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 چكيده

، برانگيخته و كنترل مي )Self-influnce(بسياري از رفتارهاي انسان با سازوكارهاي نفوذ بر خــــــود 
ودكارآمدي شخصي در ميان مكانيسم هاي نفوذ برخود، هيچ كدام مهمتر و فراگيرتر از باور به خ. شوند
دست آورد، و  اگر فردي باور داشته باشد كه نمي تواند نتايج مورد انتظار را به). Bandura،1997(نيست

يا به اين باور برسد كه نمي تواند مانع رفتارهاي غيرقابل قبول شود، انگيزه او براي انجام كار كم خواهد 
نگيزنده هاي رفتار انسان عمل مي كنند، اما همه اگرچه عوامل ديگري وجود دارند كه به عنوان برا. شد

در اين مقاله سعي شده است نظريه خودكارآمدي و عوامل ايجادكننده و . آنها تابع باور فرد هستند
  . طور مختصر توضيح داده مي شود تقويت كننده باور خودكارآمدي کارکنان به

 مفهوم خودكارآمدي

آلبرت باندورا ) Social cognition Theory(ناخت اجتماعياز نظريه ش) Self-efficacy(خودكارآمدي
شناس مشهور، مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام  روان) 1997(

نظريه شناخت اجتماعي مبتني بر الگوي علّي سه جانبه رفتار، محيط و . وظايف و مسئوليتها اشاره دارد
عوامل شناختي، عاطفي و (به ارتباط متقابل بين رفتار، اثرات محيطي و عوامل فردياين الگو . فرد است
بر . كه به ادراك فرد براي توصيف كاركردهاي روان شناختي اشاره دارد، تأكيد مي كند) بيولوژيك

. اساس اين نظريه، افراد در يك نظام علّيت سه جانبه بر انگيزش و رفتار خود اثر مي گذارند
اثرات يك بعدي محيط بر رفتار فرد كه يكي از فرضيه هاي مهم روان شناسان رفتار گرا ) 1997(باندورا

انسانها داراي نوعي نظام خود كنترلي و نيروي خود تنظيمي هستند و توسط آن . بوده است، را رد كرد
اي ايفا مي  نظام برافكار، احساسات و رفتار هاي خود كنترل دارند و بر سرنوشت خود نقش تعيين كننده

  .كنند
بدين ترتيب رفتار انسان تنها در كنترل محيط نيست بلكه فرايندهاي شناختي نقش مهمي در رفتار 

عملكرد و يادگيري انسان متاثر از گرايشهاي شناختي، عاطفي و احساسات، انتظارات، باورها . آدمي دارند
انسان تحت تاثير . خود اثر مي گذاردانسان موجودي فعال است و بر رويدادهاي زندگي . و ارزش هاست

، افراد »باندورا«براساس نظر . طور فعال در انگيزه ها و رفتار خود اثر دارد عوامل روان شناختي است و به
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نه توسط نيروهاي دروني رانده مي شوند، نه محركهاي محيطي آنها را به عمل سوق مي دهند، بلكه 
 .، محيط و محركات آن را تعيين مي كندكاركردهاي روان شناختي، عملكرد، رفتار

مطرح مي كند كه خود كارآمدي، توان سازنده اي است كه بدان وسيله، مهارتهاي ) 1997(باندورا 
شناختي، اجتماعي، عاطفي و رفتاري انسان براي تحقق اهداف مختلف، به گونه اي اثربخش ساماندهي 

دهاي قبلي افراد پيش بيني كننده هاي مناسبي به نظر وي داشتن دانش، مهارتها و دستاور. مي شود
براي عملكرد آينده افراد نيستند، بلكه باور انسان در باره توانائيهاي خود در انجام آنها بر چگونگي 

بين داشتن مهارتهاي مختلف با توان تركيب آنها به روشهاي مناسب براي . عملكرد خويش مؤثر است
افراد كامالً مي دانند كه بايد چه وظايفي را . "اوت آشكار وجود داردانجام وظايف در شرايط گوناگون، تف

" انجام دهند و مهارتهاي الزم براي انجام وظايف دارند، اما اغلب در اجراي مناسب مهارتها موفق نيستند
 ).75 ص1997باندورا (

 دانش و خودشناسي از طريق پردازش مهارتهاي شناختي، انگيزشي و عاطفي كه عهده دار انتقال
طور خالصه، خودكارآمدي به داشتن مهارت يا  به. توانائيها به رفتار ماهرانه هستند، فعال مي شود

