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Abstract
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ntroduction: Self-Efficacy is an individual’s judgment about his/her abilities and assurance
about having personal capabilities. People, who are highly efficient, perceive higher goals
for themselves, have more desirable behavior, and are more successful in different fields such
as education, etc. Moreover, with recent advances in information technology in the 21st century,
accessibility to quality learning for all individuals has become inevitable and it is necessary to use
more modern educational approaches. There was no significant difference in the general self-efficacy
of the attending and non-attending students (P=0.174). The mean diploma grades of the attending
students were higher than the non-attending students (P<0.001). The mean BA scores of the attending
students were higher than that of the non-attending students (P<0.001). There was a correlation
between the mean BA scores and general self-efficacy of the students attending university (P=0.009, r
= 0.546). There was no correlation between the mean BA scores and general self-efficacy of the nonattending students (P=0.933, r = 0.019).
Materials and Methods: In this descriptive-analytic study, data was collected using Schwartz’s
general self-efficacy questionnaire. The statistical population of our study consisted of all students
in the field of educational sciences who were in their final semester at Shahid Bahonar University
(attending university, n=29) and all students in the field of educational sciences who were in their final
semester at Payam-e-Noor University (non-attending university, n=29), Kerman, Iran. The statistical
sample was equal to the statistical population. Data were analyzed using SPSS software, version 12.
Frequency, percentage, mean, t test, and Pearson’s correlation coefficient were used as appropriated.
Results: There was no significant difference in the general self-efficacy of the attending and nonattending students (P=0.174). The mean diploma grades of the attending students were higher than
the non-attending students (P<0.001). The mean BA scores of the attending students were higher
than that of the non-attending students (P<0.001). There was a correlation between the mean BA
scores and general self-efficacy of the students attending university (P=0.009, r = 0.546). There was
no correlation between the mean BA scores and general self-efficacy of the non-attending students
(P=0.933, r = 0.019).
Conclusion: Although there was no significant relationship between the self-efficacy scores of
attending and non-attending students, open and distant education can be helpful because of other
advantages such as compensating the lack of educational spaces, reducing costs, creating equal
opportunities, and alignment with global developments.
