
 

 

یادگیری، خودکارآمدی با مدیریت رابطه ساده و چندگانه بین راهبردهای 

 آموزان متوسطهزمان و مکان مطالعه دانش

  0، علی خالق خواه3، مهدی معینی کیا2، عادل زاهد بابالن1محمدمهدی بابائی منقاری

 

 چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی با مدیریت زمان و مکان دانش 

نفار از   2593بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آمااری شاامل   آموزان متوسطه 

نفر از داناش    333بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد  دانش آموزان متوسطه آمل

ای به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابازار پاژوهش،   گیری  خوشه ای چندمرحلهآموزان به روش نمونه

ی راهبردهای انگیزش برای یاادگیری پینتاریو و همکااران شاامل خودکارامادی،      ز پرسشنامهبخشی ا

ها با استفاده از ضاریب همبساتگی پیرساون، رگرسایون     داده راهبردهای یادگیری و مدیریت زمان بود.

تحلیال شاد. باین راهبردهاای یاادگیری،       SPSS21افازار  چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم

ارآمدی با مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش آموزان رابطاه وجاود دارد. تحلیال رگرسایون نیاز      خودک

نشان داد که سازماندهی، بسط معنایی، خودتنظیمی و خودکارامادی مادیریت زماان و مکاان مطالعاه      

و   Beta = -148/3،  220/3،  35/3، 14/3کنناد )باه ترتیاب باا     بینای مای  داناش آماوزان  را پایش   

31/3<pآماوزان معنای دار   بینی مدیریت زمان و مکان مطالعه داناش (. اما سهم  بقیه متغیرها در پیش

 نبود.
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 مقدمه

نسبت به  هانخستین مانعی که در مسیر موفقیت افراد وجود دارد نگرش و باورهای نادرست آن

توانند آن را به ها نیست و نمیکنند که زمان در اختیار آنزمان است. اغلب افراد تصور می

ای است لغزنده و فعال، غیر محسوس و فیزیکی جابه جا یا انبارکنند، بدیهی است زمان پدیده

د و ناپایدار است. از این رو ضرورت دارد نگرش و برداشت خود را نسبت به زمان تغییر دهی

بابایی نادینلویی، ای محدود اما دست یافتنی و مهارکردنی است )بدانید که زمان، سرمایه

آموزان باید زمان و محیط مطالعه خود را مدیریت زمان و مکان مطالعه یعنی دانش (.1351

ریزی، طرحریزی و مدیریت زمان برای یک مطالعه مدیریت کنند. مدیریت زمان شامل برنامه

به  (.1353خطاط، ری، پورمحمد رضای تجریشی، جلیل آبکار، عاشوری، موسویعاشواست )

تواند تحت تاثیر اموزان میرسد استفاده بهینه از زمان در راه مطالعه و یادگیری دانشنظر می

ها و همچنین انگیزشی که برای پیشرفت تحصیلی دارند قرار های انتخابی مطالعه آنشیوه

ها و فنونی هستند که تسلط بر آنها نحوه مطالعه را بهبود داده و روش های مطالعهگیرد؛ شیوه

(. 1384کند )سیف، اثربخشی را افزایش و در نتیجه اطمینان و لذت بیشتری را نصیب بشر می

کند زمان خود را به نحو موثری مدیریت و استفاده از راهبردهای؛ به یادگیرندگان کمک می

های زمانی مشخصی را برای حضور در کالس و آمادگی ان برنامهآموزکنترل کنند. مثال دانش

راهبردهای یادگیری شامل هر تفکر، (. 1352بیند )برزگر،خود و مطالعه برای امتحان ندارد می

های جدید را رفتار، عقاید یا احساساتی است که کسب، درک، انتقال بعدی دانش و مهارت

شناخت راهبردهای یادگیری از  (.2333، 1یرکینگکند )وین استاین، هاسمن و داتسهیل می

چند جهت حائز اهمیت است: یکی اینکه معلم راهبردهای یادگیری خود را با راهبردهای 

آموزان با کند. دوم اینکه در صورت آگاهی از اینکه دانشآموزان هماهنگ میتدریس دانش

-کنند؛ میبه درستی استفاده نمیراهبردهای یادگیری آشنا نیستند، یا از راهبردهای یادگیری 

: (. این راهبردها عبارتند از1384،ها آموزش داد )محمدامینیتوان راهبردهای یادگیری را به آن

 تکرار و مرور، بسط معنایی، سازماندهی، تفکر انتقادی و خودتنظیمی.

