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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثير آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و گوشهگيري دانشآموزان دبيرستانهاي دخترانه شهر یاسوج بود .این
پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهي مورد مطالعه کليهي دانشآموزان دختر دبيرستانهاي شهر یاسوج
در سال تحصيلی  ،1001-1009و تعداد آنها  0913نفر میباشد .تعداد  29نفر از آنان به شيوهي نمونهگيري تصادفی و پس از اجراي پرسشنامههاي
اضطراب امتحان و احوال شخصی وودورث و بر اساس کسب رتبهي درصدي باالي  39در پرسشنامهي اضطراب امتحان و نمره باالتر از  2در پرسشنامهي
احوال شخصی وودورث انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و گواه به طور برابر ( 09نفر) قرار گرفتند .آزمودنیهاي گروه آزمایش به مدت 19
جلسه ،آموزش مدیریت زمان را دریافت نمودند و گروه کنترل هيچ مداخلهاي دریافت نكردند .پس از اتمام جلسات ،پسآزمون پرسشنامههاي ذکر شده
از دانشآموزان گرفته شد و دادهها با استفاده از روش تحليل کوواریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که آموزش
مدیریت زمان موجب کاهش اضطراب امتحان و بهبود گوشهگيري دانشآموزان شده است .در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد روش آموزش
مدیریت زمان میتواند در کاهش اضطراب امتحان و بهبود گوشهگيري دانشآموزان مؤثر باشد.
كليد واژگان :مدیریت زمان ،اضطراب امتحان ،گوشهگيري ،دانشآموزان ،یاسوج.

ارتقایی میباشد که موجب استرس و اضطراب در افراد

مقدمه

میگردد .اضطراب امتحان را میتوان به عنوان واکنشهاي

در جامعهي کنونی خوب زیستن نيازمند تواناییهاي

فيزیولوژیك ،شناختی و عاطفی ایجاد شده به وسيلهي

انتخابگري ،استدالل ،تصميمگيري ،حل مسئله و

استرس تجربه شده در طول ارزیابی تعریف کرد ،که این

مدیریت زمان است .آموزش و پرورش ،رسالتی بزرگ در

احساس تاثير منفی را در نگرش دانشآموز نسبت به
دورههاي آموزشی ایجاد میکند

ایجاد چنين تواناییهاي دارد .دانشآموزان به عنوان رکن

دوگار1

اساسی نظام آموزشی کشور در دستیابی به اهداف نظام

و

یالكو،9

(گورسز ،1اوزگار ،2گانه،0

 .)2919پژوهشها نشان دادند که افراد

آموزشی نقش و جایگاه ویژهاي دارند .امتحان و آزمون به

داراي اضطراب امتحان باال ،در موقعيتهایی که عملكرد

عنوان یكی از بخشهاي اساسی در زمينهي تحصيلی و

آنها مورد ارزیابی قرار میگيرد :الف) وقت بيشتري را
4

1

- Dogar
5- Yolcu

-Gurses
2- Ozgur
3- Gune
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صرف میکنند ب) در مورد عملكرد خود و اینكه دیگران

