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Abstract
The aim of present meta-analysis was to examine the effects of
personal, family and schooling factors on academic performance and
droppout among Iranian secondary students. The published and
archived researches in journals, databases, and printed ones relating
to academic achievement and dropout have collected. According to
the inclusion criteria, 65 articles included in the analysis. After
coding the articles, using Orwin’s method, 98% inter-rater agreement
among raters have been gained. The random-effect model of
DerSimonien and Laird was used with software. It was revealed that
in predicting academic achievement, the average effect sizes for all
factors and combination of factors 0.270(95CI%:0.218-0.321,
Z=9.801, P<0.001) and for dropout 0.521(95CI%:0.404-0.621,
Z=7.580, P<0.001). According to the findings, it was revealed that in
academic achievement, personal factors and in dropout, schooling
factors play main roles, so it is recommended to pay attention to the
personal characteristic of students and constructive interactions
among parents with youth and school staff.
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دورههای اول و دوم مقطع متوسطه را بهطور نظامدار مرور کرده است .کلیه پژوهشهای چاپشده
در مجالت ،سایت های رسمی نگهداری و آرشیو مقاالت علمی در حوزه افت و پیشرفت تحصیلی

نشریه علمی
پژوهش در نظام های آموزشی تحت قانون
بین المللی کپی رایت Creative
 Commons: BY-NCمی باشد).

جمعآوری و تعداد  65مقاله مرتبط با در نظر گرفتن مالکهای ورود وارد تحلیل شدند .مقاالت بعد
از کدگذاری و ارزیابی میزان توافق داوران از طریق روش  ،Orwinبه دلیل وجود ناهمگونی ،با
روش مدل اثرات تصادفی  DerSimonian and Lairdتحلیل شدند .اندازه اثر ترکیبی در پیشرفت
تحصیلی  )95CI % :0/218-0/321 ،z=9/801 ،P<0/001( 0/270معنادار و باالی متوسط و در افت
تحصیلی  )95CI % :0/404-0/621 ،z=7/580 ،P<0/001( 0/521بود .با توجه به اینکه مهمترین
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عامل در حوزه پیشرفت تحصیلی ویژگیهای فردی دانشآموزان و در افت تحصیلی ویژگیهای
خانوادگی بود ،پیشنهاد میگردد به رشد ویژگیهای فردی در دانشآموزان و توجه خانوادهها به
تعامالت سازنده با فرزندان و همچنین مشارکت با اولیای مدرسه ،توجه بیشتری مبذول گردد.

تاریخ دریافت1399/06/26 :
تاریخ بازنگری1399/12/24 :
تاریخ پذیرش1400/02/07 :
تاریخ انتشار1400/07/01 :
استناد به این مقاله :رنجگر ،ب ،.میرهاشمی ،م .و
پاشاشریفی ،ح .)1400( .فراتحلیل تأثیر عوامل
فردی ،آموزشگاهی و خانوادگی در عملکرد و افت

واژههای کلیدی:

تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی .پژوهش در

افت تحصیلی ،عملکرد تحصیلی ،عوامل آموزشگاهی ،عوامل خانوادگی ،عوامل فردی

نظامهای آموزشی32-8 ،)54(15 ،
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.54.2.8

 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمی است.

رنجگر و همکاران | فراتحلیل تأثیر عوامل فردی  ... ،ص  21
بیرونی 4شامل نهادهای محلی مانند مدرسه و مسجد و نظام

مقدمه
نوجوانی دوره تحولی بســـ یار مهمی اســـت .در این دوره
نوجوانان فر صت پیدا میکنند تا بر ا ساس عملکرد تح صیلی،
یک پار چه ســـازی اجت ماعی و تع هد به یادگیری ،هویتی از
خویشتن بنا کنند (& Skinner, et al, 2009 in Wang, 2014

کالن 5شامل موقعیتهای اجتماعی بزرگتر ،ارزشهای
فرهنگی ،خطمشیهای سیاسی و اقتصادی است ( Berger,

.)2015
نظریه بومشناختی دریچهای برای تعامالت فرد و بافتهای
تقریبی و دورتر فراهم میکنند ،تعاملهای که درنهایت تحول

 .)Fredricksمراحل رشدی دانشآموزان در عملکرد تحصیلی

نوجوان ازجمله عملکرد تحصیلی را هدایت میکنند

آنها تأثیر مهمی دارد (.)Moreno, 2011

( .)Bronfenbrenner, 1979در طی نوجوانی رایجترین بافت

مفهوم عملکرد تحصیلی ،حوزه پژوهشی مهمی در

تقریبی در زندگی نوجوان خانواده ،مدرسه و همساالن هستند

روانشناسی تربیتی است .وجود پژوهشهای زیاد در این

( .)Steinberg & Morris, 2001ساختار این محیطها و

حوزه منعکسکننده اهمیت عملکرد تحصیلی در نظامهای

همچنین تعاملهای موجود در درون آنها میتوانند حامی یا

آموزشی است ( .)Slavin, 2015عملکرد تحصیلی پایین

مانع عملکرد تحصیلی نوجوان باشند.