                                                      
1 -Weinstein, Husman & Dierking 



 1359 تابستان ،3شماره ،دومدوره                                 پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    فصلنامه

 

 

3 

 

. مطالب تواند در بعضی از انواع یادگیری خیلی مؤثر واقع شودراهبردهای تکرار و مرور می

برداری کلمه بر کلمه، از بر خواندن کلمات و زیر خط کشیدن مطالب در رونوشت، یادداشت

(. راهبرد بسط معنایی، 2330، 1های از راهبردهای تکرار و مرور هستند )دمبوکتاب مثال

دار کردن کند. بسط عمیق )معنیراهبردی است که اطالعات را در سطح عمیقی پردازش می

(. یادگیرنده در استفاده از 1351بهترین روش به خاطر سپردن است )صمدی، اطالعات(، 

دار ساختن یادگیری، به مطالبی که قصد یادگیری آنها را دارد راهبرد سازماندهی، برای معنی

و  کند، اما چنین عملی در راهبردهای بسطنوعی چارچوب یا ساختارسازمانی تحمیل می

 تفکر انتقادی مستلزم فرآیندهای عالی ذهنی(. راهبرد 1388الزامی نیست )سیف،  گسترش

راهبردهای خودتنظیمی به فرایندی  (.1386)سیف،  داوری بر اساس شواهد و مدارک است

گردد که به وسیله آن افراد اعمال خود را در پی گیری اهداف خود کنترل نموده و اطالق می

آموزان (. این امر در دانش1352از برزگر، ؛ به نقل 1550، پینتریو، 2دهند )گارسیاجهت می

های مطالعه خود را کند تا عادات یادگیری بهتری را در خود به وجود بیاورند، مهارتکمک می

  (.2311، 3بهبود بخشند )ولترز

تواند بر مدیریت زمان و مکان مطالعه تاثیر داشته باشد یکی دیگر از متغیرهای که می

 وظایف تجربیات، با که کودک زمانی و کودکی دوران اوایل از مدیخودکارآمدی است. خودکارآ

خاتمه  جوانی دوران در تنها نه آن تحول امّا گیرد. می کند شکل می برخورد مختلف شرایط و

-می دست جدیدی هایتجربه ها ومهارت به افراد که همچنان زندگی، طول در بلکه یابد، نمی

 توانایی به فرد اعتقاد (. بنابراین خودکارآمدی،1351چاری،  یابد )قاسم، حسینمی ادامه یابند،

 کننده چگونگی تعیین عامل اعتقاد، این است. خاص وضعیت یک در شدن موفق جهت خود

 گسترده پژوهشی هایحوزه از یکی خودکارآمدی به امروزه، است. افراد احساس و رفتار تفکر،

 و انگیزه رفتارها روانی، هایحالت بر تواند می خودکارآمدی است. مبدل شده شناسی روان در

                                                      
1- Dembo 

2 -Garcia 

3 -Wolters 
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به نقل از قاسم و حسین  1556، 1پاستورلی  و کاپرارا باربارانلی، باشد )بندورا، داشته تأثیر ها

تر است و (. انسان برخوردار از خودکارآمدی در انجام کارها امیدوارتر و موفق1351چاری، 

ا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد دهد تخودکارآمدی این توانایی را به فرد می

افرادی که از خودکارآمدی کمتری برای انجام یک کار (. 1359منقاری، خواه، بابائی)خالق

های خود باور دارند برخوردارند، ممکن است از انجام آن خودداری کنند؛ افرادی که توانایی

ان خودکارامد به ویژه هنگام مواجهه با آموزها شرکت خواهند کرد. دانشاحتماال در آن فعالیت

کوشی و پشتکار های خود تردید دارند، از خود سختمشکالت، بیشتر از افرادی که به قابلیت

دهند. افراد اطالعات الزم برای ارزیابی خودکارآمدی شان را از عملکرد واقعی خویش، نشان می

-و عالئم فیزیولوژیک کسب میای(، اشکال مختلف متقاعدسازی تجارب جانشینی )مشاهده

کنند. خود کارآمدی اندکی به خودپندارة ویژه یک تکلیف و ادراک فرد از کارآمدی شباهت 

 (. 1353دارد )شهرآرای، 

 