و استعداد خوب جهت ادامه تحصيل ،دچار افت تحصيلی

چگونه عمل میکنند ،نگران هستند و ج) در مورد

میشوند ،چندین عامل در این مساله دخيل هستند که

گزینههاي سواالت اشتغال ذهنی دارند و به موضوعاتی

اضطراب امتحان یكی از آنها میباشد (صبحی قراملكی،

چون احساس عدم کفایت ،انتظار تنبيه ،از دست دادن

 .)1039اضطراب امتحان در برگيرنده گونهاي از اضطراب

ارزش و افزایش واکنشهاي غير ارادي و جسمانی زیاد

است که در موقعيت ارزشيابی یا حل مسأله بروز میکند

فكر میکنند (مندلر 1و واتسون1022 ،2؛ به نقل از نظري،

و محور آن ،تردید درباره عملكرد و پيامد آن افت بارز

 .)1030مطالعات انجام شده ميزان شيوع اضطراب امتحان

توانایی مقابله با موقعيت است .به سخن دیگر ،این

را  19الی  09درصد و در ایران  13/2درصد گزارش

اضطراب سطح بروز عملكرد را تقليل یافتهتر از سطح

کردهاند .همينطور یافتههاي پژوهشی حاکی از آن است که

واقعی فرد قرار میدهد .به هر ميزان که اضطراب امتحان

دختران بيشتر از پسران اضطراب امتحان را تجربه میکنند

بيشتر باشد کارآمدي تحصيلی دانشآموز کمتر خواهد بود.

(ابوالقاسمی .)1031 ،متغير روانشناختی و شخصيتی دیگر

براي مقابله با اضطراب امتحان و گوشهگيري روشها و

که میتواند بر دانشآموزان تاثير شگرفی داشته باشد

برنامههاي متعددي براي کمك به دانشآموزان پيشنهاد

گوشهگيري است .گوشهگيري یكی از اختاللهاي روانی

شده است یكی از این روشها آموزش مدیریت زمان

کودکان و نوجوانان است که با اختاللهاي رفتاري و

است .استرس زمان و فقدان برنامهریزي در زندگی

اضطرابی همراه است و ممكن است با پيامدهاي جدي

دانشآموزان ،از عواملی است که اغلب موجب مشكالت

مانند غيبت از مدرسه ،افت تحصيلی ،افسردگی و حتی

فراوانی براي آنان میشود .یكی از رایجترین شكایتهاي

خطر خودکشی همراه باشد (پاتكی 0و کارلسون.)1009 ،1

انجام گرفته توسط دانشآموزان این است که آنها زمان

تعدادي از محققان ،گوشهگيري را به عنوان شاخص

کافی براي انجام همهي تكاليف تعيين شده در حوزههاي

رفتاري کودك تنها ،محروم شده و طرد شده توسط گروه

تحصيلی مختلف را ندارند و معموالً اشاره میکنند که

همساالن میدانند (گزل 9و الد .)2990 ،2برخی معتقدند

کالسهاي زیاد ،پروژهها ،تكاليف خواندنی ،آمادگی براي

گوشهگيري در کودکی وابسته به سن است و به صورت

امتحان و غيره وجود دارد که نياز به اختصاص زمان

فقدان انگيزه اجتماعی منعكس میشود و ارتباطات

طوالنیتري دارند و به همين ترتيب روانشناسان و

بينفردي را تغيير میدهد (سادوك 3و کاپالن.)2990 ،3

مشاوران مدرسه هم درخواستهاي زیادي براي مداخله

اضطراب امتحان پيامدهاي زیانباري در سالمت روانی

از جانب معلمان و دانشآموزان براي اصالح عادتهاي

دانشآموزان دارد و فرایند آموزش و پـرورش را متأثر

مطالعه و به ویژه عادتهاي مربوط به سازماندهی و

میسازد.بسيار دیده شده است دانشآموزانی که از لحاظ

مدیریت زمان دریافت میکنند (گورسز ،اوزگار ،دوگار،

توانایی و استعداد یادگيري در سطح یكسانی میباشند.

گانه و یالكو .)2919 ،مدیریت زمان به فعاليتهایی گفته

ولی عملكرد متفاوتی را بـه هنگام امتحان و یادگيري

میشود که به استفادهي موثر از زمان داللت دارد و تصور

مطالب قبل از امتحان از خود نشان میدهند .هر ساله

میشود که بارآوري را آسان ،استرس و اضطراب را کم

دانشآموزان زیادي در مدارس کل کشور با وجود توانایی

میکند .یك ویژگی مشترك در ميان تعاریف مدیریت

1-
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زمان ،برنامهریزي رفتار است (کالسنز ،وان اردو ،روت،

