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 و بيان مسئلهمقدمه 
 با يابد کهمعنا می آموزش زمانی از اين رو است، آموزش نوع هر اصلی موضوع يادگيری

 و لمسائ از انبوهی حجم عصر حاضر، با در باشد. انسان همگامهمراه و  فراگيران يادگيری

 ره ،فناوری از سوی ديگر مواجه است. بنابراين روزمره پيشرفت و سوآموزشی از يک مطالب

 پايه بر دوران اين در نماند. بشر عقب ی رقابتاز صحنه تا بياموزد را بيشتری مطالب بايد فرد

 رو به هرچه روند زند. اينمی جديد دانش خلق و ابداع به دست های قبلینسل دانش و علم

 (. در1391آبادی و کاظمی، گيرد )اميدی نجفمی خود به بيشتری سرعت کندمی حرکت جلو

 سمتی به را خود هایبايد آموزش افراد پسباشند؛  پاسخگو توانندنمی سنّتی هاینظام اين روند

 و های ارتباطیباشند. فضای مجازی، شبکه داشته آموزشگر نياز به کمتر و کمتر که دهند سوق

 .(2012است )چی يو،  آورده خودراهبری افراد فراهم برای را زيرساخت مناسبی ،گسترجهانوب 

 بياموزد. ايجاد و کرده دنبال مطلب مورد نياز خود را فرد شودمی سبب 1خودراهبر يادگيری

 دهه چند ساالن دربزرگ آموزش اهداف از يکی به خودراهبر يادگيری هایو پرورش مهارت

 سطح در خودراهبر يادگيری به مطالعات مربوط و هاپژوهش که طوریشده است، به تبديل اخير

 همه برای يادگيری و آموزش هدف با يادگيری در است. خودراهبریگذارده رو به فزونی  جهان

 آن در که است فرآيندی خودراهبر يادگيری .مطرح شده است دارند قرار که هر شرايطی در و

يادگيری،  اهداف کردن فرموله و تدوين نيازها، تشخيص يادگيری خود در ابتکار به دانشجويان

 ارزشيابی و يادگيری های يادگيری،راهبرد سازیپياده و انتخاب يادگيری، برای منابع شناسايی

 یصحنه درچيزدان همه فرد يک از حرکت نقش آموزشگر. شوندمی سهيم يادگيری نتايج

در يادگيری  ،بنابراينيابد. تغيير می خودراهبر يادگيری محيط در جهت راهنمايی به يادگيری

 2نولز (.2001کند )فيشر و ديگران، خودراهبر، نقش يادگيرنده از منفعل به فعّال تغيير پيدا می

 به دست در يادگيری را خود عمل ابتکار که فعّال، افرادی يادگيرندگان ( معتقد است1990)

را به  هاآموزش و حضور يافته استاد کالس در شکل منفعل به که کسانی با قياس در گيرند،می

بهتری  يادگيری و آموخته بيشتری مطالب( منفعل يادگيرندگان)نمايند می دريافت سويهشکل يک

                                                           
1 . Self-Directed Learning 

2 . Knowles 
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 در و گذارندمی يادگيری قلمرو به پای باالتری انگيزه و هدفمندی فعّال با يادگيرندگان. دارند

 برند.می بهره بيشتر و بهتر خود هایاز آموخته منفعل يادگيرندگان با قياس

عنوان رويکرد کالن يادگيرندگان فعّال و توان يادگيری خودراهبر بهاز اين روست که می

رين تعنوان يکی از برجستهی مفهومی بهکه نقشه 1شناختی آزوبلنظريه ساختبا را خودآگاه 

همکاران،  و رود، در ارتباطی تنگاتنگ با يکديگر دانست )صفویهای آن به شمار میتکنيک

 صورت آن در يادگيری اثر بر که تغييراتی و شناختیساخت ،آزوبل اساس نظريه بر .(1389

 از است عبارت شناختیساخت نظريه، اين دهد. درمی تشکيل را اساس يادگيری گيرد،می

 از يکی در قبالً فرد که ایيافتهسازمان هایتعميم و اصول مفاهيم، اطالعات،از  ایمجموعه

 به فرد هر شناختیساخت نظريه، اين بر اساس .(1965)آزوبل،  است آموختهدانش هایرشته

 و دارند، قرار هرم رأس در مفاهيم و مسايل ترينکلّی آن در که است فرضی هرم يک صورت

 مقدار بيشترين و هرم، ميانه در برخوردارند، تریکم جامعيّت کليّت و از که مطالبی و مفاهيم

 سلسله يا هرم اين در واقعند. هرم اين قاعده در مشخص هایدانش واقعيّت و جزيی اطالعات

 و ترانتزاعی تر،کلّی دارند قرار آن از ترپايين که مطالبی از مطلب هر شناختی،ساخت مراتب

 (.1387است )سيف،  ترخالصه

 معرّفی دهنده تصويریسازمانپيش نوعی را مفهومی هاینقشه آزوبل ینظريه پيروان

 ینوع های مفهومینقشه تهيّه در کند. همچنين،می مشخص را اطالعات بين روابط که کنندمی

 (.1392است )سعيدی و همکاران،  آزوبل شناختی هرم شبيه که شودمی رعايت مراتب سلسله

 کلشبه  دانش بازنمايى براى کُرنل دانشگاه در 1980 دهه در نواك جوزف توسط مفهومى نقشه

 پديد خاص حوزه يک متخصّصان و کارشناسان توسط که مفهومی هاینقشه .شد ارائه ترسيمى

 ارتباط و اندگرفته قرار خود جای در درست مفاهيم که اين و باال صحّت و علّت دقت به آيند،می

 دهندمی هيادگيرند به بااليی دهیسازمان قدرت است، مشخص آن پايين و باال مفاهيم مفهوم با هر

 و کيدهچ عنوان به هم و متن يادگيری از قبل دهندهسازمانپيش عنوانبه توان،می ها همآن از که

دی، کرد )مصرآبا استفاده شده آموخته مطالب مرور برای و متن يادگيری از بعد عصاره بحث،

1388.) 

