
آموزان با زمان و انگيزه پيشرفت دانش مديريتمقايسه مهارت 

 عملكرد تحصيلي باال و پايين 

  1کریم سواری

  2علی نوری

 99/9/29تاریخ پذیرش:  4/4/29تاریخ وصول:

 چكيده  
آموزان با عملكرد تحصيلي باالو پژوهش حاضر به منظور مقایسه مهارت مدیریت زمان و انگيزه پيشرفت دانش

پایه سوم متوسطه شهرآبدانان جامعه آماری را تشكيل داده اند که از دختر و پسر آموزان دانش .اجراءگردید پایين

ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه گيری تصادفي طبقهنفر به صورت نمونه 571بين آنان 

 .( و معدل تحصيلي سال قبل استفاده شد5271)(، انگيزه پيشرفت هرمانز 5221مدیریت زمان ترومن و هارتلي )

بين دانش آموزان با عملكرد تحصيلي باال و پایين از لحاظ مهارت مدیریت زمان و انگيزه پيشرفت نشان داد نتایج 

  .تفاوت آماری معناداری وجود دارد

اال مهارت مديريت زمان، انگيزه پيشرفت، دانش آموزان با عملكرد تحصيلي ب: واژگان کليدی 

  و پايين

 مقدمه  

فرایند ایجاد تغيير « یكي از بحث های جدی محافل علمي است که معموال به  9یادگيری

نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته مي شود و نمي توان آن را به 

به »)د نسبت دادحالتهای موقتي بدن مانند آنچه بر اثر بيماری ، خستگي یا داروها پدید مي آی
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(.  از آنجایي که بيشترین فعاليّت های آموزشي در کالس وتوسط  95، ص  5972نقل از سيف 

های ویژه آن گيرد لذا شكل دادن به هرعمل درکالس، مستلزم وجودروشمعلم صورت مي

است،چرا که از یك سو بدون داشتن اطالعاتي در   عمل است.یكي از این روش ها،انگيزه

،آموزش اثربخش ميّسرنخواهد بود و از سوی دیگر نقش آن در رشد فراگيران اگر مورد آن

مؤثرتر از آموزش و تدریس نباشد ،کمترازآن نخواهد بود. چرا که آموزش و تدریس در پرتو 

ميل و . آموزان و تالش برای برانگيختن آن ميّسر خواهد بودگيری درست از انگيزه دانشبهره

باره شعبانى در این. های موثر بر یادگيرى استختن یكى از انگيزهرغبت شاگردان به آمو

براى ایجاد عالقه، الزم نيست که موضوعات درسى را به طور تصنّعى » مي نویسد  (5901)

جالب نشان دهيم، همين که مطالب و مفاهيم درسى براساس نياز شاگردان تنظيم شده باشد و 

ازد و به آنان در برخورد با محيط کمك کند ، رغبت و مسائل اساسى و واقعى آنان را مطرح س

؛بروسارد  9119 9؛سندرا5221 5مطالعات انجام شده )جانسون .«عالقه آنان برانگيخته خواهد شد

عابدی ؛ 9111؛ سكالویك و سكالویك 9114 4؛سكالویك و سكالویك 9114 9و گاریسون

مطالعه ارتباط وجود دارد. در  يو عملكرد تحصيل نشان داد که بين انگيزه پيشرفت (1590

نشان دادند که راهبردهای یادگيری  (5901)محمداميني( و 5970اميرافشاری )دیگری 

خودتنظيمي و انگيزه پيشرفت تحصيلي با عملكرد و پيشرفت تحصيلي ریاضي دانش آموزان 

 . رابطه معناداری دارند

. این بحث که دگيری استو چگونگي مهار آن یكي دیگر از عوامل موثر در یا  1زمان

بر مي گردد بطوریكه پيرامون آن بحث  11و 11چگونه مي توان زمان را مدیریت کرد به دهه 

 دانند مي فنوني شامل  و آن را (5279 1های زیادی توسط صاحبنظران صورت گرفت )الکين
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،  فعاليتها وظایف و  به اهداف این تبدیل چگونگي مدت ، کوتاه اهداف تعيين برای که

 به کاری وقفه از جلوگيری وچگونگي روزانه کارهای بندی الویت و ریزی برنامه چگونگي

(. زمان برای پيشبرد اهداف و تحقق آرزوهای انسان  9114،  5)به نقل از کالسنز کار مي رود

 مدیریت آموزش برنامه مفهوم که بود کسي اولين کينز مكمنبعي راهبردی قلمداد مي شود. 

