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 نقش خودکارآمدي دریادگیري و موفقیت تحصیلی
 

  
  3عبدالسالم نصرت ناهوکی، 2 نسرین جنگی زائی،  1دربخت حسین زهی

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سراوان -1
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   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سراوان  -3

  
Email: (salam.nosrat@yahoo.com)  

  
 

  

  چکیده
ایـن پـژوهش از نـوع تحقیقـات     . هدف از انجام این تحقیق یافتن رابطه موجود بین خودکارآمـدي و موفقیـت تحصـیلی اسـت    

شناسـایی مـواردي   . الزم گردآوري شده اسـت توصیفی بوده که با جمع آوري مطالب مهم از منابع معتبر کتابخانه اي، اطالعات 
که در موفقیت تحصیلی نقش دارند،امري بس مهم و ضروري به نظر می رسد، بر همین اساس یکی از موضوعات مهم در حـوزه  

عالوه بر این نـوع  . آموزش و پرورش، سازه خودکارآمدي بوده که اي مسئله بر توانایی انجام تکالیف در شرایط خاص اشاره دارد
با بررسی هاي به عمـل آمـده از نتـایج    . در مورد توانمندي و قابلیت هاي خود اشاره دارد 1دیگر خودکارآمدي، به باور کلی فرد

پژوهش هاي انجام گرفته در این زمینه چنین برمی آید که سازه خودکارامدي نقش مهمـی در یـادگیري و موفقیـت تحصـیلی     
  .ودداشته و باعث افزایش موفقیت تحصیلی می ش

  
  خودکارآمدي، یادگیري، موفقیت تحصیلی :کلمات کلیدي

  
 

  مقدمه
بنابراین شناسایی . شود خودکارآمدي به عنوان یک عامل انگیزشی، منجر به افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش استرس می

   . و پیشرفت نظام آموزشی داشته باشد آموزان تواند تأثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی دانش عوامل مؤثر بر خودکارآمدي می
خودکارآمدي بیش تر از این . خودکارآمدي به توان فرد در رویارویی با مسائل براي رسیدن به اهداف و موفقیت او اشاره دارد

که تحت تأثیر ویژگی هاي هوش و توان یادگیري دانش آموزان باشد، تحت تأثیر ویژگی هاي شخصیتی از جمله باور داشتن 
، آرایش جدید )خودسنجی(، تالشگر بودن و تسلیم نشدن، وارسی علل عدم موفقیت به هنگام ناکامی)اعتماد به نفس(ودخ

این . قرار دارد) خود رهبري(و تحت کنترل در آوردن تکانه ها) خود تنظیمی(مقدمات و روش هاي اجتماعی رسیدن به هدف 
؛ 1386بهرامی، (ن یادگیري موجب پیشرفت و موفقیت تحصیلی می شود عوامل در برخی از دانش آموزان حتی بیش تر از توا

  ).1390؛ گل محمدي، 1386پور جعفر دوست، 
                                                
1General self- Efficacy 
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خودکارآمدي، بر انتخاب رفتار، تالش و پشتکار و پیگیري اهداف مؤثر است ونحوه ي مراجعه با موانع و چالش ها را تعیین می 
در سازگاري روانشناختی،مشکالت روانی، سالمت جسمانی ونیز  طبق نظریه ي باندورا، خودکارآمدي نقش مهمی. کند

  ).2003مادوکس، (، مشاوره داد 1رهنمون -راهبردهاي تغییر رفتار خود
نظریه ي خودکارآمدي بر این فرض مبتنی است که باور افراد در مورد توانایی ها و استعدادهایشان اثرات مطلوبی بر اعمال آن 

  ).1997، 2باندورا(تعیین کننده رفتار است ها دارد و مهم ترین عامل 
نظریه خودتعیین گري به نقش عوامل اجتماعی به عنوان عامل واسطه وتسهیل گر شکوفایی تمایالت و پتانسیل هاي درونی 

  ).2000، 3رین(انسان تأکید ورزد 
مادوکس، (ی می گردد محیط هاي کنترل کننده و فاقد روابط صمیمی مانع رشد ظرفیت هاي درونی و احساس شایستگ

2002.(  
پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین مفاهیم روانشناسی تربیتی است که پژوهش ها و مطالعه هاي نظري و تجربی گسترده اي 

  )1989، 4کارول(در مدل هاي اولیه مانند . و مدل هاي گوناگونی براي تبیین آن توسعه یافته است. را به خود اختصاص داد
لب ذکر شده هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین  خودکارآمدي با یادگیري و موفقیت تحصیلی می با توجه به مطا

  .باشد
  در این جا پرسش اصلی این است که آیا بین خودکارآمدي با موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد؟

شماري شکل می گیرد که در طی درون سازي و برون سازي هاي بی  5معتقد است طرح واژه هاي خودکارآمدي» پیاژه« 
خودکارآمدي به واسطه ي انگیزه درونی موجب می شود که فرد به طور خودانگیخته در محیط . محیط هاي غنی رخ می دهد

  ).1390گل محمدي، (تالش کند و به باورهاي خودکارآمدي دست یابد 
نسان و چگونگی رفتار او به وجود آمد، یکی از از آغازین روزهاي ظهور روان شناسی نظریات متعدد و متفاوتی براي شناخت ا

طبق این نظریه باورهاي خودکارآمدي بر انتخاب هاي . نظریات جدید در این زمینه، نظریه یادگیري اجتماعی باندورا می باشد
در آن احساس  افراد، رشته و جریانی از عمل که دنبال می کنند تأثیر می گذارد و افراد گرایش به پرداختن کارهایی دارند که

حکمتی نژاد، به نقل (قابلیت و اطمینان کنند و از کارهایی که احساس می کنند توانایی انجام آن را ندارند، دوري می نمایند 
  ).1389از سیوندانی، 

براي هر عمل، تعیین کننده هاي پیشانیدي و پسانیدي مشخص می کند که یکی از این تعیین کننده هاي ) 1977(6باندورا
پیشانیدي رفتار، خودکارآمدي است که از طریق آن بسیاري از افراد رفتارهاي اجتماعی خود و بسیاري از خصوصیات شخصی 

باندورا خودکارآمدي را باورهاي فرد مبنی بر این که می تواند کاري را به طور موفقیت آمیز انجام دهد . خود را بسط می دهند
  ).1389به نقل از سیوندانی  1380حکمتی نژاد، (گران برقرار سازد بیان می کند و یا رابطه اي را به نحو مؤثر با دی

باورهاي هر فرد از خود یکی از عوامل مهم در موفقیت اوست؛ قضاوت هاي فرد در مورد خویش در همه واکنش هاي ارزشی او 
سات، تمایالت، ارزش ها و هدف هاي فرد این ارزشیابی از خویشتن، اثرات مهمی در جریانات فکري و احسا. نمود پیدا می کند

