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تحصیلیافتحوزهدرشدهانجامتحقیقاتفراتحلیل
هايسالطیایثارگراناموروشهیدبنیاددرشاهدفرزندان

)1(1385تا1373

سیده طیبه مطیعی لنگرودي

نرگس یعقوبی

زادهعلی مقدم

چکیده
تحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و هدف پژوهش حاضر، فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه افت

هـاي هماهنـگ و منسـجم از نتـایج مطالعـات      منظور نیل به یافتـه ، به1385تا 1373امور ایثارگران از سال 
(فردي، خانوادگی، آموزشی، داري هر یک از عوامل تأثیرگذارمختلف و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معنا

تحصـیلی و مشـخص کـردن متغیرهـایی اسـت کـه داراي بیشـترین تـأثیر بـر          اجتماعی و محیطی) بر افت
هـاي انجـام شـده در    تحصیلی فرزندان شاهد است. جامعه آماري این پژوهش برگرفته از تمام پژوهشافت

آموز تحصیلی فرزندان شاهد (اعم از دانشافتدر زمینه 1385تا 1373بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 
تحصیلی فرزندان شاهد، پـس  بندي متغیرهاي مربوط به عوامل مؤثر در افتمنظور دستهو دانشجو) است. به

محیطـی، ایـن عوامـل بـا برنامـه      ـ به دسته عوامل فردي، خانوادگی، آموزشی و اجتمـاعی هاآناز تفکیک 
CMA پـژوهش،  6متغیر خانوادگی؛ در 43پژوهش، 13متغیر فردي؛ در 26پژوهش، 11تحلیل شدند. در

متغیر محیطی ـ اجتماعی شناسایی شد. بیشترین انـدازه اثـر در بـین     6پژوهش، 5متغیر آموزشی؛ و در 14
اشتن مسئولیت اداره د«، در بین عوامل خانوادگی به متغیرهاي »نگرش به آینده شغلی«عوامل فردي به متغیر 

اختصاص یافـت. بـین انـدازه اثـر متغیرهـاي مـؤثر در       » بیماري مستمر یکی از اعضاي خانواده«و » خانواده
تحصیلی (فردي، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی ـ محیطی) فرزندان شاهد برحسب مقطـع تحصـیلی،    افت

گیري تفاوتی مشاهده نشد.هاي مختلف نمونههاي آماري و روشروش
ی ـ محیطـی؛   اجتمـاع ی، آموزشـ ی، خـانوادگ ي، فـرد عوامـل ی؛ لیتحصافت، لیفراتحل:يدیکلواژگان
.شاهدفرزندان

.استعنواننیهمباو امور ایثارگراندیشهادیبنکلادارهیپژوهشيشورامصوبطرحگزارشازبرگرفتهمقالهنیا) 1(
هاي روانی ـ شغلی سازمان سنجش آموزش کشور، مسئول مکاتبات: .  مسئول گروه آزمون

Stml90@yahoo.com
.گیري ارشد سنجش و اندازهکارشناس
.گیري دانشجوي دکتراي سنجش و اندازه
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هاي آموزشیپژوهش در نظام126
مقدمه
عمـل پـرورش وآمـوزش نـام بـه مشخصـی چهارچوبدرجامعه،هرتربیتوتعلیمفرآیند

دسـت آنبـا جهـانی پرورشوآموزشهاينظاممعموالًکهمسایلیترینمهمازیکی. کندمی
نمـوده خودمصروفرافراوانیمالیویانسانمنابعکهاست1تحصیلیافتمسئلهگریبانند،به

فشـارهاي رفتـاري، مشـکالت ازبسـیاري پدیـدآیی زمینـه مالی،بعدبرعالوهامرایناست،
سازمان یونسکو مفهـوم  .آوردمیفراهمرااجتماعیهاينابهنجاريوعاطفیاختالالتروانی،

تحصیلی را به تکرار پایه، ترك تحصیل و کاهش کیفیت آموزشـی و تحصـیلی فراگیـران    افت
).1970دهد (یونسکو، نسبت می

-شناسایی مشکالت و موانع رشد فرهنگی و علمی فرزندان شاهد بـراي نیـل بـه یـک برنامـه     
ریزي صحیح و متناسب با اهداف عالی تعلیم و تربیت یک ضـرورت و شـاید تالشـی بسـیار     

و حفظ دستاوردهاي انقالب اسـالمی باشـد.   هاآنك جهت ارج نهادن به مقام شامخ پدران اند
هـاي هزینـه وپرداختهآنبامرتبطعواملوتحصیلیافتمسئلهبهزیاديهايپژوهشتاکنون

امـا اسـت شـده هـا پـژوهش نـوع اینصرفکشور،ازخارجدرچهوداخلدرچهبسیاري،
.هستیممواجهتحصیلیافتباالينرخباهرسالهماواستباقیخودقوتبههمچنانمسئله

» شـاهد «و » شـهید «ها و اعتقادات ملل و محققان در خـارج از ایـران، واژه   با توجه به فرهنگ
هـایی از قبیـل   هاي تحقیق خـود، عبـارت  در جامعههاآنتر مورد استفاده قرار گرفته است. کم

را تـرك  هـا آنفرزنـدانی کـه پدرانشـان    «یـا  » ندان قربانیان جنگفرز«یا » والدینفرزندان تک«
» فرزنـدان شـاهد  «اند. در ایران، جامعه پژوهش با نـام  کار بردهرا به» انداند یا غیبت داشتهکرده

در قیاس با دیگر جوامع مورد پژوهش، نامی جدید است که پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی    
شـده در  هاي انجامطور مختصر به بعضی پژوهشن در اینجا بهبه واقعیت پیوسته است. بنابرای

زمینه موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی که مربوط به فرزندان شاهد در ایران و فرزندان بـدون  
شود:  باشد، اشاره میوالدین در دیگر کشورها می

نفـري از فرزنـدان شـاهد،    300سپهوندي، شکرکن، لیامی و مراقی در تحقیقی یک نمونـه  
جانباز، اسیر  و مفقوداالثر را در سه مقطـع تحصـیلی ابتـدایی، راهنمـایی و متوسـطه در شـهر       

هـاي تحقیـق آنـان نشـان داد کـه فقـدان پـدر بـه لحـاظ          اهواز مورد بررسی قرار دادند. یافتـه 
؛ 1367دهـد (سـپهوندي و همکـاران،    تأثیر قرار میتر از پسران تحترا بیشتحصیلی، دختران

).1380به نقل از جوکار و کرمی، 

1.Drop-Out
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127...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
آموزان شـاهد را مـورد بررسـی قـرار داده و در پایـان،      نفري از دانش197بهزادي، یک جامعه 

و تر اعالم کرده و همچنـین سـواد  وضعیت تحصیلی دختران را نسبت به پسران شاهد مطلوب
را به هنگام شهادت پـدر در موفقیـت و شکسـت    هاآزمودنیمیزان تحصیالت مادر و نیز سن 

آمـوزان نـاموفق در زمـان    تحصیلی آنان مؤثر دانسته است. وي همچنین اشاره نمود که دانـش 
).  1368اند (بهزادي، آموزان موفق، سن بیشتري داشتهشهادت پدر نسبت به دانش

اثـرات از دسـت دادن پـدر روي سـالمت روان و عملکـرد      «عنـوان  نجاریان در تحقیقی تحت
دار بـین عملکـرد   ، نبـودن تفـاوت معنـی   »آموزان شاهد مدارس راهنماي اهـواز تحصیلی دانش
دار بین طـول شـهادت پـدر و    آموزان شاهد و غیرشاهد و عدم همبستگی معنیتحصیلی دانش

).  1371الم کرده است (نجاریان، را اعهاآنآموزان شاهد و نمرات معدل تحصیلی دانش
هـاي  بررسی عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان شـاهد دانشـگاه     «در تحقیقی دیگر، تحت عنوان 

پـور و لیـامی، ارتقـاي کیفیـت و     ، نجاریان، سـلیمان »شهید چمران اهواز و علوم پزشکی اهواز
ن کمیت خدمات آموزشی و مشاوره تحصیلی را جهـت بهبـود عملکـرد تحصـیلی دانشـجویا     

).1373اند (نجاریان و همکاران، غیرشاهد ضروري دانسته
، در مقاله خود پس از بررسی، بـر تـأثیر منفـی فقـدان پـدر در عملکـرد تحصـیلی        ١گرگوري

-). سـاتن 1380؛ بـه نقـل از جوکـار و کرمـی،     1965فرزندان تأکید کـرده اسـت (گرگـوري،    
مخرب غیبت پدر بـر خـانواده و   اثرات«عنوان در تحقیقی تحت٤و الندي٣، روزنبري٢اسمیت
هاي آمریکا را در دو گروه از دانشـجویان دختـر و   ، نمرات آزمون ورودي به دانشگاه»فرزندان

پسر که پدرانشان براي دو سال یا بیشتر بنا به دالیلی غیبت داشتند، مورد مقایسـه قـرار دادنـد    
و آثـار مخـرب غیبـت و    که در کل، ارتباط میان فقدان پدر و عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان   

؛ 1968اسمیت و همکـاران،  فقدان پدر بر عملکرد تحصیلی مورد تأیید قرار گرفته است (ساتن
).1380به نقل از جوکار و کرمی، 

، چـه در مـورد فرزنـدان    تحصیلیافتبرايگوناگونیعللمختلف،هايپژوهشطور کلی، به
وفرهنگـی عوامـل ازناشـی راآنهاژوهشپبعضی. اندبرشمردهشاهد و چه در مورد دیگران

هـا، پـژوهش ازتعـدادي  انددانستههاانوادهخاجتماعیـاقتصاديعواملازاشیندیگر،رخیب
راعلـل نیـز، هاییپژوهشواندبرشمردهتحصیلیافتمهمعواملازراآموزشیمحیطعوامل

1. Gregory
2. Sutton smith
3. Rosenbery
4. Lanbery
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هاي آموزشیپژوهش در نظام128
عوامـل  .انـد دانسـته فـردي عوامـل رااساسیومهمعاملوکردهجستجوآموزدانشخوددر

تواند به افت تحصیلی منجر شود از جمله اعتیاد به موادمخدر، عوامـل شخصـیتی،   مختلفی می
انگیزه و عالقه، احساس رضـایتمندي، احسـاس تنهـایی، انتظـار موفقیـت و شـرایط خـانواده        

هـاي پـژوهش وتحقیقـات مطالعه، به نقل از چنگیزي آشتیانی و همکاران). 2000(پیترسون، 
تنـاقض حتـی گـاهی وپراکنـدگی وهماهنگیعدماینبیانگرتحصیلیافتزمینهدرمختلف

: جملـه ازيمتعـدد عواملمعلولخودنتایج،دراختالفاین. استهاآنهايیافتهونتایجدر
گیـري، نمونـه روشبررسـی، موردجامعهدراختالفتحقیق،هايفرضیهواهدافدرتفاوت
شـیوه واسـتفاده مـورد آمـاري يهـا آزمـون وتحقیـق متغیرهـاي رفتـه، کـار بهتحقیقروش
یکدسـت ومنسـجم نتـایج آوردندستبهبرايدر این پژوهش کهحلیراه. استگیرينتیجه

