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 چکیده 

 یلیتحص یشرفتو پ یسالم، خود کارآمد یسبک زندگ ینرابطه ب یهدف از پژوهش حاضر بررس

دانشگاه آزاد  یاندانشجو یهپژوهش حاضر را کل یباشد. جامعه آمار یم یلدانشگاه آزاد اردب یاندانشجو

بود  یلدانشگاه آزاد اردب یاز رشته ها یکیدر  یلمشغول به تحص 1397-98که در سال  یلاردب

نفر به عنوان نمونه استفاده شد. روش نمونه  50آنها  یننفر که از ب 2890جامعه  ینداد. تعداد ا کیلتش

 یناز ابزار پرسشنامه استفاده شده است.ابزار مورد سنجش در ا یدر دسترس و جهت بررس یریگ

باشد.  یشرر م یارتقا دهنده سالمت عموم یابزار پرسشنامه رفتار ها ینژوهش پرسشنامه بود که اپ

 ی،با باال رفتن نمرات خود کارآمد ینهمچنشد.  یلو تحل یهتجز SPSS با استفاده از نرم افزار یجنتا

 .باال رفته است یلیتحص یشرفتنمرات پ

 یلیتحص یشرفتپ ی،خود کارآمد یدی،کل کلمات
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 مقدمه 

است. در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل  اجتماعی بندورا از مفاهیم مهم و موثر در نظریه شناختی 1خودکارآمدی

این ( 2012)پاجارس، عوامل بیرونی و محیطی است بلکه فرآیندهای روانشناختی نقش تعیین کننده در رفتار آدمی دارند

از رفتار انسانی را ترسیم می کند که مهم ترین عنصر آن خودکارآمدی اجتماعی، تصویری  -نظریه شناختی

همچنین از خودکارآمدی به عنوان قضاوت فرد درباره توانایی انجام عملکردهای خود نام می برند که منجر  (2000)بندورا،است

شی که افراد در هر فعالیت التخودکارآمدی در میزان (2،2015)آجی بوالرفتن کمال و رشد شخصیت انسان ها می شود البه با

باید صرف نمایند، مدت زمانی که در برخورد با موانع پافشاری می نمایند و در انعطاف پذیری آن ها در موقعیت های مختلف 

ضعف خودکارآمدی در فرد منجر به استفاده غیر موثر از مهارت های فراگرفته می ( 3،2006)عربساننقش تعیین کننده دارد

و استقامت بیشتری را درانجام وظایف محوله بکار  تالشتری دارند؛ تمایل،الکس افرادی که احساس خودکارآمدی باشود و بالع

هایی می بینند که  افراد با باور خودکارآمدی قوی، تکالیف را چالش (2011د)یونگ،می گیرند و به توانایی خود اطمینان دارن

دیداتی که از آنها دوری نمایند. این افراد عمیق تر در فعالیت ها مشغول می شوند و باید بر آن ها تسلط یابند و نه به عنوان ته

ش بیشتری را در موقع شکست بکار می برند، ولی افراد با باور خودکارآمدی ضعیف، تکالیف را دشوارتر از آنچه که هست می الت

با مرور اجمالی متون ( 2012)پاجارس، می شود بینند و این امر باعث تنیدگی، افسردگی و دید محدود نسبت به حل مساله

پیشرفت تحصیلی نشان دهنده وضعیت .است پیشرفت تحصیلیدرمی یابیم یکی از مواردی که خودکارآمدی برآن تاثیر دارد، 

تحصیلی دانشجو می باشد که ممکن است نشان دهنده نمره یک دوره، میانگین نمرات برای مجموعه ای از دوره ها در یک 

با خودکارآمدی در ارتباط است. قضاوت  4پیشرفت تحصیلی( 1394)شعاری،یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشددرس 

های مربوط به خودکارآمدی به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی دارد، از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. 

