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  هاي حوزه یادگیري الکترونیکی در ایران با رویکرد فراتحلیل روند پژوهش
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  چکیده
هاي حوزه  حاضر بررسی روند پژوهش پژوهش هدف

در  یادگیري الکترونیکی در ایران با رویکرد فراتحلیل است.
هاي انجام شده در حوزه یادگیري  دهه اخیر روند پژوهش

هاي  اند. عالوه بر پژوهش شد چشمگیري داشتهالکترونیکی، ر
المللی در  هاي ملی و بین ها و کنفرانس ارائه شده در همایش

هاي معتبر به چاپ  هاي زیادي ساالنه در نشریه ایران، پژوهش
مطرح شده این است که روند این  پرسشرسد. حال  می

ها از نظر موضوع، روش، سال چاپ، دانشگاه و حوزه  پژوهش
ها با  پژوهشگر به چه صورت است؟ آیا این ویژگیعلمی 

توجه به رشته تحصیلی پژوهشگر (حوزه علوم انسانی، علوم 
  فنی و مهندسی و علوم پزشکی) متفاوت است؟

 روش از پژوهش، هدف به توجه با تحقیق این در

جامعه آماري این پژوهش شامل  .است شده استفاده فراتحلیل

هاي  یه شده در پایگاهها و نما چاپ شده در نشریههاي  مقاله
 ,noormags, sidاطالعات نشریات علمی ایران: 

magiran مقاله). 237( باشد می  
هاي ارائه شده در همایش و  قابل ذکر است که مقاله 

ها  مقاله ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتند. کنفرانس
براساس عنوان، روش پژوهش، جامعه آماري، نوع 

یري، دانشگاه پژوهشگر، رشته تحصیلی پژوهشگر، گ نمونه
بندي و کدگذاري  (نشریه) و سال چاپ، طبقه محل چاپ

وارد   SPSSافزار نرمدر  شدند و سپس کدهاي مشخص شده
هاي پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار  پرسشو با توجه به 
هاي پژوهش،  آمده از یافته دست بهتوجه به نتایج  گرفتند و با

  دهایی ارائه شد.پیشنها
 ،ها پژوهش ،یادگیري الکترونیکی :واژگان کلیدي

   .هاي چاپ شده مقاله ،فراتحلیل
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    مقدمه
 -آموزشی در فرایندهاي یاددهی  هاي کاربرد تکنولوژي

یادگیري به یک موضوع مهم در حوزه آموزش در سراسر 
جهان تبدیل شده است. با توجه به آمار و ارقام اعالم شده، 
این امر با سرعت و بطور وسیعی در سطح کشور در حال 

کاربرد  بارزترین عنوان الکترونیکی به گسترش است. یادگیري
آموزش  منشور به جدید وجهی باطات،اطالعات و ارت  فنآوري

  است. افزوده در سطح پایه و عالی
وضع  1اصطالح یادگیري الکترونیکی را اولین بار کراس

هاي   فنآوريهایی اشاره دارد که از  کرد و به انواع آموزش
 2کنند. مایر اینترنت و اینترانت براي یادگیري استفاده می

الکترونیکی پرداخته ) به تعریف مفهومی از یادگیري 2005(
داند که ضمن  است و آن را یادگیري فعال و هوشمندي می

یادگیري در گسترش و تعمیق و  -تحول در فرایند یاددهی
اطالعات و ارتباطات نقش   فنآوريپایدار ساختن فرهنگ 

  )1386(آتشک،  .اساسی و محوري خواهد داشت
یادگیري الکترونیکی یک مدل یادگیرنده محور است که 
یادگیرندگان را براي یافتن اطالعات در زمان مطلوب و با 

هاي  در سال )2008، 3(پارتریر .کند سرعت شخصی کمک می
اخیر گسترش سریع تکنولوژي اطالعات و ارتباطات، یادگیري 
الکترونیکی را یک انتخاب جذاب براي تسهیل یادگیري مطرح 

شان  یادگیري مسؤولخود ساخته است که یادگیرندگان باید 
) 2009و همکاران،  4(شن .در این محیط یادگیري باشند

یادگیري الکترونیکی اصطالحی است که مجموعۀ وسیعی از 
دهد از جمله: یادگیري مبتنی  کاربردها و فرایندها را پوشش می

هاي مجازي و  ، کالسرایانهبر وب، یادگیري مبتنی بر 
ینترنت، همکاري دیجیتالی آن شامل ارائه محتوا از طریق ا

هاي  ، ماهواره، تلویزیونتصویرو  صدااینترانت یا اکسترانت، 
تواند  یادگیري الکترونیکی می ها و غیره. رم دي تعاملی، سی

براي هر یادگیري که بطور الکترونیکی یا به وسیله 

                                                
1 . Kerass 
2 .Mayer 
3 .Parteryer 
4 .Shen 

 ،5(سیمپسون .گردد، بکار رود افزارهاي تبادلی تسهیل می نرم
2009( 

اي  یک راهبرد با تنوع فزاینده نعنوا بهیادگیري الکترونیکی 
هاي مختلف از جمله مراکز آموزشی در  از کاربرد در حوزه

(هیسین،  .تمام سطوح، محل کار و خانه شناخته شده است
) تکنولوژي، محتوا، نوع تعامل، مدل یادگیري و کنترل 2012

