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Background and Objective: Academic self-efficacy defined as perception
of ability to do the tasks necessary to achieve the educational goals.
Students with higher academic self-efficacy have better educational
adaptability and more beneficial learning strategies. The aim of this study
was to determine the academic self-efficacy and its relationship with
academic variables among Kermanshah University of Medical Sciences
students.
Materials and Methods: This cross-sectional study conducted among 370
of student Kermanshah University of medical sciences in 2016. Students
selected in random simple sampling with probability proportional to size,
and data were collected by self-report with using academic self-efficacy of
McElroy questionnaire. Data were analyzed by SPSS-16 using Pearson
correlation, t-test and linear regression analyses.
Results: The age range of the students was 18 to 29 and the mean was
22.99 ± 3.35 years. The mean of academic self-efficacy was 53.10±7.40.
The student gained 75.8% of the maximum score of academic self-efficacy.
Higher age, married, not living in dormitory and educational level (MD
students) were significant predictors of higher level of academic selfefficacy.
Conclusion: The planning an effective intervention to promote selfacademic, especially for undergraduate students are necessity.
Keywords: Academic Achievement; Academic Adjustment; Academic
Self-efficacy; Educational Planning
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پزشکی کرمانشاه :مطالعه مقطعی
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/03/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/00/26 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :خودکارآمدی تحصیلی به عنوان قابلیت درک فرد از تواناییهای خود در انجام وظایف الزم
برای رسیدن به اهداف تحصیلی تعریف شده است .دانشجویان دارای خودکارآمدی تحصیلی باالتر ،سازگاری
تحصیلی بهتری دارند و راهبردهای یادگیری سودمندتری را به کار میبرند .هدف از مطالعه حاضر تعیین
خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با برخی متغیرهای تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال  1311بود.
مواد و روش ها :این مطالعه توصیفی تحلیلی در میان  300نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال  1311انجام شد .دانشجویان به روش نمونهگیری طبقه بندی
تصادفی ساده و با احتمال متناسب با حجم انتخاب شدند و داده ها به وسیله پرسشنامه خودکارآمدی
تحصیلی مک لری ( ،)McElroyبه صورت خودگزارش دهی جمع آوری گردید .دادهها با استفاده از نرم افزار
آماری  SPSSویرایش  16با بهره گیری از آزمونهای همبستگی پیرسون ،تی مستقل و آنالیز رگرسیون
خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها :دامنه سن دانشجویان  11تا  21و میانگین آن  22/10±3/01سال بود .میانگین نمره
خودکارآمدی تحصیلی  13/10با انحراف معیار  0/40بود؛ دانشجویان  01/1درصد از حداکثر نمره قابل
اکتساب خودکارآمدی تحصیلی را کسب کردند .سن باالتر ،متأهل بودن ،مقطع تحصیلی دکتری
حرفه ا ی و عدم سکونت در خوابگاه پیش بینی کننده ها ی معناداری برای خودکارآمدی تحصیلی باالتر
بودند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد برنامه ریزی مداخالت مؤثر در زمینه ارتقای خودکارآمدی تحصیلی بخصوص
برای دانشجویان مقطع کارشناسی از ضرورت باالیی برخوردار باشد.
واژگان کلیدی :برنامه ریزی آموزشی؛ پیشرفت تحصیلی؛ خودکارآمدی تحصیلی؛ سازگاری تحصیلی

مقدمه
دانشجججویان یکججی از گججروههججای بسججیار مهججم در جامعججه
می باشند و برنامه ریزی های اجتمجاعی بجرای آنجان از اهمیجت
زیادی برخوردار است ،زیرا به وجود آمدن هرگونه اخجتالل در
زندگی آن ها ،مانع رشد و بالندگی و عدم شجکوفایی اسجتعداد
ایججن گججروه مججیگججردد ] .[1تقریب جای یججک مهججارم از جمعیججت
دانشجویی ،در معرض خطر شکس ت تحصیلی و دیگر مشکالت
رفتاری متعاقب آن هسجتند ] .[2در ایجن میجان بجا توججه بجه
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بررسی های انجام شجده ،در حجدود  12درصجد از دانشججویان
دانشگاه های علوم پزشکی در طی دوران تحصیل خود یک ترم
مشروط می شوند ،به طوری که این شکست تحصیلی خسجارات
زیادی به دانشجویان ،خانواده ها ،جامعه و کشور وارد می کنجد
] .[3آگاهی برنامه ریزان آموزشی از عوامل مجؤثر بجر موفقیجت
تحصیلی می تواند آنان را در اجرای برنامه ریزی های آموزشجی
مؤثر راهنمائی کند ] .[4از سوی دیگر باید توججه داشجت کجه
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مقاله پژوهشی

