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 چکیده

حاضر  پژوهشروش ایران انجام شد.  بسکتبال لیگ برتر هايبازیکنان باشگاه پروريپژوهش حاضر باهدف تدوین و ارزیابی الگوي جانشین
نظران نفر از صاحب 18در بخش کیفی، جامعه آماري شامل  .می اجرایی گردیدک-صورت کیفیآمیخته بود که بهها داده يآورروش گرد ازنظر

 دیرانم کلیه ،يآمار جامعه یر بخش کمد نیهمچنگیري گلوله برفی انجام شد. صورت هدفمند و تکنیک نمونهگیري بهبودند. روش نمونه
 اي بسکتبالهبازیکنان باشگاه و متخصص علمیهیئت اي بسکتبال، اعضايورزش حرفه باسابقه ورزشی، مربیان ورزشی، افراد کارشناسان و

از روش ر بخش کیفی دها وتحلیل دادهبود. براي تجزیه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساختههاي نیمهشامل مصاحبه پژوهشابزار بودند. 
تدوین و  ها نشان داد کهنتایج حاصل از کدگذاريافزار اس.پی.اس.اس و آموس استفاده گردید. در بخش کمی از نرمو  بنیاد دادهنظریه 

جراي فراهم اار ایران بر مبناي عوامل مختلفی قرار دارد لذا براي اینکه سازوک بسکتبال لیگ برتر بازیکنان پروري ارزیابی الگوي جانشین
راي باي روشنی را توان آینده)پیامدهاي مطلوب توجه شود. با توجه به این موارد می3)الزامات و 2)سطوح شایستگی، 1شود باید به: 

روري پجانشین پرسشنامه سؤاالتنتایج بخش کمی بیانگر این بود که بارهاي عاملی هاي بسکتبال لیگ برتر ایران تصور کرد. باشگاه
بازیکنان  پروريالگوي جانشیناستفاده از  با حاکی از آن است که پژوهش نتایجی طورکلبه بازیکنان در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

 ینا از استفاده داد. قرار گیريمورداندازه بسکتبال هايباشگاهرا در بازیکنان  پروريجانشینهاي قبولی خصیصه قابل طوربه توانمی
  واهند بود. خ برخوردار ايویژه اهمیت ازبازیکنان  پروريجانشین هادر آن که باشد تحقیقاتی از بسیاري گشاي راه تواندمی هایافته
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 مقدمه

 بر زیادي فشارهاي شدن،جهانی سریع گسترش

 که آموزندمی مدیران از بسیاري و کندمی وارد هاسازمان

 در هاآن توانایی موفق، هايسازمان هايویژگی از یکی

 رهبري مستعد افراد از بهینه استفادة و پرورش شناسایی،

 و راهبردي اهداف توانندمی رهبرانی ). چنین9( است

). 29(سازند  محقق و داده تشخیص را سازمان بلندمدت

 ریزيبرنامه هايطرح ها،سازمان از برخی در رو،ازاین

 اجرا موفق، رهبري تداوم از اطمینان براي 1پروريجانشین

 که دارند اعتقاد هاسازمان این ارشد مدیران زیرا، شود؛می

 کندمی تضمین را سازمان آیندة موفقیت پروري،جانشین

 خود تعریف ترینابتدایی در پروريجانشین ). اگرچه20(

 درواقع اما. گرددمی تعریف آینده، رهبران تعیین عنوانبه

 تداوم از اطمینان براي ارادي فراگرد مثابهبه ریزيبرنامه این

 سرمایه توسعۀ و حفظ کلیدي، هايمنصب در رهبري

 از توسعه، به افراد تشویق و آینده براي دانشی و معنوي

 گیرد. درمی نشأت انسانی نیروي ریزيبرنامه کالن راهبرد

 راهبرد با ايحرفه و شخصی پرورش یافته،نظام فراگرد این

 سازمان که آیدمی دست به اطمینان این و شودمی ترکیب

 زمان در شود؛می خالی که را مهمی پست هر تا است آماده

 فراگرد، این در ).11( کند پر مناسب افراد با مناسب،

 مبنا، آن بر سپس و شودمی معین ضروري هايشایستگی

 رهبري تداوم از اطمینان براي انسانی استعدادهاي خزانۀ

 اطمینان سازمان و شودمی فراهم کلیدي هايمنصب براي

 سازمان، درون مهم هاينقش کردن پر منظورکه به یابدمی

 یابند. البتهمی پرورش و شده استخدام کارکنانی تدریجبه

 جایگزینی ریزيبرنامه با را پروريجانشین ریزيبرنامه نباید

 است این جایگزینی ریزيبرنامه از اصلی هدف. گرفت اشتباه

 و ناگهانی دادن دست از با مواجهه از ناشی شرایط که

                                                           
1.  Succession Planning 
2 . Martini & Dewi 

 کاهش را سازمان اصلی مقامات از یکی نشدة ریزيبرنامه

 جریان به را هاییفعالیت جایگزینی ریزيبرنامه یعنی، دهد؛

 نشدهبینیپیش رویدادهاي از ناشی هايآسیب که اندازدمی

 پروري،جانشین ریزيبرنامه کهدرحالی کند؛می محدود را

کند که تداوم می تالش و است فعال فوق ریزيبرنامه نوعی

رهبري را از طریق پرورش استعدادها در سازمان یا از طریق 

. در این خصوص شده حفظ نمایدریزيهاي برنامهفعالیت

-) پژوهشی را تحت عنوان ویژگی2020( 2مارتین و دواي

پروري انجام دادند. نتایج این هاي جانشینان در جانشین

هاي جانشینان تأثیر مثبت و مطالعه نشان داد که ویژگی

 ). 25پروري دارد (ریزي جانشینمعناداري بر برنامه

 وظیفههاي ورزشی سازمان امروزه ثابت شده است که

سازي ورزش و ارکان وابسته به آن نهادینه در بسیارمهمی

در تمامی سطوح به عهده دارند. در این راستا مدیران نقش 

رسد یکی از وظایف مدیران نظر می بسیاري مهمی دارند. به

-پروري بازیکنان است. جانشینجانشین ریزيورزشی برنامه

 براي توسعه ورزشی فعالیت یک که 3بازیکنان پروري

 است باشگاه در تداوم بازیکنان شایسته و کارآمد از اطمینان

 سریع و گسترده است. تغییرات عوامل این ترینمهم از یکی

 شده آید سببوجود می به هاي ورزشیدر سطح باشگاه که

هاي پست براي بامهارت و مؤثر و کارآمد بازیکنان کمبود تا

هاي ورزشهاي ورزشی بخصوص متنوع در همه رشته

طور مانند والیبال، فوتبال، هندبال و بسکتبال به گروهی

-بازیکن اهمیت مورد در روازاین و گردد محسوس حس

 و اساسی یک عامل عنوانهاي ورزشی بهباشگاه در پروري

هاي ورزشی فدراسیون استراتژیک اهداف با باید حیاتی،

 باشگاه هاي فدراسیون واستراتژي از و باشد مرتبط

همۀ مدیران و مربیان  مستقیم طوربه و باشد شدهگرفته

جهرمی  در این خصوص نادریان ).5کند ( درگیر را هاباشگاه

3 . Succession Planning the players 



 
 11                                               ایران بسکتبال لیگ برتر هايبازیکنان باشگاه پروريجانشینتدوین و ارزیابی الگوي 

 

 