                                                           
1 . David Paul Ausubel (1918–2008)  
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 نسبت مفهومی، ینقشه از استفاده برتری از حکايت که دارد وجود فراوانی پژوهشی شواهد

 پژوهش نتايج ،مثال برای دارند. يادگيری و حور در آموزشم-رايج، سنّتی و مدرّس هایبه شيوه

 به تواندمی سنّتی تدريس روش با مقايسه در مفهومی کشینقشه راهبرد ( نشان داد2008) يوچی

حقيق بر روی ( نيز با ت2013مارتينز و همکاران ). بخشد بهبود را دانشجويان يادگيری عمده طور

 و (1388) استوار و مصرآبادی مطالعات ی فيزيک نتايج مشابهی گرفتند.دانشجوی رشته 114

 و آموزاندانش بر مفهومی کشیمثبت نقشه اثرات از نشان نيز( 1388) ميرزايی و عباسی حاتمی،

  .است داشته ايرانی دانشجويان

ی و ( در پژوهش خود پيرامون موانع موجود در آموزش کتابدار1390گونه که حيدری )آن

يران که اهای موجود در نظام آموزش کنونی ها و دشواریع در ديدگاهتنوّرسانی آورده، اطالع

 ،است تهذشته شکل گرفهای ناقص و منسوخ گهای مدرنيستی و پارادايماساسًا مبتنی بر آموزه

به منظور  ( معتقد است،1388، 1385. همچنين حرّی )نياز به بازنگری و بازانديشی اساسی دارد

ين رشته، اکتابداری و علم اطالعات و ايجاد پويايی بيشتر در  یهبهبود شرايط آموزشی در حوز

سان های درسی، مدرّهای آموزشی، برنامهدانشگاهی اعم از گروه یشتهبايد عناصر آموزشی اين ر

ی شرايط ورود افزاری و حتّهای سخت افزاری و نرمو اعضای هيئت علمی، تجهيزات و زمينه

ظام نرسوخ رويکردهای منسوخ در  ،بنابراين ؛ت بازنگری کردو خروج دانشجويان را به دقّ

مفاهيم عدم توجّه بايسته به از جمله شناسی انشهی رشته علوم اطالعات و ديادد-يادگيری

هش حاضر مسأله پژو ،يادگيری خودراهبر در فرايندهای مذکورکليدی و متأخّر آموزشی از جمله 

حليل تويژه علل مؤّثر بر يادگيری خودراهبر، ها و بهها، مؤلفهبه منظور کشف ويژگیاست. 

گر نظری يادگيری خودراهبر توسط پژوهش ی چارچوباسنادی متون داخلی و خارجی در زمينه

 دست داد.ه مفهومی زير را ب صورت گرفت و مدل
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 . مدل مفهومی يادگيری خودراهبر1شکل

 

ی مؤثّر بر يادگيری خودراهبر را محيط آموزشی، روش تدريس، عوامل چهارگانه 1شکل

کنترلی و -مديريتی، خود-های آن در خودهمچنين مؤلفه کند.مدرّس و يادگيرنده قلمداد می

های شاخص یدر پژوهش حاضر، ارتقا ،بر اين اساسانگيزش يادگيری تجلّی يافته است. 

کنترلی و انگيزش يادگيری نمود -مديريتی، خود-ی خوديادگيری خودراهبر که در سه مؤلفه

های مفهومی مد محور به يادگيری مبتنی بر تکنيک نقشه-يابد، با تغيير سبک يادگيری مدرّسمی

 به موضوعات مختلف درسی و مفاهيم از سوی ديگر، بايد گفت آموزشنظر قرار گرفته است. 

 عميق يادگيری و دانشجويان برای آموزانو دانش نيست الزم کارآمدی دارای محور،-کل فردش

(. 2000و مدرّس هستند )بوکستل، ليندن و کانسالر،  يکديگر با و تعامل مشارکت مفاهيم، نيازمند

داند که به منظور های کوچک می( يادگيری مشارکتی را تعامل يادگيرندگان در گروه2012سالنر )

کنند. های شخصی و مشارکت جمعی در يادگيری با يکديگر همکاری میآشکار ساختن توانايی

سو از يک که مشارکتی تدريس های مفهومی، روشعالوه بر استفاده از تکنيک نقشه ،بنابراين

را در پی داشته )گيليز، اشمن و ترول،  تحصيلی يادگيرنده پيشرفت و در يادگيری انگيزه افزايش

سازد )چان می فراهم و از سوی ديگر رضايت و نگرش مثبت وی به محيط آموزشی را (2008
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محور در -عنوان روش ديگر جايگزين آموزش مدرّس(، به2013؛ هنسی و ديونيگ، 2010ماو، 

 پژوهش حاضر مطرح شد.

ظام ی کليدی و روزآمد در نهاحال بايد پرسيد گاه آن نرسيده است که با ورود حوزه 

های يوههای يادگيری خودراهبر و ششناسی از جمله مفهوم و مؤلفهآموزش علم اطالعات و دانش

های مفهومی و روش مشارکتی تغيير نگرشی بنيادين در يل نقشهياددهی از قب-نوين يادگيری

 آموزش رشته به وجود آيد؟

های از يک سو و يادگيری مبتنی بر نقشهی مدل يادگيری مشارکتی ارائه بر اين اساس

نوان عنوان موضوع مطالعاتی، و آموزش، به عمفهومی از سوی ديگر، در دو ساحت پژوهش، به

حور و سنجش و پايش مفهوم م-ايگزينی با نظام آموزش فردياددهی جهت ج-تکنيک يادگيری

لم اطّالعات و آموزشی عفضای  اصالحچون آمادگی يادگيری خودراهبر، با هدف  کليدی

اين  اصلی بخش، ت راهبری خويش در فرايند يادگيریشناسی و تربيت دانشجويانی با قدردانش

 دهد.پژوهش را به خود اختصاص می
 

   پژوهش يپيشينه

ی شده و ی پژوهش گردآوراطالعاتی معتبر داخلی و انگليسی زبان، پيشينه منابعبا بررسی 

 .گرددرائه میا ذيل شرح هب هاآن جاستنتا و بندیجمعحاصل 

های مفهومی و به بررسی تأثير آموزش بر مبنای نقشه پژوهشگران ها،پژوهش از برخی در

در پژوهشی اند. به عنوان نمونه های آموزش در جوامع مختلف پرداختهی آن با ساير روشمقايسه

فراگير، هوانگ، شی و مفهومی در طراّحی نظام مشارکتی در آموزش  یبا عنوان رويکرد نقشه

های مفهومی را در فرايند آموزش و اشتراك دانش مطالعه کردند. ( کاربرد نقشه2011چو )

آموزان تنها در افزايش انگيزه يادگيری دانشه های مفهومی نهای اين پژوهش نشان داد نقشهيافته

از نقشه ( 2013ليو و لی )دارد.  آنانداری نيز در موفقّيت تحصيلی مؤثّر بوده بلکه تأثير معنی

شناختی استفاده به منظور فراگيری و درك مفاهيم زيستآموزش علم بيولوژی نظام  درمفهومی 

اثربخش نقش جدّی ايفا  و های مفهومی در يادگيری خلّاقنقشهنتايج پژوهش نشان داد کردند. 

