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Abstract: The results of research on the lack of managers and the increasing need of
organizations for much more capable, talented, skilled and competent managers than
today's ones in the coming years; hence, identifying, replacing and benefiting from
qualified managers has been one of the most fundamental challenges nowdays which
organizations may face through next difficulties. The purpose of this study was to
explain and analyze the dimensions and components of substitution in higher
educational systems. For this purpose, with the approach of qualitative research and
ultracombination method which consisted of 7 steps, the systematic evaluation and
analysis of the results and findings of previous research has been done. The data used
in this study were internal and external studies conducted in the field of succession in
databases such as Science Direct, Springer, Amrald, Sage, ISCO and the like for Latin
articles and internal databases published such as Iranian information Center and
Scientific documents,National Documentation Center and Library of Iran, Information
Publishing Center of the country, Scientific Information Database of Jihad Daneshgahi,
Regional Center of Science and Technology Center of Shiraz and Normags. 55 out of
2151 studies were selected based on the title, abstract and content of the subject under
study in this research, and also the dimensions and indicators of succession in
organizations were identified. The outcomes wholly showed that the concept of
succession in the higher education system had 6 dimensions and 58 indicators.
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الباد و همکاران

 .)20۱8در ادبی اپ پژوهش ی جانش ینپ روری ،تع اریف

مقدمه
در سالهای اخیر که مفهوم منابع انسانی جای خود را

مهعددی دیده میشود ک ه اغل ب نی ز ب ا ه م همشوش انی

به سرمایه انسانی داده است و توسعه دانش مهمترین بنیاد

دارند .برای نمونه ،راث ول ( )2006جانشینپروری را ای ن

تمدن بشری تلقی میشود ،روی ارویی ب ا مس ا پ پیچی ده

گونه تعریف میکند :کوشش س نجیده و نظ اممن دی ک ه

سازمانی بیش از آنکه نیاز ب ه اب زارآ پ پیش رفهه داش هه

مدیران سازمان برای حصول اطمینان از ت داوم رهب ری و

باشد ،به دانایی و اسهعداد بشری نیاز دارد .بیشک ،ج ب

مدیریت در پسههای اصلی و نگهداری و پ رورش س رمایه-

و اسهخدام نیروی انسانی مسهعد و شایس هه در س ازمانها

های فکری و علمی به منظور تشویق افراد به ارتق ا انج ام

از مسا پ ضروری به ش مار م یرود ،ام ا تققیق اپ نش ان

میدهند .اما به طور کلی ،جانش ینپروری برنام های اس ت

میدهد که بسیاری از سازمانها در این زمین ه ب ا مش کپ

که طی آن افراد مناسب برای تصدی سمتهای م دیریهی

مواجه هسهند و در حفظ و نگهداری افراد خود ب ه عن وان

رده با و اصلییک سازمان از میان افراد واجد شرایط و ب ا

سرمایه های سازمانی توانایی زم را ندارن د (فین ی زاده و

اسهعداد برگزیده میشوند (سانداراپاندیان و بابو .)20۱8

امین زاده درزی  .)۱396تقاضای رو به افزایش کارفرمایان

بر اساس یک تققیق ،سازمانها س ه دلی پ اساس ی ب رای

برای جب نیروهای ماهر از سویی و تمایپ کارکنان ب رای

اسهفاده از سیسهم مدیریت جانشینپروری ذکر ک ردهان د:

تصاحب و در اخهیار گرفهن مشاغپ با ارزش از سوی دیگر،

 )۱کم ک ب ه اج رای طرحه ای اس هراتژیک س ازمان)2 ،

موجب شده است که نبرد و مبارزهای شکپ بگیرد که باید

شناس ایی نیازه ای ج ایگزینی ب ه عن وان اب زاری ب رای

آن را جنگ اسهعدادها یاجنگ بر س ر اس هعدادها بن امیم

آموزشهای هدفمند ،پرورش و توسعه کارکنان و  )3ایجاد

(علیشعار .)۱397

منبعی از کارکنان مسهعد که قابلی ت ارتق ا دارن د (چ اوز

در این نبرد سازمانهای موفق ت شش میکنن د ت ا ب ا ب ه

 .)20۱8پژوهشه ا نش ان میده د ک ه  5۱درص د از

کارگیری رویهها ،برنام هها و راهبرده ای مناس ب بهوانن د

مهخصص ان من ابع انس انی فعالیته ای جانش ینپروری و

اسهعدادهایی را که برای تداوم حیاتشان ضروری هس هند،

اسهعدادیابی را به خوبی نمیشناسند و فقط  2۱درص د از

جب و نگهداری کنند .بدین منظور ،سازمانها باید بدانند

آنها این برنامه را به طور رسمی اجرا میکنند .ادبیاپ ای ن

با چه نیازهایی در حال حاضر و در آینده رو به رو هس هند

مفهوم در کشور ما نیز مقدود و ناشناخهه است؛ به طوری

تا بهوانند طبق آن ،اسهعدادهای بالقوه و بالفعپ را از می ان

که پژوهشهای انجام شده در زمینه برنامه جانشینپروری

کارکنان شناسایی کنند؛ به عبارپ دیگ ر ،ق ادر باش ند ب ر

در س ازمانهای تج اری و ص نعهی انگش ت ش مار اس ت.

اسهعدادها مدیریت کنند (فقیهی و ذاکری .)۱393

بیشهر مدیران ص رفاً ب ه نیازه ای س ازمان ب رای پ رورش

گام اساس ی م دیریت جانش ینپروری ،م دیریت اس هعداد

جانش ین در دراز م دپ چن دان اهمی ت نمیدهن د و

میباشد .مدیریت اسهعداد به سازمانها اطمین ان میده د

زیردسهان نی ز ب رای نیازه ای آین ده س ازمان ب ه خ وبی

که افرادی شایسهه ،ب ا مهارپه ای مناس ب ،و در جایگ اه

پرورش داده نمیشوند (فرجی  .)۱397دوال ی و همک اران

ش لی مناس ب داش هه باش ند .م دیریت اس هعدادها

( )۱397در پژوهشی با عن وان "طراح ی م دل شایس هه-

دربرگیرنده مجموعه منسجمی از فرایندها برای شناسایی،

گزینی رؤسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور" ک ه ب ا

ج ب  ،نگهداش ت و بهس ازی برت رین اف راد اس ت.

