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 مقدمه

نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه، اهمیتی خاص دارد و مؤثرترین رکن تحوالت اقتصااد،،  

ها، اقتصاد، و اجتماعی مساتلم  توجاه ویابه  اه      پیشرفت. شود اجتماعی و فرهنگی محسوب می

هاد  و تع 8نیرو، انسانی متعهد، متخصص، ماهر و کوشش در افمایش عوامل مؤثر در رضایت شغلی

 ا رضایت شغلی  اال، آگاه و  ،کارکنانی متعهددر محیط رقا تی و متغیر امروز،، . دارد فرد  سازمانی

و رضاایت    اید جلا  سازمانی اولویت اصلی در هر . ترین عامل موفقیت در هر سازمان است مهم

عاد    ،ییاردادن کاا  ناکامی در تحقق این امر  ه معنا، ازدست. حفظ کارکنان متعهد و شایسته  اشد

کاه کارکناان    شاوند  در دنیا، رقا تی موفاق مای   هایی سازمان .وکار است دادن کس  رشد و ازدست

از طار  دیگار، از دیر ااز و از     .ترین سرمایه خاود  دانناد   را  مرگ  ا رضایت شغلی  االمتعهد و 

پرساتی  زمانی که آدمی پا  ه عرصۀ جهان گذاشت و زندگی جمعی و گروهی را آغاز کرد، فکر سر

ها پرورش یافت، تا جایی که امروزه تحقاق اهادا  هار ساازمانی وا ساته  اه        و مدیریت در ذهن

در عصار متحاول   . مدیریت آن سازمان و چگونگی ادارة آن  ه وسیلۀ افراد شایسته و مجرب اسات 

ها و در رأس آن مدیریت نیارو، انساانی  اا     ترین ویبگی آن است، سازمان امروز، که تغییر اساسی

در این میان، تحقق اهدا  سازمانی در گارو افاراد الیاق و    . رو شده است ها، جدید، رو ه الشچ

اماروزه  . مدیریتی شایسته قادر خواهند  ود انتظاارات ساازمان را  ارآورده کنناد     توانایی است که  ا

هادا   ها  را، دستیا ی  اه ا  رقا ت شدید و تغییرات فناور،، فشار روزافمونی را  ه مدیران سازمان

شاده  ایش از هرچیام  اه      تعیاین  سازمان وارد کرده است؛  ه طور، که دستیا ی  ه اهادا  ازپایش  

هاا  اه خاو ی     از طر  دیگر، مدیران سازمان. مدیران  ستگی دارد 5توانمند، و شایستگی مدیریتی

توجاه   از ایان رو، . ها اسات  ترین عامل کس  ممیت رقا تی، منا ع انسانی سازمان اند که مهم دریافته

هاا،    ه رضایت شغلی و تعهد و وفادار، مناا ع انساانی  اه ساازمان و ایفاا، هرچاه  هتار نقاش        

                                                           
1. Job satisfaction. 

2. Organization commitment 

3. Managment competence 
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هاا، جاد، مادیران     ها و حتی وظایف فرانقشی منا ع انسانی یکی از دغدغاه  یافته  ه آن اختصاص

ها، علمی، نخستین  ار مفهو  شایستگی  در حوزة پبوهش .(Noe et al., 1999, p.98)سازمان است 

هاا را از عوامال کلیاد،     و، شایساتگی . مطار  شاد   8880دیریتی توسط مکللند در اوایل دهاۀ  م

  ه لغت در شایستگی(. 53، ص8580آراسته و جاهد،)گذارد  دانست که  ر کارایی سازمان اثر می می

 دیادگاه  از .(Oxford, 1993) اسات  صالحیت و لیاقت دانش، مهارت، اختیار، توانایی، داشتن معنا،

 دادن  ارا، انجاا    فارد  کاه  اسات  هاایی  نگرش و ها مهارت دانش، شایستگی، الوود و شارون ینناکو

از طار   (. Sharon & Elwood, 2003, p.8)داشاته  اشاد     اید یا دارد و خود، نقش اجرا، یا وظیفه

رضایت شغلی تطاا ق  این ادرا    . ترین موضوعات سازمانی رضایت شغلی است مهمیکی از دیگر 

ترین متغیرهاا در تحقیقاات و    ترین و محور، از و دریافتی کارکنان از شغل است و از مهمفرد از نی

 ورو . (Lu et al., 2005, p.168) شاود  ها، سازمان قلمداد مای   تئور،
رضاایت شاغلی را واکانش     

ور،،  رضایت شاغلی  اه افامایش  هاره    . داند کنند، می کارکنان در  را ر نقشی که در کارشان ایفا می

در نتیجه، روحیاۀ فارد  هتار شاده و از     . شود هد سازمانی، سالمت فیمیکی و ذهنی فرد منجر میتع

آید، و عملکارد او ارتقاا    ها، جدید شغلی  رمی شود، در صدد کس  مهارت زندگی خود راضی می

است که در پابوهش حاضار مطار      مفهو  دیگر، تعهد سازمانی،(. Wood, 2007, p.312)یا د  می

ر طول دو دهه گذشته تعهد سازمانی نگرش شغلی غالبی است که مورد تحلیال قارار   د. شده است

تعهد سازمانی  دست آمده است که هنتایج فراوانی  . ها، زیاد،  وده است گرفته و موضوع پبوهش

 ,Kohen)دهاد    ینی رفتار شاغلی کارکناان قارار مای     کننده در پیش را  ه عنوان یکی از عوامل تعیین

2007, p.108) . 

