خواسته شد تا اهمیت آنها را ارزیابی کنند .پس از تهیه ابزار با روش کیفی ،از
خدهندگان پس از بیان اصل رازداری ،محرمانه ماندن اطالعات شخصی ،تحلیل دادهها
پاس 
تنامه شرکت در پژوهش خواسته شده به ابزار پاسخ دهند.
بهصورت کلی و دریافت رضای 
نپروری و
جانشینپروری دارای سه سازه عوامل اثرگذار بر جانشین پروری (ورودی) ،جانشی 
نپروری دارای چهار
عوامل اثرپذیر از جانشینپروری (خروجی) است .عوامل اثرگذار بر جانشی 
بعد نقشهای رهبری (دارای مولفههای برنامهریزی و سازماندهی ،حل مساله ،حمایت و مالحظه
یگ ر ی
یگری بهترتیب با آلفای کرونباخ  0/97 ،0/ 75 ،0/ 78و  ،)0/ 74وظایف مرب 
و توسعه و مرب 
(دارای مولفههای حمایت روانشناختی و توسعه شغل بهترتیب با آلفای کرونباخ  0/ 81و ،)0/ 78
سرمایه انسانی (دارای مولفههای دانش ،مهارت و تخصص بهترتیب با آلفای کرونباخ ،0/ 83
 0/ 78و  )0/ 74و مدیریت استعداد (دارای مولفههای جذب ،کشف ،بهسازی و حفظ بهترتیب با
نپروری
آلفای کرونباخ  0/ 75 ،0/ 75 ،0/ 76و  )0/ 72است .جانشینپروری دارای یک بعد جانشی 
(دارای مولفههای فردی ،سازمانی و فرایندی بهترتیب با آلفای کرونباخ  0/ 85 ،0/97و )0/ 80
است .عوامل اثرپذیر از جانشینپروری دارای یک بعد رضایت شغلی (دارای مولفههای ماهیت
شغل ،فرصتهای پیشرفت و جو سازمانی بهترتیب با آلفای کرونباخ  0/ 73 ،0/ 74و  )0/ 71است.
همچنین روایی محتوایی ابزار با نظر متخصصان و روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تایید و
پایایی کل ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/39و بر اساس ضریب بازآزمایی 0/ 91
شهای
محاسبه شد .در بخش کیفی از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد و در بخش کمی از رو 

تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی به کمک نرمافزار  SPSS-22استفاده شد.
يافتهها

نتایج بررسی کیفی با استفاده از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد نشان داد که جانشینپروری
دارای سه سازه عوامل اثرگذار بر جانشینپروری ،جانشینپروری و عوامل اثرپذیر از
شهای رهبری
جانشینپروری است .سازه عوامل اثرگذار بر جانشینپروری دارای چهار بعد نق 
یگری
(شامل مولفههای برنامهریزی و سازماندهی ،حل مساله ،حمایت و مالحظه و توسعه و مرب 
یگری (شامل مولفههای حمایت روانشناختی و
بهترتیب دارای  5 ،3 ،4و  3گویه) ،وظایف مرب 
توسعه دانش بهترتیب دارای  5و  3گویه) سرمایه انسانی (شامل مولفههای دانش ،مهارت و
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تخصص بهترتیب دارای  4 ،5و  3گویه) و مدیریت استعداد (شامل مولفههای جذب ،کشف،
نپروری دارای یک بعد
بهسازی و حفظ هر کدام دارای  3گویه) است .همچنین سازه جانشی 
جانشینپروری (شامل مولفههای فردی ،سازمانی و فرایندی بهترتیب دارای  12 ،7و  8گویه) و
سازه عوامل اثرپذیر از جانشینپروری دارای یک بعد رضایت شغلی (شامل مولفههای ماهیت
شغل ،فرصتهای پیشرفت و جو سازمانی بهترتیب دارای  3 ،4و  3گویه) است.
یشود .برای بررسی
نتایج بررسی کمی با استفاده از روش تحلیل عاملی در ادامه گزارش م 
مناسب بودن دادههای جمعآوری شده بری انجام تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آماره

بارتلت استفاده شد که نتایج نشان داد ضریب  KMOبرابر با  0/ 915و مقدار آماره بارتلت برابر
با  0 483 / 765است که در سطح  0/ 01معنادار است ،لذا دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
نپروری مدیران آموزش و پرورش از تحلیل
برای شناسایی ابعاد و مولفههای اثرگذار بر جانشی 
عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج آن در جدول  1ارائه شد.
نپروری مدیران
جدول  .1نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد و مولفههای اثرگذار بر جانشی 
آموزش و پرورش

