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چکیده
هدف :در طول دو دهه اخیر محققان زیادی به بررسی رابطه باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی پرداختهاند که
نتایج متفاوتی بهدست آمده است ،بنابراین لزوم استفاده از پژوهش فراتحلیل جهت ارائه نتیجه کلی احساس میشود.
پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل رابطه باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی انجام شده است.
روش :روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس بود که
در بین سالهای  1379تا  1398و  1993تا  2018منتشر شده بود .بهمنظور جمعآوری اطالعات از چکلیست
مشخصات طرحهای پژوهشی مصرآبادی ( )1389استفاده شد .پس از بررسی مالکهای ورود و خروج 99 ،اندازه اثر از
 31مطالعه دارای شرایط فراتحلیل بهدست آمد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل حساسیت ،نمودار قیفی ،مدل
های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی با استفاده از  CMAاستفاده شد.
یافتهها :تحلیل اطالعات حاصل از پژوهشها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی پژوهشهای مورد بررسی برای مدل
اثرات ثابت  0/035و برای مدل اثرات تصادفی  0/041است .با توجه به ناهمگونی اندازههای اثر ،جنس و نوع نمونه
مورداستفاده در پژوهشها بهعنوان متغیرهای تعدیل کننده بررسی شدند .نتایج نشان داد که اندازه اثر رابطه باورهای
معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی در پژوهش هایی که از آزمودنی دختر برای پژوهش استفاده شده ،نسبت به سایر
پژوهش ها بیشتر است .همچنین اندازه اثر رابطه این دو متغیر در پژوهشهایی که از دانشآموزان دوره راهنمایی
بهعنوان نمونه استفاده شده ،نسبت به سایر پژوهش ها بیشتر است .نتایج نشان دادند که از میان ابعاد باورهای
معرفت شناختی ،بعد منبع دانش بیشترین ارتباط را با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان دارد.
نتیجهگیری :بر پایه اندازه اثرهای بهدستآمده میتوان دریافت که بین باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی
رابطه وجود دارد.
کلید واژهها :فراتحلیل ،باورهای معرفتشناختی ،عملکرد تحصیلی ،اندازه اثر.
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 .1مقدمه
تعلیموتربیت امری بسیار مهم بوده و نقش کلیدی در زندگی همه انسانها دارد (رنجیس ،الچورنی و
پل .)2020 ،1یکی از اهداف اصلی تعلیم و تربیت ،بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی 2فراگیران است؛
زیرا عملکرد تحصیلی افراد اساس موفقیت و پیشرفت در هر مقطعی محسوب میشود (حیدریهزاده،
 .)1398عملک رد تحصیلی به معنی توانایی اثبات موفقیت در کسب موقعیتی است که برای آن
برنامهریزی شده است (هرناندز ،کاساالر و کینت .)2020 ،3درواقع عملکرد تحصیلی به معنای
توانایی برنامه ریزی ،خودکارآمدی ،انگیزش ،کاهش اضطراب ،استفاده از اهداف سودمند و انجام
فعالیتهای مربوط به مطالعه میباشد (کرنت و مولدوان .)2018 ،4عملکرد تحصیلی را میتوان به
عنوان یکی از مهمترین بازدههای نظام آموزشی در نظر گرفت که از طریق آزمونهای استاندارد شده
یا معلم ساخته اندازهگیری میشود (عظیمپور ،اوضاعی و عصاره.)1400 ،
مروری بر نتایج پژوهشهای صورت گرفته نشان میدهد که دانشآموزان دارای عملکرد تحصیلی
مناسب ،موردپذیرش همساالن ،والدین و معلمان قرار میگیرند و از عزتنفس و احساس کفایت
بیشتری برخوردار هستند؛ در مقابل دانشآموزانی که عملکرد تحصیلی نامناسب و ضعیفی دارند،
احساس بیکفایتی و حقارت میکنند و از ادامه تحصیل باز میمانند (منصوری و فرهادی.)1398 ،
بهدلیل تأثیری که عملکرد تحصیلی بر روی جنبههای مهمی از زندگی مثل ارتقاء به مقطع تحصیلی
باالتر ،کسب شغل بهتر و جایگاه اجتماعی مناسب میگذارد (ژانگ و اسلسنیک ،)2020 ،5شناسایی
عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی به چالش اصلی محققان و نظریهپردازان تبدیل شده است (موریرا،
فاریا ،کونا ،اینمان و روکا .)2020 ،6عملکرد تحصیلی دانشآموزان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار
دارد که ازجمله این عوامل میتوان به باورهای معرفتشناختی 7اشاره کرد (مهریان ،کرمی ،اسدزاده
و ستوده.)1398 ،
نتایج پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند باورهای معرفتشناختی یکی از اهداف مهم آموزش و
پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی یادگیرندگان است (شکوه ،رجبزاده ،حسینی ،نامدار و همکاران،
 .)1398باورهای یادگیرندگان در مورد دانش و دانستن بهدلیل نقش مؤثر آن در عملکرد تحصیلی و
یادگیری ،توجه زیاد محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است (ویلی ،گریفن ،استیفنس و
بریت .)2020 ،8باورهای معرفتشناختی عقاید شخصی در مورد دانش و نحوه کسب دانش هستند
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(دیمو ،آتاناسوسکا ،ایلیو ،تراجکوسکا و کوزمانوسکا )2015 ،1و نقش مهمی را در پردازش اطالعات،
روشهای یادگیری ،تفکر و مهارتهای حل مسأله ایفا میکنند (ارگون و کاراز .)2013 ،2باورهای
معرفتشناختی طی چند دهه گذشته با عناوین حاالت معرفتشناسی ،شناخت معرفت و تفکر
معرفتشناختی بهکار رفته است (رهنما ،نوروزی و جهانی .)1397 ،معرفتشناسی شاخهای از فلسفه
است که با ماهیت دانش سروکار دارد (فان .)2008 ،3اصطالح معرفتشناسی نخستینبار توسط
پیاژه 4در سال  1950بهمنظور تبیین فرآیند رشد شناختی بهکار گرفته شد؛ اما پیشینه مطالعات
باورهای معرفتشناختی به پری 5در سال  1970برمیگردد .وی تغییر در تفکر افراد را نوعی تحول
در تفسیر افراد از محیط پیرامونشان میداند .پری ( )1970در مطالعه درباره تحول باورهای
معرفتشناختی یادگیرندگان ،نشان داد که تصور آنها در شروع تحصیالت عالی مبتنی بر باور به
سادگی ،قطعی و مرجعیت دانش است ،اما اغلب دانشجویان سالهای آخر تحصیلی معتقد بودند که
دانش موقتی و مبتنی بر برهان است (بیکر و آندرمن.)2020 ،6
یکی از پیشگامانی که مدلی نظاممند برای مطالعه باورهای معرفتشناختی پیشنهاد و به طبقه
بندی باورها پرداخت ،شومر 7بود (رهنما و همکاران .)1397 ،شومر ( )1990معتقد بود باورهای
معرفتشناختی نظامی کموبیش مستقل از باورها هستند و ممکن است اثرات متفاوتی بر روی
یادگیری فراگیران داشته باشند (کیان و قادری .)1398 ،شومر ( )1994باورها را بخشی از مکانیسم
