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Abstract 

Introduction: Self-efficacy is the sense of personal ability to learn contents and perform tasks. Self-

efficacy although is an effective factor in academic achievement, by creating a desirable 

environment for the success of educational system, it can play a predictive role for medical students 

in the promotion of health in the community. The current study aimed at evaluating the relationship 

between self-efficacy and academic achievements in the students of Tehran University of Medical 

Sciences and exploring the variables affecting self-efficacy and showing the role of self-efficacy as 

a factor influencing academic achievements. 

Methods: The current descriptive–analytical, cross sectional study was conducted on 301 students 

selected through cluster random sampling method in 2014-2015 the academic year.The students 

were asked to completed a standard demographic questionnaire as well as a 17-item general self-

efficacy scale developed by Sherer et al. Grade point average (GPA) was considered as a measure 

of academic achievement. Data were analyzed with SPSS version 16 using descriptive statistics 

including frequency, mean, and standard deviation. 

Results: The average self-efficacy score was 61(8); 90% of the students have a strong self -

efficacy.The average academic achievement score was17.47(1,68).56% of students were 

successful.There was a significant relationship between self-efficacy and educational level,mental 

discomfort(P < 0.05),interest in the field and satisfaction with learning(P < 0.001).There was no 

meaningful relationship between self-efficacy and academic achievement(P ≥ 0.05).Academic 

achievement significantly different in men and women. (P < 0.05) 

Conclusions: Identification of talents and interests,academic advice when choosing field of 

study,activation of counseling centers, as well as research on the relationship between motivation 

and academic success is suggested. 
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 مقاله پژوهشی            ایران پرستاری پژوهش نشریه

 یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص تیبا موفق یارتباط خودکارآمد

 تهران
  

خوشه  یتی، گ4 ی، کورش کمال3، الهه علمدار *2 رنسبیم دی، هنگامه سادات س1 یمیفاطمه رح

 5 یمهر

 
 رانیتهران، تهران، ا یبهداشت جنوب تهران، دانشگاه علوم پزشک کارشناس ارشد، مرکز 1
 رانیتهران، تهران، ا ی، دانشگاه علوم پزشکییو ماما یکارشناس، دانشکده پرستار 2
 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یکارشناس، معاونت پژوهش 3
 رانیزنجان، زنجان، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت عموم ار،یاستاد 4
 رانیتهران، تهران، ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،یگروه بهداشت عموم ،یمرب 9
تهران، دانشگاه علوم  ییو ماما یکارشناس، گروه آموزش بهداشت، دانشکده پرستار رنسب،یم دیهنگامه سادات س :مسئول سندهینو *

 h_mirnasab@yahoo.com: لیمی. ارانیتهران، تهران، ا یپزشک

 24/13/1351 :مقاله پذیرش تاریخ    11/11/1351 :مقاله دریافت تاریخ

 است. محفوظ رانیا یپرستار یعلم انجمن یبرا نشر حقوق یتمام

 

مقدمه

 موفقیت اجتماعی، پژوهشهای در توجه جالب موضوعات از یکی

 جهت معیاری عنوان به تواندیکه م آن بر عالوه زیرا است، تحصیلی

 گرفته نظر در در آینده موفقیت و آموزشی محیط با فراگیر سازگاری

 رفع به توجه و هدفیابی زمینه در آموزشی نظام موفقیت بیانگر شود،

 چکیده

. شودیاست که به او داده م یفیمحتوا و انجام تکال یریادگی یبرا یفرد ییاحساس توانا یلیتحص یخودکارآمد یباورها :مقدمه

 یا در پر ینظام آموزش تیمطلوب موفق یطیمح جادیبا ا ،یلیتحص تیدر موفق رگذاریبه عنوان عامل تاث نکهیعالوه بر ا یخودکارآمد

 ارتباط نتعیی مطالعه این از هدفدر سالمت جامعه باشد.  شانندهیکننده نقش آ ینیب شیتواند پیم یعلوم پزشک انیدارد، در دانشجو

 نیهمچن ،یمؤثر بر خودکارآمد یرهایمتغ یتهران، کشف و بررس یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص تیو موفق یخودکارآمد

 .باشدیم یلیتحص تیگذار بر موفق ریبه عنوان عامل تأث یاثبات خودکارآمد

در طول سال  یاخوشه یریروش نمونه گ قیدانشجو از طر 311است.  یو مقطع یلیتحل -یفیتوص یامطالعه حاضر مطالعه :کار روش

 خودکارآمدی یاماده 11 اسیو مق کیاستاندارد دموگراف یهاانتخاب شدند. از آنها خواسته شد تا پرسشنامه 1353-1354 یلیتحص

مک ها با کدر نظر گرفته شد. داده انیدانشجو یلیتحص تیموفق اریکنند. معدل به عنوان مع لی( را تکمGSEشرر و همکاران ) یعموم

