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چکيده
هدف این پژوهش ،شناسایی روششناسیهای متداول در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی

ایرانی و خارجی است .روششناسیپژوهشی مجموعه باورها و تصمیمهایی است که بر
نحوه شناسایی مسائل ،انتخاب روشها ،جمعآوری دادهها و تحلیل آنها توسط پژوهشگر

تاثیر میگذارد .در این پژوهش برای شناسایی وضعیت روششناسی پژوهشهای خارجی
با استفاده نمونهگیری مالک محور مقالههای چاپ شده در چهار نشریه شامل؛

British
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عنوان نمونه انتخاب شد .همچنین برای بررسی وضعیت روششناسی پژوهشهای مربوط به

یادگیری الکترونیکی در ایران ،کلیه مقالههای مرتبط با یادگیری الکترونیکی که در نشریههای
معتبر(علمی -پژوهشی) چاپ شدهاند ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .در هر دو نمونه برای

شناسایی روششناسیپژوهشی مقالهها ،بخشهای چکیده ،بیان مسئله،سؤالها ،ابزارهای
جمعآوری اطالعات ،شیوه نمونهگیری و تحلیل دادهها در هر مقاله با استفاده از شیوه تحلیل

محتوای کمی بررسی و تحلیل گردید.

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در پژوهشهای خارجی  46/94درصد از

روششناسی کمی 27/26،از روششناسی کیفی و  25/79درصد از ترکیبی و در پژوهشهای
ایرانی  67/44درصد از روششناسی کمی 13/95،درصد از روششناسی کیفی و 18/60
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درصد از روششناسی ترکیبی استفاده شده است .بررسی تحول روششناسیپژوهشی مربوط
به پژوهشهای یادگیری الکترونیکی خارجی در مدت ده سال( 2000تا  )2009نشانگر تفوق

نسبی روششناسی کمی بر روششناسیهای کیفی و ترکیبی در این پژوهشها است ،لیکن

روند حرکت به صورت نسبت ًا کند به سمت مقبولیت روششناسیهای کیفی و ترکیبی است.
کلید واژه ها :روششناسیپژوهشی ،یادگیری الکترونیکی ،پژوهشها.

مقدمه

پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم است که پژوهشگر برای پی بردن به حقیقت پدیدهها یا

موقعیتهای نامعین آنرا به کار میگیرد .پژوهشگر پس از رویارویی با موقعیت نامعین تالش میکند
تا مسئله اصلی را شناسایی کند و درباره آن به جستجوی اطالعات الزم بپردازد .او بر اساس اطالعات
به دست آمده ،راهحلهای حدسی برای مسئله ارائه کرده و سپس آنها را به محک آزمایش میگذارد
تا بر اساس استنتاج و یافتههای خود به حقیقت آن موقعیت یا پدیده پی ببرد .لیکن تلقی هر پژوهشگر
از حقیقت او را به سوی مسائل ،روشها و یافتههای خاص رهنمون میسازد(بالم.)12 :2005 ، 1

شعبانیورکی( )1387به نقل از هیچکاک 2و هیوز 3نگاه پژوهشگر به جهان هستی و ماوراء الطبیعه(هستی
شناسی) را زیر بنای مفروضههای معرفتشناسی میداند و مفروضههای معرفتشناسی را در شکلدهی
روششناسی پژوهشگر به عنوان عامل اساسی تلقی میکند .از این رو برخی از پژوهشگران تربیتی بر
مبنای مفروضههای معرفتشناسی خود برای درک حقیقت پدیدههای تربیتی بر جنبهها و ابعاد عینی و

برخی دیگر بر ابعاد ذهنی آن توجه میکنند .بر این اساس نادزر )2009( 4و صادقزادهقمصری( )1386به
نقل از پرینگ مفروضههای معرفت شناختی حاکم بر پژوهشهای تربیتی را به مانند سایر مسائل اجتماعی

به دو دسته؛ اثباتگرایی 5و تفسیری 6طبقهبندی میکنند.

1. Kimberly Blum
2. Hitchcock
3. Huges
4. H.P. Nudzor
5. Positivism
6. Hermeneutics
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اگوست کنت واضع ایده اثباتگرایی در قرن نوزده ،بر این باور بود که میتوان شیوههای پژوهشی
حاکم بر مطالعة پدیدههای فیزیکی را با همان شکل در مطالعه مسائل علوم اجتماعی و انسانی بهکار
گرفت .از این رو وی بر مشاهده ،آزمایش و مطالعه تجربی پدیدههای اجتماعی تأکید میکرد .در مقابل
اندیشمندان تفسیرگرا بین شیوههای مطالعه علوم روانی و علوم طبیعی تفاوت قائل میشوند؛ به اعتقاد
آنها حقیقت مسائل اجتماعی ،انسانی و روانی را نمیتوان با شیوههای پژوهش علوم طبیعی بهطور دقیق
درک کرد(عابدینی1383 ،؛ صدوقی.)1387 ،
بر اساس این دو مفروضه معرفت شناختی ،تاکنون در بررسی مسائل اجتماعی و تربیتی سه

روششناسیپژوهشی شامل؛ روششناسی کمی ،کیفی و ترکیبی 1مطرح شده است(شعبانی ورکی،
 .)1387در هر یک از این روششناسیهای پژوهشی ،پژوهشگر در انتخاب مسئله پژوهشی ،تنظیم
اهداف وسؤاالت پژوهش ،انتخاب نمونه ،نحوه گردآوری دادهها و تحلیل دادهها به اقدامات متفاوتی
دست میزند(وسترمن .)2006 ، 2در این مقاله ابتدا ویژگیهای مهم این سه روششناسیپژوهشی ارائه و

سپس روششناسیهای حاکم بر پژوهشهای یادگیری الکترونیکی طرح میشود .آنگاه ویژگیهای مهم
روششناسیپژوهشی غالب در پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی که در خارج و ایران صورت
گرفته است ،شناسایی و مقایسه میشود.
روششناسی پژوهش در مسائل تربیتی

چگونگی و چرایی کسب معرفت درباره ارتباط بین پدیده ها و مسائل را روششناسی 3پژوهشی

گویند .به عبارت دیگر روششناسیپژوهشی ،مجموعه باورها و تصمیم هایی است که بر نحوه شناسایی
مسائل ،انتخاب روشها ،جمعآوری دادهها و تحلیل آنها توسط پژوهشگر تاثیر میگذارد(کرسول، 4

 .)2003بهطور کلی پژوهشگران تربیتی در بررسی مسئله تربیتی از سه روششناسیپژوهشی میگیرند:
 )1روششناسی کمی .روششناسی کمی کوشش سازمانیافته ،عینی و دقیق برای بررسی و آزمایش
علوم بشری است که در آن پژوهشگر تربیتی ،مسئله پژوهشی را بر اساس تعاریف استاندارد ،عینی و
عملیاتی کدگذاری میکند ،متغیر های بازیگر در پژوهش را تا حد امکان کنترل و جامعه مورد مطالعه آنرا
1. Mixed method
2. Michael A. Westerman
3. Methodology
4. J.W. Creswell
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به صورت تصادفی انتخاب میکند .در این روششناسی پژوهشگر روایی درونی و بیرونی پژوهش خود
را در گرو انتخاب ابزارهای پژوهشی و شیوه تحلیل دادههای آماری دقیق و قابلیت تعیممپذیری یافتهها
میداند(ریدنور و نیومن .)24 :2008 ، 1این روششناسی در تفکرات اثباتگرایانه اگوست کنت ریشه دارد
2

و تا دهه  1970غالبترین روششناسی حاکم بر پژوهشها در بررسی مسائل تربیتی بودهاست(بریمن

 .)2007 ،لیکن در این دهه با اوجگیری جریانهای گوناگون فلسفی همچون؛ فیمنیسم ،تکثرگرایی
فرهنگ ،کثرتگرایی شناختی و تردید در باورهای بنیادگرایانه اعتماد به روششناسی کمی به تدریج مورد
تردید قرار گرفت و اینگونه جریانها زمینه را برای ظهور روششناسی کیفی فراهم ساخت .از طرفی
ظهور نظریههای مختلف مانند نظریه عملگرا و موقعیت محور شوآب( )1984بیش از پیش نقصانهای
روششناسی کمی را در بررسی مسائل تعلیم و تربیت آشکار ساخت(مهرمحمدی.)1386 ،
 )2روششناسی کیفی .در این روششناسی پژوهشگر نمونه مورد مطالعه را به صورت هدفمندانه
انتخاب میکند و به جای دستکاری متغیرها و آزمودنیها سعی میکند ،رفتارها و تعامالت آنها را در
بستر طبیعی مورد مطالعه قرار دهد .از این رو به این شیوه مطالعه روششناسی طبیعت گرایانه نیز گفته

