
 
 

 تحصيلی افت حوزه در شده انجام تحقيقات فراتحليل
 هایسال طی ایثارگران امور و شهيد بنياد در شاهد فرزندان

 (5)5121 تا 5121

  سيده طيبه مطيعی لنگرودی
  نرگس یعقوبی

 زادهعلی مقدم 

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

هیای هماهنی  و منسیجم از نتیایج مطالعیات      منظور نیل به یافتیه ، به3143تا  3101امور ایثارگران از سال 
)فردی، خانوادگی، آموزشی،  داری هر یک از عوامل تأثیرگذارمختلف و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معنا

تحصییلی و مشیخص کیردن متغیرهیایی اسیت کیه دارای بیشیترین تیأثیر بیر          اجتماعی و محیطی( بر افت
هیای انجیا، شیده در    آماری این پژوهش برگرفته از تما، پژوهش جامعۀتحصیلی فرزندان شاهد است. افت

آموز تحصیلی فرزندان شاهد )اعم از دانشافتدر زمینه  3143تا  3101بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 
تحصیلی فرزندان شاهد، پیس  بندی متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر در افتمنظور دستهو دانشجو( است. به

 CMAمحیطی، این عوامل با برنامه ی   به دسته عوامل فردی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی آنهااز تفکیک 
 38پیژوهش،   6متغییر خیانوادگی؛ در    81پیژوهش،   31متغیر فردی؛ در  36 پژوهش، 33تحلیل شدند. در 

متغیر محیطی ی اجتماعی شناسایی شد. بیشترین اندازه اثر در بین عوامل   6پژوهش،  3متغیر آموزشی؛ و در 
داشیتن مسیئولیت اداره   »، در بین عوامیل خیانوادگی بیه متغیرهیای     «نگرش به آینده شغلی»فردی به متغیر 

اختصاص یافیت. بیین انیدازه اثیر متغیرهیای میؤثر در       « بیماری مستمر یکی از اعضای خانواده»و « هخانواد
تحصیلی )فردی، خانوادگی، آموزشی و اجتماعی ی محیطی( فرزندان شاهد برحسب مقطیع تحصییلی،    افت
 گیری تفاوتی مشاهده نشد.های مختلف نمونههای آماری و روشروش

ی ی محیطیی؛    اجتمیاع ی، آموزشی ی، خیانوادگ ی، فیرد  عواملی؛ لیتحصافت، لیفراتحل :یديکل واژگان
  .شاهد فرزندان

                                              
 .است عنوان نیهم با و امور ایثارگران دیشه ادیبن کل اداره یپژوهش یشورا مصوب طرح گزارش از برگرفته مقاله نیا( 3)
های روانی ی شغلی سازمان سنجش آموزش کشور، مسئول مکاتبات: .  مسئول گروه آزمونStml90@yahoo.com 
 .گیری ارشد سنجش و اندازهکارشناس 
. گیری دانشجوی دکترای سنجش و اندازه 
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.  
 مقدمه
 عمیل  پرورش و آموزش نا،به مشخصی چهارچوب در ،جامعۀ هر تربیت و تعلیم فرآیند
 آن بیا  جهیانی  پیرورش  و آموزش هاینظا، معموالز که مسایلی ترینمهم از یکی. کندمی

 مصیروف  را فراوانی مالی و یانسان منابع که است 3تحصیلیافت مسئله گریبانند،به دست
 مشیکالت  از بسییاری  پدییدآیی  زمینیه  میالی،  بُعید  بیر  عالوه امر این است، نموده خود

. آوردمی فراهم را اجتماعی هاینابهنجاری و عاطفی اختالالت روانی، فشارهای رفتاری،
یونسکو مفهو، افت تحصیلی را به تکرار پایه، تیرک تحصییل و کیاهش کیفییت      سازمان

 (.3107دهد )یونسکو، آموزشی و تحصیلی فراگیران نسبت می
شناسایی مشکالت و موانع رشد فرهنگی و علمی فرزندان شاهد بیرای نییل بیه ییک     

ریزی صحیح و متناسب با اهداف عیالی تعلییم و تربییت ییک ضیرورت و شیاید       برنامه
و حفیظ دسیتاوردهای    آنهیا تالشی بسیار اندک جهت ار  نهادن به مقیا، شیامخ پیدران    

 میرتبط  عوامل و تحصیلیافت مسئله به زیادی هایپژوهش تاکنونانقالب اسالمی باشد. 
 ایین  صیرف  کشیور،  از خار  در چه و داخل در چه بسیاری، هایهزینه و پرداخته آن با

 نیرخ  با هرساله ما و است باقی خود قوتبه همچنان مسئله اما است شده هاپژوهش نوع
 .هستیم مواجه تحصیلیافت باالی

و « شیهید »ها و اعتقیادات ملیل و محققیان در خیار  از اییران، واژه      با توجه به فرهن 
هیایی  های تحقیق خود، عبیارت جامعۀدر  آنهاتر مورد استفاده قرار گرفته است. کم« شاهد»

را  آنهیا فرزندانی که پدرانشیان  »یا « فرزندان قربانیان جن »یا « والدینفرزندان تک»از قبیل 
فرزنیدان  »پژوهش با نیا،   جامعۀاند. در ایران، کار بردهرا به« انداند یا غیبت داشتهترک کرده

نیامی جدیید اسیت کیه پیس از پییروزی        در قیاس با دیگر جوامع مورد پیژوهش، « شاهد
طیور مختصیر بیه بعضیی     انقالب اسالمی به واقعیت پیوسته اسیت. بنیابراین در اینجیا بیه    

شده در زمینه موفقیت و عد، موفقیت تحصیلی که مربیوط بیه فرزنیدان    های انجا،پژوهش
 شود:  باشد، اشاره میشاهد در ایران و فرزندان بدون والدین در دیگر کشورها می

نفیری از فرزنیدان    177س هوندی، شکرکن، لیامی و مراقیی در تحقیقیی ییک نمونیه     
شاهد، جانباز، اسیر  و مفقوداالثر را در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمیایی و متوسیطه   

های تحقیق آنان نشان داد که فقدان پیدر بیه   در شهر اهواز مورد بررسی قرار دادند. یافته

                                              
1.Drop-Out  
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دهید )سی هوندی و   تیأثیر قیرار میی   تیر از پسیران تحیت   بیشلحاظ تحصیلی، دختران را 
 (.3147؛ به نقل از جوکار و کرمی، 3160همکاران، 

آموزان شاهد را مورد بررسیی قیرار داده و در   نفری از دانش 310 جامعۀبهزادی، یک 
تیر اعیال، کیرده و    پایان، وضعیت تحصیلی دختران را نسبت بیه پسیران شیاهد مطلیوب    

را به هنگا، شهادت پدر در  هاآزمودنییزان تحصیالت مادر و نیز سن همچنین سواد و م
موفقیت و شکست تحصیلی آنیان میؤثر دانسیته اسیت. وی همچنیین اشیاره نمیود کیه         

آمیوزان موفیق، سین بیشیتری     شهادت پدر نسبت به دانیش  آموزان ناموفق در زماندانش
 (.  3164اند )بهزادی، داشته

اثیرات از دسیت دادن پیدر روی سیالمت روان و     »ن عنیوا نجاریان در تحقیقی تحیت 
دار بین ، نبودن تفاوت معنی«آموزان شاهد مدارس راهنمای اهوازعملکرد تحصیلی دانش
دار بیین طیول   آموزان شاهد و غیرشاهد و عد، همبسیتگی معنیی  عملکرد تحصیلی دانش

رده اسیت  را اعیال، کی   آنهیا آموزان شاهد و نمیرات  شهادت پدر و معدل تحصیلی دانش
 (.  3103)نجاریان، 

بررسییی عملکییرد تحصیییلی دانشییجویان شییاهد »در تحقیقییی دیگییر، تحییت عنییوان 
پیور و لییامی،   ، نجاریان، سیلیمان «های شهید چمران اهواز و علو، پزشکی اهوازدانشگاه

ارتقای کیفیت و کمیت خدمات آموزشی و مشاوره تحصییلی را جهیت بهبیود عملکیرد     
 (.3101اند )نجاریان و همکاران، شاهد ضروری دانستهتحصیلی دانشجویان غیر

، در مقاله خود پیس از بررسیی، بیر تیأثیر منفیی فقیدان پیدر در عملکیرد         3گرگوری
(. 3147؛ به نقل از جوکار و کرمیی،  3163تحصیلی فرزندان تأکید کرده است )گرگوری، 

غیبت پیدر بیر    اثرات مخرب»عنوان در تحقیقی تحت 8و الندی 1، روزنبری3اسمیتساتن
هیای آمریکیا را در دو گیروه از    ، نمرات آزمون ورودی بیه دانشیگاه  «خانواده و فرزندان

دانشجویان دختر و پسر که پدرانشان برای دو سال یا بیشتر بنا به دالیلی غیبیت داشیتند،   
مورد مقایسه قیرار دادنید کیه در کیل، ارتبیاط مییان فقیدان پیدر و عملکیرد تحصییلی           

ار مخرب غیبت و فقدان پدر بر عملکرد تحصیلی مورد تأیید قرار گرفتیه  دانشجویان و آث
 (.3147؛ به نقل از جوکار و کرمی، 3164اسمیت و همکاران، است )ساتن

، چیه در میورد   تحصییلی افت برای گوناگونی علل مختلف، هایپژوهشطور کلی، به 

                                              
1. Gregory 
2. Sutton smith 
3. Rosenbery  
4. Lanbery 
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 از ناشیی  را آن هیا پیژوهش  بعضیی . انید برشیمرده  فرزندان شاهد و چه در مورد دیگران
 انید دانسته هاانوادهخ اجتماعی ی اقتصادی عوامل از اشین دیگر، رخیب و فرهنگی عوامل

 انید برشمرده تحصیلیافت مهم عوامل از را آموزشی محیط عوامل ها،پژوهش ازتعدادی 
 اساسیی  و مهم عامل و کرده جست و جو آموزدانش خود در را علل نیز، هاییپژوهش و
تواند به افت تحصیلی منجر شیود از جملیه   عوامل مختلفی می .انددانسته فردی عوامل را

اعتیاد به موادمخدر، عوامل شخصیتی، انگیزه و عالقیه، احسیاس رضیایتمندی، احسیاس     
، به نقل از چنگیزی آشیتیانی و  3777تنهایی، انتظار موفقیت و شرایط خانواده )پیترسون، 

 ایین  بییانگر  تحصییلی افیت  زمینه در مختلف هایپژوهش و تحقیقات مطالعههمکاران(. 
 ایین . اسیت  آنهیا  هیای یافته و نتایج در تناقض حتی گاهی و پراکندگی و هماهنگی عد،

 هیای فرضیه و اهداف در تفاوت: جمله از یمتعدد عوامل معلول خود نتایج، در اختالف
 رفتیه،  کیار بیه  تحقییق  روش گیری،نمونه روش بررسی، مورد جامعۀ در اختالف تحقیق،

 که حلیراه. است گیرینتیجه شیوه و استفاده مورد آماری هایآزمون و تحقیق متغیرهای
 اندیشیده مطالعه چندین از یکدست و منسجم نتایج آوردن دستبه برایدر این پژوهش 

 .  است 3فراتحلیل روش شده،

 فراتحليل رویكرد
فراتحلییل   (.3773 ،3هیاپکینز ) اسیت  شده تعریف هاتحلیل از تحلیلی عنوان به فراتحلیل

