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advances in information technology and knowledge transfer, the new generation is looking for ways to keep
up with these changes. Therefore, improvements should be made in the content and method of learning.
One of the new educational methods is education with technology. Technology is a tool created by human
knowledge to produce, solve, and meet needs or wants with resources. Therefore, educational technology
can be considered as the use of technology to create and manage technological resources and processes
to improve educational performance with the aim of motivating and encouraging students to learn and
facilitate the educational process. The present study was aimed at the meta-analysis and synthesis of the
results of research on the impact of the use of technology in mathematical education considering the rapid
progress of ICT in the present age and, consequently, the significant increase in studies on the impact of
technology on the effectiveness of education.

Methods: The statistical community is a research that studies the impact of using technology in advancing
the goals of mathematical education and with the review of the history, 19 studies were found in this field.

Findings: The research findings showed that the use of technology at 0.38 of variable variance predicts the

achievement of the goals of mathematical education, so if technology can be fully integrated into teaching
methods, it can be as an effective tool to improve students' learning in mathematics, therefore, considering
the effectiveness of using technology in mathematical education, it is essential that the mathematical
curriculum be formulated to bring content with a combination of technology.
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Conclusion: The aim of this study was to integrate the results obtained regarding the effect of using
technology in advancing the goals of mathematics education by meta-analysis. The independent variables
of this research include: educational software, computer games, multimedia, graphic images and computer
use; dependent variables were: learning, self-efficacy, academic motivation, performance, executive
functions, progress, self-regulation, memorization, attitude and participation in math lessons. Due to the
correlation between the use of technology and the advancement of the goals of mathematics education,
it is recommended that educational planners take the necessary care in compiling textbooks accordingly,
and teachers' teaching methods should be in line with this issue and modified by using new technologies.
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پیشینه و اهداف :با توجه به اين كه قرن حاضر با نوآوري ،سرعت و پيشرفت هايي در زمينه فناوري اطالعات و
انتقال دانش عجين شده است ،نسل جديد در پي روش هايي است تا خود را با اين تغييرات همگام سازد .بنابراين بايد
در محتوا و روش يادگيري اصالحاتي انجام گيرد .يكي از روشهاي نوين آموزشي ،آموزش همراه با فناوري است .فناوري
ابزاري است كه توسط دانش بشري ايجاد شده تا همراه با منابع به توليد ،حل مسئله و برآورده شدن نيازها يا خواسته
ها بپردازد .بنابراین می توان فناوری آموزشی را به کارگیری فناوری جهت خلق و مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه
جهت بهبود عملکرد آموزشی با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به یادگیری و تسهیل روند آموزش تلقی کرد.
با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر و در نتیجه افزایش قابل مالحظه مطالعات مربوط
به بررسی تأثیر فناوری در اثربخشی آموزش ،پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام یافته
در زمینه بررسی تأثیر استفاده از فناوری در آموزش ریاضی انجام گرفته است.

روشها :جامعه پژوهشی ،پژوهش هایی است که به بررسی تاثیر استفاده از فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی
پرداخته بودند و با بررسی پیشینه تعداد  19پژوهش در این زمینه یافت گردید.

یافتهها :یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری به میزان  0.38از واریانس متغیر دستیابی به اهداف
آموزش ریاضی را پیش بینی می کند بنابراین در صورتی که فناوری به طور کامل در روش های تعلیم و تربیت ادغام
شود می تواند به عنوان ابزاری موثر در بهبود یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی عمل کند ،لذا با توجه به اثربخشی
استفاده از فناوری در آموزش ریاضی ،ضروری است برنامه های درسی ریاضی به صورتی تدوین گردند که ارائه محتوا
را با تلفیقی از فناوری همراه سازند.

نتیجهگیری :مطالعه ی حاضر با هدف تلفیق نتایج کسب شده در خصوص تأثیر بهره گیری از فناوری در پیشبرد اهداف
آموزش ریاضی به روش فراتحلیل انجام پذیرفت .متغیر مستقل این پژوهش شامل :نرم افزارهای آموزشی ،بازی های
رایانه ای ،چندرسانه ای ها ،تصاویر گرافیکی و استفاده از کامپیوتر و متغیر وابسته :یادگیری ،خودکارآمدی ،انگیزش
تحصیلی ،عملکرد ،کارکردهای اجرایی ،پیشرفت ،خودتنظیمی،یادداری ،نگرش و مشارکت در درس ریاضی می باشد.
با توجه به وجود همبستگی میان استفاده از فناوری و پیشبرد اهداف آموزش ریاضی توصیه می گردد برنامه ریزان
آموزشی در امر تدوین کتاب های درسی اهتمام الزم را مطابق این مورد به کار گیرند و روشهای تدریس معلمان نیز
متناسب با این موضوع و با استفاده از فناوریهای جدید تغییر یابد.

مقدمه

با توجه به اين كه قرن حاضر با نوآوري ،سرعت و پيشرفت هايي در
زمينه فناوري اطالعات و انتقال دانش عجين شده است ،نسل جديد
در پي روش هايي است تا خود را با اين تغييرات همگام سازد .بنابراين
بايد در محتوا و روش يادگيري اصالحاتي انجام گيرد .يكي از روشهاي
نوين آموزشي ،آموزش همراه با فناوري است []1فناوري ابزاري است كه
توسط دانش بشري ايجاد شده تا همراه با منابع به توليد ،حل مسئله و
برآورده شدن نيازها يا خواسته ها بپردازد[ ]2بنابراین می توان فناوری
آموزشی را به کارگیری فناوری جهت خلق و مدیریت منابع و فرایندهای
فناورانه جهت بهبود عملکرد آموزشی با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب
دانش آموزان به یادگیری و تسهیل روند آموزش تلقی کرد.

