گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره یازدهم ،شماره اول ،ص 3535 ،53- 44

کاربرد سازههای اساسی تئوری شناخت اجتماعی در پیشگویی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر در سال 1921-29
3

مکیه جمالی ،1آزيتا نوروزي ،*2رحیم طهماسبی
 .1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ايران

 .2دکتراي تخصصی آموزش بهداشت ،استاديار ،گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت ،بخش ارتقاء سالمت ،مرکز تحقیقات طب گرمسیري و عفونی خلیج فارس ،دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ايران
 .3دکتراي تخصصی آمار زيستی ،استاديار گروه آمار زيستی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات بیوتکنولوژي دريايی خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ايران

دريافت مقاله29/9/92 :

آخرين اصالح مقاله29/1/71 :

پذيرش مقاله29/71/92 :

زمینه و هدف :یکی از مهمترین معیارهای کارایی نظام آموزشی ،پیشرفت تحصیلی فراگیران میباشد؛ به طوری که کشف و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر آن،
به پیشرفت نظام آموزشی میانجامد .هدف از این مطالعه ،شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس سازههای تئوری شناخت
اجتماعی بود.
روش کار :مطالعه حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی منظم بر روی  498دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال
تحصیلی  7227-29انجام شد .جهت تعیین پیشرفت تحصیلی از تفاضل میانگین نمرات دروس تئوری (غیر از دروس عمومی) دو ترم آخر استفاده
گردید .اطالعات توسط پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامههای استاندارد خودکارامدی تحصیلی ،استرس تحصیلی ،حمایت اجتماعی چند بعدی و
انتظار پیامد دانشجو جمعآوری شد و سپس توسط نرمافزار آماری  SPSSو به وسیله آزمونهای آماری مناسب تجزیه و تحلیل گردید.
يافتهها :در این مطالعه خودکارامدی ،استرس تحصیلی و دانشکده پیشگویی کننده مستقیم پیشرفت تحصیلی بودند و حمایت اجتماعی ،استرس تحصیلی
و محل اخذ دیپلم اثر غیر مستقیمی (از طریق خودکارامدی) بر پیشرفت تحصیلی داشتند .خودکارامدی تحصیلی ،استرس تحصیلی و دانشکده در
دانشجویان دختر و خودکارامدی تحصیلی و دانشکده در دانشجویان پسر پیشگویی کننده پیشرفت تحصیلی بودند.
نتیجهگیري :با توجه به تأثیر خودکارامدی و استرس در پیشرفت تحصیلی ،میتوان با طراحی مداخالت مناسب از استراتژیهایی جهت افزایش
خودکارامدی و مدیریت استرس تحصیلی در دانشجویان (به ویژه پزشکی) استفاده نمود.
کلید واژهها :تئوری شناخت اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،استرس تحصیلی ،حمایت اجتماعی ،خودکارامدی تحصیلی
* نويسنده مسؤول :گروه آموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،ریشهر ،خیابان سلمان فارسی ،بوشهر ،ایران
 تلفن  1271-1194217 :نمابر1117 -9792792 :

Email: azitanoroozi@yahoo.com
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کاربرد سازههای اساسی تئوری شناخت اجتماعی...

رفتار میداند ( .)1بر طبق تئوری شناخت اجتماعی ،دو مؤلفه

مقدمه
یکی از مهمترین معیارهای کارایی نظام آموزشی ،پیشرفت

روانشناختی مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان شامل.7 :

تحصیلی فراگیران میباشد؛ به طوری که کشف و مطالعه

باور دانشجو به توانایی در موفقیت در یک تکلیف تحصیلی که

عوامل تأثیرگذار بر آن ،به پیشرفت نظام آموزشی میانجامد
( .)7پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین عواملی است که تأثیر
بسزایی در کسب موفقیتهای علمی و عملی بعدی دانشجویان
دارد ( .)9به طور تقریبی یک چهارم از جمعیت جوان در

به آن انتظارات خودکارامدی یا خودکارامدی ()Self-efficacy
میگویند و  .9باور دانشجو در رابطه با اینکه تکلیف تحصیلی
ارزش پیگیری را دارد که به آن انتظار نتیجه (

