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  چکیده
 تیریآموزان مد دانش یلیتحص تیموفق يالزم برا يها از مهارت یکی

ي ریادگی یمیخودتنظ يها جمله مؤلفه از این مهارتزمان است. 
بینی نقش عوامل  . پژوهش حاضر با هدف پیشان استآموز دانش

آموزان دختر مقطع  مختلف مدل کوپر در مهارت مدیریت زمان دانش
هاي پژوهش، شامل  راهنمایی با روش همبستگی انجام گرفت. آزمودنی

اي  گیري تصادفی خوشه ۀ نمونهلیوس  بهآموز دختر بودند که  دانش 400
تبریز انتخاب شدند. از اي از نواحی آموزش و پرورش  چندمرحله

فراهم شده از طرف معلمان (تراوتین و همکاران،  خوراند پسنامۀ  پرسش
(ژو،  مقیاس تنظیم محیط )،2010گیري انگیزشی (ژو،  )، جهت2006
آوري  براي جمع )1994مقیاس مدیریت زمان تکالیف (ماکان،  و )2010

آماري  هاي اطالعات استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل اطالعات روش
آزمون معناداري همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام به 

، ابتکار عمل در تنظیم محیطکار رفت. نتایج پژوهش نشان داد که 
گیري انگیزشی یادگیري  فراهم شده از طرف معلمان و جهت خوراند پس

کنندة مهارت مدیریت زمان تکالیف درسی  بینی مطالب درسی پیش
درصد واریانس مهارت مدیریت  26ها  ن است. این متغیرآموزا دانش

  کنند. زمان تکالیف درسی را تبیین می
  

  کلیدي گان واژ
  گیري انگیزشی. مدیریت زمان، تنظیم محیط، بازخورد، جهت

 

Abstract  
The time management is one of the skills needed for 
academic success of students. This is one of the 
components of self-regulated learning skills of 
students. This research was conducted to study the 
predictive role of various variables of Cooper’s 
model in prediction of homework time management 
skills. 400 female secondary school students were 
selected from districts of Tabriz Office of Education 
with multi-stage cluster random sampling method. 
Data were gathered through Teacher Feedback Scale, 
Reasons for Doing Homework Questionnaire, 
Arranging the Environment Scale, and Homework 
Time management Scale. Data was analyzed by 
multiple regression method in SPSS software. The 
results showed that arranging the environment, 
Teacher feedback, and Learning-oriented reasons 
were important predictive factors of homework time 
management skills of students. In addition, it was 
found that 26% of the variance of homework time 
management skills accounted by these variables. The 
findings can be used to guide school students. 
 
Keywords 
Time Management, Arranging the Environment, 
Feedback, Learning - Oriented Reasons. 
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  مقدمه
ناپذیري است که  ترین منبع محدود و برگشت زمان با ارزش

بشر در اختیار دارد. زمان به معناي وقت تقویمی است که از 
 به دستسازي و دوباره  تر است، زیرا قابل ذخیره طال با ارزش

). جنبۀ مهم زمان، تنظیم و استفاده 1381(فرنر،  ستینآوردن 
 .اي حیاتی است از آن است. امروزه مدیریت زمان، مسئله

زمان، کاالیی است که باید تنظیم و مدیریت شود؛ معموالً 
زمان یک شاخص کلیدي برتري است. مدیریت  مؤثرمدیریت 

زمان، کنترل کردن هر ثانیه از زمان نیست، بلکه شامل 
، زمان را براي بهبود ها آنی است که مردم از طریق های روش

). الکین در سال 1990، 1برند (مکینزي زندگی خود به کار می
ها، انتخاب اهداف  مدیریت زمان را شامل تعیین خواست 1973

ریزي  و برنامه بندي ها، اولویت براي رسیدن به این خواست
داند  می ها تکالیف مورد نیاز براي دست یافتن به این هدف

). یک ویژگی مشترك 2007، 2(کالسنز، وان ارده، روته و رو
ریزي رفتار است.  در میان تعاریف مدیریت زمان، برنامه

ها در خصوص انجام کارها،  گیري ریزي رفتار به تصمیم برنامه
هاي احتمالی اشاره  وقفه مؤثربندي کارها و مدیریت  اولویت

  ).2007کند (کالسنز و همکاران،  می
هاي تحصیلی نیز یکی از امور زندگی است که اغلب پر  برنامه

، ها آنآموزان در تقسیم زمان خود به  تکالیفی است که دانش از
هاي تحصیلی  در موقعیت مدیریت زمانشوند.  دچار مشکل می

، 3هاي مهم خودتنظیمی یادگیري است (زیمرمن یکی از جنبه
خودتنظیمی بر سه  ) در مدل یادگیري2004( 4). پینتریچ2008

اند  ها تأکید نموده است. این سه مقوله عبارت مقوله کلی راهبرد
بخش براي  ) راهبردهاي خودنظم2) راهبردهاي شناختی (1از: (

) راهبردهاي مدیریت منابع (نظیر مدیریت 3کنترل شناخت (
بندي از  طلبی). در این طبقه زمان، یادگیري و کمک

