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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای شهر
خرمآباد است .این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی است .جامعة آماری این پژوهش 1426،نفر است .برای تعیین حجم نمونه فرمهو
کوکران ب کار گرفت شد و تعداد نمون  439نفر برآورد شد .ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنام است .روایی پرسشنام ها بها
ب کارگیری روش اعتبار محتوا و پایایی آنها با محاسبة آلفای کرونباخ تأیید شد .در این پژوهش ،برای بررسی و آزمون فرضی ها و مهد
مفهومی ،رویکرد معادالت ساختاری و نرمافزارهای  AMOS18و  SPSS 19ب کار گرفت شد .نتایج بررسی فرضی ها نشان داد شایستگی
مدیران بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت و معنیدار دارد .ب عهالوه ،مقایسهة نتهایج حهاکی نشهان داد تمهامی ابعهاد
رضایت شغلی ،اعضای هیئت علمی در مقایس با کارکنان دانشگاهها سطح رضایت شغلی باالتری دارند .دربهار تعههد سهازمانی اعضهای
هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها نیز باید گفت در دو بعد تعهد هنجاری و عاطفی ،اعضای هیئت علمی ،سطح تعهد باالتری دارند.

کلیدواژگان
تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،شایستگی مدیریتی.
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مقدمه
نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه ،اهمیتی خاص دارد و مؤثرترین رکن تحوالت اقتصااد،،
اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود .پیشرفتها ،اقتصاد ،و اجتماعی مساتلم توجاه ویابه اه
نیرو ،انسانی متعهد ،متخصص ،ماهر و کوشش در افمایش عوامل مؤثر در رضایت شغلی 8و تعهاد
سازمانی فرد دارد .در محیط رقا تی و متغیر امروز ،،کارکنانی متعهد ،آگاه و ا رضایت شغلی اال،
مهمترین عامل موفقیت در هر سازمان است .اولویت اصلی در هر سازمانی اید جلا

رضاایت و

حفظ کارکنان متعهد و شایسته اشد .ناکامی در تحقق این امر ه معنا ،ازدستدادن کاارایی ،عاد
رشد و ازدستدادن کس وکار است .سازمانهایی در دنیا ،رقا تی موفاق مایشاوند کاه کارکناان
متعهد و ا رضایت شغلی اال را مرگترین سرمایه خاود دانناد .از طار

دیگار ،از دیر ااز و از

زمانی که آدمی پا ه عرصۀ جهان گذاشت و زندگی جمعی و گروهی را آغاز کرد ،فکر سرپرساتی
و مدیریت در ذهن ها پرورش یافت ،تا جایی که امروزه تحقاق اهادا

هار ساازمانی وا ساته اه

مدیریت آن سازمان و چگونگی ادارة آن ه وسیلۀ افراد شایسته و مجرب اسات .در عصار متحاول
امروز ،که تغییر اساسی ترین ویبگی آن است ،سازمانها و در رأس آن مدیریت نیارو ،انساانی اا
چالشها ،جدید ،رو هرو شده است .در این میان ،تحقق اهدا

سازمانی در گارو افاراد الیاق و

توانایی است که ا مدیریتی شایسته قادر خواهند ود انتظاارات ساازمان را ارآورده کنناد .اماروزه
رقا ت شدید و تغییرات فناور ،،فشار روزافمونی را ه مدیران سازمانها را ،دستیا ی اه اهادا
سازمان وارد کرده است؛ ه طور ،که دستیا ی ه اهادا

ازپایشتعیاینشاده ایش از هرچیام اه

توانمند ،و شایستگی مدیریتی 5مدیران ستگی دارد .از طر
دریافتهاند که مهمترین عامل کس

دیگر ،مدیران سازمانهاا اه خاو ی

ممیت رقا تی ،منا ع انسانی سازمانها اسات .از ایان رو ،توجاه

ه رضایت شغلی و تعهد و وفادار ،مناا ع انساانی اه ساازمان و ایفاا ،هرچاه هتار نقاشهاا،
1. Job satisfaction.
2. Organization commitment
3. Managment competence
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اختصاصیافته ه آن ها و حتی وظایف فرانقشی منا ع انسانی یکی از دغدغاههاا ،جاد ،مادیران
سازمان است ) .(Noe et al., 1999, p.98در حوزة پبوهشها ،علمی ،نخستین ار مفهو شایستگی
مدیریتی توسط مکللند در اوایل دهاۀ  8880مطار شاد .و ،شایساتگیهاا را از عوامال کلیاد،
میدانست که ر کارایی سازمان اثر میگذارد (آراسته و جاهد ،8580،ص .)53شایستگی در لغت ه
معنا ،داشتن توانایی ،اختیار ،مهارت ،دانش ،لیاقت و صالحیت اسات ) .(Oxford, 1993از دیادگاه
ناکوین شارون و الوود شایستگی ،دانش ،مهارتها و نگرشهاایی اسات کاه فارد ارا ،انجاا دادن
وظیفه یا اجرا ،نقش خود ،دارد و یا اید داشاته اشاد ( .)Sharon & Elwood, 2003, p.8از طار
دیگر یکی از مهمترین موضوعات سازمانی رضایت شغلی است .رضایت شغلی تطاا ق این ادرا
فرد از نیاز و دریافتی کارکنان از شغل است و از مهمترین و محور،ترین متغیرهاا در تحقیقاات و
تئور،ها ،سازمان قلمداد مایشاود ( .)Lu et al., 2005, p.168ورو رضاایت شاغلی را واکانش
کارکنان در را ر نقشی که در کارشان ایفا میکنند ،میداند .رضایت شاغلی اه افامایش هارهور،،
تعهد سازمانی ،سالمت فیمیکی و ذهنی فرد منجر میشود .در نتیجه ،روحیاۀ فارد هتار شاده و از
زندگی خود راضی میشود ،در صدد کس

مهارتها ،جدید شغلی رمیآید ،و عملکارد او ارتقاا

مییا د ( .)Wood, 2007, p.312تعهد سازمانی ،مفهو دیگر ،است که در پابوهش حاضار مطار
شده است .در طول دو دهه گذشته تعهد سازمانی نگرش شغلی غالبی است که مورد تحلیال قارار
گرفته و موضوع پبوهشها ،زیاد ،وده است .نتایج فراوانی هدست آمده است که تعهد سازمانی
را ه عنوان یکی از عوامل تعیینکننده در پیش ینی رفتار شاغلی کارکناان قارار مایدهاد

( Kohen,

.)2007, p.108
سازمانها ،آموزشی را ،رفع مسائل و مشکالت ناشای از تغییارات ساریع محیطای و هباود
روند رشد و توسعۀ خود اید رضایت شغلی و تعهد سازمانی را در میان افراد خود ایجاد کنند .این
سازمانها را ،ادامۀ حیات خود در محیط یثبات و متغیر کنونی ایاد کارکناانی راضای و متعهاد
1. Vorum
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داشته اشند .گسترش آموزش عالی نهضتی جهانی است که حد و مرز ندارد .ایان رویکارد اعا
شده است آموزش عالی ه عنوان نقطۀ کانونی که پیشرفت جوامع را در زمیناههاا ،دیگار تساریع
میکند ،توجه سیار ،را جل

کرده است .ه یان دلیل ،کشورها ر آن شدند نظاا آماوزش عاالی

خود را تا سرحد توان گسترش دهند .از این رو ،در
جهان اع

اهمیت آموزش عاالی از ساو ،کشاورها،

شده است توسعۀ آموزش عالی در اولویت سیاستگذار،ها ،آموزشی آنها قرار گیرد.

