
 

 

 های انجام شده در حوزه افت تحصیلینامهفراتحلیلی بر پایان

 1افضلیمهناز 

 2علی دالور

 3افشین افضلی

10/01/39تاریخ دریافت:   

60/60/39تاریخ پذیرش:   
 چکیده

های های آموزشی است که به دلیل اهمیت آن پژوهشمسئله افت تحصیلی یکی از مشکالت نظام زمینه:

هدف از پژوهش حاضر ترکیب کمی  :هدف بسیاری در زمینه عوامل مؤثر بر آن انجام شده است.

 بدین منظور از فراتحلیل به روش: های انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی است.نامهپایان

های پژوهشی استفاده آوری، ترکیب و خالصه نمودن یافتهعنوان یک تکنیک آماری جهت تعیین، جمع

باشد و های انجام شده در ایران در حوزه افت تحصیلی میگردید. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش

نامه( پایان 55)های تهران های انجام شده در این حوزه در دانشگاهنامهنمونه آماری شامل کلیه پایان

 Qاستفاده شد.. نتایج آزمون  CMA-2افزار ها از نرمبرای محاسبة ضرایب و شاخص ها:یافته باشد.می

ایمن از خطا نشان داد که در بین مطالعات  Nنشان داد که مطالعات اولیه همگن نیستند و بررسی شاخص 

یدی برای هر دو مدل ثابت و تصادفی انجام سوگیری انتشار وجود ندارد. آزمون اصالح برازش دووال و توئ

دست آمد. ه شد. اندازه اثر کلی برای همه مطالعات تحت دو مدل ثابت و تصادفی، از نظر آماری معنادار ب

بیشترین اثر را  ، اثر باالتر از میانگین دست آمد که عامل آموزشی با اندازهه ب 213/0های اثرمیانگین اندازه

(، =443/0ESدست آمده نشان داد که متغیرهای عامل آموزشی )ه نشان داد. نتایج ببر روی افت تحصیلی 

( =310/0ES(، عامل خانوادگی )=312/0ES(، عامل فردی )=263/0ESاقتصادی ) -عامل اجتماعی

( بیشترین اثر را بر افت تحصیلی دارند. همچنین مشخص شد که بین =165/0ESو عامل جنسیت )

گیری، جنسیت، مقطع تحصیلی، های نمونهتحصیلی بر حسب سال انجام تحقیق، روشهای اثر افت اندازه

با  گیری:نتیجه سطح معناداری، عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و روش تحقیق تفاوت معنادار وجود دارد.

همیت های تفکیکی در متغیرهای ذکرشده در باال پژوهشگران باید به اتوجه به باال بودن میانگین اندازه اثر

 .این عوامل در بررسی افت تحصیلی توجه داشته باشند

                                                           
 . کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی.  1
 . استاد دانشگاه عالمه طباطبائی.2
 . دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی.3
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 افت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، فراتحلیل. :های کلیدیواژه

 مقدمه

اتاالف در  "یاا   "ت تحصیلیاف"های آموزش وپرورش در جهان، مسئلة یکی از مسائل نظام

که هر ساله مبالغ مادی، معناوی و انساانی قابال تاوجهی از ایان بابات تلا          است "آموزش

ریزی زیه و تحلیل علل افت تحصیلی برای برنامهجبنابراین تحقیق برای شناخت و ت .شودمی

باشد، با یافتن علل و عوامل افت و افزایش کارایی نظام آموزش و پرورش ضروری می بهتر

شود، باا شاناخت   های مقابله با آن مشخص میوزشی، راهکاهش کارایی نظام آم تحصیلی و

توان از اتالف منابع ماالی و انساانی   های غلبه بر آن، با نگرشی سریع و دقیق میعوامل و راه

پژوهشای در   هاای تا حد زیادی جلوگیری کرد. در حال حاضر بر اسااس جدیادترین یافتاه   

که ایان   کنندمدارس ترک تحصیل میآموزان سالیانه از درصد از دانش ۵۲مدارس بیش از 

برابار   آماوزان کاه دنادین   کننده است و معلوم نیست سرنوشت این داناش آمار بسیار نگران

با شروع ساال تحصایلی    .شودهای اجتماعی هستند، ده میبیش از دیگران در معرض تهدید

را  ۲۰۳۲ -۲۰۳۳تحصایلی   آموز ایرانای ساال  هزار دانش ۰۳۳میلیون و  ۲۵اعالم شد بیش از 

میلیاون و   ۲۳و جمعیات   های مرکز آمار ایاران آغاز کردند؛ در حالی که با توجه به گزارش

مدارس ادامه دهند، بایش   سال که باید آموزش خود را در ۲۳تا  ۷هزار نفری در سنین  ۵۰۲

تحصیل نیستند و در حقیقت بیش  هزار نفر به دالیل مختل  قادر به ادامه ۲۰۲میلیون و  ۷از 

ت پیشارف  باه  وجاه باا ت . اناد هشاد  لآموزان ایرانی مجبور به تارک تحصای  درصد دانش ۰۷از 

ی و رهنگا ی، فجتماعی، اقتصااد ن اوناگوی گاههمینن در زنیادیت بغییراه و تامعن جوزافزور

ت. از سا ر انکاا ل اابا ر قیا ه غوسعت این تاخر سین زنواش به عرورش و پموزش آقن، ییاسس

ز اسا همینا ن زونااگو ی گنگناهاا ن بار ت ماد ق آائد که با فورر مینتظای اموزشام آظاین رو از ن

ر شاو ی کراتار با  ی غنای نساان ة ارمایل سشکین و تموزاآشانهای دتالقیا و خستعدادهد اشر

طوری آموزش ببینند تا در فرایند توسعه  اید  بختلهای مهوری دموزآشانت دمعید. جاشب

جامعة خود دخالت فعال داشته باشند. گازارش برناماة عماران ساازمان ملال متحاد در ساال        

