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ABSTRACT
Background and Objectives: Despite the emergence and advancement of new technologies
and, consequently, the change in lifestyle in recent decades, education systems have
maintained the same traditional method of education and have not changed according to the
characteristics of the digital generation. Meanwhile, digital generation features have been
effective in learning-teaching approaches. One of the most important and recent
developments in the field of modern technologies is the use of gamification, that is, the use of
game elements in non-game contexts. Gamification is using game mechanics, game aesthetics,
and game thinking to engage people, motivate them, and promote learning, and problemsolving. The use of game elements in educational environments has been found in developed
countries and even in developing countries as a special place to face current educational
problems. The purpose of this study was to review the studies in the field of ‘Gamification in elearning’ and to present the content analysis of this field and its effectiveness in education.
Methods: A systematic search of articles was done in February 2018. After searching the
databases Web of Science, Scopus, PubMed, ScienceDirect, Wiley, Taylor & Francis, and
Emerald with keywords Gamification, gamify, and gameful and also online, web, tutorial,
module, e-learning, electronic, and e-course, and based on input criteria, 60 relevant articles
were selected in this study. The selected articles were analyzed in terms of game elements,
gamified e-learning courses, and the purpose of the articles.
Findings: Target population in this reviewed article included high school, secondary school,
and elementary school students, and also university students from a variety of disciplines,
including Informatics and Telecommunications Engineering, Business Management, Building
Engineering, Computer, Informatics, Library and Information Sciences, Psychology, Journalism,
Construction Engineering, Nursing, and Tourism. In these studies, the effectiveness of
gamification on learning various educational topics such as the programming languages,
English language, data structure and algorithm, mathematics, economy and politics,
psychology, informatics, physics, German language, medicine, and biology, have been studied.
The effectiveness of gamification on participation/engagement, learning, motivation, anxiety,
peer assessment, collaboration, website optimization, cost reduction, and faculty load were
among the subject areas studied in these articles. Effectiveness of game elements on
behaviors such as leaderboard on anxiety, point on motivation, leaderboard on learning and
engagement, half-anonymity avatar on motivation and engagement and, avatar on motivation
are among other topics covered in these studies. Furthermore, a few research has been done
on determining the game elements affecting learning and motivation, the possibility of
predicting the game elements suitable for different users, and gender differences in dealing
with gamification. The game element point, leaderboard, badge, levels, challenge, and
feedback were used more than other elements. Other elements of the game used in
educational environments include avatar, progress bar, social sharing, unexpected rewards,
time limit, freedom to fail, currency, missions, and rules/goals. The number of game elements
used in these studies varies. In some studies, only one element of the game has been used,
and in other studies, two, three, or even more elements of the game have been used and
evaluated.
Conclusion: The results indicated the effectiveness of gamified e-learning environments to
increase learning, engagement, and motivation of learners. This result is due to the features
that are at the heart of gamification; because gamification leads to a change in behavior and
extensive learning experiences.
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سیستمهای آموزش همان روش آموزش سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطراب برا وییگریهرای نسرد دیجیترال ت ییرر
ندادهاند .این در حالی است کن وییگیهای اهالی دیجیتال بر روشهای یاددهی-یادگیری آنها نیز مؤثر بروده اسرت .یکری از
جدیدترین تحوالت رخداده در حیطن فناوریهای نوین ،بازیوارکردن محیطهای آموزشی یرا برن عبرارتی اسرتفاده از عناصرر
بازی در محیطهای غیربازی است .بازیوارسازی ،استفاده از مکانیكهای بازی ،زیباییشناسی و تفکر بازی جهت درگیرکردن
افراد ،انگیزهبخشی بن اعمال ،ارتقاء یادگیری و حرد مسرئلن اسرت .اسرتفاده از عناصرر برازی در آمروزش الکترونیکری نیرز در
کشورهای پیشرفتن و حتی کشورهای درحالتوسعن جایگاه وییهای جهت مواجهن با مشکالت آموزش کنونی یافتن اسرت .ایرن
پیوهش با هدف مرور مقالنهای قلمرو «بازیوارسازی در آموزش الکترونیکی» ،ارائن طرحی کلی از موضوعهای مورد پریوهش
و بررسی اثربخشی آن در آموزش ،با روش مرور نظاممند انجام شده است.
روشها :جستجوی نظاممند مقاالت در بهمن  1396انجام گرفت .بعد از جستجو در پایگاههای اطالعاتی

Web of Science,

 Scopus, PubMed, Siencedirect, Wiley, Taylor&Francis, Emeraldبا واژگان کلیدی
همراه با  online, web, tutorial, modual, e-learning, electronic, "e-courseو بر اساس معیارهای ورودی 60 ،مقالن انتخاب
شد .در ادامن مقالنهای منتخب بن لحاظ جامعن پیوهش ،تعداد عناصر بازی مورداستفاده ،عناصر بازی مورد استفاده ،دوره-
های آموزشی بازیوارشده و موضوع مقاالت بررسی شد.
Gamification, gamify, and gameful

یافتهها :نمونن مورد مطالعن در این پیوهشها شامد دانشآموزان مقاطع تحصیلی مختلف و دانشجویان رشتنهای گوناگون
همچون کامپیوتر ،روانشناسی ،مهندسی ساختمان ،توریسم ،کتابداری ،روزنامننگاری و پرستاری بود .در این مطالعات،
اثربخشی بازیوارسازی بر یادگیری مباحث مختلف آموزشی همچون برنامن نویسی ،زبان انگلیسی ،ریاضی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،اقتصاد ،روانشناسی ،فیزیك ،زبان آلمانی ،زیستشناسی و پزشکی مورد بررسی قرارگرفتن است .اثربخشی بازی-
وارسازی بر مشارکت ،یادگیری ،انگیزه ،اضطراب ،ارزیابی همتایان ،همکاری متقابد ،بهیننسازی وبسایت آموزشی ،کاهش
هزینن و بارکاری اساتید ازجملن حوزههای موضوعی این مقاالت بود .بررسی اثربخشی یکی از عناصر بازی بر رفتار نیز در این
مطالعات مورد بررسی قرار گرفتن است مانند اثربخشی تابلو امتیاز بر یادگیری و مشارکت؛ اثربخشی تابلو امتیاز بر اضطراب؛
اثربخشی امتیاز بر انگیزه؛ اثربخشی آواتار نیمنگمنام بر انگیزه و مشارکت؛ و اثربخشی آواتار بر انگیزه .ازجملن سایر
موضوعات مورد بررسی در این مطالعات میتوان بن بررسی تفاوتهای جنسیتی در برخورد با بازیوارسازی ،بررسی امکان
پیش بینی عناصر بازی مناسب برای کاربران مختلف ،تعیین عناصر بازیوارسازی مؤثر بر یادگیری و انگیزه ،و بررسی امکان
استفاده از عناصر بازی متناسب با ن وع انگیزه فراگیر اشاره کرد .عنصر بازی امتیاز ،تابلو امتیاز ،نشان ،سطوح ،چالش و
بازخورد بیشتر از سایر عناصر مورد استفاده قرار گرفتن بودند .ازجملن سایر عناصر بازی مورد استفاده در محیطهای آموزشی
میتوان بن آواتار ،نوار پیشرفت ،اشتراک اجتماعی ،محدودیت زمانی ،رهایی از شکست ،مأموریت و قانون اشاره نمود .تعداد
عناصر بازی مورداستفاده در این مطالعات متفاوت است .در برخی مطالعات تنها یك عنصر بازی و در سایر مطالعات دو ،سن
و یا حتی تعداد بیشتری از عناصر بازی مورداستفاده و ارزیابی قرارگرفتن است.
نتیجهگیری :نتایج حاکی از اثربخشی محیطهای آموزشی بازیوارشده بر افزایش یادگیری ،مشارکت و انگیزه فراگیران
است .این امر بن خاطر وییگیهایی است کن در بطن بازیوارسازی وجود دارد؛ چراکن بازیوارسازی منجر بن ت ییر رفتار
پیشبینی شده و تجربنهای یادگیری گسترده میشود.
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ت ییر ندادهاند .این در حالی است کن وییگیهای اهالی دیجیتال بر

