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 چکیده
رضایتمندی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی( و  ،های تحصیلی )عملکرد تحصیلیپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر پیامد

آزمون با گروه  پش-آزمون ی ششم ابتدایی شهرستان تبریز اجرا گردید. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آموزان پایه دانش  رفتاری )رفتار اجتماعی( 
تشکیل  ،3141-49ی شهرستان تبریز در سال تحصیلی  ی ششم ابتدایی نواحی پنجگانه آموزان پایه دانش  ی  ی آماری پژوهش را کلیه کنترل نابرابر بود. جامعه

گیری در دسترس انتخاب و یکی از  ی نمونه تبریز به شیوه 1ی  ی ششم ابتدایی ناحیه ی ششم ابتدایی از بین کالسهای پایه ی پایه نفره 13دادند. دو کالس  می  
 ی پیشرفت آزمایش و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش آزمون محقق ساخته کالسها به عنوان گروه

( و 3444ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینگز ) پرسشنامه ،(2332دنیسون و الماسری )ی رضایتمندی تحصیلی  ی پرسشنامه شده فرم اصالح ،تحصیلی 
دقیقه ای و به  03در جلسات ی آموزش مدیریت زمان  برنامهآموزان( بودند.  دانش  جهت سنجش رفتارهای اجتماعی ) ی خودسنجی نوجوان پرسشنامهبخشی از 

ها از  لیل دادهجهت تجزیه و تح ای را دریافت نکردند. به اجرا درآمد و گروه کنترل هیچ برنامهآموزان گروه آزمایش  دانش   رایصورت دو جلسه در هر هفته ب
رضایتمندی تحصیلی و رفتار  ،روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد آموزش مدیریت زمان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تحصیلی

 آموزان تاثیر معناداری نداشته است. دانش  آموزان داشته ولی این آموزش بر خودکارآمدی تحصیلی  دانش  اجتماعی 
 رفتار اجتماعی ؛خودکارآمدی تحصیلی؛ پیامدهای رفتاری ؛پیامدهای تحصیلی ؛آموزش مدیریت زمانکلیدي:  هايهواژ
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 مقدمه
نظام آموزش و پرورش هر کشور است. در هر نظام آموزشی میزان عملکرد تحصیلی  ،های مهم و موثر در جهان امروز  یکی از نظام

عملکرد تحصیلی به های ارزیابی کارآیی نظام آموزشی است.   ای علمی و یکی از مالکه  های موفقیت در فعالیت  یکی از شاخص
آموزان  دانش  ی  یک رفتار پیچیده و (2332، 2، به نقل از رگل2332، 3مدرسه اشاره دارد )وبستردر دروس  آموزان دانش  دستاوردهای 

هم چنین عوامل روانشناختی نظیر انگیزش، عالیق، استعداد و  ،یدانش قبل ،های متعددی از قبیل حافظه  متاثر از توانایی است که
عملکرد تحصیلی افراد اساس موفقیت و پیشرفت در هر (. 2339 ،1والی و فکس ،استار ،وایتمن ،دیری) باشد می   خوی و احساسات و خلق

 .استمراکز آموزشی  های مهم  ی آن یکی از اهداف و اولویت شود از اینرو بهبود و توسعه می  مقطعی محسوب 
های یک نظام آموزشی   ها و رسالت یکی دیگر از اولویت ،آموزان دانش  ایجاد احساس رضایت و خشنودی نسبت به تحصیل در 

آموزان در محیط تحصیلی  دانش  به رضایت  ،های تاثیر گذار در جریان تعلیم و تربیت است  است. رضایت از تحصیل که یکی از سازه
شرایط الزم برای مطالعه و هم چنین رفتار و راهنمایی  ،های آموزشی  آموزان از برنامه دانش  ( و شامل ادراک 2332 ،9)حساناشاره دارد 

افت عملکرد تحصیلی و در نتیجه عدم موفقیت اجتماعی  ،(. با توجه به آن که فقدان رضایت از تحصیل2332 ،0باشد )فلورس می  معلم 
تواند  می  شناسایی عوامل موثر بر آن  ،(3143 ،افول سازندگی کشور را در پی دارد )احمدی و شیخ االسالمی آموزان در جامعه و دانش  

 آموزان باشد. دانش  ی رشد و موفقیت  گام مهمی در جهت فراهم نمودن زمینه
ر انجام تکالیف تحصیلی را باال هم چنین هر نظام آموزشی در پی آن است که باورها و ادراکات فرد از توانمندیهای خود به ویژه د

دهد  می  چرا که باورها تا حد زیادی تالش را تحت تاثیر قرار  ،ببرد. باورها ممکن است نتایج یک تکلیف را بیشتر از تواناییها تعیین کنند
 ،2هیو و گارسیا ،ود )چمرزش می  آموز در انجام تکالیف تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی نامیده  دانش  (. باور و اطمینان 2332 ،2)پجارز
مدیریت یادگیری و تحقق انتظارات  ،(. خودکارآمدی تحصیلی به توانایی ادراک شده در تسلط یافتن بر موضوعات تحصیلی2333

 ،4دهد )بندورا می  پذیری و پیشرفت را تحت تاثیر قرار  انعطاف ،پشتکار ،تالش ،انتخاب تکلیفو ( 2333 ،8تحصیلی اشاره دارد )موریس
(. مطالعات متعددی نقش خودکارآمدی تحصیلی را به عنوان فاکتور مهم در 2332 ،به نقل از شانک و پچارز ،3440 ،33؛ شانک3442
 ، 33النگلی و کارلستروم ،داویس ،لی ،الور ،روبینز؛ 2333 ،و همکاران اند )چمرز آموزان نشان داده دانش  عملکرد تحصیلی   زمینه
 باشد. می  ی عاملهای موثر بر آن حائز اهمیت  از اینرو مطالعه ،(2331 ،31خان ،2332 ، 32نالس و ویلیامز ،یاو ،بلوندین ،گالیان؛ 2339

از دیگر موضوعات اساسی در نظام آموزش و پرورش  ،آموزان است دانش  ی  رشد اجتماعی که بخشی مهمی از رشد همه جانبه
و فراگیری رفتارهای اجتماعی نظیر وقت شناسی، نظم، ارتباط گروهی، احترام (. انسان موجودی اجتماعی است 3181 ،است )عالقه بند
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 جمعی زندگی بودن به دیگران، همزیستی و همنوایی و غیره در کنار آموزش مورد توجه خاص نهاد آموزش و پرورش قرار دارد. ذاتی

 دهد.  می  جلوه  ناپذیر گریز امری انعنو به را رشد از جنبه این به توجه نیز و دیگران با تماس ضرورت ،انسانها در
آموزان و  دانش  ی پیامدهای تحصیلی و رفتاری  ی آموزشی و بهبود مستمر کیفیت آموزشی نیازمند بررسی همه جانبه توسعه  

