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Abstract  Article Info 
Introduction: Having appropriate and correct study skills is an essential step for educational 

interventions, especially in the field of medical sciences. The present study was conducted with 

the aim of the effectiveness of teaching study strategies on the self-efficacy of Alborz University 

of Medical Sciences students. 

 MethodS: The method of this research was semi-experimental with a pre-test-post-test design 

with a control group. The statistical population of the present study consisted of all dental 

students in Alborz University of Medical Sciences in the academic year 2017-2018, and 30 

people were selected by targeted random sampling and placed in two groups of 15 people, 

experimental and control. In this research, in order to implement the intervention, Tutoli's study 

skills training package (2012) was used, and Morris' self-efficacy questionnaire (2001) was used 

to measure self-efficacy. In order to analyze the data, univariate analysis of covariance test was 

used. 

 Results: The research results showed that teaching study skills has a significant effect on 

increasing the self-efficacy of dental students in social, academic and emotional components 

(p=0.0001). As a result, based on the obtained results, it can be said that the use of correct study 

skills and methods can be effective in the development of students' self-efficacy . 

Conclusion: Considering the importance of study strategies for dentistry students, holding 

training courses in this regard can be effective in improving and amendment the learning process 

as well as students' academic self-efficacy. 

 Keywords: Education, 

Study Strategies, Self-
Efficacy, Social, Academic 

and Emotional. 
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 دهکیچ

پژوهش حاضر با  مطالعه، گامي اساسي براي مداخالت آموزشي بخصوص در حوزه علوم پزشكي است حيمناسب و صح يداشتن مهارت ها :مقدمه

 انجام شد. البرز يعلوم پزشكدانشگاه  انیدانشجوهدف اثربخشي آموزش راهبردهاي مطالعه بر ميزان خودكارآمدي 

پس آزمون با گروه كنترل بود. جامعة آماري پژوهش حاضر را كلية –با طرح پيش آزمونیشي آزمااز نوع نيمه  پژوهشاین  روش ها: روش

تشكيل مي دادند كه به روش نمونه گيري تصادفي هدفمند   97-98در سال تحصيلي   البرز يدانشگاه علوم پزشكدر  يرشته دندانپزشك دانشجویان

 يهامهارتنفره آزمایش و كنترل قرار داده شدند. در این پژوهش به منظور اجراي مداخله، از پكيج آموزش  15نفر انتخاب و در دوگروه  30تعداد 

( استفاده شد.  به منظور تجزیه و تحليل داده ها 2001پرسشنامه خودكارآمدي موریس )و براي سنجش ميزان خودكارآمدي از  (1392) يمطالعه متول

 از آزمون تحليل كوواریانس تک متغيره استفاده گردید.

 يليتحص ،ياجتماع هاي ي در مولفهدندانپزشك رشته انیدانشجونتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت هاي مطالعه بر افزایش خودكارآمدي  :نتایج

هاي صحيح مطالعه مي ها و روش(. در نتيجه براساس نتایج بدست آمده مي توان گفت استفاده از مهارتp=0001/0ي تاثير معناداري دارد )جانيو ه

 تواند در رشد خودكارآمدي دانشجویان تاثيرگذار باشد.

تواند در  يخصوص م نیدر ا يآموزش يها دوره يبرگزاربا توجه به اهميت راهبردهاي مطالعه براي دانشجویان رشته دندانپزشكي،  :یریگ جهینت

 مؤثر باشد. ي و همچنين خودكارآمدي تحصيلي دانشجویانريادگی فراینداصالح  و بهبود

 يجانيو ه يليتحص ،ياجتماع آموزش، راهبردهاي مطالعه، خودكارآمدي، :واژگان کلیدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             2 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-2163-fa.html


514 Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.5 

 مقدمه 
 يكی انیدانشجو يليتحص شرفتيپ زانيم يدر هر نظام آموزش

ي  به شمار مي علم يهاتيدر فعال تيموفق ياز شاخص ها
به طور  يآموزش عال ،فناوري يها شرفتيبا پاز این رو . رود

 يارائه فرصت ها يموثر برا يها مدل افتنیفعال به دنبال 
 و عملكرد تحصيلي فراگيران يريادگیباالتر  تيفيو ك شتريب

 تاثيرگذار يليعملكرد تحصي روي [. عوامل متعدد1است. ]
 عهمطال راهبردهايتوان به  يعوامل م نیاز ا یكي است كه

(study strategy )[4-2اشاره كرد] از آنجایي كه .
مطالب  با حجم زیاد و گسترده هاي پزشكيدانشجویان رشته

حافظه  صرفا با تكيه بر نيروي وعلمي و عملي مواجه هستند 
 از عوامل يكتوان گفت كه ییاد بگيرند؛ مينمي توان آن ها را 

هاي دانشجویان رشته يليتحص تيموفق يبر رومؤثر مهم و 
. [5] مطالعه است يمهارت هاكسب توانایي در زمينه ، پزشكي

