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 مقدمه

در دنیاي پررقابت امروزي براي دستیابی به استعدادها، 

از جایگزینی ساده نیروي کار  ها باید دیدگاهی فراترسازمان

داشته باشند. یکی از عواملی که نقشی راهبردي در رسیدن 

خود دارد، منابع  شدهنییتعها به اهداف از پیش سازمان

هاي انسانی کارامد، متخصص و باانگیزه در مشاغل و جایگاه

رسد که خروج نیروها از نظر میمختلف است. از طرفی به

ی به دالیل مختلفی مانند استعفا، سطوح گوناگون سازمان

وجود ناپذیر است. بهبازنشستگی و ارتقاي شغلی اجتناب

ویژه آمدن خأل و ترك خدمت نیروها در مشاغل سازمان به

تواند در مشاغل کلیدي مانند مشاغل مدیریتی و حساس می

، رونیازادر روند حرکت سازمان اخالل جدي ایجاد کند. 

براي جلوگیري از ایجاد اخالل در روند ها بسیاري از سازمان

تأمین نیروهاي  منظوربههایی را پیشرفت خود، برنامه

کار شایسته براي مشاغل مختلف از داخل سازمان به

ها براي پروري، یکی از این برنامهگیرند. مدیریت جانشینمی

تأمین نیروهاي زبده، براي مشاغل کلیدي سازمان در مواقع 

پروري به فرایندي اشاره دارد مفهوم جانشین). 5لزوم است (

که طی آن استعدادهاي انسانی سازمان براي تصدي مشاغل 

و مناصب کلیدي آن در آینده، شناسایی و از طریق 

هاي گوناگون آموزشی، براي تصدي این مشاغل ریزيبرنامه

) معتقدند که 2019( 1شوند. تیلور و رابینسونآماده می

هاي ورزشی نادیده گرفته در سازمان پروري اغلبجانشین

شود. با اي براي آن طراحی و اجرا نمیشده و برنامۀ ویژه

پروري جزء اصلی حکمرانی مطلوب در این حال، جانشین

اي به آن هاي ورزشی است که باید توجه ویژهسازمان

ریزي کند که برنامه) بیان می2016( 2مبذول شود. ادونوح

فاظت از تخصص و دانش کلیدي پروري براي حجانشین

سازمان، بسیار مهم و ضروري است. با این حال تغییرات 

                                                           
1 .  Taylor & Robinson  
2. O’Donohue  

وجود آمده، هاي امروزي بهگسترده و سریعی که در سازمان

سبب شده است تا کمبود مدیران با مهارت براي مشاغل 

پروري در جانشین رونیازاکلیدي سازمان حس شود؛ 

حیاتی باید با اهداف عاملی اساسی و  عنوانبهها سازمان

راهبردي سازمان مرتبط بوده و از رسالت سازمان گرفته 

طور مستقیم، مدیران صف را درگیر کند. در شده باشد و به

توان گفت بعد از موضوع رهبري در سازمان، واقع می

پروري موضوع مهم دیگري براي سازمان است، که جانشین

ینه هر سازمان رو هستند. در این زممدیران با آن روبه

دانند شک همۀ مدیران مینیازمند رهبري خاص است و بی

ها که موفقیت آنان به نیروي انسانی موجود در سازمان

بستگی دارد و این اندیشه در آنان موجب شده است تا 

 ). 10ها باشند (دنبال سبک مناسب در ادارة امور سازمانبه

مقام رهبري هاي جدید، نقش مدیر در براساس نظریه

شامل روابط متقابل وي با مرئوسان است. اهمیت موضوع 

ها سبب شده است که اندیشمندان و رهبري در سازمان

ها و خصوصیات محققان مدیریت در پی کشف ویژگی

ها برآیند و همواره در تالش باشند رهبران موفق در سازمان

تا مشخصات رهبران موفق را در سازمان ذکر کنند. در پی 

هاي اخیر مکاتب و نظریات متعددي در ها در دههاین تالش

زمینۀ رهبري شکل گرفته و به جامعۀ علمی معرفی شده 

هاي جدیدي در رهبري شکل است. در این خصوص دیدگاه

توان به ها میگرفته است که از جدیدترین این دیدگاه

گرا اشاره دیدگاه رهبري خدمتگزار و دیدگاه رهبري تحول

و همکاران  3). در این خصوص، بینتی احمد01کرد (

طور چشمگیري برنامۀ کنند که به) بیان می2017(

شود و زمینۀ بینی میجانشینی از طریق نفوذ فردي، پیش

پروري سبک رهبري است. ۀ جانشینبرناماصلی براي 

بنابراین، رهبران الزاماً باید براي مشاهده و اصالح شیوة 

3. Binti Ahmad  
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ي عمل کنند که رهبران اگونهبهود رهبري و رفتار رهبري خ