امتحان گروه آزمایش قبل و بعد از آموزش مدیریت زمان

روي .)2993 ،مطالعات متعدد نشان میدهد که مهارت

به آنان وجود دارد .بنابراین آموزش مدیریت زمان بر

مدیریت زمان را میتوان آموزش داد (ماکان ،1فوگارتی 2و

اضطراب امتحان دانشجویان رشته زبان انگليسی تاثير

روبرتس.)2912 ،0

داشت .از طرفی ایكساهو ،3ایكساهو و ليكی)2919( 3

وان ایرد ( )2990نشان داد که آموزش مدیریت زمان،

نشان دادند که مدیریت زمان یك متغير تعدیل کننده براي

رفتارهاي مدیریت زمان آزمودنیها را افزایش داده و

بهبود و افزایش سالمت روان نوجوانان است .و توانسته

نگرانی ،اضطراب آنها را کاهش داده و موجب افزایش

همه مولفههاي سالمت روان از جمله مولفهي کارکرد

زمان براي رسيدگی به تعامالت اجتماعی شده است.

اجتماعی نوجوانان را بهبود بخشد .پژوهش ماکان و

کریتا 1و اسميت2992 ،؛ به نقل از راس ،2992 ،9ترجمه

فوگارتی,ریچارد ,روبرتز )2912( 0نيز نشان داد که

احمدي )1032 ،طی مداخلهاي که بر روي دانشآموزان

مدیریت زمان در پيشرفت تحصيلی ،انگيزش و زمان

انجام دادند ،به این نتيجه رسيدند دانشآموزانی که در

صرف شده براي انجام فعاليتها و عملكرد شخصی و

برنامههاي آموزشی مدیریت زمان شرکت کرده بودند ،به

اجتماعی اثر مثبت دارد .چنانكه اندریكا،19

سطح باالیی از مدیریت درست زمان و خودکارآمدي باال

تروتا )2911( 12نشان دادند که مدیریت زمان موثر منجر

و موفقيت تحصيلی دست پيدا کردند .با مدیریت درست

به افزایش معنادار پيشرفت تحصيلی و کاهش اضطراب

زمان  -1روزانه میتوان حداقل  2ساعت وقت اضافه

امتحان دانشجویان میگردد .همچنين ،هافنر 10و

استوك11

داشته باشند -2 ،سطح باالتري از عملكرد و کارایی داشته

( )2919عنوان کردند که آموزش مدیریت زمان موجب

باشند -0 ،انرژي بيشتر براي تعامالت اجتماعی و فشار

افزایش درك کنترل زمان و کاهش اضطراب میشود و

روانی کمتر داشته باشند و  -1احساس کنترل بيشتري روي

کنترل زمان هيچ خللی به شاخصهاي کارایی و عملكرد

کارها و زندگی داشته باشند در نتيجه عزت نفس باالتري

افراد در محيطهاي تحصيلی ،شغلی و حرفهاي وارد

داشته باشند که به آنها کمك کند در تعامالت اجتماعی

نمیکند.

سازندهتر عمل کنند (تریسی ،1011 ،2ترجمه عرب و

از این رو با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر در پی

زارع .)1033 ،پژوهشهاي انجام شده توسط یعقوبی،

پاسخ به این سوال است که آیا آموزش مدیریت زمان بر

محققی ،یوسف زاده ،گنجی و الفتی ( )1000نشان داد که

اضطراب امتحان و گوشهگيري دانشآموزان مدارس شهر

آموزش مدیریت زمان موجب کاهش اضطراب امتحان و

یاسوج تاثير دارد؟ لذا ،با توجه به اینكه اختالل اضطراب

افزایش انگيزش پيشرفت تحصيلی دانشآموزان شده

امتحان و اختالل گوشهگيري شيوع نسبتا باالیی به ویژه در

است .ميزان تأثير آموزش مدیریت زمان بر اضطراب

بين دختران دارد و بروز آنها نقش مهمی در اختالل

امتحان بيشتر از انگيزش پيشرفت تحصيلی بود .همچنين،

عملكرد فردي و اجتماعی ،تحصيلی و روابط بينفردي

بهنام ،جنانی و آهنگري ( )1000در پژوهش خود نشان

افراد دارد و به طور کلی بهداشت روانی افراد را تحت

دادند که تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات اضطراب

تاثير میگذارد آموزش مدیریت زمان جهت بهبود و درمان
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دانشآموزان ضروري به نظر میرسد .با انجام تحقيق