.  است1فراتحلیلروششده،اندیشیدهمطالعهچندیناز

فراتحلیلرویکرد
فراتحلیـل بـا   ).2،2001هـاپکینز (اسـت شـده تعریـف هاتحلیلازتحلیلیعنوانبهفراتحلیل

بـراي  3توسـط کـارل پیرسـون   1904مشکالت پزشکی آغاز شد. نخستین فراتحلیل در سـال  
؛ 4،1997تعیین میزان تأثیرواکسیناسیون علیه آبله در رابطـه بـا بازمانـدگان انجـام شـد (هانـت      

راتحلیل براي نخستین بار در سـال  ). اما اصطالح ف1385فرد، ، به نقل از سهرابی1984، 5رابین
، 8و اشـمیت 7کار برده شد (هـانتر در انجمن پژوهشی آموزشی آمریکا به6توسط گالس1976
بــه گفتــه هولییــارد و همکــاران،). 1385فــرد، ، بــه نقــل از ســهرابی91991و روزنتــال1990

سـطح دربـاره کلّـی گیرينتیجهیکبهرسیدنمنظوربهکمیتحقیقاتازگردآوريفراتحلیل
).10،1996مـورو ومـوود وهولییـارد (داردجامعـه یـک بـر معینمتغیریککهاستتأثیري
هاي آماري براي ترکیب نتایج مطالعـات مختلـف   کار بردن روشفراتحلیل را، فرآیند بهالست

را روش پژوهشی معتبر که ترکیب پیشـینه را بـر اسـاس نتـایج     ) و استانلی آن11،1995(الست

1. Meta-analysis
2. Hopkins
3. Pearson
4. Hunt
5. Robin
6. Glass, G.
7. Hunter
8. Schmidt
9. Rosenthal
10. Hulleyard; Mood & Morrow
11. Last
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129...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
).  1،1996داند (استاندلیسازد، میهاي منطقی از متغیرهاي طرح ممکن میکمی و تحلیل

انجام فراتحلیل اقتضا دارد که تعداد قابل اتکایی از کارهاي پژوهشـی در موضـوعی واحـد در    
پـذیر اسـت   ها و موضوعاتی امکـان رو انجام آن تنها در حوزهجامعه وجود داشته باشد. از این

).1385به لحاظ کمی تعداد تحقیقات در آن، درخور توجه باشد (ازکیا و توکلی، که حداقل 
با ادغام نمودن نتـایج مختلـف، قـدرت    هاآنترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که مهم

، 2زعـم اسـترینر  ). به1385دهند (رضاییان، دار افزایش میمطالعه را در جهت یافتن نتایج معنی
دقیق براي ترکیب هدفمند نتایج مطالعات متعـدد بـه منظـور دسـتیابی بـه      اياین روش، شیوه

باشـد: الـف) یـک جسـتجوي فراگیـر      برآوردي بهتر در مورد واقعیت و شامل مراحل زیر مـی 
هـاي  کـارگیري معیـاري روشـن بـراي تعیـین پـژوهش      براي تمامی مـدارك موجـود، ب) بـه   

-هاي اثر پـژوهش قیق، و د) یکی کردن اندازهدربرگیرنده، ج) تعیین یک اندازه اثر براي هر تح
-يدبـه اعتقـاد  ).2003ها تا رسیدن به یک برآورد کلی از شیوع تا تأثیر یک رفتار (اسـترینر،  

ـ اکاسترو، ـ یهاسـت، لیـ تحللیـ تحل،روشنی جینتـا ازيامجموعـه يآمـار لیـ تحلیعن
).  2003کاسترو،يد(هاافتهیادغاممنظوربهجداگانهمطالعات

تـرین  مـورد از رایـج  رویکردهاي مختلفی در زمینه فراتحلیل وجود دارند، که در اینجا بـه سـه  
شود:اشاره میهاآن

3هگزرویکردیاهمگونیيهاآزمونرویکرد

، 1982ترین طراحـان فراتحلیـل نـام بـرد. وي در سـال      عنوان یکی از اصلیتوان بهاز هگز می
هاي اثر در میان مطالعات، طراحی نمـود (کولیـک   تغییرات اندازهیی را براي همگونی هاآزمون

هـاي هگـز در فراتحلیـل آن بـود کـه ثابـت کـرد        ترین کمـک ). یکی از مهم1989، 4و کولیک
شود، برآوردهاي بدون اریبی از یـک اثـر در   هاي اثري که به طریق فراتحلیل محاسبه میاندازه

نتایج همگون نیستند، هگز از یـک مقیـاس بـراي    شود که جامعه اصلی هستند. وقتی فرض می
هـاي  کند تا تعیین نمایـد کـه آیـا نتـایج تـابع ویژگـی      تحلیل نتایج تحلیل واریانس استفاده می

هاي انتخـابی بـه دو گـروه یـا     مطالعات خاصی است. وي نخست مطالعات را بر اساس حالت
تـر از  هـی در میـانگین بـزرگ   گرودهد که واریانس بـین کند و سپس نشان میبیشتر تقسیم می

1- Standley
2 -Streiner
3- Hedges
4- Kulik & Kulik
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هاي آموزشیپژوهش در نظام130
گروهی خواهد بود. این رویکرد از آغاز دهـه هشـتاد مـیالدي گسـترش یافـت      واریانس درون

)1989و کولیک، (کولیک

١رویکرد روزنتال و رابین

باشد در واقع روزنتال و رابین ترین رویکرد در حیطه فراتحلیل میاین رویکرد، قدیمی
) فراتحلیل نامیده شد، پانزده سال قبل 1976از جین گالس () نتایج  روشی را که پس 1961(

). در این رویکرد، در محاسبه اندازه اثر، واحد 1981کار برده بودند (جین گالس،از او به
تحلیل، خود مطالعه است و در ترکیب احتماالت، واحد تحلیل، موضوع است.

٢اشمیتوهانتررویکرد

هـا آزمـون نیز مشهور اسـت، بـه روایـی    » ٣تعمیم روایی«مون رویکرد هانتز و اشمیت که به آز
بـه جـاي   هـا آنهاي چند رویکرد اسـت.  وابسته است. این رویکرد، ترکیبی از بهترین ویژگی

گیـري تقریبـی   گیري واقعی از واریـانس و خطـاي نمونـه   هاي آماري، به اندازهآزمون شاخص
هاآگـاه خواهنـد شـد، نـه     از میزان واقعی اختالفگران پرداختند که با استفاده از آن، فراتحلیل

).1990هاي آماري (هانتر و اشمیت، فقط از شاخص
هـاي  اي از پیشـینه )، فراتحلیل فقط خالصه کردن مجموعـه 1989از دیدگاه کولیک و کولیک (

هـا و  شـود تـا ویژگـی   تحقیق با اندازه اثري متوسط نیسـت، بلکـه در فراتحلیـل کوشـش مـی     
هاي هر مطالعـه را بـه دو   فراتحلیل، دادهل تأثیرگذار بر اندازه اثر تعیین شود. خصوصیات عوام

هاي کدگـذاري  هاي توصیفی هر مطالعه با استفاده از طرحسازد: الف) مشخصهروش کمی می
شوند. ب) پیامدها یا نتایج هر مطالعه بـه یـک انـدازه متریـک     اي یا پیوسته کدگذاري میطبقه

). 1995، ٤شـوند (دورالك شـود، تغییـر داده مـی   ت که اندازه اثر نامیـده مـی  متداول بین مطالعا
اي کـه  ) در رابطـه بـا جایگـاه ویـژه    1379نقـل از صـدیق سروسـتانی،    ، به1997(٥سشرپنزل

يهـا افتـه ینـد یبرآازاسـتفاده «گوید: ، میداردامروزیعلمفراتحلیل در حوزه مطالعاتی دنیاي
نیتـر مهـم ازآن،کـل ایـ جامعـه ازیبخشـ ادارهويزیـ رمهبرناجهتمختلف،يهاپژوهش

وتوسـعه ،گـر یدطـرف از. اسـت شـده مطالعـات نـوع نیـ اتیاهمموجبکهاستیعوامل

1. Rosental – Rubin method
2. Hunter and Schmidt method
3. Validity generalization
4 Durlack
5 Scherpenzeel
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131...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
ـ تطبآزمونوییایپاافتیدريبراهاافتهیییارویرودانش،انباشت حـوزه درهـا آنيریپـذ قی

توسـعه اتموجبکهاستيگریدعواملجملهازهاپژوهشنیاییروایبررسجهتتیواقع
».  استرا فراهم آورده دانشنیانیتکوو

هـاي هماهنـگ و منسـجم از نتـایج مطالعـات      لذا با توجه به مطالب بیان شده، نیل بـه یافتـه  
داري هـر یـک از عوامـل تأثیرگـذار (فـردي،      مختلف و تعیین اندازه اثر واقعـی و سـطح معنـا   
تحصـیلی و مشـخص کـردن متغیرهـایی کـه      خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و محیطی) بر افت

هستند، از اهداف پـژوهش حاضـر اسـت    تحصیلی فرزندان شاهد افتداراي بیشترین تأثیر بر
شود:  گیري میي زیر پیهاپرسشگویی به که با پاسخ

ر داجتمـاعی محیطـی ـ   وآموزشـی، خانوادگی،فردي،عوامل متغیرهاياثراندازهمیانگین. 1
هـاي اثـر ایـن عوامـل تفـاوت      و آیا بین اندازهاستمیزانچهبهشاهدفرزندانتحصیلیافت
داري وجود دارد؟معنی

خـانوادگی، آموزشـی و   ها (شامل عوامل فـردي، کار رفته درپژوهشیک از متغیرهاي به. کدام2
اثر هریـک از  تحصیلی فرزندان شاهد دارد و میزاناعتمادي بر افتمحیطی)، اثر قابلـاجتماعی

چقدر است؟هاآن
تحصیلی (شامل عوامل فردي، خانوادگی، آموزشـی  بین اندازه اثر متغیرهاي موثر در افت. آیا3

هـاي  کـار رفتـه، و روش  هاي آماري بـه و اجتماعی ـ محیطی)، برحسب مقطع تحصیلی، روش 
داري وجود دارد؟گیري تفاوت معنینمونه

پژوهشانجامروش
هایی مانند پزشکی، علوم رفتـاري و وجـه   حوزهتنها در سه دهه پایانی قرن بیستم، فراتحلیل در 

هـا) متـداول شـد.    (روانشناسی سالمت، طب رفتاري، علوم رفتاري و سـایر رشـته  هاآنمشترك 
تاکنون در علـوم  1970دهد که از ) نشان می1387هاي گال (به نقل از نصر و همکاران، بررسی

ه نمودنـد، بسـیار اسـت ولـی در کشـور      ی تحقیقاتی که از فراتحلیل استفادانسانپایه، پزشکی و 
تربیتی بسیار معـدود بـوده و   ویژه در حیطه علومشده در حوزه فراتحلیل بهایران تحقیقات انجام

ازآنتیـ ماهواهـداف بـه توجهبا،پژوهشنیالذا درهنوز جایگاه الزم را پیدا ننموده است. 
.  استشدهاستفادهلیفراتحلروش

آماريجامعه
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هاي آموزشیپژوهش در نظام132
1385تـا سـال   1373نامه است که از سـال  پایانطرح و 25شامل آماري این پژوهشجامعه 