مسائل و مشکالت ناشای از تغییارات ساریع محیطای و  هباود       رفعها، آموزشی  را،  سازمان

این . روند رشد و توسعۀ خود  اید رضایت شغلی و تعهد سازمانی را در میان افراد خود ایجاد کنند

 ثبات و متغیر کنونی  ایاد کارکناانی راضای و متعهاد     ها  را، ادامۀ حیات خود در محیط  ی سازمان

                                                           
1. Vorum 
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ایان رویکارد  اعا     . نداردگسترش آموزش عالی نهضتی جهانی است که حد و مرز . داشته  اشند

تساریع  دیگار   ،هاا  پیشرفت جوامع را در زمیناه که  کانونی ۀنقط  ه عنوان آموزش عالی است شده

کشورها  ر آن شدند نظاا  آماوزش عاالی     یان دلیل، ه . ه استدرتوجه  سیار، را جل  ک ،کند می

از این رو، در  اهمیت آموزش عاالی از ساو، کشاورها،    . تا سرحد توان گسترش دهندخود را 

 .ها قرار گیرد ها، آموزشی آن آموزش عالی در اولویت سیاستگذار، ۀتوسع است جهان  اع  شده

اناد کاه    مباحثی مانند شایستگی مدیریتی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی هر کدا  مهمترین عواملی

محور،  ها، دانش ها  ه عنوان سازمان دانشگاه. آموزش عالی  اید  ه آن توجه کرد گذار، در سیاست

هاا، کاار، در    کارگیر، رویکرد شایستگی محور، در محایط  مکان اصلی پرورش استعدادها و  ه

 ر اساس عقل سلیم، افراد از کار کردن زیر نظر مدیریت افراد الیق و شایساته  . شوند نظر گرفته می

 ه عالوه، تصد، افراد  اکفایات  ار کرسای مادیریت،     .  الند کنند و  ر خود می می احساس رضایت

 اع  از  ین رفتن حس رقا ت، حسادت و تضاد  ین زیردستان و ایجااد حاس رضاایت شاغلی و     

 ا توجه  ه مطال  یادشده، این پبوهش  ه دنبال  ررسی تاثثیر  . شود تعهد سازمانی حاصل از آن می

 .آ اد است ها، خر  ی  ر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دانشگاهها، مدیریت شایستگی

 مبانی نظری پژوهش

 شایستگی مدیریتی 

دانند که  ه اثر خشی فرد در محایط   در تعریف شایستگی، آن را شامل خصوصیات و رفتارهایی می

امل هاا شا   ها، مختلفی تعریف شده است، اما اغلا  مادل   شایستگی  ه شیوه. شود شغلی منجر می

ها، شخصی و رفتارها و  ها، ویبگی ها و  ینش ها، نگرش ها، مهارت و دانش، توانایی( مبانی)عناصر 

. هایی است که مرتبط  ا اهدا  سازمانی است و نقش کلید، در دستیا ی  ه اهادا  دارد  صالحیت

راد توانند  ه معیارهاا، اثر خشای دسات یا ناد، شایساتگی آن افا       اساساً خصوصیت افراد، که می

ایان  . دهناد  اند که الگوها، رفتار، مطلو ی را ارائه مای  شود؛ یعنی افراد شایسته، افراد، خوانده می

در حاال حاضار،   (. 55، ص8580میرسپاسی، )شود  امر در عملکرد  ه معیارها، اثر خشی تعبیر می
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هاا،   ناه ا، تبدیل شده است که  ا معانی مختلف در زمی شایستگی مدیریتی  ه اصطال  چندمنظوره

هاا،   در متون نظر، موجاود تعریاف  . (Mojab et al., 2007, p.108)شود  ه میتگرف کار گوناگون  ه

هاا نتیجاه    اند و  ا  ررسای آن  ها  سیار شبیه  ه هم همۀ تعریف. مختلفی از شایستگی  یان شده است

(. 53ص، 8591کرمای،  )گیریم تعریف واحد و اصطال  معینی در ارة شایستگی وجاود نادارد    می

 ه اوج رسیده است و اکنون نیم ادامه دارد،  8880محبو یت و رواج رویکرد شایستگی که در اوایل 

شادن و تشادید فشاارها، رقاا تی، نقاش شایساتگی        جهاانی . ها داشته است آثار زیاد،  ر سازمان

ده اسات  ور، و در نتیجه، ممیت رقا تی  رجساته کار   ها،  هره مدیریتی را در  هبود عملکرد سازمان

(Lucia et al., 2011, p.440.) 

شایستگی مدیریتی فلسفه و نگرشی مدیریتی است که در آن منا ع انسانی  ا توجه  اه تاالش و   

شایساتگی مادیریتی را    ، نا راین. یا ند اند، و توسعه می ها، ذاتی در جایگاه خود قرار گرفته توانایی

 اه  (. 61، ص8598فار،   گلکاار و ناصاحی  )فت توان معادل  هرة هوشی و تالش فرد در نظر گر می

هاا، شاغلی فقاط  ار اسااس       ساالر، نظامی است که در آن ممایاا و موقعیات   عالوه، نظا  شایسته

میرسپاسای،  )شاود   شایستگی، نه  ر مبنا، جنسیت، طبقۀ اجتماعی، قومیت، یا ثروت تفاوی  مای  

علیم عملکرد، شایستگی را داناش،  المللی  را، آموزش و ت  رنامۀ استانداردها،  ین(.  5، ص8580

ها، یک شاغل یاا    ثر، فعالیتؤکند  ه طور م کند که فرد را توانمند می مهارت، یا نگرشی تعریف می

 .(Chyung et al., 2006, p. 312)ها، مورد نظر انجا  دهد  وظیفه را  ا استاندارد

 ابعاد شایستگی مدیریتی

غیر اساسی از ا عاد پیشنهاد،  ورگولت و همکاران که گیر، شایستگی مدیریتی چهار مت  را، اندازه

هایی در ارة گسترش شایستگی در  ین مدیران دولتی  ار   فرضیه»ا،  ا عنوان  در مقاله 001 در سال 

مطار  شاد،   « (دهی، محل کار و ماهیت فعالیت ساازمانی  سطح گمارش)اساس متغیرها، سازمانی 

ها، ارتباطی و مذاکره، مدیریت پیچیدگی  ند از مهارتا متغیرها، مذکور عبارت. انتخاب شده است

 ,.Borgulet et al)نگار، و مهاارت رهبار،     پذیر، و یادگیر، مساتمر، ناوآور، و درون   و انطباق

2006, pp.88-89). 
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از مهمترین ا عاد شایستگی مادیریتی از نظار  ورگولات و    : ها، ارتباطی و مذاکره مهارت( الف

هاا مهاارت ارتبااطی و ماذاکره مساتلم        از نظر آن. طی و مذاکره استها، ارتبا همکارانش مهارت

