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چكيده:

فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر 
در نقش خودکارآمدی 
با پیشرفت تحصیلی

معصومه قائد رحمتی*             لیال بختیاری**                  ولی اهلل فرزاد***

پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شــیوه های نوینِ پژوهش، تحت عنوان »فراتحلیل«، 
به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات خودکارآمدی در 
پیشرفت تحصیلی، انجام شــده است. بدین منظور، تعداد 34 پژوهش انجام یافته در زمینه مطالعات 
خودکارآمدی در پیشــرفت تحصیلی از مراکز پژوهشی کشور گردآوری شد. پژوهش ها بر اساس این 
فهرست، که شامل مؤلفه های روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، 
نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایایِی پرسش نامه هاســت، برای فراتحلیل انتخاب 
شــدند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیِل جامع صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر 
با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش »اشــمیت وهانتز« نشان داد که متغیر خودکارآمدی 
با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ِمعنادار دارد بدین معنی که خودکارآمدی باال، پیشرفت تحصیلی 

بیشتری را موجب می گردد.
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مقدمه
در عصر حاضر تعلیم وتربیت و به طورکلی تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد، 
به عالوه کیفیت و کمیت تحصیل نیز نقش مهمی در آيندة فرد ايفا می کند. بر اين اســاس نزديک به يک 
قرن اســت که روان شناسان به صورت گســترده در تالش برای شناسايی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت 
تحصیلی1 می باشــند )پرموزيک و فورنهام2، 2003؛ النس بوری، استیل، الولند و گیبسون3، 2004(، زيرا 
نه تنها دانش آموزان و خانواده های آن ها، بلکه جامعه نیز هزينه های زيادی را جهت تحصیل دانش آموزان در 
مقاطع مختلف تحصیلی صرف می کند، بنابراين دست يافتن به نتايِج مثبت در زمینه تحصیل )با شناسايی 
عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی( می تواند منجر به پیشرفت همة جانبه دانش آموزان و جامعه گردد 
)کِملمیر، دنیلسون و باستین4، 2005(. در هر نظام تعلیم وتربیت نیز، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان يکی 
از شــاخص های موفقیت در فعالیت های علمی است. ازاين رو بررسی عوامل مؤثر بر آن از جمله مسائل 
عمده ای است که توجه محققان را به خود جلب کرده است )غالمی، خداپناهی، رحیمی نژاد و حیدری، 
1385(. دراين بین يکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان، خود کارآمدی5 
است. پیشگیری از پیامدهای شکست در مدرسه، پژوهشگران مقاله را راغب به پژوهش در مورد موضوع 

فوق نـموده است.
خودکارآمدی بنیادی ترين سازوکار انسان برای اداره و کنترل حوادث تأثیرگذار بر زندگی و سالمت 
افراد و همچنین به عنوان بخش مهمی از سیستم »خود6«، به توانايی ادراک شده فرد در انجام يک تکلیف يا 
کنارآمدن با موقعیت های خاص اطالق می شود که در عملکرد مناسب افراد نقش اساسی ايفا می کند )لی، 
آرتور وويز7، 2008(. همچنین بر طبق ديدگاه شناختی اجتماعی بندورا8 )2003(، خودکارآمدی توانايی فرد 
در انجام يک عمل خاص در کنار آمدن با يک موقعیت ويژه است، به عبارتی خودکارآمدی به قضاوت های 
افراد در رابطه با توانايشان برای به ثمررساندن سطوح طراحی شده عملکرد اطالق می گردد. ممکن است 
افراد از لحاظ توانايی ها و در شرايط يکسان يا يک شخصی در شرايِط متفاوت، عملکرد ضعیف، خوب يا 
فوق العاده ای داشته باشد که اين به خودکارآمدی شخص بستگی دارد )آستین و مینهارت9، 2008(. افراد 
دارای خودکارآمدی باال از فرصت های محیطی به خوبی استفاده می نمايند و سعی دارند بر محدوديت های 
محیط چیره شوند. ولی افراد ناکارآمد در قبال موانع و محدوديت ها ناامید می شوند )حمیدی پور، 1377(. 
در حقیقت، خودکارآمدی نقش يک میانجی و تسهیل کننده را در بین کنش های شناختی ايفا می کند و زمانی 
که به تکلیف معینی اختصاص داشته باشد، پیش بینی بهتر و دقیق تری برای پیشرفت تحصیلی خواهد بود 