ایـن  . آموز و دانشـجو) انجـام شـده اسـت    تحصیلی فرزندان شاهد (اعم از دانشدر زمینه افت
هـاي سـطح شـهر تهـران     ها با مراجعه بـه کتابخانـه مرکـزي بنیـاد شـهید و دانشـگاه      پژوهش

پـژوهش  15تعـداد  هـا آناز میان ،شناختینظر فنی و روشازبررسی گردآوري شد و پس از 
شناختی الزم بـراي فراتحلیـل (همچـون روایـی و پایـایی      و روششرایط علمیحداقل را که 

هـاي مناسـب بـا موضـوع     ها و سوالگیري و روش آماري صحیح، فرضیهروش نمونهمناسب،
.  گزینش و مورد بررسی قرار گرفتنددارا بودند،پژوهش)

اطالعاتآوريجمعابزار
ایده بنیادي که فراتحلیل بر آن استوار است، این است که واحد تجزیـه و تحلیـل (نمـره) از    

). لذا، بـراي اسـتخراج اطالعـات مـوردنظر     1380شود نه از آزمودنی (دالور، مطالعه گرفته می
تفاده اسـ هاي پژوهشی ساخته مشخصات طرحلیست محققفراتحلیل، از چکجهت انجام 

11ها بـا  همچنین، با توجه به فرم مشخصات پژوهش، یک فرم ارزشیابی از پژوهششد.
کننده در مورد مناسب بودن یـا  پژوهشگر تهیه و در پایان فرم، نظر ارزشیابیسوال توسط

نامناسب بودن پژوهش براي ورود به طرح فراتحلیل و دالیـل مناسـب نبـودن پـژوهش     
توسط چنـد متخصـص   هاي پژوهشی. طرحلیل پرسیده شدجهت گنجانده شدن در فراتح

هـا تکمیـل   لیسـت گیري و تحقیقات آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و چکسنجش و اندازه
هـا را مـورد بررسـی و    شد. سپس دو داور که متخصـص سـنجش و ارزشـیابی بودنـد، طـرح     

انجـام هـاي داورينـدي برتبـه حاضـر، تحقیقدررا داوري کردند. هاآنارزشیابی قرار داده و 
دوبـین همبسـتگی . اسـت شـده انجام7تا1ازلیکرتطیفاساسبرمطالعات،دربارهشده

داوردوتوسـط هـا طرحارزشیابیپایاییضریبسپس. دست آمدبه438/0شدهانجامداوري
توافـق بـاالي درجـه دهنـده نشانشده،مشاهدهپایایی. آمددستبه609/0کهگردیدمحاسبه

.باشدمیفراتحلیلگران

هادادهتحلیلوتجزیهروش
جهـت  هـا آنبندي کردن متغیرهـا و نتـایج آمـاري   آوري اطالعات مقدماتی، دستهپس از جمع

، همه نتایج طبـق فرمـول خـاص خـود در     ١افزاري فراتحلیلنرمها به برنامهسهولت ورود داده

1. Comprehensive Meta –Analysis (CMA)
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133...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
ه و شـد CMAهمبستگی گردید، سـپس اطالعـات وارد برنامـه   rمدل اثر تصادفی تبدیل به 

-نـرم ازاسـتفاده بـا آنتحلیلوتجزیهبهاثر،اندازهمحاسبهازپسد.گردیحاسبه ماندازه اثر 
اندازه اثرهـا در بـیش   دار بودن تفاوت بین میانگینمعنیبررسی اقدام شد. براي SPSSافزار

دار بـودن  . در صورت معنیعمل آمدطرفه استفاده بهاز آزمون تحلیل واریانس یک،از دو گروه
بـا حجـم مسـاوي و    يهـا گـروه از آزمون پسین توکی براي ،طرفهآزمون تحلیل واریانس یک

با حجم نامساوي استفاده شد.يهاگروهآزمون پسین شفه براي 

پژوهشهايیافته
میانـه و میـانگین   بـا متغیر مربوط بـه عوامـل فـردي   26، مطالعه وارد شده به فراتحلیل15ر 

متغیر مربـوط بـه عوامـل    43؛ 35/0و 29/0ترتیب برابر با بهrشاخص اندازه اثر محاسبه شده 
؛ 44/0و 38/0ترتیب برابر بـا  محاسبه شده بهrمیانه و میانگین شاخص اندازه اثر با خانوادگی 

محاسـبه شـده   rمیانـه و میـانگین شـاخص انـدازه اثـر      با متغیر مربوط به عوامل آموزشی 14
میانـه و  بـا  متغیر مربـوط بـه عوامـل اجتمـاعی ـ محیطـی       6و 48/0و 52/0ترتیب برابر با به

مـورد مطالعـه قـرار    40/0و 32/0ترتیب برابر بـا  محاسبه شده بهrمیانگین شاخص اندازه اثر 
.گرفت

وآموزشیخانوادگی،فردي،ملاعواثراندازهمیانهومیانگین)1(جدول
شاهدفرزندانتحصیلیافتردموثرمحیطیـاجتماعی

عوامل مؤثر در 
تحصیلیافت

تعداد متغیرها 
یا عوامل 

مرتبط
میانه اندازه 

)rاثر(
میانگین 
اندازه اثر 

)r(

انحراف 
استاندارد اندازه 

)rاثر (

تفسیر اندازه اثر
(بر اساس معیار 

کوهن)
متوسط2629/035/026/0فردي

متوسط4338/044/028/0خانوادگی
متوسط1452/048/030/0آموزشی
ـ اجتماعی
متوسط632/040/027/0محیطی

متوسط8934/042/028/0مجموع
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هاي آموزشیپژوهش در نظام134
دسـت آوردن انـدازه اثـر متغیرهـاي فـردي، خـانوادگی،       نتایج تحلیل انجام شده براي به

ارائه شده 1تحصیلی فرزندان شاهد که در جدول آموزشی و اجتماعی ـ محیطی در افت  
بـراي  کـوهن  معیـار  در مقایسـه بـا   دهد که در هر چهار دسته از عوامل، است، نشان می

عامـل مـوثر در   89میانه و میانگین اندازه اثر بوده است.در حد متوسطتفسیر اندازه اثر، 
ها مورد بررسی قرار گرفتـه بـود، بـه    تحصیلی فرزندان شاهد نیز که در این پژوهشافت

به دست آمد که با توجه به جدول کـوهن در حـد متوسـط اسـت.     42/0و 34/0ترتیب 
شی و اجتمـاعی ـ محیطـی را    ، میانگین اندازه اثر عوامل فردي، خانوادگی، آموز1نمودار 

دهد.نشان می

GROUPING

4.003.002.001.00

M
ea

n 
of

 R

.50

.48

.46

.44

.42

.40

.38

.36

.34

خانوادگی،فردي،عواملاثراندازهمیانگین)1(نمودار

محیطیـاجتماعیوآموزشی
طرفه انجام شـد کـه نتـایج در    ها، آزمون تحلیل واریانس یکدنبال تأیید فرض همگنی واریانسبه

است.ارائه شده 2جدول 

مختلفعواملاثراندازهمقایسهطرفهیکواریانستحلیلآزموننتایج)2(جدول
شاهدفرزندانتحصیلیافتدرموثر

سطح  Fآزمون مجذورات میانگین زاديآدرجه مجموع مجذورات هاگروه
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135...فراتحلیل تحقیقات انجام شده

هـا (شـامل عوامـل فـردي،     کـار رفتـه در پـژوهش   یک از متغیرهاي بهبراي بررسی این که کدام
تحصـیلی فرزنـدان شـاهد    خانوادگی، آموزشی و اجتماعی ـ محیطی)، اثر قابل اعتمادي بر افـت  

تـک متغیرهـا در هـر    اي از اندازه اثر تـک چقدر است، مقایسههاآنداشته و میزان اثر هر یک از 
یک از چهار دسته عامل صورت گرفت و متغیرهایی که داراي کمترین و بیشترین اندازه اثـر در  

، نـام متغیـر و میـزان اثـر متغیرهـاي فـردي،       3جـدول  هر کدام از عوامل بودند، تعیـین شـدند.  
تحصـیلی  راي کمترین و بیشترین اندازه اثر بر افـت خانوادگی، آموزشی و اجتماعی ـ محیطی دا  

دهد.فرزندان شاهد را نشان می
و 3) بـا درجـات آزادي (  72/2جـدول ( F) از مقدار 87/0مشاهده شده (Fاز آنجا که مقدار 

تر شـده اسـت، در نتیجـه فـرض     بزرگ05/0) از 45/0داري آن (تر و سطح معنی) کوچک85
داري در انـدازه  و فرض خالف رد شد. بنابراین، تفـاوت معنـی  صفر مورد پذیرش قرارگرفت 

تحصیلی فرزندان شاهد در مطالعات وجود نداشت.اثر عوامل موثر در افت
،تحصـیلی از مجموع عوامل فردي موثر در افتدهد که نشان می3اطالعات مندرج در جدول 

ترتیـب  بـه ) 03/0(»فراغـت میزان ساعات اوقـات  «) و 975/0(»نگرش نسبت به آینده شغلی«
از مجمـوع عوامـل   تحصیلی فرزندان شاهد هستند.بر افتکمترین اندازه اثر و بیشترین داراي 

بیماري مستمر یکـی از  «) و 96/0(»داشتن مسئولیت خانواده و ناتوانی در اداره آن«،خانوادگی
ارتبـاط  «و »تحصیلیعدم رسیدگی به وضعیت «) بیشترین اندازه اثر و 96/0(»اعضاي خانواده

ـ )  را دار001/0(کمترین اندازه اثـر » با مدرسهکم مادر یا یکی از افراد خانواده  مجمـوع  ازد.ن
) 89/0(»نحـوه عملکـرد ادارات آمـوزش و پـرورش    «،عوامل آموزشی موثر در افت تحصیلی

اثـر را در  ) کمتـرین انـدازه   14/0(»عدم رضایت از روش ارزشیابی معلم«بیشترین اندازه اثر و 
مجمـوع عوامـل اجتمـاعی    ازو باالخره، د.نآموزان و دانشجویان شاهد دارتحصیلی دانشافت

هـاي  رسـانه «) و 87/0بیشترین انـدازه اثـر (  »طور کلیبهیمحیط«عامل ،تحصیلیموثر در افت
د خـو بهآموزان و دانشجویان شاهد تحصیلی دانش) را در افت16/0کمترین اندازه اثر (»جمعی

.انداختصاص داده

داري معنی
Sig

)MS( )df( )SS(

45/0 87/0
07/0 3 21/0 هاگروهبین
08/0 85 83/6 هاگروهدرون

89 04/7 کل
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137...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
ـاجتماعیوآموزشیخانوادگی،فردي،متغیرهاياثرمیزانونام)3(جدول

تحصیلیبرافتاثراندازهبیشترینوکمتریندارايمحیطی

میزان اثر
نوع عامل

متغیر داراي بیشترین اندازه اثرمتغیر داراي کمترین اندازه اثر

اندازه نام متغیر
اندازه متغیرنام اثر

اثر
975/0نگرش نسبت به آینده شغلی03/0میزان اوقات فراغتفردي

خانوادگی
عدم رسیدگی به وضعیت 

تحصیلی؛
ارتباط کم مادر یا خانواده با 

مدرسه
001/0

داشتن مسئولیت خانواده و ناتوانی 
آن؛در اداره

بیماري مستمر یکی از اعضاي 
خانواده

96/0

از روش عدم رضایتآموزشی
نحوه عملکرد ادارات آموزش و 14/0ارزشیابی معلم

89/0پرورش

اجتماعی ـ 
87/0طور کلی)محیطی (به16/0هاي جمعیرسانهمحیطی

نتایج تحلیل انجام شده در بررسی اندازه اثر عوامل یا متغیرهاي فردي، خانوادگی، آموزشـی و  
شاهد بر حسب مقـاطع مختلـف تحصـیلی    تحصیلی فرزندان اجتماعی ـ محیطی موثر در افت  

