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پذیرش مقاله59/11/9 :

چکیده
مقدمه :از شایستگيهاي محوري ميتوان در جهت منظم کردن مهارتها و تکنولوژيهاي سازمان برراي برطرر کرردن اواسرته هراي
مشتري استفاده کرد .وجود تفکر انتقادي و بلوغ رواني ميتواند تحقق این هد را ممکن سازد .هرد ایرن پرووه ،بررسري رابطره برین
شایستگيهاي محوري و تفکر انتقادي با توجه به نق ،تعدیلگر بلوغ رواني کارکنان دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان بود.
روش بررسی :این مطالعه توصیفي -تحلیلري برر روي  267نفرر از کارکنران دانشرگاه علروم پزشرکي رفسرنجان و برا اسرتفاده از روش
نمونهگیري طبقهاي تصادفي انجام شد .جمعآوري اطالعات از طریق پرسشنامههاي شایستگيهراي محروري داراي  11سرؤال پرسشرنامه
تفکر انتقادي با  23سؤال و پرسشنامه بلوغ رواني داراي  15سؤال صورت گرفت .بررسي روابط متغیرهاي مورد بررسي با استفاده از رویکررد
حداقل مربعات جزئي ( )PLSو نرمافزار  Smart PLS 2انجام شد.
یافتهها :ضریب میان متغیر شایستگيهاي محوري و تفکر انتقادي  11/223بود .شایستگيهاي محوري به میرزان  36درصرد از تغییررات
تفکر انتقادي را به طور مستقیم تبیین ميکرد؛ اما ضریب متغیر شایستگيهاي محوري و بلوغ رواني  0/553محاسبه شد که به همین دلیل
نميتوان تأثیر متغیر بلوغ رواني را به عنوان متغیر تعدیلگر تأیید نمود.
بحث و نتیجهگیری :در صورتي که تفکر انتقادي در سازمان وجود داشته باشرد و کارکنران نظررات و عقایرد ارود را بیران کننرد برروز
شایستگيهاي محوري در سازمان دیده اواهد شد بود که این امر از طریق گردآوري تسهیم و ذایره اطالعات میسر اواهد شد.
واژگان کلیدی :شایستگيهاي محوري تفکر انتقادي بلوغ رواني کارکنان
ارجاع :جعفری شهرآبادی حسن ،بهشتی فر ملیکه ،والــی لیــال .بررسی رابطه بین شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیل گر بلوغ
روانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان .مجله پژوهشهای سالمت محور 5593؛ .593-403 :)4(2
 .5کارشناس ارشد ،دانشکده مدیریت ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رفسنجان ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه مدیریت ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رفسنجان ،ایران.
 .5استادیار ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
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* نویسنده مسئول :رفسنجان ،بلوار والیت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان.

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

مقدمه

وخیمتر و حتی مـر

در دنیای پیچیده امروز تنها یک چیز قابـ پـیشبینـی

پدیده میتواند پیامدهای نامطلوبی را به همـراه داشـته

است و آن یک چیز ،پیشبینی ناپذیر بودن همـه چیـز

باشد ،نظیر عد ارائه پیشـنهادات ،عـد بـازگو کـردن

سـازمان شـود .همچنـین ایـن

است .الزمه زندگی درست در جهانی کـه پیوسـته در

مشکالت موجود ،عد احسا

حال تغییر و تحول است ،توانمنـدی در تفکـر اسـت.

