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  پیشرفت تحصیلیانگیزه  بانقش خودکارآمدی  عوامل موثر در و بررسیفراتحلیل 

 

 1لیال بختیاری

 

 فرزاد قاسم زاده  
 

 
 

 چکیده

، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام «فراتحلیل»پژوهش حاضربا هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین ِپژوهش، تحت عنوان 

انجدام یافتده در   پدژوهش   43اد بدین منظور، تعدد . انجام شده است ،در پیشرفت تحصیلی مطالعات خودکارآمدیزمینه  درشده در کشور ایران، 

پژوهش ها بر اساس این فهرست که شامل مؤلفه های  از مراکز پژوهشی کشورگردآوری شد. در پیشرفت تحصیلی مطالعات خودکارآمدیزمینه 

ه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیری، روش پژوهش، روش آماری، روایی و پایاییِ پرسشنامه ها روش شناختی تحقیق مانند پرسش ها، فرضی

نتایج پژوهش حاضر با بهدره گیدری    است، برای فراتحلیل انتخاب شدند. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیلِ جامع صورت گرفت.

 .داردیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ِمعنادارمتغیر خودکارآمدی با پنشان داد که « انتزاشمیت وه»روش از روش ترکیب اندازه اثر به 

 ، پیشرفت تحصیلی فراتحلیل، خودکارآمدی :واژه های کلیدی

 

 

 

 مقدمه

ت تحصدیل  در عصر حاضر تعلیم و تربیت و به طور کلی تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد، به عالوه کیفیدت و کمی د  

یز نقش مهمی را در آینده فرد ایفا می کند. بر این اساس نزدیك به یك قدرن اسدت کده روان شناسدان بده صدورت گددترده در تدالش بدرای          ن

 زیدرا نده تنهدا   ، (2003وهمکداران،   بدوری  ؛ الند  2004پرموزیك و فورنهام، می باشند ) 2شناسایی عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی

مختلف تحصدیلی صدرف مدی کندد،     مقاطع ادی را جهت تحصیل دانش آموزان درهزینه های زی، بلکه جامعه نیزهای آنهاخانواده دانش آموزان و

با شناسایی عوامل تأثیر گذاربر پیشرفت تحصیلی( می تواندد منجدر بده پیشدرفت همده      مثبت در زمینه تحصیل ) این دست یافتن به نتایجِبنابر

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکدی  ، (. در هر نظام تعلیم و تربیت  نیز2002لمیر، دنیلدون و باستین، کِمِآموزان و جامعه گردد ) جانبه دانش

بررسی عوامل مؤثر بر آن از جمله مدائل عمده ای است که توجه محققان را به از این رو ت های علمی است. الی ت در فع ی از شاخص های موفقی
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گذار بر پیشدرفت تحصدیلی داندش آمدوزان، خدود      ین یکی از متغیر های مهم و تأثیر(. در این ب4821)غالمی و همکاران،  خود جلب کرده است

 است. 1کارآمدی

همچنین به عنوان بخش مهمدی   کارآمدی بنیادی ترین سازوکار اندان برای اداره و کنترل حوادث تأثیر گذار بر زندگی و سالمت افراد وخود

ت های خاص اطالق می شود که در عملکدرد مناسدب   ده فرد در انجام یك تکلیف یا کنارآمدن با موقعی به توانایی ادراک ش ،«2خود»از سیدتم 

(، خودکارآمدی تواندایی فدرد   2004تی اجتماعی بندورا)بر طبق دیدگاه شناخهمچنین  (.2008ویز،می کند)لی، آرتور و   افراد نقش اساسی ایفا

بدرای بده   رابطده باتوانایشدان    کارآمدی به قضاوت هدای افدراد در  عبارتی خودویژه است؛ به کنار آمدن بایك موقعیت انجام یك عمل خاص دردر

 ممکن است افراد از لحاظ توانایی ها و در شرایط یکدان یا یك شخصدی در شدرایطِ   می گردد.   اطالقرساندن سطوح طراحی شده عملکردثمر

افدراد   (.2008اسدتین و مینهدارت،   ) ین به خودکارآمدی شخص بددتیی دارد عملکرد ضعیف، خوب یا فوق العاده ای داشته باشد که ا ،متفاوت

