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Abstract
Procrastination is a common problem among
university and school students. To address this
problem., the current research was carried out with the
aim of studying the combined research effect size in
the field of procrastination and academic performance.
A systematic review and meta-analysis method were
used in this research. Along the same lines, 30 projects
through PRISMA method from web the Data
(Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier,
Science direct, Google Scholar, Magiran), between the
year 1984-2018, 1380-1396 were conducted in
accordance with research objectives to perform current
study. After evaluating the criteria for entrances and
lay away requirements research, the correlation effects
of the research were analyzed by CMA software. Also,
two models of random effect and fixed effect were
calculated. According to the results of heterogeneous
analysis, the randomized model was selected through
Q and squared I indices. The findings revealed that the
size of the combined effect of the investigated research
after the removal of 3 effects size was -0.307. The
combined effect size of the research was calculated
based on the mean Cohen’s index. The results of
heterogeneous analysis revealed of the existence
moderating variables in the research as well. The
results of this meta- analysis pertaining to theoretical
and empirical foundations are indicative of the
relationship between procrastination and academic
performance variables. Given the results of this metaanalysis, it can be concluded that for academic
performance to be successful, it is essential to address
the problem of procrastination among university and
school students.
Keywords: Procrastination, Academic Performance,
Effect Size

 محاسبه اندازه اثر ترکیبي پژوهشهاي،هدف از پژوهش حاضر
 روش مورد.انجامشده در حوزه اهمالکاري و عملکرد تحصیلي بود
 براي رسیدن. مروري نظاممند و فراتحلیل بود،استفاده در این پژوهش
 از طریق روش پریسما یافتههاي کمّي،به این هدف در پژوهش حاضر
 اندازه اثر محاسبه30  پژوهش استفاده شد که از این پژوهشها30
 در، پژوهشهایي که در این فراتحلیل مورداستفاده قرار گرفتند.گردید
، پروکیوست، اسکوپ، اسپرینگر،پایگاههاي اطالعاتي شامل پابمد
 جهاد دانشگاهي و مگیران بین، گوگل اسکالر، ساینس دایرکت،الزویر
 یافتهها و اطالعات2018  تا1984  و1396  تا1380 سالهاي
موردنظر جهت دستیابي به هدف پژوهش مورد واکاوي قرار گرفت و
 اندازه اثرهاي،بعد از بررسي مالکهاي ورود و خروج مطالعات
 موردتحلیلCMA همبستگي پژوهشهاي جمعآوريشده با نرمافزار
 دو مدل تصادفي و ثابت، همچنین در این پژوهش.قرار گرفت
محاسبه شدند که با توجه بهنتایج تحلیل ناهمگني از طریق
 یافتهها نشان. مدل تصادفي انتخاب شد،I  و مجذورQ شاخصهاي
 اندازه اثر ترکیبي پژوهشهاي موردبررسي پس از حذف سه اندازه،داد
 براساس، مقدار اندازه اثر ترکیبي پژوهشها. بهدست آمد-0/307 اثر
 نتایج مربوط بهتحلیل، همچنین.شاخص کوهن متوسط محاسبه شد
.ناهمگني حاکي از وجود متغیرهاي تعدیلکننده در پژوهشها بود
 نشانگر،شواهد این فراتحلیل در ارتباط با مباني نظري و تجربي قبلي
 با توجه.روابط بین دو متغیر اهمالکاري و عملکرد تحصیلي بود
 براي موفقیت در برنامههاي تحصیلي،بهنتایج فراتحلیل ميتوان گفت
.توجه بهمشکل اهمالکاري در میان محصالن ضروري خواهد بود
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مقدمه
اهمالکاري،1