امور و مواردی از این قبی (.)5

مسـوولیت بـه انوـا

دالی و مدارک برای یک قضاوت و نتیوهگیری است

محوری به عنوان ابزار رقابت و شیوههای مزیتهـای

و یا برای دستیابی به چنـین قضـاوت و نتیوـهگیـری

راهبردی برخی از شرکتها بیان میشـود و دارای دو

خواستار دلی  ،شـواهد و مـدارکی اسـت .نقـد کـردن

دیـدگاه اســت .در دیـدگاه نخســت ،شایســتگیهــای

یعنی پرسیدن سؤال و ارزیابی کردن .نقادی کردن ،بـه

کلیدی که توسط  Prahaladو  Hamelارائه شـد بـر

معنی زیر سؤال بردن و کم ارزش جلـوه دادن چیزهـا

مقولههای راهبردی تمرکـز دارنـد کـه سـازمان را بـه

نیست .گاهی نقادی برای تحلی سازنده و ایواد درک

صورت یک ک در نظر میگیرند ،اما در دیـدگاه دو ،

بهتر از آنچه که اتفاق افتاده است به کار مـیرود .نقـد

تمرکز بر افراد و نیروی کار است که در حـال رقابـت

یعنی نه بیدلی چیزی را بپذیرید و نه بـیدلیـ آن را

برای ابراز ارزشهای خویشتن هستند ( .)6با تعاریف

رد کنید ( .)1تقریباً اغلب کارکنـان در مـورد حقیقـت

شایستگی ،چنین به نظر میرسد که شایستگی هماننـد

موضوعات و مسائ درون سازمانی ،آگاهی دارند؛ امـا

چتری است که هر چیزی را که به گونهای مستقیم یـا

جرئت ابراز حقیقت را به مدیر یا سرپرستشان ندارنـد

غیرمستقیم بر روی عملکرد شغلی تأثیر داشـته باشـد،

( .)2بدین معنی که افـراد در سـازمان دارای ایـدههـا،

در بر میگیرد؛ به عبارت دیگر ،شایسـتگی ،تصـویری

نظرات و اطالعاتی برای ارائـه روشهـای سـازنده در

از یک انسان رشد یافته را نشـان مـیدهـد کـه بـرای

بهبــود کــار و ســازمان هســتند ( )3و مســلماً عــد

انوا یک شغ  ،آمادگیهـای کامـ را از هـر جهـت

مشارکت در طرح ایـن دیـدگاههـا بـه زیـان سـازمان

داشته باشد ( .)7نظریه شایستگیهای محوری که زیـر

خواهد بود و در واقع کارکنان اطالعات ناخوشایند در

موموعــهای از دی ـدگاه مبتن ـی بــر منــابع اســت ،بــه

مورد مشکالت یا مسائلی که با آن دست به گریباناند

سازمانها امکان تودیدنظر ،شناسایی و بهـرهگیـری از

را انتقــال نم ـیدهنــد ( )4کــه نهایت ـاً نتــایج منف ـی و

آن چیزی میدهد که رشد آنها را در رقابـت جهـانی

نامطلوبی برای سازمانها دارد و به همین دلی بایستی

امکانپذیر میکند ( .)8شایستگیهای محوری ،ذخیـره

عواملی را که مسبب آن میشوند مورد توجه قرار داد.

منحصر به فردی از یادگیری ،متشک از دانش عینی و

عد وجود تفکـر انتقـادی یـک عالمـت بسـیار مهـم

ضمنی ،مهارت و فناوری تعریف شـده اسـت کـه بـه

بیمــاری ،اســتر  ،پی ـری ،افســردگی و ی ـا تــر

در

سازمانها مزیت رقابتی اعطا میکند (.)9

سازمان بـه شـمار مـیرود و مـدیران بایـد در اولـین

شخصیت بالغ یکی از گنوینههای سازمان است کـه

فرصــت عامــ آن را ردیــابی و برطــرن نماینــد.

اگر با مهارتهای شغلی در سـط بـاال همـراه شـود،

بیتوجهی به این موضـو مـیتوانـد سـبب اتفاقـات

گنوینه بیرقیـب سـازمان و مهـمتـرین عامـ بـالقوه
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تفکر نقادانه ،تفکری است که در جسـتووی شـواهد،

