188- 173  ص ص،2  شماره،13  جلد،1397  زمستان، پژوهشی فناوری آموزش-نشریه علمی
نشریه علمی _ پژوهشی

فنـــاوري آمــــوزش
jte.sru.ac.ir

ISSN: 2345 – 5462

یادگیری آموزش عالی-فراتحلیل اثربخشی آموزشهای از راه دور در فعالیتهای یاددهی
2کاویانی

 حسن،1افشین موسوی چلک

mousaviaf@pnu.ac.ir ( ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل1

 اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی2
چکیده

اطالعات مقاله

 پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل اثربخشی،باتوجه به تناقض در یافتههای اثربخشی روشهای آموزش از راه دور
 روش پژوهش حاضر براساس روشهای تحلیل ثانویه و از نوع فراتحلیل.آموزشهای از راه دور در آموزش عالی انجام گرفت
و جامعه آماری آن شامل کلیه پژوهشهایی است که در ارتباط با اثربخشی انواع آموزشهای از راه دور در آموزش عالی در
داخل کشور به روش نیمه تجربی انجام شده که از شیوه تمام سرشماری جهت نمونه گیری استفاده شد و بر اساس
 جهت جمع آوری اطالعات از فرم. پژوهش به عنوان حجم نمونه شناسایی و محاسبه شد79 مالکهای ورود و خروج
. اطالعات روش شناختی و یافتهها استفاده شد،کاربرگ طراحی شده توسط محقق در سه بخش اطالعات کتاب شناختی
 ویرایش دوم انجامCMA جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص اندازه اثر و آزمون همگنی با استفاده از نرم افزار آماری
 یافتهها نشان داد تمام روش های آموزش از راه دور در آموزش عالی کشور اثربخش بوده است اما این اثربخشی در.گرفت
) که باتوجه به جدول سطح زیرمنحنی بهنجار میانگین اثربخشی استفاده ازP<0.01 ،ES=0.526(حد متوسط بوده است
 درصد اثربخشتر از زمانی بوده است که از این فناوریها استفاده نشده69 )فناوریهای آموزش مجازی(گروههای آزمایش
 همچنین فرارگرسیون تاثیر سال بر نتایج پژوهش نشان داد که با یک واحد افزایش در اجرای.)است(گروههای کنترل
 به عبارت دیگر اجرای روشهای آموزش، اثربخشی این روشها افزوده میشود،به اندازه اثر.07روشهای آموزش از راه دور
.از راه دور در آموزش عالی با گذشت زمان اثربخشتر میشود
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Considering the contradiction in the findings of the studies conducted on the effectiveness of distance
education methods, the present study was conducted to evaluate the effectiveness of distance education in
higher education. The research method is based on secondary analysis and meta-analysis. The statistical
population consists of all quasi-experimental studies which have already been conducted on the
effectiveness of various types of distance education in higher education in Iran. The whole census was used
for sampling. According to the inclusion and exclusion criteria, 79 studies were identified as the sample size.
To collect the data, a researcher-made worksheet was employed in three sections: bibliographicaldata,
methodological data, and findings. To analyze the data, the effect size index and the homogeneity test were
performed using CMA-Version 2.0 statistical software. The research findings indicated that all of distance
education methods in higher education of Iran were effective, but this effectiveness was moderate (ES
=0.526, P <0.01); the area under the normal curve, the average implementation of distance education
(Experimental groups) was 69% more effective than when these technologies were not used (control
groups). In addition, the meta-regression of the effect of year on the results of research showed that with an
increase in the implementation of distance education methods, .07%was added to the effectiveness of these
methods. In other words, the implementation of distance education methods in higher education will become
more effective over time.
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 .1مقدمه
در دنیای امروز در حیطه آموزشی میزان دسترسی به اطالعات
علمی و همچنین استفاده از فناوریهای جدید و نحوه کاربرد
آنها به ویژه در تولید علمی ،معیار رشد و پیشرفت محسوب
میگردد ،به طوریکه این امر در رتبهبندی آنها تأثیر بسزایی
دارد .ازسوی دیگر در جامعه اطالعاتی و عصراطالعات ،دستیابی
و نیل به سواد اطالعاتی امری ضروری است .نیاز دانشجویان
برای دستیابی به منابع معتبر وکارآمد بر همگان آشکار است؛ در
این میان ظهور فناوریها دریچهی جدیدی را فراروی انسان
گشوده و برجنبههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی او تاثیر
گذاشته است .انسان سعی کرده با افزایش دانش خود دراین
زمینه از آن به شکلهای گوناگون استفاده کند که از جمله آنها
در آموزش است .تردیدی نیست که آینده هر جامعهای به
کیفیت و نحوه کاربرد آموختههایی است که در زمینه علمی به
کار برده میشود [.]1
در این راستا نیازهای روزافزون مردم به آموزش ،عدم دسترسی
آنها به مراکز آموزشی ،کمبود امکانات اقتصادی ،کمبود
آموزشگران مجرب و هزینههای زیادی که صرف آموزش میشود،
متخصصان را بر آن داشت که با کمک فناوریهای اطالعات،
روشهای جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و
هم باکیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن ،به طور همزمان
جمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد [.]2
در الگویهای سنتی یادگیری ،تصور براین است دانشگاه تنها
مرکز یادگیری است درحالی که در الگوهای جدید یادگیری،
دانشگاه میتواند مرکزی برای تولید و خلق یادگیری محسوب