بن علت احاطن نسد دیجیتال ،با رایانن ،تبلت ،تلفن همراه و دیگر ابزار و
وساید دیجیتالی ،جوانان این نسد جهت برخورد با حجم زیاد اطالعات
و همچنین وییگیها و تأثیرات عصر اطالعات ،بن توانمندیها و
مهارتهای ضروری نیاز دارند .چراکن داشتن مهارتهای جستجو،
مکانیابی و استفاده از اطالعات بن شیوهای مؤثر برای آنها حائز
اهمیت است .شرط بقاء در هر شرایطی نیازمند پارهای توانمندیها و
قابلیتها است و سواد خاص خود را طلب میکند .این نوع سواد کن
سواد اطالعاتی نامیده میشود ،مجموعن مهارتهایی است کن فرد را
قادر میسازد نیاز اطالعاتی خود را تشخیص دهد ،با شناسایی منابع
اطالعاتی موجود بن تدوین روش جستجو در این منابع پرداختن و پس
از انجام جستجو ،اطالعات بندست آمده را ارزیابی کرده و بنمنظور
تولید اطالعات جدید ،بین اطالعات جدید با دانش قبلی خود پیوند
برقرار سازد [.]1
سواد اطالعاتی برای تمامی اقشار جامعن از دانشجو گرفتن تا عامن
مردم ،توانایی جدا کردن گندم از کاه بن هدف دستیابی بن محتوای
باکیفیت باال را فراهم میآورد []2؛ اما همانطور کن اشاره شد ،اگرچن
سواد اطالعاتی برای کد جامعن دارای اهمیت است اما اهمیت وییه و
حیاتی برای دانشجویان و نسد دیجیتال دارد؛ چراکن دانشجویان بن
طور روتین جهت انجام پروژههای کالسی و نوشتن گزارش و مقالن ،در
حال جستجو و ترکیب اطالعات از منابع گوناگون هستند .ازاینرو
عملکرد تحصیلی آنها بنطور مستقیم تحت تأثیر مهارتهای سواد
اطالعاتی آنها قرار دارد [.]3-4
پیوند سواد اطالعاتی با یادگیری و آموزش ،سازمانها و مؤسسات را بر
آن داشت تا بن آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی بیندیشند؛ بنابراین
همانطور کن سواد اطالعاتی بنعنوان یك نیازمندی حیاتی برای
یادگیری مادامالعمر تبدیدشده است ،نقش آموزشی کتابداران نیز
بنطور افزایندهای مورد توجن قرارگرفتن است [ .]5-7این در حالی
است کن انتقال و آموزش مفاهیم و مهارتهای سواد اطالعاتی در
دانشگاهها با مشکالت و چالشهایی مواجن است .از مشکالت کنونی در
مسیر آموزش سواد اطالعاتی میتوان بن مواردی همچون کمبود بودجن
و نیروی متخصص و امکانات جهت آموزش ،تعداد زیاد دانشجو و
بنخصوص نحوه آموزش سواد اطالعاتی اشاره کرد .عدم ارائن مطالب
متناسب با وییگیهای نسد دیجیتال ،عدم امکان مشارکت فعال
دانشجو ،تعاملی نبودن آموزش ،ارائن مطالب آموزشی زیاد و بمباران
اطالعاتی شدن دانشجو در یك جلسن ،عدم توجن بن وییگیهای
شخصیتی و دانشی دانشجو و عدم ارزیابی یادگیری در دورههای کنونی
آموزش سواد اطالعاتی ،ازجملن مشکالت شیوه آموزش سنتی و
استاد -محور سواد اطالعاتی است [.]8-11
باوجود ظهور و پیشرفت فناوریهای نوین و بن دنبال آن ت ییر روش

روشهای یاددهی-یادگیری آنها نیز مؤثر بوده است .روشهای

چگونن است؟

زندگی در دهنهای اخیر ،سیستمهای آموزش همان روش آموزش

 −آیا خودآموزهای آنالین سواد اطالعاتی در آموزش مهارتهای سواد

سنتی خود را حفظ کرده و خود را مطاب با وییگیهای نسد دیجیتال

اطالعاتی مؤثر بودهاند؟

آموزشی سنتی برای دانشجویان بن علت تعامد گسترده آنها با
رساننهای جدید خستنکننده و غیر جذاب است؛ بنابراین با توجن بن
وییگیهای اهالی دیجیتال باید بن دنبال روشهای خالقانن جهت پاسخ
بن نیازهای این نسد باشیم.
شیوههای آموزشی مبتنی بر فناوری همچون خودآموزهای آنالین،
قابلیت برآورده کردن نیازهای نسد هزاره رادارند .ارائن آموزش سواد
اطالعاتی از طری وب ننتنها پاسخگوی شیوههای یادگیری در حال
ت ییر دانشجویان نسد شبکن است ،بلکن مزایای منحصربنفردی در
ارتقاء سواد اطالعاتی دانشجویان فراهم میآورد .خودآموزهای آنالین
مزیت قابددسترس بودن  24ساعت در روز و  7روز در هفتن را برای
دانشجویان فراهم میکنند [ .]12کیفیت محتوا ،تعاملی بودن،
قابلیتهای چندرساننای و بازیگونن بودن خودآموزها از جملن عناصر
اصلی مؤثر بودن خودآموزهای آنالین محسوب میشود .کمیتن
فنآوریهای آموزشی  ACRLمعتقد است خودآموزهای وبی باید شامد
تمرینهای تعاملی همچون شبینسازها و کوئیزها باشند [.]13

استفاده از خودآموزهای آنالین برای آموزش مفاهیم و مهارتهای
سواد اطالعاتی ،چند صباحی است کن در دانشگاههای معتبر ،جایگاه
وییهای جهت مواجهن با مشکالت کنونی یافتن است .ازآنجا کن یکی از
نخستین ملزومات عالقنمندان و پیوهشگران برای ورود بن هر قلمرو
علمی ،داشتن درکی صحیح از آن قلمرو است ،بنابراین مرور مقالنهای
هر قلمروی از علم ،بیش از هر چیز برای پیوهشگران و سازمانها بن
جهت اطمینان از سودمندی سرماینگذاری مادی و فکری در یك
بخش موضوعی و کاربردی بودن آن ضروری بن نظر میرسد؛ بنابراین
در ابتدای هر فعالیت پیوهشی بهتر است پیوهشگران با استفاده از
مرور مدارک منتشرشده ،با ابعاد مختلف و موضوعهای مهم مطرح آن
قلمرو آشنا شده ،سپس بن تعریف پروژههای پیوهشی و بررسی بومی
آن موضوع در کشور خود بپردازند .مطالعات مرور نظاممندی کن
تاکنون در حوزه آموزش سواد اطالعاتی انجام شده است ،اطالعات
مختصری در ارتباط با اثربخشی خودآموزهای آنالین ارائن دادهاند
[ .]15-14پیوهش پیشرو باهدف مرور نظاممند مقالنهای قلمرو
«خودآموزهای آنالین سواد اطالعاتی» ،ارائن طرحی کلی از موضوعهای
مورد پیوهش در این حیطن و بررسی اثربخشی آن در آموزش انجام
شده است؛ بنابراین پرسشی کن پیوهش حاضر قصد پاسخگویی بن آن
را دارد ،عبارت است از:
 −وضعیت مقالنهای قلمرو «خودآموزهای آنالین سواد اطالعاتی»
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یافتهها

این پیوهش باهدف مرور مقالنهای قلمرو «خودآموز آنالین سواد
اطالعاتی» ،ارائن طرحی کلی از موضوعات مورد پیوهش و بررسی
اثربخشی آن در آموزش سواد اطالعاتی ،با روش مرور نظاممند انجام
شده است .ابتدا محق واژگان کلیدی مرتبط با موضوع پیوهش را
انتخاب کرده و بن جستجوی نظاممند مقاالت منتشرشده در پایگاههای
بینالمللی  Web of Science, Scopus, PubMed, Emeraldپرداخت.
کلیدواژهها و عبارات زیر در فیلد عنوان و چکیده مقاالت مورد جستجو
قرار گرفت:

پس از استخراج و غربالگری پیوهشهای انجام شده در جریان مرور
نظاممند ،درنهایت  24مقالن در قلمرو موضوعی «خودآموز آنالین سواد
اطالعاتی» مورد بررسی و مطالعن قرار گرفت .تا زمان گردآوری دادهها
(تیر  )1397تعداد  867مقالن در پایگاههای اطالعاتی مورد بررسی
نماین شده بود .بعد از حذف موارد تکراری 640 ،مقالن جهت بررسی
اولین باقی ماند .پس از مطالعن عنوان مقالنها مشخص شد کن از
مجموع مقالنهای جستجو شده ،تعداد  496مقالن مرتبط با موضوع
مورد نظر نیست .بعد از مطالعن چکیده  84مقالن باقیمانده مشخص
شد ،تعداد  60مقالن مرتبط با معیارهای مورد نظر نیست و درنهایت
 24مقالن باقی ماند (شکد .)1

(Tutor* OR module* OR online OR web OR "online tutorial*" OR
""Online Courses" OR "Web Based Instruction" OR "online instruction
OR "web based instruction*" OR "Web-based instruction*" OR
electronic OR elearning OR e-learning) AND ("information literacy" OR
"library instruct*" OR "library educat*" OR "library teach*" OR
"bibliographic instruct*" OR "library skill*" OR "information skill*" OR
"library research" OR acrl OR "Research skill*) AND (undergrad* OR
"first year" OR first-year OR bachelor* OR postsecondary OR
post‐secondary OR "university student*" OR "college student*" OR
"Academic libraries" OR "College libraries" OR "University libraries" OR
"Medical Libraries" OR "higher education" OR freshman) AND ("Test
score" OR "learning outcome*" OR effective* OR "student
performance" OR "control Group" OR pretest OR pre-test OR posttest
OR post-test OR randomized OR trial OR controlled OR efficacy OR
impact OR evaluat* OR "performance measur*" OR "outcome
)measur*" OR assessment OR evaluation

کلین مقاالتی کن تا تیر  1397در پایگاههای اطالعاتی مورد بررسی
نماین شده بودند ،با محدودیت زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفت.
پس از بررسی عنوان و خالصن مقاالت ،کلین آنها بر اساس معیار ورود
و خروج مطالعات (جدول  )1مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول  :1معیار خروج و ورود مطالعات
Table 1: Inclusion and exclusion criteria

Exclusion
Other
educational
methods

Inclusion

Criteria

Educate information literacy
and library research with an
online tutorial or comparing
online tutorials with other
educational methods

Subject

University students

Context

Other types
of studies

Experimental,
quasiexperimental or cohort with
assessment before and after
educational intervention

Study type

Other
resources

Peer- review journal articles

Document
type

Other
environments
except
university

سپس از بین مقاالت موجود ،مقاالت مرتبط انتخاب و جهت ارزیابی
تفصیلی استفاده شد .ارزیابی مقاالت توسط دو نفر مرورگر مستقد
انجام گرفت و در صورت وجود اختالف ،توسط نفر سوم ،مقالن مورد
بررسی قرار میگرفت.