از طرفی در راهبردهای شغلی مفهو شایستگیهـای

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

تحول و نوسازی و ادامه حیات مؤثر بخشهای تولید،

شایســـتگیهـــای فناورانـــه (ســـؤاالت  )6-11و

خدماتی و آموزشی هر سازمان خواهد بود ( .)11بالغ

شایستگیهـای یکپـارچگی (سـؤاالت  )11-14مـورد

شدن فرد از دو دیدگاه مورد توجه قرار میگیرد :بلوغ

استفاده قرار گرفـت ( .)12تفکـر انتقـادی طبـق مـدل

و رشد یا باال رفتن توانایی فرد از نظر کاری کـه بایـد

معینی با مؤلفههای تحلیـ (سـؤاالت  ،)1-8اسـتنباط

انوا دهد و رشد یا بلوغ او از نظر روانـی .در مـورد

(سـ ـؤاالت  )9-16و ارزشـ ـیابی (سـ ـؤاالت )17-23

بــالغ شــدن فــرد از نظــر کــار ،بــه دانــش ،آگــاهی و

سنویده شد ( .)13بلوغ روانی نیز طبق مـدل طـاهری

مهارتهای فرد توجـه مـیشـود .کسـانی کـه از ایـن

خراسانی شام مؤلفههای بلوغ عـاطفی (سـؤاالت -4

جهات به حد کمال رسـیده باشـند ،مـیتواننـد بـدون

 ،)1بلــوغ عقلــی ( 8ســؤاالت ،)6-بلــوغ حرفــهای

هدایت و گرفتن دسـتور از دیگـران کـار را بـه نحـو

(سؤاالت  )11-14و بلوغ اجتماعی (سؤاالت )15-19

احسن انوا دهند زیرا دانش و توربـه کـافی در ایـن

میباشد ( .)14امتیازدهی به سؤاالت هر سه پرسشنامه

زمینه دارند .آنان که از نظر روانی به حد کمال رسـیده

با استفاده از مقیا

باشند ،به تشویق و ترغیب خـارجی نیـازی ندارنـد و

که هر سؤال دارای  5گزینه بـود و از کـامالً مـوافقم

مشوقهای درونی برای آنها کفایت میکند (.)11

( ،)5موافقم ( ،)4نسبتاً مـوافقم ( )3تـا مخـالفم ( )2و

با توجه به مطالب فوق ،محقق در پی پاسخ بـه ایـن

لیکرت پنجتایی بود به این شـک

کامالً مخالفم ( )1امتیازدهی شد .با توجـه بـه مقیـا

سؤال است که آیا بین شایستگیهای محوری و تفکـر

لیکرت ،عدد بین  1-1/8نشاندهنـده میـانگین بسـیار

انتقادی با توجه به نقش تعدی گر بلوغ روانی کارکنان

کم ،عدد بین  1/9 -2/6نشاندهنده میانگین کم ،عـدد

دانشگاه علو پزشکی رفسنوان رابطه وجـود دارد یـا

بین  2/7 -3/4نشاندهنده میانگین متوسط ،عـدد بـین

خیر؟

 3/5 -4/2نشاندهنده میانگین باال و عدد بـین 4/3-5
نشاندهنده میانگین بسیار باال بود .پرسشـنامههـا بـین

مطالعه حاضر از نو توصیفی -تحلیلـی بـود کـه بـر

پرسشنامهها اخذ شد و به آنها اطمینان داده شـد کـه

روی  855نفر از کارکنـان چهـار واحـد اداری ،مـالی،

مشخصات آنان در پرسشنامه محرمانه خواهـد مانـد و

خدمات و آموزش دانشگاه علـو پزشـکی رفسـنوان

در اختیار فرد دیگری قـرار نخواهـد گرفـت .از کلیـه

انوا شد که با استفاده از جـدول مورگـان 267 ،نفـر

شرکتکنندگان در مطالعه ،رضایت آگاهانه اخذ شد و

انتخــاش شــدند .بــرای گــردآوری اطالعــات از ســه

به آنها اطمینان داده شد که اطالعات پرسشـنامههـای

پرسشنامه استفاده شد که در ابتدا ،سؤاالت مربوط بـه

تکمی شده توسط آنان در اختیار کسی قرار نخواهـد

ویژگیهای دموگرافیک کارکنان مـورد بررسـی نظیـر

گرفت و جنبه محرمانگی آن ،حفظ خواهد شد.

