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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ،تعیین نقش میانجیگری درگیریتحصیلی را در رابطهی خودتعیینگری و
مدیریتزمان دانشآموزان انجام گرفت .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .که در سال
تحصیلی  99-98انجام گرفت .جامعه آماری کلیهی دانشآموزان دختر متوسطه دوم ( 8860نفر)
شهر یزد بودند که به روش نمونهگیری از نوع تصادفی خوشهای چندمرحلهای ،به تعداد 314
دانشآموز انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،سه پرسشنامه مدیریتزمان ماکان ( ،)1994خودتعیینگری
گاردیا ،دسی و ریان ( )2000و درگیریتحصیلی ریو ( )2013پاسخ بود .بهمنظور تحلیل دادهها از
روش تحلیل مسیر و نرم افزار لیزرل استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد ،رابطه خودتعیینگری
و مدیریتزمان مثبت ،مستقیم و معنیدار ( )=r 0/15است .همچنین ،درگیریتحصیلی و
مدیریتزمان رابطه مثبت ،مستقیم و معنیداری ( )=r0/59داشتند .نتایج ،به این نکته اشاره داشتند
که رابطه خودتعیینگری و درگیریتحصیلی مثبت ،مستقیم و معنیدار ( ) =r0/46گزارش شد و
خودتعیینگری بر مدیریتزمان با توجّه به نقش میانجی درگیریتحصیلی ،رابطه غیرمستقیم و مثبت
داشت .میتوان نتیجه گرفت ،با ایجاد محیطهای آموزشی که ارضای نیازهای روانشناختی
دانشآموزان را در اولویت قرار میدهند ،میتوان درگیری تحصیلی را افزایش داد و به مدیریت
زمان مؤثر کمک کرد .بدینمنظور به مشاوران مدرسه پیشنهاد میشود ،کارگاه آموزشی خودشناسی،
هدفگزینی و مهارتهای ارتباطی برای دانشآموزان دبیرستانی و کارگاه آموزشی مدیریتزمان،
مهارتهای ارتباطی و مدیریت کالس برای معلمان برگزار کنند.
واژگان کلیدی :مدیریتزمان ،خودتعیینگری ،درگیریتحصیلی.
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مقدمه
امروزه تعلیم و تربیت به دنبال توسعهی کیفیت آموزش ـ یادگیری و فضاهای آموزشی و
تسهیل رشد همه جانبهی شخصیت و توانمندسازی فردی دانشآموزان با هدف آماده شدن برای
زندگی اجتماعی ،زندگی شغلی و سازگاری با محیط است (دسی و ریان .)2017 ،1با توسعه و
گسترش فضاهای آموزشی لزوم استفاده از روشها و مهارتهای آموزش و یادگیری جدید برای
یادگیری مفاهیم و محتوای آموزشی با هدف دستیابی به دستاوردهای گستردهتر آموزشی به شدت
احساس میشود (هرناندزـ هیالرس ،ساچز ،آگودو و ریکو )2016 ،2و با وجودیکه گروهی از
دانشآموزان و دانشجویان برای دستیابی به این موفقیتها و برآوردن انتظارات جامعه و نهادهای
آموزشی در جستجوی روشهای کارآمد مطالعه و یادگیری هستند (لیو ،ریجمن ،مک کان و
رابرت )2009 ،3اما آنچه کیفیت آموزش و یادگیری را با مشکل عمده مواجه کرده وجود
دانشآموزانی است که ضعف عمده در مهارتهای مدیریتزمان ،4برنامهریزی درسی و تناسب
محتوای یادگیری با زمان در دسترس دارند (آدام و بلیر.)2019 ،5
آغاز شکلگیری و تحوّل مفهوم زمان و ادراک از آن ،به سالهای  1950تا  1960بر میگردد،
پژوهشها در حیطهی زمان و مدیریت آن در محیطهای شغلی و آموزشی ،سبب شکلگیری
دیدگاهها و نگرشهای مختلف در حیطهی مدیریتزمان 6شده است (ماهانسه ،آل ـ زوی ،باتاینه،
آل ـ ساوالمه ،ماهانسه .)2013 ،7مک کی )1959( 8یکی از اولین تعاریف مدیریتزمان در برنامه
آموزشی را ارائه داد .مک کی ( )1959راهکارهای مدیریتزمان را ،آگاهی در مورد فعالیتهای
وقتگیر ،تغییر هزینههای مربوط به زمان ،افزایش بهرهوری کاری و آموزش افراد که چگونه یک
برنامهی روزانه طراحی کنند و چگونه تکالیف خود را اولویتبندی کنند و چگونه به تکالیف
غیرمنتظره رسیدگی کنند ،معرفی کرد .این تعریف یک اشکال عمده داشت ،واژهی "مدیریتزمان"
1. Deci & Ryan
2. Hernandez- Linares, Sanchez, Agudo & Rico
3. Lio, Rigman, Mac Can & Rabert
4. Time Managment
5. Adams & Blair
6. Time Manegement
7. Mahasneh, Al-Zoubi, Batayeneh, Al-Sawalmeh & Mahasneh
8. Mccay
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تا حد زیادی گمراه کننده بود ،زیرا زمان قابل لمس و در دسترس نبود تا بتوان آن را مدیریت کرد و
تنها راهی که پیش روی فرد وجود داشت ،این بود که افراد و گروهها ،با طرح و برنامهای مشخص
زمان را تحت تأثیر قرار دهند.
الکین )1973( 1از اولین پژوهشگرانی بود که تالش کرد طرح و برنامهای مشخص برای
مدیریتزمان ارائه دهد ،او راه حل سادهای چون نوشتن برنامهی کاری روی کاغذ (نوشتن لیست
برای انجام دادن ،)2بر اساس مدل  ABCرا در دستور اصلی کار خود برای آموزش مدیریتزمان
قرار داد که به موجب آن فرد ،تکالیف و فعالیت هایی را که در اولویت انجام قرار دارند ،به ترتیب
در سه بخش؛ حتما باید انجام گیرد ،3احتماالً باید انجام گیرد ،4بهتر است انجام گیرد ،5قرار میدهد.
بعدها ،بریتون وتسر )1991( 6با دستهبندی ،ساختاربندی و تخصیص زمان و باند و فدر )1988( 7با
درک ساختاری (لیست انجام دادن ،8لیست در حال اجرا )9و دیدگاه هدفمندی نسبت به زمان،
راهکار رفتاری جهت کنترل این پدیدهی ناشناخته و غیرقابل مشاهده ارائه دادند .البته این محققین،
نقش رفتار را در مدیریتزمان مؤثر میدانستند و به ابعادی چون؛ نگرشها و انگیزههای پیرامونِ
ادراک از زمان نپرداختند.
با توسعهی نظریههای انگیزشی و

خودتنظیمی 10زیمرمن11

( )1994و

پنتریچ12

(،)1990

نظریهپردازان مدیریت زمان ،در مطالعات خود ،مفهوم زمان و ادراک از آن را با توجّه به نظریههای
انگیزشی مورد مطالعه قرار دادند.

ریچاردز13

( ،)1987به رفتارهای ارزیابی زمان ،14رفتار

برنامهریزی  15و رفتارهای نظارتی 16تأکید داشت و گالویزر )1999( 1با ارائهی یک مدل انگیزشی
1. Lakein
2. To-Do Lists
3. Must Do
4. Should Do
5. Nice To Do
6. Britton And Tesser
7. Bond & Feder
8. To Do List
9. Running List
10. Motivational And Self-Regulatory Theories
11. Zimmerman
12. Pintrich
13. Richards
14. Time Assessment Behaviours
15. Planning Behaviours
16. Monitoring Behaviours
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دو مرحلهای (پیشتصمیمی 2و پیشفعالیتی )3توضیح داد که افراد نوع تکلیف را با مدّت زمان مورد
نیاز برای اتمام تکلیف هماهنگ میکنند و بر روند اجرای برنامهی زمانی و مراحل آن و تا اتمام
کار ،نظارت دارند .ماکان )1994( 4این نوع نظارت بر مراحل اجرا را رفتارهای نظارتی 5نامید که در
مفهوم ،بسیار نزدیک به نظریههای خودتنظیمی زیمرمن ( )1994و پنتریچ ( )1990بود .او با تأکید
بر رفتارهای نظارتی و با در نظرگرفتن موقعیتهای پویا اینگونه استنباط کرد که رفتارهای نظارتی،
یک حلقهی بازخوردی ایجاد میکنند و امکان مشاهدهی رفتار فردی و نحوهی استفاده مؤثر از
زمان ،برای انجام فعالیتها را ممکن میسازند و سبب کنترل ادراک شده از زمان 6و یا احساس
داشتن کنترل بر زمان میشوند (باروس ،جکسون ،هولتزمن ،رابرتز و ماندیگو .)2013 ،7از آن پس،
کنترل ادراک شده از زمان ،به عنوان وجه چهارم مدیریتزمان معرفی شد که همچون متغیر میانجی
بین رفتارهای مدیریتزمان و تکلیف موردنظر عمل میکرد .به باور ماکان ( )1994تعیین اولویتها،
همراه با ارزشگذاری بر تکالیف و فعالیتهای هدف ،تعیینکنندهی نوع فعالیتی بود که باید در یک
بازهی زمانی خاص توسط شخص انجام میگرفت .بعدها ماکان ،شاهانی ،دیبوی و