 .ها، ذهنی و روا ط اجتماعی  از است وجود سه رکن اساسی نگرش ارتباط محور، توانایی

پاذیر، و   ، انطبااق پیچیادگی مدیریت : پذیر، و یادگیر، مستمر مدیریت پیچیدگی، انطباق( ب

در چناین  . اسات  داناش   اه  متکی افمایی دانش و ادگیرندهی داشتن سازمانی مستلم یادگیر، مستمر، 

 پاذیر،  انطباق ظرفیت افمایش  ا وسازمانی ظرفیت یادگیر، سازمانی  ه طور قا ل توجهی  االست 

مادیران شایساته  اا    . شاود  گذار،، موج  یکپارچگی سازمان در شرایط  حرانای مای   مشی خط در

، ساازمان خاود را   پذیر، انطباق ظرفیتر و افمایش هایی در جهت یادگیر، مستم کارگیر،  رنامه  ه

 .کنند ها، متالطم امروز، مدیریت می در محیط

نگار،، از تغییارات    مدیران شایساته در زمیناۀ  اا ناوآور، و درون    : نگر، نوآور، و درون( ج

از این نظر، چهار عامل فرهنا   .  رند محیطی در راستا، نیل  ه اهدا  خود  یشترین استفاده را می

سازمانی، محیط فعالیت، ساختار سازمانی و پشتیبانی مالی از فرآیندها، نوآور،، عوامل تثثیرگاذار  

 .شوند  ر نوآور، و دورنگر، شناخته می

 در ساازمان  رهبر،  را،را  که اوداشته  اشد هایی  هر مدیر  اید ویبگی: ها، رهبر، مهارت( د

و  و او را قا ل مراجعه، اعتمادکند  میمتمایم دیگر اد ها فرد را در  ین افر این توانمند،. شایسته کند

ها، رهبر،، استقالل و جامعیت فکر، قاطعیات   ترین مهارت از این نظر، مهم. دهد اطمینان نشان می

 (.Borgulet et al., 2006, pp.88-89)و رعایت اصول اخالقی است 

 رضایت شغلی

فاراد نیمای از سااعات  یادار، خاود را در      شود که اغل  ا اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می

است کاه هار فارد      خش ی مثبت یا لذتاز این نظر، رضایت شغلی، احساس. گذرانند محیط کار می

از میاان هماۀ   (. 38، ص8580مقیمی، )یا د  ها، شغل خود  دان دست می  ا ارزیا ی شغل یا تجر ه

هاا،   سازمانی و صنعتی در موقعیت شناسی مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روان

اهمیت رضاایت  . ها، پبوهش  وده است ترین زمینه اند، رضایت شغلی از مهم مختلف  ررسی کرده
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شغلی از یک سو،  ه دلیل نقشی است که در  هبود و پیشرفت سازمان،  هداشت و ساالمت نیارو،   

ها، مفهاو    الوه  ر تعریفکار دارد، و از سو، دیگر،  ه آن علت است که مفهو  رضایت شغلی ع

شناسی، مدیریت،  ها، علمی مانند روان و گاه پیچیده، محل تالقی و عامل مشتر   سیار، از حوزه

ها، متفاوت و گااه متناقضای در اارة آن      ه همین دلیل، دیدگاه. شناسی و حتی اقتصاد است جامعه

غلی  ار اسااس تعیاین    از طر  دیگر، رضاایت شا  (. 91، ص8598آ اد،،  شفیع)شکل گرفته است 

شاود و   اجتماعی یک فرد  ا شرایط کاار ارزشایا ی مای    -ها، روانی یافتگی و ویبگی درجۀ سازش

گیر، عااطفی اسات کاه      ه عبارتی، رضایت شغلی جهت. معیار،  را، تعیین عملکرد شغلی است

ضاایت   ا این وجود، مطالعاۀ ر (. 6 8، ص8599نس ،  زمینی و حسینی)فرد در زمینۀ شغلش دارد 

شغلی از دو  عد اهمیت دارد، نخست، از جنبۀ انسانی که شایسته است  اا کارکناان منصافانه و  اا     

ا،  تواند رفتار کارکنان را  اه گوناه   احترا  رفتار شود، و دو ، از جنبۀ رفتار، که رضایت شغلی می

 (.889، ص8591درویش، )ها تثثیر  گذارد  هدایت کند که  ر کارکرد و وظایف سازمانی آن

گویناد رضاایت    نظران معتقدند رضایت شغلی نوعی نگرش است و در تعریف آن مای  صاح 

شغلی عبارت است از نگرش فرد نسبت  ه شغل، و  ه ز ان ساده، چگونگی احساس فرد نسبت  ه 

 (. 8، ص8596سیدجوادین، )ها، گوناگون آن  شغل و جنبه

ساعتچی )فرد از شغل خود دارد رضایت شغلی احساس مطلوب، مثبت و خوشایند، است که 

. هاا، کارکناان اشااره دارد    رضایت شغلی  ه طور نوعی،  اه نگارش  (. 830، ص8598و همکاران، 

یعنی  ا هماان شادتی کاه    . ا، از احساسات فرد، ماهیتی پویا دارد رضایت شغلی  ه عنوان مجموعه

در . ر مدیران اهمیت ویابه دارد  نا راین،  را، تداو  آن توجه مستم. رود آید از  ین می  ه وجود می

ا، از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان نسابت   تعریفی دیگر، رضایت شغلی مجموعه

 (.866، ص8580، 8دیویس و استور ) ه کار دارند 

                                                           
1. Daives and Storm 
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ا، از تمایالت مثبت یاا احساساات مثبات     رضایت شغلی را مجموعه( 8883)فلدمن و آرنولد 

گوییم فرد رضایت شغلی دارد، یعنی فرد  ه طور  زمانی که می. کنند ف میافراد نسبت  ه شغل تعری

کلی تا حد زیاد، شغل خود را دوست دارد و  ه کمک آن توانسته است تاا حاد زیااد، نیازهاا،     

داند و  ر این  اور است  رضایت شغلی را مفهومی چند عد، و پیچیده می هاپا . خود را ارضا کند

لذا هر کسی  ا تثکید  ر عواملی مانند درآماد،  . انی و اجتماعی ارتباط داردکه  ا عوامل روانی، جسم

کناد   ها، کافی از شغلش احساس رضایت مای  ارزش اجتماعی شغل، وضعیت محیط کار و تشویق

(Fledman & Arnold, 1995, p.106.) 

