نقش خودکارآمدي در توانمندسازي کارکنان

چکيده:
ثسيبضي اظ ضفتبضّبي اًسبى ثب سبظٍوبضّبي ًفَش ثط ذــــــَز ( ،)Self-influnceثطاًگيرتِ ٍ وٌتطل هي
ضًَس .زض هيبى هىبًيسن ّبي ًفَش ثطذَزّ ،يچ وسام هْوتط ٍ فطاگيطتط اظ ثبٍض ثِ ذَزوبضآهسي ضرػي
ًيست .اگط فطزي ثبٍض زاضتِ ثبضس وِ ًوي تَاًس ًتبيح هَضز اًتظبض ضا ثِزست آٍضز ٍ ،يب ثِ ايي ثبٍض ثطسس وِ
ًوي تَاًس هبًغ ضفتبضّبي غيطلبثل لجَل ضَز ،اًگيعُ اٍ ثطاي اًدبم وبض ون ذَاّس ضس .اگطچِ ػَاهل زيگطي
ٍخَز زاضًس وِ ثِ ػٌَاى ثطاًگيعًسُ ّبي ضفتبض اًسبى ػول هي وٌٌس ،اهب ّوِ آًْب تبثغ ثبٍض فطز ّستٌس .زض
ايي همبلِ سؼي ضسُ است ًظطيِ ذَزوبضآهسي ٍ ػَاهل ايدبزوٌٌسُ ٍ تمَيت وٌٌسُ ثبٍض ذَزوبضآهسي
وبضوٌبى ثِعَض هرتػط تَضيح زازُ هي ضَز.
مفهوم خودکارآمدي
ذَزوبضآهسي( )Self-efficacyاظ ًظطيِ ضٌبذت اختوبػي( )Social cognition Theoryآلجطت
ثبًسٍضا ( )7997ضٍاىضٌبس هطَْض ،هطتك ضسُ است وِ ثِ ثبٍضّب يب لضبٍتْبي فطز ثِ تَاًبئيْبي ذَز زض
اًدبم ٍظبيف ٍ هسئَليتْب اضبضُ زاضزً .ظطيِ ضٌبذت اختوبػي هجتٌي ثط الگَي ػلّي سِ خبًجِ ضفتبض ،هحيظ
ٍ فطز است .ايي الگَ ثِ اضتجبط هتمبثل ثيي ضفتبض ،اثطات هحيغي ٍ ػَاهل فطزي(ػَاهل ضٌبذتي ،ػبعفي ٍ
ثيَلَغيه) وِ ثِ ازضان فطز ثطاي تَغيف وبضوطزّبي ضٍاى ضٌبذتي اضبضُ زاضز ،تأويس هي وٌس .ثط اسبس
ايي ًظطيِ ،افطاز زض يه ًظبم ػلّيت سِ خبًجِ ثط اًگيعش ٍ ضفتبض ذَز اثط هي گصاضًس .ثبًسٍضا( )7997اثطات
يه ثؼسي هحيظ ثط ضفتبض فطز وِ يىي اظ فطضيِ ّبي هْن ضٍاى ضٌبسبى ضفتبض گطا ثَزُ است ،ضا ضز وطز.
اًسبًْب زاضاي ًَػي ًظبم ذَز وٌتطلي ٍ ًيطٍي ذَز تٌظيوي ّستٌس ٍ تَسظ آى ًظبم ثطافىبض ،احسبسبت ٍ
ضفتبض ّبي ذَز وٌتطل زاضًس ٍ ثط سطًَضت ذَز ًمص تؼييي وٌٌسُاي ايفب هي وٌٌس.
ثسيي تطتيت ضفتبض اًسبى تٌْب زض وٌتطل هحيظ ًيست ثلىِ فطايٌسّبي ضٌبذتي ًمص هْوي زض ضفتبض آزهي
زاضًس .ػولىطز ٍ يبزگيطي اًسبى هتبثط اظ گطايطْبي ضٌبذتي ،ػبعفي ٍ احسبسبت ،اًتظبضات ،ثبٍضّب ٍ اضظش
ّبست .اًسبى هَخَزي فؼبل است ٍ ثط ضٍيسازّبي ظًسگي ذَز اثط هي گصاضز .اًسبى تحت تبثيط ػَاهل ضٍاى
ضٌبذتي است ٍ ثِعَض فؼبل زض اًگيعُ ّب ٍ ضفتبض ذَز اثط زاضز .ثطاسبس ًظط «ثبًسٍضا» ،افطاز ًِ تَسظ
ًيطٍّبي زضًٍي ضاًسُ هي ضًَس ًِ ،هحطوْبي هحيغي آًْب ضا ثِ ػول سَق هي زٌّس ،ثلىِ وبضوطزّبي ضٍاى
ضٌبذتي ،ػولىطز ،ضفتبض ،هحيظ ٍ هحطوبت آى ضا تؼييي هي وٌس.
ثبًسٍضا ( )7997هغطح هي وٌس وِ ذَز وبضآهسي ،تَاى سبظًسُ اي است وِ ثساى ٍسيلِ ،هْبضتْبي

ضٌبذتي ،اختوبػي ،ػبعفي ٍ ضفتبضي اًسبى ثطاي تحمك اّساف هرتلف ،ثِ گًَِ اي اثطثرص سبهبًسّي هي
ضَز .ثِ ًظط ٍي زاضتي زاًص ،هْبضتْب ٍ زستبٍضزّبي لجلي افطاز پيص ثيٌي وٌٌسُ ّبي هٌبسجي ثطاي
ػولىطز آيٌسُ افطاز ًيستٌس ،ثلىِ ثبٍض اًسبى زض ثبضُ تَاًبئيْبي ذَز زض اًدبم آًْب ثط چگًَگي ػولىطز
ذَيص هؤثط است .ثيي زاضتي هْبضتْبي هرتلف ثب تَاى تطويت آًْب ثِ ضٍضْبي هٌبست ثطاي اًدبم ٍظبيف
زض ضطايظ گًَبگَى ،تفبٍت آضىبض ٍخَز زاضز" .افطاز وبهالً هي زاًٌس وِ ثبيس چِ ٍظبيفي ضا اًدبم زٌّس ٍ
هْبضتْبي الظم ثطاي اًدبم ٍظبيف زاضًس ،اهب اغلت زض اخطاي هٌبست هْبضتْب هَفك ًيستٌس"
ذَزضٌبسي اظ عطيك پطزاظش هْبضتْبي ضٌبذتي ،اًگيعضي ٍ ػبعفي وِ ػْسُ زاض اًتمبل زاًص ٍ تَاًبئيْب ثِ
ضفتبض هبّطاًِ ّستٌس ،فؼبل هي ضَز .ثِعَض ذالغِ ،ذَزوبضآهسي ثِ زاضتي هْبضت يب هْبضتْب هطثَط ًوي
ضَز ،ثلىِ زاضتي ثبٍض ثِ تَاًبيي اًدبم وبض زض هَلؼيتْبي هرتلف ضغلي ،اضبضُ زاضز.
