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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شایس یگت های مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان دان .دوب انیس یلعوب هاگش     
روش پژوهش توصی یف -همبس یگت میباشد .جامعه آماري را كليه کار نک ان (  750نفر) ت يكش ل دادندكه با اس فت اده از
روش نمونهگيري تصادفي طبقه اي-نسبی تعداد  260نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگاننن انتخ ندش با د یارب     .
گردآوری دادههای مورد نی مانشسرپ زا زا هه هههها ای شایس گت یییها ای مد و نیکنار زا ناری

یاتسپا ن ((( ((((  ) 2003و پرس همانش

موفقیت شغلی گل پرور و قضوي( ) 89 31اس فت اده شد .روایی پرس نش امهها با اس فت اده از روایی مح یاوت ی و ،یروص و 
پایایی آن نیز از طریق ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه و به ترتیب  0/ 89و  0/ 91برآورد گردید .برای ت زج ی لیلحت و ه   
یافتههای پژوهش از روشهای آمار توصی یف و اس نت باطی در حد آزمون کالموگروف-اس فونوریم  ،،آزموننن Tتك
متغيره ،ضریب همبس یگت پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه اس فت اده شد .یافتهها نشان داد كه ب گتسیاش نی ییییی ه یا
مدنانکراک یلغش تیقفوم اب ناری

وم رد             مطالع ره نیب نینچمه .دراد دوجو رادانعم و تبثم هطبار ه زا کی      

         

  

شاخصهای شایس یگت های مدیران با ابعاد موفقی دوجو رادانعم و تبثم هطبار یلغش ت .دراد هکنیا و        مؤلفهههها ای
شایس یگت های اجرایی و ویژگیهای شخصی یت به ترتيب ب تشي رين تأثير را در پيشب ني ي موفقیت شغلی دارند.
یهای مدیران ،موفقیت شغلی ،دانشگاه بوعلی سینا.
کلید واژهها :شایستگ 
دریافت مقاله4931/7/2 :

پذیرش مقاله5931/3/4 :

 .1دانشیار گروه علوم تربی یت  ،دان کش ده ادبیات و علوم انسانی ،دان گش اه بوعلی سینا ،همدان ،ایران( .نویسنده مسئول)

fsnasiri2002@yahoo.com
 .2دان جش وی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربی یت  ،دان کش ده ادبیات و علوم انسانی ،دان گش اه بوعلی سینا،
همدان ،ایران.
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مقدمه
در جهان نک وني ،کسب سوددد و م فن عت ، ،ص فر ًاًا  هناگي  ه فد    

س امزا نننها ا و تنه ناريدم هفيظو ا    

سازمانها بهحساب نمىآ ني د زیرا هم مديريت و هم سا ازمانها ا در براب و هعماج ر  مدرم د ىارا   
مسئوليت جدى هس نت د .در عصر حاضر که به عص و تيريدم ر

س امزا نننها ا ش تسا هتفاي تره    

مسئوليتهاى ا متج اعى سازمانها ،ضرورتى انکارناپذير مىباشد ،چرا که زماني جامعه به اهداف
مورد نظر مي رسد كه همه سازمانها با انجام وظايف و برنامههای خوددد بههه اهد فا
آ ني دد(الوانی 1377 ،؛ انص را يي ي رن و ينا

نه یا ی یی نا لي

،ييابطابط       .)4831در ای  نایم ندان گش ا هههههه ههااا ب ناونع ه     

سازمانهای انسان ساز از این امر مستث ین نیس نت د زیرا نقش و رسالت دان گش اه ب روشك هدنيآ يار    
كي

نقش تع يي ن ك نن ده است .دان گش اهها بـرای بقاءو تد موا  شقن

مم مممثبتتت و س وخ هدنزا د دنمزاین    

افکار ،اندیشهها ،نظرات تـازه و نـو هـس نت د تا ب ـتـ وان ـنـ ددد پـویـای وـخ یـ د ـنـنـک نـیـمـضـت ار  ددددددددد
تتها اي خ رايسب ار دو   
(نع یتم  .)3931،لذا بیش از هر زمان د گي ري دان گش اهها مجبورند كه فعاليت 
هوشيارانه مديريت نما ني د .از سوي ،مديران ،كي ي از مه تم رين اركان در هررر س امزا ننن و ب ببه و ژي هه
ف
سازمانهاي آموزشی و پژوهشي به شمار مي آ ني د كههه در ان اج ممم مأموريتتتها ا و تحقققق اهداف ف
سازمان نقش به سزايي دارند .از اين رو ،ه راوم هه موفقيتتتها ا و شكستتتها اي ي ككك س امزا ننن بههه
حساب مديران آن گذاشتههه مييي شوددد .مد اری ننن ب ار ييي مد رثؤم تیری    س امزا نننها اي آموزش اب ی   
شها نیازمند شایس یگت ها ا و مهارتهاييي
شهاي فراوانی رو به رو هس نت د و پرداختن به این چال 
چال 
م نت وعی است زیرا مديراني كه از ويژگيهاي مطلوب(شايس گت ي) برخوردار باشند ،سازمان را به
سمت رشد و تعالي سوق مي دهند (ا تج هادي.) 89 31 ،
امروزه اصطالح شايس گت ي کاربرد فراوانی پیدا ب و هدرک هه ههه ص روظنم دنچ ترو ههه هههه اي با ا مع نا ي ي
ي

مختلف در زم ني ههاي علمي م نت وع مورد اس فت اده ق ار ررر مييي گيرد(م اج ببب و ه اراکم ننن .)11 20 ،1و
همین امر موجب شده تا تعریف واحدي از آن وجود نداشته باشد ،حت ییی اس لالدت

م یییش ششودکه

شایس یگت هنوز فاقد یک چارچوب نظري است .اغلب معتقدند که شایس یگت ترکیبی از دانش،،
ل ش روم ،نا دد ددد نیاززز
ش استتت کههه ب ار ييي ان اج ممم وظ یا ففف کار انک ننن در م غاش ل ل
مه را تتت و ن رگ ش ش
است(کالنتری ،زاهدی و دیناروند .) 89 31 ،به همین جهت اکثر تع يرا ِفِف ِفِف شایس گت ییی بههه دانش،،

. Mojab & et al

1
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تها ايي اش را ههه دارد كههه ب ببه اهداف ف
ف
يهاي شخصي ،رفتارها و صالحي 
تواناييها ،مهارتها ،ويژگ 
سازماني مربوط است و نقش كليدي در دس يت ابي به اهداف دارند.اساسًاًا خصوصيا ِتِت افراد كي ه مي
يهاي آن افراد خوانده مي ش دو ؛ ؛ يع ين  ، ،اف ار ددد
توانند به معيارهاي اثربخشي دست يابند ،شايس گت 
ي را ارايههه مييي دهنددد و مو تیقفوم بج   
ي مطل بو ي ي
شايس هت  ،،اف دار ييي هستن كد ههه ال وگ ييي رف رات ي ي
یشوند(پوركر مي ي و صداقت.)3931 ،
م 
درتبیین مفهوم شایس یگت  ،شناخت مفهوم دانش ،مهارت و ارتباط این مفاهیم با ا یکد گی ررر ح ئا ززز
اهمیت است .دانش آنچه که فرد باید بداند تا بتواند شایس یگت های نقش خود را محقق س زا ددد و
مهارت را آنچه که فرد باید در ُبُبعد عملی قادر باشد تا بتواند شایس یگت های نقش خود را محقق
سازد ،تعریف کرده اند .بر این اساس و در ساده ترین تعریف ،شایس یگت

