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Abstract

Dissatisfaction with tests of
statistical significance in last
decades has led to emergence of
effect size measures. Effect size
is
generally
a
measure,
incorporated into statistical
analyses in order to emphasize
the size of the difference rather
than sample size. Assessing and
reporting measures of effect size
are of absolute importance in
behavioral
sciences
and
American
Psychological
Association
encourages
researchers to report them. This
paper investigates the concept
and pertaining calculations of
effect size measures. Moreover,
the necessity of reporting
measures of effect size in
research articles has been
elaborated. A number of
alternative measures of effect
size were described. Finally,
advice on the use of effect sizes
in meta-analysis is summarized.
Keywords: effect size, sample
size, statistical significance,
meta-analysis,
quantitative
analysis, statistical testing.
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مقدمه
اکثر تحلیلهای آماری مشهور (مانند تی استیودنت ،ضریب همبستگی پیرسون،
ضریب همبستگی اسپیرمن) و به دنبال آنها ،آزمونهای معناداری این تحلیلها حدود
تقریباً به اندازه خود تحلیلها قدمت دارند .در دهههای اخیر بر تعداد این انتقادات
افزوده شده است .اشمیت و هانتر )4331( 4معتقدند که آزمونهای معناداری آماری
رشد علمی را به تعویق میاندازد و هیچگاه کمکی به این رشد علمی نمیکند .البته
برخی طرفداران این حوزه پاسخهایی را به چنین انتقادهایی دادهاند (مانند رابینسون و
واینر .) 00 ،
انتقادات بر این حوزه پژوهشگران را به این سوال واداشته است که اگر آزمونهای
معناداری آماری نمیتوانند کارایی مناسبی در پژوهشهای کمی داشته باشند ،پس چه
چیزی میتواند جای آنها را بگیرد؟ در دو دهه گذشته علوم اجتماعی و رفتاری به
استفاده از معناداری کاربردی 9روی آوردهاند .شروع این جنبش علمی شدیداً تحت
تأثیر انتشار مقالهای از طرف انجمن روانشناسی آمریکا در سالهای  4331و 4333
(ویلکینسن و انجمن روانشناسی آمریکا )4333 ،1بوده است .در این مقاالت دو گونه از
شواهد معناداری کاربردی در این مقاالت مورد بحث قرار گرفته است :اندازه اثر و
فاصله اطمینان .در همین مقاله آمده است که« :گزارش و تحلیل اندازه اثر در کنار سایر
شاخصهای آماری برای یک پژوهش خوب الزم است».
با توجه به سیر تاریخی توضیح داده شده ،به پژوهشگران حوزههای رفتاری
پیشنهاد میکنند که عالوه بر آزمون معناداری آماری از شاخصهای اندازه اثر نیز بهره
گیرند (کوهن .)4315 ،5دلیل اصلی این پیشنهاد این است که آزمونهای معناداری
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یک قرن پیش به وجود آمدهاند .با این وجود نقد بر آزمونهای معناداری این تحلیلها

٣٢
رویش روان شناسی ،سال  ،5شماره  ،41بهار 4935

آماری به تنهایی «معناداری» 4با فحوا و مفهومی را تضمین نمیکنند ،این آزمونها تنها
میتوانند حاکی از این باشند که ارتباط مشاهده شده در یافتهها منتج از شانس نیست.
هر چند آزمونهای معناداری آماری باعث میشوند که پژوهشگر اختالفهای به ظاهر
معنادار در نظر گرفتن اختالفهای بسیار کوچک در جوامع بزرگ نمیتوانند جلوگیری
کنند (کارور  .)4339 ،در جامعههای بزرگ اختالفهای کوچک میتوانند از نظر
آماری معنادار به دست آیند .این مورد برخی را بر این داشته که آزمونهای آماری را به
تنهایی مفید ندانند (کیرک .)4331 ،9این منتقدان معتقدند که بازههای معناداری 1و
شاخصهای اندازه اثر میبایست در تحلیل یافتهها مورد توجه ویژه قرار گیرند
(تامپسون .)4331 ،5یکی از افرادی که از کاربرد و گزارش شاخصهای اندازه اثر
حمایت کامل میکند ،تامپسون است (اولجنیک و آلگینا .) 000 ،1تامپسون یکی از
منتقدان جمله بندی کتابنامه جامع انجمن روانشناسی آمریکا در این رابطه است .در
این کتابنامه پژوهشگران به گزارش شاخصهای اندازه اثر تشویق 1شدهاند (انجمن
روانشناسی آمریکا  .)4331 ،حال آن که وی معتقد است تمامی پژوهشگران
میبایست 3این شاخصها را گزارش کنند (اولجنیک و آلگینا .) 000 ،انجمن
روانشناسی آمریکا در سال  004به پژوهشگران توصیه میکند که آنها نباید فقط به
خوانندگان اطالعاتی در مورد معناداری آماری ارائه دهند ،بلکه باید عالوه بر این،
اطالعاتی نیز در مورد اندازه اثر مشاهده شده ارایه نمایند (انجمن روانشناسی آمریکا،
.) 004
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بزرگ بین جوامع آماری کوچک را به اشتباه معنادار تفسیر نکند ولی این آزمونها از
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در سالهای گذشته منابع مختلف در باب تاریخچه توسعه شاخصهای اندازه اثر
مقاالت و کتابهایی نوشته اند (مانند داویر4311 ،؛ ریچاردسون )4331 ،و برخی نیز
شاخصهای جدیدی ارائه کردهاند (مانند روزنتال و روبین،4