درون روشن کردن عوامل اثرگذار در این زمینه است. محققان برای شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد تحصیلی تاکنون متغیرهای 
آموز  دانش  های تحصیلی هر   ترین مهارت فردی و یکی از مهم اند. از جمله عوامل درون فردی و محیطی زیادی را مورد بررسی قرار داده

(. مهارت مدیریت زمان به عنوان یکی از مهم 2331 ،3مهارت مدیریت زمان است )لبارد و پتی ،های علمی  برای رسیدن به موفقیت
( معتقدند که سازگاری و موفقیت 3442(. شانک و زیمرمن )3448 ،2یادگیری خودتنظیمی مطرح شده است )زیمرمن ترین فرآیندهای

آموزان خودتنظیمی یا فرآیندهای مشابهی را در خود توسعه دهند که باعث گسترش و تقویت  دانش  در مدرسه مستلزم این است که 
یجه آنها را به اهدافشان برساند. یادگیری خودتنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون عواطف یا رفتارهای آنها شود و در نت ،ها شناخت

کنند  می  رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم  ،نتایج ،انگیزش ،آموزان شناخت دانش  است که در جریان آن 
های   خصوص در محیطآید لزوم کنترل و مدیریت آن به  می  مار (. با توجه به اینکه زمان یک منبع محدود به ش2333 ،1)گوداس

ی مدونی برای مدیریت  آموزان در طول سال تحصیلی برنامه دانش  آموزان از اهمیت باالیی برخوردار است. اغلب  دانش   آموزشی و برای
 (.3141 ،بابایی ،حاجلو ،شود )قراملکی می  ی خود ندارند و این امر باعث پسرفت و شکست در عملکرد تحصیلی آنان  زمان مطالعه

ها برای اجرای  چگونگی تبدیل این اهداف به وظایف و فعالیت ،مهارت مدیریت زمان شامل فنونی برای تعیین اهداف کوتاه مدت
دیت در انجام کاری که محدو ی بندی کردن کارهای روزانه و چگونگی جلوگیری از وقفه ریزی و اولویت چگونگی برنامه ،تر آنها سریع

(. یکی از اصول اساسی مدیریت زمان اصل پارتو است که به خاطر احترام به 2339 ،9باشد )کالسنس می   ،کند می  وظایف ایجاد 
درصد  23اصل پارتو نامگذاری شده است. طبق این اصل تقریبا  ،تنظیم کرد 3840که آن را درسال  0اقتصاددان ایتالیایی ویلفردو پارتو

تئوری جدید مطرح شده  (.3143 ،2آورد )تریسی می  پاداش ها و رضایت را به ارمغان  ،درصد نتایج 83 ،دهند می  که افراد انجام از آنچه 
های بزرگی در   نام گرفته است. این تئوری بر این واقعیت است که افراد اولویت 2ی ترشی تئوری شیشه  در خصوص مدیریت زمان

خواب و استراحت دارند. با توجه به این تئوری هیچ یک از این  ،های خانوادگی  سئولیتم ،وقات فراغتا ،کار ،زندگی مانند مطالعه
های مختلف   های زمانی به منظور بهبود عملکرد در زمینه  آنچه که مهم است مدیریت کارآمد در میان محدودیت ،وظایف بد نیست

 (.2331 ،8چیکزی و ایکن ،زندگی است )انزوی
های خود را اولویت بندی کرده و بر   گیرند که چگونه فعالیت می  های مدیریت زمان یاد   گیری از مهارت زان با بهرهآمو دانش  
های مهم خود را انجام داده و احساس اعتماد به نفس بیشتر   آموزان بسیاری از فعالیت دانش  ورزی خود غلبه کنند. در این صورت  تعلل

ریزی که یکی از اجزای  آموزان با داشتن برنامه دانش  (. هم چنین زمانی که 2339 ،4اهند کرد )جونزو نارضایتی کمتری تجربه خو
یابد. بندورا معتقد  می  دهند انتظارات خودکارآمدی آنان افزایش  می  آمیزی انجام  های خود را بطور موفقیت  فعالیت ،مدیریت زمان است

(. 3449 ،رب مستقیم موثرترین و با نفوذترین روش افزایش خودکارآمدی است )بندورااست ایجاد احساس خودکارآمدی از طریق تجا
آموزان را نشان داده است. مهارت  دانش  ی خود تاثیر آموزش مهارت برنامه ریزی بر خودکارآمدی  ( نیز در مطالعه3143سلطانی )
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ریزی  (. کسانی که در زندگی فاقد نظم و برنامه2339 ،3دهد )باکلی یم  آموزان را نیز تحت تاثیر قرار  دانش  مدیریت زمان رفتار اجتماعی 
ریزی شده  اند و غالبا تحت تاثیر فشارهای زیادی هستند. عمل کردن به صورت برنامه عصبی و آزرده ،تر موارد سردرگم هستند در بیش

بهبود د افراجتماعی ایش عزت نفس عملکرد با افزا( و 3143؛ 3184 شود )تریسی می  تر منجر  به ایجاد آرامش و عزت نفس بیش
 است ویکی از اجزای مدیریت زمان ت به معنای سر وقت عمل کردن به تعهدات اسکه  شناسی توق(. هم چنین 3188 ،یابد )امین می  

 (.2339 ،لیشناسی ضعیف تاثیر منفی روی کیفیت روابط اجتماعی دارد )باک وقت .ریزی و توزیع زمان دست یافتنی است با برنامه
رضایتمندی تحصیلی و  ،های مدیریت زمان بر پیامدهای تحصیلی )عملکرد تحصیلی  با توجه به مطالب ذکر شده و نقش مهارت

آموزان با ارزش  دانش  ای که مدیریت زمان را بهبود بخشد برای  مداخله ،آموزان دانش  خودکارآمدی تحصیلی( و رفتاری )رفتار اجتماعی( 
؛ 2331 ،قراملکی و صادقی ،حاجلو ،توان آموزش داد )نادینلویی می  های مدیریت زمان را   دهد که مهارت می  طالعات نشان خواهد بود. م

( 2333(. طی پژوهش انجام یافته توسط سواری و کندی )2332 ،1جرارد و ریچارد ،؛ کارولین2332  ،2فوقارتی و روبرتس ،مک کان
آموزان بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که  دانش  خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی تاثیر آموزش مدیریت زمان بر روی 

( در بررسی 2339جنانی و آهنگری ) ،آموزان موثر است. بهنام دانش  آموزش مدیریت زمان در افزایش خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی 
دریافتند که آموزش مدیریت زمان اضطراب  ،یلی دانشجویانتاثیر آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحص

( نیز 2339حسینی نسب و بیرامی ) ،دستوری ،دهد. ناصرنعیمی می  امتحان دانشجویان را کم و خودکارآمدی تحصیلی آنان را افزایش 
( طی 3142کنند. امیدوار ) می  ر آموزان مقطع پیش دانشگاهی را ذک دانش  تاثیر مثبت آموزش مدیریت زمان بر خودکارآمدی تحصیلی 