عمج دانش و مه را تتت

مورد نیاز برای انجام کار و فعالی یت خاص است(زارعی متین و ه کم اران.)3931 ،

به عقیده بویاتزیس 1شایس یگت معادل ظرفیت و توانایی است ،م مج وعه اي مرتبط ،اما مختلف ،از

ک نی یا هک ت ننن نننن رفتارها ا جلوه هها اي بد این زا یلی تتتتت هستن کد ههه
رفتارهاي سازمان یافته حول یک ک
درموقعیتها و زمانهاي مختل یف مناسب اند(بویاتزیس .) 2008 ،شايس گت ي م مج وعهای از دان ،ش
مهارتها ،خصوصيات شخص تي ي ،عاليق ،تجربهها و توان نم ديهاي مرتبط با شغل است كه دارندة
آنها را قادر مي سازد در سطحي باالتر از حد سوتم  طط ططط بههه ا افي ييي مس يلوئ تتت ب دزادرپ  ..در واقع،،
شايس گت ي الگويي را ارائه مي نک د كه نشان دهندة فرديا عملكرد برتر در شغل محوله است(چیت

ساز و ه کم اران .)2931،از دیدگاه ناکوین ،2شایس یگت مدیری یت  ،دانش ،مهارتها و نگرشها ائی
اس ک ت

هههه ه فرد جنا یارب ریدم  ام  ،دوخ شقن یارجا ای هفیظو نداد د درا  دیاب ای د هتشا                 

       

باشد(کوچران .) 2009 ،3همچنین شایس یگت مدیری یت روش ویژژژهای در ترکی نوگانوگ عبانم ب    

سازمان با یکدیگر را شامل میشود .به عبارتی شایس  لباقتم بیکرت یگت د راهم و شنا تتتتتتتتتتتها ای

ل مورررو روول ییی .) 2009 ،4
مدیران با سایر منابع سازمان ،رویهها و تولیدات فناوران چتیم( تسا ه للل للل
ت هستنددد اذع نا م یییدارنددد گتسیاش هک ییییی
بسیاري از مدیران و آنانی که درگیر توسع ۀۀۀ مد یری ت ت
ک مد ،ری -2دانش ،،تجربههه و درک مد ،ری -3کیفیتتتها ا،
ترکیب سه زج ء است-1 :توان یا ی یی یک ک
1

.Boyatzis Richard
.Nakoien
3
.Cochran
4
.Mitchelmore & Rowley
2
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ارزشها و نگرشهاي فردي (ویلسون ،لنس  ن ووو هان نند .) 006 2 ،1برخ گتسیاش ی یییییها ای مد ار ناری
توسعه و پرورش کار نک ان ،ارتباطات و حل مسئله ،مدیریت تغیی لیکشت ،یدرف نیب یهاگآ ،ر      

گروه بیان کرده اند(ادواردز .) 2009 ،2طبق تحقیق دم هتفرگ ماجنا تا لللللللللها ای زی هنیمز رد یدا   
شایس یگت های مدیران وجود دارد که علی رغم تفاوت ،مشابهتهای فراوانی با یکدیگر دارند.اما
با توجه به سازمانهای مورد مطالعه از مج له مدلهاى جالبى كه در زم ني ه شايس گت ىهاى مديريت
ىها حالت سلسله مراتبى قائل است، ،
ارائه شده مدل فريد بزرگ (  ) 2004است كه براى شايس گت 
ش ن اي ززز شايس گت ى ى
ى
وى شايس گت ىها را در هفت طبقه قرار مى دهد و شايس گت ى طبقه پا يي ن را پيش ش
ن ف يدر .4، ،
ن هفتتت طبقههه عب را تتت استتت از.1 :س ينامزا .2، ،گ هور .3،،بين ن
طبقه ب تالا ررر مىىى داند يا  .نن نن
ارتباطات.5 ،اثربخ ،يش

 .6ش ،يلغ

 .7اس الدت

للل  .ران یاتسپا و نیک نن ننن ) 2003 ( 3نی گتسیاش ز یییییها ای

مدیران را در چهار محور-شایس یگت های میان فردی ،شایس یگت های ذه ین -فکری؛ شایس یگت های
اجرایی و ویژگیهای شخصی یت تقسیم نموده است .که این خوشهبندی مبنای پژوهش حاض رد ر
معرفی شایس یگت های مدیران قرار گرفته اس گتسیاش زا روظنم .ت یییییییها ای می رف نا د جم ی م هعو    
شایس یگت ها و تواناییهایی است که فرد برای تعامل و ارتباط با دیگران یا هدایت دیگران به آنها
نیاز دارد .شایس یگت های ذه ین -فکری ،بر ویژگیهایی داللت دارد که تحقق آنه ناوت دنمزاین ا    
یباشد .منظور از شایس یگت های اجرایی؛ ویژگیهایی است
تحلیل و دانش در حوزههای کاری م 
تهای این چنی ین نیاز دارند .و س ار ننجام
که مدیران برای انجام وظایف تخصصی مدیریت و فعالی 
ویژگیهای شخصی یت هم ناظر بر روحیات ،انگیزهها ،صفات ،رویکرد ونحوه رفتار فرد اس هک ت   
بر عملکرد وی نیز ت ،ناراکمه وزاس تیچ(دراذگ یم ریثا        .)2931ب اقتعا ه د نارظن بحاص      
شایس یگت های افراد و همچنین شایس یگت ها ای مد کیدزن هطبار ناری ی اب  لغش تیقفوم

ییییییییییییی  4آن نا

دارد(پورکریمی و صداقت .)3931 ،موفقیت سازمانها تا حد زیادی به روحیات ،تالش ،انگیزش
و رضایت منابع انسانی آنها بس دراد یگت  ..ب  ترابع ه د یآراک رگی ییی ی ییییی و اثربخ یش

س امزا نننها ا با

کارآیی و اثربخ یش نیروی انسانی آنها وابس یگت مستقی یم دارد .نی  یارب یناسنا یور ا اتفر هئار ر      
مطلوب و مورد پسند در راس مزاس فادها یات ا تشاد هزیگنا مه دیاب ،ن ه باشد و   مه د تسر   

     
1

.Wilson,Lenssen &Hind
.Edvards
3
.Rankin &Epstein.
4.career success
2
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برانگیخته شود و این امر تحقق ن یم یابد مگر از طریق شناسایی چراییهای رفتاری یا علل تمایل
و دالیل انگیزه و رضایت کار نک ان ،ب نم ظور هدایت رفتار آنها به سوی تحصیل اهداف س ،ینامزا
یباشد (قادری و شناور.) ۱۳۸۶ ،
که به نوبه خود دال بر موفقیت شغلی کار نک ان م 
در روان نش اسي مديريت ،مباحث بسياري مطرح شده و كي ي از موضوعات مورد عالقه اين ق رش ،،
موضوع موفقيت شغلي است .امروزه با توجه به اس هب ،یلغش ریسم هراعت معز بلغا نانکراک        
موفقیت یع ین کسب رتبهها یا مقا مممها ای م هش ،یلا رر رررت و قد بتارم هسلس ءاقترا رد هک ،تر      
یشود و به طور گسترده اي پذیرفته شده کههه موفقیتتت ش یلغ  ، ،از عناصررر
سازمانی به آن اشاره م 
عی ین و ذه ین ت کش یل یافته است(ایبل و اسپورک .) 2009 ،1ام ای یلغش تایبدا رد ا

