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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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 مقدمه

ا خود ر یجا یکه مفهوم منابع انسان ریاخ یهالدر سا     

 ادیبن نیترداده است و توسعه دانش مهم یانسان هیبه سرما

 دهی چیب ا مس ا پ پ ییاروی رو شود،یم یتلق یتمدن بشر

 داش هه ش رفههیب ه اب زارآ پ پ ازیاز آنکه ن شیب یسازمان

ج ب   شک،یب دارد. ازین یو اسهعداد بشر ییباشد، به دانا

ها در س ازمان س ههیمسهعد و شا یانسان یرویو اسهخدام ن

نش ان  ق اپیام ا تقق رود،یبه ش مار م  یاز مسا پ ضرور

ا مش کپ ب  ن هیزم نیها در ااز سازمان یاریکه بس دهدیم

افراد خود ب ه عن وان  یمواجه هسهند و در حفظ و نگهدار

ه و زاد ین یف)  زم را ندارن د ییتوانا یسازمان یها هیسرما

 نایکارفرما شیفزارو به ا ی(. تقاضا۱396 یزاده درز نیام

 یکارکنان ب را پیو تما ییماهر از سو یروهایجب  ن یبرا

 گر،ید یگرفهن مشاغپ با ارزش از سو اریتصاحب و در اخه

 دیکه با ردیشکپ بگ یاموجب شده است که نبرد و مبارزه

 میها بن امبر س ر اس هعداد اجنگیآن را جنگ اسهعدادها 

 (.۱397شعار یعل)

ب ا ب ه  اکنن د ت یموفق ت شش م یهانبرد سازمان نیدر ا

 مناس ب بهوانن د یها و راهبرده ابرنام ه ها،هیرو یریکارگ

هس هند،  یضرور اتشانیتداوم ح یرا که برا ییاسهعدادها

د بدانن دیها بامنظور، سازمان نیکنند. بد یجب  و نگهدار

ند رو به رو هس ه ندهیحاضر و در آدر حال  ییازهایبا چه ن

 انی م را از لفعپبالقوه و با یاسهعدادها ،تا بهوانند طبق آن

 ق ادر باش ند ب ر گ ر،یبه عبارپ د کنند؛ ییکارکنان شناسا

 .(۱393ی ذاکری و هیفق) کنند تیریاسهعدادها مد

اس هعداد  تیریم د ،یپرورنیجانش  تیریم د یگام اساس 

ده د یم ن انیها اطمسازماناسهعداد به  تیریباشد. مدیم

 گ اهیمناس ب، و در جا یه اب ا مهارپ سهه،یشا یکه افراد

اس  هعدادها  تیریمناس  ب داش  هه باش  ند. م  د یش   ل

 ،ییشناسا یبرا ندهایاز فرا یمجموعه منسجم رندهیدربرگ

اف   راد اس   ت.  نیبرت   ر یج   ب ، نگهداش   ت و بهس   از

 یروه این هخدامب ه دنب ال اس  گ رید یامروز یهاسازمان

 یابیاسهعداد و اسهعداد خزانه پیبلکه با تشک سهندین یادع

)لیم  ان و همک  اران  باش  ندیج  ب  اس  هعدادها م یدر پ  

 فیتع  ار ،یپ  رورنیجانش   یپژوهش   اپی  در ادب .(20۱8

 یب ا ه م همشوش ان زی شود ک ه اغل ب نیم دهید یمهعدد

 نی را ا یپرورنی( جانش2006نمونه، راث ول ) یدارند. برا

ک ه  یمن دو نظ ام دهیکند: کوشش س نجیم فیگونه تعر

و  یاز ت داوم رهب ر نانیحصول اطم یسازمان برا رانیمد

-هیو پ رورش س رما ینگهدارو  یاصل یدر پسهها تیریمد

افراد به ارتق ا انج ام  قیبه منظور تشو یو علم یفکر یها

اس ت  یابرنام ه یپرورنیجانش اما به طور کلی،  .دهندیم

 یهیریم د یهاسمت یتصد یاآن افراد مناسب بر یکه ط

و ب ا  طیافراد واجد شرا انیسازمان از م کییرده با  و اصل

 . (20۱8)سانداراپاندیان و بابو  شوندیم دهیاسهعداد برگز

 یب را یاساس  پی ها س ه دلسازمان ق،یتقق کیاساس  بر

ان د: ذکر ک رده یپرورنیجانش تیریمد سهمیاسهفاده از س

( 2س  ازمان،  کیاس  هراتژ یه  اطرح یکم ک ب  ه اج  را( ۱

 یب  را یب  ه عن  وان اب  زار ینیگزیج  ا یازه  این ییشناس  ا

 جادیا( 3 و پرورش و توسعه کارکنان، هدفمند یهاآموزش

 چ اوز) ارتق ا دارن د تی از کارکنان مسهعد که قابل یمنبع

از درص  د  5۱ ک  ه ده  دیه  ا نش  ان م(. پژوهش20۱8

و  یپرورنیجانش   یه  اتیفعال یمهخصص  ان من  ابع انس  ان

از  درص د 2۱ شناسند و فقطینم یرا به خوب یابیاسهعداد

 نی ا اپیادب. کنندیاجرا م یبرنامه را به طور رسم نیآنها ا

 یمقدود و ناشناخهه است؛ به طور زیمفهوم در کشور ما ن

 یپرورنیبرنامه جانش نهیانجام شده در زم یهاکه پژوهش

انگش  ت ش  مار اس  ت.  یو ص  نعه یتج  ار یهادر س  ازمان

پ رورش  یس ازمان ب را یازه ایب ه ن اًص رف رانیمد شهریب

دهن  د و ینم تی  در دراز م  دپ چن  دان اهم نیجانش  

 یس ازمان ب ه خ وب ن دهیآ یازه این یب را زی ن ردسهانیز

و همک اران  دوال ی .(۱397 یفرج) شوندیداده نم رشپرو

-س ههیم دل شا یطراح "با عن وان  ی( در پژوهش۱397)

ک ه ب ا  "نور امیدانشگاه پ یمراکز و واحدها یرؤسا ینیگز

گس هرده  ی( و بررس یکم   - یفی)ک خههیآم قیروش تقق

مهعدد با خبرگان و اسهفاده از  یهاو مصاحبه ینظر یمبان

 ادن د،انج ام د یاکهش اف یعامل پیو براساس تقل یفن دلف

در جامعه مورد نظر را در قال ب  ینیگزسههیشا ییمدل نها
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ع  د )ه  وش ش  ش بُو آنه  ا را در  ییش  اخش شناس  ا 5۴