 انیمطالعه دانشجو وهيش ،(2007ي)دريكوشان و حبراي مثال 
كردند. طبق  انيسبزوار را نامطلوب ب يدانشكده علوم پزشك

 يهاطهياز ح کینمره در هر  نيانگي، مپژوهش آنهاگزارش 
خواندن،  یيمطالعه، توانا يكیزيف طیزمان، شرا تیریمد

در حد  يحافظه و سالمت ،يريادگی زشيانگ ،يبردار ادداشتی
ها دروس را قبل از كالس درصد آن 3/1بود و فقط  سطمتو

یكي از مهمترین مهارت هاي . بنابراین [6كردند] يمطالعه م
آنان كه به افزایش احساس خودكارآمدي  مورد نياز دانشجویان

مطالعه آنان  و راهبردهاي هانماید، مهارتمي كمک موثري
داند كه ميزاني است كه دانشجو مي است. مهارت مطالعه،

مند و اثربخش با مشكالت تحصيلي نظام چگونه به شيوه اي
. این در حالي است كه ميزان مطالعه و [7گردد] خود مواجه

توسعه  هاي رشد و ترین شاخص گرایش به خواندن از مهم
است و مهارت افراد در مطالعه عامل موثري براي جلوگيري از 
تفكر تک بُعدي محسوب شده و زمينه پرورش استعدادهاي 

 در واقع راهبردهاي آورد. فرد را در ابعاد مختلف فراهم مي
مطالعه،  طيمح ياست كه شامل: آماده ساز فراینديمطالعه 
تمركز  انگيزش، و نگرش خواندن، هاي مهارت زمان، مدیریت

 برداري، یادداشت هاي مهارت دادن، و توجه، امتحان
 حضور فعال در كالساسترس،  مدیریت یادآوري و هاي مهارت
 هامهارت این .[9-8امتحان است ] يبرا ي همه جانبهو آمادگ

 از اي مجموعه به و گردد مي محسوب عام اسامي از چند هر
 مطالعه كه شود مي هنرهایي اطالق و فنون و ها تكنيک

 از بيشتري بازدهي كسب تواند به مي ها آن به توسل با كننده
 خاص اسم یک عنوان به در اینجا اما بپردازد، خویش مطالعه

 آن طي كه است آموزشي یک دوره شامل و رود مي كار به
 مطالعه از بازدهي حداكثر براي كسب ضروري هاي آموزش

 & Bulent, Hakanپژوهش  جینتا.[10]شود مي ارائه

Aydin   از عوامل  يكیمطالعه  راهبردهاينشان داد كه
 ياست و برگزار ي افرادليتحص عملكرد و پيشرفتمؤثر در 

 واندت يمطالعه م راهبردهاي يآموزش هايها و دورهكارگاه
 ي[. از سو11شود] دانشجویان يليموجب بهبود عملكرد تحص

 ,Reynaldo, Cruz پژوهش جیبر اساس نتا گرید

Bigley, Adams  (2017)،  و  راهبردهااستفاده از
 يليتحص و رشد انگيزش شرفتيمطالعه، باعث پ هايتكنيک
نسب و  يموسو. [12شود] يم يپزشكدندان انیدانشجو

 انیمطالعه دانشجو هايراهبرد يدر بررس( 2017)همكاران 
 رشددرك مطلب  نهينشان دادند كه در زم يپزشك علوم
ها و عادات راهبردكه آموزش  پيشنهاد دادندداشتند و  يكمتر

بهتر متون  يريادگیتواند در  يم يمطالعه به صورت واحد درس
توان . از طرفي مي[13كمک كننده باشد] انیدانشجو يدرس

مطالعه،  يمهارت ها يبر رو تاثيرگذار از عوامل  يكگفت كه ی
 يخودكارآمد. [14است] ي دانشجویانليتحص يخودكارآمد

كه به  ،[15است] يمرتبط با خودكارآمد ياز حوزه ها يليتحص
و عملكرد  يريادگی تيقابل ،يستگیادراك فرد در ارتباط با شا

نظریه  .[16اشاره دارد] يآموزش فيو تكال فیدر انجام وظا يو
اجتماعي بندورا كه در ابتدا با عنوان نظریه یادگيري  –شناختي 

مطرح شد، نظریه اي در  Social Learningاجتماعي 
حوزه شخصيت و رفتار به شمار مي رود. این نظریه بر ریشه 
هاي اجتماعي رفتار و اهميت فرایندهاي شناختي در شكل 
گيري شخصيت، هيجان و عمل پاي مي فشرد و نوعي 
واكنش منفي به نظریات قبل از خود، مانند روان كاوي و 

گوني و تغييرپذیري رفتار صفات به حساب مي آید و بر گونا
. [17]انساني در شرایط و موقيعت هاي مختلف اشاره دارد

مهم  ياتياز عوامل ح يكیSelf-Efficacy خودكارآمدي
است  يليتحص يها طيآموزان در مح دانش شرفتيپ شناسایي

 Social اجتماعي -. خودكارآمدي در نظریة شناختي[18]

cognition theory ( به ب1997بندورا ) اورها یا قضاوت
هاي خود در انجام وظایف و مسئوليت ها  هاي فرد به توانایي

بندورا، خود انعكاسي یا خود تأملي از توانایي هاي اشاره دارد . 
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منحصر به فرد انسان را مورد توجه قرار داد كه از این طریق 
 يخودكارآمد افراد تفكر و رفتارشان را تغيير مي دهند.