ثبٍض وبضآهسي ػبهلي هْن زض ًظبم سبظًسُ ضبيستگي اًسبى است .اًدبم ٍظبيف تَسظ افطاز هرتلف ثب
هْبضتْبي هطبثِ زض هَلؼيتْبي هتفبٍت ثِغَضت ضؼيف ،هتَسظ ٍ يب لَي ٍ يب تَسظ يه فطز زض ضطايظ
هتفبٍت ثِ تغييطات ثبٍضّبي وبضآهسي آًبى ٍاثستِ است .هْبضتْب هي تَاًٌس ثِ آسبًي تحت تأثيط ذَزضىي
( )Self-doubtيب ذَز تطزيسي لطاض گيطًس ،زضًتيدِ حتي افطاز ذيلي هستؼس زض ضطايغي وِ ثبٍض ضؼيفي
ًسجت ثِ ذَز زاضتِ ثبضٌس ،اظ تَاًبئيْبي ذَز استفبزُ ووتطي هي وٌٌس  .ثِ ّويي زليل ،احسبس
ذَزوبضآهسي ،افطاز ضا لبزض هي سبظز تب ثب استفبزُ اظ هْبضتْب زض ثطذَضز ثب هَاًغ ،وبضّبي فَق الؼبزُ اي
اًدبم زٌّس .ثٌبثطايي ،ذَزوبضآهسي زضن ضسُ ػبهلي هْن ثطاي اًدبم هَفميت آهيع ػولىطز ٍ هْبضتْبي
اسبسي الظم ثطاي اًدبم آى است.
ػولىطز هؤثط ّن ثِ زاضتي هْبضتْب ٍ ّن ثِ ثبٍض زض تَاًبيي اًدبم آى هْبضتْب ًيبظهٌس است .ازاضُ وطزى
هَلؼيتْبي زاين التغييط ،هجْن ،غيطلبثل پيص ثيٌي ٍ استطس ظا هستلعم زاضتي هْبضتْبي چٌسگبًِ است.
هْبضتْبي لجل ي ثطاي پبسد ثِ تمبضبي گًَبگَى هَلؼيتْبي هرتلف ثبيس غبلجبً ثِ ضيَُ ّبي خسيس ،سبهبًسّي
ضًَس .ثٌبثطايي ،هجبزالت ثب هحيظ تب حسٍزي تحت تأثيط لضبٍتْبي فطز زض هَضز تَاًبئيْبي ذَيص است.
ثسيي هؼٌي وِ افطاز ثبٍض زاضتِ ثبضٌس وِ زض ضطايظ ذبظ ،هي تَاًٌس ٍظبيف ضا اًدبم زٌّس .ذَزوبضآهسي
زضن ضسُ هؼيبض زاضتي هْبضتْبي ضرػي ًيست ،ثلىِ ثسيي هؼٌي است وِ فطز ثِ ايي ثبٍض ضسيسُ ثبضس وِ
هي تَاًس زض ضطايظ هرتلف ثب ّط ًَع هْبضتي وِ زاضتِ ثبضسٍ ،ظبيف ضا ثِ ًحَ احسي اًدبم زّس.
اثرات خودکارآمدي بر کارکردهاي روان شناختي
الف) اثط ذَزوبضآهسي ثط سغح اًگيعش :ذَزوبضآهسي زضن ضسُ ًمص تؼييي وٌٌسُ اي ثط ذَز
اًگيعضي( )Self- Motivationافطاز زاضز .ظيطا ثبٍض ذَزوبضآهسي ثط گعيٌص اّساف چبلص آٍض ،هيعاى
تالش ٍ وَضص زض اًدبم ٍظبيف ،هيعاى استمبهت ٍ پطتىبضي زض ضٍيبضٍيي ثب هطىالت ٍ هيعاى تحول

فطبضّب اثط هي گصاضز  .ثبٍض ذَزوبضآهسي اظ عطيك ايي تؼييي وٌٌسُ ّب ثط ضفتبض اًسبى ًمص اسبسي ضا ايفب
هي وٌس .ثطذي تؼييي وٌٌسُ ّب ثِ ضطح ظيط است:
 ) 7اًتربة اّساف :ذَز وبضآهسي ثِ ػٌَاى يه ػبهل تؼييي وٌٌسُ هْن اًتربة اّساف پطچبلص ٍ فؼبليتْبي
زضَاض فطزي ػول هي وٌس .يه فطز هؼوَالً اّسافي ضا اًتربة هي وٌس وِ زض وست هَفميت آهيع آًْب،
سغح هؼيٌي اظ تَاًبيي ضا زاضتِ ثبضس .ثطايي اسبس ،افطاز اظ فؼبليتْبي وِ تَاًبيي اًدبم آًْب ضا ًساضًس،
اختٌبة هي وٌٌس ،ايي اختٌبة ثِ ًَثِ ذَز هي تَاًس ثطاي افطاز زض اًدبم فؼبليت ّبي چبلص ثطاًگيع ٍ هيعاى
تمَيت هثجت ثبظذَضزّبي حبغل اظ آى هحسٍزيت ايدبز وٌس .افطازي وِ ثِ وبضآهسي ذَز ثبٍض زاضًس ،اّساف
چبلص اًگيع ضا اًتربة هي وٌٌس ٍ اظ تدبضة تْسيس آهيع اختٌبة هي وٌٌس ٍ افطاز ثب وبض آهسي پبييي اظ
ضٍيبضٍيي ثب تىبليفٍ ،ظبيف ٍ اّساف هطىل پطّيع هي وٌٌس .افطاز ذَز وبض آهس ثط اسبس اّساف اًتربثي،
ذَز ضا هَظف ثِ تؼييي هؼيبضّبي ػولىطز وطزُ ٍ پس اظ آى ثِ هطبّسُ ٍ لضبٍت زضثبضُ ًتبيح ػولىطز ذَز