میشود(پائلوسکی 3و همکاران .)2007 ،

این روششناسی برای بررسی برخی از مسائل و پدیدههای تربیتی که قابل تبدیل به دادههای عددی
و کمی نیستند ،کاربرد بيشتری دارد .پژوهشگر کیفی در فرآیند پژوهش حضور مستقیم دارد و خود ابزار
پژوهش به حساب میآید .دادههای پژوهشی در این روششناسی بیشتر با ابزارهایی مانند؛ مصاحبه،
مشاهده و ثبت و تحلیل وقایع به دست میآید که پژوهشگر در تعامل با ویژگیهای بستر پژوهشی
به آنها معنا میبخشد .در این روششناسی به جای برخی از اصطالحات متداول در پژوهشهای
کمی مانند؛ روایی درونی ،روایی بیرونی ،پایایی و عینیت از اصطالحات دیگری همچون؛ قابل قبول

بودن ، 4انتقال پذیری ، 5قابلیت اطمینان و تایید پذیری متناسب با ویژگیهای پژوهشهای کیفی استفاده
میشود(صدوقی.)1387 ،
 )3روششناسی ترکیبی .استفاده از روششناسی ترکیبی در پژوهشهای اجتماعی و تربیتی از دهه
1. Carolyn S. Ridenour& Isadore Newman
2. A. Bryman
3. J.M. Pawlowski.، K.C. Barker & T. Okamoto
4. Credibilty
5. Transferability
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 1990مورد توجه قرارگرفتهاست .صاحب نظران مختلف برای اشاره به این روششناسی از اصطالحات
3

گوناگون استفاده کردهاند .نظیر اینکه بارگیز )1982( 1از اصطالح؛ راهبردهای چندگانه پژوهش  ،2کرسول

( )2003از پژوهش چند مدلی 4و پژوهش تلفیقی ، 5تدلی و تشکری )2003( 6از پژوهشهای ترکیبی، 7

و جرارد و تایلر )2004( 8از پژوهشهای آمیخته 9بهره گرفتهاند( کرسول2003 ،؛ تدلی و تشکری2003 ،
و نادزر .)2009 ،در این روششناسی پژوهشگر در طی مراحل مختلف پژوهش میتواند از روشهای
گوناگون پژوهشی ،ابزارهای متفاوت ،شیوههای نمونهگیری مختلف و روشهای گوناگون برای تحلیل

داده بهره گیرد تا بتواند راهحل مناسبی برای مسئله پژوهشی ارائه کند .طرفداران این روششناسی بر این
باورند ،پژوهشگر تربیتی با به کارگیری روشها و ابزارهای گوناگون میتواند حقیقت پدیده ها و مسائل
را بهتر درک کند .در این روششناسی بر سه سوسازی 10دادهها ،روشها و منابع جمعآوری اطالعات
تأکید میشود .به استفاده از منابع ،ابزارها و روشهای چندگانه در فرآیند پژوهش سه سوسازی گفته

میگویند(کومار.)2007 ، 11

گرچه برخی از روشهای پژوهش ،ابزارهای جمعآوری اطالعات و شیوههای نمونهگیری در
روششناسیهای پژوهشی مختلف به کار گرفته میشوند ،لیکن برخی از آنها در روششناسیهای
پژوهشی خاص کاربرد بیشتری دارند .در جدول( )1انواع روشها ،ابزارها ،نحوه نمونهگیری و شیوههای
تحلیل داده متداول در هر روششناسیپژوهشی ارائه شده است.

1. Burgess
2. Multiple research strategies
3. Cresswell
4. Multi- method research
5. Integrated research
6. Teddlie and Tashakkori
7. Mixed – methods research
8. Gorard and Taylor
9. Combined methods research
10. Triangulation
11. M. Kumar
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1

جدول شماره :1ویژگیهای عمده روششناسیهای پژوهشی در مسائل تربیتی

روششناسی روشهای پژوهش
پژوهش

ابزارهای جمعآوری
دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها

نحوه نمونهگیری

توصیفی
پارامتریک
تصادفیساده،تصادفی
سیستماتیک ،طبقه ای،
خوشه ای ،در دسترس

مانکوا ،آنکوا،

خی دو ،ضریب
همبستگی،
رگرسیون

استنباطی

کمی

پیمایشی،
همبستگی،
،علیمقایسهای،
تجربی

غیرپارامتریک

آزمون های نگرش
سنج،پرسشنامههای
استاندارد روانی-
تربیتی،پرسشنامههای
محققساخته،
پیشآزمون و
پسآزمون ،مشاهده
کمی ،مصاحبه کمی

تی ،آنوا ،مانوا،

کولموگوروف-
اسمیرنف،
مک نمار ،ویل
کاکسون،فیشر،
میانه ،یون مان
ویتنی ،دوره های
والد-ولفوویتز،
کوکران ،فریدمن،
کروسکال والیس.

مالک محور ،طبقه ای

هدفمند،تصادفیهدفمند،

کیفی

مطالعه موردی،
اقدامپژوهی،
قومنگاری،
تاریخی،ارزشیابی
تکوینی،
پدیدار شناسی،
زیستنگاری
(روایتی)

مصاحبه فردی،،
مصاحبهکانونی،
مشاهده ،یادداشت
برداری ،ضبط رفتارها

زنجیره ای یا گلوله

برفی ،بازنمایی حداکثر

تغییرات ،همگن ،انتخاب
مورد بحرانی ،مبتنی بر

نظریه ،تایید یا عدم تایید

موارد ،حالت کرانه ای یا

و تعامالت ،اسناد،

انحرافی ،حالت عادی،

زندگینامه

آموزشی ،غنیمت شمردن

تجربهشخصی،

حالت های مهم سیاسی یا
موقعیت ها ،در دسترس،
ترکیبی یا مختلط

 .1برگرفته از( بازرگان و همکاران1374 ،؛ بازرگان1387 ،؛ ریوز و همکاران)2004 ،

گونه شناسی ،طبقهبندی ،مقایسه
مستمر(نظریهمبنایی)،تحلیل
استقرایی ،شبه آماری ،تحلیل
وقایع(تحلیلخرد)،تحلیل
استعاره ای ،تحلیل حیطه ،تحلیل
هرمنوتیک ،تحلیل گفتمان ،نماد
شناسی ،تحلیل محتوا ،تحلیل
پدیدار شناختی ،تحلیل روایتی
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ترکیبی

اکتشافی،
تشریحی ،درهم
تنیده

از تمامی ابزارهایی

در مراحل مختلف

در مراحل مختلف پژوهش به

مربوط به پژوهشهای

پژوهش به تناسب از

تناسب از شیوههای تجزیه و

کمی و کیفی میتوان

نمونهگیری های کمی

تحلیل کمی و کیفی استفاده

استفاده کرد.

و کیفی استفاده میشود.

میشود.

روششناسی پژوهش در یادگیری الکترونیکی

در عصر حاضر با توسعه دسترسی به رایانه ها و اینترنت فرصتهای جدیدی برای یادگیری به
وجود آمدهاست .این فنآوریها به معلمان در کالس درس امکان میدهد تا با به کارگیری امکانات
چندرسانهای ،تعاملی و شخصیسازی محیط یادگیری غنی و اثربخش برای یادگیرندگان فراهم سازند.
از طرفی این فنآوریها به طراحان ،تهیهکنندگان و مجریان انواع آموزشهای رسمی و غیررسمی در
سطوح مختلف امکان میدهد تا فرصتهای یادگیری گوناگون و متنوعی را در فضای الکترونیکی برای

یادگیرندگان به وجود آورند(الوساپ و تمپست .)2007، 1از این رو محیطهای یادگیری که با استفاده از
رایانه و اینترنت طراحی و ارائه میشود ،را میتوان به سه سطح طبقهبندی کرد و هر یک از آنها را گونهای
از محیطهای یادگیری الکترونیکی در نظر گرفت:
 )1محیطهای یادگیری حضوری که از امکانات چندرسانهای ،رایانه و اینترنت برای بهبود و غنیسازی
آموزشها استفاده میشود.
 )2محیطهای یادگیری تلفیقی که بخشی زیادی از فرآیند آموزش در آنها از طریق اینترنت و بخشهایی
نیز از طریق حضوری ارائه میشود.
 )3محیطهای یادگیری کامال الکترونیکی که فرآیند آموزش در آنها بهطور کامل از طریق اینترنت و

رایانه ارائه میشود(پورتر.)69 :2004 ، 2

با توجه به ویژگیهای چندرسانهای ،تعاملی ،اطالعاتی ،هر زمانی ،هر مکانی و شخصیسازی این
فنآوری ،ورود آن به محیطهای یادگیری میتواند مسائل گوناگونی را در سطوح طراحی ،تولید و تدوین،
اجرا و ارزشیابی به وجود آورد(ریوز و همکاران .)2004 ، 3بررسی این مسائل ،شناسایی و ارائه راهحل
1. Graham Alsop & Chris Tompsett
2.L.R. Porter
3. Thomas C. Reeves; Jan Herrington & Ron Oliver
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برای آنها به روششناسیپژوهشی معتبر و دقیق نیاز دارد که در بین پژوهشگران در این خصوص هنوز
اتفاق نظری وجود ندارد .برای نمونه ناکایاما و یوئنو )2009( 1برای بررسی مسائل یادگیری شبکهای

از روششناسی کمی حمایت میکند و برخی از پژوهشگران دیگر مانند هپفل  ،)1997(2داوسن و

همکاران ،)2006( 3نیکوالس  )2008(4و کومار )2007( 5برای مطالعه و درک عمیق از مسائل مربوط به
6