جنسـیت ،ســن ،ســابقه خــدمت و میــزان تحصــیالت

روایــی و پایــایی پرسشــنامههــای شایســتگیهــای

مطرح شد .پرسشنامه اول بـه نـا پرسشـنامه سـنوش

محوری ،تفکر انتقادی و بلوغ روانی مورد تأییـد بـود

شایستگیهای محوری با اسـتفاده از مـدل سـلطانی و

( .)12-14از آمــار توصـیفی بــرای محاســبه فراوانـی،

مؤلفههای شایستگیهـای بازاریـابی (سـؤاالت ،)1-5

میانگین و انحران معیار اسـتفاده شـد .بـرای بررسـی
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روش بررسی

کارکنان توزیع شـد و رضـایت آنهـا جهـت تکمیـ

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

روابط متغیرهای تحقیق ،از رویکـرد حـداق مربعـات

سن خود را مشخص نکردند .سابقه کـار  9/7درصـد

جزئی ( )PLSو نر افزار  Smart PLS 2استفاده شد

کارکنان مورد بررسـی  5سـال و کمتـر 12/4 ،درصـد

و سط معنیداری  1/96در نظر گرفته شد.

آنان  6-11سـال 33/3 ،درصـد  11-21سـال و 25/5
درصد دارای سابقه کار  21سال و بیشتر بودنـد19/1 ،

یافتهها

درصد سـابقه کـار خـود را مشـخص نکردنـد38/2 .

از  267فرد مورد بررسی  127نفر ( 47/6درصـد) زن

درصد آنان دارای تحصیالت دیپلم 7/1 ،درصـد آنـان

و  82نفر ( 31/7درصـد) مـرد بودنـد 58 ،نفـر (21/7

دارای تحصیالت فوقدیپلم 33 ،درصد لیسـان 6/7 ،

درصد) جنسیت خود را مشخص نکردند 4/1 .درصد

درصد دارای تحصـیالت فـوق لیسـان

بودنـد و 15

کارکنان مورد بررسی در گروه سنی  25سال و کمتـر،

درصــد تحصــیالت خــود را ذکــر نکردنــد .وضــعیت

 13/5درصد آنان در گـروه سـنی  26-31سـال34/7،

آمارهای توصیفی در خصوص متغیرهـا در جـدول 1

درصد در گروه سنی  31-41سـال و  32/2درصـد در

مشخص شده است.

گروه سنی  41سال و بیشتر قرار داشتند 15/5 ،درصد
جدول  :1وضعیت آمارهای توصیفی در خصوص ابعاد شایستگیهای محوری ،تفکر انتقادی و بلوغ روانی و مؤلفههای آنها در کارکنان مورد بررسی

آمارههای توصیفی

مؤلفه

انحراف معیار±میانگین

شایستگیهای بازاریابی

5/53±0/13

شایستگیهای فناورانه

5/45±0/31

شایستگیهای یکپارچگی

5/42±0/32

میانگین کل

5/55±0/30

تحلیل

5/33±0/30

استنباط

5/39±0/43

ارزشیابی

5/15±0/33

میانگین کل

5/31±0/43

بلوغ عاطفی

5/11±0/32

بلوغ عقلی

5/13±0/35

بلوغ حرفهای

5/93±0/39

بلوغ اجتماعی

4/05±0/32

میانگین کل

5/94±0/33

ابعاد مورد بررسی
شایستگیهای محوری

تفکر انتقادی

بلوغ روانی

بازاریابی دارای امتیاز میـانگین متوسـط و مؤلفـههـای

می ـانگینهــای محاســبه شــده متغی ـر بلــوغ روان ـی و

شایستگیهای فناورانه و شایسـتگیهـای یکپـارچگی

مؤلفههای آن دارای میانگین زیاد بود.

