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چکیده:
پژوهشهاي نتایج ترکیب و تحلیل به «فراتحلیل»، عنوان تحت نظامند، مرور شیوههاي از یکی از بهرهگیري هدف با حاضر پژوهش
است. شده انجام فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت در خودتنظیمی نقش زمینه در ایران، کشور در 1388 تا 1394 سالهاي طی انجامشده
است؛ گرفته انجام آماري کالسیک مدلهاي قالب در بیشتر تحصیلی پیشرفت و خودتنظیمی رابطۀ بررسی به مربوط پژوهشهاي
فازي رویکرد از که است مناسب رو این از و است، فازي رابطۀ یک نیز آنها بین رابطۀ و فازي ذاتاً شده یاد متغیرهاي که درحالی
پیشرفت در خودتنظیمی نقش زمینه در انجامشده پژوهش 50 تعداد منظور، بدین نمود. استفاده دادهها تحلیل براي فازي) (فراتحلیل
با حاضر پژوهش نتایج شد. انتخاب فراتحلیل براي داشت، بررسی قابلیّت که پژوهش 31 تعداد آنها میان از و گردآوري تحصیلی،
درصد 17 الی 4 اندازه به حدوداً تنهایی به خودتنظیمی متغیر که داد نشان فازي رویکرد با اثر اندازه ترکیب روش از بهرهگیري
آموزش برنامههاي طرحریزي در میتوان پژوهش این یافتههاي از میکند. تبیین را فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت تغییرات از

کرد. استفاده آنها مؤثر یادگیري و خودتنظیمی غنیسازي و فراگیرندگان
تحصیلی. پیشرفت یادگیري، خودتنظیمی فازي، اثر اندازه فازي، آزمون کلیدي: واژههاي

براي همواره و میگیرند کار به مناسبی یادگیري راهبردهاي و
برخی مقابل، در میکنند. تالش خود علمی اهداف به رسیدن
کسب و تنبیه از اجتناب براي صرفاً و منفعالنه بهصورت دیگر
دو این بین تفاوت میکنند. شرکت تحصیلی امور در پاداش
در تنظیم، خود یادگیرندگان عنوان با فراگیرندگان از گروه

.[15 ،2] است گرفته قرار پژوهش مورد روانشناسی

احساسات افکار، هدایت براي منظم تالشهاي خودتنظیمی
به یادگیري خودتنظیمیِ است. اهداف کسب در اعمال و
رفتاري و انگیزشی شناختی، بهطور افراد که فعاالنهاي تالشهاي

مقدمه 1
در موفقیّت شاخصهاي از یکی فراگیرندگان تحصیلی5 پیشرفت
مؤثر عوامل بررسی دلیل همین به است. تربیت و تعلیم نظام هر
کرده جلب خود به را پژوهشگران توجه تحصیلی پیشرفت بر
آن، در مشمول فرایندهاي و یادگیري6 خودتنظیمیِ .[12] است
مدنظر همواره فراگیرندگان، تحصیلی پیشرفت شاخص بهعنوان
در بسیاري پژوهشهاي و است بوده تربیت و تعلیم محققان
.[9 ،8] است گرفته صورت آن پیامدهاي و پیشایندها شناسایی
دارند شرکت کالسی کارهاي در فعاالنه فراگیرندگان از برخی

ایران تهران، دانشگاه فنی، دانشکده علمی هیئت عضو 1

ایران خوارزمی، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده آموزشی، تحقیقات ارشد کارشناسی دانشآموختۀ 2

ایران خوارزمی، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده مشاوره، دکتري 3

ایران جهرم، دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناسی دانشآموختۀ 4

5 Academic achievement
6 Self-regulation learning
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و مطلوب و رضایتبخش تحصیلی پیشرفت خودتنظیمیباال، با
.[6] دارند تحصیل ادامه براي بیشتري عالقه و انگیزه همچنین

