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 چکیده      
هاي کمي حاصل از پژوهشپژوهش حاضر، ترکیب نتایج  هدف از

دور  و مقایسه آن با روش انجام گرفته در زمینه اثرات آموزش از 
کارگیري فراتحلیل است. بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان با بهسنتي 

در مورد  ایران هاي انجام گرفته درق کلیه پژوهشجامعه آماري تحقی
ت تحصیلي تأثیر آموزش از دور  و مقایسه آن با روش سنتي بر پیشرف

تحقیق منطبق با  51پژوهش،  138باشد. از مجموع مي دانشجویان
 CMAافزار تحلیل آماري هاي مطالعه حاضر با استفاده از نرممالک
میانگین اندازه اثر روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  2نسخه 

  dبا استفاده از 47/0 و 98/0آموزش از دور و روش سنتي به ترتیب 
دست آمد و سپس  با استفاده از آزمون تي به مقایسه اندازه هکوهن ب

 برابري عدم فرض قبولاثر بین این دو روش پرداخته شد. نتایج  با 

 از که 001/0 معناداري سطحدهد که با نشان ميها واریانس

آموزش از  اثر اندازه (، بینsig=0/001>0/05است ) کمتر05/0
 ،عبارت دیگربهدور و روش متداول و سنتي تفاوت معنادار است. 

 به نسبت شیوه آموزش از دور استفاده کردند،از  که دانشجویاني

از پیشرفت تحصیلي  دیدند، آموزش به روش متداول که دانشجویاني
 بیشتري برخوردارند.

 فراتحلیل، تحصیلي پیشرفت ، آموزش از دور کلیدی: یهاواژه
 

 
 

Abstract 
The purpose of this study is to combine quantitative 
results from research on the effects of distance 

education and its comparison with the traditional 
method on academic achievement of students by the 
application of meta-analysis. The statistical 
population of the study is all researches conducted 

in Iran on the impact of distance education and its 
comparison with the traditional method on students' 
academic achievement. In accordance with the 

criteria of the present study، 51 studies from total of 

138 studies were conducted by using statistical 

analysis CMA V2. By using Cohen's d the average 
of the effects of distance learning method and 
traditional method were 0.98 and 0.47, respectively  
and then by using T-test was compared the effect of 

these two methods.By accepting the assumption of 

inequality of variances, the results indicates that 
between the effect of distance education and the 
traditional and traditional method there is a 
significant difference with a significance level of 

0.02 which is less than 0.05 (sig = 0.001> 0.05)  . In 

other words, distance learning students have more 
academic achievement than regular students. 
Keywords: Distance education, Achievement, 
Meta-analysis 
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 مقدمه
 اقدامات سرلوحة را تحول جهان سراسر در مربیان و کارورزان محققان، و ریزانبرنامه آموزشي، نظام سیاستگذاران

 نظام تجدید براي ايمتهورانه هايگام تغییرات عصر اطالعات و ارتباطات با انطباق به منظور و داده قرار خویش

 روند در بسزایي تأثیرات تغییرات، (. این1395اند )شریفي و جعفري گهر، برداشته ابعاد و هاجنبه تمامي در آموزشي

 جدي ورطبه آموزش مدیریت و یادگیري آموزش، سنتي هايروش با و گذاشته جهان سراسر در مردم کار و زندگي

زمان مشخص تشکیل  هاي تدریس سنتي، کالس در یکدر موقعیت(. 1381است )اسالمي،  پرداخته مقابله به
هاي تدریس از نوع چهره به چهره . روشیابدادامه پیدا مي ،شود و تا مدت زمان مشخصي که از قبل تعیین شدهمي

و تقریباً ثابت است. هدف غایي و نتیجه آموزش براي خود فراگیر هم روشن نیست و یادگیري بر احساس نیاز او 
خاطر یاددهنده و کسب نمره خوب است )کیامنش،  خوشنودي. علت اصلي اجراي تکلیف از طرف فراگیر یستنمتکي 
دور، یک فرآیند ارائه آموزش است که یاددهنده و یادگیرنده به لحاظ فاصله فیزیکي یا  در مقابل، آموزش از(. 1380

هاي ، نیاز روزافزون به گسترش آموزش در جوامع براي ایجاد موقعیتواقعباشند. در جغرافیایي از یکدیگر دور 
اند، عامل اساسي را نداشتهیادگیري در سطوح مختلف براي افرادي که به دالیل مختلف امکان دستیابي به آموزش 

(. آموزش از دور پدیده جدیدي نیست. آموزش از دور به 1390در ایجاد نظام آموزش از دور گردید )موسي رمضاني، 
پذیرفته شد. مدل  1870گردد. سپس در ایاالت متحده آمریکا در دهه در اروپا برمي 1850اي به دهه شکل مکاتبه

