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Introduction
Academic performance can be defined as the attainment of either medium
or long-term educational goals. Academic performance is a complex
phenomenon that is influenced by the interaction of various factors that one
of this factors is self-efficacy. Self-efficacy may be defined as an
individual’s belief in his or her ability to succeed in a specific situation or
accomplish a specific task. Over the past two decades, many researchers
have examined the relationship between self-efficacy and academic
performance, which yielded different results. Some researchers found a weak
relationship, some found a moderate and significant relationship and some
found a high relationship between self-efficacy and academic performance.
According to this, the purpose of the present study was to analyze and
combine the results of the researches in this field and reach a general
conclusion and resolve the existing contradictions and discover possible
moderators.

Method
According to the purpose of this study, the present study was conducted
by meta-analysis method. The statistical population of the present study was
all research published in scientific valid journal which was available in
computer databases and examined the relationship between self-efficacy and
academic performance. Using the purposive sampling method and extensive
search based on the specified keywords and applying entry and exit criteria,
130 studies were selected as sample and entered the meta-analysis process.
The extracted data were analyzed with CMA software.
 Associate Professor, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
 Ph.D. Student of Educational Psychology, Azerbaijan Shahid Madani University, Tabriz,
Iran. Corresponding Author: tohid.ashrafzade@yahoo.com

Journal of Educational Sciences (Fall & Winter 2020, 27/2)

70

Results
From selected studies as sample, in total, 146 effect sizes were extracted
which 9 extreme effect sizes were eliminated in sensitivity analysis and the
next analyzes were performed on 137 effect sizes. The value of “fail-safe N”
statistic was obtained 4848, which indicated that after entering this number
of non-significant studies, the combined effect size will be non-significant.
The amount of combined effect size calculated 0.384 in fixed model and
0.390 in random model that both of them were statistically significant
(p<0.001) which indicated that the positive and significant relationship
between self-efficacy and academic performance. As the effect sizes were
heterogeneous, gender and type of sample were examined as the mediating
variables. The results indicated that the effect size of relationship between
self-efficacy and academic performance in researches that used of female
sample is more than to the other researches. Also the results indicated that in
researches the subjects of the research were university students the effect
size of relationship between this two variable is more than. The results
indicated that the relationship between self-efficacy and academic
performance in type of math self-efficacy is more than to the other types of
self-efficacy.

Discussion:
The results of the study showed that self-efficacy had a significant effect
on the academic performance and based on cohen's criterion, the effect size
of this relationship was found to be moderate (ES=0/390). Hence it has been
assumed that self-efficacy is one of the most important factors or predictors
for learners to achieve learning success. This may mean that if a student’s
self-efficacy is enhanced, the student may be able to achieve higher
academic results.
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چکيده
درطولدودههاخیرمحققانزیادیبهبررسیرابطهخودکارآمدیوعملکردتحصیلیپرداختهاند
کهنتایجمتفاوتیبهدستآمدهاست،بنابراینلزوماستفادهازپژوهشفراتحلیلجهتارائهنتیجهکلی
احساسمیشود.پژوهشحاضرباهدففراتحلیلرابطهخودکارآمدیوعملکردتحصیلیانجامشده
است .روشمورداستفادهدراینپژوهشفراتحلیلمیباشد.جامعهآماریپژوهششاملمطالعاتدر
دسترسبودکهدربینسالهای1831تا1833منتشرشدهبود.بهمنظورجمعآوریاطالعاتازچک
لیست مشخصات طرحهای پژوهشی  Mesr abadiاستفاده شد .پس از بررسی مالکهای ورود و
خروج 141،اندازهاثراز 181مطالعهدارایشرایطفراتحلیلبهدستآمد.بهمنظورتجزیهوتحلیل
دادهها از تحلیل حساسیت ،نمودار قیفی ،مدلهای ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی با استفاده از
 CMAاستفاده شد .تحلیل اطالعات حاصل از پژوهشها نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی
پژوهشهایموردبررسیبرایمدلاثراتثابت 1/834وبرایمدلاثراتتصادفی 1/831است.با
توجهبهناهمگونیاندازههایاثر،جنسونوعنمونهمورداستفادهدرپژوهشهابهعنوانمتغیرهای
تعدیلکننده بررسی شدند .نتایج نشان داد که اندازه اثر رابطه خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی در
پژوهشهاییکهازآزمودنیدختربرایپژوهشاستفادهشده،نسبتبهسایرپژوهشهابیشتراست.
همچنیناندازهاثررابطهایندومتغیردرپژوهشهاییکهازدانشجویانبهعنواننمونهاستفادهشده،
نسبتبهسایرپژوهشهابیشتراست.نتایجنشاندادندکه ازمیانانواعخودکارآمدی،خودکارآمدی
ریاضیبیشترینارتباطراباعملکردتحصیلییادگیرندگاندارد.برپایهاندازهاثرهایبهدستآمده
میتواندریافتکهخودکارآمدیبرعملکردتحصیلیتأثیرمیگذارد.
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مقدمه
توجهبهبهبودعملکردتحصیلیدانشآموزانوپیشگیریازافتتحصیلیوعوارضناشیاز
آن،ازاهدافعمدهنظامآموزشوپرورشجوامعمختلف) )Taghvaee Yazdi, 2020ویکیاز
محورهایاصلیپژوهشهادردوقرناخیربودهاست ).(kadivar, Tanha & Rahmani, 2015
عملکردتحصیلییکعاملکلیدیویکیازقویترینمتغیرهادرفرآیندیادگیریوآموزشاست
))Yadolahifar & Mirzaee, 2020ویکیازدغدغههایاصلیخانوادههاوآموزشوپرورش
میباشد(.)Moradi & Vaezi, 2015عملکردتحصیلیبهمعنایتواناییبرنامهریزی،خودکارآمدی،
انگیزش،کاهشاضطراب،استفادهازاهدافسودمندوانجامفعالیتهایمربوطبهمطالعهمیباشد
(.)Cernat & Moldovan, 2018بهدلیلتأثیریکهعملکردتحصیلیبررویجنبههایمهمیاز
زندگیمثلارتقاءبهمقطعتحصیلیباالتر،کسبشغلبهتروجایگاهاجتماعیمناسبمیگذارد
(،)Zhang & Slesnick, 2020شناساییعواملمؤثربرعملکردتحصیلیبهچالشاصلیمحققانو
نظریهپردازان تبدیل شده است ( .)Moreira, Faria, Cunha, Inman & Rocha, 2020عملکرد
تحصیلیبهعنوانمتغیروابستهتحتتأثیریکعاملنیست،بلکهعواملمتعددیبررویآنتأثیر
میگذارند ) .(Mohammadi Molod & Zavvar, 2020یکی از عوامل موثر بر روی عملکرد
تحصیلی،خودکارآمدی1میباشد( .)Askari, Makvandi & Neisi, 2020

