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Abstract
Introduction: One of the concepts raised in examining the job effectiveness of employees is professional self-
efficacy, which refers to his skill level in facing job challenges. Establishing team cooperation is considered 
as a key component related to the self-efficacy of health and rehabilitation team members, which can improve 
health outcomes in patients as well as the quality of effective and safe rehabilitation services. This research was 
conducted with the aim of investigating the effect of implementing teamwork skills on the self-efficacy of the 
Red Crescent population rehabilitation team members in 1400.
Methods: The present study was conducted as a semi-experimental group in order to determine the effect of 
teamwork skills implementation on the self-efficacy of the rehabilitation team members of the Red Crescent 
Community Rehabilitation Center of Tehran in the year 2021. The statistical population in the present study 
included all the members of the rehabilitation team working in the comprehensive rehabilitation center of 
the Red Crescent Society of Tehran, totaling 42 people, who were selected by the full number method. The 
data collection tool includes a questionnaire and a scale: the first questionnaire was about the demographic 
information (made by the researcher) of the studied units. The second tool was the general self-efficacy scale. 
SPSS version 25 software was used for statistical analysis. 
Results: The participants of this study were 42 employees of the comprehensive rehabilitation center of Red 
Crescent population (29 women and 13 men) who were in the age range of 30 to 60 years. A positive and 
significant correlation was observed between work experience and self-efficacy level (P=0.0014). The results 
of the present study showed that the average score of the rehabilitation team specialists working in the Red 
Crescent Community Rehabilitation Center of Tehran in the area of general self-efficacy before and after 
the intervention was 30.12 and 34.51, respectively, which was at a high level and in terms of statistics was 
significant.
Conclusions: Considering that increasing the level of self-efficacy is a manifestation of effective and managed 
teamwork, it can be concluded that improving self-efficacy through the implementation of teamwork should be 
considered by rehabilitation team members and nurses.
Keywords: Teamwork, Self-efficacy, Rehabilitation.
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چکيده
مقدمــه: یکــی از مفاهیــم مطــرح در بررســی اثــر بخشــی شــغلی کارکنــان خودکارآمــدی حرفــه ای اســت کــه  بــه میــزان مهــارت 
ــا  ــه عنــوان یــک جــزء کلیــدی مرتبــط ب ــا چالــش هــای شــغلی اطــالق مــی شــود. برقــراری همــکاری تیمــی ب وی در مواجهــه ب
ــن   ــاران و همچنی ــای ســالمتی در بیم ــد برآینده ــه می توان ــی شــود ک ــداد م ــم ســالمت وتوانبخشــی قلم ــدی اعضــای تی خودکارآم
کیفیــت خدمــات موثــر و ایمــن توانبخشــی را ارتقــا دهــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــر اجــرای مهارت هــای کار تیمــي بــر 

ــم توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر در ســال 1400 انجــام شــد. خودکارآمــدي اعضــای تی
روش کار: مطالعــه حاضــر بــه صــورت نیمــه تجربــی یــک گروهــی بــه منظــور تأثیــر اجــرای مهارت هــای کار تیمــي بــر خودکارآمدي 
اعضــای تیــم توانبخشــی مرکــز جامــع توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر تهــران در ســال 1400 انجــام شــد. جامعــه آمــاری در تحقیــق 
حاضــر شــامل کلیــه اعضــای تیــم توانبخشــی شــاغل در مرکــز جامــع توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر تهــران بــه تعــداد 42 نفــر بــود 
کــه بــه روش تمــام شــماری انتخــاب شــدند. ابــزار گــردآوری اطالعــات شــامل یــک پرسشــنامه و یــک مقیــاس می باشــد: پرسشــنامه 
ــدی  ــاس خودکارآم ــزار دوم مقی ــود. اب ــش ب ــای موردپژوه ــاخته( واحده ــق س ــناختی )محق ــت ش ــات جمعی ــوص اطالع اول در خص

عمومــی بــود. نرم افــزار SPSS نســخه 25 بــرای تجزیــه  و تحلیــل آمــاری اســتفاده شــد.
ــر )29 زن و 13  ــت هالل احم ــی جمعی ــع توانبخش ــز جام ــان مرک ــر از کارکن ــه 42 نف ــن مطالع ــرکت کنندگان ای ــا: ش ــه ه یافت
مــرد( بودنــد کــه در دامنــه ســنی 30 تــا 60 ســال قــرار داشــتند. همبســتگی مثبــت و معنــی داری میــان متغیــر ســابقه کار و ســطح 
خودکارآمــدی مشــاهده شــد )P=0.0014(. نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن نمــره متخصصــان تیــم توانبخشــی شــاغل 
در مرکــز جامــع توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر تهــران در حیطــه  خودکارآمــدی عمومــی قبــل و بعــد از مداخلــه بــه ترتیــب 30/12 

