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چکیده
به کمک فراتحليل میتوان به نتایجی جامع از موضوع رسيد و پژوهشگران آتی را از صرف زمان و هزینه
براي تحقيقات تكراري بینياز ساخت .هدف پژوهش حاضر ،فراتحليل آموزش به کمک رایانه بر عملكرد
تحصيلی فراگيران بود .جامعهي آماري آن ،شامل کليهي مطالعاتی است که در فاصلهي سالهاي  1982تا
 1981در داخل کشور ،و در سالهاي  0212تا  0212در خارج کشور به صورت مقالهي تمام متن در
پایگاههاي اطالعاتی داخلی و خارجی در دسترس بودند .به منظور جمعآوري اطالعات از چکليست
مشخصات طرحهاي پژوهشی؛ و جهت تجزیه و تحليل دادهها از تحليل حساسيت ،نمودار قيفی ،مدلهاي
ثابت و تصادفی و تحليل ناهمگنی بهواسطهي نرمافزار  CMAاستفاده شد .تحليل اطالعات حاصل از
پژوهشها ،نشان دادند که آموزش به کمک رایانه بر عملكرد تحصيلی داراي اثربخشی مثبتی میباشند.
همچنين اثرات آموزش رایانه بر عملكرد تحصيلی براساس روشهاي نمونهگيري متفاوت است؛ اما براساس
جنسيت تفاوتی وجود ندارد .با توجه به نتایج فراتحليل حاضر ،میتوان گفت که استفاده از آموزش به
کمک رایانه در عملكرد تحصيلی مؤثرترند.

واژگان كلیدي :عملكرد تحصيلي ،رایانه ،فراتحليل ،اندازه اثر.

