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  چكيده

رات آمـوزش راهبـرد شـناختي و فراشـناختي بـر ميـزان اسـتفاده از        اين تحقيق با هدف مقايسه اث

هاي تحقيـق   فرضيه. مركزي ايران انجام گرفت در بين كاركنان بيمه اطالعات و ارتباطات فناوري

عبارتست از آموزش راهبردهاي شناختي در استفاده بهينه از فناوري اطالعـات و ارتباطـات اثـر    

ناختي در استفاده بهينه از فناوري اطالعـات و ارتباطـات   بخش است و آموزش راهبردهاي فراش

. جامعه آماري پژوهش شامل كليه كاركنان زن و مـرد بيمـه مركـزي ايـران بـود     . اثربخش است

گيري تصادفي سـاده در سـه گـروه     كه از طريق روش نمونه نفر بود 60نمونه اين پژوهش شامل 

 –پژوهش از طرح شبه آزمايشي پـيش آزمـون   در اين. قرار گرفتندشناختي، فراشناختي وكنترل 
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ابزارهـاي مـورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق را يـك آزمـون        . ستفاده شدا گروهي چند آزمون پس

ابتدا ازهر سه گروه پيش آزمون . تشكيل داده بود ICDLهاي هفت گانه  محقق ساخته از مهارت

هاي شناختي و فراشـناختي،   هگرفته شد، بعد از آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي به گرو

تجزيـه و تحليـل آمـاري از طريـق تحليـل      . هر سه گـروه پـس آزمـون بـه عمـل آمـد       از مجدداً

هاي پژوهش با توجه به اهداف و  نتايج يافته .كوواريانس و تحليل واريانس يك طرفه انجام شد

ي اطالعـات و  ميـزان اسـتفاده از فنـاور    بـر ها نشان داد كه آمـوزش راهبردهـاي شـناختي     فرضيه

ميـزان اسـتفاده از    بـر ، آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي    مـؤثر اسـت  ارتباطات در بين كاركنـان  

  .مؤثر نيستفناوري اطالعات و ارتباطات در بين كاركنان 

فنـاوري اطالعـات و   هـاي فراشـناختي،    راهبـرد هـاي شـناختي،    راهبـرد آموزش،  :واژگان كليدي

  .ارتباطات

  مقدمه

كرد  ارتباط و انتقال اطالعات از ايما و اشاره و عالئمي مانند دود استفاده مي زماني كه بشر براي

هـاي ابتـدايي    پوست حيوانات و ساير تكنولـوژي   ،استخوان  ،تا بعدها كه با اختراع خط از چوب

بشــر  هــاي متمــادي گذشــته اســت و قــرن  ،كــرد بـراي ثبــت و نگهــداري اطالعــات اســتفاده مــي 

  .پردازش و بازيابي اطالعات به خدمت گرفت  ،نگهداري  ،ا براي ضبطهاي مختلفي ر تكنولوژي

ي تاريخي و بنياني بـر اطالعـات و اطـالع رسـاني       تأثيراما بعضي از ابداعات و اختراعات نه تنها 

هاي  ظهور اين تكنولوژي  .اند سخت متحول ساختههاي اجتماع را  بلكه بسياري از بنيان  ،اند داشته

بـه نقـل از     ،1ص   ،1380  گيلـوري، (يادي را در جوامع به وجـود آورده اسـت   جديد تحوالت ز

   ).حاصلي مفرد

كـارگيري فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در      هترين داليل ذكر شـده بـراي بـ    يكي از شايع

 كه در آن فناوري اطالعات و ارتباطات خصوصـاً   .محيط بهتر آماده شدن براي محيط كار است
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پديده نو ظهور فناوري  .يابند هاي مرتبط روز به روز بيشتر رواج مي نت و فناوريكامپيوتر و اينتر

هاي گوناگون زنـدگي داشـته اسـت منجـر بـه ظهـور        ي كه بر جنبه  تأثيراطالعات و ارتباطات و 

    .برخي تحوالت بنيادي در روابط و مناسبات كاري و ساير مسائل شده است

اطالعات براي رسيدن به اهداف سازماني در عصر  هاي اطالعاتي وفناوري ضرورت سيستم

اي  مختلف بر مبناي ماهيت و اهداف خود بايد به گونه  هاي سازمان. قابل انكار است اطالعات غير

از سـوي ديگـر   . تر به اهداف خود دست يابنـد  از اين ابزار كمك بگيرند كه بتوانند هر چه سريع

هـا ضـروري سـاخته     بزار را براي ادامـه بقـاي سـازمان   كارگيري اين ا هب  ،سرعت تغيير و تحوالت

اطالعـاتي را    هاي ها امروز مجبورند كه فناوري اطالعات و سيستم به عبارت ديگر سازمان  ،است

هاي محيطي كه شتاب تغييـر وتحـوالت در آن    صورت از همه فعاليت بكار بگيرند و در غير اين

