
 

 

فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( در 

 1و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران آموزشجریان 

 5خواهخالقعلی ، 4بابالن زاهدعادل ، 3کیامعینیمهدی ، 2بیگدلیزهرا 

 فناوری آموزش و یادگیری

 92تا  22ص ، 99 زمستان ،9شماره ، سومسال 

 74/12/91تاریخ دریافت: 

 12/70/99تاریخ پذیرش: 
 چکیده

جریان  ی نقش کاربست فاوا درهای ارائه شده در زمینهتحلیل و ترکیب تحلیل، توصیف حاضر هدف پژوهش

ی . جامعهودبروش این پژوهش فراتحلیل ، است بوده تحصیلی فراگیرانپیشرفت و یادگیری بر آموزش 

، علمی ایرانداکهای ها و مقاالت مندرج در سایتنامهماری پژوهش حاضر را آثار مکتوب اعم از پایانآ

تشکیل  94-90 یهاو برخی از مقاالت نمایه شده در مجالت در بین سال نورمگز، اس.آی.دی، ایرانمگ

پژوهش به دلیل  21م شده های انجاپژوهش انتخاب و بعد از بررسی 90که از بین آثار انجام شده  ه شدداد

و  حلیلفراتافزار ها با کمک دو نرموتحلیل دادهدارا بودن اطالعات الزم برای بررسی برگزیده شد. تجزیه

منظور بررسی آماری در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در صورت گرفته است. به اکسل

مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی و جهت ترکیب  وهگز  g از بخش آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر

های پژوهش در بخش آمار توصیفی نشان . یافتهواینر استفاده گردید tاندازه اثرها از روش ترکیب احتماالت 

اند. در بخش آمار استنباطی نیز نتایج نشان از انتخاب شده 92-91های بیشترین مقاالت از بین سال، دهدمی

یک  جزهبها ها نشان داد که اندازه اثر تمامی پژوهشنتشار مطالعات اولیه داشتند. همچنین یافتهسوگیری ا

دار بود؛ بنابراین بین فناوری اطالعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی فراگیران معنی 79/7پژوهش در سطح 

رت کاربرد لی فراگیران در صورابطه معناداری وجود داشت. این مطلب مؤید نقش مؤثر فاوا بر پیشرفت تحصی

 ها بود.ها در مدارس و دانشگاهاصولی آن

 فراتحلیل، فاوا، تحصیلی پیشرفت، آموزش و یادگیریکلیدی:  هایواژه

                                                           

 . است اردبیلی محقق دانشگاه تربیتی علوم رشته ارشد کارشناسی نامه پایان از برگرفته حاضر مقاله. 1

2. اردبیل، ایران. ، اردبیلی محقق دانشگاه تربیتیارشد رشته علوم  کارشناسیzahrabigdeli93@gmail.com 

 اردبیلی، اردبیل، ایران.  محقق تربیتی، دانشگاه علوم گروه . دانشیار2

 اردبیلی، اردبیل، ایران.  محقق تربیتی، دانشگاه علوم گروه . دانشیار4

 ردبیل، ایران. اردبیلی، ا محقق تربیتی، دانشگاه علوم گروه . استادیار9
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 مقدمه

کاربرد آن آثار عمیقی بر ابعاد مختلف  1ارتباطاتو گسترش فناوری اطالعات و  توسعه

 خیر دسترسی به فناوری اطالعات و تواناییهای اکه در دههطوریبه، زندگی بشر داشته است

ی بر یک جامعه مبتنعنوان ابزاری الزم برای شرکت در طور روزافزونی بهاستفاده از آن به

هایی که با ورود فناوری اطالعات ه(. یکی از حوز2717، 2شده است )باسری تبدیلاطالعات 

 نوین با ز آموزشی در هزارهکه مراکطوریدچار تحول اساسی شده حوزه آموزش است به

هایی که فناوری اطالعات و بر تغییرات و فرصت اند که چگونهال روبرو شدهؤاین س

 (.2771، 2و اسمیت جنکینز، لیندسی، یند؟ )برینآایجاد کرده است فائق ارتباطات 

 مدیریت، درسی برنامه و آموزش هایحوزه در ارتباطات و اطالعات فناوری ورود با

 یردپذمی انجام محور آموزدانش و محور پژوهش رویکردی با و شده متحول یکلبه کالس

 عهده بر وناگونیگ هایمسئولیت بلکه، نیست اطالعات انتقال و انباشتن دیگر معلم مسئولیت

 و وزشآم منابع متمرکز و محدود، بسته الگوی. باشد مهارتی چند فردی باید و گیردمی

 و انزم هایمحدودیت از بری و نامحدود، یرمتمرکزغ، باز الگویی هم به سنتی یادگیری

 رمغانا به را یادگیری و آموزش نظام برای راهبردی بسیار نتایج و شودمی تبدیل مکان

 آن راحانط و داشته حرکتی و یچندبعد ماهیتی، فناوری از برگرفته درسی مطالب آوردمی

 معلم درویکر، موضوع این به سنتی نگرش در. رمحو محتوا نه دارند محور فرایند رویکردی

 پایه رب تربیت و تعلیم اساس نوین نگرش در ولی است انسانی آموزش اساس و اصل محوری

 یکی درواقع (.1299، غزنوی و زاده حسین، زادهی)دائ است شده نهاده بنا محوری آموزدانش

 قالانت و تریشب یتوسعه و لیدتو، فناوری و علم آموزش برای وپرورشآموزش اهداف از

 ادیاقتص و اجتماعی یتوسعه و مردم عمومی رفاه افزایش برای که است هاییمهارت و دانش

 فرایند در فاوا از استفاده بنابراین(. 1299، آصفی املشی) رسدمی نظر به ضروری کشور

، 4کگس) است یادگیری ـ تدریس هایهشیو کیفیت افزایش منظوربه یادگیری ـ یاددهی

                                                           

1. Information & CommunicationTechnology (ICT) 
2. Basri 
3. Breen, Lindsay, Jenkins, & Smith 
4. Cox 
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 تکیفی بهبود، آموزشی نظام مکمل نقش در، نوین رویکرد یک عنوانبه فاوا(. 2774

 کوتاه، ارخودک و مستمر آموزش ساختن فراهم، تدریس هایهشیو به بخشیدن تنوع، تدریس

 التشکم با مقابله و آموزش کردن انفرادی، فرد استعدادهای به توجه، تحصیل دوره کردن

 وریبهره سطح افزایش بر شده انجامعلمی  هایپژوهشکند. می عمل جمعی آموزش

 تأکید جدید هایفناوری از استفاده با آموزشی هایمحیط سازیغنی طریق از آموزشی

 دفراین در را نوین هایرسانه از استفاده آموزشی فناوری متخصصان آن بر عالوه. دارند

 (.1299، ملکی) دهندمی قرار تأکید مورد یادگیری یاددهی ـ سیستماتیک

 و انایید عصر در جهان تحوالت به بیشتری شتاب اطالعات فناوری پیدایش بنابراین

 مراکز به سپس و آغاز نظامی هایمحیط از ابتدا پدیده این اگرچه. است داده اطالعات

 ادهد قرار تأثیر تحت را معجوا زندگی مختلف هایعرصه امروزه اما شد کشیده دانشگاهی

 هاینظام و نهاده با تربیت و تعلیم یعرصه در اطالعات فناوری که است دهه دو به قریب و است

 کشور آموزشی نظام(. 1291، کیاسی) است کشیده چالش به را تحصیلی هایمحیط و آموزشی

 مختلف یهاقسمت در فناوری نای از اندکی میزان به اگرچه. نیست مستثنا قاعده این از نیز ما

 یآموزش نظام که است رسیده آن زمان اکنون اما، است شده گرفته کار به وپرورشآموزش

 یجادا اساسی تغییر خود آموزشی هایسیستم در جهان کشورهای دیگر همپای نیزما  کشور

 .گیرد بهره اطالعات عصر مزایای از و نماند عقب شتابان قافله این از تا کند

 البرزی) دارد هاشار آموزدانش یک تحصیلی جایگاه تجلی به تحصیلی اصطالح پیشرفت

 یا ومیعم اکتسابی مهارت یا معلومات از عبارت است تحصیلی پیشرفت، (1292، سیف و

 یا معلمان که، دو را هر ها یانشانه یا هاآزمایشمعموالً  که درسی هایموضوع در خصوصی

 تحصیلی پیشرفت بیان در(. 1297، ماشینی) کندمی گیریاندازه، کنندمی عوض آموزاندانش

 هایزمونآ توسط که صورتی به فرد آموزشگاهی یادگیری مقدار به اصطالح این: گویندمی

 وجهت با پس. کندمی اشاره، شودمی سنجیده...  و علوم و هندسه، حساب مانند درس مختلف

 یادگیری مقدار هب که است اصطالحی، تحصیلی پیشرفت که تگف توانمی فوق تعاریف به

 تحصیلی پیشرفت هایآزمون توسط که یاددهی فرآیند در آمده دست به معلومات و

شده لحاص پیشرفت میزان اساس نهایتاً بر و دارد اشاره، گرفته قرار آموزش و موردسنجش
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 تحصیلی پیشرفت، (1299، دالورپور) پرداخت گیریتصمیم و قضاوت به توانمی