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی و بجه صجورت مقطعجی
بود و در میان  300نفر از دانشجویان دانشگاه علجوم پزشجکی و
خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در سجال  1311انججام شجد.
حجم نمونه مورد نیاز در مطالعه حاضر با استفاده از فرمول زیجر
محاسبه شده است:

در فرمول فوق انحراف معیار متغیر وابسته (خودکارآمدی
تحصیلی) از نتایج مطالعه ابتدایی برابر با  6/1بجه دسجت آمجد.
سطم معناداری آزمون (آلفا) در این مطالعه  1درصد در نظجر
گرفته و با در نظر گرفتن میزان خطای نیم واحد ،حجم نمونه
مورد نیاز در این مطالعه  300نفجر بجرآورد شجد .نحجوه انججام
نمونهگیری بدین شر بجود کجه ابتجدا تمجامی دانشجکده هجای
مختلف دانشگاه بجه عنجوان طبقجه در نظجر گرفتجه شجده و بجا
استفاده از روش نمونهگیری طبقهبنجدی تصجادفی سجاده و بجا
احتمال متناسب بجا حججم (  )Proportional to Sizeدر هجر
یججک از طبقججه هججا ،شججرکت کننججدگان را انتخججاب کججرده و
پرسشنامه های طراح ی شده در این خصجوص در اختیجار آنجان
قرار داده شد و اطالعات مورد نیاز از آنان جمجعآوری گردیجد.
آزمودنی هجای پجژوهش در زمینجه مگجونگی انججام مطالعجه و
محرمانه بودن اطالعات و همچنین هدف از انجام این مطالعجه
توجیه شده و تمامی آنان با تمایل وارد مطالعه شجدند .بعجد از
حذف پرسشنامه های ناق تعداد  306پرسشنامه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت (نرخ پاسخ دهی در مطالعجه حاضجر 12/0
درصد بود) .شاخ هایی مانند؛ دانشجو دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه بودن ،که حداقل یک ترم
از تحصیلش گذشته باشد به عنوان معیجار ورود بجه مطالعجه و
عدم تمایل به ادامه همکاری با تیم پژوهش به عنوان شجاخ
خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
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موثرترین برنامه های آموزشی مبتنجی بجر رویکردهجای نظریجه
محور هستند که از مدل های تغییر رفتار ریشه گرفتند ] .[1در
این راستا مفهوم خودکارآمدی ( )Self-Efficacyدرک شجده از
نظریججه شججناختی اجتمججاعی ()Social Cognitive Theory
پرفسور آلبجرت بنجدورا ( )Banduraگرفتجه شجده اسجت ].[6
مطالعججات متعججددی گویججای وجججود رابطججه مثبججت بججین
خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی بجوده اسجت ] .[0،1در ایجن
راستا بجه عنجوان مثجال Linnenbrink ،و  Pintrichبجا جمجع
بنججدی مطالعججات مختلججف در خصججوص خودکارآمججدی بیججان
داشته اند که خودکارآمدی می تواند بجه درگیجری بیشجتر و در
نتیجه یادگیری و پ یشرفت تحصیلی بهتری منججر شجود ].[1
همچنین  Chemersو  Garciaنیز در پژوهشجی در رابطجه بجا
حججل مسججاله ریاضججی نشججان داده انججد کججه دانججش آمججوزان بججا
خودکارآمدی باالتر زمان بیشتری را صرف تجالش بجرای حجل
مساله کرده و از راهبردهای حل مسجاله مجوثرتری نسجبت بجه
دانش آموزان با خودکارآمجدی پجایین تجر اسجتفاده مجیکردنجد
] .[10خودکارآمدی اطمینجان خجاطری اسجت کجه شجخ از
توانججاییهججای خججود دربججاره انجججام فعالیججت خاصججی احسججا
می نماید؛ این مفهوم بر میجزان تجالش و سجطم عملکجرد فجرد
تاثیر گذارده و به معنای قضاوت فرد در مجورد توانجایی هجایش
برای انجام یک عمل می باشد و میتواند شجخ را بجه اتخجا
رفتارهای ارتقاء دهنده و یا ترک رفتارهای مضر ،قجادر سجازد.
افرادی که خودکارآمجدی بجاالیی داشجته باشجند ،موانجع را بجه
وسیله بهبود مهارتهای خود -مدیریتی و پشتکار برداشجته و
در برابر مشکالت ایستادگی و بر امورکنترل بیشتری دارنجد ،از
ایججن رو درک خودکارآمججدی بججاالتر مججی توانججد باعججظ حف ج و
نگهججداری رفتارهججای ارتقججا دهنججده شججود؛ عقایججد مججرتب بججا
خودکارآمدی ،بر اهداف و آرزوها اثر می گذارند و شکل دهنده
پی آمدهای رفتار انسجان مجی باشجند .خودکارآمجدی مشجخ
می کند ،افراد مگونه موانع را بررسجی مجی کننجد .افجرادی کجه
خودکارآمدی پایینی دارنجد ،بجه آسجانی در روبجه روشجدن بجا
مشکالت متقاعد می شوند که ،رفتار آنهجا بجی فایجده اسجت و
سریع دست از تالش برمی دارند .اما افرادی که خودکارآمجدی
بججاالیی دارنججد ،موانججع را بججه وسججیله بهبججود مهججارتهججای
خودمدیریتی و پشتکار برداشته و در برابر مشکالت ایستادگی
دارنجججد ] .[11در ایجججن میجججان ،خودکارآمجججدی تحصجججیلی
( ،) Academic Self-efficacyبججه عنججوان بخشججی از بججاور
خودکارآمدی عمومی است که به طور خاص به عنوان قابلیجت
درک فرد از توانایی هجای خجود در انججام وظجایف الزم بجرای
رسیدن به اهداف تحصجیلی تعریجف شجده اسجت؛ و بجه معنجی
اطمینان در انجام وظای ف تحصیلی مانند خواندن کتاب ،پاسخ
به سؤاالت در کال و آمجادگی جهجت آزمجون اسجت .سجطو
باالی خودکارآمدی تحصیلی منجر به میانگین نمرات بجاالتر و
پایداری برای تکمیل تکالیف می شود ،در نتیججه دانشججویانی

