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Abstract  Article Info 

Introduction: Today, students' academic performance is one of the important 

indicators in evaluating university education. It seems that the use of appropriate 

educational strategies plays an important role in making the desired changes and 

academic progress. Therefore, in this study, an attempt has been made to examine the 

effect of teaching educational strategies on students' academic performance. 

Methods: The present study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in 

terms of nature. The current population of the study was 950 students, 250 of whom 

were selected by stratified random sampling using the optimal method of data 

collection. Cronbach's alpha was used to estimate the reliability, which was 0.81. Data 

were analyzed in two parts: descriptive statistics and inferential statistics (T-test) using 

SPSS24 software. 

Results: The results of this study showed that educational strategies play a role in 

promoting students' academic performance. Based on the obtained results, the value of 

sig  obtained is equal to P=0.027, and because P.<0.05, there is sufficient reason to 

reject the null hypothesis. Also, the probability of obtaining a slightly larger t is 1.96. 

Conclusion: Teaching educational strategies is effective in academic education and 

leads to the development of  learner’s skills and consequently academic performance.  

Therefore, due to the high role of educational strategies in academic performance, 

serious attention to academic achievement and ultimately effective learning is needed. 

As a result, institutionalizing and introducing students to educational strategies is 

essential and vital. 
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 ی ل یارتقاء عملکرد تحصدر   یآموزش  ینقش راهبردها  نییتع

 )مطالعه موردی: دانش آموزان دچار اختالل و یادگیری(

 

 3،محمدعظیمی 2،شهرام رنج دوست1مهدی محمودی

 
 رانی،ا ،مرندیمرند،دانشگاه آزاد اسالم ،واحد برنامه ریزی درسی  گروه 1

 رانی،مرند،ایمرند،دانشگاه آزاد اسالم ،واحدیدرس یزیگروه برنامه ر 2
 ران یا ان،تهران،یفرهنگ ،دانشگاهییگروه اموزش ابتدا 3

 
 
 

 
 Dr.Ranjdoust@gmail.com. ایمیل: رانی،مرند،ایمرند،دانشگاه آزاد اسالم ،واحدیدرس   یزیگروه برنامه ر ، شهرام رنجدوست مسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

مناسب جهت    آموزشی میباشد. به نظر میرسد استفاده از راهبردهای   ای مهم در ارزیابی آموزش  ه یکی از شاخص  تحصیلی   عملکرد امروزه   : مقدمه

  عملکرد    بر آموزشی تحصیلی نقش مهمی ایفا کند. لذا در این پژوهش تالش شده است تا تأثیر آموزش راهبردهای   ایجاد تغییرات مطلوب و پیشرفت
 .مورد بررسی قرار بگیرد تحصیلی 

  بین   از  کهدانش آموز   950  حاضر  پژوهش  در  جامعه  حجم پیمایشی است.     –از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی    حاضر  پژوهش ها: روش

است    محقق ساخته   پرسشنامه   ها  داده  یگردآور  ابزار.شد  انتخاب ی طبقه ای به شیوه انتساب بهینه  تصادف  با استفاده از روش نمونه گیری    نفر  250  آنها
یی  ایپا  که  است  شده   استفاده  باخونکر  ینیزازآلفا  ییایپا  برآورد  یبرا  .ه استشد    استفاده  زمینه   این   در  صاحبنظر  اساتید  نظرات  از   ییروا  نییتع  یبرا  و 

 .گرفت  قرار  تحلیل  و   تجزیه  موردSPSS  24با استفاده از نرم افزار  (  آزمون تی ) یوآماراستنباط  یفیآمارتوص  بخش  دو   در  ها  داده.  ه استآمد  بدست  81/0

برابر  1نقش دارد.  بر اساس نتایج به دست آماده از جدول  عملکرد تحصیلی  برارتقاء  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد راهبردهای آموزشی : هایافته

  96بزرگتر  tی  احتمال مشاهده مقدار  می باشد، دلیل کافی برای رد فرضیه صفر وجود دارد. همچنینP  0</05می باشد که چون   =P  027/0با  
 است.1/

  عملکردیادگیری فراگیران و به تبع آن  موثر می باشد و منجر به ارتقای مهارت  دانش آموزان در آموزش آموزشیآموزش راهبردهای   : یریگجه ینت

لذا با توجه به نقش باالی راهبردهای آموزشی در عملکرد تحصیلی ،توجه جدی به پیشرفت تحصیلی و در نهایت یادگیری  تحصیلی خواهد شد 
 با راهبردهای آموزشی امری ضروری و حیاتی است.  عرفی آشنایی گروه هدفلذا نهادینه کردن و م.اثربخش مورد تاکید هست 