  ).1380قالتی، (داشته و کلید فهم رفتار فرد می باشد 

                                                
1Self- Guid 
2Bandura 
3Ryan 
4  Carrol 
5Self- Effacacy 
6Bandura 
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به طور کلی خودکارآمدي به شایستگی فرد مربوط نمی شود بلکه به قضاوت هاي او درباره شایستگی اش مربوط می شود که 
یی هایشان براي سازماندهی و اجراي یک سلسله کارها منظور قضاوت افراد در مورد توانا. این قضاوت ها مبناي اجتماعی دارد

  ).1986بندورا، (براي رسیدن به انواع تعیین شده عملکرد است 
  تعاریف خودکارآمدي    

خودکارآمدي را به عنوان باورها و قضاوت هاي فرد از توانایی هاي خود براي آغاز یک عملکرد موفق در انجام ) 1997(بندورا
به عبارت دیگر بندورا . کند که نیاز به گسترده شدن تالش فرد و حفظ آن در شکل رویارویی با موانع استتکالیف بیان می 

  ).2002، 1استاولی(خودکارآمدي را به معنی باور فرد در مورد صالحیت خویش و عملکردهایش تلقی می کند 
پروین، (باق با موقعیتی خاص گفته می شود اجتماعی خودکارآمدي به توانایی ادراك شده فرد در انط -در نظریه شناختی

  ).1374؛ ترجمه جوادي و کدیور، 1989
خودکارآمدي را به عنوان قضاوت فرد از توانایی هایش براي سازمان و انجام رشته اي از فعالیت ها ) 2002(و همکاران 2مالپس

  ).200ن، مالپس و همکارا(و براي به دست آوردن سطوح طراحی شده عملکرد توصیف می کند 
خودکارآمدي را ارزیابی خاص و وابسته به بافت از قابلیت خود براي عمل در یک تکلیف ویژه می ) 1996(3پاجارس و میلر

  ).1996پاجارس و همکاران، (دانند و معتقدند خودپنداره کلی تر و کم تر وابسته به بافت می باشد 
رهاي دانش آموز در مورد توانایی هایش براي انجام تکالیف اشاره بیان می کند که خودکارآمدي به مجموعه باو) 1998(شانک

  ).1382فوالدچنگ، (خودکارآمدي به عمق اطمینان ما درباره توانایی و کارآیی شخصی مان اشاره دارد . دارد
روان  خودکارآمدي به قضاوت هاي فرد درباره توانایی هاي خود در شرایط و موقعیت هاي مختلف که به عنوان یک مفهوم

  ).1384؛ ترجمه سید محمدي، 2002فیست، (شناختی که داراي عناصر شناختی، عاطفی و رفتاري است بیان می کند 
  مفهوم خودکارآمدي    

و پیش بینی کننده ي رضایت از » اعتقاد فرد مبتنی بر دارا بودن و توانایی الزم براي رسیدن به اهداف مهم« خودکارآمدي
عالوه بر این احساس، خودکارآمدي در قبال اهداف مهم تر در مقایسه با داشتن احساس . باشد زندگی و عواطف مثبت می

هم چنین احساس خودکارآمدي براي دستیابی . خودکارآمدي در قبال اهداف کم اهمیت تر نقش تعیین کننده قوي تري دارد
یی از زندگی فرد که براي او مهم هستند اثر اما این خودکارآمدي باید در حیطه ها. به احساس خشنودي مهم و ضروري است

بگذارد، احساس یکی از جنبه هاي اساسی خودکارآمدي شخص این است که فرد از راه اعمال کنترل می تواند بر پیامدهاي 
به ویژه هنگام رویارویی با عوامل استرس زا، داشتن احساس کنترل بر شرایط، عامل مهم در . زندگی خود تأثیرگذار باشد

  ).1993بندورا، (ازگاري با موقعیت هاي گوناگون است س
. بندورا معتقد است که داشتن یا افزایش خودکارآمدي می تواند موقعیت تهدیدآمیز را تبدیل به یک موقعیت مطمئن کند

و عالئمی به احساس خودکارآمدي پایین باعث می شود هر کاري که با باور افراد، فراتر از توانایی هایشان باشد پرهیز کنند 
  ).1993بندورا، (صورت اضطراب، ناراحتی، افسردگی و عالیم روان تنی مشخص می شود 

با توجه به مطالب فوق، می توان گفت احساس خودکارآمدي باال نقش مهمی در کاهش اعتیاد به اینترنت و کسب موفقیت 
موز در شرایط مختلف و با هر نوع مهارتی احساس موفقیت باعث افزایش خودکارآمدي می گردد و دانش آ. تحصیلی دارد

  .وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد

                                                
1Stavli 
2Malpas 
3Pajares & Miller 
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  ابعاد خودکارآمدي    
  .خودکارآمدي داراي سه بعد مقدار، قدرت و عمومیت می باشد

اد به دشواري و مشکالتی که شخص آمادگی مقابله با آن ها را دارد اشاره می کند، مثالً خیلی از افر: مقدار خودکارآمدي
  .معتقدند که باید چیزهاي جدیدي را آزمایش کرد، اما هرگز این کار را انجام نمی دهند

قدرت خودکارآمدي به تفاوت . عقیده محکم فرد بر این که می تواند از عهده ي یک رفتار مشکل برآید: قدرت خودکارآمدي
  .»مطمئنم این کار را انجام دهم «و این فکر که» شاید بتوانیم این کار را انجام دهیم« بین این فکر که 

به اعتقاد فرد به خودش براي دادن مناسب ترین پاسخ در شرایط و موقعیت هاي مختلف اشاره دارد : عمومیت خودکارآمدي
  ).1388آهنی، (

  شکل گیري خودکارآمدي    
در . فراد تأثیر خواهد گذاشتدر هر مرحله از زندگی که تجربه موفقیت و شکست حاصل شود و تکرار گردد بر خودکارآمدي ا

دوران کودکی زمانی که فرد به خانواده وابسته است قضاوت ها و ارزیابی هاي والدین و افراد خانواده در شکل گیري 
واکنش مثبت والدین از عملکرد کودکان منجر به ایجاد خودکارآمدي باال می گردد، در مقابل بی . خودکارآمدي تأثیر دارد

فرزندان، سرزنش کردن و مسخره کردن بی مورد باعث می شود که سطح خودکارآمدي آن ها پایین بیاید  توجهی به عملکرد
  ).1380نجفی، (

دانش آموزانی در مدارس دیده می شوند که خودپنداره پایینی دارند که این خودپنداره پایین در اثر شکست هاي مکرر آن ها 
د را به عدم توانایی نسبت می دهند و سرانجام به درماندگی آموخته شده این دانش آموزان اغلب شکست هاي خو. می باشد

