و آزاد اسالمی سنندج در سال تحصیلی 4951-59
بشری وهابی ،1دکتر احمد وهابی ،2سیروان صیاد ،*3مهناز صیادی ،4دکتر دائم روشنی ،5شهناز حاجی صحنه
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 -1دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 - 2استادیار ،گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران
 -*3دانشجوی پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)
تلفن22122383-383 :

ایمیلsirvansayyad72@gmail.com :
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بررسی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان

 -2کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،بیمارستان قدس پاوه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
ایران.
 -2کارشناس ارشد آموزش بهداشت ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

تاریخ دریافت39/1/11 :

تاریخ پذیرش39/3/23 :

چکیده
زمینه و هدف :خودکارآمدی تحصیلی داللت بر باور یك فرد به تواناییهایش در دستیابی به اهداف و فعالیتهای آموزشی
دارد،که شکلگیری آن متأثر از عوامل مختلفی است .این مطالعه با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی تحصیلی با متغیرهای
جمعیتشناسی در دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی سنندج در سال تحصیلی  1332-35انجام گردید.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع مقطعی بود که روی  338نفر از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد
اسالمی سنندج در سال تحصیلی  1332-35انجام شد .نمونهگیری به صورت خوشهای بود .برای جمعآوری دادهها از فرم اطالعات
جمعیت شناختی و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد .دادههای جمعآوری شده با نرم افزار  SPSSنسخه  23و
آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی شامل میانگین ،انحراف معیار ،تی تست مستقل و آنالیز واریانس یك راهه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین نمره خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مورد بررسی بر مبنای نمره  133برابر با  22/21±12/32بود .دو گروه
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان ( )22/23±12/13و آزاد اسالمی سنندج ( )23/33±11/59از نظر نمره
خودکارامدی با هم تفاوت معنیداری نداشتند .)p=3/25( .بین خودکارآمدی تحصیلی و شغل مادر ( )p=3/332و وضعیت
اقتصادی خانواده ( ،)p=3/32تفاوت آماری معنیدار بود.
نتیجهگیری :نمره میانگین کارآمدی تحصیلی دانشجویان باالتر از حد متوسط است؛ متغیرهایی مثل برخورداری از امکانات مالی
و تحصیالت والدین می تواند به عنوان عوامل مؤثر در افزایش باورهای خودکارآمدی دانشجویان مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
واژههایکلیدی :خودکارآمدی تحصیلی ،دانشجو ،خودکارآمدی
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 -5دکتری تخصصی آمار زیستی  ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده توسعه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج،

بررسی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی...

