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بود.  بهره وری آموزشی عمومی و جهت گیری مذهبی با  خود کار آمدی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین باورهای      

ی دوره اول نواحی يک و روش تحقیق در اين پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن کلیه ی دبیران متوسطه 

که بر  نفر( 962و ناحیه دوم به تعداد 589)ناحیه اول به تعداد  بود 5209به تعداد  5965-69اردبیل در سال تحصیلی  دو شهر

نفر انتخاب  شدند. جهت جمع آوری داده ها از  078اساس روش نمونه گیری خوشه ای و مطابق با جدول کرجسی و مورگان 

 شوارتز و جروسالم و پرسشنامه سنجش خود کار آمدی ( ، پرسشنامه باورهای 5697پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت)

بر طبق آلفای کرونباخ به ترتیب: جهت گیری مذهبی  آنهاپايايی  استفاده شد.( 5960عبداللهی و بازرگان ) بهره وری آموزشی 

تک  t% محاسبه شد. برای تجزيه و تحلیل داده ها از روش 62بهره وری آموزشی و%39عمومی خود کار آمدی %، باورهای 76

، tهمزمان استفاده شد. بر طبق آزمون بر طبق آزمون روش  بهنمونه ای، ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره 

( و 96/06±765/9عمومی)   خود کار آمدی و باورهای  نظری تر از میانگین نی( نمره ای پاي29/62±99/7بهره وری آموزشی)

را نشان داد.نتايج همبستگی پیرسون نیز نشان داد  نظری از میانگین پايین تر  ( نمره ای 65/59±776/5جهت گیری مذهبی)  

. و داردوجود مثبت  رابطه مدی( با باورهای خودکارآ586/2)بهره وری آموزشی عمومی و خود کار آمدی که بین باورهای 

. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغییری همبستگی جود نداردبهره وری آموزشی همچنین بین جهت گیری مذهبی و 

و جهت گیری مذهبی به گونه ای معنا دار توان تبیین واريانس  خود کار آمدی همزمان نشان داد که هر دو متغییر باورهای 

 بیشتر از جهت گیری مذهبی میباشد. خود کار آمدی را دارند که سهم متغیر باورهای بهره وری آموزشی 

 وری آموزشیگیری مذهبی، بهرهعمومی، جهت خود کار آمدی ها: باورهای کلید واژه 
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 مقدمه:-6-6

يابی به کیفیت مطلوب محصوالت در هر سازمان  با مديريت و وری ، خالقیت و نوآوری و دستارتقای بهره 

های نیروی انسانی ارتباط نزديک دارد. به همین سبب در دنیای کنونی ثروت ملل را تنها متشکل از ثروت

 (. 0220، 5دانند)دسلرهای انسانی میدانند، بلکه عمدتا سرمايهطبیعی و فیزيکی نمی

رايی يک وری مقیاسی اساسی و مهم در اقتصاد است و به عنوان شاخصی برای تعیین سطح ثروت و دابهره

کننده مهم برای استاندارد زندگی است)اسالمی و فیضی ، گیرد. آن يک ابزار تعیینکشور مورد استفاده قرار می

وری آن است و با توجه به اينکه انسان در ايجاد ترين اهداف در سازمان ارتقاء سطح بهره(.يکی از مهم5987

(. برای 5985گذارد)طاهری، ان اثری کلیدی به جا میهای او در سازموری نقشی محوری دارد، درخواستبهره

وری را به طور مستمر دنبال نمود. در دنیای رقابت آمیز امروز کشورهايی رسیدن به فردايی بهتر بايد رشد بهره

وری را در مديران و کارکنان خود ايجاد نمايند. بینشی برنده خواهند بود که بتوانند دانش ، بینش و رفتار بهره

(. بنابر اين 5980خلق کند)رضايی،  آنهابتواند فکر کردن ، انديشیدن، آفريدن، نوآوری و خالقیت را در سازم که

های فردی کارکنان با ارزش و دگرگون مديريت بايد در راستای تحقق بخشیدن به اثر بخشی ، کارايی و ويژگی

های بهبود تولید زمینه آنهاو مشارکت  آنهاهای يیساز را همواره مد نظر قرار دهد و با شناخت استعداد ها و توانا

 (.5989و خدمت را فراهم آورد)صرافی زاده، 

ست. با افزايش کارايی و آنها، پايین بودن بهره وری نیروی انسانی نهاايکی از مشکالت گريبان گیر سازم

 (.0220تند نويس، اثربخشی بهره وری نیروی انسانی نیز افزايش پیدا میکند)بحرالعلوم، امیرتاش و 

                                                             
1 .Desseler 
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عبارت است از سطح و کیفیت خدمات به دست آمده از مقدار منابع درون 5بهره وری آموزشی     

(. در اين تعريف بهره وری مترادف با کارايی است. اگر مقدار خدمات بیشتری از لحاظ  0،5660داد)اپستین

در نتیجه بهره وری يا کارايی بهبود يافته کمیت و کیفیت در آموزش تولید شود و يا مقدار مشابهی از منابع، 

 (.9، ص0220، 9است)گتس وهمکاران

خود کار وارد پیشینه روانشناسی شد. از ديدگاه بندورا  5با مقاله البرت بندورا 5677از سال  6خود کار آمدی    

خود کار رتی ، با يک موقعیت ويژه است. به عبا آمدنتوانايی فرد در انجام يک عمل خاص ، در کنار  آمدی 

هايشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطالق های افراد در رابطه با توانايیبه قضاوت آمدی 

 شود.می

در تعیین رفتارهايی  خود کار آمدی شود که باورهای (فرض می5689در نظريه شناختی اجتماعی بندورا )    

بندند و سطوح متمايز مقاومت ها به کار میبرای تعقیب فعالیت آنهاکنند، میزان تالشی که که افراد تعقیب می

 (.0229،  9باشد)گریافراد در مواجهه با موانع احتمالی مهم می

ها و و رفتارشان را با آن انديشه نهااشمارد که انسترين توانايی انسان می( خودانديشی را يگانه5689بندورا )    

است؛يعنی  خود کار آمدی های ی دريافتها دربرگیرندهکنند. اين خود ارزيابیمیسازند و ارزيابی دگرگون می

های آينده هايی که برای سازماندهی به موقعیتسازی کنشهای فرد برای سازماندهی و پیادهباورهای توانايی

-م کارهايشان زمان میچه اندازه برای انجا  نهااکنند که انستعیین می خود کار آمدی بدان نیاز است. باورهای 

های گوناگون چه اندازه کنند، و آيا در برخورد با موقعیتها تا کی پايداری میگذارند،هنگام برخورد با دشواری

پايین شايد باور کنند که وضع حل نشدنی است و اين وضعیتی  خود کار آمدی نرمش پذيرند. بنابراين افرادی با 

 خود کار آمدی دهد.از سوی ديگر، گشايی پرورش میبینانه برای گرهاريکاست که تنیدگی ، افسردگی و ديدی ب

 کند.های دشوار، به پديد آيی احساس آسانی کمک میباال هنگام نزديک شدن به کار و کنش

های اصلی زندگی بشر در داری از مولفهدهد که دينان میشهای کهن، به روشنی نآثار به جا مانده از تمدن   

  ناپذير از فرهنگ انسانی در تمام ادوار است)بوش و دوران بوده است. مذهب و دين عنصر جدايیتمام 

