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  چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش الکترونیکی در نظام 

جامعۀ آموزشی ایران انجام شد. روش این پژوهش فراتحلیل است و 
پژوهشی منتشر شده در  –علمی مرتبۀ آماري شامل مقاالت داراي 

. براي است 1396تا سال  1389ي اطالعاتی داخلی از سال هاگاهیپا
مطالعات انجام شده و بر  مندنظامي اطالعات، پس از مرور آورجمع

پژوهش انتخاب  45ي ورود و خروج تعیین شده، تعداد هامالكاساس 
ي آورجمعدر چک لیست فراتحلیل  هاپژوهششد و اطالعات این 

 نمودار حساسیت، تحلیل ازها داده تحلیل و تجزیه منظور به گردید.
افزار نرم از استفاده با ناهمگنی تحلیل و تصادفی و ثابت يهامدلقیفی، 

CMA نشان داد که آموزش  هادادهشد. نتایج تحلیل  استفاده
الکترونیکی از اثربخشی بیشتري نسبت به آموزش حضوري برخوردار 

ي پرت، و اندازه اثر ترکیبی هادادهبه این صورت که پس از حذف  ،است
این مقدار،  ،ر اساس معیار کوهن. بود که ب/483مطالعه برابر با  45

. همچنین نتایج نشان داد که در استگویاي یک اندازه اثر متوسط 
آموز بودند، متغیر وابسته از نوع ها از نوع دانشهایی که آزمودنیپژوهش

ي، روش تصادفی بود، اثربخشی آموزش گیرنمونهمهارتی و روش 
توان نتیجه ي این پژوهش میهاافتهالکترونیکی بیشتر بود. بر اساس ی

جایگزین مناسبی براي آموزش  تواندیمگرفت که آموزش الکترونیکی 
  حضوري باشد.

  
 واژگان کلیدي

  .آموزش الکترونیکی، آموزش حضوري، فراتحلیل

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effec-
tiveness of e-learning in comparison to face-to-face 
education in in different educational systems of Iran. 
The method of this research is meta-analysis and the 
statistical population includes articles with a scien-
tific-research rank published in the national data-
bases. In order to collect information, after a system-
atic review of the studies conducted on the basis of 
the criteria for entry, 45 studies were selected and the 
data were collected in a meta-analysis checklist. In 
order to analyze the data, sensitivity analysis, funnel, 
fixed and random models and heterogeneity analysis 
were used using CMA2 software.The results of data 
analysis showed that e-learning has a higher effec-
tiveness than face-to-face training, so that after the 
removal of outlier data, and the combined effect size 
of 45 studies is equal to 0.483 According to Cohen's 
criterion, this amount represents an average effect 
size. Also, the results showed that in researches that 
the subjects of the research were students, the de-
pendent variable was of skill type, and sampling 
method was randomized, the effectiveness of e-
learning was greater. Based on the findings of this 
study, it can be concluded that e-learning can be a 
suitable alternative for face-to-face education. 
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 مقدمه
 اطالق آموزشی و دوره نوع هر به الکترونیکی آموزش
 رو در رو و حضوري هايروش از غیر شکلی به که شودمی
 اینترنت طریق از است ممکن دروس محتویات گیرد. انجام
 طرفه دو متعامل و فعال تصاویر و ویدئو از استفاده یا و

 ايماهواره یا کابلی هايتلویزیون همچنین یابند. انتقال
 یا و باشند درسی مواد این دهنده انتقال ۀرسان توانندمی
 ویدئو نوار یا و DVD و CD وير را درسی مواد توانمی
 گرفت کار به را باال موارد از ترکیبی یا و داشت اختیار در

 که است نوینی پدیدة وب، .)2008 ،1ساپنا اونایندیا، (گاریدو،
 اقتصادي و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، تأثیرهاي

 از یکی است. گذاشته بشري جوامع بر انکارنشدنی
 است. آموزشی هايحوزه در آن از استفاده وب، کاربردهاي
 را نوینی رویکرد اکنونهم وب الکترونیکی محیط امکانات

 موجب تواندمی که است کرده مطرح آموزش زمینۀ در
 دشو آموزشی هايسبک و هاروش ةحوز در شگرف تحوالت
  ).1396 خرمی، و غفاري (رفیعی،

 اطالعات فناوري کاربرد ترینمهم مجازي، آموزش
 یادگیري مثل مختلف هاينظام قالب در که است
 آموزش و محورشبکه یادگیري برخط، یادگیري محور،رایانه
 ).1395 ،باغطیفونی کرمی( شودمی ارایه شبکه تحت

 از مسیرش و دارد طوالنی ۀیخچتار دور راه از یادگیري
 تلویزیونی و رادیویی آموزش پستی، و يامکاتبه یادگیري
 است. رسیده تعاملی هاييفناور به اکنون و کرده عبور
 دهه اواخر از آن، خاص مفهوم با یکالکترون آموزش اجراي
 در است. شده آغاز یکاآمر و ییاروپا شورهايک در 1990
 آموزش يتکنولوژ ها،رسانه یشرفتپ و تکامل با1960 سال
 یبیترک استفاده با هادانشگاه و شد ییرتغ دچار یز،ن دور راه از
 یبانیپشت يبرا يادار يساختارها و ياچندرسانه ابزار از

 ینترنت،ا ظهور با .ندکنیم نام ثبت یاندانشجو از آموزش
 توسط ینآنال صورت به یکارشناس دوره دروس یناول
 یناول .شد ارائه ،1984 سال در یوجرسین يفناور یتويانست

 ارائه 1989 سال در یکسفون دانشگاه توسط ینآنال دروس
 و دانشکده 100 ائتالف با یفرنیا،کال يمجاز دانشگاه و شد

 ،2(هوباکوا شد افتتاح درس 1500 از یشب ارائه با و دانشگاه
                                                
1. Garrido, Onaindia & Sapena 
2. Hubackova 

 مرکز یستأس با تهران دانشگاه ایران، در .)2015
 است یدانشگاه یناول ،1381 در یکیالکترون يهاآموزش

 یناول ولی دکر غازآ را ینهزم ینا در یزيربرنامه و مطالعه که
 و یرازش دانشگاه در 1383 سال در یدانشگاه مجازي ةدور

 خواجه یصنعت صنعت، و معل يهادانشگاه در آن متعاقب
 (مجیدي، شد ياندازراه امیرکبیر و یطوس یرالدیننص

1388(.  
 همچون هایی،ویژگی داشتن با الکترونیکی یادگیري

 محیط در دروس ارائه امکان یادگیري، کیفیت افزایش
 سهولت محتوا، شدن ترجذاب نتیجه در و ياچندرسانه
 هايهزینه کاهش و اطالعات از باالیی حجم به دسترسی
 و بازخوردها سریع يآورجمع باال، پذیريانعطاف آموزشی،
 نظام بر دقیق کنترل و نظارت ،هاآن تحلیل و تجزیه
 شتیبانیپ آموزشی، عدالت برقراري ،اطالعات و آموزشی
 يهانهیهز کاهش ،کالس یک در دانشجو زیادي تعداد
 امکان زمان، در جویی صرفه و آمد و رفت به مربوط
 حال در و... مکان هر و زمان هر در آموزش از منديبهره

 و (شاعیدي است سنتی آموزش هايشیوه با شدن جایگزین
 سینکلیر، ؛1392 بدیعی، و الهی فرج ؛1391 زاده، صادق
 یادگیري براي )؛ البته2016 ،3بوث و جونز لوت کابل،

 میان آن از که اندشمرده بر نیز را معایبی الکترونیکی
 حضوري تعامل امکان نبود نمود: اشاره زیر موارد به توانمی
 همدیگر، با یادگیرندگان و یادگیرنده و یاددهنده میان

 و استاندارد محتواي تولید دشواري ،شبکه سرعت در اختالل
 ي،اانهیرا سواد از برخورداري به فراگیران نیاز کیفیت، با

 وجود دروس، برخی براي آموزش از نوع این اعمال دشواري
 یادگیري مراکز اندازيراه گزاف يهانهیهز و فنی مشکالت
 الکترونیک آموزش بنابراین ؛)1393 (کیان، الکترونیکی

 مطلوب صورت به اگر و باشد ايلبه دو تیغ ماننده تواندمی
 .یستن پذیرامکان شده ذکر فواید به دستیابی نشود، اجرا

 موفقیت بر مؤثر عوامل )2012( همکاران و 4بهواسیري
 توسعه درحال کشورهاي در الکترونیکی یادگیري هاينظام
 یادگیرندگان هايویژگی اند:دهکر بنديدسته بعد 6 در را

 به نسبت نگرش و اینترنت و کامپیوتر (خودکارآمدي
 موقع، به (پاسخ مربیان هايویژگی الکترونیکی)، یادگیري

                                                
3. Sinclair, Kable, Levett-Jones, Booth 
4. Bhuasiri 



 11     ...یکیآموزش الکترون یاثربخش لی: فراتحلرانیا یدر نظام آموزش یکیآموزش الکترون ۀتجرب :و همکارانشریفی  محمد

  

 نگرش تعامل، بر تمرکز تکنولوژي، کنترل خودکارآمدي،
 (آموزش خدمات کیفیت و مؤسسه و...)، فراگیران به نسبت

 سیستم کیفیت و زیرساخت برنامه)، پذیريانعطاف کامپیوتر،
 اطالعات و دوره و...)، سیستم عملکرد اینترنت، (کیفیت
 پذیري انعطاف مربوطه، محتواي دوره، (کیفیت آن کیفیت
 وضوح شده، درك (سودمندي بیرونی انگیزه و و...) دوره
 در که دیگري عوامل و عوامل این به توجه با و...). اهداف
 شده اشاره آن به الکترونیکی یادگیري مختلف هايمدل
 موفقیت و بودن اثربخش که گرفت نتیجه توانمی است،
 عوامل بودن برقرار به منوط الکترونیکی آموزش هاينظام
 است. شده یاد

 باز و جهان در الکترونیکی يهاآموزش انواع رواج با
 آموزشی، يهانظام در الکترونیکی آموزش پاي شدن

 الکترونیکی آموزش اثربخشی ۀنیزم در مختلفی يهاپژوهش
 مختلفی نتایج و گرفته انجام حضوري آموزش با مقایسه در

