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Abstract
Background and Objective: Health is a multi-dimensional concept, and the WHO
has pointed to its four physical, psychological, spiritual and social dimensions. Social
health is one of the most important health indicators of each country and can be
influenced by different factors. The purpose of this study was to investigate the
relationship between self-efficacy and dimensions of nurses’ social health.
Methods: The research method was descriptive-analytic, correlation type. The
statistical population was working nurses in Taleghani Hospital in Kermanshah in 2016.
A sample of 100 were selected using randomized sampling method. Data were collected
using the Demographic Information Questionnaire, Keyez methodology, and Sherer
Self-efficacy Questionnaire. Data were entered into Spss-22 software and analyzed using
Pearson correlation, independent t-test and one-way ANOVA.
Results: The results showed that there was a significant relationship between
nurses' self-efficacy and their social health (p <0.05). Also, there was no significant
relationship between self-efficacy with demographic variables such as age, sex,
education, residence and income level (p> 0.05).
Conclusion: This research shows that there is a meaningful relationship between
self-efficacy of the population studied and their social health. However, through selfefficacy-based interventions and education, the nurses' social health status was
promoted.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهدا شت هو ارتقای سالمت

رابطۀ خودکارآمدی با اریان
سالمت اجتماعی بین پرستاران بیمارستان طالقانی کرمانشاه
ایوب محمدی ،1پروانه خفتان ،2برزو امیرپور ،3مریم السادات سپیدهدم ،4فاطمه غالمیجم
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گروه مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران
گروه مددکاری اجتماعی ،دانشگاه علمی کاربردی واحد بنیاد شهید و امور ایثارگران ،کرمانشاه ،ایران
گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
گروه مشاوره و راهنمایی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
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زمینه و هدف :سالمت مفهومی چند بعدی است و سازمان جهانی بهداشت نیز به چهار بعد جسمی،

دریافت1396/06/20 :

روانی ،معنوی و اجتماعی آن اشاره کرده است .سالمت اجتماعی از اساسیترین شاخصهای سالمت هر
کشوری است و میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گیرد .هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ
خودکارآمدی با ابعاد سالمت اجتماعی در پرستاران است.
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کرمانشاه ،ایران
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پست الکترونیک:
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برای دانلود این مقاله،
کد زیر را با موبایل خود
اسکن کنید.

شاغل در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه در سال  1395است که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفیساده ،تعداد 100نفر از آنها بهعنوان نمونه انتخاب و وارد مطالعه شدند .دادهها با استفاده از پرسش
نامههای اطالعات دموگرافیک ،سالمت اجتماعی کییز و پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر جمعآوری و داده
ها با نرمافزار  SPSSنسخۀ  ،22با آزمونهای همبستگی پیرسون t ،مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه
تجزیهوتحلیل شد.

یافتهها:

نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی پرستاران با سالمت اجتماعی آنان رابطۀ معنیداری

وجود دارد ( .) p>0/05همچنین بین خودکارآمدی با متغیرهای دموگرافیک سن ،جنسیت ،تحصیالت،
محل سکونت و سطح درآمد رابطۀ معنیداری وجود ندارد(.)p<0/05
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان می دهد بین خودکارآمدی جمعیت مطالعه شده با سالمت
اجتماعی آنها رابطۀ معنیداری وجود دارد و میتوان با انجام مداخلهها و آموزشهای مبتنی بر
خودکارآمدی ،سطح سالمت اجتماعی پرستاران را ارتقا بخشید.
کلمات کلیدی :پرستاران ،خودکارآمدی ،سالمت اجتماعی
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نویسندۀ مسئول:

مواد و روشها :روش پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی از نوع همبستگی بود و جامعۀ آماری آن پرستاران

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ است.

