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Background and Objectives: Higher education has faced many challenges and issues during the last
two decades, among which we can mention the following: inability to produce theoretical knowledge and
use of basic and theoretical knowledge produced in other countries. Of the world, the inapplicability of
university education, the lack of an inappropriate relationship between the university and other social
sectors, neglecting research functions and services in universities, the problem of multiple decision
centers and the existence of multiple trustees on the one hand, and the excalating growth of students and
applicants to universities and institutions of higher education, the slight expansion of the higher education
system regardless of the existing capacity and economic, social and cultural capacity of the community to
accept university graduates, reduced financial resources and pressure from society For responsibility and
accountability on the other hand; the higher education system needs to maintain and improve the quality
of higher education to meet these challenges. To succeed in this, all the functions of higher education in
general must be considered comprehensively. In this regard, one of the measures that higher education
deliberates to answer its problems was technology-based education, including distance education and
distance learning. 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. .
Methods: The research method is based on secondary analysis and meta-analysis. The statistical population
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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 CMAVersion 2.0 statistical software..

Findings: 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 is 69% more effective than traditional methods. 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..
Conclusion: Considering that the study of moderating variables was not one of the objectives of this study,
it is recommended that in future research, the impact of these components on the results of the study be
examined to determine the impact of these components to explain and control the results..
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پیشینه و اهداف :آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالش ها و مسایل بسیاري مواجه بوده است که از میان
آنها می توان به این موارد اشاره کرد :ناتوانی در تولید دانش نظري و مصرف دانش هاي بنیادي و نظري تولید شده
در سایر کشور هاي جهان ،کاربردي نبودن آموزش هاي دانشگاهی ،فقدان رابطه نامناسب بین دانشگاه و سایر بخش
هاي اجتماعی ،بی توجهی به کارکرد هاي پژوهش و ارایه خدمات در دانشگاه ها ،مشکل تعدد مراکز تصمیم گیري
و وجود متولیان متعدد از یک طرف و رشد فزاینده دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
عالی ،گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت هاي موجود و توان اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
براي پذیرش دانش آموختگان دانشگاهی ،کاهش منابع مالی و فشار از سوي جامعه براي مسؤولیت پذیري و پاسخ
گویی؛ بنابراین نظام آموزش عالی براي مقابله با این چالش ها ،نیاز به حفظ و ارتقاي کیفیت در آموزش عالی دارد.
برای موفقیت در این امر ،تمامی کارکرد هاي آموزش عالی به طور عام باید به طور جامع مورد توجه قرار گیرد .در این
راستا یکی از تدابیری که آموزش عالی در جهت پاسخ به مسائل خود اندیشه کرد آموزش بر اساس فناوری ها ،از جمله
آموزش های از راه دور ( )Distance Education & Distance- Learningبوده است .باتوجه به تناقض در یافته های
اثربخشی روش های آموزش از راه دور ،پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل اثربخشی آموزش های از راه دور در آموزش
عالی انجام گرفت.

روشها :روش پژوهش حاضر براساس روش های تحلیل ثانویه و از نوع فراتحلیل و جامعه آماری آن شامل کلیه
پژوهش هایی است که در ارتباط با اثربخشی انواع آموزش های 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 مالک های ورود و خروج 79
پژوهش به عنوان حجم نمونه شناسایی و محاسبه شد .جهت جمع آوری اطالعات از فرم کاربرگ طراحی شده توسط
محقق در سه بخش اطالعات کتاب شناختی ،اطالعات روش شناختی و یافته ها استفاده شد .جهت تجزيه و تحليل
دادهها از شاخص اندازه اثر و آزمون همگنی با استفاده از نرم افزار آماری  CMAویرایش دوم انجام گرفت.

یافتهها :یافته ها نشان داد تمام روش های آموزش از راه دور در آموزش عالی کشور اثربخش بوده است اما این اثربخشی
در حد متوسط بوده است (  )P>0.01 ، ES=0.526که باتوجه به جدول سطح زیرمنحنی بهنجار میانگین اجرای روش
های آموزش های از راه دور  69درصد اثربخش تر از روش های سنتی و حضوری است .همچنین فرارگرسیون تاثیر سال
بر نتایج پژوهش نشان داد که با یک واحد افزایش در اجرای روش های آموزش از راه دور0.7به اندازه اثر ،اثربخشی این
روش ها افزوده می شود ،به عبارت دیگر اجرای روش های آموزش از راه دور در آموزش عالی با گذشت زمان اثربخش
تر می شود.
نتیجهگیری* :باتوجه به اینکه بررسی متغیرهای تعدیل کننده جزء هدف های این پژوهش نبوده است لذا توصیه می
شود در پژوهش های بعدی تاثیر این مولفه ها بر نتایج کار نیز مورد بررسی قرار گیرد تا سهم تاثیرگذاری این مولفه ها
جهت تببین و کنترل بر نتایج کار مشخص شود.

مقدمه

در دنیای امروز در حیطه آموزشی میزان دسترسی به اطالعات علمی و
همچنين استفاده از فناوري هاي جديد 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 .ازسوي ديگر در جامعه اطالعاتي
و عصراطالعات ،دستيابي و نيل به سواد اطالعاتي امري ضروري است .نياز
دانشجویان براي دستيابي به منابع معتبر وكارآمد بر همگان آشكار است؛
در این میان ظهور فناوری ها دريچهي جديدي را فراروي انسان گشوده

و برجنبههاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي او تاثير گذاشته است.
انسان سعي کرده با افزايش دانش خود دراين زمينه 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 نيازهاي روزافزون مردم به آموزش ،عدم دسترسي آنها به
مراکز آموزشي ،کمبود امکانات اقتصادي ،کمبود آموزشگران مجرب و
هزينههاي زيادي که صرف آموزش ميشود ،متخصصان را بر آن داشت
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که با کمک فناوريهاي اطالعات ،روشهاي جديدي براي آموزش ابداع
نمايند که هم اقتصادي و هم باکيفيت باشند و هم بتوان با استفاده از آن،
به طور همزمان جمعيت کثيري از فراگيران را تحت آموزش قرا ر داد [.]2
در الگوی های سنتی یادگیری ،تصور براین است دانشگاه تنها مرکز
یادگیری است درحالی که در الگوهای جدید یادگیری ،دانشگاه می تواند
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 شیوه ها و فضاهای جدید ارتباطی فراهم
شده که می تواند فرایند یادگیری را در خارج از کالس درس ممکن سازد،
دانشجویان با استفاده از فناوری اطالعات به سوی خودیادگیری تشویق
می شوند و یادگیری به طور کلی بهبود می یابد [.]3
از سویی دیگر طی دهه های گذشته ،افزايش جمعيت و ساير عوامل،
موجب افزايش تقاضا براي آموزش عالي گردیده است .نظامهاي آموزش
عالي براي برآوردن تقاضاي اجتماعي داوطلبان امتيازاتي براي اقشار
كمتر بهرهمند از فرصتهاي آموزشي منظور كردند .بدين ترتيب،
جمعيت دانشجويي ،چندين برابر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
افزايش يافت و تركيب اجتماعي آنان متفاوت گرديد .از اين رو ،در
نيازهاي جمعيت دانشجويي نيز تغييراتي پديد آمد؛ به طوري كه ضرورت
يافت آموزش عالي اين نيازها و تحوالت را مدنظر قرار دهد و تعديل الزم
را در برنامههاي خود اعمال كند [.]4
آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالش ها و مسایل بسیاري مواجه
بوده است که از میان آنها می  توان به این موارد اشاره کرد :ناتوانی در
تولید دانش نظري و مصرف دانش هاي بنیادي و نظري تولید شده در
سایر کشور هاي جهان ،کاربردي نبودن آموزش هاي دانشگاهی ،فقدان
رابطه نامناسب بین دانشگاه و سایر بخش هاي اجتماعی ،بی توجهی
به کارکرد هاي پژوهش و ارایه خدمات در دانشگاه ها ،مشکل تعدد
مراکز تصمیم گیري و وجود متولیان متعدد از یک طرف و رشد فزاینده
دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی،
گسترش کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به ظرفیت هاي موجود و
توان اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جامعه براي پذیرش دانش آموختگان
دانشگاهی ،کاهش منابع مالی و فشار از سوي جامعه براي مسؤولیت
پذیري و پاسخ گویی؛ بنابراین نظام آموزش عالی براي مقابله با این
چالش ها ،نیاز به حفظ و ارتقاي کیفیت در آموزش عالی دارد .برای
موفقیت در این امر ،تمامی کارکرد هاي 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
فناوری ها ،از جمله آموزش های از راه دور (& Distance Education
 )Distance- Learningبوده است.
بر این اساس آموزش های از راه دور در پی تمایل فراگیران به دسترسی
غیرحضوری به مطالب درسی ،محدودیت های زمانی و مکانی و مشکالت
حضور اجباری و به موقع در کالس  های درسی به وجود آمدند [.]6
در مورد چرایی پیدایش آموزش از راه دور ،صاحب نظران امور آموزش،
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اظهار نظرهای مختلفی نموده اند ،رشد جمعیت و افزایش تقاضای آموزش
عالی ،به عالوه توانایی های 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 ویژگی های و قابلیت های 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
آموزش های از راه دور موثر بوده است [.]7
موسسات آموزشی در طی سالیان متمادی دوره های آموزشی از راه
دور را به شکل های مختلفی برگزار کرده اند .دوره های مکاتبهای در
اوایل دهه  1980ارائه شده است .همزمان با توسعه فناوری انواع مختلف
آموزش های از راه دور متناسب با آن شکل گرفت .دانشگاهها با بهره
گیری از نوار ویدئویی و تلویزیون تعاملی دوره های آموزش از راه دور را
برای مطالعه مستقیم و مستقل فراهم کردند [.]8
بنابراین آموزش های 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 ،رسانه ها و یا هر تکنولوژی مرتبط با اینترنت
از قبیل تابلوی پیغام ها ،اتاق گفتگو و کنفرانس های کامپیوتری یا
ویدیویی ،فارغ از زمان و مکان انجام می گیرد [.]9
به عبارت دیگر آموزش های از راه دور در پی طراحی نظام های 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
می شود 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 می کنند [.]10
بنابراین آموزش های از راه دور نقطه مقابل آموزش چهره به چهره قرار
دارد كه ويژگي اصلي آن تفكيك بين فعاليت هاي تدريس با فعاليت هاي
يادگيري از نظر زماني و مكاني است .تدريس از طريق فناوري هاي
متنوعي همچون فناوري هاي نوشتاري ،شنيداري ،ديداري پخش هاي
تلويزيوني و ماهوارهاي ،كامپيوتري و غيره در سطح وسيع ارائه ميشود
و يادگيري نيز مبتني بر فعاليت هاي فردي بوده و از طريق مطالعه
مستقل حمايت شده در محل كار و خانة فراگيران اتفاق ميافتد .از این
رو ،كيفيت مواد و مطالب آموزشي ،فعاليت هاي پشتيباني كننده براي
مطالعه مستقل ،همگي بستگي به مؤسسه ،منابع و دسترسي به وسايل
ارتباطي در سازماني دارد كه دوره يا آموزش را ارائه كرده است [.]11
نتایج نشان داده است که با بهره گیری از آموزش های از راه دور،
فراگیران خواهند توانست اطالعات بیشتری را در مدت زمان کوتاه تری
جذب کنند و انگیزه بیشتری در یادگیری داشته باشند .پژوهش ها نشان
می دهد که در آموزش های از راه دور ،دانشجویان می توانند چالش
پذیرتر و مطمئن تر از قبل باشند [.]12
از سویی دیگر امروزه دانش جویان برای کسب مهارتهای سطح باال و
مجهز شدن به قابلیت های فنی و تخصصی در موضوعات مورد نیاز از
فناوری های چند رسانه ای استفاده می کنند .کاربرد آموزش های از
راه دور نه تنها به تثبیت و تقویت مهارت های پایه محدود نمی شود،
بلکه در گستره ای وسیع از فنون گوناگون یاددهی و یادگیری ،همچون
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کار و کارگاه و انجام پروژه های پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.
دانشجویان برای یادگیری موضوعات خاص و کسب مهارت های الزم از
اینترنت به صورت انجام کارهای پژوهشی و برقراری ارتباط با دیگر عوامل
و نیروهای انسانی متخصص بهره می جویند .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 آموزش های از راه دور
در نظام های آموزش عالی کشورهای مختلف دارای مزایای گوناگونی
بوده است از جمله ،افزایش دستیابی به فرصت آموزشی(عدالت
آموزشی) [ ]15؛ فراهم کردن فرصت های 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
نابرابری ها بین گروه های سنی و جنسیتی [ ]19؛ توسعه و گسترش
دسترسی جغرافیایی به آموزش [ ]20؛ اجرای فعالیت های آموزشی برای
مخاطبان در سطح وسیع [ ]21؛ فراهم آوردن آموزش سریع و کارآمد
برای گروه های مختلف و متنوع [ ]22؛ توسعه زمینه برای آموزش در
حیطه های موضوعی جدید،چند رشته ای و میان رشته ای [ ]23؛
فراهم کردن آموزش مکرر و مستمر (آموزش مادالعمر) [.]24
در کنار نتایج خوبی که از روش های آموزش از راه دور گزارش شده
است این نوع از آموزش ها با انتقاداتی نیز روبه رو بوده است از جمله:
محدود بودن فرصت بحث و گفتگو بین دانشجویان و اساتید و دیگر
اشخاص مطلع؛ دوره های آموزش از راه دور در مقایسه با آنچه از لحاظ
نیاز های فردی و عالیق و تجربیات آنها می دانیم از انعطاف کمتری
برخوردار است .هنگامی که دانشجو شیوه آموزش از راه دور را برگزید
خیلی به ندرت می تواند 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
می شود و نیز وسوسه ثبت نام بیشتر از متقاضیان دوره های موجود،
استفاده مکرر از درسنامه ها طی چندین سال ،از دیگر موارد مورد انتقاد
است[ .]25همچنین نظام عرضه و تقاضای آموزش عالی هنوز درک
دقیقی از محیط های مجازی آموزش ندارند و با کارکردها و قابلیت های
آن به خوبی آشنا نیستند .نظام عرضه و تقاضای آموزش عالی هنوز
مهارت های پایه ای فناوری اطالعات را کمتر می دانند .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 شیوه های آموزش از راه دور مدت کوتاهی است که پا به
عرصه آموزش عالی نهاده اند .این روش ها در طول این مدت زمان کوتاه،
رشد ،جهش و نوآوری قابل مالحظه ای از خود نشان داده اند .در بسیاری
از دانشگاه هایی که بر اساس روش های آموزش از راه دور فعالیت می
کنند موفقیت حاصله در فعالیت های یاددهی-یادگیری متکی به ایجاد
توازن میان روش های سنتی و اصول تغییر می باشد .برنامه های درسی