 سوالی دارد. ادامه نیز کنون تا روند این که است شده حاصل
 توانیم چگونه که است این شودیم مطرح اینجا در که

 کار به یکپارچه صورت به را شده انجام يهاپژوهش نتایج
 روش از پرسش این به پاسخ براي پژوهشگران برد؟

 حوزه یک در پژوهش افزایش .کنندیم استفاده فراتحلیل
 هب هاافتهی ترکیب و سازي یکپارچه براي را زمینه ،خاص
 فیضی، و (مصرآبادي کندیم فراهم کیفی و کمی صورت
 یک را فراتحلیل )2008( 1کاتان و هرناندز واکر، .)1394
 مطالعات نتایج که دانندمی کمی تحلیل و تجزیه روش
 جمع را مختلف پژوهشگران به مربوط مشابه اما مستقل
 ثبت با پژوهشگر تحلیل، فرا روش در کند.می بندي
 مفاهیم قالب در هاپژوهش از ياتوده ياافتهی و هایژگیو

 اصل .کندیم آماري نیرومند يهاروش آماده راآنها  کمی،
 مختلف تحقیقات نتایج ترکیب روش این در عملی و اساسی

 است چیزي آن حذف و منسجم و جدید نتایج استخراج و
 از تحلیل فرا .شودیم نهایی نتایج در سوگیري موجب که

 تحلیل به )مطالعات مقدماتی تحلیل( اولیه تحلیل طریق
  .پردازدیم )مطالعات مجدد تحلیل( ثانویه
 ۀزمین در بسیاري هايپژوهش شاهد پژوهشی ادبیات در
 هايروش سایر با الکترونیکی یادگیري اثربخشی ۀمقایس
 – سامپدرو و دیاز -مارین آلمنرا، -کابلو هستیم. آموزش

                                                
1. Walker E, Hernandez AV, Kattan MW 

 انجام يهاپژوهش ۀنیزم در را تحلیلی فرا )2016( 2رکوینا
 دادند. انجام اسپانیا در الکترونیکی آموزش به مربوط ةشد

 يهاپژوهش تعداد که بود این پژوهش این ۀافتی نخستین
 رو ذکرشده يهاسال خالل در الکترونیکی آموزش به مربوط

 که دهدیم گواهی یافته این و است بوده افزایش به
 و عالقه مورد موضوعات از یکی الکترونیکی یادگیري
 دیگر از همچنین ؛است اسپانیایی پژوهشگران يهادغدغه

 به پژوهشگران تمایل به توانیم فراتحلیل این يهاافتهی
 تحصیلی عملکرد بر الکترونیکی یادگیري پیامدهاي مطالعه

 سازيیکپارچه ،مرتبط نتایج اساس بر تا دکر شارها
 شود. انجام مختلف مناطق در آموزشی هايبرنامه

 الکترونیکی یادگیري اثربخشی بارهدر متعددي هايفراتحلیل
 شده انجام دنیا مختلف نقاط در حضوري آموزش به نسبت
 انجام هايپژوهش به مربوط متناقض گاهی نتایج و است
 مورفی تویایما، مینز، اند.دهکر یکپارچه را زمینه این در شده
 متناقض نتایج بررسی به فراتحلیلی در )2013( باکیا و

 هايموقعیت در فراگیران یادگیري به مربوط هايپژوهش
 داد نشان نتایج پرداختند. ترکیبی و حضوري آنالین، آموزش

 تفاوت حضوري و الکترونیکی یادگیري اثربخشی که
 اثربخشی ترکیبی، هايدوره ولی ؛ندارد هم با معناداري
 انجام فراتحلیل تمرکز دارند. فراگیران عملکرد بر بیشتري
 3بلومیر و هس کرومري، گیالن، گاوانگ، توسط شده

 عملکرد بر اینترنت بر مبتنی آموزش تأثیر بر )2004(
 به اثر اندازه فراتحلیل این در .بود انآموزدانش تحصیلی
 و نداشت صفر با معناداري تفاوت پژوهش،14 از آمده دست
 تفاوت حضوري و آنالین آموزش میان که دادمی نشان

 در )،2004( همکاران و 4برنارد ندارد. وجود معناداري
 حضوري آموزش و دور راه از آموزش ۀیسمقا به فراتحلیلی
 در مجازي آموزش که داد نشان هاداده تحلیل پرداختند.

 ۀمؤلف در است، بوده برتر سنتی آموزش از پیشرفت ۀمؤلف
 معناداري تفاوت آموزش نوع دو این بین دروس به نگرش
 برتر سنتی آموزش حفظیات، ۀمؤلف در و است نداشته وجود
 حاکی پژهش این کلی ۀیجنت است. بوده مجازي آموزش از

                                                
2 . Cabero-Almenara, Marn-Daz & Sampedro-
Requena 
3. Cavanaugh, Gillan, Kromrey, Hess & Blomeyer 
4. Bernard 
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 است اثربخش کلی طور به مجازي آموزش که است این از
 بستگی آموزش در تعامل میزان زیادي تاحد اثربخشی این و

 دارند بیشتري ارزش زمان هم يهاروش بنابراین ؛دارد
 تعامل ولی نیست اثربخش همدیگر با فراگیران (تعامل
 آشنایی میزان همچنین است). تاثیرگذار مربی با فراگیران
 و 1مینز است. تاثیرگذار نیز اطالعاتی هايوريافن با آموزگار
 میزان بررسی به تحلیل فرا یک در )2010( همکاران
 الکترونیکی آموزش با برابر در حضوري آموزش اثربخشی
 انآموزدانش متوسط طور به که داد نشان نتایج پرداختند.

 به چهره صورت به که یکسان به نسبت نیآنال يریادگی
 ولی ؛داشتند بهتري وضعیت ،بودند دیده آموزش چهره
 آموزش که بود انیآموزدانش به مربوط عملکرد بهترین
 2الو و کالیستر دیگر سوي از .بودند دهکر دریافت را ترکیبی

 آموزش که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در )2016(
 مهارت هايدوره آموزش براي مناسبی ابزار الکترونیکی

 این از حضوري هايدوره یادگیرندگان و نیست ورزي
 لوهان، کاچیون، مک برند.می بیشتري ةبهر هاآموزش
 ۀمقایس به فراتحلیل یک در )2015( 3مارتین و تراینور
 آموزش ۀزمین در حضوري آموزش و الکترونیکی آموزش
 بهآنها  پرداختند. پرستاري دانشجویان بالینی هايمهارت
 و است یکسان روش دو این اثربخشی که رسیدند نتیجه این
 نژاد علی ندارد. برتري دیگري بر هاروش این از یک هیچ

 یادگیري حوزه هايپژوهش روند عنوان با پژوهشی ،)1392(
 این در داد. انجام فراتحلیل رویکرد با ایران در الکترونیکی
 آموزش در اخیر دهه یک در که است شده عنوان پژوهش
 جدي توجه مورد الکترونیکی وآموزش یادگیري ایران، عالی

 در دانشجویان کمی رشد روند که اي گونه به قرارگرفته
 زمینه در است. بوده افزایش به رو الکترونیکی هايدوره

 این الکترونیکی، یادگیري حوزه در شده انجام هايپژوهش
 پژوهش این در .است داشته چشمگیرتري رشد روند

 هايمقاله بعد به 1371 سال از که است شده مشخص
 به هاماهنامه در الکترونیکی یادگیري درباره ساده مروري
 و مجازي کتابخانه حوزه درآنها  اکثر ابتدا در که رسید چاپ

 آموزش یا مجازي دانشگاه موضوع با تعدادي و آن خدمات

                                                
1. Means 

2. Callister, & Love 
3. McCutcheon, Lohan, Traynor, & Martin 

 انسانی علوم حوزه در نویسندگان، اکثر و بود دور از
 تنوع با هاپژوهش بعد به 86 سال از قریباًت ؛بودند متخصص
 و شدند انجام علمی هايروش از استفاده با و موضوعی

 حوزه از سپس و مهندسی و فنی علوم حوزه از پژوهشگرانی
 الکترونیکی یادگیري حوزه در پژوهش به پزشکی علوم

 درصد 44 پژوهش، این هايیافته به توجه با پرداختند.
 شده انجام انسانی علوم حوزه پژوهشگران توسط هاپژوهش
 قبل هايسال به مربوط هاپژوهش این از بخشی البته ؛است
 و فنی هايگروه تالش ،اخیر هايسال در .است 1383 از

 ،پژوهش این در .است توجه قابل پزشکی علوم و مهندسی
هاي حوزه فراونی، ۀزمین در سودمند اطالعاتی ۀارای به بیشتر

 است شده پرداخته قبیل این از يموارد و هاروش موضوعی،
 نشدهاي اشاره الکترونیکی آموزش اثربخشی مباحث به و

 است.

