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ABSTRACT
Background and Objectives: The nature of higher education is evolving due to the
advancement of ICT while these technologies have had a significant impact on the mission of
universities in education and research directions. ICT is a mdeiator that enables the
expression of a wide range of information, ideas, concepts and messages. This phenomenon,
with all its features and applications, is the collection, organization, storage and
dissemination of information, including audio, video, text or number, using computer and
telecommunications tools. ICT as a new approach is complementary to education, not its
alternative, and its the purpose of development is to improve and make education resources
more efficient in general and human resources in particular. Numerous studies in the past
have shown the positive effects of ICT in teaching. The development of information
technology and the use of new tools and concepts provide the basis for the expansion of
information and easy and low-cost access for learners, including school and unviersity
students and teachers in the online way and enable the rapid exchange of information and
cultural interactions. Higher education institutions are increasingly planning to use ICT as a
tool for teaching-learning, scientific collaboration, scientific communication, development,
and faculty empowerment, and in practice, are trying to use ICT to achieve goals. In facing
the global need, ICT use help educators replace traditional teaching methods with
technology-based teaching and learning tools and facilities. But today this is much more
important for education than in the past, because new tools and the use of ICT are effective
in instructional methods. ICT seems to have a tremendous impact on the learning process in
higher education by providing new and exciting opportunities for faculty and students. The
present study aims to Meta-analyze the previous studies on the effect of ICT on the faculty
members' educational and research performance to show the real value 0f ICT.
Methods: The research sample consists of all previous studies done on the effect of ICT till
2018 in Iran. The purposeful sampling was done for selection of 6 studies on the effect of ICT
on the faculty members' educational performance and 5 appropriate studies regarding the
impact of ICT on their research performance to enter the meta-analysis. The isntrument for
data gathering includes a checklist of choosing studies technically and methodologically. The
meta-analysis method consists of the mixed approach of Hunter and Smith and Cohen for
interpretation of results.
Findings: The findings confirmed that ICT has a significant effect on faculty members'
educational and research performance. The effect size was of ICT on the faculty members'
educational performance was 0.413. Also, the effect size of ICT on the faculty members'
research performance was 0.315.
Conclusion: Vsing ICT has significant effect on educationl and research per formance of
faculty members. Considering the obtained results and the quantity and quality of existing
research studies, it is suggested that the researches of these two fields be carried out at a
higher level in terms of quality and observance of the rules of academic paper writing and
conducting research. Also, to achieve a reliable result in the first stage, use parametric
statistics in their design and use strong statistical methods with appropriate sample and
appropriate sampling methods in accordance with the population.
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پیشینه و اهداف :ماهیت آموزش عالی به علت پیشرفت فاوا در حال تحول بوده و این فناوریها بر روی رسالت دانشگاهها در
ابعاد آموزش و پژوهش تاثیر بهسزایی گذاشته است .فاوا واسطهایست که امکان بیان طیف گستردهای از اطالعات ،اندیشهها،
مفاهیم و پیامها را فراهم میکند .این پدیده با تمام ویژگیها و کاربردهایی که دارد ،عبارت است از گردآوری ،سازماندهی ،ذخیره
و نشر اطالعات اعم از صوت ،تصویر ،متن یا عدد که با استفاده از ابزارهای رایانهای و مخابراتی صورت پذیرد .فاوا به عنوان رویکردی
نوین ،مکمل آموزش است نه جایگزین آن ،هدف از توسعه آن ،بهبود و کارآمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش ،به ویژه منابع
انسانی است .مطالعات متعددی در گذشته اثرات مثبت فاوا را در تدریس نشان دادهاند .گسترش فناوری اطالعات و استفاده از
ابزارها و مفاهیم نوین ،زمینه بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانشآموزان ،دانشجویان و
معلمان به روش برخط فراهم کرده و تبادل سریع اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر میسازد .مؤسسات آموزش عالی نیز به
طور فزایندهای نسبت به استفاده از فاوابه عنوان ابزاری برای یاددهی یادگیری ،همکاریهای علمی ،ارتباطات علمی ،توسعه و
توانمندی اعضای هیئت علمی برنامهریزی کرده و در عمل ،سعی بر آن دارند که فاوا را برای تحقق اهداف به کار ببرند .در مواجه
با نیاز جهانی کاربرد فاوا به استادان در جایگزین نمودن روشهای آموزش سنتی با ابزار و امکانات آموزش و یادگیری مبتنی بر
فناوری کمک خواهند کرد .اما امروزه این امر برای آموزش خیلی مهمتر از گذشته است ،زیرا ابزارهای جدید و استفاده از فاوا در
روشهای آموزشی مؤثرند .به نظر می رسد فاوا تاثیر شگرفی بر فرایند یادگیری در آموزش عالی از طریق ارائه فرصتهای جدید و
جالبی برای اساتید و دانشجویان داشته باشد .هدف پژوهش حاضر فراتحلیل پژوهشهای انجام شده در زمینه تأثیر استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی استادان ،جهت برآورد اندازه اثر واقعی فاوا بر عملکرد آموزشی و پژوهشی
استادان بود.
روشها :کلیه پژوهشهای انجام شدده ،تا پایان سدال  1396در زمینه رابطهی میزان اسدتفاده از فناوری اطالعات با عملکرد آموزشدی
و پژوهشدی اعضدای هیأت علمی در ایران جامعه پژوهشدی میباشدد .با بررسدی همه پژوهشهای انجام شدده تعداد  6پژوهش درباره
اثر فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد آموزشدی اسدتادان و همینین تعداد  5پژوهش درباره اثر فناوری اطالعات و ارتباطات با
عملکرد پژوهشدی اسدتادان که دارای ویژگیهای مناسد برای ورود به فراتحلیل بودند ،انتخاب شددند .ابزار پژوهش ،چک لیسدت
گزینش پژوهشها از نظر فنی و روششدناختی بود .مدل فراتحلیل ترجیحی در این پژوهش رویکرد ترکی نتایج هانتر و اشدمیت
بود .برای تفسیر نتایج نیز از رویکرد کوهن استفاده شد.
یافتهها :اندازه اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی استادان نیز  0/413میباشد که برمبنای شاخصهای تفسیری،
باالتر از متوسددط اسددت .همینین اندازه اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد پژوهشددی اسددتادان نیز  0/315میباشددد که
برمبنای شاخصهای تفسیری ،متوسط است.
نتیجهگیري :کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی استادان به طور معناداری تأثیر دارد .با توجه به
نتایج به دست آمده و کمیت و کیفیت پژوهشهای موجود ،پیشنهاد میشود تحقیقات این دو حوزه در سطح باالتری از لحاظ کیفی
و رعایت قواعد تدوین مقاله و اجرای پژوهش انجام شود .همینین برای رسیدن به یک نتیجه قابل اعتماد در مرحله اول از آمار
پارامتریک درطرح خود استفاده کنند و روشهای آماری قوی همراه با نمونه متناس و روش های نمونهگیری مناس با جامعه
استفاده گردد.

