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 چکیده
 ،به بقای خود ادامه دهد تواندینم یاجامعهاست. بدون آموزش، هیچ  بشر یازهاین ترینیاساسآموزش از 

 آموزدانشاست که در آن  هاییروشکید اساسی بر أآموزش آن، ت هایروشدرسی جدید و  هایبرنامهدر 

 یناربناب؛ است آموزدانش، نقش اصلی در فرآیند یادگیری بر عهده هاروشنقش فعالی دارد. در این 

، به تحلیل «تحلیل فرا»، تحت عنوان ساختاریافتهمرور  هایشیوهاز یکی از  گیریبهره باهدف پژوهش حاضر

دریس فعال در ت یهاروش یاثربخشپیرامون میزان ، در کشور ایران شدهانجامهای پژوهش و ترکیب نتایج

در میزان  یافتهانجامپژوهش  43 دادبدین منظور، تع است. شدهانجامایرانی آموزان عملکرد تحصیلی دانش

به روش  پژوهش که قابلیت بررسی 44 تعداد هاآنگردآوری و از میان تدریس فعال  یهاروش یاثربخش

 هایمؤلفهبر اساس این فهرست که شامل  هاپژوهش تحلیل انتخاب شد.داشت، برای فرا را تابان

، روش پژوهش، روش گیرینمونه، جامعه آماری، ، اهدافهافرضیه، هاپرسشمانند  ،تحقیق شناختیروش

 گیریبهرهنتایج پژوهش حاضر با  انتخاب شدند. فراتحلیلاست، برای  هاپرسشنامهآماری، روایی و پایاییِ 

 یهاروشبهتدریس فعال نسبت  یهاروش نشان داد که«  کوهن d»با رهیافت از روش ترکیب اندازه اثر 
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واحد انحراف معیار بهبود  88/1  اندازهبهدانش آموزان را  لکرد تحصیلی)سخنرانی(، عم تدریس متداول

، کنندهیلتعدمتغیر  عنوانبهجانبی تحقیق نشان داد حجم کالس یادگیری  هاییافتههمچنین . بخشدمی

و بیانگر این  دهدیمکرد دانش آموزان ایرانی تحت تأثیر قرار لتدریس فعال را در عم یهاروش یاثربخش

از این . شودیمتدریس فعال بیشتر  یهاروش یاثربخشه است که هر چه حجم کالس کم باشد میزان کتن

 بهره جست.آنان  مؤثرو یادگیری های آموزش دانش آموزان برنامه ریزیطرح یهزمین درتوان میمطالعه 

 افتهساختاریمرور ، عملکرد تحصیلی، تحلیل فراتدریس فعال،  ،اندازه اثر کلیدی: واژگان

 مقدمه

تحصیل بخش مهمی از زندگی هر فرد را  طورکلیبهدر عصر حاضر تعلیم و تربیت و 

کیفیت و کمیّت تحصیل نیز نقش مهمی را در آینده فرد ایفا  عالوهبهدهد، تشکیل می

گسترده در  صورتبهشناسان ساس نزدیك به یك قرن است که روانکند. بر این امی

)پرموزیك و  باشندمی 0کننده پیشرفت تحصیلیبینیپیش تالش برای شناسایی عوامل

آموزان دانش تنهانهزیرا  .(2114، 1بوری، استیل، الوالند و گیبسون ؛ النس2111 ،2فورنهام

 درآموزان های زیادی را جهت تحصیل دانشهزینه ، بلکه جامعه نیزهاآن هایخانواده و

 یهدرزمیندست یافتن به نتایجِ مثبت بنابراین  ؛کندمختلف تحصیلی صرف می مقاطع

منجر به پیشرفت  تواندمیپیشرفت تحصیلی(  بر تأثیرگذارتحصیل )با شناسایی عوامل 

. در هر نظام (1152، 4نآموزان و جامعه گردد )کِمِلمیر، دنیلسون و باستدانش جانبههمه

فقیّت در مو هایشاخصآموزان یکی از و تربیت نیز، پیشرفت تحصیلی دانشتعلیم 

است  ایعمدهمسائل  ازجملهبررسی عوامل مؤثر بر آن  روازاینعلمی است.  هایفعّالیت

داپناهی، رحیمی ناد و حیدری، که توجه محقّقان را به خود جلب کرده است )غالمی، خ

 اشاره کرد. تدریس فعال به توانمیبر پیشرفت تحصیلی  تأثیرگذار متغیرهایبین  (. از0185

است  هاییروشکید اساسی بر أآموزش آن، ت هایروشدرسی جدید و  هایبرنامهدر 

، نقش اصلی در فرآیند یادگیری بر هاروشنقش فعالی دارد. در این  آموزدانشکه در آن 
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بنابراین، سایر عوامل مانند  ؛بردمی پیشبهاست و اوست که این فرآیند را  آموزدانشعهده 

 باارهای آموزشی و اقدامات معلم همگی در ارتباط محتوای آموزشی، تجهیزات و ابز

دهنده و نقش جهت هاروشمعلم در این . کنندمیآموز معنی و مفهوم پیدا دانش

زان را متناسب ودانش آم هایفعالیتتا  کوشدمیو  کندمیدهنده را ایفا سازمان

د جدی (. در رویکردهای0333)هارلن،  درس در مسیر صحیح هدایت کند هایباهدف

تکیه کرد؛  خصوصبهبه یك شیوه  تواننمیتدریس آموزش عقیده بر این است که برای 

متنوع تدریس، عالقه و توجه  هایشیوه کارگیریبهبا  توانندمی، معلمان دیگرعبارتبه

کنند. عالوه  ترنزدیكآموزان را به درس جلب و تدریس خود را به یادگیری فعال دانش

آن با موضوع  اثربخشی، کارآیی و تناسببهشیوه و روش تدریس باید  بر آن، در انتخاب

 (. 0131)شعبانی،  مورد تدریس و مبحث مربوط نیز توجه داشت

یادگیری  -سنتی رویکرد یاددهی هایشیوه کارگیریبهنشان داده است که  هاپژوهش

آموزشی  ا خروج از رویکردبپاسخگوی نیازهای آموزشی عصر حاضر باشد.  تواندنمی

عملی مناسب،  هایفعالیتپرور و به چالش کشاندن ذهن فراگیران از طریق انجام فظهحا

 هایفعالیتیادگیری فعال نمود، روحیه انجام  -رویکرد یاددهی فراگیر را در توانمی

 . (0338 ،0)تسپارلس پرورش داد هاآنگروهی و مشارکتی را در 

آموزشی  2محور - ظور از آموزش یادگیرنده( من2110بنابر گفته اِگِن و کاوچاک )

یادگیرندگان، به کمك معلم، مسئولیت درک و فهم مطالب را خود به "است که در آن 

است. همچنین  1غیرمستقیممحور آموزش  -. نام دیگر آموزش یادگیرنده"گیرندمیعهده 

قرار  مورد استفاده معلمانی غیرمستقیمآموزش  "( 2114طبق نظر فتسکو و مککلور )

شان بیرون بکشند. مثالً، این معلمان آموزاندانشمطالب را از  دهندمیکه ترجیح  گیردمی

تا  کنندمیکمك  هاآنو به  گذارندمیآموزان جارب یا اطالعاتی در اختیار دانشت

 (.0132)سیف، "برسند گیرینتیجهخودشان به 
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فعال پی برده بود و  یهاروششاید بتوان گفت که پیاژه بیش از همه به اهمیت 