انجام  يخود برا یيور فرد در مورد توانابا يبه معنا يليتحص
و مقابله با  يليعملكرد تحص يخود برا یيتكليف خاص، توانا

شخص  تيموق کیبه اهداف مطلوب در  يابيمشكالت و دست
( معتقدند كه 2016و همكاران ) Moll. همچنين [17]است

. در  [19]هایش است خودكارآمدي شامل ارزیابي فرد از توانایي
 يم نكهیبر ا يبه باور افراد مبن يليتحص يخودكارآمدواقع 

و  انجام دهند، اشاره دارد تيرا با موفق يليتحص يتوانند كارها
جو مثبت كالس، مشاركت  جادیا این فعاليت باعث

 يليتحص شرفتيبهبود پ ،يريادگی يها تيآموزان در فعال دانش
در  . این در حالي است كه [20]تحصيلي مي شود تی، رضا

 ؛Lee & Bong  ، 2014)مختلف  يپژوهش ها

Peterson  ،رابطه مثبت و معنادار 2013 و همكاران )
قرار  دیيمورد تأ يليو عملكرد تحص يليتحص يخودكارآمد

 لیباالتر تما يبا خودكارآمد فراگيران . [22-21]گرفته است
 اريبس يها تر كار كنند، تالش شوند، سخت ريدرگ شتريدارند ب

خود صرف كنند، اهداف  فیانجام وظا يبرا يشتريب
كوش  سخت نیرا دنبال كنند، بنابرا زيبرانگ چالش

به   يادیز لیباال تما يبا خودكارآمد . افراد [1-23]شوند يم
 د،یجد هايدهیا رشیمؤثر، ارائه عملكرد خوب، پذ يزریبرنامه

مطالعه مناسب دارند و از عملكرد  راهبردهاياستفاده از 
بر  يخودكارآمد .[25-24] .برخوردار هستند يباالتر يليتحص

 پيشرفت ، شيو احساس، تفكر، انگيزه و يريادگی  یيتوانا يرو
همچنين  .[26]گذارديمثبت م ريآموزان تأث دانش يليتحص

 نشان دادDickson & Chun  (2011 ) يهاافتهی جینتا
منجر به  ،يزشيعامل انگ کیعنوان بهي كه خودكارآمد

 يخودكارآمد نيو ب شوديم افراد يليعملكرد تحص شیافزا
رابطه مثبت و معنادار  يليتحصو مشاركت و عملكرد  يليتحص

 يدندان پزشك انیكه دانشجو یياز آن جا .[27و 1]. وجود دارد

از دروس و در  يو متنوع ادیبا حجم ز مدت تحصيل خوددر 
ند، شو يمواجه م ينياز كار بال ياسترس ناش با کينيدوره كل

 يآن ها مستلزم صرف زمان و داشتن برنامه منظم م يريادگی
مطالعه در بهبود  حيمناسب و صح يداشتن مهارت ها باشد و

تواند مي يآنان نقش مؤثر يليو عملكرد تحص يخودكارآمد
حوزه، لزوم  نیصورت گرفته در ا هايپژوهشفقدان داشته و 

ي به این مقولهرا  ينظام آموزش زانیرتوجه مشاوران و برنامه
با هدف  مطالعه نیا از این رو .دینما يم يضرور مهم

 زانيم يمطالعه بر رو يآموزش مهارتها ياثربخش
دانشگاه علوم  پزشكيرشته دندان انیدانشجو يخودكارآمد

در جهت  يگاماز این طریق انجام شد تا بتوان  البرز يپزشك
 برداشت. هاي علوم پزشكيي در دانشگاهآموزش اهداف شبرديپ

آموزش "براي رسيدن به این هدف، فرضيه پژوهش 
 راهبردهاي مطالعه باعث افزایش ميزان خودكارآمدي در

 "البرز يدانشگاه علوم پزشك پزشكيرشته دندان انیدانشجو
 شود.مي

 روش ها 

با طرح آزمایشي كاربردي و از نوع نيمه  پژوهشاین  روش
جامعه آماري . پس آزمون با گروه كنترل است –پيش آزمون 
كه در سال ي دانشجویان رشته دندانپزشكي شامل كليه