روش تققیق آمیخهه (کیفی  -کم ی) و بررس ی گس هرده

سازمانهای امروزی دیگ ر ب ه دنب ال اس هخدام نیروه ای

مبانی نظری و مصاحبههای مهعدد با خبرگان و اسهفاده از

عادی نیسهند بلکه با تشکیپ خزانه اسهعداد و اسهعدادیابی

فن دلفی و براساس تقلیپ عاملی اکهش افی انج ام دادن د،

در پ ی ج ب اس هعدادها میباش ند (لیم ان و همک اران

مدل نهایی شایسههگزینی در جامعه مورد نظر را در قال ب
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 5۴ش اخش شناس ایی و آنه ا را در ش ش بُع د (ه وش

پژوهش ،انهخا افراد شایسهه ب رای پس ته ای مناس ب،

م دیریهی ،دان ش تجرب ی ،مه ارپ اجهم اعی ،توان ایی

پرورش اف راد ج ایگزین ب رای منص به ای حس اس و ...

سازمانی ،نگرش حرفه ای و ارزش مکهبی) تفکیک ،دسهه-

مواجه هسهند و بیش از ه ر زم ان دیگ ری ای ن دس هگاه

بندی و ارا ه کردند .امین و همکاران ( )۱397در پژوهشی

مجبور اس ت ک ه فعالیته ای خ ود را بس یار هوش یارانه

با عنوان "بررسی الگوی جانشینپ روری ش رکت م دیریت

م دیریت کن د (پورس بزعلی و آش وری زاده .)۱397

منابع آ ایران با هدف تعیین شکاف بین وضعیت موج ود

اسشند وا ( )20۱7در پژوهش خود مدلی را با هدف بهبود

و مطلو جانش ینپ روری در ای ن س ازمان انج ام دادن د.

چارچو های شایسهگی برای پرورش رهبران راهبردی در

یافهههای پژوهش نشان داد که وضعیت موجود و مطل و

ارا ه خدماپ دانشگاهی در نظام آموزش عالی و با انجام دو

ش رکت م دیریت من ابع آ ای ران در تم ام مؤلف ه ه ای

پیمایش احصا کردهاند ک ه شایس هگیهای آن عبارتن د از:

جانشینپروری مهفاوتند .همچنین نهایج حاص پ از رتب ه-

اعهبار ،داشهن بصیرپ ،نوآوری ،رهبری ،نهیجه مدار بودن.

بندی مؤلفه ها حاکی از آن است که در وض عیت موج ود،

وسون ( ،)20۱6در کشور بلژیک در پژوهشی به بررس ی

"ارزیابی عملکرد فردی" ،با ترین اولویت و ارزیابی برنامه-

ایجاد سیسهم ارزشیابی جدید پی ،ال ،او ،ج ی ب ه معن ای

ریزی جانشینپ روری" ،پ ایینت رین اولوی ت را دارن د .در

برنام هریزی ،رهب ری ،ب ازخورد ،ارزی ابی و پ اداش در

وضعیت مطلو نیز "پ ر ک ردن خشءپرورش ی" ب ا ترین

سازمانهای آموزشی پرداخت که نهایج حاکی از ش مارش

رتبه و "ارزیابی برنامهریزی جانشین پروری" ،پایین ت رین

شایس هگیها و مهارپه ای م دیریت و مهارپه ا و

رتبه را دارد .حال با توجه به آن که م دیریت ب ر عملک رد

شایسهگیهایی در ارتباط با چرخه خطیمشی ،مهارپها و

نظامه ای آموزش ی مخصوص اً آم وزش ع الی از اهمی ت

شایس هگیهایی فن ی ش پ ب ود .توماس ون ( )20۱5در

بسزایی برخوردار است چرا که یکی از نهادهای حی اتی در

مطالعه خود به این نهیج ه رس ید ک ه اهمی ت حکمران ی

فرایند توسعه هر ملهی مقسو میشود و نهادی است که

منسجم ،حپ مسئله ،رفهاره ای ب ین شخص ی ،اثربخش ی

تسهیپگر توسعه اقهصادی ،اجهماعی ،سیاس ی و فرهنگ ی

عملیاتی ،تأثیرگباری ،انعطافپبیری ،حساس یت م دیریت

جامعه میباشد؛ لبا بایسهی اقداماپ نظام آم وزش ع الی را

آموزشی در امر جانشینپروری مهمهرین موارد عنوان کرد.

در عرصههای جانشینپروری زیر نظر داشت .چراکه سر و

نهایج تققیق گونزالز ( )20۱۴نشان داد شناخت رون دها و

کار داشهن با تعداد زیادی از اف راد و ب ا دامن ه وس یعی از

نیروهای اجهماعی داخپ و خارج از دانشگاه ،نیاز ب ه در

زمین هها و تج ار  ،اف زایش تن وب برنام هها ،ک اهش

شرایط مل ی ،ابهک ار و پیش قدمی ،مهارته ا و ویژگیه ای

سرمایهگباری دولهی در آموزش ،رشد رقابت و تمرک ز ب ر

شخصی ،شایسهگیهای اجرا ی ،شایسهگیهای مس ئولیت

آموزش ،پرورش و پژوهش و ب هطور کل ی پیچی دگیهای

اجهماعی و شایس هگیهای رس می و س ازمانی ب ه عن وان

جدید مقیط ،هم بر نقش کارکنان و هم بر نقش م دیران،

عوامپ مؤثر بر جانشین پ روری اس ت (لیم ان و همک اران

رؤس ا و تص میمگیرندگان و هماهنگکنن دگان در نظ ام

.)20۱8

آموزش عالی مؤثر است (مردانی و همکاران  .)۱397نظ ام

با توجه به موارد یادشده پژوهش حاض ر ب ا ب ه ک ارگیری

آموزشی عالی امروزی در جسهجوی راههایی است که خود

رویکرد کیف ی فراترکی ب ب ا بررس ی و ارزی ابی مطالع اپ

را برای آیندگان آم اده نمای د ،از همک اری ب ا آاان ه ای

داخلی و خارجی انجام ش ده در زمین ه جانش ین پ روری،

توسعه منطقهای گرفهه تا تشش برای اف زایش دسهرس ی،

الگوی مناسب با ویژگیه ای آم وزش ع الی دانش گاه آزاد

ارتقای یادگیری م ادام العم ر ،رس یدن ب ه اس هانداردهای

اسشمی ارا ه میکند.