                                                             
1. Productibility training 
2. Epstein 

3. Gates et al  

4. Self-e-efficaty 

5. Bandora 

6. Garry 
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شود دستورات و قوانین دين بر زندگی خانوادگی، (.پیوند نزديک جامعه و دين موجب می50،ص5،5680همکاران

عتقدند؛ که دين و (.دين شناسان نیز م00،ص0252، 0اشتغال و نحوه حکومت در جامعه تاثیر بگذارد)وير

ای ، حتی جوامع کوچک و ابتدايی، بدون تعلقات دينی نبوده دينداری همزاد و همراه انسان بوده و هیچ جامعه

 (.08،ص9،0226است)بوبر

باورها و رفتار دينی ، نیاز انسان در جهان هستی است. نیاز به فهمیدن مبداء وجود، هدف زندگی و نقش     

ی ارتباط گیری با ديگران و پاسخ انسان به جهان هستی، ازجمله اين نیازهای دينی انسان در زندگی، چگونگ

 (. 5989ها و در تمام جوامع مطرح بوده است)دادفر،است.اين نیاز بشر در تمام دوره

تواند معنای زندگی را در لحظه لحظه عمر رود که میهای روانی به شمار میمذهب، از موثرترين تکیه گاه    

گاه تبیینی  فرد را از تعلیق و بی معنايی نجات دهد)بهرامی، سازی تکیهفراهم کند و در شرايط خاص با فراهم

5689.) 

مذهب با تاثیر بر سبک زندگی و چگونگی حل تعارض های ارزشی، به دو سوال اساسی انسان در مورد هدف    

 (.5989ن بزرگی،زندگی و معنای فعالیت ها و استعدادهای  او پاسخ میدهد)جا

عمومی و جهت  خود کار آمدی هدف از انجام اين پژوهش پاسخ به اين سوال بوده است که، آيا بین باورهای    

 رابطه ای وجود دارد .بهره وری آموزشی گیری مذهبی با 

 بیان مسأله:-6-2

توجهی از زندگی افراد در اين  قابل ان های آموزشی وظیفه تعلیم وتربیت افراد را بر عهده دارند و بخشزمسا   

بهره وری يکی از شناسه های رسیدن به کمال در نظام های انسانی  (.5980ن، )غفوريا سازمان ها سپری میشود

 صنعتی، کشور های مختلف برای باال بردن تراز بهره وری ملّی، و فعالیت های اداری و آموزشی انسان است.

کوشند با روشهای مختلف بهره وری سازمان های خود  نشان میدهند ومیبازرگانی و آموزشی خود تالش پیگیر 

بهره وری يک بینش فکری است که سعی دارد به طور پیوسته آنچه را که بوده و "(.5986 را افزايش دهند)ناظم،

بهتر از آنچه را که هست بهبود ببخشد و با اين بینش و ذهنیت کارهای امروز را بهتر از ديروز و کارهای فردا را 

                                                             
1. Bush et al 
2. Weir 
3. Buber 
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بهره وری درجه استفاده موثرتر "(.66، ص5978به نقل از مشبکی،  57، ص 5،5979)سوزوکی "امروز انجام دهد

ی است که همواره سعی دارد آنچه را که فکريک ديدگاه  بهره وری در درجه اوّل، از هر يک از عوامل تولید است.

اين عقیده است که انسان میتواند کارها و  وری مبتنی بر بهره بهبود بخشد. در حال حاضر موجود است،

 ،5989 )به نقل از ابطحی و کاظمی، "به انجام رساند وظايفش را هر روز بهتر و يا با اخذ نتايج برتر از روز پیش،

میتواند بر حسب واحدهای تدريس شده، میانگین حجم کالس، هزينه های آموزشی و بهره وری آموزشی (.9ص

 (.0225، 0لامثال آن تعريف شود)پ

 خود کار آمدی در ارتباط است و میتواند در میزان آن تاثیر گذار باشد بهره وری آموزشی يکی از عواملی که با    

 است.

اجتماعی -اجتماعی است که ريشه در تئوری شناختی -يا کارايی شخصی مفهومی روانی خود کار آمدی    

دارد و به معنای اطمینان خاطر فرد از توانايی های خود برای انجام رفتارهای بخصوص در زمینه های  بندورا

مختلف است. به نظر وی میزان تالش و پافشاری افراد برای رسیدن به اهدافشان مستقیمأ به سطح خود کار 

ب میکنند که بیشتر چالش زا بستگی دارد. افراد با باورهای قوی خود کار آمدی وظايفی را انتخا آنهاآمدی 

برای خود اهداف بزرگتری در نظر میگیرند، سعی و کوشش بیشتری به خرج میدهند و در مقابله  آنهاهستند . 

پايینی دارند احساس میکنند در اِعمال کنترل بر  کار آمدی با شرايط ثابت قدم ترند. بر عکس افرادی که خود 

اعتقاد دارند هر گونه تالشی که میکنند بیهوده است و به اين  آنهاستند. رويدادهای زندگی درمانده و ناتوان ه

، 9در برخورد با مشکالت بی نتیجه باشد؛ سريعآ ناامید میشوند)لی آنهاترتیب هنگامی که تالش های اولیه 

اساسی ترين سازوکارضروری انسان برای مديريت و کنترل  کار آمدی (.از نظر بندورا خود 0228 5وآويس6آرتور

مهمترين عامل تعیین کننده رفتار هستند. آخود کار آمدی باورهای  .(0225، 9رويدادهای زندگی است)زيمرمن

اين باورها تعیین کننده آغازگری رفتاراز سوی فرد، میزان تالش برای گسترش رفتار و حفظ تالش درصورت 

؛ به نقل از اصغر نژاد، احمدی ده قطب الدينی، فرزاد 5667وتجربیات آزاردهنده میباشد )بندورا، برخورد باموانع 

در واقع، طرز تلقی  خود کار آمدی باورهای  (.0222، به نقل از زيمرمن، 5667(؛ )بندورا، 5985و خداپناهی،

یت ها و تاثیر و تأثرات فرد از افراد از خودشان میباشد و طرز تلقی هر فرد از خودش نتیجه شکست ها و موفق

                                                             
1. Suzuki 
2. Poole 

3. Lee 

4. Arthur 

5. Avis  

6. Zimmerman 
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محیط درونی و بیرونی وی است که در طول زندگیش، چه خوداگاه و چه ناخودآگاه به وسیله خودش مورد 

نامیده  خود کار آمدی مداقّه قرار میگیرد. عمده ترين مکانیسم در عملکرد شناخت انسان، باورهای 

 عالقه ذاتی به کار و تمايل به افزايش تالش خود دارند. در باال خود کار آمدی (.اشخاص با 5677میشود)بندورا، 

مقابله با موانع، پشتکار بیشتری از خود نشان میدهند و بسیار مؤثر عمل میکنند)سلیمانی و 

پايین از ارزيابی ها آشفته میشوند. )شهنی  خود کار آمدی (.بررسی ها نشان میدهد که افراد با 5960هويدا،

 .(5965الی پور وحاجی يخچالی، يیالق، بوستانی، ع

رابطه دارد و در شدت و ضعف آن بهره وری آموزشی از جمله عواملی که با  خود کار آمدی عالوه بر باورهای     