خودتنظیمی با رابطه در متعددي پژوهشهاي اخیر دهه در
شده گزارش ایران کشور در فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت و
1 جدول در نتایج این است. داشته متفاوتی نتایج و است
آوردن دست به براي میتوان فراتحلیل7 روش از شدهاند. ارائه
موجود تفاوتهاي بررسی و انجامشده پژوهشهاي از تصویري
پژوهش از خاصی نوع فراتحلیل کرد. استفاده پژوهشها این در
خالصهاي به منجر که است (ساختاریافته) نظامند مرور بر مبتنی
میشود واضح و کمّی اطّالعات به متفاوت و کلّی اطّالعات از

.[7]

اطالق میدهند انجام تحصیل و یادگیري به مربوط فعالیتهاي در
از دارند، خوبی خودتنظیمی که فراگیرندگانی .[3] میشود
راهحلها بهترین انتخاب براي و آگاه خود ضعفهاي و قوّتها
قوّي شاخصهاي هستند. انگیزه با مسئله حلّ راهبردهاي و
جهتیابی سازماندهی، خودارزشیابی، شامل یادگیري خودتنظیمی
حافظه راهبردهاي و محیطی ساختارهاي کمک، جستجوي هدف،
دانشآموزان .[4] دارند مثبت رابطه تحصیلی پیشرفت با که است
براي را الزم مهارتهاي یادگیري خودتنظیمی از استفاده با
میگیرند یاد تحصیل و یادگیري فرایند ارزیابی و کنترل طراحی،
دانشآموزان که است آن از حاکی پژوهشها نتایج .[3]

تحصیلی پیشرفت و خودتنظیمی رابطه بررسی بهمنظور استفاده مورد پژوهشهاي جدول1.
پژوهش سال پژوهش محل پژوهشگر ردیف پژوهش سال پژوهش محل پژوهشگر ردیف

1387 تهران دیگران و نژاد یاسمی 17 1389 اهواز دیگران و حافظی 1
1391 مهاباد دیگران و سرباز مصطفی 18 1392 تهران دیگران و لواسانی 2
1391 اردبیل دیگران و زاهد 19 1390 تهران دیگران و مطیعی 3
1390 شاهرود آهنچیان و بخشی 20 1387 شهر خمینی نامدارپور 4
1386 تهران صمدي 21 1391 بیرجند دیگران و طباطبائی جعفر 5
1390 اصفهان دیگران و موسوي 22 1391 حیدریه تربت دیگران و امانی 6
1387 اصفهان نقش و حجازي 23 1391 اهواز دیگران و سواري 7
1382 تهران کدیور 24 1391 مشهد دیگران و نظرزاده *صبري 8
1387 دلفان دیگران و کت *کن 25 1391 رودهن دیگران و *پاشاشریفی 9
1392 تهران دیگران و لواسانی 26 1387 شیراز عارفی 10
1391 میبد دیگران و گر جلوه 27 1391 مشهد دیگران و *عجم 11
1389 یزد دیگران و کدیور 28 1390 شیراز کارشکی و عطاردي 12
1389 مشهد دیگران و *کرامتی 29 1392 زنجان احمدي 13
1386 تهران کارشکی 30 1389 یزد دیگران و *کدیور 14
1382 اصفهان دیگران و کجباف 31 1390 تهران دیگران و مطیعی 15

1389 تهران دیگران و نوبریان زاده طالب 16
پژوهشها، سایر است، فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت و خودتنظیمی بین مثبت رابطه نبود بیانکنندة شدهاند، مشخص * عالمت با که پژوهشهایی *

کردهاند. تأیید را تحصیلی پیشرفت و یادگیري خودتنظیمیِ بین مثبت رابطه

7 Meta-analysis
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.[14] آمد دست به اثرها اندازه این میانگین تأثیر آنها، ترکیب
است. شده ارائه 1 نمودار در پژوهش انجام روند

دادهها تحلیل روش 3
،F ،t آمارههاي اساس بر پژوهش هر اثر اندازه ابتدا فراتحلیل در
رایجترین میشود. محاسبه شاخصها سایر و همبستگی ،χ٢ و Z
گروهی تفاوتهاي براي d غالباً که هستند d و r شاخصها،
پژوهشهاي براي r و اثرها) اندازه میانگین تفاوت (محاسبه
بهتر درك براي .(2 (جدول [11] میروند کار به همبستگی
حاضر مطالعه در شود. تفسیر اثر اندازه که است الزم پژوهش
اثر اندازه ،(٠ ≤ r ≤ ٠٫ ١) کم اثر اندازه کوهن مدل از استفاده با
در (٠٫ ٣ ≤ r ≤ ١) زیاد اثر اندازه و (٠٫ ١ ≤ r ≤ ٠٫ ٣) میانگین

