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 آموزیفراتحلیلی بر تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر زبان
 

 وحید میرزاییان9، مجتبی مقصودی3

5/2/11پذیرش:                                             31/8/18دریافت:  

 چکیده

 پای تحوالت درها شروع شد و پابهمیالدی با اختراع ابر رایانه 06ی کمک فناوری اطالعات و ارتباطات در دههآموزی به زبان

های شبکه ،های هوشمند، شبکه اینترنتروی تاثیر گوشی پژوهشگران درحال پژوهش بر ،هم اکنون .این حوزه پیشرفت نمود

آموزی هستند. با توجه به نتایج متنوع و گاها متناقضی که بر زبان عیت افزودهای، واقعیت مجازی و واقهای رایانه، بازیاجتماعی

اب است. بازه زمانی انتخها در این حوزه را داشتهاست، فراتحلیل حاضر قصد بررسی وضعیت پژوهشدر این حوزه بدست آمده

 و ISI پایگاه اطالعاتی دو از و مقاالت  استمیالدی بوده 3691الی  3661 هایسال شده برای این فراتحلیل ده سال اخیر یعنی

ERICگرفته،  های صورتآموزی از طریق پژوهشی میزان اثر کلی این فناوری بر زبان. عالوه بر محاسبهخراج گردیده استاست

دت ون طول ماست. میزان اثر متغیرهای مهم در این حوزه همچآموزان نیز محاسبه گردیدههای انگیزشی زبانمیزان اثر در جنبه

های سنی یا دوم و رده خارجیها، مهارتهای زبانی، زبان پژوهش، زبان مورد پژوهش، دستگاههای به کار رفته در این پژوهش

آموزی به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات که زبان بدست آمداست. در خاتمه این جمع بندی آموزان نیز گزارش شدهزبان

های پیشنهاداتی نیز در خصوص پژوهش است.آموزی بودهوده و حاکی از موفقیت این فناوری در زبانی اثر موثر بدارای اندازه

 است.بیشتر در این حوزه ارایه گردیده

 .آوری اطالعات، یادگیری زبان انگلیسیآموزی، فنفرا تحلیل زبانها: کلید واژه
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 مقدمه. 9

 فرا تحلیل .  9-9

های قبلی صورت گرفته در یک موضوع خاص، جمع آوری و تحلیل فراتحلیل، روشی آماری است که طی آن، پژوهش

تری از موضوع مورد نظر به دست دهد چراکه معموال هر پژوهش گیرد تا تصویر کاملآماری شده و مورد نقد و بررسی قرار می

، تری از موضوع بدست آورد. در این روشتوان تصویر جامعحلیل میپردازد ولی با فراتی کوچکی از موضوع میفقط به جنبه

ی آماری فتههای پیشرهای قبلی، آنها را به صورت کمی تبدیل نموده و با استفاده از تکنیکپژوهشگر ضمن جمع آوری پژوهش

ر، نقاط ضعف و قوت این ها با یکدیگی پژوهشدهد. در این روش، با مقایسهخاص خود، مورد تحلیل آماری مجدد قرار می

شود. عالوه بر این، موضوعاتی که تا کنون مورد پژوهش قرارگرفته مشخص شده و احتماال آن دسته از ها برجسته میپژوهش

پژوهش  تواند راهگشای پژوهشگران بعدی برایشوند. پس به عبارتی فراتحلیل میاند نیز شناسایی میهایی که مغفول ماندهحوزه

تواند به است. در ضمن فراتحلیل میاند و یا کمتر به آنها توجه شدهیی باشد که یا اصال مورد توجه قرار نگرفتههادر حوزه

ج احتمالی اند و به چه نتایپژوهشگران بعدی نشان دهد که پژوهشگران قبلی از چه ساختارهایی برای پژوهش خود استفاده کرده

 اند. رسیده

تیم یکی های قبلی در این حوزه دریافیل، به الگوی نظری مناسب نیاز است. با بررسی فراتحلیلبرای انجام هر پژوهش یا تحل

 بلی در این حوزههای قی کنش گرایانه است. بررسی فراتحلیلاست نظریههای مناسب که مکرر مورد استفاده قرار گرفتهاز الگوی

ه که اولین بار این نظری ی کنش گرایانه است.نظریه ،استقرار گرفتههای مناسب که مکرر مورد استفاده یکی از الگوینشان داد، 

مطرح گردید قصد تفسیر تعامالت انسان با ابزار را دارد. در این الگو، از کنش بعنوان واحدی برای ( 9198) 9توسط ویگوتسکی

است و اخیرا ( بسط داده شده9111)3ماین نظریه توسط پژوهشگرانی همچون انگ استور .شودتعامالت آدمی با ابزار استفاده می

این الگوی بسط یافته برای ( از 3669) 5و شارپلس، تیلور و واووال( 3669) 1(، زوریتا و نوس باوم3695) 2قبیل لنپژوهشگرانی از 

 . اندآموزی استفاده کردهانجام فراتحلیل در زبان
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ناوری، خواهد با استفاده از این فهای بینابینی است که میآموزی به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات یکی از رشتهزبان

های رایانهافزارها از ابرافزار، تمامی سختیادگیری و تدریس زبان را تسهیل کند. باید توجه داشت که این رشته، عالوه بر نرم

در هر برهه از زمان، به تناسب نرم  ی فراوانیهاگیرد و پژوهشای هوشمند امروزی را دربرمیهبسیار قدیمی گرفته تا گوشی

ها در این است. برای مثال، امروزه بیشتر پژوهشآموزی صورت گرفتهافزارهای موجود، بر روی تاثیر آنها بر زبانافزارها و سخت

تماعی و تبلت است درحالی که در قبال، توجه زیادی به تاثیر های اجها، شبکههای هوشمند، اپحوزه معطوف به اثر گوشی

 های اخیر با توجه به تمایل بشر به وسایلشد. الزم به ذکر است در سالآموزی میهای رومیزی و روپایی و سایتها بر زبانرایانه

وزی سیار نیز آماست، از عبارت زبانامکان دسترسی در هر زمان و هر مکان  نهای اینترنت که ماهیت آالکترونیکی سیار و شبکه

دهند این آموز قرار میهای خاصی که این دستگاههای سیار در اختیار زبانشود. برخی به خاطر ویژگیدر این حوزه استفاده می

ای اخهشآموزی سیار را زیردانند ولی برخی دیگر، زبانآموزی به کمک فناوری اطالعات وارتباطات میحوزه را متمایز از زبان

آموزی انی زبهای اخیری که در حوزهی پژوهشاست و کلیهکنند. در این فراتحلیل، از دیدگاه دوم استفاده شدهاز آن قلمداد می

