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  پژوهی وزشآمترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1398 تابستان، هجدهم، شماره پنجمسال 

  آموزان دانش خودتنظیمی و خالقیت با زمان مدیریت رابطۀ
  ابتدایی سعدآباد ششم پایۀ 

  

  2، محمدرضا اکبري1حسین افالکی فرد
  23/5/98تاریخ پذیرش:                                                             20/8/97تاریخ دریافت: 

 
 

  چکیده 
ی استفاده شده است. همبستگ -یفیتوصاي که دارد از روش  در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت کاربردي

گیري  آموزان پایۀ ششم ابتدایی سعدآباد بوده است که با استفاده روش نمونه نفر از دانش 730جامعۀ آماري شامل 
نامه  گیري شامل سه پرسش نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهنفر به عنوان  150اي تعداد  اي چند مرحله خوشه

نامه مدیریت زمان بوده است. جهت تجزیه و تحلیل  راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی، خالقیت تورنس و پرسش
 هاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی و ها از روش داده

شده است. نتایج نشان داد که بین مدیریت زمان با خالقیت و به روش همزمان استفاده  رهیچندمتغ نویرگرس
 معنادار آموزان رابطه آموزان و نیز ابعاد خودتنظیمی دانش آموزان، همچنین ابعاد خالقیت دانش خودتنظیمی دانش

   دارد. وجود
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  دمهمق
گیري از زمان را بهبود بخشند. براي این که بتوان در  توانند بهره با داشتن هدف درست و انگیزه همه می

زندگی واقعاً اثربخش بود به چیزهایی بیش از بررسی مدیریت زمان و گزینش یک یا دو ایده نیاز داریم. 
کردن آن را تداوم داد. بهترین مدیران تواند روند کار را آغاز کند، اما باید با درست فکر  این بررسی می

اند، بلکه مدیریت زمان را به عنوان  زمان کسانی هستند که نه تنها عادات خوب را در خودشان پرورانده
بینند. باید توجه کرد که احساس از دست دادن زمان باعث  اي که به تنظیم هماهنگی نیاز دارد، می حوزه

اي است که باید در زمان  موالً خاص افراد پرکار و پرمشغلهشود. این احساس مع بروز اضطراب می
ها به زمان و ابعاد  در طول تاریخ، تمدن ).5- 20:1385(فورسایت،  محدود، کارهاي زیادي را انجام دهند

گویاي این » وقت طالست«نیز وجود دارد و عباراتی مانند  اند و این توجه در این دوران آن توجه داشته
توان به بسیاري از  اند که تقریباً در مدت زمان کم می محیطی فراهم آورده هاي نو وريتوجه است. فنا

انجام  تر تر انجام داد، اما تمایل به سریع تر و آسان دسترسی پیدا کرد و بسیاري کارها را سریع اطالعات
این رویکرد  .)25-64 :1385سیدا، ( شود دادن کارها و بیشتر کار انجام دادن، روز به روز بیشتر می

تواند از  ماند و نمی او به وجود آورده که از زمان عقب می همواره با بشر همراه بوده و این احساس را براي
گوید که مدیریت ضعیف زمان یک مسأله قدیمی است  گیرد. تاریخ به ما می آن به صورت مؤثر بهره

  ).5-55:1385(فورسایت، 
. دارد زندگی موفقیت حتی و آموزش یادگیري، یندفرا در ارزشمنديهاي  پیامد خودتنظیمی

 فرایندهاي با توسعۀ خودتنظیمی آموزان با دانش که است آن مستلزم مدرسه در موفقیت و سازگاري
 به بتوانند وسیله بدین تا کنند تقویت و دهند گسترش را خودهاي  رفتار یا عواطف مشابه، شناخت،

 ادگیريهاي ی راهبرد ترین ، مهم)1999( 2پینتریچ اعتقاد به ).1997، 1زیمرمن و شانک(برسند  اهدافشان
 نیز )1999( لموس .هستند 5تدبیر و تالش و4فراشناختیهاي  راهبرد ،3شناختیهاي  راهبرد خودتنظیمی،

 محیط تغییرات و شرایط با رفتار، متناسب تعدیل براي فرد ظرفیت معناي به خودتنظیمی است معتقد
خودمدیریتی  و دهی سامان در فرد توانایی شامل خودتنظیمی که دهد می توضیح او .است درونی و بیرونی

 با مرتبط عوامل مورد در گذشته، در. است یادگیري گوناگون 8اهداف به رسیدن جهت رفتارهایش

                                                             
1. Schunk& Zimmerman                 
2. Pintrich 
3. Cognitive Strategy                    
4. Meta Cognition                      
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 عبارت آنها ترین مهم که است انجام شده مختلفیهاي  پژوهش آن بر مؤثر عوامل و خودتنظیمی یادگیري
 و انگیزشیهاي  ، باور)1،1990گروت و دي پینتریچ ؛1999پینتریچ، ( خودکارآمديهاي  اورب از است

 یا پیشرفت اهداف ،)1382سرمد، و پور قدم(پیشرفت  و انگیزشی ، باورهاي)1378 نکویی،(خالقیت 
  .)1999؛ پینتریچ، 1992، 2ایمز( هدفیهاي  گیري جهت

 و برتر آینده به رو حرکت و پیشرفت است. براي 3تآموزان، خالقی متغیر دیگر در ارتباط با دانش
 از پرشتاب و مستمر تحول تغییرو که سوم هزاره در مخصوصاً موجود مشکالت و مسائل انبوه حل

 و خالقیت جاده در حرکت به ناگزیر انسانی جامعه است بشري حیات بر حاکمهاي  شاخصهترین  اصلی
 کنونی عصرهاي  ویژگی از جدید اطالعات سریع شدن اعتبار بی و تحول تغییر و است. ابتکار و نوآوري

 قرن انگیز شگفت تحوالت با شدن رو روربه جهت سوم هزاره به گذاشتن گام با جوامع امروزه است.
 طور به بایدها  فرصت بهها  تهدید تبدیل و پیچیده مسائل حل و مناسبگیري  تصمیم و یکم و بیست

 شتاب این به هرگز تحوالت تغییر و سرعت چون شوند. مجهز خالق تفکرهاي  مهارت بهاي  فزاینده
هایی  چالش و مسائل، مشکالت چه هستند آینده جوامع سازندگان که آیندههاي  نسل نیست معلوم نبوده،

 شوند تربیت طوري هستند مملکت سازان آینده آموزان که دانش باید بنابراین داشت. خواهند رو پیش را
فکر،  تولید و پرورش رو این از باشند. آینده پرتالطم اجتماع و محیط تحوالت ر وتغیی يگو پاسخ که

   ).1389وکیلی، (است  تربیت و تعلیم و فکري نظام هر سرلوحۀ هدف در واالترین ایده و اندیشه
اراده به یاد کارها و آثار برجستۀ هنرمندان و دانشمندان نامی  شنویم بی هرگاه کلمه خالقیت را می

افتیم، لیکن باید به خاطر داشته باشیم که همواره الزمۀ خالقیت، نبوغ نیست. هرکس در کارهاي  می
روزمره خود ممکن است از خود خالقیت نشان دهد، اما خالقیت بعضی بیشتر و خالقیت بعضی کمتر 

نبوغ  است. خالقیت در همگان وجود دارد، ولی خالقیتی که در سطح جهانی قابل طرح باشد معموالً با
 خالقیت قوّه داراي ها انسان تمام که است داده نشان ). تحقیقات23-72: 1389همراه است (میر میران،

 وسیله به تواند می خالقیت. دیگر اي زمینه در برخی بیشتر و خالقیت داراي زمینه یک در برخی هستند؛
  . برود بین از یا و گشته شکوفا آموزان دانش در معلمان