مشغول به در دانشگاه علوم پزشكي البرز  97-98ي ليتحص
با توجه به كم بودن جامعه  باشد.بودند، مي ليتحص

هدفمند  يريگ روش نمونه از، پزشكي()دانشجویان دندانآماري
. استفاده شد و نمونه مورد نظر انتخاب شدبه شكل در دسترس 

رشته  انینفر از دانشجو 30حجم نمونه مورد مطالعه 
بود كه به صورت تصادفي در دو گروه  يدندانپزشك
( قرار گرفتند. در جدول ذیل خالصه 15( و كنترل)15آزمایش)

طالعه ارائه شده استراهبردهاي مبسته آموزشي 

 جدول: مراحل اجراي بسته آموزش راهبردهاي مطالعه
 اهداف و محتوای آموزشی عنوان جلسات

رياجراي پيش آزمون و معرفي اهداف پژوهش و ارائه توضيحاتي درباره مطالعه، مزایا، ضرورت، اهداف و نقش مطالعه در افزایش انگيزه و یادگي جلسه اول  

مطالعه، حيصح طیشرامعرفي  جلسه دوم فراهم كردن فعاليت هاي  مطالعه،ي برا مناسبویژگي هاي محيط  و زمانمدیریت ، تكنيک تصویر سازي ذهني مثبت 
 الزم قبل از مطالعه

در برخي افراد مطالعه غلط هاي شيوهبيان مصادیق  ،در دانشجویان علوم پزشكي مطالعهفرایند  شناسي آسيب بر مروري جلسه سوم  

چهارم جلسه وهيش مطالعه، سرعت شیافزا روش  و چشمي سرگردان و برگشت از زيپره و خواندن درسي ها  
الزمي ها نیتمر انجام  
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نیتمرارائه  توجه، و تمركز تیتقوراهبردها و فنون  جلسه پنجم جهت یادگيري راهبردها الزمي ها  

همطالع در تيموفق اصول وي درسي زیر رنامهروش هاي ب جلسه ششم  

جهت شماخت بيشتر حافظه مراحل از كدام هر دري ادآوری دري ناتوان وي فراموش عللظرفيت ها و محدودیت ها،  حافظه انواعي معرف جلسه هفتم  

ر )آ4 كيو  روش اس آموزش روش جلسه هشتم (SQ4R 
review, recite, reflect, read, question, (scan) survey. 

خودكارآمدي آزمون پسي اجرا و  

از پرسشنامه  ،پژوهش يهفرضيها در مورد براي گردآوري داده
استفاده شد. این پرسشنامه براي  (2001) خودكارآمدي موریس

ارزیابي خودكارآمدي نوجوانان در سه حيطه اجتماعي، تحصيلي 
ماده است كه از سه خرده  23و هيجاني تهيه شده و شامل 

آزمون؛ خودكارآمدي اجتماعي، خودكارآمدي تحصيلي و 
خودكارآمدي هيجاني تشكيل شده است كه در نهایت یک 

بدست مي آید. خرده آزمون نمره كلي از این پرسشنامه 
خودكارآمدي اجتماعي كه شامل هشت ماده اول پرسشنامه 
است، توانمندي ایجاد ارتباط با همساالن، قاطعيت و رسيدن 
به معيار هاي اجتماعي را مي سنجد. خرده آزمون خودكارآمدي 
تحصيلي شامل هشت ماده دوم پرسشنامه است و احساس 

ادگيري، تسلط بر موضوعات توانمدي در مدیریت رفتارهاي ی
درسي و تحقق انتظارات تحصيلي را مورد سنجش قرار مي 
دهد. خرده آزمون خودكارآمدي هيجاني شامل هفت ماده آخر 
پرسشنامه است و احساس توانمندي فرد را در مقابله با 
هيجانات منفي و كنترل آنها را مي سنجد. این پرسشنامه بر 

( تهيه شده 2010) Banduraاساس پرسشنامه خودكارآمدي 
ماده است كه هفت حيطه  37است پرسشنامه بندورا داراي 

خودكارآمدي را مي سنجد و پرسشنامه حاضر بصورت 
 .[28]اختصاصي متمركز بر این سه حيطه طراحي شده است
% 80پایایي آن خوب گزارش شده و ثبات دروني آن ضریب

مدي %، پایایي خودكارآ70است. پایایي كل برابر با 
% و پایایي خود 87%، پایایي خودكارآمدي تحصيلي78اجتماعي

% گزارش شده است. تحليل عامل یک 80كارآمدي هيجاني
ساختار سه عاملي در سه حيطه اجتماعي، تحصيلي و هيجاني 

روایي و پایایي این پرسشنامه در  .[29] را نشان داده است.
 88/0باخ مطالعات متعددي سنجيده شده و با ضریب آلفا كرون

به دست  72/0و روایي معيار برابر  95/0و همساني دروني 
 آمده است كه در مجموع قابل قبول مي باشد. 

