
 

 ابتدایی آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال کاهش بر شاگردی هم تدریس روش اثربخشی 

 3کیاالشکی فاطمه ،2دانشفر فاطمه ،1*شکوهی راحله

 .(مسئول نویسنده) ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،علمیهیئت عضو .1

 .ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ابتدایی، آموزش کارشناسی .2

 ایران چالوس، چالوس، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ابتدایی، آموزش کارشناسی .3

 388-359، صفحات 1041 ، سالوپنجپنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 30/00/1401تاریخ پذیرش:                                                                             26/06/1401تاریخ وصول: 

 چکیده

وش ربود. ن ابتدایی آموزادانش تحصیلی کاریاهمالکاهش بر  شاگردیهمروش تدریس اثربخشی بررسی هدف از پژوهش حاضر 

آموزان دانشجامعه آماری کلیه  بود.ماهه  2همراه با مرحله پیگیری کنترل  آزمون با گروهپس، آزمونپژوهش آزمایشی با طرح پیش

نفر  04تعداد در دسترس  گیریبا استفاده از روش نمونهدر مرحله اول  بودند. 1044-1041در سال تحصیلی  تهرانشهر ابتدایی 

آزمایش  . گروهنفر( جایگزین شدند 11) کنترلنفر( و یک گروه  11) آزمایشو سپس به شیوه تصادفی ساده در یک گروه  انتخاب

و در  دریافت نکرد هم شاگردیروش تدریس ای از مداخلهگونه ؛ اما گروه کنترل هیچندقرار گرفت شاگردیهمروش تدریس تحت 

استفاده شد.  گردآوری اطالعات منظوربه (1034) سواری( APQ) تحصیلی کاریاهمالپرسشنامه  از. اندلیست انتظار باقی م

 استنباطیدر دو بخش توصیفی و  20نسخه  SPSSفزار اها از طریق نرمآمده از اجرای پرسشنامهدستاطالعات به وتحلیلتجزیه

آزمون پسمرحله در  اگردیشهمروش تدریس  نتایج نشان داد. ( انجام پذیرفتفرونیو آزمون تعقیبی بن آمیختهواریانس تحلیل )

بر اساس (. P<41/4) استداشته آموزان دانش تحصیلی کاریاهمالکاهش بر نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری و پیگیری 

کاهش برای مناسب  آموزشییک شیوه  عنوانبهد توانمی شاگردیهمروش تدریس توان گفت که نتایج پژوهش حاضر، می

 .شود کاربردهبهآموزان در مدارس ابتدایی دانش تحصیلی کاریاهمال

 .تحصیلی کاریاهمال شاگردی، هم تدریس روشکلیدواژه:  

 

 1041 سال، وپنجپنجاه، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 و همکاران شکوهی                                                 ......                                                             اهمالکاری کاهش بر شاگردی هم تدریس روش اثربخشی

  

 

 083                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

را  لیمی، پاسخ دادن به امثالعنوانبه اندازند،یم قیروزانه خود را به تعو یهاتیکننده فعالقانع لیبدون دل یکه افراد شودیمشاهده م

 یعموم تیدر جمع ییرهایتأخ نی. چنکنندیها را پرداخت مقبض یحت ای دهندیرا انجام م یخانگ یکارها اندازند،یم قیبه تعو

 یالگو کی عنوانبه ریمتغ نیا(. 2422و همکاران،  2کارال سیلوا سوآرز) شوندیشناخته م 1کاریاهمال عنوانبهو  ستین رمعمولیغ

و  0وموپرد-سوآرز) است شدهتعیینمهلت  انیکارها تا پا لیتکم ایمکرر در شروع و/ یرهایکه شامل تاخ شودیم فیتعر یرفتار

 یهانهیدارد و بر زم 6زاو عالئم استرس 1اضطراب ،0یافسردگ با یباط مثبت و معناداراست که ارت یبُعد نی(. ا2422 همکاران،