باشند، تا جانشینان الیقی براي خود انتخاب کنند.  مؤثر

هاي کنند که سبک) نیز بیان می2017( 1دانسون و امونگا

پروري هستند. بر جانشین مؤثرترین عوامل رهبري از اصلی

ها تأثیر همچنین سبک رهبري تحولی نسبت به دیگر سبک

پروري دارد. از سویی سبک جانشینبیشتري بر برنامۀ 

ة کارکنان است، که کنندلیتسهمدیریت مناسب، عامل 

گذارد. مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار آنان تأثیر می طوربه

سازي مستمر و هاي پیشرو به اهمیت آمادهامروزه سازمان

اند. توسعۀ شاغالن خود براي رشد آتی سازمان پی برده

ها همراه با نیاز به مدیریت آگاهی و تشخیص سازمان

هاي پیشرو پروري سبب شده است که سازمانجانشین

کنونی براي اولین بار فردي را مسئول این مهم کنند. 

 رغمبههاي متعدد تجربی حاکی از آن است، که پژوهش

هاي جدید مدیریتی به ضرورت ورود افکار و اندیشه

انی از بیرون ي مدیرریکارگبهها (از طریق جذب و سازمان

هاي موفق به میزان شایان توجهی به سازمان)، سازمان

کنند تا با شناسایی و زایی تأکید دارند و تالش میدرون

ی، از تبدیل سازماندرونپرورش استعدادهاي مدیریتی 

شدن کارکنان آتی خود به مدیران شایسته و اثربخش 

 ). 8اطمینان حاصل کنند (

رگونه دانش، مهارت، شایستگی، عبارت است از ه

توانایی یا کیفیت شخصی که از طریق رفتار نشان داده شده 

) 2004( 2شود. کومیدهی منجر میو به تعالی خدمت

هاي شخصی و شایستگی را تشریحی مکتوب از مهارت

داند که از آن براي رفتارهاي کاري قابل سنجش می

نظران شود. صاحبدستیابی به اهداف کار استفاده می

هاي را ویژگی افتهیتوسعههاي مدیر مدیریت یکی از ویژگی

هاي خاص ها و شایستگیشخصیتی و دارا بودن توانایی

کنند. از طرفی، پاسخ سریع به تهدیدات و معرفی می

                                                           
1. Danson & Omwenga 

منبعی حیاتی در  عنوانبههاي عصر حاضر، مدیر را فرصت

ها مطرح ساخته که بر این اساس نیاز حل مسائل در سازمان

ها به مدیران شایسته، بیش از پیش آشکار شده مانساز

است. در نظریۀ جدید مدیریت راهبردي به نام نظریۀ 

شایستگی  ژهیوبهشایستگی منابع انسانی؛ » محورمنبع«

مدیران، از اهمیت زیادي برخوردار است. یک الگوي 

ابزار منابع انسانی براي انتخاب، آموزش،  عنوانبهشایستگی، 

پروري استفاده ریزي جانشینپرورش، ارزیابی و طرح

 ).1شود (می

با توجه به اهمیت موضوع، تحقیقات بسیاري در این 

) در پژوهشی 1396خصوص انجام گرفته است. نادریان (

احساس عدم امنیت شغلی، دیدگاه  ۀسه مؤلفکه نشان داد 

و اثربخش با  مندنظامآموزش  اي و عدمهزینه

اعتمادي به هایی مانند حسادت به دیگران، بیزیرمقیاس

فرهنگ  نبودباخت، -یکدیگر، وجود تفکر برد

 ۀپروري، سودجویی و منفعت شخصی و محاسبجانشین

هاي در موفقیت برنامه يدارها در نظام باشگاههزینه

رنده هستند. ها عوامل بازداپروري بازیکن در باشگاهجانشین

 نیتدو«در پژوهشی با عنوان  )1399( ی و همکارانمیکر

دانش در  تیریبر مد یمبتن يپرورنیجانش تیریمد يالگو

 يسازادهیپ يکه برادریافتند » وزارت ورزش و جوانان

به  هیاول سازيبستر يدر ابتدا برا ،یدانش پرورينیجانش

و تعهد  تیحما ،سازياز الزامات شامل فرهنگ يامجموعه

 ،انسانی عبمنا تیریدر امور مد يسازارشد، شفاف رانیمد

و  يبسط فناور ،ياقتصاد يهایبانیپشت ،یالزامات قانون

کالته  و انیرصفیم .است ازین يساالرستهیاستقرار نظام شا

 يسازادهینقش پ« ي با عنوانامقالهدر  )1399( يفریس

در  يپرورنیجانش يندهایگرا در گسترش فرامثبت تیریمد

 تیریمد يسازادهید که پدننشان دا »یورزش يهاسازمان

و  میصورت مستقبه یورزش يهاگرا در سازمانمثبت

2. Comey 
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و  یشغل يمداخودکار يهاسازه يگریانجیبا م نیهمچن