هي پطزاظًس ٍ زضغَضت هطبّسُ ًب ّورَاًي ثيي سغَح ٍالؼي ٍ هغلَة ػولىطز ،آًبى احسبس ًبضضبيتي
وطزُ ٍ ايي هحطوي ثطاي تؼييي ٍ اغالح ػول زض آًْبست .افطاز اظ عطيك اًتربثْب ثط خطيبى ظًسگي ضرػي
ٍ ضغلي ذَز اثط هي گصاضًس .آًبى اظ هَلؼيتْب ،فؼبليتْب ٍ ثِعَض ولي اًتربثْبيي وِ ثبٍض زاضًس ثيص اظ حس
تَاى آًْبست ،اختٌبة هي وٌٌس ٍ آى زستِ اظ فؼبليتْبيي ضا اًتربة هي وٌٌس .وِ ثبٍض زاضًس هي تَاًٌس اظ
ػْسُ آًبى ثطآيٌس .افطاز زاضاي احسبس ذَزوبضآهسي ثبال ،هَلؼيتْب ٍ اّسافي ضا اًتربة هي وٌٌس وِ هوىي
استٍ ،لي ذبضج اظ تَاى آًبى ًيست .ثبٍضّبي ذَزوبضآهسي زض اًتربثْبي افطاز ّوچَى اًتربة ضضتِ ،حطفِ،
والس ّبي پيططفتِ تأثيط زاضز ٍ ًمص هْوي زض آيٌسُ ضغلي ٍ ضرػي زاضز.
 ) 2وست ًتبيح يب پيبهسّبي هَضز اًتظبض :ذَزوبضآهسيّ ،وچٌيي ًمص هؤثطي زض پيبهسّبي ثبلمَُ هطَلْب ٍ
ثبظزاضًسُ ّبي هَضز اًتظبض زاضز .پيبهسّبي لبثل پيص ثيٌي ،ػوستبً ثِ ثبٍضّبي افطاز زض تَاًبيي اًدبم فؼبليتْب
زض هَلؼيتْبي هرتلف ٍاثستِ است .افطاز زاضاي وبضآهسي ثبال اًتظبض پيبهسّبي هغلَة اظ عطيك ػولىطز
ذَة ضا زاضًس ٍلي افطاز زاضاي وبضآهسي پبييي ،اًتظبض ػولىطز ضؼيفي ضا اظ ذَز زاضًس ٍ زض ًْبيت ًتبيح
هٌفي يب ضؼيفي ضا ثِزست هي آٍضًس.
ثبًسٍضا ( )7997اظْبض هي وٌس وِ فؼبليتْبي ثي ضوبضي ٍخَز زاضز وِ اگط ثِ ذَثي اًدبم ضًَس ،پيبهسّبي
هغلَثي ثِ زًجبل زاضًسٍ ،لي آى فؼبليتْب تَسظ افطازي وِ ثِ تَاًبييْبي ذَز زض اًدبم هَفميت آهيع ضه
هي وٌٌس ،پيگيطي ًوي ضًَس .ثبلؼىس افطاز ثب وبضآهسي ثبال ،اًتظبض زاضًس ثب تالضْبي ذَز هَفميتْبيي وست
وٌٌس ٍ ثب ٍخَز پيبهسّبي هٌفي ثِ آسبًي هٌػطف ًوي ضًَس .ثٌبثطاييً ،ظطيِ ذَز وبضآهسي ثيبى هي وٌس
وِ ثبٍض فطز ثِ تَاًبئيْبي ذَز ،ضفتبضّبي هَضزًيبظ ثطاي وست ًتبيح هثجت هَضز اًتظبض ضا ايدبز هي وٌس ٍ
هَخت هي ضَز وِ فطز ثطاي ثِوبضگيطي ضفتبض ذَز تالضْبي هضبػفي اًدبم زّس.

 )3اخطاي اّساف :وبضآهسي زضن ضسُ ًِ تٌْب زض اًتربة اّساف ثلىِ ثط اخطاي آًْب ًيع اثط هي گصاضز .اًدبم
يه تػوين ثِ ّيچ ٍخِ ثِ افطاز اعويٌبى ًوي زّس وِ ضفتبضّبي هَضزًيبظ ضا ثِعَض هَفميت آهيع اًدبم
زٌّس ٍ زض هَاخِْ ثب هطىالت ،استمبهت ٍ پبيساضي زاضتِ ثبضٌس .يه تػوين گيطي ضٍاًي ثِ يه ػول
ضٍاًي هطتك ضسُ اظ ثبٍض وبضآهسي ثبالً ،يبظ زاضز .ضرع ثبيس يه ذَز وطزاضي (ػولىطزي) ضا ثِ يه ذَز
ػعهي اضبفِ وٌس ٍ ،گطًِ ،تػوين گيطًسُ اًسيطِ ٍ تفىط ضا ثِوبض ًگطفتِ است .ثبٍض ثِ وبضآهسي ضرػي
ّوچٌيي ثِ ضفتبض اًسبى ضىل هيزّس وِ آيب اظ فطغتْب استفبزُ هي وٌس ٍ يب اظ حضَض آًبى زض ضطايظ
هرتلف ظًسگي خلَگيطي ثؼول هي آٍضز ٍ ٍخَز هَاًغ ٍ هطىالت ضا زضَاضتط هي سبظز .افطاز ثب
ذَزوبضآهسي ثبال ثط فطغتْبي اضتمبء ضغلي ٍ غلجِ ثط هَاًغ هتوطوع هيضًَس ،ثب اثتىبض ٍ پطتىبض ػٌبى وٌتطل
ثط هحيظ ٍ هحسٍزيتْب ضا ثسست هي گيطًس .افطازي وِ زچبض ذَزضىي هيضًَس ،ثط هَاًغ ٍ هحسٍزيتْب
وٌتطل ووي زاضًس ٍ يب اغالً وٌتطل ًساضًس ٍ ثِ آسبًي تالضْبي ذَز ضا ثيَْزُ هي ضوبضًس .آًبى اظ فطغتْبي
هحيغي ون استفبزُ هي وٌٌس.
