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Abstract 

Introduction: This study aimed to predict job self-efficacy based on critical thinking and dynamic 

personality. The present study was a descriptive correlational study. The statistical population of 

this study includes all employees of the morning shift at Shiraz Dental School.  

Methods: The statistical sample of this study includes 80 employees who were selected by random 

clustering. To collect data to test research hypotheses, the SARJI Occupational Self-Efficacy 

Scale, Ritex Critical Thinking, and the dynamic personality of Batman and Krant were used. 

Cronbach's alpha coefficient was also reported to evaluate the reliability of the questionnaire. 

Pearson correlation test and multiple regression analysis were used for data analysis by means of 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) package.  

Results: The results showed that dynamic personality and critical thinking have a significant 

relationship with job self-efficacy. Also, the results of multiple regression analysis showed that 

dynamic personality and critical thinking significantly predict job self-efficacy in employees.  

Conclusion: This finding has important implications for training and promoting the employees’ 

mental health. 
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 چکیده

هدف از انجام اين پژوهش پیش بینی خودکارآمدی شغلی بر اساس تفکر انتقادی و شخصیت پويا بود. روش پژوهش توصیفی مقدمه: 

 از نوع همبستگی بود.

نفر به روش نمونه ۸0رمندان شیف صبح دانشکده دندانپزشکی شیراز بود که از آن میان تعداد جامعه آماری شامل کلیه کا :هاروش

(، تفکر 2015آوری داده ها ازمقیاس خودکارآمدی شغلی )سارجی، گیری در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع

ها از ضريب تفاده شد. به منظور تجزيه و تحلیل داده( اس1994، بايتمن و کرانت( و شخصیت پويا )2003انتقادی )ريتکس، 

 استفاده شد. SPSSهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار 

نتايج نشان داد که بین شخصیت پويا و تفکر انتقادای با خودکارآمدی شغلی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین نتايج  :هايافته

یون چندگانه نشان داد که شخصیت پويا و تفکر انتقادی به صورت معناداری خودکارآمدی شغلی را در کارکنان پیش تحلیل رگرس

 بینی می کنند.

 اين نتايج تلويحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشتی روانی کارکنان در بر دارد.: گیرینتیجه

 ، خودکارآمدی شخصیت، تفکر: کلیدیواژگان 
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 مقدمه

امروزه منابع انسانی برای هر سازمان و به طور کلی برای 

شود. جامعه مهمترين عامل و سرمايه محسوب می

ها براى رسیدن به موفقیت های درون سازمانی و سازمان

برون سازمانی، نیازمند مديران و کارکنانی هستندکه از 

( بااليی براى self-efficacyتوانايی و خودکارآمدى )

 سازمانی و به دنبال آن افزايش عملکرد افزايش تعهد

 شغلی باشند. بر اساس ديدگاه شناختی اجتماعی

(social cognitive approach باورهای ،)

خودکارآمدی افراد بیش از ساير متغیرهای انگیزشی نظیر 

خودپنداره يا عزت نفس و حتی در مواردی بیشتر از 

پیش بینی  متغیرهايی مانند توانايی يا استعداد می تواند

(. منظور 2و  1کننده موفقیت در يک حرفه يا شغل باشد )

از باورهای خودکارآمدی میزان اطمینانی است که هر فرد 

به توانايی خود در زمینه ی اجرای يک رشته امور يا انجام 

يک تکلیف خاص ابراز می نمايد. افرادی که در يک زمینه 

چالش دارای باور خودکارآمدی باال هستند اهداف 

برانگیزتری را که مستلزم تالش بیشتری است انتخاب می 

کنند، استقامت و پشتکار بیشتری در انجام تکالیف دارند و 

واکنش منفی کمتری نسبت به شکست نشان می دهند 

عالوه بر اين، باورهای خودکارآمدی شغلی نیز به  (.3)

 ارزيابی شناختی افراد در زمینه ی توانايی خود برای انجام

( Banduraبندورا )(. 4تکالیف يک شغل اشاره دارد )

مطرح می کند که باور افراد به خودکارآمدی خويش، 

ای از خودآگاهی آنان را تشکیل می دهد. برای بخش عمده

ايجاد و تغییر نظام باورهای خود کارآمدی چهار منبع مهم 

شامل تجربه های موفق، تجربه های جانشینی، ترغیب 

اجتماعی و حاالت عاطفی و فیزيولوژيک  های کالمی يا

 (.5تشخیص داده است )

بیشتر پژوهش های گذشته به بررسی تاثیر خودکارآمدی 

شغلی بر متغیرهای ديگر نظیر عملکرد سازمانی يا تعهد 

شغلی پرداخته اند و اندک پژوهشی يافت می شود که 

عوامل موثر بر خودکارآمدی شغلی را مورد بررسی قرار

اشند. از جمله عواملی که می تواند بر خودکار آمدی داده ب 

شغلی تاثیرگذار باشد ويژگی های شخصیتی کارکنان است. 