خودکارآمدیرامیتوانازعواملمؤثربرعملکردتحصیلیدانستکهبهوسیلهBandura
()1993درقالبنظریهشناختی–اجتماعیمطرحشد.نظریهشناختی–اجتماعیبرالگویعلی
سهجانبهرفتار،محیطوفردمبتنیاست،اینالگوبرارتباطبینرفتار،آثارمحیطیوعوامل
فردی که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روانشناختی میپردازد ،تأکید میکند و بر
اساسایننظریهافراددرنظامعلیتسهجانبهبرانگیزشورفتارخودتأثیرمیگذارند( Basuki

Bandura (1994) .)& Wijaya, 2020خودکارآمدیرایکیازفرآیندهایشناختیمیداندکهاز
طریقآنبسیاریازرفتارهایاجتماعیخودوبسیاریازخصوصیاتشخصیراگسترشمی-
دهیم.خودکارآمدیبهادراکذهنیفردازتواناییاشبرعملکرددریکمحیطخاصیادستیابی
بهنتایجمطلوباشارهدارد( )Yin, Han & Perron, 2020وبهعنوانتواناییانجامتکالیفو
اهداف تعیین شده محسوب میشود ( .)Sheikhlo, Bayrami & Vahedi, 2018نتایج
1- Self-efficacy
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پژوهشهایگوناگوننشاندادهاندکهخودکارآمدیباعثبهبودانگیزش،مقاومتوپشتکاردر
رویاروییبامشکالتوسختیهامیشود( )Traunter & Schwinger, 2020وهرچهاحساس
خودکارآمدی افراد بیشتر باشد ،انگیزش آنان نیز بیشتر خواهد بود (

& Sanjari, Esmaeili

 .)Tojari, 2020
درطولسالیانگذشتهپژوهشهایزیادیدرخصوصرابطههخودکارآمهدیبهاعملکهرد
تحصیلیانجامشده،امانتایجیکسانیحاصلنشدهاست.مثالًبیشترپژوهشهایانجهامشهده
درموردرابطهخودکارآمدیباعملکردتحصیلیبهایننتیجهرسیدهاسهتکههخودکارآمهدی
سهممؤثریدرعملکردتحصیلیداردوبینخودکارآمدیوعملکردتحصیلیرابطهمعنهیدار
وجهوددارد(

& Zenalipur, Zarei & Zandiniya, 2009; Abdolmaleky, Abdolmaleky

& Hoseiny Lorgany, 2017; Hakimzadeh, Moghadamzadeh & Amiri, 2017; Seifi
 .)Bazarovich, 2018

با وجود این یافتهها ،پژوهشهایی نیز وجود دارند که نشان میدهند بین خودکارآمدی و
عملکردتحصیلیفراگیرانارتباطمعنیداروجودندارد.بهعنوانمثال

Shehni Karamzadeh,

) Hejazi, Khanzadeh and Hejazi (2010همبستگیاندکی()r= 1/13رابینخودکارآمدیو
عملکرد تحصیلی گزارش کردند .همچنین ) Jahanshahi (2013بین خودکارآمدی و عملکرد
تحصیلیهمبستگیاندکی()r=1/121رامشاهدهکرد کهمعنیدارنبود Karami (2017) .نیزدر
پژوهشی که در مورد رابطه بین سالمت روان و عملکرد تحصیلی ،احساس خودکارآمدی و
کاریتحصیلیدانشآموزاندبیرستانیانجامدادبهایننتیجهرسیدکهخودکارآمدیپیشبینی


اهمال
کنندهمثبتیازعملکردتحصیلینیستوبینایندومتغیررابطهمنفی()r=-1/313وجوددارد .
باگسترشپژوهشهایمربوطبهرابطهخودکارآمدیوعملکردتحصیلیبراینتیجهگیری
ازیافتههاالزماستایننتایججمعبندیوخالصهشود.یکیازشیوههایدقیقتجمیعنتایج
عددیپژوهشهافراتحلیل 1است.فراتحلیلبهمجموعهایازروشهایآماریگفتهمیشود
کهبهمنظورترکیبنتایجمطالعاتمستقلآزمایشیوهمبستگیکهدارایپرسشهایپژوهش
یکساندربارهیکموضوعواحدبودهاند،انجاممیگیردوبهیکبرآوردونتیجهواحدمنجر
میشود ) .)Hooman, 2008فراتحلیل بر خالف روشهای پژوهش سنتی ،از خالصههای
1- Meta-analysis
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آماریمطالعاتمنفردبهعنواندادههایپژوهشیاستفادهمیکند( .)Mesr Abadi, 2016
باتوجهبهآنچهذکرشد،استفادهازروشفراتحلیلبرایبهرهگیریازنتیجهپژوهشهای
انجامشدهدرزمینهرابطهخودکارآمدیباعملکردتحصیلیویکپارچهکردنآنهاودستیابیبه