فعال را بهترین روش برای شکوفایی  هایروشآن را توصیه کرده است. وی  کارگیریبه

 هرچند(. در تدریس و یادگیری فعال 0171)کدیور،  داندمیآموزان شخصیت دانش

، ولی یك تدریس خوب، گرددبرمیآموزان یری به خود دانشگمسئولیت نهایی یاد

. همچنین به آنان فرصت تجربه و تمرین کندمیتالش بیشتر تشویق آموزان را به دانش

صات، عناصر ضروری . این مشخسازدمیعملکردشان بازخوردی فراهم  از و دهدمی

آموزشی است که دانش آموزان را در  هایفعالیتیادگیری فعال هستند. یادگیری فعال، 

؛ و مستلزم کندمیدرگیر  دهندمی انجام هاآنانجام چیزها و فکر کردن در مورد چیزی که 

این  دارعهدهاین است که دانش آموزان مسئول یادگیری خودشان باشند نه اینکه فقط معلم 

(. تدریس و یادگیری فعال شامل استفاده از راهبردهایی 2114امر باشد )کارلز و همکاران، 

(. 2114 )رابسون، شودمییادگیری دانش آموزان  هایفرصتاست که موجب رشد 

که یادگیری از  داندمی( یادگیری فعال را یك تجربه یادگیری چند هدایتی 0334سیلبرمن )

صورت  آموزدانشبه  آموزدانشبه معلم و از  آموزدانشمعلم به دانش آموزان، از 

 .گیردمی

، شدهانجامبا توجه به اهمیت روش و چگونگی تدریس، طی تحقیقاتی که در این زمینه 

ثیر تدریس فعال در میزان یادگیری، عالقه و حضور فعال أت دهندۀنشانصله نتایج حا

 .ستاآموزان در جریان آموزش دانش

یادگیری  هایشیوهآموزان آزادی عمل دارند تا از در روش تدریس فعال، دانش

یاد بگیرند و  باهممختلف خود را به کار برند،  هایهوشمتفاوتی استفاده کنند. حواس و 

، استفاده از آن درنتیجه؛  (0333 ،0)سلبی خود در زندگی استفاده کنند هایوختهآماز 

، یابدمیذهنی و عملی پرورش  هایمهارت، شودمیدر افراد  نفساعتمادبهباعث تقویت 

و زمینۀ  شودمیفردی توجه  هایتفاوت، به شودمیبر کالس حاکم  انضباطیجوّ خود

 (.0338 ،2)توماس آیدمیراهم پرورش تخیل، نوآوری و خالقیت ف
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پیشرفت تحصیلی تدریس فعال را در  هایروشنقش  گرفتهانجام هایپژوهش

 استوار(؛ 0185(؛ استوار )0130احمدی ). تحقیقات، اندنمودهآموزان مشخص دانش

(؛ 0131(؛ امینی و همکاران )0185(؛ اسماعیلی )0132) همکاران(؛ اسالمیان و 0187)

(؛ 0181(؛ بهرنگی، آقایاری )0184(؛ بهرنگی، فراقی وایقان )0132) دیآباعلیبرزگر، 

(؛ حبیبی 0188(؛ چهرازی )0188(؛ جعفری کوخالو، حمیدی )0188جباری، خادمی )

(؛ 0185(؛ خوش خلق سیماء )0188(؛ خداداد نژاد )0132(؛ حقانی و همکاران )0132)

(؛ 0130؛ ریحانی و همکاران )(0131(؛ رضوی، آویژگان )0188رستگارپور و همکاران )

(؛ باقری، 0183(؛ سلطانی و همکاران )0181(؛ سعادتمند و همکاران )0183سرمستی )

(؛ عبدی و همکاران 0184(؛ طالبی )0185(؛ صفری و همکاران )0130صادق نژاد فروتقه )

(؛ فضلی و 0173(؛ فروغی ابری، گل محمدی شورکی )0131(؛ عبدی و همکاران )0132)

(؛ کرمی و 0130(؛ کرامتی )0188(؛ کرامتی )0130(؛ فالحی و همکاران )0188ان )همکار

(؛ معرفت 0181(؛ لیاقت دار و همکاران )0182(؛ کیوان فر، نصر اصفهانی )0130همکاران )

(؛ 0188(؛ یزدان پور )0183(؛ میرزایی و همکاران )0131(؛ مؤمنی و همکاران )0181نیا )

که بین روش تدریس فعال و پیشرفت  اندرسیدهبه این نتیجه  در مطالعات جداگانه ی خود

(؛ مرادی و 0184گل گوند )اما نتایج مطالعات  ؛معناداری وجود دارد مثبت تحصیلی رابطه

حاکی از این است که تدریس (، 0183( و خالدی )0184(؛ همت زاده )0130همکاران )

 هستبه روش معمول بهتر از تدریس به روش فعال 

دریس فعال در پیشرفت ثیر روش تأدر مورد ت یادشدهاولیه  جه به تعدِّد مطالعاتبا تو

مرور . هستمطالعه ثانویه از نوع مرور ساختاریافته ضروری  ،آموزانتحصیلی دانش

تواند برآورد دقیق می 0فراتحلیل نتایج عددی در قالب روشی موسوم به یساختاریافته

را  هامیانجیو  کنندهتعدیلها و نیز کشف عوامل گیهای توصیفی، تبیین ناهماهنمشخصه

بررسی کمی و  فراتحلیل روشی است برای های پژوهشی ممکن سازد.ر مجموعه یافتهد

(. فراتحلیل، 0333 نرمند، )شارون و مشابه، اما مستقل از یکدیگر هاترکیب نتایج پژوهش

هاست ترکیب یافته منظوربهداگانه از نتایج مطالعات ج یامجموعهها یا تحلیل تحلیل تحلیلِ
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دستیابی به یك  منظوربهآماری برای ترکیب نتایج  روشی(. فراتحلیل 0384 )وولف،

در عرصه پژوهش به خود  اییژهو(. امروزه فراتحلیل جایگاه 2112، )کار است یبندجمع

نتایج  تردید ی نیست که ترکیب در این امر(. 0182 )ازکیا و توکلی، اختصاص داده است

برای به دست آوردن  (واحد تحلیل عنوانبه) پیشین یشدهانجام هایپژوهشو استفاده از 

از  مؤثرترمفیدتر و  مراتببهیك تصویر کلی و بدون ابهام از یك موضوع پژوهشی، 

بر  (.0187؛ هومن، 2112، کار) پژوهشی جدید در آن موضوع است هایطرحتعریف 

ثیر روش تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش أت یمینهزکه در  هاییپژوهشاساس 

است، بدست آوردن تصویر کلی و بدون ابهام از موضوعات پژوهشی  شدهانجامآموزان 

میزان  بررسی :پژوهشی حاضر عبارت است ازهدف . بر این اساس رسدمی نظر بهضروری 

 .یرانیآموزان ادریس فعال در عملکرد تحصیلی دانشت یهاروش یاثربخش

 پژوهشروش 

با استفاده از شیوه  شدهانجامروش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل مطالعات 

 و مقاالت های پژوهشیطرح و هانامهپایانی کلیه .سازیِ اندازه اثر بوده استکمی

دریس فعال در عملکرد ت یهاروش یاثربخشکشور ایران که به میزان داخل در  شدهانجام

پرداخته  بودند، جامعه آماری  0132تا  0178بین  یهامهرومومدر  آموزاندانشتحصیلی 

 گیرینمونه هدفمند و از نوع صورتبه گیرینمونهپژوهش حاضر را تشکیل دادند. روش 

مقاله،  43 ردیابی شد و تعداد یافتهانجام هایپژوهشگلوله برفی در نظر گرفته شد، یعنی از 