شود .در عصر اطالعات اساتید به جای آموزش به روش سخنرانی
میتوانند چگونگی یادگیری را به دانشجویان خود بیاموزند ،به
آنها یاد دهند که چگونه جست و جو کنند ،روابط را بیابند و
حقایق و اطالعات را با یکدیگر مقایسه کرده و آنها را با هم
ترکیب کنند .از طرفی امروزه شیوهها و فضاهای جدید ارتباطی
فراهم شده که میتواند فرایند یادگیری را در خارج از کالس
درس ممکن سازد ،دانشجویان با استفاده از فناوری اطالعات به
سوی خودیادگیری تشویق میشوند و یادگیری به طور کلی
بهبود مییابد [.]3
از سویی دیگر طی دهههای گذشته ،افزایش جمعیت و سایر
عوامل ،موجب افزایش تقاضا برای آموزش عالی گردیده است.
نظامهای آموزش عالی برای برآوردن تقاضای اجتماعی داوطلبان
امتیازاتی برای اقشار کمتر بهرهمند از فرصتهای آموزشی منظور
کردند .بدین ترتیب ،جمعیت دانشجویی ،چندین برابر در
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دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی افزایش یافت و ترکیب
اجتماعی آنان متفاوت گردید .از این رو ،در نیازهای جمعیت
دانشجویی نیز تغییراتی پدید آمد؛ به طوری که ضرورت یافت
آموزش عالی این نیازها و تحوالت را مدنظر قرار دهد و تعدیل
الزم را در برنامههای خود اعمال کند [.]4
آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالشها و مسایل
بسیاری مواجه بوده است که از میان آنها میتوان به این موارد
اشاره کرد :ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف دانشهای
بنیادی و نظری تولید شده در سایر کشورهای جهان ،کاربردی
نبودن آموزشهای دانشگاهی ،فقدان رابطه نامناسب بین دانشگاه
و سایر بخشهای اجتماعی ،بیتوجهی به کارکردهای پژوهش و
ارایه خدمات در دانشگاهها ،مشکل تعدد مراکز تصمیم گیری و
وجود متولیان متعدد از یک طرف و رشد فزاینده دانشجویان و
متقاضیان ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،گسترش
کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیتهای موجود و
توان اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه برای پذیرش دانش
آموختگان دانشگاهی ،کاهش منابع مالی و فشار از سوی جامعه
برای مسؤولیت پذیری و پاسخ گویی؛ بنابراین نظام آموزش عالی
برای مقابله با این چالشها ،نیاز به حفظ و ارتقای کیفیت در
آموزش عالی دارد .برای موفقیت در این امر ،تمامی کارکردهای
آموزش عالی به طور عام باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرد
[ .]5در این راستا یکی از تدابیری که آموزش عالی در جهت
پاسخ به مسائل خود اندیشه کرد آموزش بر اساس فناوریها ،از
جمله آموزشهای از راه دور بوده است.
بر این اساس آموزشهای از راه دور در پی تمایل فراگیران به
دسترسی غیرحضوری به مطالب درسی ،محدودیتهای زمانی و
مکانی و مشکالت حضور اجباری و به موقع در کالسهای درسی
به وجود آمدند [.]6
در مورد چرایی پیدایش آموزش از راه دور ،صاحب نظران امور
آموزش ،اظهار نظرهای مختلفی نمودهاند ،رشد جمعیت و
افزایش تقاضای آموزش عالی ،به عالوه تواناییهای خاص نظام
آموزش از راه دور در پاسخ به تقاضای عمومی یکی از عوامل
ایجاد این نظام بوده است .همچنین رشد و توسعه این شیوه
آموزشی ریشه در ویژگیهای و قابلیتهای این نوع از آموزش در
پاسخگویی به نیاز جوامع دارد و عللی مانند ارزان بودن ،قدرت
پوشش وسیعتر ،انعطاف ،نیاز کمتر به اعضای هیات علمی در
رشد آموزشهای از راه دور موثر بوده است [.]7
موسسات آموزشی در طی سالیان متمادی دورههای آموزشی از
راه دور را به شکلهای مختلفی برگزار کردهاند .دورههای
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مکاتبهای در اوایل دهه  1980ارائه شده است .همزمان با توسعه
فناوری انواع مختلف آموزشهای از راه دور متناسب با آن شکل
گرفت .دانشگاهها با بهره گیری از نوار ویدئویی و تلویزیون
تعاملی دورههای آموزش از راه دور را برای مطالعه مستقیم و
مستقل فراهم کردند [.]8
بنابراین آموزشهای از راه دور عبارت است از نوعی فرایند
آموزشی که در آن تمامی یا بخشی از آموزش با استفاده از
امکانات پست الکترونیکی ،ویدیو ،تلویزیون کابلی ،رسانهها و یا
هر تکنولوژی مرتبط با اینترنت از قبیل تابلوی پیغامها ،اتاق
گفتگو و کنفرانسهای کامپیوتری یا ویدیویی ،فارغ از زمان و
مکان انجام میگیرد [.]9
به عبارت دیگر آموزشهای از راه دور در پی طراحی نظامهای
آموزشی هستند که هدف آنها ارائه آموزش به فراگیرانی است که
در محل آموزش حضور ندارند .در ابتدایی حالت ممکن ،آموزش
از راه دور به روشی اطالق میشود که فرادهنده و فراگیرنده از
نظر فیزیکی در یک مکان قرار ندارند و از تکنولوژی های مختلف
(ویدئو ،صدا ،کاغذ ،رایانه و  )..برای پر کردن این فاصله استفاده
میکنند [.]10
بنابراین آموزشهای از راه دور نقطه مقابل آموزش چهره به
چهره قرار دارد که ویژگی اصلی آن تفکیک بین فعالیتهای
تدریس با فعالیتهای یادگیری از نظر زمانی و مکانی است.
تدریس از طریق فناوریهای متنوعی همچون فناوریهای
نوشتاری ،شنیداری ،دیداری پخشهای تلویزیونی و ماهوارهای،
کامپیوتری و غیره در سطح وسیع ارائه میشود و یادگیری نیز
مبتنی بر فعالیتهای فردی بوده و از طریق مطالعه مستقل
حمایت شده در محل کار و خانة فراگیران اتفاق میافتد .از این
رو ،کیفیت مواد و مطالب آموزشی ،فعالیتهای پشتیبانی کننده
برای مطالعه مستقل ،همگی بستگی به مؤسسه ،منابع و
دسترسی به وسایل ارتباطی در سازمانی دارد که دوره یا آموزش
را ارائه کرده است [.]11
نتایج نشان داده است که با بهره گیری از آموزشهای از راه دور،
فراگیران خواهند توانست اطالعات بیشتری را در مدت زمان
کوتاهتری جذب کنند و انگیزه بیشتری در یادگیری داشته
باشند .پژوهشها نشان میدهد که در آموزشهای از راه دور،
دانشجویان میتوانند چالش پذیرتر و مطمئن تر از قبل باشند
[.]12