 .1دانشجوي دکتري ،روانشناسی تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
hafez_sahebyar@yahoo.com
 .0دانشيار ،علوم تربيتی ،دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.
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مقدمه
آموزش و یادگيري ،فعاليتی که انسان از آغاز زندگی با آنها مواجه بودهاست (نوربخش،
سپاسی و فتح الهزاده .)1982 ،امروزه تعليم و تربيت و تحصيل بخش مهمی از زندگی هر
فرد را تشكيل میدهد و کيفيت و کميّت تحصيل نيز نقش مهمی در آینده فرد ایفا میکند؛
برهمين اساس روانشناسان تربيتی بهصورت گسترده براي شناسایی عوامل پيشبينیکنندهي
پيشرفت تحصيلی در تالشند (پرموزیک و فورنهام .)0220 ،1موفقيت تحصيلی از آن جهت
داراي اهميت است ،که دانشآموازن به سطح باالتري از آموزش براي رویارویی با
انتظارات فناورانه مشاغل در آینده نيازمندند (مارکوز و موس .)0211 ،0یكی از مهمترین
عواملی که بر موفقيت تحصيلی موثر است ،عملكرد تحصيلی میباشد (حجت آبادي،
فرزاد و کوشكی .)1982 ،عملكرد تحصيلی 9نشانگر این است که دانشآموز ،معلم و
نهادهاي آموزشی تا چه حد به اهداف خود دست یافتهاند (سينگ .)0211 ،0از آنجا که
عملكرد تحصيلی و ميزان آن یكی از مالکهاي ارزیابی کارایی نظامهاي آموزشی
محسوب میشود ،همواره مورد توجه و عنایت خاص نظامهاي آموزشی بودهاست .در
تالش براي بهبود موفقيت تحصيلی دانشآموزان ،بررسی تمام عوامل آموزشی براي به
حداکثر رساندن اثربخشی آموزش در کالس درس الزم و ضروري است (فان و نگو،1
.)0210
امروزه با ورود فناوريهاي نوین آموزشی ،به خصوص دسترسی به رایانه و اینترنت در
بين فراگيران و تأثير پذیري آنان از فرهنگهاي جهانی و غير بومی ،موقعيتی به وجود آمده
است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهاي نوینی را متناسب با نيازهاي زمان
براي خود برگزیند .دستيابی به کارکردهاي جدید ،مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و
پرورش است؛ تلقی از نظامهاي نوین آموزشی به عنوان یک تكنولوژي مدرن آموزشی و
نه به عنوان یک چالش در نظامی آموزشی ،به ما میشناساند که تأثيرات این فناوريها ،در
به کارگيري وسایل کمک آموزشی در کالس درس براي قوت بخشيدن به یادگيري
1. Premuzic & Furnham
2. Marks & Moss
3. Academic Performance
4. Singh
5. Phan & Ngu
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فراگيران است ،که در تحقيقات مكرر به اثبات رسيده است (یزدانی ،حسينی نسب و فرنيا،
 .)1989در استفادهي آموزشی از رایانه ،)CAI( 1رایانه را به عنوان ابزاري کمكی براي
آموزش است نه انتقال دهنده دانش (مردانژاد ،خسرو پور و رفيعی .)1980 ،کاربرد
فناوريها ،رایانه و نرمافزارهاي رایانهاي در فرآیند یاددهی -یادگيري به حقيقت اکثر
نظام هاي آموزشی پيشرفته تبدیل شده است .دالیل متعددي از این حقيقت پشتيبانی
میکنند -1:دليل اول ،اثربخشی فناوريها و نرم افزارهاي آموزشی در پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان است .پژوهشهاي متعددي این امر را اثبات کردهاند ،از جمله :پژوهشهاي
کومی ،آرجنتين ،گوي ،اوریگو و پاگانی ،)0212( 0الموسوي ،کاظم ،الهاشمی و
البوسعيدي ،)0212( 9کوري ،پداست ،ليجن و تونيسون ،)0212( 0هاریسون 1و همكاران
( )0219و غيره از تأثيرگذاري مثبت فناوريها و نرم افزارهاي آموزشی در فرآیند یاددهی
 یادگيري حكایت دارند. -0دليل دوم ،نقش این فناوريها و نرمافزارها در گذار فرآیند یاددهی -یادگيري از
روشهاي سنتی و معلم محور به روشهاي فعال ،مشارکتی و شاگرد محور است.
امروزه دانشآموزان به عنوان سازندگان دانش ،عضو فعال در فرآیند یاددهی-
یادگيري هستند و پذیرندهي صرف اطالعات نبوده و در این فرآیند غير فعال نمیباشند
(فریره .)0221 ،2الزمهي ساخت دانش دسترسی دانشآموزان به منابع اطالعاتی مختلف
است .فناوريها ،نرمافزارهاي آموزشی و چندرسانهايها موجب دسترسی آسان