اي جاي خود را خیلي سریع باز کرد تا بتواند مواد آموزشي را به ده و آموزش مکاتبهآمریکایي آموزش از دور رشد کر
هاي مختلف به جاي تکیه تلویزیون و رایانه منتشر کند. توأم کردن فنآوري هاي مختلفي از قبیل رادیو،وسیله فنآوري

ن بیستم ایده آموزش غیرحضوري که کردن بر یک سامانه انتقال آموزش، از ویژگي آموزش از دور است. در اواخر قر
از سوي کشور  1شود، به صورت طرح دانشگاه آزادپیشینه تاریخي آموزش اینترنتي یا دانشگاه مجازي قلمداد مي

هاي تلویزیون، دوره علمي الزم را انگلیس مطرح گردید. بر اساس این طرح متقاضیان آموزش با استفاده از برنامه
با توجه به دسترسي گسترده و عمومي به کامپیوتر در  1970کردند. در دهه دریافت ميگذراندند و سپس مدرک مي

( رایج شد و Modem Butltion Boardهائي تحت عنوان )آمریکا، تدریس غیرحضوري با استفاده از شیوه
ن دانشگاه مجازي توسط یکي از بنیانگذارا 1980براي اولین بار ارائه واحدهاي درسي به صورت آنالین در اوائل دهه 

افزاري قدرتمند که بنیانگذار تحول انقالبي در سیستم براي اولین بار نرم 1988در آمریکا ابداع گردید. در سال 
که یکي از موارد استفاده اولیه از کامپیوتر تلفني در امور آموزش را  2الکترونیکي بود، تحت عنوان استاد دیجیتالي

د استفاده قرار گرفت. از آن زمان تاکنون دانشگاه مجازي تحوالت زیادي را پشت سر کرد، در امریکا مورپیشنهاد مي
مراکز علمي آموزش امریکا با ایجاد تغییراتي در این سیستم و تقویت آن به  1995گذاشته است، از جمله در سال 

د صدها سایت آموزش با اند. امروزه شاهد ایجاامکان گسترش شیوه آموزش الکترونیکي به سراسر دنیا دست یافته
قابلیت ارائه بیش از صدها عنوان درسي کم هزینه بر روي اینترنت جهاني با موضوعات بسیار گسترده و متفاوت 

هاي آن است. این حلعلمي هستیم. توسعه آموزش یک ضرورت جهاني، و آموزش الکترونیکي یکي از بهترین راه
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گذراند، تأثیر جهان شمول و مؤثري بر آموزش سراسر دنیا گذارده است مينوع آموزش با اینکه زمان نوجواني خود را 
 تجربه آموزش از دور در طول توسعه داراي سه مرحله بوده است. توان گفت:طور خالصه مي(. به1383)فتوره چي، 

طات پستي و با عنوان نماینده ارتبا ،اي در اواسط قرن نوزدهم استاولین مرحله آموزش از دور، آموزش مکاتبه
شود با عنوان نماینده فني: آموزش دور با آغاز قرن بیست و یکم شروع مي تکنولوژي چاپ، مرحله دوم آموزش از

هاي دیگر، مرحله سوم آموزش از دور فکس و رسانه ،رادیو و تلویزیوني، رادیو، تلویزیون، ضبط صدا و تصویر، تلفن
با  ،کنیم(است که ما به عنوان آموزش از دور جدید به آن اشاره ميشود )این  مرحله چیزي شروع مي 1990از سال 

هاي مربوط به ها و بررسيدر بیشتر نظریه .(2016اي )زو،هاي کامپیوتري و فنآوري چندرسانهعنوان نماینده شبکه
ن شده است. آموزش از دور به موضوع ارتقاء یادگیري، بهبود وضعیت علمي و پیشرفت تحصیلي فراگیران توجه فراوا

یادگیري )به  -یاددهي فرایند در تاثیرگذار وسیله و ابزار یک عنوانبه دورنتایج بسیاري از مطالعات، به آموزش از  
هاي پیرامون این موضوع صورت گرفته و اند. در ایران اخیرا پژوهش( تأکید کرده1392نقل از غالمي هره دشتي، 

 تأثیر»اي با عنوان ( در مطالعه1390عنوان مثال، سعیدي نجات و وفایي نجار )نتایج متفاوتي ارائه شده است. به 

که در دانشگاه علوم پزشکي مشهد انجام شد، نشان « دانشجویان تحصیلي موفقیت بر آموزش از دور هايبرنامه
 مقطع در (1387نداشت. چگیني ) معناداري تفاوت مجازي و حضوري آزمون در دانشجویان نمرات دادند میانگین

 بزرگسال نوسوادان براي آموزش از دور استفاده از عملي راهبردهاي بررسي»عنوان  با تحقیقي ارشد کارشناسي