.[5] است شده گرفته نظر

d شاخصهاي به مختلف آزمونهاي آمارههاي تبدیل .2 جدول
r و

آماره r اثر اندازه آماره d اثر اندازه
t

√
t٢

t٢+df t ٢t√
df

F
√

F
F+dferror F

√
F (n١+n٢)

n١n٢

χ٢
√

χ٢

n r ٢r√
١−r٢

Z z√
n

میشود استفاده F آزمون یا t آزمون از که پژوهشهایی در
در مندرج فرمولهاي از d اثر اندازه و r اثر اندازه محاسبه براي
با برابر r اثر اندازه در df آن در که میشود استفاده 2 جدول
و مستقل) گروههاي آزمون آمارة آزادي (درجۀ n١ + n٢ − ٢

آزمون آمارة آزادي (درجۀ n − ١ با برابر d اثر اندازه در df
است). وابسته گروههاي براي

براي خطا آزادي درجۀ F آزمون در r به مربوط فرمول در
است. n− k با برابر یکراهه واریانس تحلیل

،(1 جدول در (مندرج گرفته انجام پژوهشهاي همه در
قالب در و اندازهگیري دقیق بهطور روابط و اطّالعات دادهها،
مسائل از بسیاري در که حالی در شدهاند. تحلیل دقیق، فرمولهاي
و هستند (مبهم) نادقیق که هستیم مواجه دادههایی با کاربردي
و فازي رابطۀ یک مختلف، عوامل بین رابطۀ نیز موارد برخی در
فرضیه بررسی حاضر پژوهش هدف رو، این از است. تقریبی
است: فازي فرضیههاي آزمون بر مبتنی رویکرد اساس بر زیر
دارد.» نقش فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت در «خودتنظیمی

پژوهش روش 2
از استفاده با فراتحلیل پژوهش، این در استفاده مورد روش
پایاننامهها، همۀ است. بوده اثر8 اندازه کمّیسازي شیوه
به که ایران در شده منتشر مقاالت و پژوهشی طرحهاي
در فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت با خودتنظیمی بین رابطه
پژوهش آماري جامعه بودند، پرداخته 1394 تا 1380 سالهاي
نوع از و هدفمند نمونهگیري روش دادند. تشکیل را حاضر
قالب در یافتشده پژوهش 50 از بود. برفی9 گلوله نمونهگیري
طرحهاي دکتري، رسالههاي و کارشناسیارشد پایاننامههاي
،sid.ir اطّالعاتی پایگاههاي در شده منتشر مقاالت و پژوهشی
Irandoc.ac.ir و ensani.ir ،noormages.ir ،magiran.com
داشتن دلیل به اثر 31 بودند، مرتبط پژوهشحاضر موضوع به که
انتخاب مالك شدند. بررسی و انتخاب مطالعه در حضور شرایط
از: است عبارت که است [14] تابانه10 پیشنهادي روش اثرها این

زیاد، نمونۀ حجم با مطالعه .1
الزم، روایی و پایایی داراي و مناسب اندازهگیري ابزار .2

باالتر، و ارشد کارشناسی پژوهشهاي .3
تصادفی). (نمونهگیري مناسب نمونهگیري روش .4

محاسبه جداگانه پژوهشها از یک هر اثر اندازه باال، روش برپایه
و (عمومی) مشترك ماتریس یک به آنها برگرداندن با و شد

8 Effect size
9 Snow ball sampling
10 Thabane
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پژوهش انجام فرایند نمودار1.
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هستند. برقرار ذوزنقهاي فازي اعداد اسکالر ضرب و مجموع
دو b̃ = (b١, b٢, b٣, b۴)T و ã = (a١, a٢, a٣, a۴)T کنید فرض
[15] برقرارند: زیر روابط صورت این در هستند مثبت فازي عدد