 ) 4هيعاى تالش :ذَزوبضآهسي زضن ضسُ ثط هيعاى تالش ثطاي اًدبم يه ٍظيفِ اثط هي گصاضز .افطاز ي وِ
ثِ وبضآهسي ذَز ثبٍض زاضًس ثطاي غلجِ ثط هَاًغ ٍ هطىالت تالضْبي هضبػفي هي وٌٌس .زض همبثل افطازي وِ
ثِ ضبيستگيْبي ذَز ضه هي وٌٌس ٍ يب ثبٍض وبضآهسي ضؼيفي زاضًسٌّ ،گبم ضٍيبضٍيي ثب هطىالت ،هَاًغ ٍ
ضىستْب تالش ووي هي وٌٌس ٍ يب هٌػطف هي ضًَس ٍ يب ايٌىِ ضاُحلْبي پبييي تط اظ حس هؼوَل اضائِ هي
زٌّس ٍ ايي افطاز ػلت ضىست ضا ثِ ًبتَاًي ذَيص ًسجت هي زٌّس .زض آى هَلغ تَخِ آًبى ثِ خبي حل
هسئلِ ،هتوطوع ثط فمساى ضبيستگي ذَز استٍ .لي افطاز ثب وبضآهسي ثبال ػلت ضىست ضا تالش ٍ وَضص
ون هيزاًٌس.
 )5هيعاى استمبهت ٍ پطتىبض :ذَزوبضآهسي زضن ضسُ زض هيعاى استمبهت ،خسيت ٍ پطتىبض فطز زض ًيل ثِ
اّساف هَضز اًتظبض زض ثطذَضز ثب هَاًغ ،اثط هي گصاضز .افطاز وبضآهس زض هَاخِْ ثب ضٍيسازّبي زضَاض ،استمبهت
ٍ پطتىبض ظيبزي ثِ ذطج هي زٌّس ٍ اظ هٌبثغ هرتلف فطزي ٍ هحيغي ثبظذَضزّبي هثجت هي گيطًس وِ آى
ثبظذَضزّب ثِ ًَثِ ذَز ثِ ػٌَاى تمَيت وٌٌسُ يب لسضت زٌّسُ ثِ ذَزوبضآهسي ػول هي وٌٌس .ثطػىس،
افطاز ثب ذَزوبضآهسي پبييي ٍ ،يب افطازي وِ زض وست ًتبيح هَضز اًتظبض تالش ًوي وٌٌس ،ثبظذَضزّبيي وِ
ًطبًگط ػسم تَاًوٌسي آًبى زض اًدبم ٍظبيف است ،زضيبفت هي وٌٌس.
 )6استطس ٍ فطبض ضٍاًي :ذَز وبضآهسي ثط هيعاى استطس ٍ فطبض ضٍاًي ٍ افسطزگي ًبضي اظ هَلؼيتْبي
تْسيس وٌٌسُ اثط هيگصاضز .افطاز ثب وبضآهسي ثبال زض هَلؼيتْبي فطبض ظا سغح فطبض ضٍاًي ذَز ضا وبّص هي
زٌّسٍ .لي افطاز زاضاي ذَزوبضآهسي پبييي ،زض وٌتطل تْسيسّب ،اضغطاة ثباليي ضا تدطثِ هي وٌٌس ٍ ػسم

وبضآهسي ذَز ضا گستطش هي زّس ٍ ثسيبضي اظ خٌجِ ّبي هحيغي ضا پط ذغط ٍ تْسيس ظا هي ثيٌس وِ ايي
اهط هي تَاًس هَخت استطس ٍ فطبض ضٍاًي فطز ضَز .افطازي وِ ثبٍض زاضًس هي تَاًٌس تْسيسّب ٍ پبفطبضيْبي
ثبلمَُ ضا وٌتطل وٌٌس ،ػَاهل آضفتِ سبظ ضا ثِ شّي ذَز ضاُ ًوي زٌّس ٍ ٍ زض ًتيدِ ثٍِسيلِ آًْب آضفتِ
ًوي ضًَس.
 ) 7ذَزتٌظيوي :افطاز ،زاضاي ًظبم ذَز تٌظيوي ّستٌس .ذَز تٌظيوي آًبى ضا لبزض هي سبظز تب ثط افىبض،
احسبسبت ،اًگيعش ٍ ضفتبض ذَز وٌتطل زاضتِ ثبضٌس .اًسبى اظ زضخِ ٍ هيعاى وٌتطل ثط ظًسگي ٍ ضفتبض ذَز،
ازضاوبتي زاض ز .افطاز تالش هي وٌٌس ثط ضٍيسازّبيي وِ ظًسگي ضا تحت تأثيط لطاض هي زٌّس وٌتطل زاضتِ
ثبضٌس .ثب اػوبل ًفَش ثط هَلؼيتْب هي تَاى آيٌسُ هغلَة زاضت ٍ اظ ًتبيح ًبهغلَة هوبًؼت ثِػول آٍضز.
ة -تأثيطذَزوبضآهسي ثط ػَاعف :هَفميت ٍ پيطٍظي ّط اًسبًي زض ظًسگي ،وست ٍ وبض ،زٍست يبثي ٍ يب ّط
السام زيگط ،حبغل تػَض ٍ ًگطش هثجت ضرػي اٍ اظ ذَيطتي است .ايي ًگطش هثجت است وِ فطز ضا ثِ
سَي هَفميت هيوطبًس ٍ ثطػىس ًگطش هٌفي اظ ذَز ٍ زيگطاى ثبػث هي ضَز وِ شّي اًسبى ثِ خبي
استفبزُ اظ فطغتْب ،غطف فىط وطزى ثِ هطىالت ضَز وِ زض زضاظهست هي تَاًس اثطات سَء زيگطي زض ضفتبض
ذلك ٍ ذَي هب ثب زيگطاى زاضتِ ثبضس.