بتوانند خود را از قید و محققان بیان می دارند افرادی که 

بند نیروهای محیطی رها سازند، می توانند باعث تغییرات 

مؤثر در خود و محیط اطرافشان شوند. به افرادی که از 

نین ويژگی برخوردار هستند افراد دارای شخصیت پويا چ

(proactive personality( می گويند )افراد دارای 6 .)

-ويژگی شخصیت پويا بیشتر در مبادله اطالعات درگیر می

ای را ساخته و از آن طريق مبادله ی صادقانهشوند، رابطه

دهند، خالق هستند و مبادلـه ی اطالعات انجام می

و خالقیت را به وسیله پرورش دادن روابط اطالعات 

(. افراد با شخصیت پويا، 7دهند )صادقانه افزايش می

گرايش به تجربه موفقیت کار راهه بزرگتری نسبت به 

(. همچنین ۸افرادی با شخصیت بیشتر منفعل دارند )

شخصیت پويا پیش بین معنی داری برای خشنودی شغلی 

ت می توان بیان داشت (. در نهاي7و عملکرد شغلی است )

که افراد با شخصیت پويا به دلیل جلب توجه و حمايت 

افراد مهم، در سازمان پیشرفت می کنند و با رفتارهای 

پويايی نظیر قبول مسئولیت و اظهار نظر موثر جايگاه قابل 

 (.9قبولی در سازمان به دست می آورند )

ه نتیجه پژوهش های گذشته نیز بیانگر اين بوده اند ک

شخصیت می تواند عملکرد و موفقیت شغلی را پیش بینی 

ويژگی های بیان داشتند که  کرمی و همکاراننمايد. 

شخصیتی با بلوغ شغلی، خودکارآمدی شغلی و انطباق 

سینی سده و  (. ح10) پذيری شغلی رابطه وجود دارد

نیز مشاهده کردند که بین ويژگی های  افتخاری صعادی

ی با خودکارآمدی شغلی در شخصیتی و انگیزش شغل

در پژوهشی ديگر،  (.11دبیران رابطه معنادار وجود دارد )

نشان دادند که مديران سازمان ها بايد  زائری و خواجه

شرايطی را برای ارتقاءی سطح عملکرد شغلی با فراهم 

آوردن محیطی برای برازنده نمودن بیشتر حرفه و کمک به 

حیطی جهت بالندهدرک بهتر موفقیت شغلی و ايجاد م
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 (.12نمودن صفات شخصیتی فراهم آورند ) 

( critical thinkingعالوه بر شخصیت، تفکر انتقادی )

نیز می تواند خودکارآمدی شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. 

ان يک مهارت مهم شناختی، نوعی به عنودی را نتقااتفکر 

حل مساله تعريف می کنند. تفکر انتقادی راه درست فکر 

نايی امثل توردن است و به وسیله مهارت های خاص ک

د، وـاليلموجدسنجش ل و معقورت وـصبه اليل ديابی ارز

تفکر انتقادی تقريبا به معنای تفکر  (.13گردد )یـمد اـيجا

انديشمندانه و منطقی است که روی تصمیم گیری برای 

تفکر (. 14انجام دادن چیزی يا باور آن متمرکز است )

د مهارت های تفکر، تحلیل و ترکیب انتقادی کاربر

باشد و اطالعات، شناسايی و حل مسئله و ارزيابی آن می

های فراشناختی و انجام هر يک از اين ها از طريق مهارت

 (.15آزمودن راه حل های پیشنهادی برای مسائل است )