 يندهایکارکنان خبره بر گسترش فرا یاعتماد سازمان

و  يپور مرندفتاح. اثرگذار بوده است يپرورنیجانش

 یستگیشا يالگو) در تحقیقی به تدوین 1395( همکاران

پرداختند و  رانیادارات کل ورزش و جوانان ا رانیمد

هاي تواند مفاهیم و مؤلفهمی شدهارائهدریافتند الگوي 

هایی همچون آمده براي مدیران در زمینهدستشایستگی به

استخدام، آموزش، توسعۀ نیروي انسانی، تربیت مدیران، 

وري، توسعۀ عملکرد سازمانی کاربرد داشته بهرهافزایش 

توان در ارزیابی ها میباشد. همچنین از این مفاهیم و مؤلفه

مدیران کل ورزش و جوانان کشور استفاده کرد تا ضمن 

هایی براي رسیدن به وضعیت بررسی وضعیت موجود گام

 .مطلوب برداشت

با افزایش چشمگیر نقش ورزش در توسعۀ اقتصادي، 

تماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشورها، پیشرفت در اج

ریزان در هاي راهبردي برنامهزمینۀ ورزش به یکی از اولویت

کشورهاي مختلف تبدیل شده است. کشورها براي رسیدن 

هاي ورزشی را شکل به مزایاي ناشی از ورزش، سازمان

هاي ورزشی دولتی و خصوصی، پایه و دهند. سازمانمی

هر کشوري هستند و رسیدن به اهداف  اساس ورزش در

ها هاي ورزشی، نیازمند اثربخشی این سازمانمتعالی برنامه

رو با توجه به نقش مدیران ورزشی و مدیران آنهاست؛ ازاین

هاي مطالعه در هاي ورزشی، امروزه یکی از زمینهدر سازمان

هاي مورد مدیریت ورزشی، شایستگی و تعیین شایستگی

 منظوربهها باید ورزشی است و این شایستگینیاز مدیران 

هاي مدیریتی شناسایی آماده کردن افراد براي احراز پست

شوند. مدیران ورزش، نیاز دارند بدانند که در هر شغل 

هاي مورد نیاز است. بنابراین با مرور معین، چه توانایی

هاي ورزشی، مالحظه گرفته در سازمانهاي انجامپژوهش

هاي مورد در مدیریت ورزشی، تعیین شایستگیشود که می

پروري امري ضروري است. جانشین منظوربهنیاز مدیران، 

در وزارت ورزش و جوانان نیز با توجه به ماهیت فعالیت این 

اي به سازمان و رسالت ویژة آن در امر ورزش، که نیاز ویژه

هاي گروهی، ارتباطی، هاي مدیریتی مانند مهارتمهارت

هاي رهبري گیري سریع وجود دارد؛ توجه به سبکتصمیم

هاي مهارتی در قالب و همچنین طراحی معیارها و شاخص

در سطوح مدیریتی، براي  ژهیوبهالگوي شایستگی 

پروري در اهمیت و ضرورتی خاص دارد. ضمن جانشین

در  ژهیوبههاي متنوع در این زمینه، اینکه کمبود پژوهش

عوامل تأثیرگذار بر آن در پروري و زمینۀ جانشین

هاي ورزشی و نیز نقش مدیران ورزشی در وزارت سازمان

ورزش و جوانان در تربیت جسمانی و روحانی نیروها و 

ها، محقق تر از برخی سازمانهاي به نظر متفاوتشایستگی

پروري در وزارت را بر آن داشت تا الگویی در زمینۀ جانشین

رو این تحقیق در کند. ازاینورزش و جوانان ایران طراحی 

پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا شایستگی مدیران 

هاي رهبري و ورزشی در ارتباط علی بین سبک

 پروري نقش میانجی دارد؟جانشین

 
 یشناسروش

همبستگی از نوع علی و  -تحقیق حاضر توصیفی

پژوهش  يآمار ۀجامعبراساس هدف از نوع کاربردي است. 

کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال  یرا تمام

دند. دا لیزن) تشک 321مرد، 569نفر ( 890به تعداد  1397

نفر  268با استفاده از جدول تعیین حجم نمونۀ مورگان ، 

 از گیرينمونه يبرا نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. عنوانبه

شد. ابزار پژوهش  استفاده دسترس در غیرتصادفی روش

)، 1998هاي رهبري لیکرت (پرسشنامۀ سبکشامل 

) 1395پرسشنامۀ شایستگی مدیران محمدي و همکاران (

پرسشنامۀ ) بود.  2006 ( پروري کیمو پرسشنامۀ جانشین

مؤلفۀ سبک  4گویه در قالب  20هاي رهبري شامل سبک

. استرهبري دستوري، توجیهی، مشارکتی و تفویضی 
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مؤلفۀ  4گویه در  62پرسشنامۀ شایستگی مدیران داراي 