 الکترونیکی یادگیري ةدهند ارائه مراکز اندازيراه از پس
 از آموزشی هاينظام و هاسازمان افراد، استقبال و ایران در
 آموزشی روش این اثربخشی بحث آموزش، نوین ةشیو این
 گذشته ۀده یک طی در و شد پژوهشگران ۀدغدغ

 یادگیري مختلف ابعاد ۀزمین در مختلفی هايپژوهش
 دیگر اشکال با مقایسه در آن اثربخشی جمله از الکترونیکی
 به ؛است آمده دست به مختلفی نتایج و شده انجام آموزش
 در تا هستند آن بر محققان پژوهش،این  در دلیل همین
 انجام هايپژوهش از گیرينتیجه به فراتحلیل یک قالب
 در الکترونیکی یادگیري اثربخشی با رابطه در ایران در شده

 کننده تعدیل متغیرهاي تعیین و حضوري یادگیري با مقایسه
  بپردازند. موجود) نظري مبانی به توجه (با
  

  روش
 آوريجمع براي .است فراتحلیل نوع از حاضر پژوهش روش

 مرور روش به ابتدا ،پژوهش این به مربوط اطالعات
 مرور شد. پرداخته پژوهشی ۀپیشین بررسی به 4مندنظام
 سؤال یک که متونی بر جامع مروري از عبارتست مندنظام
 نوع این در دهند.می قرار توجه مورد را پژوهشی روشن
 و انتخاب شناسایی، براي شفاف و مندنظام روش یک مرور،

 يآورجمع همچنین و مرتبط مطالعات ۀهم نقادانه ارزشیابی

                                                
4. Systematic Review 
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 استفاده موجود مطالعات از حاصل هايداده تحلیل و
 زیر موارد در توانمی را فراتحلیل کلی مراحل .دشومی

 تعیین خروج، و ورود دقیق معیارهاي تعیین د:کر خالصه
 فرم یک ۀتهی تبطمر مطالعات ییشناسا يبرا راهبرد کی

 به اطالعات ورود اطالعات، يآورجمع براي استاندارد
 محاسبات سایر انجام و کلی اثر اندازه ۀمحاسب و افزارنرم

 و مشکالت معرض در فراتحلیل روش این، وجود با مربوطه.
 مربوط خطاهاي ،1انتشار تورش جمله: از دارد قرار خطراتی

 ،3مقاالت ۀچندگان انتشار تورش ،2اطالعاتی هايبانک به
 این با مقابله براي پژوهشگر . و... 4هاداده ۀارائ تورش
 مثال عنوان به کندمی استفاده مختلفی هايروش از خطرات
 استفاده 5قیفی نمودار بررسی از انتشار تورش با مقابله براي
 از توانمی خطا، منابع سایر با مقابله براي و شودمی
  برد. بهره پژوهشی دقیق ریزيطرح

  
  جستجو راهبرد

 در پژوهش هدف با مرتبط مطالعات به دستیابی منظور به
 جهاد علمی پایگاه قبیل از داخلی اطالعاتی هايپایگاه

                                                
1. Publication Bias 
2. Database Bias 
3. Multiple Publication Bias 
4. Bias in Provision of Data 
5. Funnel Chart 

 ایران نشریات عاتالاط بانک )،sid( دانشگاهی
)magiran،( نور تخصصی تالمج )noormags( ...با و 

 آموزش الکترونیکی، یادگیري مانند هاییکلیدواژه
 با الکترونیکی آموزش ۀمقایس آنالین، آموزش الکترونیکی،

 مقایسه در الکترونیکی آموزش اثربخشی حضوري، آموزش
 مرتبط، هايواژه کلید سایر و حضوري آموزش با

 و مرحله این در همچنین ؛گرفت انجام وسیعی جستجوهاي
 راهبرد دو از مرتبط، مطالعات حداکثري شمول منظور به

 بخش در مقاالت جستجوي است: شده استفاده نیز دیگر
 جستجوي و اطالعاتی هايپایگاه برخی مرتبط مقاالت
 قبال مقاالت منابع بخش به مراجعه طریق از مقاالت
 مقاله 208 تعداد مراحل این در کلی طور به شده. شناسایی

 آمده دست به هايپژوهش ۀهم بعد، ۀمرحل در آمد. دست به
 این در گردید. تکمیل تبطمر لیست چک و شد دقیق بررسی
 واجد مقاله 45 تعداد خروج و ورود معیارهاي طبق و مرحله
 برگزیده تحلیل به ورود براي و بودند شده تعیین شرایط
   1390 از بعد هايسال به مربوط بیشتر هامقاله این شدند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاالت جستجو شده در بانک هاي اطالعاتی
(n =208) 
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جد 
وا

 
یی
اسا
شن

 

 مقاالت جستجو شده در سایر منابع
(n =27) 

 )n) =190حذف مقاالت مشترك و زاید 

 مقاالت حذف شده )n) =97مقاالت بررسی شده 
(n =93) 

 )n) =79مقاالت تمام متن بررسی شده
 مقاالت تمام متن حذف شده

(n =18) 

 )n) =45  اندازه اثر100مقاالت وارد شده در نرم افزار  و 

 انجام تحلیل نهایی 
 (n =45) اندازه اثر81 و 

جریان گزینش و حذف مطالعات وارد شده در تحلیل نهایی. 1شکل   



 1398)، تابستان 25فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هفتم، شماره اول (پیاپی    14

بود و  1389ترین مقاله مربوط به سال بودند و قدیمی
 دست پژوهشیگسترده به هاي پژوهشگر با وجود بررسی

 ورود شرایط و باشد 1389 سال از قبل به مربوط که نیافت
  باشد. دارا را پژوهش به

 آماري، معناداري هايآزمون بر اعتماد جاي به فراتحلیل
 هايآزمون انواع از استفاده زیرا دارد؛ تکیه اثر اندازه بر

 جدي خطاهاي به مختلف هايپژوهش در آماري معناداري
 است ممکن هاپژوهش نتایج در تفاوت .شودمیمنجر 
 در رفته کار به هايروش دقتیبی علت به یا تصادفی
 هايویژگی در موجود مندنظام هايتفاوت یا و هاپژوهش
 آماري اشتباهات فراتحلیل باشد. مطالعه هر فرد به منحصر

 روابط از برآوردي ،هاپژوهش نتایج بررسی با و تصحیح را
 به آماري جامعه در را وابسته و مستقل متغیرهاي بین واقعی
 عددي نتایج ترکیب روش پرکاربردترین دهد.می دست

 فیضی، و (مصرآبادي است اثر اندازه فراتحلیل در هاپژوهش
 از ايمجموعه به که است عنوانی اثر اندازه ).1394
 اطالق سنجدمی را آزمایش اثر بزرگی که هاشاخص

 مستقل شاخص این معناداري، هايآزمون برخالف شود.می
 هايموقعیت در گیريتصمیم براي است. نمونه حجم از

 اثر اندازه است. مناسبی بسیار شاخص اثر،ة انداز عملی
 که است یافته گسترش فراتحلیلی مطالعات در همچنین
 کندمی خالصه را طالعاتیم خاصة حوز یک هايیافته

  فراتحلیل در شده وارد مطالعات خالصۀ .1 جدول

یف
رد

  

 سال و پژوهشگر نام
 حجم  وابسته (هاي) متغیر  انتشار

یف  نمونه
رد

  

 سال و پژوهشگر نام
 حجم  وابسته (هاي) متغیر  انتشار

  نمونه

 دیداري، شنیداري، هايمهارت  )1389( ضرابیان  1
  37  یادداري و ادگیريی  )1393( مقامی  24  62   امال و حرکتی

  )1389( زایی ناستی  2
 خودکار معناداري، احساس
 اعتماد، تأثیرگذاري، آمدي،

  توانمندي و خودمختاري
 ابومسعودي شیخ  25  60

)1394(  
 دیس زمینه در دانشجویان آگاهی
  70  قلبی هايریتمی

  64 تدریس روش با آشنایی  )1394( صلحی  26  30  هنرجویان یادگیري  )1389( زن پاپ  3
  40  ریاضی درس و خودکارآمدي یادگیري )1394( موحدي  27  90  عاطفی و شناختی هايحیطه  )1390( وهابی سیاوش  4
  40  نگرش و دانش  )1394( نصیري  28  140  بیماري از آگاهی  )1390( خاتونی  5
  61   یادگیري  )1394( میرزابیگی  29  191  تحصیلی پیشرفت  )1390( تنجا سعیدي  6
  44  نگرش و دانش  )1394( کارانجام  30  36  یادگیري و انگیزش  )1390( آبادي ابراهیم  7
  66  نگرش و دانش  )1394( حدیدي  31  440  تحصیلی پیشرفت  )1390( غ احمدي  8
  576  تحصیلی پیشرفت  )1394( همتی  32  70  یادگیري  )1391( نوریان  9

  )1394( نوحی  33  36 درسی یادگیري  )1391( نثري  10
 برداري، یادداشت تمرکز، نگرش،
 مدیریت خاطرسپاري، به خواندن،
  زمان و امتحان استرس،

80  

  107 تحصیلی پیشرفت  )1394( موسوي  34  74 دیابت دانش  )1391( صنایعی ظریف  11
  80  شخصی کنترل و مسائل حل به اعتماد  )1394( جعفریان  35  30  زبان یادگیري میزان  )1391( الدینتاج  12
 روانی، شناختی، هايحیطه  )1391( فالح  13

  40  تحصیلی عملکرد  )1395( درتاج  36  94  اجتماعی خالقی،
  44  تحصیلی پیشرفت  )1395( پور ربیعی  37  46  یادگیري  )1391( عمرانی  14
 به دستیابی و مکانیابی  )1392( نسب حسینی  15

  80  خودپنداره  )1395( عسکري  38  46  اطالعات ارزیابی و اطالعات
  30  پاتولوژي درس یادگیري  )1395( روحی  39  49  خودکارآمدي و یادگیري  )1393( معافیان  16
  40  يریادگی  )1396( شیرازي روژانی  40  77  یادگیري  )1393( ساالري  17

 احمدپورکاسگري  41  30 علوم درس  )1393( بذرافشان  18
  84  زبان يریادگی  )1396(

  70  عمومی آگاهی  )1396( کمانگر هاشمی  42  30  ریاضی نمرة  )1393( احمدي  19
  30  مسئله حل سبک و توانایی  )1396( سعیدي  43  107 تحصیلی پیشرفت  )1394( موسوي  20
  50  اجتماعی سازگاري ،وجود ابراز  )1396( ساعدي  44  44  دانشجویان شناختی عملکرد  )1394( رضاپناه  21
  44  انگلیسی زبان در تحصیلی پیشرفت  )1396( جباري  45  40  اختالالت از آگاهی  )1392( صادقی  22
          150  ریاضی درس یادگیري  )1392( زاده عبداله  23



 15     ...یکیآموزش الکترون یاثربخش لی: فراتحلرانیا یدر نظام آموزش یکیآموزش الکترون ۀتجرب :و همکارانشریفی  محمد

  

 هايفرمول از وسیعیة حوز ).2005 کیم، و (گریسوم
 کوهن d هاآن از یکی که است موجود اثرة انداز محاسبه
 دو بین تفاوت شود:می تعریف صورت این به کوهن d است؛

  .هاداده استاندارد انحراف بر تقسیم میانگین
  

  ورود هايمعیار
ü  مجالت در که ایران داخل در شده انجام هايپژوهش 

  باشند. شده چاپ خارجی) یا (داخلی پژوهشی علمی
ü آموزش اثربخشی ۀمقایس مبحث به که مقاالتی 