                                                             
1. De Groot 
2. Emse 
3. Creativity 
 



 پژوهی  آموزشترویجی -نامه علمی فصل     72

 1398 تابستان /هجدهم شماره / پنجم سال

 

است.  1آموزان، مدیریت زمان مؤثر در افزایش خودتنظیمی و خالقیت در دانشیکی از عوامل 
 که چگونه بحث این. است یادگیري تأثیرگذار در عوامل از یکی آن مهار چگونگی و اهمیت زمان

 هاي زیادي بحث آن پیرامونطوري که  به گردد، میبر  60 و 50 دهه به کرد مدیریت را زمان توان می
 مدت، کوتاه اهداف تعیین براي دانند که می فنونی شامل را آن گرفته و صورت ننظرا صاحب توسط

 روزانه کارهايبندي  اولویت ریزي و برنامه ها، چگونگی فعالیت و وظایف به اهداف این تبدیل چگونگی
، انسان آرزوهاي تحقق و اهداف پیشبرد براي رود. زمان می به کار کاري وقفه از جلوگیري و چگونگی

  ).2004، 2و همکاران کالسنزشود ( می قلمداد راهبردي بعیمن
 که است معتقد وي کرد. ارائه را مدیریت زمان آموزش برنامۀ مفهوم که بود کسی اولین 3کینز مک
 و وقت صرف میزان گیر، تغییر وقتهاي  مورد فعالیت در مناسب بینش دادن باها  مهارت این آموزش
  ).2007 ،و همکاران دارد (کالسنز زمان رفتارهاي مدیریت بر مثبتی اثرات بندي، اولویت

ها، ساختار مناسب  ترین عوامل تسهیل و تقویت توان خالقیت و نوآوري در سازمان شاید یکی از مهم
و تشکیالت متناسب با اهداف مورد نظر باشد و اگر ساختارهاي سازمانی را به دو نوع ماشینی و زیستی 

). 291: 1390ها است (فیشانی، ی یا ارگانیک ساختار مناسب خالقیت در سازمانتقسیم کنیم، ساختار زیست
توانند بقاء یابند و در طول زمان از صحنه محو  هایی که خالقیت و نوآوري نداشته باشند، نمی سازمان

ها پیوسته به دنبال افزایش خالقیت و نوآوري و عوامل تأثیرگذار بر  شوند. به این ترتیب سازمان می
 القیت و مدیریت زمان هستند تا موانع آن را در سطح فرد و سازمان برطرف کنند. خ

 بدیلی اهمیت بی و نقش آنان نزد در زمان عامل که دهد می نشان اثربخش و موفق افراد رفتار بررسی
 فحذ با و دهند قرار می خود توجه در کانون را زمان عامل آغاز هر کاري از قبل که جایی است تا داشته

 4ماست و پالگ آیند. مطالعه تاپمن، کالینج، برمی زمان مدیریت درصدد نامربوط، و ثمر هاي بی فعالیت
 و امتحانات در بهتر مطالعه، شایستگی پیشرفته راهبردهاي زمان، صحیح مدیریت که داد ) نشان1992(

 داد که ) نشان1999( 5تسر .است عملکرد تحصیلی بر موثر عوامل از نیز درسی کارهاي در شایستگی
 تنظیم بهتر را زمان مطالعه که کند می آموزان کمک دانش به ریزي زمان برنامه و زمان مدیریت آموزش

                                                             
1. Time Management 
2. Claessens et al 
3. Mac kinz 
4. Topman, Killage, Plug and Masste 
5. Teser 
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 عوامل به کرد مدیریت را زمان توان می چگونه این که .کند پیدا افزایش آنان تحصیلی عملکرد و کنند
 تحصیل دوران آموزان در دانش از خیبر که عملی مشکالت از راستا یکی همین در. است وابسته زیادي

 خود معلمان یا و وسیله والدین بهمعموالً  آنها زیرا. شود می مربوط زمان مدیریت به شوند می آن مواجه با
شوند. با توجه به مقدمه  آشنا زمان ریزي و برنامههاي  روش با که است بهتر بنابراین شوند، می مدیریت

ابتدایی  ششم آموزان پایۀ دانش خودتنظیمی و خالقیت با زمان یریتبین مد شده محقق به رابطه مطرح
  پرداخته است.

  
  هاي پژوهش  فرضیه

  فرضیه اصلی
  آموزان پایۀ ششم رابطه معنادار دارد. مدیریت زمان با خالقیت و خودتنظیمی دانش

  هاي فرعی فرضیه
  .دارد دوجو معنادار آموزان رابطه بین مدیریت زمان با ابعاد خالقیت دانش -
  .دارد وجود معنادار آموزان رابطه بین مدیریت زمان با ابعاد خودتنظیمی دانش -
  .بینی ابعاد خودتنظیمی است مدیرت زمان قادر به پیش -
  ابعاد خالقیت است. بینی به پیش قادر زمان مدیرت -
  

 پیشینه پژوهش
 طراحی، کشف، مانندهایی  تفعالی خالقیت شامل که کرد ) در پژوهش خود خاطرنشان2010گیلفورد (

 افرادي درواقع دهند می نشان خود از را نوع رفتارها این که افرادي. استریزي  برنامه و ترکیب تدبیر،
  .هستند خالق

 گیرنـد مـی شکل موقعی و هستند دورهاي  ایده هاي اصیل ) در پژوهش خود نشان داد ایده2010مدنیک (
  .دارد زمان به نیاز اصلی واره طرح از شدن دور شویم و ه دوراولی ایده و مسأله اصلی چارچوب از که

هـاي خـودتنظیم و خودکارآمـدي بـر  آمـوزش راهبرد«) در پژوهشی با عنوان 2011( و فلوم کاپالن
 مسـتقیم طـور بـه خـودتنظیم یـادگیري و راهبردهـاي نشان دادند که خودکارآمـدي» عملکرد تحصیلی

  د.ده یم تأثیر قرار تحت را تحصیلی عملکرد
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مقایسه عملکرد تحصیلی، راهبردهاي فراشناختی و «پژوهشی با عنوان  در )2015( همکاران الیزابت و
 از اسـتفاده علـت به دختران تحصیلی عملکرد که دادند نشان »آموزان دختر و پسر خودکارآمدي  دانش

  است. بهتر پسران به نسبت در مدرسه خودکارآمدي داشتن و فراشناختی راهبردهاي
 عملکرد با خودتنظیمی و رابطۀ خودکارآمدي بررسی« عنوان تحت در تحقیقی )2015( دانیال
 یک خودتنظیم یادگیري صالحیت که رسیدند نتیجه به این »رومانی متوسطه آموزان دوره دانش تحصیلی

 خودتنظیم یادگیري داد نشان پژوهش آنان نتایج. است آموزان موفق دانش تالشِ در کلیدي عنصر
  شود. می پیشرفت و ارتباط افزایش موجب و داشته پیشرفت سطح بر را تأثیرترین  ويق

 پیشرفت با و خودتنظیمی خودکارآمددي رابطه مقایسه و بررسی به پژوهشی در) 1390(میرمشتاقی 
بین  که رسدید نتیجه این به محقق این. پرداخت دبیرستان سوم پایه آموزان دختر دانش تحصیلی

 و خودکارآمدي میان محقق این همچنین. دارد وجود مثبت همبستگی خودتنظیمی و خودکارآمدي
  یافت. داري معنی رابطه دبیرستان سوم پایۀ آموزان دختر دانش پیشرفت تحصیلی میزان با خودتنظیمی

 بر خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي آموزش اثربخشی بررسی«در پژوهشی با عنوان ) 1393(صالحی 
 آموزان سال دانش در تحصیلی عملکرد و تحصیلی کارآمدي تبحري، هدفگرایی درونی، شانگیز افزایش