فراشناخت میداند که اثرات متفاوتی بر یادگیری دارند .پنج نوع باور موردنظر او روی پیوستاری قرار
دارند که در یکسوی آن نگرش منسجم و یکپارچه به دانش و در سوی دیگر نگرش سطحی و
ابتدایی به آن وجود دارد -1 :ساده بودن دانش (باورهای مربوط به انسجام و ارتباط اجزای دانش)؛
 -2قطعیت دانش (باورهای مربوط به قطعی بودن یا موقتی بودن دانش)؛  -3منبع دانش (باورهای
مربوط به منبع دانش و یادگیری)؛  -4سرعت یادگیری (باورهای مربوط بهسرعت اکتساب دانش)؛
 -5توانایی یادگیری (باورهای مربوط به ذاتی بودن یا تجربی بودن یادگیری) (زارع و همایونی،
.)1398
در طول سالیان گذشته پژوهشهای زیادی در خصوص رابطه باورهای معرفتشناختی با عملکرد
تحصیلی انجام شده ،اما نتایج یکسانی حاصل نشده است .مثالً بیشتر پژوهشهای انجام شده در
مورد رابطه باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی به این نتیجه رسیده است که باورهای
معرفتشناختی سهم مؤثری در عملکرد تحصیلی فراگیران دارند و بین این دو رابطه معنیدار وجود
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دارد (بفرویی1393 ،؛ سواری1396 ،؛ مهریان و همکاران1398 ،؛ شومر1993 ،؛ لودویک2007 ،1؛
وکالدو.)2017 ،2
با وجود این یافتهها ،پژوهشهایی نیز وجود دارند که نشان میدهند بین باورهای
معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی فراگیران ارتباط معنیدار وجود ندارد .بهعنوان مثال کدیور ،تنها
و رحمانی ( )1394در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سازگاری دانش ،قطعیت دانش و
توانایی ثابت (ابعاد باورهای معرفتشناختی) با عملکرد تحصیلی ارتباط معنیدار وجود ندارد.
همچنین نتایج پژوهش بروارز ،نامی و احمدی )2013( 3نشان داد که بین ساده بودن دانش ،قطعیت
دانش ،منبع دانش و توانایی یادگیری (ابعاد باورهای معرفتشناختی) با عملکرد تحصیلی ارتباط
معنیدار وجود ندارد .همچنین اشرفزاده ،عیسیزادگان و میکائیلی منیع ( )1398در پژوهش خود
به این نتیجه رسیدند که باورهای معرفتشناختی بر روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر نمی
گذارند.
با گسترش پژوهشهای مربوط به رابطه باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی برای نتیجه
گیری از یافتهها الزم است این نتایج جمعبندی و خالصه شود .یکی از شیوههای دقیق تجمیع نتایج
عددی پژوهشها فراتحلیل 4است .فراتحلیل به مجموعهای از روشهای آماری گفته میشود که
بهمنظور ترکیب نتایج مطالعات مستقل آزمایشی و همبستگی که دارای پرسشهای پژوهش یکسان
درباره یک موضوع واحد بودهاند ،انجام میگیرد و به یک برآورد و نتیجه واحد منجر میشود (هومن،
 .)1387فراتحلیل بر خالف روشهای پژوهش سنتی ،از خالصههای آماری مطالعات منفرد بهعنوان
دادههای پژوهشی استفاده میکند (مصرآبادی.)1395 ،
با توجه به آنچه ذکر شد استفاده از روش فراتحلیل برای بهرهگیری از نتیجه پژوهشهای انجام
شده در زمینه رابطه باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی و یکپارچه کردن آنها و دستیابی
به یک نتیجه دقیق و منسجم در شرایط حاضر امری ضروری به نظر میرسد .با در نظر گرفتن
مسائل مطرح شده هدف اصلی این فراتحلیل تعیین اندازه اثر ترکیبی بین باورهای معرفتشناختی با
عملکرد تحصیلی است .در کنار این هدف اصلی به سه هدف فرعی نیز پرداخته شده است .در این
فراتحلیل به تعیین تعامل جنسیت آزمودنیها ،نوع نمونه مورداستفاده در پژوهشها و بعد باورهای
معرفتشناختی بر روابط بین باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی پرداخته میشود .این
پژوهش با توجه به موضوع و اهداف در نظر گرفته شده از سه منظر نظری ،کاربردی و روششناختی
دارای اهمیت است .از جنبه نظری ،پژوهش حاضر در پی آن است که در کمک به تدوین نظریه
رابطه باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی به خالصهسازی و یکپارچهسازی نتایج پژوهش
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های متعدد بپردازد و دانش نظری حاصل از این توافق از لحاظ نظری اهمیت بیشتری نسبت به
یافتههای پژوهش منفرد دارد .همچنین از جنبه کاربردی ،چنانچه در این پژوهش میزان رابطه
باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی مشخص شود ،میتوان با آشنا کردن معلمان و والدین
با مفهوم باورهای معرفتشناختی و تأثیرات آن بر فرآیندهای شناختی و انگیزشی فراگیران ،زمینه را
برای افزایش عملکرد تحصیلی فراگیران فراهم کرد .از لحاظ روششناختی نیز با وجود اینکه تاکنون
پژوهشهای متعددی در زمینه رابطه باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی انجام شده است،
اما تابهحال هیچ پژوهشی با روش فراتحلیل به ترکیب این پژوهشها نپرداخته است .در این پژوهش
کوشش شده است تا با بهرهگیری از یکی از روشهای نوین پژوهش ،تحت عنوان فراتحلیل به
بررسی و ترکیب نتایج پژوهشهای انجام گرفته در حوزه باورهای معرفتشناختی و عملکرد
تحصیلی اقدام شود .همچنین ذکر این نکته الزم است که صرف وجود رابطه معنیدار به جهت
افزایش حساسیت آزمون به خاطر استفاده از نمونههای بزرگ ،صرف ًا نشانگر شدت رابطه بین متغیرها
نیست.
در سالهای اخیر گرایش چشمگیری به انجام پژوهشهای تکراری در این حوزه مشاهده میشود،
در همین راستا این پژوهش در نظر دارد با ترکیب نتایج پژوهشهای مختلف روابط باورهای
معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی ،به این سؤالها پاسخ دهد:
باورهای معرفتشناختی بر اساس نتایج ترکیبی این پژوهشها تا چه حدی با عملکرد تحصیلی
ارتباط دارد؟ آیا بین باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی با جنسیت آنها تعامل وجود دارد؟
آیا رابطه باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی تحت تأثیر نوع نمونه پژوهش قرار دارد یا نه؟
کدام بعد باورهای معرفتشناختی تأثیر بیشتری بر عملکرد تحصیلی دارد؟
 .2روششناسی پژوهش
در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شد که در این روش یافتههای پژوهشهای اولیه در قالب
یک شاخص کمی برگردان میشود .پرکاربردترین روش ترکیب نتایج عددی پژوهشها در فراتحلیل،
اندازه اثر 1است .اندازه اثر شاخصی است که حضور پدیده موردنظر در جامعه را نشان میدهد ،یا
اندازه ای است که مبین غلط بودن فرضیه صفر است (کوهن .)1988 ،2روشهای گوناگونی برای