 است.است نیز در آن گنجانده شدهسیار صورت گرفته

 توانمییابیم ت در میآموزی به کمک فناوری اطالعات وارتباطای زبانه های انجام شده در حوزبا نگاهی به پژوهش

آموزی به کمک این فناوری وجود دارد. برخی پژوهشگران اختالف نظر زیادی در خصوص میزان موفقیت زباندریافت که 

                                                           
1 Vygotsky 
2 Engestrom 
3 Lan 
4 Zurita & Nussbaum 
5 Sharples, Taylor & Vavoula 
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(، فلیکس 3668(، آبراهام )3699، بولتون و کاپ ) (3690سانگ، چنگ و لیو )( ، 3692)3، هو (3663) 9پهمچون گمپر و ن

و  5، گلونکا(3661)1، تانر (3668)2افعان آن هستند در حالیکه پژوهشگران دیگری همچون وارشورز مد(  ا3696( و لی )3665)

در خصوص ( 3662( و ژائو )3696(، اسوالد و پوالنسکی )3666(، نورسی و اورتگا )3669(، لیپسی و ویلسون )3693)همکاران

سی به آموز، دسترآموزی، دادن آزادی عمل به زبانبرای زبان اند. موافقین استفاده از این فناوریموفقیت آن اظهار تردید نموده

کنند و مخالفین نیز عواملی همچون عدم وجود زیر های ذاتی آن را مطرح میانواع مطالب زبانی، سهولت دسترسی و جذابیت

 آموزان و معلمینبانافزار مناسب به خصوص در کشورهای در حال توسعه، عدم آشنایی زافزار و سختساختار، عدم وجود نرم

با این فناوری، عدم تسلط معلمین به این فناوری جهت تولید محتوای آموزشی مناسب، تعالمالت سطحی و غیر واقعی در 

خورد آموزان، عدم دریافت بازای، حجم سنگین مطالب برای زبانرسانهافزارهای موجود، تاکید بیش از حد بر استفاده از چندنرم

موزی آه دریافت بازخورد سطحی و غیر واقعی را از دالیل مخالفت خود در استفاده از این فناوری برای زبانمناسب و باالخر

به کمک  آموزیدانند. این دالیل ضد و نقیض ما را بر آن داشت تا با انجام فراتحلیل، مشخص نمائیم میزان اثر بخشی زبانمی

تا با ای شد انگیزهاین دالیل ضد و نقیض  است یا خیر.در مجموع آیا موفق بودهارتباطات به چه میزان است و  فناوری اطالعات و

یری کلی مشخص شود و بتوان به این نتیجه گارتباطات  آموزی به کمک فناوری اطالعات وانجام فراتحلیل، میزان اثر بخشی زبان

 است یا خیر.آیا موفق بودهرسید که 
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است. این الگو صورت پذیرفته ی آنی بهبود یافتهو نسخه (9119) 0ی اولیه انگ استورمفراتحلیل حاضر با الهام از نظریه

کننده، هدف، ابزار، قواعد، بافت و تعامل . این عناصر، قابل استفاده در دارای شش عنصر اساسی است که عبارتند از: شرکت

آموز است که کننده همان فرد زبانک فناوری اطالعات وارتباطات هستند بدین صورت که شرکتآموزی به کمفراتحلیل زبان

افزارهایی اشاره دارد که در آموزی است، ابزار به سخت افرارها و نرمآموزد، هدف همان زباناز طریق این فناوری، زبان را می

اردها و هنجارهای پژوهش اشاره دارد، بافت، محیطی است که آموزی به کمک این فناوری دخیل هستند، قواعد به استاندزبان

افزارها اشاره دارد. پس با استفاده از ها و نرمافزاردهد و باالخره تعامل به واکنش آدمی به این سختآموزی در آن رخ میزبان

 الگوی فوق، فراتحلیل حاضر قصد یافتن پاسخ سواالت زیر را دارد:

ی زمانی مورد نظر، معموال شرکت کنندگان موزی به کمک فناوری اطالعات وارتباطات در بازهآهای زبان( در پژوهش9

ار افزارهای به کافزار و نرمآموزی است؟ سختهای زبانیک از جنبهچه کسانی هستند؟ هدف پژوهشگر از انجام پژوهش، کدام

؟ استها چیست؟ پژوهش در چه محیطی انجام شدههشها کدامند؟ روش تدریس استفاده شده در این پژورفته در این پژوهش

است یا زبان دوم؟ پژوهش اند؟ آیا زبان مورد آموزش زبان مادری شرکت کنندگان بودهها بودههای مورد آموزش کدام زبانزبان

 ؟انداست؟ کدام موارد بیش از حد مورد توجه قرار گرفته و کدام موارد مغفول ماندهدر چه مدتی انجام شده

 وآموزی به کمک فناوری اطالعات های صورت گرفته در زبانبا استفاده از روشهای فراتحلیل، اندازه اثر پژوهش (3

 است؟ی اثر هر کدام چقدر بودهاند و اندازهها مطرح بودهارتباطات چقدر بوده، چه متغیرهایی در این پژوهش
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 . روش پژوهش2

 منابع و روش جستجو.  9-3

های آماری پردازد و سپس قصد انجام تحلیلهای صورت گرفته میکه گفته شد فراتحلیل، به جمع آوری پژوهشهمانطور 

ت. اسهای قبلی در این حوزه بودهآوری پژوهشای و جمعصورت کتابخانههب در مطالعه حاضر روی آنها را دارد. لذا روش پژوهش

هم از جستجوی الکترونیکی و هم  که استمیالدی( بوده 3691الی  3661ل )از بازه زمانی انتخاب شده برای این فراتحلیل ده سا

ها استفاده آوری پژوهشبرای جمع( 3696)9پراستفاده شد. ابتدا از فرایند جستجوی ارایه شده توسط کودر این خصوص دستی 

فهرست  هک عات وارتباطات استفاده شدآموزی به کمک فناوری اطالی زباناز جستجوی دستی نیز در مجالت معتبر در حوزه شد.

جستجو از  هنگاماستفاده شد. ERIC و ISI پایگاه اطالعاتیدو است. برای جستجوی الکترونیک از درج شده 9در جدول  آنها

 2بایگت، سووین و اسکهان  (3692)3به نقل از استوکول(  نیز استفاده شد. کلمات کلیدی AND, ORعملگرهای بولین ) 

وجه ند. با تاهای مشابه مورد استفاده قرار گرفتهکه در پژوهش هستندهمان کلماتی ( 3661)1فروهبرگ، گت و شوابو (3692)

ی به اقدام به تبدیل این کلمات کلید به تنوع این کلمات کلیدی از یک سو و نیز مفهوم خاص آنها در این حوزه از سوی دیگر،

ر است ولی در صورت درخواست، قابل ارایه به پژوهشگران در این حوزه یک فرهنگ لغت گردید که در مراحل نهایی کا

  بصورت فایل اکسل می باشد.
 