 پیشینه پژوهش  

براساس موضوع پژوهش، تحقیقات متعددی صورت گرفته است. در تحقیقات صورت گرفته   

خودکارآمدی و مدیریت زمان و مکان مطالعه رابطه مثبت و نتایج حاکی از آن بود که بین 

( معتقدند که مدیریت زمان 1553(. ماکان )1351؛ عیوضی، 2334، 2داری دارد )بمبوتیمعنی

های مهم خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی مطرح شده است )به به عنوان یکی از جنبه

نشان داد که بین مدیریت زمان،  ( در پژوهش2332) 0(. تری2313، 3نقل از ایکس، ژانگ

( به 2333خودکارآمدی و خود اثربخشی رابطه مثبت وجود دارد. گیو کیونگ و زیونگسین )

اند که مدیریت زمان موثر با عوامل درونی، انگیزشی، خودآگاهی، این نتیجه دست یافته

                                                      
1- Bandura, Barbaranelli, Caprara& Pastorelli  
2-  Bembenutty 

3-  Ex, Zhonge 

4-  Terry 
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منقاری، پاشا، یدر پژوهش، بابائ (.1351خودکارآمدی و غیره رابطه دارد )به نقل از عیوضی، 

اند که بین راهبردهای یادگیری ( به این نتیجه دست یافته2316زاده )محمدیان، صباغ، ابراهیم

( نتایج حاکی از آن 1384دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه دارد. در مطالعات عارفی )

طلبی و کمک بود که تکرار و مرور، بسط معنایی، سازماندهی، مدیریت زمان، تنظیم تالش

نشان ( 1385کردند. نتایج عابدینی، باقریان، کدخدایی )بینی میعملکرد تحصیلی را پیش

و پس از آن به ترتیب بین  ی اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلیبین متغیرهادادند که 

، حان و مدیریت زمان و مکان مطالعه، اضطراب امتیرهای خودکارامدی و تفکر انتقادیمتغ

دهنده رابطه وجود دارد. با این حال، هر دو مدل نشان و کمک طلبی از همساالنخودتنظیمی 

دار بین باورهای انگیزشی، راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت وجود روابط علّی معنی

خواه کیا، زاهدبابالن، قمری گیوی، خالقمنقاری، معینیتحصیلی هستند. در مطالعات بابائی

 کند.بینی میاند خودکارآمدی، مدیریت زمان و مکان مطالعه را پیشه( نشان داد1350)

آید لزوم مدیریت آن به خصوص در با توجه با این که زمان یک منبع محدود به شمار می       

اموزان، از اهمیت باالیی برخوردار است، مدیریت زمان های آموزشی و برای دانشمحیط

رسد استفاده از بهینه از توان تحت تأثیر قرار دهد. به نظر میمی آموزان را نیزهای دانشفعالیت

های انتخابی مطالعه آنها توان تحت تأثیر شیوهآموزان میزمان در راه مطالعه و یادگیری دانش

با توجه به  (.1384و همچنین انگیزشی که برای پیشرفت تحصیلی دارند قرار گیرد )سیف، 

ش، بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی با مطالب باال هدف از این پژوه

 آموزان است.مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش

 

 پژوهش روش

روش این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر هدف، این      

آماری این جامعه گیری: جامعه، نمونه و روش نمونهپژوهش به صورت طرح کاربردی است. 

آموزان رشته ریاضی و فیزیک مقطع متوسطه شهرستان آمل در سال پژوهش کلیه دانش
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اساس فرمول کوکران با لحاظ  باشد. از بین جامعه آماری برنفر می 2598باحجم  1353

39/3=α  9/3و  39/3و مقدار خطای قابل قبول= p=q  نفر از دانش آموزان به   333تعداد ؛

های متوسطه آموز در کالسای انتخاب گردید. با توجه به تراکم دانشخوشهگیری روش نمونه

مدرسه به صورت  19مدرسة شهرستان آمل تعداد  98نفر از بین  23شهرستان آمل برابر 

تصادفی انتخاب و از هر مدرسة انتخابی یک کالس ریاضی فیزیک بعنوان نمونه نهایی انتخاب 

