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  مقاله پژوهشی

 
  یلیتحص شرفتیبر پ مسألهبر  یمبتن يریادگی یاثربخش لیفراتحل

  

  محمد باردل، *يمحمود روزیف

  

 

  چکیده

در  یبیترک پژوهش کیلزوم انجام  یلیتحص شرفتیو پ مسألهبر  یمبتن يریادگیمتعدد و گاه متناقض در حوزه  قاتیوجود تحقمقدمه: 

با  مسألهبر  یمبتن يریادگی تأثیر یبیاندازه اثر ترک نییبا هدف تع لیپژوهش به روش فراتحل نیدهد. امی قرار تأکیدحوزه را مورد  نیا

  .فتانجام گر یلیتحص شرفتیپ

 ياست. برا یلیتحص شرفتیبر پ مسألهبر  یمبتن يریادگی تأثیري نهیگرفته در زممطالعات انجام لیفراتحل، پژوهش نیهدف اها: روش

هاي پایگاهشد. در  لیمطالعه وارد تحل 23، شده ییمطالعه شناسا 36 نیشده است. از ب ) استفادهتی(هانتز و اشم کردیاز رو لیفراتحل

 ,isc, iranmedex, Noormags, SID, Magiran, irandoc, PubMed, EBSCO(شامل  جهانو  رانیا یتخصص یاطالعات

worldcat, sciencedirect, Springer, ProQuest and google scholar (و اطالعات  هاافتهی 2007-2020 يهاسال نیب

  قرار گرفت. يبه هدف پژوهش مورد واکاو یابیموردنظر جهت دست

بر اساس معیار  90/0اندازه اثر است.  مؤثر یلیتحص شرفتیبر پ مسألهبر  یمبتن يریادگیاز آن است که  یمطالعات حاک یبررسنتایج: 

آن انتقال ي جهینت در و شودیم یلیتحص شرفتیباعث پ مسألهبر  یمبتن يریادگیاستفاده از  یطور کلبهشود و می کوهن بسیار زیاد ارزیابی

  .دبایمی شیبه جهان خارج افزا يریادگی

  باشد. ندهیدر آ سیو روش تدر يریادگی در حوزه قاتیتحق يگشاراه تواندیپژوهش م نیا جینتاگیري: نتیجه

  

  لیفراتحل، یلیتحص شرفتیپمسأله، بر  یمبتن يریادگیهاي کلیدي: واژه

  440تا  429 ):52(20؛ 1399 اسفند پزشکی/آموزش در علوم مجله ایرانی 

  

مقدمه  

یادگیري مبتنی بر ، یادگیري -یکی از رویکردهاي یاددهی

است که ریشه آن به دانشگاه مک مستر کانادا در  مسأله

). در حال حاضر الگوهاي متعددي 1گردد(برمی 1960دهه 

 در هاشود اما تمام آناجرا می مسألهاز یادگیري مبتنی بر 

) وجود یک محیط یادگیري 1 ند:هست شش ویژگی مشترك

ي ها) یادگیرندگان در گروه2فراگیر محور که در آن 

                                                
ده دانشک، یتیگروه علوم ترب، )اری(دانش يمحمود روزیدکتر فنویسنده مسؤول:  *

. رانی. ازیتبر، زیدانشگاه تبر، یشناسو روان یتیعلوم ترب

firoozmahmoodi@tabrizu.ac.ir  

کنند می ) تحت راهنماي یک مربی کار3کوچک با یکدیگر و 

) 5عنوان نقطه شروع فرآیند یادگیري است  به مسأله) 4

) در 6و  شودمی زمان زیادي صرف مطالعه مستقل

در طول ). 2شود(نرانی تکمیلی استفاده میسخمواردي از 

 PBL )Problem Basedسال گذشته الگوي اصلی  50

Learning (ه یافت تغییربازنگري و ، تجربه و آزمایش، اجرا

گسترش آن با   .حال توسعه و گسترش است و االن هم در

و  یتیدانشکده علوم ترب، یتیترب یروانشناستخصصی  يدکتر کاندیداي، باردل محمد

  bardel_m@tabrizu.ac.ir. رانیا، زیتبر، زیدانشگاه تبر، یشناسروان

  28/8/99 تاریخ پذیرش:، 24/3/99، تاریخ اصالحیه: 21/9/98مقاله:  تاریخ دریافت
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موفقیت و کسب تجربه براي ، موجی از میزان شکست

توان می در این راستا مجریان و پژوهشگران بوده است.

