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  چکیده

آوري اطالعات و ارتباطات بر وضعیت  زمینه تأثیر فنهاي انجام شده در  هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهش
جامعـه  . اي معلمـان بـود   بـر رشـد حرفـه    آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن جهت برآورد اندازه اثر واقعی  ،معلمان

اي معلمـان در ایـران    در زمینه تأثیر فاوا بر رشد حرفه 1389هاي انجام شده، تا پایان سال  پژوهش را کلیه پژوهش
هـاي مناسـب بـراي ورود بـه      پـژوهش کـه داراي ویژگـی    9منـد تعـداد   گیـري هدف از طریق نمونـه . دندل داتشکی

. ها از نظر فنـی و روش شـناختی بـود    ابزار پژوهش، چک لیست گزینش پژوهش. فراتحلیل بودند، انتخاب شدند
اي تفسـیر نتـایج از   ضـمناً بـر  . مدل فراتحلیل ترجیحی در این پژوهش رویکرد ترکیب نتایج هانتر و اشـمیت بـود  

بـر رشـد    آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن هاي پژوهش نشان دادند که کـاربرد   یافته. رویکرد کوهن استفاده شد
اي  آوري اطالعات و ارتباطات بـر رشـد حرفـه    همچنین اندازه اثر فن. اي معلمان به طور معناداري تأثیر دارد حرفه

  .هاي تفسیري، باالتر از حد متوسط است خصباشد که برمبناي شا می 387/0معلمان معادل 
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  مقدمه

هاست همه شؤون زندگی انسان را درنوردیده و در این مسیر هر آنچـه را کـه    امواج دیجیتالی مدت
در ابعـاد مختلـف زنـدگی     آوري این فنثیرات أکاربرد و ت  گستره. بخشدکند، استحاله می لمس می

امروزي و آینده جوامع بشري به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسـیاري از  
امـروزه در اکثـر   دهد،  شواهد نشان می. است ساختهرا به خود معطوف  سازان پژوهشگران و تصمیم

ري اطالعـات و ارتباطـات، در قلمـرو    آو هـا در زمینـه فـن    گـذاري  کشورهاي پیشرفته، بیشتر سرمایه
اي در کلیه ابعاد زندگی بشر نفوذ نموده، ثانیـاً؛   آوري به طور فزاینده زیرا؛ اوالً فن. باشد آموزش می

بنابراین افراد بـراي  . باشد پردازش اطالعات می  آوري اطالعات و ارتباطات ابزار مهمی در زمینه فن
. دســت آورنــد هــاي آموزشــی بــه ري را در سیســتمهــاي الزم بایــد اطالعــات ضــرو کســب مهــارت

هـایی   با آموزش و پرورش را در زمینه آوري اطالعات و ارتباطات فنهاي ترکیب  ترین حوزه عمده
هاي مربـوط بـه خـدمات شـهروندي، مـدیریت و       اي، آموزش مانند یاددهی و یادگیري، رشد حرفه

  ).2010خان، (توان مشاهده کرد  میهاي طراحی تولید و عرضه خدمات آموزشی  زیرساخت
هاي نوین با یـاددهی و یـادگیري    هاي گوناگون تکنولوژي معتقد است ترکیب) 2008( 1نیکولز

، نهـاد آمـوزش از   دانـش بـه عصـر   جوامـع  بـا ورود  . اسـت  2تربیتی دانش بنیـاد  اساساً بخشی از علوم
یمی جدیـد، ایـن   اپـاراد یک  به عنوان و نخستین نهادهایی است که دستخوش تغییرات اساسی شده

ایـن تحـوالت پـارادایمی در     3لینـونن  ).2008خلخـالی و همکـاران،   (اسـت   حوزه را متحول ساخته
سـازي   و آموزش و پرورش را در پنج فاز تاریخی فرضیه آوري اطالعات و ارتباطات فنروابط بین 
  .دهد نقشه مفهومی مورد نظر لینونن را نمایش می 1تصویر. کرده است

  
  
  
  
  

  و پرورشدر آموزش  آوري اطالعات و ارتباطات فنهاي هاي کاربرد جلوه زمانی پارادایم تحول :1شکل
  )2010لینونن،  طراحی شده به وسیله(

                                                      
1.  Nichols 
2.  Knowledge based Educational Sciences 
3.  Lienonen 
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بـه عنـوان بـارزترین وجـه     ــ   طور خالصه مطابق روایت لینـونن از ترکیـب مسـتقیم کـامپیوتر     به
 80تا اوایل دهه  1970توان از اواخر دهه  با یاددهی و یادگیري می ـ  آوري اطالعات و ارتباطات فن

آمـوزش مبتنـی    1990تـا   1980پارادایم شاخص دهه . ریزي دستی و عملی بود شاهد پارادایم برنامه
همچنین آموزش مبتنی بر اینترنـت از اواخـر دهـه    . اي است رسانه بر کامپیوتر از طریق ابزارهاي چند

امـا از اوایـل هـزاره سـوم،     . هاي غالـب بودنـد   پارادایم 2000ترونیک تا اوایل و یادگیري الک 1990
تري را براي آمـوزش و   هاي گسترده افزارهاي اجتماعی به همراه محتواهاي باز و رایگان، گزینه نرم

  ). 2010لینونن، (اند  پرورش ایجاد کرده
ر یافتـه و هـدف آن، ضـمن    آورانه در مدارس اسـتمرا  به هرحال کاربرد و آموزش ابزارهاي فن