 8کاریاهمالمطالعه  (.2424و همکاران،  7اولگنر) گذاردیم تأثیر یلیو تحص یاحرفه ،یاجتماع ،یافراد مانند شخص یمختلف زندگ

؛ به نقل از 1380، 3سولومون و روثبلوم) شدآغاز و دانشجویان آموزان دانش نیدر ب دهیپد نیا وعیش لیبه دل 1384در دهه  یلیتحص

های درسی مهم تاخیر تعمدی در آغاز یا کامل نمودن فعالیت عنوانبهتحصیلی  کاریاهمال(. 2422کارال سیلوا سوآرز و همکاران، 

ر موزان برای به تعویق انداختن رفتاآتمایل دانش عنوانبهتحصیلی  کاریاهمال، دیگرعبارتیبهاست.  شدهصیفتودر زمان مقرر 

 (.  2422و همکاران،  14ملگارد) است شدهتعریفرود انتظار می هاآنخاصی که از 

 و معموالً منجر به شودیم فیتعر هشدینیبشیاقدام پ کیدر انجام  یرمنطقیاما غ یعمد ریهرگونه تاخ عنوانبه عمدی کاریاهمال

از  ازآنچهه هستند ک یآموزاندانشکنند می کاریاهمال عمداًکه  یلیکنندگان تحصاهمال ن،یابنابر ؛شودیم فیضع یلیتحص شرفتیپ

 یقرار دارد، قادر به انجام آن هستند و در تالش برا هاآن یکار در تجارب درس نکهیا لیدلآگاه هستند، به  شودیخواسته م هاآن

تحصیلی ناشی از خستگی جسمانی و  کاریاهمال(. 2422و همکاران،  11تاوفن) رسانندیبه انجام نم عمداًانجام آن هستند، اما آن را 

ه یک آوری که نسبت بهای تحصیلی است که با به تاخیر انداختن کارها به دلیل احساس ناخوشایند و ماللروانی یکی از ویژگی

ستاوسون گا) باشددائمی  شناختیروانساس جسمانی و ی که این احصورتبهشود موقعیت ممکن است وجود داشته باشد گفته می

 برنامهیبو تعلل ناشی از  ریکه شامل تأخ شودمیدرک  یرفتار عنوانبه برنامگیبیناشی از  یلیتحص کاریاهمال (.2417، 12و مایک

ست احساس شک ای نییمانند اضطراب، عملکرد پا یمنف یامدهایاست که منجر به پو تکالیف تحصیلی  یآموزش فیوظا بودن

                                                           
1. procrastination 
2. Karla Silva Soares 
3. Suárez-Perdomo 
4. depression 
5. anxiety 
6. stressful symptom 
7. Ulgener 
8. academic procrastination 
9. Solomon and Rothblum 
10. Melgaard 
11. Fentaw 
12. Gustavson & Miyake 
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 034                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

واند تباشد و میدیگر از مداخالت آموزشی که با راهبردهای فراشناختی مرتبط می یکی (.2422و همکاران،  1پردومو-سوآرز) شودمی

 (.2413، 0یامان) است 2شاگردیتحصیلی مؤثر باشد، روش هم کاریاهمالدر زمینه بهبود 

آموز دیگر است. در آموزش هم آموز به دانششآموزش یک دان صورتبهگیرد و دو نفری صورت می صورتبهشاگردی روش هم

 شاگردیبیند، لذا در روش همتر و ماهرتر است آموزش میآموز دیگری که از او آگاهدانش وسیلهبهآموز شاگردی معموالً یک دانش

ساس مفاهیم ا براست.  0نظریه ویگوتسکیشاگردی های نظری روش هم(. یکی از پشتوانه1037سیف، ) کننددو نفر شرکت می

پیشرفت  «1ی تقریبی رشدحوزه»کند تا در آموز کمک میاز فرد توانمندتر به دانش وجوسپری ویگوتسگی، کمک طلبی و نظریه