، t )آزمون یلیتحل ی( و آزمون آماراریو انحراف مع نیانگیم ،ی)فراوان یفیها با استفاده از آمار توصشد. داده زیآنال SPSS 16نرم افزار 

ANOVA شد. انی( برسونیپ یهمبستگ بیو ضر 

 یلیتحص تیبودند. متوسط نمره موفق یقو یخودکارآمد یدارا انیدرصد دانشجو 51بود. 11(1) یمتوسط نمره خودکارآمد ها:یافته

(، عالقه به رشته و P < 19/1) یروح یناراحت ،یلیو مقطع تحص یخودکارآمد نیموفق بودند. ب انیدرصد دانشجو 91بود.  41/11(11/1)

وجود نداشت.  یدار یارتباط معن یلیتحص تیو موفق یخودکارآمد نیمشاهده شد. ب یدار ی( ارتباط معنP < 111/1) یریادگیاز  تیرضا

(19/1 ≤ Pموفق .)یدار یدر زنان و مردان به طورمعن یلیتحص تی ( 19/1متفاوت بود > P.) 

 ییفعال کردن مراکز مشاوره و راهنما ،یلیدر هنگام انتخاب رشته تحص یلیمشاوره تحص ق،یاستعدادها و عال ییشناسا گیری: نتیجه

 .شودیم شنهادیپ یلیتحص تیو موفق زهیانگ نیپژوهش درباره ارتباط ب نیهمچن ،یلیتحص

 دانشجو ،یخودکارآمد ت،یموفق کلیدی: واژگان
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 در جوان، جمعیت از ربع یک تقریباً. (1) باشدیم نیز فردی نیازهای

 آن متعاقب رفتاری مشکالت دیگر و تحصیلی شکست خطر معرض

از  درصد 12 حدود شده، انجام مطالعات طبق بر همچنین .(2)هستند 

 خود تحصیل دوران طی در پزشکی علوم یهادانشگاه دانشجویان

 تحصیلی موفقیت بر مؤثر عوامل .(3)شوند یم مشروط ترمکی حداقل

 یهامدل یا هایتئور از است الزم . بنابراین(4)هستند  متعدد و فراوان

 تغییر مهم یهایتئور از شود. یکی استفاده زمینه این در تغییر رفتار

 اساس است. بر تئوری خودکارآمدی بندورا یادگیری، زمینه در رفتار

 یا تریادیبن کدام هیچ شخصی، یهاسمیمیان مکان از تئوری این

 محیطی تقاضاهای و رفتار کنترل در خودکارآمدی به نسبت فراگیرتر

 ابعاد از یکی به عنوان تحصیلی خودکارآمدی . باورهای(9) ستین

 توانمندی از دانش آموز باور و ادراک به معنای خودکارآمدی، ایباوره

 موفقیتهای به دستیابی و درسی مسائل حل یادگیری، و فهم در خود

 انجام و محتوا یادگیری برای فردی توانایی ، احساس(1) یلیتحص

 آمادگی و کالس در سؤاالت به پاسخ کتاب، خواندن تکالیف مانند

 دوران طول در کنونی، و گذشته تجارب از و (9)است  آزمون جهت

همچنین بنابه نظرشارف  (1) ردیپذیم تأثیر خاص نقشهای و مدرسه

خود جهت انجام  یهایی( به داوری و قضاوت آنان در مورد توانا1551)

تکلیف و یادگیری مواد آموزشی مورد نیاز جهت اکتساب نمرات خوب، 

 گزینش مثل زندگی یهاجنبه از بسیاری باورها بر این .(1)گردد یبر م

 و پایداری و استمرار سطح تالش، میزان تصمیم گیری، اهداف،

از نظر الوین  .(1)هستند  تأثیرگذار چالش برانگیز مسائل با رویارویی

از وضعیت تحصیلی دانش آموز یا  یابه جلوه "موفقیت تحصیلی"

دانشجو اشاره دارد که این جلوه ممکن است نشان دهنده نمره یک 

ها در یک درس یا از دوره یامرات برای مجموعهدوره، میانگین ن

. جستجوی انجام شده نشان (5)مختلف باشد  یهامیانگین نمرات دوره

 موفقیت و خودکارآمدی بین مثبت رابطه تعددیم داد که در مطالعات

 ( معتقد است معموال1511ًبندورا ) .(11)است  تحصیلی بدست آمده

 در چشمگیری موفقیتهای شاهد باال خودکارآمدی دارای دانش آموزان

 باالتری دارند نمرات نگینمیا، (11)هستند  خود تحصیلی موقعیتهای

. بطوریکه افراد (12)بیشتر است  تکالیف تکمیل برای پایداریشان و

باورهای خودکارآمدی قوی در جهت انجام تکلیف سعی بیشتری  دارای

نموده و زمان بیشتری را صرف کار خود کرده تا بتوانند نمرات بهتری 

 واکر و توسط گرفته صورت . در مطالعه(14, 13, 1) ندیرا کسب نما

 دانشجوی 119 روی بر رفتار پیشگویی هدف با ( که2113پوسن )