 تمام و است وپرورشآموزش ارزیابی در مهم هایشاخص از یکی آموزاندانش

 دیگرعبارتیبه. شودمی تلقی امر این به پوشاندن عمل یجامه درواقع نظام این هایکوشش

 او اهجایگ و آموزدانش آمیزموفقیت تکامل و رشد به وپرورشآموزش نظام ویژهبه و جامعه

 در آموزاندانش و کودکان دارد انتظار و است نگران آن به نسبت و مندعالقه جامعه در

، هااییتوان و هامهارت کسب و شخصیتی و عاطفی، شناختی ابعاد از اعم گوناگون جوانب

 آموزاندانش رد تحصیلی پیشرفت به رسیدن برای. یابند تعالی و پیشرفت باید کهچنانآن

 در مهم عوامل از یکی .باشد داشتهوجود  خاصی توجه آن در مؤثر عوامل هب است الزم

 نوین هایریفنّاو از گیریبهره، آموزشی هاینظام توسعه در طورکلیبه و تحصیلی پیشرفت

 وپرورشآموزش، عرصه در جدید هایفناوری از استفاده(. 1297، ماشینی) است آموزشی

 آموزانانشد یادگیری ماهیت در مهمی تغییرات اخص طوربه تحصیلی پیشرفت و اعم طوربه

 غنای و وسعت یادگیری به هافناوری این هایظرفیت از بهینه استفاده و آوردمی وجود به

 روز علوم یادگیری به را خود توجه نقطه امروزه دنیای( 1290، نیا افضل) بخشدمی خاصی

 اوریفن گسترده دانش به توجه با، مدارس و مراکز اهداف تحقق الزمه. است کرده معطوف

. تاس دسترس در غنی هایفناوری و امکانات تمام از وریبهره، امروز ارتباطی و اطالعاتی

، شزحمتک و تقوایی) است اساسی هایضرورت جزء یادگیری انجام در فناوری از استفاده

 عصر اب متناسب باید طبعاً و است آموزشی مهم ارکان از یکی تحصیلی . پیشرفت(1294

 فناوری گسترش میزان مورد در موجود اطالعات و آمار بررسی با. شود متحول، اطالعات

 از بسیاری در که یابیمدرمی جهان کشورهای وپرورشآموزش در ارتباطات و اطالعات

 اتامکان با مدارس تجهیز برای، توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهای ازجمله کشورها

 هک است یرزمانید و است شده مدون جامعی هایبرنامه، اینترنت و رایانه همچون ونگوناگ

 ینههز و اندداشته خود درسی هایبرنامه در اطالعات فناوری ابزارهای نقش به خاصی توجه

 ابداع. اندکرده صرف آموزش در مناسب ابزارهای کارگیریبه امر در را توجهیقابل

 از گیریبهره، درس هایکالس در رایانه از گیریبهره، آموزشی جدید هایروش

 از یرهغ و الکترونیکی پست و اینترنت از گیریبهره، هاایرسانه چند و آموزشی افزارهاینرم
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، فاریغ و پور ذوقی) است بوده ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریبه نوین پیامدهای

 اطالعات توانست خواهند گیرندگانآموزش تاطالعا فناوری از گیریبهره با (.1294

 ناوریف اثر زمینه در مطالعاتی هایهپروژ. کنند جذب تریکوتاه زمانمدت در را بیشتری

 وزهح به فناوری این ورود زمان از که است واقعیت این کنندهبیان یادگیری در اطالعات

قبالً  که رادیاف برای و هازمینه برخی در. است یافته افزایش فراگیری در افراد انگیزه آموزش

. بگشاید یجدید باب تواندمی معنا این، اندداشته یادگیری در شکست تجربه مستمر طوربه

 ندتوانمی گیرندگانآموزش، درمجموع اطالعات فناوری ورود با که دهدمی نشان هاپژوهش

 ترسانآ دسترسی موجب فناوری چه هر. باشند قبل از ترمطمئن و پذیرترچالش، بارآورتر

 مطالب نبعم یک از مربیان نقش، شود مربیان قبلی شده ارائه درسی مواد به گیرندگانآموزش

 مشکالت نگذاشت سر پشت با. یابدمی تغییر یادگیری فرایند بر ناظر مدیر یک به علمی

 هک دبپردازن هاییفعالیت به تا شد خواهد آزاد مربیان وقت، مدارس در فردی هایآموزش

 و ارتباطات فناوری در پیشرفت. باشد داشته را دهندهسرعت نقش هاآن در باید مربی

 یکپارچهمؤسسات  دیگر در آموزش با مدارس در آموزش تا کرد خواهد کمک اطالعات

 (.1292، سراجی و سیفی) شود

 کیفیت قایارت لزوم و تربیت و تعلیم فرایند در تحصیلی پیشرفت اهمیت به توجه با

 هاآورینو این ازبهتر چه هر گیریفاوا و بهره کارگیریبه برای تمهیداتی اتخاذ و موزشآ

 و تباطاتار و اطالعات فناوری پیدایش از .است حیاتی بسیار یادگیری و فرایند یاددهی در

 .شودمشاهده می فناوری این شدن یرگهمه که گذردنمی چندی آموزش امر در آن کاربرد

 خویش جایگاه یبخوبه بتواند تا است شده سبب آنفرد منحصربه هایقابلیت هک نیست شکی

تر مهم اما، تاستوجه قابل فاوا گسترش سرعت. کند پیدا مختلف علوم متخصصان بین در را

. گیردمی قرارمورداستفاده  که است ایحوزه بر فناوری این آثار و ابعاد همه به توجه همه از

 ایستهش هایاستلزام و مالحظات بدون که است مختلفی آموزشی هاینظام گفته این یدمؤ

 توفیقی زمینه این درتنها نه که است شده سبب توجهییب این و اندآورده روی فاوا به، توجه

 برای رویینازا شوند؛ متحمل نیز را یریناپذجبران هایخسارت بلکه، نکنند حاصل

کشورهای مختلف  ی آموزشیهانظام در نامطلوب مدآ پیش و عوارض هرگونه از جلوگیری
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 شده است انجام آموزشی نظام در فاوا کاربرد زمینه در های زیادیو ازجمله در ایران پژوهش

 یاراهگشتواند می هاپژوهش این نتایج. اندداده به دستیضی را ضدونقکه نتایج گاه 

 باشد. موزشیآ فناوری متخصصان ویژهبه و تربیت و تعلیم متخصصان

ی های مرتبط با یادگیر( در پژوهشی به بررسی تأثیر مؤلفه2714و همکاران ) 1هریسون

های اخص. این پژوهش به دنبال یافتن عوامل و شپرداختندالکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی 

گیرند و تأثیرگذاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که از این شیوه آموزشی بهره می

های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل سلسله بندی عوامل و شاخصههمچنین رتب

د شومشخص می پژوهشعنوان راهکاری اساسی در این زمینه است. در این به 2(ahpمراتبی )

، عامل رسانه، عامل محیط و زیر ساختار، های فردیو ویژگی هانگرش، که عوامل اهداف

 مرتبط با یادگیری الکترونیکی هستند که بر پیشرفتعامل محتوای آموزشی ازجمله عوامل 

( در بررسی تأثیر آموزش به کمک 2712) 2گذارند. آدیمیتحصیلی دانشجویان تأثیر می

ن آموزان دوره متوسطه در درس مطالعات اجتماعی به ایکامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش

درس ندارند.  ت تحصیلی در ایننتیجه رسید که کاربرد کامپیوتر تأثیر معناداری در پیشرف

را در آموزش  و ارتباطات( نیز در پژوهشی مزایای کاربرد فناوری اطالعات 2711) 4میکر

نیز معتقدند که فناوری اطالعات  (2779) 9یوسف و داحمانیمورد تأیید قرار داده است. بن

در عملکرد  شدهمشاهدهآموزان تأثیر دارد و تفاوت و ارتباطات بر روی عملکرد دانش

وسط ت آموزان بیشتر مربوط به تأثیر متفاوت کاربرد فاوا بر سایر عوامل است. پژوهشیدانش

 اب آموزاندانش موفقیت بینیپیش» عنوان تحت( 2717) 1اوزکینارو  بایکوزتارک، دریاکولو

 رکیهت در، «یادگیری مختلف هایسبک با همراه ارتباطات و اطالعات فناوری تدریس روش

 فناوری یلهوسبه آموزاندانش موفقیت و پیشرفت بینیپیش مطالعه این اصلی هدف. شد انجام

 دانشجو 149 کنندگانشرکت. بود یادگیری مختلف هایسبک با همراه ارتباطات و اطالعات

                                                           
1. Harrison 
2. Analisis Hierarchical Procedure 
3. Adeyemi 
4. Miker 
5. Ben Youssef & Dahmani 
6. Deryakulu, Buyukozturk & Ozcinar 