فیلیپس8

( )2000مدل مدیریتزمان معرفی کردند که شامل؛ سه نوع از رفتارهای مدیریتزمان؛ تعیین اهداف
و اولویتها ،9مکانیسمهای مدیریتزمان ،10سازماندهی اولویتها 11و یک بخش نگرشی شامل؛
ادراک کنترل زمان میشد (به نقل از ماکان و همکاران.)2010 ،
مفهوم مدیریتزمان ،از آن پس در مطالعات گسترش یافت .دیویس ،استوک و

همایر12

( )2002در واقع با طرح دو سؤال اصلی "چه انجام میدهید و چه موقع آن را انجام میدهید،".
میزان کنترل و ارزشگذاری یادگیرندگان بر فعالیتهای درسی و اتمام آنها را ،تعیینکننده چارچوب

1. Gollwitzer
2. Pre-Decisional Phase
3. Pro-Actional Phase
4. Macan
5. Monitoring Behaviors
6. Perceived Control Of Time
7. Burrus, Jackson, Holtzman, Roberts & Mandigo
8. Macan, Shahani, Dipboye & Phillips
9. Setting Goals And Priorities
10. Mechanics Of Time Management
11. Preference For Organization
12. Davies, Stock, And Wehmeyer

8

| 84

نقش میانجيگري درگیريتحصیلي در رابطه خودتعیین گري و مدیریتزمان دانشآموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوّم

اصلی مدیریتزمان معرفی کردند .مفهوم کنترل به نظریهی منبع 1کنترل راتر ( )1966نزدیک است و
یادگیرنده برای یادگیری ممکن است منبع کنترل درونی یا بیرونی داشته باشد و محیطهای یادگیری
هم با ایجاد کنترل بیرونی و گاه با کنترل درونی میتوانند انگیزهی کافی برای یادگیری ایجاد کنند.
نتایج پژوهشها میزان کارآیی و اثربخشی این راهکارها را با چالش روبرو کرد ،به طوریکه هنوز
هم عوامل مؤثر بر مدیریتزمان و راهکارهای مدیریتزمان مؤثر ،در هالهایی از ابهام قرار دارد
(هلسن .)2012 ،2پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که صرفاً برنامهریزی و ساختاربندی زمان و
پرداختن به رویکرد رفتاری و انگیزشی ،سبب مدیریتزمان مؤثر نمیشود .به ویژه اینکه رفتارهای
مدیریتزمان برای افراد مختلف متفاوت است و برای همه به همان شیوه قابل اجرا نیست و در
آموزش مهارت مدیریتزمان باید ویژگیهای فردی و تفاوتهای افراد در نگرشها ،انگیزهها،
اهداف فردی و به طور کل سبک زندگی در نظر گرفته شود (ماکان ،گیبسون و کانینگهام2010 ،3؛
گودسپی ،گودسپی ،نک و نک .)2020 ،4رازالین ،روسیمن ،گان و آربین )2018( ،5به این نتیجه
رسیدند که پرداختن به موضوع نگرش زمان 6و ابعاد اتالف وقت 7و دالیل وقفههای زمانی در
برنامهریزی زمانی 8به ویژه در کوتاهمدت (یک روزه یا یک هفته) برای یادگیرندگان از دیگر
راهکارهایی هستند که نقش مؤثری در مدیریتزمان ایفا میکند و آنچه در فرآیند مدیریتزمان،
اهمیت زیادی دارد ،تأثیرگذاری بر ارزیابی مقدار زمانی است که یادگیرندگان به تحصیالت خود
اختصاص میدهند که سبب درک صحیح آنها از زمان مورد نیاز و تقویّت فعالیتهای ارزیابی ،برای
تطابق بین میزان تالش فراگیران و دستیابی به اهداف مهم دوره تحصیلی میشود (مارشال.)2018 ،9
تحقیقات بعدی مدیریتزمان با تمرکز بر مؤلفههای انگیزشی فرد و محیطهای یادگیری ،به
جای تمرکز بر مؤلفهها و ساختار زمان ،انجام گرفت (احمداوزیر ،گاسویک ،ماتچا ،جووانویک و
پاردو2020 ،10؛ فرزند و ارشد طاریق2019 ،1؛ گودسپی و نک2020 ،؛ مشکوه و  ،1392افالکی و
1. Locus Of Control
2. Hellsten
3. Macan & Gibson
4. Goldsby, E., Goldsby, M., Neck, C. B., & Neck
5. Razali1, Rusiman1, Gan1, Arbin
6. Time Attitudes
7. Time Wasting
8. Time Planning
9. Marshall
10. Ahmad Uzir, Gašević, Matcha, Jovanović & Pardo
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اکبری1398 ،؛ بهرامی ،یاریقلی و مدبرقشالق .)1399 ،این تحقیقات به این نتیجه رسیدند که
انتظارات و برنامههای دانشگاه ،بر ارزیابیهای زمانی و تالش دانشجویان برای هماهنگی بین
تکالیف و مدّت زمان مورد نیاز برای انجام تکالیف و انگیزه دانشجویان برای مطالعه و یادگیری
(مارشال )2018 ،اثر میگذارند و سبب ماندن فراگیران در تکلیف ،تشویق برای ادامهی کار و
مدیریتزمان مؤثر میشوند و به یادگیرنده کمک میکنند ،به شکل مؤثرتری مستعد درگیریهای
انگیزشی بین حوزههای مطالعه و اوقات فراغت و استفاده مؤثر از زمان برای اتمام تکالیف درسی
شوند (گراند و فریز .)2014 ،2انتظار برای تفریح و سرگرمی یا رسیدن به اوقات فراغت دلنشین
بعد از انجام تکلیف که بدان اصطالحاً جاذبه 3گویند (کادوال ـ هامیال ،گراند ،سانتانجلو و ابنر ـ
پریمر )2019 ،4و محتوای جذّاب تکلیف ،انگیزه برای مطالعه و لذّت از یادگیری ،از دیگر
مؤلفههای محیطی مؤثر بر مدیریتزمان هستند که احتمال یک مطالعهی اثربخش را افزایش داده و
سبب بهبود مدیریتزمان میشوند (مارشال.)2018 ،
انگیزه فرایندی روانشناختی است که خصوصیات شخصیتی (همچون انگیزهها ،دالیل،
مهارتها ،عالیق ،انتظارات و دیدگاههای آینده) در تعامل با ویژگیهای محیطی ادراک شده قرار
میگیرد .این نشان میدهد که انگیزهی دانشآموزان میتواند تحت تأثیر تغییرات درونی آنها ،محیط
یادگیری یا تحت تأثیر فرهنگ مدرسه قرار گیرد .به همین دلیل تئوری خودتعیینگری ( )SDTدر
زمینهی انگیزه در یادگیری مدارس بسیار مورد بحث قرار گرفته است (دسی و ریان )2017 ،و
تداوم خودتعیینگری در رفتار یادگیرندگان ،سبب شکلگیری سطوح مختلف انگیزشی میشود
(میراندا ،لیل و کارمو .)2013 ،5در واقع این نظریه ،تمایز مهمی بین انگیزهی درونی و بیرونی ایجاد
میکند (لنز ،ماتوس و وانستینکیست ،2008 ،6ص19؛ به نقل از میراندا و همکاران2013 ،؛ زمان،
ناواز ،جاود ،رسول و فرودی.)2020 ،7

