
 

 

 روانبررسی نقش تعدیل کنندگی خودکارآمدی بر رابطه رضایت شغلی و سالمت 
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 پايش نشريه

   87-94صص  1397بهمن ـ اسفند اول، ، شماره هجدهمسال 

 21/1/1398تاريخ پذيرش مقاله: 

 [98 فروردين 27 -]نشر الکترونیك پیش از انتشار

 

 چكیده

رضايت شغلی و سـالمت   بررسی نقش تعديل کنندگی خودکار آمدی بر رابطه بین دو متغیرتحلیلی -توصیفیاين مطالعه از هدف  مقدمه:

  بود. روان در کارشناسان رشته بهداشت عمومی 

کـه بـه صـورت نمونـه در     کارشناس شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شـهر تهـران     91جامعه آماری مشتمل بود بر  مواد و روش کار:

و ابزار استاندارد سنجش خودکارآمدی عمومی و ابزار مورد استفاده اين مطالعه شامل گونه فارسی ددسترس در مطالعه شرکت داده شدند. 

 ( و همچنین ابزار محقق ساخته برای سنجش رضايت شغلی بود.GHQ-12سنجش سالمت روان )

های پژوهش نشان داد که افراد مورد مطالعه از میزان خود کارآمدی، رضايت فرد از شغل خود و سطح سالمت روان نسـتتا   يافته یافته ها:

توسـ    % درصـد 20حـدود   بـوده و سـالمت روان   د. نتايج نشان داد رابطـه بـین خودکارآمـدی و سـالمت روان معنـادار      خوبی برخوردارن

درصـدی   12بینـی حـدود    از پـیش  حـاکی معنادار بوده و نیز رابطه بین رضايت شغلی و سالمت روان  پیش بینی شده است.خودکارآمدی 

معنـادار بـوده و نشـان از    نیـز  بین خودکارآمدی و رضايت شغلی با سـالمت روان  رابطه همچنین . استسالمت روان توس  رضايت شغلی 

ضريب همتستگی رضـايت شـغلی و   با تعديل اثر خودکارآمدی .  در نهايت داشتدرصدی سالمت روان توس  اين دو متغیر  24بینی  پیش

 . شدمعنادار  238/0سالمت روان به میزان 

حاکی از موثر بودن رضايت شغلی و خودکارآمدی بر سالمت روان بـوده و نشـان داده   ر ـحاض شژوهـپ کلی طور به بحث و نتیجه گیری:

 دارد. قابل تاملیشد که خودکارآمدی در تقويت رابطه بین رضايت شغلی و سالمت روان نقش 

 

 خودکارآمدی، رضايت شغلی، سالمت روان کلیدواژه:
 

                                                           
 خیابان شهید وحید نظری، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهیخیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبیتهران، : پاسخگو نويسنده ، 

E-mail: mtavousi@gmil.com
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 نوع و خود کار از دفر هر و برداشت تصور به همچنین شغلی رضايت