یادگیري پنج تفاوت واضح بین محیط یادگیري الکترونیکی و 
  )2010ن،(تنیسو .سنتی است

 هاي یادگیري الکترونیکی این است که از جمله ویژگی 
خالقیت و نوآوري را تشویق کرده و امکان تبادل اطالعات با 
 .سایر یادگیرندگان و افراد اجتماع را فراهم خواهد کرد

) نحوة آموزش به مراتب از 1387 و دیگران،(محمودي 
ائه تر است و امکان ار هاي سنتی جذاب آموزش در کالس

اي، کیفیت محتوا را به طور جدي  دروس در محیط چندرسانه
) یادگیرندگان با تفکر مستقل و 1388 (کیا، .دهد افزایش می

گیرند و فضاي  ابراز خالقیت توانمندي خود را به کار می
هاي مربیان، معلمان و اولیا  حاکم موجب به کارگیري توانمندي
ه طور کلی محیط گردد و ب براي تقویت آموزش و پرورش می

آموزشی، مشوق یادگیري و باعث ایجاد انگیزه و رغبت در 
توانند از  ) یاددهندگان می1390 ،(محمودي .شود مجموعه می

عالوه بر این،  .طریق ایمیل با یادگیرندگان ارتباط برقرار کنند
توانند براحتی از طریق ایمیل با مسؤوالن  والدین نیز می

ند و فرایند پیشرفت تحصیلی آموزشی ارتباط برقرار کن
چه را که روزانه فرزندانشان را با لمس یک کلید پیگیري و آن

افتد را دنبال کنند. یادگیري  اق میدر کالس درس اتف
هاي آموزشی متعددي را دارد.  الکترونیکی توانایی ارائه روش
را با نیازهاي  دهد که ارائه آموزش به مدیران این امکان را می

هاي آموزشی  یرندگان سازگار کنند و دورهمختلف یادگ
) افزایش 2009، 6(هنلی .بیشتري را در یک زمان ارائه دهند

) 2010، 7(تنیسون پذیري در دسترسی فرایند یادگیري انعطاف
پذیري سیستم آموزش الکترونیکی،  انطباق و انعطاف و

                                                
5 . Simpson 
6 . Henley 
7 . Tennyson 
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، 7/24دسترسی و تعامل یادگیرندگان با محتوي آموزشی در 
براي بهبود نتایج و تجربیات یادگیري در یک اصل اساسی 

  )2013، 1(ادیسن .محیط آموزش الکترونیکی است
به  توجه با اخیر دهه یک در ،ایران عالی آموزش در
 و آموزش عالی براي روزافزون تقاضاي قبیل از هایی چالش
 نیاز و وقت تمام علمی هیاتعضو  بودجه، کمبود کفایت عدم

 آموزش و یادگیري رافیایی،جغ هاي محدودیت حذف به
نمونه  عنوان به است. گرفته قرار جدي توجه مورد الکترونیکی

 در پیشرو و آغازگر شیراز (دانشگاه هاي دانشگاه به توان می
 نصیرالدین خواجه امیرکبیر، صنعت، و علم )،1384 سال

 سهند بهشتی، تهران، شهید اصفهان، حدیث، علوم طوسی،
موسسه  قبیل: از انتفاعی غیر هاي دانشگاه ها آن کنار در و تبریز
 به .داشت اشاره ... و البرز مهر نورطوبی، تهران، عالی آموزش

 در دولتی بزرگ هاي دانشگاه اغلب گفت که باید عبارتی
 خود مجموعه در درون را الکترونیکی یادگیري مرکز یران،ا

در  دانشجویان کمی رشد روند که اي گونه به اند کرده دایر
در  19000به 1383 سال در نفر 235 از الکترونیکی هاي ورهد

 (مهدیون و دیگران، .رو به افزایش بوده است 1390 سال
1390(  

هاي انجام شده در حوزه یادگیري  در زمینه پژوهش
الکترونیکی، این روند رشد چشمگیرتري داشته است. ساالنه 
ان چندین گردهمایی خاص حوزه یادگیري الکترونیکی در ایر

المللی یادگیري و  شود از جمله: کنفرانس ملی و بین برگزار می
المللی یادگیري  آموزش الکترونیکی ایران، کنفرانس ملی و بین

و آموزش الکترونیکی در آموزش پزشکی، همایش مدارس 
هایی  هوشمند، کودك الکترونیکی، دانشگاه مجازي و موضوع

عالوه بر اینها،  در ارتباط با فناوري اطالعات و ارتباطات.
کمتر گردهمایی در حوزه آموزش یا علوم کامپیوتر برگزار 

شود که یکی از محورهاي اصلی آن، یادگیري الکترونیکی  می
ها و  همایش هاي ارائه شده در عالوه بر پژوهش نباشد.
هاي زیادي  المللی در ایران، پژوهش هاي ملی و بین کنفرانس

  رسد. چاپ میهاي معتبر به  ساالنه در نشریه

                                                
1 Edison 

ها  مطرح شده این است که روند این پژوهش پرسشحال 
نظر موضوع، روش، سال چاپ و حوزه علمی پژوهشگر به  از

 ها با توجه به رشته تحصیلی چه صورت است؟ آیا این ویژگی
 پژوهشگر (حوزه علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و علوم