 )43و برخی نیز در

هارتمن .)43 4 ،
همچنین ،هیئتهای تحریریه مجالت معتبر جهان در حیطههای روانشناختی،
نویسندگان مقاالت را تشویق به استفاده از تکنیکهای ساده ،انعطاف پذیر و گرافیکی
برای توضیح یافتههای پژوهش میکنند (کوهن .)4331 ،معرفی مفهومی شاخصهای
اندازه اثر یکی از راههای ساده و مناسب برای تفسیر اطالعات آماری مقاالت است.
هدف این مقاله بررسی مفهومی آزمونهای معناداری آماری و سپس معرفی اندازه
اثر به عنوان شاخصی برای از میان برداشتن کاستیهای گزارش آزمونهای آماری به
تنهایی است .چند شاخص مشهورتر از شاخصهای اندازه اثر نیز معرفی شدهاند و
کاربرد آنها در یک مثال فرضی نشان داده شده است .همچنین افزایش تعداد
پژوهشگرانی که این شاخصها را گزارش میکنند ،نیز بررسی شده است.
معناداری آماری
به طور کلی در پژوهشهای علوم رفتاری ،9برای به دست آوردن سطح معناداری
آماری 1پژوهشگر باید به این سوال پاسخ دهد که آیا آماره 5آزمون آماری استفاده شده
شده از حد معینی بیشتر است یا خیر .در روانشناسی معموالً این حد مشخص را 0005
یا  0004در نظر میگیرند (فرگوسن و تاکانه .)493 ،این شرط برای کاهش احتمال
ارتکاب خطای نوع اول 1است .در روش شناسی ،خطای نوع اول ،به معنای یافتن
- Rosenthal & Rubin
-Mitchell & Hartmann
�
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�
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�
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�
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باب چگونگی تجزیه و تحلیل این شاخصها مطالبی منتشر کردهاند (مانند میچل و
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مقادیر معنادار برای یک آزمون آماری است وقتی که در حقیقت چنین رابطهای وجود
نداشته باشد .این شرط ( )P<0005پژوهشگر را در برابر ارتکاب به خطای نوع دوم

4

حفاظت نمیکند .خطای نوع دوم ،به معنای عدم یافتن رابطهای معنادار است هنگامی
آماری مربوط است (فراهانی و همکاران .)49 1 ،معناداری آماری تابعی از عوامل
مختلف است از جمله :بزرگی اثر (اندازه اختالف موجود) ،بزرگی حجم نمونه،9
پایایی 1تأثیر (آیا مداخله برای همه آزمودنیها به یک اندازه تأثیر گذار است؟) و پایایی
پایایی ابزار سنجش (بکر .) 000 ،5برخی پژوهشگران معناداری آماری را به معنای
پایان فرآیند آماری پژوهش در نظر میگیرند .در واقع آنها تنها به در نظر گرفتن
ارزش  P1بسنده میکنند .حال آنکه مقادیر کوچک معناداری (مانند  )P<00004میتواند
میتواند تنها به دلیل بزرگی حجم نمونه یا پایایی خیلی باالی ابزار سنجش و یا ترکیبی
از آنها باشد (اولجنیک .) 000 ،به عنوان مثال همبستگیهای بسیار کوچک در
حجمهای بزرگ نمونه میتوانند دارای معناداری آماری باشند .این مسئله در جداول
ارزشهای بحرانی آماره های مختلف نیز تایید میگردد (فرگوسن و تاکانه .)493 ،در
بسیاری پژوهشها صرفاً تعداد زیاد شرکت کنندگان سطح معناداری آماری مناسبی را
فراهم کرده و پژوهشگر را قانع میسازد .در حالی که هر پژوهشگر خبرهای به صورت
شهودی میداند که اندازه اختالفی که یک مداخله میتواند ایجاد کند دارای اهمیت
اساسی است و نه صرفاً حجم نمونه یا پایایی ابزار سنجش .پیشگامان روش فراتحلیل