 تعريف نیز خود شغل خصوص افراد در مثتتهای  نگرش و احساسات

 ازاحسـاس  بیان، عتارت ترين ساده در شغلی رضايت [.1است] شده

گـردد،   مـی  فرد حاصل در کار انجام از پس که مثتتی و مفید عاطفی

 ارتتـاطی  تنهـا نیسـت، بلکـه    و مجرد عامل يك شغلی رضايت التته

 وهـا   پذيری، کنش شغلی، مسئولیت از وظايفای  پیچیده و بینابین

 وجـود  . عـدم ]2[ها اسـت  و دلگرمیها  ها، تشويق ها، انگیزه واکنش

 موضـوع  ايـن  و شـده  کارکنـان  کاهش روحیه موجب شغلی رضايت

 سازمانی هر مديران .داشت خواهد کار آن سازمان در نامطلوبی اثرات

 بـه طـور   را شـغلی  رضـايت  عـدم  و پائین روحیه دارند عالئم وظیفه

انجـام   خصـوص  ايـن  در را الزم اقدامات سريعا  و کرده مداوم بررسی

در مطالعات متعدد نشان داده شده است که بین رضـايت   .]3[دهند

همچنـین   .]5-13[شغلی و سالمت روان ارتتاط معنادار وجـود دارد  

در يك فراتحلیل نشان داده شده است که سطح رضايتمندی شغلی 

موثری بر سالمت افراد بوده و ايـن دو رابطـه تنگـاتنگی بـاهم      عامل

  ].14[دارند

از طرفی شواهدی وجود دارد که بـاور خودکارآمـدی نقـش تعیـین      

بر گزينش اهـداف اـالش   کننده ای بر خود انگیزشی افراد داشته و 

آور به میزان تالش و کوشش در انجام وظـايف، میـزان اسـتقامت و    

 يی بــا مشــکالت و میــزان تحمــل فشــارها اثــرپشــتکاری در رويــارو

؛ و اين امر نیز به نوبه خود سالمت ] 15[ (2000 می گذارد )بندورا 

ها نشان داده است که خودکـار آمـدی    متاثر می کند. بررسیرا روان 

باال بـا مـديريت تـنش، افـزايش حرمـت خـود، بهزيسـتی، شـراي          

مـزمن  کـاهش   هـای   جسمانی بهتر و سازگاری و بهتـود از بیمـاری  

ــا افــزايش ســطح   نشــانه هــای اضــطرابی و افســردگی و همچنــین ب

 نظريه اصلی خودکارآمدی، از اجزایبهزيستی و سالمت همراه است. 

 در خصوص فردهای  قضاوت باورها يا به که اجتماعی است -شناختی

 ].16[دارد  اشـاره هـا   مسـئولیت  و وظايف در انجام خودهای  توانايی

دد علمی حاکی از رابطـه بـین خودکارآمـدی و    همچنین شواهد متع

؛ و نیز مطالعاتی نشان داده اند کـه   ] 17-21[رضايت شغلی بوده اند

 شغلی استرس بین رابطه بر کننده تعديل اثر می تواند خودکارآمدی

 ].18، 22[داشته باشد  شغلی رضايت و روانی و سالمت

ر آمدی، بر رابطه در اين راستا مطالعه زير با هدف بررسی اثر خود کا

رضايت شغلی و سالمت روان در میـان قشـری از دسـت انـدرکاران     

حوزه سالمت يعنی کارشناسان بهداشـت عمـومی شـاغل در مراکـز     

تکـراری و يکنواخـت بـودن    " بهداشتی شهر تهران که بنا به داليـل: 

فعالیت های روزانه کارشناسـان رشـته بهداشـت عمـومی در مراکـز      

عـدم همـاهنگی در پـذيرش و تربیـت دانشـجو      بهداشتی و درمانی، 

های علوم پزشـکی   کارشناسی رشته بهداشت عمومی توس  دانشگاه

اهش انگیـزه و عـدم   ، کهای مورد نیاز بازار کار سراسر کشور با پست

های مـديريتی بـه کارشناسـان     ترفیعات شغلی و عدم واگذاری پست

 "و............ یرشته بهداشت عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمـان 

انجام شـد. ايـن   برای بررسی در اولويت قرار داشتند،  از نظر محققان

پژوهش سعی داشت رابطه بین سه متغیـر را بررسـی نمـوده و نیـز     

تاثیر خودکارآمدی را بر رابطه بین رضايت شـغلی و سـالمت روان را   

شناسايی کند و پیشنهادات الزم را برای کـارآيی بهتـر کارشناسـان    

 داشت عمومی مراکز بهداشتی شهر تهران را ارائه نمايد.به

 