ابعاد

مولفهها

تعداد گویهها

شهای رهبری
نق 

برنامهریزی و سازماندهی

4

0/ 75

حل مساله

3

0/ 69

حمایت و مالحظه

5

0/ 52

یگری
توسعه و مرب 

3

0/ 64

حمایت روانشناختی

5

0/ 57

توسعه شغل

3

0/ 52

دانش

5

0/ 76

مهارت

4

0/97

تخصص

3

0/ 83

جذب

3

0/ 72

کشف

3

0/ 76

بهسازی

3

0/ 53

حفظ

3

0/ 66

وظایف مربیگری
سرمایه انسانی

مدیریت استعداد

بار عاملی

درصد واریانس تبیین شده

65 / 27

با توجه به نتایج جدول  1و همانند رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد سازه عوامل اثرگذار بر
شهای رهبری (شامل چهار مولفه برنامهریزی و سازماندهی،
جانشینپروری دارای چهار بعد نق 
یگری (شامل دو مولفه
حل مساله ،حمایت و مالحظه و توسعه و مربیگری) ،وظایف مرب 
حمایت روانشناختی و توسعه دانش) سرمایه انسانی (شامل سه مولفه دانش ،مهارت و تخصص) و
مدیریت استعداد (شامل چهار مولفه جذب ،کشف ،بهسازی و حفظ) است .به طور کلی عوامل
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یباشد که بار عاملی همه مولفهها
اثرگذار بر جانشینپروری دارای چهار بعد و سیزده مولفه م 
بیشتر از  0/5درصد هستند ،لذا تاثیر همه مولفهها بر عوامل اثرگذار بر جانشینپروری تایید
یشود .همچنین در مجموع مولفههای مذکور توانستند  65 / 27درصد از کل واریانس عوامل
م 
اثرگذار بر جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش را تبیین کنند .برای شناسایی ابعاد و
مولفههای جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که
نتایج آن در جدول  2ارائه شد.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد و مولفههای جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش
بار عاملی

ابعاد

مولفهها

تعداد گویهها

نپروری
جانشی 

فردی

7

0/ 57

سازمانی

12

0/16

فرایندی

8

0/ 53

درصد واریانس تبیین شده
58 / 43

با توجه به نتایج جدول  2و همانند رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد سازه جانشینپروری دارای
یک بعد جانشینپروری (شامل سه مولفه فردی ،سازمانی و فرایندی) است .به طور کلی
جانشینپروری دارای یک بعد و سه مولفه میباشد که بار عاملی همه مولفهها بیشتر از  0/5درصد
یشود .همچنین در مجموع مولفههای
هستند ،لذا تاثیر همه مولفهها بر جانشینپروری تایید م 
مذکور توانستند  58 / 43درصد از کل واریانس جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش را تبیین
کنند .برای شناسایی ابعاد و مولفههای عوامل اثرپذیر از جانشینپروری مدیران آموزش و
پرورش از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شد.
نپروری
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد و مولفههای عوامل اثرپذیر از جانشی 
مدیران آموزش و پرورش

بار عاملی

ابعاد

مولفهها

تعداد گویهها

رضایت شغلی

ماهیت شغل

4

0/ 65

تهای پیشرفت
فرص 

3

0/ 83

جو سازمانی

3

0/97

درصد واریانس تبیین شده
76 / 10

با توجه به نتایج جدول  3و همانند رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد سازه جانشینپروری دارای
یک بعد جانشینپروری (شامل سه مولفه فردی ،سازمانی و فرایندی) است .به طور کلی عوامل
یباشد که بار عاملی همه مولفهها بیشتر از
اثرپذیر از جانشینپروری دارای یک بعد و سه مولفه م 
یشود.
 0/5درصد هستند ،لذا تاثیر همه مولفهها بر عوامل اثرپذیر از جانشینپروری تایید م 
همچنین در مجموع مولفههای مذکور توانستند  76 / 10درصد از کل واریانس عوامل اثرپذیر از
جانشینپروری مدیران آموزش و پرورش را تبیین کنند .برای بررسی وضعیت موجود مولفههای

81

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دوازدهم /شماره اول /بهار 79 13
فص 

جانشینپروری و عوامل اثرگذار بر آن و اثرپذیر از آن در مدیران آموزش و پرورش از آزمون
تی استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شد.
جدول  .4نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت موجود مولفههای جانشینپروری و عوامل اثرگذار بر آن
و اثرپذیر از آن در مدیران آموزش و پرورش