نشریه علمی فناوري آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

مقدّمه
همزمان با نظریه جهانیشدن و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)
فشار روزافزونی بر نظام آموزش عالی در مناطق مختلف جهان اعمال
شده تا به سمت بهرهگیری از این فناوریها حرکت کنند [.]1
در چند دهه گذشته ،سیستمهای آموزشی در بسیاری از کشورهای
جهان به طور قابل توجهی تحت تاثیر فاوا تغییر کرده است [ .]2در طی
این سالها ،فاوا به ابزار قدرتمندی در زمینههای مختلف تبدیل شده
است .آموزش یکی از حوزههاییست که تغییرات پارادایم در فرایند
آموزش و یادگیری را از طریق کاربرد و ادغام فاوا در این سیستم تجربه
میکنند [.]3
ماهیت آموزش عالی به علت پیشرفت فاوا در حال تحول بوده و این
فناوریها بر روی رسالت دانشگاهها در ابعاد آموزش و پژوهش تاثیر
بهسزایی گذاشته است [ .]5 ،4فاوا واسطهایست که امکان بیان طیف
گستردهای از اطالعات ،اندیشهها ،مفاهیم و پیامها را فراهم میکند .این
پدیده با تمام ویژگیها و کاربردهایی که دارد ،عبارت است از گردآوری،
سازماندهی ،ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت ،تصویر ،متن یا عدد
که با استفاده از ابزارهای رایانهای و مخابراتی صورت پذیرد [ .]1فاوا به
عنوان رویکردی نوین ،مکمل آموزش است نه جایگزین آن ،هدف از
توسعه آن ،بهبود و کارآمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش ،به ویژه
منابع انسانی است.
مطالعات متعددی در گذشته اثرات مثبت فاوا را در تدریس نشان دادهاند
[ .]6گسترش فناوری اطالعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین،
زمینه بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران
اعم از دانشآموزان ،دانشجویان و معلمان به روش برخط فراهم کرده و
تبادل سریع اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر میسازد [.]7
مؤسسات آموزش عالی نیز به طور فزایندهای نسبت به استفاده از فاوابه
عنوان ابزاری برای یاددهی یادگیری ،همکاریهای علمی ،ارتباطات
علمی ،توسعه و توانمندی اعضای هیئت علمی برنامهریزی کرده و در
عمل ،سعی بر آن دارند که فاوا را برای تحقق اهداف به کار ببرند.
در مواجه با نیاز جهانی کاربرد فاوا به استادان در جایگزین نمودن
روشهای آموزش سنتی با ابزار و امکانات آموزش و یادگیری مبتنی بر
فناوری کمک خواهند کرد [ .]8اما امروزه این امر برای آموزش خیلی
مهمتر از گذشته است ،زیرا ابزارهای جدید و استفاده از فاوا در روشهای
آموزشی مؤثرند [ .]9به نظر میرسد فاوا تاثیر شگرفی بر فرایند یادگیری
در آموزش عالی از طریق ارائه فرصتهای جدید و جالبی برای اساتید و
دانشجویان داشته باشد [.]10
فری و همکاراناش معتقدند ،استفاده از فناوری اطالعات ،به اشکال
مختلف دسترسی به مجالت الکترونیکی ،ایجاد گروههای بحث با
دانشجویان ،بسط ارتباطات از طریق پست الکترونیکی ،استفاده از
پایگاههای اطالعاتی برای بازیابی اطالعات ،برقراری ارتباط با دانشجویان
از طریق ویدئو کنفرانس و نیز یادداشتبرداری در حین تدریس با بهره
گیری از نرم افزار واژهپرداز ،را عملیاتی ساخته است [ .]11در عصر
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اطالعات و داناییمحور که نتیجه گذر بشر از عصر صنعتی به عصر
اطالعات بوده است ،آموزشی متفاوت از آنیه در گذشته وجود داشته
را میطلبد .فناوری اطالعات که به طور فزایندهای در حال گسترش
است ،میتواند به نحوی مطلوب تدریس را تحت تأثیر قرار داده،
راهبردها و روشهای آن را دگرگون سازد [.]12
از سوی دیگر در سازمانهای عصر کنونی که فاوا بر آنها احاطه کامل
دارد ،موضوع عملکرد دستخوش تغییر و تحول گردیده است .عملکرد
هر سازمانی ،تابع عملکرد منابع انسانی آن سازمان و تعامل آنها با منابع،
امکانات و فناوری موجود در سازمان است [ .]13استادان کلید کاربست
فاوا در آموزش عالی هستند به بیانی کلید تلفیق فاوا در آموزش استادان
هستند .این فناوریها ،بیش از هر چیزی ،نظام آموزشی و پژوهشی
دانشگاهها را تحت تاثیر قرار داده ،راهبردها و روشهای آن را دگرگون
ساخته است [ .]14با توجه به اینکه روند تحوالت جهانی با محوریت
توسعه پدیده فناوری اطالعات در حال گسترش است .همزمان با
تغییرات سریع فنون و مهارتها و ظهور پدیدههای نوین در فناوری
اطالعات و تاثیر آنها بر شیوهها و روشهای زندگی ،فرآیند آموزش و
پژوهش نیز متحول و دگرگون شده است .در رابطه با استفاده از فاوا
میتوان به دو کارکرد عمده دانشگاهها یعنی آموزش و پژوهش و نقش
فاوا اشاره کرد که امروزه میتوان از طریق فناوریهای اطالعاتی ،آموزش
را در قال یادگیری الکترونیکی ،آموزش از دور ،دانشگاه مجازی و مانند
آن ارائه داد [ .]14همینین به نظر میرسد این فرصتها بر عملکرد
علمی تاثیر داشته باشند [ .]10در شرایطی که امکان دسترسی راحت
به منابع درسی وجود دارد ،نقش اعضای هیأت علمی دانشگاهها نیز
تغییر کرده است .استادان ،دیگر به عنوان تنها منبع ارائه درس در
کالس محسوب نمیشوند و سخنرانی تنها روش آموزشی و طلقهای
شفاف تنها ابزار کمک آموزشی نیستند .انواع ابزارهای سمعی و بصری
مانند :رایانه ،یادداشت نویسی الکترونیکی ،تلفن همراه ،پست الکترونیکی
و بستههای نرم افزاری درسی میتوانند در عمق بخشیدن به فرایند
یاددهی  -یادگیری در مقاطع گوناگون آموزش عالی به کار گرفته شوند؛
شاهد تغییر ،از تأکید صرف یادگیری و محفوظات به سمت تفکر خالق
و قدرت استنباط از اطالعات ،بودهایم [.]16
بدون تردید نظام آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه جامعه دارد [.]17
آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام تحقیق از وظایف و
مسئولیتهای مهم دانشگاهها و مرکزهای علمی و فرهنگی به شمار
میآیند [ .]18بنابراین ،با توجه به نقش مهم این نهادها در ابعاد
گوناگون ،اطمینان یافتن از کیفیت مطلوب عملکرد هر یک از
کارکردهای آن به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایههای مادی و
انسانی ضرورتی انکار ناپذیر دارد [.]19
از اینرو توجه به عملکرد اعضای هیات علمی از جایگاه خاصی برخوردار
است .در عصر کنونی تولید علم و تحرك علمی با رونق و پیشرفت
فناوری کامالا آمیخته است [ ]20عملکرد استادان هم تا اندازه زیادی به
چگونگی کاربرد فناوری وابسته است .مطالعات فراوانی در خصوص ابعاد
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مختلف بهره وری اعضای هیات علمی و کل موسسات آموزش عالی
صورت گرفته است [ .]21در تمامی مطالعات بر عملکرد اعضای هیئت
علمی دانشگاههای کشور همواره تأکید شده که دو کارکرد پژوهش و
آموزش همزمان مورد توجه قرار بگیرند .تاثیر استفاده و کاربرد فناوری
بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی نیز از سوالهای مهم در این
زمینه است .به عبارتی بررسی عوامل موثر بر عملکرد و فعالیتهای
اعضای هیات علمی ،بازخورد مناسبی را برای تجزیه و تحلیل مسایل
آموزشی و تصمیمگیریهای اساسی و برنامهریزیهای راهبردی به
مسئوالن نظام آموزش عالی فراهم آورده و از دیگر سو اعضای هیات
علمی نیز میتوانند از تاثیر فناوری بر عملکرد خود آگاهی یافته و برای
افزایش کیفیت فعالیتهای خود اقدام کنند .نظر به اینکه همه
دانشگاههای جهان به دنبال افزایش توامان عملکرد پژوهشی و آموزشی
خود هستند ،لذا این پرسش مطرح است که آیا کاربرد فناوری برعملکرد
آموزشی و پژوهشیشان تاثیر دارد؟ پاسخ به این پرسش میتواند کمک
بزرگی به مسئوالن و برنامهریزان آموزشی عالی برای رسیدن به هدفها
و چشماندازهای پیشرو بکند.
در نتیجه ،با ورود به عصر اطالعات ،آموزش و پژوهش از جمله نهادهایی
هستند که دستخوش تحوالت بنیادی شده است .بسیاری از صاح
نظران معتقدند که با توجه به توسعهی فناوری اطالعات در محیط و
فرهنگ جامعه بینالمللی و لزوم هماهنگی با آهنگ رشد این فناوری
در مراکز آموزشی کشورهای صنعتی پیشرفته و جوامع رو به توسعه،
تهیه و تنظیم و اجرای برنامه توسعه فناوری اطالعات در نظام آموزش
و پرورش کشور اقدامی ضروری است [ .]22از اینرو با توجه به اینکه
فناوری اطالعات به عنوان ابزاری کارآمد برای افزایش کیفیت آموزش
و پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد ،و همینین با توجه به قابلیتهای
کاربرد فناوری در آموزش و پژوهش مشخص کردن رابطه کاربرد فاوا با
عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی ضروری میباشد.
با مرور بانکهای اطالعاتی مشخص میشود که گزارشهای متعدد و
متنوعی در زمینه ی فاوا و فرایند یاددهی و یادگیری و فرصتهای
پژوهشی وجود دارد که خود گویای این اهمیت است .لیکن باید از
روشی استفاده کرد که با بهکارگیری الگوی علمی رایج ،پژوهشهای
ترکیبی که عصاره تحقیقات انجام شده در یک موضوع خاص را به شیوه
نظامدار و علمی فراروی پژوهشگران قرار میدهند ،امکانپذیر سازد،
زیرا اساساا موضوعات اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت ،پیییدهتر از آن
است که بتوان در چهارچوب مطالعه واحدی به تبیین آنها پرداخت.
افزون بر آن ،توانایی مهار کنترل محیط پژوهش ،نمونه آزمودنیها و
روشهای مورد استفاده ،ممکن است از پژوهشی به پژوهش دیگر
متفاوت باشد [ .]23در واقع اگر علم را انباشت و پاالیش اطالعات و
شناخت دانست [ ،]25 ،24آنگاه بسیار مهم خواهد بود که از مدلی
معتبر برای مرور ،یکپارچه کردن و ترکی