ر اين روش، امکان همچنين تدريس مبتنی بدهد. کرده و قدرت قضاوت فراگيران را افزايش می

رفع اشکاالت شناختی را برای آموزشگران ارزيابی ساختار دانشی دانشجويان را فراهم کرده و 
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ی تأثيرات استخراج نقشه مفهومی و محيط ( به مطالعه2015لين و همکارانش ) کند.ميسّر می

که به روش  محور بر موفقّيت يادگيری و ادراك فراگيران پرداختند. اين پژوهش-تشخيص آزمون

کنگی صورت گرفت، بهبود عملکرد دانشجويان در دانشجوی هنگ 90تجربی بر روی نيمه

های تحليلی سطوح مختلف آموزش را با استفاده از روش نقشه مفهومی هوشمند و طراّحی آزمون

و  1دانشگاه جيمز ماديسون بر روی دانشجويانمطالعه با  (2016واتسون و بارال ) دهد.نشان می

استفاده از تکنيک نقشه مفهومی را در زمينه انتقال مفاهيم درسی، نتايج  2ؤسسه فناوری جورجيام

مندی از اين تکنيک بهرهکردند.  اثربخش برآوردبسيار ارزيابی آموزشی و يادگيری علوم مهندسی 

های مختلف فنّی و مهندسی به عنوان پيشنهاد اصلی محقّقان در اين پژوهش به شمار در رشته

 رود.می

 قشهن مبنای بر آموزش تأثير ( پژوهشی را با عنوان مقايسه1386رحمانی و همکارانش )

 با هومیمف نقشه مبنای بر آموزش تأثير مقايسه يادگيری به منظور بر تلفيقی روش با مفهومی

ه علوم پرستاری دانشگا نفر از دانشجويان 45 پرستاری فرايند درس يادگيری در تلفيقی روش

 يادگيری به زنيا که مواردی مفهومی را در استفاده از نقشه نگارندگان .گرفت پزشکی تبريز انجام

دی مصرآبادر پژوهش ديگری کنند. دارد، توصيه می وجود درسی مطالب از باال و سطح عميق

 مهني را با طرح آموزاندانش تحصيلی پيشرفت بر مفهومی نقشه اثربخشی( 1388و استوار )

 مطالب آزمون مورد بررسی قرار دادند. نتايج نشان داد ارائهپس و آزمونپيش شامل آزمايشی

 آموزان نشدا پيشرفت نمره بر مرسوم هایروش با مقايسه در مفهومی نقشه از استفاده با آموزشی

 قايسهمبا ( 1392سعيدی و همکارانش ) .دارد مثبتی تأثير شناسیروان و شناسیزيست دروس در

 ،توسطهم سوم سال آموزاندانش مطلب درك بر مفهومی هاینقشه تهيّه و ارائه هایشيوه اثربخشی

برای  راه بهترينرا  آموزاندانش مطالعه مورد متون با آماده قبل از مفهومی هاینقشه نمودن همراه

  .قلمداد کردند مطلب درك افزايش

ه مورد توجّه قرار گرفتاز منظرهای مختلف هايی يادگيری مشارکتی نيز در سلسه پژوهش

ترين راهبرد ( به عنوان مناسب2014يادگيری مشارکتی در پژوهش پانس و همکارانش ). است

ن برای مديريت محيط آموزش به ويژه در درس رياضی شناخته شد. در اين پژوهش، که در ميا

                                                           
1 . James Madison University 

2 . Georgia Institute of Technology 
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آموز از سه کالس رياضی شاغل به تحصيل در مقطع راهنمايی انجام گرفت، بهترين دانش 72

آموزانی به خود اختصاص دادند که از روش تعاملی در فرايند عملکرد آموزشی را کالس و دانش

های يادگيری و شبکه( يادگيری مشارکتی 2016ولف و ديگران )مند شده بودند. يادگيری بهره

توزيع ، انتقال سريع مطالب، )قلب و عروق( ی پزشکیآموزش حوزهرا رويکردی اثربخش در 

با استفاده ( 1378آشتيانی و ايوبی ) دانند.بهبود فرايند بالينی میدر نهايت محتوای تخصّصی و 

که روش  گرفتندنتيجه يادگيرنده  46آزمون( در مورد پس-آزمون)پيشتجربی -از طرح نيمه

های شناختی، فراگيران را در سازماندهی يادگيری مشارکتی به عنوان يکی از اجزای مهم مهارت

ی آموزشی کمک الگوهای فکری، رفتارهای يادگيری و تمرين در فراگرفتن مطالب پيچيده

پيرامون  داری را بر پيشرفت تحصيلی يادگيرندگاننتايج پژوهش، تفاوت معنی همچنين کند.می

( نيز با 1388حسينی )يادگيری مشارکتی در مقايسه با روش يادگيری سنّتی نشان داد. ربرد کا

ی رياضی، بررسی تأثير يادگيری مشارکتی بر افزايش تفکّر دانشجوی رشته 60مطالعه بر روی 

انتقادی را در دستور کار قرار داد. نتايج تحليل کوواريانس چند متغيری نشان داد که هر سه 

تفکّر انتقادی )تحليل انتقادی، اعتبار شواهد و ارزشيابی انتقادی( در گروه آزمايشی بيش مهارت 

  از گروه گواه بوده است. 

ی پژوهشگران حوزهبيانگر آن است که يادگيری خودراهبر پيرامون ها مرور پيشينهدر نهايت 

تأثير آمادگی . اندقرار دادهمورد توجّه  را يادگيری خودراهبرآموزش، روانشناسی و علوم تربيتی 

( 2011بنيان در پژوهش الی )-های آموزشی وبخودراهبر در يادگيری بر ميزان اثربخشی برنامه

شهروند تايوانی با توزيع سه  283ی مورد بررسی قرار داد. نتايج اين پژوهش که از مطالعه

دست آمد، نشان ه ب ای و اثربخشی يادگيری برخطپرسشنامه آمادگی خودراهبر، سواد شبکه

ی آمادگی خودراهبر در يادگيری )خود مديريتی، يادگيری فعّال و عالقه به دهد سه مؤلفهمی

ای )مهارت استفاده از اينترنت و ارزيابی اطالعات( تعيين ی سواد شبکهيادگيری( و دو مؤلفه

همچنين آمادگی  بنيان و يادگيری برخط هستند.-های آموزشی وبکننده ميزان اثربخشی برنامه

های پژوهش سيمينيکا ترين عامل در موفقّيت يادگيری برخط ارزيابی شد. يافتهخود راهبر مهم

شناسی، تعليم و تربيت ( که با روش فراتحليل و استفاده از مبانی منطق، روان2013و ترايسترا )

وندادهای يادگيری، ارزيابی از بر-دهد خودی رومانی انجام گرفت، نشان میو اقتصاد در جامعه

ترين عوامل تحقّق يادگيری پذيری و نامحدود بودن يادگيری، استقالل در آموزش از مهمانعطاف
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های يادگيری به منظور ارتقای مؤلفه( 2016دوانه و بويد ) خودراهبر در علم اقتصاد برآورد شد.

ی پزشکی، روش مشارکتی با رويکرد تيمی را مورد بررسی خودراهبر در ميان دانشجويان رشته

تکنيک مذکور بر ارتقای آمادگی يادگيری  دارحاکی از تأثير معنینتايج پژوهش قرار دادند. 