1. Farzand & Arshad Tariq
2. Grund And Fries
3. Valence
4. Koudela-Hamila1, Grund, Santangelo &Ebner-Priemer
5. Leal, Miranda & Carmo
6. Lens, Matos, & Vansteenkiste
7. Zaman, Nawaz, Rasul & Foroudi
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یکی از روشهای ایجاد انگیزهی ذاتی ،ارضای نیازهای روانشناختی است که در نظریهی
خودتعیینگری 1دسی و رایان ( )2000بیان شده است (دسی و ریان .)2017 ،نظریهی خودتعیین
گری از شش خرده نظریه تشکیل شده که یکی از آنها نظریهی ارزیابی شناختی )CET( 2است که
در کنار نظریهی نیازهای بنیادین روانشناختی ( )BPNTبه مفهوم انگیزهی درونی و عوامل
تأثیرگذار برآن میپردازد .نظریه خودتعیینگری با معرفی سه نیاز جهانی بیان میکند که انسان به
طور طبیعی در تالش است تا حالت انگیزه و تعامل باالیی با خود و محیط اطرافش داشته باشد .نیاز
خودپیروی 3به حق انتخاب ،آزادی در تصمیمگیری و خودمختاری در انجام تکالیف و اعمال اشاره
دارد .نیاز شایستگی ،4هنگام تعامل مؤثر با محیط ،گرایش افراد به استفاده از توانمندیها و
مهارتها ،دنبال کردن چالشها و تکالیف همسو با تواناییها ،تسلّط یافتن بر آنها و رسیدن به حس
کنترل به وجود میآید و نهایتاً نیاز به پیوند ،5به نیاز برای داشتن احساسِ اطمینان هنگام رابطه با
دیگران ،نیاز به پذیرش فرد به عنوان فردی شایسته ،دریافت عشق و احترام توسط دیگران و یک
حسِ تعلّق در مدرسه و وجود نشانههایی از انگیزه ،درگیری و سازگاری اشاره دارد (اسکینر و
پیتزر .)2012 ،6اولیوا ،موردانا و پنا )2018( 7معتقدند با ارضای نیازهای روانشناختی دانشآموزان
در محیطهای یادگیری و ایجاد جوّ مطلوب آموزش و کاربرد راهبردهای تدریس فعّال ،زمینهی
ایجاد انگیزهی ذاتی و درگیریتحصیلی فراهم میشود.
مرور پژوهشهای صورت گرفته در زمینهی رابطهی مدیریتزمان و خودتعیینگری نشان
میدهد که تفاوتهای فردی یادگیرندگان در نیازهای روانشناختی بر اولویتهای تحصیلی و
سبکهای استفاده از زمان اثر میگذارد و چشمانداز زمانی متفاوتی را برای هر یادگیرنده ایجاد
میکند (زمان و همکاران2020 ،؛ آمیدا ،آلگارنی و استاپنیسکی2020 ،8؛ بانیول و زیمباردو.)2003 ،
الرسون و سان )2005( 9شش دسته راهبرد مدیریتزمان ارائه میدهند که مهمترین آنها را توجّه به
1. Self-Determination Theory
2. Cognitive Evaluation Theory
3. Autonomy
4. Competence
5. Relatedness
6. Skinner and Pitzer
7. Olive, Muradaca, Penna
8. Amida, Algarni & Stupnisky
9. Larsson & Sanne
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نیازهای اساسی فردی میدانند .به عبارتی افرادی که ارضای نیازهای اساسی را در اولویت
برنامههای خود قرار میدهند در مهارت مدیریتزمان موفقترند .کیسر و شلدون )2009( 1و
لیبرونسکی ،شلدون ،اسچکید )2005( 2چهار راهکار مؤثر مدیریتزمان را حمایت از
استقالل/کنترل ،3حمایت از روابط/خویشاوندی ،4حمایت از شایستگی ،5حمایت از درگیری
معنیدار 6معرفی میکنند که به ترتیب؛ با نیاز خودپیروی ،نیاز پیوند و نیاز شایستگی نظریهی
خودتعیینگری دسی و ریان ( )2011مرتبط اند و بانیول و اوسین )2015( ، 7بر این نکته تآکید می
کنند که کاربرد مؤثر زمان ،یک رفتار خودتعیینگری از نوع خودپیروی است که به افراد
اولویتهای بیشتری برای انتخاب میدهد و سبب شکلگیری اهداف مؤثر فردی و اجتماعی
میشود و این اهداف فرد را در جهت مدیریتزمان مؤثر هدایت میکند.
یکی دیگر از نظریههای انگیزشی که رابطه نزدیکی با خودتعیینگری دارد،