()66

Afshin Mousavi Chelak and Hassan kaviani

آموزش های از راه دور تا حد زیادی با دیدگاه های موجود در روش های
سنتی مطابقت دارند و از آنها نشأت گرفته اند .نوآوری مهم در روش های
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
آموزش های 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 پژوهش های انجام شده ،صورت گرفته است؛ از
جمله نتایج نشان داد ،بازی های آموزشی باالترین میزان یادگیری را
نسبت به محیط های مجازی و شبیه سازی شده داشت .از سویی دیگر
عملکرد فراگیران در بازی های آموزشی که به صورت انفرادی انجام
می دادند نسبت به انجام آن به صورت گروهی ،افزایش پیدا می کند
[ .]28یافته ها 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 می تواند 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 روش هایی مثل بازی های آموزشی و
شبیه سازی های تعاملی استفاده کرده اند [.]31
اثرات مثبت یادگیری مبتنی بر اینترنت در مقایسه با شیوه سنتی،
بیشتر بود [ .]32نتایج نشان داد شبیه سازی ها و بازی ها روش های
سودمندی برای کمک به زبان آموزان برای مهارت در زبان دیگری است
[ .]33نتایج نشان می دهد ،با وجود استفاده از فناوری آموزش از راه دور،
هیچ دلیل روشنی در میزان اثربخشی آموزشی آن وجود ندارد [.]34
نتایج نشان می دهد به طور متوسط ،آموزش مبتنی بر اینترنت و آموزش
غیرفعال به زمان مشابه نیاز دارد .همچنین استراتژی های آموزشی
برای افزایش بازخورد و تعامل به طور معمول زمان یادگیری را افزایش
می دهد ،اما در بسیاری موارد نیز باعث افزایش نتایج یادگیری می شود
[ .]35نتایج فراتحلیل حاکی از اثربخشی مطلوب فناوری مبتنی بر
کامپیوتر در درس ریاضی بود [.]36
مطالعات حاکی از اثربخشی باالی استفاده از شبیه سازی های آموزشی
در یادگیری دارد [ .]37یافته ها نشان می دهد که آموزش از راه دور،
میزان رضایت دانشجویان را در مقایسه با شیوه های آموزش سنتی چهره
به چهره کاهش نمی دهد [.]38
نشان داد که فراگیران در بازی های آموزشی ،نسبت به کسانی که با
روش های آموزشی معمول آموزش می بینند ،بیشتر یاد می گرفتند
[ .]39نتایج نشان می دهد هزینه های بازی برای یادگیری و همچنین
نقش کلیدی طراحی آن بیش از حد متوسط است [ .]40یافته ها نشان
می دهد که فناوری های آموزشی یک اثر مثبت ،هرچند کوچک را ایجاد
می کنند [ .]41همچنین نتایج تأثیر کمی و مثبت آموزش مبتنی بر
شبیه سازی را تایید می کند [.]42
لذا همان طوری که قابل مالحظه است ،فراتحلیل های انجام شده نیز
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باتوجه به هدف پژوهششان نتایج مختلفی را گزارش داده اند و دلیل این
امر شاید تفاوت در شرایط و زمینه به کارگیری این فناوری ها 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 محیط ها تعمیم داد؛ بنابراین
در تبیین یافته ها و نتایج حتما باید به این نکته مهم توجه کرد.
حال مساله این است که امروزه ،ديگر نمي توان با طرز تلقي گذشته و
سوگيري هاي قدیمی به استاد و دانشجو نگاه کرد .جامعه امروزي به افراد
تحصيل كرده كه ازقدرت تصميم گيري برخوردار بوده و بتوانند در دنيايي
كه روزبه روزدر حال تغييراست ،براساس توانايي خود درانديشيدن ،عمل
و برقراري ارتباط با ديگران به اجراي تصميمات بپردازند ،نيازدارد .بايستي
تمامی افراد ،موسسات و نظام هاي آموزشي خود را براي تغييرات مختلفي
كه يادگيري را امري ضروري مي سازد ،آماده سازند .اگر نظام آموزش عالی
خواهان مشاركت در جامعه اي باشد كه براساس دانش و فناوري حركت
مي كند ،بايد خود را براي اين تحول عظيم و حياتي آماده نمايد و مزاياي
استفاده از فناوري ها را با توجه به اهداف نظام آموزشی به عرصه ظهور
برساند؛ از این رو تحقیقات بسیاری در مورد اثربخشی کارکرد فناوری ها از
جمله فناوری های آموزش از راه دور در آموزش عالی در داخل کشور انجام
گرفته است که بر اساس یافته ها ،برخی پژوهش ها از اثربخشی و برخی
از عدم اثربخشی این نوع از آموزش در فعالیت های یاددهی-یادگیری در
آموزش عالی حکایت کرده اند که بر اساس این تناقضات در یافته ها ،نیاز
است مشخص شود ،آیا اجرای آموزش های از راه دور در فعالیت های
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 داده های گردآوری شده مورد تحلیل قرار می گیرد و در
نهایت یافته های مورد نظر مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد.