قابل اعتماد و معتبر

پژوهشهایی که تا حدی پرسشهای مشترك دارند ،بهرهبرداری شود
[.]27 ،26
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به عبارتی با انجام یک بررسی اجمالی استنباط میشود که پژوهشهای
انجام شده در این زمینه شکل پراکندهای داشته و دارای نظم و ارتباط
مشخصی نیستند و پژوهشگران به ندرت اطالعات کافی و جامع درباره
نتایج یافتههای به دست آمده از مجموع این پژوهشها در اختیار دارند.
در رابطه با انجام فراتحلیل در حوزه فناوری اطالعات نیز برخالف
جستجوهای فراوان ،پژوهشی با این موضوع و یا موضوعات مشابه یافت
نشد و به زعم نویسندگان ،پژوهش حاضر را میتوان به عنوان اولین
پژوهشی دانست که با استفاده از روش فرا تحلیل در این زمینه انجام
میشود .از این رو پس از تهیه اطالعات مفید درباره یافتههای پیشین
و مرور و جمعبندی سازمان یافته مقاالت ،پژوهشهای مرتبط با موضوع
رابطهی میزان استفاده از فناوری اطالعات با عملکرد آموزشی و
پژوهشی اعضای هیأت علمی در ایران ،انجام فراتحلیل در این حوزه
امری الزم و اجتناب ناپذیر مینماید.
بدون تردید فراتحلیل معتبرترین روش آماری برای ترکی نتایج
مجموعهای از پژوهشهای مستقل از یکدیگر است [ ]28فراتحلیل
میتواند گزارشهای گوناگون و متنوع پژوهشی ،نوشتههای بالتکلیف و
بدون استفاده آرشیو کتابخانهها ،مراکز پژوهشی سازمانها و دستگاهها
را از سرگردانی نجات دهد .در این امر نیز تردید نیست که ترکی نتایج
و استفاده از پژوهشهای انجام شده پیشین (به عنوان واحد تحلیل)
برای بهدست آوردن یک تصویر کلی و بدون ابهام از یک موضوع
پژوهشی ،به مرات مفیدتر و مؤثرتر از تعریف طرحهای پژوهشی جدید
در آن موضوع است [ ]29فرآیند فراتحلیل بیش از یک فن آماری ،یک
روششناسی برای بررسی نظامدار مجموعهای از پژوهشها ،صورتبندی
دقیق فرضیهها ،انجام یک جستجوی جامع ،ثبت و نگهداری ترکی
آماری دادهها و اندازههای اثر به دست آمده از بررسیهای متعدد،
جستجوی تعدیل کنندهها برای تبیین اثرات مورد نظر و گزارش نتایج
است [.]30
مطالعاتی مانند زارعی و زوارکی [ ،]16کوهن [ ،]31تزکی [،]32
آتیلگان و اوزلم [ ،]33الترکی [ ،]34آلبیرانی [ ،]35گلوساك و همکاران
[ ،]36آدیدکون شیتو و کهینده شیتو [ ،]37بیگلری و آگهی [ ]38به
وجود رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با
عملکردآموزشی استادان اشاره کردهاند .همینین وجود رابطه بین میزان
استفاده از فاوا با عملکرد پژوهشی در مطالعاتی مانند اثنی عشری و
همکارن [ ،]39االنصاری [ ،]40هاشمی داران [ ،]41بیگلری و آگهی
[ ]38مورد تاکید قرار گرفته است.
نتایج پژوهش جمالی و همکاران [ ]42نشان داد که کاربرد فاوا بر
بهبود کیفیت عملکرد و افزایش مسئولیت تصمیمگیری بطور معناداری
مؤثر بوده است .هلدن و کارش [ ]43معتقد است که فاوا بر موقعیت و
عملکرد بسیاری از جوامع ،سازمان ها و افراد اثرات قابل مالحظه ای
گذاشته است .رایس و لئوناردی [ ]44فاوامیتواند بسیاری از ویژگیهای
سازمانی از جمله ساختار ،نگرش و عملکرد منابع انسانی را تحت تأثیر
قرار دهد.ماچ [ ]45فاوا یکی از عوامل مهم محیطی مؤثر بر عملکرد
منابع انسانی و سازمان به شمار میآید .سانجرا و گنجالز [ ]46نشان
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دادند که کاربرد فاوا در بهبود عملکرد آموزشی و یادگیری تاثیر داشته
است .نتایج پژوهش نوآکووا و اوکولی [ ]47نشان داد که عملکرد
کارکنان با فاوا بسیار متفاوت و با دقت و کارایی باالیی صورت میگیرد.
نتایج پژوهشهایی که در این قسمت مرور شد نشان میدهد که هرچند
متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات تاثیر ویژهای بر عملکرد آموزشی و
پژوهشی استادان دارند و پژوهشگران به این موضوع پرداختند ،اما
مهمترین شاخصی که این پژوهشها بهدست میدهند بیشتر از یک
آزمون معناداری نیست ،در حالی که این آزمونها هیچگونه بینشی
درباره قدرت رابطه و یا اثر مورد نظر پژوهشگر ارائه نمیکنند .بنابراین
اجرای یک فراتحلیل میتواند چشمانداز مؤثرتری از اثر کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی استادان عرضه نماید.
با توجه به گسترش سریع کاربرد فاوا در موسسات ،دانشگاه نیز به عنوان
یک موسسه و سازمان ،به علت برخورداری از کلیه شرایط و ضوابط
سازمانی نیازمند بهکارگیری فاوا در جهت نیل به اهداف عالیه خود است
و با توجه به تأکید بر استفاده استادان از فاوا در فرآیند آموزش و
همینین با توجه به نقش پراهمیت استادان به عنوان یکی از منابع مهم
سازمان و موسسه آموزشی ،نیازمند سوق دادن آنها به سمت فاوا مورد
توجه میباشد و این عاملی مهم خواهد بود.
بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر فاوا بر عملکرد استادان
است .اهمیت این موضوع از این مساله ناشی میشود که با توجه به
رشد سریع فاوا و نیازمندی موسسات آموزشی جهت بقاء خود در عصر
حاضر ،هر موسسه ای که این موضوع را نادیده بگیرد ،دچار افول خواهد
شد .از سوی دیگر این تحقیق از آن جهت حائز اهمیت است که منجر
به آگاهی از تاثیر فاوا بر عملکرد استادان گشته ،همینین مشخص
میسازد که میزان اثر فاوا بر بهبود عملکرد استادان چقدر است؟ از آنجا
که فراتحلیل روشی است که به کمک آن میتوان برای رسیدن به نتایج
کلی و کاربردی از آن بهره جست .لذا مقاله حاضر درصدد بررسی این
پرسشها میباشد:
براساس فراتحلیل پژوهشهای انتخاب شده در سازمانهای آموزش عالی
آیا کاربرد فاوا بر عملکرد آموزشی استادان تأثیر دارد؟
مطابق با فراتحلیل انجام شده میزان اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی چقدر است؟ و اساساا کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات تا چه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
را تبیین میکند؟
آیا مبتنی بر فراتحلیل پژوهشهای گزارش شده در زمینه روابط بین
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای آموزش عالی ،آیا
کاربرد فاوا بر عملکرد پژوهشی استادان تأثیر دارد؟
مطابق با فراتحلیل انجام شده میزان اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی چقدر است؟ و اساساا کاربرد