 هایسایتاز مربوط،  هایهمایشو  و طرح پژوهشی و دکترارشد دانشجویی ا نامهپایان

مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران، جهاد دانشگاهی، سایت خصوصی مجالت ایران 

 موضوع مطالعه( مربوط به 2زگ)نور م کز تحقیقات علوم کامپیوتریر( و م0ایران گ)م

 1 های موجوداز بین پژوهش مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد شناسائی و

اطالعات  ؛نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 44پژوهش کنار گذاشته شد و در نهایت 

مالک انتخاب این  است.ارائه شده  0پژوهش مورد استفاده در جدول  44 به مربوط

                                                           
1. Magiran  

2. Noormags  
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( مطالعه با حجم 0باشد که عبارت است از: ( می2114روش پیشنهادی )تابانه،  مطالعات،

های ( پژوهش1ی پایایی و روایی الزم، ( ابزار اندازه گیری مناسب و دارا2 نمونه زیاد،

برای  ضمناً گیری تصادفی(.گیری مناسب )نمونه( روش نمونه4و  کارشناسی ارشد و باالتر

 ساخته به روش دلفی بهره گرفته شد.ی اطالعات مربوط از چك لیست محققآورجمع

های مورد نظر، پس از کدگذاری، از آوری شده از پژوهشمعبرای تحلیل ِاطاّلعات ج

فاده گردید، بدین ترتیب که برای انجام محاسبات آماری است تحلیل جامعبرنامه فرا

از طریق  پس از تبدیل به اندازه اثر مطالعات های آماری استفاده شده در فرضیاتآزمون

اندازه اثر های اثر به روش دازهان(، با ترکیب 0384های ارائه شده توسط ولف )فرمول

 کوهنمورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین برای تفسیر اندازه اثر از جدول  (d)کوهن 

 ( بهره گرفته شد.0377)

 های مورد استفاده در فراتحلیل )نمونه پژوهش(. اطالعات تفصیلی پیرامون پژوهش1جدول 

ف
ردی

گر 
هش

ژو
پ

ش 
وه

 پژ
حل

م
 

ش
وه

 پژ
ال

س
 

ر
ف

دی
گر 

هش
ژو

پ
 

مح
ش

وه
 پژ

ل
 

ش
وه

 پژ
ال

س
 

0 
و  زهره سعادتمند

 همکاران
 24 0181 شهر اصفهان

و  محمد صالحی

 همکاران

استان 

 مازندران
0188 

2 
و  فریبا حقانی

 همکاران
 و همکاران علی عبدی 27 0132 شهر اصفهان

شهر 

 کرمانشاه
0131 

1 

رسول عبداله 

و  میرزایی

 همکاران

چهار محال و 

 بختیاری
 گوند فرخنده گل 28 0183

شهر 

 اراک
0184 

4 
محمد جواد لیاقت 

 و همکاران دار
 23 0181 شهر اصفهان

محمد رضا بهرنگی، 

 اعظم فراقی وایقان

شهر 

 تهران
0184 

5 
و  نپتون سلطانی

 همکاران
 0187 شهر تبریز نگار استوار 11 0183 هرمزگان
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4 
و  شهال مؤمنی

 همکاران
 10 0131 شهر شیراز

رخساره فضلی، محمد 

 جوادیجعفر 

شهر 

 تهران
0188 

7 
و  میترا صفری

 همکاران
 12 0185 شهر یاسوج

و  محمد رضا کرامتی

 همکاران

شهر 

 مشهد
0187 

8 
شهناز رضوی، 

 مریم آویژگان
 محمد رضا کرامتی 11 0131 شهر اصفهان

شهر 

 مشهد
0188 

3 
ملیحه صادق نژاد، 

 مریم باقری
 14 0130 شهر مشهد

و  غالمعلی احمدی

 همکاران

شهر 

 سنندج
0130 

01 
راضیه برزگر، 

 خدیجه علی آبادی
 15 0132 شهر اهر

محمد رضا کیوان فر، 

احمد رضا نصر 

 اصفهانی

شهر 

 اصفهان
0182 

00 
و  حسن اسالمیان

 همکاران
 14 0132 شهر شیراز

و  حسن رستگار پور

 همکاران
 0188 شهر کرج

02 
و  ندا یزدیان پور

 همکاران
 ا کرامتیمحمد رض 17 0188 شهر فوالدشهر

شهر 

 مشهد
0184 

01 
و  مرتضی کرمی

 همکاران
 18 0130 شهر مشهد

و  محمد رضا کرامتی

 همکاران

شهر 

 تهران
0130 

04 
و  شهناز خالدی

 همکاران
 13 0183 کردستان

محمد رضا بهرنگی، 

 طیبه آقایاری

شهر رباط 

 کریم
0181 

05 
عبداله علی 

 اسماعیلی
 41 0185 شهر بابل

و  عبداهلل معتمدی

 مکارانه

شهر 

 تهران
0130 

 علی خداداد نژاد 04
شهرستان 

 گچساران
0188 40 

و  مهسا مرادی

 همکاران

شهر 

 قزوین
0130 

07 
و  علی عبدی

 همکاران
 قربان معرفت نیا 42 0132 شهر کرمانشاه

شهرستان 

 ارومیه
0181 

08 
محمد رضا 

 مهراسبی
 0184 شهر دلند سمانه حسینی 41 0188 شهر زنجان
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03 
و  ریحانیطیبه 

 همکاران
 مهدی طالبی 44 0130 شهر مشهد

شهرستان 

 ارومیه
0184 

 0183 شهر تبریز ژیال سرمستی 45 0132 شهر تهران ملوک حبیبی 21

20 
سوسن جباری، 

 محسن خادمی
 44 0188 شهر شیراز

ناهید خوش خلق 

 سیماء

شهرستان 

 ارومیه
0185 

22 
و  داریوش امینی

 همکاران
 0184 شهر تبریز عمت همت زادهن 47 0131 شهر همدان

21 

ابراهیم فالحی، 

علی فرهادی، 

 شیرین قاضی

 0185 شهر تبریز نگار استوار 48 0130 شهر لرستان

24 
احمد علی فروغی 

 و همکاران
 کورش چهرازی 43 0173 شهرستان میبد

شهرستان 

 اهواز
0188 

25 

رقیه جعفری 

کوخالو، منصور 

 علی حمیدی

     0188 شهر تهران

 پژوهش یهایافته

با رویکرد ترکیب انددازه   و 0فرا تحلیل جامعبا استفاده از نرم افزار مطالعه تحلیل آماری این 

( 2( در جددول ) کدوهن  dمطالعده بده روش )   47. اندازه اثر حددود  صورت گرفت کوهناثر

 گردد. ارائه می

                                                           
1. CMA 
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 dبا رویکرد عملکرد تحصیلی  اثر بخشی روش های تدریس فعال در. برآورد اندازه اثر میزان 2ول جد

  مطالعه 64 درکوهن 

 مارهآ

 

 

 
 مطالعه

اندازه 

 اثر

ف
حرا

ان
 

یار
مع

 

 %35فاصلهّ اطمینان  

 pمقدار 

 آماره

 

 

 

 مطالعه

 