شود با پتانسیل ای است میان سطح فعلی رشد که از طریق توانایی حل مسئله مستقل کودک تعیین میی تقریبی رشد فاصلهحوزه. کند

؛ 1378)ویگوتسگی،  گرددحل مسئله با راهنمایی و همکاری یک بزرگسال یا کودک توانمندتر از خود مشخص میرشد که از طریق 

 (.1031محمودیان و همکاران، به نقل از 

سط با مداخالت آموزشی توو پیامدهای ناشی از آن، باید منابع اضطراب مشخص و  تحصیلی کاریاهمالبا توجه به اثرات نامطلوب 

اضطراب در حد کم و سازنده در دوره برگزاری امتحانات باعث شاگردان ماهرتر و توانمندتر به بهبود آن پرداخته شود. معلمان و 

تواند شود و میخواهد شد، اما اگر مقدار آن از حد تعادل فراتر رود باعث اختالل در عملکرد شخص می فردافزایش تکاپو و انگیزه 

کند.  تحصیلی کاریاهمالو فرد را در انجام تکالیف و آماده شدن برای امتحان دچار  گردد مبتالد ای فرمنجر به تهدید زندگی حرفه

از نحوه یادگیری، تفکر انتقادی جهت جستجو و کاوش در مسائل  آموزاندانشبرای افزایش شناخت شاگردی از طرفی روش هم

های پژوهش در حوزه زندگی واقعی از اهداف و ضرورتهای حل مسئله از مدرسه به جدید و حل مسئله برای انتقال روش

 کاهشبر  شاگردیهمروش تدریس پژوهش آن است که آیا  سؤال. لذا بر اساس آنچه گفته شد باشدروانشناسی یادگیری می

 است؟ مؤثرآموزان ابتدایی دانش تحصیلی کاریاهمال

  روش پژوهش

، آزمونپیشآزمایشی، با طرح ها جزء تحقیقات کمی و از نوع وری دادهپژوهش بر مبنای هدف کاربردی و از منظر گردآروش 

در سال  تهرانشهر  آموزان ابتداییدانشجامعه آماری کلیه در این پژوهش  ماهه بود. 2آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری پس

گروه  2تصادفی ساده در دو گروه  صورتبه انتخاب شدند و این افرادنفر  04ند. در مرحله اول تعداد  بود 1044-1041تحصیلی 

رضایت آگاهانه برای شرکت در  نفر در گروه کنترل(. 11و  شاگردیهمروش تدریس در گروه  نفر 11) شدندنفره جایگزین  11

، جلسه آموزشی 2غیبت بیش از های ورود به پژوهش بود. از مالکخاص  شناختیروانهای جسمی و نداشتن بیماریو  پژوهش

و عدم شرکت در  آزمونپس سؤاالتعدم پاسخگویی به ، همزمان با پژوهش آموزشیها و مداخالت ت همزمان در دیگر دورهشرک

                                                           
1. Suárez-Perdomo 
2. peer tutoring 
3. Yaman 
4. Vigotsky 
5. the zone of proximal development 
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 031                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

به افراد احترام به کرامت و حقوق، حریم خصوصی، اسرار و آزادی از پژوهش بود. همچنین  های خروجاز مالکمرحله پیگیری 

دون ضرر ب، اختیاری بودن پژوهش، حق خروج از مطالعه، هاآنضایت آگاهانه از ، کسب رهاآنتوضیح اهداف پژوهش برای  ،نمونه

روه فشرده به گ صورتبهارائه جلسات مداخله و  افراد نمونهه رار دادن نتایج در صورت تمایل بدر اختیار ق، آموزشی مداخلهبودن 

انحراف  و این تحقیق از آمار توصیفی چون میانگین اصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود.از  مرحله پیگیریبعد از کنترل 

آزمون، پیش) سنجشچنین برای بررسی مقایسه مراحل هم شد. استفاده آمیختهتحلیل واریانس معیار و از آمار استنباطی شامل 

 استفاده شد.  20نسخه  SPSS افزارنرمو « 1آزمون تعقیبی بن فرونی»و پیگیری(  آزمونپس

 م شاگردیهجلسات روش تدریس 

شاگردی و نحوه صحیح اجرای آن، ارائه شاگردی به معلم کالس اطالعات الزم در ارتباط با روش آموزش همبرای اجرای روش هم

شاگردی از آموزان با روش آموزش همکامل با این روش آشنا شد، برای آگاه شدن و آشنایی دانش طوربهمعلم  ازآنکهپسگردید. 

