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 چکیده 
زنـدگی   هاي گسترده در سبک زندگی بسیاري از افراد فاقد توانایی روبرو شدن بـا مشـکالت   امروزه به رغم پیشرفت و هدف: زمینه 

 بـین  رابطـه  مطالعـه حاضـر بـا هـدف بررسـی     تواند در این زمینه به افراد کمک کنـد.   هاي حل مسئله می هستند که استفاده از سبک
 حیدریه انجام گرفته است. تربت شهرستان در ها بیمارستان کارکنان خودکارآمدي با مسئله حل هاي سبک
 بـه  مشـغول  پژوهش انجام زمان در که کارمند 356 همبستگی با استفاده از فرمول کوکران تعداد-مطالعه توصیفیدر این  ها:روش
 در گیري نمونه روش با بودند...  و هوشبري مامایی، پرستاري، همچون مختلفی هاي پست در هاي تربت حیدریه بیمارستان در خدمت

هاي حل مسئله کسیدي و النگ و خودکارآمدي عمومی جمع آوري و با استفاده  ها با استفاده از پرسشنامه داده شدند. انتخاب دسترس
 تحلیل شدند. از آمار توصیفی واستنباطی تجزیه و

). همچنـین  =001/0P( دارد وجـود  داري معنی رابطه خودکارآمدي و مسئله حل سبک نتایج این مطالعه نشان دادند که بین نتایج:
درصد قدرت پـیش بینـی    63 و سبک حل مسئله به میزان ) =P 001/0( صورت کلی معنادار است دهند که مدل به نتایج نشان می

  .باشد متغییر خودکارآمدي را دارا می
لـذا   هـا رابطـه مسـتقیمی مشـاهده شـد،      با توجه به اینکه بین سبک حل مسئله و خودکارآمـدي کارکنـان بیمارسـتان    گیري:نتیجه
 تواند باعث افزایش بهره وري کارکنان شود. هاي مرتبط با افزایش خودکارآمدي می آموزش
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  خودکارآمدي، حل مسئله، کارکنان خدمات پزشکی: ها واژه دیکل  

 مقدمه

 و سبک در تغییر و فرهنگی عمیق تغییرات رغم به امروزه

 و مسائل با رویارویی در افراد از بسیاري زندگی هاي شیوه

 همین و هستند و اساسی الزم هاي توانایی فاقد زندگی مشکالت

 زندگی روزمره مسائل و مشکالت با مواجهه در را آنان امر

یکی از این توانایی ها، مهارت حل  .است نموده پذیر آسیب

 مسأله حل حال در دائم طور به ما زندگی، مسئله است. در

 به دیگر بعضی ولی هستند ساده مسائل این از برخی هستیم.

 از یکی مسأله حل توانایی. دارند نیاز اي پیچیده فکري فعالیتهاي

 مسائل کند می کمک ما به باشد، که می زندگی مهارت هاي

 حل زندگی مهم مسائل اگر. کنیم حل مطلوب نحو به را زندگیمان

 رو به رو آن با روانی فشار صورت بماند، افراد به باقی نشده

آنها در معرض تهدید قرار می  جسمانی و روانی سالمت و شده

 هاي موقعیت با رویارویی امروز، دنیاي در زندگی الزمه. گیرد

است.  ساز سرنوشت گاه و مداوم هاي گیري تصمیم و پیچیده

 آن کمک به فرد که است و مبتکرانه  شناختی فرآیندي مسأله حل

 را روزمره مشکالت براي رفتاري و سازگارانه مؤثر راهبردهاي
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روانشناختی،  دیدگاه طبق کند. بر می ابداع یا شناسایی

