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چكيده

هدف پژوهش حاضر ،فراتحلیل تحقیقات انجا ،شده در حوزه افتتحصیلی فرزندان شاهد در بنیاد شهید و
امور ایثارگران از سال  3101تا  ،3143بهمنظور نیل به یافتیههیای هماهنی و منسیجم از نتیایج مطالعیات
مختلف و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معناداری هر یک از عوامل تأثیرگذار (فردی ،خانوادگی ،آموزشی،
اجتماعی و محیطی) بر افت تحصییلی و مشیخص کیردن متغیرهیایی اسیت کیه دارای بیشیترین تیأثیر بیر
افتتحصیلی فرزندان شاهد است .جامعۀ آماری این پژوهش برگرفته از تما ،پژوهشهیای انجیا ،شیده در
بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال  3101تا  3143در زمینه افتتحصیلی فرزندان شاهد (اعم از دانشآموز
و دانشجو) است .بهمنظور دستهبندی متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد ،پیس
از تفکیک آنها به دسته عوامل فردی ،خانوادگی ،آموزشی و اجتماعی ی محیطی ،این عوامل با برنامه CMA
تحلیل شدند .در  33پژوهش 36 ،متغیر فردی؛ در  31پیژوهش 81 ،متغییر خیانوادگی؛ در  6پیژوهش38 ،
متغیر آموزشی؛ و در  3پژوهش 6 ،متغیر محیطی ی اجتماعی شناسایی شد .بیشترین اندازه اثر در بین عوامل
فردی به متغیر «نگرش به آینده شغلی» ،در بین عوامیل خیانوادگی بیه متغیرهیای «داشیتن مسیئولیت اداره
خانواده» و «بیماری مستمر یکی از اعضای خانواده» اختصاص یافیت .بیین انیدازه اثیر متغیرهیای میؤثر در
افتتحصیلی (فردی ،خانوادگی ،آموزشی و اجتماعی ی محیطی) فرزندان شاهد برحسب مقطیع تحصییلی،
روشهای آماری و روشهای مختلف نمونهگیری تفاوتی مشاهده نشد.
واژگان کليدی :فراتحلیل ،افتتحصیلی؛ عوامل فیردی ،خیانوادگی ،آموزشیی ،اجتمیاعی ی محیطیی؛
فرزندان شاهد.

( )3این مقاله برگرفته از گزارش طرح مصوب شورای پژوهشی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران با همین عنوان است.

 .مسئول گروه آزمونهای روانی ی شغلی سازمان سنجش آموزش کشور ،مسئول مکاتباتStml90@yahoo.com :

. کارشناسارشد سنجش و اندازهگیری
 .دانشجوی دکترای سنجش و اندازهگیری
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مقدمه
فرآیند تعلیم و تربیت هر جامعۀ ،در چهارچوب مشخصی به نا ،آموزش و پرورش عمیل
می کند .یکی از مهم ترین مسایلی که معموالز نظا ،های آموزش و پیرورش جهیانی بیا آن
دست به گریبانند ،مسئله افت تحصیلی 3است که منابع انسانی و مالی فراوانی را مصیروف
خود نموده است ،این امر عالوه بیر بُعید میالی ،زمینیه پدییدآیی بسییاری از مشیکالت
رفتاری ،فشارهای روانی ،اختالالت عاطفی و نابهنجاری های اجتماعی را فراهم می آورد.
سازمان یونسکو مفهو ،افت تحصیلی را به تکرار پایه ،تیرک تحصییل و کیاهش کیفییت
آموزشی و تحصیلی فراگیران نسبت میدهد (یونسکو.)3107 ،
شناسایی مشکالت و موانع رشد فرهنگی و علمی فرزندان شاهد بیرای نییل بیه ییک
برنامهریزی صحیح و متناسب با اهداف عیالی تعلییم و تربییت ییک ضیرورت و شیاید
تالشی بسیار اندک جهت ار نهادن به مقیا ،شیامخ پیدران آنهیا و حفیظ دسیتاوردهای
انقالب اسالمی باشد .تاکنون پژوهشهای زیادی به مسئله افتتحصیلی و عوامل میرتبط
با آن پرداخته و هزینههای بسیاری ،چه در داخل و چه در خار از کشیور ،صیرف ایین
نوع پژوهش ها شده است اما مسئله همچنان به قوت خود باقی است و ما هرساله با نیرخ
باالی افتتحصیلی مواجه هستیم.
با توجه به فرهن ها و اعتقیادات ملیل و محققیان در خیار از اییران ،واژه «شیهید» و
«شاهد» کمتر مورد استفاده قرار گرفته است .آنها در جامعۀهای تحقیق خود ،عبیارتهیایی
از قبیل «فرزندان تکوالدین» یا «فرزندان قربانیان جن » یا «فرزندانی که پدرانشیان آنهیا را
ترک کردهاند یا غیبت داشتهاند» را بهکار بردهاند .در ایران ،جامعۀ پژوهش با نیا« ،فرزنیدان
شاهد» در قیاس با دیگر جوامع مورد پیژوهش ،نیامی جدیید اسیت کیه پیس از پییروزی
انقالب اسالمی به واقعیت پیوسته اسیت .بنیابراین در اینجیا بیهطیور مختصیر بیه بعضیی
پژوهشهای انجا،شده در زمینه موفقیت و عد ،موفقیت تحصیلی که مربیوط بیه فرزنیدان
شاهد در ایران و فرزندان بدون والدین در دیگر کشورها میباشد ،اشاره میشود:
س هوندی ،شکرکن ،لیامی و مراقیی در تحقیقیی ییک نمونیه  177نفیری از فرزنیدان
شاهد ،جانباز ،اسیر و مفقوداالثر را در سه مقطع تحصیلی ابتدایی ،راهنمیایی و متوسیطه
در شهر اهواز مورد بررسی قرار دادند .یافته های تحقیق آنان نشان داد که فقدان پیدر بیه

1.Drop-Out
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لحاظ تحصیلی ،دختران را بیشتیر از پسیران تحیتتیأثیر قیرار مییدهید (سی هوندی و
همکاران3160 ،؛ به نقل از جوکار و کرمی.)3147 ،
بهزادی ،یک جامعۀ  310نفری از دانش آموزان شاهد را مورد بررسیی قیرار داده و در
پایان ،وضعیت تحصیلی دختران را نسبت بیه پسیران شیاهد مطلیوبتیر اعیال ،کیرده و
همچنین سواد و میزان تحصیالت مادر و نیز سن آزمودنیها را به هنگا ،شهادت پدر در
موفقیت و شکست تحصیلی آنیان میؤثر دانسیته اسیت .وی همچنیین اشیاره نمیود کیه
دانشآموزان ناموفق در زمان شهادت پدر نسبت به دانیشآمیوزان موفیق ،سین بیشیتری
داشتهاند (بهزادی.)3164 ،
نجاریان در تحقیقی تحیتعنیوان «اثیرات از دسیت دادن پیدر روی سیالمت روان و
عملکرد تحصیلی دانشآموزان شاهد مدارس راهنمای اهواز» ،نبودن تفاوت معنیدار بین
عملکرد تحصیلی دانشآموزان شاهد و غیرشاهد و عد ،همبسیتگی معنییدار بیین طیول
شهادت پدر و معدل تحصیلی دانش آموزان شاهد و نمیرات آنهیا را اعیال ،کیرده اسیت
(نجاریان.)3103 ،
در تحقیقییی دیگییر ،تحییت عنییوان «بررسییی عملکییرد تحصیییلی دانشییجویان شییاهد
دانشگاه های شهید چمران اهواز و علو ،پزشکی اهواز» ،نجاریان ،سیلیمانپیور و لییامی،
ارتقای کیفیت و کمیت خدمات آموزشی و مشاوره تحصییلی را جهیت بهبیود عملکیرد
تحصیلی دانشجویان غیرشاهد ضروری دانستهاند (نجاریان و همکاران.)3101 ،
گرگوری ، 3در مقاله خود پیس از بررسیی ،بیر تیأثیر منفیی فقیدان پیدر در عملکیرد
تحصیلی فرزندان تأکید کرده است (گرگوری3163 ،؛ به نقل از جوکار و کرمیی.)3147 ،
ساتناسمیت ،3روزنبری 1و الندی 8در تحقیقی تحتعنوان «اثرات مخرب غیبت پیدر بیر
خانواده و فرزندان» ،نمرات آزمون ورودی بیه دانشیگاه هیای آمریکیا را در دو گیروه از
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
دانشجویان و آثار مخرب غیبت و فقدان پدر بر عملکرد تحصیلی مورد تأیید قرار گرفتیه
است (ساتناسمیت و همکاران3164 ،؛ به نقل از جوکار و کرمی.)3147 ،
بهطور کلی ،پژوهشهای مختلف ،علل گوناگونی برای افتتحصییلی ،چیه در میورد
1. Gregory
2. Sutton smith
3. Rosenbery
4. Lanbery
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فرزندان شاهد و چه در مورد دیگران برشیمردهانید .بعضیی پیژوهشهیا آن را ناشیی از
عوامل فرهنگی و برخی دیگر ،ناشی از عوامل اقتصادی ی اجتماعی خانواده ها دانسته انید
تعدادی از پژوهش ها ،عوامل محیط آموزشی را از عوامل مهم افت تحصیلی برشمرده انید
و پژوهشهایی نیز ،علل را در خود دانشآموز جست و جو کرده و عامل مهم و اساسیی
را عوامل فردی دانستهاند .عوامل مختلفی میتواند به افت تحصیلی منجر شیود از جملیه
اعتیاد به موادمخدر ،عوامل شخصیتی ،انگیزه و عالقیه ،احسیاس رضیایتمندی ،احسیاس
تنهایی ،انتظار موفقیت و شرایط خانواده (پیترسون ،3777 ،به نقل از چنگیزی آشیتیانی و
همکاران) .مطالعه تحقیقات و پژوهش های مختلف در زمینه افیت تحصییلی بییانگر ایین
عد ،هماهنگی و پراکندگی و گاهی حتی تناقض در نتایج و یافته هیای آنهیا اسیت .ایین
اختالف در نتایج ،خود معلول عوامل متعددی از جمله :تفاوت در اهداف و فرضیه هیای
تحقیق ،اختالف در جامعۀ مورد بررسی ،روش نمونه گیری ،روش تحقییق بیهکیار رفتیه،
متغیرهای تحقیق و آزمونهای آماری مورد استفاده و شیوه نتیجه گیری است .راه حلی که
در این پژوهش برای به دست آوردن نتایج منسجم و یکدست از چندین مطالعه اندیشیده
شده ،روش فراتحلیل 3است.
رویكرد فراتحليل
فراتحلیل به عنوان تحلیلی از تحلیل ها تعریف شده اسیت (هیاپکینز  .)3773 ،فراتحلییل
1
با مشکالت پزشکی آغاز شد .نخستین فراتحلیل در سال  3178توسیط کیارل پیرسیون
بیرای تعییین میییزان تأثیرواکسیناسییون علیییه آبلیه در رابطییه بیا بازمانییدگان انجیا ،شیید
(هانت3110،8؛ رابین ،3148 ،3به نقل از سهرابیفرد .)3143 ،اما اصطالح فراتحلیل بیرای
نخستین بار در سال  3106توسط گالس 6در انجمن پژوهشی آموزشیی آمریکیا بیهکیار
برده شد (هانتر 0و اشمیت 3117 ،4و روزنتال ،3113 1به نقل از سهرابیفیرد .)3143 ،بیه
گفته هولییارد و همکاران ،فراتحلیل گردآوری از تحقیقات کمی به منظور رسیدن به ییک
نتیجه گیری کلّی درباره سطح تأثیری است کیه ییک متغییر معیین بیر ییک جامعیۀ دارد
3