سالمت بنیادیترین عنوانی است که حیات انسان
به آن استوار است .سالمت شرط ضروریِ ایفای نقشهای
اجتماعی است ( )1سالمتی ابعاد مختلف جسمانی ،روانی،
هیجانی ،عقالنی ،معنوی و اجتماعی دارد که این مفاهیم
ضمن بهرهمندی از وجوه مشترك ،جنبههای متفاوتی نیز

داشته و از عوامل گوناگونی تأثیر میپذیرند ( .)2در موضوع
سالمت ،به ابعاد جسمانی و فیزیکی سالمت بیشتر توجه
شده ولی به ابعاد روانی و اجتماعیِ آن کمتر توجه میشود
( .)3سازمان جهانی بهداشت در راستای تامین سالمت
روانی ،جسمانی و اجتماعی اعضای جامعه به کشورهای عضو
73
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مقدمه

ایوب محمدی و همکاران | رابطۀ خودکارآمدی با سالمت اجتماعی بین پرستاران

تاکید کرد که هیچ کدام از ابعاد سالمت بر دیگری برتری
ندارد ( .)4بسیاری از افراد با مسئلۀ سالمت جسمی و روانی
آشنایی دارند اما شاید تعداد کمی از آنها با مفهوم سالمت
اجتماعی آشنایی داشته باشند .کییز و الرسن (،)2004
سالمت اجتماعی را ارزیابی فرد از کیفیت روابطش با خانواده،
دیگران و گروههای اجتماعی تعریف میکند و معتقد است
که مقیاس سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فرد را می
سنجد که نشانگر رضایت یا نارضایتی فرد از زندگی و محیط
اجتماعی بوده و درواقع پاسخهای درونی فردی را هم شامل
میشود ( .)5سالمت اجتماعی عبارت است از توانائی انجام
موثر و کارآمد نقشهای اجتماعی بدون آسیب رساندن به
دیگران که ابعاد مختلفی دارد .این ابعاد عبارت است از:
یکپارچگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی،
شکوفائی اجتماعی و چسبندگی اجتماعی .در کل سالمت
اجتماعی دربرگیرندۀ سطوح مهارتهای اجتماعی و عملکرد
اجتماعی و تصور هر شخص از خودش بهعنوان عضوی از
جامعۀ بزرگتر است ( .)1امروزه سالمت اجتماعی ،همچون

جسمی و روانی در تماس بوده و ممکن است بدین سبب در
ابعاد مختلف سالمت در معرض خطر ابتال به مشکالت
متعددی باشند و بهتبع آن سالمت اجتماعی آنها نیز تحت
تأثیر شرایط شغلی و محیط کارشان قرار بگیرد از اهمیت
بسزایی برخوردارند .بهنوعی میتوان گفت که سطح سالمت
اجتماعی پرستاران عالوه بر ابعاد شخصیتی خود بر بهرهوری
نظام سالمت ،درمان و توانبخشی نیز مؤثر است لذا بررسی
سطح سالمت اجتماعی در میان این قشر الزم و ضروری به
نظر میرسد .طبق نظریۀ سالمت ،هر فرد در صورتی سالم
تلقی میشود که سطح باالیی ازسالمت اجتماعی داشته
باشد ( .)8اهمیت سالمت اجتماعی به حدی است که زمانی
شخصی را واجد سالمت اجتماعی میدانند که بتوانند فعالیت
ها و نقش اجتماعی خود را در حد متعارف بروز و ظهور دهد
( .)9 ،10پژوهشها حاکی از آن هستند که برخی عوامل،
را
اجتماعی
سالمت
تحتتأثیر قرار میدهند .برخی از این عوامل عبارتاند از:
وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی ،سطح تحصیالت ،سن ،میزان
احتمالیای که گمان میرود بر سطح سالمت اجتماعی افراد
تأثیرگذار باشد ،خودکارآمدی فرد است .این مفهوم را اولین
بار  Albert Banduraدر سال  1977مطرح کرد .او
خودکارآمدی را باور به ظرفیتهای شخصی در راستای
شناسایی و بهکارگیری مجموعهای از اعمال ضروری برای