Outcome

 )expectancyمیگویند ،میباشد (.)8

معرض خطر شکست تحصیلی و دیگر مشکالت رفتاری

خودکارامدی تحصیلی به طور خاص به معنی اطمینان در

متعاقب آن هستند ( .)2شکست تحصیلی عالوه بر اتالف هزینه

انجام وظایف تحصیلی مانند خواندن کتابها ،پاسخ به سؤاالت

و وقت ،به دلیل وقفه در راهیابی فرد به بازار کار موجب

در کالس و آمادگی جهت آزمون میباشد (( Bandura .)2به

سرخوردگی و از دست رفتن روحیه در دانشجو میشود که

نقل از کریمزاده و محسنی) خودکارامدی را یک عامل

خسارات زیادی به خود دانشجو ،خانوادهها ،جامعه و کشور

شناختی -انگیزشی که نقش مؤثری در ایجاد تفاوتهای فردی

وارد میکند .عالوه بر این ممکن است رفتارهای منفی

و جنسیتی در گستره کارکرد تحصیلی دارد ،میداند (.)71

اجتماعی ،ترک تحصیل یا ترک خانواده ،خودکشی و اعتیاد به

سطوح باالی خودکارامدی تحصیلی منجر به میانگین نمرات

مواد مخدر و الکل را به دنبال داشته باشد و عدم کنترل آن

باالتر ،پایداری برای تکمیل تکالیف ،سازگاری تحصیلی بهتر و

موجب پایین آمدن سطح علمی و کارایی کشور در سالهای

مقابله با استرسهای تحصیلی میشود ( .)77همچنین از نظر

آینده شود (.)4

( Banduraبه نقل از  Walkerو همکاران) ،خودکارامدی بر

محققین ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان را با شماری از

انتظار نتیجه اثر میگذارد .به عبارت دیگر نتایجی که افراد

عوامل رفتاری ،روانشناختی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی و

پیشبینی میکنند ،به قضاوتهایشان از توانایی انجام یک رفتار

محیطی مرتبط میدانند ( .)7بنابراین با توجه به تعدد عوامل

در یک موقعیت خاص بستگی دارد ( .)79دانشجویانی که باور

تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی ،الزم است از تئوریها و
الگوها در این زمینه استفاده شود؛ چرا که تئوریهای آموزشی
میتوانند عوامل اصلی مؤثر بر رفتار را شناسایی و روابط بین
این عوامل و شرایطی که این روابط رخ میدهند را معین نمایند

دارند تکلیف جالب ،مهم و باارزش است بیشتر در فعالیتهای
فراشناختی درگیر میشوند و از راهبردهای شناختی و نظارت
برای تالش ،استفاده بیشتری میکنند و از پیشرفت تحصیلی
باالتری نیز برخوردار هستند (.)72
عالوه بر عوامل روانشناختی ،عوامل محیطی مانند حمایت

(.)2
از جمله مهمترین تئوریهای تغییر رفتار در زمینه یادگیری

اجتماعی و استرس تحصیلی نیز بر رفتار تأثیر میگذارند.

که هم عوامل فردی و هم عوامل محیطی را در کنترل رفتار

حمایت اجتماعی با فراهم کردن منابع مهم اطمینان ،مواجهه

Social cognitive

دانشجویان را با فعالیتهای دشوار آسانتر میکند؛ به طوری

 )theoryاست که توسط ( Banduraبه نقل از  Artinoو

که دانشجویان دارای حمایت خانوادگی باال ،با استادان و سایر

همکاران) پایهگذاری شد .تئوری شناخت اجتماعی ،عملکرد

دانشجویان ارتباط بهتری برقرار میکنند و باور به این توانایی،

انسان را نتیجه مجموعه سهگانه پویا و دارای تعامل متقابل

اهداف تحصیلی را ارتقا میبخشد و موجب موفقیت در

عوامل روانشناختی (شخصی) ،محیط فیزیکی -اجتماعی و

تحصیل و کار میشود (.)2

مؤثر میداند ،تئوری شناخت اجتماعی (
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