باور دانشجویان در مورد تواناییهای خود برای به

گفت که خودکارآمدی به شیوههای مختلف بر رشد و

کارگیری فعالیتهای تحصیلی در ارتباط با انگیزه

کارکرد شناختی افراد تأثیر فراوان میگذارد .او نشان

تحصیلی آنها میباشد ( .)1آنچه که فراگیران در مورد

داده است که باور دانشآموزان نسبت به

تواناییهای خود در فرایند تحصیل به آن اعتقاد دارند،

خودکارآمدیشان میتواند به طور قابل توجهی بر

در قالب خودکارآمدی تحصیلی تعریف میشود که

یادگیری و انگیزش درونی آنها و همچنین موفقیت-

مبتنی بر نظریه باورهای خودکارآمدی بندورا است (.)2

های تحصیلی آنها تأثیر مستقیم داشته باشد (.)5

تطابق با وضعیت موجود میباشد و در حیطه روانشناسی

در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شده است؛

مثبت جای میگیرد .نظریه خودکارآمدی بر این فرض

خودکارآمدی تحصیلی به عنوان یك عامل ایجاد

مبتنی میباشد که باور فرد یا افراد در مورد استعداد و

انگیزه ،سبب افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش

تواناییهای خود دارای اثرات مطلوبی بر آنها بوده و

استرس در دانشجویان شده است ( .)2در مطالعه

به عنوان مهمترین عامل تعیینکننده رفتار مطرح می-

دیگری که به منظور بررسی ارتباط تعویق آکادمیك با

باشد ( .)3بر اساس تعریفی ،باورهای خودکارآمدی به

موفقیت و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

معنی برداشت افراد از دامنه خاصی از تواناییها برای

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده بود،

انجام اقدامات الزم به منظور رسیدن به اهداف ارزشمند

همبستگی منفی و معنیداری بین نمره تعویق آکادمیك

میباشد (.)2

با نمره خودکارآمدی تحصیلی و موفقیت تحصیلی در

باورهای خودکارآمدی تحصیلی ادراکشده به

آنها وجود داشته بود ( .)9در مطالعه عجم (،)1333

منزله قسمتی از باورهای خودکارآمدی عمومی به

وجود رابطه مثبت بین خودکارآمدی تحصیلی و

تعداد مهارتهایی که شخص از آنها برخوردار است

مهارتهای ارتباطی بین فردی گزارش شده بود (.)8

اطالق نمیشوند بلکه به باورهایی مثل مطالعه کردن،

در مطالعات دیگری بیان شده است که بین

انجام فعالیتهای پژوهشی ،سؤال پرسیدن در کالس

خودکارآمدی تحصیلی و برخی از متغیرهای جمعیت-

درس ،ارتباط موفق و صمیمی با اساتید ،برقراری روابط

شناسی ،ارزشیابی مبتنی بر آموزش تلفیقی و انگیزه

دوستانه با سایر دانشجویان ،اخذ نمرههای خوب در

تحصیلی در دانشجویان ،رابطه مثبت و معنیدار آماری

امتحانات ،شرکت در بحثهای کالسی ،گروهی و ...

وجود داشته است (.)11-3

اشاره دارد که شخص به آنها معتقد بوده و باور دارد

به وجود آمدن مشکالتی از قبیل افت تحصیلی و

که تحت شرایطی خاص و موقعیتهای تحصیلی و

فرسودگی تحصیلی و عملکرد ضعیف تحصیلی در

آموزشی قادر به انجام آنها میباشد .چنین افرادی با

دانشجویان و به ویژه دانشجویان علوم پزشکی که پیام-

استفاده از کنجکاویهای خود و بهرهگیری از

آوران و مسؤولین نظام سالمت جامعه به حساب می-

راهحلهای مناسب ،بر مشکالت پیشآمده فائق شده و

آیند ،توجه محققین فراوانی را به خود جلب کرده تا

برای موفقیتهای تحصیلی خود ،استقامت بیشتری برای

بتوانند راه یا راههایی را برای تقویت انگیزه تحصیلی در

حل مسائل تحصیلی نشان میدهند (.)2

آنها بیابند .بر همین اساس شناخت عوامل مؤثر در
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خودکارآمدی یکی از مهمترین عوامل موفقیت و

در مطالعهای که توسط جمالی و همکاران ()1333
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مقدمه

بر اساس آنچه که بندورا معتقد بوده است میتوان

بتوان تصمیمات علمی و اصولی در جهت رفع این

را میسنجد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس  5درجهای

مشکالت برداشت .مطالعات مختلف نشان داده است

لیکرت از خیلی کم با نمره  1تا خیلی زیاد با نمره 5

که خودکارآمدی یکی از این متغیرهای مؤثر بر

مورد سنجش واقع میشود .در نسخه ایرانی این

موفقیت افراد میباشد ( .)13 ،12 ،2بررسی متون نشان

پرسشنامه ،میزان آلفای کرونباخ آن حدود  3/33به

داد که مطالعات بسیار کمی در این زمینه در

دست آمده است ( .)2مقدار آلفای کرونباخ این

دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام شده است و در

پرسشنامه نیز در مطالعه حاضر برابر با  3/31به دست

بین دانشگاههای استان کردستان این مطالعه نیز یافت

آمد که نشان دهنده پایایی مناسب و خوب این ابزار

نشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه

برای سنجش میزان خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

خودکارآمدی تحصیلی با متغیرهای جمعیتشناسی در

میباشد .برای جمعآوری دادهها از هر دانشگاه ،چند

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد

دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شده و در مرحله

اسالمی سنندج در سال تحصیلی  1332-35انجام

بعدی از بین دانشکدههای انتخابی چند کالس درس به

گردید.