 براي مناسب جایگزین وجود ) معتقد است که عدم1398(

 در هاي بسکتبالویژه تیمها و بهبازیکنان در باشگاه

؛ شودمسائلی می بروز باعث سازيمسابقات و تمرینات آماده

ازجمله تمرینات گروهی به دلیل نبود بازیکن مناسب دچار 

هاي تیمی موردنظر مربیان شود و  انجام تاکتیکچالش می

به دلیل نبود بازیکنان واجد شرایط و هماهنگ و مستعد که 

رمز موفقیت در مسابقات است، دچار مشکل خواهد شد 

) نشان 2014( 1چیو مالدنوو چیترون). نتایج مطالعات 7(

هاي شاخص هاي ورزشی به بازیکندهد وابستگی باشگاهمی

 وجود هاي مناسب، باعث بهو امتیازآور و نبود جایگزین

قانون مانند  خالف اعمال انجام براي مناسب بستر آمدن

گیري بازیکنان از مدیران دوپینگ یا سایر موارد مانند باج

منظور کسب پیروزي و موفقیت در مسابقات و باشگاه به

). 33شود (گریز از منشور اخالقی و سرپیچی از قوانین می

) بیان کردند که 1397در این زمینه رضوي و همکاران (

ساختار  در که بازیکن توانمند و بااستعدادي سوءاستفاده

دانند که اگر نباشند تیم گرفته و می هاي ورزشی جاتیم

 قادر به انجام فعالیت مناسب نخواهد بود و کسب پیروزي

شود. نتایج در مسابقات به وجود آنان بستگی دارد زیادتر می

 و اختالس احتمال دهد افزایشها نشان میبررسی

ها در انعقاد قراردادها و مالی باشگاه منابع از سوءاستفاده

ها براي گرفتن خریدوفروش بازیکنان در مواردي که باشگاه

 است. وجودبازیکنان امتیازآور در تنگنا باشند بسیار زیاد 

 در ورزشکاران انگیزه ایجاد باعث پروريجانشین سیستم

ها باالي باشگاههاي ردهمستعد براي ارتقا و عضویت در تیم

 شود.می

توان اذعان داشت که شده میبا توجه به مطالب ارائه

منظور شناسایی، جذب، پرورش و اصولی به ریزيبرنامه

هاي ورزشی ها و تیمباشگاه بازیکنان در داريحفظ و نگه

هاي گروهی مانند فوتبال، والیبال و هاي ورزشویژه تیمبه

                                                           
1 . Trunić & Mladenović 

 رود کار به مبتدي تا قهرمانی نیز سطوح تمام در بسکتبال

باشگاه  مهم ابعاد تمامی بر تواندمی هابرنامه این همچنین و

پروري جانشین ریزيبرنامه باشد. تأثیرگذار و عملکرد آنان

دربرگیرندة مراحل مختلفی  هاي قهرمانیبازیکنان در ورزش

هاي هاي شناسایی و جذب بر اساس شاخصازجمله شیوه

شده در هر رشته ورزشی و براي هر پست بازي و تعیین

گري براي و غربال سازي ورزشکارانهاي متنوع آمادهشیوه

عضویت در تیم در آینده و جایگزینی بازیکنان فعلی است 

 ایندهاي مدیریتی است کهفر این طریق از ).22(

-براي عضویت در تیم افراد  استعدادهاي ورزشی و حرکتی

 طریق از و شدهشناسایی آینده هايسال هاي ورزشی براي

هاي علمی و شیوه پرورشی و آموزشی متنوع هايبرنامه

 آماده باالترهاي ردهعضویت در تیم براي تدریجبه مدیریتی

 متقاضیان همه است این بر فرض هاباشگاه شوند. درمی

 وجود دلیل به اما هستند هاییشایستگی و استعدادها داراي

-می فقط هاآن هاي عمدتاً مدیریتیمحدودیت برخی آمدن

و  برتر استعدادهاي داراي که افرادي از گروه آن روي توانند

 هاي کالنگذاريسرمایه شده هستندشاخص و شناخته

کند که بسیاري اشاره می پروري بازیکن دهند. اصول انجام

هاي ورزشی اکتسابی هستند پس باید افراد واجد از مهارت

 پرورش و کرد تربیت را شرایط اولیه را شناخت و سپس آنان

هاي اصلی و استاندارد جهانی ها باید شاخصداد و باشگاه

هاي مختلف که اثرگذار هستند را آموزش دهند در رشته

هاي بازیکن پروري باید ه برنامهیابی ب). براي دست8(

 ریزياي قوي داشت. برنامهاي منسجم و ارادهبرنامه

تداوم  جهت در هاي قهرمانیپروري در حوزه ورزشجانشین

 تا داردبرمی گام استعدادسازي جایگزینی بازیکنان و

 بینش و خرد با کند قادر را هاي ورزشیباشگاه

خود را با کمترین هزینه  بازیکنان موردنیاز شدهریزيبرنامه

دهد آن دسته از یها نشان میبررس).  اما 8تأمین کنند (
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 تأمین يکه مستعد زوال و انحالل هستند برا ییهاباشگاه

امور را  نیندارند و بنابرا يابرنامه کنانیخود و باز يازهاین

با مسائل  ییارویسپارند و در رویحادثه و زمان م ستبه د

 نیب ندهیآ يهاو به باشگاه کنندیمنمتعهدانه عمل 

 يهايازمندین تأمین يها برااز باشگاه یبرخ اند.معروف

 يریگبهره آموزش و ،جذبشناسایی، خود اقدام به  ندهیآ

 يهاکنند که به باشگاهیم ستعد و توانمندم کنانیاز باز

ن دسته آاست که  داده. تجربه نشان اندمعروف نیگز ندهیآ

دوام  کنندیم يسازکنیکه اقدام به باز ییهااز باشگاه

 یو حت کنندیکسب م تیداشته، در مسابقات موفق يشتریب

 فروش و انتقال بازیکن و کسب درآمدهاي هنگفتقادر به 

هاي باشگاهبا تغییر هژمونی مدیریت . )21هستند ( زین

تر و از همه  مهم  سازيورزشی از دولتی به سمت خصوصی

ها و ورود باشگاه ي دولتی و افزایش تورمهاکم شدن بودجه

زنگ هشدار هاي اقتصادي و تبلیغاتی به عرصه فعالیت

-هاي ورزشی شرکتورزش حداقل براي باشگاهمدیریت 

ویژه و به هاي ورزشیهاي برتر در همه رشتهکننده در لیگ

 درآمده است.بسکتبال که حامیان مالی اندکی دارد، 

-گونه که قبالً اشاره شد در چنین شرایطی یکی از راههمان

هاي موفقیت باشگاه و کسب درآمد، داشتن برنامه راهبردي 

در شناسایی و پرورش بازیکنان مؤثر و کارآمد است تا به 

ها، فروش بازیکن اي مانند کاهش هزینهاهداف چندمنظوره

 دیاگرچه شاو کسب درآمد و توسعه ورزش دست یابند. 

برخوردار نبوده و  یچندان قیاز توف مدتکوتاهدر ها باشگاه

ها از باشگاه یشوند. تعداد اندک ییباال اریبس سکیدچار ر

ها و تیفعال شیدر جهت حفظ و ارتقا خو که هستند

و پرورش  ییشناسا هیخود را بر پا يهايزیربرنامه

منطقه مورد فعالیت و حتی در در  یورزش ياستعدادها

اگرچه این راهبرد دیر  کنند.یماقدام خود  رامونیپ طیمح

 ندهیساختن آ یکه در پ هااشگاهب گونهبازده است اما این

                                                           
1 . Williams 

. )33اند (معروف شرویساز و پندهیآ يهاباشگاه و هستند

منظم  يو اجرا یبه دنبال طراح هاییباشگاه نیچن

-نیهستند. موضوع جانش يپرورنیو جانش یابیاستعداد

از  یورزش يهادر باشگاه مؤثرمستعد و  کنانیزبا يپرور

 يهارنامهب جیاز نتا رایمضاعف برخوردار است. ز یتیاهم

کسب  یو حت یمل يهامیها در تباشگاه يپرورنیجانش

ها از (طریق فروش بازیکنان به سایر تیم ادیز اریدرآمد بس

. شودیاستفاده مهاي برتر کشورهاي اروپایی) و حتی لیگ

که  شدهارائه يپرورنیجانش يبرا يادیز يهامدلالبته 

گذشته ها دراکثر مدلدر اما  .دارند ییهایژگیو هرکدام

و  هاتیپرورش قابل جايبهها باشگاه یو تمرکز اصل تأکید

 صرفاً کهطوريبهبود  ینیها، بر موضوع جانشییتوانا

را  يباز يهاپست يآماده تصد يهانیگزیاز جا یفهرست

 ). 8نمودند (یارائه م

هاي در بسیاري از رشته يپرورنیجانش تیریامروزه مد

 يهاوهیاستعدادها به ش ییشناسا ندیفرآ قیاز طرورزشی 

مخصوص هر  یجهان يها و استانداردهامختلف و با شاخص

 یآموزش يهاو با برنامه یتیحما نیانجام داده و با قوانرشته 

 تدریجبه، آنان را شدهریزيبرنامهمناسب، مداوم و  ینیو تمر

-یآماده م یو باشگاه بزرگساالن يهامیدر ت تیعضو يبرا

متخصص و  رانیهرگاه مد ،یباشگاه نیچن کی در. سازند

 کی بیآس محضبه که دانندمیآگاه  انیدلسوز با مرب

 يامر یقهرمان يهاترك باشگاه که در ورزش ایو  کنیباز

 نیوجود دارند و بد نیگزیبالفاصله افراد جا است جیرا

 بانخواهد داد.  يدر تحقق اهداف باشگاه رو یخلل بیترت

 يابرنامه یورزش يهادر باشگاه یفعل طیبه شرا توجه

 يهادر همه پست کنانیساختن باز نیجانش يمنسجم برا

 يو پرورش آن ضرور یانسان ياستعدادها افتنیو  يباز

 می) گزارش دادند ت2015( 1ویلیامزراستا  نیاست. در هم

 یکدر  هاآنو فروش  کنیدر پرورش باز کرزیل آنجلسلوس
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 سیو. )4داشته است ( درآمددالر  ونیلیم 300از  شیب سال

