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چکیده
یادگیری الکترونیک حیطهای نسبتاً نوپا در عرصه تعلیم و تربیت است که فرصت یادگیری را برای هرکس،
هرکجا و در هر زمان فراهم میکند .هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر پیامدهای شناختی ،عاطفی و روانی
 حرکتی یادگیری الکترونیک بر اساس پژوهشهای داخل کشور بهوسیله یک روند پژوهشی فراتحلیل بود.جامعه آماری به پژوهشهای در دسترس مرتبط ،پیامدهای شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی یادگیری
الکترونیک در داخل کشور مربوط میشود که پس ازلحاظ مالکهای ورود و خروج درنهایت نتایج کمی
 20پژوهش تحلیل شدند .ترکیب اندازههای اثر اختالف فراگیران در آموزش الکترونیک و سنتی حاصل از
این پژوهشها نشان دادند که بهصورت کلی عملکرد فراگیران در آموزش الکترونیک برتر از فراگیران در
سیستم آموزش سنتی است ( .)ES:7/49این تفاوت در بیش از دوسوم اندازههای اثر پژوهشهای اولیه مشاهده
شد .بااینوجود با تحلیلهای دقیقتر مشخص شد که تفاوت معنادار بین دو گروه آموزش الکترونیک و سنتی
در تمام شاخصهای شناختی ( ،)ES:7/40عاطفی ( )ES:7/19و روانی  -حرکتی ( )ES:7/42است .همچنین
تحلیلهای تکمیلی نشان دادند که از بین شیوههای مختلف آموزش الکترونیک بزرگترین اندازه اثر به
ترتیب مربوط به شیوههای آموزش مبتنی بر کامپیوتر ( ،)ES:7/09آموزش مجازی ( )ES:7/49و مدرسه
هوشمند ( )ES:7/49است که اندازههای اثر شیوههای آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مجازی ازلحاظ
آماری معنادار نیز بودند.

واژههای کلیدی :آموزش آنالین ،آموزش مبتنی بر کامپیوتر ،فراتحلیل ،مدرسه هوشمند ،یادگیری
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مقدمه
تعلیم و تربیت فرایندی مداوم و رسمی است که دارای تأثیرات چندبعدی بر فراگیران است.
در غالب منابع حوزه علوم تربیتی پیامدهای تحصیلی فراگیران به سه حوزه شناختی ،عاطفی
و روانی  -حرکتی تفکیک شده است؛ حوزه شناختی دانش ،معلومات ،تواناییها و
مهارتهای ذهنی را دربرمی گیرد ،حوزه عاطفی با عالقه ،انگیزش ،نگرش ،قدردانی و
ارزشگذاری سروکار دارد و حوزه روانی  -حرکتی به زمینه مهارتهای روانی  -حرکتی
یا فعالیتهای بدنی ارتباط دارد (سیف .)1299 ،امروزه رشد سریع فناوریهای اطالعات و
ارتباطات ،تغییراتی را در کاربردها و فرایندهای فنی وابسته به آموزشوپرورش نظیر این سه
حوزه پدید آورده است.
با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات فضای دومی بهموازات جهان واقعی ایجادشده
که بهواقع تمام عناصر و اجزای دنیای واقعی را در خود تکرار میکند .با توجه به ظهور
تحوالت سریع در حیطه فناوری و تأثیرگذاری این تحوالت در حوزههای متعدد بهویژه
آموزش ،بهرهگیری از فنون و ابزارهای جدید در آموزش موضوعهای درسی متنوع،
بهصورت امری اجتنابناپذیر درآمده است .با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و نفوذ
تجهیزات به درون جامعه ابزارها و روشهای آموزشی نیز دستخوش تحول شده است .تحول
این ابزارها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات
خود و در بازه زمانی که خود تعیین میکند مشغول یادگیری شود.
با توجه به پیشرفت فناوری و با در نظر گرفتن مزایای یادگیری الکترونیک 1رفتهرفته
اینگونه روشهای آموزشی در نظام آموزشوپرورش کشور ما جای خود را باز میکنند
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بهگونهای که در سالهای اخیر شاهد کوششهای آموزشوپرورش در راستای الکترونیکی
کردن کتابهای درسی و شیوههای آموزشی است که این امر خود باعث به وجود آمدن
چالشها و الزاماتی در این زمینه شده است .در همین راستا؛ پژوهشهای متعددی به بررسی
پیامدهای آموزش الکترونیک پرداختهاند که گاهی نتایج متناقضی نیز حاصل شده است .در
1. E- Learning
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پژوهشهایی نظیر کرات ،)2712( 1رینتیس ،)2712( 2رلو 2و همکاران ( )2712و شامیر
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( ) 2711بر پیشرفت و برتری فراگیران با روش آموزشی الکترونیک نسبت به فراگیران با
روش آموزش سنتی اشاره شده است .بر طبق این یافتههای پژوهشی این پیشرفتها در
زمینههای شناختی و عاطفی بودهاند .از سوی دیگر نتایج پژوهشهایی نظیر ماسی 9و همکاران
( ،)2712زاهد و همکاران ( ،)2711تدریسی و همکاران ( )1297و زوکر )2779( 1نشان از
برتری گروه آمو زش سنتی به گروه الکترونیک داشتند و گروه الکترونیک فاقد کارآیی
الزم و بهینه خود بوده است؛ اما وودی 0و همکاران ( )2717اذعان داشتند که علیرغم قابلیت
دسترسی آسان به محتوای الکترونیکی توسط افرادی که با سیستم الکترونیک آموزش
دیدهاند باز هم رغبت و تمایل فراگیران به سمت کتابهای چاپی و آموزش سنتی است.
دو دیدگاه عمده در جهت رویارویی با پدیده آموزش الکترونیک بر ابعاد شناختی،
عاطفی و روانی  -حرکتی فراگیران مطرح است .ازنظرگاه اول آموزش الکترونیک به علت
فراگیر محور بودن و نقش تسهیلکننده استاد دارای فواید بسیاری در امر یادگیری است که
برای تمام گروههای سنی در همهجا و همهوقت با شعار ( 24/0هفت روز هفته و  24ساعت
شبانهروز) در دسترس است و با فراهم آوردن فرصتهای برابر آموزشی ،عدالت را در نظام
آموزشی محقق میکند همچون بذرافشان ( .)1292ازنظرگاه دوم روش آموزش الکترونیک
در مقاطع تحصیلی مختلف به خصوص مقطع ابتدایی اصالً ایده مناسبی نیست .این منتقدان
نظیر زارعی زوارکی ( )1292اعتقاد دارند با استفاده از این سیستم ،کیفیت آموزش در این
دوره بهشدت از بین میرود و آموزش در منزل هرگز جایگزین مناسبی برای مدرسه ابتدایی
نیست .هیچ گزینهای نمیتواند جای کالس درس و تجربه مدرسه ابتدایی را بگیرد و
متخصصان فناوریهای آموزشی صحبت کردن دانشآموزان با یکدیگر و بازی کردن آنها
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در حیاط مدرسه نیز جزو آموزش بهحساب میآید که در مدارس مجازی از دست میرود.
همچنین نقش معلمان در تأثیرگذاری روی دانشآموزان نیز به چالش کشیده میشود و
همچنین دانشآموزانی که به روش سنتی آموزش میبینند از انگیزش بیشتری برخوردارند.
علیرغم راهکار  10/2سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که بر تولید و بهکارگیری
محتوای الکترونیکی و متناسب با نیاز دانشآموزان و مدارس با الکترونیکی کردن محتوای
کتاب های درسی بر اساس برنامه درسی ملی از اهداف کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه
کشور تأکید دارد؛ اصرار بر اجرای این اصل بدون کار کارشناسی و پژوهشی بهسختی
میتواند آثار آموزشی و پرورشی چشمگیری در پی داشته باشد .در شرایط حاضر هنوز کار
پژوهشی مدون جامعی در مورد امکانسنجی تدوین برنامه درسی الکترونیک در کشور اجرا
نشده است؛ بنابراین تغییر وضع موجود (آموزش سنتی) به وضعیت دیگر (آموزش
الکترونیک) تنها در صورتی الزم به نظر میرسد که در شرایط فعلی تفاوتی چشمگیر به نفع
فراگیران با روش آموزش الکترونیک باشد .فهم این چرایی جز از طریق انجام یک فراتحلیل
بر روی پژوهشهای انجامشده داخل کشور در حوزه پیامدهای یادگیری الکترونیک ممکن
به نظر نمیرسد که مناسبترین رویکرد ترکیبی پژوهشها ،فراتحلیل است.
اصطالح فراتحلیل را اولین بار گالس در سال  1901مطرح کرد و فراتحلیل را بهعنوان
«شیوهای رسمی بهعنوان تجزیهوتحلیل مجموعه عظیمی از تحلیلهای مطالعات فردی با
هدف ادغام یافتهها» تعریف کرد (کولیک و کولیک .)1999 ،1بررسیهای مقدماتی
بهعملآمده در پایگاههای اطالعاتی داخل کشور نشان میدهد که فراتحلیل مدونی در
ارتباط با اثرات یادگیری الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران اجرا نشده است؛ با این
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وصف در داخل کشور پژوهشهای متعددی در ارتباط با پیامدهای یادگیری الکترونیکی بر
شاخصهای شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی فراگیران وجود دارد .این پژوهشها تفاوت
آموزش الکترونیک و سنتی در شاخصهایی نظیر یادگیری ،یادداری ،انگیزش ،نگرش،
مهارت ،عملکرد و غیره را موردبررسی قرار دادهاند.