در شکل تأخیرانداختن کامل یک تکلیف یا کنارنهادن مطالعه براي یک امتحان خـود را نشـان
ميدهد .این مسأله بهطور گستردهاي در میان جمعیت دانشآموزان و دانشـجویان رایـج اسـت (کـیس و سـو،
 .)2015سولومون و راثبلوم 1984 ،در مطالعات خـود نشـان دادهانـد کـه  80تـا  95درصـد از دانشـجویان بـا
اهمالکاري مواجه هستند .عوامل اهمالکاري و پیامدهاي آن از حوزههاي پژوهشي موردعالقه پژوهشـگران
است .پژوهشهاي قابلاشاره در مورد پژوهشهاي تجربي ،رابطه بـین اهمالکـاري و عملکـرد ،بهخصـو
عملکرد تحصیلي را نشان دادهاند .پژوهشگران ،تأثیرات منفي اهمالکاري بر یادگیري و پیشرفت را مانند رتبه
کالسي پایینتر و ترکتحصیل گزارش کردهاند (آرمیو ،ویلیامز و ادسینا2011 ،؛ بالکیس .)2013 ،فشار زمـان،
از اهمالکاري ناشي ميشود که ميتواند انجام صحیح کارها و سروقتبودن را کـاهش دهـد و برایناسـاس،
ميتوان بهطور غیرمستقیس به این نتیجه رسید که اهمالکاري تأثیر منفـي بـر عملکـرد دارد (ونلـرد.)2003 ،
پژوهشهاي دیگر ،در تشخیص ارتباط بین اهمالکاري و عملکـرد تحصـیلي موفـق عمـل نکردهانـد (سـ،و،
2012؛ سولومون و راثبلوم ،)1984 ،براي نمونه در پژوهشي نشان داده شده است که اهمالکاري ،اثر مثبتي بر
پیشرفت تحصیلي دارد (بایومستر و شین2001 ،؛ شارو و وادکینس .)2007 ،براساس این یافتهها ميتوان بیان
نمود ،دانشآموزان یا دانشجویان تواناتر بیشتر از دیگـران اهمـالکـاري ميکننـد (فـراري .)1991 ،او نتیجـه
ميگیرد ،وقتي دانشآموزي در طول یکترم ،موفقیت تحصیلي دارند و از لحاظ یـادگیري بیشـتر خـودنظسده
شدهاند؛ بنابراین گرایش به اهمالکاري افزایش ميیابد .وقتي نتایج پژوهشهاي مختلف در یکزمینه همسـو
نیستند ،ماهیت ارتباط بین دو متغیر مبهس ميشود .نتایج ناهمگن ممکن است؛ در نتیجـه ،حجـس نمونـه کـس
پژوهشي باشد .اگر مجموع این پژوهشها در قالب یک پژوهش فراتحلیلي باشد ،شیوهاي که نتایج پژوهشها
را با تحلیل آماري تلفیق ميکند و بهنتیجه واحدي ميرسد .ممکن اسـت ،بتوانـد ماهیـت هـر ارتبـاطي بـین
اهمالکاري و عملکرد تحصیلي را مشخص سازد .نتایج ناهمسوي پژوهشهاي گذشته ،بهدلیل عواملي مثـل
ابزارهاي اندازهگیري متفاوت ،استفاده از اطالعات حاصل از مقیاسهاي خودگزارشـي و تفـاوت در اطالعـات
جمعیتشناختي نمونه است .تعداد زیادي از اندازه اثر متفاوت و ناهمگن ،در میـان پـژوهشهـاي مختلـف در
مورد اهمالکاري وجود دارد که نشان ميدهد ،متغیرهاي تعدیلکننده در اهمالکاري نقش دارند .گرچه عمده
این پژوهشها ،علت ایجاد نقش تعدیلکنندگي نیستند (ون ارد ،)2003 ،بااینحال ،فرضیه پژوهش حاضر این
است که ارتباط بین اهمالکاري و عملکرد تحصیلي متأثر از متغیرهاي تعدیلکننده ميباشد .در این پژوهش،
فرض شده که مقیاس بهکاررفته براي انـدازهگیـري اهمالکـاري ،نقـش تعدیلکننـدگي دارد .انتخـاب ابـزار
اندازهگیري براي اهمالکاري متـأثر از دیـدگاه نظریـهاي پژوهشـگر اسـت .بـهطور گسـترده ،انتخـاب ابـزار
اندازهگیري بـراي اهمالکـاري بـهعنوان؛ الـف) یکرفتـار عملکـردي یـا غیرعملکـردي و ب) یکرفتـار یـا
یکخصیصه است .پژوهشگران بهطور سنتي ،اهمالکـاري را بـهعنوان راهبـرد غیرعملکـردي و ناسـازگارانه
1- procrastination
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مشخص کردهاند که تالشي براي انطباق با موقعیت تعارض و انتخابهاست (مان .)1982 ،الي و شـوانبور
( )1993و سولومون و راثبلوم ( )1984بیان ميکنند که تعاریف اهمـالکـاري نیـز بـهرفتار بهتعویقانـداختن و
استرس روانشناختي برميگردد و باید به بُعد بزرگنمایي ناراحتي شامل احساس گناه ،افسـردگي ،اضـطراب و
استرس اهمالکاري اشاره شود .مقیاس اندازهگیري اهمالکاري تحصـیلي دانشآمـوزان بهاختصـار ،PASS
بهطور گستردهاي براي اندازهگیري اهمالکاري در بافت تحصیلي بهکار ميرود (سـولومون و راثبلـوم.)1984 ،
این مقیاس ،اهمالکاري ناسازگارانه را اندازهگیري مـيکنـد .مقیـاس اهمـالکـاري تـاکمن (تـاکمن)1991 ،
بهاختصار  ،TPSیکي دیگر از مقیاسهـاي انـدازهگیري اهمـالکـاري ميباشـد کـه بـهمنظور انـدازهگیـري
اهمالکاري ،بهعنوان یک رفتار ناسازگارانه طراحي شده است .در این اواخر ،چندین پـژوهش اهمالکـاري را
بهعنوان تعویقانداختن عملکردي توصیف کردهاند (الکساندر و اوونبورگز2007 ،؛ چوي و مـورن2009 ،؛ چـو و
چوي2005 ،؛ هوول و همکاران .)2006 ،اهمالکاري مفهوم منفي در طول انقـالب صـنعتي داشـت (فـراري،
جانسون و مک کن ،)1995 ،تا این که اهمالکاري بهعنوان عمل طبیعي دیـده شـد و ميتوانسـت بـهعنوان
عمل معقولي که گاهي رخ ميدهد ،دیده شود (استیل .)2007 ،پژوهش چوي و مورن ( ،)2009در ایـن زمینـه
بــهطراحي و ســاخت یکمقیــاس معتبــر بــهعنوان مقیــاس اهمــالکــاري فعــال منجــر شــد .مقیاســي کــه
خردهمقیاسهایي همچون پیامدهاي رضایت ،ترجیح استرس و فشار ،تصمیس عمدي به اهمالکاري و توانایي
عمل به اهداف را شامل ميشود .پژوهشهاي اولیه در زمینه اهمالکاري ،بر روي جنبه رفتاري اهمالکـاري،
اهمالکاري متقاعدکننده بهعنوان رفتار اجتنابي خا وظیفه ،مثل هنگامي که در موقعیت مشخصشده و در
طول زمان پایدار نیست ،تمرکز کردهاند (سدلر و بـولي1999 ،؛ والتـرس2003 ،؛ اسشـونبر  .)2004 ،در ایـن
زمینه ،علت اهمالکاري متغیرهاي بافتي و وظیفه است .مقیاس اهمالکاري تحصـیلي اسشـونبر ()APSI
فقط رفتار در طول هفته آینده را اندازه ميگیرد.
اگر رفتار تعویقاندازي زیاد و از روي عادت باشد؛ بنابراین ميتواند یکپاسـ تکـراري یـا بـهعنوان یـک
عادت یا خصیصه باشد (اسشونبر  .)2004 ،این روزها بیشتر پژوهشگرها ،اهمالکاري را بهعنوان یکویژگي
شخصیتي که در طور زمان و بافت پایدار است ،اشاره ميکنند .اهمالکاري عمومي ( )GPتوسط الي ()1986
و مقیاس اهمالکاري ( )APIتوسط ایتکن ( )1982ساخته شد .بهطورکلي ،مقیاسهاي اهمالکـاري متفـاوتي
بر پایه نظریههاي مختلفي ساخته شدهاند که رابطـه بـین اهمـالکـاري و عملکـرد تحصـیلي را انـدازهگیري
ميکنند .بهدلیل این که این مقیاسها متفاوت هستند ،در این پژوهش فرض شده است که انتخـاب مقیـاس
اهمالکاري ميتواند رابطه مشاهده شده بین اهمالکاري و عملکرد تحصیلي را تحتتأثیر قرار دهـد .شـواهد
پژوهشي نشان ميدهد که اهمالکاري تحصیلي بر پیشرفت تحصیلي 1دانشآموزان اثر مستقیس دارد (پائوال و
اسکاپا2015 ،؛ کیس و سو .)2015 ،کسب پیشرفت تحصیلي و بهبـود کارآمـدي تحصـیلي ،یکـي از مهستـرین