هـاي   هـا و توانـایی   آمـوزان بـا ویژگـی    هاي آنها و آشنا نمودن معلمان و دانـش  مندي از ظرفیت بهره
، 1کرومپاکر(باشد  آوري اطالعات و ارتباطات، توأم با ملزم ساختن آنها به تفکر بیشتر در آن می فن

آوري  فـن هـاي   هـا و قابلیـت   ژگـی هاي یادگیري بـا شـناخت دقیـق از وی    اگر طراحان محیط). 2003
هـاي   توانند عـالوه بـر تقویـت یـادگیري     ، عناصر آموزشی را تنظیم نمایند، میاطالعات و ارتباطات

ریـزي، مـدیریت و    توانایی حل مسأله، خالقیت، برنامه هاي اساسی نظیر موضوعی، برخی از مهارت
امـروزه  ). 2005، 2ولـر (دهنـد   انسـانی و اجتمـاعی را در یادگیرنـدگان پـرورش     هاي روابـط  مهارت
آوري  فـن البتـه حـوزه کـاربرد    . انـد  کـار گرفتـه شـده    هاي گوناگون در زمینه آمـوزش بـه   آوري فن

ایـن امـر در زمینـه    . در آموزش و پـرورش، در حـال تحـوالت سـریعی اسـت      اطالعات و ارتباطات
افزارهـاي   نـرم . تهـا پیشـرفت چشـمگیري داشـته اسـ      کارگیري شبکه کاربرد رایانه در آموزش و به

شـکل   »تمـرین و تکـرار  «هاي آموزش تولید شده که اکثر آنهـا براسـاس مفهـوم     متعدد براي حوزه
  ). 2000، 3بروگن(اند  گرفته

 نیازمنـد تغییـر هـم در    دانـش  سـازي  یتخصصـ  در رو بـه رشـد   تقاضاي موجود مطالعاتمطابق 
ایـن واقعیـت    درك درسـتی از پدیـدآیی   هـم   وو یاددهی اسـت   یند یادگیريآفر از دیدگاه سنتی
که  جدید یادگیري هاي محیط به منظور تسهیل در دنتوان می نوظهورهاي  آوري فن است که چگونه

داشته باشند،  خود دانش ساخت و یادگیري بیشتري براي لیتؤومسشوند قادر  آموزان دانش در آن
 ایـن  بـر  هـا  دولـت  هبرانر، نمایندگان نهادهاي تجاري و مربیانبسیاري از. مورد استفاده قرار گیرند

                                                      
1.  Crumpacker 
2.  Velar 
3.  Brogan 
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 بـا  سـاختن آن  و تـوأم  یـاددهی  ـ  یـادگیري  هـاي  دیـدگاه  تغییـر پـارادایم در   یـک  ایجـاد  کـه  باورند

و همگـام   هـاي آموزشـی   سیسـتم  احیـاء  د درنـ توان مـی  جدیـد،  اي اطالعـاتی ه آوري فنکاربردهاي 
، 1جـی اي اس سـی آي  (مگـانی ایفـاي نقـش کننـد     ساختن آنها با نیازهاي یک جامعه اطالعـاتی ه 

2009 .(  
در زمینه تدوین استانداردهاي شایستگی براي معلمان که بـا  ) الف، ب، ج2008(پروژه یونسکو 

سـازي   شناسی و یا مجموعـه اسـتانداردهایی بـراي طراحـی مسـیر یکپارچـه       هدف استقرار یک واژه
تـرین سـند بـراي     برجسـته  ،معلمان ارایـه گردیـد  اي  آوري اطالعات و ارتباطات در توسعه حرفه فن

علمـی و بخـش خصوصـی محسـوب      هـا، مراکـز   عمل آمـده از جانـب دولـت    هاي به هدایت تالش
  .باشد خالصه تشریحی از این سند می 1جدول . شود می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
1.  Global eSchools and Communities Initiative (GeSCI) 
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اي  در توسعه حرفه آوري اطالعات و ارتباطات فنسازي  مسیر پیشنهادي یونسکو براي یکپارچه :1جدول 

  معلمان
 و کشف ابزارها مرحله

ها و  ظهور مهارت
 مربوط به هاي دانش
  توسط معلمان 1فاوا

یادگیري استفاده  مرحله
در  فاوا ابزارهاي از
توسط  هاي موضوعی حوزه

  معلمان

، استفاده نفوذ  همرحل
 فاوا معلمان از ابزارهاي

و مدیریت جهت بهبود 
  یادگیري

تخصصی استفاده مرحله 
 و فاوا از ابزارهايمعلمان 

  تدریس تحول در

به  معلماندر این مرحله 
گرایش فاوا  هسمت توسع

پیدا کرده و تالش 
فاوا  نمایند تا ابزارهاي می
کاربردهاي کلی آنها را  و

  .کشف نمایند
این رویکرد در برگیرنده 

 معلماناستفاده فردي 
مانند استفاده از  فاوااز
جایی  هجاب ،پردازها واژه

هاي  اطالعات در لوح
نترنت و یا یفشرده یا ا

ارتباط با دوستان از طریق 
  .باشد پست الکترونیک می
بر  تأکید این مرحله

 يفاوا سوادگسترش 
آموزش ابزارها  معلمان و

و کاربرد آنها و نیز 
از  آنهاافزایش آگاهی 

 فاوا هاي استفاده از فرصت
  .باشد در تدریس خود می

شروع  معلماندر این مرحله 
در فاوا  به استفاده از ابزارهاي

. نمایند هاي مختلف می زمینه
 هاین مرحله شامل استفاد
 عمومی و یا اختصاصی از

گردد و با رویکرد  می فاوا
فاوا  هکاربردي در توسع
  .پیوند دارد

فاوا  نمعلما ،رویکرد در این
اي با  را براي مقاصد حرفه

تمرکز بر موضوعاتی که 
کنند و با هدف  تدریس می
تدریس خود  هارتقاء نحو

. مورد استفاده قرار می دهند
را  معلماناین رویکرد غالباً 
با فاوا  به انسجام بیشتر