 ییتوان  ا ،یمه  ارپ اجهم  اع ،یدان  ش تجرب   ،یهیریم  د

-دسهه ک،ی( تفکیو ارزش مکهب ینگرش حرفه ا ،یسازمان

 ی( در پژوهش۱397و همکاران ) نیام .کردندو ارا ه  یبند

 تیریش رکت م د یپ رورنیجانش یالگو یبررس"با عنوان 

موج ود  تیوضع نیشکاف ب نییبا هدف تع رانیمنابع آ  ا

س ازمان انج ام دادن د.  نی در ا یپ رورنیطلو  جانش و م

موجود و مطل و   تیپژوهش نشان داد که وضع یهاافههی

 یمؤلف  ه ه  ا تم  امدر  رانی  من  ابع آ  ا تیریش  رکت م  د

-حاص پ از رتب ه جینها نیهمچن مهفاوتند. یپرورنیجانش

موج ود،  تیاز آن است که در وض ع یمؤلفه ها حاک یبند

-برنامه یابیو ارز تیاولو نی، با تر"یعملکرد فرد یابیارز"

را دارن د. در  تی اولو نیت رنیی، پ ا"یپ رورنیجانش یزیر

 نیب ا تر "یپرورش خشء دنپ ر ک ر" زیمطلو  ن تیوضع

 نیت ر نیی، پا"یپرور نیجانش یزیربرنامه یابیارز"رتبه و 

عملک رد ب ر  تیریم دحال با توجه به آن که  رتبه را دارد.

 تی  از اهمصوص  اً آم  وزش ع  الی ی مخآموزش   یه  انظام

در  یاتی ح یاز نهادها یکیبرخوردار است چرا که  ییبسزا

که ی است نهادو  شودیمقسو  م یتوسعه هر مله ندیفرا

 یو فرهنگ  یاس یس ،یاجهماع ،یتوسعه اقهصاد گرپیتسه

باشد؛ لبا بایسهی اقداماپ نظام آم وزش ع الی را میجامعه 

و  سر چراکه نظر داشت. پروری زیر های جانشیندر عرصه

از  یعیاز اف راد و ب ا دامن ه وس  یادیکار داشهن با تعداد ز

 ک  اهشها، تن  وب برنام  ه شیو تج  ار ، اف  زا هان  هیزم

در آموزش، رشد رقابت و تمرک ز ب ر  یدوله یگبارهیسرما

 یهایدگی چیپ یطور کل آموزش، پرورش و پژوهش و ب ه

 ران،ینقش م دهم بر نقش کارکنان و هم بر  ط،یمق دیجد

نظ  ام کنن  دگان در و هماهنگ رندگانیگمیرؤس  ا و تص  م

نظ ام (. ۱397ی و همکاران مردان) ثر استؤم آموزش عالی

که خود  است ییهاراه یسهجودر ج یامروز آموزشی عالی

 یه اب ا آاان  یاز همک ار د،ی آم اده نما ندگانیآ یرا برا

 ،یدسهرس  شیاف زا یگرفهه تا تشش برا یاتوسعه منطقه

 یب ه اس هانداردها دنیم ادام العم ر، رس  یریادگی یارتقا

 یدرآم د از من ابع مهن وب و مهع دد، ارتق ا نیمأت ت،یفیک

ه ای مناس ب، ، انهخا  افراد شایسهه ب رای پس تپژوهش

و ...  حس اس ه ایپرورش اف راد ج ایگزین ب رای منص ب

دس هگاه  نی ا یگ ریاز ه ر زم ان د شیبمواجه هسهند و 

 ارانهیهوش  اریخ ود را بس  یه اتیالمجبور اس ت ک ه فع

 (.۱397 زاده یو آش  ور یپورس  بزعل) کن  د تیریم  د

را با هدف بهبود  یمدلخود  ( در پژوهش20۱7) اسشند وا

در راهبردی پرورش رهبران  یبرا یسهگیشا یهاچارچو 

و با انجام دو ی در نظام آموزش عالی خدماپ دانشگاهارا ه 

آن عبارتن د از:  یهایگس هیاند ک ه شااحصا کرده شیمایپ

مدار بودن.  جهینه ،یرهبر ،ینوآور رپ،یاعهبار، داشهن بص

 یبه بررس  یدر پژوهش کی(، در کشور بلژ20۱6 وسون )

 یب ه معن ا یال، او، ج  ،یپ دیجد یابیارزش سهمیس جادیا

و پ  اداش در  یابی  ب  ازخورد، ارز ،یرهب  ر ،یزیربرنام  ه

 ش مارشاز  یاکح جیپرداخت که نها یآموزش یهاسازمان

ه   ا و و مهارپ تیریم   د یه   او مهارپ هایس   هگیشا

ها و مهارپ ،یمشیدر ارتباط با چرخه خط ییهایسهگیشا

در  (20۱5. توماس  ون )ب  ودش   پ  یفن   ییهایس  هگیشا

 یحکمران  تی اهممطالعه خود به این نهیج ه رس ید ک ه 

 یاثربخش  ،یشخص  نیب  یمنسجم، حپ مسئله، رفهاره ا

 تیریم د تیحساس  ،یریپبانعطاف ،یباررگیثأت ،یاتیعمل

کرد.  نوانموارد ع نیمهمهرپروری ی در امر جانشینآموزش

شناخت رون دها و  نشان داد (20۱۴گونزالز ) قیتقق جینها

ب ه در   ازیداخپ و خارج از دانشگاه، ن یاجهماع یروهاین

 یه ایژگیمهارته ا و و ،یش قدمیابهک ار و پ ،یمل  طیشرا

 تیلمس ئو یهایسهگیشا ،یاجرا  یهایسهگیشا ،یشخص

ب ه عن وان  یو س ازمان یرس م یهایس هگیو شا یاجهماع

)لیم ان و همک اران  اس تثر بر جانشین پ روری ؤعوامپ م

20۱8). 