1. Meta-analysis
2. Hopkins
3. Pearson
4. Hunt
5. Robin
6. Glass, G.
7. Hunter
8. Schmidt
9. Rosenthal
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(هولییارد و موود و مورو .)3116 ،3الست فراتحلیل را ،فرآیند بیهکیار بیردن روشهیای
آماری بیرای ترکییب نتیایج مطالعیات مختلیف (السیت )3113 ،3و اسیتانلی آنرا روش
پژوهشی معتبر که ترکییب پیشیینه را بیر اسیاس نتیایج کمیی و تحلییلهیای منطقیی از
متغیرهای طرح ممکن میسازد ،میداند (استاندلی.)3116 ،1
انجا ،فراتحلیل اقتضا دارد که تعداد قابل اتکیایی از کارهیای پژوهشیی در موضیوعی
واحد در جامعۀ وجود داشته باشد .از اینرو انجیا ،آن تنهیا در حیوزههیا و موضیوعاتی
امکانپذیر است که حداقل به لحاظ کمی تعداد تحقیقیات در آن ،درخیور توجیه باشید
(ازکیا و توکلی.)3143 ،
مهمترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که آنها با ادغا ،نمیودن نتیایج مختلیف،
قدرت مطالعه را در جهت یافتن نتایج معنیدار افزایش میدهنید (رضیاییان .)3143 ،بیه
زعم استرینر ،8این روش ،شیوهای دقیق برای ترکیب هدفمند نتایج مطالعیات متعیدد بیه
منظور دستیابی به برآوردی بهتر در مورد واقعیت و شامل مراحل زیر میباشد :الف) یک
جست و جوی فراگیر برای تمامی مدارک موجود ،ب) بهکارگیری معیاری روشن بیرای
تعیین پژوهشهای دربرگیرنده ) ،تعیین یک اندازه اثیر بیرای هیر تحقییق ،و د) یکیی
کردن اندازههای اثر پژوهشها تا رسیدن به یک برآورد کلی از شیوع تا تأثیر ییک رفتیار
(استرینر .)3771 ،به اعتقاد دیکاسترو ،این روش ،تحلیل تحلییلهاسیت ،یعنیی تحلییل
آماری مجموعهای از نتایج مطالعات جداگانه بهمنظور ادغا ،یافتهها (دیکاسترو.)3771 ،
رویکردهای مختلفی در زمینه فراتحلیل وجود دارنید ،کیه در اینجیا بیه سیهمیورد از
رایجترین آنها اشاره میشود:
1

رویكرد آزمونهای همگونی یا رویكرد هگز
از هگز میتوان بهعنوان یکی از اصیلیتیرین طراحیان فراتحلییل نیا ،بیرد .وی در سیال
 ،3143آزمونهایی را برای همگونی تغییرات اندازههای اثر در مییان مطالعیات ،طراحیی
نمود (کولیک و کولیک .)3141 ،6یکی از مهمترین کمکهای هگز در فراتحلییل آن بیود
که ثابت کرد اندازههای اثری که به طریق فراتحلیل محاسبه میشیود ،برآوردهیای بیدون

1. Hulleyard; Mood & Morrow
2. Last
3- Standley
4 -Streiner
5- Hedges
6- Kulik & Kulik
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اریبی از یک اثر در جامعۀ اصلی هستند .وقتی فرض میشود که نتایج همگیون نیسیتند،
هگز از یک مقیاس برای تحلیل نتایج تحلیل واریانس استفاده میکند تا تعیین نمایید کیه
آیا نتایج تابع ویژگیهای مطالعات خاصیی اسیت .وی نخسیت مطالعیات را بیر اسیاس
حالتهای انتخابی به دو گروه یا بیشتر تقسیم میکند و س س نشان میدهد که واریانس
بینگروهی در میانگین بزرگتر از واریانس درونگروهی خواهید بیود .ایین رویکیرد از
آغاز دهه هشتاد میالدی گسترش یافت (کولیک و کولیک.)3141 ،
5

رویكرد روزنتال و رابين
این رویکرد ،قدیمیترین رویکرد در حیطه فراتحلیل میباشد در واقع روزنتال و رابین
( )3163نتایج روشی را که پس از جین گالس ( )3106فراتحلیل نامیده شد ،پانزده سال
قبل از او بهکار برده بودند (جین گالس .)3143 ،در این رویکرد ،در محاسبه اندازه اثر،
واحد تحلیل ،خود مطالعه است و در ترکیب احتماالت ،واحد تحلیل ،موضوع است.
7

رویكرد هانتر و اشميت
رویکرد هانتز و اشمیت که به آزمون «تعمیم روایی » نیز مشهور است ،به روایی آزمیونهیا
وابسته است .این رویکرد ،ترکیبی از بهترین ویژگیهای چند رویکرد است .آنها بیه جیای
آزمون شاخصهای آماری ،به اندازهگیری واقعی از واریانس و خطای نمونهگییری تقریبیی
پرداختند که با استفاده از آن ،فراتحلیلگران از میزان واقعی اختالفها آگاه خواهند شد ،نیه
فقط از شاخصهای آماری (هانتر و اشمیت.)3117 ،
از دیدگاه کولییک و کولییک ( ،)3141فراتحلییل فقیط خالصیه کیردن مجموعیهای از
پیشینههای تحقیق با اندازه اثری متوسط نیست ،بلکیه در فراتحلییل کوشیش مییشیود تیا
ویژگیها و خصوصیات عوامل تأثیرگذار بر اندازه اثر تعیین شود .فراتحلیل ،دادههیای هیر
مطالعه را به دو روش کمی میسازد :الف) مشخصههای توصیفی هر مطالعه بیا اسیتفاده از
طرحهای کدگذاری طبقهای یا پیوسته کدگذاری میشوند .ب) پیامدها یا نتایج هیر مطالعیه
به یک اندازه متریک متداول بین مطالعات که اندازه اثر نامیده میشود ،تغییر داده مییشیوند
(دورالک .)3113 ،8سشرپنزل ،3110( 3بهنقیل از صیدیق سروسیتانی )3101 ،در رابطیه بیا
جایگاه ویژهای که فراتحلیل در حوزه مطالعاتی دنیای علمی امروز دارد ،میگوید« :اسیتفاده
1