های   بخشد. یافته می  آموزان را بهبود  دانش   نماید که آموزش مدیریت زمان انگیزش تحصیلی و سالمت روان می  پژوهشی عنوان 
ن تاثیر آموزا دانش  دهد که آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان  می  ( نشان 3142عرفانی و الفتی ) ،محققی ،پژوهشی یعقوبی

اند آموزش مدیریت زمان اهمال کاری  ( نشان داده3141حاجلو و بابایی ) ،قراملکی درصد بوده است. 10داشته و مقدار این تاثیر 
نماید که آموزش  می  آموزان مقطع متوسطه عنوان  دانش  ( طی پژوهشی در بین 3143دهد. نادینلویی ) می  آموزان را کاهش  دانش  

 9ی تری و دولیتل دهد. اما نتایج مطالعه می  مالکاری را کاهش و خودکارآمدی و مدیریت زمان تحصیلی را افزایش مدیریت زمان اه

های   دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد نشان داد که افزایش معناداری در خودکارآمدی دانشجویانی که مهارت 29( روی 2338)
کند که آموزش مدیریت زمان تاثیری روی عملکرد تحصیلی  می  ( نیز ذکر 3184فتاحی )مدیریت زمان را بکار گرفتند وجود ندارد. 

  سوم راهنمایی نداشته است.   پایه  آموزان در درس علوم دانش  
های معدودی در خصوص این که چرا و چگونه   تئوری ،با وجود تعدد مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص مدیریت زمان

 ،در خصوص مدیریت زمان که شامل متغیرهای پیشایندی می   ارائه شده است. نخستین مدل مفهو ،گذارد می  ر مدیریت زمان تاثی
(. وی معتقد است که آموزش 3449 ،ارزیابی و تایید شده است )ماکان ،ارائه 0توسط ماکان 3449است در سال  میانجی و پیامدی

ی زمان در افراد منجر  ه دهد و این خود به کنترل ادراک شد می  تحت تاثیر قرار  مدیریت زمان به طور مثبت رفتارهای مدیریت زمان را
(؛ جکس و 3444) 2گردد. نتایج مطالعات آدام و جکس می  ی زمان در افراد منتهی به دستاوردهای مثبت  گردد و کنترل ادراک شده می  

( نیز معتقد است مدیریت دقیق زمان 3184تریسی ) اند. ئید قرار دادهمی را مورد تا  (  این مدل مفهو2333) 3(؛ و داویس3444) 2االکوا

                                                           
10

. Buckley 
1
. McCann, Fogarty & Roberts 

2
. Caroline, Gerard & Richard 

4
. Terry & Doolittle 

5
. Macan 

6
. Adama & Jex  

7
. Elacqua 
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و افراد با مرکز کنترل درونی احساس کنترل بیش تری بر یکی از راههای پروردن و تقویت بیشتر مرکز کنترل درونی در افراد است 
آورند و زمانی که  می  کنند به شمار  می  حاصل مسئول اعمال و آن چه  ،کنند. خود را نیروی خالق زندگی می  هایشان   خود و فعالیت

دهند و  می  کنند که دستاوردهایشان متاثر از عوامل درونی است تالش بیشتری برای پیشرفت و موفقیت از خود نشان  می  احساس 
 کنند.  می  شان پیدا  نگرش مثبتی نسبت به خود و پیرامون

هشی در خصوص تاثیر آموزش مدیریت زمان بر پیامدهای تحصیلی و رفتاری با توجه به مطالب ارائه شده و اینکه هیچ پژو
 ،یافت نشد ی ششم که با حجم زیاد تکالیف نسبت به سالهای قبل روبرو هستند آموزان پایه دانش  آموزان مقطع ابتدایی به ویژه  دانش  

خودکارآمدی تحصیلی و  ،رضایتمندی تحصیلی ،سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آموزش مدیریت زمان بر عملکرد تحصیلی
 ی ششم ابتدایی چه تاثیری دارد؟ آموزان پایه دانش  رفتار اجتماعی 

 

 روش پژوهش
  جامعه بود.آزمون با گروه کنترل نابرابر  پش-آزمون کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف

در مدارس  3141-49ی شهرستان تبریز که در سال تحصیلی  ی ششم ابتدایی نواحی پنجگانه آموزان پایه دانش  آماری این پژوهش را 
ی  شیوه  تبریز به 1ی  ی ششم ابتدایی از مدارس ناحیه ی پایه دو کالس دخترانه .ادندد می  دولتی مشغول به تحصیل بودند، تشکیل 

یکی از کالسها به عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر به عنوان گروه  گیری در دسترس جهت شرکت در پژوهش انتخاب و نمونه
ی ششم ابتدایی در این پژوهش  آموز دختر پایه دانش   نفر 23آموز بود که جمعا  دانش   13کنترل در نظر گرفته شد. هر کالس شامل 

 شرکت نمودند.
 

 ابزارهاي پژوهش

ی  دروس اصلی پایه رآموزان، آزمونی مشتمل ب دانش  رد تحصیلی جهت سنجش عملک پیشرفت تحصیلي:  آزمون محقق ساخته

ی اول  بندی سه ماهه آزمون از بودجه گردید. سواالت پیش تهیهریاضی، فارسی، علوم و مطالعات اجتماعی دروس ششم ابتدایی یعنی 
به صورت  ،ی دوم کتابهای درسی بندی سه ماهه از بودجه و آزمون هم سطح با سواالت پیش ،آزمون کتابهای درسی و سواالت پش

با توجه به اهداف آموزشی طرح شده برای هر  ،های درسی  د. سواالت از متن کتابشاز هر درس ده سوال طراحی و ای  چهارگزینه
 محتوایی روایی طراحی شدند.از جدول مشخصات  بهره گیری و با درس که در کتاب معلم )راهنمای تدریس( هر کتاب درج شده بود

تبریز  1ی ششم ابتدایی که در آموزش و پرورش ناحیه  ی پایه مون پیشرفت تحصیلی از طریق نظرخواهی از آموزگاران با تجربهآز
و برای  28/3آزمون  برآورد شد که مقدار آن برای سواالت پیش 23. پایایی این آزمون با روش کودرریچاردسونشد تائیدشاغل بودند، 
 ت آمد. به دس 82/3آزمون  سواالت پش

 ی اصالح شدهآموزان از فرم  دانش  جهت سنجش رضایتمندی تحصیلی : 2مقیاس رضايتمندي تحصیلي دنیسون و الماسري

ی  ( جهت سنجش میزان رضایتمندی تحصیلی دانشجویان پرستاری دوره2332مقیاس رضایتمندی تحصیلی که دنیسون و الماسری )
 باشد که در می  گویه  98فاده گردید. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی و دارای طراحی کرده بودند، است 1(UNSASSکارشناسی )
(، مخالفم 3درجه ای به صورت کامال مخالفم ) 0در یک طیف لیکرت  باشد. سواالت می  دقیقه قابل پاسخگویی  30-23مدت زمان 

جهت به کارگیری این ابزار در پژوهش حاضر، ابتدا متن ( طراحی شده است. 0امال موافقم )ک ( و9(، موافقم )1(، تا حدودی موافقم )2)