1. Kulik & Kulik
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در زمینه اثرات یادگیری الکترونیکی بر این متغیرها نیز دید روشن و جامعی وجود ندارد.
برای به دست آوردن یک برداشت کلی و جامع و درعینحال دقیق الزم است نتایج این
پژوهشها به روش کمی مرور و دستهبندی شوند .چنین کاری در خارج از کشور انجام شده
است؛ این فراتحلیل توسط کاواناخ 1و همکاران در سال  2774با هدف بررسی تأثیرات آموزش
از راه دور بر پیامدهای تحصیلی دانشآموزان انجام داده شد .در این پژوهش اندازه اثر میانگین
وزن داده شده  -7/729با درجه اطمینان  %99محاسبه شد و نشان داد که آموزش الکترونیک
تأثیر مشابهی با آموزش سنتی بر پیشرفت دانشآموزان دارد که با توجه به رشد و گسترش
دنیای مجازی و مقرونبهصرفه بودن یادگیری الکترونیک ،این نوع آموزش ترجیح داده شد.
عواملی نظیر بافت آموزشی ،مقطع و پایه تحصیلی ،نقش برنامههای آموزش از راه دور ،نوع
مدرسه ،میزان تجربه افراد از برنامههای آموزش از راه دور ،سرعت آموزش ،مدتزمان
آموزش ،نحوه آمادهسازی معلم و تجارب وی از برنامههای آموزش از راه دور و نحوه
جایگذاری دانشآموزان در این فراتحلیل بهعنوان متغیرهای میانجی موردبررسی قرار گرفتند.
ووتوه 2و همکاران ( )2779نیز در فراتحلیلی بیان داشتند برنامههای آموزشی الکترونیک
بهاندازه برنامههای آموزشی در قالبهای سنتی در انتقال دانش مؤثر هستند .همچنین الهتی