پیشرفت های فناوری اطالعات ( )ITمنجر به توسعه برنامه های کاربردی
مختلفی شده است که به درک بهتر مفاهیم ،پدیده ها و نظریه ها توسط
دانش آموزان کمک می کند [ ]5-3توسعه برنامه های تکنولوژیکی
نوآورانه و تعاملی روش های یادگیری را تغییر داده است [.]6
محققان به طور گسترده ای به بررسی تأثیر فناوری در اثربخشی آموزش
دانش آموزان پرداخته اند .برخی از مطالعات فراتحلیل ،اثربخشی
یادگیری دانش آموزان در زمینه های مختلف را ارزیابی کرده اند در
حالی که بعضی به بررسی یک موضوع همانند ریاضیات پرداخته اند که
نتایج برخی از آن ها در جدول شماره  1ذکر گردیده است]7[ :
نتایج مطالعه ای که توسط احمد و لیلی  )1994(1انجام شد نشان داد
که استفاده از برنامه های کامپیوتری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
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TableTable
1. The
of research
on meta-analysis
of theofimpact
of technology
on education
education
Effect
size

Sample size

Subjects

Studies

0.34

9

Multiple

)Ahmad and Lily (1994

0.18

38

Language

)Archer et al. (2014

0.30

30

Multiple

)Becker (1992

0.17

45

Mathematics

)Cheung and Slavin (2013

0.34

39

Multiple

Christmann and Badgett
)(2003

0.26

27

Multiple

Fletcher-Finn and Gravatt
)(1995

0.46

16

Multiple

)Kulik and Kulik (1991

0.78

48

Mathematics

)Li & Ma (2010

0.30

8

Multiple

)Liao (1998

0.22

10

Multiple

)Liao (1999

0.41

20

Multiple

)Liao (2007

0.66

Unspecified

Multiple

)Niemiec et al. (1987

0.16

36

Mathematics

)Rakes et al. (2010

0.30

58

Multiple

)Ryan (1991

0.19

38

Mathematics

)Slavin and Lake (2008

0.60

38

Multiple

)Sung et al. (2016

مقطع ابتدایی تأثیر مثبت دارد [ ]8در بررسی اثربخشی فناوری بر آموزش
زبان انگلیسی که توسط اندروز 2و همکاران ( )2006صورت گرفت ارتباط
معناداری میان متغیرهای تحقیق مشاهده نشد[ .]9همچنین بین استفاه
از فناوری و آموزش امالء در مطالعه تارگرسون و ژو )2003( 3ارتباط
مثبت و معنی داری مشاهده نشد[ .]10اسالوین 4و همکاران ( 2009و
 )2008نیز بر اثرات کم آموزش به کمک کامپیوتر در آموزش خواندن به
دانش آموزان دبیرستانی و ابتدایی تأکید داشتند[.]12-11
با توجه به اینکه فراتحلیل تحقیقات کاربرد فناوری در آموزش نتایج
متناقضی داشته است ،آرچر5و همکاران ( )2014به ارزیابی نتایج ارائه
شده در مطالعات فراتحلیل پرداختند و چهار متغیر تعدیل کننده:
آموزش و پشتیبانی ،درستی اجرا ،معلم و محقق را از مطالعات بازیابی
نمودند زمانی که آموزش و پشتیبانی به عنوان متغیر تعدیل کننده
وارد شد اثربخشی کلی فناوری مشابه آنچه که در تحقیقات قبلی وجود
داشت به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت (از  0.18به  )0.57و نتایج
تحقیق ،اهمیت توجه به متغیرهای اجرایی همانند آموزش و پشتیبانی
در هنگام بررسی اثربخشی استفاده از فناوری را نشان داد[ . ]13چنگ
و اسالوین )2013(6در یک مطالعه فراتحلیل اثربخشی کاربرد فناوری
در افزایش موفقیت ریاضی را مورد بررسی قرار دادند و یافته ها نشان
می دهد که کاربرد فناوری در آموزش به طور کلی در مقایسه با
روش های سنتی تأثیر مثبت ،هر چند اندک ( )0.15را ایجاد می کند
[.]14
اثربخشی آموزش به کمک کامپیوتر توسط کریستمن و بجست)2003( 7
مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که دانش آموزانی
که آموزش های کامپیوتری را در کنار آموزش سنتی به عنوان مکمل
دریافت کرده اند نسبت به دانش آموزانی که صرفاً آموزش های سنتی
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را دریافت نموده اند به موفقیت تحصیلی باالتری دست یافته اند[]15
نتایج تحقیق فلتچر-فین و گراوات )1995( 8در این خصوص ،مزایای
استفاده از کامپیوتر در یادگیری را نشان داد[ ]16و کولیک و کولیک9
( )1991نشان دادند که آموزش به کمک کامپیوتر عالوه بر اثرات
مثبت در نمرات دانش آموزان ،تغییرات کوچک ولی مثبت را در نگرش
دانش آموزان نسبت به آموزش ایجاد کرد و به طور قابل توجهی زمان
الزم برای آموزش را کاهش داد [ .]17در خصوص اثربخشی فناوری در
یادگیری ریاضیات ،نتایج فراتحلیل لی و ما )2010(10نتایج مثبت و
معناداری را در موفقیت ریاضی نشان داد و تاثیر فناوری در پیشرفت
ریاضی دانش آموزان ابتدایی نسبت به دانش آموزان راهنمایی بیشتر بود
و همچنین اثربخشی فناوری بر یادگیری ریاضی دانش آموزان استثنایی
نسبت به دانش آموزان معمولی بیشتر بود[ .]18نتایج مطالعات فراتحلیل
لیو 11در سال های  1999 ،1998و  2007که به ترتیب به بررسی
مقایسه اثربخشی آموزش به کمک ابررسانه ها در مقایسه با آموزش
سنتی ،تأثیر ابررسانه ها بر موفقیت دانش آموزان و بررسی اثربخشی
آموزش به کمک کامپیوتر بر موفقیت دانش آموزان پرداخت نشان داد
که استفاده از ابررسانه ها و آموزش به کمک کامپیوتر در مقایسه با
آموزش های سنتی اثربخش تر است[.]21-19
نتایج تحقیقات نیمیک 12و همکاران ( )1987بر اثرگذاری آموزش به
کمک کامپیوتر و تأثیر بیشتر این آموزش ها بر دانش آموزان کم سن تر
و کمتر موفق ،تأکید داشت[ .]22ریکز13و همکاران ( )2010نتایج
مثبت و معناداری در استفاده از فناوری بر آموزش درس جبر یافتند و
میانگین اندازه اثر در مداخالت با تمرکز بر توسعه درک مفهومی تقریبا
دو برابر میانگین اندازه اثر در مداخالت با تمرکز بر توسعه درک رویه ای
بود[ .]23نتایج تحقیق رایان )1991( 14نشان داد که آموزش های
کامپیوتری می تواند به پیشرفت دانش آموزان ابتدایی کمک کند[.]24
اسالوین و لیک )2008( 15به بررسی سه رویکرد آموزشی جهت بهبود
ریاضیات دانش آموزان ابتدایی پرداختند اندازه اثر آموزش به کمک
کامپیوتر متوسط بود ،قوی ترین اثرات مثبت مربوط به روش های
آموزشی فرایندی مانند فرم های یادگیری مشارکتی ،مدیریت کالس
درس ،برنامه های انگیزشی و برنامه های تدریس منعطف بود[.]25
کاربرد فناوری در آموزش با بررسی اثربخشی به کارگیری دستگاه های
دیجیتال مانند تلفن همراه ،لپ تاپ ها در مطالعه ای که توسط سانگ،
چنگ و لیو )2016( 16انجام شد بیانگر اثرگذاری متوسط فناوری در
آموزش بود[ .]26از جمله پژوهش هایی که در زمینه ی بررسی تأثیر
استفاده از فناوری در تدریس درس ریاضی در کشور انجام شده است
می توان به پژوهش های صفاریان ،زمانی ،باوی ،کوهبنانی ،شهامت،
زمانی ،شیخ زاده ،نوروزی ،زارع ،عصاره ،معتمدی ،ضامنی ،رستگارپور،
زهی شستان ،یاوری ،یاریاری ،زوارکی ،مرادی و امینی فر []45-27
اشاره کرد .مطالعه ی حاضر با هدف تلفیق نتایج کسب شده در خصوص
تأثیر بهره گیری از فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی به روش
فراتحلیل انجام پذیرفت .روش فراتحلیل به پژوهشگر امکان آزمایش
فرضیه ای را می دهد که در مطالعات مختلف مطرح شده و مورد آزمایش
قرار گرفته است اما نتایج مختلف و متضادی را به دست داده است[.]46
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 اطالعات مقاالت مورد مطالعه در خصوص اثربخشی فناوری:2 جدول
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Table 2: Information on the articles studied on the effectiveness of technology
Title

