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Purpose: Learning strategies play an important role in performance and academic progress, and the 
design of various models can be effective in this field. As a result, the present research was 
conducted with the aim of designing a model of learning strategies. 
Methodology: The current research was cross-sectional in terms of time, applied in terms of 
purpose, and qualitative in terms of execution method. The research community was academic 
documents and experts about learning strategies in 2021. The sample of the research was 15 
documents and 20 university experts who were selected as a sample based on the principle of 
theoretical saturation and after checking the inclusion criteria with the purposeful sampling method. 
The tools of the current research were note-taking and semi-structured interview, the validity of 
which was confirmed by the triangulation method and the reliability was obtained by the agreement 
coefficient method between two coders of 0.85. Data were analyzed by coding method in 
MAXQDA software. 
Findings: The findings showed that the pattern of learning strategies had 47 indicators, 7 
components and 2 dimensions; So that the dimension of cognitive strategies had 4 components of 
repetition strategy, expansion strategy, organization strategy and evaluation strategy, and the 
dimension of metacognitive strategies had 3 components of planning strategy, monitoring strategy 
and organizing strategy. 
Conclusion: According to the indicators, components and dimensions of the learning strategies 
model, to improve the performance and academic progress of learners, it is possible to improve the 
identified dimensions and components of learning strategies. 
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 چکیده مقاله تحقیقاتی

 

 13/07/1401 دریافت:
 23/11/1401 پذیرش
 23/02/1402 انتشار:

راهبردهای یادگیری نقش مهمی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دارند و طراحی الگوهای متنوع در این زمینه  دف:ه

 توانند موثر واقع شوند. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردهای یادگیری انجام شد.می

پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش  شناسی:روش

نفر از خبرگان  20سند و  15بودند. نمونه پژوهش  1400اسناد و خبرگان دانشگاهی درباره راهبردهای یادگیری در سال 
گیری هدفمند های ورود به مطالعه با روش نمونهکدانشگاهی بودند که بر اساس اصل اشباع نظری و بعد از بررسی مال

ساختاریافته بود که روایی آن با روش برداری و مصاحبه نیمهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر یادداشتبه
افزار نرم با روش کدگذاری در هابدست آمد. داده 85/0سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار مثلث

MAXQDA .تحلیل شدند 

که بعد طوریبعد بود؛ به 2مولفه و  7شاخص،  47ها نشان داد که الگوی راهبردهای یادگیری دارای یافته ها:یافته

دهی، راهبرد سازماندهی و راهبرد ارزشیابی و بعد راهبردهای مولفه راهبرد تکرار، راهبرد بسط 4راهبردهای شناختی دارای 
 دهی بود.ریزی، راهبرد نظارت و راهبرد نظممولفه راهبرد برنامه 3ی دارای فراشناخت

ها و ابعاد الگوی راهبردهای یادگیری، برای بهبود عملکرد و پیشرفت ها، مولفهبا توجه به شاخص گیری:نتیجهبحث و 

 یادگیری اقدام کرد. شده راهبردهایهای شناساییابعاد و مولفه توان از طریق ارتقایتحصیلی فراگیران می

 

 :واژگان کلیدی
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 مقدمه

های آموزشی از راهبردهای یادگیری گیری نظامکنند و در این زمینه بهرههای آموزشی نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا مینظام
های های اصلی نظام(. یکی از دغدغهBiwer, Oude Egbrink, Aalten & De Bruin, 2020موثر و کارآمد بسیار مهم و حائز اهمیت است )

ز نظر باحث مهم امکی از یآموزشی امروز تالش برای یادگیری بهتر و آموزش راهکارها و راهبردهایی برای این منظور است و به همین دلیل 
های آموزشی فراهم آورد های بسیاری را در نظاماد تغییرها و تحولتواند زمینه ایجهای آموزشی بحث راهبردهای یادگیری است که مینظران نظامصاحب

(Garcia-Perez, Fraile & Panadero, 2021)های حاکم بر آن با توجه به پیشرفت جوامع همواره دستخوش تغییر و های آموزشی و فعالیت. نظام
هی موجب ی است که گاهای آموزشی به حدبنابراین، سرعت تحول نظامباشد. تحول است که این امر خود معلول تحوالت اجتماعی و علوم مختلف می

 امل اصلی عدم موفقیت فراگیران(. امروزه ثابت شده است که یکی از عوTzuriel & Remer, 2018شود )تغییر کلی در ساختار آموزشی جامعه می
شود ر آنان میی یادگیری دبب افزایش مشکالت آموزش و افزایش دشواره این امر سکگیری از راهبردهای یادگیری است ناتوانی یا نقص آنها در بهره