تصادفی از ميان آنها انتخاب شد و به طور تصادفی در

حاضر ميزان اضطراب امتحان و گوشهگيري دانشآموزان

دو گروه آزمایش ( 09نفر) و گروه گواه ( 09نفر) قرار

را می توان کاهش داد ،همچنين از صرف هزینههاي

گرفتند .شایان ذکر است ریزشی در دو گروه وجود

سنگين که بعد از وقوع اضطراب امتحان و گوشهگيري

نداشت.

گریبانگير خانوادهها ،آموزشگاهها و جامعه میشود
جلوگيري به عمل آورد .بنابراین این پژوهش با هدف

ابزار پژوهش

تعيين اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان

در این پژوهش از  2پرسشنامه و یك روش مداخلهاي به

و گوشهگيري دانشآموزان دختر متوسطه شهر یاسوج

شرح زیر استفاده شده است

انجام شده است.

 -1پرسشنامه اضطراب امتحان :این مقياس باهدف سنجش
اضطراب امتحان در کودکان و نوجوانان در مدارس به

روش

وسيله ابوالقاسمی و همكاران( ،)1039ساخته و هنجاریابی

این پژوهش از نوع آزمایشی از با طرح پيشآزمون و

شده است .این مقياس داراي  29ماده است که آزمودنی

پسآزمون با گروه کنترل میباشد .نگاره طرح پژوهش در

بر اساس مقياس چهار درجهاي(هرگز ،بهندرت ،گاهی

جدول  1قرار گرفته است.

اوقات و اغلب اوقات) به آن پاسخ میگوید .حداقل نمره

متغيرهاي پژوهش عبارتند از آموزش گروهی مدیریت

در این آزمون صفر و حداکثر  39است و هر چه فرد نمره

زمان به عنوان متغير مستقل :.در این پژوهش عبارت است

بيشتري کسب کند نشانه اضطراب امتحان بيشتر است.

از اضطراب امتحان و گوشهگيري به عنوان متغير وابسته.

پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي
کل دانشآموزان  ،%01براي آزمونیهاي دختر  %09و براي

جامعه و نمونه آماري

آزمودنیهاي پسر  %02گزارش شده است .در پژوهش

جامعه آماري این تحقيق شامل کليهي دانشآموزان دختر

حاضر نيز پایایی آزمون با روش آلفاي کرونباخ  %33به

مقطع متوسطه (دوره دوم) شهر یاسوج در سال تحصيلی

دست آمده است .روایی این پرسش نامه توسط سازندگان

 1001- 1009میباشد که مچموعاً  0913نفر میباشند.

آن به طور هم زمان با آزمون اضطراب عمومی و مقياس

روش نمونهگيري پژوهش حاضر از نوع نمونهگيري

عزت نفس کوپراسميت به آزمودنیها داده شده است

تصادفی مرحلهاي میباشد .به این صورت که ابتدا از ميان

ضریب همبستگی بين نمرههاي آزمودنیها در این آزمون

دبيرستانهاي دخترانه (دوره دوم) شهر یاسوج به طور

و پرسش نامه اضطراب عمومی r= 9/21به دست آمده

تصادفی دو مدرسه انتخاب شد که تعداد دانشآموزان این

است.