 میباشد. 5تاثیر گذار است جهت گیری مذهبی

 یعنينمود؛  یاست، معرف دهيمشخص، که از مذهب اتخاذ گرد یرهاورد کل توانیرا م یمذهب یریجهت گ "     

 "دارد یرا در زندگ یخاص فاتياز اعتقادات، اعمال و تشر ی(، مجموعه ای)قدس یمتعال یدر ارتباط با موجود

، بنیانگذار درمانگری 9، بنیانگذار روان تحلیلگری و آلیس0هر چند افرادی چون فرويد(.57، ص 5986نژاد، دری)ح

داشته اند، امّا افراد ديگری چون  نهاار مذهب بر رفتار انسهیجانی نوعی ارزيابی منفی از نقش و تاثی -عقالنی

با نگرش مثبت به مذهب، از تاثیرات سودمند اعتقادات مذهبی گفته اند.  8و فروم7، آدلر9، مزلو5، آلپورت6يونگ

 ( مذهب را يکی از عوامل بالقوه مهم برای سالمت5697(.آلپورت )5986)معتمدی، اژه ای، آزاد فالح و کیامنش، 

روان و جزو نیرومندترين عوامل انگیزشی محسوب میکند. وی مذهب را بر اساس انگیزه ها تقسیم بندی کرده و 

 اعتقاد دارد که افراد از نظر جهت گیری مذهبی به دو دسته تقسیم میشوند:

 که در اين وضعیت فرد، مذهب را از درون طلب کرده، با آن  افراد با جهت گیری مذهبی درونی

 میکند و نیز تمامی زندگی خود را با آن معنا دار و با انگیزه میسازد.زندگی 

 که در اين حالت فرد، مذهب را صرفاً برای راحتی، آسايش،  افراد با جهت گیری مذهبی بیرونی

 (.5986جايگاه، مقام و حمايت اجتماعی برگزيده است)بختیار، 

                                                             
1. Religious mativation 

2. Froid 

3. Allis 
4. Yung  

5. Allport 

6. Maslow 

7. Adller  

8. Forum 
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آلپورت معتقد است که تفاوت قائل شدن بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی به ما کمک میکند تا کسانی 

وسیله است جدا نمايیم. افراد دسته اوّل به خوب  آنهاهدف است، از کسانی که دين برای  آنهارا که دين برای 

ل توجه ترين روش متمايز کردن اين دو بودن هدف توجه دارند و افراد دسته دوم به خوب بودن وسیله. وی قاب

قطب را اين میداند که بگويیم شخص با مذهب بیرونی، مذهبش را به کار میگیرد، در صورتی که شخص با 

مذهب درونی با مذهبش زندگی میکند و در ادامه اشاره میکند مذهب درونی، مذهب فراگیر، دارای اصول 

ت و هدف است، نه وسیله ای برای رسیدن به هدف)خداپناهی و سازمان يافته و درونی شده است که خود غاي

 (.5986خاکسار بلداجی ، 

عمومی و جهت  خود کار آمدی لذا ما در اين پژوهش میخواهیم به اين پرسش پاسخ دهیم که رابطه باورهای     

 چگونه است.بهره وری آموزشی گیری مذهبی با 

 اهداف پژوهش:-6-9

 هدف کلی:-6-9-6

 عمومی و جهت گیری مذهبی با بهره وری آموزشی. خود کار آمدی تعیین رابطه باورهای 

 اهداف جزئی:-6-9-2

 عمومی.آخود کار آمدی ( تعیین وضعیت باورهای 5

 ( تعیین وضعیت جهت گیری مذهبی.0

 ( تعیین وضعیت بهره وری آموزشی.9

 عمومی با بهره وری آموزشی. خود کار آمدی ( تعیین رابطه باورهای 6

 ( تعیین رابطه جهت گیری مذهبی با بهره وری آموزشی.5

  عمومی و جهت گیری مذهبی در پیش بینی بهره وری آموزشی. خود کار آمدی ( تعیین سهم باورهای 9
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 سوالهای پژوهش:-6-4

 سؤال اصلی پژوهش:-6-4-6

 چیست؟بهره وری آموزشی عمومی و جهت گیری مذهبی با  کار آمدی رابطه باورهای خود 

 سؤاالت فرعی:-6-4-2

 چیست؟ کار آمدی ( وضعیت باورهای خود 5

 ( وضعیت جهت گیری مذهبی چیست؟0

 چیست؟بهره وری آموزشی ( وضعیت 9

 چگونه است؟بهره وری آموزشی عمومی با  خود کار آمدی ( رابطه باورهای 6

 چگونه است؟بهره وری آموزشی ( رابطه جهت گیری مذهبی با 5

تا چه میزان بهره وری آموزشی عمومی و جهت گیری مذهبی در پیش بینی  کار آمدی ( سهم باورهای خود 9

 است؟

 ضرورت و اهمیّت پژوهش:-6-5

(، گزارش داد يک سازمان زمانی کارايی دارد که میزان خدماتی که به کارکنان و مشتريان 5666)5چالورديا    

خود ارائه میدهد بیشتر از مجموعه تعداد نیروی انسانی، سرمايه، وسايل و تجهیزات و ديگر وسايل به کار گرفته 

اب می شود که دستیابی به اهداف شده باشد. در اثربخشی برنامه های سازمانی، فعالیت های مفید و مؤثر انتخ

مصوب را ممکن میسازد. هر چند آرزوی هر مديری آن است که بهره وری واحد محل کار خود را به حداکثر 

برساند، امّا الزمه تحقق بخشیدن به اين مهّم ان است که نخست به همه عوامل مؤثر در بهره وری آشنا باشد و 

 (.5980، را در عمل به کار گیرد)سرفرازی آنها

بهره وری نه تنها به عنوان معیاری برای سنجش عملکردها مطرح است، بلکه ارتقاء آن شرط الزم برای  "    

 (.050، ص5979اجتماعی کشورهااست )برندک،  -توسعه اقتصادی

                                                             
1. Chelaverdia 
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بهره وری يکی از شناسه های رسیدن به کمال درنظام های انسانی و فعالیت های اداری و آموزشی انسان     

است. کمبود روزافزون منابع اقتصادی و رقابت فزاينده موجود در سطح جهان موجب شده است بهره وری در 

ی اقتصادی قرار گیرد. کشورهای مختلف جهان برای باال بردن تراز بهره وری ملّی، آنهاکانون تمرکز و توجّه سازم

کوشند با استفاده از روش های گوناگون صنعتی، بازرگانی و آموزشی خود تالشی پیگیر نشان می دهند و می 

 .(5986ی خود را افزايش دهند)ناظم، نهاابهره وری سازم

نیروی انسانی کارا مهمترين سرمايه هر سازمان است. در توجیه اهمّیّت نقش افراد در مقايسه با سرمايه و     

صاحب نظران، منابع انسانی را به فناوری، که هر سه از عوامل عمده افزايش بهره وری هستند، تقريباً تمامی 

عنوان اساسی ترين عامل قلمداد کرده و معتقدند در صورت نیاز میتوان از کشورهای ديگر سرمايه را به صورت 

پرداخت. البته در مورد نیروی انسانی نمیتوان همانند سرمايه و  آنهاو يا به خريد تکنولوژی از  وام تهیّه نمود

منابع انسانی بايد به عنوان سرمايه های اصلی جامعه پرورش داده شوند و با به کار تکنولوری عمل کرد؛ بلکه 

