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پژوهش حاضر با هدف بهرهگیری از یکی از شــیوههای نوین ِپژوهش ،تحت عنوان «فراتحلیل»،
به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهشهای انجامشده در کشور ایران ،در زمینه مطالعات خودکارآمدی در
پیشرفت تحصیلی ،انجام شــده است .بدین منظور ،تعداد  34پژوهش انجامیافته در زمینه مطالعات
خودکارآمدی در پیشــرفت تحصیلی از مراکز پژوهشی کشور گردآوری شد .پژوهشها بر اساس این
فهرست ،که شامل مؤلفههای روششناختی تحقیق مانند پرسشها ،فرضیهها ،اهداف ،جامعه آماری،
پایایی پرسشنامههاســت ،برای فراتحلیل انتخاب
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فراتحلیل جامع صورت گرفت .نتایج پژوهش حاضر
شــدند .تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار
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با بهرهگیری 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 میگردد.
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مقدمه

در عصر حاضر تعلیموتربیت و بهطورکلی تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل میدهد،
بهعالوه کیفیت و کمیت تحصیل نیز نقش مهمی در آیندة فرد ایفا میکند .بر این اســاس نزدیک به یک
قرن اســت که روانشناسان بهصورت گســترده در تالش برای شناسایی عوامل پیشبینیکننده پیشرفت
تحصیلی 1میباشــند (پرموزیک و فورنهام2003 ،2؛ النس بوری ،استیل ،الولند و گیبسون ،)2004 ،3زیرا
نهتنها دانشآموزان و خانوادههای آنها ،بلکه جامعه نیز هزینههای زیادی را جهت تحصیل دانشآموزان در
نتایج مثبت در زمینه تحصیل (با شناسایی
مقاطع مختلف تحصیلی صرف میکند ،بنابراین دست یافتن به ِ
عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی) میتواند منجر به پیشرفت همةجانبه دانشآموزان و جامعه گردد
(ک ِملمیر ،دنیلسون و باستین .)2005 ،4در هر نظام تعلیموتربیت نیز ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی
از شــاخصهای موفقیت در فعالیتهای علمی است .ازاینرو بررسی عوامل مؤثر بر آن از جمله مسائل
عمدهای است که توجه محققان را به خود جلب کرده است (غالمی ،خداپناهی ،رحیمینژاد و حیدری،
5
 .)1385دراینبین یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان ،خود کارآمدی
است .پیشگیری از پیامدهای شکست در مدرسه ،پژوهشگران مقاله را راغب به پژوهش در مورد موضوع
فوق نـموده است.
خودکارآمدی بنیادیترین سازوکار انسان برای اداره و کنترل حوادث تأثیرگذار بر زندگی و سالمت
افراد و همچنین بهعنوان بخش مهمی از سیستم «خود ،»6به توانایی ادراکشده فرد در انجام یک تکلیف یا
کنارآمدن با موقعیتهای خاص اطالق میشود که در عملکرد مناسب افراد نقش اساسی ایفا میکند (لی،
آرتور وویز .)2008 ،7همچنین بر طبق دیدگاه شناختی اجتماعی بندورا ،)2003( 8خودکارآمدی توانایی فرد
در انجام یک عمل خاص در کنار آمدن با یک موقعیت ویژه است ،به عبارتی خودکارآمدی به قضاوتهای
افراد در رابطه با توانایشان برای به ثمررساندن سطوح طراحیشده عملکرد اطالق میگردد .ممکن است
ِ
شرایط متفاوت ،عملکرد ضعیف ،خوب یا
افراد از لحاظ تواناییها و در شرایط یکسان یا یک شخصی در
9
فوقالعادهای داشته باشد که این به خودکارآمدی شخص بستگی دارد (آستین و مینهارت  .)2008 ،افراد
دارای خودکارآمدی باال از فرصتهای محیطی بهخوبی استفاده مینمایند و سعی دارند بر محدودیتهای
محیط چیره شوند .ولی افراد ناکارآمد در قبال موانع و محدودیتها ناامید میشوند (حمیدی پور.)1377 ،
در حقیقت ،خودکارآمدی نقش یک میانجی و تسهیلکننده را در بین کنشهای شناختی ایفا میکند و زمانی