در راستای روابط بین این متغیرها و پیشرفت تحصیلی

دوره یازدهم شماره اول

روش کار

مطالعاتی صورت گرفته است؛ از جمله در مطالعه  Walkerو

مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی -مقطعی بود که بر

همکاران مشخص شد که خودکارامدی اثر قوی ،مثبت و

روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که (در پنج

مستقیمی بر قصد رفتار دارد ،به عالوه به طور غیر مستقیم و از

دانشکده بهداشت ،پیراپزشکی ،پرستاری -مامایی ،پزشکی و

طریق انتظار نتیجه نیز بر قصد رفتاری تأثیر دارد .همچنین

دندانپزشکی) در سال تحصیلی  7227-29مشغول به تحصیل

انتظار نتیجه به طور قوی و مثبتی با قصد رفتاری در ارتباط

بودند ،انجام شد .حجم نمونه بر اساس ضریب همبستگی بین

میباشد ( .)79در مطالعه رستمی و همکاران نیز خودکارامدی

خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی به دست آمده از مطالعات

با حمایت اجتماعی درک شده رابطه مستقیم و معنیداری

پیشین ،مقداری برابر با  1/9در سطح خطای  1/17و توان

داشت؛ به عبارت دیگر حمایت اجتماعی میتواند در ارتقای

آزمون  1/81با تعداد  74متغیر تبیینی 477 ،نفر برآورد گردید

خودکارامدی تأثیرگذار باشد (.)74

که از این تعداد 79 ،نفر به علت انتقالی 8 ،نفر به علت عدم

مطالعه  Torresو  Solberyمشخص نمود که حمایت

تمایل به تکمیل پرسشنامه و  2نفر به علت تغییر رشته از

خانوادگی ،ارتباط قوی با خودکارامدی دانشجویان دارد ،اما

مطالعه خارج شدند .بنابراین ،مطالعه بر روی  498دانشجو

برخالف انتظار ،با استرس تحصیلی رابطهای نداشت .در مطالعه

صورت گرفت (میزان پاسخدهی به پرسشنامهها  24/2بود).

 Torresو  ،Solberyخودکارامدی با استرس تحصیلی مرتبط

معیارهای ورود به مطالعه شامل دانشجویانی بود که حداقل

بود ( .)2البته در این رابطه ،یافتههای متناقضی وجود دارد؛ به

دو ترم از تحصیل آنها گذشته بود و در ترم حاضر حداقل 71

طوری که مطالعه  Saklofskeو همکاران که با هدف بررسی

واحد تئوری داشتند و در مقطع کارشناسی و دکتری عمومی

ارتباط استرس و موفقیت تحصیلی انجام گرفت ،نشان داد که

این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند .الزم به ذکر است که

استرس باال عامل خطری جهت عملکرد نامناسب تحصیلی

همه دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه تحصیل میکردند.

نبوده است ( .)77بنابراین با توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی

معیار خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه،

دانشجویان از اهمیت ویژهای برخوردار است و عدم موفقیت

انتقال به دانشگاه دیگر و انصراف از تحصیل بود .روش

تحصیلی آنها نه به عنوان یک مشکل فردی بلکه به عنوان یک

نمونهگیری در پژوهش حاضر به صورت تصادفی منظم

مشکل اساسی اجتماعی که در آینده گریبانگیر جامعه میشود،

(سیستماتیک) به تفکیک هر رشته تحصیلی انجام گرفت .به

ضروری است تا عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

منظور انتخاب افراد نمونه در این مطالعه ،ابتدا لیست

بررسی گردد .با این وجود مطالعات پیشین نتایج متناقضی را

دانشجویان رشتههای مختلف بر اساس شماره دانشجویی از

حاصل کرده است و در کمتر مطالعهای هر دو دسته عوامل

آموزش کل دانشگاه گرفته شد .سپس با مراجعه به

روانشناختی و محیطی بررسی شده است .بنابراین محققین

دانشکدههای مربوطه و اخذ برنامه کالسی دانشجویان منتخب

نتیجه گرفتند عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی را در

و با حاضر شدن در کالس درس و کسب اجازه از استادان،

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از سازههای

پرسشنامهها (بدون مشخصات و با کدهای مخصوص که فقط

اساسی تئوری شناخت اجتماعی شناسایی نمایند تا بر مبنای آن

پرسشگر از آنها اطالع داشت) با ذکر هدف پژوهش در بین

بتوان مداخالت آموزشی مؤثری را جهت ارتقای آموزشی

دانشجویان منتخب توزیع شد و اطالعات از طریق

دانشجویان طراحی و برنامهریزی نمود.

خودگزارشدهی جمعآوری گردید .جهت رعایتنکات اخالقی،
از یادداشت کردن اسامی دانشجویان خودداری شد و به جای

21

جمالی و همکاران

کاربرد سازههای اساسی تئوری شناخت اجتماعی...

آن از کد استفاده گردید .عالوه بر محرمانه بودن اطالعات،

کامالً موافقم) بود که هر سؤال از  7تا  1نمرهگذاری شد و

دانشجویان بر اساس تمایل خود وارد مطالعه میشدند و هیچ

حداقل نمره  79و حداکثر نمره  84بود .نمره باال در این مقیاس

گونه اجباری در مشارکت آنها نبود.

بیانگر سطح باالی حمایت اجتماعی درک شده در نظر گرفته

ابزار جمعآوری اطالعات در این مطالعه  7پرسشنامه بود
که شامل موارد زیر میباشد:
 )7پرسشنامه دموگرافیک که جهت بررسی اطالعات
آموزشی (دانشکده و محل اخذ دیپلم) و غیر آموزشی (سن،
جنسیت و وضعیت سکونت) استفاده شد.