 

 آموزی به کمک فناوری اطالعات وارتباطاتهرست نشریات مورد استفاده برای فراتحلیل در زبان. 9جدول 
 نام مجله مورد استفاده ردیف

۱ Computer Assisted Language Learning 

2 Computer Assisted Language Learning Electronic Journal 

۳ International Journal of Computer Assisted Language Learning 

۴ CALICO 

5 Language Learning and Technology 

۶ ReCALL 

۷ Australian Journal of Educational Technology 

۸ British Journal of Educational Technology 

۹ Computers and Education 

۱۱ Journal of Computer Assisted Learning 
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آموزی به کمک این روش که در این بازه زمانی ی مرتبط با زبانی مقالهچکیده 895پس از انجام جستجوی اولیه، تعداد 

  ISIمقاله مربوط به پایگاه  109و   ERICمقاله مربوطه به پایگاه اطالعاتی  253بود استخراج گردید. از این تعداد نگاشته شده

 936و   ISIعدد مربوط به پایگاه اطالعاتی  982ی کنفرانس بدست آمد که از این تعداد نیز مقاله 262بود. عالوه بر این، تعداد 

آموزی به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات ی زبانعلق داشت. در این مرحله از سه پژوهشگر در حوزهت  ERICمورد به پایگاه 

اوری آموزی به کمک این فنی زبانی این مقاالت نمایند و میزان ارتباط این مقاالت به حوزهشد تا اقدام به خواندن چکیدهدعوت

 .ی بعد راه پیدا کردندمقاله به مرحله 232را تعیین نمایند. پس از انجام این مرحله نهایتا تعداد 

ی آخر از سه مقوله استفاده شد تا مشخص شود آیا از پژوهش مورد نظر در این فراتحلیل استفاده شود یا خیر. الف( در مرحله

آموزی به کمک این فناوری متغیر اصلی در پژوهش باشد. گروه کنترل از روش سنتی و گروه آزمایش از این فناوری استفاده زبان

ی اثر باشد. این اطالعات شامل میانگین، ی اندازهدارای اطالعات کافی برای امکان محاسبه هایی کهکرده باشد. ب( پژوهش

                                                           
1 Cooper 
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4 Frohberg, Goth & Schwabe 
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 ،(3669)9، مقدار کای اسکویر یا تعداد شرکت کنندگان در هر گروه باشد. طبق نظر لیپسی و ویلسون Fیا  tانحراف معیار، مقادیر 

هایی که فاقد اطالعاتی در خصوص تعداد شرکت کنندگان در هر گروه بود و یا فاقد اطالعات آماری استنباطی بود و پژوهش

ادگیری ی ییکی نتیجه .باشدی اثر را نمی داد حذف شد. ج( نتایج آزمایش بر حسب دو مقوله ارایه شدهی اندازهامکان محاسبه

حوزه مربوط  های اینگیری شده باشد و یکی اثر انگیزشی که به متغیرشگر ساخته اندازهکه توسط آزمون استاندارد یا پژوه

ن مرحله آموزان(. پس از انجام ایهای یادگیری زبانشود )نگرش به یادگیری، انگیزش یادگیری، تعامالت یادگیری یا شیوهمی

 پژوهش، دارای شرایط الزم برای انجام فراتحلیل بودند. 53فقط 

ی پژوهش، شرکت کنندگان، روش انجام آزمایش ها از چهار مقوله اصلی استفاده شد: شناسنامهد گذاری پژوهشجهت ک

های مرتبط با آنها دقیقا با چهارچوب کنش گرا منطبق ی دیگر و متغیری پژوهش، سه مقولهو خروجی پژوهش. بجز شناسنامه

ای بود که در پژوهش از آن برای آموزش زبان استفاده شده بود مثل سیلهافزار نوع وپردازیم: سختکه به شرح آنها می :بودند

ی رومیزی )دسکتاپ(، رایانه روپایی )لپ تاپ(، گوشی هوشمند، کتابخوان الکترونیکی، قلم الکترونیکی، فرهنگ دستگاه رایانه

ی و افزارهای عمومموزش زبان شامل نرمافزارمورد استفاده در آلغت دیجیتال، تخته هوشمند و یا ترکیبی از این وسایل. نرم

شد که بصورت تجاری افزارهایی میافزارهای عمومی شامل آن دسته از نرمنرم .(3669، 3)سانگ و لسگولد شدتخصصی می

های افزارها( و نرمگستردهپردازها و صفحهتولید و عرضه شده و الزاما برای آموزش زبان طراحی نشده بودند )همچون واژه

شد که مشخصا برای اهداف آموزش زبان طراحی شده باشند. محیط مداخله محیطی افزارها اطالق میخصصی به آن دسته از نرمت

 های بدون نظارت. مثال در کالس درس، خارج از کالس درس یا در محیط .بود که در آن پژوهش صورت گرفته بود

(، 3693)0( و اگباتگون3662)5(، لوتر، روس و ماریسون3696)1لی(، چن و3696)2به نقل از چانگ، لن، چانگ و سانگ     

کالیف آموزان به گروههای مختلف و انجام تروش تدریس شامل شیوه سنتی تدریس در کالس، یادگیری مشارکتی )تقسیم زبان

ر آزمون و د رایانه دمحور )استفاده از رایانه برای حل مشکالت زبانی، کاربر، یادگیری پژوهش(آموزی بصورت مشارکتیزبان

شد. طول مدت مداخله مدت زمان انجام پژوهش یارزیابی )کاربرد رایانه در انجام امتحانات پایان دوره( و ترکیبی از موارد باال م

ساعت، بین یک تا هفت روز، بین یک هفته تا چهار هفته، بین یک ماه تا شش ماه،  31تا  1 ساعت، بین 1 بود که شامل کمتر از

ز آنها یا ترکیبی ا های خواندن، نوشتن، شنیدن، گرامر، واژگان، تلفظ وهای زبانی شامل مهارتشد. مهارتو بیش از شش ماه می

این فناوری داشت. زبان اول یا دوم، استفاده از  شد. زبان مورد پژوهش زبانی بود که پژوهشگر قصد آموزش آن را به کمکمی

 آموز بود.این فناوری برای تدریس زبان مادری یا زبان دوم به زبان

 

 نتخاب و کدگذاری متغیرها.  ا2-3

پژوهش بر اساس این کدگذاری، دسته بندی شد. اگر پژوهشی، فاقد مقداری بود به آن عدد صفر داده  53 دراین فراتحلیل،

است. فرایند کدگذاری بر اساس روندی بود که توسط معنی که سخنی از موضوع مورد نظر در پژوهش به میان نیامدهشد بدین 

به  آموزیی زبانپیشنهاد شده بود. برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی، از سه تن از صاحب نظران در زمینه (3696)کوپر