یک نتیجهدقیقومنسجمدر شرایطحاضر امری ضروری بهنظرمیرسد .بادرنظر گرفتن
مسائلمطرحشدههدفاصلیاینفراتحلیلتعییناندازهاثرترکیبیبینخودکارآمدیباعملکرد
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 مورد استفاده در پژوهشها و نوع
خودکارآمدیبرروابطبینخودکارآمدیوعملکردتحصیلیپرداختهمیشود.اینپژوهشبا
توجهبهموضوعواهدافدرنظرگرفتهشدهازسهمنظرنظری،کاربردیوروششناختیدارای
اهمیتاست.ازجنبهنظری،پژوهشحاضردرپیآناستکهدرکمکبهتدویننظریهرابطه
خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی به خالصهسازی و یکپارچهسازی نتایج پژوهشهای متعدد
بپردازدودانشنظریحاصلازاینتوافقازلحاظنظریاهمیتبیشترینسبتبهیافتههای
پژوهشمنفرددارد.همچنینازجنبهکاربردی،چنانچهدراینپژوهشمیزانرابطهخودکارآمدی
باعملکردتحصیلیمشخصشود،میتوانباآشناکردنمعلمانووالدینبامفهومخودکارآمدی
وتأثیراتآنبرفرآیندهایشناختیوانگیزشیفراگیران،زمینهرابرایافزایشعملکردتحصیلی
فراگیرانفراهمکرد.ازلحاظروششناختینیزباوجوداینکهتاکنونپژوهشهایمتعددیدر
زمینهرابطهخودکارآمدیباعملکردتحصیلیانجامشدهاست،اماتابهحالپژوهشجامعو
مدونیباروشفراتحلیلبهترکیباینپژوهشهانپرداختهاست.دراینپژوهشکوشششده
است تا با بهرهگیری از یکی از روشهای نوین پژوهش ،تحت عنوان فراتحلیل به بررسی و
ترکیبنتایجپژوهشهایانجام گرفتهدر حوزهخودکارآمدی وعملکردتحصیلیاقدامشود.
همچنینذکرایننکتهالزماستکهصرف وجود رابطه معنیدار به جهت افزایش حساسیت
آزمونبهخاطراستفادهازنمونههایبزرگ،صرفاًنشانگرشدترابطهبینمتغیرهانیست.
درسالهایاخیرگرایشچشمگیریبهانجامپژوهشهایتکراریدراینحوزهمشاهده
میشود،درهمینراستااینپژوهشدرنظرداردباترکیبنتایجپژوهشهایمختلفروابط
خودکارآمدیوعملکردتحصیلی،بهاینسؤالهاپاسخدهد :

خودکارآمدی بر اساس نتایج ترکیبی این پژوهشها تا چه حدی با عملکرد تحصیلی
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ارتباطدارد؟آیابینخودکارآمدیوعملکردتحصیلیباجنسیتآنهاتعاملوجوددارد؟آیا

رابطهخودکارآمدیوعملکردتحصیلیتحتتأثیرنوعنمونهپژوهشقرارداردیانه؟کدام
نوعازخودکارآمدیتأثیربیشتریبرعملکردتحصیلیدارد؟ 


روش پژوهش
هایپژوهشهایاولیه

دراینپژوهشازروشفراتحلیلاستفادهشد.دراینپژوهشیافته
شود.پرکاربردترینروشترکیبنتایجعددیپژوهشها


درقالبیکشاخصکمیبرگردانمی
درفراتحلیل،اندازهاثر1است.اندازهاثرشاخصیاستکهحضورپدیدهموردنظردرجامعهرا
دهد،یااندازهایاستکهمبینغلطبودنفرضیهصفراست(.)Cohen, 1988بهطور


نشانمی
.اندازههایاثر

کلیبرایاندازههایاثردوخانوادهعمدهوجوددارد:خانواده rوخانوادهd

عیتهایی
هاواندازههایاثرخانوادهdدرموق 


هایمربوطبههمبستگی

درموردیافته
خانوادهr
کنند،بهکارمیروند( .)Mesr Abadi, 2016باتوجهبه


هارابررسیمی

هاتفاوت

کهپژوهش
اینکه فراتحلیل حاضر دربرگیرنده پژوهشهای اولیهای از روش تحقیق همبستگی بودند از
ضریب همبستگی پیرسون به عنوان شاخص  rاستفاده شد )Cohen, 1988( .یک طبقهبندی
هایاثرارائهدادهاستکهبرایاندازههایاثرخانوادهrمقادیر


یریبرایاهمیتاندازه
کلیتفس
بهترتیبنشانگراندازههایاثرکوچک،متوسطوبزرگهستند .

1/8،1/1و1/5


جامعه آماری و نمونه آماری
هایکمیپژوهشهایدیگراست؛بنابراینجامعه آماری

واحدتحلیلدرفراتحلیل،یافته
اینفراتحلیل،بهپژوهشهایدردسترسمرتبطباباورهایخودکارآمدیوعملکردتحصیلی
درداخلکشورمربوطمیشودکهدربینسالهای 1831تا 1833منتشرشدهبودند.براین
اساسجامعهآماریپژوهش،شاملکلیهپژوهشهایچاپشدهدرمجالتعلمیپژوهشی
معتبرداخلیوپایاننامههایقابلدستیابیبود.اینبانکهایاطالعاتیشاملمرکزاسنادو
مدارک علمی ایران ( ،)Irandocپایگاه جهاد دانشگاهی کشور ( ،)SIDسایت خصوصی بانک
مجالتایران()Magiranوپایگاهمجالتتخصصینور()Noormagsبودکهباروشهمبستگی
بهبررسیروابطبینخودکارآمدیوپیشرفتتحصیلیپرداختهبودند .
1- Effect size
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هایاولیهبااستفادهازچارچوبنمونهگیریباال،ابتدابامرورپیشینه


برایانتخابپژوهش
پژوهشی ،کلید واژههای معتبری به منظور استفاده در جستوجوی پژوهشهای اولیه تعیین
شدند .این کلید واژهها عبارت بودند :خودکارآمدی ( ،)Self-Efficacyعملکرد تحصیلی
( ،)Academic Performanceپیشرفت تحصیلی ( ،)Academic progressموفقیت تحصیلی
(،)Academic Achievementمعدلتحصیلی( .)Academic GPA
پس از مشخص شدن کلیدواژهها برای انتخاب پژوهشهای اولیه بر اساس یک سری
هایورودپژوهشهابه


نظرانتخابشدند.مالک
هایورودوخروج،پژوهشهایمورد


مالک
فراتحلیلعبارتبودنداز :
هایکلیدیتحقیقیامرتبطبهآنهاوجود

الف.درعنوانیاواژههایکلیدی،اثریکیازواژه
داشتهباشد .
هاییکهباروشهایکمیبهبررسیرابطهبینخودکارآمدیوپیشرفت


ب.مقاالتوپژوهش
تحصیلیپرداختهبودند .
هابایستیدادههایکافیبرایمحاسبهاندازهاثرداشتند .


ج.پژوهش
دنتایجپژوهشهابهصورتمقالهکاملبهصورتآنالیندردسترسبودهباشند .

هایدانشجوییتنهابهپایاننامههایمقاطعکارشناسیارشدودکتریبسندهشد .