هاي مهم  یت زمان یکی از جنبههاي خودتنظیمی، مدیر مهارت
ریزي،  هاي فرد براي برنامه شود که شامل تالش محسوب می

  بازبینی و تنظیم استفاده از زمان است.
برخی تحقیقات انجام یافته بر نقش مثبت مهارت مدیریت 

) به 1989( 5اند. برایتون و گلن زمان در یادگیري تأکید کرده
این نتیجه رسیدند که افراد با انتخاب اهداف تحصیلی، 

بندي و عمل کردن در یک چهارچوب زمانی مشخص و  زمان
توانند به پیشرفت تحصیلی باالیی  نگرش زمانی خاص می

                                                
1. Mackenzie 
2. Claessens, Van Eerde, Rutte & Roe 
3. Zimmerman 
4. Pintrich 
5. Britton & Glynn 

) به بررسی مدیریت زمان 1998( 6دست یابند. االس و پوفو
تند و به دانشجویان و همبستگی آن با نمرات دانشگاهی پرداخ

این نتیجه دست یافتند که مهارت مدیریت زمان رابطۀ مثبتی 
ة دربار) نیز 1991( 7با نمرات دانشگاهی دارد. بریتون و تسر

تأثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی نشان دادند که 
 مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت دارد.

) نیز در یک 1386فر ( زاده، وثاقی و موسوي سیر، صالح جهان
تحقیق در دانشجویان دانشگاه به این نتیجه رسیدند که بین 

ریزي کوتاه مدت و نگرش به زمان با  هاي برنامه مؤلفه
  پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداري وجود دارد.

آموزان براي موفقیت تحصیلی  که گفته شد دانش طور همان
ت زمان نیاز به راهبردهاي خودتنظیمی از جمله مهارت مدیری

آموزان باید زمان  هاي تحصیلی که دانش دارند. از جمله برنامه
خود را در آن صرف کنند، انجام تکالیف خانه است. بیشتر 

آموزان در مدیریت زمان خود براي انجام تکالیف با  دانش
تکالیف خانه یکی  زیرا؛ )2008، 8هایی مواجه هستند (ژو چالش

که در سن  استآموزانی  هاي زندگی دانش قسمت نیتر مهماز 
مدرسه قرار دارند. بر طبق ارزشیابی ملی پیشرفت آموزشی 

درصد  75ساله و  9آموزان  درصد دانش 65بیش از 
ساله هر روز مقداري تکلیف انجام  13-17آموزان  دانش
ها، هر روز بیش از یک ساعت تکلیف  % نه ساله16دهند و  می

  ).2006، 9دهند (کوپر، سیوي و پاتتال انجام می
تواند به عنوان کار تحصیلی واگذار شده در خارج از  تکلیف می

زمان عادي کالس براي توسعه و بسط دادن تمرین 
ها، تعریف شود (ژو،  هاي تحصیلی به سایر محیط مهارت
در سال  »10ملت در خطر«). از زمان انتشار گزارش 2010
 هاي آغازین بیشتر معلمان تکالیف را حتی از سال 1983

دهند. اگرچه بین معلمان و حتی  آموزان می تحصیل به دانش
هاي تکالیف تنوع  بین مدارس در مورد مقدار تکلیف و سیاست

وسیعی وجود دارد. اما بیشتر معلمان در ضرورت انجام تکلیف 
 ).2010و اثربخشی آن توافق دارند (ژو، 

ها و  هاي مهم تربیتی بسیاري از خانواده یکی از درگیري
آموزان براي انجام  مدیریت زمان دانش کمک بهان مربی

براي تکمیل تکالیف  ها آنتکالیف درسی و همچنین ترغیب 
انجام تکلیف و مدیریت زمان ). 2003، 11درسی است (کیلوران

                                                
6. Ellas & Pofu 
7. Britton & Tesser 
8. Xu 
9. Cooper, Civey & Patall 
10. A Nation At Risk 
11. Killoran 
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 معموالًهاي مهم مدرسه است که  براي تکلیف یکی از جنبه
آفرین هم براي معلمان و هم براي  یک امر مشکل

آموزانی که محتوا و مضمون تکالیف  است. دانشآموزان  دانش
فهمند، اغلب در مورد سازمان و ساختار و همچنین  را می

عملکرد استاندارد و مورد انتظار تکلیف محوله دچار سردرگمی 
شوند. تعیین و ترسیم قالب و معیارهاي تکالیف به ویژه  می

آموزان کم سن و سال حائز اهمیت است. این  براي دانش
یا  تر بزرگه اغلب یکی از موارد ضروري براي کودکان مسئل

ی و ده سازمانکودکان با اختالالت یادگیري است که در 
تکمیل تکالیف محولۀ به صورت مستقل مشکل دارند (ژو، 

  ).2003، 1کورنو
هاي فردي، موقعیتی،  دیدگاه یادگیري خودتنظیمی به تفاوت

در تنظیم هاي فرد  بر تالش کهرشدي و تحولی و زیستی 
 نی؛ بنابرا)2004(پینتریچ،  کند رفتار تأثیر دارد، تأکید می