2

و همکاران ( ) 2714در پژوهش فراتحلیل خود بر روی پرستاران در زمینه یادگیری
الکترونیک بیان کردند بین گروههای یادگیری الکترونیک و یادگیری سنتی در حیطههای
شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی پرستاران تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بااینوجود ازآنجاییکه یادگیری الکترونیکی موضوعی است که وابسته به امکانات،
نگرش و سواد رایانهای معلمان است میتوان آن را موضوعی فرهنگی تلقی کرد .یافتههای
ازاینرو الزم است که این یافتهها یکبار از طریق فراتحلیل موردبررسی مجدد قرار گیرد.
هدف این پژوهش ترکیب نتایج پژوهشهای حوزه یادگیری الکترونیک به روش فراتحلیلی

1. Cavanaugh
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و کشف متغیرهای میانجی در این حوزه است .این جمعبندی کمّی میتواند شناخت ما را از
ابعاد و حوزههای تفاوت بین یادگیری الکترونیکی و سنتی روشن کند.
نتایج این پژوهش میتواند به روشهای کمی به استخراج و سازماندهی اطالعات حاصل
از پژوهش های مربوط به پیامدهای یادگیری الکترونیکی منجر شود .ازآنجاکه یافتههای
فراتحلیل نتایج ترکیبی چندین پژوهش را نشان میدهد ،باعث خاتمه سوگیریهای ناشی از
انتخاب پژوهش شود .فراتحلیل همچنین به شناسایی متغیرهای تعدیلکننده به کار گرفتهشده
در پژوهشهای حیطه یادگیری الکترونیک کمک میکند .شناسایی این متغیرها همراه با
دیگر متغیرهای مداخله کننده در طرحریزی برنامههای مداخلهای بهتر کمک قابلتوجهی
خواهد کرد .همین خصوصیت باعث شده است که در سالهای اخیر تعداد مقاالت مربوط
به فراتحلیلها که در منابع علوم تربیتی منتشر میشوند ،افزایش چشمگیری را نشان دهد .یکی
از پیامدهای بسیار مهم چنین افزایشی ،کاربرد روزافزون نتایج حاصل از فراتحلیلها در
تصمیمگیریهای مربوط به برنامه آموزشی است .درنهایت نتایج این فراتحلیل میتواند به
تصمیمات برنامه ریزان درسی در مورد اصل داشتن یا نداشتن یک برنامه درسی بهصورت
آموزش الکترونیک کمک کند و میتواند پاسخی علمی برای موافقان و مخالفان داشتن
یک برنامه درسی الکترونیک فراهم آورد.

روش
در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شد .فرا تحلیل به تحلیلهای آماری اشاره میکند
که برای ترکیب دادههای یک مجموعه از مطالعات انجام میگیرد (برنستون 1و همکاران،
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 .)2779در این فراتحلیل از یافتههای پژوهشهای داخلی که به بررسی آموزش الکترونیک
بر شاخصهای شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی پرداختهاند ،استفاده شد .تمام این یافتهها
که مجدداً مورد تحلیل واقع شدند مربوط به نتایج آماری بودند .نتایج این فراتحلیل در قالب
اندازههای اثر و همچنین شاخصهای آماری مربوط به فراتحلیل ارائه شده است.

1. Borenstein
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واحد تحلیل در فراتحلیل یافتههای کمی پژوهشهای دیگر است؛ بنابراین جامعه آماری
این فراتحلیل به پژوهشهای در دسترس مرتبط با پیامدهای شناختی ،عاطفی و روانی -
حرکتی یادگیری الکترونیک در داخل کشور مربوط است .با توجه به گستردگی جامعه
آماری پژوهش الزم بود نمونههای موردنیاز از درون یک چارچوب نمونهگیری انتخاب
شوند .چارچوب نمونهگیری این پژوهش شامل کلیه مقاالت منتشرشدهای بود که از طریق
بانکهای پژوهشی  magiranو  SIDبهصورت کامل قابلدسترس بودند .روشهای
نمونهگیری این پژوهش نمونهگیری هدفمند 1بود؛ که به این منظور پژوهشگر بر اساس
قضاوتهای خود پژوهشهایی را بهعنوان مطالعات اولیه انتخاب کرد که در راستای اهداف
فراتحلیل بودند.
برای انتخاب پژوهشهای اولیه از چارچوب نمونهگیری ابتدا کلیدواژههای معتبر بر
اساس مرور پیشینه پژوهش بهمنظور استفاده در جستجوی پژوهشهای اولیه تعیین شدند.
یادگیری الکترونیک ،یادگیری هوشمند ،آموزش آنالین ،آموزش برخط ،کتاب الکترونیک
و مدارس هوشمند؛ پژوهشهای بر اساس این کلیدواژهها درصورتیکه متغیر وابسته به
پیامدهای شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی مربوط میشد ،شرط ورود به فراتحلیل را آن
پژوهش کسب میکرد .در گام بعدی بر اساس مالکهای ورود و خروج پژوهشهای
موردنظر شناسایی و انتخاب شدند .از بین  97پژوهش منتخب بر اساس کلیدواژههای پیشتر
تعریفشده  49پژوهش برای فیشبرداری تشخیص داده شدند .پس از بازنگری این فیشها
 41پژوهش بر اساس مالکهای ورود به فراتحلیل وارد شدند.
 حداقل یک گروه آموزش الکترونیک جزو جامعه آماری پژوهش باشد.بهطور واضح گزارش شده باشند.
 پژوهشها بایستی دادههای کافی را برای محاسبه اندازه اثر گزارش کرده باشند. -پژوهشها بایستی مقاله کامل از طریق آنالین بهطور رایگان در دسترس باشند.
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 -پیامدهای شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی چه بهصورت مثبت و چه بهصورت منفی

1. purposive sampling
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اما با توجه به اینکه تعدادی از این مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناسب نبودند،
با توجه به مالکهای خروج زیر  4پژوهش از فرایند تحلیل خارج شدند.
 پژوهشهایی که موضوعات یادگیری الکترونیکی در حیطههای غیر مرتبط نظیر پزشکیرا با هم مقایسه میکردند.
 -پژوهشهایی که یکی از اطالعات الزم برای محاسبه اندازه اثر را گزارش نداده بودند.

