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 مترجم مقدمه
 

 رابطته . است   کتوده  ضتووری  راای  رشتهه  بین تعامالت، جدید جامعه در انسانیهای  پدیدههای  پیچیدگی و الزامات

 روان متداخالت  نیتز  و جستمی ی هتا  بیماری شناخهی روان پیامدهای، تنی - روانهای  بیماری وجود، روان و جسم

 کتوده  ضتووری  را پزشتیی  وشناستی   هتای روان  رشتهه  بین تعامل، ها بیماری این با سازگاری بوای ضووری شناخهی

تتوی   گستهوده ای  رشتهه  بتین های  همیاری به نیاز شناسان روان نیز و پزشیان و پوسهارانباتوجه به این روابط . اس 

 شتناخهی  روان پیامدهای که اس  خودکارآمدی باشد موعل این اتصال نقطه تواند یم که مهمهای  حوزه از ییی. دارند

 .دارد زیادی جسمی و

 در خودکارآمتدی  نقت   خصتو   درای  رشتهه  بتین  کاربودی و پژوهشی های فعالی  مجموعه شامل کهاب این 

 و جستم  ستالم   هحتوز  درشناستی   روان متداخالت  و مفاهیم از اسهفاده. اس  سالم  و پزشیی موضوعات حیطه

 و مبتانی  از استهفاده . است   شتده  ستالم  شناستی   روان حتوزه  ظهتور  به منجو پزشیی مداخالت اثوبخشی افزای 

 حاصتل  کهتاب  ایتن . انتد  کتوده  کمتک  زندگی سبک تغییو در مؤثو روییودهای ی توسعه در خودکارآمدی مداخالت

 و طواحتی ، خودکارآمتدی  مفهتوم  نظوی یمبان ساخهن مشخص بوای مخهلفهای  حوزه پژوهشگوان مشهوک فعالی 

 کودکتان  و نوجوانتان ، بزرگساالن خودکارآمدی بهبود بوای موجود مداخالت ارزیابی و آن سنج  ابزارهای ارزیابی

 ختود  وزن کتاه   بتوای  تتال   در کته  افتوادی ، یائسه زنان ی شده ادراک بهزیسهی و سالم  ارتقاء، دیاب  به مبهال

 و انگیتز   حتوزه  پژوهشگوان بوای مفیدی منبع تواند می کهاب این. اس  سینه سوطان به مبهال بیماران نیز و هسهند

 کتار  ستالم  زنتدگی  هتای  ستبک  بهبتود  بتا  موتبط مداخالت طواحی در که پژوهشگوانی همچنین و کارآمدی - خود

 و پزشتیی ، ناستی شروانهتای   رشتهه  دانشتجویان  استهفاده  متورد  تواند می شده مطوح مباحث و نهایج. باشد، کنند می

 .گیود قوار پوسهاری
 

 مشهد فردوسی دانشگاه تربیتیشناسی  روان دانشیار/ کارشکی حسین
kareshki@um.ac.ir 

 
  



 پیشگفتار
 

 ی زمینته  در فعتال  پژوهشتگوان . است   بیمتاری  از پیشتگیوی  و ستالم   ارتقتاء  پوسهاری ی حوفههای  بونامه اصلی محور

. نتد پوداز متی  ستالم   بته  وابسهه رفهار های پیچیدگی فهم جه  تجوبی مداخالت و نظویهای  بورسی به همواره پوسهاری

 رفهتاری  تغییوات مسهلزم غالباً که سالم زندگی های سبک داشهن جه  افواد به کمکبو عالوه بالینی مهخصصان و پوسهاران

، ست  شما روی پتی   کته  کهتابی . ندپوداز می نیز مخهلف راهبودهای ارزیابی و طواحی رهبوی و هدای  به، هسهند پیچیده

 از اثتو  ایتن  در آنهتا . است   - هلنتد  و آموییتا  - کشور دو پژوهشگوان های تال  و ها فعالی  ازای  مجموعه ی دربودارنده

 در آن از استهفاده  ی نحتوه  و آن گیتوی  انتدازه  هتای  شیوه، مفهوم این از ما فهم به خودکارآمدی خصو  در پژوه  طویق

 و نظتوی  همیتاری  موهتون  کهتاب  ایتن  رستیدن  ثمتو  به .اند کوده کمک زندگی سبک تغییو در ؤثوم روییودهای ی توسعه