دارای خودکارآمدی باال از فرصت های محیطی به خوبی استفاده می نمایند و سعی دارند بر محدودیت هدای محدیط ریدره شدوند. ولدی افدراد       

آمدی نقش یك میدانجی و تددهیل کنندده را    قت، خود کاردر حقی (.1411،)حمیدی پورنع و محدودیت ها ناامید می شوندناکارآمد در قبال موا

زمانی که به تکلیف معینی اختصاص داشدته باشدد، پدیش بدین بهتدر و دقیدق تدری بدرای پیشدرفت          ین کنش های شناختی ایفا می کند ودر ب

 (. 2001) بندورا،  تحصیلی خواهد بود
 ؛ 2003 همکداران،  و )گدرین  است معناداردرارتباط عمیق و بردهایراه با مثبت بطور خودکارآمدی که دهند می پژوهشی نشان های یافته

بدرای مثدال    )را تأییدد کدرده اندد     تحصدیلی  پیشدرفت  و خودکارآمدی بینِ مثبت رابطه نیز بدیاری های پژوهش (.2002واکر، گرین و مندل، 

؛ الیننبریندك و پینتدری ،   2004؛ کاری و همکاران، 2001لین و لین، ؛ 1991؛ بندورا، 1992میمی،  ؛1992؛ کرانزلر و پارارس، 1993پاجارس،

 ،؛ امیندی 1482، نژاداصدغر ؛ 1482نصراصدفهانی،   ؛1482،پیرحددینلو  ؛ 1482؛ کدیور،1481رضایی و سیف، ؛2003، ؛ ویلکن  وهمکاران2004

راهبدرد هدای   االی بهره گیری ازآمدی با سطوح بخودکار مشخص شده است که نیز 1991،لنتمولتون، بروان و مطالعاتعالوه بر آن در  .1482

؛ میددلتن  1993،مطالعدات آنددرمن و یوند    در از سدوی دییدر   معندادار دارد.  مثبدتِ  رابطده  ،تکدالیف درسدی   انجام دادنِشناختی و پایداری در

 است. گزارش شده فت تحصیلی پیشرآمدی وکارخودبین  رابطه منفی1480،ارتانیان  و1411،تکلی؛ 1999،کاپالن و میهر؛ 1991مییلی،و

های کمدی   ریق روشهای متعدد به یك پرسش پژوهشی واحد از ط های ناشی از وجود پاسخ ها باعث می شود که رالش وجود این تناقض

از آنجایی که ذهن اندان توانایی ترکیب و انتظام داده های منتج از مطالعات فراوان را ندارد، به نارار باید از دییر عبارتبه  .حل شود 4فراتحلیل

است که منجر به خالصه ای  3(. فراتحلیل نوع خاصی از مطالعات مروری نظام دار1483موسوم شده استفاده کرد )بهراد، وشی که به فراتحلیلر

(. فرا تحلیل برای پیدا کردن، ارزشیابی کردن، ترکیب و در صدورت نیداز،   1482از اطّالعات کلی به صورت اطّالعات کمی می شود )سهرابی فر، 

  انجدام  (.1483آمده اند )عابدی، عریضی و شدواخی،  ن یك موضوع خاص به رشته تحریردردی آماری مقاالتی می پردازد که قبالً پیراموجمع بن

ه ها و فرا تحلیل اقتضا دارد که تعداد قابل اتکایی از کارهای پژوهشی در موضوعی واحد در جامعه وجود داشته باشد، از این رو انجام آن در حوز

تی امکان پذیر است که حداقل به لحاظ کم ی تعداد تحقیقات در آن، درخورِ توجه باشد که موضوع  نقش خدود کارآمددی در پیشدرفت    موضوعا

 ست.هاتحصیلی یکی از آن

دون تحلیل،  برای به دست آوردن یك تصویر کلی و به عنوان واحد تحلیل( در قالب فراترکیب نتایج و استفاده از پژوهش های انجام شده )ب

(. بر این اسداس  1481هومن، ای پژوهشی جدید در آن موضوع است )ثرتر از تعریف طرح هؤابهام از یك موضوع پژوهشی، به مراتب مفیدتر و م

پژوهش هایی که در زمینه نقش متغیر خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده،  بدرای بدسدت آوردن یدك تصدویر کلدی و      