Magazine

Year

Method

Sampling
method

Sample

Sample
size

1

Comparing the educational effect with
educational software and method traditional
teaching on learning mathematical lessons

Information and
communication
technology in educational
sciences

2011

Quasiexperiment
al

Simple
random
sampling

Elementary
students

60

2

Effectiveness and sustainability of the effect of
using multimedia on self-efficacy educational
motivation for math lessons

Information and
communication
technology in educational
sciences

2013

Quasiexperiment
al

Cluster
sampling

High school
students

40

Journal of social
psychology

2013

Experiment
al

Random
sampling

Elementary
students

26

Journal of research in
behavioural sciences

2014

Quasiexperiment
al

Convenienc
e sampling

Elementary
students

20

Studies in education and
psychology

2009

Causalcomparativ
e

Random
sampling

High school
students

321

New educational
approaches

2012

Experiment
al

Cluster
sampling

High school
students

40

Journal of educational
innovations

2012

Experiment
al

Random
sampling

Elementary
students

70

Quarterly of psychology
of exceptional individuals

2012

Quasiexperiment
al

Convenienc
e sampling

Elementary
students

8

Journal of learning
disabilities

2017

Experiment
al

Cluster
sampling

Elementary
students

30

Row

3
4

5

6

7
8
9

The effect of education through multimedia
software on math performance of male
students in Tehran
The effectiveness of computer training program
on the executive functions of students with
mental disorders
Relationship between cognitive styles and
students' progress in mathematics and
chemistry in a computer-based learning
environment in comparison with the traditional
environment
Effectiveness and sustainability of the effect of
multimedia on self-regulation and academic
performance of the first year high school
mathematics
Elementary mathematics education software
based on constructivist approach and its
effectiveness measurement
The effect of multimedia training on learning
and memorization of mathematical lessons
autistic boy students
The effectiveness of "working memory" training
software on the functions of attention students
with mental disorders

10

The effect of computer-aided math education
on the attitude of math students in class 9

Journal of family and
research

2017

Cluster
sampling

Middle
school
students

50

11

Comparison of the effectiveness of three
methods of direct education, computer aided
learning and combination on the reduction of
problems in students with mental disorders

Quasiexperiment
al

Journal of learning
disabilities

2013

Experiment
al

Convenienc
e sampling

Elementary
students

20

12

The influence of information and
communication technology in learning
mathematical lessons

2011

Survey

Simple
random
sampling

Math
teachers

171

13

The effect of dynamic and static graphic images
on geometry learning

2011

Quasiexperiment
al

Cluster
sampling

Middle
school
students

90

14

Educational multimedia effect on the amount of
learning, motivation for academic achievement
and the participation of mentally retarded
students in math lessons