ــود. ــرار داشــت و ایــن اختــالف از نظــر آمــاری معنــی دار ب و 34/51 می باشــد کــه در ســطح باالیــی ق
ــد                                ــده می باش ــت ش ــر و مدیری ــی مؤث ــودی از کار تیم ــدی نم ــطح خودکارآم ــش س ــه افزای ــه اینک ــه ب ــا توج ــری: ب ــه گی نتیج
مــی تــوان نتیجــه گرفــت ارتقــاء خودکارآمــدی از طریــق اجــرای کار تیمــی بایســتی توســط اعضــای تیــم توانبخشــی و پرســتاران 

ــرد. ــرار گی مــورد نظــر ق
کلیدواژه ها: کارتیمی، خودکارآمدی، توانبخشی.
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فاطمه حاصلی و همکاران

مقدمه
خودکارآمــدي بــه معنــاي قضــاوت فــرد در مــورد توانایــي 
ــرد را  ــد ف ــي توان ــوده و م ــل ب ــک عم ــام ی ــراي انج ــش ب های
ــرك رفتارهــاي  ــده ســالمت و ت ــا دهن ــه اتخــاذ رفتارهــاي ارتق ب
مضــر بــراي ســالمت، قــادر ســازد. افــراد بــا خودکارآمــدي کــم، 
ــن  ــد؛ بنابرای ــود دارن ــاي خ ــي ه ــاره توانای ــه درب ــرات بدبینان تفک
ــر  ــان فرات ــي هایش ــا از توانای ــر آنه ــه نظ ــه ب ــي ک ــر موقعیت از ه
باشــد، دوري مــي کننــد. در مقابــل افــراد بــا خــود کارآمــدي بــاال، 
موقعیــت هــاي دشــوار را بــه عنــوان چالــش هایــي کــه مــي توانند 
بــر آن هــا مســلط شــوند، در نظــر مــي گیرنــد. ایــن افــراد موقعیت 
هــاي چالــش برانگیــز را انتخــاب مــي کننــد و در صــورت وجــود 
ــم  ــد. یکــی از مفاهی ــي کنن ــظ م ــود را حف ــالش خ مشــکالت، ت
مطــرح در بررســی تعامــالت و اثربخشــی شــغلی کارکنــان موضوع 
ــت و  ــزان مقاوم ــه می ــه ب ــان اســت ک ــه ای آن ــدی حرف خودکارآم
ــه ای اطــالق  ــا چالش هــای حرف ــه ب مداومــت شــخص در مواجه
می شــود )1(. متخصصــان مراقبــت ســالمت بایســتی در مواجهــه 
بــا چالش هــا و موقعیت هــای مشــکل عملکــرد اثربخشــی داشــته 
ــدی  ــند. خودکارآم ــن باش ــود مطمئ ــه ای خ ــای حرف و در نقش ه
ــش  ــوان پی ــه به عن ــت ک ــدورا اس ــه بن ــدی در نظری ــل کلی عام
ــت  ــده اس ــی ش ــار معرف ــر رفت ــرای تغیی ــی ب ــم و اصل ــرط مه ش
ــر اســاس ایــن نظریــه، رفتــار نتیجــه تعامــل بیــن عوامــل  )2(. ب
محیطــی، رفتــار و فــرد اســت. خودکارآمــدی به عنــوان درك فــرد 
ــرای ســازمان دهی و تمریــن مســیرهای مــورد  از توانایــی خــود ب
نیــاز بــرای مدیریــت موقعیت هــای آینــده تعریــف می شــود. 
ــت  ــزه و در نهای ــاس، انگی ــر، احس ــدی تفک ــای خودکارآم باوره
عملکــرد را هدایــت می کنــد )3(. در نظریــه بنــدورا، خودکارآمــدی 
بــه احســاس شایســتگی، کفایــت و توانایــی بــرای کنــار آمــدن بــا 
ــر  ــرل ب ــزان کنت ــرد از می ــزان درك ف ــی و می ــای زندگ موقعیت ه
ــک  ــی ی ــن ویژگ ــع ای ــاره دارد. در واق ــف اش ــای مختل موقعیت ه
ــار  ــک رفت ــام ی ــاب و انج ــر انتخ ــه ب ــت ک ــخصی اس ــل ش عام

ــذارد )4(. ــر می گ ــاص تأثی خ
خودکارآمــدی یــک متغیــر دوگانــه اســت کــه در حــوزه ســالمت 
تأثیــر مضاعــف دارد یعنــی هــم روی رفتــار و پیامدهــای ســالمتی 
ــات  ــد و اقدام ــار، برآین ــن روی رفت ــاران و همچنی ــان بیم و درم
ــی  ــم توانبخش ــای تی ــر دارد. اعض ــن تأثی ــی و مراقبی ــم مراقبت تی
بــرای عملکــرد مؤثــر و خودکارآمــدی بایســتی در قالب هــا و 
ــت کار تیمــی  ــد. اهمی ــه نماین مدل هــای کار تیمــی انجــام وظیف
در حــوزه بهداشــت و ســالمت تــا حــدی اســت کــه مطالعــات در 
ــر  ــر ب ــل مؤث ــد آن و عوام ــه فوای ــان در زمین ــف جه ــاط مختل نق