روش تحقیق
در اين پژوهش با توجه به عنوان و ماهيت پژوهش از روش
فراتحليل استفاده شده است .فراتحليل به تحليل هاي آماري اشاره
مي كند كه براي تركيب داده هاي کمی يك مجموعه ازمطالعات
انجام مي گيرد .با روش فراتحليل مي توان نتايج پژوهش های
کمی را با يكديگر تركيب كرد و روابط تازه اي ميان پديده هاي
اجتماعي كشف نمود []43؛ از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف
جزء پژوهشهای کاربردی و به دلیل به کارگیری روش فراتحلیل
و باتوجه به ماهیت داده ها در زمره پژوهش های کمی قرار
می گیرد که مراحل اجرای کار به ترتیب شامل ،تعیین جامعه
یا واحد تحلیل ،نمونه گیری ،تعیین مالک های ورود و خروج،
انتخاب شاخص مناسب اندازه اثر و تحلیل داده ها صورت می گیرد
که در ادامه به تشریح هرکدام از این مراحل پرداخته می شود.
واحد تحلیل در فراتحلیل ،یافته های کمی پژوهش های دیگر است .در
این فراتحلیل ،جامعه آماری آن دسته از پژوهش هایی است که در ارتباط
با اثربخشی انواع آموزش های از راه دور در آموزش عالی در داخل کشور
انجام شده است؛ به عبارت دیگر جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه
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آثار علمی-پژوهشی در زمینه بررسی اثربخشی آموزش های از راه دور
در آموزش عالی می شود که به روش نیمه تجربی بر روی دانشجویان
انجام شده است؛ علت انتخاب پژوهش های صرفا با روش نیمه تجربی
از آن رو بوده است که در پژوهش حاضر سعی شد تاثیر این روش ها 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
محدودیت های پژوهش برای محقق ضروری به نظر می رسد .از این جهت
تعیین نمونه آماری پژوهش حاضر سه چارچوب نمونه گیری تعریف شد:
الف .مقاالت پژوهشی تمام متنی که در بانک های اطالعاتی رایانه ای
قابل دستیابی بودند .این بانک های اطالعاتی عبارت بودند از مرکز اسناد
و مدارک علمی ایران ( ،)IRANDOCپایگاه جهاد دانشگاهی کشور (،)SID
سایت خصوصی بانک مجالت ایران ( ،)MAGIRANمرکز پژوهش های
کامپیوتری علوم اسالمی ( ،)NOORMAGASپروتال جامع علوم انسانی،
جویشگر فارسی علم نت ،جست و جوی آزاد در سایت ()GOOGLE
و ( ،)GOOGLE SCOLARمجالت علمی-پژوهشی مرتبط با فناوری
آموزشی و آموزش عالی و بررسی ارجاعات هریک از آثار.
ب .پایان نامه های دانشجویی انجام شده ای که در راستای اهداف این
پژوهش در دانشگاه های مختلف کشور انجام شده است.
ج.طرح های پژوهشی طرف قرارداد با دستگاه های دولتی.
برای انتخاب پژوهش های اولیه از سه چارچوب نمونه گیری باال ،ابتدا
با مرور پیشینه پژوهشی ،کلید واژه های معتبری به منظور استفاده در
جست و جوی پژوهش های اولیه تعیین شد .این کلیدواژه ها باتوجه به
مبانی نظری و باتوجه به نظر متخصصان بر اساس انواع آموزش های 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
برنامه ای ،سیستم مدیریت یادگیری ،آموزش برخط ،آموزش بر اساس
نرم افزارهای آموزشی ،آموزش با لوح های 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 روش های 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 واژه ها برای انتخاب پژوهش های اولیه بر اساس
یک سری مالک های ورود و خروج ،پژوهش های مورد نظر انتخاب
شدند .مالک های ورود پژوهش ها به فراتحلیل عبارت بودند از:
الف .مقاالت و پژوهش های انجام شده در ارتباط با اهداف این پژوهش؛
ب .پژوهش های انجام شده صرفا با روش نیمه تجربی؛
ج .پژوهش های انجام شده در آموزش عالی،
د.پژوهش ها بایستی دارای ساختار روش شناسی مناسب و برخوردار از
مراحل علمی انجام روش تحقیق باشند.
جست و جوی دستی طبق مالک های ورود ()Inclusion criterion
براساس کلیدواژه های ذکر شده از سه چارچوب نمونه گیری منجر به
شناسایی  107مطالعه گردید .این مطالعات به اشکال مختلف دارای
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عناوینی بودند که در ارتباط با هدف پژوهش حاضر بود .چون تعدادی
از این مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناسب نبودند ،باتوجه به
مالک های خروج ( )Exclusion criterionزیر تعدادی از این پژوهش ها
از فرآیند تحلیل خارج شدند:
الف .پژوهش هایی که به علت ضعف ساختار روش شناسی مناسب از
کیفیت پایینی برخوردا بودند.
ب.مقاالتی که برگرفته از پایان نامه ها بودند که اطالعات آن ها از پایان
نامه مربوطه جمع آوری شده بود.
ج .پژوهش ها یا پایان نامه های 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 مالک های ورود و خروج روند بررسی تحقیقات به ترتیب به
این شرح است(کل مطالعات مرتبط با کلیدواژه ها  107مورد ،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  79پژوهش داخلی مورد بررسی قرار گرفت .از
سویی دیگر باتوجه به اینکه برخی از پژوهش ها دو یا چند روش را مورد
بررسی قرار داده بودند لذا در کل  80اندازه اثر شناسایی و محاسبه شد.
جهت تجزيه و تحليل دادهها از شاخص اندازه اثر ()Effect sizeو
آزمون همگنی ()Heterogeneityاستفاده شد؛ از این رو رایج ترین
شاخص های برآورد اندازه اثر ،شاخص های  Rو  Dهستند که غالبا
 Dرا برای تفاوت های گروهی و  Rبرای مطالعات همبستگی به کار
می روند []43؛ که در این پژوهش باتوجه به بررسی های نیمه تجربی و
تفاوت های گروهی از شاخص  Dاستفاده شد.
جهت جمع آوری اطالعات از فرم کاربرگ طراحی شده توسط محقق
استفاده شد و گزارش پژوهش های اولیه در این فرم ها 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
داده ها 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 ویژگی های نمونه و روشهای نمونه
گیری ،اطالعات ابزار ،نوع روش تحقیق و تعداد گروه ها و در بخش
یافته ها ،فضای برای ثبت داده های گزارشده در نظر گرفته شد .از این
رو باتوجه به اینکه تمام پژوهش های مورد استفاده در این تحقیق از نوع
بین گروهی و درون گروهی بود لذا جهت محاسبه اندازه اثر طرح های
بین گروهی ،نمره گروه آزمایش از گرو کنترل کم شده و همچنین برای
محاسبه اندازه اثر طرح های درون گروهی ،اختالف پس آزمون و از پیش
آزمون مالک محاسبه قرار گرفت.
برای اطمینان از نحوه کدگذاری ها از دونفر ارزشیاب جهت کدگذاری
مجدد یافته ها استفاده شد که به منظور تائید پایایی ،از ضریب توافق
کاپای کوهن ( ،)Cohen’s kappa coefficientبا استفاده از نرم افزار
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آماری  SPSSاستفاده شد که میزان توافق بین ارزشیابان عدد  0.71بدست
آمد که نشان دهنده  71درصد توافق بین ارزشیابان در کدگذاری ها است.
جهت بررسي و تجزيه و تحليل پژوهش هاي اوليه از اندازه اثر به تفكيك
هر عامل اندازه اثر تركيبي با دو مدل اثر ثابت ()Fixed-effect model
و اثرات تصادفي ( ،)Random-effects modelجهت بررسی سوگیری
انتشار ( )Publication biasاز روش تحليل حساسيت (Sensitivity
 )analysisبا استفاده از نمودار قیفی ( )Funnel plotو آماره تعداد امن
از تخریب اروین و جهت بررسی میزان ناهمگنی از آزمون ناهمگنی Q
کوکران و مجذور  Iاستفاده شد؛ همچنین الزم به ذکر است که در اين
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 (Comprehensive meta-
 )Analysisنسخه دوم انجام شد.