(.)7سالمت از جنبههای مختلفی اهمیت دارد و میتوان آن

دستیابی به اهداف مدنظر تعریف کردهاست ( .)12گمان بر

را بررسی کرد .یکی از این زمینهها ،سالمت اجتماعی است
که بر جنبههای دیگری چون سالمت جسمی و روانی تأثیر
میگذارد .رفتارهای اجتماعی فرد از سویی و محیط زندگی
و شرایط اجتماعی جامعه عواملی اثرگذار در سالمت
اجتماعی است  .بنابراین بررسی و ارزیابی وضعیت سالمت
اجتماعی اقشار مختلف جامعه برای دستیابی به جامعهای
سالم و پیشرو امری ضروری است .همانطور که اشاره شد،
سالمت اجتماعی توانائی انجام موثر و کارآمد نقشهای
اجتماعی بدون آسیبرساندن به دیگران است ،این تعریف
زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که افراد بهعنوان بخشی
از تیم درمان ،در بهبودی دیگران مشارکت داشته باشند زیرا
عملکرد آنها و آسیبنرساندن به افرادِ درحالِ معالجه ،خود
بهنوعی سالمت اجتماعی محسوب میشود .در این میان
پرستاران بهعنوان قشری که مداوم با انواع بیماریهای

آن است که هرچه میزان خودکارآمدی شخص باالتر باشد
یعنی به تواناییها و ظرفیتهای خویش اعتماد و باور
قویتری داشته باشد ،میتواند در ابعاد پنجگانۀ سالمت
اجتماعی (شکوفایی اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،انسجام
اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی) عملکرد
بهتری داشته باشد .در زمینۀ تاثیر خودکارآمدی بر ابعاد
مختلف سالمت میتوان به نتایج پژوهش  Siu-kau chengو
 )2000( Stephenاشاره کرد که بیان کردهاند افزایش
خودکارآمدی با بهبود سالمت روان رابطه دارد (.)13
همچنین  Solhiو همکاران در پژوهش خود روی زنان
مراجعهکننده به مراکز درمانی دریافتند که میان سطح
سالمت عمومی و خودکارآمدی رابطۀ معنیداری وجود دارد
( Tohidi .)14و همکاران ( )2015در پژوهش خود به بررسی
رابطۀ میان پرستیژ شغلی و سالمت اجتماعی پرستاران شهر
74
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یکی از ابعاد سالمت ،در کنار سالمت جسمی و روانی و
معنوی نقش و اهمیت گستردهای یافته است؛ بهگونهای که
دیگر ،سالمتی فقط نداشتنِ بیماریهای جسمی و روانی
نیست ،بلکه چگونگی عملکرد انسان در روابط اجتماعی و
نحوۀ تفکر او دربارۀ اجتماع نیز بهعنوان معیارهای ارزیابی
سالمت فرد درسطح کالن جامعه به شمار میرود
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دریافت حمایت اجتماعی و وضعیت تأهل (.)11یکی از عوامل

فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ  6شمار ▐ 1بهار 1397
همدان پرداختند .آنها دریافتند که میان این دو متغیر رابطۀ
معنیداری وجود دارد ( .)15در پژوهشهای قبلی ،به رابطۀ
احتمالی میان سالمت اجتماعی و سطح خودکارآمدی
پرستاران توجهی نشده است؛ پس با توجه به اهمیت باالی
سالمت اجتماعی در جامعه و تالش برای ارتقای آن در اقشار
مختلف جامعه ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سطح
خودکارآمدی پرستاران و میزان سالمت اجتماعی آنها است.

روش بررسی

الف :پرسشنامۀ خودکارآمدی عمومی شرر :در

و اعتباریابی کرده است (.)16نمرهگذاری مقیاس به این
صورت است که به هر ماده امتیاز 1تا  5تعلق میگیرد.

