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بررسی عوامل مرتبط د ر بکارگيری سيستم يادگيری الکرتونيکی 
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  فراتحليل خودكارآمديمقايسه فراگيران دختر و پسر در 
  
 1رحمتيمعصومه قائد

 2مسعود اسدي

  3پوراصغر شيرعلي
  
  

  
  : چكيده

، به »فراتحليل«پژوهش، تحت عنوان   نوينهاي شيوهگيري از يكي از  با هدف بهره ژوهش حاضرپ
، انجام مطالعات خودكارآمديدر زمينه   انجام شده در كشور ايران،هاي پژوهشتحليل و تركيب نتايج 

 از مراكز پژوهشي مطالعات خودكارآمدي پژوهش انجام يافته در زمينه 25بدين منظور، تعداد  .شده است
شناختي تحقيق مانند  روش هاي مؤلفه بر اساس اين فهرست كه شامل ها پژوهش .گردآوري شد كشور
آماري، روايي و پايايي گيري، روش پژوهش، روش  هها، اهداف، جامعه آماري، نمون ها، فرضيه پرسش

 جامع نرم افزار فراتحليلهاي آماري با استفاده از  تحليل. راي فراتحليل انتخاب شدندها است، ب پرسشنامه
» راشميت وهانت«روش گيري از روش تركيب اندازه اثر به   نتايج پژوهش حاضر با بهره.صورت گرفت

اندازه اثر خودكارآمدي .  دختر و پسر در خودكارآمدي تفاوت وجود داردنآموزا دانشكه بين  نشان داد
پسران، بيشتر از دختران بدست آمد، بدين معني كه پسران نسبت به دختران داراي خودكارآمدي باالتري 

  . هستند
  
  

 .  دختر و پسرآموزان دانشفراتحليل، خودكارآمدي،  :واژگان كليدي
  
  

                                                 
 دانشگاه خوارزمي كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي -1
  . دانشگاه خوارزميمشاوره  دانشجوي دكتري -2
 دانشگاه خوارزمي تحقيقات آموزشيكارشناس ارشد  -3

 »آموزش و ارزشيابيمه فصلنا«
   1392تابستان  ـ 22م ـ شماره ششسال 

  87-97  .ص. ص

  27/03/1391: تاريخ دريافت مقاله
 06/10/1391: تاريخ پذيرش نهايي مقاله
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88  92 تابستان ـ 22شماره  ـ 6 سال ـ آموزش و ارزشيابيفصلنامه 

  :مقدمه
 هاي مختلف علوم و مواجه شدن جامعه علمي با انفجار  رشد تحقيقات در حوزههاي اخير با در سال

اند كه اطّالع و تسلّط برتمامي ابعاد يك رشته و به روز بودن در  اطّالعات، آماردانان به اين نتيجه رسيده
ته  تركيبي گسترش روز افزون يافهاي پژوهشاين زمينه تا حدود زيادي امكان پذير نيست، لذا انجام 

هاي منتج از مطالعات  ن توانايي تركيب و انتظام دادهاز آنجايي كه ذهن انسا ).1385ازكيا و توكلي، (است 
فراتحليل ). 1384بهراد، ( موسوم شده استفاده كرد 1فراوان را ندارد، به ناچار بايد از روشي كه به فراتحليل

اي از اطّالعات كلي به صورت  صهخال است كه منجر به 2دار نظامنوع خاصي از مطالعات مروري 
كردن،  فرا تحليل براي پيدا كردن، ارزشيابي چنين هم). 1385، فرد سهرابي(شود   مياطّالعات كمي

موضوع خاص به پردازد كه قبالً پيرامون يك  هايي مي بندي آماري مقاله تركيب و در صورت نياز، جمع
فرا تحليل به عنوان يك روش مطالعاتي كه ). 1384عابدي، عريضي و شواخي، (اند  رشته تحرير در آمده

مار  براي آزمونِ تطبيق پذيري آنها، يكي از اهداف اصلي آن به شها يافتهتوسعه و انباشت دانش، مقابله 
). 1385ازكيا و توكلي، (اي را درعرصة پژوهش به خود اختصاص داده است  ژه رود، امروزه جايگاه وي مي