حوزه یادگیری الکترونیکی از روششناسیهای کیفی و ترکیبی بهره گیرند .به عقیده جانسون و دوگرتی

( )2008مسائل موجود در حوزه یادگیری الکترونیکی به دلیل ویژگیهای این محیط ،پیچیده و چند الیه
هستند و درک آنها به استفاده از روششناسیهای پژوهش معتبر ،متکثر و متنوع نیاز دارد .به رغم این
تأکیدها و با توجه به تحوالت روش شناختی در برخی از حوزه های مرتبط مانند برنامهریزی درسی و
تکنولوژی آموزشی هنوز مشخص نیست که پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی در خارج از
کدام روششناسیپژوهشی بیشتر استفاده میشود؟ همچنین بررسی های مربوط به مقالههای ارائه شده
در کنفرانسهای ساالنه یادگیری الکترونیکی در ایران در سال های  1386 ،1385و  1387نشان میدهد
که تمامی مقالههای مبتنی بر پژوهشهای میدانی ارائه شده در این کنفرانس ها بر روششناسی پژوهش
کمی استوار بوده است(بازرگان و موسوی )1388 ،و در چهارمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی نیز از
بین  20مقاله ارائه شده مبتنی بر پژوهش میدانی 19 ،مقاله با استفاده از روششناسی کمی و فقط یک
مقاله بر اساس روششناسی ترکیبی انجام شده است .با توجه به وضعیت حاضر ،این پژوهش در نظر
دارد ،ویژگیهای روششناسی پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی خارجی را بررسی ،شناسایی
و ارائه کند و سپس با بررسی وضعیت پژوهشهای انجام شده در ایران ،آنرا وضعیت ایران مقایسه کند.
پژوهشهای مرتبط در ایران و خارج

مطالعه روششناسیپژوهشی در موضوعات مختلف حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه پژوهشگران بوده
است که میتوان به برخی از این پژوهشهای مرتبط به قرار زیر اشاره کرد:
جانسون و دوگرتی()2008در پژوهشی با عنوان «کیفیت و ویژگیهای پژوهشهای اخیر در تکنولوژی
1. N. Nakayama & M..Ueno
2. Marie C. Hoepfl
3. T. L. Dawson .، K.W. Fischer & Z. Stein
4. Mark Nichols
5. Muthu Kumar
6. Scott. D. Johnson & Jenny. Dougherty
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آموزشی» مقالههای چاپ شده در چهار نشریه معتبر این حوزه مطالعاتی را از منظر روششناسیپژوهشی
بررسی کردهاند .بر اساس یافتههای این پژوهشگران  56/8درصد پژوهشهای این حوزه با روششناسی
کمی 40/2 ،درصد پژوهشها با استفاده از شیوههای توصیفی و منبع جمعآوری اطالعات غالب آنها
دانشآموزان و دانشجویان بودهاند.
مهرمحمدي( )1386در پژوهشی با عنوان« کندوکاو در ترجیحات روششناسی پژوهشگران حوزه
تعلیم و تربیت در ایران» به بررسی روششناسی مقبول در بین پژوهشگران متقدم و متاخر تعلیم و تربیت
ایران پرداخته است .او با استفاده از شیوه اکتشافی دریافته است؛ پژوهشگران متقدم به روششناسی
پژوهش کمی اعتقاد دارند و پژوهشگران متاخر به تکثر روششناسی و به ویژه روششناسی کیفی باور
بیشتری دارند.
لطف آبادي و همکاران( )1386در پژوهشی با عنوان «بررسی آموزش روششناسی پژوهش در
روانشناسی و علومتربیتی در ایران» از طریق مطالعه کتب روش تحقیق ،مقالههای نگارش شده در
نشریههای علمی -پژوهشی و رئوس مطالب تدریس شده در کالسهای روش تحقیق رشتههای
روانشناسی و علومتربیتی را مورد بررسی قرار دادهاند .این پژوهش نشان میدهد که در اغلب منابع
درسی روش تحقیق ،بر روششناسی کمی(اثبات گرایانه) تأکید میشود .همچنین این پژوهش نشان
میدهد که در اغلب کالسهای روش تحقیق دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا گرایشهای
مختلف روانشناسی و علومتربیتی مباحث مربوط به رویکرد های پژوهش کمی مورد بحث قرار میگیرد
و روششناسی کیفی مورد غفلت واقع میشود.
سلسبيلي و حسيني( )1384در پژوهشی ،روششناسی حاکم بر پژوهشهای برنامهریزی درسی در
ایران را مورد بررسی قرار دادهاند .بر اساس یافتههای این پژوهش از  168پایان نامه کارشناسی ارشد و
دکترای رشته برنامهریزی درسی  152پژوهش با استفاده از روششناسی کمی( 90درصد) و  16پژوهش
با استفاده از روششناسی کیفی( 10درصد) انجام شده است .همچنین این پژوهشها نشان میدهد ،از
میان  188طرح پژوهش مرتبط با برنامهریزی درسی که در موسسه ها و سازمان های پژوهشی انجام شده
است 175 ،مورد بر اساس روششناسی کمی( 90درصد) و  18مورد بر اساس روششناسی کیفی(10
درصد) صورت پذیرفته است.
بررسی مطالعات مرتبط با پژوهش حاضر نشان میدهد که در خارج و ایران هیچ پژوهشی برای بررسی
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روششناسی حاکم بر موضوعات مربوط به یادگیری الکترونیکی انجام نشده است .پژوهش حاضر با
الگو گیری از پژوهشهای انجام شده(مانند پژوهش جانسون و دوگرتی ( )2008به بررسی این موضوع
می پردازد.
اهداف وسؤاالت پژوهش

مقایسه روششناسیپژوهشی مربوط به پژوهشهای یادگیری الکترونیکی انجام شده در ایران و خارج
و تعیین تحوالت روش شناختی پژوهشهای یادگیری الکترونیکی انجام شده در خارج ،از سال( 2000تا
 )2009دو هدف عمده این پژوهش هستند وسؤاالت مهم این پژوهش نیز به قرار زیر است:
 )1پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی در ایران و خارج از نظر روش شناختی(کمی ،کیفی و
ترکیبی )چه ویژگیهایی دارند؟
 )2پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی خارجی در یک دهه ( )2009 -2000از نظر
روششناسی چه وضعیتی داشته است؟
روش پژوهش

پژوهش حاضر ،پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا است و فرآیند اجرای آن دو مرحله زیر را دربر
میگیرد.
 )1مطالعه وضعیت روششناسی پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی در خارج از ایران و
شناسایی روند تحوالت آن.
 )2مطالعه وضعیت روششناسی پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی در ایران و مقایسه آن با
پژوهشهای خارج از ایران.
جامعه و نمونه آماری

با توجه به اینکه بخشی از پژوهشهای انجام شده در هر حوزه علمی در نشریههای معتبر(دارای درجه
علمی – پژوهشی) مربوط به آن رشته علمی چاپ و منتشر میشود ،در این پژوهش در هر دو مرحله،
از مقالههای چاپ شده در نشریههای علمی -پژوهشی به عنوان جامعه آماری استفاده شده است .در
مرحله اول ،کلیه نشریههای مرتبط با یادگیری الکترونیکی به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفت.
سپس برای انتخاب نمونه بر اساس مالکهای نمایه در  ISIو ضریب تاثیر باال ،چهار نشریه مرتبط با
یادگیری الکترونیکی شامل؛ British Journal of Educational Technology، Journal of
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 ،Computer Assisted Learning، Computers & Educationو Educational Technology

 Research & Developmentکه در بین نشریههای مرتبط با یادگیری الکترونیکی از ضریب تاثیر باال
و نمایه  ISIبرخوردار هستند ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .مقالههای چاپ شده در این نشریه ها از سال
 2000تا  2009به مدت ده سال از منظر روششناسی(روش پژوهش ،منابع جمعآوری اطالعات ،روش
جمعآوری اطالعات ،نمونهگیری و تجزیه و تحلیل داده) مورد مطالعه قرار گرفت .تعداد مقالههای چاپ
شده در این نشریه ها در مدت ده سال  1098مقاله است که از بین آنها مقالههای کامال مرتبط با یادگیری
الکترونیکی ( 884مقاله ) به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .در جدول( )2نام نشریه ها و
تعداد مقالهها(غیر مرتبط ،مقالههای مروری و میدانی) به تفکیک ارائه شده است.
جدول شماره :2اسامی نشریههای مرتبط با پژوهشهای یادگیری الکترونیکی خارجی  ،تعداد و درصد آنها به تفکیک
نام نشریه