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چکیده
مقدمه :خودكارآمدي همان قضاوت فرد نسبت به تواناييهاي خود و اطمينان از دارا بودن قابليتهاي فردي ميباشد .افرادي كه داراي
خودكارآمدي باالتري ميباشند ،اهداف باالتري را در نظر گرفته و رفتار مطلوبتري را در پيش ميگيرند و به موفقيتهاي بيشتري در
زمينههاي مختلف از جمله تحصيل دست مييابند .بهعالوه با توسعه فنآوري ارتباطات در قرن  ،21دستيابي به هدفهاي يادگيري با كيفيت
براي همه و در همهجا ،با امكانات فردي اجتنابناپذير شده كه الزم است راهبردهای آموزشی جديدي به کار گرفته شوند.
مواد و روشها :نوع تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است كه با استفاده از پرسشنامه خودكارآمدي عمومی شوارتزر اطالعات مورد نياز
بهدست آمده است .جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانشجويان ترم آخر مقطع كارشناسي رشته علوم تربيتي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
(دانشگاه حضوری) ( )N =29و كليه دانشجويان ترم آخر رشته علوم ترییتی مقطع كارشناسي دانشگاه پيام نور كرمان (دانشگاه غیرحضوری)
( )N =29ميباشد .نمونه آماري نيز با جامعه آماري برابر ميباشد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار  SSPSنسخه 12صورت
پذيرفته و در بخش آمار توصيفي از فراواني ،درصد و ميانگين استفاده شده است .در بخش آمار استنباطي از آزمون  tو ضريب همبستگي
پيرسون استفاده گرديده است.
نتایج :بين خودكارآمدي عمومي در دانشجويان دانشگاه حضوري و دانشجويان غيرحضوري تفاوت معنيداري وجود ندارد (.)p=0/174
معدل ديپلم دانشجويان دانشگاه حضوري باالتر از دانشجويان دانشگاه غيرحضوري ميباشد ( .)p>0/001ميانگين معدل كارشناسي دانشجويان
دانشگاه حضوري از دانشجويان دانشگاه غير حضوري باالتر است ( .)p>0/001بين خودكارآمدي عمومي دانشجويان دانشگاه حضوري و
معدل كارشناسي آنان همبستگي وجود دارد ( )p=0/009و ( .)r=0/546بين خودكارآمدي عمومي دانشجويان دانشگاه غيرحضوري و معدل
كارشناسي آنان همستگي وجود ندارد ( )p=0/933و (.)r=0/019
نتیجهگیری :اگرچه نمرات خودکارآمدی دانشجویان آموزشهای حضوری و غیرحضوری تفاوت معناداری ندارند ولی آموزشهای باز و
از راه دور میتواند بهدلیل مزایای دیگر خود از جمله جبران کمبود فضاهای آموزشی ،کاهش هزینهها ،ایجاد فرصتهای برابر و همگامی با
پیشرفتهای فناوری جهان و در صورت استفاده از راهبردهای مناسب آموزشی پیشنهاد شود.
واژگان کلیدی
خودکارآمدی عمومی ،آموزش حضوری ،آموزش غیرحضوری
مقدمه
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موفقيت انسان احتياج به تعهد ،كارداني و پشتكار دارد كه
اين موارد از طريق خودكارآمدي ( )Self efficacyحاصل
ميشود[ .]1خودكارآمدي عبارت از قضاوت فرد از خود در
مورد توانايي انجام يك عمل ويژه است[ .]2،3خودكارآمدي
وابسته به احساس كنترل فرد روي محيط و رفتارش ميباشد.
همچنين عقايد مرتبط با خودكارآمدي بر اهداف و آرزوها اثر
ميگذارد و تشكيلدهنده پيامدهاي رفتار انسان ميباشد[.]4
احساس خودكارآمدي يكي از مهمترين جنبههاي اطالعاتي در
مورد خودمان است .اين اطالعات مربوط به برآورد ما ،شخصيت
ما و احساس خودكفايي ما ميباشد .افراد با حداكثر احساس
خودكارآمدي ميتوانند بهطور مؤثر با موقعيتها برخورد كند؛ به
عبارتي شايستگي برخورد با موقعيتها را دارا شوند[.]5
در نظريه يادگيري اجتماعي  Beileاحساس خودكارآمدي