دارای امتیــاز میــانگین زیــاد بودنــد .بــا توجــه بــه

بـین شایســتگیهــای محــوری و تفکــر انتقــادی در

میـانگینهـای محاســبه شـده متغیـر تفکـر انتقــادی و

کارکنان دانشگاه علو پزشکی رفسنوان رابطه وجـود
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در متغیر شایستگیهای محوری ،مؤلفه شایستگیهـای

مؤلفههای آن دارای میانگین زیـاد بـود .بـا توجـه بـه

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

داشت .ضریب میان متغیر شایسـتگیهـای محـوری و

محوری به میزان  36درصد از تغییرات تفکـر انتقـادی

تفکر انتقادی  11/223بـود کـه چـون بیشـتر از 1/96

را به طور مستقیم تبیین مینمـود .در شـک A ،1هـا

بود ،نشان از وجود رابطه شایسـتگیهـای محـوری و

شماره سؤاالت پرسشنامه شایستگیهای محوری بعـد

تفکر انتقادی داشت .ضریب استاندارد شده مسیر میان

از حذن سؤاالت با بار عاملی کمتـر از  1/4هسـتند و

متغیر شایستگیهای محوری و تفکـر انتقـادی 1/367

Bها سؤاالت مربوط به پرسشنامه تفکر انتقادی بعد از

بود که نشان دهنـده رابطـه مسـتقیم ایـن دو متغیـر و

حذن سؤاالت با بار عاملی کمتر از  1/4میباشند.

همچنین بیـانگر ایـن نکتـه بـود کـه شایسـتگیهـای

شکل  :1رابطه میان شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی همراه با ضرایب معناداری

نقش تعدی گر بلوغ روانی کارکنان دانشگاه علو

ساخت؛ به عبارت دیگر در سط

پزشکی رفسنوان رابطه وجود داشت .ضریب

نمیتوان تأیید نمود که متغیر بلوغ روانی ،رابطه میان

معناداری میان شایستگیهای محوری و بلوغ روانی،

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی را تعدی

 1/993به دست آمد که به دلی کمتر بودن از 1/96

میکند (شک .)2

نشان داد که در سط

اطمینان %95

اطمینان  %95نمیتوان تأثیر
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بین شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به

متغیر بلوغ روانی را به عنوان متغیر تعدی گر تأیید

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

شکل  :2مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی بعد از حذف بارهای عاملی کمتر از 0/4

بین شایستگیهای بازاریابی و تفکر انتقادی در
دانشگاه علو پزشکی رفسنوان رابطه وجود داشت.
ضریب معناداری میان متغیر شایستگیهای بازاریابی و
تفکر انتقادی  2/155بود که چون بیشتر از  1/96به
دست آمد ،نشان از وجود رابطه بین شایستگیهای
بازاریابی و تفکر انتقادی داشت .ضریب استاندارد
شده مسیر میان متغیر شایستگیهای بازاریابی و تفکر
انتقادی  1/244بود که نشان دهنده رابطه مستقیم این
دو متغیر و همچنین بیانگر این مطلب بود که
شایستگیهای بازاریابی به میزان  24درصد از
تغییرات تفکر انتقادی را به طور مستقیم تبیین میکند
(شک .)3
دانشگاه علو پزشکی رفسنوان رابطه وجود داشت.
ضریب معناداری میان متغیر شایستگیهای فناورانه و
تفکر انتقادی  2/741بود که چون بیشتر از  1/96بود،
نشان از وجود رابطه بین شایستگیهای فناورانه و
تفکر انتقادی بود .ضریب استاندارد شده مسیر میان
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بود که نشان دهنده رابطه مستقیم این دو متغیر و
همچنین بیانگر این مطلب بود که شایستگیهای
فناورانه به میزان  14درصد از تغییرات تفکر انتقادی
را به طور مستقیم تبیین میکند (شک .)3
بین شایستگیهای یکپارچگی و تفکر انتقادی در
دانشگاه علو پزشکی رفسنوان رابطه وجود داشت.
ضریب معناداری میان متغیر شایستگیهای یکپارچگی
و تفکر انتقادی  2/537حاص شد که بیشتر از 1/96
بود که نشان از وجود رابطه بین شایستگیهای
یکپارچگی و تفکر انتقادی بود .ضریب استاندارد شده
مسیر میان متغیر شایستگیهای یکپارچگی و تفکر
انتقادی  1/129نشان دهنده رابطه مستقیم این دو
متغیر و همچنین بیانگر این مطلب بود که
شایستگیهای یکپارچگی به میزان  12درصد از
تغییرات تفکر انتقادی را به طور مستقیم تبیین میکند
(شک .)3
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بین شایستگیهای فناورانه و تفکر انتقادی در