که خودکارآمدی تحصیلی باالتری دارند ،سجازگاری تحصجیلی
بهتری داشته و را هبردهای یادگیری سودمندتری را بکار برده
و در نهایت ،کجارکرد بهتجری خواهنجد داشجت ] .[12بررسجی
متون صورت گرفته توس تیم پژوهش ،نشان دهنجده کمبجود
مطالعات صورت گرفته در رابطه با عوامجل مجؤثر بجر وضجعیت
خودکارآمدی تحصیلی در میان دانشجویان غرب کشجور بجود،
لذا با با توججه بجه اهمیجت بسجزایی بررسجی عوامجل مجؤثر در
موفقیت تحصیلی در محی های دانشگاهی ،مطالعه حاضجر بجا
هدف تعیین خودکارآمجدی تحصجیلی و ارتبجاط آن بجا برخجی
متغیرهای تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه انجام شد.

میرزایی علویجه و همکاران

دامنجججه سجججن دانشججججویان  11تجججا  21و میجججانگین آن
 22/10±3/01سال بود .حدود  32/0درصد از دانشجویان مرد و
 60/3درصد زن بودند 11/1 .درصد از آنان گجزارش کردنجد کجه
متأهججل هسججتند .همچنججین  40/1درصججد سججاکن در خوابگججاه
دانشجویی بودند .با توجه به یافتهها 11/1 ،درصد از دانشجویان
مورد بررسجی در مقطجع کارشناسجی و  41/1درصجد در مقطجع
دکتری عمومی مشغول به تحصیل بودند .یافتههای مربجوط بجه
متغیرهای زمینهای در جدول  1آورده شده است.
یافتههای ما نشان داد میانگین نمره خودکارآمدی تحصیلی
دانشجویان  13/10با انحراف معیار  0/40بود؛ که نشان میدهد
شرکت کنندگان  01/1درصد از حداکثر نمره قابجل اکتسجاب را
برای نمره خودکارآمدی تحصیلی را کسب کردهاند.
در جدول  2به بررسی رابطه میجان متغیرهجای زمینجهای و
خودکارآمدی تحصیلی آورده شده است؛ با توجه به یافتجههجا از
میان عوامل مجورد بررسجی مقطجع تحصجیلی بجا خودکارآمجدی
تحصیلی رابطه آماری معناداری وجود داشته است؛ بهطوریکجه
خودکارآمججدی تحصججیلی در میججان دانشجججویان مقطججع دکتججری
عمومی از میانگین باالتری برخجوردار بجوده اسجت ( P=0/002و
 .)t= -3/200همچنججین بججین سججن و خودکارآمججدی تحصججیلی
دانشجویان مورد بررسی همبسجتگی مثبجت و معنجاداری وججود
داست ( P=0/010و .)r = 0/140
خودکارآمدی تحصیلی در میان دانشجویان مقطجع دکتجری
عمجومی از وضجعیت مطلجوبتری برخججوردار بجوده اسجت .تحلیججل
همبسججتگی پیرسججون نشججان داد میججان سججن و خودکارآمججدی
تحصیلی دانشجویان مورد بررسی همبستگی مثبت و معنجاداری
وجود دارد ( P=0/010و .)r =0/140
در جدول  3نیز تحلیل رگرسیون خطجی تجأثیر متغیرهجای
زمینهای بر خودکارآمجدی تحصجیلی آورده شجده اسجت؛ الگجوی
بهینه در مرحله اوّل مشخ شد؛ با توجه به یافتهها سن باالتر،
متأهل بودن ،مقطع تحصیلی دکتری حرفهای و عدم سکونت در