(Sera & McPherson, 2019یادگیری نیازمند طراحی فعالیت .)ی و افزایش ریزی و کار گروهی است و ایجاد توانایی یادگیرهایی مانند تأمل، برنامه
(. راهبردهای یادگیری عمدتا با Pilegard & Fiorella, 2016باشد )ای آموزشی میهترین اصول ایجاد تغییر و تحول در نظاممیزان یادگیری از اساسی

ط آن مطالب را راگیران توسشوند و طبق این رویکرد یادگیری انسان یک فعالیت مستمر پردازش اطالعات است که فرویکرد پردازش اطالعات تبیین می
 (.Lewis, Williams & Dawson, 2020کنند )کسب می

تر اطالعات، تالش برای یادگیری معنادارتر و های هدفمند، منظم و ساختاریافته برای پردازش مناسبای از تکنیکدهای یادگیری به معنای مجموعهراهبر
ایند هایی است که یادگیرنده باید در فر(. در تعریفی دیگر راهبردهای یادگیری به معنای روشBeukers & Bertolini, 2021یادآوری بهتر است )

(. این سازه Pan, Lv, Yan, Weng, Chu & Xue, 2022کند )سازی آنها مییادگیری به کمک آنها اقدام به انتخاب و اکتساب اطالعات و یکپارچه
راهکارهای  های یادگیری و خودمدیریتی یادگیری است که فراگیر برای یادگیری، بررسی تحقق یا عدم تحقق یادگیری و ارائهای از مهارتشامل مجموعه

های هایی است که هر شخص با توجه به ویژگیکند. به عبارت دیگر، راهبردهای یادگیری نوعی مهارتاصالحی جهت بهبود یادگیری از آنها استفاده می
ای یادگیری به (. راهبردهPonce, Mayer, Loyola, Lopez & Mendez, 2018نماید )برداری میهای تکلیف یادگیری از آنها بهرهخود و ویژگی

کنند و این راهبردها قابل یادگیری هستند و با گذشت زمان استفاده هایی اشاره دارد که فراگیران جهت یادگیری و یادآوری مطالب از آنها استفاده میروش
 & Jin, Zhao, Yu, Wuشود )ها و مفاهیم جدید میهای شناختی، نگرشی و مهارتی و یادگیری مهارتشده و باعث تفاوت در حوزهاز آنها درونی

Chi, 2020ها، رفتارها و طور فعال و مستمر شناختکنند و بر اساس آنها یادگیرندگان به(. راهبردهای یادگیری بر نقش فرد در فرایند یادگیری تاکید می
است که یادگیرندگان انگیزه فراوانی برای طراحی اهداف و کنند. بنابراین، استفاده از آنها نیازمند آن های خود را برای دستیابی به اهداف هدایت میتالش

 (.Gamhewage, Mylonas, Mahmoud & Stucke, 2022تالش برای تحقق آنها داشته باشند )
ند و کنهای تحصیلی کمک میآورند و به فراگیران در یادگیری و هدایت فعالیتهای مناسبی را برای یادگیری فراهم میراهبردهای یادگیری محیط

توانند نقش مهم و موثری در بهبود و ارتقای یادگیری فراگیران داشته باشند گیری از راهبردهای یادگیری میعالوه بر آن مدرسان با بهره
(Sumanasekera, Turner, Ly, Hoang, Jent & Sumanasekera, 2020این سازه بر کیفیت یادگیری تاثیر می .) گذارند و فراگیران در حین

 ,Hudson, Clavelتر آنها را یادآوری نمایند )تر و سریعتر یادبگیرند و بتوانند کاملگیری از راهبردهای مذکور استفاده تا مطالب را بهتر و سریعیاد

Kilpatrick & Lavoie-Tremblay, 2021توایی با توان به شیوه یکسانی آموزش داد و الزم است تا هر مح(. قابل ذکر است که همه مطالب را نمی
های یادگیری توجه به اینکه در چه سطحی از دشواری قرار دارد از راهبرد یادگیری مناسب برای آموزش آن استفاده کرد و عالوه بر آن در انتخاب راهبرد

 ,Song, Yuوجه کرد )مناسب باید به نوع مطالب یادگیری، شیوه ترجیحی یادگیری فراگیر، محیط و شرایط انتخاب راهبردها و سایر فنون آموزشی ت

Miao, Guo, Ke, Ma & Wang, 2019طورمناسبی اهداف یادگیری خود را شود تا فراگیران به(. استفاده مناسب از راهبردهای یادگیری سبب می
آنها استفاده کنند، بر یادگیری های مناسبی برای دستیابی به های خود را به خوبی بشناسند، از استراتژیها و محدودیتشناسایی و تنظیم نمایند، توانایی