دانشآموزان به منابع اطالعاتی متعدد ،ایجاد محيطهاي تعاملی ،محيطهاي غنیشده با
تصاویر ،کليپه اي متحرک ،ضبط صدا ،ایجاد فرصت براي مشارکت و درگيري در
فعاليتهاي کالسی ،اعتبار بخشيدن به فرآیند یادگيري ،ارتقا یادگيري مستقل و غيره،
زمينهساز رویكردهاي سازندهگرایی در فرآیند یاددهی-یادگيري و تحقق یادگيري
شاگردمحور بوده (چان0211 ،0؛ اوکریه ،)0211 ،9روشهاي تفكر و یادگيري
1. Computer assisted instruction
2. Comi, Argentin, Gui, Origo, & Pagani
3. Al-Musawi
4. Kori
5. Harrison
6. Freire
7. Chan
8. Okorie
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دانشآموزان را تغيير داده (اوکریه ،)0211 ،سبب قابليتها و فرآیندهاي یادگيري تازهاي
در دانشآموزان شده و انقالبی در شيوههاي سنتی یاددهی -یادگيري ایجاد کردهاند (دیر و
السميت .)0219 ،1بنابراین با ظهور فناوريهاي نوین آموزشی ،شيوهها و فضاهاي جدید
ارتباطی فراهم شدهاست که میتوانند فرآیند یاددهی -یادگيري را در یک فضاي تعاملیِ
اثربخش حتی در خارج از کالس درس نيز ممكن سازند .رابطه بين عوامل بنيادي این
فرایند (یاددهنده و یادگيرنده) به صورت پویا ،با به کارگيري واسطههاي آموزشی 0برقرار
میشود ،تا محتواي اصلی (دانش) مهارت از یكی به دیگري انتقال یابد یا در یک فرایند
تعاملی مبادله گردد .در واقع رسانهها به مثابه واسطههاي آموزشی موجب میشوند تا انتقال
محتوا به صورت جامع و بهينه انجام پذیرد و بازخورد نيز موجب میشود که ميزان و
کيفيت یادگيري کنترل شود (عمادي و فاميلشكریان.)1989 ،
بيشتر پژوهشهاي انجام شده در مورد رابطهي رایانه با پيشرفت تحصيلی به این باور
منجر شده است که استفاده از این راهبردها سهم مؤثري در پيشرفت تحصيلی دانشآموزان
دارد (باتس و پول .)0229 ،9به طوري که داهونسی )0210( 0در پژوهش خود با عنوان
اثربخشی پاورپوینت و استفاده از رایانه بر عملكرد تحصيلی دانشآموزان در نيجریه
گزارش کرد که تفاوت معناداري در استفاده از روش تدریس پاورپوینت و روش سنتی
وجود دارد و دانش آموزانی که با روش پاورپوینت آموزش دیده بودند ،از پيشرفت
تحصيلی باالتري نسبت به دانشآموزان روش سنتی برخوردار بودند .سول هاگ)0228( 1
در پژوهشی با عنوان «تأثير دو ترکيب براي ردههاي رایانهاي بر بازتابهاي انتقادي و
توانمندسازي» نشان داد که بازتاب انتقادي در کالسهاي داراي لپتاپ با کنترل متغيرهاي
2
انگيزش ،خودکارآمدي ،جنس ،نمرات و پيشزمينه فرهنگی افزایش یافته است .ساده
( )0210نيز در تحقيقات خود که با استفاده از سيستم مدیریت یادگيري مبتنی بر وب انجام
شده است؛ در نهایت نشان داد که اگر محيط مجازي حالت تعاملی داشته باشد میتواند
تفكر انتقادي را در دانشجویان پرورش دهد .نتایج یافتههاي پژوهش یزدانی ،حسينینسب و
1. Dhir & Alsumait
2. instructional media
3. Bates & Poole
4. Dahunsi
5. Solhaug
6. Saade
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فرنيا ( )1989نشان داد که آموزش به کمک رایانه بر یادگيري زبان انگليسی (دستور و
ساختار جمالت ،مهارتهاي نوشتاري ،درک مطلب و لغات و اصطالحات) مؤثر است.
رستميان و رستميان ( )1981در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه در
پيشرفت تحصيلی دانشآموزان پسر با کمتوانیذهنی ،به این نتيجه دست یافتند که
روشهاي آموزش به کمک رایانه تاثير بيشتري نسبت به روشهاي سنتی در یادگيري
فراگيران داشته است .یافتههاي پژوهش امان زاده و نعماناف ( )1980نشان داد که
اثربخشی آموزش مبتنی بر وب ،رایانه و یادگيري سيار بر مهارتهاي تفكر انتقادي و تفكر
خالق دانشجویان معنادار است همچنين اثربخشی آموزش مبتنی بر وب ،رایانه و یادگيري
سيار بر تفكر انتقادي و تفكر خالق دانشجویان بر اساس جنسيت متفاوت است.
بنابراین پژوهش حاضر با توجه به موضوع و اهداف در نظر گرفته ،در پی آن است که
در تكوین نظریه اثربخشی آموزش به کمک رایانه بر عملكرد تحصيلی به خالصهسازي و
یكپارچهسازي نتایج پژوهشهاي متعدد بپردازد .همچنين دانش نظري حاصل از این تحقيق
