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Abstract
Since 2008, MOOC as an educational tool is not
only used by educational institutions and also
universities and it is interesting subject for many
scholars and researchers. The aim of the current
research was to provide a comprehensive picture
of the conducted researches in the field of MOOC.
In order to achieve the aim, the qualitative metaanalysis was used to examine and analyze 40
research in the field which each of them had a
different perspective and methodology. The
results showed that all conducted researches have
predominant
features
both
structurally,
methodologically and contextually. Theoretical
orientation of more than half the researches were
based on connectivist paradigm which indicated
that if Iranian educational institutions and
universities want to implement MOOC, it need to
transform structuralism paradigm to connectivist
paradigm. Namely, education and higher
education policies should move towards an
approach which is based on dialogue, interaction,
knowledge creation and emergent learning
processes.
Keywords: MOOC (massive online open course),

meta-analysis, connectivism.
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مقدمه

عصر امروز را عصر فناوری اطالعات مینامند که اطالعاات
و دانش بهعنوان سرمایهای مهم و تعیینکننده در جواما
تلقی میشوند .قاعدتاً در چنین فضایی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات بهعنوان ابزار و رویکردی حیااتی مایتوانناد باه
انطباق هر چه بیشتر فرد و جامعاه باا تیییارات دانشای و
اطالعاتی کمک کنند.
اواخاار دهااه  1990هنگااامیکااه فناااوری اطالعااات و
ارتباطات توانسته باود در جامعاه بار تماامی جنباه هاای
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی تأثیر داشته باشاد،
بسیاری از متخصصاان در حاوزههاای مختلا مطاععااتی
تصمیم گرفتند تا از این فناوری برای پیشبرد امور جامعاه
اساتااده کنناد ( .)Valimaa and Ylijoki, 2008الزماه
چنین مهمی طراحی نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی
بود .در این میان یکی از حوزههایی که بهشدت از فنااوری
اطالعات و ارتباطات تأثیر پذیرفت ،آموزش و یادگیری بود
( .)Drlik, & Skalka, 2011; Tess, 2013در واقاا ،
مؤسسات آموزشی و آموزش عاعی با چاعشهاا و مشاکالت
عدیاادهای روبااهرو شاادهانااد .چراکااه علیاار م ورود خی ا
عظیمی از متقاضیان آموزش عاعی به دانشگاهها ،امکانات و
فضاهای آموزشی و پژوهشی الزم بارای ایان افاراد وجاود
ندارد؛ اما با گساترش روزافازون دانشاگاه هاای مجاازی و
دورههااای آمااوزش از راه دور و حتاای دورههااای آمااوزش
برخط ،دانشجو بدون نیاز به حضور فیزیکی و حتی بادون
نیاز به اینکه در یک برنامه زمانی خاص در کالس حضاور
یابد میتواند از طریق ابزارها و امکانااتی کاه در اختیاار او
قرار میگیرد از آموزشهاای درسای و دانشاگاهی منتاا
شود (.)Kaplan and heanlein, 2016
«با فراهم شدن چنین شرایطی ،محتاوای آموزشای از
طریااق ناارمافزارهااای مختلاا ماادیریت دروس ،مناااب
چندرسانه ای ،اینترنت و ویدئوکنارانس باه دانشاجو ارائاه
می شود و از طریق امکانات ارتباطی ،فراگیران با یکدیگر و
با استاد خاود ،ارتبااب برقارار مایکنناد» ( Seraji et al,
 .)1387هدف از این آموزش ها ،تحقق دسترسی تمام افراد

بدون محدودیت زمانی و مکانی به آموزش اسات .کساانی
که به دالیلی مانند دوری مسافت ،توانایی حضور مانظم و
فیزیکی در کاالسهاا را ندارناد و نیااز باه برخاورداری از
انعطاف بیشتری در ایان زمیناه هساتند باه نحاو احسان
میتوانند از این برنامهها استقبال کرده و آر دنیای آموزش
بهرهمند شوند ( .)Drlik, & Skalka, 2011یکای از اناوا
این آموزشهای برخط ،موکیاا ( Massive Open Online
 )Courseاساات .مااو  ،یااک دوره باارخط گسااترده بااا
دسترسی آزاد و فراگیر برای همه است.
از نظر عیوی مو باه دورههاای فراگیار بارخط و بااز
گاته میشود .فراگیر است چراکه درآنواحاد هازاران ناار
بدون محدودیت تعداد میتوانند از دورههاای آن اساتااده
کنند؛ برخط است چراکه نیاز به دسترسای باه اینترنات و
شبکههای مجازی دارد و باز است به این معنای کاه افاراد
بدون محدودیت و نیاز باه ثبات ناام هاای رسامی و اعبااً
بهصورت رایگان میتوانند در آن دورهها شرکت کنناد .باه
گاته بسیاری از متخصصان حوزه فنااوریهاای آموزشای،
مااو توانسااته اساات تحااول عظیماای در سااازوکارها و
دیدگاههای حاکم در آماوزش ایجااد کناد ( Kaplan and
.)Heanlein, 2016
در دنیای آماوزش اینترنتای ،ساروا ه " "MOOCوا ه
جدیدی نیست ،این اصطالح در سال  2008در خصاوص
دورة آموزشاای اینترنتاای در بحا "پیوناادگرایی و دانااش
ارتباااطی" از سااوی دانشااگاه مانیتوبااا پیشاانهاد گردیااد
( .)Zimmerman,2011به دنبال ماهیات حرکات آماوزش
افزار فراگیر ،دانشگاه فوق همچنین دوره آموزشای فاوق را
باارای مسااتمعان آزاد اینترنتاای برگاازار کاارد و بیشااتر از
 2000دانشجو در این دوره ثبتنام کردند ( Kaplan and
 .)Heanlein, 2016عبااارت  MOOCاوعااین بااار توسااط
جااورز زیماانس و اسااتان داونااز در سااال  2008مااورد
استااده قرار گرفت و از آن زمان به بعاد محبوبیات رو باه
افزایشی بخصوص در آمریکا پیدا کرد و امروزه هرکسی باا
دسترسی باه اینترنات مای تواناد در یکای از MOOCهاا
شرکت کناد و باه منااب آنهاا دسترسای یاباد ،باا ساایر
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دانشجویان و افاراد شارکتکنناده تعاما برقارار ساازد و
داشتهها و آموختههای خود را با آنها به اشترا گذارد.
بین سالهای  2008تا  ،2011تعادادی از مؤسساات
آموزشاای و دانشااگاههااا ،بااا اسااتااده از مااو  ،دورههااایی
آموزشاای را برگاازار کردنااد کااه هاای پاایشنیااازی باارای
نامنویسی نداشتند و های محادودیت ثبات ناامی وجاود
نداشت ،از تسهیالت دانشاگاهی نسابتاً انادکی برخاوردار
بودند ،اماا های مادر دانشاگاهی را ارائاه نمایکردناد
( .)Smutz, 2013بااه دنبااال آن نخسااتین  MOOCثباات
شده در امریکاا در ساال  ،2011باا ناام واحادی باه ناام
"یادگیری بارخط اماروز و فاردا" کاه باا بایش از 2500
دانشجو توسط دانشاگاه اعیناوی اسایرینگایلد ارائاه شاد،
ظهور پیدا کرد (.)Round, 2013
تاکنون گونهها و شک های مختلای از مو طراحای و
عرضه شده است که هرکدام از آنها دربردارندة نظام فکری
و پاااارادایم معرفاااتشناساااانه خااااص خاااود هساااتند
( )Lederman, 2013که تمامی این پارادایمها را میتاوان
در سه دسته کلی طبقه بندی و تقسیم کرد که عبارتند از:
پاارادایم سااختارگرایانه؛ پاارادایم پیوندگرایاناه و پاارادایم
انتقادی