رح فففف ف ففففففهای ییی،

ل را بههه دو ش خا ۀۀۀ
یشود ،شاین نیز مفهو ممم شغل ل
موفقیت شغلی به ابعاد درونی و بیرونی ت کف یک م 
شغل درونی و بیرونی ت کف یک کرد (جاجرمی زاده و م تش اقیان ابرقویی .)2931 ،قضاوت اف زا دار
موفقیت شغلی بیرونی بر اساس معیارهای قابل مشاهده و عی ین است ،در حالی زا دارفا کاردا هک   
موفقیت بی تش ر به معیارهای ذه ین گرایش دارد به تعبی قفوم رگید ر یی ی ییییت عی اشن ینوریب ای ین ن رگ     
بخش قابل مشاهدة موفقیت شغلی است و به نتایج قابل مشاهده اشاره دارد ول یلغش تیقفوم ی    
درونی نشانگر عناصر ذه ین این موفقیت بوده و به احساسات افراد و و ا نک ش آنها نسبت به مس ری
شغلی شان مربوط است(حا یج کری یم و فرجیان .)0931 ،موفقیت شغلی بصورت موفقیت شغلی
یشود .موفقیت شغلی روانی:
روانی ،موفقیت شغلی غیر روانی و موفقیت شغلی عمومی تعریف م 
عبارت از احساس فرد از میزان کارایی و توانایی او در انجام کار محوله است .افراد موفق معمو ًالًال
کارشان را بهتر انجام میدهند و به راه یامن ی زا رتمک و دنراد زاین یرتمک        مح تبیغ راک طی    
میک نن د .موفقیت شغلی غیرروانی :عامل مردم هستن ک د هه ههه موفقی مارد نازیم اب ار یلغش ت د و     
مادیات می س نجن د .به موجب این تعریف هر فردی شلغش رد دشاب هتشاد یرتشیب دمارد هک

     

موفق تر است .سنجش موفقیت شغلی تنها با توجه به میزان درامد ،کار عملی و ص تسین یحیح   
زیرا میزان درامد مشاغل مختلف با توجه به نوع کار و زم رییغت نآ ماجنا نا     م یییکند نینچمه    .
ارضای نیازهای مادی تنها عامل الزم برای اشتغال نیست .موفقیت شغلی عمومی :موفقیت ش یلغ
فها ای
زمانی حاصل میشود که فرد بتواند از تمام تواناییها و امکانات خود در رسیدن ب ده ه فف فف

1. Abele and Spurk
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شغلی اس فت اده و بهره برداری نک د .از این دیدگاه ،میزان درامد یقلت یلغش تیقفوم ییاهنت هب 

     

ن یم شود .موفقیت شغلی رابطهای است که بین پیشرفت نک ونی فرد و ایده آلها ای آیند رد یو ه
زمینه اشتغال وجود دارد (نع یتم .)3931،
مطابق با مطالعات انجام شده ویژگیهاي ف و یعامتجا ،يدر

مم مممتغیرهاييي مج عی لگور(یتخانش ت   

شو
برگ ) 2007 ،1ویژگیهاي شخصی یت و روان اکمهو نوسکج تیت(یتخانش را ننن نننن ) 2008 ،2دانش ش

مهارت تخصصی ،ظرفیت یادگیري ،شایس یگت مدیریت ،معاشرت پ لگ(دامتعا تیلباق و يریذ    

ط مثب ادراذگریثات و یت رررند.
پرور ،01 20 ،سوتین و ه کم اران) 2009 ،3همه با موفقیت ش لغ ییی ارتباط ط
نجاری و ه کم اران( )3931در مطالعاتی به بررسی رابطه موفقیت شغلی درونی و بیرونی پرستاران
با تیپهاي شخصی یت درونگرا و برونگرا پرداخته و بیان کردند که بین تیپ شخصی یت با موفقیت
ن موفقیتتت ش نورد یلغ ییییی و
شغلی درونی و بیرونی پرستاران ارتباط معناداري وجود داشته و بین ن
ن موفقیتتت
بیرونی پرستاران و تیپ شخصی یت درونگرا رابطه م یفن معناداري به دست آمد ام یب ا نن نن
ي م دهاش هه شد.
شغلی درونی و بیرونی پرستاران و تیپ شخصی یت برونگرا رابطههه مثبتتت مع رادان ي ي
ن  یدهاز ،یرتنالک قیقحت جیات وووو ووووو دیناروند (( ) 89 31ن اش ننن داد کههه شایس گت یییها اي مد رب ناری   

ت ن يروآو
عملکردشان تأثیر دارد و از میان متغیرهای مفروض در مدل ذکر شده ،متغیررر مد یری ت ت
ي به  ينافرع ،را وو ووو ح  ،يتمك (( )2931در پژوه یش
بی تش رین تأثیر را بر عملکرد آناننن دارد .ش نابع ي ي
ن ان زيگ هه
ن بي ن ن
دریاف نت د که بين ان زيگ ه و م زي ان موفقيت شغلي كاركنان رابطه و دراد دوج همچ ين ن ن
دروني و ن زي ان زيگ ه بيروني با موفقيت شغلي كاركنان رابطه مستق مي معني داري مشاهده شد .نتایج
تحقیق یگانه( ) 89 31نشان داد که بین شایس یگت مد اعبا و ناری د یقتسم هطبار یشخبرثا اب نآ  م      

وجود دارد .اس نپ دالو ) 2007 ( 4طی پژوه یش در دان گش اههای انگلستان سه شایس یگت عمدة اعتب را

تهای انسانی را برای مدیران مشخص ن .دوم چ لرا ززز و ودروف 5تحقيقا تتت
عل یم  ،تجربه و مهار 

شها ای وی ن رثا هک داد ناش    
متعددي در زم ني ه شايس گت ي مديران انجام داده استتت ن هوژپ جیات شش شش

1

.Rogelberg
.Tett, Jackson &et.al
3
.Sutin A& et.al
4
.Spendlove
5
.Charls Woodruffe
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ل ك ربرا ددد دارد(ب لقن ه   
شايس گت يهای مدیران بر اثربخشي مستقیم و معنادار بوده ودر ان اج ممم شغل ل
ازیگانه.) 89 31 ،
شهاي(نوكا 2008 ،؛ اس نپ دلو 2007 ،؛ راپ و ه كم اران 2007 ،؛ چ نا  006 2 ،،؛ لونس و نو
نتايج پژوه 
ه راکم ان  006 2، ،،؛ هرناند وررامز  006 2، ،،؛ ابراه اكمهو ما ر نا  2001 ، ،،،،؛گارا و ناي

رويگكم  2001 ، ،،،،؛

هفرنان و ه كم اران ) 2001 ،تأثير شايس گت ي مدير تي ي را بر اثربخشييي بازار ،شخبرثا يربهر ،يباي    
ي عمل رك ددد
مد كلمع تيري رد فدركلمع  ،ررر رررردي وس تيريدم يشخبرثا ،ينامزا ييي يييي ،فرآ ني ددد ارز باي ي ي
مدير تي ي ،يادگيري محيط كار ،عملكرد اثربخش ،مديريت منابع انساني مورد مطالعههه ق ار ررر داده
اند.سلمانپور و ه کم اران ()1931در بیان نتایج مطالعات خود ابراز داش نت د که بین هوش عاط یف و
ن هوششش ع فطا ییی و موفقیتتت
موفقیت شغلی ذه ین رابطه مع ین دار و مستقیم وجود ندارد ول ییی بین ن
شغلی عی ین رابطه مع ین

دار و مستقیم وجود دارد.