متغیر شایستگیهای فناورانه و تفکر انتقادی 1/145

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

شکل  :3رابطه میان ابعاد شایستگیهای محوری با تفکر انتقادی همراه با ضرایب معناداری

طبق یافتهها ،متغیر شایستگیهای محوری و مؤلفه

قابلیتهای ارتباطی با سالمت روانی مدیران

شایستگیهای بازاریابی دارای میانگین متوسط بودند.

همخوانی ندارد .در این بررسی ،میانگین شایستگی

در مطالعهای تحت عنوان رابطه شایستگیهای

فناورانه و یکپارچگی دارای میانگین متوسط بود

محوری با عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه

( .)17یافتهها نشان میدهد وجود شایستگیهای

سیستان و بلوچستان ،میانگین شایستگیهای محوری

فناورانه و شایستگیهای یکپارچگی در سازمانها به

مدیران در حد متوسط به دست آمد ( .)15همچنین،

دلی اهدان و استراتژیهای متفاوت ،مشابه نیست.

در یک بررسی تحت عنوان شناسایی و ارزیابی

قدر این که دو نو شایستگی در دانشگاه علو

مؤلفههای شایستگی حرفهای مربیان مراکز آموزش

پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردار است و دلی آن

فنی و حرفهای ،میانگین شایستگی بازاریابی دارای

تمایز این دانشگاه از نظر هدن با سایر سازمانها

میانگین متوسط بود ( .)16این یافته نشان میدهد که

است.

شایستگیهایی مهمتر از شایستگیهای محوری و

با توجه به میانگینهای محاسبه شده متغیر تفکر

شایستگیهای بازاریابی در موفقیت کاری کارکنان

انتقادی و مؤلفههای آن دارای میانگین زیاد بود .در

علو پزشکی و سایر سازمانها حائز اهمیت است.

مطالعهای در مورد بررسی رابطه سواد اطالعاتی و

یافتهها نشان داد مؤلفههای شایستگیهای فناورانه و

تفکر انتقادی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر کرمان،

شایستگیهای یکپارچگی دارای میانگین زیاد بود .در

میانگین تفکر انتقادی و مؤلفههای تحلی  ،استنباط و

حالی که نتایج این بررسی با نتایج مطالعهای تحت

ارزشیابی زیاد برآورد شد ( .)13این یافته نشان
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بحث و نتیجهگیری

عنوان بررسی تأثیر شایستگیهای محوری و

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

میدهد که تفکر انتقادی متغیری بسیار مهم در هر

رابطه بلوغ روانی و شایستگیهای محوری را تأیید

سازمان است و تصمیماتی که بر مبنای تحلی ،

کردهاند ( .)21بلوغ به معنی داشتن توانایی برقرار

استنباط و ارزیابی اتخاذ میگردند دارای اهمیت

کردن و به وجود آوردن اهدان عالی اما قاب حصول،

ویژهای میباشند.

