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چکیده
هدف پژوهش حاضر توصیف ،تحلیل و ترکیب تحلیلهای ارائه شده در زمینهی نقش کاربست فاوا در جریان
آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران بوده است ،روش این پژوهش فراتحلیل بود .جامعهی
آماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پایاننامهها و مقاالت مندرج در سایتهای علمی ایرانداک،
مگایران ،اس.آی.دی ،نورمگز و برخی از مقاالت نمایه شده در مجالت در بین سالهای  94-90تشکیل
داده شد که از بین آثار انجام شده  90پژوهش انتخاب و بعد از بررسیهای انجام شده  21پژوهش به دلیل
دارا بودن اطالعات الزم برای بررسی برگزیده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با کمک دو نرمافزار فراتحلیل و
اکسل صورت گرفته است .بهمنظور بررسی آماری در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در
بخش آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر از  gهگز و مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی و جهت ترکیب
اندازه اثرها از روش ترکیب احتماالت  tواینر استفاده گردید .یافتههای پژوهش در بخش آمار توصیفی نشان
میدهد ،بیشترین مقاالت از بین سالهای  92-91انتخاب شدهاند .در بخش آمار استنباطی نیز نتایج نشان از
سوگیری انتشار مطالعات اولیه داشتند .همچنین یافتهها نشان داد که اندازه اثر تمامی پژوهشها بهجز یک
پژوهش در سطح  7/79معنیدار بود؛ بنابراین بین فناوری اطالعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی فراگیران
رابطه معناداری وجود داشت .این مطلب مؤید نقش مؤثر فاوا بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در صورت کاربرد
اصولی آنها در مدارس و دانشگاهها بود.

واژههای کلیدی :آموزش و یادگیری ،پیشرفت تحصیلی ،فاوا ،فراتحلیل
 .1مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی است.
 .2کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایرانzahrabigdeli93@gmail.com .
 .2دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .4دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .9استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه
توسعه و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات 1کاربرد آن آثار عمیقی بر ابعاد مختلف
زندگی بشر داشته است ،بهطوریکه در دهههای اخیر دسترسی به فناوری اطالعات و توانایی
استفاده از آن بهطور روزافزونی بهعنوان ابزاری الزم برای شرکت در یک جامعه مبتنی بر
اطالعات تبدیل شده است (باسری .)2717 ،2یکی از حوزههایی که با ورود فناوری اطالعات
دچار تحول اساسی شده حوزه آموزش است بهطوریکه مراکز آموزشی در هزاره نوین با
این سؤال روبرو شدهاند که چگونه بر تغییرات و فرصتهایی که فناوری اطالعات و
ارتباطات ایجاد کرده است فائق آیند؟ (برین ،لیندسی ،جنکینز و اسمیت.)2771 ،2
با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزههای آموزش و برنامه درسی ،مدیریت
کالس بهکلی متحول شده و با رویکردی پژوهش محور و دانشآموز محور انجام میپذیرد
مسئولیت معلم دیگر انباشتن و انتقال اطالعات نیست ،بلکه مسئولیتهای گوناگونی بر عهده
میگیرد و باید فردی چند مهارتی باشد .الگوی بسته ،محدود و متمرکز منابع آموزش و
یادگیری سنتی هم به الگویی باز ،غیرمتمرکز ،نامحدود و بری از محدودیتهای زمان و
مکان تبدیل میشود و نتایج بسیار راهبردی برای نظام آموزش و یادگیری را به ارمغان
میآورد مطالب درسی برگرفته از فناوری ،ماهیتی چندبعدی و حرکتی داشته و طراحان آن
رویکردی فرایند محور دارند نه محتوا محور .در نگرش سنتی به این موضوع ،رویکرد معلم
محوری اصل و اساس آموزش انسانی است ولی در نگرش نوین اساس تعلیم و تربیت بر پایه
دانشآموز محوری بنا نهاده شده است (دائیزاده ،حسین زاده و غزنوی .)1299 ،درواقع یکی
از اهداف آموزشوپرورش برای آموزش علم و فناوری ،تولید و توسعهی بیشتر و انتقال
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دانش و مهارتهایی است که برای افزایش رفاه عمومی مردم و توسعهی اجتماعی و اقتصادی
کشور ضروری به نظر میرسد (آصفی املشی .)1299 ،بنابراین استفاده از فاوا در فرایند
یاددهی ـ یادگیری بهمنظور افزایش کیفیت شیوههای تدریس ـ یادگیری است (کگس،4
)1. Information & CommunicationTechnology (ICT
2. Basri
3. Breen, Lindsay, Jenkins, & Smith
4. Cox
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 .)2774فاوا بهعنوان یک رویکرد نوین ،در نقش مکمل نظام آموزشی ،بهبود کیفیت
تدریس ،تنوع بخشیدن به شیوههای تدریس ،فراهم ساختن آموزش مستمر و خودکار ،کوتاه
کردن دوره تحصیل ،توجه به استعدادهای فرد ،انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشکالت
آموزش جمعی عمل میکند .پژوهشهای علمی انجام شده بر افزایش سطح بهرهوری
آموزشی از طریق غنیسازی محیطهای آموزشی با استفاده از فناوریهای جدید تأکید
دارند .عالوه بر آن متخصصان فناوری آموزشی استفاده از رسانههای نوین را در فرایند
سیستماتیک یاددهی ـ یادگیری مورد تأکید قرار میدهند (ملکی.)1299 ،
بنابراین پیدایش فناوری اطالعات شتاب بیشتری به تحوالت جهان در عصر دانایی و
اطالعات داده است .اگرچه این پدیده ابتدا از محیطهای نظامی آغاز و سپس به مراکز
دانشگاهی کشیده شد اما امروزه عرصههای مختلف زندگی جوامع را تحت تأثیر قرار داده
است و قریب به دو دهه است که فناوری اطالعات در عرصهی تعلیم و تربیت با نهاده و نظامهای
آموزشی و محیطهای تحصیلی را به چالش کشیده است (کیاسی .)1291 ،نظام آموزشی کشور
ما نیز از این قاعده مستثنا نیست .اگرچه به میزان اندکی از این فناوری در قسمتهای مختلف
آموزشوپرورش به کار گرفته شده است ،اما اکنون زمان آن رسیده است که نظام آموزشی
کشور ما نیز همپای دیگر کشورهای جهان در سیستمهای آموزشی خود تغییر اساسی ایجاد
کند تا از این قافله شتابان عقب نماند و از مزایای عصر اطالعات بهره گیرد.
اصطالح پیشرفت تحصیلی به تجلی جایگاه تحصیلی یک دانشآموز اشاره دارد (البرزی
و سیف ،)1292 ،پیشرفت تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارت اکتسابی عمومی یا
خصوصی در موضوعهای درسی که معموالً آزمایشها یا نشانهها یا هر دو را ،که معلمان یا
میگویند :این اصطالح به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد به صورتی که توسط آزمونهای
مختلف درس مانند حساب ،هندسه و علوم و  ...سنجیده میشود ،اشاره میکند .پس با توجه
به تعاریف فوق میتوان گفت که پیشرفت تحصیلی ،اصطالحی است که به مقدار یادگیری
و معلومات به دست آمده در فرآیند یاددهی که توسط آزمونهای پیشرفت تحصیلی
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دانشآموزان وضع میکنند ،اندازهگیری میکند (ماشینی .)1297 ،در بیان پیشرفت تحصیلی