1. Rosental – Rubin method
2. Hunter and Schmidt method
3. Validity generalization
4 Durlack
5 Scherpenzeel
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از برآیند یافتههای پژوهشهای مختلف ،جهت برنامهریزی و اداره بخشی از جامعۀ یا کیل
آن ،از مهمترین عواملی است که موجب اهمیت این نوع مطالعیات شیده اسیت .از طیرف
دیگییر ،توسییعه و انباشییت دانییش ،روی یارویی یافتییههییا بییرای دریافییت پای یایی و آزمییون
تطبیقپذیری آنها در حوزه واقعیت جهت بررسی روایی این پیژوهشهیا از جملیه عوامیل
دیگری است که موجبات توسعه و تکوین این دانش را فراهم آورده است».
لذا با توجه به مطالب بیان شیده ،نییل بیه یافتیههیای هماهنی و منسیجم از نتیایج
مطالعات مختلف و تعیین اندازه اثر واقعی و سطح معناداری هر یک از عوامل تأثیرگیذار
(فردی ،خانوادگی ،آموزشی ،اجتماعی و محیطی) بیر افیتتحصییلی و مشیخص کیردن
متغیرهایی که دارای بیشترین تأثیر بر افت تحصییلی فرزنیدان شیاهد هسیتند ،از اهیداف
پژوهش حاضر است که با پاسخگویی به پرسشهای زیر پیگیری میشود:
 .3میانگین اندازه اثر متغیرهای عوامل فردی ،خانوادگی ،آموزشی ،و محیطی ی اجتمیاعی
در افت تحصیلی فرزندان شاهد به چهمیزان است و آیا بین اندازههیای اثیر ایین عوامیل
تفاوت معنیداری وجود دارد؟
 .3کدا،یک از متغیرهای بهکیار رفتیه درپیژوهشهیا (شیامل عوامیل فیردی،خیانوادگی،
آموزشی و اجتماعیی محیطی) ،اثر قابلاعتمادی بر افتتحصیلی فرزنیدان شیاهد دارد و
میزاناثر هریک از آنها چقدر است؟
 .1آیا بین اندازه اثر متغیرهای موثر در افتتحصیلی (شیامل عوامیل فیردی ،خیانوادگی،
آموزشی و اجتماعی ی محیطی) ،برحسب مقطع تحصیلی ،روشهای آماری بهکیار رفتیه،
و روشهای نمونهگیری تفاوت معنیداری وجود دارد؟
روش انجام پژوهش
تنها در سه دهه پایانی قرن بیستم ،فراتحلیل در حوزههایی مانند پزشکی ،علو ،رفتاری و
وجه مشترک آنها (روانشناسی سالمت ،طب رفتاری ،علیو ،رفتیاری و سیایر رشیتههیا)
متداول شد .بررسیهای گال (به نقل از نصر و همکاران )3140 ،نشیان مییدهید کیه از
 3107تاکنون در علو ،پایه ،پزشکی و انسانی تحقیقاتی که از فراتحلیل اسیتفاده نمودنید،
بسیار است ولی در کشور ایران تحقیقات انجا،شده در حوزه فراتحلیل بهویژه در حیطیه
علو،تربیتی بسیار معدود بوده و هنیوز جایگیاه الز ،را پییدا ننمیوده اسیت .لیذا در ایین
پژوهش ،با توجه به اهداف و ماهیت آن از روش فراتحلیل استفاده شده است.
جامعۀ آماری
جامعۀ آماری این پژوهش شامل  33طرح و پایاننامه است کیه از سیال  3101تیا سیال
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 3143در زمینه افتتحصیلی فرزندان شاهد (اعم از دانشآمیوز و دانشیجو) انجیا ،شیده
است .این پژوهشها با مراجعه به کتابخانه مرکزی بنیاد شهید و دانشگاههای سطح شیهر
تهران گردآوری شد و پس از بررسی از نظر فنی و روششناختی ،از میان آنها تعیداد 33
پژوهش را که حداقل شرایط علمی و روششناختی الز ،برای فراتحلیل (همچون روایی
و پایایی مناسب ،روش نمونهگییری و روش آمیاری صیحیح ،فرضییههیا و سیوالهیای
مناسب با موضوع پژوهش) دارا بودند ،گزینش و مورد بررسی قرار گرفتند.
ابزار جمع آوری اطالعات
ایده بنیادی که فراتحلیل بر آن استوار است ،این است که واحد تجزیه و تحلیل (نمیرۀ)
از مطالعه گرفته میشود نه از آزمیودنی (دالور .)3147 ،لیذا ،بیرای اسیتخرا اطالعیات
مورد نظر جهت انجا ،فراتحلیل ،از چیکلیسیت محقیقسیاخته مشخصیات طیرحهیای
پژوهشی استفاده شد .همچنین ،با توجه به فر ،مشخصات پژوهش ،یک فر ،ارزشیابی از
پژوهشها با  33سوال توسط پژوهشگر تهیه و در پاییان فیر ،،نظیر ارزشییابیکننیده در
مورد مناسب بودن یا نامناسب بودن پیژوهش بیرای ورود بیه طیرح فراتحلییل و دالییل
مناسب نبودن پژوهش جهت گنجانده شدن در فراتحلیل پرسیده شد .طرحهای پژوهشی
توسط چند متخصص سنجش و اندازهگیری و تحقیقیات آموزشیی میورد بررسیی قیرار
گرفت و چکلیست ها تکمیل شد .سی س دو داور کیه متخصیص سینجش و ارزشییابی
بودند ،طرحها را مورد بررسی و ارزشیابی قرار داده و آنهیا را داوری کردنید .در تحقییق
حاضر ،رتبهبندی داوریهای انجا ،شده درباره مطالعات ،بر اساس طیف لیکرت از  3تیا
 0انجا ،شده است .همبستگی بین دو داوری انجیا ،شیده  7/814بیهدسیت آمید .سی س
ضریب پایایی ارزشیابی طرحها توسط دو داور محاسبه گردید که  7/671بهدسیت آمید.
پایایی مشاهده شده ،نشاندهنده درجه باالی توافق فراتحلیلگران میباشد.
روش تجزیه و تحليل دادهها
پس از جمعآوری اطالعات مقدماتی ،دستهبندی کردن متغیرها و نتایج آمیاری آنهیا جهیت
سهولت ورود دادهها به برنامه نر،افزاری فراتحلیل ،3همه نتایج طبق فرمول خاص خیود در
مدل اثر تصادفی تبدیل به  rهمبستگی گردید ،س س اطالعات وارد برنامیه  CMAشیده و
اندازه اثر محاسبه گردید .پس از محاسبه اندازه اثر ،به تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نیر-،
افزار  SPSSاقدا ،شد .برای بررسی معنیدار بودن تفاوت بین میانگین اندازه اثرها در بیش
از دو گروه ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده بهعمل آمید .در صیورت معنییدار
بودن آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،از آزمون پسین تیوکی بیرای گیروههیای بیا حجیم
)1. Comprehensive Meta –Analysis (CMA
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مساوی و آزمون پسین شفه برای گروههای با حجم نامساوی استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در  33مطالعه وارد شده به فراتحلیل 36 ،متغیر مربیوط بیه عوامیل فیردی بیا میانیه و مییانگین
شاخص اندازه اثر محاسبه شده  rبهترتیب برابر بیا  7/31و 7/13؛  81متغییر مربیوط بیه عوامیل
خانوادگی با میانه و میانگین شاخص اندازه اثر  rمحاسبه شده بیهترتییب برابیر بیا  7/14و 7/88؛
 38متغیر مربوط به عوامل آموزشیی بیا میانیه و مییانگین شیاخص انیدازه اثیر  rمحاسیبه شیده
بهترتیب برابر با  7/33و  7/84و  6متغیر مربوط به عوامل اجتماعی ی محیطی با میانیه و مییانگین
شاخص اندازه اثر  rمحاسبه شده بهترتیب برابر با  7/13و  7/87مورد مطالعه قرار گرفت.
جدول ( )5ميانگين و ميانه اندازه اثر عوامل فردی ،خانوادگی ،آموزشی و
اجتماعی ـ محيطی موثر در افتتحصيلی فرزندان شاهد
تعداد متغيرها
عوامل مؤثر در
یا عوامل
افتتحصيلی
مرتبط

ميانگين انحراف استاندارد
ميانه
اندازه اثر
اندازه اثر اندازه اثر
(بر اساس معيار کوهن)
()r
()r
()r
تفسير اندازه اثر

فردی

36

7/31

7/13

7/36

متوسط

خانوادگی

81

7/14

7/88

7/34

متوسط

آموزشی

38

7/33

7/84

7/17

متوسط

اجتماعیی
محیطی

6

7/13

7/87

7/30

متوسط

مجموع

41

7/18

7/83

7/34

متوسط

نتایج تحلیل انجا ،شده بیرای بیهدسیت آوردن انیدازه اثیر متغیرهیای فیردی ،خیانوادگی،
آموزشی و اجتماعی ی محیطی در افتتحصیلی فرزندان شیاهد کیه در جیدول  3ارائیه شیده
است ،نشان میدهد که در هر چهار دسته از عوامل ،در مقایسه با معییار کیوهن بیرای تفسییر
انییدازه اثییر ،در حیید متوسییط بییوده اسییت .میانییه و میییانگین انییدازه اثییر  41عامییل مییوثر در
افتتحصیلی فرزندان شاهد نیز که در این پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته بود ،به ترتییب
 7/18و  7/83به دست آمد که با توجه به جدول کیوهن در حید متوسیط اسیت .نمیودار ،3
میانگین اندازه اثر عوامل فردی ،خانوادگی ،آموزشی و اجتماعی ی محیطی را نشان میدهد.
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.50
.48
.46
.44
.42
.40

Mean of R

.38
.36

3.00

4.00

.34
1.00

2.00

GROUPING

نمودار ( )5ميانگين اندازه اثر عوامل فردی ،خانوادگی،
آموزشی و اجتماعی ـ محيطی
به دنبال تأیید فرض همگنی واریانسها ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجیا ،شید کیه
نتایج در جدول  3ارائه شده است.
جدول ( )7نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه مقایسه اندازه اثر عوامل مختلف
موثر در افت تحصيلی فرزندان شاهد
گروهها

مجموع مجذورات
()SS

درجهآزادی
()df

ميانگينمجذورات
()MS

آزمونF

بينگروهها
درونگروهها
کل

7/33
6/41
0/78

1
43
41

7/70
7/74

7/40

سطح
معنیداری
Sig
7/83

برای بررسی این که کدا،یک از متغیرهای بهکار رفته در پژوهشها (شامل عوامل فیردی ،خیانوادگی،
آموزشی و اجتماعی ی محیطی) ،اثر قابل اعتمادی بر افتتحصیلی فرزندان شاهد داشیته و مییزان اثیر
هر یک از آنها چقدر است ،مقایسهای از اندازه اثر تکتک متغیرها در هر ییک از چهیار دسیته عامیل
صورت گرفت و متغیرهایی که دارای کمترین و بیشترین انیدازه اثیر در هیر کیدا ،از عوامیل بودنید،
تعیین شدند .جدول  ، 1نا ،متغیر و میزان اثر متغیرهیای فیردی ،خیانوادگی ،آموزشیی و اجتمیاعی ی
محیطی دارای کمترین و بیشترین اندازه اثر بر افتتحصیلی فرزندان شاهد را نشان میدهد.
از آنجا که مقدار  Fمشاهده شده ( )7/40از مقیدار  Fجیدول ( )3/03بیا درجیات آزادی ( 1و )43
کوچکتر و سطح معنیداری آن ( )7/83از  7/73بزرگتر شده است ،در نتیجه فیرض صیفر میورد
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پذیرش قرارگرفت و فرض خالف رد شد .بنابراین ،تفاوت معنیداری در انیدازه اثیر عوامیل میوثر
در افتتحصیلی فرزندان شاهد در مطالعات وجود نداشت.