 مورد در مناسب بينش دادن با ها مهارت این آموزشو معتقد است که  نمود ایهار را 9زمان

 رفتارهای بر مثبتي اثرات بندی، الویت و وقت صرف ميزان گير ،تغيير وقت های فعاليت

 (.  9117، 9)کالسنز، ارد، روت و رودارد زمان مدیریت

ر نزد آنان نقش و اهميت بررسي رفتار افراد موفق و اثربخش نشان مي دهد که عامل زمان د

بي بدیلي داشته است؛تا جایي که قبل از آغازهرکاری عامل زمان را درکانون توجه خود قرار 

مي دهند و با حذف فعاليت های بي ثمر و نامربوط درصدد مدیریت زمان برمي آیند. در این 

زمان بين انسانها  ( معتقدند که از نظر مدیریت5221) 4رابطه ميكن، شاهاني ، دیپبوی و فيليپس

تفاوت وجود دارد بطوریكه برخي ازآنها به دقت وقتشان را برنامه ریزی کرده و از تكنيك های 

( معتقدند 5229) 1و سونسون مختلف مدیریت زمان استفاده کرده اما بعضي چنين نيستند.کمپبل

عه که راهبردهای موثر مدیریت زمان بر افزایش عملكرد تحصيلي تاثير دارد. مطال

( نشان داد که مدیریت صحيح زمان، راهبردهای پيشرفته 5229) 1تاپمن،کالینج، پالگ و ماست

مطالعه،شایستگي بهتر در امتحانات و شایستگي در کارهای درسي نيز از عوامل موثر بر عملكرد 

( نيز 5224) 0، گرینبرگ و وینستين (،زیمرمن5225)  7و تسر  تحصيلي است. مطالعات بریتون

دادکه آموزش مدیریت زمان و برنامه ریزی زمان به دانشجویان کمك مي کند که زمان  نشان

 در بررسي دیگری جهان مطالعه را بهتر تنظيم کنند و عملكرد تحصيلي آنان افزایش پيدا کند.
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مدت و نگرش به زمان با پيشرفت تحصيلي ریزی کوتاه( نشان داد که برنامه5901سير )

( مدیریت زمان فاکتور مهم خود 9111) 5ناداری دارد. از نظر لوميسدانشجویان رابطه مع

)  9تنظيمي است که با پيشرفت یادگيری ارتباط باالیي دارد. بررسي لينگ ، هفرنان و مانسر

( نيز نشان مي دهد 9117) 4و رابينسون ( و نافتل9117) 9(  فرایزر،یانگستروم و گالتينگ 9119

عملكرد تحصيلي در ارتباط  به طور معناداری با  های مدیریت زمانو رفتار که سازمان دهي زمان

 است. 

اینكه چگونه مي توان زمان را مدیریت کرد به عوامل زیادی وابسته است. در همين راستا 

یكي از مشكالت عملي که برخي از دانش آموزان و حتي دانشجویان در دوران تحصيل با آن 

بوط مي شود. زیرا آنها معموال در دوران دبيرستان به وسيله مواجه مي شوند به مدیریت زمان مر

والدین و یا معلمان خود مدیریت مي شدند بنابراین بهتر است که آنها با روش های  برنامه ریزی 

( معتقدند که 9111) 1(. در همين رابطه عيسي و ارسوی9117  1و زمان آشنا شوند)ایكسياهوا 

، دوماً یك هدف خوب به شمار مي رود و سوماً بایستي  اوالً مدیریت زمان یك نياز است

( نيز معتقد است که در یادگيری مطالب درسي ، مهارت 9119)  7آموزش داده شود. ایزاوا

( طي یك مطالعه با 9114)  0تسلط بر وقت از امور اساسي است. سانسگيری ،کواثر،دوتا و بوسل