های های مفهومی و سنجشيابیارزای، های چهارگزينهدر آزمونو  داشتخودراهبر دانشجويان 

 . از خود نشان دادتری را نسبت به روش مدرّس محور صّصی نمرات مناسبخت

 رضايت و تحصيلی عملکرد با خودراهبر يادگيری ی( رابطه1390بهروزی و همکارانش )

 نشان د. نتايجمعيار مطالعه کردن پرسشنامه و با پيمايشی آموزان را به روشدانش دررا  زندگی از

 ضايتر با کنترلی(-خود و يادگيری غبتر مديريتی،-)خود آن و ابعاد خودراهبر يادگيری بين داد

 هایمؤلفه ،عبارت ديگر دارد. به وجود داریمعنی مثبت یتحصيلی رابطه عملکرد و زندگی از

 لعوام .هستند تحصيلی عملکرد و زندگی رضايت از برای مناسبی بينپيش خودراهبر يادگيری

آبادی و کاظمی نيز در پژوهش اميدی نجف دانشجويان خودراهبر يادگيری آمادگی ميزان بر رمؤثّ

 هدافا رهایمتغيّ داد نشان گام به گام رگرسيون شد. نتايجبررسی به روش پيمايشی  (1391)

 ریيادگي عميق رويکرد يادگيری، سطحی رويکرد سازی اهداف،روشن عملکردی، اهداف ط،تسلّ

  .کندمی تبيين را خودراهبر يادگيری ميزان آمادگی ی تغييراتعمده عمومی هایمهارت و

 متعدّدی هایپژوهش در خودراهبر آمادگی سنجش دهد،می نشان ی پيشينهاپژوهش مرور

 هایهنقش از همچنين،. است گرفته قرار محقّقان توّجه مورد آموزشی هایزمينه در ويژه به

 يادگيری-ياددهی فرايند یارتقا منظور به گوناگون متون در مشارکتی يادگيری تکنيک و مفهومی

 دبهبو جهت شبه تجربی روش از مندیبهره با اساسی پژوهشی کنون تا اّما. است شده ياد

 و اطّالعات علم حوزه در مذکور شيوه دو بر تأکيد با خودراهبر يادگيری هایشاخص

  .است نگرفته صورت شناسیدانش
 

 هاي پژوهشفرضيه
در آموزش دانشجويان علم اطالعات و های مفهومی استفاده از تکنيک نقشه .1

 داری دارد.یهای آمادگی خودراهبر تأثير معنبر شاخصشناسی دانش

در آموزش دانشجويان علم اطالعات و  استفاده از تکنيک يادگيری مشارکتی .2

 داری دارد.یهای آمادگی خودراهبر تأثير معنبر شاخص شناسیدانش
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ميزان آمادگی يادگيری خودراهبر دانشجويان پسر در رشته علم اطالعات و  .3

 داری است.دختر دارای تفاوت معنیدانشجويان شناسی نسبت به دانش
 

 

 پژوهش شناسیروش
شبه تجربی  هادادهی گردآوری پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ شيوه

طع کارشناسی جامعه پژوهش تمامی دانشجويان مق .است آزمونپس و آزمونپيش با همراه

ناسی شکه درس مرجع  1394تهران، ورودی مهر  شناسی دانشگاهدانشکده علوم اطالعات و دانش

سازی پياده به منظور با اين منطق کهشوند. نفر( را شامل می 16اند )در مجموع را انتخاب نموده

ها و قضاوتها، پيشداشتيک روش آموزشی جديد در دروس تخصّصی، هر مقدار پيش

خواهد  های معطوف به گذشته کمتر باشد، امکان به ثمر نشستن اهداف مورد نظر بيشترسوگيری

ی کارشناسی ی ورود به دورهترين صورت دانشگاهی در دوران اوليهبود و اين مهم در مطلوب

جهت نوع  های تحقيق، تعداد جامعه، بهبا عنايت به مسأله و گزارهبدين قرار گردد. میمحقّق 

  (.1387گان، پذير است )بازری بعد قابليّت استفاده از آمار استنباطی، توجيهپژوهش و در مرحله

کارگيری تکنيک تحليل بهدر ابتدا به منظور کشف عوامل مؤثّر بر يادگيری خودراهبر با 

های اسنادی متشکل از چارچوب داده، (1388 فليک،) (1)مدل پاراديمی اشتراوس و کوربينمتن 

شامل يادگيری خودراهبر  مفهومیمدل نظری موضوع از منابع داخلی و خارجی تحليل و 

 استخراج شد. Nvivo 8.0افزار با کمک نرمها فعّاليتچارچوب اصلی و ها، عوامل مؤثّر، مؤلفه

و   3کنترلی-، خود2مديريتی-ی خوديادگيری خودراهبر، سه حوزههای بدين ترتيب مؤلفه

(، ويليامز و 2010(، عبدالفتاح )2007استوارت ) های پژوهشکه با يافته شدرا شامل  4انگيزش

سپس با توزيع پرسشنامه استاندارد فيشر و همکاران هنجاريابی ( سازگار است. 2013همکارانش )

تا بسيار  1گانه ليکرت از بسيار کم با نمره 5در قالب طيف ( 1385اديان )توسط نادی و سجّشده 

علوم اطالعات و به منظور سنجش ميزان آمادگی يادگيری خودراهبر دانشجويان ، 5زياد با نمره 

های يادگيری خودراهبر مؤلفه به نمرات مربوط. شدآزمون استفاده عنوان پيشبهشناسی دانش
                                                           
1 . Strauss & Corbin, 1990 

2 . Self-management 

3 . Self-monitoring 

4 . Motivation 
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دست آمد. سپس دانشجويان به صورت ه ، بواه(گ)گروه  مورد مطالعهتمامی دانشجويان  برای

در مرحله مداخله . شدندپسر و دختر تقسيم )تنصيف( مساوی  اعضایتصادفی به دو گروه با 

در خصوص  ی نقشه مفهومیبه وسيله ،نفر 8در مجموع  اوّل شامل پسران دختران آزمايش، گروه

تحت آموزش قرار ها( العارفو دايره هاهنامشناسی )واژهی از درس مرجعهای خاصّسرفصل

 Cmapافزار طراحی نقشه مفهومی با نرم محتوای نقشه مفهومی از پيش طراّحی شده .گرفتند

tools  3.0کتس،  زشناسی عمومی و تخصّصی ويليامهای کتاب مرجعها و زيرفصل، سرفصل

به همين به کوشش حميد محسنی است که به عنوان منبع اين درس در نظر گرفته شده است. 

ها نامهواژهها )همان سرفصلبا  ،را شامل بودند نفر 8دوّم که در مجموع  گروهترتيب آموزش برای 

ی تعاملی مباحث توسّط مدرّس و دانشجو و ارائهبه روش مشارکتی و  (هاالعارفو دايره

در به منظور ارزيابی اثر مداخله، . ياددهنده صورت پذيرفت-گيری مشارکت يادگيرندهکلش

( جهت سنجش تأثير 1385آزمون، مجدداً از پرسشنامه استاندارد فيشر و همکاران )ی پسمرحله

های يادگيری مشارکتی بر شاخص روشهای مفهومی و آموزش مبتنی بر سازی تکنيک نقشهپياده

تفاوت ميانگين  ،در پايان دوره آزمايششود. خودراهبر دانشجويان مورد مطالعه بهره گرفته می

با استفاده از  ويلکاکسوندار بودن های گواه و آزمون به روش آزمون معنیهای گروهبين نمره