29 

 ... اطالعات و ارتباطات )فاوا( ینقش کاربست فناور یلفراتحل 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

شم
ره 

ا
9 ،

ان
ست

زم
 

95
 

 

 و تحصیلی تپیشرف بین مثبت رابطه از حاکی آماری وتحلیلتجزیه. بودند آنکارا دانشگاه از

 1اسچیکج توسط فراتحلیل گزارش یک .بود ارتباطات و اطالعات فناوری با تدریس شرو

 آموزش تأثیرات مقایسه» عنوان تحت، متحدهیاالتا وپرورشآموزش وزارت از (2717)

 هایالس پژوهشی هاییافته شامل، گزارش این. گردیدارائه  «سنتی روش با الکترونیکی

 با ارتباط در تجربیمطالعه  1777 از بیش و بود تحصیلی تلفمخ سطوح در و 2779 تا 1991

 هک است آن از حاکی فراتحلیل این هاییافته. شدمی شامل را آنالین روش به آموزش

 موزشآ سنتی روش به که آموزانیدانش به نسبت آنالین روش با یادگیری در آموزاندانش

 وزشآم تأثیر که بود آن از حاکی چنان مه نتایج. داشتند بهتری عملکرد، بودند دیده

 چهره آموزش همراه هب الکترونیکی آموزش)ترکیبی  آموزش از بیشتر ییتنهابه الکترونیکی

 به آموزش تأثیر»، عنوان با پژوهشی( 2717) 2ویلموت و اپیاه، موننی، اوس. است (چهره به

 سال آموزاندانش شناسییستز درس عملکرد بر سنتی روش با مقایسه در کامپیوتر کمک

 ردعملک که داد نشان آماری وتحلیلتجزیه. شد انجام آزمایشی شبه روش به «غنا در آخر

 طوربه، اندگرفته فرا کامپیوتر طریق از را علوم مفاهیم که گروهی، یعنی آزمایشی؛ گروه

نیز  (2717) 2وتیبود. ال، گرفتند فرا سنتی روش به را مفاهیم که کنترل گروه از بهتر متوسط

 بر یشنانیم بروب مبتنی آموزش تأثیر به، مدارس در ایچندرسانه» عنوان تحت پژوهشی در

 مهشت و پنجم و سوم کالس آموزاندانش در «مطلب درک و خواندن، زبان، علوم یادگیری

 و فلوریدا بیچ پالم شهر در درس کالس 41 در آموزدانش 1177. پرداخت دبیرستان

شده کنترل مطالعه یک در تجربی نیمه روش از استفاده با 2779 ژوئن تا ژانویه از کنیویور

 با زمایشیآ گروه و شده تقسیم کنترل و آزمایشی گروه دو به آموزاندانش. داشتند شرکت

 که بود نآ از حاکی، هایافته. دیدند آموزش سنتی روش به گواه گروه و انیمیشن از استفاده

 .بود گواه گروه عملکرد از بهتر و متوسط ازحدیشب آزمایشی وهگر عملکرد

 رسد یادگیری بر آموزشی ایچندرسانه تأثیر» عنوان با پژوهشی( 1294) امانی و صادقی

 دو با یآزمایش شبه روشکه به  این پژوهش نتایج. دادند انجام« ابتدایی ششم پایه ریاضی
                                                           

1. Jaschik 
2. Owusu, Monney, Appiah, & Wilmot 
3. Elliot 
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 تفادهاس که است آن از حاکی گرفتهانجام آزمونسپ و آزمونپیش با، گواه و آزمون گروه

 مثبت یرتأث ابتدایی ششم ریاضی درس در آموزاندانش یادگیری بر آموزشی ایچندرسانه از

های یادگیری بررسی نقش مهارت»( پژوهشی با عنوان 1294. سراجی و سیفی )است داشته

ایج پژوهش نتانجام دادند. « الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی

و  های ارتباطی با موفقیتهای فناورانه و مهارتبین متغیرهای مهارتی امالحظهقابلارتباط 

 از استفاده تأثیر بررسی» عنوان با پژوهشی( 1292) امیری نشان ندادند.رضایت تحصیلی 

 دوره زیکفی رسد در آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر نوین ارتباطات و اطالعات فناوری

 انجام آزمایش و شاهد گروهای با آزمونپس و آزمونپیش با آزمایشی شبه روش با «متوسطه

 الس در ساری شهر متوسطه دوم مقطع آموزاندانش کلیه از متشکل آماری جامعه داده است.

 از دهاستفا با که آموزاندانش از نفر 17 شامل پژوهش آماری ینمونه. بود 92-94 تحصیلی

 داد اننش حاصل نتایج. شدند بندیگروه کالسدر چهار ، ساده تصادفی گیرینمونه روش

 تأثیر فیزیک درس در آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در آموزشی افزارهاینرم از استفاده

 آموزانانشد تحصیلی پیشرفت در سنتی روش با آموزشی افزارهاینرم از استفاده بین و دارد

ی یادگیری مقایسه»پژوهشی با عنوان در ( 1292. واصفیان و نقش )دارد دوجو تفاوت

به این « آموزان مدارس عادی و هوشمند اصفهانبخش و عملکرد تحصیلی دانشخودنظم

آموزان مدارس سنتی و هوشمند تفاوت که در عملکرد تحصیلی دانش نتیجه رسیدند

موزان مدارس هوشمند از راهبردهای آولی میزان استفاده دانش نداردمعناداری وجود 

 هریمنوچآموزان داشت. بخش رابطه بیشتری با عملکرد تحصیلی در این دانشخودنظم

 درس یادگیری بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر» عنوان موردی با یک مطالعه( 1292)

 اتاطالع وریگردآ لحاظ که به «سروآباد شهر متوسطه مقطع پسر آموزاندانش جغرافیا

، انجام داد کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش نوع از تجربی نیمه و تحلیلی توصیفی

 از جغرافیا درس آموزش و یادگیری روی بر فاوا مثبت تأثیرگذاریدهنده نشان مطالعه نتایج

 با شینیز در پژوه( 1291) اندیو  فربهنام، آذری بود. نیاز آموزاندانش و معلمان دیدگاه

که  «بتداییا آموزاندانش یادگیری در ارتباطات و اطالعات فناوری یریکارگبه تأثیر» عنوان

ه این نتیجه ب، دادند انجام کنترل گروه با آزمونپس و آزمونپیش نوع از تجربی نیمه روش به
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رسیدند که فناوری اطالعات در افزایش یادگیری درس علوم و جغرافیا مؤثر بوده است. 

 عملکرد بر ict نقش بررسی» عنوان با پژوهشی( 1299) غزنوی و زاده حسین، زادهدائی

 یهایافته ترینعمده .دادند انجام «خاش شهرستان متوسطه دوره آموزاندانش تحصیلی

 و صیلیتح پیشرفت بر درمجموع اطالعات فناوری از استفاده که بود حاکی از این پژوهش

 و منیضا .است بوده اثرگذار زیاد حد در متوسطه سوم سال موزانآدانش تحصیلی انگیزه

 یادگیری رد ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد تأثیر» عنوان با نیز پژوهشی( 1299) کاردان

 و العاتاط فناوری کاربرد که داد نشان نتایج. دادند انجام پیمایشی روش به «ریاضی درس

 خالقیت درتق و استدالل مهارت، درسی مطالب پایداری و تتثبی، نگرش تغییر در ارتباطات

 .دارد تأثیر ریاضی درس فعال یادگیری درنهایت و

 مربوط به تأثیرات فاوا بر پیشرفت تحصیلی فراگیران الزم است هایپژوهشبا گسترش 

 اهروش، گیریهزاندا یاابزاره، نمونه حجم در تفاوتبندی و خالصه شود. ها جمعنتایج آن

 متناقض نتایج کند؛ بنابراین کاربردمی دشوارتر را هایافته یمقایسه، پژوهشی هایموقعیت و

 تحلیل و بازنگری بر که است حلینیازمند راه هاآن ارزیابی و تفسیر، انتشار، هاپژوهش

 تمرکز ترکیبی روش یک از استفاده و شواهد کارگیریبه، مطالعاتی هایپیشینه صحیح

است.  1ها فن فراتحلیلهای دقیق تجمیع نتایج عددی پژوهشیکی از شیوهباشد.  هداشت

 طالعاتم نتایج ترکیب منظوربه که شودمی گفته آماری هایروش مجموعه فراتحلیل به

 موضوع یک درباره یکسانی پژوهشی هایپرسش دارای که همبستگی و آزمایشی مستقل

 هایوشر برخالف فراتحلیل. شودمی منجر واحد نتیجه و دبرآور یک به و انجام، باشد واحد

 استفاده پژوهشی هایداده عنوانبه منفرد مطالعات آماری هایخالصه از، سنتی پژوهش

 یربناییز روابط از مختلفی برآوردهای مطالعه هر، روش این اصلی مفروضه پایه بر. کندمی

 وانتمی مطالعات این نتایج ترکیب طریق از بنابراین. دهدمی دست به جامعه در موجود

 ارائه، آیدمی فراهم منفرد مطالعات کردن برآورد طریق از که روابطازاین ترصحیح نمودی

 (.1292، هومن) داد

                                                           
1. meta-analysis 
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 شناسیانروهای پزشکی و های مربوط به فراتحلیل در ایران مربوط به حوزهاکثر پژوهش