دارد، علت  آگاهی آنها از شخص که ذهنی و شناختی هاي جریان

 از شخص که درونی هاي ه انگیز شوند، نه می محسوب رفتار

 یک عنوان به به انسان دیدگاه این .)1(است  اطالع بی آنها

نقطه  نگرد. در این مسائل می کننده حل و اطالعات پردازشگر

 به اطالعات اندوزش و ردآوري، پردازشگ طریق از نظر، ما

ادراك،  و احساس از طریق کار این کنیم؛ می پیدا دست شناخت

 حل) 1987(رونان و . نزو)2(گیرد  می صورت تفکر و حافظه

 و شناختی اعمال و رفتاري هاي پاسخ رشته یک شامل را مسأله

 و درونی هاي درگیري با ريسازگا منظور به که دانند می عاطفی

 .)4, 3(اند  یافته جهت خاصی هدف سمت به محیطی، یا

 گرایش، اعتماد، خالقانه، مسأله حل سبک شش) 1987( نزو

. )5(است  کرده معرفی را اجتناب و) کنترل( مهارگري درماندگی،

در  و ریزي دهنده برنامه نشان مسأله خالقانه حل سبک

. است زا مسأله موقعیت حسب بر متنوع هاي حل راه نظرگرفتن

 خویش توانایی فرد، در اعتقاد بیانگر مسأله حل در اعتماد سبک

 به نسبت مثبت نگرش گرایش سبک. است مشکالت حل براي

. دهد می نشان را آنها با رودررو مقابله به تمایل و مشکالت

 زا مسأله هاي موقعیت در فرد یاوري بی بیانگر درماندگی سبک

 هاي کننده کنترل تأثیر به مسأله حل در مهارگري سبک. باشد می

 نهایت در و دارد اشاره زا مسأله موقعیت در درونی و بیرونی

 جاي به مشکالت گرفتن نادیده به تمایل گویاي اجتناب سبک

 هر به نسبت . بعالوه،  خودکارآمدي)6(است  آنها با مقابله

 معرفی رفتاري کننده بینی پیش ترین ثابت دیگر، انگیزشی سازه

 مستقیم طور به خودکارآمدي تحقیقات، طبق بر .)7(است  شده

 عنوان به رفتار، کنترل با و باشد می مرتبط رفتاري سالمت با

 که است این بر اعتقاد. اند شده قلمداد مترادف ساختارهاي

 اهداف، بر تأثیر طریق از مستقیم غیر طور به خودکارآمدي

 خودکارآمدي، .دهد می قرار الشعاع تحت را رفتاري سالمت

 شناختی، هاي مهارت آن، وسیله به که است اي سازنده توان

 به مختلف اهداف تحقق براي انسان رفتاري و عاطفی اجتماعی،

 .)9, 8(شود  می سازماندهی بخش، اثر اي گونه

نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که سبک هاي حل مسئله 

ده بر خودکارآمدي اثرگذار بوده اند. سازنده و غیر سازن

) در مطالعه خود اثبات کردند 1393چنانچه نصري و همکاران(

که میان خودکارآمدي و ارزیابی حل مسئله رابطه مستقیم و 

) 1395(همکاران و حدادنیا . همچنین)10(معناداري وجود دارد 