ه.ازپژوهش
جستوجوی دستی طبق مالکهای ورود باال بر اساس کلید واژههای ذکر شده از

چارچوبنمونهگیریمنجربهشناسایی 135مطالعهگردید.اینمطالعاتبهاشکالمختلف

دارایعناوینی بودندکه بهبررسیروابط خودکارآمدیبا پیشرفت تحصیلیپرداخته بودند.
هاییمناسبنبودند،باتوجهبهمالکهای

چونتعدادیازاینمطالعاتبرایورودبهتحلیلن
خروجزیرتعدادیازاینپژوهشهاازفرآیندتحلیلخارجشدند؛ 

الف.پژوهشهاییکهیکیازاطالعاتالزمبرایمحاسبهاندازهاثرراگزارشندادهبودند .

نامههایمشابهکهباعناوینمختلفعیناًبهدومؤسسهیادانشگاهارائه
هایاپایان 


ب.پژوهش
شدهبودند.
هاییکهازکفایتالزمبرخوردارنبودندیادارایضعفهایروششناختیجدیبودند .


ج.پژوهش
د.پژوهشهاییکهپسازتحلیلحساسیتدارایمقدارخطایبزرگبودند.

براساسمالکهایخروجباالتعداد15پژوهشحذفودرمجموع181مطالعه(111مقاله

علمی-پژوهشیو28پایاننامه)کهدارایشرایطعلمیوروششناختیمناسببودند،برایورود
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به فراتحلیل انتخابشدند.الزم بهذکراستازآنجا کهدر برخیپژوهشهادو یا چند متغیر
مستقلویاتعدیلکنندهواردشدهبودند141،اندازهاثرازاین181مطالعهبهدستآمد.


ابزار گردآوری اطالعات
آوریاطالعاتازچکلیستمشخصاتطرحهایپژوهشیکه


دراینپژوهشبرایجمع
توسط ( )Mesrabadi, 2010طراحی شده است ،استفاده شد .با توجه به اینکه در مطالعات
فراتحلیل،واحدتجزیهوتحلیل،گزارشنهاییپژوهشهایانجامشدهدرزمینهموضوعمورد

بررسی است،ازاین فرمبهمنظورثبتاطالعاتپژوهشهایاولیهاستفادهمیشود کهشامل
باشد:عنوانپژوهش،نامپژوهشگر(پژوهشگران)،نوعاثر(مقاله،پایاننامه،طرح)،


مواردزیرمی
سال انجام پژوهش ،محل اجرای پژوهش ،متغیرهای مستقل و وابسته و تعریفهای عملیاتی
جامعهآماری،نمونهوروشنمونهگیری،روشپژوهش،ابزارهایمورداستفاده،رواییو

آنها،

پایایی ابزارها ،فرضیهها یا سؤالهای پژوهش ،آمارهها یا مقادیر آزمونهای آماری الزم برای
محاسبه اندازه اثر .در نهایت ،چک لیستهای تکمیل شده به صورت یک دفترچه کدگذاری
دستهبندیگردید.جهتبررسیرواییروشفراتحلیل،ازروشاعتباریابیمتقاطع1استفادهشد.
برایناساسیکزیرمجموعهازدادههابهتصادفانتخابویکبارباآنویکباربدونآن
فراتحلیلانجامشد.اگرواردکردنآنزیرمجموعهاثرقابلمالحظهایبرهمهتحلیلداشتبه
این معنی بود که ناهماهنگیهایی در درون دادهها وجود دارد .در پژوهش حاضر اندازه اثر
ترکیبی 141اندازهاثر 1/831بهدستآمدوبعدازحذفتصادفی 11دادهاینمیزاناندازهاثر
به 1/421افزایشیافت.ازآنجاکهتغییرقابلتوجهیبینایندومقداروجودندارد؛بنابراین
میتواننتیجهگرفتپژوهشحاضرازرواییبرخورداراست.همچنینمقدارضریبپایاییاین
ابزارنیزدرپژوهش)Erfani Adab, Mesr Abadi and Zavvar (2014کهبااستفادهازهمبستگی
بینرتبههایدوداوروفرمولاسپیرمن–براونانجامشد،برابربا1/13بهدستآمد.

روش تجزيه و تحليل اطالعات
جهت بررسی و تجزیه و تحلیل پژوهشهای اولیه از اندازه اثر ،به تفکیک هر مداخله،
1- Cross – validation
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اندازهاثرترکیبیبادومدلاثراتثابتوتصادفی،1نمودارقیفی،2تحلیلحساسیت،آزمون
همگنی،8مجذور Iوآمارهنمونهامنازتخریب)S-F( 4استفادهشد.دراینپژوهشباتوجه
هایاولیه ازروشتحقیقهمبستگیبودند،ازضریبهمبستگیپیرسونبه


بهاینکهپژوهش
هایاثرازنرمافزار


استفادهشد.همچنیندراینپژوهشبرایمحاسبهاندازه
عنوانشاخص r
 5CMAویرایش2استفادهگردید.
دراینپژوهشاز 181پژوهشاولیهکه در بینسالهای 1831تا 1833بهروشهای
همبستگی به بررسی رابطه خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند ،استفاده شد.
حجمنمونهاستفادهشدهدراینپژوهشهابین15نفرتا311نفرمتغیرومتنوعبود.همچنین
دربیناین 181پژوهشمورداستفاده 111،مقالهعلمیپژوهشیو 28پایاننامهبودندودر
مجموعازاین181پژوهشتعداد141اندازهاثرواردفراتحلیلگردید .
باتوجهبهاینکهیکیازپیشفرضهایاصلیفراتحلیلنبودسوگیریانتشاراست،پیش
ازبررسینتایج،ابتدایافتههایمربوطبهبررسیاینپیشفرضارائهمیشود.سوگیریانتشار
به چاپ نشدن تحقیقات مرتبط با موضوع فراتحلیل که یافتههای غیرمعنیدار دارند و یا
ناهمسو با نتایج تحقیقات هستند ،مربوط میباشد ( .)Mesr Abadi, 2016در این فراتحلیل
برایبررسیتورشانتشارازشیوهگرافیکی(نمودارقیفی)وازشاخصآماریتعدادامناز
تخریباستفادهشد .
در نمودار قیفی محور افقی نشان دهنده مقادیر اندازههای اثر تحقیقات اولیه و محور
عمودی خطای معیار را نشان میدهد .سوگیری انتشار بر اساس نمودار قیفی زمانی قابل
تشخیصاستکهنقاطدراطرافنموداربهشکلمتقارنپراکندهنشدهباشدکهاینناشیاز
گبودنخطایمعیارآنهاست .