ã⊕ b̃ = (a١ + b١, a٢ + b٢, a٣ + b٣, a۴ + b۴)T ,

ã⊗ b̃ ≃ (a١b١, a٢b٢, a٣b٣, a۴b۴)T ,

λã = (λa١, λa٢, λa٣, λa۴)T, λ > ٠. (2)

اثر اندازه به مربوط فازي ذوزنقهاي عدد z̃ri کنید فرض اکنون
داریم: باشد، i-ام مطالعه

¯̄zri =

k∑
i=١
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k∑
i=١
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=

k∑
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,

k∑
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i=١

(ni − ٣)
,

k∑
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(ni − ٣)zri۴

k∑
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(ni − ٣)

)
T

.

wi = ni − ٣,

wi =
١
vi
,

vi =
١

ni − ٣
. (3)

(مانند میشود استفاده χ٢ آمارة از که آزمونهایی در همچنین
که میشود استفاده 2 جدول در مندرج فرمول از استقالل) آزمون
براي r اثر اندازه محاسبه در است. نمونه حجم با برابر n آن در
حجم با برابر n آن در که میشود استفاده z√

n
فرمول از z آمارة

است. نمونه

ترکیبی فازي اثر اندازه برآورد 1.3
رویکرد از ترکیبی اثر اندازه محاسبه براي پژوهش این در
اندازه ابتدا رویکرد این در .[11] میشود استفاده روزنتال11
zri =

١
٢ loge(

١+ri
١−ri

) فرمول طریق از منفرد پژوهشهاي اثرهاي
مطالعه هر دادههاي پژوهش این در میشود. تبدیل فیشر z به
با ã = (a١, a٢, a٣, a۴)T

ذوزنقهاي12 فازي عدد یک بهصورت
.[1] است شده منظور زیر عضویت تابع

µã(x) =



٠
x−a١
a٢−a١

١
a۴−x
a۴−a٣

٠

x ≤ a١

a١ ≤ x < a٢

a٢ ≤ x < a٣

a٣ ≤ x < a۴

x ≥ a۴

(1)

زیر بهصورت فوق ذوزنقهاي فازي عدد α-برشهاي آن در که
هستند:

ãα = [(a٢ − a١)α+ a١, (a٣ − a۴)α+ a۴].

اندازه میانگین باید اثرها، اندازه کل میانگین به دستیابی براي
شده گرفته نظر در ذوزنقهاي فازي اعداد بهصورت که اثرهایی
مورد در زیر روابط که میشود یادآوري شود. محاسبه است،

ã ذوزنقهاي فازي عدد عضویت تابع نمودار شکل1.
11 Rosenthal
12 Trapezoidal fuzzy number
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از: است
با: است برابر (H٠) صفر فرصیۀ رد درجۀ باشد، Z١ < Z٢ وقتی
همان با (H١) مخالف فرضیۀ بهعبارتی .DR(H٠) = Z٢

Z١+Z٢

در که میشود، پذیرفته DR(H١) = ١ −DR(H٠) یعنی درجه
از: عبارتاند Z٢ و Z١ رابطه این

Z١ =

∫ Z١−α

٠
Z̃(Z)df

Z٢ =

∫ ٠

Z١−α

Z̃(Z)df

است برابر (H٠) فرضصفر پذیرش درجۀ باشد، Z١ ≥ Z٢ وقتی
H٠ فــــرضـــیـــۀ رد درجـــۀ و DA(H٠) =

Z١
Z١+Z٢

با
بهعبارتی است. DR(H٠) = Z٢

Z١+Z٢
= ١ − DA با بـرابــر

میشود. پذیرفته DR = Z٢
Z١+Z٢

یعنی درجه همان با (H١) فرضیۀ
توجه:

فرضیۀ رد کامالً H٠ فرضیۀ آنگاه باشد، DR(H٠) = ١ اگر
میشود. تأیید کامالً مخالف

فرضیۀ و تأیید کامالً H٠ فرضیۀ آنگاه باشد، DR(H٠) = ٠ اگر
میشود. رد کامالً مخالف

است، گرفته قرار استفاده مورد مطالعه این در فازي رویکرد چون
سنجش جهت جدول3 در شده معرفی فازي اعداد و عبارات
گرفته کار به پژوهش متغیرهاي براي نظر مورد شاخصهاي
طیف اساس بر شده گردآوري دادههاي که نحو بدین است. شده
.(3 (شکل میشوند تبدیل فازي اعداد به 3 جدول مطابق لیکرت