دو مدرسه  129نفر بود از دانشآموزان آزمون غربالگري
(پرسشنامه اضطراب امتحان و پرسشنامه احوال شخصی
وودورث) به عمل آمد ،در مرحله بعدي از ميان این 129
دانشآموز 29 ،دانشآموز که در دو پرسشنامه اضطراب
امتحان (کسب رتبه درصدي  39یعنی نمره خام بين  19تا
 )39و پرسشنامه احوال شخصی وودورث (در گوشهگيري
نمره باالتر از  )2نمره باالتري را کسب کرده بودند انتخاب
شدند .سپس نمونههاي مورد نظر به تعداد  29نفر به طور
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جدول  .5نگاره طرح پژوهش
گروه ا

گمارش تصادفی

پيشآزمون

اعمال متغيير مستقل

پسآزمون

آزمایش

RE

T1

X

T2

T1

------

گواه

RC
انتخاب تصادفی =R

T2
گواه =C

آزمایش =E
پسآزمون =T2

پيشآزمون =T1

متغير مستقل =X

جدول  .6ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشآزمون و پسآزمون اضطراب امتحان و گوشهگيري در دو گروه
گروه

متغير

اضطراب امتحان

گوشهگيري

پسآزمون

پيشآزمون
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

91/29

12/22

19/22

19/11

گواه

92/92

10/20

92/29

10/39

آزمایش

2/32

1/30

1/19

9/00

گواه

2/30

2/91

2/39

1/03

جدول  . 9نتايج تحليل كواريانس تاثير عضويت گروهي بر اضطراب امتحان دو گروه در مرحله پسآزمون

اضطراب امتحان

گوشهگيري

شاخص متغير

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

معناداري

ميزان تاثير

پيشآزمون

1

2092/39

209/93

9/991

9/39

عضویت گروهی

1

1399/19

21/02

9/991

9/91

پيشآزمون

1

92/10

03/31

9/991

9/00

عضویت گروهی

1

192/99

31/02

9/991

9/99
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 -2پرسشنامه احوال شخصی وودورث :این پرسشنامه

هر جلسه محتوا و نكات کلی جلسه قبل به اختصار مورد

توسط وودورث ( )1029انتشار یافت و از نوع کتبی است

بحث و بررسی قرار میگرفت و سپس محتواي جلسه

و به صورت دو گزینهاي طراحی شده است .فرم کوتاه این

جدید آموزش داده میشد .در تمامی جلسات ضمن

پرسشنامه  32سؤال دارد و براي سنجش اختاللهاي

ارتباط متقابل بين آزمودنیها و محقق ،آموزش الزم ارائه

هيجانی افراد از 12سالگی تا  13-12سالگی به کار میرود.

میگردید .در نهایت پس از اتمام آموزشها ،براي هر دو

در این پژوهش آزمودنیها فقط به سواالت گوشهگيري

گروه ،پسآزمون اجرا شد .و براي گروه گواه نيز پس از

این پرسشنامه پاسخ دادند .ضریب پایایی بازآزمایی کل

پایان پژوهش ،آموزشهاي الزم در زمينه کاهش اضطراب

پرسشنامه  r= %33ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه

و بهبود گوشهگيري صورت گرفت .شرح مختصر محتواي

 9/02گزارش شده است .نریمانی ( )1032در پژوهشی

جلسات در جدول  0ارائه میشود:

ضریب آلفاي کرونباخ  9/39را براي سؤاالت مربوط به
گوشهگيري بهدست آورد همچنين ،روایی همزمان مولفه
گوشهگيري آزمون با مولفه صفت با خود بودن و احساس
تنهایی آزمون برن رویتر %29است.

يافتهها

 -0انجام مداخله جهت آموزش گروهی مدیریت زمان:

ميانگين و انحراف معيار نمرات پيشآزمون و پسآزمون

پس از انتخاب نمونهي پژوهش ،آزمودنیها توجيه شدند

اضطراب امتحان و گوشهگيري در دو گروه آزمایش و گواه

و هدفهاي پژوهش براي آنها بيان شد .سپس

در جدول ( )2ارائه گردیده است.

