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Abstract
Researchers working in educational
settings are increasingly paying
attention to the role students’ thoughts
and beliefs play in the learning
process. Self-efficacy, a key element
of social cognitive theory, appears to
be an important variable because it
affects students’ motivation and
learning. This article investigates
empirical literature about the role of
students’self-efficacy in education by
focusing on the this research question:
which are the factors shown to affect
the self-efficacy of students within
higher educational settings? to do this
online by about 32 foreign studies
were selected in accordance with our
criteria and with the specific features
of each study; they were coded.
research method is as anecdotal and
qualitative. the results of a review
reveal that educational programmes
have the possibility to enhance
students’ self-efficacy, and that
educational programmes based on
social cognitive theory proved to be
particularly successful on this score.
Several factors appeared to influence
students’ self-efficacy and provided
evidence of the potency of the main
sources of self-efficacy.Directions for
future research are indicated.

چکیده
محققانی که در زمینه های مختلف آموزشی کار می
کنند متوجه می شوند که افکار و اعتقادات
دانشجویان نقش مهمی در فرآیند یادگیری بازی می
 خودکارآمدی به عنوان یک عنصر کلیدی از.کنند
نظریه شناختی اجتماعی به نظر می رسد که متغییر
 انگیزه و یادگیری دانشجویان را،مهمی باشد! چرا که
 این تحقیق با بررسی ادبیات.تحت تأثیر قرار می دهد
تجربی به نقش خودکارآمدی دانشجویان در آموزش
 این تحقیق بر روی این سؤال متمرکز.پرداخته است
 عواملی که خودکارآمدی دانشجویان را: شده است
 کدامند؟،در آموزش عالی تحت تأثیر قرار می دهند
 مقاله از32  تعداد،برای این منظور به روش آنالین
،مطالعات خارجی که مطابق با معیارهای تحقیق بود
انتخاب گردید و با دادن ویژگی های مشخص به هر
 روش تحقیق به صورت. کد گذاری شده اند،مطالعه
.روایتی و کیفی و استخراج از نتاج یافته ها می باشد
نتایج تحقیق نشان داد که برنامه های آموزشی امکان
افزایش خودکارآمدی دانشجویان را دارند و اساسا
ثابت شد که برنامه های آموزشی مبتنی بر نظریه
.شناختی اجتماعی در این مورد موفق تر می باشند
 خودکارآمدی،به نظر می رسد که عوامل متعددی
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دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهند و مدارک
قوی ارائه شده از منابع اصلی خودکارآمدی ،جهت
گیری اصلی را برای تحقیقات آینده نشان می دهد.

;Key Words: Self-efficacy; Student
Effective Factors.

کلید واژه ها :خود کارآمدی ،دانشجو

با توجه به این که آموزش عالی به آموزش های مبتنی بر دستاورد (دستاورد محور) متمرکز
است  .تالش برای استفاده از دانش ،آگاهی و مهارت دانشجویان ضروری به نظر می رسد .از
این رو رفتار شایسته در گرو درک توسعه دانش ،مهارت و نگرش های مربوط است و محققان
معتقدند که در زمینه آموزش ،افکار و اعتقادات دانش آموزان در فرآیند یادگیری نقش مهمی
دارد (پاجارس ،2006 1،استتتانلی .)2014 2،خودکارآمدی 3به عنوان یک عنصتتر کلیدی از نظریه
شناختی اجتماعی یک متغییر مهمی در یادگیری دانشجویان است چرا که بر انگیزش و یادگیری
دانشتتتجویان تأثیر می گذارد ( .پاجارس .)2003 ،با توجه به ارتباط بین فاکتورهای درونی
فردی و رفتاری ،تحقیقات زیادی نشتتتان می دهد که خودکارآمدی بر عملکرد دانشتتتجویان و
جنبه های مختلفی از رفتار آنها مانند پشتتتکار ،انتخاب وظایف و  ...تأثیر می گذارد (استتتانلی،
 .)2014در نظریه شناختی اجتماعی ،عملکرد ان سانی به صورت تعامالتی در نظر گرفته شده
ا ست که عوامل فردی درونی و رویدادهای محیطی در فرآیندهای شناختی و رفتارهای عاطفی
و بیولوژیکی به صورت متقابل عمل می کنند .خودکارآمدی ان سان ،ا شاره به ظرفیتهای ان سان
برای تولید و هدایت فعالیت هایش برای دستتت یابی به اهداخ خاب با تأکید بر رفتار عمدی
ق صد شده دارد (بندورا به نقل از پاجارس .)2008 ،ک سانی که خیلی خودب سنده ه ستند ،انتظار
دارند موفق شتتوند و لالبا موفق می شتتوند و کستتانی که چندان خودکارآمد نیستتتند در مورد
توانایی های خود در انجام تکالیف شتتک دارند و به همین جهت نیز کمتر موفق می شتتوند از
همین رو عزت نفس آنها کمتر ا ست ( شارخ .)1391 4،کارآیی شخ صی زیاد ،ترس از شک ست
را کاهش می دهد ،سطح آرزوها را باال می برد و توانایی مسئله گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود
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می بخ شد ( شولتز .)1390 1،با ا ستفاده از این ا ستدالل ها ،بیان می شود که خودکارآمدی ،نقش
کلیدی در پتانستتیل انستتان بازی می کند .عزت نفس 2،یک واکنش عاطفی استتت که نشتتان می
دهد یک فرد چه احستتاس نستتبت به خودش دارد در حالی که خودکارآمدی ،شتتامل قوتتاوت
خودکارآمدی ،نشتتان می دهد که خودکارآمدی ،فاکتور پیش بینی کننده تغییرات رفتاری استتت
( شانک .)2009 ،بر طبق نظریه شناختی اجتماعی ،چهار منبع اطالعاتی که باعث خودکارآمدی
می شتتوند عبارتند از" :تجربیات مسلللف الا  ،تجربیات مشللاهده ای والدوبرداریق ،عقاید
اجتماعی ،ارتباطی و حالت های ایزیولوژیکی و روانی" که تجربیات مستتلا از بین آنها در
برخورد با یک موقعیت خاب موفق تر هستتتتند .این تجربیات مستتتلا ،قوی ترین منبع برای
ایجاد احساس قوی کارآیی هستند چرا که آنها به دانشجویان شواهد معتبری ارائه