-نیجانش يهابرنامه نی) گزارش دادند که ب2017و گوان (

مثبت و  یهمبستگ یسازمان يریادگی ییو توانا يپرور

در  ییباال ازیکه امت یسازمان یعنیوجود دارد  يمعنادار

هم در  ییباال ازیآورد امتیم دست به يپرورنیطرح جانش

رغم اهمیت موضوع بهکند. یکسب م یسازمان يریادگی

پروري در ورزش تحقیقات اندکی در این زمینه جانشین

) پژوهشی را تحت عنوان 2020( 1وجود دارد. توکر

-پرستاران دانشگاهی انجام داد. یافتهپروري براي جانشین

نیازهاي که الزم است هاي این پژوهش نشان داد پیش

هاي موردتوجه قرار گیرد نخست این است که از مهارت

عمل آید، دوم  ها ارزیابی بهرهبران فعلی و استعدادهاي آن

نیازهاي آینده این حوزه شناسایی شوند و سوم در راستاي 

 نیا). 34اي منسجم ارائه شود (ها برنامهها و نیازاین مهارت

و توسعه افراد با توان  یابیارز ،ییها شامل شناساهیتوص

هاي ورزشی و براي بازیکنان نیز مصداق بالقوه باال در باشگاه

 شهیدر ورزش هم يپرورنیموضوع جانش اگرچه .واقعی دارد

ها باشگاه موردتوجه اریبس ریاخ يهامطرح بوده اما در دهه

 قرار گرفتهبسکتبال  ازجمله یورزش يهادر همه رشته

بینانه و در تجربه نشان داده است که در حالت خوش است.

هاي دیدگیصورت فراهم بودن همه شرایط و عدم آسیب

هاي رایج، حداکثر ماندگاري یک ورزشکار در عرصه رقابت

و  یلذا ارتقا سطح علم ورزشی بین پنج تا هشت سال است

ها و دوباره عوامل، شاخص به موردنیازکسب اطالعات 

با توجه به تحوالت جهانی و  يپرورنیجانش يهایژگیو

که  هادر باشگاهاي و جهانی هاي رقیبان منطقهفعالیت

 يضرورآورند، ساختارهاي تیم ملی کشورها را به وجود می

اگرچه تحقیقات علمی اندکی در حوزه . رسدیبه نظر م

شده و لزوم پروري بازیکنان در بسکتبال انجامنجانشی

                                                           
1.  Tucker 
2.  Grounded Theory  

) 2014( چیو مالدنوو چیترونتحقیقات بیشتر ضروري است. 

ریزي، معتقدند شناسایی استعداد اولین قدم در روند برنامه

نویسی و تحقق مراحل انتخاب و آموزش بازیکنان در برنامه

اي بسکتبال است. معیارهاي انتخاب به روش چند رشته

اند و باید تمام خصوصیات یک بازیکن بسکتبال شدهشرط 

 يهاپژوهش جیو نتا ينظر یبا توجه به مبان را پوشش دهند.

محقق بر آن است تا  ،یرورزشیغ يهادر سازمان شدهانجام

-فرایندها و شاخص يهایژگیو و اتیخصوص ییبا شناسا

 نیاهاي بسکتبال ي بازیکنان در باشگاهپرورنیجانش هاي

قرار داده تا قادر باشند  رندگانیگمیتصم اریامکان را در اخت

 کنیباز خأل گاههیچکرده که  تیریمد يباشگاه را به نحو

 کنند.نو مؤثر را تجربه  ستهیکارآمد و شا

 
 شناسی پژوهش روش

پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات کاربردي است که 

 ازنظرحاضر  پژوهشروش صورت میدانی انجام گردید. به

آمیخته بود که به دو روش کیفی و ها داده يروش گردآور

از روش نظریه داده کمی انجام گرفت. در بخش کیفی 

 سؤاالت .)16( استفاده شد) 1978( 3رویکرد گلیزر 2بنیاد

بر اساس مدل  9عمیق و نیمه ساختارمند(مصاحبه 

 30مصاحبه بین  زمان. مدتطراحی شده بود سیستماتیک

قه بود که در پژوهش حاضر میانگین مصاحبه با دقی 80الی 

 پژوهشگرمصاحبه  18 دقیقه بود. پس از انجام 60ها نمونه

شوندگان به نفر از مصاحبه 8. تعداد به اشباع نظري رسید

شکل هدفمند و با توجه به شناخت تیم پژوهش و مطالعه 

نفر هم  13هاي علمی و تعداد و بررسی مقاالت و پژوهش

 لوله برفی و با معرفی گروه اول انتخاب شدند.به شیوه گ

علمی دانشگاه که نفر عضو هیئت 6شوندگان شامل مصاحبه

اي شده یا کتاب تألیفی یا ترجمهداراي مقاله علمی چاپ

3.  Glaser 
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متخصص که داراي سابقه اجرایی در فدراسیون نفر  3 بودند،

 4مربیان شاغل در لیگ برتر بسکتبال و نفر از  5 ،بسکتبال

بودند. از بازیکنان شاخص حاضر در لیگ برتر بسکتبال  نفر

 هايواژهواژه اعتبار و روایی، از  جايبهپژوهشگران کیفی 

استفاده » 3پذیري تأیید«و » 2پذیريانتقال« »1مقبولیت«

همچنین از پایایی . و مورد تأیید قرار گرفتند کنندمی

درصد گزارش  88بازآزمون استفاده شد و پایایی معادل 

 گردید. 

 . میزان درصد پایایی از طریق روش کدگذاري مجدد1جدول 

 پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

4مصاحبه شماره  1  11 5 2 90/0  

9مصاحبه شماره  2  14 6 2 85/0  

16مصاحبه شماره  3  9 4 1 88/0  

88/0 5 15 34 کل  

بنیاد که با توجه به استفاده از روش کیفی نظریه داده

اکثر مطالعات الگوي کدگذاري  در این پژوهش استفاده شد

 بنیادهاي حاصل از روش دادهپارادایمی را براي تحلیل داده

کنند که در قالب یک فرایند کدگذاري معرفی می

و  6محوري ،5اولیهشامل سه مرحله  4سیستماتیک

در این پژوهش  .شودمی مدل، منجر به ایجاد این 7گزینشی

نظران اساس نظرات صاحب است بر پژوهشگر سعی نموده

استخراج ) را بازیکنان پروري جانشین( موردمطالعهاز پدیده 

تر گیري به بررسی گستردهو در بخش بحث و نتیجه کند

 جامعه یدر بخش کم نیهمچنها بپردازد. هر یک از مقوله

ورزشی، مربیان ورزشی،  کارشناسان و مدیران کلیه ،يآمار

 علمیهیئت اي بسکتبال، اعضايورزش حرفه باسابقه افراد

هاي بودند. براي برآورد حجم بازیکنان باشگاه و متخصص

نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. و حجم نمونه تعداد 

-مدل تطبیق و مبانی بررسینفر برآورد گردید. پس از  370

 پرسشنامه در قالب پژوهش ابعاد نظري، هاي

 پس .ندشد شناسایی برگرفته از کار کیفی پژوهشگرساخته

                                                           
1 . Credibility 
2 . Transferability 
3 . Dependability 
4 . Coding systematic 
5 . Open coding 

-صاحب کارشناسی نظر دریافت و هاهگوی این استخراج از

 روایی در مورد ورزشی) مدیریت اساتید از نفر 10( نظران

 پرسشنامۀ اصالحات، انجام و محتوایی پرسشنامه و صوري

با مقیاس پنج ارزشی لیکرت  سؤال 66و  مؤلفه 15نهایی با 

 مطالعۀ یک در ادامه (خیلی کم تا خیلی زیاد) تهیه شد. در

 همبستگی ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی مقدماتی،

 در ) برآورد شد. درنهایت، پرسشنامه82/0کرونباخ ( آلفاي

پرسشنامه  اصلی سؤاالت بخش و فردي مشخصات بخش دو

 توزیع پژوهش هاينمونه بازیکنان) بین پروري (جانشین

ها از وتحلیل دادهیهتجز منظوربهگردید. در این پژوهش 

و استنباطی استفاده گردید. همچنین روش آماري توصیفی 

گیري از تحلیل بررسی روایی سازه ابزار اندازه منظوربه

از  آمدهدستبهعاملی تأییدي استفاده شد. با توجه به نتایج 

-بودند، می) -2 و 2در بازه (که چولگی و کشیدگی آزمون 

هستند. کلیه  از توزیع نرمال برخوردار هاتوان گفت که داده

ي اس.پی اس. افزارهانرمها با استفاده از داده لیوتحلهیتجز

 انجام گرفت.  23نگارش  9، آموس25نگارش  8اس

6 . Axial coding 
7 . Selective coding 
8 . Spss 
9 . Amos 
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 هاي پژوهشیافته