درگیریتحصیلی8

است (نوئنز و لئون2019 ،9؛ چیئو2021 ،10؛ دینکر ،یسیلیورت ،نوئلز و وارگاس السکانو،11
 .)2019تعاریف متنوعی از درگیریتحصیلی ارائه شده است .برخی درگیریتحصیلی را کیفیت
تالش فراگیران برای یادگیری میدانند (لنین و پنتریچ )2003 ،برخی از آن به عنوان عاملی برای
توجّه دانشآموز به تکلیف ،صرف انرژی ،پذیرش و تعهّد برای اتمام تکلیف تعریف میکنند
(اسکولی و کر )2014 ،12و گاه آن را سازهای انگیزشی با ویژگی پویایی و قابلیت تغییر بر اثر
عوامل محیطی میدانند (فورر ،اسکینر ،مارچاند و کیندرمن .)2006 ،13اما کانل و ولبورن)1991( 14
درگیریتحصیلی را با مفهوم خودتعیینگری پیوند میدهند و معتقدند اگر یادگیرنده به این نتیجه
برسد که محیط یادگیری در ارضای نیازهای روانشناختی (خودپیروی ،شایستگی و پیوند) نقش
1. Kasser & Sheldon
2. Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade
3. Autonomy/Control
4. Relationships/Relatedness
5. Competence
6. Meaningful Engagement
7. Boniwell & Osin
8. Academic Engagement
9. Núñez & León
10. Chiu
11. Dincer, Noels, Vargas Lascano
12. Scully And Kerr
13. Furrer, Skinner, Marchand & Kindermann
14. Connell & Wellborn
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مؤثر و حمایتکنندهای دارد ،در محتوای یادگیری ،شرایط و فضای آموزشی درگیر میشوند که در
این صورت ،درگیریتحصیلی آن هم از نوع سازنده با محیط یادگیری شکل میگیرد (ریو.)2009 ،1
ریو ( )2013برای درگیریتحصیلی چهار بعد رفتاری ،عاطفی ،شناختی و عاملی در نظر
میگیرد .درگیریشناختی2؛ شامل انواع راهبردهای یادگیری همچون؛ راهبردهای شناختی و
فراشناختی و تفکر عمیق درمورد محتوای آموزشی است .درگیریرفتاری3؛ به رفتارهای قابل
مشاهده یادگیرندگان ،درگیری در فعالیتهای یادگیری ،نگرشهایی چون تالش و مداومت در
فعالیتهای یادگیری ،پایداری و کمکطلبی در هنگام مواجه شدن با مشکل ،پیروی از قوانین و
هنجارهای مدرسه ،انجام تکالیف درسی و اتمام آنها ،کسب نمرات مطلوب و عدم غیبت از مدرسه
اشاره دارد .درگیریهیجانی ،4هیجانات پیرامون مسایل یادگیری و فضای آموزشی است و منظور از
درگیری عاملی ،5مشارکت سازندهی دانشآموزان در فرآیند یادگیری میدانند.
پژوهشهای گذشته به ارزیابی رابطهی خودتعیینگری و درگیریتحصیلی پرداختهاند.
پژوهش پیتزر ( )2015نشان داد ،توجّه به نیازهای اساسی دانشآموزان و انگیزش درونی ،حمایت
معلمان و درگیری مداوم دانشآموزان در محتوای یادگیری سبب شکلگیری الگوهای انگیزشی و
متعاقب آن پاسخ مقابلهی سازگارانه و درگیریتحصیلی دانشآموزان در محتوای یادگیری را
میطلبد .زمانی که یادگیرندگان فعّاالنه در محتوایِ یادگیری درگیر میشوند ،بستری برای رشد
مهارتها و استعدادها ،یادگیری مشارکتی و روابط مؤثر بین دانشآموزان فراهم میشود (لواسانی،
خضری آذر ،امامی.)1390 ،
گاهی مؤلفههای انگیزشی نقش واسطهای در ادراک از زمان بازی میکنند .حجم تکالیف
درسی ،انتظارات معلم از دانشآموز ،ادراک دانشآموز از موفقیت و اهداف دورهای (کوتاه مدت و
بلندمدت) ،سبب شکلگیری انگیزش درونی در یادگیرندگان میشود که این باورهای انگیزشی،
نقش تعیینکنندهای در میزان استفاده از زمان برای گذراندن دورههای تحصیلی و یادگیری دارند
(اسکولی و کر .)2014 ،همچنین انتخابهای افراد در مورد نحوهی استفاده از زمان و
تصمیمگیریهای رفتاری که بر پایه اهداف فردی و مؤلفههای انگیزشی است نقش واسطهای در
1. Reeve
2. Cognitive Engagement
3. Behavioral Engagement
4. Emotional Engagement
5. Agency Engagement
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رفتار مدیریتزمان بازی میکنند (کوچ ،کلین مان .)2002 ،1برخی پژوهشها با معرفی برنامهریزی
(هدفگزینی) ،ادراک کنترل زمان ،درگیری در رفتارهای اهمالکاری و تعیین فرصت آخر به عنوان
مؤلفههای انگیزشی پیشایند مدیریتزمان فردی ،به مطالعهی رابطه علّی در رابطه با مدیریتزمان
میپردازند .اما سؤال اینجاست که سایر مؤلفههای انگیزشی (اینزلیشت و اشمایکل 2012 ،و
اسکولی و کر ،)2014 ،روابط عاطفی به ویژه با همساالن و معلمان (کادوال ـ هامیال و همکاران،
 ،)2019مؤلفههای شناختی (اسکولی و کر )2014 ،و ارضای نیازهای روانشناختی (مارشال)2018 ،
چه نقشی در مدیریتزمان مؤثر دارند.
اینزلیشت و اشمایکل )2012( 2در پژوهش خود نشان دادند ،دانشآموزانی که انگیزهی
بیشتری برای مطالعه و انجام تکالیف دارند ،خودکنترلی باالتری گزارش کردهاند .چراکه انگیزهی
قدرتمند ،پیشبینیکنندهی پایداری تحصیلی و تالش و پیگیری یادگیرنده در فعالیت یادگیری است.
به عبارتی انگیزهی درونی ،هرچه بیشتر یادگیرنده را در فرآیند یادگیری و آموزش درگیر میکند و
سبب مدیریتزمان مؤثر میشود .اگر انگیزه وجود داشته باشد ،نیازی به خودکنترلی نیست اما اگر
انگیزه وجود نداشته باشد ،خودکنترلی به تنهایی نمیتواند بر مدیریتزمان مؤثر باشد .یکی از
راههای ایجاد انگیزهی ذاتی و درگیریتحصیلی ،توجّه به نیازهای روانشناختی یادگیرندگان
همچون؛ نیاز خودپیروی ،نیاز شایستگی و نیاز پیوند در محیطهای یادگیری و ایجاد جوّ مطلوب
آموزش و کاربرد روشهای تدریس فعّال میدانند (اولیوا و همکاران.)2018 ،
نیاز به خودپیروی زمانی ارضا میشود که دانشآموزان ،از سوی اطرافیان (معلم ،دوستان)
احساس حمایت کنند و برای ابتکار عمل در فعالیتهای تحصیلی تشویق شوند ،در مواجهه با
چالشها احساس امنیت کنند و راهحلهای قابل اجرا برای مشکالتشان ارائه دهند .زمانی احساس
شایستگی میکنند که وقتی با چالشی روبرو میشوند ،بازخورد مؤثر و آگاهیدهنده دریافت کنند.
زمانی احساس پیوند و همبستگی خواهند داشت که دیگران را شنوندهی فعّال و پاسخدهنده بیابند
(ممول .)2016 ،3زمانی که این سه نیاز ارضا شد ،دانشآموز به طور ذاتی برانگیخته شده و فعّاالنه
در یادگیری درگیر میشود .به طور کلّی ،رضایت از ارضای نیازها ،درگیریتحصیلی را افزایش
1. Koch & Kleinmann
2. Inzlicht And Schmeichel
3. Memmel
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میدهد (لوییس ،هبنر ،مالون و والیوس ،2011 ،1به نقل از ایروین2015 ،2؛ نوئنز و لئون2019 ،؛
چااو .)2020 ،3تعهد و پذیرش در انجام تکلیف و ماندن در تکلیف (هنسلی ،ولتر ،وان و بردی،4
 )2018که جزء درگیریرفتاری محسوب میشوند و تعامل شناختی به عنوان متغیرهای تعیینکننده
و اثرگذار بر مدیریتزمان معرفی میشوند (آدامز و بلیر )2019 ،5اما نقش میانجی درگیریتحصیلی
در رابطهی خودتعیینگری و مدیریتزمان در پژوهشها مشخص نشده است.
اهمیت و دلیل انتخاب این موضوع از این جهت است که تحقیقات نشان داده ،مهارتهای
مدیریتزمان (همچون تنظیم و اولویتبندی اهداف ،برنامهریزی ،و سازماندهی) در پیشرفت
تحصیلی یادگیرندگان نقش مؤثری دارد (احمد2018 ،6؛ هنسلی و همکاران2018 ،؛ لیو و همکاران،
2009؛ وان ارد 2003 ،و ایلهام و آهاران2003 ،7؛ جناآبادی ،ناستیزایی و جاللزایی )1395 ،و
بخش قابل توجّهی از مشکالت تحصیلی دانشآموزان به نبود مهارت مدیریتزمان مؤثر (بریتون و
تسر1991 ،؛ دیویس و همکاران2004 ،؛ بانیول و اوسین2015 ،؛ آیون و آگونیس )2017 ،8مربوط
میشود و توجه به نیازهای روانشناختی دانشآموزان احتماالً به درگیریتحصیلی ،افزایش انگیزه
برای یادگیری و مدیریتزمان مؤثر کمک میکند و با توجّه به محدودیتها و پیشنهاد پژوهشهای
(ماهانسه ،و همکاران2013 ،؛ مارشال2018 ،؛ کادوال ـ هامیال و همکاران2019 ،؛ اینزلیشت و
اشمایکل 2012 ،و اسکولی و کر ،)2014 ،این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا
درگیریتحصیلی در رابطهی خودتعیینگری و مدیریتزمان دانشآموزان نقش میانجی دارد؟ بر این
اساس الگوی زیر طراحی و آزمون میشود (نمودار .)1

1. Lewis, Huebner, Malone, & Valois
2. Irvine
3. Chiu
4. Hensley, Wolters, Won, Brady
5. Adams & Blair
6. Ahmed
7. Eilam & Aharon,
8. Aeon & Aguinis
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نمودار .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
هدف از پژوهش ،تعیین روابط خودتعیینگری و مدیریتزمان با توجّه به نقش میانجیگری
درگیریتحصیلی بود .روش پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی ـ همبستگی بود .جامعهی پژوهش
شامل دانشآموزان دختر متوسطهی دوّم ( 16تا  18سال) در سال تحصیلی 99ـ 98شهر یزد با
جمعیت تقریبی  8860نفر بودند .ابتدا از بین دو ناحیهی  1و  2آموزش و پرورش یزد ،ناحیهی  2به
تصادف انتخاب شد .سپس از ناحیه  ،2از میان  26مدرسهی دولتی و  10مدرسهی غیردولتی دوره
دوّم متوسطه ،تعداد  7مدرسه ( 5مدرسه دولتی و  2مدرسه غیردولتی) به روش خوشهای تصادفی
انتخاب شدند .در هر مدرسه تعدادی کالس به روش خوشهای تصادفی انتخاب شدند که کل
دانشآموزان حاضر در هر کالس ،در پژوهش ما شرکت کردند .جمعاً تعداد  314نفر نمونهی
اولیهی ما را تشکیل دادند .ابتدا با هماهنگی کادر دفتری ،با معلمان و دانشآموزان هماهنگیهای
الزم صورت گرفت .قبل از توزیع پرسشنامه و پاسخگویی به سؤاالت برای رفع ابهام و نگرانی ،به
دانشآموزان هر کالس توضیح داده شد که نتایج پژوهش محرمانه خواهد بود .سپس از
دانشآموزان خواسته شد ،سه پرسشنامهی؛ مقیاس رفتار مدیریتزمان ماکان ،پرسشنامهی نیازهای
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بنیادی روانی گاردیا ،دسی و ریان و پرسشنامهی درگیریتحصیلی ریو به مدت  35دقیقه تکمیل
کنند .پژوهش حاضر به مدّت دو ماه در مقطع دبیرستان دخترانهی دوره دوّم شهر یزد انجام گرفت.
ابزارهای پژوهش
مقیاس رفتار مدیریتزمان ()TMRS