می دهند

مبنی بر این که آن ها ظرف یت الزم برای ان جام موفق یت آمیز کار ها را دار ند ( پالمر.)2012 4،
دان شجویان نتایج حا صل از فعالیت های شان را تف سیر می کنند و از این تفا سیر برای تو سعه
باورهایشتتتان مبنی بر اینکه آنها ظرفیت الزم برای انجام کار و عملکردهای بعدی را دارند،
ا ستفاده می کنند .این نتایج تف سیر شده از عملکرد شخ صی ،اح ساس خودکارآمدی ایجاد می
کند .به طور کلی ،موفقیت ها ،حس قوی خودکارآمدی را می سازند و شکست ها این حس را
پایین می آورند بخصوب هنگامی که این شکست ها قبل از حس قوی کارآمدی توسعه یافته،
رخ بدهد .حس قوی خود کارآمدی به آستتتانی به موفقیت منجر نمی شتتتود بلکه آن نیازمند
تجربیات زیادی در للبه بر موانع و موقعیت های دشتتتوار از طریق حفال تالش و تداوم آن
استتت .منبع دوم ایجاد خود کارآمدی شتتامل تجربیات مشتتاهده ای که توستتا مدل اجتماعی

بندورا پیشتتنهاد شتتده استتت ،به اصتتطال "تجربیات نیابتی " یا الگو برداری نامیده می شتتود.