 اندازه اثر
ف

حرا
ان

 
یار

مع
 

 %35فاصلهّ اطمینان  

 pمقدار 

ین
پای

د 
ح

 
زه 

دا
ان ی اثر

اال
د ب

ح
 

زه 
دا

ان ین اثر
پای

د 
ح

 
داز

ان
ه 

 اثر

د با
ح

ی
ال

 
زه 

دا
ان  اثر

0   458/1 031/0 110/1    130/1 842/1 105/1 
2 413/0 235/1 842/1 107/2 110/1 27 831/0 110/1 245/0 542/2 110/1 
1 545/1 084/1 211/1 311/1 112/1 28 732/1- 138/1 384/1- 411/1- 110/1 
4 488/1 030/1 104/1 141/0 110/1 23 400/0 233/1 824/1 337/0 110/1 
5 483/7 851/1 804/5 040/3 110/1 11 883/1 250/1 138/1 181/0 110/1 
4 117/1 281/1 508/1- 530/1 837/1 10 143/1 040/1 218/1- 144/1 425/1 
7 110/0 454/1 040/1 321/0 121/1 12 174/1 014/1 018/1 440/1 114/1 
8 403/0 730/1 012/1- 343/2 171/1 11 832/0 071/1 553/0 224/2 110/1 
3 404/1 244/1 138/1 014/0 121/1 14 577/2 412/1 711/0 424/1 110/1 

01 422/2 184/1 844/0 178/1 110/1 15 471/1 777/1 151/1- 335/0 541/1 
00 100/0 202/1 535/1 427/0 110/1 14 571/1 244/1 152/1 134/0 110/1 
02 411/0 124/1 334/1 244/2 110/1 17 811/1 080/1 475/1 084/0 110/1 
01 454/1 287/1 018/1- 104/0 001/1 18 413/1 037/1 151/1 824/1 124/1 
04 721/2- 403/1 541/1- 311/0- 110/1 13 253/0 050/1 341/1 554/0 110/1 
05 110/2 274/1 444/0 518/2 110/1 41 113/2 115/1 481/0 334/2 110/1 
04 318/1 208/1 480/1 115/0 110/1 40 432/1- 287/1 155/0- 170/1 184/1 
07 431/1 244/1 071/1 218/0 113/1 42 431/1- 287/1 155/0- 171/1 184/1 
03 015/0 417/1 117/1 311/0 115/1 44 013/0 031/1 747/1 500/0 110/1 
21 154/2 024/1 804/0 238/2 110/1 45 551/1 214/1 050/1 343/1 117/1 
20 421/1 224/1 120/1- 844/1 142/1 44 123/0 211/1 410/1 427/0 110/1 
22 201/1 253/1 238/1- 707/1 408/1 47 407/0- 112/1 248/2- 345/1- 110/1 
21 215/1 173/1 513/-1 378/1 514/1 48 141/0 252/1 545/1 554/0 110/1 

24 484/1 031/1 015/1 842/1 102/1 43 427/2 141/1 740/0 134/1 110/1 

(، 0131(، رضوی )0131زرشناس ) شامل مطالعه دهدهد که ( نشان می2جدول شماره )

(، 0188(، فضلی )0130(، فالحی )0131(، امینی )0188(، جباری )0130محمد زاده قصر )

مطالعه مورد بررسی با  44(، از 0181( و معرفت نیا )0130(، مرادی )0182کیوان فر )

. باشندمعنادار می 15/1باقی در سطح  اتو مطالع ندمعنادار نیست درصد 35/1احتمال 
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آن مطالعه  ( و کوچکترین0183مطالعه سلطانی )بزرگترین مقدار اندازه اثر مربوط به 

های تدریس بخشی روشاثر ( پراکندگی1) ضمنا نمودار انباشت .باشد(، می0183خالدی )

 44به روش تصادفی برای ن کوهبر اساس اندازه اثر با رویکرد  فعال در عملکرد تحصیلی

درصدی را نشان  35دود اطمینان هر مطالعه و حای نیز بصورت بصری بر  مربوطه همطالع

 دهد. می

Model Study name Std diff in means and 95%  CI
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Meta Analysis

 

های تدریس فعال در عملکرد اثر بخشی روشبرآورد اندازه اثر میزان . نمودار انباشت 1 نمودار

 مطالعه 64 درکوهن  dبا رویکرد تحصیلی 

درصدی  35رنگ و حدود اطمینان طالعه با یك مربع سیاهم برآورد هر 0 نموداردر 

مقدار  های سیاهشده است که در واقع اندازه مربع برآورد با یك خط عرضی نمایش داده

 دهد. وزن هر مطالعه را نشان می

چاپ است که ناشی از انتشار پژوهش  0ارزیابی سوگیری انتشار ،بخشی از هر فراتحلیل

باشد. و انواع خطاها می (غیر معنادار)های چاپ نشده انتشار پژوهش دمو ع (معنادار)شده 

                                                           
1. Publication bias 
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حذف مطالعات مقداری سوگیری  های انتخاب ونفسه به سبب مالکهر فراتحلیلی فی

گرفته شد که  بهره 0رگای تورش انتشار از آزمون دارد. در این پژوهش به منظور بررسی

 ( ارائه می گردد1) ن در جدولآنتایج 

های اثر بخشی روشبرآورد اندازه اثر میزان  مربوط به تورش انتشارر گاینتایج آزمون آماری  .3 جدول

 تدریس فعال در عملکرد تحصیلی

 آماره

 
 فاصله اطمینان p درجه آزادی t خطای معیار ضریب

 151/1 44 47/0 54/0 41/2 عرض از مبدا
5257/1. 

7301/5 

به سمت  مبدأباید مقدار عرض از  تایجن در صورت عدم وجود سوگیری در انتشار

فاصله اطمینان عدد صفر را  کهدرصورتیا ذلمختصات عبور کند،  مبدأو از  صفر میل کند

نشان داد که در انتشار نتایج ر گاینتایج آزمون . سوگیری انتشار وجود دارد برنگیرددر 

 که ؛ادار هستدرصد معن 35ال آماری با احتم ازنظرو این سوگیری  دادهرخسوگیری 

 دادهرخدهد که تورش انتشار نشان می دیداری صورتبه نیز (2) متقارننا 2نمودار قیفی

 است .

 

های ی روشاثربخشبرآورد اندازه اثر میزان . نمودار قیفی مربوط به سوگیری انتشار تورش 2 نمودار

 تدریس فعال در عملکرد تحصیلی

                                                           
1. Egger  

2. Funnel plote  
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حاضر، حاکی از این مطلب است که  مطالعات پژوهش 2و نمودار  1نتایج جدول 

دارای سوگیری  تدریس فعال در عملکرد تحصیلی یهاروش یاثربخش مطالعات مربوط به

مدل اثرات ین استفاده از ابنابر ؛در تعمیم نتایج باید محتاط بود درنتیجه. هستانتشار 

که در  ددگرمیاستفاده اندازه اثر ترکیبی  برآوردتصادفی بجای مدل اثرات ثابت برای 

دریس فعال در عملکرد تحصیلی ت یهاروش یاثربخش فراتحلیلنتایج  4جدول 

 .گرددمیارائه آموزان ایرانی دانش

با  تدریس فعال در عملکرد تحصیلی یهاروش یاثربخش اندازه اثر ترکیبی مطالعات مربوط به. 6 جدول

 کوهن dرهیافت 

 هایآماره

 فراتحلیل
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ح م

سط

2

 

2

 

2

 

 یاثربخش

 یهاروش

تدریس فعال 

در عملکرد 

 تحصیلی

44 88/1 110/1 

41/1 

 

04/0 

*44/841 45 110/1 44/34 85 

 .  (کندمی تائیدرا  گرمداخلهمعنادار بودن آن ناخالص بودن رابطه بین دو متغیر و نیاز به بررسی اثر متغیرهای ) 0.0.ناهمگن در سطح * 