از سویی دیگر امروزه دانش جویان برای کسب مهارتهای سطح
باال و مجهز شدن به قابلیتهای فنی و تخصصی در موضوعات
مورد نیاز از فناوریهای چند رسانهای استفاده میکنند .کاربرد
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آموزشهای از راه دور نه تنها به تثبیت و تقویت مهارتهای پایه
محدود نمیشود ،بلکه در گسترهای وسیع از فنون گوناگون
یاددهی و یادگیری ،همچون کار و کارگاه و انجام پروژههای
پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد .دانشجویان برای یادگیری
موضوعات خاص و کسب مهارتهای الزم از اینترنت به صورت
انجام کارهای پژوهشی و برقراری ارتباط با دیگر عوامل و
نیروهای انسانی متخصص بهره میجویند .در حقیقت دانشجویان
خود به دنبال اطالعات و دانش نو هستند و به عنوان همکاری با
اساتید خویش در گرد آوری اطالعات الزم برای آموختن شرکت
می کنند [.]14 ،13
از این رو ،بر اساس مطالعات مختلف اجرای آموزشهای از راه
دور در نظامهای آموزش عالی کشورهای مختلف دارای مزایای
گوناگونی بوده است از جمله ،افزایش دستیابی به فرصت
آموزشی(عدالت آموزشی) []15؛ فراهم کردن فرصتهای جدید
برای روز آمد کردن آموزش فردی []16؛ بهروه وری اقتصادی در
استفاده از منابع آموزشی []17؛ پشتیبانی از کیفیت و تنوع
ساختارهای آموزشی []18؛ توازن نابرابریها بین گروههای سنی
و جنسیتی []19؛ توسعه و گسترش دسترسی جغرافیایی به
آموزش []20؛ اجرای فعالیتهای آموزشی برای مخاطبان در
سطح وسیع []21؛ فراهم آوردن آموزش سریع و کارآمد برای
گروههای مختلف و متنوع []22؛ توسعه زمینه برای آموزش در
حیطههای موضوعی جدید،چند رشتهای و میان رشتهای []23؛
فراهم کردن آموزش مکرر و مستمر (آموزش مادالعمر) [.]24
در کنار نتایج خوبی که از روشهای آموزش از راه دور گزارش
شده است این نوع از آموزشها با انتقاداتی نیز روبه رو بوده است
از جمله :محدود بودن فرصت بحث و گفتگو بین دانشجویان و
اساتید و دیگر اشخاص مطلع؛ دورههای آموزش از راه دور در
مقایسه با آنچه از لحاظ نیازهای فردی و عالیق و تجربیات آنها
میدانیم از انعطاف کمتری برخوردار است .هنگامی که دانشجو
شیوه آموزش از راه دور را برگزید خیلی به ندرت میتواند مسیر
تحصیل خود را تغییر دهد و یا در آنچه می خواهد یاد بگیرد،
تغییر ایجاد کند؛ هزینه سنگین تهیه ،تعدیل و به روز کردن اکثر
مطالب چاپی و مواد سمعی و بصری برای آموزش از راه دور و
اینکه هر چه بخواهیم کیفیت اینها را بهتر بکنیم هزینه ها زیادتر
میشود و نیز وسوسه ثبت نام بیشتر از متقاضیان دورههای
موجود ،استفاده مکرر از درسنامهها طی چندین سال ،از دیگر
موارد مورد انتقاد است[ .]25همچنین نظام عرضه و تقاضای
آموزش عالی هنوز درک دقیقی از محیطهای مجازی آموزش
ندارند و با کارکردها و قابلیتهای آن به خوبی آشنا نیستند.
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نظام عرضه و تقاضای آموزش عالی هنوز مهارتهای پایهای
فناوری اطالعات را کمتر میدانند .برای استفاده بهینه از سیستم
آموزش از راه دور مبتنی بر وب نیاز به زیر ساخت مناسب
مخابراتی به خصوص پهنای باند مناسب برای انتقال و دریافت
اطالعات می باشد .از دیگر تنگناها فقدان قوانین و مقررات الزم
برای راه اندازی ،کنترل و آزمون سیستم آموزش از راه دور می-
باشد [.]26
با این حال شیوههای آموزش از راه دور مدت کوتاهی است که پا
به عرصه آموزش عالی نهادهاند .این روشها در طول این مدت
زمان کوتاه ،رشد ،جهش و نوآوری قابل مالحظهای از خود نشان
دادهاند .در بسیاری از دانشگاههایی که بر اساس روشهای
آموزش از راه دور فعالیت می کنند موفقیت حاصله در فعالیت-
های یاددهی-یادگیری متکی به ایجاد توازن میان روشهای
سنتی و اصول تغییر میباشد .برنامههای درسی آموزشهای از
راه دور تا حد زیادی با دیدگاههای موجود در روشهای سنتی
مطابقت دارند و از آنها نشأت گرفتهاند .نوآوری مهم در روشهای
آموزش از راه دور این است که موانع مکانی و زمانی را پشت سر
گذاشته اند .در واقع باید سیستم آموزش از راه دور را یکی از
شیوه های نوین یادگیری دانست که نه تنها عامل پرورش و
آموزش است بلکه در دگرگونی و پرورش جامعه نیز نقش بسیار
مهمی دارد [.]27
با این حال بحث و استدالل در مورد اثربخشی و کارایی استفاده
از آموزشهای از راه دور به صورت مستمر ،مورد توجه جامعه
علمی بوده و تحقیقات مختلفی نیز با استفاده از روش فراتحلیل
در جهت یکپارچه کردن نتایج گوناگون پژوهشهای انجام شده،
صورت گرفته است؛ از جمله نتایج نشان داد ،بازیهای آموزشی
باالترین میزان یادگیری را نسبت به محیطهای مجازی و شبیه
سازی شده داشت .از سویی دیگر عملکرد فراگیران در بازیهای
آموزشی که به صورت انفرادی انجام میدادند نسبت به انجام آن
به صورت گروهی ،افزایش پیدا میکند [ .]28یافتهها نشان داد
دستاوردهای آموزشی حاصل از کاربرد آموزش از راه دور در
کالس درس در سطح مطلوبی قرار دارد [ .]29نتایج نشان می-
دهد که آموزش از راه دور میتواند در مقایسه با آموزش سنتی
تاثیرات مثبتی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموز داشته
باشد [.]30نتایج فراتحلیل نشان داد ،اثربخشی باالتر از آن
مدرسانی بوده است که در تدریس سنتی ،از روشهایی مثل
بازیهای آموزشی و شبیه سازیهای تعاملی استفاده کردهاند
[.]31
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اثرات مثبت یادگیری مبتنی بر اینترنت در مقایسه با شیوه
سنتی ،بیشتر بود [ .]32نتایج نشان داد شبیه سازیها و بازیها
روشهای سودمندی برای کمک به زبان آموزان برای مهارت در
زبان دیگری است [ .]33نتایج نشان میدهد ،با وجود استفاده از
فناوری آموزش از راه دور ،هیچ دلیل روشنی در میزان اثربخشی
آموزشی آن وجود ندارد [.]34
نتایج نشان میدهد به طور متوسط ،آموزش مبتنی بر اینترنت و
آموزش غیرفعال به زمان مشابه نیاز دارد .همچنین استراتژیهای
آموزشی برای افزایش بازخورد و تعامل به طور معمول زمان
یادگیری را افزایش میدهد ،اما در بسیاری موارد نیز باعث
افزایش نتایج یادگیری میشود [ .]35نتایج فراتحلیل حاکی از
اثربخشی مطلوب فناوری مبتنی بر کامپیوتر در درس ریاضی بود
[.]36