                                                                                                                                                                                            
1
. Davis 

2. Dennison & El-Masri 
 

3. Undergraduate Nursing Student Academic Satisfaction Scale  
 



 

 فهیمه عباسی و اسکندر فتحی آذر                                                                         ...زمان بر پیامدهای تحصیلی و رفتاری اثربخشی آموزش مدیریت

 

03 
 

ها با  گویه مقیاس به زبان فارسی ترجمه گردیده و دقت، صحت و روانی ترجمه توسط اساتید گروه علوم تربیتی تایید شد. سپس برخی
دند. دنیسون و الماسری تغییر داده ش حذف و یا آموزان شرکت کننده در پژوهش دانش  مد نظر قرار دادن سن و مقطع تحصیلی 

( آن CVIو شاخص روایی محتوایی ) 88/3بازآزمون -و با روش آزمون42/3( پایایی این ابزار را با روش ضریب آلفای کرونباخ 2332)
  به دست آمده است. 81/3با ضریب آلفای کرونباخ  حاضر ی این ابزار در پژوهش اصالح شدهپایایی فرم  اند. گزارش نموده 81/3را 
 

(MJSES)مقیاس خودکارآمدي تحصیلي مورگان و جینگز 
آموزان از  دانش  به منظور سنجش خودکارآمدی تحصیلی : 9

درجه ای به  9و در یک طیف لیکرت بوده گویه  13( استفاده شد. این مقیاس مشتمل بر 3444مورگان و جینگز ) مقیاس خودکارآمدی
و دارای سه زیر مقیاس ( طراحی شده 9( و کامال موافقم )1تا حدودی موافقم )(، 2(، تا حدودی مخالفم )3صورت کامال مخالفم )

و برای زیر  82/3( پایایی کلی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 3444مورگان و جینگز ) باشد. می  بافت و تالش  ،استعداد
( برای تعیین روایی این پرسشنامه 3143اند. صادقی )گزارش نموده  22/3و  23/3، 28/3های استعداد، بافت و تالش به ترتیب   مقیاس

گزارش  82/3های اصلی با چرخش واریماکس مقدار ضریب   از تحلیل عاملی استفاده کرده و با استفاده از تحلیل عامل به روش مولفه
  .به دست آمد 23/3نموده است. پایایی کل این ابزار در این پژوهش با روش ضریب آلفای کرونباخ 

 

 2(YSRی خودسنجی نوجوان ) آموزان، بخشی از پرسشنامه دانش  به منظور سنجش رفتار اجتماعی  رفتار اجتماعي:  سشنامهپر

ی خودسنجی نوجوان که یکی از  سنجد، مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه می  سال را  33-38که رفتار اجتماعی نوجوانان 
CBCL)ی رفتاری کودک ) و موازی فرم سیاهه 1(ASEBAخنباخ )ی آ های نظام سنجش مبتنی بر تجربه  مقیاس

9
و فرم گزارش  

TRF)معلم )
دقیقه قابل پاسخ گویی  30سال با حداقل تحصیالت پنجم ابتدایی در مدت زمان  33-38است، برای نوجوانان  0

ی  ها دربردارنده بخش شایستگی سنجد. می  رفتاری کودکان و نوجوانان را -ها و مشکالت عاطفی شایستگی پرسشنامهاین باشد.  می  
ها شامل هشت مقیاس مبتنی بر تجربه  عملکرد تحصیلی و بخش سندرمو  کارآیی اجتماعی ،ها شایستگی در فعالیت

و  و رفتار پرخاشگرانه( شکنی رفتار قانون ،مشکالت تفکر ،مشکالت اجتماعی ،شکایات جسمانی ،گوشه گیری ،)اضطراب/افسردگی

2بتنی بر های م  مقیاس
DSM   (، تا 3ای به صورت درست نیست ) درجه 1سواالت در دو فرمت باز پاسخ و طیف لیکرت باشد.  می

و  81/3طراحان این پرسشنامه، پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  ( طراحی شده است.2( و کامال درست است )3حدی درست است )
ی آخنباخ  هر سه فرم نظام سنجش مبتنی بر تجربه (.2333 ،2و رسکورال )آخنباخ اند گزارش نموده24/3بازآزمون -با روش آزمون
دهد که هر سه فرم، از اعتبار و روایی مطلوب و باالیی  می  های کلی وی نشان   . یافتهندا ( در ایران هنجاریابی شده3180توسط مینایی )

نوجوانان در داخل کشور استفاده نمود. پایایی بخشی از این ابزار که  توان از آنها در بین کودکان و می  برخوردار است و با اطمینان 
 به دست آمد. 28/3به کار رفته است، با روش آلفای کرونباخ  حاضر آموزان در پژوهش دانش  جهت سنجش رفتار اجتماعی 

 

                                                           
1. 

Morgan  and Jinks Student Efficacy Scale 
2
. Youth Self-Report 

3
. Achenbach System of Empirically Based Assessment 

4
. Child Behavior Checklist 

5
. Teacher Report Form 

6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
7
. Achenbach & Rescorla 
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نی بر تعریف کالسنس از مبت ،ای آموزشی آموزان بسته دانش  جهت آموزش مدیریت زمان به  ان:آموزشي مديريت زم  بسته

ی آموزشی طراحی و روایی آن توسط اساتید علوم تربیتی تایید گردید. با  جلسه در ده ،تر به آن اشاره گردید که پیش ،مدیریت زمان
 ،بودندشده  و طراحی برای افراد بزرگسال تدوین های طراحی شده پیشین  و بستهراستا  این توجه به اینکه عمده منابع موجود در

ررسی گردید. بدین صورت ب 3ی آزمایشی ی ششم ابتدایی از طریق مطالعه آموزان پایه دانش  برای طراحی شده آموزشی   کارآمدی بسته
 هی آموزشی ب ی مطالب بسته ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از ارائه به شیوهاین پایه  آموزان دانش   کوچکی از  که نمونه

ی آموزشی نهایی منطبق بر  ی آموزشی نهایی بهره گرفته شد. در بسته ی آزمایشی جهت تغییر و اصالح بسته مطالعه های  آنان، از یافته
ی صحیح آموزشی هر مطلبی را به هر کودکی، در هر مرحله  برنامه مبنی بر اینکه با (2338 ،1به نقل از مک لود ،3423)2دیدگاه برونر

های عملی در ساده سازی مفاهیم و کارآمد   ها با طراحی فعالیت ره گیری از تصاویر و در برخی قسمتبا به توان آموزش داد، می  از رشد 
ی مطالب آموزشی از مثالهای عینی، ملموس و نشات  تالش به عمل آمد. در ارائهبرای گروه مورد مطالعه ی آموزشی  ساختن بسته

 ،ی آزمایشی اطالعات الزم در این خصوص کسب شده بود که از طریق مطالعه آموزان دانش   ی های روزمره  گرفته از تجارب و فعالیت
عناوین کلی مباحث طرح ارائه شد.  آنانآموزان طراحی و در پایان جلسات به  دانش  . تکالیفی هدفمند و متناسب با سن گردیداستفاده 