 های پژوهش:یافته

 یافته هاي توصيفيالف(

در این بخش یافته هاي توصيفي مولفه هاي پژوهش شامل 
ميانگين و انحراف معيار خودكارآمدي دانشجویان نمونه، به 

ترل و آزمایش و نيز در دو مرحله پيش و پس تفكيک گروه كن
 از آزمون نشان داده شده است. 

میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی دو گروه آزمایش و : 1جدول 
 کنترل در پیش آزمون و پس آزمون.

 

 پس آزمون پیش آزمون

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 خود 

 کارآمدی

 85/5 53/84 28/5 40/77 گروه آزمایش

 26/5 00/78 24/5 93/76 گروه كنترل

 اجتماعی
 34/3 93/27 37/3 40/25 گروه آزمایش

 28/3 06/26 30/3 73/25 گروه كنترل

 تحصیلی
 44/4 80/28 17/4 20/26 گروه آزمایش

 89/3 06/27 59/3 73/26 گروه كنترل

 هیجانی
 40/3 80/27 34/3 80/25 گروه آزمایش

 50/4 86/24 56/4 46/24 گروه كنترل

 
مشاهده مي شود، ميانگين نمره  1همان طور كه در جدول 

خودكارآمدي دانشجویان پيش از آموزش در گروه آزمایش و 
است. پس از انجام  93/76و  40/77كنترل به ترتيب برابر با 

كنترل به ترتيب آزمایش نمره خودكارآمدي در گروه آزمایش و 
تغيير یافته است، همانطور كه  00/78و  53/84به مقادیر 

شود افزایش نمره خودكارآمدي در گروه آزمایش  مالحظه مي
 بيشتر از گروه كنترل بوده است. 

 ب( آمار استنباطي

در این بخش براي بررسي فرضيه ها و مقایسة نمره كل گروه 
آزمایش و گروه كنترل در نمرات پس آزمون با حذف اثر پيش 
آزمون از آزمون كوواریانس یک متغيره  و مقایسة نمره مؤلفه 
هاي گروه آزمایش و گروه كنترل در نمرات پس آزمون پس از 

متغيره استفاده حذف اثر پيش آزمون از آزمون كوواریانس چند 
شد. بر همين اساس ابتدا مفروضه هاي تحليل كوواریانس با 
استفاده از آزمون كشيدگي و چولگي، آزمون لوین، آزمون 

 واریانس بررسي شدند كه نتایج در ادامه آمده است.
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 آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون. آماره های کشیدگی و چولگی خودکارآمدی و مؤلفه های ان در دو گروه: 2جدول 

 
 پس آزمون پیش آزمون

 آماره چولگي آماره كشيدگي آماره چولگي آماره كشيدگي

 -17/0 -44/0 -36/0 -89/0 خودکارآمدی 

 -08/0 -35/0 -02/0 -23/0 اجتماعی

 -16/0 -32/0 15/0 -24/0 تحصیلی

 -23/0 -39/0 -21/0 -16/0 هیجانی

 
مشاهده مي شود، آماره هاي چولگي  2همانطور كه در جدول 

( قرار دارند و با -2تا2مؤلفه ها در پيش و پس آزمون بين )
مي باشد مي  3توجه به اینكه ميزان كشيدگي آنها نيز كمتر از 

توان گفت كه مؤلفه هاي باال براي گروه آزمایش و كنترل در 
 س آزمون مي توانند نرمال باشند.نمرات پيش آزمون و پ

 
 )آزمون لوین(. آزمون همگني واریانس هاي دو گروه: 3جدول 

 
، با توجه به این كه سطح معناداري 3با توجه به نتایج جدول 

مي باشد در نتيجه فرض صفر  P>05/0در آزمون لوین 
)همگني واریانس ها( تایيد مي شود و فرض مقابل رد مي 
شود.  در مؤلفة خودكارامدي اجتماعي این مفروضه با سطح 

رد مي شود كه با توجه به مساوي بودن  009/0معني داري 
حجم نمونه در دو گروه مورد مطالعه رد این مفروضه مانعي در 

 استفاده از تحليل كوواریانس ایجاد نمي كند. 

 
 )آزمون واریانس(.مفروضة  همگني شيب رگسيون : 4جدول 

 سطح معنی داری F رجه آزادید مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر 

 51/0 45/0 1 68/1 گروه*پيش آزمون خودکارآمدی

 37/0 03/1 2 13/1 گروه*پيش آزمون اجتماعی

 38/0 01/1 2 54/2 گروه*پيش آزمون تحصیلی

 065/0 08/3 2 22/2 گروه*پيش آزمون هیجانی

 
سطح معناداري ، با توجه به این كه 4با  توجه به نتایج جدول 

مي باشد در نتيجه فرض صفر  P>05/0در آزمون واریانس 
)همگني شيب رگرسيون( تایيد مي شود و فرض مقابل رد مي 
شود. با توجه به آزمون هاي باال مي توان گفت مفروضه هاي 

تحليل كوواریانس تایيد شدند و مي توان از تحليل كوواریانس 
آموزش راهبردهاي مطالعه ي پژوهش: فرضيه استفاده نمود.