دانشجو انجام دادند به این نتيجه  944ی عنوان پيش بين کننده های عملكرد تحصيلي که رو

رسيدند که شایستگي تحصيلي ، مدیریت زمان و راهبرهای مطالعه بر پيشرفت تحصيلي 

تاثيرگذاراند و بين دانشجویان مورد مطالعه از لحاظ این متغيرها و عملكرد تحصيلي تفاوت 

دني هایي که برای وصول ( طي مطالعه ای نشان داد آزمو9112)   2معني داری وجود دارد. وان
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2. Ling, Heffernan, & Muncer   

3. Frazier, Youngstrom, & Glutting 

4. Noftel & Robinson  

1. Xiao-hua    

6. Kisa  & Erosy      

7. Izawa  

0.Sansgiry,Kawatkar, Dutta  & Bhosle   

9. Kwan  



 111  ... آموزانت زمان و انگیزه پیشرفت دانشمقایسه مهارت مدیری
 

به اهداف خود به صورت گروهي و در هفته یك بار به تنظيم زمان پرداختند توانستند به نحو 

مطلوبي افكار، مدیریت زمان ، عادت های مطالعه و راهبردهای خود را رشد و توسعه دهند. 

ان دانشجویان ( نشان داد که مهارت های مدیریت زم9112)   5و ایسكن نتایج مطالعه تنریوجن

درصد عملكرد تحصيلي آنان توسط مهارت ها و نگرش به مدیریت  0/9درسطح متوسط بوده و 

الزم به ذکر است که  فرهنگ به عنوان یك متغير عمده نيز در مدیریت زمان تبيين مي شود. 

زمان تاثيرگذار است. از آنجایي که افراد در فرهنگ های مختلفي بشری زندگي مي کنند و از 

آن فرهنگ الگو مي پذیرند لذا بسياری از رفتارهای آنان را مي توان به آن فرهنگ و سبك 

زندگي نسبت داد.از طرفي برخي از انسان ها در انجام کارها سخت کوش اند اما برخي 

اینطوری نيستند. به عبارتي آنها برای رسيدن به اهداف خود دست از تالش بر نمي دارند و تا 

تالش خود ادامه مي دهند و از مدیریت زمان بهتری برخوردارند. اینكه فرهنگ آخرین لحظه به 

در مدیریت زمان تاثيرگذار مي باشد تاکنون مورد بررسي قرار گرفته است. در این خصوص 

( نيز نشان داد که از لحاظ اطالعات و مدیریت زمان بين مهندسان ژاپني و 9119) 9تحقيق لين

ی وجود دارد. با استناد به این مقدمه هدف از تحقيق جاری این بود آمریكایي تفاوت معني دار

که مهارت مدیریت زمان و انگيزه پيشرفت دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه شهر 

 آبدانان دارای عملكرد تحصيلي باال و پایين مورد مقایسه قرار گيرد.

 تحقيق  هایفرضيه

 آزمایش قرار گرفت.  در تحقيق جاری فرضيه های زیر به محك

تفاوت لحاظ مهارت مدیریت زمان پایين از باالوآموزان با عملكرد تحصيلي دانش نيب

 .دارد وجودآماری معني داری 

آماری تفاوت از لحاظ انگيزه پيشرفت پایين و آموزان با عملكرد تحصيلي باال دانش نيب

 .دارد وجودمعني داری 
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 آوری اطالعات  ابزار جمع

 ع آوری داده ها از پرسشنامه های زیر استفاده شد.برای جم

گيری مدیریت زمان از پرسشنامه رفتار مدیریت زمان مهارت مدیریت زمان. به منظور اندازه

ریزی استفاده شد. این ابزار از چهارده سؤال و دو عامل به نام برنامه( 5221) 5ترومن و هارتلي

سؤال (  2ریزی بلندمدت ) مرکب از ن به برنامهسؤال ( و اطمينا 1مدت ) مرکب از  کوتاه

( به زبان فارسي ترجمه و بر روی دانشجویان 5907تشكيل شده است که توسط سواری )