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

مطالع اپ  یابی و ارز یب ا بررس رویکرد کیف ی فراترکی ب 

 ،یپ رور نیجانش  ن هیانجام ش ده در زم یو خارج یداخل

ه ای آم وزش ع الی دانش گاه آزاد الگوی مناسب با ویژگی

 .کندمی اسشمی ارا ه
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 مواد و روش ها

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

از . انج ام ش د یمنابع علم  یابیجهت ارز بیروش فراترک

پ روری در جانش ینآنجا که مطالع اپ م رتبط ب ا مفه وم 

هسهند و تا زمان انجام پژوهش  یفیک شهریب لیآموزش عا

 افتی ردیرا در برگ آنمخهلف  دکه ابعا یحاضر مدل جامع

 یمناس  ب ب  را یب  ه عن  وان روش   بی  نش  د؛ روش فراترک

ها و از مؤلف ه ج امعی ب یو به دس ت آوردن ترک ییشناسا

به ک ار گرفه ه پروری در آموزش عالی ی جانشینابعاد اصل

، از روش بیاز روش فراترک یریگبهره یرو، برا نیشد. از ا

 .( اسهفاده شد2007و باروسو ) یسندلوسک یاهفت مرحله

در  یو خ ارج یداخل  مه ون، حاضر مطالعه  یجامعه آمار

داده همانن د  هاییگاهبودند که در پا یپرورینجانش ینهزم

آن  یرو نظا یسکوا یج،امرالد، س ینگر،اششر یرکت،دا ین سا

 یداخل  یاطشع ات ه اییگاهو پا نگلیس یا یهامقال ه یبرا

مرک ز اس ناد و  یران،ا یو مدار  علم عاپمرکز اطش یرنظ

 کش  ور یاپاطشع  اپ نش  ر یگ  اهپا ی  ران،ا یکهابخان  ه مل  

 یگ اهپا ی،جه اد دانش گاه یاطشعاپ علم یگاه، پا)مگیران(

و ن ورمگز ب ه چ ا   یرازش  یعلوم و فناور یامرکز منطقه

مطالعه  55شده  یافتمطالعه  2۱5۱ یانبودند. از م یدهرس

موض وب م ورد  قه وایو م ی دهکه ب ر اس اس عن وان، چک

و  هش د یدهداشهند، برگز یخوان مطالعه هم یندر ا یبررس

 ییها شناس ادر سازمان پروریینجانش یهاابعاد و شاخش

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

IR.USWR.REC.1399.185  در کمیه    ه اخ    شش

 گاه ثبت شد.دانش

 هایافهه

جهت دسهیابی به چارچو  اولیه پژوهش بر پایه روش      

( 2007ای فراترکیب سندلوس کی و باروس و )هفت مرحله

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

 یممرب وط ب ه تنظ  ی باول فراترک ش ود. مرحل هارا ه می

 من دیهعشق در حیطه یسهیکه با استپژوهش  یهاالؤس

باش  د.  ی پژوهش  گرقبل   یق  اپدنبال  ه تقق ع  شوه ب  ر آنو 

ک ه در  باش ند  ییهایژگیو باید دارای  ی پژوهشهاالؤس

 اند.شدهارا ه  ۱ جدول

 آن های مؤلفهپژوهش به همراه  یهاالؤس. 1جدول 

Table 1. Research questions with its components 

 یکل  یهابه پرسش ب،یمرحله فراترک ییدر بخش ابهدا

 شهریب یهاپاسخ داده شد تا از ابهام نهیزم نیمطرح در ا

 یتنه ا آث ار ب،یترت نیشود. بد یریجلوگ نهیزم نیدر ا

ب ه  ش هریدر مطالعه گنجان ده ش وند ک ه در آنه ا ب دیبا

 به آنها ییپاسخگو یپژوهش و نحوه یهاسوال هامؤلفه

 (Whatستی کار )یچ

 چگونه است؟ یبفراترک یکردبا رو پروری در آموزش عالیجانشین یالگو: یسؤال اصل

 یفرع یهاسؤال

 کدامند؟ یدر آموزش عال یپرورنیموثر بر جانش یعلّ شرایط

 کدامند؟ یدر آموزش عال یپرورنیجانشبر موثر ای شرایط زمینه

 کدامند؟ یدر آموزش عال یپرورنیگر موثر بر جانشمداخله واملع

 کدامند؟ یدر آموزش عال یپرورنیجانشپدیده محوری 

 پروری در آموزش عالی کدامند؟راهبردهای موثر بر جانشین

 کدامند؟  یدر آموزش عال یپرورنیثر بر جانشؤم راهبردهایحاصل از  یامدهایپ

 مورد مطالعه جامعه

(Who) 

مرکز  رینظ یخلدا یاطالعات یهاگاهیو پا نیالت یهامقاله یآن برا ریو نظا سکویا ج،یامرالد، س نگر،یاشپر رکت،یدا نسیداده همانند سا یهایگاهپا

 گااهیاپ ،یجهاد دانشگاه یاطالعات علم گاهیکشور، پا اتیاطالعات نشر گاهیپا ران،یا یمرکز اسناد و کتابخانه مل ران،یا یاطالعات و مدارک علم

 نورمگزو  رازیش یعلوم و فناور یمرکز منطقه ا

 مطالعهی بازه زمان

(When) 

 برای مطالعات داخلی 1386-1398

 برای مطالعات خارجی 2007-2019

 روش چگونگی یا

 (Howمطالعه )
 های شناسایی شدهلهبندی مفاهیم و مقوبررسی موضوعی آثار، شناسایی و یادداشت برداری نکات کلیدی، تحلیل مفاهیم، دسته
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ش ین پ روری در جانبرگ بار ریها و ابعاد مهم و تأثمؤلفه

ب ازه  به آن اش اره ش ده باش د. ای اخههپردآموزش عالی 

 20۱9ت ا  2007 یهاس ال یعن یانهخ ا  ش ده  یزمان

انج ام  زم انت ا  یدیخورش  ۱397ت ا  ۱386و  یشدیم

 نی انجام ش ده در ا یهااز پژوهش یپژوهش معرف خوب

پ ژوهش ه ا در  ر،ی اخ یهاس الدر است؛ چراکه  نهیزم

 افه هیگس هرش وری در آموزش عالی جانشین پر نهیزم

 است.