فراشایستگی، شایستگی اجتماعی، شایستگی شناختی و 

پروري شامل و پرسشنامۀ جانشین استاي شایستگی وظیفه

 عوامل سؤال، 17 با سازمانی عوامل شاخص گویه در سه 36

. است سؤال 12 با فرایندي عوامل و سؤال 7 با فردي

ي اگزینه 5ها از طریق طیف نامهگذاري این پرسشنمره

 .پذیردلیکرت صورت می

پس از تهیۀ پرسشنامه و محاسبۀ روایی و پایایی آنها و 

همچنین تعیین حجم جامعه و نمونۀ پژوهش، محقق اقدام 

به هماهنگی با وزارت ورزش و جوانان کرد و پس از کسب 

مجوز، توزیع پرسشنامه در بین مدیران و کارکنان این 

 صورتبهها ع پرسشنامهسازمان صورت گرفت. روش توزی

ها، به نمونۀ در دسترس بود. هنگام تحویل پرسشنامه

اعضاي نمونه در زمینۀ ضرورت انجام پژوهش توضیحاتی 

داده شده و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات آنها 

محرمانه نزد پژوهشگر باقی خواهد ماند.  صورتبه

دو قسمت  در آمدهدستبههاي آماري داده لیوتحلهیتجز

توصیفی و استنباطی انجام گرفت. براساس مدلسازي 

افزار معادالت ساختاري براي آزمون ارتباطات با کمک نرم

لیزرل مدل پژوهش انجام پذیرفت. براي بررسی فرضیات 

هایی برازش مدل از شاخص منظوربهتی و  پژوهش از آزمون

)، شاخص برازش  χ2/dfدو بر درجۀ آزادي ( همچون خی

)، NFI)، شاخص برازش هنجارشده (CFIطبیقی ( ت

)، شاخص برازش فزاینده GFIشاخص نیکوئی برازش (

)IFI) ریشۀ میانگین مجذور خطاي برآورد ،(RMSEA و (

 ) استفاده شد. RMRریشۀ میانگین مجذور باقیمانده (

 
 هاي پژوهشیافته

 3/18شناختی نشان داد که هاي جمعیتتحلیل ویژگی

 31درصد بین  4/38سال،  30زیر  کنندگانشرکتدرصد 

درصد  9/17سال،  50تا  41درصد بین  4/25سال،  40تا 

درصد  7/3سال سن داشتند. سطح تحصیالت  50باالي 

درصد کاردانی،  3/18در تحقیق دیپلم،  کنندگانشرکت

درصد کارشناسی ارشد و  1/20درصد کارشناسی و  8/57

 34صد از نمونۀ پژوهش مرد و در 66باالتر بود. همچنین، 

سال و  5 کنندگانشرکتدرصد  4/22درصد زن بودند. 

تا  11درصد  1/26سال،  10تا  6درصد  7/31کمتر از آن، 

درصد بیش از  9/4سال و  20تا  16درصد  9/14سال،  15

 سال سابقۀ کار داشتند.  20

نشان داد  1لیزرل در جدول  افزارنرمنتایج تحلیل مسیر 

سبک )، P،62/4=T ،22/0=β=000/0( يک رهبرسبکه 

سبک )، P،90/3=T ،22/0=β=000/0ی (هیتوج يرهبر

سبک  ) وP،76/5=T ،30/0=β=000/0( یمشارکت يرهبر

بر ) P،42/6=T ،34/0=β=000/0ی (ضیتفو يرهبر

 مثبت و ریثأشایستگی مدیران در وزارت ورزش و جوانان ت

ي دستور يسبک رهبر. همچنین، دارد يدارامعن

)004/0=P،91/2=T ،14/0=β ،(ی هیتوج يسبک رهبر

)033/0=P،13/2=T ،11/0=β ،(ی مشارکت يسبک رهبر

)000/0=P،16/7=T ،42/0=β ی ضیتفو يسبک رهبر) و

)000/0=P،99/4=T ،29/0=β(  بر جانشین پروري در

. در دارد يدارامعن مثبت و ریثأوزارت ورزش و جوانان ت

در وزارت پروري بر جانشینشایستگی مدیران نهایت، 

 دارد يدارامعن مثبت و ریورزش و جوانان تأث

)039/0=P،06/2=T ،16/0=β.( 
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 . تحلیل مسیر مستقیم1جدول 
 β T P مسیر

شایستگی مدیران-دستوري  22/0  63/4  000/0  
شایستگی مدیران-تفویضی  34/0  42/6  000/0  
شایستگی مدیران-توجیهی  22/0  90/3  000/0  
شایستگی مدیران-مشارکتی  30/0  76/5  000/0  

پروريجانشین-دستوري  14/0  91/2  004/0  
پروريجانشین-تفویضی  29/0  99/4  000/0  
پروريجانشین-توجیهی  11/0  13/2  033/0  
پروريجانشین-مشارکتی  42/0  16/7  000/0  