بادل ها و مقادیر مرتبط با آنها بحث و تی تعریف این مقولهساتی در زمینهکمک رایانه نیزجهت همکاری دعوت شد. ابتدا طی جل

ی دقیق مقاالت نموده و پس از کدگذاری، مقادیری را به هر مورد نظر شد. سپس هر کدام از این صاحب نظران، اقدام به مطالعه

                                                           
1 Lipsey, & Wilson 
2 Sung, & Lesgold 
3 Chang, Lan, Chang & Sung 
4 Chen, & Li 
5 Lowther, Ross & Marrison 
6 Agbatogun 
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افزار بندی نهایی رسیدند. از نرمص به جمعای مشترک تشکیل داده و در این خصواختصاص دادند. در انتها، با همدیگر، جلسه

 برای کدگذاری و انجام محاسبات آماری استفاده شد. )2۱۱5(9بورنستین، هیگینز و روتستین جامع فراتحلیل، نسخه سوم

 

 ها یافته. ۳

 .  اطالعات توصیفی9-2

حاوی  3کننده بدست آمد. جدول شرکت 9635 ی اثر)قبل از گنجاندن در فراتحلیل( بااندازه 305مقاله،  53در مجموع با 

دهد. چند نکته جالب توجه در این جدول وجود این اطالعات است و نمودار یک این اطالعات را بصورت گرافیکی نمایش می

بانهای است و جای زها روی زبان انگلیسی انجام شده. اکثر این پژوهششودمی کنیمدارد که بصورت مختصر به آنها اشاره می

کردن و دستور زبان دیده نمی شود. در خصوص سیستم گر مثل فارسی در آن خالی است. در مهارتهای زبانی، اثری از صحبتدی

بایل است که در ی موهای کوچکی در اندازهواکنش کالسی نیز تذکر این نکته ضروری است که این سیستم متشکل از دستگاه

نتایج  دهند وهای آن را فشار مینظر سنجی و اظهار نظر حاضرین در کالس، دکمهگیرد و هنگام اختیار شاگردان کالس قرار می

 گیرد.کلی از طریق ویدیو پروژکتور در معرض دید همگان قرار می

 
 های گنجانده شده در این فراتحلیلنمایش گرافیکی متغیرهای موجود در پژوهش .9 نمودار

 
 های گنجانده شده در این فراتحلیلاطالعات توصیفی پژوهش .3جدول                                        

 تعداد مقوله متغیر

 (k) تحقیق

 تعداد

 اثر اندازه

 نسبت

 دوم یا اول زبان
 60161 911 39 اول زبان

 60510 990 29 دوم زبان

 زبان

 60805 318 15 انگلیسی

 60658 93 2 چینی

 60691 9 9 عبری

 60658 1 2 اسپانیایی

 زبانی مهارت

 60628 5 3 شنیدن

 60301 961 91 خواندن

 60995 21 0 نوشتن

 60691 96 9 تلفظ

 60205 59 91 واژگان

 60913 55 96 ترکیبی

 مداخله مدت
 60691 1 9 نشده ذکر

 60995 55 0 ساعت 1 از کمتر

                                                           
1 Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein 
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 6 6 6 ساعت 31 تا 1 بین

 60691 9 9 روز تاهفت 9 بین

 60239 13 99 هفته 1 تا 9 بین

 60161 960 39 ماه 0 تا 9 بین

 60995 10 0 ماه 0 از بیش

 تدریس روش

 60925 15 9 نشده ذکر

 60699 99 1 معلم تدریس

 60992 89 1 مشارکتی یادگیری

 60628 95 3 محور پژوهش

 60189 98 35 خودراهبری

 60699 21 1 ترکیبی

 کمک به آزمون

 فناوری

9 9 60691 

 مداخله محیط

 60510 901 29 کالس

 60628 5 3 کالس از خارج

 60205 19 91 محدودیت بدون

 افزار نرم
 60161 928 39 عمومی

 60599 939 26 تخصصی

 افزار سخت

 60210 03 98 کامپیوتر خانگی

 60992 06 1 لپ تاپ

 60628 39 3 تبلت

 60329 22 93 گوشی هوشمند

 MP۳ 1 95 60699 یا آیپاد

 60691 3 9 مختلط

 60628 18 3 الکترونیک کتابخوان

 60691 96 9 دیجیتال قلم

 60628 92 3 لغت فرهنگ

 60691 9 9 سیکال واکنش سیستم

 سنی رده

 60628 9 3 دبستانی پیش

 60285 91 36 ابتدایی

 60913 92 96 راهنمایی

 60658 91 2 دبیرستان

 6035 21 92 دانشگاه

 60691 9 9 بزرگسال

 60658 02 2 مختلط

 

  ی کلی اثراندازه.  اطالعات 3-2

ی اثر استفاده شد که عبارت بود از تعیین ی اندازهبرای محاسبه(3661) و همکاران از روند توصیه شده توسط بورن اشتاین

االخره ی اثر میانگین و بی اطمینان برای اندازهی فاصلهها، محاسبهی اثر میانگین پژوهشی اثر هر پژوهش، محاسبه اندازهاندازه

 فاده از آزمون است یا خیر )استمتجانسی بودهی اثر هر گروه خاص، تحت تاثیر متغیر بر اساس تحلیل ناتعیین اینکه آیا اندازه

(QB. 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

های آزمایشی که ی اثر پژوهشها استفاده شد. برای تعیین اندازهی اثر پژوهشی اندازهاز دو فرمول برای محاسبه

ی تعیین اندازهاستفاده شد. برای  9کوهن d آزمونی وجود نداشت از فرمولکنندگان بطور تصادفی تقسیم شده بودند و پیششرکت

( 3693) 3زیگی فورتاک، سیدل، ایورسان و برآزمون، قرار شد طبق توصیهزمایشی دارای پیشآهای آزمایشی و شبهاثر پژوهش

آزمون استفاده شود تا تاثیر احتمالی اعمال سلیقه در انتخاب شرکت کنندگان تعدیل شود. بنابراین، آزمون به جای پساز پیش

استفاده شد.  (3693ن)آزمون بودند از فرمول فورتاک و همکاراآزمون و پسهایی که دارای پیشی اثر پژوهشهبرای تعیین انداز

ی کالیبره سازی شد. برای هر پژوهش، فقط یک اندازه gی مقدار ی اثر با استفاده از وزن نمونه جهت محاسبههر دو نوع اندازه

ها به یک ی اثر بود، این اندازه، اگر پژوهشی دارای چند اندازه(3661ن)ین و همکارای بورن اشتااثر تعیین گردید. بنا به توصیه

 اندازه تبدیل شدند.