-رشته دندان انیدانشجو باعث افزایش ميزان خودكارآمدي در

 شود.مي يدانشگاه علوم پزشك پزشكي

 شاخص های اماری

 
 1درجه آزادی 2درجه آزادی F سطح معنی داری

 خودكارآمدي  1 28 57/0 45/0

 اجتماعي 1 28 84/7 009/0

 تحصيلي 1 28 75/0 39/0

 هيجاني 1 28 20/0 66/0
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 نتایج تحليل كوواریانس تک متغيره روي نمرات پس آزمون خودكارآمدي با كنترل اثر پيش آزمون.: 5جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری Df F مجموع مجذورات 

 88/0 0001/0 49/210 1 08/769 پیش آزمون

 73/0 0001/0 44/75 1 66/275 گروه

    27 65/98 خطا

    30 00/199316 کل

 
 پس نمرات نشان مي دهد در تحليل كوواریانس روي 5جدول 
 اثر كنترل با كنترل گروه و آزمایش خودكارآمدي گروه آزمون
(  ، بين دو گروه P   ،44/75 =F< 01/0با )آزمون  پيش

آزمایش و كنترل تفاوت معناداري وجود دارد. براساس ميانگين 
( و گروه كنترل 30/84هاي تعدیل شده، )گروه آزمایش )

آموزش راهبردهاي مطالعه ( مي توان نتيجه گرفت 23/78)
-رشته دندان انیدانشجو باعث افزایش ميزان خودكارآمدي در

 شود.مي  ينشگاه علوم پزشكدا پزشكي
آموزش راهبردهاي مطالعه باعث افزایش ي پژوهش: فرضيه

 ميزان خودكارآمدي اجتماعي، تحصيلي و هيجاني در
 شود.مي يدانشگاه علوم پزشك پزشكيرشته دندان انیدانشجو

نتایج تحليل كوواریانس چند متغيري نشان داد كه بين دو 
خطي مؤلفه هاي گروه آزمایش و كنترل در تركيب 

خودكارامدي )اجتماعي، تحصيلي و هيجاني ( اختالف معني 
داري وجود دارد. یعني اثر آموزش راهبردهاي مطالعه باعث 
افزایش تركيب خطي خودكارامدي اجتماعي، تحصيلي و 

دانشگاه علوم  پزشكيرشته دندان انیدانشجو هيجاني در

=  P ،82/27 =F ،78/0< 01/0شود )البرز مي يپزشك

Pillai's Trace .) 

  
 آزمون. نتایج تحليل كوواریانس تک متغيره در متن تحليل كوواریانس چند متغيري بر روي نمرات پس آزمون مؤلفه هاي خودكارآمدي با كنترل اثر پيش: 6جدول 

 مجذور اتا سطح معناداری Df F مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر

 95/0 001/0 38/473 1 30/261 پیش آزمون اجتماعی

 72/0 001/0 50/65 1 15/36 گروه

    25 80/13 خطا

 93/0 001/0 64/343 1 25/430 پیش آزمون تحصیلی

 55/0 001/0 74/30 1 49/38 گروه

    25 30/31 خطا

 97/0 001/0 52/897 1 40/377 پیش آزمون هیجانی

 65/0 001/0 68/46 1 63/19 گروه

    25 51/10 خطا

 پس نمرات نشان مي دهد در تحليل كوواریانس روي 6جدول 
آزمون  پيش اثر كنترل با كنترل گروه و آزمایش گروه آزمون

(، P   ،50/65 =F< 01/0در مؤلفة خودكارآمدي اجتماعي با )
(، P   ،74/30 =F< 01/0در مؤلفة خودكارآمدي تحصيلي با )

(،  P   ،68/46 =F< 01/0مؤلفة خودكارآمدي هيجاني با )در 
بين دو گروه آزمایش و كنترل تفاوت معناداري وجود دارد. 
براساس ميانگين هاي تعدیل شده، مؤلفة خودكارامدي 

(، 88/25( و گروه كنترل )11/28اجتماعي)گروه آزمایش )
( و گروه 08/29مؤلفة خودكارامدي تحصيلي)گروه آزمایش )

(، مؤلفة خودكارامدي هيجاني)گروه آزمایش 78/26ل )كنتر
(،  مي توان نتيجه گرفت 51/25( و گروه كنترل )15/27)

آموزش راهبردهاي مطالعه باعث افزایش ميزان خودكارآمدي 
-رشته دندان انیدانشجو اجتماعي، تحصيلي و هيجاني در