ها و دانش موضوعی  مهارت
خود وادار کرده و موجب 

شود تا آنها شروع به تغییر  می
روش تدریس خود در 
 کالس درس و استفاده از

اي خود  در تربیت حرفهفاوا 
  .بنمایند

ه به هم فاوادر این مرحله 
اي  هاي زندگی حرفه جنبه
کند و از  نفوذ می معلمان

فعال  آنها به عنوان افرادي
و خالق که قادر به 
تحریک و مدیریت 
و  یادگیري یادگیرندگان

سازي سبک  یکپارچه
فاوا  یادگیري و استفاده از

یابی به  در دست
شان هستند،  اهداف

  .کند حمایت می
و  معلماني با سایر همکار

سهیم شدن در تجربیات 
تدریس یکدیگر به آسانی 

همچنین . یابد تحقق می
را فاوا  توانند می آنها

جهت کمک به همه 
یادگیرندگان به منظور 
توانمندسازي آنان در 

رسانی علمی به  یاري
خودشان مورد استفاده 

  .قرار دهند

چهارمین و در واقع آخرین 
گام در برگیرنده 

سازي در استفاده از  تخصصی
  .استفاوا  ابزارهاي

را فاوا  معلماندر این مرحله 
عنوان یک موضوع تاحدي  هب

که در آن تخصص یابند 
  .آموزند می

ان معلم ،تحولیدر رویکرد 
عنوان بخش طبیعی  هرا ب فاوا

خود قرار داده  هزندگی روزمر
یند تدریس و آفرو به 

یادگیري به روش جدیدتري 
و از معلم محوري  نگرند می

به یادگیري محوري تغییر 
  .دهند نگرش می

و  معلمانیند آفردر این 
یادگیرندگان توأماً تغییر 

شناسی  مداومی در روش
یابی  جهت دست را، تدریس

به اهداف یادگیري فردي 
  .نمایند جستجو می

  ب 2008؛ یونسکو، 2007، 2؛ اوالکولین2005کندي، : منبع

                                                      
 آوري اطالعات و ارتباطات فن.  1

2.  Olakulehin 
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لـذا بـه   . است ترین عامل اثربخشی هر سیستم آموزشی اي معلمان مهم حرفهاز سوي دیگر رشد 

اي معلمـان   با آموزش و پرورش، رشد حرفه آوري اطالعات و ارتباطات فنرسد در ترکیب  نظر می
 هــاي اطالعــاتی معتبــر داخلــی و خــارجی بــا حجــم بــا مــرور بانــک. توانــد نکتــه کــانونی باشــد مــی

شـویم کـه خـود گویـاي ایـن       متنوعی در این زمینـه مواجـه مـی    هاي گزارش شده متعدد و پژوهش
هاي تکنولوژي اطالعات و ارتباطـات و آمـوزش و    براي نمونه با جستجوي کلید واژه. اهمیت است

پژوهش نمایه شـده   500حدود  1آوري و اطالعات پرورش در پایگاه اطالعاتی پژوهشگاه علوم، فن
سـند پژوهشـی بـا ترکیـب      1400نیـز حـدود    2اتی اریـک همچنین با جستجو در پایگاه اطالع. است

از آنجا که ذهن انسان توانایی ترکیب و انتظام  لیکن. آید دست می به Educationو  ICTمتغیرهاي 
کـارگیري   ههاي منتج از مطالعات فراوان را ندارد به ناچار باید از روشی استفاده کـرد کـه بـا بـ     داده

ترکیبی که عصاره تحقیقات انجام شده در یک موضوع خاص را هاي  الگوي علمی رایج، پژوهش
زیـرا اساسـاً    پـذیر سـازد،   امکـان دهنـد،   دار و علمـی فـرا روي پژوهشـگران قـرار مـی      به شـیوه نظـام  

تر از آن است که بتوان در چهارچوب مطالعـه   پیچیده موضوعات اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت،
ها و  ن بر آن توانایی مهار کنترل محیط پژوهش، نمونه آزمودنیافزو. واحدي به تبیین آنها پرداخت

. )1986، 3ولـف ( هاي مورد استفاده، ممکن است از پژوهشی به پژوهش دیگر متفـاوت باشـد   روش
پیلمر و  ؛1982هانتر و همکاران، (در واقع اگر علم را انباشت و پاالیش اطالعات و شناخت دانست 

خواهد بود که از مدلی معتبر براي مرور، یکپارچه کردن و ترکیب  ، آنگاه بسیار مهم)1980الیت، 
کـوپر،  (برداري شـود   بهره هاي مشترك دارند، هایی که تا حدي پرسش قابل اعتماد و معتبر پژوهش

  ). 1980جاکسون،  ؛1982
هـاي   اي از پـژوهش  بدون تردید فراتحلیل معتبرترین روش آماري براي ترکیب نتایج مجموعـه 