تحلیل یافته ها

در فراتحليل ،اصل اساسي عبارت است از :اندازه هاي اثر براي مطالعات
مجزا و جداگانه و برگرداندن آنها به يك مقياس مشترك عمومي و آنگاه
تركيب آن ها براي دستيابي به يك تأثير متوسط ميانگين .اندازه اثر
نشان دهنده ميزان يا درجه حضور پديده در جامعه مي باشد و با فرض
صفر در ارتباط است بدين ترتيب كه در تجزيه و تحليل آماري ،پس از
مباحث مربوط به تحليل توان آماري ،اندازه اثر مطرح شده و بر اهميت
آن تأكيد گرديده است .فرض صفردر واقع يعني اندازه اثر در جامعه
صفر است و هر گاه فرض صفر رد شود يعني مقدار اندازه اثر در جامعه
غير صفر مي باشد .بنابراين اندازه اثر نشان دهنده ميزان تأثير مداخله
آزمايشي ،رابطه يا تفاوت است و هر چه اندازه اثر بزرگ تر باشد درجه
حضورپديده بيشتر است [.]44-43
D
اثر
اندازه
کلی
نوع
اما همان طوری که گفته شد دو
برای بررسی
تفاوت ها 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  Cohenمی توان اندازه ،0.2
 0.5و  0.8را به ترتیب عنوان اندازه اثر کوچک ،متوسط و بزرگ تفسیر
کرد [به نقل از .]44
از سویی دیگر در روشهاي آماري فراتحليل نيز مانند بسياري از
روش هاي آماري ديگر ،قبل از تحليل داده ها الزم است به بررسي پيش
فرض هاي مورد نياز پرداخته شود .از جمله مهم ترين اين پيش فرض ها
نبود داده هاي پرت (مطالعاتي كه داراي تورش انتشار هستند) و نرمال
بودن داده ها مي باشد.
منظور از سوگیري 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
سازي نشده منتشر شده باشد .زمانی که سوگیري انتشار وجود دارد،
نتایج نهایی فراتحلیل تحت تأثیر قرار گرفته و برآوردهاي نهایی حاصل
از آن داراي تورش و خطا خواهد بود .پس الزم است سوگیري انتشار
در گام هاي اولیه یک فراتحلیل شناسایی و تصحیح شود تا اعتبار نتایج
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شکل  :1نمودار قیفی تورش انتشارقبل از تحلیل حساسیت (سمت راست) و بعد از تحلیل حساسیت(سمت چپ) بر اساس(خطاي 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