آمده دستبه یممرحله مفاهبهمرحله يبعد از کدگذار

 15قالب  به دست آمد که درغیرتکراري  یهکد اول 66تعداد 

 است.  مشاهدهقابل 3بندي شد که در جدول مقوله طبقه

  

نمونه استخراج کد از مصاحبه در مرحله کدگذاري اولیه .2 جدول  
کد 
شوندهمصاحبه  

 کد اولیه متن مصاحبه

P3 

 هايسرمایه نگهداري و هاي بسکتبال باید در  حفظهمدیران باشگا
 و شناساییشود تا یکی از این امر موجب می چراکه باشندباشگاه کوشا 

و در زمان مناسب  خوبیبهباشگاه  درون ورزشی استعدادهاي پرورش
هاي که بنده معتقدم که باید افرادي باید چست هرچنداتفاق بیفتد. 

این  چراکهبدون تصدي را پر کنند که شایستگی الزم را داشته باشند. 
شود و از طرفی موجب جانشینان پروري می پرورش و امر موجب توسعه

 گرددیت رقابتی براي باشگاه میمز
 

 »باشگاه  هايسرمایه نگهداري و حفظ« 
 استعدادهاي پرورش و شناسایی« 

 »باشگاه  درون ورزشی
 در تصدي بدون هايپست کردن پر« 

 »شایستگی  اصول چهارچوب
 »جانشینان  پرورش و توسعه« 

 »باشگاه  براي رقابتی مزیت ایجاد« 

 
 کدهاي اولیه و کدبندي متمرکز .3جدول 

 کدهاي محوري کدهاي باز منبع

4، م1م  اطمینان داشتن از ذخیره همیشگی بهترین استعدادها 
 آمادگی 

 
1، م12، م15م مستعد بازیکنان میان از استعدادها خزانه افزایش   

12، م13م  شناسایی افراد مناسب و با پتانسیل باال 
5، م12، م1م شایستگی اصول چهارچوب در تصدي بدون هايپست کردن پر   
1، م8، م2م  درك پدیدهاي پیرامون خود 

 سطح راهبردي
 

1، م11، م7م  توانایی ظرفیت انجام کارها 
7م سازي علم در عملپیاده   
14م  توسعه دانش و معلومات زیربنایی 

6، م15م  تعامل پویاي مشاغل و محیط 

سازي پیاده
هااثربخش برنامه  

 

15م  مقایسه بین عملکرد فعلی و پتانسیل آینده 
1، م10، م15م  شامل شدن تمامی سطوح 

7، م11، م6م  توجه متمرکز 
3، م4م  بهینه کاوي 
16، م8م گرينیروهاي مدیریتی در توسعه شبکه مربی کارگیريبه   

11، م14، م13م منعطف صورتبهپروري سازي فرآیند جانشینپیاده   
18م ، 17، م6م  توسعه و پرورش جانشینان 

 توسعه فردي
1، م4، م6م  تقویت احساس رشد در بازیکنان 
12، م15، م4م باشگاه نیاز با مواجهه براي بازیکنان سازيآماده   
10، م15، م12م  بااستعداد بازیکنان براي بیشتر هايفرصت سازيفراهم   

17، م8، م7م باشگاه براي رقابتی مزیت ایجاد  بالندگی بازیکنان  
11، م10م در باشگاه قوانین و ساختارها از بجا و درست استفاده   
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18، م4، م1م باشگاه استراتژیک هايطرح اجراي به کمک   
1، م2، م15، م3، م10م باشگاه رشد بر اثرگذار   

14، م8م جاري امور با عملکرد بازیکنان متقابل ترکیب   
 سطح بازیکنان

 در باشگاه
8، م3م، 11م هارویه با بازیکنان عملکرد متقابل ترکیب   

5، م11م یکدیگر با بازیکنان هايمهارت متقابل ترکیب   
18، م8، م14م گریکدی با باشگاه گوناگون منابع بیترک   

16، م14م هاي شخصیویژگی   
سطح فردي 

 بازیکنان
،17، م16، م14م هاي فنیصالحیت   

1، م11، م14م هاظرفیت   
14م ،11م هاي بالقوهدانش و مهارت   

16، م4، م10م ارشد بازیکنان مشهود حمایت   
باشگاه  حمایتگري

 از بازیکنان 
1، م15، م12م  اجبار براي شناسایی و تربیت جانشین 
3، م4، م10، م1م باشگاه هايسرمایه نگهداري و حفظ   
5، م4، م7، م9م هاي موجود و آینده هر پستمعرفی شایستگی   

نگريآینده  
14، م1، م2م هاي توسعهتشخیص فرصت   

13، م14، م10، م1م بازیکنان هايقابلیت و هاتوانمندي تقویت براي برنامه داشتن   
18، م4م پروريریزي براي جانشینگذاري در زمان و برنامهسرمایه   
10، م7م گرفتن تغییرات سریع محیطی نظر در   
18، م4م  ارزیابی کاندیداها 

 ارزیابی فرایندها 

18،م17، م،16، م14م  ارزیابی استعداد بالقوه فردي آینده 
18، م 14م  ارزیابی الزامات آینده افراد و کار 

4، م10م پروريجانشین نظام سازيپیاده به کاندیداها تعهد ارزیابی   
4، م5م پروريسنجش اثربخشی سیستم مدیریت جانشین   
5، م9م پروريجانشین وسیلهبه باشگاه در بازیکنان پیشرفت ارزیابی   

1، م4، م9، م10م  ارزیابی تغییرات رفتاري کاندیداها ناشی از آموزش 
17، م16، م10م کلیدي هايمنصب براي شدهانتخاب مهارت بازیکنان ارزیابی   

5م  روش مطالعه موردي 
4، م5م آموزش هاي جانشینی موقتروش   

4، م14م مربیگريهاي روش   
، 9، م8، م7، م14م باشگاه سطوح در افراد بالقوه پتانسیل بینیپیش   

6م مسیر ارتقاء شایسته بازیکنان کنار در قرارگیري از اطمینان   
13، م6م کنونی شایسته بازیکنان کنار در بالقوه بازیکنان قرارگیري   
17، م15م بازیکنان ارشد جایگزینی در موجود نیازهاي شناسایی   

شناسایی نیازهاي 
  باشگاه

8، م6، م4م هاي کلیديشناسایی منصب   
10، م13م آموزش ◌ٴ درزمینه باشگاه نیازهاي شناسایی   
10، م14م بندي استعدادهاي موجود با توجه به نیازهاسازي و طبقهکمی   

 مدیریت استعداد
15، م1م باشگاه درون ورزشی استعدادهاي پرورش و شناسایی   

14م، 15، م7م استعداد نگهداشتحفظ و    
11، م14، م15، م6م  درگیرسازي استعداد 

6م  توسعه و بهسازي استعداد 
15، م4، م2م اي شخصیهاي توسعهایجاد برنامه   

 برنامه
8، م3م باشگاه استراتژیک هايبرنامه با پروريجانشین برنامه انطباق   

18،م17،م16، م8م هاي باالقابلیت پروري برتأکید برنامه جانشین   
9، م8م ايهاي توسعهبرنامه وسیلهبههاي نقادانه تشویق پرسش   
15، م2م اي جامعهاي توسعهبرنامه   
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هاي حاصل از کدگذاري محوري این با استناد به یافته

مقوله (آمادگی، سطح راهبردي،  15عوامل در قالب 

ها، توسعه فردي، بالندگی سازي اثربخش برنامهپیاده

بازیکنان در باشگاه، سطح بازیکنان در باشگاه، سطح فردي 

یتگري باشگاه از بازیکنان، حمانگري، بازیکنان، آینده

ارزیابی فرایندها، آموزش، مسیر ارتقاء، شناسایی نیازهاي 

بندي باشگاه، مدیریت استعداد و برنامه) شناسایی و دسته

 شدند.