مدیران همواره نقش مهم و حیاتی در سازمانها ایفا م یییک نن ددد .اثررر مد اری ننن برجستههه در کسببب
درآمد ،سود و موفقیت سازمانی ،امروزه بخوبی در بسیاري از سازمانهاي موفق ب را ززز و آش اک ررر
است .از سوي دیگر پاسخ سریع به تهدیدها و فرص اهت ييي عصررر حاضر ،،مدیررر را بع اون ننن منبع ییی
حیاتی در حل مسائل در سازمانها مطرح ساخته که بررر ایننن اساسسس نیاززز س امزا نننها ا بههه مد اری ننن
شایسته بیش از پیش آشکار شده است .اه يم ت جا گي اه و نقش مديران به عنوان طراحان ،هدايت
ن اف ار ددد
گران و اداره ك نن دگان اصلي سازمان بركسي پوشيده نيست .مديران به عنوان اصلي ت ير ن ن
تص ميم گيرنده در مواجه با مسايل و م كش الت سازماني ،نقش بسزا و تع يي ن ك نن ده اي در موفقيت
و يا حتي شكست افراد و سازمان ا في ا مي ك نن د(رپی و زویک .) 2007 ،1موفقیت ش یموهفم یلغ   

ارزیابی ننک ده و رابطهای است که بین پیشرفت نک ونی ف آ هدیا و در لللللها ای آیند هنیمز رد شا ه   
اشتغال وجود دارد .چنانچه محققان نشان داده اند که توان نم دیها و شایس یگت های مد یکی ناری   
از عوامل اصلی پیشبین ییی ننک د و تیقفوم ة

،ینامرک ،یراجن( تسا یلغش بولطم درکلمع         

ي در هررر ك وش ررر باعثثث ق ماو  ، ،مقبوليتتت و
فرزاد .)3931،از آنجا كه وجود نظام شايستههه س رالا ي ي
ش مد اري ننن شايستههه در راس س وصخب نامزا صص صص
ص
مشروعيت آن خواهد شد .لذا انتخ نيزگ و با شش شش
دان گش اهها كه نقش حياتي آن بركسي پوشيده نيست ،از اه يم ت خاصييي برخ ادو ررر اس  اب .ت ا نی    

. Rappe,Zwick

1
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اوصاف و مبانی نظری ذکر شده ،این تحقیق درصدد تفای  ننننن پاس یلصا لاوس نیا هب یملع خ      
شهای مختلف و موفقیت ش نانکراک یلغ   
میباشد که آیا بین شایس یگت مدیران در سطوح و بخ 
در دان گش اه بوعلی سینا همدان رابطه وجود دارد؟
فرضیه اصلی  :بین شایس یگت های مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان دان گش اه بوعلی س هطبار انی   
مثبت و مع ین دار وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 .1بین شایس یگت های میان فردی مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان دان ر انیس یلعوب هاگش ا هطب     
وجود دارد.
 .2بین شایس یگت های ذه ین -فکری مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان دان گش اه بوعلی سینا رابطه
وجود دارد.
 .3بین شایس یگت های اجرایی مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان دان گش اه بوعلی سینا رابطه وجود
دارد.
 .4بین ویژگیهای شخصی یت مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان دان گش اه بوعلی سینا رابطه وجود
دارد.
 .5هر یک از مولفههای شایس یگت مدیران پیشبی ین

ننک ده موثری برای موفقیت شغلی کار نک ان

دان گش اه بوعلی سینا هس نت د.
روش تحقیق
تحقیق حاضر در راستای همبس یگت شایس یگت های مدیران ب نانکراک یلغش تیقفوم ا دان گش اه      
ي را
بوعلی سینا انجام شده است .این پژوهش توصیفی و از نوععع همبست گگگ ی استتت .جامعههه آم را ي ي
كليه کار نک ان(  750نفر)ت يكش ل دادند كه با اس فت اده ازروش نمونهگيري تصادفي طبقههه اي-نسب ییی
تعداد  260نفر( 95 1نفر مرد و  65نفر زن) بر اساس جدول کرجسی ومورگان انتخاب شدند .جهت
گردآوری اطالعات مورد نیاز از پرس نش امه اس فت اده شد .الف)پرس نش امه شایس یگت های مد زا ناری
رانکین و اپستاین(  ) 2003که شامل محورهای زیر میباش دن -1شایس گت یییها ای می رف نا د اب ی     8
سوال؛ شایس یگت های ذه ین -فکری با  7سوال؛ شایس یگت های اجرایی با  7س لاو گژیو و یییییها ای
شخصی یت با  8سوال .ب) پرس نش امه موفقیت شغلی گل پرور و قضوي( ) 89 31که شامل  5س اؤ للل
ت ش لغ ییی درونی م یییباشد..
براي س جن ش موفقیت شغلی بیرونی و  7سؤال براي س یقفوم شجن تت تت
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روایی پرس نش امهها با اس فت اده از روایی محتوایی و صوری ،و پایایی آن نیز از طریق ضريب آلفاي
كرانباخ محاسبه و به ترتیب 0/ 89و 0/ 91برآورد گردید .برای ت زج یه و تحلیل یافتههای پژوهش از
روشهای آمارتوصی یف و اس نت باطی در حد ومزآ  نن ننن ورگوملاک ففف-اس فونوریم  ،،آزموننن tتك
متغيره ،ضریب همبس یگت پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه اس فت اده شد.
یافتهها
از آنجا که ی یک از شروط اس فت اده از آزمونهای پارامتریک ،نرمال بودن توزیع دادههاس اذل ؛ت   
برای بررسی این پیشفرض از آزمون کالموگروف– اسمیرونوف اس فت اده شد زا فده .تسا ه

  

انجام این آزمون این است که مشخص شود آیا دادهها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه.
جدول  .1نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع دادهها
سطحمعناداري
0/ 671

مقدارZ

تعداد نمونه

متغير

0/ 052

1/ 350

260

شایس یگت های ذه ین  -فکری

0/ 260

1/ 010

260

شایس یگت های اجرایی

0/ 057

1/ 333

260

یهای شخصی یت
ویژگ 

0/2 65

0/ 735

260

موفقیت شغلی

0/1 05

1/ 354

260

موفقیت شغلی بیرونی

0/ 169

1/ 111

260

موفقیت شغلی درونی

مؤلفهها

0/ 530

0/ 809

260

شایس یگت های میان فردی

مؤلفهها

0/427

260

شایس یگت های مدیران

با توجه به نتایج آزم ورگوملاک نو فف ففف -اس  لودج رد فونوریم (( ((( )1م ییی ت هک دومن راهظا ناو

   

متغیرهای شایس یگت های مدیران و موفقیت شغلی (و زیرمقیاسهای آنها) نرم لا م ییییی باش اریز ؛دن   
سطح معناداری کلیه مقادیر  Zدر هریک از متغیرها بزرگتر از  0/ 05میباشد (  .)p>0/ 05ب نیاربان
ی ت و ان
نتیجه گرفته میشود که از آزمونهای پارامتری برای تحلیل سؤالها و فرضیههای تحقیق م 
اس فت اده کرد.
فرضیه اصلی :بین شایستگیهای مدیران با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی
سینا رابطه وجود دارد.