اين مطالعه از نوع  مقطعی تحلیلی بـوده و جامعـه آمـاری آن کلیـه     

کارشناسان رشـته بهداشـت عمـومی شـاغل در مراکـز بهداشـتی و       

درمانی بودند، که به صورت نمونـه در دسـترس در مطالعـه شـرکت     

به مطالعه شامل داشـتن مـدرت تحصـیلی     داده شدند. شراي  ورود

مراکـز  دانشگاهی در رشته بهداشت )همه گـرايش هـا(، اشـتغال در    

و نیـز  بهداشتی و درمـانی دو دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهر تهـران       

رضايت برای شرکت در پرسشگری بود؛ که طتیعتـا  افـرادی کـه در    

دفعات حضور محقق پرسشگر در محل حضور نداشته و يا راضی بـه  

پرسشگری نتودند در مطالعـه شـرکت داده نشـدند. ابـزار گـردآوری      

بود:  گويه 54بخش و مشتمل بر  4ای با  اطالعات شامل پرسش نامه

در خصوص اطالعات جمعیـت شـناختی،   گويه  14بخش اول شامل 

 18محقـق سـاخته مشـتمل بـر       بخش دوم متشکل از  پرسش نامه

شغلی )که روايی و پايايی  )پنج گزينه ای( برای ارزيابی رضايتگويه 

آن مـورد بررســی قـرار گرفــت(، بخـش ســوم شـامل پرســش نامــه     

اســتاندارد ســنجش خودکارآمــدی عمــومی شــواترز بــرای ســنجش 

 12(، و بخش اهارم شامل ابزار گويه 10خودکار آمدی )مشتکل از 

بود که روايی و پايايی دو  GHQ-12 روانی سنجش سالمت اگويه 

برای انجام اعتتـار   ].23-24[ی و تايید شده بودمورد اخیر قتال بررس

هـای  گويه علمی پرسش نامه محقق ساخته سنجش رضايت شغلی، 

طراحی شده توس  تیم تحقیق ابتدا در اختیار متخصصـان مجـرب   

در حیطه آموزش سالمت قرار داده شـده و اصـالحات توصـیه شـده     

محتوا بـا  )بررسی روايی با رويکرد کیفی(. سپس روايی  اعمال گرديد
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 و محمود طاووسی                                                                                                                  ...      رابطه رضايت شغلی و خودکارآمدی

)بررسی روايـی بـا رويکـرد    انجام شد سنجش نستت و شاخص روايی

. همچنین روايی صوری ابزار نیز با بهره گیری از نظرات انـد  کمی(

تن از مخاطتان بررسـی شـد. بـرای بررسـی پايـايی نیـز از دو روش       

 -سنجش همتستگی درونی )میزان آلفای کرونتـا(( و روش آزمـون  

ه شــد. شــايان دکــر در ايــن مطالعــه شــغلی اســتفادآزمــون مجــدد 

بررسـی شـد.   همتستگی درونی )پايايی( دو پرسشنامه استاندارد نیز 

به منظور بررسی رابطه رضايت شغلی و خود کار آمـدی بـا سـالمت    

همچنین بررسی اثر تعديل کننـدگی خودکارآمـدی بـر رابطـه      روان

نه بین رضايت شغلی و سالمت روان از مدل رگرسیون ساده و اندگا

 خطی و ضريب همتستگی جزيی استفاده شد.  

پايايی سواالت پرسشـنامه  تحلیلی( -مقطعی)توصیفیدر اين مطالعه 

رضايت شغلی، و نیز پايايی دو ابزار استاندارد مورد استفاده تايید شد 

نفرکارشـناس شـرکت    91میانگین )انحراف معیار( سـن  (. 1)جدول 

درصد کارشناسان مـرد   28سال بود.  7/34( 8/5کننده در مطالعه  )

ــان زن  4/71و  ــانکارشناس ــن می ــان  65 ، و از اي ــد کارشناس درص

درصد افـراد دارای   3درصد بیوه بودند.  1 درصد مجرد و 34متاهل، 

کارشناسـی   7درصد دارای مدرت کارشناسی و  90مدرت کاردانی، 

 کارشناسـان  9/48درصـد کارشناسـان قـراردادی،     37ارشد بودنـد.  