ش کند. در این صورت هم یک ادراک البه معیارهای هیجان انگیز تانگیزش درونی وقتی رشد می کند که فرد برای دستیابی 

خودکارآمدی بالقوه برای دستیابی به این معیارها در فرد ایجاد می شود و هم در صورت دستیابی به نتیجه به خودسنجی 

ی محیطی می نی مدت و بدون حضور پاداش هاالش های فرد در طوالقه درونی موجب تالمثبتی دست پیدا می کند. این ع

می تواند نقش تعیین کننده ای در انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی فراگیران  الخودکارآمدی با( 1390)ابوالقاسمی،شود

خودکارآمدی، خودگردانی و هوش نقش مهمی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی فراگیران ( 5،2009)دینگداشته باشد

خودکارآمدی قوی، سعی دارند تا مطالب درسی را درک کنند، درمورد مطالب دانشجویان با احساس ( 1390)ابوالقاسمی، دارد

با توجه به این که میزان .(62015)تویوشیما،ریزی کنندعمیق تر فکر کرده و برای انجام فعالیت های درسی خود برنامه درسی

ثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیرهای تا کالپیشرفت تحصیلی یکی از م

،طی سه دهه ی اخیر،  یلیتحص شرفتیعوامل موثر بر پ ی. مطالعهانجامد یشناخت بهتر و پیش بینی موفقیت در دانشگاه م

بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت 

برای افزایش  استاددگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار میدهد و آموزشگاهی در یا

های مختلف درسی، باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و  نسبت به یادگیری موضوع دانشجویانسطح انگیزش 

 ،یریادگیخود در  ییبه موفقیت دست یابند و نسبت به تواناکیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانش آموزان 

اتکینسون و همکاران پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه  .اعتماد به نفس کسب کنند

یله ی آزمونهای شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که به وس

تفاوتهای فردی دانشجویان از نظر پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن از ( 1386سیف، )شود استاندارد شده، اندازه گیری می
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جمله مسائلی است که همیشه مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت و متخصصان روان شناسی تربیتی بوده است. اما 

به  (.1395سبک زندگی در آن تاثیر دارد)کریم زاده، پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر یک عامل نیست. بلکه عوامل متعددی نظیر 

اعالم کرده  یلیدانش آموزان را در مقاطع مختلف تحص یمردود یزانرش موزارت آموزش و پرو یمرکز آمار و فناور یتازگ

درصد دانش  ۸/۰اول متوسطه هم  یهدرصد و در پا ۶/۴ ییدرصد، در دوره راهنما ۱/۱ ییاساس در دوره ابتدا یناست. بر ا

 ینکه چرا ا یایدبه ذهن ب سؤال یناست تا ا یکاف یآمار رسم یناند. هم( مردود شده97-96گذشته ) یلیآموزان در سال تحص

 یتو ترب یممورد بحث و تفحص متخصصان تعل یلیتحص یشرفتپ یابردن افت آموزش  ینمساله از ب یربازاز د ی؟همه مردود

 یمعضل فرهنگ ینا یبتواند جلو تامنظور وجود داشته  ینبه هم ییها یاستراهکارها و س یشنهادات،آن پ یبوده و همواره در پ

آموزش  یمشکل اساس ینا یشههم یبرا یدتا شا یدو منابع محدود کشور به عمل آ یاز امکانات مال ینهرا گرفته و استفاده به

 .یمخود نباش ینظام آموزش یبودجه ها یهودهشدن ب یلو م یفشاهد ح یگرزدوده شود و د

اره ت و هموبرخوردار اس یی یژهو یتاهم بالنفسه از یلیتحص یشرفتکوشش در جهت پ یا یلیاز افت تحص یریجلوگ موضوع

طح کارآمد س ارا وک یروهاین یجو تالش دارد بتواند با بس یقرار گرفته است و سع یمسووالن نظام آموزش یمورد توجه تمام

د بهره نه و توانمصان آگاجامعه را از وجود متخص یو تجار یعلم ی،موسسات صنعت وافراد را ارتقا داده و مراکز  یو فرهنگ یعلم

 ینادر  یموانت یه مک ییهدف ارزشمند تا جا ینرساندن به ا یاریبوده که در  ینو تالش همه ما ا یجهت سع ینمند سازد. از ا

 یوهش یاجام و اجرو ان ورییادآبا  یاانجام داده  چکراهکار کو یکولو در ارائه  یزناچ یاربس یراه خود را مسوول دانسته و تالش

از  نندایتوم یمدرآکادخوسالم و  ی. سبک زندگیمبخش یلهدف را تسه ینبه ا یدنراه رس یخاص آموزش یها و برنامه ها