هـاي گونـاگون و    تواند گـزارش  فراتحلیل می). 2000جانسون و دیگران، (یکدیگر است  مستقل از
هـا   ها، مراکز پژوهشی سازمان بدون استفاده آرشیو کتابخانه هاي بالتکلیف و متنوع پژوهشی، نوشته

در این امر نیز تردید نیست که ترکیب نتـایج و اسـتفاده از   . ها را از سرگردانی نجات دهد و دستگاه
دسـت آوردن یـک تصـویر کلـی و      براي بـه ) به عنوان واحد تحلیل(هاي انجام شده پیشین  پژوهش

هـاي پژوهشـی    ثرتر از تعریـف طـرح  ؤبدون ابهام از یک موضوع پژوهشی، بـه مراتـب مفیـدتر و مـ    

                                                      
1.  www.irandoc.ac.ir 
2.  www.eric.ed.gov 
3.  Wolf 
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ینــد فراتحلیــل بــیش از یــک فــن آمــاري، یــک آفر. )1387هــومن،( جدیــد در آن موضــوع اســت

هـا، انجـام    بنـدي دقیـق فرضـیه    ها، صورت اي از پژوهش دار مجموعه ظامشناسی براي بررسی ن روش
هـاي اثـر بـه دسـت آمـده از       ها و انـدازه  یک جستجوي جامع، ثبت و نگهداري ترکیب آماري داده

 ها براي تبیین اثرات مـورد نظـر و گـزارش نتـایج اسـت      هاي متعدد، جستجوي تعدیل کننده بررسی
  ).1385 سهرابی فرد،(

رسـد کـه    بـه نظـر مـی   هـاي آموزشـی    ه مبانی نظري اشاره شده به خصـوص در محـیط  با توجه ب
برخـوردار   اي معلمـان  رشد حرفهاي در  از اهمیت ویژهآوري اطالعات و ارتباطات  فنمتغیر هرچند 
تـرین شاخصـی کـه     اما مهم ،پردازان و پژوهشگران زیادي به این موضوع پرداختند نظریه وباشد  می

هاي  دهند بیشتر از یک آزمون معناداري نیست، در حالی که این آزمون ها به دست می این پژوهش
. کننـد  نمـی  ثـر مـورد نظـر پژوهشـگر ارایـه     گونه بینشی درباره قدرت رابطه و یـا ا  بودن هیچ معنادار
آوري اطالعـات و   ر کـاربرد فـن  انـداز مـؤثرتري از اثـ   تواند چشـم  اجراي یک فراتحلیل می بنابراین

اساسی  هايمقاله حاضر درصدد بررسی این پرسش. اي معلمان عرضه نماید ارتباطات بر رشد حرفه
  : بوده است که

  اي معلمان تأثیر دارد؟ بر رشد حرفه آوري اطالعات و ارتباطات فنآیا کاربرد . 1
  اي معلمان چقدر است؟ بر رشد حرفه آوري اطالعات و ارتباطات فناندازه اثر . 2 

  روش 

جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش را کلیـه       .بـوده اسـت  ) 1387هـومن،  ( 1تحقیق حاضر از نوع فراتحلیل
اي  بـر رشـد حرفـه    آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن هاي انجام شده در ایران در زمینه تأثیر  پژوهش

 پژوهشگاه مطالعات هاي اطالعاتی ز پایگاهدادند که در یکی ا تشکیل می 1389 معلمان تا پایان سال
پایگـاه اطالعـات علمـی    ، هـا  دانشـگاه ، مرکز اسناد و اطالعات مدارك علمی ایران، تعلیم و تربیت
، کتابخانه ملی ایـران ، بانک اطالعات نشریات ایران ،پایگاه مجالت تخصصی نور، جهاد دانشگاهی

سـند   166در کـل تعـداد   . نمایـه شـده باشـند    فرهنگیپایگاه اطالع رسانی دبیرخانه شوراي انقالب 
. دسـت آمـد   اي معلمان به آوري اطالعات و ارتباطات با متغیرهاي رشد حرفه پژوهشی درباره اثر فن

سـند   9گیري غیراحتمالی هدفمند، تعـداد   مبتنی بر روش نمونهیادشده،  جامعه ازگیري  جهت نمونه

                                                      
1.  Meta-Analysis Method 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1390بهار  /سوم  شماره /اول  سال /تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فنفصلنامه / 172

 
 آنهـا  مطالعـاتی کـه در  مانند دوره زمانی مورد نظـر،  ب هاي انتخا مالك وکه حائز شرایط  پژوهشی
داشتن حداقل باشد، مورد بررسی قرار گرفته  1آوري اطالعات و ارتباطات به عنوان متغیر مستقل فن

داشتن اطالعات کافی جهت ترکیب ، آزمون و پس 2آزمون یک گروه کنترل یا مقایسه مقادیر پیش
  . احصا شدند دست آوردن نتیجه واحد هب کمی نتایج و

هاي انجام  با توجه به اینکه در مطالعات فراتحلیل، واحد تجزیه و تحلیل، گزارش نهایی پژوهش
بـراي  ) 3فـرم (گـذاري   یـک طرحـواره کـد    ازبنابراین  ،باشد شده در زمینه موضوع مورد بررسی می

  .متغیرهاي مطالعات استفاده شد ها و ارزیابی ویژگی
ها به شاخص  پس از تبدیل آمارهمعموالً که مبتنی بر ترکیب نتایج است،  روش اصلی فراتحلیل

r  از هـا   دادهتوصـیفی  بـراي تجزیـه   در ایـن مقالـه   . گیـرد     مـی و برآورد اندازه اثر مورد استفاده قرار
فراتحلیل هاي  مدلاز ها  هاي گرایش مرکزي و آزمون همگونی، براي تحلیل استنباطی داده شاخص