Duplicate articles
N= 227

Unrelated articles
N= 556

Full-text articles
excluded, with
reasons
N= 60

Records identified
through database
searching
N= 867
Records after
duplicates
removed
N= 640
Records after
unrelated
removed
N= 84
Final articles
N= 24

شکد  :1فرایند انتخاب مقاالت
Fig. 1: Flow diagram

وضعیت مقالنهای قلمرو «خودآموزهای آنالین سواد اطالعاتی» چگونن
است؟
نتایج تحلید مطالعات حوزه «خودآموز آنالین سواد اطالعاتی» بر
اساس سال اجرای مداخلن ،نام دانشگاه مجری پروژه ،کشور ،هدف
مطالعن ،روش ارزیابی ،نمونن مورد بررسی ،محتوای آموزشی و نتیجن-
گیری ،در شکد  2و پیوست  1ارائن شده است .مقاالت مورد بررسی در
فاصلن سالهای  2000تا  2018منتشرشده است .جدول  2توزیع
فراوانی مقاالت برحسب سال اجرای مداخلن آموزشی را نشان میدهد.
همانطور کن در جدول  3مشخص است ،بعد از مطالعن متن کامد
مقاالت مشخص شد ،سال اجرای  4مورد از این مقاالت مشخص
نیست .تحلید مطالعات بر اساس کشور در جدول  3ارائن شده است.
همانطور کن در جدول  3مشخص است 17 ،مطالعن از  24مقالن مورد
بررسی در دانشگاههای مختلف کشور آمریکا انجام شده است .استرالیا،
کانادا و انگلیس بن ترتیب با سن ،دو و یك مقالن در رتبنهای بعدی قرار
دارند .دورههای آموزشی سواد اطالعاتی صرفنظر از هر نوع روش
آموزشی ،بنطور معمول بن دو شیوه کلی برگزار میشود :دورههای
مستقد یا دورههای ادغامشده در محتوای برنامن درسی.
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جدول  :2سال اجرای مداخلن در پیوهشهای مورد بررسی
Table 2: Year of implementing the interventions in the selected papers

Year of study implementation

Reference

16-21

2010-2018

22-26,38

2005-2010

24,27-33

2000-2005

34

Before 2000

18,35-37

Unknown

نتایج تحلید مطالعات نشان داد در اکثر مقاالت ،خودآموزهای آنالین
دربرگیرنده محتوای مرتبط با مفاهیم و مهارتهای سواد اطالعاتی
است کن همراه با انجام تکالیف عملی خواستنشده برای یکی از دروس
دانشجویان ارائن میشود .همانطور کن در جدول  2مشخص است،
خودآموزهای آنالین همراه با دروسی مانند انگلیسی [،31-32 ،34-35
 ،]19-17 ،24فرایند پیوهش [ ،]37فن بیان [ ،]26نگارش فنی [،]38
اصول دانش پرستاری [ ،]24موسیقی [ ،]16مقدماتی بر پیوهش
کتابخاننای [ ،]22مقدمنای بر ارتباطات سازمان [ ،]36مهندسی سال
اول [،]20
جدول  :3تحلید مطالعات بر اساس کشور
Table 3: Country in the selected papers

Reference

University

Tech. of Edu. J. 14(1): 1-14, Winter 2020

Country

17-18,2123,27,31-38

University
of
Arizona,
University of Oklahoma-Tulsa,
Auburn University, Texas Tech
University, State University of
New York, University of
Wyoming, University of South
Carolina, University of Iowa,
University of Illinois at Chicago,
Richard
Stockton
College,
Spartanburg
Community
College, The University of
Montana-Missoula, University
of North Carolina, San José
State University, California
State University, Stanislaus,
Oakland
University,
)Midwestern University (MWU

USA

16,28-29

RMIT University, Western
Australian
Academy
of
Performing
Arts,
Deakin
university

Australia

19-20

University of Western Ontario
(Western), Seneca College

Canada

30

University of Salford

England

24

-

Unknown

در مواردی نیز خودآموز آنالین بنطور مستقد مورد استفاده قرارگرفتن
است [.]23،25،28
تحلید مطالعات بن لحاظ نوع مطالعن در جدول  4ارائن شده است.
جدول  :4تحلید مطالعات بن لحاظ نوع مطالعن
Table 4: Type of study in the selected papers

Reference

Type of study

Number of groups

16,18,20,22-24,
32, 37-38

One groups

Experimental or
quasi-Experimental

19,27,31,33,36

Two groups

Experimental with
pre and Post test

24-25,28,34

Three groups

17,26

Four groups

21,29-30

-

Cohort

همان طور کن مشخص است اکثر مطالعات با روش آزمایشی یا شبن-
آزمایشی در یك تا چهار گروه انجام شده است .سن مورد از مطالعات
نیز بن روش کوهورت اجراشده است .در تمامی این مطالعات ،میزان
یادگیری دانشجویان ،قبد و بعد از مداخلن آموزشی مقایسن شده است.
ارزیابی اثربخشی روش آموزشی در این مطالعات بن دو صورت ارزیابی
بلندمدت و کوتاهمدت صورت گرفتن بود .جدول  5توزیع فراوانی نوع
ارزیابی را نشان میدهد.
جدول  :5تحلید مطالعات بن لحاظ نوع ارزیابی بلندمدت و کوتاهمدت
Table 5: Assessment type

Reference

تصویرسازی رادیوگرافی یك [ ،]29روش تحقی [ ،]33مقدمنای بر
رشد کودکان [ ]27و عملکرد مبتنی بر شواهد [ ]21،30ارائن میشود.

Assessment type

20,29,36

Short-term and long-term evaluation

16-38

Only short term evaluation

همانطور کن مشخص است در تمامی  24مقالن مورد بررسی ،میزان
یادگیری دانشجویان در کوتاهمدت ارزیابیشده است؛ اما در سن
مطالعن ،عالوه بر این نوع ارزیابی ،اکثراً یك یا دو ماه بعد از مداخلن،
ارزیابی بلندمدت نیز انجام شده است.
تحلید مطالعات بن لحاظ نوع ارزیابی انجام شده جهت سنجش میزان
اثربخشی روش آموزشی در یادگیری دانشجویان در جدول  6ارائنشده
است .در برخی مطالعات ،آزمون تستی (بر اساس محتوای آموزشی
ارائنشده) ،قبد و بعد از مداخلن آموزشی از دانشجویان صورت گرفتن
است و در برخی مطالعات ،ارزیابی قبد و بعد از مداخلن بنصورت

واگذاری یك کار عملی بن دانشجو انجام شده است.
تکلیف عملی واگذارشده بن دانشجویان معموالً انجام یك جستجوی
نظاممند یا غیرنظاممند بر اساس یك موضوع مشخص ،نگارش یك
مقالن مرور متون و تحلید یك مقالن است .ارزیابی این تکالیف با
استفاده از چكلیست شامد مواردی همچون استفاده از واژههای
مترادف و مرتبط ،عملگرهای بولی ،کوتاهسازی ،تعداد کلیدواژههای
صحیح ،استفاده از محدودکنندهها ،استفاده صحیح از پرانتز ،سرعنوان

فاطمه فهیم نیا و همکاران

() 6

موضوعی پزشکی ،تعداد منابع مورد استناد و استفاده از منابع معتبر
است.
جدول  :6تحلید مطالعات بن لحاظ نوع ارزیابی انجام شده جهت سنجش میزان
اثربخشی روش آموزشی در یادگیری
Table 6: Assessment type to measure the effectiveness of learning method on
learning

Assessment type

Reference

16-20,22-28,31-38

Pre and post-test in the form of test
questions

18,21,24,27,29,30,
36

Pre and post evaluation in the form of
assigning a practical assignment

همانطور کن در پیوست  1مشخص است ،تحلید مطالعات بن لحاظ
محتوای ارائنشده در خودآموزهای آنالین نشان داد ،اکثر خودآموزهای
آنالین بن یك یا چند مهارت از مجموعن مهارتهای سواد اطالعاتی
میپردازند .بنعنوانمثال خودآموز دانشگاه ایالتی سنخوزه بن هدف
آموزش سرقت علمی ،بازنویسی و استناد بن منابع طراحیشده است
[ .]38برخی خودآموزها نیز بن معرفی قابلیتهای یك یا چند پایگاه
اطالعاتی میپردازند؛ مانند آموزش پایگاه اطالعاتی مدالین در خودآموز
دانشگاه سالفورد ،]30[ ،آموزش پایگاه اطالعاتی سیناهد در خودآموز
کالج ریچارد استاکتون [ ]33و آموزش پایگاه اطالعاتی سایاینفو در
خودآموز دانشگاه آیووا [ .]27در هیچ یك از خودآموزها تمامی
مهارتهای سواد اطالعاتی پوشش داده نشده است.