  .)1379  ،اوتارخاني( حذف خواهند شد  ،فزاينده است

وجود يك پايه  مستلزم  ،كند نو ظهور طلب مي هاي جديدي كه كه مشاغل يادگيري مهارت

هاي اجتماعي مثل  شناختي و مهارت هاي باالي اي از مهارت علمي و تكنولوژيكي و نيز مجموعه

همكـاري و كـارگروهي اسـت نيـروي كـار آينـده نيازمنـد          ،چابكي  ،انعطاف پذيري  ،لهئمس حل

  ،هاي الزم براي مواجهه با فناوري و جهـاني شـدن دانـش اسـت     ي از دانش و مهارتطيف وسيع

تغييـرات مسـتمر سـازگار شـود      يد به روز و انعطاف پذير باشـد تـا بـا   نيروي كار با  ،عالوه بر اين

  ).27، ص 1384  سركار آراني،(

دازش يـا پـر   رويكـرد خبرپـردازي   ،شناسـي يـادگيري   يكي از معتبرترين رويكردهاي روان

ها وفنون جديد يادگيري به طـور عمـده در آن ديـدگاه ريشـه      اطالعات نام دارد كه بيشتر روش

  هـاي  محيطـي بـه وسـيله گيرنـده      هـاي  يادگيري به جريان دريافت محرك ،در اين ديدگاه  .دارد

دار شـدن و در نهايـت قـرار     معنـي  ،ها از حافظه حسي و كوتـاه مـدت   حسي و گذر اين محرك

   .)55ص , 1385 ،سيف(شود   ميحافظه بلند مدت گفته گرفتن در 
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در پژوهش ديگري كه توسط ايرج نورا با عنوان بررسي ومقايسه ميزان دسترسي واسـتفاده  

از فناوري اطالعات و ارتباطات در ميان مديران مدارس دولتـي مقطـع متوسـطه شـهر تهـران در      

  :به نتايج زير دست يافت گرفتانجام  84-85سال 

ن مديران مدارس متوسطه مناطق آموزش شهر تهران از نظر ميزان دسترسي به فناوري بي -1

  .داري وجود داشت تفاوت معني

داري از نظر ميزان اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات در بـين مـديران مـدارس        تفاوت معني -2

  .شود متوسطه آموزش ديده نمي

 اثرآمــوزش شــناختي و كــه توســط فاضــل قربــاني بــا عنــوان مقايســه درپــژوهش ديگــري 

آموزان پسر پايـه سـوم    در بين دانش  فراشناختي بر يادگيري مباني فناوري اطالعات و ارتباطات

ايـن نتـايج بدسـت     گرفـت انجام  85-86تهران درسال  1راهنمايي در مدارس غيرانتفاعي منطقه 

  :آمد

ارتباطات  اطالعات و آموزش شناختي موجب افزايش عملكرد شاگرد در مباني فناوري -1

  .شود مي

  .شود آموزش فراشناختي موجب افزايش درك مطلب شاگرد مي -2

شناختي و فراشناختي موجب بهبود و افـزايش عملكـرد شـاگرد در     آموزش راهبردهاي -3

   .يادگيري است

آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي بـر        تأثيربررسي  با عنوان وسط فهيم زادهه تدر تحقيقي ك

افـزايش انگيـزش     ،هدف اصـلي ايـن پـژوهش    نشجويان دانشگاه انجام شد وانگيزش پيشرفت دا

پيشرفت و بهبود عملكرد تحصيلي دانشـجويان از طريـق آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي بـوده       

دهـد كـه آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي در       نتايج بدست آمده ازاين پژوهش نشـان مـي  .است

شـود و همچنـين روشـن     پيشرفت دانشـجويان نمـي  كوتاه مدت منجر به افزايش معنادار انگيزش 

گرديد كـه آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختي بـه دانشـجويان بهبـود معنـادار عملكـرد تحصـيلي           

  .دانشجويان را در پي نخواهد داشت
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به منظور بررسي نقش آمـوزش اجـزا دانـش فراشـناخت در      تيموريتحقيق ديگري توسط 

ر پايه اول دبيرستان، بـه عنـوان آزمـودني در گـروه     موز دختآ نفر دانش 60مسائل رياضيات،  حل

گروه آزمايش در معرض آموزش اجـزا دانـش فراشـناخت قـرار     . آزمايش و كنترل قرار گرفتند

عادي و متداول آموزش و در مدارس اسـت،   گرفت ولي گروه كنترل به شيوه معمولي كه روش

روز  30يات سـال اول، در طـي   محتواي آموزشي مربوط به درس رياض. رياضيات را فرا گرفتند

آمـوزان، پـيش آزمـوني در زمينـه      قبـل از اجـراي تحقيـق از دانـش    .زان تدريس شدموآ به دانش

هاي كنترل و آزمايش به عنوان مالك مقايسه بين  ميانگين نمرات در گروه. رياضيات گرفته شد

داري بـين   تفاوت معنـي به كار برده شده نشان داد كه    (t-test)  آزمون تي .دو گروه محسوب شد

آمـوزان   به عبارت ديگر ميانگين نمرات دانـش . هاي كنترل و آزمايش وجود دارد ميانگين گروه