و ) 1988 ،1977( 4و بـراي تفسـیر نتـایج از سیسـتم تفسـیري کـوهن       تصـادفی  و اثـرات اثرات ثابت 
افـزار   کلیه این عملیات بـا اسـتفاده از ویـرایش دوم نـرم     .استفاده گردیدنمودارهاي پرشاخه و قیفی 

  .و به روش ترکیب اندازه اثر صورت گرفت 5فراتحلیل جامع

  ها یافته

هـاي مطروحـه،    در این قسمت ضمن ارایه نتایج تجزیه و تحلیـل اسـتنباطی آنهـا، منطبـق بـا پرسـش      
هاي پژوهش، اطالعاتی توصیفی پیرامـون نمونـه    قبل از ارایه یافته. گردد هاي مقاله گزارش می یافته

هـا بـه تفکیـک مقطـع      فراوانی این پژوهش 2جدول در . گردد هاي مورد بررسی مطرح می پژوهش
  .صیلی گزارش شده استتح
  
  
  
  

                                                      
1.  Independent Variable 
2.  Pre-test 
3.  Form 
4.  Cohen 
5.  Comprehensive Meta-Analysis-V2 
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  ها بر اساس تنوع دوره تحصیلی فراوانی نمونه :2جدول

  درصد  فراوانی دوره تحصیلی
 2/22  2  ابتدایی
 5/44  4  راهنمایی
  3/33  3 متوسطه
  0  0  دانشگاه
  100  0  جمع کل

  
بـر   ارتباطـات آوري اطالعـات و   فـن دهند که در زمینـه تـأثیرات     نشان می 2نتایج مندرج در جدول 

  . معلمان مقطع متوسطه بوده است ها مربوط به اي معلمان، بیشترین گزارش رشد حرفه
  

  ها بر اساس روش آماري مورد استفاده وضعیت فراوانی نمونه :3جدول 

  درصد  فراوانی  روش آماري
  3/33  3  آزمون خی دو

  3/33  3  مستقل t آزمون
  1/11  1  آزمون همبستگی پیرسون

  1/11  1  مستقل tتحلیل واریانس و 
  1/11  1  مستقل tضریب همبستگی و 
  100  9  جمع کل

  
اطالعـات و  آوري فـن دهد در مطالعات مربوط به تـأثیرات   نشان می 3دست آمده از جدول  نتایج به
امـا  . مستقل بیشـتر اسـتفاده شـده اسـت     tهاي خی دو و  اي معلمان از آزمون بر رشد حرفه ارتباطات

هاي برگزیده به عنوان نمونه پژوهش الزم بـود تـا ایـن     تري از پژوهش براي دریافت اطالعات دقیق
  .با همین هدف طراحی شده است 4جدول . اي گزارش گردد اطالعات در یک وضعیت مقایسه

  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1390بهار  /سوم  شماره /اول  سال /تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فنفصلنامه / 174

 
  هاي نمونه خالصه اطالعات مربوط به پژوهش :4جدول 

  تعداد نمونه  تعداد فرضیه اصلی  سال اجرا  محل پژوهش  پژوهشگر  ردیف
  287  4  1387  ساري  یعقوبی  1
  300  3  1386  اصفهان  بختیاري و احمدي  2
  117  5  1386  زنجان  مختارنیاکریمی و   3
  111  7  1389  فسا  صالحی و همکاران  4
  200  4  1387  تهران  رعنایی  5
  262  5  1388  بجنورد  اسکندري  6
  140  5  1389  ساري  فغانی  7
  20  9  1388  اردبیل  ثمري وآتشک  8
  210  5  1389  ساري  مددي  9

  
هـاي گـزارش شـده در زمینـه روابـط بـین کـاربرد         آیا مبتنی بر فراتحلیـل پـژوهش   :ل اولتحلیل سؤا
فـن آوري  تـوان در مـورد تأثیرکـاربرد     آوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پـرورش، مـی   فن

  گیري کرد؟ تصمیم اي معلمان بررشد حرفه اطالعات و ارتباطات
بـه همـین منظـور    . هاي اثر اسـتفاده شـد   از روش ترکیب اندازه ،پرسشتحلیل آماري این براي 

هـاي برگزیـده مبتنـی بـر یـک مقیـاس مشـترك، اثـرات          ضمن برآورد اندازه اثر تفکیکی پـژوهش 
با استفاده از نرم افزار فراتحلیـل   همه این عملیات. ترکیبی ثابت و تصادفی کلی نیز مشخص گردید

  . دهد هاي حاصل از فراتحلیل را نمایش می داده 5جدول . گرفت  انجامو   V2جامع 
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  )>05/0P(هاي نمونه  خالصه اطالعات مربوط به عملیات فراتحلیل برروي پژوهش :5جدول 

  Z  P  حد باال  حدپایین  اندازه اثر  پژوهشگر  ردیف
 019/0  - 345/2  836/0  134/0  335/0  )1387( یعقوبی  1
 044/0  - 017/2  937/0  147/0  378/0  )1386( احمديو بختیاري  2
 045/0  - 008/2  976/0  131/0  358/0  )1386(مختارنیا و  کریمی  3
 026/0  - 229/2  890/0  161/0  379/0  )1389( وهمکارانصالحی   4
 046/0  - 993/1  984/0  156/0  392/0  )1387( رعنایی  5
 006/0  - 750/2  658/0  083/0  233/0  )1388( اسکندري  6
 104/0  - 627/1  217/1  121/0  384/0  )1389( فغانی  7
 044/0  - 014/2  971/0  117/0  337/0  )1388( ثمري وآتشک  8
 497/0  - 679/0  745/1  318/0  744/0  )1389( مددي  9

