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 یگر بلوغ روانلیبا توجه به نقش تعد یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا نیرابطه ب یبررس 
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 2/7/59 :دریافت مقاله              3/11/59 :شدهصالح دریافت مقاله ا             9/11/59 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

هراي  برطرر  کرردن اواسرته     يهاي سازمان بررا ها و تکنولوژيمهارت کردنتوان در جهت منظم يهاي محوري ماز شایستگي :مقدمه

 نیرابطره بر   يررسر پرووه،  ب  نیر هد  را ممکن سازد. هرد  ا  نیتواند تحقق ايم يو بلوغ روان يمشتري استفاده کرد. وجود تفکر انتقاد
 رفسنجان بود. يکارکنان دانشگاه علوم پزشک يگر بلوغ روانلیبا توجه به نق، تعد يادو تفکر انتق يمحور يهايستگیشا

رفسرنجان و برا اسرتفاده از روش     ينفرر از کارکنران دانشرگاه علروم پزشرک      267 يبرر رو  يلر یتحل- يفیمطالعه توص نیا :بررسی روش

ال  پرسشرنامه  ؤسر  11 يدارا يمحرور  يهرا يستگیشا يهاپرسشنامه قیاطالعات از طر يآورانجام شد. جمع يفتصاد ياطبقه يریگنمونه
 کررد یبا استفاده از رو يمورد بررس يرهایروابط متغ يال صورت گرفت. بررسؤس 15 يدارا يانال و پرسشنامه بلوغ روؤس 23با  يتفکر انتقاد

 انجام شد. Smart PLS 2افزار ( و نرمPLS) يحداقل مربعات جزئ

 راتییر درصرد از تغ  36 زانیر به م يمحور يهايستگیبود. شا 223/11 يو تفکر انتقاد يمحور يهايستگیشا ریمتغ انیم بیضر :هایافته

 لیدل نیمحاسبه شد که به هم 553/0  يو بلوغ روان يمحور يهايستگیشا ریمتغ بیاما ضر ؛کرديم نییتب میرا به طور مستق يتفکر انتقاد
 نمود. دییأگر تلیتعد ریرا به عنوان متغ يوانبلوغ ر ریمتغ ریثأتوان تينم

کننرد  برروز    انیر ارود را ب  دیر در سازمان وجود داشته باشرد و کارکنران نظررات و عقا    يکه تفکر انتقاد يدر صورت :یریگجهیو نت بحث

 اواهد شد. سریاطالعات م رهیو ذا میتسه  يردآورگ قیامر از طر نیاواهد شد بود که ا دهیدر سازمان د يمحور يهايستگیشا
 

 کارکنان  يبلوغ روان  يتفکر انتقاد  يمحور يهايستگیشا :یدیکل واژگان
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 مقاله پژوهشی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 11

mailto:m.beheshtifar@yahoo.com
https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-124-fa.html


 

 5931زمستان / 4   / شمارهدوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی  593

                                                                                                                       همکارانو ی شهرآباد یحسن جعفر

 

 یبلوغ روان گرلیبا توجه به نقش تعد یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