یدانی و با مراجعه به مدارس )امام خمینی، پیامبر اعظم، ها به شیوه مآوری دادهشد. جمع

زاده، صدرا، نمونه پسرانه، زاده، رضوان، شهید حیدری، ملکلسانی، میرحیدرآملی، شریعت

ای انتخاب ها به صورت خوشهعصمتیه، حائری، زینب کبری، نرجس و شهید بهشتی( آزمودنی

 امه مذکور ارایه شد.گردید، که به هر یک از آنان یک نسخه از پرسشن

 همکاران پژوهش بخشی از پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریو و ابزار 

سوالی  8 (، که شامل پرسشنامه2339) مک کیچی ( بازنویسی شده توسط دانکن و1553)

سوالی مدیریت زمان و  8 سوالی راهبردهای یادگیری و پرسشنامه 31 خودکارآمدی، پرسشنامه

(. برای بررسی روایی این پرسشنامه از متخصصان این حوزه 1ن مطالعه بود جدول )مکا

نظرخواهی شده  هست و متخصصان این پرسشنامه را تایید کرده اند. پایایی پرسشنامه بر 

 گزارش شده است. 82/3تا  43/3( بین 1388اساس مطالعات دیره و بنی جمالی )

 : همسانی درونی پرسشنامه راهبردهای انگیزش برای یادگیری 1جدول 

  متغیرها شماره گویه ها پایایی

دانکن و مک  این مطالعه

 *کیچی

    

25و21و23و19و12و6و9 53/3 86/3

 31و

  خودکارآمدی

 یادگیری راهبردهای - - 86/3
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  تکرار و مرور 42و95و06و35 65/3 41/3

 بسط معنایی 81و65و64و60و62و93 49/3 49/3

 دهیسازمان 63و05و03و32 60/3 69/3

 تفکر انتقادی 41و66و91و04و38 83/3 43/3

و99و90و00و01و36و33 45/3 81/3

 45و48و46و61و94و96

خودتنظیمی 

 فراشناختی

 

    

و43و43و69و92و03و39 46/3 41/3

 83و44

مدیریت زمان و 

 محیط مطالعه

 

   

    

    

 

تحلیل رگرسیون های بدست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و داده

 شد.  تحلیلSPSS21 افزار چندگانه با استفاده از نرم

 یافته ها

برای تحلیل این پژوهش از تحلیل آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در 

 قسمت زیرین این یافته های آمده است.

 آموزاندانشهای توصیفی یافته: 2جدول

 انحراف معیار میانگین درصد تعداد هازیرمقیاس 

 جنسیت
 02/9 92/29 6/01 169 دختران

 0/2 12/36 0/98 168 پسران
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درصد(  6/01نفر ) 169مورد بررسی  دانش آموزاننفر از  333نشان داد که: از  2نتایج جدول 

 .بودند نفر پسران درصد(  0/98) 168و  دختران

 

 : ضریب همبستگی راهبردهای یادگیری با مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش آموزان3جدول

 6 5 4 3 2 1 متغرها

      - تکرار و مرور

     - 431/3** بسط معنایی

    - 460/3** 606/3** سازماندهی

   - 642/3** 443/3** 685/3** تفکر انتقادی

  - 412/3 ** 442/3 ** 449/3 ** 963/3 ** خودتنظیمی

 - 963/3 ** 389/3 ** 051/3 ** 016/3 ** 051/3 ** مدیریت زمان و مکان

 

، r=051/3دهد که: مولفه های راهبردهای یادگیری )تکرار و مرور نشان می 3نتایج جدول 

، خودتنظیمی r=389/3، تفکر انتقادی r=051/3، سازماندهی r= 016/3بسط معنایی 

963/3=r درصد رابطه 55مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش آموزان  در سطح اطمینان (  با-

 ی مثبت وجود دارند. 