از لحاظ نظري اهميّت بيشتري نسبت به یافتههاي پژوهشهاي منفرد دارد و به نظریهپردازان
حوزه روانشناسی تربيتی در روشن ساختن روابط بين این متغيرها کمک میکند .از جنبه
کاربردي نيز ،چنانچه در این پژوهش ميزان تأثير رایانه و رسانههاي آموزشی بر عملكرد
تحصيلی فراگيران مشخص شود ،معلمان میتوانند با استفاده از این ابزارها به فراگيران
بهصورت اثربخش آموزش دهند تا ميزان پيشرفت و عملكرد تحصيلی آنها بهبود یابد .از
سویی دیگر در صورتی که براساس این فراتحليل بتوان به نتایجی منسجم از موضوع رسيد،
همين امر میتواند پژوهشگران را از صرف زمان و هزینه براي تحقيقات تكراري در این
حوزه بینياز سازد .همچنين از لحاظ روششناختی نيز با وجود این که تاکنون پژوهشهاي
متعددي به بررسی تأثير رایانه بر عملكرد تحصيلی دانشآموزان انجام شده است؛ اما تا به
حال در ایران هيچ پژوهشی با روش فراتحليل به ترکيب این پژوهشها نپرداخته است؛ بر
این اساس پژوهش حاضر به دنبال تعيين اندازهي اثر آموزش به کمک رایانه بر عملكرد
تحصيلی و متغيرهاي تعدیل کنندهي این اندازه اثر است.
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روش
در این روش با توجه به عنوان و ماهيت پژوهش از روش فراتحليل استفاده شد .فراتحليل،
مجموعهاي از روشهاي آماري است که به منظور ترکيب نتایج مطالعات مستقل آزمایشی
و همبستگی در یک موضوع واحد انجام میشود و به یک برآورد و نتيجهي واحد منجر
میگردد (هومن .)1990 ،در این روش یافتههاي پژوهشهاي اوليه در قالب یک شاخص
کمّی برگردان میشود .جامعه آماري پژوهش حاضر کليه پژوهشهاي چاپ شده در
مجالت علمی -پژوهشی معتبر داخلی و پایگاه اطالعاتی پابمد است که به نحوي به
بررسی اثرات آموزش با کمک رایانه بر عملكرد تحصيلی در طی سالهاي  1982تا 1981
در داخل و سالهاي  0212تا  0211در خارج پرداخته است .براي این فراتحليل کليدواژهها
براي متغيرهاي مستقل عبارت بودند :روشهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ،روش
پاورپوینت ،سازماندهندههاي تصویري ،یادگيري الكترونيكی ،روش مجازي ،فيلمهاي
آموزشی ،اسالید .پس از مشخص شدن و استخراج عنوانهاي مطالعات بر اساس
کليدواژهها ،در صورتی که متغير وابسته به عملكرد تحصيلی (معدل ،پيشرفت تحصيلی)
مربوط بود ،آن مطالعه شرایط الزم را براي ورود به فراتحليل را کسب میکردند .با توجه
به گستردگی جامعه آماري پژوهش که شامل کليه مطالعات انجام شده در ایران و خارج
در حوزه مورد پژوهش میباشد .بانکهاي اطالعاتی شامل  -1پایگاه مجالت تخصصی
نور ( ،)Noormagsبانک اطالعاتی نشریات ایران ( )Magiranو پایگاه علمی جهاد
دانشگاهی ( )SIDبودند -0 .مقالههایی که در پایگاه اطالعاتی خارجی پابمد (Pub-
 )Medدر دسترس بودند .در این پژوهش براي جمعآوري اطالعات از چکليست
مشخصات طرحهاي پژوهشی مصرآبادي ( ،)1998استفاده شد .اطالعاتی که به وسيله این
فرم جمعآوري میشود ،شامل سه بخش اطالعات کتابشناسی ،اطالعات روششناختی و
اطالعات الزم براي محاسبه اندازه اثر میباشد .در بعد کتابشناسی اطالعاتی چون عنوان
کار ،نوع اثر ،نویسنده ،محل و تاریخ چاپ ،مقطع و  ...تدارک دیده شد .از لحاظ
روششناسی فضاهایی براي ثبت اطالعاتی چون ویژگیهاي نمونه و روشهاي
نمونهگيري ،اطالعات ابزار ،نوع روش تحقيق و تعداد گروهها ،روشهاي آماري مورد
استفاده و غيره در نظر گرفته شد .همچنين در این فرم فرضيهها یا سؤاالت پژوهشی،
مقادیر توصيفی و استنباطی یافتهها و سطوح معناداري ثبت شدند .در نهایت چک
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ليستهاي تكميل شده به صورت یک دفترچه کدگذاري دستهبندي گردید .در این
فراتحليل براي تورش انتشار 1از شيوه گرافيكی (نمودار قيفی )0استفاده شد .براي محاسبه
اندازههاي اثر و نيز فعاليتهاي آماري بعدي در ارتباط با ترکيب نتایج از نرمافزار
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 CMAویرایش  0استفاده شد.