ــن موضــوع از چشــم متخصصــان  ــه اســت و ای آن صــورت گرفت
ــات  ــت )5, 6(. تحقیق ــوده اس ــه دور نب ــز ب ــی نی ــوزه توانبخش ح
ــی  ــدی در برخ ــطح خودکارآم ــه س ــد ک ــان داده ان ــددی نش متع
ــا  ــط اســت و ب ــا متوس ــن و ی ــی پایی ــای مراقبت ــم ه از اعضــا تی
ــورگاد  و همــکاران  ســطح خودکارآمــدی ایــده آل فاصلــه دارد.  ن
ــه یــک متغیــر اصلــی  ــد کــه خودکارآمــدی ب )2013( نشــان دادن
ــطح  ــب س ــت و اغل ــده اس ــل ش ــی تبدی ــار تیم ــی رفت در ارزیاب
ــن  ــن مهــارت کار تیمــی و عملکــرد آن را پایی ــدی پایی خودکارآم
مــی آورد بنابرایــن وجــود آمــوزش هــا و مداخــالت جهــت ارتقــا 
کار تیمــی ضــروری اســت )7(. از طرفــی در مطالعــه تــن کوپــل  و 
همــکاران )2019( نشــان داده شــد کــه در اعضــای تیــم مراقبتــی 
ــوده اســت )8(.  ــف ب ــدی ضعی ــا خودکارآم ــه در ایتالی ــورد مطالع م
منابــع معتبــر در مــورد خودکارآمــدی اعضــای تیــم تــوان بخشــی 
گزارشــات متفاوتــی منتشــر نمــوده انــد. مطالعــه ای نشــان داد کــه 
مهــارت هــای مرتبــط بــا خودکارآمــدی دانشــجویان پرســتاري و 
مامایــي در حــد ضعیــف بــوده و ایــن بــر روی عملکــرد مراقبتــی  
ــه تقویــت ایــن  ــاز ب آن هــا نیــز تاثیــر منفــی داشــته اســت  و نی

مهــارت هــا احســاس مــی شــود )2(.
ــاي  ــي از ابزاره ــوان یک ــي به عن ــر از کار تیم ــال های اخی در س
مورداســتفاده در پاســخ بــه چالش هــای خدماتــی یــاد شــده 
ــراي افزایــش  اســت، به طــوري کــه کار تیمــي به عنــوان راهــي ب
ــی  ــه دیگــر مزیت های ــن ب ــري ســازماني و دســت یافت انعطاف پذی
ماننــد کاهــش هزینه هــا، تســریع زمــان خدمــات، نــوآوري، 
ــانی  ــر و خدمت رس ــدان کاري باالت ــش، وج ــری اثربخ تصمیم گی
ــات  ــی و ارتباط ــن، کار تیم ــت؛ بنابرای ــده اس ــوب ش ــر محس بهت
بیــن حرفــه ای به عنــوان مبنایــی بــرای همــکاری بیــن حرفــه ای 
ــتی  ــای بهداش ــای مراقبت ه ــری در تیم ه ــش مؤث ــد نق می توان