من د مطالع اپ من ابع اع م از مو نظا ی قش روب دق برای

یاره ایی ه ا ب ر اس اس معها و پژوهشنامهیانمقا پ، پا

مشخش ش ده  یبازه زمان پژوهش،تناسب با هدف  نظیر

 .شدندی هخا  و بررسان 2 و مقپ انجام به شرح جدول

 پژوهش یارهایعم. 2جدول 

Table 2. Research criteria 

 یارهامع خروجی منابعانتخاب معیارهای

 های جانشین پروری در آموزش عالی به منظور ارائه الگولفهؤشناسایی م تحقیق هدف

 انجام یاانتشار  سال
 برای مطالعات داخلی 1386-1397

 برای مطالعات خارجی 2007-2019

 ز کشورداخل و خارج ا انجام محل

 

ورود ب ه  یب را طیواج د ش را یهامرحله، پژوهش نیدر ا

ورود و خ  روج از  یاره  ایانهخ  ا  ش  دند و مع بی  فراترک

-نظام یرو، پژوهشگر جسهجو نیمطالعه تعیین شدند. از ا

منهشر شده در من ابع مخهل ف  یهامند خود را بر پژوهش

 نی ک رد. در ا دای م رتبط را پ یهاوااهدیمهمرکز کرد و کل

 2007 یهاس ال نیمخهلف ب یاطشعات یهاگاهیپژوهش پا

 یبررس  یدیخورش  ۱397ت ا  ۱386و  یشدیم  20۱9تا 

ها در مقال ه یجس هجو یبرا یمهنوع یهاوااه دیشدند. کل

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

جس هجو انهخ ا  ش وند ت ا  یها ب رادوااهی کل از یمهنوع

 نک هی(. با توجه به ا3جدول) ردیرپ گصو یابیباز نیشهریب

ب ه ک ار رفه ه  "پروریجانش ین" دوااهیکل یدر زبان فارس

توجه شد. جسهجو در  زیها نوااه نیاست در جسهجوها به ا

، رک تیدا ن یس ا همانن د گون اگون اطشعاتی یهاگاهیپا

 یهامقال ه یآن ب را ریو نظا سکویا ج،یامرالد، س نگر،یاششر

مرکز اطشعاپ  رینظ یداخل یاطشعات یهاهگایپاو انگلیسی 

 ران،ی ا یمرکز اسناد و کهابخانه مل  ران،یا یو مدار  علم

جهاد  یاطشعاپ علم گاهیکشور، پا اپیاطشعاپ نشر گاهیپا

 راز،یش  یعلوم و فن اور یمرکز منطقه ا گاهیپا ،یدانشگاه

جس هجو در  یها ب رامجل ه یبرخ ینورمگز و صفقه خانگ

 تی فی. تشش شد مدار  در نگ اه اول ب ا کشد ههنظر گرف

و موج ود در وبگ اه  یش یهما یهامثال، مقاله یباشند. برا

 پایان ب ر اس اس در  مورد توجه قرار نگرفهند. یشخص یها

 2۱5۱های اطشع اتی مخهل ف جسهجو و بررسی در پایگاه

 اثر یافت شد.

وااه ی دمهون و مقا پ بر اساس کل یپ  از انجام جسهجو

 ی پتقل برای از آنها یاریشد که بس ییشناسا یادیز موارد

مرحل ه  یندر ا پژوهشگرمناسب نبودند. لبا  یی پژوهشنها

 دهش یافهه موارد پا یشو  یشگام اقدام به پا  یندر چند

 اس هفاده یبه منابع مطمئن و مهناسب برا یابیتا دسه کرد

 . مطابق ب ا ش کپمیسر شود آن یینها یپو تقل یقدر تقق

ع ، ابهدا من ابشودیه به آن چارپ روندنما هم اطشش مک 2

. ش دحبف  از آنها یشدند و تعداد یسهعنوان مقا بر اساس

 مانده پرداخهه ش د ویموارد باق یدهچک یبررسبه سش  به 

ربط ح بف یب   من ابع از یتع دادنیزه ا یدهچک یبا بررس

به  یدهشده بر اساس چک یهمنابع تصف یشدند. در گام بعد

ه م  یبررس  ی نو در ا ش دند بررس ی مهن کام پ صورپ

از من  ابع از لق  ات مقه  وا ح  بف ش  دند. من  ابع  یتع  داد

 یقبودند که در تقق یمقهوا منابع بررسی مانده پ  ازیباق

 مورد اسهفاده قرار گرفهند. یینها یپو تقل
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2151 = هدش تفای عبانم پک دادعت

1468 = ناونع رظن زا هدش فبح نوهم دادعت

683 = هدش لابرغ یاه هدیکچ پک

429 = هدیکچ رظن زا هدش فبح نوهم دادعت

254 = هدش یسررب نوهم یاوهقم پک

199 = ناونع رظن زا هدش فبح نوهم دادعت

55 = ییاهن نوهم پک دادعت
 

 اسب برای تحلیل. چارت روند نما برای انتخاب آثار من1شکل  

Figure 1. Process chart to select suitable studies for analysis 

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

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

ا پ تققی ق ؤاثر از نظر مهن با هدف و س  ۱99چکیده و 

ث ار کن ار گباش هه آ این حاضر همخوانی نداشهند؛ بنابراین

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

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

ا پ پژوهش حاض ر همراس ها بودن د، ب رای ؤبا هدف و س

تقلیپ به روش فراترکیب و ارا ه الگوی جانشین پروری در 

اس هخراج  رحل هدر منظام آم وزش ع الی انهخ ا  ش دند. 

منابع  یقدق یاطشعاپ از مهون و مقا پ با مطالعه و بررس

پ  ژوهش  یهاالؤش  ده و مط  ابق ب  ا اه  داف و س   یینه  ا

و  هالف هؤمرتبط از ه ر ک دام از من ابع ش امپ م هاییافهه

پ  روری در نظ  ام آم  وزش ع  الی ی جانش  ینهاش  اخش

 اندارا ه شده3در جدول شد که  اسهخراج

 یدر نظام آموزش عال یپرور نیجانشیاثرگذار بر هاشاخصهای لفه ؤ. م3جدول 

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

 منبع شاخص مولفه

 یپرور نیجانش عوامل علّی

 دایجادتعه

 کار فعلی ارزیابی

 عملکرد فردی ارزیابی

 کارآئی ارزیابی

 اد فردارزیابی استعد

 پرورشی ءخال پرکردن

 برنامه ارزیابی

 (2017) بالندر

 (2018) گراوس

 (2018) جانسون

 (2018) لین

 (2017) ماالنگو

 (2019) آدبوال

 نیجانش ایعوامل زمینه

 یپرور

 یخوداثربخش

 یریپذانعطاف

 یریپذتیمسئول

 (2015قی )