 ابعاد رضایت شغلی 

 :ا عاد رضایت شغلی عبارت است از

 . امل محیطی و سازمانی که در رضایت شغلی فرد مؤثر استا، از عو مجموعه: شرایط کار،

 خود را حفظ کند و احتمال  یکارشدن شخص شغل احتمال اینکه شخصی  تواند :امنیت شغلی

محیطای   وجاود  اه علات    ور، نیارو، کاار    ودن  هاره  پایین عامل ،امنیت شغلی.  سیار پایین  اشد

 . است از وضعیت اشتغال  را، نیرو، کار و در صورت عد  رضایت زا استرس

حقاوق و ممایاا از   . یکی از عوامل سازمانی رضایت شغلی حقوق و ممایا اسات : حقوق و ممایا

ترین عوامل مقایسۀ فرد  ا دیگر، و احسااس  را ار، یاا ناا را ر، و در نتیجاه، رضاایت یاا         مهم

 .نارضایتی فرد است

ثثیرگاذار فارد،  ار رضاایت     ها، شخصیتی از مجموعه عوامل ت ویبگی: ها، شخصیتی ویبگی

هاا، شخصایتی و نگرشای خاود، شاغلش را ادرا         ر این اساس، فرد  ر پایۀ ویبگی. شغلی است

 (. 8، ص8598جعفر،، )کند  می

 تعهد سازمانی

 .هاا، متفااوت تعریاف شاده اسات       اه شایوه   رفتارساازمانی  مفااهیم دیگار   سازمانی مانناد  تعهد

 نظار  مانی را ناوعی وا ساتگی عااطفی  اه ساازمان در     سااز  تعهاد  این است کهترین شیوه  معمولی



 615 ...                     بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان 

 

گیرد، در  هویت خود را از سازمان می ،که  ه شدت متعهد است  راساس این شیوه، فرد،. گیرند می

 ,Colverson, 2002)  ارد  عضاویت در آن لاذت مای    آمیمد و از آن درمی سازمان مشارکت دارد و  ا

p.36 .)هاا، ساازمان و درگیرشادن در     نی را پذیرش ارزشسازما تعهد (8886) و همکاران 8پورتر

کار و پذیرش ۀ گیر، آن را شامل انگیمه، تمایل  را، ادام معیارها، اندازه کنند و سازمان تعریف می

 که  ود مسائلی ترین مهم کارکنان از سازمانی تعهد، 8890 دهۀ اوایل در .دانند سازمان می ها، ارزش

 در گرفت؛ انجا  می موضوع این وسیعی در زمینۀ تحقیقات و  ود کرده جل  را زیاد، توجه محققان

 ایان  در و، .کرد منتشر »تعهد مبنا،  ر مدیریت« عنوان  ا را خود مشهور مقالۀ  والتون 8893سال 

 شد یادآور را »تعهد ، مبن  ر مدیریت« ه سمت  »کنترل مبنا،  ر مدیریت«از  حرکت  ه نیاز مقاله

، 8593امیرکبیار، و همکااران،   )داد  جهات  زمیناه  در ایان  گرفتاه  انجاا   اتمطالعا  را  ه خود کار و

، 8596عباداللهی،  )ها، نامشهود اسات   تعهد کارکنان  ه سازمان مولد داراییاز این نظر، (. 9 8ص

ها، اخیر، تعهد سازمانی  خش مهم و کانون مطالعات  وده است، زیارا ارتبااط آن    در سال(. 19ص

دهناد تعهاد    ها نشان می پبوهش .(Turan, 1998, p.69)ن  ه ثا ت شده است  ا کیفیت زندگی سازما

تعهاد ساازمانی نگرشای در اارة وفاادار،      . کارکنان، نیرویی قو، و مؤثر در موفقیت سازمان است

هاا، ساازمانی،    کارکنان  ه سازمان و فرآیند، مستمر است که  ه واسطۀ مشارکت افراد در تصامیم 

از آثاار  . (Colverson, 2002, p.36)آید  موقعیت و رفاه سازمان  ه وجود می توجه  ه افراد سازمان و

توان  ه تثثیر معکوس آن  ر تر  شغل، غیبت، تثخیر و تثثیر مثبت آن  ر رضایت  تعهد سازمانی می

همچنین، تعهاد ساازمانی  اا عاواملی     . شغلی،  هبود چشمگیر عملکرد و پیشرفت شغلی اشاره کرد

 ه عالوه،  ا گساترش و  . انی، تغییرات سازمانی و سبک رهبر، را طۀ متقا ل داردمانند عدالت سازم

هاا و احسااس تعلاق و تعهاد ساازمانی فمونای        افمایش انگیمه و مشارکت سازمانی، میمان تاالش 

عبارت است از حالتی که در آن فرد سازمانی را تعهد سازمانی (. 19، ص8596عبداللهی، )گیرد  می

                                                           
1. Porter  

2.Walton 
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 اه عباارت دیگار، تعهاد     . آرزو کند که در عضاویت آن ساازمان  ااقی  ماناد     معر  خود  داند و

سازمانی، نگرشی در ارة وفادار،  ه سازمان و فرآیند مستمر، است که  ه واسطۀ مشاارکت افاراد   

قنبار، و  ) ها، سازمان، توجه افراد  ه سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را  ه دنباال دارد  در تصمیم

 (.38، ص8588حجار،، 

در ساال   است،  را، نموناه  شده  یان آن از متفاوتی ها، تعریف که است مفهومی سازمانی، تعهد

عهاد  ت 8ها، آلن و مایر  ر اساس یافته. شد مشخص سازمانی تعهد  ا مرتبط مفهو  3 از   یش 8895

ها نشان  نتایج پبوهش. دهد سازمانی  یان و حالت روانی است که هر کارمند را  ه سازمان پیوند می

دهد تعهد سازمانی  ا  سیار، از رفتارها، شغلی کارکنان مرتبط است، از جمله ایان کاه تعهاد     می

ساازمانی را ناوعی    طرفای، را ینام تعهاد   از . سازمانی آثار  القوه و جد،  ر عملکارد ساازمان دارد  