ــد )9, 10(. ــته باش داش
یکــی از موانــع و محدودیت هــای اساســی در ارائــه خدمــات 
ــن  ــی تأثیرگذارتری ــع کار تیم ــت، درواق ــی اس ــی کار تیم توانبخش
بخــش خدمــات توانبخشــی اســت. کار تیمــی مؤثر یکــی از عناصر 
ــروزی  ــتی و توانبخشــی ام ــای بهداش ــت ه ــط مراقب ــی محی اصل
ــت )11(. در  ــذار اس ــان تأثیرگ ــت کار و درم ــه در موفقی ــت ک اس
چنــد دهــه اخیــر افزایــش قابــل توجهــي در کاربــرد کار تیمــي در 
ســازمان هــا بــه چشــم مي خــورد. شــواهد نشــان دهنــده آن اســت 
کــه در اواســط ســال 2010 بیــش از 55 درصــد از شــرکت هــاي 
تولیــدي انگلســتان از گــروه هــاي تیمــي در ســازمان خود اســتفاده 
کــرده انــد )8(. انجــام کار تیمــی منجــر به ارائــه با کیفیــت خدمات 
ــران کار تیمــی  ــا متأســفانه در کشــور ای توانبخشــی می گــردد، ام
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ــاره کار  ــران درب ــیاری از درمانگ ــه و بس ــدرت صــورت گرفت ــه  ن ب
تیمــی آمــوزش کافــی و رســمی ندیده انــد. از آنجایــی کــه هریــک 
ــگ  ــه فرهن ــاوت از جمل ــای متف ــم دارای ویژگی ه ــای تی از اعض
حرفــه ای خــاص و ارزش هــا، باورهــا، نگرش هــا و رفتارهــا هســتند، 
ــه ای،  ــراد حرف ــی از اف ــرار دادن گروه ــم ق ــار ه ــا کن ــن ب بنابرای
به طــور خود به خــودی کار تیمــی مطلــوب حاصــل نمی شــود، 
بلکــه بــرای انجــام ایــن کار برنامه ریــزی، آمــوزش و تمریــن الزم 
ــده و تأثیرگــذار  ــی کنن ــن شــناخت عوامــل پیش بین اســت؛ بنابرای
ــدی در  ــد خودکارآم ــی مانن ــترش کار تیم ــار و گس ــر رفت ــر تغیی ب
ــر  ــزی ب ــتی و برنامه ری ــای بهداش ــم مراقبت ه ــای تی ــان اعض می
اســاس آن می توانــد راه حلــی بــرای ارتقــای رفتــار همــکاری بیــن 
حرفــه ای در مداخــالت آموزشــی ارائــه دهــد )12(. در  ســال هــای 
ــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مــورد اســتفاده  اخیــر از کار تیمــی ب
در پاســخ بــه چالــش هــای رقابتــی محیــط کار یادشــده اســت. بــه 
طــوری کــه کار تیمــی بــه عنــوان راهــی بــرای افزایــش انعطــاف 
پذیــری ســازمانی و دســت یافتــن بــه مزیــت هایــی ماننــد کاهــش 
هزینــه هــای سرپرســتی، نــوآوری ، تصمیــم گیــری اثــر بخــش، 
ــده  ــوب ش ــر محس ــدی بهت ــود کارآم ــر ، و خ ــدان کاری باالت وج

اســت )13(.
ــری  ــوب نظ ــک چهارچ ــه ی ــر اینک ــالوه ب ــر ع ــش حاض پژوه
منســجم در رابطــه بــا آمــوزش و اجــرای مهارت هــای کار تیمــي 
بــر خودکارآمــدي اعضــای تیــم توانبخشــی ارائــه می دهــد، 
ــا حــدودی  ــه را ت ــد خــأ تحقیقاتــی موجــود در ایــن زمین می توان
رفــع نمایــد. لــذا هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر اجــرای 
مهارت هــای کار تیمــي بــر خودکارآمــدي اعضــای تیــم توانبخشــی 
ــود. ــال 1400 ب ــران س ــر ته ــت هالل احم ــع جمعی ــز جام در مرک

روش کار
مطالعــه حاضــر بــه صــورت نیمــه تجربــی یــک گروهی بــه منظور 
ــدي  ــر خودکارآم ــي ب ــای کار تیم ــرای مهارت ه ــر اج ــن تأثی تعیی
ــت  ــی جمعی ــع توانبخش ــز جام ــی مرک ــم توانبخش ــای تی اعض
هالل احمــر تهــران در ســال 1400 انجــام شــد. جامعــه آمــاری در 
تحقیــق حاضــر شــامل کلیــه اعضــای تیــم توانبخشــی شــاغل در 
ــه تعــداد  مرکــز جامــع توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر تهــران ب

42 نفــر بــود کــه بــه روش تمــام شــماری انتخــاب شــدند.
ــی  ــان توانبخش ــم متخصص ــای تی ــامل: اعض ــای ورود ش معیاره
شــاغل در مرکــز جامــع توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر تهــران 
باشــند، عــدم مشــارکت در طرح هــای مشــابه و عالقه منــد بــودن 
بــه شــرکت در پژوهــش و اعــالم کتبــی موافقت نامــه. همچنیــن، 

معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل خــروج از پژوهــش بــه علــت 
بیمــاری و توانایــی عــدم ادامــه همــکاری، عــدم تمایــل بــه ادامــه 
شــرکت در پژوهــش و عــدم تکمیــل پرسشــنامه بــا هــر میزانــی 