انگیزش کسب موفقیت ،عالقهمندی و توانایی پذیرش

با توجه به میانگینهای محاسبه شده متغیر بلوغ روانی

مسوولیت و آموزش یا توربه در یک فرد یا گروه

و مؤلفه های آن دارای میانگین زیاد بود .در مطالعهای

است که موجب میشود تا کارکنان بتوانند

تحت عنوان بررسی رابطه بلوغ روانی کارکنان با

شایستگیهای محوری را کسب کرده و در جهت

خالقیت و ریسکپذیری آنان در شعب بانک ملی

بهبود شایستگیهای سازمان تالش کنند و چنانچه

شهر رفسنوان ،میانگین بلوغ روانی کارکنان زیاد

فکر یا نقدی دارند ،بیان کنند و در آن جهت گا

برآورد گردید ( .)14این یافته نیز نشان میدهد بلوغ

بردارند .اما نتایج حاص از این تحقیق نشان میدهد

روانی کارکنان متغیری بسیار مهم در موفقیت هر

که بلوغ روانی رابطه بین شایستگیهای محوری و

سازمان است ،چرا که کارکنان با بلوغ روانی باال

تفکر انتقادی را تعدی

نمیکند که ممکن است به

میتوانند در کسب اهدان عالی سازمان و پذیرش

دلی عد وجود بلوغ روانی در کارکنان و یا عد در

مسوولیتهای کاری بهتر از سایرین عم کنند.

نظر گرفتن بلوغ روانی کارکنان صورت پذیرد و

نتایج حاص

از تحقیق نشان داد که بین

همچنین ممکن است به دلی

وجود متغیرهای

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی در دانشگاه

مداخلهگر ،مزاحم و یا تعدی گر دیگری چنین

علو پزشکی رفسنوان رابطه مستقیم وجود دارد.

رابطهای به دست آمده باشد.

دریافتند که شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با

بازاریابی و تفکر انتقادی در دانشگاه علو پزشکی

یکدیگر رابطه دارند ( Nerachara .)18نیز رابطه بین

رفسنوان رابطه مستقیم وجود داردSudsomboon .

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی را مورد تأیید

و  Anmanatarkulو  Neracharaدر تحقیقاتشان

قرار داده است ( .)19کارکنان دارای شایستگیهای

دریافتهاند که شایستگیهای بازاریابی و تفکر نقادانه با

محوری میتوانند با توانایی و مهارت الز در انوا

یکدیگر رابطه مثبت و معنیداری دارند ( .)18،19در

بهینه وظایف بهتر از سایرین عم میکنند و این امر

صورتی که سازمانها به شایستگیهای بازاریابی

موجب میگردد این افراد بتوانند در تصمیمات کاری

دست پیدا کنند ،مطموناً از تفکرات انتقادی کارکنان

خود با تفکری مبتنی بر استدالل امور را پیش ببرند.

استفاده خواهند کرد و به شایستگیها دست خواهند

از تحقیق نشان داد که متغیر بلوغ

یافت و این شایستگیها همانند یک سیک عم کرده

نتایج حاص

روانی ،رابطه میان شایستگیهای محوری و تفکر

و در نتیوه موجب میگردد تا کارکنان دوباره انتقاد

نمیکند Walter .و  Kerijنیز

کنند و باز نظرات بهتری برای دستیابی به شایستگی

انتقادی را تعدی

رابطه بین شایستگیهای محوری و بلوغ روانی را

محوری ارائه دهند.

مورد تأیید قرار دادهاند ( Hsiao .)21و  Chenنیز

نتایج حاص از تحقیق نشان داد بین شایستگیهای
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 Sudsomboonو  Anmanatarkulدر تحقیق خود

نتایج حاص از تحقیق نشان داد بین شایستگیهای

حسن جعفری شهرآبادی و همکاران

شایستگیهای محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیلگر بلوغ روانی