بنابراین نظام آموزشی باید به گونه اي برنامه ریزي گردد تا دانش آموزان شکست هاي خود را به جاي این که . مبتال می شوند
  ).1379سیف، (به عدم توانایی نسبت دهند به عدم کوشش نسبت دهند 

اگر نظام آموزشی به گونه اي . به آن چه گفته شد نظام آموزشی تأثیر بسزایی درادراك خودکارآمدي افراد دارد بنابراین با توجه
برنامه ریزي گردد که براساس یادگیري درحد تسلط باشد و همه یادگیرندگان فرصت داشته باشند تا به سطح تسلط برسند و 

  .ودکارآمدي دانش آموزان نخواهد داشتکم تر با دیگران مقایسه گردند تأثیرات منفی روي خ
  منابع خودکارآمدي    

باورهاي خودکارآمدي فرد براساس چهارمنبع شکل می گیرد که عبارتن از تجربه هاي جانشین، عملکردهاي موفق، ترغیب 
  ).1382امینی، (کالمی، حالت هاي عاطفی و فیزیولوژي 

تجربه هاي موفق قبلی نشانه هاي . مدي، موفقیت عملکرد استبانفوذترین منبع باورهاي خودکارآ: عملکردهاي موفق
موفقیت هاي قبلی، قابلیت هاي ما را نشان می دهد و احساس . مستقیمی را براي سطح تسلط و شایستگی فرد فراهم می آورد

را کم شکست هاي قبلی مخصوصاً شکست هاي مکرر در کودکی، احساس خودکارآمدي ما . خودکارآمدي را تقویت می کند
  .می کند، حتی شکست هاي کوتاه مدت در بزرگسالی می توانند خودکارآمدي را کم کنند

. این منبع نسبت به عملکردهاي موفق ضعیف تر می باشد و به وسیله عمل دیگران ایجاد می شود :تجربه هاي جانشین
اگر افرادي را که مشاهده می کنیم از  مخصوصاً. دیدن افراد دیگري که موفق عمل می کنند، خودکارآمدي را تقویت می کند

. درمقابل دیدن افرادي که شکست می خورند می تواند خودکارآمدي ما را کم کند. نظر توانایی ها مشابه خودمان بدانیم
  ).1381؛ ترجمه کریمی و همکاران، 1999شولتز، (بنابراین الگوهاي مؤثر، تأثیر مهمی بر احساس کفایت و شایستگی ما دارند

این منبع اغلب براي متقاعد کردن افرادي بهکار می رود که قابلیت هاي الزم براي انطباق با اهدافشان را  :ترغیب کالمی
دارند و به افرادي گفته می شود که توانایی رسیدن به هر چیزي را که می خواهند برسند دارند، این می تواند از دیگران منبع 
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توسط والدین، معلمان، همسران، دوستان و درمانگران اعمال می شود و براي این که ترغیب اطالعات رایج تر باشد و معموالً 
  ).1381؛ ترجمه کریمی و همکاران، 1999شولتز، (کالمی مؤثر افتد باید واقع بینانه باشد 

ی را ایفا می وضعیت عاطفی و فیزیولوژیکی افراد در باورهاي خودکارآمدي آن ها نقش مهم :حالت عاطفی و فیزیولوژیکی
افراد براي پیش داوري در مورد توانایی ها و قابلیت هایشان متکی به بازخورد فیزیولوژیکی خود هستند و عالئمی نظیر . نماید

برانگیختگی عاطفی، عصبانیت، احساس خستگی، اضطراب و افسردگی را به عنوان عدم کارآمدي خود تلقی می کنند؛ چون 
راد را کاهشمی دهد و بیش تر احتمال دارد که افراد منتظر شکست باشند و انتظارات کارآمدي برانگیختگی باال عملکرد اف

  ).1385طالبی مرند، (پایین داشته باشند 
متغیر خودکارآمدي بدین جهت که تأثیر خود را از طریق کوشش و پافشاري در انجام تکلیف، استفاده از راهبردهاي شناختی 

انتخاب رشته و شغل و انتخاب تکالیف چالش انگیز و توانایی کسب مهارت الزم متناسب با توان و در مواجهه با مشکالت، 
طالبی مرند، (استعداد خود اعمال می کند به عنوان متغیري مؤثر بر عملکرد تحصیلی و کاهش اعتیاد به اینترنت قلمداد کرد

1385.(  
  باورهاي خودکارآمدي     

. ه عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل در تبیین رفتارهاي انسانی محسوب می شودامروزه باورهاي خودکارآمدي ب
نقش باورهاي خودکارآمدي در عملکرد انسان این است که سطح انگیزه، شرایط مطلوب و اعمال افراد را بیش تر بر پایه آن چه 

به همین خاطر چگونگی رفتار انسان می تواند به وسیله  که آن ها اعتقاد دارند، قرار می دهد تا آن چه که واقعاً درست است؛
. باورهایی که در مورد توانایی هایشان دارند بهتر پیش بینی بشود تا به وسیله آن چه که واقعاً قادر به انجام دادن آن هستند

دارند چه کارهایی را می  بنابراین باورهاي خودکارآمدي به ما کمک می کند که تعیین کنیم افراد با دانش و مهارت هایی که
  ).1389به نقل از سیو ندانی،  1382؛ فوالد چنگ، 2002پاجارس، (توانند انجام دهند 

در بیش تر تحقیقات مشاهده شده است که باورهاي خودکارآمدي افراد بیش از سایر متغیرهاي انگیزشی نظیر خودپنداره یا 
انایی یا استعداد می تواند پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی باشد عزت نفس و حتی در مورادي بیش از متغیرهایی مثل تو

  ).1389به نقل از سیوندانی،  1382؛ به نقل از فوالد چنگ، 1994شانک، (
بندورا . در نتیجه این تأثیرات، باورهاي خودکارآمدي وتعیین کننده ها، پیش بینی کننده هاي قوي سطح عملکرد ما هستند

خودکارآمدي بر میزان سعی و کوششی که فرد در یک فعالیت از خود نشان می دهد و مدتی که فرد معتقد است که باورهاي 
  ).1388کریم نیاي، (می تواند در برابر کارها و تکالیف مشکل استقامت و پایداري نشان دهد، تأثیر می گذارد 

ام تکلیف، استفاده از راهبردهاي شناختی متغیر خودکارآمدي بدین جهت که تأثیر خود را از طریق کوشش و پافشاري در انج
در مواجهه با مشکالت، انتخاب رشته و شغل و انتخاب تکالیف چالش انگیز و توانایی کسب مهارت الزم متناسب با توان و 

  ).1385طالبی مرند، (استعداد خود اعمال می کند به عنوان متغیري مؤثر بر عملکرد تحصیلی قلمداد می شود 
  شناختی و کارآمدي شخصی نظریه هاي    