جدول  .2بررسی رابطه شایستگیهای مدیران با موفقیت شغلی کارکنان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
س حط         
معناداری

ضریب

همبستگی

0/1 000

**

0/ 640

0/1 000
0/1 000

تعداد
260

متغیر
موفقیت شغلی

**

0/ 553

260

موفقیت شغلی بیرونی

**

0/ 604

260

موفقیت شغلی درونی

* در سطح  0/ 05معنادار است.

یهااای
شایس گت یی 
مدیران

** در سطح  0/10معنادار است.
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بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون همبس یگت پیرس گتسیاش نیب ،قوف لودج رد نو ی یییییییییی ه یا
ش نانکراک یلغ (( (((  p=0/1 000و  ،)r=0/ 640موفقی نانکراک ینوریب یلغش ت    

مدیران با موفقیت

(  p=0/1 000و  )r=0/ 553و موفقیت شغلی درونی کار نک ان(  p=0/1 000و  )r=0/ 604رابطه مثبت
و مع ان دا جو ر و  د د اریز؛درا (((((( ( .)p< 0/10ب اب نیاربان       % 99اطمی م نان ییییی ت هچره هک تفگ ناو
شایس یگت های مدیران باالتر باشد ،موفقیت شغلی درون و ینوریب و ی

      

یلغش تیقفوم یلکروطب      

کار نک ان افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیههای فرعی:

یهای میان فردی مدیران با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه
فرضیه )1بین شایستگ 
بوعلی سینا رابطه وجود دارد.

جدول  .3بررسی رابطه شایستگیهای میان فردی مدیران با موفقیت شغلی کارکنان با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون

سطح معناداری
0/1 000

تعداد

**

0/ 513

260

موفقیت شغلی

شایس گت یییی ه ااا ای می نا    

**

0/ 456

260

موفقیت شغلی بیرونی

فردی مدیران

**

0/ 472

260

موفقیت شغلی درونی

0/1 000
0/1 000

ضریب همبس یگت

متغیر

** در سطح  0/10معنادار است.

* در سطح  0/ 05معنادار است.

براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبس یگت پیرسون در جدول ( ،)3بین شایس یگت های میان
فرد ب ناریدم ی ا لغش تیقفوم  ی  نانکراک  (((((((((((( (  p=0/1 000و  ،)r=0/ 513موفقی نوریب یلغش ت ی       
کار نک ان (  p=0/1 000و  )r=0/ 456و موفقی نانکراک ینورد یلغش ت (((( (((((  p=0/1 000و )r=0/ 472
رابط راد دوجو رادانعم و تبثم ه د ریز ؛ ا (((((((((( ((( .)p< 0/10ل م اذ ییییی ت  ناو ن هجیت هچ ره تفرگ
شایس یگت های میان ف رتالاب ناریدم یدر یلغش تیقفوم ،دشاب

ینورد

    

    

ینوریب و یلکروطب و         

موفقیت شغلی کار نک ان افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه )2بین شایستگیهای ذهنی -فکری مدیران با وم  ففقی انکراک یلغش ت ن    
دانشگاه بوعلی سینا رابطه وجود دارد.

جدول  .4بررسی رابطه شایستگیهای ذهنی-فکری مدیران با موفقیت شغلی کارکنان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون

سطح معناداری

ضریب همبس یگت

0/1 000

**

0/ 547

0/1 000
0/1 000

تعداد
260

متغیر
موفقیت شغلی

**

0/ 480

260

موفقیت شغلی بیرونی

**

0/ 508

260

موفقیت شغلی درونی

* در سطح  0/ 05معنادار است.

شایس گت یییییی ه ااااا ای
ذهن یییییی -ف یرک      
مدیران

** در سطح  0/10معنادار است.
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نتایج جدول فوق نشان میدهد گتسیاش نیب  یییییییها ای ذهن ییی  -ف یلغش تیقفوم اب ناریدم یرک      
کار نک ان (  p=0/1 000و ،)r=0/ 547موفقی یلغش ت    بیرون  نانکراک ی (( (((  p=0/1 000و  )r=0/ 480و
موفقیت شغلی درونی کار نک ان (  p=0/1 000و  )r=0/ 508رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زی ار
( .)p< 0/10بنابراین هر چه شایس یگت های ذهن ییی  -ف رتالاب ناریدم یرک یلغش تیقفوم ،دشاب

     

درونی و بیرونی و بطورکلی موفقیت شغلی کار نک ان افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه  )3بین شایستگیهای اجرایی مدیران با موفقیت شغلی کارکنا گشناد ن اه   
بوعلی سینا رابطه وجود دارد.

جدول  .5بررسی رابطه شایستگیهای اجرایی مدیران با موفقیت شغلی کارکنان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
سطح معناداری

ضریب

تعداد

متغیر

همبس یگت
**

0/ 640

0/1 000
0/1 000

0/1 000

260

موفقیت شغلی

**

0/ 533

260

موفقیت شغلی بیرونی

**

0/226

260

موفقیت شغلی درونی

* در سطح  0/ 05معنادار است.

شایس گت یییها ای اجرایی
مدیران

** در سطح  0/10معنادار است.

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول( ،)5بین شایس یگت های اجرایی مدیران با موفقی یلغش ت   
کار نک ان (  p=0/1 000و  ،)r=0/ 640موفقیت ش  نانکراک ینوریب یلغ ((( ((((  p=0/1 000و  )r=0/ 533و
موفقیت شغلی درونی کار نک ان (  p=0/1 000و  )r=0/226رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زی ار
( .)p< 0/10پس هر چه شایس یگت ها ای اجرای رتالاب ناریدم ی غش تیقفوم ،دشاب لللللل لللللللی درون و ی
ییابد.
بیرونی و بطورکلی موفقیت شغلی کار نک ان افزایش م 
فرضیه )4بین ویژگیهای شخصیتی مدیران با موفقیت ش هاگشناد نانکراک یلغ    
بوعلی سینا رابطه وجود دارد.

یهای شخصیتی مدیران با موفقیت شغلی کارکنان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
جدول  .6بررسی رابطه ویژگ 
س حط         

ضریب

معناداری

همبس یگت

تعداد

متغیر

0/1 000

**

0/ 596

260

موفقیت شغلی

ویژگیهای شخصی یت

0/1 000

**

0/ 514

260

موفقیت شغلی بیرونی

مدیران

0/1 000

**

0/ 562

260

موفقیت شغلی درونی

* در سطح  0/ 05معنادار است ** .در سطح  0/10معنادار است.

با توجه به ن لودج جیات (( ((( ،)6ب گژیو نی یییییها ای شخص نانکراک یلغش تیقفوم اب ناریدم یتی       
(  p=0/1 000و ،)r=0/ 596موفقی نانکراک ینوریب یلغش ت (((( (((((  p=0/1 000و  )r=0/ 514و موفقیت  
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شغلی درونی کار نک ان (  p=0/1 000و  )r=0/ 562رابطه مثب انعم و ت دا جو ر و راد د د  اریز ؛ (((( (((((0/10
< .)pلذا میتوان بیان کردکه هر چه ویژگیهای شخصی یت مد یلغش تیقفوم ،دشاب رتهب ناری      
درونی و بیرونی و بطورکلی موفقیت شغلی کار نک ان افزایش مییابد.
یهای م یپ نارید ششششش بین نک ی ن یرثؤم هد    
فرضیه )5هریک از مؤلفههای شایستگ 
برای موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا هستند.