فناوری اطالعات و ارتباطات تا چه عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی
را تبیین میکند؟
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع فراتحلیل است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه
پژوهشهای انجام شده در ایران در زمینه تأثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر عملکرد آموزشی استادان تا پایان سال  1396است که در
یکی از پایگاههای اطالعاتی مرکز اسناد و اطالعات مدارك علمی ایران،
دانشگاهها ،پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،پایگاه مجالت
تخصصی نور ،بانک اطالعات نشریات ایران( ،مانند ،2magiran
 )sid ،irandocنمایه شده باشند .در بین مقالههای مورد بررسی در
تحلیلهای اولیه  9مقاله مرتبط درباره اثر فناوری اطالعات و ارتباطات
با متغیر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی پیدا شد که تنها اطالعات
آماری  6مقاله برای انجام فراتحلیل دارای شرایط علمی و روش شناختی
مناس  ،هم چون روایی و پایایی مناس  ،روش نمونه گیری و روش
آماری صحیح ،فرضیهها و سئوالهای مناس با موضوع پژوهش شناخته
شد .در کل تعداد  9سند پژوهشی درباره اثر فناوری اطالعات و
ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی استادان به دست آمد .همینین
در رابطه با کاربرد فناوری و عملکرد پژوهشس بین مقالههای مورد
بررسی در تحلیلهای اولیه  6مقاله مرتبط پیدا شد که تنها اطالعات
آماری  5مقاله برای انجام فراتحلیل دارای شرایط علمی و روش شناختی
مناس  ،هم چون روایی و پایایی مناس  ،روش نمونه گیری و روش
آماری صحیح ،فرضیهها و سئوالهای مناس با موضوع پژوهش شناخته
شد.
تعداد  6سند پژوهشی درباره اثر فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکرد
آموزشی استادان و تعداد  5سند پژوهشی درباره اثر فناوری اطالعات و
ارتباطات با عملکرد آموزشی استادان که حائز شرایط و مالكهای
انتخاب مانند دوره زمانی مورد نظر ،ارتباط مقاله با عملکرد آموزشی
استادان ،اصیل بودن مطالعه ،چاپ شدن در مجله معتبر ،داشتن
اطالعات کافی جهت ترکی کمی نتایج و بهدست آوردن نتیجه واحد
احصا شدند.
با توجه به اینکه در مطالعات فراتحلیل ،واحد تجزیه و تحلیل ،گزارش
نهایی پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع مورد بررسی میباشد،
بنابراین از یک طرحواره کد گذاری (فرم) برای ارزیابی ویژگیها و
متغیرهای مطالعات استفاده شد.
روش اصلی فراتحلیل مبتنی بر ترکی نتایج است ،که معموالا پس از
تبدیل آمارهها به شاخص و برآورد اندازه اثر مورد استفاده قرار میگیرد.
در این مقاله برای تجزیه توصیفی دادهها از شاخصهای گرایش مرکزی
و آزمون همگونی ،برای تحلیل استنباطی دادهها از مدلهای فراتحلیل
اثرات ثابت و اثرات تصادفی و برای تفسیر نتایج از سیستم تفسیری
کوهن نمودارهای پرشاخه و قیفی استفاده گردید [ .]48کلیه این
عملیات با استفاده از ویرایش دوم نرم افزار جامع فراتحلیل و به روش
ترکی اندازه اثر صورت گرفت.
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نتایج و بحث
در این قسمت ضمن ارائه نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی آنها ،منطبق
با پرسشها ،یافتههای پژوهش گزارش میگردد .قبل از ارائه یافتههای
پژوهش ،اطالعاتی توصیفی پیرامون نمونۀ پژوهشهای مورد بررسی
مطرح میگردد.
در زمینه تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و
پژوهشی اعضای هیات علمی ،تمام گزارشها مربوط به استادان دانشگاه
دولتی بوده است و محل اجرای تمامی این پژوهشها ()%100
دانشگاههای دولتی بوده است.
جدول  :1وضعیت فراوانی نمونهها بر اساس روش آماری مورد استفاده در ارتباط با
رابطهی عملکرد آموزشی و پژوهشی و میزان کاربست
Table 1: Frequency of samples based on the statistical method used in relation to
the relationship between educational and research performance and the rate of
application
..Percent

Frequency

Statistical method

16.6

1

Chi-Square test

16.6

1

Test t

66.6

4

Correlation test

-

-

Analysis of variance and t
independent

-

-

The correlation coefficient
and t independent

100

6

Total

20

1

Chi-Square test

20

1

Test t

60

3

Correlation test

-

Analysis of variance and t
independent

-

The correlation coefficient
and t independent

5

Total

100

Performance
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استفاده از نرمافزار فراتحلیل جامع  V2انجام گرفت .جدول ( )3دادههای
حاصل از فراتحلیل را نمایش میدهد.
جدول ( )3نشان میدهد که در بین دادههای مقاالت مورد بررسی
دادههای تمدامی مقداالت در سدطح  0/5و با اطمدینان  95درصد معنادار
هستند .بزرگترین مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه  3و کوچکترین آن
در مطالعه  6میباشد.
عالوه بر اندازه اثر فاصله اطمینان  95درصدی اندازه اثر هر مطالعه در
جدول  4نشان داده شده است .به طور مثال مشاهده میشود اندازه اثر
مطالعهی شماره  6با اطمینان  95درصد در بازه ( 0/071و  )0/305قرار
دارد که چون هر دو کران مثبت است ،میتوان گفت اندازه اثر این مطالعه
معنادار است.همینین هم اثرات ثابت و هم اثرات تصادفی در سطح
 0/05معنادار میباشد.
نمودار پرشاخه شماره ( )1نیز که بر مبنای دو شاخص فاصله اعتماد و
نسبت برتری پژوهشهای نمونه طراحی میشود مؤید این مطل
میباشد .همینین هم اثرات ثابت و هم اثرات تصادفی در سطح 0/5
معنادار میباشد.

Educational
performance

Research
performance

نتایج به دست آمده از جدول ( )1نشان میدهد در مطالعات مربوط به
تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی
اعضای هیات علمی از آزمون ضری همبستگی بیشتر استفاده شده
است .اما برای دریافت اطالعات دقیقتری از پژوهشهای برگزیده به
عنوان نمونه پژوهش الزم بود تا این اطالعات در یک وضعیت مقایسهای
گزارش گردد .جدول ( )2با همین هدف طراحی شده است.