مفهوم کارآمدي شخصی . در نظریه هاي شناختی انگیزش بر فرایندهاي تفکر که در انگیزش فرد دخیل هستند تأکید می شود
به وسیله بندورا  مطرح شد و آن بخش از خود را توصیف می کند که به طور مشخص، با ارزیابی و برآوردها از اثربخشی 

چنین به دست آمده، دانش آموزانی که اثربخشی شخصی خود ) 1982(در تحقیقات زیمرمن و بندورا .شخصی مان ارتباط دارد
را در تعلیم و تربیت باال ارزیابی می کنند، یا سطح باالیی از کارآمدي تحصیلی را از خود نشان می دهند، از دیدگاه یک معلم، 

در تالش . مدي شخصی را در دانش آموزان خود به وجود آوردپرسش بعدي این است که چگونه می تواند سطح باالیی از کارآ
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کارآمدي شخصی را می توان به . براي پاسخ دادن به این پرسش، باید به اجزا یا عناصر مختلف کارآمدي شخصی توجه کنیم
  :دو جزء تقسیم کرد

  .قابلیت ها یا مهارت هاي الزم براي عملکرد موفقیت آمیز -1
  .یی ها یا کارآمدي شخصی خود در این قابلیت هاارزیابی ما از توانا -2

بندورا، درتوضیح ماهیت ذهنی . ادراك افراد از مهارت هاي واقعی الزم  و توانایی او در زمینه این مهارت ها بسیار ذهنی است
  ).1982بندورا، ( بودن این ارزیابی ها چهار عامل را که بر ارزیابی هاي ما اثر می گذارد، مطرح ساخت

این عامل، از اعمال شخصی فرد ناشی می شود و ممکن است آن طور که به نظر می رسد درست : ل فعالیتی یا عملیعام
براي مثال، ممکن است یک موفقیت را به شانس . چرا که موفقیت یا شکست فرد، تابع تغییر یا اسناد شخصی وي است. نباشد

  .تلقی کرد نسبت داد در حالی که شکست را ناشی از معلم ناکارآمد
  این عامل، شامل توجه فرد به چگونگی مقایسه هایی است که دیگران انجام  :عامل جانشین سازي

مهم ترین مقایسه هایی که یک دانش آموز با دیگران به عمل می آورد مقایسه خود با همساالن و همکالسی . می دهند
  .هایشان است

ی کنند در برخی مهارت ها کفایت الزم را ندارند، اظهار نظر یا تشویق براي افرادي که احساس م: عامل تحریکی یا تشویقی
  .افراد مهم مانند، والدین و معلمان می تواند در ذهن فرد جاي گیرد و به عنوان عامل تشویق کننده اي عمل کند

. لیت نشان می دهیماین عامل شامل اشتیاق یا برانگیختگی عاطفی است که ما براي انجام یک تکلیف یا فعا: عامل عاطفی
مقدارمعینی از برانگیختی  می تواند به توجه زیادي منجر شود اما سطوح برانگیختگی خیلی پایین یا باال، مانند ترس شدید 

  ).1384بنتهام، (می تواند به ناتوانی و بی کفایتی فرد در انجام تکالیف خود منجر شود 
  

  مراحل رشد سرمشق گیري و احساس خودکارآمدي 

  کودکی   
کودکان هنوز توانایی شناختی الزم را براي تقلید . در کودکی، سرمشق گیري به تقلید کردن بالفاصله یا فوري محدود است

در کودکی الزم است رفتاري که الگوبرداري می شود بارها . کردن رفتار الگو مدتی بعد از مشاهده کردن آن پرورش نداده اند
در ضمن رفتاري که الگو برداري می شود باید . بار سعی می کند آن را کپی کند تکرار شود بعد از این که کودك براي اولین

سالگی فرایندهاي توجه و یاد داري را به قدر کافی پرورش داده اند که رفتار  2کودکان در . حرکتی باشد -در دامنه رشد حسی
  ).1387اسالمی، ( ندتقلید شده را مدتی بعد از مشاهده، نه بالفاصله پس از آن نشان ده

کودکان . ، با افزایش سن تغییر می کنند)بنابر این براي تقلید کردن انتخاب می کنیم(رفتارهایی را که تقویت کننده می دانیم
کودکان بزرگ تر تقویت کننده هاي مثبت . خردسال عمدتاً با محرك هاي مادي مانند غذا، محبت یا تنبیه تقویت می شوند

  ).1387اسالمی، ( سرانجام این پاداش ها یا تنبیه ها خود گردان می شوند. م عدم تأیید تداعی می کنندمادي را با عالی
  کودکان زمانی پرورش دادن احساس کارایی را شروع . احساس کارایی به تدریج پرورش می یابد

از پیامدهاي توانایی خود مانند آن ها . می کنند که بتوانند تأثیر بیش تري بر محیط مادي و اجتماعی خود داشته باشند
از این توانایی ها مرتباً براي تأثیر گذاشتن بر محیط، . مهارت جسمانی، مهارت اجتماعی و شایستگی کالمی آگاه می شوند

والدین در حالت ایده آل، به فعالیت ها و تالش هاي فرزندان در . مخصوصاً از طریق تأثیرات آن ها بر والدین استفاده می شود
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ال رشد خود براي ارتباط برقرار کردن پاسخ می دهند و محیط تحریک کننده اي را فراهم می آورند که امکان رشد و کاوش ح
  .را به کودك می دهد

بردارها، همساالن و سایر بزرگساالن را در برمی  - زمانی که دنیاي کودك گسترش می یابد و الگوي بیش تري مانند خواهر
  .بندورا نیز مانند آدلر، ترتیب تولد درون خانواده را با اهمیت می داند. دین کاهش می یابدگیرد، اهمیت تأثیر وال

او معتقد بود که فرزندان اول و تک فرزندان در مقایسه با فرزندان بعدي، مبناي متفاوتی براي قضاوت کردن درباره توانایی 
شیرهاي جنس مخالف رقابت جو هستند، عاملی که با پرورش در ضمن، هم شیرهاي هم جنس بیش تر از هم . هاي خود دارند

در بین همبازي ها، کودکانی که درتکالیف و بازي ها با تجربه تر و موفق تر هستند نقش . احساس خودکارآمدي ارتباط دارد
  ).1387اسالمی، ( الگوهاي کارایی باال را براي سایر کودکان دارند

  نوجوانی 

کنار آمدن با درخواست ها و فشارهاي جدید را دربردارند که ازآگاهی فزاینده درباره مسایل جنسی  تجربیات انتقالی نوجوانی،
نوجوان باید شایستگی ها و ارزیابی هاي تازه اي را از توانایی هایی خود پرورش یافته . تا انتخاب دانشگاه و شغل گسترش دارند