دانشجویان اطالعات زیادی را در مورد ظرفیت و قابلیت هایشان با مشاهده دیگران بدست می
آورند بخصوب همساالن این امکان مناسب را برای مقایسه یکدیگر بدست می آورند .افزایش
خودکار آمدی از طریق تجارب مشاهده ای به آسانی با شکست های ایجاد شده ،توعیف می
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شتتت ناختی در مورد ظرف یت های افراد می باشتتتد (زیمرمن ،کلیری .)2006 3،تحقی قات اول یه
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شتتود (شتتانک .)2009 ،اگر چه اطالعات این منبع نیابتی (تجارب مشتتاهده ای) در مقایستته با
اطالعات مبتنی بر عملکرد خیلی ضعیف ه ستند اما افراد دارای تجارب م سلا اندک یا ک سانی
که ظرفیت خود را نامعین می دانند ،بی شتر از آن تأثیر می پذیرند .این متقاعد شدن اجتماعی،
ارتباط های اجتماعی و بازخوردهای ارزیابی کننده اگر از طرخ مردمی با شد که خود شان اهل
علم و دانش و قابل اعتماد باشتتند ،بیشتتتر مؤثر خواهد بود و اطالعات بدستتت آمده واقع بینانه
خواهد بود (بونگ ،استتکالویک .)2003 1،بازخورد مثبت قانع کننده ،احستتاس خودکارآمدی را
افزایش می دهد اما بازخورهای کالمی به تنهایی این حس را محدود می کنند ( شانک.)2009 ،
منبع چهارم برای توستتتعه خودکارآمدی حالتهای روانی و فیزیولوژیکی هستتتت که هرفرد در
درون خود احساس می کند .بعوی مردم حالت هایی مانند :اضطراب ،واکنش های استرس زا،
تنش و هیجان را به عنوان عالیم شتتکستتت ،ناتوانی و وضتتعیت های روحی مثبت را قدرت و
خودکارآمدی تلقی می کنند .مردم با درک و تفستتتیر این احستتتاس هاس منفی و مثبت در
درونشتتتان ،ظرفیت های خود را ارزیابی می کنند (پاجارس .)2008 ،اطالعاتی که از این چهار
منبع ناشی می شود به طور مستقیم خودکارآمدی را تحت تأثیر قرار نمی دهند برای اینکه به
طور شتتناختی به ارزیابی می پردازند .پاچارس و میلر 20082در پژوهشتتهای خود دریافتند که
خودکارآمدی مانند توانایی ذهنی عمومی بر پیشتترفت تحصتتیلی تأثیر می گذارد .گاستتکیل و
مورفی )2014(3نیز به این نتیجه رسیدند که بین خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای یادگیری
و حافظه مانند طبقه بندی رابطه وجود دارد .کارول )2013(4با بررستتی دانشتتجویان دریافت که
خودکارآمدی با پیشتترفت تحصتتیلی رابطه مثبت دارد .این تحقیق از این تئوری خودکار آمدی
حمایت می کند که خودکار آمدی ،عملکرد رفتارهای یادگرفته شده اولیه را و همچنین ظرفیت
یادگیری مهارت های جدید را پیش بینی می کند .در طول دهه های اخیر ساختار خودکارآمدی
روند رو به رشتتدی در تحقیقات آموزشتتی داشتتته استتت و محققان زیادی تأثیر خودکار آمدی
5
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منبع سومی ا ست که به دانش آموزان کمک می کند که به باور خودکارآمدی د ست پیدا کنند.
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 ،2002لیننبرینک ،پانتریک ،2003 1،شتتتانک .)2003 ،نتایج تحقیقات زیادی نشتتتان داد که
خودکارآمدی ،انگیزه و شتتتناخت دانش آموزان را بوستتتیله تأثیر بر عالیق کاری ،تداوم کاری
دانش آموزان و اهدافی که آنها تعیین می کنند و انتخاب هایی که در زندگی انجام می دهند،
توجه به رابطه خودکارآمدی و دستتتتاورد ،تحت تأثیر قرار می دهد .این تحقیقات در ستتتطو
مختلف آموزش عالی (فوق دیپلم ،کارشتتناستتی و کارشتتناستتی ارشتتد) و رشتتته های مختلف (
ریاضتتیات ،علوم جغرافی و علوم تربیتی) و میزان توانایی های مختلف (با استتتعداد ،استتتعداد
متوستتا و زیر متوستتا) انجام شتتده استتت (کارمیچال ،تیلور ،2005 2،لئون ،کایپریانو،2004 3،
پاجرس ،2008 ،شتتانک .)2003 ،مطالعات نشتتان داده استتت که اثر مستتتقیم و لیر مستتتقیم
خودکارآمدی دانش آموزان بر روی دستتتتاوردهای خود ،به چندین درجه و ستتتطو توانایی
مربوط می شتتود .این میزان قابل توجهی از یافته های تحقیق اشتتاره می کند که خودکارآمدی،
نقش پیش بین و واستتطه ای در ارتباط با دستتتاورد ،انگیزش و یادگیری دانش آموزان بازی می
کند .خودکارآمدی دانش آموز به عنوان یک فاکتور کلیدی عامل انستتتانی واستتتطه بین عوامل
متعددی از صتالحیت ها ( به عنوان مثال :مهارت ،دانش ،توانایی و  )..و ستپس اجرای آنها می
باشتتتد (بندورا ،2006 ،شتتتانک ،پاجرس )2001 ،با توجه به اهمیت خودکارآمدی در بهبود
عملکرد و موفقیت های افراد در زندگی همچون موفقیت تحصتتتیلی ،انجام تحقیقاتی در زمینه
بررستتی خودکارآمدی در دانشتتجویان ضتتروری به نظر می رستتد .این مطالعه در نظر دارد که
مفهوم خودکارآمدی را به عنوان خودباوری یک فرد یا قوتتاوت های شتتخصتتی اش در مورد
صالحیت ها و شای ستگی هایش در زمینه آموز شی ،مورد برر سی قرار دهد .با توجه به نقش
خودکارآمدی در یادگیری دانشتتتجویان ،این تحقیق روی این ستتتؤال متمرکز شتتتده استتتت:
فاکتورهای مؤثر بر خودکارآمدی دانشجویان در زمینه های آموزشی کدامند؟

روش شناسی

در انجام این تحقیق ،در مرحله اول ،از کلید واژه های " آموزش عالی"  ،خودکارآمدی"

و "دانشجو" استفاده گردیده است و به صورت آنالین ،تحقیقات خارجی که از سال  1990تا
1-

Linnenbrink , Pintrich
Carmichael & Taylor
3 - Lane, Kyprianou
2-

Downloaded from frooyesh.ir at 14:34 +0430 on Tuesday April 30th 2019
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االن در این موارد انجام شده بود را استخراج شده است (مطالعات داخل کشور فاقد معیارهای
مورد نظر زیر بودند و کلید واژه های فوق را مجزا بررستتتی کرده بودند) .نتایج این تحقیق
حاصتتل جستتتجوی بیش از  80مورد از یافته های محققان خارجی استتت .در مرحله دوم ،از
حتما باید در زمینه و سطح آموزش عالی باشد ( )2متغییر "خودکارآمدی" به عنوان بدنه اصلی