یهای مدیران و موفقیت شغلی
جدول  .7رگرسيون چندگانه گام به گام بين شایستگ 

P

دوربي نن ن

A.R2

R2

R

F

df

MS

SS

شاخصها

واتسون

259

136 / 778

كل

0/ 313

258

80 / 830

باق مي انده

29 /1 06

2

0/ 306

جدول  .8ضرايب رگرسيون پ شي

VIF

Tol

1

1

P

t

58 /221

رگرسيون

257

78 / 656

باق مي انده

259

136 / 778

كل

گام 2

0/1 000

0/024

0/524

0/2 65

94 / 95

1

گام 1

2/451

0/1 000

0/ 407

0/ 409

0/ 640

178 / 58

55 / 948

55 / 948

رگرسيون

یهای مدیران
بيني موفقیت شغلی از طريق مؤلفههاي شایستگ 
Beta

S.E

B

آماره

م دل
0/1 000

13 / 363

0/1 04

0/ 554

شایس یگت های اجرایی

3/620

0/ 331

0/1 000

5/ 593

0/ 640

0/1 07

3/620

0/ 331

0/ 008

2/ 665

0/ 219

0/ 068

0/ 181

یهای شخصی یت
ویژگ 

گام 2

0/1 000

01/ 099

0/ 147

1/ 486
0/993

مقدار ثابت
شایس یگت های اجرایی

گام 1

0/1 000

11 /221
0/ 640

0/ 143

1/ 593

مقدار ثابت

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام که در جدول( )8نشان داده شده ،حاكي از آن است
که Fمشاهده شد اگ هیلک رد ه مممممممها ای رگرس طس رد نوی حح ححح 0/10مع وب رادان د هه ههه زی  ار ((،)p<0/10
بنابراین میتوان گفت معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آم یرا

است ..همچ رادقم نین   

آزمون دوربین واتسون (در بازه  1/5تا  )2/5بدست آمدکه استقالل خطاها را نشان میدهد رب و    

اساس شاخصهای هم خطی بودن(تولرنس و تورم واریانس ()VIF؛ بین متغیرهای پیش بین هم-

خطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است .شرط نرم لا وب د اهریغتم ن    
نیز برقرار است .بنابراین شرایط اس فت اده از رگرسیون برقرار میباشد .ضريب همبس گت ي چندگانه
(در گام دوم)  ،0/2 65ضريب تع يي ن 0/524و ضريب تع يي ن اصالح شده0/024اس نياربانب ،ت   

42
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درصد از واريانس نمرات موفقیت شغلی با تركيب فلؤم زا ي هه هههه گتسیاش يا یییییها ای مد لباق ناری   
توضيح و تب يي ن است .در واقع ضريب تع يي ن اصالحشده بيانگر آن است كه  42درصد از تغ يي رات
متغير وابسته (موفقیت شغلی) توسط متغير مستقل (شایس یگت های مدیران) پوشش داده ميييش .دو
پس ،از بین مؤلفههای شایس یگت های مدیران ،مؤلفههای شایس گت یییها ای اجرای گژیو و ی یییییها ای
شبی نانکراک یلغش تیقفوم ین ب .دنتسه رثؤم ن نياربا        
شخصی یت وارد مدل دش هه هههاند یپ رد و  شش شش
مؤلفههای شایس یگت های مدیران در پيشب ني ي موفقیت شغلی مؤثر هس نت د .آمارههاي جدول ف قو
نشان میدهد  بيرض هک ب فلؤم رد )مود ماگ هب هجوت اب( ات هههههههه هههههههههه گتسیاش یا یییییها ای اجرای و ی
یهای شخصی یت در سطح ( )p<0/10معنادار است .بنابراين مؤلفههای شایس یگت های اجرایی
ویژگ 
شب نیا رب .دنراد یلغش تیقفوم يني     
و ویژگیهای شخصی یت به ترتيب ب تشي رين تأثير را در پيش ش
اساس اگر مؤلفههای شایس یگت های اجرایی و ویژگ یییها ای شخص  فارحنا کی یتی ا تس اند درا     
افزایش یابند رت هب  ،ت عاب بی ثثثث ثثثثث  0/ 640و 0/ 219افزا دناتسا فارحنا رد شی ارد یلغش تیقفوم       
کار نک ان خواهد شد .بنابراين ميتوان الگوي پيشب ني ي را بدین صورت نشان داد:
یهای شخصی یت ) ( + 0/ 219شایس یگت های اجرایی)  =1/ 486 + 0/ 640موفقیت شغلی
(ویژگ 
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ب گتسیاش نی یییییها ای مد نکراک یلغش تیقفوم اب ناری ان    

دان گش اه بوعلی سینا انجام گرفت .نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد ب گتسیاش نی ییییی -
های مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان مورد مطالعه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .ب دیدرت ی   
ي
ت تص يم ممم گ ري ي ي
یتوان اذعان نمود که سرنوشت سازمانها به چگون یگ برنامهریزی و وض يع ت ت
م 
مديران بس گت ي دارد و هر اقدامي از طرف مدير نوعي تصم مي گيري سازماني به حساب مي آيد،
یها و شایس یگت هایی برخور دار باشند تا
لذا در راستای این اهداف می طلبد که مدیران از ویژگ 
به موفقیت شغلی کار نک ان مک ک کرده و موجب تحقق اهداف شده و به اثربخ یش سازمانی نائل
آیند .همانگونه كه اشاره شد شايس گت ي به عنوان كي

ي در اف ار ددد و بخص رد صو
توانايي مح رو ي ي

يهاي شخصي ،رفتارها و صالح تي هاي مورد نياز شغل
مدیران به دانش ،تواناييها ،مهارتها ،ويژگ 
تلقي مي شود كه به تحقق اهداف سازماني مربوط است ،لذا داشتن این ویژگیها م جن ر به ن جیات
مطل زا شخبرثا و بو

لغش رد تیقفوم هلمج   

     م ییی شششود .نتی ا هیضرف هج ووو وول ن نیب هکداد ناش      

شایس یگت های میان فردی مدیران با موفقیت شغلی کار مه(،نانک

مه و ینوریب یلغش تیقفوم
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موفقیت شغلی درونی) رابطه وجود دارد .استونر و وانکل بیان میک نن د رفا ریدم :هک  ا  د را دا  ا هر     
ن یم کند بلکه آنها را بر می انگیزاند ،راه من ایی میکند و برای دستیابی به اهداف س یرای ینامزا   
میدهد .به تجربه ثابت شده که اگر ارتباطی صحیح در سازمان برقرار نباشد گردش لتخم راک   
شده و ح یت آش تف ه میشود .یافتههای پژوه یش و تجربه روزمره گواه این امر است هک

 80درصد

یشود ،لذا ب هب هجوت ا    
از وقت مدیران صرف برقراری ارتباطات میان فردی و تعامل با دیگران م 
چنین ح مج عظی یم  ،بدیهی است که داشتن صالحیتها و شایس یگت های میان فردی مدیری یت در
برقراری ارتباط با کار نک ان و ح یت ت مزاس یاضعا یمام ا نییعت شقن ینامزاس نورب عبانم و ن

      

ننک دهای در عملکرد و موفقیت کار نک ان دارد .یافتههای فرضیه بعد  دوب نیا رگنایب ی ککککککککککک ه ب نی
شایس یگت های ذه ین  -فکری مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان نیز رابطه مثب انعم و ت دا جو ر ود    
دارد .منظور از این شایس یگت ها ،ویژگیهایی میباشد که تحقق آنها نیازمند توان تحلیل و دانش
مدیران در حوزههای کاری میباشد ،دانش و معلومات پرسابقه ترین بعد ریدم یگتسیاش  ییییییی یت و
نقطه قوت هر سازمان و مدیری محسوب میشود .داشتن توانایی تحیل و دانش ،زی یاس یانب ر ررر رررر
ابعاد شایس یگت و ی یک از راهها ای اص  تیاده یلو ت رامش هب ناریدم شال