 مفاهیم ینا یتهما غمر علی متاسفانه. نددگر بمحسو ننشجویادا تحصیلی پیشرفتو  موفقیتدر  ارتاثیرگذ یمتغیرها جمله

 نقش ،مرتبط تامطالعدر  غالباو  ستا نگرفته رتصو مینهز یندر ا نیاچند تمطالعا ن،نشجویادا تحصیلی ضعیتو شناختدر 

در   کتابخانه از دهستفاا یاو  مطالعه یهارتمها اب،خو به طمربو تختالالو ا داتعا س،سترو ا ابضطرا نظیر هاییرفاکتو

  .ستا گرفته ارقر یابیارز ردمو نشا تحصیلی دعملکر

ظر گرفتن نا در ب ینبر آن و همچن یرگذارو عوامل تأث یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ یبررس یتدر نظر گرفتن توجه به اهم با

  یکارتباط هر  یمدر نظر دار یر،اخ یدر سال ها یلیتحص یشرفتبر کاهش پ یشواهد مبن

در  ییها فتیا. تا به ره یمکن یبررس یلیتحص یشرفترا با پ یلیعملکرد تحص ی،سبک زندگ ی،زندگ یفیتک یرهایمتغ از

رش همان پرو اه کهاهداف دانشگ یرا برا ینظام دانشگاه یزانمنجر شده و برنامه ر ینظام آموزش یین کاراباال برد یراستا

 پیشرفتدر  یمدرآکادخوو  یسبک زندگ مفاهیم همیتا به توجه با،  ترتیب ینا بهدهد. یاریمتخصص است  یانسان یروین

 مولفهها ینا بین بطروا سیربر فهد با حاضر یمطالعه ان،یردر ا هیژو به مینهز یندر ا کافی تمطالعا دجوو معد، و  تحصیلی

 و یود کارآمدخ ینب یاسوال است که آ ینپاسخ به ا یمحقق در پ ینبنابرا .پذیرفت رتصو ننشجویااز دا هیوگر نمیادر 

 رابطه وجود دارد؟ یدانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو یلیتحص یشرفتپ

 

 روش شناسی
وجود همبستگی بین  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.باشد. هدف، یک تحقیق کاربردی میاین تحقیق از نظر 

دانشگاه آزاد  یاندانشجو یهپژوهش حاضر را کل یجامعه آمارمتغیرها به این معنی نیست، که یک متغیر علت متغیر دیگر است. 

جامعه  ینداد.تعداد ا یلتشک یلدانشگاه آزاد اردب یاز رشته ها یکیدر  یلمشغول به تحص 98-1397که در سال  یلاردب

پرسشنامه ی خودکارآمدی عمومی شرر، آزمون خودکارآمدی  نفر به عنوان نمونه استفاده شد. 50آنها  یننفر که از ب 2890

و همکاران با هدف تهیه ی ابزاری تحقیقات بعدی و مشخص کردن سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی  7عمومی توسط شرر

ساخته شده است. شیوه ی نمره گذاری پرسش نامه ی خودکارآمدی به این صورت است که به هر  1982افراد جامعه در سال 

گزارش شده  82/0(، 1379امتیاز تعلق می گیرد. روایی این پرسشنامه در تحقیق انجام شده توسط مقیمی فام ) 5تا  1ماده از 
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برای بررسی این مولفه نمره ترم قبل دانشجو به عنوان  ،پیشرفت تحصیلی شد.است و آلفای به دست آمده رضایت بخش می با

 17متوسط و باالی  17تا  15ضعیف،  15میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.معدل کمتر از 

از دانشگاه آزاد  یان،از دانشجو یرینمونه گ یالزم برا یاطالعات پس از اخذ مجوز ها یگرد آور یبرا خوب در نظر گرفته شد.