. درآوردندآموزان به اجرا م کالس به همراه پژوهشگر در قالب یک زوج آموزشی روش را عمالً برای دانش، معل2کالسیهمطریق 

 دهندهآموزشاز طرف  مرحلهبهمرحلهدار و هدف سؤاالتاین روش با پرسیدن  ازآنجاکهآموزان نقش بازی کردند. برای دانش درواقع

یادگیرنده همراه بود، در مرحله نقش بازی کردن معلم و پژوهشگر، نکاتی در ارتباط  و دادن پاسخ و رسیدن به جواب مسئله از طرف

، چگونگی تقاضای کمک گیرنده از شریک آموزشی، سؤاالت، چگونگی پاسخ دادن یادگیرنده به دهندهآموزشپرسیدن  سؤالبا نحوه 

در این جلسات از درس ریاضی برای اجرای روش  آموزان ارائه شد.نحوه بازخورد دادن و تشویق کردن شریک آموزشی به دانش

پرداخت دقیقه معلم به تدریس موضوع درسی خود می 01دقیقه بود که  71شاگردی هر جلسه هم زمانمدتشاگردی استفاده شد. هم

ر کرد و بهای آموزشی را تعیین مییافت. معلم کالس بعد از تدریس، جفتشاگردی اختصاص میدقیقه نیز به آموزش هم 04و 

 یادگیرنده انتخاب عنوانبهو دیگری را  دهندهآموزش عنوانبهرا  هاآنتصادفی یکی از  صورتبهآموزان و یا اساس عالقه خود دانش

و یادگیرنده را تجربه کردند.  دهندهآموزشهر دو نقش  هاآنهمه  کهطوریبهشد. آموزان مرتباً تعویض میهای دانشنمود. نقشمی

جلسه به اجرا  6شاگردی به مدت کردند. این روش همتصادفی تغییر می طوربهآموزان بعد از یک هفته )دو جلسه( دانشهای جفت

 است. تأییدشده( 2418) همکارانو  0هایی از جمله سونگدر آمد. روایی و پایایی این روش آموزشی در پژوهش

 بزار پژوهشا

لیکرت  صورتبهسؤاالت پرسشنامه و  سؤال 12 شاملاین پرسشنامه  :(0931( سواری )APQ) 4تحصیلی کاریاهمالپرسشنامه 

نمره،  2 اوقاتیبعضنمره،  1 ندرتبهنمره،  4( به این صورت که هرگز 1041خسروی و همکاران، شود )گذاری میای نمرهدرجه 1

ده پرسشنامه برای بررسی پایایی پرسشنامه (. سازن1038نیا و همکاران، هاتف) ردیگنمره تعلق می  0نمره و همیشه  0بیشتر اوقات 

، 64/4روانی /ناشی از خستگی جسمی کاریاهمال، 77/4عمدی  کاریاهمالاز آلفای کرونباخ استفاده کرده است که ضرایب 

                                                           
1. Bonferroni 
2. Class Wide Peer Tutoring  
3. Song 
4. academic procrastination questionnaire (APQ) 
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 032                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

پایایی با (. در یک پژوهش دیگر، 1034سواری، است ) شدهگزارش 81/4و کل پرسشنامه  74/4برنامگی ناشی از بی کاریاهمال