 (اثرات ترکیب تصادفی)داد که میانگین اندازه اثر نشان  (4)نتایج حاصل از جدول 

 .باشدمی 1/ 88در نمونه مورد پژوهش معادل  تدریس فعال در عملکرد تحصیلی یهاروش

تدریس  یهاروش لذا ،ستادرصد معنادار  35با احتمال اندازه اثر برآورد شده  ازآنجاکه

را  دانش آموزان تحصیلیعملکرد  ،)سخنرانی( تدریس متداول یهاروش بهنسبت  فعال

که با  آموزانیدانش دیگرعبارتیبه .بخشدمیواحد انحراف معیار بهبود  88/1 اندازهبه
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افرادی که به روش  درصد 800از  شانتحصیلیعملکرد دیدند روش تدریس فعال آموزش 

 ( توزیع نمرات دو گروه کنترل و آزمایشی1) نمودار که ؛معمول آموزش دیدند بیشتر است

 زیاد( این رابطه در حد 0377) بر اساس جدول کوهن .دهدمی ارائه بصری صورتبهرا 

 توانمیلذا باال است  پژوهش موردجامعه  در اثرحضور این  درنتیجهو  شودمیارزیابی 

 . را با اطمینان باال انجام داد پژوهش موردتعمیم نتایج به جامعه 

 

 امين صدك  81                                                        

         88/0 

 

                                                                     

 

 

 دامنه تغییر نمرات

 توزیع نمرات دو گروه کنترل و آزمایشی در متغیر عملکرد تحصیلی در نمونه ایرانی .3نمودار 

    ------------گروه کنترل 

     زمایشی ـــــــــــــــــگروه آ

برای بررسی از طرفی و  دارای مقادیر معنادار است (2) ناهمگنیهمچنین آزمون 

هر چه . 2و 2از اندعبارتکه  گیرندمیهمگنی مطالعات از دو شاخص دیگر نیز بهره 

که در این  هستدلیل بر ناهمگنی مطالعات ار این شاخص به عدد صد نزدیك گردد مقد

 ناهمگن بودن و ؛ستا بررسی موردمطالعه هر سه شاخص بیانگر ناهمگنی تحقیقات 

                                                           
برابر  88/1اثر  اندازهبهلذا سطح زیر منحنی مربوط  کندیم. از انجایی که توزیع  اندازه اثر از نمودار بهنجار پیروی 0

 . هستدرصد  80
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تدریس و  هایروش بین این دو متغیر گرمداخله متغیرهایکه  دهدمینشان  مطالعات

ناهمگونی از  ایجادکنندهت ارزیابی عوامل . جهاردوجود د آموزانعملکرد تحصیلی دانش

به این مهم سال انجام مطالعات و اندازه  یابیدسترگرسیون استفاده گردید. برای فرا مدل 

 در مدل وارد شدنداز عوامل مختلف  ناهمگونی ایجادکنندهعوامل محتمل  عنوانبهنمونه 

 .گرددمیارائه  5جدول  درآن که نتایج 

تدریس فعال در عملکرد  یهاروش یاثربخشرگرسیون در ایجاد ناهمگونی فرا نتایج  .0 جدول

  تحصیلی

 آماره

 

ضریب 

 رگرسیون
 Z p خطای معیار مبدأعرض از 

 110/1 04/5 1112/1 32/1 -/1102 اندازه نمونه

 24/1 -/15 44/1 -/11 118/1 سال

درصد  33ت با احتمال متغیر اندازه نمونه مطالعا که دهدمیگرسیون نشان ا ررف هاییافته

ین متغیر اندازه نمونه یك متغیر ابنابر ؛معنادار نیستولی متغیر سال  هستمعنادار 

ین حجم ابنابر ؛کندمیتدریس و عملکرد تحصیلی عمل  هایروشبین متغیر  کنندهتعدیل

تدریس فعال را در  یهاروش یاثربخش ،کنندهیلتعدمتغیر  عنوانبهکالس یادگیری 

ه است که هر چه کتو بیانگر این ن دهدیمآموزان ایرانی تحت تأثیر قرار انشد ردعملک

الزم به  . شودیمتدریس فعال بیشتر  یهاروش یاثربخشحجم کالس کم باشد میزان 

است که نقش جنسیت به خاطر اینکه در مطالعات جداگانه بررسی نشده بود  یادآوری

 بررسی نشد. کنندهتعدیل عنوانبه

 گیریتیجهبحث و ن

پژوهشگر اهمیت  ازنظرو  خوردیمآنچه در پی تحقیق و تفحص در این مطالعه به چشم 

 گذشتهدارد با  هایییژگیویای امروز در همه ابعاد ه است که دنکتدارد، توجه به این ن

تعلیم و تربیت از طریق  یهانظامادامه بقای  ینبنابرابنیادی دارد،  ییهاتفاوتنزدیك 

 عنوانبهدرسی، نگاه به دانش آموزان  یهاکتابمطالب مندرج در  بر یهتک، آموزش سنتی

نیست.  یرپذامکانامروز  پرشتابموجودی مطیع و گیرنده و محور دانستن معلم در دنیای 
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 یهاروشو  برآمدهرفع این مشکل  درصددمختلف  یکشورهااز محققان در  یبسیار

و تحلیل  یبررس موردرا  هاروشرده و این جدیدی را برای تدریس و یادگیری ارائه ک

تدریس سنتی تدریس  یهاروشدارند که دیگر  نظراتفاقو همگی در این مورد  قراردادند

این مطالعه با عنایت به پیشینه (. 0188، همکاران و)قهار  نیست 20پاسخگوی نیاز انسان قرن 

س فعال در عملکرد تدری یهاروش یاثربخش نظری و سوابق پژوهشی در حوزه میزان

است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است که  شدهیطراح آموزان ایرانیتحصیلی دانش

دریس فعال در عملکرد تحصیلی ت یهاروش یاثربخشمیزان  یلتحلفرابا استفاده از روش 

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که میانگین  مشخص گردد. آموزان ایرانیدانش

در نمونه  تدریس فعال در عملکرد تحصیلی یهاروش (اثرات ترکیب تصادفی) اثراندازه 

درصد  35اندازه اثر برآورد شده با احتمال  ازآنجاکه ،هست 88/1مورد پژوهش معادل 

 تدریس متداول یهاروشتدریس فعال در مقایسه با   یهاروش لذا ،ستامعنادار 

واحد انحراف معیار بهبود  88/1  اندازهبهآموزان را دانش عملکرد تحصیلی )سخنرانی(،

که با روش تدریس فعال آموزش دیدند عملکرد  آموزانیدانش دیگرعبارتیبه. بخشدمی

بر اساس  وش معمول آموزش دیدند بیشتر است.درصد افرادی که به ر 80از  شانتحصیلی

در  ر این اثرحضو درنتیجهو  شودمیارزیابی  ( این رابطه در حد زیاد0377) جدول کوهن

را با اطمینان  موردپژوهشتعمیم نتایج به جامعه  توانمیلذا  .باال است پژوهش موردجامعه 

(؛ استوار 0130احمدی )، با نتایج مطالعات و هماهنگ نتایج این مطالعه همسو باال انجام داد.