 (2017) فرایدمان

 (2015) گیلدینگ
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 و تسلط بر خود یجانیثبات ه

 مؤثر یارتباط کالم

 یو کارگروه یهمکار

 یمؤثر و همدلشنود 

 یمداریمشتر

 و مذاکره یمتقاعدساز

 یطیمح یآگاه

 (2014) پاندی

 (2018) پاین

 (2018) پیترزهاوکینز

 نیجانش عوامل مداخله گر

 یپرور

 یپرور نیجانش تیریبرنامه مد یابیارز

 یسازمان یآگاه

 یاحرفه یتجربه و مهارتها

 صصدانش و تخ

 یریگمیقضاوت و تصم

 کیتفکر استراتژ

 یو نواور تیخالق

 یلیتفکر تحل

 گرانینفوذ بر د

 حل تعارض و اختالف

 تیقاطع

 ییگراتحول

 یساز-میت

 پرورش کارکنان

 اریاخت ضیتفو

 یو سازمانده یزیربرنامه

 نظارت و کنترل

 (2018) پاین

 (2018) فیلیپس

 (2019) پایپ

 (2017) یاداو

 (2016) رائلین

 (2015) انتوراس

 (2016) جنترای

 (2016) هارل

 (2017) کاوزس

 (2015) مککنا

 (2016) پاتل

 پدیده های محوری

 آموزش عالی چشم انداز آینده و مأموریّت

در حوزه منابع  آموزش عالیهای اهداف و استراتژی

 انسانی

 حوزه استراتژی منابع انسانی در نظام جانشینی

 آنساختار آموزش عالی و حوزة 

 حوزة شغل

 ریزی مسیر شغلیمدیریت و برنامه

 جانشین پروری مدیریت و نظارت طرح

 (2017) ریچاردز

 (2017) فالرنتین

 (2015) گرینوود

 (2016) جنسن

 (2017) مککافرتی

 (2016) پپر

 (2015) بوزر

 (2016) اسچنیدر

 (2016) سکاندو

 (2016) رازین

 (2015) زئیم

 (2014) سیمس

 یورپر نیجانشراهبردهای 

 استعداد با افراد شناسایی

 پیشرفت فرصتهای شناخت

 پیشرفت فرصت حلهای راه

 پیشرفت از اطمینان

 جدید وظایف بررسی

 زمان و وظایف تعیین

 (2015) آویال

 (2017) گراردی

 (2017) نلسون

 (2017) بالندر

 (2017) پانسون

 (2015) بندسن
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 اولیه هایشایستگی شناسایی

 شایستگی شکاف تحلیل

 شایستگی توسعه فرصت طراحی

 استعداد ایجادخزانه

 مهارت موجودی ارزیابی

 ندهیمستعد آ رانیمد تیتوسعه و تقو

 دیجد یبرنامه ها نییکار و تع شرفتیپ یبازنگر

 (2017) مخبر

 (2016) سانفیلد

 (2016) زو

 (2014) گالور

 (2016) مکدرمات

 یپرور نیجانشپیامدهای 

 استعدادمدل خزانه  جادیا

 یازهایبا ن یارتقاء رهبر ریکردن مدل مس سازگار

 سازمان ینیجانش

 یبرا ییارهایمع نییتع یزبان مشترک برا کیجادیا

 در سازمان تیعملکرد و قابل

 جانشین پروریبر  یمبتن ارهایو ابالغ مع یمستندساز

 