 

 اثربخش  تحصیلی، خالقیت، یادگیری ، افتصیلیموزشی، عملکرد تحراهبردهای آ : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
تحصیالت در  دوران  حتی  و  مدارس  بهترین    و  دانشگاه  در 

به مهارت های مورد   فرصت برای افزایش آگاهی و تجهیز شدن 
حرفه ای است و فرد می تواند با    نیاز برای موفقیت تحصیلی و 

این از  بهینه  جامعه   استفاده  وارد  بیشتری  اطمینان  با  دوران، 
ارزیابی  مهم در    یکی از شاخص های  تحصیلی    عملکرد]1[شود

ی   های این نظام برای جامه  کوشش  آموزش عالی است و تمام
  تحصیلی را با  عملکردمعموالً  ]2  [این امر است    عمل پوشاندن به 

از جمله  روش اندازه گیری می کنند که   آنها می   های مختلفی 
های آموزشی به طور    دوره  توان به میزان پیشرفت در هر یک از 

حاصله پیشرفت  مجموع   مجزا،  دورهدر  معدل   ه  آموزشی،  های 
برنامه آموزشی و تحصیلی اشاره ...  سالیانه، معدل تحصیلی یک 

، رویکردی  تحصیلی  عملکرد  نمود. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر  
جهت در  های   برنامه  مناسب  برنامه  تکامل  و  توسعه  و  ریزی 

ممکن   کند تا به وسیله آن بتوان بهترین نتایج ایجاد می آموزشی
  آموزان   برای دانش   ای موسسه آموزشی مورد نظر و همرا هم بر 
مؤثر    یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی استفاده]3[رقم زد  

توانایی بالقوه افراد برای    در واقع  ]4[است    آموزشیاز راهبردهای  
افراد در شرایط یکسان، متفاوت یاد می    یادگیری متفاوت است و 

 توان به راهبردهای یادگیری   میمهم ترین دالیل آن    گیرند، که از 
کرد اشاره  شده کالس  ادراك  هدفهای   آموزشی راهبردهای    .و 

کنند تا اطالعات تازه را    کمک می  ابزارهایی هستند که به افراد
آموخته شده و ذخیره سازی آنها  "برای ترکیب با اطالعات قبال 

کنند   در آماده  مدت  دراز  به    آموزشی راهبردهای    ]5[حافظه 
میشوندروشهای مربوط  یادگیری   ی  موضوعات  روی  مستقیماً  که 

افزایش تفسیر، فهم و کسب   کنند و  می  کار به   موجبات تمایل 
فراهم می را  باعث  اطالعات  فرایندهای شناختی   . تقویت    کنند 

شناختی مانند درك مطلب   تفکر میشوند و برای دستیابی به اهداف
کننده کمک  کردن  حفظ  کد  و  تسهیل  باعث  و  گذاری  هستند 

با در نظر    ]6[سازی و بازیابی اطالعات میشود    ذخیره  اطالعات،
در  آموزشیراهبردهای  گرفتن مطالب فوق مشخص می شود که

و  بهبود یادگیری  اهمیت   عملکرد  روند  حائز  همواره  تحصیلی 
  مدارس   الزم میباشد تا به این مسئله در سطح آموزش  میباشد لذا

پژوهش شود.  داده  توجه  نشان  نیز  از    ها  استفاده  که  است 
تحصیلی باالتر منجر شده    عملکرد   راهبردهای شناختی عمیق به 

از راهبردهای سطحی، کاهش پیشرفت تحصیلی    و استفاده بیشتر
 ] 7 [در پی دارد  را

، عالوه بر زیانهای اقتصادی، و دچاراختاللیادگیری غیر مؤثر
سرخورد  مشکالتی احساس  نظیر  نفس،  به  اعتماد  کاهش  گی، 

  افسردگی و در نتیجه عدم شکوفایی کامل استعدادها و  حقارت،
شکس فرد  پی  تواناییهای  در  را  تحصیل  در   تخورده 

در حال حاضر بسیاری از تحقیقات آموزشی و نیز    ]8[خواهدداشت
این موضوع اختصاص دارد که    به  معلمانساعات آموزش    بیشتر

مطالب درسی را ارائه نمایند تا حداکثر یادگیری  چگونه باید    معلمان
  های آموزشی و فعالیتهای حاکم بر آن با توجه به   دهد نظام  رخ