ر جامعه وجود دارد كه تعداد قابل اتكايي از كارهاي پژوهشي در موضوعي واحد دانجام فرا تحليل اقتضا 
ها و موضوعاتي امكان پذير است كه حداقل به لحاظ كمي تعداد  رو انجام آن در حوزه داشته باشد، از اين

ر در متغي  دختر و پسرآموزان دانشهاي جنسيتي تفاوت تحقيقات در آن، درخورِ توجه باشد كه موضوع
   .يكي از آن موضوعات است3خود كارآمدي 

 گذار بر زندگي و سالمت افراد تأثيرترين سازوكار انسان براي اداره و كنترل حوادث  خودكارآمدي بنيادي
يك تكليف يا  به توانايي ادراك شده فرد در انجام ،»4خود« به عنوان بخش مهمي از سيستم چنين همو 

 كند كه در عملكرد مناسب افراد نقش اساسي ايفا ميشود ميالق هاي خاص اط كنارآمدن با موقعيت
، خودكارآمدي توانايي فرد )2003( بر طبق ديدگاه شناختي اجتماعي بندوراچنين هم). 2003ويلنت،(

هاي  ؛ به عبارتي خودكارآمدي به قضاوتدرانجام يك عمل خاص دركنار آمدن بايك موقعيت ويژه است
ممكن . دشو  مي اطالق رساندن سطوح طراحي شده عملكرد شان براي به ثمر يافراد در رابطه باتواناي
 عملكرد ضعيف،  و در شرايط يكسان يا يك شخصي در شرايط متفاوت،ها توانايياست افراد از لحاظ 

 ).2008استين و مينهارت، (اي داشته باشد كه اين به خودكارآمدي شخص بستگي دارد  العاده خوب يا فوق
نمايند و سعي دارند بر  هاي محيطي به خوبي استفاده مي ي خودكارآمدي باال از فرصتراافراد دا

حميدي (شوند ها نااميد مي اكارآمد در قبال موانع و محدوديتولي افراد ن. هاي محيط چيره شوند محدوديت
  ).1377پور،

                                                 
1- Meta analysis 
2- Systematic review 
3- Self efficacy 
4- Self 
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از آن . ي موجود استهاي فردي و گروهي بسيار هند كه در مورد خودكارآمدي تفاوتد مطالعات نشان مي
 .اند، اشاره نمود يتي در زمينه خودكارآمدي پرداخته جنسهاي تفاوتجمله بايد به مطالعاتي كه به بررسي 

آندرمن و (باشد  مل جنسيت در زمينه خودكارآمدي مي عاتأثيرها، حاكي از عدم  نتايج بعضي از پژوهش
 متغير جنسيت بر تأثيراتحليلي كه در مورد بر اساس فر) 1989(در حالي كه لين و هيد ) 1994يونگ، 
نشان دادند كه بين زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد، بلكه تفاوت در  ي شناختي انجام دادند،ها توانايي
) 1994(چنين پاژره و ميلر  هم).1378 ،به نقل از البرزي و ساماني( يادگيري آنان است هاي روشزمينه 

هايشان  ييتري را در توانا جويان زن باورهاي خودكارآمدي قويسبت به دانشمرد ن دريافتند كه دانشجويان
 براي حل مسائل تفاوت هايشان تواناييدريافتند كه پسران و دختران در ) 1995( پاژره .دهند مينشان 
  جديد الورود مدرسه راهنمايي دريافتندآموزان دانشاي روي  در مطالعه) 1999 (1 پاژره و گراهام .ندارند

در ايران نيز شاهماري . تري را گزارش كردند  پسران باورهاي خودكارآمدي پايينكه دختران نسبت به
 كه تفاوتي بين خودكارآمدي دختر كند ميطبق پژوهش انجام شده خود در اين زمينه اشاره ) 1386(سوها 

  . و پسر وجود ندارد
هاي متعدد به يك پرسش پژوهشي   پاسخهاي ناشي از وجود  كه چالششود ميها باعث  وجود اين تناقض
ز چند مطالعه، برآورد تركيب نتايج عددي حاصل ا.  كمي فراتحليل حل شودهاي روشواحد از طريق 
. سازد هاي پژوهشي ممكن مي ها را در مجموعه يافتههاي توصيفي، تبيين ناهماهنگي دقيق مشخصه