  .مهارتها مربوط نمي شود، بلكه داشتن باور به توانايي انجام كار در موقعيتهاي مختلف شغلي، اشاره دارد
م وظايف توسط افراد مختلف با انجا. باور كارآمدي عاملي مهم در نظام سازنده شايستگي انسان است

صورت ضعيف، متوسط و يا قوي و يا توسط يك فرد در  مهارتهاي مشابه در موقعيتهاي متفاوت به
مهارتها مي توانند به آساني تحت تأثير . شرايط متفاوت به تغييرات باورهاي كارآمدي آنان وابسته است

يجه حتي افراد خيلي مستعد در شرايطي كه يا خود ترديدي قرار گيرند، درنت) Self-doubt(خودشكي 
به ). 1997باندورا (باور ضعيفي نسبت به خود داشته باشند، از توانائيهاي خود استفاده كمتري مي كنند 

همين دليل، احساس خودكارآمدي، افراد را قادر مي سازد تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع، 
بنابراين، خودكارآمدي درك شده عاملي مهم براي ). 1982وايت (دهندكارهاي فوق العاده اي انجام 

 .انجام موفقيت آميز عملكرد و مهارتهاي اساسي الزم براي انجام آن است

اداره كردن . عملكرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باور در توانايي انجام آن مهارتها نيازمند است
. رقابل پيش بيني و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهاي چندگانه استموقعيتهاي دايم التغيير، مبهم، غي

مهارتهاي قبلي براي پاسخ به تقاضاي گوناگون موقعيتهاي مختلف بايد غالباً به شيوه هاي جديد، 
بنابراين، مبادالت با محيط تا حدودي تحت تأثير قضاوتهاي فرد در مورد توانائيهاي . ساماندهي شوند

معني كه افراد باور داشته باشند كه در شرايط خاص، مي توانند وظايف را انجام بدين . خويش است
خودكارآمدي درك شده معيار داشتن مهارتهاي شخصي نيست، بلكه بدين معني است كه فرد به . دهند

اين باور رسيده باشد كه مي تواند در شرايط مختلف با هر نوع مهارتي كه داشته باشد، وظايف را به نحو 
  .سن انجام دهداح
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 اثرات خودكارآمدي بر كاركردهاي روان شناختي

خودكارآمدي درک شده نقش تعيين كننده اي بر خود : اثر خودكارآمدي بر سطح انگيزش) الف
زيرا باور خودكارآمدي بر گزينش اهداف چالش آور، ميزان . افراد دارد) Self- Motivation(انگيزشي

زان استقامت و پشتكاري در رويارويي با مشكالت و ميزان تحمل تالش و كوشش در انجام وظايف، مي
باور خودكارآمدي از طريق اين ). 2000 و باندورا Locke and Latham 1990(فشارها اثر مي گذارد 

 :برخي تعيين كننده ها به شرح زير است. تعيين كننده ها بر رفتار انسان نقش اساسي را ايفا مي كند

د كارآمدي به عنوان يك عامل تعيين كننده مهم انتخاب اهداف پرچالش و خو: انتخاب اهداف )1
يك فرد معموالً اهدافي را انتخاب مي كند كه در كسب موفقيت . فعاليتهاي دشوار فردي عمل مي كند

 براين اساس، افراد از فعاليتهاي كه توانايي انجام آنها را. آميز آنها، سطح معيني از توانايي را داشته باشد
ندارند، اجتناب مي كنند، اين اجتناب به نوبه خود مي تواند براي افراد در انجام فعاليت هاي چالش 

افرادي كه به کارآمدي . برانگيز و ميزان تقويت مثبت بازخوردهاي حاصل از آن محدوديت ايجاد كند
جتناب مي كنند و افراد خود باور دارند، اهداف چالش انگيز را انتخاب مي كنند و از تجارب تهديد آميز ا

افراد خود كار آمد بر . با كار آمدي پايين از رويارويي با تكاليف، وظايف و اهداف مشكل پرهيز مي كنند
اساس اهداف انتخابي، خود را موظف به تعيين معيارهاي عملكرد كرده و پس از آن به مشاهده و 

هده نا همخواني بين سطوح واقعي و قضاوت درباره نتايج عملكرد خود مي پردازند و درصورت مشا
افراد . مطلوب عملكرد، آنان احساس نارضايتي كرده و اين محركي براي تعيين و اصالح عمل در آنهاست