)بندورا، 2001(.
داليل انتخاب اين موضوع کثرت پژوهش در زمینه خودکارآمدی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی بود 
که تصمیم گرفته شد تا نتايج مقاله ها و پايان نامه هايی که در خصوص موضوع مورد نظر دوپهلو نوشته شده، 
برای به دســت آوردن يک تصمیم کلی و بدون ابهام با روش فراتحلیل بررسی شود. يافته های پژوهشی 
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نشان می دهند که خودکارآمدی به طور مثبت با راهبردهای عمیق و معنادار در ارتباط است )گرين،  میلر، 
کراســون، دوک و کی10، 2004؛ واکر، گرين و منسل11، 2006(. پژوهش های بسیاری نیز رابطه مثبِت بین 
خودکارآمدی و پیشــرفت تحصیلی را تأيید کرده اند )برای مثال: پاجــارس و میلر12، 1994؛ کرانزلر13 و 
پاچــارس، 1995؛ میمی14، 1996؛ بندورا، 1997؛ لین و لین15، 2001؛ کاری، تاکر، رينک و هال16، 2003؛ 
اليننبرينــک و پینتريچ17، 2003؛ ويلکنس وهمکاران18، 2004؛ رضايی و ســیف، 1381؛ کديور، 1382؛ 
پیرحسینلو، 1382؛ نصراصفهانی، 1382؛ اصغرنژاد، 1382؛ امینی، 1386(. عالوه بر آن در مطالعات مولتون، 
بروان و لنت19، 1991 نیز مشــخص شده است که خودکارآمدی با سطوح باالی بهره گیری از راهبردهای 
شــناختی و پايداری در انجام دادِن تکالیف درســی، رابطه مثبِت معنادار دارد. از سوی ديگر در مطالعات 
آندرمن و يونگ20، 1994؛ میدلتن ومیگلی21، 1997؛ کاپالن و میهر22، 1999؛ تکلی، 1377 و ارتانیان، 1380 

رابطه منفی بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی گزارش شده است.
وجود اين تناقض ها باعث می شــود که چالش های ناشــی از وجود پاسخ های متعدد به يک پرسش 
پژوهشــی واحد از طريق روش های کمی فراتحلیل23 حل شــود. به عبارت ديگر ازآنجايی که ذهن انسان 
توانايی ترکیب و انتظام داده های منتج از مطالعات فراوان را ندارد، به ناچار بايد از روشی که به فراتحلیل 
موسوم شده استفاده کرد )بهراد، 1384(. فراتحلیل نوع خاصی از مطالعات مروری نظام دار24 است که منجر 
به خالصه ای از اطالعات کلی به صورت اطالعات کمی می شود )سهرابی فر، 1385(. فرا تحلیل برای پیدا 
کردن، ارزشیابی کردن، ترکیب و در صورت نیاز، جمع بندی آماری مقاالتی می پردازد که قباًل پیرامون يک 
موضوع خاص به رشته تحرير درآمده اند )عابدی، عريضی و شواخی، 1384(. انجام فرا تحلیل اقتضا دارد 
که تعداد قابل اتکايی از کارهای پژوهشی در موضوعی واحد در جامعه وجود داشته باشد، ازاين رو انجام 
آن در حوزه ها و موضوعاتی امکان پذير است که حداقل به لحاظ کّمی تعداد تحقیقات در آن، درخورِ توجه 

باشد که موضوع نقش خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی يکی از آن هاست.
ترکیب نتايج و استفاده از پژوهش های انجام شده )به عنوان واحد تحلیل( در قالب فراتحلیل، برای به 
دست آوردن يک تصوير کلی و بدون ابهام از يک موضوع پژوهشی، به مراتب مفیدتر و مؤثرتر از تعريف 
طرح های پژوهشــی جديد در آن موضوع است )هومن، 1387(. بر اين اساس پژوهش هايی که در زمینه 
نقش متغیر خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده، برای به دست آوردن يک تصوير 
کلی و بدون ابهام از اين موضوِع پژوهشی ضروری به نظر می رسد. لذا در پژوهش حاضر سعی شده است 
تا به بررســی و ترکیب نتايج پژوهش های انجام شده در ايران، در زمینة نقش خودکارآمدی در پیشرفت 
تحصیلی، اقدام گردد. با توّجه به تمهیدات ياد شده هدف از انجام اين پژوهش، بررسی نقش خودکارآمدی 
در پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان است که اين مســئله می تواند راهکارهايی را جهت بهبودِ يادگیری 
دانش آموزان و افزايش تحصیلی آنان ارائه دهد. بر اين اساس سؤال پژوهش حاضر عبارت است از: آيا بین 

خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد؟
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روشپژوهش
جامعه،نمونهوروشنمونهگيری

روش مورد اســتفاده در اين پژوهش فرا تحلیل مطالعات انجام شده با استفاده از شیوه کمی سازِی 
اندازه اثر بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پژوهش های انجام شده توسط دستگاه های 
اجرايی، پايان نامه ها و پژوهش های چاپ شــده در مجالت علمی و پژوهشی کشور ايران تا زمان انجام 
پژوهش حاضر را تشــکیل می دهند. پژوهش های يادشــده به بررسی نقش خودکارآمدی در پیشرفت 

تحصیلی دانش آموزان می پردازند. برای يافتن پژوهش های مربوط از منابع ذيل استفاده شده است:
1. مرکز اسناد و اطالعات مدارک علمی ايران

2. پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
3. کتابخانه ملی ايران

4. پژوهش ها و انتشارات پژوهشگاه مطالعات تعلیم وتربیت
5. دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناور. 

در ابتدای کار روش نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی در نظر گرفته شد؛ بدين صورت که از منابع، 
اطالعات، مقاالت و پژوهش های انجام شده رديابی شد و از میان 65 پژوهش جمع آوری شده، تعداد 34 
پژوهش، به عنوان نمونة پژوهش انتخاب گرديد. مالک انتخاب اين مطالعات، روش پیشنهادی )تابانه25، 

2004( می باشد که عبارت است از: 
1. مطالعه با حجم نمونه زياد 

2. ابزار اندازه گیری مناسب و دارای پايايی و روايی الزم 
3. پژوهش های کارشناسی ارشد و باالتر

 4. روش نمونه گیری مناسب )نمونه گیری تصادفی(

برای گردآوری اطالعات اين پژوهش، از چک لیست گزينش طرح های پژوهشی که شامل مؤلفه های 
روش شــناختی پژوهش مانند پرسش ها، فرضیه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، 
روش آماری، روايی و پايايی اســت، برای فراتحلیل انتخاب شد. مقاالت و پژوهش هايی که مؤلفه های 
يادشــده را نداشــتند، کنار گذاشته شدند و در نهايت 34 پژوهش )شــامل 20 پايان نامه و 14 مقاله( با 
تعداد 11211 نفر و متوسط حجم نمونه 330 نفر جهت تحلیل، انتخاب گرديد. برای تحلیل ِاطالعات 
جمع آوری شــده از پژوهش های مورد نظر، پس از کدگــذاری، از برنامه فراتحلیل جامع26 برای انجام 
محاســبات آماری اســتفاده گرديد، بدين ترتیب که آزمون های آماری استفاده شده در فرضیات پس از 
تبديل به اندازه اثر27 از طريق فرمول های ارائه شــده توســط ولف28 )1986(، با ترکیب اندازه های اثر به 
روش هانتز و اشمیت مورد تحلیل قرار گرفتند. برای تفسیر اندازه اثر از جدول کوهن29 )1997( استفاده 

شد.
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نتایج
 جدول 1.    رابطة خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در هر یک از 34 مطالعه                                                                             

    خالصه آماره های 
فراتحلیل

    مطالعه
اندازه اثر

فاصله اطمینان %95
p مقدار

حد باالی اندازه اثرحد پایین اندازه اثر

۱0/0850-0/0140/1830/094

۲0/3600/1920/5070/000*

30/1510/0990/2020/000*

40/4050/3050/4950/000*

50/3630/2600/4570/000*

۶0/7800/7380/8160/000*

۷0/7800/7380/8160/000*

۸0/2600/1650/3500/000*

90/1200/0040/2400/058

۱00/7220/6580/7760/000*

۱۱0/1560/0200/2900/025*

۱۲0/3250/2330/4110/000*

۱30/9110/8920/9280/000*

۱40/1710/0300/3060/018*

۱50/5400/4610/6100/000*

۱۶0/7800/7370/8170/000*

۱۷0/1510/0150/2810/029*

۱۸0/3250/1550/4760/000*
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    خالصه آماره های 
فراتحلیل