 80/4(. در پژوهشی دیگر ضریب آلفای کرونباخ 1030میرعرب رضی و جعفری، است ) آمدهدستبه 81/4فای کرونباخ ضریب آل

پژوهش جهت بررسی روایی پرسشنامه از در (. 1031زارعی و خشوعی، است )پایایی پرسشنامه  دهندهنشاناست که  شدهگزارش

معنادار  41/4 سطحو همگی در  74/4تا  06/4ضرایب همبستگی در دامنه بین  است که شدهاستفادهها با نمره کل همبستگی گویه

(. 1038البرزی و همکاران، است ) شدهمحاسبه 73/4روایی سازه پرسشنامه است و همچنین آلفای کرونباخ  دهندهنشاناند که بوده

، مرحله 72/4، آزمونپیشدر مرحله  سؤاالتدر پژوهش حاضر پایایی مقیاس محاسبه و به روش آلفای کرونباخ، ضریب کل 

 به دست آمد. 82/4و مرحله پیگیری  74/4 آزمونپس

  هایافته

 آزمایش و گروه کنترل گروه تحصیلی کاریاهمالو انحراف معیار میانگین . 1جدول 

 مرحله متغیر وابسته
 انحراف معیار میانگین

 گروه کنترل  هم شاگردیروش تدریس  گروه کنترل  هم شاگردیروش تدریس 

 تحصیلی کاریاهمال

 418/0 037/1 30/04 00/02 آزمونپیش

 370/2 080/2 10/04 04/21 آزمونپس

 127/0 071/2 70/04 07/21 پیگیری

 و پیگیری( را نشان آزمونپس، آزمونپیش) سنجشبه تفکیک مراحل  تحصیلی کاریاهمالمیانگین و انحراف معیار -1جدول 

از  باشند یا خیر،آزمون و پیگیری به لحاظ آماری معنادار میدر پس شدهحاصلنستن این مطلب که این تغییرات برای دادهد. می

ها شامل رضفاولیه است، این پیش فرضپیشاین آزمون مستلزم رعایت چند  استفاده گردید. استفاده از آمیختهتحلیل واریانس 

-ها بررسی شد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون شاپیروفرضباشد که ابتدا پیشمی هاودن توزیع نمرات و همگنی واریانسنرمال ب

توان نتیجه گرفت لذا می، (P>41/4دار نبود )از مراحل معنی یکهیچویلکز در -مقادیر آزمون شاپیرو کهازآنجاییویلکز استفاده شد. 

نیز از آزمون لوین استفاده شد. طبق نتایج، شاخص آماره آزمون  هاباشد. جهت بررسی همگنی واریانسکه توزیع نمرات نرمال می

ای هشد. داده تائیدها فرض برابری واریانس( و بدین ترتیب پیشP>41/4دار نبود )لوین در سه مرحله ارزیابی به لحاظ آماری معنی

ده است فرض نیز رعایت شراین این پیش( را زیر سؤال نبرد؛ بنابباکسامکوواریانس )-های واریانستحقیق فرض همگنی ماتریس

(41/4P> .)بود.  1رگرسیون خطشیبهمگنی  دهندهنشانبود و این  41/4از  تربزرگ آزمونپیشداری اثر تعامل گروه و سطح معنی

 اده نمود.فتوان از این آزمون آماری استرعایت شده است، می آمیختههای استفاده از تحلیل واریانس فرضبا توجه به اینکه پیش

 تحصیلی کاریاهمالنتیجه آزمون کرویت موچلی . 2جدول 

 داریمعنی درجه آزادی ی کای دوآماره کرویت موچلی متغیر وابسته

 441/4 2 112/11 621/4 تحصیلی کاریاهمال

است. لذا فرض  آمدهدستبه 441/4برابر  تحصیلی کاریاهمالآزمون کرویت موچلی مقدار سطح معناداری  -2بر اساس جدول 

نان حاصل اطمی کوواریانستر شرط همگنی ماتریس دقیق ایگونهبهها و از فرض یکسان بودن واریانس درنتیجه شود.کرویت رد می