 درج شده است.  3در جدول  شده در جلسات آموزشی
 روش اجرا

ای به طور جداگانه با  جلسه 3141-49ی اول سال تحصیلی  در اواخر سه ماهه ،ای الزم با مسئولین مربوطهه  پس از هماهنگی
آموزان  دانش  آموزان هر دو کالس شرکت کننده در پژوهش تشکیل و تالش گردید با بیان اهداف پژوهش انگیزه و موافقت  دانش  

زان شرکت کننده در پژوهش توسط پژوهشگر این اطمینان داده شد که آمو دانش  ی  جهت شرکت در پژوهش جلب شود. به کلیه
ها قرار نخواهند گرفت و نتایج به صورت محرمانه باقی خواهد. سپس  مسئولین مدرسه و آموزگاران پایه در جریان نتایج پرسشنامه

رضایتمندی  ،خودکارآمدی تحصیلی های  پاسخ داده و پرسشنامه به سواالت آزمون پیشرفت تحصیلیگروه آموزان هر دو  دانش  
دقیقه ای و به صورت دو جلسه در هر  03در جلسات  ،ی آموزشی مدیریت زمان برنامه .تحصیلی و رفتار اجتماعی را تکمیل نمودند

ی  اواخر سه ماههدر  آموزان گروه کنترل هیچ برنامه ای را دریافت نکردند. دانش  به اجرا درآمد و آموزان گروه آزمایش  دانش   رایهفته ب
 آزمون در دو گروه اجرا گردید. پش 3141-49دوم سال تحصیلی 

                                                           
1
. Pilot Study 

2. 
Bruner

 

3
. McLeod 

 ي آموزشي مديريت زمان طرح شده در ده جلسه مباحث )9) جدول

 مباحث طرح شده جلسه
 مفهوم و اهمیت مدیریت زمان  ،مفهوم و اهمیت زمان ،ی آموزشی آشنایی اعضا با اهداف دوره اول

 ی ترشی و تئوری شیشه( 83/23)قانون  اصل پارتو: ت زماناصول اساسی مدیری  دوم

 جویی در زمان  عوامل اتالف کننده و روشهای صرفه سوم

 یک هدف خوب و انواع هدف ویژگیهای ،ضرورت تعیین هدف ،مفهوم هدف چهارم

                                           لیست اصلی(                                                                                                                    ،لیست ماهیانه، ی هفتگیها  لیست فعالیت ،چک لیست روزانه ) ها ریزی ضرورت داشتن برنامه ریزی و انواع برنامه پنجم

 و ماتریس مدیریت زمان های روزمره  بندی کردن فعالیت ضرورت اولویت ،مفهوم اولویت بندی ششم

 )بزرگترین دزد زمان( ورزی تعلل  ورزی و راههای مبارزه با  تعلل  علل  ،ورزی تعلل  مفهوم  هفتم

 شود. می  های غیر ضروری دیگران که موجب اتالف وقت   ی صحیح مخالفت با درخواست مهارت نه گفتن و شیوه ،ورزی مفهوم جرات هشتم

 های مثبت درونی در مدیریت موثر زمان  ش خودگوییمفهوم خودگویی و نق نهم

 )راهبردهای کنترل و نظارت( بهره گیری از راهبردهای فراشناختی در مدیریت زمان   دهم
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 ها يافته

 
رضایتمندی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی و رفتار اجتماعی( در  ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش )عملکرد تحصیلی

 ارائه شده است. 2آزمون به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در جدول  پسآزمون و  پیش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وش تحلیل کوواریانس های تحقیق و بررسی تاثیر آموزش مدیریت زمان بر پیامدهای تحصیلی و رفتاری از ر  جهت آزمون فرضیه
اولین  های مربوط به آن رعایت شود.  متغیره استفاده شد. برای استفاده از این روش تحلیل بایستی مفروضهتک چند متغیره و

هاست. جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد نظر از آزمون تک نمونه نرمال بودن توزیع داده ،روش تحلیلی این  مفروضه
 1استفاده گردید. نتایج این آزمون برای هر چهار متغیر وابسته به تفکیک گروه آزمایش و کنترل در جدول  3کالموگروف اسمیرنفای 

آزمون گروه آزمایش و  آزمون و پش توان استنباط کرد که توزیع متغیرها در پیش می  جدول مبتنی بر مندرجات این آورده شده است. 
 معنی دار نیست.  >30/3Pهای محاسبه شده در سطح     Z. چرا که استکنترل نرمال 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
. Kolmogorov-Smirnov one-sample test 

 آزمون آزمون و پس متغیرهاي پژوهش در پیش: میانگین و انحراف استاندارد 2جدول 

 رديف
متغیرهاي 

 پژوهش
 گروه

 آزمون سپ آزمون پیش

M SD M SD 
 آزمایش عملکرد تحصیلی 3

 کنترل
02/22 
33/13 

42/2 
43/9 

33/13 
21/28 

42/0 
33/9 

 خودکارآمدی تحصیلی 2
 آزمایش
 کنترل

32/333 
22/333 

32/8 
13/4 

32/331 
43/48 

98/2 
98/8 

 رضایتمندی تحصیلی 1
 آزمایش
 کنترل

22/313 
11/324 

32/4 
88/32 

13/319 
41/322 

32/33 
39/32 

 آزمایش رفتار اجتماعی 9
 کنترل

32/12 
02/13 

33/2 
90/2 

21/12 
11/24 

28/2 
40/2 
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 وهشهاي پژ  کالموگروف اسمیرنف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغیراي  ( نتايج آزمون تک نمونه9جدول )
 سطح معني داري Z df  گروه مولفه

 عملکرد تحصیلي
 گروه آزمایش

 آزمون پیش
 آزمون پش

343/3 
323/3 

13 
13 

233/3 
233/3 

 گروه کنترل
 آزمون پیش
 آزمون پش

392/3 
314/3 

13 
13 

340/3 
391/3 

 رضايتمندي تحصیلي
 گروه آزمایش

 آزمون پیش
 آزمون پش

300/3 
338/3 

13 
13 

329/3 
233/3 

 وه کنترلگر
 آزمون پیش
 آزمون پش

398/3 
313/3 

13 
13 

343/3 
348/3 

 خودکارآمدي تحصیلي
 گروه آزمایش

 آزمون پیش
 آزمون پش

340/3 
334/3 

13 
13 

233/3 
233/3 

 گروه کنترل
 آزمون پیش
 آزمون پش

300/3 
333/3 

13 
13 

321/3 
233/3 

 رفتار اجتماعي
 گروه آزمایش

 آزمون پیش
 آزمون پش

332/3 
319/3 

13 
13 

233/3 
382/3 

 گروه کنترل
 آزمون پیش
 آزمون پش

383/3 
332/3 

13 
13 

233/3 
233/3 

 
 9نتایج آن در جدول  استفاده گردید. که 3های مورد مطالعه از آزمون لون  جهت بررسی پیش فرض همگنی واریانس خطا در گروه