محاسبه اندازه اثر وجود دارد اما بهطورکلی برای اندازه های اثر دو خانواده عمده وجود دارد :خانواده r
و خانواده  .dاندازههای اثر خانواده  rدر مورد یافتههای مربوط به همبستگیها و اندازههای اثر
خانواده  dدر موقعیتهایی که پژوهشها تفاوتها را بررسی میکنند ،بهکار میروند (مصرآبادی،
 .)1395همچنین بر اساس طبقهبندی کوهن ( )1988برای اندازههای اثر خانواده  rمقادیر 0/3 ،0/1
1. Effect size
2. Cohen
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و  0/5به ترتیب نشانگر اندازههای اثر کوچک ،متوسط و بزرگ هستند .با توجه به اینکه فراتحلیل
حاضر دربرگیرنده پژوهشهای اولیه ای از روش تحقیق همبستگی بودند از ضریب همبستگی
پیرسون بهعنوان شاخص  rاستفاده شد.
 .1-2جامعه آماری و نمونه آماری
واحد تحلیل در فراتحلیل ،یافتههای کمی پژوهشهای دیگر است؛ بنابراین جامعه آماری این
فراتحلیل ،به پژوهشهای در دسترس مرتبط با باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی در
داخل و خارج کشور مربوط میشود که در بین سالهای  1379تا  1398و  1993تا  2018منتشر
شده بودند .بر این اساس جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه پژوهشهای چاپشده در مجالت علمی
پژوهشی معتبر داخلی و خارجی ،مقاالت ارائهشده در همایشهای معتبر و پایاننامههای قابل
دستیابی بود .این بانکهای اطالعاتی شامل مرکز اسناد و مدارک علمی ایران ( ،)Irandocپایگاه
جهاد دانشگاهی کشور ( ،)SIDسایت خصوصی بانک مجالت ایران ( ،)Magiranپایگاه مجالت
تخصصی نور ( ،)Noormagsپایگاه مقاالت همایشی سیویلیکا (،Science Direct ،)Civilica
 Elsevierو  Sage Journalsبود که با روش همبستگی به بررسی روابط بین باورهای معرفتشناختی
و پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند.
برای انتخاب پژوهشهای اولیه با استفاده از چارچوب نمونهگیری باال ،ابتدا با مرور پیشینه
پژوهشی ،کلید واژههای معتبری بهمنظور استفاده در جستوجوی پژوهشهای اولیه تعیین شدند.
این کلید واژهها عبارت بودند :باورهای معرفتشناختی ( ،)Epistemological Beliefsعملکرد
تحصیلی ( ،)Academic Performanceپیشرفت تحصیلی ( ،)Academic progressموفقیت تحصیلی
( ،)Academic Achievementمعدل تحصیلی (.)Academic GPA
پس از مشخص شدن کلیدواژهها برای انتخاب پژوهشهای اولیه بر اساس یک سری مالکهای
ورود و خروج ،پژوهشهای موردنظر انتخاب شدند .مالکهای ورود پژوهشها به فراتحلیل عبارت
بودند از:
الف .در عنوان یا واژههای کلیدی ،اثر یکی از واژههای کلیدی تحقیق یا مرتبط به آنها وجود داشته
باشد.
ب .مقاالت و پژوهشهایی که با روشهای کمی به بررسی رابطه بین باورهای معرفتشناختی و
پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند.
ج .پژوهشها بایستی دادههای کافی برای محاسبه اندازه اثر داشتند.
د نتایج پژوهشها بهصورت مقاله کامل بهصورت آنالین در دسترس بوده باشند.
ه .از پژوهشهای دانشجویی تنها به پایاننامههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بسنده شد.
جستوجوی دستی طبق مالکهای ورود باال بر اساس کلید واژههای ذکر شده از چارچوب
نمونهگیری منجر به شناسایی  40مطالعه گردید .این مطالعات به اشکال مختلف دارای عناوینی
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بودند که به بررسی روابط باورهای معرفتشناختی با پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند .چون تعدادی
از ا ین مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناسب نبودند ،با توجه به مالکهای خروج زیر تعدادی
از این پژوهشها از فرآیند تحلیل خارج شدند؛
الف .پژوهش هایی که یکی از اطالعات الزم برای محاسبه اندازه اثر را گزارش نداده بودند.
ب .پژوهشها یا پایاننامههای مشابه که با عناوین مختلف عین ًا به دو موسسه یا دانشگاه ارائهشده
بودند.
ج .پژوهشهایی که از کفایت الزم برخوردار نبودند یا دارای ضعفهای روششناختی جدی بودند.
د .پژوهشهایی که پس از تحلیل حساسیت دارای مقدار خطای بزرگ بودند.
بر اساس مالکهای خروج باال تعداد  9پژوهش حذف و در مجموع  31مطالعه که دارای شرایط
علمی و روششناختی مناسب بودند ،برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند .الزم به ذکر است
ازآنجاکه در برخی پژوهشها دو یا چند متغیر مستقل و یا تعدیلکننده وارد شده بودند 99 ،اندازه
اثر از این  31مطالعه بهدست آمد.
 .2-2ابزار گردآوری اطالعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از چکلیست مشخصات طرحهای پژوهشی که توسط
مصرآبادی ( ) 1389طراحی شده است ،استفاده شد .با توجه به اینکه در مطالعات فراتحلیل ،واحد
تجزیهوتحلیل ،گزارش نهایی پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع موردبررسی است ،از این فرم
بهمنظور ثبت اطالعات پژوهشهای اولیه استفاده میشود که شامل موارد زیر میباشد :عنوان
پژوهش ،نام پژوهشگر (پژوهشگران) ،نوع اثر (مقاله ،پایاننامه ،طرح) ،سال انجام پژوهش ،محل
اجرای پژوهش ،متغیرهای مستقل و وابسته و تعریفهای عملیاتی آنها ،جامعه آماری ،نمونه و روش
نمونهگیری ،روش پژوهش ،ابزارهای مورداستفاده ،روایی و پایایی ابزارها ،فرضیهها یا سؤالهای
پژوهش ،آمارهها یا مقادیر آزمونهای آماری الزم برای محاسبه اندازه اثر .در نهایت ،چکلیستهای
تکمیل شده بهصورت یک دفترچه کدگذاری دستهبندی گردید .جهت بررسی روایی روش فراتحلیل،
از روش اعتباریابی متقاطع 1استفاده شد .بر این اساس یک زیرمجموعه از دادهها بهتصادف انتخاب و
یکبار با آن و یکبار بدون آن فراتحلیل انجام شد .اگر وارد کردن آن زیرمجموعه اثر فراوانی بر همه
تحلیل داشت به این معنی بود که ناهماهنگیهایی در درون دادهها وجود دارد .در پژوهش حاضر
اندازه اثر ترکیبی  99اندازه اثر  0/022بهدست آمد و بعد از حذف تصادفی  40داده این میزان اندازه
اثر به  0/042افزایش یافت .ازآنجاکه تغییر قابلتوجهی بین این دو مقدار وجود ندارد؛ بنابراین می-
توا ن نتیجه گرفت پژوهش حاضر از روایی برخوردار است .همچنین مقدار ضریب پایایی این ابزار نیز
در پژوهش عرفانی آداب ،مصرآبادی و زوار ( )1392که با استفاده از همبستگی بین رتبههای دو
داور و فرمول اسپیرمن – براون انجام شد ،برابر با  0/68به دست آمد.
1. Cross–Validation
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 .3-2روش تجزیهوتحلیل اطالعات