مشااخد دارد و فراگیاار دقیقاااً در راسااتای آن ساااختار
حرکت کرده و بهشدت متأثر از آن است .بهگونهای که ناه
میتواند آن ساختار را تیییر دهد و نه خود در کم و کیا
روند یادگیری خود ،نقش فعال و سازندهای را دارد .بدیهی
است که در چنین پارادایمی ،معلام بیشاتر نقاش انتقاال
دانش را بر عهده میگیارد .گاویی کاه معلام دربردارناده
مناب گستردهای دانش و اطالعات اسات و بایاد آن را باه
ذهن فراگیران خود منتق کند و فراگیران نیز آن دانش و
اطالعات را مناعالنه دریافت میکنند (.)Siemens, 2013
یادگیری در این پارادایم ،موضو محور اسات .بادین
معنی که انتظار میرود که فراگیر در پایان دوره آموزشای
خود و یا در هر مرحله از آن ،باه توانااییهاا ،نگارشهاا و
دانشهایی که از قبا مشاخد شادهاناد دسات یابناد و
چگونگی کسب این دانش و پردازش آن میاول مایماناد.
دانش و اطالعات ،واقعیتی عینی تصور شده که بر قاوانین
جهان شمول علمی استوار هستند .با ایان اوصااف ،نگارش
ساختارگرایانه یاک نگارش سانتی در دنیاای یاادگیری و
آموزش است کاه نقاش معلام و برناماههاای آموزشای را
تعیین کننده و نقاش فراگیار را مناعا و دریافاتکنناده
اطالعات میداند (.)Moore, 2004

پارادایم ساختارگرایانه

پارادایم پیوندگرایانه

این پارادایم منعکسکننده همان نگاه سنتی به آماوزش و
تاادریس اساات کااه سااالهااا در فرآیناادهای آمااوزش و
برنامهریزی آموزشی حاکمیات داشاته اسات ( Moore,
 .)2004بر اساس این نگااه ،انساان موجاودی اسات کاه
بهشدت از محایط پیراماون خاود تاأثیر پذیرفتاه اسات و
رفتارها و عملکرد وی توسط عوام ذهنی و عینی محایط
بیرونی تعیین شاده اسات و بناابراین ،در راساتای هماان
نشااانگرها و عواماا تعیااینکننااده حرکاات ماایکنااد .از
طرفداران این پارادایم در جامعه شناسی ،امی دورکیم بود
که معتقد بود که حتی بیشتر رفتارهاایی کاه اختیااری و
ارادی پنداشته می شوند (مانند خودکشی) ،خود ،متاأثر از
ساختارهای کاالن اجتمااعی و فرهنگای اسات؛ بناابراین،
آموزش و یادگیری نیز سااختاری از پایش تعیاینشاده و

پیوندگرایی نیز یکی از فلساهها و پارادایمهاای مطارح در
آمااوزش و یااادگیری اساات کااه تاریخچااه آن بااه نگاااه
ایدئاعیسااتهااا ،نظریااهپااردازان تاساایری ،هرمنوتیااک و
فیلسوفان سازندهگرا بار مایگاردد ( .)Siemens, 2013در
این نگاه ،انسان موجودی آزاد و انتخابگر دانسته می شود
که تمام زندگی خود را بر اسااس آزادی و انتخاابهاایش
رقم می زند؛ بناابراین ،آنچاه در تحلیا رفتاار و عملکارد
انسان مهم است ،نه تعیینکنندههای ساختاری و فرهنگی
بلکه انتخابهای راهباردی افاراد اسات .بار ایان اسااس،
فرآیند آموزش و یادگیری برای چنین موجودی نمیتواناد
فرایندی از پیش تعیینشاده و مشاخد باشاد .شاوفان و
مکنااز ( )Tschofen and Mackness, 2012خاطرنشااان
میکنناد کاه پیونادگرایی تاالش دارد تاا یاادگیری را در
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بافتی در حال شدن و نه از پیش تعیینشده قرار دهد کاه
دانش در آن خلق و ایجاد میشود و اطالعاات و داناش در
یک سیر دیجیتاعی رشد و دوام مییابند ( .)Kop, 2011در
چنین بافتی ،کمیت و کیایت یاادگیری رشاد فزاینادهای
دارند و دائمااً در حاال تیییار و تحاول هساتند .ازایانرو،
مربیان نه بهعنوان افرادی که وظیاه انتقال دانش از پایش
تعیینشده و نی را دارند نگریسته میشوند بلکه بهعنوان
تسهیلگران فرایند یادگیری و خلق داناش در حاال شادن
نگریسته میشوند .دانشجو یا فراگیر نیز در جریاان کساب
و خلق دانش نقش بسیار فعااعی را بار عهاده دارد کاه باا
کمک و راهنمایی مربی و فضای آموزشی خاود مایتواناد
دانش را خلق و بازسازی کند ( .)Kop, 2011تیییر در این
نگاه ،به معنی حرکت از سوی موضو محوری باه فرآیناد
محااوری نیااز اساات .باادین معناای کااه اگاار در نگاااه
ساختارگرایانه ،موضوعی از پیش تعیینشده وجود دارد که
فراگیر باید بدان دست پیدا کند و یا مهارتی کاه دانشاجو
بااه آن مجهااز شااود ،در نگاااه پیوندگرایانااه ،خااود تعام ا
دانشجویان با یکدیگر و با اسااتید خاود و چگاونگی خلاق
دانش ،مهم تلقی می شود .جدول زیر ،مقایسهای تطبیقای
بین نگاه ساختارگرایانه و پیوندگرایانه انجام داده است.
پارادایم انتقادي