کوچکبودنمقادیراندازهاثروبزر
شکل  1نمودار قیفی سوگیری انتشار دادههای وارد شده به فراتحلیل را قبل از تحلیل
دهد.همانطورکهمشاهدهمیشودودرشکل1مشخصاست،تعدادیاز

حساسیتنشانمی
تحقیقات اندازه اثر نامتعارف دارند که موجب نامتقارن شدن شکل میشود .شکل  2نمودار 



Random and fixed models
Funnel plot
Heterogeneity
Safe of fail statistic
Comprehensive meta-analysis
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شکل.1نمودارقیفیسوگیریانتشارقبلازتحلیلحساسیت

Figure 1. Funnel plots of effect sizes against the standard errors before Sensitivity analysis



شکل:2نمودارقیفیسوگیریانتشاربعدازتحلیلحساسیت 

Figure 2. Funnel plots of effect sizes against the standard errors after Sensitivity analysis

قیفیسوگیریانتشاردادههایواردشدهبهفراتحلیلرابعدازتحلیلحساسیتنشانمیدهد.
ایننموداربعدازحذف3اندازهاثرنامتعارفوپرتبهدستآمدهاستکهنسبتبهشکل1
متقارنتراست.همچنینبراساسشاخصتعدادامنازتخریبپسازورود 4343اندازهاثر
غیرمعناداربهفراتحلیل،اندازهاثرمحاسبهشده(جدول)1غیرمعنادارمیشود.


جدول.1اندازهاثررابطهخودکارآمدیوعملکردتحصیلی 
Table 1. Effect size of the relationship between self-efficacy and academicperformance
Model

مدل
ثابت
تصادفی





95% interval

Number
effect size

Combined
Effect size

تعداد اندازه
اثر

اندازه اثر
ترکيبی

خطای معيار

 181
 181

 1/834
 1/831

 1/115
 1/121

Standard
error

فاصله اطمينان 0/15

Lower
limit

Upper
limit

حد پايين
 1/811
 1/855

حد باال
 1/832
 1/424

Zvalue

Pvalue

مقدار
Z

مقدار
P

 1/111  35/111
 1/111  13/338
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جدول1اندازههای اثرترکیبیاثراتثابتوتصادفیمربوطبه اثربخشیخودکارآمدی بر
عملکردتحصیلیپژوهشرانشانمیدهد.دراینجدولاندازهاثرترکیبییاخالصهبراساس
مدلهایثابتوتصادفی 181اندازهاثرمشاهدهمیشودکهمیانگیناندازهاثرکلیمطالعات
انجامشدهدراینفراتحلیلبرایمدلثابت1/834وبرایاثراتتصادفی1/831بهدستآمد
کهمیانگیناندازهاثرکلیبرایهردومدلدرسطح1/111معنیداراست.


جدول.2شاخصهایناهمگنی
Q-value

Table 2. Heterogeneity indices

 Qکوکران

I-squared
مجذور I

)Df(Q

P-value

درجه آزادی

سطح معنیداری

 2555/121

 34/111

 181

 1/111

جدول  2شاخصهای ناهمگنی اندازه اثر در بین تحقیقات اولیه را نشان میدهد .جهت
بررسیناهمگنیازشاخص Qاستفادهشد.شاخص Qبرای 181مطالعهبادرجهآزادی181
برابر 2555/121محاسبهگردیدکهدرسطح 1/111معناداراستبنابراینفرضصفرمبنیبر
ناهمگنیمطالعاتتأییدمیشود.باتوجهبهتأثیرپذیریشاخصQازحجمنمونهوباعنایتبه
کمبودنمطالعات،بایستیازشاخصیاستفادهکردکهمقدارناهمگنیرابدونتأثیرازحجم
نمونه نشان دهد .این آماره ،مجذور  Iاست ( .)Higgins & Thompson, 2002بر این اساس
مجذورIنیزدراینپژوهشمحاسبهشدکهمقدارآننیز34/111بهدستآمدکهطبقشاخص
)Higgins, Thompson, Deeks and Altman (2003اینمقدارنشانگرناهمگنیباالدرمطالعات
استوبراینامراشارهداردکهمتغیرهایدیگرینیزوجودداشتهاندکهبرمتغیروابستهاثر
گذاشتهاندوپراکندگیبیناندازهاثرمطالعاتفقطناشیازخطاینمونهگیرینیست.درصورت
زیاد بودن ناهمگونی بهتر است با دستهبندی اندازه اثرات و ترکیب هر دسته عامل ،ناهمگنی
مشخصگردد.
باتوجهبهمطالبوتوضیحاتباال،مدلتصادفیبهعنوانمدلفراتحلیلانتخابشدو
اندازهاثرترکیبیهمانمقدار 1/831درنظرگرفتهشد.باتوجهبهاینکهاندازههایاثرناهمگون
جستوجویمتغیرهایتعدیلکنندهاستکهمیتوانندتغییرپذیریاندازههای

هستند،گامبعدی
اثرراتبیینکنندوبههمینمنظورجنسیتآزمودنیهایمورداستفادهدرپژوهشموردبررسی
قرارگرفتندکهدرجدول8مشخصشدهاند:
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جدول.8اندازهاثرترکیبیمدلتصادفیبراساسجنسیت
Gender

جنسيت

Number
studies

تعداد
مطالعات

پسر
دختر

Table 3. Combined effect size of random model based on Gender
95% interval
فاصله اطمينان 0/15
PZCombined Effect
value
value
size
Upper
Lower
مقدار  Zمقدار P
اندازه اثر ترکيبی
limit
limit

 11
 23

حد پايين
 1/841
 1/813

 1/811
 1/833

حد باال
 1/411
 1/411

 21/131
 85/511

 1/111
 1/111

جدول8اندازهاثرترکیبیمدلتصادفیرابهتفکیکجنسیتنشانمیدهد.براساساین
آنهاازدخترانبرایگردآوریاطالعاتاستفادهشدهاستبااندازهاثر
جدولتحقیقاتیکهدر 
آنها از پسران برای
 1/833دارای بیشترین اندازه اثر است .همچنین تحقیقاتی هم که در  
گردآوریاطالعاتاستفادهشدهاستدارایاندازهاثر1/811استکههردودرسطح1/111
معنادارهستند.
جدول  4اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی را به تفکیک نمونههای تحقیقات اولیه نشان
جمعآوریاطالعات
آنها ازدانشجویانبرای 
میدهد.براساساینجدولتحقیقاتیکهدر 