 (.5665ايجاد کرد)تعالی ،  آنهاگیری سیاست های مناسب، انگیزه تالش و کوشش را در 

در سالهای اخیر دين به عنوان يکی از عمده ترين متغیرهای مؤثر بر رفتار و حاالت روانی افراد مورد توجه     

بسیاری از متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است، تا جايی که برخی دين را عامل اساسی در بهداشت فردی و 

 (.  5667اجتماعی بیان کرده اند)سلطانی، 

رفتار ها و عقايد مذهبی، تاثیر مثبتی در معنا دار کردن زندگی دارند. رفتارهايی از قبیل توکل به خدا، عبادت،    

ی توانند از طريق ايجاد امید  و تشويق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی فرد شوند. زيارت و ... م

داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال، امیدواری به ياری خداوند در شرايط مشکل 

افراد مذهبی با دارا  زا، بهره مندی از حمايت های اجتماعی و معنوی و... همگی از جمله روش هايی هستد که

، 5میتوانند در مواجهه با شرايط مشکل زای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند)يانگ و مائو آنهابودن 

0227.) 

 (.0252، 0مذهب به عنوان يک محافظ در برابر فشارهای روانی عمل میکند)بوگرا    

دين داری از مولفه های اصلی زندگی بشر در آثار به جا مانده از تمدن های کهن به روشنی نشان میدهد که     

همه دوران بوده است. و دين عنصری جدايی ناپذير از فرهنگ انسانی در تمام ادوار است)بوش و همکاران، 

(. پیوند نزديک جامعه و دين موجب میشود دستورات و قوانین دين بر زندگی خانوادگی، اشتغال و 50، ص5680

 (. دين شناسان نیز معتقدند؛ که دين و دين داری 00، ص0252)وير، د ر بگذارنحوه ی حکومت در جامعه تاثی

                                                             
1. Yangg & Mau 
2. Bhugra 
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همزاد و همراه انسان بوده و هیچ جامعه ای، حتی جوامع کوچک و ابتدايی، بدون تعلقات دينی نبوده است)بوبر، 

فت ، برخی صاحب نظران پیش بینی میکردند با پیشر5672و 5692(. در حالی که در دهه های 08، ص0226

علم و تکنولوزی، به تدريج دين و دينداری از صحنه زندگی آدمی حذف خواهد شد، امّا يک باره قرن بیستم 

شاهد بزرگترين تحوالت انسانی بر پايه دين بود. از ان جمله میتوان انقالب اسالمی ايران ر ا نام برد که در ربع 

 (.55، ص 0226ل گرفت)فرناندز،چهارم قرن بیستم ، به طور کامل بر پايه باورهای دينی شک

از اهمیت و  به دلیل نقش مهمی که در رشد و انگیزش درونی دارد خود کار آمدی قضاوت های مربوط به     

حساسیت خاصی برخوردار است. انگیزش درونی وقتی رشد میکند که تمايل برای دستیابی به اين معیار ها  در 

،  5686جه، فرد به خود سنجی مثبتی دست می يابد)پروين،فرد ايجاد شودو در صورت دستیابی به نتی

 (.5980کديور،

را قادر می سازدتا بر تفکرات، احساسات  آنهارا می پرورانند که  "نظام خود"بندورا معتقد است که افراد يک     

الش هايی که ادراک شده، صريحاً به صالحیت فرد در تعامل با چ خود کار آمدی و اعمالشان مهار داشته باشند. 

باعث تفاوت افراد در چگونگی احساس،  خود کار آمدی مواجه میشود اشاره می نمايد. بر طبق اين نظريه  آنهابا 

با افسردگی ، اضطراب و درماندگی همراه  کار آمدی تفکر و عمل میشود. در واژه احساس درک ضعیف از خود 

، فرايند های شناخت و عمل در موقعیت های گوناگون  خود کار آمدی میشود. در واژه تفکر، يک درک قوی از 

را آسان میکند و باالخره در مورد عمل ،شناخت های خود نظم دهنده عامل اصلی انگیزش در شخص می 

 (.5668، 5باشد)شوارزر

 کار آمدی بندورا بر اين باور است که روال انجام کارها ابتدا در انديشه افراد شکل میگیرد و باورهای افراد در     

 (.5965، بر يادگیری مطالب و تفکر افراد تاثیر گذار است)نکويی، 

چه اندازه برای انجام کارهايشان وقت میگذارند. هنگام  نهااتعیین میکند که انس خود کار آمدی باورهای     

نرمش پذير  برخورد با دشواری ها تا کی پايداری میکنند، و در برخورد با موقعیت های گوناگون چه اندازه

 (.5689هستند)بندورا، 

 

 

 

 

                                                             
1. Schwarzer 
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 تعریف مفهومی متغیرها:-6-1

 بهره وری آموزشی:-6-1-6

سازه ای اعتباری و پیچیده در علم مديريت آموزشی است و منظور از آن افزايش بازده بهره وری آموزشی "    

ثابت بودن منابع موجود، در کمّی و کیفی فعالیت های آموزشی داخل و خارج از کالس درس، با فرض کاهش يا 

 .(55، ص5987)عبدالهی،  "راستای تحقق اهداف آموزشی است

عبارت است: از سطح و کیفیت خدمات به دست آمده از مقدار منابع بهره وری آموزشی از ديدگاه اپستین      

 .(5660درون داد)اپستین، 

 :خود کار آمدی باورهای -6-1-2

که بر  یمهار زانیو ادراک افراد از م یبا زندگ آمدنکنار تیو قابل تيکفا ،یستگيعبارت است از احساس شا    

 (.5677)بندورا، خود دارند یزندگ

 جهت گیری مذهبی:-6-1-9

براساس نظر آلپورت و راس منظور از جهت گیری مذهبی ، گرايش به انجام اعمال و تفکرات مذهبی است که     

میباشد. جهت گیری مذهبی درونی فراگیر و دارای اصول سازمان يافته و که دارای دو بعد درونی و بیرونی 

درونی شده است، در حالی که جهت گیری مذهبی بیرونی امری خارجی است و به عنوان ابزاری برای ارضای 

 (.5697، 5نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار میگیرد.)آلپورت و راس

 متغیرها:تعریف عملیاتی -6-7

 بهره وری آموزشی-6-7-6

بهره وری آموزشی پرسشنامه سنجش بر اساس پاسخگويی دبیران به بهره وری آموزشی در اين مطالعه،     

مولفه  8(  بررسی شده است. اين پرسشنامه که دارای 5960اعضای هیأت علمی توسط عبداللهی و بازرگان)

 گويه میباشد.00)عامل( و 

                                                             
1. Rosse 
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 خود کار آمدی باورهای -6-7-2

 خود کار آمدی بر اساس پاسخگويی دبیران به پرسشنامه باورهای  خود کار آمدی در اين مطالعه ، باورهای     

 شوارتز و جروسالم بررسی شده است. 