تعداد کل مقالهها در
هر نشریه

British Journal
of Educational
Technology

324

مقالههایغیر
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مقالههای

مرتبط

و نرم افزار

مروری

تعداد درصد
12

3/70

تعداد
6

درصد تعداد درصد
1/85

16/04

52

مقالههایمیدانی
تعداد
254

درصد
78/39

Journal of
Computer
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297

3

1/01

8

2/69

30
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256

86/19

& Computers
Education
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4
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بهطوری که در جدول شماره( )2نشان داده شدهاست ،در چهار نشریه مورد بررسی در طول ده
سال( 2000تا  )2009حدود  1098مقاله به چاپ رسیده است که از این تعداد  24مقاله( 2/52درصد) به
معرفی نرمافزارها و نوآوریهای یادگیری الکترونیکی؛  42مقاله( 3/82درصد) به موضوعات غیرمرتبط
با یادگیری الکترونیکی؛  144مقاله ( 13/11درصد) به مقالههای مروری و  884مقاله( 80/51درصد)
به پژوهشهای میدانی مرتبط با یادگیری الکترونیکی اختصاص یافتهاست .با توجه به جدول شماره
( )2در این پژوهش مقالههای میدانی شامل  884مقاله ()80/51به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی
قرارگرفتهاست.
در مرحله دوم پژوهش نیز با توجه به نبود نشریه تخصصی در حوزه یادگیری الکترونیکی در ایران،
کلیه مقالههای مرتبط با یادگیری الکترونیکی که در نشریههای گوناگون تربیتی شامل یازده نشریه 1مرتبط
با مسائل علومتربیتی که دارای درجه علمی -پژوهشی هستند ،از منظر روششناسی(روش پژوهش،
ابزارهای جمعآوری اطالعات ،نحوه نمونهگیری و تجزیه و تحلیل دادهها) مورد بررسی قرار گرفت .از
یازده نشریه مورد بررسی تنها در هفت نشریه مقالههایی در زمینه های مرتبط با یادگیری الکترونیکی چاپ
شده است که اسامی نشریه و تعداد مقاالت در جدول( )3ارائه شده است.
جدول شماره  :3اسامی نشریههای ایرانی و تعداد مقالههای مرتبط با یادگیری الکترونیکی به تفکیک تعداد و درصد

1
2
3
4
5
6
7

نام نشریه

کل مقالهها

مقالههای مروری

مقالههایمیدانی

پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی

20

5

15

مطالعاتبرنامهدرسی

13

5

8

نوآوریهای آموزشی

12

3

9

فصلنامه تعلیم و تربیت

9

3

6

روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه تهران

3

2

1

3

-

3

اندیشه های نوین تربیتی

2

1

1

مجموع

62

19

43

روانشناسی و علومتربیتی دانشگاه عالمه
طباطبایی

 .1پژوهش و ب رنام هریزی در آموزش عالی ،مطالعات ب رنامهدرسی ،نوآوریهای آموزشی ،فصلنامه تعلیم وت ربیت ،فصلنامه روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه
ته ران ،فصلنامه روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه شهید چم ران اهواز ،فصلنامه روانشناسی و علوم ت ربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ،فصلنامه روانشناسی و
علوم ت ربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،اندیشه های نوین ت ربیتی ،پژوهش در مسائل تعلیم ت ربیت ،پژوهش در نظامهای آموزشی
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با توجه به جدول( )3در هفت نشریه علمی – پژوهشی ایرانی و مرتبط با مسائل تربیتی  62مقاله در
زمینه یادگیری الکترونیکی به چاپ رسیده است که  19مقاله به صورت مروری و  43مقاله به صورت
میدانی انجام شده است .در این پژوهش مقالههای حاصل از پژوهشهای میدانی( 43مقاله) به عنوان نمونه
مورد بررسی قرار میگیرد.
تعریف مفاهیم و اصطالحات

 )1روششناسیپژوهشی :روششناسیپژوهشی ،مجموعه باورهایی است که بر نحوه شناسایی
مسائل ،انتخاب روشها ،جمعآوری دادهها و تحلیل آنها توسط پژوهشگر تاثیر میگذارد(نادزر2009،؛
صادقزادهقمصری .)1386 ،در این پژوهش برای شناسایی روششناسیپژوهشی هر مقاله ابتدا روش
پژوهش ،ابزارهای جمعآوری اطالعات ،نحوه نمونهگیری و شیوه تحلیل دادهها مورد بررسی قرار گرفت
و سپس با مطالعه اجمالی بخش های مختلف هر مقاله ،روششناسی آن مشخص گردید.
 )2یادگیری الکترونیکی :به آموزشهایی که در مراحل مختلف طراحی ،تولید و اجرای آنها از رایانه و
اینترنت استفاده میشود ،یادگیری الکترونیکی میگویند .در این پژوهش مقالههایی که در آنها به کاربرد
رایانه و اینترنت در آموزش و یادگیری اشاره شده است ،به عنوان مقالههای مرتبط با یادگیری الکترونیکی
مد نظر قرارگرفتهاست.
 )3مقالههای غیرمرتبط :در این پژوهش مقالههای غیر مرتبط به مقالههایی گفته میشود که به موضوعات
غیر از یادگیری الکترونیکی پرداخته است .تعدادی از مقالههایی که در نشریههای مورد بررسی به چاپ
رسیده ،به برخی از موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت پرداخته است و چندان با یادگیری الکترونیکی
مرتبطنیست.
 )4مقالههای مروری :مقالههای مروری حاصل مطالعهها و پژوهشهای کتابخانهای هستند .در
نشریههای بررسی شده در این پژوهش تعدادی از مقاله چاپ شده حاصل مطالعات کتابخانهای هستند و
در این پژوهش کنار گذاشته شدند.
 )5مقالههای مربوط به توصیف ابزارها و نوآوریها :در نشریههای مورد بررسی در این پژوهش
مقالههایی چاپ شده است که به معرفی نوآوریها و نرم افزارهای آموزشی پرداخته است .در اینگونه
مقالهها معموال روششناسیپژوهشی خاصی به کار گرفته نمیشود ،بنابراین در این پژوهش کنار گذاشته
شدهاند.
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 )6مقالههای میدانی :بخشی از پژوهشهای تربیتی به صورت مطالعههای میدانی انجام میشود .در
این پژوهش مقالههایی که حاصل پژوهشهای میدانی هستند به عنوان نمونه آماری برای شناسایی
روششناسی حاکم مورد بررسی رارگرفتهاند.
فرآیند اجرای پژوهش

در این پژوهش برای اطمینان از اعتبار درونی پژوهش مراحل زیر طی شده است:
 )1ابتدا کلیه مقالهها از منظر روششناسیپژوهشی توسط پژوهشگر بررسی شد .پژوهشگر مقالههایی
را که روششناسی آنها به صورت صریح در مقاله ارائه شده بود ،را مشخص کرده و مقالههایی که
روششناسی آنها توسط نویسنده صریح بیان نشده به داور اول ارجاع داد.
 )2در این مرحله داور اول روششناسی مقالههای مورد نظر را مشخص و با پژوهشگر در اینباره
تبادل نظر نمود.
 )3در صورت وجود اختالف نظر بین پژوهشگر و داور اول از نظرات داور دوم به عنوان حکم استفاده
شد.
یافتهها

سوال  )1کدام روششناسیپژوهشی در پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی در خارج و ایران

متداولتر است؟
با توجه به اینکه پژوهشگر بر اساس باورهای روش شناختی خود ،روش پژوهش ،ابزارهای جمعآوری
اطالعات ،نحوه نمونهگیری و تحلیل دادهها را تعیین میکند .بر این اساس در این پژوهش برای شناسایی
روششناسیپژوهشی مقالهها ،ویژگیهای این بخشها به ترتیب در جدول های جداگانه ارائه میشود.
 )1-1روشهای پژوهش
برخی از روشهای پژوهشی در روششناسی کمی و برخی دیگر در روششناسی کیفی و ترکیبی
بیشتر به کار گرفته میشوند .از این رو میتوان با بررسی روشهای پژوهش ،روششناسی حاکم بر آنرا
شناسایی نمود؛ گرچه برخی از روشهای پژوهشی مانند؛ مطالعه موردی و تجربی را میتوان به صورت
پژوهش کمی یا کیفی اجرا کرد .در جدول( )4روشهای پژوهش به کار گرفته شده در پژوهشهای
یادگیری الکترونیکی ایران و خارج ارائه شده است.
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جدول شماره .4میزان استفاده از روشهای گوناگون پژوهشی در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی ایران و خارج
شماره

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ستون الف

ستون ب

روشهای پژوهشها در خارج

روشهای پژوهشها در ایران

روشهای پژوهش

تعداد

درصد

روشهای پژوهش

تعداد

درصد

تجربی

208

23/52

پیمایشی

17

39/53

مطالعه موردی

147

16/62

ارزشیابیتکوینی

5

11/62

ارزشیابیتکوینی

111

12/55

تجربی

4

9/30

پیمایشی

75

8/48

علیمقایسهای

3

6/97

همبستگی

59

6/67

تشریحی

3

6/97

تشریحی

57

6/44

همبستگی

2

4/65

پدیدارشناختی

54

6/10

اکتشافی

2

4/65

قومنگاری

52

5/88

ساخت و اعتباریابیابزار

2

4/65

اکتشافی

39

4/41

پدیدارشناختی

2

4/65

در هم تنیده

30

3/39

اقدامپژوهی

1

2/32

علیمقایسهای

24

2/71

در هم تنیده

1

2/32

ساخت و اعتباریابی ابزار

13

1/47

مطالعه موردی

1

2/32

زیستنگاری

8

0/090

زیستنگاری

-

-

اقدامپژوهی

7

0/079

قومنگاری

-

-

884

100%

مجموع

43

100%

مجموع

در ستون الف جدول شماره( )4روشهای پژوهشی غالب در پژوهشهای خارجی به ترتیب
ارائه شده است .با توجه به آن دادهها 42/85 ،درصد از پژوهشها با استفاده از روشهای پژوهشی
کمی(تجربی23/52؛ پیمایشی8/48؛ همبستگی 6/67؛ علیمقایسهای 2/71و ساخت و اعتباریابی
ابزار 42/12 ،)1/47درصد با استفاده از روشهای پژوهش کیفی(مطالعه موردی16/62؛ ارزشیابی
تکوینی12/55؛ پدیدار شناختی6/10؛ قومنگاری5/88؛ زیستنگاری0/090؛ اقدامپژوهی )0/079و 14/24
درصد با استفاده از روشهای ترکیبی(تشریحی6/44؛ اکتشافی4/41؛ در هم تنیده )3/39انجام شده است.