نتایج
در این قسمت به تحقيقات داخلی انجام شده در سالهاي  1982تا  1981و تحقيقات
خارجی بين سالهاي  0212تا  0211انجام گرفته اشاره میشود.
جدول .1اندازه اثرهاي مربوط به پژوهشهاي اثرات آموزش به كمك رایانه بر عملكرد تحصيلي
اندازه

خطاي معيار

حدپایين

حد باال

مقدار Z

P

2/099

-2/119

2/181

2/101

2/991

1/020

9/009

2/202

2/2221

1/200

1/000

2/291

0/200

2/2221
2/2221

نام مطالعه

سال چاپ

امينی اقبالغی

1981

2/201

امينیآبالغی

1981

0/120

2/909

حاجياننيا و همكاران

1981

2/091

2/002

-2/222

عمادي و فاميلشكریان

1989

1/202

2/092

1/129

0/201

ضامنی و همكاران

1982

2/800

2/028

2/010

1/001

9/111

زارع و همكاران

1980

1/100

2/921

2/890

0/119

1/209

2/2221

عاشوري و همكاران

1989

2/800

2/991

2/900

1/299

0/801

2/229

اثر

حسينی و همكاران

1980

2/090

2/900

2/282

1/900

0/010

2/200

ضامنی و کاردان

1981

0/999

2/098

0/921

9/922

11/928

2/2221

نوروزي و همكاران

1989

0/021

2/901

1/200

9/109

2/001

2/2221

داهونسی

0210

1/000

2/900

1/219

0/001

0/00

2/2221

آلورانی

0210

9/128

2/002

0/199

0/292

2/212

2/2221

اردمير

0211

2/101

2/011

2/119

2/882

0/200

2/229

سرین

0211

2/909

2/082

2/091

1/012

0/808

2/229

سونگ و همكاران

0211

2/011

2/080

-2/119

1/209

1/111

2/102

کاراهوکا و همكاران

0212

1/298

2/192

2/000

1/922

0/291

2/2221

ساگار و پاندي

0210

2/001

2/192

2/900

1/121

9/880

2/2221

1. publication Bias
2. funnel plot
3. Comprehensive meta-Analysis
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هونگ و همكاران

0210

2/018

2/181

2/901

1/289

9/028

2/2221

یين و همكاران

0211

2/290

2/010

2/190

1/102

0/120

2/210

فيلد

0212

2/198

2/120

-2/220

2/998

1/910

2/102

همان طور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،اندازههاي اثر محاسبه شده داراي
توزیعی از  2/201تا  9/128میباشند .به طوري که  12اندازه اثر از لحاظ آماري معنادار
هستند و  0اندازه اثر غيرمعنادار به دست آمدهاند .قبل از تحليل دادهها الزم است به بررسی
پيشفرضهاي مورد نياز پرداخته شود .از جمله مهمترین این پيش فرضها نبود دادههاي
پرت و نرمال بودن دادهها میباشد .در فراتحليل براي حذف اندازه اثرهاي پرت از تحليل
حساسيت استفاده میشود .این روش اندازههاي اثر پرت و افراط را شناسایی و حذف
کرده ودوباره تجزیه و تحليل ،تكرار میگردد .براي بررسی تورش انتشار از شيوه
گرافيكی نمودار قيفی و تعداد امن از تخریب استفاده شده است.
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
2.0

1.5

1.0

4

3

0.5

0.0

-0.5

-1.5

-1.0

-2.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
2

1

0

-1

-2

-3

-4

شكل  .1نمودار قيفي قبل از تحليل حساسيت شكل  .2نمودار قيفي بعد از تحليل حساسيت
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در نمودارهاي قيفی محور افقی نشانگر مقادیر اندازههاي اثر پژوهشهاي اوليه و
محور عمودي خطاي معيار آنها میباشد .شكلهاي ( )1و ( )0نمودار قيفی تورش انتشار
قبل و بعد از تحليل حساسيت را نشان میدهد .همانطور که در شكل ( )1مشاهده میشود،
وجود چند اندازه اثر نسبتاً بزرگ نمودار را نامتقارن ساخته است .در واقع نقش دادههاي
پرت را در سایر روشهاي آماري بازي میکنند .پس از حذف  2اندازه اثر پرت ،نمودار
قيفی شكل ( )0حاصل شد؛ که نسبت به نمودار قبلی متقارن است؛ به طوري که اندازه
اثرهاي پرت و افراطی در آن مشاهده نمیشود و همه اندازه اثرها در فاصله  1/1و -2/1
قرار گرفتهاند.
تعداد امن از تخریب :1منظور از تعداد امن از تخریب ،یعنی چه تعداد مطالعات جا
افتاده با ميانگين صفر الزم است به تحليل اضافه شود تا یافتههاي فراتحليل را بیاثر کند.
جدول  .2تعداد امن از تخریب
مدل

تعداد اندازه اثر حذف شده

اندازه اثر ترکيبی

تعداد امن از تخریب

سطح معناداري

ثابت

2

2/09

000

2/20

جدول ( )0تعداد امن از تخریب را نشان میدهد .براساس نتایج جدول ( )0تعداد امن از
تخریب پس از ورود  000اندازه اثر غيرمعنادار به فراتحليل ،اندازه اثرهاي محاسبه شده
غيرمعنادار میشوند .با این تفسيرها میتوان از نتایج به دست آمده از این فراتحليل با
اطمينان و بدون نگرانی از مطالعات غيرمعنادار چاپ نشده استفاده کرد؛ و سوگيري انتشار
نتایج را تهدید نمی کند.
جدول  .3اندازه اثرهاي تركيبي مربوط به اثرات آموزش به كمك رایانه بر عملكرد تحصيلي بعد از
تحليل حساسيت
مدل