طرفداران این رویکرد معتقدند کاه تماامی سیاسات هاا و
برنامه هاای آموزشای و درسای مادارس و دانشاگاههاا در
راستای تحکیم سلطه جویی طبقه مسالط جامعاه شاده و
تربیت و آموزش موجب بازآفرینی روابط اجتماعی میشود
( .)Moore, 2004در همااینجااا اساات کااه آمااوزشهااای
مدرسااهای و دانشااگاهی بیشااتر مبتناای باار ارزشهااای
فرهنگی سایدپوستان ،مردان و به طورکلی طبقات مسالط
جامعه است.
بر اساس رویکرد انتقادی و پستمدرن ،آموزش بادون
ایجاد تیییرات بنیاادی در سیاساتهاای موجاود در یاک
جامعه فقط می تواند یک شک دیگر از روابط موجود را در
درون جامعه ایجاد کند و تیییری در محتوا و بافت ارتباب
ایجاد نمیکند .در واق  ،هادف اساسای رویکارد انتقاادی،

توانمندسازی گروه های به حاشایه راناده شاده و افازایش
کنتارل آنهااا باار مناااب اقتصاادی و فرهنگاای اساات .ایاان
نظریهپردازان که عمادتاً باه تحلیا سااختار اجتمااعی و
تاریخی جواما مایپردازناد ،بار ایان باورناد کاه جواما
امروزی ،جوامعی چندملیتی ،چندفرهنگی با تنو نژادی و
قومی فراوان است و صاحبت کاردن از فرهناا اعاب یاا
فرهنا مشتر صرفاً باه معنای اعقاا و تحمیا فرهناا
گروه مسلط جامعه بر اقلیتها است (.)Moore, 2004
اگرچااه کااه در میااان نظریااهپااردازان انتقااادی نیااز
تااوتهایی نسبت به موض گیاریشاان وجاود دارد بارای
مثال عدهای از آنها ،رادیکاال یاا تنادرو باوده و خواساتار
ایجاد تیییار در تماامی سااختارهای اجتمااعی ،سیاسای،
فرهنگی و  ...به نا اقلیتهای جامعه میباشند و درصادد
آن هستند که اقلیتها باید بر مناب اقتصاادی و فرهنگای
یک جامعه چیره شوند ،اما عده ای دیگر از آنهاا نیاز تنهاا
خواستار ایجاد حقوق برابر فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاادی و
مذهبی با اکثریت جامعه هستند؛ بنابراین ،توجاه آنهاا باه
آموزش و یادگیری نیاز بیشاتر مبتنای بار تیییار برناماه
درسی ،آموزشها و ارزیابیهای آموزشی است که از طریق
آن بتوان تنو فرهنگی را بازتااب داده و فرصات و توزیا
برابری از امکانات مختل برای همه فراهم شود .در واقا ،
اصول محوری آموزش و یادگیری آنها مبتنی است بر ارائه
مااهیمی از خردهفرهنا ها ،مشارکت بیشتر اقلیاتهاا در
طراحی و اجرای برناماههاای آموزشای و درسای ،داشاتن
دیدگاهی باز نسبت به تمامی نقطاه نظارات و دیادگاههاا،
اسااتااده از چناادین زبااان محلاای و قااومی در کنااار زبااان
رسمی آموزش ،توجه باه سابک هاای یاادگیری متاااوت
دانااشآمااوزان و ایجاااد آموزشاای مبتناای باار تمااامی آن
تااوتها .خمیرمایه این برناماههاا مبتنای اسات بار آگااه
کردن دانشجویان نسبت به جایگاه خود در نظام اجتماعی،
میتوان آگاهیها و انگیزههای الزم را برای آنها فراهم آورد
تاا درصادد ایجاااد تحاول در ساااختارهای اجتمااعی گااام
بردارند (.)Zimmerman, 2011
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جدول 1
ساختارگرایی
مربی

پیوندگرایی

انتقادی

آموزشدهنده کهیکدورهاستانداردبراا  تسهیلکنندهکرهرااینردیرادییا  رهاییبخش کهسعیمیکنرد
میکند .
تمامیدانشجویانطااحی 

بامیانگیزاند 
راد را 

یادییاندیانیمنفعل 

یادییاندیانیرعال 

رااییاانرانسبتبهمسرالل
سلطهخوآیاهکند .


فراگیران
مواد و منابع آموزشی

یادییاندیانرعالوخودآیاه 

بررهصررور  مرروادومنررابوآموزشرریدر
محتوا ازپیشتعیینشدهبااساسبانامره محترروا تولیدشررده 
رسررمیبررااسررتفادهازسرربکسررخناانیو مشررارکتیبرردونبانامررهدرسرری راستا بانامهدرسیپنهانو
ارزیابیهمساالن 

رسمیبااستفادهازسبکسرمینار متماکزباقدر وسلطه 
بدونارزیابی 

الگو

الگو ساختاریارتهبارصلها مرنم ودر الگو بردونسراختاربرامبنرا  الگو بدونساختارومبتنری
دورهزمانیمشخص 

محتوا

یادییا مدوام 

حاشیهها 

بارهاییبخشی

تماکزیااییدرتولیدمحتوادریرکماران تماکززداییراایندمحتوا شباه  تماکززداییمبتنیباتوانمنرد
مشخص 

از سال  2008تاکنون ،نه فقط موسسههای آموزشی و
دانشگاههای مختلای از دورههای مو استااده کردهاناد و
بااا اسااتقبال چشاامگیر مخاطبااان نیااز روبااهرو شاادهانااد،
پژوهشهای مختلاای نیاز بررسای کام و کیا ماو از
زوایای مختل و از نگاههای نظری گوناگون پرداختهاند .با
توجه به اینکه ماو باهعناوان یاک ماوز فنّاوراناه رشاد
گسترده و استقبال کم نظیری داشته است و باا توجاه باه
اینکه دانشگاههای ایرانی و مؤسسات آموزشای وابساته باه
آن همواره درصدد پیاده کردن و اجرای دورههای آموزشی
برخط و مجازی بودهاند ،رشد فزایندهتری نیز چه در ایران
و چه در سایر نقاب جهان قابا پایشبینای خواهاد باود.
استااده از چنین دستاوردی در نظاام آموزشای و آماوزش
عاعی کشور و بازتاب آن در برنامههاای آموزشای و درسای
مدارس و دانشگاهها نیازمناد در عمیاق ترسایم تصاویر
جامعی است که با تکیاه بار آن بتاوان برناماهریازیهاای
مناسب انجاام داد کاه چناین در و تصاویری از طریاق
پژوهشهای تجربی متعدد و گسترده حاص میشود.
در این راستا ،نزدیک به یک دهه است که پژوهشگران
مختلااای بااه کنکاااش و واکاااوی مااو پرداختااهانااد و