وم تربیتی و باألخص مباحث مربوط به یادگیری با اما در ارتباط با مباحث حوزه عل، است

جمله: شمار است ازها انگشتگونه پژوهشاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات تعداد این

( پژوهشی با رویکرد فراتحلیل و روش پژوهش تحلیلی ـ 1297خداداد حسینی و فتحی )

خشی کاربرد برونیکی کشور و اثرمطالعه انجام شده قبلی در زمینه آمادگی الکت 297توصیفی 

( 1297آندش ) و شکیبایی، اند. خلخالیها را موردبررسی قرار دادهفناوری اطالعات در بنگاه

در  1299تا پایان سال  های انجام شدهپژوهشی با رویکرد فراتحلیل بر روی کلیه پژوهش

 و یرنانگحسن، زادهربانیای معلمان در ایران انجام دادند. قزمینه تأثیر فاوا بر رشد حرفه

 زار جامعافکارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم( نیز پژوهشی با به1292رودساز )

در ارتباط با پذیرش فناوری اطالعات در ، هاوتحلیل دادهبرای تجزیه 1(cma2) فراتحلیل

 اند.ایران انجام داده

لعات تعیین اندازه اثر ترکیبی مطا هدف اصلی این پژوهش، با در نظر گرفتن این موضوع

اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در ایران  ی نقش کاربست فناوریحوزه

با روش فراتحلیل است. مطالعات استفاده شده در این پژوهش در قسمت روش پژوهش در 

و به دلیل زیاد  ( آورده شدهبرای هر مطالعه آماریهای مقادیر اندازه اثر و شاخص) 9جدول 

 نظر شده است.ها در این قسمت صرفبودن مطالعات از ذکر آن

 وشر

 یزمینه در دهش ارائه مطالعات ترکیب و تحلیل، توصیف پژوهش؛ این هدف اینکه به توجه با

 اساس بر انفراگیر پیشرفت تحصیلی بر یادگیری و آموزش جریان در فاوا کاربست نقش

کرد فراتحلیل عبارت از روی. است فراتحلیل پژوهش این روش است؛ یافته انجام هایپژوهش

ط توس آنچهقبلی و  هایپژوهشمند کمی / عددی است که برای ترکیب نظامند / روش

و کشف  ژوهشپبندی درباره بدنه پیشین انجام شده است برای دستیابی به جمع پژوهشگران

                                                           

1. comprehensive meta- analysis version 
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(. این روش 1292، نانگیرزاده و حسنانیقربنقل از  2717، 1شود )لیدانش جدید منجر می

های جدید ریزی برای پژوهشکشف خأل علمی و برنامه، هاتواند به اثربخشی یافتهکمی می

 پژوهش(. 1292، نانگیرزاده و حسندر زمینه موضوع کاربردی موردنظر منجر شود )قربانی

 روش. گیردمی ارقر کمی هایپژوهش زمره در و است کاربردی نوع از فراتحلیل

 . است ایکتابخانه پژوهش این در هاداده گردآوری برای مورداستفاده

 موضوع یک درباره شده انجام هایپژوهش روی تمرکز، پژوهش این در :2نمونه و جامعه

 از حاصل) مقاالت و هانامهپایان پژوهش این در موردبررسی جامعه روازاین. است خاص

 رب یادگیری و آموزش جریان در فاوا کاربست نقش با ارتباط در( شده جامان هایپژوهش

 برخی هاینامهانپای شامل تردقیق طوربه جامعه این. است ایران در فراگیران تحصیلی پیشرفت

 هایهچکید و مقاالت و داخلی معتبر نشریات و مجالت درمنتشرشده  مقاالت، هادانشگاه از

اس.  نندما) ایرانی شدهشناخته و معتبر علمی هایسایت از تعدادی در موضوع این با مرتبط

 مجالت در شده نمایه برخی مقاالت و همچنین( 1و نورمگز 9ایرانداک، 4مگیران، 2آی. دی

 جامعه لک بررسی به پژوهشگر تالش و نبوده گیرینمونه انجامبنا بر  پژوهش این است. در

 وردنیازم اطالعات گردآوری و مطالعه بر پژوهشگر اهتمام اینبنابر. است بوده( شماری تمام)

 مقاله 90 تعداد درمجموع لذا. است جامعه آحاد تمامی از مناسب گیرینتیجه و تلخیص برای

 فراتحلیل رایب مناسب و باالنسبتاً  موضوعی تشابه یا و منطبقکامالً  موضوعات با نامهپایان و

 یک هر ورود شرایط بررسی با هاآن بین از سپس و شد یگردآور 90-94 هایسال بین در

 هایآزمون و شده داده تشخیص شرایط واجد مطالعه 21 تعداد فراتحلیل به هاپژوهش از

                                                           

1. Li 

تشابه  های مقاالتی کهاطالعات آماری فرضـیه  الزم به توضـیح اسـت که در این پژوهش با بررسـی دقیق مقاالت تنها   . 2

ستفاده ی آن افته و ممکن است از داخل یک مقاله از چند فرضیهموضوعی با عنوان پژوهش دارند مورداستفاده قرار گر

 .  شده باشد

3. Sid 
4. Magiran 
5. Irandoc 
6. Noormagz 
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 دودیتمح، فراتحلیل روش در که است توضیح به الزم. شد خواهد اجرا هاآن روی فراتحلیل

 .ندارد وجود مطالعات تعداد با ارتباط در خاصی

 سؤاالت و اهداف با مرتبط اطالعات جهت گردآوری :اطالعات گردآوری زاراب

 تأثیر و اواف زمینه در موجود مقاالت و هانامهابتدا پایان. شد استفاده کدگذاری فرم از پژوهش

 مقاالت ایتدرنه و. شد تهیه مطالعات اولیه لیست و شناسایی شده تحصیلی پیشرفت در آن

 شدههیته فرم در بودند دارا را فراتحلیل به ورود برای الزم هایمالک هک هایینامهپایان و

 .گردیدند کدگذاری

 و فیتوصی آمار روش دو از اطالعات وتحلیلتجزیه برای اطالعات: وتحلیلتجزیه روش

 برای و spss ارافزنرم از پژوهش توصیفی اطالعات بررسی برای شده است. استفاده استنباطی

 محاسبه برای و استفاده cma2 افزارنرم از استنباطی بخش در پژوهش سؤاالت به گوییپاسخ

 شده است. استفاده Excel افزارنرم از نویسی فرمول از استفاده با احتماالت ترکیب

 راتاث و ثابت اثرات فراتحلیل هایمدل از هاداده وتحلیلتجزیه برای پژوهش این در

، هگز g اثر زهاندا از مطالعات برای کلی و تفکیکی اثر اندازه آوردن دست به برای و تصادفی

 و اصالح آزمون و( 1پالت فونل) قیفی نمودارهای از انتشار مطالعات سوگیری بررسی برای

، خطا از ایمن Nآزمون  ازشده گم مطالعات تعداد بررسی برای، 2توییدی دووال برازش

 از اندازه اثرها ترکیب جهت و 2I و Q زمونآ از مطالعات ناهمگونی بررسی برای همچنین

 استفاده شده است. واینر t روش

 هایافته

 در ادامه بیان شده است: یفیتوص هاییافته
 هاپژوهش انتشار سال فراوانی توزیع. 1 جدول

 درصد فراوانی پژوهشسال انتشار 

99-90 4 11/11 

97-99 1 11/11 

                                                           

1. Funnel plot 

2. Duval & Tweedie 
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 درصد فراوانی پژوهشسال انتشار 

92-91 14 99/29 

94-92 12 22/22 

 177 21 کل

های و بیشترین از سال 90-99های ها از سالکمترین فراوانی پژوهش 1بر اساس جدول 

 انتخاب شده است. 94-92

 آماری هایآزمون فراوانی توزیع. 2 جدول

 درصد فراوانی آزمون آماری

T 19 97 

F 12 11/21  

R 9 99/12  

 177 21 کل

اند بیشتر از سایر کردهاستفاده  tهایی که از آزمون فروانی پژوهش 2طبق جدول 

 هاست.آزمون

 پژوهشها براساس روش پژوهش یفراوان یع. توز3 جدول

 درصد فراوانی پژوهشروش 

 11/11 4 آزمایشی

 11/11 1 نیمه آزمایشی

 22/22 9 شبه آزمایشی

 22/22 12 صیفی ـ پیمایشیتو

 11/11 1 اییسهمقاعلی ـ 

 177 21 کلی

توصیفی و  پژوهشبیشتر مطالعات این پژوهش از روش  2ی جدول هابر طبق داده

 ت.آزمایشی بوده اس پژوهشاند و کمترین استفاده نیز از روش کردهپیمایشی استفاده 

 در ادامه بیان شده است: استنباطی هاییافته
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ی هاالکمفراتحلیلی به دلیل  پژوهشهر  انتشار )فانل پالت(: یرینمودار سوگ بررسی