داري بـيش از ميـانگين    دانش فراشناخت برخـوردار بودنـد بـه طـور معنـي      يكه از آموزش اجزا

اين تحقيـق  در مجموع نتايج . آموزاني بود كه به شيوه معمولي آموزش ديده بودند نمرات دانش

آمـوزان دارد و روش   نشان داد آموزش فراشناخت اثـرات مثبتـي بـر توانـائي حـل مسـاله دانـش       

  .آموزان مقطع دبيرستان در درس رياضي است ثري در يادگيري دانشؤم

انجام دادند به منظـور تحليـل ارتبـاط    ) 2001( 1اي كه هاكرنين و همكاران و پال در مطالعه

  اده از فنـاوري اطالعـات وارتباطـات جديـد و تفكـر آمـوزي آنهـا،       بين مهارت معلمان در اسـتف 

اين مطالعه نشان داد كه فقط درصـد  . ابتدايي ومتوسطه توزيع گرديد معلم 600اي بين  پرسشنامه

  .)2003 ،2و همكاران كراچ( هاي تكنيكي فناوري برخوردارند كمي از معلمان از مهارت

ــق و مطالعــهطــي تح 1999در ســال  روســن شــاين و مايســتر  ــا يــك گــروه از   قي اي كــه ب

آموزان يكي از مدارس آمريكا انجام دادند كـه بـه مـدت دوهفتـه دوره آموزشـي را طـي        دانش

هاي شـناحتي در يـادگيري مبـاني فنـاوري      مهارت ند و به نتايج زيردست يافتند كه آموزشدكر

                                                 
1. Pal & et al 
2. Kruch 
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دن كارهـا بـا اسـتفاده از    در انجـام دا دارد و باعـث رشـد و پيشـرفت آنهـا      مثبتـي    تأثيراطالعات 

  :دانند هاي خود مي شود و نتايج زير را حاصل از يافته اينترنت مي

هــاي شــناختي باعــث افــزايش يــادگيري مبــاني فنــاوري اطالعــات و  آمــوزش مهــارت -1

   .شود اينترنت مي مخصوصاً

ا تـر آنهـا ر   هاي شناختي موجب بهبود انجام بهتر انجام تكاليف و سريع آموزش مهارت -2

  .)2001  ،1ميشائيل اينسك( شود مي

 2001در ژوئن سال  2الن اليس و استيوارت هيس  در تحقيق ديگري كه توسط رنتا فليپس،

انجـام شـد و همـه     انجام دادند و اين دوره آموزشي كه به مدت شـش مـاه و گارگـاه آموزشـي    

اصـل از تحقيقـات   صورت تئوري و عملي انجام شد، نتـايج ح ه ها ب موارد و جزئيات اين مهارت

كند و اين گـروه تحقيقـات خـود را بـا گروهـي از       ييد ميأروسن شاين و مايستر را تا حدودي ت

هاي شـناختي و   كارمندان شركت كامپيوتري جكسون انجام داند و با استفاده از آموزش مهارت

  :فراشناختي به گروهي از كارمندان به نتايج زير دست يافتند

اختي براي يادگيري كار با كامپيوتر براي انجام كارهـاي اداري  هاي شن آموزش مهارت -1

   .ثر بوده استؤموثر نبوده ولي براي انجام دادن كارهاي شخصي آنان م

گـذار    تـأثير ها بسيار  هاي فراشناختي در انجام و موفقيت پروژه كارگيري مهارته ب   تأثير -2

   .شود وه انجام كارها ميبوده و استفاده ازآن باعث صرفه جويي در زمان و نح

ــادگيري و بكــارگيري مهــارت  85حــدود  -3 هــاي فراشــناختي  درصــد از كارمنــدان در ي

   .خوبي اجرا كردنده هاي خود را در انجام پروژه ب موفقيت الزم را بدست آوردند و آموخته

گروهي كه دوره آموزشي مختلط يعني مهارت شناختي و فراشناختي را با هم گذارنده  -4

  .)2004  ،3لوكا ومك لوهان( درصد موفقيت الزم را بدست آوردند 90دند بو

                                                 
1. Eysenk 
2. Philips & et al  
3. Luca & Mcmahan 
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  هاي تحقيق الؤس

  :االت زير مطرح استؤدر اين تحقيق س

آيا آموزش راهبردهاي شناختي بر ميزان استفاده بهينه از فناوري اطالعـات و ارتباطـات   . 1

  دارد؟   تأثير

اده بهينــه از فنــاوري اطالعــات و آيــا آمــوزش راهبردهــاي فراشــناختي بــر ميــزان اســتف . 2

  دارد؟   تأثيرارتباطات 

  اهداف تحقيق 

  هدف كلي 

مقايسه اثر آموزش راهبردهاي شناختي وفراشناختي بر ميزان استفاده بهينه از فناوري اطالعات و 

  .ارتباطات در بين كاركنان بيمه مركزي ايران

  اهداف فرعي

ي بر ميزان استفاده بهينه از فناوري اطالعات و تعيين ميزان اثر آموزش راهبردهاي شناخت. 1