زا دور یم

  

نیا ور     

برخورداری از این بع ِدِد شایس یگت جزء الزامات زندگی ا متج اعی و سازمانی مدیران میباشد زی ار
یتوان نتایج حاصل از آن را در تصمیم گیریهای صحیح مدیری یت  ،ی متسم یریگدا رررس ،ینامزا
م 
قدرت حل مسائل ،همسویی ب یغت ا ی و تار

لونکت و یژ  ،،،، ،،،بهینهههس زا ییی تص  رب ینبم تامیم د شنا     

یتواند رصانع    
مدیران ،توانايي در خالقيت و نوآوري و ...مشاهده نمود که تمامی این پیامدها م 
مداخله ننک ده و موثر بر موفقی ب نامزاس نانکراک یلغش ت ا یضرف هجیتن رد .دش ه فر موس یع     
مشاهده شده که بین شایس یگت های اجرایی مدیران با موفقی یلغش ت    و ابع نآ دا

   

رابط و تبثم ه

یهایی است  یارب ناریدم هک ا جن ام   
معنادار وجود دارد .منظور از شایس یگت های اجرایی؛ ویژگ 
وظایف تخصصی مدیریت و فعالیتهای ای  .دنراد زاین ینینچ ن د  ناریدم عقاو ر د  ر ا عون نی         
شایس یگت باید بدانند که چه وظای یف بر عهده داشته و در حوزه کاری خود چ ماجنا ییاهراک ه   
تهای داشته باشند که کارها و وظ فیا
دهند و ای کن ه در راستای انجام این وظایف باید چه مهار 
تخصصی خود را به خوبی به انجام برسانند .گرچه با تالش محقق قیقحت نیا نیع یشهوژپ نی      
یافت نشد ولی نتایج فرضیهای پژوهش با یافتههای م اش ببهای چ نو

گ ورپ ل ر (( (((  ،)01 20س و نیتو

ه کم اران(  ) 2009در زمینه رابطه دانش و مهارت تخصصی مدیران ،ظرفیت یادگیري ،شایس یگت
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مدیریت و معاشرت پذیري مدیران با موفقیت شغلی ،نتایج تحقیق کالن راکمه و یرت ان (( ((() 89 31
در مورد شایس یگت هاي مدیران با عملکردشان و تحقیق یگانه( ) 89 31در زمینه شایس یگت مد ناری
و اثربخ اوخمه نانکراک یش ن  ی د .درا

اب نینچمه تفای هههههههههههه ههه اا ای پ کرو ر می ی و 

تقادص (((( (،)2931

نیازمند( ،)1931في و ه كم اران ) 2001 ( 1و آرکوری ) 2003 ( 2به نقل از پورکری یم و صداقت نیز
همسو است .نهایتًاًا در نتایج فرضیه پیشبی ین مشاهده شده که از میان مؤلفهههها ای شایس گت یییها ای
مدیران شایس یگت اجرایی و ویژگیهای شخصی یت به ترتيب ب تشي رين تأثير را در پيشب ني ي موفقیت
شغلی دارند .بر این اساس اگر شایس یگت ها ای اجرای گژیو و ی یییییها ای شخص فارحنا کی یتی    
استاندارد افزایش یابند ،به ترتیب باعث  0/ 640و  0/ 219افزا دناتسا فارحنا رد شی ارد تیقفوم      
شغلی کار نک ان خواهد شد .هر چند پیشینه پژوه یش کام ًالًال مرتبطی که بتواند از این یافته حمایت
نک د ،یافت نشد ولی این یافته با شواهد عقلی و تجرب اگزاس ی رر ررر استتت و بایددد گفتتت شایس یگت
همانند چتری دربرگیرنده هر آن چی تسا یز   

هک ب نوگ ه هه هههای مس میقت رب میقتسمریغ ای یور    

یکند تا دریابند
عملکرد شغلی تاثیر دارد .به عبارت دیگر شایس یگت های مدیران به آنان مک ک م 
چگونه به انجام وظایف خود بپردازند و ای کن ه در شرایط خاص چگون شنکاو ه

هد ناشن ننننننننن د .از

آنجایی که سرمايه انساني از مج له مهمترين داراييهای هر سازماني محسوب میشود و همچنین
اس فت اده اثربخش ازسرمايه انساني ،زم ني ه موفقيت سازمان و تحقق اهداف آن را ف مهار م يي يييس ،دزا
لذا شناسایی عوامل گوناگونی همچون بکارگیری مدیران الیق و شایسته که در این زمی هن ی یرا
یشود ب هک هه ههه
رسان هس نت د ضروری میباشد .در راستای نتایج فرضیههای پژوهش پی نش هاد کلی م 
طور مشخص برای انتخاب مدیران ،بخصوص مدیران ارشد و تصمیم گیرنده دقت الزم به ع لم
آید تا دارای صالحیت و شایس یگت های مدیری یت باشند .با ا توجههه بههه ا هطبار هیضرف هجیتن هكني     
معنادار را بین شايس گت ي مديران با موفقیت شغلی کار نک ان نشان داده است ،ايننن ن جيت ههه ارتقاءءء و
ي ها ا و
ص بايددد آگ ها ي ي
پ شي رفت و شايستههه مح وب رو د نن ننن مد اري ننن را مييي طلبددد كههه در ايننن خصوص ص
شهاي الزم به مديران داده شودتا موجببب بهب خاش دو صص صصص م وكذ ررر در زمی گتسیاش هن یییییها ا
آموز 
یشود تا محققین در زمینه ارائه الگوی مناسب جهت این دان مادقا هاگش
شوند .همچنین توصیه م 
یهای مدیریت شایسته بتوان این شیوه از مدیریت را در س امزا نننها ا
نمایند تا با الگوسازی ،ویژگ 
. Fey & et al.
. Arcuri
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بسط و گسترش داد .از این نظر ،تدوین برنامههای آموزشی به منظور توسعۀ شایس یگت مدیری یت
یباشد .چون رابطه ش خا صصصها ای شایس یگت
بسیار مهم است و در اثربخ یش مدیران بسیار مؤثر م 
يو
مدیران با موفقیت شغلی کار نک ان مثبت و معنادار شد داهنشیپ اذل      م یییش ششود شايستههه پ رور ي ي
شها اي تخصصييي و
شايسته مداري مورد توجه قرار گيرد و ايننن اقدا ممم از طريققق توسعههه آم زو ش ش
كاربردي ،پرداخت مب نت ي بر شايس گت ي ،توان نم دسازي مديران و ارتقاء مب نت ي بر شايس گت ييي تحقققق
پيدا مي كند.

منابع
ا تج هادي ،مصطفي ،بافنده زنده ،عليرضا ،قورچيان ،نادرقلي ،جع  .مانهب ،يبلاط ،شويرپ ،يرف (((( ((((( .) 89 31ارائههه مد للل
جهت انتخاب رؤساي واحدهادر دان گش اه آزاد اسالمي بر اساس منطق فازي ،مجل ولع ه مم ممم تربيت ييي  ،سا للل
سوم ،شماره ، 11ص .7- 28
س
انصاري رناني ،قاسم و طباطبايي ،سيد احمد .)4831(.تاثير شايسته ساالري بررر بهرههه وري ،اوليننن نارفنک س س
شايسته ساالري در ايران ،تهران.
تتتهاى
الواني ،سيد مهدى ،قاسمي ،س ضردمحا دي اا ااا .) 1377 ( .م وئسم و تيريد لي تت 
ان شت ارات مر زک آموزش مديريت دولتي.