موردسنجش و آموزش قرار گرفته ،اشاره دارد و نهایتاً بر اساس میزان پیشرفت حاصلشده
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میتوان به قضاوت و تصمیمگیری پرداخت (دالورپور ،)1299 ،پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزشوپرورش است و تمام
کوششهای این نظام درواقع جامهی عمل پوشاندن به این امر تلقی میشود .بهعبارتیدیگر
جامعه و بهویژه نظام آموزشوپرورش به رشد و تکامل موفقیتآمیز دانشآموز و جایگاه او
در جامعه عالقهمند و نسبت به آن نگران است و انتظار دارد کودکان و دانشآموزان در
جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی ،عاطفی و شخصیتی و کسب مهارتها و تواناییها،
آنچنانکه باید پیشرفت و تعالی یابند .برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان
الزم است به عوامل مؤثر در آن توجه خاصی وجود داشته باشد .یکی از عوامل مهم در
پیشرفت تحصیلی و بهطورکلی در توسعه نظامهای آموزشی ،بهرهگیری از فنّاوریهای نوین
آموزشی است (ماشینی .)1297 ،استفاده از فناوریهای جدید در عرصه ،آموزشوپرورش
بهطور اعم و پیشرفت تحصیلی بهطور اخص تغییرات مهمی در ماهیت یادگیری دانشآموزان
به وجود میآورد و استفاده بهینه از ظرفیتهای این فناوریها به یادگیری وسعت و غنای
خاصی میبخشد (افضل نیا )1290 ،دنیای امروزه نقطه توجه خود را به یادگیری علوم روز
معطوف کرده است .الزمه تحقق اهداف مراکز و مدارس ،با توجه به دانش گسترده فناوری
اطالعاتی و ارتباطی امروز ،بهرهوری از تمام امکانات و فناوریهای غنی در دسترس است.
استفاده از فناوری در انجام یادگیری جزء ضرورتهای اساسی است (تقوایی و زحمتکش،
 .)1294پیشرفت تحصیلی یکی از ارکان مهم آموزشی است و طبعاً باید متناسب با عصر
اطالعات ،متحول شود .با بررسی آمار و اطالعات موجود در مورد میزان گسترش فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزشوپرورش کشورهای جهان درمییابیم که در بسیاری از
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کشورها ازجمله کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،برای تجهیز مدارس با امکانات
گوناگون همچون رایانه و اینترنت ،برنامههای جامعی مدون شده است و دیرزمانی است که
توجه خاصی به نقش ابزارهای فناوری اطالعات در برنامههای درسی خود داشتهاند و هزینه
قابلتوجهی را در امر بهکارگیری ابزارهای مناسب در آموزش صرف کردهاند .ابداع
روشهای جدید آموزشی ،بهرهگیری از رایانه در کالسهای درس ،بهرهگیری از
نرمافزارهای آموزشی و چند رسانهایها ،بهرهگیری از اینترنت و پست الکترونیکی و غیره از
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پیامدهای نوین بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بوده است (ذوقی پور و غفاری،
 .)1294با بهرهگیری از فناوری اطالعات آموزشگیرندگان خواهند توانست اطالعات
بیشتری را در مدتزمان کوتاهتری جذب کنند .پروژههای مطالعاتی در زمینه اثر فناوری
اطالعات در یادگیری بیانکننده این واقعیت است که از زمان ورود این فناوری به حوزه
آموزش انگیزه افراد در فراگیری افزایش یافته است .در برخی زمینهها و برای افرادی که قبالً
بهطور مستمر تجربه شکست در یادگیری داشتهاند ،این معنا میتواند باب جدیدی بگشاید.
پژوهشها نشان میدهد که با ورود فناوری اطالعات درمجموع ،آموزشگیرندگان میتوانند
بارآورتر ،چالشپذیرتر و مطمئنتر از قبل باشند .هر چه فناوری موجب دسترسی آسانتر
آموزشگیرندگان به مواد درسی ارائه شده قبلی مربیان شود ،نقش مربیان از یک منبع مطالب
علمی به یک مدیر ناظر بر فرایند یادگیری تغییر مییابد .با پشت سر گذاشتن مشکالت
آموزشهای فردی در مدارس ،وقت مربیان آزاد خواهد شد تا به فعالیتهایی بپردازند که
مربی باید در آنها نقش سرعتدهنده را داشته باشد .پیشرفت در فناوری ارتباطات و
اطالعات کمک خواهد کرد تا آموزش در مدارس با آموزش در دیگر مؤسسات یکپارچه
شود (سراجی و سیفی.)1292 ،
با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقای کیفیت
آموزش و اتخاذ تمهیداتی برای بهکارگیری فاوا و بهرهگیری هر چهبهتر از این نوآوریها
در فرایند یاددهی و یادگیری بسیار حیاتی است .از پیدایش فناوری اطالعات و ارتباطات و
کاربرد آن در امر آموزش چندی نمیگذرد که همهگیر شدن این فناوری مشاهده میشود.
شکی نیست که قابلیتهای منحصربهفرد آن سبب شده است تا بتواند بهخوبی جایگاه خویش
از همه توجه به همه ابعاد و آثار این فناوری بر حوزهای است که مورداستفاده قرار میگیرد.
مؤید این گفته نظامهای آموزشی مختلفی است که بدون مالحظات و استلزامهای شایسته
توجه ،به فاوا روی آوردهاند و این بیتوجهی سبب شده است که نهتنها در این زمینه توفیقی
حاصل نکنند ،بلکه خسارتهای جبرانناپذیری را نیز متحمل شوند؛ ازاینروی برای
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را در بین متخصصان علوم مختلف پیدا کند .سرعت گسترش فاوا قابلتوجه است ،اما مهمتر

جلوگیری از هرگونه عوارض و پیش آمد نامطلوب در نظامهای آموزشی کشورهای مختلف
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و ازجمله در ایران پژوهشهای زیادی در زمینه کاربرد فاوا در نظام آموزشی انجام شده است
که نتایج گاه ضدونقیضی را به دست دادهاند .نتایج این پژوهشها میتواند راهگشای
متخصصان تعلیم و تربیت و بهویژه متخصصان فناوری آموزشی باشد.
هریسون 1و همکاران ( )2714در پژوهشی به بررسی تأثیر مؤلفههای مرتبط با یادگیری
الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی پرداختند .این پژوهش به دنبال یافتن عوامل و شاخصهای
تأثیرگذاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که از این شیوه آموزشی بهره میگیرند و
همچنین رتبهبندی عوامل و شاخصهای به دست آمده با استفاده از روش تحلیل سلسله
مراتبی ( 2)ahpبهعنوان راهکاری اساسی در این زمینه است .در این پژوهش مشخص میشود
که عوامل اهداف ،نگرشها و ویژگیهای فردی ،عامل محیط و زیر ساختار ،عامل رسانه،
عامل محتوای آموزشی ازجمله عوامل مرتبط با یادگیری الکترونیکی هستند که بر پیشرفت
تحصیلی دانشجویان تأثیر میگذارند .آدیمی )2712( 2در بررسی تأثیر آموزش به کمک
کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه در درس مطالعات اجتماعی به این
نتیجه رسید که کاربرد کامپیوتر تأثیر معناداری در پیشرفت تحصیلی در این درس ندارند.
میکر )2711( 4نیز در پژوهشی مزایای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات را در آموزش
مورد تأیید قرار داده است .بنیوسف و داحمانی )2779( 9نیز معتقدند که فناوری اطالعات
و ارتباطات بر روی عملکرد دانشآموزان تأثیر دارد و تفاوت مشاهدهشده در عملکرد
دانشآموزان بیشتر مربوط به تأثیر متفاوت کاربرد فاوا بر سایر عوامل است .پژوهشی توسط
دریاکولو ،بایکوزتارک و اوزکینار )2717( 1تحت عنوان «پیشبینی موفقیت دانشآموزان با
روش تدریس فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با سبکهای مختلف یادگیری» ،در ترکیه
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انجام شد .هدف اصلی این مطالعه پیشبینی پیشرفت و موفقیت دانشآموزان بهوسیله فناوری
اطالعات و ارتباطات همراه با سبکهای مختلف یادگیری بود .شرکتکنندگان  149دانشجو
1. Harrison
2. Analisis Hierarchical Procedure
3. Adeyemi
4. Miker
5. Ben Youssef & Dahmani
6. Deryakulu, Buyukozturk & Ozcinar

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

از دانشگاه آنکارا بودند .تجزیهوتحلیل آماری حاکی از رابطه مثبت بین پیشرفت تحصیلی و
روش تدریس با فناوری اطالعات و ارتباطات بود .یک گزارش فراتحلیل توسط جاسچیک