1- academic achievement
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اهداف هر نظام آموزشي در جهان است (پرمیـوز ،فورنهـام ،دیسـوو و هیـون .)2005 ،تـرو ( ،)1956پیشـرفت
تحصیلي را بهعنوان دانش دستیابي بهتوانایي یا درجهاي از مهارت در تکالیف کالسي تعریف کرده است که
معموالً از طریق آزمونهاي استاندارد و مطرحگردیده در یک کالس ،یا واحـدهاي در نظـر گرفتهشـده بـراي
دانشآموزان بهدست ميآید .مهتا ( )1969نیز ،پیشرفت تحصیلي را بهعنوان عملکرد تحصیلي دانشآموز ،هـس
در برنامههاي آموزشي و هس مشارکت در این برنامهها تعریف کرده است .به اعتقاد وي ،پیشـرفت تحصـیلي،
پیامد یادگیري دانشآموزان است .یعني دانشآمـوزان در کالسهـا ،بـهطور کارآمـدي قابلیتهـایي را شـکل
ميدهند و در نتیجه ،آن یادگیري اتفاق ميافتد .نتیجه یادگیري نیـز ،تغییـر الگـوي رفتـاري دانشآمـوزان از
طریق موضوعات درسي مختلف است .پیشرفت تحصیلي ،بهتوانایي آموختهشده یا اکتسابي فرد در موضوعات
آموزشگاهي نیز گفته ميشود (دلیرناصر و حسینينسب .)1394 ،همچنین ،طیف مخـالف پیشـرفت تحصـیلي،
مسأله افتتحصیلي ميباشد .مسألهاي که ميتواند منجر بهترک تحصیل شود و رفتارهاي منفي را براي افراد
بهدنبال داشته باشد .بنابراین ،پ یشگیري از شکست تحصیلي و متعاقـب آن ،بهبـود کیفیـت آموزشـي و بـازده
تحصیلي دانشآموزان ،در گرو توجه بـهمتغیرهاي مـرتبط بـا پیشـرفت تحصـیلي ميباشـد کـه اهمالکـاري
تحصیلي نمونه اي از این عوامل است .در این رابطه دمیتر ،سازبو ،مایور ،کالزا و جانز ( )2015ضمن پژوهشـي،
ارتباط بین عملکرد تحصیلي نگرش علمي و اهمالکاري تحصیلي را در نمونه دانشـجویان مـورد تأییـد قـرار
دادند .نتایج پژوهش این محققان نشان داد ،بـین برخـي از جنبـههاي اهمالکـاري و نگرشهـاي تحصـیلي
دانشجویان ارتباط ضعیفي وجود دارد .بهعالوه ،بررسي وضعیت دانشجویان نشان داد ،آنهـایي کـه از سـطح
علمي پایینتري برخوردارند ،اهمالکاري بیشتري را گزارش ميکنند .به اعتقاد الیس و جیمزنال )1998( 1نیز،
وجود اهمالکاري در افراد ،منجر به افسردگي ميشود و خود این موضـوع نیـز ميتوانـد بـه افتتحصـیلي و
ترکتحصیلي منجر گردد .بهعالوه ،عدهاي دیگر از محققان در پژوهش خود به این نتیجه دسـتیافتهاند کـه
اهمالکاري با عملکرد تحصیلي رابطه منفي دارد؛ بهطوري که اهمالکاري بـاال بـا میـانگین پـایین تکـالیف
درسي ،همراه است (به نقل از کارمنا و همکاران .)2015 ،مروري بر پیشینه تجربي بین اهمالکاري و عملکرد
تحصیلي نشان ميدهد ،پژوهشهاي زیادي به رابطه بین اهمالکاري و عملکرد تحصیلي پرداختهاند .در کنار
این پژوهشها ،انجام بررسيهاي فراتحلیل نیز ،ميتواند ضمن بازنگري پژوهشهاي پیشین ،نتـایج آنهـا را
ترکیب و بهبرآورد دقیقتر و نتایج واحدي بینجامد .فراتحلیل بهحل تناقضها در پژوهشهاي روانشـناختي و
تربیتي و دیگر علومرفتاري و رسیدن بهنتایج دقیقتر کمک ميکند .در واقع ،فراتحلیل از تکنیکهاي آمـاري
به منظور برآورد اندازه اثر ،شدت و جهت رابطه بین متغیرها استفاده ميکند (هومن .)1393 ،با توجه بـه آنچـه
گفته شد ،پژوهش حاضر در نظر دارد براي رسـیدن بـه فعالیـتهـاي شـواهدمحور در ارتبـاط بـا متغیرهـاي
اهمالکاري و عملکرد تحصیلي به انجام فراتحلیل برپایه پژوهشهاي داخلي و خارجي ،بپردازد.

1- Ellis, A., & Jamesnal, V.
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روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش این پژوهش ،فراتحلیل بود .با توجه به این که فراتحلیل حاضر ،دربرگیرنده پژوهشهاي اولیهاي از نوع
روش تحقیق همبستگي بودند؛ از ضریب همبستگي پیرسون بهعنوان شاخص  rاستفاده شد .کوهن ()1988
یک طبقهبندي کلي تفسیري را اهمیت نسبي اندازههاي اثر ارائه داده است که براي اندازه اثرهاي خانواده ،r
بهترتیب مقادیر  0/3 ،0/1و  0/5نشانگر اندازههاي اثر کوچک ،متوسط و بزر هستند.