جهت بررسی و تجزیهوتحلیل پژوهشهای اولیه از اندازه اثر ،به تفکیک هر مداخله ،اندازه اثر ترکیبی
با دو مدل اثرات ثابت و تصادفی ،1نمودار قیفی ،2تحلیل حساسیت ،آزمون همگنی ،3مجذور  Iو آماره
نمونه امن از تخریب )S-F( 4استفاده شد .در این پژوهش با توجه به اینکه پژوهشهای اولیه از روش
تحقیق همبستگی بودند ،از ضریب همبستگی پیرسون بهعنوان شاخص  rاستفاده شد .همچنین در
این پژوهش برای محاسبه اندازههای اثر از نرمافزار  5CMAویرایش  2استفاده گردید.
در این پژوهش از  31پژوهش اولیه که در بین سالهای  1379تا  1398و  1993تا  2018به
روشهای همبستگی به بررسی رابطه باورهای معرفتشناختی با پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند،
استفاده شد .حجم نمونه استفاده شده در این پژوهشها بین  70نفر تا  1600نفر متغیر و متنوع
بود .همچنین در بین این  31پژوهش مورداستفاده 19 ،پژوهش داخلی و  12پژوهش خارجی بودند
و در مجموع از این  31پژوهش تعداد  99اندازه اثر وارد فراتحلیل گردید.
با توجه به اینکه یکی از پیشفرضهای اصلی فراتحلیل نبود سوگیری انتشار است ،پیش از
بررسی نتایج ،ابتدا یافتههای مربوط به بررسی این پیشفرض ارائه میشود .سوگیری انتشار به چاپ
نشدن تحقیقات مرتبط با موضوع فراتحلیل که یافتههای غیرمعنیدار دارند و یا ناهمسو با نتایج
تحقیقات هستند ،مربوط میباشد (مصرآبادی .)1395 ،در این فراتحلیل برای بررسی تورش انتشار از
شیوه گرافیکی (نمودار قیفی) و از شاخص آماری تعداد امن از تخریب استفاده شد.
در نمودار قیفی محور افقی نشاندهنده مقادیر اندازههای اثر تحقیقات اولیه و محور عمودی
خطای معیار را نشان میدهد .سوگیری انتشار بر اساس نمودار قیفی زمانی قابلتشخیص است که
نقاط در اطراف نمودار به شکل متقارن پراکنده نشده باشد که این ناشی از کوچک بودن مقادیر
اندازه اثر و بزرگ بودن خطای معیار آنهاست.