    مطالعه
اندازه اثر

فاصله اطمینان %95
p مقدار

حد باالی اندازه اثرحد پایین اندازه اثر

۱90/4230/3380/5010/000*

۲00/4400/3370/5330/000*

۲۱-0/140-0/235-0/0420/005*

۲۲0/2700/1720/3620/000*

۲3-0/170-0/272-0/0640/002*

۲40/2350/1550/3200/000*

۲50/6690/6110/7200/000*

۲۶0/5530/4820/6190/000*

۲۷0/5800/4370/6940/000*

۲۸0/2960/2120/3750/000*

۲90/7500/6700/8130/000*

300/140-0/0250/2970/095

3۱0/002-0/1330/1370/997

3۲0/7000/6220/7640/000*

330/2760/1680/3770/000*

34-0/124-0/2570/0140/078

*0/3980/3820/4130/000اثرات ترکیبی ثابت

*0/4110/2920/5170/000اثرات ترکیبی تصادفی

P <0/05٭
جــدول 1 نشــان می دهد که هم اثرات ثابــت و هم اثرات تصادفی به احتمــال 95 درصد معنادار 
می باشند. نمودار 1 که فاصله اطمینان اندازه اثر را برای 34 مطالعه نشان می دهد، مؤيد اين مطلب است.

 جدول 1. )ادامه(    رابطة خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در هر یک از 34 مطالعه                                                                             
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نمودار 1.  نمودار ترسیمی فاصله اطمینان اندازه اثر برای 34 مطالعه                                                                                           

بخشــی از هر فراتحلیل ارزيابی ســوگیری انتشار است که ناشــی از انتشار پژوهش های چاپ شده 
)معنادار( و عدم انتشار پژوهش های چاپ نشده )غیر معنادار( و انواع خطاها می باشد. هر فراتحلیلی به سبب 

مالک های انتخاب و حذف مطالعات، مقداری سوگیری دارد. نمودار 2 سوگیری انتشار را نشان می دهد.
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 نمودار 2.   نمودار قیفی مربوط به سوگیری انتشار در 34 مطالعه                                                                                               
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بــا توجه به نمودار 2 مطالعاتی که خطای اســتاندارد پايین دارند و در باالی قیف جمع می گردند، 
دارای ســوگیری انتشار نیستند و هر چه مطالعات به سمت پايین کشیده شوند، خطای استاندارد آن ها 
باال می رود و دارای ســوگیری انتشار می باشند. با توجه به نمودار 2 مطالعات مورد استفاده در پژوهش 
حاضر، به میزان کم، دارای سوگیری انتشار می باشد. جدول 2 نتايج فراتحلیل رابطة خودکارآمدی را با 

پیشرفت تحصیلی نشان می دهد.

جدول 2. یافته های فراتحلیل فرض پژوهش به روش ترکیب اندازه اثر                                                                                     

آماره های فراتحلیل

فرض پژوهش

عه
طال

د م
دا

تع

ت
 ثاب

بی
کی

 تر
ت

ثرا
ا

فی
اد

تص
ی 

کیب
 تر

ت
ثرا

ا

ده
 ش

ین
تبی

س 
یان

وار

فی
اد

تص
ثر 

ه ا
داز

% ان
95

ن 
ینا

طم
ه ا

صل
فا

)χ
۲ ر )

دا
 مق

ی:
گن

هم
ن 

مو
آز

)χ
۲ ی )

زاد
ه آ

رج
د

)χ
۲ ی )

دار
عنا

ح م
سط

340/3980/4110/169خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی
0/292

0/517
172177*330/000

* همگن در سطح 0/01 )معنادار بودن آن ناخالص بودن رابطه بین دو متغیر و نیاز به بررسی اثر متغیرهای مداخله گر را تأیید می کند(. 
* p > 0/05

نتايــج حاصل از جدول 2 نشــان داد که میانگیــن اندازه اثر )اثرات ترکیــب تصادفی( رابطه بین 
خودکارآمدی و پیشــرفت تحصیلی در نمونه مورد پژوهش معادل 0/411 می باشــد و خودکارآمدی 
به میزان 0/169 مثبت و معنادار )p > 0/01( می باشــد. ازآنجايی که اندازه اثر برآورد شــده در محدوده 

اطمینان اندازه اثر می باشد، وجود رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی تأيید می شود.