مباحثی مانند شایستگی مدیریتی ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی هر کدا مهمترین عواملیاناد کاه
در سیاستگذار ،آموزش عالی اید ه آن توجه کرد .دانشگاهها ه عنوان سازمانها ،دانشمحور،
مکان اصلی پرورش استعدادها و ه کارگیر ،رویکرد شایستگی محور ،در محایطهاا ،کاار ،در
نظر گرفته میشوند .ر اساس عقل سلیم ،افراد از کار کردن زیر نظر مدیریت افراد الیق و شایساته
احساس رضایت میکنند و ر خود می الند .ه عالوه ،تصد ،افراد اکفایات ار کرسای مادیریت،
اع

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

تعهد سازمانی حاصل از آن میشود .ا توجه ه مطال

یادشده ،این پبوهش ه دنبال ررسی تاثثیر

شایستگیها ،مدیریتی ر رضایت شغلی و تعهد سازمانی در دانشگاهها ،خر آ اد است.
مبانی نظری پژوهش
شایستگی مدیریتی

در تعریف شایستگی ،آن را شامل خصوصیات و رفتارهایی میدانند که ه اثر خشی فرد در محایط
شغلی منجر میشود .شایستگی ه شیوه ها ،مختلفی تعریف شده است ،اما اغلا

مادلهاا شاامل

عناصر (مبانی) و دانش ،تواناییها ،مهارتها ،نگرشها و ینشها ،ویبگیها ،شخصی و رفتارها و
صالحیت هایی است که مرتبط ا اهدا

سازمانی است و نقش کلید ،در دستیا ی ه اهادا

دارد.

اساساً خصوصیت افراد ،که می توانند ه معیارهاا ،اثر خشای دسات یا ناد ،شایساتگی آن افاراد
خوانده میشود؛ یعنی افراد شایسته ،افراد،اند که الگوها ،رفتار ،مطلو ی را ارائه مایدهناد .ایان
امر در عملکرد ه معیارها ،اثر خشی تعبیر میشود (میرسپاسی ،8580 ،ص .)55در حاال حاضار،
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شایستگی مدیریتی ه اصطال چندمنظوره ا ،تبدیل شده است که ا معانی مختلف در زمیناههاا،
گوناگون هکار گرفته میشود ) .(Mojab et al., 2007, p.108در متون نظر ،موجاود تعریافهاا،
مختلفی از شایستگی یان شده است .همۀ تعریفها سیار شبیه ه هماند و ا ررسای آنهاا نتیجاه
می گیریم تعریف واحد و اصطال معینی در ارة شایستگی وجاود نادارد (کرمای ،8591 ،ص.)53
محبو یت و رواج رویکرد شایستگی که در اوایل  8880ه اوج رسیده است و اکنون نیم ادامه دارد،
آثار زیاد ،ر سازمانها داشته است .جهاانیشادن و تشادید فشاارها ،رقاا تی ،نقاش شایساتگی
مدیریتی را در هبود عملکرد سازمانها ،هره ور ،و در نتیجه ،ممیت رقا تی رجساته کارده اسات
(.)Lucia et al., 2011, p.440
شایستگی مدیریتی فلسفه و نگرشی مدیریتی است که در آن منا ع انسانی ا توجه اه تاالش و
تواناییها ،ذاتی در جایگاه خود قرار گرفتهاند ،و توسعه مییا ند .نا راین ،شایساتگی مادیریتی را
می توان معادل هرة هوشی و تالش فرد در نظر گرفت (گلکاار و ناصاحیفار ،8598 ،ص .)61اه
عالوه ،نظا شایستهساالر ،نظامی است که در آن ممایاا و موقعیاتهاا ،شاغلی فقاط ار اسااس
شایستگی ،نه ر مبنا ،جنسیت ،طبقۀ اجتماعی ،قومیت ،یا ثروت تفاوی

مایشاود (میرسپاسای،

 ،8580ص  .)5رنامۀ استانداردها ،ینالمللی را ،آموزش و تعلیم عملکرد ،شایستگی را داناش،
مهارت ،یا نگرشی تعریف میکند که فرد را توانمند میکند ه طور مؤثر ،فعالیتها ،یک شاغل یاا
وظیفه را ا استانداردها ،مورد نظر انجا دهد (.)Chyung et al., 2006, p. 312
ابعاد شایستگی مدیریتی

را ،اندازهگیر ،شایستگی مدیریتی چهار متغیر اساسی از ا عاد پیشنهاد ،ورگولت و همکاران که
در سال  001در مقالها ،ا عنوان «فرضیههایی در ارة گسترش شایستگی در ین مدیران دولتی ار
اساس متغیرها ،سازمانی (سطح گمارشدهی ،محل کار و ماهیت فعالیت ساازمانی)» مطار شاد،
انتخاب شده است .متغیرها ،مذکور عبارتاند از مهارتها ،ارتباطی و مذاکره ،مدیریت پیچیدگی
و انطباقپذیر ،و یادگیر ،مساتمر ،ناوآور ،و دروننگار ،و مهاارت رهبار( ،
.)2006, pp.88-89

Borgulet et al.,
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الف) مهارتها ،ارتباطی و مذاکره :از مهمترین ا عاد شایستگی مادیریتی از نظار ورگولات و
همکارانش مهارتها ،ارتباطی و مذاکره است .از نظر آنهاا مهاارت ارتبااطی و ماذاکره مساتلم
وجود سه رکن اساسی نگرش ارتباط محور ،تواناییها ،ذهنی و روا ط اجتماعی از است.
ب) مدیریت پیچیدگی ،انطباق پذیر ،و یادگیر ،مستمر :مدیریت پیچیادگی ،انطبااقپاذیر ،و
یادگیر ،مستمر ،مستلم داشتن سازمانی یادگیرنده و دانشافمایی متکی اه داناش اسات .در چناین
سازمانی ظرفیت یادگیر ،سازمانی ه طور قا ل توجهی االست و ا افمایش ظرفیت انطباقپاذیر،
در خطمشی گذار ،،موج

یکپارچگی سازمان در شرایط حرانای مایشاود .مادیران شایساته اا

هکارگیر ،رنامههایی در جهت یادگیر ،مستمر و افمایش ظرفیت انطباقپذیر ،،ساازمان خاود را
در محیطها ،متالطم امروز ،مدیریت میکنند.
ج) نوآور ،و دروننگر :،مدیران شایساته در زمیناۀ اا ناوآور ،و دروننگار ،،از تغییارات
محیطی در راستا ،نیل ه اهدا