امر    پیشرفت جوامع، همواره دستخوش تغییر و تحول است که این
سرعت   .خود معلول تحوالت اجتماعی و علوم مختلف آن میباشد
تغییر کل    تحول نظامهای آموزشی به حدّی است که گاهی موجب

امروز دنیای  در  میگردد.  جامعه  آموزشی  از    ساختار  هیچکس 
بخشی یادگیری  و  نیست  نیاز  بی  یادگیری  و  زندگی    آموزش  از 

محسوب گردد  انسانها  که  ]9[می  گفت  بتوان  جرأت  به  شاید 
انسانها از بدو    مهمترین اصل زندگی  انسان  یادگیری است؛ زیرا 

برای    .باشد  رو می  مختلف یادگیری روبه  فرایندهایتولد تا انتها با  
یادگیری را   یادگیری تعاریف مختلفی ارائه شده است. رفتارگرایان

پیروان و  گیری  اندازه  و  مشاهده  قابل  رفتار  در  مکاتب   تغییر 
بینشهای گذشته    شناختی، آن را کسب بینشهای جدید و یا تغییر در

  تعاریف یادگیری از دیدگاه  عنوان میکنند. شاید یکی از جامعترین

Marqize  وHellois  ایشان یادگیری عبارت است   باشد. از نظر

رفتار بالقوه فرد که بر اثر تجربه    از فرایند تغییرات نسبتاً پایدار در
 . ]11[حاصل شده باشد

پژوهش از  زیادی  حجم  اخیر  سالهای  و   در  آموزشی   های 
تأثیر و  یادگیرندگان  نقش  بر  متمرکز  و   روانشناسی    آموزش 

بدون    فرایندهای شناختی مؤثر بریادگیری بوده است. بدیهی است
یادگیری   شناخت کافی از فراگیر و فرایندهای شناختی وی که به

روانشناسان    منجر میشوند، یادگیری رخ نخواهد داد و در طی سالها
 اند تا   شناختی سعی نموده

ای وی  واکنشهایی که در فرایند یادگیری بر  راگیران وفنقش  
را  میافتد  دهند    اتفاق  توضیح  و  مشکالت    ]12[شناخته  میزان 

بخصوص آموزشی  و  نظامهای  آموزش  مدارس  یا   مراکز  عالی 
بسیار مداوم  و  مؤثر  یادگیری  و  آموزش  امر  در  قابل   دانشگاهها 

بسیاری   توجه میباشد. نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهند که
  اند   نداشته  دانشگاهها یادگیری مؤثر و پایدار  مدارس و  از فراگیران

آن  از  حاصل  اجتماعی  روانی  مشکالت  و  تحصیلی  افت    که 
عوامل مختلفی  .  ]13[تهدیدی برای هر جامعه محسوب میگردد  

انگیزه، از جمله  میگذارد؛  تأثیر  یادگیری  نیاز عالئق    بر  احساس 
ی از  یک  ... زندگی و    های  فردی، انطباق مطالب درسی با واقعیت

مؤثر یادگیری  بر  تأثیرگذار  عوامل  شناخته    مهمترین  تاکنون  که 
ساختار شناختی فرد    شده است، مرتبط بودن مطالب آموزشی بر 

فراگیر زمانی مطالب جدید را یاد میگیرد که مفاهیم  ]14[میباشد 
ساختارهای    جدید باشد.  وی  قبلی  شناختی  ساختار  بر  منطبق 

استر  شناختی یا  راهبردها  با همان  که  هستند  یادگیری  اتژیهای 
می    فرایند یادگیری عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود  تسهیل
بر    ]15[دبخشن مؤثر  تحصیلیعوامل  مضامین   عملکرد  تحت 

توانمندی فردیمشخص  ساختار  حرفه-های  اصالح  روش  ای، 
ای و اصالح جایگاه اجتماعی )رفع ، اخالق و تعهدات حرفه تدریس
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که    ه است. نتایج نشان دادمی شود رونی( بیان  عوامل درونی و بی
  گر مختلفی قرار داردتحت تأثیر عوامل تسهیل  عملکرد تحصیلی 

مانند دانش   ای  های فردی و حرفهبه طوری که داشتن توانمندی  .
داشتن   شرایط،  مدیریت  کاری،  تجربه  عملی،  مهارت  و  نظری 

ورهای فردی ای، عالقه و بامهارت ارتباطی، تعهد اخالقی و حرفه 
استاز عوامل تسهیل موثربر  ] 16[گر  ترین عامل  و مهم  اولین 