آیا خودآموزهای آنالین سواد اطالعاتی در آموزش مهارتهای سواد
اطالعاتی مؤثر بودهاند؟
تحلید مطالعات بن لحاظ بررسی اثربخشی روش آموزشی مورد مطالعن
نشان داد ،این مطالعات بن  5حالت مختلف صورت میگیرد .جدول 7
حاالت مختلف ارزیابی را نشان میدهد.
جدول  :7تحلید مطالعات بن لحاظ بررسی اثربخشی روش آموزشی مورد بررسی
Table 7: The effectiveness of educational method

Reference

F. Fahimnia et al.

Effectiveness of educational method

16,18,20-23,
29,30,32,35,37

Effectiveness of an online tutorial

24,27,28

Effectiveness of an online tutorial in two
versions

25

Effectiveness and comparison of two
different tutorials

17,19,24,28,31,3334,36

Effectiveness and Comparison of online
Tutorials and face-to-face

26

Effectiveness and Comparison of online
tutorials, face-to-face and hybrid

اثربخشی یك خودآموز آنالین
 OVID Medlineنام خودآموزی است کن توسط دانشگاه سالفورد
طراحیشده است .جهت بررسی اثربخشی و پذیرش این خودآموز بر
ارتقاء مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان ،یك مطالعن کوهورت
انجام گرفت .در هفتن دوم و سوم از یك دوره  12هفتنای عملکرد
مبتنی بر شواهد ،از این خودآموز استفاده شد .نتایج ارزیابی کوتاهمدت
و بلندمدت اثربخشی این خودآموز نشان داد ،افزایش آماری معناداری
در فراگیری مهارت جستجوی دانشجویان پس از مداخلن آموزشی
مشاهده شد [ .]30پروژهای در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا استنیسالس بن
هدف اثربخشی خودآموز آنالین  Project SAILSبر یادگیری و مشارکت
دانشجویان انجام گرفت .نتایج نشان داد یادگیری دانشجویان پس از
مطالعن خودآموز افزایش آماری معناداری داشت [.]37
در دانشگاه ایالتی سنخوزه نیز خودآموزی بن هدف آموزش سرقت
علمی ،بازنویسی و استناددهی طراحی شد .نتایج نشان داد امتیاز
دانشجویان در پسآزمون افزایش یافت [ .]38اثربخشی خودآموز
طراحیشده توسط کالج اسپارتانبورگ بر مهارت سواد اطالعاتی
دانشجویان و استفاده ازآنجهت حد مشکد تعداد کم کارمند برای
آموزش سنتی سواد اطالعاتی نیز مثبت بود .این مطالعن پتانسید ادغام
ط راحی و امکانات تعاملی خوب برای تولید یك محیط یادگیری آنالین
موف برای آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی را نشان داد .کتابداران با
استفاده از این خودآموز میتوانند بدون نیاز بن حضور در کالسها
مفاهیم سواد اطالعاتی را آموزش دهند؛ بنابراین ذخیره زمان و انرژی
را بن همراه دارد [ Doing Research .]18نام خودآموز بازیگوننای
است کن توسط دانشگاه ایلینوی شیکاگو بن هدف سنجش اثربخشی
این خودآموز انیمیشنی تعاملی طراحی شد .یافتنها نشان داد خودآموز
بر انتقال مفاهیم سواد اطالعاتی بن دانشجویان مؤثر بود [.]35
دانشگاه وایومینگ نیز جهت ارزیابی یادگیری مفاهیم سواد اطالعاتی
دانشجویان بعد از مشاهده یك خودآموز آنالین تعاملی ،مطالعنای
انجام داد .نتایج نشان داد دانشجویانی کن زمان بیشتری را در کار
کردن با خودآموز گذراندند افزایش آماری معناداری در امتیاز
پسآزمون داشتند [ .]23آکادمی هنرهای نمایشی استرالیای غربی نیز
جهت بررسی اثربخشی ماژول آنالین بر مهارتهای جستجوی
دانشجویان موسیقی ،یك ماژول آموزش کتابخانن موسیقی طراحی
نمودند  .عملکرد دانشجویان در مهارت جستجو بعد از آموزش با ماژول
افزایش پیدا کرد .یك برنامن آموزش کتابخاننای خوب طراحیشده در
یك محیط آنالین میتواند پیامدهای یادگیری باالیی در آموزش
مهارت جستجوی اطالعات داشتن باشد [ .]16مطالعن دیگری بن
تجربیات کتابداران در کتابخاننهای دانشگاه فناوری تگزاس از توسعن و
پیادهسازی یادگیری از راه دور یك دوره پیوهش کتابخاننای میپردازد.
نتایج حاکی از اثربخشی شیوه آموزشی است [ .]22دانشگاه تالسا،
اکالهما خودآموزی تحت عنوان  Guide on the Sideطراحی و
اثربخشی این خودآموز آموزشی بر مهارتهای سواد اطالعاتی
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دانشجویان را بررسی کرد .افزایش آماری معنادار امتیاز دانشجویان در
استفاده از واژههای جستجو ،سرعنوانهای پزشکی ،استفاده از
محدودکنندهها و استفاده از منابعی با سطح شواهد باال مشاهده شد
[.]21
دانشگاه آبرن نیز خودآموزی شامد سن ماژول جستجو ،انتخاب و
ارزیابی منابع اطالعاتی طراحی کرد .نتایج حاکی از اثربخشی این
خودآموز در افزایش یادگیری دانشجویان است [ .]32نتایج اثربخشی
خودآموز آنالین دانشگاه آر.ام.آی.تی نیز مثبت ارزیابی شد .نتایج نشان
داد بعد از مداخلن ،تعداد دانشجویانی کن از پایگاههای اطالعاتی
استفاده میکنند و همچنین تعداد پایگاههای اطالعاتی مورد استفاده
آنها بن میزان قابدتوجهی افزایش یافت .بعد از مداخلن دانشجویان
بنخوبی از عملگرهای جستجو برای نوشتن فرمول جستجو استفاده
میکردند [ .]29دانشگاه وسترن انتاریو مطالعنای بن هدف ارزیابی
یادگیری ،درک و بازخورد دانشجویان از استفاده ماژول آنالین انجام
داد .نتایج نشان داد پیشرفت قابدمالحظنای در مهارتهای سواد
اطالعاتی دانشجویان بعد از مداخلن آموزشی اتفاق افتاد [.]30

همان طور کن مشخص است ،نتایج تمامی مطالعات حاکی از اثربخش
بودن خودآموز آنالین بر یادگیری مهارتهای سواد اطالعاتی
دانشجویان است.

اثربخشی یك خودآموز در دو حالت آموزشی
دانشگاه مونتانا-میزوال بن هدف ارزیابی سودمندی و اصالح آموزش
پیوهش کتابخاننای ادغامشده در برنامن درسی در دو حالت متفاوت
مطالعن ای صورت داد .در این مطالعن میزان یادگیری دانشجویان
جدیدالورود در سن گروه مقایسن شد .گروه کنترل (آموزش از اساتید)،
گروه دریافت آموزش از طری خودآموز آنالین و سپس آموزش
تکمیلی توسط استاد و گروه دریافت آموزش از طری ماژول آموزش
آنالین و سپس آموزش تکمیلی توسط کتابدار .هرچند امتیاز
پس آزمون در هر سن گروه افزایش یافت ،اما خودآموز آنالین کن تنها
در اختیار گروه دوم و سوم بود ،تأثیر کمی داشت [.]24
 Smart Searcherنام خودآموزی است کن دانشگاه دین جهت مقایسن و
ارزیابی استفاده از خودآموز آنالین و آموزش سنتی کتابخانن استفاده
کرده است .در گروه اول ،ماژول آنالین بدون کمك کتابدار مشاهده
شد؛ در گروه دوم ماژول آنالین با کمك کتابدار مشاهده شد؛ و در
گروه سوم ،آموزش حضوری از کتابدار دریافت شد .در اثر مداخلن
آموزشی در هر سن گروه ،امتیاز پسآزمون بن میزان قابدتوجهی
افزایش یافت .نمرات گروه خودآموز بدون کمك کتابدار کمتر از دو
مورد دیگر بود [.]28

 PsycINFO Tutorialنام خودآموزی است کن دانشگاه آیووا بنعنوان
جایگزین آموزشی برای آموزش سنتی بر یادگیری و مقایسن یادگیری
دانشجویان در انجام کار عملی در دو حالت (پس-آزمون قبد و بعد از
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انجام تکلیف) طراحی شد .ترتیب اجرای پیوهش برای دو گروه
بنصورت زیر بود :گروه اول :پیشآزمون ،دیدن خودآموز ،پسآزمون و
در انتها انجام تکلیف با کمك مدرس و کتابدار؛ و گروه دوم :پیش--
آزمون ،دیدن خودآموز ،انجام تکلیف با کمك مدرس و کتابدار و در
انتها پس آزمون .نتایج نشان داد خودآموز تأثیر مثبتی بر یادگیری
دانشجویان دارد .مقایسن امتیاز پیش-آزمون و پس-آزمون بر اساس
زمان انجام تکلیف (پس-آزمون قبد و بعد از انجام تکلیف) نشان داد
ا ختالف معناداری بین دو گروه وجود نداشت .پس زمان انجام تکلیف
بر میزان یادگیری دانشجویان بنطور معناداری مؤثر نبود [.]27

بررسی اثربخشی و مقایسن دو خودآموز متفاوت
در سال  2008دانشگاه کارولینای جنوبی جهت بررسی اثربخشی و
مقایسن دو خودآموز غیرتعاملی و تعاملی بر ارتقاء درک مفاهیم کلیدی
مطالعن ای انجام داد .نتایج نشان داد نمرات پس-آزمون هر دو گروه
افزایش یافت ،اما افزایش آماری معناداری در نمره پس-آزمون گروه
خودآموز تعاملی مشاهده شد .اکثریت دانشجویان استفاده از خودآموز
تعاملی را ترجیح دادند [.]25