کیفیت ،تأمین درآم د از من ابع مهن وب و مهع دد ،ارتق ای
فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،3پاییز 99

298

الباد و همکاران

مرکز منطقهای علوم و فناوری ش یراز و ن ورمگز ب ه چ ا

مواد و روش ها
پژوهش حاضر پژوهشی کیف ی اس ت و ب ا اس هفاده از

رسیده بودند .از میان  2۱5۱مطالعه یافت شده  55مطالعه

روش فراترکیب جهت ارزیابی منابع علم ی انج ام ش د .از

که ب ر اس اس عن وان ،چکی ده و مقه وای موض وب م ورد

آنجا که مطالع اپ م رتبط ب ا مفه وم جانش ینپ روری در

بررسی در این مطالعه هم خوانی داشهند ،برگزیده ش ده و

آموزش عالی بیشهر کیفی هسهند و تا زمان انجام پژوهش

ابعاد و شاخشهای جانشینپروری در سازمانها شناس ایی

حاضر مدل جامعی که ابعاد مخهلف آن را در برگیرد یافت

ش دند .جه ت رعای ت اخ شش پژوهش ی ،ک د اخ شش

نش د؛ روش فراترکی ب ب ه عن وان روش ی مناس ب ب رای

 IR.USWR.REC.1399.185در کمیه ه اخ شش

شناسایی و به دس ت آوردن ترکیب ی ج امع از مؤلف هها و

دانشگاه ثبت شد.

ابعاد اصلی جانشینپروری در آموزش عالی به ک ار گرفه ه

یافههها

شد .از این رو ،برای بهرهگیری از روش فراترکیب ،از روش

جهت دسهیابی به چارچو اولیه پژوهش بر پایه روش

هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو ( )2007اسهفاده شد.

هفت مرحلهای فراترکیب سندلوس کی و باروس و ()2007

جامعه آماری مطالعه حاضر ،مه ون داخل ی و خ ارجی در

هر یک از مراحپ اجرا ی آن ب ر اس اس مطالع اپ پیش ین

زمینه جانشینپروری بودند که در پایگاههای داده همانن د

ارا ه میش ود .مرحل ه اول فراترکی ب مرب وط ب ه تنظ یم

دایرکت ،اششرینگر ،امرالد ،سیج ،ایسکو و نظایر آن

سؤالهای پژوهش است که بایسهی در حیطه عشقهمن دی

برای مقال ههای انگلیس ی و پایگاهه ای اطشع اتی داخل ی

و ع شوه ب ر آن دنبال ه تققیق اپ قبل ی پژوهش گر باش د.

علمی ایران ،مرک ز اس ناد و

سؤالهای پژوهش باید دارای ویژگیهایی باش ند ک ه در

ساین

نظیر مرکز اطشعاپ و مدار

کهابخان ه مل ی ای ران ،پایگ اه اطشع اپ نش ریاپ کش ور

جدول  ۱ارا ه شدهاند.

(مگیران) ،پایگاه اطشعاپ علمی جه اد دانش گاهی ،پایگ اه
جدول  .1سؤالهای پژوهش به همراه مؤلفههای آن

Table 1. Research questions with its components
سوالهای پژوهش و نحوهی پاسخگویی به آنها

مؤلفهها

سؤال اصلی :الگوی جانشینپروری در آموزش عالی با رویکرد فراترکیب چگونه است؟
سؤالهای فرعی
شرایط علّی موثر بر جانشینپروری در آموزش عالی کدامند؟
چیستی کار ()What

شرایط زمینهای موثر بر جانشینپروری در آموزش عالی کدامند؟
عوامل مداخلهگر موثر بر جانشینپروری در آموزش عالی کدامند؟
پدیده محوری جانشینپروری در آموزش عالی کدامند؟
راهبردهای موثر بر جانشینپروری در آموزش عالی کدامند؟
پیامدهای حاصل از راهبردهای مؤثر بر جانشینپروری در آموزش عالی کدامند؟

جامعه مورد مطالعه
()Who

پایگاههای داده همانند ساینس دایرکت ،اشپرینگر ،امرالد ،سیج ،ایسکو و نظایر آن برای مقالههای التین و پایگاههای اطالعاتی داخلی نظیر مرکز
اطالعات و مدارک علمی ایران ،مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران ،پایگاه اطالعات نشریات کشور ،پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگااه
مرکز منطقه ای علوم و فناوری شیراز و نورمگز

بازه زمانی مطالعه

 1386-1398برای مطالعات داخلی

()When

 2007-2019برای مطالعات خارجی

چگونگی یا روش
مطالعه ()How

بررسی موضوعی آثار ،شناسایی و یادداشت برداری نکات کلیدی ،تحلیل مفاهیم ،دستهبندی مفاهیم و مقولههای شناسایی شده

در بخش ابهدایی مرحله فراترکیب ،به پرسشهای کل ی

در این زمینه جلوگیری شود .بدین ترتیب ،تنه ا آث اری

مطرح در این زمینه پاسخ داده شد تا از ابهامهای بیشهر

باید در مطالعه گنجان ده ش وند ک ه در آنه ا بیش هر ب ه
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مؤلفهها و ابعاد مهم و تأثیرگ بار برجانش ین پ روری در

زمینه جانشین پروری در آموزش عالی گس هرش یافه ه

آموزش عالی پرداخهه یا به آن اش اره ش ده باش د .ب ازه

است.

زمانی انهخ ا ش ده یعن ی س الهای  2007ت ا 20۱9

برای ش روب دقی ق و نظاممن د مطالع اپ من ابع اع م از

میشدی و  ۱386ت ا  ۱397خورش یدی ت ا زم ان انج ام

مقا پ ،پایاننامهها و پژوهشه ا ب ر اس اس معیاره ایی

پژوهش معرف خوبی از پژوهشهای انجام ش ده در ای ن

نظیر تناسب با هدف پژوهش ،بازه زمانی مشخش ش ده

زمینه است؛ چراکه در س الهای اخی ر ،پ ژوهش ه ا در

و مقپ انجام به شرح جدول  2انهخا و بررسی شدند.