صورت تصادفی انتخاب شده و نمونه نهایی از بین
دانشجویان ترم دوم تا هشتم کالسهای انتخاب شده،

مواد و روشها
این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود.
جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاههای علوم
پزشکی کردستان و آزاد اسالمی سنندج بودند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل دانشجوی یکی از
دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی
سنندج ،تمایل به همکاری در انجام این پژوهش و
تکمیل نمودن کامل پرسشنامهها بود .معیارهای خروج
از مطالعه نیز شامل عدم تمایل برای همکاری در این
پژوهش ،عدم تکمیل دقیق پرسشنامهها بود .برای
برآورد حجم نمونه با در نظر گرفتن مقدار  pبرابر با
 3/5و دقت  ،3/35از فرمول  n=(z2 ×pq)/d2برای
برآورد حجم نمونه استفاده شد که حجم نمونهای برابر
با  385نفر به دست آمد و در نهایت  338نفر مورد
بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه از پرسشنامه
خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان  Owenو Froman

استفاده شد .این پرسشنامه شامل  32گویه است که

مشخص گردید .برای انجام این مطالعه ضمن هماهنگی
با آموزش دانشکدههای انتخاب شده و کسب اجازه از
اساتید کالسهای انتخابی به آن کالسهای درس
مراجعه نموده و بعد از توضیح کافی در مورد اهمیت
مطالعه و آزاد بودن دانشجویان برای شرکت در مطالعه،
از دانشجویانی که تمایل به همکاری داشتند درخواست
گردید که سؤاالت پرسشنامه را به دقت مطالعه نموده و
به آنها پاسخ دهند .به دانشجویان نیز یادآوری شد که
نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی ندارند و به آنها
اطمینان داده شد که تمامی اطالعات فردی آنها به
صورت کامالً محرمانه در نزد مجری اصلی طرح باقی
خواهد ماند .اعالم آمادگی برای همکاری و تکمیل
پرسشنامههای مطالعه به عنوان معیارهای ورود در
مطالعه بوده و عدم همکاری و نداشتن عالقه به
همکاری و یا ناقص تکمیل نمودن پرسشنامهها جزو
معیارهای خروج از مطالعه به حساب آمدند .بعد از
تکمیل پرسشنامهها توسط دانشجویان مورد بررسی،
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پژوهشی در نظام آموزش عالی به حساب میآیند تا

سؤال پرسیدن ،توجه در کالس ،استفاده از رایانه و غیره
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موفقیت تحصیلی دانشجویان از مهمترین اولویتهای

میزان اعتماد دانشجو را در ارتباط با یادداشت برداشتن،

بررسی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی...

دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  23انجام شد .نتایج در

یافتههای توصیفی این مطالعه ،میانگین نمره

قالب آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین و

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان بررسی شده بر

انحراف معیار) و آمار استنباطی با استفاده از آزمونهای

مبنای نمره  133برابر با  22/21±12/32به دست آمد.

آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یكراهه گزارش

این جدول میانگین و انحراف معیار برای دانشجویان

شد.

دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی
سنندج ،به ترتیب برابر با  22/23±12/13و

یافتهها
 21/53±2/23سال بود .حداقل و حداکثر سن آنها به

نظر آماری معنیدار نبود (.)p=3/25

ترتیب  18و  53سال بود .یافتههای مربوط به متغیرهای
جدول  :1فراوانی نسبی متغیرهای زمینهای و تحصیلی دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی سنندج ،سال 1335
متغیر بررسی شده
جنس
وضعیت تأهل
شغل مادر

مقطع تحصیلی

محل سکونت فعلی

وضعیت اقتصادی

تعداد

درصد

مذکر

123

33/2

مؤنث

298

23/8

مجرد

353

33/2

متأهل

33

3 /8

شاغل

22

15/2

خانهدار

332

82/2

کاردانی

25

2 /3

کارشناسی

258

22/8

کارشناسی ارشد و باالتر

115

28/3

همراه خانواده

133

25/1

منزل مجردی

18

2 /5

خوابگاه دانشجویی

283

93/2

ضعیف

93

18/3

متوسط

188

29/3

خوب

139

32/2

در جدول  2میانگین ،انحراف معیار و رابطه بین متغیرهای مورد بررسی و خودکارآمدی تحصیلی نشان داده شده است.
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میانگین سن نمونههای مورد بررسی برابر با

 23/33±11/59به دست آمد ولی تفاوت بین آنها از
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دادههای موجود در پرسشنامه وارد رایانه شد .تحلیل