 متحده ایاالت عمومی دانشگاه در عمومی آموزش یهاکالس در عضو

 مستقیمی و مثبت قوی، اثر خودکارآمدی که داد نشان گرفت صورت

 تأثیر رفتاری قصد بر نیز مستقیم غیر به طور و داشته رفتار قصد بر

 دانشجویان روی در مطالعه خود بر (2115) همکاران و . چن(4)دارد 

 خودکارآمدی دارای که دانشجویان رسیدند نتیجه این به انگلیسی زبان

. (19)دهند یم نشان خود از را بهتری تحصیلی پیشرفت بیشتر،

 هشتم هیپا آموزان دانش میان در پژوهشی ( در2113کوماراجو و نادلر )

 تسلط دلیل به باال خودکارآمدی دارای آموزان دانش که دادند نشان

در نتایج  (11)کنند یم کسب را بیشتری تحصیلی موفقیت ها،چالش بر

( ارتباط معنی داری بین 2113تحقیقی در دانشگاه آلبانی )

در مطالعات گزارش  .(11)خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دیده شد 

 بین خودکارآمدی ارتباط زمینه در متناقضی یهاافتهیشده در ایران 

نتایج تحقیق رمضان جهانیان . (11)دارد  وجود تحصیلی موفقیت و

( دردانشگاه آزاد واحد کرج نشان داد که ارتباط 2113وستاره محجوبی )

 علمی یهاتیمثبت و معنی داری بین خودکارآمدی دانشجویان و موفق

در مطالعه صفاری و همکارانش  .(11)د آنها در سطوح مختلف وجود دار

( رابطه مستقیم بین معدل دو نیم سال گذشته به عنوان شاخص 2112)

. در (15)د پیشرفت تحصیلی دانشجویان و خودکارآمدی بدست آم

( در بین دانشجویان کارشناسی و 2112مطالعه رفیعی و همکاران )

کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران با افزایش نمره 

در بررسی  .(21)شد یموفقیت تحصیلی بیشتر مخودکارآمدی تحصیلی 

-52جمالی و همکاران در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 

بین میانگین نمره خود کارآمدی تحصیلی با موفقیت تحصیلی  1351

این در حالی  ،(11)همبستگی مثبت معنادار اما ضعیفی وجود داشت 

 پسر و دختر دانشجویان ( که در1313) انیاعراب است که مطالعه

 باور که بود این بیانگر گرفت صورت بهشتی شهید دانشگاه

. (5)ندارد  تأثیری دانشجویان تحصیلی موفقیت بر خودکارآمدی

که  1311-1315سال  در که همکاران و بختیارپور در مطالعه همچنین

 خودکارآمدی نیز گرفت، انجام اهواز آزاد دانشگاه بر روی دانشجویان

 . با توجه به نتایج مختلف(21)نبود  تحصیلی پیشرفت کننده پیشگویی

که در مطالعات بدست آمده است، بر آن شدیم که به  و متناقضی

سنجش خودکار آمدی در دانشجویان، بررسی متغیرهای مؤثر بر 

قبل مورد توجه قرار گرفته و  یهاخودکار آمدی که کمتر در پژوهش

 م. زیرا:لی بپردازینیز بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و موفقیت تحصی

خودکارآمدی باال در دانشجویان دانشکده بهداشت، که بواسطه 

تحصیلی خود و به تبع شغلشان، با نظام سالمت کشور در  یهارشته

پیش بینی کننده عملکرد بهتر ایشان در  تواندیارتباط خواهند بود، م

 جامعه باشد.

وفقیت تحصیلی، گذار بر م ریاثبات خودکار آمدی به عنوان عامل تأث

جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان کرده و نیز از عواقب  تواندیم

فردی و اجتماعی عدم موفقیت پیشگیری نموده، با ایجاد محیطی 

مطلوب برای یادگیری، موفقیت نظام آموزشی را در پی داشته و صرف 

 پرورش دانشجویان را توجیه کند. یهانهیهز

طع تحصیلی، جنسیت، وضعیت تأهل، از اینرو در این پژوهش، مق

تحصیالت پدر و مادر، سابقه ناراحتی روحی، سابقه بیماریهای مزمن، 

عالقه به رشته، سهمیه قبولی، رضایت از میزان یادگیری و ساعات 

گذار بر  ریاختصاص یافته به تفریح با دوستان را به عنوان متغیرهای تأث

 را به عنوان متغیر پیش خود کارآمدی فرض کردیم و خودکارآمدی باال

بینی کننده موفقیت تحصیلی مد نظر قرار دادیم. با این اوصاف هدف 

 مطالعه حاضر پاسخ به سؤاالت زیر است:

 دانشجویان چگونه است؟ خودکارآمدیوضعیت -1

 دانشجویان از نظر موفقیت تحصیلی چه وضعیتی دارند؟-2

مقطع تحصیلی، دانشجویان با هر یک از عوامل  خودکارآمدیبین -3

جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیالت پدر و مادر، سابقه ناراحتی روحی، 

سابقه بیماریهای مزمن، عالقه به رشته، سهمیه قبولی، رضایت از میزان 

 یایادگیری و ساعات اختصاص یافته به تفریح با دوستان چه رابطه

 وجود دارد؟



و همکاران رحیمی   
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 رابطه قویآیا بین خودکار آمدی و موفقیت تحصیلی دانشجویان -4

پیش بینی کننده موفقیت  تواندیمشاهده شده و خودکارآمدی باال م

 تحصیلی باشد؟

 کارروش 

این مطالعه در  .است مقطعی تحلیلی و -توصیفی یامطالعه حاضر مطالعه

با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی با موفقیت تحصیلی، کشف  1353سال 

چنین اثبات خودکارآمدی به ، همخودکارآمدیو بررسی متغیرهای مؤثر بر 

گذر بر موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده بهداشت  ریعنوان عامل تأث

 انجام شد. جامعه 54 -53دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 

دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی  کلیه پژوهش آماری

 ا توجه به تعداد دانشجویانحجم نمونه ب دانشکده بودند.این  ارشد و دکترای

-53در حال تحصیل در دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 

و به نسبت تعداد کل دانشجویان در حال در نظر گرفته شد  311معادل  52

مورد انتظار در هر رشته و  یهاتحصیل در هر رشته و مقطع، تعداد نمونه

 در مشارکت به دانشجو تمایل مطالعه به ورود مقطع محاسبه گردید. معیار

پژوهش بود. با توجه به اینکه موفقیت تحصیلی با معدل ترم قبل دانشجویان 

ز ا گذراندندیترم اول تحصیل خود را ملذا دانشجویان که شدیسنجیده م

 دانشجویان یهامطالعه حذف شدند. پرسشگران در محل تشکیل کالس

 دانشجویان با این توضیح که به نمیا را در هاپرسشنامه حضور پیدا کرده و

 توزیع ها نیاز نیستذکر نام در پرسشنامه اخالقی مالحظات رعایت منظور

ماه به طول انجامید. محدویت های مطالعه  4آوری کردند که جمعاً  جمع و

عدم فرصت کافی دانشجویان به شرکت در پژوهش بود که با همکاری اساتید 

 این ورد فواید اجرای طرح مرتفع گردید. دردانشگاه و ارائه توضیحات در م

اصلی و مستقل،  متغیر عنوان به دانشجویانموفقیت تحصیلی  مطالعه

خودکارآمدی به عنوان متغیر وابسته و مقطع تحصیلی، جنس، وضعیت 

 مورد گر مداخله فردی متغیرهای عنوانبه ت پدر و مادر تأهل، تحصیال

قبل و ساعات  ترمیدرس یواحدها قرار گرفتند. دانشجویان تعداد بررسی

اختصاص داده شده به مطالعه و نمره کسب شده از امتحان هر درس را 

در نظر گرفته شد و بر این اساس  11معیار موفقیت معدل  گزارش کردند.

خودکارآمدی  دانشجویان به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند.

قیاس خودکارآمدی ( مSEدانشجویان از طریق پرسشنامه استاندارد )

عبارت است، مورد ارزیابی  11( که دارای 1512عمومی شرر و همکاران )

( 1351(، به نقل از حیاتی و همکاران )1512قرار گرفت. شرر و همکارانش )

 یاری. براتی بخت(22)اند گزارش کرده 11/1آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 

پژوهش خود را بر ( که 1315( به نقل از بختیار پور و همکاران )1319)

روی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز انجام داده بود، ضرایب آلفا کرونباخ و 

گزارش کرده است  31/1و  15/1پایایی بازآزمایی این مقیاس را به ترتیب 

با عالمت زدن  سواالت، میزان موافقت خود را با هر یک از های. آزمودن(21)

پاسخ پیشنهاد  9مشخص نمودند. برای هر ماده این مقیاس  هانهییکی از گز

شامل: کامالً  هانهی. گزگرفتیامتیاز تعلق م 9تا  1شده بود که به هر ماده 

 13،5، 1، 1مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کامالً موافق بود. امتیاز سؤاالت 