چه درست يا نادرست از چهار منبع ريشه گرفتهاند .اين منابع
عبارتند از:
1 .1بهدست آوردن تجربه بعد از عملكرد
2 .2استنباط فعاليتهاي شخص ديگر بر اساس مشاهده.
3 .3قضاوتها ،تشويقها يا اظهار عقيده ديگران.
4 .4وضعيت فيزيولوژيك كه بر اساس قضاوتهاي ما درباره
قدرت ،توانايي و تحملمان تغيير ميكند.
اين نشان ميدهد كه تغيير درك احساس خودكارآمدي با
استفاده از يك يا چندين منبع اطالعاتي امكانپذير است .افرادي
كه داراي خودكارآمدي بيشتري باشند ،اهداف باالتري را در نظر
گرفته و متعهدتر شده و در نتيجه رفتار آنها مطلوبتر ميشود؛
در حاليكه افرادي كه خودكارآمدي پاييني دارند نتيجه رفتار آنها
مناسب نيست .همچنین خودكارآمدي مشخص ميكند كه افراد
چگونه موانع را بررسي ميكنند .افرادي كه خودكارآمدي پاييني
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مواد و روشها
این پژوهش با هدف کلی تعیین و مقایسه ميزان خودكارآمدي
دانشجويان حضوري و دانشجوياني كه بر اساس آموزش از راه
دور تحصيل مينمايند و با این فرض که بین خودکارآمدی آنان
تفاوت وجود دارد ،طراحی شده است .روش تحقیق توصیفی تحلیلی
بوده است .بدین منظور پرسشنامه استاندارد خودكارآمدي عمومي
 Schwartzerكه شامل  10سوال در طيف چهار درجهاي لیکرت
ميباشد و در  23كشور مورد استفاده قرار گرفته و ضريب کرانباخ
آن  %83ميباشد ،مورد استفاده قرار گرفت .بهمنظور كسب اطمينان
از روايي محتواي پرسشنامه از نظرات جمعي از اساتيد محترم
و صاحبنظران و كارشناسان بهره گرفته شد و پس از تأييد بين
واحدهاي نمونه توزيع گرديد .در این پژوهش ضريب آلفاي کرانباخ
 %80بهدست آمد.
جامعه آماري شامل كليه دانشجويان ترم آخر رشته علوم تربيتي
در مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان (حضوري) ()N =29
و دانشجويان ترم آخر رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور كرمان
(غيرحضوري) ( )N =27بوده است که در نیم سال دوم سال 86
مشغول به تحصیل بودهاند .در ضمن با توجه به محدوديت جامعه
آماري و نمونه آماری با جامعه آماري برابر ميباشد .بهمنظور تجزيه
و تحليل اطالعات بهدست آمده در سطح آمار توصيفي از فراواني،
درصد ،ميانگين و نمودار ستوني استفاده گرديد .همچنين ميانگين
وزني پاسخها محاسبه شده است .در سطح آمار استنباطي جهت
آزمون فرضيههاي تحقيق آزمون  tو ضريب همبستگي پيرسون با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 12به کار گرفته شد.
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دارند به آساني در روبرو شدن با مشكالت متقاعد ميشوند كه
رفتارشان بيفايده است و سريع ًا دست از تالش بر ميدارند .در
حاليكه افرادي كه خودكارآمدي بااليي دارند موانع را به وسيله
بهبود و اصالح مهارتهاي خود از سر راه بر ميدارند و عدم
اطمينان كمتري را تجربه ميكنند [.]6
همچنين خودكارآمدي در موفقيتهاي تحصيلي افراد نقش
مهمي را ايفا ميكند .تحقيقاتي كه توسط  Schwartzدر 23
كشور جهان انجام شده نشاندهنده اين مطلب ميباشد كه ميان
خودكارآمدي و موفقيت تحصيلي ارتباط مستقيم وجود دارد؛ از
اينرو بررسي خودكارآمدي در نظامهاي آموزشي امري حياتي
ميباشد.
با توجه به اين كه در عصر ارتباطات دانايي و توانايي غلبه
بر مشكالت رمز بقاست و در اين رهگذر تكتك عناصر جامعه
بايد سهيم باشند و در اين رابطه درك عوامل پيشبينيكننده
رفتار اجراي مداخالت در راستاي تغيير رفتار را تسهيل مينمايد
بنابراين دستيابي به خودكارآمدي يكي از نيازهاي ضروري زندگي
است[.]7
بنابرگفته  Fitzgeraldدرك احساس خودكارآمدي از دو
اصل مهم تشكيل شده كه عبارت است از :انتظارات و اداراكات
فرد از تواناييهايش براي انجام رفتار خاص و معتقد بودن به اين
امر كه انجام رفتار خاص منجر به يك پيشآگهي مناسب خواهد
شد (انتظارات پيامد) [ .]8افراد با تالش زياد ميتوانند انتظارات را
تغيير دهد .از طرفي انتظارات احساس خودكارآمدي جزئياتي مانند
اهميت ،قدرت ،عموميت را بررسي ميكند و با تفسير دقيق آن
ميتوان فرآيند رفتاري را سنجيد؛ از اين رو احساس خودكارآمدي
و عملكرد با فرآيند تغيير ارتباط دارند و اثرات متقابلي روي يكديگر
ميگذارند[ .]9پژوهشهای مختلف نیز تاثیر خودکارآمدی بر تغییر
رفتار را تایید کردهاند[.]1،2،10،11،12،13،14،15
با توجه به اهميت خودكارآمدي در بهبود عملكرد و
موفقيتهاي افراد در زندگي همچنين موفقيتهاي تحصيلي
انجام تحقيقاتي در زمينه بررسي خودكارآمدي در دانشجويان و
دانشآموزان ضروري ميباشد همچنين با تغييرات سريع علوم
و تكنولوژي در جهان پر واضح است كه تنها با روشهاي سنتي
نميتوان با اين تغييرات هماهنگ شد .با گسترده شدن فنآوري
اطالعات روشهاي آموزشي متحول گرديده بهطوريكه هر فرد
در هر مكان و هر زمان بتواند با امكانات خود بدون حضور فيزيكي
در مكان تدريس مشغول يادگيري شود كه اين راهكار همان روش