ب و حذف مطالعات مقداری سوگیری انتشار دارد که در این پژوهش توسط نمودار انتخا

شود. این نمودار شکل معمول مورداستفاده است. ازلحاظ تفسیری در قیفی نشان داده می

مطالعاتی که خطای استاندارد پایینی دارند و در باالی قیف جمع ، نمودار قیفی شکل

اما هر چه مطالعات به سمت پایین قیف کشیده  تند؛دارای سوگیری انتشار نیس، شوندمی

ر یابد. اگمیرود و سوگیری انتشارشان افزایش ها باال میشود خطای استاندارد در آنمی

های دازهطور متقارن در اطراف میانگین انمطالعات اولیه سوگیری انتشار نداشته باشند باید به

پایین نمودار و یک طرف میانگین پخش شده  های اثر دراثر پخش شده باشند اگر اندازه

باشد یعنی مطالعات اولیه دارای سوگیری انتشار هستند. این موضوع بیانگر این واقعیت است 

ظر تر در پایین نمودار بیشتر از میانگین باشد بیشتر گرایش دارند که ازنکه اگر اثرات کوچک

 آماری معنادار شود.

 
 یانگیناستاندارد با انحراف استاندارد از م یطاشکل خ یفی. نمودار ق1نمودار 
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 شکل اندازه اثر هر مطالعه با دقت اندازه اثر یفی. نمودار ق2 نمودار

 دهنده مطالعاتی است که باید برایشده به سمت چپ با رنگ تیره نشانمطالعات افزوده

ورت اضافه شدن متقارن شدن نمودار به آن افزوده شوند. اندازه اثر برآورد شده در ص

تیره در قسمت پایین نمودار نمایش داده شده است که گ مطالعات به نمونه فراتحلیل با رن

 یابد و نمودار بهتر به سمتاندازه اثر کاهش می دهند با افزایش مطالعات جاافتادهنشان می

 کند.متقارن شدن میل می

ش را برای ارزیابی و دووال و توییدی روش اصالح و براز :برازش و اصالح آزمون

ی کوچک ایجاد کردند. این روش از یک فرایند تکراری هانمونهتعدیل سوگیری انتشار در 

 شوند )حذف زوائداز نمودار قیفی حذف می کند که در آن مشاهدات نامنطبقاستفاده می

ل عم، شوندهای اختصاص داده شده به مطالعات مفقود اضافه میسپس ارزش، از توزیع(

اند. ردن در برآورد اندازه اثر و خطای استاندارد مطالعاتی که احتماالً از دست رفتهپرک

پیدایش مطالعات مفقود زیاد در یک سمت از خط میانگین اثر به سوگیری انتشار یا سوگیری 

 (2779، 1پیالی و کوکران، یتل)لنمونه کوچک داللت دارد 
  

                                                           
1. Little, J. H; Corcoran, J & Pillai, V 

-20 -10 0 10 20

0

5

10

15

20
P

re
c

is
io

n
 (

1
/S

td
 E

rr
)

Hedges's g

Funnel Plot of Precision by Hedges's g



38 

 ییادگیرآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
9 ،

ان
ست

زم
 

95
 

 ی( در مدل اثرات ثابت و تصادفییدی. آزمون اصالح برازش )دووال و تو4جدول 

  اثرات تصادفی اثرات ثابت مدل

 هشداضافه 
نقطه 

 تخمین
 حد باال حد پایین

نقطه 

 تخمین
 Qآزمون  حد باال حد پایین

 47/1142 09/1 19/1 41/1 12/7 92/7 99/7  شدهمشاهده

 01/2212 00/7 79/7 41/7 44/7 24/7 29/7 12 شدهیلتعد

در مدل اثرات ثابت و تصادفی برای رفع سوگیری  4 مون در جدولطبق محاسبات این آز

ارزش  کاهشمطالعه  12مطالعه به سمت چپ نمودار اضافه شود. این  12مطالعات باید 

 41/1شده )در مدل اثر ثابت( و ارزش مشاهده 29/7 شدهیلرا به ارزش تعد 99/7شده مشاهده

 .کندپذیر میامکاندفی( )در مدل اثر تصا 41/7 شدهیلرا به ارزش تعد

 در ادامه بررسی شده است: مطالعات یناهمگون یبررس

 مطالعات ینوهمگناآزمون  یج. نتا5جدول 

 p 2Iمقدار  درجه آزادی Qمقدار  شاخص آماری /مدل

 94/91 777/7 29 47/1142 اثرات ثابت

دبررسی مور مطالعاتاین است که  دهندهنشان Q مقدار، 9با توجه به نتایج جدول 

نیز تأییدی بر این موضوع است و نشان  2Iشاخص  محاسبه. هستندناهمگون  نامتجانس و

 .نی گروه نمونه استوبه دلیل ناهمگ، از تغییرات کل آثار منتشرشده %94/91دهد که می

تعداد  1ایمن از خطای روزنتال Nآزمون  :یککالس یاز خطا یمنا N آزمون

ها اضافه کند که الزم است به تحلیلگین صفر( را محاسبه می)با اثر میان شدهگم هایپژوهش

 (.1292، نانگیرزاده و حسن)قربانیداری آماری اثر کلی به دست آید شود تا عدم معنی

 یککالس یاز خطا یمنا Nآزمون  یج. نتا6جدول 

Z مقدار  شدهمطالعات مشاهدهp شدهمشاهده تعداد مطالعات آلفا Z ت جاافتادهتعداد مطالعا آلفا 

12/27 777/7 79/7 21 99/1 9091 

                                                           
1. Rosenthal's Fail-sefe N test 
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نه که باید به نمورا  با اثر میانگین صفر شدهگم مطالعات تعداد 1بر طبق نتایج جدول 

این مطالعه است.  9091 شود 79/7تر از بزرگدامنه  دو p فراتحلیل افزوده شود تا مقدار

ودن بنابراین با توجه به باال ب، است یتوجهمقدار مطالعه فاصله از خطا مقدار مناسب و قابل

 پیشرفتبه دست آمده برای نقش کاربست فاوا در  اندازه اثر کلی توان گفتاین تعداد می

 اعتماد است.فراگیران قابل تحصیلی

 مطالعات یکیو تفک یکل یاندازه اثرها

 اندازه اثر استاندارد یرتفس یار. مع7جدول 

 d رمقدا r مقدار اثر اندازه تفسیر

 2/7 1/7 کم

 9/7 2/7 متوسط

 9/7 9/7 زیاد

 (1299، اقتباس از دالور)

 هر مطالعه یبرا آماری یهااندازه اثر و شاخص یر. مقاد8جدول 

 z-value p-value حد باال حد پایین هگز g سال انتشار پژوهشگرنام 

 771/7 297/2 212/7 709/7 199/7 1290 نجفی

 771/7 277/2 192/7 104/7 429/7 1290 زارعی و شریفیان، فراهانی

 777/7 192/11 292/19 490/12 20/11 1299 قاسمی

 771/7 199/2 797/1 292/7 191/7 1299 صادقی

 777/7 292/4 017/7 291/7 929/7 1299 مقدم و عنایتیمحمدی، محمدیشاه

 777/7 940/2 110/7 210/7 442/7 1299 زاده و غزنویحسین، زادهدائی

 777/7 079/9 917/1 471/4 191/9 1299 و کاردان ضامنی

 777/7 149/4 290/2 909/7 191/1 1297 فالح و میرزاخانی، احمدی

 777/7 999/0 221/9 999/4 940/1 1297 غفاری و هدایتی، پورکاظم

 777/7 117/2 990/1 999/7 222/1 1297 سعیدی و عابدی، زمانی

 777/7 077/9 114/1 944/7 929/7 1291 پورپور و کاظملطفی، سیاری

 299/7 -799/1 299/7 -911/7 -229/7 1291 سری و عطاییمشهدی

 777/7 792/19 927/2 109/2 974/2 1291 محمدداودی و اسالمیه، شریفی

 777/7 921/1 211/2 299/1 971/1 1291 فر و اندیبهنام، نیازآذری
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 z-value p-value حد باال حد پایین هگز g سال انتشار پژوهشگرنام 