 باعث خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي آموزش به این نتایج دست یافت که »اهواز هاي دبیرستان اول
 در تحصیلی عملکرد و تحصیلی کارآمدي تبحري، هدفگرایی درونی، انگیزش دار معنی افزایش

  شود. یآموزان م دانش
 خالقیت بر زمان مدیریت انگیزشی مختلف ابعاد نقش«در تحقیقی تحت عنوان ) 1393(نتایج بدري 

) β= 22/0( زمان شده ادراك کنترل وسیله به دانشجویان نشان داد که خالقیت» تبریز دانشگاه دانشجویان
 سرسختی بعد داد نشانها  فتهیا همچنین. شود می بینی پیش) β= -18/0( سازمانی بی یا نظمی بی به تمایل و
 شده ادراك کنترل طریق از آن غیرمستقیم مسیر اما ندارد، رابطه دانشجویان خالقیت با مستقیم صورت به

  است. معنادار) β= 09/0( زمان
 هدف گیري جهت و خالقیت خودتنظیمی، مقایسۀ راهبردهاي«) با عنوان 1393در تحقیقی که سرباز (

 خودتنظیمی، متغیرهاي انجام داد، نتایج نشان داد که میانگین» ریاضی اختالل دونب و آموزان با دانش در
 کمتر آموزان بهنجار دانش به نسبت اختالل ریاضی داراي آموزان دانش در هدفگیري  جهت و خالقیت

آموزان  دانش در خالقیت و خودتنظیمیهاي  زمینۀ آموزش مهارت در مهمی تلویحاتها  یافته این. است
  دارد. یادگیري اختالل به المبت
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 یادگیري، راهبردهاي بین چندگانه و ساده رابطه«با عنوان  در پژوهشی) 1395(باباي منقاري 
 به این نتیجه رسید که بین» متوسطه آموزان دانش مطالعۀ مکان و زمان مدیریت با خودکارآمدي

. دارد وجود آموزان رابطه انشد مطالعۀ مکان و زمان مدیریت با خودکارآمدي یادگیري، راهبردهاي
 زمان مدیریت خودکارآمدي و خودتنظیمی معنایی، بسط دهی، سازمان که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل

 Beta=  -178/0، 224/0، 39/0 ،17/0 با ترتیب به( کنند می بینی پیش آموزان را دانش مطالعه مکان و
  .نبود دار معنی آموزان دانش مطالعۀ مکان و زمان یریتمد بینی پیش در متغیرها بقیه سهم اما). p <01/0(و

 آگاهی ذهن خودتنظیمی، بر مبتنی آموزش برنامه اثربخشی«تحت عنوان  ) در پژوهشی1397واحدي (
به این نتیجه » متوسطه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت افزایش و ورزي تعلل کاهش بر زمان مدیریت و

. است بوده مؤثر تحصیلی پیشرفت افزایش و ورزي تعلل اهشک بر مداخلۀ آموزشی اجراي رسید که
 به گرایش کاهش براي شده طراحی بستۀ آموزشی از توان می که داد نشان کلی طور به پژوهش هاي یافته
  .کرد استفاده آموزان دانش در ورزي تعلل

  
  روش پژوهش

همبستگی  - ش توصیفیپژوهش حاضر، از نظر هدف و ماهیت، کاربردي بوده و در انجام آن از رو
  استفاده شده است.

  گیري نمونه روش و آماري، نمونه جامعه
آموزان پایۀ ششم ابتدایی سعدآباد بوده است. با استفاده  نفر از دانش 730جامعه آماري این پژوهش شامل 

ین نفر به عنوان خوشه انتخاب شدند؛ بد 150اي، تعداد  اي چندمرحله گیري تصادفی خوشه از روش نمونه
مدرسه از میان مدارس ابتدایی انتخاب و سپس در مرحلۀ بعد از هر  6طور تصادفی  صورت که ابتدا به

 مدرسه یک کالس به عنوان خوشه انتخاب شد.
  

  ابزار سنجش
 نامه راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی الف) پرسش

نامه بـا  است. ایـن پرسـش نامه راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی توسط پینتریچ و درگروت ساخته شده پرسش
عبــارت در دو بخــش باورهــاي انگیزشــی و راهبردهــاي یــادگیري خــودتنظیمی (راهبردهــاي شــناختی و  47

عبـارت بـوده و سـه  22مقیاس راهبردهـاي یـادگیري خـودتنظیمی شـامل  فراشناختی) تنظیم شده است. خرده
 سنجد.  اشناختی و مدیریت منابع را میوجه از خودتنظیمی تحصیلی یعنی راهبردهاي شناختی، راهبردهاي فر
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 روایی و پایایی

نامه بااستفاده از روش تحلیل براي مقیـاس باورهـاي  ) در بررسی روایی این پرسش1990پینتریج و درگروت (
انگیزشـی ســه عامـل خودکارآمــدي، ارزشـگذاري درونــی و اضـطراب امتحــان و بـراي مقیــاس راهبردهــاي 

استفاده از راهبردهاي شناختی و استفاده از راهبردهـاي فراشـناختی و مـدیریت یادگیري خودتنظیمی دو عامل 
هاي خودکارآمـدي، ارزشـگذاري درونـی و اضـطراب  منابع را به دست آوردند. ضرایب پایایی خرده مقیاس

، % 75% ، 87% ، 89امتحان، استفاده از راهبردهاي شناختی و فراشناختی را با روش آلفاي کرونبـاخ بـه ترتیـب 
نامه از روش روایی محتـوایی و  ) براي بررسی روایی این پرسش1376نژاد ( % تعیین کردند. موسوي74% و 83

دهی  تحلیل عاملی استفاده کرد و براي تعیین پایایی راهبردهاي شـناختی سـطح پـایین، سـطح بـاال و خـودنظم
  % را استخراج کرد. 84% و 79% و 98فراشناختی ضرایب آلفاي 

  
  امه خالقیت تورنسن ب) پرسش

) توسط مقیمی به 1380) ابداع و در سال (1978به منظور سنجش خالقیت، ابزاري که توسط تورنس (
فارسی ترجمه شده، مورد استفاده قرار گرفت. این مقیاس میزان خالقیت اساتید را در ابعاد سیالی، 

گویه از نوع مقیاس لیکرت  28ل کند. این ابزار شام می پذیري، بسط، اصالت و ابتکار ارزیابی انعطاف
اي (خیلی کم، کم،  درجه 5دهنده پس از مطالعۀ هر گویه نظر خود را در قالب یک طیف  است که پاسخ

  کند. متوسط، زیاد، خیلی زیاد) بیان می
  روایی و پایایی

، )1372( نامه توسط اساتید، خبرگان و متخصصان تعلیم و تربیت تأیید شد. عابدي روایی این پرسش
پایایی این آزمون را با استفاده از آلفاي کرونباخ بررسی کرد؛ بر این اساس ضرایب به دست آمده براي 

. 61/0، و 61/0، 67/0، 75/0پذیري و بسط، به ترتیب برابر بودند با  چهار مؤلفه سیالی، ابتکار، انعطاف
وش آلفاي کرونباخ در جامعه دبیران ) پایایی ابزار خالقیت مدنظر را با استفاده از ر1389یوسفی میانده (

 .به دست آورده است 80/0مدارس متوسطه شهر فسا 
 

  نامه مدیریت زمان  ج)پرسش
نامه را سواري  ) ساخته شده است. این پرسش1996نامه مدیریت زمان توسط ترومن و هارتلی ( پرسش