1

( )2717از وزارت آموزشوپرورش ایاالتمتحده ،تحت عنوان «مقایسه تأثیرات آموزش
الکترونیکی با روش سنتی» ارائه گردید .این گزارش ،شامل یافتههای پژوهشی سالهای
 1991تا  2779و در سطوح مختلف تحصیلی بود و بیش از  1777مطالعه تجربی در ارتباط با
آموزش به روش آنالین را شامل میشد .یافتههای این فراتحلیل حاکی از آن است که
دانشآموزان در یادگیری با روش آنالین نسبت به دانشآموزانی که به روش سنتی آموزش
دیده بودند ،عملکرد بهتری داشتند .نتایج هم چنان حاکی از آن بود که تأثیر آموزش
الکترونیکی بهتنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی (آموزش الکترونیکی به همراه آموزش چهره
به چهره) است .اوس ،موننی ،اپیاه و ویلموت )2717( 2پژوهشی با عنوان« ،تأثیر آموزش به
کمک کامپیوتر در مقایسه با روش سنتی بر عملکرد درس زیستشناسی دانشآموزان سال
آخر در غنا» به روش شبه آزمایشی انجام شد .تجزیهوتحلیل آماری نشان داد که عملکرد
گروه آزمایشی؛ یعنی ،گروهی که مفاهیم علوم را از طریق کامپیوتر فرا گرفتهاند ،بهطور
متوسط بهتر از گروه کنترل که مفاهیم را به روش سنتی فرا گرفتند ،بود .الیوت )2717( 2نیز
در پژوهشی تحت عنوان «چندرسانهای در مدارس ،به تأثیر آموزش مبتنی بروب انیمیشن بر
یادگیری علوم ،زبان ،خواندن و درک مطلب» در دانشآموزان کالس سوم و پنجم و هشتم
دبیرستان پرداخت 1177 .دانشآموز در  41کالس درس در شهر پالم بیچ فلوریدا و
نیویورک از ژانویه تا ژوئن  2779با استفاده از روش نیمه تجربی در یک مطالعه کنترلشده
شرکت داشتند .دانشآموزان به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده و گروه آزمایشی با
عملکرد گروه آزمایشی بیشازحد متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود.
صادقی و امانی ( )1294پژوهشی با عنوان «تأثیر چندرسانهای آموزشی بر یادگیری درس
ریاضی پایه ششم ابتدایی» انجام دادند .نتایج این پژوهش که به روش شبه آزمایشی با دو
1. Jaschik
2. Owusu, Monney, Appiah, & Wilmot
3. Elliot

سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

استفاده از انیمیشن و گروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند .یافتهها ،حاکی از آن بود که
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گروه آزمون و گواه ،با پیشآزمون و پسآزمون انجامگرفته حاکی از آن است که استفاده
از چندرسانهای آموزشی بر یادگیری دانشآموزان در درس ریاضی ششم ابتدایی تأثیر مثبت
داشته است .سراجی و سیفی ( )1294پژوهشی با عنوان «بررسی نقش مهارتهای یادگیری
الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی» انجام دادند .نتایج پژوهش
ارتباط قابلمالحظهای بین متغیرهای مهارتهای فناورانه و مهارتهای ارتباطی با موفقیت و
رضایت تحصیلی نشان ندادند .امیری ( )1292پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات نوین بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک دوره
متوسطه» با روش شبه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون با گروهای شاهد و آزمایش انجام
داده است .جامعه آماری متشکل از کلیه دانشآموزان مقطع دوم متوسطه شهر ساری در سال
تحصیلی  92-94بود .نمونهی آماری پژوهش شامل  17نفر از دانشآموزان که با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده ،در چهار کالس گروهبندی شدند .نتایج حاصل نشان داد
استفاده از نرمافزارهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک تأثیر
دارد و بین استفاده از نرمافزارهای آموزشی با روش سنتی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
تفاوت وجود دارد .واصفیان و نقش ( )1292در پژوهشی با عنوان «مقایسهی یادگیری
خودنظمبخش و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مدارس عادی و هوشمند اصفهان» به این
نتیجه رسیدند که در عملکرد تحصیلی دانشآموزان مدارس سنتی و هوشمند تفاوت
معناداری وجود ندارد ولی میزان استفاده دانشآموزان مدارس هوشمند از راهبردهای
خودنظم بخش رابطه بیشتری با عملکرد تحصیلی در این دانشآموزان داشت .منوچهری
( )1292یک مطالعه موردی با عنوان «تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر یادگیری درس
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

جغرافیا دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر سروآباد» که به لحاظ گردآوری اطالعات
توصیفی تحلیلی و نیمه تجربی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام داد،
نتایج مطالعه نشاندهنده تأثیرگذاری مثبت فاوا بر روی یادگیری و آموزش درس جغرافیا از
دیدگاه معلمان و دانشآموزان بود .نیاز آذری ،بهنامفر و اندی ( )1291نیز در پژوهشی با
عنوان «تأثیر بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری دانشآموزان ابتدایی» که
به روش نیمه تجربی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل انجام دادند ،به این نتیجه
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رسیدند که فناوری اطالعات در افزایش یادگیری درس علوم و جغرافیا مؤثر بوده است.
دائیزاده ،حسین زاده و غزنوی ( )1299پژوهشی با عنوان «بررسی نقش  ictبر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان خاش» انجام دادند .عمدهترین یافتههای
پژوهش حاکی از این بود که استفاده از فناوری اطالعات درمجموع بر پیشرفت تحصیلی و
انگیزه تحصیلی دانشآموزان سال سوم متوسطه در حد زیاد اثرگذار بوده است .ضامنی و
کاردان ( )1299نیز پژوهشی با عنوان «تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری
درس ریاضی» به روش پیمایشی انجام دادند .نتایج نشان داد که کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در تغییر نگرش ،تثبیت و پایداری مطالب درسی ،مهارت استدالل و قدرت خالقیت
و درنهایت یادگیری فعال درس ریاضی تأثیر دارد.
با گسترش پژوهشهای مربوط به تأثیرات فاوا بر پیشرفت تحصیلی فراگیران الزم است
نتایج آنها جمعبندی و خالصه شود .تفاوت در حجم نمونه ،ابزارهای اندازهگیری ،روشها
و موقعیتهای پژوهشی ،مقایسهی یافتهها را دشوارتر میکند؛ بنابراین کاربرد نتایج متناقض
پژوهشها ،انتشار ،تفسیر و ارزیابی آنها نیازمند راهحلی است که بر بازنگری و تحلیل
صحیح پیشینههای مطالعاتی ،بهکارگیری شواهد و استفاده از یک روش ترکیبی تمرکز
داشته باشد .یکی از شیوههای دقیق تجمیع نتایج عددی پژوهشها فن فراتحلیل 1است.
فراتحلیل به مجموعه روشهای آماری گفته میشود که بهمنظور ترکیب نتایج مطالعات
مستقل آزمایشی و همبستگی که دارای پرسشهای پژوهشی یکسانی درباره یک موضوع
واحد باشد ،انجام و به یک برآورد و نتیجه واحد منجر میشود .فراتحلیل برخالف روشهای
پژوهش سنتی ،از خالصههای آماری مطالعات منفرد بهعنوان دادههای پژوهشی استفاده
موجود در جامعه به دست میدهد .بنابراین از طریق ترکیب نتایج این مطالعات میتوان
نمودی صحیحتر ازاینروابط که از طریق برآورد کردن مطالعات منفرد فراهم میآید ،ارائه
داد (هومن.)1292 ،
1. meta-analysis
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میکند .بر پایه مفروضه اصلی این روش ،هر مطالعه برآوردهای مختلفی از روابط زیربنایی
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اکثر پژوهشهای مربوط به فراتحلیل در ایران مربوط به حوزههای پزشکی و روانشناسی
است ،اما در ارتباط با مباحث حوزه علوم تربیتی و باألخص مباحث مربوط به یادگیری با
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تعداد اینگونه پژوهشها انگشتشمار است ازجمله:
خداداد حسینی و فتحی ( )1297پژوهشی با رویکرد فراتحلیل و روش پژوهش تحلیلی ـ
توصیفی  297مطالعه انجام شده قبلی در زمینه آمادگی الکترونیکی کشور و اثربخشی کاربرد
فناوری اطالعات در بنگاهها را موردبررسی قرار دادهاند .خلخالی ،شکیبایی و آندش ()1297
پژوهشی با رویکرد فراتحلیل بر روی کلیه پژوهشهای انجام شده تا پایان سال  1299در
زمینه تأثیر فاوا بر رشد حرفهای معلمان در ایران انجام دادند .قربانیزاده ،حسننانگیر و
رودساز ( )1292نیز پژوهشی با بهکارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرمافزار جامع
فراتحلیل ( 1)cma2برای تجزیهوتحلیل دادهها ،در ارتباط با پذیرش فناوری اطالعات در
ایران انجام دادهاند.
با در نظر گرفتن این موضوع ،هدف اصلی این پژوهش تعیین اندازه اثر ترکیبی مطالعات
حوزهی نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در ایران
با روش فراتحلیل است .مطالعات استفاده شده در این پژوهش در قسمت روش پژوهش در
جدول ( 9مقادیر اندازه اثر و شاخصهای آماری برای هر مطالعه) آورده شده و به دلیل زیاد
بودن مطالعات از ذکر آنها در این قسمت صرفنظر شده است.