آنان از موقعيتها، فعاليتها و . از طريق انتخابها بر جريان زندگي شخصي و شغلي خود اثر مي گذارند
ز حد توان آنهاست، اجتناب مي كنند و آن دسته از طور كلي انتخابهايي كه باور دارند بيش ا به

افراد داراي احساس . كه باور دارند مي توانند از عهده آنان برآيند. فعاليتهايي را انتخاب مي كنند
. خودكارآمدي باال، موقعيتها و اهدافي را انتخاب مي كنند كه ممكن است، ولي خارج از توان آنان نيست

نتخابهاي افراد همچون انتخاب رشته، حرفه، كالس هاي پيشرفته تأثير دارد و باورهاي خودكارآمدي در ا
 .نقش مهمي در آينده شغلي و شخصي دارد

خودكارآمدي، همچنين نقش مؤثري در پيامدهاي بالقوه :  كسب نتايج يا پيامدهاي مورد انتظار)2
 عمدتاً به باورهاي افراد در توانايي پيامدهاي قابل پيش بيني،. مشوقها و بازدارنده هاي مورد انتظار دارد

افراد داراي كارآمدي باال انتظار پيامدهاي مطلوب از . انجام فعاليتها در موقعيتهاي مختلف وابسته است
طريق عملكرد خوب را دارند ولي افراد داراي كارآمدي پايين، انتظار عملكرد ضعيفي را از خود دارند و 

 .دست مي آورند ا بهدر نهايت نتايج منفي يا ضعيفي ر
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اظهار مي كند كه فعاليتهاي بي شماري وجود دارد كه اگر به خوبي انجام شوند، ) 1997(باندورا 
پيامدهاي مطلوبي به دنبال دارند، ولي آن فعاليتها توسط افرادي كه به تواناييهاي خود در انجام موفقيت 

آمدي باال، انتظار دارند با تالشهاي خود بالعكس افراد با كار. آميز شك مي كنند، پيگيري نمي شوند
بنابراين، نظريه خود . موفقيتهايي كسب كنند و با وجود پيامدهاي منفي به آساني منصرف نمي شوند

كارآمدي بيان مي كند كه باور فرد به توانائيهاي خود، رفتارهاي موردنياز براي كسب نتايج مثبت مورد 
كارگيري رفتار خود تالشهاي مضاعفي انجام  ود كه فرد براي بهانتظار را ايجاد مي كند و موجب مي ش

  .دهد
. كارآمدي درك شده نه تنها در انتخاب اهداف بلكه بر اجراي آنها نيز اثر مي گذارد:  اجراي اهداف)3

طور موفقيت آميز  انجام يك تصميم به هيچ وجه به افراد اطمينان نمي دهد كه رفتارهاي موردنياز را به
يك تصميم گيري رواني به يك . هند و در مواجهه با مشكالت، استقامت و پايداري داشته باشندانجام د

را به ) عملكردي(شخص بايد يك خود كرداري . عمل رواني مشتق شده از باور كارآمدي باال، نياز دارد
اور به كارآمدي ب. كار نگرفته است يك خود عزمي اضافه كند، و گرنه، تصميم گيرنده انديشه و تفكر را به

دهد كه آيا از فرصتها استفاده مي كند و يا از حضور آنان در  شخصي همچنين به رفتار انسان شكل مي
افراد با . شرايط مختلف زندگي جلوگيري بعمل مي آورد و وجود موانع و مشكالت را دشوارتر مي سازد

شوند، با ابتكار و پشتكار عنان  ز ميخودكارآمدي باال بر فرصتهاي ارتقاء شغلي و غلبه بر موانع متمرك
شوند، بر موانع و  افرادي كه دچار خودشكي مي. كنترل بر محيط و محدوديتها را بدست مي گيرند

. محدوديتها كنترل كمي دارند و يا اصالً كنترل ندارند و به آساني تالشهاي خود را بيهوده مي شمارند
 .آنان از فرصتهاي محيطي كم استفاده مي كنند

افراد ي . خودكارآمدي درك شده بر ميزان تالش براي انجام يك وظيفه اثر مي گذارد:  ميزان تالش)4
در مقابل . كه به كارآمدي خود باور دارند براي غلبه بر موانع و مشكالت تالشهاي مضاعفي مي كنند
 رويارويي با افرادي كه به شايستگيهاي خود شك مي كنند و يا باور كارآمدي ضعيفي دارند، هنگام

حلهاي پايين تر از  مشكالت، موانع و شكستها تالش كمي مي كنند و يا منصرف مي شوند و يا اينكه راه
در آن موقع . حد معمول ارائه مي دهند و اين افراد علت شكست را به ناتواني خويش نسبت مي دهند