ابعاد

مولفهها

نپروری
جانشی 
فردی
سازمانی
فرایندی
شهای رهبری
نق 
برنامهریزی و سازماندهی

نها
اختالف میانگی 

t

درجه آزادی

معناداری

-0/176

- 18 /20

9 39

0/ 001

-0/ 75

-61/39

9 39

0/ 001

15 / 87

9 39

0/ 001

- 13 / 38

9 39

0/ 001

0/16

13 / 38

9 39

0/ 001

0/ 68

13 / 75

9 39

0/ 001

0/16
-0/ 46

حل مساله

0/ 69

11 / 85

9 39

0/ 001

حمایت و مالحظه

0/ 67

13 / 94

9 39

0/ 001

یگری
توسعه و مرب 

-0/ 42

-7/ 07

9 39

0/ 001

-0/ 14

-3/ 54

9 39

0/ 001

حمایت روانشناختی

-0/ 07

-1/ 70

9 39

0/ 001

توسعه شغل

وظایف مربیگری

سرمایه انسانی
دانش
مهارت
تخصص
مدیریت استعداد
جذب

0/ 22

4/ 00

9 39

0/ 001

0/ 25

6/ 35

9 39

0/ 001

0/ 07

1/79

9 39

0/ 001

-5/ 30

9 39

0/ 001

0/93

6/ 66

9 39

0/ 001

-0/49

- 11 / 85

9 39

0/ 001

10 / 11

9 39

0/ 001

-0/ 28

0/ 52

کشف

-0/ 56

-9/ 82

9 39

0/ 001

بهسازی

-0/ 54

- 10 /93

9 39

0/ 001

حفظ
رضایت شغلی
ماهیت شغل
تهای پیشرفت
فرص 
جو سازمانی

0/ 34

6/ 99

9 39

0/ 001

-0/ 604

- 15 / 33

9 39

0/ 001

9 39

0/ 001

0/ 747

13 /40

-0/156

- 15 / 06

9 39

0/ 001

-0/ 413

-8/ 27

9 39

0/ 001

با توجه به نتایج جدول  ،4وضعیت نقشهای رهبری و سرمایه انسانی مثبت ،اما وضعیت
جانشینپروری ،وظایف مربیگری ،مدیریت استعداد و رضایت شغلی منفی است ( .)P<0/ 01
میانگین نظری متغیرها عدد  3در نظر گرفته شد .به عبارت دیگر نتایج نشان داد که میانگینهای
مشاهده شده نقشهای رهبری و سرمایه انسانی مثبت بزرگتر از میانگین نظری  3است ،لذا