پروريجانشین-شایستگی مدیران  16/0  06/2  039/0  
 

نتایج آزمون سوبل براي تعیین اثرات ویژة غیرمستقیم 

 یانجینقش م رانیمد یستگیشانشان داد که  2در جدول 

در  يپرورنیو جانش دستوريسبک  نیب ۀدر رابط يدارامعن

، P ،22/9=T=000/0( دارد رانیوزارت ورزش و جوانان ا

47/0=β ،تواند به بهبودمی رانیمد یستگیشا). بنابراین 

در وزارت ورزش  يپرورنیو جانش دستوريسبک  نیب ۀرابط

 یانجینقش م رانیمد یستگیشامنجر شود.  رانیو جوانان ا

در  يپرورنیو جانش تفویضیسبک  نیب ۀدر رابط يدارامعن

، P ،97/9=T=000/0( دارد رانیوزارت ورزش و جوانان ا

38/0=βتواند به بهبودمی رانیمد یستگیشارو )؛ ازاین 

در وزارت ورزش  يپرورنیو جانش تفویضیسبک  نیب ۀرابط

نقش  رانیمد یستگیشامنجر شود. همچنین  رانیو جوانان ا

و  توجیهیسبک  نیب ۀدر رابط يدارامعن یانجیم

 دارد رانیدر وزارت ورزش و جوانان ا يپرورنیجانش

)000/0=P ،48/9=T ،45/0=βتوان گفت که ). بنابراین می

سبک  نیب ۀرابط تواند به بهبودمی رانیمد یستگیشا

 رانیدر وزارت ورزش و جوانان ا يپرورنیو جانش توجیهی

 رانیمد یستگیشاشود. در نهایت، نتایج نشان داد  منجر

و  مشارکتیسبک  نیب ۀدر رابط يدارامعن یانجینقش م

 دارد رانیدر وزارت ورزش و جوانان ا يپرورنیجانش

)000/0=P ،01/9=T ،35/0=βرانیمد یستگیشارو )؛ ازاین 

و  مشارکتیسبک  نیب ۀرابط تواند به بهبودمی

 منجر شود.  رانیدر وزارت ورزش و جوانان ا يپرورنیجانش

 
 . نتایج تحلیل مسیر (غیرمستقیم)2جدول 

 β T SE Sig مسیر

پروريجانشین-شایستگی-دستوري  47/0  22/9  051/0  000/0  

پروريجانشین-شایستگی -تفویضی  38/0  97/9  038/0  000/0  

پروريجانشین-شایستگی -توجیهی  45/0  4/9  048/0  000/0  

پروريجانشین-شایستگی -مشارکتی  35/0  01/9  039/0  000/0  

 
 ازنتایج نشان داد تمامی مقادیر بارهاي عاملی باالتر 

که حذف شد.  16 سؤالغیر است، به 5/0مقدار قابل قبول 

هاي موردنظر را ی شاخصخوببهگیري بنابراین، مدل اندازه

مقدار  1و شکل  3سنجد. در مدل پیشنهادي، در جدول می

 است که سطح 3) برابر با df/2χدو به درجۀ آزادي (کاي

. همچنین مقدار واریانس خطاي است 3تا  1بین  مطلوب آن
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که این عدد برابر با  است 08/0) برابر با RMSEAتقریب (

عالوه، شاخص نیکویی است. به 08/0مقدار قابل قبول 

که کمتر از مقدار عالی  است 82/0) برابر با GFIبرازش (

است؛ اما در حد متوسط مورد پذیرش است. در  90/0

)، شاخص برازندگی CFIشاخص برازندگی تطبیقی (نهایت، 

) و NFI)، شاخص برازندگی هنجاریافته (IFIافزایشی (

همگی برابر با  )NNGIشاخص برازندگی هنجارنیافته (

 08/0ر از کم SRMRهستند و شاخص  9/0مقدار عالی 

. بنابراین، مدل پیشنهادي از برازش مطلوبی برخوردار است

 ).3است (جدول 

 
 هاي برازش مدل. شاخص3جدول 

هاشاخص  تفسیر مقدار قابل قبول مقدار 
χ2/df 3  3تا  1بین  قابل قبول 

RMSEA 08/0 08/0برابر با    قابل قبول 
GFI 82/0 90/0باالي    متوسط 
NFI 90/0 90/0باالي    عالی 

NNFI 88/0 90/0باالي    قابل قبول 
CFI 90/0 90/0باالي    عالی 
 IFI 90/0 90/0باالي    عالی 

SRMR 074/0 08/0زیر    عالی 
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)، TOJ)، توجیهی (TF)، تفویضی (DASمدل ساختاري (سبک رهبري دستوري ( T. نمودار ضرایب و مقادیر 1شکل 