روششناسی پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی :مقایسه پژوهشهای ایرانی و خارجی

65

همچنین دادههای ستون ب روشهای پژوهشی غالب در ایران را به ترتیب نشان میدهد .با توجه به
آن دادهها 65/10 ،درصد پژوهشها با استفاده از روشهای پژوهش کمی(پیمایشی39/53؛ تجربی9/30؛
علیمقایسهای6/97؛ همبستگی4/65؛ ساخت و اعتباریابی ابزار 20/91،)4/65درصد با استفاده از روشهای
پژوهش کیفی(ارزشیابی تکوینی11/62؛ پدیدار شناختی4/65؛ اقدامپژوهی2/32؛ مطالعه موردی2/32؛
زیستنگاری صفر و قومنگاری صفر) و  13/94با استفاده از روشهای ترکیبی(تشریحی6/97؛
اکتشافی4/65؛ در هم تنیده )2/32انجام شده است.
 )2-1ابزارهای جمعآوری اطالعات
یکی از تفاوتهای مهم روششناسیهای کمی و کیفی ،استفاده از ابزارهای جمعآوری اطالعات
گوناگون است .ابزارهایی مانند؛ پرسشنامههای استاندارد ،پرسشنامههای محقق ساخته ،نگرش سنج و
پیشپسآزمون بیشتر در پژوهشهای کمی و ابزارهایی نظیر؛ مصاحبه ،مشاهده ،ضبط و تحلیل وقایع نیز
بیشتر در پژوهشهای کیفی به کار گرفته میشود .به عالوه در پژوهشهای ترکیبی به تناسب از ابزارهای
کمی و کیفی استفاده میشود .در جدول شماره( )5اسامی ابزارها ،میزان و درصد استفاده از ابزارها در
پژوهشهای خارجی (ستون الف) و ایران(ستون ب) ارائه شده است.
جدول شماره  :5میزان استفاده از ابزارهای گوناگون جمعآوری اطالعات در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی ایران و خارج

شماره

ستون الف

ستون ب

ابزارهای جمعآوری دادهها در پژوهشها خارج

ابزارهای جمعآوری دادهها در پژوهشها ایران

نوع ابزار

تعداد درصد

پرسشنامههایاستانداردروانی-تربیتی

مصاحبه فردی

209
263

13/29

3

نگرش سنج

141

8/96

4

پرسشنامهمحققساخته

173

11

5

مشاهدهکیفی

160

10/17

1
2

16/73

نوع ابزار

پرسشنامهمحققساخته
مصاحبه فردی

پرسشنامههایاستاندارد
روانی -تربیتی

اسناد الکترونیکی و
غی رالکترونیکی

محتوا و پیام ها

تعداد درصد
23

34/32

8

11/94

7

10/44

4

5/97

9

13/43

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،36سال نهم ،زمستان1389

66

6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اسناد الکترونیکی و غیر
الکترونیکی

پیشآزمون -پسآزمون
آزمون پیشرفت تحصیلی
بازخوردهایغیررسمی
تکالیف و فعالیت های درسی
یادداشت برداری میدانی
مصاحبهکانونی
ضبط رفتارها

سواالت باز پاسخ

81

5/15

پسآزمون -پیشآزمون

3

4/47

136

8/65

مصاحبهکمی

3

4/47

40

2/54

3

4/47

73

4/64

3

4/47

65

4/13

2

2/98

48

3/05

1

1/49

45

2/86

1

1/49

37

2/35

-

-

36

2/29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مباحثه

31

تأمل با صدای بلند

12

مشاهده کمی

مصاحبهکمی

مجموع

12

1/95
0/76
0/76

10

0/63

1572

100

نگرش سنج
مشاهده کمی(چک لیست)
پرسشنامه باز پاسخ
آزمون پیشرفت تحصیلی
مشاهدهکیفی
مصاحبهکانونی

تکالیف و فعالیتهای درسی

ضبط رفتارها
مباحثه

تأمل با صدای بلند
بازخوردهای غیر رسمی
مجموع
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100

در ستون الف جدول شماره ( )5ابزارهای جمعآوری اطالعات به ترتیب میزان استفاده در پژوهشهای
خارجی ارائه شده است .بر اساس دادههای این ستون از مجموع کل  1572ابزار جمعآوری اطالعاتی که
در پژوهشها به کار گرفته شده است 45/37 ،درصد با استفاده از ابزارهای کمی(پرسشنامههای استاندارد
روانی -تربیتی13/29؛ نگرش سنج8/96؛ پرسشنامه محقق ساخته11؛ پیشآزمون -پسآزمون8/65؛ آزمون
پیشرفت تحصیلی2/54؛ مصاحبه کمی 0/76و مشاهده کمی )0/63و  54/63از ابزارهای کیفی(مصاحبه
فردی16/73؛مشاهدهکیفی10/17؛اسنادالکترونیکیوغیرالکترونیکی5/15؛بازخوردهایغیررسمی4/64؛
تکالیف و فعالیت های درسی4/13؛ یادداشت برداری میدانی3/05؛ تأمل با صدای بلند2/86؛ مصاحبه
کانونی2/35؛ ضبط رفتارها2/29؛سؤاالت باز پاسخ1/95؛ مباحثه )0/76استفاده شده است .همچنین
دادههای ستون ب در جدول( )5ابزارهای جمعآوری اطالعات را به ترتیب میزان استفاده در پژوهشهای
ایران نشان میدهد .بر اساس دادههای این ستون 65/63 ،درصد از ابزارهای کمی(پرسشنامه محقق
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ساخته34/32؛ پرسشنامههای استاندارد روانی -تربیتی11/94؛ پسآزمون -پیشآزمون4/47؛ مصاحبه

کمی4/47؛مشاهده کمی 4/47؛ آزمون پیشرفت تحصیلی )1/49و  34/31درصد از ابزارهای کیفی(مصاحبه
فردی13/43؛ اسناد الکترونیکی و غیر الکترونیکی10/44؛ محتوا و پیام ها5/97؛ پرسشنامه باز پاسخ2/98؛

مشاهده کیفی )1/49استفاده شده است.
 )3-1شیوههای نمونهگیری

در روششناسیهای پژوهش کمی و کیفی از شیوههای نمونهگیری متفاوت استفاده میشود ،گرچه

استفاده از برخی از شیوههای نمونهگیری مانند؛ نمونهگیری در دسترس و نمونه قرار گرفتن جامعه در

هر دو روششناسی متداول است ،لیکن نمونهگیری های تصادفی ساده ،تصادفی سیستماتیک ،طبقهای
و خوشهای معموال در روششناسی کمی و نمونهگیریهای تصادفی هدفمند ،طبقه ای هدفمند ،مالک
محور و زنجیره ای در روششناسیهای کیفی بیشتر به کار گرفته میشود .در جدول( )6میزان استفاده از

شیوههای گوناگون نمونهگیری در پژوهشهای خارجی و ایران در دو ستون الف و ب ارائه شده است.
جدول شماره .6میزان استفاده از شیوههای گوناگون نمونهگیری در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی خارجی و ایران

ستون الف

شیوههای نمونهگیری در پژوهشها خارجی

ستون ب

شیوههای نمونهگیری در پژوهشها ایران

انواعنمونهگیری

تعداد

درصد

انواعنمونهگیری

تعداد

درصد

تصادفی ساده

160

17/89

تصادفیهدفمند

8

18/60

145

16/21

7

16/27

142

15/88

5

11/62

134

14/98

4

9/30

85

9/50

4

9/30

65

7/26

4

9/30

64

7/15

3

6/97

50

5/59

3

6/97

27

3/02

3

6/97

22

2/46

2

4/65

894

100

43

100

تصادفیهدفمند
طبقه ای هدفمند
نمونه در دسترس
تصادفی طبقه ای
تصادفی خوشه ای
مالک محور
تصادفیسیستماتیک
زنجیره ای
جامعه همان نمونه
مجموع