یافتهها
وقتی حوزه موردنظر در فراتحلیل مشخص شود ،یافتههای تمام پژوهشها باید در قالب یک
شاخص کمی درآید تا بتوان ارتباط یافتهها و سایر متغیرها را مشخص کرد .برای اینکه
یافتههای آماری پژوهشهای مختلف با هم قابلترکیب شود؛ الزم است ابتدا این مقادیر را
به شاخصی با مقیاس مشترک تبدیل کرد .پرکاربردترین روش ترکیب نتایج عددی
پژوهشها در فراتحلیل ها اندازه اثر است .اندازه اثر میزانی است که حضور پدیده موردنظر
در جامعه را نشان میدهد ،یا اندازهای است که مبین غلط بودن فرضیه صفر است (کوهن،1
نقل از مصرآبادی ،هاشمی ،حاتمی و ربوی .)1292 ،اندازه اثر نتایج هر پژوهش را بهصورت
نمرات استاندارد نشان میدهد که شاخصی از شدت اثر کاربندی یا تفاوت بین گروهها است.
تکتک اندازههای اثر برای پاسخ به سؤال مربوطه در یک ترکیب مستقل ادغام میشوند.
روشهای گوناگونی برای محاسبه اندازه اثر برای محاسبه اندازه اثر وجود دارد؛ اما
بهطورکلی برای اندازههای اثر دو خانواده عمده وجود دارد خانواده  rو خانواده  .dاندازههای
اثر خانواده  rدر مورد یافتههای مربوط به همبستگیها به کار میرود و اندازههای اثر خانواده
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 dدر موقعیتهایی که پژوهشها تفاوتها را بررسی میکنند به کار میروند.
در این پژوهش از بین انواع شاخصهای  dاز شاخص  gهگز استفاده شد .برای محاسبه
اندازههای اثر و نیز فعالیتهای آماری بعدی در ارتباط با ترکیب نتایج از نرمافزارCMA2

ویرایش  2استفاده شد .ازآنجاکه اندازه اثر بهصورت نمرات استاندارد نشان داده میشود ،در
1. Cohen
2. comprehensive meta-analysis
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صورت رعایت این پیشفرض که توزیع نتایج نرمال است .میتوان آن را برحسب نمرات
درصدی تفسیر کرد .یک طبقهبندی کلی تفسیری برای اهمیت نسبی اندازههای اثر ارائه داده
است (کوهن ،نقل از مصرآبادی ،هاشمی ،حاتمی و ربوی .)1292 ،بر طبق این معیار در
پژوهشهایی که تفاوت گروهها را بررسی میکنند ،اندازههای اثر  7/9 ،7/2و  7/9و در
پژوهشهایی که به بررسی روابط بین متغیرها میپردازند اندازههای اثر  7/2 ،7/1و  7/9به
ترتیب نشانگر اندازههای اثر کوچک ،متوسط و بزرگ هستند.
جدول  .1شاخصهای مرتبط با اندازه اثر پژوهشهای اولیه
ردیف
1
2
2
4
9
1
0

9
17

اندازه اثر

ردیف



22

زارعی

انگیزش

()1292

تحصیلی



24

تاجالدین

یادگیری

()1291

زبان

دادگسترنیا مهارت معاینه
()1299

فیزیکی



29

شهسواری

مهارتهای

()1299

پزشکی



21

مقدسی

مهارت

()1299

مدیریت



20

یادگیری



29

رستگار

ادراک از

()1292

کالس



29

برهانی ()1291

درتاج

پیشرفت

()1292

تحصیلی



27

فرشی ()1291

تفکر انتقادی



21

فاضلیان

یادگیری

()1292

زبانانگلیسی



22

کاوسی
()1299

مصلی نژاد
()1299

فردانش
()1291
محمدشاهی
()1292


انگیزش تحصیلی
مهارت

بذرافشان

یادگیری علوم

()1292

پایه

صادقی
()1292



یادگیری

محمدی

رضایتمندی از

()1292

آموزش

خوشسیما
()1292

مصلی نژاد
()1290




یادداری پرستاری
نگرش 
یادگیری



پرستاری

تفکر انتقادی

خاندان

مهارت خود

()1297

مراقبتی
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9

پژوهشگر

متغیر وابسته

پژوهشگر

متغیر وابسته

اندازه اثر
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ردیف
11
12
12
14
19
11
10
19
19
27
21
22