مطالعات حاکی از اثربخشی باالی استفاده از شبیه سازیهای
آموزشی در یادگیری دارد [ .]37یافتهها نشان میدهد که
آموزش از راه دور ،میزان رضایت دانشجویان را در مقایسه با
شیوههای آموزش سنتی چهره به چهره کاهش نمیدهد [.]38
نشان داد که فراگیران در بازیهای آموزشی ،نسبت به کسانی که
با روشهای آموزشی معمول آموزش می بینند ،بیشتر یاد می-
گرفتند [ .]39نتایج نشان میدهد هزینههای بازی برای یادگیری
و همچنین نقش کلیدی طراحی آن بیش از حد متوسط است
[ .]40یافتهها نشان میدهد که فناوریهای آموزشی یک اثر
مثبت ،هرچند کوچک را ایجاد میکنند [ .]41همچنین نتایج
تأثیر کمی و مثبت آموزش مبتنی بر شبیه سازی را تایید می-
کند [.]42
لذا همان طوری که قابل مالحظه است ،فراتحلیلهای انجام شده
نیز باتوجه به هدف پژوهششان نتایج مختلفی را گزارش دادهاند
و دلیل این امر شاید تفاوت در شرایط و زمینه به کارگیری این
فناوریها باشد ،از این رو زمینه و بافت اجرای پژوهش در نتایج
آن بسیار تاثیرگذار است و شاید نتوان نتایج آن را به راحتی به
تمام محیطها تعمیم داد؛ بنابراین در تبیین یافتهها و نتایج حتما
باید به این نکته مهم توجه کرد.
حال مساله این است که امروزه ،دیگر نمیتوان با طرز تلقی
گذشته و سوگیریهای قدیمی به استاد و دانشجو نگاه کرد.
جامعه امروزی به افراد تحصیل کرده که ازقدرت تصمیم گیری
برخوردار بوده و بتوانند در دنیایی که روزبه روزدر حال
تغییراست ،براساس توانایی خود دراندیشیدن ،عمل و برقراری
ارتباط با دیگران به اجرای تصمیمات بپردازند ،نیازدارد .بایستی
تمامی افراد ،موسسات و نظامهای آموزشی خود را برای تغییرات
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مختلفی که یادگیری را امری ضروری میسازد ،آماده سازند .اگر
نظام آموزش عالی خواهان مشارکت در جامعهای باشد که
براساس دانش و فناوری حرکت میکند ،باید خود را برای این
تحول عظیم و حیاتی آماده نماید و مزایای استفاده از فناوریها
را با توجه به اهداف نظام آموزشی به عرصه ظهور برساند؛ از این
رو تحقیقات بسیاری در مورد اثربخشی کارکرد فناوریها از
جمله فناوریهای آموزش از راه دور در آموزش عالی در داخل
کشور انجام گرفته است که بر اساس یافتهها ،برخی پژوهشها از
اثربخشی و برخی از عدم اثربخشی این نوع از آموزش در
فعالیتهای یاددهی-یادگیری در آموزش عالی حکایت کردهاند
که بر اساس این تناقضات در یافتهها ،نیاز است مشخص شود ،آیا
اجرای آموزشهای از راه دور در فعالیتهای یاددهی-یادگیری
در آموزش عالی موثر بوده است یا خیر؟ که پژوهش حاضر با
استفاده از روش فراتحلیل سعی در پاسخ دادن به این سوال
دارد؛ از این رو ابتدا در قسمت روش تحقیق به تشریح روند انجام
پژوهش پرداخته و سپس دادههای گردآوری شده مورد تحلیل
قرار میگیرد و در نهایت یافتههای مورد نظر مورد بحث و نتیجه
گیری قرار میگیرد.
 .2روش تحقیق
در این پژوهش با توجه به عنوان و ماهیت پژوهش از روش
فراتحلیل استفاده شده است .فراتحلیل به تحلیلهای آماری
اشاره میکند که برای ترکیب دادههای کمی یک مجموعه
ازمطالعات انجام میگیرد .با روش فراتحلیل میتوان نتایج
پژوهشهای کمی را با یکدیگر ترکیب کرد و روابط تازهای میان
پدیدههای اجتماعی کشف نمود []43؛ از این رو پژوهش حاضر از
نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و به دلیل به کارگیری روش
فراتحلیل و باتوجه به ماهیت دادهها در زمره پژوهشهای کمی
قرار میگیرد که مراحل اجرای کار به ترتیب شامل ،تعیین
جامعه یا واحد تحلیل ،نمونه گیری ،تعیین مالکهای ورود و
خروج ،انتخاب شاخص مناسب اندازه اثر و تحلیل دادهها صورت
میگیرد که در ادامه به تشریح هرکدام از این مراحل پرداخته
میشود.
واحد تحلیل در فراتحلیل ،یافتههای کمی پژوهشهای دیگر
است .در این فراتحلیل ،جامعه آماری آن دسته از پژوهشهایی
است که در ارتباط با اثربخشی انواع آموزشهای از راه دور در
آموزش عالی در داخل کشور انجام شده است؛ به عبارت دیگر
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه آثار علمی-پژوهشی در
زمینه بررسی اثربخشی آموزشهای از راه دور در آموزش عالی
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میشود که به روش نیمه تجربی بر روی دانشجویان انجام شده
است؛ علت انتخاب پژوهشهای صرفا با روش نیمه تجربی از آن
رو بوده است که در پژوهش حاضر سعی شد تاثیر این روشها در
عمل مورد بررسی قرار گیرد .از این رو باتوجه به جامعه آماری،
در این پژوهش ،از شیوه تمام سرشماری جهت انتخاب نمونه
استفاده شد؛ لذا در این راستا تدوین یک چارچوب جهت اجرای
عملی فراتحلیل باتوجه به محدودیتهای پژوهش برای محقق
ضروری به نظر میرسد .از این جهت تعیین نمونه آماری پژوهش
حاضر سه چارچوب نمونه گیری تعریف شد:
الف .مقاالت پژوهشی تمام متنی که در بانکهای اطالعاتی رایانه
ای قابل دستیابی بودند .این بانک های اطالعاتی عبارت بودند از
مرکز اسناد و مدارک علمی ایران ،پایگاه جهاد دانشگاهی کشور،
سایت خصوصی بانک مجالت ایران ،مرکز پژوهشهای
کامپیوتری علوم اسالمی ،پروتال جامع علوم انسانی ،جویشگر
فارسی علم نت ،جست و جوی آزاد در سایت گوگل ،مجالت
علمی-پژوهشی مرتبط با فناوری آموزشی و آموزش عالی و
بررسی ارجاعات هریک از آثار.
ب .پایان نامههای دانشجویی انجام شدهای که در راستای اهداف
این پژوهش در دانشگاههای مختلف کشور انجام شده است.
ج.طرحهای پژوهشی طرف قرارداد با دستگاههای دولتی.
برای انتخاب پژوهشهای اولیه از سه چارچوب نمونه گیری باال،
ابتدا با مرور پیشینه پژوهشی ،کلید واژههای معتبری به منظور
استفاده در جست و جوی پژوهشهای اولیه تعیین شد .این
کلیدواژهها باتوجه به مبانی نظری و باتوجه به نظر متخصصان بر
اساس انواع آموزشهای از راه دور عبارت بودند از :آموزش از راه
دور ،آموزش غیرحضوری ،آموزش مجازی ،آموزش سیار،
یادگیری سیار ،آموزش از طریق تلفن همراه ،آموزش الکترونیک،
یادگیری مجازی ،یادگیری الکترونیک ،آموزش برنامهای ،سیستم
مدیریت یادگیری ،آموزش برخط ،آموزش بر اساس نرم افزارهای
آموزشی ،آموزش با لوحهای فشرده ،خودآموزها و آموزش آن
الین می شد که به منظور باالبردن کیفیت کار ،جست و جوی
مقاالت توسط دو نفر که آشنایی کامل به روشهای جست و جو
و منابع اطالعاتی داشتند به صورت جداگانه انجام شد .از سوی
دیگر یک فرد خبره در زمینه فراتحلیل نیز بر کلیه روند اجرای
کار نظارت داشت .پس از مشخص شدن کلید واژهها برای
انتخاب پژوهشهای اولیه بر اساس یک سری مالکهای ورود و
خروج ،پژوهشهای مورد نظر انتخاب شدند .مالکهای ورود
پژوهشها به فراتحلیل عبارت بودند از:
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الف .مقاالت و پژوهشهای انجام شده در ارتباط با اهداف این
پژوهش؛
ب .پژوهشهای انجام شده صرفا با روش نیمه تجربی؛
ج .پژوهشهای انجام شده در آموزش عالی،
د.پژوهشها بایستی دارای ساختار روش شناسی مناسب و
برخوردار از مراحل علمی انجام روش تحقیق باشند.
جست و جوی دستی طبق مالکهای ورود براساس کلیدواژههای
ذکر شده از سه چارچوب نمونه گیری منجر به شناسایی 107
مطالعه گردید .این مطالعات به اشکال مختلف دارای عناوینی
بودند که در ارتباط با هدف پژوهش حاضر بود .چون تعدادی از
این مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناسب نبودند ،باتوجه
به مالکهای خروج زیر تعدادی از این پژوهشها از فرآیند
تحلیل خارج شدند:
الف .پژوهشهایی که به علت ضعف ساختار روش شناسی
مناسب از کیفیت پایینی برخوردا بودند.
ب.مقاالتی که برگرفته از پایان نامهها بودند که اطالعات آنها از
پایان نامه مربوطه جمع آوری شده بود.
ج .پژوهشها یا پایان نامههای مشابه که با عناوین مختلف ،عینا
به دو موسسه یا دانشگاه ارائه شده بودند.
د.پایان نامه و طرح هایی که عالوه بر دانشگاه جهت حمایت مالی
به موسسات دیگر هم ارائه شده بودند.
بر اساس مالکهای ورود و خروج روند بررسی تحقیقات به
ترتیب به این شرح است(کل مطالعات مرتبط با کلیدواژهها 107
مورد ،حذف تحقیقات نامرتبط پس از بررسی عناوین  8مورد،
چکیده تحقیقات مورد بررسی  99مورد ،حذف تحقیقات نامرتبط
پس از بررسی چکیده مطالعات  18مورد ،تحقیقات مرتبط با متن
کامل 81مورد ،حذف تحقیقات نامرتبط پس از بررسی متن کامل
 5مورد ،کل تحقیقات نهایی  76مورد ،بنابراین در این 79
پژوهش داخلی مورد بررسی قرار گرفت .از سویی دیگر باتوجه به
اینکه برخی از پژوهشها دو یا چند روش را مورد بررسی قرار
داده بودند لذا در کل  80اندازه اثر شناسایی و محاسبه شد.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص اندازه اثر و آزمون
همگنی استفاده شد؛ از این رو رایج ترین شاخصهای برآورد
اندازه اثر ،شاخصهای  Rو  Dهستند که غالبا  Dرا برای
تفاوتهای گروهی و  Rبرای مطالعات همبستگی به کار میروند
[]43؛ که در این پژوهش باتوجه به بررسیهای نیمه تجربی و
تفاوتهای گروهی از شاخص  Dاستفاده شد.
جهت جمع آوری اطالعات از فرم کاربرگ طراحی شده توسط
محقق استفاده شد و گزارش پژوهشهای اولیه در این فرم ها
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،2زمستان 1397