سؤال تشکیل شده  14ن ابزار از آموزان اهواز اجرا کرده است. ای ) به فارسی ترجمه و بر روي دانش1387(
)، بعضی اوقات 4)، اغلب (5اي لیکرت همیشه (گذاري آن به صورت مقیاس پنج درجه که شیوه نمره
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نامه، پاسخ کل  براي به دست آوردن امتیاز کلی پرسش) طراحی شده است. 1) و هرگز (2)، به ندرت (3(
خواهد داشت، بدیهی است که  70تا  14اي از  منهشود. این امتیاز دا نامه با هم جمع می هاي پرسش سؤال

  .خواهد بود و برعکسمدیریت زمان دهنده میزان بیشتر  هرچه این امتیاز باالتر باشد نشان
  
  نامه پرسشپایایی 

به دست آمد. ترومن و هارتلی  72/0) 1387نامه مدیریت زمان توسط سواري ( آلفاي کرونباخ پرسش 
 ) براي مقیاس1394/. به دست آوردند. در پژوهش مرداي و همکاران (79ا ) آلفاي کرونباخ آن ر1996(

به  70/0و  78/0براون به ترتیب  -مدیریت زمان با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و تنصیف اسپیرمن
  باشد.نامه می دست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسش

  
  ها  داده تحلیل و تجزیه روش

 آزمون به رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان و پیرسون همبستگی ضریب و استنباطی آمار از استفاده با
 پرداخته شد.  پژوهشهاي  فرضیه

  
  ها  تجزیه و تحلیل داده

  آموزان رابطه وجود دارد.  دانش فرضیه اصلی: بین مدیریت زمان با خالقیت و یادگیري خودتنظیمی

  همبستگی پیرسون استفاده شده است. براي بررسی این فرضیه از روش آماري ضریب
  

. ماتریس همبستگی بین مدیریت زمان با خالقیت و یادگیري خودتنظیمی1جدول 

  مدیرت زمان  خالقیت  یادگیري خودتنظیمی  متغیر

      1 یادگیري خودتنظیمی
    1  57/0**   خالقیت

  1  39/0**  42/0**  مدیرت زمان
**P≤01/0  *P≤05/0  

  
با ) و r ،01/0<ρ= 42/0(مدیریت زمان با یادگیري خودتنظیمی فوق بین بر اساس اطالعات جدول 

  معنادار وجود دارد.) رابطه مستقیم و r ،01/0<ρ= 39/0(خالقیت 
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  هاي فرعی فرضیه
آموزان رابطه معنی  فرضیه فرعی اول: بین مدیریت زمان با ابعاد یادگیري خودتنظیمی دانش

 داري وجود دارد. 

  یه از روش آماري ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شده است.براي بررسی این فرض
  

. ماتریس همبستگی بین ابعاد یادگیري خودتنظیمی با مدیریت زمان2جدول  
  4  3  2  1  متغیر

        1  شناختی
      1  76/0**  فراشناختی

    1  78/0**  82/0**  باورهاي انگیزشی
  1  44/0**  34/0**  33/0**  مدیریت زمان 

**P≤01/0  *P≤05/0  
 

  هاي شناختی توان متوجه شد که بین مدیریت زمان با مؤلفه بر اساس اطالعات جدول فوق می
 )33/0 =r ،01/0<ρ) فراشناختی ،(34/0=r ،01/0<ρ) 44/0) و باورهاي انگیزشی =r ،01/0<ρ رابطه (

  مستقیم و معناداري وجود دارد. 
  
  

 داري وجود دارد.  آموزان رابطه معنی انشفرضیه فرعی دوم: بین مدیریت زمان با ابعاد خالقیت د

  براي بررسی این فرضیه از روش آماري ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شده است.
  

. ماتریس همبستگی بین ابعاد خالقیت با مدیریت زمان3جدول   
  5  4  3  2  1  متغیر
          1  سیالی

        1  56/0**  پذیري انعطاف
      1  43/0**  71/0**  بسط
    1  66/0**  65/0**  72/0**  بتکاراصالت و ا

  1  23/0**  31/0**  20/0**  27/0**  مدیریت زمان
**P≤01/0  *P≤05/0  

  

  هاي سیالی توان متوجه شد که بین مدیریت زمان با مؤلفه بر اساس اطالعات جدول فوق می
 )27/0 =r ،01/0<ρ20/0پذیري ( )، انعطاف=r ،01/0<ρ) 31/0)، بسط =r ،01/0<ρ و ابتکار (  
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)23/0 =r ،01/0<ρ .رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد (  
  

خودتنظیمی  یادگیري بینی ابعاد پیش فرضیه فرعی سوم: مدیریت زمان به طور معناداري قادر به
  باشد. می

  براي بررسی این فرضیه از رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شده است. 
  

  به روش همزمان بین مدیریت زمان با ابعاد یادگیري خودتنظیمی هاي آماري رگرسیون . مشخصه4جدول 
 R ² R F ‹ P β  T  ‹ p  هاي مالك متغیر  بین متغیر پیش

  مدیریت زمان

  0001/0  2/4  328/0  0001/0  8/17  11/0  328/0  شناختی
  0001/0  3/4  340/0  0001/0  3/19  11/0  340/0  فراشناختی

  0001/0  06/6  446/0  0001/0  8/36  20/0  446/0  باورهاي انگیزشی
 

) به دست آمده و از آنجا که این مقادیر از 0001/0در سطح ( Fشود مقادیر گونه که مشاهده می همان
) شده است. با توجه به >01/0Pها معنادار ( تر است، لذا مقدار آماره ) کوچک05/0سطح قابل قبول (

هاي شناختی، فراشناختی و باورهاي  تاي مؤلفهتوان نتیجه گرفت که مقدار بسطح معناداري ستون آخر می
بینی کند. و با  ها را پیش تواند این مؤلفه ). یعنی مدیریت زمان می>01/0Pانگیزشی معنادار شده است (

توان نتیجه  ها می شده بر اساس این مؤلفه توجه به ضرایب همبستگی چندگانۀ (ضریب تعیین) محاسبه
درصد ار  20درصد از مؤلفه شناختی و فراشناختی و  11دود تواند ح گرفت که مدیریت زمان می

  بینی کند. واریانس مؤلفه باورهاي انگیزشی را پیش
  

  است. خالقیت بینی ابعاد پیش فرضیه فرعی چهارم: مدیریت زمان به طور معناداري قادر به
  براي بررسی این فرضیه از رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شده است. 
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  به روش همزمان هاي آماري رگرسیون بین مدیریت زمان با ابعاد خالقیت . مشخصه5جدول 
  بین متغیر پیش  

هاي مالك متغیر سیالی انعطاف پذیري بسط اصالت و ابتکار

229/0 311/0 197/0  276/0  R 
05/0 09/0 04/0  07/0  R² 
1/8 9/15 00/6  2/12  F 

005/0 0001/0 01/0  001/0  P< 
229/0 311/0 197/0  276/0  β 

8/2 9/3 4/2  4/3  T 

005/0 0001/0 01/0  001/0  p< 
 

) به دست آمده و از آنجا که این مقادیر از 01/0در سطح ( Fشود مقادیر گونه که مشاهده می همان
ه ) شده است. و با توجه ب>01/0Pها معنادار ( تر است، لذا مقدار آماره ) کوچک05/0سطح قابل قبول (

ها بسط معنادار شده است  توان نتیجه گرفت که مقدار بتاي مؤلفهسطح معناداري ستون آخر می
)01/0P<بینی کند. و با توجه به ضرایب همبستگی  ها را پیش تواند این مؤلفه ). یعنی مدیریت زمان می

یریت زمان توان نتیجه گرفت که مد ها می چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این مؤلفه
 5درصد از مؤلفه بسط و  9پذیري،  درصد از مؤلفه انعطاف 4درصد از مؤلفه سیالی،  7تواند حدود  می