ش از این اساس در این پژوه بر متفاوت است؟ پزشکی)
استفاده شده  پرسشرویکرد فراتحلیل براي پاسخ به این 

  است.
 به زیادي کمک که است پژوهشی رویکردي فراتحلیل
 کمی نتایج از ترکیب مناسبی به تا کند می پژوهشگر

 پیدا کند، دست گذشته در متضاد غیر و متضاد هاي طالعهم
 در کننده تعدیل ساختاري متغیرهاي و داده را توضیح ها تناقض
 به فراتحلیل شناسایی کند. را گذشته هاي مطالعه نتایج

 از معتبرتر و تر درست نتایجی به تا کند می کمک پژوهشگران
 یا میدانی مطالعات تک تک در که یابند چیزي دست آن

 است. شده گذشته، حاصل مطالعات مجموع کیفی بررسی
 دهی جهت براي مفیدي اطالعات تواند می فراتحلیل
 .دهد قرار علم یک دانشمندان اختیار در هاي آتی مطالعه

ي تضادها تا کند ایجاد می پژوهشگران براي فرصتی فراتحلیل،
 مجریان به شرایطی را اجرایی بعد از و بشناسند را شده گفته
 )1390(خداداد حسینی،  .کنند پیشنهاد توسعه ايه برنامه

 هاي پژوهش خاص، موضوع یک درباره که هنگامی
 را هاي شپژوه آن همه توان باشد، می گرفته صورت متعددي
 در و مقایسه کرد یکدیگر با و داده قرار مطالعه مورد مجدداً

 ها پژوهش آن همه جینتا خاص، آماري فنون از استفاده با واقع
 واحد نتیجه یک به و نموده ترکیب و تلفیق با یکدیگر را

 محسوب مستقل یک پژوهش خود کاري، چنین رسید.
 در این دیگر هاي پژوهش با پژوهش نوع این تفاوت شود. می
 هاي پژوهش ها، پژوهش گونه این در آماري جامعه که است
 و اولی هاي پژوهش از یک هر آن، پژوهش واحد و است قبلی
 دست اطالعاتی به پژوهش نوع این در است. پیشین مستقل
، تهگذش هاي پژوهش در موجود اولیه اطالعات که کنیم می پیدا
 ضرورت که دالیلی از دیگر یکی .دهند نمی نشان آن را
 دهد وجود می نشان را فراتحلیل نوع از هایی پژوهش

 حقیقت در ها آن اعتبار است ممکن که است هایی ژوهشپ
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 .نکند تأیید ا ر یکدیگر ،ها آن یا نتایج و باشد تشکیک قابل
  )1385(زاهدي و محمدي، 

با ادغام کردن  ها آنت که مهمترین مزیت فراتحلیل این اس
نتایج مطالعات مختلف، به میزان زیادي قدرت مطالعه را در 

 )1388(رضائیان،  .دهند افزایش می دار معنیجهت یافتن نتایج 
 ضرورت مورد در نظران صاحب آراي خالصه طوربه 

 شرح به توان می را ها پژوهش این نوع به نیاز علل و فراتحلیل

  :کرد ارائه زیر
 ها آن تلخیص به نیاز و ها پژوهش فزاینده و زیاد جمح - 1

  ها. این پژوهش نتایج ترکیب و
 نتایج بین ییها تناقض و تعارض ناسازگاري، وجود - 2

 مسأله. این حل و ضرورت شده انجام هاي پژوهش

 اساس بر وابسته متغیر بر مستقل متغیر اثر میزان تعیین - 3

 خاص. عموضو یک به مربوط موجود و هاي پژوهش

 متغیر بین رابطه که اي کننده تعدیل متغیرهاي تشخیص - 4

 اند. داده قرار تأثیر را تحت وابسته و مستقل

 دار. مسأله پژوهشی هاي حوزه تشخیص - 5

 به پژوهشگران که خاصی پژوهشی هاي حوزه خیصتش - 6

 )1385(زاهدي و محمدي،  .اند نپرداخته ها آن

در زمینه علوم پزشکی و هاي پژوهشگر،  به بررسی با توجه
هاي زیادي با رویکرد فراتحلیل انجام  شناسی پژوهش روان

ها  شده است اما در ارتباط با یادگیري الکترونیکی این پژوهش
 )1389( شمار است از جمله: سراجی و عطاران انگشت

 در متداول هاي شناسی روش پژوهشی با هدف شناسایی
انجام  خارجی و نیالکترونیکی ایرا یادگیري هاي پژوهش
 شناسی روش وضعیت شناسایی براي پژوهش این ند. درا هداد

 محور، مالك گیري نمونه استفاده از خارجی با هاي پژوهش

 وضعیت بررسی براي و نشریه چهار در شده چاپ هاي مقاله

 در الکترونیکی به یادگیري مربوط هاي پژوهش شناسی روش

 در که الکترونیکی دگیريیا با مرتبط هاي مقاله کلیه ایران،

 عنوان به اند، شده چاپ )پژوهشی-علمی(هاي معتبر نشریه

 که دهد می نشان پژوهش این هاي یافته .شدند انتخاب نمونه

 کمی، شناسی از روش درصد 46 /94 خارجی هاي پژوهش در

 در و ترکیبی از درصد 25/ 79و  کیفی شناسی روش از 27/26

 کمی، شناسی روش از ددرص 44/67 هاي ایرانی پژوهش

 از درصد 60/18 و کیفی شناسی روش از درصد 95/13

 تحول بررسی است. شده استفاده ترکیبی شناسی روش

 یادگیري هاي پژوهش مربوط به ی پژوهشیسشنا روش

 ) نشانگر2009 تا 2000( سال ده مدت در خارجی الکترونیکی

 و کیفی هاي شناسی روش بر کمی شناسی روش نسبی برتري
 صورت به حرکت لیکن روند است، ها پژوهش این در ترکیبی