شد .این مقیاس از اعتبار عاملی و همزمان مطلوبی برخوردار
بود و ضریب  Cronbach´s alphaآزمون برابر با  1/27برآورد
گردید (.)78
 )7پرسشنامه استاندارد انتظار پیامد دانشجو 72 ،سؤال با
مقیاس لیکرت چهار درجهای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،موافقم و

 )9پرسشنامه استاندارد خودکارامدی تحصیلی با  29گویه

کامالً موافقم) داشت که از  7تا  4نمرهگذاری شده بود و

و مقیاس لیکرت پنج درجهای (خیلی زیاد ،زیاد ،اطمینان ،کم و

حداقل نمره  72و حداکثر نمره  79بود .نمره باالتر در این

خیلی کم) که از  7تا  7نمرهگذاری شده بود و حداقل نمره آن

آزمون گویای مفهوم انتظارات پیامد باالتر میباشد .روایی و

 29و حداکثر نمره  721بود .کسب نمرات باالتر نشان دهنده

پایایی این ابزار در مطالعات متعدد بررسی شده است و در

خودکارامدی باالتر و نمرات پایینتر نشان دهنده خودکارامدی

دانشجویان ایرانی روایی توسط تحلیل عاملی تأیید شده و

پایین جهت انجام تکالیف درسی بود .روایی و پایایی این ابزار

پایایی ابزار  1/17برآورد شده است (.)72-97

در مطالعات مختلف بررسی گردید و همسانی درونی آن 1/22
و پایایی خارجی  1/21گزارش شده است (.)72

جهت تعیین متغیر پاسخ یعنی پیشرفت تحصیلی ،معدل ترم
قبل و ترم جاری دانشجویان انتخاب شده در نمونه تحت

 )2پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی با 71

مطالعه از آموزش کل دانشگاه دریافت شد .از تفاضل میانگین

سؤال در  2بخش که  7بخش عامل استرسزا (ناکامیها،

نمرات دروس تئوری (غیر از دروس عمومی) ترم قبل و ترم

تعارضات ،فشارها ،تغییرات و استرس خودتحمیلی) و  4بخش

جاری ،میزان پیشرفت تحصیلی یا افت تحصیلی محاسبه

واکنش نسبت به عوامل استرسزا (جسمانی ،هیجانی ،رفتاری

گردید؛ به طوری که دانشجویان با افزایش معدل (یعنی تفاضل

و ارزیابی شناختی) را با مقیاس لیکرت پنج درجهای (هرگز،

معدل ترم جاری و ترم قبل مثبت بود) ،به عنوان پیشرفت و

به ندرت ،گهگاهی ،اغلب و بیشتر اوقات) ارزیابی میکرد و از

دانشجویان با کاهش معدل (یعنی تفاضل معدل ترم جاری و

 7تا  7نمرهگذاری شده بود و حداقل نمره  71و حداکثر نمره

ترم قبل منفی یا صفر بود) ،به عنوان عدم پیشرفت در نظر

 971در نظر گرفته شد .نمرات باالتر در هر خرده مقیاس به

گرفته شدند .به منظور رعایت مالحظات اخالقی ،لیست

ترتیب نشان دهنده استرس تحصیلی بیشتر و واکنشهای بیشتر

نمرات بر اساس شماره دانشجویی از آموزش کل دریافت

نسبت به استرس بود .روایی و پایایی این پرسشنامه توسط

گردید و با انطباق شماره دانشجویی با کد هر دانشجو ،معدل

شکری و همکاران بررسی شد و روایی توسط تحلیل عاملی و

هر یک از دانشجویان مشخص شد .بنابراین نام خانوادگی

همسانی درونی توسط ضریب ( Cronbach´s alphaبا مقدار

دانشجویان توسط محققین قابل شناسایی نبود .پس از

 )1/81تأیید گردید (.)71

جمعآوری اطالعات ،دادهها وارد کامپیوتر شد و توسط

 )4پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی چند بعدی شامل

نرمافزار  SPSSنسخه 78

( version 18, SPSS Inc., Chicago,

 79سؤال با مقیاس لیکرت هفت درجهای (کامالً مخالفم،

 )ILمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .عالوه بر ارایه

مخالفم ،تقریباً مخالفم ،نظری ندارم ،تقریباً موافقم ،موافقم و

شاخصهای توصیفی در تحلیل دادهها ،از تحلیل رگرسیون
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در مطالعه حاضر ،میانگین و انحراف معیار سازه حمایت

لجستیک ( )Logestic regressionو رگرسیون خطی چندگانه

اجتماعی برابر با  ،27/29 ± 79/22استرس تحصیلی دارای

استفاده شد.

میانگین و انحراف معیار  ،791/72 ± 94/24میانگین و انحراف
معیار خودکارامدی تحصیلی  712/14 ± 71/28و میانگین و

يافتهها

انحراف معیار انتظار نتیجه برابر با  22/22 ± 2/41بود.