و  ساالن بزرگاي، نظارت  مدیریت زمان از طریق عوامل زمینه
گزینی و موقعیت تحت تأثیر قرار  عوامل شناختی مانند هدف

  ). 2005، 2گیرد (شانگ می
) در مدل مربوط به تکلیف، مدیریت زمان تکالیف 2004( 3کوپر

به عنوان یکی از متغیرهاي پیامدي در فرایند تکلیف تکالیف را 
کند تا یک  داند. این مدل چهارچوب مناسبی را فراهم می می

که در مدیریت زمان  زاد برونو  زاد درونسري از عوامل 
است، مورد بررسی قرار گیرد. در این  مؤثرآموزان  تکالیف دانش

هاي  اي مانند جنسیت، ویژگی مدل عوامل موقعیتی و زمینه
تکلیف مانند قصد، عوامل مربوط به جامعه و خانواده همچون 
کمک خانواده و عوامل مربوط به مدرسه مانند بازخورد معلم، 

آموزان به تکالیف درسی از  و نگرش دانش ساالن بزرگنظارت 
هاي تجدید نظر  شوند. در مدل ناصر مدل محسوب میجمله ع

شده، عالوه از عوامل موقعیتی، عوامل مربوط به سطح 
آموزان نسبت دالیل انجام  هاي دانش آموزي مانند نگرش دانش

از  دییتأتکالیف یادگیري (انجام تکالیف یادگیري براي دریافت 
ور فهم دوستان، معلمان و والدین)، انجام تکالیف درسی به منظ

و درك مطالب درسی و افزایش یادگیري و عامل توانایی 
آموزان، از عوامل سطح کالسی  تنظیم محیط توسط دانش

فراهم شده از طرف معلم از همدیگر متمایز  خوراند پسمانند 
هاي تجربی نقش هر  هاي پژوهش ). یافته2010اند (ژو،  شده

   اند. یک از این عوامل را مورد بررسی قرار داده

                                                
1. Xu & Corno 
2. Schunk 
3. Cooper 

) نشان دادند که والدین نقش مهمی در 2003ژو و کورنو (
ایجاد مهارت مدیریت زمان انجام تکالیف تحصیلی دارند. 
انتظارات والدین در رابطه با چگونگی تنظیم محیط، کمک 
والدین به منظور کنار آمدن با مشکالت مربوط به تکالیف خانه 

هوفر، شود.  گیري راهبردهاي مدیریت زمان می موجب شکل
) نیز نشان دادند بازبینی و نظارت بر 1998یو و پینتریچ (

هاي بعدي  ی و تالشپرت حواسمحیط مطالعه مانند عوامل 
براي کنترل و تنظیم محیط مطالعه مانند فراهم کردن محیط 

سروصدا و آرام براي مطالعه، ابزارهایی هستند که یادگیري  بی
) نیز بیانگر آن 2010(کند. مطالعه ژو  خودتنظیمی را آسان می

است که بین مهارت مدیریت زمان تکالیف درسی و ابتکار 
  آموزان در تنظیم محیط رابطه مثبت وجود دارد. عمل دانش

، 4؛ پومرانتز، نق، وانگ2000هاي دیگر (کورنو،  برخی پژوهش
، ژو و کورنو، 2006، 5؛ تراتوین، لوتک، اشنایدر، نیکلی2006
 مؤثررا در انجام  ساالن بزرگو  ) نقش بازخورد معلم2006

تکلیف و مدیریت زمان تکالیف مورد تأیید قرار دادند. تراوتین 
آموز  دانش 1501) در پژوهش خود بر روي 2006و همکاران (

پایۀ هشتم در کشور سوئیس نشان دادند که کنترل ادراکی 
آموزان از نظارت و بازبینی معلم بر تکالیف درسی،  دانش
دة مثبت و معنادار تالش براي انجام تکالیف کنن بینی پیش

) نیز نشان داد که در تمام 2008درسی است. مطالعه ژو (
آموزان به انجام  هاي تحصیلی عالقۀ دانش سطوح و پایه

گیري انگیزشی  آموزان، جهت تکالیف درسی با نگرش دانش
فراهم شده از طرف معلمان  خوراند پس(دالیل انجام تکلیف)، 

  آموزان رابطۀ مثبت دارد.  انشو نمرات د
هاي جنسیتی در مدیریت  برخی از تحقیقات به نقش تفاوت

زمان تکالیف تحصیلی تأکید دارند (هاریس، نیکسون و 
و  2002، 8، جکسون2000، 7، مائو و لین1993، 6روداك
دهد که دختران مهارت  ). نتایج این تحقیقات نشان می2003

یت زمان تکلیف دارند. از بیشتري نسبت به پسران در مدیر
ي اخالقی ها شیگرای علت این تفاوت در شناس جامعهدیدگاه 

، 9، وارینگتون، یانگر، و ویلیام2000قوي دختران (مائو و لین، 
شناسی علت آن به رویکرد رقابتی  ) و از دیدگاه روان2000