 ترکیبی و کیفی هاي شناسی روش مقبولیت سمت به کند نسبتاً

   .است
) پژوهشی با رویکرد فراتحلیل و 1390حسینی و فتحی(
مطالعه انجام شده قبلی  380توصیفی - روش پژوهش تحلیلی

  فنآوري در زمینه آمادگی الکترونیکی کشور و اثربخشی کاربرد
  .اند هها را مورد بررسی قرار داد اطالعات در بنگاه

) پژوهشی با رویکرد فراتحلیل 1390( خلخالی و همکاران
در  1389هاي انجام شده، تا پایان سال  بر روي کلیه پژوهش

اي معلمان در ایران انجام  یر فاوا بر رشد حرفهتأثیرزمینه 
با روش فراتحلیل پژوهشی  )1392( دادند. جدیدیان و دیگران

اي بر  هاي رایانه یر بازيتأثیرتحقیق که درباره  34بر روي 
زمان واکنش انتخابی، حافظه کاري و تجسم فضایی بودند؛ 

) 1390( زاده و دیگران . قربانیاند همورد بررسی قرار داد
پژوهشی با به کارگیري روش فراتحلیل و با استفاده از 

ها،  براي تجزیه وتحلیل داده )CMAافزار جامع فراتحلیل ( نرم
ها، مقاالت و  نامه پس از بررسی تعداد زیادي از پایان

اطالعات   فنآوريهاي انجام شده در ارتباط با پذیرش  پژوهش
فرضیه  21مطالعه انتخاب و 19تعداد  اند و انجام داده در ایران

دهد که  . نتیجه این فراتحلیل نشان میاند کردهو متغیر شناسایی 
 ، فنآوريیرهاي توانمندسازي کارکنان، وسعت به کارگیري متغ

درك از سودمندي به ترتیب  درك از سهولت استفاده و
هاي  اطالعات در سازمان  فنآوريرا بر پذیرش  تأثیربیشترین 

پژوهشی با هدف  )1391( اند. جدیدیان و دیگران ایرانی داشته
اي خشن و  هاي رایانه دسته بازي ثیر دوأبررسی فراتحلیل ت

 احساسات پرخاشگرانه و غیرخشن بر رفتار پرخاشگرانه،
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ند. جامعه آماري این ا هبرانگیختگی فیزیولوژیکی انجام داد
هاي مرتبط با موضوع  پژوهش عبارت بود از کلیه پژوهش

) که 1381- 1391)، (2002–2012پژوهش در گستره زمانی (
  به زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده بودند.

  
  هاي پژوهش شپرس

هاي حوزه یادگیري الکترونیکی بیشتر  : پژوهش1 پرسش
  هایی متمرکز هستند؟ بر روي چه موضوع

هاي حوزه یادگیري الکترونیکی با چه  : پژوهش2 پرسش
  اند؟ هاي پژوهشی انجام شده روش

: در چه سالی بیشترین مقاله در حوزه یادگیري 3 پرسش
  الکترونیکی به چاپ رسیده است؟

گران حوزه یادگیري  رشته تحصیلی پژوهش :4 پرسش
  الکترونیکی چیست ؟ 

پژوهشگران کدام دانشگاه در حوزه یادگیري  :5 پرسش
  اند ؟ الکترونیکی فعالیت بیشتري داشته

ها مذکور با توجه به رشته تحصیلی  : آیا ویژگی6 پرسش
پژوهشگر (حوزه علوم انسانی، علوم فنی و مهندسی و علوم 

  ت است؟پزشکی) متفاو
  

  ها روشمواد و 
 فراتحلیل روش از پژوهش، هدف به توجه با تحقیق این در

هاي  جامعه آماري این پژوهش شامل مقاله .است شده استفاده
هاي اطالعات  یه شده در پایگاهها و نما چاپ شده در نشریه
باشد.  می noormags, sid, magiranنشریات علمی ایران: 

هاي ارائه شده در همایش و  قابل ذکر است که مقاله
  ها در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفتند.  کنفرانس
عنوان، روش پژوهش، جامعه آماري، نوع  ها براساس مقاله
گیري، دانشگاه پژوهشگر، رشته تحصیلی پژوهشگر،  نمونه

بندي و کدگذاري  (نشریه) و سال چاپ، طبقه محل چاپ
وارد   SPSSافزار نرمدر  شدند و سپس کدهاي مشخص شده

هاي پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار  پرسشو با توجه به 
  گرفتند.