 1توسیط کیارل پیرسیون    3178با مشکالت پزشکی آغاز شد. نخستین فراتحلیل در سال 
بیرای تعییین میییزان تأثیرواکسیناسییون علیییه آبلیه در رابطییه بیا بازمانییدگان انجیا، شیید       

راتحلیل بیرای  (. اما اصطالح ف3143فرد، ، به نقل از سهرابی3148، 3؛ رابین8،3110)هانت
کیار  در انجمن پژوهشی آموزشیی آمریکیا بیه    6توسط گالس 3106نخستین بار در سال 

(. بیه  3143فیرد،  ، به نقل از سهرابی3113 1و روزنتال 3117، 4و اشمیت 0برده شد )هانتر
 ییک  به رسیدن منظوربه کم ی تحقیقات از گردآوری فراتحلیل گفته هولییارد و همکاران،

 دارد جامعیۀ  ییک  بیر  معیین  متغییر  ییک  کیه  است تأثیری سطح درباره کلّی گیرینتیجه

                                              
1. Meta-analysis 
2. Hopkins 
3. Pearson   
4. Hunt 
5. Robin  
6. Glass, G.  
7. Hunter 
8. Schmidt 
9. Rosenthal 
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هیای  کیار بیردن روش  فراتحلیل را، فرآیند بیه  الست (.3116 ،3مورو و موود و هولییارد)
را روش ( و اسیتانلی آن 3113، 3آماری بیرای ترکییب نتیایج مطالعیات مختلیف )السیت      
هیای منطقیی از   کم یی و تحلییل  پژوهشی معتبر که ترکییب پیشیینه را بیر اسیاس نتیایج      

 (.  3116 ،1داند )استاندلیسازد، میمتغیرهای طرح ممکن می
انجا، فراتحلیل اقتضا دارد که تعداد قابل اتکیایی از کارهیای پژوهشیی در موضیوعی     

هیا و موضیوعاتی   رو انجیا، آن تنهیا در حیوزه   وجود داشته باشد. از این جامعۀواحد در 
به لحاظ کمی تعداد تحقیقیات در آن، درخیور توجیه باشید     پذیر است که حداقل امکان

 (.3143)ازکیا و توکلی، 
با ادغا، نمیودن نتیایج مختلیف،     آنهاترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که مهم

(. بیه  3143دهنید )رضیاییان،   دار افزایش میقدرت مطالعه را در جهت یافتن نتایج معنی
دقیق برای ترکیب هدفمند نتایج مطالعیات متعیدد بیه    ای ، این روش، شیوه8زعم استرینر

باشد: الف( یک منظور دستیابی به برآوردی بهتر در مورد واقعیت و شامل مراحل زیر می
کارگیری معیاری روشن بیرای  ی فراگیر برای تمامی مدارک موجود، ب( بهجست و جو
تحقییق، و د( یکیی   های دربرگیرنده،  ( تعیین یک اندازه اثیر بیرای هیر    تعیین پژوهش
ها تا رسیدن به یک برآورد کلی از شیوع تا تأثیر ییک رفتیار   های اثر پژوهشکردن اندازه
 لیی تحل یعنی ی هاسیت، لیی تحل لیتحل ،روش نیا کاسترو،ید (. به اعتقاد3771)استرینر، 

 (.  3771 کاسترو،ید) هاافتهی ادغا، منظوربه جداگانه مطالعات جینتا از یامجموعه یآمار
میورد از  رویکردهای مختلفی در زمینه فراتحلیل وجود دارنید، کیه در اینجیا بیه سیه     

 شود:اشاره می آنهاترین رایج

 1هگز رویكرد یا همگونی هایآزمون رویكرد
تیرین طراحیان فراتحلییل نیا، بیرد. وی در سیال       عنوان یکی از اصیلی توان بهاز هگز می

های اثر در مییان مطالعیات، طراحیی    تغییرات اندازههایی را برای همگونی ، آزمون3143
های هگز در فراتحلییل آن بیود   ترین کمک(. یکی از مهم3141 ،6نمود )کولیک و کولیک

شیود، برآوردهیای بیدون    های اثری که به طریق فراتحلیل محاسبه میکه ثابت کرد اندازه

                                              
1. Hulleyard; Mood & Morrow  
2. Last  
3- Standley 
4 - Streiner 
5- Hedges 
6- Kulik & Kulik 
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نتایج همگیون نیسیتند،   شود که اصلی هستند. وقتی فرض می جامعۀاریبی از یک اثر در 
کند تا تعیین نمایید کیه   هگز از یک مقیاس برای تحلیل نتایج تحلیل واریانس استفاده می

های مطالعات خاصیی اسیت. وی نخسیت مطالعیات را بیر اسیاس       آیا نتایج تابع ویژگی
دهد که واریانس کند و س س نشان میهای انتخابی به دو گروه یا بیشتر تقسیم میحالت
گروهی خواهید بیود. ایین رویکیرد از     از واریانس درون تربزرگهی در میانگین گروبین

 .(3141و کولیک،  آغاز دهه هشتاد میالدی گسترش یافت )کولیک

 5رابين و روزنتال رویكرد
باشد در واقع روزنتال و رابین ترین رویکرد در حیطه فراتحلیل میاین رویکرد، قدیمی

( فراتحلیل نامیده شد، پانزده سال 3106ز جین گالس )( نتایج روشی را که پس ا3163)
(. در این رویکرد، در محاسبه اندازه اثر، 3143 کار برده بودند )جین گالس،قبل از او به

 واحد تحلیل، خود مطالعه است و در ترکیب احتماالت، واحد تحلیل، موضوع است.

  7اشميت و هانتر رویكرد
هیا  نیز مشهور است، به روایی آزمیون « 1تعمیم روایی»ون رویکرد هانتز و اشمیت که به آزم

بیه جیای    آنهاهای چند رویکرد است. وابسته است. این رویکرد، ترکیبی از بهترین ویژگی
گییری تقریبیی   گیری واقعی از واریانس و خطای نمونههای آماری، به اندازهآزمون شاخص

آگاه خواهند شد، نیه   هامیزان واقعی اختالفگران از پرداختند که با استفاده از آن، فراتحلیل
 (.3117های آماری )هانتر و اشمیت، فقط از شاخص

ای از (، فراتحلییل فقیط خالصیه کیردن مجموعیه     3141از دیدگاه کولییک و کولییک )  
شیود تیا   های تحقیق با اندازه اثری متوسط نیست، بلکیه در فراتحلییل کوشیش میی    پیشینه
هیای هیر   تأثیرگذار بر اندازه اثر تعیین شود. فراتحلیل، دادهها و خصوصیات عوامل ویژگی

های توصیفی هر مطالعه بیا اسیتفاده از   سازد: الف( مشخصهمطالعه را به دو روش کم ی می
شوند. ب( پیامدها یا نتایج هیر مطالعیه   ای یا پیوسته کدگذاری میهای کدگذاری طبقهطرح

شیوند  شود، تغییر داده میی که اندازه اثر نامیده میبه یک اندازه متریک متداول بین مطالعات 
( در رابطیه بیا   3101نقیل از صیدیق سروسیتانی،    ، به3110) 3(. سشرپنزل3113، 8)دورالک

 اسیتفاده »گوید: ، میدارد امروز یعلم ای که فراتحلیل در حوزه مطالعاتی دنیایجایگاه ویژه

                                              
1. Rosental – Rubin method 
2. Hunter and Schmidt method 
3. Validity generalization 
4 Durlack 
5 Scherpenzeel 
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 کیل  ای جامعۀ از یبخش اداره و یزیربرنامه جهت مختلف، یهاپژوهش یهاافتهی ندیبرآ از
 طیرف  از. اسیت  شیده  مطالعیات  نوع نیا تیاهم موجب که است یعوامل نیترمهم از آن،
 آزمییون و ییایییپا افییتیدر یبییرا هییاافتییهی ییارویییرو دانییش، انباشییت و توسییعه ،گییرید
 عوامیل  جملیه  از هیا پیژوهش  نیا ییروا یبررس جهت تیواقع حوزه در آنها یریپذقیتطب
 «.  استرا فراهم آورده  دانش نیا نیتکو و توسعه اتموجب که است یگرید

هیای هماهنی  و منسیجم از نتیایج     لذا با توجه به مطالب بیان شیده، نییل بیه یافتیه     
داری هر یک از عوامل تأثیرگیذار  مطالعات مختلف و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معنا

تحصییلی و مشیخص کیردن    ( بیر افیت  )فردی، خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و محیطی
تحصییلی فرزنیدان شیاهد هسیتند، از اهیداف      متغیرهایی که دارای بیشترین تأثیر بر افت

 شود: گیری میهای زیر پیگویی به پرسشپژوهش حاضر است که با پاسخ
 اجتمیاعی محیطی ی   و آموزشی، خانوادگی، فردی،عوامل  متغیرهای اثر اندازه میانگین. 3
هیای اثیر ایین عوامیل     و آیا بین اندازه است میزانچه به شاهد فرزندان تحصیلی افتر د

 داری وجود دارد؟تفاوت معنی
خیانوادگی،  هیا )شیامل عوامیل فیردی،    کیار رفتیه درپیژوهش   یک از متغیرهای به. کدا،3

تحصیلی فرزنیدان شیاهد دارد و   اعتمادی بر افتمحیطی(، اثر قابل یآموزشی و اجتماعی
 چقدر است؟ آنهااثر هریک از میزان
تحصیلی )شیامل عوامیل فیردی، خیانوادگی،     . آیا بین اندازه اثر متغیرهای موثر در افت1

کیار رفتیه،   های آماری بهآموزشی و اجتماعی ی محیطی(، برحسب مقطع تحصیلی، روش 
 داری وجود دارد؟گیری تفاوت معنیهای نمونهو روش

 پژوهش انجام روش
هایی مانند پزشکی، علو، رفتاری و ه پایانی قرن بیستم، فراتحلیل در حوزهتنها در سه ده
هیا(  ی سالمت، طب رفتاری، علیو، رفتیاری و سیایر رشیته    شناسروان) آنهاوجه مشترک 

دهید کیه از   ( نشیان میی  3140های گال )به نقل از نصر و همکاران، متداول شد. بررسی
ی تحقیقاتی که از فراتحلیل اسیتفاده نمودنید،   انسانتاکنون در علو، پایه، پزشکی و  3107

ویژه در حیطیه  شده در حوزه فراتحلیل بهبسیار است ولی در کشور ایران تحقیقات انجا،
 نیی ا تربیتی بسیار معدود بوده و هنیوز جایگیاه الز، را پییدا ننمیوده اسیت. لیذا در      علو،

 .  است شده استفاده لیفراتحل روش از آن تیماه و اهداف به توجه با ،پژوهش

 آماری جامعۀ
تیا سیال    3101نامه است کیه از سیال   پایانطرح و  33شامل  آماری این پژوهش جامعۀ 
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آمیوز و دانشیجو( انجیا، شیده     تحصیلی فرزندان شاهد )اعم از دانشدر زمینه افت 3143
های سطح شیهر  ها با مراجعه به کتابخانه مرکزی بنیاد شهید و دانشگاهاین پژوهش. است

 33تعیداد   آنهااز میان  ،شناختیاز نظر فنی و روشبررسی تهران گردآوری شد و پس از 
شناختی الز، برای فراتحلیل )همچون روایی و روش شرایط علمیحداقل پژوهش را که 
هیای  هیا و سیوال  گییری و روش آمیاری صیحیح، فرضییه    روش نمونه و پایایی مناسب،