شناسایی کرد که  PBL هايسه موج را در فراتحلیل

تداوم  2000تا نیمه دهه  1990: از دهه موج اولعبارتند از: 

گرایی (یادگیري توان قطبیتداشته است و این موج را می

یا الگوهاي سنتی آموزش) نامید که نتیجه  مسألهمبتنی بر 

هاي انجام گرفته در مورد یادگیري مبتنی بر فراتحلیل

موج دوم: از نیمه دهه  چندان امیدبخش نبودند؛ مسأله

تداوم داشته است و این موج را  2010تا نیمه دهه  2000

 هايدادبرونتا فرایند نامید. عالوه بر  دادبرونتوان از می

بر اجزاء و فرایندهاي اجراي آن مسأله،  یادگیري مبتنی بر

به  تريبه طور عمیق، داشتند و نسبت به موج قبلی یدتأک

و اجزاء آن  مسألهبررسی و تحلیل یادگیري مبتنی بر 

تا امروز تداوم  2010پرداختند؛ موج سوم: از نیمه دهه 

گرایی و توان تخصصداشته است و این موج را می

هاي در محیط PBLبر اجراي تر بیش که گرایی نامیدتنوع

هاي ها و رشتهبافت و زمینه، هافرهنگ، یادگیري برخط

یکی از  PBLدهد ها نشان می). بررسی3دارد( تأکیدمتعدد 

هاي آموزشی در سطح جهانی در نظامرویکردهاي رایج 

). اما مرور مطالعه 7تا3بیش از گذشته مورد توجه است(

به صورت  PBLدهد نشان می، انجام گرفته در ایران

هاي کوتاه مدت بدون تغییر محدود در قالب آموزش

) و در 1شود(میاساسی در ساختار برنامه درسی اجرا 

هریک از تحقیقات متغیرهاي مختلفی (مانند پیشرفت 

، خودراهبري، سطوح یادگیري، خالقیت، تحصیلی

به  )کنترل هیجانات، هاي ارتباطیمهارت، هاي تفکرمهارت

دود شود. با توجه محعنوان متغیر وابسته بررسی می

بودن تعداد مطالعات انجام گرفته در هریک از متغیرهاي 

اجراي فراتحلیل به تفکیک متغیرهاي وابسته ، وابسته

نبود. بنابراین پیشرفت تحصیلی نسبت به سایر  پذیرامکان

مورد مطالعه قرار گرفته بود که فراتحلیل تر بیشمتغیرها 

بر روي آن انجام گرفت. عملکرد یا پیشرفت تحصیلی 

)Academic performance or achievement یکی از (

و به معناي میزان  استهاي آموزشی ین اهداف نظامترمهم

یابی یادگیرنده به اهداف آموزشی و تربیتی کوتاه یا دست

هاي مختلفی بلندمدت یک برنامه است و به شیوه

تغییرات حاکم بر  به ). با توجه8(شودگیري میاندازه

ه ب تأکیدهاي فلسفی و روان شناسی یادگیري و دیدگاه

تغییر نقش ، دانش و تجارب قبلی یادگیرنده، ساخت دانش

گر و ناظر استاد از انتقال و منبع اطالعات به تسهیل

) و 9هاي درس یادگیرنده محور(گسترش برنامه، یادگیري

و ، در مقایسه با رویکردهاي سنتی PBLنتایج متناقض 

بر  PBLتحلیل در مورد میزان اثربخشی نبود تحقیقات فرا

پیشرفت تحصیلی در مقایسه با رویکردهاي سنتی در داخل 

هدف ، این مطالعه انجام گرفت. بر این اساس، کشور

 است که یادگیري مبتنی سؤالفراتحلیل حاضر پاسخ به این 

  .است مؤثرتا چه اندازه بر پیشرفت تحصیلی  مسألهبر 

  