زمینهای در جدول  1نشان داده شده است .بر اساس

جدول  : 2میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی تحصیلی و رابطه آن با متغیرهای جمعیتشناسی
متغیر بررسی شده
جنس
وضعیت تأهل
شغل مادر

مقطع تحصیلی

وضعیت اقتصادی

مذکر

25/99

12/35

3/33

مؤنث

23/82

12/31

مجرد

22/82

12/32

متأهل

23/58

11/22

شاغل

29/13

11/58

خانهدار

23/31

12/39

کاردانی

28/33

11/81

کارشناسی

22/32

12/25

کارشناسی ارشد و باالتر

23/83

11/53

همراه خانواده

25/22

11/25

منزل مجردی

25/22

9/33

خوابگاه دانشجویی

23/83

12/22

ضعیف

22/33

11/95

متوسط

23/23

11/92

خوب

25/82

12/53

با توجه به جدول و نتایج آزمون آماری تی مستقل،

3/22
3/332

3/33

3/22

3/32

بحث و نتیجهگیری

بین شغل مادر و نمره خودکارآمدی تحصیلی

این مطالعه که به بررسی رابطه خودکارآمدی

دانشجویان مورد بررسی ،تفاوت آماری معنیدار وجود

تحصیلی با متغیرهای جمعیتشناسی در دانشجویان

دارد .دانشجویانی که مادر شاغل داشتهاند به نسبت

دانشگاههای علوم پزشکی کردستان و آزاد اسالمی

آنهایی که مادر خانهدار داشتهاند ،از نمره

سنندج در سال تحصیلی  1332-35پرداخته است نشان

خودکارآمدی باالتری برخوردار بودند (.)p=3/332

داد که نمره خودکارآمدی تحصیلی آنها باالتر از حد

آزمون آماری آنالیز واریانس یك راهه نشان داد که

متوسط بود .اصغری و همکاران ( )1332در مطالعهای

بین نمره خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مورد

در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی بیان نمودهاند که

بررسی و میزان درآمد خانواده آنها ،تفاوت آماری

میانگین نمره خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی

معنیدار وجود دارد ( .)p=3/32این تفاوت در بین

در مطالعه آنها نیز از صد نمره حدود  22بوده است

خانوادههایی که وضعیت اقتصادی خوب و متوسط

( )2که با یافتههای این مطالعه ،همسو میباشد اما یافته-

داشتند ،معنیدار میباشد .دانشجویانی که وضعیت

های این مطالعه با یافتههای مطالعه فوالدوند و همکاران

اقتصادی خوب داشتند به نسبت سایر دانشجویان از

که نمره میانگین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

نمره میانگین خودکارآمدی تحصیلی باالتری برخوردار

مورد بررسی را در حد  23گزارش نمودهاند ()12

بودند .رابطه آماری معنیداری بین خودکارآمدی

همخوانی ندارد .یافتههای این مطالعه بیانگر آن است

تحصیلی و سایر متغیرهای جمعیت شناسی بررسی شده،

که نمره میانگین خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان

مشاهده نشد (.)p<3/35

این مطالعه بسیار بیشتر از نمره میانگین مطالعه آنها بوده
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محل سکونت فعلی

میانگین

انحراف معیار

معناداری
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در دانشجویان مورد بررسی ،سال 1335

بررسی وضعیت خودکارآمدی تحصیلی...

بررسی اشاره نمود که در گروههای مختلف پزشکی و

رشتههای دانشگاهی هستند.

بیشتر از دانشجویان غیرپزشکی بوده است .دلیل دیگری

متغیر وابسته خودکارآمدی تحصیلی و متغیرهای

که میتوان به آن اشاره نمود زمان انجام مطالعه است

جنسیت ،وضعیت تأهل و مقطع تحصیلی تفاوت آماری

که فاصله زمانی  13سال بین آنها ممکن است این

معنیداری مشاهده نشد .این یافتهها نیز همسو با یافته-

تفاوت را ایجاد کرده باشد و حتی دانشگاههای مورد

های مطالعه روحی و همکاران میباشد ( .)1یافتههای

بررسی نیز میتوانند از دالیل تفاوت این دو مطالعه

مطالعه میرزایی علویجه و همکاران در دانشگاه علوم

باشند.