کادنارااددرحاشیه 

پژوهش هاای مختلاای را باه انجاام رسااندهاناد اماا ایان
پژوهش ها تا چه اندازه توانساتهاناد کاه چاارچوب رف و
قاب اعتمادی برای سیاستگذاریهای علمی و کالن فراهم
کند؟ این پژوهش ها تاکنون چاه دساتاوردی داشاته اناد؟
برآیند کلی این پژوهش ها چه بوده است؟ جهت و رویکرد
نظری و روششناختی آنها باه چاه سامت و ساویی باوده
است؟
پژوهش حاضر بر آن بود تا پاسخی روشن به این ساؤاالت
ارائه دهد.
 .1وضعیت پژوهشهای مو از حیا سااختاری و
روششناختی چگونه بوده است؟
 .2وضعیت پژوهش هاای ماو از حیا محتاوایی
چگونه بوده است؟
بهمنظور پاساخگویی باه ایان ساؤاالت از روش فراتحلیا
کیای استااده شد و تعداد  40پژوهش که به بررسای کام
و کی مو پرداخته بودند ،مورد ارزیاابی و تحلیا قارار
گرفتند .ازآنجا کاه تااکنون های پژوهشای در ایاران باه
بررسی این مسئله نیرداخته بودند ،پاژوهش هاایی کاه در
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ایاان فراتحلیاا مااورد اسااتااده قاارار گرفتااهانااد تماماااً
پژوهشهایی خارز از ایران بودهاند.
روششناسي

هدف از پژوهش حاضر ،ترسیم سیمای پژوهشهای انجاام
گرفته در زمینه مو بود .به منظور نی به ایان هادف ،از
روش فراتحلی کیای استااده شد.
جامعة پژوهش در این فراتحلیا  ،تماامی تحقیقاات و
پژوهش های تجربی انجام گرفته در حاوزه ماو در دنیاا
بود که با مراجعه به سایت های (،scopus ،sciencedirect
،oecd-ilibrary ،springer ،wiley ،sagepub ،proquest
 )Taylor and Francis ،jstorانتخاب شدند .در واق  ،هار

پژوهشی که در ساایت هاای مزباور منتشار شاده بودناد،
به عنوان جامعه پژوهش مورد نظر قرار گرفتند .شایان ذکر
است که بازه زمانی مورد نظر برای انتخاب این مقااالت از
سااال  2013-2016بااود .پااس از مراجعااه بااه تمااامی
پایگاااههااای اطالعاااتی یادشااده در اینترناات ،تعااداد 72
پژوهش یافت شد در این میان 32 ،پژوهش شام مقاالت
علمی -مروری یا نظری صرف بودناد کاه از ایان پاژوهش
کنار گذاشته شدند و  40پژوهش بهعنوان نموناه انتخااب
شدند .انتخاب ایان نموناه بار مبناای روش نموناهگیاری
هدفمند معمول بود .هدف از ایان نموناهگیاری ،توصای
روالها و جریانهاای عاادی و معماوعی حااکم بار پدیاده
است .بهعبارتیدیگار ،پژوهشاگر درصادد توصای نگااه و

روایت متااوتی از پدیده نیست بلکه تنها میخواهد پدیاده
پژوهش را بر اساس جریان معمول آن توصی کند .ازآنجا
که هدف از پژوهش حاضر نیز ترسیم سیمای پژوهشهای
مو و نه ترسایم نکتاه هاای انتقاادی و یاا روایات هاای
متااوت از آن بود از این روش نمونهگیری استااده شد.
به منظور دستیابی باه داده هاای ماورد نیااز پاژوهش،
چک عیستی با  16ساؤال طراحای و تنظایم و بار مبناای
کدگذاریها و حاشیهنویسیهای انجاام شاده ،مؤعااههاای
پرسشنامه در ارتباب با هر اثر تکمی شادند .شاایان ذکار
است که پژوهشگر پس از مطاععه دقیق هر اثر ،چکعیست
مربوطه در ارتباب با آن اثار را تکمیا کارده و در نهایات
دادههای این چکعیست هر اثر ،مقایسه و بررسی شدند.
یافتهها
وضععتی

پععژوهشهععاي مععوک از ثیععخ سععاختاري و

روششناختي چگونه بوده اس ؟
قالب آثار

بنابر آنچه پیشتر گاته شد ،تمامی پاژوهشهاایی کاه در
ایاان پااژوهش مااورد بررساای و ارزیااابی قاارار گرفتنااد ،در
مجمو  40پژوهش بوده است که از این  40پژوهش26 ،
پژوهش ( )%65مقاعه علمی پژوهشی 8 ،پاژوهش (،)%20
مقاعه همایشی و  6پژوهش ( )%15نیز پایاننامه بودهاند.

نمودار  :1قالب آثار نیز به این صورت اس .

پایان نامه6 ,

علمی پژوهشی,
26

همایشی8 ,
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بر اساس یافتههای به دست آمده از جادول قبا 65 ،
درصد پژوهشهای انجام شاده در قاعاب علمای پژوهشای
بودهاند که خود نشان از جایگاه مناسب مو در تحقیقات
و مقاعههای علمی پژوهشی است اما نکته قاب تأم تعاداد
بسیار محدود پایان نامه هاایی اسات کاه باه ایان موضاو
اختصاااص یافتااه اساات کااه نشااان ماایدهااد کااه اگرچااه
پژوهشگران مختل سعی داشتهاند که در قاعب مقاعههاای
علمی پژوهشی به بررسی و واکااوی ابعااد مختلا ماو
بیردازند اما کمتر حاضر شدهاند این مسئله را بهطور جدی
و در قاعب پایاننامه به آن بیردازند .اعبتاه ایان مسائله باا
توجه به نوپا بودن تحقیقات ماو و حتای مطارح شادن
جهتگیری عملیاتی و اجرایی در دنیای آموزش مایتواناد
تا حدی طبیعی باشد اما در حال حاضار ،پایاانناماههاای
انگشتشماری به مسئله مو پرداختهاند.