فناورانه و تفکر انتقادی در دانشگاه علو پزشکی

محصوالت و خدمات جدید فراهم گردد و دانش در

رفسنوان رابطه مستقیم وجود دارد .نتایج حاص از

مغزهای افراد ،در نر افزارها ،توهیزات و مانند آنها

تحقیق با نتایج حاص از تحقیق عریضی همخوانی

به کار برده شود و بروز شود تا منتقدانه فکر کردن در

دارد .وی دریافته است که شایستگی در زمینه فناوری

بین افراد رواج یابد و افراد با داشتن دانش به انتقاد

موجب میگردد تا تفکر انتقادی افزایش یابد ( .)7در

بپردازند .توصیه میشود که اطالعات الز در مورد

صورتی که در سازمان شایستگی در زمینه فناوری

سالیق ،عادات ،تحصیالت و شغ

وجود داشته باشد و کارکنان دانش به روز و منحصر

جمعآوریشده و به اطال کارکنان برسد .خدمات

به فرد را در اختیار داشته باشند ،خواهند توانست تا با

جدید به ارباش رجو با توجه به اطالعات ارباش

دستیابی به اطالعات و فناوری ،انتقادی را مطرح

رجو ارائه گردد تا کارکنان با دیدی انتقادی و

کنند.

استنباطی و درکی به توزیهوتحلی اطالعات پرداخته

نتایج حاص از تحقیق نشان داد که شایستگیهای
یکپارچگی و تفکر انتقادی در دانشگاه علو پزشکی

ارباش رجو

و در جهت ارتقاء دوباره شایستگیهای محوری
تالش کنند.

رفسنوان رابطه مستقیم وجود دارد .نتایج حاص از

این پژوهش در دانشگاه علو پزشکی رفسنوان

از تحقیق  Hoffmanو

انوا شده است ،لذا پیشنهاد میشود در سازمانها و

همکاران همخوانی دارد .آنها دریافتند که

نهادها و مؤسسات دیگر نیز این موضو مورد بررسی

شایستگیهای یکپارچگی زمینه بروز تفکر انتقادی را

قرار گیرد تا از این طریق قدرت تعمیمپذیری نتایج به

فراهم میکنند ( .)22در صورتی که شایستگی

دست آمده افزایش یابد و همچنین نتایج حاصله با

یکپارچگی وجود داشته باشد و کارکنان در سازمان

نتایج این تحقیق مقایسه گردد.

تحقیق با نتایج حاص

به اطالعات و معلومات موردنیاز برای تفکر و درک
مسائ

در دستر

داشته باشند و هر سازمان نیز

سپاسگزاری

انتقادی نیز رشد یافته و بروز خواهد کرد.

رفسنوان جهت همکاری تشکر و قدردانی دارند.

پیشنهادها

تعارض منافع

بایستی موموعهای از مهارتها و فناوریهایی که به

بدینوسیله نویسندگان تصری مینمایند که هیچگونـه

سازمان امکان میدهد منافعی را در اختیار ارباش

تعارض منافعی در خصوص پـژوهش حاضـر وجـود

رجو قرار دهد ،در اختیار کارکنان و افراد سازمان

ندارد.
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Abstract
Background & Objectives: Core competencies are used to order organizational skills and
techonlogies for the purpose of satisfying the customers' needs. Critical thinking and mental
maturity help to achieve this goal. The aim of this research was to study the relationship
between core competencies and critical thinking with regard to the moderating role of mental
maturity in staff of Rafsanjan University of Medical Sciences in 2016.
Methods: This descriptive - analyctical study was done on 267 staff of Rafsanjan University
of Medical Sciences selected through randomized stratified sampling. Data collection was
conducted through using core competencies questionnaire (14 qeustions), critical thinking
questionnaire (23 qeustions) and mental maturity questionnaire (19 qeustions). The
relationship between variables were analyzed using Partial Least Squares (PLS) and through
Smart PLS 2 software.
Results: The coefficient between core competencies and critical thinking variables was
11.223 and core competencies directly explained 36 percent of critical thinking variations.
But, the coefficient between core competencies and mental maturity variables was 0.993.
Therefore, the effect of mental maturity as a moderating variable was not approved.
Conclusion: The presence of critical thinking in organization and the opportunity for
employees to express their opinions and suggestions lead to the presence of core
competencies in organizations and it is possible through gathering, sharing and saving data.
Keywords: Core competence, Critical thinking, Mental maturity, Employees
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