خود یشترین استفاده را می رند .از این نظر ،چهار عامل فرهنا

سازمانی ،محیط فعالیت ،ساختار سازمانی و پشتیبانی مالی از فرآیندها ،نوآور ،،عوامل تثثیرگاذار
ر نوآور ،و دورنگر ،شناخته میشوند.
د) مهارتها ،رهبر :،هر مدیر اید ویبگیهایی داشته اشد که او را را ،رهبر ،در ساازمان
شایسته کند .این توانمند،ها فرد را در ین افراد دیگر متمایم میکند و او را قا ل مراجعه ،اعتماد و
اطمینان نشان میدهد .از این نظر ،مهمترین مهارتها ،رهبر ،،استقالل و جامعیت فکر ،قاطعیات
و رعایت اصول اخالقی است (.)Borgulet et al., 2006, pp.88-89
رضایت شغلی

اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی میشود که اغل

افاراد نیمای از سااعات یادار ،خاود را در

محیط کار میگذرانند .از این نظر ،رضایت شغلی ،احساسی مثبت یا لذت خش است کاه هار فارد
ا ارزیا ی شغل یا تجر هها ،شغل خود دان دست مییا د (مقیمی ،8580 ،ص .)38از میاان هماۀ
مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی ،مدیریت و روانشناسی سازمانی و صنعتی در موقعیتهاا،
مختلف ررسی کردهاند ،رضایت شغلی از مهمترین زمینهها ،پبوهش وده است .اهمیت رضاایت
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شغلی از یک سو ،ه دلیل نقشی است که در هبود و پیشرفت سازمان ،هداشت و ساالمت نیارو،
کار دارد ،و از سو ،دیگر ،ه آن علت است که مفهو رضایت شغلی عالوه ر تعریفها ،مفهاو
و گاه پیچیده ،محل تالقی و عامل مشتر

سیار ،از حوزهها ،علمی مانند روانشناسی ،مدیریت،

جامعه شناسی و حتی اقتصاد است .ه همین دلیل ،دیدگاهها ،متفاوت و گااه متناقضای در اارة آن
شکل گرفته است (شفیعآ اد ،8598 ،،ص .)91از طر

دیگر ،رضاایت شاغلی ار اسااس تعیاین

درجۀ سازشیافتگی و ویبگیها ،روانی -اجتماعی یک فرد ا شرایط کاار ارزشایا ی مایشاود و
معیار ،را ،تعیین عملکرد شغلی است .ه عبارتی ،رضایت شغلی جهتگیر ،عااطفی اسات کاه
فرد در زمینۀ شغلش دارد (زمینی و حسینینس  ،8599 ،ص .)8 6ا این وجود ،مطالعاۀ رضاایت
شغلی از دو عد اهمیت دارد ،نخست ،از جنبۀ انسانی که شایسته است اا کارکناان منصافانه و اا
احترا رفتار شود ،و دو  ،از جنبۀ رفتار ،که رضایت شغلی می تواند رفتار کارکنان را اه گوناها،
هدایت کند که ر کارکرد و وظایف سازمانی آنها تثثیر گذارد (درویش ،8591 ،ص.)889
صاح نظران معتقدند رضایت شغلی نوعی نگرش است و در تعریف آن مایگویناد رضاایت
شغلی عبارت است از نگرش فرد نسبت ه شغل ،و ه ز ان ساده ،چگونگی احساس فرد نسبت ه
شغل و جنبهها ،گوناگون آن (سیدجوادین ،8596 ،ص .)8
رضایت شغلی احساس مطلوب ،مثبت و خوشایند ،است که فرد از شغل خود دارد (ساعتچی
و همکاران ،8598 ،ص .)830رضایت شغلی ه طور نوعی ،اه نگارشهاا ،کارکناان اشااره دارد.
رضایت شغلی ه عنوان مجموعها ،از احساسات فرد ،ماهیتی پویا دارد .یعنی ا هماان شادتی کاه
ه وجود میآید از ین میرود .نا راین ،را ،تداو آن توجه مستمر مدیران اهمیت ویابه دارد .در
تعریفی دیگر ،رضایت شغلی مجموعها ،از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان نسابت
ه کار دارند (دیویس و استور  ،8580 ،8ص.)866
1. Daives and Storm

 615

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،3پاییز1313

فلدمن و آرنولد ( )8883رضایت شغلی را مجموعه ا ،از تمایالت مثبت یاا احساساات مثبات
افراد نسبت ه شغل تعریف میکنند .زمانی که می گوییم فرد رضایت شغلی دارد ،یعنی فرد ه طور
کلی تا حد زیاد ،شغل خود را دوست دارد و ه کمک آن توانسته است تاا حاد زیااد ،نیازهاا،
خود را ارضا کند .هاپا رضایت شغلی را مفهومی چند عد ،و پیچیده میداند و ر این اور است
که ا عوامل روانی ،جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد .لذا هر کسی ا تثکید ر عواملی مانند درآماد،
ارزش اجتماعی شغل ،وضعیت محیط کار و تشویقها ،کافی از شغلش احساس رضایت مایکناد
(.)Fledman & Arnold, 1995, p.106
ابعاد رضایت شغلی

ا عاد رضایت شغلی عبارت است از:
شرایط کار :،مجموعها ،از عوامل محیطی و سازمانی که در رضایت شغلی فرد مؤثر است.
امنیت شغلی :احتمال اینکه شخصی تواند شغل خود را حفظ کند و احتمال یکارشدن شخص
سیار پایین اشد .امنیت شغلی ،عامل پایین ودن هارهور ،نیارو ،کاار اه علات وجاود محیطای
استرسزا را ،نیرو ،کار و در صورت عد رضایت از وضعیت اشتغال است.
حقوق و ممایا :یکی از عوامل سازمانی رضایت شغلی حقوق و ممایا اسات .حقاوق و ممایاا از
مهم ترین عوامل مقایسۀ فرد ا دیگر ،و احسااس را ار ،یاا ناا را ر ،و در نتیجاه ،رضاایت یاا
نارضایتی فرد است.
ویبگیها ،شخصیتی :ویبگیها ،شخصیتی از مجموعه عوامل تثثیرگاذار فارد ،ار رضاایت
شغلی است .ر این اساس ،فرد ر پایۀ ویبگیهاا ،شخصایتی و نگرشای خاود ،شاغلش را ادرا
میکند (جعفر ،8598 ،،ص .)8
تعهد سازمانی

تعهد سازمانی مانناد مفااهیم دیگار رفتارساازمانی اه شایوه هاا ،متفااوت تعریاف شاده اسات.
معمولیترین شیوه این است که تعهاد ساازمانی را ناوعی وا ساتگی عااطفی اه ساازمان در نظار