 مقدمه

ـ   زیچ کیامروز تنها  دهیچیپ یایدر دن  ینـ یبشیقابـ  پ

ـ بودن همـه چ  ریناپذ ینیبشیپ ز،یچ کیاست و آن   زی

در  وسـته یکـه پ  یدرست در جهان یاست. الزمه زندگ

در تفکـر اسـت.    یو تحول است، توانمنـد  رییحال تغ

شـواهد،   یسـتوو است که در ج یتفکر نقادانه، تفکر

است  یریگوهیقضاوت و نت کی یو مدارک برا  یدال

 یریـ گوـه یقضـاوت و نت  نیبه چنـ  یابیدست یبرا ایو 

اسـت. نقـد کـردن     یشـواهد و مـدارک    ،یخواستار دل

کردن، بـه   یکردن. نقاد یابیال و ارزؤس دنیپرس یعنی

 زهـا یال بردن و کم ارزش جلـوه دادن چ ؤس ریز یمعن

درک  وادیسازنده و ا  یتحل یبرا ینقاد ی. گاهستین

. نقـد  رودیکه اتفاق افتاده است به کار مـ  چهبهتر از آن

ـ  دیریرا بپذ یزیچ  یدلینه ب یعنی آن را   یـ دلیو نه ب

 قـت یاغلب کارکنـان در مـورد حق   باًی(. تقر1) دیرد کن

امـا   ؛دارند یآگاه ،یموضوعات و مسائ  درون سازمان

سرپرستشان ندارنـد   ای ریرا به مد قتیت ابراز حقئجر

ـ ا یدر سـازمان دارا  ادکه افـر  یمعن نی(. بد2) هـا،  دهی

سـازنده در   یهـا ارائـه روش  یبرا ینظرات و اطالعات

ــتند )  ــازمان هس ــار و س ــود ک ــد  3بهب ــلماً ع ( و مس

سـازمان   انیـ هـا بـه ز  دگاهیـ د نیـ مشارکت در طرح ا

در  ندیخواهد بود و در واقع کارکنان اطالعات ناخوشا

 اندگریبانکه با آن دست به  یمسائل ایکالت مورد مش

ــد )یرا انتقــال نمــ ــه نها4دهن ــاًی( ک ــا ت ــ جینت و  یمنف

 یستیبا  یدل نیها دارد و به همسازمان یبرا ینامطلوب

شوند مورد توجه قرار داد. یرا که مسبب آن م یعوامل

مهـم   اریعالمـت بسـ   کیـ  یعد  وجود تفکـر انتقـاد  

تــر  در  ایــو  یافســردگ ،یریــاســتر ، پ ،یمــاریب

ـ با رانیو مـد  رودیسازمان بـه شـمار مـ    ـ  دی  نیدر اول

. نــدیو برطــرن نما یابیــفرصــت عامــ  آن را رد 

سـبب اتفاقـات    توانـد یموضـو  مـ   نیبه ا یتوجهیب

ـ     یتر و حتمیوخ ـ ا نیمـر  سـازمان شـود. همچن  نی

را به همـراه داشـته    ینامطلوب یامدهایتواند پیم دهیپد

عـد  بـازگو کـردن     نهادات،شـ یعد  ارائه پ رینظ ،باشد

بـه انوـا     تیمشکالت موجود، عد  احسا  مسـوول 

 (. 5)  یقب نیاز ا یامور و موارد

 یهـا یستگیمفهو  شا یشغل یدر راهبردها یطرف از  

 یهـا تیمز یهاوهیبه عنوان ابزار رقابت و ش یمحور

دو  یشـود و دارا یم انیها باز شرکت یبرخ یراهبرد

 یهــایســتگینخســت، شا هدگایــاســت. در د دگاهیــد

ارائه شـد بـر    Hamel و Prahalad توسطکه  یدیکل

را بـه   کـه سـازمان   نـد تمرکـز دار  یراهبرد یهامقوله

ـ اما در د رند،یگیک  در نظر م کیصورت  دو ،  دگاهی

کار است که در حـال رقابـت    یرویتمرکز بر افراد و ن

 فی(. با تعار6هستند ) شتنیخو یهاابراز ارزش یبرا

هماننـد   یستگیرسد که شایبه نظر م نیچن ،یتگسیشا

 ایـ  میمستق یارا که به گونه یزیاست که هر چ یچتر

داشـته باشـد،    ریثأت یعملکرد شغل یبر رو میرمستقیغ

 یریتصـو  ،یسـتگ یشا گر،یبه عبارت د ؛ردیگیدر بر م

 یدهـد کـه بـرا   یرا نشـان مـ   افتهیانسان رشد  کیاز 

  را از هـر جهـت   کامـ  یهـا یشغ ، آمادگ کیانوا  

 ریـ که ز یمحور یهایستگیشا هی(. نظر7داشته باشد )

ــاز د یاوموعــهم ــ دگاهی ــه   یمبتن ــابع اســت، ب ــر من ب

از  یریـ گو بهـره  یینظر، شناسادیها امکان تودسازمان

 یها را در رقابـت جهـان  دهد که رشد آنیم یزیآن چ

 رهیـ ذخ ،یمحور یهایستگی(. شا8کند )یم ریپذامکان

و  ینیمتشک  از دانش ع ،یریادگیاز  یه فردمنحصر ب

شـده اسـت کـه بـه      فیرتع یمهارت و فناور ،یضمن

 (.9کند )یاعطا م یرقابت تیها مزسازمان

سازمان است کـه   یهانهیاز گنو یکیبالغ  تیشخص  

در سـط  بـاال همـراه شـود،      یشغل یهااگر با مهارت

عامـ  بـالقوه    نیتـر سـازمان و مهـم   بیـ رقیب نهیگنو
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                                                                                                                       و همکارانی شهرآباد یحسن جعفر
 یبلوغ روان گرلیا توجه به نقش تعدب یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