 55( با مدیریت زمان و مکان مطالعه دانش آموزان  در سطح اطمینان  r=396/3خودکارامدی )

 ی مثبت وجود دارند. درصد رابطه

طی شده است، یکی از این های مهم این روش فرضبرای استفاده از تحلیل رگرسیون پیش

 باشد.قابل مشاهده می 0ها بوده است و مابقی آن در جدول فرض های نرمال بودن دادهپیش
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های راهبردهای یادگیری و خودکارامدی با مدیریت ضریب رگرسیون بین زیرمؤلفه -0جدول

 آموزانزمان دانش

Adj. 
2R 

2R R sig F 
مجذور 

 میانگین
df 

مجموع 

 مجذورات

 

35/3 35/3 33/3 333/3 65/30 

 رگرسیون 64/89 1 64/89

 باقیمانده 04/814 332 04/2

 
 کل 13/533 333

   

برای آزمون مدل پیش بینی مدیریت زمان و مکان مطالعه از روی راهبردهاای یاادگیری و   

خودکارآمدی از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتاایج نشاان داد کاه    

(. همچنین معلوم شاد   P < 39/3و   F(1و  332)= 65/30مدل کلی رگرسیون معنی دار است )  

مدیریت زمان و مکان مطالعه از طریق راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی از واریانس  %35که 

 ( ادامه یافته است.9(. براساس پیش فرض های فوق جدول ) 2R= 35/3قابل تبیین است )

ضرایب رگرسیون راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی در پیش بینی مدیریت  -9جدول

 زمان و مکان مطالعه

 sig 
 

t 

ضرایب 

 استاندارد

ضرایب 

 غیر استاندارد

 متغیرهای

-پیش

 B خطا Beta بین

 333/3 
 

 مقدار ثابت 25/19 96/1  59/5

 19/3 
 

 تکرار و مرور 102/3 13/3 135/3 02/1

 30/3 
 

36/2- 148/3- 34/3 16/3- 
بسط 

 معنایی

 332/3 
 

 سازماندهی 252/3 35/3 220/3 39/3
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 29/3 
 

10/1- 38/3- 38/3 35/3- 
تفکر 

 انتقادی

 333/3 
 

 خودتنظیمی 20/3 39/3 35/3 81/0

 339/3 
 

 خودکارامدی 12/3 30/3 14/3 83/2

برای آزمون معنی داری سهم هر یک از راهبردهای یادگیری و خودکارامدی در پیش بینی 

مدیریت زمان مقادیر بتای هر کدام از متغیرها مورد توجه قرار گرفت و معلوم شد که سهم 

معنایی، سازماندهی، خودتنظیمی و خودکارآمدی در پیش بینی میزان مدیریت زمان بسط 

(. این درحالی p >31/3و  Beta = -148/3، 220/3، 35/3، 14/3معنی دار است )به ترتیب با 

 (.9است که نقش سایر متغیرها در پیش بینی مدیریت زمان معنی دار ظاهر نشد )جدول 

 

 بحث و نتیجه گیری

ین پژوهش رابطه بین راهبردهای یادگیری، خودکارامدی با مدیریت زمان و مکان هدف از ا

-یافته فیزیک شهرستان آمل بود. -آموزان متوسطه پایه دوم و سوم رشته ریاضیمطالعه دانش

های پژوهش نشان داد که بین راهبردهای یادگیری و خودکارآمدی با مدیریت زمان با استفاده 

داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد ون رابطه معنیاز ضریب همبستگی پیرس

که، راهبردهای یادگیری )سازماندهی، خودتنظیمی و بسط معنایی( و خودکارآمدی، مدیریت 

اموزانی که این کند. به بیان دیگر دانشبینی میزمان و مکان مطالعه دانش آموزان را پیش

برند عملکرد بهتری را در یادگیری دروس کسب می شان به کارراهبردها را در یادگیری

( مبنی بر ارتباط بین بسط 1384عارفی )های کنند. نتایج حاصل از این پژوهش با یافتهمی

( مبنی بر 1385معنایی، سازماندهی، مدیریت زمان بر عملکرد تحصیلی؛ عابدینی و همکاران )

( مبنی بر 1553ماکان ) ، خودتنظیمی؛مدیریت زمان و مکان مطالعه، خودکارامدیرابطه بین 

های مهم خودتنظیمی و خودکارآمدی رابطه بین مدیریت زمان به عنوان یکی از جنبه
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( مبنی بر ارتباط مثبت بین مدیریت زمان، خودکارآمدی؛ گیو کیونگ و 2332تحصیلی؛ تری )

ی، خودآگاهی، ( مبنی بر رابطه بین مدیریت زمان با عوامل درونی، انگیزش2333زیونگسین )