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

615

میگیرند .راساس این شیوه ،فرد ،که ه شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان میگیرد ،در
سازمان مشارکت دارد و ا آن درمیآمیمد و از عضاویت در آن لاذت مای ارد

( Colverson, 2002,

 .)p.36پورتر 8و همکاران ( )8886تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهاا ،ساازمان و درگیرشادن در
سازمان تعریف میکنند و معیارها ،اندازهگیر ،آن را شامل انگیمه ،تمایل را ،ادامۀ کار و پذیرش
ارزشها ،سازمان میدانند .در اوایل دهۀ  ،8890تعهد سازمانی کارکنان از مهمترین مسائلی ود که
توجه محققان زیاد ،را جل

کرده ود و تحقیقات وسیعی در زمینۀ این موضوع انجا میگرفت؛ در

سال  8893والتون مقالۀ مشهور خود را ا عنوان »مدیریت ر مبنا ،تعهد« منتشر کرد .و ،در ایان
مقاله نیاز ه حرکت از »مدیریت ر مبنا ،کنترل« ه سمت »مدیریت ر مبن  ،تعهد« را یادآور شد
و کار خود را ه مطالعاات انجاا گرفتاه در ایان زمیناه جهات داد (امیرکبیار ،و همکااران،8593 ،
ص .)8 9از این نظر ،تعهد کارکنان ه سازمان مولد داراییها ،نامشهود اسات (عباداللهی،8596 ،
ص .)19در سالها ،اخیر ،تعهد سازمانی خش مهم و کانون مطالعات وده است ،زیارا ارتبااط آن
ا کیفیت زندگی سازمان ه ثا ت شده است ) .(Turan, 1998, p.69پبوهشها نشان میدهناد تعهاد
کارکنان ،نیرویی قو ،و مؤثر در موفقیت سازمان است .تعهاد ساازمانی نگرشای در اارة وفاادار،
کارکنان ه سازمان و فرآیند ،مستمر است که ه واسطۀ مشارکت افراد در تصامیمهاا ،ساازمانی،
توجه ه افراد سازمان و موقعیت و رفاه سازمان ه وجود میآید ) .(Colverson, 2002, p.36از آثاار
تعهد سازمانی می توان ه تثثیر معکوس آن ر تر شغل ،غیبت ،تثخیر و تثثیر مثبت آن ر رضایت
شغلی ،هبود چشمگیر عملکرد و پیشرفت شغلی اشاره کرد .همچنین ،تعهاد ساازمانی اا عاواملی
مانند عدالت سازمانی ،تغییرات سازمانی و سبک رهبر ،را طۀ متقا ل دارد .ه عالوه ،ا گساترش و
افمایش انگیمه و مشارکت سازمانی ،میمان تاالشهاا و احسااس تعلاق و تعهاد ساازمانی فمونای
میگیرد (عبداللهی ،8596 ،ص .)19تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که در آن فرد سازمانی را

1. Porter
2.Walton

 615

معر

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،3پاییز1313

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

سازمانی ،نگرشی در ارة وفادار ،ه سازمان و فرآیند مستمر ،است که ه واسطۀ مشاارکت افاراد
در تصمیمها ،سازمان ،توجه افراد ه سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را ه دنباال دارد (قنبار ،و
حجار ،8588 ،،ص.)38
تعهد سازمانی ،مفهومی است که تعریفها ،متفاوتی از آن یان شده است ،را ،نموناه در ساال
 8895یش از  3مفهو مرتبط ا تعهد سازمانی مشخص شد .ر اساس یافتهها ،آلن و مایر 8تعهاد
سازمانی یان و حالت روانی است که هر کارمند را ه سازمان پیوند میدهد .نتایج پبوهشها نشان
می دهد تعهد سازمانی ا سیار ،از رفتارها ،شغلی کارکنان مرتبط است ،از جمله ایان کاه تعهاد
سازمانی آثار القوه و جد ،ر عملکارد ساازمان دارد .از طرفای ،را ینام تعهاد ساازمانی را ناوعی
نگرش می داند که عضو سازمان اهدا

سازمان را معار

عضویت سازمان ماند .لذا در راستا ،تحقق اهدا

خاود مایداناد و آرزو مایکناد کاه در

ساازمان تماا تاالش و ساعی مایکناد و ار

عملکرد سازمان تثثیر میگذارد (ساعتچی و همکاران ،8598 ،ص .)835در تعریفی دیگر ،پاورتر و
همکاران تعهد سازمانی را دین شر تعریف کردهاند« :میمانی که یک فرد ،خود را متعلق ه سازمانی
میداند و خود را ا آن تعیین هویت میکند» .آنها انگیمش ،تشخیص ارزشها ،ساازمان و میامان
تمایل کارکنان ه عضویت در سازمان را را ،سنجش و اندازهگیر ،تعهد سازمانی هکاار گرفتاهاناد
(امیرکبیر ،و همکاران ،8593 ،ص.)8 9
ابعاد تعهد سازمانی

تعهد سازمانی سه عد دارد:
تعهد عاطفی  :تعهد عاطفی نشاندهندة عالقه و تمایل ه ادامۀ خدمت در سازمان اسات .تعهاد
عاطفی ،وا ستگی و تعلق خاطر را ،انجاا دادن کاار و میال مانادن در ساازمان ارا ،خادمت و
1. Allen & Meyer
2. Affective commitment
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ادامهدادن این تعلق خاطر ،تعریف میشود .ه عبارت دیگر ،تعهد عاطفی ،پیوستگی عاطفی و تعیین
هویت ا ارزشها و اهدا

سازمان است (عسگر،8596 ،،

ص.)55

تعهد هنجار :8،عبارت است از احساس مسائولیت دیان و احسااس تعهاد اخالقای در را ار
سازمان .در این عد از تعهد ،افراد ادامۀ خدمت و فعالیت در سازمان را وظیفه خود میدانند تا دِین
خود نسبت ه سازمان را ادا کنند (عسگر،8596 ،،

ص.)55

تعهد مستمر  :این نوع تعهد یانکنندة همینۀ احتمالی ناشی از تر سازمان و اجبار ه ماندن در
سازمان است .نا راین ،افراد ا گذراندن وقت و صار

دورههاا ،آماوزشهاا ،حاین خادمت و

تالش یشتر ،ه راحتی شغل خود را تر نمیکنناد و اه کاار خاود در ساازمان اداماه مایدهناد
(عسگر،8596 ،،

ص.)55

پیشینة تحقیق
مرور پیشینة پژوهشهای شایستگی مدیریت ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی

نتااایج پاابوهشهااا( ،نوکااا 009 ،5؛ اسااپندلو 008 ،6؛ راپ و همکاااران 008 ،3؛ چااان 001 ،1؛
لونسون 001 ،8؛ هرناندز مارو 001 ،9؛ ا راها  8و همکاران 008 ،؛ گارایان و ماکگیاور 008 ،80؛
هایس 88و همکاران 000 ،؛ هفرنان  8و همکاران ) 000 ،تثثیر شایساتگی مادیریت ار اثر خشای
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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کارکنان ،فرآیند ارزیا ی عملکرد مدیریتی ،مدیریت منا ع انسانی و رضایت شغلی را مطالعه کردناد
(داناییفرد و همکاران ،8599 ،ص .)19تا کناون پابوهشهاا ،انادکی در زمیناۀ تاثثیر شایساتگی
مدیریتی ر رضایت شغلی و تعهد سازمانی انجا گرفته است .را ،مثال ،تامپو ه این نتیجه رساید
که ممیت رقا تی سازمانها و شرکتها از منا ع طبیعی ه سرمایههاا ،انساانی تغییار یافتاه اسات.
نا راین ،هکارگیر ،سرمایهها ،انسانی ه طور شایستگی مدیریتی سیار حیااتی اسات (
p.66

Tampoe,

 .)1994,کوچران در پبوهشی ا عنوان «نقش توسعۀ شایستگی مدیریتی مادیران در رضاایت

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه اوهایو» نشان داد چهارده شایساتگی محاور ،مادیران کاه
نقش اساسی در رضایت شغلی و تعهد ساازمانی کارکناان دانشاگاه اوهاایو دارناد ،عباارتاناد از
ارتباطات ،یادگیر ،مستمر ،عرضۀ خدمات ه مشتر ،،تنوع ،انعطا پذیر ،،روا ط ینفرد ،،دانش
توسعه ،تخصص گرایی ،مدیریت منا ع ،کار گروهی و رهبر ،،کار رد فنااور ،و ساازگار ،اا آن،
تفکر و حال مسائله ،در و فهام دیگاران و جواماع ) .(Cochran, 2009ادواردز شایساتگیهاا،
مدیریت را توسعه و پرورش کارکنان ،ارتباطات ،حل مسئله ،مادیریت تغییار ،مهاارتهاا ،فنای و
وظیفه ،تشکیل گروه ،مدیریت عملکرد وظیفه ،آگاهی ینفرد ،،یکپارچهکردن دیدگاهها یان کارده
است

)2009

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

آموزشی انجا گرفته است ،یان میکند که انتخااب  81/61درصاد مادیران اا آیاینناماۀ انتصااب
مدیران انطباق ندارد .نورشاهی در پبوهشی ا عنوان «شایستگیها ،الز را ،ریاسات دانشاگاه»،
نشان داد مدیرانی ویبگیهایی مانند پایبند ،ه اصول اخالقی ،مجرب ودن و انسجا رفتار ،دارند
را ،ریاست دانشگاه لیاقت و شایستگی دارند (قنبر ،8580 ،،ص .)80در زمیناۀ مفااهیم رضاایت
شغلی و تعهد سازمانی ،یافتهها ،این دو کامالً ا هم در آمیختهاند .را ،مثال ،لاورا 8،و همکااران
دریافتند که هیچ چیم ،ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی را حمایات نمایکناد .پیترساون و

1. Loury
2. Pitersonr
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همکارانش شواهد ،را ،ارتباط این دو وجود ندارد .آلپاندر 8همبستگی قو ،ین رضاایت شاغلی
و تعهد سازمانی را دریافت .روحی و همکاران در پبوهشی دریافتند که انگیمه مدیران اا رضاایت
شغلی و تعهد سازمانی را طۀ معنادار ،وجود دارد (حسنی و همکاران ،8588 ،ص .) 9اه عاالوه،
مککنون و همکاران در تحقیقی نشان دادند ارزشها ،فرهنگی سازمان شاامل احتارا اه خاود،
نوآور ،،ثبات و تهاجم ا تعهد عاطفی و رضاایت شاغلی و تعهاد ساازمانی را طاها ،قاو ،دارد
(جواهر ،کامل و کوثرنشان ،8599 ،ص .) 5وگلر و سومچ 5نیم دریافتند مشارکت یشتر افراد در
سازمان ،تصمیمگیر،ها ،احساس و در

آنها از توانمند ،هایشان و تمایل آنها را ،رشد اع

تعهدشان ه سازمان میشود .سیکورسکا 6در تحقیق خاود فرهنا

ساازمانی و رضاایت شاغلی را

پیش ینیکنندة خو ی را ،تعهد سازمانی میداند (مصطفو،راد و همکاران ،8598 ،ص.)19
مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
را ،مشخصشدن فرضیهها ،پبوهش و یان ارتباط متغیرها ا یکدیگر ،مدل مفهاومی تحقیاق در
شکل  8طراحی شده است.
شرایط کار،
امنیت شغلی
حقوق و ممایا

رضایت
شغلی

مدیریت پیچیدگی
شایستگی
مدیریتی

ویبگیها،
شخصیتی
عاطفی

مهارت ارتباطی و
مذاکره

تعهد
سازمانی

نوآور ،و
دروننگر،
مهارت رهبر،

هنجار،
مستمر

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

1. Alpande
2. Mac kinnon
3. Bougler and Somech
4. Sikorska
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فرضیههای تحقیق
ا توجه ه مدل مفهومی تحقیق فرضیهها ،پبوهش ه شر زیر تدوین شد:
فرضیۀ اول :شایستگی مدیریتی مدیران ر رضایت شغلی تثثیر مثبت و معنیدار دارد.
فرضیۀ دو  :شایستگی مدیریتی مدیران ر تعهد سازمانی تثثیر مثبت و معنیدار دارد.
روش تحقیق
پبوهش حاضر از نظر هد  ،کار رد ،،و از نظار نحاوة گاردآور ،دادههاا از ناوع پابوهشهاا،
توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی است و از نظر ارتباط متغیرها ،پبوهش ،از نوع علای اسات.
را ،آزمون فرضیهها تحقیق و ررسی مدل مفهومی تحقیق ،رویکارد معاادالت سااختار ،اهکاار
گرفته شد .ه این منظور ،نر افمارها AMOS18 ،و