  ارتباطات در بين كاركنان بيمه مركزي ايران 

تعيـين ميــزان اثــر آمــوزش راهبردهــاي فراشــناختي بــر ميــزان اســتفاده بهينــه از فنــاوري  . 2

  .اطالعات و ارتباطات در بين كاركنان بيمه مركزي ايران

  فرضيه پژوهشي 

در استفاده بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطات اثر بخش  آموزش راهبردهاي شناختي -1

  .است

آمــوزش راهبردهــاي فراشــناختي در اســتفاده بهينــه از فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات   -2

  .اثربخش است
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  پژوهش  هاي متغير

 بخشـي اثر مقايسـه   .بـود شـبه آزمايشـي     هـاي  و طـرح  آزمايشـي   هاي وهشژاين پژوهش از نوع پ

هاي شناختي و فراشناختي بر ميزان استفاده بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطات آموزش راهبرد

   .باشد  ميدر بين كاركنان بيمه مركزي ايران 

 ،يـادگيري هسـتند كـه داراي دو سـطح هسـتند       هاي در اين پژوهش متغير مستقل ما راهبرد

ها به كاركنـان آمـوزش   يكي راهبردهاي شناختي و ديگري راهبردهاي فراشناختي و اين راهبرد

  .ثير آنها را بر ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بررسي شودأداده خواهد شد تا ت

در ايـن   .يادگيري مباني فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات اسـت     متغير وابسته در اين پژوهش

  .مكان و زمان كنترل شده است ،جنسيت  هاي پژوهش متغير

  و نمونه جامعه آماري

ه كـه بـ  بودند در منطقه يك شهر تهران  واقع كارمندان بيمه مركزي ايرانجامعه آماري پژوهش 

  .به كار اشتغال داشتندصورت تمام وقت و پاره وقت 

نفـر انتخـاب و بـه صـورت تصـادفي در دو گـروه        60به روش نمونه گيري تصادفي سـاده  

   .آزمايش و گروه كنترل جايگزين شدند

 ايـن  كـه  است شده استفاده گروهي سه آزمون پس –ح پيش آزموندر اين پژوهش از طر

   .)349ص   ،1384  ،دالور(تند هس آزمايشي  هاي طرح از يافته گسترش  هاي طرح نوع از ها طرح

  : طرح مورد استفاده دراين پژوهش به زير است
E1                            T1                          X1                          T2 
E2                            T1                           X2                         T2  
C                              T1                             -                          T2  

  x 1= آموزش راهبردهاي شناختي 

  x 2= آموزش راهبردهاي فراشناختي 

  C =گروه كنترل



  
 27..                        .هاي شناختي و فراشناختي بر ميزان     اثربخشي آموزش مهارت

نشـان داده شـدند كـه گروهـي كـه تحـت آمـوزش         E و هر يـك از گـروه هـا بـا حـرف      

كـه بـا آمـوزش     نشـان داده شـدند و گروهـي    E1بـا عالمـت     ،شناختي قـرار گرفتنـد    هاي راهبرد

نشان داده شـدند و همچنـين گـروه كنتـرل بـا       E2 با عالمت  ،راهبردهاي فراشناختي قرار گرفتند

گانه  هاي هفت ساخته مهارت در اين پژوهش از يك آزمون محقق  .شده است دادهنشان  Cحرف 

ICDL  ال مربوط بـه اطالعـات فـردي در آن گنجانـده شـده      ؤس 6استفاده شده است و همچنين

  .دست آمده استه به صورت زير ب آزمون مهارت هاي هفت گانهاست كه روايي و پايايي 

  1روايي

ييـد  أها مورد ت محتوايي و روايي صوري استفاده شده است و آزمونبراي تعيين روايي از روايي 

   .استاد راهنما و استاد مشاور و همچنين دو نفراز مهندس رايانه در اين زمينه استفاده شده است

  2پايايي

ها توسط استاد راهنما و استاد مشاور و دو نفر مهندس نرم افـزار،   پس از تعيين روايي اين آزمون

آوري نمـرات بـا اسـتفاده از روش كـودر      وي كارمندان اجـرا شـد و پـس از جمـع    اين آزمون ر

 گانـه   ضريب پايايي آزمون مهـارت هفـت  . اعتبار آن مورد بررسي قرار گرفت 21ريچاردسون 

ICDL88 /0 بدست آمد.  