خودکارآمدی؛ همخوان است. یک تعبین احتمالی این است که یادگیرندگانی که راهبردهای 

بندی را رعایت دهند، آنان زمانگیرند به خوبی کارهای خود را انجام مییادگیری را به کار می

تند و پردازند. این یادگیرندگان دقیق هسکنند و با کوشش و تالش فراوان به مطالعه میمی

آموزان در یادگیری دروس از این راهبردها استفاده اهداف روشنی برای مطالعه دارند. اگر دانش

 گذارد.  کنند، اثرات زیادی در یادگیری برایشان می

آموزان به راهبردهای یادگیری خاص تکالیف مثل خودکارامدی و هنگامی که دانش

های آموزشگاهی شوند و توانند درگیر فعالیتخودتنظیمی یادگیری مجهز باشند، بهتر می

 بیشتری تنظیمی خود راهبردهای از که آموزانیدانشموفقیت تحصیلی بیشتری کسب کنند. 

 کردن معنادار با کنندمی سعی هنگام مطالعه یا معلم تدریس هنگام در کنند،می استفاده

 یادگیری ایجاد و این فرایند چگونگی کنترل قبل، اطالعات با منطقی ارتباط ایجاد اطالعات،

  ببرند. باال را خود تحصیلی عملکرد و بگیرند یاد را مطالب مناسب،

آموزان با استفاده از راهبردهای فراشناختی )خودپرسشی، خودنظارتی به عبارت دیگر این دانش

ین که کمتر از اآموزانی و خودارزیابی( بر چگونگی یادگیری خود واقفند. در حالی که دانش

شود و از آنجا وار است و فقط با تکرار انجام میکنند، یادگیری آنها طوطیمی راهبردها استفاده

که محل این نوع یادگیری حافظه کوتاه مدت است، مطالب یادگرفته شده در صورت فقدان 

(. عالوه بر این تغییر نگرش و باورها، 2338کاربرد به سرعت فراموش خواهند شد )بمبوتی، 

تر و کند. با تغییر نگرش، کنترل زمان آسانرات مثبتی در فرد و عملکرد او ایجاد میتأثی

گیرد و وقتی کارها در زمان مناسب و درست مدت و بلند مدت بهتر انجام میریزی کوتاهبرنامه

شود و میزان استرس و اضطراب او انجام گرفت رضایت خاطر و خشنودی در فرد ایجاد می

افراد دارای اضطراب امتحان احساس درماندگی و ناتوانی کرده و قادر به کنترل یابد. کاهش می

 زمان در هنگام امتحان نیستند. 
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 محدودیت ها

فیزیک شهرستان آمل  -آموزان پایه دوم و سوم ریاضیمحدودیت پژوهش حاضر تنها بر دانش

های ها، مقاطع و پایهها، شهرآموزان سایر رشتهانجام شد؛ بنابراین نتایج پژوهش به دانش

 تحصیلی قابل تعمیم نیست. 

 پیشنهادات

از پیشنهادات این پژوهش بررسی راهبردهای یادگیری و خودکارآمادی باا مادیریت زماان و      -

آموزان در ساایر ادوار و مقااطع تحصایلی و مطالعاه تااثیر سلساله مراتبای        مکان مطالعه دانش

 های راهبردهای یادگیری بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی است. مولفه

ها به های صحیح مطالعه آشنایی داشته باشند و از آنآموزان با شیوهاز آنجا که اگر دانش -

ها هنگام خواندن و درستی استفاده کنند عالوه بر اینکه از اتالف وقت و زمان و نیروی آن

شان در راه مندتر شده و انگیزهو یادگیری عالقه شود، نسبت به درسیادگیری کاسته می

ریزان در مدارس به گردد تا معلمان و برنامهیابد، پیشنهاد میهای تحصیلی افزایش میپیشرفت

های مدیریت زمان آموزان در زمینه مهارتهای درست مطالعه بپردازند. نیز دانشآموزش شیوه

هایی ها داده شود. قرار دادن درسهای کافی به آنشاطالعات اندکی دارند، لذا الزم است آموز

 تواند در این زمینه مؤثر باشد.آموزان میهای کالسی دانشریزی در بین ساعتمانند برنامه

بهتر است پژوهشی در خصوص نقش راهبردهای یادگیری و خودکارامدی بر مدیریت  زماان   -

تغیرهای مزاحم اثرگذار بر رابطه باین ایان   و مکان مطالعه به صورت آزمایشی صورت گیرد. تا م

 دو متغیر کنترل شود.