SPSS19

اهکاار گرفتاه شاد .در مادل سااز،

معادالت ساختار ،ین دو گروه متغیر پنهان و آشکار تمایم وجود دارد .متغیر پنهان ،متغیر ،اسات
که از چند متغیر آشکار ه وجود میآید .متغیرها ،پنهاان پابوهش عباارتاناد از شایساتگیهاا،
مدیران ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی .متغیرها ،مهارت مذاکره ،مدیریت پیچیادگی ،ناوآور ،و
دروننگر ،ومهارتها ،رهبر( ،مرتبط ا شایستگیها ،مدیریتی) ،تعهد عاطفی ،تعهاد مساتمر و
تعهد هنجار( ،مرتبط ا تعهد سازمانی) و متغیرها ،شرایط کار ،،امنیت شغلی ،حقاوق و ممایاا و
ویبگیها ،شخصیتی (مرتبط ا رضایت شغلی) ه عنوان متغیر مشاهده (الگاوهاا ،انادازهگیار)،
پبوهش در نظر گرفته شدهاند.
جامعۀ آمار ،این پبوهش کارکناان دانشاگاههاا ،خار آ ااد (دانشاگاه لرساتان ،دانشاگاه آزاد
اسالمی ،دانشگاه علمی کار رد ،و دانشگاه آزاد واحد سما) است .اا توجاه اه اطالعااتی کاه در
اختیار محقق قرار داده شد ،جامعاۀ آماار ،را ار اا  8 60و حجام نموناه را ار اا  85کاه اا
هکارگیر ،فرمول کوکران ه دست آمده است.
روش نمونهگیار ،،طبقاها-،تصاادفی اسات .ارا ،سانجش شایساتگی مادیریتی مادیران از
پرسشنامۀ استاندارد ورگولات و همکااران و ارا ،سانجش متغیرهاا ،رضاایت شاغلی و تعهاد
سازمانی پرسشنامهها ،استاندارد هرز رگ و آلن مایر ر پایۀ مقیاس پانجدرجاها ،لیکارت اهکاار
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گرفته شده است .روایی پرسشنامهها ،مذکور ا روش اعتبار محتوا و پایایی آنها ا محاسبۀ آلفاا،
کرونباخ تثیید شد که در جدول  8فهرست شده است.
جدول  .1روایی متغیرها

متغیرها

آلفای کرونباخ

شایستگیها ،مدیریتی

0/81

رضایت شغلی

0 /9

تعهد سازمانی

0/89

یافتههای تحقیق
را ،ررسی وضعیت جمعیتشناختی اعضا ،نمونه سه سؤال مطر شد ،که نتایج آن در جادول
یان شده است.
جدول  .2متغیرهای جمعیتشناختی

متغیر جعمیتشناختی
جنسیت

مقطع تحصیلی

سن

سا قۀ کار

تعدد
مرد

89

زن

888

دیپلم

5

فوق دیپلم

13

لیسانس

98

فوق لیسانس

85

دکترا

56

50- 0

36

60-58

89

30-68

8

االتر از  30سال

68

 3-8سال

61

 80-1سال

96

83-88سال

93

 0-81سال

6

50- 8سال

51
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قبل از آزمون فرضیهها و تحلیل عاملی تثیید ،،آزمون نرمال ودن دادهها ا هکاارگیر ،آزماون
اسمیرنف اجرا شد ،که نتایج این آزمون نشاندهندة نرمال ودن دادهها ،تحقیق ود.

کلموگرو

آزمون الگوهای اندازهگیری (الگویهای عاملی تأییدی)
پس از جمعآور ،اطالعات را ،مشخصکردن اینکه شاخصها ،اندازهگیر( ،متغیرها ،آشاکار)
تا چه اندازه را ،سنجش متغیرها ،پنهان قا ل قبولاند اید ا تدا تما متغیرها ،مشاهده که مر وط
ه متغیرها ،پنهان می اشد ،ه طور مجما ،آزمون شوند .شاخصها ،کلی رازش ارا ،الگاوهاا،
اندازهگیر( ،تحلیل عاملی تثیید )،ا هکارگیر ،نر افمار  AMOS18در جدول  5یان شده است.
جدول  .3شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری (تحلیل عاملی تأییدی)

متغیر

CFI

CIMIN/ DF

P

GFI

RMSEA

شایستگیها ،مدیریتی

0/851

8/81

0/900

0/806

0/001

رضایت شغلی

0/8 0

/69

0/185

0/8 3

0/005

تعهد سازمانی

0/888

/56

0/185

0/8 0

0/008

را ،توضیح ،اید مقدار کا ،اسکوئر ( )CMINالگو و سطح معنادار )P( ،ذکر شود که هر چه
مقدار کا ،اسکوئر کوچکتر اشد ،الگو ،تدوین توسط پبوهشگر رضایت خشتر اسات ،چنانچاه
مقدار

P

مرگتر از  0/03اشد ،میتوان نتیجه گرفت مقدار

توجه ه اینکه مقدار

P

CMIN

را ،الگو قا ل قباول اسات .اا

را ،همۀ الگوها ،اندازهگیر( ،متغیرها ،مشاهده) مرگتر از  0/03می اشد

می توان نتیجه گرفت مقدار کا ،اساکوئر ( )CMINارا ،الگوهاا ،انادازهگیار ،مناسا

اسات.

شاخص  GFIیا شاخص نیکویی رازش ،مشخصها ،مشا ه ا  Rدر رگرسایون چنادمتغیره اسات.
هر چه
GFI

GFI

ه عدد یک نمدیکتر اشد الگو دادهها رازش هتر ،دارد .را ،الگوها ،انادازهگیار،

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

مر عات خطا ،رآورد یا  RMSEAنیم یکی دیگر از شااخصهاا ،رازنادگی مادل اسات کاه در
الگوها ،قا ل قبول مقدار ،معادل  0/09یا کمتر است ،رازش الگوها ،کاه مقاادیر ااالتر از 0/08
دارند ،ضعیف رآورد میشوند .همانطور که در جدول 5مشاهده میشود مقدار این شاخص ارا،
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الگو ،اندازهگیر ،کمتر از  0/09است که نشان از رازش خوب الگوهاا توساط دادههاا اسات .در
نهایت ،ا توجه ه مطال

یادشده میتوان نتیجه گرفت الگوها ،اندازهگیر( ،متغیرهاا ،مشااهده)

رازش خو ی دارند و ه این معنی است که متغیرها ،آشکار ه خو ی میتوانند متغیرها ،پنهان را
اندازهگیر ،کنند.
آزمون فرضیههای تحقیق
را ،آزمون فرضیهها ،تحقیق معادالت ساختار ،هکار گرفته شاد کاه مادل خروجای نار افامار
 AMOSدر شکل نشان داده شده است.

شکل  .2مدل خروجی نرمافزار AMOS 18

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

CFI

P

0/801

0/003

CMIN/DF

GFI

RMSEA

0/8

0/05

/58

ا توجه ه اطالعات جدول  ،6مدل از رازش سیار خو ی رخوردار است.
پس از ررسی و تثیید الگو ،را ،آزمون معنادار ،فرضیهها دو شاخص جمئای مقادار حرانای
 CRو Pه کار گرفته شد ،ر اساس سطح معنادار 0/03 ،مقدار حرانی ایاد یشاتر از  8/81اشاد،
مقدار پارامتر کمتر از این در الگو مهم شمرده نمیشود ،همچناین ،مقاادیر کاوچکتر از  0/03ارا،
مقدار  ،Pنشاندهندة تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده را ،وزنها ،رگرسیونی ا مقادار صافر در
سطح اطمینان  83درصد است .فرضیهها ه همراه ضری

رگرسیونی و مقادیر شاخصها ،جمئای

مر وط ه هر فرضیه در جدول  3یان شده است.
جدول  .5فرضیههای تحقیق و ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی

فرضیة تحقیق
فرضیة اول :شایستگی مدیران بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معنیدار دارد.
فرضیة دوم :شایستگی مدیران بر تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنیدار دارد.