 .  گزینش و مورد بررسی قرار گرفتند ارا بودند،د مناسب با موضوع پژوهش(

 اطالعات آوریجمع ابزار
( نمیرۀ ایده بنیادی که فراتحلیل بر آن استوار است، این است که واحد تجزیه و تحلیل ) 

(. لیذا، بیرای اسیتخرا  اطالعیات     3147شود نه از آزمیودنی )دالور،  از مطالعه گرفته می
هیای  سیاخته مشخصیات طیرح   لیسیت محقیق  چیک  فراتحلیل، ازنظر جهت انجا،  مورد

همچنین، با توجه به فر، مشخصات پژوهش، یک فر، ارزشیابی از  استفاده شد.پژوهشی 
کننیده در  پژوهشگر تهیه و در پاییان فیر،، نظیر ارزشییابی     سوال توسط 33ها با پژوهش

دالییل  مورد مناسب بودن یا نامناسب بودن پیژوهش بیرای ورود بیه طیرح فراتحلییل و      
 های پژوهشی. طرحمناسب نبودن پژوهش جهت گنجانده شدن در فراتحلیل پرسیده شد

گیری و تحقیقیات آموزشیی میورد بررسیی قیرار      توسط چند متخصص سنجش و اندازه
ها تکمیل شد. سی س دو داور کیه متخصیص سینجش و ارزشییابی      لیستگرفت و چک
 تحقییق  دررا داوری کردنید.   آنهیا ده و ها را مورد بررسی و ارزشیابی قرار دابودند، طرح

 تیا  3 از لیکرت طیف اساس بر مطالعات، درباره شده انجا، هایداوری بندیرتبه حاضر،
 سی س . دسیت آمید  بیه  814/7 شیده  انجیا،  داوری دو بین همبستگی. است شده انجا، 0

. آمید  دسیت به 671/7 که گردید محاسبه داور دو توسط هاطرح ارزشیابی پایایی ضریب
 .باشدمی فراتحلیلگران توافق باالی درجه دهندهنشان شده، مشاهده پایایی

 هاداده تحليل و تجزیه روش
جهیت   آنهیا  بندی کردن متغیرها و نتایج آمیاری آوری اطالعات مقدماتی، دستهپس از جمع

، همه نتایج طبق فرمول خاص خیود در  3افزاری فراتحلیلنر، ها به برنامهسهولت ورود داده
ه و شید  CMA همبستگی گردید، س س اطالعات وارد برنامیه  rمدل اثر تصادفی تبدیل به 

-نیر،  از استفاده با آن تحلیل و تجزیه به اثر، اندازه محاسبه از پس د.گردیحاسبه ماندازه اثر 

اندازه اثرها در بیش  گیندار بودن تفاوت بین میانمعنیبررسی اقدا، شد. برای  SPSS افزار
دار عمل آمید. در صیورت معنیی   طرفه استفاده بهاز آزمون تحلیل واریانس یک ،از دو گروه

بیا حجیم    یهیا گیروه از آزمون پسین تیوکی بیرای    ،طرفهبودن آزمون تحلیل واریانس یک

                                              
1. Comprehensive Meta –Analysis (CMA) 
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 با حجم نامساوی استفاده شد. یهاگروهمساوی و آزمون پسین شفه برای 

 پژوهش هاییافته

میانیه و مییانگین    بیا  متغیر مربیوط بیه عوامیل فیردی     36مطالعه وارد شده به فراتحلیل،  33ر د 
متغییر مربیوط بیه عوامیل      81؛ 13/7و  31/7ترتیب برابر بیا  به rشاخص اندازه اثر محاسبه شده 

؛ 88/7و  14/7ترتییب برابیر بیا    محاسبه شده بیه  rمیانه و میانگین شاخص اندازه اثر با خانوادگی 
محاسیبه شیده    rمیانیه و مییانگین شیاخص انیدازه اثیر      بیا  متغیر مربوط به عوامل آموزشیی   38
میانیه و مییانگین   با متغیر مربوط به عوامل اجتماعی ی محیطی  6و  84/7و  33/7ترتیب برابر با به

 .مورد مطالعه قرار گرفت 87/7و  13/7ترتیب برابر با محاسبه شده به rشاخص اندازه اثر 

 و آموزشی خانوادگی، فردی، ملعوا اثر اندازه ميانه و ميانگين (5) جدول
 شاهد فرزندان تحصيلیافت رد موثر محيطی ـ اجتماعی

عوامل مؤثر در 
 تحصيلیافت

تعداد متغيرها 
یا عوامل 

 مرتبط

 ميانه
 اندازه اثر 

(r) 

ميانگين 
اندازه اثر 

(r) 

 انحراف استاندارد
 اندازه اثر 

 (r) 

 اندازه اثرتفسير 
 )بر اساس معيار کوهن(

 متوسط 36/7 13/7 31/7 36 فردی

 متوسط 34/7 88/7 14/7 81 خانوادگی

 متوسط 17/7 84/7 33/7 38 آموزشی

ی اجتماعی
 متوسط 30/7 87/7 13/7 6 محیطی

 متوسط 34/7 83/7 18/7 41 مجموع

دسیت آوردن انیدازه اثیر متغیرهیای فیردی، خیانوادگی،       نتایج تحلیل انجا، شده بیرای بیه  
ارائیه شیده    3تحصیلی فرزندان شیاهد کیه در جیدول    آموزشی و اجتماعی ی محیطی در افت 

بیرای تفسییر   کیوهن  معییار  در مقایسه با دهد که در هر چهار دسته از عوامل، است، نشان می
عامییل مییوثر در  41میانییه و میییانگین انییدازه اثییر  بییوده اسییت. در حیید  متوسییطانییدازه اثییر، 

ها مورد بررسی قرار گرفته بود، به ترتییب  تحصیلی فرزندان شاهد نیز که در این پژوهشافت
، 3به دست آمد که با توجه به جدول کیوهن در حید متوسیط اسیت. نمیودار       83/7و  18/7

 دهد.آموزشی و اجتماعی ی محیطی را نشان میمیانگین اندازه اثر عوامل فردی، خانوادگی، 
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 خانوادگی، فردی، عوامل اثر اندازه ميانگين (5) نمودار

 محيطی ـ اجتماعی و آموزشی 
طرفه انجیا، شید کیه    ها، آزمون تحلیل واریانس یکدنبال تأیید فرض همگنی واریانسبه

 است. ارائه شده 3نتایج در جدول 

 مختلف عوامل اثر اندازه مقایسه طرفهیک واریانس تحليل آزمون نتایج (7) جدول
 شاهد فرزندان تحصيلیافت در موثر

ها )شامل عوامل فیردی، خیانوادگی،   کار رفته در پژوهشیک از متغیرهای بهبرای بررسی این که کدا،
تحصیلی فرزندان شاهد داشیته و مییزان اثیر    آموزشی و اجتماعی ی محیطی(، اثر قابل اعتمادی بر افت 

تک متغیرها در هر ییک از چهیار دسیته عامیل     ای از اندازه اثر تکچقدر است، مقایسه آنهاهر یک از 
صورت گرفت و متغیرهایی که دارای کمترین و بیشترین انیدازه اثیر در هیر کیدا، از عوامیل بودنید،       

، نا، متغیر و میزان اثر متغیرهیای فیردی، خیانوادگی، آموزشیی و اجتمیاعی ی        1جدول  تعیین شدند.
 دهد.تحصیلی فرزندان شاهد را نشان میرای کمترین و بیشترین اندازه اثر بر افتمحیطی دا

( 43و  1( بیا درجیات آزادی )  03/3جیدول )  F( از مقیدار  40/7مشاهده شده ) Fاز آنجا که مقدار 
شده است، در نتیجه فیرض صیفر میورد     تربزرگ 73/7( از 83/7داری آن )تر و سطح معنیکوچک

سطح 
داری معنی

Sig 
مجذورات ميانگين Fآزمون

(MS) 
 زادیآدرجه
(df) 

 مجموع مجذورات
(SS) 

 هاگروه

 
83/7 40/7 

 هاگروهبين 33/7 1 70/7
 هاگروهدرون 41/6 43 74/7

 کل 78/0 41 
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داری در انیدازه اثیر عوامیل میوثر     و فرض خالف رد شد. بنابراین، تفاوت معنیپذیرش قرارگرفت 
 تحصیلی فرزندان شاهد در مطالعات وجود نداشت.در افت

 ،تحصییلی از مجمیوع عوامیل فیردی میوثر در افیت     دهد کیه  نشان می 1اطالعات مندر  در جدول
ترتییب دارای  بیه ( 71/7) «تمیزان ساعات اوقات فراغی »( و 103/7) «نگرش نسبت به آینده شغلی»

 ،از مجمیوع عوامیل خیانوادگی    تحصیلی فرزندان شاهد هستند.بر افتکمترین اندازه اثر و بیشترین 
بیمییاری مسییتمر یکییی از اعضییای »( و 16/7) «داشییتن مسییئولیت خییانواده و نییاتوانی در اداره آن»

ارتبیاط کیم میادر ییا     »و  «لیعد، رسیدگی به وضعیت تحصی»( بیشترین اندازه اثر و 16/7) «خانواده
مجمیوع عوامیل آموزشیی     از د.نی (  را دار773/7) کمترین اندازه اثر« با مدرسهیکی از افراد خانواده 
( بیشیترین انیدازه اثیر و    41/7) «نحوه عملکرد ادارات آمیوزش و پیرورش  » ،موثر در افت تحصیلی

آمیوزان  تحصیلی دانیش را در افت( کمترین اندازه اثر 38/7) «عد، رضایت از روش ارزشیابی معلم»
عامیل   ،تحصییلی مجموع عوامیل اجتمیاعی میوثر در افیت     ازو باالخره،  د.نو دانشجویان شاهد دار

( 36/7کمتیرین انیدازه اثیر )    «های جمعیی رسانه»( و 40/7بیشترین اندازه اثر ) «طور کلیبه یمحیط»
 .انداختصاص دادهخود بهآموزان و دانشجویان شاهد تحصیلی دانشرا در افت
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 ـ اجتماعی و آموزشی خانوادگی، فردی، متغيرهای اثر ميزان و نام (1) جدول
 تحصيلیبرافت اثر اندازه بيشترین و کمترین دارای محيطی

 متغير دارای بيشترین اندازه اثر متغير دارای کمترین اندازه اثر ميزان اثر

اندازه  نام متغير نوع عامل
اندازه  نام متغير اثر

 اثر
 103/7 نگرش نسبت به آینده شغلی 71/7 میزان اوقات فراغت فردی

 خانوادگی

عد، رسیدگی به وضعیت 
 تحصیلی؛

ارتباط کم مادر یا خانواده با 
 مدرسه

773/7 

داشتن مسئولیت خانواده و ناتوانی 
 آن؛در اداره

بیماری مستمر یکی از اعضای 
 خانواده

16/7 

روش عد، رضایت از  آموزشی
نحوه عملکرد ادارات آموزش و  38/7 ارزشیابی معلم

 41/7 پرورش

اجتماعی ی 
 40/7 طور کلی(محیطی )به 36/7 های جمعیرسانه محیطی

 
نتایج تحلیل انجا، شیده در بررسیی انیدازه اثیر عوامیل ییا متغیرهیای فیردی، خیانوادگی،          

بیر حسیب مقیاطع     تحصییلی فرزنیدان شیاهد   آموزشی و اجتماعی ی محیطی موثر در افت 
یشترین تعیداد عوامیل   دهد که بارائه شده است، نشان می 8مختلف تحصیلی که در جدول 

 37پژوهش مورد بررسی در فراتحلیل، در مقطع تحصیلی متوسطه )با بررسی  33فردی در 
چنیین  هیم عامل( بوده است. نتایج فراتحلیل بر روی عوامل فردی برحسب مقطع تحصیلی 

( از مییانگین انیدازه اثیر    07/7نگین اندازه اثیر عوامیل فیردی در دانشیگاه )    نشان داد که میا
ین میانگین اندازه اثیر  ترکمعوامل فردی بررسی شده در سایر مقاطع تحصیلی بیشتر است. 