 

 د،یتول یهاثر بخشؤم اتیو ادامه ح یتحول و نوساز

(. بالغ 11هر سازمان خواهد بود ) یو آموزش یخدمات

: بلوغ ردیگمورد توجه قرار می دگاهیشدن فرد از دو د

 دیـ کـه با  یفرد از نظر کار ییباال رفتن توانا ایو رشد 

ـ  ایانوا  دهد و رشد  . در مـورد  یبلوغ او از نظر روان

و  یاز نظــر کــار، بــه دانــش، آگــاه بــالغ شــدن فــرد

 نیـ کـه از ا  یشـود. کسـان  فرد توجـه مـی   هایمهارت

تواننـد بـدون   باشـند، مـی   دهیجهات به حد کمال رسـ 

کـار را بـه نحـو     گـران یو گرفتن دسـتور از د  تیهدا

 نیـ در ا یدانش و توربـه کـاف   رایاحسن انوا  دهند ز

 هدیبه حد کمال رسـ  یزمینه دارند. آنان که از نظر روان

ـ ن یخـارج  بیو ترغ قیباشند، به تشو ندارنـد و   یازی

 (.  11کند )می تیها کفاآن یبرا یدرون یهامشوق

ـ پاسخ بـه ا  یتوجه به مطالب فوق، محقق در پ با    نی

و تفکـر   یمحور یهایستگیشا نیب ایال است که آؤس

کارکنان  یگر بلوغ روان یبا توجه به نقش تعد یانتقاد

 ایـ فسنوان رابطه وجـود دارد  ر یدانشگاه علو  پزشک

 ر؟یخ

 

 روش بررسی

بـود کـه بـر      یلـ یتحل -یفیمطالعه حاضر از نو  توص

 ،یمـال  ،ینفر از کارکنـان چهـار واحـد ادار    855 یرو

رفسـنوان   یآموزش دانشگاه علـو  پزشـک   و خدمات

نفـر   267انوا  شد که با استفاده از جـدول مورگـان،   

ــرا از ســه اطالعــات  یگــردآور یانتخــاش شــدند. ب

مربوط بـه   تاالؤپرسشنامه استفاده شد که در ابتدا، س

ـ نظ یکارکنان مـورد بررسـ   کیدموگراف یهایژگیو  ری

ســن، ســابقه خــدمت و میــزان تحصــیالت  ت،یجنســ

مطرح شد. پرسشنامه اول بـه نـا  پرسشـنامه سـنوش     

و  سـلطانی از مـدل  با اسـتفاده   یمحور یهایستگیشا

ـ بازار یهـا یستگیشا یهالفهؤم (، 1-5 االتؤ)سـ  یابی

( و 6-11 االتؤ)ســـ انـــهفناور یهـــایســـتگیشا

( مـورد  11-14االت ؤ)سـ  یکپـارچگ ی یهـا یستگیشا

مـدل  طبـق   ی(. تفکـر انتقـاد  12) استفاده قرار گرفـت 

 (، اسـتنباط 1-8 االتؤ)سـ   یـ تحل یهالفهؤبا ممعینی 

( 17-23 االتؤ)ســـ یابی( و ارزشـــ9-16 االتؤ)ســـ

طـاهری  مـدل  طبق  زین ی(. بلوغ روان13) شد دهیسنو

-4 االتؤ)سـ  یبلوغ عـاطف  یهالفهؤمخراسانی شام  

ــ1 ــوغ عقل ــه6-االتؤســ 8) ی(، بل ــوغ حرف  یا(، بل

( 15-19 االتؤ)س ی( و بلوغ اجتماع11-14 االتؤ)س

االت هر سه پرسشنامه ؤبه س یازدهی(. امت14) باشدیم

شـک    نیبود به ا ییتاپنج کرتیل ا یبا استفاده از مق

 بـود و از کـامالً مـوافقم    نهیگز 5 یاراکه  هر سؤال د

( و 2) ( تـا مخـالفم  3) (، نسبتاً مـوافقم 4) قم(، مواف5)