شامل  20سؤال بوده و پنج زیرمقیاس یکپارچگی اجتماعی،
پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و
انسجام اجتماعی را بررسی میکند .نمرهگذاری سؤاالت
بهصورت پنج گزینهای در مقیاس لیکرت است Babapoor .و
همکاران در سال  1388پرسشنامۀ مذکور را روا و پایا کردند.
پژوهشگران با مراجعه به نمونههای انتخابی ،ضمن جلب
اعتماد آنها و ارائۀ توضیحات الزم ،پرسشنامهها را در
اختیارشان قرار دادند .درنهایت 100،پرسشنامۀ بینقص برای
تجزیهوتحلیل استفاده شد.پس از جمعآوری دادهها با استفاده
از نرمافزار  Spssنسخه  ،22دادهها پردازش و اطالعات بهدست
آمده با استفاده از آزمونهای تحلیل پراکنش یک طرفه
( ،)ANOVAضریب همبستگی پیرسون و  Tتجزیهوتحلیل
شد .همچنین برای توصیف جامعۀ مطالعه شده از آمارهای
توصیفی مثل میانگین و ...استفاده شد.

یافتهها
یافتههای توصیفی
در پژوهش حاضر  %70/2از شرکتکنندگان را زنان و
بقیه را مردان تشکیل داده بودند .میانگین وانحراف معیار
سنی شرکتکنندگان( )33/03±8/8است 15 .نفر ()% 15
مدرك کاردانی 81 ،نفر ( )% 81کارشناسی ،و 4نفر ()% 4
نیز تحصیالت کارشناسی ارشد داشتند .تحلیل دادهها نشان
داد که  5نفر ( )% 5در حاشیۀ شهر13 ،نفر ( )% 13در جنوب
شهر 60 ،نفر ( )% 60در مرکز شهر و  22نفر ( )% 22نیز در
شمال شهر سکونت دارند .میانگین و انحراف معیار سطح درآمد
شرکتکنندگان در پژوهش( )1/472/500± 294/667تومان است.
یافتههای تحلیلی
فرضیه :بین سالمت اجتماعی و خودکارآمدی رابطۀ
معنیداری وجود دارد .
میانگین و انحراف معیار نمرۀ سالمت اجتماعی شرکت
کنندگان( )11/66±1/47بود .همچنین تحلیل نمرۀ
خودکارآمدی نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرۀ آنان
()52/75±6/85است .الزمبهذکر است که با توجه به باال
75
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سال  1982شرر آن را ارائه کرد و شامل  17مورد براساس
مقیاس لیکرت  1-5برای سنجش خود کارآمدی در انجام
کارها بود .نمرۀ باالی این آزمون ،خودکارآمدی قویتر را
نشان میدهد ،نسخۀ فارسی این پرسشنامه را براتی ترجمه

پرسشنامۀ سالمت اجتماعی کییز (فرم کوتاه):

] [ Downloaded from journal.ihepsa.ir on 2022-01-27

روش پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی از نوع همبستگی و
جامعۀ آماری آن پرستاران شاغل در بیمارستان طالقانی شهر
کرمانشاه در سال  1395بود که براساس معیارهای ورود مثلِ
داشتن حداقل سه سال سابقۀ کار و مشخص بودن وضعیت
استخدامی (داشتنِ ثبات نسبی شغلی) با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده120 ،نفر از آنها بهعنوان نمونه
انتخاب شدند که پس از جمعآوری دادهها و بررسی پرسش
نامهها 100 ،پرسشنامۀ تکمیل شده قابلیت تحلیل را
داشتند .ضمن رعایت اصول رازداری حرفهای و اولویت حفظ
سالمت شرکتکنندگان در پژوهش ،رضایت آگاهانۀ شفاهی
اخذ شد .معیارهای ورود به پژوهش عبارتاند از :داشتن
حداقل سه سال سابقه کار در بیمارستان طالقانی کرمانشاه
و مشخص بودن وضعیت استخدامی(داشتن ثبات نسبی
شغلی) ،داشتن رضایت آگاهانه و معیار خروج از پژوهش
وجود هرگونه خطر برای سالمت شرکتکنندگان و نارضایتی
آگاهانه است .ابزار جمعآوری دادهها شامل سه پرسشنامۀ
اطالعات دموگرافیک ،خودکارآمدی و سالمت اجتماعی بود.
پرسشنامۀ اطالعات دموگرافیک پرسشنامهای محقق
ساخته بود که مواردی از قبیل سن ،تحصیالت ،جنسیت،
میزان درآمد ماهانه و منطقۀ سکونت را شامل میشد و دو
پرسشنامۀ دیگر عبارتاند از :