 توجهي قابل میزان به آموزش از دور گروه یادگیري داد نشان نتایج است. داده انجام« تهران مناطق پایاني دوره
اي نشان ( نیز در مطالعه1389بودند. موسي رمضاني ) کرده استفاده آموزش متداول روش از که بود گروهي از بهتر

اند، بیشتر از دانش آموزاني اي )از دور( آموزش دیدهداد که یادگیري و یادداري دانش آموزاني که با روش چندرسانه
 تربیت درس آموزش با رابطه ( در1383) کشاورز که بررسي اند. همچنین دراست که به روش سنتي آموزش دیده

 و هارسانه کمک به توانمي را نظري فوتبال که داد نشان نتایج نیز داد انجام دور از نظام با فوتبال نظري بدني
نمود. این نتایج ناهمخوان  ارائه آموزشي کیفیت کاهش بدون و حضوري کار ساعات کاهش با آموزشي کمک وسایل

 (1380کیامنش )ي دیگر، در تقابل با روش آموزش از دور، از سوهاي دیگري نیز آمده است. ها در پژوهشدر یافته
و است هاي آموزشي، افت تحصیلي شدید در فراگیران نتایج رویکرد سنتي در تدریس در سیستم معتقد است که از

مطالب آموخته شده پس باشد. همچنین عدم یادداري توجه آنها فقط به حفظ و تکرار مطالب و محتواي دروس مي
. استاز زمان کم و نبود انگیزه براي یادگیري عمیق و معنادار و خارج شدن فراگیران ضعیف از یادگیري، از نتایج آن 

 اثربخشي داراي دیگر سنتي آموزش هايکالس یابد که( نیز در مطالعه خود به این نتیجه دست مي1386رضوي )

 فراهم یادگیري براي را مناسب و واقعي بافت توانندنمي و بوده مکان خاص و زمان به وابسته زیرا نیستند، چنداني

 تدابیر آزمایشي، در ها با هم متفاوت هستند. از طرفي، تفاوتدهد که پژوهشه به سطوح فوق نشان ميجتو آورند.

 دشوار محققین براي را این مطالعات هايداده مقایسه پژوهشي، هايموقعیت و هاروش گیري،اندازه ابزارهاي

 شود. بنابراین، تلقي غیرعلمي و فایدهبي پرهزینه، این حوزه، در تحقیق متوالي است تکرار ممکن سازد. حتيمي

 مبتني حليراه مستلزم تحقیقات این ضعف نقاط شناخت و ارزشیابي تفسیر، انتشار، ها،پژوهش متناقض نتایج کاربرد

 ترکیبي روش یک از استفاده و متضاد شواهد کارگیريبه پژوهشي، پیشینه درست تحلیل و تجزیه و بازنگري بر

 بار اولین را فراتحلیل اصطالح است. ها فراتحلیلپژوهش ترکیبي رویکرد ترینمناسب (. امروزه1390است )دالور، 
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( 1989کوهن ) تعریف در که طوربرد. همان کاربه 1976 در سال آمریکا آموزشي تحقیقات انجمن رئیس گالس،
 هايفرضیه مستقل مطالعات از ايمجموعه نتایج ،که است آماري روش یک فراتحلیل است، آمده (1987کوپر ) و

مطالعات استفاده  تمام نتایج گیري دربارهنتیجه براي استنباطي هايآماره از و کندمي ترکیب بررسي و مشابه را
تري تواند ارزیابي عمیقق و کمي ذاتي، موجود در روش فراتحلیل ميرویکرد دقی(. 2002کند )جانسون و جانسون، مي

تواند مطالعات مربوط به طراحي مشابه اگرچه فراتحلیل تنها مي از نتایج مطالعه و عوامل موثر بر یافته را ایجاد کند.
هاي هاي تحقیقاتي، طرحاي از زمینهاین روش براي طیف گسترده ،ارزیابي کند ،را با توجه به یک سوال خاص تحقیق

ها از تواند نقش ارزشمندي در تنظیمات ترکیب دادهها سازگار است. بنابراین، این پتانسیل ميمطالعه و انواع داده
هاي فراتحلیل به پیشینه جستجوي در .(2015)گودمن، بوسي، ساکس و همکاران، هاي مختلف را داشته باشدرشته

 که گرفتند نتیجه چنین فراتحلیلي ( در2004) همکاران و توجه کردیم، از جمله برناردمشابه با موضوع مورد مطالعه 

 همزمانغیر آموزش طوري کهبه، دارد یادگیرندگان عملکرد بر تأثیر متفاوتي غیرهمزمان و همزمان دور از آموزش

 که داد بنیادین نشان پژوهش 10 بر ،(2011) یان فراتحلیل نتایجهمچنین است.  داشته یادگیري بر بیشتري تأثیر

 انگلیسي، چون مختلفي هايزبان در واژگان یادگیري بر تأثیر متوسطي رایانه کمک به مطلب درک آموزش

(. این در حالي است که در ایران فراتحلیلي مشابه 46/0اثر=  اندازه )میانگین اسپانیایي دارد و آلماني ژاپني، فرانسوي،
هاي تأثیر فراتحلیل جامعي در زمینه ایرانلذا با توجه به آنچه ذکر شد و با توجه به اینکه در  مطالعه حاضر یافت نشد.