 جهت گیری مذهبی-6-7-9

آلپورت در اين مطالعه جهت گیری مذهبی بر اساس پاسخگويی دبیران به پرسشنامه جهت گیری مذهبی    

 بررسی شده است.
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 فصل دوم:

 مبانی نظری و پژوهشی
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 مقدمه:-2-6

ارتقای بهره وری ، خالقیت و نوآوری و دست يابی به کیفیت مطلوب محصوالت در هر سازمان  با مديريت و     

نیروی انسانی کارا، اثربخش، هوشمند و متعهد ارتباط نزديک دارد. به همین سبب در دنیای کنونی ثروت ملل را 

(. 0220مايه های انسانی می دانند)دسلر، تنها متشکل از ثروت های طبیعی و فیزيکی نمی دانند، بلکه عمدتا سر

توجهی از زندگی افراددر اين  قابلسازمان های اموزشی وظیفه تعلیم و تربیت افراد را بر عهده دارند و بخش 

سپری میشود . نهاد مدرسه در جايگاه يک نهاد حساس اجتماعی، در توسعه اقتصادی و اجتماعی  آنهاسازم

(.بهره وری مقیاسی اساسی و 5980فرد و جامعه نقش مهم ايفا میکند)غفوريان،  جامعه و پاسخگويی به نیازهای

مهم در اقتصاد است و به عنوان شاخصی برای تعیین سطح ثروت و دارايی يک کشور مورد استفاده قرار میگیرد. 

رين اهداف (.يکی از مهم ت5987آن يک ابزار تعیین کننده مهم برای استاندارد زندگی است)اسالمی و فیضی ، 

در سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن است و با توجه به اينکه انسان در ايجاد بهره وری نقشی محوری دارد، 

(. برای رسیدن به فردايی بهتر بايد 5985درخواست های او در سازمان اثری کلیدی به جا میگذارد)طاهری، 

ت آمیز امروز کشورهايی برنده خواهند بود که بتوانند رشد بهره وری را به طور مستمر دنبال نمود. در دنیای رقاب

دانش ، بینش و رفتار بهره وری را در مديران و کارکنان خود ايجاد نمايند. بینشی که بتواند فکر کردن ، 

(. بنابر اين مديريت بايد در 5980خلق کند)رضايی،  نهااانديشیدن، آفريدن، نوآوری و خالقیت را در سازم

خشیدن به اثر بخشی ، کارايی و ويژگی های فردی کارکنان با ارزش و دگرگون ساز را همواره مد راستای تحقق ب

زمینه های بهبود تولید و خدمت را  آنهاو مشارکت  آنهانظر قرار دهدو با شناخت استعداد ها و توانايی های 

(.بهره وری يکی از شناسه های رسیدن به کمال در نظام های انسانی و فعالیت 5989فراهم آورد)صرافی زاده، 

موزشی و اداری انسان است. کمبود روزافزون منابع اقتصادی و رقابت فزاينده موجود در سطح جهان آهای 

 (.5986ناظم، ) ی اقتصادی قرار گیردنهااتمرکز و توجه سازم موجب شده است که بهره وری در کانون
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خود کار ارد پیشینه روانشناسی شد. از ديدگاه بندورا وبا مقاله البرت بندورا  5677از سال  خود کار آمدی     

 دی خود کار آم ،است. به عبارتی ويژهبا يک موقعیت  آمدنتوانايی فرد در انجام يک عمل خاص ، در کنار  آمدی 

رابطه با توانايی هايشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطالق می  دربه قضاوت های افراد 

در تعیین رفتارهايی  خود کار آمدی (فرض میشود که باورهای 5689شود.در نظريه شناختی اجتماعی بندورا )

ها به کار میبندند و سطوح متمايز مقاومت برای تعقیب فعالیت  آنهاکه افراد تعقیب میکنند، میزان تالشی که 

 (.0229مهم میباشد)گری ،  ،افراد در مواجهه با موانع احتمالی 

با آن انديشه ها و و رفتارشان را  نهاا( خودانديشی را يگانه ترين توانايی انسان میشمارد که انس5689بندورا )    

است؛يعنی  خود کار آمدی دربرگیرنده ی دريافت های دگرگون میسازندو ارزيابی میکنند. اين خود ارزيابی ها 

باورهای توانايی های فرد برای سازماندهی و پیاده سازی کنش هايی که برای سازماندهی به موقعیت های آينده 

چه اندازه برای انجام کارهايشان زمان   نهااتعیین میکنند که انس خود کار آمدی بدان نیاز است. باورهای 

يا در برخورد با موقعیت های گوناگون چه آايداری میکنند، و نگام برخورد با دشواری ها تا کی په ،میگذارند

پايین شايد شايد باور کنند که وضع حل نشدنی است و  خود کار آمدی اندازه نرمش پذيرند. بنابر اين افرادی با 

ايی پرورش میدهد.از سوی ديگر، اين وضعیتی است که تنیدگی ، افسردگی و ديدی باريک بینانه برای گره گش

باال هنگام نزديک شدن به کار و کنش های دشوار ، به پديد آيی احساس آسانی کمک  خود کار آمدی 

درجه ای از احساس تسلط فرد در مورد توانايی اش برای انجام فعالیت های خاص می  خود کار آمدی میکند.

د و اطمینان و عزت نفس فرد نسبت به توانای هايش در انجام بندورا به نقش اعتما خود کار آمدی باشد. تئوری 

اطمینانی است که شخص ، رفتار خاص را با  خود کار آمدی (.0220رفتار خواسته شده از وی تاکید دارد)بندورا، 

 (.0226موقعیت به اجرا می گذاردو انتظار نتايج به دست آمده را دارد)بندورا ،

ان میدهد که دين داری از مولفه های اصلی زندگی بشر در های کهن، به روشنی نش نده از تمدنآثار به جا ما    

تمام دوران بوده است. مذهب و دين عنصر جدايی ناپذير از فرهنگ انسانی در تمام ادوار است)بوش و 

(.پیوند نزديک جامعه و دين موجب میشود دستورات و قوانین دين بر زندگی خانوادگی 50،ص5680همکاران،

(.دين شناسان نیز معتقدند؛ که دين و دين 00،ص0252اشتغال و نحوه حکومت در جامعه تاثیر بگذارد)وير ،،

داری همزاد و همراه انسان بوده و هیچ جامعه ای ، حتی جوامع کوچک و ابتدايی، بدون تعلقات دينی نبوده 

ان پیش بینی میکردند با ، برخی صاحبنظر 5672و 5692(.در حالی که در دهه های 08،ص0226است)بوبر،

پیشرفت علم و تکنولوژی، به تدريج دين و دين داری از صحنه زندگی آدمی حذف خواهد شد، اما يکباره قرن 

بیستم شاهد بزرگترين تحوالت انسانی بر پايه دين بود. از ان جمله میتوان انقالب اسالمی ايران را نام برد که در 
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(.باورها و رفتار 55،ص0226بر پايه باورهای دينی شکل گرفت)فرناندز، به طور کامل ،ربع چهارم قرن بیستم

دينی ، نیاز انسان در جهان هستی است. نیاز به فهمیدن مبداء وجود ، هدف زندگی و نقش انسان در زندگی ، 

شر در چگونگی ارتباط گیری با ديگران و پاسخ انسان به جهان هستی ، ازجمله اين نیازهای دينی است.اين نیاز ب

(. در سالهای اخیر دين به عنوان يکی از عمده ترين 5989تمام دوره ها و در تمام جوامع مطرح بوده است)دادفر،

متغیرهای بر رفتار و حاالت افراد مورد توجه بسیاری از متخصصان علوم رفتاری قرار گرفته است 