که به تکلیف معینی اختصاص داشته باشد ،پیشبینی بهتر و دقیقتری برای پیشرفت تحصیلی خواهد بود
(بندورا.)2001 ،
دالیل انتخاب این موضوع کثرت پژوهش در زمینه خودکارآمدی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی بود
که تصمیم گرفته شد تا نتایج مقالهها و پایاننامههایی که در خصوص موضوع مورد نظر دوپهلو نوشته شده،
برای به دســت آوردن یک تصمیم کلی و بدون ابهام با روش فراتحلیل بررسی شود .یافتههای پژوهشی
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خودکارآمدی و پیشــرفت تحصیلی را تأیید کردهاند (برای مثال :پاجــارس و میلر1994 ،12؛ کرانزلر 13و
پاچــارس1995 ،؛ میمی1996 ،14؛ بندورا1997 ،؛ لین و لین2001 ،15؛ کاری ،تاکر ،رینک و هال2003 ،16؛
الیننبرینــک و پینتریچ2003 ،17؛ ویلکنس وهمکاران2004 ،18؛ رضایی و ســیف1381 ،؛ کدیور1382 ،؛
پیرحسینلو1382 ،؛ نصراصفهانی1382 ،؛ اصغرنژاد1382 ،؛ امینی .)1386 ،عالوه بر آن در مطالعات مولتون،
بروان و لنت 1991 ،19نیز مشــخص شده است که خودکارآمدی با سطوح باالی بهرهگیری از راهبردهای
شــناختی و پایداری در انجام داد ِن تکالیف درســی ،رابطه ِ
مثبت معنادار دارد .از سوی دیگر در مطالعات
آندرمن و یونگ1994 ،20؛ میدلتن ومیگلی1997 ،21؛ کاپالن و میهر1999 ،22؛ تکلی 1377 ،و ارتانیان1380 ،
رابطه منفی بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی گزارش شده است.
وجود این تناقضها باعث میشــود که چالشهای ناشــی از وجود پاسخهای متعدد به یک پرسش
پژوهشــی واحد از طریق روشهای کمی فراتحلیل 23حل شــود .بهعبارتدیگر ازآنجاییکه ذهن انسان
توانایی ترکیب و انتظام دادههای منتج از مطالعات فراوان را ندارد ،بهناچار باید از روشی که به فراتحلیل
موسوم شده استفاده کرد (بهراد .)1384 ،فراتحلیل نوع خاصی از مطالعات مروری نظامدار 24است که منجر
به خالصهای از اطالعات کلی بهصورت اطالعات کمی میشود (سهرابی فر .)1385 ،فرا تحلیل برای پیدا
کردن ،ارزشیابی کردن ،ترکیب و در صورت نیاز ،جمعبندی آماری مقاالتی میپردازد که قب ً
ال پیرامون یک
موضوع خاص به رشته تحریر درآمدهاند (عابدی ،عریضی و شواخی .)1384 ،انجام فرا تحلیل اقتضا دارد
که تعداد قابل اتکایی از کارهای پژوهشی در موضوعی واحد در جامعه وجود داشته باشد ،ازاینرو انجام
آن در حوزهها و موضوعاتی امکانپذیر است که حداقل به لحاظ ک ّمی تعداد تحقیقات در آن ،درخورِ توجه
باشد که موضوع نقش خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی یکی از آنهاست.
ترکیب نتایج و استفاده از پژوهشهای انجامشده (بهعنوان واحد تحلیل) در قالب فراتحلیل ،برای به
دست آوردن یک تصویر کلی و بدون ابهام از یک موضوع پژوهشی ،بهمراتب مفیدتر و مؤثرتر از تعریف
طرحهای پژوهشــی جدید در آن موضوع است (هومن .)1387 ،بر این اساس پژوهشهایی که در زمینه
نقش متغیر خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان انجامشده ،برای به دست آوردن یک تصویر
کلی و بدون ابهام از این موضو ِع پژوهشی ضروری به نظر میرسد .لذا در پژوهش حاضر سعی شده است
تا به بررســی و ترکیب نتایج پژوهشهای انجامشده در ایران ،در زمینة نقش خودکارآمدی در پیشرفت
توجه به تمهیدات یاد شده هدف از انجام این پژوهش ،بررسی نقش خودکارآمدی
تحصیلی ،اقدام گردد .با ّ
ِ
در پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان است که این مســئله میتواند راهکارهایی را جهت بهبود یادگیری
دانشآموزان و افزایش تحصیلی آنان ارائه دهد .بر این اساس سؤال پژوهش حاضر عبارت است از :آیا بین
خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد؟
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روش پژوهش