شرط بقای    راهبرد های آموزشی آنان می باشد.   تحصیلی    عملکرد
سازمانی، آن است که هدف ها، ساختار، روش های کار  فرد درهر  

و الگوهای رفتاری خود را به نحوی هماهنگ با تغییرات، متحول  
از   امر  این  و  و  کند  بخشی  اثر  شایستگی،کارآیی،  رشد  طریق 

امکان پذیر است. برای رسیدن به این      توانمندی هر چه بیش تر 
، عالقه  و دور از اختالل  یادگیری اثربخشهدف، باید تحصیالت و

به پژوهش و تحقیق، ابتکار و نوآوری را به عنوان مالك هایی از  
بردهای  . راه]17[به شمار آورد  دانش آموزان   تخصصی شدن کار

، یکی از مهم ترین راه های هماهنگ شدن با دنیایی   آموزشی
است که هر روز اختراعات و اکتشافات تازه علمی، ادبی، فرهنگی  

کار آموزی  ، اجتماعی واقتصادی را مشاهده می کند. در این میان،  
راهبردهای به  پرداختن  است  امری    تحصیلی    و  بسیار ضروری 

 مدرن، زندگی جدید های عارضه از .از طرف دیگر، یکی]18[

 گونه ای به انسان روحیه ی  .باشد می  کار درمحیط تنش وجود

 و  شده ایجاد تنش او در ناخواه  خواه  بروز تغییرات، با که است
از های تنش  و جسمانی سالمت بر شغلی های فعالیت ناشی 
 که است مزمن بیماری یک شغلی گذارند..تنش اثرمی وی روانی

 عملکرد روی بر و آمده وجود به کاری سخت شرایطعلت   به

بررسی    ]18[می گذارد تاثیر فرد ذهنی و جسمی فردی وسالمت
، است  الذکر  فوق  مطالب  موید  هم  شده  انجام  مطالعات های 

که    ]19[حسنی است  داده  تحصیلینشان  پیشرفت  که    عملکرد 
بیشتری دارند، کنترل بیشتری روی محیط خود دارند،  تحصیلی  

گیرند و بهتر به اجرای تصمیمات خود در بالین تر تصمیم میراحت
   .پردازند می

که    ]20[سیدی رسید  نتیجه  این  به  پژوهش  طریق  از 
به  درمان  عالقمندی  و  و    مراقبت  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی 

اصغر  باشد.ای میتعهد حرفهای شدن و ایجاد  تأثیرگذار در حرفه 
ساختار نامناسب آموزشی به این نتیجه رسیده است که  ]21[زاده  

نارسایی  درو  مؤثر  عامل  عنوان  به  همواره  آموزشی  برنامه    های 
مطرح بوده است. مطالعات   و اختالل یادگیری  تحصیلیعملکرد  

شد اسالمی  انجام  توسط  خصوص    ]22[ه  در  ما  کشور  در 
میآموزش نشان  بالینی  آموزشهای  این  که  دارای دهد  ها 

 اثربخشی الزم نیست.  
  در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که   ]23[احمدی

های ویژه نیست؛ بلکه کسب تنها کسب دانش و یا مهارت  عملکرد
حرفهارزش و  اخالقی  باعث های  که  است  مهمی  عامل  نیز  ای 
شود و سبب بهبود  ای می ساسی در نگرش و جایگاه حرفهتغییر ا

 .گرددمی   سیستم مربوطه ای و جلب اعتماد مردم به  عملکرد حرفه 
ساختار در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که    ]24[دانایی

سیستم سطح  در  نامناسب  آن،  سازمانی  تبع  به  و  سالمت  های 
درمانیهای  سیستم و  نامنا  بهداشتی  به شرایط  را  شغلی    سب 

ای کند و در واقع، مانعی جدی در مسیر حرفهتحمیل می   مجموعه
های به دست آمده در این تحقیق به  شدن ایجاد کرده است. داده

کرات، مشکالت عمده ساختاری و شغلی همچون عدم حمایت  
سیستم  نامناسب،  کاری  حجم  نامناسب،  وظایف  شرح  مدیریت، 

بیمار نامناسب،  تنبیه  و  و ستان تشویق  نامناسب  آموزشی  های 
که    دانش آموزانی   نارسایی سیستم جذب نیرو را بیان کرده است. 