جدول  :6وضعیت متغیرهای زمینهای و تحصیلی دانشجویان
متغیر
جن
سکونت در خوابگاه
وضعیت تأهل
مقطع تحصیلی
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تعداد

درصد

مذکر

100

32/0

مؤنظ

206

60/3

خیر

162

12/1

بله

144

40/1

مجرد

200

11/2

متأهل

36

11/1

کارشناسی

101

11/1

دکتری حرفهای

120

41/1

36

] [ DOI: 10.21859/psj.16.2.28
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به منظور جمع آوری اطالعات از دو پرسشجنامه (اطالعجات
فججردی و تحصججیلی دانشجججویان و پرسشججنامه خودکارآمججدی
تحصججیلی مججک لججری) اسججتفاده شججد و اطالعججات بججه صججورت
خودگزارش دهی از دانشجویان جمع آوری شد.
اطالعات فردی و تحصیلی دانشجویان شامل شجش سجؤال؛
سن (بر حسب سال) ،ججن (مجذکر ،مؤنجظ) ،دانشجکده محجل
تحصیل (پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسجازی ،بهداشجت و تغذیجه،
پرستاری و مامایی ،پیراپزشکی) ،مقطع تحصجیلی (کارشناسجی،
دکتری حرفهای) ،وضعیت تأهل (مجرد ،متأهجل) ،و سجکونت در
خوابگاه (بلی ،خیر) بود.
برای سنجش خودکارآمدی تحصجیلی نیجز از پرسشجنامه
مک لری ( ) McElroyاستفاده شد؛ پرسشنامه مذکور دارای
ده گویه (به عنوان مثال « :اگر هنم را متمرکز امتحان کنم،
مطمئن هستم که میتجوانم نتجایج خجوبی را بدسجت آورم».
می باشد و با مقیا پاسخ دهی هفت گزینه ای خودکارآمدی
تحصیلی را مورد سنجش قرار می دهد؛ نمره نهایی پرسشنامه
در محدوده  10تا  00قرار می گیرد و کسب نمره باالتر نشان
دهنده خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می باشد ] .[13ضجریب
آلفای پرسشنامه خودکارآمدی تحصجیلی در مطالعجه حاضجر
برابجر بجا  0/13بجرآورد گردیججد .جهجت تأییجد روایجی محتججوا
( ،) Content Validityشاخ روایی محتوا ( )CVIو نسبت
روایی محتوا ( ) CVRبا استفاده از نظرات متخصصین انججام
گردید  ،و با توجه به تعداد متخصصین که در این مطالعه ده
نفر بودند حداقل ارزش تعیین شده برای نسبت روایی محتوا
با توجه به جدول الوشه  0/62در نظر گرفته شجد و حجداقل
ارزش تعیججین شججده بججرای شججاخ روایججی محتججوا برابججر بججا
 0/01مججیباشججد ] .[14همچنججین تأییججد روایججی صججوری
( ) Face validityاز طریق نظرات گروه مخاطب مشابه مورد
مطالعه به صورت کیفی در مورد دشجواری ،تناسجب و ابهجام
گویه ها انجام گرفت.
در نهایت اطالعات جمع آوری شده وارد نجرم افجزار آمجاری
 SPSSویرایش  16شد و با بهره گیری از آزمونهای همبستگی
پیرسون ،تی مستقل دو گروهی و آنالیز رگرسیون خطجی مجورد