میشود. انجام دادهها این اساس بر الزم تحلیلهاي سپس

بهدستآمده، ˜̄zri مقدار معنیداري بررسی براي نهایت در و
آزمون آمارة از

Z̃ =
˜̄zri

SE(z̄ri)

=

(√√√√ k∑
i=١

(ni − ١)×

k∑
i=١

(ni − ٣)zri١

k∑
i=١

(ni − ٣)
,

√√√√ k∑
i=١

(ni − ١)×

k∑
i=١

(ni − ٣)zri٢

k∑
i=١

(ni − ٣)
,

√√√√ k∑
i=١

(ni − ١)×

k∑
i=١

(ni − ٣)zri٣

k∑
i=١

(ni − ٣)
,

√√√√ k∑
i=١

(ni − ١)×

k∑
i=١

(ni − ٣)zri۴

k∑
i=١

(ni − ٣)

)
T

.

آن در که میشود، استفاده

SE(z̄ri) =

√√√√√ ١
k∑

i=١
wi

=

√√√√√ ١
k∑

i=١
(ni − ١)

.

مطالعه مورد فرضیۀ تأیید یا رد مورد در تصمیمگیري براي
نقش فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت در یادگیري (خودتنظیمیِ
مطالعه این در میشود. استفاده فازي داده آزمون رویکرد از دارد)
رد و تأیید درجۀ اساس بر فرضیه آزمون براي جدیدي روش از
عبارت آن تصمیم قواعد که [13] است شده استفاده صفر فرضیه

Z̃ آماره عضویت تابع نمودار شکل2.

ذوزنقهاي فازي اعداد به لیکرت طیف کالمی نظرهاي اظهار تبدیل .3 جدول
کم میانگین زیاد

(٠, ٠, ٠٫ ١, ٠٫ ٣)T (٠٫ ١, ٠٫ ٣, ٠٫ ٣, ٠٫ ۵)T (٠٫ ٣, ٠٫ ۵, ١, ١)T
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کالمی اظهارنظرهاي عضویت توابع نمودار شکل3.

پژوهش 31 در روزنتال رویکرد با تحصیلی پیشرفت با خودتنظیمی رابطۀ اثر اندازه برآورد .4 جدول
r پژوهش r پژوهش

اثر اندازه p مقدار n Zri اثر اندازه p مقدار n Zri

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٫ ٩۵ ٠٫ ٧۴ ١٧ زیاد ٠٫ ٠٠٠ ٣۴٨ ٠٫ ۶١ ٠٫ ۵۵ ١

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ۶٠ ٠٫ ۴٩ ٠٫ ۴۶ ١٨ متوسط ٠٫ ٠٣ ١٢٠ ٠٫ ٢٧ ٠٫ ٢٧ ٢

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ٨٠ ٠٫ ۴٢ ٠٫ ۴٠ ١٩ متوسط ٠٫ ٠١ ٢۵٠ ٠٫ ١۶ ٠٫ ١۶ ٣

متوسط ٠٫ ٠٢ ١٠۴ ٠٫ ٢٢ ٠٫ ٢٢ ٢٠ کم ٠٫ ٨٣ ٣۵٠ −٠٫ ٠١ −٠٫ ٠١ ۴

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ٢۶١ ٠٫ ۵٧ ٠٫ ۵٢ ٢١ متوسط ٠٫ ٠٢ ۴۶ ٠٫ ١٧ ٠٫ ١٧ ۵

کم ٠٫ ٠٠۴ ١٣٠٠ ٠٫ ٠٨ ٠٫ ٠٨ ٢٢ زیاد ٠٫ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٫ ٣٣ ٠٫ ٣٢ ۶

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ۴٠٠ ٠٫ ۵٢ ٠٫ ۴٨ ٢٣ زیاد ٠٫ ٠٠٠ ١۵٠ ٠٫ ۴۶ ٠٫ ۴٣ ٧