تدطثِ ّبي ًبضي اظ هَفميت ٍ يب ضىست وبضوٌبى زض عَل سبلْبي ذسهت ،تػَضات آًبى ضا زض ضاثغِ ثب
تَاًبئيْبي ضبى ًسجت ثِ اًدبم ٍظبيف ضغلي تحت تأثيط لطاض هي زّس .اگط وبضهٌس هؼتمس ثبضس وِ لجالً
ٍظيفِ هطبثْي ضا ثب هَفميت اًدبم زازُ است ،احتوبالً ثب ٍظبيف ٍ فؼبليت ّبي ثؼسي ثيطتط ثب ًگبُ هثجت
ثطذَضز ذَاّس وطز ٍ اگط ثب ضىست هَاخِ ضسُ ثبضس ثب تىبليف ثؼسي ثب ًَػي ًگبُ هٌفي ضٍثِضٍ ذَاّس ضس.
ثبًسٍضا هؼتمس است وِ حل يه هسئلِ يب هَفميت زض اًدبم يه ٍظيفِ ذبظ ،تدطثِ ّيدبًي ضا ايدبز هي
وٌس وِ هَخت توبيل ٍ گطايص ثِ زضگيط ضسى ثطاي ضسيسى ثِ حس تسلظ زض هسبيل آيٌسُ زض افطاز هي
ضَز ٍ احسبس وبضآهسي آًبى ضا افعايص هي زّس.
راهبردهاي ايجاد و تغيير نظام باور خودکارآمدي کارکنان
ثبًسٍضا( )7997هغطح هي وٌس وِ ثبٍض افطاز ثِ ذَزوبضآهسي ذَيص ،ثرص ػوسُاي اظ ذَزآگبّي(-Self
)Knowledgeآًبى ضا تطىيل هي زّس .ثطاي ايدبز ٍ تغييط ًظبم ثبٍضّبي ذَز وبضآهسي چْبض هٌجغ هْن
تطريع زازُ است .ايي هٌبثغ ػجبضتٌس اظ :تدطثِ ّبي هَفك( ،)Enactive mastryExperiences
تدطثِ ّبي خبًطيٌي (  ،)Vicarious Experiencesتطغيجْبي والهي يب اختوبػي ( Persuasion
 ٍ )Verbal or Socialحبالت ػبعفي ٍ فيــــعيَلَغيه ( Physiological and affective
.)states

هٌبثغ ذَزوبضآهسي شاتبً آگبّي زٌّسُ ًيستٌس .آًْب زازُ ّبي ذبم ّستٌس وِ اظ عطيك پطزاظش ضٌبذتي
وبضآهسي ٍ تفىط اًؼىبسي آهَظًسُ هي ضًَس .ثٌبثطايي ،ثبيس ثيي اعالػبت ٍ زاًطْبيي وِ اظ ٍلبيغ ٍ ضٍيسازّب
وست هي ضَز ٍ اعالػبت ٍ هؼطفتْبيي وِ ضٍي ذَزوبضآهسي اثط هي گصاضًس تفبٍت لبيل ضس.
 -7تدطثِ ّبي هَفك :تدبضة هَفك يب ػولىطز هَفميت آهيع ٍ يب ثِ لَل «ٍتي» ٍ «ووطٍى» پطٍضش تدطثِ
تسلظ ضرػي هؤثطتطيي هٌجغ ايدبز ٍ تمَيت وبضآهسي ضرػي ّستٌس  ".تدطثِ هَفك ضغلي ثِ ضست ٍ
ًيطٍهٌسي ثبٍضّبي ذَزوبضآهسي ثِ ػٌَاى ًتيدِ اًدبم ٍظبيف اضبضُ زاضز (at. all ،7996 :36
 .).Appelbaumزض الگَي ػلّيت سِ خبًجِ ايي هٌجغ ثِ تأثيط ضفتبضفطز ثط ثبٍض ذَزوبضآهسي هطتجظ است.
هَفميتْبي لجلي وِ ثط تسلظ ضرػي هجتٌي ّستٌس ،ضَاّس فَضي ٍ هلوَس فطاّن هي وٌٌس وِ آيب ضرع
هي تَاًس زض اًدبم يه ٍظيفِ ذبظ هَفك ضَز يب ًِ؟  .ثبًسٍضا ( )7997اضبضُ هي وٌس وِ هَفميتْب ثبٍض
وبضآهسي ضا تمَيت هي وٌٌس ٍ ضىستْب ثرػَظ اگط لجل اظ احسبس وبضآهسي ضخ زٌّس ،ثبٍض ذَزوبضآهسي
ضا تضؼيف هي وٌٌس .ػولىطزّبيي وِ ثِ ًتبيح هَضز اًتظبض ذتن ًطًَس ،هي تَاًٌس وبضآهسي پبييي تطي ضا
ايدبز وٌٌسٍ .لتي احسبس ذَزوبضآهسي ايدبز هي ضَز وِ فطز لبزض ثبضس ثب پطتىبض ٍ تالش هساٍم ثط هَاًغ
غلجِ يبثسٌّ .گبهي وِ افطاز ثبٍض وٌٌس وِ العاهبت وست هَفميت ضا زاضًس زض هَاخِْ ثب ًبهاليوبت ٍ سرتي
ّب پطتىبض ثيطتطي ثِ ذطج هي زٌّس ٍ ثب تحول سرتيْب ،لَي تط ٍ تَاًبتط هي ضًَس .تدطثِ ّبيي وِ
اعويٌبى تَاًوٌسي فطزي ضا فطاّن وٌٌس ،ثِ ٍي اخبظُ هي زٌّس وِ هطىالت ٍ ضىستْب ضا ثسٍى اظ زست
زازى ضبيستگيْب تحول وٌس .ضست ٍ ضؼف ثبٍضّبي وبضآهسي ًيطٍي اًسبًي ثب تَخِ ثِ هَفميتْب ٍ
ضىستْبي ضغلي تدطثِ ضسُ ،وبضثطزّبي هْوي ثطاي هسيطيت هٌبثغ اًسبًي زاضًس.