عنوان يک باور در مورد خودکارآمدی مسیر شغلی به

لی موفق مانند انتخاب يک توانايی برای داشتن تجارب شغ

شغل، خوب انجام دادن و پافشاری و مداومت در آن شغل 

ساختار نیروی انسانی دانشکده دندان . تعريف شده است

پزشکی شیراز هم جدا از ساختار ديگر سازمان ها نبوده و 

لذا بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی شغلی در میان 

ی حايز اهمیت دانشکده دندانپزشک شیف صبحکارمندان 

می باشد. بنابراين هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش 

تفکر انتقادی و شخصیت پويا بر خودکارآمدی شغلی 

کارکنان دانشکده دندانپزشکی شیراز بود. بر اين مبنی 

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است: تفکر انتقادی و 

شخصیت پويا پیش بینی کننده معنی دار خودکارآمدی 

 شغلی است. 

 

 هاروش

طرح اين پژوهش از نوع همبستگی بود. در اين پژوهش 

تفکر انتقادی و شخصیت پويا به عنوان پیش بینی کننده 

جامعه آماری اين تفکر انتقادی در نظر گرفته شده است. 

پژوهش شامل تمامی کارمندان شیفت صبح شاغل در 

با  بودند. 1399دانشکده دندانپزشکی شیراز در سال 

ز روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس استفاده ا

نفر از کارمندان دانشکده  ۸0فرمول کوکران، تعداد 

از اين میان تعداد دندانپزشکی گروه نمونه را تشکیل دادند. 

 نفر آقا بودند.  61نفر خانم و  19

به منظور جمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه 

استفاده خودکارآمدی شغلی، تفکر انتقادی و شخصیت پويا 

 شد.

توسط سارجی فرماصلیاينآزمون خودکارآمدی شغلی. 

(Sargih( ساخته شده است )اين مقیاس17 .)۸دارای 

گزينه ای لیکرت  7باشد. هر گويه بر اساس طیف گويه می

گذاری هر سوال با توجه به نمره گذاری می شود. نمره

 است. 7تا کامال مخالفم =1گزينه انتخابی از کامال موافقم= 

نمره بیشتر نشان خودکارآمدگی شغلی باال و نمره کم 

خودکارآمدگی شغلی پايین است. در پژوهش سارجی، 

ذکر شده  ۸7/0پايايی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

است. عالوه بر اين اين مقیاس دارای روايی محتوايی 

(. آلفای 17است ) ۸5/0ساختار يافته با ثبات درونی 

  به دست آمد. 76/0در پژوهش حاضر  کرونباخ اين ابزار

مقیاس تفکر انتقادی توسط فرماصلی تفکر انتقادی. 

(. اين مقیاس 1۸( ساخته شده است )Rickettsريتکس )

زير مقیاس ها عبارتند زيرمقیاساست.  3گويه و  33دارای 

گزينه  5براساس مقیاس   از خالقیت، بالندگی و تعهد که

پايايی اين پرسشنامه  شود. ای لیکرت به آن پاسخ داده می

توسط ايزدی فرد و سپاسی آشتیانی به وسیله ضريب 

گزارش شده است  94/0آلفای کرونباخ برای کل نمونه 

(. در پژوهش حاضر نیز ضريب آلفای کرونباخ برای زير 19)

 به دست آمد. 96/0تا  ۸2/0مقیاس ها و کل آزمون بین 

شخصیت  پرسشنامهفرماصلی پرسشنامه شخصیت پويا. 

( Bytman & Krant)بايتمن و کرانت پويا توسط 

و بدون سوال 5 دارای(. اين مقیاس 10ساخته شده است )
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گزينه ای  5که آزمودنی براساس طیف است  مقیاس زير 

لیکرت به آن پاسخ می گويد. در پژوهش کرمی و همکاران 

روايی صوری و محتوايی اين پرسشنامه با استفاده از نظر 

مورد تايید قرار گرفت و همچنین پايائی پرسشنامه اساتید 

يا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  

 (. 10به دست آمد )  ۸0/0

به منظور رعايت مالحظات اخالقی، هیچگونه اسم و 

مشخصات محرمانه افراد ثبت نگرديد و به نفرات اطمینان 

صورت کامال  داده شد که جواب های آن ها نزد محقق به

محرمانه باقی خواهد ماند. جهت اطمینان سازی بیشتر کد 

اخالق به شماره 

IR.LAU.SHIRAZ.REC.1399.0250 NV  در

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ثبت شده است.