 در قالب فراتحليل،) به عنوان واحد تحليل(ده  انجام شهاي پژوهشتركيب نتايج و استفاده از چنين  هم
تب مفيدتر و مؤثرتر از براي به دست آوردن يك تصوير كلي و بدون ابهام از يك موضوع پژوهشي، به مرا

ي كه در هاي پژوهشبر اين اساس ). 1387هومن، (هاي پژوهشي جديد در آن موضوع است  تعريف طرح
براي بدست آوردن يك تصوير   انجام شده،آموزان دانشارآمدي در متغير خودك  جنسيتيهاي  تفاوتزمينه

در پژوهش حاضر سعي شده است لذا . رسد ن موضوعِ پژوهشي ضروري به نظر ميكلي و بدون ابهام از اي
در متغير   جنسيتيهاي تفاوت ي انجام شده در ايران، درزمينةها پژوهشتا به بررسي و تركيب نتايج 

 با توجه به تمهيدات ياد شده هدف از انجام اين پژوهش، بررسي .دشو، اقدام آموزان دانشخودكارآمدي 
: بر اين اساس سؤال پژوهش حاضر عبارت است از  دختر و پسر استآموزان دانش تفاوت خودكارآمدي

   وجود دارد؟داري معني تفاوت  دختر و پسرآموزان دانشآيا بين خود كارآمدي   -1
  
  
  
  
  

                                                 
1- Graham 
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  روش پژوهش
  گيري نه و روش نمونهجامعه، نمو

روش مورد استفاده در اين پژوهش فرا تحليل مطالعات انجام شده با استفاده از شيوه كمي سازيِ اندازه 
هاي اجرايي، دستگاه ي انجام شده توسطهاي پژوهشجامعه آماري پژوهش حاضررا تمامي . اثر بوده است

وهشي كشور ايران تا زمان انجام پژوهش  چاپ شده در مجالت علمي و پژهاي پژوهشها و نامه پايان
به بررسي نقش خودكارآمدي بر پيشرفت تحصيلي  ي ياد شدهها پژوهش. هندد حاضر را تشكيل مي

 مركز اسناد -1 :هاي مربوط از منابع ذيل استفاده شده استبراي يافتن پژوهش. پردازند  ميآموزان دانش
   كتابخانه ملي ايران-3 العات علمي جهاد دانشگاهي  پايگاه اطّ-2    و اطّالعات مدارك علمي ايران

هاي وابسته به وزارت علوم  دانشگاه-5 و انتشارات پژوهشگاه مطالعات تعليم و تربيت ها پژوهش -4
گيري گلوله برفي باشد؛ در  گيري، نمونه كارقرار بر اين بود كه روش نمونهدر ابتداي . تحقيقات و فناوري
ها   انجام شده رديابي شد ولي چون خيلي از پژوهشهاي پژوهشاطّالعات، مقاالت و شروع نيز از منابع، 

و مقاالت انجام شده از نظر رعايت تمام جوانب يك پژوهش علمي مورد استفاده در روش فراتحليل 
 25آوري شده، تعداد   پژوهش جمع60كر شده فوق، از ميان مناسب نبود به ناچار با مراجعه به منابع ذ

مالك انتخاب . آمده است) 1(ها در جدول جزئيات پژوهش. دشش، به عنوان نمونة پژوهش انتخاب پژوه
  : باشد كه عبارت است از مي) 2004 تابانه و لهانا،(اين مطالعات، روش پيشنهادي 

     مطالعه با حجم نمونه زياد) 1
    گيري مناسب و داراي پايايي و روايي الزم ابزار اندازه) 2
   ارشد و باالتر  كارشناسيهاي پژوهش) 3
اين پژوهش، از چك ليست براي گردآورري اطّالعات ). گيري تصادفي نمونه(گيري مناسب روش نمونه) 4

ها، اهداف،  ه، فرضيها پرسش پژوهش مانند شناختي روش هاي مؤلفه هاي پژوهشي كه شامل گزينش طرح
. اب شديي و پايايي است، براي فراتحليل انتخگيري، روش پژوهش، روش آماري، روا جامعه آماري، نمونه