در این مطالعه  217نفر ( 17/2درصد) دانشجوی دختر و
 792نفر ( 98/1درصد) دانشجوی پسر با میانگین سنی ± 9/17

جهت تعیین عوامل پیشگویی کننده پیشرفت تحصیلی از

 97/ 29سال شرکت نمودند که از این تعداد  777نفر (97/2

مدل رگرسیون لجستیک استفاده گردید که در آن متغیرهای

درصد) از دانشکده بهداشت 721 ،نفر ( 21/4درصد) از

دموگرافیک و سازهها به عنوان عوامل مستقل و متغیر دو

دانشکده پیراپزشکی 12 ،نفر ( 78/7درصد) از دانشکده

سطحی پیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر پاسخ وارد مدل

پرستاری -مامایی و  18نفر ( 78/9درصد) از دانشکده پزشکی

شدند .بر این اساس ،سازه خودکارامدی تحصیلی و استرس

بودند .همچنین  81نفر ( 78/1درصد) از دانشجویان در منزل و

تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری نشان دادند؛ به

 248نفر ( 87/2درصد) در خوابگاه سکونت داشتند .از نظر

طوری که با افزایش  7واحد به نمره خودکارامدی تحصیلی

محل اخذ دیپلم 91 ،نفر ( 2/2درصد) در روستا و  222نفر

شانس پیشرفت تحصیلی به میزان  9درصد افزایش داشت و

( 29/7درصد) در شهر دیپلم گرفته بودند و  7نفر ( 7/9درصد)

همچنین با افزایش  7واحد به استرس شانس پیشرفت تحصیلی

نیز محل اخذ دیپلم خود را قید نکرده بودند.

به میزان  8درصد کاهش یافت .به جز دو عامل خودکارامدی

در مطالعه حاضر میانگین و انحراف معیار معدل ترم قبل و

تحصیلی و استرس که از سازههای مؤثر در پیشرفت تحصیلی

جاری به ترتیب  72/77 ± 7/71و  72/27 ± 7/11به دست

محسوب میشوند ،متغیر دانشکده محل تحصیل نیز در مدل

آمد .دامنه تغییرات معدل دانشجویان نسبت به ترم قبل آنان از

دارای اثر معنیداری بود؛ به این ترتیب که دانشکدههای

( -4/74که به منزله افت تحصیلی است) تا ( 7/99که به منزله

پرستاری -مامایی و پیراپزشکی در مقایسه با دانشکده پزشکی

پیشرفت تحصیلی میباشد) در نوسان بود و میانگین تفاضل

به ترتیب شانس پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند (جدول .)7

معدل دو ترم اخیر  +1/77با انحراف معیار  7/27به دست آمد.
جدول  .7برآورد ضریب رگرسیونی و نسبت شانس در مدل رگرسیون لجستیک مربوط به پیشرفت تحصیلی
ضریب رگرسیون ()B

نسبت شانس

P

خودکارامدی تحصیلی

1/191

7/191

1/114

حمایت اجتماعی

-1/174

1/282

1/722

انتظار نتیجه

1/179

7/179

1/797

استرس تحصیلی

-1/177

1/272

1/129

وضعیت سکونت

1/122

7/127

1/892

محل اخذ دیپلم

1/294

7/289

1/482

متغیر و سازهها

> 1/117

دانشکده
دانشکده بهداشت نسبت به پزشکی

-1/711

1/219

1/774

دانشکده پیراپزشکی نسبت به پزشکی

1/127

9/111

1/129

دانشکده پرستاری -مامایی نسبت به پزشکی

7/921

2/748

1/117
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در بررسی که به تفکیک جنس جهت تعیین عوامل

پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پسر دانشکده پرستاری-

پیشگویی پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر به طور

مامایی در مقایسه با دانشجویان دختر این دانشکده مشهودتر

جداگانه با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک صورت گرفت؛

بود.