جدول  .2معیارهای پژوهش

Table 2. Research criteria
معیارهای انتخابمنابع

خروجی معیارها

هدف تحقیق

شناسایی مؤلفههای جانشین پروری در آموزش عالی به منظور ارائه الگو
 1386-1397برای مطالعات داخلی

سال انتشار یا انجام

 2007-2019برای مطالعات خارجی
داخل و خارج از کشور

محل انجام

باشند .برای مثال ،مقالههای همایش ی و موج ود در وبگ اه
در این مرحله ،پژوهشهای واج د ش رایط ب رای ورود ب ه

های شخصی مورد توجه قرار نگرفهند .در پایان ب ر اس اس

فراترکی ب انهخ ا ش دند و معیاره ای ورود و خ روج از

جسهجو و بررسی در پایگاههای اطشع اتی مخهل ف 2۱5۱

مطالعه تعیین شدند .از این رو ،پژوهشگر جسهجوی نظام-

اثر یافت شد.

مند خود را بر پژوهشهای منهشر شده در من ابع مخهل ف

پ

مهمرکز کرد و کلیدوااههای م رتبط را پی دا ک رد .در ای ن

موارد زیادی شناسایی شد که بسیاری از آنها برای تقلی پ

پژوهش پایگاههای اطشعاتی مخهلف بین س الهای 2007

نهایی پژوهش مناسب نبودند .لبا پژوهشگر در این مرحل ه

تا  20۱9م یشدی و  ۱386ت ا  ۱397خورش یدی بررس ی

در چندین گام اقدام به پا یش و پا یش موارد یافهه شده

شدند .کلید وااههای مهنوعی برای جس هجوی مقال هها در

کرد تا دسهیابی به منابع مطمئن و مهناسب برای اس هفاده

پژوهش مورد اسهفاده قرار گرف ت و ت شش ش د مجموع ه

در تققیق و تقلیپ نهایی آن میسر شود .مطابق ب ا ش کپ

مهنوعی از کلی دوااهها ب رای جس هجو انهخ ا ش وند ت ا

 2که به آن چارپ روندنما هم اطشش میشود ،ابهدا من ابع

بیشهرین بازیابی صورپ گیرد (جدول .)3با توجه به اینک ه

بر اساس عنوان مقایسه شدند و تعدادی از آنها حبف ش د.

در زبان فارسی کلیدوااه "جانش ینپروری" ب ه ک ار رفه ه

سش

به به بررسی چکیده موارد باقیمانده پرداخهه ش د و

است در جسهجوها به این وااهها نیز توجه شد .جسهجو در

با بررسی چکیدهه ا نیزتع دادی از من ابع ب یربط ح بف

دایرک ت،

شدند .در گام بعدی منابع تصفیه شده بر اساس چکیده به

اششرینگر ،امرالد ،سیج ،ایسکو و نظایر آن ب رای مقال ههای

صورپ مهن کام پ بررس ی ش دند و در ای ن بررس ی ه م

انگلیسی و پایگاههای اطشعاتی داخلی نظیر مرکز اطشعاپ

تع دادی از من ابع از لق ات مقه وا ح بف ش دند .من ابع

علمی ایران ،مرکز اسناد و کهابخانه مل ی ای ران،

از بررسی مقهوا منابعی بودند که در تققیق

پایگاههای اطشعاتی گون اگون همانن د س این

و مدار

پایگاه اطشعاپ نشریاپ کشور ،پایگاه اطشعاپ علمی جهاد

از انجام جسهجوی مهون و مقا پ بر اساس کلی دوااه

باقیمانده پ

و تقلیپ نهایی مورد اسهفاده قرار گرفهند.

دانشگاهی ،پایگاه مرکز منطقه ای علوم و فن اوری ش یراز،
نورمگز و صفقه خانگی برخی مجل هها ب رای جس هجو در
نظر گرفهه شد .تشش شد مدار

در نگ اه اول ب ا کیفی ت
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تعداد کپ منابع یافت شده = 2151

تعداد مهون حبف شده از نظر عنوان = 1468

کپ چکیده های غربال شده = 683

تعداد مهون حبف شده از نظر چکیده = 429

کپ مقهوای مهون بررسی شده = 254

تعداد مهون حبف شده از نظر عنوان = 199

تعداد کپ مهون نهایی = 55
شکل  .1چارت روند نما برای انتخاب آثار مناسب برای تحلیل

Figure 1. Process chart to select suitable studies for analysis

چارپ روند نما (شکپ  )۱نشان میدهد ک ه از  2۱5۱اث ر

تقلیپ به روش فراترکیب و ارا ه الگوی جانشین پروری در

یاف ت ش ده ۱۴68 ،اث ر از نظ ر عن وان ۴29 ،اث ر از نظ ر

نظام آم وزش ع الی انهخ ا ش دند .در مرحل ه اس هخراج

چکیده و  ۱99اثر از نظر مهن با هدف و س ؤا پ تققی ق

اطشعاپ از مهون و مقا پ با مطالعه و بررسی دقیق منابع

حاضر همخوانی نداشهند؛ بنابراین این آث ار کن ار گباش هه

نه ایی ش ده و مط ابق ب ا اه داف و س ؤالهای پ ژوهش

شدند و تنها  55اثر ک ه در زمین ه جانش ینپ روری نظ ام

یافهههای مرتبط از ه ر ک دام از من ابع ش امپ مؤلف هها و

آموزش عالی بودند و هم از نظر عنوان و هم از نظر مقه وا

ش اخشهای جانش ینپ روری در نظ ام آم وزش ع الی

با هدف و سؤا پ پژوهش حاض ر همراس ها بودن د ،ب رای

اسهخراج شد که در جدول 3ارا ه شدهاند

جدول  .3مؤلفه های شاخصهایاثرگذار بر جانشین پروری در نظام آموزش عالی

Table 3. Information indicators based on succession in the higher educational system
مولفه

شاخص
ایجادتعهد
ارزیابی کار فعلی
ارزیابی عملکرد فردی

عوامل علّی جانشین پروری

ارزیابی کارآئی
ارزیابی استعداد فرد
پرکردن خالء پرورشی
ارزیابی برنامه

عوامل زمینهای جانشین
پروری

منبع
بالندر ()2017
گراوس ()2018
جانسون ()2018
لین ()2018
ماالنگو ()2017
آدبوال ()2019