سوال نخست پژوهش
براساس فراتحلیل پژوهشهای انتخاب شده در سازمانهای آموزش
عالی ،آیا کاربرد فاوا بر عملکرد آموزشی استادان تأثیر دارد؟
برای تحلیل آماری دادههای مربوط به این پرسش ،از روش ترکی
اندازههای اثر استفاده شد .به همین منظور ضمن برآورد اندازه اثر
تفکیکی پژوهشهای برگزیده مبتنی بر یک مقیاس مشترك ،اثرات
ترکیبی ثابت و تصادفی کلی نیز مشخص گردید .همه این عملیات با

نمودار  :1نمودار پرشاخه مربوط به پژوهشهای نمونه در ارتباط با رابطه عملکرد
آموزشی و میزان کاربست
Fig. 1: Forest plot of sample researches in relation to the relationship between
educational performance and application rate

نمودار پرشاخه ( )1مقادیر اندازه اثر رابطهی عملکرد آموزشی و کاریرد
فناوری اطالعات و فاصله ی اطمینان  95درصدی برای این اندازه اثر
در هر پژوهش را نشان میدهد تایید کنندهی این مطل است.
بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگیری انتشار است که ناشی از انتشار
پژوهشهای چاپ شده (معنادار) و عدم انتشار پژوهشهای چاپ نشده
(غیر معنادار) و انواع خطاها میباشد .هر فراتحلیلی فینفسه به سب
مالكهای انتخاب و حذف مطالعات ،مقداری سوگیری دارد .نمودار قیفی
( )2ابزاری ترسیمی برای بررسی سوگیری انتشار است.
نمودار ( ،)2نمودار قیفی  6مطالعهی نمونه در فراتحلیل را براساس
آزمون برازش دووال و توئیدی نشان میدهد .همانطور که مشاهده می-
شود ،نمودار قیفی متقارن میباشد.
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 خالصه اطالعات اولیه در ارتباط با رابطهی عملکرد آموزشی و پژوهشی و میزان کاربست:2جدول
Table 2: Summary of initial information in relation to the relationship between educational and research performance and the amount of use
Performance

Educational
performance

Research
performance

Number

Reasearcher

Research
location

Run year

Number of hypotheses or
main questions

Number of
samples

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Naghavi et al
Bazargan et al
Taghvaei et al
Snaashari et al
et al Soleymani
Shahbazi et al
et al Soleymani
Naghavi et al
Taghvaei et al
Shahbazi et al
Masoumirad et al
Snaashari et al

Tehran
Esfahan
Tehran
Mashhad
Esfahan
Mashhad
Esfahan
Esfahan
Gilan
Tehran

2012
2011
2009
2009
2009
2009
2012
2011
2009
2009
2009
2009

2
5
11
4
2
4
2
2
11
4
3
4

83
53
160
100
274
260
274
83
160
260
177
100

)P<0/05(  خالصه اطالعات مربوط به عملیات فراتحلیل بر روی پژوهشهای نمونه:3جدول
Table 3: Summary of information on meta-analysis operations on sample research (P <0.05)
Number

Reasearcher

Size effect

Lower limit

Upper limit

Z

P

1
2
3
4
5
6

Naghavi et al
Bazargan et al
Taghvaei et al
Snaashari et al
Soleymani et al
Shahbazi et al
Fixed effect sizes

0.279
0.530
0.646
0.430
0.352
0.191
0.382
0.413

0.067
0.303
0.546
0.255
0.244
0.071
0.325
0.251

0.467
0.700
0.728
0.578
0.452
0/305
0.436
0.305

2.563
4.173
9.628
4.529
6.059
3.097
12.155
4.708

0.010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.0001
0.0001

Random effects sizes

 خالصهی اطالعات مربوط به عملیات فراتحلیل مربوط به پژوهشهای مورد بررسی رابطهی عملکرد آموزشی و میزان کاربست:4 جدول
Table 4: The summary of the information related to the meta-analysis operations related to the investigated research is the relationship between
educational performance and the amount of use
Number of studies

Size effect

95% Confidence interval

Z

P

Upper limit
0.467
0.700
0.728
0.578

2.563
4.173
9.628
4.529

0.010*
0.0001*
0.0001*
0.0001*

1
2
3
4

0.279
0.530
0.646
0.430

Lower limit
0.067
0.303
0.546
0.255

5

0.352

0.244

0.452

6.059

0.0001*

6

0.191

0.071

0.305

3.097

0.002*

سوال دوم پژوهش
مطابق با فراتحلیل انجام شده میزان اثر فناوری اطالعات و ارتباطات بر
عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی چقدر است؟ و اساساا کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات تا چه اندازه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
را تبیین میکند؟
بهمنظور بررسی سوال پژوهش از ترکی اندازه اثرهای مقاالت در حالت
.مدل اثرات تصادفی استفاده میشود
) نشان میدهند که میانگین اندازه اثر فناوری5( دادههای جدول
اطالعات و ارتباطات (اثرات ترکی تصادفی) بر عملکرد آموزشی اعضای
 در نمونه مورد پژوهش میباشد که در سطح0/413 هیات علمی معادل
)P>0/05 (  معنادار است0/05

 نمودار قیفی مربوط به پژوهشهای نمونه:2 نمودار
Fig. 2: Funnel plot of sample research

احمدرضا نصر اصفهانی و همکاران

A. R NasrEsfahani .et al.
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جدول  :5نتایج فراتحلیل رابطه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
Table 5: The results of the meta-analysis of the relationship between the use of information technology and communication technology on the educational
performance of faculty members
95% Confidence interval
P

Z

*0.0001

12.155

0.436

*0.0001

4.708

0.552

Combined
effect sizes

Number of
studies

Model

Question

6

Fixed

6

Random

Influence of information and
communication technology on
educational performance of
faculty members

Upper
limit

Lower
limit
0.325

0.382

0.251

0.413

چون این اندازه برآورد شده در محدوده اطمینان میباشد ،لذا تأثیر فاوا
بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی تأیید میشود .به عبارت
دیگرمیتوان گفت در حالت مدل اثرات تصادفی41 ،درصد از میزان
تفاوت کاربست فناوری اطالعات در بین اعضا هیئت علمی ،ناشی از
عملکرد آموزشی افراد است.
بنابراین با توجه به نوع دستهبندی مدل کوهن برای تفسیر شدت اندازه
اثرها ،در مجموع می توان گفت رابطهی عملکرد آموزشی با میزان
کاربست فناوری اطالعات معنی دار و باالتر از متوسط است( .جدول .)6
جدول :6مدل کوهن ،نظام تفسیر اندازه اثر ناشی از فراتحلیل
Table 6: Cohen model, size effect interpretives system of misanalysis
D

R

Size effect

0.2

0.1

Low

0.5

0.3

Average

0.8

0.5

High

تفسیر اندازه اثر بهدست آمده در این مطالعه براساس جدول کوهن،
تقریباا باالتر از سطح متوسط میباشد .بنابراین فاوا در سطح متوسط
میتواند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی مؤثر باشد.
یافتههای حاصل از تحلیل مربوط به سوال اول و دوم پژوهش نشان
میدهند که میانگین اندازه اثر (اثرات ترکی تصادفی) رابطه بین فاوا و
عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در نمونه مورد پژوهش معادل
 0/413میباشد .این اندازه اثر برآورد شده براساس نظام تفسیری کوهن،
در محدوده اطمینان و باالتر از متوسط است .در سالهای اخیر شاهد
رشد دانشگاهها در استفاده از فاوا بودهایم به طوری که در ابتدا به عنوان
ابزارکمکی و هم اکنون به عنوان عاملی در توسعه آموزش به کار میرود
[ ]49تحوالت فاوا ،بر نحوه فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
تأثیر زیادی داشته است .کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات بر
عملکرد آموزشی استادان تاثیر دارد .استفاده از فاوا کیفیت آموزش عالی
را ارتقا میدهد .در عصر دانایی و جهانی شدن بیش از هر چیز بر
محصول و کارکرد نظام آموزشی تأکید میشود ،لذا باید جایگاه نوین
فناوری اطالعات را در سیستمهای آموزشی خود دریافت تا از قافله زمان
در عصر گذر از بحران عق نماند .فاوا در جهان امروز چشمندازهایی را
برای جهانیان به ارمغان آورده که برتمام ابعاد زندگی انسان قرن بیست