 د بررسی قرار گرفت.مورهای پژوهش جهت آزمون فرضيه SPSS 20.0افزار آماری نرم

که هدف پژوهش حاضر، معطوف به استفاده از تکنيک  از آنجا :یدرسواحد منطق انتخاب 

. بر اساس شناسی است، ی علم اطالعات و دانشدر حوزهو روش مشارکتی های مفهومی نقشه

 134از مجموع ريزی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، ابالغ دفتر برنامه

واحد  10واحد پايه،  34واحد عمومی،  20واحد درسی ارائه شده در مقطع کارشناسی )شامل 

واحد اجباری تخصّصی(، جامعه هدف اين پژوهش واحدهای درسی تخصّصی  70اختياری و 

واحد به  10و  14واحد دروس تخصصّی بيشترين فراوانی به ترتيب با  70ارائه شده استاز ميان 

های سرفصل چونشناسی اختصاص دارد. از ميان اين دو، اندهی منابع اطالعاتی و مرجعسازم

است که ای طراحی شده ی کارشناسی به گونهشناسی در نيمسال اول تحصيلی دورهدرس مرجع

های آتی بوده و وابستگی محتوايی بيشتری نسبت به درس ی مطالب پسين در سالپايه

شناسی به عنوان واحد درسی مورد نظر در نيمسال مشابه دارد، مرجعسازماندهی منابع اطالعات 

  انتخاب شد.
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 شرح مداخله آزمایشی 
 روش پژوهش تجربی در بهشرح مداخله و زمان انجام آن مبتنی بر رويکرد جان بست 

  .(2005)بست،  آمده است 1در جدول ،آموزش
 (2005). شرح و زمان مداخله آزمايشی مبتنی بر رويکرد بست 1جدول
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همزمان اجرای 
مداخله در دو 

محتوای -گروه
 يکسان آموزشی

 دوّم
گروه 
 اوّل

 هاالمعارفدايره ی مفهومینقشه ساعت 5/1
تعامل با 

 ر تجربیمتغي
انتخاب تصادفی 

 هاگروه

گروه  سوّم
 هانامهواژه روش مشارکتی ساعت 5/1 دوّم

نفوذ اثر 
اجرای 
 آزمون

اجرای همزمان 
مداخله در دو 

محتوای -گروه
 يکسان آموزشی

گروه  چهارم
 هاالمعارفدايره روش مشارکتی ساعت 5/1 دوّم

تعامل با 
 متغيّر تجربی

انتخاب تصادفی 
 هاگروه

 

 ي پژوهشهايافته
های دادهدر قسمت آمار توصيفی،  شوند.های پژوهش تجزيه و تحليل میدر اين بخش يافته

در بخش آمار استنباطی و ها آورده شده است. ميانگين و انحراف معيار نمرههای شاخصمردم 

ويلکاکسون و تحليل کوواريانس بهره گرفته شد. پژوهش از آزمون  هایفرضيهبرای بررسی 

  شود.نتايج به دست آمده در ادامه ارائه می
 ، عالقه به رشته و اشتغالتبر اساس جنسيّتوزيع آماری جامعه . 2جدول

 اشتغال عالقه به رشته جنسيّت
 %75 دانشجو  %7 بسیار زیاد %62 پسر
 %25 شاغل %43 زیاد %38 دختر
   %43 متوسط  
   0 کم  
   %7 بسیار کم  
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با ميانگين دانشجو  دخترانی پژوهشی را درصد از جامعه 62، 2 های جدولبر اساس داده

 7 همچنين دهند.تشکيل می 21با ميانگين سنّی  پسردانشجويان درصد را  38سال و  19سنّی 

مند، درصد بسيار عالقه 7شناسی بسيار کم عالقه، ی علم اطالعات و دانشدرصد نسبت به رشته

ی کم درصد مابقی متوسّط هستند. همچنين موردی با عالقه 43درصد دارای عالقه زياد و  43

ی پژوهش صرفاً دانشجو هستند و به کار عهدرصد از جام 75از اين ميان  نشد. احصاءبه رشته 

به عالوه بر تحصيل،  آناندرصد از  25اشتغال ندارند و از سوی ديگر  تمام وقت يا نيمه وقت

 کار هستند.شکل تمام وقت يا نيمه وقت مشغول به

 مفهومی شهپيش از اعمال نق گروه اوّليادگيری خودراهبر آمادگی های مؤلفهآمار توصيفی . 3جدول
 يريتیمد-خود كنترلی-خود انگيزش يادگيري جنسيّت

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 
 03/1 63/3 87/0 71/3 06/1 72/3 پسر
 98/0 37/3 85/0 92/3 97/0 85/3 دختر

ی مفهومی به هايی که دانشجويان پسر پيش از اعمال تکنيک نقشهبر اساس پاسخ

-، خود72/3نمره  آنانی فيشر و همکاران دادند، ميانگين شاخص انگيزش يادگيری در پرسشنامه

ارزيابی شد. بدين ترتيب هر سه شاخص از حد  5از  63/3مديريتی -و خود 71/3کنترلی نمره 

 37/3و  92/3، 85/3های فوق برای دانشجويان دختر به ترتيب است. مؤلفه( باالتر 5/2متوسّط )

 (.  3 برآورد گرديد )جدول

 مفهومی های آمادگی يادگيری خودراهبر گروه اوّل پس از اعمال نقشهآمار توصيفی مؤلفه. 4جدول

 يريتیمد-خود كنترلی-خود انگيزش يادگيري جنسيّت

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 99/0 70/3 83/0 89/3 96/0 86/3 پسر

 85/0 30/3 94/0 63/3 88/0 85/3 دختر
 

ی مفهومی نقشه روشبا  مداخل آزمايشیهايی که دانشجويان پسر پس از بر اساس پاسخ

-، خود3.86 پسرانشاخص انگيزش يادگيری در ميانگين ی فيشر و همکاران دادند، به پرسشنامه
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های فوق برای دانشجويان دختر به ترتيب مؤلفه .محاسبه شد 3.70 مديريتی-و خود 3.89کنترلی 

 .  (4 )جدول برآورد گرديد 30/3و  63/3، 85/3

 مشارکتی روشاز اعمال  يشپ دوّمهای آمادگی يادگيری خودراهبر گروه . آمار توصيفی مؤلفه5جدول

 مديريتی-خود كنترلی-خود انگيزش يادگيري جنسيّت

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 99/0 10/4 75/0 27/4 97/0 32/4 پسر

 95/0 86/3 77/0 08/4 78/0 07/4 دختر
 

يک هايی که دانشجويان پسر پيش از اعمال تکنمؤيد آن است که بر اساس پاسخ 5 جدول

ی فيشر و همکاران دادند، ميانگين شاخص انگيزش يادگيری در مشارکتی به پرسشنامه

. بدين بوده است 5از  1/4مديريتی -و خود 27/4کنترلی نمره -، خود32/4نمره  دانشجويان پسر

ين شاخص در دانشجويان دختر ميانگ ( نيز باالتر هستند.0/4) ترتيب هر سه شاخص از حد زياد

 محاسبه گرديد.  5از  86/3مديريتی -و خود 08/4کنترلی نمره -، خود07/4انگيزش يادگيری نمره 