و (؛ امینی 0185(؛ اسماعیلی )0132) همکاران(؛ اسالمیان و 0187) استوار(؛ 0185)

(؛ بهرنگی، 0184(؛ بهرنگی، فراقی وایقان )0132) آبادیعلی(؛ برزگر، 0131همکاران )

(؛ چهرازی 0188(؛ جعفری کوخالو، حمیدی )0188(؛ جباری، خادمی )0181آقایاری )

(؛ خوش خلق 0188(؛ خداداد نژاد )0132(؛ حقانی و همکاران )0132(؛ حبیبی )0188)

(؛ ریحانی و 0131(؛ رضوی، آویژگان )0188ران )(؛ رستگارپور و همکا0185سیماء )

(؛ سلطانی و همکاران 0181(؛ سعادتمند و همکاران )0183(؛ سرمستی )0130همکاران )

(؛ 0184(؛ طالبی )0185(؛ صفری و همکاران )0130(؛ باقری، صادق نژاد فروتقه )0183)

محمدی شورکی (؛ فروغی ابری، گل 0131(؛ عبدی و همکاران )0132عبدی و همکاران )
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(؛ کرامتی 0188(؛ کرامتی )0130(؛ فالحی و همکاران )0188(؛ فضلی و همکاران )0173)

(؛ لیاقت دار و 0182(؛ کیوان فر، نصر اصفهانی )0130(؛ کرمی و همکاران )0130)

ان (؛ میرزایی و همکار0131(؛ مؤمنی و همکاران )0181(؛ معرفت نیا )0181همکاران )

تدریس فعال را مورد تأیید  یهاروش یاثربخشکه  باشدمی (0188)(؛ یزدان پور 0183)

(؛ همت زاده 0130(؛ مرادی و همکاران )0184گل گوند )نتایج مطالعات  با اما ؛قراردادند

تدریس متداول را مورد  یهاروش یاثربخش که هست سوناهم(، 0183( و خالدی )0184)

متغیر اندازه نمونه یك متغیر تحقیق نشان داد جانبی  هاییافتههمچنین . دادند قرارتأیید 

حجم  ینبنابرا .کندمیتدریس و عملکرد تحصیلی عمل  هایروشبین متغیر  کنندهتعدیل

تدریس فعال را در  یهاروش یاثربخش، کنندهیلتعدمتغیر  عنوانبهکالس یادگیری 

است که هر چه  کتهنو بیانگر این  دهدیمکرد دانش آموزان ایرانی تحت تأثیر قرار لعم

 .شودیمتدریس فعال بیشتر  یهاروش یاثربخشحجم کالس کم باشد میزان 

 منابع

پردازی (. بررسی تأثیر الگوی بدیعه0130) عبدالملکی.، علیرضا ،عصاره ؛غالمعلی ،احمدی

های رس مهارتآموزان سال اول متوسطه در در میزان دانش، مهارت و نگرش دانشب

 .0130، سال یازدهم، زمستان 44، شماره های آموزشیوآوریفصلنامه نزندگی. 

فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در (. 0185) و توکلی، محمود. ازکیا، مصطفی

کارشناسی ارشد و دکتری  هایرسی وترکیب نتایج پایان نامههای آموزشی: برسازمان

  .24-27 ص، 0شماره ، فصنامه علوم اجتماعی، های دولتی شهر تهراندانشگاه

تأثیر روش تدریس مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (. 0185) .نگار ،استوار

 .. طرح پژوهشیدوره ابتدایی شهر تبریز

آموزان ی مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانشاثر بخشی یادگیر(. 0187) ، نگار.استوار

 ، سال هشتم، شماره اول.پیك نور. دوره ابتدایی شهر تبریز

های (. مقایسه اثر بخشی روش0132) .فاتحی، محمود و رضوانی ،سعیدی؛ حسن، اناسالمی

تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از 
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، سال دهم، دوره ریزی درسیپژوهش در برنامهتدریس، در درس دین و زندگی. 

 .01-21؛ ص 0132(، پاییز 18)پیاپی  00دوم، شماره 

های تدریس سنتی و مشارکتی (. مقایسه اثر بخشی روش0185) .عبداله علی ،عیلیاسما

، سال اول، های تازه در علوم تربیتیفصلنامه اندیشهدرس انشای دوره راهنمایی. 

 .2شماره 

، حیدر هومن پرویز و ،شریفی درآمدی؛ حسن ،احدی ؛غالمعلی، افروز ، داریوش؛امینی

روش  موزش به شیوه الگوی راهبردی تفکر استقرایی و(. مقایسه تأثیر آ0131) علی.

ن ذهنی در درس علوم تجربی پایه تواآموزان کمسنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش

، سال اول، 2 شماره، فصلنامه روانشناسی افراد استثناییپنجم ابتدایی شهر همدان. 

 .31تابستان 

مدل طراحی آموزش گانیه و  (. بررسی تأثیر0132) .خدیجه ،آبادیعلی؛ راضیه ،برزگر

پژوهش در بریگز بر یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم. 
؛ ص 0132(، پاییز 18)پیاپی  00، سال دهم، دوره دوم، شماره برنامه ریزی درسی

14-24. 

(. نظریه یادگیری نگاره مفهوم، اجرا و 0184) .اعظم ،فراقی وایقان و رضامحمد ،بهرنگی

یین اندازه اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر کالس چهارم درس تع

، سال بیست و سوم، فصلنامه تعلیم و تربیتجنوب شهر تهران.  05جغرافیا منطقه 

 .7-28، ص 0184، زمستان 4شماره 

(. تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع 0181) .طیبه ،آقایاری؛ محمد رضا ،بهرنگی

، های آموزشیفصلنامه نوآوریعیت سنتی دانش آموزان پایه پنجم. جیگ ساو در وض

 .0181، سال سوم، زمستان 01شماره 

های آموزش ای تأثیر روش(. بررسی مقایسه0188) .محسن ،خادمی و سوسن ،جباری

درک مطلب با راهبردهای نوین شناختی و روش سنتی بر میزان درک مطلب دانش 

بستان با مشکالت خواندن و بدون مشکالت خواندن. آموزان پایه چهارم و پنجم د
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، پاییز و 2، دوره اول، شماره مجله مطالعات آموزشی و یادگیری دانشگاه شیراز

 (.2/53 پیاپی) 0188زمستان 

های (. مقایسه سودمندی روش0188) .علی ،حمیدی منصور و رقیه ،جعفری کوخالو

ظر دستاوردهای شناختی، عاطفی آموزش نوین )هم آموزی( و سنتی )سخنرانی( از ن

، سال بیست و پنجم، شماره فصلنامه تعلیم و تربیتو رفتاری دانش آموزان دبیرستانی. 

 .70-32، ص 0188، بهار 0

مقایسه تأثیر تاگوی تدریس کاوشگری، بدیعه پردازی و (. 0188) .کورش ،چهرازی

ن اهواز با های شهرستاسخنرانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

گیری از فیلم آموزشی. طرح پژوهشی، وزارت آموزش و پرورش استان بهره

 خوزستان.

در (. نقش روش تدریس فعال معلمان در هندسه )با مدل ون هیلی( 0132) .ملوک ،حبیبی

فصلنامه مشاوره شغلی و آموزان دوره ابتدایی. افزایش انگیزش و یادگیری دانش
 .84-015، 04، شماره 0132 ، دوره پنجم، بهارسازمانی

(. بررسی رابطه تدریس فعال در درس علوم تجربی با پیشرفت 0184) .سمانه ،حسینی

تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر دلند. پایان نامه کارشناسی ارشد 

 دانشگاه تبریز.

آموزش  (. تأثیر روش0132) .حمید ،بهرامیان و طیبه ،شکری؛ مهسا، شکور؛ فریبا ،حقانی

مجله  .ها در درس آناتومییت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنبازی بر رضا
 ، هفته دوم شهریورماه.044، سال سیو یکم، شماره دانشکده پزشکی اصفهان

(. تأثیر روش 0183) .فردین ،غریبی و مجید ،شفیعیان؛ گلرخ ،مریدی؛ شهناز ،خالدی

میزان یادگیری و یادگیری پایدار تدریس سخنرانی و سه روش ترکیبی مشارکتی بر 

 (.21 پیاپی) 4-1، سال پنجم، شماره فصلنامه علمی دنادانشجویان پرستاری. 