این پرسشنامه  34سؤالی ،توسط ماکان ( )1994برای اندازهگیری نحوة تنظیم و استفاده
دانش آموزان از زمان ،طراحی شده است و چهار خرده مقیاس؛ تعیین اهداف و اولویتها (,5 ,4
 ،)32 ,31 ,29 ,25 ,24 ,18 ,12 ,11مکانیسمهای مدیریتزمان (,26 ,23 ,19 ,17 ,13 ,10 ,6 ,3
 ،)34 ,33 ,30سازماندهی اولویتها ( )27 ,22 ,20 ,16 ,14 ,9 ,7 ,2و کنترل ادراک شده از زمان
( )28 ,21 ,15 ,8 ,1دارد .سؤاالت  28 ،27 ،22 ،21 ،20 ،16 ،15 ،14 ،9 ،7به صورت معکوس
نمرهگذاری میشوند .ژو ( )2010پایایی آن را  73/0گزارش نموده است .دانشآموزان به هر یک از
گویهها در یک طیف یک تا پنج درجهای (1تا ( )5هرگز تا همیشه) پاسخ میدهند .حداکثر نمره
 170و حداقل آن 34 ،است .کسب  50درصد نمره کل (کمتر از  ،)85بیانگر ضعف در
مدیریتزمان 51 ،تا  75درصد (بین  85تا  ،)127/5مدیریتزمان متوسط و بیش از  75درصد (بیش
از  ،)127/5مدیریتزمان خوب است .روایی درونی به ترتیب؛  0/72 ،0/79 ،0/84و  0/71گزارش
شده است (گارسیا ـ راس .)2012 ،1مطالعات ماکان ( )1990در محیطهای دانشجویی انجام شد و
در واقع پرسشنامه را برای دانشجویان دانشگاه طراحی کرد و افرادی چون لئو و همکاران ()2009
برای دانشآموزان راهنمایی و گارسیا ـ راس ( )2012برای دانشجویان مقاطع باالتر اعتباریابی
کردند .این پرسشنامه توسط (کبریایی ،بیدگلی و سعیدی )1392 ،در ایران ترجمه و اعتباریابی شده
است و آلفای کرونباخ ( )0/81گزارش شده است .آلفای کرونباخ پژوهش حاضر ،به ترتیب برای
خرده مقیاسهای هدفگزینی ( ،)0/787مکانیسمهای مدیریتزمان ( ،)0/845سازماندهی اولویتها
( ،)0/742ادراک کنترل زمان ( )0/686است.
پرسشنامه خودتعیینگری

پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا ،دسی و ریان ( )2000ساخته شده است.
مقیاس مذکور شامل  21ماده است که سه خرده مقیاس ،خودپیروی ،شایستگی و پیوند را میسنجد،
1. García-Ros

دهقان مروستي و همکاران
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که میزان احساس حمایت از نیازهای خودپیروی را با سؤاالت4 ،1 ،ع11 ،8 ،ع20 ،17 ،14 ،ع ،نیاز
به شایستگی را با سؤاالت3 ،ع15 ،13 ،10 ،5 ،ع19 ،ع و نیاز به پیوند؛ با سؤاالت7 ،6 ،2 ،ع،9 ،
16 ،12ع18 ،ع ،21 ،میسنجد که بر اساس مقیاس هفت درجهای لیکرت ( 1تا  )7از (اصالً درست
نیست تا کامالً درست است) درجهبندی شده است .شیوهی نمرهگذاری؛ ابتدا نمرهی هر خرده
مقیاس با توجّه به سؤاالت هر بخش بدست میآید و برای نمرهگذاری کلّی ،امتیازات آزمودنی از
 21مادهی مقیاس ،باید با یکدیگر جمع شوند .حداقل امتیاز ممکن  21و حداکثر  147میباشد،
نمرهی بین  21تا  :42نیازهای بنیادی روانی در فرد پایین ،نمرهی بین  42تا  :105نیازهای بنیادی
روانی متوسط ،نمرهی باالتر از  :105نیازهای بنیادی روانی باال است و ضریب آلفای کرونباخ خرده
مقیاسها بین  0/83تا  0/91و ضریب بازآزمایی ،بین  0/67تا  0/77گزارش شده است (بشارت و
رنجبر کالگری .)1392 ،آلفای کرونباخ پژوهش حاضر ،به ترتیب برای خرده مقیاسهای
خودپیروی ( ،)0/771شایستگی ( )0/68و پیوند ( )0/75است.
پرسشنامه درگیریتحصیلی ریو

این پرسشنامه  17سؤالی است و توسط ریو 1در سال  2013با تجدیدنظر در پرسشنامه 22
سؤالی ،ریو و تسنگ ( )2011طراحی شده است .در واقع این پرسشنامه جدید تعداد سؤاالت کمتر
و اعتبار باالتری نسبت به نسخه  2011دارد و سؤاالت خرده مقیاسها روایی درونی باالتری دارند.
این پرسشنامه  7لیکرتی است و از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم درجهبندی شده است .متن اصلی
پرسشنامه از سه پرسشنامه کارن و ولبورن ( ،)1991اسکینر ،کیندرمن و فورر ( )2009و ولترز
( )2004گرفته شده است .خرده مقیاس درگیریعاملی اولین بار توسط ریو و تسنگ ( )2011مطرح
شد .خرده مقیاس درگیریرفتاری  1تا  ،4خرده مقیاس درگیریعاملی  5تا  ،9خرده مقیاس
درگیریشناختی  10تا  13و خرده مقیاس درگیریعاطفی  14تا  17است و آلفای کرونباخ به
ترتیب؛  0/88 ،0/94 ،0/82و  0/78و همسانی درونی؛  0/90 ،0/86 ،0/86و  0/84گزارش شده
است (ریو .)2013 ،این پرسشنامه توسط رمضانی و خامسان ( )1396در ایران اعتباریابی شده است
و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0/92 ،و ضریب اعتبار خرده مقیاسها بین  0/79تا 0/87
گزارش شده است (رمضانی و خامسان .)1396 ،آلفای کرونباخ پژوهش حاضر ،به ترتیت برای
خرده مقیاسهای درگیریرفتاری ( ،)0/81درگیری عاملی ( ،)0/86درگیری شناختی ( )0/86و
درگیری عاطفی ( )0/84گزارش میشود.
1. Reeve
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یافتهها
از نرم افزار لیزرل و تحلیل مسیر استفاده شد .نخست مفروضهها مورد مطالعه قرار گرفتند .در
این تحلیلها مقادیر پرت تکمتغیّری از طریق شاخصهای مانده استودنت شده (کمتر از  )2و
مقادیر پرت چندمتغیّری از طریق شاخص فاصلهی کوک مورد بازبینی قرار گرفت .مقادیر پرت تک
متغیّری دیده شد و از لحاظ مقدار بر نتایج همبستگی تأثیرگذار بود ،بنابراین  4داده حذف شدند.
مقادیر  missingنیز قبالً کنار گذاشته شده بودند .کلیهی مفروضههای تحلیل مسیر ،اعم از خطی
بودن رابطه ،نرمال بودن توزیعهای شرطی ،عدم وجود همخطی چندگانه و استقالل خطاها (دوربین
واتسون) برقرار بودند .بعد از ارزیابی مفروضهها ،جداول آماری به شرح زیر گزارش میشوند.
جدول  .1یافته های توصیفی مربوط به متغیّرهای پژوهش و خرده مقیاسهای آنها
شاخصهای توصیفی

کجی

کشیدگی

)(Skewness

)(Kurtosis

-0/755

میانگین

انحراف استاندارد

خودتعیینگری

93/79

21/423

-0/03

خودپیروی

32/09

8/51

-0/299

-0/519

شایستگی

26/80

6/88

-0/334

0/069

پیوند

39

9/52

-0/47

-0/212

درگیریتحصیلی

90/53

16/86

-0/779

1/045

درگیریرفتاری

22/95

3/84

-1/073

1/098

درگیری عاملی

24/64

6/94

-0/553

-0/168

درگیری شناختی

16/98

6/93

0/127

-1/071

درگیری عاطفی

21/88

4/73

-0/95

1/05

زمانمدیریت

110/86

19/61

0/03

-0/076

هدفگزینی

35/08

6/72

-0/56

0/446

مکانیسمهای مدیریتزمان

33/20

8/95

0/06

-0/69

سازماندهی اولویتها

26/15

4/61

0/024

-0/198

ادراک کنترل زمان

15/65

3/63

-0/105

-0/180

متغیر

نتایج جدول  1نشان میدهد ،میانگینهای مدیریتزمان ( ،)m= 110/86خودتعیینگری
( )m= 93/79و درگیریتحصیلی ( ،)m= 90/53بدین صورت گزارش شده است و سایر ابعاد را
میتوان در جدول مشاهده کرد.