 .1دوره زماني

اگرچه که مطرح شدن ماو باهعناوان ساازوکاری بارای
آموزش و یادگیری از سال  2008مطرح شاده اسات اماا
عمالً تحقیق و تاحد درباره آن با اندکی تأخیر آ از شده
است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،از سال  2014موز
تازهای از تحقیقات گسترده درباره مو آ از میشود و تاا
قب از آن ،هر ساعه تحقیقات انگشتشماری به این مسئله
پرداختهاند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد تعداد پژوهشهاای
انجااام شااده در سااال  2 ،2013پااژوهش ( ،)%5در سااال
 8 ،2014پژوهش ( ،)%20در ساال  17 ،2015پاژوهش
( )%42/5و در سااال  2016نیااز  )%32/5( 13پااژوهش
بوده است.

نمودار  :2توزیع زماني آثار

دوره زمانی
18
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دوره زمانی

یافتهها نشان میدهد که پاژوهش دربااره ماو سایر
صعودی داشته است و با وجود اینکه ساال  2016هناوز
در جریان است و به پایان نرسیده است اما نزدیک باه 32
درصد از تحقیقات مو را به خود اختصاص داده است که
خود قاب تأم است.

 .2ویژگي نویسندگان

در پاااژوهشهاااای ماااو  89 ،نویسااانده و پژوهشاااگر
نقشآفرینی داشتهاند که در این میاان 75 ،ناار ()%84/2
اعضای هیئتعلمی 10 ،نار دانشجو ( )%11/2و  4نار نیز
پژوهشگر آزاد ( )%11/2بودهاند.
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نمودار  :3نوع پژوهشگران را مشخص کرده اس .
پژوهشگران آزاد,
دانشجویان10 ,

4

اعضای هیات
علمی75 ,

بر اساس یافته های باال 84/2 ،درصاد از پژوهشاگرانی
که به بررسای ماو پرداختاهاناد ،اعضاای هیئاتعلمای
هستند که خود نشان از نگاه تخصصی و فنای باه مسائله
است اما مشارکت بسیار ضعی دانشجویان و پژوهشاگران
آزاد در این پژوهشها عمالً امکان بهرهگیری از نگااههاای
متااوتتر و همچنین استااده از رویکرد میانرشته ای را با
مشک مواجه ساخته است .بر این اساس ،اگرچاه اسااتید
سهم شگاتانگیز و تحسینبرانگیزی در پژوهشهای مو

داشتهاند اما به همان اندازه دانشجویان و سایر پژوهشگران
در این حوزه کمکار بودهاند.
 .3رویکرد تحقیقي آثار

در تمامی پژوهش هایی که در این فراتحلی مورد بررسای
قرار گرفتهاند ،از دو رویکرد کمی یا کیاای اساتااده شاده
است و تاکنون از پژوهش آمیخته استااده نشاده اسات .از
 40تحقیق انجام شده 28 ،تحقیق دارای رویکرد کمای و
 12تحقیق نیز کیای بودهاند.

جدول  :2روشهاي تحقیق مورد استفاده در آثار
رویاادتحقیق 

روشتحقیق 

رااوانی 

درصدرااوانی 

رویاادکمی 

توصیفی-پیمایشی 

 24

 %60

همبستگی 

2

 %5

آزمایشیوشبهآزمایشی 

2

 %5

قومنگار 


2

 %5

پدیدارشناسی 

3

 %7/5

مطالعهمورد 

7

 %17/5

رویاادکیفی 

این یافتهها نشان میدهد که سهم پژوهشهای کیاای
 30درصد بوده و تحقیقات کمی نیز  70درصد که در این
میان 60 ،درصد پژوهشها ،پژوهش توصایای -پیمایشای
بوده اند که تمام این یافتهها نشان از حاکم باودن سایطره
کمی و اثبات گرایانه بر این تحقیقات است .ایان در حااعی
است که مو اساساً و در ابتدا بر اساس نگاه پیوندگرایاناه
طراحی و اجارا گردیاد کاه بار اسااس ایان نگااه ،داناش
فرآیندی ذهنی بوده کاه باا ارزشهاا و فرهناا پیونادی

ناگسستنی دارد و در و واکاوی آن ارزش ها و فرهنا از
طریق پژوهشهای کیای به دست میآید.
 .4ابزارهاي گردآوري دادهها

در پااژوهشهااای انجااام شااده ،در مجمااو  ،از ابزارهااای
مختلای برای گردآوری دادههاا اساتااده شاده اسات کاه
هرکدام از آنها ،به تاکیک روشهای کمی و کیاای ،آورده
شدهاند.
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رویاادتحقیق 


رویاادکمی 


رویاادکیفی 

جدول  :3ابزارهاي گردآوري دادههاي تحقیق
رااوانی 
دادهها 
ابزاریادآور  
 24
پاسشنامه 
2
چکلیستمشاهده 

1
مقیاسسنجشعملااد 
1
سازمانیارته 

مصاحبهنیمه
6
مصاحبه 
4
بارسیاسناد 
1
مشاهده 
1
پاسشنامهباز 

همانگونه که مشاهده می شود از تمامی ابزارهایی کاه
مورد استااده قرار گرفتاهاناد ،پرسشانامه دارای بیشاترین
فروانی بوده است که اعبتاه باا توجاه باه حجام گساترده
تحقیقات کمی در پژوهشهای مو  ،این یافتاههاا دور از
ذهن نیست.

درصدرااوانی 
 %60
 %5
 %2/5
 %2/5
 %15
 %10
 %2/5
 %2/5

 .5روش تجزیهوتحلیل

در تحقیقاتی که به بررسی کم و کی مو پرداختهاند ،از
آزمونها ،فنهاا و روشهاای مختلاای نیاز بارای تحلیا
دادههای پژوهش استااده شده است کاه در جادول  4باه
تاکیک تحلی های کمی و کیای مشخد شدهاند.

جدول  :4ابزارهاي گردآوري دادههاي تحقیق
رویکرد تحقیق

رویکرد کمی

رویکرد کیفی

روش تحلیل دادهها

فراوانی

درصد فراوانی

تحلیلمعادال ساختار 

3

 %6/81

راوانیودرصد 

 19

 %43/18

تحلیلواریانس 

4

 %9/09

آزمونتی 

5

 %11/36

همبستگیپیاسون 

1

 %2/27

روشتحلیلمحتوا 

1

 %2/27

روشتحلیلت 

 10

 %22/72

روشتحلیلبااساسالگو یالسا 

1

 %2/27

بیشتر تحقیقات انجام شده صرفاً از آمار توصایای و در
حد فراوانی و درصد فراوانی استااده کردهاند و اساتااده از
تحلی های پیچیدهتر کمی و کیاای چنادان مقباول ایان
پژوهشگران قرار نگرفته است .اعبته با توجه به پیچیادهتار
شدن مسئله مو و ارتباب فزاینده آن با سایر مقوعههاای
آموزشی و اجتمااعی ،انتظاار مایرود کاه از تحلیا هاای
پیچیدهتری نیز استااده شود.