 ا یـ شد. با توجـه بـه مق   یازدهی( امت1) کامالً مخالفم

 اریبسـ  نیانگیـ دهنـده م نشان 1-8/1 نیعدد ب کرت،یل

کم، عـدد   نیانگیدهنده منشان 9/1 -6/2 نیکم، عدد ب

ـ   نیانگیدهنده منشان 7/2 -4/3 نیب  نیمتوسط، عـدد ب

ـ  باال نیانگیدهنده منشان 5/3 -2/4  3/4-5 نیو عدد ب

ـ  باال بود. پرسشـنامه  اریبس نیانگیدهنده منشان  نیهـا ب

  یـ هـا جهـت تکم  آن تیشـد و رضـا   عیکارکنان توز

داده شـد کـه    نانیها اطمها اخذ شد و به آنپرسشنامه

 مشخصات آنان در پرسشنامه محرمانه خواهـد مانـد و  

ـ قـرار نخواهـد گرفـت. از کل    یگریفرد د اریدر اخت  هی

آگاهانه اخذ شد و  تیدر مطالعه، رضا گانکنندشرکت

 یهـا داده شد که اطالعات پرسشـنامه  نانیها اطمبه آن

قرار نخواهـد   یکس اریشده توسط آنان در اخت  یتکم

 آن، حفظ خواهد شد. یگرفت و جنبه محرمانگ

ــیروا   ــو پا ی ــاپرسشــنامه ییای ــایســتگیشا یه  یه

بـود   دییـ أمورد ت یو بلوغ روان یتفکر انتقاد ،یمحور

 ،یمحاســبه فراوانــ یبــرا یفی(. از آمــار توصــ14-12)

 یبررسـ  یاسـتفاده شـد. بـرا    اریو انحران مع نیانگیم
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                                                                                                                       همکارانو ی شهرآباد یحسن جعفر

 

 یبلوغ روان گرلیبا توجه به نقش تعد یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

حـداق  مربعـات    کـرد یاز رو ق،یتحق یرهایروابط متغ

استفاده شد Smart PLS 2  افزار( و نر PLS) یجزئ

 در نظر گرفته شد. 96/1 یاردیو سط  معن

 

 هایافته
درصـد( زن   6/47نفر ) 127 یفرد مورد بررس 267از  

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

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

سال و کمتـر،   25 یدر گروه سن یکارکنان مورد بررس

 7/34سـال،  26-31 یسـن درصد آنان در گـروه   5/13

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

 درصد 5/15، قرار داشتند شتریسال و ب 41 یگروه سن

 درصـد  7/9 رسابقه کـا  .سن خود را مشخص نکردند

 درصـد  4/12سـال و کمتـر،    5 یکارکنان مورد بررسـ 

 5/25سـال و   11-21درصـد   3/33سـال،   6-11آنان 

 1/19، بودنـد  شتریسال و ب 21سابقه کار  یدرصد دارا

 2/38. درصد سـابقه کـار خـود را مشـخص نکردنـد     

آنـان   درصـد  1/7 پلم،ید التیتحص یدرصد آنان دارا

 7/6 ،سـان  یدرصد ل 33 پلم،یدفوق التیتحص یدارا

 15و  بودنـد  سـان  یفـوق ل  التیتحصـ  یدرصد دارا

وضــعیت  .درصــد تحصــیالت خــود را ذکــر نکردنــد

 1آمارهای توصیفی در خصوص متغیرهـا در جـدول   

 ص شده است.مشخ

 

 ها در کارکنان مورد بررسیهای آنلفهؤهای محوری، تفکر انتقادی و بلوغ روانی و مشایستگی های توصیفی در خصوص ابعادوضعیت آمار :1جدول 