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
ِ
سازی
روش مورد اســتفاده در این پژوهش فرا تحلیل مطالعات انجامشده با استفاده از شیوه کمی
اندازه اثر بوده است .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پژوهشهای انجامشده توسط دستگاههای
اجرایی ،پایاننامهها و پژوهشهای چاپشــده در مجالت علمی و پژوهشی کشور ایران تا زمان انجام
پژوهش حاضر را تشــکیل میدهند .پژوهشهای یادشــده به بررسی نقش خودکارآمدی در پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان میپردازند .برای یافتن پژوهشهای مربوط از منابع ذیل استفاده شده است:
 .1مرکز اسناد و اطالعات مدارک علمی ایران
 .2پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
 .3کتابخانه ملی ایران
 .4پژوهشها و انتشارات پژوهشگاه مطالعات تعلیموتربیت
 .5دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناور.
در ابتدای کار روش نمونهگیری ،نمونهگیری گلوله برفی در نظر گرفته شد؛ بدینصورت که از منابع،
اطالعات ،مقاالت و پژوهشهای انجامشده ردیابی شد و از میان  65پژوهش جمعآوریشده ،تعداد 34
پژوهش ،بهعنوان نمونة پژوهش انتخاب گردید .مالک انتخاب این مطالعات ،روش پیشنهادی (تابانه،25
 )2004میباشد که عبارت است از:
 .1مطالعه با حجم نمونه زیاد
 .2ابزار اندازهگیری مناسب و دارای پایایی و روایی الزم
 .3پژوهشهای کارشناسی ارشد و باالتر
 .4روش نمونهگیری مناسب (نمونهگیری تصادفی)
برای گردآوری اطالعات این پژوهش ،از چکلیست گزینش طرحهای پژوهشی که شامل مؤلفههای
روششــناختی پژوهش مانند پرسشها ،فرضیهها ،اهداف ،جامعه آماری ،نمونهگیری ،روش پژوهش،
روش آماری ،روایی و پایایی اســت ،برای فراتحلیل انتخاب شد .مقاالت و پژوهشهایی که مؤلفههای
یادشــده را نداشــتند ،کنار گذاشته شدند و در نهایت  34پژوهش (شــامل  20پایاننامه و  14مقاله) با
تعداد  11211نفر و متوسط حجم نمونه  330نفر جهت تحلیل ،انتخاب گردید .برای تحلیل ِاطالعات
جمعآوریشــده از پژوهشهای مورد نظر ،پس از کدگــذاری ،از برنامه فراتحلیل جامع 26برای انجام
محاســبات آماری اســتفاده گردید ،بدین ترتیب که آزمونهای آماری استفادهشده در فرضیات پس از
تبدیل به اندازه اثر 27از طریق فرمولهای ارائهشــده توســط ولف ،)1986( 28با ترکیب اندازههای اثر به
روش هانتز و اشمیت مورد تحلیل قرار گرفتند .برای تفسیر اندازه اثر از جدول کوهن )1997( 29استفاده
شد.
136