  باشند. پرداخته حضوري آموزش با مقایسه در الکترونیکی
ü عنوان بهآنها  در یادگیري متغیرهاي که هاییپژوهش 

  بود وابسته متغیر
ü تحقیق، روش سازي،یهضفر( یشناسروش موازین رعایت 

 و روایی ي،گیراندازه ابزار گیري،نمونه روش نمونه، حجم
 تحلیل روش ماري،آ هايفرضیه ي،گیراندازه ابزار اعتبار

  ).ماريآ
  

  هاداده تحلیل و تجزیه ةنحو
 ۀنسخ پژوهش، این در هاداده تحلیل براي رفته کار به افزارنرم
 این به هم هاداده ورود ةنحو بود. 1فراتحلیل جامع افزارنرم 2

 از یک هر براي 2پریسما لیست چک ابتدا که بود صورت
 مختلفی اطالعات لیست چک این در د،ش تکمیل مطالعات
 سپس و شد ثبت شده گزارش هايآماره و نمونه حجم مانند
 ذکر به الزم د.ش CMA2 برنامه وارد پژوهش هرهاي داده
 خطاهاي رساندن حداقل به منظور به مرحله این در که است

 افزارنرم در مطالعات از یک هر هايداده ورود هنگام به انسانی،
 با مجددا لیست چک اطالعات مربوطه، لیست چک طریق از

 خطاهاي و شد داده تطبیق پژوهش اصلی فایل اطالعات
  د.ش برطرف موجود

 اساس بر ،CMA2 افزارنرم با شده محاسبه اثرهاي اندازه
 اولکین و هجز د.ش محاسبه )1985( اولکین و هجز فرمول

 و آزمایش گروه میانگین تفاوت صورت به را اثر اندازه )1985(
 جی اند.کرده تعریف معیار انحراف به توجه با کنترل گروه

 جی و مداخله مثبت تاثیر ةدهند نشان مثبت )gs( هجزهاي
 اثر اندازه )1988( کوهن نظر از باالعکس. منفی )gs( هجزهاي

                                                
1. Comprehensive Meta Analysis (CMA) Version 2 
2. PRISMA Checklist 

 در است. شده بنديطبقه بزرگ ./8 و متوسط ./5 کوچک، ./2

 هايگروه به مربوط معیار انحراف و میانگین پژوهش این
 صورت در و دش افزارنرم وارد شده گزارش کنترل و آزمایش

 نسبت مانند هاقالب سایر مقاالت، در هاآماره این به اشارهنبود 
P گردید. وارد 
  

  هایافته
 از الکترونیکی آموزش اثربخشی بررسی براي حاضر پژوهش در
 ،1 جدول در د.ش استفاده اثر) اندازه 100( پژوهش 45

 شده داده نشان تحلیل در شده وارد هايپژوهش ازاي خالصه
  .است
 تحلیل پرت، هايداده بررسی براي پژوهش این در

 پرت اثرهاي اندازه قیفی، نمودار اساس بر تا دش انجام حساسیت
 مشخص ،1 شماره قیفی نمودار در دقت با گردند. مشخص

 اندازه دلیل همین به ؛هستند پرت هاداده از تعدادي که شودمی
 ترتیب این به شدند؛ گذاشته کنار تحلیل، در 2,5 باالي اثرهاي
 و شدند گذاشته کنار تحلیل از 2,5 باالي اثر اندازه 19 تعداد

) که با 2مجدداً نمودار قیفی ارائه شد (نمودار قیفی شماره 

اندازه اثر (پس از حذف اندازه  81نمودار قیفی اندازه اثرهاي  .3شکل 
 اثرهاي پرت)

 اندازه اثر  100نمودار قیفی اندازه اثرهاي  .2شکل 
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کنیم که دو نمودار قیفی میمقایسۀ این دو نمودار، مشاهده 
  تري قرار دارند.ها در یک محدودة یک دستدوم، داده
 ،اولیه اثر اندازه 100 از افراطی اثر اندازه 14 حذف از پس
 تعداد این از بعدي هايتحلیل در و ماند باقی اثر اندازه 81 تعداد
   شد. استفاده اثر اندازه
 ترکیب فراتحلیل هر اصلی هدف اینکه به توجه با
 شاخص یک قالب در اولیه هايپژوهش عددي هايشاخص
 بر خالصه یا ترکیبی اثر هاياندازه 2 جدول در است، کلی
 شده ارائه اثر اندازه 81 براي تصادفی و ثابت مدل دو اساس
 مدل و ثابت اثر مدل آماري مدل دو بر هافراتحلیل غالب است.
 شودمی فرض ثابت اثر مدل در هستند. مبتنی تصادفی اثرات
 تحلیل همه زیربناي که دارد وجود واقعی اثر اندازه یک که

 در شده مشاهده اثر هاياندازه هايتفاوت همه و هاست
 مقابل، در است. يگیرنمونه خطاي از ناشی اولیه هايپژوهش

 از واقعی اثر اندازه که شودمی فرض تصادفی اثرات مدل در
 علل از یکی است. تغییر حال در دیگر پژوهش به پژوهشی
 بین رابطه در کننده مداخله متغیرهاي وجود تغییر این اصلی
 و هیگینز هجز، (برنشتاین، است وابسته متغیر و مستقل متغیر

 این در شودمی مشاهده که گونه همان ).2009 ،1روزشتاین
 اثر اندازه 81 از حاصل ترکیبی اثر هاياندازه مقادیر فراتحلیل

                                                
1. Borenstein, Hedges, Higgins & Rothstein 

 با برابر تصادفی مدل براي و ./139 با برابر ثابت مدل براي
 آماري لحاظ از اثر هاياندازه این دوي هر که است ./483
 حاضر فراتحلیل نهایی مدل اینکه براي هستند. معنادار

 براي ناهمگنی هايتحلیل مجموعه یک بایستی شود مشخص
 صورت در د.شو انجام کننده تعدیل متغیرهاي وجود از اطمینان
 مدل اولیه هايپژوهش اثر هاياندازه در ناهمگنی وجود

 آماري جامعه در که شودمی فرض و شودمی انتخاب تصادفی
 متغیرهاي تأثیر تحت وابسته، و مستقل متغیر بین روابط ماهیت
  یابد.می تغییر کننده تعدیل
 بین در اثر هاياندازه ناهمگنی بررسی نتایج ،3 جدول در
 شده ارائه کوکران Q شاخص اساس بر اولیه هايپژوهش

 لحاظ از که است 957,771 با برابر Q شاخص مقدار است.
 بین واقعی تفاوت نشانگر که (پی) باشدمی معنادار آماري
 محدودیت به توجه با است. اولیه هايپژوهش اثر هاياندازه

 اثر هاياندازه تعداد چه هر -  معناداري لحاظ از Q شاخص
 – شودمی بیشتر همگنی رد براي آزمون توان شود بیشتر

 (برنشتاین اندکرده توصیه را I مجذور از استفاده گرانفراتحلیل
 100 تا صفر از مقداري داراي شاخص این ).2009 همکاران، و

 نشان درصد صورت به را ناهمگنی مقدار که است درصد
 از درصد 91 از بیش که دهدمی نشان I مجذور نتایج دهد.می

 از ناشی و واقعی اولیه هايپژوهش نتایج در موجود پراکنش
 وجود دهنده نشان که است کننده تعدیل متغیرهاي وجود

 شاخص دو هر اساس بر است. اولیه هايپژوهش در ناهمگنی
 اثربخشی در کننده تعدیل متغیرهاي که شد مشخص ناهمگنی،
 مدل بنابراین و دارند معناداري نقش الکترونیک آموزش

اثر در بین هاي هاي ناهمگنی اندازهشاخص .3جدول 
  تحقیقات اولیه

Q مجذور   کوکرانI معناداري  درجه آزادي 
957,771  91,647  80  0001/.  

  اثر ترکیبی اثرات ثابت و تصادفی اثربخشی آموزش الکترونیکیهاي اندازه .2جدول 
تعداد اندازه   مدل

  حد باال  حد پایین Pمقدار  Zمقدار   %95فاصله اطمینان   خطاي معیار  اندازه اثر ترکیبی  اثر
  ./0001  6.240  ./183  ./095  ./022  ./139  81  ثابت

  ./0001 5.995  ./642  ./325  ./081  ./483  81  تصادفی

  اندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی تأثیر آموزش الکترونیک بر یادگیري بر اساس نوع متغیر وابسته .4جدول 
  حد باال  حد پایین Pمقدار  Zمقدار   %95اطمینان فاصله   خطاي معیار  اندازه اثر ترکیبی  تعداد مطالعات  نوع متغیر وابسته
  ./006  2.726  ./382  ./062  ./082  ./222  54  شناختی
  ./001  5.957  ./939  ./474  ./119  ./707  20  عاطفی
  ./001  16,995  1,952  1,548  ./103  1,750  7  مهارتی
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 اثر اندازه و شد انتخاب فراتحلیل مدل عنوان به تصادفی
  شد. گرفته نظر در ./483 مقدار همان ترکیبی
 به ادامه در کننده تعدیل متغیرهاي نقش شدن مشخص با
 تعدیل متغیرهاي تعامل شدت و نقش بارهدر بیشتر هايتحلیل
 نوع مهارتی)، و عاطفی (شناختی، وابسته متغیر نوع کننده

 یا و کارمند ،آموزدانش( تحقیقات در استفاده مورد هايآزمودنی
 (سرشماري، هاپژوهش در يگیرنمونه روش نوع و دانشجو)

 است ذکر به الزم شد. پرداخته تصادفی) و دسترس در هدفمند،
 گزارش تصادفی هايمدل طبق بر نتایج نیز هاتحلیل این در
 هاياندازه که داد نشان ناهمگنی هايتحلیل که چرا ؛است شده

 هستند. ناهمگن هم کننده تعدیل متغیرهاي این خود داخل اثر
 فقط اولیه هايپژوهش داخل در ناهمگنی وجود به توجه با

  شود.می ارائه تصادفی مدل به مربوط نتایج
 مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان فراتحلیل نتایج
 بود شناختی نوع از وابسته متغیر که هاییپژوهش در تصادفی
 در تصادفی مدل با ترکیبی اثر اندازه .؛/222 با برابر