  بینی کند. درصد ار واریانس مؤلفه ابتکار را پیش
  

  گیري  بحث و نتیجه
آموزان رابطه وجود  دانش فرضیه اصلی: بین مدیریت زمان با خالقیت و یادگیري خودتنظیمی

   دارد. 
بین راي بررسی این فرضیه از روش آماري ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج نشان داد ب

معنادار وجود دارد. این تحقیقات با رابطه مستقیم و  خودتنظیمی یادگیري و مدیریت زمان با خالقیت
باي منقاري )، با1394صالحی ( )،1393سرباز ( )،1391سیف ( )،2010گیلفورد (، )2007رنکو (تحقیقات 

 ) همخوانی دارد. 1397) و واحدي (1395(

آید بین مدیریت زمان با خالقیت رابطه معنادار وجود دارد. در تبیین  طور از نتایج تحقیق برمی همان
 داراي باشند، داشته تأثیر خود زمان بر توانند می دارند باور آموزانی که توان گفت دانش این فرضیه می
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 به کمتري تمایل آموزانی که دانش همچنین. مدرسه هستند محیط در تالف وقتا عوامل حذف توانایی
 خود جاي در چیز هر دادن قرار و امور نمودن منظم و مرتب نظم، برقراري به دارند، یعنی سازمانی بی

 که داد نشان نیز) 2010( همکاران و زامپتاکیس دارند. پژوهش نیز باالتري خالقیت تمایل دارند،
 دارند و بلندمدتریزي  برنامه انجام به بیشتري اطمینان دارند، روزانهریزي  برنامه زان خالقآمو دانش

ها  آن در نظمی بی به گرایش آموزانی که دانش دیگر طرف از است. بیشتر زمان برها  آن احساس کنترل
در  زمان از افراد درك توان می زمان اختصاص ریزي و برنامه دارند. با کمتري خالقیت است، باالتر

با  و کنند، استفاده خود زمان از شده و ساختاربندي هدفمند صورت به بتوانند تا داد افزایش را دسترس
 به را متعدد وظایف توانند می فعالیت هر براي شده داده تخصیص زمان مدت اساس بر امور بندي اولویت
   برسانند. انجام موقع به

 زمان بیشتر از استفاده نحوة مورد آموزان در دانش بصیرت مدیریت زمان،هاي  روش از استفاده با
با  و بزنند تخمین را کارها انجام جهت الزم مدت زمان تري دقیق طور به توانند می شود. آنها می

 موجب مدیریت زمانهاي  تکنیک که داده نشان یابند. مطالعات دست بهتر نتایج به تر واقعی ریزي برنامه

شود.  امور می پیشرفت در تسریع و باالتر اولویت با به وظایف بیشتر وقت اصاختص عملکرد، ارتقاء
دهد و  کاهش می راها  استرس دارد، مثبت آموزان اثر روانی دانش سالمت روي زمان مدیریت همچنین

  شود.  منجر به افزایش خالقیت در آنها می
ز رابطه معنادار وجود دارد. در تبیین نتایج تحقق نشان داد بین مدیریت زمان با یادگیري خودتنظیمی نی

 توانند می افراد خودتنظیم) 1997( باندورا خودتنظیمی نظریه اساس توان بیان کرد که بر این فرضیه می
 از آموزانی که دانش لذا تنظیم کنند؛ هدف به آمدن نائل براي را خود رفتار و انگیزش هاي شناخت، جنبه

 دهی خودنظم حالت به برخوردارند، درواقع ازجمله مدیریت زمان منابع زمینۀ در خودتنظیمی مهارت
 عاطفی شناختی،هاي  توانایی و خارجی، رفتار سازوکارهاي این که بدون دیگر، عبارت به. اند رسیده

 دیدن ظرفیت طریق این به. دارند کنترل شناختی خویش منابع برها  آن خود درآورد، کنترل تحت راها  آن
 بهها  آن در تفکر سنتی الگوهاي از گرفتن فاصله و غیرمعمولهاي  اندیشه آوردن یدپد و جدید روابط
  .آید می وجود

ریزي زمانی و تعهد به  ها، برنامه بندي اهداف و فعالیت گذاري، اولویت آموزش مدیریت زمان هدف
رد به موفقیت شود. ارتقاء خودتنظیمی در ف آموزان باعث ارتقاء خودتنظیمی می اجراي برنامه به دانش

گیرند که خود را در  مدیرت زمان در مرحله تعهد یاد می فرایند آموزان در انجامد. دانش آموز می دانش
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هاي  ها و روش چارچوب برنامه قرار دهند، به آن متعهد و پایبند باشند و خود را ملزم به تغییر در عادت
هاي خودنظمی در یادگیري خویش فرایند هاي خود را مدیریت کنند و از گذشته کنند؛ عادات و رفتار

سود ببرند. مدیریت زمان، خودکارآمدي شخصی را باال برده و به افزایش انگیزه براي یادگیري منتهی 
سازد بدون این که عامل  دهی حالتی است که فرد را به انجام وظایفش متمایل می شود. خودنظم می

هاي  آموزان با شناخت فاکتور ي مدیریت زمان، دانشخارجی او را تحت کنترل داشته باشد. در یادگیر
هاي خود نظارت و خود را  کنند، بر کار هاي خود از خودشان سؤال می وجودي خود در مورد فعالیت

  کنند.  ارزیابی می
 در محیط وقت اتالف باشند، عوامل داشته کنترل خود زمان بر توانند می دارند باور آموزانی که دانش
 نظم، برقراري به دارند، تمایل سازمانی بی به کمتري تمایل کهایی آنه کنند. همچنین می حذف مدرسه را

 را خود تفکر توانند فرایندهاي دارند. آنها می خود جاي در چیز هر دادن قرار و امور نمودن منظم و مرتب
 و بیاورند وجود به را بدیعهاي  حل و راه مختلفهاي  ایده و نمایند ارزیابی را آن نتایج کنند، کشف

  .باشند داشته باالتري خالقیت درنتیجه
  

آموزان رابطه  فرضیه فرعی اول: بین مدیریت زمان با ابعاد یادگیري خودتنظیمی دانش
  داري وجود دارد. معنی

  بینی ابعاد یادگیري خودتنظیمی است. فرضیه فرعی سوم: مدیریت زمان قادر به پیش
ماري ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد براي بررسی این فرضیات از روش آ 

هاي شناختی، فراشناختی و باورهاي انگیزشی رابطه مستقیم و معناداري وجود  بین مدیریت زمان با مؤلفه
هاي شناختی، فراشناختی  توان نتیجه گرفت که مقدار بتاي مؤلفهدارد. همچنین در فرضیه فرعی سوم، می

 بینی کند. این ها را پیش تواند این مؤلفه انگیزشی معنادار شده است؛ یعنی مدیریت زمان میو باورهاي 
) و واحدي 1395()، باباي منقاري 1394صالحی ()، 1393سرباز ()، 1391سیف (هاي  پژوهش با پژوهش

  ) همخوانی دارد. 1397(
تگی دارد که چگونه مطالعه آموزان در مقاطع تحصیلی به این امر بس موفقیت یا عدم موفقیت دانش

هاي تحصیلی  آموزان براي این که در فعالیت بنابراین دانش ؛کنند کنند و چگونه وقت خود را تنظیم می می
پس از آن برنامۀ منظمی براي رسیدن به آن  ،به موفقیت برسند ابتدا باید هدف خود را کامل بشناسند

کارگیري  ها تاثیر مهمی دارد عبارت است از به آنداشته باشند. آنچه پس از تعیین هدف در موفقیت 
  .تر به اهداف مطالعاتی خود برسند در حین مطالعه تا سریعمدیریت زمان 
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رسند، اعمال و رفتار خود را مدیریت  دهی می آموزان با اعمال مدیریت زمان به حالت خودنظم دانش
گیرند. بنابراین مهارت مدیریت  م را در نظر میهاي بسیار مه کنند و زمان الزم براي انجام دادن فعالیت می