 (2015) گرینوود

 (2016) جنسن

 (2017) مککافرتی

 (2016) پپر

 (2015) بوزر

 (2016) اسچنیدر

 (2016) کاندوس

 (2016) رازین

 (2015) زئیم

مقوله  ،یفیک یهایق یافههو تلف یپو تقل یهتجز مرحله  در

مقوله ها با آن مرتبط  یردر مرکز قرار داده شده و سا یاصل

 وام  پی، عاز: عوام  پ عل    عبارتن  د مق  و پ ی  نش  دند. ا

ی و راهبرده ای، مق ور دهیپد، گرمداخله عوامپی، انهیزم

در ای ن مطالع ه ش رایط عل ی  .یپرور نیجانش یامدهایپ

 ارزی ابی، ک ار فعل ی ارزیابید، ایجادتعههای شامپ شاخش

، ارزی ابی اس هعداد ف  رد، اییک ار ارزی ابی، عملک رد ف ردی

ای . عوام پ زمین هبرنام ه ارزیابیو  پرورشی ءخش پرکردن

ی، ریپ   بانعطافی، خوداثربخش   های ش   امپ ش   اخش

 ارتب اط، و تسلط ب ر خ ود ینجایه ثباپی، ریپبتیمسئول

ی، مؤثر و هم دل شنودی، و کارگروه یهمکار، مؤثر یکشم

ی ط یمق یآگ اهو  و م باکره یمهقاعدسازی، مداریمشهر

 یابی ارزهای گر ش امپ ش اخشد. عوام پ مداخل هنباشمی

و  تجرب هی، س ازمان یآگاهی، پرورنیجانش تیریبرنامه مد

و  وپقض  ا، و تخص  ش دان  شی، احرف  هی ه  امه  ارپ

 تفک ری، و ن واور تی خشق، کیاسهراتژ تفکری، ریگمیتصم

، تی قاطع، تعارض و اخهشف حپ، گرانیبر د نفوذی، لیتقل

، اری اخه ضیتف و، کارکنان پرورشی، سازمیتیی، گراتقول

د. نباش  می و کنه  رل نظ  ارپی و و س  ازمانده یزیربرنام  ه

انداز آین ده و مأموری  ت چش مهای پدیده مقوری  شاخش

در  یهای آم وزش ع الو اس هراتژی اه دافی، آموزش ع ال

اسهراتژی منابع انسانی در نظ ام  حوزه، حوزه منابع انسانی

، ش  پ ح وزة، و ساخهار آن یآموزش عال حوزة، جانشینی

و نظ ارپ  م دیریتو  ریزی مس یر ش  لیو برنامه مدیریت

راهبرده ا ش امپ  گی رد.را در برم یی پرور نیطرح جانش

-فرص ت ش ناخت، افراد با اس هعداد ییاساشنهای شاخش

از  ن انیاطم، ش رفتیفرص ت پ یهاحپراه، شرفتیپ یها

، و زم ان فیوظ ا نی یتع، دی جد فیوظا یبررس، شرفتیپ

ی، س هگیش کاف شا پی تقل، هیاول یهایسهگیشا ییشناسا

، خزان ه اس هعداد ج ادیای، سهگیفرصت توسعه شا یطراح

مس هعد  رانیم د تیو تقو توسعه، مهارپ یموجود یابیارز

 دی جد یهابرنام ه نی یکار و تع شرفتیپ یبازنگرو  ندهیآ

م  دل خزان  ه  ج  ادیاهای . پیام  دها ش  امپ ش  اخشاس  ت

ب ا  یرهب ر یارتق ا ریک ردن م دل مس  س ازگار، اسهعداد

 یزبان مش هر  ب را کی جادیا، سازمان ینیجانش یازهاین

و  در س ازمان تی عملک رد و قابل یب را ییاره ایمع نییتع

ی پ رور نیب ر جانش  یمبهن  ارهایو ابشغ مع یندسازمسه

 .است

 ی  یس  نجش روا ازیفی  ت؛ ک ی  ابیمرحل  ه کنه  رل و ارزدر 

اه داف  یه ا در راس هایافه هو  یجنه ا ینک ها ی یعنیدرون

 اسهفاده شد. در ای ن ن وب س نجش، یر؟خ یاپژوهش بوده 

 که ش امپ سیاهه وارسی پژوهش  دو نفر مهخصش  یک یا
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هاست را مورد زمینهها و و مقوله یورمق یکدگبار یطهح

 یدنفر از اسات جپن پژوهش حاضر .. در دهندبررسی قرار می

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

از س وی دیگ ر،  ق رار دادن د. یی دأت مورد را یقاهداف تقق

-یش ده م  یطراح ییچهارچو  نها یاییسنجش پا یبرا

در  ی زان تواف قفاده نم ود ک ه مکاپ ا اس ه یبتوان از ضر

 یاکپ کار و  یامورد هم  یندهد. در ایرا نشان م کدگباری

 به ص ورپسیاهه وارس ی یکدر قالب  یازهمه موارد مورد ن

و صرفه  ییارزش )بله / خیر( به جهت سهولت پاسخگو دو

. پ  گرفتدو نفر مهخصش قرار  یاردر زمان در اخه ییجو

توافق کاپا  یبضر یزانم یرل زفرمو یقاز اخب نظراپ از طر

 ی زان. اگ ر ماس ت +۱ت ا  ۱ینب  یک ه ع دد شدمقاسبه 

ب ا ،  یاییباشد نشان دهنده پا یک+ نزد۱مقاسبه شده به 

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

 ی زان. ماست یاییباشد نشان دهنده فقدان پا یکصفر نزد

در مناس  ب  ایی+ پای  0.8+ ت  ا 0.6ین ب   یکاپ  ا یبض  ر

حاض ر اه م م وارد  ی قدهد. در تققیرا نشان مکدگباری 

ق رار  یددو نفر از اس ات یاردر اخهموجود در سیاهه وارسی 

کاپ ا ب ر اس اس  یبض ر یش اناساس نظ راپ ا بر گرفت و

 .یدمقاسبه گرد 0.8۴یزان به م یرفرمول ز

(۱) 
0

0

1 P

PP E






 
از روش  ییو  نه  اه  ا و چه  ارچیافه  هارا   ه  مرحل  ه در

حاصپ از مراح پ قب پ ب ا توج ه ب ه  یهایافهه یب،فراترک

 یجمرحله با توجه به نه ا ین. در اشدندال پژوهش ارا ه ؤس

نم ود،  یطراح  ییالگ و ی ات وان م دل یدست آمده م ه ب

. رد.ک ارا ه  یرا در قالب جدول یا نهایجارا ه کرد   یچارچوب

 یودر قالب الگ  یجهان ،یایی تققیقو پا ییروا ییدأپ  از ت

-ه هیافاس اس  بر .ندارا ه شد یربه شرح ز یادداده بن یهنظر

درنظ ام آم وزش  یپ رور نیجانش  یموجود در الگو یها

عوام پ  ی،این هى، عوامپ زمبعد عوامپ عل  6در قالب  یعال

 ش ده یام دها ارا  هو پپدیده مقوری، راهبردها گر مداخله

 است.

 گیریبقث و نهیجه

 نی اها تجربه، به ها پ  از سالسازمان رانیمد امروزه     

 ف  هیوظ نیتریاتی  ان  د ک  ه توج  ه ب  ه حافههیعل  م دس  ت 

ب ه مثاب ه  یاز من ابع انس ان تی حما یعن یخود؛  یسازمان

نش ده،  یزیربرنام ه راپیی گبار بر ت ریمنبع تأث نیترمهم

 یرق ابه تی ب ه مز یابیتواند سازمان را به س مت دس هیم

 یهااکث ر س ازمان تیمز نیتررو، مهم نیااز . کند تیهدا

مناسب در  یهایسهگیشا یموفق، وجود افراد خبره و دارا

(. مش اغپ 20۱5موتس نگ و پ ا ول ) است یدیمشاغپ کل

 آنه ا یبرا یانسان یرویکردن ندایاند که پیمشاغل ،یدیکل

گون ه مش اغپ،  نی در واق ع ا. ش ود یانجام م یبه دشوار

 چالش کمبود مهارپ و پید که به دلانیسازمان یهاگاهیجا

 ییجابه جا ای یو بازنشسهگ دیجد یهاتوسعه پرواه، دانش

مناس ب دارن د و هم واره م دنظر  یروه ایب ه ن ازیافراد، ن

 یک یتر؛ قیدق ی(. در نگاه20۱7 ماتسو) اندها بودهسازمان

 تیریشده م د یها، نداشهن مدل بومسازمان یهااز چالش

س ازمان ب ه منظ ور  یازه ایس ب ب ا نمهنا یپرورنیجانش

 یهاق راردادن در پس ت یجب  و حف ظ اس هعدادها ب را

 ،یپرورنیاست. در واقع در فراگرد جانش  ندهیدر آ یدیکل

و سش  ب ر آن مبن ا، خزان ه  نیمع یضرور یهایسهگیشا

 یب را یاز تداوم رهب ر نانیاطم یبرا یانسان یاسهعدادها

را و همک  اران )س  انهو ش  ود یف  راهم م   یدی  مناص  ب کل

20۱9) . 