بصورت در دسترس قرار خواهد گرفت، پس  یاندانشجو یارو در اخت یرتکث یپژوهش به تعداد نمونه آمار ی. پرسشنامه هایلاردب

درست و  یدرخواست شد تا به سواالت پرسشنامه پاسخ ها نشجویاننامه از دا یانپا یجدر مورد هدف و نتا یحاتاز ارائه توض

 یهجهت تجز قرار گرفت. یلو تحل یهو تجز یابیمورد ارز Spssو در نرم افزار  یبدهند. پس از آن پرسشنامه ها جمع آور یکزدن

 یبرا یارو انحراف مع یانگیناز جمله م یفیتوص یمنظور از آماره ها یناستفاده شد. بد spssاز نرم افزار  یداده ها یلو تحل

 پژوهش استفاده شد. یها یهفرض یبررس یبرا یوناز آزمون رگرسو  یفیها بصورت توص یرمتغ یبررس

 

 نتایج

برای بررسی این سوال تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است.ولی استفاده از این روش شرایطی دارد یکی از شرایط مهم 

آن خطی بودن متغیر مستقل و وابسته می باشد.برای بررسی خطی بودن داده ها و همواری مدل از نمودار پراکنش و آنالیز 

 واریانس رگرسیون استفاده شده است. 

 مربوط به خود کارآمدی اهداف

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان خود کارآمدی عمومی و پیشرفت تحصیلی رابطه بررسی

 اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان خود کارآمدی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی رابطه بررسی

 های خود کارآمدی و  پیشرفت تحصیلی، همبستگی بین زیرمقیاس10-4جدول

Adj. 
2R 

2R R sig F 
مجذور 

 میانگین
df 

مجموع 

 مجذورات

 

90/0 91/0 95/0 00/0 1/246 

 رگرسیون 8/147 2 9/73

 باقیمانده 1/14 47 3/0

 کل 162 49 

  sig t 

ضرایب 

 استاندارد
 ضرایب غیر استاندارد

 متغیرهای

 بینپیش 
Beta 

خطای 

 معیار
B 

 مقدار ثابت 3/10 23/0  7/43 000/0  

 خود کارآمدی عمومی 049/0 014/0 4/0 4/3 001/0  

 خودکارآمدی اجتماعی 14/0 029/0 57/0 9/4 000/0  

 پیشرفت تحصیلی متغیر مالک، 
درصد به  99نشان داد که پیشرفت تحصیلی با اطمینان  P < 05/0و  R ،1/246  =F= 95/0؛ 10-4براساس نتایج جدول 

درصد دارا هستند. سهم تمامی  77واریانس خودکارآمدی عمومی و اجتماعی  را به میزان داری توان تبیین ی معنیگونه

دار است. درصد معنی 99(در سطح اطمینان =  57/0(، خودکارآمدی اجتماعی )=  40/0خودکارآمدی ) زیرمقیاس

شده نیز موید ترتیب مقادیر ضرایب همبستگی استاندارد ذکر شده است. بر این مقادیر ضرایب همبستگی تفکیکی محاسبه 

اساس میتوان گفت فرضیه پژوهش تایید میشود بطوری که با باال رفتن نمرات خود کارآمدی، نمرات پیشرفت تحصیلی باال 

 رفته است.
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 بحث و نتیجه گیری 

اسالمی نتایج  آزاد دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت و مدیخودکارآ رابطه در بررسی هدف اصلی پژوهش مبنی بر بررسی

داری توان تبیین واریانس خودکارآمدی عمومی و اجتماعی  ی معنیدرصد به گونه 99نشان داد پیشرفت تحصیلی با اطمینان 

=  57/0(، خودکارآمدی اجتماعی )=  40/0خودکارآمدی ) درصد دارا هستند. سهم تمامی زیرمقیاس 77را به میزان 

دار است. مقادیر ضرایب همبستگی تفکیکی محاسبه شده نیز موید ترتیب مقادیر ضرایب درصد معنی 99(در سطح اطمینان 

تن نمرات خود همبستگی استاندارد ذکر شده است. بر این اساس میتوان گفت فرضیه پژوهش تایید میشود بطوری که با باال رف

 عابدینی( 1385)محسنی و زاده های کریم پژوهش با پژوهش این کارآمدی، نمرات پیشرفت تحصیلی باال رفته است. نتایج

عبدالرحیم  یزدانی، امرایی، مطلق، الهی( 1391)فوالدچنگ و فرد تیموری( 1392)رحمانی( 1393) عاشوری( 1390)

 -بیین این مسئله میتوان اذعان داشت خودکارآمدی ریشه در نظریه شناختیبا این پژوهش همسو است.در ت (2004)تروینو

( در نظریه خود تصویری از رفتار انسان را ترسیم می کند که مهمترین عنصر آن خودکارآمدی 2002)8اجتماعی دارد. بندورا