مقاالت مرتبط یافتشده314 :
حذف بهدلیل تکراريبودن در پایگاهها:
111
عناوین و چکیده مقاالت بررسيشده203 :
حذف در بررسي عنوان و چکیده74 :
غیرمرتبطبودن42 :
مقاالت متن کامل بررسيشده87 :

مقاالت اضافهشده در بررسي دستي و
رفرنسها3 :

حذف در بررسي کل متن مقاالت42 :
عدمگزارش اطالعات کافي بهشکل
مناسب18 :
مقاالت واردشده به مطالعه30 :

شکل  -1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت
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واحد تحلیل در روش فراتحلیل ،یافتههاي ک ّمي پژوهشهاي دیگر است؛ بنابراین جامعه آماري این
فراتحلیل ،بهپژوهشهاي در دسترس مرتبط با رابطه اهمالکاري و عملکرد تحصیلي در داخل و خارج کشور
مربوط ميشود که در بین سالهاي  1380تا  1396و  1984تا  2018منتشر شده بودند .برایناساس ،جامعه
آماري پژوهش حاضر ،شامل کلیه پژوهشهاي چاپشده در مجالت علمي پژوهشي معتبر قابل دستیابي
بود .این بانکهاي اطالعاتي شامل پایگاه جهاد دانشگاهي کشور ،سایت خصوصي بانک مجالت ایران
(مگیران) و پایگاه مجالت تخصصي نور (نورمگز)،ProQuest ،Scopus ،Springer ،Pupmed ،
 Google Scholar ،Science direct ،Elsevierبود که با روش همبستگي بهبررسي رابطه بین
اهمالکاري و عملکرد تحصیلي پرداخته بودند .براي انتخاب پژوهشهاي اولیه از دوچارچوب نمونهگیري باال،
ابتدا واژههاي کلیدي معتبر ،براساس مرور پیشنه پژوهشي بهمنظور استفاده در جستوجوي پژوهشهاي اولیه
تعیین شدند .واژههاي کلیدي این فراتحلیل در جدول ذیل آمده است.
جدول  -1واژههای کلیدی
فارسی

اهمالکاری

تعللورزی

موکولکردن

انگلیسی

Procrastination

Delay

Performance

پیشرفت

عملکرد

تحصیلی

تحصیلی

Academic
performance

Achievement

معدل
Academic
achievement

پس از مشخصشدن واژههاي کلیدي ،براي انتخاب پژوهشهاي اولیه براساس یکسري مالکهاي
ورودوخروج تحقیقات اولیه انتخاب شدند .مالکهاي ورود تحقیقات بهفراتحلیل ،عبارت بودند از:
 در عنوان یا واژههاي کلیدي ،اثر یکي از واژههاي کلیدي تحقیق یا مرتبط به آنها وجود داشته باشد. تحقیقات بایستي ،دادههاي کافي را براي محاسبه اندازه اثر گزارش کرده باشند (پژوهش مرورينباشند).
پس از جستوجوي دستي ،طبق مالکهاي ورود باال براساس واژههاي کلیدي ذکرشده ،بهشناسایي و
بارگیري چندین پژوهش منجر شد که با عناوین مختلفي بهبررسي رابطه اهمالکاري و عملکرد تحصیلي
پرداخته بودند .با توجه به این که تعدادي از این مطالعات براي ورود بهتحلیل نهایي مناسب نبودند بر اساس
مالکهاي خروج از فرآیند تحلیل خارج شدند ،مالک هاي خروج عبارتند از:
 پژوهشهایي که بهبررسي رابطه متغیرهاي پیشبین با متغیرهاي مالک بيربط پرداخته بودند. پژوهشهایي که یکي از اطالعات الزم براي محاسبه اندازه اثر را گزارش ارائه نکرده بودند.براساس مالکهاي خروج باال تعداد  30پژوهش داراي شرایط علمي و روششناختي مناسب بودند ،براي
ورود به فراتحلیل انتخاب شدند .الزم بهذکر است ،از آنجا که بعضي پژوهشها دو یا چندمتغیر مستقل یا
وابسته یا مداخلهکننده را بهکار گرفته بودند ،روابط این متغیرها وارد فراتحلیل نشد و در کل  30اندازه اثر
محاسبه گردید.
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جدول  -2اطالعات مربوط به پژوهشهای اولیه
ردیف

نویسندگان و
سال انتشار

عنوان پژوهش

مقیاس اهمالکاری

محل اجرا

1

بابادگان ()2010

اثر رفتارهاي اهمالکاري تحصیلي دانشجویان در برنامه گواهینامه
تدریس زبانانگلیسي بر شرایط یادگیري و پیشرفت تحصیلي

کاکاکي

خارج از
کشور

2

بالکیس ،دورو و
بولوس ()2012

تحلیل رابطه بین اهمالکاري تحصیلي ،باورهاي منطقي و
غیرمنطقي تحصیلي ،مدت مطالعه براي امتحانات و پیشرفت
تحصیلي :مدل معادالت ساختاري

API

خارج از
کشور

3

کندي و تاکمن
()2013

کاوش در تأثیر ارزشهاي اجتماعي و تحصیلي ،اهمالکاري و
تعلق خاطر ادارکشده بهمدرسه و عملکرد تحصیلي

تاکمن

خارج از
کشور

4

کالسن ،لیندسي،
کراچوک ،راجاني
()2007

اهمالکاري تحصیلي دانشجویان کارشناسي :خودکارآمدي پایین در
خودنظسدهي پیشبینيکنندههاي سطح باالي اهمالکاري

تاکمن

خارج از
کشور

5

میچینو ،برونوت،
بوهک ،جوهل و
دالوال ()2011

اهمالکاري ،مشارکت و عملکرد در محیطهاي یادگیري مجازي

تاکمن

خارج از
کشور

6

لوبرز ،ورف ،کوپر
و هندیرکز ()2010

آیا رفتار انجام تکلیف درسي در رابطه بین شخصیت و عملکرد
تحصیلي نقش میانجیگري دارد؟

محقق ساخته

خارج از
کشور

7

کورکین ،یو و
لیندت ()2011

مقایسه اهمالکاري و تعویقانداختن عمدي از یکدیدگاه یادگیري
خودنظس دادهشده

PASS

خارج از
کشور

8

بورنام ،کمرجي،
همل و ندلر
()2014

آیا کمالطلبي سازگارانه و انگیزش خود تعیینگري اهمالکاري
تحصیلي را کاهش ميدهد؟

PASS

خارج از
کشور

9

هنسلي ()2014

توجه دوباره به اهمالکاري فعال :روابط انگیزش و پیشرفت در
کالبد دانشگاه

محقق ساخته

خارج از
کشور

10

فیرتچ ،یان و
هیکسون ()2002

تفاوتهاي فردي در گرایش به اهمالکاري تحصیلي و نوشتن
موفقیتها

PASS

خارج از
کشور

11

کیس و سو ()2013

رابطه پیروي و خودنظسدهي یادگیري بهمنظور اهمالکاري فعال

چوي و مورن

خارج از
کشور

12

کینسیک ،فایرز،
هورز و هوفر
()2015

اهمالکاري در دانشگاههاي آموزش از راهدور

الي

خارج از
کشور

13

اورپن ()1998

علل و پیامدهاي اهمالکاري تحصیلي :یکتحقیق توجهشده

اسشونبر

خارج از
کشور

14

چو و چوي
()2005

تفکر دوباره اهمالکاري :عوامل مثبت اهمالکاري رفتار
اهمالکاري فعال بر اسنادها و عملکرد تحصیلي