  هاروش

 توجه به هدف و ماهیت آن از روش فرادر این پژوهش با 

یک روش کمی جهت ترکیب ، شد. فراتحلیل استفاده یلتحل

توصیفی و همبستگی است. با ، هاي تجربینتایج پژوهش

هایی که در یک فراتحلیل تک پژوهشاین هدف نتایج تک

ي با محاسبه گیرند باید به یک معیار واحدي معموالًمی قرار

گردند و سپس میانگین اندازه اثر  دیلشاخص اندازه اثر تب

ي برآورد اندازه هاشاخص ترین). رایج10گردد(محاسبه 

را براي  rي گروهی و هاتفاوت براي هستند که dو rاثر 

یک )Cohen( برند. کوهنمی مطالعات همبستگی به کار

بندي کلی تفسیري براي اهمیت نسبی اندازه اثر ارائه طبقه

 را بررسی هاتحقیقاتی که تفاوت گروهداده است که در 

به ترتیب نشانگر  8/0و  5/0، 2/0کنند اندازه اثر می

  ).11بزرگ هستند( و متوسط، اثر کوچک هاياندازه

 یرتأثتعیین میزان هدف اصلی پژوهش  با توجه به این که

ا ببر پیشرفت تحصیلی بود  مسألهیادگیري مبتنی بر 

، مسألهیادگیري مبتنی بر هاي کلید واژه استفاده از

، محور مسألهیادگیري ، PBL، مسألهیادگیري حل 
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  بر مسأله یمبتن يریادگی یاثربخش لیفراتحل  و محمد باردل يمحمود روزیف
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، یادگیري دانشجو محور، یادگیري مبتنی بر مشکل

روش ، یادگیري یادگیرنده محور، یادگیري فراگیر محور

روش تدریس یادگیري مبتنی بر ، محور مسألهتدریس 

نمایه  شامل: داخلی و خارجینشریات  اطالعاتاز مسأله، 

پایگاه ، )iranmedex( ایران مدکس، علوم ایراناستنادي 

پایگاه علمی جهاد ، )Noormagsنور ( مجالت تخصصی

 اطالعات نشریات ایران بانک) SID( دانشگاهی

)Magiran( ،و پژوهشگاه علوم  پایگاه جامع علوم انسانی

بانک اطالعاتی ، )irandoc(  ایران  و فناوري اطالعات

خارجی هاي پایگاهو  ،پزشکی کشورهاي علوم نامهپایان

PubMed ،EBSCO ،worldcat ،sciencedirect ،

Springer, ProQuest و موتور جستجوگر google 

scholarکه  هاي دکتريها و رسالهنامهپایان، هاتمام مقاله

در  پزشکی مسألهیادگیري مبتنی بر به بررسی  به نحوي

 .گردآوري شد، بودندایران پرداخته 

  

  فرایند انتخاب مطالعات: 1شکل

 

  شامل:معیارهاي ورود 

هاي دکتري و رساله، هاي کارشناسی ارشدنامهپایان. 1

محوریت یادگیري مبتنی بر  پژوهشی که با-هاي علمیمقاله

داخلی هاي پایگاهدر  1380-1396هاي در طول سال مسأله

خارجی هاي پایگاهدر  2017-2005هاي و در طول سال

 .انتشار یافته بودند

 تدریس روش تأثیرو یا  پژوهش اثربخشی موضوع. 2

 (موفقیت تحصیلی پیشرفت بر مسأله بر مبتنی یادگیري

 پیشرفت، یادگیري بازده، تحصیلی عملکرد، تحصیلی

مقایسه روش تدریس یادگیري مبتنی بر  یا و یادگیري)

 .باشدسنتی  تدریس هايروش با مسأله

هاي متفاوتی براي یادگیري برخی نویسندگان از واژه. 3

و همچنین پیشرفت تحصیلی استفاده کرده  مسألهمبتنی بر 

که مطالعاتی انتخاب گردید ، بودند که با مطالعه آنها

 26 مجموع مقاالت تکراري=

   75مجموع مقاالت باقیمانده = 

  داخلی=هاي پایگاهمجموع مقاالت جستجو شده 

65   

 يهاپایگاهمجموع مقاالت جستجو شده 

 36 خارجی=

   36مجموع مقاالت بعد از بررسی عنوان و چکیده و روش = 

مجموع مقاالت منطبق با معیارهاي نه گانه مورد توافق نویسندگان این 

   23پژوهش = 
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 .شده بود ارائهطراحی و  مسألهآموزش در قالب 

از روش تحقیق آزمایشی و نیمه آزمایشی استفاده کرده . 4

  .بودند

به عنوان یک متغیر مستقل و  مسألهیادگیري مبتنی بر . 5

پیشرفت تحصیلی به عنوان یک متغیر وابسته بررسی شده 

 .بود

بر  مسألهجلسه با روش یادگیري مبتنی بر  5حداقل . 6

 .ندبودآموزش داده ، مشارکت کنندگان

مشارکت کنندگان آنها تک آزمودنی نبوده و تعداد افراد . 7

 باشد.نفر  15گروه آزمایش و کنترل بیش از 

 .هاي مورد مطالعه دانشجو بودندنمونه. 8

تعداد ، انحراف معیار، هاي آماري الزم (میانگینآماره. 9

جهت انجام فراتحلیل در  افراد گروه آزمایش و کنترل)