 خود و مسئله حل هاي سبک بین که دنددا نشان خود مطالعه در

 به دارد، وجود معناداري و مثبت رابطه تحصیلی کارآمدي

 در بیشتري پافشاري باال خودکارآمدي با دانشجویان که طوري

) 1386(همکاران و زارعان که . همانطور)11(داشتند  مسئله حل

 غیر هاي سبک از استفاده که دادند نشان خود مطالعه در

 تنهایی و یاوري بی احساس ایجاد باعث درماندگی مانند سازنده

 می کاهش را فرد عمومی سالمت امر همین که شده راداف در

) نیز تاثیر مثبت ارزیابی حل 2006فلورز و همکاران ( .)6(دهد 

مسئله را بر خودکارآمدي حرفه اي در میان دانش آموزان 

. در مطالعه اي )12(آمریکایی اثبات کردند -دبیرستانی مکزیکی

) انجام دادند نیز بین نگرش در 1392که پیرکمالی و همکاران(

چگونگی حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه 

) در 1394. نظري کمال و همکاران()13(معناداري وجود داشت 

مطالعه خود عنوان کرده اند که مهارت حل مسئله سالم و 

دي افراد می شود سازنده باعث افزایش تاب آوري و خودکارآم

 مساله حل سازنده غیر هاي . در عین اینکه، سبک)14(

 را افراد فعالیت سطح تنها نه) اجتناب و گري مهار درماندگی،(

 به نسبت توجهی بی و تفاوتی بی بسب بلکه دهند، می کاهش

شود که یافته هاي مطالعه  می نیز پیچیده، هاي موقعیت و مسائل

این موضوع  )16() 1394غیاثی( )15() 1390مرندي و همکاران (

  .را تایید می کند

هاي  بنابراین با توجه به تأثیر خودکارآمدي بر تمامی جنبه 

زندگی خصوصاً بر انجام صحیح و موفقیت آمیز وظایف و 

کاربرد آنها بر  هاي مختلف حل مسئله و همچنین تأثیر سبک

 بین رابطه خودکارآمدي، مطالعه حاضر با هدف بررسی

خودکارآمدي و  سازنده و غیر سازنده با مسئله حل هاي سبک

 بررسی تفاوت خودکارآمدي بین زنان و مردان در کارکنان

 حیدریه انجام شده است.  تربت شهرستان هاي بیمارستان
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 هاروش

بـا اسـتفاده از   ( همبستگی -توصیفیمطالعه از نوع این  این

حاضر را کلیه  جامعه آماري تحقیق پرسشنامه) انجام شد.

هــاي شهرســتان تربــت  کارکنــان و کارمنــدان بیمارســتان

و معلـوم   بـودن  زیـاد  دلیـل  اند کـه بـه   حیدریه تشکیل داده

کـوکران بـراي تعیـین حجـم      فرمـول  از جامعه، بودن حجم

بـراي  مول کوکران شد و با توجه به اینکه فر استفاده نمونه

، به قـرار  حالتی که حجم جامعه نامعلوم یا خیلی زیاد باشد

 ذیل است:

n =
pqz2

d2
+ ⋯ 

 خدمت به مشغول پژوهش انجام زمان در که کارمند 356 تعداد

 مامایی، پرستاري، همچون مختلفی پستهاي در سازمان به

 انتخاب دسترس در گیري نمونه روش با بودند...  و هوشبري

آنها درخواست شد که پرسشنامه هاي موردنظر را  و از شدند

با دقت پاسخ دهند. در مواردیکه ابهام وجود داشت پژوهشگران 

شخصاً به سواالت شرکت کنندگان پاسخ می دادند. ابزار جمع 

) PSS( مسئله حل هاي سبک ها شامل پرسشنامه آوري داده

شرر بود.  عمومی کارآمدي خود النگ و پرسشنامه و کسیدي

 1996 سال در النگ و کسیدي را مساله حل هاي سبک مقیاس

 عامل شش که است پرسش 24 داراي و ساختند مرحله دو طی

 آزمون ماده چهار دربرگیرنده عوامل از هرکدام و سنجد می را

 از کدام هر کلی نمره دهنده نشان نمرات . جمع)17(باشند  می

 سؤال، 4 داشتن با عوامل از هریک بنابراین است؛ گانه 6 عوامل

روایی . داشت خواهند 4 حداکثر و صفر حداقل با برابر اي نمره

و پایایی این پرسشنامه در ایران در چند مطالعه مورد بررسی 

 بررسی در کرونباخ آلفاي قرار گرفته است، چنان که ضریب

 آن روایی ضریب و 77/0 با برابر) 1382( خیرالدین پور بابا

 به پایایی شاخص گرفتن نظر در با و است شده گزارش 87/0

 87/0 با برابر را مقیاس این روایی ضریب اعتبار، ضریب عنوان

 شرر نیز عمومی کارآمدي خود . پرسشنامه)18(کردند  گزارش

 از لیکرت مقیاس اساس بر سئوال هر که است سئوال 17 داراي

نمره  حداکثر. شود می تنظیم موافقم کامالً تا مخالفم کامالً دامنه

 و 85 نمره آورد دست به مقیاس این از تواند می فرد که اي

 براي) 1371( براتی بختیاري .)19(است  17 نمره حداقل

 به نمرات عمومی، خودکارامدي مقیاس اي سازه روایی سنجش

 ویژگی چندین هاي اندازه با را مقیاس این از آمده دست

 مقیاس خرده راتر، بیرونی و درونی کنترل مقیاس( شخصیتی

 مقیاس و کران و مارلو اجتماعی درجه مقیاس شخصی، کنترل

 پیش همبستگی که کرد همبسته) روزنبرگ فردي بین شایستگی

 خصوصیات هاي اندازه و خودکارآمدي مقیاس بین شده بینی

 جهت در و) معنادار 5/0 سطح در و 61/0( متوسط شخصیتی

 و گنجی پژوهش در . همچنین)20(بود  نظر مورد سازه تأیید

 0/ 81 پایانی ضریب کرونباخ آلفاي روش به) 1388( فراهانی

 .)21(آمد  دست به

نسخه  SPSS افزار نرم از پژوهش این در ها داده تحلیل براي 

 توصیفی آمار و فراوانی جدول ابتدا که است، شده استفاده 21

 ماتریس از استنباطی آمار بخش در سپس، و است شده گرفته

چندگانه به روش همزمان و  رگرسیون و همبستگی پیرسون

 شد. استفاده داده ها تحلیل مستقل جهتTآزمون 

 

 نتایج

 33 نمونـه  شرکت کنندگان سنی توصیفی میانگیندر بخش آمار 

 کارکنـان  خـدمت  سابقه ؛ و میانگین36 سنی تغییرات دامنه سال،

 سـابقه  میـزان  کمتـرین  سـال،  9 حیدریـه  تربـت  هاي بیمارستان

  .دست آمد به سال 30 بیشترین آنها و ماه 5 خدمت

براي تعیین میزان ارتبـاط سـبک حـل مسـئله بـا خودکارآمـدي       

از روش رگرسـیون چندگانـه بـه روش همزمـان      بصورت کلی،

آمـده   2و  1استفاده کردیم. تحلیل داده هاي این بخش در جدول

 است. 

 همبستگی چندگانه نمرات سبک حل مسئله با خودکارآمدي -1 جدول
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 متغیر مالك: خودکارآمدي 
 

 آنوا جهت بررسی معناداري کل مدل نمرات سبک حل مسئله با خودکارآمدي -2 جدول
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88/1911 

55/29 
7/64 001/0 

     64/4807 کل 

 متغیر مالك: خودکارآمدي 

 

 نشان مدل کل معناداري بررسی جهت 3و  2 نتایج تحلیل جدول

سپس،  .)>05/0P(است معنادار کلی صورت به  مدل  که دهد می

از روش ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین رابطه بین 

متغییرهاي پیش بین سبکهاي حل مسئله سازنده شامل گرایش، 

خالقیت و اعتماد با متغییر مالك خودکارآمدي استفاده شده 

 خودکارآمدي مالك متغیر پیرسون بین همبستگی است. ضریب

سازنده، خالقیت و  مسئله حل هاي متغییرهاي پیش بین سبک و

با سطح =r 407/0و =329/0r=، 496/0r ربراب ترتیب به اعتماد

 ) بدست آمده است، چون در نتیجه بین=001/0Pمعناداري (

متغییرهاي پیش بین سبک هاي حل مسئله سازنده و متغییر 

 خودکارآمدي رابطه معناداري وجود دارد. 

بعالوه، براي پیش بینی میزان تاثیر متغییرهاي پیش بین بر 

متغییر مالك از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده 

گردید که نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان 

حل مسئله سازنده با نمرات خودکارآمدي در جدول  سبک هاي

 ارائه شده است. 4

 
 همبستگی چندگانه به روش همزمان بین نمرات مولفه هاي سبک حل مسئله سازنده با خودکارآمدي -3جدول 
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گو
ال

 