ضریب

مقدار

رگرسیونی

بحرانی

0/58
0/67

3/76
3/58

P

نتیجه

0/00
0/00

تأیید
تأیید

ا توجه ه جدول ،3فرضیهها ،تحقیق در سطح اطمینان  83درصد تثیید میشود.
مقایسة یافتههای پژوهش
همانگونه که در جدول زیر مشاهده می شود ،در همۀ ا عاد رضایت شغلی ،اعضا ،هیئت علمی در
مقایسه ا کارکنان دانشگاهها از سطح رضایت االتر ،رخوردارند .در ارة تعهاد ساازمانی اعضاا،
هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها نیم اید گفت در دو عد تعهد هنجار ،و عاطفی ،اعضا ،هیئات
علمی سطح تعهد االتر ،دارند .اما در ارة تعهد مستمر ،کارکنان میانگین یشتر ،دارند .ه عباارت
دیگر ،همینۀ احتمالی ناشی از تر سازمان و اجبار ه اقیماندن در سازمان را ،کارکنان یشاتر از
اعضا ،هیئت علمی است.
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جدول  .6مقایسة یافتههای پژوهش با بهکارگیری آزمون تی استیودنت

متغیر
شرایط کار،
امنیت شغلی
رضایت شغلی
حقوق و ممایا
ویبگیها ،شخصیتی
عاطفی
تعهد سازمانی

هنجار،
مستمر

میانگین

انحراف معیار

هیئت علمی

5/91

0/58

کارکنان

5/8

8/03

هیئت علمی

5/68

0/1

کارکنان

5/08

8/ 9

هیئت علمی

6/ 3

0/8

کارکنان

5/85

8/06

هیئت علمی

5/18

0/88

کارکنان

5/68

0/1

هیئت علمی

5/39

0/3

کارکنان

5/69

0/15

هیئت علمی

5/59

0/85

کارکنان

5/88

8/0

هیئت علمی

/68

8/88

کارکنان

5/ 1

0/8

آمارة تی
0/ 8
0/61
0/88
0/15
0/58
0/69
0/39

معنیداری
0/008
0/000
0/000
0/006
0/000
0/000
0/068

بحث و نتیجهگیری
این پبوهش ا هد

ررسی تثثیر شایستگیها ،مدیریتی ر رضایت شاغلی و تعهاد ساازمانی در

دانشگاهها ،خر آ اد انجا گرفته است .در این تحقیق دو فرضیه شاامل  .8شایساتگی مادیران ار
رضایت شغلی تثثیر مثبت و معنیدار ،دارد و  .شایستگی مدیران ر تعهد سازمانی تثثیر مثبات و
معنیدار ،دارد ،ا ه کارگیر ،مدلساز ،معادالت سااختار ،آزماون شاد .در ساطح اطمیناان 83
درصد ،تثثیر مثبت شایستگیها ،مدیریتی ر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تثیید شاد .همچناین،
نتایج مقایسۀ رضایت شغلی هیئت علمی و کارکنان نشاندهندة این است که در همۀ ا عاد رضاایت
شغلی ،اعضا ،هیئت علمی در مقایسه ا کارکنان دانشگاهها رضایت شغلی االتر ،دارناد .در اارة
تعهد سازمانی اعضا ،هیئت علمی و کارکنان دانشاگاههاا ،در دو عاد تعهاد هنجاار ،و عااطفی،
اعضا ،هیئت علمی تعهد االتر ،دراند .اما میانگین تعهد مستمر کارکنان یشتر است .اه عباارت
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دیگر ،همینۀ احتمالی ناشی از تر سازمان و اجبار ه اقی ماندن در سازمان را ،کارکنان یشتر از
اعضا ،هیئت علمی است.
نتایج پبوهش حاضر در زمینۀ را طۀ شایستگیها ،مدیریتی ا رضایت شغلی و تعهد ساازمانی
اعضا ،هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها ا نتایج پبوهشها ،هایس و همکااران ( ،) 000راپ و
همکاران ( ،) 008کوچران ( ،) 008و ادواردز ( ،) 008هماهنگی دارد .ا توجه ه آنچه گفته شد،
مدیران سازمان ها اید را ،افمایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شیوهها ،مادیریتی
خود تجدیدنظر کنند و رویکردها ،شایستگی محور ،را هکار گیرد .نتایج این پبوهش ه مادیران
و سیاستگذاران سازمانی پیشنهاد می کند که را ،ارتقا ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکناان
از طریق ایجاد شایستگی مدیریتی در خود و یا انتصاب مدیران شایسته را ،هدایت سازمان ،اقدا
کنند .از این رو ،ا الگوساز ،ویبگیها ،مدیریت شایسته مایتاوان ایان شایوه از مادیریت را در
سازمانها سط و گسترش داد .از این نظر ،تدوین رنامهها ،آموزشی ه منظور توساعۀ شایساتگی
مدیریتی سیار مهم است و در اثر خشی مدیران سیار مؤثر است.
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منابع و مآخذ
 .8آراسته ،حمید؛ جاهد ،حسین (« .)8580رعایت اخالق در دانشگاههاا و مراکام آماوزش عاالی:
گمینها ،را ،هبود رفتارها» .نشا ،علم ،سال اول ،شمارة  ،صفحات . 9-68
 .امیرکبیر ،،علیرضا؛ خدایار ،،ا راهیم؛ نظر ،،فرزاد؛ ماراد ،،محماد ( « .)8591ررسای را طاۀ

سبکها ،مدیریتی تحول آفرین و تبادلی ا تعهد سازمانی» .فصلنامۀ مدیریت فرهن

سازمانی،

سال چهار  ،شمارة شانمدهم ،صفحات .8 -859

 .5جعفر ،،صدیقه ( .)8598ررسی را طۀ تعاملی رضایت شغلی ا فرهنا

ساازمانی .پایاانناماۀ

کارشناسی ارشد ،رشتۀ روانشناسی ،دانشگاه المهرا ،دانشکدة علو تر یتی و روانشناسی.
 .6جواهر ،کامل ،مهد،؛ کوثرنشان ،محمدرضا ( « .)8599ررسی را طۀ رهبر ،،فرهن

سازمانی،

فعالیتها ،سازمانها ،یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان» .دوماهنامۀ توسعۀ انساانی پلایس.
سال  ،1شمارة  ، 0صفحات .89-55
 .3حسنی ،محمد؛ حیدر،زاده ،زهرا؛ قاسمزاده ،ا والفضل ( « .)8588ررسی نقش و تاثثیر اخاالق
اسالمی و فرهن

سازمانی ر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه شاهید چماران».