گذاران نظام آموزشی را در شایان ذکر است که شواهد حاصل از این نوع تحقیقات، سیاست

 ایجاد تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت یاری خواهد داد.
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 و مآخذ منابع

های مدیریت زمان بر اهمالکاری، (، اثربخشی آموزش مهارت1351) .بابایی نادینلویی، کریم -

خودکارآمدی و مدیریت زمان تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه 

 محقق اردبیلی، اردبیل.

-کیا، مهدی؛ زاهدبابالن، عادل؛ قمری گیوی، حسین؛ خالقمنقاری، محمدمهدی؛ معینیبابائی -

(. رابطه بین راهبردهای مدیریت منابع یادگیری و راهبردهای یادگیری با 1350) .خواه، علی

آموزان متوسطه شهرستان آمل(. مجله رویش روانشناسی، خودکارآمدی )مورد مطالعه دانش

 .31-02(، 12سال چهارم، )

 نا. (، روشهای یادگیری و مطالعه، ترجمه علی اکبر سیف، تهران، نشر دا1384) .بلدریج، کی،پی -

عاشوری، جمال؛ عاشوری، محمد؛ پورمحمد رضای تجریشی، معصومه؛ جلیل آبکار، سمیه؛  -

(، بررسی ارتباط صفات شخصیت راهبردهای مدیریت منابع و 1353)خطاط، محمد. موسوی

 آموزان کم توان ذهنی.، مجله مطالعاتراهبردهای انگیزشی در پیشرفت تحصیلی دانش

 .1-10(، 1)1ناتوانی،

(. اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر انگیزش تحصیلی و 1352) .سبحان برزگر، -

آموزان دارای اختالل ریاضی مدارس راهنمایی شهرستان بهشهر. پایان نامه خودکارآمدی دانش

 کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

های شخصیتی و ویژگیی بین (. رابطه1359) .منقاری، محمدمهدیخواه، علی؛ بابائیخالق -

آموزان متوسطه. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه دانش

 .194-143(، 35دوازدهم، )

(. بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از 1388) .دیره، عزت؛ بنی جمالی، شکوه السادات -

 (.3) 9. مطالعات روانشناختی، راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیری

نشر : تهران. روانشناسی پرورشی و روانشناسی یادگیری،چاپ نهم (.1386). علی اکبر سیف، -

 دوران.

 (. روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران1388) .سیف، علی اکبر -
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ها و کاربردها. تهران: ها، پژوهش(. انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه1353) .شهرآرای، مهرناز -

 انتشارات علم.

گیری انگیزشی و راهبردهای یادگیری در تبیین (. رابطه جهت1351) .صمدی، معصومه -

 .139 -111(، 2) 9موفقیت تحصیلی. فصلنامه راهبردهای آموزش، 

ی بر مدیریت استرس، مدیریت زمان و (، اثربخشی هوش هیجان1351) .عیوضی، خدیجه -

نامه کارشناسی ارشد، های دخترانه شهرستان هیر، پایانآموزان دبیرستانخودکارآمدی در دانش

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

آموزان مدارس تیزهوشان و عادی و نقش (. مقایسة خودگردانی دانش1384) .عارفی، مژگان -

، انی برای عملکرد تحصیلی. دانش و پژوهش در علوم تربیتیبینی کنندگی ابعاد خودگردپیش

(18 ،)58-49. 

(. بررسی رابطة باورهای 1385) .عابدینی، یاسمین؛ باقریان، رضا؛ کدخدایی، محبوبه السادات -

-تازهفراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدلهای رقیب.  -انگیزشی و راهبردهای شناختی

 .30-08(، 3) های علوم شناختی،

 –آوری روان شناختی و انگیزش درونی (. تاب1351) .قاسم، مرضیه؛ حسین چاری، مسعود -

 .61-41(، 33)1روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی،ای خودکارآمدی. بیرونی: نقش واسطه

(. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با 1384) .محمدامینی، زرار -

 .09-94(،2آموزان دوره متوسطه شهر اشنویه. روانشناسی، )ت تحصیلی دانشپیشرف
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