1. Random and fixed models
2. Funnel plot
3. Heterogeneity
4. Safe of fail statistic
5. Comprehensive meta-analysis
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شکل  :1نمودار قیفی سوگیری انتشار قبل از تحلیل حساسیت

شکل  :2نمودار قیفی سوگیری انتشار بعد از تحلیل حساسیت

شکل  1نمودار قیفی سوگیری انتشار دادههای وارد شده به فراتحلیل را قبل از تحلیل حساسیت
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود و در شکل  1مشخص است ،تعدادی از تحقیقات اندازه
اثر نامتعارف دارند که موجب نامتقارن شدن شکل میشود .شکل  2نمودار قیفی سوگیری انتشار
دادههای وارد شده به فراتحلیل را بعد از تحلیل حساسیت نشان میدهد .این نمودار بعد از حذف 8
اندازه اثر نامتعارف و پرت بهدستآمده است که نسبت به شکل  1متقارنتر است .همچنین بر اساس
شاخص تعداد امن از تخریب پس از ورود  1211اندازه اثر غیرمعنادار به فراتحلیل ،اندازه اثر
محاسبهشده (جدول  )1غیرمعنادار میشود.
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جدول  :1اندازههای اثر ترکیبی اثرات ثابت و تصادفی مربوط به اثربخشی باورهای معرفتشناختی بر
عملکرد تحصیلی
تعداد

اندازه اثر

خطای

فاصله اطمینان 0/95

اندازه اثر

ترکیبی

معیار

حد پایین

حد باال

مقدار
Z

مقدار
P

ثابت

91

0/035

0/005

0/025

0/045

6/738

0/001

تصادفی

91

0/041

0/023

- 0/005

0/087

1/753

0/080

مدل

جدول  1اندازههای اثر ترکیبی اثرات ثابت و تصادفی مربوط به اثربخشی باورهای معرفتشناختی
بر عملکرد تحصیلی پژوهش را نشان میدهد .در این جدول اندازه اثر ترکیبی یا خالصه بر اساس
مدلهای ثابت و تصادفی  91اندازه اثر مشاهده میشود که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام
شده در این فراتحلیل برای مدل ثابت  0/035و برای اثرات تصادفی  0/041بهدست آمد که میانگین
اندازه اثر کلی برای مدل ثابت در سطح  0/001معنیدار است.
جدول  :2شاخصهای ناهمگنی اندازه اثر در بین تحقیقات اولیه
 Qکوکران

مجذور I

درجه آزادی

سطح معنیداری

1828/039

95/077

90

0/001

جدول  2شاخصهای ناهمگنی اندازه اثر در بین تحقیقات اولیه را نشان میدهد .جهت بررسی
ناهمگنی از شاخص  Qاستفاده شد .شاخص  Qبرای  31مطالعه با درجه آزادی  90برابر 1828/039
محاسبه گردید که در سطح  0/001معنادار است بنابراین فرض صفر مبنی بر ناهمگنی مطالعات
تأیید میشود .با توجه به تأثیرپذیری شاخص  Qاز حجم نمونه و با عنایت به کم بودن مطالعات،
بایستی از شاخصی استفاده کرد که مقدار ناهمگنی را بدون تأثیر از حجم نمونه نشان دهد .این
آماره ،مجذور  Iاست (هیگنز و تامپسون .)200 ،1بر این اساس مجذور  Iنیز در این پژوهش محاسبه
شد که مقدار آن نیز  95/077بهدست آمد که طبق شاخص هیگنز ،تامپسون ،دیکز و آلتمن2
( )2003این مقدار نشانگر ناهمگنی باال در مطالعات است و بر این امر اشاره دارد که متغیرهای
دیگری نیز وجود داشتهاند که بر متغیر وابسته اثر گذاشتهاند و پراکندگی بین اندازه اثر مطالعات
فقط ناشی از خطای نمونهگیری نیست .در صورت زیاد بودن ناهمگونی بهتر است با دستهبندی
اندازه اثرات و ترکیب هر دسته عامل ،ناهمگنی مشخص گردد.
با توجه به مطالب و توضیحات باال ،مدل تصادفی بهعنوان مدل فراتحلیل انتخاب شد و اندازه اثر
ترکیبی همان مقدار  0/041در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه اندازههای اثر ناهمگون هستند ،گام
1. Higgins & Thompson
2. Higgins, Thompson, Deeks & Altman
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بعدی جستوجوی متغیرهای تعدیلکننده است که میتوانند تغییرپذیری اندازههای اثر را تبیین
کنند و به همین منظور جنسیت آزمودنیهای مورداستفاده در پژوهش موردبررسی قرار گرفتند که
در جدول  3مشخص شدهاند:
جدول  :3اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی بر اساس جنسیت
جنسیت

تعداد

اندازه اثر ترکیبی

مطالعات

فاصله اطمینان

مقدار Z

مقدار p
0/001

حد پایین

حد باال

پسر

9

-0/149

-0/202

-0/096

-5/447

دختر

2

-0/273

-0/350

-0/193

-6/461

0/001

هر دو

80

0/046

0/036

0/056

8/736

0/001

جدول  3اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی را به تفکیک جنسیت نشان میدهد .بر اساس این
جدول تحقیقاتی که در آنها از دختران برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است با اندازه اثر
 -0/273دارای بیشترین اندازه اثر است .پسازآن نیز ،تحقیقاتی که در آنها از پسران برای گردآوری
اطالعات استفاده شده است با اندازه اثر  -0/149دارای بیشترین اندازه اثر است .همچنین تحقیقاتی
هم که در آنها از هر دو جنس برای گردآوری اطالعات استفاده شده است با اندازه اثر  0/046دارای
کمترین اندازه اثر است که همگی موارد در سطح  0/001معنادار هستند.
جدول  :4اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی بر اساس نوع نمونه
نوع نمونه