دن زندگی دارند.رفتارهايی از قبیل توکل (.رفتارها و عقايد مذهبی تاثیر مثبتی در معنی دار کر5667)سلطانی،

زيارت و ... میتوانند از طريق ايجاد امید و تشويق به نگرش های مثبت، موجب آرامش درونی  ،به خدا، عبادت

فرد شوند. داشتن معنا و هدف در زندگی ، احساس تعلق داشتن به منبعی واال، امیدواری به ياری خداوند در 

ند که افراد ستی از حمايت های اجتماعی و معنوی و... همگی از جمله روش هايی هشرايط مشکل زا، بهره مند

میتوانند در مواجهه با شرايط فشار زای زندگی ، آسیب کمتری را متحمل شوند)يانگ و  آنهامذهبی با دارا بودن 

دگی را در لحظه لحظه (. مذهب، از موثرترين تکیه گاه های روانی به شمار میرود که میتواند معنای زن0227مائو،

فرد را از تعلیق و بی معنايی نجات  ،عمر فراهم کند و در شرايط خاص با فراهم سازی تکیه گاه تبیینی 

(.مذهب با تاثیر بر سبک زندگی و چگونگی حل تعارض های ارزشی، به دو سوال اساسی 5689دهد)بهرامی، 

(.دين اسالم 5989های  او پاسخ میدهد)جان بزرگی،انسان در مورد هدف زندگی و معنای فعالیت ها و استعداد

نیروی اجتماعی قدرتمندی است و جامعه را متحد، همبستگی اجتماعی را تقويت و انسجام و نظم اجتماعی را 

انضباط شخصی و زهد گرايی را که از ضروريات زندگی اجتماعی است، می  ،افراد حفظ میکند،مناسک دينی به

( نشان داد که اعتقاد به خدا 0227)5(. تالبورن5962ندگی اجتماعی آماده میکند)قمری،را برای ز آنان وآموزد 

به انسان قدرت میدهد و پیروان بسیاری از اديان ياد میگیرند که در مقابل مشکالت، تنها نیستند و خدا يار و 

وساطت خدا حل  ست؛به عبارت ديگر، پیروان اين اديان ، مشکالت خود را به کمک کنترل و باآنهاياور 

 (.0،0225میکنند)شیمان و همکاران

 بهره وری:-2-2

در عصر کنونی که دوره دگرگونی های شتابنده و پیش بینی نا پذير است،و وضعیت ناپايدار مديريت در     

در پیش بینی و مقابله با تهديدها و  آنهاان وو ت  نهااجوامع بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی های روز افزون سازم

برای اينکه بتوانند با تهديدها مقابله و از فرصت ها بهینه استفاده کنند، بايد ظرفیت  نهااپبچیدگی هاست.سازم

                                                             
1. Talbourn 
2. Scheieman et al 
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ها و توانمندی های درونی خود را بشناسند تا نقاط قوت خود را تقويت و نقاط ضعف خود را ترمیم 

وری يکی از مهم ترين اقدامها در اين راستا است. بهره وری در سازمان نیاز به کنند.شناخت عوامل موثر در بهره 

تامین شرايط متعددی دارد. نیروی انسانی کارا مهم ترين سرمايه هر سازمان است. در توجیه اهمیت نقش افراد 

مامی صاحبنظران، در مقايسه با سرمايه و فناوری ، که هر سه از عوامل عمده افزايش بهره وری هستند،تقريبا ت

را به عنوان اساسی ترين عامل قلمداد کرده و معتقدنددر صورت نیاز میتوان از کشورهای ديگر  یمنابع انسان

پرداخت. البته در خصوص نیروی  آنهاناوری( از فسرمايه را به صورت وام تهیه نمود و يا به خريد تکنولوژی)

کرد ؛ بلکه منابع انسانی بايد به عنوان سرمايه های اصلی جامعه انسانی نمیتوان همانند سرمايه و تکنولوژی عمل 

ايجاد کرد)تعالی،  آنهای سیاست های مناسب ، انگیزه تالش و کوشش را در یرپرورش داده شوند و با به کارگ

ری ست. با افزايش بهره وآنها، پايین بودن بهره وری نیروی انسانی  نهاا(.يکی از مشکالت گريبان گیر سازم5665

ثر کهدف از بهره وری به حدا"(.0225نیروی انسانی ، کارايی و اثربخشی نیز افزايش پیدا میکند)بهرالعلومی ،

رساندن استفاده از منابع ، نیروی انسانی ، تسهیالت و غیره به طريق علمی يا کاهش هزينه های تولید و 

واقعی و بهبود معیارهای زندگی است، گسترش بازارها و افزايش اشتغال ، کوشش برای افزايش دستمزدهای 

ننده باشد. در اين ديدگاه انسان به اين عقیده و باور میرسد که کآنگونه که به نفع کارکنان، مديران و مصرف 

) کرد "میتواند کارها و وظايف خود را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد و برای تحقق اين باور تالش میکند

الح بهره وری  برای افراد مختلف ، معانی متفاوتی دارد. همچنین بهره وری با (.اصط997،ص5975رستمی، 

ار ت.مفهوم بهره وری با گذشت زمان دچتوجه به ماهیت رشته تحصیلی متخصصان، دارای معانی متفاوتی اس

ا و تغییر و تحول شده است. به عبارت ديکر ماهیت پويايی بهره وری ايجاب می کند که متناسب با ضروررت ه

برداشت صاحبنظران از مفهوم بهره وری متفاوت از قبل باشد.بهره وری  ،نیز رشد علم و فناوری در سطح جهان

قبل از میالد مسیح باز میگردد. در حدود  622مقوله جديدی نیست. قدمت نوشته ها راجع به  آن به سالهای 

د که رويکرد جديد بهره وری وب 5622ل شناخته شده بود ولی حدود سا نقش کارکنان در بهره وری 5822سال 

(. سوابق اين مفهوم نشان 6،ص5979در فرايندهای صنعتی به منصه ظهور رسید)دانش و خلیلی شورينی، 

5کويزنی"میدهد که بیش از دو قرن پیش، واژه بهره وری برای اولین بار به وسیله 
( در يک مجله 5799) "

ه در رابطه با ژوناگون ، به ويگدر موارد مختلف و سطوح  واژهکشاورزی استفاده شد. از ان زمان تا کنون اين 

ه بهره وری برای ژ(. برخی از صاحبنظران نیز عقیده دارند وا5985سیستم های اقتصادی به کار رفته است)باقری،

به  )اضی دان و اقتصاد دان طرفدار مکتب فیزيوکراسی ) حکومت طبیعتري "فرانسوا کنه"نخستین بار به وسیله 

بهره وری را به معنی نیرو و میل به تولید به  واژه "لیتر"،5889. در سال )02،ص5989کار برده شد)طاهری، 

                                                             
1. Coizeny 
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 "ن خروجی مل به کار گرفته شده برای تولید آرابطه بین خروجی و عوا"به عنوان  5622کار برد . در سال 

ريف شد. پنجاه سال بعد، بهره وری را خارج قسمت به دست آمده از تقسیم خروجی بر يکی از عوامل تولید تع

 " 5690، در سال "تغییر در محصول بدست آمده برای منابع مصرف شده " 5655تعريف نموداند . در سال 

 تعريف گرديد. "لمس  نسبت خروجی قابل لمس به ورودی قابل" 5676، و در سال "نسبت خروجی به ورودی 

 تعریف بهره وری:-2-9

در رابطه با تعريف کاربردی تعريف پذيرفته شده ای از بهره وری که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. در     

 هر حال در زيل تعدادی از اين تعاريف مورد بررسی قرار میگیرد:

 تعريف پیتر دراکر از بهره وری به صئرت زير است:

 بهره وری + کارايی = اثر بخشی

 بهره وری = درست انجام دادن کارها + انجام دادن کارهای درست

بینبم که بهره وری پیوند  اپن ارئه  شده   است میژبا مروری برتعريف بهره وری که از سوی مرکز بهره ور ی     

 تعريف چنین ارائه شده است:تنگاتگی با بحث آموزش ، مقوله نگرش و ديدگاه فکری  انسان بهره ور دارد، اين 

 تعريف سازه بهره وری عبارت است از : نسبت برون داد به درون داد.