افشین موسوی چلک و همکار

ثبت گردید .این ابزار با توجه به اطالعات مورد نیاز از پژوهش-
های اولیه از سه بخش اطالعات کتاب شناختی ،اطالعات روش
شناختی و اطالعات الزم برای دادهها تهیه شد .در بعد کتاب
شناختی اطالعاتی چون عنوان کار ،نوع اثر ،نویسنده ،محل و
سال اجرا تدارک دیده شد .از لحاظ روش شناختی فضاهایی
برای ثبت اطالعاتی چون ویژگیهای نمونه و روشهای نمونه
گیری ،اطالعات ابزار ،نوع روش تحقیق و تعداد گروهها و در
بخش یافته ها ،فضای برای ثبت داده های گزارشده در نظر گرفته
شد .از این رو باتوجه به اینکه تمام پژوهشهای مورد استفاده در
این تحقیق از نوع بین گروهی و درون گروهی بود لذا جهت
محاسبه اندازه اثر طرحهای بین گروهی ،نمره گروه آزمایش از
گرو کنترل کم شده و همچنین برای محاسبه اندازه اثر طرحهای
درون گروهی ،اختالف پس آزمون و از پیش آزمون مالک
محاسبه قرار گرفت.
برای اطمینان از نحوه کدگذاریها از دونفر ارزشیاب جهت
کدگذاری مجدد یافتهها استفاده شد که به منظور تائید پایایی،
از ضریب توافق کاپای کوهن ،با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSSاستفاده شد که میزان توافق بین ارزشیابان عدد 0.71
بدست آمد که نشان دهنده  71درصد توافق بین ارزشیابان در
کدگذاریها است.
جهت بررسی و تجزیه و تحلیل پژوهشهای اولیه از اندازه اثر به
تفکیک هر عامل اندازه اثر ترکیبی با دو مدل اثر ثابت و اثرات
تصادفی ،جهت بررسی سوگیری انتشار از روش تحلیل حساسیت
با استفاده از نمودار قیفی و آماره تعداد امن از تخریب اروین و
جهت بررسی میزان ناهمگنی از آزمون ناهمگنی  Qکوکران و
مجذور  Iاستفاده شد؛ همچنین الزم به ذکر است که در این
پژوهش جهت تبدیل اندازه اثر از ضریب  gهجز به خاطر عدم
حساسیت به میزان حجم نمونه استفاده شد .همچنین کلیه
محاسبات مربوط به فراتحلیل با استفاده از نرم افزار آماری جامع
فراتحلیل نسخه دوم انجام شد.
 .3نتایج
در فراتحلیل ،اصل اساسی عبارت است از :اندازههای اثر برای
مطالعات مجزا و جداگانه و برگرداندن آنها به یک مقیاس
مشترک عمومی و آنگاه ترکیب آنها برای دستیابی به یک تأثیر
متوسط میانگین .اندازه اثر نشان دهنده میزان یا درجه حضور
پدیده در جامعه میباشد و با فرض صفر در ارتباط است بدین
ترتیب که در تجزیه و تحلیل آماری ،پس از مباحث مربوط به
تحلیل توان آماری ،اندازه اثر مطرح شده و بر اهمیت آن تأکید
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گردیده است .فرض صفردر واقع یعنی اندازه اثر در جامعه صفر
است و هر گاه فرض صفر رد شود یعنی مقدار اندازه اثر در
جامعه غیر صفر می باشد .بنابراین اندازه اثر نشان دهنده میزان
تأثیر مداخله آزمایشی ،رابطه یا تفاوت است و هر چه اندازه اثر
بزرگتر باشد درجه حضورپدیده بیشتر است [.]44-43
اما همان طوری که گفته شد دو نوع کلی اندازه اثر  Dبرای
بررسی تفاوتها و اندازه اثر  Rبرای بررسی روابط وجود دارد که
در این پژوهش باتوجه به ماهیت موضوع از شاخص  Dبه عنوان
اندازه اثر استفاده شد؛ برای تفسیر این شاخص ،طبق پیشنهاد
کوهن میتوان اندازه  0.5 ،0.2و  0.8را به ترتیب عنوان اندازه اثر
کوچک ،متوسط و بزرگ تفسیر کرد [به نقل از .]44
از سویی دیگر در روشهای آماری فراتحلیل نیز مانند بسیاری از
روشهای آماری دیگر ،قبل از تحلیل دادهها الزم است به بررسی
پیش فرضهای مورد نیاز پرداخته شود .از جمله مهم ترین این
پیش فرضها نبود دادههای پرت (مطالعاتی که دارای تورش
انتشار هستند) و نرمال بودن دادهها میباشد.
منظور از سوگیری انتشار این است که یک فراتحلیل شامل تمام
مطالعات انجام شده در مورد موضوع مورد بررسی نیست ،ممکن
است برخی از مطالعات به دالیل مختلف منتشر نشده باشد یا
حداقل در مجالت نمایه سازی نشده منتشر شده باشد .زمانی که
سوگیری انتشار وجود دارد ،نتایج نهایی فراتحلیل تحت تأثیر
قرار گرفته و برآوردهای نهایی حاصل از آن دارای تورش و خطا
خواهد بود .پس الزم است سوگیری انتشار در گامهای اولیه یک
فراتحلیل شناسایی و تصحیح شود تا اعتبار نتایج افزایش یابد
[.]45

از آن جا که در اندازه اثرهای فراتحلیل ممکن است چند اندازه
اثر خیلی بزرگ وجود داشته باشد و توزیع اندازه اثرها را
نامتقارن سازد ،حذف این اندازه اثرهای پرت به منظور نرمال
شدن توزیع ضروری به نظر میرسد .در فراتحلیل برای حذف
اندازه اثرهای پرت از تحلیل حساسیت استفاده میشود .در این
روش اندازههای اثر پرت و افراطی شناسایی و حذف شده و
تجزیه و تحلیل تکرار میگردد .در این فراتحلیل برای بررسی
تورش انتشار از شیوه گرافیگی (نمودار قیفی) و شاخص آماری
(تعداد امن از تخریب) استفاده شد که نتایج آن در شکل 1نشان
داده شده است.
در نمودارهای قیفی شکل  1محور افقی نشانگر مقادیر اندازههای
اثر پژوهشهای اولیه و محور عمودی خطای معیار آنها میباشد.
با توجه به نمودار مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارند و در
باالی قیف جمع میگردند ،دارای تورش انتشار نیستند و هرچه

مطالعات به سمت پایین کشیده شوند ،خطای استاندارد آنها باال
میرود و دارای تورش انتشار میباشند که نیاز به بررسی دارند.