کسب می کنند، نگرش    مدارسمهارت های مطالعه مناسب را در  
و یادگیری انتخابی به عنوان یک هدف،    دانش  مثبتی را نسبت به

مطالعه مفید   رشد میدهند. ضمن اینکه موفقیت کسب شده بعد از
اط تشویق  موجب  و  خاطر  آموزانمینان  تغییر   دانش  جهت  در 

به عنوان یک فعالیت لذت بخش،    دیدگاه شان نسبت به مطالعه،
  آموزشی در راهبردهای    این اساس احتماال تقویت  . برخواهند شد  

  عملکرد تحصیلی می تواند گامی مهم و اساسی در جهت بهبود
،  حال پیشرفت باشدفرآیند آموزش و عملکرد فراگیران در جهان در  

لذا با توجه به پژوهش های انجام شده، هدف پژوهشگر این است  
ابعاد   گوناکون عملکرد تحصیلی   نقش راهبردهای آموزشی را در 

 تبیین نماید.

 روش  
 نوع   از  روش  حسب  بر  تحقیق  این  در  شده  استفاده  روش
کلیه.    است  پیمایشی  -توصیفی آماری  آموزان   جامعه    دانش 

ارومی بودند.    همدارس  تحصیل  به  مشغول  و  نمونه  بودند  روش 
گیری تصادفی طبقه ای نسبی ، حجم نمونه با استفاده از جدول  

. اما پس  نفر بود    250شده است.تعداد افراد نمونه    مورگان محاسبه 
و ها  پرسشنامه  اجرای  های    از  پرسشنامه  ها،  داده  آوری  جمع 

ت یا مخدوش آزمودنی که به غیبت زیاد در جلسا  10مربوط به  
داده  بودن نهایت  در  شدند.  گذاشته  به  کنار  مربوط    30های 

محقق    درمطالعه حاضر از پرسشنامه  آزمودنی در تحلیل وارد شدند
مورد   توسط اساتید متخصص  استفاده شد . روایی پرسشنامه  ساخته

میزان   آزمون،  این  پایایی  بررسی  در  است.  گرفته  قرار  تایید 
استفاده با  آلفای کرونباخ محاسبه  همسانی درونی  شده   از روش 

جهت تجزیه و    محاسبه شده است.   82/0است.پایایی پرسشنامه  
میانگین و انحراف استاندارد    تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر

آزمون  گرفت و آمار استنباطی نظیر تی زوجی و    مورد استفاده قرار 
 .استفاده گردید تک نمونه ایتی 

 یافته ها  
در ایوون  دانووش آموووز موودارس ارومیووه 250مجوووع در 

طیووف سوونی شوورکت کننوودگان در  .مطالعووه شوورکت کردنوود
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سووال 24بووود . میووانگین سوونی آنووان  سووال 27تووا  21مطالعووه 
اسوومیرنوف  -نتووایج آزمووون آزمووون کولموووگروف .بوووده اسووت

 موی باشود لوذا از آزموون  داد کوه توزیوع داده هوا نرموال  نشان
 .استفاده شد ده هادا برای تجزیه و تحلیل تی

 سوال اصلی  

آموزشی راهبردهای  و کاهش    تحصیلی  عملکرد  برارتقاء  آیا 
 نقش دارد.؟  اختالل یادگیری

به دست    sigمقدار    1بر اساس نتایج به دست آماده از جدول  
می باشد، دلیل  P.<0/05 می باشد که چون  027/0آمده برابر با  

احتمال مشاهده   همچنینکافی برای رد فرضیه صفر وجود دارد.  
می 1/  96بزرگترtیمقدار پس  راهبردهای است.  که:  گفت  توان 

  و کاهش اختالل   تحصیلی دانش آموزان   عملکرد  برارتقاء  آموزشی
 نقش دارد. 

 بررسی سوال های پژوهش  

آیا راهبرد های آموزش در بهبود افت تحصیلی ، پیشرفت  

 نقش دارد ؟  خالقیت ، یادگیری اثربخشتحصیلی ،  

، رای  ب   با یک مقدار ثابت  تک نمونه  tاز آزمون    این سوال 
 .شوداستفاده می  3برابر با 

به دست آمده   sigمقدار    1در ردیف    بر اساس نتایج به دست
می باشد، دلیل کافی برای   P.<0/05برابر با می باشد که چون  

دارد.همچنین وجود  صفر  فرضیه  مقدار  رد  مشاهده   tیاحتمال 
در  توان گفت که: راهبردهای آموزشیاست. پس می 1/ 96بزرگتر
 نقش دارد.  افت تحصیلی  بهبود

به دست آمده   sigمقدار  2درردیف    بر اساس نتایج به دست 
می باشد، دلیل کافی   P.<0/05می باشد که چون    031/0برابر با  