شکل .1نمودار قیفی تورش انتشارقبل از تحلیل حساسیت (سمت راست) و بعد از تحلیل حساسیت(سمت چپ) بر اساس

افزایش یابد [.]45

شاخصg
هجز)در جدول زير نشان داده
نتايج آن
براساسشد كه
تخریب اّروین نیز استفاده

funnel plot of the publication bias before sensitivity analysis (right) and after sensitivity analysis (left) according to
از آن جا كه در اندازه اثرهاي فراتحليل ممکن است چند اندازه اثر خيلي
standardمحدودیت تمرکز
رزنتال فاقد دو
 Hedge'sبر
شده استg .این آزمون
آزمونerror
خالفbased
on the

بزرگ وجود داشته باشد و توزيع اندازه اثرها را نامتقارن سازد ،حذف اين
اندازه اثرهاي پرت به منظور نرمال شدن توزيع ضروري به نظر مي رسد.
در فراتحليل براي حذف اندازه اثرهاي پرت از تحليل حساسيت استفاده
مي شود .در اين روش اندازه هاي اثر پرت و افراطي شناسايي و حذف
شده و تجزيه و تحليل تكرار مي گردد .در اين فراتحليل براي بررسي
تورش انتشار از شيوه گرافيگي (نمودار قيفي) و شاخص آماري (تعداد
امن از تخريب) استفاده شد كه نتايج آن در شکل 1نشان داده شده است.
در نمودارهاي قيفي شکل  1محور افقي نشانگر مقادير اندازه هاي اثر
پژوهش هاي اوليه و محور عمودي خطاي معيار آنها مي باشد .باتوجه به
نمودار مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارند و در باالی قیف جمع
می گردند ،دارای تورش انتشار نیستند و هرچه مطالعات به سمت پایین
کشیده شوند ،خطای استاندارد آنها باال می رود و دارای تورش انتشار
می باشند که نیاز به بررسی دارند .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 كه در اندازه اثرهاي اين
فراتحليل چند اندازه اثر خيلي بزرگ وجود داشت و توزيع اندازه اثرها را
نامتقارن ساخته بود حذف اين اندازه اثرهاي پرت به منظور نرمال شدن
توزيع ضروري به نظر ميرسيد.
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 می توان مقادیر
باالی  2.5تا  3را به عنوان اندازه اثر افراطی فرض کرد [ ]44؛ که در این
پژوهش نیز مالک حذف داده های پرت بر همین اصل انجام شد.
از سویی دیگر براي بررسي تورش انتشار از شاخص آماره تعداد امن از

بر روی معنی داری آماری بیشتر از معنی داری بالینی یا عملی و فرض
کردن عدد صفر برای اندازه اثر مطالعات از دست رفته می باشد .در
آزمون اروین به جای مالک غیرمعنی داری ،مالک کوچکترین مقدار
اندازه اثر که نشانگر غیرمعنی داری بالینی یا عملی است ،لحاظ می شود.
همچنین به جای صفر کردن اندازه های اثر مطالعات از دست رفته ،یک
مقدار متفاوت با صفر به عنوان میانگین اندازه های اثر در مطالعات از
دست رفته انتخاب می شود [ .]44از این رو باتوجه به داده های این
پژوهش عدد  0.2به عنوان مالک حداقل اندازه اثر و عدد  1.0به عنوان
میانگین اندازه های اثر مطالعات از دست رفته استفاده شد که نتایج آن
در جدول 1قابل مشاهده است.
باتوجه به جدول 1تعداد  141مطالعه با میانگین اندازه اثر برابر با 0.1
مورد 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 نمی کند.
در ادامه اندازه اثر تمامی پژوهش های مورد بررسی در زمینه اثربخشی
انواع آموزش های از راه دور در آموزش عالی کشور مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج در جدول  2قابل مالحظه است:
طبق نتایج جدول ،2از بین روش های آموزش از راه دور ،روش های
آموزش چندرسانه ای ،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 روش ها در آموزش
عالی اثربخش بوده اند ،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 می توان گفت این اثربخشی در جهت معکوس بوده است
به عبارت دیگر آموزش سنتی یا حضوری اثربخشی بیشتری نسبت به
آموزش با خودآموز دارد.
تخریبّاروین
امن ازاز تخریب
تعداد امن
اروین
آماره تعداد
شاخص آماره
جدول.1:1شاخص
جدول
ّ
Table 1.Orwins fail-safe N
Table 1: Orwins fail-safe N

0.389
0.2
0.1
141

z-value for observed studies
Criterion for a trivial std diff in means
Mean std diff in means in missing studies
Number of missing studies that would bring p-value to≥ alpha
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جدول .2:2ز
ی
کشور
آموزشهای
جدول
عالیکشور
آموزشعایل
در آموزش
دور در
راه دور
های ازاز راه
انواع آموزش
اثربخشی انواع
اثربخش
میزانان
می
Table
in higher
higher education
Table 2.
2: The
The effectiveness
effectiveness of
of types
types of
of distance
distance education
education in
education
P-value