نظریه بندورا با شد ( )3عوامل مؤثر بر خودکارآمدی باید تو صیف شوند .در مرحله سوم ،مقاله
ها و مطالعاتی انتخاب شتتتدند که متمرکز بر آموزش عالی و برنامه های آموزشتتتی و عوامل
موقعیتی مؤثر بر خودکارآمدی دانشتتتجویان بود .در نهایت 32،مطالعه که مطابق با معیارهای
تحقیق بود ،انتخاب شتتدند .با استتتفاده از روش گلوله برفی از طریق بخش مرجع مقاالت مورد
نظر  ،مقاالت اضتتافی برای تحقیق بیشتتتر جستتتجو گردید که هفت مطالعه اضتتافی که مطابق با
معیارهای تحقیق بود ،انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل مطالعات انتخاب شده ،ویژگی های
مشتتتخصتتتی برای این مطالعات تعریف و کد گذاری گردید .از آنجایی که تنها تعداد کمی از
مطالعات تجربی مورد استتتفاده قرار می گیرد ،یک گروه کنترل مطر می شتتود .تصتتمیم گرفته
شتتد که یک بازنگری روایتی انجام گردد .بازنگری روایتی روشتتی از تحقیق استتت که در آن
محققان ،خالصه ای از مطالعات اولیه مختلف را بررسی و به روش سیستماتیک از بخش نتیجه
گیری و تجزیه و تحلیل ،نقطه جامعی از دیدگاهها را استتتتخراج می کنند که مبتنی بر تجربه
شخصی محققان و نظریه های موجود می باشد .بازنگری روایتی یک روش تحقیق کیفی است
که اطالعات عمیقی را به نستتتبت روش کمی فراهم می کند (واندن ،بوستتتگ ،گیجبلز ،دوچی،
سیقرس .)2003 1،با توجه به ارزیابی انتقادی از مو ضوع تحقیق ،مراحل زیر دنبال می شود .در
مرحله اول با توجه به ویژگی های مشتتتخص انواع مطالعات ،آنها به مطالعات بررستتتی و
مطالعات مداخله ای با گروه کنترل و بدون گروه کنترل تق سیم شدند .در مرحله بعد ،مطالعات
مداخله ای به دو گروه تقستتیم شتتدند .گروهی که در آن محققان اثرات درمان را از نظریه های
مختلف نظریه شناختی اجتماعی برر سی کردند و گروهی که اثرات درمان را م ستقیما از نظریه
شناختی اجتماعی بررسی کردند و سپس این دو گروه مقایسه شدند .در مرحله بعد ،مطالعات،
بر ا ساس تأثیر برنامه های آموز شی بررستی شدند و ستپس در تمام مطالعات عوامل مؤثر بر
- Van den، Bossche, Gijbels, Dochy, Segers

1
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یافته های مطالعات ،آنهایی انتخاب و گزینش شتتدند که معیارهای زیر را داشتتتند )1( :یافته ها
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خودکارآمدی دانشتتجویان ،تجزیه و تحلیل شتتدند .در طی مطالعات ،اینکه فاکتورهای مؤثر در
مطالعات قابل اندازه گیری و معنی دار با شد ،برر سی شدند و همچنین اینکه چگونه عوامل به
نظریه شناختی اجتماعی ربا داده شوند ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
عوامل شناسایی شده در طو مطاللات زمینه یابی
جدو و1ق :ااکتورهای شناسایی شده در طو مطاللات زمینه ای
اتصا با منبع

تأثیر بر خودکارآمدی
ملنی داری

خودکارآمدی

ااکتورهای تشللصید داده

قا بل ا ندازه

مطاللات

شده

گیری
*
*

*

*

*

الدوهای تجربه

* */

* */

انس با کامپیوتر /ت جارب
کامپیوتری

*

* /-

* */

**/

* */

* */

* */

ت جارب دانش قبلی/ز مان

Tresolini
and
)Stritter (1994
Cassidy and Eachus
)(2002
)Cantrell et al. (2003

صرف شده برای آموزش
*

*

ت جارب کاری  /طو

)Tang et al. (2004

کارآموزی
جنسللیت/تجارب آموزش
تصصصی

Miller and Byers
)(2008

با توجه به جدول باال ،تمام عاملهای شناسایی شده ،قابل اندازه گیری هستند و تمام عاملها

به جز " تجارب دانش قبلی " در ارتباط با خودکارآمدی ،معنادار می باشتتتند .و همه عاملها به

جز" زمان صرخ شده برای آموزش ،جنسیت تجارب آموزش تخصصی" به منبع خودکارآمدی
بندورا متصل هستند.
عوامل شنا سایی شده در طو مطاللات مداخله ای بدون گروه کنتر ونظریه ای متفاوت از
نظریه بندوراق