 

 هايافته

میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی  1در جدول 

 متغیرها آورده شده است.

 

 نحراف معیار، چولگی و کشیدگی متغیرهامیانگین، ا. 1جدول 

 متغیرهای پژوهش
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی میانگین

 716/0 4۸5/0 40/14 10/۸5 خودکارآمدی شغلی

 -716/0 117/0 40/10 25/9 خالقیت

 254/0 523/0 39/9۸ 9۸/10 بالندگی

 -207/0 352/0 3۸/914 32/7 تعهد

 -1۸۸/0 2۸4/0 30/۸11 ۸/35 شخصیت پويا

 -207/0 692/0 40/000 9/95۸ تفکرانتقادی

 

همانگونه که مشاهده می شود بر اساس جدول فوق 

( -5 و 5( و )-3 و 3ضرايب چولگی و کشیدگی بین )

ها را باشند که شرط کافی نرمال بودن توزيع دادهمی

ای پیروی ها از الگوی زنگولهکند؛ يعنی توزيع دادهتأيیدمی

های پارامتريک زه دارد از آزمونکند و محقق اجامی

 استفاده نمايید.

ضرايب همبستگی پیرسون بین متغیرهای  2در جدول 

 پژوهش با خودکارآمدی شغلی آورده شده است. 

با توجه به جدول فوق بین خودکارآمدی شغلی با تمام 

 متغیرهای مستقل رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. 

پژوهش مبنی بر اينکه تفکر  به منظور بررسی فرضیه اصلی

دار کننده معنیبینیانتقادی و شخصیت پويا پیش

خودکارآمدی شغلی در کارکنان دانشگاه دندانپزشکی 

هستند از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتايج در 

 نشان داده شده است. 3جدول 

خودکارآمدی شغلی بر اساس  3با توجه به جدول 

دان دانشکده دندانپزشکی شیراز شخصیت پويا در کارمن

خودکارآمدی شغلی بر قابل پیش بینی بود. همچنین 

دانشکده دندانپزشکی در کارمندان  اساس تفکر انتقادی

نتايج بیانگر اين بود که دو قابل پیش بینی بود. شیراز نیز 

درصد واريانس  21متغیر شخصیت پويا و تفکر انتقادی 

 د.خودکارآمدی شغلی را تبیین کردن

تاثیر مولفه های تفکر انتقادی بر  4عالوه براين در جدول 

 خودکارآمدی شغلی نیز مورد تحلیل قرار گرفت.

 

 

ضرايب  همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش . 2جدول 

 باخودکارامدی

 متغیر خودکارآمدی شغلی

 شخصیت پويا 544/0

 تفکر انتقادی 639/0

 تعهد 61۸/0

 بالندگی 61۸/0

 قیتخال 505/0
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 تحلیل رگرسیون چندگانه شخصیت پويا و تفکر انتقادی بر خودکارآمدی شغلی. 3جدول 

 F سطح معناداری R R2 ضريب استانداردبتا t سطح معناداری 

 033/0 1٫2۸ 251/0 21/0 46/0 000/0 1۸٫259 شخصیت پويا

 000/0 ۸44/0 676/0     تفکرانتقادی

 

 

 انه ابعاد تفکر انتقادی بر خودکارآمدی شغلیتحلیل رگرسیون چندگ. 4جدول 

 F سطح معناداری R R2 ضريب استانداردبتا t سطح معناداری 

 000/0 53/6 54/0 35/0 59/0 000/0 397/19 خالقیت

 005/0 7۸/5 35/0     بالندگی

 025/0 56/0 27/0     تعهد

 

نیز بیانگر اين است که خالقیت، بالندگی و  4نتايج جدول 

 تعهد پیش بین معنی دار خودکارآمدی شغلی بودند.

 

 بحث 

بر اساس يافته حاصل از انجام پژوهش فرضیه اصلی مبنی 

بر اينکه خودکارآمدی شغلی بر اساس تفکر انتقادی و 

دانشکده در کارمندان شیفت صبح  شخصیت پويا 

قابل پیش بینی است. در واقع نتايج راز دندانپزشکی شی

تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داده است که تفکر 

اند میزان خودکارآمدی پويا توانستهانتقادی و شخصیت

 شغلی کارمندان را پیش بینی کنند.