اثربخشی و مقایسن دو روش آموزشی خودآموز آنالین و سنتی
کالج سنکا یکی از مؤسساتی است کن بن بررسی اثربخشی و مقایسن
آموزش آنالین و سنتی بر مهارتهای سواد اطالعاتی پرداختن است .دو
مداخلن آموزش آنالین و سنتی در دو ترم اجرا شد .نتایج نشان داد
مهارت سواد اطالعاتی بعد از اجرای هر دو نوع مداخلن آموزشی،
افزایش یافت .تفاوت امتیاز پس-آزمون برای دانشجویان آموزش آنالین
در مقایسن با آموزش سنتی فقط در موضوع «یافتن مقاالت» معنادار
بود .دلید این افزایش میتواند آموزش بهتر این مهارت از طری
مشاهده ویدئوی آموزش مرحلن بن مرحلنای این مهارت باشد [.]19
پروژه دیگری در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی بن هدف بررسی و
مقایسن دانش و مهارت عملی کتابخانن و همچنین سطح رضایت
دانشجویان از روش آموزشی در هر دو فرمت آموزش خودآموز آنالین و
حضوری انجام گرفت .نتایج نشان داد پس از هر دو مداخلن آموزشی،
امتیاز پس-آزمون افزایش یافت .اختالف معناداری بین امتیاز گروه
آموزش حضوری و خودآموز آنالین مشاهده نشد [.]34
 Smart Searcherنام خودآموزی است کن دانشگاه دیکن جهت مقایسن
و ارزیابی استفاده از خودآموز آنالین و آموزش سنتی کتابخانن استفاده
کرده است .نمرات پس-آزمون و همچنین حس اطمینان بیشتر در
مهارت کتابخانن در گروه آموزش سنتی نسبت بن گروه خودآموز آنالین
بیشتر بود [ .]28کالج ریچارد استاکتون از دیگر مؤسساتی بود کن بن
بررسی و مقایسن دو روش آموزش سنتی و خودآموز آنالین برای
آموزش پایگاه اطالعاتی سیناهد بن دانشجویان علوم پزشکی پرداختن
است .نتایج نشان داد ،بعد از مداخلن هر دو روش آموزش ،امتیاز پس-
آزمون افزایش یافت اما میزان پیشرفت در گروه خودآموز آنالین نسبت
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بن گروه سنتی ،بیشتر بود [ .]33جهت بررسی اثربخشی و مقایسن دو
روش آموزشی خودآموز وب پاین و سنتی سواد اطالعاتی بر یادگیری و
رضایت ،در دانشگاه ایالتی نیویورک مطالعنای صورت گرفت .نتایج
نشان داد خودآموز بر یادگیری مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان
مؤثر بود .تفاوت آماری معناداری در میزان یادگیری و رضایت
دانشجویان در دو گروه مشاهده نشد .هرچند عالقن دانشجویان بن
روش آموزشی قابددسترس در همن زمانها و همن مکانها بیشتر
عنوان شد [.]31
مقایسن خودآموز آنالین دانشگاه آریزونا با آموزش سنتی نیز حاکی از
بهبود معناداری در امتیاز دانشجویانی دوره آنالین بود [ .]17مطالعن
دیگری بن هدف اثربخشی و مقایسن آموزش آنالین و سنتی نشان داد
بین دو روش آموزش در تمامی موارد مورد بررسی تفاوتی وجود
نداشت بنجز در سنجش پیامدهای رفتاری (موفقیت دریافتن یك
مقالن تجربی و خالصن کردن آن) .نتایج نشان داد انجام یك تکلیف
عملی ،شاخص واقعیتری از سنجش توانایی دانشجویان در انجام آنچن
یاد گرفتناند است .دانشجویان گروه آموزش آنالین ،در جستجوی یك
مقالن و خالصن کردن آن نسبت بن آموزش سنتی موف تر بودند [.]36
در پیوهش دیگری مهارت جستجوی دانشجویان قبد و بعد از دو روش
آموزشی خودآموز آنالین و سنتی ارزیابی شد .انجام تکلیف جستجو بر
اساس یك چك لیست ارزیابی شد .نتایج نشان داد خودآموز و آموزش
سنتی برای آموزش سواد اطالعاتی بن یك اندازه مؤثر بودند [.]24

بررسی اثربخشی و مقایسن سن روش آموزشی خودآموز آنالین،
حضوری و ترکیبی
پروژه ای در دانشگاه اکلند بن هدف بررسی اثربخشی آموزش آنالین،
حضوری و ترکیبی بر یادگیری مهارتهای پیوهش کتابخاننای و
مقایسن این سن روش آموزش ازنظر اثربخشی بر یادگیری ،رضایت و
خودارزیابی دانشجویان از توانایی پیوهشیشان انجام گرفت .نتایج
نشان داد در هر سن روش آموزشی ،پیشرفت مشاهده شد و میزان
پیشرفت در گروه ترکیبی بیشتر بود .دوگروهی کن با کتابدار در تماس
بودند (ترکیبی و حضوری) امتیاز باالتری در آزمون نهایی داشتند.
اختالف آماری معناداری بین دو گروه آنالین و حضوری و بین دو گروه
آنالین و ترکیبی وجود داشت .گروه آنالین نسبت بن دو گروه دیگر
امتیاز پایینتری داشتند .رضایت دانشجویان نیز در گروه آنالین بنطور
قابدمالحظنای نسبت بن گروه دیگر پایینتر بود؛ بنابراین تماس با
کتابدار جزء مهمی در یادگیری دانشجویان است [.]26