 بشليده/ . به دست آورد. سواری،79دانشگاه پيام نور اهواز اجراء و آلفای کرونباخ آن را 

طریق همبستگي با پرسشنامه ( طي تحقيقي روایي این پرسشنامه را از 5900) یيالق وشهنيي

معني  1/ 1115محاسبه کردند که در سطح  -199/1اهمالكاری تحصيلي محاسبه و مقدار آن 

 / . به دست آوردند. شيوه72( آلفای کرونباخ آن را 5221دار است. ترومن و هارتلي )

( 9)( بعضي اوقات4( غالباً)1هميشه) ای ليكرتگذاری آن به صورت مقياس پنج درجهنمره

  گيرد.( صورت مي5( و هرگز)9بندرت)

گيری انگيزش پيشرفت  از پرسشنامه انگيزش انگيزه پيشرفت. در این تحقيق برای اندازه

ترجمه و تعيين روایي و  5905که توسط شكرکن و دیگران  5271) 9پيشرفت تحصيلي هرمانز

ماده را مد نظر قرار  25بتدا ( برای تدوین پرسشنامه ا5271پایایي است( استفاده گردید. هرمانز)

داد سپس با پژوهشي که روی نمونه ای از دانشجویان سال اول رشته های روان شناسي،حقوق، 

ماده تقليل داد. در پژوهش مذکور  91ریاضي و زیست شناسي انجام داد تعداد ماده ها را به 

افقراقي همبستگي بين  / . گزارش شده است. با استفاده از اعتبار یابي01ضریب پایایي آزمون 

به نقل از شكرکن و دیگران  5271) هرمانز/ . بدست آمد. 115این آزمون و آزمون اضطراب 

تقليل داد. وی برای تعيين  91به  91( با انجام پژوهش های دیگری تعداد ماده ها را از 5905

ستفاده شامل نمره اعتبار آزمون از روش اعتبار یابي سازه استفاده کرد که شاخص اعتبار مورد ا

                                                                                                                         
1. Truman & Hartely   

2. Hermens  
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/ . 11بود. همبستگي های بدست آمده با این روش در سطح  1PMT های استعداد و آزمون

ماده است که به صورت جمالت نيمه تمام مي  92معني دار بود. فرم نهایي این پرسشنامه دارای 

در این  گزینه متغير است. نمره باال 1تا  4باشند و گزینه های ارائه شده برای هر ماده بين 

( برای 5905پرسشنامه نشان دهنده انگيزه پيشرفت باالست. در پژوهشي شكرکن و دیگران )

تعيين روایي آن ضریب همبستگي بين آزمون انگيزه پيشرفت و آزمون پيشرفت گيزلي برای 

/ . را محاسبه و ضریب پایایي آن 51/ . و برای کل آزمودني ها 15/ . و برای پسران 99دختران 

 / . برآورد کردند. 79را 

عملكرد تحصيلي. معدل تحصيلي سال دوم دانش آموزان مورد مطالعه به عنوان عملكرد 

تحصيلي آنان در نظر گرفته شد. از طرفي برای تعيين عملكرد تحصيلي باال و پایين دانش 

 منهای دو انحراف معيار استفاده شد.  –آموزان از ميانگين کل نمرات بعالوه 

 و روش نمونه گيری  جامعه آماری

(  5921 -02آموز دختر و پسر پایه سوم دوره متوسطه شهرآبدانان ) سال تحصيلي دانش

جامعه آماری این پژوهش را تشكيل داده اند. بنابرآمار اداره آموزش و پرورش شهرستان 

يرستان سه دبيرستان پسرانه و دو دب)  نفر 951آبدانان تعداد کل دانش آموزان پایه سوم آن شهر 

فيزیك ، علوم تجربي و علوم انساني مشغول تحصيل که در سه رشته ریاضي بودنددخترانه ( 

استفاده شد که  (5271) 9مورگان و کرجسي جدولبرای انتخاب نمونه مناسب تحقيق از  .بودند