 کدگذاري محوري و کدگذاري نظري  .4جدول 
 کدهاي محوري کدهاي باز منبع

17، م16، م1، م11، م14م  سطح فردي بازیکنان 
18، م17، م5، م14، م8، م3، م11م سطوح شایستگی  سطح بازیکنان در باشگاه 

18، م17، م14، م2، م8، م1، م11، م7م  سطح راهبردي 
8، م3، م4، م7، م10، م1، م6، م15، م11، م14م، 13م هااثربخش برنامه سازيپیاده   

 الزامات

16، م4، م15، م2، م9، م8، م3م  برنامه 
16، م 7، م1، م10، م11، م14، م15، م6م  مدیریت استعداد 

17، م10، م13، م15، م8، م6، م4م باشگاه نیازهاي شناسایی   
18، م16، م13م، 6، م10، م9، م8، م7، م14م  مسیر ارتقاء 

18، م17، م5، م14، م4، م13، م12م  آموزش 
18، م5، م14، م1، م4، م9، م10م  ارزیابی فرایندها 
17، م15، م12، م3، م4، م10، م1م باشگاه از بازیکنان حمایتگري   

4، م2، م5، م7، م9، م13، م14، م10، م1م نگريآینده   
18م ،1، م4، م6، م10، م15، م12م   توسعه فردي 

17، م4، م11، م8، م7، م1، م2، م15، م3، م10م پیامدهاي مطلوب  بالندگی بازیکنان در باشگاه 
18، م16، م5، م13، م12، م15، م4، م1م  آمادگی  

گفت براي اینکه سازوکار جانشین با استناد به نتایج، 

) 2، سطوح شایستگی) 1پروري بازیکنان فراهم شود باید 

 موردتوجه قرار گیرند.پیامدهاي مطلوب ) 3و  الزامات

 
 پروري بازیکنان. مدل مفهومی جانشین1شکل 

هاي بخش کمی نشان داد که از نتایج حاصل از یافته

 موردمطالعهکنندگان نفر نمونه آماري، اکثر شرکت 370

درصد) زن بودند. همچنین  44درصد) مرد و بقیه ( 56(

تا  31هاي پژوهش در محدوده سنی بین بیشترین نمونه

 18درصد) و کمترین رده سنی زیر  32سال (با فراوانی  35

درصد) قرار داشتند. مدرك تحصیلی  8سال (با فراوانی 
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درصد) کارشناسی و کمترین  33کنندگان (بیشتر شرکت

درصد) کاردانی بود. بر اساس  17( هاآن مدرك تحصیلی

سال  20تا  15کنندگان سابقه ورزشی، بیشترین شرکت

 6کنندگان زیر پنج سال (درصد) و کمترین شرکت 25(

 درصد) سابقه ورزشی داشتند.

 توصیفی   هايپروري بازیکنان و ابعاد آن با استفاده از شاخصتوصیف متغیر جانشین .5جدول 

 متغیر
 شاخص

 حداکثر حداقل کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین
56/2 آمادگی  629/0  696/0  699/0  0/1  33/4  

38/2 سطح راهبردي  699/0  067/1  719/1  0/1  67/4  
هاسازي اثربخش برنامهپیاده  54/2  747/0  146/0  157/0  0/1  25/4  

53/2 توسعه فردي  837/0  343/0  163/0  0/1  50/4  
55/2 بالندگی بازیکنان در باشگاه  835/0  260/0  350/0  0/1  33/4  
52/2 سطح بازیکنان در باشگاه  660/0  320/0  509/0  0/1  25/4  

53/2 سطح فردي بازیکنان  839/0  163/0  215/0  0/1  50/4  
نگريآینده  41/2  835/0  113/0  414/0  0/1  33/4  

باشگاه از بازیکنان حمایتگري  39/2  818/0  190/0  658/0  0/1  25/4  
85/2 ارزیابی فرایندها  826/0  155/0  179/0  0/1  67/4  

90/2 آموزش  755/0  208/0  637/0  0/1  33/4  
73/2 مسیر ارتقاء  800/0  247/0  310/0  0/1  33/4  

83/2 شناسایی نیازهاي باشگاه  727/0  294/0  778/0  0/1  67/4  
58/2 مدیریت استعداد  801/0  442/0  413/0  0/1  67/4  

66/2 برنامه  835/0  431/0  695/0  0/1  67/4  
48/2 جانشین پروري بازیکنان  996/0  667/0  346/0  0/1  50/4  

، میانگین متغیر 5با توجه به مقادیر جدول شماره 

جانشین پروري بازیکنان و ابعاد آن در نمونه آماري پژوهش 

شود. همچنین ارزیابی میتر از حد متوسط مقداري پایین

ها از شاخص مقدار شاخص انحراف معیار پراکندگی داده

شود. میانگین در حد معمول یا به عبارتی متوسط برآورد می

مقدار مثبت شاخص کجی متغیر جانشین پروري بازیکنان 

هاي این متغیر و ابعاد آن در نمونه آماري بیانگر تمایل داده

تر از میانگین است. مقدار پایین و ابعاد آن به سمت مقادیر

مثبت شاخص کشیدگی متغیر جانشین پروري بازیکنان و 

هاي این توزیع نسبتاً برآمده داده دهندهنشانابعاد آن 

 متغیرها در نمونه آماري پژوهش است. 

و کشیدگی  از آزمون کجی آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

از  هات که دادهتوان گفبودند، می ) -2 و 2در بازه (که 

 هستند.  توزیع نرمال برخوردار

 هاگیري پرسشنامه. معادالت اندازه6جدول 

 مقدار بحرانی بار عاملی معرف متغیر
واریانس تبیین 

 شده
 سطح معناداري

جانشین پروري 
 بازیکنان 

اول سؤال  76/0  810/8  58/0  001/0  
دوم سؤال  79/0  057/9  62/0  001/0  
سوم سؤال  68/0  239/9  46/0  001/0  
چهار سؤال  48/0  910/7  23/0  001/0  
پنج سؤال  47/0  687/7  23/0  001/0  
شش سؤال  63/0  503/5  39/0  001/0  
هفت سؤال  68/0  193/7  46/0  001/0  
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هشت سؤال  66/0  309/7  43/0  001/0  
نه سؤال  60/0  117/10  36/0  001/0  
ده سؤال  61/0  834/9  37/0  001/0  
یازده سؤال  65/0  194/9  42/0  001/0  
دوازده سؤال  67/0  117/10  45/0  001/0  
سیزده سؤال  63/0  347/9  39/0  001/0  
چهارده سؤال  55/0  665/9  31/0  001/0  
پانزده سؤال  55/0  564/9  30/0  001/0  
شانزده سؤال  61/0  147/9  38/0  001/0  
هفده سؤال  81/0  549/8  66/0  001/0  
هجده سؤال  58/0  959/7  33/0  001/0  
نوزده سؤال  50/0  549/25  25/0  001/0  
بیست سؤال  56/0  711/23  31/0  001/0  

ویکیستب سؤال  65/0  378/23  42/0  001/0  
ودویستب سؤال  61/0  042/24  37/0  001/0  
بیست و سه سؤال  53/0  481/20  28/0  001/0  
بیست و چهار سؤال  56/0  110/19  31/0  001/0  
بیست و پنج سؤال  68/0  025/19  46/0  001/0  
بیست و شش  سؤال  78/0  252/7  61/0  001/0  
بیست و هفت  سؤال  54/0  238/8  29/0  001/0  
بیست و هشت سؤال  66/0  172/8  44/0  001/0  

بیست و نه سؤال  66/0  261/14  44/0  001/0  
سی سؤال  75/0  140/16  56/0  001/0  

سی و یک سؤال  56/0  252/15  31/0  001/0  
سی و دو سؤال  66/0  853/15  43/0  001/0  
سی و سه سؤال  65/0  865/7  43/0  001/0  
سی و چهار سؤال  61/0  738/16  37/0  001/0  
سی و پنج سؤال  47/0  382/10  22/0  001/0  

سی و شش سؤال  53/0  234/8  28/0  001/0  

جانشین پروري 
 بازیکنان 

سی و هفت سؤال  55/0  837/7  30/0  001/0  
سی و هشت سؤال  66/0  923/9  43/0  001/0  

سی و نه سؤال  53/0  681/7  12/0  001/0  
چهل سؤال  55/0  316/8  30/0  001/0  

چهل و یک سؤال  66/0  906/7  43/0  001/0  
چهل و دو سؤال  53/0  995/8  12/0  001/0  
چهل و سه سؤال  70/0  729/7  49/0  001/0  
چهل و چهار سؤال  72/0  234/8  52/0  001/0  
چهل و پنج سؤال  68/0  020/7  46/0  001/0  
چهل و شش سؤال  49/0  102/8  24/0  001/0  
چهل و هفت سؤال  49/0  844/8  24/0  001/0  
چهل و هشت سؤال  49/0  573/8  24/0  001/0  