پـژوهش  11یشترین تعداد عوامل فردي در دهد که بارائه شده است، نشان می4که در جدول 
عامل) بوده است. نتـایج  10مورد بررسی در فراتحلیل، در مقطع تحصیلی متوسطه (با بررسی 

میـانگین انـدازه   نشان داد کهچنین همفراتحلیل بر روي عوامل فردي برحسب مقطع تحصیلی 
) از میانگین اندازه اثر عوامل فردي بررسـی شـده در سـایر    70/0اثر عوامل فردي در دانشگاه (

مقاطع تحصیلی بیشتر است. کمترین میانگین اندازه اثر این دسته عوامل نیز بـه عوامـل فـردي    
) تعلق دارد.11/0گانه (در مقاطع سه

مشخص شـد کـه فقـط    نیز بررسی کرده بودند، عامل آموزشی را 14پژوهش که 6در بررسی 
عامل پژوهشی در مقطع تحصیلی راهنمایی ـ متوسطه صـورت گرفتـه اسـت.     7مطالعه، 2در 

نتایج فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر متغیرهاي مربـوط بـه عامـل آموزشـی مـوثر در      
زا62/0مقـدار  افت تحصـیلی فرزنـدان شـاهد در مقطـع تحصـیلی راهنمـایی ـ متوسـطه بـا         

هاي اثر متغیرهاي مربوط به این عامل در دیگـر مقـاطع تحصـیلی بیشـتر اسـت. امـا در       اندازه
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هاي آموزشیپژوهش در نظام138
داري ي مختلف برحسب مقطع تحصـیلی، تفـاوت معنـی   هاگروههاي اثر در مقایسه بین اندازه

مشاهده نشد.هاگروهبین 
جتماعی ـ محیطی مـوثر   اي که به بررسی متغیرهاي مربوط به عامل امطالعه6در بررسی 

عامل بررسی شـده اسـت.   2اند، در یک پژوهش تحصیلی فرزندان شاهد پرداختهدر افت
عامـل اجتمـاعی ـ    2اي کـه  نتایح فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر تـک مطالعـه  

)، بیشـتر از میـانگین   87/0محیطی را در مقطع تحصیلی متوسـطه بررسـی کـرده اسـت (    
در مفایسـه بـین انـدازه اثـر عامـل      سایر مقاطع تحصـیلی اسـت.  رین عامل داندازه اثر ا

داري در بـین  فـاوت معنـی  تبرحسب مقطع تحصیلی هاگروهاجتماعی ـ محیطی در بین  
ي مختلف مشاهده نشد.هاگروه

شاهدفرزندانتحصیلیافتدرموثرمختلفعواملاثراندازهمقایسه)4(جدول
تحصیلیمقطعحسببر

ان اثرمیز

نوع عامل

مجموعدانشگاهگانهمقاطع سهراهنمایی متوسطهمتوسطهراهنمایی

ونه
م نم

حج
گین

میان
عیار

ف م
حرا

ان
ونه

م نم
حج

گین
میان

عیار
ف م

حرا
ان

ونه
م نم

حج
گین

میان
عیار

ف م
حرا

ان
ونه

م نم
حج

گین
میان

عیار
ف م

حرا
ان

ونه
م نم

حج
گین

میان
عیار

ف م
حرا

ان
ونه

م نم
حج

گین
میان

عیار
ف م

حرا
ان

328/015/01023/018/0530/021/0329/011/0570/032/02635/026/0فردي
528/013/01637/024/01259/059/0729/029/0383/024/04344/028/0خانوادگی
353/042/01349/031/0ـــ314/005/0762/019/0ـــآموزشی
ـ اجتماعی
640/052/0ــــــ123/000/0187/000/0434/052/0محیطی

پژوهش کـه  13تحصیلی فرزندان شاهد در بیشترین تعداد عوامل خانوادگی موثر در افت
متغیـر خـانوادگی را در   16مطالعـه اسـت کـه    4اند، متعلق به این عوامل را بررسی کرده

اند. نتایج فراتحلیل بر روي عوامـل خـانوادگی بـر   نمودهمقطع تحصیلی متوسطه بررسی
حسب مقطع تحصیلی نشان داد که میانگین اندازه اثر عوامـل خـانوادگی در دانشـگاه از    

سایر مقاطع تحصیلی بیشتر است.  
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139...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
ها در هر یک از چهار دسته عامل مورد آزمون قرار گرفت. نتیجـه ایـن   فرض همگنی واریانس

فرض در دو دسته عامل فـردي و خـانوادگی و رد ایـن فـرض در دیگـر      بررسی به تأیید این
عوامل شد. در مورد دو دسته عامل فردي و خانوادگی که این فرض تأییـد شـده بـود، آزمـون     

ارائه شده است.5طرفه انجام شد که نتایج آن در جدول تحلیل واریانس یک
انـدازه اثـر متغیرهـاي مربـوط بـه      طرفه بـراي  ، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک5جدول 

تحصیلی فرزندان شاهد برحسب مقاطع تحصـیلی را  چهار دسته عوامل مختلف موثر در  افت
دهد در بررسی عوامل فردي.نتایج آزمـون تحلیـل واریـانس نشـان داد، از آنجـا کـه       نشان می
ــا درجــات آزادي (28/2جــدول (F) از مقــدار 30/4مشــاهده شــده (Fمقــدار  )21و 4) ب
داري به دست آمده است، بنابراین تفاوت معنـی 01/0داري برابر تر و مقدار سطح معنیبزرگ

هاي اثر عوامل فردي مـوثر در افـت تحصـیلی فرزنـدان شـاهد بـر حسـب مقـاطع         در اندازه
دار بین کـدام  تحصیلی مختلف وجود دارد. براي مشخص کردن این نکته که این تفاوت معنی

عمل آمد. نتایج آزمون شفه نشـان داد کـه   از آزمون تعقیبی شفه استفاده بهبوده است،هاگروه
دست آمـد کـه از   به015/0این تفاوت در تعامل مقطع تحصیلی متوسطه و دانشگاه در حدود 

تر است، پس فقـط بـین دو گـروه متوسـطه و دانشـگاه      کوچک05/0داري مقدار سطح معنی
تفاوتی نبوده است.هاگروهن دیگر شد و در بیداري مشاهده تفاوت معنی

عواملازیکهربارابطهدرطرفهیکواریانستحلیلآزموننتایج)5(جدول
تحصیلیمختلفمقاطعحسببرتحصیلیافتدرموثر

هاگروه
عامل

مجموع مجذورات
)SS(

درجه آزادي
)df(

مجذوراتمیانگین
)MS(

آزمون
F

داريسطح معنی

79/0420/0هاگروهبین 
30/401/0 97/021040/0هاگروهدرونفردي

77/125کل
09/14273/0هاگروهبین خانوادگی

41/4005/0 35/238619/0هاگروهدرون
44/342کل

اجتماعی 
26/0213/0هاگروهبینمحیطی

81/315/0 10/0303/0هاگروهدرون
36/05کل
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هاي آموزشیپژوهش در نظام140
طرفـه بـراي مقایسـه انـدازه اثـر      چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک، هم5جدول 

تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب مقاطع تحصیلی نشـان  عوامل خانوادگی موثر در افت
) با درجـات  62/2جدول (F) از مقدار 41/4مشاهده شده (Fدهد. از آنجا که مقدار می

دسـت  بـه 005/0داري در حدود تر و سطح معنیبزرگ05/0) در سطح 38و 4آزادي (
داري در تفـاوت معنـی  99/0تر اسـت، پـس در سـطح اطمینـان     کوچک01/0آمد که از 

هاي اثر عوامل خانوادگی موثر در  افت تحصیلی فرزندان شـاهد برحسـب مقـاطع    اندازه
تفـاوت  هـا گـروه بـین کـدام   کـه ایـن براي مشخص کـردن  ه است. تحصیلی وجود داشت

دار وجود داشته، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج آزمون شفه نشـان داد کـه   معنی
بین اندازه اثر عوامل خـانوادگی در دانشـگاه و مقـاطع    05/0داري در سطح تفاوت معنی

)، راهنمـایی ـ   60/0توسـطه ( )، دانشـگاه و مقطـع تحصـیلی م   68/0گانـه ( تحصـیلی سـه  
) بوده است.  40/0) و راهنمایی ـ متوسطه و متوسطه (48/0متوسطه و مقاطع سه گانه (

طرفه اندازه اثـر متغیرهـاي مربـوط بـه عوامـل      نین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکچهم
تحصـیلی فرزنـدان شـاهد برحسـب مقـاطع تحصـیلی       اجتماعی ـ محیطی موثر در افـت  

) 55/9جـدول ( F) از مقدار 81/3مشاهده شده (Fدهد که چون مقدار میمختلف نشان 
تـر اسـت،   بزرگ05/0) نیز از 15/0داري (تر و مقدار معنیکوچک3و 2با درجه آزادي 

وجود نداشته است.  هاگروهداري در این سطح اطمینان بین بنابراین تفاوت معنی
تحصیلی (شامل عوامل فـردي،  یرهاي موثر در افتاي نیز که درباره اندازه اثر متغدر مقایسه

کار هاي آماري بهخانوادگی، آموزشی و اجتماعی ـ محیطی)، فرزندان شاهد برحسب روش 
هاي توصیفی شامل حجـم نمونـه، میـانگین و    ها صورت گرفت، ابتدا آمارهرفته در پژوهش

هاي آماري مختلـف  انحراف استاندارد هر کدام از چهار دسته عامل مذکور بر حسب روش
ارائه شده است.6محاسبه شد که نتایج در جدول 

22درمطالعه مربوط به عوامل فـردي، 26ز اشودمالحظه می6طور که در جدول همان
1در واز آزمون آماري همبستگی پیرسـون مطالعه3در،دوخیمطالعه از آزمون آماري 
ـ م. اسـت شـده استفادهمستقليهاگروهtمطالعه از آزمون آماري 22اثـر انـدازه نیانگی

ی مطالعـات میانگین انـدازه اثـر   از) 38/0(دو خیي آمارآزمونباشدهی بررسفرديعامل
ـ عمـل آمـده   بـه سـه یمقادر.استشتریباند،بردهکاربهراي آماري هاروشریساکه نیب

ـ کـه شـد مشـخص نیز رفتهکاربهي آماري هاروشبرحسبي فردعواملاثراندازه نیب
ي آمـار ي هـا روشبرحسبشاهدفرزندانی لیتحصافتدرموثري فردعواملاثراندازه

.نداردوجودي داریمعنتفاوترفتهکاربه
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141...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
شاهدفرزندانتحصیلیافتدرموثرمختلفعواملاثراندازهمقایسه)6(جدول