 & Tao, Li, Chen, Liang, Li, Guoهای الزم را برای یادگیری بهتر انجام دهند )ها و اطالعات خود کنترل بیشتری داشته باشند و اقدامدانش

Qi, 2021.) 
های موثر بر راهبردهای د و مولفهکه عوامل یا ابعا هاییهای مرتبط با طراحی الگوی راهبردهای یادگیری یا پژوهشترین پژوهشدر ادامه نتایج مهم

 شوند.یادگیری را مورد پژوهش قرار دادند، گزارش می
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Tafaroji Gilavandani, Ahmadi & Ahqar (2021ضمن پژوهشی راهبردهای بومی محیطی یادگیری خودتنظیمی در آموزش ) 22وپرورش را در 
نویسی، سازماندهی و برداری، خالصهیادسپاری، یادداشتمولفه تکرار و به 5شامل راهبردهای شناختی )با بعد شناسایی که ابعاد  3مولفه و  9شاخص، 
مارست و فعالیت مولفه تالش و م 2ریزی و خودارزیابی( و راهبردهای مدیریت منابع انسانی )با مولفه برنامه 2راهبردهای فراشناختی )با  ،فهمیدن( 

 دهی( بودند.نظم
Salim Haghighi, Khayyer, Samani & Rezaei (2020ضمن پژوهشی عامل )آموزان را شامل های موثر در مقیاس راهبردهای خواندن در دانش

 های فراشناختی با پنجده، راهبردی پیچیراهبردهای شناختی با شش مولفه مرور ساده، مرور پیچیده، بسط ساده، بسط پیچیده، سازماندهی ساده و سازمانده
 ش معرفی کردند.ریزی و خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با دو مولفه اضطراب و انگیزدهی، ارزشیابی، دانش و کنترل، دانش برنامهفه دانش نظممول

Abolghasemi, Zeinalipour, Sheikhi & Asareh (2019ضمن پژوهشی درباره راهبردهای یاددهی )-  به  دارس استعداد درخشانمیادگیری در
های ویژه برای هر درس، بعد شخصیتی آموزشی، راهبردهای فعال، روشبودن، وسایل کمکهای موثر بر آن شامل کاربردییجه رسیدند که مولفهاین نت

 معلم و بعد علمی بودند.
Lotfi Jalalabadi, Mehri, Asgari & Kheirandish (2019ضمن پژوهشی الویت ) ترتیب کار را بههای راهبردهای یادگیری کارکنان در محیط

ها و اندن دورهندیشی، گذرا دوراشامل بازخورد از عملکرد، تأمل بر عمل، انجام کار/ وظایف جدید، همکاری با دیگران، مطالعه/ پژوهش، بصیرت ی
 کترونیک، مشاهده دیگران و آزمون و خطا معرفی کردند.های آموزشی، یادگیری البرنامه

Zahedi & Fakhri (2015ضمن پژو )دارای  یاهه مذکورسیدند که سهشی درباره ساختار عاملی سیاهه راهبردهای یادگیری و مطالعه به این نتیجه ر
 پنج عامل هدفمندی، خودتنظیمی، توجه و تمرکز، پردازش اطالعات و خودآزمایی بود.

Weinstein, Palmer & Acee (2016 راهبردهای مطالعه و یادگیری را در قالب )خاب ایده اصلی، راهبردهای پردازش اطالعات، انتحیطه شامل  10
 آزمون، نگرش، انگیزش، اضطراب، تمرکز، مدیریت زمان، خودآزمایی و راهنمای مطالعه توصیف کردند.

Karami, Delavar, Bahrami & Karimi (2006 ضمن پژوهشی درباره تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه )رسیدند  ه این نتیجهب
های تکرار یا مرور با دو زیرمجموعه ویژه که بعد شناختی شامل مولفهطوریکه راهبردهای مطالعه و یادگیری دارای دو بعد شناختی و فراشناختی بود؛ به

هی با دو زیرمجموعه ده و سازمانپیچید تکالیف ساده و ویژه تکالیف پیچیده، بسط یا گسترش معنایی با دو زیرمجموعه ویژه تکالیف ساده و ویژه تکالیف
ویژه تکالیف پیچیده  وکالیف ساده تهای دانش و مهار خود با دو زیرمجموعه ویژه ویژه تکالیف ساده و ویژه تکالیف پیچیده و بعد فراشناختی شامل مولفه

 ریزی و مهار و ارزشیابی بود.و دانش و مهار فرایند به سه زیرمجموعه تعهد، نگرش و توجه، برنامه
Weinsten & Mayer (1986،ضمن راهبردهای یادگیری به به پنج بخش راهبردهای مرور ذهنی، بسط یا گسترش معنایی )  ،ارت برظنسازماندهی 