ه فکری بهره وری درجه استفاده مؤثر تر هر يک از عوامل تولید است. بهره وری در درجه اول ، يک ديدگا "    

وری مبتنی بر اين  ببخشد. بهرهنچه را که در حال حاضر موجود است ، بهبود است که همواره سعی دارد  آ

عقیده است که انسان میتواند کارها و وظايفش را هر روز بهتر و با اخذ نتايج برتر از روز پیش ، به انجام 

 (.9، ص 5989)به نقل از ابطحی و کاظمی ،"رساند

ه هست بهبود نچه را که بوده و آنچه را کاست که سعی دارد به طور پیوسته آ بهره وری يک بینش فکری"    

بخشد و با اين بینش و ذهنیت کارهای امروز را بهتر از ديروز و کارهای فردا را بهتر از امروز انجام 

 ( .66، ص5978به نقل از مشبکی، 57، ص 5979)سوزوکی، "دهد
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کار وقتی بهره وری محسوب میشود که موجب کارآمدتر شدن موسسه شود. يعنی هنگامی که شواهد بیانگر     

(. در آموزش 5،0225باشند)کاپلک باشند اهداف تدريس و يادگیری به طور کامل در حال تحقق می اين

 (.7، ص0225اصطالح قابل جايگزينی با اثر بخشی است.)کاپلک، "کیفیت"

 تعریف بهره وری آموزشی:-2-4

ری عبارت است: از بهره و موزش ،آبار وتگ برای بهره وری دو تعريف قائل اند.در تعريف اول بر اساس پارادايم     

هر واحد  آموز  يا دانشجو. در پارادايم يادگیری ، به عنوان هزينه برای هر دانشهزينه هر ساعت آموزش 

بهره وری ( 5660از ديدگاه اپستین ) (.59،ص0228، 0موز تعريف شده است) بار و تگيادگیری  برای هر دانش آ

در اين  (.5660به دست آمده از مقدار منابع درون داد)اپستین، عبارت است: از سطح و کیفیت خدمات آموزشی 

لید ز لحاظ کمیت يا کیفیت در آموزش تقتعريف بهره وری مترادف با کارايی است . اگر مقدار خدمات بیشتری ا

ه شود و يا مقدار مشابهی از منابع در نتیجه بهره وری يا کارايی بهبود يابد ، در اين صورت بهره وری حاصل شد

موزشی است و ديريت آسازه ای اعتباری در علم مبهره وری آموزشی (.9، ص0229است)گتس و همکاران، 

موزشی داخل و خارج از کالس درس، با فرض کاهش  يا ش بازده کمّی و کیفی فعالیت های آمنظور از آن افزاي

بهره وری آموزشی "(. 55،ص5987موزشی است) عبداللهی،، درراستای تحقق اهداف آثابت بودن منابع موجود

میتواند بر حسب واحدهای تدريس شده ، میانگین حجم کالس، هزينه های  آموزشی و امثال آن تعريف 

(. بر حسب اين تعريف میتوان بررسی نمد که چگونه تغییر در هزينه ها بر کیفیت يا کمیت 0225شود)پل، 

 (.0220ن، متغیرها و نیز بر بهره وری تاثیر میگذارند)گتس و همکارا

 مفهوم خود کار آمدی :-2-5

نخستین بار توسط خود کار آمدی  يکی از مفاهیم مورد تايید در نظريه های يادگیری است . کار آمدی خود     

باورهای يک شخص در مورد توانايی هايش برای سازماندهی و اجرای  راآخود کار آمدی وی  بندورا معرفی شد.

مدی باال ن داده اند که افراد با خود کار آمطالعات نشا نتايج مورد نظر تعريف کرد.اعمال الزم برای دستابی به 

درک درست تری از ويژگی های روحی و روانی خود دارند، در برقراری ارتباط راحت ترند، به اسانی میتوتنند از 

افراد در تحلیل  اين د.عواطف مثبت و منفی خود صحبت کنند و حمايت اجتماعی مناسبی برای خود پیدا کنن

نايی بااليی دارند و میتوانند عواطف خود را به منظور نزديک شدن به هدف بسیج کنند)نريمانی و وقايع ، توا

                                                             
1. Kapelke 
2. Barr & Tagg 
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اطمینانی است که شخص ،رفتار خاصی را با موفقیت به اجرا میگذارد  کار آمدی (؛ بنابراين خود 5960وحیدی، 

به نقل از عاليی خرايم، نريمانی و عاليی خرايم،  5،0225و انتظار نتايج به دست آمده را دارد)بندورا و اس چاک

ی خاص در تکلیف کار آمدی که يک بعد آن انتظار  دو بعدی استخود کار آمدی ( 5689(، به نظر بندورا )5965

بیانگر اين است که فرد به توانايی خود در موقعیتی  کار آمدی و بعد ديگر انتظار پیامد تکلیف است. انتظار 

انتظار پیامد با سازه انتظار موفقیت در نظريه ارزش انتظار مرتبط است اما دقیقا شبیه آن نیست  اطمینان دارد.

با زندگی است  آمدناحساس شايستگی و کنار  ،کار آمدی د ( خو5677(. در نظام بندورا )0،5667)بارون و بايرن

 ،و در واقع عبارت است از يک باور محکم که ما بر اساس منابع اطالعاتی گوناکون توانايی مان را ارزيابی میکنیم

به اين معناست که شخص فکر کند قادر و تواناست پديده ها و رويدادها را برای رسیدن به  خود کار آمدی 

 (.0226مطلوب با رفتار و کردار مناسب خود سازمان دهد)جانی و داوسون،  وضعیت

 منابع خود کار آمدی:-2-1

در ابتدای مطرح شدن  براساس چهار منبع اطالعاتی شکل میگیرند. خود کار آمدی به نظر بندورا باورهای     

( بر اين باور بود که تجارب مستقیم در حد تسلط افراد مهمترين و موثرترين منبع 5677اين نظريه تصور بندورا)

(معتقد است که اولین و مهمترين منبع اين باورها از 5662محسوب میشود. در حال حاضر ) خود کار آمدی 

نتايج تعبیر شده به عنوان  تعبیر و تفسیر نتايج مستقیم افراد به وجود می آيد که به ان تجربه ايفا شده میگويند.