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

جدول  :2بررسی رابطه میان متغیرهای زمینهای تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی
متغیر

وضعیت تأهل
مقطع تحصیلی
جن

13/11
12/20
12/11
14/61
11/11
14/61
13/01
12/01

0/03
6/11
0/22
1/63
0/01
6/12
0/31
0/40

1/101

0/062

-1/300

0/231

-3/200

0/002

1/106

0/261
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سکونت در خوابگاه

خیر
بله
مجرد
متأهل
کارشناسی
دکتری حرفهای
مرد
زن

میانگین

انحراف معیار

آماره آزمون

معناداری

جدول  :3تحلیل رگرسیون خطی تأثیر متغیرهای زمینهای و تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی
سن
جن
وضعیت تأهل
سکونت در خوابگاه
مقطع تحصیلی

0/163
- 0/113
0/161
- 0/134
0/160

0/001
0/014
0/001
0/022
0/001

0/011

خوابگاه پیش بینجی کننجده هجای معنجادار بجرای خودکارآمجدی
تحصیلی باالتر در میان دانشجویان بودند .در مجموع متغیرهای
مورد بررسی  1درصد از واریجان متغیجر پاسجخ را پجیش بینجی
کردند.
بحث
با توجه به یافته ها میجانگین نمجره خودکارآمجدی تحصجیلی
دانشجویان  13/10بود ،که نشجان مجی دهجد دانشججویان مجورد
بررسججی  01/1درصججد از حججداکثر نمججره قابججل اکتسججاب بججرای
خودکارآمججدی تحصججیلی را دریافججت کردنججد؛ در ایججن راسججتا
یافتججههججای مطالعججه جمججالی و همکججاران در میججان دانشجججویان
دانشگاه علوم پزشکی بوشجهر نشجان دادنجد ،دانشججویان مجورد
بررسججی در مطالعججه آنججان  66/2درصججد از حججداکثر نمججره قابججل
اکتساب را بجرای پرسشجنامه خودکارآمجدی تحصجیلی را کسجب
کرده بودند ] .[11یافتجه هجای مطالعجه سجعادت و همکجاران در
میان دانشجویان دانشگاه گیالن نیز نشان دهنده دریافجت 63/4
درصججد از حججداکثر نمججره قابججل اکتسججاب را بججرای پرسشججنامه
خودکارآمجدی تحصججیلی بججود ] ،[3همچنججین مطالعججه میرزایججی
علویجه و همکاران ]  [16و حسینی و همکاران ] [10نیز نشان
داد دانشجججویان دارای عججزت نف ج بججاالتر از میججانگین معججدل
باالتری نیز برخوردار بودنجد .یافتجههجای مطالعجات متعجددی در
خارج از کشور نیز بیانگر تأثیر مثبت خودکارآمدی تحصیلی بجر
موفقیت تحصیلی در میان دانشججویان بجوده اسجت ] .[1-10در
این راستا باید گفت ،آموزش از فرآیندها و مهجارتهجای مهجم و
اساسججی بججرای دانشجججویان م جیباشججد و نقججش مهججم در بهبججود
فرآیندهای آموزشی و گسترش خدمات علمی در جامعجه دارد و
32