. انتخاب شدند ایطبقه تصادفي گيرینمونه نفر از آنان به صورت 571 بر اساس آن جدول،

 و یكي از شهرستانهای استان ایالم در غرب ایران است شهرستان آبدانانه ذکر است الزم ب

 این شهرستان در جنوب شرقي استان قرار گرفته. است شهرستان شهر آبدانانمرکز این 

توضيحات دقيق نمونه آماری به تفكيك  .کنندبه زبان لری و بختياری تكلم ميآن ساکنان و

 آمده است. 5جنس در جدول 

                                                                                                                         
1. Prestatie Motivate Test   

9. Krejcie & Morgan 
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 جنسيت حسب بر ها آزمودني توزيع . 1 جدول

 جنسيت

 گروه

با عملكرد تحصيلي  دانش آموزان

 پایين
 کل دانش آموزان با عملكرد تحصيلي باال دانش آموزان

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 5/41 72 4/97 92 1/79 11 پسر

 2/14 21 1/79 77 1/97 52 دختر

 511 571 511 511 511 12 کل

 1/97و  1/79 پسر و دختر با های شود،آزمودني مي مالحظه 5 جدول در که طوری همان

 و دختر به ترتيب با پسر های آزمودنيپایين( و  تحصيلي عملكرد دارای آموزان دانش) درصد

 به ترتيب بيشترین و کمترینباال( تحصيلي عملكرد دارای آموزان دانش) درصد 1/79 و 4/97

 .اند داده اختصاص خود هبدرصد را 

 ها يافته

یافته های توصيفي مربوط به نمرات  مهارت مدیریت زمان و انگيزه پيشرفت دانش آموزان 

 ارائه شده است.  4و 9و یافته های مربوط به فرضيه های تحقيق در جداول  9در جدول 

 شرفت آزمودني ها مهارت مديريت زمان و انگيزه پي اتنمر انحراف معيار و ميانگين . 2 دولج

 گروه متغير

ين
نگ

ميا
ف  

حرا
ان

يار
مع

ل  
د اق

ح

ره
نم

ثر  
اک

د 
ح

ره
نم

 

 مدیریت زمان
 17 57 91/2 04/45 دانش آموزان با عملكرد تحصيلي پایين

 19 90 74/7 94/41 دانش آموزان با عملكرد تحصيلي باال

 انگيزه پيشرفت
 20 14 51/0 54/01 دانش آموزان با عملكرد تحصيلي پایين

 511 15 99/2 25/00 دانش آموزان با عملكرد تحصيلي باال

( نمرات مهارت  انحراف معيار) و شود ميانگين مشاهده مي 9 همانطوری که در جدول

 94/41 ( و91/2) 04/45 به ترتيـبدانش آموزان با عملكرد تحصيلي پایين و باال  مدیریت زمان
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 نمرات(  انحراف معيار) و ميانگين  دهد که نيز نشان مي 9مندرجات جدول است.  (74/7)

و (  51/0)  54/01 دانش آموزان با عملكرد تحصيلي پایين و باال به ترتيب انگيزه پيشرفت

 .مي باشد(  99/2) 25/00

   آموزان با عملکرد تحصيلي باال و پايينمديريت زمان دانشنمرات مقايسه ميانگين .  3 ولجد

 ميانگين تعداد گروه متغير
انحرف 

 معيار

درجه 

 آزادی
t 

 سطح

معني 

 داری

مدیریت 

 زمان

دانش آموزان با عملكرد 

 باالتحصيلي 
12 94/41 91/2 

579 41/9- 115/1 
دانش آموزان با عملكرد 

 تحصيلي پایين
511 04/45 74/7 

باال و آموزان با عملكرد تحصيلي بين دانش شودمالحظه مي 9 همان طوری که در جـدول

 -41/9و>p 115/1)داری وجود دارد يمهارت مدیریت زمان تفاوت آماری معناز لحاظ  پایين

T) . گرددتأیيد ميتحقيق  اولفرضيه با استناد به این تحليل بنابراین.  