 مورد نظر، پس از كدگذاري، از برنامه فراتحليل هاي پژوهش آوري شده از براي تحليل ِاطّالعات جمع
 هاي آماري استفاده شده در فاده شد، بدين ترتيب كه آزمونبراي انجام محاسبات آماري است 1جامع

، با تركيب )1982(توسط ولفهاي ارائه شده  ز طريق فرمول ا2فرضيات پس از تبديل به اندازه اثر
 جدول كوهن از اندازه اثر براي تفسير. گرفتند به روش هانتز و اشميت مورد تحليل قرار هاي اثر اندازه

 و به روش تركيب v2افزار فراتحليل جامع  اين فرضيه با استفاده از نرم تحليل آماري. استفاده شد) 1977(
  .ورت گرفتاندازه اثر ص

  

                                                 
1- Comprehensive meta-analysis 
2- Effect size 
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  )نمونه پژوهش( مورد استفاده در فراتحليل هاي پژوهشاطالعات تفصيلي پيرامون . 1جدول 

يف
رد

  

محل   نام پژوهشگر
  پژوهش

سال 
يف  پژوهش

رد
  

محل   نام پژوهشگر
  پژوهش

سال 
  پژوهش

  1385  تهران  مرضيه رضايي درويشي  14  1381  تهران  اقدس اعرابيان و همكاران  1
  1386  شيراز  ديبا سيف و همكاران  15  1387  شيراز  مك سامانيشهال البرزي وسيا  2
  1386  اردبيل  فضايل شاهماري سوها  16  1382  اروميه  اكبر رضايي و علي اكبر سيف  3
  1388  مرند  اصغر شيرعلي پور  17  1387  هرمزگان  تيمور آقا ماليي و همكاران  4
  1381  تهران  امتيكر  هادي،محمد نقي فراهاني  18  1381  شهركرد  شهريار اميني  5
  1382  اصفهان  محمد باقر كجباف و همكاران  19  1382  تهران  سعيده پير حسينلو  6
  1382  تهران  پروين كديور  20  1378  تهران  هميال تكلي  7
  1383  تهران  هادي كرامتي، مهرناز شهر آراي  21  1387  دلفان  حسين حافظي  8
  1386  هرانت  محسن پور و همكاران  22  1378  تهران  حميده حضرتي  9
  1386  فسا  آمنه مدركي  23  1380  شيراز  اقبال حكمتي نژاد  10
  1382  تهران  زهرا نصر اصفهاني  24  1384  ديواندره  سعدي خادم  11
  1380  تهران  ليدا وارتانيان  25  1382  اروميه   علي اكبر سيف،اكبر رضايي  12
    1384  اهواز  غالمرضا رجبي و همكاران  13
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  ها يافته
 مشخص ،دهشه اراي) 2(اندازه اثر آنها در جدول  مطالعه كه 25براي آزمون اين فرض پژوهشي حدود 

  .شده است
   مطالعه25 اندازه اثر خودكارآمدي با توجه متغير جنسيت در هر يك از -2جدول 

 اندازه اثر حد باالي ندازه اثرا حد پايين اندازه اثر ها  مطالعهفراتحليل ها خالصه آماره %95فاصله اطمينان 
 pمقدار 

1 042/0- 141/0 - 060/0 419/0 
2 043/0 080/0 - 165/0 495/0 
3 271/0 095/0 430/0 003/0 * 
4 034/0 072/0 139/0 529/0 
5 239/0 067/0 - 364/0 000/0 * 
6 081/0 106/0 179/0 112/0 
7 058/0 019/0 - 110/0 032/0 * 
8 374/0 005/0 515/0 000/0 * 
9 201/0 213/0 330/0 004/0 * 
10 547/0 065/0 667/0 000/0 * 
11 309/0 399/0 393/0 000/0* 
12 081/0 219/0 179/0 112/0 
13 156/0 019/0 - 229/0 000/0 * 
14 071/0 080/0 116/0 739/0 
15 331/0 083/0 - 435/0 000/0* 
16 121/0 219/0 293/0 185/0 
17 238/0 058/0 - 330/0 000/0 * 
18 033/0 142/0 132/0 518/0 
19 113/0 067/0 - 199/0 012/0 * 
20 169/0- 025/0 034/0- 015/0* 
21 072/0 299/0 - 234/0 397/0 
22 001/0 094/0- 139/0 989/0 
23 235/0 137/0 - 326/0 000/0 * 
24 185/0 141/0 313/0 008/0 * 
25 036/0 050/0 147/0 528/0 