محقق ساخته

خارج از
کشور
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ادامه جدول  -2اطالعات مربوط به پژوهشهای اولیه
نویسندگان و
سال انتشار

عنوان پژوهش

مقیاس اهمالکاری

محل اجرا

ردیف
15

چوي و مورن
()2009

چرا اهمالکاري نه؟ ساخت و اعتباریابي یکمقیاس جدید
اهمالکاري فعال

محقق ساخته

خارج از
کشور

16

بالکیس ()2013

اهمالکاري تحصیلي ،رضایت تحصیلي و پیشرفت تحصیلي :نقش
میانجیگري باورهاي منطقي در موردمطالعه

API

خارج از
کشور

17

دمیتر و دیویس
()2013

اهمالکاري بهعنوان ابزار :کاوش اجزا غیر متقاعدکننده موفقیت
تحصیلي

PASS

خارج از
کشور

18

اکیسوال ،تال و تال
()2007

همبستگي اهمالکاري تحصیلي و موفقیت ریاضي دانشجویان
کارشناسي

تاکمن

خارج از
کشور

19

دورو و بالکیس
()2014

نقش اهمالکاري تحصیلي بر رابطه بین خودشکاکي ،خودپنداره و
پیشرفت تحصیلي

اتیکن

خارج از
کشور

20

جکسون ،ویز،
لوندیست و هوپر
()2003

تأثیر امیدواري ،اهمالکاري و فعالیت اجتماعي بر عملکرد تحصیلي
دانشجویان

تاکمن

خارج از
کشور

21

س،و ()2012

روابط بین اهمالکاري ،پیروي و پیشرفت تحصیلي

PASS

خارج از
کشور

22

سولومون و راثبلوم
()1976

شیوع اهمالکاري تحصیلي

PASS

خارج از
کشور

23

تایس و بایومستر
()1997

مطالعه طولي اهمالکاري ،عملکرد ،استرس و سالمتي :هزینهها و
مزایاي غواصي

الي

خارج از
کشور

24

جوبرت ()2015

رابطه بین اهمالکاري و پیشرفت تحصیلي یادگیرندگان دبیرستاني
ایالت شمال غربي آفریقاي جنوبي

PASS

خارج از
کشور

25

ستایشي ،واحدي،
و قرائي

روابط ساختاري طرحوارههاي ناسازگار اولیه و کمالطلبي با
پیشرفت تحصیلي در دانشآموزان :نقش میانجیگري اهمالکاري
تحصیلي

سولومون

ایران

()1395
26

ستایشي ،میرنسب
و محبي ()1396

رابطه امیدواري و پیشرفت تحصیلي با نقش میانجیگري
اهمالکاري تحصیلي در دانشآموزان

سولومون

ایران

27

روندنت ،دیویس و
تاتوم ()2009

سحرخیز ها در مقابل سروقت ها ،تاثیر اهمال کاري بر پیشرفت
تحصیلي دانشجویان حسابداري

سولومون

خارج از
کشور

28

عطادخت ،محمدي
و بشرپور ()1394

بررسي اهمالکاري تحصیلي براساس متغیرهاي جمعیتشناختي و
رابطه ان با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلي دانشآموزان
دبیرستاني

سواري

ایران

29

دشت بزرگي

رابطه تعللورزي و کمال گرایي تحصیلي با فرسودگي تحصیلي و
عملکرد تحصیلي در دانشجویان پزشکي

سولومون

ایران

تمدني ،حاتمي و
زریني ()1390

خودکارآمدي عمومي ،اهمالکاري تحصیلي و پیشرفت تحصیلي
دانشجویان

()1395
30

سولومون

ایران
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در این پژوهش ،براي فراهسآوردن اطالعات موردنیاز ،فرم کاربر فراتحلیل به اقتباس از مصرآبادي
( )1395طراحي شد و گزارش پژوهشهاي اولیه در این فرم ثبت گردید .این ابزار با توجه به اطالعات
موردنیاز از تحقیقات اولیه از سهبخش اطالعات کتابشناسي ،اطالعات روششناسي و اطالعات الزم براي
محاسبه اندازه اثر تهیه شد .در بعد کتابشناسي تاری چاپ ،مقطع و مانند اینها تدارک دیده شد .از لحاظ
روششناسي ،فضاهایي براي ثبت اطالعاتي چون ویژگيهاي نمونه و روشهاي نمونهگیري ،اطالعات ابزار،
نوع روش تحقیق و تعداد گروهها ،روشهاي آماري مورداستفاده و مانند اینها درنظر گرفت شد .همچنین ،در
این فرم فرضیهها و سؤاالت پژوهشي ،مقادیر توصیفي و استنباطيیافته و سطوح معناداري ثبت شدند .در این
پژوهش ،براي بررسي تورش انتشار از دو شیوه گرافیکي (نمودار قیفي) و یکشاخص آماري (تعداد امن از
تخریب) استفاده شد .غالب فراتحلیلها بر دو مدل آماري اثر ثابت و مدل اثرات تصادفي مبتني هستند .براي
این که مدل نهایي فراتحلیل مشخص شود ،بایستي مجموعه تحلیلهاي ناهمگني براي اطمینان از وجود
متغیرهاي تعدیلکننده انجام گیرد .بهمنظور مشخصکردن ناهمگني از دو شاخص  Qکوکران و مجذور I
بهره گرفته شد .براساس هر دو شاخص ناهمگني مشخص شد ،متغیرهاي تعدیلکننده در روابط بین
متغیرهاي اهمالکاري و عملکرد تحصیلي دارند؛ بنابراین مدل تصادفي بهعنوان مدل فراتحلیل انتخاب شد.
براي محاسبه اندازههاي اثر و نیز ،فعالیتهاي آماري بعدي در ارتباط با ترکیب نتایج از نرمافزار CMA
نسخه  2استفاده شد.
یافتهها
همانطور که اشاره شد ،از پژوهشهایي که بر روي اهمالکاري و عملکرد تحصیلي انجام گردیده  30اندازه
اثر بهدست آمد که اندازههاي اثر این تحقیقات در جدول  2ارائه شده است .همانطور که در شکل  1مشخص
است ،تعدادي از پژوهشها داراي اندازههاي اثر نامتعارف هستند که این نمودار را نامتقارن ساختهاند .با حذف
 3اندازه اثر افراطي شکل  2حاصل شد که نسبت به شکل  1متقارنتر است .همچنین ،این سه پژوهش
براساس شاخص تعداد امن از تخریب حذف شدند .تعداد امن از تخریب  6654بود که نشان ميدهد ،اگر
 6654اندازه اثر غیرمعنادار بهفراتحلیل اضافه شود ،اندازه اثر ترکیبي محاسبهشده غیرمعنادار ميشود .بنابراین،
از  27اندازه اثر باقيمانده در ادامه استفاده شد.
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جدول  -3خالصه پژوهشهای صورتگرفته
ردیف