 ./707 با برابر بود عاطفی نوع از وابسته متغیر که هاییپژوهش

 متغیر که هاییپژوهش در تصادفی مدل با ترکیبی اثر اندازه و
 اثر اندازه بنابراین بود. 1,750 با برابر بود مهارتی نوع از وابسته
 بود مهارتی نوع از وابسته متغیر که هاییپژوهش در ترکیبی
 وابسته متغیر که بود هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه از باالتر
  بود عاطفی یا شناختی نوع از

 مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان فراتحلیل نتایج
 استفاده مورد هايآزمودنی که هاییپژوهش در تصادفی

 در ترکیبی اثر اندازه .،/899 با برابر بودند انآموزدانش
 بودند دانشجویان استفاده مورد هايآزمودنی که هاییپژوهش
 که هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه و ./391 با برابر

 ؛بود ./459 با برابر بودند کارمندان استفاده مورد هايآزمودنی
 هايآزمودنی که هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه بنابراین
 که بود هاییپژوهش از باالتر بودند انآموزدانش استفاده مورد

 بودند. کارمندان یا دانشجویان هاآزمودنی
 مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان فراتحلیل نتایج
 استفاده، مورد گیرينمونه روش که هاییپژوهش در تصادفی
 در ترکیبی اثر اندازه .،/559 با برابر بود دسترس در روش

 روش استفاده، مورد يگیرنمونه روش که هاییپژوهش
 هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه .،/422 با برابر بود سرشماري

 با برابر بود هدفمند روش استفاده، مورد گیرينمونه روش که
 بود تصادفی روش استفاده، مورد يگیرنمونه روش و ،- ./258
 که هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه بنابراین بود. ./599 با برابر
 اندازه بیشترین بودند، کرده استفاده تصادفی يگیرنمونه روش از
 به مربوط اثرهاي اندازه و بود داده اختصاص خود به را اثر

 به هدفمند و سرشماري دسترس، در يگیرنمونه هايروش

  هاپژوهش در رفته کار به هايآزمودنی نوع اساس بر یادگیري بر الکترونیک آموزش تأثیر تصادفی مدل ترکیبی اثر اندازه .5 جدول
  باال حد  پایین حد P مقدار Z مقدار  %95 اطمینان فاصله  معیار خطاي  ترکیبی اثر اندازه  مطالعات تعداد  آزمودنی نوع
  ./001  4,010  1.338  ./459  ./224  ./899  13  آموزدانش
  ./001  3,879  ./589  ./193  ./101  ./391  50  دانشجو
  ./001  3,801  ./695  ./221  ./121  ./459  18  کارمند

  خطر)ایمن از خطا (تعداد ناکامل بی Nمحاسبات . 7جدول 
 13.45012  براي مطالعات مشاهده شده zمقدار 
 .0001  براي مطالعات مشاهده شده pمقدار 
 .05 آلفا

 2 باقی مانده (دنباله)
z 1,96 براي آلفا 

 81 مطالعات مشاهده شدهتعداد 
را به آلفا  pاي که مقدار تعداد مطالعات گم شده

 3734  رساندمی

  هاگیري به کار رفته در پژوهشاندازه اثر ترکیبی مدل تصادفی تأثیر آموزش الکترونیک بر یادگیري بر اساس نوع نمونه .6جدول 
  باالحد   حد پایین Pمقدار  Zمقدار   %95فاصله اطمینان   خطاي معیار  اندازه اثر ترکیبی  تعداد مطالعات  گیريروش نمونه
  ./001  4.933  ./781  ./367  ./113  ./559  35  در دسترس
  ./008  2,659  ./733  ./111  ./159  ./422  28  سرشماري
  ./655  - .447  ./873  - 389/1  ./577  - ./258  4  هدفمند
  ./001  3.589  ./926  ./272  ./167  ./599  14  تصادفی
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 تعداد تعیین روزنتال داشتند. قرار بعدي هايرتبه در ترتیب
 تعداد یعنی صفر) با برابر اثر میانگین (با شده گم مطالعات
 از و شود اضافه تحلیل به باید که را صفر ۀفرضی موید مطالعات
 را نتیجه و داده دست به غیرمعنادار کلی اثر یک آماري لحاظ
 تعداد را تعدا این )1979( کوپر کند.می پیشنهاد دهد، تغییر
1( خطربی ناکامل

fsN( به است نامیده) 1392 هومن، از نقل: 
147.(  

 اثر)، اندازه 66( اثرها اندازه تعداد به توجه با پژوهش این در
 با برابر رساندمی آلفا به را p مقدار که ايشده گم مطالعات تعداد

 دیگر ۀمطالع 3734 باید اساس این بر آمد. دست به مورد 3734
 رخ خطایی هاتحلیل و محاسبات نهایی نتایج در تا شود انجام
 به اطالعات باالي صحت و دقت از حاکی نتیجه این و دهد
  است. پژوهش این از آمده دست

  
  و بحث گیرينتیجه
 در الکترونیکی آموزش اثربخشی تعیین هدف با حاضر ۀمطالع
 شد. انجام ایران آموزشی نظام در حضوري آموزش با مقایسه
 ترکیبی اثر هاياندازه مقادیر که داد نشان هاداده تحلیل نتایج
 براي و ./139 با برابر ثابت مدل براي اثر اندازه 81 از حاصل
 اثر هاياندازه این دوي هر که است ./483 با برابر تصادفی مدل
 که دهدمی نشان I مجذور نتایج هستند. معنادار آماري لحاظ از

 اولیه هايپژوهش نتایج در موجود پراکنش از درصد 91 از بیش
 حاکی که است کننده تعدیل متغیرهاي وجود از ناشی و واقعی
 دو هر اساس بر است. اولیه هايپژوهش در ناهمگنی وجود از

 در کننده تعدیل متغیرهاي که شد مشخص ناهمگنی، شاخص
 بنابراین و دارند معناداري نقش الکترونیک آموزش اثربخشی

 اثر اندازه و شد انتخاب فراتحلیل مدل عنوان به تصادفی مدل
 این اساس بر شد. گرفته نظر در ./483 مقدار همان ترکیبی
 مقایسه در الکترونیک آموزش که گرفت نتیجه توانمی اندازه،
 بر اثربخشی این میزان و است تراثربخش حضوري آموزش با

 نتایج با پژوهش این نتایج .است متوسط کوهن، معیار اساس
 همکاران و مینز )،2004( همکاران و برنارد هايپژوهش

 مقایسه در الکترونیکی آموزش بیشتر اثربخشی بر مبنی )2010(
 گاوانگ، هايپژوهش نتایج با و همسو حضوري آموزش با

 و مورفی تویایما، مینز، )،2004( بلومیر و هس کرومري، گیالن،
 )2015( مارتین و تراینور لوهان، کاچیون، مک و )2013( باکیا

                                                
1. Fail-Safe N 

 حضوري آموزش بر الکترونیکی آموزش برتري عدم بر مبنی
  است. ناهمسو
 اخیر هايسال در که گفت توانمی یافته این تبیین در
 برخوردار روزافزونی محبوبیت از الکترونیکی آموزش هايدوره
 مختلف هايجنبه از توانمی را وضعی چنین دلیل و اندشده

 خود توانندمی یادگیرندگان آموزش، از نوع این در .کرد بررسی
 با و کنند هماهنگ بهتر یادگیري هايموقعیت و وظایف با را

 داشته سروکار مکانی و زمان هر در ايچندرسانه محتواهاي
 مجبور فراگیران الکترونیکی آموزش در ترمهم همه از باشند؛
 هايمسافت درس هايکالس در شرکت براي که نیستند
 مجازي هايمحیط به ورود با راحتی به و بپیمایند را طوالنی
 هايکالس در و ندکن دریافت را آموزشی محتواهاي توانندمی

 زمانی و مالی لحاظ از تواندمی امر این و دکنن شرکت تعاملی
 از را یادگیرندگان و باشد صرفه به مقرون بسیارآنها  براي

 عامل دهد. نجات آمد و رفت از ناشی خطرات و هاخستگی
 هايانگیزه با که یادگیرندگانی براي مفیدبودن بر عالوه هزینه
 براي ویژه به ؛پردازندمی تحصیل ادامه و یادگیري به فردي
 دانش سطح باال بردن دنبال به که نیز هاییسازمان و هاشرکت
 صرفه به مقرون و مفید بسیار نیز هستند خود انسانی نیروي
 کاسته شدت به هاسازمان هايهزینه میزان از زیرا ؛است
 دریافت براي که نیستند مجبور نیز کارکنان و شودمی

 بر عالوه کنند؛ آمد و رفت صرف را زمانی مرتبط هايآموزش
 حضوري هايدوره با مقایسه در آنالین هايدوره در ،موارد این

 این در و دکنن شرکت هاکالس در توانندمی بیشتري فراگیران
 ترتیب این به و دارد وجود کمتري بسیار هايمحدودیت زمینه
 افزایش را خود هايدانسته و هامهارت توانندمی بیشتري افراد
 به را همیشگی یادگیري آرمان تواندمی امر این که دهند؛
 شرکت و نام ثبت امکان طرف یک از زیرا کند. تبدیل واقعیت

 را مختلف سنین و هامکان فراگیران براي آموزشی هايدوره در
 ابزارهایی به را یادگیرندگان دیگر سوي از و آوردمی فراهم
 طور به همچنین ها،دوره اتمام از پس بتوانند که ندکمی مجهز
 این ماهیت زیرا بپردازند؛ خود اطالعات دنکر روزآمد به فردي
 فن با کار هايروش فراگیران که دارد را اقتضا این هادوره
 دسترسی و جستجو هايروش با و بگیرند یاد را نوین هايآوري
  شوند. آشنا اطالعات به

 براي که فوایدي بر عالوه الکترونیک آموزش هايدوره
 ايگسترده فواید نیز آموزشی هاينظام براي دارد، فراگیران

 دنکر مهیا آور سرسام هايهزینه از مثال عنوان به دارد؛



 19     ...یکیآموزش الکترون یاثربخش لی: فراتحلرانیا یدر نظام آموزش یکیآموزش الکترون ۀتجرب :و همکارانشریفی  محمد

  