مجله مطالعات روانشناسي تربیتي ،شماره  ،42تابستان95| 1400

دهقان مروستي و همکاران

جدول  .2همبستگیهای مدیریتزمان
خود تعیینگری

خود پیروی

هدفگزینی

**0/361

**0/35

**0/281

**0/229

**0/697

**0/601

**0/553

**0/532

**0/568

مکانیسمها

**0/35

**0/294

**0/25

**0/274

**0/595

**0/481

**0/482

**0/49

**0/493

اولویتها

**0/252

**0/237

**0/261

0/137

**0/263

**0/309

**0/233

*0/170

**0/212

ادراک کنترل

**0/419

**0/35

**0/402

**0/226

**0/505

**0/462

**0/394

**0/431

**0/47

شایستگی

پیوند

درگیری تحصیلی

رفتاری

عاملی

شناختی

عاطفی

مدیریتزمان

**0/42

**0/375

**0/346

**0/278

**0/584

**0/538

**0/526

**0/556

**0/666

زمان

** همبستگی در سطح  P˂0/01معنی دار است.
* همبستگی در سطح  P˂0/05معنی دار است.

نتایج جدول  2نشان میدهد ،مدیریتزمان با خودتعیینگری و ابعاد خودپیروی ،شایستگی و
پیوند رابطه مثبت معنیدار دارد (آزمون یک دامنه ،n=273 ،P= 0/01 ،مقادیر همبستگی به
ترتیب )r= 0/278،r= 0/346، r= 0/375 ،r=0/42 :این مقادیر همبستگی ،هرکدام  %2تا %17
واریانس مدیریتزمان را توضیح میدهند .مدیریتزمان با ابعاد درگیریتحصیلی ( )r= 0/584و
درگیریرفتاری ( ، )r= 0/538درگیریعاملی ( ،)r= 0/526درگیریشناختی ( )r= 0/556و
درگیریعاطفی ( )r= 0/666رابطه مثبت معنیدار دارد (آزمون یک دامنه.)n= 273 ،P= 0/01 ،
این مقادیر همبستگی هر یک از مقیاسها  %34تا  %44واریانس مدیریتزمان را تبیین میکنند.
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بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر)

نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش در حالت استاندارد

نمودار  .3مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری

دهقان مروستي و همکاران
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Chi-Square=765.33, df=64, P-value=0.00000, RMSEA=0/087
نمودار  .4مدل مفهومی پژوهش