 ))JANپروري () و جانشینSHYS)، شایستگی (MOمشارکتی (
 

 گیريبحث و نتیجه

 ریتأث یآزمون مدل مفهومهدف اصلی این پژوهش 

در وزارت ورزش و  يپرورنیبر جانش يرهبر يهاسبک

بود. نتایج  رانیمد یستگیشا یانجی: نقش مرانیجوانان ا

ي رهبري (دستوري، هاسبک مسیر ضریب نشان داد

پروري در وزارت توجیهی، مشارکتی و تفویضی) بر جانشین

 مقدار این کهاست  412/0 بیشتر ازورزش و جوانان ایران، 

 640/2تی براي همۀ متغیرها، بیشتر از  مقدار و است مثبت

 نتیجه در و است بیشتر 536/10 مقدار این که است

هاي رهبري (دستوري، توجیهی، سبک تأثیرگذاري

پروري در وزارت ورزش و مشارکتی و تفویضی) بر جانشین

جه با نتایج احمدي این نتیاست.  دارجوانان ایران معنا

)، بینتی احمد و همکاران 1394باالدهی و صالحی (

)، و 2016( )، ادونوح2017( )، دانسون و امونگا2017(

) همسوست. احمدي باالدهی و 2016( 1ایشاك و کامیل
                                                           

1 . Ishak & Kamil 

پروري هاي جانشین) دریافتند بین مؤلفه1394صالحی (

 (سازمانی، فردي و فرایندي) و سبک رهبري فرماندهان و

دار وجود دارد. بینتی احمد و همکاران مدیران رابطۀ معنا

شایان توجهی برنامۀ جانشینی از  طوربه) دریافتند 2017(

شود و زمینۀ اصلی براي ی مینیبشیپطریق نفوذ فردي، 

 پروري سبک رهبري است. دانسون و امونگاۀ جانشینبرنام

وامل ترین عهاي رهبري از اصلی) دریافتند که سبک2017(

، همچنین سبک رهبري استپروري براي تأثیر بر جانشین

ها تأثیر بیشتري بر برنامۀ تحولی نسبت به دیگر سبک

) بیان کردکه 2016( پروري داشت. ادونوحجانشین

پروري براي حفاظت از تخصص و دانش ریزي جانشینبرنامه

کلیدي سازمان، بسیار مهم و کلیدي است. همچنین ایشان 

اي رهبري، ایجاد تعادل بین کارکنان و فناوري، هبه سبک

از زبان علمی و آکادمیک در  از حدعدم استفادة بیش 

پروري، استفادة درست و بجا از ریزي جانشینبرنامه
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کنند. ساختارها و قوانین و نقش کلیدي کارکنان، تأکید می

) دریافتند دو متغیر مستقل سبک 2016( ایشاك و کامیل

پروري ت دانش اثر چشمگیري بر جانشینرهبري و مدیری

 بر جاي گذاشتند. 