تعداد

اندازه اثر

مطالعات

فاصله اطمینان

مقدار Z

مقدار
p
0/001

ترکیبی

حد پایین

حد باال

دانشآموزان
راهنمایی

12

0/225

0/196

0/254

14/791

دانشآموزان
دبیرستان

55

0/023

0/011

0/035

3/723

0/001

دانشجویان

21

- 0/034

- 0/057

- 0/011

- 2/885

0/004

معلمان

3

- 0/007

- 0/102

0/088

- 0/139

0/889

جدول  4اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی را به تفکیک نمونههای تحقیقات اولیه نشان میدهد .بر
اساس این جدول تحقیقاتی که در آنها از دانشآموزان دوره راهنمایی برای جمعآوری اطالعات
استفاده شده است با اندازه اثر  0/225دارای بیشترین اندازه اثر است .پسازآن نیز ،تحقیقاتی هم که
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در آنها از دانشجویان برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است با اندازه اثر  -0/034دارای
بیشترین اندازه اثر است .تحقیقاتی هم که در آنها از دانشآموزان دوره دبیرستان برای گردآوری
اطالعات استفاده شده است با اندازه اثر  0/023در رتبه بعدی قرار دارد .همچنین تحقیقاتی که در
آنها از معلمان برای گردآوری اطالعات استفاده شده است با اندازه اثر  - 0/007دارای کمترین
اندازه اثر است.
جدول  :5اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی بر اساس ابعاد باورهای معرفتشناختی
فاصله اطمینان