اطالعات مندر در جدول 1نشان میدهد کیه از مجمیوع عوامیل فیردی میوثر در افیتتحصییلی،
«نگرش نسبت به آینده شغلی» ( )7/103و «میزان ساعات اوقات فراغیت» ( )7/71بیهترتییب دارای
بیشترین و کمترین اندازه اثر بر افتتحصیلی فرزندان شاهد هستند .از مجمیوع عوامیل خیانوادگی،
«داشییتن مسییئولیت خییانواده و نییاتوانی در اداره آن» ( )7/16و «بیمییاری مسییتمر یکییی از اعضییای
خانواده» ( )7/16بیشترین اندازه اثر و «عد ،رسیدگی به وضعیت تحصیلی» و «ارتبیاط کیم میادر ییا
یکی از افراد خانواده با مدرسه» کمترین اندازه اثر ( )7/773را دارنید .از مجمیوع عوامیل آموزشیی
موثر در افت تحصیلی« ،نحوه عملکرد ادارات آمیوزش و پیرورش» ( )7/41بیشیترین انیدازه اثیر و
«عد ،رضایت از روش ارزشیابی معلم» ( )7/38کمترین اندازه اثر را در افتتحصیلی دانیشآمیوزان
و دانشجویان شاهد دارند .و باالخره ،از مجموع عوامیل اجتمیاعی میوثر در افیتتحصییلی ،عامیل
«محیطی بهطور کلی» بیشترین اندازه اثر ( )7/40و «رسانههای جمعیی» کمتیرین انیدازه اثیر ()7/36
را در افتتحصیلی دانشآموزان و دانشجویان شاهد بهخود اختصاص دادهاند.
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جدول ( )1نام و ميزان اثر متغيرهای فردی ،خانوادگی ،آموزشی و اجتماعی ـ
محيطی دارای کمترین و بيشترین اندازه اثر برافت تحصيلی
ميزان اثر
نوع عامل
فردی
خانوادگی
آموزشی
اجتماعی ی
محیطی

متغير دارای کمترین اندازه اثر
اندازه
نام متغير
اثر
7/71
میزان اوقات فراغت
عد ،رسیدگی به وضعیت
تحصیلی؛
7/773
ارتباط کم مادر یا خانواده با
مدرسه
عد ،رضایت از روش
7/38
ارزشیابی معلم
رسانههای جمعی

7/36

متغير دارای بيشترین اندازه اثر
نام متغير
نگرش نسبت به آینده شغلی
داشتن مسئولیت خانواده و ناتوانی
در ادارهآن؛
بیماری مستمر یکی از اعضای
خانواده
نحوه عملکرد ادارات آموزش و
پرورش
محیطی (بهطور کلی)

اندازه
اثر
7/103
7/16
7/41
7/40

نتایج تحلیل انجا ،شیده در بررسیی انیدازه اثیر عوامیل ییا متغیرهیای فیردی ،خیانوادگی،
آموزشی و اجتماعی ی محیطی موثر در افتتحصییلی فرزنیدان شیاهد بیر حسیب مقیاطع
مختلف تحصیلی که در جدول  8ارائه شده است ،نشان میدهد که بیشترین تعیداد عوامیل
فردی در  33پژوهش مورد بررسی در فراتحلیل ،در مقطع تحصیلی متوسطه (با بررسی 37
عامل) بوده است .نتایج فراتحلیل بر روی عوامل فردی برحسب مقطع تحصیلی هیمچنیین
نشان داد که میانگین اندازه اثیر عوامیل فیردی در دانشیگاه ( )7/07از مییانگین انیدازه اثیر
عوامل فردی بررسی شده در سایر مقاطع تحصیلی بیشتر است .کمترین میانگین اندازه اثیر
این دسته عوامل نیز به عوامل فردی در مقاطع سهگانه ( )7/33تعلق دارد.
در بررسی  6پژوهش که  38عامل آموزشی را بررسی کرده بودند ،نیز مشیخص شید
که فقط در  3مطالعه 0 ،عامل پژوهشی در مقطع تحصیلی راهنمایی ی متوسیطه صیورت
گرفته است .نتایج فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر متغیرهیای مربیوط بیه عامیل
آموزشی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد در مقطع تحصیلی راهنمایی ی متوسطه بیا
مقدار  7/63از اندازههای اثر متغیرهای مربوط به ایین عامیل در دیگیر مقیاطع تحصییلی
بیشتر است .اما در مقایسه بین اندازههیای اثیر در گیروههیای مختلیف برحسیب مقطیع
تحصیلی ،تفاوت معنیداری بین گروهها مشاهده نشد.
در بررسی  6مطالعهای که به بررسی متغیرهای مربوط به عامل اجتماعی ی محیطیی میوثر
در افتتحصیلی فرزندان شاهد پرداختهاند ،در یک پژوهش  3عامل بررسی شده است .نتیایح
فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر تک مطالعهای که  3عامل اجتمیاعی ی محیطیی را در
مقطع تحصیلی متوسطه بررسی کرده است ( ،)7/40بیشتر از میانگین اندازه اثر ایین عامیل در
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سایر مقاطع تحصیلی است .در مفایسه بیین انیدازه اثیر عامیل اجتمیاعی ی محیطیی در بیین
گروهها برحسب مقطع تحصیلی تفاوت معنیداری در بین گروههای مختلف مشاهده نشد.
جدول ( )9مقایسه اندازه اثر عوامل مختلف موثر در افت تحصيلی فرزندان شاهد
بر حسب مقطع تحصيلی
راهنمایی

ميزان اثر

متوسطه

دانشگاه

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

نوع عامل

راهنمایی
متوسطه

مقاطع سهگانه

مجموع

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

بیشترین تعداد عوامل خانوادگی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد در  31پیژوهش کیه
این عوامل را بررسی کردهاند ،متعلق به  8مطالعه است کیه  36متغییر خیانوادگی را در مقطیع
تحصیلی متوسطه بررسی نمودهاند .نتایج فراتحلیل بر روی عوامل خانوادگی بر حسب مقطیع
تحصیلی نشان داد کیه مییانگین انیدازه اثیر عوامیل خیانوادگی در دانشیگاه از سیایر مقیاطع
تحصیلی بیشتر است.
فرض همگنی واریانس ها در هر یک از چهار دسته عامل مورد آزمون قرار گرفت .نتیجه
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
بود ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجا ،شد که نتایج آن در جدول  3ارائه شده است.
جدول  ،3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بیرای انیدازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه
چهار دسته عوامل مختلف موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسب مقاطع تحصییلی را
نشان میدهد در بررسی عوامل فردی.نتایج آزمیون تحلییل وارییانس نشیان داد ،از آنجیا کیه
مقییدار  Fمشییاهده شییده ( )8/17از مقییدار  Fجییدول ( )3/34بییا درجییات آزادی ( 8و )33
بزرگتر و مقدار سطح معنیداری برابر  7/73به دست آمده است ،بنابراین تفاوت معنییداری
در اندازههای اثر عوامل فردی میوثر در افیت تحصییلی فرزنیدان شیاهد بیر حسیب مقیاطع
تحصیلی مختلف وجود دارد .برای مشخص کردن این نکته که این تفاوت معنیدار بین کیدا،
گروهها بوده است ،از آزمون تعقیبی شفه استفاده بهعمل آمد .نتایج آزمون شفه نشیان داد کیه
این تفاوت در تعامل مقطع تحصیلی متوسطه و دانشگاه در حدود  7/733بهدست آمید کیه از
مقدار سطح معنیداری  7/73کوچکتر است ،پس فقیط بیین دو گیروه متوسیطه و دانشیگاه
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تفاوت معنیداری مشاهده شد و در بین دیگر گروهها تفاوتی نبوده است.
جدول ( )1نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه در رابطه با هر یک از عوامل
موثر در افت تحصيلی بر حسب مقاطع مختلف تحصيلی
گروهها
عامل
فردی
خانوادگی
اجتماعی
محیطی

مجموع مجذورات
()SS
بین گروهها
درونگروهها
کل
بین گروهها
درونگروهها
کل
بینگروهها
درونگروهها
کل

7/01
7/10
3/00
3/71
3/13
1/88
7/36
7/37
7/16

درجه
آزادی
()df
8
33
33
8
14
83
3
1
3

ميانگينمجذورات
()MS
7/37
7/787
7/301
7/631
7/31
7/71

آزمون
F

سطح معنیداری

8/17
8/17
8/17
8/83
8/83
8/83
1/43
1/43
1/43

7/73
7/73
7/73
7/773
7/773
7/773
7/33
7/33
7/33

جدول  ،3همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه اندازه اثیر عوامیل
خانوادگی موثر در افت تحصییلی فرزنیدان شیاهد را برحسیب مقیاطع تحصییلی نشیان
می دهد .از آنجا که مقدار  Fمشاهده شده ( )8/83از مقدار  Fجدول ( )3/63با درجیات
آزادی ( 8و  )14در سطح  7/73بزرگتر و سطح معنیداری در حدود  7/773بیهدسیت
آمد که از  7/73کوچکتر اسیت ،پیس در سیطح اطمینیان  7/11تفیاوت معنییداری در
اندازه های اثر عوامل خانوادگی موثر در افت تحصیلی فرزندان شیاهد برحسیب مقیاطع
تحصیلی وجود داشته است .برای مشخص کیردن ایینکیه بیین کیدا ،گیروههیا تفیاوت
معنی دار وجود داشته ،از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .نتایج آزمون شفه نشیان داد کیه
تفاوت معنیداری در سطح  7/73بین اندازه اثر عوامل خیانوادگی در دانشیگاه و مقیاطع
تحصیلی سیهگانیه ( ،)7/64دانشیگاه و مقطیع تحصییلی متوسیطه ( ،)7/67راهنمیایی ی
متوسطه و مقاطع سه گانه ( )7/84و راهنمایی ی متوسطه و متوسطه ( )7/87بوده است.
همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه اندازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه عوامیل
اجتماعی ی محیطی موثر در افیتتحصییلی فرزنیدان شیاهد برحسیب مقیاطع تحصییلی
مختلف نشان میدهد که چون مقدار  Fمشاهده شده ( )1/43از مقدار  Fجیدول ()1/33
با درجه آزادی  3و  1کوچکتر و مقدار معنیداری ( )7/33نیز از  7/73بزرگتیر اسیت،
بنابراین تفاوت معنیداری در این سطح اطمینان بین گروهها وجود نداشته است.
در مقایسه ای نیز که درباره اندازه اثر متغیرهای موثر در افتتحصیلی (شامل عوامل فیردی،
خانوادگی ،آموزشی و اجتماعی ی محیطی) ،فرزندان شاهد برحسب روشهای آماری بهکار
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رفته در پژوهشها صورت گرفت ،ابتدا آمارههای توصیفی شامل حجیم نمونیه ،مییانگین و
انحراف استاندارد هر کدا ،از چهار دسته عامل مذکور بر حسب روشهای آماری مختلیف
محاسبه شد که نتایج در جدول  6ارائه شده است.
همان طور که در جدول  6مالحظه میشود از  36مطالعه مربوط به عوامل فیردی ،در 33
مطالعه از آزمون آماری خیدو ،در  1مطالعه از آزمون آماری همبستگی پیرسیون و در 3
مطالعه از آزمون آماری  tگروههای مستقل استفاده شیده اسیت .مییانگین انیدازه اثیر 33
عامل فردی بررسی شده با آزمون آماری خیدو ( )7/14از میانگین انیدازه اثیر مطالعیاتی
که سایر روش های آماری را به کار برده اند ،بیشتر است .در مقایسیه بیه عمیل آمیده بیین
اندازه اثر عوامل فردی برحسب روشهای آماری بهکار رفته نیز مشیخص شید کیه بیین
اندازه اثر عوامل فردی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسب روش هیای آمیاری
بهکار رفته تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول ( )9مقایسه اندازه اثر عوامل مختلف موثر در افت تحصيلی فرزندان شاهد
برحسب روش های آماری
خیدو