خوداثربخشی

قی ()2015

انعطافپذیری

فرایدمان ()2017

مسئولیتپذیری

گیلدینگ ()2015
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ثبات هیجانی و تسلط بر خود

پاندی ()2014

ارتباط کالمی مؤثر

پاین ()2018

همکاری و کارگروهی

پیترزهاوکینز ()2018

شنود مؤثر و همدلی
مشتریمداری
متقاعدسازی و مذاکره
آگاهی محیطی
ارزیابی برنامه مدیریت جانشین پروری
آگاهی سازمانی
تجربه و مهارتهای حرفهای

عوامل مداخله گر جانشین
پروری

دانش و تخصص

پاین ()2018

قضاوت و تصمیمگیری

فیلیپس ()2018

تفکر استراتژیک

پایپ ()2019

خالقیت و نواوری

یاداو ()2017

تفکر تحلیلی

رائلین ()2016

نفوذ بر دیگران

سانتورا ()2015

حل تعارض و اختالف

جنترای ()2016

قاطعیت

هارل ()2016

تحولگرایی

کاوزس ()2017

تیم-سازی

مککنا ()2015

پرورش کارکنان

پاتل ()2016

تفویض اختیار
برنامهریزی و سازماندهی
نظارت و کنترل
ریچاردز ()2017
فالرنتین ()2017

پدیده های محوری

چشم انداز آینده و مأموریّت آموزش عالی

گرینوود ()2015

اهداف و استراتژیهای آموزش عالی در حوزه منابع

جنسن ()2016

انسانی

مککافرتی ()2017

حوزه استراتژی منابع انسانی در نظام جانشینی

پپر ()2016

حوزة آموزش عالی و ساختار آن

بوزر ()2015

حوزة شغل

اسچنیدر ()2016

مدیریت و برنامهریزی مسیر شغلی

سکاندو ()2016

مدیریت و نظارت طرح جانشین پروری

رازین ()2016
زئیم ()2015
سیمس ()2014

راهبردهای جانشین پروری

شناسایی افراد با استعداد

آویال ()2015

شناخت فرصتهای پیشرفت

گراردی ()2017

راه حلهای فرصت پیشرفت

نلسون ()2017

اطمینان از پیشرفت

بالندر ()2017

بررسی وظایف جدید

پانسون ()2017

تعیین وظایف و زمان

بندسن ()2015
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شناسایی شایستگیهای اولیه

مخبر ()2017

تحلیل شکاف شایستگی

سانفیلد ()2016

طراحی فرصت توسعه شایستگی

زو ()2016

ایجادخزانه استعداد

گالور ()2014

ارزیابی موجودی مهارت

مکدرمات ()2016

توسعه و تقویت مدیران مستعد آینده
بازنگری پیشرفت کار و تعیین برنامه های جدید
گرینوود ()2015

پیامدهای جانشین پروری

ایجاد مدل خزانه استعداد

جنسن ()2016

سازگار کردن مدل مسیر ارتقاء رهبری با نیازهای

مککافرتی ()2017

جانشینی سازمان

پپر ()2016

ایجادیک زبان مشترک برای تعیین معیارهایی برای

بوزر ()2015

عملکرد و قابلیت در سازمان

اسچنیدر ()2016

مستندسازی و ابالغ معیارها مبتنی بر جانشین پروری

سکاندو ()2016
رازین ()2016
زئیم ()2015

در مرحله تجزیه و تقلیپ و تلفیق یافهههای کیفی ،مقوله

حوزه منابع انسانی ،حوزه اسهراتژی منابع انسانی در نظ ام

اصلی در مرکز قرار داده شده و سایر مقوله ها با آن مرتبط

جانشینی ،حوزة آموزش عالی و ساخهار آن ،ح وزة ش پ،

ش دند .ای ن مق و پ عبارتن د از :عوام پ عل ی ،عوام پ

مدیریت و برنامهریزی مس یر ش لی و م دیریت و نظ ارپ

زمینهای ،عوامپ مداخلهگر ،پدیده مق وری ،راهبرده ای و

طرح جانشین پروری را در برم یگی رد .راهبرده ا ش امپ

پیامدهای جانشین پروری .در ای ن مطالع ه ش رایط عل ی

شاخشهای شناسایی افراد با اس هعداد ،ش ناخت فرص ت-

شامپ شاخشهای ایجادتعهد ،ارزیابی ک ار فعل ی ،ارزی ابی

های پیشرفت ،راهحپهای فرص ت پیش رفت ،اطمین ان از

عملک رد ف ردی ،ارزی ابی ک ارایی ،ارزی ابی اس هعداد ف رد،

پیشرفت ،بررسی وظایف جدی د ،تعی ین وظ ایف و زم ان،

پرکردن خشء پرورشی و ارزیابی برنام ه .عوام پ زمین های

شناسایی شایسهگیهای اولیه ،تقلی پ ش کاف شایس هگی،

ش امپ ش اخشهای خوداثربخش ی ،انعطافپ بیری،

طراحی فرصت توسعه شایسهگی ،ایج اد خزان ه اس هعداد،

مسئولیتپبیری ،ثباپ هیجانی و تسلط ب ر خ ود ،ارتب اط

ارزیابی موجودی مهارپ ،توسعه و تقویت م دیران مس هعد

کشمی مؤثر ،همکاری و کارگروهی ،شنود مؤثر و هم دلی،

آینده و بازنگری پیشرفت کار و تعی ین برنام ههای جدی د

مشهریمداری ،مهقاعدسازی و م باکره و آگ اهی مقیط ی

اس ت .پیام دها ش امپ ش اخشهای ایج اد م دل خزان ه

میباشند .عوام پ مداخل هگر ش امپ ش اخشهای ارزی ابی

اسهعداد ،س ازگار ک ردن م دل مس یر ارتق ای رهب ری ب ا

برنامه مدیریت جانشینپروری ،آگاهی س ازمانی ،تجرب ه و

نیازهای جانشینی سازمان ،ایجاد یک زبان مش هر

ب رای

مه ارپه ای حرف های ،دان ش و تخص ش ،قض اوپ و

تعیین معیاره ایی ب رای عملک رد و قابلی ت در س ازمان و

تصمیمگیری ،تفکر اسهراتژیک ،خشقی ت و ن واوری ،تفک ر

مسهندسازی و ابشغ معیارها مبهن ی ب ر جانش ین پ روری

تقلیلی ،نفوذ بر دیگران ،حپ تعارض و اخهشف ،قاطعی ت،

است.