Downloaded from frooyesh.ir at 14:34 +0430 on Tuesday April 30th 2019

یااته ها
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جدو و2ق :ااکتورهای شناسایی شده در طو مطاللات مداخله ای بدون گروه کنتر ونظریه ای
متفاوت از نظریه بندوراق
متصللل به

ااکتورهای تشللصید

منبع خود

داده شده

کار آمدی

اسللتد

تأ ث یر روی

مطالله

مداخله

خودکارآمدی

ملناداری
*

*

روشهای دوره

*

*-/

*-/

دستتتتورالعمتتل طراحی

*

*

*

تمرین یادگیری

*

*

*

روشهای دوره

*

*

معرفی دوره کامپیوتر

*

*

دوره هتتتای ادلتتتام

*

*

)Settlage (2000
)Chu (2003

صتتتف حات وب /میزان
استتتتفاده از نرم افزار و
کامپیوتر
آموزش کار تیمی
سبکهای یادگیری

تکنولوژی
دوره هتتای آ موزشتتتی
تکنولوژی

Chen et al.
)(2004
Hendry et al.
)(2005
)Parker (2006
)Palmer (2006
Torkzadeh et al.
)(2006
Abbitt and Klett
)(2007
and

Milman
Molebash
)(2008

با توجه به جدول فوق" روشتتهای دروه (ستتخنرانی ،بحث ،بازدید کالستتی و  ، )...تمرین

یادگیری" با منبع خودکارآمدی بندورا مت صل ه ستند .به نظر آبیت و کلت ( 1،)2007دوره های

کامپیوتر ،تکنولوژی ،دوره های اد لام دارای هم یت معنی داری در ارت باط با خود کارآ مدی
دانشتتجویان می باشتتد و به نظر چو ،)2003(2میزان استتتفاده از نرم افزار و کامپیوتر به تنهایی

- Abbitt and Klett

1

- chu

2
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تأثیر چندانی بر روی خودکارآمدی دانشتتتجویان ندارد اما ترکیب دوره ها و تمرین یادگیری و
دستورالعمل تأثیر زیادی بر روی خودکارآمدی دارد.
ااکتورهای شناسایی شده در طو مطاللات مداخله ای با گروه کنتر ونظریه ای متفاوت از

جدول ( :) 3فاکتورهای شناسایی شده در طول مطالعات مداخله ای با گروه کنترل(نظریه ای متفاوت از
نظریه بندورا)
متصلللل به

ااکتور های تشللصید

تللأثللیللر روی

م ن بع خود

داده شده

خودکارآمدی

کار آمدی

اسللتد

مطالله

مداخله

اندازه گیری

ملناداری
if

آموزش همساالن متقابل
آموزش همساالن متقابل

*

*

*

*

بر نا مه های آموزشتتتی
مبتنی بر اینترنت

Griffin
and
)Griffin (1998
Rittschof
and
)Griffin (2001
Franko et al.
)(2008

= Ifیافته های معنادار آماری ناسازگار

در جدول ( ،)3نتیجه سه مطالعه قابل مشاهده است که اثرات آزمایشی عوامل با نظریه ای
متفاوت از نظریه شناختی با طر پیش آموزن و پس آزمون با گروه کنترل برر سی شده ا ست.
از بین این ستتته مطالعه ،یک مطالعه (فرانکو و همکاران )2008 1،تفاوت معناداری را بین گروه
آموزش و گروه کنترل در اندازه گیری خودکارآمدی دانشتتتجویان با استتتتراتژی برنامه های
آموز شی مبتنی بر نت ن شان داد که در آن گروه آزمایش در دوره های متفاوت از وب سایت
دیدن می کردند و امکان تنظیم و به روز ر سانی اهداخ شخ صی را آموختند و خودکارآمدی از
خود نشان دادند اگر چه محققان ،اثرات آزمایشی را برای مدت طوالنی بدست نیاوردند و نتایج
را به منبع خود کارآ مدی ب ندورا پیو ند نداد ند .گریفین و گریفین ،)1998( 2ن تایج مع نادار

- Franko; et al
- Griffin and Griffin

1
2
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نظریه بندوراق:
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ناستتازگاری را از یک استتتراتژی یادگیری مشتتارکتی به نام آموزش همستتاالن متقابل بر روی
خودکارآمدی دان شجویان بد ست آوردند .آنها تو صیف کردند که یادگیری م شارکتی به عنوان
یک استراتژی یادگیری فعال است که دانشجویان با یکدیگر برای خلق دانش خود کار می کنند
دانش آموز هم نقش آموزش دهنده و آموزنده را بازی می کند .ریتچوخ و گریفین،)2001(1
ارزش یادگیری مشارکتی را دوباره مورد بررسی قرار دادند و نتایج معناداری بدست نیاوردند.
ااکتورهای شناسایی شده مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بدون گروه کنتر :
جدول( :)4فاکتورهای شناسایی شده مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بدون گروه کنترل
متصللل به