  روش اجرا

خـاب  نفر به عنوان نمونه و به صـورت تصـادفي انت   60از ميان كارمندان بيمه مركزي ايران تعداد 

فراشناختي و  ،ابتدا از سه گروه شناختي .شدند جايگزينه و به صورت تصادفي در سه گروه شد

نفري  20گروه  ها كه شامل يك از گروه به عمل آمد و به هر ICDLآزموني از مباني  پيش كنترل

كه به يك گروه راهبردهاي شناختي و كاربرد عملي به اين ترتيب  ،بودند آموزش الزم داده شد

                                                 
1. validity  
2. reliability  
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فراشـناختي و    هـاي  آموزش داده شد و به گروه ديگر مهارت ICDL  هاي آنها در كاربرد مهارت

و آمـوزش ايـن     .آمـوزش داده شـد  ICDL   هـاي  همچنين كاربرد عملي آنها در كاربرد مهـارت 

اي به كارمندان  دقيقه 45جلسه  3گروه ها بدين صورت بود كه هر يك از اين راهبردها به مدت 

كه قبالً راهبردهاي شـناختي  شد كه اين دوره با كمك يك مهندس نرم افزار اجرا آموزش داده

همراهي  آموزش ديده بود، انفرادي  صورت هرا ب ICDL  هاي آن در مهارت فراشناختي وكاربرد و

ولين مربوطـه طـي سـاعات    ئو آموزش در طي ساعات كاري اداري بـا كسـب مجـوز از مسـ     شد

هاي  شناختي و زير مجموعه  هاي فايل مربوط به مهارت ايان دوره يكپ بعد از  .شد برگزار مشخصي

هـاي   فرا شـناختي و زيـر مجموعـه     هاي شناختي و يك فايل مربوط به مهارت آن در اختيار گروه

ها  آزموني از آزمودني داده شد تا در طول دو هفته مجدداً پس گروه فراشناختي قرار آن در اختيار

  .به عمل آمد ICDLهاي  در زمينه مهارت

  )شناختي(E 1 برنامه آموزشي گروه 

  جلسه اول

طور  هب ساختار آن و علل فراموشي ،انواع حافظه ،با مفاهيمطور خالصه  هبكارمندان  در اين جلسه

 1دار خالصه آشنا شدند و سپس راهبردهاي تكرار و مـرور ويـژه مطالـب سـاده و مطالـب معنـي      

 ICDLهـاي   شـد كـه در يـادگيري و اسـتفاده از مهـارت     آموزش داده شد و بـه آنهـا يـادآوري    

توانند محتواي مهارت مورد نظر را به صورت گفتن يك مطلب براي خود و همچنين بخـش    مي

تواننـد بـا     ميكردن آنها ياد گرفته و استفاده كنند و اينكه با تمرين با فاصله بين واحدها  به بخش

كنند و در صورت لزوم نكات مهم را مكرر بنويسند مطالعه تئوري آنها را به صورت عملي اجرا 

ــادگيري و اســتفاده خــوب    ــد آن را در ي ــرد ديگــري كــه بتوانن ــ ICDLو راهب ــد هب  ،كــار بگيرن

يادآوري شد كه  همچنين به آنها  .يابد  مياست كه در آن يادگيري تا حد اشباع ادامه  2آموزي پر

                                                 
1. meaningful  
2. overlearning  
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همچنين به آنـان   بهره بگيرند و ICDLدر استفاده از  ي مانند ياديار و قافيهيتوانند از راهبردها  مي

بـرداري و    يادداشـت  ،سـازي   برجسـته  ،هـا  مهـارت   كشـيدن زيـر مطالـب مهـم در يـادگيري      خط

عملي با كمك و  ها به صورت مهارت آموزش داده شد و همه اين برداري از موضوعات مهم كپي

     .همراهي يك مهندس نرم افزار اجرا و آموزش داده شد

  

  جلسه دوم 

كـه بتواننـد    به طـوري در اين جلسه راهبرد بسط و گسترش معنايي به كارمندان آموزش داده شد 

وجود ه دار را ب قبلي و تازه خود يك ارتباط معني هاي بين اطالعات و مهارت راهبرد ايناز طريق 

كـه   1هنـي سـازي ذ  مهارت تصوير آموزش داده شد وسپس راهبردهاي واسطه و ميانجي   .آورند

شـود و بـه     ميدر آن ارتباط معني دار بين مطالب از طريق ايجاد يك رابطه ذهني بين آنها انجام 

كـه در آن يـادگيري بـا اسـتفاده از      2هـا  صورت عملي تمرين و اجرا شـد و راهبـرد روش مكـان   

روش  3و روش كلمـه كليـد    .مورد بحـث قـرار گرفـت    ،شود  ميتجسم مكان اشيا در ذهن انجام 

 ،شـود   ميدو كلمه به هم ربط داده  ،با استفاده از يك كلمه آشنا ،گري است كه در اين روشدي

 ICDL  هـاي  براي يادگيري و اسـتفاده از مهـارت   4و همچنين از روش سرواژه  .آموزش داده شد

   .ها به صورت عملي تمرين و اجرا شد بحث شد و همه اين مهارت

  جلسه سوم 

سـلولي و   ،سـازماني  ،شـعاعي   هـاي  و انواع آن كه شامل طـرح  5ندهيدر اين جلسه راهبرد سازما

دار ساختن يادگيري مطالبي  راهبرد سازماندهي براي معنيو همچنين  ،باشد  ميپوشي  و هم   ميهر

ايجـاد   و عـالوه بـر    .كنـد   مـي ارچوب سازماني تحميـل  صد يادگيري آنها را داريم نوعي چكه ق