 پايينباال و دانش آموزان با عملکرد تحصيلي نمرات انگيزه پيشرفت مقايسه ميانگين  . 4 جدول

 ميانگين تعداد گروه متغير
انحراف 

 معيار

درجه 

 آزادی
T 

 سطح

معني 

 Pداری

انگيزه 

 پيشرفت

دانش آموزان با عملكرد 

 باالتحصيلي 
12 2/00 51/0 

579 79/9- 117/1 
دانش آموزان با عملكرد 

 تحصيلي پایين
511 54/01 99/2 

پایين از  و باالبين دانش آموزان با عملكرد تحصيلي  نشان مي دهد 4 جـدول مندرجات

. (T -79/9و >p 117/1)داری وجود دارد انگيزه پيشرفت تفاوت آماری معنيظ لحا

  .گرددتأیيد ميتحقيق نيز  دومفرضيه با استناد به این تحليل بنابراین 
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 گيری بحث و نتيجه

مقایسه مهارت مدیریت زمان و  حاضر پژوهش از همانطوریكه قبال نيز اشاره شد هدف

ن دختر و پسر با عملكرد تحصيلي باال و پائين پایه سوم متوسطه آموزاانگيزه پيشرفت دانش

 لحاظ از پایينو  باال تحصيلي عملكرد با آموزاندانش بينکه  داد نشان هایافتهشهرآبدانان بود. 

، شاهاني، ميكننتایج این تحقيق با یافته  .دارد وجود داریمعني تفاوت زمان مهارت مدیریت

(،تاپمن،کلجين وپالگ 5229(،کمپبل و سونسون )5225و تسر )بریتون ، (5221)دیپبوی 

، ( 9114سانسگيری ،کواثر،دوتا و بوسل ) ،( 5224،گرینبرگ و وینستين ) ،زیمرمن(5224)

تنریوجن و ( 9112(،وان )9117، نافتل و ر ابينسون )(9117،یانگستروم وگالتينگ ) فرایزر

در تبيين این یافته بایستي گفت که  .همخواني دارد( 5901سير ) وجهان( 9112) ایسكن

 با و فراگيرند معين نسبتاً زماني مدت در را درسي مطالب چگونه که بياموزند باید آموزاندانش

 کنند و بيشتر زمان از استفاده نحوه مورد در خود را بينش زمان ، مدیریت هایروش از استفاده

در ابن خصوص  .آورند دست بهیشان کارها انجام جهت الزم زمان مدت از تریدقيق تخمين

( معتقد است که در یادگيری مطالب درسي، مهارت تسلط بر وقت از امور اساسي 9119)  ایزاوا

است. بدیهي است که زمان برای پيشبرد  اهداف و تحقق آرزوهای  انسان  منبعي راهبردی  

دهد که عامل زمان در نزد آنان قلمداد  مي شود. بررسي رفتار افراد موفق و اثربخش نشان مي 

نقش و اهميت بي بدیلي داشته است؛تا جایي که قبل از آغاز هر کاری عامل زمان را در کانون 

توجه خود قرار مي دهند و با حذف فعاليت های بي ثمر و نامربوط در صدد مدیریت زمان برمي 

وریكه برخي ازآنها به آیند. انسان ها درمورد چگونگي مدیریت زمان باهم تفاوت دارند بط

دقت وقتشان را برنامه ریزی مي کنند و از تكنيك های مختلف مدیریت زمان مانند ليست 

 (. 5221کردن کارها استفاده مي کنند اما بعضي اینطور نيستند )ميكن،شاهاني،دیپبوی و فيليپس

يت طبيعي است که زمان ارزش زیادی دارد و افراد واحدهای مختلف یك سازمان مسئول

بيشتر افراد به فرصت هایي که در هر روز از آنها به  .زیادی در قبال استفاده صحيح از آن دارند

محاسبه اینكه زمان چقدر ارزش دارد و چه مقدار از آن بطور مؤثر . توجّهي ندارندرود هدر مي
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مطالعات  از آنجایيكه نتایج برخي از .گيرد، یك کار بسيار ضروری استمورد استفاده قرار نمي

آموزان در طول تحصيالت خود برنامه مدوني برای زمان خود دهد که اغلب دانشنشان مي

ندارند بنابراین الزم است که اهميت زمان را با تأکيد بيشتر به آنان آموزش داده شود تا مهارت 

الً ( معتقدند که او9111عيسي و ارسوی )استفاده از آن در آنها نهادینه شود.در این زمينه 

مدیریت زمان یك نياز است، دوماً یك هدف خوب به شمار مي رود و سوماً بایستي آموزش 

 ریزی نداشته باشد انگيزهاستفاده از آن برنامه زیرا کسي که برای زمان خود و نحوه داده شود.