سؤالهای  13 ،9 ،8 ،3 ،1و  15از راست به چپ و بقیۀ
سؤالها بهصورت معکوس یعنی از چپ به راست نمرهگذاری می
شوند .بنابراین حداکثر نمرهای که فرد میتواند از این مقیاس به
دست آورد  85و حداقل نمره  17است.
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بودن حجم نمونه ( ) <= 30و استناد به قضیۀ حد مرکزی،
متغیرهای سالمت اجتماعی و خودکارآمدی توزیع نرمال
دارند .برای بررسی رابطۀ میان متغیرهای سن و سطح درآمد
شرکتکنندگان با سطح خودکارآمدی افراد از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول
شمارۀ 1ذکر شده است.

در رابطه با متغیر سن و سطح درآمد ،با توجه به اینکه
مقدار  Pدر جدول شمارۀ  1بزرگتر از  0/05است لذا فرض
استقالل دو متغیر رد نمیشود ،یعنی دو متغیر رابطۀ معنی
داری با هم ندارند.
برای بررسی رابطۀ جنسیت و سطح خودکارآمدی از
آزمون  tمستقل استفاده شد و نتایج آن در جدول شمارۀ 2
ذکر شده است.

جدول  . 1بررسی رابطۀ میان دو متغیر سن و سطح درآمد با سطح خودکارآمدی
متغیر

مقدار آزمون

مقدار P

سن و سطح خودکارآمدی

- /029

0/799

سطح درآمد و خودکارآمدی

- 0/017

0/879

جدول  .2بررسی رابطۀ میان جنسیت و سطح خودکارآمدی
متغیر

مقدار آزمون

مقدار P

جنسیت و خودکارآمدی

0/525

0/601

جدول شمارۀ .3بررسی رابطۀ میان متغیرهای محل سکونت و سطح تحصیالت با خودکارآمدی
متغیر

مقدار آزمون

مقدار P

محل سکونت و سطح خودکارآمدی

0/079

0/971

سطح تحصیالت و خودکارآمدی

1/176

0/314
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در رابطه با متغیر محل سکونت ،با توجه به اینکه مقدار
 pبزرگتر از  0/05است فرض استقالل دو متغیر رد نمیشود
یعنی این دو متغیر ارتباط معنیداری ندارند .همچنین الزم
به ذکر است که طبق آزمون لوِن چهار گروه (حاشیه شهر،
جنوب شهر ،مرکز شهر و شمال شهر) واریانس همگون دارند.
همچنین دربارۀ متغیر سطح تحصیالت و خودکارآمدی نیز
چون مقدار  Pبزرگتر از  0/05است؛ لذا فرض استقالل میان
دو متغیر رد نمیشود و دو متغیر رابطۀ معنیداری با هم
ندارند .در متغیر تحصیالت نیز سه گروه ( کاردانی،
کارشناسی ،کارشناسی ارشد ) واریانس همگون دارند.