بحث
هدف از پژوهش ،تعیین روابط خودتعیینگری و مدیریتزمان با توجّه به نقش میانجیگری
درگیریتحصیلی بود .یافتهها نشان داد ،نقش خودتعیینگری در رابطه با مدیریتزمان مثبت ،مستقیم
و معنیدار است .این نتایج با یافتههای پژوهش (زمان و همکاران2020 ،؛ آمیدا و همکاران2020 ،؛
اسکولی و کر2014 ،؛ بانیول و اوسین 2015 ،و اسکات )2012 ،همسو است .در این پژوهش
اسکولی و کر ( )2014و اسکات )2012( 1به نگرشهای دانشآموزان نسبت به ساختار زمان و
مدیریت آن و سازگاری با انتظارات معلم و تنظیم حجم کاری به عنوان متغیرهای انگیزشی اشاره
شده است .به نظر میرسد ،عواملی که دانشآموزان را به فعالیت و تالش بیشتر جهت دستیابی به
موفقیتهای تحصیلی بیشتر ترغیب میکند ،همچون متغیرهای انگیزشی عمل کرده و سبب کنترل
1. Scot
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مدیریتزمان نیز میشود .بنابراین ،این یافتهها بر این نکته تأکید دارند که احتماالً سایر متغیرهای
انگیزشی نیز نقش تأثیرگذاری بر فرآیند مدیریتزمان دارند .یکی ازاین متغیرهای انگیزشی توجّه
به نیازهای روانشناختی است .در تبیین نتایج میتوان گفت ،زمانی که معلّم در فضای کالسی،
شرایطی را فراهم کند که نیاز خودپیروی ارضا شود ،دانشآموزان احساس آزادی عمل را تجربه
کرده و حق انتخاب سبب میشود ،نحوهی استفاده از زمان از دیدگاه وسیعتری مورد توجّه دانش
آموزان قرار گیرد .آنها قادر خواهند بود ،بین زمان در دسترس برای مطالعه و اوقات فراغت تعادل
ایجاد کنند .در شرایطی که نیاز شایستگی ارضا میشود ،دانشآموزان مهارت کافی برای مقابله با
چالشهای تحصیلی را فرار میگیرند و با تسلّط یافتن بر آنها به حس کنترل میرسند که یکی از
ارکان اصلی مدیریتزمان ،در نظریه رفتار مدیریتزمان ماکان و همکاران ( )1994است .توجّه به
نیاز خودپیروی ،استفادهی عینی و ذهنی از زمان را ممکن میسازد و دانشآموزان قادر خواهند بود،
اقدامات خاصی برای افزایش بهزیستی روانشناختی در محیط های یادگیری از طریق استفاده مؤثر
از زمان انجام دهند .بر اساس نظریه خودتعیینگری ،انتخاب فعالیتهایی که به یادگیرندگان کمک
میکند تا نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و به اهداف ذاتی (کمک به همکالسیها ،ایجاد
روابط مؤثر با همساالن ،رشد تحصیلی به عنوان یک یادگیرندهی موفّق ،حفظ سالمتی و تعادل در
زندگی تحصیلی) برسند ،منجر به مدیریتزمان مؤثر میشود .پس افزایش رضایتمندی از ارضای
نیازهای اساسی و در نتیجه احساس خوشبختی همراه با استفادهی مفید از زمان ،با حمایت از
خودپیروی ممکن میشود و به افراد فرصت بیشتری برای انتخاب و کار در جهت اهداف تحصیلی
متناسب با ویژگیهای فردی و ذاتی خود میدهد ،که به نفع موفقیتهای تحصیلی و شغلی در
آینده است.
نتایج نشان میدهد ،نقش درگیریتحصیلی در رابطه مدیریتزمان مثبت ،مستقیم و معنیدار
است .این یافته با نتایج پژوهشهای (اسکولی و کر2014 ،؛ احمداوزیر و همکاران2020 ،؛ بورنت،1
2019؛ آدامز و بلیر 2019،و پینترو ،استیوز ،فرییر ،کاسو ،سوتو ،سانمامد )2019 ،2مرتبط است .در
تبیین نتایج میتوان گفت ،زمانی درگیریتحصیلی در بین دانشآموزان ایجاد میشود که آنها در
فعالیتهای کالسی شرکت کرده و برای یادگیری تالش کنند ،نیازهای خود را با معلّم درمیان
1. Burnette
2. Piñeiro, Estévez, Freire, Caso, Souto & Sanmamed
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بگذارند ،در هنگام مطالعه به دنبال مثالهای جدید برای رسیدن به معنای جدید باشند ،کالس را
شاد و مفرّح دانسته ،از یادگیری مطالب جدید ،از حضور در کالس و شرکت در فعالیتها لذّت
ببرند ،بر اساس ویژگیهای شخصیتی و عالئق خود اهدافشان را اولویتبندی کنند ،در اجرای
اهداف تحصیلی و انجام تکالیف ،تداوم و پیگیری و در موقعیتهای یادگیری پذیرش و تعّهد به
یادگیری عمیق داشته باشند .این فرآیند منجر به شکلگیری مهارتها و یادگیری سطوح باالی
شناختی حل مسأله ،ترکیب و ارزشیابی از دیدگاه بلوم میشود .هر چه بیشتر سطوح باالی شناختی
در فرآیند مطالعه شکل گیرد در زمان موردنیاز برای مطالعه صرفهجویی شده و احتمال موفقیت در
مدیریتزمان افزایش مییابد .البته بر اساس یافتههای پژوهش الوسون و الوسون ()2013
اولویتهای هر دانشآموز در یک سیستم پویا از سازههای اجتماعی و روانشناختی و یک فرآیند
همافزایی تعریف میشود و میزان مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای کالسی (درگیریرفتاری)
به شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی مربوط میشود.
یکی از مؤلفههای درگیریتحصیلی ،مؤلفهی درگیریشناختی است که ارتباط نزدیکی با
یادگیری معنیدار آزوبل دارد .این مؤلفه به ارتباط معنایی بین مفاهیم درسی ،ارتباط بین محتوای
دروس و تجارب زندگی ،پیوستگی معنایی بین مطالب یک کتاب ،ارتباط بین مطالب درسی با
دانستههای گذشته و ارائهی مثال برای درک بیشتر اشاره میکند .دانشآموزانی که هنگام مطالعه،
قادرند بین محتوای کتب درسی ارتباط معنایی ایجاد کنند به بسط معنایی دست مییابند ،آنها با
درونیسازی و شخصیسازی محتوا به یادگیری عمیق میرسند که این شیوه منجر به مدیریتزمان
موفّق میشود ،چرا که دانشآموزان دیگر نیاز به مطالعهی مجدّد ،حفظ طوطیوار و گذران بیهوده
وقت نخواهند داشت .درگیریرفتاری؛ به معنای تالش ،مداومت و پایداری دانشآموزان در
فعالیتهای یادگیری است .دانشآموزانی که درگیریرفتاری باالتری دارند و معلّم ،زمینه مشارکت
آنها را با قضاوت بیطرفانه فراهم میکند ،به رخدادهای کالسی بیشتر توجّه دارند ،نظرات و
ایدههای خود را راحتتر در کالس مطرح میکنند ،در فرآیند پرسش و پاسخ کالسی شرکت
میکنند و به طور کل ،در تعامل با معلم و همکالسیهای خود بهتر عمل میکنند .این دانشآموزان
هنگام تعامل ،به شناخت عمیقتری از خود و خواستههایشان میرسند و همین امر موجب میشود
زمان کمتری به هدفگزینی ،اولویتبندی اهداف و بیان خواستهها اختصاص دهند .هدفگزینی،
اولین مرحلهی رفتار مدیریتزمان ماکان و همکاران ( )1994است و دانشآموزانی در مدیریتزمان
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موفّق می شوند که از اهداف و آرزوهای خود شناخت و آگاهی بیشتری داشته باشند .عدم آگاهی و
ضعف در هدفگزینی ،یکی از موانع مدیریتزمان است که با درگیریرفتاری ،برطرف میشود و از
اتالف وقت که یکی از چالشهای مدیریتزمان است جلوگیری میکند .درگیریعاملی ،به معنای
مشارکت فعّال دانشآموزان در فعالیتهای کالسی و همکاری در ساخت دانش است .دانشآموزانی
که به کمک روشهای مطالعه و یادگیری ،سعی دارند مطالب درسی را شخصیسازی کنند و مطالب
را درونی میکنند ،در مدیریتزمان موفقترند .پس ،با توجّه به رابطهی باالی هدفگزینی با
درگیریتحصیلی به نظر میرسد ،آموزش مهارت هدفگزینی و خودشناسی بهترین راهکار ایجاد
زندگی تحصیلیِ هدفمند و معنادار در برای فراگیرندگان همراه با بهبود کیفیت فضاهای آموزشی و
محیطهای یادگیری است .این راهکار سبب میشود ،یادگیرندگان بیشترین درگیریتحصیلی را با
ایجاد حس مسئولیتپذیری ،افزایش مشارکت و کارگروهی ،حذف رقابتهای ناسالم ،ایجاد روابط
بین فردی سالم همراه با اعتماد و احترام متقابل تجربه کنند که پیامد آن مدیریتزمان و موفقیتهای
تحصیلی بیشتر است.
البته در این بین سازماندهی اولویتها (یکی از ابعاد مدیریتزمان) با ابعاد خودتعیینگری و
درگیریتحصیلی و خرده مقیاسهایشان همبستگی معنیدار اما ضعیفی دارد و این مخالف با
یافتههای الوسون و الوسون )2013( 1و با یافته آدامز و بلر ( )2019همسو است .در تبیین نتایج
میتوان گفت ،سازماندهی اولویتها به میزان زمان مصرفی برای انجام فعالیتهای دلخواه و
اولویتهایی که هر دانشآموز در زندگی تحصیلی دارد ،گفته میشود .در پژوهش حاضر ،میانگین
سازماندهی اولویتها به نسبت میانگین هدفگزینی و مکانیسمهای مدیریتزمان پایینتر است که
بیانگر زمان تلف شده و نبود اولویت در برنامهی درسی دانشآموزان است .آموزش استراتژیهای
یادگیری مؤثر ،نقش مهمی در سازماندهی اولویتها ایفا میکند ،حتی جایی که دانشآموز خود
تمایل به مدیریتزمان دارد ،اما بدون آموزش این استراتژیها ،مدیریتزمان ممکن نیست .در
پژوهش آدامز و بلر ( )2019برای ایجاد مدیریتزمان مؤثر ،راهکارهای یادگیری مؤثر (بسط
معنایی ،سازماندهی مطالب ،فلش کارت ،چکیدهنویسی و  )...آموزش داده میشود .از دیگر
راهکارهای فردی برای دستیابی به سازماندهی اولویتها (اهداف شخصی مناسب و به منظور
استفاده مناسب از زمان و جلوگیری از تلف شدن زمان) ،میتوان به مهارت خودمدیریتی ،تعهّد به
1. Lawson & Lawson
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انجام تکلیف ،برنامهریزی و پیگیری فعالیتها (مانند :ماندن در تکلیف تا اتمام آن) اشاره کرد .برای
اتمام تکلیف و ماندن در تکلیف الزم است ،در جلسات آموزشی از دانشآموزان چند سؤال اساسی
بپرسید" :چرا شما این تکلیف را انجام میدهید؟ آیا شما دوست دارید این تکلیف را انجام دهید؟
آیا االن چیزی از این فعالیت عاید شما میشود؟ آیا میخواهید برای این هدف درس بخوانید -آیا
مجبورید برای این هدف تحصیلی زندگی کنید؟ در پژوهش بانیول و اوسین ( )2015این سؤاالت
به عنوان پروتکل آموزشی با هدف راهکارهای میدریت زمان مؤثر آموزش داده میشود.
نتایج نشان داد ،نقشِ خودتعیینگری در رابطهی درگیریتحصیلی ،مثبت ،مستقیم و معنیدار
است .این یافته با نتایج پژوهش (نوئنز و لئون2019 ،؛ چااو2021 ،؛ دینکر و همکاران2019 ،؛ وان
استینگیت و لنز 2011 ،1و کنی ،پورتر ،هایدن ،رودریگز )2013 ،2حمایت میشود .در تبیین نتایج
میتوان بیان نمود ،روابط بین زمینه و بستر یادگیری (حمایت معلمان از خودپیروی دانشآموزان)،
نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری (رفتاری ،هیجانی ،عاملی و شناختی) تعیینکنندهی میزان
موفقیت تحصیلی و غیبت از کالس است .هر چه فراگیران به این ادراک برسند که معلمان از
خودپیروی آنها در کالس بیشتر حمایت میکنند ،رضایت از نیازهای روانشناختی افزایش مییابد
که به نوبه خود تعیینکنندهی افزایش میزان درگیریتحصیلی است .هرچه درگیریتحصیلی بیشتر
باشد ،احتمال موفقیتهای تحصیلی و حضور در کالس بیشتر است .حمایت معلمان از خودپیروی،
جوّ اجتماعی مثبت در محیطهای یادگیری ایجاد میکند و دانشآموزان به این ادراک میرسند که از
مشارکت ،بیان ایدهها و نظرات آنها پشتیبانی میشود .پیامد این روند ،رضایتمندی روانشناختی
فراگیران ،مشارکت در کالس و نتایج مثبت تحصیلی است .این یافته در واقع راهکاری است برای
معلمان با هدف تقویت تعامل دانشآموزان در کالسها ،از جمله دانشآموزانی که به نظر میرسد
در یادگیری ،بیانگیزه و بیمیل هستند .عملکرد معلّم و نحوهی ارتباط با دانشآموز در شکلگیری
درگیریتحصیلی دانشآموزان نقش مؤثری دارد .چاموندواری )2013( 3این نوع تعامل را در قالب،
مدیریت کالس مولّد و سبک مقتدرانه دسته بندی میکند که اصول رفتاری و قوانین مشخصی دارد.
پس معلمانی که رفتار حمایتکننده دارند ،به ویژه از خودپیروی دانشآموزان حمایت میکنند و با