 متغیرهاي پیش بین

سبک هاي حل مسئله 
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 گرایش

 خالقیت
625/0 378/0 358/0 583/5 421/19 001/0 

       اعتماد 

 متغیر مالك: خودکارآمدي        

دهد، مولفه هاي سبک حل نشان می 4جدول همانگونه که نتایج 

مسئله غیرسازنده شامل درماندگی، مهارگري و اجتناب توانسته 

درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را  26/0اند به طور مجموع 

 ) تبیین کنند.p>001/0داري (بطور معنی

 حل مسئله غیرسازنده با خودکارآمديهمبستگی چندگانه نمرات مولفه هاي سبک  -4جدول 

گو
ال

 

 متغیرهاي پیش بین

سبک هاي حل مسئله غیر 

 سازنده
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 درماندگی

 مهارگري
514/0 264/0 241/0 07/6 498/11 001/0 

       اجتناب 

 متغیر مالك: خودکارآمدي        

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان ضرایب 

رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده، سبک هاي حل 

 5مسئله سازنده و غیرسازنده با نمرات خودکارآمدي در جدول 

 ارائه شده است.

 

 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده متغییرهایی که در مدل وارد شده اند -5جدول 
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متغییرهاي 

 پیش بین

ضرایب استاندارد 

 شده
 ضرایبخطاي 

استاندارد  ضرایب

 شده
 سطح معناداري tمقدار

سبک حل 

 مسئله
45/1 49/2 63/0 04/8 001/0 

 187/0 33/1 116/0 75/0 01/1 گرایش

 001/0 78/4 413/0 60/0 88/2 خالقیت

 001/0 02/4 331/0 52/0 09/2 اعتماد

 313/0 014/1 094/0 594/0 06/0 درماندگی

 004/0 -948/2 -276/0 753/0 -224/2 مهارگري

 001/0 -143/4 -378/0 562/0 -326/2 اجتناب

 متغییر مالك: خودکارآمدي

 معنادار کلی بصورت مدل که دهد نشان می 5جدول 

 پیش قدرت درصد 63 میزان به مسئله حل سبک و است

 مقدار چون و باشد، می دارا را خودکارآمدي متغییر بینی

04/8=t001/0معناداري سطح از=P این است، کوچکتر 

 سبک متغییرهاي عالوهه ب.  باشد می معنادار مقدار

 413 میزان به مسئله حل در خالقیت( مسئله حل سازنده

 بینی پیش قدرت) درصد 331میزان به اعتماد و درصد

 مقدار چون و باشد می دارا را خودکارآمدي متغییر

t=0.001 001/0معناداري سطح از متغییر دو هر در=P 

 متغییر اما. باشد می نیز معنادار مقدار این است، کوچکتر

 سطح از t=0.0187 مقدار و درصد 116 قدرت با گرایش

 بینی پیش به قادر است بزرگتر P=001/0معناداري

 غیر سبک هاي مولفه همچنین. باشد نمی خودکارآمدي

 -276/0 قدرت با) اجتناب و مهارگري(مسئله حل سازنده

 سطح از t=-4/143 و t= -2/948 مقدار با -378/0 و

 نیز معنادار مقدار این است، کوچکتر P=001/0معناداري

 قدرت با مسئله حل در درماندگی ي مولفه اما. باشد می

 P=001/0معناداري سطح از t=1/014 مقدار و 094/0

 خودکارآمدي بینی پیش به قادر بنابراین است بزرگتر

منظور بررسی تفاوت بین خودکارآمدي  به .بود نخواهد

کردیم، که استفاده  مستقل Tزنان و مردان از آزمون

 6 جدول همانطور که در آمده است. 6نتایج آن در جدول 

 t آزمون از آمده دست به نتایج مشاهده می گردد، طبق

 میانگین بین% 95 احتمال به که گرفت نتیجه توان می

 داري معنی تفاوت مردان زنان و در خودکارآمدي میزان

 تفاوت زنان و مردان خودکارآمدي یعنی شود؛ نمی دیده

 ).>431/0P(است  برابر تقریباً و ندارد چندانی

 
 براي مقایسه میانگین خودکارآمدي زنان و مردان t آزمون -6 جدول

 

 

 