استفادهشدهاستبااندازهاثر 1/831دارایبیشتریناندازهاثراست.پسازآننیز،تحقیقاتی
جمعآوریاطالعاتاستفادهشدهاستبااندازه
آنهاازدانشآموزاندبیرستانبرای 
همکهدر 
آنها ازدانشآموزانراهنمایی
اثر 1/838دارایبیشتریناندازهاثراست.تحقیقاتیهمکهدر 
برای گردآوری اطالعات استفاده شده است با اندازه اثر  1/831در رتبه بعدی قرار دارد.
آنها ازمعلمانبرایگردآوریاطالعاتاستفادهشدهاستبااندازه
همچنینتحقیقاتیکهدر 
اثر1/885دارایکمتریناندازهاثراست.
جدول.4اندازهاثرترکیبیمدلتصادفیبراساسنوعنمونه
 Table 4. Combined effect size of random model based on type of sample
Type of sample

نوع نمونه
دانشآموزانراهنمایی 
دانشآموزاندبیرستان 
دانشجویان 
معلمان 


Number
studies

Combined
Effect size

تعداد
مطالعات

اندازه اثر
ترکيبی

 13
 14
 41
4

 1/831
 1/838
 1/831
 1/885

95% interval
فاصله اطمينان 0/15

Lower
limit

Upper
limit

حد پايين
 1/853
 1/812
 1/811
 1/231

حد باال
 1/418
 1/838
 1/411
 1/831

P-value Z-value
مقدار  Zمقدار P

 81/113
 14/332
 45/511
 11/531

 1/111
 1/111
 1/111
 1/111
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براساسجدول 5دربینانواعخودکارآمدی،خودکارآمدیریاضیبااندازهاثرترکیبی
 1/433بیشترین تأثیرگذاری را دارد .پس از آن نیز ،خودکارآمدی در علوم نیز با اندازه اثر
ترکیبی 1/411بیشتریناثرگذاریرادارد.همچنینخودکارآمدیهیجانیبااندازهاثرترکیبی
1/112کمترینتأثیرگذاریرادارد.
جدول.5اندازهاثرترکیبیمدلتصادفیبراساسانواعخودکارآمدی
Table 5. Combined effect size of random model based on types of self-efficacy
Types of selfefficacy

Number
studies

95% interval

Combined Effect
size

انواع خودکارآمدی

تعداد
مطالعات

اندازه اثر ترکيبی

خودکارآمدیعمومی 
خودکارآمدیتحصیلی 
خودکارآمدیریاضی 
خودکارآمدیمعلم 
خودکارآمدیپژوهشی 
خودکارآمدیزبان 
خودکارآمدیرایانه 
خودکارآمدیهیجانی 
خودکارآمدیدرعلوم 
خودکارآمدیاجتماعی 

 11
 42
 15
5
8
2
1
1
1
1

 1/881
 1/483
 1/433
 1/888
 1/241
 1/211
 1/451
 1/112
 1/411
 1/811



فاصله اطمينان 0/15
Lower
limit

Upper
limit

حد پايين
 1/813
 1/421
 1/413
 1/231
 1/111
 1/131
 1/813
 1/113
 1/831
 1/111

حد باال
 1/842
 1/458
 1/513
 1/815
 1/813
 1/821
 1/524
 1/218
 1/523
 1/415

PZvalue value
مقدار  Zمقدار P

 1/111 43/344
 1/111 55/135
 1/111 83/151
 1/111 14/811
 1/111  5/121
 1/111  1/111
 1/111  3/113
 1/184  2/125
 1/111 11/314
 1/111  4/112

بحث
این پژوهش با هدف فراتحلیل پژوهشهای انجام گرفته که با روشهای همبستگی به
بررسیرابطهخودکارآمدیباعملکردتحصیلیپرداختهبودند،انجامشدتابتوانبهیکاندازه
اثرترکیبیدرموردروابطبینایندومتغیرونقشمتغیرهایتعدیلکنندهجنسیت،نوعنمونه
ونوعخودکارآمدیرسید.درنمونهبرداریپژوهشهایپیشینبرایبررسیاینفراتحلیل تا
حد ممکن از ایرادهای وارد به فراتحلیل پیشگیری شد .پس از بررسی مالکهای ورود و
خروج181،پژوهششرایطمطلوبیبرایانجاماینفراتحلیلداشتند؛درنهایتبعدازبررسی
تحلیلحساسیتوحذف اندازه اثرهای پرت 181،اندازهاثرباقیماندوتحلیلهایبعدی
رویایناندازهاثرهاانجامشد.یافتههایبهدستآمدهازترکیباندازهاثرهایپژوهشهای
اولیهنشاندادکهخودکارآمدیبرعملکردتحصیلیدانشآموزان،تأثیرمثبتدارند.اندازهاثر
ترکیبینیزبرایمدل اثراتثابت 1/834وبرایمدلاثراتتصادفی 1/831بهدستآمد.از
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آنجاکهبررسیشاخصهایناهمگنینشاندهندهوجودناهمگنیدراندازهاثرهایپژوهش-
هایاولیهبود،مدلتصادفیبهعنوانمدلفراتحلیلانتخابشد .
در تبیین یافته پژوهش حاضر و یافته سایر پژوهشگران مبنی بر رابطه خودکارآمدی و
عملکردتحصیلیمیتوانگفتکهخودکارآمدیبر رویتوانایی یادگیری وعملکردتحصیلی
افراد تأثیر مثبت میگذاردوبهعنوانیکعاملانگیزشی،منجربهافزایشعملکردتحصیلی
میشود ( .)Askari & et al, 2020اشخاص با خودکارآمدی باال نسبت به سایر اشخاص با
خودکارآمدیپایینازعملکردتحصیلیبهتریبرخوردارهستندواعتقاددارندکهمیتواننددر
رویارویی با شرایط و موقعیتها به طور مؤثر اقدام کنند ( .)Regier & Savic, 2020افراد
دارای خودکارآمدی باال در مقایسه با سایرین ،از نقاط قوت و ضعف خود مطلع هستند،
اهداف واقعبینانهانتخاب میکنند ،بهترمیتوانندجریانیادگیریشانرامدیریتکنند و اثرات
منفیموانعوفشارهایاجتماعیراکاهشدهند (