براي ارزشمندي خود  ها آنشود تا  پسران است که موجب می
هاي مختلفی مانند  تحصیلی به روشدر شکست تکالیف 

                                                
4. Pomerantz, Ng & Wang 
5. Trautwein, Ludtke, Schnyder & Niggli 
6. Harris, Nixon & Rudduck 
7. Mau & Lynn 
8. Jackson 
9. Warrington, Younger & Williams 
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ورزي، دوري کردن از انجام تکالیف تحصیلی و اجتناب از  تعلل
  ). 2003و  2002استفاده کنند (جکسون،  ها آن

ها و مربیان، مشکالت  هاي مهم خانواده یکی از نگرانی
آموزان در مدیریت زمان خودشان است، وجود چنین  دانش

کند تا محققان به  آموزان ایجاب می مشکالتی در دانش
هاي مختلف در  هاي مختلف در زمینۀ طراحی مدل پژوهش

مدیریت بپردازند. این جنبه از تحقیقات بسیار حائز اهمیت 
آموزان در مدیریت زمان خود بر روي  یرا مهارت دانش؛ زاست

مثبت دارد و نیز داشتن  ریتأث اآنههاي تحصیلی  موفقیت
مهارت در مدیریت زمان، ارتباط مثبت با تکمیل و اجراي 

  ).2009، 1تکالیف درسی دارد (ژو
) 2004با در نظر گرفتن نظریۀ یادگیري خودتنظیمی (پینتریچ، 

پیشینۀ تجربی موجود این مطالعه با ) و 2004و مدل کوپر (
بینی مدیریت زمان انجام تکالیف درسی بر اساس  هدف پیش

گیري  فراهم شده از طرف معلم، جهت خوراند پسعوامل 
انگیزشی (دالیل مرتبط با همساالن، دالیل مرتبط با 

و دالیل یادگیري مطالب درسی) و ابتکار عمل در  ساالن بزرگ
ی که در این پژوهش مطرح سؤال تنظیم محیط صورت گرفت.

بود عبارت از این است که چه عواملی مدیریت زمان انجام 
آموزان متوسطه دختر شهر تبریز را  تکالیف خانه دانش

 کند؟ بینی می پیش
  

  روش
  گیري جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر دورة  یۀ دانشکلجامعۀ آماري این تحقیق، 
شهر تبریز بودند که در سال متوسطه اول نواحی مختلف 

در مدارس این شهر به تحصیل اشتغال  92-93 تحصیلی
نفر بود. بر  8325داشتند. تعداد جامعۀ آماري این تحقیق 

ه نقل ن (باساس جدول تعیین حجم نمونه کریج سی و مورگا
انتخاب  عنوان نمونه به آموز دانش 400) 1374از کیامنش، 

گیري  آموزان از روش نمونه گیري دانش ند. براي نمونهشد
اي استفاده شد. براي این منظور از نواحی  اي چندمرحله خوشه

مختلف آموزشی شهر تبریز ناحیه سه انتخاب شد. سپس از 
بین مدارس راهنمایی مختلف این ناحیه، پنج مدرسه و از 

هاي مختلف این مدارس، چهار کالس و از هر کالس  کالس
 فی انتخاب شد.آموز به صورت تصاد دانش 20

  

  آوري اطالعات پژوهش ابزار جمع
فراهم شده از طرف معلمان براي  خوراند پسنامۀ  پرسش )الف

آموزان: این مقیاس شامل پنج گویه  عملکرد تکالیف دانش
                                                
1. Xu 

آموزان  است که میزان نظارت، بازبینی و وارسی تکالیف دانش
کند. این مقیاس برگرفته از ابزار  از طرف معلمان را ارزیابی می

که شامل پنج  است) 2006استفاده شده تراوتین و همکاران (
آموزان در یک طیف  گویه در طیف لیکرت است که دانش

ها را  ک از گویه) هر ی5) تا همیشه (1اي هیچ وقت ( درجه پنج
گزارش  79/0) پایایی این ابزار را 2010کنند. ژو ( ارزیابی می

نموده است. در این تحقیق ابزار اصلی به زبان فارسی ترجمه 
  آمد. به دست 87/0شده و پایایی ابزار با روش آلفاي کرونباخ 

نامه به  گیري انگیزشی: این پرسش نامۀ جهت پرسش )ب
 اسیمق خردهشده است که از سه ) ساخته 2010وسیلۀ ژو (

دالیل انجام تکلیف براي کسب حمایت از همساالن (سه 
گیري مربوط به کسب حمایت از معلمان و والدین  گویه)، جهت

گویه)  9(سه گویه) و دالیل مربوط به یادگیري مطالب درسی (
هاي مدرسه و رشد احساس مسئولیت از  که به تقویت یادگیري

شود، تشکیل یافته  درسی مربوط میطریق انجام تکالیف 
هاي دالیل  مقیاس ) پایایی هر یک از خرده2010است. ژو (

و دالیل  ساالن بزرگمربوط به همساالن، دالیل مربوط به 
و  79/0، 78/0مربوط به یادگیري مطالب درسی را به ترتیب 