گیرند اگر گاهی اوقات،  آموزان یاد می مدیریت زمان دانش فرایند زمان نوعی خودمدیریتی است. در
ها به نتیجه نرسید، هدف همان هدف است، اما احتماالً تالش در را صحیح و مسیر  تالش هدف دار آن

  ناسند و براي جبران آن در جهت رسیدن به هدف حرکت کنند.ها را بش درست نبوده است و باید خطا
هاي شناختی رابطه معنادار وجود دارد. در  طور که نتایج نشان داد بین مدیریت زمان با مؤلفه همان

 خود یادگیري افراد آن طریق از است که هایی راه شامل شناختیهاي  راهبردتوان گفت  تبیین این یافته می
 یک مسأله حل براي هایی روش یا ها طرح شناختی آورند. راهبردهاي می یاد به د وکنن می مدیریت را

 کسب فرایند در افراد. اطالعات هستند پردازش هایی براي اکتشاف راهبردهاي شناختی، است. همچنین
 منظور، این براي و هستند خالق علمی و فعالیت هاي خارجی، مدیریت زمان، محرك نیازمند اطالعات

  کند. می تأمین را نیاز مدیریت زمان این از دهاستفا
 مرحله از فرایند این گیرد. می صورت در حافظه که است مهم هايفرایند از یکی شناختی فرایند

 هافرایند این یابد. چون می ادامه بلندمدت حافظه از اطالعات بازیابی و تا شود می شروع حسی برداشت

هاي شناختی در  گویند. راهبرد می شناختی هايفرایند آنها به شوند می شناحت مربوط و دانستن به
آموزان براي موفقیت نیاز به مدیریت زمان در یادگیري خود  آموزان تأثیرگذارند و دانش موفقیت دانش

 و درك مطلب خواندن، مسأله، در حلا آنه دارند. هرچقدر مدیریت زمان بهتري داشته باشند، موفقیت
   است. بیشتر اطالعات خاطرسپاري به

 شود می باعث فراشناختی و شناختی گفت مدیریت زمان در راهبردهاي توان می باال نتایج تبیین در

 ارزشیابی کارها اهداف و براي ریزي طرح بینانه، اهداف واقع انتخاب ها، ضعف وها  درك قوت فراگیران در

راهبردها و  این طرفی کاربست داشت. از دخواهن خود اعمال بر بیشتري کنترل آنها کنند؛ بنابراین عمل بهتر
 حافظۀ از نقص در ناشی منفیِ  هاي ذهنی مشغولی دل و شناختی تداخل از شیوه بهترین مدیریت زمان به

 با فرد شود می مدیریت زمان باعث کند. همچنین می جلوگیري نیز پرتی حواس عوامل دیگر و مدت کوتاه

تسهیل  دلیل باشد. مدیریت زمان به داشته خود عملکرد بر تري کامل تکالیف، نظارت ماهیت به توجه
  شود. می آمیز موفقیت یادگیري تجربه باعث تمرین، براي الزم فرصت ایجاد و آمیز موفقیتهاي  تجربه

 براي فرد اشتیاق یا میل این بعد از یادگیري خودتنظیم، در مورد باورهاي انگیزشی باید گفت که
 افراد. است وابسته فرد توانایی کوشش و به آنها موفقیت در ی است کههای موقعیت موفقیت در کسب
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 افراد این. هستند کوشا موفقیت بسیار به رسیدن و مشکالت حل پیشرفت باال براي انگیزة سطح داراي
 کوشش ادامه موفقیت به به رسیدن تا و دارند تالش برنمی از دست خورند شکست می آن که پس از حتی

 یک انجام براي افراد که هستند اجتماعی و شخصیهاي  معیار ازاي  دسته انگیزشیهاي  دهند. باور می
 انتخاب جهت افراد استدالل مورد درهایی  معیار دربرگیرندهها  باور این. کنند می مراجعه آنها به عمل

 عوامل سایر و دیگران با همانندسازي رفتار، از ناشیهاي  وسیلۀ پیامد به و بوده تکلیف انجامهاي  روش
 یکی پیشرفت را به میل و نیاز کنند. تغییر است ممکن مختلفهاي  موقعیت در و گیرند می قرار تأثیر تحت

 انگیزه نیاز و نیز مک کلهلند. دانند می انسان شخصیت هاي سازگار ویژگی از و اساسی نیازهاي از
 این که. داند می از شکست گریز و يدور به میل و موفقیت به امید بین تعارض هیجانی نتیجه را پیشرفت

 از ترس دیگر سوي از و است موفقیت وابسته پیرامون مثبت عقاید و هیجانات به سویی از موفقیت به امید
 مرتبط است، او توان از خارج دسترس و از پیشرفت دور موقعیت این که و منفی هیجانات شکست به

 فرد نیاز به مدیرت زمان دارد. است. بر این اساس افزایش باورهاي انگیزشی در 

  
  داري وجود دارد.  آموزان رابطه معنی فرضیه فرعی دوم: بین مدیریت زمان با ابعاد خالقیت دانش

  بینی ابعاد خالقیت است. فرضیه فرعی چهارم: مدیریت زمان قادر به پیش
. نتایج نشان داد براي بررسی این فرضیات از روش آماري ماتریس همبستگی پیرسون استفاده شده است

پذیري، بسط و ابتکار رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد.  هاي سیالی، انعطاف بین مدیریت زمان با مؤلفه
براي بررسی فرضیه فرعی چهارم از رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شده است که همچنین 

ها  تواند این مؤلفه ده است؛ یعنی مدیریت زمان میها بسط معنادار ش توان نتیجه گرفت مقدار بتاي مؤلفهمی
  بینی کند. را پیش

 چقدر هر) همخوانی دارد. 1390) وحیدري (2010گیلفورد (،)2007رنکو (این تحقیقات با تحقیقات 
 عبارت به. است باالتر نیز آنها فردي خالقیت باشد، بیشترآموزان  دانشریزي و مدیریت زمان در  برنامه
 اندیشه به بخشی نظام، سازمان یک خالقیت. است بیشترریزي  برنامه باالتر، فردي خالقیت با اددر افر دیگر

اتالف  از تا دارد تالش فرد مدیریت زمان برنامه یک در. است ارتباط در شناختی توان با که است خرد و
 زمان مدیریت خالق افراد یابد. در دست نتیجه محوري به محدود فرصت یک در و کند جلوگیري زمان
 ضمن و کند می وادار رفتار به خودکار صورت به را آنها و خودتنظیمی است رویکرد بر مبتنی اصل یک

   .دارد ویژه نگاه هم آن کیفیت و انجام به سرعت عمل، فرایند بر نظارت
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 و بسط، پذیري انعطاف سیالی،هاي  مؤلفه با زمان مدیریت طور که نتایج این پژوهش نشان داد، بین همان
هاي  پذیري با توانایی تفکر، به راه به این شرح که مؤلفه انعطافدارد؛  وجود معناداري و مستقیم رابطه ابتکار

کند  مختلف و به عبارتی با تفکر قابل انعطاف براي مسألۀ جدید الگوهاي جدیدي براي اندیشیدن طراحی می
آورد. هرچه مدیریت زمان  ي به وجود میو عوامل مثبت و مؤثري براي ترغیب و رشد خالقیت و نوآور

کند. مؤلفه  هاي مختلفی براي مسأله جدید پیدا می ها و راه وجود داشته باشد، روشآموز  دانشبهتري در 
تواند کل را در نظر بگیرد و منجر به افزایش  بسط با توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت می