به ترین سرمایه است و باید از آن برای رسيدن بسيار کمي برای تحصيل دارد.زیرا زمان با ارزش

 9119) لينگ ، هفرنان و مانسر موفقيت حداکثر استفاده را داشته باشيم. نتایج برخي از مطالعات 

نشان داد که ضعف مدیریت زمان در کاهش عملكرد تحصيلي موثر است لذا با استناد به این ( 

یت توان اذعان کرد یكي از مهمترین عواملي که دانش آموزان و دانشجویان را به رعایافته مي

کند، فراهم ساختن شرایط الزم برای رفتارهای  مربوط به مدیریت زمان مطالعه خود ترغيب مي

ترغيب آنها به مطالعه بيشتر بر اساس جدول زماني است.بنابراین الزم است چگونگي استفاده 

 موقع از زمان را به آنان آموزش داد. مناسب و به

بين انگيزه پيشرفت دانش آموزان با عملكرد  از دیگر یافته های تحقيق جاری این بود که

تحصيلي باال و پایين تفاوت معني داری وجود دارد. نتایج این تحقيق با مطالعات اميرافشاری 
همخواني دارد.زیرا این محققان در مطالعه خود به  (5901)ومحمداميني  (5901)عابدی (،5970)

های مربوط به لي باال و پایين در بعضي از مؤلفهآموزان با عملكرد تحصيداری بين دانشتفاوت معني
اند.در تبيين این یافته بایستي گفت که شایسته است به معلمان و مربيان انگيزه پيشرفت اشاره کرده

تعليم و تربيت سفارش شود تا با فراهم آوردن شرایط مناسب برای رشد انگيزه پيشرفت تحصيلي به 

انگيزش مهمترین به عبارتي شتری برای یادگيری داده شود.آموزان فرصت بيدانشجویان و دانش
توان اهميت انگيزش را مي .های انسان وعامل جهت دهنده آنهاست نيروی محرک فعاليتو عامل 

 از یا و عالقه باشدنسبت به دروس بيو دانشجو  آموزدر یادگيری اینگونه بيان داشت که اگردانش
 تكاليف خود ، کندتوجه نميو استاد درس معلم  توضيحات و سطح پایين انگيزش برخوردارباشد به

 بالعكس اگر.آوردپيشرفت چنداني بدست نمي دروس خود در و دهدیت انجام نميباجدّ را
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انگيزش  مند باشند یا دارای سطح باالیي ازبه مطالب درسي عالقه دانشجویانو آموزان دانش
ت انجام جدیّ با را گوش داده وتكاليف درسي خوددقت  باو استاد باشند،هم به توضيحات معلم 

رفت  زمينه مطالب درسي خواهند جمع آوری اطالعات بيشتردر هم به دنبال کسب و و داد خواهند
افرادی که نياز به کسب موفقيت در آنها شدید . (5972سيف ،)کرد و متعاقب آن پيشرفت خواهند

را آموزش دهيم تا آنها به اشخاصي تبدیل شوند که  توانيم افرادباشد عملكرد بهتری دارند و ما مي

را بهبود تحصيلي آنها توانيم عملكرد و از این طریق مي باشدنياز به کسب موفقيت در آنها شدید 
  (.5،5227لندلمك ک)ببخشيم

آموزاني که انگيزه تحصيلي باالیي دارند،فعاليّت های تحصيلي بيشتری را بطور کلي دانش

کنند دهند و در نتيجه موفقيت بيشتری کسب مياليف بيشتری را انجام ميپذیرند ، تكمي

های زیادی را به خود (.یكي دیگر از نيازهایي که پژوهش9111 9)کاشمن،سایبروهارلو

اختصاص داده نياز به پيشرفت یا انگيزه پيشرفت است. انگيزه پيشرفت را به صورت یك ميل یا 