رابطۀ احتمالی بین دو متغیر خودکارآمدی و سالمت
اجتماعی بهوسیلۀ آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد و
در جدول  4به نتایج آن اشاره شد.
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن
است که چون مقدار  pکوچکتر از  0/05است؛ لذا فرض
استقالل دو متغیر تأیید نمیشود یعنی دو متغیر ارتباط
معنیداری با هم دارند.
برای بررسی رابطۀ خودکارآمدی با ابعاد پنجگانۀ سالمت
اجتماعی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج
حاصل از این تحلیل در جدول شمارۀ  5ذکر شده است.
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با توجه به اینکه مقدار  pبزرگتر از  0/05است ،فرض
استقالل دو متغیر رد نمیشود یعنی این دو متغیر ارتباط
معنیداری ندارند .همچنین الزم به ذکر است که طبق آزمون
لوِن دو گروه (مرد و زن) واریانس همگون دارند.

رابطۀ میان متغیرهای محل سکونت و سطح
تحصیالت با خودکارآمدی بهوسیلۀ آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه ( ) ANOVAبررسی شد و نتایج آن در جدول
شمارۀ  3آمده است.
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جدول  .4بررسی رابطۀ میان خودکارآمدی و سالمت اجتماعی
متغیر

مقدار آزمون

مقدار P

خودکارآمدی و سالمت اجتماعی

0/474

0/000

جدول شمارۀ  . 5بررسی رابطۀ خودکارآمدی با ابعاد سالمت اجتماعی
شکوفایی اجتماعی
متغیر

خودکارآمدی

همبستگی اجتماعی

انسجام اجتماعی

پذیرش اجتماعی

مشارکت اجتماعی

مقدار آزمون

مقدار P

مقدار
آزمون

مقدار
P

مقدار آزمون

مقدار
P

مقدار آزمون

مقدار P

مقدار آزمون

مقدار P

0/215

0/056

0/279

0/012

0/065

0/564

0/328

0/003

0/606

0/000

بحث
هدف مطالعۀ حاضر بررسی رابطۀ خودکارآمدی با ابعاد
سالمت اجتماعی بین پرستاران بود .یافتههای پژوهش حاضر
نشان دادند که رابطۀ معنیداری بین خودکارآمدی و ابعاد
سالمت اجتماعی وجود دارد .پژوهشها نشان دادهاند که
باورهای خودکارآمدی بر بسیاری از جنبههای کارکرد
شخصی تأثیر میگذارند .کسانی که درمقایسه با دیگران
سطح باالتری از خودکارآمدی دارند از سالمتی جسمی و
روانی بهتری هم برخوردارند .احساس کارآمدی باال ،سالمت
شخصی و توانایی انجام تکالیف را از راههای مختلف افزایش
ازجمله انتخاب اهداف ،تصمیمگیری و سالمت روان اثر
مثبتی دارد (.) 18،19در مطالعۀ  )1390( Kareshkiو
 Askaryzadeh Mahaniو همکاران ( )1394نیز
خودکارآمدی ،بیشترین اثر کلی را بر سالمت روان
دانشجویان داشت ( .)21 ،20براساس مطالعات انجام گرفته
بین باورهای خودکارآمدی افراد و سالمت معنوی آنان هم

همکاران ()28( Parto،)27( Sang ،)26( Behdani ،)25
و  )29( Arabianهمسو است .در رابطه با ارتباط سطح
خودکارآمدی با متغیرهای دموگرافیگ ،نتایج پژوهش حاضر
با پژوهشهای  )26( Behdani ،)30( Najafiو