 آموزشی، کالس اجاره یا و ساخت (مانند فیزیکی هايمحیط
 هايهزینه مانند آموزشی هايمحیط جاري هايهزینه

 را هاهزینه این توانمی و کاهدمی و...) گرمایش و سرمایش
 واقع در برد. کار به دیگر طرق از آموزش دنکر ترغنی براي
 هم مفید رویکردي الکترونیکی آموزش که دکر ادعا توانمی
  است. هاسازمان براي هم و یادگیرندگان براي

 دیدگاه از را آنالین هايدوره بیشتر مقبولیت و اثربخشی
 توانمی نیز آموزش و یادگیري یشناسروان خاص متغیرهاي
 کنترل میزان یادگیري، در مهم موارد از یکی د.کر بررسی

 است این بر کلی، طور به است. آموزش فرایند بر یادگیرندگان
؛ کندمی تعدیل را توجه تقسیم اثر آموزش، سرعت کنترل که

 کرده، پیدا کاهش یادگیري هنگام ذهنی تالش بنابراین،
 یابدمی بهبود عملکرد و گیردمی صورت بهتر اطالعات پردازش

 هايدوره در .)1392 ،شریفی و آباديحسن ،جانثاروطن(
 به شخصی سرعت با توانندمی فراگیران الکترونیکی یادگیري
 و باشند داشته دسترسی بیشتري منابع به بپردازند، یادگیري
 توانمی اساس این بر د؛کنن تعیین را یادگیري مکان و زمان
 آنالین آموزش هايدوره در یادگیرندگان کنترل میزان که گفت
 به تواندمی بیشتر کنترل و است حضوري هايدوره از بیشتر
 نیز و حافظه عملکرد بهبود آموزش، نوع این به ترمثبت نظر

 بیشتر یادگیري نتیجه در و فراگیران انگیزش باالتر سطوح
  بیانجامد.
 یادگیرندگان ارزشیابی آموزش، بر مؤثر عوامل دیگر از
 که امکاناتی به توجه با الکترونیکی آموزش هايدوره در است.

LMSنحو به دهندگانآموزش آورند،می فراهم مختلف هاي 
 مستمر ارزشیابی ویژه به خود هايارزشیابی توانندمی تريراحت

 اطالعات و آورند عمل به فراگیران از را هاآزمونک انواع نیز و
 سوي از د.کنن کسبآنها  یادگیري فرایند به راجع را بیشتري
 بازخورد ۀارائ ارزشیابی، اثربخشی افزایش اصول از یکی دیگر
 امکانات به توجه با هم اصل این که است فراگیران به فوري
 خوبی به برخط هايدوره در آنالین، آموزشی هايسیستم
 امکان الکترونیک آموزش هايدوه در همچنین شود.می رعایت

 با دهندگانآموزش و است بیشتر آموزش محتواي دنکر روز به
 اختیار در را نوین محتواهاي توانندمی بهتري کیفیت و سرعت
   دهند. قرار فراگیران
 مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان پژوهش این نتایج
 از باالتر مهارتی، وابسته متغیر داراي هايپژوهش در تصادفی
 نوع از وابسته متغیر که بود هاییپژوهش در ترکیبی اثر اندازه

 الو و کالیستر پژوهش نتایج با یافته این بود. عاطفی یا شناختی
 الکترونیکی آموزش که بود شده گرفته نتیجه آن در که )2016(

 نیست، ورزي مهارت هايدوره آموزش براي مناسبی ابزار
 ماهیت که گفت توانمی یافته این تبیین در است. ناهمسو
 ماندگاري امکان که است نحوي به مهارتی هايآموزش
 از پس فراگیران که صورت این به کند؛می بیشتر را آموزش
 در را دریافتی هايآموزش کاربست امکان آموزش، دریافت
 و حین در هاآموزه این تمرین با توانندمی و دارند واقعی جهان
 هايکاستی رفع با و بپردازند تمرین به آموزش اتمام از پس

 این به توجه با بپردازند. دریافتی هايآموزش تحکیم به احتمالی
 مورد در الکترونیک آموزش اثربخشی میزان تفاوت نکته،

 باید را عاطفی) یا شناختی (مهارتی، مختلف وابسته متغیرهاي
 آموزش نوع تا داد نسبت شده ذکر متغیرهاي ماهیت به

 فراهم با الکترونیک آموزش همچنین الکترونیکی). یا (حضوري
 هايفیلم از استفاده و مناسب ايچندرسانه فضاي دنکر

 را هامهارت این ترعمیق و بهتر آموزش امکان و... آموزشی
 این یادگیرندگان که شودمی باعث و کندمی مهیا فراگیران براي
  فراگیرند. بهتر را هامهارت
 پژوهش، این در شده وارد ةکنند تعدیل متغیرهاي دیگر از
 نتایج بود. هاپژوهش در کننده شرکت هايآزمودنی نوع

 در تصادفی مدل با ترکیبی اثر اندازه که داد نشان فراتحلیل
 بودند انآموزدانش استفاده مورد هايآزمودنی که هاییپژوهش
 یا دانشجویان هاآزمودنی که بود هاییپژوهش از باالتر

 آموزش از انآموزدانش بیشتر منديبهره بودند. کارمندان
 دلیل به که دکر تبیین توانمی صورت این به را الکترونیک
 بیشتر جدیت و تحصیلی امور به انآموزدانش وقت تمام اشتغال
 آموزش اثربخشی دریافتی، هايآموزش به نسبت گروه این

 روزهاي اکثر در انآموزدانش ؛است بیشتر هاآن براي الکترونیک
 آموزش را مختلفی مطالب و دارند حضور درس کالس در هفته
 هاآموزش دریافت براي بیشتري آمادگی از و بینندمی

 بر نیز دیگر هايآموزش که گفت بتوان شاید حتی و برخوردارند
 الکترونیکی صورت به که محتواهایی در هاآن بهتر عملکرد
 براي امر این است. بوده تاثیرگذار اندشده داده آموزش

 عنوان به کند؛می صدق کمتر کارمندان ویژه به و دانشجویان
 هايآموزش براي چندانی اهمیت کارمندان، از برخی مثال
 شرکت براي و نیستند قائل آموزشی هايکارگاه و خدمت ضمن
 است ممکن و ندارند چندانی رغبت و انگیزش هادوره این در

 محیط در آن کاربرد و آموزشی هايدوره میان ارتباطی نتوانند
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 کارکنان از برخی است ممکن دیگر سوي از بیابند. خود کاري
 (مانند مجازي هايمحیط از حداکثري منديبهره هايمهارت
 باشند نداشته را و...) اینترنت محیط در جستجو رایانه، از استفاده
 از استفاده در غالباً جدید، نسل انآموزدانش عوض در ولی
 فن کلی طور به و همراه تلفن هوشمند هايگوشی رایانه،
 همچنین دارند. بهتري مراتب به وضعیت نوین هايآوري
 هر و هستند یادگیري جو در بیشتر دانشجویان و انآموزدانش
 دانندمی خود اصلی وظایف جزو را یادگیري درجاتی به یک

 کارمندان مورد در امر این ولی بیشتري) میزان به انآموزدانش(
 هاياولویت درآنها  براي جدید مطالب یادگیري و نیست صادق
 آموزش اثربخشی بر تواندمی امر این که ندارد؛ قرار اول

 باشد. بوده تاثیرگذار مختلف هايگروه بر الکترونیک
 با ترکیبی اثر اندازه که بود این فراتحلیل این دیگر ۀیافت
 مورد يگیرنمونه روش که هاییپژوهش در تصادفی مدل

 بودند، کرده استفاده تصادفی يگیرنمونه روش استفاده،
 اندازه و بودند داده اختصاص خود به را اثر اندازه بیشترین
 سرشماري دسترس، در يگیرنمونه هايروش به مربوط اثرهاي

 را یافته این داشتند. قرار بعدي هايرتبه در ترتیب به هدفمند و
 شمارش یا سنجش امکان اگر که دکر تبیین توانمی نحو بدین
 یک باید ما باشد، نداشته وجود جمعیت یک در افراد تمام

 به ندرت به افراد که آنجا از کنیم. انتخاب نمونه براي را جمعیت
 اينمونه است مهم شوند،می توزیع منطقه یک در مساوي طور
 که مهمی هايتصمیم از یکی .شود انتخاب تصادفی صورت به

 و دقت بر مستقیمی تأثیر و دارد قرار پژوهشگري هر روي پیش
 است. نمونه روش انتخاب ،دارد پژوهش نتایج صحت
 اثرات حذف به امر این زیرا است، مهم تصادفی يگیرنمونه
 بین از را مندنظام خطاهاي و کندمی کمک ناشناخته عوامل
 تصادفی غیر هاينمونه .)219 :2006 ،1کاب مک و (مور بردمی

 هايروش از استفاده با مثالً دارند؛ خاصی محدودیت
 به جامعه از مناسبی شناخت تواننمی تصادفی يگیرنمونه
 نسبت توانمی مطالعه مورد گروه به صرفاً را نتایج و آورد دست
 از هاگروه سازيهمسان مانند شرایطی حصول با (البته داد
 از حاصل نتایج به حدودي تا توانمی مختلف هايجنبه

 اعتماد نیز غیرتصادفی هايگیرينمونه داراي هايپژوهش
 و اطمینان فواصل مانند آماري هايگیرينتیجه همچنین نمود.)
 غیرتصادفی هاينمونه از تواننمی را معناداري هايآزمون

                                                
1. Moore and McCabe 

 توجه با و اساس این بر .)2010 ،2چادوري و (بانرجی کرد برآورد
 نتایج غیرتصادفی، هاييگیرنمونه هايمحدودیت به

 نحو به و هستند اعتمادتر قابل تصادفی هاينمونه هايپژوهش
 مختلف مداخالت و هاروش میان هايتفاوت توانندمی بهتري

  دهند. نشان را
 آموزش که ساخت نشان خاطر را نکته این باید پایان در

 و کرده نفوذ آموزشی هاينظام در که است واقعیتی الکترونیکی
 آموزشی هاينظام در را خود جایگاه زیادي حد تا است توانسته
 نوین ةشیو این وجود و دهد نشان را خود کارایی و کند پیدا