 ها گزارش شده بود.پژوهش

هر یک از نویسندگان به طور ، قبل از انجام هر نوع تحلیل

هاي نامه و رسالهپایان، مقاالت، جداگانه و مستقل از هم

جستجو شده را براساس معیارهاي باال بررسی نموده و 

وارد و تحلیل  CMA3افزار هاي مورد نیاز را در نرمآماره

  تا میزان سوءگیري نتایج کاهش یابد. ، کردند

 اشکال به که مطالعه 101 گیرينمونه چارچوب بر اساس

 لهمسأبیانگر یادگیري مبتنی بر  که عناوینی داراي مختلف

 به توجه با گردید. شناسایی، بودند تحصیلی پیشرفت بر

 تحلیل به ورود براي ،مطالعات این از تعدادي این که

 شدند. خارج تحلیل از فرآیند، نبودند مناسب نهایی

 به ورود براي شرایط واجد مطالعه 23 تعداد درنهایت

 .)1(شکل انتخاب شدند فراتحلیل

 با مناسب هاينامهپایان و هاپژوهش انتخاب منظوربه

 از مناسب اطالعات استخراج حاضر و فراتحلیل

 هالیستچک این شد. استفاده فراتحلیل هايلیستچک

 سال، پژوهش عنوان، ان/پژوهشگرنام پژوهشگر شامل

 ابزار، سن، جنیست، نمونه حجم، اجرا محل، انتشار

 که است يدارمعنا سطح و مداخله دوره طول، پژوهش

  .است شدهارائه 1جدول  در

  

 به اثر اندازه بررسی جهت :اثر اندازه تحلیل و محاسبه

 اثرات مدل دو با ترکیبی اثر اندازهاز ، مداخله هر تفکیک

 فاصله درصد 95 با کنندهتعدیل تحلیل، تصادفی و ثابت

، وزنی میانگین هاياندازهبه نسبت S-F استفاده اطمینان

 آماره و همگنی آزمون حساسیت تحلیل، قیفی نمودار

 پژوهش این در مورداستفاده رویکرد .است شدهاستفاده 

 رویکرد، اثر اندازهمحاسبه  و اطالعات آوريجمع جهت

به نقل از وي ذکر ) (Shindeشیند  که است اشمیت و نترها

 :)31(شامل مراحل ،نموده است

  اولیه هايپژوهش مرحله این در تبدیل: و کدگذاري الف)

 سپس مطالعات .گرددمی آوريجمع موضوع با مرتبط 

 و متغیرهاي 2X  ،F ،tمرتبطی چون هاییآماره اساس بر

 مشترکی آماره گردد و بهمی کدگذاري بالقوهگر تعدیل

  گردد.تبدیل می rیا  و dچون

 مرحله این در اثر: واریانس و میانگین کلی برآورد ب)

) همه rو یا  dمشترك ( آماره واریانس و میانگین

σ یاrσو  rو یا  dصورت شده و بهها محاسبهپژوهش

dگردد. سپس گزارش میrσیا dσ  براي برآورد خطاي

  گردد.گیري محاسبه مینمونه

 dσ یاrσو  rو یا  d فرعی: خطاي برآورد تصحیح ج)

 دامنه محدودیت خطاي و گیرياندازه خطاي براي

  .شوندمی تصحیح

 آخر در تعدیل گر: متغیرهاي اساس بر بنديگروه د)

 مطالعات و شدهشناسایی احتمالیگر تعدیل متغیرهاي

 سپس، شوندمی بنديگروه متغیرها این اساس بر اولیه

 صورت متغیرها این اساس بر تحلیل و کلی تحلیل

  ).13 (گیردمی

افزار نرم از اثر اندازه بررسی جهت ادامه در

CMA(Comprehensive Meta-Analysis)  ویراست

 شد. سوم استفاده

  

  نتایج
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 هايپژوهش از حاضر فراتحلیلي هاولی هايداده

روش تدریس یادگیري  که تاثیر آزمایشی نیمه و آزمایشی

، بودند بررسی را بر پیشرفت تحصیلی مسألهمبتنی بر 

 دست به اثر اندازه 23 حدود درمجموع .شد آوريجمع

 .است شدهارائه 1 جدول در هانمونه این اطالعات آمد.