در  کناد کاه   داناد و آرزو مای   داند که عضو سازمان اهدا  سازمان را معار  خاود مای    نگرش می

کناد و  ار    لذا در راستا، تحقق اهدا  ساازمان تماا  تاالش و ساعی مای     . عضویت سازمان  ماند

در تعریفی دیگر، پاورتر و  (. 835، ص8598ساعتچی و همکاران، )گذارد  عملکرد سازمان تثثیر می

 زمانیسا  ه متعلق را خود فرد، یک که میمانی»: اند کرده تعریف شر   دین را تعهد سازمانیهمکاران 

 میامان  و ساازمان ها،  ارزش تشخیص انگیمش، هاآن. «دکن تعیین هویت می  ا آن را خود و داند می

اناد   کاار گرفتاه    ه تعهد سازمانی گیر، اندازه و سنجش  را، را سازمان در عضویت  ه کارکنان تمایل

 (. 9 8، ص8593امیرکبیر، و همکاران، )

 ابعاد تعهد سازمانی

 :د داردتعهد سازمانی سه  ع

تعهاد  . دهندة عالقه و تمایل  ه ادامۀ خدمت در سازمان اسات  تعهد عاطفی نشان:  تعهد عاطفی

کاار و میال مانادن در ساازمان  ارا، خادمت و        دادن عاطفی، وا ستگی و تعلق خاطر  را، انجاا  

                                                           
1. Allen & Meyer 

2. Affective commitment 
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عیین  ه عبارت دیگر، تعهد عاطفی، پیوستگی عاطفی و ت. شود دادن این تعلق خاطر، تعریف می ادامه

 .(55، ص8596عسگر،، ) ها و اهدا  سازمان است هویت  ا ارزش

احساس مسائولیت دیان و احسااس تعهاد اخالقای در  را ار        عبارت است از: 8تعهد هنجار،

دانند تا دِین  در این  عد از تعهد، افراد ادامۀ خدمت و فعالیت در سازمان را وظیفه خود می. سازمان

 .(55، ص8596عسگر،، ) ندخود نسبت  ه سازمان را ادا کن

کنندة همینۀ احتمالی ناشی از تر  سازمان و اجبار  ه ماندن در  این نوع تعهد  یان:  تعهد مستمر

هاا، حاین خادمت و     هاا، آماوزش    نا راین، افراد  ا گذراندن وقت و صار  دوره . سازمان است

 دهناد  زمان اداماه مای  کنناد و  اه کاار خاود در ساا      تالش  یشتر،  ه راحتی شغل خود را تر  نمی

  .(55، ص8596عسگر،، )

 تحقیق پیشینة

 های شایستگی مدیریت، رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرور پیشینة پژوهش

 ؛001 ، 1چااان ؛008 ، 3راپ و همکاااران ؛008 ، 6اسااپندلو ؛009  ،5نوکااا)هااا،  نتااایج پاابوهش

 ؛008 ، 80گیاور  گارایان و ماک  ؛008 و همکاران،  8ا راها  ؛001 ، 9هرناندز مارو ؛001 ، 8لونسون

تثثیر شایساتگی مادیریت  ار اثر خشای     ( 000 و همکاران،   8هفرنان ؛000 و همکاران،  88هایس

 ازاریا ی، رهبر، اثر خش، مدیریت عملکرد، عملکرد فرد، و سازمانی، اثر خشی مادیریتی، تعهاد   
                                                           

1. Normative Commitment  
2. Continuance Commitment  
3. Noka 

4. Espendlo 

5. Rup  
6. Chan  
7. Lonson  
8. Hernandez Maro  
9. Ibraham  
10. Garian and Mac Giver  
11. Hice  
12. Hefernan  
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رضایت شغلی را مطالعه کردناد  کارکنان، فرآیند ارزیا ی عملکرد مدیریتی، مدیریت منا ع انسانی و 

هاا، انادکی در زمیناۀ تاثثیر شایساتگی       تا کناون پابوهش  (. 19، ص8599فرد و همکاران،  دانایی)

تامپو  ه این نتیجه رساید   ، را، مثال. مدیریتی  ر رضایت شغلی و تعهد سازمانی انجا  گرفته است

. هاا، انساانی تغییار یافتاه اسات      هها از منا ع طبیعی  ه سرمای ها و شرکت که ممیت رقا تی سازمان

 ,Tampoe)ها، انسانی  ه طور شایستگی مدیریتی  سیار حیااتی اسات    کارگیر، سرمایه  نا راین،  ه

1994, p.66 .) نقش توسعۀ شایستگی مدیریتی مادیران در رضاایت   »کوچران در پبوهشی  ا عنوان

رده شایساتگی محاور، مادیران کاه     نشان داد چها« شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه اوهایو

اناد از   نقش اساسی در رضایت شغلی و تعهد ساازمانی کارکناان دانشاگاه اوهاایو دارناد، عباارت      

فرد،، دانش  پذیر،، روا ط  ین ارتباطات، یادگیر، مستمر، عرضۀ خدمات  ه مشتر،، تنوع، انعطا 

فنااور، و ساازگار،  اا آن،    گرایی، مدیریت منا ع، کار گروهی و رهبر،، کار رد  توسعه، تخصص

 هاا،  شایساتگی  ادواردز .(Cochran, 2009)تفکر و حال مسائله، در  و فهام دیگاران و جواماع      

 و فنای  هاا، مهاارت  تغییار،  مادیریت  مسئله، حل ارتباطات، کارکنان، پرورش و توسعه را مدیریت

 کارده   یانها  یدگاهد کردن یکپارچه فرد،،  ین آگاهی عملکرد وظیفه، مدیریت گروه، تشکیل وظیفه،

گراوند در تحقیقی که  اا محوریات تادوین الگاو، شایساتگی مادیران        .(Edwaeds, 2009) است

ناماۀ انتصااب    درصاد مادیران  اا آیاین     61/81کند که انتخااب   آموزشی انجا  گرفته است،  یان می

، «ت دانشاگاه ها، الز   را، ریاسا  شایستگی»نورشاهی در پبوهشی  ا عنوان . مدیران انطباق ندارد