پژوهشگر

متغیر وابسته

اندازه اثر

ردیف

پژوهشگر

ذوالفقاری

یادگیری

()1291

پرستاری



22

نوحی ()1297

سعیدی

پیشرفت

()1297

تحصیلی



24

ضرابیان

مهارت

()1299

امالنویسی



29

کشاورز

یادگیری

()1292

پزشکی



21

کشاورز

یادگیری

()1292

پزشکی



20

کشاورز

یادگیری

()1292

پزشکی



29

کشاورز

یادگیری

()1292

پزشکی



29

نوریان ()1291

مهارت شغلی



47


مستور ( )1291یادداری فیزیک



41



42



42

هداوند
()1291
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عمرانی

انگیزش

()1291

پزشکی

فردانش

انگیزش

()1291

تحصیلی

قربانی

آگاهی

()1292

خودمراقبتی

مهدیزاده

یادداری

()1299

اخالق

بهادرانی
()1299

متغیر وابسته

اندازه اثر

مهارت خود



مراقبتی


مهارت پزشکی

طهماسبی

یادگیری

()1292

پرتوشناسی




عادل ( )1292یادگیری فیزیک
شریفی ()1292
حداد نیا
()1291

یادگیری



فیزیوپاتولوژی


پیشرفت تحصیلی
یادگیری



دندانپزشکی

صالح مقدم

یادداری پیروی از

()1292

رژیم

کریمخانلویی

یادگیری زبان

()1299

انگلیسی

سیاوش
()1297





اهمیت پرستاری


**P≤0/05* P≤0/01

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود برای  20پژوهش اولیه  42شاخص اندازه اثر
محاسبه شده است .از بین  42اندازه اثر تعداد  12شاخص منفی و  21شاخص مثبت است.
ازآنجاکه در فرایند محاسبه اندازههای اثر بهوسیله نرمافزار میانگینهای گروه آموزش سنتی
از گروه آموزش الکترونیک کسر شده است ،بنابراین شاخص منفی اندازه اثر نشاندهنده
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عملکرد ضعیفتر گروه آموزش الکترونیک نسبت به آموزش سنتی است .تعداد بیشتر
اندازههای اثر مثبت نسبت به اندازههای اثر منفی نشانگر این است که در غالب پژوهشهای
اولیه افرادی که آموزش الکترونیک دیدهاند از افرادی که آموزش سنتی دیدهاند عملکرد
بهتری داشتهاند .با بررسی سطوح معناداری آزمون  zکه برای آزمون معنادار بودن اندازههای
اثر به کار رفته است مشخص میشود که از  42اندازه اثر  14اندازه اثر غیر معنادار 29 ،اندازه
اثر در سطح  7/71یا کمتر و اندازه اثر یک پژوهش در سطح  7/79معنادار هستند.
با عنایت به اینکه یکی از پیشفرضهای اصلی فراتحلیل نبود سوگیری انتشار 1است
پیش از بررسی نتایج ابتدا یافتههای مربوط به بررسی این پیشفرض ارائه میشود .سوگیری
انتشار به چاپ نشدن پژوهشهای مرتبط با موضوع فراتحلیل مربوط است که دارای یافتههای
غیر معنادار هستند .در این فراتحلیل برای بررسی تورش انتشار از دو شیوه (نمودار قیفی )2و
یک شاخص آماری (تعداد امن از تخریب )2استفاده شد.

1. publication bias
2. funnel plot
3. number of missing studies that would bring p-value to> alpha
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شکل  .1نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه قبل از تحلیل حساسیت
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شکل  .2نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه بعد از تحلیل حساسیت

شکل  .3نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه بعد از دومین تحلیل حساسیت

در نمودارهای قیفی محور افقی نشانگر مقادیر اندازههای اثر پژوهشهای اولیه و محور
عمودی خطای معیار آنهاست .سوگیری انتشار بر اساس نمودار قیفی زمانی قابلتشخیص
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است که نقاط در اطراف نمودار به شکل متقارن پراکنده نشده باشند که این ناشی از مقادیر
بسیار بزرگ اندازه اثر و نیز خطاهای معیار بزرگ آنهاست (مانند شکل  .)1با مشاهده شکل
 1و جدول  1مشخص شد که تعداد سه اندازه اثر دارای مقادیر پرت و نامتعارف هستند که
اینها نمودار را نامتقارن ساختهاند .با حذف این سه اندازه اثر پرت ،نمودار قیفی شکل 2
حاصل شد که نسبت به نمودار  1اندازههای اثر همگنتری را دارد؛ بااینحال  9اندازه اثر
دیگر نیز حذف میشوند تا نمودار اندازههای اثر ،متقارنتر گردد و اندازهها در فواصل -1/9
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و  1/9جای گرفته اند .همچنین بر اساس شاخص تعداد امن از تخریب پس از ورود 2271
اندازه اثر غیر معنادار به فراتحلیل اندازه اثر ترکیبی محاسبه شده غیر معنادار میشود.
جدول  .2اندازههای اثر و فواصل اطمینان و آزمون فرضیه برای تفاوت شاخصهای پیشرفت تحصیلی
در گروههای آموزش الکترونیک و سنتی
تعداد

اندازه اثر

خطای

فاصله اطمینان %99

اندازههای اثر

متوسط

معیار

حد پایین

حد باال

ثابت

42

7/92

7/72

7/49

7/99

27/09

تصادفی

42

7/49

7/79

7/22

7/19

9/01

مدل

مقدار Z

مقدار P
7/771
7/771

با توجه به اینکه هدف اصلی هر فراتحلیل ترکیب شاخصهای عددی پژوهشهای اولیه
در قالب یک شاخص کلی است در جدول  2اندازههای اثر ترکیبی یا خالصه بر اساس دو
مدلهای ثابت و تصادفی برای  42اندازه اثر باقیمانده پس از تحلیل حساسیت ارائه شده است.
غالب فراتحلیل ها بر دو مدل آماری مدل اثر ثابت و مدل اثرت تصادفی مبتنی هستند .در
مدل اثر ثابت فرض میشود که یک اندازه اثر واقعی وجود دارد که زیربنای همه تحلیلها
است و تفاوتهای موجود در اندازههای اثر مشاهدهشده پژوهشهای اولیه ناشی از خطای
نمونهگیری است .در مقابل در مدل اثرات تصادفی فرض میشود که 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 (برنشتاین .)2779 ،همانگونه که
مشاهده میشود در این فراتحلیل برای مدلهای ثابت و تصادفی مقادیر اندازههای اثر به
ترتیب برابر با  7/92و  7/49است .هر دو این اندازههای اثر ازلحاظ آماری معنادار هستند
ناهمگنی برای اطمینان از وجود متغیرهای تعدیلکننده انجام گیرد .در صورت وجود
ناهمگنی در اندازههای اثر پژوهشهای اولیه مدل تصادفی انتخاب میشود و فرض میشود
که در جامعه آماری ماهیت روابط بین متغیر مستقل و وابسته تحت تأثیر متغیرهای
تعدیلکننده تغییر مییابد.
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( .)P≤ 7/771برای انتخاب مدل نهایی فراتحلیل الزم است یک مجموعه تحلیلهای
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جدول  .3شاخصهای ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه
شاخص Q