 یو بررس  ییدر ارتب اط ب ا شناس احاض ر انجام پ ژوهش 

پروری در نظام آموزش عالی ی جانشینهایژگیها و ومؤلفه

-ضروری ب ه نظ ر م ی ،حوزه نیبا توجه به نوظهور بودن ا

 ای و  ینظرس نج قی از طر زیموجود ن ی. پژوهش هارسید

 یدیند عامپ کلمهون تنها به ارا ه چ رنظامندیبعضأ مرور غ

 ریان د و س اپرداخه ه یدر نظام آموزش عال یپرورنیجانش

 پروری در نظام آم وزش ع الیجانشینابعاد مورد توجه در 

نقط ه  و،ر نیمورد توجه پژوهشگران قرار نگرفهه است. از ا

آن های گبش هه با پژوهش سهیقوپ پژوهش حاضر در مقا

و  بی کپ ژوهش ب ا اس هفاده از روش فراتر نی اک ه است 

پروری در نظام جانشینها و ابعاد مؤلفه هیمقهوا کل پیتقل

عوام پ  ،یان هیعوام پ زم ،یعوام پ عل  آموزش عالیشامپ 
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 یام  دهایو پ یراهبرده  ا ،یمق  ور دهی  گر، پدمداخل  ه

 .ی را شناسایی کردپرور نیجانش

ده د ک ه ینشان محاضر پژوهش  یهاافههی ن،یبر ا افزون

 رن دهیدرب ر گ نظام آموزش عالیپروری در جانشینمفهوم 

تصمیم گیران نظ ام است که  یگوناگون یهایژگیابعاد و و

اس هقرار و  یسازادهیها در پمؤلفه نیبه ا دیباآموزش عالی 

 یتوجه کنند. مدل مفهومپروری ریزی چانشیننظام برنامه

 یتواند ب ه عن وان مبن ایمهون م یبه دست آمده از بررس

 یعمل  یت ساخت ابزار و راهنم ادر جه یآت یهاپژوهش

عبارپ س ودمند باش د. ب همهولیان امر آموزش ع الی  یبرا

فهرست ب ه نس بت  ،پژوهش نیدسهاورد ا نیترمهم گر،ید

 یتوان د ن ه تنه ا ب را یاست ک ه م  ییهااز مؤلفه یطو ن

بلکه پروری در نظام آموزش عالی زی نظام جانشینساادهیپ

م ه ای جانش ین پ روی در ی نظ اه ایژگیو یابی ارز یبرا

ر زمینه های دیگر شبیه بانکداری، بیمه، صنایع بزرگ کشو

 اس هخراج ش ده یبه کار گرفهه شود. چنانچه به کدهاو ... 

 یشده م یبررس یهایژگیاز و یاریبه دقت توجه شود بس

س ب اب زار منا هیته یمبنا یابیارز یارهایتواند در قالب مع

توج ه  م وردپروری ش یننظام جانو سنجش  یابیارز یبرا

 تی رو، با توجه ب ه اهم نیاز ا .ردیپژوهش ها قرار گ گرید

پ ژوهش  ،جانشین پروری در نظ ام آم وزش ع الیموضوب 

ش ده و از  یتلق شگامیپ یتواند به عنوان پژوهش یحاضر م

 یدیکل یهاو در  مؤلفه ییآن نه تنها جهت شناسا جینها

 ،آن یس ازادهیو پ جانشین پروری در نظام آم وزش ع الی

 ی آن نی  زخش  و س  نجش اثرب یابی  توان  د در ارزیبلک  ه م

 اسهفاده شود.