 مشارکتی از اعمال روش پسهای آمادگی يادگيری خودراهبر گروه دوّم . آمار توصيفی مؤلفه6جدول

 يتیمدير-خود نترلیك-خود انگيزش يادگيري جنسيّت

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 73/0 43/4 64/0 33/4 88/0 44/4 پسر

 81/0 00/4 76/0 13/4 67/0 23/4 دختر
 

هايی که دانشجويان پسر پيش از اعمال بيانگر آن است که بر اساس پاسخ 6 های جدولداده

ی فيشر و همکاران دادند، ميانگين شاخص انگيزش يادگيری نمره تکنيک مشارکتی به پرسشنامه

بوده است. بدين ترتيب هر سه  5از  43/4مديريتی -و خود 33/4کنترلی نمره -، خود44/4

( نيز باالتر هستند. در دانشجويان دختر ميانگين شاخص انگيزش 0/4شاخص از حد زياد )

 محاسبه گرديد.  5از  00/4مديريتی -و خود 13/4کنترلی نمره -، خود23/4يادگيری نمره 
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  هایهآزمون فرض
های آمادگی خودراهبر تأثير های مفهومی بر شاخصاستفاده از تکنيک نقشه اوّل پژوهش. يهفرض

 داری دارد.یمعن

های مفهومی بر افزايش تکنيک نقشه کارگيریتأثير بهداری یمنظور سنجش معن به

استفاده شد که  ويلکاکسون، آزمون دانشجويان پسر و دختر های آمادگی خودراهبرشاخص

 دهد.را گزارش می حاصلنتايج  7جدول

 آمادگی خودراهبرهای . نتايج آزمون ناپارامتريک ويلکاکسون برای بررسی وضعيّت شاخص7جدول
 های مفهومی()نقشه

 متغيّر
ميانگين 

 آزمونپيش
ميانگين 

 آزمونپس
 ي آزمونآماره

سطح معناداري 
 آزمون

-انگيزش يادگيري، خود
 مديريتی-كنترلی، خود

73/3 74/3 82/0 95/0 
 

از مقدار آلفا  رگتربزو  82/0( برابر p-valueداری )سطح معنی، مذکورهای بر اساس داده

ها( )فرض تفاوت ميانگينH 1ها( تأييد و )فرض تساوی ميانگين H0( است، در نتيجه 05/0)

ت قابل آزمايشی( تفاو اوّل)مداخله  های مفهومیتکنيک نقشهرد شد. بنابراين، استفاده از 

 74/3 به 73/3های يادگيری خودراهبر دانشجويان از ميانگين داری را در ارتقای شاخصمعنی

 شد. رددهد. پس، فرضيه دوّم پژوهش میننشان 

های آمادگی خودراهبر بر شاخص يادگيری مشارکتیاستفاده از تکنيک  پژوهش.دوّم  يهفرض

 داری دارد.یتأثير معن

بر افزايش يادگيری مشارکتی کارگيری تکنيک به منظور سنجش معناداری تأثير به

پسر و دختر، آزمون ويلکاکسون استفاده شد که های آمادگی خودراهبر دانشجويان شاخص

 دهد.نتايج حاصل را گزارش می 8جدول
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های آمادگی کاکسون برای بررسی وضعيّت شاخصای ويلزمون ناپارامتريک تک نمونه. نتايج آ8جدول
 )يادگيری مشارکتی( خودراهبر

 متغيّر
ميانگين 

 آزمونپيش
ميانگين 

 آزمونپس
ي آماره

 آزمون
معناداري سطح 

 آزمون
-انگيزش يادگيري، خود

 مديريتی-كنترلی، خود
10/4 26/4 04/0 95/0 

 

و کوچکتر از  04/0( برابر p-valueداری )سطح معنیدست آمده، ه های ببر اساس داده

)فرض تفاوت H 1ها( تأييد و )فرض تساوی ميانگين H0( است، در نتيجه 05/0مقدار آلفا )

ها( رد شد. بنابراين، استفاده از روش يادگيری مشارکتی )مداخله دوّم آزمايشی( تفاوت ميانگين

به  10/4های يادگيری خودراهبر دانشجويان از ميانگين داری را در ارتقای شاخصقابل معنی

 دهد. پس، فرضيه دوّم پژوهش تأييد شد.نشان می 26/4

عات دگی يادگيری خودراهبر دانشجويان پسر در رشته علم اطالميزان آما وّم پژوهش.سفرض 

 داری است.شناسی نسبت به دانشجويان دختر دارای تفاوت معنیو دانش

 ناپذير است؛بندی جامعه پژوهش به چهار گروه زير گريزبه منظور آزمون فرضيه سوّم تقسيم

اعمال پيش از مداخله اوّل )های آمادگی خودراهبر پسران و دختران الف( مقايسه شاخص

 تکنيک نقشه مفهومی(

ال های آمادگی خودراهبر پسران و دختران پس از مداخله اوّل )اعمب( مقايسه شاخص

 تکنيک نقشه مفهومی(

مال های آمادگی خودراهبر پسران و دختران پيش از مداخله دوّم )اعج( مقايسه شاخص

 تکنيک مشارکتی(

خودراهبر پسران و دختران پس از مداخله دوّم )اعمال های آمادگی د( مقايسه شاخص

 تکنيک مشارکتی(
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های آمادگی خودراهبر در پسران و دختران پيش . نتايج آزمون ويلکاکسون برای مقايسه شاخص9جدول
 از مداخله اوّل

 متغيّر
ميانگين 

 دانشجويان دختر
ميانگين 

 دانشجويان پسر
ي آماره

 آزمون
سطح معناداري 

 آزمون
-انگيزش يادگيري، خود

 مديريتی-كنترلی، خود
69/3 71/3 81/0 95/0 

 

و بزرگتر از مقدار آلفا  81/0برابر  (p-value) داریسطح معنی، 9اعداد جدولبر اساس 

ها( )فرض تفاوت ميانگينH 1 ها( تأييد و)فرض تساوی ميانگين H0 ( است، در نتيجه05/0)

های يادگيری خودراهبر در های مؤلفهدار ميان ميانگينرد شد. بدين ترتيب، تفاوت معنی

وجود ندارد. پس،  اوّلدانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر، پيش از مداخله آزمايشی 

 بخش الف از فرضيه سوّم پژوهش تأييد نشد.