مشکل بزرگی برای جامعه است و میتواند اثرات منفی برای

یافتههای  )2017( Anagurthiنشان میدهد که در سطح

خانواده و اجتماع به همراه داشته باشد .نوجوانانی که نمرات

عوامل درون فردی ،خودکار آمدی ازجمله مهمترین

ضعیفتری در مدرسه میگیرند ،بهاحتمال بیشتری در یک پایه

پیشبینهای پیشرفت تحصیلی هستند .در سطح میکرو سیستم

میمانند و پیشرفت پایینتری در نمرات آزمونها میگیرند

نیز متغیر نگرشهای مثبت والدین نسبت به تعلیم و تربیت،

( .)Roberts & Fall, 2014,افرادی که در دبیرستان افت

بهطور معناداری پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکنند.

تحصیلی پیدا میکنند و یا دبیرستان را نیمهتمام ترک میکنند،

در سالهای اخیر ،چندین فراتحلیل در زمینه عملکرد

در بزرگسالی درآمد کمتر ،جایگاه شغلی پایینتر ،دشواری در

تحصیلی اجرا و گزارش شدهاند .این فراتحلیلها شامل تمام

پیدا کردن و حفظ شغل و نرخ زندانی شدن باالیی دارند .تمام

بازههای زمانی و پژوهشهای انجامشده نیستند و درنهایت،

این موارد ،هزینههای باالیی برای دولت و جامعه دارند

این فراتحلیلها نیز باید در معرض تحلیل مجدد قرار گیرند.

(Rumberger, 2001؛ Dillow & Snyder, 2015؛ Elo,

بعدازاین همهسال پژوهش ،کماکان ،عملکرد تحصیلی موضوع

.)2009

روز در حوزه تعلیم و تربیت هستند؛ بر همین اساس فراهم

گرچه پیشرفت تحصیلی ارتباط باالیی با توانایی شناختی

آوردن پاسخ قطعی درباره علل افت تحصیلی و پیشرفت

و انگیزش دارد ( ،)Eccles et al., 2003درک کامل و جامع

تحصیلی فرایندی پویاست .در سال  ،2013آمار مردود

پیشرفت تحصیلی نوجوان باید شامل بافتهای بومشناختی

شدههای کشور در مقطع دبیرستان  260هزار نفر اعالم شده

دیگری باشد که نوجوان در آن قرار دارد و موجب ارتقا یا

بود .هرچند با سیاست اجرای پایه ششم و حذف مردودی و

مانع عملکرد تحصیلی وی میشوند .بافتهای محیطی مانند

گذراندن دروس مردود شده در تابستان و یا سال آینده ارقام

خانواده ،مدرسه و همساالن بر پیامدهای متعددی مانند

پایین آمده است ،ولی در اصل مسئله ،تأثیری ایجاد نکرده است

عملکرد تحصیلی تأثیر میگذارند (.)Cook et al., 2006

(ایلنا .)1392/3/19 ،رئیس کمیسیون آموزشوپرورش

بر اساس نظریه  ،)1979( Bronfenbrennerسه نظام اصلی

(روزنامه شرق 7 ،اردیبهشت )1391 ،معتقد بود که هزینه ناشی

فرد را در برگرفته است .این سه نظام از طریق نظام میانی 1به

از افت تحصیلی در همان سال  420میلیارد تومان است .در

3

فراتحلیل حاضر مسئله اصلی مطالعه میزان تأثیر عوامل فردی،

شامل خانواده ،گروه همساالن ،همسایهها و غیره؛ نظام

آموزشگاهی و خانوادگی بر عملکرد تحصیلی است .منظور از

1. mesosystem
2. chronosystem
3. microsystem

4. exsosystem
5. macrosystem

هم مرتبط بوده و از نظام کلی زمان 2تأثیر میپذیرند .نظام خرد
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عملکرد تحصیلی ،پیشرفت و افت تحصیلی است .نوآوری

عچرش )1389 ،بر عملکرد یا افت تحصیلی تأثیر معناداری و

فراتحلیل حاضر گنجاندن دو متغیر مالک پیشرفت و افت

زیادی دارند .عالوه بر مطالعات انفرادی ،مطالعات فراتحلیلی

تحصیلی در کنار هم و تلفیق عوامل است .در مطالعات

نشان دادند ،عوامل آموزشی و آموزشگاهی تأثیر زیادی بر افت

گنجاندهشده در این پژوهش ،پیشرفت تحصیلی برحسب

تحصیلی دارند (شجاعی شمیرانی و همکاران 1388 ،و افضلی

معدل دانشآموزان و افت تحصیلی بر اساس تکرار پایه

و همکاران .)1391 ،فراتحلیل های انجامشده در حوزه عوامل

تحصیلی تعریف شده است.