دوفصلنامۀ مدیریت اسالمی ،سال  ، 0شمارة  ،صفحات . 3-6
 .1خدایار ،فرد ،محمد (« .)8599سنجش میمان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان اناک

صادرات ایران و ارائۀ الگو ،مداخلۀ روانشناسی ه منظور ارتقا ،آن» .دانشکدة روانشناسای و
علو تر یتی ،سال دو  ،شمارة  ،5صفحات .8-88
 .8داناییفرد ،حسن؛ رج زاده ،علی؛ حصیر ،،اسد ( « .)8599ررسی نقاش شایساتگی مادیران».
پبوهشها ،مدیریت ،سال دو  ،شمارة  ،6صفحات .38-85

 .9درویش ،حسن ( « .)8591ررسی عوامل مؤثر ر رضایت شغلی» .فصلناماۀ مادیریت فرهنا
سازمانی ،سال پنجم ،شمارة شانمدهم ،صفحات .888-860

 655

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،3پاییز1313

 .8دلگشایی ،هرا ؛ توفیقی ،شهرا ؛ کرمانی ،هناز ( .)8598را طۀ جو ساازمانی و تعهاد ساازمانی
کارکنان و مدیران یمارستانها ،آموزشی همدان» .افق دانش ،سال ،5شمارة ،6صفحات. 0-59
 .80دیویس ،کیت؛ استور  ،جان نیو ( .)8580رفتاار انساانی در کاار .ترجماۀ محمادعلی طوسای،
تهران ،مرکم آموزش مدیریت دولتی ،چاپ اول.
 .88زمینی ،سهیال؛ حسینینس  ،داوود ( « .)8599ررسی را طۀ فرهن

مدیریت فرهن

سازمانی ا رضایت شاغلی».

سازمانی ،سال هفتم ،شمارة یستم ،صفحات .8 8-859

 .8ساعتچی ،محمود؛ قاسمی ،نوشاد؛ نماز ،،سمیه ( « .)8598ررسای را طاۀ میاان انگیامة شاغلی

مدیران ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مقطع متوسطه مرودشت» .فصلناماۀ رهیاافتی
نو در مدیریت آموزشی ،سال اول ،شمارة  ،صفحات .868-818

 .85شفیع آ اد ،،عبداهلل ( .)8598نظریهها ،راهنمایی و مشااورة شاغلی و حرفاها ،و نظریاههاا،
انتخاب شغل .تهران ،انتشارات رشد ،چاپ دو .
 .86عبداللهی ،رزو (« .)8596تثثیر انرژ ،تعهاد ساازمانی» .عصار مادیریت ،ساال اول ،شامارة ،3
صفحات .1 -88
 .83عسگر ،،محمدرضا (« .)8596تعهد ساازمانی و ارتبااط آن اا فرهنا

ساازمانی» .فصالناماۀ

صیرت ،سال یازدهم ،شمارة  ،5صفحات . 8-65
 .81قنبر ،،سمیه؛ حجار ،،ناصر ( « .)8588ررسی اثر تعاملی رضاایت شاغلی و تعهاد ساازمانی».
نشریۀ پبوهش علو انسانی ،سال دوازدهم ،شمارة  ، 8صفحات .35-18
 .88قنبر ،،مرضیه (« .)8580شایسته ساالر ،ضرورت توفیق امروز .»،نشریۀ علو اجتماعی ،ساال
هشتم ،شمارة  ،38صفحات .99-805
 .89کرمی ،محمد (« .)8591آموزش مدیران ا الگو ،شایستگی» .تد یر ،سال هجادهم ،شامارة ،89
صفحات .50-68

 .88گلکار ،هروز؛ ناصحیفر ،وهاب (« .)8598مرور ،ر مفاهیم شایساتهسااالر .»،مجلاۀ توساعه
مدیریت ،سال پنجم ،شمارة  ، 8صفحات .6 -39

655

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

 « ررسای.)8598(  ولیاهلل، مصطفی؛ فرزاد، محمدرضا؛ عسگریان،  فرشته؛ هرن، راد، مصطفو. 0
 تعهاد ساازمانی اا یگاانگی از کاار مادیران،، کیفیات زنادگی کاار،ساازمانی

را طۀ فرهن

 شامارة، دورة ششم، علو تر یتی دانشگاه شهید چمران اهواز.» متوسطۀ شهر شیراز،مدرسهها
.15-98  صفحات،اول
 چااپ، انتشاارات ترماه، تهاران. سازمان و مدیریت رویکرد پبوهشای.)8580(  محمد، مقیمی. 8
.هشتم
، انتشارات میر، تهران. مدیریت استراتبیک منا ع انسانی و روا ط کار.)8580(  ناصر، میرسپاسی.
.چاپ سی و یکم
23. Bourgault, J.; Charih, M; Maltais, D. (2008). “Hypotheses concerning the prevalence of
competencies among Government executives, According to three organizational
variables”. Public personal management, 35(2) , 88-114.
24. Chyung, S; Stepich, D. (2006). “Building a competency based curriculum Architecture
Education, 21 century Business practitioners”. Education for business, 106(1), 309-324.
25. Cochran, G. R,. (2009). Ohio State University Extension Competency Study: Developing
a Competency Model for a 21st Century Extension Organization. Dissertation for
Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University.
26. Cohen, A (2007). “The relationship between multiple commitment and organizational
citizenship behavior in Arab and Jewish culture”. Journal of vocational behavior, 69(1)
105-118.
27. Colverson, D. E. (2002). “Exploring organizational commitment following radical
change. A case study within the parks Canada University. Organizational change,
18(19), 28-41.
28. Edwards, A. (2009). Competency modeling as an antecedent for effective Leadership
development and succession planning within the public social services environment,
1346. Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the Benedictine University.
29. Feldman, D. C.; Arnold, H. J. (1995). Managing individual and group behavior in
organization. Second Ed, New York, McGraw Hill.
30. Lu, H,. While, A, Barriball, L.(2005). “Job satisfaction among nurses: A literature
review”. Nurs Study, 42(2), 211-27.
31. Lucia, A.D.; Lepsinger, R. (1999). “The art and science of competency models. San
Francisco”. Josses-Bass. 68(2), 40-57.
32. Mojab, F.; Zaefarian, R; Dazian Azizi , A, H. (2011). “Applying competency based
Approach education”. Create Space, 12(5), 437-450.
33. Noe, R. A.; Hollenbeck, J, R.; Gerhart, B. (1997) Human resource management: gaining
a competitive advantage. Second ed. Chicago, New York, Mc Graw Hill.
34. Oxford Advanced Learners Dictionary (1993) 4th Ed.

1313 پاییز،3  شمارة،12  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی

 655

35. Sharon, Naquin, S.; Elwood, Holton, F. (2003). “Redefining State Government
Leadership and Management Development: A Process for Competency-Based
Development”. Public Personnel Management, 32(1), 1-14.
36. Tampoe, Mahen (1994). “Exploiting the core competency of your organization”. Long
range planning, 72(4), 66-77.
37. Turan, S. (1998). “Measuring organizational climate and organizational commitment in
the Turkish Educational Context”. Turkey University, 1(45), 66-79.
38. Wood, J.; Rutherford, B. (2007). "the relationship of facets of salesperson job
satisfaction whit affective organizational commitment". Journal of Business &
Industrial Marketing, 22(1), 311-321.