تعداد اندازههاي اثر

اندازه اثر ترکيبی

خطاي معيار

حدپایين

حد باال

مقدار Z

P

ثابت

10

2/189

2/211

2/081

2/021

12/811

2/2221

تصادفی

10

2/298

2/111

2/029

/811

1/892

2/2221

1. Number fail safe

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال نهم ،شمارة ،73پاییز 1798

/ 11

جدول ( )9اندازه اثر ترکيبی پژوهشهاي اوليه را براي مدل ثابت و تصادفی را نشان
میدهد .همان طور که در این جدول مشاهده میشود اندازه اثرهاي ترکيبی محاسبه شده،
بعد از حذف اندازه اثرهاي پرت ،براي مدلهاي اثرات ثابت و تصادفی به ترتيب  2/189و

 2/298به دست آمده است که از لحاظ آماري معنادار میباشند ( .)P>2/2221بر اساس

مالک کوهن ( )1899میتوان این اندازه اثرها را متوسط ارزیابی کرد و میتوان گفت که
آموزش به کمک رایانه بر عملكرد تحصيلی دانشآموزان تأثير مثبتی داشته است.
جدول .4اندازه اثرهاي تركيبي اثرات آموزش به كمك رایانه بر عملكرد تحصيلي براساس
روشهاي نمونهگيري
اندازه

روشهاي نمونهگيري

اثر

حد باال حدپایين مقدار P

نمونهگيري دردسترس

2/19

2/20

2/92

2/229

نمونهگيري خوشهاي

2/22

2/92

2/19

2/21

نمونهگيري طبقهاي

2/21

2/20

2/20

2/90

نمونهگيري تصادفی ساده

2/21

2/00

2/90

2/00

مندرجات جدول ( ) 0نشان دادند که اندازه اثرهاي مربوط به اثرات آموزش به کمک
رایانه بر عملكرد تحصيلی بر اساس روشهاي نمونهگيري از طریق روش نمونهگيري
دردسترس معنادار است .در واقع روشهاي مختلف نمونهگيري در ناهمگنی مطالعات مؤثر
است.
جدول  .5اندازه اثرهاي تركيبي اثرات آموزش به كمك رایانه بر عملكرد تحصيلي بر اساس
جنسيت
جنسيت

اندازه
اثر

حد باال حدپایين مقدار P

دختر

2/01

2/19

2/22

2/19

پسر

2/98

2/10

2/90

2/28

مندرجات جدول ( )1نشان دادند که اندازه اثرهاي مربوط به اثرات آموزش به کمک
رایانه بر عملكرد تحصيلی بر اساس جنسيت در نمونه دختر بيشتر از پسر است و کمترین اثر
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مربوط به نمونه پسر است .در واقع بين مطالعات بر حسب متغير جنسيت ناهمگنی وجود
ندارد و بر اساس آموزش به شيوه رایانه بر عملكرد تحصيلی بر اساس جنسيت تفاوتی وجود
ندارد.
براي بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون  Qبين گروهی استفاده شد .در صورت
وجود ناهمگنی در اندازههاي اثر پژوهشهاي اوليه مدل تصادفی انتخاب میشود و فرض
میشود که در جامعه آماري ماهيت روابط بين متغير مستقل و وابسته ،تحت تأثير
متغيرهاي تعدیل کننده تغيير مییابد.
جدول  .6شاخصهاي تشخيصي ناهمگني در اندازههاي اثر
ناهمگنی
بعد از تحليل حساسيت