 771/7 299/2 094/1 491/7 120/1 1291 غمین و نوروزی

 721/7 274/2 494/7 729/7 212/7 1291 نظرینامور و حاج، ستاری

 771/7 429/2 224/1 224/7 009/7 1291 فر و اندیبهنام، نیاز آذری

 777/7 911/17 190/27 907/12 714/10 1292 نیاو فتوحی عقیلی

 771/7 002/2 924/7 117/7 940/7 1292 پور و بهلولیلک، درتاج

 777/7 929/0 227/2 471/1 919/1 1292 پور و بهلولیلک، اجدرت

 777/7 921/10 911/9 909/1 022/0 1292 یاللهی و رجبفرج، کیامعینی، حسینی

 777/7 122/9 979/2 292/1 729/2 1292 شهبازی و شهبازی، عارضی

 777/7 211/4 141/7 224/7 420/7 1292 خواهوطنو  یحاج مؤمن

 777/7 920/2 201/2 019/7 919/1 1292 مومنیاجحخواه و وطن

 772/7 -990/2 -174/7 -499/7 -271/7 1292 واصفیان و نقش

 777/7 229/11 409/2 449/2 912/2 1292 حسن پور

 771/7 197/2 029/7 104/7 491/7 1292 و همکاران بخشایش

 777/7 974/9 449/1 199/7 719/1 1292 قندالی و همکاران

 721/7 271/2 112/1 797/7 171/7 1292 امیری

 772/7 729/2 279/1 297/7 099/7 1292 منوچهری

 777/7 902/2 112/7 229/7 444/7 1294 و سیفی سراجی

 714/7 412/2 400/7 794/7 219/7 1294 رادسلیمانی و عظیمی، ادیب

 777/7 -040/4 -179/1 -107/2 -997/1 1294 علویجهدیزیچه و کریمیتوکلی

 777/7 979/9 271/2 749/1 122/1 1294 صادقی و امانی

کهی و شکری، عسگری

 محمدزادهکمالی
1294 477/7 729/7 001/7 179/2 729/7 

 777/7 709/17 100/1 094/7 999/7 1294 نسبحسینیو  دلیرناصر

 ی مشهدیجز مطالعهمطالعات به اندازه اثر تمامی، شودمشاهده می 9گونه که در جدول همان

ی جز مطالعهبهبنابراین باشند؛ معنادار می 79/7مشخص در سطح  zبا مقادیر عطایی و  سری

 شود. یید میأفراگیران ت پیشرفت تحصیلیذکرشده در مابقی مطالعات نقش کاربست فاوا بر 
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 یمطالعات بر اساس مدل ثابت و تصادف ی. اندازه اثر کل9جدول 

 مدل
 آزمون معناداری )دو دامنه( درصد 99طمینان اندازه اثر و سطح ا

 z-value p-value حد باال حد پایین اندازه اثر تعداد مطالعات

 777/7 19/22 12/7 92/7 99/7 21 ثابت

 777/7 71/9 09/1 19/1 40/1 21 تصادفی

داری در مدل ثابت و تصادفی در سطح معنی zادیر مق دهد کهنشان می 9نتایج جدول 

79/7 p< اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده در زمینه نقش کاربست فاوا  باشند.معنادار می

 999/7در جریان آموزش و یادگیری بر بازده یادگیری فراگیران در مدل اثرات ثابت برابر 

اندازه اثر ، (0اندازه اثر ) براساس جدول تفسیر. است 407/1ر و در مدل اثرات تصادفی براب

مطالعات در مدل اثرات ثابت در حد متوسط و در مدل اثرات تصادفی بزرگ برای کلی 

یلی پیشرفت تحصبنابراین نقش کاربست فاوا در جریان آموزش و یادگیری بر ، است

 گردد.یید میأفراگیران ت

 مطالعات اسکوئر کای آزمون نتایج. 11 جدول

 79/7 p< 79/7 p> کل 

شدهمشاهده  21 9 21 

 21 24 2 مورد انتظار

99/12 =2𝑥  ،df= 1 ،79/7 p< 

،  =1df)دو محاسبه شده خی توان نتیجه گرفتمی 17با توجه به مفروضات جدول 

99/12 =2𝑥از خی )( 2= 94/2دو جدول𝑥در سطح معناداری ) 79/7 p< بوده تربزرگ ،

ریان ج هایی که نقش کاربست فاوا را درتوان نتیجه گرفت که فراوانی پژوهشبنابراین می

داری ی معنیدانند به گونهدار مییادگیری و آموزش بر پیشرفت تحصیلی فراگیران معنی

یجه نقش کاربست فاوا در جریان آموزش و یادگیری بر درنتهاست. بیشتر از سایر پژوهش

 گردد.پیشرفت تحصیلی فراگیران تأیید می



42 

 ییادگیرآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
9 ،

ان
ست

زم
 

95
 

ز اندازه اثرهای مطالعات ا بینبرای بررسی تفاوت معناداری  :احتماالت ترکیب آزمون

باید توجه کرد معروف است استفاده گردید.  1که به روش واینر tمقادیر  کردنجمعروش 

برقرار باشد و حجم نمونه  ≤17dfگیرد که شرط که این روش زمانی مورداستفاده قرار می

رار نبودن این و در صورت برقباشد.   ≤17nیا مساوی  تربزرگهای مورداستفاده پژوهش

 نادقیق باشد صورتبهشرط نتایج ممکن است 

 (واینر)روش  اثر اندازه معناداری. 1 فرمول

 / 2

t
z

d f d f



  



 

 اثرها یاندازه معناداری آزمون. 11 جدول

 سطح معناداری Z Dfی آماره

92/29 24 79/7 

دار معنی 79/7طح معناداری در س =24dfبا ، =92/29Zمقدار  11با توجه به نتایج جدول 

شده یبترکاندازه اثرهای توان نتیجه گرفت که بین درصد می 99بنابراین با اطمینان است. 

 ی وجود دارد.دارمطالعات نقش کاربست فاوا در پیشرفت تحصیلی فراگیران تفاوت معنی

 گیریبحث و نتیجه

براین باید کمیت و کیفیت آن را بنا، شودای محسوب میها رکن توسعه هر جامعهپژوهش

ورهای ها در کشو ارزشیابی قرار داد. ارزشیابی کمی و کیفی پژوهش موردمطالعهپیوسته 

ز های مختلف انجام شده و یکی اها سال پیش شروع شده است و به صورتیافته از دهتوسعه

ن نوع های از نوع فراتحلیل است. ضرورت ایپژوهش، هاهای ارزشیابی پژوهششکل

های متعددی در مورد یک سؤال پژوهشی خاص شود که پژوهشپژوهش زمانی آشکار می

د. در چنین متفاوت و بعضاً متعارض باشن، ها با یکدیگر ناسازگارصورت گرفته ولی نتایج آن

یک دامککند این است که به نتایج نظران خطور میوضعیتی اولین سؤالی که به ذهن صاحب

                                                           

1. Vainer 
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ها تعارض و تفاوت وجود دارد؟ آیا توان اعتماد کرد؟ چرا بین نتایج آنها میپژوهش از

است  گری بودهوجود متغیرهای مداخله، های انجام شدهعلت تفاوت و یا تضاد نتایج پژوهش

شود که تواند مطرح این سؤال می خرهباألگران پنهان مانده است؟ و که از چشم پژوهش

ی پژوهشی درباره، های انجام شده چیست؟ فراتحلیلپژوهش شدهخالصهپیام ، درمجموع

های انجام شده درباره یک موضوع خاص و یک سؤال پژوهش مشترک است و پژوهش

است. سؤاالتی که در عصر حاضر به علت  الذکرفوقپاسخ به سؤاالت ، هدف از انجام آن

ذهن ، علمیتواند در هر حوزه های انجام شده میوجود حجم انبوه و فزاینده پژوهش

 .کندگران را به خود جلب پژوهش

هایی بود که به بررسی نقش هدف پژوهش حاضر شناسایی آن دسته از مقاالت و پژوهش

ند. بر اساس افناوری اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در ایران پرداخته

فناوری در پیشرفت تحصیلی عموماً دارای  مقاالت مربوط به نقش، های پژوهش حاضریافته

لیت اعتماد اعتبار آماری و نیز قاب، گیریاعتبار نمونه، گیریاعم از اعتبار اندازه، مشکالت اعتبار

به  یی هم کههاآنها به این مباحث نپرداخته و که درصد باالیی از پژوهشطوریبه، هستند

دن گزارش نکر، کافی بوده است. عالوه بر اینناقص و نا صورتبهاغلب ، اندها پرداختهآن

سطوح ، درجات آزادی، فرضیات آماری، مانند بحث خطاها پژوهشجزئیات روشی و آماری 

یت حماعدمو  پژوهشهای موازی و درنهایت عدم انسجام اجزاء مختلف آزمون، داریمعنی

 واردکردنها و آنها از یکدیگر باعث به وجود آمدن مشکالتی در بررسی اندازه اثر آن

مقاله مرتبط با  90این موضوع پس از بررسی ، افزار فراتحلیل شده استاطالعات دقیق در نرم

مقاله به شیوه فراتحلیل کامالً مشهود بود. از سوی  21موضوع و قابلیت بررسی داشتن تنها 

زمون ر و آسوگیری انتشا، های مختلف در زمینه سنجش اندازه اثراگرچه انجام آزمون، دیگر

اما وجود متغیّرهای ، های پژوهش حاضر داشتهمگنی نشان از دقت و صحت یافته

شده و عدم شناسایی این متغیّرها توسط نویسندگان با توجه به یبررسکننده در مقاالت تعدیل