یکی از موضوعات مورد تأکید در این حیطه باورهای مربجوط بجه
خود فرد است که میتواند عامل مهمی برای موفقیجت یجا عجدم
موفقیت باشد ] .[11دانشجویانی که نسبت به توانمنجدی خجود
در انجام یک تکلیف مطمئن نیستند و همچنین اعتقجاد ندارنجد
که تمجرین و تجالش بجه موفقیجت منتهجی خواهجد شجد ،اغلجب
مضطرب شده و خصوصای زمانی که مورد ارزیابی قرار مجیگیرنجد
احسا عدم شایستگی میکنند؛ در عوض دانشجویانی کجه بجه
شایستگی خود اعتقاد دارند ،میتوانند به پژوهش بپردازنجد و در
کار پژوهشی هم موفق تر هستند؛ و پژوهشها نشان مجیدهنجد
کججه باورهججای خودکارآمججدی میججانجی کننججده مهمججی از انججواع
رفتارهای مرتب با پیشرفت هسجتند و بطجور کلجی در باورهجای
افراد نسبت به توانایی هایشان در تالش و پشجتکار آن هجا مجؤثر
اسججت ] .[11،20بنججابراین ضججرورت اجججرای مججداخالت بمنظججور
ارتقای باورهای خودکارآمدی تحصیلی در میجان دانشججویان بجا
هدف ارتقای موفقیت تحصیلی آنجان ضجروری اسجت .البتجه هجر
مند مطالعات متعددی نشان دهنده اثرات مثبت خودکارآمجدی
بوده اند؛ اما باید توجه داشت در این زمینه یافتههجای متناقضجی
نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال ،نتایج بررسی اعرابیان و همکاران
در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بیانگر ایجن بجود کجه
خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تجاثیری نداشجته
است ] .[21همچنین بختیارپور و همکاران نیز مطالعجهای را در
میان دانشجویان دانشگاه اهواز انجام دادند و یافتههای آنان نیجز
نشان دهنده عدم رابطه آمجاری معنجادار میجان خودکارآمجدی و
موفقیت تحصیلی دانشجویان بود ] .[22این تناقضجات ضجرورت
بررسیهای بیشتر در این زمینه را نشان میدهد.
یافتههای مطالعه ما نشجان داد میجان سجن و خودکارآمجدی
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،61شماره  ،2زمستان 6311
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متغیرهای مستقل

بتای استاندارد شده

معناداری

R2

میرزایی علویجه و همکاران
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کرمانشاه انجام شد ،بدین وسیله نهایت قدردانی و تشکر از
آنان و کلیه دانشجویان شرکت کننده در مطالعه به عمل
میآید.
تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشته
است.

REFERENCES
Cognitive factors related to drug abuse among a sample of
Iranian male medical college students. Global journal of
health science. 2015; 7(5):143. Doi: 10.5539/gjhs.v7n5p143
7. Artino AR, La Rochelle JS, Durning SJ. Second-year
medical students’ motivational beliefs, emotions, and
achievement. Med Educ. 2010: 44(12): 1203–1212. DOI:
10.1111/j.1365-2923.2010.03712.x
8. Zajacova A, Lynch SM, Espenshade TJ. Self-efficacy,
Stress, and Academic Success in College. Research in
Higher
;Education.2005
46(6):
677-706.
DOI:
10.1007/s11162-004-4139-z
9. Linnenbrink EA, Pintrich PR. The Role of Self-Efficacy
Beliefs Instudent Engagement and Learning Intheclassroom.
Reading &Writing Quarterly. 2003; 19(2):119-37.
http://dx.doi.org/10.1080/10573560308223
10. Chemers MM, Hu LT, Garcia BF. Academic self-efficacy
and first year college student performance and adjustment.
Journal of Educational psychology. 2001; 93(1):55.
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.93.1.55
11. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of
behavioral change. Psychol Rev 1977; 84(2):191-215.
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191
12. Torres JB, Solberg S. Role of self-efficacy, stress, social
integration, and family support in latino college student
persistence and health. Journal of Vocational Behavior.
2001; 59(1):53-63. https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1785

مجله علمی پژوهان ،دوره  ،61شماره  ،2زمستان 6311

Jalilian F, Emdadi SH, Karimi M, Barati M, Gharibnavaz H.
Depression among college student: the role of general selfefficacy & perceived social support. Sci J Hamadan Univ
)Med Sci 2012; 18(4): 60-66. (Persian
Amrai K, Elahi Motlagh S, Azizi Zalani H, Parhon H. The
relationship between academic motivation and academic
achievement students. Procedia- Social and Behavioral
Sciences. 2011; 15: 399–402. https://doi.org/10.1016/j.
sbspro.2011.03.111
Saadat S, Asghari F, Jazayeri R. The relationship between
academic self-efficacy with perceived stress, coping
strategies and perceived social support among students of
University of Guilan. Iranian Journal of Medical Education.
)2015; 15:67-78. (Persian
Mazloomy Mahmodabad S, Hosseini P, Abbasi Shavazi M,
Mirzaei-Alavijeh M, Rezaei F. A Survey of Shahid
'Sadoughi University of Medical Sciences Students
Opinions about Research Barriers during University
;Training. Journal of Medical Education Development. 2013
)6 (10):63-70. (Persian
Morowatishaifabad MA, Sakhvidi MJ, Gholianavval M,
Boroujeni DM, Mirzaei-Alavijeh M. Predictors of hepatitis
B preventive behavioral intentions in healthcare workers.
Safety and health at work. 2015 Jun 30; 6(2):139-42.
Jalilian F, Ataee M, Matin BK, Ahmadpanah M, Jouybari
TA, Eslami AA, Mahboubi M, Mirzaei-Alavijeh M.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