  ).1387اسالمی، ( درسال هاي کودکی بستگی دارد
  رگسالیبز    

دوره جوانی سازگاري هایی مانند ازدواج، پدر و مادري و ارتقاء . بندورا بزرگسالی را به دو دوره جوانی و میانسالی تقسیم کرد
افرادي که از لحاظ . براي پیامدهاي موفقیت آمیز این تجربیات احساس خودکارآمدي باال ضرورت دارد. شغلی را در بردارد

هستند نمی توانند به نحو شایسته اي به این موقعیت ها بپردازند و احتماالً در سازگار شدن احساس خودکارآمدي پایین 
  ).1387اسالمی، ( شکست می خورند

تحقیقات نشان می دهند زنانی که در مورد مهارت فرزند پروري خود احساس کارایی باالیی دارند، این احساس را در فرزندان 
معتقدند مادران خوبی هستند در مقایسه با زنانی که احساس خودکارآمدي پایینی دارند، زنانی که . خود تقویت می کنند

  ).1387اسالمی، (درنقش خود به عنوان مادر کم تر در معرض نومیدي و فشار هیجانی قرار دارند 
کنند در مقایسه با نشان داد مادرانی که احساس خودکارایی باالیی دارند و خارج از خانه کار می ) 1987(پژوهش بندورا 

خانواده تجربه  -مادرانی که احساس خودکارایی پایینی دارند، فشار جسمانی و هیجانی به مراتب کم تري از تعارض هاي کار
دوره میانسالی نیز هنگامی که افراد مشاغل و زندگی خانوادگی و اجتماعی خود را ارزیابی مجدد می کنند، استرس . می کنند

باید مهارت هاي خویش را ارزیابی مجدد کرده . عف ها و تجدید نظر در هدف هاي خود رو به رو می شویمزاست که با نقطه ش
  ).1387اسالمی، ( و امکانات تازه اي را براي تقویت کردن احساس کارایی خود پیدا کنیم

  پیري   
ذهنی و جسمی، بازنشستگی از کار تحلیل رفتن توانایی . ارزیابی هاي مجدد احساس کارایی در دوران پیري دشوار هستند

پایین بودن احساس خودکارآمدي می تواند بر . فعال، و کناره گیري از زندگی اجتماعی دور تازه اي از ارزیابی خود را می طلبد
  ).1386شولتز، (عملکرد جسمی و ذهنی به صورت نوعی پیشگویی معطوف به مقصود تأثیر بیش تري بگذارد 

  ودکارآمدياثرات خودآگاهی بر خ 

خودارزیابی از توانایی هاي عملکردي مؤثر به عنوان یک مجموعه مبدأ نشان می دهد که مردم چه طور رفتار می کنند و 
مردم . الگوهاي فکري شان و رفتارها و عکس العمل هاي احساسی که آن ها در شرایط سخت تجربه می کنند، چیست
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چون عمل . رند که چه اعمالی را دنبال کنند و چه مدت به آن ها ادامه دهنددرزندگی روزمره خود به طور مکرر تصمیم می گی
ارزیابی دقیق از کارایی خود، یک ارزش قابل توجه . کردن در وضعیت کج بینی از کارایی شخصی، نتیجه عکس ایجاد می کند

کنند اما قبول می کنند و کارهایی را مردم از فعالیت هایی که به باور خودشان فراتر از توانایی هایشان است دوري می . است
  ).1982بندورا، (که می دانند می توانند به شکلی اداره کنند را انجام می دهند 

تصمیم گیري در مورد باور خودکارآمدي هم چنین نشان می دهد چقدر مردم تالش می کنند و چه قدر در مواجهه با موانع و 
ردم را که دچار شک جدي در مورد توانایی هایشان هستند در قبول احساس، وقتی مشکالت م. انحرافات پافشاري می کنند

درك باالي باور خودکارآمدي به عنوان یک یادگیرنده با تالش زیاد و علمی و . کمی نیاز به گذراندن تالش مقدماتی دارند
تالش کم تر و یادگیري ضعف از یادگیري باال از آموزش رسانه اي که بچه ها فکر می کنند سخت ارتباط دارد اما با صرف 

  ).1982بندورا، (یادگیري رسانه اي که بچه ها فکر می کنند آسان تر است 
  
  عوامل مؤثر بر احساس کارایی   

 سن و تفاوت هاي جنسیت 
پژوهش هاي انجام شده در مورد کودکان و بزرگساالن نشان می دهد که . احساس کارایی در نتیجه جنسیت و سن تفاوت دارد

سالگی به  30تا  20این تفاوت هاي جنسیت بین . ردان به طور متوسط در احساس کارایی نمرات باالتري از زنان می گیرندم
احساس خودکارآمدي در هر دو سن در طول دوران کودکی و جوانی افزایش . اوج می رسد و در سال هاي بعدي افت می کند

  ).1387اسالمی، (سالگی افت می کند  60می یابد، در میانسالی به اوج می رسد و بعد از 
 ظاهر جسمانی 

اشاره کردیم که بندورا معتقد است ظاهر جسمانی می تواند بر تقویتی که افراد از دیگران دریافت می کنند و بنابر این نحوه 
  ).1387اسالمی، (اي از احساسی که آن ها در مورد خودشان احساس می کنند تأثیر بگذارد 

 یعملکرد تحصیل 

آموزگارانی که از درجه باالیی احساس . پژوهش رابطه مثبت معنی داري را بین احساس خودکارآمدي و عملکرد نشان می دهد
خودکارآمدي در توانایی در تدریس برخوردارند، فرصت هاي بیش تري را براي پیشرفت کردن دانش آموزان خود در سطح 

آموزان نیز با انگیزش، میزان تالش و استقامت در موقعیت کالسی رابطه مثبت احساس کارایی در دانش . عالی فراهم می کنند
در . بندورا همچنین دریافت که مدارس، احساس کارایی را در دانش آموزان خود به شیوه ي متفاوتی القاء می کنند. دارد

تا وضع کردن خط مشی ها و مقررات و مدارسی که دانش آموزان با پیشرفت باال داشتند، مدیران بیش تر به فکر آموزش بودند 
آموزگاران انتظارات باالیی از دانش آموزان پیشرفت زیاد داشتند و معیارهاي باالیی را براي آن ها تعیین می کردند، در 
مدارسی که دانش آموزان پیشرفت کمی داشتند، مدیران بیش تر نقش مجري و برقرارکننده نظم را داشتند تا مربی، 

  ).1390به نقل از سایگانی،  1388یاري، (ز دانش آموزان خود انتظار عملکرد تحصیلی کم تري داشتند آموزگاران ا