  

  

  مسألهروش تدریس یادگیري مبتنی بر  به مربوط آزمایشی نیمه و آزمایشی هايپژوهش اثر اندازه :1جدول

 اندازه اثر  سال مطالعه ردیف اندازه اثر  سال مطالعه ردیف

1 Hassanpour 
Dehkordi & 

Heydarnejad(14) 

2008 335/1s 13   کریمی مونقی و لطفی

  )26فاطمی(

1396  986/0s 

2 Hassanpour 
Dehkordi & 

Heydarnejad(15) 

2008 505/1s 14  خزایی، خطیبیان ،

کرمپوریان، سلطانیان، 

کیمیاي اسدي، سلیمی و 

  )27خلیلی(

1393  650/0s 

3  Vahidi, Azamian 

& Valizadeh(16) 
2007 128/1s 15   شعبانی، ملکی، عباسپور

  )28و سعدي پور(

1396  165/2* 

ی، صالحی و مؤمن  4

 )17صادقی(

1396  641/0s  16  Salehi, 
Keykavousi Arani & 

Safarnavadeh(29) 

2008 395/1s 

فیروزي، کرمی،   5

کارشکی، سعیدي 

  )18رضوانی(

1392  064/s1 17  Khaki, Tubbs, 
Zarrintan, Jabbari 
Khamnei, 
Mohajel Shoja, 
Sadeghi & 

Ahmadi(30) 

2007 047/0* 

شهسواري   6

  )19اصفهانی(

1396  949/0s 18   ،کرمانیان، مهدي زاده

مرکز مقدم و ایروانی، 

 )31شایان(

1386  447/0s 

نوحی، عزیزي، ارشدي   7

  )20(دوستحقو 

1380  401/1* 19  Khoshnevisasl, 
Sadeghzadeh , 
Mazloomzadeh, 
Hashemi Feshareki 

& Ahmadiafshar(32) 

2014 824/0s 

جعفري، خامی، یزدانی   8

  )21و محمدي(

1388  419/0s 20  Khatiban & 

Sangestani(33) 
2014 527/0s 

فشارکی، اسالمی،   9

مقیمیان و آذر 

  )22رزین(

1389  427/0s 21   ،بدري گرگري، واحدي

  )34ادیب و شفیعی(

1396  s626/0 

گل محمدي و   10

  )23دشتی(

1391  399/2* 22  Sangestani & 

Khatiban(35) 
2013 91/1* 

مدانلو، خدام، کالگري،  11

، پرویزي و باستانی

  )24عبداللهی(

1389  824/0s 23  Jabbari,Bakhshian , 
Alizadeh , Alikhah 
,Naghavi Behzad 

(36) 

2012 771/1*  
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12  
بدري گرگري، واحدي، 

  )25ادیب و شفیعی(

1396  227/1s      

  

 no( دارمعنادهد که اندازه اثر غیر نتایج نشان می

significantدارمعنانیامده است. اندازه اثرهاي  دست) به 

اند تا آخر شدهمشخص S(significant)که با عالمت 

فرایند فراتحلیل در تحلیل باقی ماندند. برخی از اندازه اثرها 

د) انشدهمشخص *که با عالمت ( نیز به دلیل تورش انتشار

  از جریان فراتحلیل خارج شدند.

روش تدریس یادگیري که  سؤال این آماري تحلیل براي

مؤثر  تحصیلی پیشرفت بر اندازه چه تا مسألهمبتنی بر 

 بدین شد. استفاده اثر هاياندازه ترکیب روش از است

 از یک هر براي تفکیکی اثر اندازه محاسبه ضمن منظور

 اثرات، مشترك مقیاس یک اساس بر اولیه هايپژوهش

 تحلیل این نتایج .گردید محاسبه نیز کلی و تصادفی ثابت

  .است شدهارائه 2جدول  در

  

ز و پیشرفت تحصیلی قبل ا مسألههاي مربوط به روش تدریس یادگیري مبتنی بر : اندازه اثرهاي ترکیبی پژوهش2جدول 

  تحلیل حساسیت

  z  Pمقدار   حد پایین  حد باال  خطاي معیار  اثر ترکیبی اندازه  تعداد اندازه اثر  مدل

  001/0  765/14  761/0  994/0  059/0  877/0  23  مدل ثابت

  001/0  285/8  782/0  267/1  124/0  024/1  23  مدل تصادفی

  