نتیجهگیری
در دنیای امروز کن همنچیز زیر ساین فناوری در حال ت ییر است،
آموزش هم باید شکد جدیدی بن خود بگیرد .استفاده از ابزارهای
الکترونیکی در آموزش ،جنبنای از پتانسیدها و ظرفیتهای فناوری در
پیشبرد اهداف آموزشی است .بستر فناوری بن ما کمك میکند
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فرصتهای جدیدی برای آموزش مؤثرتر خل کنیم .نتایج این پیوهش
نشان داد ،در همین راستا ،استفاده از خودآموزهای آنالین سواد
اطالعاتی ،مورد توجن بسیاری از پیوهشگران قرارگرفتن و مطالب
بسیاری در مورد بررسی اثربخشی آن نوشتنشده است .بن همین
منظور ،ارزیابی دوره ای این قلمرو پیوهشی از اهمیت خاصی برخوردار
است .در این مقالن سعی شد بن تحلید موضوعی این مقالنها پرداختن،
زیرشاخنها ی مهم این قلمرو موضوعی و همچنین گسست دانشی
مطالعات این حوزه موضوعی مشخص شود.
تحلید مطالعات خودآموزهای آنالین سواد اطالعاتی حاکی از اثربخشی
خودآموز آنالین بر یادگیری مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان
است؛ بنابراین نتایج تمامی مطالعات ،حاکی از اثربخشی خودآموز
آنالین بر افزایش میزان یادگیری مفاهیم و مهارتهای سواد اطالعاتی
دانشجویان است .همچنین نتایج مطالعات نشان داد اطمینان
دانشجویان و بهبود مهارت آنها در انجام پیوهش بعد از مشاهده
خودآموز نیز افزایشیافتن بود [.]25،30،34،37
مقایسن اثربخشی دو روش آموزشی خودآموز آنالین و سنتی در
مطالعات مختلف ،نتایج متفاوتی بن همراه داشت .نتایج برخی از
مطالعات حاکی از اثربخشی بیشتر آموزش سنتی [ ]19،28و نتایج
برخی نیز حاکی از اثربخشی بیشتر آموزش خودآموز آنالین است
[ .]17،33،36نتایج برخی از مطالعات نیز نشان داد اختالف معناداری
بین امتیاز روش آموزشی حضوری و خودآموز آنالین مشاهده نشد
[.]24،31،34
 17مطالعن از  24مقالن مورد بررسی در دانشگاههای مختلف کشور
آمریکا انجام شده است .استرالیا ،کانادا و انگلیس بن ترتیب با سن ،دو و
یك مقالن در رتبنهای بعدی قرار دارند؛ بنابراین جای خالی طراحی
خودآموزهای آنالین و بررسی اثربخشی آن بر مهارتهای سواد
اطالعاتی دانشجویان در سایر کشورها احساس میشود.
ادغام محتوای آموزشی مرتبط با سواد اطالعاتی در برنامن درسی در
قالب خودآموزهای آنالین ،ت ییر نقش کتابداران را نشان میدهد .این
روش آموزشی بن دانشجویان ،نقش کتابدار را کاهش نمیدهد .بلکن
رویکرد سنتی کتابداران جهت ارائن آموزش مستقیم بن دانشجویان را
بن چالش میکشد و نقش کتابدار را بنعنوان یك راهنما و
تسهیدکننده تقویت میکند و فرصتهایی برای همکاری کتابدار با
اساتید و دانشجویان را افزایش میدهد [ .]24کتابداران با استفاده از
خودآموزهای آنالین میتوانند بدون نیاز بن حضور در کالسها مفاهیم
سواد اطالعاتی را آموزش دهند؛ بنابراین ذخیره زمان و انرژی را بن
همراه دارد [.]18
نظر متخصصان سواد اطالعاتی [ ]39حاکی از این است کن آموزش
سواد اطالعاتی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت کن با
محتوای دروس و تکالیف یك برنامن درسی همخوانی داشتن و با آنها
تطبی داده شود و همراه با یك پروژه درسی آموزش داده شود .در
اکثر مطالعات مورد بررسی ،محتوای سواد اطالعاتی همگام با انجام
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تکالیف عملی مرتبط با یکی از دروس دانشجویان مانند اصول دانش
پرستاری [ ]24یا موسیقی [ ]16آموزش داده شده بود .تحلید
مطالعات بن لحاظ محتوای ارائنشده در خودآموزهای آنالین نشان داد،
اکثر خودآموزهای آنالین بن یك یا چند مهارت از مجموعن مهارتهای
سواد اطالعاتی میپردازند .نتایج مطالعات نشان داد هرچند فراگیری
مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان بعد از مطالعن خودآموزهای
کوتاه یا شرکت در جلسات یك یا دوساعتن مهارت سواد اطالعاتی
بهبود مییابد اما کافی نیست و معموالً دانشجویان نمیتوانند بنتمامی
سؤاالت یا تکالیف بعد از مداخلن آموزشی بنطور کامد پاسخ دهند.
بنابراین نیاز بن خودآموزهای کامدتر و نیاز بن آموزش در جلسات
بیشتری احساس میشود تا توانایی دانشجویان در مجموع مهارتهای
سواد اطالعاتی افزایش یابد []17،24،33،38؛ بنابراین جای خالی
خودآموزهای آنالینی کن تمامی مهارتهای سواد اطالعاتی را پوشش
دهد احساس میشود تا بتواند در کالسهای درسی کن انجام یك
تکلیف عملی را از دانشجویان انتظار دارند بنعنوان یك ابزار
کمكآموزشی استفاده شود .با توجن بن اینکن امکان برگزاری دورههای
آموزش حضوری سواد اطالعاتی برای کلین دانشجویان فراهم نیست،
وجود یك خودآموز آنالین کن تمامی مهارتهای سواد اطالعاتی را
آموزش میدهد ،جایگزین آموزش حضوری شود.
یکی از نکات مورد توجن در اکثر مطالعات توجن بن نظرات کاربران در
ارتباط با طراحی ،ناوبری ،کیفیت فیلم و صدا ،امکانات تعاملی ،سرعت،
نقاط ضعف و قوت ،آسانی استفاده و محتوای خودآموز برای بهبود و
اصالح خودآموزهای آنالین است .مصاحبنهای فردی ،گروههای کانونی
و پرسشنامن از ابزارهای جمعآوری نظرات کاربران است [.]34،35،37
تحلید مطالعات نشان داد ،دانشجویان واکنش مثبتی بن تعاملی بودن و
ماهیت بازیگونن خودآموز نشان دادند .درجن باالی تعاملی بودن و
بازیگوننبودن خودآموز ،فاکتور مهمی در موفقیت آن است .عامد
موفقیت خودآموز شامد مواردی همچون درجن باالی تعاملی بودن،
ظاهر جذاب ،تأکید بر یادگیری فعال ،بازیهای مفهومی ،متن بسیار
کم ،پیشرفت از مفاهیم ساده بن سمت پیشرفتن ،بازخورد فوری،
توانایی برآوردن سبكهای یادگیری متفاوت ،خالقانن بودن ،وییگی
خودراهبری ،کوتاه بودن ،استفاده از رساننهای مختلف ،آسان برای
استفاده ،آموزش گامبنگام  ،ارتباط محتوا با تکالیف کالسی ،ناوبری
خوب ،امکان استفاده مجدد و عدم محدودیت زمانی و مکانی برای
استفاده اشاره کردند .در نتیجن نتایج نشان داد خودآموز آنالین
میتواند بنعنوان یك ابزار موف معرفی مفاهیم مهارت سواد اطالعاتی
پاین بن دانشجویان در کالسهای درس استفاده شود [.]25،35
با توجن بن مطالب مطرح شده جای خالی پیوهشهای بیشتری در
ارتباط با طراحی خودآموزهای آنالین تعاملی و بازیگونن کن تمامی
مهارتهای سواد اطالعاتی را شامد شود احساس میشود .پیوهش
حاضر سعی دارد مروری جامع بر مطالعات حوزه خودآموزهای آنالین
سواد اطالعاتی داشتن باشد ،هرچند با محدودیتهایی از جملن عدم
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بررسی مطالعات منتشرشده در قالبی بنجز مقالن مجلن همراه بود.
بدون شك بنمنظور موفقیت در پروژههای مرتبط با خودآموزهای
آنالین سواد اطالعاتی ،نگاه بن ابعاد متفاوت آن و برنامنریزی در آن
زمیننها بسیار مثمر ثمر خواهد بود و پیوهشهایی نظیر پیوهش
حاضر میتوانند دیدی همنجانبن بنمنظور برنامنریزی بلندمدت برای
طراحی خودآموزهای آنالین ارائن نماید .موضوعهای بندستآمده از
تحلید مطالعات قلمرو خودآموزهای آنالین سواد اطالعاتی میتواند در
ایران انجام شود ،اگرچن انجام پیوهشهای تکمیلی و جزئیتر و با
روشهای متنوع بن غنیتر شدن آن کمك میکند.

مشارکت نویسندگان
نویسنده اول :کلین مراحد پیوهش؛ نویسنده مسئول :مدیریت پیوهش؛
دو نویسنده دیگر :مرحلن تحلید محتوای مقاالت

تشکر و قدردانی
از کلین کسانی کن ما ر ا در انجام این پیوهش یرراری رسرراندند تشررکر و
قدردانی داریم.
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پیوست  :1تحلید مطالعات خودآموز آنالین سواد اطالعاتی
مطالعن

نام خودآموز،
نحوه ارائن ،نرم -
افزار

Held and
Gil-Trejo
2016

Project
SAILS
نرمافزار

دانشگاه ایالتی
کالیفرنیا
استنیسالس،
آمریکا

ارائن در وب
سی تی

کپتیویت

سال ،دانشگاه،
کشور

هدف

روش ارزیابی

اثربخشی
بررسی
خودآموز آنالین بر
مهارتهای
یادگیری
سواد اطالعاتی

یك گروهی با پیش و
پسآزمون

درس

نمونن

فرایند
پیوهش

 20دانشجو

محتوا
موضوع،
یافتن
کلیدواژه ،منابع
عمومی و علمی،
ثانوین ،آشنایی با

یافتن
اطالعاتی
اولین و
کتابخانن،

سرقت

علمی،

جستجو،
استناددهی
Kraemer,
Lombardo
et al. 2007

Jackson
2006

The Crime
of
intellectual
Kidnapping

Bordignon,
Otis et al.
2016

IL Los

Brettle and
Raynor
2013

Holman
2000

نرمافزار کمتزیا

،2005
دانشگاه اکلند،

بررسی اثربخشی و
مقایسن آموزش آنالین،

چهار گروهی با پیش و
(آنالین،
پسآزمون

 224دانشجو
در گروه گواه

ایالت
میشیگان،
آمریکا
و
2004
 ،2005دانشگاه

حضوری و ترکیبی بر
مهارتهای
یادگیری
پیوهش کتابخاننای
اثربخشی
بررسی
خودآموز آنالین بر

ترکیبی ،حضوری ،کنترل)

و  963گروه
آزمایش

یك گروهی با پیش و
پسآزمون

2829
دانشجو

ایالتی
سنخوزه،
آمریکا
و
2010
 ،2011کالج
سنکا ،تورنتوی
کانادا

مهارتهای
یادگیری
سواد اطالعاتی

نرمافزارهای
دریم ویور و
هاریزن

2008

-

 ،1998دانشگاه
ایالتی
کارولینای
شمالی
OVID
Medline

Grant and
Brettle
2006

 ،2002دانشگاه
سالفورد،
انگلستان

بررسی اثربخشی و
مقایسن روش آموزش
آنالین و حضوری بر
سواد
مهارتهای
اطالعاتی
بررسی اثربخشی و
مقایسن آموزش آنالین و
یكساعتن
حضوری
ارائنشده توسط کتابدار
بر مهارتهای سواد
اطالعاتی
بررسی و مقایسن دانش و
مهارت عملی کتابخانن و
سطح رضایت دانشجویان
از دو روش آموزشی
خودآموز آنالین و سنتی
اثربخشی
بررسی
مهارتهای
خودآموز
اطالعاتی تعاملی وب
پاین ادغامشده در برنامن
ارتقاء
بر
درسی

فن بیان

نگارش فنی
از

یادگیری دانشجویان پس از مطالعن خودآموز
افزایش آماری معناداری داشت.

تور مجازی کتابخانن،
جستجوی کلیدواژهای،

در هر سن روش آموزشی ،پیشرفت مشاهده شد و
میزان پیشرفت در گروه ترکیبی بیشتر و در گروه

ارزیابی ،معرفی
 FirstSearchو
 InfoTracو LexisNexis
سرقت علمی ،بازنویسی و
استناد

آنالین کمتر بود .دوگروهی کن با کتابدار در تماس
بودند (ترکیبی و حضوری) امتیاز باالتری در آزمون
نهایی داشتند.
یادگیری دانشجویان پس از مطالعن خودآموز
افزایش داشت .در دو مورد سرقت علمی و
استناددهی ،دانشجویان پیشرفت داشتند اما در
مورد بازنویسی خیر.

رشتنهای
مختلف
انگلیسی

منابع علمی و عمومی،
وییگیهای مقاالت علمی،
جستجو در پایگاه اطالعاتی

مهارت سواد اطالعاتی در هر دو روش آموزش،
افزایش یافت .تفاوت امتیاز پسآزمون برای
دانشجویان آموزش آنالین در مقایسن با آموزش
سنتی فقط در موضوع «یافتن مقاالت» معنادار بود.