طبقه ای هدفمند
تصادفی ساده
نمونه در دسترس
تصادفی طبقه ای
تصادفی خوشه ای
مالک محور
زنجیره ای
جامعه همان نمونه
تصادفیسیستماتیک
مجموع
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در ستون الف جدول شماره ( )6شیوههای نمونهگیری به کار گرفته شده در پژوهشهای خارجی به
ترتیب اولویت ارائه شده است .بر اساس دادههای این ستون از مجموع  894نمونهگیری 42/26 ،درصد
با استفاده از نمونهگیری های کیفی(تصادفی هدفمند16/21؛ طبقه ای هدفمند15/88؛ مالک محور7/15؛
زنجیره ای )3/02و  40/24در صد با استفاده نمونهگیری های کمی(تصادفی ساده17/89؛ تصادفی طبقه
ای9/50؛ تصادفی خوشه ای7/26؛ تصادفی سیستماتیک )5/59و  17/44درصد با استفاده از نمونهگیری
متداول در روششناسیهای کمی و کیفی(نمونه در دسترس 14/98و جامعه همان نمونه 2/46درصد)
انجام شده است.
دادههای ستون ب نیز شیوههای نمونهگیری به کار رفته در پژوهشهای ایران را به ترتیب اولویت
نشان میدهد .بر اساس دادههای ستون ب در  48/81درصد از شیوههای نمونهگیری کیفی(تصادفی
هدفمند18/60؛ طبقه ای هدفمند 16/27؛ زنجیره ای 6/97و مالک محور )6/97و  34/31درصد از
نمونهگیری های کمی(تصادفی ساده11/62؛ تصادفی طبقه ای9/30؛ تصادفی سیستماتیک 9/30و تصادفی
خوشه ای )4/65و  16/27در صد از شیوههای نمونهگیری کمی و کیفی(نمونه در دسترس  9/30و جامعه
همان نمونه  )6/97استفاده شده است.
 )4-1شیوه تحلیل دادهها
یکی دیگر از مالکهای تشخیص روششناسیپژوهشی ،استفاده از شیوههای متفاوت در تحلیل
دادههاست .در روششناسی کمی دادهها با استفاده از آمار توصیفی و شقوق مختلف آمار استنباطی تحلیل
میشود و در روششناسی کیفی معموال دادهها به صورت قیاسی و با استفاده از شیوههای کدگذاری،
طبقهبندی و ایجاد مقوله ها تحلیل می گردد .در جدول شماره( )7انواع روشهای تحلیل دادهها در
پژوهشهای خارجی و ایران ارائه شده است.
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جدول شماره .7میزان استفاده از شیوههای گوناگون تحلیل دادهها در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی خارجی و ایران

ستون الف

ستون ب

شیوههای تحلیل دادهها در پژوهشهای خارج

شیوههای تحلیل دادهها در پژوهشهای ایران

انواع شیوه ها
کمی

توصیفی

221

19/87

انواع شیوه ها

توصیفی

کمی

10

21/27

تی

104

9/35

تی

8

17/02

آنوا

101

9/08

آنوا

6

12/75

همبستگی

66

5/93

مانوا

3

6/38

خی دو

56

5/03

همبستگی

3

6/38

مانوا

46

4/13

مانکوا

2

4/25

رگرسیون

32

2/87

رگرسیون

2

4/25

آنکوا

28

2/51

آنکوا

-

-

13

1/16

پدیدارشناختی

121

10/88

تحلیلقیاسی

77

6/92

پدیدارشناختی

تحلیلهرمنوتیک

57

5/12

تحلیلهرمنوتیک

شبه آماری

35

3/14

تحلیلمحتوا

تحلیلوقایع

34

3/05

شبه آماری

تحلیلمحتوا

33

2/96

نظریهمبنایی

تحلیلروایتی

30

2/69

تحلیلوقایع

نظریهمبنایی

25

2/24

تحلیلروایتی

1112

100

استنباطی پارامتریک

غیرپارامتریک

کیفی

تعداد

درصد

تعداد درصد

مجموع

استنباطی

پارامتریک

غیرپارامتریک

کیفی

تحلیلقیاسی

مجموع

2

4/25

4

8/51

2

4/25

2

4/25

2

4/25

1

2/12

-

-

-

-

-

-

47

100

در ستون الف جدول شماره( )7میزان استفاده از شیوههای تحلیل کمی و کیفی در پژوهشهای خارجی به

ترتیب ارائه شده است .بر اساس دادههای این ستون از مجموع  1112شیوه تحلیل دادهها ،در  62/88درصد از

شیوههای تحلیل کمی(آمار توصیفی19/87؛ و آمار استنباطی  43/01درصد) و در  37/27درصد از شیوههای
تحلیل کیفی(پدیدار شناختی10/88؛ تحلیل قیاسی6/92؛ تحلیل هرمنوتیک5/12؛ شبه آماری3/14؛ تحلیل

وقایع3/05؛ تحلیل محتوا2/96؛ تحلیل روایتی2/69؛ نظریه مبنایی 2/24استفاده شده است.
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دادههای ستون ب این جدول نیز میزان استفاده از شیوههای تحلیل دادهها به شیوه کمی و کیفی در
پژوهشهای ایرانی را به ترتیب نشان میدهد .با توجه به دادههای ارائه شده در این ستون در 76/55
درصد از پژوهشها از شیوههای تحلیل کمی(آمار توصیفی 21/27و آمار استنباطی 55/28درصد) و در
 23/45درصد از شیوههای تحلیل کیفی(تحلیل قیاسی8/51؛ پدیدار شناختی4/25؛ تحلیل هرمنوتیک4/25؛
تحلیل محتوا4/25؛ شبه آماری )2/12استفاده شده است.
در این پژوهش عالوه بر بررسی مالک هایی مانند؛ شیوههای پژوهش ،ابزارهای جمعآوری اطالعات،
شیوههای نمونهگیری و شیوههای تحلیل دادهها به منظور تعیین روششناسی حاکم بر پژوهشها ،بخش
های دیگر مقالهها مانند؛ چکیده ،بیان مسئله ،اهداف و نتیجه گیری بررسی شد تا روششناسی حاکم
بر هر پژوهش بهطور دقیق تر شناسایی شود .این کار به دو دلیل زیر صورت گرفت )1 :برای تعیین
روششناسی پژوهش عالوه بر بررسی چهار بخش(شیوههای پژوهش ،ابزارهای جمعآوری اطالعات،
شیوههای نمونهگیری و شیوههای تحلیل دادهها) بررسی سایر بخشها نیز میتواند در تعیین روششناسی
کمک کند )2 .برخی از شیوههای پژوهشی ،نمونهگیری و ابزارها در روششناسیهای مختلف به کار
گرفته میشوند .بر این اساس یافتههای حاصل از بررسی بخش های مختلف پژوهشها در جدول
شماره( )8ارائه شده است.
جدول شماره  .8روششناسی پژوهشهای یادگیری الکترونیکی در خارج و ایران
روششناسیپژوهشی در پژوهشها ایران
روششناسیپژوهشی حاکم بر پژوهشها خارجی
روششناسی
کمی
کیفی
ترکیبی
مجموع

تعداد

درصد

روششناسی

تعداد

درصد

415

46/94

کمی

29

241

27/26

کیفی

6

67/44

228

25/79

ترکیبی

8

884

100

مجموع

43

13/95
18/60
100

سوال دوم) پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی خارجی در یک دهه گذشته( )2009 -2000از
نظر روششناسی چه وضعیتی داشته است؟
بررسی تحوالت پژوهشی از لحاظ تاریخی نشان میدهد ،روششناسی کمی تا اوایل دهه  1970تنها
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روششناسی حاکم بر پژوهشهای تربیتی بوده است ولی پس از آن به تدریج روششناسیهای کیفی و
ترکیبی مقبولیت بیشتری کسب کردهاند .در جدول شماره( )9میزان استفاده از روششناسی پژوهشهای
یادگیری الکترونیکی در ده سال گذشته( )2009 -2000ارائه شده است.
جدول شماره .9روند تحول روششناسی در پژوهشهای خارجی
سال/
روششناسي

کمی
کیفی
ترکیبی

2000

2001

2004 2003 2002

2005

2006

2007

51/54 43/29 47/77 53/75 45/55 50/68 42/85 53/42

2008

2009

40

43/92

26/16 31/42 27/83 30/92 25/55 26/25 28/88 23/28 24/28 24/65
25/55 26/02 32/85 21/91