و  877/0شده برابردر مدل ثابت اندازه اثر ترکیبی محاسبه

آمده دستبه 024/1در مدل تصادفی این مقدار برابر با 

  هستند. دارمعنا 001/0است که هر دو در سطح 

 باید فراتحلیل، خطا از عاري اثرهایی اندازه داشتن براي

باشد.  حوزه موردنظر در شدهانجام مطالعات تمام شامل

 طراحی دلیل به شدهانجام مطالعات گرفتن نظر در عدم

، )37(دهیگزارش روش، حجم نمونه، ضعیف اجراي و

 منجر، غیره و مجالت توسط پذیرش عدم، زمانی تأخیر

 يهاراه از یکی ).41تا38(گرددمی انتشار تورش به

است.  قیفی نمودار از استفاده انتشار خطاي تشخیص

فراتحلیل توسط الت و عنوان بخشی از به قیفی نمودار

). نمودار 42شد( معرفی )Light and Pillemer(پلیمر

 طوربه اثرها اندازه کهدرصورتی قیفی تورش انتشار را

 را باشند شدهتوزیع ترکیبی میانگین حول نامتقارن

 نشان، هستند پایین دقت داراي مطالعاتی که براي

 درستی و صحت به دقت از منظور اینجا در، دهدمی

 کمی لحاظ به گردد.برمی مطالعات تکهاي تکیافته

 تکتک استاندارد خطايي همحاسب با انتشار تورش

 دقت با مطالعه یک بنابراین .آیدمی دست به اندازه اثرها

 و مطالعات داشته تريبزرگ استاندارد خطاي، کم نسبتاً

 پایینی استاندارد خطاي از باال نسبت به دقت داراي

 داشت مطالعاتی وجود پژوهش این در ند.هستبرخوردار

 خطاي داراي و نبودند برخوردار باالیی کیفیت از که

 گذاشتن کنار که بودند و ازآنجایی باالیی استاندارد

 از بخشی دادن دست از به منجر است ممکن هاآن

 این جبران براي حل راهبنابراین یک، گردد اطالعات

 و تجزیه اصطالحبه که است تحلیلی و تجزیه مشکل

 ابتدا، روش این در ).43شود(می حساسیت نامیده تحلیل

 انجام فراتحلیل، موجود مطالعاتي ههم گرفتن نظر در با

 از انتشار تورش داراي یا پرت مطالعات سپس گیردمی

 تکرار هایلتحل و تجزیه و شدهحذف فرآیند تحلیل

تورش  تشخیص منظوربه نیز پژوهش این در گردند.می
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، گردید استفاده قیفی نمودار از اولیه مطالعات در انتشار

 اساس بر .است شده داده نشان 2 شکل در آن نتایج که

 کمی استاندار خطاي داراي که مطالعاتی نمودار این

 مطالعات چه و هر شوندمی جمع قیف باالي در هستند

 هاآن استاندارد خطاي شوندمی کشیده پایین سمت به

 تحلیل به توجه با بررسی دارند. به نیاز که رودمی باال

 فرآیند از مطالعه 5 حدود اولیه مطالعه 23 از حساسیت

  .شد خارج تحلیل

  

  

  

  

  

  بعد از تحلیل حساسیت  قبل از تحلیل حساسیت

  نمودار قیفی پژوهش قبل و بعد از تحلیل حساسیت: 2شکل 

  

 پژوهش 18 حدود اولیه پژوهش 23 از 2شکل به  توجه با

با  توانمی روازاین، است نبوده انتشار تورش داراي

 پرداخت ترکیبی اثر اندازهمحاسبه به ماندهباقی مطالعات

  .است آمده 3 جدول در آن نتایج که

  

فت و پیشر مسألههاي آزمایشی و نیمه آزمایشی مربوط به روش تدریس یادگیري مبتنی بر اندازه اثرهاي ترکیبی پژوهش: 3جدول 

  تحصیلی بعد از تحلیل حساسیت

  z  Pمقدار   حد پایین  حد باال  خطاي معیار  اندازه اثر ترکیبی  تعداد اندازه اثر  مدل

  001/0  353/13  773/0  039/1  068/0  906/0  18  مدل ثابت

مدل 

  تصادفی
18  901/0  084/0  067/1  736/0  671/10  001/0  

  

اثربخشی یادگیري  با رابطه در آزمایشی نیمه و آزمایشی هايپژوهش ترکیبی اثرهاي اندازه 3 جدول مندرجات
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 تحلیل از بعد را تحصیلی پیشرفت بر مسألهمبتنی بر 

میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل  .دهدمی نشان حساسیت

و میانگین اندازه اثر ترکیبی در مدل تصادفی  906/0ثابت 

 معنادار 001/0به دست آمد که هر دو در سطح  901/0

توان نتیجه گرفت که روش یادگیري . بنابراین میهستند

 دارمعنا مثبت و تأثیربر پیشرفت تحصیلی  مسألهمبتنی بر 

در حد زیاد  تأثیراین  )Cohen( معیار کوهن دارد و طبق

  ).44شود(ارزیابی می

 با مرتبط هايپژوهش همگنی آزمون نتایج 4جدول 

 تحصیلی بر پیشرفت مسألهیادگیري مبتنی بر  اثربخشی

 است ممکن فراتحلیل در دهد.می نشان را آموزاندانش

 بین رابطه که باشند داشته کنندهاي وجودتعدیل متغیرهاي

 این که تعیین دهند. قرار تأثیر تحت را موردنظر متغیر دو

 موردبررسی اثر اندازه بر که هستند متغیرهاي دیگري آیا

کننده تعدیل نقش اولیه پژوهشی فرضیه بررسی در ما

 است ممکن مثالعنوانبه .است مهم بسیار باشد داشته

 اجراي سال، هوش، تحصیلیي هرشت، سن، جنسیت

روش یادگیري مبتنی بر  بیني هرابط اجرا محل، پژوهش

و  اشمیت، نترهاو پیشرفت تحصیلی را تعدیل کند. مسأله

آزمون خی  (Hunter, Schmidt and Jackson) جکسون

معرفی ، منظور بررسی همگنی مطالعاتدو را به

 است این نشانگر مطالعات نتایج بین ناهمگنی ).45اند(کرده

 ممکن فراتحلیل یک در مطالعاتي ههم ترکیب نتایج که

  .نیست

  بر پیشرفت تحصیلی مسألههاي مرتبط با اثربخشی روش تدریس یادگیري مبتنی بر نتایج آزمون همگنی پژوهش: 4جدول 

 I Pمجذور   درجه آزادي Q مقدار

150/25  17  405/32  091/0  

 
در پژوهش حاضر همگنی نتایج مطالعات بررسی شدند. 

میزان خالص  05/0معنادار نبودن مجذور کاي در سطح 

دهد و اندازه اثر ي بین دو متغیر را نشان میبودن رابطه

  . است شده دقیقمحاسبه

  

  بحث

بودن یادگیري  مؤثرانجام فراتحلیل ، پژوهش حاضرهدف از 

ن پژوهش یج اینتابر پیشرفت تحصیلی بود.  مسألهمبتنی بر 

نشان داد که اندازه حاصل براي اثر ترکیبی با مدل ثابت و 

 در حد تأثیرتصادفی معنادار است و طبق معیار کوهن این 

 ,33,6 ,29 ,3 ,31( پژوهشها با نتایج . این یافتهاستزیاد 

) مبنی بر اثربخش بودن روش تدریس یادگیري 36و5,16

تبیین  . دراستسو همبر پیشرفت تحصیلی  مسألهمبتنی بر 

 ،توان ابراز داشت که هدف اصلی تدریسهاي میاین یافته

 ي یادگیري مبتنییادگیري است و یادگیري از طریق شیوه

ي شناختی باعث یادگیري بهتر در طبقات حوزه مسألهبر 

ارتقا پیشرفت ، شود که باعث تسهیل در یادگیريمی

شود. همچنین هاي مرتبط با یادگیري میتحصیلی و مهارت

العمر و غلبه توان بیان کرد که جهت ایجاد یادگیري ماداممی

 يدهندهانتقالعنوان معلمان نباید به، 21بر نیازهاي قرن 

هاي آموزان راهبه دانش یدصرف اطالعات باشند بلکه با

). در روش تدریس 23یاد بدهند(، آموزش یادگیري را

هاي ي یادگیري و مهارتنحوه مسألهبتنی بر میادگیري 

 تأکیدها چگونه آموختن بیش از انتقال حقایق و دانش

حال سعی بر این است که یادگیرنده از  ). درعین3شود(می

یات متنوع یادگیري ها و تجربطریق درگیر شدن در فعالیت

ها دست یابد ها و نگرشهاي مهارتاي از دانشبه مجموعه

است. روش  شتهها سهم داگیري و تولید آنکه خود در شکل

کالس را از حالت خشک و  مسألهتدریس یادگیري مبتنی بر 

ي تعامل و روح و معمول خارج کرده و تبدیل به صحنهبی

کند که در می آموزانطراوت ذهنی خاصی بین دانش

اهمیت هستند. در روش تدریس  یادگیري بسیار مهم و با

 ي افراد براي یادگیري باالانگیزه مسألهیادگیري مبتنی بر 

ذکر ). شایان17یابد(تبع آن یادگیري نیز افزایش میو به رفته

ي مهبا ه مسألهاست که اگر روش تدریس یادگیري مبتنی بر 
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 ،نجر به پیشرفت تحصیلیصحیح آن انجام شود م شرایط