عنایی به فراگیران کند تا مطالب را با خود تکرار کند، راهبرد بسط یا گسترش مکند. راهبرد مرور ذهنی به فراگیران کمک میدرک و عاطفی تقسیم می
کند تا مطالب پراکنده یگیران کمک مکند تا مطالب جدید را به مطالب قبلی که فرد قبال آنها را یادگرفته ارتباط دهد، راهبرد سازماندهی به فرایکمک م

الب نظارت داشته ی مطکند تا بر میزان درک و یادگیریافته تبدیل نمایند، راهبرد نظارت بر درک به فراگیران کمک میرا به یک ساختار منظم و سازمان
 اهش دهند.کیری خود را کند تا تمرکز و توجه خود را برای یادگیری افزایش و میزان اضطراب یادگباشند و راهبرد عاطفی به فراگیران کمک می

نتیجه طراحی  ا دربی و یارزیا طراحی الگوی راهبرهای یادگیری نقش موثری در عملکرد تحصیلی دارد و اگر فراگیران از نظر راهبردهای یادگیری
ثری در جهت ارتقای ذکور گام موتوانند با کمک راهبردهای مالگوهای متنوع راهبردهای یادگیری، راهبردهای مذکور به آنها آموزش داده شود، آنان می

ریزی نمایند ن برنامهحصیلی فراگیراتوانند جهت پیشرفت و عملکرد تهای آموزشی نیز بهتر میعملکرد تحصیلی خود بردارند. عالوه بر آن، مسئوالن نظام
ردارند. نکته حائز بای یادگیری شده گام موثری در جهت بهبود تحصیل فراگیران از طریق ارتقای راهبردهو با استفاده از راهبردهای یادگیری شناسایی

دف آموزش نوین های است. زیرا امعهجای آموزشی هر هاهمیت دیگر اینکه استفاده از راهبردهای یادگیری یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام
باشد. عالوه بر مطالب فوق، ن میناسب آدر دنیا رسیدن به مهارت تفکر است و دستیابی به این مهارت نیازمند فراگرفتن راهبردهای یادگیری و کاربست م

ن سایی عوامل موثر بر آون برای شناختند و یا اینکه به مرور اسناد و متگان درباره راهبردهای یادگیری پرداهای قبلی به بررسی نظرهای خبراکثر پژوهش
م از مرور اسناد خبرگان و ه های فوق استفاده شده است. به عبارت دیگر، در پژوهش حاضر هم از نظراتاقدام کردند و در پژوهش حاضر از ترکیب روش

های ه با پژوهشها و نقاط قوت پژوهش حاضر در مقایسافت و نکته مذکور یکی از تفاوتتری دست یتر و جامعهای کاملاستفاده شده است تا به یافته
 در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامع راهبردهای یادگیری انجام شد.قبلی است. 

 



 37( صفحه 1402بهار و تابستان ) 1، شماره 9جامعه شناسی آموزش و پرورش، دوره 

  

 شناسیروش 
باره راهبردهای انشگاهی دردبرگان پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و خ

های کنظری و بعد از بررسی مال نفر از خبرگان دانشگاهی بودند که بر اساس اصل اشباع 20سند و  15بودند. نمونه پژوهش  1400یادگیری در سال 
ر بادگیری که عوامل موثر عنوان نمونه انتخاب شدند. در این روش از میان همه اسناد مرتبط با راهبردهای یگیری هدفمند بهورود به مطالعه با روش نمونه

ادگیری ل راهبردهای یهای مورد نظر پژوهشگران از جمله شناسایی عواممورد در صورت داشتن مالک 15راهبردهای یادگیری را بررسی کردند تعداد 
شباع رسید و خبرگان اه پژوهش به عنوان نمونه نهایی بخش اسناد و به همین صورت از میان خبرگان دانشگاهی مصاحبه با آنها تا زمانی ادامه یافت کبه

نه راهبردهای اله در زمیاله و مقهای مورد نظر پژوهشگران از جمله داشتن کتاب، طرح پژوهشی، راهنمایی یا مشاوره رسنیز در صورت داشتن مالک
 آمد. عنوان نمونه انتخاب و با آنها مصاحبه به عملیادگیری به

رتبط شناسایی و در مند و اسناد های معتبر داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفتبرای انجام این پژوهش ابتدا با کلیدواژه راهبردهای یادگیری سایت
ا مورد بررسی و در چکیده آنه ر مرحله بعدمورد بررسی و در صورت عدم توجه به راهبردهای یادگیری از پژوهش حذف و دها مرحله بعد عنوان و کلیدواژه