                                                           
1. homogeneity of regression 
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 030                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

گرین  کارانهمحافظههای جایگزین بنابراین از آزمون از آزمون درنتیجهصورت گرفته است.  Fنشد و لذا تخطی از الگوی آماری 

 آمده است.  -0شد که نتایج در جدول ی بررسی اثرات درون آزمودنی درمان استفاده گیرز برا-هاوس

 تحصیلی کاریاهمالآمیخته واریانس  درون آزمودنی و بین آزمودنی نتایج .0جدول 

 توان آماری تأثیرضریب  داریمعنی Fآماره  منابع تغییر متغیر وابسته

 تحصیلی کاریاهمال

 887/4 278/4 440/4 788/14 گروه

 333/4 816/4 441/4 806/120 زمان

 333/4 788/4 441/4 382/140 گروه×زمان

 ترتیباینبه(. ≥441/4P) استمعنادار  تحصیلی کاریاهمالعامل زمان( بر ) گروهیدروندهد که اثر متغیر نشان می -0نتایج جدول 

انگین می دویدوبهی معنادار است. در ادامه مقایسه تحصیلی کاریاهمالکاهش ( در شاگردیهمروش تدریس ) گروهیاثر متغیر بین 

 آمده است. -0در جدول آزمون و پیگیری( آزمون، پسیشپ) آزمونتعدیل مراحل 

 برای بررسی ماندگاری نتایج تحصیلی کاریاهمال فرونیبن تعقیبی آزمون نتایج -4جدول 

 معناداری تفاوت میانگین تفاوت مراحل شدهتعدیلمیانگین  مراحل متغیر وابسته

 تحصیلی کاریاهمال

 441/4 667/0 آزمونپس-پیش آزمون 600/01 آزمونپیش

 441/4 100/0 پیگیری-پیش آزمون 367/27 آزمونپس

 030/4 -100/4 پیگیری-آزمونپس 144/28 پیگیری

 یگیریپبا  آزمونپیشاخله( و تفاوت میانگین اثر مد) آزمونآزمون با پسدهد تفاوت میانگین پیشنشان می -1طور که جدول همان

روش که  دهنده آن استثر ثبات مداخله( است که این نشانا) پیگیریآزمون و اثر زمان( بیشتر و معنادارتر از تفاوت میانگین پس)

یری را رحله پیگدر م تأثیرداشته است و تداوم این  تأثیرآزمون در مرحله پس تحصیلی کاریاهمالکاهش بر  هم شاگردیتدریس 

 در برداشته است. نیز 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج . بودآموزان ابتدایی دانش تحصیلی کاریاهمالکاهش بر  هم شاگردیروش تدریس اثربخشی بررسی هدف از پژوهش حاضر 

 یکاراهمالکاهش  برنسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری و پیگیری آزمون پسمرحله در  شاگردیهمروش تدریس نشان داد 

( و شعاعی و 2418) همکاران(، سونگ و 2413) یامانبا نتایج تحقیقات  آمدهدستبهآموزان داشته است. این نتیجه دانش تحصیلی

 آمدهدستبهدر تبیین این نتیجه اند. را نشان داده شاگردیهمهمسویی دارد که اثربخشی روش تدریس مبتنی بر ( 1033) همکاران

آموزش محور است که در ایجاد رفتارهای اجتماعی مثبت و افزایش  هایروشیکی از  عنوانبهشاگردی همروش که  توان گفتمی

و افزایش  رکزباال بردن تم، بر پیشرفت تحصیلی تأثیریک روش فعال با  همچنین. تعامالت در بین دانش آموزان بسیار مؤثر است

های گروه صورتبهی کالس همزمان اشاگردی روشی است که تمام اعضوش هممنظور از ر. انجام تکالیف مؤثر است زمانمدت

هم یادگیرنده و یا فقط  دهندهآموزشتوانند آموزان هم میدر هر جلسه دانش کنند.های آموزشی تمرین میزوج صورتبهدو نفری 