اين يافته که شخصیت پويا پیش بینی کننده معنی دار 

خودکارآمدی شغلی است با پژوهش های پیشین همسو 

در تبیین اين يافته می توان بیان . (12و  11، 10ست )ا

داشت سازمان ها به منظور انطباق موفقیت آمیز در 

سازماندهی مجدد و تغییر وظايف کاری، به کارکنانی نیاز 

دارند که انعطاف پذير و خودآغازگر باشند. همچنین پويا 

بودن شخصیت يک فرد در سازمان، اثرات سودمندی در 

مچون افزايش عملکرد، خشنودی شغلی و سطح فردی ه

تناسب بین فرد و شغل و در سطح سازمانی موجب ارزيابی

بهتر از سوی مشتريان، افزايش خشنودی شغلی، تعهد  

سازمانی و عملکرد تیمی می شود. اين اثرات سودمند و 

متنوع رفتار پويا باعث می شود که میزان خودکارآمدی 

 شغلی کارکنان افزايش يابد.

دهند ا توجه به اين که تحقیقات پیشین نشان میب

کنـد تـا فراتـر از شخصیت پويا به کارکنان کمک می

وظـايف رسمی رفته و روابط بین شخصی مفید ايجاد 

کنند، در فراينـد پیـشرفت درگیـر شـوند و در محـیط 

(؛ اين نوع از 10کاريشان تصدی ابتکار را به دست گیرند )

ثبت و نسبت به تغییر پـذيرا هستند و کارکنان، افرادی م

تغییرات مفید محیطی را از طريق جمع آوری اطالعات 

کنند. کلیدی در شغل برای موفقیت شخصیشان ايجاد می

همچنین بتمن و کرنت نیز بیان می دارند که کارکنانِ 

دارای شخصیت پويا، منفعالنه منتظر رسیدن اطالعات 

نگیخته در جستجوی مانند، بلکه بطور خوداشغلی نمی

ها خواهند که به آنبازخورد هستند و از همکاران خود می

تواند بر بازخورد شغلی ارائه کنند که اين مساله می

(. 12خودکارآمدی شغلی فرد در محیط کار اثر گذار باشد )

عالوه بر اين ويژگی های شخصیتی بر رفتار و اعمال فرد 

یار از مواقع تعیین در محیط کار اثر گذار هستند و در بس
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 (.20کننده رفتار، نگرش و مهارت های فرد هستند )

حسینی سده و افتخارصعودی نیز به اين نتیجه دست  

يافته اند که با توجه به اينکه  ابعاد شخصیت افراد در 

تواند سازمان ها را در رسیدن به بهره وری سازمان می

دلیل آن  ياری نمايد و از ديگر سو خودکارآمدی شغلی به

نیروی کار  سالمتکه نقش مؤثری در پیشرفت و بهبود 

دارد و ناديده انگاشتن آن موجب عدم بهره وری مطلوب 

خواهد شد مهم جلوه می نمايد. بنابراين مهم ترين مسأله 

تواند به آن توجه نشان دهد اين است ای که سازمان می

که در هنگام جذب نیرو به متغیر ويژگی های شخصیتی 

میت گذاشته تا بتوانند از سطح خودکارآمدی شغلی اه

 (.10باالتری در سازمان برخوردار شوند )

همچنین مطالعات متعدد نشان می دهند که کارکنان در 

محیط های کاری چالش برانگیز، غنی و پرمايه و همچنین 

محیط هايی که اشتیاق آن ها را افزايش می دهد، بهترين 

اين بدين معنی است که عملکرد را نشان می دهند. 

سازمان ها بايد برای کارکنان خود منابع کافی همچون، 

بازخوراند، حمايت اجتماعی و فرصت کسب مهارت های 

 (.11متنوع، فراهم آورند )

بر اساس يافته های پژوهش تفکر انتقادی پیش بینی 

باشد. کننده معناداری برای خودکارآمدی شغلی می

بعد )خالقیت،  3شامل  همچنین تفکر انتقادی خود

بالندگی و تعهد( است که هر سه بعد نیز پیش بین معنی 

دار خودکارآمدی شغلی بودند. اين يافته نیز با يافته های 

 (.15و  14، 13گذشته همسو است )

 