مقیاس اهمال-
کاری
API

محل
اجرا
خارج از
کشور

تاکمن

خارج از
کشور

-0/563

تاکمن

خارج از
کشور

-0/224

تاکمن

خارج از
کشور

-0/412

اهمالکاري ،مشارکت و عملکرد در محیطهاي یادگیري
مجازي

محقق ساخته

خارج از
کشور

-0/424

آیا رفتار انجام تکلیف درسي در رابطه بین شخصیت و
عملکرد تحصیلي نقش میانجیگري دارد؟

PASS

خارج از
کشور

-0/182

مقایسه اهمالکاري و بهتعویقانداختن عمدي از یک
دیدگاه یادگیري خودنظس دادهشده
آیا کمالطلبي سازگارانه و انگیزش خودتعیینگري
اهمالکاري تحصیلي را کاهش مي دهد؟

محقق ساخته

خارج از
کشور
خارج از
کشور

-0/388

چوي و مورن

خارج از
کشور
خارج از
کشور

رابطه پیروي و خودنظسدهي یادگیري بهمنظور
اهمالکاري فعال

محقق ساخته

خارج از
کشور

-0/203

اهمالکاري در دانشگاههاي آموزش از راهدور

محقق ساخته

خارج از
کشور

-0/172

علل و پیامدهاي اهمالکاري تحصیلي :یکتحقیق
توجهشده

API

خارج از
کشور

-0/377

نویسندگان

عنوان پژوهش

1

بابادگان ()2010

2

بالکیس ،دورو و
بولوس ()2012

3

کندي و تاکمن
()2013

4

کالسن،
لیندسي،
کراچوک و
راجاني ()2007
میچینو،
برونوت ،بوهک،
جوهل و دالوال
()2011
لوبرز ،ورف،
کوپر و هندیرکز
()2013
کورکین ،یو و
لیندت ()2011
بورنام ،کمرجي،
همل و ندلر
()2014

اثر رفتارهاي اهمالکاري تحصیلي دانشجویان در برنامه
گواهینامه تدریس زبان انگلیسي بر شرایط یادگیري و
پیشرفت تحصیلي
تحلیل رابطه بین اهمالکاري تحصیلي ،باورهاي منطقي
و غیرمنطقي تحصیلي ،مدت مطالعه براي امتحانات و
پیشرفت تحصیلي :مدل معادالت ساختاري
کاوش در تأثیر ارزشهاي اجتماعي و تحصیلي،
اهمالکاري و تعلق خاطر ادارک شده بهمدرسه و
عملکرد تحصیلي
اهمالکاري تحصیلي دانشجویان کارشناسي:
خودکارآمدي پایین در خودنظس دهي پیشبیني
کنندههاي سطح باالي اهمالکاري

9

هنسلي ()2014

10

فیرتچ ،یان و
هیکسون
()2002
کیس و سو
()2013

12

کینسیک ،فایرز،
هورز و هوفر
()2015
اورپن ()1998

5

6

7
8

11

13

توجه دوباره به اهمالکاري فعال :روابط انگیزش و
پیشرفت در کالبد دانشگاه
تفاوتهاي فردي در گرایش به اهمالکاري تحصیلي و
نوشتن موفقیتها

PASS

اسشونبر

اندازه اثر
-0/439

-0/245

0/255
-0/245
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ادامه جدول  -3خالصه پژوهشهای صورتگرفته
ردیف

نویسندگان

عنوان پژوهش

14

چوي و مورن
()2009

چرا اهمالکاري نه؟ ساخت و اعتباریابي یکمقیاس
جدید اهمالکاري فعال

15

بالکیس ()2013

16

دمیتر و دیویس
()2013
اکیسوال ،تال و
تال ()2007
دورو و بالکیس
()2014

اهمالکاري تحصیلي ،رضایت تحصیلي و پیشرفت
تحصیلي :نقش میانجیگري باورهاي منطقي در مورد
مطالعه
اهمالکاري بهعنوان ابزار :کاوش اجزا غیرمتقاعدکننده
موفقیت تحصیلي
همبستگي اهمالکاري تحصیلي و موفقیت ریاضي
دانشجویان کارشناسي
نقش اهمالکاري تحصیلي بر رابطه بین خودشکاکي،
خودپنداره و پیشرفت تحصیلي

17
18

مقیاس اهمال-
کاری
تاکمن

محل
اجرا
خارج از
کشور

اتیکن

خارج از
کشور

-0/299

تاکمن

خارج از
کشور
خارج از
کشور
خارج از
کشور

-0/192

PASS
PASS

اندازه اثر
-0/424

-0/412
-0/354

19

جکسون ،ویز،
لوندیست و
هوپر ()2003

تأثیر امیدواري ،اهمالکاري و فعالیت اجتماعي بر
عملکرد تحصیلي دانشجویان

الي

خارج از
کشور

-0/693

20

س،و ()2012

روابط بین اهمالکاري ،پیروي و پیشرفت تحصیلي

PASS

خارج از
کشور

-0/234

21

سولومون و
راثبلوم ()1976

شیوع اهمالکاري تحصیلي

سولومون

ایران

-0/412

22

تایس و
بایومستر
()1997

مطالعه طولي اهمالکاري ،عملکرد ،استرس و سالمتي:
هزینهها و مزایاي غواصي

سولومون

ایران

-0/245

23

جوبرت ()2015

24

چو و چوي
()2005

رابطه بین اهمالکاري و پیشرفت تحصیلي یادگیرندگان
دبیرستاني ایالت شمال غربي آفریقاي جنوبي
تفکر دوباره اهمالکاري :عوامل مثبت اهمالکاري رفتار
اهمالکاري فعال بر اسنادها و عملکرد تحصیلي