 

 ی اثر برای متغیرهای مختلفندازه.  ا2-2

ی اثر وجود داشت، طبق ی اثر مشاهده شد. اگر در هر مقاله بیش از یک اندازهاندازه 305 پژوهش مورد بررسی، 53 در

، و (3669)ها به یک اندازه تبدیل شدند. با استفاده از فرایند لیپسی و ویلسوناین اندازه( 3661) اشتاین و همکارانی بورنتوصیه

تعیین  60510 ی اثر میانگین کلی این مقاالت به مقدارها، اندازههای اثر این پژوهشمدل تاثیر تصادفی برای یکپارچه سازی اندازه

 Qهای اثر در فراتحلیل، نامتجانس بودند: نشان داد که اندازه Qی بود. آماره 60289-60965 ان گردید که دارای فاصله اطمین

۱0۱۱۱<p, ۱۱05۴۱=  Z, ۳۳۸02۱۱= total   های اثر وجود داشت که به منابعی . این بدان معنی بود که تفاوت در میان اندازه

کوچک  3/6 های اثر کمتر از، اندازه (9188)ر طبق نظر کوهنشد. بگیری در سطح شرکت کنندگان مربوط میبجز خطای نمونه

شان داد که های حاضر نشوند. بنابراین، یافتهشوند و مقادیر بین این دو متوسط فرض میبزرگ در نظر گرفته می 8/6 و بیش از

درصد از یادگیرندگانی که از  55 ی اثر متوسط در یادگیری بود. به عبارت دیگر،آموزی به کمک این فناوری دارای اندازهزبان

 اند.اند عملکرد بهتری داشتهاند در مقایسه با کسانی که از رایانه استفاده نکردهآموزی استفاده کردهرایانه برای زبان

آموزی به کمک رایانه، در این پژوهش، اثرات موفقیت در یادگیری با برای درک بهتر اثرات متغیرهای مختلف در زبان

های کوچکی بودند پس با همدیگر ادغام شدند تا به نمونه ها دارای نمونهدیگر مورد تحلیل قرار گرفت. برخی پژوهش متغیرهای

دبستانی و دبستانی با همدیگر ادغام شدند و تحت عنوان کودکان قرار گرفتند، آموزی پیشتری تبدیل شوند. مراحل زبانبزرگ

ده و تحت عنوان نوجوانان طبقه بندی شدند و باالخره، گروههای دانشجویی، تحصیالت راهنمایی و دبیرستان با همدیگر ادغام ش

حمل افزارهای مورد استفاده، دستگاههای قابلبندی شدند. برای سختتکمیلی، معلمین و بزرگساالن تحت عنوان بزرگسال رده

غیر  های رومیزی تحت عنوانبل حمل مثل رایانهحمل و دستگاههای غیر قامثل رایانه روپایی و گوشی هوشمند تحت عنوان قابل

های پژوهش نیز با هم ترکیب شدند بدین صورت که مقادیر زیر یک هفته همه تحت بندی شدند. برخی از دورهحمل ردهقابل

ای های اثر برحاوی اندازه 3های تلفظ و واژگان هم با یکدیگر ترکیب شدند. جدول عنوان یک هفته قرار گرفتند. مهارت

 ی مورد نظر است.متغیرها

های اثر برای موفقیت در مراحل مختلف یادگیری مورد بررسی های سنی مورد استفاده در این پژوهش، اندازهدر رابطه با رده

دارای  285/6ابتدایی با بیشترین تاثیر را بر موفقیت یادگیری داشت. پس از آن، رده سنی 691/6با قرار گرفت. کاربر بزرگسال 

. در های مختلف بودی اثر میانگین در بین مقولهبه اهمیت آماری رسید که حاکی از وجود تفاوت در اندازه QBشترین اثر بود. بی

ی اثر دارای اندازه 699/6و آیپاد با  329/6مثل گوشی هوشمند با  افزار مورد استفاده دستگاههای قابل حملخصوص سخت

دارای اهمیت آماری بود  QBمشاهده نشد.  992/6لپ تاپ با ی اثر قابل توجهی برای اندازهمتوسط به باال بودند درحالیکه هیچ 

 های مختلف بود.های اثر میانگین بین مقولهو این حاکی از وجود تفاوت در اندازه

 

                                                           
1 Cohen 
2 Furtak, Seidel, Iverson, & Briggs 
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با  ارهای عمومیافزو برای نرم 599/6تخصصی با افزارهای های اثر برای نرمافزارهای مورد استفاده، اندازهدر خصوص نرم

به ارزش معتبر آماری نرسید و این بدان معنی بود که اندازه اثر میانگین بین این دو   QBبه حد متوسط نزدیک بود لیکن  161/6

ها در آنها صورت گرفته بود، افزار تفاوت چندانی از نظر آماری نداشت. در خصوص محیط هایی که این پژوهشی نرممقوله

و  628/6با  های غیررسمی مثل فضای بازی اثر را داشته و پس از آن، محیطبیشترین اندازه 205/6دودیت با بدون محهای محیط

، بیشترین تاثیر را داشتند که این حاکی از عدم وجود اهیمت آماری در خصوص 510/6با  های رسمی همچون کالس درسمحیط

 ی اثر بود.اندازه

ی اثر مربوط به انجام آزمون به کمک فناوری ، بزرگترین اندازههااین پژوهش تدریس مورد استفاده دردر خصوص روش

های رتبه  189/6و  699/6با مقادیر  پس از آن به ترتیب روشهای ترکیبی و مطالعات خودراهبردیبود و  691/6مقدار آن بود که 

ادگیری پژوهش محور، فاقد ارزش آماری بعدی را به خود اختصاص داده بودند. روش تدریس سنتی، یادگیری مشارکتی و ی

 های اثر در انواع مختلف روش تدریس از نظر آماری تفاوت محسوسی داشتند. اهمیت آماری رسید یعنی اندازه به QBبودند. 