و یکم تأثیر گذاشته است بهگونهای که بیشتر افراد را به سمت رایانهها
و آموزش کار با آنها سوق داده است.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت هدف اولیه دانشگاهها و مؤسسات
آموزشی ،آموزش یادگیرندگان است و عملکرد استادان در این زمینه
برجسته است .توسعه و کاربرد فاوا در برنامههای آموزش عالی گامهای
مؤثر و ماندگاری است که میتواند تحول کیفی اهداف برنامهها ،روشها
و شیوهها و در نتیجه اثربخشی استادان را به دنبال داشته باشد .کاربرد
فاوا توسط استادان میتواند بعد جدیدی را به فرآیند یادگیری بیفزایند.
فناوریهای اطالعات و ارتباطات به استادان امکان هماهنگ نمودن
برنامه آموزشی خود را با نیازهای جدید تفکر بشری میدهد و همینین
باعث افزایش ارتباط شوند .استفاده از فاوا میتواند در یادگیری به
فوایدی مانند انگیزش باال ،اعتماد به نفس ،سؤال پرسیدن بهتر ،قابلیت
کار با اطالعات ،بهبود مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ،یادگیری مستقل
منجر شود .در واقع امروزه فناوریهای جدید به استادان امکان تدارك
یک محیط یاددهی-یادگیری پویا و به روز را برای هر یادگیرنده فراهم
نموده است .حرکت به سوی نظام آموزش فعال ،پویا ،به روز و در
دسترس با استفاده از فاوادر تمام زمینهها از جمله آموزش امکانپذیر
شده است .به کمک این فناوری امکان ارایه آموزش یادگیرندهمحور در
طول حیات فرد با هزینه کمتر ،سرعت بیشتر و کیفیت مطلوبتر
متناس با نیازها و تواناییهای فراهم میشود.
فاوا را میتوان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارآیی
آموزش مورد استفاده قرار داد که باعث تغییر شیوهی سنتی آموزش
میشود و به استادان در بهبود فرآیند آموزش و یادگیری کمک میکند.
در عصر اطالعات و ارتباطات ،استادان نه تنها روی دانش محتوایی تأثیر
میگذارد بلکه موج میشود مهارتهای شناختی در کالسهای درس
در سطح باالتری ایجاد شوند ،سواد اطالعاتی را ارتقاء میبخشد و از کار
گروهی حمایت میکند و تمام اینها با استفاده از فاوا در تدریس تسهیل
میگردد .بدین شیوه فناوریها موج

بهبود عملکرد آموزشی استادان

میشوند.
بعضی مطالعات با پژوهش حاضر در وجود رابطه بین میزان استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات با عملکردآموزشی استادان مانند زارعی و
زوارکی [ ،]16کوهن [ ،]31تزکی [ ،]32آتیلگان و اوزلم [ ،]33آلبیرانی

نشریه علمی فناوري آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

[ ،]34اگوالی و همکاران [ ،]50سیتو و همکاران [ ،]51اولکوبو و
همکاران [ ،]52اتروگراوکو و همکاران [ ،]53بیگلری و آگهی []38
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فاصله اعتماد و نسبت برتری پژوهش¬های نمونه طراحی میشود مؤید
این مطل میباشد.

همسو هستند.
ابرناتی [ ]45در پژوهش خود نشان داد که استفاده از فاوا در عملکردهای
آموزشی و پژوهشی موج

توسعه شیوهها و فنون جدید آموزشی و

پژوهشی شده است.
در مجموع یافتههای این تحقیق همسو با بسیاری از پژوهشهای اشاره
شده ،در حد واقع بینانهای مؤثر بودن کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی را نشان میدهند.
بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهدکه کلید فراگیر کردن فاوا در
فعالیتهای آموزشی ،درگیر کردن استادان در این فرایند است .باید
کاربست فاوا به عنوان جزئی از برنامه توسعه حرفهای استادان لحاط شود
که خود آن هم در چارچوب برنامه توسعه دانشگاه جای میگیرد .از
سوی دیگر از آنجا که به نظر میرسد با توجه به اینکه دانشگاهها دو
نقش عمده آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارند توصیه میشود در
ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاهها عملکرد آموزشی به اندازه
عملکرد پژوهشی مورد توجه قرار گیرد و همینین تلفیق فناوری در
آموزش در اولویتهای اولیه دانشگاه قرار بگیرد.
فناوری اطالعات از طریق توسعه ارتباطات و همکاریها ،برطرف کردن
نیازهای اطالعاتی اعضای هیأت علمی و ایجاد فضای بدون مرز در فرایند
دستیابی اطالعات موجبات توسعه فعالیتهای پژوهشی را فراهم می-
آورد.

نمودار  :3نمودار پرشاخه مربوط به پژوهشهای نمونه در ارتباط با رابطهی عملکرد
پژوهشی و میزان کاربست
Fig. 3: Forest plot of sample researches in related to the relationship between
research performance and application rate

نمودار پرشاخه ( )3مقادیر اندازه اثر رابطهی عملکرد پژوهشی و کاریرد
فناوری اطالعات و فاصله ی اطمینان  95درصدی برای این اندازه اثر در
هر پژوهش را نشان میدهد تایید کنندهی این مطل است.
بخشی از هر فراتحلیل ارزیابی سوگیری انتشار است که ناشی از انتشار
پژوهشهای چاپ شده (معنادار) و عدم انتشار پژوهشهای چاپ نشده
(غیر معنادار) و انواع خطاها میباشد .هر فراتحلیلی فینفسه به سب
مالكهای انتخاب و حذف مطالعات ،مقداری سوگیری دارد .نمودار قیفی
( )4ابزاری ترسیمی برای بررسی سوگیری انتشار است.

سوال سوم پژوهش
آیا مبتنی بر فراتحلیل پژوهشهای گزارش شده در زمینه روابط بین
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای آموزش عالی ،آیا
کاربرد فاوا بر عملکرد پژوهشی استادان تأثیر دارد؟
برای تحلیل آماری دادههای مربوط به این پرسش ،از روش ترکی
اندازههای اثر استفاده شد .به همین منظور ضمن برآورد اندازه اثر
تفکیکی پژوهشهای برگزیده مبتنی بر یک مقیاس مشترك ،اثرات
ترکیبی ثابت و تصادفی کلی نیز مشخص گردید .همه این عملیات با
استفاده از نرمافزار فراتحلیل جامع  V2انجام گرفت .جدول  7دادههای
حاصل از فراتحلیل را نمایش میدهد.
جدول ( )7نشان میدهد که در بین مقاالت مورد بررسی تمامی مقاالت
در سطح  0/05و با اطمینان  95درصد معنادار هستند .بزرگترین مقدار
اندازه اثر مربوط به مطالعه  3وکوچکترین آن در مطالعه  4میباشد.
همینین هم اثرات ثابت و هم اثرات تصادفی در سطح  0/05معنادار
میباشد.
نمودار پرشاخه  3شماره  3نیز که بر مبنای دو شاخص فاصله اعتماد و
نسبت برتری پژوهشهای نمونه طراحی میشود مؤید این مطل
میباشد .همینین هم اثرات ثابت و هم اثرات تصادفی در سطح 0/05
معنادار میباشد .نمودار پرشاخه شماره ( )3نیز که بر مبنای دو شاخص