ر های خود به همدیگآموزش و انتقال آموخته آموزان با هم تعامل آموزشی داشته باشند و درد. وقتی دانشیک نقش را داشته باشن

موزان آهای متفاوت منتقل کنند. لذا وقتی دانشهای خود را به همدیگر به روشتوانند دانستهآموزان مینقش فعال داشته همه دانش

 . از طرفی وقتی درشوندکنند و کمتر دچار اضطراب امتحان میبا هم تعامل آموزشی دارند آمادگی بهتری برای امتحان کسب می
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 030                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تواند موارد می شوند اینشان با هم پیش برود و سطح توانایی مشابه با یکدیگر جفت آموزان سطح یادگیریطول سال تحصیلی دانش

وش رلذا منطقی است که نداشته باشند.  کاریاهمالمدیریت زمان بهتری داشته باشند و در انجام تکالیف  هاآنعاملی باشد که 

 باشد.  مؤثرآموزان ابتدایی دانش تحصیلی کاریاهمالکاهش بر  شاگردیهمتدریس 

آموزان انشددر تعمیم نتایج این پژوهش به صورت گرفته است،  تهرانشهر آموزان ابتدایی دانشاین پژوهش تنها بر روی  کهازآنجایی

از نتایج  انکنندگاستفادهاط الزم توسط پژوهشگران و باید احتیهای فرهنگی، قومی و اجتماعی اشاره به دلیل تفاوت سایر شهرها در

ود شپیشنهاد میاین پژوهش است. های از دیگر محدودیتشنامه آوری داده به پرسمحدود بودن ابزار جمع این پژوهش صورت گیرد.

وان باشد و به بت مقایسهقابلبا هم  شدهانجامهای ای دیگر اجرا شود تا نتایج پژوهشههای مشابه در دیگر شهرها و فرهنگپژوهش

-مهروش تدریس اثربخشی های کاربردی با موضوعاتی مشابه در زمینه اقدام به پژوهشکمک کرد.  رفع محدودیت این پژوهش

ماهه بود، بر این  2مرحله پیگیری در این پژوهش همچنین  .صورت گیرد آموزاندانش تحصیلی مشکالتسایر  کاهشبر  شاگردی

 ماه یا حتی یک بیش از شش) ترتر و طوالنیمدتهای بعد با لحاظ کردن مرحله پیگیری بلندشود در پژوهشمی اساس پیشنهاد

نفر بود  11در این پژوهش تعداد هر گروه  کهازآنجاییپرداخته شود.  شاگردیهمروش تدریس بررسی تداوم و ماندگاری ( به سال

ر سطح د تری استفاده کنند.گسترده نمونهشود، پژوهشگران در آینده از حجم د میپیشنهادر راستای رفع این محدودیت پژوهشی 

اسب من آموزشییک شیوه  عنوانبهتواند می شاگردیهمروش تدریس توان گفت که بر اساس نتایج پژوهش حاضر، میو  عملی

 .شود کاربردهبهآموزان در مدارس ابتدایی دانش تحصیلی کاریاهمالکاهش برای 

 منابع

 تحصیلی: نقش  کاریاهمالای با های رایانه(. رابطه میزان استفاده از بازی1038روقیه. ) ،دورودی ؛ وفریبا ،خوشبخت ؛محبوبه ،البرزی

 .143-123(، 1)12، صلنامه تحقیقات فرهنگی ایرانف. آموزان مقطع ابتداییگیری هدف در دانشگری جهتواسطه

 بررسی رابطه بین میزان استفاده از تلفن همراه با ابعاد (. 1041)اسماعیل.  ،زارعی زوارکیو  ؛عشرت بی بی ،زمانی ؛فاطمه ،خسروی

(، 0)11، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -وماهنامه علمیتحصیلی بر حسب رشته تحصیلی دانشجویان. د کاریاهمال

211-202. 