1

همواره به دنبال تعیین اندازه اثر یک مداخله بودهاند .ولی معناداری آماری که خود
آلوده به حداقل چهار عامل ذکر شده است ،نمیتواند شاخص مناسبی برای عامل اول
�
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که در حقیقت رابطهای معنادار وجود داشته باشد .خطای نوع دوم به بحث توان آزمون
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(بزرگی اثر) به تنهایی باشد .لیکن این پیشگامان شاخصهایی را پیشنهاد دادهاند که
تنها به بررسی اندازه اثر پرداخته و در واقع تأثیر عوامل دیگر را خنثی میکند .الزم به
ذکر است که سطح معناداری و اندازه اثر هر کدام اطالعات جداگانهای به پژوهشگر
شانس رخ داده است یا خیر؛ در حالی که از طریق بررسی اندازه اثر میتوان متوجه شد
که متغیر مستقل تا چه اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته است (بکر.) 000 ،
اندازه اثر
گاهی به دلیل در دسترس نبودن نمونههای بزرگ یا سختی در فرآیند نمونه گیری
یا مواردی از این قبیل ،معناداری آماری برای قبول یک فرضیه آماری حاصل نمیشود.
با این حال ،پژوهشگر شهودا 4حدس میزند که اختالف معناداری وجود داشته که
آزمون آماری به تنهایی نتوانسته آن را نشان دهد .وجود چنین مواردی در علوم
رفتاری ،باعث شده تا شاخصهایی تنها برای اندازه گیری اندازه اثر معرفی شوند (بکر،
 .) 000به طور مثال فرض کنید جدول زیر نشان دهنده نمرات دو گروه مختلف در
سیاهه افسردگی بک 9است .این سیاهه در سال  431توسط بک ساخته شده و دارای
 4گویه است .هر ماده بیان کننده حالتی در فرد است و عالیم افسردگی را مشخص
میکند .معموالً نمرات باالتر از  4به عنوان نشانه افسردگی تلقی میشود (منصور،
.)4911
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میدهند .با استفاده از آزمون معناداری تعیین میگردد که آیا نتیجه خاصی به علت
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جدول .1نمرات دو گروه فرضی در سیاهه افسردگی بک
5

9

7

5

11

1

4
7

1

8

1

آماره  tبرای گروههای مستقل در این دو گروه = tبوده و در سطح  %35اطمینان
از نظر آماری معنادار نیست .با این وجود از نظر بالینی 4تفاوت نسبتاً واضحی را
میتوان مشاهده کرد .در چنین شرایطی( یا حالتی که تفاوت آشکاری دیده نمیشود
ولی تعدد شرکت کنندگان باعث معناداری آماری گشته است) لزوم استفاده از
شاخصهای اندازه اثر معنایی روشنتر پیدا میکند .امروزه درصد نویسندگان ایرانی که
تمایل به گزارش شاخصهای اندازه اثر در پژوهشها دارند ،رو به افزایش است.
شاخصهای متفاوتی برای اندازه گیری اندازه اثر در آزمونهای متفاوت وجود
دارد .در سال  4331کیرک  14نوع شاخص اندازه اثر را شناسایی کرد (کیرک.)4331 ،
با توجه به افزایش توجه پژوهشگران نسبت به شاخصهای اندازه اثر ،این تعداد در
سالهای آتی بدون شک افزایش خواهد یافت .جدول ( )4تنها چند شاخص
پرکاربردتر و مشهورتر را برای اندازه گیری اندازه اثر نشان میدهد.
شاخص  dبرای محاسبه اندازه اثر بین دو گروه مورد استفاده قرار میگیرد .این
شاخص عبارت است از حاصل تقسیم اختالف میانگین دو گروه بر انحراف معیار کل
دو گروه .این شاخص برای اولین بار توسط کوهن معرفی شده و جز مشهورترین
�

- Clinical
- Pooled

�
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شاخصهای اندازه اثر به شمار میآید .شاخص  fشبیه به  dبوده با این تفاوت که برای
ارزیابی اندازه اثر بین میانگینهای بیش از دو گروه مورد استفاده قرار میگیرد .در
تحلیل واریانس یکراهه میتوان این شاخص را گزارش کرد .شاخص

(مجذور ایتا)

است .این دو شاخص را میتوان به سادگی از طریق فرمول ( )4به یکدیگر تبدیل کرد.
شاخص  rهمان ضریب همبستگی است .در واقع میتوان این طور گفت که در
آزمونهای معناداری همبستگی میتوان از خود  rبه عنوان شاخصی از اندازه اثر
استفاده کرد .استفاده از  rمعموال ساده است .برای آزمون خی دو میتوان از شاخص
اندازه اثر امگا (�) بهره برد .گالس نیز شاخص دلتا (�) را برای مقایسه میانگین گروه
آزمایشی و گروه کنترل معرفی کرد .دلتا از حاصل تقسیم اختالف میانگین گروه
آزمایشی و کنترل بر انحراف استاندارد گروه کنترل به دست می آید .البته از این
شاخص برای گروه های مستقل نیز استفاده شده است .ارزیابی مقدی هر یک از این
شاخصها نیز در جدول ( )4آمده است.

فرمول ()4
4

=f
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نیز برای تحلیل واریانس یکراهه مورد استفاده است و از نظر تاریخی قدیمی تر از f
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جدول .2انواع مشهورتر شاخصهای اندازه اثر به همراه شرایط استفاده ،فرمول و
ارزیابی آنها
ارزیابی

بزرگ
کوچک

004

متوسط

00 5

بزرگ

001

کوچک

0004

متوسط

0001

بزرگ

0041

کوچک

004

متوسط

009

بزرگ

005

کوچک

004

متوسط

𝜔009
005

کوچک

00

بزرگ

بزرگ

4

005

اختالف دو میانگین

d

تحلیل واریانس یک

f

راهه
تحلیل واریانس یک
راهه

همبستگی گشتاوری

R

�

آزمون خی-دو

اختالف دو میانگین

�

00

بدین ترتیب برای مثال ذکر شده میتوان از شاخص  d4برای ارزیابی مقدار اندازه
اثر بهره برد (کولمن:) 003 ،4
�

�- Cohen
sd
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4

005
00

متوسط

شرایط استفاده

00

کوچک
متوسط

فرمول

شاخص

٣٩
لزوم سنجش و گزارش شاخصهای اندازه اثر در پژوهشهای روانشناختی

4 01

01 4 1

4

9

این اندازه اثر بزرگتر از  00بوده و طبق جدول حاکی از تفاوت قابل توجه بین
دو گروه است .این تفاوت با استفاده از آماره  tمقداری غیر معنادار به دست داده بود.
تنها به دلیل کوچک بودن نمونهها (  4نفر) است .در واقع اندازه اثر تفاوت

و

4

را بر حسب انحراف استاندارد جامعه به ما میدهد؛ به عبارت دیگر تعداد
واحدهای انحراف معیاری را که دو میانگین جامعه با هم تفاوت دارند نشان میدهد
(سرمد .)49 1 ،هرچه اندازه اثر بزرگتر باشد ،درجه حضور پدیده بیشتر است.
روزنتال معتقد است که اگر اندازه اثر محاسبه نشود ،احتمال بروز خطای نوع اول
افزایش می یابد (روزنتال.)4334 ،
باید توجه داشت که سطح معناداری آماری و اندازه اثر اطالعات جداگانهای به
پژوهشگر میدهند .گزارش تنها یکی از آنها میتواند منبعی برای خطا باشد .از طریق
اندازه اثر متوجه میشویم که متغیر مستقل تا چه اندازه بر متغیر وابسته اثر گذاشته
است (فراهانی و عریضی .)49 1 ،تامپسون ( ) 004معتقد است که اگر در تعبیر اندازه
اثر به گزارش اثرهای «کوچک»« ،متوسط» و «بزرگ» اکتفا کنیم (مانند گزارش P<0005
در گزارشهای معناداری آماری) ،دچار اشتباهی بزرگ شدهایم .در واقع این اهمیت
موضوع پژوهش و ابعاد متفاوت آن است که تعبیر نتایج اندازه اثر را مشخص میکند.
به طور مثال اگر پژوهشی در مورد جان انسانها باشد ،مقادیر کوچک اندازه اثر
میتوانند معانی متفاوتی داشته باشند و تعبیر درست آنها با سایر پژوهشها متفاوت
است.
روزنتال و دماتو شاخصهای مختلف اندازه اثر را به دو خانواده اصلی تقسیم
کردهاند :شاخصهای خانواده  dو شاخصهای خانواده  .rاعضای خانواده  dعمدتاً
شاخصهایی برای اندازه گیری تفاوتهای استاندارد بین میانگینها است و