تعبیر و  د مهم تر است ،شکست موجب کاهش ان خواهد شد. در واقع انچه از تجربه مستقیم در حد تسلط فر

 (.5960تفسیر خود از نتايج اين تجارب است)به نقل از برزگر،

تجربیات جانشینی است در واقع تاثیری که فرد از خود کار آمدی ( دومین منبع باورهای 5669بندورا )    

زمینه خاص تجارب  آنرفتارهای ديگران می پذيرد. وقتی افراد در مورد توانايی خود ترديد دارند و يا اينکه در

چنانچه فرد  ن ها مقايسه میکنند.آمستقیم محدود ی دارند نسبت به تجارب ديگران حساس شده و خود را با 

کار خود را از نظر توانايی با معدل مشاهده شده يکسان بداند و مدل در انجام کار خاصی شکست بخورد احساس 

با گروه همساالن  ويژهايسه اجتماعی بین خود و ديگران و به فرد به شدت پايین  خواهد آمد در واقع مق آمدی 

 میشود. خود کار آمدی منجر به احساس 

                                                             
1. Schuk 

2. Baron & Byrne 
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اگر چه اين  سومین منبع ترغیب کالمی است که با در معرض قضاوت های کالمی قرار گرفتن مرتبط است.    

خود باورهای  آمدنبه وجود  منبع اثرات ضعیف تر از دو منبع قبلی دارد اما فرد ترغیب کننده نقش مهمی در

 دارد. کار آمدی 

وضعیت فیزيولوزيکی و عاطفی است . حالت فیزيولوژيکی بیشتر  کار آمدی چهارمین منبع باورهای خود     

نامطمئن  کار آمدی اولیه شخص نامطمئن باشد ادراک  کار آمدی زمانی به قضاوت و ادراک کمک می کند که 

موجب می شود تا شخص تمام اطالعات موجود درباره ی چگونگی عمل کردن را بررسی کند. در صورتی که در 

نسبتا باال و قطعی باشد افراد عموما توجهی به نشانه های فیزيولوژيکی نمی  خود کار آمدی ابتدای عمل 

 (.5،5660کنند)ريو

 فرایند های مرتبط  با خود کار آمدی:-2-7

دمی را به وسیله فرايند های چهار گانه، آکنش وری های  خود کار آمدی ( باورهای  5667به نظر بندورا )    

انگیزشی، عاطفی و گزينشی)تصمیم گیری(تنظیم میکند. اين فرايند های متفاوت در جريان و  ،شناختی

ند اين فرايند ها به نقل روندتنظیم کنش وری ها آدمی به صورت وحدت يافته ، يکپارچه و هماهنگ عمل میکن

 (عبارتند از:5988از پورکرد )

به شکل های متفاوت بر فرايندهای شناختی اثر میگذارند. اغلب  کار آمدی باورهای فرایندهای شناختی:  

به واسطه قصدمندی برای دست يابی اهداف ارزشمندتنظیم  يی که هدفمند هستند.آنهارفتار آدمی ، بخصوص 

خود کار آمدی  اهداف شخصی تحت تاثیر خودارزيابی از قابلیت ها قرار داردو افرادی کهانتخاب  می گردد.

باورهای  نیرومندی دارند اهداف باالتر و چالش انگیزتری را برايشان انتخاب میکنند و و نسبت به آن متعهدترند.

فراد می سازند يا تمرين میکنند شان به واسطه انواع داستان های پیش آيند)انتظاری( که اکار آمدی افراد درباره 

ترديدی دارندداستان های نا موفقی -شان خودکار آمدی تا راهنما و حامی عملکرد فرد گردد و افرادی که درباره 

وقتی افراد با ابعاد محیطی مشکل و پرتنش روبرو میشوند که الزم است آن را اداره  را تصوير سازی میکنند.

ی عالی استفاده خواهند کرد و عملکرد مناسب نشان خواهند داد که از احساس رتی از فکر تحلیل، در صوکنند

 باال و نیرومندی برخوردار باشند. کار آمدی 

                                                             
1. Reeve 
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اين باورها  نقش کلیدی در خود نظم جويی انگیزشی بازی می کنند. کار آمدی باورهای فرایندهای انگیزشی: 

چه میزان  در اينکه افراد چه اهدافی را برمیگزينند،اين باورها  از چندين طريق به انگیزش خدمت می کنند:

مشکالت پشتکار و مقاومت نشان می دهند  چه مدت در برخورد با اهداف تالش می کنند، برای ثمر رساندن اين

تاثیر غیر قابل انکاری دارند. در مواجهه با موانع و شکست ،  و انعطاف پذيريشان در مقابل شکست چگونه است

اما افرادی که نسبت به قابلیت  دست از تالش برمی دارند، به قابلیت هايشان اطمینان ندارند، ها افرادی که

 ی زندگی تالش های فوق العاده ای از خود نشان می دهند.در مواجهه با چالش ها هايشان اطمینان دارند

 کار آمدی باورهای شخص در گزينش محیط اثر قطعی دارد .  کار آمدی داوری درمورد فرایند های گزینشی: 

را ساختار دهد. افراد از  آنهاشخصی افراد میتواند به واسطه گزينش محیط ها و فعالیت ها، دوره های زندگی 

اجتناب میکنند و فعالیت ها و محیط  شان می بینند،آمدنفعالیت ها و محیط هايی که فراتر از قابلیت های کنار 

در  خود کار آمدی قدرت و نفوذ باورهای  هستند. آنهاهايی را برمی گزينند که باور دارند قادر به مديريت 

 تصمیم گیری برای گزينش شغل کامال برجسته است.

یت های مشکل و تهديد در موقع آنهادر اينکه  شانآمدنباورهای افراد در مورد قابلیت کنار  فرایند های عاطفی:

ادراک شده در تمرين  کار آمدی تاثیر بسزايی دارد.  کننده چه مقدار تنیدگی و افسردگی را تجربه می کنند،

افرادی که باور دارند تهديد های بالقوه غیر قابل مهار و غیر قابل اداره هار تنش و اضطراب نقش محوری دارد، م

شان آمدناکثر جنبه های محیطشان را خطرناک و مخاطره امیز تلقی میکنند و اثر بخشی و توانايی کنار  هستند،

قادرند تهديدهای بالقوه را  کسانی که باور دارند افراد، کار آمدی به واسطه چنین تفکرات نا را ناچیز می پندارند.

ی کنند و کنار می آيند و اضطراب افسردگی به خوبی با شرايط سازش يافتگی پیدام تحت مهار خود در آورند،

شخصی خوش  خود کار آمدی پیشرفت ها و سالمت روان مثبت آدمی نیازمند باورهای  کمتری را تجربه يکنند.

 بینانه است.

 نظریه بندورا-2-3

می تواند  های درونی تاثیرگذار را ناديده نمی گیرد. او معتقد است که فرايند های شناختیبندورا وجود متغیر    

بايد بتوانیم  برای اينکه از طريق نمونه و تقويت جانشینی ياد بگیريم، تاثیر بگذارد. ها بر يادگیری مشاهده

یم، پیش بینی و درک کنیم. بین رفتار و تقويت کننده ارتباط نپیامدهای رفتاری را که در ديگران مشاهده می ک

ن آ عوض بین اين دو ، يک مکانیزم میانجی وجود دارد؛مستقیمی که اسکینر تصور می کرد وجود ندارد. در 

 طرح يک عنصر کلیدی کم است يه با اين فکر که در نظر 5672مکانیزم فرايند های شناختی ما هست. در دهه 
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