 افراد با كارآمدي باال علت ولي. توجه آنان به جاي حل مسئله، متمركز بر فقدان شايستگي خود است
 .دانند شكست را تالش و كوشش كم مي

خودكارآمدي درك شده در ميزان استقامت، جديت و پشتكار فرد در نيل :  ميزان استقامت و پشتكار)5
افراد كارآمد در مواجهه با رويدادهاي دشوار، . به اهداف مورد انتظار در برخورد با موانع، اثر مي گذارد

 پشتكار زيادي به خرج مي دهند و از منابع مختلف فردي و محيطي بازخوردهاي مثبت مي استقامت و
گيرند كه آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان تقويت كننده يا قدرت دهنده به خودكارآمدي عمل مي 
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 كنند، برعكس، افراد با خودكارآمدي پايين، و يا افرادي كه در كسب نتايج مورد انتظار تالش نمي. كنند
 ).1997باندورا (بازخوردهايي كه نشانگر عدم توانمندي آنان در انجام وظايف است، دريافت مي كنند

خود كارآمدي بر ميزان استرس و فشار رواني و افسردگي ناشي از موقعيتهاي :  استرس و فشار رواني)6
ا سطح فشار رواني خود را كاهش افراد با كارآمدي باال در موقعيتهاي فشار ز. گذارد  تهديد كننده اثر مي

ولي افراد داراي خودكارآمدي پايين، در كنترل تهديدها، اضطراب بااليي را تجربه مي كنند و . مي دهند
عدم كارآمدي خود را گسترش مي دهد و بسياري از جنبه هاي محيطي را پر خطر و تهديد زا مي بيند 

افرادي كه باور دارند مي توانند تهديدها و . رد شودكه اين امر مي تواند موجب استرس و فشار رواني ف
پافشاريهاي بالقوه را كنترل كنند، عوامل آشفته ساز را به ذهن خود راه نمي دهند و و در نتيجه 

 .وسيله آنها آشفته نمي شوند به

افكار، خود تنظيمي آنان را قادر مي سازد تا بر . افراد، داراي نظام خود تنظيمي هستند:  خودتنظيمي)7
انسان از درجه و ميزان كنترل بر زندگي و رفتار . احساسات، انگيزش و رفتار خود كنترل داشته باشند

افراد تالش مي كنند بر رويدادهايي كه زندگي را تحت تأثير قرار مي دهند كنترل . خود، ادراكاتي دارد
 و از نتايج نامطلوب ممانعت با اعمال نفوذ بر موقعيتها مي توان آينده مطلوب داشت. داشته باشند

 .عمل آورد به

موفقيت و پيروزي هر انساني در زندگي، كسب و كار، دوست يابي و يا :  تأثيرخودكارآمدي بر عواطف-ب
اين نگرش مثبت است كه فرد . هر اقدام ديگر، حاصل تصور و نگرش مثبت شخصي او از خويشتن است

نفي از خود و ديگران باعث مي شود كه ذهن انسان به كشاند و برعكس نگرش م را به سوي موفقيت مي
جاي استفاده از فرصتها، صرف فكر كردن به مشكالت شود كه در درازمدت مي تواند اثرات سوء ديگري 

 .در رفتار خلق و خوي ما با ديگران داشته باشد

را در رابطه با تجربه هاي ناشي از موفقيت و يا شكست كاركنان در طول سالهاي خدمت، تصورات آنان 
اگر كارمند معتقد باشد كه قبالً . توانائيهاي شان نسبت به انجام وظايف شغلي تحت تأثير قرار مي دهد

 احتماالً با وظايف و فعاليت هاي بعدي بيشتر با نگاه مثبت  وظيفه مشابهي را با موفقيت انجام داده است،
رو خواهد  تكاليف بعدي با نوعي نگاه منفي روبهبرخورد خواهد كرد و اگر با شكست مواجه شده باشد با 

باندورا معتقد است كه حل يك مسئله يا موفقيت در انجام يك وظيفه خاص، تجربه هيجاني را . شد
ايجاد مي كند كه موجب تمايل و گرايش به درگير شدن براي رسيدن به حد تسلط در مسايل آينده در 

 .فزايش مي دهدافراد مي شود و احساس كارآمدي آنان را ا
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 راهبردهاي ايجاد و تغيير نظام باور خودكارآمدي کارکنان

 -Self(اي از خودآگاهي مطرح مي كند كه باور افراد به خودكارآمدي خويش، بخش عمده) 1997(باندورا