چهل و نه سؤال  67/0  971/8  44/0  001/0  
پنجاه سؤال  77/0  982/8  60/0  001/0  

پنجاه و یک سؤال  32/0  826/8  10/0  001/0  
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پنجاه و دو سؤال  64/0  959/6  41/0  001/0  
پنجاه و سه سؤال  61/0  331/8  37/0  001/0  
پنجاه و چهار سؤال  69/0  595/8  47/0  001/0  
پنجاه و پنج سؤال  82/0  911/7  67/0  001/0  
پنجاه و شش سؤال  48/0  389/8  23/0  001/0  
پنجاه و هفت سؤال  64/0  495/7  41/0  001/0  
پنجاه و هشت سؤال  41/0  204/8  17/0  001/0  

پنجاه و نه سؤال  51/0  654/9  26/0  001/0  
شصت سؤال  50/0  917/9  25/0  001/0  

شصت و یک سؤال  58/0  343/9  34/0  001/0  
شصت و دو سؤال  69/0  489/7  48/0  001/0  
شصت و سه سؤال  65/0  736/7  42/0  001/0  
شصت و چهار سؤال  68/0  515/7  46/0  001/0  
شصت و پنج سؤال  63/0  768/8  40/0  001/0  
شصت و شش سؤال  58/0  158/8  34/0  001/0  

ی، بار عاملمقادیر برآوردشده در جدول شماره شش (

مقدار بحرانی، واریانس تبیین شده و سطح معناداري) بیانگر 

جانشین  پرسشنامه سؤاالتاین است که بارهاي عاملی 

 پروري بازیکنان در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

 روایی واگرا و همگرا رواییهاي . شاخص7جدول 

ییایو پا ییشاخص روا  
CR AVE MSV ASV 

7/0از  تربزرگ 5/0از  تربزرگ  از  ترکوچک  AVE از  ترکوچک AVE 
825/0 آمادگی  529/0  340/0  433/0  

756/0 سطح راهبردي  537/0  331/0  478/0  
هاسازي اثربخش برنامهپیاده  792/0  533/0  340/0  398/0  

772/0 توسعه فردي  508/0  288/0  496/0  
952/0 بالندگی بازیکنان در باشگاه  799/0  385/0  645/0  
909/0 سطح بازیکنان در باشگاه  713/0  392/0  589/0  

742/0 سطح فردي بازیکنان  531/0  412/0  366/0  
نگريآینده  917/0  621/0  325/0  521/0  

باشگاه از بازیکنان حمایتگري  755/0  621/0  423/0  521/0  
833/0 ارزیابی فرایندها  687/0  496/0  589/0  

841/0 آموزش  593/0  356/0  382/0  
746/0 مسیر ارتقاء  656/0  374/0  502/0  

896/0 شناسایی نیازهاي باشگاه  716/0  420/0  369/0  
786/0 مدیریت استعداد  630/0  512/0  446/0  

806/0 برنامه  512/0  463/0  338/0  

 ؛CR 1 < 7/0پایایی: 

 ؛AVE <5/0و  AVE (> CR 2روایی همگرا: (

 ،AVE < ASV 4و AVE < MSV 3روایی واگرا: 

                                                           
1 . Composite Reliability 
2 . Average Variance Extracted 

 حد در روایی واگرا و همگرا روایی هايشاخص تمامی

 پایایی و روایی بودن مناسب از نشان که باشندمی قبولقابل

 .دارند گیرياندازه مدل متغیرهاي

3 . Maximum Shared Squared Variance 
4 . Average Shared Squared Variance 
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 گیريبحث و نتیجه

 بر پروري بیشترجانشین ریزيبرنامه ادبیات اگرچه

 اما دارد ها تمرکزدر سازمان کارکنانو  مدیریتی سطوح

اي هها و تیمپروري بازیکنان در باشگاهجانشین ریزيبرنامه

هاي هاي بازي در ورزشهمه پست براي تواندمی ورزشی

 در گروهی مانند والیبال، فوتبال، هندبال و بسکتبال و 

 ساالن) نیزهاي ورزشی بزرگسطوح (نوجوانی تا تیم تمام

بی گرفته شود. لذا این پژوهش باهدف تدوین و ارزیا کار به

بسکتبال لیگ  هايبازیکنان باشگاه پروري الگوي جانشین

 ایران انجام شد.  برتر

ها نشان داد که تدوین و نتایج حاصل از کدگذاري

 ربسکتبال لیگ برت بازیکنان پروري ارزیابی الگوي جانشین

ه لذا زمانی ک ایران بر مبناي عوامل مختلفی قرار دارد.

ه درستی شناسایی و تشخیص دادمکانیسم اثر این عوامل به

پروري توان شاهد رشد و بالندگی جانشینشوند می

صورت جداگانه مطرح و در ادامه این عوامل به. بازیکنان بود

شود. الزم به ذکر خته میها به بحث پردادر ارتباط با آن

حاضر احتماالً است با توجه به اینکه در خصوص پژوهش 

 مطالعه مربوطی انجام نشده یا محقق دریافت نکرده است،

آمده دستهاي بهبنابراین در این پژوهش در خصوص مقوله

صورت کلی بحث خواهد شد. با توجه به نتایج به

ه سازوکار اجراي فراهم توان گفت براي اینکآمده میدستبه

) 3و ) الزامات 2) سطوح شایستگی، 1شود باید به: 

توان پیامدهاي مطلوب توجه شود.  با توجه به این موارد می

ایران  هاي بسکتبال لیگ برتراي روشنی را براي باشگاهآینده

 تصور کرد.  

پروري ها در سطوح شایستگی جانشینتحلیل داده

) سطح 1بازیکنان نشان داد که سطوح شایستگی شامل: 

                                                           
1 . Hauenstein 
2 . Faivre‐Tavignot 

) سطح 3گاه و ) سطح بازیکنان در باش2فردي بازیکنان، 

-توان گفت که صرفراهبردي است. در تبیین این یافته می

نظر از اینکه یک تکلیف کاري در چه سطحی از صالحیت 

شود، در هر محیط کاري ممکن است اي انجام میحرفه

انجام هر کار باکیفیت مشخصی مورد انتظار باشد، سطح 

شده از یک شخص در محیط کار را سطح کیفی شناخته

ستگی مورد انتظار و نیاز گویند. الزم به ذکر است سطح شای

است. بین » ارزشیابی«شایستگی انجام کار معیار اساسی 

بندي شایستگی هاي سطحهاي مختلف نظامسازمان

-گوناگونی وجود دارند، اما نظام سه سطحی یکی از معمول

 1رسد. در این راستا هیونستینها به نظر میترین آن

 سطح سه در توانمی را ) معتقد است شایستگی2000(

 سطح کرد. در متمایز از یکدیگر راهبردي و سازمانی فردي،

 بالقوه، هايو مهارت دانش شامل شایستگی فردي،

 کارکنان است. در هايصالحیت و ها)(قابلیت هاظرفیت

ترکیب  در ايویژه روش شامل شایستگی سازمانی، سطح

 دیگر،عبارتاست. به یکدیگر با سازمان گوناگون منابع

 هايمهارت و دانش متقابل ترکیب شایستگی شامل

 امور ها،سیستم دانش مانند منابع سازمان، دیگر با کارکنان

 راهبردي، سطح فنّاورانه است. در تولیدات و هارویه جاري،

 راه از آمیز،برتري رقابت حفظ و ایجاد شامل شایستگی

 و ساختارها، راهبردها ها،مهارت دانش، از خاصی ترکیب

) نیز نشان داد که 2015( 2فرآیندهاست. فایورتاویگنات

هاي فردي است و هاي فردي نماینده ظرفیتشایستگی

همواره در تعامل با محیط و منابع فردي قرار دارد. در مقابل 

هاي فردي هاي گروهی از ترکیب شایستگیاما شایستگی

در نظام مدیریت  ي کههاعه شایستگیمجموگیرد. نشأت می

 فردي، سازمانی و راهبردي بر مبناي شایستگی در سه سطح

 ايهاي هستهشایستگیشامل د. نباشمی وتحلیلتجزیهقابل 
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ی هاي تکلیفشایستگیو  هاي کنشی(کلیدي)، شایستگی