اي ترکیبي روش آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتي وجود ندارد، انجام مطالعه
رسد. در این راستا، هدف وري به نظر ميهاي انجام شده در این حوزه ضربه منظور ترکیب و یکپارچه سازي پژوهش

آموزش از دور نسبت به روش سنتي بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان  اثرات آیا از این مطالعه، پاسخ به سؤال زیر بود:
 بیشتر است؟

 

 روش
هاي نیمه آزمایشي بود، از پژوهش روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است و با توجه به این که دربردارنده

هاي که در فراتحلیل پژوهش rهاي گروهي این روش بر اندازه اثر )به منظور بررسي تفاوت dهاي اثر ندازها
 استفاده شد. (همبستگي کاربرد دارد، برتري دارد

 و ورود هايمالک سري یک اولیه هايپژوهش از نمونه انتخاب براي های ورود و خروج مطالعات:مالک

باشند: این صورت مي به پژوهش این در فراتحلیل مطالعات خروج و ورود هايمالک. شد گرفته نظر در خروج
هاي چاپ شده که با روش نیمه آزمایشي به بررسي تأثیر آموزش از دور بر مقاالت و پژوهش :هاي ورودمالک

کافي را براي محاسبه هاي مطالعات باید داده .ایناندپیشرفت تحصیلي دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتي پرداخته
صورت مقاله کامل از طریق آنالین چاپ شده یا در آرشیو ها باید بهگزارش کرده باشند. همچنین پژوهش ،اندازه اثر
هاي دانشجویي باید در سطح کارشناسي ارشد و دکتري انجام شده باشند ها قابل دسترسي باشند. پژوهشکتابخانه

هاي ورود را رعایت نکرده باشند، از ن فارسي منتشر شده باشند. مواردي که مالکو همچنین باید در ایران و به زبا
 شوند.بررسي در کنار سایر مطالعات خارج مي
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 جستجو دهایرهبرا

 بر معتبر هايواژه کلید ابتدا اولیه هايپژوهش انتخاب منظور به ،فراتحلیل این در ها:کلیدواژه تعیین -الف

 هاکلیدواژه فراتحلیل این براي. شدند تعیین اولیه جستجوهاي در استفاده منظور به پژوهشي پیشینه مرور اساس
و   آموزش مجازي، یادگیري الکترونیکي مجازي، یادگیري روش آموزش از دور،: از بودند عبارت مستقل متغیر براي

 بحث هايکلیدواژه اساس بر پژوهشي مطالعات هايعنوان استخراج و شدن مشخص از پس.  آموزش سنتي و ...
مشخص شدن و و  یادگیري و ...ارتقاء  عملکرد تحصیلي، تحصیلي، پیشرفت :شامل وابسته متغیر در مورد شده

هاي نام برده شده، آن مطالعات شرایط الزم را براي ورود هاي مطالعات پژوهشي بر اساس کلیدواژهاستخراج عنوان
 کردند.به این فراتحلیل را پیدا 

 در شده انجام مطالعات کلیه شامل که پژوهش آماري جامعه به ا توجهب :گیرینمونه چارچوب تعیین -ب

 و است در مورد تأثیر روش آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان و مقایسه آن با روش سنتي ایران
 گزینش براي گیرينمونه چارچوب یابد کهضرورت مي، موجود مي باشد پژوهشگر براي که پژوهشي هايمحدودیت

 انتخاب هاي زیرچارچوب، حاضر پژوهش آماري نمونه تعیین جهت اساس، بر این شود. مربوطه انتخاب مطالعات

 شد:
  (SID)تخصصي مجالت پایگاه شامل :هستند دسترس در اینترنتي اطالعاتي هايپایگاه در که هایيپژوهش -
 . (Noormags)علمي نورمگز پایگاه،  (Magiran)ایران نشریات اطالعات بانک و
هاي قابل نامهتهران و پایان دانشگاهي شهر سطح معتبر هايدانشگاه در دسترس در دانشجویي هاينامهپایان -

 .(Irandoc) ایران علمي مدارک و اسناد مرکز دریافت از
  تربیت و تعلیم کاربردي پژوهشکده ملي و کتابخانهاسناد موجود در  -

 خاصي زماني بازدة مطالعه، مورد همجموع کردن ترغني همچنین و ایران در آموزشي فناوري بودن نوپا دلیل به     

تا  1382هاي دهد که تحقیقات صورت گرفته بین سالها نشان مينشد. گرچه بررسي معین مقاالت انتشار براي
از دور بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان و مورد تأثیر روش آموزش  در مطالعه138 در مجموع باشد.موجود مي 1395

به  که منطبق با معیارهاي پژوهش حاضر بودند، مطالعه 51از بین آنها  و مقایسه آن با روش سنتي مورد بررسي،
 عنوان نمونه پژوهش مورد ارزیابي قرار گرفتند.