وضتی

پژوهش هاي موک از ثیخ محتعوایي شعناختي

چگونه بوده اس ؟
تمرکز موضوعي آثار

تمامی پژوهشهایی که در این فراتحلی مورد بررسی قرار
گرفتند بر چند موضو محوری متمرکاز شادهاناد کاه در
جدول  5و نمودار  4هرکدام از موضاوعات و فراوانای آنهاا
مشخد شده است.
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تماکزموضوعیآثار 
رویااداقتصاد بهموک 
رویاادآموزشیبهموک 
رویاادمدیایتیبهموک 
رویااداجتماعیبهموک 
تعدادکل 

جدول  :5تمرکز موضوعي آثار
رااوانی 
4
 30
4
5
 40

درصد 
 %10
 %75
 %10
 %5


نمودار دایرهاي  .4تمرکز موضوعي آثار
نگاه اقتصادی4 ,

نگاه اجتماعی2 ,

نگاه مدیریتی4 ,

نگاه آموزشی30 ,

همانگونه که در نمودار و جادول بااال مشاخد شاده
است 75 ،درصد از پاژوهشهاایی کاه باه بررسای ماو
پرداخته اند از منظار آماوزش و پاداگو ی باه مطاععاه آن
پرداختااهانااد .باادین معناای کااه باار موضااوعاتی ماننااد
دستاوردهای آموزشای ماو  ،شناساایی مشاکالت پایش
روی دورههای آموزشی مو  ،افازایش کیایات آماوزش و
یادگیری در دوره های ماو و سانجش میازان پیشارفت
تحصیلی فراگیران متمرکز شده اند که به ناوعی مشخصاه
آموزش و یادگیری در آنها پررناتر است .دعی این تمرکز
گسترده بر مسائ آموزشی آن است که در آ از طراحای و
توعید مو تابه حال ،آموزش گسترده ترین هدف آن باوده
است و بنابراین پژوهشگران نیز بیشتر بر مسائ آموزشای
و پداگو یکی مو بیشتر از ساایر جنباههاا پرداختاهاناد.
فقط  4پژوهش از منظر اقتصادی به ماو نگریساته اناد.
پژوهشهایی که چنین نگاهی را اتخاذ کردهاند بیشاتر بار
درآمااادزایی دورههاااای ماااو  ،افااازایش تاااوان توعیاااد
شرکتکنندگان ،افزایش و ارتقای مهارت هاای کاارآفرینی
شرکتکنندگان و تجاریسازی دورههاای آموزشای ماو
تمرکز کرده اند .اعبته با توجه به ایانکاه دورههاای ماو
اعباً فراگیر است که برای دسترسی و شرکت در دورههای
آن نیازی به ثبتنام رسمی و حتی پرداخت شهریه نیست،

جنبههای اقتصادی مو نیز کمتر در تحقیقاات برجساته
شده است 4 .پژوهش نیاز از دیادگاه مادیریتی باه ماو
نگریسته اند که بیشتر بر موضوعاتی مانند چگونگی جاذب
و نگااه داشاات اساااتید و دانشااجویان در دورههااای مااو
تمرکز کرده اند .در نهایت تنهاا  2پاژوهش نگااهی کاامالً
متااوت با بافات موضاوعی تحقیقاات ماو داشاتهاناد و
توانستهاند مسئلههای اجتماعی مو را برجستهتار کنناد
که یکی از این پژوهشها ،بر این نکته متمرکز شده اسات
که آیا مو میتواند به دانشآموزان محروم و فقیر جامعه
کمک کند تا تحر اجتمااعی بیشاتری داشاته باشاند و
دیگری نیز به بررسی میزان اثربخشی دورههاای ماو در
پیشگیری از ابتال به ویروس ابوال پرداختاه اسات .تماامی
این یافته ها نشان میدهد که تنو موضوعی در تحقیقاات
مو ضعی و تمرکز بیشتر محققان بر مساائ آموزشای
بوده اسات کاه اعبتاه ضامن ایانکاه ایان مسائله بسایار
ارزشمند است اما الزم است از زوایا و نگاههای دیگری نیاز
به مو پرداخته شود.
گزارههاي پژوهش

در تحقیقات انجام شده در حوزه مو  48 ،گزاره در قاعب
سؤاالت و فرضایات پژوهشای مطارح شاده اسات کاه در
جدول  6نمایش داده میشود.
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جدول  :6سنخشناسي گزارههاي پژوهش
نوع گزاره

سؤال

فرضیه

فراوانی

درصد

چیستی 

9

 %18/75

چاایی 

0

0

چگونگی 

2

 %4/16

رابطها 


0

0

تأثیاوتأثا 

 37

 %77/08

26تحقیق 

بدونسؤالیاراضیه 

جاادول باااال نشااان ماایدهااد کااه  77/08درصااد از
گزارههای مطرح شاده از ناو فرضایه هاای تاأثیر و تاأثر
بودهاند که به رابطه علت و معلوعی بین متییرها میپردازد؛
اما  26تحقیق از  40پژوهش بررسی شده اساساً هی گونه
گزاره پژوهشی مطرح نکردهاند.
جه گیري نظري

اساسیترین اقدام در فراتحلی کیاای ،کشا و اساتخراز
تئوری مشتر در مطاععاات ماورد بررسای اسات (ذاکار
صااعحی .)1388 ،در برخای از آثااار ،تئاوری مساتقیم یااا
شاافی که نشان از موضا گیاری پژوهشاگر باشاد ،یافات



نمی شود؛ اما با تحلی دقیق آن تحقیق ،مایتاوان نظریاه
ورای آن تحقیق را کش کرد .در برخی دیگر از آثاار نیاز
بهصورت مساتقیم جهاتگیاری یاا موضا گیاری نظاری
پژوهشگر مطرح شده و بر اسااس آماوزههاای آن نظریاه،
پژوهش انجام میشود .در نهایت ،برخی دیگر از تحقیقاات
نیز بهگونهای هستند کاه دربردارنادة های آماوزه نظاری
خاصی نیستند نه بهصورت مستقیم و شااف و نه بهصورت
یرمستقیم .جدول زیر بیانگر مبانی نظری ماورد اساتااده
در تحقیقات مو است.