Hedges g

Standard error

Frequency

Source code

Kind of training

0.727

-0.265

0.761

1

7

Online training

0.366

0.692

0.766

1

57

Training programs

*

1.793

0.798

1

15

Multimedia tutorials

0.391

0.696

0.812

1

35

Training with Knowledge
Management System

*

0.799

0.24

11

55-36-53-34-40-58-28-4-43-13

e-learning

0.173

-0.722

0.566

2

19-38

Training with the movie

0.025

0.001
0.018

*

-1.824

0.768

1

42

Tutorial with Tutorial

0.947

0.013

0.198

15

52-47-41-26-44-57-37-8-20-30-21-50

Virtual training

*

0.786

0.211

14

24-29-12-56-9-1-32-23-22-14-23-25

Training with educational
software and compact disc

0.000

0.012

*

2.016

0.801

1

48

E-mail training

0.986

0.009

0.546

2

11-10

Distance Learning

0.93

0.222

13

6-31-54-48-33-49-5-18-3-46

Mobile training

0.54

0.579

0.283

8

15-2-17-45-27

Web-based learning

0.159

1.059

0.752

1

16

Tutorial with blog

0.000

*

0.785

-0.224

0.821

1

39

Tutorial with wiki

*

0.392

0.025

73

Combined total

Fixed effect

*

0.526

0.092

73

Combined total

Random effects

0.000
0.000

عالوه بر این نتایج نشان داد سایر روش های آموزش از راه دور موجود
در جدول باتوجه به عدم معناداری از اثربخشی کافی برخوردار نبودند.
اما در کل باتوجه به نتایج بدست آمده میانگین اندازه اثر ترکیبی مطالعات
در مدل اثر ثابت 0.395 ،و در مدل اثرات تصادفی 0.526،بدست آمده
که در سطح  0.001معنادار هستند که براساس معیار  Cohenبه نقل
از [ ]44برای تفسیر معناداری عملی اندازه اثر ،ارزش های  Dبرابر 0.2.
 0.5و 0.8به 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 روش های 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 اندازه های اثر به صورت نمرات
استاندارد ( )zگزارش می شوند که برای تفسیر این اعداد می توان 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 می آید .این مقدار اندازه اثر به این صورت قابل تفسیر
است که میانگین اجرای روش های آموزش های از راه دور  69درصد
اثربخش تر از روش های سنتی و حضوری است.
از سویی دیگر از آنجایی که تمام پراکندگی های مشاهده شده در بین
اندازه های 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 آزمودنی ها ،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
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بررسی(بدون
مورد برریس
های مورد
تلفیق پژوهش
نتایج تلفیق
جدول3
Table
Table 3.
3: Results
Results of
of the
the combined
combined research
research (without
)(without moderator
)moderator
Heterogeneous results
Q

Df

p-value

I

1274.128
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0.000

94.349

کلی در جدول  3قابل مشاهده است
نتایج آزمون ناهمگنی نشان می دهد باتوجه به معنادار بودن آزمون Q
( )sig=0.00مطالعات تا حد زیادی ناهمگون اند .در حقیقت این آزمون
نشان از آن دارد که روش های آموزش از راه دور در آموزش عالی به شدت
به لحاظ ویژگی ها و مشخصات مطالعات متفاوت هستند و در این وضعیت
باید از متغیرهای تعدیل گر برای مشخص کردن واریانس و محل این
تفاوت ها ،استفاده کرد .همچنین از آن جا كه شاخص  Qبه افزايش تعداد
اندازه اثر حساس است و با افزايش تعداد اندازه اثر توان اين آزمون براي رد
همگني باال مي رود ،مجذور  Iشاخص ديگري است كه به همين منظور
مورد استفاده قرار مي گيرد .اين مجذور داراي مقداري از صفر تا صد است
و در واقع مقدار ناهمگني را به صورت درصد نشان مي دهد .هرچه اين
مقدار به 100نزديك تر باشد نشان دهنده ناهمگني بيش تر اندازه اثرهاي
پژوهش هاي اوليه است [ .]45از این رو باتوجه به جدول مجذور Iنشان
مي دهد كه  98درصد از پراكنش موجود در روش های آموزش از راه دور
در آموزش عالی از وجود متغيرهاي تعديل كننده است .بر این اساس ،با
توجه به این که هدف اصلی هر فراتحلیل ترکیب شاخص های عددی
پژوهش های اولیه در قالب یک شاخص کلی است ،غالب فراتحلیل ها بر
دو مدل آماری مدل اثر ثابت و مدل اثرات تصادفی مبتنی هستند.
در مدل اثر ثابت فرض می شود که یک اندازه اثر واقعی وجود دارد که
زیربنای همه تحلیل ها است و همه تفاوت های اندازه های اثر مشاهده
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Table 4:Results
Results
combination
of research
the research
moderator
of
Table4.
of of
thethe
combination
of the
(with (with
moderator
type oftype
)training
)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

شده در پژوهش های اولیه ناشی از خطای نمونه گیری است .در مقابل ،در
مدل اثرات تصادفی فرض می شود 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 []45؛ 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 داده های بدست آمده با ورود متغیر تعدیل گر نوع آموزش،
سعی بر آن شد تا بررسی شود که آیا این متغیرها بر همگنی داده های
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 گروه ها ،به عبارتی سهم
نوع آموزش برابر با  588.827می باشد که این میزان نشان می دهد
بخش عمده ای از تفاوت های موجود در نتایج ،ناشی از نوع آموزش بوده
است که بنا بر ماهیت و کاربرد هریک از آن ها باعث ایجاد تفاوت هایی
در نتایج پژوهش ها شده اند.
از سویی دیگر بخشی از ناهمگنی  685.301از منبع درون گروهی ناشی
می شود که این تفاوت ها ناشی از نحوه اجرای پژوهش ها از قبیل نحوه
نمونه گیری ،ابزار پژوهش ،نحوه مداخله و سایر عواملی می باشد که در
جریان اجرای پژوهش دخیل بوده اند.
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 سال را نشان می دهد که محور افقی آن
شامل اندازه های اثر و محور عمودی آن سال های انجام پژوهش را نشان
می دهد .از سویی در این نمودار دایره هایی که به صورت بزرگ مشاهده
می شود نشان دهنده پژوهش های انجام شده با حجم نمونه بیشتر و در
نتیجه دقت و وزن بیشتر در تحلیل داده های این پژوهش می باشد .همان
طوری که از شیب دامنه خط رگرسیون مشخص است این شیب به صورت
مثبت و سیر صعودی را طی می کند و در این نمودار به این معناست که
روش های آموزش از راه دور در آموزش عالی کشور با گذشت زمان به تدریج
اثربخش تر می شود که این افزایش در نمودار حاضر از لحاظ آماری معنادر
بوده است(شیب خط= .)P=0.000( )0.07بنابراین طبق این معادله می توان
گفت که با یک واحد افزایش در اجرای روش های آموزش از راه دور 0.07
به اندازه اثر ،اثربخشی این روش ها افزوده می شود .به عبارت دیگر اجرای
روش های آموزش از راه دور سال به سال اثربخش تر میشود.