درجه آزادی

سطح معناداری

مجذور I

291/71

42

7/771

99/29

برای اطمینان از همگنی اندازههای اثر پژوهشهای اولیه از آزمون مجذور کای برای
بررسی معناداری آماره  Qکوکران استفاده میشود (هجز و اولیکین ،نقل از مصرآبادی،
هاشمی ،حاتمی و ربوی .)1292 ،معناداری این آزمون نشاندهنده همگنی پژوهشهای اولیه
است .در جدول  2نتایج بررسی ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه بر اساس
دو شاخص  Qو مجذور  Iارائه شده است .مقدار شاخص  Qبرابر با  291/71است که ازلحاظ
آماری معنادار است ( )P≤ 7/771که نشانگر تفاوت واقعی بین اندازههای اثر پژوهشهای
اولیه است .با توجه به محدودیت شاخص  Qبه حجم نمونه که هم چون دیگر آزمونهای
آماری توان آزمون برای رد فرض صفر تحت تأثیر قرار میدهد؛ فراتحلیل گران توصیه
استفاده از مجذور  Iرا کردهاند (برنشتاین ،نقل از مصرآبادی ،هاشمی ،حاتمی و ربوی،
 .) 1292این شاخص دارای مقداری از صفر تا صد درصد است که مقدار ناهمگنی را
بهصورت درصد نشان میدهد .مقدار مجذور  Iبرابر با  99/29است که نشان میدهد حدوداً
 97درصد از پراکنش موجود در نتایج پژوهشهای اولیه واقعی و ناشی از وجود متغیرهای
تعدیلکننده است که بر طبق معیار هیگنز و همکاران ( )2772نشاندهنده ناهمگنی باال در
پژوهشهای اولیه است .بر اساس هر دو این شاخصها میتوان از وجود متغیرهای
تعدیل کننده در روابط بین دو متغیر نوع آموزش (الکترونیک و سنتی) و پیشرفت تحصیلی
مطلع شد و این مدل تصادفی را بهعنوان مدل فراتحلیل انتخاب کرد .با مسلم شدن نقش
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متغیرهای تعدیلکننده در ادامه به تحلیلهای بیشتر در مورد نقش و شدت تعامل متغیرهای
تعدیلکننده پیشرفت تحصیلی و نوع آموزش (الکترونیک و سنتی) با همدیگر پرداخته شد.
الزم به ذکر است که در این تحلیلها نتایج بر طبق مدلهای تصادفی گزارش شده است؛
چراکه تحلیلهای ناهمگنی نشان داد که اندازههای اثر داخل خود این متغیرهای تعدیلکننده
هم ناهمگن هستند .همچنین با توجه به تحلیلهای بعدی در مورد نقش متغیرهای واسط
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(جدول  2تا  )9مدل تصادفی تبیین بهتری از ماهیت اندازه اثر ترکیبی تفاوت آموزش
الکترونیک و سنتی ازلحاظ پیشرفت تحصیلی به دست میدهد.
تعامل نوع بازده تحصیلی موردسنجش با اندازه اثر :بازدههای شناختی در این پژوهش به
شاخصهایی همچون نمرات فراگیران در شاخصهای یادگیری ،یادداری ،درک و فهم و
کاربرد و تفکر انتقادی مربوط بود؛ بازدههای عاطفی شامل انگیزش ،اهمیت ،رضایت ،اعتماد
و نگرش بوده و بازدههای روانی  -حرکتی شامل شاخصهایی هم چون عملکرد ،مهارت،
قابلیت استفاده و استقالل در استفاده است.
جدول  .4اندازههای اثر ترکیبی تصادفی برای تفاوت در شاخصهای پیشرفت تحصیلی در آموزش
الکترونیک و سنتی
فاصله اطمینان %99

تعداد

اندازه

مطالعات

اثر

شاخص شناختی

21

7/40

7/12

شاخص عاطفی

9

7/19

7/22

7/27

شاخص روانی  -حرکتی

9

7/42

7/12

7/11

بازده تحصیلی

خطای معیار

مقدار

حد پایین

حد باال

Z

مقدار P

7/22

7/02

2/09

7/771

1/17

2/99

7/774

7/19

2/19

7/771

در جدول  4اندازههای اثر ترکیبی تصادفی برای تفاوت در شاخصهای شناختی ،عاطفی
و روانی  -حرکتی در آموزش الکترونیک و عادی نشان داده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود  21اندازه اثر مربوط به شاخص شناختی و  9مورد مربوط به شاخص عاطفی
و  9مورد مربوط به شاخص روانی  -حرکتی است .اندازههای اثر محاسبه شده برای
شاخصهای شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی به ترتیب برابر با  7/19 ،7/40و  7/42است
روانی  -حرکتی معنادار است.
تعامل نوع آموزش الکترونیک با اندازه اثر :با توجه به اینکه روشهای آموزش
الکترونیک که در نظام آموزشی مورداستفاده قرار میگیرند با هم متفاوت هستند ازاینرو
در این قسمت به بررسی تعامل احتمالی نوع آموزش بر روابط بین آموزش الکترونیک و
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از روشهای مختلف تفاوت اندازههای اثر آموزش مجازی ،آموزش مبتنی بر کامپیوتر و
مدرسه هوشمند بررسی شد.
جدول  .5اندازههای اثر ترکیبی تصادفی برای تفاوت در شاخصهای شناختی و عاطفی روشهای
مختلف آموزش الکترونیک
فاصله اطمینان %99