 

 هایافته
 اندازه از هاداده تحلیل براي مورد بررسي قرار گرفت. 2نسخه  CMAهاي این مطالعه با استفاده از نرم افزار داده

آموزش از دور نسبت به روش سنتي بر پیشرفت  تأثیر مقایسه گردید. براي استفاده مستقل t آزمون کوهن و d اثر
 مستقل تي آزمون از استفاده با و شدند آموزش از دور و سنتي تقسیم قسمت دو به اثرها تحصیلي دانشجویان، اندازه

 (.2و1)جدول  گرفتند قرار بررسي و تحلیل مورد
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 یادگیری روش اساس بر هاگروه توصیفی آمار -1جدول 

 خطای استاندارد میانگین انحراف معیار میانگین تعداد اندازه اثر هاگروه
 065/0 52/0 470/0 32 سنتي

 120/0 91/0 980/0 19 آموزش از دور

 

 آموزش از دور نسبت به روش سنتی تأثیر مقایسه جهت مستقل تی آزمون -2جدول 

 بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
 

آزمون همگنی  اندازه اثر

 واریانس لون

 

 همگنی میانگین ها تی آزمون

F  سطح
 معناداري

t سطح معني داري  درجه ي آزادي
 دوسویه

 خطاي استاندارد میانگین تفاوت میانگین ها

همگنی 

 هاواریانس

11/13 001/0 90/3 90/29 001/0 50900/0 1582/0 

 
آموزش از دور  و آموزش  اثر اندازه میانگین که شودمي مشاهده (2و1جداول فوق ) در به دست آمده نتایج به توجه با

 فرض قبول با همچنین. باشدمي 470/0 و 980/0 با برابر ترتیب متداول و سنتي )استفاده از ابزارهاي سنتي( به

(. sig=0/001>0/05است ) کمتر05/0 از که بوده 001/0 با برابر آزمون معناداري سطح ها،واریانس برابري عدم
 آموزش از دور و آموزش متداول و سنتي اثر اندازه بین که تفاوت گرفت نتیجه توانمي درصد 95 اطمینان با لذا

 شیوه آموزش از دور استفاده نمودند،از  که دانشجویاني دیگر، به عبارت)استفاده از ابزارهاي سنتي( معنادار است. 

 از پیشرفت تحصیلي بیشتري برخوردار بودند. دیدند، آموزش به به شیوه متداول که دانشجویاني به نسبت
 

 گیرینتیجه
این فراتحلیل اندازه اثر آموزش از دور را نسبت به آموزش سنتي بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان محاسبه کرد. براي 

کوهن براي بدست آوردن اندازه اثر و براي سنجش معناداري از  d و از مالک 2نسخه CMA این کار از نرم افزار 
هاي اولیه نشان داد که تفاوت تأثیر روش اثر پژوهش آزمون تي مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از ترکیب اندازه

آموزش از دور نسبت به روش سنتي و متداول بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان معنادار است. در واقع، مقدار اندازه 
 با نتایج ارتباط درباشد. دهنده تأثیرگذاري مطلوب روش آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان مياثر نشان

 در شده ارائه تجربي هايو پژوهش نظري مباني با بیشتر آمده دست به هايیافتهکه  گفت توانمي فراتحلیل نای

. در این راستا، در مباني نظري برخي از استهمسو  تأثیر آموزش از دور بر پیشرفت تحصیلي دانشجویان حوزه
 دسترس از دور آموزشي منابع به را یادگیرندگانکه  است اطالعات انتقال روش مطالعات آمده است، آموزش از دور،

 یادگیري به عالقه حسب بر و درس کالس در بدون حضور توانندمي دانشجویان آموزش از دور کند. درمي مرتبط

 برنامه ها،برنامه کردن فراهم با دور، از عالي (. آموزش1394)به نقل از محرم زاده و مهري،  بپردازند خاص رشتة در

 در عالي آموزش ساختار است، مختلف هايگروه و محلي و ملي کار بازار نیاز مورد که تحصیلي هايدوره و درسي
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است )فرج اللهي  بخشیده بهبود را پرسنل، آموزش ايحرفه هدر حوز و مشخص تحصیلي هايدیسیپلین و هارشته
حاضر با نتایج مطالعات پیشین مانند نتایج هاي مطالعه همچنین در بخش پیشینه تجربي، یافته(. 1389و دانشور، 