ىعامتجا

سا امز نننهاا،

پوركر مي ي ،جواد و صد میرم ،تقا  .)3931( ... ..تب يي ننن رابطههه شايس گت ي ربهر كبساب  ييي يييي تحو للل آف اريدم نير نن ننن در
شهاي مديريت منابع انساني دان گش اه جامع امام حسين(ع) ،سا للل
سازمانهاي پژوهشي ،فصلنامة پژوه 
ش مش  ،شماره( ،)1ص . 201 -222
جاجرمی زاده ،محسن و م تش اقیان ابرقویی ،حجت .)2931( .طراحی مدل عوامل ادرا یک مؤثر بررر موفقیتتت ش لغ ییی ،
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال دوم ،شماره ،3پیاپی( ،)6صص . 137 - 166
چیت ساز ،احسان ،ذوالفقارزاده ،محمد مهدی و غیاثی ،سعید .)2931( .طراحی الگوی شایس یگنهرف ناریدم یگت    
دان گش اههای ایران اسالمی ،مجله مدیریت در دانشگاه اسالمی ،سال اول ،شماره  ،2صص. 251 -272
حا یج کری یم  ،عباسعلی و فرجیان ،مر  .ناج (( .)0931بررس سنا ةیامرس ریثات ی ان متجا و ی ا لغش تیقفوم رب یع ی   

     

ت ،دوره  ، 27ش رام هه،1
مدیران از منظ مزاس تیامح زا کاردا ر ا ،ین     مجل یریدم و عیانص یسدنهم ه تتتت تتتت
صص.3-9
زارعی متین ،حسن؛ رح یتم  ،محمدحسین؛ موسوی ،سیددد محمددد مهد  ی ووو احمددد ودادی .)3931( .طراح ییی مد للل
شایس یگت مدیران در سازمانهای فره یگن
شماره  ،8ص . 19 - 36

ی؛ سا للل دوم،
،روشک فصلنامه مدیریت سازمانهاای دولتی ی

بررسی افزایش موفقیت شغلی کار نک ان در  /...نصیری ولیک ب ین و ه کم ار

37 1

سلمانپور ،علی ،حسین ،علی ،افخم ،محمدرضا و مرتضی شکرزاده .)1931( .بررسی تاثیر ه فطاع شو ییییی و عوامل ل
ل
ت،
مج عیت شناخ یت بر موفقیت شغلی "مطالعه موردي دان گش اه آزاد اسالمی واحدتبریز" فراسو ييي م یرید ت ت

سال پ مجن _ شماره، 20ص. 45 1-461

شعباني بهار ،غالمرضا ،عرفاني ،نصراله و ح تمك ي ،زهرا .)2931(.رابطه بين ان زيگ ه ورزش و م زي اننن موفقيتتت ش يلغ
ت ورزش ييي ،
شهاي كاربردي در م يريد ت ت
كاركنان اداره كل آموزش وپرورش استان كرمان ،هاش پژوه 
سال دوم ،شماره ،3پیاپی( ،)7ص. 11 -22
قادری ،اسماعیل و شناور ،بهزاد .) 86 31( .تا چه میزان موفقی اد هارمه هب ار یلغش تیاضر ینامزاس ت ر ،د       نش هیر
صنعت خودرو ،شماره ، ۱۰۹ص .01- 17
کالنتری ،حبیب ا ،...زاهدی ،محمد ،دیناروند ،حسن .) 89 31( .بررسی تأثیر شایس یگت مد اری ننن مد را سسس شهرس ات ننن
دورود بر عملکرد آنان ،فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشي ،سال چهارم ،شماره  ، 11ص . 15 1- 137
نجاري ،رضا؛ کرمانی؛ بهنام و فرزاد ،حسین .)3931( .رابطه موفقیت شغلی درونی و بیرونی پرستاران با تیپپپها اي
شخصی یت درونگرا و برونگرا ،ماهنامه دانشگاه علوم پزشکییی کرمانشاههه-سا للل هیجد مه  ،،ش رام هه ه ،متف
ص .624- 432
یهای عاطفی -اجتماعی مدیران با رضا تی
نیازمند ،نرجس خ  .نوتا (( .)1931بررسی رابطه بین شایستگ 
کارکنان از کیفیت زندگی کاری در نواحی چهارگانه آم ورپ و شزو ر  ش ش ری ا ززز زززز ،پای همان نا   
کارشناسی ارشد ،دان کش ده علوم تربی یت و روان نش اسی ،دان گش اه شیراز.
گي انگي ،سيده عاطفه .) 89 31( .نقش شايس گت ي مديران در اثربخشي مديريت (مطالعه موردي در شركت مخابرات
استان قزوين) ،مجله مدیریت توسعه و تحول ،شماره ،5ص . 57 - 68

Abele, A. E. & Spurk D. (2009). The Longitudinal Impact of Self-Efficacy and
Career Goals on Objective and Subjective Career Success, Journal of
Vocational Behavior, 74(1),p 53–62.
Boyatzis Richard E., (2008). Competencies in the 21st century, Journal of
Management Development Vol. 27 No. 1, pp. 5-12.
Chan, Donna C. (2006). Core competencies and performance management in
Canadian public libraries. Library Management, Vol. 27 No. 3, pp. 144-153.
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.
Fey, C.F. Adaeva M. VitkovsKaia, A. (2001). Developing a Model of Leadership
Styles: what Works Best in Russia? International Business Review. p. 615643
Golparvar M, Ghazavi A. (2010).The role of social support and organizational
policies and procedures in job success (Persian)]. Contemporary Psychology
;5(1):21-9.

5931  بهار/ شماره اول/ سال دهم/ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی

38 1

Levenson, Alec R., & Van der Stede, Wim A., & Cohen, Susan G. (2006).
Measuring the Relationship between Managerial Competencies and
Performance. Journal of Management, Vol.32 No.3, pp.360-380.
Mitchelmore، S. & Rowley، J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature

review and development agenda". International journal of Entrepreneurial
Behavior & Research. Vol. 16 No. 2 pp. 92-111.
Mojab، F. & et al. (2011). Applying competency based Approach for

Entrepreneurship education. Precede and Behavioral Sciences, (12) p436447.
Rappe, C, & Zwick, T.(2007). Developing Leadership competence of Production
unit managers. Journal of Management Development, Vol.26 No.4, pp.312330.
Rankin, N., & Epstein, P. (2003). The IRS Handbook on competencies. London:
law and practice.
Rogelberg. S,G. (2007). Encyclopedia of industrial and organizational
psychology. 1st ed California: Sage Publications Inc. pp5-27.
Spendlove, M. (2007). Competencies for Effective Leadership in Higher
Education", International Journal of Educational Management, Vol.21,
No.5, P.407-417.
Sutin A, Costa P, Miech R, Eaton W. (2009). Personality and career success:
concurrent and longitudinal relations. Eur J Pers ;23(2):P71-84.
Tett R, Jackson P, Douglas N, Rothstein M. (2006). Personality measures as
predictors of job performance: a met analytic review. Personnel Psychology.
44(4):P703-42.