روش آماری

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

انحراف معيار

حجم نمونه

ميانگين

فردی
خانوادگی
آموزشی

7/30 7/14 33
7/17 7/83 31
7/18 7/86 33

1
1
1

7/74 7/31
7/33 7/36
7/74 7/30

3
0
ی

7/77 7/33
7/33 7/81
ی
ی

انحراف معيار

نوع عامل

همبستگی

آزمون  tگروههای
مستقل

مجموع

7/36 7/13 36
7/34 7/88 81
7/83 3/17 38

از میان  81متغیر خانوادگی که تحت عنوان  81مطالعه درنظر گرفته شدند ،در  11مطالعیه
از روش آماری خیدو ،در  1مطالعیه از آزمیون  tگیروههیای مسیتقل و در  0مطالعیه از
آزمون همبستگی استفاده شده است .نتایج فراتحلیل همچنین نشان داد که میانگین اندازه
اثر عوامل خیانوادگی در مطالعیاتی کیه از روش آمیاری همبسیتگی اسیتفاده نمیودهانید
( ،)7/36بیشتر از میانگینهای اندازههای اثر عوامل خانوادگی در مطالعیاتی اسیت کیه از
سایر آزمونهای آماری استفاده کرده اند .در مقایسیه بیین انیدازه اثیر عوامیل خیانوادگی
برحسب روشهای آماری بهکار رفته نیز مشخص شد که بین اندازه اثر عوامل خانوادگی
موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسیب روشهیای آمیاری بیهکیار رفتیه تفیاوت
معنیداری وجود ندارد.
از میان  38متغیر آموزشی که تحیتعنیوان  38مطالعیه درنظیر گرفتیه شیدند ،در 33
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مطالعه از روش آماری خیدو در  1مطالعه از آزمون همبستگی استفاده شده است .نتیایج
فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر عوامل آموزشی در مطالعاتی که از روش آمیاری
همبستگی استفاده نموده اند ( ،)7/30بیشتر از میانگین های اندازههای اثر عوامل آموزشیی
در مطالعاتی است که از آزمون آماری خیدو ( )7/86استفاده کیردهانید .در مقایسیه بیین
اندازه اثر عوامل آموزشی برحسب روشهای آماری بهکار رفته مشخص شد کیه تفیاوت
معنی داری بین اندازه اثر عوامل آموزشی موثر در افتتحصیلی فرزندان شیاهد برحسیب
روشهای آماری بهکار رفته وجود ندارد.
از آنجا که در تما 6 ،متغیر اجتماعی ی محیطی که تحتعنوان  6مطالعه درنظر گرفتیه
شدند ،از روش آماری خی دو استفاده شده است ،بنابر این میتوان گفت که روش آماری
در این مطالعهها کنترل شده است و از این رو ،سوال پژوهشی در مورد عوامل اجتمیاعی
ی محیطی بررسی نشد.
در ادامه ،فرض همگنی واریانس ها در مورد دو دسته عامل فردی و خانوادگی میورد
آزمون قرار گرفت که در هر دو مورد تأیید شد و س س آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
برای بررسی اندازه اثر عوامیل فیردی و خیانوادگی میوثر در افیتتحصییلی بیر حسیب
روشهای آماری انجا ،شد که نتایج در جدول  0ارائه شده است.

511

فراتحليل تحقيقات انجام شده ...

جدول ( )2نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه اندازه اثر عوامل فردی و خانوادگی
موثر در افت تحصيلی فرزندان شاهد برحسب روش آماری
گروهها
عامل
فردی
خانوادگی

مجموع مجذورات
()SS
بین گروهها
درونگروهها
کل
بین گروهها
درونگروهها
کل

7/33
3/36
3/00
7/76
1/14
1/88

درجه آزادی
()df

ميانگينمجذورات
()MS

3
31
33
3
87
83

7/706
7/707
7/73
7/74

آزمون
F

سطح معنیداری

3/71
3/71
3/71
7/16
7/16
7/16

7/13
7/13
7/13
7/61
7/61
7/61

جدول  ،0نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه اندازه اثر متغیرهای مربیوط بیه عوامیل
فردی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روشهای آماری بیهکیار گرفتیه
شده در پژوهشها نشان میدهد .از آنجا که مقدار  Fمشیاهده شیده ( )3/71از مقیدار F
جدول ( )1/83با درجات آزادی ( 3و  )31کوچکتر است و سیطح معنییداری نییز در
حدود  7/13میباشد که از سطح  7/73بزرگتیر اسیت ،بنیابراین تفیاوت معنییداری در
اندازه اثر عوامل فردی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد برحسب روشهیای آمیاری
بهکار گرفته شده وجود ندارد .در مورد عوامل آموزشی نیز از آزمون  tگروههای مسیتقل
استفاده شد که نتایج آن در جدول  4ارائه شده است.
جدول ( )2آزمون  tگروههای مستقل روشهای آماری بهکار رفته در عوامل آموزشی
موثر در افتتحصيلی فرزندان شاهد
عدم همگنی
واریانسها

تفاضل
ميانگينها
-1/51

خطای انحراف
ميانگينها
1/55

t

df

1/99

55/92

سطح
معنیداری
1/19

با توجه به جدول  ،4از آنجا کیه  tمحاسیبه شیده بیا درجیه آزادی  33/14از  tبحرانیی
( )3/36در سطح  7/73کوچکتر است ،فرض صفر تأییید و فیرض خیالف رد شید .در
نتیجه تفاوت معنیداری بین روشهای آماری بهکیار رفتیه در بررسیی عوامیل آموزشیی
موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد وجود نداشته است.
جدول فوق ،هم چنین نتایج آزمیون تحلییل وارییانس ییکطرفیه انیدازه اثیر عوامیل
آموزشی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روش آماری بهکار رفته نشیان
می دهد .از آنجا که مقدار  Fمشاهده شده ( )7/16از مقدار  Fجدول ( )1/31با درجیات
آزادی ( 3و  )83کوچکتر است و مقدار سطح معنیی داری ( )7/61نییز از سیطح 7/73
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بزرگتر است ،بنابراین تفاوت معنییداری در انیدازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه عوامیل
خانوادگی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد برحسب مقطع تحصیلی وجود ندارد
در بررسی اینسوال که آیا بین اندازه اثر متغیرهای موثر در افیتتحصییلی (شیامل عوامیل
فردی ،خانوادگی ،آموزشی و اجتمیاعی ی محیطیی) ،فرزنیدان شیاهد برحسیب روشهیای
نمونهگیری تفاوت معنیداری وجود دارد یا خیر ،ابتدا اندازه اثر هر کدا ،از چهار دسته عامیل
مذکور بر حسب روشهای نمونهگیری محاسبه شد که نتایج در جدول  1ارائه شده است.
جدول ( )9مقایسه اندازه اثر عوامل مختلف موثر در افت تحصيلی فرزندان شاهد
برحسب روش های نمونه گيری
روش
نمونهگیری

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

حجم نمونه

میانگین

انحراف معیار

حجم نمونه

میانگین

فردی
خانوادگی
آموزشی
اجتماعی
محیطی

تصادفی ساده

خوشهای

انحراف معیار

نوع عامل

طبقهای

غیرتصادفی در
دسترس

مجموع

7/34 7/16 36 7/31 7/17 0 7/76 7/18 8 7/33 7/33 8 7/33 7/36 33
7/34 7/88 81 7/13 7/10 1 7/73 7/10 3 7/38 7/16 38 7/33 7/84 34
7/17 7/84 38 7/71 7/36 3 7/77 7/10 3 7/31 7/84 3 7/18 7/33 6
 7/77 7/38 3 7/33 7/18 3ی

ی

ی

7/30 7/87 6 7/11 7/83 1

همانطور که در جیدول  1نشیان داده شیده اسیت از  36عامیل فیردی 33 ،عامیل بیا روش
نمونهگیری تصادفی ساده 0 ،عامل با روش نمونهگیری غیرتصیادفی دردسیترس 8 ،عامیل بیا
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی و  8مطالعه با روش نمونهگیری تصادفی خوشیهای
بررسی شدهاند .نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر عوامل فیردی در مطالعیاتی کیه از روش
نمونهگیری خوشهای استفاده کردهاند ( ،)7/18از میانگینهای انیدازههیای اثیر عوامیل فیردی
مطالعاتی که از دیگر روشهای نمونهگیری استفاده کردهاند ،بیشتر بوده است.
از  81عامل خانوادگی 34 ،عامل با روش نمونه گیری تصادفی ساده 1 ،عامل بیا روش
نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس 3 ،عامل با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای و 38
عامل با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی مورد بررسی قرار گرفت .نتیایج نشیان
داد کییه می یانگین انییدازه اثییر عوامییل خییانوادگی در مطالعییاتی کییه بییا اسییتفاده از روش
نمونه گیری خوشه ای ( )7/10به دست آمده است ،بیشتر از میانگین اندازه های اثر عوامیل
خانوادگی در مطالعاتی است که با سایر روشهای نمونهگیری انجا ،شده است.
از  38عامل آموزشی 6 ،عامل با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده 3 ،عامل با
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استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبتی 3 ،عامل با استفاده از روش نمونهگیری
غیرتصادفی دردسترس و  3عامل با روش نمونهگیری خوشهای بررسی شده است .نتایج
نشان داد که میانگین اندازه اثر عامل آموزشی با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
( )7/10نسبت به سایر روشهای نمونهگیری در دیگر مطالعات بیشتر است.
از  6عامل اجتماعی ی محیطی 3 ،مطالعیه بیا اسیتفاده از روش نمونیهگییری تصیادفی
ساده 3 ،عامل با روش نمونیه گییری طبقیه ای نسیبتی و  1عامیل بیا روش نمونیه گییری
غیرتصادفی دردسترس بررسی شده است .نتایج نشان داد که مییانگین انیدازه اثیر عامیل
اجتماعی ی محیطی مطالعاتی که با استفاده از روش نمونه گیری خوشیهای ( )7/38انجیا،
شده است ،نسیبت بیه انیدازههیای اثیر عوامیل اجتمیاعی ی محیطیی سیایر روشهیای
نمونهگیری در مطالعات دیگر بیشتر است.
فرض همگنی واریانسها در مورد عوامل فردی و آموزشی مورد تأیید قیرار نگرفیت.
اما این فرض در مورد عوامل خانوادگی و اجتماعی ی محیطی تأیید شد .بیرای دو دسیته
عوامل خانوادگی و اجتماعی ی محیطی آزمون تحلیل واریانس یکطرفیه انجیا ،شید کیه
نتایج آن در جدول  37ارائه شده است.
جدول ( )51نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرفه در هر یک از عوامل موثر در
افت تحصيلی بر حسب روش های نمونه گيری
گروهها