                                                 
1. mental imagery    
2. method of local  
3. keyword  
4. acronym  
5. strategies organization  
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 ،دهد  ميارچوب سازماني هم براي آنها ارائه يك چ  ،يد و قبليالب و اطالعات جدطرابطه بين م

بندي اطالعات بـراي يـادگيري و اسـتفاده از     و همچنين روش دسته  .توضيح داده شدآموزش و 

 خـواهيم   مـي در اين روش از مقدار اطالعاتي كـه    .آموزش داده شد ICDL  هاي آنها در مهارت

 ،با محدود كردن ماده هاي اطالعاتي از راه تقطيع  كنيم بلكه  ميكم ن ،گيريمب  كار  هگرفته و ب ياد 

و هدف آن كه يك بازنمـايي تصـويري از آنچـه كـه      1و سپس نقشه مفهومي  .آموزش داده شد

و در مـورد آن   ،دهـد مـورد تمـرين و تكـرار قـرار گرفـت        مـي قرار است آموخته شـود را ارائـه   

   .داده شد ات الزمتوضيح

  )فراشناختي( E2روه برنامه آموزشي گ

  جلسه اول

آشـنا   طور خالصـه   هب ساختار آن و علل فراموشي ،انواع حافظه ،كارمندان با مفاهيم در اين جلسه

 ،ICDL  هـاي  ريزي كه شامل تعيين هدف از يادگيري و استفاده از مهـارت  شدند و راهبرد برنامه

طح دشـوار يـادگيري و   سـ  ،تعيـين سـرعت مناسـب    ،بيني زمـان يـادگيري و تمـرين مجـدد     پيش

 ICDLانتخاب راهبرد مناسب يـادگيري و اسـتفاده در مبـاني     ،ها كارگيري آنها در اين مهارت هب

   .آموزش داده شد و با تمرين و تكرار به صورت عملي اجرا شد

  جلسه دوم

ارزشيابي يادگيرنده از كار خود براي آگاهي يافتن از  ،در اين جلسه راهبرد كنترل و نظارت كه

و همچنـين    .آمـوزش داده شـد   ،چگونگي پيشرفت خود و زير نظر گـرفتن و هـدايت آن اسـت   

تـوان نظـارت برتوجـه درهنگـام       مـي مورد استفاده در اين راهبرد از جمله ايـن مـوارد     هاي روش

 ،ال پرسيدن به هنگام مطالعه و كار و كنترل زمان و سرعت مطالعهؤاز خود س ،خواندن يك متن

هـا   ها و يا كم و كسري ها و شكست خود پرسشي براي آگاهي از ميزان موفقيتوارسي كردن و 

                                                 
1. cocept map  
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از راهبردهـاي نظـارتي    ييهـا  در درك وفهم مطلب و هدايت جريان مطالعـه و يـادگيري نمونـه   

   .هستند كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به صورت عملي اجرا شد

  جلسه سوم 

هاي  هاي فراشناختي پايدار و بهسازي ت از سازگاريدهي كه عبارت اس جلسه راهبرد نظم در اين

و   .آمـوزش داده شـد   ، شـود  هاي مربوط به خطاها انجام مـي  كه از سوي فراگير در برابر بازخورد

 ،كارگيري آنهـا در عمـل تمـرين شـد     هو ب ICDL  هاي نظم دهي كه به مطالعه مهارت  هاي روش

شـناختي مـورد اسـتفاده در      هـاي  اصالح راهبـرد  تغيير يا ،تعديل سرعت يادگيري و كاربرد آنها

  .ه شد و به صورت عملي تمرين شدآموزش داد ICDLمباني 

  ها يافته

مربوط به پيش آزمون و پـس  ) و انحراف استاندارد ميانگين(توصيفي   هاي آماره 2و1در جدول 

   .آمده است ICDLگانه  هفت  هاي آزمون سه گروه در مهارت

  ICDLهفت گانه   هاي زمون مهارتنتايج پيش آ .1جدول 

  
مهارت 

  پايه
مهارت 

windows 

مهارت 
word 

 مهارت

 excel 

مهارت 
access 

مهارت 
power 
point 

مهارت 
internet  

  كل

  60 60 60 60  60 60 60  60  تعداد

  40/44  67/5  63/5  87/5  67/4  87/6  60/5  10/10  ميانگين

انحراف 

  استاندارد
427/2  519/2  180/4  123/3  786/6  529/4  103/4  334/18  

مهارت پايـه داراي بيشـترين    ،فوق هاي از مهارت ،1با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

  .استكمترين ميانگين  داراي ميانگين و مهارت اكسل

مهــارت اكســس داراي بيشــترين انحــراف اســتاندارد از  ،فــوق  هــاي و همچنــين از مهــارت

  .باشد  ميانحراف استاندارد از ميانگين ميانگين و مهارت پايه داراي كمترين 
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  گانه هفت  هاي آزمون مهارت نتايج پس .2جدول 