و پیشرفت تحصیلی  (. تأثیر روش تدریس همیاری بر نگرش0188) .نژاد علی ،خداداد

های فصلنامه اندیشهآموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گچساران. درس ریاضی دانش

 .0188، سال پنجم، شماره اول، زمستان علوم تربیتی تازه در
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های یادگیری مشارکتی و سنتی بر شیوه هایمقایسه تأثیر روش(. 0185) .ناهید ،خلقخوش

آموزان سال سوم یشرفت تحصیلی در درس ادبیات دانشرویارویی با تنیدگی و پ

اسی ارشد دانشگاه . پایان نامه کارشن84-85راهنمایی مدارس ارومیه در سال تحصیلی 

 تبریز.

(. تأثیر الگوی آموزشی 0188) .جواد ،کاوسیان و فریده ،بیرانوند؛ حسن ،پوررستگار

فصلنامه تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی. 

 .74-84، ص 0188(، پاییز 00) 1، شماره 1، سال شناسی کاربردیروان

(. مقایسه دو روش مباحثه و سخنرانی در میزان 0131) .مریم آویژگان و شهناز ،رضوی

. مجله ایرانی آموزش در یادگیری دانشجویان مقطع دکتری تخصصی علوم تشریح
 .581-580(: 4) 00، 0131، دی علوم پزشکی

(. مقایسه تأثیر دو 0130) .فرزانه ،حسن زاده؛ محمود ،عجم؛ طیبه ،غزنینپور؛ طیبه ،ریحانی

ی و ارائه جزوه بر یادگیری و رضایت دانشجویان پرستاری از روش روش سخنران

، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم تدریس. مراقبت های نوین

 .4، شماره 3، دوره پزشکی بیرجند

آسمانی  هایهدیهتدریس مشارکتی و سنتی درس  هایروشتأثیر (. 0183) .ژیال ،سرمستی

اجتماعی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر  هایمهارتلی و بر پیشرفت تحصی

 کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز. نامهپایانتبریز. 

(. 0181) .عزت اله ،نادری و علی ،شریعتمداری؛ مریم ،سیف نراقی؛ زهره ،سعادتمند

مقایسه تأثیر روش تدریس حل مسئله با روش تدریس سنتی در دروس اجتماعی و 

آموزشی و میزان یادآوری دانش  هاینگرشمیزان پیشرفت تحصیلی،  ریاضی بر

، شماره نهم، شناسیروانفصلنامه علوم تربیتی و آموزان کالس پنجم شهر اصفهان. 

 .17-44، ص 0181پاییز 

(. مقایسه تدریس درس فیزیولوژی 0183) .شهرام ،زارع و نادره ،نادری؛ نپتون ،سلطانی

کوچك در دانشجویان  هایگروهرانی( و تدریس در تنفس به دو روش سنتی )سخن
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مجله پزشکی هرمزگان،  .0183رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 

 .107-124، ص 30، شماره چهارم، مهر و آبان سال شانزدهم

، روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 0132) .اکبریعلسیف، 

 تهران: دوران.

و فنون تدریس(، تهران:  هاروش) آموزشی و پرورشی یهامهارت (.0131) .بانی، حسنشع

 انتشارات سمت.

مقایسه روش سخنرانی و پازل در   (.0130) .مریم ،باقری و ملیحه ،نژاد فروتقهصادق

پزشکی: میزان یادگیری دانشجویان هوشبری و دیدگاه  هایفوریتتدریس درس 

 02، 0130، دی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ش.نسبت به این دو رو هاآن

(01 :)735-784. 

(. تأثیر 0188) .محمد تقی ،معتمدی تالوکی و کیومرث ،نیازی آذری؛ محمد ،صالحی

چهارم و  هایپایهفعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان  هایروش

، سال هشتم، 12، شماره وزشیآم هاینوآوریفصلنامه  پنجم ابتدایی استان مازندران.

 .0188زمستان 

(. 0185) .شهرزاد  ،پناهو یزدان حمیدرضا ،غفاریان شیرازی ؛بهروز ،پناهیزدان؛ میترا ،صفری

مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت 

-44(: 0) 4، 0185، بهار و تابستان مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیدانشجویان. 

53. 

یادگیری مشارکتی و سنتی بر پیشرفت  هایروشمقایسه تأثیر (. 0184) .مهدی ،طالبی

تحصیلی و نگرش به یادگیری در درس ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی 

 کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز. نامهپایان. . 81-84مدارس ارومیه در سال 

آموزش مبتنی بر  اثربخشی(. بررسی 0132) .بیژن ،ضاییر و حبیب ،سلیمانی؛ علی ،عبدی

فصلنامه هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی. 
 .32، شماره بیست و هفتم، سال نهم، بهارشناسی تربیتیروان
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(. مقایسه 0131) .صغری ،ابراهیمی قوام و حسن ،ملکی؛ داریوش ،نوروزی؛ علی ،عبدی

و روش متداول بر پیشرفت تحصیلی  چندگانهراهبرد تدریس مبتنی بر هوش  شیاثربخ

 هاینوآوریفصلنامه و نگرش به یادگیری درس علوم دانش آموزان پایۀ پنجم. 

 .0131، سال نهم، بهار 17، شماره آموزشی

(. 0185اد، عباس و حیدری، محمود. )غالمی، یونس؛ خداپناهی، محمد کریم؛ رحیمی ن

نگیزش پیشرفت و خود پنداشت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس رابطه ا

 .208-217(،7)2،فصلنامه روان شناسان ایرانی«. آر_تیمز» نتایجعلوم بر اساس تحلیل 

(. تأثیر روش حل مسئله 0173) .شهین ،گل محمدی شورکی و علی ،احمد ؛ابری ،فروغی

، دانش و پژوهشید متوسطه. ( دانش آموزان نظام جد0بر پیشرفت درس ریاضی )

 .3-08، ص 0173شماره سوم، بهار 

تأثیر روش تدریس فعال  ایمقایسه(. بررسی 0188) .محمدجعفر ،جوادی و رخساره ،فضلی

فصلنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس تعلیمات اجتماعی.  غیرفعالو 
 .78، شماره تعلیم و تربیت

طرح  تغییریافته(. اثر روش تدریس 0130) .شیرین ،قاضی و علی ،فرهادی؛ ابراهیم ،فالحی

( و سخنرانی بر رضایتمندی و عملکرد تحصیلی دانشجویان TEDکارایی تیم )

، پاییز 0، دوره اول، شماره دو فصلنامه آموزش پزشکیدانشگاه علوم پزشکی لرستان. 

 .7-02، ص 0130و زمستان 

کارگروهی: (. 0188نوری، محمدی. )زاده، قهار، هادی؛ بوسیلیکی، حسن و عالم

 .274، شماره پگاه حوزه نامههفته. هامزیتو  هاضرورت

فصلنامه علمی، پژوهشی  اکتشافی برونر در یادگیری.(. تأثیر روش 0171کدیور، پروین. )
 .معلمتربیتمؤسسه تحقیقات دانشگاه 

شارکتی بر پیشرفت ی متأثیر یادگیر .(0187) .مریم بیبی ،حسینی و محمدرضا ،کرامتی

، سال سی و و علوم تربیتی شناسیروان. مجله آموزان در درس فیزیكتحصیلی دانش

 .047-045، ص 2هشتم، شماره 
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آموزان ی مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش(. تأثیر یادگیر0188) .محمدرضا ،کرامتی

سی و نهم، ، سال و علوم تربیتی شناسیروانمجله  .در موضوع انرژی در درس فیزیك

 .10-43؛ 2شماره 

اجتماعی و  هایمهارت(. تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد 0184) .محمدرضا ،کرامتی

، سال سی و هفتم، شماره و علوم تربیتی شناسیروانمجله پیشرفت تحصیلی ریاضی. 