در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی و ترکیدب نتدایج پدژوهش هدای     لذا این موضوعِ پژوهشی ضروری به نظر می رسد. بدون ابهام از 

 ،هدف از انجام ایدن پدژوهش   با توج ه به تمهیدات یاد شده  اقدام گردد.ه در ایران، درزمینۀ  نقش خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی، انجام شد

                                                 
1 . self-efficacy 
2 . self 
3 . meta analysis 
4.  systematic review 
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یادگیری دانش آموزان و  له می تواند راهکارهایی را جهت بهبودِأاست که این مد دانش آموزان پیشرفت تحصیلینقش خودکارآمدی در  بررسی

رفت تحصیلی رابطده  شآمدی و پیخود کاربین آیا  -1سؤال پژوهش حاضر عبارت است از   بر این اساس  افزایش انییزه تحصیلی آنان ارائه دهد.

 دارد؟

 

 روش پژوهش

 روش نمونه گیریجامعه، نمونه و 

 روش مورد استفاده در این پژوهش فرا تحلیل مطالعات انجام شده با استفاده از شیوه کمی سازیِ اندازه اثر بوده است. جامعه آماری پژوهش

شدور  و پژوهش های راپ شده در مجالت علمی و پژوهشی ک ، پایان نامه هاحاضررا تمامی پژوهش های انجام شده توسط دستیاه های اجرایی

 پیشرفت تحصیلی دانش آمدوزان  درآمدی ارنقش خودکایران تا زمان انجام پژوهش حاضر را تشکیل می هند. پژوهش های یاد شده  به بررسی 

پاییداه اطّالعدات    -2مرکز اسناد و اطّالعات مدارک علمی ایران  -1از منابع ذیل استفاده شده است  می پردازند. برای یافتن پژوهش های مربوط

دانشیاه های وابددته بده وزارت    -2تعلیم و تربیت ها و انتشارات پژوهشیاه مطالعات  پژوهش -3کتابخانه ملی ایران -4ی جهاد دانشیاهی وعلم

در ابتدای کارروش نمونه گیری، نمونه گیری گلوله برفی در نظرگرفتده شدد؛ بددین صدورت کده از مندابع، اطاّلعدات،         .علوم تحقیقات و فناوری

 .، به عنوان نمونۀ پژوهش انتخداب گردیدد  پژوهش43، تعداد پژوهش جمع آوری شده 22ژوهش های انجام شده ردیابی شد و ازمیانمقاالت و پ

( ابدزار انددازه گیدری    2،( مطالعه با حجم نمونه زیداد 1از   ( می باشد که عبارت است2003)تابانه، مالک انتخاب این مطالعات، روش پیشنهادی 

سدب)نمونه گیدری تصدادفی(. بدرای     ( روش نمونه گیدری منا 3 ، و( پژوهش های کارشناسی ارشد و باالتر4، ی و روایی الزممناسب و دارای پایای

شدناختیِ پدژوهش مانندد پرسدش هدا،      ای روش مؤلفه ه  از رك لیدت گزینش طرح های پژوهشی که شامل ،العات این پژوهشآورری اطّگرد

ژوهش برای فراتحلیل انتخاب شد. مقداالت و پد  روش آماری، روایی و پایایی است، روش پژوهش، ی، اهداف، جامعه آماری، نمونه گیرفرضیه ها، 

نفدر و   11211 ، بدا تعدداد  مقالده( 13پایدان نامده و   20)شاملپژوهش43ند، کنار گذاشته شدند و در نهایترا نداشتهایی که مؤلفه های یاد شده 

پژوهش های مورد نظر، پد  از کدگدذاری،   ازبرای تحلیل ِاطّالعات جمع آوری شده  جهت تحلیل، انتخاب گردید. نفر 440متوسط حجم نمونه 

فرضیات پ  از تبدیل آزمون های آماری استفاده شده در برای انجام محاسبات آماری استفاده گردید، بدین ترتیب که1تحلیل جامعاز برنامه فرا

بدرای  گرفتند. مورد تحلیل قرار به روش هانتز و اشمیتبا ترکیب اندازه های اثر ،(1982ول های ارائه شده توسط ولف)از طریق فرم2به اندازه اثر

 شد. استفاده (1991جدول کوهن)تفدیراندازه اثراز

 نتایج
 مطالعه 43رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در هر یک از . 1جدول 