 های توصیفیآماره

 ابعاد مورد بررسی

 نیانگمی±اریمع انحراف مؤلفه

 53/5±13/0 های بازاریابیشایستگی های محوریشایستگی

 45/5±31/0 های فناورانهشایستگی

 42/5±32/0 های یکپارچگیشایستگی

 55/5±30/0 میانگین کل

 33/5±30/0 تحلیل  تفکر انتقادی

 39/5±43/0 استنباط

 15/5±33/0 ارزشیابی

 31/5±43/0 میانگین کل

 11/5±32/0 بلوغ عاطفی بلوغ روانی

 13/5±35/0 بلوغ عقلی

 93/5±39/0 ایبلوغ حرفه

 05/4±32/0 بلوغ اجتماعی

 94/5±33/0 میانگین کل 

 

 

 یهـا یستگیشامؤلفه  ،یمحور یهایستگیشا ریدر متغ

ـ م ازیامت یدارا یابیبازار  یهـا مؤلفـه متوسـط و   نیانگی

 یکپـارچگ ی یهـا یسـتگ یفناورانه و شا یهایستگیشا

ــامت یدارا ــم ازی ــز نیانگی ــه    ادی ــه ب ــا توج ــد. ب بودن

ـ م و  یتفکـر انتقــاد  ریــاســبه شـده متغ مح یهـا نیانگی

بـود. بـا توجـه بـه      ادیـ ز نیانگیم یآن دارا یهامؤلفه

ــم ــمحاســبه شــده متغ یهــانیانگی ــ ری و  یبلــوغ روان

 بود.  ادیز نیانگیم یآن دارا یهامؤلفه

در  یو تفکــر انتقــاد یمحــور یهــایســتگیشا نیبــ  

رفسنوان رابطه وجـود   یکارکنان دانشگاه علو  پزشک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             4 / 11

https://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-124-fa.html


 

 599  5931زمستان /4   / شماره  دوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهشفصلناهم علمی 

                                                                                                                       و همکارانی شهرآباد یحسن جعفر
 یبلوغ روان گرلیا توجه به نقش تعدب یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

 

و  یمحـور  یهـا یسـتگ یشا ریمتغ انیم بیداشت. ضر

 96/1از  شـتر یبـود کـه چـون ب    223/11 یتفکر انتقاد

و  یمحـور  یهـا یسـتگ یبود، نشان از وجود رابطه شا

 انیم ریمساستاندارد شده  بیداشت. ضر یتفکر انتقاد

 367/1 یو تفکـر انتقـاد   یمحور یهایستگیشا ریمتغ

ـ ا میبود که نشان دهنـده رابطـه مسـتق    و  ریـ دو متغ نی

ـ ب نیهمچن ـ ا انگری  یهـا یسـتگ ینکتـه بـود کـه شا    نی

 یتفکـر انتقـاد   راتییدرصد از تغ 36 زانیبه م یمحور

هـا  A، 1نمـود. در شـک    یم نییتب میرا به طور مستق

بعـد   یمحور یهایستگیشا پرسشنامهاالت ؤشماره س

هسـتند و   4/1کمتـر از   یاالت با بار عاملؤاز حذن س

Bبعد از  ینامه تفکر انتقاداالت مربوط به پرسشؤها س

 باشند.یم 4/1کمتر از  یاالت با بار عاملؤحذن س

  

 

 

 
 

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

 

با توجه به  یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا نیب

کارکنان دانشگاه علو   یگر بلوغ روان ینقش تعد

ضریب  .رابطه وجود داشت رفسنوان یپزشک

های محوری و بلوغ روانی، معناداری میان شایستگی

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

ثیرأتوان تنمی %95نشان داد که در سط  اطمینان 

 

یید أگر تمتغیر بلوغ روانی را به عنوان متغیر تعدی  

 %95به عبارت دیگر در سط  اطمینان ؛ ساخت

یید نمود که متغیر بلوغ روانی، رابطه میان أت توانینم

را تعدی   یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

 (. 2)شک   کندیم
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 یبلوغ روان گرلیبا توجه به نقش تعد یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

 

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

 