ااکتورهای تشللصید

تللأثللیللر روی

م ن بع خود

داده شده

خودکارآمدی

کار آمدی

اسللتد

ااکتورها

مطالله

اندازه گیری

ملناداری
*

*

*

*

معرفی دوره کامپیوتر

*

*

*

*

آموزش مشاوره ای

Schunk and Ertmer
)(1999
)Larson et al. (1999

*

آموزش کتابخانه ای

)Ren (2000

*

*

*

جلسه مشاوره

Daniels and Larson
)(2001

*

*

*

مدلهای مشاهده

)Adams (2004

*

*

*

کارآموزی

*

*

*

محیا وب

*

*

*

فناوری آموزشی

*

*

*

سواد کامپیوتر

*

*

*

آزمایشگاهی
*

Gurvitch
and
)Metzler (2009
Dempsey et al.
)(2009
Koh and Frick
)(2009
Papastergiou
)(2010

 9مطالعه در جدول باال ،عوامل مؤثر بر خودکارآمدی را مبتنی بر نظریه شتتتناختی اجتماعی با
طر پیش آزمون و پس آزمون بدون گروه کنترل بررستتتی کردند .که  4مطالعه تفاوت معنی
- Rittschof and Griffin

1
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تا با وابسته به یکدیگر یادگیری خود و دیگران را افزایش دهند .در آموزش همساالن متقابل هر
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داری را بر روی خودکارآمدی دانشتتجویان نشتتان می دهد (شتتانک و ارتمر ،1999 1،الرستتون،
 ،1999دانیل و الر سون ،2001 2،آدامز .)2004 3،جل سات م شاوره و مدل های م شاهده و معرفی
دوره های کامپیوتر باعث افزایش مهارت دانشتتتجویان در اظهار بیان نظرات خود و افزایش
Downloaded from frooyesh.ir at 14:34 +0430 on Tuesday April 30th 2019

اعتماد به نفس در آنها می شود.
ااکتورهای شناسایی شده مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی با گروه کنتر
جدو و5ق :ااکتورهای شناسایی شده مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی با گروه کنتر
متصللل به

ااکتورهای ت شصید داده

تللأثللیللر روی

منبع خود

شده

خودکارآمدی

کار آمدی

اسلل تد

مطالله

ااکتورها

ا ندازه گیری

ملناداری
*
*

*
*

*

*

تقاضای کامپیوتر

*

مدل مشارکتی

*

تقاضای سیستم های
اطالعاتی
مدل سازی

**/

**/

**/

**/

*

*

*

*

مدیریت استراتژیک

*

*

فناوری آموزشی

*

*

آموزش مشاور

*

*

*

واحد تقویت قلبی-

*

*

*

Ertmer et al.
)(1994
Newman
and
)Tuckman (1997
Johnson
and
)Marakas (2000
)Anderson (2000

نمادین/اطالعات
تشویقی

*

عروقی
آموزش خدمات قبل
عمل

Tompson
and
)Dass (2000
Kitsantas
and
)Baylor (2001
Urbani et al.
)(2002
Carson et al.
)(2002
al.

et

Barbee
)(2003

1

- Ertmer
- Daniels and Larson
3 - Adams
2
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*

*

*

*

*

*

*

فناوری آموزشی

*

آموزش فراگیر و جامع

*

آموزش خالقیت

 13مطالعه در جدول باال عوامل مؤثر بر خودکار آ مدی دانشتتتجویان را مبتنی بر نظریه
شناختی اجتماعی با طر پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بررسی کردند که همه عوامل

به جز " واحد تقویت قلبی وعروقی ،آموزش خدمات قبل عمل و مدلهای مشتتتارکت" با منبع
خود کارآ مدی ب ندورا متصتتتل بود ند که در مجموع  6م طال عه ت فاوت مع ناداری را بین گروه
آزمایشتتی و گروه کنترل نشتتان می دهد .در مطالعه نیومن و تاکمن ،)1997(1مدل مشتتارکتی

ا شاره به م شارکت دان شجوها به صورت تیمی دارد که نتیجه تحقیق آنها ن شان داد دان شجویانی
که به صورت تیمی فعالیت دارند نسبت به دانشجویان منفرد (گروه کنترل) چند برابر اعتماد به
نفس باالتری دارند و خودکارآمدی باالتری را نشتتان می دهند .در مطالعه آندرستتون،)2000(2
ت شویق و نماد سازی تأثیر زیادی بر روی خودکارآمدی دان شجویان دا شته ا ست در این مطالعه
محققان ،دانشجویان را به دو گروه ،آزمایشی که مورد تشویق قرار می گرفتند و دانشجویانی که
تشتتتویق دریافت نمی کردند تقستتتیم کردند .در مطالعه تامپستتتون و داس ،)2000(3مدیریت
استراتژیک باعث سه برابر شدن خودکارآمدی دانشجویان شده بود .مدیریت استراتژیک اشاره
به دا شتن چ شم انداز عالی تو سا دان شجویان و ارایه راه حل های پی شنهادی تو سا آنان برای
حل موانع و رسیدن به آن چشم انداز عالی است .دانشجویانی که اجازه ارائه راه حل برای حل
مسایل آموزشی داشتند نسبت به گروه کنترل که چنین اجازه ای نداشتند ،خودکارآمدی بیشتری
5