شکل  :2نمودار فرارگرسیون تاثیر مولفه سال

Fig. 2: Meta-regression
فرارگرسیونchart
نمودارof the effect of
the year
تاثیر مولفه سال
.2component
شکل

Figure 2. Meta-regression chart of the effect of the year component

بحث و نتیجه گیری

نتایج نشان داد از بین روش های آموزش از راه دور ،روش های آموزش
چندرسانه ای ،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 روش ها در آموزش عالی اثربخش بوده اند .در تبیین این
یافته می توان گفت باید پذیرفت که امروزه رویکردهای یاددهی -یادگیری
دچار تحول شده است ،دانشجویان بیشتر ترجیح می دهند که در کالس
درس و یادگیری نقش فعالی داشته باشند ،امروزه کمتر دانشجویی یافت
می شود که نقش منفعل در کالس درس را ترجیح دهد ،از سویی دیگر
ابزارها و موقعیت های یادگیری نیز دچار تحول شده است ،دانشجویان
بیشتر ترجیح می دهند 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 می گردد به
سهولت استفاده و جذاب بودن این وسایل؛ جدای از این موارد پژوهش ها
نشان داده اند که این ابزارها با قابلیت های صوتی و تصویری به صورت
همزمان حواس بیشتری را در انسان درگیر کرده(حس دیداری و شنوایی)
و در نتیجه منجر به یادگیری عمیق تری می شوند؛ به عبارت دیگر
دانشجویان عینیت یک مطالب را بهتر می آموزند و درک می کنند تا
مباحث نظری را ،این در حالی است که در موارد آموزش کتابی که به
صورت متن ارائه می شود ،بیشتر بر یک جنبه از حواس تاکید می شود
(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 می توان
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 می توان گفت از آنجا که هر دانشجويي با توجه به
رويكرد تدريس استاد درس مرتبط ،براي انتخاب بهترين رويكرد يادگيري
مي كوشد و احتمال دارد كه هر فراگير با توجه به درس و مطلب مورد
يادگيري و نيازهاي آن مطلب و نحوه تدريس استاد ،به اتخاذ رويكردي
مناسب براي آن بپردازد.
عالوه بر این نتایج نشان داد سایر روش های آموزش از راه دور در
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افشین موسوی چلک و حسن کاویانی

 باتوجه به عدم معناداری از اثربخشی کافی،مقایسه با آموزش حضوری
 اما در کل باتوجه به نتایج تمام روش های آموزش از.برخوردار نبودند
راه دور در آموزش عالی کشور اثربخش بوده است اما این اثربخشی
در حد متوسط بوده است به عبارت دیگر میانگین اجرای روش های
 درصد اثربخش تر از روش های سنتی و69 آموزش های از راه دور
 از سویی دیگر نتایج فرارگرسیون تاثیر سال انجام پژوهش.حضوری بود
بر نتایج نشان داد که شیب دامنه خط رگرسیون به صورت مثبت و
سیر صعودی را طی می کند و به این معناست که روش های آموزش
از راه دور در آموزش عالی کشور با گذشت زمان به تدریج اثربخش تر
 بنابراین طبق این معادله می توان گفت که با یک واحد افزایش،می شود
 اثربخشی این، به اندازه اثر0.7 در اجرای روش های آموزش از راه دور
 به عبارت دیگر اجرای روش های آموزش از.روش ها افزوده می شود
 در تبیین این یافته می توان.راه دور سال به سال اثربخش تر می شود
 سال به سال به صورت،گفت آموزش های از راه دور در شکل واقعی خود
پیشرفته تر و کامل تر اجرا شده و این نشان دهنده این مساله می باشد
که اگر این نوع از آموزش ها دقیق و به صورت کامل اجرا شود می توان
.یادگیری امیدوار بود-به اثربخشی آن در فعالیت های یاددهی
همچنین نتایج آزمون ناهمگنی در پژوهش حاضر نشان داد که مطالعات
تا حد زیادی ناهمگون اند؛ در حقیقت نتایج روش های آموزش های از
راه دور در آموزش عالی به شدت به لحاظ ویژگیها و مشخصات مطالعات
 درصد از پراكنش موجود در95 متفاوت هستند به طوری که طبق نتایج
روش های آموزش از راه دور در آموزش عالی از به دلیل وجود متغيرهاي
 وجود متغيرهاي تعديل كننده می تواند ناشی از.تعديل كننده است
 نوع بازده، محل اجرا، تفاوت در نمونه گیری،نحوه اجرای پژوهش ها
 تفاوت در ابزار اندازه گیری و سایر متغیرهای مداخله کننده در،یادگیری
 از این،پژوهش باشد که باعث تاثیرگذاری بر نتایج پژوهش ها شده است
 باتوجه به اینکه بررسی متغیرهای تعدیل کننده جزء هدف های این،رو
پژوهش نبوده است لذا توصیه می شود در پژوهش های بعدی تاثیر این
مولفه ها بر نتایج کار نیز مورد بررسی قرار گیرد تا سهم تاثیرگذاری این
.مولفه ها جهت تببین و کنترل بر نتایج کار مشخص شود
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