  
  ها فتهیا

مقاله چاپ شده در حوزه یادگیري  250این پژوهش در 
هاي  هاي ایرانی که در سایت الکترونیکی در نشریه

noormags, sid, magiran اند؛ مورد شناسایی  نمایه شده
فاقد چکیده یا اصل  ها آنقرار گرفتند از آنجا که تعدادي از 

مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار  237مقاله بودند؛ فقط تعداد 
  رفتند.گ

هاي حوزه یادگیري الکترونیکی بیشتر  : پژوهش1 پرسش
  هایی متمرکز هستند؟ بر روي چه موضوع

 یادگیري با مرتبط هاي و درصد مقاله فراوانی .1جدول 
  تفکیک موضوع به الکترونیکی

ف
ردی

  

  موضوع پژوهش

انی
راو
ف

صد  
در

 8/3  9  میزان آمادگی مخاطبان یادگیري الکترونیکی  1 

2  
تعیین رابطه بین متغیرها در فرایندهاي 

 5/5  13  یادگیري الکترونیکی

3  
ر در پذیرش یا کاربرد یادگیري عوامل مؤث
 5/5  13  الکترونیکی

4  
مقایسه روش یادگیري 

 0/3  7  دیگر هاي باروش الکترونیکی

 3/9  22  ارزیابی کیفیت در یادگیري الکترونیکی  5

6  
ها، موانع در  مزایا ، معایب، چالش

 5/5  13  فرایندهاي یادگیري الکترونیکی

 0/3  7  آموزش ترکیبی  7
 4/0  1  ي الکترونیکی بر توسعه دانشتأثیر یادگیر  8
 8/0  2  آموزش سیار  9

 8/3  9  نگرش افراد نسبت به  10
 3/1  3  رضایتمندي از  11
 0/3  7  آموزش مداوم  12
 8/3  9  طراحی آموزشی  13
 6/4  11  محتوي الکترونیکی  14
 7/25  61  نظام یادگیري الکترونیکی بطور کلی  15
 1/5  12  الکترونیکیسازي و استقرار یادگیري  پیاده  16
 2/4  10  فرایند یادگیري و یاددهی  17
 2/7  17  کتابخانه دیجیتال  18

19  
انواع تعامالت فرایندهاي یادگیري 

 7/1  4  الکترونیکی

 5/2  6  هاي الزم براي توسعه سیاست  20
 4/0  1  فراتحلیل  21



 92 زمستان ،سومشماره  سال اول، ،پژوهش در یادگیري آموزشگاهیفصلنامه  24

 
 

  یادگیري آموزشگاهی پژوهش
 سومسال اول/ شماره 

Vol .1- No.3 / Winter 2014 
 

موضوع مشخص  21ها،  با توجه به بررسی عنوان پژوهش
ها کدگذاري شدند. با توجه  ها با توجه به این موضوع و مقاله

، بیشترین پژوهش به ترتیب در ارتباط با: 1به جدول شماره 
ارزیابی کیفیت  - 2 ،یادگیري الکترونیکی بطور کلینظام  - 1

ها، موانع در  مزایا، معایب، چالش - 3در یادگیري الکترونیکی، 
تعیین رابطه بین متغیرها  - 4فرایندهاي یادگیري الکترونیکی، 

در  مؤثرعوامل  - 5در فرایندهاي یادگیري الکترونیکی، 
سازي و  پیاده - 6پذیرش یا کاربرد یادگیري الکترونیکی، 

  .محتوي الکترونیکی است - 7استقرار یادگیري الکترونیکی و 
هاي حوزه یادگیري الکترونیکی با چه  پژوهش :2 پرسش
  اند؟ هاي پژوهشی انجام شده روش

در چه سالی بیشترین مقاله در حوزه یادگیري  :3 پرسش
  الکترونیکی به چاپ رسیده است؟

 به الکترونیکی یادگیري با مرتبط هاي د مقالهدرص .1نمودار  

  تفکیک سال چاپ

هاي پژوهش، بیشترین روش پژوهش مورد  با توجه به یافته
 - استفاده در حوزه یادگیري الکترونیکی، روش توصیفی

ها در  اي است و بیشترین پژوهش پیمایشی، تحلیلی و کتابخانه
  اند. به چاپ رسیده 1391و  1389، 1390سالهاي 
رشته تحصیلی پژوهشگران حوزه یادگیري  :4 پرسش

  الکترونیکی چیست ؟
اي  از آنجا که یادگیري الکترونیکی از موضوعات بین رشته

هاي علوم انسانی، فنی و  است و پژوهشگران از رشته
کنند؛  در این حوزه فعالیت می مهندسی، علوم پزشکی و ....

را باتوجه به چهار، پنج حوزه  پرسشپژوهشگر براي پاسخ به 
هاي پژوهش،  ، مشخص کرد. با توجه به یافته3جدول شماره 

هاي انجام شده نخست توسط پژوهشگران حوزه  پژوهش
علوم انسانی و سپس فنی و مهندسی و علوم پزشکی انجام 

  گرفته است.