براساس نتایج، سبک رهبري دستوري بر مدیریت 

 که سبک این داري دارد. درپروري تأثیر معناجانشین

 است، کارمند به توجهکم بسیار و کار طرفدار شدتبه

 دارد توقعی چه آنها از سازمان که دانندمی دقیقاً کارکنان

 آنان به رهبر طرف از روشنی دستورهاي زمینهاین  در و

 اطاعت سبک، هدف نوع این در همچنین شود.می ابالغ

 را کار نوع از مدیر است. کارکنان جانب از فوري

 شدتبه کارکنان است، بده گویم انجاممی من طورکههمان

 تهدید ایجاد و نظم با کارکنان در انگیزه شوند، ومی کنترل

، سبک رهبري تفویضی آمدهدستبهشود. براساس نتایج می

 این سبک، دار دارد. درپروري تأثیر معنابر مدیریت جانشین

 کارکنان به بلندمدت اندازچشم جهت و دادن اولیه هدف

و  کندنمی امور در دخالتی وجهچیهبه رهبر و است

 زیرا شود،می واگذار زیردستان به کامل طوربه اختیارات

 براي کافی شایستگی زیردستان که است این بر تصور

 مدیر را دارند. همچنین وظایف و انجام موقعیت تشخیص

 جهت کارکنان به است، دوست مقتدر، ولی سبک در این

 بازخورد ازاي در پاداش با دهد ومی نشان را شفاف و درست

 ). 6دهد (می انگیزه آنها به کارشان

پروري به فرایندي اشاره جانشیندر این زمینه مدیریت 

دارد که طی آن، استعدادهاي انسانی سازمان براي تصدي 

مشاغل و مناصب کلیدي آن در آینده، شناسایی شده و از 

هاي متنوع آموزشی و پرورشی براي ریزيطریق برنامه

شوند. سبک رهبري تفویضی تصدي این مشاغل آماده می

شود که به فرد این نیز نوعی برنامۀ آموزشی محسوب می

 آنجاعملیاتی آموزش ببیند و از  صورتبهدهد امکان را می

اي هاي رقابتی فزایندهها در آینده با چالشکه سازمان

ها، به مدیرانی مواجه خواهند بود و براي مدیریت این چالش

تر از مدیران امروز نیاز خواهند داشت، تر و اثربخششایسته

کند تفویضی این امکان را ایجاد میرو سبک رهبري ازاین

گیري و که کارکنان تجارب بیشتري در زمینۀ تصمیم

تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان داشته باشند. سبک 

هاي رهبري تفویضی هر روز از اهمیت مضاعفی در سازمان

). براساس نتایج 11شود (ساز برخوردار مینگر و آیندهآینده

ري توجیهی بر مدیریت ، سبک رهبآمدهدستبه

در این سبک رهبر  دار دارد.پروري تأثیر معناجانشین

کار و کارمند توجه شدید  ۀصورت همزمان نسبت به مقولبه

تواند از این نظر . سبک رهبري توجهی میدهدنشان می

سودمند باشد که هم چارچوبی براي عملکرد و اختیارات در 

دهد که در جازه را میگیرد و هم به کارکنان این انظر می

 چارچوبگیري بپردازند و در حوزة اختیارات خود به تصمیم

و اجرا کنند.  اتخاذاختیارات خود راهبردهاي عملیاتی را 

براساس نتایج، سبک رهبري مشارکتی بر مدیریت 

 شدتبه سبک دار دارد. اینپروري تأثیر معناجانشین

 هدف سبک این در کار است. به توجهبی و کارمند طرفدار

از  رهبر و است کارکنان بین توافق و همکاري ایجاد اولیه

 کندمی دریافت پیشنهاد و نظر وسیعی طوربه کارمندان

 اختیاري تفویض تصمیمات نهایی اخذ در خصوص ،لیکن

 داراي فرد هر از عبارت مدیریت سبک پذیرد.نمی صورت

 در شوندمی تشویق کارکنان سبک این در ایده است.

 داده پاداش تالش گروهی به و کنند دخالت هاگیريتصمیم

 شود. می

براي شایستگی  مسیر ضریب نتایج پژوهش، به توجه با

اي) بر مدیران (فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه

 با پروري در وزارت ورزش و جوانان ایران، برابرجانشین

با  برابر تی مقدار و است مثبت مقدار این کهاست 952/0

 نتیجه در و است بیشتر 96/1 از مقدار این کهاست  996/43

شایستگی مدیران (فراشایستگی، شناختی،  تأثیرگذاري
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پروري در وزارت ورزش و اي) بر جانشیناجتماعی و وظیفه

این نتیجه با نتایج الوانی و است.  دارجوانان ایران معنا

) ، آذر و 1396() ، زارع زیدي و همکاران 1395همکاران (

) همسوست. 1395پور و همکاران () و فتاح1396سلیمانی (

جایگاه «) در پژوهشی با عنوان 1395الوانی و همکاران (

نشان دادند که » پروريهاي محوري در جانشینشایستگی

محوري و شناسایی شرح شغل باالترین تأثیر را شایستگی

باالترین پروري و توانمندي نیروي انسانی در جانشین

ریزي جانشین پروري تأثیرگذاري را در مدل دارد. برنامه

ي راهبردي سازمان دارد. زارع هاتیقابل باداري پیوند معنا

سازي مدیریت پیاده ) دریافتند1396زیدي و همکاران (

وري بر بهره چشمگیريثیر مستقیم و أپروري تجانشین

تجربۀ کاري اي با هاي حرفه. شایستگینیروي انسانی دارد

هاي دهند که ویژگیشوند و مطالعات نشان میایجاد می

ها باید در بستر تجربۀ کاري بحث شود (هور و شایستگی

پروري در این زمینه ) و مدیریت جانشین2010، 1همکاران

دهد در سایۀ تجارب مفهومی است که به فرد اجازه می

ت شغلی و شایستگی فردي، بهترین گزینه را براي هدای

سازمان در آینده مشخص کند و پرورش دهد. از سویی یکی 

هاي شخصیتی و را ویژگی افتهیتوسعههاي مدیر از ویژگی

کنند. هاي خاص معرفی میها و شایستگیدارا بودن توانایی

هاي عصر حاضر، از طرفی، پاسخ سریع به تهدیدات و فرصت

ها مانمنبعی حیاتی در حل مسائل در ساز عنوانبهمدیر را 

ها به مدیران مطرح ساخته که بر این اساس نیاز سازمان

 شایسته، بیش از پیش آشکار شده است. 