تعداد

اندازه

خطای

مطالعات

اثر

معیار

حد پایین

آموزش مبتنی بر کامپیوتر

19

7/09

7/79

7/99

7/92

آموزش مجازی

12

7/49

7/11

7/19

7/92

2/91

مدرسه هوشمند

2

7/49

7/42

-7/29

1/29

1/79

بازده تحصیلی

مقدار

مقدار

حد باال

Z

P

9/90

7/771
7/774
7/29

جدول  9اندازههای اثر ترکیبی تصادفی برای تفاوت در شاخصهای شناختی ،عاطفی و
روانی  -حرکتی انواع آموزش الکترونیک را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود
اندازههای اثر تفاوت انواع آموزش الکترونیک (آموزش مبتنی بر کامپیوتر ،آموزش مجازی
و مدرسه هوشمند) با آموزش عادی ازلحاظ شاخصهای شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی
به ترتیب برابر با  7/49 ،7/09و  7/49است که آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مجازی
دارای اندازههای اثر معنادار و روش مدرسه هوشمند دارای اندازه اثر غیر معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
بهطورکلی بین پیشرفت تحصیلی فراگیران در دورههای آموزش الکترونیک و آموزش سنتی
تفاوت معناداری ازلحاظ اندازه اثر کلی وجود دارد .این تفاوت در بیش از دوسوم اندازههای
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اثر تحقیقات اولیه مشاهده شد .بااینحال با تحلیلهای دقیقتر مشخص شد که تفاوتهای
معنادار بین تمام جنبههای شناختی ،عاطفی و روانی – حرکتی است .همچنین تحلیلهای
تکمیلی نشان داد که از بین روشهای مختلف آموزش الکترونیک مرتبط با پیشرفت تحصیلی
بزرگترین اندازه اثر مربوط به آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مجازی و بعدازآن
مربوط به مدرسه هوشمند است.
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در ارتباط با این یافته ها که فراگیران در آموزش الکترونیک و آموزش سنتی دارای
تفاوت معناداری ازلحاظ شاخص مبانی اندازه اثر مربوط به پیشرفت تحصیلی هستند میتوان
شواهد تجربی به دست داد .نتایج تعدادی از تحقیقات نشان میدهد که افراد در آموزش
الکترونیک نسبت به آموزش سنتی نمرات باالتری در پیشرفت تحصیلی دارند (باباتبار درزی
و همکاران .)1291 ،نتایج پژوهش سابقی ( )1297نشان داد که آموزش الکترونیک بر
عملکرد تحصیلی فراگیران تأثیر مثبت داشته و موجب افزایش عملکرد در حیطههای
شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی میشود .بر اساس پژوهش رضایی و نثری ( )1291برتری
افراد در یادگیری الکترونیک در آزمونهای پیشرفت تحصیلی نشاندهنده این واقعیت است
که افراد در روش تدریس سنتی با مشکالتی مواجه هستند که این مشکالت ناشی از عدم
وجود انگیزه برای مطالعه ،عدم انعطافپذیری مطالعه و از همه مهمتر عدم وجود تعامل باال
در شیوه تدریس سنتی است.
تأکید بر حفظ مطالب بدون درک مفاهیم (بهویژه در دورههای راهنمایی و متوسطه)،
تدریس مستمر به روش سنتی بدون مشارکت دادن دانشآموزان در فرآیند یاددهی-
یادگیری ،عدم ارجاع کار گروهی به دانشآموزان نبودن شادی و نشاط در کالس درس،
ندادن فرصت برای جبران کاستیها ،بروز استعدادها و عالیق دانشآموزان ،عدم توجه به
تواناییهای فردی فراگیران ،عدم ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط عاطفی و صمیمی بین
دانشآموزان و غیره از مشکالت روش تدریس سنتی است که مانع از تدریس اثربخش و
بهینه میشود .بااینحال باید توجه کرد که ورود فناوری اطالعات (در جلوههای متفاوت آن:
اینترنت ،رایانه ،چندرسانهای ،مدارس هوشمند و  )...بهتنهایی باعث انقالب آموزشی
اطالعاتی نهتنها تحولی ایجاد نخواهد کرد ،بلکه به تقویت سنتهای محافظهکارانه آموزشی
منجر خواهد شد.