  

: پژوهشگران کدام دانشگاه در حوزه یادگیري 5 پرسش
  اند ؟ فعالیت بیشتري داشتهالکترونیکی 

 یادگیري با مرتبط هاي و درصد مقاله فراوانی .2جدول 

  تفکیک روش پژوهش به الکترونیکی
 درصد  فراوانی  روش  ردیف

 7/33 72  پیمایشی –توصیفی  1

 5/4 13  همبستگی  2

 0/2 7  تجربی  3

 0/1 3  پدیدارشناسی  4

 4/5 17  نیمه تجربی  5

 8/22 50  تحلیلی  6

 7/25 57  اي کتابخانه  7

 5/3 4  اي مقایسه  8

 5/0 6 موردي  9

 یادگیري با مرتبط هاي و درصد مقاله فراوانی. 3جدول

  تفکیک سال چاپ به الکترونیکی
 درصد  فراوانی  لسا  ردیف

1  1392  11  6/4  
2  1391  33  9/13  
3  1390  56  6/23  
4  1389  36  8/14  
5  1388  22  3/9  
6  1387  14  9/5  
7  1386  7  0/3  
8  1385  5  1/2  
9  1384  5  1/2  
10  1383  5  1/2  
11  1382  22  3/9  
12  1381  8  4/3  
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شود چرا در  مطرح می پرسشبراي خوانندگان این  احتماالً

   حالی که رشته تحصیلی اکثر پژوهشگران حوزه یادگیري
 ها نآالکترونیکی، علوم انسانی است اما دانشگاه محل کار  

یکی از دالیل این  باشد. هاي علوم پزشکی می دانشگاه اکثراً
نور تهران، تنها دانشگاهی است که رشته  است که دانشگاه پیام

   (یادگیري الکترونیکی) را در سطح ریزي آموزش از دور برنامه
 این گانآموخت و تعداد زیادي از دانش کند می کتري ارائهد 

و  کار هستند هزشکی مشغول بهاي علوم پ دانشگاهرشته در 
هاي پژوهشی و اجرایی در حوزه  به فعالیت طور گسترده هب

  .کار هستند هیادگیري الکترونیکی مشغول ب
ها مذکور با توجه به رشته تحصیلی  آیا ویژگی :6 پرسش 

هندسی و علوم پژوهشگر ( حوزه علوم انسانی، علوم فنی و م
  پزشکی) متفاوت است؟

 
  يگیر نتیجهو  بحث
 یادگیري ایران، عالی آموزش در اخیر دهه یک در 

 اي گونه به قرارگرفته جدي توجه مورد الکترونیکی وآموزش

رو به  الکترونیکی هاي در دوره انشجویاند کمی رشد روند که
هاي انجام شده در حوزه  بوده است. در زمینه پژوهش افزایش

روند رشد چشمگیرتري داشته  این یادگیري الکترونیکی،
  است.

وزه هاي ح باتوجه به نتایج فراتحلیلی که بر روي پژوهش
 ازمشخص گردید که در ایران  ،یادگیري الکترونیکی انجام شد

 یادگیري با مرتبط هاي و درصد مقاله فراوانی .4جدول

  تفکیک رشته تحصیلی پژوهشگر به الکترونیکی
 درصد  فراوانی  رشته تحصیلی پژوهشگر  ردیف

  3/44  105  علوم انسانی  1
  5/16  39  فنی و مهندسی  2
  0/16  38  علوم پزشکی  3
  2/4  10  کشاورزي و علوم پایه  4
  0/19  45  متفرقه  5

 یادگیري با مرتبط هاي و درصد مقاله تعداد. 5جدول

  پژوهشگر تفکیک دانشگاه محل کار به الکترونیکی
 درصد  فراوانی  پژوهشگر دانشگاه محل کار  

  3/18  37  هاي علوم پزشکی دانشگاه  1
  4/11  23  هاي پیام نور دانشگاه  2
  4/8  17  تربیت مدرس  3
  5/3  7  تهران  4
  0/3  6  رزمیخوا  5
  0/3  6  عالمه طباطبایی  6
  5/2  5  امیرکبیر  7
  5/2  5  شیراز  8
  5/2  5  مشهد  9

  0/2  4  علوم و حدیث  10

  هاي یادگیري الکترونیکی در حوزه علوم انسانی هاي پژوهش ویژگی. 6جدول 
گی
ویژ

 
ش
ژوه
ي پ
ها

 
انی
انس

وم 
 عل
وزه
ي ح
ها

  
  کمترین فراوانی  بیشترین فراوانی  

  موضوع پژوهش
  0/1  فراتحلیل  4/33  نظام یادگیري الکترونیکی بطور کلی

  0/1  هاي الزم براي توسعه سیاست  2/15  کتابخانه دیجیتال
  0/1  آموزش مداوم  5/10  ارزیابی کیفیت در یادگیري الکترونیکی

  روش پژوهش
  0/1  موردي  9/22  پیمایشی -توصیفی 

  0/1  کیفی (پدیدارشناسی)  1/17  تحلیلی

  -  -  1/17  پیام نور  دانشگاه محل کار
  -  -  7/5  تربیت مدرس

  9/1  اي خوشه  5/9  تصادفی ساده  گیري نوع نمونه
  0/1  تمام شماري  8/3  دهدفمن

  -  -  8/5  مدیا  (نشریه) محل چاپ مقاله
  -  -  7/5  هاي حوزه کتابداري نشریه

  0/1  1385  0/21  1390  سال
1382  0/20  1392  0/2  
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هاي مروري ساده درباره  به بعد مقاله 1377سال  حدود
ها به چاپ رسید که در ابتدا  یادگیري الکترونیکی در ماهنامه

در حوزه کتابخانه مجازي و خدمات آن و تعدادي  ها آناکثر 
با موضوع دانشگاه مجازي یا آموزش از دور بود و اکثر 

   بودند. متخصص نویسندگان، در حوزه علوم انسانی
تعیین رابطه - 5در فرایندهاي یادگیري الکترونیکی،  موانع