آموزش از راه دور است.
آموزش از راه دور از زمان آغاز خود در دهه  1800رشد
پایداری داشته است[ .]16در صورتیکه مشخص شود تحصیل
غیرحضوری میتواند خودکارآمدی بیشتری در دانشجویان ایجاد
نماید و با توجه به اهميت آموزشهاي غيرحضوري و از راه دور در
جهان خصوص ًا با توجه به كمبود فضاهاي آموزشي در ايران اين
تحقيق ميتواند با ارائه تصوير و مقايسهاي از ميزان خودكارآمدي
در دانشجوياني كه در دانشگاههاي حضوري و غيرحضوري
مشغول به تحصيل ميباشند زمينههاي بازنگري و اصالح
روشهاي آموزشي در سيستم آموزش عالي و تداوم طرحهاي
نوين در كشور باشد.
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یافتهها

نمودار شماره  :1رابطه معدل و خودکارآمدی دانشجویان شهید باهنر

معدل دیپلم و لیسانس دانشجویان دانشگاه شهید باهنر باالتر از
معدل دیپلم و لیسانس دانشجویان دانشگاه پیام نور بود.

18.5
18.0

جدول شماره  :1مقایسه معدل دیپلم و لیسانس دانشجویان شهید باهنر و پیام نور
تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف

21

15/00

19/50

17/88

1/30

22

15/00

18/43

16/96

0/92

17.5
17.0

معیار

16.5
16.0

معدل دیپلم
باهنر

15.5
15.0

4.0

لیسانس

3.5

3.0

2.0

2.5

باهنر

معدل دیپلم

1.5

MSB
23

19/25

78/11

15/70

22

16/30

78/12

13/99

()p=0/009

1/61

پیام نور

معدل

MB

معدل

14.5

1/61

لیسانس

افزایش معدل دانشجویان پیام نور با خودکارآمدی آنها
همبستگی ندارد و دو متغیر از هم مستقل هستند (.)0/019
نمودار شماره  :2رابطه معدل و خودکارآمدی دانشجویان پیام نور

پیام نور

16.5

()p>0/001

16.0

بین میزان خودکارامدی در دو گروه دانشجویان حضوری و
غیرحضوری تفاوت معنیداری وجود نداشت.