دیگر نتایج این فراتحلیل نشان داد که در آموزش الکترونیک و سنتی شاخصهای
شناختی ،عاطفی و روانی  -حرکتی دارای اندازه اثر و شدت باال هستند .در حیطه شناختی
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بذرافشان ( )1292بیان میکند که در استفاده از چندرسانهایها هر فرد با توجه به موقعیت
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خود و شرایطش به یادگیری میپردازد و همین مسئله سطح یادگیری او را افزایش میدهد.
دانشآموز بهصورت خودکار قادر به تنظیم سرعت یادگیری و تکرار مطلب یادگیری
هماهنگ با دیگر مدارس است ،بنابراین فراگیران مفاهیم درسی را بهصورت معنیداری
میآموزند و قدرت بیشتری در حل مسئله خواهند داشت (شاه جعفری ،نقل از بذرافشان،
 .)1292در حیطه عاطفی عمرانی ( )1291بیان میکند افرادی که از برنامه یادگیری
الکترونیکی بر مبنای الگوهای آموزشی مطلوب استفاده کردهاند در مقایسه با افرادی که از
روش مبتنی بر سخنرانی استفاده کردهاند از سطح باالتر انگیزشی برخوردار هستند ،همچنین
خاندان ( )1297در حیطه روانی – حرکتی اعالم کرد بهبود در عملکرد ،ناشی از تحول در
نوع آموزش است زیرا دسترسی آسان و سریع به منابع آموزشی و همچنین استفاده از تصاویر
مرتبط موجب افزایش یادگیری رفتارها و عملکردهای موردنظر میگردد .همچنین باال رفتن
سطح تعامل در برنامههای آموزشی الکترونیک نسبت به برنامههای آموزش سنتی از تعامل
بیشتری برخوردار هستند که یکی از عوامل بهبود عملکرد محسوب میگردد.
همچنین ذکر این نکته نیز الزم است که طبق یافتههای نتایج پژوهش فراتحلیل حاضر شاخص
اندازه اثر روشهای مختلف آموزش الکترونیک (مبتنی بر کامپیوتر و آموزش مجازی) دارای
شدت باال و متوسط هستند ،اما شیوه مدرسه هوشمند علیرغم برخورداری از شدت و اندازه اثر
متوسط ( )7/49اندازه اثر معناداری ندارد که ممکن است به علت کم بودن تعداد نمونههای
مدارس هوشمند در تحقیق حاضر باشد .طبق پژوهشهای بیج و آلیدا ( ،)1992کیگلکا ()1999
و هال ( )2777آموزشهای مبتنی بر رایانه در مقایسه با آموزشهای سنتی دارای مزایای بینظیر
ارائه بازخورد فوری ،اجتناب از قضاوتهای ذهنی و سوگیری ،تسهیل فرایند انفرادی کردن
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آموزش ،افزایش دامنه توجه و انگیزش یادگیرندگان ،یادگیری متنوع ،تناسب آموزش با
توانمندیهای یادگیرندگان ،ایجاد محیط یادگیری برانگیزاننده و بهدوراز رقابت ناسالم میباشند
که باعث افزایش عملکرد پیشرفت تحصیلی میشود (زارعی زوارکی.)1291 ،
با توجه به نتایج این فراتحلیل و فراتحلیل انجام شده در خارج از کشور توسط کاواناخ
و همکاران ( )2774عمده پیشنهادهای تحقیق حاضر میتواند این موارد باشند:
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طراحی و اجرای برنامههای آموزش الکترونیک در دروسی که دارای قابلیت تعامل باال
و ارائه بهصورت چندبعدی دارند نظیر زیست ،شیمی و جغرافیا ،مطالعات طولی در راستای
ارزیابی منافع و مضرات یادگیری از راه دور در بلندمدت انجام شود تا بتوان تأثیرات حاصله
را بهتر مقایسه کرد و بهتر برنامهریزی کرد ،ازآنجاییکه آموزش در یک بافت پویا رخ
میدهد و تغییرات سریع در تکنولوژی آموزشی باعث پیچیدهتر شدن بستر آموزشی میشود،
بدینوسیله ارزیابی از برنامههای الکترونیک نیز باید بسیار پویاتر و پیچیدهتر از ارزشیابیهای
کنونی باشد و همچنین الزم است استانداردهای طراحی ،ساخت و گزارش یک برنامه
الکترونیک بهطور دقیق بیان شوند.
بایستی توجه کرد که این پژوهش دارای محدودیتهایی همچون مبهم بودن تعاریف
متغیرهای مستقل و وابسته در تعدادی از پژوهشها ،کنترل نشدن برخی اثرات متغیرهای مداخله
کننده و مبتنی بودن نتایج این فراتحلیل بر پایه اطالعات تحقیقات اولیه مندرج در گزارش آنها
نیز بوده است .برای کاهش مشکالت فراتحلیل گران آتی پیشنهاد میشود که پژوهشگران در
گزارش نتایج عددی تحقیقات شاخصهای توصیفی و شاخصهای استنباطی که برای محاسبه
اندازه اثر موردنیاز است را بهطور کامل گزارش نمایند ،از متغیرهای پژوهش تعاریف جامع و
کامل به عمل آورده و تا حد امکان اثر متغیرهای مداخله کننده را خنثی کنند.

منابع
بذرافشان ،ص ،.علیخانی ،م .و رستگارپور ،ح .)1292( .بررسی اثر آموزش از طریق محتوای
الکترونیکی (چند رسانههای آموزشی) بر یادگیری درس علوم پایه ششم
خاندان ،م ،.نوحی ،ع .و میرزازاده ،ع .)1297( .تأثیر آموزش الکترونیک خودمراقبتی و
مداخالت پیگیر بر عملکرد بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2مطالعه کارآزمایی بالینی
تصادفیشده .بهبود.449-442 ،)1(19 ،
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زارعی زوارکی ،ا .و غریبی ،ف .)1291( .تأثیر آموزشی چندرسانهای بر میزان یادگیری و
یادداری ریاضی دانشآموزان دختر کمتوان ذهنی پایه چهارم شهر اراک،
روانشناسی افراد استثنایی.19-1 ،)9(2 ،
زارعی زوارکی ،ا .و مالزادگان ،ع .)1292( .مقایسه میزان انگیزه دانشآموزان پایه پنجم
ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی .فناوری آموزش.214-279 ،)2(9 ،
سیف ،ع .ا .)1299( .روانپرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش .تهران :دوران.
عمرانی ،ص ،.فردانش ،ه ،.ابراهیمزاده ،ع ،.سرمدی ،م .ر .و رضایی ،م .)1291( .مقایسه تأثیر
دو روش آموزش مبتنی بر سخنرانی و آموزش الکترونیک با الگوی  Merrillو

Reigeluthبر یادگیری و انگیزش مشمولین آموزش مداوم پزشکی .گامهای توسعه
در آموزش پزشکی.192-142 ،)2(9 ،
فردانش ،ه ،.ابراهیمزاده ،ع ،.سرمدی ،م .ر ،.رضایی ،م .و عمرانی ،ص .)1291( .مقایسه
یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی با استفاده از تلفیق
الگوهای طراحی آموزشی و انگیزشی .آموزش در علوم پزشکی.201-214 ،)9(12 ،
قربانی ،ا ،.ارجینی ،ز .و تیموری ،ر .)1292( .مقایسه تأثیر آموزش الکترونیک با چاپی بر آگاهی
مراقبت از خود در بیماران دیابتی .دانشگاه علوم پزشکی قزوین.11-12 ،)1(19 ،
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