& Javadi Elmi, Asadzadeh, Delavar

 .)Dortaj, 2020بر این اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که باورهای مثبت افراددرباره
تواناییهای خود ،بر میزان خودکارآمدی آنان در عملکرد تحصیلی میافزاید و درنهایت سبب
بهبود عملکرد تحصیلی افراد میشود؛ زیرا افزایش خودکارآمدی با هدفگزینی بهتر ،تالش
بیشتر،استفادهازراهکارهایمناسبتروعملکردتحصیلیبهترارتباطدارد .
طبقتحلیلهایناهمگنیاینپژوهش ،مشخصشدکهدررابطهدومتغیرخودکارآمدیو
عملکردتحصیلیمتغیرهایتعدیلکنندهایوجوددارندکهبررابطهایندومتغیرتأثیردارند.
ناهمگنیبیناندازههایاثربینمطالعاتنخستمیتواندناشیازجنسیتگوناگونآزمودنیها
درپژوهشهایمختلفباشد.همچنینناهماهنگیمیتواندناشیازاینموضوعباشدکهنوع
آزمودنیهادرپژوهشهایمختلفمتفاوتبودهاست .
نتایجپژوهشنشاندادکهرابطهبینخودکارآمدیوعملکردتحصیلیدرپژوهشهاییکه
ازنمونهدختربرایپژوهشاستفادهشدهاست،نسبتبهسایرپژوهشهاکهازآزمودنیهای
پسراستفادهکردهاند،بیشتراست.درتبیینیافتهپژوهشحاضرمبنیبرباالبودنخودکارآمدی
دردخترانمیتوانچندینعلتراذکرکرد.باورهایخودکارآمدیباالتردخترانممکناست
ناشیازتجربهقبلیآنهاباشد.عملکردقبلیبهصورتمثبتومنفیدرذهنافرادمیتواند

بهتشکیل باورهایخودکارآمدیمثبتومنفیمنجرشود؛بهعبارتدیگرافرادیکهعملکرد
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قبلی آنها خوب بوده است ،از میزان خودکارآمدی باالتری برخوردار میباشند؛ برعکس
افرادی که از عملکرد قبلی خوبی برخوردار نیستند از باورهای خودکارآمدی پایین
برخوردارند؛بنابراینهمانطورکهبندورامطرحکردهاست،تجربهتبحرییاعملکردقبلی
نقشبسیارمهمیدرافزایشیاکاهشباورهایخودکارآمدیدارد( Shehniyailagh, Rajabi,

 .)Shokrkon & Hagigi, 2003یکیدیگرازعواملباالبودنخودکارآمدیدخترانمیتواند
ناشی از استفاده از راهبردهای عمیق و فراشناختی (خودتنظیمی) باشد .نتایج پژوهشهای
گوناگون نشان دادهاند که دختران در مقایسه با پسران از راهبردهای عمیق و فراشناختی
(خودتنظیمی)بیشتریاستفادهمیکنند کهاینامرموجبافزایشعملکردتحصیلیدخترانو
درنتیجهسبببهبودیخودکارآمدیآنهامیشود؛بنابراینمیتواننتیجهگرفتکهاستفادهاز

راهبردهایعمیقوفراشناختیقادربهشکلدهیخودکارآمدیدردخترانمیباشد( & Hejazi

 .)Nagsh, 2007همچنین خودکارآمدی باالی دختران میتواند ناشی از اختصاص زمان زیاد
دخترانبرایمطالعهوانجامتکالیفونظموبرنامهخاصدخترانبرایمطالعهباشد.نتایج
پژوهش )Hejazi, Abbasi and Moslehi (2019نشاندادکهاختصاصزمانزیاددخترانبرای
مطالعهوانجامتکالیفباعثعملکردبهترآناندرآزمونکالسیوافزایشخودکارآمدیآنان
میشود.همچنین ) Zahiri, Shehniyailagh and Hagigi (2011درپژوهشخودبهایننتیجه
رسیدندکهازآنجاکهدانشآموزاندخترفعالیتهایمربوطبهتکلیفخودرابانظموبرنامه
خاصیانجاممیدهند،یادگیریدروسآنانبهترصورتمیگیردوهمینامرموجبافزایش
حس خودکارآمدی آنان میشود .بر این اساس میتوان چنین استنباط کرد که خودکارآمدی
باالی دختران میتواند ناشی از عملکرد قبلی و تجربه موفق ،استفاده از راهبرهای عمیق و
فراشناختیواختصاصزمانزیادبرایمطالعهوانجامتکالیفونظموبرنامهخاصدختران
برایمطالعهباشد .
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میزان رابطه خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی در
پژوهشهاییکهازدانشجویانبرایپژوهشاستفادهشدهاست،بیشترازمیزانرابطهایندو
متغیر نسبت به سایر پژوهشها است .در تبیین یافته پژوهش حاضر مبنی بر باال بودن
خودکارآمدیدردانشجویانمیتوانچندینعلتراذکرکرد.خودکارآمدیباالیدانشجویان
ممکناستناشیازسندانشجویانباشد.خودکارآمدیمقولهایاستکهمیتواندباافزایش
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سنبهبودیابد،)Bandura, 1994(.خودکارآمدیرابهعنوانیکیازعواملفردیمعرفیمی-
کندکهمی توانددرغلبهفردبرموانعانجامیکرفتارنقشبهسزاییایفاکند.ویاعتقاددارد
هرچقدرفردتجاربموفقبیشتریرابهدستآوردمیتواندبااعتمادبیشتربهتواناییهایش،
به انجام وظایف خود بپردازد .طبعاً با افزایش سن دامنه تجارب فرد افزایش خواهد یافت؛
بنابراین میتوانیم انتظار داشته باشیم افراد با سن بیشتر که البته ناتوانی خاصی نیز ندارند،
احساسخودکارآمدیبیشتریداشتهباشند( & Saffari, Pakpour, Ghofranipour, Heidarnia
.)Shojaezade, 2020روابطمثبتبینسنوخودکارآمدیدرمطالعات D’Alonzo, Stevenson