عوامل - 6بین متغیرها در فرایندهاي یادگیري الکترونیکی، 
سازي  پیاده-7در پذیرش یا کاربرد یادگیري الکترونیکی،  مؤثر

محتوي الکترونیکی است و - 8و استقرار یادگیري الکترونیکی، 
یکی بر توسعه یادگیري الکترون تأثیر ها در ارتباط با موضوع
هاي فراتحلیل کمترین کار انجام شده است.  دانش و پژوهش
سال گذشته بیانگر این  14هاي انجام شده در  روند پژوهش

امر است که در ابتدا به یادگیري الکترونیکی بطور کلی 
ها وارد  هاي اخیر پژوهش پرداخته شده است و در سال

  اند. جزئیات و کاربردي شده

هاي پژوهش، بیشترین روش پژوهش مورد  با توجه به یافته
- توصیفی ترونیکی، روشحوزه یادگیري الک استفاده در

ها به  اي است و بیشترین پژوهش پیمایشی، تحلیلی و کتابخانه
  اند. به چاپ رسیده 1391و1390،1389ترتیب در سالهاي

هاي  ها در سال شده از روند انجام پژوهش نمودار ترسیم 
هاي چاپ  پژوهش1382متوالی بیانگر این امر است که در سال

فته است اما این هاي قبل از آن افزایش یا شده نسبت به سال
روند در پنج سال بعد از آن دوباره کاهش یافته است. 

مروري و کوتاه  ها اکثراً طور که گفته شد این پژوهش نهما
به  86از سال  ند. تقریباًا هها به چاپ رسید هستند که در ماهنامه

هاي  ها با تنوع موضوعی و با استفاده از روش بعد پژوهش
گرانی از حوزه علوم فنی و  علمی انجام شدند و پژوهش

مهندسی و سپس از حوزه علوم پزشکی به پژوهش در حوزه 
هاي پژوهش،  یادگیري الکترونیکی پرداختند. با توجه به یافته

گران حوزه علوم انسانی  ها توسط پژوهش درصد پژوهش 44
ها مربوط به  انجام شده است البته بخشی از این پژوهش

هاي اخیر تالش  در سال اشد.ب می 1383هاي قبل از  سال
 هاي فنی و مهندسی و علوم پزشکی قابل توجه است. گروه
هاي مورد  هاي حاصل از پژوهش در زمینه مقایسه ویژگی داده

هاي یادگیري الکترونیکی سه حوزه علوم  نظر در پژوهش
   انسانی، علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی، بیانگر این است

  هاي یادگیري الکترونیکی در حوزه فنی و مهندسی هاي پژوهش ویژگی .7دول ج
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  کمترین فراوانی  بیشترین فراوانی  

  موضوع پژوهش
  0  آموزش ترکیبی  6/25  نظام یادگیري الکترونیکی بطور کلی

  0  داومآموزش م  4/15  پذیرش و کاربرد فرایندهاي یادگیري الکترونیکی
  0  کتابخانه دیجیتال  8/12  ارزیابی کیفیت در یادگیري الکترونیکی

  0  اي مقایسه  8/35  پیمایشی - توصیفی   روش پژوهش
  0  کیفی( پدیدارشناسی)  1/23  تحلیلی

  -   -   1/23  تربیت مدرس  دانشگاه محل کار
  -   -   3/10  امیرکبیر

  0  در دسترس  8/12  تصادفی ساده  گیري نوع نمونه
  0  اي خوشه  6/2  تمام شماري

  -   -   4/15  ریزي در آموزش عالی پژوهش و برنامه  ( نشریه) محل چاپ مقاله
  -   -   8/12  فناوري آموزشی

  سال
1390  5/20  1383  0  

1389  4/15  1381  0  
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(نظام  هاي مورد پژوهش،حوزه علوم انسانی که از نظر موضوع
کتابخانه دیجیتال، ارزیابی  یادگیري الکترونیکی بطور کلی،

(نظام  کیفیت در یادگیري الکترونیکی) و علوم فنی و مهندسی

ور کلی، پذیرش و کاربرد یادگیري یادگیري الکترونیکی بط
الکترونیکی، ارزیابی کیفیت در یادگیري الکترونیکی) اشتراك 

آموزش  (آموزش ترکیبی، بیشتري دارند تا علوم پزشکی
ها در هر سه  بیشترین پژوهش محتوي الکترونیکی). مداوم،

پیمایشی است و از نظر سال، - حوزه، با روش توصیفی
لکترونیکی ابتدا توسط پژوهش در حوزه یادگیري ا

و سپس پژوهشگران  انسانی آغاز،  پژوهشگران حوزه علوم
 حوزه علوم فنی و مهندسی و علوم پزشکی ادامه یافت

  ارائه شده است). 5، 6 ،7 (جزئیات در جداول
اي  رشته باتوجه به اینکه یادگیري الکترونیکی، موضوعی بین

هاي  پژوهشهاي علمی کاربرد دارد و  است و در تمام حوزه

 اي برخودار هاي دیگر از گسترش فزاینده آن نسبت به موضوع
هاي مورد نیاز  موضوع - 1شود که:  است؛ پیشنهاد می