متوسط ٠٫ ١٧ ١۴٠٠ ٠٫ ١۵ ٠٫ ١۵ ٢۴ متوسط ٠٫ ٠٠٠ ٣۵١ −٠٫ ٣١ −٠٫ ٣٠ ٨

کم ٠٫ ۶٨ ١۴٠ ٠٫ ٠٢ ٠٫ ٠٢ ٢۵ کم ٠٫ ٣٩ ٣٠٠ ٠٫ ٠۴ ٠٫ ٠۴ ٩

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ۶٠ ٠٫ ۴٩ ٠٫ ۴۶ ٢۶ متوسط ٠٫ ٠٠٠ ١۶۶ ٠٫ ١۵ ٠٫ ١۵ ١٠

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ۴٠ ٠٫ ۵٧ ٠٫ ۵٢ ٢٧ کم ٠٫ ٠۵ ٣٨٢ −٠٫ ٠٩ −٠٫ ٠٩ ١١

متوسط ٠٫ ٠٠٠ ۴٣۵ ٠٫ ٢٨ ٠٫ ٢٨ ٢٨ متوسط ٠٫ ٠٠١ ٣١۵ ٠٫ ١٨ ٠٫ ١٨ ١٢

متوسط ٠٫ ٠٢ ۴١۵ −٠٫ ١١ −٠٫ ١١ ٢٩ زیاد ٠٫ ٠٠٠ ۶٠ ٠٫ ۵٢ ٠٫ ۴٨ ١٣

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ٣٢٠ ٠٫ ۶۶ ٠٫ ۵٨ ٣٠ کم ٠٫ ٠۶ ۴٣۵ ٠٫ ٠٩ ٠٫ ٠٩ ١۴

زیاد ٠٫ ٠٠٠ ١٢٠ ٠٫ ۴٣ ٠٫ ۴١ ٣١ متوسط ٠٫ ٠٠٨ ٢۵٠ ٠٫ ١۶ ٠٫ ١۶ ١۵

متوسط ٠٫ ٠٠٠ ٣٨۴ ٠٫ ٢١ ٠٫ ٢١ ١۶
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.[10] داد تعمیم باال دقت با دیگر نمونههاي به را نتایج میتوان

پژوهش فرضیۀ آزمون 2.4
از: است عبارت حاضر پژوهش فرضیۀ شد گفته که همچنان
وجود رابطه فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت با خودتنظیمی «بین
شود، داده نشان θ پارامتر با اثر اندازه کلّی میانگین اگر دارد».
زیر فرضیههاي آزمون با معادل پژوهش فرضیۀ آزمون آنگاه

است:
{

H٠ : θ = ٠, است صفر (θ) اثر اندازه کلّی متوسط
H١ : θ > ٠, است صفر از بزرگتر (θ) اثر اندازه کلّی متوسط

اندازههاي به مربوط دادههاي چون شد، گفته قبالً که همانطور
فازي اعداد بهصورت آن بر مبتنی شده محاسبه آمارههاي و اثر
بررسی براي فازي آزمون روش یک از رو این از شدند، منظور

میشود. استفاده باال فرضیههاي
R نرمافزار از استفاده با را آزمون از حاصل نتایج 5 جدول

میدهد. نشان
درجۀ با پژوهش صفر فرضیۀ که است آن از حاکی 5 جدول
مشاهدههاي اساس بر که معنی بدین میشود. رد یک اطمینان
پیشرفت و خودتنظیمی بین درصد، 5 معنیداري سطح در و حاصل
دارد. وجود معنیداري رابطه یک، اطمینان درجۀ با تحصیلی
بین همبستگی ضریب که میدهد نشان 5 جدول نتایج همچنین
جامعه در اخیر دهه یک در تحصیلی پیشرفت و خودتنظیمی
ضریب دوم توان که میدانیم است. ٠٫ ۴١ تا ٠٫ ٢۶ حدوداً ایران،
تغییرات بیانکنندة که است تعیین ضریب با برابر همبستگی
تبیین پیشبین متغیر توسط که است (وابسته) مالك متغیر
ذوزنقهاي فازي عدد دو ضرب اساس بر این بر بنا میشود.
از ٠٫ ١٧ تا ٠٫ ٠۴ اندازه به حدوداً خودتنظیمی متغیر ،(2 (رابطه