دوگروهی با پیش و پس -
آزمون (آنالین و حضوری)

آنالین ( 40و
 18دانشجو)؛
حضوری (35
و  17دانشجو)

پایگاههای
مکانیابی
اطالعاتی ،جستجوی مبتنی
بر شواهد ،منابع اطالعاتی
مرتبط با پرستاری ،شناسایی
اجزاء مهم سؤال جستجو و
عملگر بولی
فهرست آنالین کتابخانن و
یافتن آنها در قفسن ،بازیابی
پایگاههای
از
مقاالت
اطالعاتی

مهارتهای سواد اطالعاتی پرستاران بعد از هر دو
آموزش حضوری و آنالین بهبود یافت و یك ماه بعد
از مداخلن نیز کاهش نیافت .خودآموز و آموزش
حضوری برای آموزش سواد اطالعاتی بن یك اندازه
مؤثر بودند.

بالینی
کارآزمایی
تصادفیسازیشده (بررسی
مهارت جستجو قبد و بعد
از مداخلن :انجام یك
جستجو و ارزیابی آن(

 77دانشجوی
پرستاری

اصول دانش
پرستاری

 3گروهی با پیش و پس -
آزمون (کنترل ،خودآموز و
سنتی)

125
دانشجوی
جدیدالورود

انگلیسی

کوهورت با پیش و پس -

 13دانشجوی

عملکرد

آشنایی

مدالین

افزایش آماری معناداری در امتیاز ارزیابی پس از

آزمون

علوم پزشکی

مبتنی بر
شواهد

(جستجوی اصطالحنامنای و
ترکیب واژهها ،جستجوی
متون ،سؤال پیوهش،
شکستن سؤال ،سرعنوان

-

 ،2002دانشگاه
مونتانا-میزوال،
آمریکا

ارزیابی سودمندی و
اصالح آموزش پیوهش
کتابخاننای

Stiwinter
2013

Basic
Research
Skills
نرمافزار
کپتیویت و
پرزی

کالج
اسپارتانبورگ

ارزیابی خودآموز سواد
اطالعاتی آنالین تعاملی
جهت حد مشکد تعداد
کم کارمند برای آموزش
سنتی سواد اطالعاتی

سن گروهی (دریافت
آموزش از اساتید ،دریافت
آموزش از طری آموزش
آنالین و سپس آموزش
تکمیلی توسط استاد،
دریافت آموزش از آموزش
آنالین و سپس آموزش
تکمیلی توسط کتابدار) با
پیش و پسآزمون
یك گروهی با پیش و
بازخورد
پسآزمون،
کاربران و تحلید استنادی

Churkovich
and
Oughtred
2002

Smart
Searcher

 ،2000دانشگاه
دیکن ،استرالیا

مقایسن و ارزیابی
استفاده از خودآموز و
آموزش سنتی کتابخانن

سن گروهی با پیش و
پسآزمون (ماژول آنالین
بدون کمك کتابدار؛ ماژول
آنالین با کمك کتابدار؛
آموزش حضوری)

دانشجویان
جدیدالورود

انگلیسی

 39دانشجو

انگلیسی

175
دانشجوی
اول
سال
جامعنشناسی

-

با

مهارت سواد اطالعاتی در هر دو روش آموزش،
افزایش یافت .اختالف معناداری در عملکرد بعد از
آموزش بین دو گروه آنالین و حضوری مشاهده
نشد.

آموزش و همچنین بین تکلیف بعد از دو جلسن و
تکلیف انتهای دوره مشاهده شد .مهارت دانشجویان
در جستجو افزایش یافت

سواد
مهارتهای
اطالعاتی دانشجویان
Brettle and
Raynor
2013

نتایج

موضوعی پزشکی ،جستجوی
متن آزاد ،جستجوی بولی،
محدود کردن)
قابلیتهای جستجو در
پایگاههای اطالعاتی و
آموزش مکانیابی منابع،
آشنایی با Academic
 ،Indexآشنایی با شماره
راهنمای کتاب ،ارزیابی

انواع منابع ،وبسایت
کتابخانن ،پایگاه اطالعاتی،
ارزیابی ،انجام پیوهش
استناددهی،
کتابخاننای،
معرفی کتابداران بنعنوان
کارشناسان پیوهشی
فهرست کتابخانن ،پایگاه
اطالعاتی و جستجو در
اینترنت

امتیاز پسآزمون در هر سن گروه باالتر بود .گروه
دوم در همن طبقات بنجز مقالن پیوهشی امتیاز
باالتری نسبت بن گروه سوم گرفت .نتایج نشان داد
گروه کنترل و گروه دوم کن آموزش پیوهش
کتابخاننای را از استاد خود دریافت کرده بودند
امتیاز باالتری داشتند از گروه سوم کن از کتابدار
دریافت کرده بودند .ماژول آنالین کن تنها در
اختیار گروه دوم و سوم بود ،تأثیر کمی بر نتایج
مجموعن داده داشت.
یادگیری دانشجویان پس از مطالعن خودآموز
افزایش داشت.

در اثر مداخلن آموزشی در هر سن گروه ،امتیاز
پسآزمون بن میزان قابدتوجهی افزایش یافت.
دانشجویان گروه آموزش حضوری ،نمرات پس-
آزمون بهتری داشتند نسبت بن کسانی کن خودآموز
آنالین را دیده بودند؛ و نمرات گروه خودآموز بدون
کمك کتابدار کمتر از دو مورد دیگر بود.
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مطالعن
Lechner
2005

نام خودآموز،
نحوه ارائن ،نرم -
افزار
CINAHL
Database
نرمافزارهای
کورس بیلدر و
دریم ویور

Armstrong
and
Georgas
2006

Persson
and
Washingto
nHoagland
2004

Anderson
and Wilson
2009

Doing
Research
نرمافزار فلش
PsycINFO
Tutorial

سال ،دانشگاه،
کشور

هدف

،2004 - 2003
کالج ریچارد
استاکتون،
نیوجرسی
آمریکا

بررسی اثربخشی و
مقایسن دو روش آموزش
سخنرانی و خودآموز
معرفی پایگاه اطالعاتی
سیناهد بن دانشجویان

دانشگاه
ایلینوی،
شیکاگو

 ،2001دانشگاه
آیووا ،آمریکا

علوم پزشکی بر ارتقاء
مهارت استفاده از
سیناهد
سنجش اثربخشی یك
انیمیشنی
خودآموز
تعاملی بر مفاهیم پاین
اطالعاتی
سواد
دانشجویان
اثربخشی و کاربردپذیری
کلی یك خودآموز
بنعنوان یك جایگزین
آموزشی برای آموزش
کالسی بر یادگیری و
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روش ارزیابی
دوگروهی (سخنرانی
خودآموز) با پیش
پسآزمون

و
و

نمونن

درس

محتوا

نتایج

 14دانشجوی
درمان ش لی
13
و
دانشجوی
درمان

روش
تحقی

جستجو در پایگاه اطالعاتی
سیناهد (ل ات کنترلشده،
نماینهای مختلف و استفاده
از محدودکنندهها و تمرکز بر
نتایج اولین جستجو)

بعد از مداخلن هر دو روش آموزش امتیاز پسآزمون
افزایش یافت .گروهی کن از خودآموز استفاده کرده
بودند نسبت بن گروه سخنرانی ،پیشرفت بیشتری
در امتیاز پسآزمون نشان دادند.

فیزیکی

آزمون کاربردپذیری ،یك

 30دانشجو

انگلیسی

گروهی با پیش و پس -
آزمون

طرح پیوهش آزمایشی با
پیش و پسآزمون (گروه
اول :پیشآزمون ،دیدن
خودآموز ،پسآزمون و در
انتها انجام تکلیف با کمك

یادگیری
مقایسن
دانشجویان در انجام کار
عملی در دو حالت

کپتیویت

 ،2008دانشگاه
کارولینای
جنوبی ،آمریکا

برسی اثربخشی و
مقایسن دو خودآموز
غیرتعاملی و تعاملی بر
ارتقاء درک مفاهیم
کلیدی

مدرس و کتابدار)؛ گروه
دوم :پیشآزمون ،دیدن
خودآموز ،انجام تکلیف با
کمك مدرس و کتابدار و
در انتها پسآزمون
(کنترل،
گروهی
3
و
تعاملی
خودآموز
خودآموز غیرتعاملی) با
پیش و پسآزمون

196
دانشجوی
کارشناسی

روانشناس
ی
مقدمنای بر
رشد
کودکان

انتخاب کلیدواژه ،مترادف و

خودآموز بر انتقال مفاهیم سواد اطالعات بن

واژههای مرتبط ،استفاده از
عملگر  ANDبرای جستجو
و خواندن یك استناد

دانشجویان مؤثر بود .دانشجویان واکنش مثبتی بن
تعاملی بودن و ماهیت بازیگونن خودآموز نشان
دادند.