فرایندهاي یادگیري الکترونیکی شناسایی و با استفاده از 

-2هاي تحقیق مناسب مورد پژوهش قرار گیرند.  روش
یکی از هاي علمی متشکل از متخصصان یادگیري الکترون کمیته

 پزشکی)  مهندسی و علوم فنی و انسانی،  سه حوزه علمی(علوم
تشکیل شود و بر روي یک موضوع خاص به ویژه تدوین 

العمر و آموزش ترکیبی  محتواي الکترونیکی، آموزش مادام
هاي کاربردي صورت گیرد تا فناوري حاصل شود.  پژوهش

اي ه پژوهش حاضر این است که مقاله  یکی از محدودیت - 3
ده است (به دلیل هاي خارجی را پوشش ندا ها یا مقاله کنفرانس

هاي فراتحلیل  شود پژوهش توصیه می ).ها آنحجم وسیع 
هاي مشخص از حوزه یادگیري  دیگري براساس موضوع

  الکترونیکی انجام شود.
  

  منابع
مبانی نظري و کاربردي یادگیري  .)1386( .آتشک، محمد

ریزي در آموزش  هش و برنامهالکترونیکی. فصلنامه پژو
  .134-  151: 43عالی. 
 .حمزه، گنجی ؛حسن پاشاشریفی،؛ احمدعلی، جدیدیان

اي خشن و  هاي رایانه فراتحلیل اثر بازي   .)1391(

عات و فصلنامه فنآوري اطالغیرخشن بر پرخاشگري. 
  .127- 107  :7ارتباطات در علوم تربیتی.

 بررسی .)1390( .سعید، فتحی ؛حمید سید، سینیخدادادح

کاربرد  اثربخشی و کشور الکترونیکی آمادگی بین ارتباط
 فراتحلیل. مدیریت رویکرد با ها بنگاه در اطالعات  فنآوري

 هاي یادگیري الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی وهشهاي پژ ویژگی . 8جدول 
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  کمترین فراوانی  بیشترین فراوانی  

  موضوع پژوهش
  0  فراتحلیل  8/15  آموزش ترکیبی
  0  میزان آمادگی افراد  2/13  آموزش مداوم

  0  کتابخانه دیجیتال  5/10  محتوي الکترونیکی

  0  تجربی  8/36  پیمایشی - وصیفی ت  روش پژوهش
  0  کیفی( پدیدارشناسی)  4/18  نیمه تجربی

  -   -   0/92  هاي علوم پزشکی دانشگاه  دانشگاه محل کار
 -   -   -   -  

  0  اسناد و مدارك  3/26  تصادفی ساده  گیري نوع نمونه
  0  تصادفی سیستماتیک  9/7  تمام شماري

  -   -   0/50  پزشکی هاي علوم نشریه  ( نشریه) محل چاپ مقاله
 -   -   -   -  

  0  1386  2/34  1389  سال
1390  1/21  1385  0  
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): 8(3تهران. دانشگاه مدیریت دانشکده اطالعات  فنآوري
81 - 96. 

 .)1390( .مهدي، آندش ؛زهره، شکیبایی ؛، علیخلخالی
 اي حرفه رشد ارتباطات بر و اطالعات فنآوري اثر فراتحلیل

 تربیتی. علوم  در ارتباطات  و اطالعات معلمان. فنآوري
1)3:(165 -181 

ها).  نامه توصیفی (فراتحلیل واژه .)1385( .رضائیان، محسن
 .145-143  :16مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 

 تحلیلراف .)1385( .ابوالفضل، محمدي ؛السادات شمس ،زاهدي
 تلخیص و ترکیب شناسایی ارزشیابی سوي به راهی

- 4:131.مدیریت مطالعات فصلنامه گذشته. هاي پژوهش
159 

 شناسی روش .)1389( .محمد، طارانع ؛فرهاد سراجی
 الکترونیکی: مقایسه یادگیري به مربوط هاي پژوهش
 هاي نوآوري خارجی. فصلنامه و هاي ایرانی پژوهش
  .51- 78 نهم. صص سال ،36 شمارة .آموزشی

 .حبیب، رودساز ؛حسن سیدطه، نانگیر  ؛اهللا وجه، زاده قربانی
 اطالعات  وريفنآ پذیرش بر مؤثر عوامل فراتحلیل .)1392(

هاي  فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهشایران.  در
 .196-177 :80مدیریت در ایران). 

پژوهی در ارتباطات، با تاکید بر  آینده .)1388( .اصغر علی، کیا
 .9- 4: 130و کتابداري.  رسانی اطالع آموزش مجازي. 

، صادقی ؛بابک، ابراهیمی ؛سروش، نالچیگر؛ جعفر، محمودي
 هوشمند مدارس توسعه هاي چالش بررسی .)1387( .رضا

  61- 78): 7( 27 آموزشی. هاي نوآوري کشور. فصلنامۀ در
گویند  این مدرسه هوشمند که می .)1390( .محمودي، یاسمن

 . 3- 7) 6( 10یعنی چه؟ رشد مدیریت مدرسه. 

 ؛مقصود، فراستخواه ؛محمد، قهرمانی ؛اهللا روح، مهدیون
کیفیت یادگیري در مراکز   .)1390( .محمود، ابوالقاسمی

فصلنامه اي کیفی.  آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه
 .77- 58:100رسانی دانشگاهی.  ي و اطالعتحقیقات کتابدار
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