روش
با توجه به اینکه هدف این پژوهش؛ توصیف ،تحلیل و ترکیب مطالعات ارائه شده در زمینهی
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نقش کاربست فاوا در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران بر اساس
پژوهشهای انجام یافته است؛ روش این پژوهش فراتحلیل است .فراتحلیل عبارت از رویکرد
کمی  /عددی است که برای ترکیب نظامند  /روشمند پژوهشهای قبلی و آنچه توسط
پژوهشگران پیشین انجام شده است برای دستیابی به جمعبندی درباره بدنه پژوهش و کشف

1. comprehensive meta- analysis version
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دانش جدید منجر میشود (لی 2717 ،1نقل از قربانیزاده و حسننانگیر .)1292 ،این روش
کمی میتواند به اثربخشی یافتهها ،کشف خأل علمی و برنامهریزی برای پژوهشهای جدید
در زمینه موضوع کاربردی موردنظر منجر شود (قربانیزاده و حسننانگیر .)1292 ،پژوهش
فراتحلیل از نوع کاربردی است و در زمره پژوهشهای کمی قرار میگیرد .روش
مورداستفاده برای گردآوری دادهها در این پژوهش کتابخانهای است.
جامعه و نمونه :2در این پژوهش ،تمرکز روی پژوهشهای انجام شده درباره یک موضوع
خاص است .ازاینرو جامعه موردبررسی در این پژوهش پایاننامهها و مقاالت (حاصل از
پژوهشهای انجام شده) در ارتباط با نقش کاربست فاوا در جریان آموزش و یادگیری بر
پیشرفت تحصیلی فراگیران در ایران است .این جامعه بهطور دقیقتر شامل پایاننامههای برخی
از دانشگاهها ،مقاالت منتشرشده در مجالت و نشریات معتبر داخلی و مقاالت و چکیدههای
مرتبط با این موضوع در تعدادی از سایتهای علمی معتبر و شناختهشده ایرانی (مانند اس.
آی .دی ،2مگیران ،4ایرانداک 9و نورمگز )1و همچنین برخی مقاالت نمایه شده در مجالت
است .در این پژوهش بنا بر انجام نمونهگیری نبوده و تالش پژوهشگر به بررسی کل جامعه
(تمام شماری) بوده است .بنابراین اهتمام پژوهشگر بر مطالعه و گردآوری اطالعات موردنیاز
برای تلخیص و نتیجهگیری مناسب از تمامی آحاد جامعه است .لذا درمجموع تعداد  90مقاله
و پایاننامه با موضوعات کامالً منطبق و یا تشابه موضوعی نسبتاً باال و مناسب برای فراتحلیل
در بین سالهای  90-94گردآوری شد و سپس از بین آنها با بررسی شرایط ورود هر یک
از پژوهشها به فراتحلیل تعداد  21مطالعه واجد شرایط تشخیص داده شده و آزمونهای

موضوعی با عنوان پژوهش دارند مورداستفاده قرار گرفته و ممکن است از داخل یک مقاله از چند فرضیهی آن استفاده
شده باشد.

3. Sid
4. Magiran
5. Irandoc
6. Noormagz
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1. Li
 .2الزم به توضـیح اسـت که در این پژوهش با بررسـی دقیق مقاالت تنها اطالعات آماری فرضـیههای مقاالتی که تشابه

۳۳

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

فراتحلیل روی آنها اجرا خواهد شد .الزم به توضیح است که در روش فراتحلیل ،محدودیت
خاصی در ارتباط با تعداد مطالعات وجود ندارد.
ابزار گردآوری اطالعات :جهت گردآوری اطالعات مرتبط با اهداف و سؤاالت
پژوهش از فرم کدگذاری استفاده شد .ابتدا پایاننامهها و مقاالت موجود در زمینه فاوا و تأثیر
آن در پیشرفت تحصیلی شناسایی شده و لیست اولیه مطالعات تهیه شد .و درنهایت مقاالت
و پایاننامههایی که مالکهای الزم برای ورود به فراتحلیل را دارا بودند در فرم تهیهشده
کدگذاری گردیدند.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات :برای تجزیهوتحلیل اطالعات از دو روش آمار توصیفی و
استنباطی استفاده شده است .برای بررسی اطالعات توصیفی پژوهش از نرمافزار  spssو برای
پاسخگویی به سؤاالت پژوهش در بخش استنباطی از نرمافزار  cma2استفاده و برای محاسبه
ترکیب احتماالت با استفاده از فرمول نویسی از نرمافزار  Excelاستفاده شده است.
در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدلهای فراتحلیل اثرات ثابت و اثرات
تصادفی و برای به دست آوردن اندازه اثر تفکیکی و کلی برای مطالعات از اندازه اثر  gهگز،
برای بررسی سوگیری انتشار مطالعات از نمودارهای قیفی (فونل پالت )1و آزمون اصالح و
برازش دووال توییدی ،2برای بررسی تعداد مطالعات گمشده از آزمون  Nایمن از خطا،
همچنین برای بررسی ناهمگونی مطالعات از آزمون  Qو  I2و جهت ترکیب اندازه اثرها از
روش  tواینر استفاده شده است.

یافتهها
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

۳٤

یافتههای توصیفی در ادامه بیان شده است:
جدول  .1توزیع فراوانی سال انتشار پژوهشها
سال انتشار پژوهش

فراوانی

درصد

90-99

4

11/11

99-97

1

11/11
1. Funnel plot
2. Duval & Tweedie

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...
سال انتشار پژوهش

فراوانی

درصد

91-92

14

29/99

92-94

12

22/22

کل

21

177

بر اساس جدول  1کمترین فراوانی پژوهشها از سالهای  90-99و بیشترین از سالهای
 92-94انتخاب شده است.
جدول  .2توزیع فراوانی آزمونهای آماری
فراوانی
آزمون آماری

درصد

19 T

97

12 F

21/11

9 R

12/99

کل 21

177

طبق جدول  2فروانی پژوهشهایی که از آزمون  tاستفاده کردهاند بیشتر از سایر
آزمونهاست.
جدول  .3توزیع فراوانی پژوهشها براساس روش پژوهش
آزمایشی

4

11/11

نیمه آزمایشی

1

11/11

شبه آزمایشی

9

22/22

توصیفی ـ پیمایشی

12

22/22

علی ـ مقایسهای

1

11/11

کلی

21

177

بر طبق دادههای جدول  2بیشتر مطالعات این پژوهش از روش پژوهش توصیفی و
پیمایشی استفاده کردهاند و کمترین استفاده نیز از روش پژوهش آزمایشی بوده است.
یافتههای استنباطی در ادامه بیان شده است:
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روش پژوهش

فراوانی

درصد

۳٥

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

بررسی نمودار سوگیری انتشار (فانل پالت) :هر پژوهش فراتحلیلی به دلیل مالکهای
انتخا ب و حذف مطالعات مقداری سوگیری انتشار دارد که در این پژوهش توسط نمودار
قیفی نشان داده میشود .این نمودار شکل معمول مورداستفاده است .ازلحاظ تفسیری در
نمودار قیفی شکل ،مطالعاتی که خطای استاندارد پایینی دارند و در باالی قیف جمع
میشوند ،دارای سوگیری انتشار نیستند؛ اما هر چه مطالعات به سمت پایین قیف کشیده
میشود خطای استاندارد در آنها باال میرود و سوگیری انتشارشان افزایش مییابد .اگر
مطالعات اولیه سوگیری انتشار نداشته باشند باید بهطور متقارن در اطراف میانگین اندازههای
اثر پخش شده باشند اگر اندازههای اثر در پایین نمودار و یک طرف میانگین پخش شده
باشد یعنی مطالعات اولیه دارای سوگیری انتشار هستند .این موضوع بیانگر این واقعیت است
که اگر اثرات کوچکتر در پایین نمودار بیشتر از میانگین باشد بیشتر گرایش دارند که ازنظر
آماری معنادار شود.
Funnel Plot of Standard Error by Hedges's g
0.0