�

-Colman
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شاخصهای خانواده  rبرآوردهایی از گشتاور حاصلضربی همبستگی پیرسون را نشان
میدهد (روزنتال و دماتو .) 004 ،4هر دو برآورد  dو  rرا میتوان به یکدیگر تبدیل
کرد و در نهایت فراتحلیل گران باید تصمیم بگیرند که از کدام شاخص اندازه اثر بهره
 .)49 3به طور مثال فریدمن فرمول زیر را برای محاسبه  dبا داشتن متغیر  rارائه کرده
است:
فرمول ( )
05

4

گزارش این شاخص در یک پژوهش عالوه بر اینکه میتواند در فراتحلیل به کار
آید ،میتواند نقطه شروعی برای پژوهشهای تأییدی مشابه با نمونههای بزرگتر باشد.
فراتحلیل روشی است برای ترکیب کمّی اطالعات حاصل از چند پژوهش و در نتیجه
در پی کشف روابط تازهای است که از مطالعات جداگانه و انفرادی قابل حصول نیست
(عابدی .)49 1 ،از طرفی برای انجام فراتحلیل باید نتایج آماری تمام مطالعات را به
اندازه اثر تبدیل کرد (ایزانلو .)4930 ،این موضوع بر اهمیت درک مفهوم اندازه اثر و
آشنایی با محاسبه آن میافزاید.
مقدار  pیک متغیر تصادفی است که از یک نمونه به نمونهای دیگر متفاوت است.
در نتیجه مقایسه این مقادیر بین پژوهشهای مختلف مناسب نیست (گود و هاردین ،
 .) 04دقیقاً به همین دلیل است که در فراتحلیل از مقادیر معناداری آماری استفاده
نشده و مقادیر اندازه اثر مقایسه میگردند .در ادامه مبانی نظری فراتحلیل به صورت
اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.
مبانی نظری فراتحلیل
تقریباً از سال  4390میالدی دانشمندان به بازنگری پیشینه تحقیق توجه نشان دادند.
در همین سالها برای اولین بار ثورندایک به منظور مطالعه تغییرات پایایی ،نتایج 91
�

-Rosenthal & Dematteo
-Good & Hardin

�
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ببرند .برخی نویسندگان کار با خانواده  rرا مناسبتر بیان کردهاند(کدیور و همکاران،
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مطالعه جداگانه را که به بررسی آزمون بینه پرداخته بودند ،گردآورد و میانگین ضرایب
پایایی را محاسبه کرد .همچنین در همین دوره فیشر و پیرسون به طور جداگانه به
خالصه کردن روابط بین متغیّرها در پژوهشهای گوناگون پرداختند و روشهایی را
روشهایی که قبالً ایجاد شده بودند ،شروع به ترکیب و مقایسه نتایج مطالعات جداگانه
نمود .در نهایت گالس در سال  4311در مقالهای اصطالح فراتحلیل را به کار برد
(ازکیا و توکلی.)49 5 ،
گالس و همکاران برای توصیف اصطالح فراتحلیل به انواع تحلیلها اشاره
کردهاند)4 :تجزیه و تحلیل اولیه :وقتی پژوهشگر خود دادهها را جمع آوری کرده
است و برای حصول نتایج ،آنها را تجزیه و تحلیل نماید) .تجزیه و تحلیل ثانویه:
وقتی پژوهشگر ،دادههای مربوط به مطالعات قبلی را برای پاسخگویی به سواالت
جدید مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار میدهد)9 .فراتحلیل :وقتی که پژوهشگر نتایج
تعدادی از مطالعات اولیه و ثانویه را برای پاسخگویی به سوال خود ترکیب میکند و
نتیجه جدیدی به دست میآورد (به نقل از کدیور و همکاران.)49 3 ،
فراتحلیل انواع و تکنیکها ی متفاوتی دارد و به لحاظ روش شناختی بسیار متکثر
است (کدیور و همکاران .)49 3 ،با این حال فراتحلیل گران از هر رویکرد روش
شناختی که بتواند صحت و دقت فراتحلیل را افزایش دهد ،استقبال میکنند (هانتر و
اشمیت.) 001 ،
اندازه اثر اصلیترین و معروفترین اصطالح مورد استفاده در روش فراتحلیل است
که روزنتال و دماتو از آن با عنوان «شاه مهره» حیطه فراتحلیل یاد کردهاند (به نقل از
کدیور و همکاران .)49 3 ،کوهن معتقد است که اندازه اثر باید به یکی از دو صورت
زیر تعریف شود « :حدی که پدیده مورد نظر در جمعیت موجود است» یا «حدی که
فرضیه صفر نادرست است» (کوهن،