حاکی از آن است که نظام آموزش و پرورش کشور ایران در جهت نیل باه اهاداف    3001

ری باه شامار   کشو 65توسعة علمی، فرهنگی و انسانی موفقیت مورد انتظار را نداشته و جزء 
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آمده که نتوانسته است درآمد خود را به درستی در راه توسعه انسانی به کار گیرد )سلسبیلی 

 (.1234و قاسمی، 

به بررسی تعداد معدودی از عوامل  غالباً در حوزه افت تحصیلیهای انجام شده پژوهش

 طارف دیگار، وقات و   از اناد،  های متفاوتی انجاام داده گیریکه بعضا نتیجه اندثر پرداختهؤم

گاردد، ولای باا ایان     هایی درباره افت تحصایلی مای  های زیادی صرف پژوهشنیرو و هزینه

در مواجاه باا ایان انباوه      اناد. ثر بر افت تحصایلی مشاخص نشاده   ؤحال هنوز عوامل واقعی م

باارای اسااتخرای سااریع ودقیااق اطالعااات، الزم اساات افااراد بااه طااور    اطالعااات علماای و

ها باه حاداقل   کند تا سوگیریرا استخرای کنند. این امر کمک می موجود ساختاریافته منابع

خطاها نیز کاهش یابند. این مطالعه فراتحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال  ممکن برسد و

است که از عوامل مؤثر بار افات تحصایلی کادام عامال بیشاترین اثار را دارد  میازان تا ثیر          

کدامیک از نتایج درست است  کدامیک از نتاایج را   متغیرهای مختل  به ده میزان است 

باید بپذیریم و کدامیک را رد کنیم  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی، جمع بندی و ترکیب 

های انجام شده در حوزه افت تحصایلی، باا اساتفاده از روش فراتحلیال انجاام      نتایج پژوهش

ظور کش  روابط جدید در میان شده است، امروزه دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی به من

کنند. در ایان  هایی که قبالً انجام شده از روش فراتحلیل استفاده میتعداد زیادی از پژوهش

گرفتاه اسات. هماه مطالعاات      وهش خود یک پژوهش است که قبالً انجاام پژوهش مورد پژ

طاور  گرفته شده در روش فراتحلیل باید به فرضیه واحادی محادود شاود. باه    پژوهش کار به

هاا مبتنای اسات؛ باه ایان ترتیاب       پاژوهش هاا و نتاایج کمای    کلی روش فراتحلیل بر ویژگی

 (1235، بخشای است برای ترکیب کمی اطالعات )اهللفراتحلیل وسیله

کند، پدیاده افات تحصایلی    با توجه به اینکه هر نظام آموزشی به طور سیستمی عمل می

د بدون شک فقاط متا ثر از یاک عامال     دهکه در درون سیستم آموزش و پرورش روی می

نیست بلکه مت ثر از دندین عامل است و ما هم اگر بخواهیم یک دید علمی نسبت به پدیاده  

افت تحصیلی داشته باشیم باید این پدیاده را از زوایاای مختلا  ماورد بررسای قارار دهایم        

ل فاردی،  شود، علل و عوام(. در مجموع عواملی که باعث افت تحصیلی می1233)فتحی، 

خانوادگی، محیط آموزشی و شرایط اجتماعی و اقتصادی ذکر شده است که این عوامال از  
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(. معلوم شده اسات کاه باین    3002، 1گذارند )کوین بوکنالهم جدا نبوده و بر هم ت ثیر می

(. 3002، 2ده تا پانزده درصد از موارد افت تحصیلی به علات نااتوانی ذهنای اسات)برالک    

( نیاااز حااااکی از نقاااش   3002و همکااااران ) 4( و اساااتیرن3006) 3مطالعاااات اشااامیتز 

باشند. همچنین جنسیت به عناوان  خودارزشمندی باال و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی می

یکی از متغیرهای مؤثر بر افت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته اسات و مطالعاات بسایاری    

و همکااران،   5)فیلاز  اسات  لکارد تحصایلی دختاران بهتار از پساران     نشان داده اسات کاه عم  

اناد کاه دختاران در علاوم ادبای و پساران در       ( و همینطور برخی مطالعات نشان داده3011

(. اضاطرا   3005، 6علوم ریاضی و فنای دارای تواناایی تحصایلی بهتاری هساتند )اسامیت      

دهد و در نتیجاه  آموزان را تحت ت ثیر قرار میامتحان نیز به طرز دشمگیری، عملکرد دانش

( و به تبع آن، خودپنداره ضاعی  تحصایلی در   3006، 7وجبات افت تحصیلی )لیو، منگ م

هاای رفتااری،   (. عاالوه بار آن ناساازگاری   3001، 8گاردد )کاوو و فارن    آموز میدانش

طلبای، درخاود   رویی شدید و انزواقراری، تخاصم، کمهمچون پرخاشگری، بیش فعالی، بی

رشاد مطلاو  شخصایت و از عوامال ماؤثر در افات        هایفروماندگی و بی توجهی، از آفت

 آموزانی که از سالمت جسمانی و روانی برخوردار(. دانش1232تحصیلی است)بیابانگرد، 

الاذکر  (. عوامال فاو   1220ند، عملکرد بهتری در تحصیل نیز داشته باشاند )ساپهریان،   بود

تحصایلی تاا حاد    همگی در حیطه عوامل فردی مؤثر بر افت تحصیلی قرار دارناد. شکسات   

باشاد. اثار   آماوز و دانشاجو نیاز مای    اقتصاادی داناش   -یار زیادی مرتبط با وضع اجتماعیبس

فرهنگی در شرایط فردی یا تحصیلی  -اقتصادی و اجتماعی -های اجتماعینیرومند موقعیت

شاوند تاا حاد بسایار بااالیی بار       رو مای با آنها روبه ارزشیابی شده، شرایطی که فراگیرندگان