، بیشترین  161/6با  ی نا مشخص، مداخالت یک تا شش ماهدر خصوص مدت زمان انجام پژوهش، بدون در نظر گرفتن مقوله

های بعدی را به خود اختصاص رتبه 995/6با  و بیش از شش ماه 239/6با  الی چهار هفته یکی اثر را داشتند و پس از آن اندازه

به اهمیت آماری رسید و این حاکی از وجود  QB ی قابل توجهی یافت نشدای هیچ اندازهداده بودند. برای مداخالت یک هفته

 های مختلف بود.میان مقوله های اثر درتفاوت معنی دار در اندازه

واژگان، که درحالیبود بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادهب 913/6ترکیب مهارتهای زبانی با  مهارتهای زبانی، برای

در رتبه بعد  628/6با  و نوشتنبه ترتیب جایگاههای دوم و سوم را به خود اختصاص داده بودند  691/6و  205/6با مقادیر  تلفظ

و برای خواندن  628/6چراکه مقدار آن برای شنیدن  ی اثر برای شنیدن و خواندن حائز اهمیت آماری نبوداندازهر داشت. قرا

در خصوص  های موجود داشت.به اهمیت آماری نرسید و این نشان از عدم وجود تفاوت معنی دار در میان مقوله QB . بود 301/6

به ترتیب چینی  و زبانهای دیگر بود  205/6 ی اثرای مختلف، زبان انگلیسی دارای اندازههبرای آموزش زبان فناوریاستفاده از 

رای ب ی اثر بسیار اندکاندازهی اثر بسیار باال برای انگلیسی و ،  بود که حاکی از اندازه658/6و اسپانیایی  691/6، عبری 658/6

 های مختلف داشت. ی اثر مقولهشان از وجود تفاوت در اندازهدرجه اهمیت آماری رسید و این ن به QB .زبانهای دیگر است

 

 . بحث ۳-۳

مختلفی  هایفراتحلیل حاضر قصد ارایه پاسخ به دو سوال داشت. سوال اول این پژوهش از زیر سوال همانطور که گفته شد،

ه کمک آموزی بهای زباندر پژوهشها این بود که تشکیل شده بود که هر کدام مورد بحث قرار می گیرد. یکی از این زیر سوال

نشا ن  . یافته های این پژوهشزمانی مورد نظر، معموال شرکت کنندگان چه کسانی هستند یفناوری اطالعات وارتباطات در بازه

داد که طیف متنوعی از مرحله ابتدایی گرفته تا بزرگسال در زبان آموزی به کمک فناوری مشارکت داشتند لیکن بیشترین شرکت 

های ک از جنبهیدف پژوهشگر از انجام پژوهش، کدامهکننده به گروه سنی دبیرستانی مربوط میشد. زیرسوال دیگر این بود که 

. دریافتیم بعلت تنوع کاربرد فناوری در آموزش زبان، تمامی جنبه های زبانی از مهارتهای آن که شامل شنیدن، آموزی استزبان

 واژگان و تلفظ را شامل میشد.  صحبت کردن، خواندن و نوشتن گرفته تا زیر مهارتهایی همچون دستور،

دریافتیم پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که طیف  هاافزارهای به کار رفته در این پژوهشافزار و نرمسختخصوص  در

متنوعی از این سخت افزارها مورد استفاده قرار گرفته بودند لیکن بیشترین تعداد به گوشی های هوشمند اختصاص داشت و نکته 

غم اینکه برای استفاده عام طراحی شده بودند بیشترین کاربرد را در حوزه کاربرد جالب آن بود که نرم افزارهای عمومی علیر

 یافته ها نشان داد یادگیری مشارکتیها روش تدریس استفاده شده در این پژوهشفناوری در آموزش زبان داشتند. در خصوص 

ص محیط و تربیت کامال همخوان می باشد. در خصوبیشترین تاثیر را در یادگیری داشت که این با یافته های اخیر در حوزه تعلیم 

حوزه کالس درس انجام شده بود که این نکته با مقطع تحصیلی شرکت کنندگان یعنی  پژوهش درهای مورد پژوهش، بیشترین 
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قط سه فدبیرستان کامال در ارتباط می باشد. علیرغم وجود زبان های مختلف در دنیا جالب بود دریابیم که عالوه بر انگلیسی، 

 قرار گرفته بودند که زبان انگلیسی فاصله عظیمی را با سایر زبانها نشان میداد. مورد آموزشچینی، عبری و اسپانیایی های زبان

در ارتباطات چقو آموزی به کمک فناوری اطالعات های صورت گرفته در زباناندازه اثر پژوهشدر خصوص سوال دوم که 

های باال مبین افتهبایستی گفت که ی استی اثر هر کدام چقدر بودهاند و اندازهها مطرح بودهژوهشبوده، چه متغیرهایی در این پ

 و اشتاینبورن باشد.( می3691)9باشد که هم راستا با نتایج پژوهش بورستونمیآموزی به کمک رایانه مزایای زبان

ت اسزی به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات نشان دادهآموهای قبلی در خصوص زبانپژوهشاعتقاد دارند،  (3661همکاران)

رسد های هوشمند، به نظر میلیکن با توجه به فراگیر شدن گوشی؛ استآموزی بودهکه فناوری دارای اثر زیادی برای زبان

 یر.خکند یا های هوشمند نیز صدق میهای بیشتری الزم است تا اثبات کند آیا نتایج قبلی در خصوص گوشیپژوهش

بردند که کردند از سناریوهای مختلف یادگیری بهره میهای تدریس ترکیبی استفاده میهایی که از استراتژیاکثر پژوهش

 (3699)3آموزان را به نحو چشمگیری ارتقا دهد. برای مثال، هوانگ، چن، شادیو، هانگ و چنتوانست مهارتهای زبانی زبانمی

نیز برای تمرین مهارتهای (3696)2نویسی دانشجویان چینی زبان استفاده کردند. لیو و چواز این فناوری برای کمک به انگلیسی

شنیدن و صحبت کردن از سناریوهای آموزشی مبتنی بر بازی و مشارکت استفاده کرده بودند. این سناریوهای آموزشی، 

ود و شهای مختلف زبانی بصورت همزمان میآورد و باعث تقویت مهارتراهم میهای زیادی را برای تکرار و تمرین ففرصت

 ی اثر بودند.های ترکیبی آموزش زبان دارای بیشترین اندازهشاید به همین دلیل باشد که روش

ژوهش)به پتواند به این دلیل باشد که شرکت کنندگان در های کوتاه مدت میی اثر بسیار پائین برای پژوهشوجود اندازه

های زی دارند. اندازهآموخصوص کودکان( نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری استفاده از فناوری و استفاده صحیح از آن برای زبان

تواند به دلیل از بین رفتن جذابیت فناوری و از دست دادن انگیزه برای انجام کارهای تکراری کم برای مداخالت بلند مدت نیز می

عالوه بر این، پژوهشگران ممکن است طی مدت طوالنی نتوانند کنند، اظهار می (3699)1سند برگ و دی گیوسباشد. با فناوری 

اده های الزم را به شرکت کنندگان در استفهای زیادی از خود بروز دهند و اگر در حین انجام پژوهش، نتوانند پشتیبانیخالقیت

های مختلف، فراتحلیل طول مدت مداخله با متغیر. ر باعث کاهش استفاده از فناوری شوداز فناوری ارایه نمایند، ممکن است این ام

ی شش ماهه انجام شد در کالس درس صورت های که در طی یک دورهکند. برای مثال، اکثر پژوهشاین ادعا را تایید می

معتقد ( 3693) 5فلیسچرای بهره گرفته شد. ر حرفههای تدریس غیهای عمومی انجام شد و از روشافزارپذیرفت، با استفاده از نرم