ش افزایاز راست به چپ افزایش یافته و بقیه سؤاالت از چپ به راست  19و 

داشت. امتیاز کلی از جمع نمرات سؤاالت بدست آمد. نمرات باالتر بیانگر 

. ضعیفتر بود خودکارآمدیبیانگر  ترنییقویتر و نمرات پا خودکارآمدی

در نظر گرفته  91. نقطه برش گرفتیقرار م 19تا  11بنابراین نمرات بین 

ها بصورت . دادهآنالیز شد SPSS 16شد. نتایج مطالعه با کمک نرم افزار 

، tفراوانی، میانگین و انحراف معیار بیان شده و برای تحلیل از آزمون 

ANOVA  و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی دار

 در نظر گرفته شد. 19/1آماری کمتر از 

هاافتهی

نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و  315

ی تهران در مطالعه شرکت کردند، که طبق خدمات بهداشتی درمان

گزارشات کسانی که به سؤال مربوطه پاسخ داده بودند در مقاطع 

( تحصیل %9/5) ی( و دکتر%21(، کارشناسی ارشد )%9/11) یکارشناس

 %11دانشجویان مجرد،  %31مرد بودند.  %15زن و  %39. کردندیم

تحصیالت پدر  %31 متأهل و کمتر از یک درصد مطلقه بودند. بیشتر از

تحصیالت مادرشان زیر دیپلم و دیپلم بود.  %49دانشجویان و حدود 

درصد دانشجویان  51بود. 11(1) انیمتوسط نمره خودکارآمدی دانشجو

ضعیف بودند.  خودکارآمدیدرصد دارای  11دارای خودکارآمدی قوی و 

 91بود.  41/11( 11/1متوسط نمره موفقیت تحصیلی دانشجویان )

در زمینه ارتباط بین  درصد ناموفق بودند. 43درصد دانشجویان موفق و 

نفر از دانشجویان به سؤاالت  11پژوهش:  یهاهیو بررسی فرض رهایمتغ

 مرتبط با موفقیت تحصیلی پاسخ دادند.

 پژوهش نشان داد: یهاافتهی

میانگین خودکارآمدی در  شودیمشاهده م 1دول جهمانطور که در  

( باالتر از سایر مقاطع تحصیلی بود. بر اساس 14دانشجویان دکتری )

آزمون واریانس یک طرفه میانگین متغیر خودکارآمدی از نظر مقطع 

(.P < 19/1) تحصیلی اختالف معنی داری داشت

 ف معیار خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی بر حسب مقطع تحصیلی/ناراحتی روحی میانگین و انحرا :1جدول 

 P-value انحراف معیار میانگین تعداد 
 111/1    مقطع تحصیلی

  41/1 11/95 43 کارشناسی

  39/1 31/12 11 کارشناسی ارشد

  93/13 11/14 21 دکتری

  11/11 11/11 191 جمع

 141/1    ناراحتی روحی

  1/1 12/91 1 دارم

  12/1 31/12 133 ندارم

  21/12 55/11 141 جمع
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از کل افرادی که از نظر خودکارآمدی در وضعیت مناسب قرار داشتند 

درصد در مقطع  94درصد در مقطع کارشناسی، بیش از  9/29

درصد درمقطع دکتری تحصیل  15کارشناسی ارشد و بیش از 

از نظر خودکارآمدی . بر اساس آزمون کای اسکور وضعیت کردندیم

 .(P < 19/1) مقطع تحصیلی اختالف معنی داری داشت

( باالتر از دانشجویان 12میانگین خودکارآمدی در دانشجویان مؤنث )

مذکر بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه میانگین متغیر 

 (.P > 19/1) اری نداشتخودکارآمدی از نظر جنسیت اختالف معنی د

از کل افرادی که از نظر خودکارآمدی در وضعیت مناسب قرار داشتند 

درصد مذکر و بقیه مؤنث بودند، بر اساس آزمون کای اسکور  39بیش از 

 وضعیت خودکارآمدی از نظر جنسیت اختالف معنی داری نداشت

(19/1P >). 

باالتر از دانشجویان ( 13میانگین خودکارآمدی در دانشجویان متأهل )

مجرد بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه میانگین متغیر 

 (.P > 19/1) خودکارآمدی از نظر تأهل اختالف معنی داری نداشت

از کل افرادی که از نظر خودکارآمدی در وضعیت مناسب قرار داشتند 

درصد مجرد و بقیه متأهل بودند، بر اساس آزمون کای  11بیش از 

 وضعیت خودکارآمدی از نظر تأهل اختالف معنی داری نداشت اسکور

(19/1 < P.) 

( 13میانگین خودکارآمدی در دانشجویانی که پدرهای دیپلمه داشتند )

باالتر از سایر دانشجویان و در دانشجویانی که پدرهای دارای تحصیالت 

 ( بود. بر اساس آزمون واریانس95فوق لیسانس و باالتر بودند کمترین )

یک طرفه میانگین متغیر خودکارآمدی از نظر تحصیالت پدر اختالف 

 (.P > 19/1) معنی داری نداشت

از کل افرادی که از نظر خودکارآمدی در وضعیت مناسب قرار داشتند 

درصد پدرهای دیپلمه،  31درصد دارای پدرهای زیر دیپلم، حدود  34

پدرهایی با درصد پدرهای لیسانسه و سایرین دارای  21بیشتر از 

تحصیالت باالتر بودند. بر اساس آزمون کای اسکور وضعیت 

 19/1) خودکارآمدی از نظر تحصیالت پدر اختالف معنی داری نداشت

< P.) 