Communication
technology in curriculum

2017

Quasiexperiment
al

Purposive
sampling

Elementary
students

26

15

Effectiveness of educational software "student
account" on dyscalculic students' math learning

Research on exceptional
children

2006

Convenienc
e sampling

Elementary
students

20

16

The study of the effect of basic education
program (omid) on primary school students
with down syndrome in Tehran

Quasiexperiment
al

Research on exceptional
children

2010

Experiment
al

Random
sampling

Elementary
students

30

17

The effect of multimedia training on the
learning and memorization of students in grade
4 mental retardation in Arak

Quarterly of psychology
of exceptional individuals

2012

Quasiexperiment
al

Convenienc
e sampling

Elementary
students

16

18

The effect of computer-aided educational
computer games on student's math with failure
to learn math

Quarterly of psychology
of exceptional individuals

2015

Experiment
al

Convenienc
e sampling

Elementary
students

40

19

The role of technology in mathematical learning

Journal of technology of
education

2011

Experiment
al

Convenienc
e sampling

Preuniversity
students

60

Information and
communication
technology in educational
sciences
Information and
communication
technology in educational
sciences

ﻓﻨﺎوري ﺑﺮ
ﺶ آﻣﻮزان
ﻟﯿﻮ 11در
ﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
زش ﺳﻨﺘﯽ،
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
اﺧﺖ ﻧﺸﺎن
ﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در
[.
ري آﻣﻮزش
ﺶ آﻣﻮزان
و ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺮ آﻣﻮزش
ﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ر ﻣﺪاﺧﻼت
14
ﯿﻖ راﯾﺎن
ﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
) (2008ﺑﻪ
ﺶ آﻣﻮزان
ﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد،
ﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪي
س درس،

].[25

ﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
ﺮ اﺛﺮﮔﺬاري
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
رس رﯾﺎﺿﯽ
ي ﺻﻔﺎرﯾﺎن،
وزي ،زارع،
ن ،ﯾﺎوري،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي
ﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﯽ ﺑﻪ روش
ﺸﮕﺮ اﻣﮑﺎن
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻀﺎدي را ﺑﻪ

 .2روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ،از روش ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ.
تحقیق (2012ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﮐﻤﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
روشﭘﯿﮕﻮت )
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ اﺻﻞ
ﮐﻨﺪاز].[47
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
استفاده
روشدرفراتحلیل
پژوهش،
اﻧﻔﺮاديهدف
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتتوجه به
ﺣﺎﺻﻞ ازتحقیق با
در این
نتایج
مجموعه
آماری کمی
تحلیل
فراتحلیل را
پیگوت
شد.
ﻣﺠﺰا و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﺛﺮ ﺑﺮاي
اﻧﺪازه
( )2012ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ
ﻋﺒﺎرت از
اﺳﺎﺳﯽ
اصل
فراتحلیل
می کند[.]47
انفرادی
حاصل از
ﺗﺮﮐﯿﺐ
)ﻋﻤﻮﻣﯽ(در و آﻧﮕﺎه
تعریفﻣﺸﺘﺮك
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
مطالعات ﯾﮏ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
برگرداندن
مجزا و
تحقیقات
محاسبة اندازه
عبارت از
برای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦاثرﺗﺄﺛﯿﺮ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اساسیﺑﺮاي
آﻧﻬﺎ
روﯾﮑﺮد ﻣﻮرد
][48
دستیابی
برای
آنها
ترکیب
آنگاه
و
(عمومی)
مشترک
ماتریس
یک
به
آنها
اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،روﯾﮑﺮد ﻫﺎﻧﺘﺮ و اﺷﻤﯿﺖ ) (1977ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
به میانگین تأثیر میباشد []48رویکرد مورد استفاده در این پژوهش،
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد از  rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و روش اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده
رویکرد هانتر و اشمیت ( )1977می باشد .این رویکرد از  rهمبستگی و
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روش اندازه های تصادفی استفاده می کند که مطابق با روش اجرای این
باشد.ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،وارﯾﺎﻧﺲ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞمیﮔﺮان
پژوهش
ﻫﺎ
آﻣﺎره
ﺗﺮﯾﻦ
راﯾﺞ
اﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﺛﺮ
اﻧﺪازه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﻪ
ﻗﺎدر
ﻫﺎ،
ﮔﺮوه
فراتحلیل گران با داشتن مقادیر میانگین ،واریانس و انحراف معیار
آماره هارادرﺑﺮاي
ترین» « d
ﻣﻌﻤﻮﻻً
هستند ،ﮐﻪ
اندازه «اثرﻫﺴﺘﻨﺪ
محاسبهو » d
زﻣﯿﻨﻪبه » « r
گروهاﯾﻦ
در
این
اما رایج
ها ،قادر
های
تفاوت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را برای
معموالً « » d
ﻫﺎي» و « d
ﺗﻔﺎوت « r
زمینه
ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
که ﺑﺮاي
هستند« را
ﮔﺮوﻫﯽ »و » r
راضیه علی دهی راوندی و محمدصادق طاهرطلوع دل

گروهی و « » rرا برای مطالعات همبستگی به کار می 2
این« tرو،
برند.
« χاز » ،
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،اﮔﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي از آزﻣﻮن ﻫﺎي»
اگر در مطالعه
استفاده
»
F
«
ﺗﻮان » » tو
ﻣﯽ، « z
ﺑﺎﺷﺪ« ، ،
های« » χ 2
اﻧﺪازه اﺛﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
آزمون ﺷﺪه
ای ازاﺳﺘﻔﺎده
«z»،و»«F

اساس فرمول های زیر محاسبه
شده باشد ،می توان اندازه اثر آنها را بر
اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد[49]:
کرد]49[:
2t
df