دارد.همچنین صفروجود  فرضیه  رد  م  برای  شاهده احتمال 
می 1/  96بزرگترtیمقدار پس  که:است.  گفت  راهبردهای   توان 

 نقش دارد. در پیشرفت تحصیلی  آموزشی

به دست آمده    sig  3درردیف    بر اساس نتایج به دست مقدار
با   که چون  0305/0برابر  باشد  دلیل  P.<0/05 می  باشد،  می 

احتمال مشاهده    کافی برای رد فرضیه صفروجود دارد. همچنین
می 1/  96بزرگترtیرمقدا پس  راهبردهای است.  که:  گفت  توان 

 در خالقیت نقش دارد.  آموزشی
به دست آمده    sig  4بر اساس نتایج به دست مقدار درردیف  

می باشد، دلیل کافی  P.<0/05 می باشد که چون   021/0برابر با  
همچنین دارد.  وجود  فرضیه  رد  مشاهده    برای  احتمال 

می 1/  96بزرگترtیمقدار پس  راهبردهای است.  که:  گفت  توان 
 نقش دارد. در یادگیری اثربخش آموزشی

 نتایج آزمون فرضیه اصلی  .1جدول 

 T Df Sig اختالف میانگین 
 % 95فاصله اطمینان در بازه 

 حد بال  حد پایین

 0.31 0.09 0.46 0.027 249 7.523 عملکرد 

 t :3ارزش 

 اول  نتایج آزمون فرضیه .2جدول 

 اختالف میانگین .T Df Sig مولفه ها 
 سوال های پژوهشی  % 95فاصله اطمینان در بازه 

  حد بال  حد پایین

 0.84 0.19 0.63 0.047 249 6.193 افت تحصیلی 
افت   در بهبود آیا راهبردهای آموزشی -1

 قش دارد؟ ن تحصیلی

  پیشرفت
 تحصیلی 

در بهبود پیشرفت  راهبردهای آموزشی آیا -2 0.79 0.15 0.59 0.031 249 6.080
 نقش دارد؟   تحصیلی

نقش   در خالقیت آیا راهبردهای آموزشی -3 0.43 0.12 0.19 0.035 249 8.037 خالقیت 
 دارد؟ 

 یادگیری
 اثربخش 

یادگیری   در راهبردهای آموزشیآیا  -4 0.41 0.18 0.16 0.021 249 2.374
 نقش دارد؟  اثربخش 

t :3ارزش 

 بحث 
 آموزشی راهبردهای    آموزش  نقشهدف از این مطالعه بررسی  

بآموزان    دانش  تحصیلی  عملکردبر   استارومیه  اساس    بر.  وده 
آموزش  یافته پژوهش حاضر  مولفه راهبردهای    های  و  آموزشی 

.  و کسب نمره باالتر موثر می باشد    تحصیلی  عملکرددر    های آن
نقش آموزش و پرورش را برای آینده جامعه    امروزه نمی توان ، 

کم اهمیت شمرد. بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، 

توسعه پایدار، تعالی انسانیت، صلح و دوستی همگی به آموخته ها  
  لیکن آموخته های  آموزه های آموزش و پرورش وابسته است .  و

دوران مدرسه، برای نیل به چنین اهداف متعالی، نارسا جلوه می 
ها،   روش  ساختار،  در  بنیادی  بازاندیشی  یک  درنتیجه،  کند. 

راهبردهای   محتوی، شیوه های سازماندهی و به ویژه تمرکز بر
یادگیری که به بهسازی آموزش و پرورش منجر شود، ضرورت  

والنه،  یمی، آگاهانه و مسدریک فرایند دادارد. به گونه ای که فرد  
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درگیر یادگیری شود و تعهد خود را نسبت به خود آموزی ازطریق  
تثبیت رویکرد یادگیری مداوم ارتقا دهد. در این   ایجاد، تقویت و

ویژه   وبه  یادگیری   ، آموزش   ، تربیت  مفاهیم  بیان  مقاله ضمن 
دهی   یاد  راهبردهای   ، فرایندها  مداوم   و   یادگیری  –یادگیری 

ه آن در نظام توسع  منظور  به  تحوالت،  پرتو  در  آن  های  ضرورت
آموزشی، ده راهکار عنوان و مورد بحث قرار گرفته شده است .  
هریک از این راهکارها درتعامل با یکدیگر می تواند در تعمیق و 