 ( تعلق دارد.33/7گانه )این دسته عوامل نیز به عوامل فردی در مقاطع سه
مشیخص شید   نیز عامل آموزشی را بررسی کرده بودند،  38پژوهش که  6در بررسی 
عامل پژوهشی در مقطع تحصیلی راهنمایی ی متوسیطه صیورت     0مطالعه،  3که فقط در 

گرفته است. نتایج فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر متغیرهیای مربیوط بیه عامیل     
هد در مقطع تحصیلی راهنمایی ی متوسطه بیا   آموزشی موثر در افت تحصیلی فرزندان شا

های اثر متغیرهای مربوط به ایین عامیل در دیگیر مقیاطع تحصییلی      اندازه زا 63/7مقدار 
ی مختلیف برحسیب مقطیع    هیا گیروه هیای اثیر در   بیشتر است. اما در مقایسه بین اندازه

 مشاهده نشد. هاگروهداری بین تحصیلی، تفاوت معنی
ای که به بررسی متغیرهای مربوط به عامل اجتماعی ی محیطیی میوثر     مطالعه 6در بررسی 

عامل بررسی شده است. نتیایح   3اند، در یک پژوهش تحصیلی فرزندان شاهد پرداختهدر افت
عامل اجتمیاعی ی محیطیی را در      3ای که فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر تک مطالعه

 ر(، بیشتر از میانگین اندازه اثر ایین عامیل د  40/7کرده است ) مقطع تحصیلی متوسطه بررسی
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در مفایسه بیین انیدازه اثیر عامیل اجتمیاعی ی محیطیی در بیین           سایر مقاطع تحصیلی است.
 ی مختلف مشاهده نشد.هاگروهداری در بین فاوت معنیتبرحسب مقطع تحصیلی  هاگروه

 شاهد فرزندان تحصيلیافت در موثر مختلف عوامل اثر اندازه مقایسه (9) جدول
 تحصيلی مقطع حسب بر

 ميزان اثر
 راهنمایی

راهنمایی  متوسطه
 مجموع دانشگاه گانهمقاطع سه متوسطه

 نوع عامل

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
انگ

مي
يار 
 مع

ف
حرا

ان
 

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
انگ

مي
يار 
 مع

ف
حرا

ان
 

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
انگ

مي
يار 
 مع

ف
حرا

ان
 

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
انگ

مي
يار 
 مع

ف
حرا

ان
 

م 
حج

ونه
نم

 

ين
انگ

مي
يار 
 مع

ف
حرا

ان
 

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
انگ

مي
يار 
 مع

ف
حرا

ان
 

 36/7 13/7 36 13/7 07/7 3 33/7 31/7 1 33/7 17/7 3 34/7 31/7 37 33/7 34/7 1 فردی
 34/7 88/7 81 38/7 41/7 1 31/7 31/7 0 31/7 31/7 33 38/7 10/7 36 31/7 34/7 3 خانوادگی
 13/7 81/7 31 83/7 31/7 1 ی ی ی 31/7 63/7 0 73/7 38/7 1 ی ی ی آموزشی
ی اجتماعی
 33/7 87/7 6 ی ی ی ی ی ی 33/7 18/7 8 77/7 40/7 3 77/7 31/7 3 محیطی

پیژوهش کیه    31تحصیلی فرزندان شاهد در بیشترین تعداد عوامل خانوادگی موثر در افت
متغییر خیانوادگی را در مقطیع     36مطالعه است کیه   8اند، متعلق به کردهاین عوامل را بررسی 

حسب مقطیع   اند. نتایج فراتحلیل بر روی عوامل خانوادگی برتحصیلی متوسطه بررسی نموده
تحصیلی نشان داد کیه مییانگین انیدازه اثیر عوامیل خیانوادگی در دانشیگاه از سیایر مقیاطع          

 تحصیلی بیشتر است.  
ها در هر یک از چهار دسته عامل مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نسفرض همگنی واریا

این بررسی به تأیید این فرض در دو دسته عامل فردی و خانوادگی و رد این فیرض در  
دیگر عوامل شد. در مورد دو دسته عامل فردی و خانوادگی که ایین فیرض تأییید شیده     

 ارائه شده است. 3ایج آن در جدول طرفه انجا، شد که نتبود، آزمون تحلیل واریانس یک
طرفه بیرای انیدازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه       ، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک3جدول 

تحصیلی فرزندان شاهد برحسب مقاطع تحصییلی را  چهار دسته عوامل مختلف موثر در  افت
دهد در بررسی عوامل فردی.نتایج آزمیون تحلییل وارییانس نشیان داد، از آنجیا کیه       نشان می
 (33و  8( بییا درجییات آزادی )34/3جییدول ) F( از مقییدار 17/8مشییاهده شییده ) Fمقییدار 
داری به دست آمده است، بنابراین تفاوت معنیی  73/7داری برابر و مقدار سطح معنی تربزرگ

میوثر در افیت تحصییلی فرزنیدان شیاهد بیر حسیب مقیاطع          های اثر عوامل فردیدر اندازه
دار بین کیدا،  تحصیلی مختلف وجود دارد. برای مشخص کردن این نکته که این تفاوت معنی

عمل آمد. نتایج آزمون شفه نشیان داد کیه   بوده است، از آزمون تعقیبی شفه استفاده به هاگروه
دست آمید کیه از   به 733/7اه در حدود این تفاوت در تعامل مقطع تحصیلی متوسطه و دانشگ

تر است، پس فقیط بیین دو گیروه متوسیطه و دانشیگاه      کوچک 73/7داری مقدار سطح معنی
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 تفاوتی نبوده است. هاگروهشد و در بین دیگر داری مشاهده تفاوت معنی

 عوامل از یک هر با رابطه در طرفهیک واریانس تحليل آزمون نتایج (1) جدول
 تحصيلی مختلف مقاطع حسب بر تحصيلیافت در موثر

 هاگروه
 

 عامل
 مجموع مجذورات

(SS) 

درجه 
 آزادی

(df) 

 مجذوراتميانگين
(MS) 

 آزمون
F 

 داریسطح معنی

 37/7 8 01/7 هاگروهبین  
 787/7 33 10/7 هاگروهدرون فردی 73/7 17/8
  33 00/3 کل  73/7 17/8
 301/7 8 71/3 هاگروهبین  خانوادگی 73/7 17/8
 631/7 14 13/3 هاگروهدرون  773/7 83/8
  83 88/1 کل  773/7 83/8
 31/7 3 36/7 هاگروهبین اجتماعی  773/7 83/8
 71/7 1 37/7 هاگروهدرون محیطی 33/7 43/1
  3 16/7 کل  33/7 43/1
43/1 33/7 

طرفه برای مقایسه اندازه اثیر عوامیل   چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک، هم3جدول 
تحصییلی فرزنیدان شیاهد را برحسیب مقیاطع تحصییلی نشیان        خانوادگی موثر در افت

( با درجیات  63/3جدول ) F( از مقدار 83/8مشاهده شده ) Fدهد. از آنجا که مقدار می
دسیت  بیه  773/7داری در حدود و سطح معنی تربزرگ  73/7( در سطح 14و  8آزادی )

داری در تفیاوت معنیی   11/7تر اسیت، پیس در سیطح اطمینیان     کوچک 73/7آمد که از 
های اثر عوامل خانوادگی موثر در  افت تحصیلی فرزندان شیاهد برحسیب مقیاطع    اندازه

تفیاوت   هیا گیروه بیین کیدا،    کیه ایین برای مشخص کیردن  تحصیلی وجود داشته است. 
دار وجود داشته، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج آزمون شفه نشیان داد کیه   نیمع

بین اندازه اثر عوامل خیانوادگی در دانشیگاه و مقیاطع     73/7داری در سطح تفاوت معنی
(، راهنمیایی ی    67/7(، دانشیگاه و مقطیع تحصییلی متوسیطه )    64/7گانیه ) تحصیلی سیه 

 ( بوده است.  87/7و راهنمایی ی متوسطه و متوسطه ) (84/7متوسطه و مقاطع سه گانه )
طرفه اندازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه عوامیل      نین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکچهم

تحصییلی فرزنیدان شیاهد برحسیب مقیاطع تحصییلی       اجتماعی ی محیطی موثر در افیت  
( 33/1ل )جیدو  F( از مقدار 43/1مشاهده شده ) Fدهد که چون مقدار مختلف نشان می
اسیت،   تیر بزرگ 73/7( نیز از 33/7داری )تر و مقدار معنیکوچک 1و  3با درجه آزادی 

 وجود نداشته است.   هاگروهداری در این سطح اطمینان بین بنابراین تفاوت معنی
تحصیلی )شامل عوامل فیردی،  ای نیز که درباره اندازه اثر متغیرهای موثر در افتدر مقایسه

کار های آماری بهموزشی و اجتماعی ی محیطی(، فرزندان شاهد برحسب روش خانوادگی، آ
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های توصیفی شامل حجیم نمونیه، مییانگین و    ها صورت گرفت، ابتدا آمارهرفته در پژوهش
های آماری مختلیف  انحراف استاندارد هر کدا، از چهار دسته عامل مذکور بر حسب روش

 ه است.ارائه شد 6محاسبه شد که نتایج در جدول 
 33 در مطالعه مربوط به عوامل فیردی،  36ز ا شودمالحظه می 6طور که در جدول همان

 3در  و از آزمون آماری همبستگی پیرسیون  مطالعه 1 در ،دوخیمطالعه از آزمون آماری 
 33 اثیر  انیدازه  نیانگیی م. اسیت  شیده  استفاده مستقل یهاگروه  tمطالعه از آزمون آماری

ی مطالعیات میانگین انیدازه اثیر    از( 14/7)دو خیی آمار آزمون با شدهی بررس فردی عامل
 نیبی عمیل آمیده   بیه  سیه یمقا در .است شتریب اند،برده کاربه رای آماری هاروش ریسا که

 نیبی  کیه  شید  مشیخص نیز  رفته کاربهی آماری هاروش برحسبی فرد عوامل اثر اندازه
ی آمیار ی هیا روش برحسب شاهد فرزندانی لیتحصافت در موثری فرد عوامل اثر اندازه
 .ندارد وجودی داریمعن تفاوت رفته کاربه

 شاهد فرزندان تحصيلیافت در موثر مختلف عوامل اثر اندازه مقایسه (9) جدول
 آماری هایروش برحسب

 روش آماری
ی هاگروه tآزمون  همبستگی دوخی

 مجموع مستقل

 نوع عامل    

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
نگ

ميا
 

ف
حرا

ان
 

ار
معي

 

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
نگ

ميا
ار 
معي

ف 
حرا

ان
 

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
نگ

ميا
ار 
معي

ف 
حرا

ان
 

ونه
 نم

جم
ح

 