شکل  .1نمودار قیفی تورش انتشارقبل از تحلیل حساسیت (سمت
راست) و بعد از تحلیل حساسیت (سمت چپ) بر اساس (خطای
استاندارد براساس شاخص gهجز)
Fig. 1. The funnel plot of the publication bias before sensitivity
analysis (right) and after sensitivity analysis (left) according to
standard error based on the Hedge's g

تورش انتشار بر اساس نمودار قیفی زمانی قابل تشخیص است
که نقاط ،در اطراف نمودار به شکل متقارن پراکنده نشده باشند
که این ناشی از مقادیر بسیار بزرگ اندازه اثر و نیز خطای معیار
بزرگ آنها است .از این رو از آن جا که در اندازه اثرهای این
فراتحلیل چند اندازه اثر خیلی بزرگ وجود داشت و توزیع اندازه
اثرها را نامتقارن ساخته بود حذف این اندازه اثرهای پرت به
منظور نرمال شدن توزیع ضروری به نظر میرسید.
تورش انتشار بر اساس نمودار قیفی زمانی قابل تشخیص است
که نقاط ،در اطراف نمودار به شکل متقارن پراکنده نشده باشند
که این ناشی از مقادیر بسیار بزرگ اندازه اثر و نیز خطای معیار
بزرگ آنها است(مانند شکل سمت راست) .با مشاهده شکل
سمت راست مشخص شد که اندازههای اثر نامتعارف و پرت
هستند و همینها نمودار را نامتقارن ساختهاند .از این رو با
حذف  8اندازه اثر افراطی نمودار قیفی سمت چپ حاصل شد که
نسبت به نمودار سمت راست متقارنتر است .در این راستا
هرچند در منابع فراتحلیل ،مقدار مشخصی برای اندازه اثر پرت
مشخص نشده ولی از آنجا که اندازه اثر یک نمره استاندارد است
میتوان مقادیر باالی  2.5تا  3را به عنوان اندازه اثر افراطی فرض
کرد []44؛ که در این پژوهش نیز مالک حذف دادههای پرت بر
همین اصل انجام شد.
از سویی دیگر برای بررسی تورش انتشار از شاخص آماره تعداد
امن از تخریب اّروین نیز استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر
نشان داده شده است .این آزمون بر خالف آزمون رزنتال فاقد دو
محدودیت تمرکز بر روی معنی داری آماری بیشتر از معنی داری
بالینی یا عملی و فرض کردن عدد صفر برای اندازه اثر مطالعات
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،13شماره  ،2زمستان 1397
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از دست رفته میباشد .در آزمون اروین به جای مالک غیرمعنی
داری ،مالک کوچکترین مقدار اندازه اثر که نشانگر غیرمعنی
داری بالینی یا عملی است ،لحاظ میشود .همچنین به جای
صفر کردن اندازه های اثر مطالعات از دست رفته ،یک مقدار
متفاوت با صفر به عنوان میانگین اندازههای اثر در مطالعات از
دست رفته انتخاب میشود [ .]44از این رو باتوجه به داده های
این پژوهش عدد  0.2به عنوان مالک حداقل اندازه اثر و عدد 0.1
به عنوان میانگین اندازه های اثر مطالعات از دست رفته استفاده
شد که نتایج آن در جدول 1قابل مشاهده است.
جدول  .1شاخص آماره تعداد امن از تخریب ّاروین
0.389

جدول  .2میزان اثربخشی انواع آموزشهای از راه دور در آموزش
عالی کشور
Table 2. The effectiveness of types of distance education in higher
education
Kind of
Source
Standard Hedges
PFrequency
training
code
error
g
value
0.727

-0.265

0.761

1

51

Online
training

0.366

0.692

0.766

1

101

Training
programs

*0 025

1.793

0.798

1

59

Multimedia
tutorials

0.391

0.696

0.812

1

79

Training
with
knowledge
management
system

.

Table 1. Orwins fail-safe N
z-value for observed studies

0.2

Criterion for a trivial std diff in means

0.1

Mean std diff in means in missing studies

*0 001

.

0.799

0.24

11

Number of missing studies that would bring p-value to≥ 141 alpha

باتوجه به جدول 1تعداد  141مطالعه با میانگین اندازه اثر برابر با
 0.1مورد نیاز است تا اندازه اثر ترکیبی در این موقعیت کوچکتر
از  0.2بدست آید .از این رو با توجه به باال بودن این تعداد
میتوان گفت که اندازه اثر کلی قابل اعتماد است و سوگیری
انتشار ،نتایج را تهدید نمیکند.
در ادامه اندازه اثر تمامی پژوهشهای مورد بررسی در زمینه
اثربخشی انواع آموزشهای از راه دور در آموزش عالی کشور
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول  2قابل مالحظه
است:
طبق نتایج جدول ،2از بین روشهای آموزش از راه دور ،روش-
های آموزش چندرسانهای ،آموزش الکترونیکی ،آموزش با نرم
افزارهای آموزشی و لوح فشرده ،آموزش با پست الکترونیک و
آموزش با تلفن همراه در سطح  0.001معنادار بوده و لذا اجرای
این روشها در آموزش عالی اثربخش بودهاند ،از سویی دیگر در
زمینه آموزش با خودآموز نتایج حاکی از اثربخش بودن این روش
دارد اما باتوجه به منفی بودن اندازه اثر این آموزش میتوان گفت
این اثربخشی در جهت معکوس بوده است به عبارت دیگر
آموزش سنتی یا حضوری اثربخشی بیشتری نسبت به آموزش با
خودآموز دارد.
عالوه بر این نتایج نشان داد سایر روشهای آموزش از راه دور
موجود در جدول با توجه به عدم معناداری از اثربخشی کافی
برخوردار نبودند.
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99-80-9778-84102-7248-87-57

E-learning

0.173

-0.722

0.566

2

63-82

Training
with the
movie

*0 018

-1.824

0.768

1

86

Tutorial
with tutorial

0.947

0.013

0.198

15

*0 000

0.786

0.211

14

45-76-6766-58-6769

*0 012

2.016

0.801

1

92

E-mail
training

0.986

0.009

0.546

2

55-54

Distance
learning

*0 000

0.93

0.222

13

50-75-9892-77-93-

.

96-91-8570-88-

.

.

.