بحثونتيجهگيری
تفاوت هــای فردی دانش آموزان از نظر پیشــرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن 
از جمله مســائل مهمی است که همیشه مورد توجه دســت اندرکاران تعلیم وتربیت 
و متخصصان روان شناســی تربیتی بوده اســت )گرين و همکاران، 2004(. شناخت 
متغیرهای مؤثر بر پیشــرفت تحصیلی، از يک سو پیشگیری از پیامدهای شکست در 
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مدرســه و پديدآوری محیطی خوشايند برای يادگیری را افزايش می دهد و از سوی 
ديگر می تواند در دســت يابی به روش های مناســب و تکیه بر اولويت های کاربردی 
کمک کند. خودکارآمدی نیز ازاين رو که تأثیر خود را با کوشش و پافشاری در انجام 
تکلیف، به کارگیری راهبردهای شناختی و فرا شناختی، خودسازمان دهی، پايداری در 
رويارويی با دشــواری ها، مشخص می سازد، متغیر مؤثر بر پیشرفت تحصیلی شمرده 
می شــود )شــانک30، 1996(. فراتحلیل ِنقش خودکارآمدی در پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموزان يکی از موضوعاتی اســت که با توّجه به شــمارِ زياد پژوهش ها در اين 
زمینه قبــل از انجام پژوهش حاضر، اصاًل در ايران به آن پرداخته نشــده بود. نتايج 
حاصل از به کارگیری روِش فراتحلیل با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش 
»اشــمیت و هانتز« در پژوهش حاضر، نشــان داد که بین خودکارآمدی و پیشــرفت 
تحصیلی رابطه مثبِت معنادار وجود دارد، بدين معنی که خودکارآمدی باال، پیشرفت 
تحصیلــی را موجب می گردد. مطالعات پاجارس، 1994؛ کرانزلر و پاچارس، 1995؛ 
میمی، 1996؛ بندورا، 1997؛ لین و لین، 2001؛ کاری و همکاران، 2003؛ اليننبرينک 
و پینتريچ، 2003؛ ويلکنس وهمکاران، 2004؛ رضايی و سیف، 1381؛ کديور، 1382؛ 
پیرحســینلو، 1382؛ نصراصفهانی، 1382؛ اصغر نژاد، 1383؛ امینی، 1386، نیز حاکی 
از اين امر اســت. از ســوی ديگر در مطالعات آندرمن و يونــگ، 1994؛ میدلتن و 
میگلی، 1997؛ کاپالن و میهر، 1999؛ تکلی، 1377 و ارتانیان، 1380، همســو نیست 
که اين امر را شــايد بتوان به وجود متغیرهای مداخله گری نظیِر جنسیت بین اين دو 
متغیر نســبت داد. در تبیین احتمالی وجود رابطه مثبــِت معنادار، بین خودکارآمدی 
و پیشــرفت تحصیلی، می تــوان گفت که بر طبق ديدگاه شــناختی اجتماعی بندورا 
)2003(، خودکارآمدی توانايــی فرد در انجام يک عمل خاص در کنار آمدن با يک 
موقعیت ويژه اســت؛ به عبارتی خــود کارآمدی به قضاوت های افــراد در رابطه با 
توانايشــان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شــده عملکرد، اطالق می گردد. لذا 
افــراد دارای خودکارآمدی باال از فرصت های محیطی به خوبی اســتفاده می نمايند و 
ســعی دارند بر محدوديت های محیط چیره شوند و به جای اجتناب از موقعیت های 
دشــوار و موانع به آن ها نزديک می شوند و با آن ها برخورد می نمايند. در مقابل افراد 
دارای خودکارآمدی پايین، در قبال موانع و محدوديت ها ناامید می شــوند )حمیدی 
پور، 1377(. در حقیقت، خودکارآمدی نقش يک میانجی و تســهیل کننده را در بین 
کنش های شــناختی ايفا می کند و زمانی که به تکلیف معینی اختصاص داشته باشد، 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

142
ë شمارة 63 

ë سال شانزدهم 
ë پاییز 1396

پیش بین بهتر و دقیق تری برای پیشرفت تحصیلی خواهد بود )بندورا، 2001(. بر اين 
اساس وجود رابطه مثبِت معنادار بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دور از انتظار 
نیســت. در تبیین احتمالی ديگر می توان گفت که خودکارآمــدی اعتقاد فرد درباره 
ظرفیتش برای يادگرفتن يا انجامِ عملی به طور مؤثر اســت )زيمرمن و کیتسانتاس31، 
2005( که بر بســیاری از جنبه های زندگی مثل گزينش اهداف، تصمیم گیری، میزان 
تالش، سطح استمرار و پايداری و رويارويی با مسائل تأثیر دارد )بندورا، 1991(. لذا 
ازآنجايی که دستیابی به پیشرفت تحصیلی به عنوان يک هدف برای دانش آموزان تلقی 
شــده و مستلزم تالش و کوشش پايدار اســت، خودکارآمدی با ويژگی های يادشده 
می تواند نقش مهمی در دستیابی به آن هدف داشته باشد. در تبیین اين يافته پژوهشی 
می توان گفت، هنگامی که فرد نسبت به توانايی های خود در يک حوزه مطمئن باشد 
در آن حوزه به پیشرفت هايی دست می يابد. بدان معنی که باور داشتن به توانايی های 