می باشــد.
ابــزار گــردآوری اطالعــات شــامل یــک پرسشــنامه و یــک مقیاس 
بــود: بخــش اول در خصــوص اطالعــات جمعیــت شــناختی 
)محقــق ســاخته( واحدهــای مــورد پژوهــش بــود؛ و قســمت دوم 
ــدی  ــاس خودکارآم ــود. مقی ــی  ب ــدی عموم ــاس خودکارآم مقی
عمومــی در ســال 1995 توســط شــوآرزر و جروســلم ســاخته 
شــد و در ســال 1981 تجدیدنظــر گردیــد. ایــن پرسشــنامه دارای 
ــی  ــدی عموم ــزان خودکارآم ــی می ــه همگ ــت ک ــه اس 10 گوی
را می ســنجند. نحــوه ی امتیازبنــدی بــر اســاس رتبه بنــدی 
ــن  ــه ی نمــرات ای ــا 4 اســت. دامن چهــار درجــه ای لیکــرت از 1 ت
ــرات  ــاس، نم ــن اس ــر ای ــد. ب ــا 40 می باش ــن 10 ت ــنامه بی پرسش
بیــن 10 تــا 20 بــه  عنــوان خودکارآمــدی پاییــن، نمــرات بیــن 21 
ــر از 30  ــرات باالت ــط و نم ــدی متوس ــوان خودکارآم ــا 30 به عن ت
بــه  عنــوان خودکارآمــدی بــاال در گرفتــه می شــود )14(. روایــی و 
پایایــی ایــن پرسشــنامه در 33کشــور مــورد بررســی قرارگرفتــه و 
میانگیــن ضریــب آلفــای کرونبــاخ آن 0/83 می باشــد. عــالوه بــر 
ایــن، در کشــور ایــران توســط رجبــی )1385( ترجمــه و اعتباریابــی 
ــن 0/82-0/81  ــاخ آن را بی ــای کرونب ــب آلف ــت و ضری ــده اس ش

ــت )15(.  ــان داده اس نش
در ایــن تحقیــق مداخلــه بــه صــورت یــک کارگاه آمــوزش 
ضمــن خدمــت در دو جلســه یــک و نیــم  ســاعته همــراه بــا تهیــه 
ــات  ــامل: ملزوم ــط ش ــات مرتب ــا موضوع ــی ب ــای آموزش محتواه
تشــکیل تیــم، پویایــي گــروه، ارتبــاط، تعامــل و مهــارت کار تیمــي 
ــات در  ــی و تمرین ــورت کار گروه ــی، به ص ــات توانبخش در خدم
ــود.  ــی ب ــره و بالین ــه شــده در کار روزم ــورد ســناریوهای مواجه م
ــب یــک برنامــه  ــب آموزشــی مهارت هــای کار تیمــی در قال مطال
آموزشــی جامــع و مشــتمل بــر مــواد کمک آموزشــی، تدویــن شــد. 
پــس از تائیــد و اعتبــار یابــی محتــوا توســط اســاتید صاحب نظــر، 
کارگاه آموزشــی بــه صــورت حضــوری انجــام شــد و بــه مــدت 8 
هفتــه پیگیــری اجــرای مهــارت هــای کار تیمــی در محیــط بالینی 
ــاالت، کلیــپ  ــب آموزشــی شــامل مق ــوا و مطال ــن محت و همچنی
ــق یکــی  ــا کار تیمــی از طری ــط ب هــای آموزشــی و علمــی مرتب
ــه اشــتراك گذاشــته شــد.  از اپلیکیشــن هــای فضــای مجــازی ب
ــدی  ــاس خودکارآم ــش )مقی ــزار پژوه ــه اب ــش مداخل ــپس، پی س
عمومــی( توســط شــرکت کنندگان تکمیــل گردیــد. در نهایــت بعــد 
از اجــرای مداخلــه، پرسشــنامه  و مقیــاس ذکــر شــده بــه صــورت 
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فاطمه حاصلی و همکاران

ــج  ــل و نتای ــدداً تکمی ــرکت کنندگان مج ــط ش ــون توس پس آزم
اســتخراج شــد.

ایــن مطالعــه بــا کــد اخــالق IR-USWR.REC.1400.176 و بــا 
رعایــت اصــول اخالقــی و اخــذ رضایــت نامــه آگاهانــه انجــام شــد. 
در ایــن مطالعــه بــه منظــور تجزیــه  و تحلیــل داده ها در بخــش آمار 
توصیفــی از میانگیــن و انحــراف معیــار و درصــد فراوانــی اســتفاده 
شــد. همچنیــن در بخــش آمــار اســتنباطی آزمــون شــاپیرویلکس 
جهــت بررســی نرمــال بــودن متغیرهــا و آزمــون تــی زوجــی یــا 
ــون  ــون و پس آزم ــرات پیش آزم ــه نم ــرای مقایس ــون ب ویلکاکس
اســتفاده شــد. نرم افــزار SPSS نســخه 25 بــرای تجزیــه  و تحلیــل 
آمــاری اســتفاده شــد. همچنیــن، مقادیــر احتمالــی p-value کمتــر 