فردی مانند هوش هیجانی (سیدکالن و همکاران ،)1396 ،خود

عوامل فردی .به عبارت دقیقتر ،این عوامل درون فردی

کارآمدی (قائد رحمتی و همکاران )1396 ،اثر متوسط و

هستند .بر اساس تعریف واژهنامه VandenBos, ( APA

متوسط به باال و فراتحلیلهای انجامشده در زمینه عزتنفس

 ،)2015عوامل درون فردی صفات یا سایر خصیصههای یک

(عنایتی و همایونی ،)1397 ،عوامل روانشناختی (پری،

فرد است که او را از سایر افراد جدا میکند.

 )1392و فردی (رحیمی ،نصری و صدق پور )1391 ،اثر اندک

عوامل خانوادگی .یک عنصر یا وضعیت در یک خانواده

گزارش کردهاند .نتایج فراتحلیلهای انجامشده در زمینه عوامل

است که مشکلی مانند بیماری ،اختالل یا صفت را تبیین

آموزشگاهی حاکی از اثر زیاد آموزش راهبردهای شناختی و

میکند .عامل خانوادگی میتواند ارثی یا غیر ارثی باشد(APA,

فراشناختی (عرفانی آداب و همکاران)1390 ،؛ (کریمی

 .)2015در تعریف دیگر ،عوامل خانوادگی خصیصه یا

عموقین و همکاران)1393 ،؛ روشهای تدریس (فیضی و

رفتارهایی هستند که توسط خانواده نشان داده میشوند و

همکاران)1393 ،؛ الگوهای تدریس (گنجی و همکاران،

موجب تغییرات در یک یا چند عضو آن خانواده میشوند.

 )1391است .برخی فراتحلیل های دیگر نیز اندازه اثر اندک و

تأکید عمده در اینجا بر رابطه میان والد – کودک است ( Pham

.)& Carlson, 2008, Salkind, 2008
عوامل آموزشگاهی .عوامل آموزشگاهی یا عوامل مرتبط
به مدرسه /مؤسسه آموزشی در اصل منابع مدرسه نیز خوانده
میشوند .اینها ورودیهای موجود در فرایند تعلیم و تربیت
مانند کارکنان ،بناها و مواد هستند .منابع واقعی ورودیهای
انسانی و فیزیکی در تعلیم و تربیت نیز شامل منابع مالی
موردنیاز برای خرید منابع مالی میباشند ( Salkind, 2008,

.)Leviĉić, 2008
نتایج مطالعات پیشین در حوزه عوامل مؤثر بر عملکرد
تحصیلی نشان دادند ،عواملی فردی مانند فراشناخت
(فوالدچنگ ،)1384 ،شخصیت (آتش روز و همکاران،
 ،)1387هوش هیجانی (کاکاوند و کیائی،)1392 ،
خودکارآمدی تحصیلی (کریم زاده و محسنی )1385 ،و عوامل
خانوادگی (معتقد الریجانی1393 ،؛ دادفر و همکاران)1392 ،

متوسط (اصل روستا )1392 ،گزارش کردهاند.
در مطالعات خارج از کشور ،یکی از گستردهترین
پژوهشهای فراتحلیلی مربوط به عوامل مؤثر بر پیشرفت
تحصیلی توسط  )2015( Hattieانجام شده است .بر اساس
گزارش پژوهش هتی ،مطابق با آخرین رتبهبندی اندازههای
اثر ،در حوزه مدرسه و حوزه فرعی رهبری ،عامل کارآمدی
جمعی معلمان (باور جمعی معلمان مبنی بر توانائیشان در
تأثیر مثبت بر دانشآموزان) دارای باالترین اندازه اثر است و
قویترین همبستگی را با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد
(.)Hattie, 2015
با توجه به نتایج متفاوت پژوهشهای گزارششده ،مسئله
اول پژوهش حاضر این است که اندازه اثر عوامل فردی،
خانوادگی ،آموزشگاهی و ترکیب آنها بر عملکرد تحصیلی
چقدر است؟ مسئله دوم این است که آیا عوامل پیشبینیکننده
پیشرفت تحصیلی متفاوت از افت تحصیلی هستند؟

و عوامل آموزشگاهی مانند تدریس مشارکتی (کرمی و
همکاران ،)1391 ،عوامل آموزشی (بهرامی و رضوان 1385 ،و
مقیمی و همکاران ،)1389 ،آموزش به کمک کامپیوتر (دلف
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روش