 بته  مشتهوک  گتوای  . است   هلنتد  اوتوک  دانشگاه پژوهشگوان و بگ  - شورتویج لیلی میان المللی بین سطح در تجوبی

 خودکارآمتدی  نتام  به مفهومی یِ بالقوه نق  تا داش  آن بو را پژوهشگوان این، دیاب  به مبهال بیماران زندگی کیفی  بهبود

 ارزیتابی  و طواحتی ، مفهوم این نظوی مبانی ساخهن مشخص بوای. دهند قوار موردبورسی سالم  و پوسهاری حیطه در را

 بته  مبتهال  کودکتان  و نوجوانتان ، بزرگستاالن  خودکارآمتدی  بهبتود  بتوای  موجود مداخالت ارزیابی و آن سنج  ابزارهای

 قتوار  پوشت   تح  را یادشده موضوعات، کهاب این اول بخ  دو. شد اسهفاده اشهواکی و گووهی دروییو یک از، دیاب 

 متورد  و طواحتی  را خودکارآمدی بو مبهنی مداخالتپژوهشگوان  که اس  هایی فصل ی دربودارنده نیز سوم بخ اند.  داده

 کته  زنتانی  ماننتد  مخهلتف  هتای  جمعیت   ی شده ادراک بهزیسهی و سالم  ارتقاء منظور به مداخالتی اند داده قوار آزمای 

 ستینه  ستوطان  بته  مبتهال  ی کهبیماران و هسهند خود وزن کاه  بوای تال  در، گذرانند می را خود یائسگی از پس ی دوره

 .هسهند

 بتو  کهباشتد  یپژوهشتگوان  همچنتین  و کارآمتدی  - خود حوزه پژوهشگوان بوای مفیدی منبع تواند می کهاب این

 همیتاری  از حاصتل  ستودمند  نهتایج  همچنتین . کننتد  می کار سالم زندگی های سبک بهبود بوای تیمداخال ی توسعه

 مطتوح  موضتوعات  بو عالوه. دهد می قوار شما روی پی  را بالینی مهخصصان و یپوسهار دانشمندان میان المللی بین

 ضتووری  خیلتی  پوستهاری  رکتا  و پوسهاری ی رشهه توسعه بوای که اس  سازی دان  از الگوییی  دهنده نشان شده

                               .هسهند
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 گزیده ای از مهن کهاب:

کند که  های خوی  در انجام یک رفهار خا . این نظویه بیان می خودکارآمدی یعنی باور افواد به توانایی -1

، صوف هزینه، تال ، ی مهم بوای چگونگی عملیود افواد بو مبنای انهخاب رفهار خودکارآمدی یک پی  بینی کننده

انگیز  و کن  افواد ، احساس، الگوهای فیوی و هیجانی اس ؛ به عبارت دیگو خودکارآمدی بو تفیو، پایداری

 شود  های مخهلف موجب بهبود کیفی  عملیود روانی اجهماعی می گذارد؛ بنابواین خودکارآمدی به شیوه تاثیو می

ضووری ، ودمدیویهی و سطح باالتوی از سالم  دس  پیداکنندهای مزمن به خ بوای اینیه افواد مبهال به بیماری -2

ی  دهند که خودکارآمدی ادراک شده اس  که به آنها کمک کنیم رفهار خود را تغییو دهند. شواهد روزافزون نشان می

به  ییی از عناصو حیاتی در ارتباط با رفهارهای موبوط به سالمهی اس ؛ با این وجود تا، فود بوای عملیود مهفاوت

 های مهناسب با بیماری و سن بیماران صورت گوفهه اس .  امووز توجه کمی به مداخالت و اندازه گیوی

 به موبوط امور مدیوی  در تا کنند کمک افواد به که اس  این سالم  نظام در شاغل افواد وظایف از ییی -3

 موضوع این و کند ایجاد تغییواتی خود رفهار در باید بیمار کار این بوای. باشند مسهقل ممین حد تا خود سالم 

 را نظو مورد رفهارهای مخهلفی عوامل. شود می محسوب بوانگیز چال  سالم  مهخصصان و خانواده، فود بوای

 خودکارآمدی، میان این در. اجهماعی حمای  و نگو ، بهداشهی باورهای، مهارت، دان : دهند می قوار تاثیو تح 

 . شود می محسوب زمینه این در مهغیوها مهمهوین از ییی

 

 

 