هدف هر نظام    .توسعه یادگیری مداوم در نظام آموزشی موثر باشد
نی بر راهبردهای آموزشی  اثربخش مبتآموزشی، ارتقای یادگیری  

است. از عوامل اصلی که در طراحی و تنظیم نظام آموزشی    کارآمد
بین پیش  گیرد،  قرار  نظر  مد  باید  توجهی  قابل  میزان  ی  به 

آموزشی" دار" و "راهبردهای  معنی  از   "یادگیری  بعضی  است. 
نمی   قائل  تفاوتی  دو  این  بین  معلمان،  بعضی  حتی  و  طراحان 

دلیل، کارایی آموزش آن ها به میزان قابل توجهی  به همین  ، شوند
یابد. می  نوین،راهبردهای   کاهش  ایزارهای  پیدایش  با  امروزه 

آموزشی هم دچار دستخوش تحوالتی شده است، پیدایش فناوری 
و آموزش،راهبرد    های نوین ارتباطی و کاربرد آن در قالب یادگیری

تاثیر قرار داده های آموزشی و یادگیری های اثربخش را نیز تحت  
نوعی   و  ترکیبی  یادگیری  نوعی  قالب  در  امروزه  که  است 

 ارایه میشود."کالس معکوس"راهبردآموزشی با عنوان 
آموزش   نتایج مطالعه معروفی و همکاران نشان دهنده تاثیر

بر بود    راهبردهای شناختی و فراشناختی    ]5[پیشرفت تحصیلی 
نشان دادند که آموزش  در مطالعه خود    فیضی پور و همکاران نیز

افت   راهبردهای از  بر پیشگیری  تاثیر مثبتی    یادگیری و مطالعه، 
راهکار آموزشی در طول    دارد و می توان به عنوان یک  تحصیلی

   ]25[از اولین ترم از آن استفاده کرد دوران تحصیلی و به ویژه
که  داد  نشان  آبادی  علی  و  رستمی  مطالعه   همچنین 

تمرین در یادگیری   ی، سازماندهی و تکرار وریز  راهبردهای برنامه
  کنترل و نظارت کمترین تاثیر را بر انگیزه بیشترین تاثیر و راهبرد 

با بررسی متون دخلی و خارجی   ]26[اند  داشته پیشرفت تحصیلی
که شد  آموزش  مشخص  بین  شده  منتشر  مطالعالت  اکثر   در 

با توجه  وجود دارد.    و پیشرفت تحصیلی رابطه  آموزشیراهبردهای  
از شاخص های مهم کارآِی و    به اینکه پیشرفت تحصیلی یکی

آموزشی می باشد در این راستا انتظار می رود    ارزیابی سیستم های
خود راهبر و   آموزش و ارتقا توانمندی فراگیر در زمینه یادگیری با

قیقات نشان  در واقع تح  .باشیم  حمایت از وی شاهد پیشرفت آنان
نیازمند دریافت آموزش ها و حمایتهای    ش آموزان دانداده است که  

باشند    می  ایجاد مهارتهای مربوط به یادگیری در خود  الزم برای
خودراهبر باعث خواهد   تبدیل فراگیران به یادگیرندگان ]28-27[

نیازها و اهداف یادگیری خود را متناسب    شد که آنها خود بتوانند
باعث    خودراهبری در یادگیریموجود تعیین کنند. افزایش    با دانش 

 یادگیری همیشگی  افزایش پیشرفت تحصیلی و در نهایت، تداوم
  حتی بسیاری از مطالعات گام را فراتر نهاده و عالوه ]29[خواهد شد

راهبردهای   آموزش  ارتفا  آموزشیبر  در  راهبردهای   سعی 
 1390پرویزی در سال    فراشناختی نیز داشته اند. به عنوان نمونه

رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با  "  شی با عنوانپژوهدر  
مقطع    موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی  میزان

از  "متوسطه استفاده  داد هم  نشان  و    آموزشیراهبردهای    نتایج 
راهبردهای از  استفاده  تحصیلی    هم  موفقیت  در  فراشناختی 

 آموزشی دهای  عالوه بر آن تاثیر آموزش راهبر]30تاثیرگذار است)
مورد توجه می    کنار ارتقا عملکرد تحصیلی در سایر حوزه ها نیز  در

به تواند  می  خود  نیز  آن  که  بر    باشد  مجدداً  مستقیم  غیر  طور 
داشته باشد نظیر در پژوهش قنبری طلب   عملکرد تحصیلی تاثیر

همکاران فرسودگی   و  کاهش  در  شناختی  راهبردهای   آموزش 
از جمله   ]31)عملکرد تحصیلی مؤثر بوده استتحصیلی و ارتقاء  

یز عدم دسترسی مطلوب به دانش آموزان و  محدودیت پژوهش ن
مدارس کووید  تعطیلی  تکمیل    19بخاطر  برای  همکاری  جهت 

 پرسشنامه ها بود.