از 5 درصــد بــه  عنــوان معنــاداری آمــاری در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
ــی  ــع توانبخش ــز جام ــان مرک ــر از کارکن ــرکت کنندگان 42 نف ش
ــه  ــه در دامن ــد ک ــرد( بودن ــر )29 زن و 13 م ــت هالل احم جمعی
ــت  ــرار داشــتند. ســایر اطالعــات جمعی ــا 60 ســال ق ســنی 30 ت
ــده  ــه  ش ــدول 1 ارائ ــش در ج ــورد پژوه ــای م ــناختی واحده ش
ــور  ــه منظ ــپیرمن ب ــتگی اس ــای همبس ــج آزمون ه ــت. نتای اس
ــدی  ــک و ســطح خودکارآم ــای دموگرافی ــاط متغیره بررســی ارتب
عمومــی نشــان داد کــه باالتریــن همبســتگی میــان متغیــر ســابقه 
کار و ســطح خــود کارآمــدی اســت. در اینجــا همبســتگی مثبــت 
ــدی  ــطح خودکارآم ــابقه کار و س ــر س ــان متغی ــی داری می و معن
مشــاهده شــد کــه بــا افزایــش ســابقه کار ســطح خودکارآمــدی و 

.)P=0/001( ــت ــش یاف ــز افزای ــی نی ــای تیم مهارت ه

جدول 1. مشخصات جمعیت شناختی اعضای تیم توانبخشی مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر تهران

فراوانی )درصد(متغیر

وضعیت تأهل
39 )92/86(متأهل
3 )7/14(مجرد

وضعیت 
استخدامی

35 )83/33(رسمی
5 )11/9(پیمانی

2 )4/76(قراردادی

رشته تحصیلی

2 )4/8(پرستاری
20 )47/6(ارتز و پروتز

2 )4/8(شنوایی سنجی
3 )7/1(کاردرمانی
3 )7/1(پزشکی

1 )2/4(مددکاری
8 )19(روانشناسی

1)2/4(تغذیه
1)2/4(فیزیوتراپی

1)2/4(گفتار درمانی

مقطع تحصیلی

18 )42/86(کارشناس
18)42/86(کارشناس ارشد

6 )14/3(دکتری

سابقه کار )سال(

10-0)7/1( 3
20-10)54/8( 23
30-20)38/1( 16

سن )سال(

50-30)78/57( 33
60-50)21/4( 9
<60)0( 0
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ــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میانگیــن نمــره متخصصــان  نتای
ــت  ــی جمعی ــع توانبخش ــز جام ــاغل در مرک ــی ش ــم توانبخش تی
هالل احمــر در حیطــه  خودکارآمــدی عمومــی قبــل و بعــد از 
مداخلــه بــه ترتیــب 30/12 و 34/51 بــود. نتایــج حاصــل از آزمــون 
ــان  ــدی در زم ــره خودکارآم ــن نم ــه بی ــان داد ک ــی نش ــی زوج ت
ــه اختــالف معنــی دار آمــاری وجــود داشــت  قبــل و بعــد از مداخل
ــش  ــه پی ــق نشــان داد ک ــای تحقی ــن یافته ه )P>0/05(. همچنی

از آزمــون نمــره خودکارآمــدی در دامنــه بیــن 21 تــا 30 به عنــوان 
خودکارآمــدی متوســط و پــس از اجــرای مداخلــه در دامنــه باالتر از 
30 به عنــوان خودکارآمــدی بــاال قــرار گرفــت )جــدول 2(. بــا توجه 
بــه نتیجــه بــه  دســت  آمــده می تــوان گفــت کــه آمــوزش و اجــرای 
ــر افزایــش خودکارآمــدی اعضــای تیــم  مهارت هــای کار تیمــی ب
ــر در  ــت هالل احم ــی جمعی ــع توانبخش ــز جام ــی مرک توانبخش

ســال 1400 مؤثــر اســت.

 جدول 2. میانگین خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله در اعضای تیم توانبخشی شاغل در مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر

P-valueانحراف از معیار و سطح خودکارآمدیمیانگین خودکارآمدیزمان

4/20/260 )متوسط(30/12قبل از مداخله
4/10/060 )باال(34/51بعد از مداخله

بحث
همــکاری بیــن حرفــه ای بین اعضــای تیم توانبخشــی راهــی برای 
دســتیابی بــه ارائــه خدمــات بهتر و ایمــن تلقــی می شــود؛ بنابراین، 
ارتقــای خودکارآمــدی و عملکــرد همــکاری بیــن حرفــه ای در بیــن 
اعضــای تیــم توانبخشــی امــری ضــروری اســت. بــر ایــن اســاس، 
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر اجــرای مهارت هــای 
ــت  ــم توانبخشــی جمعی ــدي اعضــای تی ــر خودکارآم ــي ب کار تیم