پایایی کدگذاری پژوهشها ،ابتدا یک نمونه دهتایی از میان

روش پژوهش حاضر فراتحلیل بود .برای انجام فراتحلیل ،کلیه

پژوهشهای مربوط به پیشرفت تحصیلی انتخاب شد و در

پژوهشهای چاپشده در مجالت و پایگاههای اطالعاتی
جهاد دانشگاهی ،نورمگز ،مگ ایران ،پورتال علوم انسانی در
حوزه افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در سالهای  1380تا
 1394جمعآوری و با در نظر گرفتن مالکهای ورود تعداد
 65مقاله وارد تحلیل شدند .مالکهای ورود پژوهشها شامل
 )1انجام پژوهشها در دورههای اول و دوم مقطع متوسطه)2 ،
چاپ در مجالت علمی -پژوهشی )3 ،دارا بودن اطالعات الزم
برای برآورد اندازه اثر و  )4مرتبط بودن با عوامل فردی،
خانوادگی و آموزشگاهی .مالکهای خروج شامل  )1استفاده
از روش معادالت ساختاری )2 ،روشهای زمینهیابی یا
نگرشسنجی در پژوهشها بود .پژوهشهای گنجاندهشده در
فراتحلیل حاضر از طریق جستجو در بانکهای اطالعاتی
نورمگز ،مگ ایران ،پایگاه جهاد دانشگاهی و مجالت چاپی و
از طریق کلیدواژههای پیشرفت تحصیلی ،عملکرد تحصیلی،
موفقیت تحصیلی ،افت تحصیلی ،تکرار سال تحصیلی ،عوامل
فردی ،خانوادگی و آموزشگاهی فراخوانی شدند .بهمنظور
تبدیل اطالعات موجود در پژوهشها ازلحاظ ویژگیهای
پژوهش شامل محل انجام پژوهش ،جنسیت آزمودنیها و
ویژگیهای آماری مانند نوع آزمون آماری ،روش پژوهش و
شاخصهای آماری دفترچه کد تهیه شد .بهمنظور برآورد

مرحله بعد به کدگذاران (دو دانشجوی دکتری تخصصی)،
آموزش الزم برای کدگذاری ویژگیهای پژوهشها (ازجمله
کدگذاری جنسیت دانشآموزان ،روش نمونهبرداری،
آزمونهای آماری ،مکان پژوهش و غیره) ارائه و از آنها
خواسته شد پژوهشها را کدگذاری کنند .میزان توافق میان
کدگذاران با شاخص درصد توافق ( )Orwin ,1994برآورد
شد :درصد توافق= تعداد مشاهدات موافق/تعداد کل
مشاهدات* .100مالک  85درصد بهعنوان توافق کافی در نظر
گرفته میشود .در فرا تحلیل حاضر ،میزان توافق  98درصد به
دست آمد.
بهطورکلی دو خانواده از اندازه اثر وجود دارد ،خانواده
همبستگی و خانواده تفاوت .واحد اندازه اثر برای تحلیل در
فرا تحلیل حاضر از نوع همبستگی است .از طرف دیگر
بهمنظور افزایش حجم نمونه ،پژوهشهایی که از روشهای
آزمایشی ،شبه آزمایشی استفاده کرده بودند ،وارد تحلیل شدند.
برای تبدیل اندازههای اثر طرحهای شبه آزمایشی بهاندازه اثر
از نوع همبستگی و تحلیل پژوهشها از نرمافزار CMA

استفاده شد .ناهمگونی پژوهشها از طریق بررسی نقش
میانجیگری عوامل پژوهشی و غیر پژوهشی موردبررسی قرار
گرفت .در شکل  ،1نمودار جریانی  Prismaبرای انتخاب
پژوهشها ارائه شده است:
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شکل .1

نمودار جریانی پریزما برای انتخاب پژوهشها ()Prisma, 2009
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یافتهها
جدول .1
توزیع فراوانی ویژگیهای پژوهشی و غیر پژوهشی مطالعات مرور شده
متغیرها

سطوح

فراوانی

درصد

پایه تحصیلی

دوره اول
دوره دوم

49
16

75/4
26/6

مکان انجام پژوهش

شهرستان

44

67/7

تهران

21

32/3

علی-مقایسه ای

10

15/4

پیمایش
همبستگی

4
51

6/2
78.5

خانوادگی و آموزشگاهی
فردی و خانوادگی

1
1

1/5
1/5

آموزشگاهی
خانوادگی

9
4

13/8
6/2

فردی

50

79/9

جنسیت

ترکیبی
زن
مرد

38
9
18

85/5
13/8
27/7

روش نمونهبرداری

تصادفی طبقهای

8

12/3

چندمرحلهای
در دسترس
خوشهای

10
1
35

15/4
1/5
53/8

تصادفی ساده

11

16/9

پیشرفت تحصیلی در یک درس
افت تحصیلی

9
5

13/8
7/7

پیشرفت تحصیلی کلی

51

78/8

65

100

نوع روش پژوهش

عوامل

متغیر وابسته/مالک

تعداد کل مطالعات

جدول  1شاخصهای توصیفی ویژگیهای پژوهشی و غیر

مطالعات از هر دو جنس استفاده شده است؛ روش

پژوهشی مطالعات جمعآوریشده را نشان میدهد75/4 .