تعداد

اندازه اثر

مطالعات

ترکیبی

حد پایین

حد باال

ساده بودن
دانش

21

0/027

0/007

0/047

2/598

قطعیت دانش

19

0/048

0/026

0/071

4/20

0/001

منبع دانش

10

0/156

0/120

0/191

8/415

0/001

توانایی ذاتی

16

0/029

0/005

0/053

2/387

0/017

یادگیری سریع

20

0/008

- 0/012

0/028

0/773

0/440

نام بعد

مقدار Z

مقدار p
0/009

بر اساس جدول  5در بین ابعاد باورهای معرفتشناختی ،منبع دانش با اندازه اثر ترکیبی 0/156
بیشترین تأثیرگذاری را دارد .پسازآن نیز ،قطعیت دانش نیز با اندازه اثر ترکیبی  0/048بیشترین
اثرگذاری را دارد .همچنین یادگیری سریع با اندازه اثر ترکیبی  0/008کمترین تأثیرگذاری را دارد.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف فراتحلیل پژوهشهای انجام گرفته که با روشهای همبستگی به بررسی رابطه
باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی پرداخته بودند ،انجام شد تا بتوان به یک اندازه اثر
ترکیبی در مورد روابط بین این دو متغیر و نقش متغیرهای تعدیلکننده جنسیت ،نوع نمونه و ابعاد
باورهای معرفتشناختی رسید .در نمونهبرداری پژوهشهای پیشین برای بررسی این فراتحلیل تا
حد ممکن از ایرادهای وارد به فراتحلیل پیشگیری شد .پس از بررسی مالکهای ورود و خروج31 ،
پژوهش شرایط مطلوبی برای انجام این فراتحلیل داشتند .درنهایت بعد از بررسی تحلیل حساسیت و
حذف اندازه اثرهای پرت 91 ،اندازه اثر باقی ماند و تحلیلهای بعدی روی این اندازه اثرها انجام شد.
یافتههای بهدستآمده از ترکیب اندازه اثرهای پژوهشهای اولیه نشان داد که باورهای
معرفتشناختی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،تأثیر مثبت دارند .اندازه اثر ترکیبی نیز برای مدل
اثرات ثابت  0/035و برای مدل اثرات تصادفی  0/041به دست آمد .ازآنجاکه بررسی شاخصهای
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ناهمگنی نشاندهنده وجود ناهمگنی در اندازه اثرهای پژوهشهای اولیه بود ،مدل تصادفی بهعنوان
مدل فراتحلیل انتخاب شد.
در تبیین یافته پژوهش حاضر و یافته سایر پژوهشگران مبنی بر رابطه باورهای معرفتشناختی و
عملکرد تحصیلی میتوان گفت باورهای معرفتشناختی نقش تعیینکنندهای را در پردازش و تفسیر
اطالعات ،درک و فهم معلومات ،روشهای یادگیری ،سطح تفکر و مهارتهای حل مشکل
دانشآموزان ایفا میکنند و بهعنوان یک شاخص قوی برای معلمان ،در جهت فهم رفتار و افکار
دانشآموزان مورداستفاده قرار میگیرند (ارگون و کاراز .)2013 ،باورهای معرفتشناختی از یکسو با
تحول شناختی و از سوی دیگر با بافت فرهنگی مرتبط بوده و میتواند بر خودگردانی و عملکرد
تحصیلی تأثیر داشته باشد (عباسیان ،کدیور و صرامی فروشانی ،1396 ،مهریان و همکاران.)1398 ،
باورهای مربوط به دانش و یادگیری بر تصورات و عقاید شخصی یادگیرندگان و فعالیتهای الزم
برای موفقیت تأثیر میگذارد و تعیینکننده هدف ،روش و چگونگی پیشرفت افراد در دوران تحصیل
است (مددپور ،محمدیفر و رضایی .)1395 ،با رشد مثبت باورهای معرفتشناختی میتوان انتظار
داشت که زمینه انگیزه و عالقه فرد به کسب موفقیت بر اساس استحکام فردی ،آرامش ،نظم و
پشتکار بیشتر شده و این عوامل زمینهای را برای موفقیت در زندگی ازجمله موفقیت تحصیلی به
همراه آورد (کیان و قادری .)1398 ،شومر ( )1993دریافته بود که هر چه باورهای معرفتشناختی
دانشآموزان پیچیدهتر باشد ،یعنی دانش را منسجم ،غیرقطعی و در حال تکمیل شدن در نظر
بگیرند و به تدریجی بودن یادگیری با صرف زمان و تالش باور داشته باشند پیشرفت تحصیلی
باالتری خواهند داشت .بر این اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که نظام باورهای
معرفتشناختی تعیینکننده هدف ،روش و چگونگی پیشرفت انسان است .این باورها نقش مهمی در
چگونگی یادگیری ،آموزش ،انتخاب راهبردهای شناختی و فراشناختی ،تبیین و تفسیر اطالعات،
پشتکار و مهارتهای مطالعه فراگیران ایفا میکنند و بر حضور فعال در یادگیری ،مقاومت در برابر
مشکالت ،درک مطلب ،رویکردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی تأثیر میگذارند و در نهایت سبب
پیشرفت تحصیلی فراگیران میشوند.
همچنین در این پژوهش اندازه اثر رابطه بین باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی پایین
به دست آمد .یکی از دالیل احتمالی پایین بودن رابطه بین باورهای معرفتشناختی و عملکرد
تحصیلی را میتوان بر اساس دیدگاه پری ( )1970توصیف کرد .بر اساس این دیدگاه ،یادگیرندگان
در سالهای ابتدایی ورود به تحصیل ،باورهای سطح پایین و در سالهای پایانی باورهای سطح
باالتری دارند .با توجه به اینکه نمونه موردبررسی در پژوهشهای اولیه از پایههای تحصیلی گوناگونی
انتخاب شده بودن د ،در نتیجه نهایی اثرگذار بوده است .از طرف دیگر ،با توجه اینکه اعتقاد به ثابت
بودن توانایی در مقابل تالش متعهدانه برای کسب موفقیت ،معموالً با دیدگاههای تعلیمدهندگان
(استادان ،معلمان) در ارتباط است و در پرسشنامه شومر ( )1990زیر عنوان این بعد ،سؤاالتی درباره
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تعلیمدهنده (استاد ،معلم) و باور به سطح دانش وی مطرح شده است که میتواند عامل محیطی
مؤثری محسوب شود ،در نظر نگرفتن عواملی ازایندست میتواند علت پایین بودن اندازه اثر رابطه
بین باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی باشد .از دیگر عوامل پایین بودن رابطه میتوان به
تفاوت عوامل فرهنگی و اجتماعی در بافتهای موردبررسی پژوهشهای اولیه اشاره کرد .هوفر و
پینتریچ ) 1997( 1بیان کردند که باورهای دانشجویان درباره ماهیت دانش و یادگیری ،از بافتهای
اجتماعی و فرهنگی تأثیر پذیرفته و شکل میگیرد .مطالعات فان (2006؛ 2008 a؛  )2008 bدر
زمینه باورهای معرفتشناختی از اهمیت محیطهای اجتماعی ،تاریخی ،محیط خانواده و اثرات
فرهنگی حمایت میکند .همچنین شومر ( )1994معتقد است که تعامل عوامل درونی و بیرونی،
باورهای معرفتشناختی افراد را تحت تأثیر قرار میدهند و آنچه اهمیت دارد درک تمایز در دیدگاه
معرفتشناختی افراد است .این معرفتشناسی متفاوت ممکن است ناشی از موقعیتهای اجتماعی –
اقتصادی ،گروههای شغلی و پایگاه فرهنگی و نژادی باشد.
طبق تحلیلهای ناهمگنی این پژوهش ،مشخص شد که در رابطه دو متغیر بارهای
معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی متغیرهای تعدیلکنندهای وجود دارند که بر رابطه این دو متغیر
تأثیر دارند .ناهمگنی بین اندازههای اثر بین مطالعات نخست میتواند ناشی از جنسیت گوناگون
آزمودنیها در پژوهشهای مختلف باشد .همچنین ناهماهنگی میتواند ناشی از این موضوع باشد که
نوع آزمودنیها در پژوهشهای مختلف متفاوت بوده است.
نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی در پژوهش-