 ودن و انسجا  رفتار، دارند  هایی مانند پایبند،  ه اصول اخالقی، مجرب نشان داد مدیرانی ویبگی

در زمیناۀ مفااهیم رضاایت    (. 80، ص8580قنبر،، ) را، ریاست دانشگاه لیاقت و شایستگی دارند 

و همکااران   8مثال، لاورا،  را، . اند ها، این دو کامالً  ا هم در آمیخته شغلی و تعهد سازمانی، یافته

و   پیترساون . کناد  دریافتند که هیچ چیم، ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی را حمایات نمای  

                                                           
1. Loury  
2. Pitersonr 
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همبستگی قو،  ین رضاایت شاغلی    8آلپاندر. همکارانش شواهد،  را، ارتباط این دو وجود ندارد

مه مدیران  اا رضاایت   روحی و همکاران در پبوهشی دریافتند که انگی. و تعهد سازمانی را دریافت

 اه عاالوه،   (. 9 ، ص8588حسنی و همکاران، )شغلی و تعهد سازمانی را طۀ معنادار، وجود دارد 

ها، فرهنگی سازمان شاامل احتارا   اه خاود،      و همکاران در تحقیقی نشان دادند ارزش  کنون مک

، قاو، دارد  ا نوآور،، ثبات و تهاجم  ا تعهد عاطفی و رضاایت شاغلی و تعهاد ساازمانی را طاه     

دریافتند مشارکت  یشتر افراد در  نیم  5 وگلر و سومچ(. 5 ، ص8599جواهر، کامل و کوثرنشان، )

ها  را، رشد  اع   ها از توانمند، هایشان و تمایل آن ها، احساس و در  آن گیر، سازمان، تصمیم

شاغلی را   در تحقیق خاود فرهنا  ساازمانی و رضاایت     6سیکورسکا. شود تعهدشان  ه سازمان می

 (.19، ص8598راد و همکاران،  مصطفو،)داند  کنندة خو ی  را، تعهد سازمانی می  ینی پیش

 های تحقیق مدل مفهومی و فرضیه

تحقیاق در   مدل مفهاومی  ارتباط متغیرها  ا یکدیگر،  یانها، پبوهش و  شدن فرضیه  را، مشخص

 .است طراحی شده 8 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وهشمدل مفهومی پژ. 1شکل 

                                                           
1. Alpande 

2. Mac kinnon  
3. Bougler and Somech  
4. Sikorska 

شایستگی 
 مدیریتی

رضایت 
 شغلی

تعهد 
 سازمانی

مهارت ارتباطی و 
 مذاکره

 مدیریت پیچیدگی

نوآور، و 
 نگر، درون

 مهارت رهبر،

ها،  ویبگی
 شخصیتی

 حقوق و ممایا

 امنیت شغلی

 ،شرایط کار

 عاطفی

 هنجار،

 مستمر
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 های تحقیق فرضیه

 :ها، پبوهش  ه شر  زیر تدوین شد  ا توجه  ه مدل مفهومی تحقیق فرضیه

 .دار دارد شایستگی مدیریتی مدیران  ر رضایت شغلی تثثیر مثبت و معنی: فرضیۀ اول

 .دار دارد شایستگی مدیریتی مدیران  ر تعهد سازمانی تثثیر مثبت و معنی: فرضیۀ دو 

 روش تحقیق

 هاا، پابوهش هاا از ناوع    گاردآور، داده ة نحاو  نظار و از  ،هد ، کار رد، نظراضر از پبوهش ح

. اسات ی عل ا  از نوع ،ارتباط متغیرها، پبوهش نظرو از  استتوصیفی و از شاخه مطالعات میدانی 

کاار    اه  رویکارد معاادالت سااختار،    ،تحقیق و  ررسی مدل مفهومی تحقیق هاه را، آزمون فرضی

در مادل سااز،   . کاار گرفتاه شاد     اه  SPSS19و  AMOS18 ها،افمار نر منظور،  ه این . گرفته شد

متغیر پنهان، متغیر، اسات   .آشکار تمایم وجود دارد معادالت ساختار،  ین دو گروه متغیر پنهان و

هاا،   شایساتگی  اناد از  عباارت ها، پنهاان پابوهش    متغیر. آید که از چند متغیر آشکار  ه وجود می

مهارت مذاکره، مدیریت پیچیادگی، ناوآور، و   ها،  متغیر. تعهد سازمانی و یرضایت شغل، مدیران

تعهد عاطفی، تعهاد مساتمر و   ، (ها، مدیریتی مرتبط  ا شایستگی)ها، رهبر،  نگر، ومهارت درون

و متغیرها، شرایط کار،، امنیت شغلی، حقاوق و ممایاا و   ( مرتبط  ا تعهد سازمانی)تعهد هنجار، 

 (گیار،  هاا، انادازه   الگاو ) ه عنوان متغیر مشاهده ( رتبط  ا رضایت شغلیم)ها، شخصیتی  ویبگی

 . اند نظر گرفته شده پبوهش در

دانشاگاه لرساتان، دانشاگاه آزاد    )آ ااد   هاا، خار    جامعۀ آمار، این پبوهش کارکناان دانشاگاه  

در   اا توجاه  اه اطالعااتی کاه     . است( اسالمی، دانشگاه علمی کار رد، و دانشگاه آزاد واحد سما

کاه  اا    85 و حجام نموناه  را ار  اا      60 8اختیار محقق قرار داده شد، جامعاۀ آماار،  را ار  اا     

 . کارگیر، فرمول کوکران  ه دست آمده است  ه

 ارا، سانجش شایساتگی مادیریتی مادیران از      . تصاادفی اسات  -ا، گیار،، طبقاه   روش نمونه

، رضاایت شاغلی و تعهاد    استاندارد  ورگولات و همکااران و  ارا، سانجش متغیرهاا      ۀپرسشنام

کاار    اه ا، لیکارت   هدرجا  مقیاس پانج  ۀ ر پای آلن مایرو  هرز رگ ها، استاندارد سازمانی پرسشنامه
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آلفاا،   محاسبۀها  ا  روش اعتبار محتوا و پایایی آنها، مذکور  ا  پرسشنامهروایی . گرفته شده است