های آمادگی خودراهبر در پسران و دختران پس برای مقايسه شاخص. نتايج آزمون ويلکاکسون 10جدول
 از مداخله اوّل

 سطح معناداري آزمون ي آزمونآماره ميانگين پسران ميانگين دختران متغيّر
-انگيزش يادگيري، خود

 مديريتی-كنترلی، خود
50/3 82/3 038/0 95/0 

 

و کوچکتر از مقدار آلفا  038/0آزمون را برابر  (p-value) داریسطح معنی، 10جدول

)فرض تفاوت H 1 ها( رد و)فرض تساوی ميانگين H0کند، در نتيجه ( معرّفی می05/0)

های يادگيری خودراهبر در دار ميان مؤلفهها( تأييد شد. بنابراين، وجود تفاوت معنیميانگين

ه آزمايشی اوّل اثبات و بخش ب از دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر، پس از مداخل

 .فرضيه سوّم پژوهش تأييد شد
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های آمادگی خودراهبر در پسران و دختران . نتايج آزمون ويلکاکسون برای مقايسه شاخص11جدول
 از مداخله دوّم يشپ

 فاصله اطمينان سطح معناداري ميانگين پسران ميانگين دختران متغيّر

-انگيزش يادگيري، خود
 مديريتی-خودكنترلی، 

00/4 23/4 07/0 95/0 
 

 (05/0) مقدار آلفا بزرگتر ازو  07/0برابر  (p-value) داریسطح معنی، 11جدولهای داده

شد. ها( رد تفاوت ميانگينفرض )H 1و تأييد  ها()فرض تساوی ميانگين H0در نتيجه  ،است

يادگيری خودراهبر در دانشجويان پسر های مؤلفه هایميانگينميان  دارتفاوت معنی بدين ترتيب،

از فرضيه  جبخش  پس،. وجود ندارداز مداخله آزمايشی دوّم  يشنسبت به دانشجويان دختر، پ

 .شدن تأييدسوّم پژوهش 

های آمادگی خودراهبر در پسران و دختران پس . نتايج آزمون ويلکاکسون برای مقايسه شاخص12جدول
 از مداخله دوّم

 فاصله اطمينان سطح معناداري ميانگين پسران دخترانميانگين  متغيّر

-انگيزش يادگيري، خود
 مديريتی-كنترلی، خود

12/4 40/4 03/0 95/0 
 

و کوچکتر از مقدار آلفا  03/0برابر را ( p-valueداری )سطح معنی، 12های جدولداده

)فرض تفاوت H 1و  ردها( )فرض تساوی ميانگين H0، در نتيجه کندمعرّفی می( 05/0)

های يادگيری خودراهبر در مؤلفهدار ميان تفاوت معنیوجود شد. بدين ترتيب، تأييد ها( ميانگين

از  دبخش اثبات و  دانشجويان پسر نسبت به دانشجويان دختر، پس از مداخله آزمايشی دوّم

 . شدفرضيه سوّم پژوهش تأييد 

 گيرينتيجهبحث و 

ی های يادگيری خودراهبر در ميان دانشجويان رشتهسنجش شاخصپژوهش حاضر با هدف 

های مفهومی و يادگيری مشارکتی تکنيک نقشه اثربخشیی شناسی و مطالعهعلم اطّالعات و دانش

آزمون آزمون و پسانجام گرفت. در اين پژوهش از روش نيمه آزمايشی همراه با پيش هاآن بر

ی پژوهش شاخص انگيزش يادگيری در جامعهميانگين ، ژوهشهای پاده شد. بر اساس يافتهاستف
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کنترلی معادل -، شاخص خود785/3های مفهومی معادل پيش از اعمال روش نقشه)گروه اوّل( 

پيش از اعمال روش يادگيری  دوّمدر گروه و محاسبه  5/3مديريتی -و شاخص خود 81/3

و در آخر  17/4کنترلی معادل -، شاخص خود19/4شاخص انگيزش يادگيری معادل  مشارکتی،

های که شاخص استهای مذکور بيانگر اين نکته يافته سنجش شد. 98/3مديريتی -شاخص خود

های نوين آموزشی، حتّی پيش از اعمال تکنيک ،خودراهبر در ميان دانشجويانآمادگی يادگيری 

های اين نتايج با يافتهاند. در سطحی باالتر از متوسّط و در مواردی نزديک به زياد قرار داشته

و ( 1391سلطانی عربشاهی، نعيمی و بيگدلی ) ،(1391آبادی و کاظمی )پژوهش اميدی نجف

  خوانی دارد.هم( 2011الی، هورنگ جی )

ی کنکور و فشرده ريزیی برنامهآموزی و تجربهدوران دانشاتمام مانی اندك از ی زفاصله

است  يادگيریمديريتی در فرايند -کنترلی و خود-خودتام و تمام که تمرين  های مربوطکالس

، که (2جدول) به رشته در مقطع کنونی دانشجويان مورد مطالعه مندی نسبیسو و عالقهاز يک

از علل احتمالی باال بودن  برای انگيزش يادگيری نام گيرد از سوی ديگر،قوی تواند عاملی می

 . گردندتلقّی میهای مذکور شاخص

گانه آمادگی خودراهبر پس های سهد، ميانگين شاخصندهنشان می 6و  4 جداولهمچنين 

و پس از اعمال  59/3و در دختران  82/3ل دهای مفهومی در پسران معااز اعمال تکنيک نقشه

بوده است، دانشجويان پسر در هر سه  12/4 دخترانو  4/4 پسرانبرای يادگيری مشارکتی 

مديرتی از وضعيّت بهتری نسبت به دانشجويان -کنترلی و خود-شاخص انگيزش يادگيری، خود

( 1391بيگدلی )سلطانی عربشاهی، نعيمی و پژوهش های يافتهنتايج مشابه اين . دختر برخوردارند

ی پزشکی به شکل است که معتقدند ميزان آمادگی خودراهبر يادگيری پسران دانشجو در رشته

 داری بيش از دانشجويان دختر در اين رشته است. معنی

های های مفهومی موجبات بهبود شاخصگيری از نقشههای گوناگون بهرهاگرچه در پژوهش

پژوهش حاضر تفاوت معناداری استفاده از اين ابزار در ، ستا فراهم آوردهآموزشی و يادگيری را 

م عه پژوهش )دانشجويان کارشناسی علجام های يادگيری خودراهبر شاخص یدر ارتقارا 



 1397پاييز ، 3اره ، شمدهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                                    244

پژوهش مصرآبادی و استوار در درس فيزيک نشان نداد. ( دانشگاه تهران شناسیاطالعات و دانش

از . اندرا گزارش کردهنتايج مشابهی خودتنظيم يادگيری در زمينه ( 1390)و رضايی و همکاران 

(، 1390رضايی و همکاران پيرامون خودکارآمدی و راهبردهای شناختی )پژوهش  سوی ديگر،

ی مفهومی، کارگيری نقشهناشی از به ی تفکر انتقادیدر زمينه( 1391)معطری و همکاران 

( 1392سعيدی و همکاران )( در خصوص ميزان ياددهی و يادداری، 1391زاده و همکاران )مهدی

 دهند.نتايج کامالً متفاوتی را نشان میآموزان درك مطلب دانشهای مفهومی بر پيرامون تأثير نقشه

فوق را  توقوع وضعيّيکی از علل دهد ( نشان می2008هويی )-پژوهش هواهنگ می

 (2000) ريد و همکارانشجستجو کرد. در يادگيرندگان های مختلف يادگيری سبکتوان در می

از . دانندمیالعات های ترجيحی فراگيران برای درك و پردازش اطّروشرا دگيری ياهای سبک

سبک يادگيری وابسته به زمينه که  های مختلفی ارائه شده استبندیهای يادگيری تقسيمسبک

. (1997تکين و همکاران، ي)و  هاستبندیترين اين تقسيمشدهيکی از شناختهو نابسته به زمينه 

کنند ی درك میهستند يک الگو را به صورت کلّسبک يادگيری وابسته به زمينه افرادی که دارای 

يک ی اهای مجزّبخش، از سوی ديگر افراد نابسته به زمينه ولی قادر به تمايز ميان اجزاء نيستند

(. 2004ولفولک، ) های سازنده هستندکنند و قادر به تحليل الگو به بخشر درك میالگو را بهت

و ترجيح اطالعات ندارند افرادی با سبک يادگيری وابسته به زمينه تمايلی به سازماندهی مجدّد 

دهند میامّا يادگيرندگان نابسته به زمينه ترجيح دهند مواد درسی از قبل سازمان يافته باشد، می

( 1388)و همکارانش در پژوهش مصرآبادی مطالب را به صورت شخصی سازمان دهند. 