هایی که از نمونه دختر برای پژوهش استفاده شده است ،نسبت به سایر پژوهشها که از آزمودنی-
های پسر استفاده کردهاند ،بیشتر است .معرفتشناسی با جنسیت رابطه دارد (هاکان و مونیر،2
 )2012و تفاوتهای جنسیتی تأثیر زیادی در معرفتشناسی دارد (چان و الیوت .)2004 ،3دختران
در مقایسه با پسران از باورهای معرفتشناختی رشد یافتهتری برخوردار هستند (مرزوقی و سیف،
 .)1388پسران باورهای سادهانگارانه بیشتری از دختران دارند ،باورهایی مانند اینکه یادگیری
بهصورت سریع روی میدهد ،توانایی فرد از قبل تعیینشده و ثابت است و دانش قطعی و ثابت است؛
این باورهای سادهانگارانه میتوانند مشارکت پسران در یادگیری را کاهش دهند و موجب عملکرد
تحصیلی پایین آنها شوند (لودویک .) 2007 ،در مقابل؛ دختران به علت اینکه باور کمتری به سریع
بودن یادگیری دارند و موفقیتها و شکستهای خود را به تالش خود نسبت میدهند ،متون درسی
و تحصیلی را بهتر درک میکنند ،میزان درک و فهم خود را بهتر و با دقت کنترل و ارزیابی میکنند
و از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار هستند (شومر .)1993 ،بر این اساس میتوان چنین نتیجه
گیری کرد که دختران نسبت به پسران از باورهای معرفتشناختی قویتر و رشد یافتهتری برخوردار
1. Hofer & Pintrich
2. Hakan & Münire
3. Chan & Elliott
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هستند ،دختران یادگیری را بهعنوان هدف ارزشمند تلقی کرده و هدف آنها افزایش فهم و کسب
بینش های جدید است ،این افراد از تالش برای انجام تکالیف تحصیلی اجتناب نمیکنند و موفقیتها
و شکستهای خود را به تالش و نه توانایی خودشان نسبت میدهند .همچنین دختران به یادگیری
تدریجی باور دارند که همین اعتقاد آنها را از توهم دانستن نجات داده و موجب یادگیری عمیق و
مفهومی مطالب و در نتیجه پیشرفت تحصیلی باالتر در آنها میشود.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میزان رابطه باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی در
پژوهشهایی که از دانشآموزان دوره راهنمایی برای پژوهش استفاده شده است ،بیشتر از میزان
رابطه این دو متغیر نسبت به سایر پژوهشها است .نتایج پژوهش بفرویی ( )1393نشان داد بین
باورهای معرفتشناختی بر حسب پایه تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد .مقطع تحصیلی با باورهای
معرفتشناختی رابطه دارد (اوالکینار ،آکار ،دمیر و دمیرهان .)2012 ،1باورهای معرفتشناختی
فراگیران در طول تحصیالت از ساده به پیچیده تغییر میکند؛ یعنی هرچه به سطح باالتر میرسند
به این اعتقاد میرسند که دانش پیچیده ،آزمایشی ،موقتی و غیرقطعی میباشد و میتواند در گذر
زمان تغییر کند (کیان و قادری .)1398 ،همچنین فراگیران به این باور میرسند که فرآیند یادگیری
تدریجی و امری دشوار است و بیشتر به تالش و پشتکار یادگیرنده بستگی دارد (بفرویی .)1393 ،بر
این اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که آموزش و سالهای تحصیل میتواند بر روند تحول
باورهای معرفتشناختی تأثیرگذار باشد؛ بهویژه اگر روشهای آموزش و سنجش کالسی منطبق بر
رویکردهای جدید یادگیری از قبیل سازندهگرایی باشد .با رشد مثبت باورهای معرفتشناختی در
میان نوجوانان ،می توان انتظار داشت که زمینه انگیزه و عالقه فرد به کسب موفقیت بر اساس
استحکام فکری ،آرامش ،نظم و پشتکار بیشتر شده و این عوامل زمینهای را برای موفقیت در زندگی،
ازجمله موفقیت تحصیلی به همراه آورد.
در خصوص رابطه ابعاد باورهای معرفتشناختی با عملکرد تحصیلی فراگیران ،نتایج پژوهش
نشان داد که از میان ابعاد باورهای معرفتشناختی ،بعد «منبع دانش» بیشترین ارتباط را با عملکرد
تحصیلی فراگیران دارد .هر چه فراگیران از پیشرفت تحصیلی بیشتر و باالتری برخوردار باشند،
باورهای معرفتشناختی آنان در خصوص منبع دانش و بر مؤلفه «اتکاء به مراجع علمی» و «عدم
انتقاد از مراجع علمی» ،بیانگر وجود رابطه آماری مثبت و معنادار بعد منبع دانش با عملکرد
تحصیلی میباشد (مهریان و همکاران .)1398 ،بر این اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که
فراگیرانی که از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند ،باورهای معرفتشناختی بیشتری در
زمینه «منبع دانش» دارند .این فراگیران فرآیند انتقال دانش را یکسویه و از معلم به فراگیر نمی-
دانند و نقشی فعال برای خود در امر یادگیری قائل هستند .هر چه فراگیران بیشتر خودشان را
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متولی یادگیری و کسب دانش بدانند ،به همان اندازه اضطراب کمتر و عملکرد تحصیلی بهتری
خواهند داشت.
باوجود نتایج فوق ،این فراتحلیل دارای محدودیتهایی نیز بوده است که ازجمله این موارد می-
توان بهاحتمال گزارش نشدن پژوهشهای غیرمعنیدار در خصوص رابطه باورهای معرفتشناختی و
عملکرد تحصیلی ،تعدد پژوهشها در این زمینه و نبود دسترسی به همه آنها بهخصوص مقاالت و
پژوهشهای التین ،عدم امکان استفاده از یافتههای روشهای آماری چند متغیره در فراتحلیل و
نبود برخی اطالعات توصیفی در تعدادی از مقاالت برای وارد کردن در نرمافزار فراتحلیل اشاره کرد.
بر اساس نتایجی که در این پژوهش به دست آمد ،به پژوهشگران عالقهمند به پژوهش در حوزه
باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی پیشنهاد میشود :نتایج تحلیل آماری فرضیههای خود را
بهطور کامل و همراه با سطح معناداری در پژوهشها ذکر نمایند و فقط به ذکر نتایج کمی اکتفا
نکنند .در صورت یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای موردبررسی ،اندازه اثر آنها را نیز محاسبه و
در نتایج خود ذکر نمایند .با توجه به ارتباط باورهای معرفتشناختی و عملکرد تحصیلی ،به
متصدیان حوزه تعلیم و تربیت توصیه میشود اولیاء و تعلیمدهندگان را با مفهوم باورهای
معرفتشناختی و اثرات آن بر فرآیندهای انگیزشی و شناختی فراگیران آشنا سازند .همچنین
ازآنجاکه رشد و بالندگی باورهای معرفتشناختی در مدرسه انجام میشود و دانش امری است که در
حال تغییر و تحول است ،بهتر است نظام تعلیم و تربیت برای آموزش از نیروهای جدید و متخصص
استفاده کرده و برای آنها دورههای آموزشی را در نظر بگیرند .معلمان نیز برای تشویق دانشآموزان
به تالش و کوشش بیشتر در تدریس از رویکردهای جدید آموزشی مانند سازندهگرایی استفاده کنند
و بر تدریجی بودن یادگیری تأکید کنند .با مشخص شدن اندازه اثر ارتباط بین متغیرهای این
پژوهش ،الزم است تا پژوهشگران بهمنظور جلوگیری از دوبارهکاری در این حیطه ،زمینه پژوهشی
در قلمروهای دیگر را فراهم سازند .همچنین الزم است اشاره گردد که در این فراتحلیل ،صرف ًا به
دادههای کمی پژوهشهای اولیه جهت انجام فراتحلیل بسنده شده است؛ بنابراین ،دقت این دادهها
بر عهده مؤلفان پژوهشهای اولیه میباشد.
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