                                                           
1. Kevin B.Bucknall 

2. Berlach 

3. Schmitz 

4. Stearns 

5. phills 

6. Smith 

7. Liu& Meng 

8. Kogh & French 
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(. عامل دیگر اثرگاذار بار افات تحصایلی     3011، 1گذارند )وستکاتها ت ثیر میی آنکارای

اند که سطوح پاایین دلبساتگی باه    های متعددی نشان دادهباشد. پژوهشعامل خانوادگی می

؛ تاوبمن و  3010، 2شاود )دی اریساو  آموزان مای والدین منجر به ضع  تحصیلی در دانش

یط خاانوادگی تا ثیرات مهمای بار پیشارفت یاا عادم        هاای محا  ( و نیز ویژگی3003، 3فاس

(. عامال اثرگاذار بعادی، عامال آموزشای      1235پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد )افشاری، 

آماوزان ماورد   است، در تحقیق دیالن و همکاران ت ثیر ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی داناش 

. زارش شاده اسات  گا 23/0بررسی قرار گرفته است که در این تحقیاق میاانگین انادازه اثار     

 آموزانیکی از مواردی که در اثر کمبود امکانات و فضای آموزشی بر افت تحصیلی دانش

هاا زیااد باشاد    ها است درا که هر داه جمعیات کاالس   مؤثر است باال بودن جمعیت کالس

هاا محادود و رسایدگی باه مشاکالت      ارتباط عاطفی بین مسئولین و معلمین مدرساه باا بچاه   

ماؤثر اسات    آموزانها نیز کمتر است که خود بر افت تحصیلی دانشنشخصی و تحصیلی آ

 (. 3002، و دیوید 4)والریا

نشاان داده کاه وجاود تجهیازات و      3004در ساال   5هاای مطالعاه لوگاان   همچنین یافته

 امکانات رفاهی مناسب ت ثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.

هایی که در ایران در ارتباط با فراتحلیل مسائل مرتبط با آماوزش انجاام   پژوهش یکی از

( در مورد فراتحلیل عوامل مؤثر بر پیشارفت تحصایلی   1235شده است، بررسی اهلل بخش )

هاای کارشناسای ارشاد دانشاگاههای دولتای شاهر تهاران اسات. در ایان          نامهبر اساس پایان

 پژوهش نتایج زیر به دست آمد:

وت معناداری بین ت ثیر متغیرهای مستقل )نظام آموزشی، نظام فراگیر، نظاام خاانواده(   تفا

گیاری تفااوت   هاای نموناه  بر متغیر پیشرفت تحصیلی وجاود نداشات باین انادازه اثار روش     

هاا  پاژوهش معناداری وجود نداشت. بین اندازه اثر مقاطع مختل  تحصایلی باه کاار رفتاه و     

، هااای همیاااریدر متغیاار مسااتقل نظااام آموزشاای، روش تفاااوت معناااداری وجااود نداشاات.

                                                           
1. Westcott  

2. D'Arrisso 

3. Tobman & Fass 

4. Valerie 

5. Logan 
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، های رایج مطالعاه رضایت شغلی، نگرش معلمان در متغیر نظام فراگیر، هوش هیجانی، شیوه

انواده رضاامندی  ه تحصایلی و در متغیار مساتقل نظاام خا     های حرکتی و خودپندارتوانمندی

 .ین اندازه اثر بودندزناشویی دارای بیشتر

 روش

آوری، ترکیب پژوهش از فراتحلیل به عنوان یک تکنیک آماری جهت تعیین، جمعدر این 

هاای پژوهشای مارتبط باا افات تحصایلی اساتفاده گردیاد. در روش         وخالصه نماودن یافتاه  

های گذشاته، در قالاب   ای از پژوهشهای تودهها و یافتهفراتحلیل، پژوهشگر با ثبت ویژگی

کناد. باه کماک ایان     های نیرومناد آمااری مای   از روش مفاهیم کمی، آنها را آماده استفاده

های انجام شده را استنتای کارد و در دساتیابی   های موجود در پژوهشتوان تفاوتروش می

(. فراتحلیال یاک نقاش دناد     1232به نتایج کلای و کااربردی از آن بهاره جسات)دالور،     

هاای  است که داده ایوجهی در فرایندهای تحقیقی دارد که یکی از آنها داپ یک خالصه

تواناد یاک   کند. فراتحلیل همچنین میموجود در یک سئوال تحقیقی معلومی را ترکیب می

 1نقش اساسی در طرح تدابیر، طراحی مطالعات جدید، و انتشار نتایج داشته باشد )بورنساتین 

 (. 3002، 2هگزو 

هاای  )باازنگری( اسات وداده   3این پژوهش از نوع تحقیقاات ماروری   انتخاب مطالعات:

های ها وپژوهشآوری دادهآوری شدند. برای جمعتحقیق از طریق کتابخانه و اینترنت جمع

های ایرانی( وهمچنین از طریق مرتبط، محقق ابتدا از طریق سایت ایران داک )مرکز پایانامه

هاای  ناماه وجوی مقاالت فارسی و پایاان سایت جهاد دانشگاهی وسایت مگ ایران به جست

هاای کلیادی کاه در ایان مناابع      مربوط به تحقیقات انجام شده در این ماورد پرداخات. وا ه  

« پیشاارفت تحصاایلی»، «افاات تحصاایلی»وجااو قاارار گرفاات شاااملاطالعاااتی مااورد جساات

 بود. « فراتحلیل»و

 هاای ماورد نیااز از یاک فارم کدگاذاری )کااربرو(       برای گاردآوری داده  کدگذاری:

                                                           
1. Burnastain 

2. Hedges 

3. review 



 32/  افت تحصیلیفراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه 

 

مشخصاات   باشد کاه ادل پرسشنامه یا مصاحبه در انواع دیگر تحقیقات میاستفاده شد که مع

هاا  هاز آن ایان داد  بعد رسید در آن یادداشت شد وکه ضروری به نظر می هانامهتمامی پایان

هاای کارشناسای   ناماه برای استفاده از پایان ترکیب و مقایسه استفاده شد.، در تجزیه وتحلیل