زیر دیپلم داشتند  یمیانگین خودکارآمدی در دانشجویانی که مادرها

( باالتر از سایر دانشجویان و در دانشجویانی که مادرهای دارای 31/12)

( بود. بر اساس آزمون 91حصیالت لیسانس و باالتر بودند کمترین )ت

واریانس یک طرفه میانگین متغیر خودکارآمدی از نظر تحصیالت مادر 

 (.P > 19/1) اختالف معنی داری نداشت

خودکارآمدی در وضعیت مناسب قرار داشتند  نظر از که افرادی کل از

درصد مادرهای  31حدود  درصد دارای مادرهای زیر دیپلم، 11بیش از 

درصد مادرهای لیسانسه و باالتر داشتند. بر اساس  31دیپلمه، باالتر از 

از نظر تحصیالت مادر اختالف خودکارآمدی آزمون کای اسکور وضعیت 

 (.P > 19/1) معنی داری نداشت

میانگین خودکارآمدی در  شودیدیده م 1جدول همانطور که در 

( باالتر از دیگران 12دانشجویانی که سابقه ناراحتی روحی نداشتند )

بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه میانگین متغیر خودکارآمدی از 

 .(P < 19/1) نظر سابقه ناراحتی روحی اختالف معنی داری داشت

ند مزمن داشتمیانگین خودکارآمدی در دانشجویانی که سابقه بیماری -

( باالتر از دیگران بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه میانگین 12)

متغیر خودکارآمدی از نظر سابقه بیماری مزمن اختالف معنی داری 

 (.P > 19/1) نداشت

میانگین خودکارآمدی در  شودیدیده م 2جدول همانطور که در 

( باالتر از دیگران 13به رشته خود داشتند ) دانشجویانی که سابقه عالقه

بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه میانگین متغیر خودکارآمدی از 

 .(P < 111/1) نظر عالقه به رشته اختالف معنی داری داشت

سهمیه قبولی شهدا داشتند  که میانگین خودکارآمدی در دانشجویانی

شجویان سهمیه قبولی مناطق ( باالتر از سایر دانشجویان و در دان11)

( بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه میانگین متغیر 91کمترین )

 19/1) خودکارآمدی از نظر سهمیه قبولی اختالف معنی داری نداشت

< P.) 

میانگین خودکارآمدی در  دینیبیم 2جدول مطابق با آنچه که در 

( 13ری خود را خوب ارزیابی کرده بودند )دانشجویانی که میزان یادگی

باالتر از دیگران بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه میانگین متغیر 

خودکارآمدی از نظر رضایت از میزان یادگیری اختالف معنی داری 

 .(P < 111/1) داشت

میانگین خودکارآمدی در دانشجویانی که از نمراتشان رضایت متوسطی 

باالتر از سایرین بود. بر اساس آزمون واریانس یک طرفه ( 91داشتند )

میانگین متغیر خودکارآمدی از نظر رضایت از نمرات اختالف معنی 

 (.P > 19/1) داری نداشت

 میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی بر حسب عالقه به رشته/ رضایت از میزان یادگیری :2جدول 

 P-value انحراف معیار میانگین تعداد میزان یادگیری
>    عالقه به رشته  111/1  

  42/1 13/13 119 دارم

  13/12 11/91 31 ندارم

  14 12/11 141 جمع

>    یادگیریرضایت از میزان  111 /1  

  11/1 51/13 11 خوب

  1/9 31/11 91 متوسط

  5/11 11/92 11 ضعیف

  11/12 91/11 131 جمع
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 ارتباط خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی با موفقیت تحصیلی :3جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد معدل نمرات دروس )موفقیت تحصیلی(

 1/1 41/11 11 مناسب

 94/1 11/11 1 کم

421/1  =P 

 

بین وضعیت خودکارآمدی دانشجویان با میزان ساعات اختصاص یافته 

و  (P > 19/1)به تفریح با دوستان براساس آزمونهای پارامتریک 

(111/1  =rو )  غیر پارامتریک(19/1 < P) ( 551/1و  =rارتباط )ی 

 وجود نداشت.

و غیر ( r=  -191/1( و )P=  111/1)پارامتریک  یهاآزمونبر اساس 

بین خودکارآمدی دانشجویان ( r=  192/1( و )P=  199/1)پارامتریک 

مورد بررسی با متغیر موفقیت تحصیلی ارتباط معنی دار به دست نیامد. 

همچنین بررسی خودکارآمدی در گروههای با معدل  (3جدول )

معنی داری را نشان  نیز ارتباط tنامناسب و مناسب، بر اساس آزمون 

 .(P ≥ 19/1)نداد 

بین موفقیت تحصیلی در زنان ومردان تفاوت معنی داری مشاهده شد 

(19/1 > P). 