Knowledge(براي ايجاد و تغيير نظام باورهاي خود كارآمدي چهار منبع مهم . آنان را تشكيل مي دهد
، )Enactive mastry Experiences( تجربه هاي موفق: اين منابع عبارتند از. ده استتشخيص دا

 Persuasion(، ترغيبهاي كالمي يا اجتماعي )Vicarious Experiences( تجربه هاي جانشيني 

Verbal or Social ( و حاالت عاطفي و فيــــزيولوژيك )Physiological and affective states.( 

آنها داده هاي خام هستند كه از طريق پردازش شناختي . ارآمدي ذاتاً آگاهي دهنده نيستندمنابع خودك
بنابراين، بايد بين اطالعات و دانشهايي كه از وقايع و . كارآمدي و تفكر انعكاسي آموزنده مي شوند

  . يل شدرويدادها كسب مي شود و اطالعات و معرفتهايي كه روي خودكارآمدي اثر مي گذارند تفاوت قا

پرورش » كمرون«و » وتن«تجارب موفق يا عملكرد موفقيت آميز و يا به قول :  تجربه هاي موفق-1
)." 85 ص 1997باندورا (تجربه تسلط شخصي مؤثرترين منبع ايجاد و تقويت كارآمدي شخصي هستند 

يف اشاره دارد تجربه موفق شغلي به شدت و نيرومندي باورهاي خودكارآمدي به عنوان نتيجه انجام وظا
)36 :1996،at. all Appelbaum .(. در الگوي علّيت سه جانبه اين منبع به تأثير رفتارفرد بر باور

موفقيتهاي قبلي كه بر تسلط شخصي مبتني هستند، شواهد فوري و ملموس . خودكارآمدي مرتبط است
). 1997باندورا ( نه؟ فراهم مي كنند كه آيا شخص مي تواند در انجام يك وظيفه خاص موفق شود يا

ها باور كارآمدي را تقويت مي كنند و شكستها بخصوص اگر اشاره مي كند كه موفقيت) 1997(باندورا 
عملكردهايي كه به نتايج . قبل از احساس كارآمدي رخ دهند، باور خودكارآمدي را تضعيف مي كنند

وقتي احساس خودكارآمدي . مورد انتظار ختم نشوند، مي توانند كارآمدي پايين تري را ايجاد كنند
هنگامي كه افراد باور كنند .  با پشتكار و تالش مداوم بر موانع غلبه يابدايجاد مي شود كه فرد قادر باشد

كه الزامات كسب موفقيت را دارند در مواجهه با ناماليمات و سختي ها پشتكار بيشتري به خرج مي 
تجربه هايي كه اطمينان توانمندي فردي را فراهم . دهند و با تحمل سختيها، قوي تر و تواناتر مي شوند

. ، به وي اجازه مي دهند كه مشكالت و شكستها را بدون از دست دادن شايستگيها تحمل كندكنند
شدت و ضعف باورهاي كارآمدي نيروي انساني با توجه به موفقيتها و شكستهاي شغلي تجربه شده، 

 .كاربردهاي مهمي براي مديريت منابع انساني دارند

،  Bandura ،1997(دي كاركـــنان رابطه دارد پــــرورش تجـــربه تسلط شخصي بــا خود کارآم
1998 ،Whetten and cameron ،1988 ،Conger and Kanungo .( باندورا)دريافت ) 1997

مهمترين چيزي را كه يك مدير مي تواند براي کارآمد كردن كاركنان انجام دهد، اين است كه به آنان 
با انجام دادن . يا مشكالت تجربه كنندكمك كند تا تسلط شخصي خود را در مورد برخي مسايل 
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تسلط . موفقيت آميز يك وظيفه و يا حل يك مشكل، افراد احساس تسلط را در خود پرورش مي دهند
شخصي مي تواند با فراهم آوردن فرصت انجام دادن موفقيت آميز كارهاي دشوارتر كه سرانجام به تحقق 

 آغاز كردن با كارهاي آسان و سپس پيش رفتن با روش كار،. هدفهاي مطلوب متنهي شود، پرورش يابد
گامهاي كوچك به سوي كارهاي دشوارتر است تا اينكه شخص احساس تسلط بر تمامي پيچيدگي 

 .مسايل را تجربه كند

مديران با آگاه كردن كاركنان از ميزان موفقيت شان مي توانند به آنان كمك كنند تا به طور فزاينده اي 
يك راه براي انجام دادن اين كار، شكستن كارهاي بزرگ و مهارتهاي پيچيده به . داحساس کارآمدي كنن