ترین سطوح یادگیري یادگیري معنادار در عمیق

مستلزم تکرار  يمسأله). یادگیري مبتنی بر 31شود(می

باره موضوعات مورد هدف یادگیري در طول فرایند چندین

آموزها یادگیري جهت حمایت دائمی است در این روش دانش

ع را فرصت دارند تا در مراحل مختلف یادگیري موضو

اند را با بازنویسی و مرور کرده و سپس آنچه را درك کرده

  ث قرار دهند.بحمعلم و همساالن خود مور 

 وجود متعددي هايمحدودیت پژوهش این انجام در

 یکی قرار بدهد. تأثیر تحت را نتایج است ممکن که داشت

 تأثیري در زمینه کافی تحقیقات نبود هامحدودیت از

پیشرفت  بر مسألهروش تدریس یادگیري مبتنی بر 

 همچنین و تحصیلی مقطع و دوره تفکیک به تحصیلی

 به را فعال هايتأثیر روش بتوان تا بود مختلف دروس

، این بر عالوه .داد انجام تحصیلی مقاطع و دروس تفکیک

 سنجشقابل و دقیق طوربه را تحقیقات متغیرها از برخی

 که بود آن بر سعی نیز مواردي در بودند. نکرده تعریف

 محققان به، ادامه در .باشد آزمایش گروه نفع نتایج به

 همه کنند سعی خود مقاالت در شودمی پیشنهاد

 دقیق طوربه را هاي آماريآزمون و آماري هايشاخص

 سرورهاي در را هاداده این بر عالوه .کنند گزارش

 ذخیره افزارهاسخت یا هاپایگاه سایر یا وب بر مبتنی

 مورداستفاده فراتحلیل در موردنیاز مواقع در تا کرده

 انجام براي همچنین بگیرد. خارج قرار و داخل محققان

 ايرایانه افزارهاينرم از دارد ضرورت فراتحلیل

 به نسبت باالتري سرعت و که دقت شود استفاده

  دارند. دستی محاسباتی

  

  گیرينتیجه

سأله بر بر م یمبتن يریادگی پژوهش هاي اینبا توجه به یافته

ه تواند منجر بمی همچنین مؤثر است. یلیتحص شرفتیپ

و بهبود وضعیت فراگیران شود و دار و عمیق ایادگیري معن

  را دارد. العمربه یادگیرندگان مادام جویانقابلیت تبدیل دانش

  قدردانی

کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم که بدین وسیله از 

فایل داده هاي خود را جهت تحلیل در اختیار پژوهشگران 

آوریم.می کمال تشکر و قدردانی را بعمل ،قرار دادند
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Meta- Analysis of Problem Based Learning on Students' Academic 
Achievement 

 
Firooz Mahmoodi1, Mohammad Bardel2 

 
Abstract 
 
Introduction: The existence of numerous and sometimes contradictory studies in the field of problem-based 
learning and academic achievement emphasizes the necessity of doing a combined research. This meta-
analysis study was conducted to determine the effect size of problem-based learning with academic 
achievement. 
Methods: This meta-analyze study intends to conduct on the effect of problem-based learning on academic 
achievement. As to meta-analysis, the Hunts and Schmidt approach is employed. Of the 36 studies identified, 
23 were analyzed and from web, data (isc, iranmedex, Noormags, SID, Magiran, irandoc, PubMed, EBSCO, 
worldcat, sciencedirect, Springer, ProQuest and google scholar), between the academic years 2007-2020 was 
conducted in accordance with research objectives to the study. 
Results: The results revealed that problem-based learning methods affects student academic achievement. The 
effect size (0.90) is estimated to be very high based on Cohen's criteria. Generally, the use of problem-based 
learning methods improves the academic achievement and the transfer of learning to the outside world should 
be promoted. 
Conclusion: The results of this research can pave the way for future research in the field of learning and 
teaching methods. 
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