پــــطٍضش تدـــطثِ تسلظ ضرػي ثــب ذَز وبضآهسي وبضوـــٌبى ضاثغِ زاضز .زضيبفت هْوتطيي چيعي ضا
وِ يه هسيط هي تَاًس ثطاي وبضآهس وطزى وبضوٌبى اًدبم زّس ،ايي است وِ ثِ آًبى ووه وٌس تب تسلظ
ضرػي ذَز ضا زض هَضز ثطذي هسبيل يب هطىالت تدطثِ وٌٌس .ثب اًدبم زازى هَفميت آهيع يه ٍظيفِ ٍ يب
حل يه هطىل ،افطاز احسبس تسلظ ضا زض ذَز پطٍضش هي زٌّس .تسلظ ضرػي هي تَاًس ثب فطاّن آٍضزى
فطغت اًدبم زازى هَفميت آهيع وبضّبي زضَاضتط وِ سطاًدبم ثِ تحمك ّسفْبي هغلَة هتٌْي ضَز،
پطٍضش يبثس .ضٍش وبض ،آغبظ وطزى ثب وبضّبي آسبى ٍ سپس پيص ضفتي ثب گبهْبي وَچه ثِ سَي وبضّبي
زضَاضتط است تب ايٌىِ ضرع احسبس تسلظ ثط توبهي پيچيسگي هسبيل ضا تدطثِ وٌس.
هسيطاى ثب آگبُ وطزى وبضوٌبى اظ هيعاى هَفميت ضبى هي تَاًٌس ثِ آًبى ووه وٌٌس تب ثِ عَض فعايٌسُ اي
احسبس وبضآهسي وٌٌس .يه ضاُ ثطاي اًدبم زازى ايي وبض ،ضىستي وبضّبي ثعضي ٍ هْبضتْبي پيچيسُ ثِ
اخعا ٍ ه ْبضتْبي خعئي تط وِ ثِ آسبًي اًدبم ضًَس ٍ سپس ٍاگصاض وطزى فمظ ثرطي اظ آًْب زض ّط ظهبى ثِ
وبضوٌبى است .هسيطيت هَفميتْبي وَچىي ضا وِ وبضوٌبى وست هيوٌٌس ،ظيطًظط هي گيطز ٍ سپس ايي
هَفميتْب ضا ثعضي ًوبيي هي وٌسٍ .ظبيف هيتَاًٌس ثِ غَضت تػبػسي گستطش يبثٌس ،ثِ گًَِ اي وِ
ّوعهبى ثب تسلظ وبضوٌبى ثط ػٌبغط اغلي وبضٍ ،ظبيف گستطزُ تط ٍ پيچيسُ تط ضًَسّ .وچٌبى وِ وبضوٌبى

زض حل هسبيل همسهبتي پيططفت هي وٌٌس ،ثِ آًبى هسؤليت ثيطتطي ثطاي حل هسبيل ٍاگصاض هي ضَز.
هسيطاى ّوچٌيي هي تَاًٌس ثطاي وبضوٌبى ذَز فطغتْبيي ًيع فطاّن آٍضًس وِ زيگطاى ضا زض يه عطح ،گطٍُ
وبضي ٍ يب وويتِ ّسايت يب ضّجطي وٌٌس.
پيطٍظيْبي وَچه ٌّگبهي هي تَاًٌس ضخ زٌّس وِ هطىالت ثعضي ثِ ٍاحسّبي هحسٍز – وِ هي تَاى ثِ
عَض اًفطازي ثِ آًْب زست يبفت ،تمسين ضًَس .پيطٍظيْبي وَچه هوىي است في ًفسِ ثي اّويت ثِ ًظط
ثطسٌس .اهب احسبس حطوت ،پيططفت ٍ وبهيبثي ضا ايدبز هي وٌٌس .ضٌبسبيي ٍ لسضزاًي اظ پيطٍظيْبي وَچه
ظهيٌِ حطوتي ضا ثِ ٍخَز هي آٍضز وِ افطاز ضا ثِ احسبس وبضآهسي ٍ ضبيستگي ّسايت هي وٌس .هسيطاى ًِ
تٌْب ثطاي ايدبز ضفتبض خسيس ،ثبيس لَاػس ٍ ضاّجطزّبي هؤثطي فطاّن وٌٌس ثلىِ ثبيس ثطاي تمَيت ٍ يب تؼسيل
ضفتبضّبي ايدبز ضسُ افطاز ضا تطَيك وٌٌس تب آًبى ثتَاًٌس زائوبً ٍ ثب سرتىَضي ثط ضفتبضّبي ذَز ،وٌتطل
ثْتطي زاضتِ ثبضٌس.
 -2تدطثِ ّبي خبًطيٌي :افطاز زض اضظيبثي ذَز وبضآهسي ذَيص تٌْب ثِ هَفميتْبي لجلي ذَز هتىي
ًيستٌس .ثلىِ تحت تأثيط تدطثِ ّبي خبًطيٌي اظ عطيك الگَسبظي يب سطهطك گيطي ّستٌس .الگَسبظي وِ ثب
ػَاهل هحيغي هطتجظ است ،اثعاضي هؤثط ثطاي اضتمب ٍ تمَيت احسبس ذَزوبضآهسي ضرػي است.
"الگَسبظي ثِ هطبّسُ ضفتبض زيگطاى ثِ ػٌَاى الگَ زض حيي اًدبم ٍظبيف اضبضُ زاضز"  .زض ثسيبضي اظ
فؼبليتْب افطاز تَاًبئيْبي ذَز ضا زض همبيسِ ثب پيططفتْبي زيگطاى اضظيبثي هيوٌٌس .الگَسبظي اظ عطيك
تالضْبي هَفميت آهيع ،هجٌبيي ثطاي همبيسِ اختوبػي ٍ لضبٍت زض هَضز تَاًبئيْبي ضرػي فطاّن هي وٌس
ٍ ايي ثبٍض ضا زض هطبّسُ گط تمَيت هي وٌس ،وِ ػلي ضغن هَاًغ ،هي تَاًس ثب تالش فطاٍاى ٍظبيف ضا ثِعَض
هَفميت آهيع اًدبم زّس .الگَسبظي ثِ ّوبًٌس سبظي ٍ هطبثْت ثيي الگَ ٍ هطبّسُ گط ٍاثستِ است.