نپروری ،وظایف مربی-
نهای مشاهده شده جانشی 
یباشد .همچنین میانگی 
وضعیت آنها مطلوب م 
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گری ،مدیریت استعداد و رضایت شغلی کوچکتر از میانگین نظری  3است ،لذا وضعیت آنها
یباشد.
نامطلوب م 
بحث و نتیجهگیری
نپروری مدیران آموزش و پرورش به منظور
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای جانشی 
شناسایی ابعاد ،مولفهها و شاخصهای (گویهها) آن با توجه به یک مدل فرایندی انجام شد .به
همین خاطر پیشایندها و پسایندهای جانشینپروری و مولفههای آن مشخص گردید و وضعیت
آنها مورد بررسی قرار گرفت .بنابراین هدف کلی پژوهش شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها
نپروری مدیران آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی بود.
و پسایندهای جانشی 
نپروری نشان داد که این
نتایج بخش کیفی و کمی درباره عوامل اثرگذار بر جانشی 
جانشینپروری دارای سه سازه عوامل اثرگذار بر جانشینپروری ،جانشینپروری و عوامل اثرپذیر
نپروری (دارای سه مولفه)
نپروری است .سازه جانشینپروری دارای یک بعد جانشی 
از جانشی 
شهای رهبری (با چهار
است .همچنین سازه عوامل اثرگذار بر جانشینپروری دارای چهار بعد نق 
یگری (با دو مولفه) ،سرمایه انسانی (با سه مولفه) و مدیریت استعداد (با
مولفه) ،وظایف مرب 
چهار مولفه) است .این نتایج همسو با نتیجه پژوهش نیجز و همکاران (  ) 2014مبنی بر موثر بودن
استعداد در جانشینپروری و نتیجه پژوهش عربشاهی ( )6931مبنی بر موثر بودن چهار مولفه
نپروری ،ارزیابی کاندیداها توسعه کاندیدها در
تعیین خط مشی ،ارزیابی اثربخشی برنامه جانشی 
یگری ،سرمایه انسانی و
جانشینپروری بود .با توجه به پژوهش نقشهای رهبری ،وظایف مرب 
مدیریت استعداد مهمترین ابعادی بودند که بهعنوان عوامل اثرگذار بر جانشینپروری مورد تایید
قرار گرفتند .رهبری با توجه به وظایفی که در سازمان بر عهده دارد ،میتواند در امر
یتواند با برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،حمایت و
جانشینپروری کمک شایانی نماید .رهبر م 
نظارت مستمر فرایندهای جانشینپروری را در سازمان توسعه داده و از مزایای آن برای رسیدن
به اهداف سازمانی استفاده نماید .همچنین حمایت و پشتیبانی مداوم معلمان و برنامهریزان
یتواند فرایند جانشینپروری را به مقصود برساند .از عوامل مهم دیگر تاثیرگذار بر
م 
جانشینپروری در سازمان آموزش و پرورش سرمایه انسانی است که در واقع مهمترین سرمایه
شهای
یباشد .سرمایه انسانی با دانش ،مهارت و نگرشی که تحت آموز 
موجود در هر سازمانی م 
یکند .در نهایت عامل
یکند به فرایند جانشینپروری کمک شایانی م 
الزم در سازمان کسب م 
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مهم دیگر که در واقع با پدیده جانشینپروری گره خورده مدیریت استعداد است .مدیریت
استعداد تمام مراحل بکارگیری مدیران را از استخدام تا توسعه ،بهسازی و بالندگی مورد حمایت
تهای مدیریتی مهم و حساس
قرار میدهد و مبنای آن نگهداری افراد شایسته و توانمند برای پس 
یباشد.
م 
همچنین نتایج نشان داد که عوامل اثرپذیر از جانشین پروری دارای یک بعد رضایت شغلی (با
یپور و همکاران (  )09 13مبنی بر موثر بودن
سه مولفه) است .این نتایج همسو با نتیجه پژوهش قل 
نپروری و نتیجه پژوهش عربشاهی ( )6931مبنی بر
نوع شغل ،درآمد و رضایت شغلی در جانشی 
نقش رضایت شغلی در جانشینپروری بود .پس فقط رضایت شغلی بهعنوان عامل اثرپذیر از
یشود که افراد متخصص و
جانشینپروری مورد تایید قرار گرفت .جانشینپروری باعث م 
کارآمد رهبری سازمان را بر عهده داشته باشند و همواره در جهت ارتقای سازمان بکوشند.
هنگامی که سازمانی رشد یابد و در مسیر پیشرفت باشد ،کارکنان به بودن در آن سازمان افتخار
یدهد و برای آنان تسهیالتی
شهایی م 
یکنند .همچنین سازمانهای موفق به کارکنان خود پادا 
م 
فراهم میکند که این عوامل نقش مهمی در رضایت شغلی دارند.
دیگر نتایج نشان داد که نتایج نشان داد که وضعیت سرمایه انسانی و نقشهای رهبری مطلوب
بود .این نتایج همسو با نتیجه پژوهش استدلر (  ) 2011مبنی بر نقش نیروی انسانی در موفقیت
نالدینی بیدمشکی و همکاران (  )09 13مبنی بر نقش
سازمان و جانشینپروری و نتیجه پژوهش زی 
سرمایه انسانی و وظایف رهبری بود .در تحلیل نتایج بدست آمده باید خاطر نشان کرد که
نپروری است .امروزه با شتاب رو به رشد علوم،
سرمایه انسانی یکی از عوامل اثرگذار بر جانشی 
یهای نوین ،پیچیدگی سازمانها ،تغییر و جابجایی شغل ،روابط انسانی
پیشرفت روزافزون فناور 