 .)43همچنین فراتحلیل به حل تناقضها در

پژوهشهای روانشناخت ی و تربیتی و دیگر علوم رفتاری و رسیدن به نتایج دقیقتر
کمک میکند (دالور.)493 ،
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هانتر و اشمیت ( ) 001معتقدند که تمامی فراتحلیل ها را میتوان به کمک
ضرایب همبستگی به عنوان شاخصی از اندازه اثر انجام داد .نویسندگان مختلف
روشهای متفاوتی برای تبدیل آزمونهای مختلف پارامتریک و ناپارامتریک به ضرایب
هر چند برخی محققان درباره کارایی فراتحلیل نقدهایی ارائه کردهاند ولی اکثریت
جامعه علمی حاضر این روش را به عنوان روشی مفید و کارا میپذیرد (بکر.) 000 ،
چنانچه در پژوهشها ی مورد بررسی برای فراتحلیل ،اندازه اثر از سوی پژوهشگران
گزارش نشده باشد میتوان از جدول خطوط راهنمای کوهن استفاده نمود (فراهانی و
عریضی.)49 1 ،
در برخی مقاالت نیز چگونگی به دست آوردن اندازه اثر برای مقاالت پیشین و
مورد نیاز برای فراتحلیل توضیح داده شده است (مانند تالهایمر و کوک.) 00 ،
یادآوری این مطلب مهم است که فراتحلیل پاسخ قطعی و نهایی برای درک مسائل
تحقیقی نیست و مانند سایر روشهای تحلیل دادهها همانطور که گرین و هال
میگویند :یاری گر اندیشه است ،نه جایگزین آن (ولف 43 1 ،به نقل از دالور،
.)493

نتیجه گیری
در پژوهشهای علوم رفتاری پژوهشگر میبایست عالوه بر محاسبه معناداری
آماری به محاسبه و گزارش شاخص مناسب اندازه اثر همت گمارد .از آنجایی که
آزمونهای معناداری در علوم رفتاری با درصد باالیی از خطای نوع دوم همراه است،
به منظور کاهش خطای نوع دوم یا ارتقای توان آزمون عالوه بر راهبردهایی که روش
شناسی پژوهش در اختیار پژوهشگران قرار میدهد ،به برآورد اندازه اثر و استفاده از
آن در تصمیم گیری در مورد رد یا قبول فرض صفر پرداخته میشود .انجمن
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روانشناسی آمریکا 4گزارش این شاخص را در پژوهشها پیشنهاد میکند .ارائه چنین
شاخصهایی در واقع کاستیهای مربوط به حجم نمونه را برطرف کرده و قابلیت
استفاده مقاله را در فراتحلیل ها افزایش میدهد .این شاخصها همچنین میتوانند
پژوهشی در ایران تمایل به گزارش شاخصهای اندازه اثر پیدا کردهاند و تعداد مقاالتی
که این شاخصها را گزارش میکنند رو به افزایش است .با توجه به اینکه گزارش این
شاخصها عرصه را برای انجام فراتحلیل در حیطههای مختلف فراهم میکند ،میتوان
انتظار داشت که میزان فراتحلیل های معتبر در آینده با استفاده از این گزارشها افزایش
یابد.
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