 نتیجه گیری

به طور خالصه در پاسخ به سؤال اول پژوهش، متوسط نمره 

درصد دانشجویان دارای  51بود. 11(1) انیودکارآمدی دانشجوخ

ضعیف بودند. در  خودکارآمدیدرصد دارای  11خودکارآمدی قوی و 

پاسخ به دومین سؤال، متوسط نمره موفقیت تحصیلی دانشجویان 

درصد ناموفق  43درصد دانشجویان موفق و  91بود.  41/11( 11/1)

عامل مقطع  4بودند. در مورد سؤال سوم وضعیت خودکارآمدی فقط با 

تحصیلی، سابقه ناراحتی روحی، عالقه به رشته و ارزیابی میزان یادگیری 

نشان داد بین  هاافتهیبطه معنی دار نشان داد. در جواب سؤال چهارم، را

 19/1)خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی رابطه معنی داری مشاهده نشد 

< P) به عبارتی خودکارآمدی پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی .

توای دروس و حنبود، یعنی احساس توانایی اشخاص برای یادگیری م

ده تضمین کنن توانستیی تجربیات گذشته، نمانجام تکالیف و حت

 بنابراین نتایج مطالعه حاضر، مخالف نتایج باشد. شانیلیموفقیت تحص

 بدست آمده در مطالعات بندورا، شارف، واکر و پوسنر بود.

( 1551همچنین نتایج مطالعه حاضر، با مطالعات مالتون براون و لنی )

، که ارتباط مثبتی بین 1511تا  1511دانش آموز، در سالهای  31در 

، و مطالعات تال (23)خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی نشان داده شد 

( که در بین دانش آموزان انجام 2115(، واله و همکاران )2111و تال )

( که خودکارآمدی را 2111( و یازیسی )2112شده بود،پاجارس )

، می می (21-24)موفقیت تحصیلی دانستند  پیشگویی کننده خوب

(، کاسیدی 1551(، سامرفیلد و واتسون )1551(، اندرو و ویال )1551)

(، که بین 2111، کاپ رارا و همکاران )(11)( 2111و ایچوس )

 (21)رابطه معنی داری بدست آوردند  ترمانیخودکارآمدی و نمرات پا

(، درباره تجربه موفقیت یا شکست با احساس 2111و با گزارش گور )

مقایسه نتایج  .(25)قوی یا ضعیف بودن خودکارآمدی مغایرت داشت 

مطالعات انجام شده در ایران نشان دهنده بدست آمده در این مطالعه با 

 نتیجه این به (1313) اصغرزادهعدم همخوانی در اکثریت موارد است. 

 از دارند، باالتری عمومی خودکارآمدی که دانشجویانی یافت که دست

 یابه نقل از قرطبه و همکاران در مطالعه .(31)موفقترند  تحصیلی نظر

از  %21( انجام شد، نشان داد که خودکارآمدی 2112که توسط امینی )

و بین خودکارآمدی و نمرات  دهدیموفقیت تحصیلی را توضیح م

( 2111. کدیور شیرزادی )(21)رابطه معنی داری وجود داشت  ترمانیپا

قیت موف نیز خودکارآمدی درک شده را پیشگویی کننده بسیار خوب

( رابطه مثبت بین 2112. صفاری و همکاران )(21)تحصیلی دانست 

خودکارآمدی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل و معدل را به نقش اطمینان 

در انجام وظایف تحصیلی و پیشرفت آموزشی  شیهاتیفرد به قابل

( که 2112نتایج مطالعه حاضر با مطالعه رفیعی فر ) .(15)نسبت دادند 

ام شده بود نیز همخوان در بین دانشجویان پرستاری همین دانشگاه انج

 ری(، حسینی و خ2111) ینی(، ام2111. جوکار و دالورپور )(21)نبود 

(، هوشمندجا و همکاران 2111) یرزادی(، خامسان و ش2115)

محمدرضا  (31-31) (2114(، محسن هاشمی نسب وهمکاران )2111)

نشان دادند که رابطه مثبتی  (21) (2114و حکیمه لیس ) فرتمنایی

ی دانش آموزان وجود دارد. به نقل بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیل

از هوشمندجا و همکاران در مطالعات عابدینی و همکاران، غالمعلی 

، و به نقل از رفیعی و همکاران (39)لواسانی، دیره، خرازی و همکاران 

نیز به نتایج مشابهی  (31)جوانمرد و همکاران  (21)در تحقیق سپهریان 

 دست یافتند.