 ëشمارة 63
 ëسال شانزدهم
 ëپاییز 1396

نتایج

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

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

خالصه آمارههای
فراتحلیل

اندازه اثر

فاصله اطمینان %95

مقدار p

حد پایین اندازه اثر

حد باالی اندازه اثر

۱

0/0850

-0/014

0/183

0/094

۲

0/360

0/192

0/507

*0/000

۳

0/151

0/099

0/202

*0/000

۴

0/405

0/305

0/495

*0/000

۵

0/363

0/260

0/457

*0/000

۶

0/780

0/738

0/816

*0/000

۷

0/780

0/738

0/816

*0/000

۸

0/260

0/165

0/350

*0/000

۹

0/120

0/004

0/240

0/058

۱0

0/722

0/658

0/776

*0/000

۱۱

0/156

0/020

0/290

*0/025

۱۲

0/325

0/233

0/411

*0/000

۱۳

0/911

0/892

0/928

*0/000

۱۴

0/171

0/030

0/306

*0/018

۱۵

0/540

0/461

0/610

*0/000

۱۶

0/780

0/737

0/817

*0/000

۱۷

0/151

0/015

0/281

*0/029

۱۸

0/325

0/155

0/476

*0/000

مطالعه
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جدول ( .1ادامه) رابطة خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در هر یک از  34مطالعه

خالصه آمارههای
فراتحلیل

اندازه اثر

فاصله اطمینان %95

مقدار p

حد پایین اندازه اثر

حد باالی اندازه اثر

۱۹

0/423

0/338

0/501

*0/000

۲0

0/440

0/337

0/533

*0/000

۲۱

-0/140

-0/235

-0/042

*0/005

۲۲

0/270

0/172

0/362

*0/000

۲۳

-0/170

-0/272

-0/064

*0/002

۲۴

0/235

0/155

0/320

*0/000

۲۵

0/669

0/611

0/720

*0/000

۲۶

0/553

0/482

0/619

*0/000

۲۷

0/580

0/437

0/694

*0/000

۲۸

0/296

0/212

0/375

*0/000

۲۹

0/750

0/670

0/813

*0/000

۳0

0/140

-0/025

0/297

0/095

۳۱

0/002

-0/133

0/137

0/997

۳۲

0/700

0/622

0/764

*0/000

۳۳

0/276

0/168

0/377

*0/000

۳۴

-0/124

-0/257

0/014

0/078

اثرات ترکیبی ثابت

0/398

0/382

0/413

*0/000

اثرات ترکیبی تصادفی

0/411

0/292

0/517

*0/000

مطالعه

٭P <0/05

جــدول  1نشــان میدهد که هم اثرات ثابــت و هم اثرات تصادفی بهاحتمــال  95درصد معنادار
میباشند .نمودار  1که فاصله اطمینان اندازه اثر را برای  34مطالعه نشان میدهد ،مؤید این مطلب است.
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نمودار  .1نمودار ترسیمی فاصله اطمینان اندازه اثر برای  34مطالعه

بخشــی از هر فراتحلیل ارزیابی ســوگیری انتشار است که ناشــی از انتشار پژوهشهای چاپشده
(معنادار) و عدم انتشار پژوهشهای چاپنشده (غیر معنادار) و انواع خطاها میباشد .هر فراتحلیلی به سبب
مالکهای انتخاب و حذف مطالعات ،مقداری سوگیری دارد .نمودار  2سوگیری انتشار را نشان میدهد.
0/00
0/05
خطای استاندارد