 گیری نتیجه

در تبیین اين يافته نیز می توان بیان داشت که 

ان است های منحصربه فرد انسخودانديشی يکی از توانايی

دهد و اين که با آن، رفتار خود را ارزيابی و تغییر می

های خودکارآمدی است. ها در برگیرندة دريافتخودارزيابی

از ديدگاه فراشناختی کارمندان بايد بر فرآيندهای ذهنی 

های ذهنی خود را خود نظارتی فعال داشته باشد و فعالیت

به اهمیت نقش تنظیم و بازسازی کند. بنابراين، با توجه 

در پیش بینی خودکارآمدی شغلی کارمندان،  تفکر انتقادی

ای سازماندهی برنامه های کاری کارمندان بايد به گونه

شوند که به جای انجام کارهای اداری طبق اصول از قبل 

مشخص شده، کارمندان را درگیر مسئله و حل مسئله 

نمايد، و از اين  طريق باورهای خودکارآمدی و 

ها منتقل نمايند و زمینه پرورش تفکر رانتقادی را به آنتفک

نقادانه را در کارمندان فراهم آورند. حال از آنجا که  

خودکارآمدی، سازة اصلی تئوری اجتماعی و شناختی 

های شود و به برداشت افراد از توانايیبندورا محسوب می

ارند افراد تمايل د، خود برای انجام کار و فعالیت اشاره دارد

ها احساس هايی بپردازند که در انجام آنکه به فعالیت

اطمینان کنند و اگر افراد دربارة انجام يک فعالیت احساس 

ورزند ناتوانی کنند، به طور معمول از انجام آن اجتناب می

(. باورهای خودکارآمدی بر میزان صرف انرژی برای 3)

نع، اثرات ها و میزان مقاومت در برابر مواانجام فعالیت

توان گفت که مستقیم دارد. با توجه به شرايط پیش رو می

از مهمترين نیازهای عصر حاضـر در زمینه امور کاری 

تربیت افرادی است که بتوانند در عرصه های مختلف 

جامعه حضوری فعال و منطقی داشته باشند، که الزمه اين 

 امر توجه و دستیابی بـه مهارت تفکر انتقادی است. 

برگزاری دوره های آموزشی و ضمن خدمت برای آموزش  

افراد جهت مقابله با مشکالت فردی و محیطی و توزيع 

کتب بروشور و مطالب آموزنه جهت آگاهی بخشی به 

کارمندان جهت آگاه سازی شخصیت افراد بر نوع عملکرد 

سازمانی از جمله پیشنهاداتی است که با توجه به نتايج 

همچنین پیشنهاد می شود  کرد. پزوهش می توان مطرح

جهت تعمیم بیشتر يافته ها پژوهش های مشابه در گروه 

های هدف ديگر از جمله گرو های سنی مختلف انجام 

شود. عالوه بر اين، پیشنهاد می گردد در پژوهش های 

بعدی عوامل سطح اجتماعی و اقتصادی، تعداد فرزند در
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وديت هايی نیز پژوهش حاضر نیز با محد نظر گرفته شود. 

استفاده از پرسشنامه برای ارزيابی ويژگی  همراه بود.

شخصیتی  و به ويژه خودکارآمدی شغلی احتمال بااليی از 

سوگیری پاسخ در آزمودنی را به همراه دارد که پیشنهاد 

در پژوهش های آتی عالوه بر پرسشنامه از ابزار ديگری 

ارآمدی مانند مصاحبه و مشاهده نیز برای سنجش خودک

 شغلی کارمندان استفاده شود. 

 

 تقدير و تشکر

نويسندگان اين مقاله مراتب تشکر صمیمانه خود را از 

مسئوالن و کارمندان دانشکده دندانپزشکی شیراز ابراز می 

دارند همچنین برای اتمام اين پژوهش، هیچ کمک مالی 

ازطرف نهادخاصی دريافت نشده است. پژوهش حاضر در 

دانشگاه  علوم پزشکی دانشکده  در 1399سال 

 دندانپزشکی شیراز تصويب شده است. 

نتیجه نشان دادکه بین شخصیت پويا وتفکر انتقادی با 

خود کار آمدی شغلی رابطه معناداری وجود 

داشت.همچنین نتايج تحلیل رگسیون چند گانه نشان داد 

که شخصیت پويا و تفکر انتقادی به صورت معناداری خود 

شغلی  را در کارکنان پیش بینی میکنند. اين  کارآمدی 

نتايج تلويحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشتی 

 روانی کارکنان در بر دارد.
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