   خالصه آماره های        

                                                                                                                           فراتحلیل

 مطالعه

 

 اندازه اثر

 %59فاصله اطمینان 

 حد پایین pمقدار 

 اندازه اثر

 حد باالی

 اندازه اثر

1 0820/0 013/0- 184/0 093/0 

2 420/0 192/0 201/0 *000/0  

4 121/0 099/0 202/0 *000/0  

3 302/0 402/0 392/0 *000/0  

2 424/0 220/0 321/0 *000/0  

2 180/0 148/0 812/0 *000/0  

1 180/0 148/0 812/0 *000/0  

8 220/0 122/0 420/0 *000/0  

                                                 
1. comprehensive meta-analysis 
2 . effect size 
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9 120/0 003/0 230/0 028/0 

10 122/0 228/0 112/0 *000/0 

11 122/0 020/0 290/0 *022/0 

12 422/0 244/0 311/0 *000/0  

14 911/0 892/0 928/0 *000/0  

13 111/0 040/0 402/0 *018/0 

12 230/0 321/0 210/0 *000/0  

12 180/0 141/0 811/0 *000/0  

11 121/0 012/0 281/0 *029/0 

18 422/0 122/0 312/0 *000/0  

19 324/0 448/0 201/0 *000/0  

20 330/0 441/0 244/0 *000/0  

21 130/0- 242/0- 032/0- *002/0 

22 210/0 112/0 422/0 *000/0 

24 110/0- 212/0- 023/0- *002/0 

23 242/0 122/0 420/0 *000/0  

22 229/0 211/0 120/0 *000/0  

22 224/0 382/0 219/0 *000/0  

21 280/0 341/0 293/0 *000/0  

28 292/0 212/0 412/0 *000/0  

29 120/0 210/0 814/0 *000/0  

40 130/0 022/0- 291/0 092/0 

41 002/0 144/0- 141/0 991/0 

42 100/0 222/0 123/0 *000/0  

44 212/0 128/0 411/0 *000/0  

43 123/0- 221/0- 013/0 018/0 

 000/0* 314/0 482/0 498/0 اثرات ترکیبی ثابت 

 000/0* 211/0 292/0 311/0  تصادفی  اثرات ترکیبی

P<0/05٭ 

فاصدله اطمیندان انددازه    که  1نمودار د. ندرصد معنادار می باش 92احتمال  به د که هم اثرات ثابت و هم اثرات تصادفینشان می ده 1جدول

 است. ید این مطلبؤم می دهد، نشان مطالعه  43برای  رااثر
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 مطالعه 43. نمودار ترسیمی فاصله اطمینان اندازه اثر برای 1نمودار

یری انتشار است که ناشی از انتشار پژوهش های راپ شده ) معنادار( و عدم انتشار پژوهش هدای رداپ   بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگ

 2فراتحلیلی به سبب مدالک هدای انتخداب و حدذف مطالعدات، مقدداری سدوگیری دارد. نمدودار        می باشد. هر نشده )غیر معنادار( و انواع خطاها

 سوگیری انتشار را نشان می دهد.  
 

 مطالعه   43ر قیفی مربوط به سوگیری انتشار در . نمودا2نمودار
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دارای سدوگیری انتشدار نیددتند و هدر رده       ،مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارند و در باالی قیف جمع می گردند 2با توجه به نمودار

مطالعدات مدورد    2ودار. با توجه به نمباشند می خطای استاندارد آنها باال می رود و دارای سوگیری انتشار،مطالعات به سمت پایین کشیده شوند

را بدا پیشدرفت تحصدیلی    نتایج فراتحلیل رابطه خودکارآمددی   2جدول می باشد. دارای سوگیری انتشار ، به میزان کم،استفاده درپژوهش حاضر

 .  نشان می دهد
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خودکارآمدددی 

وپیشدددددرفت 

 لیتحصی

43 498/0 311/0 129/0 

292/0 

 

211/0 

*112111 44 000/0 

 *P< 0/05 )معنادار بودن آن ناخالص بودن رابطه بین دو متغیر و نیاز به بررسی اثر متغیر های مداخله گر را تأئیدمی کند(. 11/1همگن در سطح  *

 

( رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در نمونه مورد ادفیاثرات ترکیب تصشان داد که میانیین اندازه اثر )ن 2نتایج حاصل از جدول 

که اندازه اثر بدرآورد شدده در    ییاز آنجامی باشد.   >P) 01/0مثبت و معنادار) 129/0خودکارآمدی به میزان می باشد و311/0پژوهش معادل 

 ئید می شود.أی توجود رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیل، می باشد اطمینان اندازه اثرمحدوده 

 

 بحث و نتیجه گیری

 دسدت  موردتوجده  همیشده  کده  اسدت  مهمی مدائل جمله از آن بر ثرؤم وعوامل تحصیلی پیشرفت نظر از انزآمو دانش فردی های تفاوت

رفت تحصدیلی،  شناخت متغیر های مؤثر بر پیش(. 2003، و همکاران است )گرین بوده روانشناسی تربیتی متخصصان و تربیت و تعلیم راناندرکا

یند برای یادگیری را افزایش مدی دهدد و از سدوی دییدر مدی      ید آوری محیطی خوشااز یك سو پیشییری از پیامدهای شکدت در مدرسه و پد

آمدی نیز از این رو که تدأثیر خدودرا بدا کوشدش و     ویت های کاربردی کمك کند. خودکارتواند در دست یابی به روش های مناسب و تکیه بر اول

و فرا شناختی، خود سازمان دهی، پایداری در رویارویی با دشدواری هدا ، مشدخص     یری در انجام تکلیف، به کار گیری راهبردهای شناختپافشا

فراتحلیل ِنقش خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی داندش آمدوزان    (.1992می سازد، متغیرر مؤثر بر پیشرفت تحصیلی شمرده می شود )شانك،

که با توج ه به شمارِ زیاد پژوهش ها در این زمینه قبل از انجام پژوهش حاضر، اصالً در ایران به آن پرداخته نشده بدود.  یکی از موضوعاتی است 
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نشدان داد کده   ، درپژوهش حاضر« اشمیت و هانتز» تحلیل با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روشیج حاصل از به کار گیری روشِ فرانتا

پیشرفت تحصیلی را موجب می گردد. آمدی باال، بدین معنی که خودکار وجود دارد،یشرفت تحصیلی رابطه مثبتِ معنادار بین خودکارآمدی و پ

؛ الیننبریندك و  2004؛ کاری و همکداران،  2001؛ لین و لین، 1991؛ بندورا، 1992؛ میمی، 1992؛ کرانزلر و پارارس، 1993پاجارس، مطالعات

 ؛1484اصدغر ندژاد،   ؛ 1482نصراصفهانی،  ؛1482؛ پیرحدینلو،1482؛ کدیور،1481رضایی و سیف، ؛2003اران، ؛ ویلکن  وهمک2004پینتری ، 

؛ 1999؛ کداپالن و میهدر،  1991؛ میددلتن و مییلدی،  1993درمطالعدات آنددرمن و یوند ،   . از سدوی دییدر   امینی، نیز حداکی از ایدن امدر اسدت    

، همدو نیدت که این امر را شاید بتوان به وجود متغیر های مداخله گدری نظیدرِ جنددیت بدین ایدن دو متغیدر       1480ارتانیان، وو 1411تکلی،

طبدق دیددگاه شدناختی    بر می توان گفت کده  ،بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی معنادار، رابطه مثبتِوجود در تبیین احتمالی  ندبت داد.

فرد در انجام یك عمل خاص درکنارآمدن با یك موقعیت ویژه است؛ به عبارتی خدود کارآمددی    (، خودکارآمدی توانایی2004اجتماعی بندورا )

اال به قضاوت های افراد دررابطه با توانایشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی شده عملکرد، اطالق می گردد. لذا افراد دارای خودکارآمددی بد  

سعی دارند بر محدودیت های محیط ریره شدوند و بده جدای اجتنداب از موقعیدت هدای       فرصت های محیطی به خوبی استفاده می نمایند و  از

ت هدا  دشوار و موانع به آنها نزدیك می شوند و با آنها برخورد می نمایند. در مقابل افراد دارای خودکارآمدی پدایین، در قبدال مواندع و محددودی    