پرسشنامهي اضطراب امتحان و پرسشنامه احوال شخصی

همانطور که نتایج جدول ( )2نشان میدهد ،ميانگين کل

وودورث بـه عنوان پيشآزمون به گروههاي آزمایش و

نمرات اضطراب امتحان گروه آزمایش در مرحله

گروه گواه داده شد .جهت آموزش مدیریت زمان از

پيشآزمون برابر با  ،91/29و این ميانگين در گروه گواه

پروتكل (تریسی1011 ،؛ ترجمه عرب و زارع)1033 ،

برابر با  92/92است در حالی که پس از آموزش مدیریت

استفاده شد و به مدت  19جلسه یك ساعته براي گروه

زمان در مرحله پسآزمون ميانگين نمرات اضطراب امتحان

آزمایش در یكی از کالسهاي مدرسه به اجرا درآمد .در

در گروه آزمایش  19/22و در گروه گواه این ميانگين
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معادل  92/29میباشد .همانطور که مالحظه میگردد ميزان

همراه با سطح معناداري مطلوب ( )P=9/991کفایت

نمرات اضطراب امتحان کل در پسآزمون گروه آزمایش

حجم نمونه و دقت باالي آزمون را نشان میدهد.

نسبت به گروه گواه کاهش پيدا کرده است .این نتایج در

همچنين،بعد از کنترل نمرات پيشآزمون ،بين ميانگينهاي

نمودار ( )1نشان داده شده است .همچنين ،ميانگين کل

تعدیل شده نمرات گوشهگيري شرکتکنندگان بر حسب

نمرات گوشهگيري گروه آزمایش در مرحله پيشآزمون

عضویت گروهی (آزمایش و گواه) تفاوت معناداري

برابر با  ،2/32و این ميانگين در گروه گواه برابر با 2/30

مشاهده میشود (31/02

9/99 ،P=9/991 ،F

است در حالی که پس از آموزش مدیریت زمان در مرحله

= .)ηلذا این فرض تایيد میشود .یعنی آموزش مدیریت

پسآزمون ميانگين نمرات گوشهگيري در گروه آزمایش

زمان بر ميانگين گوشهگيري گروه آزمایش تاثير داشته

 1/19و در گروه گواه این ميانگين معادل  2/39میباشد.

است و ميزان این تاثير  99درصد بوده است .توان آماري

همانطور که مالحظه میگردد ميزان نمرات گوشهگيري در

 1همراه با سطح معناداري مطلوب ( )P=9/991کفایت

پسآزمون گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش پيدا

حجم نمونه و دقت باالي آزمون را نشان میدهد.

=()93،1

کرده است .این نتایج در نمودار ( )1نشان داده شده است.
بحث

پيش فرضهاي آماري

این پژوهش به منظور بررسی تأثير آموزش مدیریت زمان

پيش فرضهاي نرمال بودن توزیع نمرات پيشآزمون

بر اضطراب امتحان و گوشهگيري دانشآموزان انجام

دوگروه ،همخطی چندگانه ،همگنی شيبهاي رگرسيون

پذیرفت .نتایج تحليل کواریانس نشان داد که نمرات

و تساوي واریانسهاي توزیع نمرات دوگروه (به عنوان

اضطراب امتحان دانشآموزان شرکتکننده در گروه

پيش فرضهاي الزم تحليل کواریانس) مورد بررسی قرار

آموزش مدیریت زمان نسبت به گروه گواه در مرحله

گرفتند که در هيچكدام از پيشفرضها تخطی صورت

پسآزمون کاهش معنادار داشته است ( .)P<9/991این

نگرفته است.