نمونهبرداری  53/8درصد مطالعات از نوع خوشهای است .در

درصد مطالعات در پایههای تحصیلی دوره اول 32/3 ،درصد

 78/5درصد مطالعات متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی کلی

مطالعات در تهران 78/5 ،درصد از نوع همبستگی و رگرسیون،

است.

 76/9درصد مطالعات در حوزه عوامل فردی ،در  58/5درصد
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جدول .2
خالصه محاسبات شاخصهای ناهمگنی کلی مطالعات مرور شده
تحلیل

پیامد(تعداد)

برآورد نقطهای

حدود اطمینان

Z

Q

2

اثرات ثابت

پیشرفت تحصیلی()60

0/395

)0/407(0/382

54/53

2308/19

97/44

0/135

اثرات تصادفی

افت تحصیلی()5
پیشرفت تحصیلی()60

0/537
0/380

)0/568(0/504
)0/461(0/293

26/44
8/007

347/22

98/85

0/236

افت تحصیلی()5

0/562

)0/750(0/291

3/703

L

2

Tau

شاخصهای ناهمگنی در جدول  2ارائه شدهاند .همانگونه

مطالعهای پیرایش نشده است ،مقادیر اصالحشده با مقادیر

که مشاهده میشود در روش اثرات ثابت در میان مطالعات

مشاهدهشده یکسان هستند .در روش ،Begg and Mazumdar

ناهمگونی وجود دارد .بهترین شاخص برای توصیف ناهمگنی

نشان داد که در هر دو حالت بدون تصحیح پیوستگی

شاخص  L2است .این شاخص از تعداد مطالعات تحت بررسی

(( P2=0/1066دو دامنه)( P1=0/0533 ،یک دامنه)،

تأثیر نمیپذیرد (.)Higgins, 2003

=0/137 ،Z=1/613آماره کندال) و با تصحیح پیوستگی

تشخیص سوگیری انتشار بر اساس روش تکمیل و پیرایش

(( P2=0/1087دو دامنه)( P2=0/0539 ،یک دامنه)1/607 ،

دووال و تویدی ،نشان دادند که در مدل اثرات ثابت ،برآورد

==0/1365 ،Zآماره کندال) ،مقدار آماره همبستگی میان اندازه

نقطهای و فاصلهای ( 95درصد) برای مطالعات ترکیبشده

اثر استانداردشده و خطای معیار ،معنادار نیست .در شاخص

 )0/4220-0/3984( 0/4103است .در مدل اثرات تصادفی،

سوگیری انتشار با روش ایگر نیز مشخص شد که میان اندازه

برآورد نقطهای و فاصلهای ( 95درصد) برای مطالعات

اثر استانداردشده و میزان دقت ( t=0/783و  )df=63رابطه

ترکیبشده  )0/4719-0/3138( 0/3858است .ازآنجاکه هیچ

وجود ندارد.

شکل .2
نمودار قیفی سوگیری انتشار برحسب خطای معیار
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0.00

0.05

Standard Error

0.10

0.15

0.20
2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Fisher's Z

نمودار قیفی نشان میدهد که پدیده سوگیری انتشار تا

مطالعه شد .تحلیل نتایج نشان دادند که عوامل پژوهشی

حدی در میان مطالعات وجود دارد .برای بررسی سوگیری

(روشهای نمونهبرداری ،طرح پژوهش) نقش میانجیگری

انتشار ،نقش میانجیگری متغیرهای پژوهشی و غیر پژوهشی

ایفا میکنند .در پیشرفت تحصیلی ،باالترین اندازه اثر در روش
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نمونهبرداری خوشهای ( )0/451و در افت تحصیلی روش

( )0/432از هردو جنس و در افت تحصیلی ( )0/888از

تصادفی ( )0/561است .طرحهای همبستگی در پیشرفت

دانشآموزان دختر استفاده کردهاند ،باالترین اندازه اثر را دارند.

تحصیلی ( )0/402و طرحهای مقایسه میانگینها در افت

بهمنظور بررسی تعداد ناکامل بیخطر تعداد مطالعات

تحصیلی ( )0/888باالترین اندازه اثر را دارند .در عوامل غیر

گمشده ،از روش کالسیک روزنتال و جدید اوروین استفاده

پژوهشی ،مکان انجام پژوهش ،باالترین اندازه اثر در پیشرفت

شد .در روش کالسیک روزنتال ،با آزمون دو دامنه ،به 49966

تحصیلی ( )0/452و افت تحصیلی ( )0/844مربوط به شهر

مطالعه غیرمعنادار نیاز هست تا سوگیری انتشار کاهش یابد.