 مجموعه از اندکلیدي، عبارت هاياست. شایستگی

 شغلی سطوح تمام ايبر مشترك و محوري هايشایستگی

 هايارزش رسالت و مأموریت از هاشایستگی این سازمان، در

 رفتاري نشانگرهاي البته گیرند،می نشأت سازمانی

 در شغلی مختلف سطوح براي کلیدي هايشایستگی

 یا کنشی هايشایستگی .است متفاوت کامالً سازمان

 تمام براي که هستند هاییشایستگی گروهی، مجموعه

 یک در و دهندمی انجام را مشترکی وظیفه که کارکنانی

 است ضروري دارند قرار مشترك شغلی گروه یا طبقه

 مشترکی هايویژگی کنشی هايشایستگی دیگرعبارتبه

 در شغلی خانواده یک درون مختلف هايپست که هستند

 تکلیفی، مجموعه هايشایستگی .هستند سهیم آن

 شغل یک در هستند که ايحرفه و فنی ملزومات و هاویژگی

 شایستگی نظام ساختار در. گیردمی قرار موردتوجه خاص

 هايشایستگی زیربنایی کلیدي هايشایستگی سازمان

 حمایت تکلیفی هايشایستگی از حالدرعین و بوده کنشی

 کنند.می

پروري بازیکنان نشان ها در الزامات جانشینتحلیل داده

ها، سازي اثربخش برنامه) پیاده1شامل: داد که این الزامات 

باشگاه، مسیر  نیازهاي برنامه، مدیریت استعداد، شناسایی

ارتقاء، آموزش، ارزیابی فرایند، حمایتگري باشگاه از 

طور نسبی با نتایج نگري است. این یافته بهبازیکنان و آینده

پروري ) که بر مدیریت جانشین1390( پورمطالعات دهقان

 ) که جلب1392( همکاران و مه تأکید داشت، قاسمیو برنا

رفت از هاي برونعالی را یکی از راه مدیریت حمایت

 در پروريجانشین برنامه استقرار هايچالش و هادشواري

) پیرو 1393( نظري و دانستند، رضاییایران می اداري نظام

                                                           
1 . Russell & Sabina 
2 . Groves 
3 . Dai et al 
4 . Pandey & Sharma 

 ) که به1396ریزي، ابراهیمی و همکاران (تأکید بر برنامه

) که به 1396مدیریت استعدادیابی تأکید داشتند، نادري (

) مبنی 2014( 1نایراسل و سابعملکرد اشاره داشت،  ارزیابی

 2اي مشخص اشاره داشت، گروزاي توسعهبر اینکه بر برنامه

 صورتبه پروريفرآیند جانشین سازيکه به پیاده )2007(

رکز حمایتی تم سازمانیفرهنگ ایجاد و سیال و منعطف

به دلیل تأکید بر ارزیابی  )2011( 3همکاران و داشت، دي

که اشاره به این  )2014(  4شارما و ارتقا، پاندي مسیر مدل

 بازار در کلیدي نقشی پروري،جانشین ریزيداشتند برنامه

 5کند، چارچمی ایفا موجود، رقابتی فضاي و استعدادها

 مرحله چهار شامل را پروريجانشین ) که فرایند2014(

 ریزيبرنامه در گام معتقد بود که اولین دانست ومی اصلی

 آینده براي موردنیاز استعدادهاي تعیین پروري، جانشین

 ریزيبرنامه که نتیجه گرفت )2016( 6است، ادونوح

 کلیدي دانش و از تخصص حفاظت براي پروريجانشین

) که 2020است و توکر ( کلیدي و مهم بسیار سازمان،

ها و پروري را ارزیابی مهارتنیازهاي جانشینپیش

وتحلیل نیازهاي آینده، استعدادهاي رهبران فعلی، تجزیه

دانست، تقویت و بهبود یک برنامه تحصیلی خاص می

همخوان و همسو است. در مقابل این یافته با نتایج مطالعه 

هاي اثرگذار ) که در تعیین مشخص2020( 7مارتین و دواي

-هاي خانوادگی بر مشخص ویژگیروري شرکتپبر جانشین

هاي جانشینان تأکید داشت، ناهمخوان است. علت این 

ناهمخوانی از دو بعد قابل تبیین است نخست اینکه جامعه 

آماري تحقیق مورداشاره با پژوهش حاضر متفاوت است و 

دوم اینکه در پژوهش نامبرده صرفاً مشخصه اثرگذار بر 

هاي جانشینان تعیین شده ویژگیپروري از قبل جانشین

است این در حالی است که مطالعه حاضر صرفاً به یک عامل 

5 . Church 
6 . O’Donohue 
7 . Martini & Dewi 
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صورت شده متعهد نبود و صرفاً بهیا شاخص از پیش تعیین

اکتشافی و نه قیاسی به شناسایی عوامل اثرگذار پرداخت. 

توان اشاره به این داشت که الزامات در تبیین این یافته می

 کارگیريبه براي باشگاه ضروري نیاز به مناسب هايپاسخ از

 در که است پرورجانشین نظام طراحی توانمندتر و بازیکنان

 افراد میان از کلیدي هايپست براي شایسته بازیکنان آن،

 و انتخاب مند طی اصول و مراحل خاصیعالقه و مستعد

 تصدي براي را الزم هايآمادگی آموزشی، هايطی برنامه

) بیان 2005( 1کریستی .کنندمی کسب مختلف هايپست

کرد که درواقع در دنیاي پررقابت امروزي براي دستیابی به 

ها باید دیدگاهی فراتر از جایگزینی ساده استعدادها، سازمان

هاي مدیریت نیروي کار داشته باشند. لذا استراتژي

گونه که باید کارکنان را براي دستیابی پروري همانجانشین

هاي شغلی خود توانمند سازد، باید بر روي توسعه هدفبه 

هاي اسمزانی متمرکز کارکنان نیز براي دستیابی به هدف

پروري را شامل توان مدیریت جانشینباشد. به این خاطر می

پروري و تمام عملیات و فرآیندهاي ریزي جانشینبرنامه

مستمري دانست که در طول سال به توسعه و پرورش 

پروري عالوه مدیریت جانشینپردازد. بهن میجانشینا

نگرانه به همچنین براي توفیق آتی سازمان نگاهی آینده

هاي رهبري دارد، نیازهاي ها و پستها، سمتشایستگی

کند، فرایندهاي روي سازمان را شناسایی میآتی و پیش

کند، پروري را همواره ارزیابی می مرتبط با جانشین

ا جذب، مسیر ارتقاء را مشخص و تالش هاي الزم رحمایت

سازي نمایید. صورت اثربخش پیادهها را بهکند این برنامهمی

یافته، آموزش با پارامترهاي مذبور در این فراگرد نظام

شود که سازمان شود و این اطمینان حاصل میترکیب می

آمادگی دارد تا هر پست با هر اهمیتی را که خالی شود، در 

). الزم 2005ب با افراد مناسب پر کند (کریستی، زمان مناس

                                                           
1 . Christie 
2 . Wesselink et al 

-سازي درست این اجزا براي نتیجهبه ذکر است یکپارچه

پروري، گیري هر چه بیشتر از پروسه مدیریت جانشین

-توان مدیریت جانشینضروري و حیاتی است. همچنین می

عنوان یک اصطالح دید که دربرگیرنده موارد پروري را به

هاي سه سیستماتیک، براي تعیین نقشمرتبط با یک پرو

حیاتی درون سازمان، شناسایی و ارزیابی جانشینان 

ها و تجربیات هاي مناسب به آناحتمالی و آموزش مهارت

 هاي سازمانی حال و آینده است. الزم براي نقش

پروري ها پیامدهاي مطلوب جانشینتحلیل داده

فردي، بالندگی  بازیکنان نشان داد این پیامدها شامل توسعه

بازیکنان در باشگاه و آمادگی است. این یافته به طور نسبی 

که اشاره به این  )2014( شارما و با نتایج مطالعات پاندي

 کلیدي نقشی پروري،ریزي جانشینبرنامه داشتند امروزه،

و  کندمی ایفا موجود، رقابتی فضاي و استعدادها بازار در

 و است، ویسلینگ اثرگذار نیسازما رشد بر مستقیم طوربه

 هاشایستگی کسب اندداشته که بیان )2015( 2همکاران

داد  خواهد افزایش را هاآن موفقیت شانس مدیران، توسط

ریزي ) که به این نتیجه رسید برنامه2020( 3و لیکونتی

وکارهاي پروري عامل اصلی موفقیت و رشد کسبجانشین

است. در تبیین این یافته خانوادگی است، همخوان و همسو 

پروري ریزي جانشینتوان گفت که تقویت برنامهمی

ها دارد و به بازیکنان، تأثیر مستقیمی بر بروندادهاي باشگاه

 که است معتقد )2004( 4کند. کارولرشد آن کمک می

 آن موجببه که است سیستمی فرآیندي پروري جانشین

 تژیکاسترا طرح یک با شخصی و ايحرفه توسعه

 پر براي دهد سازمانمی که اطمینان است، شدهترکیب

 مناسب، شخصی شودمی تصدي بال که پست هرگونه کردن

 گوشزد را نکته این کارول همچنین .دارد اختیار در را

 سازمان سیستمی توسعه اجازه پروري جانشین که کندمی

3.  LeCounte 
4 . Carroll 



 1401ار ، به36 شمارة ،10نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          24