عنوان سند به 15س تعداد ین اساصورت عدم توجه به راهبردهای یادگیری و عدم شناسایی عوامل موثر بر راهبردهای یادگیری از پژوهش حذف و بر ا
ن با توجه به ی شد. خبرگاهایی جهت مصاحبه با خبرگان دانشگاهی طراحدند. بر اساس مطالعه اسناد و با کمک اساتید سوالنمونه نهایی انتخاب ش

 ت.، ادامه یافهای ورود به مطالعه انتخاب و تحت مصاحبه قرار گرفتند و مصاحبه با خبرگان تا زمانی که پژوهش به اشباع رسیدمالک
شده ل اصلی گزارشمک چهار سواکساختاریافته با خبرگان دانشگاهی با رداری از اسناد راهبردهای یادگیری و مصاحبه نیمهبابزار پژوهش حاضر یادداشت

طور که قبال با خبرگان ها همانصورت انفرادی با خبرگان دانشگاهی انجام و عالوه بر ثبت نکات کلیدی مصاحبهها بهانجام شد. مصاحبه 1در جدول 
ه با هر یک ط شد. مصاحبها جهت بررسی مجدد ضبهنگ و ضمن تعهد به رعایت نکات اخالقی، موافقت آنها اخذ شده بود، صدای مصاحبهدانشگاهی هما

 د و تا زمان رسیدن نتایج به اشباع( و تعدادی سوال فرعی بو1دقیقه طول کشید و شامل چهار سوال اصلی )جدول  90الی  30از خبرگان دانشگاهی بین 
 ت آمد.بدس 85/0سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین دو کدگذار افت. در این پژوهش روایی با روش مثلثادامه ی

 
 ساختاریافته با خبرگان دانشگاهیهای مصاحبه نیمهسوال .1جدول 

 سوال ردیف

 به نظر شما راهبردهای یادگیری فراگیران کدامند؟ 1

 راهبردهای یادگیری و خودشکوفایی وجود دارد؟ تشریح نمایید.ای بین به نظر شما چه رابطه 2

 به نظر شما پیامدهای استفاده از راهبردهای یادگیری چیست؟ 3

 به نظر شما راهبردهای یادگیری چه تاثیر در خودشکوفایی دارند؟ 4

 
 MAXQDAافزار برداری از اسناد و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی با روش کدگذاری در نرمها پس از گردآوری با ابزارهای فوق یعنی یادداشتداده

 تحلیل شدند.
 

 هایافته
 شده است.گزارش 2گاهی در جدول ساختاریافته با خبرگان دانشبرداری از اسناد و مصاحبه نیمهنتایج کدگذاری راهبردهای یادگیری از طریق یادداشت

 
 ساختاریافته با خبرگان دانشگاهیبرداری از اسناد و مصاحبه نیمهنتایج کدگذاری راهبردهای یادگیری از طریق یادداشت .2جدول 

 شاخص مولفه بعد

. حفظ 4آموزان به مرور ذهنی، وقفه در ترغیب دانش. تالش بی3آموزان، دانشتوسط  . تکرار ساده اسامی2گذاری برای تکرار متون، . ارزش1 راهبرد تکرار راهبردهای شناختی
 خاطرسپردن مطالب درسی. به8. حفظ شعر و 7. تمرین پراکنده، 6مند، اعده. حفظ ق5وار، طوطی

های مختلف برای . خلق مثال4سی، تازه به مطالب در. خالقیت در افزودن جزئیات 3. تلفیق تجربه و مطالب درسی، 2. یادگیری بر پایه تجربه، 1 دهیراهبرد بسط
 . خلق مطالب جدید7کردن مطالب درسی و . خالصه6سازی، . عبارت5تداعی مطالب درسی، 

ه ب. توجه 5سی، . خلق چارچوب مفهومی از مطالب در4. ایجاد نظم در مطالب درسی، 3بندی مطالب درسی، . اولویت2بندی مطالب درسی، . طبقه1 راهبرد سازماندهی
 پذیری در بسط مطالب درسی. انعطاف7. انسجام مطالب درسی و 6جزئیات مطالب درسی، 
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 . ایجاد انگیزه ارزشیابی7رک مطلب و د. نظارت بر 6. خودتنظیمی، 5. خودکنترلی، 4. ارزیابی مداوم توسط معلم، 3. دگرارزیابی، 2. خودارزیابی، 1 راهبرد ارزشیابی