در دانشجویان دختر خودکارامدی ( ،)P = 1/191استرس

از آنجایی که خودکارامدی تحصیلی در هر دو جنس عامل

( )P = 1/144و تحصیل در دانشکده پرستاری -مامایی (1/142

مؤثری بود؛ بنابراین باید عواملی که این سازه را تحت تأثیر

=  )Pرابطه معنیداری را با پیشرفت تحصیلی نشان دادند؛ به

قرار میدهند ،شناسایی شوند تا اثر غیر مستقیم سازهها و

طوری که در دانشجویان دختر به ازای افزایش  7واحد در

متغیرها نیز بر پیشرفت تحصیلی مشخص گردد .بنابراین جهت

خودکارامدی شانس پیشرفت تحصیلی  7/8درصد افزایش و

شناسایی این عوامل از مدل رگرسیون خطی استفاده شد .در

به ازای افزایش  7واحدی استرس تحصیلی شانس پیشرفت

مدل رگرسیونی که خودکارامدی تحصیلی به عنوان متغیر پاسخ

تحصیلی  7/9درصد کاهش یافت و تحصیل در دانشکده

در نظر گرفته شد ،سازه حمایت اجتماعی ،استرس تحصیلی و

پرستاری -مامایی در مقایسه با دانشکده پزشکی شانس

محل اخذ دیپلم رابطه معنیداری با خودکارامدی داشت؛ به این

پیشرفت تحصیلی را  9/2برابر افزایش داد .در دانشجویان پسر

ترتیب که با افزایش  7واحد در حمایت اجتماعی و استرس

خودکارامدی ( ،)P = 1/171تحصیل در دانشکده پیراپزشکی

تحصیلی ،خودکارامدی تحصیلی در دانشجویان کاهش

( )P = 1/198و پرستاری -مامایی ( )P = 1/191رابطه

مییافت و در نهایت به طور غیر مستقیم باعث افزایش یا

معنیداری را با پیشرفت تحصیلی نشان دادند؛ به گونهای که در

کاهش پیشرفت تحصیلی میشد .همچنین دانشجویانی که محل

دانشجویان پسر به ازای افزایش  7واحدی در خودکارامدی

اخذ دیپلم آنها شهر بود نسبت به دانشجویانی که محل اخذ

شانس پیشرفت تحصیلی آنها به میزان بسیار جزیی افزایش

دیپلم آنها روستا بود از خودکارامدی باالتر و در نتیجه از

یافت و دانشکدههای پرستاری -مامایی و پیراپزشکی در

پیشرفت تحصیلی باالیی نیز برخوردار بودند .بر اساس ضریب

مقایسه با دانشکده پزشکی به ترتیب شانس پیشرفت تحصیلی

تعیین مدل ،این متغیرها  8/1درصد تغییرات خودکارامدی

را  1/21و  2/78برابر افزایش داد .پس میتوان گفت که شانس

تحصیلی را تبیین مینمودند (جدول .)9

جدول  .9برآورد ضرایب رگرسیونی خطی مربوط به خودکارامدی تحصیلی
متغیر و سازهها

β

ضریب رگرسیون ()B

P

حمایت اجتماعی

1/742

1/722

1/112

انتظار نتیجه

1/178

1/171

1/192

استرس تحصیلی

-1/717

-1/799

1/117

سن

-1/114

-1/121

1/227

جنسیت

1/119

1/122

1/229

وضعیت سکونت

-1/124

-7/724

1/489

محل اخذ دیپلم

1/718

1/124

1/192

-1/129

-7/979

1/228

دانشکده پیراپزشکی نسبت به پزشکی

-1/119

-9/272

1/922

دانشکده پرستاری -مامایی نسبت به پزشکی

-1/198

-7/971

1/278

دانشکده بهداشت نسبت به پزشکی
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همچنین در پژوهش انجام شده توسط اعرابیان و همکاران

از آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانشجویان در کسب

( ،)91خودکارامدی با موفقیت تحصیلی رابطه معنیداری

موفقیتهای آینده آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است و

نداشت .علت تناقض مطالعه کنونی با این مطالعه را میتوان در

عدم توجه به این مقوله اساسی موجب پایین آمدن سطح علمی
و کارایی کشور در سالهای آتی میشود ،بنابراین در مطالعه
حاضر از تئوری شناخت اجتماعی جهت شناسایی عواملی که

تفاوتی که از نظر رشته در دانشجویان مورد بررسی وجود دارد،
بیان کرد .پس میتوان گفت که دانشجویان با خودکارامدی
تحصیلی باالتر ،پایداری بیشتری در کسب اهداف نشان

تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

میدهند و در نتیجه از پیشرفت تحصیلی باالتری نیز برخوردار

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دارند ،استفاده شد.

میباشند .از سوی دیگر ،این دانشجویان تکالیف دشوار

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خودکارامدی و استرس

دانشگاهی را مانند چالشها درک کرده ،استرس تحصیلی

تحصیلی پیشگویی کننده مستقیم پیشرفت تحصیلی میباشند و

کمتری را درک میکنند و در نتیجه عملکرد سازگاری تحصیلی

سازههای حمایت اجتماعی و استرس تحصیلی به همراه محل

بهتری نیز دارند .همچنین حمایت اجتماعی از طریق ایجاد

اخذ دیپلم دارای اثر غیر مستقیم (از طریق خودکارامدی) بر

تقویت مثبت هنگام انجام تکلیف ،یادگیری مشاهدهای از طریق

پیشرفت تحصیلی هستند؛ به طوری که با افزایش حمایت

الگوسازی ،فراهم کردن فرصتهایی برای مقایسههای اجتماعی

اجتماعی و کاهش استرس ،خودکارامدی دانشجویان افزایش

و ترغیبهای کالمی باعث افزایش خودکارامدی در دانشجویان

مییافت .در مطالعه  Robbinsو همکاران نیز خودکارامدی

میشود و باور به این توانایی موجب موفقیت و پیشرفت آنان

تحصیلی به عنوان قویترین پیشگویی کننده پیشرفت و

در تحصیل میگردد.