تهران است؛ ازلحاظ سال انجام پژوهش ،باالترین اندازه اثر در

در روش آروین ،اگر مقدار همبستگی ناچیز  0/10برای

پیشرفت تحصیلی ( )0/545مربوط به سال  1384و در افت

غیرمعناداری در نظر گرفته شود ،به  287مطالعه غیرمعناداری

تحصیلی باالترین اندازه اثر در سال  1394است .در عامل

جهت جلوگیری از سوگیری انتشار نیاز هست .جدای از

جنسیت ،پژوهشهایی که در مطالعه پیشرفت تحصیلی

بررسی نقش میانجیگری عوامل پژوهشی و غیر پژوهشی،
شاخصهای اندازه اثر مدلهای تصادفی گزارش میگردد.

جدول .3
خالصه اندازههای اثر عوامل سهگانه بر اساس پیشرفت تحصیلی
عامل

برآورد نقطهای

CI95%

Z

معناداری

رتبهبندی

فردی

0/414

)0/499(0/320

7/972

0/001

1

خانوادگی

0/059

)0/515(-0/423

-0/229

0/819

5

آموزشگاهی
فردی و خانوادگی

0/357
0/129

)0/522(0/166
)0/252(0/002

3/557
1/997

0/001
0/046

2
4

فردی و آموزشگاهی
کلی

0/220
0/270

)0/302(0/135
)0/321(0/218

4/986
9/801

0/001
0/001

3

جدول  3تأثیر عوامل سهگانه را بر پیشرفت تحصیلی بر

آموزشگاهی (اثر متوسط به باال) ،ترکیب عوامل فردی و

اساس مدل تصادفی را نشان میدهند .اندازه اثر ترکیبی معنادار

آموزشگاهی (اثر اندک به باال) و عوامل فردی و خانوادگی (اثر

و باالی متوسط است .در مدل اثرات تصادفی ،بیشترین اندازه

اندک به باال) است .مدل اثرات تصادفی در عامل خانوادگی

اثر به ترتیب مربوط به عوامل فردی (اثر متوسط به باال)،

( )P<0/829معنادار نیست.

جدول .4
خالصه اندازههای اثر عوامل سهگانه بر اساس افت تحصیلی
عامل

برآورد نقطهای

CI95%

Z

معناداری

رتبهبندی

فردی

0/463

)0/621(0/269

4.632

0/001

2

خانوادگی
آموزشگاهی

0/561
0/647

)0/684(0/407
)0/966( -0/453

6/150
1/199

0/001
0/231

3

کلی

0/521

)0/621(0/404

7/5800

0/001
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جدول  4تأثیر عوامل سهگانه را بر افت تحصیلی بر اساس

فراتحلیلهای عرفانی آداب و همکاران ( ،)1390کریمی

مدل تصادفی نشان میدهند .اندازه اثر ترکیبی معنادار و زیاد

عموقین و همکاران ( ،)1393فیضی و همکاران ( )1393و

است .در مدل اثرات تصادفی بیشترین اندازه اثر به ترتیب

گنجی و همکاران ( ،)1391عوامل آموزشگاهی را دارای

مربوط به عوامل خانوادگی (اثر زیاد) و عوامل فردی (اثر

باالترین اندازه اثر معرفی کردند .در فراتحلیل اصل روستا و

نزدیک به زیاد) است .مدل اثرات تصادفی در عوامل

همکاران ( ،)1392برای عامل آموزشگاهی اندازه اثر اندک و

آموزشگاهی ( )P<0/231معنادار نیست.

متوسط گزارش شده است .از بین این پژوهشها ،نتایج
پژوهش حاضر با پژوهشهای سیدکالن و همکاران ()1396

بحث و نتیجهگیری

و قائدرحمتی و همکاران ( ،)1396همسویی دارند.

بر اساس یافتههای بهدستآمده ،اندازه اثر ترکیبی در پیشرفت

نتایج حاصل از فراتحلیل حاضر در حوزه پیشرفت

تحصیلی ،معنادار و باالی متوسط است .در مدل اثرات تصادفی

تحصیلی را میتوان بر اساس نظریه بهرهوری آموزشی

بیشترین اندازه اثر به ترتیب مربوط به عوامل فردی (اثر متوسط

والبرگ 1و زیستبوم شناختی برونفن برنر 2تبیین کرد.