0/10

0/15
0/20
2/0

1/5

1/0

0/5

0/0
 Zفیشر

-0/5

-1/0

-1/5

-2/0

نمودار  .2نمودار قیفی مربوط به سوگیری انتشار در  34مطالعه
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بــا توجه به نمودار  2مطالعاتی که خطای اســتاندارد پایین دارند و در باالی قیف جمع میگردند،
دارای ســوگیری انتشار نیستند و هر چه مطالعات به سمت پایین کشیده شوند ،خطای استاندارد آنها
باال میرود و دارای ســوگیری انتشار میباشند .با توجه به نمودار  2مطالعات مورد استفاده در پژوهش
حاضر ،به میزان کم ،دارای سوگیری انتشار میباشد .جدول  2نتایج فراتحلیل رابطة خودکارآمدی را با
پیشرفت تحصیلی نشان میدهد.
جدول  .2یافتههای فراتحلیل فرض پژوهش به روش ترکیب اندازه اثر

تعداد مطالعه

اثرات ترکیبی ثابت

اثرات ترکیبی تصادفی

واریانس تبیین شده

آزمون همگنی :مقدار ()χ2

0/517

درجه آزادی ()χ2

خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی

0/169 0/411 0/398 34

0/292

سطح معناداری ()χ2

فرض پژوهش

فاصله اطمینان  %95اندازه اثر تصادفی

آمارههای فراتحلیل

*172177

33

0/000

* همگن در سطح ( 0/01معنادار بودن آن ناخالص بودن رابطه بین دو متغیر و نیاز به بررسی اثر متغیرهای مداخلهگر را تأیید میکند).