 اطالعاات و  مراجعاه باه مرکاز    وجاوی اینترنتای و  اساتفاده از جسات  دکتری ابتدا با  ارشد و

های دانشگاهمراجعه به  اسپس ب .شد پیدا های مرتبطنامهپایان (Irandoc) مدارک علمی ایران

  .گردیدهای مورد نیاز از مطالعات استخرای موردنظر داده

شارکت  نفار    23632ناماه باه حجام نموناه     پایاان  55در این تحقیق ویژگی مطالعات: 

تاا   25هاای  طای ساال   %33/41، 24تا  62های مطالعات در طی سال %21/20داشتند که 

انجاام شاده    21تاا   32هاای  طی ساال  % 26/16و  36تا  31های طی سال %21/10و  30

از  %1/53ندگان مارد و  کناز شرکت %2/13کنندگان زن، مطالعات از شرکت %32بودند. 

 %5/45ای، گیری خوشاه مطالعات از روش نمونه %4/35هر دو جنس استفاده کرده بودند. 

از شامارش کامال و    %1/2گیاری دردساترس،   از نمونه %3/1گیری تصادفی ساده، از نمونه

مطالعاات از طارح همبساتگی،     %02/2ای استفاده کرده بودناد.  گیری طبقهاز نمونه 1664%

از طارح میادانی و    %22/13از طرح نیماه آزمایشای،    %45/5ای، از طرح علی مقایسه 32%

 %64/32مطالعات در مقطاع ابتادایی،    %26/16یابی بهره برده بودند. از طرح زمینه 6/42%

در دانشاگاه انجاام شاده باود.      %55/14در مقطاع متوساطه و    %45/45در مقطع راهنمایی، 

 %2/13عوامال آموزشای،    %5/24عامال جنسایت،    %5/5مطالعات عوامل فاردی،   2/23%

عوامل خانوادگی را مهمتارین عامال اثرگاذار بار افات       %6/14عوامل اجتماعی اقتصادی و 

 اند.تحصیلی معرفی نموده
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 آوری شدههای توصیفی مطالعات جمعویژگی .1جدول 

 

نام پژوهشگر 

و سال انجام 

 تحقیق

 روش تحقیق دانشگاه
روش نمونه

 گیری
 جنسیت

مقطع 

 تحصیلی
 متغیر مورد بررسی

حجم 

 نمونه

1 
نوری 

 22آورزمانی
 دانشگاه تهران

مقایسه علی

 ای
 300 عوامل فردی دبیرستان  پسر خوشه ای

 35 عامل جنسیت کارشناسی هردو تصادفی همبستگی دانشگاه تهران 22آجرلو 3

 1312 عوامل فردی ابتدایی هردو خوشه ای همبستگی دانشگاه تهران 22سهرابی 2

 234 عوامل آموزشی دبیرستان دختر خوشه ای زمینه یابی دانشگاه تهران 23رحیمی 4

 32 عوامل آموزشی راهنمایی هردو خوشه ای میدانی دانشگاه تهران 22عالیی 5

 111 عوامل آموزشی دبیرستان پسر طبقه ای همبستگی دانشگاه تهران 21فروزنده 6

 تهران دانشگاه 20پورجاللی 2
مقایسه علی

 ای
 223 عوامل آموزشی دبیرستان هردو تصادفی

 ابتدایی هردو خوشه ای زمینه یابی دانشگاه تهران 20مدنی 3
عوامل اجتماعی 

 اقتصادی
253 

 دانشگاه تهران 22دباغ 2
مقایسه علی

 ای
 کارشناسی هردو تصادفی

عوامل اجتماعی 

 اقتصادی
400 

 دانشگاه تهران 21زادهبهرام 10
مقایسه علی

 ای
 423 عوامل خانوادگی دبیرستان هردو خوشه ای

 دانشگاه تهران 25دیناروند 11
مقایسه علی

 ای
 150 عوامل فردی دبیرستان پسر تصادفی

 143 عوامل فردی کارشناسی هردو تصادفی زمینه یابی دانشگاه تهران 24هزارجریبی 13

12 
خلیفه 

 20سلطانی
 20 عوامل آموزشی دبیرستان هردو خوشه ای زمینه یابی دانشگاه تهران

 دانشگاه تهران 32زادهتقی 14
مقایسه علی

 ای
 330 عوامل فردی دبیرستان هردو تصادفی
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 133 عوامل آموزشی کارشناسی هردو شمارش کامل همبستگی دانشگاه تهران 32شرافتی 15

 دانشگاه تهران 30سیدنژاد 16
مقایسه علی

 ای
 130 عوامل آموزشی دبیرستان پسر تصادفی

 33زرین 12
عالمه 

 طباطبایی
 520 عوامل فردی دبیرستان پسر خوشه ای زمینه یابی

 33فتحی 13
عالمه 

 طباطبایی

مقایسه علی

 ای
 220 عوامل آموزشی دبیرستان پسر خوشه ای

 33اکبری 12
عالمه 

 طباطبایی
 1631 عوامل آموزشی ابتدایی هردو شمارش کامل زمینه یابی

 32فرامرزی 30
عالمه 

 طباطبایی
 165 عوامل آموزشی راهنمایی پسر تصادفی زمینه یابی

 36نیازی 31
عالمه 

 طباطبایی
 12120 عوامل فردی راهنمایی هردو شمارش کامل زمینه یابی

33 
غالب 

 35برآبادی

عالمه 

 طباطبایی

مقایسه علی

 ای
 1343 عوامل آموزشی ابتدایی پسر شمارش کامل

 22هرمزی 32
عالمه 

 طباطبایی

مقایسه علی

 ای
 634 عوامل فردی کارشناسی هردو طبقه ای

 22زادهخلیل 34
عالمه 

 طباطبایی

شبه 

 آزمایشی
 راهنمایی هردو در دسترس

عوامل اجتماعی 

 اقتصادی
40 

 21الیاسی 35
عالمه 

 طباطبایی

مقایسه علی

 ای
 134 عوامل فردی ابتدایی هردو خوشه ای

 22مهرداد 36
عالمه 

 طباطبایی
 120 عوامل آموزشی دبیرستان پسر طبقه ای زمینه یابی

 23الهینعمت 32
عالمه 

 طباطبایی
 321 عوامل فردی راهنمایی هردو تصادفی  زمینه یابی

 30صفایی 33
عالمه 

 طباطبایی

مقایسه علی

 ای
 30 عوامل آموزشی راهنمایی هردو تصادفی
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 22حسینی 32
عالمه 