 Qکوکران درجه آزادي سطح معناداري مجذور I
08/909

19

2/2221

09/20

جدول ( )2نتایج مربوط به تحليل ناهمگنی بر اساس دو شاخص  Qکوکران و مجذور
 Iرا نشان می دهد .همان طور که مالحظه میشود مقدار شاخص  Qکوکران براي 10
اندازه اثر و با درجه آزادي  19برابر با  08/909به دست آمده است که از لحاظ آماري
معنادار میباشد .معناداري شاخص  Qنشان دهندهي وجود ناهمگنی در اندازه اثرهاي
پژوهشهاي اوليه است .مجذور  Iشاخص دیگري است که به همين منظور مورد استفاده
قرار میگيرد .این مجذور داراي مقداري از صفر تا  122است و در واقع مقدار ناهمگنی را
به صورت درصد نشان میدهد .هر چه این مقدار به صد نزدیکتر باشد ،نشان دهنده
ناهمگنی بيشتر اندازه اثرهاي پژوهشهاي اوليه است .بنابراین مجذور  Iنشان دادکه 09/20
درصد از پراکنش موجود در اندازه اثر پژوهشهاي اوليه واقعی و ناشی از وجود متغيرهاي
تعدیلکننده است و این نشان میدهد که متغيرهاي دیگري نيز وجود داشتهاند که بر متغير
وابسته اثر گذاشته اند و پراکندگی بين اندازه اثر مطالعات فقط ناشی از خطاي نمونهگيري
نبوده است .در واقع بر اساس هر دو شاخص ناهمگنی مشخص شد که متغيرهاي تعدیل
کننده در تأثيرگذاري آموزش به کمک رایانه بر عملكرد تحصيلی فراگيران نقش معناداري
دارند .بر این اساس مدل تصادفی به عنوان مدل فراتحليل انتخاب شد و اندازه اثر ترکيبی
همان مقدار  2/298در نظر گرفته شد.
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بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر ،فراتحليل آموزش به کمک رایانه بر عملكرد تحصيلی دانشآموزان
بود .نتایج حاصل از فراتحليل نشان داد که آموزش به کمک رایانه بر عملكرد تحصيلی
داراي اثربخشی مثبتی بوده ولی این اثر برحسب روشهاي نمونهگيري متفاوت است؛ اما
براساس جنسيت تفاوتی وجود ندارد.
نتایج فراتحليل حاضر را میتوان با نتایج پژوهشهاي ایلهان و اوروس ،)0212( 1شاه و
خان ،)0211( 0مخلص ،زوارکی ،رشيدي ( ،)1982خالق خواه ،داوودي ،عليپور کتگيري
( )1981همسو دانست .به طوري که در پژوهش شاه و خان ( )0211با عنوان تأثير رسانههاي
آموزشی بر پيشرفت تحصيلی دانشآموزان با روش نمونهگيري دردسترس انجام دادند ،به
این نتيجه دست یافتند که استفاده از رسانههاي آموزشی مؤثرتر از روش سنتی است و
نگرش دانشآموزان نسبت به درس علوم را بهبود میبخشد .در تبيين این یافته میتوان
گفت که بهرهگيري از نظریه شناختی یادگيري چندرسانهاي در آموزش ،با توجه به فعال
بودن دانش آموز در جریان یادگيري ،استفاده از تكنولوژي رایانه به عنوان ابزار توليد رسانه
آموزشی ،تغيير نقش معلم از آموزش محتوا به تسهيلکننده و راهنماي محتواي الكترونيكی
و همچنين استفاده از رسانهها در آموزش باعث میشود که دانشآموزان از یادگيري لذت
ببرند و یادگيري براي آنان خوشایند باشد و منجر به فهم عميقتر و پایدار یادگيري شود
(امينیآقبالغی .)1981 ،استفاده از نرمافزارهاي آموزشی و طراحی آموزشی بر مبناي
رویكرد ساختنگرایی ضمن لذت بخش کردن یادگيري و محيط آن باعث میشود
دانشآموزان در فرآیند یاددهی-یادگيري ،تبادل نظرات ،همفكري و مشارکت بيشتري
داشته باشند و باانگيزه و کنجكاوي در دستيابی به حل مسائل از استعدادها و تواناییهاي
خود بهره جویند (عمادي و فاميلشكریان .)1989 ،در واقع رایانه و رسانههاي آموزشی
جدید قادرند ،محيط یادگيري را دگرگون و آن را جذاب و سبب جذب فراگيران به
فرآیند یادگيري شوند ،محرکهاي تقویتکنندهاي به روند آموزش و یادگيري تزریق
کنند و به تثبيت آموختهها پایداري مواد درسی کمک کنند و منجر به بهبود کيفيت
آموزش شوند .همچنين باعث افزایش انگيزه فراگيران و در نتيجه تالش و کوشش آنان
1. Ilhan, & Oruç
2. Shah, & Khan
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براي یادگيري بيشتر و کسب نمرات بهتر و تقویت نگرش مثبت در دانشآموزان نسبت
به خود و تواناییهایشان شده و در نهایت پيشرفت تحصيلی را سبب شوند (داهونسی،
 .)0210از آن جایی که رایانه منابع مختلفی از اطالعات از قبيل متن ،صدا و تصویر را به
صورت همزمان و هماهنگ درکنار هم ارایه میدهد ،منجر به آموزش اثربخش و باعث
یادگيري عميق میشود (رستميان ،رستميان .)1981 ،از سوي دیگرآموزش به کمک رایانه
نسبته به آموزش مستقيم ،به لحاظ تفاوت از لحاظ امكان دسترسی هر زمانی ،نحوه دریافت
تكاليف و فعاليت ها ،امكان دسترسی به منابع و امكان ارتباطی آن از یک طرف و از طرف
دیگر تغيير پارادایم یادگيري مبنی بر فعال کردن یادگيرنده در یادگيري خود ،ارتباط و
تعامل معلم و یادگيرندگان اثرات مثبتی بر پيشرفت تحصيلی و یادگيري دانشآموزان دارد
(مخلص ،زوارکی ،رشيدي.)1982 ،
فناوري ارتباطات و اطالعات مجموعهاي از روشها ،قواعد و ابزار و تجهيزات جهت
شناسایی ،جمعآوري ،ذخيره ،توليد و توزیع ،سازماندهی ،باز توليد و نگهداري اطالعات
است .فناوري اطالعات و ارتباطات در مدارس از یک سو براي بازاندیشی و بازسازي برنامه
درسی و سواد رایانهاي و از سوي دیگر براي تجدید حيات و غنیسازي محيط یادگيري و
برقراري تعامل براي یادگيرنده و منابع یادگيري الزم میباشد.