های مورد مطالعه محقق شده است   واریانس خطا در گروه دهد که پیش شرط همگنی می  درج شده است. مندرجات این جدول نشان 
 معنی دار نیست. >30/3Pهای لون در سطح   چرا که شاخص

 هاي مورد مطالعه  ( نتايج آزمون لون جهت بررسي همگني واريانس خطا در گروه4جدول)

 سطح معني داري F df1 df2 متغیر

 033/3 08 3 912/3 عملکرد تحصیلی

 344/3 08 3 839/2 لیرضایتمندی تحصی

 401/3 08 3 339/3 خوکارآمدی تحصیلی

 232/3 08 3 312/3 رفتار اجتماعی

های آزمایش و   گروه زمون متغیرهای مورد مطالعه درآ آزمون و پش جهت استفاده از تحلیل کوواریانس ضرایب همبستگی پیش
دار خط رگرسیون بررسی شده که نمودارها به تفکیک کنترل باید همگن باشد. همگنی شیب رگرسیون در این پژوهش با نمو

 متغیرهای وابسته در زیر درج شده است.
 

 

                                                           
1
. Levene's test 
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 نمودارهاي خط رگرسیون متغیرهاي وابسته (9)شکل 

آزمون و  توان گفت که همبستگی بین پیش می  مبتنی بر مندرجات نمودارهای خط رگرسیون و ضرایب تعیین که هم جهت هستند 
متغیرهای وابسته در هر دو گروه آزمایش و کنترل مثبت بوده و تفاوتی قابل توجهی بین ضرایب تعیین وجود ندارد. آزمون در  پش

 آزمون متغیرهای وابسته در دو گروه محقق شده است. آزمون و پش شود همگنی ضرایب همبستگی بین پیش می  بنابراین استنباط 
ها و متغیر مستقل اصلی )آموزش مدیریت زمان( معنی دار  آزمون ر تعاملی پیشدهد که اث می  نشان  0جدول چنین مندرجات هم

ها و  آزمون داری تعامل پیش دار نیست. بنابراین پیش فرض عدم معنی معنی >30/3Pهای محاسبه شده در سطح   Fنیست. چرا که 
 متغیر مستقل نیز محقق شده است.

 ها و متغیر مستقل آزمون ش( بررسي پیش فرض همگني اثرات تعاملي پی8جدول )

 سطح معني داري F اثر تعاملي

 940/3 920/3 آزمون عملکرد تحصیلی گروه*پیش

 942/3 824/3 آزمون رضایتمندی تحصیلی گروه*پیش

 393/3 801/3 آزمون خودکارآمدی تحصیلی گروه*پیش

 349/3 322/2 آزمون رفتار اجتماعی گروه*پیش
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استفاده گردید. عدم معنادار بودن این آزمون  3کوواریانس از آزمون ام. باکس-ی واریانسها  برای بررسی همگنی ماتریس
(381/3P= ,222/3, F=428/32=نشان داد که پیش فرض همگنی ماتریسام باکس )  کوواریانس محقق شده است.-های واریانس 

مورد بررسی قرار گرفت.  2آزمون کرویت بارتلت  با استفاده از ،هم چنین پیش فرض وجود همبستگی متعارف بین متغیرهای وابسته
همبستگی متعارف بین متغیرهای وابسته ( در این پژوهش بیانگر وجود مجذور خی=333/3P= ،428 /32معنادار بودن این آزمون )

 باشد. می  
آزمون  ن نمرات پشی میانگی به منظور مقایسه ،یافته است های روش تحلیل کوواریانس تحقق  فرض با توجه به اینکه پیش

 1ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج آزمون المبدای ویلکز آزمون متغیرهای وابسته بعد از کنترل اثرات پیش
دهد که متغیر مستقل )آموزش مدیریت زمان( بر ترکیب متغیرهای وابسته اثر مثبت و  می  نشان  ،درج شده است 2که در جدول 

 ر گذارده است. دا معنی

 
از آنجایی که آزمون ذکر شده تنها حاکی از این است که میان گروه آزمایش و کنترل حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته 

به منظور بررسی اثر آموزش مدیریت زمان بر هر یک از متغیرهای پژوهش از روش تحلیل کوواریانس  ،تفاوت معناداری وجود دارد
 تایج آن در جدول زیر آورده شده است.تک متغیری استفاده شده است. که ن

 هانتايج تحلیل کوواريانس تک متغیري جهت مقايسه میانگین نمرات متغیرهاي وابسته در گروه (2)جدول 
 مجذور اتا سطح معني داري SS df MS F منبع متغیر

عملکرد 
 تحصیلی

 391/3 339/3 390/4 142/393 3 142/393 گروه

    023/30 09 398/818 خطا

رضایتمندی 
 تحصیلی

 342/3 323/3 201/0 823/282 3 823/282 گروه

    149/334 09 222/2992 خطا

خودکارآمدی 
 تحصیلی

 393/3 310/3 130/2 234/43 3 234/43 گروه

    399/14 09 224/2331 خطا

 333/3 338/3 441/0 922/82 3 922/82 گروه رفتار اجتماعی

    922/39 09 249/228 خطا

 
پس  رضایتمندی تحصیلی  و رفتار اجتماعی ،آزمون عملکرد تحصیلی شود بین میانگین نمرات پش می  مشاهده  2چنانچه از جدول 
داری  دار وجود دارد. به عبارتی دیگر آموزش مدیریت زمان توانسته است به طور معنی ها تفاوت معنی آزمون از حذف اثرات پیش

ی ششم ابتدایی را افزایش دهد. اما این آموزش تاثیر معنی  آموزان پایه دانش  یلی و رفتار اجتماعی رضایتمندی تحص ،عملکرد تحصیلی
آورده شده است حاکی از آن  8که در جدول  9داری بر روی خودکارآمدی تحصیلی آنان نداشته است. نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی

                                                           
1
. Box's M test 

2
. Bartlett's test of sphericity 

3
. Wilks's lambda 

4
. Bonferroni 

 نتايج تحلیل کوواريانس چند متغیري جهت مقايسه میانگین نمرات متغیرهاي وابسته در گروهها (6جدول )

 F مقدار المبداي ويلکز
ي آزادي  درجه

 فرض

ي آزادي  درجه

 خطا

 سطح

 معني داري 
 مجذور اتا

توان 

 آزمون
428/32 222/3 241/9 333/9 333/03 332/3 221/3 412/3 
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آزمون  در پش ،نمره 92/1آزمون عملکرد تحصیلی  زمایش در پشمیانگین گروه آ ،آزمونها پس از حذف اثرات پیشاست که 
باشد که این تفاوت  می  نمره بیش تر از میانگین گروه کنترل  20/2آزمون رفتار اجتماعی  نمره و در پش 28/2رضایتمندی تحصیلی 

 آموزان بوده است.  دانش  میانگین ها در اثر آموزش مدیریت زمان به 
 ي میانگین متغیرهاي وابسته در دو گروه ن تعقیبي بنفروني براي مقايسهآزمو  ( نتیجه5جدول )