پزشکی کرمانشاه بیان کننده آن است که بین

روحی و همکاران نیز در مطالعه خود بیان نمودهاند

خودکارآمدی تحصیلی و مقطع تحصیلی دانشجویان

که نمره خودکارآمدی دانشجویان بررسی شده در

بررسی شده ،تفاوت آماری معنیدار بوده است ()11

مطالعه آنها در سطح باالیی قرار داشته و بیش از نیمی

ولی یافتههای این مطالعه بیان کننده آن است که اگرچه

از دانشجویان ،نمره باالتر از میانگین را کسب نموده

با ارتقای مقطع تحصیلی ،نمره میانگین خودکارآمدی

بودند ( .)1این یافته نیز همسو با یافتههای مطالعه حاضر

تحصیلی کاهش پیدا کرده است ولی این تفاوت از نظر

میباشد .نتایج پژوهش پرتو و بشارت نشان داده که

آماری معنیدار نمیباشد .این یافته با نتایج مطالعه

باورهای خودکارآمدی تأثیرات گسترده ای بر سالمت

میرزایی علویجه و همکاران ( )11همخوانی ندارد زیرا

روان و توانایی حل مسئله در نوجوانان دارد (.)15

در مطالعه آنها ،دانشجویان مقاطع باالتر از نمره

کارشکی و پاک مهر ،در پژوهشی که به منظور رابطه

خودکارآمدی تحصیلی باالتری برخوردار بودند.

باورهای خودکارآمدی ،فراشناختی و تفکر انتقادی با

کاهش نمره میانگین دانشجویان مقاطع باالتر میتواند

سالمت روان دانشجویان علوم پزشکی انجام دادند

به دلیل سختی دروس و همچنین سنگینی دوره

دریافتند که سالمت روان در دانشجویان با تفکر

آموزشی آنها باشد که به مرور زمان دانشجویان در

انتقادی و باورهای خودکارآمدی در ارتباط است

دوران تحصیل دچار فرسودگی شده و این موضوع

( .)12به نظر میرسد با توجه به اینکه دانشجویان رشته-

سبب افت تحصیلی آنها شده و به تبع آن میزان

های علوم پزشکی در ارتباط بیشتری با مردم و بیماران

خودکارآمدی تحصیلی آنها نیز کاهش پیدا میکند.

هستند و در طی دوران تحصیل ،درس مهارتهای

این کاهش میزان خودکارآمدی تحصیلی و همچنین

زندگی و نحوه ارتباط با مردم را میگذرانند و همچنین

باورهای خودکارآمدی میتواند برای دانشجویان

بسیاری از رشتههای این گروه موظف و مجبور به

خسارات فراوانی را به بار آورده و آنها را دچار افت

مطالعه زیادی هستند تا بتوانند دروس خود را بگذرانند

تحصیلی و حتی عدم گذراندن واحدهای درسی و

و دارای واحدهای درسی کارآموزی و کارورزی

درنهایت سبب مشروط شدن آنها در ترمهای تحصیلی

هستند و در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانهای

شود و اگر با دقت مورد توجه و بررسی قرار نگیرد و

آموزشی حضور یافته شرکت فعال دارند ،لذا باور

دالیل آن شناسایی نشود سبب اخراج شدن آنها از

خودکارآمدی در آنها ارتقا یافته و بهتبع آن دارای

دانشگاه شده و به تبع آن میتواند مشکالت روحی و
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غیرپزشکی بودند و نمره دانشجویان پزشکی بسیار

یافتههای حاصل از این مطالعه نشان داد که بین
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است .از دالیل این تفاوت میتوان به جامعههای مورد

نمره خودکارآمدی تحصیلی بهتری نسبت به سایر

آورد .در مطالعه دیگری که توسط سعادت و همکاران

بودند که تفاوت نظرات و دیدگاههای آنها میتواند

در بین دانشجویان دانشگاه گیالن انجام شده است،

برای برنامه ریزان آموزشی دانشگاههای مورد بررسی

 2262درصد دانشجویان در آن مطالعه ،نمره قابل قبول

مفید واقع شود .از نقاط ضعف این مطالعه آن است که

را در پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی کسب نمودهاند

یك پژوهش خودگزارشی است و ممکن است

( )19که با یافتههای این مطالعه ،همخوانی دارد.