 انتخاب شغل و عملکرد شغلی   

پژوهش نشان داده است که مردان . تفاوت هاي جنسیتی در احساس خودکارآمدي می توانند بر انتخاب شغل ما تأثیر بگذارند
در . محسوب می شوند عالی می دانند» زنانه« و » مردانه« ي براي مشاغلی که به طور سنتیخود را از نظر احساس خودکارآمد
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مقابل، زنان خود را از نظر احساس خودکارآمدي براي مشاغلی که به اصطالح زنانه هستند عالی می دانند ولی براي مشاغلی 
  ).1388یاري، (که به طور سنتی مردانه محسوب می شوند پایین برداشت می کنند

بنابراین آنها از . آزمودنی هاي مرد و زن در این پژوهش درآزمون هاي استاندارد شده در سطح قابل مقایسه اي عمل کردند
احساس آنها درباره شایستگی . این توانایی ها را به صورت متفاوتی برداشت کردند. توانایی هاي مشابهی برخوردار بودند

  ).1388یاري، (جنسیت متفاوت است خودشان براي مشاغل مختلف درنتیجه 

  سالمت جسمی    

روش هاي کنار آمدنی که احساس خودکارآمدي را . احساس خود کارآمدي بر چندین جنبه سالمت جسمی نیز تاثیر دارد
  ).1390سایگانی، (بهبود می بخشند، اندروفین ها را که مسکن طبیعی بدن هستند به مقدار زیاد افزایش می دهد 

براي مثال، در یک تحقیق . ن طور بیان می کند احساس خودکارآمدي بر بهبودي از بیماران جسمانی تاثیر می گذاردکاپالن ای
معلوم شد افرادي که احساس کارایی باالیی داشتند در مقایسه با آنهایی که احساس پایینی داشتند به درمان شناختی و 

که به حمالت قلبی مبتال شده بودند، چناچه خود و همسر آنها به سالمت  مردانی. رفتاري براي بیماري ریوي بهتر جواب دادند
هرچه احساس کارایی . قلبی آنها اطمینان داشتند، برگشت به فعالیت هاي عادي بیشتر و ترس و افسردگی کمتر را نشان دادند

  ).1390سایگانی، ( و بیشتر بهبود یافتندبیماران باالتر بود، به احتمال بیشتري برنامه هاي ورزشی تجویز شده را دنبال کردند 

  سالمت روانی 
بود معلوم کرد کودکانی که خود را از نظر کارایی اجتماعی و  5/11پسر و دختر که میانگین سنی آنها  282موریس در بررسی 

در . ر افسردگی شدتحصیلی پایین ارزیابی کردند بیشتر از کودکانی که خود را از نظر خود کارایی باال ارزیابی کردند دچا
. تحقیق بندورا احساس کارایی پایین در نمونه اي از نوجوانان در ایالت متحده نیز با افسردگی رابطه معنی داري داشته است

در تحقیقی که روي نوجوانان هلندي اجرا شد، معلوم شد که احساس کارایی پایین با سطح باالي اضطراب، روان رنجور فوبی، 
  ).1390سایگانی، (ی در ارتباط  است نشانه هاي افسردگ

  نقش خود کارآمدي در موفقیت تحصیلی 
اجتماعی بندورا باورهاي خودکارآمدي بر انتخاب هایی که افراد دارند و رشته هایی از عمل که  –بر اساس نظریه شناختی 

افراد گرایش به مشغول شدن و پرداختن به کارهایی دارند که در آن احساس قابلیت و اطمینان . دنبال می کنند تأثیر دارند
باورهاي خودکارآمدي به تعیین این که . دارند دوري می کنندکنند و ازکارهایی که نسبت به آن ها احساس قابلیت و توانایی ن

افراد چه مقدار وقت صرف یک فعالیت می کنند، چه مدت زمان در مقابل موانعی که مواجه می شوند پشتکار دارند، چه مقدار 
  ).2001پاچارس و شانک، (در مقابل موقعیت هاي متضاد و مخالف انعطاف دارند کمک می کنند 

هم چنین در مقابل استرس و اضطراب که . خودکارآمدي باال باعث تالش، مقاومت و انعطاف بیش تر می شودیک احساس 
  ).1994پاچارس و میلر،(افراد هنگام انجام یک تکلیف تجربه می کنند تأثیر دارد 

  ).2001پاچارس و شانک، (نهایتاً باورهاي خودکارآمدي بر سطح موفقیت افراد تأثیر دارد 
اجتماعی قضاوت افراد از توانایی هایشان براي موفقیت دریک تکلیف خاص به طور قوي بر انگیزش و  - ظریه شناختیبر طبق ن

  ).1986باندورا، (رفتار انسانی تأثیر دارد 
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در یک تحقیق یافتند که بچه ها با خودکارآمدي باال نسبت به آنهایی که خودکارآمدي پایین داشتند ) 1991(1بوفارد و الریوي
یافت که این بچه ها از استراتژي هاي ) 1982(2هم چنین کولین. افشاري و مقاومت بیش تري درحل مسایل ریاضی داشتندپ

  ).2001و همکاران،  3چمرز(حل مسأله به طور مؤثرتري استفاده کردند 
و نسبت به کسانی که افراد با خودکارآمدي باال معتقدند که قادرند به طور مؤثرتري از رویدادهاي زندگی خود برآیند 

این افراد در تردیدهاي خود غرق نمی شوند و به تکالیف دشوار به عنوان . خودکارآمدي پایین تري دارند انتظار موفقیت دارند
  ).1381؛ ترجمه کریمی و همکاران، 1999شولتز، (چالش نگاه می کنند نه به عنوان تهدید و معموالً دنبال چالش هستند 

شدت متأثر از عقاید خودکارآمدي آنان است، خودکارآمدي به مهارت هاي افراد مربوط نمی باشند بلکه به آن عملکرد افراد به 
بنابراین هم مهارت و هم باورهاي . چه شخص باور دارد و تحت شرایط خاصی می تواند انجام دهد مربوط می شود

نیسم ها، باور افراد در مورد توانایی هایشان براي کنترل بر اما در میان این مکا. خودکارآمدي براي عملکرد مؤثر نیاز می باشد
سطح عملکرد از همه پرنفوذتر و مهم تر است؛ باورهاي خودکارآمدي بر احساس تفکر، چگونه برانگیخته شدن آن ها و 

  ).1380؛ به نقل از نجفی، 1993بندورا، (چگونگی رفتار افراد تأثیر می گذارد 
  

  بحث و نتیجه گیري

هاي این پژوهش نشان می دهد که بین خودکارآمدي و موفقیت تحصیلی رابطه معنی داري وجود دارد و با افزایش یافته 
  .خودکارآمدي موفقیت تحصیلی بهتر بود

؛ )2009(؛ سالویک وشلویک)1387(؛ طاهري)1382(؛ امینی)1383(این نتایج با یافته هاي تحقیقات پیشین اصغرزاده
معموالً دانش . مچنین میان انگیزه پیشرفت و خودکارآمدي، رابطه تداخلی و تعاملی وجود دارده. همسویی دارد) 2008(لو