 در یو تفکر انتقاد بازاریابی یهایستگیشا نیب

 وجود داشت.رابطه  رفسنوان یگاه علو  پزشکدانش

و  بازاریابی یهایستگیشامیان متغیر  ضریب معناداری

به  96/1بود که چون بیشتر از  155/2 یتفکر انتقاد

 یهایستگیشادست آمد، نشان از وجود رابطه بین 

ضریب استاندارد . داشت یو تفکر انتقاد بازاریابی

و تفکر  بازاریابی یهایستگیشا شده مسیر میان متغیر

بود که نشان دهنده رابطه مستقیم این  244/1 یانتقاد

که  دو متغیر و همچنین بیانگر این مطلب بود

درصد از  24به میزان  بازاریابی یهایستگیشا

کند را به طور مستقیم تبیین می یتفکر انتقادتغییرات 

 (. 3)شک  

 در یو تفکر انتقاد فناورانه یهایستگیشا نیب  

 رابطه وجود داشت. رفسنوان یدانشگاه علو  پزشک

و  فناورانه یهایستگیشامیان متغیر  ضریب معناداری

بود،  96/1بود که چون بیشتر از  741/2 یتفکر انتقاد

و  فناورانه یهایستگیشانشان از وجود رابطه بین 

 انیم ریاستاندارد شده مس بیبود. ضر یتفکر انتقاد

 

 145/1 یو تفکر انتقاد اورانهفن یهایستگیشا متغیر

نشان دهنده رابطه مستقیم این دو متغیر و  بود که

 یهایستگیشا همچنین بیانگر این مطلب بود که

 یتفکر انتقاددرصد از تغییرات  14به میزان  فناورانه

 (.3کند )شک  را به طور مستقیم تبیین می

 در یو تفکر انتقاد یکپارچگی یهایستگیشا نیب  

 رابطه وجود داشت. رفسنوان یه علو  پزشکدانشگا

 یکپارچگی یهایستگیشامیان متغیر  ضریب معناداری

 96/1حاص  شد که بیشتر از  537/2 یو تفکر انتقاد

 یهایستگیشابود که نشان از وجود رابطه بین 

ضریب استاندارد شده . بود یو تفکر انتقاد یکپارچگی

و تفکر  یکپارچگی یهایستگیشا مسیر میان متغیر

نشان دهنده رابطه مستقیم این دو  129/1 یانتقاد

 متغیر و همچنین بیانگر این مطلب بود که

درصد از  12به میزان  یکپارچگی یهایستگیشا

کند را به طور مستقیم تبیین می یتفکر انتقادتغییرات 

 (.3)شک  
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همراه با ضرایب معناداری های محوری با تفکر انتقادی رابطه میان ابعاد شایستگی :3شکل 

 
 گیریبحث و نتیجه

های محوری و مؤلفه ها، متغیر شایستگیطبق یافته

های بازاریابی دارای میانگین متوسط بودند. شایستگی

های رابطه شایستگیای تحت عنوان در مطالعه

های آموزشی دانشگاه محوری با عملکرد مدیران گروه

های محوری یستگی، میانگین شاسیستان و بلوچستان

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

شناسایی و ارزیابی در یک بررسی تحت عنوان 

مراکز آموزش  ای مربیانشایستگی حرفه یهامؤلفه

، میانگین شایستگی بازاریابی دارای ایفنی و حرفه

دهد که (. این یافته نشان می16)میانگین متوسط بود 

های محوری و تر از شایستگیمهایی مهشایستگی

های بازاریابی در موفقیت کاری کارکنان شایستگی

 ها حائز اهمیت است. علو  پزشکی و سایر سازمان

های فناورانه و های شایستگیمؤلفهها نشان داد یافته  

های یکپارچگی دارای میانگین زیاد بود. در شایستگی

ای تحت عهحالی که نتایج این بررسی با نتایج مطال

 و یمحور یهایستگیشا ریثأت یبررسعنوان 

 رانیمد یروان سالمت با یارتباطهای تیقابل

همخوانی ندارد. در این بررسی، میانگین شایستگی 

فناورانه و یکپارچگی دارای میانگین متوسط بود 

های دهد وجود شایستگیها نشان مییافته(. 17)

ها به سازمان های یکپارچگی درفناورانه و شایستگی

های متفاوت، مشابه نیست. دلی  اهدان و استراتژی

که دو نو  شایستگی در دانشگاه علو   قدر این

پزشکی از اهمیت بیشتری برخوردار است و دلی  آن 

ها تمایز این دانشگاه از نظر هدن با سایر سازمان

 است. 