نتيجه در راستاي یافتههاي قبلی میباشد که گزارش
کردهاند آموزش مدیریت زمان تاثير مثبتی بر کاهش

بررسي استنباطي دادهها

نشانههاي اضطراب امتحان داشته است (یعقوبی و

جهت بررسی تأثير آموزش مدیریت زمان بر اضطراب

همكاران1000 ،؛ بهنام ،جنانی و آهنگري1000 ،؛ اندریكا

امتحان و گوشهگيري دانشآموزان دبيرستانهاي دخترانه

و همكاران 2911 ،و گورتنر و زوالف.)2999 ،

شهر یاسوج از آزمون تحليل کواریانس استفاده شده است.

در تبيين آن میتوان گفت که استفاده مؤثر از مدیریت زمان

نتایج در جدول ( )0آمده است.

به دانشآموزان کمك کرده تا با تعيين اهداف ،وظایف

همانطور که نتایج جدول ( )0نشان میدهد ،بعد از کنترل

محوله را برنامهریزي و اولویتبندي کرده و فعاليتهاي

نمرات پيشآزمون ،بين ميانگينهاي تعدیل شده نمرات

برنامهریزي شده را فهرست نموده؛ و با برنامهریزي و

اضطراب امتحان شرکتکنندگان بر حسب عضویت

اختصاص زمان درك افراد از زمان در دسترس را افزایش

گروهی (آزمایش و گواه) تفاوت معناداري مشاهده
میشود (21/02

=()93،1

داده تا بتوانند به صورت هدفمند و ساختاربندي شده از

 .)η= 9/91 ،P=9/991 ،Fلذا

زمان خود استفاده کنند ،و با اولویتبندي امور بر اساس

این فرض تایيد میشود .یعنی آموزش مدیریت زمان بر

مدت زمان تخصيص داده شده براي هر فعاليت بتوانند

ميانگين اضطراب امتحان گروه آزمایش تاثير داشته است

وظایف متعدد را به موقع به انجام برسانند و استرس و

و ميزان این تاثير  91درصد بوده است .توان آماري 1

اضطراب آنها کاهش یابد .مدیریت زمان میتواند به
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عنوان روشی براي پایش و کنترل زمان مطرح شود که از

نتایج تحليل کواریانس نشان داد که نمرات گوشهگيري

این طریق افراد هنگام کارکردن میتوانند با مدیریت خود

دانشآموزان شرکت کننده در گروه آموزش مدیریت زمان

در یك زمان واحد ،وظایف و مسؤوليتهاي خود را درك

نسبت به گروه گواه در مرحله پسآزمون کاهش معنادار

کنند و با محدودیتها سازگار گردند .لذا با استفاده از

داشته است ( .)P<9/991این نتيجه در راستاي یافتههاي

روشهاي مدیریت زمان ،بصيرت افراد در مورد نحوهي

قبلی میباشد که نشان دادند آموزش مدیریت زمان تاثير

استفاده از زمان بيشتر شده و به طور دقيقتري مدت زمان

مثبتی در کاهش گوشهگيري افراد دارد (اميدوار و

الزم جهت انجام کارها را تخمين زدهاند و با برنامهریزي

همكاران1002 ،؛ زارع و ایمانیفر1002 ،؛ جواهريزاده و

واقعیتر به نتایج بهتر دست یافتهاند و از این طریق

چرميان1002 ،؛ حافظی و همكاران1033 ،؛ ایكساهو و

اضطراب و نگرانی خویش را درباره امتحان کاهش دهند.

همكاران2919 ،؛ جانكو 2912 ،و ساراسون .)1039 ،1در

مطالعات نشان داده است که تكنيكهاي مدیریت زمان

این پژوهش ها نشان داده شده است که آموزش مدیریت

موجب ارتقاء عملكرد ،اختصاص وقت بيشتر به وظایف

زمان در کاهش گوشهگيري موثر است و نقص در تنظيم

با اولویت باالتر و تسریع در پيشرفت امور میشود(راوري

مدیریت زمان با گوشهگيري ارتباط معنادار دارد.