ين
نگ

ميا
ار 
معي

ف 
حرا

ان
 

 36/7 13/7 36 77/7 33/7 3 74/7 31/7 1 30/7 14/7 33 فردی
 34/7 88/7 81 33/7 81/7 0 33/7 36/7 1 17/7 83/7 31 خانوادگی
 83/7 17/3 38 ی ی ی 74/7 30/7 1 18/7 86/7 33 آموزشی

 مطالعیه  11 در شدند، گرفته درنظر مطالعه 81 عنوانتحت کهی خانوادگ ریمتغ 81 انیم از
 از مطالعیه  0 در و مسیتقل ی هیا گیروه  t آزمیون  از مطالعیه  1 در ،دویخی آمار روش از

 اندازه نیانگیم که داد نشان نیهمچن لیفراتحل جینتا. است شده استفادهی همبستگ آزمون
 انید نمیوده  اسیتفاده ی همبسیتگ ی آمیار  روش از کیه ی مطالعیات  دری خیانوادگ  عوامل اثر
 از کیه  اسیت ی مطالعیات  دری خانوادگ عوامل اثری هااندازهی هانیانگیم از شتریب ،(36/7)
ی خیانوادگ  عوامیل  اثیر  انیدازه  نیبی  سیه یمقا در. اندکرده استفادهی آماری هاآزمون ریسا

ی خانوادگ عوامل اثر اندازه نیب که شد مشخصنیز  رفته کاربهی آماری هاروش برحسب
 تفیاوت  رفتیه  کیار بیه ی آمیار ی هیا روش برحسیب  شاهد فرزندانی لیتحصافت در موثر
   .ندارد وجود داریمعنی
 33 در شیدند،  گرفتیه  درنظیر  مطالعیه  38 عنیوان تحیت  کهی آموزش ریمتغ 38 انیم از
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 جینتیا . است شده استفادهی همبستگ آزمون از مطالعه 1 در دویخی آمار روش از مطالعه
ی آمیار  روش از کهی مطالعات دری آموزش عوامل اثر اندازه نیانگیم که داد نشان لیفراتحل
ی آموزشی  عوامل اثری هااندازهی هانیانگیم از شتریب ،(30/7) اندنموده استفادهی همبستگ

 نیبی  سیه یمقا در. انید کیرده  استفاده( 86/7) دویخی آمار آزمون از که استی مطالعات در
 تفیاوت  کیه  شد مشخص رفته کاربهی آماری هاروش برحسبی آموزش عوامل اثر اندازه
 برحسیب  شیاهد  فرزندانی لیتحصافت در موثری آموزش عوامل اثر اندازه نیب داریمعنی
 . ندارد وجود رفته کاربهی آماری هاروش

 گرفتیه  درنظر مطالعه 6 عنوانتحت کهی طیمح یی  اجتماع ریمتغ 6 تما، در که آنجا از
ی آمار روش که گفت توانیم نیا بنابر است، شده استفاده دویخی آمار روش از شدند،
ی اجتمیاع  عوامل مورد دری پژوهش سوال ،رو نیا از و است شده کنترل هامطالعه نیا در
  بررسی نشد.ی طیمح ی

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

تحصییلی بیر حسیب    برای بررسی اندازه اثر عوامیل فیردی و خیانوادگی میوثر در افیت     
 ه شده است. ارائ 0های آماری انجا، شد که نتایج در جدول روش
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 خانوادگی و فردی عوامل اثر اندازه طرفهیک واریانس تحليل آزمون نتایج (2) جدول
 آماری روش برحسب شاهد فرزندان تحصيلیافت در موثر

 هاگروه
 

 عامل
 مجموع مجذورات

(SS) 

 درجه آزادی
(df) 

 مجذوراتميانگين
(MS) 

 آزمون
F 

 داریسطح معنی

 706/7 3 33/7 هاگروهبین  
 707/7 31 36/3 هاگروهدرون فردی 13/7 71/3
  33 00/3 کل  13/7 71/3
 73/7 3 76/7 هاگروهبین   13/7 71/3
 74/7 87 14/1 هاگروهدرون خانوادگی 61/7 16/7
  83 88/1 کل  61/7 16/7
16/7 61/7 

طرفه اندازه اثر متغیرهای مربیوط بیه عوامیل    ، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک0جدول 
کیار گرفتیه   های آماری بیه فردی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روش

 F( از مقیدار  71/3مشیاهده شیده )   Fدهد. از آنجا که مقدار ها نشان میشده در پژوهش
داری نییز در  است و سیطح معنیی   ترکوچک(  31و  3( با درجات آزادی )83/1جدول )
داری در اسیت، بنیابراین تفیاوت معنیی     تیر بزرگ 73/7باشد که از سطح می 13/7حدود 

هیای آمیاری   اندازه اثر عوامل فردی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد برحسب روش
ی مسیتقل  هاگروه tآزمون د عوامل آموزشی نیز از کار گرفته شده وجود ندارد. در موربه

 ارائه شده است. 4استفاده شد که نتایج آن در جدول 

کار رفته در عوامل آموزشی های آماری بهی مستقل روشهاگروه t( آزمون 2جدول )
 تحصيلی فرزندان شاهدموثر در افت

عدم همگنی 
 هاواریانس

تفاضل 
 هاميانگين

خطای انحراف 
 t df هاميانگين

سطح 
 داریمعنی

 51/1- 55/1 99/1 92/55 19/1 
 

بحرانیی    tاز 14/33محاسیبه شیده بیا درجیه آزادی      t، از آنجا کیه  4با توجه به جدول 
و فیرض خیالف رد شید. در     تأییید است، فرض صفر  ترکوچک 73/7( در سطح 36/3)

کیار رفتیه در بررسیی عوامیل آموزشیی      های آماری بهداری بین روشنتیجه تفاوت معنی
 موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد وجود نداشته است.

طرفیه انیدازه اثیر عوامیل     چنین نتایج آزمیون تحلییل وارییانس ییک    جدول فوق، هم
کار رفته نشیان  برحسب روش آماری بهآموزشی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد را 

( با درجیات  31/1جدول ) F( از مقدار 16/7مشاهده شده ) Fدهد. از آنجا که مقدار می
 73/7( نییز از سیطح   61/7است و مقدار سطح معنیی داری )  ترکوچک( 83و  3آزادی )
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ل داری در انیدازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه عوامی      است، بنابراین تفاوت معنیی  تربزرگ
 خانوادگی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد برحسب مقطع تحصیلی وجود ندارد

تحصییلی )شیامل عوامیل    سوال که آیا بین اندازه اثر متغیرهای موثر در افیت در بررسی این
هیای  فردی، خانوادگی، آموزشی و اجتمیاعی ی محیطیی(، فرزنیدان شیاهد برحسیب روش       

دارد یا خیر، ابتدا اندازه اثر هر کدا، از چهار دسته عامیل  داری وجود گیری تفاوت معنینمونه
 ارائه شده است. 1گیری محاسبه شد که نتایج در جدول های نمونهمذکور بر حسب روش

 شاهد فرزندان تحصيلیافت در موثر مختلف عوامل اثر اندازه مقایسه (9) جدول
 گيرینمونه هایروش برحسب

روش 
غیرتصادفی در  ایخوشه ایطبقه تصادفی ساده گیرینمونه

 مجموع دسترس

 نوع عامل

ونه
 نم
جم
ح

 

ین
نگ
میا

یار 
مع
ف 
حرا
ان

 

ونه
 نم
جم
ح

 

ین
نگ
میا

یار 
مع
ف 
حرا
ان

 

ونه
 نم
جم
ح

 

ین
نگ
میا

یار 
مع
ف 
حرا
ان

 

ونه
 نم
جم
ح

 

ین
نگ
میا

یار 
مع
ف 
حرا
ان

 

ونه
 نم
جم
ح

 

ین
نگ
میا

یار 
مع
ف 
حرا
ان

 

 34/7 16/7 36 31/7 17/7 0 76/7 18/7 8 33/7 33/7 8 33/7 36/7 33 فردی
 34/7 88/7 81 13/7 10/7 1 73/7 10/7 3 38/7 16/7 38 33/7 84/7 34 خانوادگی
 17/7 84/7 38 71/7 36/7 3 77/7 10/7 3 31/7 84/7 3 18/7 33/7 6 آموزشی
اجتماعی 
 30/7 87/7 6 11/7 83/7 1 ی ی ی 77/7 38/7 3 33/7 18/7 3 محیطی

 
 روش بیا  عامیل  33 ،یفیرد  عامیل  36 ازنشیان داده شیده اسیت     1طور که در جیدول  همان
 بیا  عامیل  8 دردسیترس، ی رتصیادف یغی ریگنمونه روش با عامل 0 ساده،ی تصادفی ریگنمونه
ی اخوشیه ی تصادفی ریگنمونه روش با مطالعه 8 وی نسبتی اطبقهی تصادفی ریگنمونه روش
 روش از کیه ی مطالعیات  دری فیرد  عوامل اثر اندازه نیانگیم که داد نشان جینتا. اندشدهی بررس
ی فیرد  عوامیل  اثیر ی هیا انیدازه ی هانیانگیم از ،(18/7) اندکرده استفادهی اخوشهی ریگنمونه
 .  استبوده  شتریب اند،کرده استفادهی ریگنمونهی هاروش گرید از کهی مطالعات
 روش بیا  عامل 1 ساده،ی تصادفی ریگنمونه روش با عامل 34 ،یخانوادگ عامل 81 از
 38 وی اخوشهی تصادفی ریگنمونه روش با عامل 3 دردسترس،ی رتصادفیغی ریگنمونه
 نشیان  جینتیا . گرفت قراری بررس موردی نسبتی اطبقهی تصادفی ریگنمونه روش با عامل
 روش از اسییتفاده بییا کییهی مطالعییات دری خییانوادگ عوامییل اثییر انییدازه نیانگیییم کییه داد

 عوامیل  اثری هااندازه نیانگیم از شتریب است، آمده دستبه( 10/7ی )اخوشهی ریگنمونه
 .  است شده انجا،ی ریگنمونهی هاروش ریسا با که استی مطالعات دری خانوادگ
 با عامل 3 ساده،ی تصادفی ریگنمونه روش از استفاده با عامل 6 ،یآموزش عامل 38 از
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ی ریگنمونه روش از استفاده با عامل 3 ،ینسبتی اطبقهی ریگنمونه روش از استفاده
 جینتا. است شدهی بررسی اخوشهی ریگنمونه روش با عامل 3 و دردسترسی رتصادفیغ

ی اخوشهی ریگنمونه روش از استفاده بای آموزش عامل اثر اندازه نیانگیم که داد نشان
 .است شتریب مطالعات گرید دری ریگنمونهی هاروش ریسا به نسبت( 10/7)

ی تصیادف ی ریی گنمونیه  روش از اسیتفاده  بیا  مطالعیه  3 ،یطیمح یی  اجتماع عامل 6 از
ی ریی گنمونیه  روش بیا  عامیل  1 وی نسیبت ی اطبقیه ی ریی گنمونیه  روش با عامل 3 ساده،

 عامیل  اثیر  انیدازه  نیانگیی م که داد نشان جینتا. است شدهی بررس دردسترسی رتصادفیغ
 انجیا، ( 38/7ی )اخوشیه ی ریگنمونه روش از استفاده با کهی مطالعاتی طیمح یی  اجتماع
ی هیا روش ریسیا ی طی یمح یی   اجتمیاع  عوامیل  اثیر ی هیا انیدازه  بیه  نسیبت  است، شده
 .  است شتریب گرید مطالعات دری ریگنمونه