سولومون

خارج از
کشور
خارج از
کشور

-0/192

25

ستایشي،
واحدي و قرائي
()1395
ستایشي،
میرنسب و محبي
()1396
روندنت ،دیویس
و تاتوم ()2009

روابط ساختاري طرحوارههاي ناسازگار اولیه و
کمالطلبي با پیشرفت تحصیلي در دانشآموزان :نقش
میانجیگري اهمالکاري تحصیلي
رابطه امیدواري و پیشرفت تحصیلي با نقش میانجیگري
اهمالکاري تحصیلي در دانشآموزان

سواري

ایران

-0/224

سولومون

ایران

-0/424

سولومون

ایران

-0/245

26
27

سحرخیز ها در مقابل سروقت ها ،تاثیر اهمال کاري بر
پیشرفت تحصیلي دانشجویان حسابداري

PASS

-0/4
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شکل  -2نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه قبل از تحلیل حساسیت

شکل  -3نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه بعد از تحلیل حساسیت

با توجه به این که هدف اصلي فراتحلیل ترکیب شاخصهاي عددي پژوهشهاي اولیه در قالب یک
شاخص کلي است ،در جدول  3اندازه اثر ترکیبي یا خالصه براي مدل تصادفي مربوط به  27اندازه اثر ارائه
شده است.
جدول  -3اندازههای اثر ترکیبی اثرات تصادفی مربوط به اهمالکاری و عملکرد تحصیلی
مدل

تصادفي

تعداد

اندازه

اندازه

اثر

اثر

ترکیبی

27

-0/307

خطای

فاصله اطمینان 95

معیار

درصد

0/008

حد باال

حد پایین

-0/262

-0/351

Z

P

Q

کوکران
-12/646

0/001

150/581

سطح

مجذور

معناداری

I

0/001

82/734
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همانطور که مشاهده ميشود ،مقدار اندازه اثر ترکیبي  -0/307بهدست آمده است که از لحاظ آماري
معنادار است ( .)p<0/01بر این اساس ،ميتوان گفت که بین اهمالکاري و عملکرد تحصیلي رابطه منفي و
معناداري وجود دارد ،بهطوريکه اهمالکاري عملکرد تحصیلي را کاهش ميدهد .همچنین ،بر اساس معیار
کوهن این اندازه اثر متوسط ارزیابي ميشود و نتایج بررسي ناهمگني اندازههاي اثر در بین تحقیقات اولیه بر
اساس مقدار شاخص  Qبرابر با  150/581است که از لحاظ آماري معنادار ميباشد ( .)p<0/001بنابراین،
تفاوت واقعي بین اندازههاي اثر تحقیقات اولیه وجود دارد .همچنین ،نتایج مجذور  Iنشان ميدهد که حدود
 80درصد از پراکنش موجود در نتایج پژوهشهاي اولیه واقعي و ناشي از وجود متغیرهاي تعدیلکننده است
که بر طبق معیار هیگنز ،تامپسون ،دیکز و آلتمن ( )2003نشاندهنده ناهمگني باال در پژوهشها ميباشد.
براساس هر دو شاخص ناهمگني مشخص شد که متغیرهاي تعدیلکننده در روابط بین متغیرهاي اهمالکاري
و عملکرد تحصیلي نقش معناداري دارند و همانطور که اشاره شد ،مدل تصادفي بهعنوان مدل فراتحلیل
انتخاب گردید و اندازه اثر ترکیبي همان مقدار  -0/307در نظر گرفته شد .با مسلسشدن نقش متغیرهاي
تعدیلکننده ،در ادامه به تحلیلهاي بیشتر در مورد نقش و شدت تعامل متغیرهاي تعدیلکننده پرداخته شد.
جدول  -4اندازه اثرهای ترکیبی رابطه اهمالکاری و عملکرد تحصیلی براساس نوع مقیاس
نوع مقیاس