اجزا و مهارتهاي جزئي تر كه به آساني انجام شوند و سپس واگذار كردن فقط بخشي از آنها در هر زمان 
كنند، زيرنظر مي گيرد و سپس  مديريت موفقيتهاي كوچكي را كه كاركنان كسب مي. به كاركنان است

توانند به صورت تصاعدي گسترش يابند، به گونه اي  وظايف مي. ن موفقيتها را بزرگ نمايي مي كنداي
همچنان كه . كه همزمان با تسلط كاركنان بر عناصر اصلي كار، وظايف گسترده تر و پيچيده تر شوند

 واگذار كاركنان در حل مسايل مقدماتي پيشرفت مي كنند، به آنان مسؤليت بيشتري براي حل مسايل
مديران همچنين مي توانند براي كاركنان خود فرصتهايي نيز فراهم آورند كه ديگران را در . مي شود

 يك طرح، گروه كاري و يا كميته هدايت يا رهبري كنند

  
 كه مي توان –پيروزيهاي كوچك هنگامي مي توانند رخ دهند كه مشكالت بزرگ به واحدهاي محدود 

پيروزيهاي كوچك ممكن است في نفسه بي اهميت به . دست يافت، تقسيم شوندبه طور انفرادي به آنها 
شناسايي و قدرداني از پيروزيهاي . اما احساس حركت، پيشرفت و كاميابي را ايجاد مي كنند. نظر برسند

. كوچك زمينه حركتي را به وجود مي آورد كه افراد را به احساس کارآمدي و شايستگي هدايت مي كند
ه تنها براي ايجاد رفتار جديد، بايد قواعد و راهبردهاي مؤثري فراهم كنند بلكه بايد براي مديران ن

تقويت و يا تعديل رفتارهاي ايجاد شده افراد را تشويق كنند تا آنان بتوانند دائماً و با سختكوشي بر 
  .رفتارهاي خود، كنترل بهتري داشته باشند

ي خود كارآمدي خويش تنها به موفقيتهاي قبلي خود متكي افراد در ارزياب: تجربه هاي جانشيني -2
الگوسازي . بلكه تحت تأثير تجربه هاي جانشيني از طريق الگوسازي يا سرمشق گيري هستند. نيستند

. كه با عوامل محيطي مرتبط است، ابزاري مؤثر براي ارتقا و تقويت احساس خودكارآمدي شخصي است
اپلبام و همكاران " (ان به عنوان الگو در حين انجام وظايف اشاره داردالگوسازي به مشاهده رفتار ديگر"

در بسياري از فعاليتها افراد توانائيهاي خود را در مقايسه با پيشرفتهاي ديگران ارزيابي ). 36 ص 1997
الگوسازي از طريق تالشهاي موفقيت آميز، مبنايي براي مقايسه اجتماعي و قضاوت در مورد . كنند مي
ائيهاي شخصي فراهم مي كند و اين باور را در مشاهده گر تقويت مي كند، كه علي رغم موانع، مي توان
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الگوسازي به همانند سازي و مشابهت . طور موفقيت آميز انجام دهد تواند با تالش فراوان وظايف را به
ساير افراد سنجيده بنابراين، شايستگي بايد در ارتباط با عملكرد . بين الگو و مشاهده گر وابسته است

  .مقايسه هاي اجتماعي به عنوان اولين عامل خود ارزيابي توانائيها محسوب مي شود. شود
هم كالسي ها، همكاران، . در اكثر اوقات افراد در سازمانها خود را با همكاران در موقعيتهاي مشابه مانند

همكاران و يا رقبا كه كار . كنند   ميرقبا و ياافرادي كه در ساير موقعيتهاي مشابه در تالشند، مقايسه
مقايسه هاي اجتماعي و پيشرفتهاي ديگران . دهند بهتري انجام دهند، باورهاي كارآمدي را افزايش مي

معموالً . كه در فعاليتهاي مشابه كار مي كنند، مبنايي براي قضاوت در مورد تواناييهاي شخصي است
گر   آميز انجام داده اند، باورهاي خودكارآمدي را در مشاهدهطور موفقيت مشاهده افرادي كه وظايف را به

مشاهده گرها خود را متقاعد مي سازند كه اگر ديگران توانسته اند وظايف را انجام . افزايش مي دهد
رغم تالش زياد  طور مشاهده افرادي كه علي همين. دهند، ما هم مي توانيم افزايش عملكرد داشته باشيم