های محاسبه شده متغیر تفکر با توجه به میانگین  

های آن دارای میانگین زیاد بود. در مؤلفه انتقادی و

 و اطالعاتی سواد رابطه بررسیای در مورد مطالعه

کرمان،  شهر اجرایی هایدستگاه کارکنان انتقادی تفکر

های تحلی ، استنباط و لفهؤمیانگین تفکر انتقادی و م

این یافته نشان  (.13ارزشیابی زیاد برآورد شد )
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 یبلوغ روان گرلیبا توجه به نقش تعد یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

یری بسیار مهم در هر که تفکر انتقادی متغ دهدیم

سازمان است و تصمیماتی که بر مبنای تحلی ، 

گردند دارای اهمیت استنباط و ارزیابی اتخاذ می

 باشند. می یاژهیو

های محاسبه شده متغیر بلوغ روانی با توجه به میانگین

ای های آن دارای میانگین زیاد بود. در مطالعهو مؤلفه

 با کارکنانروانی  بلوغ رابطه یبررسعنوان  تحت

 یمل بانک شعب در آنان یریپذسکیر و تیخالق

، میانگین بلوغ روانی کارکنان زیاد رفسنوان شهر

دهد بلوغ این یافته نیز نشان می(. 14برآورد گردید )

روانی کارکنان متغیری بسیار مهم در موفقیت هر 

روانی باال  سازمان است، چرا که کارکنان با بلوغ

در کسب اهدان عالی سازمان و پذیرش  توانندیم

 های کاری بهتر از سایرین عم  کنند. مسوولیت

 نیبنتایج حاص  از تحقیق نشان داد که   

دانشگاه  در یو تفکر انتقاد یمحور هاییستگیشا

 مستقیم وجود دارد.رابطه  رفسنوان یعلو  پزشک

Sudsomboon  وAnmanatarkul ق خودیتحق در 

 با یانتقاد تفکر و یمحور یهایستگیشا که ندتافیدر

 نیب رابطه زین Nerachara. (18) دارند رابطه گریکدی

 دییأت مورد را یانتقاد تفکر و یمحور یهایستگیشا

های کارکنان دارای شایستگی. (19) است داده قرار

توانند با توانایی و مهارت الز  در انوا  محوری می

کنند و این امر بهتر از سایرین عم  می بهینه وظایف

گردد این افراد بتوانند در تصمیمات کاری موجب می

 خود با تفکری مبتنی بر استدالل امور را پیش ببرند. 

نتایج حاص  از تحقیق نشان داد که متغیر بلوغ   

و تفکر  یمحور یهایستگیشاروانی، رابطه میان 

 زینKerij و  Walter کند.ی را تعدی  نمیانتقاد

 را یروان بلوغ و یمحور یهایستگیشا نیب رابطه

 زین Chenو  Hsiao. (21) اندهددا قرار دییأت مورد

 دییأت را یمحور یهایستگیشا و یروان بلوغ رابطه

بلوغ به معنی داشتن توانایی برقرار  .(21) اندکرده

ی اما قاب  حصول، وجود آوردن اهدان عاله کردن و ب

مندی و توانایی پذیرش موفقیت، عالقه انگیزش کسب

ولیت و آموزش یا توربه در یک فرد یا گروه ومس

شود تا کارکنان بتوانند است که موجب می

های محوری را کسب کرده و در جهت شایستگی

های سازمان تالش کنند و چنانچه بهبود شایستگی

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

دهد ا نتایج حاص  از این تحقیق نشان میام بردارند.

های محوری و که بلوغ روانی رابطه بین شایستگی

کند که ممکن است به تفکر انتقادی را تعدی  نمی

دلی  عد  وجود بلوغ روانی در کارکنان و یا عد  در 

نظر گرفتن بلوغ روانی کارکنان صورت پذیرد و 

همچنین ممکن است به دلی  وجود متغیرهای 

گر دیگری چنین ، مزاحم و یا تعدی گرمداخله

 ای به دست آمده باشد.رابطه

 یهایستگیشانتایج حاص  از تحقیق نشان داد بین   

 یدانشگاه علو  پزشک در یانتقادو تفکر  بازاریابی

 Sudsomboon رابطه مستقیم وجود دارد. رفسنوان

در تحقیقاتشان  Nerachara و Anmanatarkulو 

های بازاریابی و تفکر نقادانه با د که شایستگیاندریافته

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

های بازاریابی ها به شایستگیصورتی که سازمان

از تفکرات انتقادی کارکنان  دست پیدا کنند، مطموناً

ها دست خواهند استفاده خواهند کرد و به شایستگی

انند یک سیک  عم  کرده ها همیافت و این شایستگی

گردد تا کارکنان دوباره انتقاد و در نتیوه موجب می

کنند و باز نظرات بهتری برای دستیابی به شایستگی 

 محوری ارائه دهند.