آماريهايروشبرحسب

روش آماري

نوع عامل

ي هاگروهtآزمون همبستگیدوخی
مجموعمستقل
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2238/027/0319/008/0112/000/02635/026/0فردي
2342/030/0356/025/0749/022/04344/028/0خانوادگی
1430/142/0ـــ1146/034/0357/008/0آموزشی

مطالعـه 33درشدند،گرفتهدرنظرمطالعه43عنوانتحتکهی خانوادگریمتغ43انیماز
ازمطالعـه 7درومسـتقل ي هـا گـروه tآزمـون ازمطالعـه 3در،دویخي آمارروشاز

اندازهنیانگیمکهدادنشاننیهمچنلیفراتحلجینتا. استشدهاستفادهی همبستگآزمون
انـد نمـوده اسـتفاده ی همبسـتگ ي آمـار روشازکـه ی مطالعـات دری خـانوادگ عواملاثر
ازکـه اسـت ی مطالعـات دری خانوادگعواملاثري هااندازهي هانیانگیمازشتریب،)56/0(

ی خـانوادگ عوامـل اثـر انـدازه نیبـ سـه یمقادر. اندکردهاستفادهي آماري هاآزمونریسا
ی خانوادگعواملاثراندازهنیبکهشدمشخصنیز رفتهکاربهي آماري هاروشبرحسب

تفـاوت رفتـه کـار بـه ي آمـار ي هـا روشبرحسـب شاهدفرزندانی لیتحصافتدرموثر
.نداردوجودداريمعنی
11درشـدند، گرفتـه درنظـر مطالعـه 14عنـوان تحـت کهی آموزشریمتغ14انیماز

جینتـا . استشدهاستفادهی همبستگآزمونازمطالعه3دردویخي آمارروشازمطالعه
ي آمـار روشازکهی مطالعاتدری آموزشعواملاثراندازهنیانگیمکهدادنشانلیفراتحل

ی آموزشـ عواملاثري هااندازهي هانیانگیمازشتریب،)57/0(اندنمودهاستفادهی همبستگ
نیبـ سـه یمقادر. انـد کـرده استفاده) 46/0(دویخي آمارآزمونازکهاستی مطالعاتدر

تفـاوت کـه شدمشخصرفتهکاربهي آماري هاروشبرحسبی آموزشعواملاثراندازه
برحسـب شـاهد فرزندانی لیتحصافتدرموثری آموزشعواملاثراندازهنیبداريمعنی
.    نداردوجودرفتهکاربهي آماري هاروش
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هاي آموزشیپژوهش در نظام142
گرفتـه درنظرمطالعه6عنوانتحتکهی طیمحـی  اجتماعریمتغ6تمامدرکهآنجااز
ي آمارروشکهگفتتوانیمنیابنابراست،شدهاستفادهدویخي آمارروشازشدند،

ی اجتمـاع عواملمورددری پژوهشسوال،رونیاازواستشدهکنترلهامطالعهنیادر
بررسی نشد.ی طیمحـ

ها در مورد دو دسته عامل فردي و خانوادگی مـورد  فرض همگنی واریانسدر ادامه، 
طرفه شد و سپس آزمون تحلیل واریانس یکآزمون قرار گرفت که در هر دو مورد تأیید 

تحصـیلی بـر حسـب    براي بررسی اندازه اثر عوامـل فـردي و خـانوادگی مـوثر در افـت     
ه شده است. ارائ7هاي آماري انجام شد که نتایج در جدول روش

خانوادگیوفرديعواملاثراندازهطرفهیکواریانستحلیلآزموننتایج)7(جدول
آماريروشبرحسبشاهدفرزندانتحصیلیافتدرموثر

هاگروه

عامل
مجموع مجذورات

)SS(
درجه آزادي

)df(
مجذوراتمیانگین
)MS(

آزمون
F

داريسطح معنی

دي
فر

15/02076/0هاگروهبین 
09/135/0 16/123070/0هاگروهدرون

77/125کل
گی

واد
06/0202/0هاگروهبین خان

36/069/0 38/34008/0هاگروهدرون
44/342کل

طرفه اندازه اثر متغیرهاي مربـوط بـه عوامـل    ، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک7جدول 
کـار گرفتـه   هاي آماري بـه فردي موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روش

F) از مقـدار  09/1مشـاهده شـده (  Fدهد. از آنجا که مقدار ها نشان میشده در پژوهش
داري نیـز در  تر است و سـطح معنـی  )  کوچک23و 2) با درجات آزادي (42/3جدول (
داري در تـر اسـت، بنـابراین تفـاوت معنـی     بزرگ05/0باشد که از سطح می35/0حدود 

هـاي آمـاري   اندازه اثر عوامل فردي موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد برحسب روش
ي مسـتقل  هاگروهtآزمون کار گرفته شده وجود ندارد. در مورد عوامل آموزشی نیز از به

ارائه شده است.8استفاده شد که نتایج آن در جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هاي آموزشیپژوهش در نظام144
کار رفته در عوامل آموزشی هاي آماري بهي مستقل روشهاگروهt) آزمون 8جدول (

تحصیلی فرزندان شاهدموثر در افت
عدم همگنی 

هاواریانس
تفاضل 
هامیانگین

خطاي انحراف 
tdfهامیانگین

سطح 
داريمعنی

10/0-11/094/098/1136/0
بحرانـی  tاز98/11محاسـبه شـده بـا درجـه آزادي     t، از آنجا کـه  8با توجه به جدول 

تر است، فرض صفر تأییـد و فـرض خـالف رد شـد. در     کوچک05/0) در سطح 16/2(
کـار رفتـه در بررسـی عوامـل آموزشـی      هاي آماري بهداري بین روشنتیجه تفاوت معنی

موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد وجود نداشته است.
اثـر عوامـل آموزشـی    طرفه اندازهچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکجدول فوق، هم

دهـد.  کار رفته نشان میموثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روش آماري به
2) با درجات آزادي (23/3جدول (F) از مقدار 36/0مشاهده شده (Fاز آنجا که مقدار 

تـر  بـزرگ 05/0) نیـز از سـطح   69/0تر است و مقدار سطح معنـی داري ( ) کوچک42و 
داري در اندازه اثر متغیرهـاي مربـوط بـه عوامـل خـانوادگی      تفاوت معنیاست، بنابراین

موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد برحسب مقطع تحصیلی وجود ندارد
تحصـیلی (شـامل عوامـل    سوال که آیا بین اندازه اثر متغیرهـاي مـوثر در افـت   در بررسی این

هـاي  شـاهد برحسـب روش  فردي، خانوادگی، آموزشـی و اجتمـاعی ـ محیطـی)، فرزنـدان      
داري وجود دارد یا خیر، ابتدا اندازه اثر هر کدام از چهار دسته عامـل  گیري تفاوت معنینمونه

ارائه شده است.9گیري محاسبه شد که نتایج در جدول هاي نمونهمذکور بر حسب روش

شاهدفرزندانتحصیلیافتدرموثرمختلفعواملاثراندازهمقایسه)9(جدول
گیرينمونههايروشبرحسب

روش 
گیرينمونه

نوع عامل

غیرتصادفی در ايخوشهايطبقهتصادفی ساده
مجموعدسترس

ونه
 نم

جم
ح

ین
انگ

می

ف 
حرا

ان
یار

مع

ونه
 نم

جم
ح

ین
انگ

می

ف 
حرا

ان
یار

مع

ونه
 نم

جم
ح

ین
انگ

می

ف 
حرا

ان
یار

مع

ونه
 نم

جم
ح

ین
انگ

می

ف 
حرا

ان
یار

مع

ونه
 نم

جم
ح

ین
انگ

می

ف 
حرا

ان
یار

مع

1116/012/0422/012/0494/006/0730/023/02636/028/0فردي
1848/025/01436/024/0297/005/0937/032/04344/028/0خانوادگی
651/034/0548/023/0197/000/0216/003/01448/030/0آموزشی

اجتماعی 
341/039/0640/027/0ـــ234/015/0154/000/0محیطی
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145...فراتحلیل تحقیقات انجام شده

روشبـا عامـل 11،يفـرد عامـل 26ازنشان داده شده است 9طور که در جدول همان
عامـل 4دردسـترس، ی رتصادفیغي ریگنمونهروشباعامل7ساده،ی تصادفي ریگنمونه

ی تصـادف ي ریـ گنمونـه روشبـا مطالعه4وی نسبتي اطبقهی تصادفي ریگنمونهروشبا
ی مطالعـات دري فردعواملاثراندازهنیانگیمکهدادنشانجینتا. اندشدهی بررسي اخوشه

اثـر ي هااندازهي هانیانگیماز،)94/0(اندکردهاستفادهي اخوشهي ریگنمونهروشازکه
بـوده  شـتر یبانـد، کـرده استفادهي ریگنمونهي هاروشگریدازکهی مطالعاتي فردعوامل
.  است

روشبـا عامـل 9سـاده، ی تصـادف ي ریگنمونهروشباعامل18،یخانوادگعامل43از
14وي اخوشهی تصادفي ریگنمونهروشباعامل2دردسترس،ی رتصادفیغي ریگنمونه
نشـان جینتـا . گرفتقراری بررسموردی نسبتي اطبقهی تصادفي ریگنمونهروشباعامل

روشازاســتفادهبــاکــهی مطالعــاتدری خــانوادگعوامــلاثــرانــدازهنیانگیــمکــهداد
عوامـل اثري هااندازهنیانگیمازشتریباست،آمدهدستبه) 97/0ي (اخوشهي ریگنمونه

.  استشدهانجامي ریگنمونهي هاروشریساباکهاستی مطالعاتدری خانوادگ
5ساده،ی تصادفي ریگنمونهروشازاستفادهباعامل6،یآموزشعامل14از

روشازاستفادهباعامل2،ینسبتي اطبقهي ریگنمونهروشازاستفادهباعامل
شدهی بررسي اخوشهي ریگنمونهروشباعامل1ودردسترسی رتصادفیغي ریگنمونه
ي ریگنمونهروشازاستفادهبای آموزشعاملاثراندازهنیانگیمکهدادنشانجینتا. است

.استشتریبمطالعاتگریددري ریگنمونهي هاروشریسابهنسبت) 97/0ي (اخوشه
1ساده،ی تصادفي ریگنمونهروشازاستفادهبامطالعه2،یطیمحـی  اجتماععامل6از

ی رتصـادف یغي ریـ گنمونـه روشبـا عامـل 3وی نسبتي اطبقهي ریگنمونهروشباعامل
ـی  اجتمـاع عامـل اثـر انـدازه نیانگیـ مکهدادنشانجینتا. استشدهی بررسدردسترس

اسـت، شـده انجام) 54/0ي (اخوشهي ریگنمونهروشازاستفادهباکهی مطالعاتی طیمح
دري ریـ گنمونـه ي هـا روشریسـا ی طـ یمحـی  اجتمـاع عوامـل اثـر ي هااندازهبهنسبت

.  استشتریبگریدمطالعات
ها در مورد عوامل فردي و آموزشی مورد تأیید قرار نگرفـت. امـا   فرض همگنی واریانس

در مورد عوامل خانوادگی و اجتماعی ـ محیطـی تأییـد شـد. بـراي دو دسـته       ضاین فر
طرفـه انجـام شـد کـه     عوامل خانوادگی و اجتماعی ـ محیطی آزمون تحلیل واریانس یک 