33

] [ DOI: 10.21859/psj.16.2.28

نتیجهگیری
برنامههای جامع تحصجیلی نیازمنجد تاکیجد بجر روی عوامجل
تأثیر گذار است که بتوانجد یافتجههجای سجودمندی را بجه دنبجال
داشته باشد؛ با توجه به یافتههای مطالعه حاضر به نظر میرسجد
برنامه ریجزی مجداخالت مجؤثر در زمینجه ارتقجای خودکارآمجدی
تحصیلی بخصوص در دانشجویان مقطع کارشناسجی از ضجرورت
باالیی برخوردار باشد.
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تحصیلی دانشجویان مورد بررسی همبستگی مثبت و معنجاداری
وجود داشته است؛ این یافته ها همسو با مطالعات دیگجر در ایجن
زمینه میباشد؛ بطوریکجه جمجالی و همکجاران در مطالعجه خجود
عنوان کردهاند این توانایی به خصوص در دانشجویان مقاطع باال
بیشتر قابل مشاهده است ] .[11بنابراین ارائه برنامههای مرتب
بخصوص درترم های اوّل ورود دانشجویان به دانشجگاه پیشجنهاد
میشود.
یافتججههججای مطالعججه حاضججر نشججان داد میججانگین نمججره
خودکارآمدی تحصیلی در میان دانشجویان مذکر بیشتر بود امجا
این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود؛ در ایجن رابطجه  Turnerو
 Mairesseعنوان کردند؛ باورهجای خودکارآمجدی پژوهشجی در
زنان نسجبت بجه مجردان کمتجر اسجت ] .[23بجا توججه بجه عجدم
معناداری جنسیت در رابطه با خودکارآمدی تحصجیلی ضجرورت
توجه به هر دو جن در برنامه ریجزی هجای آموزشجی احسجا
میشود.
از دیگر یافتجه هجای مطالعجه حاضجر بجاالتر بجودن معنجادار
میانگین نمجره خودکارآمجدی تحصجیلی در میجان دانشججویان
مقطججع دکتججری حرفججها ی در مقایسججه بججا دانشجججویان مقطججع
کارشناسی بود؛ با توجه به این یافته بنظر می رسد دانشجویان
مقطع دکتجری حرفجه ا ی از باورهجای خودکارآمجدی تحصجیلی
باالتری برخوردار باشند.
نکته قابل کر دیگر در مطالعه حاضر این میباشد که رابطه
آماری دو متغیر وضعیت تأهل و سکونت در خوابگاه دانشججویی
با خودکارآمدی تحصیلی بر اسا نتایج بدست آمجده از آزمجون
تی مستقل دو گروهی معنادار نبوده است ،اما یافتههای حاصجل
از تحلیل رگرسیون خطی نشان داد متأهل بودن و عدم سکونت
در خوابگاه دانشجویی پجیش بینجی کننجدههجای معنجادار بجرای
خودکارآمدی تحصیلی باالتر در میان دانشجویان بودهاند؛ بنظجر

میرسد معناداری حاصل از روش تحلیل رگرسیون خطی بخاطر
بررسی همزمان اثرات متغیرهای دیگجر در مطالعجه (بجه عنجوان
مثال سن) بر متغیر هدف (خودکارآمدی تحصیلی) حاصل شده
است.
مطالعه حاضر دارای محدودیتهای نیز بود که از ایجن بجین
میتوان به جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه (که امکجان
عدم همکاری صادقانه افراد در آن وججود دارد) و عجدم بررسجی
دانشجویان در رشتههای غیر پزشکی اشاره کرد.
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