 .فهرست شده است 8تثیید شد که در جدول کرونباخ 
 ی متغیرهاروای. 1جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 81/0 ها، مدیریتی شایستگی

 0/ 9 رضایت شغلی

 89/0 تعهد سازمانی

 

 های تحقیق یافته

  که نتایج آن در جادول  ، شد مطر  سؤال سه نمونه اعضا، شناختی جمعیت وضعیت  ررسی  را،

 . یان شده است

 شناختی متغیرهای جمعیت. 2جدول 

 تعدد یشناخت متغیر جعمیت 

 جنسیت
  89 مرد

 888 زن

 مقطع تحصیلی

  5 دیپلم

 13 فوق دیپلم

 98 لیسانس

 85 فوق لیسانس

 56 دکترا

 سن

 0-50 36 

58-60 89 

68-30 8  

 68 سال 30 االتر از 

 سا قۀ کار

 61 سال 8-3

 96 سال 1-80

 93 سال88-83

  6 سال 0 -81

 51 سال8-50 
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کاارگیر، آزماون    ها  ا  ه  ودن داده ها و تحلیل عاملی تثیید،، آزمون نرمال فرضیه قبل از آزمون

 .ها، تحقیق  ود  ودن داده دهندة نرمال که نتایج این آزمون نشان ،کلموگرو  اسمیرنف اجرا شد

 (های عاملی تأییدی الگوی)گیری  های اندازه آزمون الگو

( ها، آشاکار  متغیر)گیر،  ها، اندازه نکه شاخصکردن ای آور، اطالعات  را، مشخص پس از جمع

ها، مشاهده که مر وط  اند  اید ا تدا تما  متغیر ها، پنهان قا ل قبول تا چه اندازه  را، سنجش متغیر

هاا،   ها، کلی  رازش  ارا، الگاو   شاخص.  اشد،  ه طور مجما، آزمون شوند ها، پنهان می  ه متغیر

 . یان شده است 5در جدول  AMOS18افمار  کارگیر، نر   ا  ه (تحلیل عاملی تثیید،)گیر،  اندازه
 

 (تحلیل عاملی تأییدی)گیری  های اندازه های کلی برازش برای الگو شاخص. 3جدول 

 CFI CIMIN/ DF P GFI RMSEA متغیر

 001/0 806/0 900/0 81/8 851/0 ها، مدیریتی شایستگی

 005/0 3/0 8 185/0  /69 0/0 8 رضایت شغلی

 008/0 0/0 8 185/0  /56 888/0 عهد سازمانیت

 

ذکر شود که هر چه ( P)الگو و سطح معنادار، ( CMIN) را، توضیح،  اید مقدار کا، اسکوئر 

تر اسات، چنانچاه     خش مقدار کا، اسکوئر کوچکتر  اشد، الگو، تدوین توسط پبوهشگر رضایت

 اا  .  را، الگو قا ل قباول اسات   CMINار توان نتیجه گرفت مقد  اشد، می 03/0 مرگتر از  Pمقدار 

 اشد  می 03/0 مرگتر از ( ها، مشاهده متغیر)گیر،  ها، اندازه  را، همۀ الگو Pتوجه  ه اینکه مقدار 

. گیار، مناسا  اسات     ارا، الگوهاا، انادازه   ( CMIN)توان نتیجه گرفت مقدار کا، اساکوئر   می

 ا ا، مشا ه   یا شاخص نیکویی  رازش، مشخصه GFIشاخص 
R    در رگرسایون چنادمتغیره اسات .

گیار،   ها، انادازه   را، الگو. ها  رازش  هتر، دارد  ه عدد یک نمدیکتر  اشد الگو داده GFIهر چه 

GFI  شااخص ریشاۀ دو  میاانگین    . دهندة  رازش خوب الگو اسات  است که نشان 83/0 مرگتر از

زنادگی مادل اسات کاه در     هاا،  را  نیم یکی دیگر از شااخص  RMSEAمر عات خطا،  رآورد یا 

 08/0ها، کاه مقاادیر  ااالتر از     یا کمتر است،  رازش الگو 09/0ها، قا ل قبول مقدار، معادل  الگو

شود مقدار این شاخص  ارا،   مشاهده می 5طور که در جدولهمان .شوند دارند، ضعیف  رآورد می
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در . هاا اسات   توساط داده  هاا  است که نشان از  رازش خوب الگو 09/0گیر، کمتر از  الگو، اندازه

( هاا، مشااهده   متغیر)گیر،  ها، اندازه توان نتیجه گرفت الگو نهایت،  ا توجه  ه مطال  یادشده می

ها، پنهان را  توانند متغیر ها، آشکار  ه خو ی می  رازش خو ی دارند و  ه این معنی است که متغیر

 .گیر، کنند اندازه

 های تحقیق آزمون فرضیه

افامار   کار گرفته شاد کاه مادل خروجای نار       ها، تحقیق معادالت ساختار،  ه رضیه را، آزمون ف

AMOS  نشان داده شده است  در شکل . 
 

   
 

 AMOS 18افزار  مدل خروجی نرم. 2شکل 

 . یان شده است 6ها،  رازش مدل در جدول  شاخص
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 برازش مدل مفهومی. 4جدول 

CFI P CMIN/DF GFI RMSEA 

801/0 003/0 58/  8 /0 05/0 

 .مدل از  رازش  سیار خو ی  رخوردار است ،6 ا توجه  ه اطالعات جدول 

ها دو شاخص جمئای مقادار  حرانای     پس از  ررسی و تثیید الگو،  را، آزمون معنادار، فرضیه

CR وP اشاد،   81/8مقدار  حرانی  ایاد  یشاتر از    03/0کار گرفته شد،  ر اساس سطح معنادار،   ه 

 ارا،   03/0شود، همچناین، مقاادیر کاوچکتر از     ر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیمقدار پارامت

ها، رگرسیونی  ا مقادار صافر در    شده  را، وزن دهندة تفاوت معنادار مقدار محاسبه ، نشانPمقدار 

ها، جمئای   ها  ه همراه ضری  رگرسیونی و مقادیر شاخص فرضیه. درصد است 83سطح اطمینان 

 . یان شده است 3ر فرضیه در جدول مر وط  ه ه
 

 های جزئی های تحقیق و ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص فرضیه. 5جدول 