راهبردهای 
 اشناختیفر

ریزی نسبت به عملکرد . برنامه4ریزی جهت چگونگی یادگیری، . برنامه3. آگاهی از اهداف درسی، 2. ایجاد سازوکارهایی برای یادگیری بهتر، 1 ریزیراهبرد برنامه
 اده از بازخورد مرحله شناختی. استف6. پاالیش اهداف و 5آموزان، دانش

. نظارت بر اجرای درست 4ی، . بازبینی راهبردهای شناختی در یادگیر3. نظارت بر درک درست مطالب درسی، 2. نظارت بر عملکرد یادگیری، 1 راهبرد نظارت
 های یادگیریظارت بر تجربه. ن6های نظارت و . آگاهی از انواع شیوه5راهبردهای شناختی، 

. تغییر سبک 5پذیری در رفتار یادگیرنده، . انعطاف4. تعدیل سرعت مطالعه و یادگیری، 3جبران خطاهای خودبرآمده، . 2. آگاهی از اشکاالت یادگیری، 1 دهیراهبرد نظم
 های ناموفق مطالعه و یادگیری. جلوگیری از روش6یادگیری به هنگام ضرورت و 

 
مولفه  4که بعد راهبردهای شناختی دارای طوریبعد بود؛ به 2مولفه و  7شاخص،  47الگوی راهبردهای یادگیری دارای  نشان داد که 2های جدول یافته

ریزی، راهبرد نظارت و اهبرد برنامهمولفه ر 3دهی، راهبرد سازماندهی و راهبرد ارزشیابی و بعد راهبردهای فراشناختی دارای راهبرد تکرار، راهبرد بسط
ساختاریافته با خبرگان برداری از اسناد و مصاحبه نیمهیادگیری از طریق یادداشت هبردهایدهی بود. نتایج تعداد بعد، مولفه و شاخص راراهبرد نظم

 شده است.گزارش 3دانشگاهی در جدول 
 

 ساختاریافته با خبرگان دانشگاهیبرداری از اسناد و مصاحبه نیمهنتایج تعداد بعد، مولفه و شاخص راهبردهای یادگیری از طریق یادداشت .3جدول 
 شاخص مولفه بعد

 شاخص 29 مولفه 4 . راهبردهای شناختی1

 شاخص 8 . راهبرد تکرار1

 شاخص 7 دهی. راهبرد بسط2

 شاخص 7 . راهبرد سازماندهی3

 شاخص 7 . راهبرد ارزشیابی4

 شاخص 18 مولفه 3 . راهبردهای فراشناختی2

 شاخص 6 ریزی. راهبرد برنامه1 

 شاخص 6 . راهبرد نظارت2

 شاخص 6 دهیراهبرد نظم. 3

 
که راهبردهای شناختی با طوریبعد راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی داشت؛ به 2نشان داد که الگوی راهبردهای یادگیری  3های جدول یافته

ص( و شاخ 7راهبرد ارزشیابی ) شاخص( و 7شاخص(، راهبرد سازماندهی ) 7دهی )شاخص(، راهبرد بسط 8مولفه راهبرد تکرار ) 4شاخص دارای  29
های ولفهمشاخص( بود. نتایج ابعاد و  6دهی )هر کدام ریزی، راهبرد نظارت و راهبرد نظممولفه راهبرد برنامه 3شاخص دارای  18راهبردهای فراشناختی با 

 شده است.گزارش 1انشگاهی در شکل ان دساختاریافته با خبرگاد و مصاحبه نیمهبرداری از اسنراهبردهای یادگیری از طریق یادداشت
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 ساختاریافته با خبرگان دانشگاهیبرداری از اسناد و مصاحبه نیمههای راهبردهای یادگیری از طریق یادداشتنتایج ابعاد و مولفه .1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
های کسب توانمندی یت یادگیری وبهبود یادگیری موثر باشند و اهمدرسی و توانند در توسعه برنامهراهبردهای یادگیری اعم از شناختی و فراشناختی می

دهنده آن هستند که اغلب رفتارهای ما معلول های انسانی نشانهای فراوان در حوزه یادگیریاکتسابی در پیشرفت همواره مورد توجه بوده است. پژوهش
گیری نیز اثربخش و ها و راهبردهای یادو آموختنی هستند، لذا بررسی اصول، روش ما اکتسابی باشند و از آنجایی که بسیاری از رفتارهاییادگیری می

های فرد مورد استفاده قرار یریی یادگکارآمد خواهد بود. در واقع، راهبردهای یادگیری همان تدابیری هستند که برای تسهیل، تثبیت، تعمیق و یادآور
برند تا به اهداف یادگیری دست هایی هستند که یادگیرندگان در حین یادگیری بکار میها و شیوهشگیرند. به عبارت دیگر، راهبردهای یادگیری، رومی