درصـد   4/4پاسـخ(.   عدم 1/1کارشناسان رسمی بودند ) 13پیمانی، 

شرکت کنندگان در مطالعه دارای مدرت کاردانی متارزه بـا بیمـاری   

درصـد   1/90درصد دارای مدرت کاردانی بهداشت خانواده،  4/4ها، 

 1/1(کارشناسان دارای مدرت کارشناسی بهداشـت عمـومی بودنـد    

انحراف معیار( حقوق دريـافتی ماهیانـه   . میانگین ))پاسخ عدمدرصد 

هــزار تومــان، میــانگین )انحــراف معیــار( ســابقه  59/864( 1/107)

 کارشناسان رشـته بهداشـت عمـومی شـاغل در مراکـز بهداشـتی و       

 

سـال، میـانگین )انحـراف معیـار(      04/9( 9/4درمانی شـهر تهـران )  

( 9/5اشتغال به کار به عنوان کارشـناس رشـته بهداشـت عمـومی )    

سال و میانگین )انحراف معیار( ساعت اشتغال به کار در طول  53/9

 ساعت بود. 42/ 86( 6/2يك هفته آن ها )

میانگین درصد امتیاز کسب شـده خـود کارآمـدی، رضـايت فـرد از      

شغل خود و سالمت روان کارشناسان رشته بهداشت عمومی شـاغل  

و  19/61، 55/72در مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران به ترتیب 

 .بود 41/69

بـین  نتايج مربوط به آماره های خالصه و ضريب همتستگی پیرسون 

از آنجــا کــه آمــده اســت.  2در جــدول  متغیرهــای فرعــی و اصــلی

متغیرهای جعیت شناختی شامل: سـن، حقـوق، سـابقه کلـی کـار،      

 روانسابقه کار در شغل فعلی، تعداد ساعات کار در هفته با سـالمت  

نتـايج  نداشتند، در مدل نهايی منظـور نشـدند.    همتستگی معنی دار

اجرای مدل رگرسیون خطی سـاده بیـانگر وجـود رابطـه معنـی دار      

( بود. در روانمتغیر مستقل رضايت شغلی بر متغیر وابسته )سالمت 

درصد بود.  6/11اين راستا پوشش تتیین متغیر وابسته در اين مدل 

با اضـافه شـدن متغیـر     اما در رگرسیون اندگانه نشان داده شد که

خودکارآمدی به مدل فوق ضمن معنی دار شدن هر يك از متغیرهـا  

 .(3)جدول  درصد افزايش يافت 0/24میزان تتیین متغیر وابسته به 

در اين مطالعه همچنین پژوهشـگران رابطـه بـین رضـايت شـغلی و      

سالمت روان را با تعديل اثر خودکارآمـدی بـر رابطـه بـین رضـايت      

ــون همتســتگی  شــغلی و ســال ــا اســتفاده از آزم ــی مت روان ب  جزئ

 (Partial Correlation)  نشـان داد رابطـه   بررسی نمودند. نتايج

ــر     ــديل اث ــم تع ــه رغ ــالمت روان ب ــغلی و س ــايت ش ــر رض دو متغی

(؛ از اين رو میزان همتسـتگی  p = 026/0خودکارآمدی معنادار بود )

 238/0بــه  441/0از دو متغیـر فــوق بــا تعـديل اثــر خودکارآمــدی   
 کاهش يافت.
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 : نتایج بررسی روایی و پایایی ابزار مورد استفاده1جدول  

 
 شاخص روایی

CVI 
 نسبت روایی

CVR 
 آلفای کرونباخ

 بازآزمون-آزمون

 ICC ضريب پیرسون

 935/0* 936/0* 899/0 743/0 644/0 پرسشنامه رضايت شغلی

 - - 872/0 ايی شدهقتال تعیین روايی و پاي روانپرسشنامه سالمت 
 - - 872/0 قتال تعیین روايی و پايايی شده پرسشنامه خودکارآمدی