جدول  :7مباني نظري مورد استفاده
فراوانی

درصد

جهتگیری نظری پژوهش
مستقی وشفاف 

5

 %12/5

غیامستقی 

1

 %2/5

مستقی وشفاف 

 17

 %42/5

غیامستقی 

3

 %7/5

مستقی وشفاف 

1

 %2/5

نظریه انتقادی

غیامستقی 

0

0

بدون مبانی

تحقیقکیفی 

 12

 %30

نظری

تحقیقکمی 

1

 %2/5

نظریه ساختارگرا

نظریه پیوندگرا

یافتههای ارائه شده در جدول باال نشان میدهد کاه از
 40تحقیق انجام شده  27تحقیق دربردارنده آماوزه هاای
نظری خاصی بودهاناد کاه تماامی آنهاا از رویکارد کمای

استااده کردهاند؛ به عباارت دیگار ،از  28پاژوهش کمای،
 27ماورد از آنهاا دربردارناده آماوزههاای نظاری خاصای
بوده اند و یک تحقیق نیز فاقاد هرگوناه موضا گیاری یاا
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آموزه نظری خاصی بوده است و تنها مؤعاهها و متییرهایی
را از مباح مختل گرفته و باهم ترکیب کارده اسات .در
این میان 6 ،تحقیق بهصورت مساتقیم یاا یرمساتقیم از
پارادایم ساختارگرایانه استااده کردهاند و  20تحقیاق نیاز
از پارادایم پیوندگرایانه و تنها یک تحقیق از نگااه انتقاادی
استااده کرده است .این نکته نشان مایدهاد کاه باهزعام
نویسندگان و پژوهشاگران ایان حاوزه ،طراحای و اجارای
دورههای آموزشی از طریق مو مستلزم ایجاد تحاول در
پارادایمهای سنتی و سااختارگرایانه و حرکات باه سامت
فراگیرمحوری ،تعامالت اجتماعی ،خلاق داناش و فعاعیات
دانشجو است .با این اوصاف ،مشخد است کاه باا حااکم
بودن نگاه سااختارگرایانه ،رسااعت ماو باه خاوبی اجارا
نمیشود و نمیتوان باه آرماانهاا و اهاداف دورههاای آن
جامه عم پوشاند .عالوه بر آن ،همانگوناه کاه پایشتار
ذکاار شااد 12 ،پااژوهش از  40پااژوهش بررساای شااده،
پژوهش کیای بودند که ماهیتاً فاقد هرگونه موضا گیاری
یا جهتگیری نظاری هساتند بادین معنای کاه در ابتادا

انتظار نمیرود که پژوهشگر موض نظری خاصی را اتخااذ
کند .بلکه باید بدون جهاتگیاریهاای نظاری در میادان
پژوهش قرار گرفتاه و از دل کاار پاژوهش مادل یاا نگااه
نظری در پایان پژوهش استخراز شود.
نتایج

تمامی نتایجی که از تحقیقات مو اساتخراز شادهاناد را
میتوان در چند دسته طبقهبندی کارد .1 :یاک دساته از
نتااایا ایاان تحقیقااات باار دسااتاوردهای مثباات مااو در
زمینههای اجتمااعی ،آموزشای و اقتصاادی پرداختاهاناد؛
 .2دسته دیگر شام تحقیقاتی هستند که نتایا به دسات
آمده از آن تبعات مناای یاا نقااب ضاع ماو را نشاان
دادهانااد؛  .3عااده دیگااری از نتااایا تحقیقااات ،عااواملی را
برجسته کردهاناد کاه بار موفقیات ماو در زمیناههاای
مختل میتواند تأثیرگذار باشاد و در نهایات  .4برخای از
نتایا تحقیقات ،مدل ها یا سازوکارهایی ارائه کرده اناد کاه
باع موفقیت بیشتر مو میشاود .جادول زیار سایمای
نتایا به دست آمده از این تحقیقات را نشان میدهد.

جدول  :8نتایج
نتایج 

رااوانی 

درصد 

دستاوردها مثبت 

 30

 %75

تبعا منفیونقاطضعف 

2

 %5

عواملمؤثابامورقیتموک 

4

 %10

مدلهاییباا موک 


4

 %10

تعدادکل 

 40



نمودار دایرهاي  :5نتایج تحقیقات
مدل های کاربردی,
4

عوامل موثر4 ,
تبعات منفی2 ,

دستاوردهای
مثبت30 ,
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همااانگونااه کااه مشاااهده ماایشااود 75 ،درصااد از
پژوهشهای موجود نشان دادهاند که ماو دساتاوردهای
مختلای در زمیناه هاای اقتصاادی ،اجتمااعی و آموزشای
دارند که این نشاان مایدهاد کاه ناه فقاط ماوز فکاری
گستردهای در جهان برای کاربسات و اساتااده فزایناده از
مااو شااک گرفتااه اساات بلکااه واقعیاات نیااز گویااای
دستاوردهای مثبت آن است و همین نکته از طارف دیگار
زمینهساز افزایش آن عالقه و تمای به مو میشود .اعبته
در این میان دو تحقیق نیاز از تبعاات مناای ماو پارده
برداشته اند که یکای از آنهاا نشاان داده اسات کاه ماو
بیشتر بارای داناشآماوزان و دانشاجویان طبقاه متوساط
جامعه مناسب باوده اسات و چنادان نتوانساته اسات باه

رهایی قشر محروم و ضعی کماک کناد و یکای دیگار از
پژوهش ها نیز نشان داده اسات کاه ماو در مقایساه باا
کالس های سنتی ،کیایت کمتاری را دارا اسات .از دیگار
سو ،نتایا  10درصد از این پژوهشها نیز عوام ماؤثر بار
موفقیت مو در زمینههای مختل را برجساته کاردهاناد
که نکته شگاتانگیاز در آن ایان اسات کاه تماامی ایان
تحقیقات بر ارتباب و تواناایی تعاما در ماو باهعناوان
عام موفقیت در مو اتااقنظر داشتهاند.
پیشنهادها

در پایان برخی از پاژوهشهاا نیاز پیشانهادهاایی مطارح
میشد که در ک  17پیشنهاد پژوهشی مطرح شد کاه در
جدول زیر ارائه شده است.