(، 1394(، سراجي و سیفي )1394(، عمادي و همکاران )1394(، طالبي و همکاران )1395هاي عمادي و یکتا )پژوهش
(، ضامني 1391(، ستاري و همکاران )1391(، آیتي و ساراني )1393(، عمادي و شکریان )1393عاشوري و همکاران )

(، کاووسي 1391(، شفیع پور مطلق )1390(، زارعي زوارکي و رضائي )1390، پیاب و همکاران )(1390و همکاران )
( و ... که  نشان دادند اثرات 1386، پورجمشیدي )(1387چگیني )(، 1390(، عقیلي و فتوحي نیا )1390و همکاران )

از این مطالعات با بررسي روش  آموزش از دور و مجازي بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان معنادار است و در برخي
در تبیین این باشد، همخواني دارد. آموزش از دور نسبت به روش متداول نشان دادند این اثر بیشتر از روش سنتي مي

کارهاي اطالعات و ارتباطات از راه هاي صنعت فناوريگیري از پیشرفتتوان گفت آموزش از دور، با بهرهیافته مي
متخصصان فنآوري اطالعات  رود و بنا بر اعالم کارشناسان ودر دنیاي معاصر به شمار مي موزشينوین توسعه عدالت آ
مجازي مبتني بر فضاي الکترونیکي روش متعارف آموزشي در جهان خواهد بود.  آموزش 2020و ارتباطات تا سال 

در آن  آورد کهاي را به وجود مي)فناوري اطالعات و ارتباطات( زمینه گویند یادگیري به کمک فاواکارشناسان مي
هاي آموزش (. از سوي دیگر، از ویژگي1383توان اطالعات موجود را دستکاري کرد یا تغییر داد )جاللي و عباسي،مي

به این روش، انعطاف پذیري است. فناوري، انعطاف پذیري برنامه آموزشي، انعطاف پذیري زمان و مکان، انعطاف 
کند. با انعطاف پذیري ها صفحه وب را فراهم ميبه هزاران آرشیو اطالعات و میلیونپذیري ارتباط و دسترسي 

(. همچنین آموزش بر این 1388سرعت، فرد نقش فعالي در یادگیري خواهد داشت )فرج اللهي و ظریف صنایعي، 
اء یافته و فراگیران آورد که از طریق آن، کیفیت آموزش و پرورش ارتقوجود ميمبنا، چارچوب و یا ساختاري را به

انگیزه و یادگیري خود را افزایش دهند  و توانند با استفاده از این فناوري به منابع یادگیري وسیعي دست یابندمي
از دالیل این امر، آن است که رویکردهاي نوین و معطوف به آموزش و یادگیري و  (.1385)رحماني و همکاران، 

زهاي مشترکند که مهمترین آنها محور قرار دادن نقش یادگیرنده در جریان هاي مجازي داراي مقاصد و مرآموزش
تري مانند هاي بیشتر و جذابهاي نوین فرصت(. همچنین تکنولوژي2007یادگیري است )گریسون و آندرسون، 

کنند ها و شیوه یادگیري هر دانشجو را براي یادگیري ارائه ميفرصت کسب تجربه یادگیري متناسب با توانایي
هاي سنتي تدریس و یادگیري یعني جایگاه منفعل فراگیران در محیط (. از سوي دیگر، روش2010)هدجروییت، 

آموزشي و تکیه بر پر کردن ذهن از اطالعات، دیگر جوابگوي نیازهاي تربیتي نسل حاضر و آینده نخواهد بود و براي 
هاي مدارس و طور علمي بیندیشند و برنامهه و نقادانه و بهتربیت صحیح فراگیران نیاز است تا آنها آزادانه، خالقان

سازي مرکز آموزشي باید نظم فکري را به فراگیران منتقل نمایند و چنان سازماندهي شوند که آنها را به جاي ذخیره
ي که در آن هایتوان از فراگیران انتظار داشت در کالسزیرا نمي(. 1374حقایق علمي، درگیر مسأله نمایند )مایرز، 

هاي سنتي تدریس محیط خشکي کارگیري روششود و به علت بهابزار و وسایل نوین آموزشي به کار گرفته نمي
 دارند، به سطح باالي یادگیري دست یابند. 
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 منابع
 ایران ایز تهران: انستیتو ،منابع و ساخت افزارها، نرم اي، رسانه چند(. 1381اسالمي، علي )

(. تاثیر روش آموزش از طریق تلفن  همراه بر انگیزش و نگرش دانشجویان زبان انگلیسي. 1391آیتي، محسن. ساراني، هادي )
 1391، پاییز  1، شماره  7، سال هفتم جلد مجله علمي پژوهشي فناوري آموزش

فت تحصیلي درس ادبیات فارسي (. بررسي تأثیر آموزش به کمک شبکه هاي اطالع رساني بر پیشر1386پورجمشیدي، مریم )
، ویژه نامه علوم تربیتي، دوره مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شیرازدانش آموزان پایه اول راهنمایي شهرستان تهران. 