=d

2 f
df

=r

t2
t 2 + df

χ2
n

=d

=r

F
F + df
F
F + df

=r
=r

ﻧﻤﻮﻧﻪ
روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ و
ﮔﯿﺮياﺳﺎس روش ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮرد
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﺎﻣﻌﻪ .3،ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺟﺪول

کار رفته
تحقیق به
روش های
استفاده بر اساس
های مورد
 methodsفراوانی
 usedجدول:3
Table
3. The
frequency
of research
used based
ش on
پژوهthe
research
Table 3: The frequency of research used based on the research methods used

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري در ﺗﺪرﯾﺲ درس رﯾﺎﺿﯽ اﻧﺠﺎم
ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
داﺷﺘﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه اﺛﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻪ و
Research
method
Number
Percentage
Experimentalآﻣﻮزﺷﯽ،
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻓﻨﺎوري در آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ :ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي
اﯾﻦ
42

()790

R. Alidehi Ravandi, M. S. Taher Tolou Del

جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقاالت علمی و پژوهشی است که در
زمینه تأثیر استفاده از فناوری در تدریس درس ریاضی انجام گرفته و
اطالعات الزم را برای محاسبه اندازه اثر داشته باشند .در
این پژوهش ،فناوری در آموزش شامل :نرم افزارهای آموزشی ،بازی های
رایانه ای ،چندرسانه ای ها ،تصاویر گرافیکی و استفاده از کامپیوتر
در نظر گرفته شده است .همچنین میزان دستیابی به اهداف آموزش
ریاضی به واسطه سنجش مولفه های :یادگیری ،خودکارآمدی ،انگیزش
تحصیلی ،عملکرد ،کارکردهای اجرایی ،پیشرفت ،خودتنظیمی،یادداری،
نگرش و مشارکت در درس ریاضی مورد ارزیابی واقع شده است .لذا کلیه
مطالعاتی که با به کارگیری فناوری در آموزش درس ریاضی ،به سنجش
میزان توفیق در دستیابی به یکی از اهداف آموزش ریاضی پرداخته اند
به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد .با جستجو در میان پایگاههای
معتبر علمی و پژوهشی تعداد  19مقاله با ویژگی های ذکر شده یافت
شد .عناوین این مقاله ها در جدول شماره  2آمده است:
الزم به ذکر است که مطالعه شماره  1شامل بررسی تآثیر استفاده از
نرم افزار آموزشی در یادگیری دروس زاویه ،ضرب و تقسیم بود که
هریک مطالعه ای جداگانه محسوب می گردد و برای هریک اندازه اثر
به دست آورده شد .در مطالعه شماره  2به بررسی تأثیر استفاده از
چندرسانه ای ها بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی پرداخته و  2اندازه
اثر محاسبه شد.
همچنین در مطالعه ششم  2اندازه اثر (تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها بر
یادگیری خودتنظیم و عملکرد تحصیلی) ،مطالعه هفتم  3اندازه اثر (تأثیر
استفاده از نرم افزار بر انگیزه یادگیری ،مهارت حل مسئله و پیشرفت
تحصیلی) ،مطالعه هشتم  2اندازه اثر (تأثیر استفاده از چندرسانه ای ها
بر یادگیری و یادداری درس ریاضی) ،مطالعه دهم  4اندازه اثر (تأثیر
استفاده از رایانه بر لذت بردن از ریاضی ،انگیزش ،اهمیت دادن به ریاضی
و ترس از ریاضی) ،مطالعه دوازدهم  5اندازه اثر (تأثیر استفاده از کامپیوتر

8

Quasi-experimental
ﺑﺎزي 48
اﺳﺘﻔﺎده
ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ اي ﻫﺎ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و
ﻫﺎي راﯾﺎﻧﻪ اي،
9
Causal-comparative

5

1
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
5

1

Survey

ﻫﺎي :ﯾﺎدﮔﯿﺮي،
آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ
اﻫﺪاف
Total
100

Survey
5%

19

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ،اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ،

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ،ﯾﺎدداري ،ﻧﮕﺮش و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در درس

Experimental

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺎس ﻧﻮع
ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻣﻮرد
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻮرد .4ﻓﺮاواﻧﯽ
رﯾﺎﺿﯽ ﺟﺪول
 Tableﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﻪ
اﺳﺖ .ﻟﺬا
واﻗﻊ
ارزﯾﺎﺑﯽ
4: The frequency of research used based on the type of study sample

Quasiexperimental

جدول :4فراوانی پژوهشهای مورد استفاده بر اساس نوع نمونه مورد مطالعه

Table 4. The frequency of research used based on the type of study sample

ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوري در آﻣﻮزش درس رﯾﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان
Type of sample
Percentage
رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
Numberﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزش
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﻓﯿﻖ در
47

9

Ordinary people

53

10

People with learning disabilities

100

19

Causalcomparative

Causalcomparative
5%

Experimental
42%
Quasiexperimental
48%

Survey

Total
ﺷﮑﻞ  .1ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
Fig. 1: The frequency of research used based on the research methods used
Fig. 1. The frequency of research used based on the research methods used
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 رابطه استفاده از فناوری با پیشبرد اهداف آموزش ریاضی:6جدول

آﻣﻮزش
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪافof راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ.6ﺟﺪول
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Table 6. The relationship
between the use of technology and the advancement of mathematical education goals
Study
code

1

2
3
4
5

Independent
variable
Educational
software

Multimedia
Multimedia
Educational
software
Computer-aided
learning

Dependent variables
Learning math (angle
lesson)
Learning math
(multiplication lesson)
Learning math (division
lesson)
Self-efficacy
Learning motivation
Math performance
Executive functions
Math progress