ــود. هالل احمــر در ســال 1400 ب
ــای  ــره اعض ــن نم ــه میانگی ــان داد ک ــر نش ــه حاض ــج مطالع نتای
ــت  ــی جمعی ــع توانبخش ــز جام ــاغل در مرک ــی ش ــم توانبخش تی
هالل احمــر تهــران در حیطــه  خودکارآمــدی عمومــی قبــل و بعــد 
ــطح  ــه در س ــد ک ــب 30/12 و 34/51 می باش ــه ترتی ــه ب از مداخل
باالیــی قــرار داشــت و ایــن اختــالف از نظــر آمــاری معنــی دار بــود. 
ــود  ــه خ ــکاران )2020( در مطالع ــز و هم ــاس، لوپ ــن اس ــر همی ب
همســو بــا مطالعــه حاضــر عنــوان کردنــد کــه از طریــق آمــوزش 
بیــن حرفــه ای و ارتقــاء ظرفیــت مناســب در پرســنل بهداشــتی در 
ــد.  ــا توســط کار گروهــی و تیمــی ارتقــاء می یاب یــک محیــط پوی
از ایــن نظــر، اســتفاده از ایــن مداخــالت آموزشــی توصیــه 
ــه  ــدی در زمین ــه خودکارآم ــود ک ــرا ســبب می ش شــده اســت، زی
ــته های  ــامل رش ــه ش ــی ک ــی و در محیط های ــای تیم فعالیت ه
مختلــف اســت افزایــش یابــد )16(. عــالوه بــر ایــن، نتایــج مطالعه 
ــی  ــزان اثربخش ــی و می ــالت آموزش ــه مداخ ــان داد ک ــر نش حاض
ــم بین رشــته ای کار  ــرد تی ــا رویک ــه ب ــی ک کار تیمــی در گروه های
ــای  ــری مهارت ه ــا به کارگی ــن ب ــت. همچنی ــتر اس ــد بیش می کنن
ــن  ــش داد. در ای ــدی را افزای ــطح خودکارآم ــوان س ــی می ت تیم
راســتا، مطالعــات نشــان می دهنــد کــه خودکارآمــدی از طریــق کار 

تیمــی می توانــد ارتقــاء یابــد و جهــت افزایــش خودکارآمــدی، کار 
تیمــی بایــد منســجم و بــا توجــه بــه رویکردهــای مختلــف آموزش 
داده شــود. مطالعــات اخیــر تقویــت خودکارآمــدی کارکنــان را یکی 
از اولویت هــای مهــم ســازمان ها قلمــداد نمــوده و عواملــی 
ــع  ــا و موان ــی، مهارت ه ــرو بخش ــه ای و نی ــتقالل حرف ــون اس چ
درك شــده، هویــت بخشــی بــه کار تیمــی، مشــارکت در اقدامــات 
حرفــه ای و اقدامــات آموزشــی شــناختی در زمینــه کار تیمــی روی 
خودکارآمــدی اعضــای تیــم ســالمت تأثیر مســتقیم دارنــد )2, 17, 

.)18
ــی  ــای کارتیم ــوزش مهارت ه ــه آم ــان داد ک ــی نش ــه کنون مطالع
ــی  ــم تخصص ــدی در تی ــطح خودکارآم ــش س ــه افزای ــر ب منج
ــددی نشــان  ــات متع توانبخشــی هالل احمــر تهــران شــد. تحقیق
ــای  ــدی در برخــی از اعضــاء تیم ه ــه ســطح خودکارآم ــد ک داده ان
ــدی  ــا ســطح خودکارآم ــا متوســط اســت و ب ــن و ی ــی پایی مراقبت
ــد  ــان دادن ــکاران )2012( نش ــورگاد و هم ــه دارد. ن ــده آل فاصل ای
ــار  ــی رفت ــی در ارزیاب ــر اصل ــک متغی ــه ی ــدی ب ــه خودکارآم ک
تیمــی تبدیــل  شــده اســت و اغلــب ســطح خودکارآمــدی پاییــن 
مهــارت کار تیمــی و عملکــرد آن را پاییــن مــی آورد بنابرایــن وجود 
ــا کار تیمــی ضــروری اســت  ــا و مداخــالت جهــت ارتق آموزش ه

.)1(
ــت  ــتم مراقب ــه در سیس ــان داد ک ــته نش ــات گذش ــی مطالع بررس
افــراد از رشــته های مختلــف،  بهداشــتی بــه دلیــل وجــود 
ــا  ــر ســالمت ی ــد ب کوچک تریــن خطــا در عملکــرد آن هــا می توان
ــان  ــه کارکن ــی کار بقی ــن بازده ــع و همچنی ــراد و جوام ــات اف حی
اثــر بگــذارد؛ بنابرایــن، کار تیمــی جایــگاه بســیار مهمــی در حیطــه 
ــتی  ــه درس ــتی ب ــوب آن بایس ــت دارد و چارچ ــالمت و بهداش س
طراحــی و در عمــل اجــرا گــردد )19(. رویکــرد تیمــی در ســطوح 
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فاطمه حاصلی و همکاران

ــن  ــور تامی ــی مح ــوص در دوره بازتوان ــالمت، بخص ــف س مختل
کیفیــت بــاالی خدمــات فراهــم شــده بــرای بیمــاران اســت و در 
واقــع کار تیمــی پایــه و اســاس ارایــه خدمــات در حوزه توانبخشــی 