جدول  :9پیشنهادها
پیشنهادها

فراوانی

درصد

پیشنهادها کالن 


6

 %35/2

پیشنهادها خاد 


 11

 %64/7

تعدادکل 

 17



بدونپیشنهاد 

 23



نمودار دایرهاي  :6پیشنهادهاي پژوهش

پیشنهادات
کالن6 ,
پیشنهادات خرد,
11

همانگونه که مشاهده میشود اعب پیشنهادهایی کاه
در تحقیقات مو مطرح شده است ،پیشنهادهای خاردی
بوده اند که بار تیییار برخای از ساازوکارها یاا روش هاای
تدریس در ماو  ،اصاالح و تیییار برخای از برناماههاای

آموزشی مؤسسات آموزشی و یاا باازنگریهاای جزئای در
ارزشاایابی بااوده اساات و کمتاارین پیشاانهادهااا متوجااه
پیشاانهادهااای کااالن یعناای تیییاار رویکاارد حاااکم باار
سیاستگذاری مو چه در سطح موسسه و چاه فراتار از
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آن بوده است .این نشان میدهاد کاه فلسااه زیربناایی و
هستی شناسانه مو در کشورها و میدانهایی که پیاده و
اجرا شده اند ،در شده است و اگر بخاشهاایی نیااز باه
اصااالح و بااازنگری دارد ،فلساااههااا و یااا رویکردهااای
سیاست گذاری کالن نیست بلکاه باا تیییراتای جزئای در
سرفص برنامه ها و یا محتوای دوره ها می تاوان باه ساطح
مطلوب دست یافت.
بحخ و نتیجهگیري

مو نه فقط بهعنوان یک ابزار آموزشای بارخط توانساته
است به جایگاه ارزشمندی در دنیای آماوزش و یاادگیری
برسد بلکه بهعنوان یک موز فکری نیز شناخته شده است
که توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران را باه خاود
جلب کرده است .هرچند این مسئله در ایران قابا تردیاد
است چراکه نه فقط مو بهعنوان یک ابزار آموزشی اعب
مورد استااده قرار نمیگیرد بلکه تاکنون هی پژوهشی در
ارتباب با کم و کی این مسئله انجام نشده است؛ اما برای
اسااتقرار اثااربخش ایاان سیسااتم در دانشااگاههااا و مراکااز
آموزشاای بایااد دیاادگاه جااامعی از وضااعیت آن در سااایر
کشورها به دست آورد .پژوهش حاضر درصادد باود تاا باا
فراتحلی کیاای  40پاژوهش در ایان رابطاه باه دیادگاه
جامعی دست یابد .یافتههای ایان پاژوهش نشاان داد کاه
پااژوهشهااای انجااام شااده هاام از حیاا ساااختاری و
روششناختی و هم از حی محتاوایی دارای ویژگایهاای
برجستهای بودند که باید مدنظر قرار داد.
از نظر ساختاری ،یافتهها نشان داد که تحقیاق دربااره
مو اگرچه پدیده جدیدی است اما هرساعه سیر صعودی
داشته و شامار پاژوهشهاایی کاه باه آن اختصااص داده
می شود تحسین برانگیز بوده است .از طرف دیگار ،اگرچاه
که مقاعه های علمی پژوهشای فراوانای باه بررسای ماو
پرداخته اناد اماا تنهاا  %15از ایان تحقیقاات مرباوب باه
پایاننامه اسات کاه نشاان از آن اسات کاه ایان موضاو
تاکنون نتوانسته است جایگاهی جدی در رساعههای علمی
و دانشگاهی پیدا کناد .اعبتاه یاک بخاش از ایان مسائله
می تواند ناشی از این باشد که مو بیشتر توانساته اسات

توجه اساتید و اعضای هیئتعلمی را به خود جلب کند تاا
دانشجویان و حتی پژوهشگران آزاد و بنابراین ،امکان طرح
مسئلههای مربوب به ماو در رسااعههاا و پایاانناماههاا
به مراتب کمتر می شود .از نظر روششناختی نیز یافتاههاا
نشان داد که اعب تحقیقات انجام شده از رویکارد کمای،
پرسشنامه و ابزارهای تحلی کمی اساتااده کاردهاناد کاه
نشان از حاکم بودن رویکرد اثباتگرایانه در پاژوهشهاای
انجام شده است .اعبته و به گماان پژوهشاگر ،تناقضای در
ایاان مساائله دیااده ماایشااود .باادین معناای کااه اعااب
پژوهشگران از نگاه نظری پیوندگرایی استااده کردهاند کاه
باار تعاااملی بااودن جریااان دانااش ،خلااق دانااش توسااط
مشارکت کنندگان ،آزادی ،فعاعیت و انتخاب دانشجو تأکید
داشتهاند کاه از نظار پژوهشای چناین ایادههاای بیشاتر
بازتابدهندة رویکرد کیای اسات اماا در عما و در مقاام
پژوهشگر ،آن پژوهشگران از رویکرد کمی استااده کردهاند
که این خود تأم برانگیز بوده و الزم اسات باا روی آوردن
هر چه بیشتر محققان به تحقیقات کیای ،ایان تنااقر را
ح و رف کنند.
از نظر محتوایی نیز یافتههای ایان پاژوهش نشاان داد
که تنو موضوعی در این پژوهشها بسیار کم است و اکثر
پژوهش ها بیشتر بر مسائ آموزشای متمرکاز شاده اناد و
کمتر بر مسائ مدیریتی ،اقتصاادی و حتای پایآمادهای
اجتماعی تمرکز کرده اند .این مسائله باعا مایشاود تاا
برنامااه ریاازان و سیاسااتگااذاران مربااوب در نیاا بااه
جام نگریهای الزم با مشاک مواجاه شاوند .گازارههاای
پژوهشی این تحقیقات نیز بیشتر از نو فرضایه و آن هام
فرضیههای تأثیر و تأثر بوده اند .همانگونه که پیشتر نیاز
اشاره شد ،بیش از نیمی از پژوهشهاای بررسای شاده در
این فراتحلی از پارادایم پیوندگرایانه استااده کرده اند کاه
این خود این مسئله را اعقا میکند که اگر نظام آموزشای و
آموزش عاعی کشاورمان درصادد پیاادهساازی و کاربسات
مااو در آمااوزشهااای خااود اساات الزم اساات تااا نگاااه
ساااختارگرایانه و ساانتی خااود را تیییاار داده و امکااان
گاتمان ،خلق دانش ،فعاعیت دانشجو و ارزیابیهاای بااز از
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طریاق باازنگری در سیاساتهاا و رویکردهاای موجااود را
 درصد از یافتههای75  این در حاعی است که.فراهم کنند
به دست آمده از این پژوهشها بار اثارات مثبات و نقااب
 اقتصاادی و،قوت مو در زمینه هاای مختلا آموزشای
 پیشانهادهایی، در نهایات.اجتماعی مهر تأیید گذاشتهاناد
نیز مطرح شد که اعب آنها در ساطح خارد و مرباوب باه
 ارزشیابی و دورههای،تیییرات و بازنگریهای جزئی محتوا
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