20

29/90 28/57 20/61 25/77 26/66

با توجه به جدول شماره( )9میتوان گفت استفاده از روششناسی کمی در پژوهشهای یادگیری
الکترونیکی خارجی از  53/75درصد در سال ( 2004باالترین میزان) تا  40درصد در سال ( 2008پایین
ترین میزان)؛ استفاده از روششناسی کیفی از 31/42درصد در سال ( 2008باالترین میزان) تا 23/28
درصد در سال  2002پایین ترین میزان و روششناسی ترکیبی نیز با  29/90درصد در سال ( 2009باالترین
میزان استفاده) تا  20درصد در سال ( 2004پایین ترین سطح) در نوسان بوده است.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر تالش میکند تا روششناسی پژوهشهای یادگیری الکترونیکی در خارج را بررسی
و روند تحوالت آن در طی ده سال( 2000تا  )2009را شناسایی کند و سپس میزان استفاده از این
روششناسی ها را با پژوهشهای یادگیری الکترونیکی انجام شده در ایران مقایسه کند .در محیط
یادگیری الکترونیکی ،یادگیرنده و یاددهنده از طریق ابزارهای چندرسانهای ،ارتباطی ،اطالعاتی و هر
زمانی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .عوامل دست اندرکار در این محیط در مراحل مختلف طراحی،
تولید ،اجرا و ارزشیابی برنامه های الکترونیکی با مسائل گوناگون روبرو هستند که برای رویارویی با
این مسائل و یافتن راهحل به روششناسیهای پژوهشی متناسب و مرتبط با مسائل و ویژگیهای آن
محیط نیاز دارند .تحول در روششناسیهای پژوهشی در زمان توسعه محیطهای یادگیری الکترونیکی
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از یکسو ،پیچیدگی و چند الیه بودن مسائل این محیط از دیگر سو پژوهشگران این حوزه را به استفاده
از روششناسیهای متنوع سوق داده است .بنابراین شناسایی روششناسیهای متداول در پژوهشهای
یادگیری الکترونیکی میتواند ،به پژوهشگران یادگیری الکترونیکی در ایران کمک کند تا برای درک و حل
مسائل از روششناسیهای متناسب و متنوع بهره گیرند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد؛
 )1روششناسیهای کیفی و ترکیبی در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی خارجی جایگاه خود را پیدا
کردهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که در پژوهشهای خارجی مورد بررسی ،میزان استفاده از
نشانگرهای روششناسی کمی و کیفی شامل؛ روش پژوهش( 42/85درصد کمی 42/12 ،درصد کیفی
و  14/24درصد ترکیبی) ،ابزارهای جمعآوری اطالعات(  45/37درصد کمی 54/63 ،درصد کیفی)،
شیوههای نمونهگیری( 40/24درصد کمی 42/26 ،درصد کیفی) و شیوههای تحلیل دادهها( 62/88درصد
کمی 37/27 ،درصد کیفی) بسیار به هم نزدیک است و در مواردی هم از نشانگرهای روششناسی کیفی
بیش از روششناسی کمی استفاده شده است .علیرغم اینکه روششناسی کمی تا دهه  1970روششناسی
غالب و حاکم بر پژوهشهای تربیتی و اجتماعی بوده است ،این روند تأکید بر استفاده از نشانگرهای
روششناسی کیفی در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی را میتوان نوعی پذیرش روششناسی کیفی
تلقی نمود .روششناسی پژوهش ترکیبی نیز که از دهه  1990به عرصه پژوهشهای اجتماعی و تربیتی
معرفی شده است  25/79درصد از پژوهشها را به خود اختصاص میدهد.
لیکن در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی ایران هنوز روششناسی کمی بر سایر روششناسیها
ترجیح داده میشود؛ به عبارت دیگر هنوز تنوع در روششناسی پژوهشهای یادگیری الکترونیکی
پذیرفته نشده است و یا به کار گرفته نمیشود .بررسی یافتههای مربوط به نشانگر های روششناسی
نشان میدهد که در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی ایران از نشانگرهای روششناسی کمی(روشهای
پژوهش  65/10درصد ،ابزارهای جمعآوری اطالعات 65/63درصد ،شیوههای نمونهگیری  42/26درصد
و شیوههای تحلیل دادهها  76/50درصد) بیش از روششناسیهای کیفی و ترکیبی استفاده شده است.
بررسی چارچوب های کلی پژوهشها نیز تفوق روششناسی کمی( 67/44درصد) را بر روششناسیهای
کیفی( )13/95و ترکیبی( )18/60تایید میکند .سلسبیلی و حسینی( )1384با بررسی پژوهشهای
برنامهریزی درسی در ایران نیز به چنین نتیجهای دست یافتهاند .همچنین بازرگان و موسوی( )1388با
بررسی مقالههای ارائه شده در کنفرانسهای یادگیری الکترونیکی در ایران بر حاکمیت روششناسی کمی
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در ایران صحه گذاشته اند .پژوهش لطفآبادی و همکاران ( )1386دلیل حاکمیت روششناسی کمی
در پژوهشهای مربوط به حوزه های مختلف علومتربیتی و روانشناسی ایران را آشکار میکند .بر اساس
یافتههای آنها میتوان علل عدم پذیرش تنوع روششناسی در ایران را ناشی از عدم آشنایی پژوهشگران
با روششناسیهای کیفی و ترکیبی دانست .آنها معتقدند ،در دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکترای رشتههای مرتبط با روانشناسی و علومتربیتی تنها به آموزش روششناسی کمی بسنده میشود
و سایر روششناسی ها در برنامهدرسی این دوره ها مورد غفلت واقع شده است .به عالوه در ارتباط با
یافتههای مربوط بهسؤال یک موارد زیر قابل تأمل است.
 )1-1در پژوهشهای خارجی از روشهای پژوهشی عمیق و در پژوهشهای ایرانی از روشهای
پژوهش سطحی استفاده میشود .در پژوهشهای خارجی از روشهای تجربی( 23/52درصد) مطالعه و
موردی(16/62درصد) و در پژوهشهای ایرانی روش پیمایش( 39/53درصد) بیش از سایر روشها به
کار گرفته شده است .کمپبل و استانلی )1963( 1روش پژوهش تجربی را تنها روش معتبر برای دستیابی به

نتایج پژوهشی معرفی کردهاند .نمونه هایی از اینگونه اعتماد به پژوهشهای تجربی را میتوان در حوزه
یادگیری الکترونیکی نیز شناسایی کرد .بهطور مثال ،مایر و کالرک  2در کتاب یادگیری الکترونیکی()2007

خود تنها به نتایج پژوهشهایی استناد کردهاند که حاصل پژوهش تجربی و آزمایشی است و یافتههای
حاصل از سایر شیوههای پژوهشی را از لحاظ میزان اعتبار در سطوح پایین تر ارزیابی کردهاند .کازما و

اندرسون)2002( 3نیز برای مطالعه مسائل محیط یادگیری الکترونیکی روش مطالعه موردی را روش
پژوهشی معتبری می دانند .آنها در حمایت از به کارگیری روش مطالعه موردی در پژوهشهای یادگیری
الکترونیکی بر این باورند که تعامالت بین یادگیرنده ،یاددهنده و منابع یادگیری باید به صورت یکپارچه
مورد بررسی قرار گیرد و مطالعه مجزای آنها نمیتواند تصویر صحیحی از مسائل این محیط ارائه کند.
لیکن در پژوهشهای مربوط به ایران اغلب پژوهشها با استفاده از شیوههای پژوهش سطحی مانند روش
پیمایشی انجام میشود.
 )2-1در پژوهشهای خارجی از ابزارهای جمعآوری اطالعات متنوع تر استفاده میشود .اگر استفاده
منطقی و روشمند از ابزارهای گوناگون و متنوع جمعآوری اطالعات را گامی در جهت حرکت به
1. D.T. Campbell & J.C. Stanley
2. C.R. Clark & R.E. Mayer
3. R.B. Kozma & R.E. Anderson
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سوی تکثر روششناسیپژوهشی تلقی کنیم(مادل ،)2009 ، 1میتوان بستر پژوهشهای یادگیری
الکترونیکی در خارج (با به کارگیری  19ابزار) را در مقایسه با ایران( با به کار گیری  13ابزار) برای
پذیرش روششناسیهای کیفی و ترکیبی مقبول تر ارزیابی کرد.
 )3-1شیوههای نمونهگیری :شیوههای نمونهگیری در پژوهشهای مربوط به ایران و خارج از لحاظ
میزان استفاده از نمونهگیری های کمی و کیفی وضعیت مشابهای دارد .یافتههای مربوط به شیوههای
نمونهگیری از جهت تأکید پژوهشها بر نمونهگیری کیفی قابل بحث است و شاید بتوان آنرا به
ویژگیهای محیط الکترونیکی و شیوههای پژوهش در آن محیط نسبت داد .ونگ و هنفین )2005(2

استفاده از نمونهگیری های کیفی را در افزایش روایی پژوهشهای مربوط به مسائل محیط یادگیری
الکترونیکی مؤثر دانسته اند.
 )4-1شیوههای تحلیل دادهها :بر اساس یافتههای این پژوهش در پژوهشهای خارجی و ایران به
ترتیب در ( 62/88درصد)و ( 76/55درصد) از روشهای تحلیل کمی استفاده شده است .این میزان تأکید
بر شیوههای تحلیل کمی را میتوان بر توسعه یافتگی روشهای تحلیل آماری ،مقبولیت تحلیل های کمی
و عدم آشنایی پژوهشگران با شیوههای تحلیل کیفی نسبت داد.
 )2روند تحول روششناسیپژوهشی (از کمی به کیفی و ترکیبی) در طول یک دهه ()2009 -2000
بسیار کند و با نوسان نسبی همراه بوده است .بر اساس این یافتهها باالترین میزان استفاده از روششناسی
کمی به ترتیب در سال  53/65 (2004درصد) و سال  53/42( 2000درصد)؛ باالترین میزان استفاده از
روششناسی کیفی به ترتیب در سال  31/42( 2008درصد) و در سال 30/92( 2006درصد) و باالترین
میزان استفاده از روششناسی ترکیبی در سال  32/85( 2001درصد) و در سال  29/90( 2009درصد)
بوده است.
با توجه به یافتههای این پژوهش در ارتباط باسؤال اول میتوان چنین نتیجه گیری کرد که در
پژوهشهای خارجی کثرت روش شناختی امر مقبول و پذیرفته شده است ولی در پژوهشهای یادگیری
الکترونیکی ایران روششناسی کمی هنوز حاکمیت دارد .به عالوه در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی
خارجی از روشهای پژوهش عمیق مانند مطالعه موردی و روشهای شبه تجربی و ابزارهای متنوع تر بر
1. S. Modell
2. F. Wang; M.J. Hannafin
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جمعآوری اطالعات استفاده میشود .در مقابل در پژوهشهای یادگیری الکترونیکی ایران از روشهای
سطحی مانند روشهای پیمایشی و ابزارهای محدود برای جمعآوری اطالعات استفاده میشود .همچنین
در رابطه باسؤال دوم میتوان نتیجه گیری کرد که پژوهشهای یادگیری الکترونیکی در طی یک