 لودمن و کاپا بررسیو ( 1313اعرابیان ) یهانتایج مطالعه با پژوهش

. (21)همخوانی داشت ( 1315) همکاران و بختیارپور از نقل به( 2111)

( بر این عقیده است در کشورما افرادی که دارای 1313اعرابیان )

خودکارآمدی قوی هستند با تالش مضاعف از سد کنکور  باورهای

، از انددهیگذشته و پس از قبولی در دانشگاه، چون به هدف خود رس

ا در و مطالعه ر باشندیانگیزه الزم برای موفقیت تحصیلی برخوردار نم

و بواسطه ابهام آینده شغلی از  دهندیحد گذراندن واحدها انجام م

نموده و در نتیجه موفقیت چندانی کسب مطالعه بیشتر صرف نظر 

( معنی دار نبودن 1315و همکاران ) (. به عقیده بختیارپور5کنند )ینم

به علت  تواندیخودکارآمدی م متغیررابطه موفقیت تحصیلی با 

گذار و خود گزارشی نادرست بعضی از افراد  ریپیچیدگی عوامل تأث

ی جا که موفقیت تحصیلشرکت کننده در پژوهش باشد. به عبارتی از آن

و تنها به گفته افراد مورد پژوهش  شدهیبه وسیله معدل سنجیده م

اکتفا شده است امکان دارد که برخی از آنها معدل خود را به درستی 

. پژوهشگران این مطالعه با نظر اعرابیان و (21)بیان نکرده باشند 

 اشخاص پس از گذراندن رسدیبه نظر مبختیارپور موافقند، عالوه بر آن 

نشگاه فرصت زیادی را دوره سخت قبل از کنکور، پس از راهیابی به دا

برای تجدید قوا نیاز دارند و احساس رهایی از فشار و استرس مانع از 

 .شودیبیشتر م یهاتیتالش مجدد، برای کسب موفق

ضمن اینکه در این پژوهش وضعیت اشتغال دانشجویان بررسی نشده 

است، تعدادی از دانشجویان بخصوص در مقاطع باالتر هم زمان با 
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تحصیل مشغول به کار هستند، در مورد این دسته از دانشجویان ضمن 

اینکه اشتغال فرصت کافی برای مطالعه، یادگیری بیشتر و کسب نمرات 

، ادامه تحصیل و گرفتن مدرک تحصیلی صرفاً گذاردیباالتر را باقی نم

جهت ارضاء نیازهای درونی و یا ارتقاء شغلی است و از آنجایی که معدل 

عاملی  دتوانیباالتر تاثیری در این زمینه ندارد، بنابراین خودکارآمدی نم

برای کسب نمرات بهتر و موفقیت تحصیلی شود. از طرف دیگر در دنیای 

قیت تحصیلی و فارغ التحصیلی با نمرات باالتر معیار امروزی کسب موف

کافی برای پیدا کردن شغل مناسب در آینده نیست، بنابراین 

دانشجویانی که هم زمان با تحصیل مشغول به کار نیستند، حتی با 

برای موفقیت تحصیلی  یازهیوجود احساس خودکارآمدی باالتر، انگ

ط به کسب کردن مهارت در ندارند و پیدا کردن شغل مناسب را منو

ن ، به طور مثال داشتکنندیها را دنبال مسایر ابعاد زندگی دانسته و آن

 یهاها و شبکهارتباطات مؤثر، انجام امور پژوهشی، فعالیت در گروه

 تواندیتخصصی از جمله مواردی است که م یهااجتماعی و یا انجمن

ش مورد سؤال قرار نگرفته درآینده شغلی افراد مؤثر باشد و در این پژوه

نفر افراد مورد پژوهش، نمرات  315نفر از  11از آنجایی که فقط  است.

به دست آوردن معدل به  رسدیخود را گزارش کرده بودند، به نظر م

 یهاتیعنوان تنها شاخص برای سنجش موفقیت تحصیلی از محدود

 بسیاریمطالعه بوده و روش خود گزارشی معیار مناسبی نباشد. چون 

و گاهی  کنندیاز افراد برای گزارش نمرات خود به حافظه خود مراجعه م

 شودی. پیشنهاد مندینماینمرات خود را باالتر از نمره واقعی اعالم م

از پرونده سوابق تحصیلی  ترقیبرای به دست آوردن اطالعات دق

دانشجویان جهت ثبت نمرات استفاده گردد. همچنین مقایسه نمرات 

قل دو ترم گذشته و تعیین پیشرفت تحصیلی، تعداد واحدهای حدا

گذرانده و یا مشروطی جهت تعیین میزان موفقیت دانشجویان در 

بعدی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت اگرچه این  یهاپژوهش

پژوهش در بین دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

ری به سایر دانشجویان را ندارد تهران انجام شده و قدرت تعمیم پذی

ولی قدم مثبتی از نظر بررسی متغیرهایی بوده که قبالً کمتر مورد توجه 

 قرار گرفته است.

سپاسگزاری

مصوب  16829-61-02-92با کد این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به شماره 

لذا از همه کارکنان،  ".باشدیم 8/2/1393مورخ  132/90 قرارداد

اعضای هیات علمی و دانشجویان که پژوهشگران را یاری نمودند تشکر 
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