عملکرد تحصیلی شناسایی شد ( .)99همچنین در مطالعه

دانشجویانی که محل اخذ دیپلم آنها شهر بود نسبت به

 Zajacovaو همکاران ،باورهای خودکارامدی پیشگویی کننده

دانشجویانی که محل اخذ دیپلم آنها روستا بود از

قویتری جهت موفقیت تحصیلی نسبت به استرس بود ()92

خودکارامدی باالتر و در نتیجه از پیشرفت تحصیلی باالیی نیز

که تأیید کننده مطالعه اخیر میباشد.

برخوردار بودند .این رابطه را میتوان این گونه استدالل کرد که

نتایج مطالعه  Torresو  Solberyنشان داد که خودکارامدی

زندگی در شهر ،دسترسی آسان و فراوان به وسایل کمک

دانشجویان ارتباط قوی با حمایت خانواده و استرس تحصیلی

آموزشی و کالسهای درسی و مشاوره را فراهم میکند که نه

دارد ( .)2در مطالعه  Mercerو همکاران نیز خودکارامدی

تنها باعث ارتقای خودکارامدی در این دانشجویان قبل از

تحصیلی با حمایت درک شده از سوی معلم ارتباط مثبت

آزمون کنکور میشود ،بلکه موجب حفظ این کارامدی در دوره

معنیداری داشت ( .)94نتایج مطالعه رستمی و همکاران نیز

تحصیل در دانشگاه نیز گردیده است .به عالوه در مطالعه

حاکی از تأثیر حمایت اجتماعی در ارتقای خودکارامدی بود

حاضر ،کم بودن تعداد دانشجویانی که محل اخذ دیپلم آنها

( .)74در مطالعه  ،Yusufخودکارامدی رابطه مستقیمی از طریق

روستا بود نسبت به آنهایی که شهر بود در کسب این نتیجه

انگیزه پیشرفت و رابطه غیر مستقیمی از طریق راهبردهای

بیتأثیر نبوده است.

یادگیری با پیشرفت تحصیلی داشت ( ،)97اما در مطالعه

همچنین در تحلیلی که به تفکیک جنس در مطالعه اخیر

بختیارپور و همکاران خودکارامدی پیشگویی کننده پیشرفت

صورت گرفت ،نتایج نشان داد که خودکارامدی تحصیلی،

تحصیلی نبود که عدم وجود رابطه را به پیچیدگیهای عوامل

استرس تحصیلی و دانشکده پیشگویی کننده پیشرفت تحصیلی

تأثیرگذار و خودگزارشدهی نادرست نسبت داده بود (.)92
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کننده پیشرفت تحصیلی دانشجویان پسر میباشد؛ به طوری که

پرسشنامهها چارهای جز این نبود و ضرورت انجام مطالعات

دانشجویان دانشکده پرستاری -مامایی از پیشرفت تحصیلی

متعدد با سازههای دیگر را مشخص مینماید .همچنین از

قابل توجهی نسبت به دانشجویان دانشکده پزشکی برخوردار

آنجایی که کسب یافتهها در مورد سازهها از طریق

بودند که این نتیجه در دانشجویان پسر این دانشکده مشهودتر

خودگزارشدهی بود ،ممکن است دانشجویان شرکت کننده در

بود.

این مطالعه تحت تأثیر عوامل زمانی ،محیطی و زیاد بودن تعداد

در مطالعه محمدیاری نیز نتایج نشان داد که رابطه مثبت

سؤاالت قرار گرفته ،پاسخهای متناسب با آن زمان خاص یا آن

معنیداری بین خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی و رابطه منفی

موقعیت را بیان کرده باشند یا از ابراز صحیح احساسات و

معنیداری بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی هم در دانشجویان

رفتارهای خود اجتناب کرده باشند که این عامل از

دختر و هم در دانشجویان پسر وجود دارد .در مطالعه وی،

محدودیتهای کلیه مطالعات پرسشنامهای میباشد.