ن شان دادند .در مطالعه باربی ،ا سچر و کومبز )2003(4و کار سون ،گیلهام ،کرک ،ردی و باتلز،
فاکتورهای آموزش خدمات قبل عمل و واحد تقویت قلبی– عروقی مورد مطالعه قرار گرفتند.

1

- Newman and Tuckman
- Anderson
3 - Tompson and Dass
4 - Barbee; Scherer; Combs
5 - Carson; Gilham; Kirk; Reddy; Battles
2
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*

*

*

*

آموزش مشاور

Al-Darmaki
)(2004
Wang et al.
)(2004
Lancaster
and
)Bain (2007
Mathisen
and
)Bronnick (2009
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دانشتتتجویانی که برای ارائه خدمات بهتر به بیماران آموزش دیده بودند و در واحدهای تقویت

قلبی – عروقی شرکت کرده بودند ن سبت به دان شجویان گروه کنترل ،ماهرتر و خودکارآمدتر
بودند .در مطالعه وانگ ،ارتمر ونیوبی ،)2004(1دانشتتجویانی که از فناوری آموزشتتی استتتفاده

بحث و نتیجه گیری
دانشجوی خودکارآمد به عنوان یک مفهوم مهم در پژوهش های آموزشی در طول سی سال
گذشته ظهور کرده است .از اویل دهه نود تا اخیر ،محققان در بخش آموزش عالی تالش کردند
تا فاکتورهای موقعیتی و آموز شی را شنا سایی کنند که خودکارآمدی دان شجویان را تحت تأثیر
قرار می دهد .بر این ا ساس ،با مرور یافته های ادبیات مطالعات ،نتایج زیر ا ستنباط شده ا ست:
 -1این امکان وجود دارد که خودکارآمدی دانشتتجویان با برنامه های آموزش عالی تحت تأثیر
قرار گرفته و افزایش یابد که بیش از  80در صد مطالعات مداخله ای در انواع ر شته ها و ناحیه
های مختلف این مط لب را تأی ید می ک ند که ار ت باط مع ناداری بین یر نا مه های موردنظر و
خودکار آمدی دانشتتتجویان وجود دارد -2 .برنامه هایی که مبتنی بر نظریه شتتتناختی اجتماعی
بودند بر روی خود کارآمدی دانشتتجویان به نستتبت برنامه های مبتنی بر نظریه ای متفاوت از
نظریه شتتناختی ،مؤثرتر بودند -3 .در  13مطالعه فاکتورها شتتناستتایی شتتدند ،در  19مطالعه
فاکتورها اندازه گیری شدند .در طول مطالعاتی که فاکتورها اندازه گیری شده بود در  12مطالعه
رابطه معنی دار پیدا شتتتد که  9مطالعه رابطه علی معنادار را نشتتتان می داد که از این  9مطالعه
حدود  3مطالعه با گروه کنترل بود ند -4 .تجربیات موفق به عنوان قدرتمند ترین منبع ایجاد
حس خودکارآمدی شنا سایی

شده اند .با توجه به این منبع تقریبا در هر مطالعه ای ،موفقیت

مبنی بر تجارب تمرین عملکرد در موقعیت های دشتتتوار بود و در برخی مطالعات ترکیبی از
ت جارب عملکرد و مدت ز مان ان جام وظی فه ،خود کارآ مدی دانشتتتجو یان را ت حت تأثیر قرار
می دادند .بسیاری از محققان به نوع تجربه تأکید می کنند یعنی ویژگی تجارب آموزشی مرتبا
با وظیفه یک عامل مهم افزایش خودکارآمدی دان شجویان ا ست و ب سیاری از شواهد و مدارک
نیز آن را تأیید می کنند .عالوه بر این ،استتتدالل می شتتود که تجربه مستتتقیم در خود فرد به
صتتورت اتوماتیک یک تجربه مستتلا نیستتت .به نظر می رستتد که آن به آهنگ درستتتی ستتطح
- Wang; Ertmer; Newby
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کرده بودند نسبت به دانشجویانی که از فناوری محروم بودند ،قوی تر و کاراتر بودند.