 طباطبایی
 130 عوامل فردی ابتدایی هردو طبقه ای زمینه یابی

20 
ویس

 31کرمی

عالمه 

 طباطبایی
 265 عوامل فردی کارشناسی هردو طبقه ای همبستگی

 50 عوامل آموزشی ابتدایی هردو تصادفی زمینه یابی تربیت مدرس 30دالکه 21

 تربیت مدرس 30دریاپور 23
شبه 

 آزمایشی
 340 عوامل فردی راهنمایی دختر طبقه ای

22 
شریعت

 62زاده
 تربیت مدرس

مقایسه علی

 ای
 دبیرستان پسر تصادفی

عوامل اجتماعی 

 اقتصادی
200 

 تربیت مدرس 26ساالری 24
شبه 

 آزمایشی
 134 عوامل فردی ابتدایی هردو تصادفی

 دانشگاه تهران 24پورعلی 25
مقایسه علی

 ای
 210 عوامل خانوادگی دبیرستان پسر تصادفی

 326 عوامل آموزشی دبیرستان دختر تصادفی زمینه یابی بهشتیشهید  35هاشمی 26

 213 عوامل خانوادگی راهنمایی هردو طبقه ای زمینه یابی شهید بهشتی 26مجیدی 22

 شهید بهشتی 24مجدالدین 23
مقایسه علی

 ای
 341 عامل جنسیت کارشناسی هردو طبقه ای

 152 عوامل فردی ابتدایی هردو تصادفی میدانی شهید بهشتی 26مظفری 22

 243 عوامل فردی راهنمایی پسر طبقه ای زمینه یابی شهید بهشتی 22رزاز 40

 430 عوامل آموزشی دبیرستان دختر خوشه ای زمینه یابی شهید بهشتی 22وفادار 41

 32فالح 43
علوم 

 تحقیقات

مقایسه علی

 ای
 150 عوامل آموزشی دبیرستان هردو خوشه ای

 20زرگوش 42
علوم 

 تحقیقات
 125 عوامل فردی دبیرستان دختر خوشه ای زمینه یابی

 20پورخادم 44
علوم 

 تحقیقات
 300 عوامل فردی دبیرستان هردو خوشه ای میدانی
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 33صالحی 45
علوم 

 تحقیقات
 دبیرستان هردو تصادفی زمینه یابی

عوامل اجتماعی 

 اقتصادی
340 

 22پورمعیری 46
علوم 

 تحقیقات
 دبیرستان پسر تصادفی زمینه یابی

عوامل اجتماعی 

 اقتصادی
532 

42 
کثیری 

 26قمی
 321 عوامل خانوادگی راهنمایی پسر تصادفی میدانی علوم اجتماعی

 340 عامل جنسیت دبیرستان هردو تصادفی میدانی علوم اجتماعی 25خسروانی 43

42 
اسحاقی 

 23کلور
 میدانی علوم اجتماعی

تصادفی 

 نظامدار
 راهنمایی پسر

عوامل اجتماعی 

 اقتصادی
40 

 30 عوامل خانوادگی راهنمایی دختر تصادفی زمینه یابی علوم اجتماعی 26اکبرزاده 50

 60 عوامل آموزشی دبیرستان هردو تصادفی زمینه یابی علوم اجتماعی 22محمدی 51

 50 عوامل خانوادگی دبیرستان پسر تصادفی زمینه یابی علوم اجتماعی 24پوراکبری 53

 50 عوامل خانوادگی دبیرستان هردو تصادفی میدانی علوم اجتماعی 33محمدزاده 52

 20 عوامل آموزشی کارشناسی هردو شمارش کامل زمینه یابی علوم اجتماعی 24کاهه 54

55 
غریب 

 25یزدی
 130 عوامل خانوادگی راهنمایی دختر تصادفی زمینه یابی علوم اجتماعی

مطالعاه بقیاة    2بعد از محاسبه اندازه اثر مربوط به هار مطالعاه مشاخص شاد کاه باه جاز       

اند. برای بررسی معناداری کلی اندازه اثار تحقیقاات   مطالعات اثر معناداری را گزارش کرده

فیشر بعد از ترکیب مطالعات، تحت هار دو مادلث ثابات و     zمربوط به افت تحصیلی، آزمون 

برای مدل تصاادفی بدسات    213/0برای مدل ثابت و  32/0ازه اثر تصادفی انجام شد و اند

 آمد.

 مطالعات همگنی آزمون نتایج .2 جدول

 2Tau Tau واریانس خطای استاندارد P 2Iمقدار  Q Dfمقدار 
043/3122 54 001/0  422/22 050/0 002/0 062/0 362/0 

باشد که باا  می 043/3122برابر با  Qشود مقدار مالحظه می 3طور که در جدول همان
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معنادار اسات. بناابراین فارض صافر مبتنای بار همگنای مطالعاات رد          01/0احتمال کمتر از 

باشاند. همچناین   گیریم که گروه مطالعاات  تحات بررسای نااهمگن مای     شود و نتیجه میمی

ی درصد از تغییارات کالث مطالعاات باه دلیال نااهمگن       422/22دهد که نشان می 2Iشاخص 