نمودار  :4نمودار قیفی مربوط به پژوهشهای نمونه
Fig. 4: Funnel plot of sample research

نمودار ( ،)4نمودار قیفی  6مطالعهی بکار رفته در فراتحلیل را براساس
آزمون برازش دووال و توئیدی نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ،نمودار قیفی نامتقارن است و این امر به خاطر وجود مقاله
شماره  3با اندازه اثر و خطای معیار بزرگ است.
یکی از پیش فرضهای روش فراتحلیل ،همگون بودن اندازههای اثر در
بین پژوهشهای اولیه است .برای این منظور از دو شاخص  Qکوکران و
مجذور  Iاستفاده میشود .هرگاه سطح معناداری شاخص  Qکوکران
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جدول  :7خالصه اطالعات مربوط به عملیات فراتحلیل بر روی پژوهش¬های نمونه ()P<0/05
)Table 7: Summary of information on meta-analysis operations on sample research (P <0.05
95% Confidence interval

P

Z

0.0001

Upper limit

Lower limit

Size
effect

Reasearcher

Number

4.923

0.395

0.178

0.290

Soleymani et al

1

0.001

3.317

0.530

0.151

0.355

Naghavi et al

2

0.0001

17.757

0.918

0.851

0.889

Taghvaei et al

3

0.001

3.299

0.317

0.083

0.203

Shahbazi et al

4

0.001

3.341

0.382

0.104

0.248

Masoumirad et al

5

0.0001

5.812

0.658

0.372

0.530

Snaashari et al

6

0.0001

8.935

0.352

0.231

0.293

Fixed effect sizes

0.0001

5.527

0.415

0.207

0.315

Random effects sizes

بیشتر از خطای  5درصد باشد (  ،)P<0/05پیش فرض همگونی مورد
تایید است .مجذور  Iشاخص دیگری است که جهت بررسی همگونی
مورد استفاده قرار میگیرد .از آنجا که این مجذور دارای مقداری از صفر
تا صد است ،هرچه این مقدار به صفر نزدیکتر باشد ،نشان دهنده
همگون بودن است.
با توجه به اطالعات جدول ( )10میتوان گفت آزمون کوکران معنادار
است و فرض ناهمگنی دادهها تایید میشود .همینین مجذور  Iنشان
میدهد که  97درصد از تغییرات اندازه اثر به واسطه وجود ناهمگونی
بین دادههاست به عبارت دیگر ناهمگنی بین اندازه اثرها زیاد است.

نمودار  :5نمودار قیفی مربوط به پژوهشهای نمونه بعد از حذف مقاله3
Fig. 5: Funnel plot of sample research

جدول  :8شاخصهای ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای مورد مطالعه جهت
بررسی رابطهی عملکرد پژوهشی و میزان کاربست
Table 8: Indicators of the heterogeneity of effect sizes among the researches in
order to investigate the relationship between research performance and
utilization rate
I2 Value

P

Df

Q Value

97.176

*0.0001

5

177.060

نتایج جدول ( )8و نمودار  5نشان میدهد پیش فرض همگونی و تقارن
برقرار نیست .اکنون با حذف مقالهی شماره  3یکبار دیگر پیش فرضها
مورد بررسی قرار میگیرد.
نتایج جدول ( )9و نمودار ( )5وضعیت تقارن و همگونی دادهها را بعد از
حذف مقاله  3شماره نشان میدهد .نتایج حاکی از بهبود وضعیت تقارن
است .با توجه به اطالعات جدول  9همینان آزمون  Qموید ناهمگنی
دادهها است .ولی از آنجا که شرط تقارن دادهها بعد از حذف مقاله 3
حفظ شده است ،بنابر این میتوان با  5مقاله ،اندازهی اثر ترکیبی را
محاسبه کرد.
جدول  :9شاخصهای ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای مورد مطالعه جهت
بررسی رابطهی عملکرد پژوهشی و میزان کاربست بعد از حذف مقاله 3
Table 9: Indicators of the heterogeneity of effect sizes among the researches in
order to investigate the relationship between research performance and
utilization rate
I2 Value

p

Df

Q Value

64.373

*0.024

4

11.228

سوال چهارم پژوهش
مطابق با فراتحلیل انجام شده میزان اندازه اثر فناوری اطالعات و
ارتباطات بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی چقدر است؟ و اساساا
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات تا چه عملکرد پژوهشی اعضای هیات
علمی را تبیین میکند؟
برای بررسی فرضیه پژوهش از ترکی اندازه اثرهای مقاالت در حالت
مدل اثرات تصادفی استفاده میشود.
دادههای جدول ( )10نشان میدهند که میانگین اندازه اثر فناوری
اطالعات و ارتباطات (اثرات ترکی تصادفی) بر عملکرد پژوهشی اعضای
هیات علمی معادل  0/315در نمونه مورد پژوهش میباشد که در سطح
 0/05معنادار است (  )P<0/05چون این اندازه برآورد شده در محدوده
اطمینان میباشد ،لذا تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد
پژوهشی اعضای هیات علمی تأیید میشود .به عبارت دیگرمیتوان گفت
در حالت مدل اثرات تصادفی 31 ،درصد از میزان تفاوت کاربست فناوری
اطالعات در بین اعضا هیئت علمی ،ناشی از عملکرد پژوهشی افراد است.
بنابراین با توجه به نوع دسته بندی مدل کوهن برای تفسیر شدت اندازه
اثرها ،در مجموع میتوان گفت رابطهی عملکرد پژوهشی با میزان
کاربست فناوری اطالعات معنیدار و در حد متوسط است( .جدول .)6
تفسیر اندازه اثر بهدست آمده در این مطالعه براساس جدول کوهن،
متوسط میباشد .بنابراین فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح متوسط
میتواند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی مؤثر باشد.
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جدول :10نتایج فراتحلیل رابطه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی
Table 10: The results of the meta-analysis of the relationship between the use of information technology and communication technology on the research
performance of faculty members
95% Confidence interval
P

Z
Upper limit

Lower limit

Combined
effect sizes

Number of
studies

Model

*0.0001

8.935

0.352

0.231

0.293

5

Fixed

*0.0001

5.527

0.415

0.207

0.315

5

Random

یافتههای مربوط به سوال سوم و چهارم این تحلیل نشان میدهند که
میانگین اندازه اثر (اثرات ترکی تصادفی) رابطه بین فناوری اطالعات و
ارتباطات و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی در نمونه مورد پژوهش
معادل  0/315میباشد .این اندازه اثر برآورد شده براساس نظام تفسیری
کوهن ،در محدوده اطمینان و در سطح متوسط است .شاید دلیل این
امر که فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح متوسط میتواند بر عملکرد
پژوهشی اعضای هیات علمی مؤثر باشد به دلیل این امر که فناوری
اطالعات و ارتباطات در سطح متوسط میتواند بر عملکرد پژوهشی
اعضای هیات علمی مؤثر باشد به دلیل نحوه جستجو و بازیابی اطالعات،
سواد اطالعاتی ،اتکاء اساتید به منابع چاپی و کت در آموزش اشاره کرد.
امروزه عملکرد پژوهشی در دانشگاهها و تولید علم از موضوعات مهم و
کلیدی در حوزه وزارت آموزش عالی میباشد .یکی دیگر از نقشهایی
که فاوا میتواند در جامعه و دانشگاه داشته باشد افزایش توان پژوهشی
است .بهرهگیری از منابع اطالعاتی بزرگ و مهم جهان از طریق اینترنت،
امکان فوقالعادهای است که در اختیار استادان و پژوهشگران قرار می-
گیرد تا بدین وسیله بتوانند بیآنکه وقت و هزینه زیاد صرف کرده ،به
کشورهای گوناگون سفر کنند و از این منابع بهره جویند .پیشرفت
فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد شبکههای ملی و بینالمللی ،امکان
دسترسی به خیل عظیم منابع علمی در زمان بسیار کوتاه و نیز امکان
تبادل اطالعات ،باعث افزایش سرعت و کیفیت پژوهش گردیده است.
بهرهگیری از فناوریهای اطالعات و ارتباطات میتواند در تولید آثار
علمی و پژوهشی برای غنیسازی ،تهیه و تکمیل آثار به استادان کمک
نمایند درواقع فاوا توسط استادان به عنوان یک رسانه و محمل اطالعاتی
در امور علمی و پژوهشی مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته است.
فناوریها به دلیل ارائه خدمات همگانی و گستردگی منابع در این رسانه
جهانی و سهولت کاربرد آنها در امر پژوهش ،و افزایش دانش و
آگاهیهای استادان موج ارتقا و بهبود عملکرد پژوهشی استادان
میشوند .همینین فناوریها با ایجاد بستر و محیط تعامل میتوانند به
سادگی روحیه پژوهش را ایجاد کنند .این امر به دلیل وجود منبع عظیم
پژوهشی است که به سادگی در اختیار استادان قرار میگیرند و امکان
انجام هرگونه کار پژوهشی را برای آنها فراهم میکند .دلیل دیگرممکن
است ناشی از سال انجام تحقیق باشد .این امر باشد که چون تحقیقات
بررسی شدده اکثر در محدوده زمانی  88تا  91بوده اسدت ممدکن است