 000/0  - 822/5  533/0  282/0  387/0  اثرات ترکیبی ثابت  
 000/0  - 822/5  533/0  282/0  387/0  تصادفی اثرات ترکیبی  

  
 05/0بزرگتـر از   سطح معناداري ، دارايمطالعه 9از  )9و 7( مطالعه 2دهد که  نشان می 5 جدول
بزرگتـرین مقـدار   . باشـند  درصد معنادار مـی  95 غیر معنادار هستند و بقیه با اطمینان در نتیجه و بوده

هم اثرات ثابت و هـم  همچنین  .باشد می 6مطالعه در و کوچکترین آن  9اندازه اثر مربوط به مطالعه 
نیـز کـه بـر مبنـاي دو      1شـماره   1پرشـاخه نمـودار  . باشـد  معنـادار مـی   05/0اثرات تصادفی در سطح 

یـد ایـن مطلـب    ؤم شـود  هـاي نمونـه طراحـی مـی     پـژوهش  3و نسـبت برتـري   2اعتمادفاصله شاخص 
  .باشد می

  
  
  
  
  

                                                      
1.  Forestplot 
2.  Criticallevel 
3.  Oddsratio 
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  هاي نمونه نمودار پرشاخه مربوط به پژوهش: 1نمودار

هاي چاپ شـده   بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگیري انتشار است که ناشی از انتشار پژوهش
فراتحلیلـی  هر . باشد و انواع خطاها می) غیر معنادار(هاي چاپ نشده  و عدم انتشار پژوهش) معنادار(
 2نمـودار قیفـی    .مقـداري سـوگیري دارد   ،هاي انتخاب و حـذف مطالعـات   نفسه به سبب مالك فی

  . استبررسی سوگیري انتشار براي  ابزاري ترسیمی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 هاي نمونهنمودار قیفی مربوط به پژوهش: 2رنمودا

 درصدي 95نسبت برتري و فاصله اعتماد 

100            10            1               0.1            0.01 

 1ناحیه ترجیحی               2ناحیه ترجیحی 

 

-2.0    -1.5       -1.0     -0.5       0.0        0.5        1.0        1.5      2.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

 

0.6 

 لگاریتم نسبت برتري

خطاي 
 استاندارد
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مطالعاتی که خطـاي اسـتاندارد پـایین دارنـد و در     از لحاظ تفسیري در نمودارهاي قیفی شکل، 

قیـف  هر چه مطالعات به سمت پـایین   اما .داراي سوگیري انتشار نیستند ،گردند باالي قیف جمع می
بـا  لـذا  . یابـد  آنها افـزایش مـی  رود و سوگیري انتشار  خطاي استاندارد آنها باال می شوند، میکشیده 

داراي سوگیري انتشـار   در حد متوسط مطالعات مورد استفاده در پژوهش حاضر، 2 توجه به نمودار
  .دنباش می

بـر   آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن  انجام شده میزان اندازه اثـر مطابق با فراتحلیل  :تحلیل سؤال دوم
تا چه حـد رشـد    آوري اطالعات و ارتباطات فناي معلمان چقدر است؟ و اساساً کاربرد رشد حرفه
  کند؟  اي معلمان را تبیین می حرفه

  با پیشرفت تحصیلی کاربرد فاوانتایج فراتحلیل رابطه : 6جدول 

تعداد   پرسش
  مطالعه

 اثرات
ترکیبی 
  ثابت

اثرات 
ترکیبی 
  تصادفی

  واریانس
تبیین 
  شده

فاصله 
  اطمینان

95%  

آزمون 
 همگنی

)2χ(  

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  
  فاوا ثیرأت

رشد بر 
  اي معلم حرفه

9  387/0  387/0  14/0 
282/0  
533/0  

*374/0  8  909/0  

بودن آن خالص بودن رابطه بین دو متغیر و نیاز به بررسی اثر متغیرهاي نمعنادار (5/0همگن در سطح * 
  )کند مینید أیگر را تمداخله

  
اثـرات  ( آوري اطالعـات و ارتباطـات   میـانگین انـدازه اثـر فـن    که  دهند مینشان  6جدول  هاي داده

 چون ایـن . باشد می 387/0در نمونه مورد پژوهش معادل معلمان  اي رشد حرفه بر) ترکیب تصادفی
رشـد   بـر  آوري اطالعات و ارتباطـات  فنتأثیر لذا  ،باشد اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان می

 احتمـال سـت و  نیهمچنـین آزمـون همگنـی داراي مقـادیر معنـادار      . شـود  ید مـی أیتاي معلمان  حرفه
البتـه کـوهن    .باشـد گر بین ایـن دو متغیـر    بودن به علت وجود متغیرهاي مداخله  همگن اینرود  مین
  .)7جدول ( را براي تفسیر اندازه اثر پیشنهاد کرده استی مدل
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  مدل کوهن، نظام تفسیر اندازه اثر ناشی از فراتحلیل: 7جدول

  r d  اندازه اثر
  2/0  1/0  کم
  5/0  3/0  متوسط
  8/0  5/0  زیاد

  
دست آمده در این مطالعه براساس جدول کوهن، تقریباً باالتر ازحد متوسـط   تفسیر اندازه اثر به