سازي، ارزش دادن به  ط به معنی دقت زیاد در ارائه ایده و طرح جدید، پیادهشود. بسآموز  دانشموفقیت در 
هاي دیگر، براي عرضه یک ایده و طرح جدید و قبوالندن آن است و شامل تعداد  آن و ارتباط آن با ایده

هاي جدید در یک  ها و طرح کند. هرچه ایده حل خاص ارائه می اجزایی است که فرد براي یک راه
با توانایی تفکر به آموز  دانششود. طبق مؤلفۀ اصالت و ابتکار،  بیشتر باشد، خالقیت او بیشتر میز آمو دانش

یازد که این امر مستلزم جهش فکري  هاي غیرمعمول دست می شیوه غیرمتداول و خالف عادت به جواب
توانند مبتکر و نوآور  میرسد. تعداد خاصی از افراد  است و معموالً ابتکار عملی است که به فکر دیگران نمی

آموز  دانشهاي مختلف داده شود و  وقت کافی و مدیریت زمان براي ایجاد راهآموز  دانشباشند. اگر به 
اهمیت جلوه دادن مسأله) متعهد و مسؤول باشد و براي  براي حل مسأله به صورت جدي (نه به صورت بی

هاي ابتکاري به  یل ترکیب کند و براي تأیید یا رد ایدهها را آزمایش کرده و با تخ روشن کردن ابهامات، ایده
  شود.  میآموز حاصل  دانشآنها پاداش تعلق بگیرد، افزایش خالقیت 

  
 

  هاي کاربردي پیشنهاد
شود بسته آموزشی  با توجه به معناداري مدیریت زمان با خالقیت و یادگیري خودتنظیمی پیشنهاد می

ها و خودارزیابی) تهیه  ها و وظایف، کنترل فعلیت ، تعیین اولویتگذاري مدیریت زمان (با محتواي هدف
هاي آموزش مدیریت زمان  آموزان به مدارس ارسال شود. همچنین کارگاه شود و براي استفاده دانش

  آموزان در شروع سال تحصیلی برگزار شود. براي دانش
هاي مدیریت زمان به  ئه مهارتشود ارا با توجه به معناداري مدیریت زمان با خالقیت پیشنهاد می

  عنوان یک درس مهارتی یا پرورشی در مدارس انجام شود. 
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هاي ضمن  شود دوره با توجه به معناداري بودن مدیریت زمان با یادگیري خودتنظیمی پیشنهاد می
ویژه مشاوران و مربیان پرورشی مدارس براي آموزش  خدمت با محتواي مدیریت زمان براي دبیران به

 آموزان برگزار شود. ن به دانشداد

این  به استناد با لذا است. موثر افزایش خالقیت  در زمان مدیریت ضعف که داد نتایج تحقیق نشان 
 به مربوط رعایت رفتارهاي به آموزان را دانش که عواملیترین  مهم از یکی کرد اذعان توان می یافته

 جدول اساس بر بیشتر براي مطالعه الزم شرایط ختنسا فراهم کند، می ترغیب خود مطالعۀ زمان مدیریت

  داد. آموزش آنان به را زمان از موقع به و استفادة مناسب چگونگی است الزم بنابراین .است زمانی
خودتنظیمی  براي مراکز آموزشی در زمان مدیریت آموزش از توان می پژوهشهاي  یافته به توجه با

 و زمان مدیریت آموزشیهاي  تدوین برنامه صدد در مسؤولین که تاس الزم راستا این کرد. در استفاده
  کند. ایجاد آنان براي را خودتنظیمی بیشتري و باشد آنها سازگار نیازهاي با اي که باشند، به گونه ریزي برنامه

 و یادگیري هاي روش به یادگیرندگان یادگیري حجم بر تمرکز جاي به شود معلمان می پیشنهاد
 شود اجرا در مدارس فراشناختی و شناختی هاي مهارت آزمون.کنند توجه یادگیري در ها تافزایش مهار

 توسط متناسب آموزشی هاي و دوره شوند شناسایی دارند تري پایین عملکرد که آموزانی دانش تا

  .شود گرفته نظر در آنان براي تربیتی متخصصان
  

  منابع
 خودکارآمدي بر خودتنظیمی یادگیري آموزش اثربخشی«  اوغلی.زهرا  رستم و برزگرسبحان  ابوالقاسمی، عباس؛

 زمستان ،2 شماره ،4 دوره ،مجله ناتوانی یادگیري ،»ریاضی اختالل داراي آموزان دانش زندگی از رضایت و
  .21-6 صفحه ،1393

  .. تهران: انتشارات عابدمدیریت زمان و رفتار سازمانی). 1383اسفندیاري، نادر. (
  .. تبریز: انتشارات فرهنگی تبریزمدیریت کاربردي وقت). 1373. (اسالمی، سعید

  .. تهران: انتشارات مولويسازمان و مدیریت). 1372اقتداري، محمدعلی. (
 .تهران: نشر: نی .مدیریت علمی). 1368الوانی، مهدي. (

 رمه. تهران : تها،  ها و سازمان خالقیت و نوآوري در انسان). 1377آقایی فیشانی، تیمور. (

 مدیریت با خودکارآمدي یادگیري، راهبردهاي بین چندگانه و ساده رابطه«. و دیگران مهدي محمد، منقاري ییبابا
  .15-1 ص ،)3(1395، تربیتی علوم آموزش در پویش. »متوسطه آموزان- دانش مطالعه مکان و زمان
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 دانشگاه دانشجویان خالقیت بر انزم مدیریت انگیزشی مختلف ابعاد نقش« حسنی. فریبا و رحیم، گرگري بدري
   .)2( 4 ،1393، انسانی علوم در خالقیت و ابتکارنامه  فصل ،»تبریز

  .. تهران: انتشارات کمال تربیتمدیریت آموزشی و آموزشگاهی). 1374بهرنگی، محمدرضا. (
  .نشر دیدار :. تهرانهاي مدیریت تئوري). 1382پرهیزگار، کمال.(

  .. تهران: نشر آگاهریزي آموزشی و درسی اي بر برنامه دمهمق). 1375پورظهیر، تقی.(
 . انتشارات هزاره ققنوس.خالقیت). 1384پیرخایفی، علیرضا. (

 انتشارات مهر برنا. .خالقیت و هوش). 1382پیرخایفی، علیرضا. (
  .. تهران: انتشارات امیرکبیرنگرش به مدیریت اسالمی). 1382تقوي دامغانی، سیدرضا. (

   .زاده. تهران: دنیاي نو حسن قاسمترجمه  .هاي خالقیت استعداد و مهارت). 1372ی. پال. (تورنس، ت
  .. تهران: انتشارات فرهنگ و تعاونمدیریت یعنی مدیریت زمان). 1379جسمی، یوسف. (

بررسی رابطه خالقیت و خودکارآمدي تحصیلی بر نگرش به مدرسه در ). 1389( حاجی میرزایی، مرضیه.
. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و ان دختر مدارس راهنمایی عادي و شبانه روزيآموز دانش

  علوم تربیتی؛ دانشگاه تهران.
بررسی و ارزیابی نقش یادگیري خودتنظیمی در رابطه با پیشرفت « ).1394( .زارع خلیلیمجتبی  و حسن زاده، لیال 

، هاي نوین ایران اولین همایش ملی علوم و فناوري ».رستان کنگانآموزان پایه اول متوسطه شه تحصیلی دانش
  .انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

بالینی  عملکرد در خودتنظیم یادگیري و خودکارآمدي«). 1387( یغمائی.فریده  و چراغیفاطمه حسنی، پرخیده؛ 
  .پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله ».کیفی) مطالعه (یک پرستاري دانشجویان