 شود.مي يدانشگاه علوم پزشك پزشكي

 بحث
مطالعه  يآموزش راهبردها ياثربخشپژوهش حاضر با هدف 

 البرز يدانشگاه علوم پزشك انیدانشجو يخودكارآمد زانيبر م
نتایج بررسي فرضيه پژوهش نشان داد كه  صورت پذیرفت.
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ميانگين گروه آزمایش بيشتر از گروه كنترل بوده است، با در 
 شودهاي پژوهشي نتيجه گرفته مينظر گرفتن محدودیت

 زانيمطالعه در م بسته آموزشي راهبردهاي استفاده از
مؤثر  انیدانشجو ي)اجتماعي، تحصيلي و هيجاني(خودكارآمد
ي ها با پژوهش افتهی نیحاصل از ا جیدر مجموع نتا بوده است.

آنها در همسو مي باشد  [30-31-32 -26-29 -16-18-19]
هاي مطالعه مي تواند پژوهش هاي خود نشان دادند مهارت

در تبيين این باعث افزایش خودكارآمدي در دانشجویان شود. 
یافته مي توان گفت كه استفاده از راهبردهاي مطالعه، توانایي 
تحت تاثير قرار دادن الگوهاي اجتماعي، تحصيلي و هيجاني را 
در دانشجویان دارد و باعث افرایش عملكرد تحصيلي در این 

 يبه معنا يليتحص يخودكارآمد.  در واقع [33] شودافراد مي
 یيانجام تكليف خاص، توانا يخود برا یيباور فرد در مورد توانا

به  يابيو مقابله با مشكالت و دست يليعملكرد تحص يخود برا
. از این رو مي شخص است تيعموق کیاهداف مطلوب در 

آموزش و دستيابي به راهبردها و مهارت توان تبيين كرد كه 
تواند باعث افزایش  هاي كارا و مثبت در امر مطالعه، مي

توانمندي در مطالعه صحيح شود كه نتيجه این نوع مطالعه 
دستيابي به موفقيت تحصيلي مي باشد و این خود حس كارایي 
را در فرد بر اساس ایجاد انگيزه بيشتر مي كند و نقش مهمي 

و  West براي مثال در توسعه خودكارآمدي تحصيلي دارد. 

Sadoski (2011 ) در مطالعه خود نشان دادند كه
ترم  انیدانشجو تيزمان در موفق تیریو مد همطالع راهبردهاي
 باشد يم يريادگیتر از استعداد آن ها به  يقو ياول پزشك

 زانيمطالعه در م در تبيين تاثير آموزش راهبردهاي. [34]
مي توان گفت كه  انیدانشجو ي هيجانيخودكارآمد
خود  يها تيقضاوت افراد در مورد ظرف يجانيه يخودكارآمد

و موثر جهت  قيبه صورت دق يجانيپردازش اطالعات ه يبرا
. از آنجایي كه یكي از راهبردهاي دارد جاناتيه تیریخود و مد

بسته آموزشي، مدیریت زمان و مطالعه هدفمند است، لذا 
در  انيي هيجخودكارآمد باعث رشدمطالعه  آموزش راهبردهاي

 (2005) همكارانو  Reidمي شود. براي مثال  انیدانشجو
همراه با  قيكردند كه داشتن برنامه منظم و مطالعه عم گزارش

 مؤثر باشد يپزشك انیدانشجو يريادگیتواند در  يتمركز م
 زانيمطالعه در م در تبيين تاثير آموزش راهبردهاي.[35]

خودكارآمدي  گفتمي توان  انیدانشجو ي اجتماعيخودكارآمد
حضور  ،اجتماعي شامل رفتارهاي گفتگوي بين فردي سازگارانه

 مثبت و ترویج روابط عاطفي هاي اجتماعي سالم در موقعيت
بنابراین در سطح دانشگاه به عنوان محيط اجتماعي  است

تواند روابط موثري را همراه  خودكارآمدي اجتماعي مناسب مي
جویان به وجود آورد و این با كسب حمایت اجتماعي براي دانش

امر در كاهش رفتارهاي اعمال خانه و در نتيجه توسعه و 

. از طرفي   پيشرفت تحصيلي آنها نقش موثري دارد
Robbins در این زمينه بيان مي دارد (، 2004) و همكاران

و  یيآمدن سطح كارا نیياصول مطالعه موجب پا تیعدم رعا
و كاهش اعتماد به نفس،  هيروح فيانسان، تضع يبازده

به حافظه انسان  ؛شود ياز مطالعه م يو دلزدگ يخستگ
از مطالب را  يقسمت قهياست كه پس از چند دق اي گونه

 اشبانه روز فقط رئوس مطالب ر کیكند و بعد از  يفراموش م
 دنظریمطالعه تجد يآورد، اما اگر در روش ها يبه خاطر م