) and Davis (2004و ) Ornes and Ransdell (2010نیز گزارش شده است .یکی دیگر از
عواملباالبودنخودکارآمدیدانشجویانمیتواندناشیازارتباطبینخودکارآمدیومقطع
تحصیلیباشد.نتایجپژوهشهایگوناگوننشاندادهاستکهافراددارایتجارببیشترکه
معموالًدرسطحتحصیالتتکمیلیبهسرمیبرند،خودکارآمدیبیشتریرانسبتبهسایرین
گزارشنمودهاندوازخودکارآمدیباالتریبرخوردارهستند(

Saffari, Sanaeinasab, Rashidi

.)jahan, Purtaghi & Pakpour, 2014برایناساسمیتوانچنیناستنباطکردکهخودکارآمدی
باالیدانشجویانممکناستناشیازسنومقطعتحصیلیباالیدانشجویانباشد .
درخصوصرابطهانواعخودکارآمدیباعملکردتحصیلیفراگیران،نتایجپژوهشنشانداد
که از میان انواع خودکارآمدی ،خودکارآمدی ریاضی بیشترین ارتباط را با عملکرد تحصیلی
فراگیراندارد.خودکارآمدیریاضیرامیتوانارزیابیموقعیتیازاطمینانفردبهتواناییشاندر
انجامموفقیتآمیزیاتکمیلتکالیفیامسألهمشخصریاضیتعریفکرد( Kaskens, Segers,


 .)Goei, Luit & Verhoeven, 2020نتایج پژوهشهای گوناگون نشان داده است که بین
خودکارآمدی ریاضی و عملکرد ریاضی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و افرادی که از
خودکارآمدیباالییبرخوردارند،عملکردتحصیلیبهتریدارند( Madadpoor, Mohammadyfar

.)& Rezaei, 2016; Abdolmaleky & et al., 2017; Hakimzadeh & et al., 2017افرادیکه
در موقعیتهای مرتبط با ریاضی احساس کارآمدی و توانمندی میکنند ،این احساس بر
نگرشو ذهنیتآنان نسبتبهریاضیتأثیرمیگذاردوموجب عملکرد تحصیلیبهتر آنان
میشود؛درمقابلافرادیکهدرمواجهبامسائلریاضیاحساسناامیدیودرماندگیمیکنند،
آنراتهدیدیبرایخویشمیدانندونگرشآنانبهریاضیمنفیومبتنیبرترسازارزیابی
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است و عملکرد تحصیلی پایینی دارند ( .)Soltaninejad & Mahmudi, 2018بر این اساس
میتوانچنیننتیجهگیریکرد کهخودکارآمدیریاضینقشتعیینکنندهایدرتبیینوپیش-
بینیعملکرد تحصیلیدانشآموزان دارد؛بهاینمعنیکههر چهدانشآموزانخودکارآمدی
باالییازخوددردرسریاضیداشتهباشندبههماننسبتدردرسریاضیموفقمیشوندو
عملکردتحصیلیباالتریدارند .
باوجودنتایجفوق،اینفراتحلیلدارایمحدودیتهایینیزبودهاستکهمیتوانبهمواردیاز
قبیلاحتمالگزارشکمترپژوهشهایغیرمعنیداردرخصوصرابطه خودکارآمدیوعملکرد
هادراینزمینهونبوددسترسیبههمهآنهاباتوجهبهمحدودیتها،

تحصیلی،تعددپژوهش
عدم استفاده از یافتههای روشهای آماری چند متغیره در فراتحلیل و نبود برخی اطالعات
توصیفیدرتعدادیازمقاالتاشارهکرد .
براساسنتایجیکهدراینپژوهشبهدستآمد،بهپژوهشگرانعالقهمندبهپژوهشدر
حوزهخودکارآمدیوعملکردتحصیلیپیشنهادمیشود:نتایجتحلیلآماریفرضیههایخودرا
بهطورکاملوهمراهباسطحمعناداریدرپژوهشهاذکرنمایندوفقطبهذکرنتایجکمیاکتفا
نکنند.درصورتیافتنرابطهمعناداریبینمتغیرهایموردبررسی،اندازهاثرآنهارانیزمحاسبه
ودرنتایجخودذکرنمایند.بهمطالعهدقیقروشهایآماریمختلفبپردازندتاقادربهاستفاده
ازمناسبترینوقویترینآزمونآماریدرتجزیهوتحلیلدادههایگردآوریشدهباشند.با
توجهبهارتباطخودکارآمدیوعملکردتحصیلی،توصیهمیشودکهنظامآموزشیبرنامههاییرا
برایرشدوارتقاءسطحخودکارآمدیدانشآموزاندرنظرگیرد.همچنینبهمعلمانتوصیه
میشودکهبههماناندازهکهبرایعملکردواقعیدانشآموزاناهمیتقائلمیشوندبهخود
ارزشیابیهای دانشآموزان از تواناییهایشان نیز توجه کنند؛ زیرا بررسی خودکارآمدی دانش-
آموزانمیتواندبهمعلماندرپیشبینیعملکرددانشآموزانکمککند.با مشخصشدناندازه
اثرارتباطبینمتغیرهایاینپژوهش،الزماستتاپژوهشگرانبهمنظورجلوگیریازدوباره-
کاری در این حیطه ،زمینه پژوهشی در قلمروهای دیگر را فراهم سازند .همچنین الزم است
اشارهگرددکهدراینفراتحلیل،صرفاًبهدادههایکمیپژوهشهایاولیهجهتانجامفراتحلیل
بسندهشدهاست؛بنابراین،دقتایندادههابرعهدهمؤلفانپژوهشهایاولیهمیباشد.
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دکتر ابوالفضلفریدموضوعراموردبررسیقراردادهوتدوینچارچوب:سهم مشارکت نويسندگان
تحلیل،توحیداشرفزادهجمعآوریدادهها.نظریوهدایتروندکلّیپژوهشرابرعهدهداشت
نتیجهگیریازیافتههاوبسطوتفسیربه.گزارشیافتههاونگارشمقالهرابرعهدهداشت،دادهها
 .تبادلنظرنویسندگانانجامشد
 صورتمشترکوبابحثو
 نویسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکمیل این:سپاسگزاری
 .اعالممیدارند،پژوهشمؤثربودهاند
 .میکنندکهدراینمقالههیچنوعتعارضمنافعیوجودندارد
 نویسندگاناذعان:تضاد منافع
 این پژوهش با هزینه پژوهشگران انجام شده است و برای انجام آن هیچگونه حمایت مالی:منابع مالی
.دریافتنشدهاست
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