آموزان انی استفاده زبیکنواختی و عدم تخصص گرایی در آموزش زبان به کمک رایانه ممکن است باعث کاهش انگیزهاست 

ته الی و هفهای که مدت آنها بیش از داز فناوری شود و به نتایج خوبی در انتهای پژوهش منجر نشود. اما در بسیاری از پژوهش

 افزارهای مورد استفاده نیز تخصصی بودند.ای زبان استفاده شد و نرمشش ماه بود، از روشهای تدریس حرفه

است، آموزی به کمک رایانه انجام شده و در نشریات معتبر به جاپ رسیدههای تجربی که روی زبانبا بررسی پژوهش

تایج بین دهد تنوع این نآموزی به کمک رایانه ارایه نموده و نشان میاننتایج قطعی در خصوص تاثیر کلی زب حاضرفراتحلیل 

را  60529 ی اثر میانگین متوسطآموزی به کمک رایانه اندازهکه زباناین نتیجه بدست آمد است. متغیرهای مختلف چگونه بوده

است. این یافته یعنی بیش از نیمی از اشتهرا برای افزایش انگیزش یادگیری به همراه د 60556آموزی و برای موفقیت در زبان

های خود که بدون این وسیله کالسیاند و نسبت به همآموزان در گروههای آزمایشی به کمک این فناوری زبان را فرا گرفتهزبان

 اند. اند عملکرد بهتری داشتهزبان را فرا گرفته

آموزی به کمک رایانه نشان موارد جالب زیر را در خصوص زبان های مختلفهای اثر با متغیرعالوه بر این، تحلیل اندازه

 اند. دستگاههای دستی دارای اندازهآموزی بهره بردهبزرگساالن و کودکان به یک میزان از فناوری برای زبان مشخص شدداد. 

آموزی ر زبانرای تاثیرات مشابهی دهای تخصصی وعمومی داافزارآموزی بودند. نرماثر بزرگتری نسبت به رایانه روپایی برای زبان

                                                           
1 Burston 
2 Hwang, Shadiev, & Huang 
3 Liu, & Chu 
4 Sandberg, & De Geus 
5 Fleischer 
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های های مختلف، تاثیرات بیشتری در مقایسه با استفاده از آن در محیطاند. عملکرد وسایل موبایل در محیطبه کمک رایانه بوده

نبال آموزی بدآموزی، موفقیت بیشتری در زبانهای مختلف زباناست. تلفیق موبایل با استراتژیبسته مثل کالس درس داشته

آموزی است تا روش تدریس سنتی یا مشارکتی. مداخالت میان مدتی )یک تا شش ماهه ( اثرات بیشتری در موفقیت زبانداشته

است تا مداخالت بسیار کوتاه )یک هفته ( یا بسیار طوالنی )بیش از شش ماه(. استفاده از موبایل برای یادگیری واژگان یا داشته

است. های انفرادی دیگری همچون شنیدن و خواندن به همراه داشتهاثیرات بهتری در مقایسه با مهارتهای ترکیبی زبانی تمهارت

 است تا زبان اول.و باالخره استفاده از موبایل اثرات بهتری در یادگیری زبان دوم داشته

ر ت سطحی، و حجم کار باال دافزار تخصصی، تعامالآموزی همچون عدم تمرکز، نبود نرمآیا نواقص کاربرد رایانه در زبان

هم نقاط ضعف و هم نقاط قوتی را برای استفاده از  پژوهش حاضر،های است؟ یافتهآموزی از بین رفتهکاربرد موبایل در زبان

است شده آموزیافزارهای تخصصی زبانآموزی باعث استفاده از نرمآموزی نشان داد. تلفیق این فناوری با زبانفناوری در زبان

است. همچنین استفاده از وسایل مرتبط با این فناوری، باعث ایجاد فرصت هایی برای ها قبلی کمتر استفاده شدهکه در پژوهش

آموزی به های متنوع زبانآموزی شد. لیکن فعالیتهای خالقانه ومبتکرانه برای زبانها، سناریوها و وضعیتاستفاده از فعالیت

عامالت آموزی نتوانست مشکل تآموزی نشد. برای مثال، کاربرد موبایل در زبانکرد بهتری در زبانکمک رایانه الزاما باعث عمل

آموزی به کمک رایانه بصورت مشارکتی خیلی باال نبود. شاید این به کند چون اثرات کلی زبانآموزی را حلسطحی در زبان

 است. های متعاملی برای موبایل بودهخاطر عدم وجود طراحی

واند تاند که قابلیت حمل و متصل بودن موبایل میبینی کردهپیش( 3692)9(و لن3692از قبیل استوکول)برخی پژوهشگران 

ی مربوط به هاهای باز منجر شود. لیکن بجز پیام کوتاه، فعالیتآموزی بخصوص در محیطتری در زبانهای خالقانهبه فعالیت

 است. ای بسیار نادر بوده و تاثیرات آنها محدود بودهسئلههای حل مهای غیر رسمی و فعالیتمحیط

انند م های کیفی دیگران منطبق است. برای مثال، برخی پژوهشگراننیز با برخی یافته پژوهش حاضربررسی کمی 

م کمیت و هآموزی، فاقد ارتباطات کالمی و تعاملی هم از نظر کیفیت دریافتند که مطالعات فناوری در زبان ،(3691بورستون)

ی مهارتهای بیانی مثل صحبت کردن و نوشتن های بسیار کمی در زمینههمچنین نشان داد که پژوهش حاضراست. پژوهش بوده

معتقدند ستون از قبیل بوراست و هنوز تاثیر رایانه بر نوشتن مشخص نیست. عالوه بر این، تعدادی از پژوهشگران صورت گرفته

نیز نشان داد  اضرحهای مشارکتی را بهبود بخشد و تحلیل فناوری باید کیفیت و کمیت فعالیت آموزی به کمکمطالعات زبان

تفاده کرد. ها استری برای بهبود تعامالت همکالسیهای قدرتمنداثرات یادگیری مشارکتی نامشخص است و باید از مکانیسم

 آورد.آموزی به کمک رایانه فراهم مینراهکارهایی را برای تحققیات بعدی در حوزه زبا حاضرهمچنین تحلیل 

 

 . نتیجه گیری۴

فرا تحلیل پژوهشهای انجام شده در خصوص کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در زبان آموزی که در نشریات معتبر در 

یر قابل ضریب تاث حوزه به چاپ رسیده بود و مورد بررسی قرار گرفت نشان داد کاربرد فناوری اطالعات در این حوزه دارایاین 

دوره  طول نرم افزار، قبولی می باشد. بررسی عوامل تاثیر گذار در این حوزه نشان داد عوامل متعددی همچون نوع سخت افزار،