ارائه شده است.10نتایج آن در جدول 
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هاي آموزشیپژوهش در نظام146

درموثرعواملازیکهردرطرفهیکواریانستحلیلآزموننتایج)10(جدول
گیرينمونههايروشحسبربتحصیلیافت

هاگروه

عامل
مجموع مجذورات

)SS(
درجه آزادي

)df(
مجذوراتمیانگین
)MS(آزمونF

سطح 
داريمعنی

گی
واد

72/0324/0هاگروهبین خان
48/302/0 71/23906/0هاگروهدرون

43/342کل

ی 
ماع

اجت
طی

محی

02/0201/0هاگروهبین 
11/089/0 34/0311/0هاگروهدرون

36/05کل

طرفـه انـدازه اثـر عوامـل خـانوادگی و      ، نتایج آزمـون تحلیـل واریـانس یـک    10جدول 
هـاي مختلـف   تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روشـ محیطی  موثر در افتاجتماعی

طرفـه در مـورد عوامـل    دهد. نتـایج آزمـون تحلیـل واریـانس یـک     گیري نشان مینمونه
)  از 39و 3) بـا درجـات آزادي (  48/3مشـاهده شـده (  Fخانوادگی، از آنجا که مقـدار  

تـر شـده   کوچک05/0) از 02/0داري آن (تر و سطح معنی) بزرگ85/2جدول (Fمقدار 
تحصـیلی  داري در اندازه اثر عوامل خانوادگی مـوثر در افـت  است، بنابراین تفاوت معنی

هـاي  داري روشنـی گیري وجود دارد. با توجه به معفرزندان شاهد برحسب روش نمونه
دست آمده از تجزیه و کار رفته، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج بهگیري بهنمونه

اي تفـاوت  اي و خوشـه گیري طبقـه هاي نمونهتحلیل آزمون شفه نشان داد که بین روش
داري وجود دارد.تفاوت معنی05/0است که در سطح 03/0برابر با 

طرفه اندازه اثر عوامل اجتماعی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک، 10چنین در جدول هم
گیـري نشـان داده   تحصیلی فرزندان شاهد برحسـب روش نمونـه  ـ محیطی موثر در افت

) از مقـدار  3و 2) با درجات آزادي (11/0مشاهده شده (Fشده است. از آنجا که مقدار 
F) تر شده اسـت،  بزرگ05/0از ) 89/0داري آن (تر و سطح معنی) کوچک55/2جدول

داري در اندازه اثر متغیرهاي مربوط به عوامـل اجتمـاعی ـ محیطـی     بنابراین تفاوت معنی
گیري وجود نداشته است.تحصیلی فرزندان شاهد برحسب روش نمونهموثر در افت
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هاي آموزشیپژوهش در نظام148
گیريو نتیجهبحث

کـه هـر   تحصیلی یکی از معضالت و مسایل مهم جوامع امـروزي اسـت  شکست یا افت
ی، اقتصادي، زمانی، روحی و روانی انسانساله موجب تلف شدن مقادیر زیادي از نیروي 

ریــزان آمــوزش و پــرورش و هــا، معلمــان، مســئوالن و برنامــهآمــوزان، خــانوادهدانــش
شود. پژوهشگران و محققان تعلیم و تربیت همـواره  عالی، و در نهایت جامعه میآموزش

حل براي این معضل مهـم در جوامـع امـروزي بـوده و     تن راهدر پی شناسایی علل و یاف
هاي بسیاري تاکنون در این زمینه صورت گرفته است ولی یـا اطالعـات   هستند. پژوهش

ها متفاوت و گونـاگون هسـتند   قدر یافتهدست آمده ناقص، نارسا و مبهم است و یا آنبه
شـود. تنـوع در   ان آن نمـی کننـدگ که غیراز سردرگمی چیزي عاید خوانندگان و اسـتفاده 

هـاي ایـن   گیـري و سـایر ویژگـی   ها و روش نمونـه ها، تفاوت در نمونهمتغیرها و روش
دهند، غالبـاً نتـایج ناهمسـویی را    مطالعات که یک سوال مشترك را مورد بررسی قرار می

گیـرد،  تحصیلی صـورت مـی  اند. با افزایش تعداد مطالعاتی که در زمینه افتدست دادهبه
شود. ضعیت دشوارتر میو

ي کـه در حــوزه  هــاآندر بنیـاد شـهید و امــور ایثـارگران نیــز مطالعـات مجــزا و جـداگ     
توان به اند که نمیاي را نشان دادهقدر نتایج پراکندهتحصیلی صورت گرفته است، آنافت

پاسخ قاطعی در این باره دست یافت و براساس آن اتخاذ تصمیم و سیاستگذاري نمـود.  
هـا نگهـداري شـوند،    اي در کتابخانـه کـه در گوشـه  تیجه، نتایج این مطالعات جز آندر ن

دلیـل وجـود   همین منظور، براي رفع هرگونـه ابهـام و سـردرگمی بـه    حاصلی ندارند. به
تحقیقات متعدد نارسا و ناکافی، ضرورت انجام فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حـوزه  

ریزان بنیاد شـهید و امـور ایثـارگران    سئوالن و برنامهتحصیلی فرزندان شاهد توسط مافت
کاري و انجام یک تحقیق مجـدد  احساس شد. استفاده از این روش، محققان را از دوباره

دسـت از میـان   گیـري منسـجم و یـک   تحصیلی رها ساخته و به یک نتیجـه در زمینه افت
نظام آموزشی (آموزش و ریزانشود و به سیاستگذاران و برنامهتحقیقات پیشین منجر می

عالی) و مسئوالن بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران در اخـذ تصـمیمات       پرورش و آموزش
ی و مالی و مـادي جلـوگیري   انسانهدر رفتن منابع درست و مناسب کمک نموده و از به

هـاي ارزشـمند   آورد و هم چنـین بـه مسـئوالن بنیـاد در حفـظ ایـن سـرمایه       عمل میبه
رساند.  ایران و ارتقاي کیفیت تحصیلی و زندگی آنان مدد میجمهوري اسالمی 

..، در .در رابطه با مشکالتی از این دسـت، یعنـی تعـدد مطالعـات و پراکنـدگی نتـایج و      
ی و اجتمـاعی، پژوهشــگران بــه ایــن نتیجـه رســیدند کــه بــراي   انســانتحقیقـات علــوم  
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ضعف زشیابی و شناخت نقاطهاي انجام شده، انتشار، تفسیر، ارکارگیري نتایج پژوهشبه
خورد. گرچـه اسـتفاده از یـک    چشم میطور محسوس به، فقدان یک روش منظم بههاآن

هاي انجام شـده کـاري مشـکل و حسـاس     هاي پژوهشکارگیري یافتهروش ترکیبی و به
است، اما تجزیه و تحلیل درست آنچه که در گذشته انجام شـده، گـاهی اوقـات ممکـن     

اي جدید شود. هدف روش فراتحلیل، بندي نظریهو حتی صورتاست موجب بازنگري
هـاي آمـاري اسـت.    هـا بـا اسـتفاده از روش   نشان دادن شیوه تفکر در ترکیـب پـژوهش  

ي موجـود در  هـا تفـاوت تـوان  عبارت دیگر، فراتحلیل روشی است که به کمک آن میبه
هاي انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردي از آن بهره پژوهش

).  1380جست (دالور، 
شود، چیزي فراتر از تلقـی کـردن   عنوان فراتحلیل مطرح میروش پژوهشی ادغامی که به

نیست. فراتحلیـل  هاي منفردکمی آزمایشکار رفته براي خالصه کردنهاي بهتحلیل داده
شـمار و  هاي بیهاي مطالعات به صورت کمی، کسی را که یافتهها و یافتهبا ثبت ویژگی

هاي آمـاري در انجـام   کارگیري تمام قدرت و توان روشکند، به بهمتفاوت را ترکیب می
انـدازي  خواند. بنابراین، فراتحلیل فقط یک تکنیک نیست، بلکـه چشـم  این تکلیف فرامی

گیـرد (گـالس و   کـار مـی  گیري و تحلیل آماري بـه ه چندین روش را براي اندازهاست ک
).1981گاو و اسمیت، مک

هاي الزم براي ورود بـه فراتحلیـل را دارا بودنـد و    پژوهشی که حداقل مالك15از میان 
هـاي  در فاصله سـال هاآندرصد 73جهت فراتحلیل مناسب تشخیص داده شدند، تقریباًً 

اند که بیانگر اهمیت موضوع براي مسئوالن بنیاد شهید و امـور  انجام شده1385تا 1379
ایثارگران و تالش هر چه بیشتر آنان در جهت رفع این معضل در بین فرزندان شـاهد در  

هاي اخیر است.سال
سوال پژوهشی استخراج شد که بـه افـت تحصـیلی    7فرضیه و 83پژوهش، 15از میان 

4اقدام شد که در نهایـت،  هاآنبندي ها، به دستهتشابه بین فرضیهمربوط بودند. به علت
عنـوان عوامـل فـردي، خـانوادگی، آموزشـی و اجتمـاعی ـ محیطـی         دسته عامل، تحـت 

استخراج شد. هر کدام از این عوامل از متغیرهاي مختلفی تشکیل شده بود کـه بارهـا در   
3/48مربوط به عامل خانوادگی بـا  ها تکرار شده بودند. بیشترین درصد فراوانیپژوهش

درصد است. کمترین درصـد فراوانـی نیـز    2/29درصد و سپس مربوط به عامل فردي با 
درصد است.8/6مربوط به عامل اجتماعی ـ محیطی با 

درصـد داراي  20ها داراي تحصـیالت کارشناسـی و تنهـا    درصد مجریان پژوهش3/73
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هاي آموزشیپژوهش در نظام150
هـا  تـه بررسـی نـوع تحصـیالت مجریـان طـرح      انـد. الب ارشد بـوده تحصیالت کارشناسی

با موضوع مـورد پـژوهش بـوده اسـت. بررسـی      هاآندهنده ارتباط بین تحصیالت نشان
درصـد آنـان داراي   3/53هـا نیـز نشـان داد کـه     سطح تحصیالت نـاظران علمـی طـرح   

ارشـد  درصـد داراي تحصـیالت در سـطح کارشناسـی    40تحصیالت در سطح دکتري و 
اند.بوده
7/86هـاي دانشـجویی (  نامـه هاي گنجانده شـده در فراتحلیـل از پایـان   رد از طرحمو13

درصد).3/13از نوع طرح پژوهشی بودند (هاآنتا از 2درصد) و فقط 
پـژوهش بـر   2درصـد) و  7/86آمـوزان ( پژوهش بر روي دانش13پژوهش، 15از بین 

2669ررفته در این پـژوهش  کادرصد) انجام شده است. نمونه به3/13روي دانشجویان (
نفر نیـز مشـخص نشـده    1789پسر است. جنسیت 364دختر و 615نفر بوده که شامل 

7کار رفته فقط دختر، در یک پـژوهش فقـط پسـر و در    است. در یک پژوهش، نمونه به
پژوهش نیـز جنسـیت گـروه نمونـه مشـخص      6پژوهش از هر دو جنس بوده است. در 

نشده است.
آموزان دبیرسـتانی و پـس از   ها در مقطع متوسطه و بر روي دانشپژوهشبیشترین تعداد

پـژوهش و  5ترتیب بـا  آن بر روي دو مقطع راهنمایی و متوسطه صورت گرفته است (به
درصد). تحقیـق در سـایر مقـاطع (یعنـی فقـط مقطـع       7/26درصد و 3/33پژوهش و 4

درصد) را به 3/13پژوهش (2داد گانه و دانشگاه)، هر کدام فقط تعراهنمایی، مقاطع سه
خود اختصاص داده است.