  
مهارت 

  پايه
مهارت 

windows 

مهارت 
word 

مهارت
excel 

مهارت 
access 

مهارت 
power 
point 

مهارت 
internet  

  كل

  60 60 60 60  60 60 60  60  تعداد

  23/56  93/8  38/8  07/8  97/4  47/8  37/6  05/11  ميانگين

انحراف 

  استاندارد
645/2  343/2  481/3  442/2  194/4  858/3  714/3  050/16  

مهارت پايـه داراي بيشـترين    ،فوق هاي از مهارت ،2با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

  .ميانگين و مهارت اكسل كمترين ميانگين را دارد

اســتاندارد از مهــارت اكســس داراي بيشــترين انحــراف  ،فــوق  هــاي و همچنــين از مهــارت

  .باشد  ميميانگين و مهارت ويندوز داراي كمترين انحراف استاندارد از ميانگين 

  ها تجزيه تحليل استنباطي داده

ابتـدا    .واريـانس اسـتفاده شـده اسـت     تحليـل از تحليـل  پژوهش   هاي جهت پاسخگويي به فرضيه

  :فراشناختي و كنترل آمده است ،توصيفي سه گروه شناختي هاي شاخص

  .اثر بخش است ICTاز  ميزان استفادهآموزش راهبردهاي شناختي در : فرضيه اول

  .اثربخش است ICTاز  ميزان استفادهآموزش راهبردهاي فراشناختي در :فرضيه دوم

  ها ميانگين و انحراف استاندارد گروه .3جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  ها گروه

  787/28  05/20  20  شناختي

  940/19  85/18  20  ختيفراشنا

  095/1  60/0  20  كنترل

  542/21  83/11  60  كل
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بـا ميـانگين   شـود كـه گـروه شـناختي       مـي مشاهده  3با توجه به اطالعات مندرج در جدول 

   .از دو گروه ديگر بيشتر شده است 787/28و انحراف استاندارد  205/20

بعـد از   ،يش آزمون گرفتـه شـد  ابتدا از هر سه گروه پ ،پژوهش ياه هبه منظور آزمون فرضي

شناختي و فراشناختي از هر سـه گـروه     هاي از هرگروه ،شناختي و فراشناختي  هاي آموزش گروه

    .پس آزمون گرفته شد مجدداً

آزمـون هـر    آزمـون و پـس   هاي نمرات حاصل از اجراي پيش به منظور تجزيه و تحليل داده

=  آزمـون  پـيش  نمـره  –آزمون نمره پس(ف آزمودني از هم كم شده و سپس روي نمرات اختال

 دليــل و) 338 ص، 1384 ،دالور( اســت شــده گرفتــه يكراهـه  واريــانس تحليــل) اخــتالف نمـره 

   .باشد  مياز تحليل واريانس يكراهه داشتن سه گروه  استفاده

در جدول زيرمقادير حاصل از تحليل واريانس يكراهـه روي نمـرات اختالفـي را مشـاهده     

  .كنيد  مي

  يكراهه واريانس تحليل .4ل جدو

  سطح معناداري F  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغييرات

  017/2028  2  033/4056  بين گروهي

  163/409  57  300/23322  درون گروهي  010/0  4/ 96

    59  333/27378  كل

 01/0در سـطح    Fشود كـه نسـبت    ميمالحظه  ،با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق

  .باشد  ميمعنادار 

تـوان    مـي ن .تـوان صـفر را رد كـرد     مـي اسـت   F 05/0< 01/0از آنجا كه سطح معنـا داري  

بين گروه شـناختي و فراشـناختي   (هاست  دريافت كه تفاوت مشاهده شده بين كداميك از گروه

بررسي تفاوت بين از آزمون تعقيبي شفه جهت  ،)بين فراشناختي و كنترل ،بين شناختي و كتترل

   .ها استفاده شده است ميانگين

  :حاصل از آزمون شفه آمده است در جدول زير مقادير
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  مقادير حاصل از آزمون شفه .5جدول 

  سطح معناداري  خطاي استاندارد  ها تفاوت بين ميانگين  ها مقايسه بين گروه

  09/0  40/6  25/14  كنترل –فراشناخت

  01/0  40/6  45/19  كنترل –شناخت

  72/0  40/6  20/5  فراشناخت -شناخت

  هـاي  شـود كـه فقـط بـين گـروه       مـي مالحظـه   ،با توجه به اطالعات مندرج در جدول فـوق 

   .داري نيست ها تفاوت معني داري وجود دارد و بين بقيه گروه شناختي و كنترل تفاوت معني

تي و كنتـرل از  ميانگين گروه شناخ كه سطح معناداري مربوط به تفاوت ازآنجا :فرضيه اول

توان فرض صفر را رد كرد ونتيجـه گرفـت كـه ميـانگين گـروه        ميكوچكتر است،  05/0آلفاي 

  .شناختي بيشتر از گروه كنترل است

ميانگين گروه شناختي و كنترل از  كه سطح معناداري مربوط به تفاوت ازآنجا :فرضيه دوم

شود كه ميانگين   ميس نتيجه گرفته توان فرض صفر را رد كرد پ  ميبزرگتر است، ن 05/0آلفاي 