6

Multimedia

Self-regulating
Math performance

7

Educational
software

Learning motivation
Problem solving skills and
problem design
Math progress

8

Multimedia

Learning math
Remembering math

9

Educational
software

10

11

Computer-aided
learning
Computer-aided
learning
Computer-aided
learning

12

13

Multimedia
(dynamic graphic
images)
Multimedia ( static
Graphic images)
Multimedia

14

15

16

17

Educational
software

Educational
software

Multimedia

Attention functions
Enjoying math
Learning motivation
Importance of math
Fear of math
Math calculations errors

Effect
size

P Value

0.01

0/462

0.02

0/988

0.38

*0/003

0.52
0.65

*0/001
*0/003

0.42

*0/043

0.76

*0/001

0.26

*0/0127

0.75
0.77
0.61

*0/001
*0/001
*0/004

0.40

*0/044

0.35
0.66
0.90

*0/003
*0/032
*0/002

0.69

*0/001

0.40
0.74
0.67
0.95

*0/005
*0/000
*0/000
*0/000

0.38

*0/05

Mathematical attitude

0.96

*0/000

Math fixation
Mathematical reasoning

0.96

*0/000

0.92

*0/000

Mathematical creativity

0.88

*0/000

Learning math
Geometry learning

0.94

*0/000

0.09

0/493

0.14

0/281

Geometry learning
Learning math

0.71

*0/0001

Learning motivation

0.91

*0/0001

Student participation

0.93
0.70

*0/0001
*0/05

Learning counting
Learning the sum of number

0.51

*0/05

Learning subtraction
Learning basic concepts

0.53

*0/05

0.23

*0/001

Identification of numbers

0.08

*0/033

Learning counting
Learning math

0.10
0.63

*0/009
*0/016

Remembering math

0.83

*0/001

0.65

*0/0001

0.60

*0/015

18

Computer games

Learning motivation

19

Educational
software

Learning math

 اندازه اثر (تأثیر استفاده از نرم افزار بر آموزش مفاهیم3 مطالعه شانزدهم
 اندازه اثر (تأثیر2  مطالعه هفدهم،) شمارش اعداد، تشخیص اعداد،پایه
.استفاده از چندرسانه ای ها بر یادگیری و یادداری ریاضی) محاسبه شد
. اندازه اثر محاسبه گردید41 لذا در مجموع

People with
learning
disabilities
53%

Ordinary
people
47%

Ordinary
people

People with
learning
disabilities

 فراوانی پژوهشهای مورد استفاده بر اساس نوع نمونه مورد مطالعه:2شکل

 ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.2ﺷﮑﻞ
Fig. 2: Frequency of research used based on the type of study sample
Fig. 2. Frequency of research used based on the type of study sample

Convenience
sampling
47%

Simple
random
sampling
21%

Simple
random
sampling
Cluster
sampling

Cluster
sampling
32%

Convenience
sampling

 فراوانی پژوهشهای مورد استفاده بر اساس روش نمونه گیری:3شکل

 ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي.3ﺷﮑﻞ
Fig. 3: Frequency of research used on the basis of sampling method
Fig. 3. Frequency of research used on the basis of sampling method

ﻧﻤﻮﻧﻪ گیری
روش نمونه
اﺳﺎس روش
اﺳﺘﻔﺎده برﺑﺮ اساس
ﻣﻮرد استفاده
ﻫﺎي مورد
ﭘﮋوﻫﺶهای
ﻓﺮاواﻧﯽ پژوهش
 فراوانی.:5جدول
ﮔﯿﺮي
5ﺟﺪول

Table
Table 5.
5: Frequency
Frequency of
of research
research used
used based
based on
on sampling
sampling method
method
Sampling method

Frequency

Percentage

Simple random sampling

4

21

Cluster sampling

6

32

Convenience sampling

9

47

،) خالقیت و یادگیری فعال، استدالل، تثبیت و پایداری مطالب،بر نگرش
 اندازه اثر (تأثیر استفاده از تصاویر گرافیکی پویا2 مطالعه سیزدهم
 اندازه اثر (تأثیر استفاده از3  مطالعه چهاردهم،)و ایستا بر یادگیری
3  مطالعه پانزدهم،) انگیزه و مشارکت،چندرسانه ای ها بر یادگیری
،) جمع و تفریق،اندازه اثر (تأثیر استفاده از نرم افزار بر یادگیری شمارش
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بحث و نتیجه گیری