 فرضیة تحقیق
ضریب 

 رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی
P نتیجه 

 تأیید 00/0 76/3 58/0 .دارد دار یمعن و مثبت شغلی تأثیر تیرضا رب رانیمد یستگیشا: فرضیة اول

00/0 58/3 67/0 .دارد دار یمعن و مثبت تأثیر یسازمان تعهد رب رانیمد یستگیشا :فرضیة دوم  تأیید 

 .شود درصد تثیید می 83ها، تحقیق در سطح اطمینان  ، فرضیه3 ا توجه  ه جدول

 های پژوهش مقایسة یافته

شود، در همۀ ا عاد رضایت شغلی، اعضا، هیئت علمی در  گونه که در جدول زیر مشاهده میهمان

در ارة تعهاد ساازمانی اعضاا،    . ها از سطح رضایت  االتر،  رخوردارند سه  ا کارکنان دانشگاهمقای

ها نیم  اید گفت در دو  عد تعهد هنجار، و عاطفی، اعضا، هیئات   هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

باارت   ه ع. اما در ارة تعهد مستمر، کارکنان میانگین  یشتر، دارند. علمی سطح تعهد  االتر، دارند

ماندن در سازمان  را، کارکنان  یشاتر از    اقی دیگر، همینۀ احتمالی ناشی از تر  سازمان و اجبار  ه

 .اعضا، هیئت علمی است
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 کارگیری آزمون تی استیودنت های پژوهش با به مقایسة یافته. 6جدول 

 داری معنی آمارة تی انحراف معیار میانگین متغیر

 رضایت شغلی

 شرایط کار،
 58/0 91/5 علمی هیئت

 8/0 
008/0 

 03/8 5/ 8 کارکنان

 امنیت شغلی
 0/ 1 68/5 هیئت علمی

61/0 
000/0 

 9/8  08/5 کارکنان 

 حقوق و ممایا
 0/ 8 3/6  هیئت علمی

88/0 
000/0 

 06/8 85/5 کارکنان

 ها، شخصیتی ویبگی
 88/0 18/5 هیئت علمی

15/0 
006/0 

 0/ 1 68/5 کارکنان

 تعهد سازمانی

 عاطفی
 0/ 3 39/5 هیئت علمی

58/0 
000/0 

 15/0 69/5 کارکنان

 هنجار،
 85/0 59/5 هیئت علمی

69/0 
000/0 

 8/ 0 88/5 کارکنان

 مستمر
 88/8  /68 هیئت علمی

39/0 
068/0 

 0/ 8 1/5  کارکنان
 

 گیری بحث و نتیجه

مدیریتی  ر رضایت شاغلی و تعهاد ساازمانی در     ها، تگیاین پبوهش  ا هد   ررسی تثثیر شایس

 ر ا  رانیماد  یساتگ یشا. 8در این تحقیق دو فرضیه شاامل  . انجا  گرفته استآ اد  ها، خر دانشگاه

 و مثبات  تثثیر یسازمان تعهد ر  رانیمد یستگیشا.  و  دارد ،دار یمعن و مثبت شغلی تثثیر تیرضا

 83در ساطح اطمیناان   . ساز، معادالت سااختار، آزماون شاد    کارگیر، مدل ،  ا  هدارد ،دار یمعن

همچناین،  . ها، مدیریتی  ر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تثیید شاد  درصد، تثثیر مثبت شایستگی

دهندة این است که در همۀ ا عاد رضاایت   نتایج مقایسۀ رضایت شغلی هیئت علمی و کارکنان نشان

در اارة  . ها رضایت شغلی  االتر، دارناد  کنان دانشگاهشغلی، اعضا، هیئت علمی در مقایسه  ا کار

هاا، در دو  عاد تعهاد هنجاار، و عااطفی،       تعهد سازمانی اعضا، هیئت علمی و کارکنان دانشاگاه 

 اه عباارت   . اما میانگین تعهد مستمر کارکنان  یشتر است. اعضا، هیئت علمی تعهد  االتر، دراند
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و اجبار  ه  اقی ماندن در سازمان  را، کارکنان  یشتر از  دیگر، همینۀ احتمالی ناشی از تر  سازمان

 .اعضا، هیئت علمی است

ها، مدیریتی  ا رضایت شغلی و تعهد ساازمانی   نتایج پبوهش حاضر در زمینۀ را طۀ شایستگی

، راپ و (000 )ها، هایس و همکااران   ها  ا نتایج پبوهش اعضا، هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

 ا توجه  ه آنچه گفته شد، . ، هماهنگی دارد(008 )، و ادواردز (008 )، کوچران (008 )همکاران 

ها، مادیریتی   ها  اید  را، افمایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شیوه مدیران سازمان

نتایج این پبوهش  ه مادیران  . کار گیرد خود تجدیدنظر کنند و رویکردها، شایستگی محور، را  ه

کند که  را، ارتقا، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکناان   گذاران سازمانی پیشنهاد میو سیاست

از طریق ایجاد شایستگی مدیریتی در خود و یا انتصاب مدیران شایسته  را، هدایت سازمان، اقدا  

تاوان ایان شایوه از مادیریت را در      ها، مدیریت شایسته مای  از این رو،  ا الگوساز، ویبگی. کنند

ها، آموزشی  ه منظور توساعۀ شایساتگی    از این نظر، تدوین  رنامه. ها  سط و گسترش داد زمانسا

 .مدیریتی  سیار مهم است و در اثر خشی مدیران  سیار مؤثر است
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 و مآخذ منابع

: هاا و مراکام آماوزش عاالی     رعایت اخالق در دانشگاه» (.8580)آراسته، حمید؛ جاهد، حسین  .8

  . 9 -68، صفحات  ، سال اول، شمارة نشا، علم. «ا،  را،  هبود رفتارها گمینه

 ررسای را طاۀ   »(. 8591)امیرکبیر،، علیرضا؛ خدایار،، ا راهیم؛ نظر،، فرزاد؛ ماراد،، محماد    . 

، نامۀ مدیریت فرهن  سازمانیفصل. «آفرین و تبادلی  ا تعهد سازمانی ها، مدیریتی تحول سبک
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