1. Bilde, Vansteenkiste & Lens
2. Knee, Porter, Hadden & Rodriguez
3. Chamundeswari
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دانش آموزانشان به گرمی تعامل دارند ،اهداف ،تصمیمات و باورهای آنها را به درستی هدایت
میکنند ،نقش سازندهای در شکلگیری درگیریتحصیلی دانشآموزان ایفا میکنند.
همچنین ،نتایج یافتههای پژوهش نشان داد ،نقش خودتعیینگری در رابطه با مدیریتزمان با
توجّه به نقش میانجی درگیریتحصیلی مثبت ،غیرمستقیم و معنیدار است .این یافته با نتایج
پژوهش (اسکولی و کر2014 ،؛ بانیول و اوسین 2015،و اینزلیشت و اشمایکل  )2012همسو است.
در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت ،اولین نیاز خودتعیینگری ،نیاز خودپیروی است،
خودپیروی به آزادیهای فردی و قدرت تأثیرگذاری یادگیرنده بر زندگی تحصیلیاش اشاره دارد.
بدین معنی که یادگیرنده تا چه اندازه حق انتخاب داشته و عمدتاً میتواند خودش باشد و قادر
است ،برای زندگی تحصیلی و اهداف و آینده شغلیاش ،تصمیم بگیرد .نیاز خودپیروی در
محیطهای یادگیری در صورتی ارضا میشود که یادگیرنده از سوی معلم حمایت و تشویق شود و
عموماً در بیان افکار و احساساتش و برای رسیدن به خواستههایش آزاد باشد .این ویژگیها
دانشآموز را در زندگی و اهداف تحصیلی درگیر میکند .بنابراین با احتمال بیشتری قادر به
مدیریتزمان خود خواهد بود .خودپیروی شامل انتخاب زمان مناسب برای انجام فعالیتهایی است
که به افراد کمک میکند ،نیازهای اساسی خود را برآورده کنند ،اهداف ذاتی خود (کمک به دیگران،
برقراری روابط ،رشد همه جانبه فردی ،حفظ و ارتقاء سالمتی و تعادل در زندگی شخصی) را
محقق کنند و مسیری برای افزایش رضایتمندی و بهزیستی روانشناختی و استفاده مؤثر از زمان با
حمایت از استقالل فردی مهیا کنند.
نیاز شایستگی (دومین نیاز خودتعیینگری) به معنای تسلط یافتن بر فعالیت و داشتن حس
کنترل و مسئولیت پذیری است .در تبیین نتایج میتوان گفت ،حضور و مشارکت فعّاالنه در کالس،
توجّه فعّال به موضوعات و رویدادهای کالسی ،شنوندهی فعّال بودن در کالس ،بیان ایدهها و
نظرات به صورت آزادانه و بدون قضاوت یا مورد تمسخر قرار گرفتن ،حس مسئولیتپذیری را در
یادگیرندگان تقویت میکند و سبب شکلگیری اهداف تحصیلی ،اجتماعی و شغلی خواهد شد.
داشتن هدف ،داشتن یک انتخاب است و انتخاب منجر به درگیری خودخواسته در فعالیت موردنظر
می شود و هر چه درگیری بیشتر باشد ،کارآیین یادگیرنده در مدیریتزمان بیشتر است .اهمیت
هدف در زندگی دانشآموزان تا بدان جاست که برخی پژوهشگران وجود هدف و دستیابی به
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هدف را با شکلگیری معنا در زندگی یادگیرندگان (احمدی ،حیدری ،باقریان ،کشفی )1394 ،و
رشد و تحوّل سازگار آنها (برونک ،فیتچ و تالیب )2010 ،1همسو میدانند.
نیاز پیوند در نظریه خودتعیینگری به روابط متقابل ،ارتباطات اجتماعی و تماس با افرادی که
در زندگی شخصی (خانواده و خویشاوندان) یا تحصیلی (همساالن و معلمان) دانشآموز حضور
دارند ،اشاره دارد .در تبیین نتایج میتوان گفت ،هرچه روابط اجتماعی دانشآموز گستردهتر باشد ،با
همساالن و معلّمان خود احساس نزدیکی و محبت بیشتری داشته باشد و اطرافیان بیشتر از او
حمایت کنند ،درگیریعاطفی و شناختی بیشتری با محتوای یادگیری خواهد داشت که سبب
یادگیری عمیقتر ،تمرکز بیشتر و مدیریتزمان موفّقتر خواهد شد .این یافته با نتایج مطالعه (قدرتی
و نجف زاده2014 ،؛ مارشال 2018 ،و بهادیر )2018 ،2همسو است .به نظر میرسد ،با آموزش
خودآگاهی که متمرکز ب ر شناخت و درک خلق و خوی و احساسات فردی است و آموزش مهارت
های اجتماعی که سبب برقراری روابط بینفردی مؤثر ،حس همدلی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت
روابط میشود ،مدیریتزمان را میتوان به طور معنیداری افزایش داد .به طور خالصه ،نتایج این
پژوهش نشان داد ،خودتعیینگری با مدیریتزمان رابطه مثبت و مستقیم دارد و ابعاد
درگیریتحصیلی در رابطه بین خودتعیینگری و مدیریتزمان نقش میانجی ایفا کند.
نتیجهگیری
برای دستیابی به یک استفادهی مؤثر و معنیدار از زمان که منجر به شادی و افزایش لذّت در
زندگی تحصیلی میشود ،الزم است دانشآموزان ،اهداف و اولویتهای خود را با توجّه به
تواناییها و شرایط خود متناسب کنند .مدّت زمانی که دانشآموزان صرف تهیّه و تدوین اهداف
(تحصیلی ،شغلی ،اجتماعی و شخصی) خود میکنند ،به طور کلّی در جوامع مختلف متفاوت است
و این تفاوت گاهی نادیده گرفته میشود ،چرا که بافت فرهنگی ،انتظارات جامعه و خانوادهها،
نقشهای جنسیتی متفاوت است .از طرفی ،رشد همه جانبهی شخصیت یادگیرندگان ،در هنگام
مکثهای زندگی اتفاق میافتد ،زمانی که دانشآموزان متفکّرانه و خلّاقانه به آینده پیشِ روی خود
و به ایدهها و آرمانهای خود میاندیشند .زمانی که آنها با آگاهی از ذهن و باورهای خود ،برای
رسیدن به تعادل جدید و خلّاقانه بین ارزشهای شخصی ،اهداف زندگی و شرایط زندگی تحصیلی
1. Bronk, Finch & Talib
2. Bahadir
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تالش میکنند و با انتخاب راهی که از نظر ذهنی به عنوان بهترین انتخاب در یک شرایط معیّن
تجربه میشود ،قدم برمیدارند ،میتوان امیدوار بود که به احساس لذّت ،اطمینان و بهزیستی
روانشناختی در زندگی تحصیلی و شغلی خود دست یافتهاند.
از جمله محدودیتهای پژوهش میتوان به محدود بودن نمونه به دانشآموزان دختر اشاره
نمود که تعمیمپذیری یافتهها را به دانشآموزان پسر محتاط میکند .با توجّه به اهمیّت مؤلفههای
انگیزش در مدیریتزمان و موفقیتهای تحصیلی پیشنهاد کاربردی به مشاوران مدرسه این است که
سه مهارت خودشناسی ،هدفگزینی و مهارتهای ارتباطی را به دانشآموزان دبیرستانی آموزش
دهند .دورهها و کارگاههای آموزشی مدیریتزمان ،مهارتهای ارتباطی و مدیریت کالس برای
معلمان به منظور ایجاد فضایی که نیازهای روانشناختی دانشآموزان ارضا شود ،برگزار شود .به
دلیل اهمیت مدیریتزمان به عنوان یک مهارت یادگیری خودتنظیم پیشنهاد پژوهشی به پژوهشگران
این است که سایر مؤلفههای انگیزشی (جهتگیری هدفی ،هیجانهای تحصیلی ،ارزش تکلیف و
 )...به منظور طراحی یک پروتکل انگیزشی با هدف مدیریتزمان مؤثر در پژوهشهای آتی مورد
ارزیابی قرار گیرند.
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Abstract
The Present Study Aims to Determine the Relationship Between the
Mediating Role of Academic Engagement, And Self-Determination and Time
Management of High School Students. The Analyzing Procedure Used in This
Study Is Based on The Descriptive-Correlational Method. The Primary
Statistical Population Is the Entire Female High School Students in Yazd (8860
Participants), From Whom 314 Students Are Selected for Conducting This
Research, Through the Multi-Stage Random Cluster Sampling. The Research
Instruments Are Three Questionnaires Consisted of Macan Time Management
(1994), Self-Determination Guardia, Desi And Ryan (2000), And Rio (2013)
Academic Engagement. In Order to Analyze the Data, Path Analysis Method
and LISREL Software Are Used. The Findings Suggest That the Relationship
Between Self-Determination and Time Management Is Positive, Direct and
Meaningful. Moreover, Academic Engagement and Time Management Have A
Positive, Direct and Meaningful Relationship. The Results Also Point Out That
Not Only Self-Determination Have A Positive, Direct and Meaningful
Relationship with Academic Engagement, But Also Self-Determination on Time
Management Has an Indirect and Positive Relationship with The Mediating Role
of Academic Engagement. It Can Be Concluded That by Creating Educational
Environments That Prioritize the Satisfaction of Students' Psychological Needs,
Academic Engagement Can Be Increased and Effective Time Management Can
Be Helped. To This End, School Counselors Are Advised to Conduct A
Workshop on Self-Awareness, Goal Setting and Communication Skills for High
School Students and A Workshop on Time Management, Communication Skills
and Classroom Management for Teachers.
Keywords: Time Management, Self-Determination, Academic Engagement
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