تقولگرایی ،تیمسازی ،پرورش کارکنان ،تف ویض اخهی ار،

در مرحل ه کنه رل و ارزی ابی کیفی ت؛ از س نجش روای ی

برنام هریزی و س ازماندهی و نظ ارپ و کنه رل میباش ند.

درونی یعنی اینک ه نه ایج و یافه هه ا در راس های اه داف

پدیده مقوری شاخشهای چش مانداز آین ده و مأموری ت

پژوهش بوده یا خیر؟ اسهفاده شد .در ای ن ن وب س نجش،

آموزش ع الی ،اه داف و اس هراتژیهای آم وزش ع الی در

یک یا دو نفر مهخصش سیاهه وارسی پژوهش که ش امپ
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حیطه کدگباری مقوری و مقولهها و زمینههاست را مورد

امروزه مدیران سازمانها پ

از سالها تجربه ،به ای ن

بررسی قرار میدهند ..در پژوهش حاضر پنج نفر از اساتید

عل م دس ت یافههان د ک ه توج ه ب ه حی اتیترین وظیف ه

سیاهه مورد اشاره را بررس ی ک رده و مطابق ت نه ایج ب ا

سازمانی خود؛ یعن ی حمای ت از من ابع انس انی ب ه مثاب ه

اهداف تققیق را مورد تأیی د ق رار دادن د .از س وی دیگ ر،

مهمترین منبع تأثیرگبار بر ت یی راپ برنام هریزی نش ده،

برای سنجش پایایی چهارچو نهایی طراحی ش ده م ی-

میتواند سازمان را به س مت دس هیابی ب ه مزی ت رق ابهی

توان از ضریب کاپ ا اس هفاده نم ود ک ه می زان تواف ق در

هدایت کند .از این رو ،مهمترین مزیت اکث ر س ازمانهای

کدگباری را نشان میدهد .در این مورد هم یا کپ کار و یا

موفق ،وجود افراد خبره و دارای شایسهگیهای مناسب در

همه موارد مورد نیاز در قالب یک سیاهه وارس یبه ص ورپ

مشاغپ کلیدی است (موتس نگ و پ ا ول  .)20۱5مش اغپ

دو ارزش (بله  /خیر) به جهت سهولت پاسخگویی و صرفه

کلیدی ،مشاغلیاند که پیداکردن نیروی انسانی برای آنه ا

جویی در زمان در اخهیار دو نفر مهخصش قرار گرفت .پ

به دشواری انجام می ش ود .در واق ع ای ن گون ه مش اغپ،

از اخب نظراپ از طریق فرمول زیر میزان ضریب توافق کاپا

جایگاههای سازمانیاند که به دلیپ چالش کمبود مهارپ و

مقاسبه شد ک ه ع ددی ب ین ۱ت ا  +۱اس ت .اگ ر می زان

دانش ،توسعه پرواههای جدید و بازنشسهگی یا جابه جایی

مقاسبه شده به  +۱نزدیک باشد نشان دهنده پایایی ب ا ،

افراد ،نیاز ب ه نیروه ای مناس ب دارن د و هم واره م دنظر

اگر به  -۱نزدیک باشد نشان دهنده عدم تواف ق و اگ ر ب ه

سازمانها بودهاند (ماتسو  .)20۱7در نگاهی دقیقتر؛ یک ی

صفر نزدیک باشد نشان دهنده فقدان پایایی است .می زان

از چالشهای سازمانها ،نداشهن مدل بومی شده م دیریت

ض ریب کاپ ای ب ین  +0.6ت ا  +0.8پای ایی مناس ب در

جانشینپروری مهناس ب ب ا نیازه ای س ازمان ب ه منظ ور

کدگباری را نشان میدهد .در تققی ق حاض ر اه م م وارد

جب و حف ظ اس هعدادها ب رای ق راردادن در پس تهای

موجود در سیاهه وارسی در اخهیار دو نفر از اس اتید ق رار

کلیدی در آینده است .در واقع در فراگرد جانش ینپروری،

گرفت و بر اساس نظ راپ ایش ان ض ریب کاپ ا ب ر اس اس

شایسهگیهای ضروری معین و سش

ب ر آن مبن ا ،خزان ه

فرمول زیر به میزان  0.8۴مقاسبه گردید.

اسهعدادهای انسانی برای اطمینان از تداوم رهب ری ب رای

P0  PE
1  P0

()۱



مناص ب کلی دی ف راهم م ی ش ود (س انهورا و همک اران
.)20۱9

در مرحل ه ارا ه یافه هه ا و چه ارچو نه ایی از روش

انجام پ ژوهش حاض ر در ارتب اط ب ا شناس ایی و بررس ی

فراترکیب ،یافهههای حاصپ از مراح پ قب پ ب ا توج ه ب ه

مؤلفهها و ویژگیهای جانشینپروری در نظام آموزش عالی

سؤال پژوهش ارا ه شدند .در این مرحله با توجه به نه ایج

با توجه به نوظهور بودن این حوزه ،ضروری ب ه نظ ر م ی-

به دست آمده م یت وان م دل ی ا الگ ویی طراح ی نم ود،

رسید .پژوهش های موجود نیز از طری ق نظرس نجی و ی ا

چارچوبی ارا ه کرد یا نهایج را در قالب جدولی ارا ه ک رد..

بعضأ مرور غیرنظامند مهون تنها به ارا ه چند عامپ کلیدی

از تأیید روایی و پایایی تققیق ،نهایج در قالب الگ وی

جانشینپروری در نظام آموزش عالی پرداخه هان د و س ایر

نظریه داده بنیاد به شرح زیر ارا ه شدند .بر اس اس یافه ه-

ابعاد مورد توجه در جانشینپروری در نظام آم وزش ع الی

های موجود در الگوی جانش ین پ روری درنظ ام آم وزش

مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفهه است .از این رو ،نقط ه

عالی در قالب  6بعد عوامپ على ،عوامپ زمین های ،عوام پ

قوپ پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهشهای گبش هه آن

مداخلهگر پدیده مقوری ،راهبردها و پیام دها ارا ه ش ده

است ک ه ای ن پ ژوهش ب ا اس هفاده از روش فراترکی ب و

است.