 

 براي را کارکنان توسعه و دانش هايشکاف شناسایی و

-می را مناسب مثبت و امن، محیط یک در پیشرفت امکان

 فرایند پروريجانشین گویدمی )2008( 1دهد. مندي

 و دارند، وجود جانشینان که است موضوع این از اطمینان

 خطرات احتمالی برابر در سازمان از که دارند را آمادگی این

 ايتازه خون پروريجانشین اجراي با .کنند محافظت آینده

 طریق از سازمان و آیددرمی جریان به سازمان هايرگ در

 عهده از تواندمی موضوعات به جدید نگرش شیوه معرفی

-می نشان تحقیقات مذکور، موارد بر برآید. عالوه تغییرات

 براي جانشینی هايبرنامه داراي که هاییسازمان که دهد

 نرخ بازگشت اند،بوده عالی سطح در مدیریتی مشاغل

 این از که اندداشته هاییسازمان به نسبت باالیی سرمایه

 خروجی میزان شرکتی در حتی و اندنبوده برخوردار برنامه

 ضایعات میزان و داشته درصد  افزایش 35 ياندازهبه تولید

 از است و یافته کاهش تولیدات کل درصد یک از کسري به

 استراتژیک مدیریت جانشینی، هايبرنامه دیگر طرفی

 استانداردهاي و مدیریتی وظایف تا سازدمی قادر را انسازم

 مدیریت هايروش از استمرار نماید، تعیین را عملکرد

 هايپست براي برجسته نامزدهاي کند، حاصل اطمینان

 پیشرفت براي کارکنان آرزوي و شناسایی را مدیریتی ارشد

 که دارد وجود باور این و نماید برآورده راهه شغلی را کار در

 عالی توسعه طریق از تواندمی پروريجانشین ریزيبرنامه

ایجاد کند. براین اساس  رقابتی مزیت رهبري، استعدادهاي

پروري توان اشاره به این داشت که مسئله جانشینمی

بازیکنان و از اهمیتی مضاعف برخوردار است؛ چراکه برونداد 

هاي اجتماعی، اقتصادي، هاي بسکتبال، سایر حوزهباشگاه

دهد. اگرچه در فرهنگی و سیاسی را تحت تأثیر قرار می

هاي ورزشی، بحث رقابت تجاري، صنعتی و بازرگانی باشگاه

چندانی وجود ندارد اما رقابت درزمینۀ جذب و نگهداري 

 هاي آنان وجود دارد.   بازیکنان و پرورش مهارت

                                                           
1 . Mandi 

شین ها (جانشنامهها بیانگر آن بود که پایایی پرسیافته

) از سازگاري درونی مناسبی 82/0پروري بازیکنان= 

 برخوردار هستند. سازگاري درونی نشانگر میزان همبستگی

 ). 13هاي مربوط به آن است (بین یک سازه و شاخص

هاي ها حاکی از آن بود که شاخصهمچنین یافته

هاي جانشین پروري پرسشنامهگیري برازش مدل اندازه

 توان چنیننان از شرایط مطلوبی برخوردار است. میبازیک

و  شدهنیتدوهاي مطلق به مدل استدالل کرد که شاخص

گر هاي دیکند و چندان به مدلپارامترهاي آن ربط پیدا می

 نیاهاي برازش تطبیقی، شاخص و درجه آزادي کاري ندارد.

مطلق بکار برده  يهاشاخص لیها در جهت تکمشاخص

ي موقعیت نسبی مدل بین بدترین دهندهو نشان شوندیم

با ارائه برازش (صفر) و بهترین برازش (یک) هستند. 

 نیترتالش شده تا مهمهاي برازش مقتصد، شاخص

بهبود مقدار  یعنیبرازش مطلق  يهاشاخص ضعفنقطه

 پارامتر به مدل جبران شود. شیبرازش با افزا يهاشاخص

برازش آن است  يهاشاخص گروه از نیدر ا یاصل يمبنا

 نیشود ایکه به مدل افزوده م يهر پارامتر يکه به ازا

 .ابدییم کاهش هاآنو مقدار  شوندیم مهیها جرشاخص

از  ساختاري معادله مدل هايشاخصتوان گفت که می

 مقادیر برآوردشده در جدولبرازش مطلوب برخوردار است. 

ه شماره شش (بارعاملی، مقدار بحرانی، واریانس تبیین شد

و سطح معناداري) بیانگر این است که بارهاي عاملی 

جانشین پروري بازیکنان در وضعیت  پرسشنامه سؤاالت

 تمامییت مشخص شد که درنهاو  مطلوبی قرار دارند.

 قبولقابل حد در روایی واگرا و همگرا روایی هايشاخص

 پایایی و روایی بودن مناسب از نشان که باشندمی

 .دارند گیرياندازه مدل متغیرهاي
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 به زیر هايجنبه از حاضر پژوهش که رودمی انتظار

-باشگاه پروري بازیکنانجانشینخصوص  در دانش پیشرفت

 اساس بر. باشد کرده بسکتبال لیگ برتر ایران کمک هاي

 پیشنهادهاي بود، سازيمدل و تبیین که پژوهش ماهیت

 و نظري پیشنهادهاي حوزه دو در پژوهش از برخاسته

 آمدهدستبه مدل گفت توانمی. است شده ارائه کاربردي

-جانشین پدیده از غنی و جامع مدل یک حاضر پژوهش در

 تاکنون که بسکتبال لیگ برتر ایران استپروري بازیکنان 

 داخل چه و کشور از خارج در چه( گذشته تحقیقات در

 .است شده اشاره کمتر و یکپارچه جامع صورت این به کشور

 از منديبهره و پژوهش شناسیروش خاص ماهیت

 در پژوهشگر رویکرد تا است شده باعث بنیاد داده استراتژي

هاي بسکتبال باشگاهپروري بازیکنان جانشین پدیده قبال

 که امري باشد؛ برخوردار فرایندي ماهیتی لیگ برتر ایران از

 کمتر پژوهش موضوع پیرامون گذشته تحقیقات در تاکنون

آمده دستبا توجه به نتایج به  .است گرفته قرار موردتوجه

بازیکنان  جایگزینی در موجود شود نیازهايپیشنهاد می

کلیدي در باشگاه معین  هايارشد شناسایی شود، منصب

آموزش مشخص  ◌ٴ رزمینهد باشگاه گردد و سرانجام نیازهاي

ها شود  بازیکنان ارشد از طرحگردد. درنهایت پیشنهاد می

آورند، شناسایی  عمل پروري حمایت بهو اقدامات جانشین

 ها اجباري شود و سرانجام حفظو تربیت جانشین در باشگاه

ها سازمانی در دستور کار سازمان هايسرمایه نگهداري و

 قرار گیرد.
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Abstract 
The present study was conducted with the aim of developing and evaluating the 
succession planning of  basketball players  of the Iranian Premier League clubs . The 
method of the present study was mixed in terms of the data collection method,which 
was implemented qualitatively and quantitatively. In the qualitative section,the 
statistical population consisted of 18 experts.The sampling method was purposive and 
the snowball sampling technique was performed.Also, in the quantitative part of the 
statistical population,all sports managers and experts,sports coaches,people with a 
history of professional basketball,faculty members and players of basketball clubs. The 
research tools included semi-structured interviews and a researcher-made 
questionnaire.The data theory method was used to analyze the data in the qualitative 
part and SPSS and Amos software were used in the quantitative part. The results of the 
coding showed that the development and evaluation of the Succession Planning model 
of Iranian Premier League basketball players is based on various factors, so in order to 
provide a performance mechanism, it is necessary to:1)competency levels, 
2)requirements and 3)desirable outcomes. Note. Considering these cases, a bright future 
can be imagined for the basketball clubs of the Iranian Premier League. The results of 
the quantitative section indicated that the factor loadings of the questions in the player 
substitution questionnaire are in good condition. In general, the research results indicate 
that by using the player substitution model, the substitution characteristics of players in 
basketball clubs can be measured reliably. Using these findings can pave the way for 
many studies in which player substitution will be of particular importance. 
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