 001/0معناداری در سطح *

 

 

 بین متغیرهای فرعی و اصلی: آماره های خالصه و ضریب همبستگی پیرسون 2جدول 

 
 میانگین

 )انحراف معیار(
1 2 3 4 5 6 7 8 

        1 7/34(8/5)  . سن1

       1 313/0(**) 95/864(1/107)  . حقوق2

      1 282/0(**) 803/0(**) 04/9(9/4)  . سابقه کار )کلی(3

     1 762/0(**) 188/0 603/0(**) 53/9(9/5)  . سابقه کار)شغل فعلی(4

    1 -086/0 -026/0 152/0 039/0 86/42(6/2)  . تعداد ساعات کار در هفته5

   1 100/0 -059/0 036/0 216/0(*) 014/0 02/29(26/5)  . خودکارآمدی6

  1 313/0(**) 051/0 096/0 064/0 130/0 110/0 07/55(43/9)  . رضايت شغلی7

 1 341/0(**) 449/0(**) 002/0 077/0 129/0 074/0 058/0 31/33(19/6)  روان. سالمت 8

  05/0، * معناداری در سطح 001/0** معناداری در سطح 

 

 یخط ونیدر آزمون رگرس (ساده و چندگانهتوسط متغیرهای مستقل )به صورت  روانسالمت بینی  پیش : 3 جدول

 داری سطح معنی R2 بتا استاندارد شده T مقدار متغیرهای مستقل رگرسیون

 001/0 116/0 341/0 380/3 رضايت شغلی ساده

 001/0 201/0 449/0 735/4 خودکارآمدی ساده

 225/0 268/2 رضايت شغلی اندگانه
240/0 

026/0 

 001/0 371/0 745/3 خودکارآمدی

 

 

 

 

 گيري بحث و نتيجه

نتايج حاصل اين پژوهش متنی بر ارتتاط رضايت شغلی بـا سـالمت   

 و شــفیآ آبــادی و همکــاران ]4[بــا تحقیــق کاهــه و هیــودی  روان

روان )بـر  بین سالمت  ندنشان داد و هیودی همسو بود. کاهه ] 13[

شفیآ يت شغلی رابطه معنادار وجود دارد. ( و رضا GHQ-12 اساس

دانشگاه  روان کارکنانبین سالمت  ندنیز نشان داد و همکارانآبادی 

( و رضـايت شـغلی آن هـا رابطـه     GHQ-28بر اسـاس ) گرمسارآزاد 

در تتیین اين يافته می توان گفت به علت حضـور انـد   وجود دارد. 

مت روان را ساعته در محل کار تاثیر گذاری رضايت شـغلی بـر سـال   

انجمن پزشکی تايوان نیز رابطه بین سالمت روانی و توجیه می کند. 

رضايت شغلی را در يك آزمايشـگاه دارويـی مرکـز پزشـکی بررسـی      

نمودند و وجود يك رابطه معنادار بین سالمت روان و رضايت شغلی 

 خصوص در مطالعه خود در نیز ] 5[احدی . ]25[را اثتات کرده اند 

 در مـدارس  معلمـان  و مديران بین در روان و سالمت شغلی رضايت

 بین در روان سالمت و شغلی رضايت بین رابطه و مطالعه کرده ايران

همچنـین در    .آورد دسـت  بـه  دار معنی را مديران و سطوح معلمان

ــاران   ــان و همک ــات خیاط ــولی ، ]7[بخشــايش ، ]6[مطالع ، ]8[رس

 ] 13[ بادی و همکـاران شفیآ آو ] 12[ بنی هاشمیان، ]9[ بهروزيان
بین سـالمت روان بـا رضـايت شـغلی نیـز       نشان داده شده است که