 * 000/0 141/0 047/0 120/0 اثرات تركيبي ثابت
 * 000/0 190/0 069/0 139/0 اثرات تركيبي تصادفي

   P<0/05٭  
ترين آن مربوط به   و كوچك10ترين مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه  بزرگ دهد كه نشان مي2جدول 
ثابت و هم اثرات تصادفي در سطح دهد كه هم اثرات  نشان مي1 جدولچنين هم. باشد مي22مطالعه 
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 مطالعه مربوطه نيز مؤيد اين مطلب 25 فاصله اطمينان اندازه اثر براي 1نمودار. باشد ميدار معني05/0
  . است

  مطالعه25نمودار ترسيمي فاصله اطمينان اندازه اثر براي . 1نمودار

       چاپ شدههاي پژوهشار بخشي از هر فراتحليل ارزيابي سوگيري انتشار است كه ناشي از انتش
 فراتحليلي به هر. باشد و انواع خطاها مي) دار معنيغير ( چاپ نشده هاي پژوهشو عدم انتشار ) دار معني(

 سوگيري انتشار را نشان 2مودارن. هاي انتخاب و حذف مطالعات، مقداري سوگيري دارد سبب مالك
  . دهد مي

   مطالعه25 تشار درنمودار قيفي مربوط به سوگيري ان. 2نمودار

  
ند، داراي شو يين دارند و در باالي قيف جمع مي مطالعاتي كه خطاي استاندارد پا2با توجه به نمودار

رود و   خطاي استاندارد آنها باال ميسوگيري انتشار نيستند و هر چه مطالعات به سمت پايين كشيده شوند،
پژوهش حاضر، به ميزان   مطالعات مورد استفاده در2 با توجه به نمودار. باشند داراي سوگيري انتشار مي
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 را دختر و پسر آموزان دانش نتايج فراتحليل خودكارآمدي 2جدول . باشد كم، داراي سوگيري انتشارمي
  . دهد نشان مي

  هاي فراتحليل به روش تركيب اندازه اثر  يافته-3جدول 

 فراتحليل هاي آماره
العه فرض پژوهش
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  تفاوت خودكارآمدي 
 پسران و دختران

25 139/0 

120/0 014
4

/0 

087/0  
190/0 

*
566/

135 

24 000/0 

 بودن آن ناخالص بودن رابطه بين دو متغير و نياز به بررسي اثر ارد معني( 01/0ناهمگن در سطح * 
  .)كند ميمتغيرهاي مداخله گر را تأييد 

 تفاوت خودكارآمدي دختران و )اثرات تركيب تصادفي( نشان داد كه ميانگين اندازه اثر 2هاي جدول داده
از آنجا كه اندازه اثر . باشد مي0144/0رآمدي خودكا و ميزان 120/0پسران در نمونه مورد پژوهش معادل 

برآورد شده در محدوده اطمينان اندازه اثر است، لذا وجود تفاوت خودكارآمدي دختران و پسران تأييد 
 است و اين ناهمگن بودن احتماالً به وجود دار معني آزمون همگني داراي مقادير چنين هم. شود مي

  .متغيرهاي مداخله گر است
   گيري تيجه و نبحث

ن مطالعه با عنايت به پيشينه نظري و سوابق پژوهشي در حوزه خودكارآمدي و مقايسه فراگيران دختر و اي
در اين تحقيق سعي بر آن بوده است كه با استفاده از روش . پسر در همين زمينه طراحي شده است

حليل پژوهشگر، در روش فرات. فراتحليل به مقايسه دختران و پسران در زمينه خودكارآمدي پرداخته شود
 هاي روشها در قالب كمي، آنها را آماده استفاده از  اي از پژوهش  تودهيها ها و يافته با ثبت ويژگي
آوري اطالعات مربوط به   انجام مطالعه، يك فهرست جهت جمعبدين منظور براي. كند مينيرومند آماري 

 فرضيات و ،تغيرهاي كليديد كه با توجه به مش انجام شده در خصوص موضوع تهيه هاي پژوهش
در فرضيه تحقيق، با  پژوهش انجام شده 25با تعداد نمونه . االت پژوهشي، مورد استفاده قرار گرفتؤس