دانشجویان در تکمیل پرسشنامه دقت کافی را به عمل

از یافتههای جالب این مطالعه که در مطالعات

نیاورده باشند.

آماری بین خودکارآمدی تحصیلی و متغیرهای شغل

را در کنترل فشارهای روانی گوشزد میکند و چنین به

مادر و وضعیت اقتصادی خانواده بود .یافتههای این

نظر میرسد اگرچه نمره میانگین کارآمدی تحصیلی

مطالعه نشان داد دانشجویانی که مادر شاغل داشتند

دانشجویان باالتر از حد متوسط است ولی متغیرهایی

نسبت به سایر دانشجویان از میانگین نمره

مثل برخورداری از امکانات مالی و تحصیالت والدین

خودکارآمدی تحصیلی باالتری برخوردار بودند .در

میتواند به عنوان عوامل مؤثر در افزایش باورهای

تبیین این یافته چنین میتوان اظهارنظر نمود که مادران

خودکارآمدی دانشجویان مورد توجه بیشتری قرار

شاغل دارای تحصیالت خوبی هستند و تحصیالت

گیرند .برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه نقش

آنها و ارتباطشان با دیگران در محیط کاری سبب شده

بهزیستی روانشناختی

و سالمت روانی در

است تا آگاهی خوبی در مورد درس و تحصیل پیدا

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ،توصیه می شود.

کرده و این آگاهی و موفقیتها را نیز به فرزندان خود
انتقال دهند و سبب شوند که فرزندان آنها نیز
بارورهای خودکارآمدی بهتری داشته و از
خودکارآمدی تحصیلی باالتری برخوردار باشند .در
تبیین وضعیت اقتصادی هم میتوان چنین بیان نمود که
دانشجویان برخوردار از وضعیت اقتصادی بهتر ،دارای
امکانات مادی بیشتری بوده و میتوانند برای تقویت
تواناییهای خود خرج بیشتری نموده و در کالسهای
آموزشی مختلف شرکت نمایند و این تواناییها سبب
تقویت باورهای خودکارآمدی و به تبع آن ارتقای
خودکارآمدی تحصیلی آنها خواهد شد.
از نقاط قوت این مطالعه آن است که در بین
دانشجویان دو دانشگاه شهر سنندج انجام شده و

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند از همه
دانشجویانی که در اجرای این پروژه با ما همکاری
نمودند و پرسشنامه ها را به طور کامل پر نموده و
تحویل دادند ،تشکر و قدردانی نمایند .همچنین از
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
کردستان به خاطر همکاری در تصویب این طرح و
تأمین هزینه این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی
دانشجویی با کد اخالق شماره  ،32/123تشکر و
قدردانی می گردد .هزینه اجرای این پژوهش توسط
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
کردستان تأمین گردیده است.
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Abstract
Background & Aim: Educational self-efficacy implies a person's belief in his or her abilities
in achieving educational goals and activities, the formation of which is influenced by various
factors. The aim of this study was to determine the relationship between academic selfefficacy and demographic variables in students of Kurdistan and Islamic Azad universities of
Sanandaj during the academic year of 2011-2012.
Materials & Methods: This cross-sectional study was carried out on 398 students of
Kurdistan University of Medical Sciences and Islamic Azad University in Sanandaj during
the academic year of 2015-2016. Sampling method was clustered. Demographic information
form and academic self-efficacy questionnaire were used to collect data. Data were analyzed
by SPSS software version 20 and descriptive and inferential statistics including mean,
standard deviation, independent t-test and one-way analysis of variance were analyzed.
Results: The mean score of academic self-efficacy of students was 100 ± 64.41 ± 12.04. Two
groups of students in Kurdistan University of Medical Sciences (64.49 ± 12.13) and Islamic
Azad University of Sanandaj (11.57 ± 63.90) did not have a significant difference in selfefficacy scores (p=0.65). There was a significant difference between academic self-efficacy
and mother's job (p = 0.004) and household economic status (p = 0.02).
Conclusion: The average score of students' academic performance is higher than average;
variables such as having financial resources and parental education can be considered as
effective
factors
in
increasing
student
self-efficacy
beliefs.
Keywords: Academic self-efficacy, Student, Self-efficacy
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