در جداول شماره  3تا  5پژوهش های جمع آوری شده بر حسب روش
مطالعه ی حاضر با هدف تلفیق نتایج کسب شده در خصوص تأثیر
پژوهش ،نوع نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری ،طبقه بندی و
بهره گیری از فناوری در پیشبرد اهداف آموزش ریاضی به روش فراتحلیل
انجام پذیرفت .همان طور که قب ً
توصیف شده اند.
ال هم ذکر شد متغیر مستقل این پژوهش
جدول شماره  3نشان می دهد که  %42از پژوهش ها از روش آزمایشی،
شامل :نرم افزارهای آموزشی ،بازی های رایانه ای ،چندرسانه ای ها،
 %26از روش شبه آزمایشی %21 ،از روش نیمه آزمایشی %5 ،از روش
تصاویر گرافیکی و استفاده از کامپیوتر و متغیر وابسته :یادگیری،
علی  -مقایسه ای و  %5از روش پیمایشی استفاده کرده اند.
خودکارآمدی ،انگیزش تحصیلی ،عملکرد ،کارکردهای اجرایی ،پیشرفت،
براساس نتایج جدول  ،4نمونه مورد مطالعه در  %47مطالعات افراد عادی
خودتنظیمی،یادداری ،نگرش و مشارکت در درس ریاضی می باشد .اثر
و در  %52مطالعات افراد با اختالل یادگیری می باشند.
متغیر مستقل نرم افزار آموزشی بر پیشبرد اهداف آموزش ریاضی در 15
جدول شماره  5نشان می دهد که  %21از مطالعات از روش نمونه گیری
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج جدول  6نشان می دهد
تصادفی ساده %32 ،تصادفی خوشه ای و  %47از روش نمونه گیری
که میزان تأثیرپذیری متغیرها از متغیر «نرم افزار آموزشی» به ترتیب از
در دسترس که بیشترین روش نمونه گیری به کار رفته در مطالعات
بیشترین به کمترین به صورت:
می باشد استفاده نموده اند.
کارکردهای اجرایی در مطالعه  ،)0.76( 4یادگیری شمارش در مطالعه
نتایج اندازه اثرهای محاسبه شده پژوهش های مورد بررسی در جدول
 ،)0.70( 15کارکردهای توجه در مطالعه  ،)0.69( 9انگیزه یادگیری در
 6ارائه شده است.
مطالعه  ،)0.61( 7یادگیری ریاضی در مطالعه  ،)0.60( 19یادگیری
جدول شماره  6نشان می دهد که  4مطالعه (مطالعات کد  1و  )13از
تفریق در مطالعه  ،)0.53( 15یادگیری جمع در مطالعه ،)0.51( 15
 19مطالعه سطح معناداری آن ها بزرگتر از  05.0بوده در نتیجه غیر
حل و طرح مسئله در مطالعه  ،)0.40( 7یادگیری تقسیم در مطالعه 1
معنادار هستند و بقیه با اطمینان  950.معنادار می باشند .بزرگترین
( ،)0.38پیشرفت ریاضی در مطالعه  ،)0.35( 7یادگیری مفاهیم پایه در
مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه ( 12تأثیر فناوری بر تغییر نگرش
مطالعه  ،)0.23( 16یادگیری شمارش در مطالعه  ،)0.10( 16شناسایی
نسبت به ریاضی و تأثیر فناوری بر تثبیت مطالب ریاضی) و کوچکترین
اعداد در مطالعه  ،)0.08( 16یادگیری درس ضرب در مطالعه )0.02( 1
آن مطالعه ( 1تأثیر نرم افزار آموزشی بر میزان یادگیری درس زاویه)
و یادگیری درس زاویه در مطالعه  )0.01( 1می باشد.
می باشد .جدول  7نتایج فراتحلیل رابطه استفاده از فناوری را با پیشبرد
میزان اثر متغیر نرم افزار آموزشی بر «یادگیری شمارش» در مطالعات
اهداف آموزش ریاضی نشان می دهد.
 15و 0.70( 16و )0.10کامال متفاوت است که ممکن است تفاوت ایجاد
نتایج حاصل از جدول  7نشان داد که میانگین اندازه اثر (اثرات ترکیب
شده به دلیل تأثیرپذیری از متغیرهای تعدیل کننده ای چون سن،
تصادفی) در نمونه مورد پژوهش معادل  137.0می باشد و استفاده از
جنس ،هوش و  .....صورت پذیرفته باشد .با بررسی سایر متغیرها مشاهده
فناوری به میزان  38.0از واریانس متغیر دستیابی به اهداف آموزش
می شود که بیشترین میزان تأثیرپذیری را متغیرهای کارکردهای اجرایی،
ریاضی را پیش بینی می کند .از آنجا که اندازه اثر برآورد شده در
کارکردهای توجه ،انگیزه یادگیری و یادگیری ریاضی داشته اند و هرچه
محدوده اطمینان اندازه اثر می باشد لذا وجود رابطه بین استفاده از
به سمت مفاهیم تخصصی ریاضی مانند تفریق ،جمع ،تقسیم ،ضرب و
فناوری و پیشبرد اهداف آموزش ریاضی تایید می شود .همچنین آزمون
زاویه پیش می رویم اندازه اثر گزارش شده کوچکتر شده است لذا به
همگنی دارای مقادیر معنادار است و این ناهمگن بودن احتمال می رود
نظر می رسد استفاده از فناوری با تاثیر بر انگیزه یادگیری و کارکردهای
به علت وجود متغیرهای مداخله گر بین این دو متغیر باشد.
اجرایی در دانش آموز و همچنین جالب توجه و جذاب تر نمودن مفاهیم،
بستر و زمینه الزم را برای یادگیری دروس مهیا می نماید و از این طریق
بیشتر به صورت غیر مستقیم بر تدریس ریاضیات اثرگذار است.
جدول :7نتایج فراتحلیل رابطه استفاده از فناوری با پیشبرد اهداف آموزش ریاضی به روش ترکیب
اثر متغیر مستقل «چندرسانه ای ها» بر پیشبرد اهداف آموزش ریاضی
اندازه اثر
قرار گرفته است که نتایج جدول  6نشان
بررسی
اﻫﺪاف 14
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Table 7. The results of the meta-analysis of the relationship between the use of technology
andand
the the
advancement
of mathematical
training
goals
by combining
the
 effect sizeمی دهد که میزان تأثیرپذیری متغیرها از متغیر «چندرسانه ای ها» به
the effect size
ترتیب از بیشترین به کمترین به صورت:
Number of calculated effects
41
Weighted average of effect size