 این در دارد، مطابقت کنونی عصر هايویژگی با که -  آموزشی
 هاپژوهش در که آنچه اساس این بر است؛ ناپذیراجتناب هانظام
 کیفیت، بحث گیرد، قرار توجه مورد باید آینده هايبررسی و

 هايجنبه از الکترونیکی آموزش هايدوره شناسی آسیب
 شناخت و عمیق بررسی با تا است و... وريافن آموزشی، مختلف
 چه هر براي زمینه موجود، هايکاستی حذف و هادوره این
  د.شو فراهم الکترونیکی آموزش کردن ترغنی

 
  نابعم

 دور راه از آموزش دانشگاه از انتقال ).1386( عیسی زاده، ابراهیم
 مطالعۀ( تغییر چالش و نوآوري مجازي: دانشگاه به سنتی

 13 ،عالی آموزش در يریزبرنامه و پژوهش فصلنامه موردي).
)1:( 113-134.  
 مقایسۀ ).1390( مریم ،رضایی ،هاشم ،فردانش ،غالمعلی ،احمدي

 و حضوري آموزش شدة کسب و شده اجرا درسی هايبرنامه
 صنعت و علم دانشگاه در صنایع مهندسی رشتۀ الکترونیکی

 .117-91 ،)13(5 ،آموزشی هاينظام در پژوهش نشریه .ایران
 یادگیري تمایز بررسی ).1393( ندا روحی، نخستین ،غالمعلی احمدي،

 چهره) به سنتی(چهره یادگیري و الکترونیکی یادگیري با تلفیقی
  .26-7 )،2(3 ،مدرسه شناسی روان مجله .ریاضی آموزش در

 ).1393( حسن رستگارپور، ی،مرتض ،یخانیعل ،صابره بذرافشان،
 هاي(چندرسانه یکیالکترون يمحتوا قیطر از آموزش اثر یبررس
 دختر انآموزدانش ششم هیپا علوم درس يریادگی بر )یآموزش
  .21-17 ،)125( 3 ،ییاستثنا تیترب و میتعل .ییشنوا دهید بیآس
 روش دو تأثیر ۀمقایس ).1389( عادل ،سلیمانی ،عبدالحمید ،زن پاپ

 یادگیري میزان بر سخنرانی و همراه تلفن طریق از آموزش
 علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن فصلنامه .هنرجویان

  .65-55 ، )1(1 ،تربیتی

                                                
2. Banerjee, Chaudhury 
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 ریتأث یبررس ).1391( محبوبه ی،سرخ ینعمت ،نیالداءیدضیس ،نیالدتاج
 زانیم بر یسنت روش با سهیدرمقا انهیرا قیطر از آموزش

 زبان آموزش نامهپژوهش .زبان یفارس ریغ آموزان زبان يریادگی
  .122-101 )،1(1 ،زبانان فارسی غیر به فارسی
 ).1392( مسعود ،شریفی ،حمیدرضا ،آباديحسن ،فاطمه ،جانثاروطن
 آموزش کارایی بر مطالب ارائه سرعت کنترل و حسی وجه تأثیر

 .دبیرستان دوره دوم پایه آموزاندانش در ايچندرسانه
  ،132-113 ، )2(8 ،آموزشی نوین رویکردهاي

 ،زاده همراه ،رعنا ،پورناکی احمدزاده ،علی ،زاده ایمان ،کامران ،جباري
 بر سنتی روش با الکترونیکی آموزش تأثیر مقایسه ).1396( ملیکا

 فن فصلنامه .آموزاندانش انگلیسی زبان هايمهارت یادگیري
 :))27 (پیاپی 3(7 ،تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات آوري
127 -143.  

 ،یاله فرج ،محمدرضا ،يسرمد ،بهمن ،پور يدیسع ،نهیسک ان،یجعفر
 یاطالعات سواد یکیالکترون يمحتوا ریتأث یبررس ).1394( مهران
 و پژوهش فصلنامه .انیدانشجو مسئله حل يهامهارت بر

  .70-57،)3( 21 ،یعال آموزش در يریزبرنامه
 سهیمقا ).1394( نیرام ،زندیونیهما ،نهیسک ،يسبزوار ،پوران ،يدیحد

 از مراقبت دانش بر یکارگاه و یکیالکترون آموزش روش دو ریتأث
 يماماها در یکیالکترون آموزش به نسبت نگرش و باردار زنان

 6 ،یکیالکترون يریادگی یدانشگاه مجله کرمان. شهرستان
)4(،43-50.  
 ثربخشیا ).1392( ازهر ،حسینی ،سیدداوود ،نسب حسینی

 کارشناسی دانشجویان مهارت میزان بر الکترونیکی هايآموزش
 به دستیابی و یابیمکان در تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد

 ارزشیابی و آموزش .آن منابع و اطالعات ارزیابی و اطالعات
  .26-13 )،22( 6 ،تربیتی) (علوم

 دیحم ،یحقان ،الهفضل ،ياحمد ،دیناه ،يرین دهقان ،رضایعل ،یخاتون
 آموزش و یکیالکترون آموزش روش دو ریتأث سهیمقا ).1390(

 يآنفلوانزا يماریب خصوص در پرستاران یآگاه زانیم بر یسنت
-140 ،)2( 11 ،یپزشک علوم در آموزش یرانیا مجله پرندگان.

148.  
 فرج ،خدیجه ،آبادي علی ،اسماعیل ،زوارکی زارعی ،فریبا ،درتاج

 مبتنی دور راه از آموزش تأثیر ).1395( علی ،دالور ،مهران ،اللهی
 نشریه .نور پیام دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد بر موك بر

  .20-1 ، )35(10،آموزشی هاينظام در پژوهش
 بررسی .)1395( الهام ،صادقی نسرین، ،علی خواجه سهیال، ،پور ربیعی

 در مجازي آموزش با مقایسه در سنتی آموزش اثربخشی
 .مامایی دانشجویان در جنین سالمت ارزیابی درس یادگیري
 ،پزشکی علوم در آموزش راهبردهاي پژوهشی - علمی دوماهنامه

9 )1:(8-15  
 یادگیري تاثیر مقایسه ).1394( مسعود ،احمدي ،شقایق ،رضاپناه

 مشارکتی یادگیري با گرایی سازنده رویکرد بر مبتنی الکترونیکی

 ارتباطات و اطالعات آوري فن ،دانشجویان شناختی عملکرد بر
  .27-44 ):19(5 ،تربیتی علوم در
 هايآوريفن نقش ).1397( هادي محمد ،زاهدي ،عباسعلی ،رضائی

 هافرصت به نگاهی (با الکترونیکی هايآموزش پیشرفت در نوین
 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در رو پیش هايچالش و

-207 ، )40(12 ،آموزشی هاينظام در پژوهش نشریه .داخل)
224.  

 يکارآمد یابیارز ).1396( یثمم ی،خرم ،اديه ي،غفار ،جتبیم ی،عیرف
 مطالعه ی:انسان منابع آموزش در یکیالکترون يریادگی روش
 در پژوهش فصلنامه .يمرکز استان نور امیپ دانشگاه يمورد
  .84–71 ،))1396(16 (شماره4 ي،مجاز و یآموزشگاه يریادگی
 دیحم ،زاده عباس ،همت ا،ین یقل مان،یا ان،یجهان ،يمهد ،یروح

- یسنت یبیترک آموزش و یسنت آموزش سهیمقا ).1395(
 یعمل دهان يپاتولوژ درس يریادگی بر وب) (تحت کیالکترون
 ،پزشکی علوم در آموزش توسعه مجله .یدندانپزشک انیدانشجو

9 )21(، 47-52.  
 یادگیري تأثیر ).1396( اسماعیل. ،پور سعدي ،نرگس ،ساعدي

 وريافن فصلنامه .دانشجویان ارتباطی هايمهارت بر الکترونیکی
- 111 ،))28 (پیاپی 4(7 ،تربیتی علوم در ارتباطات و اطالعات

129.  
 وهیش سه ریتأث سهیمقا ).1393( یمرتض ی،کرم ،نیاءالدیض ي،ساالر

 در يریادگی و واکنش بر يحضور و یبیترک ،یکیالکترون آموزش
  .58-27 ،)2( 9 ،یآموزش نینو يکردهایرو ی.صنعت آموزش

 يهابرنامه ریتأث ).1390( یعل ،نجار ییوفا ،نیشه ،نجات يدیسع
 یرانیا مجله .انیدانشجو یلیتحص تیموفق بر دور راه از آموزش
  .9-1 ،)1( 11 .یپزشک علوم در آموزش

 هايمدل یبررس ).1391( دحسنسی زاده، صادق ،یعل ،يدیشاع
 یادگیري دانشگاهی مجله ،یکیالکترون ريیادگی طراحی مختلف

  .38-33 )،3( 3 .(مدیا) الکترونیکی
 تأثیر بررسی فراتحلیل ).1395( منوچهر ،گهر جعفري ،مریم ،شریفی

 .انگلیسی زبان واژگان یادگیري بر رایانه کمک به آموزش
  .98-75 ، )4(15 ،آموزشی هاينوآوري

 ).1394( نسرین مالیعقوبی، سلطانی ،اله روح ابومسعودي، شیخ
 سخنرانی بر مبتنی آموزش و الکترونیکی یادگیري تأثیر مقایسه

 قلبی هايریتمی دیس زمینه در پرستاري دانشجویان آگاهی بر
 پزشکی علوم دانشگاه مجله . کوتاه گزارش یک :1393 سال در

  .)4( 14 رفسنجان.
 وهیش دو ریتاث سهیمقا ).1394( همکاران و الهروح ،يابومسعود خیش

 و اضطراب ،یافسردگ بر )یکیالکترون و چهره به (چهره آموزش
 پستان هاييماریب فصلنامه .پستان سرطان به انیمبتال استرس

  .34-24 )،2( 8 ،رانیا
 میفه دیس ،راندوستیا ،شهناز ،مازیر د،یناه ،يمنصور ،مهناز ،یصلح

 لوح قیطر از یآموزش يهاروش آموزش ریتأث سهیمقا ).1394(
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 غرب بهداشت مرکز يستاد کارکنان یآگاه بر جزوه و فشرده
  .24-16،)2( 1 ،سالمت آورد ره مجله تهران.
 ،سرمدي ،بهمن ،زندي ،حسن ،رستگارپور ،فروزان ،ضرابیان

 یادگیري برنامه تاثیر ).1389( مهران ،الهی فرج ،محمدرضا
 دبستان سوم انآموزدانش نویسی امال مهارت بر الکترونیکی

 ،آموزش) و (فناوري آموزش فناوري .طراحی اصول بر مبتنی
4)3،( 235 - 247.  
 ،اکبر سیدعلی ،فقیهی ،زهره زاده، کرمی ،ناهید صنایعی، ظریف

 يتمندیرضا و دانش اي مقایسه بررسی ).1391( حمید محمدي،
 دوره در شرکت از بعد و قبل کننده شرکت عمومی پزشکان
 و )نابرخط( الکترونیکی آموزش دوشیوه با دیابت بازآموزي
 ،)1( 3 ،پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله .سنتی آموزش
13-19.  