101-8152-64-7465-94
68-73-56100-53-

49-62-4790

Virtual
training

Training
with
educational
software and
compact
disc

Mobile
training

0.54

0.579

0.283

8

59-46-6189-71

Web-based
learning

0.159

1.059

0.752

1

60

Tutorial
with blog

0.785

-0.224

0.821

1

83

Tutorial
with wiki

*0 000

0.392

0.025

73

Combined
total

Fixed effect

*0 000

0.526

0.092

73

Combined
total

Random
effects

.
.
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اما در کل باتوجه به نتایج بدست آمده میانگین اندازه اثر ترکیبی
مطالعات در مدل اثر ثابت .392 ،و در مدل اثرات تصادفی.526 ،
بدست آمده که در سطح  .001معنادار هستند که براساس معیار
کوهن به نقل از [ ]44برای تفسیر معناداری عملی اندازه اثر،
ارزشهای  Dبرابر  .5 ،.2و  .8به ترتیب میزان اندازه اثر کم،
متوسط و زیاد هستند .بنابراین ،میانگین اندازه اثر ترکیبی به
دست آمده برای متغیرها در مدل اثر ثابت در حد کم و در مدل
اثرات تصادفی در حد متوسط است؛ از این رو می توان گفت در
کل ،تمام روشهای آموزش از راه دور در آموزش عالی کشور
اثربخش بوده است اما این اثربخشی در حد متوسط بوده است .از
طرف دیگر باتوجه به اینکه اندازههای اثر به صورت نمرات
استاندارد ( )zگزارش میشوند که برای تفسیر این اعداد میتوان
به جدول منحنی بهنجار رجوع کرد که باتوجه به جدول سطح
زیرمنحنی مربوط به نمره zمعادل  0.526از ابتدای منحنی تا این
نمره  zبرابر با  0.69به دست میآید .این مقدار اندازه اثر به این
صورت قابل تفسیر است که میانگین استفاده از فناوریهای
آموزش مجازی(گروههای آزمایش)  69درصد اثربخشتر از زمانی
بوده است که از این فناوریها استفاده نشده است(گروههای
کنترل)
از سویی دیگر از آنجایی که تمام پراکندگیهای مشاهده شده در
بین اندازههای اثر مورد تحلیل واقعی نیست ،بلکه بخشی از آن
ناشی از خطای تصادفی دورن مطالعات است ،لذا الزم است
میزان ناهمگنی بین تحقیقات سنجیده شود .ناهمگنی اولیه
میتواند ناشی از عواملی چون تفاوت آزمودنیها ،شیوه مداخالت،
تعریف متغیرها ،طرح تحقیق ،محل اجرا ،روش نمونه گیری و
بسیاری از عوامل دیگر باشد که در ابتدا نتایج آزمون ناهمگنی با
استفاده از شاخص  Qکوکران و شاخص  Iبه صورت کلی در
جدول  3قابل مشاهده است:
جدول  .3نتایج تلفیق پژوهشهای مورد بررسی (بدون تعدیلگر)
)Table 3. Results of the combined research (without moderator
Heterogeneous results
Q

Df

p-value

I

1274.128

72

0.000

94.349

نتایج آزمون ناهمگنی نشان میدهد باتوجه به معنادار بودن
آزمون )sig=0.000( Qمطالعات تا حد زیادی ناهمگوناند .در
حقیقت این آزمون نشان از آن دارد که روشهای آموزش از راه
دور در آموزش عالی به شدت به لحاظ ویژگیها و مشخصات
مطالعات متفاوت هستند و در این وضعیت باید از متغیرهای
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تعدیلگر برای مشخص کردن واریانس و محل این تفاوتها،
استفاده کرد .همچنین از آن جا که شاخص  Qبه افزایش تعداد
اندازه اثر حساس است و با افزایش تعداد اندازه اثر توان این
آزمون برای رد همگنی باال میرود ،مجذور  Iشاخص دیگری
است که به همین منظور مورد استفاده قرار میگیرد .این مجذور
دارای مقداری از صفر تا صد است و در واقع مقدار ناهمگنی را به
صورت درصد نشان میدهد .هرچه این مقدار به 100نزدیکتر
باشد نشان دهنده ناهمگنی بیشتر اندازه اثرهای پژوهشهای
اولیه است [ .]103از این رو باتوجه به جدول مجذور Iنشان می-
دهد که  98درصد از پراکنش موجود در روشهای آموزش از راه
دور در آموزش عالی از وجود متغیرهای تعدیل کننده است .بر
این اساس ،با توجه به این که هدف اصلی هر فراتحلیل ترکیب
شاخصهای عددی پژوهشهای اولیه در قالب یک شاخص کلی
است ،غالب فراتحلیلها بر دو مدل آماری مدل اثر ثابت و مدل
اثرات تصادفی مبتنی هستند.
در مدل اثر ثابت فرض میشود که یک اندازه اثر واقعی وجود
دارد که زیربنای همه تحلیلها است و همه تفاوتهای اندازههای
اثر مشاهده شده در پژوهشهای اولیه ناشی از خطای نمونه
گیری است .در مقابل ،در مدل اثرات تصادفی فرض میشود
اندازه اثر واقعی از پژوهشی به پژوهش دیگر در حال تغییر است.
یکی از علل اصلی این تغییر وجود متغیرهای مداخله کننده در
روابط بین متغیر مستقل و وابسته است[]103؛ از این رو باتوجه
به اینکه نتایج آزمون همگنی معنادار بوده و نشان دهنده وجود
متغیرهای مداخله کننده در پژوهش حاضر است ،بنابراین در این
تحقیق برای گزارش نتایج از مدل اثرات تصادفی استفاده می-
شود.
در ادامه باتوجه به دادههای بدست آمده با ورود متغیر تعدیلگر
نوع آموزش ،سعی بر آن شد تا بررسی شود که آیا این متغیرها
بر همگنی دادههای تحقیق ،اثر دارند یا خیر؟ که نتایج در
جدول 4قابل مشاهده است:
طبق نتایج جدول 4نتایج ناهمگنی نشان داد که کل ناهمگنی
برابر با  1274.128است که از این مقدار ،واریانس بین گروهها ،به
عبارتی سهم نوع آموزش برابر با  588.827میباشد که این میزان
نشان میدهد بخش عمدهای از تفاوتهای موجود در نتایج،
ناشی از نوع آموزش بوده است که بنا بر ماهیت و کاربرد هریک
از آن ها باعث ایجاد تفاوتهایی در نتایج پژوهشها شدهاند.
از سویی دیگر بخشی از ناهمگنی  685.301از منبع درون گروهی
ناشی میشود که این تفاوتها ناشی از نحوه اجرای پژوهشها از
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قبیل نحوه نمونه گیری ،ابزار پژوهش ،نحوه مداخله و سایر
عواملی میباشد که در جریان اجرای پژوهش دخیل بودهاند.
جدول  .4نتایج تلفیق پژوهشهای مورد بررسی (با تعدیلگر نوع
آموزش)
Table 4. Results of the combination of the research (with
)moderator type of training
Integration
with moderator
type training

Integrated estimation results
Number of
effects
sizes

Total
variance

Intergroup
variance

In-group
variance

73

1274.128

588.827

685.301

عالوه بر این جهت بررسی میزان تاثیر متغیر کمی سال در نتایج
پژوهش از روش فرارگرسیون استفاده شد که نتایج آن در شکل
زیر قابل مشاهده است:

شکل .2نمودار فرارگرسیون تاثیر مولفه سال(محور افقی=سالها و
محور عمودی=اندازه های اثر)
Figure 2. Meta-regression chart of the effect of the year component
)(Horizontal axis = year and vertical axis = Effect sizes