 52بیست و ششم، شماره سوم، پائیز، پیاپي 

 میزان بر رایانه وسیله به شده طراحي مفهومي هاي نقشه تأثیر (.1390پناه، مریم ) اسالمو  زاده، حسین مهدي، پیاب، دلشاد
 سال، تربیتي علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فن فصلنامه دانش آموزان. تحصیلي پیشرفت انگیزش و یادداري یادگیري،

 زمستان دوم، شماره  دوم،
، مجموعه سایر کشورهاي دنیافناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش (. 1383جاللي، علي اکبر و عباسي، محمد )

 1383اطالعات و ارتباطات، تهران، مقاالت همایش برنامه درسي در عصر فناوري 
 پایاني دوره بزرگسال نوسوادان براي دور راه از آموزش از استفاده عملي راهبردهاي بررسي(. 1387) رضا یوسف چگیني،

 بهشتي شهید دانشگاه: تهران ارشد، کارشناسي نامه پایان ،تهران مناطق
 1389، شماره دوم، پاییز مجله مدیاآموزش از دور در چین. (. 1389دانشور، میترا و فرج اللهي، مهران )

 .تهران، رش .اجتماعي و انساني علوم در پژوهش علمي و نظري مباني (.1390) علي دالور،
 اطالعات فناوري تربیتي - آموزشي نقشهاي مفهومي الگوي (،1385) قربانعلي سلیمي، و ناصر نیا، موحدي جهانبخش، رحماني،

 49-66( ، 11-10) 20 ،تربیتي علوم در پژوهش و مجله دانشپرورش،  و آموزش ارتباطات در و
 چمران شهید دانشگاه، انتشارات اهواز، آموزشي فناوري در نوین مباحث(، 1386) عباس سید رضوي،
 پیشرفت و پیشرفت انگیزه نگرش، بر الکترونیکي کارپوشه از استفاده (. تأثیر1390)رضائي، عیسي و  زوارکي، اسماعیل زارعي

 شماره ،تربیتي گیري اندازه فصلنامه. طوسي نصیرالدین صنعتي خواجه دانشگاه الکترونیکي آموزش مرکز دانشجویان تحصیلي

 تابستان و بهار دوم، سال ،5
 با ارتباطات و اطالعات آوري فن کاربرد و آشنایي میزان (. رابطه1391یوسف )نظري،  حاجو  نامور، یوسف، صدرالدین ستاري،
 ، سالتربیتي علوم در ارتباطات و اطالعات آوري فصلنامه فنهریس.  شهر متوسطه مقطع آموزان دانش تحصیلي پیشرفت

 85-103 صفحات،  زمستان ،دوم شماره، سوم
 دانشجویان موفقیت تحصیلي و رضایت بر الکترونیکي یادگیري مهارتهاي نقش (. بررسي1394سیفي، آتنا )و سراجي، فرهاد 

 بهار دو، شماره اول، ، سالیادگیري و آموزش فناوريمجله  مجازي.

 مجله(. تأثیر برنامه هاي آموزش از دور بر موفقیت تحصیلي دانشجویان. 1390سعیدي نجات، شهین و وفایي نجار، علي )

 (1) 11بهار، ، پزشکي علوم در آموزش ایراني
انگلیسي.  زبان واژگان یادگیري رایانه بر کمک آموزش به تأثیر بررسي تحلیل (. فرا1395شریفي، مریم و جعفري گهر، منوچهر )

 سال پانزدهم، زمستان ،60، شماره آموزشي نوآوري هاي فصلنامه
(. تعیین رابطه بین مهارت هاي مورد ارزشیابي با پیشرفت تحصیلي دانشجویان مجازي مبتني بر 1391شفیع پور مطلق، فرهاد )

، فصلنامه اندیشه هاي تازه در علوم تربیتيرویکرد سازنده گرایي به منظور ارائه یک مدل مناسب دانشگاه هاي مجازي ایران، 
  1391ابستان ، ت27اره سوم، مسلسل سال هفتم، شم
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 افزارهاي نرم از استفاده (. تأثیر1390جویباري، منصوره ) قنبرپور راد، مجتبي و رضایي نسیمي، عباس، ضامني، فرشیده،

 و اطالعات آوري فن فصلنامه جویبار. شهرستان آموزان دانش تحصیلي پیشرفت شناسي بر جامعه درس در اي چندرسانه
 زمستان دوم، شماره ،دوم سال ي،تربیت علوم در ارتباطات

 متغیرهاي بر تأکید با تحصیلي موفقیت (. پیش بیني1394حسن ) صیف، محمدو احمد رستگار، حسن،، محمودیان، طالبي، سعید