0.5

1.5

S tan d ard E rro r

1.0

2.0
20

10

0

-10

-20

Hedges's g
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۳٦

نمودار  .1نمودار قیفی شکل خطای استاندارد با انحراف استاندارد از میانگین

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

Funnel Plot of Precision by Hedges's g
20

15

5

)Precision (1/Std Err

10

0
20

10

0

-10

-20

Hedges's g

نمودار  .2نمودار قیفی شکل اندازه اثر هر مطالعه با دقت اندازه اثر

مطالعات افزودهشده به سمت چپ با رنگ تیره نشاندهنده مطالعاتی است که باید برای
متقارن شدن نمودار به آن افزوده شوند .اندازه اثر برآورد شده در صورت اضافه شدن
مطالعات به نمونه فراتحلیل با رنگ تیره در قسمت پایین نمودار نمایش داده شده است که
نشان میدهند با افزایش مطالعات جاافتاده اندازه اثر کاهش مییابد و نمودار بهتر به سمت
متقارن شدن میل میکند.
آزمون اصالح و برازش :دووال و توییدی روش اصالح و برازش را برای ارزیابی و
تعدیل سوگیری انتشار در نمونههای کوچک ایجاد کردند .این روش از یک فرایند تکراری
استفاده میکند که در آن مشاهدات نامنطبق از نمودار قیفی حذف میشوند (حذف زوائد
از توزیع) ،سپس ارزشهای اختصاص داده شده به مطالعات مفقود اضافه میشوند ،عمل
پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا سوگیری
نمونه کوچک داللت دارد (لیتل ،کوکران و پیالی)2779 ،1

1. Little, J. H; Corcoran, J & Pillai, V
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پرک ردن در برآورد اندازه اثر و خطای استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفتهاند.

۳۷
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جدول  .4آزمون اصالح برازش (دووال و توییدی) در مدل اثرات ثابت و تصادفی
مدل

اثرات ثابت
اضافهشده

مشاهدهشده
تعدیلشده

12

نقطه

اثرات تصادفی
نقطه

حد پایین

حد باال

7/99

7/92

7/12

1/41

7/29

7/24

7/44

7/41

تخمین

تخمین

حد پایین

حد باال

آزمون Q

1/19

1/09

1142/47

7/79

7/00

2212/01

طبق محاسبات این آزمون در جدول  4در مدل اثرات ثابت و تصادفی برای رفع سوگیری
مطالعات باید  12مطالعه به سمت چپ نمودار اضافه شود .این  12مطالعه کاهش ارزش
مشاهدهشده  7/99را به ارزش تعدیلشده ( 7/29در مدل اثر ثابت) و ارزش مشاهدهشده 1/41
را به ارزش تعدیلشده ( 7/41در مدل اثر تصادفی) امکانپذیر میکند.
بررسی ناهمگونی مطالعات در ادامه بررسی شده است:
جدول  .5نتایج آزمون ناهمگونی مطالعات
مدل /شاخص آماری

مقدار Q

درجه آزادی

مقدار p

I2

اثرات ثابت

1142/47

29

7/777

91/94

با توجه به نتایج جدول  ،9مقدار  Qنشاندهنده این است که مطالعات موردبررسی
نامتجانس و ناهمگون هستند .محاسبه شاخص  I2نیز تأییدی بر این موضوع است و نشان
میدهد که  %91/94از تغییرات کل آثار منتشرشده ،به دلیل ناهمگونی گروه نمونه است.
آزمون  Nایمن از خطای کالسیک :آزمون  Nایمن از خطای روزنتال 1تعداد
پژوهشهای گمشده (با اثر میانگین صفر) را محاسبه میکند که الزم است به تحلیلها اضافه
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

شود تا عدم معنیداری آماری اثر کلی به دست آید (قربانیزاده و حسننانگیر.)1292 ،
جدول  .6نتایج آزمون  Nایمن از خطای کالسیک
 Zمطالعات مشاهدهشده

مقدار p

آلفا

تعداد مطالعات مشاهدهشده

 Zآلفا

تعداد مطالعات جاافتاده

27/12

7/777

7/79

21

1/99

9091

1. Rosenthal's Fail-sefe N test

۳۸

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

بر طبق نتایج جدول  1تعداد مطالعات گمشده با اثر میانگین صفر را که باید به نمونه
فراتحلیل افزوده شود تا مقدار  pدو دامنه بزرگتر از  7/79شود  9091مطالعه است .این
مقدار مطالعه فاصله از خطا مقدار مناسب و قابلتوجهی است ،بنابراین با توجه به باال بودن
این تعداد میتوان گفت اندازه اثر کلی به دست آمده برای نقش کاربست فاوا در پیشرفت
تحصیلی فراگیران قابلاعتماد است.
اندازه اثرهای کلی و تفکیکی مطالعات
جدول  .7معیار تفسیر اندازه اثر استاندارد
تفسیر اندازه اثر

مقدار r

مقدار d

کم

7 /1

7 /2

متوسط

7 /2

7 /9

زیاد

7 /9

7 /9

(اقتباس از دالور)1299 ،

جدول  .8مقادیر اندازه اثر و شاخصهای آماری برای هر مطالعه
نجفی

1290

7/199

7/709

7/212

2/297

7/771

فراهانی ،زارعی و شریفیان

1290

7/429

7/104

7/192

2/277

7/771

قاسمی

1299

11/20

12/490

19/292

11/192

7/777

صادقی

1299

7/191

7/292

1/797

2/199

7/771

شاهمحمدی ،محمدیمقدم و عنایتی

1299

7/929

7/291

7/017

4/292

7/777

دائیزاده ،حسینزاده و غزنوی

1299

7/442

7/210

7/110

2/940

7/777

ضامنی و کاردان

1299

9/191

4/471

1/917

9/079

7/777

احمدی ،فالح و میرزاخانی

1297

1/191

7/909

2/290

4/149

7/777

کاظمپور ،غفاری و هدایتی

1297

1/940

4/999

9/221

0/999

7/777

زمانی ،سعیدی و عابدی

1297

1/222

7/999

1/990

2/117

7/777

سیاری ،لطفیپور و کاظمپور

1291

7/929

7/944

1/114

9/077

7/777

مشهدیسری و عطایی

1291

-7/229

-7/911

7/299

-1/799

7/299

شریفی ،محمدداودی و اسالمیه

1291

2/974

2/109

2/927

19/792

7/777

نیازآذری ،بهنامفر و اندی

1291

1/971

1/299

2/211

1/921

7/777

سال سوم ،شماره  ،9زمستان 95

نام پژوهشگر

سال انتشار

 gهگز

حد پایین

حد باال

z-value

p-value

۳۹
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نام پژوهشگر

سال انتشار

 gهگز

حد پایین

حد باال

z-value

p-value

غمین و نوروزی

1291

1/120

7/491

1/094

2/299

7/771

ستاری ،نامور و حاجنظری

1291

7/212

7/729

7/494

2/274

7/721

نیاز آذری ،بهنامفر و اندی

1291

7/009

7/224

1/224

2/429

7/771

عقیلی و فتوحینیا

1292

10/714

12/907

27/190

17/911

7/777

درتاج ،لکپور و بهلولی

1292

7/940

7/117

7/924

2/002

7/771

درتاج ،لکپور و بهلولی

1292

1/919

1/471

2/227

0/929

7/777

حسینی ،معینیکیا ،فرجاللهی و رجبی

1292

0/022

1/909

9/911

10/921

7/777

عارضی ،شهبازی و شهبازی

1292

2/729

1/292

2/979

9/122

7/777

حاج مؤمنی و وطنخواه

1292

7/420

7/224

7/141

4/211

7/777

وطنخواه و حاجمومنی

1292

1/919

7/019

2/201

2/920

7/777

واصفیان و نقش

1292

-7/271

-7/499

-7/174

-2/990

7/772

حسن پور

1292

2/912

2/449

2/409

11/229

7/777

بخشایش و همکاران

1292

7/491

7/104

7/029

2/197

7/771

قندالی و همکاران

1292

1/719

7/199

1/449

9/974

7/777

امیری

1292

7/171

7/797

1/112

2/271

7/721

منوچهری

1292

7/099

7/297

1/279

2/729

7/772

سراجی و سیفی

1294

7/444

7/229

7/112

2/902

7/777

ادیب ،رادسلیمانی و عظیمی

1294

7/219

7/794

7/400

2/412

7/714

توکلیدیزیچه و کریمیعلویجه

1294

-1/997

-2/107

-1/179

-4/040

7/777

صادقی و امانی

1294

1/122

1/749

2/271

9/979

7/777

1294

7/477

7/729

7/001

2/179

7/729

1294

7/999

7/094

1/100

17/709

7/777

عسگری ،شکریکهی و
کمالیمحمدزاده
دلیرناصر و حسینینسب
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٤۰

همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،اندازه اثر تمامی مطالعات بهجز مطالعهی مشهدی
سری و عطایی با مقادیر  zمشخص در سطح  7/79معنادار میباشند؛ بنابراین بهجز مطالعهی
ذکرشده در مابقی مطالعات نقش کاربست فاوا بر پیشرفت تحصیلی فراگیران تأیید میشود.

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

جدول  .9اندازه اثر کلی مطالعات بر اساس مدل ثابت و تصادفی
مدل

آزمون معناداری (دو دامنه)

اندازه اثر و سطح اطمینان  99درصد
تعداد مطالعات

اندازه اثر

حد پایین

حد باال

z-value

p-value

ثابت

21

7/99

7/92

7/12

22/19

7/777

تصادفی

21

1/40

1/19

1/09

9/71

7/777

نتایج جدول  9نشان میدهد که مقادیر  zدر مدل ثابت و تصادفی در سطح معنیداری
 p< 7/79معنادار میباشند .اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده در زمینه نقش کاربست فاوا
در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری فراگیران در مدل اثرات ثابت برابر 7/999
و در مدل اثرات تصادفی برابر  1/407است .براساس جدول تفسیر اندازه اثر ( ،)0اندازه اثر
کلی برای مطالعات در مدل اثرات ثابت در حد متوسط و در مدل اثرات تصادفی بزرگ
است ،بنابراین نقش کاربست فاوا در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی
فراگیران تأیید میگردد.
جدول  .11نتایج آزمون کای اسکوئر مطالعات
p< 7/79

 p> 7/79کل

شده
مشاهده 21

9

21

انتظار
مورد 2

24

21
p< 7/79 ،df= 1 ، 𝑥 2= 12/99

با توجه به مفروضات جدول  17میتوان نتیجه گرفت خیدو محاسبه شده (،df= 1
 )𝑥2= 12/99از خیدو جدول ( )𝑥2= 2/94در سطح معناداری  p< 7/79بزرگتر بوده،
یادگیری و آموزش بر پیشرفت تحصیلی فراگیران معنیدار میدانند به گونهی معنیداری
بیشتر از سایر پژوهشهاست .درنتیجه نقش کاربست فاوا در جریان آموزش و یادگیری بر
پیشرفت تحصیلی فراگیران تأیید میگردد.
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٤۱
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آزمون ترکیب احتماالت :برای بررسی تفاوت معناداری بین اندازه اثرهای مطالعات از
روش جمعکردن مقادیر  tکه به روش واینر 1معروف است استفاده گردید .باید توجه کرد
که این روش زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که شرط  ≥≥≥17برقرار باشد و حجم نمونه
باشد .و در صورت برقرار نبودن این

پژوهشهای مورداستفاده بزرگتر یا مساوی 17
شرط نتایج ممکن است بهصورت نادقیق باشد
فرمول  .1معناداری اندازه اثر (روش واینر)

∑t
 d f / ( d f − 2 ) 

∑

= z

جدول  .11آزمون معناداری اندازهی اثرها
آمارهی Z

Df

سطح معناداری

29/92

24

7/79

با توجه به نتایج جدول  11مقدار  ،Z=29/92با  df=24در سطح معناداری  7/79معنیدار
است .بنابراین با اطمینان  99درصد میتوان نتیجه گرفت که بین اندازه اثرهای ترکیبشده
مطالعات نقش کاربست فاوا در پیشرفت تحصیلی فراگیران تفاوت معنیداری وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهشها رکن توسعه هر جامعهای محسوب میشود ،بنابراین باید کمیت و کیفیت آن را
پیوسته موردمطالعه و ارزشیابی قرار داد .ارزشیابی کمی و کیفی پژوهشها در کشورهای
توسعهیافته از دهها سال پیش شروع شده است و به صورتهای مختلف انجام شده و یکی از
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٤۲

شکلهای ارزشیابی پژوهشها ،پژوهشهای از نوع فراتحلیل است .ضرورت این نوع
پژوهش زمانی آشکار میشود که پژوهشهای متعددی در مورد یک سؤال پژوهشی خاص
صورت گرفته ولی نتایج آنها با یکدیگر ناسازگار ،متفاوت و بعضاً متعارض باشند .در چنین
وضعیتی اولین سؤالی که به ذهن صاحبنظران خطور میکند این است که به نتایج کدامیک
1. Vainer

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

از پژوهشها میتوان اعتماد کرد؟ چرا بین نتایج آنها تعارض و تفاوت وجود دارد؟ آیا
علت تفاوت و یا تضاد نتایج پژوهشهای انجام شده ،وجود متغیرهای مداخلهگری بوده است
که از چشم پژوهشگران پنهان مانده است؟ و باألخره این سؤال میتواند مطرح شود که
درمجموع ،پیام خالصهشده پژوهشهای انجام شده چیست؟ فراتحلیل ،پژوهشی دربارهی
پژوهش های انجام شده درباره یک موضوع خاص و یک سؤال پژوهش مشترک است و
هدف از انجام آن ،پاسخ به سؤاالت فوقالذکر است .سؤاالتی که در عصر حاضر به علت
وجود حجم انبوه و فزاینده پژوهشهای انجام شده میتواند در هر حوزه علمی ،ذهن
پژوهشگران را به خود جلب کند.
هدف پژوهش حاضر شناسایی آن دسته از مقاالت و پژوهشهایی بود که به بررسی نقش
فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در ایران پرداختهاند .بر اساس
یافتههای پژوهش حاضر ،مقاالت مربوط به نقش فناوری در پیشرفت تحصیلی عموماً دارای
مشکالت اعتبار ،اعم از اعتبار اندازهگیری ،اعتبار نمونهگیری ،اعتبار آماری و نیز قابلیت اعتماد
هستند ،بهطوریکه درصد باالیی از پژوهشها به این مباحث نپرداخته و آنهایی هم که به
آنها پرداختهاند ،اغلب بهصورت ناقص و ناکافی بوده است .عالوه بر این ،گزارش نکردن
جزئیات روشی و آماری پژوهش مانند بحث خطاها ،فرضیات آماری ،درجات آزادی ،سطوح
معنیداری ،آزمونهای موازی و درنهایت عدم انسجام اجزاء مختلف پژوهش و عدمحمایت
آنها از یکدیگر باعث به وجود آمدن مشکالتی در بررسی اندازه اثر آنها و واردکردن
اطالعات دقیق در نرمافزار فراتحلیل شده است ،این موضوع پس از بررسی  90مقاله مرتبط با
موضوع و قابلیت بررسی داشتن تنها  21مقاله به شیوه فراتحلیل کامالً مشهود بود .از سوی
همگنی نشان از دقت و صحت یافتههای پژوهش حاضر داشت ،اما وجود متغیّرهای
تعدیلکننده در مقاالت بررسیشده و عدم شناسایی این متغیّرها توسط نویسندگان با توجه به
اطالعاتی که در دسترس داشتهاند ،بااینکه بهطور مستقیم در اهداف پژوهش بیان نشده بود ،اما
میتواند بهعنوان یکی از مهمترین محدودیتهای این پژوهش قلمداد شود .پژوهشگران آتی
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دیگر ،اگرچه انجام آزمونهای مختلف در زمینه سنجش اندازه اثر ،سوگیری انتشار و آزمون