تعداد

اندازه

خطای

فاصله اطمینان  95درصد

اثر

معیار

حد باال

حد پایین

مقدار Z

سطح
معناداری

اتکن

1

-0/29

0/000

-0/175

-0/397

-4/79

0/001

API

2

-0/386

0/005

-0/314

-0/454

-9/68

0/001

چوی و مورن

1

0/25

0/000

0/357

0/136

4/23

0/001

الی

2

-0/306

0/37

0/373

-0/772

-0/876

0/381

محقق ساخته

3

-0/3

0/015

-0/18

-0/41

-4/78

0/001

PASS

7

-0/273

0/000

-0/179

-0/361

-5/55

0/001

سواری

1

-0/22

0/01

-0/11

-0/325

-3/874

0/001

اسشئونبرگ

1

-0/24

0/000

0/048

0/415

-2/43

0/015

سولومون

5

-0/293

0/008

-0/205

-0/376

-6/28

0/001

تاکمن

5

-0/348

0/031

-0/185

-0/491

-4/06

0/001

در جدول  ،4تفاوت اندازههاي اثر ترکیبي رابطه اهمالکاري با عملکرد تحصیلي ارائهشده است.
همانگونه که مشاهده ميشود ،از بین این اندازه اثرهاي مربوط به مقیاسهاي اندازهگیري براي اهمالکاري
فقط مقیاس الي معنادار نیست؛ چرا که  Pمحاسبهشده بزر تر از  0/05است ( .)P>0/05همچنین ،مقیاس
چوي و مورن ،برخالف همه مقیاسها داراي اندازه اثر مثبت است که در سطح  0/01معنادار ميباشد.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،نتایج پژوهشهاي پیشین را در مورد ارتباط بین اهمالکاري و عملکرد تحصیلي تأیید ميکند
و عامل بالقوه ارتباط بین اهمالکاري و عملکرد تحصیلي را بررسي نمود تا از این رهگذر ،ضمن ترکیب
یافتههاي متفاوت پژوهشهاي موجود ،امکان نتیجهگیري دقیقتر در این زمینه فراهس شود .نتایج نشان داد
که اندازه اثر ترکیبي اهمالکاري و عملکرد تحصیلي براي مدل اثرات تصادفي برابر  -0/307است .براساس
یافتههاي پژوهشهاي اولیه و با توجه بهمعیار کوهن  ،Tاهمالکاري داراي اندازه اثر متوسط با عملکرد
تحصیلي ميباشد .در واقع ميتوان گفت ،طبق نتایج پژوهشهاي اولیه ،اهمالکاري نقش متوسطي را در
تبیین واریانس عملکرد تحصیلي ایفا ميکند .نتایج مربوط بهتحلیل اندازههاي اثر ترکیبي براساس مقیاس
اهمالکاري براي رابطه اهمالکاري با عملکرد تحصیلي نشان داد که بیشترین اندازه اثر بهترتیب براي
مقیاسهاي  ،APIتاکمن ،سولومون ،اتکن ،PASS ،چوي و مورن ،اسش،ونبر و سواري است .همچنین،
اندازه اثر مربوط به الي در سطح  0/05هس معنادار نبود .برایناساس  Tميتوان گفت ،پژوهشهایي که
مقیاسشان  APIاست ،نسبت به دیگر پژوهشها که مقیاس دیگري دارند ،داراي اندازه اثر بیشتر و بهتر
هستند و پژوهشهایي که از مقیاس الي استفاده کرده بودند ،داراي اندازه اثر پایین و غیر معنادار ميباشند.
این نتایج را ميتوان با نتایج بیشتر پژوهشهاي انجامشده در این حوزه همسو دانست .باید اشاره شود که
براساس نظریه سولومون و راثبلوم ( )1984ترس از شکست ممکن است ،به اهمالکاري منجر گردد.
بهاینترتیب که افراد ،درباره تکلیفهایي که باید تکمیل نمایند ،اضطراب را تجربه ميکنند .به این دلیل که
آنها ،ترس از شکست و ارزیابي را دارند .این اضطراب ،بهرویکرد تأخیري و بهتعویقانداختن امور را در آنها
شدت ميدهد ،بهخصو اگر آن تکلیف مهس باشد .بهعبارتدیگر ،اهمالکاري و بهتعویق انداختن کارها،
راهبردي جهت کاهش اضطرابي است که آنها جهت تکمیل و بهپایانرساندن تکالیف خود ،استفاده
ميکنند .همچنین سولمون و راثبلوم ( )1984معتقدند ،علت این که افراد در این شرایط به اهمالکاري روي
ميآورند ،این است که این امر ،اضطراب را در کوتاهمدت کاهش ميدهد .همچنین افرادي که داراي
اهمالکاري هستند ،در اصل اضطرابي که بهوجود ميآید ،بهخاطر ترس از شکست و ترس از ارزیابي
دیگران است و بهطور مرتب ،تکالیف و وظایف خود را بهدلیل اضطراب ناشي از ترس از شکست در آن
وظیفه و ارزیابي بهتعویق مياندازند تا بهطور موقت ،اضطراب را کس کنند و در نتیجه ،با بهتعویقانداختن
کارها شکست را تجربه مينمایند (سولومون و راثبلوم .)1984 ،اهمالکاري تحصیلي ،بهصورت تعویق در
رفتارهایي همچون حاضرشدن براي امتحان ،انجام تکالیف درسي و مطالعه دروس دیده ميشود .نمونه بسیار
آشناي آن ،بهتعویقانداختن مطالعه درسها تا شبامتحان و شتاب و اضطراب ناشي از آن است که
گریبانگیر دانشجویان شده و بهدلیل پیامدهاي شناختي و هیجاني منفي که دارد ،رفتاري ناسازگارانه است که
ميتواند آثار منفي جدياي بر پیشرفت و عملکرد تحصیلي داشته باشد .این قبیل محصالن ،در زمان حال
زندگي ميکنند .از نظر آنان آینده ،فقط ادامه زندگي حال هست و بهگونهاي زندگي ميکنند که گویي فردایي
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وجود ندارد .در نهایت این نوع تفکر ،منجر بهناتواني در مدیریت مؤثر زمان ميگردد .ناکارآمدي فردي در
مدیریت زمان ،ضعف اعتمادبهنفس ،اشکال در تمرکز و احساس مس،ولیت ضعیف ،اضطراب و ترس از
موفقنشدن اعمال فردي بهعلت برداشتهاي منفي ،انتظارات غیرواقعي که فرد از خود یا عملکرد خود دارد،
انگیزه ناکافي ،خودکسبیني ،پایینبودن سطح تحمل و عصبانیت ،همگي از ویژگيهایي هستند که با عادت
بهتعویق انداختن تکالیف رابطه دارند .از آنجا که معموالً فعالیتهاي تحصیلي در مهلتهاي معین و نسبتاً
طوالني انجام ميگیرد و موفقیت در عملکرد تحصیلي ،مستلزم کوشش و تالش مستمر براي حداقل یک
نیمسال تحصیلي است؛ بنابراین بياهمیتشمردن تکالیف درسي و ارجحشمردن فعالیتهاي دیگر بههر دلیلي
باعث افت عملکرد تحصیلي ميشود (دشتبزرگي .)1395 ،براساس نتایجي که در این پژوهش بهدست آمد،
بهپژوهشگران عالقهمند بهپژوهش در حوزه اهمالکاري و عملکرد تحصیلي پیشنهاد ميشود ،نتایج تحلیل
آماري فرضیههاي خود را بهطور کامل و همراه با سطح معناداري در پژوهشها ذکر نمایند و فقط بهذکر نتایج
کلي اکتفا نکنند و در صورت یافتن رابطه بین متغیرهاي موردبررسي ،اندازه اثر آنها را نیز محاسبه و در نتایج
خود ذکر نمایند .همچنین در پژوهش خود ،از ابزارهایي براي گردآوري دادهها بهره گیرند که از روایي و
پایایي قابلقبول برخوردار باشند و مقدار آنها را نیز در پژوهشهاي خود ذکر کنند و قبل از استفاده از
آزمونهاي آماري ،نسبت بهبرقراري پیشفرضهاي اساسي اطمینان حاصل نمایند .با وجود نتایج فوق ،این
فراتحلیل داراي محدودیتهایي نیز بوده است که ميتوان بهمواردي از قبیل :احتمال گزارش کستر
پژوهشهاي غیرمعنادار ،تعدد پژوهشها در این زمینه و نبود دسترسي بههمه آنها با توجه بهچارچوب
نمونهگیري اشاره کرد .همچنین ،الزم است اشاره گردد که در این فراتحلیل ،صرفاً بهدادههاي ک ّمي
پژوهشهاي اولیه جهت انجام فراتحلیل بسنده شده است .بنابراین ،دقت این دادهها برعهده مؤلفان
پژوهشهاي اولیه ميباشد.
منابع
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