ثٌبثطايي ،ضبيستگي ثبيس زض اضتجبط ثب ػولىطز سبيط افطاز سٌديسُ ضَز .همبيسِ ّبي اختوبػي ثِ ػٌَاى اٍليي
ػبهل ذَز اضظيبثي تَاًبئيْب هحسَة هي ضَز.
زض اوثط اٍلبت افطاز زض سبظهبًْب ذَز ضا ثب ّوىبضاى زض هَلؼيتْبي هطبثِ هبًٌسّ .ن والسي ّبّ ،وىبضاى ،ضلجب
ٍ يبافطازي وِ زض سبيط هَلؼيتْبي هطبثِ زض تالضٌس ،همبيسِ هيوٌٌسّ .وىبضاى ٍ يب ضلجب وِ وبض ثْتطي
اًدبم زٌّس ،ثبٍضّبي وبضآهسي ضا افعايص هيزٌّس .همبيسِ ّبي اختوبػي ٍ پيططفتْبي زيگطاى وِ زض
فؼبليتْبي هطبثِ وبض هي وٌٌس ،هجٌبيي ثطاي لضبٍت زض هَضز تَاًبييْبي ضرػي است .هؼوَالً هطبّسُ
افطازي وِ ٍظبيف ضا ثِعَض هَفميت آهيع اًدبم زازُ اًس ،ثبٍضّبي ذَزوبضآهسي ضا زض هطبّسُگط افعايص هي
زّس .هطبّسُ گطّب ذَز ضا هتمبػس هي سبظًس وِ اگط زيگطاى تَاًستِ اًس ٍظبيف ضا اًدبم زٌّس ،هب ّن هي
تَاًين افعايص ػولىطز زاضتِ ثبضينّ .وييعَض هطبّسُ افطازي وِ ػليضغن تالش ظيبز زض اًدبم ٍظبيف،
هَفك ًطسُ اًس ،ثبٍضّبي وبضآهسي هطبّسُ گطاى زض هَضز تَاًبييّبي ذَز ضا پبييي هي آٍضز ٍ هيعاى تالش
ضا ثطاي اًدبم ٍظبيف وبّص هي زٌّس.
زض سبظهبًْب ،تمليس اظ ضفتبض سطپطستبى ٍ هسيطاى زض ثطذي وبضوٌبى لَي است .لغؼبً ،ايفبي ًمص زيگطاى ٍ
تمليس اظ ضفتبض سبيطيي ثط يبزگيطي اختوبػي اثطات ظطيفي هي گصاضز .الگَسبظي زض سبظهبى هي تَاًس زض

هَلؼيتْبي وٌتطل ًطسُ زض عَل ضٍظ ،خبيي وِ فطز زض حيي اًدبم ٍظبيف ثِ هطبّسُ ضفتبض زيگطاى هي
پطزاظز ٍ ّن زض فؼبليتْبي آهَظضي ثِػٌَاى يه ضٍش يبزگيطي ،ثِوبض گطفتِ هي ضَز .ػالٍُ ثط اييٍ« ،تي»
ٍ «ووطٍى» ثيبى هي وٌٌس وِ هسيط ثب ًوبيص ضفتبضّبي هغلَة هي تَاًس ًمص الگَ ضا ثبظي وٌس .ػالٍُ
ثطايي ،هسيطاى هي تَاًٌس تَخِ ّوىبضاى ذَز ضا ثِ افطاز زيگطي وِ زض هَلؼيتي هطبثِ هَفك ثَزُ اًس ،خلت
وٌٌس .آًبى هوىي است ثطاي وبضوٌبى ذَز ايي اهىبى ضا فطاّن آٍضًس وِ ثب افطاز اضضس ٍ ػبزي اضتجبط زاضتِ
ثبضٌس تب آى افطاز ثتَاًٌس ثطاي آًبى ًمص الگَ ضا ايفب وٌٌس .هسيطاى ثبيس ثطاي وبضوٌبى ذَز فطغتْبيي ضا ثِ
ٍخَز آٍضًس تب تَسظ افطاز هَفك آهَظش ثجيٌٌس .هسيطاى ّوچٌيي ،هي تَاًٌس وبضوٌبى ذَز ضا ثب هطبٍضاًي
وِ تدطثيبتي ّوچَى تدطثِ آًبى زاضتِ اًسّ ،وسم ٍ ّوطاُ سبظًس .ثِ ػجبضت زيگط ،تَاًوٌسوطزى افطاز،
هستلعم زض زستطس لطاضزازى ًوًَِ ّبيي اظ هَفميتْبي گصضتِ است.
 -3تطغيجْبي والهي يب اختوبػي" :سَهيي هٌجغ ايدبز ٍ تمَيت ذَزوبضآهسي ،تطغيت والهي يب پيبم ّبي
زضيبفتي فطز اظ هحيظ اختوبػي است .ثسيي هؼٌي وِ ٍي ضبيستِ اًدبم ضفتبضّبي هؼيٌي است" ّ .سف
تطغيت والهي يب اختوبػي وِ ثب ػَاهل هحيغي هطتجظ است ،ايي است وِ افطاز ثطاي اًدبم ٍظبيف ثِعَض
هَفميت آهيع تَاًبئيْبي ذَز ضا ثِوبض گيطًس ًِ ،ايٌىِ اًتظبضات غيطٍالؼي وِ هوىي است ثط فطز اثط هٌفي
زاضتِ ثبضس ،ايدبز وٌس.