مجموع مجذورات
()SS

عامل
بین گروهها
خانوادگی درونگروهها
کل
اجتماعی بین گروهها
محیطی درونگروهها
کل

7/03
3/03
1/81
7/73
7/18
7/16

درجه آزادی
()df

میانگینمجذورات
()MS

1
11
83
3
1
3

7/38
7/76
7/73
7/33

آزمونF
1/84
1/84
1/84
7/33
7/33
7/33

سطح
معنیداری
7/73
7/73
7/73
7/41
7/41
7/41

جدول  ،37نتایج آزمیون تحلییل وارییانس ییک طرفیه انیدازه اثیر عوامیل خیانوادگی و
اجتماعیی محیطی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد را برحسب روشهیای مختلیف
نمونهگیری نشان می دهد .نتیایج آزمیون تحلییل وارییانس ییکطرفیه در میورد عوامیل
خانوادگی ،از آنجا که مقیدار  Fمشیاهده شیده ( )1/84بیا درجیات آزادی ( 1و  )11از
مقدار  Fجدول ( )3/43بزرگتر و سطح معنیداری آن ( )7/73از  7/73کوچکتیر شیده
است ،بنابراین تفاوت معنی داری در اندازه اثر عوامل خانوادگی میوثر در افیتتحصییلی
فرزندان شاهد برحسب روش نمونهگیری وجود دارد .با توجه به معنییداری روشهیای
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نمونهگیری به کار رفته ،از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد .نتایج به دست آمده از تجزیه و
تحلیل آزمون شفه نشان داد که بین روشهای نمونهگیری طبقیهای و خوشیهای تفیاوت
برابر با  7/71است که در سطح  7/73تفاوت معنیداری وجود دارد.
هم چنین در جدول  ،37نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه اندازه اثر عوامل اجتماعی
ی محیطی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسیب روش نمونیهگییری نشیان داده
شده است .از آنجا که مقدار  Fمشاهده شده ( )7/33با درجات آزادی ( 3و  )1از مقیدار
 Fجدول ( )3/33کوچکتر و سطح معنیداری آن ( )7/41از  7/73بزرگتر شده اسیت،
بنابراین تفاوت معنی داری در اندازه اثر متغیرهای مربوط به عوامل اجتمیاعی ی محیطیی
موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسب روش نمونهگیری وجود نداشته است.
بحث و نتيجه گيری
شکست یا افتتحصیلی یکی از معضالت و مسایل مهم جوامع امیروزی اسیت کیه هیر
ساله موجب تلف شدن مقادیر زیادی از نیروی انسانی ،اقتصادی ،زمانی ،روحی و روانی
دانییشآمییوزان ،خییانوادههییا ،معلمییان ،مسییئوالن و برنامییهریییزان آمییوزش و پییرورش و
آموزشعالی ،و در نهایت جامعۀ می شود .پژوهشگران و محققان تعلیم و تربیت همیواره
در پی شناسایی علل و یافتن راهحل برای این معضل مهیم در جوامیع امیروزی بیوده و
هستند .پژوهش های بسیاری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است ولی ییا اطالعیات
به دست آمده ناقص ،نارسا و مبهم است و یا آنقدر یافتهها متفاوت و گونیاگون هسیتند
که غیراز سردرگمی چیزی عاید خوانندگان و اسیتفادهکننیدگان آن نمییشیود .تنیوع در
متغیرها و روشها ،تفاوت در نمونهها و روش نمونیهگییری و سیایر ویژگییهیای ایین
مطالعات که یک سوال مشترک را مورد بررسی قرار میدهند ،غالبیاز نتیایج ناهمسیویی را
به دست دادهاند .با افزایش تعداد مطالعاتی که در زمینه افتتحصیلی صیورت مییگییرد،
وضعیت دشوارتر میشود.
در بنیاد شیهید و امیور ایثیارگران نییز مطالعیات مجیزا و جداگانیهای کیه در حیوزه
افتتحصیلی صورت گرفته است ،آنقدر نتایج پراکندهای را نشان دادهاند که نمیتوان به
پاسخ قاطعی در این باره دست یافت و براساس آن اتخاذ تصمیم و سیاستگذاری نمیود.
در نتیجه ،نتایج این مطالعات جز آنکیه در گوشیهای در کتابخانیههیا نگهیداری شیوند،
حاصلی ندارند .به همین منظور ،برای رفع هرگونیه ابهیا ،و سیردرگمی بیه دلییل وجیود
تحقیقات متعددِ نارسا و ناکافی ،ضرورت انجا ،فراتحلیل تحقیقات انجا ،شده در حیوزه
افتتحصیلی فرزندان شاهد توسط مسئوالن و برنامهریزان بنیاد شیهید و امیور ایثیارگران
احساس شد .استفاده از این روش ،محققان را از دوبارهکاری و انجا ،یک تحقیق مجیدد
در زمینه افتتحصیلی رها ساخته و به یک نتیجیهگییری منسیجم و ییکدسیت از مییان
تحقیقات پیشین منجر می شود و به سیاستگذاران و برنامهریزان نظا ،آموزشی (آموزش و
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پرورش و آموزشعالی) و مسئوالن بنییاد شیهید و امیور ایثیارگران در اخیذ تصیمیمات
درست و مناسب کمک نموده و از بههدر رفتن منابع انسانی و مالی و میادی جلیوگیری
بهعمل می آورد و هم چنیین بیه مسیئوالن بنییاد در حفیظ ایین سیرمایههیای ارزشیمند
جمهوری اسالمی ایران و ارتقای کیفیت تحصیلی و زندگی آنان مدد میرساند.
در رابطه با مشکالتی از این دست ،یعنی تعدد مطالعیات و پراکنیدگی نتیایج و ،...در
تحقیقیات علییو ،انسییانی و اجتمیاعی ،پژوهشییگران بییه اییین نتیجیه رسیییدند کییه بییرای
بهکارگیری نتایج پژوهش های انجا ،شده ،انتشار ،تفسیر ،ارزشیابی و شناخت نقاطضعف
آنها ،فقدان یک روش منظم بهطور محسوس بهچشم میخیورد .گرچیه اسیتفاده از ییک
روش ترکیبی و بهکارگیری یافتههای پژوهشهای انجا ،شیده کیاری مشیکل و حسیاس
است ،اما تجزیه و تحلیل درست آنچه که در گذشته انجا ،شیده ،گیاهی اوقیات ممکین
است موجب بازنگری و حتی صورتبندی نظریه ای جدید شود .هدف روش فراتحلیل،
نشان دادن شیوه تفکر در ترکییب پیژوهشهیا بیا اسیتفاده از روشهیای آمیاری اسیت.
بهعبارت دیگر ،فراتحلیل روشی است که به کمک آن میتیوان تفیاوتهیای موجیود در
پژوهش های انجا ،شده را استنتا کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره
جست (دالور.)3147 ،
روش پژوهشی ادغامی که بهعنوان فراتحلیل مطرح مییشیود ،چییزی فراتیر از تلقیی
کردن تحلیل دادههای بهکار رفته برای خالصه کردن کمی آزمیایشهیای منفیرد نیسیت.
فراتحلیل با ثبت ویژگیها و یافتههای مطالعات به صورت کمی ،کسی را کیه یافتیههیای
بیشمار و متفاوت را ترکیب میکند ،به بهکارگیری تما ،قدرت و توان روشهای آماری
در انجا ،این تکلیف فرامی خواند .بنابراین ،فراتحلییل فقیط ییک تکنییک نیسیت ،بلکیه
چشماندازی است که چندین روش را برای اندازهگیری و تحلیل آماری بهکیار مییگییرد
(گالس و مکگاو و اسمیت.)3143 ،
از میان  33پژوهشی که حداقل مالکهای الز ،برای ورود به فراتحلییل را دارا بودنید
و جهت فراتحلیل مناسب تشخیص داده شدند ،تقریباز  01درصد آنها در فاصله سالهیای
 3101تا  3143انجا ،شده اند که بیانگر اهمیت موضوع برای مسئوالن بنیاد شهید و امیور
ایثارگران و تالش هر چه بیشتر آنان در جهت رفع این معضل در بین فرزندان شیاهد در
سالهای اخیر است.
از میان  33پژوهش 41 ،فرضیه و  0سوال پژوهشی استخرا شد که به افت تحصیلی
مربوط بودند .به علت تشابه بین فرضیهها ،به دستهبندی آنها اقدا ،شد کیه در نهاییت8 ،
دسته عامل ،تحتعنیوا ن عوامیل فیردی ،خیانوادگی ،آموزشیی و اجتمیاعی ی محیطیی
استخرا شد .هر کدا ،از این عوامل از متغیرهای مختلفی تشکیل شده بود کیه بارهیا در
پژوهش ها تکرار شده بودند .بیشترین درصد فراوانی مربوط به عامل خانوادگی بیا 84/1
درصد و س س مربوط به عامل فردی با  31/3درصد است .کمترین درصد فراوانیی نییز
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مربوط به عامل اجتماعی ی محیطی با  6/4درصد است.
 01/1درصد مجریان پژوهشها دارای تحصیالت کارشناسی و تنهیا  37درصید دارای
تحصیالت کارشناسیارشد بیوده انید .البتیه بررسیی نیوع تحصییالت مجرییان طیرحهیا
نشان دهنده ارتباط بین تحصیالت آنها با موضوع مورد پژوهش بوده است .بررسی سطح
تحصیالت ناظران علمی طرحها نیز نشان داد که  31/1درصد آنان دارای تحصییالت در
سطح دکتری و  87درصد دارای تحصیالت در سطح کارشناسیارشد بودهاند.
 31مورد از طرحهای گنجانده شده در فراتحلیل از پایاننامیههیای دانشیجویی (46/0
درصد) و فقط  3تا از آنها از نوع طرح پژوهشی بودند ( 31/1درصد).
از بین  33پژوهش 31 ،پژوهش بر روی دانشآموزان ( 46/0درصد) و  3پژوهش بیر
روی دانشجویان ( 31/1درصد) انجا ،شده است .نمونه بهکاررفته در این پیژوهش 3661
نفر بوده که شامل  633دختر و  168پسر است .جنسیت  3041نفر نییز مشیخص نشیده
است .در یک پژوهش ،نمونه بهکار رفته فقط دختر ،در یک پیژوهش فقیط پسیر و در 0
پژوهش از هر دو جنس بوده است .در  6پژوهش نییز جنسییت گیروه نمونیه مشیخص
نشده است.
بیشترین تعداد پژوهش ها در مقطع متوسطه و بر روی دانشآموزان دبیرستانی و پیس