 تحصیلی با باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان و تحمل ابهام در  کاریاهمالبطه را(. 1031)مهدیه سادات. ، خشوعی ؛ ولیال ،زارعی

 .110-104(، 0)22، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیدانشجویان. 

 ( .ساخت و اعتیاریابی آزمون 1034سواری، کریم .)37-111(، 2)1، گیری تربیتیفصلنامه اندازهتحصیلی.  کاریاهمال . 

 دوفصلنامه شناخت اجتماعی، تحصیلی کاریاهمالرابطه ساده و چندگانه تبحرگرایی و رویکردگرایی با (. 1032یم. )سواری، کر، 

2(0 ،)11-00 . 

 ویرایش هفتم، تهران: انتشارات دوران. روانشناسی پرورشی نوین )روانشناسی یادگیری و آموزش((. 1037اکبر. )سیف، علی ، 

 (. مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و 1033پرویز. ) ،عسگریو  ؛سعید ،بختیارپور ؛علیرضا، حیدرئی ؛لیال ،شعاعی

 .11-76(، 60)11، فصلنامه علمی پژوهشنامه تربیتی. آموزانتحصیلی در دانش کاریاهمالشاگردی بر اضطراب امتحان و روش هم
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 031                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ی رفتارهای کمکمقایسه (.1031و میرمحمدتبار، سیدعبداهلل. )فر، شیرین؛ محمودیان، حسن؛ صفری، هادی؛ آقایی، حدیث؛ رضوانی 

 . 147-113(، 1)2های یادگیری، مجله ناتوانی. آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضیآموزان عادی و دانشطلبی تحصیلی در دانش

 ( .1030میرعرب رضی، رضا؛ و جعفری، علی .)های هویت ارتباطی و سبک هایتحصیلی بر اساس مهارت کاریاهمالبینی پیش

 . 11-63(، 0)0 راهبردهای شناختی در یادگیری، دو فصلنامه. آموزاندانش

 شناختیروانتحصیلی بر بهزیستی  کاریاهمال(. تاثیر1038نورعلی. )، فرخیو  ؛احمد، علی پور ؛فریبرز ،درتاج ،فاطمه ،هاتف نیا :

 .10-76(، 00)3، پژوهش های روانشناسی اجتماعی. رضایت از زندگیمنفی و -های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت نقش

 Fentaw, Y., Moges, B. T., & Ismail, S. M. (2022). Academic Procrastination Behavior among 

Public University Students. Education Research International, 1(2), 1-10. 
 Gustavson, D. E., & Miyake, A. (2017). Academic procrastination and goal accomplishment: A 

combined experimental and individual differences investigation. Learning and individual 

differences, 54(2), 160-172. 
 Karla Silva Soares, A., Lins de Holanda Coelho, G., Alves Freires, L., & Nunes da Fonseca, P. 

(2022). Psychometric Properties of the Academic Procrastination Scale (APS) in Brazil. Journal of 

Psychoeducational Assessment, 1(2), 1-11. 
 Melgaard, J., Monir, R., Lasrado, L. A., & Fagerstrøm, A. (2022). Academic Procrastination and 

Online Learning During the COVID-19 Pandemic. Procedia computer science, 196, 117-124. 
 Song, Y., Loewenstein, G., & Shi, Y. (2018). Heterogeneous effects of peer tutoring: Evidence 

from rural Chinese middle schools. Research in Economics, 72(1), 33-48. 
 Suárez-Perdomo, A., Ruiz-Alfonso, Z., & Garcés-Delgado, Y. (2022). Profiles of undergraduates’ 

networks addiction: Difference in academic procrastination and performance. Computers & 

Education, 181, 104459. 
 Suárez-Perdomo, A., Ruiz-Alfonso, Z., & Garcés-Delgado, Y. (2022). Profiles of undergraduates’ 

networks addiction: Difference in academic procrastination and performance. Computers & 

Education, 181, 104459. 
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