هاي خود را پايين مي   موفق نشده اند، باورهاي كارآمدي مشاهده گران در مورد تواناييدر انجام وظايف،
 آورد و ميزان تالش را براي انجام وظايف كاهش مي دهند

  
قطعاً، ايفاي نقش ديگران . در سازمانها، تقليد از رفتار سرپرستان و مديران در برخي كاركنان قوي است

الگوسازي در سازمان مي تواند . دگيري اجتماعي اثرات ظريفي مي گذاردو تقليد از رفتار سايرين بر يا
در موقعيتهاي كنترل نشده در طول روز، جايي كه فرد در حين انجام وظايف به مشاهده رفتار ديگران 

عالوه بر اين، . كار گرفته مي شود عنوان يك روش يادگيري، به مي پردازد و هم در فعاليتهاي آموزشي به
بيان مي كنند كه مدير با نمايش رفتارهاي مطلوب مي تواند نقش الگو را ) 1998(» كمرون «و» وتن«

عالوه براين، مديران مي توانند توجه همكاران خود را به افراد ديگري كه در موقعيتي مشابه . بازي كند
د كه با افراد آنان ممكن است براي كاركنان خود اين امكان را فراهم آورن. موفق بوده اند، جلب كنند

مديران بايد براي . ارشد و عادي ارتباط داشته باشند تا آن افراد بتوانند براي آنان نقش الگو را ايفا كنند
مديران همچنين، مي . كاركنان خود فرصتهايي را به وجود آورند تا توسط افراد موفق آموزش ببينند

به . تجربه آنان داشته اند، همدم و همراه سازندتوانند كاركنان خود را با مشاوراني كه تجربياتي همچون 
  .عبارت ديگر، توانمندكردن افراد، مستلزم در دسترس قراردادن نمونه هايي از موفقيتهاي گذشته است

سومين منبع ايجاد و تقويت خودكارآمدي، ترغيب كالمي يا پيام : "ترغيبهاي كالمي يا اجتماعي -3
" بدين معني كه وي شايسته انجام رفتارهاي معيني است. استهاي دريافتي فرد از محيط اجتماعي 

هدف ترغيب كالمي يا اجتماعي كه با عوامل محيطي مرتبط است، اين است ). 101 ص 1997باندورا (
كار گيرند، نه اينكه انتظارات  طور موفقيت آميز توانائيهاي خود را به كه افراد براي انجام وظايف به

 .بر فرد اثر منفي داشته باشد، ايجاد كندغيرواقعي كه ممكن است 
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راهبرد ديگر كمك به كاركنان براي تجربه كردن توانمندي، فراهم آوردن حمايتهاي اجتماعي و عاطفي 
حمايت به معني تأييد و پذيرش از سوي مديران ). "Whetten and Cameron،1998(براي آنان است 

شبكه هاي . دست مي آيد  شبكه هاي سازماني بهو همكاران سازمان است و معموالً از عضويت در
اگر ). 488 ص 1996اسپريتزر " (حمايتي شامل مدير، همكاران، زيردستان و اعضاء گروه كاري مي شود

قرار است كاركنان احساس توانمندي بكنند، مديران بايد آنان را تحسين و تشويق كنند، آنها را بپذيرند 
دريافت كه بخش مهمي از احساس ) 1997(باندورا . نان اطمينان بدهندو از آنان پشتيباني كنند و به آ

مديراني كه در پي کارآمدكردن زيردستان خود . کارآمدي، داشتن مديران پاسخگو و حامي است
آنان مي توانند براي كاركنان، . هستند، بايد روشهايي را بيابند كه پيوسته از عملكرد آنان قدرداني كنند

هاي شان نامه ها يا يادداشتهايي بنويسند تا نشان دهند كه  د آنان و حتي براي خانوادهبراي اعضاي واح
توانند براي كاركنان خود در مورد   مديران، همچنين، مي. كار خوب فرد، مورد توجه قرار گرفته است

كاركنان بتوانند آنان مي توانند با ايجاد فرصتهايي كه . توانائيها و شايستگيهاي شان بازخورد فراهم آورند
به عضويت بخشي از يك گروه و واحد اجتماعي درآيند، از ديگران براي آنان حمايت اجتماعي حاصل 

به طور مرتب مراسم هايي برگزار كنند تا در آنها از موفقيتهاي كاركنان قدرداني شود و به ديدگاه . كنند
بدين ترتيب، مديران مي . ك كنندهاي كاركنان گوش دهند و بكوشند احساسات و نظرات آنان را در