خود در هر کاری باعث پیشرفت در آن کار می شود.
بر اســاس يافته های به دســت آمده می توان به دو دسته کاربردِ نظری و عملی در 
پژوهش حاضر اشاره کرد. در ســطح ِنظری، با توجه به اينکه بررسی نقش خودکار 
آمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، در قالب طرح فراتحلیل، هنوز مورد توّجه 
پژوهشگران داخلی قرار نگرفته اســت، پژوهش حاضر می تواند توّجه پژوهشگران 
داخلــی را به اين موضوع و همچنین انجام فراتحلیل هايی مرتبط با ســاير متغیرهای 
تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی، به تفکیک دروس و سطوح مختلِف تحصیلی، جلب 
نمايد. در ســطِح عملی نیز می توان با مورد توجه قــرار دادن متغیرهای تأثیرگذار بر 
پیشــرفت تحصیلی، نظیر خود کارآمدی، در برنامه های مدرســه و آموزش خانواده، 
دســتیابی به پیشــرفت تحصیلی دانش آموزان را تســهیل کرد. همچنین با توجه به 
يافته های پژوهش حاضر، دست اندرکاران آموزش وپرورش، به ويژه مشاوران مدارس 
و کلینیک های مشاوره، می توانند با اهمیت دادن به تفاوت های فردِی دانش آموزان و 
تدوين برنامه هايی جهت ارتقا خودکارآمدی دانش آموزان، موجبات پیشرفت تحصیلی 
آنان را فراهم ســازند. عالوه بر آن ازآنجايی که بررســی خودکار آمدی دانش آموزان 
می توانــد به معلمان در پیش بینی عملکرد دانش آموزان کمک کند )شــانک، 2000(، 
به معلمان توصیه می شــود که به همان اندازه که بــرای عملکرد واقعی دانش آموزان 
اهمیت قائل می شوند، به خود ارزشیابی های دانش آموزان از توانايی هايشان نیز توجه 

نمايند.
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پژوهش حاضر تنها به بررســی سازه هايی که شــرايط وارد شدن به فراتحلیل را 
داشتند، پرداخته است، بنابراين نتايج فقط در جهت شناسايی نقش خودکار آمدی در 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حائز اهمیت هستند. لذا پیشنهاد های زير می تواند به 

لحاظ نظری و کاربردی، مفید و راهگشای ساير پژوهشگران باشد:
1. مطالعات روان شناسی تربیتی نشان می دهد پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر دو 
دسته متغیر است، 1. متغیرهای درون فردی 2. متغیرهای برون فردی. در اين 
پژوهش يکی از متغیرهای درون فردی به عنوان خودکارآمدی مورد بررســی 
قرار گرفته است. بنابراين پژوهشگران می توانند متغیرهای ديگر درون فردی 

و ساير برون فردی مورد بررسی قرار دهند.
2. ســاير پژوهشــگران متغیر خودکارآمدی و رابطه آن با پیشــرفت تحصیلی 
در ســطوح مختلف تحصیلی برای دختر و پســر به طور مجزا مورد بررسی 
قرار دهند. پیشــنهاد می گردد کــه عالوه بر آموزش، به پــرورش باورهای 

خودکارآمدی دانش آموزان بیشتر توجه شود.
3. هر دانش آموز نســبت به توانايی های خود باورهــای متفاوت دارد. بنابراين 
کاربرد يافته های پژوهــش حاضر برای دســت اندرکاران آموزش وپرورش 
به ويژه مشاوران، آن است که به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه بیشتری 
داشــته باشند و باورهايشــان را در خصوص ماهیت و فرايند دريافت دانش 
تحول بخشــند و ســعی کنند که اين باورها را به ســمت هدف مناسب هر 

دانش آموز سوق دهند.
4. به پژوهشــگران توصیه می شــود، متغیرهای خودکارآمدی و رابطه آن را با 

پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار دهند.
5. پژوهشــگران با شناسايی مطالعاتی که در خصوص پیشرفت تحصیلی انجام 
می گیرد، به انجام فراتحلیل های بیشتر مبادرت ورزند، چراکه انجام پژوهش 

در زمینه های يادشده، کاماًل مفید است.
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