است. او در تعریف خودکارآمدی می گوید، خودکارآمدی درجه ای از احساس تسلط فرد درباره توانایی انجام عملکردهای مورد 

ص، رفتارخاصی را با توجه به موقعیت معین به اجرا نظر می باشد. به عبارت دیگر، خود کارآمدی اطمینانی است که شخ

گذاشته و انتظار نتایج مورد نظر را دارد. به نظر بندورا، خود کارآمدی، پیش شرط اصلی و مهم در تغییر رفتار، از جمله 

ی مزمن با رفتارهای عدم برخورداری از سالمت و بروز بیماری های مزمن است. عدم برخورداری از سالمت و بروز بیماریها

افزایش سن، سبب محدود شدن فعالیت های فرد سالمند می گردد که برای پیش گیری از وابستگی و زمین گیر شدن، احتیاج 

 به برنامه های توانمندسازی حس می گردد. 

ی و منابع خود کارآمدی عبارتند از تجربه های موفق، تجربه های جانشینی، ترغیب های کالمی یا اجتماعی حاالت عاطف

(. افراد دارای خودکارآمدی قوی، تمایل دارند هر چه بیشتر 1392؛ شمسی، یغمایی و زائری، 1977 9فیزیولوژیک است )بندر،

خودشان را با تکیف مورد نظر درگیر نمایند و هنگام مواجهه با مشکالت زمان بیشتری مقاومت کنند )زهرا کار وهمکاران، 

ته های گوناگونی در مورد ارتباط بین خود کارآمدی با سالمت روانی سالمندی ساکن در ( یاف1392؛ به نقل از برومند، 1388

( در پژوهشی نشان داد، سالمندانی که از حمایت های اجتماعی 2000) 10منزل و خانه سالمندان گزارش شده است. پولسکا

 وردارند و طول عمر بیشتری دارند. بیشتری برخوردارند اعتماد به نفس باالتری داشته، از سالمت روانی باالتری برخ

 انجام در پایداری و استقامت شده، صرف تالش فعالیتها، انتخاب روی تحصیلی پژوهش ها نشان داده است خودکارآمدی

 نقش تحصیلی عملکرد در که است عواملی جز تحصیلی خودکارآمدی همچنین. میگذارد تأثیر تکلیف، دستاوردهای و تکالیف

 بیشتری پیشرفت به نپایی خودکارآمدی دارای آموزان دانش با مقایسه در باال خودکارآمدی دارای آموزان دانش و دارد زیادی

 باال یلیصتح شرفتیپآموزان با  در دو گروه از دانش یلیتحص یخودکارآمد یو باورها دیسطح ام سهیمقا یبررس .میشوند نایل

تفاوت  د،یو ام یلیتحص یخودکارآمد یباورها یعنی ر،یپژوهش نشان داد که در هر دو متغ نیا یها افتهیپرداختند.  نییو پا

عه ای که بر روی در مطال( 1390داشت. مهدی لو و همکاران ) وجودباال  یلیتحص شرفتیآموزان با پ به سود دانش داری معن

 ینیب وامل پیشترین ععملکرد تحصیلی یکی از قوی نمونه ای از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام دادند متوجه شدند که

 آموزش( در پژوهشی بدست آورد 1396. محمدی)و رضایت در بین دانشجویان محسوب میشود خود کارآمدیکننده 

 اثربخش است. انیدانشجو شرفتیپ زهیانگ شیدر افزا یخودکارآمد

 
 

 

 

                                                        

8- Bandura  

9- Bender  

10- Polsea 



 

6 

 

 پیشنهادات پژوهشی 

 ان، همچنینموجود در جامعه ایر هایها و اقلیتشهرهای دیگر و با خرده فرهنگ پذیری نتایج، این پژوهش دربرای تعمیم -

 هایی دیگر دانش آموزان  تکرار شود.گروه

گردد مطالعات طولی روی شناخت عوامل مؤثر بر بهبود اشتیاق تحصیلی و سرزندگی و در نهایت عملکرد پیشنهاد می -

 تحصیلی دانشجویان انجام شود.

 های تحصیلی و قابلیت تعمیم پذیری آنها روش های علمی  اعمال گردد.شود برای افزایش اعتبار این روشپیشنهاد می -
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