میتوانند نسبت به شناسایی این دسته از متغیّرها در پژوهشهای خود اقدام کنند.
٤۳
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بر اساس هدف پژوهش و یافتههای آن بین فناوری اطالعات و ارتباطات و پیشرفت
تحصیلی تفاوت معناداری ازلحاظ اندازه اثر کلی وجود دارد .همچنین یافتههای پژوهش با نظر
پژوهشگرانی که بر ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی تأکید کردهاند،
همسو است .بهعنوان نمونه سانگ ،والکه ،بریک و توندئور )2717( 1توانایی بالقوه فناوری
اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری به روشهای گوناگون را مورد تأکید قرار
دادهاند و معتقد هستند که توانایی یاددهی و یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات محیطهای
یادگیری را تقویت کرده ،به یادگیرندگان اجازه بهروزرسانی چشماندازهای چندگانه از
پدیدهای پیچیده را میدهد و تفاوتهای فردی را موردتوجه خاص قرار میدهد .با توجه به
یافتههای پژوهش حاضر نیز ،به نظر میرسد فراهم ساختن بستر و زمینه استفاده از فناوری
اطالعات در مدارس و دانشگاهها بهمنظور کمک به بهبود کیفیت آموزش ،تدریس و یادگیری
از اساسیترین نیازهای دنیای امروز است .بررسی نتایج پژوهشهای انجام شده به روش
فراتحلیل و برآورد اندازه اثر آنها بیان میدارد که بهرهبرداری هر چه بیشتر از فناوری اطالعات
و ارتباطات فرایند آموزش را به فرایندی زنده ،پویا و جذاب تبدیل میکند ،زیرا افراد را قادر
میکند تا چیزهای بیشتری را با سرعت بیشتری یاد گرفته و بر مبنای آن عملکردی بهتر در
مقایسه با محیطهای سنتی آموزشی داشته باشند.

محدودیتها
 عدم وجود منابع فارسی کافی در مورد فراتحلیل و دسترسی محدود و عدم وجود قوانینیکسان دانشگاهها در استفاده از پایاننامهها
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٤٤

 وقتگیر بودن و باال رفتن احتمال خطا در جمعآوری اطالعات از مطالعات اولیه به دلیلممنوعیت چاپ از روی پایاننامهها.
 -عدم وجود نظام دقیق کدگذاری برای جمعآوری پژوهشهای اولیه

1. Sang, G., Valcke, M., Braek, J. & Tondeur, J.

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

 وجود سوگیری انتشار در مطالعات فراتحلیلی به دلیل عدم انتشار مطالعات با نتایج غیرمعنیدار و غیردقیق بودن یافتهها با توجه به نمودار قیفی و داشتن کشیدگی به سمت راست
و نامتقارن بودن آن
 محاسبه نشدن اندازه اثر در مطالعات اولیه -وجود محدودیتهایی در زمینه استفاده از نرمافزار cma2

 عدم اشاره دقیق به حجم نمونه و پایایی و روایی پرسشنامههای مورداستفاده ،اطالعاتناقص آماری و رعایت نکردن پیشفرضهای تحلیلهای آماری در برخی پژوهش اولیه

پیشنهادها
 -چاپ یا تحریر منابع فارسی در حیطهی فراتحلیل و نرمافزار cma2

 نظارت بیشتر بر صحت و کاربرد روشهای آماری پایاننامهها و مقاالت انتشار پژوهشهای با نتایج غیر معنیدار جهت جلوگیری از سوگیری انتشار پژوهشها انجام آزمونهای الزم در مورد دادههای ناهمگون بهمنظور تشخیص متغیرهای مداخلهگرو اندیشیدن تمهیدات الزم از ابتدای پژوهش برای بررسی این نوع از متغیرها
 ارائهی تدابیری در جهت سهولت دستیابی به منابع و مراکز مختلف برای پژوهشگران تأکید بر گزارش کامل نتایج آماری ،حجم نمونه و بیان سطح معناداری بهکاررفته درآزمونها در مقاالت و پایاننامهها
 تهیه نرمافزارهای جدید و طراحی سایتهای اختصاصی و موردنیاز برای رشتههایمختلف در دانشگاه برای انجام پژوهشهای فراتحلیل و رفع محدودیتهای استفاده از
 تهیه فرمهای کدگذاری دقیق برای جمعآوری اطالعات پژوهشها و کدگذاری دقیق ودقت در انتقال اطالعات به جداول و فرمهای کدگذاری قبل از انتقال اطالعات به نرمافزار
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نرمافزار cma2

٤٥
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منابع
احمدی ،م ،.فالح ،و .و میرزا خانی ،س .)1297( .مقایسه تأثیر آموزش چندرسانهای تعاملی

با چندرسانهای غیرتعاملی بر میزان یادگیری دانشآموزان ابتدایی .فصلنامه فناوری
اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.129-110 ،)4(1 ،
ادیب ،ی ،.راد سلیمانی ،ل .و عظیمی ،م .)1294( .تأثیر هوشمند سازی مدارس در تعامل با
نگرش به فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء فرایند یاددهی یادگیری و
خودکارآمدی تحصیلی .فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزش،
.41-21 ،)1(1
افضلنیا ،م .ر .)1290( .طراحی و آشنایی با مراکز و مواد و منابع یادگیری .تهران :سمت.
امیری ،ص .)1292( .بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نوین بر پیشرفت

تحصیلی دانشآموزان در درس فیزیک دوره دوم متوسطه .ماهنامه سراسری
رسانههای نوین و آموزش.22-10 ،)2(1 ،

آصفیاملشی ،ر .)1299( .شاخصهای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزشوپرورش ایران و جهان .تهران :ورای دانش.
بخشایش ،ع .ر ،.جسمانی ،س .و افشانی ،سید ع .ر .)1292( .بررسی تأثیر مدارس هوشمند
بر اضطراب رایانه ،خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی و
مقایسهی آن با مدارس غیرهوشمند ،فصلنامه اندیشههای نوین.22-49 ،)2(11 ،
البرزی ،ش .و سیف ،د .)1292( .بررسی رابطه باورهای انگیزشی ،راهبردهای یادگیری و

برخی از عوامل جمعیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس آمار ،مجله علوم
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٤٦

اجتماعی و انسانی.92-02 ،)1(19 ،
تقوایی ،س .و زحمتکش ،ن .)1294( .فناوری اطالعات در اروپا ،تهران :گلواژه.
توکلی دیزیچه ،ا .و کریمی علویجه ،م .)1294( .بررسی کاربست فناوری اطالعات و
ارتباطات در فرایند مهارتآموزی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ،تهران:

سازمان فنی حرفهای.

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

حاج مؤمنی ،ش .و وطنخواه ،ا .)1292( .تأثیر آموزش چندرسانهای بر عملکرد و رغبت

تحصیلی دانشآموزان نسبت به درس زبان انگلیسی ،مجموعه مقاالت همایش ملی
فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت ،اداره کل آموزشوپرورش ،اصفهان.192 -274 .
حسن پور ،م .)1292( .تأثیر فناوریهای نوین بر بهرهوری آموزشی معلمان آموزشوپرورش
مازندران ،ماهنامه سراسری رسانههای نوین و آموزش.29-19 ،)2(1 ،
حسینی ،ع ،.معینیکیا ،م ،.فرجاللهی ،م .و رجبی ،ح .ع .)1292( .امکانسنجی آموزش درس

کامپیوتر در دورهی ابتدایی ،مجموعه مقاالت همایش ملی فناوریهای نوین در تعلیم
و تربیت ،اداره کل آموزشوپرورش ،اصفهان.92 -179 .
خدادادحسینی ،ح .و فتحی ،س .)1297( .بررسی ارتباط بین آمادگی الکترونیکی کشور و

اثربخشی کاربرد فناوری اطالعات در بنگاهها با رویکرد فراتحلیل ،فصلنامه مدیریت
فناوری اطالعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.91-91 ،)9(2 ،
خلخالی ،ع ،.شکیبایی ،ز .و آندش ،م .)1297( .فراتحلیل اثر فناوری اطالعات و ارتباطات
بر رشد حرفهای معلمان .فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،)2(1 ،
.191-119
دائیزاده ،ح ،.حسین زاده ،ب .و غزنوی ،م .ر .)1299( .بررسی نقش ( )ICTبر عملکرد
تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،)4(4 ،
.90-91
درتاج ،ف ،.لک پور ،ا .و بهلولی ،ع .)1292( .بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان
لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه .نشریه فناوری آموزشی،
دالور ،ع .)1299( .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران :ویرایش.