0. 

(. 0130) .اکبر ،هدایتی و علی ،فرعنایتی نوین؛ ابوذر ،حیدری رفعت؛ محمدرضا ،کرامتی

فصلنامه تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم و اضطراب امتحان. 

 .0130، سال یازدهم، زمستان 44، شماره آموزشی هاینوآوری

(. تأثیر روش تدریس 0130) .معصومه ،افشاری و اعظم ،محمد زاده قصر؛ مرتضی ،کرمی

متوسطه در شهر  آموزان دورهو پیشرفت تحصیلی دانش گراییگروهمشارکتی بر 

(، 11 پیاپی) 4، سال نهم، دوره دوم، شماره درسی ریزیبرنامهپژوهش در مشهد. 

 .0130تابستان 

بررسی میزان تأثیر استفاده از  (.0182) .احمدرضا ،اصفهانینصر؛ محمدرضا ،فرکیوان

فعال تدریس در میزان موفقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس  هایروش

 .58، ص 07، شماره فصلنامه آموزه تجربی.علوم 

(. مقایسه تأثیر روش تدریس فعلی با روش تدریس مبتنی بر 0184) .فرخنده ،گوندگل

، مقاالت تهران وپرورشآموزشسایت پژوهش و اکتشاف در پایه اول متوسطه. 

 پژوهشی.

 .فاطمه ،بهرامی و سید ابراهیم ،جعفری؛ محمد رضا ،عابدی؛ محمد جواد ،دارلیاقت

(. مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی 0181)

، 81پاییز ، نشریه علوم تربیتیارتباطی دانشجویان.  هایمهارتبر پیشرفت تحصیلی و 

 .11شماره 

(. مقایسه تأثیر روش آموزش 0130) .فریبرز ،درتاج و خدیجه ،آبادیعلی، مهسا؛ مرادی

آموزان سال و سنتی بر خالقیت و یادگیری دانشبایبی  ایمرحلهنج مبتنی بر الگوی پ
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، 24، سال هفتم، شماره شناسینو در روان هاییافتهسوم راهنمایی در درس علوم. 

 .045-057؛ 0130پاییز 

فعال و سنتی تدریس بر نوع یادگیری و پیشرفت  هایروشتأثیر (. 0181) .قربان ،نیامعرفت

 هایبازدهپایه دوم هنرستان در درس مبانی برق با تأکید بر  تحصیلی دانش آموزان

کارشناسی ارشد  نامهپایان .81-84سال  یادگیری گانیه در شهرستان ارومیه در

 دانشگاه تبریز.

 یشیوهسه  اثربخشیمقایسه  (.0130) .بهروز ،کریمی و ایرانی زیبا ،برقی؛ عبداهلل ،معتمدی

مپیوتر و ترکیبی بر کاهش مشکالت دانش آموزش مستقیم، آموزش به کمك کا

، 2 یدوره، 0130، زمستان یادگیری هایناتوانیمجله  .آموزان دارای اختالل ریاضی

 .74-011؛ ص 2شماره 

(. کدام متد 0131) .مریم ،امید خدا سیده و مرتضی ،عشاق ؛الدن ،زرشناس؛ شهال ،مؤمنی

، بهار ی آموزش در علوم پزشکیمجله ایران .تدریس بهتر است؟ مشارکتی یا سخنرانی

0131 ،00 (0 :)10-24. 

مقایسه تأثیر (. 0183) .سوسن ،بروجنی تقی زاده و جواد ،حاتمی؛ رسول عبداله ،میرزایی

 .روش تدریس قیاسی و روش تدریس سنتی در یادگیری مفاهیم انتزاعی شیمی

 .010، شماره فصلنامه تعلیم و تربیت

: انتشارات تهران .ای عملی فراتحلیل در پژوهش علمیراهنم (.0187) هومن، حیدرعلی.

 .سمت

تدریس فعال در پیشرفت تحصیلی،  هایروشبررسی نقش (. 0184) .نعمت ،زادههمت

کالس درس پایه پنجم  شناختیروانزندگی و جو  هایمهارتانگیزش درونی، 

 آذربایجان شرقی. وپرورشآموزشابتدایی. طرح پژوهشی، وزارت 

و  ایپروژه(. تأثیر آموزش به روش 0188) .فریبا ،حقانی و علیرضا ،یوسفی؛ ندا ،پوریزدیان

آموزان دختر سوم تجربی فوالدشهر در درس شارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانشم

، شماره بیست درسی ریزیبرنامه -دانش و پژوهش در علوم تربیتی. سازیمدلآمار و 

 .85-38؛ ص 0188و دوم، تابستان 



 183                                              ....          تحصیلی عملکرد در فعال تدریس هایروش اثربخشی تحلیل فرا

Carr, A. B. (2002). Systematic reviews of the literature: The overview and 

meta-analysis, Dental Clinics of North America, 46,  79–86. 

Charles, C. B. & James, A. E. (September 2004). Active learning: Creating 

Excitement in the classroom, [on – line] available 

http://www.ntlf.com/htm1/bib/91-9dig.htm. 

Cohen, J. (1977). Statistical Ppwer Analysis for the Behavioral Sciences, 

Revised ed. New york: Academic Press. 

Harlen, W. (1999). Effective Teaching of science. Edinburgh: Scottish 

http://erice.ed.gov 

Kemmelmeier, M. Danielson, C. & Bastten. J. (2005). What in a grad? 

Academic success and political orientation. Personality and social 

psychology Bulletin, 31, 1386_1399. 

Lounsbury, J. W. Steel, R. P. Loveland, J. M. & Gibson, L. W. (2004). An 

investigation of personality traits in relation to adolescent school 

absenteeism. Journal of Youth and Adolescence, 33,457 _ 466. 

Premuzic, T. & Frunham. A. (2003). Personality traits and academic 

examination performance. European. Journal of personality, 17, 

237_250. 

Robson, Jocelyn. (September 2004) Active teaching and learning strategies. 

[on-line] available http://www.gre.ac.uk/~bj6/talessi/atl. html. 

Sharon, L. &  Normand, T. (1999). Tutorial in Biostatistics: Meta- analysis 

formulating,evaluating combining  and reporting; Statistic in 

medicine,18, 321- 359. 

Silberman, Mel. (1996). Active learning: 101. Strategies to Teach Any 

Sabject. Massachus etts: Simon and Sehuster. 

Thabane, L. (2004). An Overview of meta- analysis: A tactical and 

methodological issue in randimizard Clinical trials. Mc Master 

University. 

Thomas, A. (1998). Educating Children at Home, London and New York, 

Continuum. 

Tsaparlis, G. (1998). Dimensional analysis and predictive models in problem 

solving. International Journal of science Education, 20, 335-350. 

Wolf, F. (1986). Meta-Analysis: Quantitative Methods for Research 

synthesis. Beverly Hills,CA: sage. 

 

http://www.ntlf.com/htm1/bib/91-9dig.htm
http://erice.ed.gov/