15.5
15.0

جدول شماره  :2مقایسه میزان خودکارآمدی دانشجویان شهید باهنر و پیام نور
تعداد

میانگین وزنی

انحراف معیار

پاسخ ها

14.5
14.0

میانگین خطای
معیار

شهید باهنر

29

2/74

0/56

0/10

13.0
12.5

()p=0/174
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4.0

3.5

3.0

2.5

MP

پیام نور

27

2/93

0/45

0/87

13.5

2.0

MSP

()p=0/933

با افزایش معدل دانشجویان شهید باهنر (حضوری) خودکارآمدی
بحث و نتيجهگيري
آنها افزایش مییابد(ضریب همبستگی .)0/546
هدف از انجام اين پژوهش تعیین و مقايسه خودكارآمدي عمومي
در دانشجويان حضوري و غيرحضوري بوده است که بر اساس
پرسشنامه خودكارآمدي عمومي Schwarzerنتايج زير بهدست
آمد:
معدل دیپلم و لیسانس دانشجویان حضوری باالتر بود .بين ميزان
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خودکارآمدی آنها افزایش مییابد .افزایش معدل دانشجویان
غیرحضوری با خودکارآمدی آنها همبستگی ندارد و دو متغیر از هم
مستقل هستند.
نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعه  DeTureبوده که برای
پیشبینی موفقیت دانشجویان (معدل) در محیط آموزش از راه دور
انجام شده است .مطالعه دتور نیز نشان داد نمرات خودکارآمدی
نشانگر مناسبی برای موفقیت دانشجویان نیستند .یعنی دانشجویانی
که خودکارآمدی باالتری داشتند و نابسته به زمینه بودند الزاما نمرات
باالتری نداشتند[.]17
ولی مطالعه حاضر نتایج متفاوتی با مطالعه ،Beile & Boote
دارد در این مطالعه نمرات خودکارآمدی در هر دو گروه شرکتکننده
به شکل حضوری و مبتنی بر شبکه افزایش یافته است .البته الزم
به ذکر است که در این مطالعه هر دو گروه چهره به چهره و مبتنی
بر شبکه یک دوره مجدد آموزش مبتنی بر شبکه را گذراندهاند .و
پژوهشگران بحث کردند که آموزش مبتنی بر شبکه سبب افزایش
خودکارآمدی در میان دانشجویان شده است[ .]18بهنظر میرسد علت
این تفاوت در راهبردهای آموزشی باشد که آموزش مبتنی بر شبکه
در اختیار یاددهنده قرار میدهد که این راهبردها در آموزشهای
غیرحضوری دانشگاه پیام نور در اختیار استاد نیست و یا بهکار گرفته
نمیشود.
همچنین همانگونه که  Banduraچهار منبع عمده اطالعاتي
را كه احساس خودكارآمدي را تحت تأثير قرار ميدهد ،معرفی کرده
است :دستاوردهای عملکرد ،تجربیات جانشینی ،ترغیب کالمی
و برانگیختگی هیجانی[ ،]9ممکن است خودکارآمدی نمونههای

پژوهش حاضر تحت تاثیر عوامل دیگری شکل گرفته باشد که جزء
متغیرهای این پژوهش نبودهاند.
مطالعات دیگری مثل مطالعه  Aragonو همکاران نشان
میدهد سبک ترجیحی یادگیری افراد بر انگیزه ،انجام تکالیف
و کنترل شناختی آنها اثر میگذارد و اگر این عوامل کنترل شوند
حضوری یا غیرحضوری بودن آموزشها تاثیر معناداری ندارد[.]19
البته مطالعه انجام شده پیرامون موفقیت تحصیلی و رضایتمندی
مقایسه شده در آموزشهای غیرحضوری و حضوری توسط
 Summersو همکاران ،در کل پدیده بدون اختالف معنادار
عنوان شده توسط  Russellرا تایید میکند؛ یعنی آموزشهای
حضوری و غیرحضوری در ایجاد موفقیت تحصیلی و رضایتمندی
تفاوت معناداری ندارند[ .]20پژوهش  Johnsonو همکاران نیز
به همین عدم اختالف معنادار اشاره دارد ولی آموزشهای باز و از
راه دور را بهدلیل سایر مزایایی که دارد ،پیشنهاد میدهد[ .]21در
ایران با توجه به كمبود فضاهاي آموزشي ،مشكالت آموزشهاي
حضوري اعم از صرف هزينههاي كالن ،صرف وقت زياد ميتوان با
سرمايهگذاري در راستاي آموزشهاي غيرحضوري با كاهش هزينهها
و ايجاد فرصتهاي برابر و ارائه آموزشهاي عمومي و دانشگاهي
در اقصي نقاط كشور و دسترسي هر چه بيشتر به منابع آموزشي و
ايجاد آموزشهاي مادامالعمر و همگام شدن با تكنولوژي و پيشرفت
علوم در جهان به شرط پرداختن به راهبردهای آموزشی مناسب به
موفقيتهاي چشمگيري در زمينه رشد و توسعه آموزش عالي در
كشور نائل گرديد.
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