ــت )20(. اس
بــا بررســی نتایــج ایــن مطالعــه مــا نشــان دادیــم کــه کار تیمــی 
 محیــط کار را تقویــت می کنــد کــه باعــث مســاعدت و همــکاری 
می شــود. ایــن روابــط نزدیــک باعــث ایجــاد انگیــزه مضاعــف در 
ــتر کار  ــه بیش ــد ک ــب می کن ــا را ترغی ــود و آنه ــدان می ش کارمن
کننــد، همــکاری کننــد و از یکدیگــر حمایــت کننــد. افــراد دارای 
ــوت و  ــاط ق ــی، نق ــای ارتباط ــارت ه ــا، مه ــتعدادها، ضعف ه اس
ــط کار  ــی محی ــن، وقت ــتند. بنابرای ــی هس ــای متنوع ــادت ه ع
ــرای  ــادی را ب ــای زی ــش ه ــد چال ــود می توان ــویق نش تیمی تش
دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی ایجــاد کنــد. ایــن محیطــی را ایجاد 
می کنــد کــه کارمنــدان بــر ارتقــا دســتاوردهای خــود و رقابــت بــا 
دیگــران خــود متمرکــز می شــوند. مهــارت هــای کار تیمــی نقطــه 
عطــف اجــرای اقدامــات تــوان بخشــی اســت، زیــرا کار تیمــی و 
مهــارت هــای تیمــی منجــر مــی شــود کــه فعالیــت انجــام شــده 
دارای قــدرت انعطــاف بیشــتر بــوده و پاســخ گویــی بــه مشــکالت 
و حــل آنهــا بــا تــوان بیشــتری صــورت گیــرد. انجــام کار تیمــي 
ــم  ــراي ه ــي ب ــوان اهرم ــه عن ــای تیمــی ب ــارت ه ــت مه و تقوی
افزایــي توانایــي هــاي افــراد تیــم عمــل مــی کنــد. در اینجــا  بــا 
آمــوزش مهــارت هــاي کار تیمــي افــراد می تواننــد از مزایــای آن 
ــه افزایــش توانمنــدی، عــزت نفــس و افزایــش عملکــرد  از جمل
ــب،  ــر اســاس ایــن مطال ــن ب ــد. بنابرای ســازمانی برخــوردار گردن
ــش  ــه افزای ــر ب ــد منج ــی توان ــی م ــول کار تیم ــری اص بکارگی
خودکارآمــدی اعضــای تیم هــای کاری از جملــه تیــم هــای 

ــوان بخشــی گــردد. حرفــه ای حــوزه ت
ــودن  ــدود ب ــد از: مح ــر عبارتن ــش حاض ــای پژوه محدودیت ه

محیــط پژوهــش و تعــداد حجــم نمونــه و تعــداد کــم مطالعــات 
ــی. ــی توانبخش ــم تخصص ــی تی ــای تیم ــه آموزش ه در زمین

نتيجه گيری
ــرای  ــوزش و اج ــه آم ــان داد ک ــی نش ــه کنون ــت، مطالع در نهای
مهارت هــای کار تیمــی بــر افزایــش خودکارآمــدی اعضــای تیــم 
توانبخشــی مرکــز جامــع توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر تهــران 
ــه  ــای حاصل ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــر اســت. ب ــال 1400 مؤث در س
ــودی از  ــدی نم ــطح خودکارآم ــش س ــه افزای ــت ک ــوان گف می ت
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــده می باش ــت ش ــر و مدیری ــی مؤث کار تیم
ــه  ــد و  ب ــد ارتقــاء یاب خودکارآمــدی از طریــق کار تیمــی می توان
ــا  ــد منســجم و ب ــی بای ــدی، کار تیم ــش خودکارآم ــور افزای منظ
ــن  ــود و ضم ــوزش داده ش ــف، آم ــای مختل ــه رویکرده ــه ب توج
ــی،  ــط آموزش ــد محی ــی مانن ــی عوامل ــاء کار تیم ــه در ارتق اینک

ــت. ــر اس ــی مؤث ــته آموزش ــرکت کنندگان و  بس ش

سپاسگزاری
ایــن مقالــه بخشــی از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری 
ــای  ــرای مهارت ه ــر اج ــی تأثی ــوان بررس ــا عن ــی ب ــوان بخش ت
کار تیمــي بــر خودکارآمــدي اعضــای تیــم توان بخشــی جمعیــت 
ــب  ــیله مرات ــن وس ــگران بدی ــد. پژوهش ــی باش ــر م هالل احم
قدردانــی خــود را از مســئولین محتــرم پژوهــش دانشــگاه و 
ــکاری  ــت هم ــه نهای ــران ک ــر ته ــت هالل احم ــن جمعی همچنی

ــد. ــی دارن ــالم م ــتند، اع ــم پژوهــش داش ــا تی را ب

تعارض منافع
نویســندگان هیچگونــه تعــارض منافعــی در انتشــار ایــن مطالعــه 

ندارنــد.
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