از آن بر روی دو مقطع راهنمایی و متوسطه صورت گرفته است (بهترتیب با  3پیژوهش
و  8پژوهش و  11/1درصد و 36/0درصد) .تحقیق در سایر مقیاطع (یعنیی فقیط مقطیع
راهنمایی ،مقاطع سه گانه و دانشگاه) ،هر کدا ،فقط تعداد  3پژوهش ( 31/1درصد) را به
خود اختصاص داده است.
در  6پژوهش ،از روش تحقیق همبستگی ( 87درصد) ،در  3پژوهش از روش تحقیق
پیمایشی ( 11/1درصد) و در  8پژوهش از روش تحقیق علّی ی مقایسهای ( 36/0درصد)
استفاده شده است .روش نمونهگیری تصادفی ساده بیا  31/1درصید بیشیترین کیاربرد و
روش نمونهگیری سیستماتیک و خوشهای چندمرحلهای ،هر کدا ،با  6/0درصد کمتیرین
کاربرد را در بین روشهای نمونهگیری بهخود اختصاص دادهاند.
در مورد ابزار اندازهگیری بهکار رفته در این پژوهشها میتوان گفت که در تما ،آنهیا
از پرسشنامه محققساخته استفاده شده است (در 377درصید میوارد) .در ییک پیژوهش،
عالوه بر پرسشنامه محققسیاخته ،از خودپنیداره راجیرز و در ییک پیژوهش ،از سییاهه
انگیزه تحصیلی و در یک پژوهش دیگر از مصاحبه نیز استفاده شده است.
در مورد بیشترین استفاده از روش آماری یهکار رفته در پژوهشها میتوان گفیت کیه
در  37مورد ( 66/0درصد) از آزمون آماری خیدو استفاده شده است .کیمتیرین درصید
استفاده از آزمونهای آماری نیز به روش آماری همبسیتگی t ،گیروههیای مسیتقل و ییا
استفاده همزمان از دو روش خیدو و همبستگی (هیر کیدا ،بیا  6/0درصید) اختصیاص
داشته است.
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نتایج بررسی اندازه اثر هر یک از دسته عوامل مذکور (سوال اول پیژوهش) بیه شیرح
زیر بهدست آمد:
میانه و میانگین شاخص اندازه اثر محاسبه شده برای  36متغیر مربوط به عوامل فردی
بهترتیب برابر با  7/31و  ،7/13برای  81متغیر مربوط به عوامل خانوادگی بهترتیب برابیر
با  7/14و  7/88بهدست آمد که در مقایسه با معیار کوهن در حد متوسط اسیت .میانیه و
میانگین محاسبه شده برای  38متغیر مربوط به عوامل آموزشی بهترتیب برابیر بیا  7/33و
 7/84شد که میزان آن در مقایسه با جدول کیوهن تقریبیاز در حید زییاد اسیت .میانیه و
میانگین شاخص اندازه اثر محاسبه شده بیرای  6متغییر مربیوط بیه عوامیل اجتمیاعی ی
محیطی بهترتیب برابر با  7/13و  7/87شد که در مقایسهای که با جدول کوهن صیورت
گرفت ،مقدار آن در حد متوسط تعیین شد .همچنین بررسیها نشان داد که برآیند اندازه
اثر عوامل فردی ،خانوادگی و آموزشی برای تمیا ،پیژوهشهیا برحسیب میدل ثابیت و
تصادفی در سطح  7/73معنی دار است اما برآیند عوامل محیطی ی اجتمیاعی بیر اسیاس
مدل ثابت در سطح  7/73معنیدار است اما بیر اسیاس میدل تصیادفی معنییدار نیسیت.
مقایسه میانگینهای اندازه های اثر چهار دسته عوامل مذکور نیز نشان میدهد که میانگین
اندازه اثر عوامل آموزشی ( )7/84نسبت به سایر عوامل موثر در افت تحصییلی فرزنیدان
شاهد بیشتر است .اما نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مشیخص کیرد کیه تفیاوت
معنیداری در اندازه اثر عوامل موثر در افتتحصیلی وجود ندارد.
به طور کلی در رابطه با سوال اول پژوهش میتیوان گفیت کیه بیشیترین انیدازه اثیر
مربوط به عامل آموزشی (یعنی عواملی مانند :عد ،امکانات آموزشیی مدرسیه ،انتظیارات
غیرواقعبینانه معلم از دانشآموز ،انتظارات منفی اولیای مدرسه و معلم از وی ،و )...است
و این دسته عامل نقش بیشتری در افتتحصیلی فرزندان شاهد دارد .کمترین انیدازه اثیر
نیز مربوط به عامل اجتماعی ی محیطی است .بررسیها نشیان داد کیه ایین دسیته عامیل
نقش کمتری نسبت به بقیه عوامل در افتتحصیلی فرزندان شاهد دارد که البتیه یکیی از
دالیل کم شدن این اندازه اثر را میتوان به کم بودن تعداد مطالعیاتی کیه بیه بررسیی آن
پرداختهاند ،دانست.
در نهایت ،میانه و میانگین اندازه اثر تما ،عوامل بررسی شده در  33پیژوهش کیه 41
عامل بودند ،محاسبه شد که مقدار آنها بهترتیب برابر بیا  7/18و  7/83شید کیه در حید
متوسط است و نشان دهنده آن است که برخی از متغیرها در پیژوهشهیا میورد بررسیی
قرار نگرفته و یا در فراتحلیل گنجانده نشدهاند.
از بررسی سوال دو ،پژوهش نتیجهگیری میشود که از مجموع عوامل فردی میوثر در
افییتتحصیییلی ،نگ یرش نسییبت بییه آینییده شییغلی ( )7/103بیشییترین انییدازه اثییر را در
افتتحصیلی و میزان ساعات اوقات فراغت ( )7/71کمترین اندازه اثر رادارد .از مجمیوع
عوامل خانوادگی موثر در افتتحصیلی ،داشتن مسئولیت خیانواده و نیاتوانی در اداره آن
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( )7/16و بیماری مستمر یکی از اعضیای خیانواده ( )7/16بیشیترین انیدازه اثیر و عید،
رسیدگی به وضعیت تحصیلی و ارتباط کم میادر ییا یکیی از افیراد خیانواده بیا مدرسیه
کمترین اندازه اثر ( )7/773را دارد .از مجموع عوامل آموزشی میوثر در افیتتحصییلی،
نحوه عملکرد ادارات آموزش و پرورش ( )7/41بیشترین اندازه اثیر و عید ،رضیایت از
روش ارزشیابی معلم ( )7/38کمتیرین انیدازه اثیر را در افیتتحصییلی دانیشآمیوزان و
دانشجویان شاهد دارد .از مجموع عوامل اجتماعی موثر در افتتحصیلی ،عامیل محیطیی
بهطور کلی بیشترین اندازه اثر را ( )7/40و رسانههای جمعی کمترین انیدازه اثیر ()7/36
را در افتتحصیلی دانشآموزان و دانشجویان شاهد بهخود اختصاص داده است.
در بررسی سوال سو ،پژوهش ،نتایج فراتحلیل بر روی عوامل فردی برحسیب مقطیع
تحصیلی نشان داد که میانگین اندازه اثر عوامل فردی در مقطع تحصیلی دانشگاه ()7/07
از میانگین اندازه اثر عوامل فردی بررسی شده در سیایر مقیاطع تحصییلی بیشیتر اسیت.
کمترین میانگین اندازه اثر این دسته عوامل نیز به عوامل فردی در مقاطع سهگانه ()7/33
تعلق دارد .همچنین بررسیها نشان داد که برآیند اندازه اثر تما ،پیزوهشهیا کیه عوامیل
فردی را در مقطع تحصیلی دبیرستان بررسی کردهاند ،ییر اسیاس میدل ثابیت در سیطح
 7/73و بر اسیاس میدل تصیادفی در سیطح  7/73معنییدار اسیت.همچنین در مقایسیه
میانگین اندازه های اثر عوامل فردی برحسب مقطع تحصیلی مشیحص شید کیه تفیاوت
معنی داری بین اندازه اثر این عوامل در مقاطع تحصییلی مختلیف میورد بررسیی وجیود
دارد .آزمون تعقیبی یا پسین شفه نشان داد که این تفاوت معنیدار بین عوامیل فیردی در
مقطع تحصیلی متوسطه و دانشگاه معنیدار است ولی بین سایر مقاطع معنیدار نیست.
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
مدل تصادفی در سطح  7/73معنیدار است .همچنین در مقایسه انیدازههیای اثیر عوامیل
خانوادگی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد ،تفاوت معنیداری بین اندازه اثیر عوامیل
خانوادگی در دانشگاه و مقاطع تحصیلی سیهگانیه ( ،)7/64دانشیگاه و مقطیع تحصییلی
متوسطه ( ،)7/67راهنمایی ی متوسطه و مقاطع سهگانه ( )7/84و راهنمایی ی متوسیطه و
متوسطه ( )7/87وجود دارد.
همچنین نتایج فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثیر متغیرهیای مربیوط بیه عامیل
آموزشی موثر در افت تحصیلی فرزندان شاهد در مقطع تحصیلی راهنمایی ی متوسطه بیا
مقدار  7/63از اندازههای اثر متغیرهای مربوط به ایین عامیل در دیگیر مقیاطع تحصییلی
بیشتر است .اما در مقایسه بین اندازههیای اثیر در گیروههیای مختلیف برحسیب مقطیع
تحصیلی ،تفاوت معنیداری بین گروهها مشاهده نشد.
نتایح فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر تک مطالعهای که  3عامیل اجتمیاعی ی
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محیطی را در مقطع تحصیلی متوسیطه بررسیی کیرده اسیت ( ،)7/40بیشیتر از مییانگین
اندازه اثر این عامل در سایر مقاطع تحصییلی اسیت .در مفایسیه بیین انیدازه اثیر عامیل
اجتماعی ی محیطی در بین گروهها برحسب مقطع تحصیلی تفیاوت معنییداری در بیین
گروههای مختلف در سطح اطمینان  7/13مشاهده نشد.
در مقایسه اندازه اثر متغیرهای موثر در افتتحصیلی (شامل عوامل فردی ،خیانوادگی،
آموزشی و اجتماعی ی محیطی) ،فرزندان شاهد برحسب روشهای آمیاری بیهکیار رفتیه
معلو ،شد که میانگین اندازه اثر  33عامل فردی بررسی شده بیا آزمیون آمیاری مجیذور
خی ( )7/14از مطالعاتی که سایر روشهای آماری را بهکار بردهاند ،بیشیتر اسیت .نتیایج