  . تهران: انتشارات کوهسارمدیریت زمان). 1380خاکی، غالمرضا. (
  بهروزي و همکاران. تهران: انتشارات قدیانی. مترجمان مدیریت کار و زمان). 1380. (ـــــــــــــــــــ

  .15شماره  .مجله تدبیر. »مدیریت زمان«). 1383قربانی. (حسن  و خسروي، حسن
  .26، دوره 2شماره .مجله تکنولوژي آموزشی ».راهبردي نو در یادگیري خودتنظیم« .)1389(. ههوره، خدیج درخشان

  .هاي فرهنگی محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش و . مترجم علی پارسیانمدیریت منابع انسانی). 1386دسلر، گري. (
  .ویرایش . تهران: نشری و علوم تربیتیشناس روان روش تحقیق در). 1377دالور، علی. (

  .. تهران: سمتاصول مدیریت بازرگانی). 1373رضائیان، علی. (
  .. پایان نامه کارشناسی ارشدبررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی). 1380زیدآبادي، عباس. (

 ر. تهران: اسپند هن .خالقیت و نوآوري در سازمان و مدیریت آموزشی). 1381سام خانیان، محمد ربیع. (

. ها و سنجش) ها، تکنیک خالقیت و نوآوري در سازمان آموزشی (مفاهیم، نظریه). 1384. (ـــــــــــــــــــــــــــــ
  تهران: انتشارات رسانه تخصصی.
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 بدون و آموزان با دانش در هدف جهتگیري و خالقیت خودتنظیمی، مقایسۀ راهبردهاي«). 1393(زهرا.  سرباز،
  .78-68)، 3(3، یادگیريهاي  وانینات. »ریاضی اختالل

  .. تهران: ناشر مولفمدیریت زمان). 1384سروش، عبدالحمید. (
  .. تهران: انتشارات سمتمدیریت منابع انسانی). 1375سعادت، اسفندیار. (

 گوها،ال ابعاد، ها، ویژگی یاد دهی یادگیري؛ فرایند یادگیري خودتنظیم در« ).1394(. احمديامینه  و سلیمانی، شهناز
 .ریزي، آموزش و استانداردسازي ایران اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه  »ها و راهبردها نظریه
  .انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین :تهران

 میان در خالقیت ابعاد براي ریاضی خودتنظیمی راهبردهاي کنندگی بینی پیش الگوي«). 1391( .دیبا ،سیف
 و آموزش مطالعات مجله. »عادي و دولتی نمونه درخشان، استعدادهاي پرورش هاي دبیرستان موزانآ دانش

  .74-51)، 1(4 ،یادگیري
  دوران: تهران) سوم ویرایش هفتم چاپ( ،آموزشی ارزشیابی و سنجشگیري  اندازه).  1384(  اکبر. علی سیف،

  .دوران :تهران .(ویراست ششم). پرورشی نوین سیشنا روان .)1368( .ــــــــــــــــــ
 . تهران: آییش.نوآوري و کارآفرینی). 1387کاوسی. (اسمعیل شاه حسینی، علی و 

انگیزش  و خودتنظیم رابطۀ راهبردهاي یادگیري« ).1392( زاده. حسنرمضان  و میرزائیانبهرام  خیرالنساء؛ شیردل،
  . 36-22 صفحه ،1 شماره ،3 دوره ،ریزي درسی برنامه در پژوهش مجله. »آموزان دورة متوسطه دانش پیشرفت

 تهران: دانشگاه امام حسین (ع). خالقیت (رویکرد سیستمی: فرد، گروه، سازمان).). 1386( .صادقی مال امیري، منصور
 علوم دانشجویان تحصیلی عملکرد با خالقیت و خودتنظیمی راهبردهاي رابطه بررسی«). 1394( .صالحی، مهناز

  .ره اورد سالمتمجله . »پزشکی
  .آموزان دانش ریاضی مسائل حل در خودتنظیمی راهبردهاي نقش بررسی). 1383. (معصومه صمدي،

  .رشناسی ارشدنامه کا پایان بررسی عوامل موثر بر تحقق عدالت آموزش،). 1385راد. ( مصلحیعلی  و عارفی فرد، مریم
 شهر مقطع متوسطه آموزان دختر دانشملکرد تحصیلی رابطه هوش اخالقی و شادکامی با ع ).1394محبوبه.( عبادي،

  .دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد. .دماوند
  .. تهران: امیرکبیرسازمان مدیریت آموزش و پرورش). 1371عسگریان، علی. (

  .. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهیمدیریت نیروي انسانی). 1385عسگریان، مصطفی. (
  .نور . تهران: نشر پیاممقدمات مدیریت آموزشی). 1374بند، علی. ( قهعال

  .. تهران: نشر روانمدیریت عمومی). 1382. (ــــــــــــــــ
  .. تهران: نشر روانمبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی ).1384. (ـــــــــــــــ

  .. تهران: اطالعاتموزانآ رابطه بین انگیزش و یادگیري در دانش). 1385نیا، نادر. ( غالم
  .. تهران: نشر ویرایشریزي آموزشی مبانی برنامه ).1381فیوضات، یحیی. (
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آموزان  دانش تحصیلی عملکرد با خودتنظیمی وراهبردهاي انگیزشی باورهاي رابطه« ).1382(. محمد کجباف،
 .1 شماره 5سال ،شناختیهاي  تازه ».دبیرستانی

  .. تهران: انتشارات رشد. مترجم حسین شکرکنصنعتی و سازمانی اسیشن روان ).1376کورمن، آبراهام. (
  .بهروزي و همکاران). تهران: انتشارات قدیانی . مترجمانمدیریت کار و زمان). 1380الکوك، دبرا. (
  .شهباز. تهران: نشر ققنوس کامران روح. مترجم مدیریت زمان). 1381لوئیس، دیوید.(

  .داغی. تهران: انتشارات پیک بهار . مترجم مهدي قراچهمدیریت جامع زمان). 1380مورگن استرن، جولی. (
  .. تهران: نشر رامینرهبري و مدیریت آموزشی). 1373میرکمالی، سید محمد. (

 انگیزشی راهبردهاي و خودتنظیم یادگیري راهبردهاي رابطۀ«)، 1388( .کیا معینیمهدي نگلدوست، اصغر،  نخستی

 علوم در پژوهش و دانش ».اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه تحصیلی دعملکر با یادگیري براي

 .23 (اصفهان)، شمارة خوراسگان واحد اسالمی آزاد درسی دانشگاه ریزي  برنامه تربیتی

آگاهی و مدیریت زمان بر  اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خودتنظیمی، ذهن« .)1397. (و دیگران واحدي، شهرام
  .ی تربیتیشناس روان مجله مطالعات .»آموزان متوسطه ورزي و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش ش تعللکاه

 مدارس مدیران نوآوري خالقیت و با تفکر سبک انواع بین ارتباط بررسی«). 1390هاشمی، صادقی فرد و همتی. (

پاییز  .ریزي درسی برنامه-دانش و پژوهش در علوم تربیتی». ریزي درسی پژوهش در برنامه .المرد شهرستان
  .72 – 63 صص . 30شماره  ، 8دوره  ، 1390
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the relationship between time 
management with creativity and self-regulation in sixth grade students. The 
purpose of the present study was to describe the purpose and the nature of the 
applied descriptive-correlational method. The statistical population of this study 
consisted of 730 elementary students of  elementary students in grade 6 in Saad 
Abad. Among them 150 students were selected using multistage cluster 
sampling method. Torrance and time management questionnaire were the 
research instruments. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were 
used for data analysis. At the level of inferential statistics, correlation 
coefficient and multivariate regression were used simultaneously. The results 
showed that there is a significant relationship between time management with 
students 'creativity and self-regulation. There is a significant relationship 
between time management with students' creativity dimensions. 
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