گزارش نمودند. در این پژوهش ابزار اصلی به زبان  89/0
ایی ابزار با روش آلفاي کرونباخ براي هر فارسی ترجمه و پای

هاي دالیل مربوط به همساالن، دالیل  مقیاس یک خرده
و دالیل مربوط به یادگیري مطالب  ساالن بزرگمربوط به 

 آمد. به دست 83/0و  72/0، 67/0درسی به ترتیب 
این ابزار شامل پنج گویه است که ج) مقیاس تنظیم محیط: 

براي پیدا کردن جاي آرام براي  آموزان ابتکار عمل دانش
مطالعه، خاموش نمودن تلویزیون و متمرکز نمودن وسایل 

کند. این مقیاس توسط ژو  گیري می الزم براي مطالعه را اندازه
گزارش کرده  75/0) ساخته شده است و پایایی آن را 2010(

است. در مقالۀ حاضر این ابزار به فارسی ترجمه شد. 
یک از گویه در یک طیف یک تا پنج  آموزان به هر دانش
پایایی ابزار با ؛ و دادند ) پاسخ5) تا همیشه (1(اي هرگز  درجه

  محاسبه شد. 78/0روش آلفاي کرونباخ 
مقیاس مدیریت زمان تکالیف خانه: این ابزار شامل چهار  د)

آموزان از زمان را  گویه است که نحوة تنظیم و استفاده دانش
) ساخته 1994ن مقیاس به وسیلۀ ماکان (کند ای گیري می اندازه

گزارش نموده است.  73/0) پایایی آن را 2010شده است. ژو (
آموزان به  در مقالۀ حاضر این ابزار به فارسی ترجمه شد. دانش

) تا 1(اي هرگز  یک از گویه در یک طیف یک تا پنج درجه هر
با پایایی ابزار نیز در این تحقیق ؛ و دادند ) پاسخ5همیشه (

  آمد. به دست 65/0روش آلفاي کرونباخ 
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  ها یافته
هاي پژوهش را  میانگین و انحراف معیار متغیر 1جدول 

دهد که باالترین  کند. نتایج جدول نشان می مشخص می
، =80/3Mآموزان ( میانگین به مهارت مدیریت زمان دانش

757/0S=جستجوي حمایت ترین میانگین مربوط به  ) و پایین
) =88/2M= ،610/0S( دوستان از طریق انجام تکالیف

  ).1ل شود (جدو مربوط می
بین با متغیر  هاي پیش ) ماتریس همبستگی متغیر2جدول (

دهد.  مالك (مهارت مدیریت زمان تکالیف درسی) را نشان می
شود، بین متغیرهاي مختلف مانند  همان گونه مشاهده می

فراهم شده از طرف معلمان براي تکالیف خانه،  خوراند پس
جستجوي حمایت دوستان از طریق انجام تکالیف، جستجوي 

از طریق انجام تکالیف و یادگیري مطالب  ساالن بزرگحمایت 
با  درسی از طریق انجام تکالیف و ابتکار عمل در تنظیم محیط

) 001/0pمدیریت زمان تکالیف درسی همبستگی معنادار (
شده با  وجود دارد. بیشترین مقدار همبستگی معنادار محاسبه

) و r=483/0( ابتکار عمل در تنظیم محیطمتغیر مالك، 
از طریق انجام  ساالن بزرگکسب حمایت کمترین مقدار آن، 

  ). 2(جدول ) بوده است r=204/0( تکالیف
ین یعنی ب یشپهاي  یرمتغیین سهم هر یک از تعجهت 

فراهم شده از طرف معلمان براي تکالیف خانه،  خوراند پس
دوستان از طریق انجام تکالیف، جستجوي  جستجوي حمایت

از طریق انجام تکالیف و یادگیري مطالب  ساالن بزرگحمایت 

 درسی از طریق انجام تکالیف و ابتکار عمل در تنظیم محیط
یون رگرسیل تحلیر مهارت مدیریت زمان از متغینی ب یشپدر 

یل قرار تحلیه و تجزیج مورد نتاید. گردگام به گام استفاده 
 ها آنینی ب یشپیرها و توان متغت و سهم هر یک از گرف

  یل آمده است.ذدر  3ل ق جدوطب ها دادهید. گردمحاسبه 
ابتکار عمل در تنظیم توان گفت متغیر  می 3با توجه به جدول 

 راتییتغدرصد از  23تواند به تنهایی  در گام نخست، می محیط
 بینی کند. با اضافه شدن متغیر مهارت مدیریت زمان را پیش

فراهم شده از طرف معلمان در گام دوم، این دو  خوراند پس
درصد از تغییرات مهارت مدیریت  25اند حدود  متغیر توانسته

  زمان تکالیف درسی را تبیین نمایند. 
گیري انگیزشی  باالخره در گام سوم با اضافه شدن متغیر جهت

گیري مطالب درسی از طریق انجام تکالیف، درصد تبیین به یاد
بیانگر آن  ضرایب رگرسیونرسد. از طرف دیگر  درصد می 26