تقلیپ مقهوا کلیه مؤلفهها و ابعاد جانشینپروری در نظام

بقث و نهیجهگیری

آموزش عالیشامپ عوام پ عل ی ،عوام پ زمین های ،عوام پ

پ
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مداخل هگر ،پدی ده مق وری ،راهبرده ای و پیام دهای

مداخل هگر ش امپ ش اخشهای ارزی ابی برنام ه م دیریت

جانشین پروری را شناسایی کرد.

جانش ین پ روری ،آگ اهی س ازمانی ،تجرب ه و مهارته ای

افزون بر این ،یافهههای پژوهش حاضر نشان میده د ک ه

حرفهای ،دانش و تخصش ،قضاوپ و تص میمگیری ،تفک ر

مفهوم جانشینپروری در نظام آموزش عالی درب ر گیرن ده

اسهراتژیک ،خشقی ت و ن واوری ،تفک ر تقلیل ی ،نف وذ ب ر

ابعاد و ویژگیهای گوناگونی است که تصمیم گیران نظ ام

دیگران ،حپ تع ارض و اخ هشف ،قاطعی ت ،تق ولگرایی،

آموزش عالی باید به این مؤلفهها در پیادهسازی و اس هقرار

تیمسازی ،پرورش کارکنان ،تفویض اخهیار ،برنام هریزی و

نظام برنامهریزی چانشینپروری توجه کنند .مدل مفهومی

سازماندهی و نظ ارپ و کنه رل میباش د .پدی ده مق وری

به دست آمده از بررسی مهون میتواند ب ه عن وان مبن ای

شامپ شاخشهای چش مانداز آین ده و مأموری ت آم وزش

پژوهشهای آتی در جهت ساخت ابزار و راهنم ای عمل ی

عالی ،اهداف و اسهراتژیهای آموزش عالی در حوزه من ابع

برای مهولیان امر آموزش ع الی س ودمند باش د .ب هعبارپ

انسانی ،حوزه اسهراتژی منابع انسانی در نظ ام جانش ینی،

دیگر ،مهمترین دسهاورد این پژوهش ،فهرست ب ه نس بت

حوزة آموزش عالی و ساخهار آن ،حوزة ش پ ،م دیریت و

طو نی از مؤلفههایی است ک ه م ی توان د ن ه تنه ا ب رای

برنامهریزی مسیر ش لی و مدیریت و نظارپ طرح جانشین

پیادهسازی نظام جانشینپروری در نظام آموزش عالی بلکه

پروری میباشد .راهبرده ا ش امپ ش اخشهای شناس ایی

برای ارزی ابی ویژگیه ای نظ ام ه ای جانش ین پ روی در

افراد با اسهعداد ،شناخت فرصت های پیشرفت ،راهحپهای

زمینه های دیگر شبیه بانکداری ،بیمه ،صنایع بزرگ کشور

فرصت پیش رفت ،اطمین ان از پیش رفت ،بررس ی وظ ایف

و  ...به کار گرفهه شود .چنانچه به کدهای اس هخراج ش ده

جدید ،تعیین وظ ایف و زم ان ،شناس ایی شایس هگیهای

به دقت توجه شود بسیاری از ویژگیهای بررسی شده می

اولیه ،تقلیپ ش کاف شایس هگی ،طراح ی فرص ت توس عه

تواند در قالب معیارهای ارزیابی مبنای تهیه اب زار مناس ب

شایسهگی ،ایجاد خزانه اسهعداد ،ارزیابی موجودی مه ارپ،

برای ارزیابی و سنجش نظام جانش ینپروری م ورد توج ه

توسعه و تقویت مدیران مسهعد آینده و بازنگری پیش رفت

دیگر پژوهش ها قرار گیرد .از این رو ،با توجه ب ه اهمی ت

کار و تعیین برنام ههای جدی د میباش د .پیام دها ش امپ

موضوب جانشین پروری در نظ ام آم وزش ع الی ،پ ژوهش

شاخشهای ایجاد مدل خزانه اسهعداد ،سازگار کردن مدل

حاضر می تواند به عنوان پژوهشی پیشگام تلقی ش ده و از

مس یر ارتق ای رهب ری ب ا نیازه ای جانش ینی س ازمان،

مؤلفههای کلیدی

ب رای تعی ین معیاره ایی ب رای

نهایج آن نه تنها جهت شناسایی و در

ایجادی ک زب ان مش هر

جانشین پروری در نظام آم وزش ع الی و پیادهس ازی آن،

عملک رد و قابلی ت در س ازمان و مسهندس ازی و اب شغ

بلک ه میتوان د در ارزی ابی و س نجش اثربخش ی آن نی ز

معیارها مبهنی بر جانشین پروری میباشد.

اسهفاده شود.