ش یك میانجی و تدهیل کننده را در بین کنش های شناختی ایفا می کندد  (. درحقیقت، خودکارآمدی نق1411ناامید می شوند ) حمیدی پور،

(. بدر ایدن   2001دقیق تری برای پیشرفت تحصیلی خواهد بود ) بنددورا،  شد، پیش بین بهتر و  و زمانی که به تکلیف معینی اختصاص داشته با

تظار نیددت. در تبیدین احتمدالی دییدر مدی تدوان گفدت کده         آمدی و پیشرفت تحصیلی دور از انرابطه مثبتِ معنادار بین خودکار اساس وجود

 بددیاری از  بدر   کده ،(2002ثر است )زیمرمن و کیتدانتاس،ؤعملی به طور م خودکارآمدی اعتقاد فرد درباره ظرفیتش برای یاد گرفتن یا انجامِ

(. 1991)بنددورا،   دارد تدأثیر  مدایل با اروییروی و پایداری و استمرار سطح میزان تالش، گیری، تصمیم اهداف، گزینش مثل زندگی های جنبه

لذا از آنجایی که دستیابی به پیشرفت تحصیلی به عنوان یك هدف برای دانش آموزان تلقدی شدده و مددتلزم تدالش و کوشدش پایددار اسدت،        

 دستیابی به آن هدف داشته باشد.با ویژگی های یاد شده می تواند نقش مهمی درخودکارآمدی 

وعملی در پژوهش حاضر اشاره کرد. درسدطح ِنظدری، بدا توجده بده اینکده       ی توان به دو دسته کاربردِ نظری های بدست آمده مبر اساس یافته  

تحلیل، هنوز مورد توج ه پژوهشیران داخلی قرار نیرفته است، ، در قالب طرح فراخودکار آمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی نقش 

تحلیل هایی مرتبط با سایر متغیر هدای تدأثیر گدذار بدر     به این موضوع و همچنین انجام فراپژوهشیران داخلی را  می تواند توج ه رپژوهش حاض

ی نیز می توان با مورد توجده قدراردادن متغیدر هدای     عمل تحصیلی، جلب نماید. در سطحِ به تفکیك دروس و سطوح مختلفِ ،پیشرفت تحصیلی

در برنامه های مدرسه وآموزش خانواده، دستیابی بده پیشدرفت تحصدیلی داندش آمدوزان را       ارآمدی،خود کتأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی، نظیر

مددارس و کلینیدك هدای     دست اندرکاران آمدوزش وپدرورش، بده ویدژه مشداوران      ،هش حاضروهمچنین با توجه به یافته های پژ تدهیل کرد. 

موجبدات   آموزان و تدوین برنامه هایی جهت ارتقاء خودکارآمددی داندش آمدوزان،   دانش  به تفاوت های فردیِت دادن با اهمی  می توانند،مشاوره

بررسی خود کار آمدی دانش آمدوزان مدی تواندد بده معلمدان در پدیش بیندی         عالوه بر آن از آنجایی کهپیشرفت تحصیلی آنان را فراهم سازند. 

که به همان اندازه که برای عملکرد واقعی دانش آمدوزان اهمیدت    (، به معلمان توصیه  می شود2000عملکرد دانش آموزان کمك کند) شانك، 

 قائل می شوند، به خود ارزشیابی های دانش آموزان از توانایی ها یشان نیز توجه نمایند.  

شناسدایی  براین نتایج فقط در جهت لیل را داشتند، پرداخته است، بناتحه هایی که شرایط وارد شدن به فراپژوهش حاضر تنها به بررسی ساز

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حائزاهمیت هدتند. لذا پیشنهاد می گردد که پژوهشیران با شناسایی مطالعاتی کده در   درنقش خودکار آمدی 

تحلیل های بیشتر مبادرت ورزند، ررا که انجام پژوهش در زمینه هدای یداد شدده، بده     می گیرد، به انجام  فرا خصوص پیشرفت تحصیلی انجام 

 کامالً مفید وراهیشا است. نظری وکاربردی،لحاظ 
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(.  بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی، مدند مهارگذاری با موفقیت تحصیلی. پایان نامه کارشناسدی ارشدد، دانشدیاه شدهید      1482اصغر نژاد، طاهره. )    

 بهشتی. 