خوراند  پس )،=404/0βابتکار عمل در تنظیم محیط ( است که
) =152/0β (فراهم شده از طرف معلمان براي تکالیف درسی

گیري انجام تکالیف درسی به دلیل یاد گیري انگیزشی و جهت

مثبت با مهارت مدیریت زمان  ۀرابط)، =102/0β(مطالب 
آموزانی که محیط آرام  . به این معنا دانشدارند تکالیف درسی

آموزانی که معلمان  و دانش کنند و امنی براي خود فراهم می
کنند  شان را بازبینی، رسیدگی و ارزیابی می تکالیف درسی ها آن

خواهند  آموزانی که از طریق تکالیف درسی می و باالخره دانش
آموزانی در  به یادگیري بیشتري دست یابند، چنین دانش

  مدیریت زمان مهارت بیشتري دارند.
  

  و بحث گیري نتیجه
کالیف بینی مهارت مدیریت زمان ت مطالعه با هدف پیش این

به این آموزان مدارس متوسطه تبریز انجام گرفت.  درسی دانش
یین سهم هر یک از تعجهت منظور، رگرسیون گام به گام 

ین بر مهارت مدیریت زمان انجام تکالیف از ب یشپي هایرمتغ

 ها در متغیرهاي پژوهش آمار توصیفی آزمودنی .1جدول 
 M SD متغیر
 697/0 31/3 فراهم شده از طرف معلمان خوراند پس

 610/0 88/2 جستجوي حمایت دوستان از طریق انجام تکالیف
از طریق انجام  ساالن بزرگجستجوي حمایت 

 605/0 26/3 تکالیف

 499/0 17/3 یادگیري مطالب درسی از طریق انجام تکالیف
  82/0  57/3  ابتکار عمل در تنظیم محیط
 757/0 80/3 مدیریت زمان تکالیف درسی

 با متغیر مالك (مهارت مدیریت زمان تکالیف درسی) نیب شیپهاي  جدول ماتریس همبستگی متغیر .2جدول 
  5  4  3  2  1  متغیرها

          - فراهم شده از طرف معلمان خوراند پس
        -  261/0** جستجوي حمایت دوستان از طریق انجام تکالیف

      -  456/0**  172/0** از طریق انجام تکالیف ساالن بزرگجستجوي حمایت 
    -  349/0**  550/0**  234/0** یادگیري مطالب درسی از طریق انجام تکالیف

  -  **449/0  **263/0  **/342  **213/0  ابتکار عمل در تنظیم محیط
  483/0**  397/0**  204/0**  281/0**  2600/0** مدیریت زمان تکالیف درسی

 )**≥01/0Pمعناداري در (* *) و *≥05/0Pمعناداري در ( *
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 خوراند پس، ابتکار عمل در تنظیم محیطمدل کوپر یعنی 
جستجوي حمایت دوستان و فراهم شده از طرف معلمان، 

والدین و معلمان از طریق انجام تکالیف و انجام تکالیف به 
  ید.گرداستفاده دلیل یادگیري مطالب درسی 

در  در گام نخستهاي پژوهش حاضر این بود که  یکی از یافته
 ،بین عوامل مختلف مدل کوپر، ابتکار عمل در تنظیم محیط

به ؛ بینی نمود پیشآموزان را  مهارت مدیریت زمان دانش
هاي بیشتري براي تنظیم  تالش آموزانی که عبارت دیگر دانش

محیط مطالعه خود دارند یعنی به دنبال جاي آرام براي مطالعه 
و همچنین صداهاي مزاحم مانند صداي تلویزیون را  بوده

 خاموش کرده و وسایل، امکانات و منابع الزم براي انجام
مهارت  آموزان نند، این دانشک تکالیف درسی را فراهم می

؛ ریزي، بازبینی و تنظیم استفاده از زمان دارند بیشتري در برنامه
آموزانی در ایجاد برنامه براي مطالعه و  یعنی چنین دانش

هاي مختلف مهارت  اختصاص دادن زمان براي فعالیت
؛ ژو، 2004هاي پژوهشی (پینتریچ،  بیشتري دارند. برخی یافته

هاي پژوهش حاضر است. پینتریچ  د یافته) در تأیی2010
هاي افراد براي تنظیم محیط مطالعه  ) نشان داد تالش2004(

 شود. می ها آنهاي مدیریت زمان  موجب تسهیل کوشش
) نیز نشان دادند بازبینی و نظارت بر 1998هوفر، یو و پینتریچ (

ی مانند صداي موسیقی، تلویزیون، پرت حواسعوامل 
هاي بعدي براي کنترل و  ن و تالشهاي همساال صحبت

سروصدا و  تنظیم محیط مطالعه مانند فراهم کردن محیط بی
آرام براي مطالعه ابزارهایی هستند که یادگیري خودتنظیمی را 

) نیز نشان داد مهارت مدیریت 2010کند. مطالعۀ ژو ( آسان می
آموزان به صورت مثبت با نمرات  زمان تکالیف درسی دانش