گیری از نتایج و بهره رای آنیابند. بنابراین، راهبردهای یادگیری نقش موثری در پیشرفت و عملکرد تحصیلی دارند و طراحی الگوهای متنوع ب
وهش حاضر با ر نتیجه، پژدرای راهبردهای یادگیری کمک شایانی نماید. واند به طراحی الگوهای مناسب بتهای قبلی و مصاحبه با خبرگان میپژوهش

 هدف طراحی الگوی جامع راهبردهای یادگیری انجام شد.
مولفه راهبرد تکرار،  4دارای که بعد راهبردهای شناختی طوریبعد داشت؛ به 2مولفه و  7شاخص در  47ها نشان داد که الگوی راهبردهای یادگیری یافته

دهی ریزی، راهبرد نظارت و راهبرد نظممولفه راهبرد برنامه 3دهی، راهبرد سازماندهی و راهبرد ارزشیابی و بعد راهبردهای فراشناختی دارای راهبرد بسط
 Tafaroji Gilavandani et al (2021 ،)Salimهای های پژوهشهای راهبردهای یادگیری با یافتههای پژوهش حاضر درباره ابعاد و مولفهیافته بود.

Haghighi et al (2020 ،)Abolghasemi et al (2019 ،)Lotfi Jalalabadi et al (2019 ،)Zahedi & Fakhri (2015 ،)Weinstein & et 

al (2016 ،)Karami et al (2006 و )Weinsten & Mayer (1986.همسو بودند ) 
شود که راهبردهای شناختی، راهبردهایی است که به فراگیران کمک و بخش راهبردهای شناختی و فراشناختی تقسیم میراهبردهای یادگیری به د

سازی آنها در حافظه بلندمدت آماده کند که بر اساس پژوهش حاضر شامل شده و ذخیرهکند تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات قبال آموختهمی
دهی، راهبرد سازماندهی و راهبرد ارزشیابی بود و راهبردهای فراشناختی، راهبردهایی برای هدایت و نظارت بر راهبردهای برد بسطراهبرد تکرار، راه

آموزان دهی بود. بنابراین، برای بهبود یادگیری دانشریزی، راهبرد نظارت و راهبرد نظمشناختی هستند که بر اساس پژوهش حاضر شامل راهبرد برنامه
آموزان ترین راهبرد شناختی استفاده کرد و به دانشعنوان سادهتوان از راهبرد تکرار و تمرین بهید ابتدا راهبردهای شناختی را بکار برد که برای نمونه میبا

آموزان، می توسط دانشگذاری برای تکرار متون، تکرار ساده اساگیری از ارزشدر یادگیری مطالب درسی کمک شایانی کرد که برای این منظور بهره
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خاطرسپردن مطالب درسی توسط مند، تمرین پراکنده، حفظ شعر و بهوار، حفظ قاعدهآموزان به مرور ذهنی، حفظ طوطیوقفه در ترغیب دانشتالش بی
گیری را محقق سازد، اما استفاده از تواند مفید واقع شود. شاید استفاده از یک راهبرد برای همه مطالب نتواند انتظارها و اهداف یادآموزان میدانش

آموزان را به انتظارها و اهداف یادگیری برساند. راهبرد شناختی دیگر تواند دانشگیری تلفیقی از راهبردهای مختلف میراهبردهای یادگیری مناسب و بهره
تجربه و مطالب درسی، خالقیت در افزودن جزئیات تازه به توان از یادگیری بر پایه تجربه، تلفیق دهی است که برای اجرای موفق آن میراهبرد بسط

کردن مطالب درسی و خلق مطالب جدید استفاده کرد. سازی، خالصههای مختلف برای تداعی مطالب درسی، عبارتمطالب درسی، خلق مثال
صورت منظم و ساختاریافته و بسیار د تا بتوانند مطالب را بهدهی به راهبرد سازماندهی مطالب نیز نیاز دارنآموزان عالوه بر راهبردهای تکرار و بسطدانش
بندی مطالب درسی، ایجاد نظم در مطالب بندی مطالب درسی، اولویتتر در مقایسه با مطالب غیرمنسجم یادبگیرند که در این راهبرد استفاده از طبقهسریع

تواند پذیری در بسط مطالب درسی میدرسی، انسجام مطالب درسی و انعطافدرسی، خلق چارچوب مفهومی از مطالب درسی، توجه به جزئیات مطالب 
آموزان در ارائه بازخورد آموزشی و شده در پژوهش حاضر راهبرد ارزشیابی بود که به دانشمفید واقع شود. چهارمین و آخرین راهبرد شناختی شناسایی