 بهار دو، شماره اول، ، سالیادگیري و آموزش مجله تحصیلي. درگیري و یادگیري الکترونیکي در مؤثر
 مبتني آموزشي هاي روش اثربخشي (، مقایسه1393منشئي و طالبي، هوشنگ ) غالمرضا،محمدباقر،  جمال، کجباف، عاشوري،

 ،5دوره  ، تابستان،مجله مدیاشناسي،  زیست درس تحصیلي پیشرفت و پیشرفت انگیزه سنتي بر و مشارکتي یادگیري وب، بر
 2 شماره
 انگیزش و بر هوشمند( تخته به مجهز هاي )کالس هوشمند فناوري تأثیر (، بررسي1390نیا، مریم ) فتوحي مجتبي و عقیلي،

 مجله مدیاگنبدکاووس،  شهرستان نمونه دبیرستان پسر آموزان دانش تحصیلي پیشرفت

(، طراحي نرم افزار آموزش الکترونیکي الفباي انگلیسي و تأثیر آن بر انگیزه 1393شکریان، نفیسه ) فامیل و رسول سید عمادي،
 زمستان ،2شماره ،1، جلدمجله پژوهش در آموزشنش آموزان ، دروني و پیشرفت تحصیلي دا

 آموزشي پادکست چندرسانه اي سیستم از بهره گیري تأثیر(، 1394) خاشي، میر دوست الهه و نیکروش، رسول، عمادي، سید

 پاییز ،4 شماره اول، سال، یادگیري و آموزش مجله فناوريیادگیري،  و پیشرفت انگیزش بر
شاگردي مبتني بر آموزش چندرسانه اي بر مقدار انگیزش و پیشرفت  -تاثیر روش استاد (،1395یکتا، سمیه ) وسیدرسول  عمادي،

 26 پیاپي ،95 تابستان ،2 شماره هفتم، سال ،آموزشي مدیریت در نو رهیافتي پژوهشي –علمي فصلنامهتحصیلي، 
بررسي پیامدهاي مثبت و منفي فناوري اطالعات و ارتباطات از دیدگاه فیلسوفان و متفکران  ،(1392غالمي هره دشتي، سهیال )

مباني -و تربیت ایران چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم ،تعلیم و تربیت و نقش آن در تحوالت آموزش و پرورش ایران
 خرداد 2-1فلسفي تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، 

در پایگاه اینترنتي . قابل دسترسي 1383اردیبهشت 14، از آموزش راه دور تا دانشگاه مجازي(، 1383فتوره چي، محمد مهدي )
 تبیان دات نت

 24-31، پاییز، صص 2، شمارهمجله مدیا(، آموزش از دور در چین، 1389فرج اللهي، مهران، دانشور، میترا )
 مجله(، آموزش مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش عالي، 1388فرج اللهي، مهران، ظریف صنایعي، ناهید )

 167-171، زمستان، صص 4، شماره 2، دورهراهبردهاي آموزش
رفت تحصیلي دانشجویان کارشناسي ارشد مدیریت (، مقایسه پیش1390کاووسي، اسماعیل، مقدسي، جواد، علي زاده، نادي )

، 89، شماره 23، دوره مجله پژوهش هاي مدیریتفناوري اطالعات نظام آموزش مجازي و سنتي در دانشگاه آزاد اسالمي. 
 75-86صص 

تربیت،  . پژوهشکده تعلیم وریاضیات دوره راهنمایي TIMMSیافته هاي سومین مطالعه بین المللي (. 1380کیامنش، عباس )
 177، ص 22

 ، ترجمة خدایار ابیلي، چاپ اول، تهران، انتشارات سمتآموزش تفکر انتقادي(، 1374مایرز، چت )

 حضوري نظام آموزش دو در بدني تربیت رشتة تحصیلي خودپندارة و عملکرد (، مقایسة1394محرم زاده، مهرداد و مهري، علي )

 131-144ص  ،1شماره ،7دوره ، اردیبهشت و روردین، فورزشي مجله مدیریتدور،  راه از و
تأثیر استفاده از روش آموزش چند رسانه اي و سخنراني بریادگیري، یادداري و انگیزش پیشرفت (، 1389موسي رمضاني، سونیا )

کده ، پایان نامه کرشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبایي، دانشتحصیلي درس عربي دانش آموزان مراکز آموزش از دور تهران
 روانشناسي و علوم تربیتي

http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/pesi4/280_1.docx
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/pesi4/280_1.docx
http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/conferences/pesi4/280_1.docx
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 تحصیلي)انگیزش پیشرفت انگیزش بر سخنراني و اي رسانه چند آموزش روش از استفاده (، تأثیر1390موسي رمضاني، سونیا )

 یکم، و بیست شماره ،تربیتي روانشناسي فصلنامهتهران،  آموزش از دور مراکز آموزان دانش (3عربي ) درس بیروني( و دروني

 90 پاییز هفتم، سال
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