و نیز با نتایج ) 1986(بندورا. آموزان با خودکارآمدي باال به موفقیت هاي چشمگیري در موقعیت هاي تحصیلی دست می یابند
بهتر از دیگران عمل کردن از معیارهاي باالي برتري ارتباط  که انگیزه پیشرفت با نیاز به تسلط بر تکالیف دشوار) 1989(واتین
  ).2005کارن و همکاران، (دارد 
، عملکرد باال در دانشجویان آسیایی را به صفات هیجانی اشتیاق و پشتکار در مواجه با )1999(به نقل از ربکا) 1995(لگمن

قی که بر روي دانش آموزان موفق و ناموفق در یک در تحقی) 2000(اون -، نقل از بار)1998(نکامورا. موانع نسبت داد
دبیرستان انجان داد، نشان داد که انگیزش که یکی از مؤلفه هاي هوش هیجانی است، بر روي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

  .دبیرستان اثر دارد
را تحت تأثیر قرار می دهد ) خودباوري(، تأثیر انگیزه درونی، برداشت از لیاقت خصی)1998(در پژوهشی دیگر گلدبرگ و کرنل

  .و این خودباوري به نوبه خود به پیشرفت تحصیلی می انجامد
دانش آموز نشان دادند که دانش آموزانی که داراي عزت نفس  280در تحقیق بر روي ) 2001(ساك واي وانگ و اتکینسون

  .باالیی بودند، از پیشرفت تحصیلی باالتري برخوردارند

                                                
1Bouffard & Larivee 
2Collin 
3Chemers 
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حقیقی به بررسی رابطه بین عزت نفس، انگیزش و هوش با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزانی که ، در ت)1375(گشتاسبی
نتایج نشان داد که . به دوره پیش دانشگاهی راه یافته اند و مقایسه آنان با دانش آموزانی که به این دوره راه نیافته اند، پرداخت

  .یشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود داردبین عزت نفس تحصیلی و عزت نفس اجتماعی و هوش با پ
نیز نشان داد که عزت نفس، حمایت هاي خانواده و والدین و معلمان و مهارت هاي ) 1998(نتیجه تحقیق لی کوربین و دینکلو

  .اجتماعی و برقراري ارتباط هاي متناسب با همساالن با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
نیز در تحقیقی نشان دادند که همبستگی مثبتی بین پیشرفت تحصیلی با مهارت هاي اجتماعی و نظر ) 2001(چن ونگ، چن 

  .مثبت همساالن نسبت به فرد وجود دارد
در پژوهشی نشان دادند که چشم اندازهاي اجتماعی بر روي فرایند انگیزش که در رشد ) 1998(داي دمون و فلد هوسن 

  .تیزهوشی مؤثر است، بر پیشرفت تحصیلی آنان تأثیرگذار هستند هوش و شخصیت دانش آموزان
  
  

  مراجع
 

، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و خودکارآمدي در مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی در 1388آهنی، ساره،  –
  .شهرستان بی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد بیرجند

عبدلی، روح اله؛ ارتباط رضایت از تحصیل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاري، ادراکی، میترا؛ رامبد، معصومه؛  –
 )1(1390،11بهار، / ، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1390

، بررسی رابطه انتظار معلم و خودکارآمدي دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی در مقطع متوسطه 1387اسالمی، نصرت،  –
 .نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند شهرستان بیرجند، پایان

نقش تعدیل کننده سطح تحصیالت مادر و : ، تکلیف مدرسه و پیشرفت تحصیلی1388امین زاده، انوشه؛ سرمد، زهره،  –
 .55 - 1388پاییز / 21شماره / جنس دانش آموز، فصلنامه روان شناسان ایرانی، سال ششم

، بررسی نقش خودکارآمدي، خودتنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم 1382امینی، شهریار،  –
 .دبیرستان شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران

 .، زمینه روان شناسی جلد دوم، تهران، انتشارات رشد)1369(براهنی، محمدتقی و همکاران –

 .، روان شناسی تربیتی، ترجمه اسماعیا بیابان گرد، تهران، انتشارات ردش، چاپ اول1384ان، بهنتام، سوز –

، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر ابراز وجود، خودکارآمدي و سالمت روانی دانش 1387بیرامی، منصور،  –
 .1387اییز پ 11پژوهشی روان شناسی، دانشگاه تبریز، سال سوم، شماره - آموزان، فصلنامه علمی
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پاییزي، مریم؛ شهرآراي، مهرناز؛ فرزاد، ولی اهللا؛ صفایی، پریوش؛ بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و  –
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان هاي تهران؛ مطالعات روانشناختی، دانشکده 

 1386، زمستان 4، شماره3هرا دوره علوم زیستی و روانشناسی، دانشگاه الز

 .، انگیزش در تعلیم و تربیت، ترجمه مهرناز شهر آراي، تهران، علم، چاپ اول1386شانک دیل اچ، . پنتریچ بال ر –

روان شناسی : ، دانشجویان کارشناسی ارشد1390نظریه ها و روش هاي آموزش، ویراست دوم، ) 1390(پورشافعی، هادي –
 تربیتی

سیما، مقایسه افسردگی، انزواي اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیرکاربر  پورشهریاري، مه –
 1386اینترنتی دبیرستان هاي تهران، 

، مقایسه خودکارآمدي ادراك شده در تعامل اجتماعی با همساالن در بین گروهی از دانش 1386حسین چاري، مسعود،  –
)/ س(یی، مطالعات روان شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی دانشگاه الزهراآموزان دختر و پسر دوره راهنما

 .1386زمستان / 4شماره/ 3دوره 

حسینی، افضل السادات، بررسی تأثیر برنامه آموزش خالقیت معلمان بر خالقیت پیشرفت تحصیلی و خودپنداره دانش  –
 1386سال ششم، زمستان  23، فصلنامه نوآوري هاي آموزشی، شماره 1386آموزان، 

 مبانی نظري و علمی پژوهش در علوم انسانی و علوم اجتماعی، تهران چاپ اول ).  1380( دالور، علی  –
رستمی، رضا؛ شاه محمدي،خدیجه؛ قائدي، غالمحسین؛ بشارت، محمدعلی؛ اکبري زردخانه، سعید؛نصرت آبادي، مسعود؛  –

، فصلنامه 1389تماعی ادراك شده در دانشجویان دانشگاه تهران، رابطه خودکارآمدي با هوش هیجانی و حمایت اج
 16، دوره 1389، پاییز 3دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، شماره