زیابی مداوم توسط معلم، خودکنترلی، خودتنظیمی، نظارت بر درک مطلب و ایجاد انگیزه کند. خودارزیابی، دگرارزیابی، ارتر کمک مییادگیری مطلوب
کند تا نه تنها خود را ارزیابی کنند، بلکه بتوانند از ارزیابی دیگران نیز آموزان کمک میباشند که به دانشهای راهبرد ارزشیابی میارزشیابی از شاخص

ر عالوه بر راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی نیز برای الگوی راهبردهای یادگیری شناسایی شد. تجربه کسب کنند. همچنین، در پژوهش حاض
باشند. یکی از راهبردهای فراشناختی، راهبردهایی برای درک بهتر راهبردهای شناختی هستند و به نوعی مکمل راهبردهای شناختی برای یادگیری می

گیری از ایجاد سازوکارهایی آموزان دارد که برای این منظور بهرهریزی است که نقش مهمی در بهبود یادگیری دانشامهراهبردهای فراشناختی، راهبرد برن
آموزان، پاالیش اهداف و استفاده از ریزی نسبت به عملکرد دانشریزی جهت چگونگی یادگیری، برنامهبرای یادگیری بهتر، آگاهی از اهداف درسی، برنامه

تواند مفید واقع شود. راهبرد فراشناختی دیگر راهبرد نظارت است که بدون نظارت، یادگیری به شیوه صحیحی صورت حله شناختی میبازخورد مر
های نظارت بر عملکرد یادگیری، نظارت بر درک درست مطالب درسی، بازبینی راهبردهای شناختی توان از شاخصپذیرد و برای اجرای موفق آن مینمی

های یادگیری استفاده کرد. سومین و آخرین های نظارت و نظارت بر تجربهی، نظارت بر اجرای درست راهبردهای شناختی، آگاهی از انواع شیوهدر یادگیر
آموزان دارد که از طریق آگاهی از دهی بود که نقش مهمی در ارتقای یادگیری دانششده در پژوهش حاضر راهبرد نظمراهبرد فراشناختی شناسایی

پذیری در رفتار یادگیرنده، تغییر سبک یادگیری به هنگام اشکاالت یادگیری، جبران خطاهای خودبرآمده، تعدیل سرعت مطالعه و یادگیری، انعطاف
 پذیرد.های ناموفق مطالعه و یادگیری صورت میضرورت و جلوگیری از روش

های قبلی بررسی ا پژوهشترین نقطه قوت پژوهش حاضر در مقایسه بکه از مهم هایی مواجه استهر پژوهشی در هنگام اجرا با نقاط قوت و محدودیت
توان به اضر میهای مهم پژوهش حبرداری از اسناد و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی بود. همچنین، از محدودیتراهبردهای یادگیری بر اساس یادداشت

د شاید به نتایج وپرورش انجام شوه کرد که بر اساس آن اگر مصاحبه با خبرگان آموزشمحدودشدن نتایج پژوهش به تعدادی از خبرگان دانشگاهی اشار
علمی وپرورش عضو هیأتشن آموزمتفاوتی دست یافت. بنابراین، انجام پژوهش درباره طراحی الگوی راهبردهای یادگیری بر اساس مصاحبه با خبرگا

ژوهش حاضر حاکی از شود. نتایج پمی وپرورش و یا معلمان و مدیران و معاونان مدرسه پیشنهاددانشگاه فرهنگیان یا کارشناسان آموزشی سازمان آموزش
حصیلی فراگیران تها و ابعادی برای الگوی راهبردهای یادگیری بود که با توجه به نقش موارد مذکور در عملکرد و پیشرفت ها، مولفهشناسایی شاخص

تحصیلی برداشت.  رد و پیشرفتشده برای راهبردهای یادگیری اقدام و گام موثری جهت بهبود عملکهای شناساییتوان از طریق ارتقای ابعاد و مولفهمی
برداری کرده و محتوی های مشابه بهرههای آموزشی از نتایج پژوهش حاضر و پژوهشریزان نظامشود که متخصصان و برنامههمچنین، پیشنهاد می

ر برگزاری پژوهش حاض اربردیکمایند که همه راهبردهای شناختی و فراشناختی را دربربگیرد. آخرین پیشنهاد آموزشی را طوری تنظیم و طراحی ن
آموزان در یادگیری های آموزشی برای معلمان و مدرسان است تا آنان با کمک راهبردهای یادگیری متنوع بتوانند به دانشهای ضمن خدمت و کارگاهدوره

 تر کمک نمایند.باتتر، بامعناتر و باثسریع

 و قدردانی تشکر
 کنند.در پایان نویسندگان از همه کسانی که در انجام این پژوهش مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می
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