خودکارامدی پیشگویی کننده قوی پیشرفت تحصیلی در

نتیجهگیري

دانشجویان پسر بود ،اما اضطراب آزمون پیشگویی کننده قوی

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت ،یکی از عوامل

نبود .در دانشجویان دختر اضطراب آزمون پیشگویی کننده

مهم که میتواند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر

پیشرفت تحصیلی بود و خودکارامدی پیشگویی کننده قوی

قرار دهد ،خودکارامدی میباشد .از طرف دیگر استرس

نبود .محمدیاری انتظارات اجتماعی را عامل مهمی در کسب

تحصیلی و حمایت اجتماعی با تأثیر بر روی خودکارامدی

این نتایج بیان میکند؛ به طوری که دانشجویان پسر «داشتن

تحصیلی میتواند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر

توانایی» را یک ویژگی مردانه و دانشجویان دختر «داشتن

قرار دهد .بنابراین جهت ارتقای خودکارامدی به ویژه در

اضطراب» را یک ویژگی زنانه مطرح کرده بودند (.)98

دانشجویان دانشکده پزشکی که محل اخذ دیپلم آنها روستا

در مطالعه تمدنی و همکاران نیز خودکارامدی با پیشرفت

بود ،توصیه میشود که استادان مشاور با همکاری مرکز مشاوره

تحصیلی رابطه مثبت معنیداری را نشان داد و بین گروه

دانشگاه با برگزاری کالسهای فن ارتباطی ،یادداشتبرداری،

دختران و پسران و دانشکدهها از لحاظ خودکارامدی تفاوتی

افزایش تمرکز حواس ،مدیریت زمان و استرس (به ویژه برای

وجود نداشت ( .)92بنابراین میتوان گفت که دانشجویان دختر

دانشجویان دختر) خودکارامدی دانشجویان را ارتقا دهند و با

اغلب احساسات مربوط به استرس را منفی یا خفیف گزارش

ایجاد انگیزه و فراهم نمودن فرصتهایی جهت ابراز توانایی در

میکنند؛ در حالی که دانشجویان پسر اغلب احساساتشان را

دانشجویان (مانند ارایه کنفرانس در کالسها و اداره کالس) به

کنترل شده بیان میکنند؛ اما زمانی که استرس در سطوح

نحوی که دانشجویان نقش فعالی در آن داشته باشند،

یکسان مقایسه میشود ،دختران استرس را واضحتر از پسران

دانشجویان را به طور عملی توانمند نمایند تا بدین وسیله

نشان میدهند ( .)21در مورد نقش دانشکده در پیشگویی

شرایط الزم جهت پیشرفت تحصیلی را در این دانشجویان

پیشرفت تحصیلی به نظر میرسد سختی و فشردگی دروس،

فراهم آورند.

طوالنی بودن دوره تحصیل و پایین بودن عوامل انگیزشی در
دانشجویان پزشکی باعث شده است که دانشجویان این
دانشکده از پیشرفت تحصیلی مطلوبی برخوردار نباشند.
از محدودیتهای این مطالعه ،تمرکز بر تعداد محدودی از
سازههای مؤثر بر پیشرفت تحصیلی بود که به دلیل حجیم بودن
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سپاسگزاري
این مقاله حاصل یافتههای طرح تحقیقاتی مربوط به
پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر میباشد .بدین وسیله از کلیه شرکت کنندگان

دوره یازدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

.تشکر و قدردانی را داریم

که با صبر و حوصله در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند و
همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کمال
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Background & Objective: One of the most important criteria for efficiency of an educational
system is learners' academic achievement. Discovery and study of factors affecting this item can be
helpful in improvement of educational system. The aim of this study was to identify the factors
affect students' achievement based on the social cognitive theory constructs.
Methods: In this cross-sectional study, using a systematic random sampling method, 428 students
of Bushehr University Medical Sciences were enrolled in 2012-13. To determine academic
achievement, the differences between the mean scores gathered by students in the theory courses
(non-general courses) through the last two semesters were used. Data were collected using a
demographic questionnaire and standard questionnaires for academic self-efficacy, academic
stress, multidimensional social support, and students' outcome expectancy.
Results: Self-efficacy (Exp (B) = 1.02, P = 0.004), academic stress (Exp (B) = 0.919, P = 0.032),
and school (P < 0.001) were direct predictors on academic achievement and social support, stress
and place of obtaining diploma had indirect effect (through self-efficacy) on it. In girls, academic
self-efficacy, academic stress and school and in boys, academic self-efficacy and school were
predictors of academic achievement.
Conclusion: According to the influence of self-efficacy and stress in academic achievement,
designing appropriate interventions and strategies to increase academic self-efficacy and stress
management can improve students' academic achievement, especially in medical students.
Key Words: Social cognitive theory, Academic achievement, Academic stress, Social support,
Academic self efficacy
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