هاي رهبري براي سبک مسیر ضریب نتایج، توجه با

(دستوري، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) بر شایستگی 

مدیران در وزارت ورزش و جوانان ایران، بیشتر از 

 مقدار تی بیشتر از و است مثبت مقدار این کهاست 506/0

 نتیجه است؛ در بیشتر 96/1 از مقدار این کهاست  502/8

                                                           
1. Hor  

هاي رهبري (دستوري، توجیهی، مشارکتی و سبک

تفویضی) بر شایستگی مدیران در وزارت ورزش و جوانان 

 به که دخو تحقیق) در 2010( 2لی. است دارایران معنا

رفتار و  نتاـسدیرز ستگیـشای ي،رـهبر سبکة بطرا سیربر

 که سیدر نتیجه ینا به ،ستا ختهداپر مانیزسا يندوشهر

 ةبطرادر سطه وا متغیر کـی عنوانبه نتاـسدیرزشایستگی 

. نقش دارد مانیزسا يندوشهرو  يهبرر سبکبین 

تبیین «) پژوهشی با عنوان 1393پورکریمی و همکاران (

آفرین مدیران در شایستگی با سبک رهبري تحول ۀرابط

سبک رهبري انجام دادند و دریافتند » هاي پژوهشیانسازم

 ؛تبیین شایستگی مدیران را دارد تیآفرین قابلتحول

توان براي آفرین میعبارت دیگر، از سبک رهبري تحولبه

. براساس دکربینی و تبیین شایستگی مدیران  استفاده پیش

هاي پژوهش سبک رهبري تفویضی بیشترین تأثیر را یافته

بر شایستگی مدیران در وزارت ورزش و جوانان ایران دارد. 

کند و دخالتی در امور نمی وجهچیهدر این سبک رهبر به

شود، زیرا طور کامل به زیردستان واگذار میاختیارات به

این است که زیردستان شایستگی کافی براي  تصور بر

دارند. با این حال در این قعیت و انجام وظایف تشخیص مو

سبک نقش نظارتی مدیر بسیار حائز اهمیت است و مدیران 

باید بیشترین توجه را به عملکرد زیردستان داشته باشند. با 

ها براي اي از شایستگیکارگیري مجموعهوجود این به

صورتی کارا این عملکرد به کهيطوربهمدیریت منابع انسانی 

اثربخش در تحقق اهداف و راهبردهاي سازمانی مشارکت  و

کند، بخشی از مدیریت شایسته قلمداد شود که تحت تأثیر 

گیرد. مدیریت مبتنی سبک مدیریت و رهبر مدیران قرار می

هاي فنی ضروري و نیز بر شایستگی بر شناسایی مهارت

العاده، تمرکز هاي منجر به نتایج فوقتوسعۀ شایستگی

عبارت دیگر مدیریت بر مبناي شایستگی، . بهکندمی

افراد در جایگاه  قرار گرفتنفرایندي تلفیقی است که سبب 

2. Li 
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هاي کاري و ها، مهارتسازمانی مناسب مطابق با توانایی

شود. اي میهاي تخصصی و حرفهموجب گسترش صالحیت

گر تسهیل عنوانبهتواند در این زمینه سبک رهبري می

مت کارکنان را در مواجهه با این تغییرات عمل کند و مقاو

ها خواهان بقا اگر سازماناحتمالی کاهش دهد. با این حال 

در نظر  یدبا یاديباشند، الزامات ز یو رقابت یاپو یطیدر مح

افراد براي  یگزینی، جااین الزامات ترینمهم گرفته شود. از

با این حال در است.  یریتیمهم مد يهاتصدي سمت

پروري به هاي جانشینهاي ورزشی، تاکنون برنامهسازمان

سرانجام نرسیده و نتایج مناسبی نشان نداده است. 

هاي خدماتی هستند هاي ورزشی از جمله سازمانسازمان

تواند زمینۀ پروري آنها میکه بهبود فرایندهاي جانشین

گسترش انتقال دانش و یادگیري سازمانی را توسعه دهد و 

دلیل عۀ پایدار سازمان منجر شود. با این حال بهبه توس

تغییرات گستردة سازمانی پس از تغییر مدیریت، عدم اعتقاد 

پروري و نقش تفاهمات هاي جانشینمدیران به برنامه

هاي ي ریاست در سازمانهایصندلسیاسی در تصاحب 

ها و راهبردهاي ورزشی سبب عدم دستیابی به برنامه

ي سازآگاهپروري شده است و جانشین سازمانی در زمینۀ

مدیران و جامعۀ ورزش و ملزم کردن دولت به استفاده از 

هاي ورزشی و وزارت مدیران ورزشی توانمند در سازمان

پروري در براي رشد جانشین ازینشیپتواند اولین ورزش می

  هاي ورزشی باشد.سازمان
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the conceptual model of the impact of 
leadership styles on succession in the Ministry of Sports and Youth of Iran: the 
mediating role of the manager's competent. The present study is descriptive-
correlational and it is a causal type. The statistical population of this study consisted of 
all employees of the Ministry of Sports and Youth in 2019 to 890 people (569 men and 
321 women). Based on the Morgan table, we selected 268 persons via nonrandom 
convenience sampling. The research tools consisted of Likert surveys for leadership 
styles (1998), Competence of Managers (Mohamadi et al, 2014) and Kim’s succession 
planning survey (2006). The Pearson correlation coefficient, t-sample correlation tests 
are used by SPSS and Lisrel software. The results showed that the trajectory coefficient 
of leadership styles on succession parenting is more than 0.412. The path coefficient for 
managers' competence on succession is equal to 0.952. The path coefficient for 
leadership styles on the competence of managers is more than 0.506 and these values 
are positive and significant and the competence of managers in influencing leadership 
styles on succession in the ministry Sports and youth in Iran are a minor mediator. 
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