 

 

 

 

 گیري بحث و نتیجه
 ،ی این پژوهش آموزان بود. اولین یافته دانش  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مدیریت زمان بر پیامدهای تحصیلی و رفتاری 

ته است. این یافته با نتایج آموزان داش دانش  حاکی از آن است که آموزش مدیریت زمان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تحصیلی    
(؛ 2331برماس و بیگلری ) ،(؛ قمری2333) 2کازان و تروتا ،ایندریکا؛ (2333سواری و کندی ) ؛(3443) 3پژوهشهای بریتن و تسر

رسد که  می  باشد. چنین بنظر  می  ( همسو 2339) 9الکی و جردر ،حمزه ( و2339) آزادزاده و درتاج ،موالئی ،(2331)1پهلیوان
برنامه ریزی و عمل کردن در یک چارچوب زمانی خاص به پیشرفت تحصیلی  ،آموزان با تعیین اهداف آموزشی برای خود دانش  

ی دوم پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار آموزش مدیریت زمان بر رضایتمندی تحصیلی           یابند. یافته باالتری دست می
آموزان را مورد بررسی قرار دهد  دانش  مستقیما تاثیر آموزش مدیریت زمان بر رضایتمندی تحصیلی  باشد. پژوهشی که می  آموزان  دانش  

( در جریان یک 2339) 0تواند به درک و تبیین این فرضیه کمک نماید از جمله اینکه دالی می  هایی   یافت نشد. اما ذکر نتایج پژوهش
رضایتمندی تحصیلی و عملکرد تحصیلی آنان پرداخته و عنوان  ،ن دانشجویانهای مدیریت زما  ی مهارت مطالعه به بررسی رابطه

رضایتمندی تحصیلی و سطح پیشرفت  و های مدیریت زمان دانشجویان  نماید که ارتباط مثبت و معناداری بین سطح مهارت می  
اند.  مان و رضایت از زندگی گزارش نموده( نیز ارتباط مثبتی بین رفتارهای مدیریت ز2332) 2تحصیلی آنان وجود دارد. یون و کیم

به نقل از دماریس و  ،2333 ،2باشد )کافمن و گیلیگان می  ی رضایت از تحصیل  ای کلی است که دربرگیرنده رضایت از زندگی سازه
که مدیریت   یکند که راهبردهای یادگیری خودتنظیم می  های پژوهشی خود ذکر   ( نیز در یافته3188(. احمدی )2338 ،8کریتسمیس

ی مثبت و معنادار رضایتمندی  پیش بینی کننده ،(2333 ،4های مهم آن مطرح شده است )اکس یو  زمان به عنوان یکی از جنبه
ی دیگر این پژوهش بیانگر عدم تاثیر معنادار آموزش مدیریت زمان بر خودکارآمدی تحصیلی  باشد. یافته می  آموزان  دانش  تحصیلی 

                                                           
1
. Britton & Tesser 

2
. Indreica, Cazan & Truta 

3
. Pehlivan 

4
. Hamzah, Lucky, Joarder 

5
. Dalli 

6
. Kim & Youn 

7
. Kofman & Gilligan 

8
. Demaris & Kritsomis 

9
. Xu 

 سطح معني داري تفاوت میانگین ها گروه متغیر وابسته

 339/3 92/1 کنترل آزمایش عملکرد تحصیلی

 323/3 28/2 کنترل آزمایش رضایتمندی تحصیلی

 310/3 28/2 کنترل آزمایش خودکارآمدی تحصیلی

 338/3 20/2 کنترل مایشآز رفتار اجتماعی
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دانشجو نشان  29ی تری و دولیتل روی  باشد. مطالعه می  ( همسو 2338) 3باشد. این یافته با گزارش تری و دولیتل می  آموزان  دانش  
دهد که آموزش مدیریت زمان اگر چه رفتارهای مدیریت زمان را در دانشجویان افزایش داده است ولی این آموزش تاثیر معناداری  می  

ی آماری معناداری بین  نماید که رابطه می  های پژوهشی خود ذکر   ( نیز در یافته2332) 2تری . اسمیتبر خودکارآمدی آنان نداشته است
ها تاثیر آموزش مدیریت زمان بر  می دانشجویان وجود ندارد. اگر چه نتایج برخی پژوهش  رفتارهای مدیریت زمان و خودکارآمدی عمو

و  2333 ،؛ سواری و کندی2331 ،و همکاران ؛ ناصرنعیمی 2339 ،و همکاران بهناماند ) خودکارآمدی تحصیلی را گزارش نموده
کنندگان در پژوهش و هم چنین از تفاوت  ها ممکن است از تفاوت سنی و جنسی شرکت ( این تناقضات در یافته3143 ،نادینلویی

( با 2332) 1باشد. هلستن ،شود می  ناشی ها که از تعاریف متعدد مدیریت زمان  های آموزشی به کار رفته در پژوهش  محتوای بسته
 ،ی گسترده از اصطالح مدیریت زمان نماید که با وجود استفاده می  عنوان  ،2332مروری بر ادبیات پژوهشی مدیریت زمان تا سال 

ان را تشکیل ها و رفتارهایی مدیریت زم ای از مدیریت زمان وجود ندارد و در خصوص این که چه مهارت تعریف واحد پذیرفته شده
( 2339ی آموزشی این پژوهش مبتنی بر تعریف کالسنس ) دهد توافقی حاصل نشده است. همانطور که اشاره گردید محتوای بسته می  

های آموزشی بر مبنای سایر تعاریف موجود از مدیریت زمان )لی و   گردد با طراحی بسته می  باشد. پیشنهاد  می  از مدیریت زمان 
 ،8و آهارون ؛ ایلم2333 ،2بورت ،؛ استرونگمن3444 ،2اسکاربوروگ و لیندکوئیس ،؛ کافمن3449 ،0؛ بورت و کمپ3441 ،9اسکونبورگ

ی این  ی ششم ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد. آخرین یافته آموزان پایه دانش  ( این فرضیه مجددا در بین 2331 ،4گریفیتس و 2331
آموزان داشته است. مروری بر ادبیات پژوهشی  دانش  زمان تاثیر مثبت بر رفتار اجتماعی  پژوهش نیز نشان داد که آموزش مدیریت

آموزان را مورد بررسی  دانش  دهد که تاکنون پژوهشی مستقیما تاثیر آموزش مدیریت زمان بر رفتار اجتماعی  می  مدیریت زمان نشان 
های بیش تر و در نتیجه افزایش عزت   کسب موفقیت ،های مدیریت زمان  قرار نداده است. اما با توجه به اینکه به کارگیری مهارت

( و احساسات کودکان در مورد خودشان پایه و 3184 ،تریسی و 2333، بورت ،؛ استرونگمن3488 ،33نفس را در پی دارد )بوند و فیتر
ی پژوهشی نیز قابل درک و تبیین است.  ه( این یافت2333 ،33دهد )سیفلد می  اساس ارتباطات اجتماعی آنان با دیگران را تشکیل 

