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 اعتقـاد    کـه   رفتار مخصوصی را انجام دهنـد، وقتـی         که مردم احتمال بیشتری دارد   
  .  دارندمؤثر توانایی انجام آن عمل را به طور داشته باشند 

 به معنای توانایی برای ایجاد یک اثـر یـا نتیجـه مطلـوب               ،خود کارآمدی در لغت   
 توانایی انجام یک عمـل       درک یا قضاوت فرد در مورد      ،بهبه عبارت دیگر  . آمده است 
  . طور موفقیت آمیز با کنترل عوامل پیرامون خود تعریف شده استه خاص ب

هایش در مورد انجـام یـک       ییآمدی را قضاوت فرد در مورد توانا      ندورا خود کار  اب
 کارآمـدی درک    داند و براساس مطالعاتش عنوان نمـوده کـه خـود            عمل مشخص می  

ـ     چـرا  شودملکرد فرد قلمداد می   لفه مهم در ع   ؤشده توسط فرد، یک م     عنـوان  ه  کـه ب
  ).1(نماید  های اساسی فرد عمل میبخش مستقلی از مهارت

باشـد کـه       ساختار خانوادگی فرد می    ،گیری خود کارآمدی    از عوامل مهم در شکل    
اگر . اش داشته باشد    ی در ایجاد اعتقاد فرد نسبت به خودکارآمدی       مؤثرتواند نقش     می

 ،وانایی های کودک شان داشته باشند      مثبتی در تکامل ت    تأثیردکی  والدین در دوران کو   
زمینه مساعد برای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه آنهـا در جهـت پیشـرفت کنتـرل                

توان گفت خود کارآمدی تـا حـدودی از         بنابراین می  .شودباورهای درونی فراهم می   
ودکارآمـدی پـایینی    دیـده شـده کودکـانی کـه از خ          کنـد و  قوانین توارث پیروی می   
لـدین آنهـا در برابـر       واکـه   انـد   هایی پراسـترس رشـد یافتـه      برخوردارند، در خانواده  

  . اندکردهمی  احساس عجز و ناتوانی  بیشتر،ب زندگییمشکالت و مصا
 عوامل آموزشـی نیـز در توسـعه و رشـد خـود کارآمـدی نقـش مهمـی را ایفـا                      

قوانین و آداب و رسوم     با   ،مراکز آموزشی نمایند، زیرا کودکان در کانون خانواده و        می
  .آموزند  و نحوه برخورد با مشکالت را میآشنا شدهاجتماعی 

هـا در مـورد سـالمتی و کنتـرل           با توجه به تحوالت اخیر در زمینه تغییـر دیـدگاه          
 روانی، - اجتماعی -تر زیستی    از دیدگاه صرفاً زیستی پزشکی به دیدگاه جامع        استرس

وان یک عامل مهم در کنترل اسـترس و سـالمتی شـناخته شـده               عنه  خود کارآمدی ب  
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است زیرا استرس وقتی به عنوان یک عامل تهدیدکننده سالمتی محسوب مـی شـود               
  .که فرد توانایی مقابله با آن را با کاهش خود کارآمدی از دست بدهد

های متعالی خود بـا      افرادی که خود کارآمدی باالیی دارند، برای رسیدن به هدف         
حساسی که در جهت موفق شدن و دستیابی به اهدافشان دارند، بیشتر خود را درگیر             ا

نمایند و زمانی که بـا شکسـت مواجـه             رسیدن به موفقیت می    برای مؤثرهای   فعالیت
 موقعیت خود را حفظ کرده و مسیرشان را برای رسیدن بـه هـدف               ًمی شوند، سریعا  

 های آگاهانه فـرد   یزهیری، انتخاب و انگ   طور کلی تمام تجارب یادگ    ه  ب. ادامه می دهند  
 .گیرد  به وسیله درکی که فرد از توانایی دستیابی به موفقیت دارد، تحت تأثیر قرار می              

باید به میزان وسیعی در علوم رفتاری مـورد مالحظـه قـرار             خود کار آمدی    ،  بنابراین
بر تالش و کوشش بشر  زیادی ساختار خود کارآمدی یک عقیده است که نفوذ  . گیرد
 در  ی نقـش مهمـ    ،ورا معتقد است که عقاید افراد در مـورد کارآمـدی شـان            نداب. دارد