آشنایی با PsycINFO

افزایش درک دانشجویان و میزان یادگیری بنطور
معناداری افزایش یافت .بنابراین میتواند بنعنوان
یك جایگزین آموزش کالسی در نظر گرفتن شود.
انجام تکلیف هم بر میزان یادگیری دانشجویان
بنطور معناداری مؤثر نبود

 79دانشجوی
پزشکی سال
اول

-

استفاده از همنشری سراسر
ساده برای روزآمد ماندن
مقاالت مجالت ،ایمید،
تفاوت ایمید و آر.اس.اس

Tronstad,
Phillips et
al. 2009

Tutorial for
Informatio
n Power
)(TIP

 ،2007دانشگاه
وایومینگ

ارزیابی یادگیری مفاهیم
اطالعاتی
سواد
دانشجویان بعد از
خودآموز آنالین تعاملی

یك گروهی با پیش و
پسآزمون

1070
دانشجوی
کارشناسی

-

Myers and
Ishimura
2016

Music
Library
Instruction
Module
بلكبورد

 ،2014آکادمی
هنرهای
نمایشی
استرالیای غربی

بررسی اثربخشی ماژول
آنالین بر مهارتهای
جستجوی دانشجویان
موسیقی

یك گروهی با پیش و
پسآزمون

 25دانشجوی
موسیقی
جدیدالورود

موسیقی

 ،2002دانشگاه
ایالتی
نیویورک،
آمریکا

بررسی اثربخشی و
روش
دو
مقایسن
آموزشی خودآموز وب
پاین و حضوری سواد
اطالعاتی بر یادگیری و
رضایت

دوگروهی (سخنرانی و
خودآموز وبی) با پیش و
پسآزمون

 64دانشجوی
جدیدالورود

انگلیسی

Hufford
and
Paschel
2010

قابددسترس در
بلكبورد

 ،2009دانشگاه
فناوری تگزاس،
آمریکا

ارزیابی دوره پیوهش
کتابخاننای آنالین

یك گروهی با پیش و
پسآزمون

 13دانشجوی
سال اول تا
چهارم

مقدماتی
بر پیوهش
کتابخاننای

Noe and
Bishop
2005

Tiger
Informatio
n Literacy
Tutorial

و
2002
 ،2003دانشگاه
آبرن ،آمریکا

اثربخشی
ارزیابی
خودآموز بر مهارتهای
پیوهشی

یك گروهی با پیش و
پسآزمون

 51دانشجوی
دوم،
سال
سوم و چهارم

انگلیسی

موضوع،
یك
بررسی
جستجوی اطالعات ،مکان-
یابی اطالعات در کتابخانن،
ارزیابی ،استفاده اخالقی و
قانونی از اطالعات در
مقاالت ،سخنرانیها و
پروژهها
راهبردهای جستجو برای
یافتن موسیقی بر اساس
آهنگساز ،عنوان آهنگ،
سرعنوان موضوعی ،قطعات
انتخابی ،منابع کاتالوگ
موسیقی بریتانیا ،انواع مواد،
استفاده از خدمات خاص
انتخاب موضوع و جستجوی
اطالعات زمیننای ،انتخاب
ابزار جستجوی مناسب
راهبردهای جستجو ،آشنایی
با کتابخانن و شماره راهنما،
ارزیابی ،استناد ،کپیرایت،
استفاده مسئوالنن از منابع
معرفی کتابخانن ،چرخن
اطالعات ،ارزیابی منابع،
استناددهی و سرقت علمی،
فرایند پیوهش ،واژگان
کنترلشده ،عملگرهای بولی،
راهبردهای جستجو ،اندنوت،
مجالت علمی و عمومی،
مقاالت روزنامنها ،اسناد
دولتی ،منابع اطالعاتی
آنالین
جستجو ،انتخاب و ارزیابی
منابع اطالعاتی

Nichols,
Shaffer et
al. 2003

گروهی کن از خودآموز تعاملی استفاده میکردند
نمره پس آزمون بن لحاظ آماری بهبود قابدتوجهی
یافت برای هر سن سؤال یادگیری .درحالیکن گروه
خودآموز غیرتعاملی نیز نمره پسآزمون در هر 3
سؤال افزایش یافت اما فقط برای  2سؤال بن لحاظ
آماری معنادار بود.
دانشجویانی کن زمان بیشتری را در کارکردن با
خودآموز گذراندند افزایش آماری معناداری در
امتیاز پسآزمون داشتند.

عملکرد دانشجویان در مهارت جستجو بعد از
آموزش با ماژول افزایش پیدا کرد.

تفاوت آماری معناداری در میزان یادگیری و
رضایت دانشجویان در دو گروه مشاهده نشد.

یافتنهای ارزیابی برای بهبود هر دو محتوا و
تدریس آنالین دوره استفاده شد .میانگین امتیاز
دانشجویان بن میزان  25نمره در پسآزمون افزایش
یافت .بنابراین دوره اثربخش بود.

خودآموز سواد اطالعاتی آنالین بر افزایش یادگیری
دانشجویان مؤثر بود.

فاطمه فهیم نیا و همکاران

مطالعن

نام خودآموز،
نحوه ارائن ،نرم -
افزار

F. Fahimnia et al.
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سال ،دانشگاه،
کشور

هدف

نمونن

روش ارزیابی

درس

نتایج

محتوا

)(TILT
Schweikha
rd,
Hoberecht
et al. 2018

Guide on
the Side

Mery,
Newby et
al. 2012

Online
Research
)Lab (ORL

تا
2012
 ،2016دانشگاه

اثربخشی خودآموزهای
آموزشی کتابخانن و تأثیر

کوهورت با پیش و
پسآزمون (مقایسن تکالیف

180
دانشجوی

عملکرد
مبتنی بر

معرفی کتابخانن ،پایگاه
اطالعاتی ،سرعنوان موضوعی

مهارت جستجوی دانشجویان و توانایی یافتن
سطوح باالتری از شواهد بعد از تکمید خودآموز

تالسا ،اکالهما،
آمریکا

آن بر مهارتهای سواد
اطالعاتی دانشجویان

قبد از اجرای خودآموز و
بعد از اجرای خودآموز)

 ،2010دانشگاه
آریزونا ،آمریکا

ارزیابی و مقایسن
اثربخشی دو روش
آموزش حضوری و
آنالین سواد اطالعاتی بر

بالینی
کارآزمایی
4
تصادفیسازی شده
گروهی با پیشآزمون و
پسآزمون؛ (گروه کنترل،

کارشناسی
کاردرمانی و
فیزیوتراپی
گروه کنترل
 28دانشجو،
گروه اول ،30
دوم:
گروه

شواهد

پزشکی ،جستجوی انواع
مقاالت

کتابخانن افزایش آماری معناداری داشت.

انگلیسی

انتخاب ابزار یافتن منابع،
جستجو ،بازیابی منابع،
ارزیابی ،مستندسازی ،درک
مسائد اقتصادی ،حقوقی و

دانشجویانی کن در دوره آنالین شرکت کرده بودند
بهبود معناداری در امتیاز آنها در مقایسن با سایر
دانشجویان مشاهده شد .آموزش سواد اطالعاتی
وقتی بن شکد آنالین ارائن شود میتواند مؤثرتر

یادگیری دانشجویان

آموزش توسط استاد؛
آموزش توسط کتابدار؛ و

گروه
،32
سوم570 :

اجتماعی

باشد.

آموزش با )ORL
و
آنالین
دوگروهی
حضوری در سن زمان
(پیشآزمون و پسآزمون و

107
دانشجوی
کارشناسی

پیوهش تجربی ،مکان
و
شناسایی
جستجو،
چگونگی ارزیابی آنها

بین دو روش آموزش در تمامی موارد مورد بررسی
تفاوتی وجود نداشت بنجز در سنجش پیامدهای
رفتاری (موفقیت دریافتن یك مقالن تجربی و

Silk,
Perrault et
al. 2015

نرمافزار کمتزیا

دانشگاه
میدوسترن

Shanahan
2007

Online
electronic
Informatio
n Skills
)(OEIS
کمتزیا ،استفاده
cms
از

Zhang,
Goodman
et al. 2015

دانشگاه

اثربخشی و مقایسن
آموزش آنالین در برابر
آموزش حضوری در
جستجوی
یادگیری
پیوهشهای تجربی

 ،2004دانشگاه
آر.ام.آی.تی،

اثربخشی آموزش آنالین
سواد اطالعاتی بر

مقدمنای بر
ارتباطات
سازمان

خالصن کردن آن) .دانشجویان گروه آموزش آنالین،
دریافتن یك مقالن تجربی و خالصن کردن آن
موف تر بودند نسبت بن آموزش حضوری.

سال اول و
دوم

همچنین یك پسآزمون
دیگر با فاصلن زمانی جهت
سنجش میزان یادگیری و
ت ییر نگرش آنها نسبت
بن پیوهش تجربی)
مطالعن کوهورت (یك -
گروهی با پیش و پس از

تصویرسازی
رادیوگرافی

دانشجویان
سال دوم

درک نیاز اطالعاتی ،واژههای
کلیدی ،ساخت فرمول

بعد از مداخلن ،مهارت دانشجویان در جستجو
(تعداد پایگاههای اطالعاتی مورد استفاده ،استفاده

استرالیا

یادگیری

مداخلن)

یك

رادیوگرافی

جستجو ،جستجو در پایگاه-
های اطالعاتی

از عملگرهای بولی) بهبود یافت.

و
2012
 ،2013دانشگاه

ارزیابی یادگیری ،درک و
بازخورد دانشجویان از

یك گروهی (پیش و پس -
آزمون و یك پیمایش

 252دانشجو

وسترن انتاریو،
کانادا

استفاده از ماژول آنالین

فلوآپ آنالین)

درس
مهندسی

اهمیت
علمی،

اطالعات
مفهومی،

پیشرفت فراوانی در مهارتهای سواد اطالعاتی
دانشجویان بعد از مداخلن آموزشی اتفاق افتاد.

منابع
نقشن

سال اول

راهبردهای
یادگیری
جستجوی مؤثر ،عملگر بولی،

دادههای گروه کانونی و پیمایش نشان داد بیشتر
دانشجویان یك سبك یادگیری خودراهبر ماژول

ارزیابی ،استناد

آنالین را ترجیح میدهند.