* p > 0/05

نتایــج حاصل از جدول  2نشــان داد که میانگیــن اندازه اثر (اثرات ترکیــب تصادفی) رابطه بین
خودکارآمدی و پیشــرفت تحصیلی در نمونه مورد پژوهش معادل  0/411میباشــد و خودکارآمدی
به میزان  0/169مثبت و معنادار ( )p > 0/01میباشــد .ازآنجاییکه اندازه اثر برآورد شــده در محدوده
اطمینان اندازه اثر میباشد ،وجود رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری
تفاوتهــای فردی دانشآموزان از نظر پیشــرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن
از جمله مســائل مهمی است که همیشه مورد توجه دســتاندرکاران تعلیموتربیت
و متخصصان روانشناســی تربیتی بوده اســت (گرین و همکاران .)2004 ،شناخت
متغیرهای مؤثر بر پیشــرفت تحصیلی ،از یکسو پیشگیری از پیامدهای شکست در
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مدرســه و پدیدآوری محیطی خوشایند برای یادگیری را افزایش میدهد و از سوی
دیگر میتواند در دســتیابی به روشهای مناســب و تکیه بر اولویتهای کاربردی
کمک کند .خودکارآمدی نیز ازاینرو که تأثیر خود را با کوشش و پافشاری در انجام
تکلیف ،بهکارگیری راهبردهای شناختی و فرا شناختی ،خودسازماندهی ،پایداری در
رویارویی با دشــواریها ،مشخص میسازد ،متغیر مؤثر بر پیشرفت تحصیلی شمرده
میشــود (شــانک .)1996 ،30فراتحلیل ِنقش خودکارآمدی در پیشــرفت تحصیلی
توجه به شــمارِ زیاد پژوهشها در این
دانشآموزان یکی از موضوعاتی اســت که با ّ
زمینه قبــل از انجام پژوهش حاضر ،اص ً
ال در ایران به آن پرداخته نشــده بود .نتایج
ِ
روش فراتحلیل با بهرهگیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش
حاصل از بهکارگیری
«اشــمیت و هانتز» در پژوهش حاضر ،نشــان داد که بین خودکارآمدی و پیشــرفت
ِ
مثبت معنادار وجود دارد ،بدین معنی که خودکارآمدی باال ،پیشرفت
تحصیلی رابطه
تحصیلــی را موجب میگردد .مطالعات پاجارس1994 ،؛ کرانزلر و پاچارس1995 ،؛
میمی1996 ،؛ بندورا1997 ،؛ لین و لین2001 ،؛ کاری و همکاران2003 ،؛ الیننبرینک
و پینتریچ2003 ،؛ ویلکنس وهمکاران2004 ،؛ رضایی و سیف1381 ،؛ کدیور1382 ،؛
پیرحســینلو1382 ،؛ نصراصفهانی1382 ،؛ اصغر نژاد1383 ،؛ امینی ،1386 ،نیز حاکی
از این امر اســت .از ســوی دیگر در مطالعات آندرمن و یونــگ1994 ،؛ میدلتن و
میگلی1997 ،؛ کاپالن و میهر1999 ،؛ تکلی 1377 ،و ارتانیان ،1380 ،همســو نیست
که این امر را شــاید بتوان به وجود متغیرهای مداخلهگری نظی ِر جنسیت بین این دو
ِ
مثبــت معنادار ،بین خودکارآمدی
متغیر نســبت داد .در تبیین احتمالی وجود رابطه
و پیشــرفت تحصیلی ،میتــوان گفت که بر طبق دیدگاه شــناختی اجتماعی بندورا
( ،)2003خودکارآمدی توانایــی فرد در انجام یک عمل خاص در کنار آمدن با یک
موقعیت ویژه اســت؛ به عبارتی خــود کارآمدی به قضاوتهای افــراد در رابطه با
توانایشــان برای به ثمر رساندن سطوح طراحیشــده عملکرد ،اطالق میگردد .لذا
افــراد دارای خودکارآمدی باال از فرصتهای محیطی بهخوبی اســتفاده مینمایند و
ســعی دارند بر محدودیتهای محیط چیره شوند و به جای اجتناب از موقعیتهای
دشــوار و موانع به آنها نزدیک میشوند و با آنها برخورد مینمایند .در مقابل افراد
دارای خودکارآمدی پایین ،در قبال موانع و محدودیتها ناامید میشــوند (حمیدی
پور .)1377 ،در حقیقت ،خودکارآمدی نقش یک میانجی و تســهیلکننده را در بین
کنشهای شــناختی ایفا میکند و زمانی که به تکلیف معینی اختصاص داشته باشد،
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پیشبین بهتر و دقیقتری برای پیشرفت تحصیلی خواهد بود (بندورا .)2001 ،بر این
ِ
مثبت معنادار بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دور از انتظار
اساس وجود رابطه
نیســت .در تبیین احتمالی دیگر میتوان گفت که خودکارآمــدی اعتقاد فرد درباره
ظرفیتش برای یادگرفتن یا انجامِ عملی بهطور مؤثر اســت (زیمرمن و کیتسانتاس،31
 )2005که بر بســیاری از جنبههای زندگی مثل گزینش اهداف ،تصمیمگیری ،میزان
تالش ،سطح استمرار و پایداری و رویارویی با مسائل تأثیر دارد (بندورا .)1991 ،لذا
ازآنجاییکه دستیابی به پیشرفت تحصیلی بهعنوان یک هدف برای دانشآموزان تلقی
شــده و مستلزم تالش و کوشش پایدار اســت ،خودکارآمدی با ویژگیهای یادشده
میتواند نقش مهمی در دستیابی به آن هدف داشته باشد .در تبیین این یافته پژوهشی
میتوان گفت ،هنگامی که فرد نسبت به تواناییهای خود در یک حوزه مطمئن باشد
در آن حوزه به پیشرفتهایی دست مییابد .بدان معنی که باور داشتن به تواناییهای
خود در هر کاری باعث پیشرفت در آن کار میشود.
بر اســاس یافتههای بهدســتآمده میتوان به دو دسته کاربردِ نظری و عملی در
پژوهش حاضر اشاره کرد .در ســطح ِنظری ،با توجه به اینکه بررسی نقش خودکار
توجه
آمدی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،در قالب طرح فراتحلیل ،هنوز مورد ّ
توجه پژوهشگران
پژوهشگران داخلی قرار نگرفته اســت ،پژوهش حاضر میتواند ّ
داخلــی را به این موضوع و همچنین انجام فراتحلیلهایی مرتبط با ســایر متغیرهای
ِ
مختلف تحصیلی ،جلب
تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی ،به تفکیک دروس و سطوح
ســطح عملی نیز میتوان با مورد توجه قــرار دادن متغیرهای تأثیرگذار بر
نماید .در
ِ
پیشــرفت تحصیلی ،نظیر خود کارآمدی ،در برنامههای مدرســه و آموزش خانواده،
دســتیابی به پیشــرفت تحصیلی دانشآموزان را تســهیل کرد .همچنین با توجه به
یافتههای پژوهش حاضر ،دستاندرکاران آموزشوپرورش ،بهویژه مشاوران مدارس
ِ
فردی دانشآموزان و
و کلینیکهای مشاوره ،میتوانند با اهمیت دادن به تفاوتهای
تدوین برنامههایی جهت ارتقا خودکارآمدی دانشآموزان ،موجبات پیشرفت تحصیلی
آنان را فراهم ســازند .عالوه بر آن ازآنجاییکه بررســی خودکار آمدی دانشآموزان
میتوانــد به معلمان در پیشبینی عملکرد دانشآموزان کمک کند (شــانک،)2000 ،
به معلمان توصیه میشــود که به همان اندازه که بــرای عملکرد واقعی دانشآموزان
اهمیت قائل میشوند ،به خود ارزشیابیهای دانشآموزان از تواناییهایشان نیز توجه
نمایند.
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پژوهش حاضر تنها به بررســی سازههایی که شــرایط وارد شدن به فراتحلیل را
داشتند ،پرداخته است ،بنابراین نتایج فقط در جهت شناسایی نقش خودکار آمدی در
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان حائز اهمیت هستند .لذا پیشنهادهای زیر میتواند به
لحاظ نظری و کاربردی ،مفید و راهگشای سایر پژوهشگران باشد:

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

فراتحلیل و بررسی عوامل مؤثر در نقش خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی

 .1مطالعات روانشناسی تربیتی نشان میدهد پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر دو
دسته متغیر است .1 ،متغیرهای درون فردی  .2متغیرهای برون فردی .در این
پژوهش یکی از متغیرهای درون فردی بهعنوان خودکارآمدی مورد بررســی
قرار گرفته است .بنابراین پژوهشگران میتوانند متغیرهای دیگر درون فردی
و سایر برون فردی مورد بررسی قرار دهند.
 .2ســایر پژوهشــگران متغیر خودکارآمدی و رابطه آن با پیشــرفت تحصیلی
در ســطوح مختلف تحصیلی برای دختر و پســر بهطور مجزا مورد بررسی
قرار دهند .پیشــنهاد میگردد کــه عالوه بر آموزش ،به پــرورش باورهای
خودکارآمدی دانشآموزان بیشتر توجه شود.
 .3هر دانشآموز نســبت به تواناییهای خود باورهــای متفاوت دارد .بنابراین
کاربرد یافتههای پژوهــش حاضر برای دســتاندرکاران آموزشوپرورش
بهویژه مشاوران ،آن است که به تفاوتهای فردی دانشآموزان توجه بیشتری
داشــته باشند و باورهایشــان را در خصوص ماهیت و فرایند دریافت دانش
تحول بخشــند و ســعی کنند که این باورها را به ســمت هدف مناسب هر
دانشآموز سوق دهند.
 .4به پژوهشــگران توصیه میشــود ،متغیرهای خودکارآمدی و رابطه آن را با
پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار دهند.
 .5پژوهشــگران با شناسایی مطالعاتی که در خصوص پیشرفت تحصیلی انجام
میگیرد ،به انجام فراتحلیلهای بیشتر مبادرت ورزند ،چراکه انجام پژوهش
در زمینههای یادشده ،کام ً
ال مفید است.
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