نیز نشان داد  ] 10[ نتايج پژوهش صابریرد. رابطه مستقیم وجود دا

و نتـايج مطالعـه    است رضايت شغلی پیش بینی کننده سالمت روان

و  منفـی سـالمت روان   گیپـیش بینـی کننـد   حاکی از  ]18[ رزمی

در مطالعـه اش   ]26[حتـی  بـود.  شـغلی   وس  تنشترضايت شغلی 

خانواده ها  سالمت روانرضايت شغلی کارکنان بر نشان داده شد که 

 نیز موثر است. 

. ردـب دـخواهن ارـک هـب ازمانـس هدفهای کسب برای را خود تالش

 راریـبرق، ازمانـس کارکنان از غیرمادی و مادی حمايتهای با يعنی

 ایـارتق و رفتـپیش انـامک اـب یـمکف و بـمناس اداشـپ ایـنظامه
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 و محمود طاووسی                                                                                                                  ...      رابطه رضايت شغلی و خودکارآمدی

 ايتـرض وانـت یـم آنان برای رشد و ترقی ايجاد نیز و کارکنان

 زـنی روان المتـس ینـتتی درباره اما. برد باال را کارکنان شغلی یـکل

 المتـس کالتـمش بر را اندی داليل، خارجی تحقیقات گفت دـباي

 آن و میشود فهایحر و شغلی امور به مربوط که برشمردهاند روان

 ازمانــس انــکارکن در الزم غلیــش هــتجرب ودــنت اــي کمتود

 در گـایان و لیائو، لی توس  تايوان پزشکی . انجمن]4[تــاس اــه

 يك در را شغلی رضايت و روانی سالمت بین رابطه2009 هـفوري

 رابطه يك وجود و نمودند بررسی پزشکی مرکز دارويی آزمايشگاه

 در. رساندند اثتات به را شغلی رضايت و روان سالمت ینب معنادار

 های برنامه اجرای، شده اظهار پرسشنامههای از استفاده با مقاله اين

 .]4[است شده پیشنهاد سازمان در روان سالمت سطح ارتقای

 هستند، معرض تنش  افراد در که هنگامی ] 22[بندورا  نظر طتق

  کارآمد و توانمند را دخو با مشکالت مواجهه در که آن هايی

 با آمدن کنار و مقابله برای های بیشتری تالش دانند، می

 مشکالت با رويارويی در که افرادی ولی، دهند انجام می مشکالتشان

 شوند و می تسلیم آسانی به دانند، می ناکارآمد و ناتوان خود را

 مطالعه وفق نتايج .کنند می ناامیدی و اضطراب افسردگی، احساس

رابطه  روانبین رضايت شغلی و خودکارآمدی و سالمت  ضرحا

 را یمدرآکادخو توانستشغلی  ضايتردار وجود داشته و  معنی

در ه ـک ددرـیگـم طتنتاـساانین  لاـن حـيا با. پیشبینی کند

 )که یدـمرآکادخو وغلی ـش ايتـضر نوـايیاـمتغیرهخصوص 

أثیر ـت تـحت و دهيربنايی شخصیتی نتوز وساسی ا یعاملها ءجز

 تبا نتايج تحقیقاکامل همسويی  (نددار ارموقعیتی قر یاـلهـعام

 ارسی قرربر ردمو طحتیاا بايستی با و دهنتو رنتظااگذشته قابل 

بیان شده است که بین  ]27[در مطالعه کالسمان و همکاران  .دگیر

احساس خودکارآمدی پايین و مشکالت سالمت روان رابطه وجود 

با افزايش  بیان شده که] 17[در مطالعه اصغری  .دارد

را در « رضايت شغلی»توان  می« خودکارآمدی»و « توانمندسازی»