دالورپور ،م .)1299( .پیشبینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی براساس جهتگیری
هدف پیشرفت ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز ،شیراز.
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.141-122 ،)2(9
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دلیر ناصر ،ن .و حسینی نسب ،د .)1294( .بررسی مقایسهای پیشرفت تحصیلی و انگیزه

پیشرفت در دانشآموزان ابتدایی مدارس عادی و هوشمند شهر تبریز .فصلنامه علوم
تربیتی ،آموزش و ارزشیابی.42-21 ،29 ،
ذوقی پور ،ع .و غفاری ،ص .)1294( .مدارس چندرسانهای گامی بهسوی مدارس در
آموزشوپرورش ،مجموعه مقاالت اولین کنفرانس  ITهوشمند ،سازمان
آموزشوپرورش ،یزد.
زمانی ،ب .ع ،.سعیدی ،ذ .و عابدی ،ا .)1297( .اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از
چندرسانهایها بر خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی سال اول دبیرستان،
مجله رویکردهای نوین آموزشی.22-1 ،14 ،
سراجی ،ف .و سیفی ،آ .)1292( .بررسی نقش مهارتهای یادگیری الکترونیکی بر رضایت
و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی ،مجله فناوری آموزش و یادگیری،)2(1 .
.91-90
سلیمان پور ،ج ،.خلخالی ،ع .و رعایت کننده فالح ،ل .)1299( .تأثیر روش تدریس مبتنی بر
فناوری اطالعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم
راهنمایی ،فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.92-91 ،)2(1 ،
سیاری ،ح ،.لطفی پور ،پ .و کاظم پور ،ا .)1291( .تأثیر آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات
و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی ،فصلنامه روانشناسی تربیتی.29-1 ،)22(9 ،
شاهمحمدی ،غ .ر ،.محمدی مقدم ،ی .و عنایتی ،ع .)1299( .بررسی نقش فناوری اطالعات
در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامی .فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،)2(9 ،
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.297-229
شریفی ،ا ،.محمد داودی ،ا .ح .و اسالمیه ،ف .)1291( .رابطه میزان استفاده از فناوری

اطالعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرایند یاددهی و یادگیری .فصلنامه فناوری
اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.110-149 ،)4(2 ،

صادقی ،س .)1299( .بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت و انگیزش
تحصیلی دانشآموزان سال سوم راهنمایی شهر دارب در سال تحصیلی ،90-99

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ...

پایاننامهی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامهریزی درسی ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،مرودشت.
صادقی ،ط .و امانی ،و .)1294( .تأثیر چندرسانهای آموزشی بر یادگیری درس ریاضی پایه

ششم ابتدایی دبستانهای شهرستان بجنورد در سال تحصیلی  ،94-99مجموعه
مقاالت ملی مدارس هوشمند و تعلیم و تربیت ،خراسان شمالی.229-224 ،
ستاری ،ص ،.نامور ،ی .و حاج نظری ،ی .)1291( .رابطه میزان آشنایی و کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر هریس،
فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.172 -99 ،)2(2 ،
ضامنی ،ف .و کاردان ،س .)1299( .تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری
درس ریاضی ،فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.29-24 ،)1(1 ،
عارضی ،س ،.شهبازی ،م .و شهبازی ،م .)1292( .بررسی نقش فنّاوریهای ارتباطی و

اطالعاتی در محیط آموزشی ،مجموعه مقاالت همایش ملی فناوریهای نوین در
تعلیم و تربیت ،اداره کل آموزشوپرورش ،اصفهان.179 -129 .
عسگری ،ا .شکری کهی ،م .و کمالی محمد زاده ،ف .)1294( .بررسی تأثیر تکنولوژی بر
یادگیری و یادداری درس ریاضی ،سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری،
تهران.

عقیلی ،م .و فتوحی نیا ،م .)1292( .بررسی تأثیر فناوری هوشمند (کالسهای مجهز به تخته
هوشمند) بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر دبیرستان نمونه شهرستان
گنبدکاووس ،دانشگاه پیام نور واحد بینالملل ،دانشکده علوم انسانی ،دوحهی قطر.
نویسی فارسی .فصلنامه روانشناسی تربیتی.142-119 ،24 ،
فراهانی ،ا ،.زارعی ،م .و شریفیان ،ا .)1290( .فناوری اطالعات و رابطهی آن با عملکرد
تحصیلی و آیندهی شغلی دانشجویان تربیتبدنی .مطالعه موردی :دانشگاه کرمان.
فصلنامه المپیک.112-171 ،)2(10 ،
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قاسمی ،م .)1299( .تأثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر میزان یادگیری و
سواد اطالعاتی دانشآموزان دختر پایه سوم راهنمایی در درس علوم تجربی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیتمعلم ،تهران.

قربانی زاده ،و .و حسننانگیر ،ط .)1292( .راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرمافزار ،CMA2
تهران :جامعهشناسان.
قربانیزاده ،و ،.حسننانگیر ،ط .و رودساز ،ح .)1292( .فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری
اطالعات در ایران ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت در ایران.191-100 ،)2(10 ،
قندالی ،ز ،.ضرابیان ،ف ،.حسنی جعفری ،ف .و تاجیک فیلستان ،ح .)1292( .تأثیر استفاده
از نرمافزار کیف الکترونیکی بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه،
فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.117-141 ،)2(9 ،
کاظم پور ،ا ،.غفاری ،خ .و هدایتی ،ف .)1297( .طراحی برنامه درسی فاوا و بررسی

اثربخشی آن بر عملکرد دانشآموزان دوره متوسطه .فصلنامه فناوری اطالعات و
ارتباطات در علوم تربیتی.19-44 ،)2(1 ،

کیاسی ،ح .)1291( .راهکارهای توسعه فناوری اطالعات در آموزشوپرورش ،پژوهشکده
تحقیقات استراتژیک ،شماره .19
ماشینی ،جمیله .)1297( .عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی .فصلنامه تعلیم و تربیت-92 ،9 ،
.172
مشهدی سری ،ف .و عطایی ،غ .ر .)1291( .تأثیر آموزش مبتنی بر وب نمرات درس فیزیک
برای دانشجویان رشته رادیولوژی .فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی،)1(9 ،
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.11-11
ملکی ،ح .)1299( .رویکرد تلفیقی به برنامه درسی .تهران :انجمن اولیا و مربیان.
منوچهری ،س .)1292( .تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر یادگیری درس جغرافیای
دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر سروآباد ،مجله آموزش جغرافیا.90-49 ،)1(27 ،
نجفی ،ح .)1290( .تأثیر فناوری اطالعات بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانهای
شهر اردبیل .مجله پیک نور.92-92 ،22 ،

... )فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا

 تأثیر بهکارگیری فناوری اطالعات و.)1291( . ص، و اندی. ر، بهنام فر،. ک،نیاز آذری

 فصلنامه فناوری اطالعات و.ارتباطات در یادگیری دانشآموزان دورهی ابتدایی
.42-21 ،)2(2 ،ارتباطات در علوم تربیتی
 مقایسهی یادگیری خود نظم بخش و عملکرد تحصیلی.)1292( . س، و نقش. پ،واصفیان

، مجله پژوهشهای برنامه درسی.دانشآموزان مدارس عادی و هوشمند اصفهان
.111 -172 ،)1(4
 تأثیر آموزش فعال فناورانه درس شیمی بر میزان.)1292( . ش، و حاج مؤمنی. ا،وطنخواه

 مجموعه مقاالت،یادگیری و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان مقطع متوسطه
، اداره کل آموزشوپرورش،همایش ملی فناوریهای نوین در تعلیم و تربیت
.اصفهان
. سمت: تهران، چاپ سوم، راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی.)1292( . ع. ح،هومن
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