. کنـد   چگونگی سازماندهی، ایجاد و اداره وقایع اثرگذار، بر جریان زندگیشان ایفا می           
های کسب موفقیت   سالمت و  یارتقا، موجب   قوی حس خود کارآمدی     در واقع یک  

 براین اساس می توان از خود کارآمدی به عنوان یک کلید  ومی شودبزرگ اجتماعی  
  . با اهمیت در روانشناسی فردی و اجتماعی یاد کرد

  
                    در گسترش خود کارآمدیمؤثر عوامل

-توانند یا نمـی   دانند  چه چیزهای را می     فراگیرانی که به طور معمول به خوبی می       

ای شان عقیـده درسـت و منصـفانه   ارآمدی  شخصیک توانند انجام دهند، درباره خود
  . شود  باعث افزایش خود کارآمدی فراگیران میهر چالشی. دارند

-ها و شکست  موفقیت:  از جمله    .مؤثر هستند فاکتورهای مهمی در خود کارآمدی      

ـ .های دیگرانها و شکستدیگران و موفقیت های رسیده ازهای قبلی، پیغام طـور  ه  ب
  :خود کارآمدی عبارتند ازکلی چهار منبع 
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به ایجاد مهارت همراه بـا موفقیـت اشـاره دارد کـه در              : موفقیت در عملکرد    -1
ایجاد مهارت همراه با موفقیت دریک وظیفـه،        . نتیجه تجارب شخصی ایجاد می شود     

   ؛شود منجر به افزایش خود کارآمدی درک شده می
-دی را معرفی مـی    که به افراد تحت آموزش، افرا     ): جانشینی(تجارب عاریتی  -2

 ؛تار را با موفقیت انجام داده اندهای مشابه آنها دارند و آن رفکنند که قابلیت

-مـی  متقاعد کردن مردم از طریق بحث در این زمینه که آنهـا           : ترغیب کالمی  -3

  ؛ استفاده از تشویق و تحسین کالمیًمثال.توانند یک فعالیت را انجام دهند

. ثیر بگـذارد  أ می تواند بر خود کارآمدی ت      :یهیجان/ برانگیختگی فیزیولوژیکی  -4
افراد برای قضاوت در مورد قابلیت های شان به باز خورد فیزیولوژیکی شـان متکـی         

- کارآمـدی مـی     خـود  باعث عدم .... می مثل اضطراب، خستگی و    یایجاد عال  .هستند

های مدیریت استرس برای کـاهش اضـطراب        تکنیک م و استفاده از   یتفسیر عال . شود
 . دهدعملکرد را ارتقا  کارآمدی درک شده و خودواندتمی

  :کلی چهارنکته اصلی برای ایجاد حس خود کارآمدی وجود دارد به طور
  تجارب همراه باکسب مهارت -1
 الگو سازی اجتماعی -2

 ترغیب اجتماعی -3

 شانهایشان درباره قابلیتمتکی بودن مردم بر وضعیت فیزیکی و احساسی -4

  
   ی بر رفتارثیر خود کارآمدأچگونگی ت

  کننـد  ی را که احساس مـی     یهامردم به طور معمول  فعالیت     : لذت از فعالیت      - 
  ؛کنندتوانند با موفقیت آن را انجام دهند، انتخاب میمی



 393  خودکارآمدی

شـان را بـرای رسـیدن بـه          مردم بیشترین تالش و فعالیت     :تالش و ممارست    - 
  ؛ام می دهندرفتار با نتیجه سودمند، انج

 فراگیران با خود کارآمدی باال تمایـل بـه بهتـر شـدن و               :وفقیت  آموزش و م    - 
  ؛سیدن به موفقیت های بیشتری دارندر

  : در ایجاد حس خود کارآمدی در مددجویان عبارتند ازمؤثرعوامل 
  ؛قابل انجام بودن وظایف از نظر مددجو  -1
کارهـا و   بـه   بایدخصوص یک رفتار یا کار پیچیده   ه   ب :قابل تقسیم بودن کار     -2

در  که باعث می شود موفقیت های کوچـک بسـیاری   وظایف کوچک تر تقسیم شود   
 ؛طی فرایند یادگیری تجربه شوند

 ؛تکرار رفتار یا مهارت -3

 .وجود توجه، تشویق و تحسین برای انجام وظیفه -4