پـژوهش از روش تحقیـق   5درصـد)، در  40پژوهش، از روش تحقیق همبستگی (6در 
درصد) 7/26اي (پژوهش از روش تحقیق علّی ـ مقایسه 4درصد) و در 3/33پیمایشی (

ین کـاربرد و  درصـد بیشـتر  3/53گیري تصادفی ساده بـا  استفاده شده است. روش نمونه
درصد کمتـرین  7/6اي، هر کدام با اي چندمرحلهگیري سیستماتیک و خوشهروش نمونه

اند.خود اختصاص دادهگیري بههاي نمونهکاربرد را در بین روش
از هاآنتوان گفت که در تمام ها میکار رفته در این پژوهشگیري بهدر مورد ابزار اندازه

درصد موارد). در یک پژوهش، عالوه 100فاده شده است (درساخته استپرسشنامه محقق
ساخته، از خودپنـداره راجـرز و در یـک پـژوهش، از سـیاهه انگیـزه       بر پرسشنامه محقق

تحصیلی و در یک پژوهش دیگر از مصاحبه نیز استفاده شده است.   
ت کـه در  توان گفـ ها میکار رفته در پژوهشدر مورد بیشترین استفاده از روش آماري یه

دو اسـتفاده شـده اسـت. کمتـرین درصـد      درصد) از آزمون آماري خـی 7/66مورد (10
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151...فراتحلیل تحقیقات انجام شده
ي مسـتقل و یـا   هـا گـروه tي آماري نیز به روش آماري همبسـتگی،  هاآزموناستفاده از 

درصـد) اختصـاص   7/6دو و همبستگی (هـر کـدام بـا    استفاده همزمان از دو روش خی
داشته است.

هر یک از دسته عوامل مذکور (سوال اول پژوهش) به شرح زیـر  نتایج بررسی اندازه اثر
دست آمد:به

متغیر مربوط بـه عوامـل فـردي    26میانه و میانگین شاخص اندازه اثر محاسبه شده براي 
ترتیب برابـر  متغیر مربوط به عوامل خانوادگی به43، براي 35/0و 29/0ترتیب برابر با به
در مقایسه با معیار کوهن در حد متوسط اسـت. میانـه و   دست آمد کهبه44/0و 38/0با 

و 52/0ترتیب برابـر بـا   متغیر مربوط به عوامل آموزشی به14میانگین محاسبه شده براي 
شد که میزان آن در مقایسه با جدول کـوهن تقریبـاً در حـد زیـاد اسـت. میانـه و       48/0

بـوط بـه عوامـل اجتمـاعی ـ      متغیـر مر 6میانگین شاخص اندازه اثر محاسبه شـده بـراي   
اي که با جدول کوهن صـورت  شد که در مقایسه40/0و 32/0ترتیب برابر با محیطی به

ها نشان داد که برآیند اندازه چنین بررسیگرفت، مقدار آن در حد متوسط تعیین شد. هم
هـا برحسـب مـدل ثابـت و     اثر عوامل فردي، خانوادگی و آموزشی براي تمـام پـژوهش  

دار است اما برآیند عوامل محیطـی ـ اجتمـاعی بـر اسـاس      معنی01/0در سطح تصادفی
دار نیسـت.  دار است اما بـر اسـاس مـدل تصـادفی معنـی     معنی01/0مدل ثابت در سطح 

دهد که میانگین هاي اثر چهار دسته عوامل مذکور نیز نشان میهاي اندازهمقایسه میانگین
ت به سایر عوامل موثر در افت تحصـیلی فرزنـدان   ) نسب48/0اندازه اثر عوامل آموزشی (

طرفه مشـخص کـرد کـه تفـاوت     شاهد بیشتر است. اما نتایج آزمون تحلیل واریانس یک
تحصیلی وجود ندارد.  داري در اندازه اثر عوامل موثر در افتمعنی

تـوان گفـت کـه بیشـترین انـدازه اثـر       طور کلی در رابطه با سوال اول پژوهش میبه
ربوط به عامل آموزشی (یعنی عواملی مانند: عدم امکانات آموزشـی مدرسـه، انتظـارات    م

..) .بینانه معلم از دانش آموز، انتظـارات منفـی اولیـاي مدرسـه و معلـم از وي، و     غیرواقع
تحصـیلی فرزنـدان شـاهد دارد. کمتـرین     است و این دسته عامل نقش بیشـتري در افـت  

ها نشان داد که ایـن دسـته   اجتماعی ـ محیطی است. بررسی اندازه اثر نیز مربوط به عامل 
تحصیلی فرزنـدان شـاهد دارد کـه البتـه     عامل نقش کمتري نسبت به بقیه عوامل در افت

توان بـه کـم بـودن تعـداد مطالعـاتی کـه بـه        یکی از دالیل کم شدن این اندازه اثر را می
اند، دانست.بررسی آن پرداخته

89پـژوهش کـه   15ین اندازه اثر تمام عوامـل بررسـی شـده در    در نهایت، میانه و میانگ
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هاي آموزشیپژوهش در نظام152
شـد کـه در حـد    42/0و 34/0ترتیب برابر با بههاآنعامل بودند، محاسبه شد که مقدار 

هـا مـورد بررسـی    دهنده آن است که برخی از متغیرها در پـژوهش متوسط است و نشان
اند.  قرار نگرفته و یا در فراتحلیل گنجانده نشده

از مجموع عوامـل فـردي مـوثر در    شود که گیري میاز بررسی سوال دوم پژوهش نتیجه
) بیشــترین انــدازه اثــر را در 975/0نگــرش نســبت بــه آینــده شــغلی (،تحصــیلیافــت
از مجمـوع  ) کمترین اندازه اثر رادارد.03/0تحصیلی و میزان ساعات اوقات فراغت (افت

داشتن مسئولیت خـانواده و نـاتوانی در اداره آن   ،تحصیلیعوامل خانوادگی موثر در افت
) بیشـترین انـدازه اثـر و عـدم     96/0) و بیماري مستمر یکی از اعضـاي خـانواده (  96/0(

بـا مدرسـه   رسیدگی به وضعیت تحصیلی و ارتباط کم مـادر یـا یکـی از افـراد خـانواده      
،تحصـیلی در افـت مجموع عوامل آموزشی مـوثر  از)  را دارد.001/0(کمترین اندازه اثر

) بیشترین اندازه اثـر و عـدم رضـایت از    89/0نحوه عملکرد ادارات آموزش و پرورش (
آمـوزان و  تحصـیلی دانـش  ) کمتـرین انـدازه اثـر را در افـت    14/0روش ارزشیابی معلم (
یعامـل محیطـ  ،تحصیلیمجموع عوامل اجتماعی موثر در افتازدانشجویان شاهد دارد.

) 16/0هاي جمعی کمترین انـدازه اثـر (  ) و رسانه87/0اندازه اثر را (طور کلی بیشترینبه
.خود اختصاص داده استبهآموزان و دانشجویان شاهد تحصیلی دانشرا در افت

ج فراتحلیل بـر روي عوامـل فـردي برحسـب مقطـع      در بررسی سوال سوم پژوهش، نتای
) 70/0قطع تحصیلی دانشگاه (تحصیلی نشان داد که میانگین اندازه اثر عوامل فردي در م

از میانگین اندازه اثر عوامل فردي بررسی شده در سـایر مقـاطع تحصـیلی بیشـتر اسـت.      
) 11/0گانه (کمترین میانگین اندازه اثر این دسته عوامل نیز به عوامل فردي در مقاطع سه

ه عوامـل  هـا کـ  ها نشان داد که برآیند اندازه اثر تمام پـزوهش تعلق دارد. همچنین بررسی
اند، یـر اسـاس مـدل ثابـت در سـطح      فردي را در مقطع تحصیلی دبیرستان بررسی کرده

دار اسـت.همچنین در مقایسـه   معنـی 05/0و بر اسـاس مـدل تصـادفی در سـطح     01/0
هاي اثر عوامل فردي برحسب مقطع تحصیلی مشـحص شـد کـه تفـاوت     میانگین اندازه

قاطع تحصـیلی مختلـف مـورد بررسـی وجـود      داري بین اندازه اثر این عوامل در ممعنی
دار بین عوامـل فـردي در   دارد. آزمون تعقیبی یا پسین شفه نشان داد که این تفاوت معنی

دار نیست.بین سایر مقاطع معنیولیدار است مقطع تحصیلی متوسطه و دانشگاه معنی
میـانگین  نتایج فراتحلیل بر روي عوامل خانوادگی برحسب مقطع تحصیلی نشان داد کـه 

اندازه اثر عوامل خانوادگی در دانشگاه از سایر مقاطع تحصـیلی بیشـتر اسـت. همچنـین     
برآیند اندازه اثر  مطالعات مربوط به عوامـل خـانوادگی بـر اسـاس مـدل ثابـت و مـدل        
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هـاي اثـر عوامـل    همچنـین در مقایسـه انـدازه   دار اسـت. معنـی 01/0تصادفی در سطح 

داري بین اندازه اثـر عوامـل   ی فرزندان شاهد، تفاوت معنیتحصیلخانوادگی موثر در افت
)، دانشـگاه و مقطـع تحصـیلی    68/0گانـه ( خانوادگی در دانشگاه و مقاطع تحصیلی سـه 

) و راهنمـایی ـ متوسـطه و    48/0گانه ()، راهنمایی ـ متوسطه و مقاطع سه 60/0متوسطه (
) وجود دارد.40/0متوسطه (

داد که میـانگین انـدازه اثـر متغیرهـاي مربـوط بـه عامـل        نتایج فراتحلیل نشانچنینهم
آموزشی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد در مقطع تحصیلی راهنمایی ـ متوسطه بـا   

هاي اثر متغیرهاي مربوط به ایـن عامـل در دیگـر مقـاطع تحصـیلی      اندازهزا62/0مقدار 
ي مختلـف برحسـب مقطـع    هـا گـروه هـاي اثـر در   بیشتر است. اما در مقایسه بین اندازه

مشاهده نشد.هاگروهداري بین تحصیلی، تفاوت معنی
عامـل اجتمـاعی ـ    2اي کـه  نتایح فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر تـک مطالعـه  

)، بیشـتر از میـانگین   87/0محیطی را در مقطع تحصیلی متوسـطه بررسـی کـرده اسـت (    
در مفایسـه بـین انـدازه اثـر عامـل      ی اسـت. سایر مقاطع تحصـیل راندازه اثر این عامل د

داري در بـین  فـاوت معنـی  تبرحسب مقطع تحصیلی هاگروهاجتماعی ـ محیطی در بین  
مشاهده نشد.95/0ي مختلف در سطح اطمینان هاگروه

تحصیلی (شـامل عوامـل فـردي، خـانوادگی،     در مقایسه اندازه اثر متغیرهاي موثر در افت
کـار رفتـه   هاي آمـاري بـه  ی)، فرزندان شاهد برحسب روشآموزشی و اجتماعی ـ محیط 