اي معلمـان   تواند بر رشد حرفه در سطح متوسط می آوري اطالعات و ارتباطات فنبنابراین . باشد می
  . مؤثر باشد

  بحث و نتیجه گیري

. دانش و اطالعات است  تولید کننده نهاد آموزش و پرورش از بزرگترین نهادهاي مصرف کننده و
. آوري اطالعات و ارتباطات، حجم و سرعت دانایی و آگـاهی در حـال افـزایش اسـت     فن  با توسعه

انـد، امـروزه    هاي دور فقط معلمان و کتب درسی بـوده  اگر منابع تولید اطالعات و دانش در گذشته
آوري اطالعات و گسترش دانایی در  فن  عهرسانی به ویژه توس اطالع ابزارهاي  جانبهبا گسترش همه 

ایـن امـر جـز    . هر زمان و مکان، آن چه بیش از هر امري حائز اهمیت است مـدیریت دانـایی اسـت   
درعـین حـال،   ). 1385بدرقـه،  (از عهـده هـیچ کـس یـا هـیچ نهـاد دیگـري سـاخته نیسـت           ،معلمان
آوري و  آوري اطالعات در آموزش و پرورش اگر با آمـوزش و افـزایش سـواد اطالعـاتی، فـن      فن

  .اي مطلوب نرسد دیجیتالی معلمان همراه نشود ممکن است هرگز به نتیجه
صـورت    و مهـارت کـاربرد آن در کـالس بـه    آوري اطالعـات   آموزش مبانی فن 1995از سال 

ی پژوهش گزارش شده است که بـه  تعداد قابل توجه 2006ت و تا سال جدي مورد توجه قرار گرف
انـد   آوري اطالعـات و ارتباطـات پرداختـه    بررسی ابعاد مختلف آموزش قبـل و ضـمن خـدمت فـن    

اطالعـاتی در آمـوزش و    هـاي ارتبـاطی و   در واقع پس از توسـعه تکنولـوژي  ). 2006، 1تساکیرودو(
. بنـدي شـده اسـت    هاي وسیعی جهت بررسی روابط و اثرات این دو متغیر صورت پرورش، پژوهش

آوري اطالعـات و   فـن گویـاي آن هسـتند کـه ترکیـب      ،این مطالعـات پژوهشـی و شـواهد تجربـی    
یکـی از  دیگري آثار شگرفی به همراه داشته است و   زمینهدر آموزش و پرورش مانند هر  ارتباطات

                                                      
1.  Tsakiridou 
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اي  حجم عمـده ). 2008لنگ، (شود  ها براي بهبود کیفیت آموزش محسوب می معتبرترین استراتژي
بـا وضـعیت معلمـان اسـت،      آوري اطالعات و ارتباطات فنها که در ارتباط با روابط  از این پژوهش
غنـی   هـاي  تواند به معلمان کمک کنـد تـا محـیط    اند که تکنولوژي ابزاري است که می تأکید داشته

هاي یادگیري متنوعی را برآورده سازند، از  شده و مشارکتی را خلق کنند، نیازهاي مربوط به سبک
تـر سـازند،    انتقال یادگیري حمایت کنند، به سطوح بـاالي تفکـر دسـت یابنـد، آمـوزش را عادالنـه      
آمـوزان   نشمشکالت دنیاي واقعی را به طور یکپارچه ببیند و ارزیابی معتبري از آن عرضه کند و دا

گزارش کرده است، ) 2006( 2بکتا). 2007، 1کوتینهو(العمر آماده سازند  را براي یک زندگی مادام
باالتري برخوردار باشند، عملکرد کمی و کیفی بیشتري را تجربه  3مدارسی که از بلوغ الکترونیکی

و همکـاران   4اچینمـ . اما همواره موضوع قدرت و شدت این تأثیر در ابهام بوده است. خواهند کرد
ــدیریتی رامبـــل)2006( ــروه مـ ــدروود) 2006( 5، گـ ــاران  6و آنـ معتقدنـــد ) 2006 ،2005(و همکـ

تـر   زمانی که بستر مناسبی بـراي کـاربرد اثـربخش    آوري اطالعات و ارتباطات فنگذاري در  سرمایه
تـر و   اي معلمـان را حرفـه   همچنـین گذارد و  آن مهیا باشد، بر استانداردهاي آموزشی مدارس اثر می

  . سازد شان متعهدتر می نسبت به کیفیت و کمیت تدریس
ها،  بندي شده است که چنانچه به جاي تکرار این قبیل پژوهش مقاله حاضر با این هدف صورت
آوري اطالعـات و   فـن تـري از اثـرات متغیـر     انداز روشـن چشم ترکیب نتایج آنها پیگیري شود، هم

براي . تري از این تأثیر برآورد گردد اندازه دقیق و هم اي معلمان حاصل آید رفهبر رشد ح ارتباطات
هـاي حاصـل از    بخشی از یافتـه . شود تحقق چنین هدفی مدل فراتحلیل بهترین رویکرد محسوب می

آوري  فـن رابطـه بـین   ) اثـرات ترکیـب تصـادفی   (میـانگین انـدازه اثـر    دهند کـه   این تحلیل نشان می
 ایـن  .باشـد  مـی  387/0در نمونه مورد پژوهش معـادل  معلمان  اي رشد حرفهو  ارتباطاتاطالعات و 