روش آموزش و موضوع آموزش تاثیر زیادی بر عملکرد موفقیت آمیز این فناوری در زبان آموزی دارد. بررسی ها نشان  آموزش،

هوشمند بعلت در دسترس بودن تاثیر زیادی در یادگیری دارند و این نقش هر روزه پررنگ تر نیز می شود. عالوه داد گوشی های 

بر این مشخص شد هنگامی که زبان آموز از فناوری برای جستجوی نکات زبانی استفاده می کند یادگیری بیشتری اتفاق می افتد 

ش دادن به تدریس استاد استفاده نماید. این یافته ها به دست اندرکاران تا اینکه وی از فناوری برای شرکت در کالس و گو

درحوزه تعلیم و تعلم کمک خواهد کرد درک بهتری از نحوه استفاده از این فناوری در یادگیری داشته باشند و تصمیمات خود 

                                                           
1 Lan 
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ربرد هش های بیشتری برای درک عمیق تر کارا در آن راستا اتخاذ نمایند. بر اساس یافته های این پژوهش، به نظر می رسد به پژو

 این فناوری در زبان آموزی نیاز باشد. 

فناوری اطالعات و ارتباطات دارای ویژگی های خاصی است که از جمله آن می توان به دسترسی سریع به اطالعات، 

انش دارند چراکه در یادگیریهای دحساسیت به متن و دریافت فوری بازخورد اشاره کرد. این ویژگیها امکان بهبود آموزشی را 

آموز محور، یادگیری های جستجوگرانه و ارزیابی مستمر کاربردهای خوبی دارند. لیکن الزم به ذکر است استفاده تنها از فناوری 

 رمتضمن یادگیری موفقیت آمیز نمی باشد. در این فراتحلیل دریافتیم این فناوری در یادگیری مشارکتی و یادگیری بازی محو

الزم است استراتژی های آموزشی موثری طراحی نقش چندان موفقیت آمیزی ندارد. برای موفقیت این فناوری در یادگیری،

گردد. الزم است دریابیم چگونه این فناوری را بطور موثر با استراتژی های یادگیری تلفیق نمائیم تا بهترین یادگیری بدست آید. 

 ثری این ویژگیها در یادگیری می شود. انجام این کار باعث افزایش حداک

قابلیت ارایه بازخورد سریع در هنگام حل یک مسئله و انجام ازشیابی مستمر از عواملی است باعث موفقیت فناوری در 

د تا نیادگیری می شود. از آنجائیکه این فناوری امکان استفاده مستقل را به زبان آموز می دهد استفاده موثر از این قابلیت می توا

حد زیادی یادگیری را تقویت کند. اگرچه در این فراتحلیل نشان داده شد که فناوری می تواند تاثیرات آموزشی را بهبود بخشد 

لیکن به نظر می رسد بایستی طول دوره آموزش با این فناوری افزایش یابد تا بتوان به نتایج آن اعتماد بیشتری داشت. این افزایش 

پایایی و هم روایی نتایج تاثیر به سزایی خواهد داشت. در تمامی پژوهشهای مورد استفاده، فقط حدود هشت  هم روی طول دوره،

درصد در بازه زمانی یک هفته ای قرار داشتند. هنگامی که مدت  39درصد از پژوهشها به زیر شش ماه تعلق داشتند و بیش از 

ن نتایج زیر سوال خواهد رفت. عالوه بر این، تحقیقات کوتاه مدت با فضای بسیار کوتاه باشد قطعا روایی و پایایی ای آزمایش،

بلند مدت کالس درس نیز همخوانی ندارد. نکته دیگر، تطابق فناوری اطالعات با سرفصل درسی است. در اکثر پژوهشهای مورد 

یکه ماهیت هر درس با درس دیگر با کمک فناوری آموزش داده شد. از آنجائ فقط یک یا دو درس از سرفصل درسی، بررسی،

تفاوت های زیادی دارد بایستی در عمومیت دادن به نتایج محتاج بود چراکه هر درس ممکن است نیاز به  در همان سرفصل،

استراتژی های متفاوتی برای استفاده از فناوری در آن داشته باشد. بنابراین، هنگامی که کل یک سرفصل درسی با کمک فناوری 

داده شود شناخت دقیق تری نسبت به ابعاد این فناوری پیدا خواهد شد. عالوه براین، روایی و پایایی این پژوهش ها را آموزش 

بایستی بسته به نوع مهارت مورد آموزش، طول دوره و استراتژی  نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. لذا بر اساس آنچه گفته شد،

ی مثال، در آموزش واژگان، طول مدت کوتاه می تواند نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد های مناسبی را در نظر گرفت. برا

 به مدت زمان بیشتری نیاز خواهد بود. درحالیکه برای آموزش مهارتهای پیچیده تری همچون یادگیری مشارکتی،

ژوهش متغیرهای وابسته است. در اکثر پ عامل دیگری که در اثرگذاری این فناوری در یادگیری موثر اشت نحوه اندازه گیری

هایی که در این فراتحلیل مورد بررسی قرار گرفت توجه به موفقیت در یادگیری دانش محتوایی بود و به یادگیری مهارتهای 

سطح باال کمتر توجه شده بود. از فناوری انتظار می رود خالقیت را در آموزش افزایش دهد و کسب مهارتهای سطح باال را 

سهیل نماید. لیکن در تمامی پژوهش های مورد استفاده در این فراتحلیل، به یادگیری محتوا توجه شده بود علیرغم اینکه مهارتهای ت

 مهمی نیز در آن گنجانده شده بود ولی اولویت بر یادگیری محتوا بود. 

سخت افزار و نرم  بایستی بین به نظر می رسد پژوهشگران به این باور رسیده اند که جهت افزایش تاثیر فناوری بر یادگیری،

افزار، محیط آموزشی و ماموریت آموزش، و در نهایت کاربران تلفیقی ایجاد نمود تا بتوان بر محدودیت های احتمالی فائق آمد. 

ین هماهنگی عنصری بسیار کلیدی است و موفقیت فناوری در یادگیری به این هماهنگی وابسته پژوهشگران بر این باورند که ا

الزم است به دو نکته اساسی در این حوزه توجه نمود. اول اینکه بایستی نرم افزارهای است. برای ایجاد موفقیت آمیز این هماهنگی،

از این فناوری  به تربیت معلمینی که بتوانند ر برنامه های تربیت معلم،بروز و موثری در این حوزه تولید شود. دوم اینکه بایستی د

 ببخوبی استفاده نمایند توجه شایانی نمود. معلمین بایستی این توانایی را داشته باشند تا برنامه های تولید شده را تغییر داده و متناس

گرش خود را نسبت به این فناوری بهبود بخشیده و نظر با محیط آموزشی خویش از آنها بهره ببرند. لذا الزم است معلمین ن

 مساعدتری نسبت به آن داشته باشند. 
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