قیرار نگرفیت.    تأییدها در مورد عوامل فردی و آموزشی مورد فرض همگنی واریانس
در مورد عوامل خانوادگی و اجتماعی ی محیطی تأیید شد. بیرای دو دسیته     ضاما این فر

طرفیه انجیا، شید کیه     عوامل خانوادگی و اجتماعی ی محیطی آزمون تحلیل واریانس یک
 ارائه شده است. 37نتایج آن در جدول 

 در موثر عوامل از یک هر در طرفهیک واریانس تحليل آزمون نتایج (51) جدول
 گيرینمونه هایروش حسب بر تحصيلیافت

 هاگروه
 
 عامل

 مجموع مجذورات
(SS) 

 درجه آزادی
(df) 

 مجذوراتمیانگین
(MS) آزمونF  سطح

 داریمعنی

 38/7 1 03/7 هاگروهبین  
 76/7 11 03/3 هاگروهدرون خانوادگی 73/7 84/1
  83 81/1 کل  73/7 84/1
 73/7 3 73/7 هاگروهبین  اجتماعی  73/7 84/1
 33/7 1 18/7 هاگروهدرون محیطی 41/7 33/7
  3 16/7 کل  41/7 33/7
33/7 41/7  

طرفیه انیدازه اثیر عوامیل خیانوادگی و      ، نتایج آزمیون تحلییل وارییانس ییک    37جدول 
هیای مختلیف   تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روشی محیطی  موثر در افتاجتماعی
طرفیه در میورد عوامیل    دهد. نتیایج آزمیون تحلییل وارییانس ییک     گیری نشان مینمونه

(  از 11و  1( بیا درجیات آزادی )  84/1مشیاهده شیده )   Fخانوادگی، از آنجا که مقیدار  
تیر شیده   کوچک 73/7( از 73/7داری آن )و سطح معنی تربزرگ( 43/3جدول ) Fمقدار 

تحصییلی  داری در اندازه اثر عوامل خانوادگی میوثر در افیت  است، بنابراین تفاوت معنی
هیای  داری روشگیری وجود دارد. با توجه به معنیی فرزندان شاهد برحسب روش نمونه
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دست آمده از تجزیه و کار رفته، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج بهگیری بهنمونه
ای تفیاوت  ای و خوشیه گیری طبقیه های نمونهتحلیل آزمون شفه نشان داد که بین روش

 داری وجود دارد.تفاوت معنی 73/7است که در سطح  71/7برابر با 
طرفه اندازه اثر عوامل اجتماعی تحلیل واریانس یک، نتایج آزمون 37چنین در جدول هم

گییری نشیان داده   تحصیلی فرزندان شاهد برحسیب روش نمونیه  ی محیطی موثر در افت
( از مقیدار  1و  3( با درجات آزادی )33/7مشاهده شده ) Fشده است. از آنجا که مقدار 

F ( کوچک33/3جدول )شده اسیت،   تربزرگ 73/7( از 41/7داری آن )تر و سطح معنی
داری در اندازه اثر متغیرهای مربوط به عوامل اجتمیاعی ی محیطیی     بنابراین تفاوت معنی

 گیری وجود نداشته است.تحصیلی فرزندان شاهد برحسب روش نمونهموثر در افت

 گيرینتيجه و بحث
تحصیلی یکی از معضالت و مسایل مهم جوامع امیروزی اسیت کیه هیر     شکست یا افت

ی، اقتصادی، زمانی، روحی و روانی انسانموجب تلف شدن مقادیر زیادی از نیروی  ساله
ریییزان آمییوزش و پییرورش و هییا، معلمییان، مسییئوالن و برنامییهآمییوزان، خییانوادهدانییش
شود. پژوهشگران و محققان تعلیم و تربیت همیواره  می جامعۀعالی، و در نهایت آموزش

رای این معضل مهیم در جوامیع امیروزی بیوده و     حل بدر پی شناسایی علل و یافتن راه
های بسیاری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است ولی ییا اطالعیات   هستند. پژوهش

ها متفاوت و گونیاگون هسیتند   قدر یافتهدست آمده ناقص، نارسا و مبهم است و یا آنبه
ود. تنیوع در  شی کننیدگان آن نمیی  که غیراز سردرگمی چیزی عاید خوانندگان و اسیتفاده 

هیای ایین   گییری و سیایر ویژگیی   ها و روش نمونیه ها، تفاوت در نمونهمتغیرها و روش
دهند، غالبیاز نتیایج ناهمسیویی را    مطالعات که یک سوال مشترک را مورد بررسی قرار می

گییرد،  تحصیلی صیورت میی  اند. با افزایش تعداد مطالعاتی که در زمینه افتدست دادهبه
 شود. ر میوضعیت دشوارت

کیه در حیوزه    ایجداگانیه در بنیاد شیهید و امیور ایثیارگران نییز مطالعیات مجیزا و       
توان به اند که نمیای را نشان دادهقدر نتایج پراکندهتحصیلی صورت گرفته است، آنافت

پاسخ قاطعی در این باره دست یافت و براساس آن اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری نمیود.  
هیا نگهیداری شیوند،    ای در کتابخانیه کیه در گوشیه  این مطالعات جز آن در نتیجه، نتایج

دلییل وجیود   همین منظور، برای رفع هرگونیه ابهیا، و سیردرگمی بیه    حاصلی ندارند. به
تحقیقات متعددِ نارسا و ناکافی، ضرورت انجا، فراتحلیل تحقیقات انجا، شده در حیوزه  

ریزان بنیاد شیهید و امیور ایثیارگران    نامهتحصیلی فرزندان شاهد توسط مسئوالن و برافت
کاری و انجا، یک تحقیق مجیدد  احساس شد. استفاده از این روش، محققان را از دوباره

دسیت از مییان   گییری منسیجم و ییک   تحصیلی رها ساخته و به یک نتیجیه در زمینه افت
ی )آموزش و ریزان نظا، آموزششود و به سیاستگذاران و برنامهتحقیقات پیشین منجر می
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عالی( و مسئوالن بنییاد شیهید و امیور ایثیارگران در اخیذ تصیمیمات       پرورش و آموزش
ی و مالی و میادی جلیوگیری   انسانهدر رفتن منابع درست و مناسب کمک نموده و از به

هیای ارزشیمند   آورد و هم چنیین بیه مسیئوالن بنییاد در حفیظ ایین سیرمایه       عمل میبه
 رساند.  قای کیفیت تحصیلی و زندگی آنان مدد میجمهوری اسالمی ایران و ارت

..، در .در رابطه با مشکالتی از این دست، یعنی تعدد مطالعیات و پراکنیدگی نتیایج و   
ی و اجتمیاعی، پژوهشییگران بییه اییین نتیجیه رسیییدند کییه بییرای   انسییانتحقیقیات علییو،  

ضعف اخت نقاطهای انجا، شده، انتشار، تفسیر، ارزشیابی و شنکارگیری نتایج پژوهشبه
خیورد. گرچیه اسیتفاده از ییک     چشم میطور محسوس به، فقدان یک روش منظم بهآنها

های انجا، شیده کیاری مشیکل و حسیاس     های پژوهشکارگیری یافتهروش ترکیبی و به
است، اما تجزیه و تحلیل درست آنچه که در گذشته انجا، شیده، گیاهی اوقیات ممکین     

ای جدید شود. هدف روش فراتحلیل، بندی نظریهاست موجب بازنگری و حتی صورت
هیای آمیاری اسیت.    هیا بیا اسیتفاده از روش   نشان دادن شیوه تفکر در ترکییب پیژوهش  

ی موجیود در  هیا تفیاوت تیوان  عبارت دیگر، فراتحلیل روشی است که به کمک آن میبه
از آن بهره  های انجا، شده را استنتا  کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردیپژوهش

 (.  3147جست )دالور، 
شیود، چییزی فراتیر از تلقیی     عنوان فراتحلیل مطرح میی روش پژوهشی ادغامی که به

هیای منفیرد نیسیت.    کم ی آزمیایش  کار رفته برای خالصه کردنهای بهکردن تحلیل داده
هیای  های مطالعات به صورت کم ی، کسی را کیه یافتیه  ها و یافتهفراتحلیل با ثبت ویژگی

های آماری کارگیری تما، قدرت و توان روشکند، به بهشمار و متفاوت را ترکیب میبی
خواند. بنابراین، فراتحلییل فقیط ییک تکنییک نیسیت، بلکیه       در انجا، این تکلیف فرامی

گییرد  کیار میی  گیری و تحلیل آماری بهاندازی است که چندین روش را برای اندازهچشم
 (.3143یت، گاو و اسم)گالس و مک
های الز، برای ورود به فراتحلییل را دارا بودنید   پژوهشی که حداقل مالک 33از میان 

هیای  در فاصله سال آنهادرصد  01و جهت فراتحلیل مناسب تشخیص داده شدند، تقریبازز 
اند که بیانگر اهمیت موضوع برای مسئوالن بنیاد شهید و امیور  انجا، شده 3143تا  3101

تالش هر چه بیشتر آنان در جهت رفع این معضل در بین فرزندان شیاهد در   ایثارگران و
 های اخیر است.سال

سوال پژوهشی استخرا  شد که به افت تحصیلی  0فرضیه و  41پژوهش،  33از میان 
 8اقدا، شد کیه در نهاییت،    آنهابندی ها، به دستهمربوط بودند. به علت تشابه بین فرضیه

ن عوامیل فیردی، خیانوادگی، آموزشیی و اجتمیاعی ی محیطیی         عنیوا دسته عامل، تحت
استخرا  شد. هر کدا، از این عوامل از متغیرهای مختلفی تشکیل شده بود کیه بارهیا در   

 1/84ها تکرار شده بودند. بیشترین درصد فراوانی مربوط به عامل خانوادگی بیا  پژوهش
ین درصد فراوانیی نییز   ترکمدرصد است.  3/31درصد و س س مربوط به عامل فردی با 
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 درصد است. 4/6مربوط به عامل اجتماعی ی محیطی با 
درصید دارای   37ها دارای تحصیالت کارشناسی و تنهیا  درصد مجریان پژوهش 1/01

هیا  انید. البتیه بررسیی نیوع تحصییالت مجرییان طیرح       ارشد بیوده تحصیالت کارشناسی
د پژوهش بوده است. بررسی سطح با موضوع مور آنهادهنده ارتباط بین تحصیالت نشان

درصد آنان دارای تحصییالت در   1/31ها نیز نشان داد که تحصیالت ناظران علمی طرح
 اند.ارشد بودهدرصد دارای تحصیالت در سطح کارشناسی 87سطح دکتری و 

 0/46هیای دانشیجویی )  نامیه های گنجانده شده در فراتحلیل از پایانمورد از طرح 31
 درصد(. 1/31از نوع طرح پژوهشی بودند ) آنهاتا از  3درصد( و فقط 

پژوهش بیر   3درصد( و  0/46آموزان )پژوهش بر روی دانش 31پژوهش،  33از بین 
 3661کاررفته در این پیژوهش  درصد( انجا، شده است. نمونه به 1/31روی دانشجویان )
مشیخص نشیده   نفر نییز   3041پسر است. جنسیت  168دختر و  633نفر بوده که شامل 