  .گروه فراشناختي بيشتر از گروه كنترل نيست

  بحث و نتيجه گيري

  فرضيه اول

   .ثر استؤم ينه از فناوري اطالعات وارتباطاتآموزش راهبردهاي شناختي در استفاده به

  ،لآزمون گروه شناختي با گروه كنتـر  آزمون از پس اي پيشه براي نشان دادن تفاوت نمره

كنترل از طريـق   وگروه شناختي  دوآزمون  آزمون از پس هاي ناشي از تفاضل پيش رهنمميانگين 

   .مورد مقايسه قرار گرفتآزمون تعقيبي شفه 

آزمـون هـر دو    آزمون با پس تفاوت بين ميانگين نمرات پيش  ،با توجه به نتايج بدست آمده

شود و فرضيه تحقيـق مـورد    رض صفر رد ميف بنابراين  .است شده معنادار 0./14گروه در سطح 
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اسـتفاده از   ميـزان  گيـريم كـه آمـوزش راهبردهـاي شـناختي در      گيرد و نتيجه مـي  ييد قرار ميأت

   .ثر استؤفناوري اطالعات وارتباطات م

در تحقيقي كه انجام داده است به چنين نتيجه مشابهي دست يافتـه اسـت و   ) 1385(فاضلي 

آمـوزان در   راهبردهـاي شـناختي موجـب عملكـرد بهتـر دانـش      كرده اسـت كـه آمـوزش     اظهار

  .شود مي ICTيادگيري مباني 

ــق و مطالعــه  1999روســن شــاين و مايســتر در ســال   ــا يــك گــروه از   طــي تحقي اي كــه ب

شناحتي  هاي كه آموزش مهارت نتيجه گرفتندآمريكا انجام دادند ك آموزان يكي از مدارس دانش

در انجام دادن دارد و باعث رشد و پيشرفت آنها  مثبتي   تأثيرالعات اط  مباني فناوري  در يادگيري

  شود كارها با استفاده از اينترنت مي

توان گفـت كـه آمـوزش     با توجه به نتايج تحقيقات مشابه قبلي انجام شده در اين زمينه مي

ايران اثر  در بين كاركنان بيمه مركزي فناوري اطالعات راهبردهاي شناختي در ميزان استفاده از

   .بخش بوده است

  فرضيه دوم

   .ثر استؤمنه از فناوري اطالعات وارتباطات آموزش راهبردهاي فراشناختي در استفاده بهي

  ،آزمون گروه فراشناختي با گروه كنتـرل  آزمون از پس ي پيش براي نشان دادن تفاوت نمره

كنتـرل   گروه وروه فراشناختي گ دوآزمون از پس آزمون  هاي ناشي از تفاضل پيش رهنمميانگين 

   .مورد بررسي قرار گرفتاز طريق آزمون تعقيبي شفه 

آزمـون بـا    نمـرات پـيش   اخـتالف  تفـاوت بـين ميـانگين     ،با توجـه بـه نتـايج بدسـت آمـده     

بـه دسـت آمـده     P<05/0كـه   از آنجـا   .شده استمعنادار  093/0دو گروه در سطح آزمون  پس

ييـد قـرار   أو فرضـيه تحقيـق مـورد ت   صـفر درسـت اسـت     است، نتيجه گرفته مي شود كه فـرض 

گيريم كه آموزش راهبردهاي فراشناختي در استفاده بهينـه از   شود و نتيجه مي گيرد و رد مي نمي

ICT ثر بوده استؤغيرم.   
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ختي شـنا   هـاي  فاضلي با عنوان مقايسـه اثـر بخشـي آمـوزش راهبـرد      در پژوهشي كه توسط 

آمـوزان پسـر    اطالعات وارتباطات در بين دانـش  استفاده از فناوري مباني وفراشناختي بر يادگيري

 و انجـام شـد   86-85تهران در سال تحصيلي  1منطقه  پايه سوم راهنمايي در مدارس غير انتفاعي

 دست آمد كه در آن آموزش راهبردهاي فراشـناختي موجـب   هاي مخالف با نتيجه حاضر ب نتيجه

  .شود  ميباطات شاگرد يادگيري بهتر فناوري اطالعات وارت

ثيرگذاري راهبردهاي فراشناختي در مطالعه حاضر شايد ناشي از عـدم جـدي بـودن    أعدم ت

ثير آمـوزش  أمطالعـه تحـت تـ    ايـن  كاركناني كه در. باشد ها در فرايند اجراي آموزش  آزمودني

شـغلي و  راهبردهاي شناختي و فراشناختي قرار گرفتند به علت عدم محاسبه اين دوره در سوابق 

گيـري از   از طرفـي نيـز بهـره     .امتيازات مربوط به آن از انگيزه و تـالش كـافي برخـوردار نبودنـد    

ايـن موضـوع نيـز بـه     . تر از راهبردهاي شناختي اسـت  پيچيده تر ومشكل  ،راهبردهاي فراشناختي

  .ثر بوده استؤها در اين تحقيق م آزمودني  هاي علت ويژگي
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