 باشد. مطالعات می

 سوگیری انتشار مطالعات نتایج .3 جدول

z  مطالعات

 آلفا Z مقدار آلفا valueP مشاهده شده
تعداد مطالعات 

 مشاهده شده

تعداد مطالعات 

 گم شده

632/23 001/0 05/0 25/1 55 5345 

مطالعة گم شده با اندازة اثر برابر باا صافر    5345دهد که تعداد نشان می 2نتایج جدول 

ایمن از خطاای کالسایک تعاداد     Nدار شود. بر طبق نیاز است تا نتیجة معنادار فو  غیرمعنی

کااهش یاباد و    05/0مطالعه باید به تحلیل اضافه شود تا اندازه اثار کلای باه آلفاای      5345

آماری معنادار نشود و اثر مشاهده شده لغو شود. دون تعداد ایان مطالعاات    اثرکلی از لحاظ

 توان به اثر کلی عوامل بررسی شده اطمینان داشت.زیاد است می

 نتایج آزمون اصالح برازش دووال و توئیدی .4جدول 

 حد باال حد پایین  rاندازه اثر  
تعداد مطالعات 

 مشاهده شده

تعداد مطالعات جا 

 افتاده 
Q 

 043/3122  55 226/0 344/0 213/0 مشاهده شده 

 202/65220 13  533/0 324/0 415/0 تعدیل شده

مطالعاه بایاد باه     13بر طبق آزمون اصالح برازش دووال و توئیدی در مدل اثر تصادفی 

سمت راست نمودار اضافه شود تا نمودار فانل مطالعاات متقاارن شاود کاه در ایان صاورت       

ی به سمت دپ اضافه ایابد. هی  مطالعهافزایش می 415/0به  213/0اثر از میانگین اندازه 

دهد اندازه اثر در مطالعات مورد بررسی در هر دو ماورد دارای  نشان می Qنشده است. آماره

شاود. بناابراین   گاری مای  کنناده میاانجی  ناهمگنی است و اندازه اثر توسط متغیرهای تعادیل 

گیاری، روش تحقیاق، جنسایت، مقطاع تحصایلی،      متغیرهای سال انجام تحقیق، روش نموناه 

گار وارد تحلیال   به عنوان متغیرهاای مداخلاه   عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و سطح معناداری
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 شدند. 

 آن برای عوامل مؤثر بر افت تحصیلی داری معنی آزمون و اثر اندازۀ .5جدول 

عوامل مؤثر بر افت 

 تحصیلی
 Z P حد باال حد پایین اندازه اثر

 001/0 332/2 241/0 036/0 312/0 عامل فردی

 043/0 020/3 216/0 006/0 165/0 عامل جنسیت

 001/0 011/6 552/0 202/0 443/0 عامل آموزشی

 001/0 636/2 532/0 126/0 263/0 اقتصادی -عامل اجتماعی

 002/0 636/3 252/0 054/0 310/0 عامل خانوادگی

اند، بیشاترین  با توجه به نتایج جدول باال، تحقیقاتی که به بررسی عامل آموزشی پرداخته

اناد. باه عباارت دیگار عامال آموزشای       اختصاا  داده ( را باه خاود   =443/0ESاندازه اثار) 

( نیز کمترین اندازه اثار را  =165/0ESبیشترین ت ثیر را بر افت تحصیلی دارد. عامل جنسیت)

(، عاماال =263/0ESاقتصااادی) -دارد. بعااد از عاماال آموزشاای بااه ترتیااب عاماال اجتماااعی

باشاند.  ی بااالیی مای  ( دارای اندازه اثرها=310/0ES(، عامل خانوادگی)=312/0ESفردی)

نشاان داده اسات کاه     اندازة اثر و آزمون همگنی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی ترکیب نتایج

بین اندازه اثر افت تحصیلی بار حساب عوامال ماؤثر بار آن تفااوت معنااداری وجاود دارد.         

دهاد کاه مطالعاات بار     معنادار شده است و نشان مای  05/0نیز در سطح  =213/10Qآماره

 ل مؤثر بر افت تحصیلی ناهمگن هستند.  حسب عوام

 گر: نتایج فراتحلیل مربوط به متغیرهای مداخله6جدول شماره 

 های آماریشاخص 
 هاتعدیل کننده

 Zآزمون  Qآزمون  حد باال حد پایین rمیانگین اندازه اثر

14/0 حد باال حد پایین میانگین اندازه اثر سال انجام تحقیق  444/3  

24-62 202/0 120/0 415/0 

  
30-25  236/0 130/0 453/0 

36-31 205/0 124/0 452/0 

21-32  332/0 154/0 412/0 

636/22 حد باال حد پایین میانگین اندازه اثر گیریروش نمونه  330/3 * 
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 622/0 333/0 531/0 در دسترس

 456/0 322/0 251/0 ایخوشه

 154/0 032/0 032/0 شمارش کامل

 432/0 -022/0 330/0 ایطبقه

 463/0 332/0 250/0 تصادفی

 636/0 122/0 426/0 تصادفی سیستماتیک

 حد باال حد پایین میانگین اندازه اثر جنسیت

332/1  256/3  
 603/0 132/0 414/0 دختر

 224/0 123/0 326/0 پسر

 232/0 312/0 202/0 هر دو

 حد باال پایینحد  اندازه اثر مقطع تحصیلی

142/5  224/2  

 404/0 003/0 314/0 ابتدایی

 421/0 122/0 245/0 راهنمایی

 421/0 362/0 223/0 دبیرستان

 233/0 042/0 120/0 دانشگاه

 حد باال حد پایین اندازه اثر روش تحقیق

523/2  232/2  

 261/0 -012/0 130/0 همبستگی

 320/0 112/0 305/0 ایعلی مقایسه

 232/0 066/0 503/0 نیمه آزمایشی

 465/0 122/0 210/0 میدانی

 422/0 355/0 232/0 زمینه یابی

های مختل  در سطح کمتر اندازه اثر تحقیقات در سال 6با توجه به نتایج جدول شماره 

-30هاای  معنادار هستند و بیشترین اندازه اثر مربوط به تحقیقاتی است که در سال 01/0از 