میکند. تبیین را فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت تغییرات

یافتهها 4
فراتحلیل13 جامع نرمافزار از استفاده با مطالعه این آماري تحلیل
اندازه گرفت. صورت روزنتال اثر اندازه ترکیب رویکرد با R و

است. شده ارائه 4 جدول در پژوهش 31 اثر
در بررسی، مورد پژوهش 31 از که میدهد نشان 4 جدول
25 ،24 ،14 ،11 ،9 ،5 شماره با پژوهشهاي درصد، 5 سطح
مثال، براي هستند. معنیدار پژوهشها سایر و نیستند، معنیدار
این 4 جدول برپایۀ که است ٠٫ ۶١ اثر اندازه مقدار 1 پژوهش در
عدد بهصورت 3 جدول مطابق و ارزیابی زیاد حد در اثر اندازه
همین به میشود. داده نمایش (٠٫ ٣, ٠٫ ۵, ١, ١)T ذوزنقهاي فازي
ذوزنقهاي فازي عدد به نیز پژوهشها سایر اثر اندازه ترتیب
و 17 شماره مطالعه به اثر اندازه بزرگترین شدند. تبدیل
نمودار همچنین است. 4 پژوهش به مربوط آن کوچکترین
پیشرفت و یادگیري خودتنظیمیِ رابطۀ پراکندگی، انباشت14

.(4 (شکل میدهد نشان پژوهش 31 براي را تحصیلی
یک با پژوهش هر درصدي 95 اطمینان فاصلۀ 4 شکل در
خطوط طول بودن کوتاهتر است. شده داده نمایش عرضی خط
پژوهش بیشتر دقت که است کوتاهتر اطمینان فاصلۀ نشاندهندة
سایر به نسبت 31 پژوهش اساس این بر میدهد. نشان را

است. داشته بیشتري دقت پژوهشها

انتشار سوگیري 1.4
که است انتشار15 سوگیري ارزیابی فراتحلیل، هر از بخشی
انتشار عدم و (معنیدار) شده چاپ پژوهشهاي انتشار از ناشی
هر است. خطاها انواع و (غیرمعنیدار) نشده چاپ پژوهشهاي
مقداري پژوهشها حذف و انتخاب مالكهاي سبب به فراتحلیل
میدهد نشان 5 شکل متقارن تقریباً قیفی16 نمودار دارد. سوگیري
نتیجه در است، نداده رخ مالحظهاي قابل انتشار سوگیري که

13 Comprehensive Meta-Analysis (CMA)
14 Forest plot
15 Publication bias
16 Funnel plot
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مطالعه 31 در تحصیلی پیشرفت با یادگیري خودتنظیمی رابطۀ میزان پراکندگی انباشت نمودار شکل4.

تحصیلی پیشرفت در خودتنظیمی میزان اثر اندازه برآورد انتشار سوگیري به مربوط قیفی نمودار شکل5.



دیگران و طاهري محمود سید یادگیري... خودتنظیمی نقش بررسی براي فازي فراتحلیل 54

فازي دادههاي حالت با تحصیلی پیشرفت در خودتنظیمی میزان اثر اندازه به مربوط پژوهشها ترکیبی اثر اندازه .5 جدول
صفر فرضیۀ رد اطمینان درجۀ SE(z̄ri) Z̃ (̃̄zri) فازي ترکیبی اثرات

DR(H٠) = ١ ٠٫ ٠١ (١١٫ ۴٣, ٢۴٫ ٨٣, ٣٩٫ ۶۴, ۵۴٫ ٢٨)T (٠٫ ١٢, ٠٫ ٢۶, ٠٫ ۴١, ٠٫ ۵۶)T

تحصیلی پیشرفت در یادگیري خودتنظیمی میزان اثر اندازه به مربوط Z̃ آزمون آماره عضویت تابع نمودار شکل6.