در  ،[36افظه غلبه كرد]ح يضعف ذات نیتوان بر ا يشود، م
نتيجه این مطالب، زماني كه فردي به مهارت هاي صحيح 
برسد و عملكرد خوبي از خود نشان دهد این حس اعتماد به 
توانمندي و خودكارآمدي در وي به وجود مي آید و مي تواند 

نتایج پژوهش   موفقيت هاي تحصيلي را بيشتر كند.
Honicke & Broadbent (2016نشان داد) ند كه

ارتباط دارد و موجب  ي افرادليبا عملكرد تحص يخودكارآمد
  Matzin[. 37شود] يم درگيري تحصيلي دانشجویانبهبود 

هاي یادگيري و راهبردهاي ( در سبک2013و همكاران )
آموز را براساس سطح خودكارآمدي، سبک دانش 135مطالعه 

 Internal-external استناد دروني/بيروني موفقيت

attributions for success   و سبک بيروني/دروني
براي شكست مورد بررسي قرار دادند. نتایج نشان داد كه 
یادگيرندگاني كه سبک استناد دروني موفقيت داشتند نسبت به 
افراد داراي سبک استناد بيروني نمرات باالتري در سبک 

از جمله .[38]گروهي كسب كردند-یادگيري اجتماعي
تنها روش جمع آوري  كه این بودپژوهش  نیاي ها تیمحدود

نامه بود و احتمال سوگيري در آن ها، استفاده از پرسشداده
وجود دارد. دوم اینكه این پژوهش بر روي دانشجویان رشته 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي البرز انجام شده است و دندان
در سایر نقاط كشور با تعميم نتایج آن به سایر دانشجویان 

هایي همراه است. از طرفي با توجه به معنادار بودن محدودیت
هاي مطالعه بر روي سطح خودكارآمدي آموزش مهارت

پزشكي پيشنهاد مي گردد كه  وزارت دانشجویان رشته دندان
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علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
هاي آموزشي براي رهپزشكي برگزاري كارگاه ها و دو

 دانشجویان را در دستور كارخودشان قرار دهند. 

 نتیجه گیری
 يريادگی يراهبردها بردنربا به كا رانيفراگتوان گفت كه مي

ي پيدا خواهند كرد و درگيري مشاركت فعال يريادگی ندیدر فرا
را با اطالعات  دی، مطالب جدكندتحصيلي آنها افزایش پيدا مي

 يريادگی فرایندزنند و نظارت مستمر بر  يم دونيخود پ يقبل
دانشجویان  فیوظا نیاز مهم تر يك. ینمود  خواهند دايخود پ

مربخش و ث مطالعه لهيكسب علم و دانش به وس ،علوم پزشكي
و مطالعه است.  يريادگیمرتبط با  يمهارت ها كمک به

 يمهارت ها يريادگیبه  ازيني گریمطالعه مؤثر مانند هر كار د
دانشجویان را در رسيده به اهداف مهارت ها  نیدارد كه ا ژهیو

 مواقع عدم تسلط افراد در شتريب دركند . یادگيري كمک مي
و  يشناخت يمطالعه و راهبردها ياز مهارت ها استفاده

 یيآورد. آشنا يم وجود را به يا دهی، مشكالت عديريادگی
تواند موجب استفاده آنان  يمطالعه م يبا راهبردهادانشجویان 
 يدر مطالعه شود كه منجر به بازده يكارآمدتر ياز روش ها

آنان از  شتريب تیگردد و رضا يم ليباالتر آنان در امر تحص
 زيخواهد داشت و ن يرا در پ يو خدمات آموزش ليتحص

از افت  انیانشجود ياحساس خودكارآمد تیتوان با تقو يم
 شیافزا يطور كل به .نمود يريشگيآنان پ يليتحص

كند كه تحقق پيدا مي يو اعتماد به نفس زمان يخودكارآمد
را  يباشد و مطالب درس دهيرس يريادگیبه  يبه خوبیادگيرنده 

 گرفته باشد. ادیو بدون مشكل  حيصح وهيبا توجه به ش

 سپاسگزاری
 ي و راهنمایياریما را  پژوهش نیكه در اهمه كساني   از

 . شود مي قدردانيو  تشكّر ،نمودند

با مجوز شماره   پژوهش نیا ی:اخالق مالحظات

شده و به  دانشگاه آزاد اسالمي انجام 29920701952002
پژوهش  ندیاطالع داده شد كه شركت در فراكنندگان مشاركت

شامل جلب  يمالحظات اخالق. همچنين داوطلبانه است
بر محرمانه بودن  يمبن هاي آزمودن به نانيدادن اطم ت،یرضا

خروج از پژوهش در هر  يبرا اريو دادن اخت شانیها پاسخ
   شد. تیمرحله از پژوهش، رعا

 منافع تضاد

 .نيست تعارض در سازماني هيچ منافع با پژوهش این نتایج

 مالی منابع

 .اند تهيه كرده آن محققين را پژوهش این مالي منابع تمام
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