نف  در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان رشته علوم تجربی  (.  بررسی نقش خودکارآمدی ، خودتنظیمی و عزت1482امینی، شهریار. )

 شهرستان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشیاه تربیت معلم تهران. 

 .311-342(،2)18(. فرا تحلیل شیوع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان ابتدایی ایران. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی.1483بهراد، بهنام. )

( . بررسی رابطه بین خود کارآمدی ریاضی ،اضطراب ریاضی ،انتظار عملکرد ریاضی در پیشرفت ریاضی، پایان نامده کارشناسدی    1482پیرحدینلو، سعیده. )

 ارشد. دانشیاه تربیت معلم.

آمدوزان سدال دوم دبیرسدتانهای ورزش . پایدان نامده       (.  بررسی رابطه باورهای انییزشی و مدند علیت با پیشدرفت تحصدیلی داندش   1411تکلی، همیال. ) 

 کارشناسی ارشد. دانشیاه آزاد واحد تهران مرکز. 

 (. رابطه جو مدرسه با کارآمدی شخصی مشاوران مدرسه. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشیاه تربیت معلم تهران .1411حمیدی پور، رحیم. )

اورهای انییزشی ، راهبردهای یادگیری و جندیت در عملکرد تحصیلی. سازمان آموزش و پرورش آذربایجدان  (. نقش ب1481رضایی، اکبر، سیف، علی اکبر. )

 غربی. 

 .129-111(، 10)4(. مروری بر مبانی فراتحلیل. فصلنامه روانشدناسان ایرانی. 1482سهرابی فرد، ندرین. )

ل عوامل مؤثر بر افزایش کار بدت یافته های پژوهشدی دروزارت آمدوزش و پدرورش.    (. فرا تحلی1483عابدی، احمد؛ عریضی، حمید رضا و شواخی، علیرضا.)

 .109-142(، 3)12فصلنامه نوآوری های آموزشی. 

(. روش های پیشرفته پژوهش در علوم اندانی     ) رویکردی کاربردی ( برای دانشجویان رشته هدای علدوم   1488عریضی، حمید رضا. فراهانی، حجت اله. )

 لوم اجتماعی ، علوم تربیتی ، تربیت بدنی ، مدیریت و علوم سیاسی. اصفهان جهاد دانشیاهی.رفتاری، ع

(. رابطه انییزش پیشرفت و خود پنداشت تحصدلی دانش آموزان پایه 1482اد، عباس و حیدری، محمود. )غالمی، یون ؛ خداپناهی، محمد کریم؛ رحیمی ن

 .218-201(،1)2فصلنامه روان شناسان ایرانی،«. آر_مزتی» هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج

(. نقش باورهای خودکارآمدی، خودگردانی و هوش در پیشرفت درسی دانش آموزان دبیرستانی. مجلده علدوم تربیتدی و روانشناسدی      1482کدیور، پروین. ) 

 .32-28(،2و1)10دانشیاه شهید رمران اهواز ، 

دکارآمدی ریاضی، خود پنداره ریاضی، اضطراب ریاضی و سودمندی ادراک شده ریاضی در پیشدرفت ریاضدی داندش    (. نقش خو 1482نصراصفهانی، زهرا. ا)

 آموزان سال اول دبیرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشیاه تربیت معلم.

آموزان سال دوم دبیرستان شهر تهران پایدان نامده   (. بررسی رابطه یادگیری خودتنظیم ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش 1480ارتانیان، لیدا. )و

 کارشناسی ارشد. دانشیاه آزاد واحد تهران مرکزی. 
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Meta Analysis of the Role of Self-Efficacy in  

Academic Achievement 
 

 

Abstract 

This research using one of new research methods namely meta-analysis evaluates the results of studies 

surveying role of self-efficacy in academic achievement. These studies have been accomplished in Iran.  

In this study, 34, accomplished researches about role of self-efficacy in academic achievement were 

gathered and were chosen for meta-analysis. These researches on base of research methodology 

parameters concluding questions, theories, statistic society, sampling, research method, Statistic method 

validity and reliability of inventory were chosen for meta-analysis. Statistic analysis by use of 

comprehensive meta-analysis software was done.The findings of this study indicated that there is a 

positive meaningful correlation between the variables of self-efficacy and academic achievement.  

Keywods: Meta-analysis,Self-efficacy, Academic achievement 
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