نمایند که کودکان با عزت نفس باال احساس مثبتی نسبت به خود داشته و  می  ( عنوان 2330) 32سودرمن و وایرن ،گرگوری ،کستنلینک
فایت و دوست داشتنی تر و جراتمندتر هستند و خودشان را باک معاشرتی ،تر نمایند. اجتماعی می  های خود را باال ارزیابی   توانایی

 پندارند.  می  
های   اولویت بندی فعالیت ،های مدیریت زمان نظیر تعیین اهداف  توان گفت که مهارت می  در یک  تبیین کلی از نتایج مذکور 

را تسهیل و منجر آموزان را کم و موفقیت در ابعاد مختلف زندگی  دانش  تواند اضطراب  می  ی زمان  ی استفاده روزمره و نظارت بر نحوه
 ،گردد که ارزش واقعی مدیریت زمان می  آموزان گردد. از این منظر مشاهده  دانش  ایجاد آرامش و رضایت بیشتر در  ،به برقراری تعادل

 نمایند داشتن یک می  نیز اذعان  (2333) 31میسرا و مک کین ( و3443و تسر ) بدست آوردن زمان زیاد نیست بلکه همانگونه که بریتن
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های بعدی در زندگی و محیط کار نیز منجر شود   تواند به موفقیت می  زندگی بهتر است. آموزش مدیریت زمان در دوران کودکی 
گردد با توجه به اینکه  می  نماید. پیشنهاد  می  ( و این لزوم توجه به آموزش مدیریت زمان در مقاطع پایین را آشکارتر 2334 ،3)کرافورد

تاثیر  ،رفتاری و زیستی را شامل است ،اجتماعی ،عاطفی ،ی ابعاد شناختی های مناسب در کلیه  ر مدرسه کسب تجربهامروزه موفقیت د
( معتقد است به 3184آموزان به طور گسترده مورد بررسی قرار گیرد چرا که تریسی ) دانش  آموزش مدیریت زمان بر سایر ابعاد رشدی 

داند. شایان  می  بخشد و مدیریت زمان را مدیریت زندگی  می  دگی افراد را در تمامی ابعاد بهبود های مدیریت زمان زن  کار گیری مهارت
آموزان  دانش  ی  ی ششم ابتدایی تشکیل داده بودند و تعمیم آن به جامعه آموزان دختر پایه دانش  ی پژوهش حاضر را  ذکر است که نمونه

 پسر باید بااحتیاط صورت گیرد.
آموزانی که صمیمانه در این  دانش  ی  تبریز و کلیه 1ی آموزش و پرورش ناحیه  ین مطالعه از مسئولین محترم ادارهپژوهشگران ا 

 نمایند.  می  سپاسگزاری  ،پژوهش شرکت نمودند
 

 منابع 

کارشناسي   پايان نامه. ز تحصیلیادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی و رضایت ا ی هوش عاطفی و راهبردهای بررسی رابطه(. 3188ساره ) ،احمدی

 دانشگاه شیراز. ،ي علوم تربیتي و روانشناسي دانشکده ،ارشد

ي  مجله. هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری رضایت از تحصیلبررسي رابطه (. 9911راضیه ) ،ساره و شیخ االسالمي ،احمدي

 .3-23 ،31 ،مطالعات روانشناسي تربیتي

 ،کودکان استثنايي  پژوهش در حیطه. انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم(. 3180مینایی ) ،اصغر

3(34)، 008-024. 

 ،اسي مدرسهروان شن  مجلهآموزان.  دانش  انگیزش پیشرفت تحصیلی (. تعیین اثربخشی راهبردهای مدیریت زمان بر سالمت روانی و 3142هدایت ) ،امیدوار

2(1/22-2)، 21-2. 
-82های شهر داراب درسال تحصیلی   آموزان سال دوم دبیرستان دانش  عزت نفس و عملکرد تحصیلی  ،های اجتماعی  ی مهارت بررسی رابطه(. 3188هادی ) ،امین

 دانشگاه آزاد واحد مرودشت. ،ي علوم تربیتي دانشکده ،کارشناسي ارشد  پايان نامه. 82

. تهران: انتشارات 3499ی مهدی افشار. تاریخ چاپ اصلی  . ترجمههاي تان بیش ترين بهره را بگیريد  مديريت زمان: از لحظه(. 3184ایان )بر ،تریسی

 قاصدک صبا.

 ی مریم کاویانی. قم: انتشارات فراگفت. . ترجمهقدرت زمان(. 3143برایان ) ،تریسی

های   آموزان پسر سال اول دبیرستان دانش  های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت   آموزش مهارت (. بررسی اثربخشی3143سید امیر هوشنگ ) ،سلطانی

 دانشگاه پیام نور تهران. ،ي علوم انساني دانشکده ،ي کارشناسي ارشد پايان نامه. 43-43خمینی شهر در سال تحصیلی 

پايان . آموزان دختر مقطع راهنمایی دانش  ی ریاضی و خودکارامدی تحصیلی  های حل مسئله  واناییاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر تت(. 3143فرزانه ) ،صادقی

 دانشگاه تبريز. ،ي علوم تربیتي و روانشناسي دانشکده ،ي کارشناسي ارشد نامه

 شناسی آموزش و پرورش. ویرایش پنجم. تهران: نشر روان. (. جامعه3181علی ) ،عالقه بند
ی سوم  (. تاثیر آموزش مهارت مدیریت و برنامه ریزی زمان )مهارت خودتنظیمی( بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی در درس علوم پایه3184شیدا ) ،فتاحی

 دانشگاه بیرجند. ،ي علوم تربیتي و روان شناسي دانشکده ،ي کارشناسي ارشد پايان نامهراهنمایی. 

هاي   روش ها و مدل  فصلنامه .آموزان دانش  های مدیریت زمان بر اهمال کاری   (. اثربخشی آموزش مهارت3141کریم ) ،نادر و بابایی ،ناصر؛ حاجلو ،قراملکی

 .43-333 ،(30)9 ،روان شناختي
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of time management training in 

academic and behavioral outcomes of sixth grade elementary students in Tabriz province. The 

research design was quasi experimental with pretest-posttest nonequivalent control group. The 

target population for this study comprised all sixth grade elementary students in Tabriz 

province’s five educational districts. Two sixth grade elementary classes (each class comprised of 

30 students) were selected by convenience sampling from Tabriz third educational district. The 

data were collected using researcher-made achievement test, Dennison & El-Masri Student 

Academic Satisfaction Scale (2012), Morgan-Jinks Student Academic Self-Efficacy Scale (1999) 

and part of Achenbach Youth Self-Report Scale (2001). The experimental group received 10 

sessions of time management training and the control group did not receive any intervention. The 

data were statistically analyzed using analysis of covariance. As a result of this it was determined 

that time management training had a positive and significant effect on students’ academic 

performance, Academic satisfaction and social behavior but no significant effect on students’ 

academic self-efficacy. 
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