نشان داد بین نیز در مطالعه خود   ] 19[. زاهدمعلمان افزايش داد

دار وجود  رضايت شغلی و خودکارآمدی معلمان همتستگی معنی

  . دارد

د که رابطه بین متغیر آزمون رگرسیون در تحقیق حاضر نشان دا

معنادار بوده و  روانمستقل خودکارآمدی و متغیر وابسته سالمت 

توس   روان% درصدی سالمت 20بینی کنندگی  نشان از پیش

خودکارآمدی دارد. همچنین وفق الگوی حاصله هر واحد تغییر در 

شده است. نتايج  روانتغییر در سالمت  45/0خودکارآمدی با عث 

ژوهش نشان داد که رابطه بین متغیر مستقل رضايت حاصل از اين پ

معنادار بوده و نشان از  روانشغلی و متغیر وابسته سالمت 

توس  رضايت شغلی  رواندرصدی سالمت  12بینی کنندگی  پیش

دارد. همچنین وفق الگوی حاصله هر واحد تغییر در رضايت شغلی 

نتايج ياد شده است. همسو با  روانتغییر در سالمت  34/0با عث 

نشان داد که رضايت شغلی پیش در مطالعه خود  ]10[ صابریشده 

رضايت ( و GHQ-28بر اساس)معلمان بینی کننده سالمت روان 

نتايج رگرسیون اند متغیری نشان داد که رضايت  است. شغلی

شغلی پیش بینی کننده سالمت روان در معلمان دانش آموزان 

دی زوجین، پیش بینی کننده آهسته گام و تیز هوش است و رضامن

همچنین  سالمت روان معلمان دانش آموزان عادی است.

خودکارآمدی پیش بینی کننده سالمت روان معلمان دانش آموزان 

عادی و تیز هوش است در حالی که بین احساس خودکارآمدی و 

سالمت روان در معلمان آهسته گام، ارتتاط معنادار وجود ندارد. 

نشان داد که بین سالمت روان هر سه گروه از  فوقنتايج تحقیق 

درصد از واريانس  20؛ و معلمان مورد مطالعه تفاوت وجود دارد

سالمت روان توس  سه متغیر خودکارآمدی، رضايت شغلی و 

 .رضايت زوجی تتتین شد

نتايج پژوهش حاضر نشـان داد کـه رابطـه بـین دو متغیـر مسـتقل       

معنـادار   روانوابسته سالمت  خودکارآمدی و رضايت شغلی، و متغیر

 روان% درصـدی سـالمت   24بینـی کننـدگی    بوده و نشـان از پـیش  

توس  اين دو متغیر دارد. همچنین وفـق الگـوی حاصـل هـر واحـد      

و هـر   روانتغییـر در سـالمت    37/0تغییر در خودکارآمدی با عـث  

تغییـر در سـالمت    23/0واحد تغییر در رضايت شغلی با عث حدود 

ناهمسـو و بـا   ] 17[ت. اين نتـايج بـا تحقیـق اصـغری     شده اس روان

مطالعـه  نتـايج رگرسـیون اندگانـه    همسو است.  ]19[تحقیق زاهد 

درصد تغییرات واريـانس   14نشان داد که رضايت شغلی حدود زاهد 

هـای   از بین مولفـه  .کند دار تتیین می خود کارآمدی را به گونه معنی

بـین   به ترتیـب پـیش   رضايت شغلی ماهیت کار، سرپرستی و حقوق

های عالقه، ترفیعـات   داری برای خودکارآمدی هستند اما مولفه معنی

 پـس از اعمـال اثـر     ] 19[دار ندارند و رواب  با همکاران تتیین معنی

 روانتعديل خودکارآمدی بر رابطـه بـین رضـايت شـغلی و سـالمت      

 روانشدت ضريب همتستگی دو متغیـر رضـايت شـغلی و سـالمت     

کــاهش يافــت. نتیجــه بــه دســت آمــده در ايــن  238/0بــه  441/0

بود. به  ]18[پژوهش همسو و منطتق با نتیجه مشابه پژوهش رزمی 

خودکارآمـدی بـاور   ، ضايتشغلیر و یمدرآکادخو لحاظ رابطه بـین 
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هايش جهت عملکرد مؤثر در يك رفتار خاص يـا کـار    فرد در توانايی