 یهایستگیشانتایج حاص  از تحقیق نشان داد بین 
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 یبلوغ روان گرلیا توجه به نقش تعدب یو تفکر انتقاد یمحور یهایستگیشا

 

 یدانشگاه علو  پزشک در یو تفکر انتقاد فناورانه

نتایج حاص  از ارد. رابطه مستقیم وجود د رفسنوان

همخوانی عریضی تحقیق تحقیق با نتایج حاص  از 

وی دریافته است که شایستگی در زمینه فناوری  دارد.

(. در 7) افزایش یابدگردد تا تفکر انتقادی موجب می

صورتی که در سازمان شایستگی در زمینه فناوری 

وجود داشته باشد و کارکنان دانش به روز و منحصر 

ا در اختیار داشته باشند، خواهند توانست تا با به فرد ر

دستیابی به اطالعات و فناوری، انتقادی را مطرح 

 کنند.

 یهایستگیشا نتایج حاص  از تحقیق نشان داد که  

 یدانشگاه علو  پزشک در یو تفکر انتقاد یکپارچگی

 از حاص  جینتارابطه مستقیم وجود دارد.  رفسنوان

و  Hoffman قیتحق از حاص  جینتا با قیتحق

 دریافتند که هاآن .دارد یهمخوانهمکاران 

های یکپارچگی زمینه بروز تفکر انتقادی را شایستگی

(. در صورتی که شایستگی 22) کنندفراهم می

یکپارچگی وجود داشته باشد و کارکنان در سازمان 

نیاز برای تفکر و درک به اطالعات و معلومات مورد

ه باشند و هر سازمان نیز مسائ  در دستر  داشت

اطالعات را در سازمان کسب و نشر دهد، تفکر 

 انتقادی نیز رشد یافته و بروز خواهد کرد. 

 

 پیشنهادها 
هایی که به ها و فناوریای از مهارتموموعه بایستی

دهد منافعی را در اختیار ارباش سازمان امکان می

زمان رجو  قرار دهد، در اختیار کارکنان و افراد سا

قرار گیرد. دانش درونی در ایواد دانش جدید و 

محصوالت و خدمات جدید فراهم گردد و دانش در 

ها افزارها، توهیزات و مانند آنمغزهای افراد، در نر 

کار برده شود و بروز شود تا منتقدانه فکر کردن در ه ب

بین افراد رواج یابد و افراد با داشتن دانش به انتقاد 

اطالعات الز  در مورد شود که وصیه میبپردازند. ت

سالیق، عادات، تحصیالت و شغ  ارباش رجو  

و به اطال  کارکنان برسد. خدمات  شدهآوریجمع

جدید به ارباش رجو  با توجه به اطالعات ارباش 

ارائه گردد تا کارکنان با دیدی انتقادی و  رجو 

 اطالعات پرداخته وتحلی یهتوزاستنباطی و درکی به 

های محوری و در جهت ارتقاء دوباره شایستگی

 تالش کنند.

 رفسنوان یپزشک علو  دانشگاهاین پژوهش در   

ها و شود در سازمانانوا  شده است، لذا پیشنهاد می

سسات دیگر نیز این موضو  مورد بررسی ؤنهادها و م

 به نتایج پذیریتعمیم قدرت قرار گیرد تا از این طریق

یابد و همچنین نتایج حاصله با  شافزای آمده دست

 . نتایج این تحقیق مقایسه گردد

 

  سپاسگزاری
مقاله از کارکنان دانشگاه علو  پزشکی  نویسندگان

 رفسنوان جهت همکاری تشکر و قدردانی دارند.

 

 تعارض منافع

 گونـه چیکه ه ندینمایم  یتصر سندگانینو لهیوسنیبد

ود در خصوص پـژوهش حاضـر وجـ    یتعارض منافع

 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.   
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