گیري انگیزشی (به دلیل جلب حمایت  درسی، جهت
هاي بیشتر) و ابتکار عمل  ، به دلیل یادگیريساالن بزرگ
  آموزان در تنظیم محیط یادگیري رابطه دارد. دانش

) چهار قلمروي اساسی 2004در نظریه خودتنظیمی پینتریج (
شود که شامل قلمروهاي  براي خودتنظیمی یادگیري مطرح می

. کنترل استشناختی، انگیزشی، رفتاري و موقعیتی و محیطی 

هاي فرد براي تنظیم تکالیف  موقعیتی یا محیطی شامل تالش
موجب  هاي یادگیري است. این چنین کنترلی درسی و موقعیت

تسهیل رسیدن فرد به اهداف خود و تکمیل تکالیف درسی 
هاي دیگر خودتنظیمی یادگیري نیز  شود. بیشتر مدل می

معتقدند که کنترل و شکل دادن محیط یادگیري، راهبرد 
  ). 1998ي براي خودتنظیمی است (زیمرمن، مؤثر

 خوراند پسهاي دیگر پژوهش حاضر این است که  از یافته
آموزان  ز طرف معلمان براي تکالیف درسی دانشفراهم شده ا
آموزان  کننده مهارت مدیریت زمان دانش بینی دومین پیش

کنند  آموزان احساس می است. به عبارت دیگر وقتی دانش
تکالیف تعیین شده از طرف معلمان در کالس درس مورد 

گیرد، تکالیف واگذار شده از طرف معلمان  بحث قرار می
شود و در واقع  ازبینی گردیده، نمره داده میآوري شده، ب جمع
شود به همان  توان گفت از طرف معلم اهمیت داده می می

آموزان در ایجاد برنامه براي مطالعه و اختصاص  دانش میزان
هاي مختلف مهارت بیشتري پیدا  دادن زمان براي فعالیت

؛ پومرانتز، نق، وانگ، 2000ها (کورنو،  کنند. برخی پژوهش می
ژو و کورنو،  2006؛ تراتوین، لوتک، اشنایدر، نیکلی، 2006
تکلیف  مؤثررا انجام  ساالن بزرگ) نقش بازخورد معلم و 2006

و مدیریت زمان تکالیف مورد تأیید قرار دادند. براي مثال 
) نشان داد کنترل ادراکی 2006پژوهش تراوتین و همکاران (

آموزان از نظارت و بازبینی معلم بر تکالیف درسی،  دانش
کننده مثبت و معنادار تالش براي انجام تکالیف  بینی پیش

اد که در تمام ) نیز نشان د2008مطالعۀ ژو ( درسی است.
آموزان به انجام  هاي تحصیلی عالقه دانش سطوح و پایه

گیري انگیزشی،  آموزان، جهت تکالیف درسی با نگرش دانش
آموزان  فراهم شده از طرف معلمان و نمرات دانش خوراند پس

) مدیریت زمان تکالیف و انجام 2004رابطه مثبت دارد. کوپر (
داند که شامل معلمان،  یدادن آن را یک فرایند چند سطحی م

داند. در مدل کوپر، یکی از عوامل  آموزان و والدین می دانش
هاي معلم و  گیري بر مدیریت زمان تکالیف پی مؤثر
ها یک  . این یافتهاستي فراهم شده از طرف او خوراندها پس

 تبریز متوسطه مدارس دختر آموزان دانش درسی مهارت مدیریت زمان تکالیف بین بر پیش به گام متغیرهاي گام رگرسیون تحلیل جدول .3جدول 
 β  T p  R R2 F p  یرمتغ  

  001/0  32/109  233/0  483/0  0001/0  454/10  483/0  ابتکار عمل در تنظیم محیط  گام اول

  گام دوم
خوراند فراهم شده از طرف معلمان براي  پس  001/0  883/62  259/0  509/0 0001/0  623/9  447/0  ابتکار عمل در تنظیم محیط

 0001/0  587/3  167/0  تکالیف درسی

  گام سوم
  0001/0  92/7  404/0  ابتکار عمل در تنظیم محیط

خوراند فراهم شده از طرف معلمان براي  پس  001/0  59/43  268/0  513/0
  0001/0  24/3  152/0  تکالیف درسی

  049/0  99/1  102/0  یادگیري مطالب درسی از طریق انجام تکالیف
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) 2004تأیید تجربی براي چهارچوب نظري کورنو و ماندیناك (
فراهم شده از طرف  خوراند سپنیز است که راهنمایی و 

معلمان، موجب افزایش عالقه، تخصص و خبرگی 
  شود. آموزان براي انجام تکالیف درسی می دانش

گیري  باالخره نتایج این پژوهش بیانگر آن است جهت
انگیزشی انجام تکلیف به دلیل تقویت یادگیري یکی دیگر از 

هاي مثبت مدیریت زمان تکالیف درسی  کننده بینی پیش
آموزان است. این یافته به این معنا است که از بین سه  دانش

گیري  آموزان یعنی جهت گیري انگیزشی دانش نوع جهت
زشی انجام تکالیف براي جلب حمایت دوستان، انگی