نشان داد که برآیند اندازه اثر تما ،پژوهش های انجا ،شده پیرامون عوامل فردی میوثر در
افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسیب میدل ثابیت و تصیادفی در سیطح  7/73معنییدار
است .همچنین نشان داده شد که میانگین اندازه اثیر  33عامیل بررسیی شیده بیا آزمیون
آماری خی دو ( )7/14از میانگین اندازه اثر عوامل فردی محاسبه شده با سایر روش هیای
آماری بیشتر است .در مقایسه بین اندازه اثر عوامیل فیردی برحسیب روشهیای آمیاری
بهکار رفته مشخص شد که بین اندازه اثر عوامل فردی میوثر در افیتتحصییلی فرزنیدان
شاهد برحسب روشهای آماری بهکار رفته تفاوت معنیداری وجود ندارد.
نتایج فراتحلیل نشان داد که برآیند اندازه اثر تما ،پژوهش هیای انجیا ،شیده پیرامیون
عوامل خانوادگی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسب مدل ثابت و تصیادفی در
سطح  7/73معنی دار اسیت .همچنیین نشیان داده شید کیه مییانگین انیدازه اثیر عوامیل
خانوادگی در مطالعاتی که از روش آماری همبستگی استفاده نموده اند ( ،)7/36بیشیتر از
میانگینهای اندازههای اثر عوامل خانوادگی در مطالعاتی است کیه از سیایر آزمیونهیای
آماری استفاده کرده اند.در مقایسه بین اندازه اثر عوامیل خیانوادگی برحسیب روش هیای
آماری به کار رفته مشخص شد که بین اندازه اثر عوامل خانوادگی موثر در افتتحصییلی
فرزندان شاهد برحسب روشهای آماری بهکار رفته تفاوت معنیداری وجود ندارد.
نتایج فراتحلیل نشان داد که برآیند اندازه اثر تما ،پژوهش هیای انجیا ،شیده پیرامیون
عوامل آموزشی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسب مدل ثابیت و تصیادفی در
سطح  7/73معنی دار است .همچنین نشان داده شد که میانگین اندازه اثر عوامل آموزشیی
در مطالعییاتی کییه از روش آمییاری همبسییتگی اسییتفاده نمییودهانیید ( ،)7/30بیشییتر از
میانگینهای اندازههای اثر عوامل آموزشی در مطالعاتی است که از آزمون آماری خییدو
( )7/86استفاده کردهاند .در مقایسه بین اندازه اثر عوامیل آموزشیی برحسیب روشهیای
آماری به کار رفته مشخص شد که تفاوت معنی داری بین اندازه اثر عوامل آموزشی میوثر
در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسب روشهای آماری بهکار رفته وجود ندارد.
نتایج فراتحلیل نشان داد که برآیند اندازه اثر تما ،پژوهش هیای انجیا ،شیده پیرامیون
عوامل اجتماعی ی محیطی موثر در افتتحصیلی فرزندان شاهد برحسب میدل ثابیت در
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سطح  7/73معنیدار است اما در مدل تصادفی در سطح  7/73معنیدار نیست اما از آنجیا
که تما ،مطالعاتی که به بررسی اثرات متغیرهای اجتماعی ی محیطیی در افیت تحصییلی
پرداخته بودند ،از روش آماری خیدو استفاده نمودهاند ،بنابراین میتوان گفت کیه روش
آماری در این مطالعه ها کنترل شده است و از این رو نیازی به بررسی سوال پژوهشی در
مورد عوامل اجتماعی ی محیطی وجود نداشته است.
در مقایسه اندازه اثر متغیرهای موثر در افتتحصیلی (شامل عوامل فردی ،خیانوادگی،
آموزشی و اجتماعی ی محیطی) ،فرزندان شاهد برحسب روشهای نمونیهگییری ،نتیایج
فراتحلییل نشییان داد کیه مییانگین انییدازه اثیر عوامییل فیردی در مطالعییاتی کییه از روش
نمونه گیری خوشهای استفاده کردهاند ( ،)7/18از میانگینهای اندازههای اثر عوامل فردی
مطالعاتی که از دیگر روشهای نمونه گیری استفاده کیردهانید ،بیشیتر اسیت .امیا فیرض
همگنی واریانسها مورد تأیید قرار نگرفت.
هم چنین نتایج فراتحلیل نشان داد که میانگین اندازه اثر عوامل خانوادگی در مطالعاتی
که با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای ( )7/10به دست آمده است ،بیشتر از میانگین
اندازه های اثر عوامل خانوادگی در مطالعاتی است که بیا سیایر روش هیای نمونیهگییری
انجا ،شده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تفیاوت معنیی داری
در اندازه اثر عوامل خانوادگی برحسیب روش نمونیه گییری وجیود دارد .نتیایج آزمیون
تعقیبی یا پسین شفه نیز نشان داد که این تفاوت معنیدار فقط بین اندازههای اثیر عوامیل
خانوادگی در روشهای نمونهگیری طبقهای و خوشهای وجود دارد.
نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر عامل آموزشی بیا اسیتفاده از روش نمونیه گییری
خوشه ای ( )7/10نسبت به سایر روش های نمونه گیری در دیگر مطالعات بیشتر است اما
فرض همگنی واریانسها مورد تأیید قرار نگرفت.
نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر عامل اجتماعی ی محیطی مطالعاتی که با اسیتفاده
از روش نمونه گیری خوشه ای ( )7/38انجا ،شده است ،نسبت به اندازه های اثیر عوامیل
اجتماعی ی محیطی سایر روشهای نمونهگیری در مطالعیات دیگیر بیشیتر اسیت .نتیایج
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنی داری در اندازه اثیر متغیرهیای
مربوط به عوامل اجتماعی ی محیطی میوثر در افیتتحصییلی فرزنیدان شیاهد برحسیب
روشهای نمونهگیری وجود ندارد.
پژوهشگران در پایان به محققان توصیه می کنند که :نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه هیای
خود را به طور کامل و همراه با سطح معنی داری بهکار رفته برای آزمونها در پژوهشهیا
ذکر نمایند و فقط به ذکر نتایج کلی اکتفا نکنند؛ در صورت یافتن رابطیه بیین متغیرهیای
مورد بررسی ،اندازه اثر آنها را نیز محاسبه و در نتایج تحقیق خود ذکر کننید؛ بیه مطالعیه
دقیق روشهای آماری مختلف ب ردازند تا قادر به استفاده از مناسیبتیرین روش آمیاری
در تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده یاشند .متأسفانه بسیاری از پژوهشهیایی کیه
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از فراتحلیل کنار گذاشته شدند ،به دلیل استفاده از روش آمیاری نادرسیت در آنهیا بیوده
است؛ از ابزارهایی برای گردآوری دادهها در پژوهش خود بهره بگیرنید کیه از رواییی و
پایایی برخوردار هستند و مقدار آنها را نیز در گزارش خود ذکر کنند؛ اصیل امانیت داری
را در نحقیقات خود رعایت کنند و از ک ی برداری تحقیقات دیگران جداز خودداری کنند.
در فراتحلیل حاضر ،مشاهده شد که تعیدادی از تحقیقیات دقیقیاز از روی تحقییق دیگیر
ک یبرداری شده و فقط عنوان آن تغییر یافته است.
پژوهشگران همچنین بیه اداره کیل مطالعیات بنییاد شیهید و امیور ایثیارگران توصییه
مینماید که :کلیه تحقیقات انجا ،شده را بهصورت کیام یوتری ثبیت کننید نیا در هنگیا،
مراجعه محققین ،امکان پاسخگویی و استفاده سیریع و آسیان از تحقیقیات میسیر شیود؛
نسخهای از دادههای خا ،تحقیقات انجا ،شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران را دریافیت
و نگهداری کنند تا در انجا ،طرح های فراتحلیلی ،توسط محقق فراتحلیل جهت بررسیی
دقیق تر به کار رود؛ تعامل بیشتری با دانشگاه ها برقرار سیازد و بررسیی عوامیل میوثر در
افتتحصیلی را در سطح کشور ،از زوایای مختلف بهصورت پایاننامیههیای دانشیجویی
در سطح کارشناسیارشد و رسالههای دکتری مورد حمایت قرار دهد.
همچنین پیشنهاد میشود بنیاد شهید و امور ایثارگران ،با برقیراری ارتبیاطی متقابیل و
تنگاتن با مراکز متولی امر آموزش فرزندان شاهد (آموزش و پرورش و مراکز آمیوزش
عالی) ،نتایج حاصل از تحقیقات انجا ،شده در زمینه افت تحصیلی فرزندان شیاهد را در
اختیار آنها قرار دهد و با تشیکیل تیمیی از متخصصیین دانشیگاهی و تربیتیی ،در زمینیه
راهکارهای رفع این مشکل بزرگ به بحث و تبادل نظر ب ردازد .و نیز با تدارک کارگیاه-
های آموزشی و تهیۀ بروشورها و کتابچههای آموزشی برای خانوادههیای آنهیا در زمینیه
چگونگی مقابله با افت تحصیلی فرزندان شاهد و ایثارگر و کاهش آن ،در جهت ارتقیای
هرچه بیشتر آموزش آنها اقدا ،نماید.
همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران ،میتواند از طریق برگزاری جلسیاتی بیا مشیارکت و
همکاری معلمان فرزندان شاهد ،تعدادی از فرزنیدان شیاهد کیه افیت تحصییلی را تجربیه
نمودند بهعنوان نماینده فرزندان شاهد ،مدیران مدارس و دانشگاههیای شیاهد ،متخصصیان
برنامهریزی آموزشی و درسی و کلیه کسانی که بهنحوی در امر آموزش و پرورش فرزندان
شاهد مشارکت داشته و ذینفع هستند ،راهکارهای عملی برای این معضل تدارک ببیند.
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