پژوهش جانبی یافتههاي است. توجه قابل حاضر پژوهش
متغیرهاي بهعنوان جنسیّت و انتشار سال نمونه، اندازه داد نشان
نقشی تحصیلی پیشرفت و خودتنظیمی متغیر بین تعدیلکننده
پیشرفت و خودتنظیمی رابطۀ بررسی از حاصل نتایج ندارد.
پژوهشهاي با حاضر مطالعه نتایج که میدهد نشان تحصیلی
سایر با و ناهمسو 1 جدول 25 ،24 ،14 ،11 ،9 ،5 شماره

هستند. همسو 1 جدول در شده ارائه پژوهشهاي
یادگیري خودتنظیمیِ گفت میتوان یافتهها این تبیین در
شناختی حیطههاي در فعال بهصورت افراد که میافتد اتفاق زمانی
خود یادگیري فرایند در رفتاري و انگیزشی فراشناختی، و
چالش اهداف بیشتر، خودتنظیمی داراي افراد کنند. مشارکت
با بهطور آنها به نسبت و میکنند اتخاذ بیشتري و برانگیز
بهآسانی پایین خودتنظیمی داراي افراد هستند. متعهد ثباتتري
میتوان رو این از میشوند، درمانده شکستها یا موانع بهوسیلۀ
به را باالیی تحصیلی پیشرفت باال، خودتنظیمی که داشت انتظار

باشد. داشته همراه
در یادگیري خودتنظیمیِ مثبت نقش تأیید به توجه با
و مشاوران که میشود پیشنهاد فراگیرندگان، تحصیلی پیشرفت

نتیجهگیري و بحث 5
حوزه در پژوهشی سوابق و نظري پیشینه به توجه با پژوهش این
در ایرانی فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت در خودتنظیمی نقش
فراتحلیل روش از استفاده با پژوهش این در شد. انجام گذشته دهه
ایرانی فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت با خودتنظیمی رابطۀ میزان
(اثرهاي اثر اندازه میانگین که داد نشان نتایج شد. بررسی
در تحصیلی پیشرفت با خودتنظیمی متغیر رابطۀ ثابت) ترکیب
اندازه چون است. ٠٫ ۴١ الی ٠٫ ٢۶ معادل پژوهش مورد نمونههاي
میتوان لذا است، معنیدار درصد 5 سطح در برآوردشده اثر
خودتنظیمی متغیر درصد، 5 معنیداري سطح در که گرفت نتیجه
تحصیلی پیشرفت تغییرات از ٠٫ ١٧ الی ٠٫ ٠۶ اندازه به حدوداً
این ،[5] کوهن مدل اساس بر میکند. تبیین را فراگیرندگان
پیشرفت اینکه به توجه با میشود. ارزیابی متوسط حد در رابطه
شامل فردي درون متعدد عوامل تأثیر تحت فراگیرندگان تحصیلی
فراشناختی و شناختی مهارتهاي یادگیري، سبک حافظه، هوش،
آموزش محتواي آموزشی، محیط شامل محیطی عوامل همچنین و
در بهدستآمده اثر اندازه مقدار دارد، قرار آموزش روش و
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دادهها تحلیل براي فازي مشاهدههاي حالت از حاضر پژوهش در
بعدي پژوهشهاي در که میگردد پیشنهاد لذا شد، استفاده
مشاهدههاي و فازي فرضیههاي حالت با فازي فراتحلیل موضوع
پژوهش محدودیت مهمترین بگیرد. قرار استفاده مورد فازي
و پژوهشگران توسط پژوهشها نگارش نحوة در تفاوت حاضر،

بود. آنها نبودن دسترس در

با دانشجویی، مشاوره مراکز و مدارس در شاغل روانشناسان
گروهی مشاورههاي و کارگاه شیوه به آموزشی جلسات اجراي
نموده آشنا یادگیري تنظیمیِ خود با را فراگیرندگان فردي، و
مشخص آنها براي تحصیلی پیشرفت در را خودتنظیمی نقش و
بهکارگیري براي آنها به را الزم آموزشهاي همچنین کنند.
دهند. ارائه یادگیري خودتنظیمی مهارتهاي غنیسازي و مناسب
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