توانند كاركنان را با ايجاد اين حس كه مورد قبول هستند، دارايي ارزشمندي به حساب مي آيند و جزء 
  . جدايي ناپذير سازمان هستند، توانمند سازند

انتظارات كارآمدي شخصي يك فرد تحت تأثير حاالت برانگيختگي :  حاالت عاطفي و فيزيولوژيك-4
قضاوت افراد در مورد "مي گويد كه ) 1997(باندورا .  وحاالت فيزيولوژيك وي قرار داردهيجاني

توانمنديهاي خود تابع حاالت جسماني است كه آنها به نوبه خود متأثر از حاالت عاطفي و فيزيولوژيك 
ترس، نگراني و : برانگيختگي هيجاني به معني دور كردن احساسات منفي) "106ص " (شخصي هستند

 ص 1998وتن و كمرون " (بداخالقي و ايجاد احساسات مثبت مانند عشق، هيجان و سبقت جويي است
افراد در موقعيتهاي فشارزا فعاليتهاي فيزيولوژيك خود را به عنوان نشانه هايي از عدم تعادل يا ). 390

 را آشفته كنند و توانند موجب تنش و فشار شوند و از درون افراد هيجانات منفي مي. اختالل مي بينند
اثرات (ادراك شخصي از حاالت فيزيولوژيك خود . در نهايت دركارآمدي آنان اثر منفي خواهند داشت

شود كه افراد  سبب مي) درون و برون شخص(مانند ترس، اضطراب، تنش و افسردگي ) ذهني شخصي
. شخصي را پايين بياورنددر انجام وظايف توانائيهاي خود را دست كم بگيرند و انتظارات خودكارآمدي 

شاخصهاي فيزيولوژيك كارآمدي مانند خستگي، عصبانيت، درد و رنج به هيجانات خودكار يا غيرارادي 
بلكه ديگر شاخصهاي فيزيولوژيك شامل تحمل و استقامت افراد در مقابل نشانگرهاي . محدود نمي شوند

بنابراين . ود را در بر مي گيردذكر شده كه به عنوان عوامل عدم كارآمدي جسمي، محسوب مي ش
. حاالت مثبت عاطفي خودكارآمدي را افزايش و حاالت منفي عاطفي خودكارآمدي را كاهش مي دهند
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پيشنهاد مي كند كه براي تغيير باورهاي كارآمدي بايد توان جسماني را افزايش، سطح ) 1997(باندورا 
كانگر . داشتهاي حاالت بدني را اصالح كنيماسترس و گرايشهاي منفي عاطفي را كاهش دهيم و سوء بر

كنند كه فنون و راهبردهاي تواناسازي مانند حمايت عاطفي از زيردستان و  اظهار مي) 1998(و كانانگو 
  .تواند باور خودكارآمدي را تقويت كند فراهم ساختن جو اعتماد مي

 

  نتيجه گيري

ا جذاب و با نشاط سازند و از روشن بودن هدف براي توانمندكردن كاركنان، مديران بايد محيط كار ر
و احساس توانمندي را با برگزاري گردهمائيهاي دوره اي به منظور پرورش . كار اطمينان داشته باشند

در ارتباطات اداري، آنان گاه مي توانند يك شوخي يا پيامي . دوستي در ميان كاركنان افزايش دهند
آنان همچنين مي توانند در فراهم آوردن . ود، بگنجانندنشاط آور را كه موجب كاهش تنش مي ش

» عالي«بگويند » خوب«مثالً به جاي (بازخورد يا توصيف موفقيت، تعبيرات مبالغه آميز به كار ببرند
آنان مي توانند اطمينان داشته باشند كه ). است» آور حيرت«بگويند » قابل قبول«است و به جاي 

همچنين، مي توانند براي . تأثير كار خود بر نتايج سازماني آگاهي دارندكاركنان به روشني از چگونگي 
. رو شدن با آنها اجتناب ناپذير است، كمك كنند تشخيص تهديدات خارجي يا چالشهايي كه روبه

مديران از طريق برانگيختگي احساسي، نه فقط در جايگاه سردسته تشويق كنندگان، با ايراد 
د نگهداشتن جو سازماني، همچنين با سرمايه گذاري روي بعضي اصول از سخنرانيهاي پرجاذبه و شا

داشتن اهداف و مقاصد روشن، خود مديريتي، دادن امتياز و بازخورد، كه باعث هيجان مي شوند، : قبيل
  .به توانمندشدن كاركنان كمك كنند
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