 جنسیت

F سطح معناداري t ها تفاوت میانگین سطح احتمال درجه آزادي 
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 خودکارآمدي

 برابرهاي  واریانس

624/0 431/0 

208/1 98 230/0 680/1 

هاي  واریانس

 نابرابر
208/1 832/97 230/0 680/1 

 

 و نتیجه گیريبحث 

 با مسئله حل هاي سبک بین رابطه بررسی پژوهش این از هدف

 حیدریه تربت شهرستان در ها بیمارستان کارکنان خودکارآمدي

سازنده شامل  مساله حل هاي سبک ها یافته اساس بر. بود

مثبت  دار معنی رابطه داراي خالقیت، گرایش و اعتماد کارکنان

 کارکنانی که صورت بدین. باشند می آنان خودکارآمدي میزان با

 با مواجهه در کنند؛ می استفاده خالقانه مساله حل سبک از که

 راه و بوده برخوردار ریزي برنامه از مشکالت و مسائل

بعالوه،  گرفت. خواهند نظر در آن حل براي را متنوعی هاي حل

 افزایش باعث ریزي برنامه داشتن و متنوع هاي حل راه اتخاذ

و در نهایت، شکل  خود هاي قابلیت و توانایی به افراد باور میزان

 در که افرادي یعنی، .شود گیري سبک حل مسئله اعتماد می

 میزان از دارند، اعتماد خود هاي توانایی به مشکالت با مقابله

 به که کسانی برعکس و برخوردارند باالتري خودکارآمدي

 از ندارند اعتقاد مشکالت با روبرویی هنگام در خود توانایی

داراي  که کسانی همچنین. برخوردارند تري پایین خودکارآمدي

 مشکالت به نسبت مثبتی سبک حل مسئله گرایش هستند، نگرش

باشند،  داشته رو در رو مقابله مشکالت با دارند تمایل و ددارن

 .بود خواهند برخوردار باالتري خودکارآمدي از در نتیجه،

 مساله حل هاي بین سبک که داد نشان ها یافته نتایج همچنین،

 میزان با دار معنی مستقیم رابطه گرایش و اعتماد خالقیت،

 و با نتایج حدادنیا دارند؛ این یافته ها کارکنان خودکارآمدي

، نظري )22() 1395، با عزت و همکاران()11( )1395(همکاران

) 1392و پیرکمالی و همکاران( )14() 1394کمال و همکاران(

 همسو است. )13(

سازنده  غیر مساله حل سبک که داد نشان نتایج همچنین،

 با معکوس دار معنی رابطه داراي درماندگی، مهارگري و اجتناب

 که کسانی که معنی بدین. است کارکنان خودکارآمدي میزان

 نموده، عمل هیجانی صورت به ها مساله با مواجهه هنگام

 به ها مساله گرفتن نادیده به تمایل و کنند می تنهایی احساس

 برخوردار تري پایین خودکارآمدي از دارند، آنها با مقابله جاي

 در سازنده، غیر مساله حل هاي سبک از بود. استفاده خواهند

 امکانات از استفاده بیرونی، پیچیده هاي موقعیت و مسائل مقابل

 این. سازد می غیرممکن فرد براي را روانشناختی و عقالنی

 بازداري از سطحی با را جسمانی و روانی توانمندي احساس،

 و خود توان و ظرفیت به فرد باور تدریج به و سازد می مواجه

 این، بر دهد. افزون می کاهش را فرد خودکارآمدي اصطالح به

 درماندگی،( مساله حل سازنده غیر هاي سبک که گفت توان می

 کاهش را افراد فعالیت سطح تنها نه) اجتناب و گري مهار

 و مسائل به نسبت توجهی بی و تفاوتی بی سبب بلکه دهند، می

 و تنهایی بیانگر شود. این سبکها، می نیز پیچیده، هاي موقعیت

 در که کسانی لذا است؛ زا مساله هاي موقعیت در فرد یاوري بی

 احساس دلیل به کنند؛ می استفاده سبک این از مسائل با مواجهه

 الزم خودکارآمدي به باور از الزم پشتوانه داشتن عدم و تنهایی

؛ )16() 1394بود. یافته هاي مطالعه غیاثی( نخواهند برخوردار

 )1386(اسداهللا پور  و و زارعان )15() 1390مرندي و همکاران (

با نتایج این پژوهش همسو هستند.  بطور کلی می توان  )6(

 به مساله، حل سازنده هاي سبک اتخاذ که اندازه همان به گفت،

 غیر هاي سبک کارگیري به شود؛ می منتهی خودکارآمدي بهبود

 قرار تأثیر تحت را افراد خودکارآمدي رفته، رفته نیز سازنده

 آن می گردد.  کاهش منجر به و داده