میتوان بیان   با عنایت به نتایج مطالعه فوق و مطالعات مشابه 

موثر می    آموزش    درآموزشی  نمود که آموزش راهبردهای  

ارتقای مهارت یادگیری فراگیران و به تبع   باشد و منجر به

توجه به نقش ارزنده  با    لذاپیشرفت تحصیلی خواهد شد.    آن

  یادگیری و با عنایت به پایین   کارگیری راهبردها در میزان  به

که لزوماً موجب   آموزان دانش بودن سطح استفاده از آن در

افت  و  یادگیری  سطح  می تحصیلی    کاهش    ایشان 

سطح یادگیری در   شود به منظور ارتقای  گرددپیشنهاد می

آموزان راهبردهای    دانش  آموزش  برنامه    در  آموزشی، 

این که گذراندن   به صورت مدون گنجانده شود یا آموزشی 

در    راهبردهااین    کارگاههای آموزشی در زمینه به کارگیری

دانش برای  تحصیل  مدت  د شو  اجباری  آموزان  طول 

رابطه راهبردهای آموزشی بر یادگیری اثربخش و    همچنین

در زمانهای مختلف مورد سایر دوره ها و مدارس    در    خالق 

ا عنایت به نتایج مطالعه فوق و مطالعات  ببررسی قرار گیرد .  

ناختی نه  مشابه میتوان بیان نمود که آموزش راهبردهای ش

هم موثر می    ران تحصیل بلکه در آموزشتنها در سطح دو

باشد و منجر به ارتقای مهارت یادگیری فراگیران و به تبع 

آن پیشرفت تحصیلی خواهد شد. لذا پیشنهاد می شود تا  

ریزیهای آموزشی این مسئله همواره مد نظر قرار   در برنامه

دوره و  را  گرفته  ارتقا  و  آموزش  جهت  دهای هبرهایی 

با حجم وسیعی  ش آموز  شناختی در آموزش  که در آن دان 

 .از اطالعات روبروست، در نظر گرفته شود

 نتیجه گیری
لذا با توجه به نتایج بدست از تحلیل های پژوهش ، چنین  

در  آموزشی  راهبردهای  کلی  بصورت  میشود  استنباط 
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تحصیلی در    عملکرد  حتی  و  یادگیری  اختالل  کاهش  و 

نقش بسزایی دارد، همچنین نتایج   مدیریت اثر بخش کالس

تحلیل های بعدی که در جداول بصورت واضح تشریح شده 

ب است که راهبردهای آموزشی در افت  گویای این مطل  است

اعداد جدول نقش راهبردهای آموزشی   تحصیلی نقش دارد،

بر پیشرفت تحصیلی را به نمایش میگذارد. تحلیل بعدی هم  

نقش راهبردهای آموزشی بر خالقیت را نشان می دهد و در  

نهایت راهبردهای آموزشی بر یادگیری اثربخش، این حلقه  

آنجا که   نیز صحه میگذاردگمشده آموزش کشورمان   از   ،

فردا  شاغالن  امروز  آموزان  تحقق   دانش  در  شگرفی  تاثیر 

از  اهداف نظام سالمت دارند و انسان سالم به عنوان یکی 

پرداختن به    ارکان توسعه پایدار قلمداد می شوند. بنابراین

آموزانموض دانش  در  آموزشی  راهبردهای  رویکرد    وع  با 

ه ای با توجه به محیط پیچیده و  ترکیبی ، تلفیقی و توسع

حوزه های  رشته  متنوع    علوم  متنوع  ابعاد  در  پزشکی 

 ضرورتی انکار ناپذیر ضروری بنظر میرسد.  

 سپاسگزاری

و دانش   معلمانتمامی نویسندگان بر خود الزم می دانند از  

 و تشکر به عمل آورند .   تقدیر،  اموزان

 اخالقیمالحظات  

آگاهانه مشاارکت کنندگان، اخالق  پژوهش رضاایت در این

مشاارکت    حقوق انساانی  در اساتفاده از پرساشانامه و رعایت

 مورد احترام بوده اساات کنندگان در تمام اصااول تحقیق

 است. 100/10987ودارای شماره مصوب 

 منافعتضاد 
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