خـودکنترلی،  ز آنجا کـه خودکارآمـدی باعـث افـزايش     . اخاص است

شود، بهتر است باورهای مـرتت  بـا آن    يادگیری و افزايش تالش می

يعنـی قـدرت او در    کارمنـد ودکارآمـدی  خافزايش يابد.  کارکناندر 

خودکارآمـد   کارکنانهای نقش شغلی خود.  غلته بر نیازها و دشواری

کوشـند حتـی در    کنند و پیوسته می را خود تنظیم می شغلیاهداف 

ها دست يابند. عالوه بر اين، باال بـودن سـطح    وب به آنشراي  نامطل

های نوين در جهت حـل مشـکالت    خودکارآمدی باعث توسعه روش

هايی که هـدف آن ارتقـای سـطح     خواهد بود. اين مشارکت در پروژه

با افزايش خودکارآمدی سطح سـالمت  است،  کارکنانخودکارآمدی 

اين مطالعه می تـوان بـه   از محدوديت های آنان ارتقاء پیدا می کند. 

ــه ای دقیــق و منســجم منــابآ انســانی در   عــدم وجــود برنامــه رايان

های علوم پزشکی مورد مطالعه، و وجـود مشـکالت مختلـف     دانشگاه

برای پرسشگری و کسب اطالعات اشاره کرد. با توجه به محـدوديت  

های مطالعة حاضر برای دستیابی به آنچـه محقـق در يـك رويکـرد     

ظار داشت، پیشنهاد می شود که  مطالعة فوق با همین حداکثری انت

رويکرد در میان کارکنان ساير سازمانها دولتی و خصوصی نیز انجـام  

شده و بـا يکـديگر مقايسـه گـردد. مطلـوب اسـت ايـن تحقیـق در         

 ها و شهرهای ديگر نیز مفید انجام شود. جمعیّت
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اين مقاله حاصل پايان نامه مقطـآ کارشناسـی ارشـد رشـته آمـوزش      

اه تربیـت مـدرس بـا کـد رهگیـری      بهداشت )دوره مجازی( از دانشـگ 

. اسـت  دانشـگاه فـوق  و مجوز کمیته اخـالق در پـژوهش     2158578

اعضای تیم تحقیق بر خود الزم می دانند از مساعی مسئوالن محتـرم  

دانشگاه علـوم پزشـکی مسـتقر در شـهر تهـران و مراکـز بهداشـتی و        

درمانی دی رب  و کلیه شرکت کننـدگان در مطالعـه تقـدير و تشـکر     
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Objective (s): The purpose of this study was to examine modifying role of self-efficacy on the relationship between job 

satisfaction and general health among public health experts working in the health centers in Tehran.  

Methods: Validated Persian instruments for measuring the self-efficacy and mental health (GHQ-12) were used to collect data. 

Results: In all 91 public health workers were studied. The analysis showed that the relationship between self-efficiency and 

general health was significant which indicated the prediction of about 20% of mental health by self-efficiency. Also the results 

showed that the relationship between job satisfaction and mental health was significant which indicated the prediction of about 

12% of mental health by job satisfaction. The relationship between two variables of self -efficacy and job satisfaction (in 

aggregate) with the dependent variable of mental health was significant which indicated the prediction of about 24% of mental 

health by these two variables. The correlation coefficient between the two variables of job satisfaction and mental health after 

adjustment for self-efficiency was significant (r = 0.238). 

Conclusion: Overall the findings showed a significant relationship between job satisfaction and mental health and the 

moderating role of self-efficacy on this relationship. 
 

Key Words: self-efficacy, job satisfaction, general health 
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