 0کار رفته فقط دختر، در یک پیژوهش فقیط پسیر و در    است. در یک پژوهش، نمونه به
پژوهش نییز جنسییت گیروه نمونیه مشیخص       6پژوهش از هر دو جنس بوده است. در 

 نشده است.
ی و پیس  دبیرستانآموزان ها در مقطع متوسطه و بر روی دانشبیشترین تعداد پژوهش
پیژوهش   3ترتیب با راهنمایی و متوسطه صورت گرفته است )بهاز آن بر روی دو مقطع 

درصد(. تحقیق در سایر مقیاطع )یعنیی فقیط مقطیع     0/36درصد و  1/11پژوهش و  8و 
درصد( را به  1/31پژوهش ) 3گانه و دانشگاه(، هر کدا، فقط تعداد راهنمایی، مقاطع سه

 خود اختصاص داده است.
پژوهش از روش تحقیق  3درصد(، در  87ی )پژوهش، از روش تحقیق همبستگ 6در 

درصد(  0/36ای )پژوهش از روش تحقیق علّی ی مقایسه  8درصد( و در  1/11پیمایشی )
درصید بیشیترین کیاربرد و     1/31گیری تصادفی ساده بیا  استفاده شده است. روش نمونه

ین تیر کمدرصد  0/6ای، هر کدا، با ای چندمرحلهگیری سیستماتیک و خوشهروش نمونه
 اند.خود اختصاص دادهگیری بههای نمونهکاربرد را در بین روش
 آنهیا توان گفت که در تما، ها میکار رفته در این پژوهشگیری بهدر مورد ابزار اندازه
درصید میوارد(. در ییک پیژوهش،      377ساخته استفاده شده است )دراز پرسشنامه محقق

پنیداره راجیرز و در ییک پیژوهش، از سییاهه      سیاخته، از خود عالوه بر پرسشنامه محقق
 انگیزه تحصیلی و در یک پژوهش دیگر از مصاحبه نیز استفاده شده است.   

توان گفیت کیه   ها میکار رفته در پژوهشدر مورد بیشترین استفاده از روش آماری یه
ین درصید  تیر کیم دو استفاده شده است. درصد( از آزمون آماری خی 0/66مورد ) 37در 
ی مسیتقل و ییا   هیا گیروه  tی آماری نیز به روش آماری همبسیتگی،  هاآزمونفاده از است

درصید( اختصیاص    0/6دو و همبستگی )هیر کیدا، بیا    استفاده همزمان از دو روش خی
 داشته است.
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نتایج بررسی اندازه اثر هر یک از دسته عوامل مذکور )سوال اول پیژوهش( بیه شیرح    
 دست آمد:زیر به

متغیر مربوط به عوامل فردی  36ن شاخص اندازه اثر محاسبه شده برای میانه و میانگی
ترتیب برابیر  متغیر مربوط به عوامل خانوادگی به 81، برای 13/7و  31/7ترتیب برابر با به
دست آمد که در مقایسه با معیار کوهن در حد متوسط اسیت. میانیه و   به 88/7و  14/7با 

و  33/7ترتیب برابیر بیا   ر مربوط به عوامل آموزشی بهمتغی 38میانگین محاسبه شده برای 
شد که میزان آن در مقایسه با جدول کیوهن تقریبیاز در حید  زییاد اسیت. میانیه و        84/7

متغییر مربیوط بیه عوامیل اجتمیاعی ی         6میانگین شاخص اندازه اثر محاسبه شده بیرای  
با جدول کوهن صیورت  ای که شد که در مقایسه 87/7و  13/7ترتیب برابر با محیطی به

ها نشان داد که برآیند اندازه چنین بررسیگرفت، مقدار آن در حد  متوسط تعیین شد. هم
هیا برحسیب میدل ثابیت و     اثر عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی برای تمیا، پیژوهش  

دار است اما برآیند عوامل محیطی ی اجتمیاعی بیر اسیاس      معنی 73/7تصادفی در سطح 
دار نیسیت.  دار است اما بیر اسیاس میدل تصیادفی معنیی     معنی 73/7ح مدل ثابت در سط
دهد که میانگین های اثر چهار دسته عوامل مذکور نیز نشان میهای اندازهمقایسه میانگین

( نسبت به سایر عوامل موثر در افت تحصییلی فرزنیدان   84/7اندازه اثر عوامل آموزشی )
طرفه مشیخص کیرد کیه تفیاوت     واریانس یکشاهد بیشتر است. اما نتایج آزمون تحلیل 

 تحصیلی وجود ندارد.  داری در اندازه اثر عوامل موثر در افتمعنی
تیوان گفیت کیه بیشیترین انیدازه اثیر       طور کلی در رابطه با سوال اول پژوهش میبه 

مربوط به عامل آموزشی )یعنی عواملی مانند: عد، امکانات آموزشیی مدرسیه، انتظیارات    
..( است .، انتظارات منفی اولیای مدرسه و معلم از وی، وآموزدانشنانه معلم از بیغیرواقع

ین انیدازه اثیر   ترکمتحصیلی فرزندان شاهد دارد. و این دسته عامل نقش بیشتری در افت
ها نشیان داد کیه ایین دسیته عامیل      نیز مربوط به عامل اجتماعی ی محیطی است. بررسی 

تحصیلی فرزندان شاهد دارد که البتیه یکیی از   ل در افتی نسبت به بقیه عوامترکمنقش 
توان به کم بودن تعداد مطالعیاتی کیه بیه بررسیی آن     دالیل کم شدن این اندازه اثر را می

 اند، دانست.پرداخته
 41پیژوهش کیه    33در نهایت، میانه و میانگین اندازه اثر تما، عوامل بررسی شده در 

شید کیه در حید      83/7و  18/7ترتیب برابر بیا  به آنها عامل بودند، محاسبه شد که مقدار
هیا میورد بررسیی    دهنده آن است که برخی از متغیرها در پیژوهش متوسط است و نشان

 اند.  قرار نگرفته و یا در فراتحلیل گنجانده نشده
از مجموع عوامل فردی میوثر در  شود که گیری میاز بررسی سوال دو، پژوهش نتیجه

( بیشییترین انییدازه اثییر را در 103/7رش نسییبت بییه آینییده شییغلی )نگیی ،تحصیییلیافییت
از مجمیوع   ( کمترین اندازه اثر رادارد.71/7تحصیلی و میزان ساعات اوقات فراغت )افت

داشتن مسئولیت خیانواده و نیاتوانی در اداره آن    ،تحصیلیعوامل خانوادگی موثر در افت
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( بیشیترین انیدازه اثیر و عید،     16/7)( و بیماری مستمر یکی از اعضیای خیانواده   16/7)
بیا مدرسیه   رسیدگی به وضعیت تحصیلی و ارتباط کم میادر ییا یکیی از افیراد خیانواده      

 ،تحصییلی مجموع عوامل آموزشی میوثر در افیت   از (  را دارد.773/7) کمترین اندازه اثر
 ( بیشترین اندازه اثیر و عید، رضیایت از   41/7نحوه عملکرد ادارات آموزش و پرورش )

آمیوزان و  تحصییلی دانیش  ( کمتیرین انیدازه اثیر را در افیت    38/7روش ارزشیابی معلم )
 یعامیل محیطی   ،تحصیلیمجموع عوامل اجتماعی موثر در افت از دانشجویان شاهد دارد.

( 36/7های جمعی کمترین انیدازه اثیر )  ( و رسانه40/7طور کلی بیشترین اندازه اثر را )به
 .خود اختصاص داده استبهآموزان و دانشجویان شاهد تحصیلی دانشرا در افت

ج فراتحلیل بر روی عوامل فردی برحسیب مقطیع   در بررسی سوال سو، پژوهش، نتای
( 07/7تحصیلی نشان داد که میانگین اندازه اثر عوامل فردی در مقطع تحصیلی دانشگاه )

از میانگین اندازه اثر عوامل فردی بررسی شده در سیایر مقیاطع تحصییلی بیشیتر اسیت.      
( 33/7گانه )مقاطع سه ین میانگین اندازه اثر این دسته عوامل نیز به عوامل فردی درترکم

هیا کیه عوامیل    ها نشان داد که برآیند اندازه اثر تما، پیزوهش تعلق دارد. همچنین بررسی
اند، ییر اسیاس میدل ثابیت در سیطح      بررسی کرده دبیرستانفردی را در مقطع تحصیلی 

دار اسیت.همچنین در مقایسیه   معنیی  73/7و بر اسیاس میدل تصیادفی در سیطح      73/7
های اثر عوامل فردی برحسب مقطع تحصیلی مشیحص شید کیه تفیاوت     میانگین اندازه

داری بین اندازه اثر این عوامل در مقاطع تحصییلی مختلیف میورد بررسیی وجیود      معنی
دار بین عوامیل فیردی در   دارد. آزمون تعقیبی یا پسین شفه نشان داد که این تفاوت معنی

 دار نیست.ن سایر مقاطع معنیبی ولیدار است مقطع تحصیلی متوسطه و دانشگاه معنی
نتایج فراتحلیل بر روی عوامیل خیانوادگی برحسیب مقطیع تحصییلی نشیان داد کیه        
میانگین اندازه اثر عوامل خانوادگی در دانشگاه از سیایر مقیاطع تحصییلی بیشیتر اسیت.      
همچنین برآیند اندازه اثر  مطالعات مربوط به عوامل خانوادگی بر اسیاس میدل ثابیت و    

هیای اثیر عوامیل    همچنین در مقایسه انیدازه  دار است.معنی 73/7دفی در سطح مدل تصا
داری بین اندازه اثیر عوامیل   تحصیلی فرزندان شاهد، تفاوت معنیخانوادگی موثر در افت

(، دانشیگاه و مقطیع تحصییلی    64/7گانیه ) خانوادگی در دانشگاه و مقاطع تحصیلی سیه 
( و راهنمایی ی متوسیطه و    84/7گانه )قاطع سه(، راهنمایی ی متوسطه و م 67/7متوسطه )
 ( وجود دارد.87/7متوسطه )
نتایج فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه عامیل       چنینهم

آموزشی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد در مقطع تحصیلی راهنمایی ی متوسطه بیا   
مربوط به ایین عامیل در دیگیر مقیاطع تحصییلی       های اثر متغیرهایاندازه زا 63/7مقدار 

ی مختلیف برحسیب مقطیع    هیا گیروه هیای اثیر در   بیشتر است. اما در مقایسه بین اندازه
 مشاهده نشد. هاگروهداری بین تحصیلی، تفاوت معنی

عامیل اجتمیاعی ی      3ای که نتایح فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر تک مطالعه
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(، بیشیتر از مییانگین   40/7تحصیلی متوسیطه بررسیی کیرده اسیت )     محیطی را در مقطع
در مفایسیه بیین انیدازه اثیر عامیل       سایر مقاطع تحصییلی اسیت.   راندازه اثر این عامل د

داری در بیین  فیاوت معنیی  تبرحسب مقطع تحصیلی  هاگروهاجتماعی ی محیطی در بین  
 مشاهده نشد. 13/7ی مختلف در سطح اطمینان هاگروه

تحصیلی )شامل عوامل فردی، خیانوادگی،  یسه اندازه اثر متغیرهای موثر در افتدر مقا
کیار رفتیه   های آمیاری بیه  آموزشی و اجتماعی ی محیطی(، فرزندان شاهد برحسب روش 