 یسنت یآموزش روش دو یبخش اثر ).1392( همکاران و قاسم ،يعابد
 سالمند. افراد هیتغذ نهیزم در سالم یزندگ وهیش یکیالکترون و

  .20-9،)1( 13 ،رانیا سمیمتابول و ابتید مجله
 یبیترک يریادگی دوره ییکارا سهیمقا ).1392( اکبر یعل ،زاده عبداله
 در یاضیر درس در يحضور و یکیالکترون يریادگی يهادوره با
 شهرستان رستانیدب اول سال پسر و دختر آموزاندانش انیم
  .84-65 )،2( 9 ،تربیتی نوین هاياندیشه .لیاردب
 آرزو، ،فتحی محمود، ،کهنو شیري ،فاطمه نژاد، بهرام ،پروانه عسکري،

 و گروهی آموزش تاثیر مقایسه ).1395( گیتی پور، افشاري
 .ایران پرستاري نشریه دیابتی. نوجوانان خودپنداره بر الکترونیکی

29 )103(33-40.  
 يریادگی حوزه يهاپژوهش روند ).1392( هرانگیزم ،نژاد یعل

 در پژوهش فصلنامه .لیفراتحل کردیرو با رانیا در یکیالکترون
  .28–19 ،)3(1 ي،مجاز و یآموزشگاه يریادگی
 ریتأث اي سهیمقا یبررس ).1392( الهه ،یعیبد ،مهران ،یاله فرج

 ريیادگی و مرسوم یبیترک ريیادگی کردهايیرو با آموزش
 بر گاردنر یاضیر - یمنطق و زبانی هايهوش بر یمبتن یبیترک
 دانشگاهی مجله ،هنرستانی انآموزدانش یلیتحص شرفتیپ

 .49-42 )،4( 4 (مدیا). الکترونیکی یادگیري
 ریتأث ).1391( یاسالم رضا،یعل ،بابک ،زاده نیحس د،یوح ،فالح

 دوره انآموزدانش یتیشخص ابعاد رشد بر یکیالکترون آموزش
 ،یتیترب علوم در ارتباطات و اطالعات فنآوري ی.دانشگاه شیپ
2)3،( 65-81.  

 ).1394( دیناه ،یعیصنافیظر ن،یفر ي،زدی یانیک ،سارا کارانجام،
 و يحضور وهیش دو به مورد بر یمبتن آموزش ریتأث سهیمقا

 نگرش و دانش زانیم بر گفتمان) (تاالر نابرخط یکیالکترون
 یپزشک علوم دانشگاه یعموم دوره یدندانپزشک انیدانشجو

  .30-20: )3( 6 ،یکیالکترون يریادگی یدانشگاه مجله .رازیش
 یکیالکترون آموزش یقیتطب یبررس ).1396( هراز ی،فونیباغط یکرم

 در پژوهش فصلنامه جهان. باز يهادانشگاه در یشناسروان رشته
   .116–99 ،)17(5 ي،مجاز و یآموزشگاه يریادگی

 در آنچه روایت مجازي: آموزش هايچالش ).1393( مریم کیان،
 یادگیري دانشگاهی مجله .شود نمی آموخته مجازي دانشگاه

  .22-11 )،3( 5 .)مدیا( الکترونیکی
 طراحی ).1390( امیرحسین ،امامی ،آیین ،محمدي ،ریتا ،مجتهدزاده

 الکترونیکی، یادگیري سیستم یک ارزشیابی و اجرا آموزشی،
 آموزش ایرانی مجله تهران. پزشکی علوم دانشگاه در ايتجربه

  .359-348 ):4( 11 .پزشکی علوم در
 اثربخشی مطالعات فراتحلیل ).1394( ایوب فیضی، ،جواد مصرآبادي،
 انآموزدانش تحصیلی هايبازده بر مشارکتی یادگیري هايروش

  .31-41 ،2 )11( .استثنایی کودکان استثنایی،
 ریتأث ).1393( عباس زاده،عباس ،عصمت ،ینوح ،فاطمه ،انیمعاف

 يخودکارآمد و يریادگی بر یقیتلف یکیالکترون آموزش
 .یعروق یقلب ژهیو يهامراقبت درس در يپرستار انیدانشجو
  .49-42 ،)3( 3 ،يپرستار آموزش

 ،نوروزي علی, ،دالور ،اسماعیل ،زوارکی زارعی ،حمیدرضا ،مقامی
 حضوري، آموزش روش سه تأثیر مقایسه ).1393( داریوش

 رشته دانشجویان یادداري و یادگیري بر تلفیقی و الکترونیکی
 در پژوهش نشریه .طباطبائی عالمه دانشگاه تربیتی علوم
  ،39-17 ، )24(8 ،آموزشی هاينظام
 ).1394( ایناد ،پور یغالم ،محمدصادق ،فریلیاسماع ره،یمن ي،موحد
 بر یاجتماع يهاشبکه بر یمبتن یقیتلف يریادگی ریتأث

 فن ی.اضیر درس در دوم متوسطه آموزاندانش يخودکارآمد
  .22-7 )،3(1،یادگیري و آموزش آوري
 ذوالفقاري، ،اصغر علی هدایتی، ،محمود آرانی، متوسل ،عاتکه موسوي،
 آموزش اثربخشی ).1395( اصغر علی مهریزي، حائري ،میترا

 و یادگیري نگرش، بر اسالمی تمدن و فرهنگ درس مجازي
 مجله تهران. پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان رضایتمندي
  .201-192 ،)2( 7 ،کیالکترونی پادگیري دانشگاهی

 آموزش ریتاث سهیمقا ).1394( یعل ،انیفاطم ،یمحمدعل ی،گیرزابیم
 (مطالعه یشناخت يریادگی يرو بر یسنت آموزش و یکیالکترون
 دانشگاه یکارشناس مقطع کیزیف درس انیدانشجو :يمورد

  .60- 37 )،28( 9 ،اجتماعی علوم .کاشان)
اي سهیمقا یبررس ).1389( هیمهد مقدم، هزاره ،ناصر ،ییزا یناست

 بر يرحضوریغ و يحضور مدت کوتاه یآموزش هايدوره ریتأث
 ییماما و يپرستار مجله . کارکنان یشناخت روان يتوانمندساز

  .265-253 ،)4( 8 ،هیاروم
 یسیع یی،رضا ،محمد ،آرمند ،لیاسماع ی،زوارک یزارع ،شبنم ي،نثر

 ریتأث یبررس و یکیالکترون یدرس کتاب دیتول و یطراح ).1391(
 کتب نگارش و پژوهش .انیدانشجو نگرش و يریادگی بر آن

  .98-82 ،27 )16( ،دانشگاهی
 .)1392( سادات مریم سیدین حیدر، مختاري سیدنوراهللا، نصراللهی
 علم يهشهاوپژ شیابیارز و تلفیق به ديیکررو تحلیل:افر
 مدیریت و پردازش پژوهشنامه نششناسی.دا و تطالعاا

  316-293: )2( 29 ،اطالعات
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 سارا آدرویشی، ،محسن داورپناه، ،مصطفی نصیري، ،مرتضی نصیري،
 یکیالکترون و یسخنران یآموزش روش دو ریتأث ۀسیمقا ).1393(
 الکتروشوك به نسبت يپرستار انیدانشجو نگرش و دانش بر

  .330-321 )،4(5 ،شاپور جندي آموزش توسعه فصلنامه ی.درمان
 ).1394( کامبیز بیگی، بهاءالدین ،الهام پور،علی ،عصمت نوحی،

 هايمهارت حضوري غیر و حضوري آموزش تأثیر مقایسه
 مقطع دانشجویان رضایتمندي و مطالعه راهبردهاي بر مطالعه

 در توسعه هايگام کرمان. پزشکی علوم دانشگاه کارشناسی
  .708-701 ،)5( 12 .پزشکی آموزش

 باغبان، اکبرزاده ،آرزو احمدي، ابن ،علی نوریان، ،آذین نوریان،
 روش دو مقایسه ).1391( محمدحسین خوشنویسان، ،علیرضا
 جامعه دندانپزشکی درس تدریس در سنتی و مجازي آموزش
 دانشکده عمومی دکتراي دوره دانشجویان براي نظري نگر

 مجله .1389-1390 تحصیلی سال بهشتی شهید دندانپزشکی

 30 .بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده
)3(، 174-183.  
 آموزش مقابل در رو در رو آموزش ).1394( فاطمه همتی،

 ارشد یکارشناس انیدانشجو عملکرد درباره قیتحق :یکیالکترون
 زبان آموزش رشته یکیالکترون آموزش و رو در رو آموزش
 و یآموزشگاه ريیادگی در پژوهش .نور امیپ دانشگاه در یسیانگل

  .58-49 )،11( 3 ،مجازي
 پژوهش در فراتحلیل عملی راهنماي ).1392( حیدرعلی. هومن،

 انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان تهران: .علمی
  (سمت). هادانشگاه

 ،عبادي ،عباس ،شهناز قیم ،تدریسی ،سیدداوود ،وهابی سیاوش ،یداله
 تاثیر مقایسه ).1390( نیا ثقفی ،مسعود ،دانشمندي ،محمد
 بر اي رسانه چند افزارنرم و سخنرانی روش به تریاژ آموزش
  .12-7 )،1(4 ،ویژه مراقبت پرستاري .پرستاران یادگیري
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