0.61
مشارکت دانش آموزان در مطالعه  ،)0.93( 14انگیزه یادگیری در مطالعه
The variance of the composition of the size of the study effect
0.38
Standard error blending the size of the effect of studies
0.62
 ،)0.91( 14یادداری ریاضی در مطالعه  ،)0.90( 8یادداری ریاضی در
The combined effects of random
0.137
Upper limit
1.82
مطالعه  ،)0.83( 17عملکرد ریاضی در مطالعه  ،)0.77( 6خودتنظیمی
Confidence interval 95%
Bottom limit
-0.6
در مطالعه  ،)0.75( 6یادگیری ریاضی در مطالعه  ،)0.71( 14یادگیری
1126.076
Homogeneity test: χ 2 value
Significance level
0.000
ریاضی در مطالعه  ،)0.66( 8انگیزه یادگیری در مطالعه ،)0.65( 2
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یادگیری ریاضی در مطالعه  ،)0.63( 17خودکارآمدی در مطالعه
 ،)0.52( 2عملکرد ریاضی در مطالعه  ،)0.42( 3یادگیری هندسه با
استفاده از تصاویر گرافیکی ایستا ( )0.14و با استفاده از تصاویر گرافیکی
پویا ( )0.09در مطالعه  13می باشد.
تأثیر استفاده از فناوری بر عوامل انگیزشی در این نتایج نیز کامال
مشهود است چرا که بر میزان مشارکت دانش آموز ،انگیزه یادگیری،
یادداری ،خودتنظیمی و خودکارآمدی تأثیری زیاد داشته حال آن که در
مطالعه  13که به طور مستقیم به استفاده از فناوری در تدریس یکی از
حیطه های تخصصی ریاضی (هندسه) پرداخته شده میزان اثر به اندازه
قابل توجهی کاهش یافته است.
اثر متغیر مستقل «آموزش به کمک کامپیوتر» بر پیشبرد اهداف آموزش
ریاضی در  11مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج جدول 6
نشان می دهد که میزان تأثیرپذیری متغیرها از متغیر «آموزش به کمک
کامپیوتر» به ترتیب از بیشترین به کمترین به صورت:
نگرش ریاضی در مطالعه  ،)0.96( 12تثبیت ریاضی در مطالعه 12
( ،)0.96ترس از ریاضی در مطالعه  ،)0.95( 10یادگیری ریاضی در
مطالعه  ،)0.94( 12استدالل ریاضی در مطالعه  ،)0.92( 12خالقیت
ریاضی در مطالعه  ،)0.88( 12انگیزه یادگیری در مطالعه ،)0.74( 10
اهمیت ریاضی در مطالعه  ،)0.67( 10لذت ریاضی در مطالعه 10
( ،)0.40خطای محاسبات ریاضی در مطالعه  ،)0.38( 11پیشرفت
ریاضی در مطالعه  )0.26( 5می باشد .لذا توجه به اندازه اثرات در
مطالعات مربوط به تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر در درس ریاضی
نشان می دهد که استفاده از فناوری با ایجاد نگرش مثبت نسبت به
درس ریاضی در دانش آموزان انگیزه یادگیری و عالقه به ریاضی را بهبود
بخشیده و طبیعتاً زمانی که عالقه ایجاد شود انتظار می رود که ترس
از ریاضی در یادگیرنده کاهش یابد و یادگیری با توجه و عالقه منجر به
تثبیت مطالب در ذهن یادگیرنده خواهند شد.
اثر متغیر مستقل «بازی های کامپیوتری» بر پیشبرد اهداف آموزش
ریاضی تنها در  1مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج جدول
 6نشان می دهد که میزان تأثیرپذیری متغیر انگیزه یادگیری از متغیر
«بازی های کامپیوتری» ( )0.65می باشد.
همانگونه که در مطالعات گوناگون به ارتباط مستقیم بین عملکرد ریاضی
و عوامل انگیزشی تأکید شده است[ ]50-52لذا می توان چنین بیان
داشت که استفاده از فناوری در آموزش ریاضی بیشترین تأثیر را بر
عوامل انگیزشی داشته و با توجه به ارتباط بین متغیرهای انگیزش و
عملکرد ریاضی ،استفاده از فناوری بر بهبود عملکرد ریاضی یادگیرندگان
موثر می باشد.
طبق نتایج جدول شماره  6میانگین وزنی اندازه اثر مطالعات  0.61است
که طبق جدول کوهن ( )1997در حد باال ارزیابی می شود و نتایج
حاصل از فراتحلیل موید وجود رابطه بین استفاده از فناوری و پیشبرد
اهداف آموزش ریاضی می باشد که این یافته با نتایج تحقیقات احمد و
لیلی ( ،)1991آرچر و همکاران ( ،)2014کریستمن و بجست (،)2003
فلتچر-فین و گراوات ( ،)1995کولیک و کولیک ( ،)1991لیو (،1998
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 1999و  ،)2007نیمیک و همکاران ( ،)1987رایان ( )1991و سانگ،
چنگ و لیو ( )2016که به طور کلی اثربخشی فناوری در آموزش را
بررسی نموده اند هماهنگ است و با نتایج تحقیقات اندروز و همکاران
( )2006و تارگرسون و ژو ( )2003که به ترتیب ارتباط معناداری را
بین استفاده از فناوری در آموزش زبان انگلیسی و آموزش امالء نیافتند
ناهماهنگ است .همچنین اسالوین و همکاران (2009و )2008نیز تأثیر
کم فناوری در آموزش خواندن را گزارش کردند که با نتایج این تحقیق
همسو نیست .تحقیقات چنگ و اسالوین ( ،)2013لی و ما (،)2010
ریکز و همکاران ( )2010و اسالوین و لیک ( ،)2008به طور خاص به
بررسی فراتحلیل اثربخشی فناوری در آموزش ریاضی پرداخته اند و نتایج
آن ها با نتایج این پژوهش همسو و هماهنگ است .به طور کلی می توان
چنین نتیجه گیری کرد :با توجه به وجود همبستگی میان استفاده از
فناوری و پیشبرد اهداف آموزش ریاضی توصیه می گردد برنامه ریزان
آموزشی در امر تدوین کتاب های درسی اهتمام الزم را مطابق این مورد
به کار گیرند و روشهای تدریس معلمان نیز متناسب با این موضوع و با
استفاده از فناوریهای جدید تغییر یابد.
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