های مفهومی از پيش يادگيرندگان وابسته به زمينه عمدتاً تمايل به دريافت مباحث از طريق نقشه

های طراحی و ساخت نقشهته به زمينه يادگيرندگان نابسبرای که طراحی شده داشتند، حال آن

بر شد. ارزيابی تر به مراتب اثربخشو در فرايند يادگيری  آنانخود مفهومی از مباحث توسط 

از سبک يادگيری حاضر کننده در پژوهش ی دانشجويان شرکترسد عمدهاين اساس به نظر می

های مفهومی از پيش طراحی شده از نقشهاند و به همين دليل ارائه مند بودهنابسته به زمينه بهره

 تأثيرگذار نبوده است.  آنانهای يادگيری خودراهبر به شکل معنادار بر شاخص ،مباحث تخصّصی
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های کارگيری تکنيک نقشهبرخالف به آمده است، 8 گونه که در جدول، آناز ديگر سو

به شکل معناداری  خودراهبرهای يادگيری با اعمال تکنينک آموزش مشارکتی شاخصمفهومی 

( نيز به نتايج مشابهی در تأثير يادگيری 1391سلطانی عربشاهی، نعيمی و بيگدلی )ند. اهارتقا يافت

نيز  (2008)گيليز، اشمن و ترول اند. آمادگی يادگيری خودراهبر دست يافته یمشارکتی بر ارتقا

همچنين، پانس و د. نآورمیکارگيری روش مشارکتی به شمار از نتايج بهرا  انگيزش يادگيری

-ترين راهبرد برای مديريت محيط يادگيری( يادگيری مشارکتی را مناسب2014همکارانش )

های فعّال جويس و همکارانش آموزش مشارکتی را يکی از روشکند. ياددهی قلمداد می

)جويس و همکاران،  ها را نيز داراستيب با ساير روشت ترککنند که قابليّ قلمداد میيادگيری 

آموزان به صورت غيررقابتی با يکديگر کار در آموزش مشارکتی دانش. (1384ترجمه بهرنگی، 

 محقّق شودمورد نظر درس نظام آموزشی برای مدرّس اهداف  دايتهنظارت و  اکنند تا بمی

 هاآن در که هستند ساختارمند اقداماتیمشارکتی،  يادگيری هایفعالّيت .(2004)کاگان، 

 فراهم هايیقمشوّ يکديگر برای همچنين هستند؛ خود يادگيری و مشارکت مسئول يادگيرندگان،

 بگيرند ياد ديگريک از و دهندش آموز گردييک به کنند، کار گروه يک عنوانبه تا کنندمی

 برجسته و جديد رويکردی عنوان به مشارکتی بعد، آموزش به 1980 دهه از(. 2010اسالوين، )

مقاطع  در ای است کهگسترده ترين داليل آن مطالعاتمهم از يکی است؛ شده مطرح در آموزش

 ها نشانپژوهش اين است؛ گرفته صورت درسی هایبرنامه و مختلف در مدارس مختلف

 هایآزمون رد دهند،خود را انجام می مشارکتی تکاليف الگوی با که يادگيرندگانی دهند،می

 و مثبت اجتماعی هایدارند، مهارت نفس بيشتری به اعتماد کنند،می کسب بهتر ارزيابی نمرات

  .(1382صفوی، ) دارند بيشتری توانايی هامهارت بر طتسلّ و درك مطالب در و داشته تریقوی

ی آموزش مشارکتی در های پژوهش حاضر در اثربخش بودن شيوهبدين ترتيب يافته

ای مفيد در مقاطع گوناگون و تواند نويدبخش شيوهشناسی میی علم اطالعات و دانشحوزه

 يکی ،پژوهش حاضر پيشنهادی الگوی و مشارکتی دروس مختلف اين رشته باشد. لذا يادگيری

 قدرت به هاآن کردن زمجهّ نيز در يادگيران بوده و ابتکار و خالقيّت ايجاد هایروش از مفيدترين
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از  ،بر اين اساس (.1392شيخی فينی، است ) يکديگر با منطقی و تعامل صحيح و مدالنهه درك

 خويش، با ایحرفه زندگی در و فراغت از تحصيل از پس دارند انتظار که دانشجويان آنجا

)سلطانی  بپردازند يادگيری خودراهبر به لهأمس حل و دانش حيطه در خود ضعف نقاط شناخت

 های يادگيریمهارت تقويت لزوم اهداف، اين به نيل( 1391عربشاهی، نعيمی و بيگدلی، 

 قابل تیسنّ آموزش با مقايسهمقام  در مشارکتی يادگيری گيری ازبا بهره که طلبدمی را خودراهبر

 نظام اندرکاراندست بيش از پيش توجّهشود، بينی میپيش بنابراين .است انتظار مورد و دستيابی

 مختلف هایشيوه به ،هاو مدرّسان دانشگاه اساتيد ،های آموزشیمديران گروه ،عالی آموزش

خواهد توانست يادگيرندگان را در جهت  ،عمل یها در عرصهو کاربست آن مشارکتی يادگيری

 .ياری رساندو پس از تحصيل حين های يادگيری خودراهبر نيل به مهارت
 

 هاي آتیپژوهشپيشنهادهايی براي 

های مفهومی در مقاطع تکنيک يادگيری مشارکتی و نقشهدر پژوهشی مستقل استفاده از  .1

شناسی، ی علم اطالعات و دانشمختلف تحصيلی )کارشناسی ارشد و دکترا( رشته

های مختلف آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته و ميزان اثربخشی آن در ارتقاء شاخص

 شود.سنجش 

سو و های يادگيری دانشجويان از يکپژوهشی با موضوع بررسی تطبيقی سبک .2

و سنجش اين دو  تطابقتناسب و  نتايجهای تدريس مدرّسان از سوی ديگر و سبک

 صورت گيرد. در نيل به اهداف خورد و کالنش تأثير آن بر موفقّيت نظام آموزشی 

ی علم اطالعات و دانشجويان رشتهمؤثر بر آمادگی يادگيری خودراهبر در عوامل  .3

ها در دوران پس از شناسی مقاطع مختلف تحصيلی مطالعه و ميزان کارايی آندانش

 .العمر ارزيابی شودتحصيل و تداوم يادگيری مادام
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