٢٨۴
عوامل مؤثر بر خودکارآمدی دانشجویان
Factors Affecting Students’ Self-Efficacy

تجربه ،ساختار موقعیت و نظارت دان شجویان به پیچیدگی کار یا مهارت و به سطح تو سعه ای
مهارت دانشجویان بستگی دارد .به طور مثال ،حتی استفاده از شبیه سازها مانند ایفای نقش که
در آن دانشجویان ،مهارتهایشان را تمرین می کنند ضرورتا یک آزمایش خوب تنظیم یافته برای
تعیین هدخ بر روی خودکارآمدی دان شجویان بحث و اندازه گیری شده ا ست ،هر چند که در
این مطالعات ذکر نشتتتده استتتت که تعیین هدخ می تواند به عنوان یک جزء از خودتنظیمی
دانشتتتجو دیده شتتتود (زیمرمن -5 .)2000 ،اگر چه که تجارب نیابتی به عنوان منبع دوم از
اطالعات خودکارآمدی ذکر شتتد و مورد بحث قرار گرفت .شتتواهد ترکیبی برای اثربخشتتی آن
پیدا شتتتد .محققان انواع مختلفی از یادگیری مشتتتاهد ه ای را مانند مدل های زنده ،مدل های
ویدیویی و مدل های مشارکتی استفاده کردند .با توجه به تعبیر این منبع خودکارآمدی به عوامل
آموزشتتتی چندین ستتتؤال بوجود می آید :مثال در کدام شتتترایا بهتر استتتت که از مدل های
تخصتتصتتی یا مشتتارکتی استتتفاده گردد؟  -6تشتتویق های شتتفاهی نیز به عنوان منبع ستتوم
خودکارآمدی دانشتتتجویان مورد بحث قرار گرفت .فقا تعداد کمی از مطالعات این منبع را به
و سیله بازخورد روی عملکرد دان شجویان برر سی کردند و شواهدی پیدا کردند -7 .در یک
مطالعه ،ترکیب منابع ذکر شتتده به عنوان پتانستتیل قوی برای افزایش خودکارآمدی دانشتتجویان
برر سی شده ا ست ،تنها مطالعه وانگ و همکاران ( ،)2004ترکیب منابع را اندازه گیری کرد و
نتایج ر ضایت بخ شی بد ست آورد .در نهایت ،تقریبا همه مطالعات ،عوامل را در سطح دوره یا
ا ستراتژی آموز شی شنا سایی کردند .مطالعه کوه و فرایک ،)2009(1یکی از مطالعاتی ا ست که
فاکتورها را در سطح تعامل ا ستاد و دان شجو در کالس درس برر سی کردند .آنها چهار نوع از
تعامالت آموزشتتتی را در ارتباط با منبع خودکارآمدی پیدا کردند که احتماال خودکارآمدی
دان شجویان را تحت تأثیر قرار می دهد .در نتیجه ،خودکارآمدی برای عملکرد تح صیلی حیاتی
استتت و اینکه خودکارآمدی دانشتتجو می تواند به طور مثبت تحت تأثیر قرار بگیرد .یقینا یک
منبع قوی برای کاهش خودکارآمدی ،تجربیات دوره ابتدایی و دبیرستتتان استتت .تکرار شتتدید
تجربیات منفی به کاهش خودکارآمدی منجر خواهد شتتد .جو کالس باید یک محیا امن برای
یادگیری دانشجو باشد .البته یک رویکرد دقیق و خود ارزیابی مکرر می تواند به آن اضافه شود
- Koh and Frick
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دان شجویان تازه کار در رابطه با اعتبار سطح تجربه نی ست .در برخی از مطالعات ،تأثیر احتمالی
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(وان گنیپ ،ستتتیقرس ،تیلما .)2009 1،تعارض و اختالخ ستتتازنده در تیم می تواند یک راه
امیدوار کننده باشد (دکویپر ،دوچی ،واندن ،بوسگ.)2010 2،
نتایج حا صل از این تحقیق ،چندین پی شنهاد را برای تحقیقات آینده ن شان می دهد .با توجه به
منبع خودکارآمدی مشتتتق شتتده اند.در طول مطالعات تصتتادفی اندازه گیری گردد ،در مطالعات
بعدی ،بهتر استتت بررستتی شتتود که چگونه ترکیب عوامل آموزشتتی به طور متقابل با توجه به
سطح مهارت دانشجویان و پیچیدگی مهارت مؤثر هستند .از آنجا که همه مطالعات اثرات کوتاه
مدت را بررسی کردند ،الزم به نظر می رسد که تدوام خودکارآمدی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در تحقیقات دیگر  ،اعتبار الگوهای تعامل ا ستاد -دان شجو که خودکارآمدی را افزایش
می دهد ،بررسی شود .همچنین منابع اضافی خودکارآمدی مانند اشکال شناختی مسلا بررسی
شود .به عنوان پی شنهاد کاربردی به م سئوالن آموزش عالی پی شنهاد می شوند که کالس های
ضتتمن خدمت ،نشتتستتت و ستتمینار برای استتاتید درباره توجیه خودکارآمدی دانشتتجویان و
فاکتورهای مؤثر بر آن برگزار کنند.
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