باشاد کاه معناادار    مای  14/0در متغیر ساال انجاام تحقیاق     Qانجام شده است، اما آماره  25

 که سال انجام تحقیق نقشی در ناهمگنی موجود در مطالعات ندارد. نیست، به این معنی

گیاری تصاادفی سیساتماتیک اساتفاده شاده اسات بیشاترین        تحقیقاتی که از روش نمونه

(معنادار شده است، بنابراین 22/0گیری )در روش نمونهQمیانگین اندازه اثر را دارند. آماره 

هاای  گیاریم کاه باین روش   د و نتیجاه مای  شاو فرض صفر مبتنی بر همگنی مطالعات رد مای 

گیاری در نااهمگنی   هاای مختلا  نموناه   گیری ناهمگنی وجاود دارد و روش مختل  نمونه

 مطالعات مؤثر است. 
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هاا از  در مورد جنسیت بیشترین میانگین اندازه اثر مربوط به تحقیقااتی اسات کاه در آن   

از هر دو جنس استفاده شده است،  دختر استفاده شده است. و بعد از آن تحقیقاتی که نمونه

اندازه اثر باالیی دارد و کمترین اندازه اثر نیز مربوط باه تحقیقااتی اسات کاه از نموناه پسار       

( در 332/1) Qاند. اندازه اثر برای هر سه گروه معنادار شده است. ولی آماره استفاده کرده

حساب متغیار جنسایت    معنادار نشده اسات. باه عباارت دیگار باین مطالعاات بر       05/0سطح 

 ناهمگنی وجود ندارد و جنسیت در ناهمگنی مطالعات ت ثیری ندارد. 

بیشترین اندازه اثر مربوط به تحقیقاتی است که از مقطع دبیرستان اساتفاده شاده اسات و    

بعد از آن به ترتیب مقطع راهنمایی و ابتدایی اندازه اثرهای بااالیی دارناد و کمتارین انادازه     

باشاد. انادازه اثار تحقیقاات مقطاع دبیرساتان و       حقیقاات مقطاع دانشاگاه مای    اثر مربوط به ت

معنااادار  05/0و تحقیقااات مقطااع ابتاادایی در سااطح  01/0راهنمااایی و دانشااگاه در سااطح 

دهاد باین مطالعاات برحساب     ( معنادار نشده است کاه نشاان مای   142/5) Qباشد. آماره می

 مقطع تحصیلی ناهمگنی وجود ندارد و مقطع تحصیلی در ناهمگنی مطالعات ت ثیری ندارد. 

با توجه به نتایج جدول باال، بیشترین اندازه اثر مرباوط باه تحقیقااتی اسات کاه از روش      

(، =ES 232/0از آن روش زمیناه یاابی )   اند و بعد( استفاده کرده=503/0ESآزمایشی )نیمه

( و روش همبساااتگی =305/0ESای )مقایساااه -(، روش علااای=210/0ESروش میااادانی )

(130/0ES=دارای اندازه اثرهای باالیی می ) .آزمونباشند Q (523/2 نیز در سطح )05/0 

وجاود  دهد که بین مطالعات بر حسب روش تحقیق نااهمگنی  معنادار نشده است و نشان می

 ندارد.

دهد که بین اندازه اثر به دست آماده در متغیرهاای ساال    نشان می zنتایج آزمون تفاوت 

هاا و افات   گیری، جنسیت، روش تحقیق، مقطع تحصیلی آزمودنینمونه انجام تحقیق، روش

 تحصیلی تفاوت معنی دار است.

 گیریبحث و نتیجه

. بارای ایان منظاور    افات تحصایلی باود   اثر عوامال ماؤثر بار    هدف این پژوهش تعیین اندازة 

ها با استفاده از نرم افزار مطالعه در کاربرو فراتحلیل ثبت شد. داده 55اطالعات مورد نیاز 

CMA-2   تحلیل شدند. در تمام تحقیقات موجود در نمونه در حوزه افت تحصیلی با توجه باه
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هر یک از دو مدل ثابت و تصادفی اندازه اثر محاسبه شد که بعد از ترکیب مطالعات مقادار  

 25دست آمد که باا  ه ب 213/0مطالعه، تحت مدل تصادفی، برابر با  55اندازة اثر کلیث این 

قارار دارد. ایان مقادار انادازة اثار طباق تفسایر         222/0تا  434/0لة درصد اطمینان در فاص

مرباوط باه ایان انادازة اثار برابار باا         z. مقدار شودکوهن در حد نرمال و متوسط ارزیابی می

گیاری  تاوان نتیجاه  دار است. بنابراین مای معنی 01/0باشد که با احتمال کمتر از می 624/3

باشاند.  مطالعه دارای اندازه اثر معناداری مای  55یب این دست آمده از ترکه کرد که نتایج ب

دسات آماده از   ه برای تحلیل سوگیری انتشار از آزمون رگرسیون ایگر استفاده شد نتاایج با  

( نشااان دهنااده سااوگیری در مطالعااات اساات.  t ،52=df  ،000/0=p=20/6ایاان آزمااون )

یج مثبات و عادم انتشاار نتاایج     تواند شامل انتشاار نتاا  خطاهای مربوط به سوگیری انتشار می

ای که در مورد سوگیری انتشار وجود دارد آن اسات کاه   (عقیده1232منفی باشد. )هومن، 

اند، کاه ایان مطالعاات اگار باه فراتحلیال       دار در فراتحلیل جا افتادهبرخی مطالعات غیرمعنی

تعاداد   کناد اگار  ساازد. روزنتاال عناوان مای    اضافه شوند اثرات مشااهده شاده را خنثای مای    

مطالعات جا افتاده کم باشد سوگیری انتشار قابل دشم پوشی است، اما اگر تعداد مطالعاات  

باشند. طبق محاسبات روش اصاالح  جا افتاده زیاد باشد، مطالعات دارای سوگیری انتشار می

مطالعه بایاد باه سامت     13برازش دووال و توئیدی برای خنثی کردن اثر سوگیری مطالعات 