Question

Influence
of information and
communication technology
on the research
performance of faculty
members

در این زمان کاربرد فناوری در عرصه پژوهش تا این اندازه مطرح نبوده
است همینین شاید بتوان گفت دلیل این امر ممکن است که عدم
استقرار بسترهای سختافزاری ،نرمافزاری متناس با شان و جایگاه
استادان باشد .بعضی مطالعات مانند اثنی عشری و همکاران [،]34
االنصاری [ ،]40هاشمی داران [ ،]56[ ،]55[ ،]41بیگلری و آگهی []33
با پژوهش حاضر در وجود رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات با عملکرد پژوهشی استادان همسو هستند.
در واقع امروزه ،جهت انجام فعالیتهای پژوهشی یکی از ضرورتهای
اصلی ،آگاهی از تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش
میباشد و این میتواند محقق را در انجام صحیحتر تحقیق هدایت کند،
به همین دلیل برای رسیدن به پژوهشهای مرتبط ،فناوری مهمترین
منبع میباشد حال اگر محققین از چگونگی بازیابی و ذخیره اطالعات،
ابزارهای جستجوی ،کار کردن با ایمیل برای تبادل اطالعات ،آگاهی
کافی داشته باشند و دانش بازیابی اطالعات آنها کاملتر باشد ،بهتر می
توانند ازنتایج تحقیقات دیگران بهرهمند شوند ،و به نتایج کاملتری در
خصوص موضوع مورد مطالعه برسند.
در مجموع یافتههای این تحقیق همسو با بسیاری از پژوهشهای اشاره
شده ،در حد واقع بینانهای مؤثر بودن کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی را نشان میدهند.
از آنجا که نتایج مطالعات نشاندهنده تاثیر مثبت تقویت و گسترش
امکانات فنی ،فناوری و علمی و منابع مالی ،بهبود شرایط علمی و خدمات
و تسهیالت پشتیبانی-پژوهشی را در بهبود عملکرد پژوهشی استادان
نشان میدهد [ ]57از اینرو هر اندازه دانشگاهها بسترهای الزم در این
عرصه را فراهم کنند تا به همان اندازه بتوان شاهد گسترش فعالیتهای
پژوهشی بود.

نتیجهگیري
مقاله حاضر با این هدف تهیه شده که به جای تکرار این قبیل پژوهشها،
ترکی نتایج آنها پیگیری شود ،هم چشمانداز روشنتری از اثرات متغیر
فاوا بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی حاصل آید و هم
اندازه دقیقتری از این تأثیر برآورد گردد .برای تحقق چنین هدفی مدل
فراتحلیل بهترین رویکرد محسوب میشود.
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یافتههای پژوهش نشان میدهند که کاربرد فاوا بر عملکرد آموزشی
استادان تاثیر دارد و باالتر از متوسط میباشد .این امر ممکن بدین دلیل
باشد که استادان از فاوا برای مطالعه مطال و تهیه متون و جزوه آموزشی
و تهیه برنامههای علمی استفاده میکنند.
همینین یافتههای پژوهش نشان میدهند که فاوا در سطح متوسط
میتواند بر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی مؤثر باشد .این امر

A. R NasrEsfahani .et al.

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر مستخرج از رساله دکتری نرجس امینی ،گروه علوم-
تربیتی ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،مصوب پژوهشی دانشگاه
اصفهان با شماره مصوب  1273266است و هیچگونه حامی مالی نداشته
است .بدینوسیله نویسندگان از همکاری شورای پژوهشی دانشگاه
اصفهان نهایت سپاس را دارند.

شاید بدین دلیل باشد که فاوا از طریق توسعه ارتباطات و همکاریها،
برطرف کردن نیازهای اطالعاتی اعضای هیأت علمی و ایجاد فضای بدون
مرز در فرایند دستیابی اطالعات موجبات توسعه فعالیتهای پژوهشی
را فراهم میآورد .به عبارتی فاوا امکان دسترسی بیشتر به منابع علمی
برای انجام فعالیتهای پژوهشی و روزآمد نگهداشتن اطالعاتشان فراهم
مینمایند.
کارکردهای فاوا در ارتقای فرآیند آموزش و پژوهش برای کسی پوشیده
نیست .اعضای هیأت علمی دانشگاهها برای آنکه بتوانند به نحوی مطلوب
در زمینه آموزش و پژوهش فعالیت کنند ،باید بتوانند از توانمندیهای
فناوری اطالعات کمال استفاده را ببرند .مسائلی چون جهانی شدن
آموزش و نقش فناوریهای نوین در فعالیتهای آموزشی و تاثیر آنها بر
کیفیت و کمیت تدریس در فرایند آموزش از تاکیدات سنتی قبلی خود
فاصله گرفته و رویکردهای نوظهور آموزشی دورنماهای تازهای را برای
درك و فهم موضوعات ،مفاهیم و راههای جدید درك مطل گشوده
است .پیشنیاز بکارگیری فناوری اطالعات در فرایند آموزش دسترسی
به فناوری ،پذیرش فناوری توسط جامعه ،گروههای عالقهمند ،نظامهای
آموزشی و کالسهای آموزشی که با امکانات مناس برای استفاده از
فناوری اطالعات به عنوان یک وسیله یادگیری تجهیز شده باشند و درك
درست اعضای هیأت علمی از مزایایی فناوری میباشد .فراهم نبودن
عوامل ذکر شده ،اجرای فناوری اطالعات را در امر آموزش به تاخیر
میاندازد .مدیران آموزش عالی باید از منافعی که با استفاده از فاوا در
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایجاد خواهد شد و همینین از
تهدیداتی که در صورت عدم استفاده از آن به وجود خواهد آمد درك
واقعی داشته باشند و برنامهریزیهای مناس

برای آمادهسازی سیستم

آموزشی جهت استفاده کارآمدتر اعضای هیأتعلمی از فناوری اطالعات
و شبکه اطالعرسانی اتخاذ گردد.
با توجه به نتایج به دست آمده و کمیت و کیفیت پژوهشهای موجود،
پیشنهاد میشود تحقیقات این دو حوزه در سطح باالتری از لحاظ کیفی
و رعایت قواعد تدوین مقاله و اجرای پژوهش انجام شود .همینین برای
رسیدن به یک نتیجه قابل اعتماد در مرحله اول از آمار پارامتریک
درطرح خود استفاده کنند و روشهای آماری قوی همراه با نمونه
متناس و روش های نمونهگیری مناس با جامعه استفاده گردد.
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بهروز ترک الدانی مدارك علمی خود را به
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