ي انجام تکالیف براي جلب حمایت والدین و ریگ جهت
گیري انگیزشی رشد  گیري رشد یادگیري تنها جهت جهت

یادگیري رابطۀ مثبتی با مهارت مدیریت زمان تکالیف دارد. 
)؛ 1989هاي پژوهشی مانند لئون و ریکارد، ( برخی یافته

هاي پژوهش  ) در تأیید یافته2008( ) و ژو2001وارتون (
گیري  ) نشان داد از بین سه نوع جهت2008حاضر است. ژو (
گیري انگیزشی جلب حمایت دوستان و  انگیزشی جهت

کننده  بینی گیري انگیزشی کسب یادگیري بیشتر پیش جهت
نشان  ها آنهاي  عالقه به انجام تکالیف درسی است و یافته

ب یادگیري سه برابر بیشتر از گیري انگیزشی کس داد جهت
 مؤثرگیري انگیزشی جلب حمایت دوستان و همساالن  جهت

) نیز بیانگر آن است که 2010است. نتیجۀ پژوهش ژو (
گیري انگیزشی جلب حمایت از والدین و معلمان و  جهت
گیري انگیزشی یادگیري بیشتر رابطۀ مثبت با مدیریت  جهت

یري انگیزشی جلب گ زمان تکالیف درسی دارد اما جهت
کننده مدیریت زمان تکالیف درسی  بینی حمایت همساالن پیش

هاي تأیید تجربی براي چهارچوب نظري  نیست. این یافته
) مبنی بر نقش مهم 2004خودتنظیمی یادگیري پینتریج (

اهداف در مدیریت زمان است. در نظریۀ پینتریچ یکی از 
گیري  زشی جهتهاي مهم خودتنظیمی در قلمروي انگی مؤلفه

هدف فراگیران است. بر اساس این نظریه افرادي که هدف و 
منظوري براي انجام تکالیف را براي خود تنظیم کرده باشند، 

توان  خودتنظیمی باالیی خواهند داشت. پس بر این اساس می
آموزان دختر از طریق انجام تکالیف درسی  گفت چون دانش

آموزان  نند، لذا این دانشخواهند یادگیري خود را تقویت ک می
اما برخی از ؛ مهارت بیشتري در مدیریت زمان خود دارند

گیري انگیزشی  هاي این پژوهش از جمله این که جهت یافته
انجام تکالیف درسی به دلیل جلب حمایت دوستان و والدین 

کننده مدیریت انجام تکالیف درسی نیست با  بینی پیش
) همسو نیست. 2008ژو ( ) و2005هاي پژوهشی ژو ( یافته

هاي فرهنگی و  دلیل تفاوت نتایج پژوهشی را باید در تفاوت
ساختارهاي مربوط به ارزشیابی مدارس جستجو کرد. به دلیل 

هاي ارزشیابی مدارس  گیري نقش ارزشیابی پایانی در تصمیم
هاي پایانی و نقش بسیار  کشورمان و اولویت مدارس به آزمون

هاي معلمان و  گیري یندي در تصمیمهاي فرا کم ارزشیابی
آگاهی والدین از چنین نقشی موجب شده است که چنین 

ي مؤثرآموزان نقش  هایی در مدیریت زمان دانش گیري جهت
هایی است که در  این پژوهش از معدود پژوهش نداشته باشد.

آموزان و کالس  زمینۀ رابطۀ بین متغیرهاي مربوط به دانش
زمان تکالیف درسی انجام گرفته درس با مهارت مدیریت 

است، الزم است تحقیقات بیشتري در مقاطع تحصیلی دیگر 
مخصوصاً در مقطع ابتدایی صورت گیرد تا ابعاد این مسئله 

تر  توانند با یک مدل جامع بیشتر روشن شود. محققان آینده می
ها و نوع تکالیف  آموز، والدین، ویژگی نقش مدرسه، دانش
ه به انجام تکالیف، عملکرد تکالیف و درسی را در عالق

آموزان نسبت به تکالیف درسی را  احساس و هیجان دانش
هاي این پژوهش روشن نمود که  مورد بررسی قرار دهند. یافته

معلمان و والدین براي کمک به انجام تکالیف درسی باید به 
سه نکته اساسی توجه داشته باشند. اولین نکته این است به 

ان یاد دهند که محیط انجام تکالیف درسی را تنظیم آموز دانش
باید از این مهارت برخوردار باشند  ها آنبه عبارت دیگر ؛ نمایند

که صداهاي مزاحم را قطع کنند، منابع و وسایل مورد نیاز 
آمیز تکالیف را گردآوري کنند. نکتۀ دوم  براي انجام موفقیت

و بازبینی و  این که مدیریت زمان تکالیف نیازمند نظارت
بررسی تکالیف از طرف معلمان است و باالخره اگر تکالیف 

هایی مانند کمک به  آموزان از ویژگی ارائه شده به دانش
یادگیري بیشتر مطالب و بسط یادگیري را داشته باشد، 

  خواهند گذاشت. ها آنآموزان وقت بیشتري براي انجام  دانش
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