ر فانل اضافه شود که این تعداد کم است. برای ارزیابی میزان همگنی مطالعاات  راست نمودا

که با احتماال کمتار    به دست آمد 043/3122برابر با  Qاستفاده شد که مقدار  Qاز آزمون 

شاود و نتیجاه   معنادار است. بنابراین فرض صفر مبتنی بر همگنای مطالعاات رد مای    01/0از 

نشاان   2Iباشاند. همچناین شااخص    تحت بررسای نااهمگن مای   گیریم که گروه مطالعات  می

باشاد.  درصد از تغییرات کلث مطالعات به دلیل ناهمگنی مطالعاات مای   422/22دهد که می

باشااد. بااا بررساای کننااده مای نااهمگنی در مطالعااات نشااان دهنااده وجاود متغیرهااای تعاادیل  

هاای  ت تحصایلی، روش کننده مشخص شد که عالوه بر عوامل مؤثر بار افا  متغیرهای تعدیل

 گیری نیز در نا همگنی مطالعات مؤثر است.مختل  نمونه

طبقه بررسای شادند و نتاایج نشاان داد کاه       5اندازه اثر عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در 

اند، بیشترین اندازه اثر را باه خاود اختصاا     تحقیقاتی که به بررسی عامل آموزشی پرداخته
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آموزشای بیشاترین تا ثیر را بار افات تحصایلی دارد. عامال         اند. به عباارت دیگار عامال   داده

 01/0ترکیب اندازه اثرها در سطح کمتر از  zآزمون  جنسیت نیز کمترین اندازه اثر را دارد.

افات تحصایلی بار حساب      انادازه اثار  ( که بیانگر آن است کاه باین    =223/2zمعنادار شد )

معناادار شاده    05/0در ساطح  نیاز   Qه . آمارتفاوت معناداری وجود داردعوامل مؤثر بر آن 

، به این معنی که عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در ناهمگنی موجاود در  (=Q 213/10) است

به عبارت دیگر عوامل مؤثر بر افت تحصیلی یکای از دالیال نااهمگنی     مطالعات مؤثر است.

 مطالعات است.

عامال آموزشای   ی دسات آماده نشاان داد کاه باه ترتیاب متغیرهاا       ه بطور کلی، نتاایج با  

(443/0ES=عامل اجتماعی ،)- ( 263/0اقتصادیES=( عامل فردی ،)312/0ES=  عامال ،)

بیشاترین اثار را بار افات تحصایلی       (=165/0ES( و عامل جنسایت ) =310/0ESخانوادگی)

، (3006و همکااران )  2لویر(، 3010و همکارانش ) 1های شلرفدارند که این نتایج با یافته

 5(، هوانااگ3013و همکااارانش )4(، سااودکمپ 3004و همکااارانش ) 3درونااز -بنگاارت

 9(، وساتکات 3001) 8(، فان و دان  3003) 7(، جیناز 3011و همکاران )6پرکل(، 3011)

 باشند.( همسو می1235و اهلل بخش ) (3011)

تاوان باه ایان نتیجاه رساید کاه در صاورت تقویات زیار          بر اساس نتایج این پژوهش می

هاای آموزشای و همچناین توجاه باه شارایط       مادارس و ارتقاا نظاام   سااختهای آموزشای در   

هاای فاردی افاراد، در سیاسات     اوتاقتصادی، اجتمااعی و خاانوادگی داناش آماوزان و تفا     

هاای آموزشای تاا حادود زیاادی از باروز یاا افازایش پدیاده افات           اری و اجرای برناماه گذ

 تحصیلی پیشگیری نمود. 

                                                           
1. Shulruf 

2. Lauer 
3. Bangert-Drowns 
4. Shulrufa, B  Keuskampb 
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6  . Preckel 
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 منابع

به نقش و ت ثیر شکست تربیتی در شکست تحصایلی. تهاران:   (. نگاهی 1235افشاری، علی)

 .46-26: 233نشریه پیوند، شماره 

(. بررسی فراتحلیل عوامل ماؤثر بار پیشارفت تحصایلی فراگیاران      1235اهلل بخش، شیرین )

مقطاع  نامه .پایانهای کارشناسی ارشد دانشگاهی دولتی شهر تهراننامهبراساس پایان

 عالمه طباطبایی کارشناسی ارشد. دانشگاه

انتشارات انجمان  تهران: های پیشگیری از افت تحصیلی. (. روش1232بیابانگرد، اسماعیل )

 اولیا و مربیان

(. مبانی نظری و عملای پاژوهش در علاوم انساانی و اجتمااعی. تهاران:       1232دالور، علی )

 انتشارات رشد.

(. مقایسه اثربخشی شناخت درمانی، حساسایت زدایای تادریجی و    1220سپهریان، فیروزه )

های صحیح مطالعه در کااهش اضاطرا  امتحاان و افازایش پیشارفت      آموزش شیوه

 .  30-22، 32های نوین روانشناختی، آموزان دختر. فصلنامه پژوهشتحصیلی دانش

ثر بر شکست تحصیلی: نگاهی دوبااره  (. عوامل مؤ1234) و قاسمی، نرجس نادر، سلسبیلی

 .32به عوامل درونی و بیرونی. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 

(. درسااتی قضاااوت معلمااان از پیشاارفت 3013سااودکمپ، آنا؛کیساار، جوانااا؛ مااولر، جنااز)

 104 3013آموزان: یاک فارا تحلیال. مجلاه روانشناسای آموزشای       تحصیلی دانش

(2 :)242-263. 

(. شناسااایی عواماال آموزشاای مااؤثر باار افاات تحصاایلی    1233) فتحاای، محمااد هوشاایار 

پایان نامه کارشناسای ارشاد.    آموزان پسر شاخه کار و دانش شهرستان سنندی.دانش

 دانشگاه عالمه طباطبایی.

(. راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمای. تهاران: انتشاارات    1232هومن، حیدر علی )
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