 اين يافته با. وجود تفاوت خودكارآمدي دختران و پسران تأييد شد توجه به اندازه اثر محاسبه شده،
تفاوت در . خواني دارد هم) 1378(و حضرتي ) 1999(، پاژره و گراهام )1994(مطالعات پاژره و ميلر 

شايد به اين علت باشد كه  .تواند نتيجه عوامل مختلفي باشد اي خودكارآمدي دختران و پسران ميباوره
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هايشان خيلي زودتر نااميد  دختران به خاطر داشتن عواطف باال در مقابله با نتيجه كم و شكست در درس
پذيرند و  ولي پسران ديرتر اين شكست را مي توانايي نسبت دهندشوند و يا شكست را به فقدان  مي

 .دهند مي توانايي بيشتري در مقابل مشكالت از خود نشان چنين همكنند و  احساس نااميدي مي
ات از اين پرسشنامه استفاده پرسشنامه خودكارآمدي شرر يك پرسشنامه عمومي است چون اكثر تحقيق

 لذا شايد يكي از داليل اينكه .كيد نداردأ بنابراين بر دروس خاصي ت.اند و جنبه عمومي دارد كرده
  .توانمندي پسران در زمينه خودكارآمدي بيشتر است به دليل نوع استفاده از ابزار باشد

 توسط نويسندگان مختلف و دسترسي ها پژوهشترين محدوديت پژوهش حاضر، نحوه نگارش  مهم
 ي پژوهش حاضر، دست اندركاران آموزش وپرورش، به ويژهها يافتهبا توجه به . سخت به آنها بود

 و تدوين آموزان دانشو جنسيتي   فرديِهاي تفاوتتوانند با اهميت دادن به  مشاوران مدارس مشاوره، مي
عالوه .  موجبات موفقيت تحصيلي آنان را فراهم سازند ،آموزان دانشهايي جهت ارتقاء خودكارآمدي  برنامه

بيني عملكرد  تواند به معلمان در پيش  ميآموزان دانشآمدي ايي كه بررسي خودكارر آن از آنجب
شود كه به همان اندازه كه براي عملكرد  مي ، به معلمان توصيه)2000شانك، ( كمك كندآموزان دانش

وجه يشان نيز تها  از تواناييآموزان دانشهاي  شوند، به خود ارزشيابي  اهميت قائل ميآموزان دانشواقعي 
 ارتقاء برايد شو  پيشنهاد ميچنين هم.  جنسيتي را در خود كارآمدي مدنظر قرار دهندهاي تفاوتنمايند و 

هاي مدرسه،  فعاليتچنين همهاي مدون در سطوح فردي، خانوادگي و  ، برنامهآموزان دانشخودكارآمدي 
د كه شوژوهش حاضر پيشنهاد مي نتايج پعالوه بر آن با توجه به.  در نظر گرفته شودآموزان دانشبراي 

زاري برگ.  دختر بيشتر توجه كنندآموزان دانشعالوه بر آموزش، به پرورش باورهاي خودكارآمدي 
 براي آموزان دانشگيري تجارب مثبت از عملكرد، ترغيب كالمي  امتحانات ساده به منظور شكل

ند كمك شاياني در تقويت باورهاي توا ، ميآموزان دانش ارائه الگوهاي موفق به ،هاي بيشتر فعاليت
هاي پژوهش فوق براي دست اندركاران آموزش و  كاربرد يافته . ايفا كندآموزان دانشخودكارآمدي در اين 

 در باورهاي معرفت شناختي و آموزان دانشهاي فردي   آن است كه به تفاوت،پرورش به ويژه مشاوران
 باورهايشان را ،تر هاي سازگارانه  دادن آنان به هدف گزينهنظور سوقباورهاي انگيزشي توجه نمايند و به م

د متغير شو به پژوهشگران نيز پيشنهاد مي .در خصوص ماهيت و فرايند دريافت دانش، تحول بخشد
 در سطوح مختلف تحصيلي چنين همخودكارآمدي و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي را در دروس مختلف و 

  .  مورد بررسي قرار دهندبراي دختر و پسر به طورر مجزا
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