اما ، بود شدهبیان ن پژوهشطور مستقیم در اهداف ینکه بهباا، انداطالعاتی که در دسترس داشته

های این پژوهش قلمداد شود. پژوهشگران آتی ین محدودیتترمهمعنوان یکی از تواند بهمی

 خود اقدام کنند. هایپژوهشتوانند نسبت به شناسایی این دسته از متغیّرها در می
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های آن بین فناوری اطالعات و ارتباطات و پیشرفت بر اساس هدف پژوهش و یافته

با نظر  های پژوهشاندازه اثر کلی وجود دارد. همچنین یافته تحصیلی تفاوت معناداری ازلحاظ

، اندپژوهشگرانی که بر ارتباط فناوری اطالعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی تأکید کرده

( توانایی بالقوه فناوری 2717) 1بریک و توندئور، والکه، عنوان نمونه سانگهمسو است. به

های گوناگون را مورد تأکید قرار هی و یادگیری به روشاطالعات و ارتباطات در فرایند یادد

های توانایی یاددهی و یادگیری فناوری اطالعات و ارتباطات محیط کهاند و معتقد هستند داده

 اندازهای چندگانه ازی چشمروزرسانبهبه یادگیرندگان اجازه ، یادگیری را تقویت کرده

دهد. با توجه به خاص قرار می موردتوجهدی را های فردهد و تفاوتپدیدهای پیچیده را می

رسد فراهم ساختن بستر و زمینه استفاده از فناوری به نظر می، های پژوهش حاضر نیزیافته

گیری تدریس و یاد، منظور کمک به بهبود کیفیت آموزشها بهاطالعات در مدارس و دانشگاه

های انجام شده به روش ج پژوهشترین نیازهای دنیای امروز است. بررسی نتایاز اساسی

ات برداری هر چه بیشتر از فناوری اطالعدارد که بهرهها بیان میفراتحلیل و برآورد اندازه اثر آن

اد را قادر زیرا افر، کندپویا و جذاب تبدیل می، و ارتباطات فرایند آموزش را به فرایندی زنده

هتر در گرفته و بر مبنای آن عملکردی ب تا چیزهای بیشتری را با سرعت بیشتری یاد کندمی

 های سنتی آموزشی داشته باشند.مقایسه با محیط

 هایتمحدود

 دسترسی محدود و عدم وجود قوانین و عدم وجود منابع فارسی کافی در مورد فراتحلیل -

 هانامهها در استفاده از پایانیکسان دانشگاه

آوری اطالعات از مطالعات اولیه به دلیل معبودن و باال رفتن احتمال خطا در ج یرگوقت -

 .هانامهممنوعیت چاپ از روی پایان

 های اولیهآوری پژوهشعدم وجود نظام دقیق کدگذاری برای جمع -

                                                           
1. Sang, G., Valcke, M., Braek, J. & Tondeur, J. 
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وجود سوگیری انتشار در مطالعات فراتحلیلی به دلیل عدم انتشار مطالعات با نتایج غیر  -

ت به نمودار قیفی و داشتن کشیدگی به سمت راسها با توجه یافته بودن یردقیقدار و غمعنی

 و نامتقارن بودن آن

 اندازه اثر در مطالعات اولیه محاسبه نشدن -

 cma2افزار هایی در زمینه استفاده از نرموجود محدودیت -

عات اطال، های مورداستفادهعدم اشاره دقیق به حجم نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه -

 های آماری در برخی پژوهش اولیهتحلیل هایفرضیشدن پناقص آماری و رعایت نکر

 هایشنهادپ

 cma2افزار ی فراتحلیل و نرمیا تحریر منابع فارسی در حیطهچاپ  -

 ها و مقاالتنامههای آماری پایاننظارت بیشتر بر صحت و کاربرد روش -

 هاژوهشار پدار جهت جلوگیری از سوگیری انتشهای با نتایج غیر معنیانتشار پژوهش -

ر گمنظور تشخیص متغیرهای مداخلههای ناهمگون بههای الزم در مورد دادهانجام آزمون -

 برای بررسی این نوع از متغیرها پژوهشو اندیشیدن تمهیدات الزم از ابتدای 

 هشگرانپژوی تدابیری در جهت سهولت دستیابی به منابع و مراکز مختلف برای ارائه -

ته در کاررفحجم نمونه و بیان سطح معناداری به، ل نتایج آماریتأکید بر گزارش کام -

 هانامهها در مقاالت و پایانآزمون

های موردنیاز برای رشته های اختصاصی وهای جدید و طراحی سایتافزارتهیه نرم -

های استفاده از رفع محدودیتو های فراتحلیل مختلف در دانشگاه برای انجام پژوهش

 cma2افزار نرم

کدگذاری دقیق و و  هاآوری اطالعات پژوهشهای کدگذاری دقیق برای جمعتهیه فرم -

 افزارهای کدگذاری قبل از انتقال اطالعات به نرمدقت در انتقال اطالعات به جداول و فرم
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 منابع

ای تعاملی ثیر آموزش چندرسانهأمقایسه ت (.1297). س، یخان یرزام و. و، فالح، .م، یاحمد

ه فناوری فصلنام .آموزان ابتدایییادگیری دانش ای غیرتعاملی بر میزانچندرسانهبا 
 .129-110، (4)1، یتیاطالعات و ارتباطات در علوم ترب

ثیر هوشمند سازی مدارس در تعامل با أت (.1294) .م، عظیمی . ول، راد سلیمانی، .ی، ادیب

یادگیری و یاددهی  ندنگرش به فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقاء فرای

 ،رهیافتی نو در مدیریت آموزش یپژوهش یفصلنامه علم .خودکارآمدی تحصیلی

1(1) ،21-41. 

 .سمت :تهران. یادگیری منابع و مواد و مراکز با آشنایی و طراحی(. 1290ر. ). م، نیاافضل

یشرفت ن بر پاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نوی ثیرأبررسی ت (.1292) .ص، امیری

ماهنامه سراسری  .آموزان در درس فیزیک دوره دوم متوسطهتحصیلی دانش

 .22-10، (2)1، های نوین و آموزشرسانه

های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در شاخص (.1299) ر.، املشیآصفی
 دانش. یورا: تهران .و جهان یرانوپرورش اآموزش

ثیر مدارس هوشمند أبررسی ت (.1292) .. رسید ع، شانیاف . وس، جسمانی، . ر.ع، بخشایش

آموزان دبیرستانی و و عملکرد تحصیلی دانش خودتنظیمی، بر اضطراب رایانه

 .22-49، (2)11، های نویناندیشه فصلنامه، یرهوشمندی آن با مدارس غمقایسه

 و ی یادگیریراهبردها، انگیزشی باورهای رابطه بررسی (.1292. )د، سیفو  .ش، البرزی

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

 .92-02، (1)19، یانسان و اجتماعی

 واژه.گل :تهران، فناوری اطالعات در اروپا(. 1294). ن، زحمتکش . وس، تقوایی

عات و بررسی کاربست فناوری اطال (.1294) .م، علویجه کریمی . وا، توکلی دیزیچه

 :تهران، ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه یآموزارتباطات در فرایند مهارت

 .ایسازمان فنی حرفه
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ای بر عملکرد و رغبت ثیر آموزش چندرسانهأت (.1292) .ا، خواهوطن . وش، یحاج مؤمن

مجموعه مقاالت همایش ملی ، آموزان نسبت به درس زبان انگلیسیتحصیلی دانش
 .192 -274اصفهان. ، وپرورشاداره کل آموزش، نوین در تعلیم و تربیتهای فناوری

 وپرورشوری آموزشی معلمان آموزشهای نوین بر بهرهثیر فناوریأت (.1292) .م، حسن پور

 .29-19، (2)1، های نوین و آموزشماهنامه سراسری رسانه، مازندران

آموزش درس  یسنجامکان (.1292) .ع. ح، رجبی . وم، اللهیفرج، .م، کیامعینی، .ع، حسینی

لیم های نوین در تعمجموعه مقاالت همایش ملی فناوری، ی ابتداییکامپیوتر در دوره
 .92 -179اصفهان. ، وپرورشاداره کل آموزش، و تربیت

(. بررسی ارتباط بین آمادگی الکترونیکی کشور و 1297. )س، . و فتحیح، خدادادحسینی

مدیریت  لنامهفص، ها با رویکرد فراتحلیلوری اطالعات در بنگاهاثربخشی کاربرد فنا
 .91-91، (9)2، فناوری اطالعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

(. فراتحلیل اثر فناوری اطالعات و ارتباطات 1297. )م، ز. و آندش، شکیبایی، ع.، خلخالی

، (2)1، در علوم تربیتیفصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ای معلمان. بر رشد حرفه

119-191. 

( بر عملکرد ICTبررسی نقش ) (.1299. )ر. م، غزنوی . وب، حسین زاده، .ح، زادهدائی

، (4)4، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی .آموزان دوره متوسطهتحصیلی دانش

91-90. 