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تفاوت پژوهش حاضر با دیگر طرح ها این بود که در این مطالعه 

سنجش رابطه بین سبک هاي حل مسئله و خود کارآمدي در 

تعداد نسبتا زیادي از افراد یک مجموعه کاري بررسی شد. به 

عالوه، این مطالعه به طور اختصاصی کارکنان بخش هاي 

یدریه را مورد بررسی مختلف دو بیمارستان شهرستان تربت ح

قرار داد که از این حیث مورد مشابهی وجود ندارد. 

 پرسشنامه سؤاالت وسیع حجم شامل تحقیق نیز هاي محدودیت

 مزاحم متغییرهاي کنترل عدم پاسخگویان، زیاد مشغله و

 بودن کوچک و غیره و شغل نوع هوش، شخصیت، سن، همچون

 شود می پیشنهاد نتیجه در. بود نتایج تعمیم عدم و نمونه

 و زنان داده، افزایش را آماري جامعه آینده در پژوهشگران

با یکدیگر  را متأهل و کارمندان حیطه مختلف و مجرد مردان

کنند. بعالوه، این پژوهش می تواند به کارکنان کمک  مقایسه

نماید تا با استفاده از سبک هاي سازنده حل مسئله و اجتناب از 

خودکارآمدي و در نتیجه کیفیت کار  سبک هاي غیر سازنده،

خود را افزایش دهند. بر همین اساس به مسئولین بیمارستان ها 

پیشنهاد می شود تا با برگزاري کالس ها و کارگاه هاي مختلف 

در رابطه با این موضوع، زمینه آشنایی کارمندان با انواع حل 

را  مسئله، تاثیرات آنها و نحوه استفاده صحیح از این سبک ها

فراهم آورده و از این طریق میزان بازدهی مجموعه تحت 

 مدیریت خود را افزایش دهند.

 

 قدردانی و تشکر

در پایان نویسندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیران 

شهرستان  و کارکنان بیمارستان نهم دي و بیمارستان رازي

که کمال همکاري را در انجام پژوهش داشته،  تربت حیدریه

 دارند. ابراز می

 

  تضاد منافع

نویسندگان  توسط منافعی تعارض گونه هیچ پژوهش این در

 است. نشده گزارش
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 Abstract 

 Background & Aim: Today, despite the widespread advances in lifestyle, many 
people lack the ability to deal with life's problems, which can be helpful in helping 
people use problem-solving styles. The present study aimed to investigate the 
relationship between problem solving styles and self-efficacy of hospital staff in 
Torbat Heydariyeh 

Methods: Due to uncertainty in the size of society, using the Cochran formula, 356 
employees who at the time of the research were employed at Torbat Heydariyeh 
Hospitals at various positions such as nursing, midwifery, anesthesia, etc. were 
selected using available sampling method. Data were collected using Cassidy and 
Lang problem solving questionnaires and general self-efficacy and analyzed using 
descriptive and inferential statistics. 

Results: The results of this study showed that there is a significant relationship 
between problem solving style and self-efficacy (P = 0.001). The results also show 
that the model is generally significant and the problem-solving style has a 63% 
predictive power of self-efficacy variable and since the value of t = 8.04 is greater than 
the significance level of P = 0.001, this value is also significant. 

Conclusion: Considering the direct relationship between the problem solving style and 
the self-efficacy of hospital staffs, training related to increasing self-efficacy can 
increase employee productivity. 
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