د، تعه ایجادهای در این مطالعه شرایط علی شامپ شاخش

، اییک ار ارزی ابی، عملکرد فردی ارزیابی، کار فعلی ارزیابی

 ارزی ابیو  پرورش ی ءخ ش پرک ردن، ارزیابی اسهعداد ف رد

های ی ش  امپ ش  اخشام  ی ش  ود. عوام  پ زمین  ه برنام  ه

 ثب  اپی، ریپبتیمس  ئولی، ریپ  بانعطافی، خوداثربخش  

و  یهمک ار، م ؤثر یکشم ارتباط، و تسلط بر خود یجانیه

ی، مداریمش   هری، م   ؤثر و هم   دل ش   نودی، ک   ارگروه

باش د. عوام پ ی میطیمق یآگاهو  و مباکره یمهقاعدساز

 تیریبرنام  ه م  د یابی  ارزهای گر ش  امپ ش  اخشمداخل  ه

ی و مهارته  ا تجرب  هی، س  ازمان یآگ  اهی، پ  رور نیجانش  

 تفک ری، ریگمیو تص م قضاوپ، و تخصش دانشی، احرفه

ب ر  نف وذی، ل یتقل تفک ری، و ن واور تی خشق، کیاسهراتژ

یی، گراتق ول، تی قاطع، تع ارض و اخ هشف حپ، گرانید

و  یزیربرنام ه، اریاخه ضیتفو، کارکنان پرورشی، سازمیت

باش د. پدی ده مق وری می نه رلو ک نظ ارپی و سازمانده

انداز آین ده و مأموری  ت آم وزش چش مهای شامپ شاخش

در حوزه من ابع  یهای آموزش عالو اسهراتژی اهدافی، عال

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

و  م دیریت، ش  پ حوزة، و ساخهار آن یآموزش عال حوزة

 نیو نظارپ طرح جانش مدیریتو  ریزی مسیر ش لیبرنامه

 ییشناس اهای باشد. راهبرده ا ش امپ ش اخشی میپرور

 یهاحپراه، شرفتیپ یفرصت ها شناخت، افراد با اسهعداد

 فیوظ ا یبررس ، ش رفتیاز پ ن انیاطم، ش رفتیفرصت پ

 یهایس هگیشا ییشناس ا، و زم ان فیوظ ا نییتع، دیجد

فرص ت توس عه  یطراح ی، س هگیش کاف شا پیتقل، هیاول

، مه ارپ یموجود یابیارز، خزانه اسهعداد جادیای، هگسیشا

 ش رفتیپ یبازنگرو  ندهیمسهعد آ رانیمد تیو تقو توسعه

باش د. پیام دها ش امپ می دی جد یهابرنام ه نییکار و تع

کردن مدل  سازگار، مدل خزانه اسهعداد جادیاهای شاخش

، س  ازمان ینیجانش   یازه  ایب  ا ن یرهب  ر یارتق  ا ریمس  

 یب  را ییاره  ایمع نی  یتع یمش  هر  ب رازب  ان  کی جادیا

و اب  شغ  یمسهندس  ازو  در س  ازمان تی  عملک  رد و قابل

 باشد.ی میپرور نیبر جانش یمبهن ارهایمع

 ینب  یو اس هراتژ یپ رور ینجانش یزیربرنامه ینارتباط ب

وجود دارد که به ط ور  یخانوادگ یهاشدن شرکت یالملل

در  یاطارتب   یه  ا یژگ  یو یرتق  ت ت أث یاقاب پ مشحظ  ه

اغل ب  یدجد یهایوهدر ش یانهقال رهبر. سازمان قرار دارد

توس عه  یش ده ب را ی زیبرنام ه ر یگزینیج ا ین دافر یک

از  ین اناطم ی. ب رایس تن ین دهرهبران بالقوه در آ یرسم

جامع  یهابرنامه یبه طراح یازن یند،فرا ینمداوم ا یتموفق

ه شامپ توسعه رهبران بالقو یبرا یبرنامه قو یککه شامپ 

و  یچرخش ش  ل یافهه،، ساخهار توسعه یگریمشاوره، مرب
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و  ینیجانش  یزیراس ت. برنام ه یآموزش و پرورش رس م

و من افع  یدر ارتباطاپ تجار یتموفق یبرا یتوسعه رهبر

 خواهد بود. یضرور یندهها در آشرکت یمال

ثر در زمین  ه فراین  دهای ؤلف  ه ه  ای بس  یار م  ؤم ز دیگ  را

لف ه فرهن گ ؤتوان به مشین پروری میاسهعدادیابی و جان

لف ه در تثبی ت ی ا تض عیف ؤ؛ که این مکرد سازمانی اشاره

ا دارد. ل ب زاییثیر بسأهرگونه ت ییری در مقیط سازمانی ت

ش ع الی زمین ه زسساپ آموؤها و مدر دانشگاه  زم است 

جاری شدن فرهنگی منطبق بر جانشین پروری و اسهعداد 

ایج اد ای ن ام ر نیازمن د ایج اد ش ود.تققق یابی نهادین ه 

فضایی صمیمی و دوسهانه مبهن ی ب ر ی ادگیری جمع ی و 

تا بهوان زمینه تثبی ت  است مدیریت مشارکهی در سازمان

فرهنگ دانشگاهی مبهنی بر شایسهه س ا ری، خشقی ت و 

ه ای دانش گاهی از این طری ق مق یط فراهم شودوری آنو

-لعد بر اساس مد. شناسایی این بشوندت یییر آماده  برای

های مخهل ف و مطالع اپ مهع دد ص ورپ گرفه ه اس ت و 

(، 20۱6منطب  ق ب  ا مطالع  اتی از قبی  پ خ  انی و دیگ  ران)

(، 20۱3(، ال وانی و دیگ ران)20۱3موسی خانی و دیگران)

 (،20۱7(، ابراهیمی و دیگ ران )20۱6اسماعیلی و امیری )

 .باشد( می20۱5( و منزا )20۱۴(، کیم )20۱0فیزنی )

از  ییهاخود، هم راه ب ا ض عف دیبا تمام فوا یفیهش کپژو

رو، در  نی اس ت. از امواج ه و اعهب ار  یریپبمیجمله تعم

،  زم حاضر پژوهشهای یافهه میتعم تیقابل شیجهت افزا

پرخط ر  عیص نا گ ریمقققان مدل فوش را در دسایر است 

 یکم   کردیاز رو توانیم نیقرار دهند. همچن یابیمورد ارز

ل و اعهبار م د یابیارز یابر افههیمعاد پ ساخهاربر  مبهنی

 نیمدل بهره جست. همچن  یهاافههی یریپبمیتوسعه تعم

 ادهی اجرا و پ یهاچالش بررسی شود مقققان بهیم هیتوص

 بشردازند. یشنهادیچارچو  پ یساز
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ب ه مرات ب  رانیها ب ه م دس ازمان ازی ن شیو اف زا یهیریم د یروهایکمبود ن قاپیتقق جینها :چکیده

و  دادینش ان م  ن دهیآ یهادر س ال را یام روز رانیاز م د ترس ههیتوانمندتر، مسهعدتر، ماهرتر و شا

 نیتریس از اسا یک ی س هه،یشا رانیاز م د یریگو بهره رورییی، جانشین پکه شناسا بود نیا قتیحق

هش حاض ر تبی ین و دف از پژوه دشوار فرداست. طیعبور از شرا یها براسازمان یروشیپ یهاچالش

 پژوهش کردیومنظور با ر نی. به ابود کشور ینظام آموزش عال در یپرورنیجانشی ابعاد و اجزا یواکاو

و  جیمن د نه انظام پی و تقل یابی است، به ارز یاگانههفت یهاامپ گامکه ش بیفراترک روش و  یفیک

ی و ، مطالع اپ انج ام ش ده داخل حاض ر مطالعه جامعه آماری پرداخهه شد نیشیپژوهش پ یهاافههی

 رک ت،یدا ن یداده همانن د س ا یه اگاهیپاخارجی انجام شده در زمینه جانشین پروری بودند که در 

 ری ظن یداخل یاطشعات یهاگاهیو پا انگلیسی یهامقاله یآن برا ریو نظا سکویا ج،یامرالد، س نگر،یاششر

شور، ک اپینشر اطشعاپ گاهیپا ران،یا یمرکز اسناد و کهابخانه مل ران،یا یمرکز اطشعاپ و مدار  علم

ا  ه چ ب  رمگزو نو رازیش یعلوم و فناور یامرکز منطقه گاهیپا ،یهجهاد دانشگا یاطشعاپ علم گاهیپا

قه وای مطالعه که بر اس اس عن وان، چکی ده و م 55مطالعه یافت شده  2۱5۱رسیده بودند. از میان 

ه ای داش هند، برگزی ده ش دند و ابع اد و ش اخش موضوب م ورد بررس ی در ای ن مطالع ه همخ وانی

 در یپرور نیانشجدر مجموب مفهوم شناسایی شدند. نهایج نشان داد که  هادر سازمان یپرورنیجانش

 . استشاخش  58و  بعد 6ی دارای نظام آموزش عال
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