ند استان ثیر مدارس هوشمأبررسی میزان ت (.1292) .ع، بهلولی . وا، پورلک ، .ف، درتاج

، وزشینشریه فناوری آم .آموزان مقطع متوسطهتحصیلی دانش لرستان بر پیشرفت

9(2) ،122-141. 

 ویرایش.  :تهران .یتیو علوم ترب شناسیروانروش تحقیق در  (.1299. )ع، دالور

 گیریجهت براساس تحصیلی پیشرفت و فراشناختی آگاهی بینیشپی (.1299. )م، دالورپور

 شیراز.، دانشگاه شیراز، نامه کارشناسی ارشدپایان، تپیشرف هدف
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ای پیشرفت تحصیلی و انگیزه بررسی مقایسه (.1294) .د، حسینی نسب ن. و، دلیر ناصر

علوم  فصلنامه .آموزان ابتدایی مدارس عادی و هوشمند شهر تبریزپیشرفت در دانش
 .42-21، 29، آموزش و ارزشیابی، تربیتی

مدارس در  یسوگامی به یامدارس چندرسانه(. 1294. )ص، اریغف . وع، ذوقی پور

سازمان ، هوشمند ITمجموعه مقاالت اولین کنفرانس ، وپرورشآموزش

 یزد.، وپرورشآموزش

ثیر استفاده از أو پایداری ت یاثربخش(. 1297. )ا، عابدی . وذ، سعیدی، .ع .ب، زمانی

، ی درس ریاضی سال اول دبیرستانو عملکرد تحصیل ها بر خودتنظیمیایچندرسانه

 .22-1، 14، مجله رویکردهای نوین آموزشی

های یادگیری الکترونیکی بر رضایت بررسی نقش مهارت(. 1292. )آ، سیفی . وف، سراجی

، (2)1 .مجله فناوری آموزش و یادگیری، و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی

90-91. 

ثیر روش تدریس مبتنی بر أت (.1299) .ل، ننده فالحرعایت ک . وع، خلخالی، .ج، پور یمانسل

یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم  ایجاد فناوری اطالعات و ارتباطات در

 .92-91، (2)1، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، راهنمایی

تنی بر فناوری اطالعات ثیر آموزش مبأت (.1291) .ا، کاظم پور . وپ، لطفی پور، .ح، سیاری

 .29-1، (22)9، تربیتی شناسیروانفصلنامه ، و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی

بررسی نقش فناوری اطالعات  (.1299) .ع، عنایتی . وی، محمدی مقدم، .ر. غ، محمدیشاه

، (2)9 ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی .در بهبود آموزش دانشگاه علوم انتظامی

229-297. 

رابطه میزان استفاده از فناوری  (.1291) .ف، اسالمیه . ح. وا، محمد داودی، .ا، شریفی

امه فناوری فصلن .یاددهی و یادگیری اطالعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرایند

 .110-149، (4)2، اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

ات و ارتباطات بر پیشرفت و انگیزش ثیر فناوری اطالعأبررسی ت (.1299) .س، صادقی
، 90-99در سال تحصیلی  آموزان سال سوم راهنمایی شهر داربتحصیلی دانش
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دانشگاه ، ریزی درسیی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامهنامهپایان

 مرودشت.، آزاد اسالمی

 درس ریاضی پایه دگیرییاای آموزشی بر ثیر چندرسانهأت (.1294. )و، امانی . وط، صادقی

مجموعه ، 94-99های شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ششم ابتدایی دبستان

 .229-224، خراسان شمالی، مقاالت ملی مدارس هوشمند و تعلیم و تربیت

رابطه میزان آشنایی و کاربرد فناوری (. 1291. )ی، حاج نظری . وی، نامور، .ص، ستاری

 ،آموزان مقطع متوسطه شهر هریسرفت تحصیلی دانشاطالعات و ارتباطات با پیش

 .172 -99، (2)2، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

 رییادگیثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در أت (.1299. )س، کاردان . وف، ضامنی

 .29-24، (1)1، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، درس ریاضی

های ارتباطی و بررسی نقش فنّاوری (.1292) .م، شهبازی . وم، شهبازی، .س، عارضی

های نوین در مجموعه مقاالت همایش ملی فناوری، اطالعاتی در محیط آموزشی
 .179 -129. اصفهان، وپرورشاداره کل آموزش، تعلیم و تربیت

ثیر تکنولوژی بر أبررسی ت (.1294) .ف، کمالی محمد زاده . وم، شکری کهی .ا، عسگری

، تاریو علوم رف شناسیروانسومین کنفرانس ملی ، و یادداری درس ریاضی یادگیری

 تهران.

های مجهز به تخته ثیر فناوری هوشمند )کالسأبررسی ت (.1292) .م، فتوحی نیا . وم، عقیلی
شهرستان  هآموزان پسر دبیرستان نمونهوشمند( بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش

 ی قطر.هدوح، دانشکده علوم انسانی، المللیندانشگاه پیام نور واحد ب، گنبدکاووس

و یادداری درس لوحه یادگیری  ای بر میزانثیر چندرسانهأت (.1291) .د، نوروزی .خ، غمین

 .142-119، 24، تربیتی شناسیروانفصلنامه  .نویسی فارسی

ی آن با عملکرد فناوری اطالعات و رابطه (.1290) .ا، شریفیان . وم، زارعی، .ا، فراهانی

 .انمطالعه موردی: دانشگاه کرم. بدنییتشغلی دانشجویان ترب ییندهتحصیلی و آ

 .112-171، (2)10، فصلنامه المپیک
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یادگیری و  ( بر میزانICTثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات )أت (.1299) .م، قاسمی

، آموزان دختر پایه سوم راهنمایی در درس علوم تجربیتی دانشسواد اطالعا

 تهران.، معلمیتدانشگاه ترب، نامه کارشناسی ارشدپایان

، CMA2افزار راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم (.1292. )ط، نانگیرحسن . وو، نی زادهقربا

 شناسان.تهران: جامعه

بر پذیرش فناوری  مؤثر(. فراتحلیل عوامل 1292ح. )، رودساز . وط، نانگیرحسن، و.، زادهقربانی

 .191-100، (2)10، های مدیریت در ایرانفصلنامه پژوهش، اطالعات در ایران

ثیر استفاده أت (.1292) .ح، تاجیک فیلستان ف. و، حسنی جعفری، .ف، ضرابیان، .ز، قندالی

، سطهدوره متو آموزانافزار کیف الکترونیکی بر انگیزش تحصیلی دانشاز نرم

 .117-141، (2)9، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی

 بررسی و فاوا درسی برنامه طراحی (.1297) .ف، هدایتی . وخ، غفاری، .ا، کاظم پور

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

پژوهشکده ، وپرورشراهکارهای توسعه فناوری اطالعات در آموزش (.1291. )ح، کیاسی
 .19شماره ، تحقیقات استراتژیک

-92، 9، یتو ترب تعلیم فصلنامه .تحصیلی پیشرفت بر ثرؤم عوامل (.1297. )جمیله، ماشینی

172. 

وب نمرات درس فیزیک  ثیر آموزش مبتنی برأت (.1291) .ر. غ، عطایی . وف، مشهدی سری

، (1)9 ،فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی .برای دانشجویان رشته رادیولوژی

11-11. 

 انجمن اولیا و مربیان. :تهران .رویکرد تلفیقی به برنامه درسی (.1299. )ح، ملکی 

ثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر یادگیری درس جغرافیای أت(. 1292. )س، منوچهری

 .90-49، (1)27 ا،مجله آموزش جغرافی، آموزان پسر مقطع متوسطه شهر سروآباددانش

های تانآموزان دبیرسثیر فناوری اطالعات بر پیشرفت تحصیلی دانشأت (.1290. )ح، نجفی

 .92-92، 22، مجله پیک نور .شهر اردبیل
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وری اطالعات و کارگیری فناثیر بهأت (.1291. )ص، اندی . ور، بهنام فر، .ک، یاز آذرین

فصلنامه فناوری اطالعات و  .ی ابتداییآموزان دورهیادگیری دانش ارتباطات در
 .42-21، (2)2، ارتباطات در علوم تربیتی

ی یادگیری خود نظم بخش و عملکرد تحصیلی مقایسه (.1292) .س، نقش . وپ، واصفیان

، برنامه درسیهای مجله پژوهش .آموزان مدارس عادی و هوشمند اصفهاندانش
4(1) ،172- 111. 

بر میزان  ثیر آموزش فعال فناورانه درس شیمیأت (.1292. )ش، یحاج مؤمن . وا، خواهوطن

مجموعه مقاالت ، آموزان مقطع متوسطهیادگیری و انگیزش پیشرفت در دانش

، وپرورشاداره کل آموزش، های نوین در تعلیم و تربیتهمایش ملی فناوری

 اصفهان.

 .سمت :تهران، چاپ سوم، راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی(. 1292. )ع .ح، هومن
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