به باال) ،آموزشگاهی (اثر متوسط به باال) ،ترکیب عوامل فردی

 )1980( Walbergچنین مطرح میکند که ویژگیهای فردی

و آموزشگاهی (اثر اندک به باال) و عوامل فردی و خانوادگی

و روانشناختی هریک از دانشآموزان و محیطهای بالفصل

(اثر اندک به باال) است .مدل اثرات تصادفی در عامل

روانشناختی آنها بر پیامدهای آموزشی و تربیتی تأثیر می

خانوادگی( )P<0/829معنادار نیست .در مدل اثرات تصادفی

گذارند (  .)Reynolds & Walberg ,1992با مرور ادبیات

افت تحصیلی ،بیشترین اندازه اثر به ترتیب مربوط به عوامل

تجربی توسط  Wangو همکاران ( )1993پیرامون همبستهها

خانوادگی (اثر زیاد) و عوامل فردی (اثر نزدیک به زیاد) است.

و پیشبینهای پیشرفت تحصیلی ،نتایج حاکی از آن است که

مدل اثرات تصادفی در عوامل آموزشگاهی()P<0/231

ویژگیهای دانشآموز بیشترین تأثیر مستقیم را بر پیشرفت

معنیدار نیست .مهمترین عامل در حوزه پیشرفت تحصیلی،

تحصیلی دارند .بااینحال این نظریه تعاملهای محیطهای

ویژگیهای فردی دانشآموزان و در افت تحصیلی ویژگیهای

پیرامون محیط دانشآموزان را تبیین نمیکند .در اینجا میتوان

خانوادگی است؛ بنابراین هر سه فرضیه اصلی پژوهش تأیید

ازنظریه زیستبوم شناختی برونفن برنر استفاده کرد .مطابق با

شدند.

این نظریه ،تعامل میان خانواده و مدرسه میتواند به پیشرفت

در حوزه افت تحصیلی ،در فرا تحلیل شجاعی شمیرانی و

تحصیلی دانشآموز کمک کند .دانشآموزان معموالً به تنهایی

همکاران ( ،)1388عوامل آموزشی و آموزشگاهی؛ در

یاد نمیگیرند ،بلکه برای یادگیری از طریق ارتباط با معلمان،

فراتحلیل مطیعی لنگرودی و همکاران ( ،)1389عوامل فردی

همساالن و تشویق خانوادههایشان استفاده میکنند

و در فراتحلیل افضلی و همکاران ( ،)1391عامل آموزشی،

( .)Woolfolk, 2016دیگر متغیر مهم در میکروسیستم،

بیشترین اثر را بر افت تحصیلی نشان دادند .یافتههای فراتحلیل

جهتگیری تحصیلی همساالن است .دانشآموزان دوره اول

حاضر با نتایج پژوهشهای شجاعی شمیرانی و همکاران

دبیرستان به دلیل اینکه در اوایل نوجوانی هستند ،تأثیرات

( )1388و افضلی و همکاران ( ،)1391همخوانی دارد.

زیادی از گروه همساالن خود میگیرند .مطالعه  Conelyو

در ارتباط با پیشرفت تحصیلی ،فراتحلیل های سیدکالن و

همکاران ( )2015نشان داده است کودکانی که دوستانی با

همکاران ( )1396و قائدرحمتی و همکاران ( ،)1396عوامل

عادات مطالعه خوب دارند و برای مطالعه زمان صرف میکنند،

فردی را بهعنوان مهمترین عامل با اندازه اثر متوسط و متوسط

عادات آنها نیز شبیه به دوستانشان خواهد شد .عملکرد و

به باال گزارش کردند ،اما فراتحلیل های عنایتی و همایونی

افت تحصیلی در مجموعهای از بافتهای درهمتنیده شکل

( ،)1397پری و همکاران ( )1392و رحیمی ( ،)1391اندازه

میگیرند .تعامل سازنده میان این سیستمها میتواند مانع از

اثر عوامل فردی را اندک گزارش کردند .درحالیکه نتایج

افت تحصیلی و حامی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان باشد.

1. Walberg's theory of educational productivity

2. Bronfen Brenner’s ecological systems theory
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بهطورکلی ،هر فراتحلیلی از یک سری مشکالت رنج میبرد.

بهرامی ،ف .و رضوان ،ش .)1385( .بررسی رابطة بین انگیزش

مشکل اول عدم شفافیت در گزارش جزییات پژوهشهای

پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه
شهر اصفهان با ویژگیهای آموزشگاهی آنان ،مجلة

انفرادی و حتی فراتحلیل ها است .مشکل دوم و اصلی کیفیت
پایین پژوهشها است .با تکرار فراتحلیل حاضر میتوان به
اعتبار سازی یافتهها اقدام کرد.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،پیشنهاد میگردد در
فراتحلیلهای آتی تمام عوامل آموزشگاهی ،فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان بهطور

پژوهشهای تربیتی و روانشناختی.72-61 ،)2(2 ،

پری ،س .)1392( .بررسی فراتحلیلی عوامل روانشناختی مؤثر بر
انگیزه پیشرفت تحصیلی  .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده علوم انسانی
دادفر ،ر ،.بازدار ،ف ،.نصراللهی ،ع ،.عبدالحسینی ،ا .و احمدی ،و.
( .)1392بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی

همزمان موردمطالعه قرار گیرند .تعامل میان خانواده و اولیای
مدرسه از سوی مسئولین آموزشوپرورش بهطورجدی مورد

دانشآموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان شهرستان دره

ارزیابی قرار گیرد .ازآنجاکه در افت تحصیلی عامل خانوادگی

شهر در سال تحصیلی  .91-90مجله علمی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم.231-224 ،)6(21 ،

مهمتر از سایر عوامل بود ،توصیه میگردد پویههای خانوادگی

دلف عچرش ،ه ،)1389( .تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر

دانشآموزان مورد مطالعات بیشتر قرار گیرد .یافتههای پژوهش

پیشرفت تحصیلی در درس علوم .نشریه علمی پژوهشی
فناوری آموزش.35 ،)1(5 ،

حاضر برای مؤسسههای دانشگاهی ،آموزشوپرورش و
خانوادهها قابلاستفاده است.

رحمتی ،ع .و سعیدی ،م .)1390( .بررسی رابطه بین اضطراب
والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها در

تعارض منافع

مقطع پیشدانشگاهی شهر کرمان .مطالعات روانشناختی،

پژوهش حاضر تعارض منافعی ندارد.

.144-131 ،)4(7

منابع
آتشروز ،ب ،.پاکدامن ،ش .و عسگری ،ع .)1387( .پیشبینی

پیشرفت تحصیلی از طریق میزان دلبستگی .فصلنامه
خانواده پژوهی.203 -193 ،)14(4 ،
اصل روستا ،ص .)1392( .فراتحلیل عوامل آموزشی مؤثر بر انگیزه
پیشرفت تحصیلی .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده علوم انسانی.
افضلی ،م ،.دالور ،ع .و افضلی ،ا .)1393( .فراتحلیلی بر

پایاننامههای انجام شده در حوزه افت تحصیلی .فصلنامه
اندازهگیری تربیتی.43-23 ،)17(5 ،
ایلنا .)92/3/19( .واکاوی مردودی  88هزار دانشآموز ابتدایی .کد
خبر306083 :

رحیمی ،ن .)1391( .فراتحلیل نقش آموزش در پیشرفت تحصیلی
در پایاننامههای ارشد و دکتری .پایاننامه کارشناسی ارشد،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی ،پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.
سیدکالن ،س .م ،.ملکی آوارسین ،ص .و نجفی ،ح.)1396( .
فراتحلیل رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در

پایگاههای اطالعاتی فارسیزبان .نشریه علمی پژوهشی
آموزش و ارزشیابی.149-129 ،)4(10 ،
شجاعیشمیرانی ،ر ،.ابراهیمزاده ،غ .و شبیری ،م .)1388( .بررسی
فراتحلیلی عوامل خانوادگی ،فردی و آموزشی مؤثر در افت
تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه .پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه پیام نور تهران.
شرق ( .)97/2/17افزایش افت تحصیلی در مقطع دبیرستان.
http://www.migna.ir/news/10600

بختیاری ،ل .و قاسمزاده ،ف .)1395( .فراتحلیل و بررسی عوامل
مؤثر در نقش خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت تحصیلی.

سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت،

عرفانی آداب ،ا .)1390( .فراتحلیل راهبردهای یادگیری با پیشرفت
تحصیلی .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیتمعلم
آذربایجان.

اقتصاد و علوم انسانی.
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-117 ،)9(4 ، پژوهش در نظامهای آموزشی.1385  تا1373

 بررسی نقش عزتنفس بر.)1397( . ن، و همایونی. ب،عنایتی

.143
 نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی.)1393( . م،معتقد الریجانی

. پژوهش مبتنی بر فراتحلیل:پیشرفت تحصیلی فراگیران
.264-249 ،)9(7 ،نشریه رویش روانشناسی

 فصلنامه. دوره راهنمایی شهر تهران:دانشآموزان
.222-211 ،)31(10 ،روانشناسی تربیتی

 بررسی تأثیر آموزش فراشناختی بر پیشرفت.)1384( . م،فوالدچنگ

. س، بیان معمار،. ا، جوکار،. ن، زروندی،. ح، خنیفر،. م. س،مقیمی
 مطالعه و بررسی رابطه بین.)1389( . ا، و فرجی ارمکی.ا

.162-149 ،)14(4
 فراتحلیل اثرات.)1393( . ت، و زوار. ج، مصرآبادی،. ا،فیضی

عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانشآموزان پسر

 مطالعات.روشهای تدریس گروهی بر بازدههای تحصیلی
.31-1 ،)2(6 ،آموزشی و یادگیری

 مدیریت و برنامهریزی در.آموزشگاههای راهنمایی
.160-144 ،)4(3 .نظامهای آموزشی
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