مجـذور ي آمـار آزمـون بـا شدهی بررسفرديعامل22اثراندازهنیانگیممعلوم شد که
جیتـا ن.اسـت شـتر یباند،بردهکاربهراي آماري هاروشریساکهی مطالعاتاز) 38/0ی (خ

درمـوثر ي فردعواملرامونیپشدهانجامي هاپژوهشتماماثراندازهندیبرآکهدادنشان
داریمعنـ 01/0سـطح دری تصـادف وثابـت مـدل برحسـب شاهدفرزندانی لیتحصافت

آزمـون بـا شـده ی بررسـ عامـل 22اثـر اندازهنیانگیمکهشددادهنشاننیهمچن. است
ي هـا روشریساباشدهمحاسبهي فردعواملاثراندازهنیانگیماز) 38/0(دویخي آمار
ي آمـار ي هـا روشبرحسـب ي فـرد عوامـل اثراندازهنیبسهیمقادر.استشتریبي آمار

فرزنـدان ی لیتحصـ افـت درمـوثر ي فردعواملاثراندازهنیبکهشدمشخصرفتهکاربه
.          نداردوجودي داریمعنتفاوترفتهکاربهي آماري هاروشبرحسبشاهد

عواملرامونیپشدهانجامي هاپژوهشتماماثراندازهندیبرآکهدادنشانلیفراتحلجینتا
سـطح دری تصادفوثابتمدلبرحسبشاهدفرزندانی لیتحصافتدرموثری خانوادگ

دری خـانوادگ عوامـل اثراندازهنیانگیمکهشددادهنشاننیهمچن. استداریمعن01/0
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ـ مازشتریب،)56/0(اندنمودهاستفادهی همبستگي آمارروشازکهی مطالعات ي هـا نیانگی
اسـتفاده ي آمـار ي هاآزمونریساازکهاستی مطالعاتدری خانوادگعواملاثري هااندازه
رفتـه کاربهي آماري هاروشبرحسبی خانوادگعواملاثراندازهنیبسهیمقادر.اندکرده

شـاهد فرزنـدان ی لیتحصـ افـت درموثری خانوادگعواملاثراندازهنیبکهشدمشخص
.          نداردوجودداريمعنیتفاوترفتهکاربهي آماري هاروشبرحسب

عواملرامونیپشدهانجامي هاپژوهشتماماثراندازهندیبرآکهدادنشانلیفراتحلجینتا
سـطح دری تصـادف وثابـت مدلبرحسبشاهدفرزندانی لیتحصافتدرموثری آموزش

دری آموزشـ عوامـل اثـر اندازهنیانگیمکهشددادهنشاننیهمچن. استداریمعن01/0
ـ مازشتریب،)57/0(اندنمودهاستفادهی همبستگي آمارروشازکهی مطالعات ي هـا نیانگی
) 46/0(دویخـ ي آمـار آزمـون ازکـه اسـت ی مطالعاتدری آموزشعواملاثري هااندازه

ي آمـار ي هـا روشبرحسـب ی آموزشـ عوامـل اثراندازهنیبسهیمقادر. اندکردهاستفاده
درمـوثر ی آموزشـ عوامـل اثـر انـدازه نیبداريمعنیتفاوتکهشدمشخصرفتهکاربه

.    نداردوجودرفتهکاربهي آماري هاروشبرحسبشاهدفرزندانی لیتحصافت
عواملرامونیپشدهانجامي هاپژوهشتماماثراندازهندیبرآکهدادنشانلیفراتحلجینتا

سـطح درثابـت مـدل برحسبشاهدفرزندانی لیتحصافتدرموثری طیمحـی  اجتماع
کـه آنجـا ازامـا  ستینداریمعن05/0سطحدری تصادفمدلدرامااستداریمعن01/0

تحصـیلی  در افـت ی طـ یمحـی  اجتمـاع هـاي ریمتغاثـرات  مطالعاتی که بـه بررسـی  تمام
روشکـه گفتتوانیمنیبنابرااند،نمودهاستفادهدویخي آمارروشاز،پرداخته بودند

دری پژوهشسوالی بررسبهي ازینرونیاازواستشدهکنترلهامطالعهنیادري آمار
.  وجود نداشته استی طیمحـی اجتماععواملمورد

تحصیلی (شـامل عوامـل فـردي، خـانوادگی،     در مقایسه اندازه اثر متغیرهاي موثر در افت
جینتـا گیـري،  هاي نمونـه آموزشی و اجتماعی ـ محیطی)، فرزندان شاهد برحسب روش 

روشازکــهی مطالعــاتدري فـرد عوامــلاثـر انــدازهنیانگیــمکـه دادنشــانفراتحلیـل  
ي فردعواملاثري هااندازهي هانیانگیماز،)94/0(دانکردهاستفادهي اخوشهي ریگنمونه

فـرض امـا . اسـت شـتر یبانـد، کـرده استفادهي ریگنمونهي هاروشگریدازکهی مطالعات
.نگرفتقراردییتأموردهاانسیواری همگن

کهی مطالعاتدری خانوادگعواملاثراندازهنیانگیمکهدادنشانفراتحلیل جینتاچنین هم
ـ مازشـتر یباسـت، آمدهدستبه) 97/0ي (اخوشهي ریگنمونهروشازاستفادهبا نیانگی

ي ریـ گنمونـه ي هـا روشریسـا بـا کهاستی مطالعاتدری خانوادگعواملاثري هااندازه
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ـ تفـاوت کهدادنشانطرفهکیانسیوارلیتحلآزموننتایج. استشدهانجام ي داریمعن

آزمـون جینتـا . داردوجـود ي ریـ گنمونـه روشبرحسـب ی خانوادگعواملاثراندازهدر
عوامـل اثـر ي هااندازهنیبفقطداریمعنتفاوتنیاکهدادنشانزینشفهنیپسای یبیتعق

.داردوجودي اخوشهوي اطبقهي ریگنمونهي هاروشدری خانوادگ
ي ریـ گنمونـه روشازاسـتفاده بـا ی آموزشـ عامـل اثـر اندازهنیانگیمکهدادنشانجینتا

امااستشتریبمطالعاتگریددري ریگنمونهي هاروشریسابهنسبت) 97/0ي (اخوشه
.نگرفتقراردییتأموردهاانسیواری همگنفرض

ازاسـتفاده بـا کهی مطالعاتی طیمحـی  اجتماععاملاثراندازهنیانگیمکهدادنشانجینتا
عوامـل اثـر ي هـا انـدازه بـه نسبتاست،شدهانجام) 54/0ي (اخوشهي ریگنمونهروش

جینتـا . اسـت شـتر یبگـر یدمطالعـات دري ریگنمونهي هاروشریسای طیمحـی  اجتماع
ي رهـا یمتغاثـر اندازهدري داریمعنتفاوتکهدادنشانطرفهکیانسیوارلیتحلآزمون
برحسـب شـاهد فرزنـدان ی لیتحصـ افـت درمـوثر ی طیمحـی  اجتماععواملبهمربوط
.نداردوجودي ریگنمونهي هاروش

ي هـا هیفرضـ لیـ تحلوهیـ تجزجینتا:کهدکننیمهیتوصمحققان بهپژوهشگران در پایان 
هـا پژوهشدرهاآزموني برارفتهکاربهي داریمعنسطحباهمراهوکاملطوربهراخود
ـ رابطـه افتنیصورت؛ در نکننداکتفای کلجینتاذکربهفقطودنماینذکر ي رهـا یمتغنیب

مطالعـه به ؛ کنندذکرخودقیتحقجینتادرومحاسبهزینراهاآناثراندازه،یبررسمورد
ي آمـار روشنیتـر مناسـب ازاستفادهبهقادرتابپردازندمختلفي آماري هاروشقیدق
کـه یی هـا پژوهشازي اریبسمتأسفانه. اشندیشدهي گردآوري هادادهلیتحلوهیتجزدر
بـوده هـا آندرنادرسـت ي آمارروشازاستفادهلیدلبهشدند،گذاشتهکنارلیفراتحلاز

ویـی  رواازکـه رنـد یبگبهرهخودپژوهشدرهادادهي گردآوري برایی ابزارهااز؛ است
ي دارامانـت اصل؛ کنندذکرخودگزارشدرزینراهاآنمقداروهستندبرخورداریی ایپا
. کنندي خوددارجداًگرانیدقاتیتحقي برداریکپازوکنندتیرعاخودقاتینحقدررا
گـر یدقیـ تحقي روازقـاً یدققـات یتحقازي تعـداد کهشدمشاهدهحاضر،لیفراتحلدر
.استافتهیرییتغآنعنوانفقطوشدهي برداریکپ

دنمایـ یمـ هیتوصثارگرانیاامورودیشهادیبنمطالعاتکلادارههپژوهشگران همچنین ب
مراجعـه هنگـام درنـا کننـد ثبـت ي وتریکامپصورتبهراشدهانجامقاتیتحقهیکلکه:

ازي انسـخه ؛ شودسریمقاتیتحقازآسانوعیسراستفادهویی پاسخگوامکانن،یمحقق
ي نگهداروافتیدرراثارگرانیاامورودیشهادیبندرشدهانجامقاتیتحقخامي هاداده
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ـ فراتحلمحقـق توسط،یلیفراتحلي هاطرحانجامدرتاکنند تـر قیـ دقی بررسـ جهـت لی
درمــوثرعوامـل ی بررسـ وســازدبرقـرار هـا دانشــگاهبـا ي شـتر یبتعامــل؛ رودکـار بـه 

یی دانشـجو ي هـا نامـه انیپاصورتبهمختلفي ایزواازکشور،سطحدررای لیتحصافت
.  دهدقرارتیحماموردي دکتري هارسالهوارشدیکارشناسسطحدر

، بـا برقـراري ارتبـاطی متقابـل و     ثـارگران یاامـور ودیشهادیبنشود همچنین پیشنهاد می
تنگاتنگ با مراکز متولی امر آموزش فرزندان شاهد (آموزش و پرورش و مراکز آمـوزش  
عالی)، نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه افت تحصیلی فرزندان شـاهد را در  

قرار دهد و با تشکیل تیمـی از متخصصـین دانشـگاهی و تربیتـی، در زمینـه      هاآناختیار 
-راهکارهاي رفع این مشکل بزرگ به بحث و تبادل نظر بپردازد. و نیز با تدارك کارگـاه 

در زمینـه  هـا آنهاي هاي آموزشی براي خانوادههاي آموزشی و تهیه بروشورها و کتابچه
رزندان شاهد و ایثارگر و کاهش آن، در جهت ارتقـاي  چگونگی مقابله با افت تحصیلی ف

اقدام نماید. هاآنهرچه بیشتر آموزش 
تواند از طریق برگزاري جلساتی با مشـارکت و  ، میثارگرانیاامورودیشهادیبنهمچنین 

همکاري معلمان فرزندان شاهد، تعدادي از فرزندان شاهد که افـت تحصـیلی را تجربـه    
هاي شاهد، متخصصان نماینده فرزندان شاهد، مدیران مدارس و دانشگاهعنوان نمودند به

نحـوي در امـر آمـوزش و پـرورش     ریزي آموزشی و درسی و کلیه کسانی کـه بـه  برنامه
فرزندان شاهد مشارکت داشته و ذینفع هسـتند، راهکارهـاي عملـی بـراي ایـن معضـل       

تدارك ببیند.
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