اند )مك در یك زمينه فعاليّت خاص تعریف کردهعالقه به موفقيت کلي یا موفقيت 

اند که های انجام شده در این زمينه نشان داده(.پژوهش5210 9کللند،اتكينسون،کالرک والول

(. بعضي افراد دارای سطح 5225 4افراد از لحاظ این نياز با هم تفاوت دارند )باگيانو، مين وکاتز

کوشند، بعضي دیگر کسب موفقيّت به سختي ميباالیي هستند و در رقابت با دیگران برای 

چنداني به پيشرفت ندارند و از ترس شكست آماده ریسك برای موفقيّت نيستند. در این  انگيزه

( طي مطالعه ای نشان دادند که افرادی که در شغل 9111) 1رابطه هلر،آلبرت،کيكمایر وکرتز

 رند.های پر رقابت موفق مي شوند انگيزه پيشرفت باالیي دا

با استناد به این یافته و دیگریافته های ذکر شده در مقدمه تحقيق ، مي توان این نتيجه 

ملموس را گرفت که دانش آموزان با عملكرد تحصيلي باال نسبت به دانش آموزان با عملكرد 

                                                                                                                         
1. McClelland 

2. Kushman, Sieber & Harold 

3. McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell  

4. Boggiano, Main, & Katz  

5. Heler , Albert , Kickmeier  & Kertz 
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تحصيلي پایين از لحاظ مهارت مدیریت زمان و انگيزه پيشرفت قوی ترند. لذا تحقيق جاری 

مي دهد که برای شناسایي  دانش آموزان با عملكرد تحصيلي پایين، تحقيقات وسيعتری پيشنهاد 

در سطح کشور انجام شود و برای باالبردن انگيزه پيشرفت و مهارت مدیریت زمان در افراد 

 شناسایي شده اقدام به جلسات آموزشي نمود. 
 

 منابع 

کنترل منبع و پيشرفت  انگيزشبا صيلي تحپيشرفت رابطه بررسي(.5970اميرافشاری، مهرداد.)

نامه پایان 70ـ 72 تحصيلي در سال راهنمائي شهر تهران سومسال شاهد آموزان دانشدر

 کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات.

گاه ازاد (.تأثير مدیریت زمان در پيشرفت تحصيلي دانشجویان دانش5901سير،خسرو.)جهان

و پژوهش در علوم تربيتي، پژوهشي دانش -، فصلنامه علمي مراغه اسالمي واحد

 . 51دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان سال چهارم شماره 

(.رابطه اهمال کاری تحصيلي و مدیریت زمان در بين دانشجویان دانشگاه 5907سواری،کریم.)

 یافته . پيام نور مرکز اهواز.کزارش تحقيقاتي خاتمه 

 خودوزمان مدیریت ارتباط(. 5900).منيجه یيالق، شهنيي و بشليده،کيومرث سواری،کریم،

 .     54. فصلنامه روانشناسي تربيتي. شماره تحصيلي اهمالكاری با شده ادراک اثربخشي

 پرورشي. تهران : نشرآگاه.چاپ سوم. (.روانشناسي5972)لي اکبر.سيف،ع

نشر سازمان مطالعه و تدوین کيت .تهران :های آموزشي و پرورشي مهارت(. 5901سن.)ح،شعباني

 .علوم انساني دانشگاه ها

(.بررسي رابطه ساده و چندگانه خالقيت ، انگيزه پيشرفت و 5905شكرکن،حسين و دیگران.)

عزت نفس با کارآفریني در دانشجویان دانشگاه شهيد چمران اهواز. مجله علوم تربيتي و 

 .4و  9اه شهيد چمران،دوره سوم،سال نهم، شماره های روان شناسي دانشگ
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تنظيم و انگيزش پيشرفت  -بررسي رابطه بين راهبردهای یادگيری خود(. »5901عابدی،احمد.)
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