ارتباط بین برنامهریزی جانشین پ روری و اس هراتژی ب ین

در این مطالعه شرایط علی شامپ شاخشهای ایجاد تعهد،

المللی شدن شرکتهای خانوادگی وجود دارد که به ط ور

ارزیابی کار فعلی ،ارزیابی عملکرد فردی ،ارزی ابی ک ارایی،

قاب پ مشحظ های تق ت ت أثیر ویژگ ی ه ای ارتب اطی در

ارزیابی اسهعداد ف رد ،پرک ردن خ شء پرورش ی و ارزی ابی

سازمان قرار دارد .انهقال رهبری در شیوههای جدید اغل ب

برنام ه م ی ش ود .عوام پ زمین های ش امپ ش اخشهای

یک فراین د ج ایگزینی برنام ه ری زی ش ده ب رای توس عه

خوداثربخش ی ،انعطافپ بیری ،مس ئولیتپبیری ،ثب اپ

رسمی رهبران بالقوه در آین ده نیس ت .ب رای اطمین ان از

هیجانی و تسلط بر خود ،ارتباط کشمی م ؤثر ،همک اری و

موفقیت مداوم این فرایند ،نیاز به طراحی برنامههای جامع

ک ارگروهی ،ش نود م ؤثر و هم دلی ،مش هریمداری،

که شامپ یک برنامه قوی برای توسعه رهبران بالقوه شامپ

مهقاعدسازی و مباکره و آگاهی مقیطی میباش د .عوام پ

مشاوره ،مربیگری ،ساخهار توسعه یافهه ،چرخش ش لی و
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 برنام هریزی جانش ینی و.آموزش و پرورش رس می اس ت
توسعه رهبری برای موفقیت در ارتباطاپ تجاری و من افع
.مالی شرکتها در آینده ضروری خواهد بود
از دیگ ر مؤلف ه ه ای بس یار م ؤثر در زمین ه فراین دهای
اسهعدادیابی و جانشین پروری میتوان به مؤلف ه فرهن گ
سازمانی اشاره کرد؛ که این مؤلف ه در تثبی ت ی ا تض عیف
 ل با.هرگونه ت ییری در مقیط سازمانی تأثیر بسزایی دارد
زم است در دانشگاهها و مؤسساپ آموزش ع الی زمین ه
جاری شدن فرهنگی منطبق بر جانشین پروری و اسهعداد
تققق ای ن ام ر نیازمن د ایج اد ایج اد.یابی نهادین ه ش ود
فضایی صمیمی و دوسهانه مبهن ی ب ر ی ادگیری جمع ی و
مدیریت مشارکهی در سازمان است تا بهوان زمینه تثبی ت
 خشقی ت و،فرهنگ دانشگاهی مبهنی بر شایسهه س ا ری
نوآوری فراهم شود از این طری ق مق یطه ای دانش گاهی
- شناسایی این بعد بر اساس مدل.برای ت یییر آماده شوند
های مخهل ف و مطالع اپ مهع دد ص ورپ گرفه ه اس ت و
،)20۱6(منطب ق ب ا مطالع اتی از قبی پ خ انی و دیگ ران
،)20۱3( ال وانی و دیگ ران،)20۱3(موسی خانی و دیگران
،)20۱7(  ابراهیمی و دیگ ران،)20۱6( اسماعیلی و امیری
.) میباشد20۱5( ) و منزا20۱۴(  کیم،)20۱0( فیزنی
 هم راه ب ا ض عفهایی از،پژوهش کیفی با تمام فواید خود
 در، از ای ن رو.جمله تعمیمپبیری و اعهب ار مواج ه اس ت
 زم،جهت افزایش قابلیت تعمیم یافهههای پژوهش حاضر
است سایر مقققان مدل فوش را در دیگ ر ص نایع پرخط ر
 همچنین میتوان از رویکرد کم ی.مورد ارزیابی قرار دهند
مبهنی بر معاد پ ساخهاریافهه برای ارزیابی اعهبار م دل و
 همچن ین.توسعه تعمیمپبیری یافهههای مدل بهره جست
توصیه میشود مقققان به بررسی چالشهای اجرا و پی اده
.سازی چارچو پیشنهادی بشردازند
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فصلنامهی مرکز مطالعاپ و توسعهی آموزش علوم پزشکی
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شناسایی ابعاد و مؤلفههای جانشینپروری در نظام آموزش عالی  :رویکرد کیفی فراترکیب

الهام الباد  :دانشجوی دکهری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیهی ،واحد اردبیپ ،دانشگاه آزاد اسشمی اردبیپ ،ایران.
صدرالدین سهاری* :عضو هیئت علمی ،گروه علوم تربیهی ،واحداردبیپ ،دانشگاه آزاد اسشمی اردبیپ ،ایران.
یوسف نامور :عضو هیئت علمی ،گروه علوم تربیهی ،واحداردبیپ ،دانشگاه آزاد اسشمی اردبیپ ،ایران.

چکیده :نهایج تققیقاپ کمبود نیروهای م دیریهی و اف زایش نی از س ازمانها ب ه م دیران ب ه مرات ب
توانمندتر ،مسهعدتر ،ماهرتر و شایس ههتر از م دیران ام روزی را در س الهای آین ده نش ان م یداد و
حقیقت این بود که شناسایی ،جانشین پروری و بهرهگیری از م دیران شایس هه ،یک ی از اساس یترین
چالشهای پیشروی سازمانها برای عبور از شرایط دشوار فرداست .هدف از پژوهش حاض ر تبی ین و
واکاوی ابعاد و اجزای جانشینپروری در نظام آموزش عالی کشور بود .به این منظور با رویکرد پژوهش
کیفی و روش فراترکیب که شامپ گامهای هفتگانهای است ،به ارزی ابی و تقلی پ نظاممن د نه ایج و
یافهههای پژوهش پیشین پرداخهه شد جامعه آماری مطالعه حاض ر ،مطالع اپ انج ام ش ده داخل ی و
خارجی انجام شده در زمینه جانشین پروری بودند که در پایگاهه ای داده همانن د س این دایرک ت،
اششرینگر ،امرالد ،سیج ،ایسکو و نظایر آن برای مقالههای انگلیسی و پایگاههای اطشعاتی داخلی نظی ر
مرکز اطشعاپ و مدار علمی ایران ،مرکز اسناد و کهابخانه ملی ایران ،پایگاه اطشعاپ نشریاپ کشور،
پایگاه اطشعاپ علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه مرکز منطقهای علوم و فناوری شیراز و نورمگز ب ه چ ا
رسیده بودند .از میان  2۱5۱مطالعه یافت شده  55مطالعه که بر اس اس عن وان ،چکی ده و مقه وای
موضوب م ورد بررس ی در ای ن مطالع ه همخ وانی داش هند ،برگزی ده ش دند و ابع اد و ش اخشه ای
جانشینپروری در سازمانها شناسایی شدند .نهایج نشان داد که در مجموب مفهوم جانشین پروری در
نظام آموزش عالی دارای  6بعد و  58شاخش است.
وااگان کلیدی :جانشین پروری ،مدیریت اسهعداد ،فراترکیب.

*نویسنده مسئول :عضو هیئت علمی ،گروه علوم تربیهی ،واحداردبیپ ،دانشگاه آزاد اسشمی اردبیپ ،ایران.
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