شکل  ،2نمودار فرارگرسیون تاثیر سال را نشان میدهد که محور افقی
آن شامل اندازههای اثر و محور عمودی آن سالهای انجام پژوهش را
نشان می دهد .از سویی در این نمودار دایرههایی که به صورت بزرگ
مشاهده میشود نشان دهنده پژوهشهای انجام شده با حجم نمونه
بیشتر و در نتیجه دقت و وزن بیشتر در تحلیل دادههای این پژوهش
میباشد .همان طوری که از شیب دامنه خط رگرسیون مشخص است
این شیب به صورت مثبت و سیر صعودی را طی میکند و در این
نمودار به این معناست که روشهای آموزش از راه دور در آموزش عالی
کشور با گذشت زمان به تدریج اثربخشتر میشود که این افزایش در
نمودار حاضر از لحاظ آماری معنادر بوده است(شیب خط=)0.07
( .)P=0.000بنابراین طبق این معادله میتوان گفت که با یک واحد
افزایش در اجرای روشهای آموزش از راه دور  0.07به اندازه اثر،
اثربخشی این روشها افزوده میشود .به عبارت دیگر اجرای روشهای
آموزش از راه دور سال به سال اثربخشتر میشود.
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 .4نتیجهگیری
نتایج نشان داد از بین روشهای آموزش از راه دور ،روشهای
آموزش چندرسانهای ،آموزش الکترونیکی ،آموزش با نرم
افزارهای آموزشی و لوح فشرده ،آموزش با پست الکترونیک و
آموزش با تلفن همراه معنادار بوده و لذا اجرای این روشها در
آموزش عالی اثربخش بودهاند .در تبیین این یافته میتوان گفت
باید پذیرفت که امروزه رویکردهای یاددهی -یادگیری دچار
تحول شده است ،دانشجویان بیشتر ترجیح میدهند که در
کالس درس و یادگیری نقش فعالی داشته باشند ،امروزه کمتر
دانشجویی یافت میشود که نقش منفعل در کالس درس را
ترجیح دهد ،از سویی دیگر ابزارها و موقعیتهای یادگیری نیز
دچار تحول شده است ،دانشجویان بیشتر ترجیح میدهند که با
ابزارهای الکترونیکی از جمله :تلفن همراه ،تبلت ،لپ تاپ و سایر
ابزارهای مرتبط ،فرآیند یادگیری را دنبال کنند و یکی از مهم-
ترین دالیل استفاده دانشجویان از این ابزارها بر میگردد به
سهولت استفاده و جذاب بودن این وسایل؛ جدای از این موارد
پژوهشها نشان دادهاند که این ابزارها با قابلیتهای صوتی و
تصویری به صورت همزمان حواس بیشتری را در انسان درگیر
کرده(حس دیداری و شنوایی) و در نتیجه منجر به یادگیری
عمیقتری میشوند؛ به عبارت دیگر دانشجویان عینیت یک
مطالب را بهتر میآموزند و درک میکنند تا مباحث نظری را،
این در حالی است که در موارد آموزش کتابی که به صورت متن
ارائه میشود ،بیشتر بر یک جنبه از حواس تاکید میشود (بیشتر
شنوایی).
از سویی دیگر در زمینه آموزش با خودآموز نتایج حاکی از
اثربخش بودن این روش دارد اما باتوجه به منفی بودن اندازه اثر
این آموزش میتوان گفت این اثربخشی در جهت معکوس بوده
است به عبارت دیگر آموزش سنتی یا حضوری اثربخشی بیشتری
نسبت به آموزش با خودآموز دارد .در تبیین این یافته میتوان
گفت از آنجا که هر دانشجویی با توجه به رویکرد تدریس استاد
درس مرتبط ،برای انتخاب بهترین رویکرد یادگیری میکوشد و
احتمال دارد که هر فراگیر با توجه به درس و مطلب مورد
یادگیری و نیازهای آن مطلب و نحوه تدریس استاد ،به اتخاذ
رویکردی مناسب برای آن بپردازد.
عالوه بر این نتایج نشان داد سایر روشهای آموزش از راه دور در
مقای سه با آموزش حضوری ،باتوجه به عدم معناداری از اثربخشی
کافی برخوردار نبودند .اما در کل باتوجه به نتایج تمام روشهای
آموزش از راه دور در آموزش عالی کشور اثربخش بوده است اما
این اثربخشی در حد متوسط بوده است به عبارت دیگر میانگین

183

[3] Zamani B. E., Babri H., & Mosavi S. (2013). The
factors affecting students’ attitudes toward llearning via
cellular phone: A study on students of Isfahan University
of Medical Sciences using Technology Acceptance
Model. Strides Dev Med Educ, 9(2), 110-117. (in
Persian).
[4] Altbach, P. (2015). Higher education and the WTO:
Globalization run amok. International Higher Education,
(23):2-4.
[5] Javadi Bora, M. A., Ebrahimzadeh I., Farajollahi, M.,
Sarmadi, M. R. (2011). Designing a model for assessing
the effectiveness of the distance education system at
Payame Noor University. Journal of Information and
Communication Technology in Educational Sciences,
2(1), 79-98. (in Persian).
[6] Nichols, M. (2010). Student perceptions of support
services and the influence of targeted interventions on
retention
in
distance
education. Distance
education, 31(1), 93-113.
[7] Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of
distance education pedagogy. The International Review
of Research in Open and Distributed Learning, 12(3),
80-97.
[8] Baran, E., Correia, A. P., & Thompson, A. (2011).
Transforming online teaching practice: Critical analysis
of the literature on the roles and competencies of online
teachers. Distance Education, 32(3), 421-439.
[9] Rovai, A. P., & Downey, J. R. (2010). Why some
distance education programs fail while others succeed in
a global environment. The Internet and Higher
Education, 13(3), 141-147.
[10] Piña, A. A. (2010). Online diploma mills:
Implications for legitimate distance education. Distance
Education, 31(1), 121-126.
[11] Abrami, P. C., Bernard, R. M., Bures, E. M.,
Borokhovski, E., & Tamim, R. M. (2011). Interaction in
distance education and online learning: Using evidence
and theory to improve practice. Journal of Computing in
Higher Education, 23(2-3), 82-103.

...  یادگیری-فرا تحلیل اثربخشی آموزشهای از راه دور در فعالیتهای یاددهی

اجرای روشهای آموزشهای از راه دور در گروههایی که از این
 درصد اثربخشتر از گروههایی بود69 فناوریها استفاده شده بود
 از سویی دیگر نتایج.که از این فناوریها استفاده نمیکردند
فرارگرسیون تاثیر سال انجام پژوهش بر نتایج نشان داد که شیب
-دامنه خط رگرسیون به صورت مثبت و سیر صعودی را طی می
کند و به این معناست که روشهای آموزش از راه دور در آموزش
 بنابراین،عالی کشور با گذشت زمان به تدریج اثربخشتر میشود
طبق این معادله میتوان گفت که با یک واحد افزایش در اجرای
 اثربخشی این، به اندازه اثر0.07 روشهای آموزش از راه دور
 به عبارت دیگر اجرای روشهای آموزش.روشها افزوده میشود
 در تبیین این یافته.از راه دور سال به سال اثربخشتر میشود
 سال،میتوان گفت آموزشهای از راه دور در شکل واقعی خود
به سال به صورت پیشرفته تر و کاملتر اجرا شده و این نشان
دهنده این مساله میباشد که اگر این نوع از آموزشها دقیق و به
صورت کامل اجرا شود میتوان به اثربخشی آن در فعالیتهای
.یادگیری امیدوار بود-یاددهی
همچنین نتایج آزمون ناهمگنی در پژوهش حاضر نشان داد که
مطالعات تا حد زیادی ناهمگوناند؛ در حقیقت نتایج روشهای
آموزشهای از راه دور در آموزش عالی به شدت به لحاظ
ویژگیها و مشخصات مطالعات متفاوت هستند به طوری که
 درصد از پراکنش موجود در روشهای آموزش از95 طبق نتایج
راه دور در آموزش عالی از به دلیل وجود متغیرهای تعدیل
 وجود متغیرهای تعدیل کننده میتواند ناشی از.کننده است
 نوع، محل اجرا، تفاوت در نمونه گیری،نحوه اجرای پژوهشها
 تفاوت در ابزار اندازه گیری و سایر متغیرهای،بازده یادگیری
مداخله کننده در پژوهش باشد که باعث تاثیرگذاری بر نتایج
 باتوجه به اینکه بررسی، از این رو،پژوهش ها شده است
متغیرهای تعدیل کننده جزء هدفهای این پژوهش نبوده است
لذا توصیه میشود در پژوهش های بعدی تاثیر این مولفهها بر
نتایج کار نیز مورد بررسی قرار گیرد تا سهم تاثیرگذاری این
.مولفهها جهت تببین و کنترل بر نتایج کار مشخص شود
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