منابع
امانزاده ،آمنه؛نعمان اوف ،منصور .)1980( .بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب ،رایانه
و یادگيري سيار بر مهارت تفكر انتقادي و تفكر خالق دانشجویان دانشگاههاي استان
مازندران .پژوهش در یادگيري آموزشگاهی و مجازي.19-29 ،)8( 9 ،
امينیآقبالغی ،زهرا .)1981( .تاثير تدریس با پاورپوینت ارائه محور و پاورپوینت فعاليت

محور بر یادگيري علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی .مجله مهندسی آموزشی :تكنولوژي
و طراحی آموزشی.19-8 ،)1( 1 ،
حبيبی ،شراره .)1999( .مقایسه سبکهاي مدیریت مدارس دولتی با مدارس غير دولتی
شهرستان شهریار ،مجله تحقيقات مدیریت آموزشی.00-90 :)0( 1 ،
خالق خواه ،علی؛ داوودي ،حسين؛ عليپور گتيگري ،شيوا .)1981( .اثربخشی روش
آموزش مستقيم ،روش آموزش به کمک رایانه و روش یادگيري تا حد تسلط بر

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال نهم ،شمارة ،73پاییز 1798

/ 14

کاهش مشكلهاي دانشآموزان با اختالل ریاضی .ناتوانیهاي یادگيري-88 ،)0( 2 ،
.99
رستميان ،محمود؛ رستميان ،طيبه .)1981( .اثربخشی آموزش مبتنی بر رایانه در پيشرفت
تحصيلی دانشآموزان پسر با کمتوانیذهنی .تعليم و تربيت استثنایی-00 ،)109( 2 ،
.00
زارع ،حسين؛ ساریخانی ،راحله؛ ساریخانی ،احسان؛ بابازاده ،مجيد .)1980( .بررسی تأثير
استفاده از چندرسانهاي آموزشی بر ميزان یادگيري و یادداري در درس فيزیولوژي.
مجله دانشگاهی یادگيري الكترونيكی.99-90 :)1( 2 ،
ضامنی ،فرشيده؛ کاردان ،سحر .)1998( .تأثير کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در
یادگيري درس ریاضی .فصلنامه فناوري اطالعات وارتباطات در علومتربيتی:)1( 1 ،
.99-09
عزیزي ،فيض اهلل .)1991( .فهم سواد اطالعاتی .مجله الكترونيكی نما.0-1 :)0( 1 ،
عمادي ،رسول؛ فاميلشكریان ،نفيسه .)1989( .طراحی نرم افزار آموزش الكترونيكی
حروف الفباي انگليسی و تأثير آن بر انگيزه درونی و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان.
نشریه پژوهش در آموزش.00-09 :)0( 1 ،

مدرسی حجت آبادي ،مرضيه ،فرزاد ،ولی اهلل؛ کوشكی ،شيرین .)1982( .نقش خودتعيين-
گري بر عملكرد تحصيلی دانش آموزان مدارس متوسطه تهران :نقش ميانجی
درگيري تحصيلی و نگرش به یادگيري الكترونيكی .پژوهش در یادگيري
آموزشگاهی و مجازي.91-122 ،)9( 1 ،
مرادي مخلص ،حسين؛ زارعی زوارکی ،اسماعيل؛ رشيدي ،حسن .)1982( .مقایسه اثر
بخشی آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند
آموزش یادگيري .فصلنامه روانشناسی تربيتی.01-10 ،)01( 19 ،
مرادي ،مينا .)1980( .بررسی اثربخشی آموزش تفكر انتقادي و مهارتهاي حل مسئله بر

راهبردهاي خودتنظيمی و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان دوره متوسطه ناحيه 1
تبریز .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز.
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