دهه( 2000الی  )2009با روند نسبت ًا کند به سمت پذیرش و مقبولیت روششناسیهای کیفی و ترکیبی
پیش رفته است .با توجه به یافتههای این پژوهش به پژوهشگران ،سیاستگذاران ،برنامه ریزان و مجریان
یادگیری الکترونیکی در ایران پیشنهاد میشود:
 )1طراحان و برنامه ریزان دوره های تحصیالت تکمیلی رشتههای مرتبط با پژوهشهای یادگیری
الکترونیکی مانند رشتههای برنامهریزی درسی ،تکنولوژی آموزشی و سایر رشتههای مرتبط در برنامهدرسی
درس روش تحقیق مباحث مربوط به روششناسیهای کیفی و ترکیبی را بگنجانند تا از این طریق
پژوهشگران یادگیری الکترونیکی را با روششناسیهای جدید آشنا سازند.
 )2پژوهشگران یادگیری الکترونیکی در ایران به تناسب ویژگی ها ،مسائل و پدیدههای محیطهای
یادگیری الکترونیکی از روششناسیهای کمی ،کیفی و ترکیبی بهره گیرند و تنها به روششناسی کمی
بسنده نکنند .همچنین به جای استفاده از پژوهشهای سطحی پیمایشی از روشهایی مانند؛ مطالعه
موردی ،شبه تجربی ،تشریحی و درهم تنیده برای بررسی عمیق و چند الیه مسائل یادگیری الکترونیکی
بهره گیرند.
 )3به پژوهشگران یادگیری الکترونیکی پیشنهاد میشود علل گرایش پژوهشگران این حوزه در ایران
را به استفاده روششناسی کمی ،روشهای پژوهش پیمایشی و ابزارهای جمعآوری اطالعات محدود و
متعارف مورد بررسی قرار دهند.

منابع

 -بازرگان ،عباس( .)1387مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته .تهران :نشر دیدار

 بازرگان ،عباس و موسوی ،امین( .)1388پژوهشهای یادگیری الکترونیکی در ایران :چالش هاو چشم اندازها .در کتاب مجموع مقاالت چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی یادگیری
الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت.
 -بازرگان ،عباس؛ سرمد ،زهره و حجازی ،الهه( .)1374روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران:آگه.

76

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،36سال نهم ،زمستان1389

 سلسبیلی ،نادر و حسینی ،سید محمد حسین( .)1384بررسی نقادانه روششناسی پژوهش در حوزهبرنامهدرسی در ایران .در کتاب قلمرو برنامهدرسی در ایران .تهران :سمت.
 شعبانی ورکی ،بختیار( .)1387نقد روششناسی تحقيقات تربيتي در ايران .فصلنامه تعلیم و تربیت.شماره  ،85صص .42 -11
 شعبانی ورکی ،بختیار( .)1386رئالیسم استعالیی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی .فصلنامۀنوآوریهای آموزشی ،سال ششم ،شماره  ،20صص .66-86
 مهرمحمدی ،محمود( .)1386کندوکاو در ترجیحات روش شناختی پژوهشگران حوزه تعلیم وتربیت در ایران .فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،سال ششم ،شماره  ،21صص.77-108
 لطف آبادی ،حسین؛ نوروزی ،وحیده و حسینی ،نرگس( .)1386بررسی آموزش روششناسیپژوهش در روانشناسی و علومتربیتی در ایران .فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی ،سال ششم ،شماره ،21
صص.110-140
 صادقزادهقمصری ،علی رضا( .)1386رویکرد اسالمی به روششناسی پژوهش تربیتی :تبیین امکانو ضرورت .فصلنامه نوآوریهای آموزشی .سال ششم ،شماره  ،21صص.141-172
 صدوقی ،مجيد( .)1387معيارهاي ويژه ي ارزيابي پژوهش كيفي .فصلنامه روششناسی علوم انسانی.سال چهارده ،شماره  ،56صص .55-72
 عابدینی ،یاسمین( .)1383مروری بر مبانی فلسفی ،ویژگی ها و روشهای پژوهشهای کیفی .مجلهروانشناسی و علومتربیتی دانشگاه تهران ،سال سی و پنج ،شماره ،2صص .159 -185
- Alsop، G & Tompsett، C (2007). From Effect to Effectiveness: the Missing
Research Questions. Educational Technology & Society، 10 (1)، 28-39.
- Blum، K(2005). Introduction to the Dissertation Process: the Mountain. In
Kimberly Blum and Brent Muirhead. Conquering the mountain: Framework for
Successful Chair Advising of Online Dissertation Students. Publisher: International
Journal of Instructional Technology & Distance Learning.
- Bryman، A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research.
Journal of Mixed Methods Research، 1(1)، 8-22.
- Campbell، D. T.، & Stanley، J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental

77

 مقایسه پژوهشهای ایرانی و خارجی:روششناسی پژوهشهای مربوط به یادگیری الکترونیکی

designs for research. Boston: Houghton Mifflin.
- Clark،C.R & Mayer، R. E. (2007). e- Learning and the Science of Instruction.
Sanfrancisco: Jossey- bass Pfeiffer.
-Creswell، J. W. (2003). Research design: Qualitative، quantitative، and mixed
methods approaches (2nd ed.).Thousand Oaks، CA: Sage.
-Dawson، T. L.، Fischer، K. W.، & Stein، Z. (2006). Reconsidering qualitative and
quantitative research approaches: A cognitive developmental perspective. New
Ideas in Psychology، 24، 229–239.
-Johnson، S.D & Daugherty. J(2008). Quality and Characteristics of Recent
Research in Technology Education. Journal of Technology Education. 20(1).1631.
- Hoepfl، M. C. (1997). Choosing qualitative research: A primer for technology
education researchers. Journal of Technology Education، 9(1)، 47-63.
- Kozma، R.B & Anderson R.E (2002). Qualitative case studies of
innovativepedagogical practices using ICT. Journal of Computer Assisted
Learning. 18،387-394
- Kumar، M (2007) Mixed Methodology Research Design in Educational
Technology The Alberta Journal of Educational Research.53 (1)، 34-44.
-Modell، S (2009). In defence of triangulation: A critical realist approach to mixed
methods research in management accounting. Management Accounting Research
20. 208-221.
-Nakayama، N &Ueno. M (2009). Current educational technology research trends
in Japan. Education Tech Research Dev. 57، 271–285
- Nichols. M (2008). Institutional perspectives: The challenges of e-learning
diffusion. British Journal of Educational Technology. 39 ( 4). 598–609.
-Nudzor، H. P (2009). A critical commentary on combined methods approach to
researching educational and social issues. Issues in educational research،19(2).
-Pawlowski، J. M.، Barker، K. C. & Okamoto، T. (2007). Foreword: Quality Research for
Learning، Education، and Training. Educational Technology & Society، 10 (2)، 1-2

1389 زمستان، سال نهم،36 شمارة.فصلنامه نوآوریهای آموزشی

78

- Porter،L. R(2004). Developing an Online Curriculum: Technologies and
techniques.London: Information Science Publishing.
- Reeves، T.C.، Herrington، J & Oliver. R(2004). A Development Research Agenda
for Online Collaborative Learning. ETR&D، 52( 4)، 53–65
- Ridenour. C. S & Newman. I (2008). Mixed methods research: Exploring the
Interactive Continuum. Carbondale: Southern Illinois University Press.
-Teddlie، C.، Tashakkori، A (2003). Major issues and controversies in the use of
mixedmethods in the social and behavioral sciences. In: Tashakkori، A.، Teddlie،
C. (Eds.)، Handbook of Mixed Methods Research in Social and Behavioral
Research. Sage، Thousand Oaks.
-Wang، F & Hannafin، M. J(2005). Design-Based Research and TechnologyEnhanced Learning Environments. ETR&D، 53(4)، 5–23.
-Westerman،M.A(2006). What counts as ‘‘good’’ quantitative research and what
can we say about when to use quantitative and/or qualitativ methos. New Ideas in
psychology 24.pp.263-274