و مشکالت انسانی درون سازمانی ،ارتقا مدیران و اصالح عملکرد شغلی در سازمانها ضرورتی
انکارناپذیر است .همچنین در سالهای اخیر به توسعه و پیشرفت مدیریت در آموزش و پرورش
شهای ویژه قرار
توجه بسیاری شده و طی برنامههای آموزشی سعی شده که مدیران تحت آموز 
بگیرند تا بتوانند با کارکنان ارتباط موثر و بهینه برقرار سازند و در جهت ارتقای سازمان گام
بردارند .آموزش مدیران ابعاد وسیعی شامل نظام سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،عاطفی
شها نقش مهمی در جانشینپروری دارند .عامل اثرگذار دیگر
یگیرد که همه این آموز 
را دربرم 
بر جانشینپروری ،نقشهای رهبری است که در وضعیت مطلوبی قرار داشت .چون که توجه به
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نقش رهبری در سازمان آموزش و پرورش مورد تاکید است و بهعنوان جایگاهی که بر
تهای
شهای رهبری تمام فعالی 
یگیرد .نق 
فرایندهای سازمانی تاثیرگذار است مورد توجه قرار م 
یگیرد که مهمترین آنها برنامهریزی و سازماندهی هستند .نقش رهبری در مدیران
رهبر را دربرم 
یکند .در
در رویکردهای برنامهریزی ،هدایت و نظارت ،سازماندهی و کنترل آنها تجلی پیدا م 
سازمان آموزش و پرورش مدیران با توجه به رویکرد بروکراسی و سلسله مراتبی به خوبی عمل
تهای رهبران است که در سازمان آموزش و پرورش به
و حل مساله و حمایت از مهمترین فعالی 
نپروری دارند.
یشوند و نقش مهمی در جانشی 
خوبی انجام م 
نپروری ،وظایف مربیگری،
عالوه بر آن نتایج نشان داد که نتایج نشان داد که وضعیت جانشی 
مدیریت استعداد و رضایت شغلی نامطلوب بود .این نتایج همسو با نتیجه پژوهش نیجز و
نپروری در سازمانها و
همکاران (  ) 2014مبنی بر وضعیت نامناسب مدیریت استعداد و جانشی 
یپور و همکاران (  )09 13مبنی بر رضایت شغلی پایین کارکنان بود .در تحلیل
نتیجه پژوهش قل 
نتایج بدست آمده باید خاطر نشان کرد که به دلیل قوانین و مقررات و توجه و تاکید به
جانشینپروری در اسناد باالدستی و عوامل سازمانی در وضع مطلوبی قرار دارد ،اما عوامل فردی
و فرایند در وضع مطلوبی قرار ندارند .چون که شیوههای برنامهریزی ،مدیریت ،جانشینپروری و
توجه به ارزیابی مستمر مدیران ارشد کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از سوی دیگر ادراک
نپروری به حد قابل قبولی نیست و نیاز به آموزش
کارکنان آموزش و پرورش از فرایند جانشی 
بیشتری دارد .همچنین وظایف مربیگری و مدیریت استعداد در وضعیت نامطلوبی بودند .به این
تهای الزم
معنی که حمایت اجتماعی و روانشناختی از مدیران و کارکنان برای کسب مهار 
یگیرد .به عبارت دیگر در سازمان آموزش و پرورش
برای تصدی مدیریت مورد توجه قرار نم 
یشود ،به حمایت از کارکنان و
حتی آنقدر که به آموزشهای ضمن خدمت اهمیت داده م 
یگردد .چون که
نپروری م 
یشود و همین امر موجب نقصان در فرایند جانشی 
مدیران توجه نم 
دیگر مدیران و کارکنان تمایلی به رسیدن به تصدی باالتر ندارند و آن را تلف کردن وقت خود
یدانند .از طرف دیگر فرایند مدیریت استعداد که از جذب و استخدام اولیه کارکنان شروع و
م 
یگیرد .از سوی
ییابد ،مورد تاکید قرار نم 
تا بهسازی و حفظ سرمایههای انسانی کارآمد ادامه م 
دیگر در سازمان آموزش و پرورش حتی به اولین گام در مدیریت استعداد یعنی جذب افراد
یشود .در نتیجه اگر افراد مستعد جذب
تهای مختلف توجه کافی نم 
مستعد برای مدیریت پس 
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یتوان از آنها انتظار داشت که در مراحل بهسازی و توسعه عملکرد مناسبی داشته
کار نشوند ،نم 
باشند .عالوه بر آن رضایت شغلی وضعیت نامطلوبی داشت .رضایت شغلی مدیران آموزش و
پرورش دارای دو بعد است .یک بعد عوامل و شرایطی است که فقدان آنها فقط موجب عدم
یهای سازمان،
یگردد .مانند طرز تلقی و برداشت کارکنان ،شیوه اداره امور ،خط مش 
رضایت م 
ماهیت و میزان سرپرستی ،امنیت کاری ،مقاوم و منزلت ،سطح حقوق و دستمزد ،استقرار روابط
دوجانبه و زندگی شخصی مدیران که نامناسب بودن این عوامل ممکن است چنان مدیران را
دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازد .بعد
دیگر عوامل موثر در ایجاد انگیزه است که وجود آنها موجب انگیزش و رضایت مدیران و
یگردد .مانند موفقیت کاری ،شناخت و قدرانی از افراد و
فقدان آنها باعث عدم رضایت آنان م 
کار آنها ،پیشرفت و توسعه شغلی ،رشد فردی ،ماهیت کار و وظایف محوله .در آموزش و
یشود و به همین دلیل مدیران انگیزه کافی برای افزایش
پرورش به بعد انگیزشی توجه کافی نم 
شایستگی و رسیدن به تصدی باالتر ندارند.
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