Arabian

( )29یکسان و همسو است اما با نتایج  )30( Akinو
 )31( Pandeyمغایر است .احتمال این مغایرت در نتایج
مطالعۀ ما با سایر مطالعات ذکر شده به تفاوتهای جامعۀ
پژوهشی مربوط میشود.
از جمله نقاط قوت پژوهش حاضر میتوان به بعدی از
سالمت که کمتر به آن توجه شده است ،یعنی سالمت
اجتماعی و ارتباط آن با مفهومی روانشناختی اشاره کرد .الزم
به ذکر است پژوهش حاضر نیز مثل بسیاری از پژوهشهای
دیگر خالی از ایراد نیست و محدودیتهایی دارد .از جمله
محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به کم بودن حجم نمونه
و متعاقب آن توانایی تعمیمپذیری پایین نتایج به جامعۀ
پرستاران اشاره کرد .بهمنظور تعمیمپذیری بیشتر پیشنهاد
میشود ،این پژوهش با جامعۀ آماری بزرگتری انجام شود.
همچنین پیشنهاد میشود رابطۀ بین دو متغیر اصلی پژوهش
یعنی سطح خودکارآمدی و سالمت اجتماعی میان سایر
اعضای تیم درمان بررسی و با پرستاران مقایسه شود .از
مسئولین و دستاندرکاران نظام سالمت درخواست شود تا با
توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای مشابه ،مداخالتی
77
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میدهد ( .)17باورهای خودکارآمدی بر عوامل مختلفی

میتوان گفت خودکارآمدی باال ،باعث آرامش میشود و بر
ابعاد مختلف سالمت تاثیر میگذارد .پژوهش حاضر از نظر
ارتباط خودکارآمدی با سالمت با پژوهشهای  Solhiو
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با توجه به نتایج ذکر شده در جدول شمارۀ  5در رابطه با
متغیرهای شکوفایی اجتماعی و انسجام اجتماعی ،چون مقدار p
بیشتر از  0/05است لذا فرضیۀ استقالل دو متغیر رد نمی شود
یعنی دو متغیر رابطۀ معنیداری ندارند .همچنین در رابطه با ابعاد
همبستگی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی
چون سطح معنیداری کمتر از  0/05است ،فرض استقالل دو
متغیر تأیید نشده و هر سه بعد با میزان خودکارآمدی شرکت
کنندگان رابطۀ معنادار دارند و بعد مشارکت اجتماعی قویترین
رابطه را با میزان خودکارآمدی دارد.

بستگی معنادار و مثبتی وجود دارد ( .)22،23،24بنابراین
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 به چهار مورد اشاره خواهد،خودکارآمدی پرستاران انجام داد
کاهش استرس شغلی و فراهم.2  کسب مهارت عملی؛.1 :شد
.3 کردن محیطی شاد و فعالتر با تأکید بر کار گروهی؛
ترغیب و تشویق شفاهی مهارتهای موجود(ارائۀ بازخورد
 فراهم کردن آموزشهای روانشناختی مثل.4 کالمی)؛
 کنترل استرس و خشم(مهارتهای،مهارت حل مسأله
)زندگی

سپاسگزاری
نویسندگان این اثر بر خود الزم میدانند از پرستارانی
. تشکر و قدردانی کنند،که در این پژوهش شرکت داشتهاند

تعارض در منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارض در منافع گزارش
.نشده است

روانشناختی را بهمنظور ارتقای سطح خودکارآمدی و سالمت
.اجتماعی پرستاران و کادر درمان طراحی و ارزیابی کنند

نتیجهگیری
در این مطالعه چنانکه ذکر شد بین سهم مصرفی و
فواید سالمت اجتماعی نقش مهمی در تضمین پویایی و
کارآمدی هر جامعه ایفا کرده و یکی از محورهای ارزیابی
 محسوب میشود؛ لذا هدف تمام،سالمتی جوامع مختلف
جوامع آن است که شرایطی را فراهم کنند تا سالمت اعضای
 بنابراین با توجه به نتایج.شان را حفظ کرده و ارتقا بخشند
پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که با انجام مداخالت و
 میتوان سطح سالمت،آموزشهای مبتنی بر خودکارآمدی
 از.اجتماعی پرستاران را در راستای بهرهوری بیشتر ارتقا داد
جمله فعالیتهایی که میتوان برای ارتقای سطح
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