  . و در سطح متوسط استدر محدوده اطمینان براساس نظام تفسیري کوهن، اندازه اثر برآورد شده 
و وجوه  آوري اطالعات و ارتباطات فندر تحلیل تأثیر بعضی مطالعات همسو با پژوهش حاضر 

 40بـا بررسـی    )1991( فراتحلیـل ریـان  آیندها و نتـایج آمـوزش و پـرورش ماننـد     مختلف آن بر فر
سند پژوهشی، انـدازه اثـر را    199با بررسی  )1991( وکولیک ، کولیک31/0پژوهش، اندازه اثر را 

                                                      
1.  Coutinho 
2.  Becta 
3.  E-Maturity 
4.  Machin 
5.  Rombell 
6.  Underwood 
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 35بـا بررسـی    )1998( و لیائو 38/0مطالعه اندازه اثر را  36با بررسی  )1994( وشاشانی یلیخ، 30/0

 120بـا بررسـی    )1995( وگراوات همچنین فلتچر. اند گزارش کرده 48/0مقاله علمی، اندازه اثر را 
هـاي درسـی مختلـف نتـایج      مطالعـه در موضـوع   200با بررسـی   )1998( و همکاران مطالعه و لیتنن

ده از هـاي دیگـري ماننـد بررسـی آمـوزش دروس بـا اسـتفا        پـژوهش . انـد  مشابهی را گزارش کـرده 
، میزان اثربخشی )1999 ین،و لتن ینکوس(افزارهاي آموزشی براي معلمان  استفاده از نرم و سازها شبیه

 و احمـدي،  بختیـاري (بـراي معلمـان    آوري اطالعـات و ارتباطـات   فـن هاي ضمن خـدمت   آموزش
نیز مؤید ) 1388 ،اسکندري(اي معلمان  بر رشد حرفه آوري اطالعات و ارتباطات فننقش  و )1386

  . ها هستند همخوانیاین 
هـاي اشـاره شـده، در حـد واقـع       هاي این تحقیق همسو بـا بسـیاري از پـژوهش    یافتهدر مجموع 

اي معلمــان را نشــان  در رشــد حرفــه آوري اطالعــات و ارتباطــات فــناي مــؤثر بــودن کــاربرد  بینانــه
آمـوزان، حـذف    زش دانـش هاي معلمی منجـر بـه یـادگیري پویـا و انگیـ      با مهارت ترکیب. دهند می

آموزان فراتر از تجربیات و  آور، تناسب بیشتر آموزش با یادگیرنده و بسط تفکر دانش تکالیف مالل
وري اطالعـات و ارتباطـات بـه    آ فن در واقع هرچند). 2002نیوهوس، (گردد  هاي معلمان می تابلیق

اي اسـت کـه    اما تأثیر آن تـا انـدازه  تعلیم و تربیت مطرح نیست،   ل حوزهیدرمانگر تمامی مسا  منزله
هـاي   رسـد در محـیط   لذا به نظر می. توجهی به آن آثار جبران ناپذیري را به همراه خواهد داشت بی

پیشـرفت  کنـار  در آوري اطالعات و ارتباطات  فنمتغیر سازي  براي یکپارچه آموزشی بیشترین سهم
  .کز شوداي معلمان متمر آموزان باید بر رشد حرفه دانشتحصیلی 

  
  منابع
آوري اطالعات و ارتباطـات در   گیري از فن بررسی عوامل مؤثر بر بهره ).1388( .اسکندري، حسن .1

ارشـد، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد      پایـان نامـه کارشناسـی   . بین دبیران دوره متوسطه شهر بجنورد
  .ساري

وري آ ضمن خدمت فـن هاي  میزان اثربخشی آموزش). 1386. (بختیاري، مریم و احمدي، غالمرضا .2
فصـلنامه علـوم انسـانی دانشـگاه آزاد     . علمـان دوره متوسـطه شـهر اصـفهان    ماطالعات و ارتباطـات  

  .123-134، )13(4، اسالمی
  .انتشارات روناس: تهران.وري اطالعات و ارتباطاتآ هاي توسعه فن استراتژي .)1385( .بدرقه، علی .3
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آوري آموزشی توسـط   تأثیر میزان شناخت و کاربست فن). 1388. (ثمري، عیسی و آتشک، محمد .4

 -111، )2(4 ،آوري آمـوزش  نشـریه فـن  . آمـوزان  معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یـادگیري دانـش  
101.  

اي معلمان مقطع  بررسی تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر رشد حرفه ).1387. (رعنایی، مصطفی .5
  .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي .توسطه شهر تهرانم

 -171،)10(3 ،فصلنامه روانشـناسان ایرانی. مروري بر مبانی فراتحلیل .)1385. (سهرابی فرد، نسرین .6
169.  

 ارتباطـات بـر  آوري اطالعـات و   تأثیر فن). 1389. (صالحی، مسلم، قلتاش، عباس و آزادمهر، اصغر .7
آوري اطالعات و ارتباطات در علوم  فصلنامه فن. هاي شهر فسا اثربخشی و خالقیت دبیران دبیرستان

  .49 -62، )2(1، تربیتی
بررسی میزان آشنایی و استفاده دانش آموزان و معلمان دوره ي راهنمایی ). 1389. (فغانی، منوچهر .8

پایان نامه کارشناسی ارشـد، دانشـگاه آزاد   .  ابناز فن آوري اطالعات و ارتباطات در شهرستان تنک
 .اسالمی واحد ساري
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