رستمی، رضا؛ شاه محمدي، خدیجه؛ قائدي، غالمحسین؛ بشارت، محمد علی؛ اکبري زردخانه، سعید؛ نصرت آبادي،  –
کارآمدي با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراك شده در دانشجویان دانشگاه تهران، افق رابطه خود) 1389( مسعود 

  .1389پاییز / 3شماره/ 16دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره 

ن دختر شاهد و ، بررسی رابطه خودکارآمدي و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزا1390رضوي، سکینه،  –
 .ایثارگر مقطع متوسطه شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد

سایگانی، مریم، بررسی رابطه خودکارآمدي و بهزیستی روان شناختی با سهل انگاري آموزشی دانش آموزان شاهد  –
 .، پایان نامه کارشناسی ارشد1390دبیرستانی شهرستان زاهدان، 

 .، روش هاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگاه)1387( حجازي، الهه  سرمد، زهره و بازرگان، زهرا و –
 .، روان شناسی پرورشی، روان شناسی یادگیري و آموزش ویراست نو، تهران، انتشارات آگاه)1380(سیف، علی اکبر –

درسه در دانش آموزان ، رابطه بین حمایت اجتماعی و خودکارآمدي با پیشرفت و رضایت از م1389سیوندانی، اسماء،  –
  .، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد بیرجند1389دختر سوم راهنمایی شهر بیرجند، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 13

 ، فرهنگ علوم رفتار، چاپ اول، تهران)1344(شعاري نژاد، علی اکبر –

 .روش تدریس پیشرفته، مهارت راهبردي تفکر، تهران، سمت) 1382(شعبانی، حسن  –

، نقش سبک هاي مقابله در تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، 1386وین؛ دانش وریور، زهره، شکري، امید؛ کدیور، پر –
 .249 -1386بهار / 11شماره / فصلنامه روان شناسان ایرانی، سال سوم

 ، بهداشت بلوغ، راهنماي سالمت دختران نوجوان، تهران، سازوکار1376شمشیري میالنی، حوریه،  –

 .اي شخصیت، ترجمه یوسف کریمی و همکاران، تهران، نشر ارسباران، نظریه ه1381شولتز، دوان،  –

، بررسی رابطه شیوه هاي فرزند پروري با مهارت هاي اجتماعی و خودکارآمدي دانش آموزان 1385طالبی مرند، شري،  –
 .تهران) س(دختر دبیرستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

 -، بررسی رابطه خوداثرمندي و طرد همساالن در نوجوانان، فصلنامه علمی1388مریم،  طهماسیان، کارینه؛ غالمرضایی، –
 .1388تابستان  14پژوهشی روان شناسی، دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره

رهبر و نگرش  - ، نقش آمادگی براي یادگیري خود1389عبداللهی عدلی انصار، وحیده؛ فتحی آذر، اسکندر؛ عالئی، پروانه،  –
پژوهشی روان شناسی، دانشگاه  -انتقادي در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز، فصلنامه علمی تفکر

 .1389بهار  17تبریز، سال پنجم، شماره

، خطر سایبر براي کودکان، ماهنامه اصالح و تربیت سازمان زندان ها واقدامات تأمین و تربیتی 1384غمامی، علیرضا،  –
  37کشور، ش 

 1384سید محمدي، یحیی، تهران، نشر دوران، : ، نظریه هاي شخصیت، مترجم2002یست، حبس، ف –

 .زمینه تربیت، انتشارات امیري) 1365(قائمی، علی،  –

، بررسی رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدي و عادت مطالعه در درس علوم و مقایسه آن ها در 1380قالتی، نگهدار،  –
 .ال سوم راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیرازدانش آموزان دختر و پسر س

، بررسی مقایسه باورهاي خودکارآمدي معلمان آموزش عادي و معلمان آموزش استثنایی در 1388کریم نیاي، سمیره،  –
 .شهرستان جهرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

 ، مؤسسه نشر ویرایش1374 عی آموزش و پرورش،کریمی، یوسف، روان شناسی اجتما –

تکنیک هاي مقابله با اختالالت زناشویی، فقدان پیري، درد، بیماري، آسیب و : ال، مهارت هاي زندگی.کلینکه، کریس –
 1380محمدخانی، شهرام، تهران، اسپند هنر، : ضررهاي روحی، مترجم
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در دانش آموزان ایتام  "توکل به خدا با موفقیت تحصیلیخودکارآمدي و "، بررسی رابطه 1390گل محمدي، محمود،  –
 .، پایان نامه کارشناسی ارشد1390شهر بیرجند، ) ره(تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی

، روان شناسی تربیتی، ترجمه غالمرضا خوي نژاد و همکاران، تهران، انتشارات )1998(گیج، نیت؛ ل وبرالینر، دیوید سی –
 .پاژ

مطالعات روان . ارزیابی مدل شناختی اجتماعی بندورا: ، خودکارآمدي عمومی و فوبی اجتماعی1387راهیم، مسعودنیا، اب –
  .1387پاییز / 2شماره/ 4دوره )/ س(شناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی دانشگاه الزهرا

کارکنان مراکز معلولین شدید مهرداد، سید مصطفی، بررسی و مقایسه، سالمت روان، خودکار آمدي و رضایت شغلی  –
پایان نامه کارشناسی ارشد، )  1390( سازمان بهزیستی با کارکنان مرکز آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی، 

  دانشگاه آزاد بیرجند 
روش هاي تحقیق و چگونگی  ارزشیابی آن در علوم انسانی، چاپ ششم، ). 1374( نادري، عزت اهللا و سیف نراقی، مریم  –

 .هران انتشارات بدرت
 -، بررسی اثر خودکارآمدي ادراك شده و بازخورد بر عملکرد دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی1380نجفی، مشتاق،  –

 .شهر زنجان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران 2فیزیک دبیرستان هاي پسرانه ناحیه 

اجتماعی کنترل والدین بر استفاده فرزندان از اینترنت،  -بررسی ابعاد فرهنگی نژاد بهرام، زهرا؛ کمالی چیرانی، فاطمه، –
 برگ فرهنگ

، آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سالمت عمومی و پیشرفت تحصیلی، فصلنامه روان 1388نیکوگفتار، منصوره،  –
 .1388بهار / 19شماره / شناسان ایرانی، سال پنجم

 "نقش واسطه گري خودپنداشت یا حرمت خود؟: اي والدگري و پیشرفت تحصیلیسبک ه"، 1390ولی زاده، شیرین،  –
 143/ 1390زمستان / 30شماره/ سال هشتم -روان شناسان ایرانی: روان شناسی تحولی

تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، تهران انتشارات مرکز آموزش مدیریت . 1381هومن حیدر علی،  –
  دولتی 

محمد تقی براهنی و دیگران، انتشارات : زمینه روان شناسی، ترجمه) 1366(ارنست و اتکسیون، ریچارد س هیلگارد،  –
 رشد، تهران
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