ضاّجطز زيگط ووه ثِ وبضوٌبى ثطاي تدطثِ وطزى تَاًوٌسي ،فطاّن آٍضزى حوبيتْبي اختوبػي ٍ ػبعفي
ثطاي آًبى است  " .حوبيت ثِ هؼٌي تأييس ٍ پصيطش اظ سَي هسيطاى ٍ ّوىبضاى سبظهبى است ٍ هؼوَالً اظ
ػضَيت زض ضجىِ ّبي سبظهبًي ثِزست هي آيس .ضجىِ ّبي حوبيتي ضبهل هسيطّ ،وىبضاى ،ظيطزستبى ٍ
اػضبء گطٍُ وبضي هي ضَز"  .اگط لطاض است وبضوٌبى احسبس تَاًوٌسي ثىٌٌس ،هسيطاى ثبيس آًبى ضا تحسيي
ٍ تطَيك وٌٌس ،آًْب ضا ثپصيطًس ٍ اظ آًبى پطتيجبًي وٌٌس ٍ ثِ آًبى اعويٌبى ثسٌّس .ثبًسٍضا ( )7997زضيبفت
وِ ثرص هْوي اظ احسبس وبضآهسي ،زاضتي هسيطاى پبسرگَ ٍ حبهي است .هسيطاًي وِ زض پي
وبضآهسوطزى ظيطزستبى ذَز ّستٌس ،ثبيس ضٍضْبيي ضا ثيبثٌس وِ پيَستِ اظ ػولىطز آًبى لسضزاًي وٌٌس .آًبى
هي تَاًٌس ثطاي وبضوٌبى ،ثطاي اػضبي ٍاحس آًبى ٍ حتي ثطاي ذبًَازُّبي ضبى ًبهِ ّب يب يبززاضتْبيي
ثٌَيسٌس تب ًطبى زٌّس وِ وبض ذَة فطز ،هَضز تَخِ لطاض گطفتِ است .هسيطاىّ ،وچٌيي ،هيتَاًٌس ثطاي
وبضوٌبى ذَز زض هَضز تَاًبئيْب ٍ ضبيستگيْبي ضبى ثبظذَضز فطاّن آٍضًس .آًبى هي تَاًٌس ثب ايدبز فطغتْبيي
وِ وبضوٌبى ثتَاًٌس ثِ ػضَيت ثرطي اظ يه گطٍُ ٍ ٍاحس اختوبػي زضآيٌس ،اظ زيگطاى ثطاي آًبى حوبيت
اختوبػي حبغل وٌٌس .ثِ عَض هطتت هطاسن ّبيي ثطگعاض وٌٌس تب زض آًْب اظ هَفميتْبي وبضوٌبى لسضزاًي
ضَز ٍ ثِ زيسگبُ ّبي وبضوٌبى گَش زٌّس ٍ ثىَضٌس احسبسبت ٍ ًظطات آًبى ضا زضن وٌٌس .ثسيي تطتيت،
هسيطاى هي تَاًٌس وبضوٌبى ضا ثب ايدبز ايي حس وِ هَضز لجَل ّستٌس ،زاضايي اضظضوٌسي ثِ حسبة هي
آيٌس ٍ خعء خسايي ًبپصيط سبظهبى ّستٌس ،تَاًوٌس سبظًس.
 -4حبالت ػبعفي ٍ فيعيَلَغيه :اًتظبضات وبضآهسي ضرػي يه فطز تحت تأثيط حبالت ثطاًگيرتگي
ّيدبًي ٍحبالت فيعيَلَغيه ٍي لطاض زاضز .ثبًسٍضا ( )7997هي گَيس وِ "لضبٍت افطاز زض هَضز

تَاًوٌسيْبي ذَز تبثغ حبالت خسوبًي است وِ آًْب ثِ ًَثِ ذَز هتأثط اظ حبالت ػبعفي ٍ فيعيَلَغيه
ضرػي ّستٌس.ثطاًگيرتگي ّيدبًي ثِ هؼٌي زٍض وطزى احسبسبت هٌفي :تطسً ،گطاًي ٍ ثساذاللي ٍ ايدبز
احسبسبت هثجت هبًٌس ػطكّ ،يدبى ٍ سجمت خَيي است"  .افطاز زض هَلؼيتْبي فطبضظا فؼبليتْبي
فيعيَلَغيه ذَز ضا ثِ ػٌَاى ًطبًِ ّبيي اظ ػسم تؼبزل يب اذتالل هي ثيٌٌسّ .يدبًبت هٌفي هيتَاًٌس
هَخت تٌص ٍ فطبض ضًَس ٍ اظ زضٍى افطاز ضا آضفتِ وٌٌس ٍ زض ًْبيت زضوبضآهسي آًبى اثط هٌفي ذَاٌّس
زاضت .ازضان ضرػي اظ حبالت فيعيَلَغيه ذَز (اثطات شٌّي ضرػي) هبًٌس تطس ،اضغطاة ،تٌص ٍ
افسطزگي (زضٍى ٍ ثطٍى ضرع) سجت هيضَز وِ افطاز زض اًدبم ٍظبيف تَاًبئيْبي ذَز ضا زست ون ثگيطًس
ٍ اًتظبضات ذَزوبضآهسي ضرػي ضا پبييي ثيبٍضًس .ضبذػْبي فيعيَلَغيه وبضآهسي هبًٌس ذستگي،
ػػجبًيت ،زضز ٍ ضًح ثِ ّيدبًبت ذَزوبض يب غيطاضازي هحسٍز ًوي ضًَس .ثلىِ زيگط ضبذػْبي فيعيَلَغيه
ضبهل تحول ٍ استمبهت افطاز زض همبثل ًطبًگطّبي شوط ضسُ وِ ثِ ػٌَاى ػَاهل ػسم وبضآهسي خسوي،
هحسَة هي ضَز ضا زض ثط هي گيطز .ثٌبثطايي حبالت هثجت ػبعفي ذَزوبضآهسي ضا افعايص ٍ حبالت هٌفي
ػبعفي ذَزوبضآهسي ضا وبّص هي زٌّس .ثبًسٍضا ( )7997پيطٌْبز هي وٌس وِ ثطاي تغييط ثبٍضّبي
وبضآهسي ثبيس تَاى خسوبًي ضا افعايص ،سغح استطس ٍ گطايطْبي هٌفي ػبعفي ضا وبّص زّين ٍ سَء
ثطزاضتْبي حبالت ثسًي ضا اغالح وٌين .وبًگط ٍ وبًبًگَ ( )7998اظْبض هيوٌٌس وِ فٌَى ٍ ضاّجطزّبي
تَاًبسبظي هبًٌس حوبيت ػبعفي اظ ظيطزستبى ٍ فطاّن سبذتي خَّ اػتوبز هيتَاًس ثبٍض ذَزوبضآهسي ضا
تمَيت وٌس.
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