 مجیذور ی آمیار  آزمیون  بیا  شدهی بررس فردی عامل 33 اثر اندازه نیانگیم معلو، شد که
 جیتیا ن .اسیت  شیتر یب اند،برده کاربه رای آماری هاروش ریسا کهی مطالعات از( 14/7ی )خ

 در میوثر ی فرد عوامل رامونیپ شده انجا،ی هاپژوهش تما، اثر اندازه ندیبرآ که داد نشان
 داریمعنی  73/7 سیطح  دری تصیادف  و ثابیت  میدل  برحسیب  شاهد فرزندانی لیتحصافت
 آزمیون  بیا  شیده ی بررسی  عامیل  33 اثیر  اندازه نیانگیم که شد داده نشان نیهمچن. است
ی هیا روش ریسا با شده محاسبهی فرد عوامل اثر اندازه نیانگیم از( 14/7) دویخی آمار
ی آمیار ی هیا روش برحسیب ی فیرد  عوامیل  اثر اندازه نیب سهیمقا در .است شتریبی آمار
 فرزنیدان ی لیتحصی افیت  در میوثر ی فرد عوامل اثر اندازه نیب که شد مشخص رفته کاربه

 .          ندارد وجودی داریمعن تفاوت رفته کاربهی آماری هاروش برحسب شاهد
 رامیون یپ شیده  انجیا، ی هیا پژوهش تما، اثر اندازه ندیبرآ که داد نشان لیفراتحل جینتا
 دری تصیادف  و ثابت مدل برحسب شاهد فرزندانی لیتحصافت در موثری خانوادگ عوامل
 عوامیل  اثیر  انیدازه  نیانگیی م کیه  شید  داده نشیان  نیهمچنی . اسیت  داریمعن 73/7 سطح

 از شیتر یب ،(36/7) اندنموده استفادهی همبستگی آمار روش از کهی مطالعات دری خانوادگ
ی هیا آزمیون  ریسیا  از کیه  استی مطالعات دری خانوادگ عوامل اثری هااندازهی هانیانگیم

ی هیا روش برحسیب ی خیانوادگ  عوامیل  اثر اندازه نیب سهیمقا در.اندکرده استفادهی آمار
ی لیتحصی افت در موثری خانوادگ عوامل اثر اندازه نیب که شد مشخص رفته کاربهی آمار

 . ندارد وجود داریمعنی تفاوت رفته کاربهی آماری هاروش برحسب شاهد فرزندان
 رامیون یپ شیده  انجیا، ی هیا پژوهش تما، اثر اندازه ندیبرآ که داد نشان لیفراتحل جینتا
 دری تصیادف  و ثابیت  مدل برحسب شاهد فرزندانی لیتحصافت در موثری آموزش عوامل
ی آموزشی  عوامل اثر اندازه نیانگیم که شد داده نشان نیهمچن. است داریمعن 73/7 سطح
 از شییتریب ،(30/7) انییدنمییوده اسییتفادهی همبسییتگی آمییار روش از کییهی مطالعییات در
 دویخی ی آمار آزمون از که استی مطالعات دری آموزش عوامل اثری هااندازهی هانیانگیم
ی هیا روش برحسیب ی آموزشی  عوامیل  اثر اندازه نیب سهیمقا در. اندکرده استفاده( 86/7)

 میوثر ی آموزش عوامل اثر اندازه نیب داریمعنی تفاوت که شد مشخص رفته کاربهی آمار
 .    ندارد وجود رفته کاربهی آماری هاروش برحسب شاهد فرزندانی لیتحصافت در

 رامیون یپ شیده  انجیا، ی هیا پژوهش تما، اثر اندازه ندیبرآ که داد نشان لیفراتحل جینتا
 در ثابیت  میدل  برحسب شاهد فرزندانی لیتحصافت در موثری طیمح یی  اجتماع عوامل
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 آنجیا  ازاما  ستین داریمعن 73/7 سطح دری تصادف مدل در اما است داریمعن 73/7 سطح
تحصییلی  در افیت ی طی یمح یی   اجتماع هایریمتغاثرات  که به بررسیمطالعاتی  تما، که

 روش کیه  گفت توانیم نیبنابرا اند،نموده استفاده دویخی آمار روش از ،پرداخته بودند
 دری پژوهش سوالی بررس بهی ازین رو نیا از و است شده کنترل هامطالعه نیا دری آمار
 .  استوجود نداشته ی طیمح یی اجتماع عوامل مورد

تحصیلی )شامل عوامل فردی، خیانوادگی،  در مقایسه اندازه اثر متغیرهای موثر در افت
 جینتیا گییری،  های نمونیه آموزشی و اجتماعی ی محیطی(، فرزندان شاهد برحسب روش 

 روش از کییهی مطالعییات دری فیرد  عوامییل اثیر  انییدازه نیانگیییم کیه  داد نشییانفراتحلییل  
ی فرد عوامل اثری هااندازهی هانیانگیم از ،(18/7) اندردهک استفادهی اخوشهی ریگنمونه
 فیرض  امیا . اسیت  شیتر یب انید، کیرده  استفادهی ریگنمونهی هاروش گرید از کهی مطالعات
 .نگرفت قرار تأیید مورد هاانسیواری همگن
ی مطالعات دری خانوادگ عوامل اثر اندازه نیانگیم که داد نشانفراتحلیل  جینتاچنین هم
 نیانگیم از شتریب است، آمده دستبه( 10/7ی )اخوشهی ریگنمونه روش از استفاده با که

ی ریی گنمونیه ی هیا روش ریسیا  بیا  که استی مطالعات دری خانوادگ عوامل اثری هااندازه
ی داریمعنی  تفیاوت  که داد نشان طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون نتایج. است شده انجا،
 آزمیون  جینتیا . دارد وجیود ی ریی گنمونیه  روش برحسیب ی خانوادگ عوامل اثر اندازه در
 عوامیل  اثیر ی هااندازه نیب فقط داریمعن تفاوت نیا که داد نشان زین شفه نیپس ای یبیتعق

 .دارد وجودی اخوشه وی اطبقهی ریگنمونهی هاروش دری خانوادگ
ی ریی گنمونیه  روش از اسیتفاده  بیا ی آموزش عامل اثر اندازه نیانگیم که داد نشان جینتا
 اما است شتریب مطالعات گرید دری ریگنمونهی هاروش ریسا به نسبت( 10/7ی )اخوشه
 .نگرفت قرار تأیید مورد هاانسیواری همگن فرض
 اسیتفاده  با کهی مطالعاتی طیمح یی  اجتماع عامل اثر اندازه نیانگیم که داد نشان جینتا
 عوامیل  اثیر ی هااندازه به نسبت است، شده انجا،( 38/7ی )اخوشهی ریگنمونه روش از

 جینتیا . اسیت  شیتر یب گیر ید مطالعیات  دری ریگنمونهی هاروش ریسای طیمح یی  اجتماع
ی رهیا یمتغ اثیر  اندازه دری داریمعن تفاوت که داد نشان طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون
 برحسیب  شیاهد  فرزنیدان ی لیتحصی افیت  در میوثر ی طیمح یی  اجتماع عوامل به مربوط
 .ندارد وجودی ریگنمونهی هاروش

ی هیا هیفرض لیتحل و هیتجز جینتا :که دکننیم هیتوصمحققان  بهپژوهشگران در پایان 
 هیا پژوهش در هاآزمونی برا رفته کاربهی داریمعن سطح با همراه و کامل طوربه را خود
ی رهیا یمتغ نیبی  رابطیه  افتنی صورت؛ در نکنند اکتفای کل جینتا ذکر به فقط و دنماین ذکر
 مطالعیه بیه  ؛ کننید  ذکر خود قیتحق جینتا در و محاسبه زین را آنها اثر اندازه ،یبررس مورد
ی آمیار  روش نیتیر مناسیب  از استفاده به قادر تا ب ردازند مختلفی آماری هاروش قیدق
 کیه یی هیا پژوهش ازی اریبس متأسفانه. اشندی شدهی گردآوری هاداده لیتحل و هیتجز در
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 بیوده  آنهیا  در نادرسیت ی آمیار  روش از استفاده لیدلبه شدند، گذاشته کنار لیفراتحل از
 وییی  روا از کیه  رنید یبگ بهره خود پژوهش در هادادهی گردآوری برایی ابزارها از؛ است
ی دارامانیت  اصیل ؛ کنند ذکر خود گزارش در زین را آنها مقدار و هستند برخورداریی ایپا
. کنندی خوددار جداز گرانید قاتیتحقی برداریک  از و کنند تیرعا خود قاتینحق در را
 گیر ید قیی تحقی رو از قیاز یدق قیات یتحق ازی تعیداد  که شد مشاهده حاضر، لیفراتحل در
 .است افتهی رییتغ آن عنوان فقط و شدهی برداریک 

 هیتوصی  ثیارگران یا امیور  و دیشیه  ادیی بن مطالعیات  کیل  اداره هپژوهشگران همچنین بی 
 هنگیا،  در نیا  کننید  ثبیت ی وتریکیام   صورتبه را شده انجا، قاتیتحق هیکل که: دنماییم

؛ شیود  سیر یم قیات یتحق از آسیان  و عیسیر  استفاده ویی پاسخگو امکان ن،یمحقق مراجعه
 افیت یدر را ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن در شده انجا، قاتیتحق خا،ی هاداده ازی انسخه

ی بررسی  جهت لیفراتحل محقق توسط ،یلیفراتحلی هاطرح انجا، در تا کنندی نگهدار و
 در میوثر  عوامیل ی بررسی  و سیازد  برقرار هادانشگاه بای شتریب تعامل؛ رود کاربه ترقیدق

یی دانشیجو ی هیا نامیه انیپا صورتبه مختلفی ایزوا از کشور، سطح در رای لیتحصافت
 .  دهد قرار تیحما موردی دکتری هارساله و ارشدیکارشناس سطح در

، با برقیراری ارتبیاطی متقابیل و    ثارگرانیا امور و دیشه ادیبنشود همچنین پیشنهاد می
تنگاتن  با مراکز متولی امر آموزش فرزندان شاهد )آموزش و پرورش و مراکز آمیوزش  

ان شیاهد را در  عالی(، نتایج حاصل از تحقیقات انجا، شده در زمینه افت تحصیلی فرزند
قرار دهد و با تشیکیل تیمیی از متخصصیین دانشیگاهی و تربیتیی، در زمینیه        آنهااختیار 

-راهکارهای رفع این مشکل بزرگ به بحث و تبادل نظر ب ردازد. و نیز با تدارک کارگیاه 

در زمینیه   آنهیا هیای  های آموزشی برای خانوادهبروشورها و کتابچه تهیۀهای آموزشی و 
بله با افت تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر و کاهش آن، در جهت ارتقیای  چگونگی مقا

 اقدا، نماید.   آنهاهرچه بیشتر آموزش 
تواند از طریق برگزاری جلسیاتی بیا مشیارکت و    ، میثارگرانیا امور و دیشه ادیبنهمچنین 

همکاری معلمان فرزندان شاهد، تعدادی از فرزنیدان شیاهد کیه افیت تحصییلی را تجربیه       
هیای شیاهد، متخصصیان    عنوان نماینده فرزندان شاهد، مدیران مدارس و دانشگاهنمودند به
نحوی در امر آموزش و پرورش فرزندان ریزی آموزشی و درسی و کلیه کسانی که بهبرنامه

 شاهد مشارکت داشته و ذینفع هستند، راهکارهای عملی برای این معضل تدارک ببیند.
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