و همكاران .)1033 ،همچنين در تبيين آن میتوان گفت

در تبيين آن میتوان گفت که دانشآموزان با مدیریت

که مدیریت زمان شامل آموزش مهارتهاي مختلفی است

کردن زمان خود ،توانستهاند نگرانی درباره از دست رفتن

که هر کدام از این مهارتها میتواند در کاهش اضطراب

و بيهوده سپري شدن وقت را به حداقل برسانند و استرس

امتحان موثر باشند .یكی از این مهارتها سازماندهی کارها

ناشی از بینظمیهاي کاري و دلمشغولیهاي ناشی از

و اهداف و تقویت شناخت و فراشناخت است .آموزش

بیبرنامهگیهاي فكري و ذهنی و روانی که آنها را

مدیریت زمان باورهاي فراشناختی منفی که فرد در مورد

فرسوده میسازد ،رهایی یابند و بدین ترتيب با داشتن

نگرانی خود در موقعيت امتحان دارد را کاهش

احساس کنترل بر وقت و امور خویش ،احساس شایستگی

میدهدوقتی که دانشآموز با مدیریت زمان و برنامهریزي

و کفایت میکنند و گوشهگيري آنها کاهش مییابد .فردي

احساس کنترل پذیري بر امور داشته باشد و در جریان

که احساس کفایت کند و خود را قادر به کنترل وقت و

امتحان از جریانهاي ذهنی خود آگاه باشد اضطراب

امور خویش بداند ،از درماندگی رهایی مییابد و افكار

کمتري را تجربه خواهد کرد .بنابراین ،با توجه به این که

افسرده مانع تالش و تأثيرگذاري او نمیشود .فردي که در

زمان منبع محدودي است لزوم توجه و مدیریت آن در

نتيجه احساس کفایت ،پيشرفت و تعالی یابد ،در امور

محيطهاي آموزشی داراي اهميت خاصی میگردد .زیرا

اجتماعی نيز عملكردي موفقيتآميز خواهد داشت و در

بسياري از فراگيران تجربه تحصيلی را استرسزا میدانند

نهایت گوشهگيري وي کمتر خواهد بود .همچنين آموزش

و یكی از استراتژيهایی که مشاورین پيشنهاد میکنند

مدیریت زمان هدفگزینی و هدفگرایی را در

مدیریت زمان و برنامهریزي است .در مطالعه ماکان و

دانشآموزان تقویت کرده است و موجب کاهش

همكاران( ،)1009نيز مشخص گردید که کنترل بيشتر

درماندگی و احساس بيهودگی در آنها شده است که این

دانشجویان روي زمان ،عملكرد آنها را ارتقاء داده وباعث

امر اعتماد به نفس و ابرازوجود دانشآموزان را تقویت

شد احساس رضایت بيشتر از زندگی داشته باشند.این

کرده است و شرکت آنها را در فعاليت هاي اجتماعی

دانشجویان سردرگمی کمتري در نقش خود پيدا کردند و

افزایش داده است.پرنتيك )2991( 2بيان میکند که آموزش

تنشهاي جسمانی کمتري داشتند.

مدیریت زمان راهبردهاي خود نظمجویی و مهارتهاي
1

- Prentick

- Sarason
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عمومی زندگی(نظير مهارت ابراز وجود) را افزایش

 -ابوالقاسمی ،ع .)1031( .بررسی ميزان همهگير شناسی

میدهد که این منجر به افزایش فعاليت و شرکت افراد در

اضطراب امتحان و اثربخشی دو روش درمانی در کاهش

فعاليتهاي اجتماعی و کاهش گوشهگيري میشود .یافته

اضطراب امتحان دانشآموزان دبيرستان .پایاننامه دکتري

هاي پژوهش حاضر نشان دادندآموزش مدیریت زمان در

روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.

کاهش اضطراب امتحان و گوشهگيري دانشآموزان تاثير

 -احمدي ،آ .)1033( .بررسی عملی بودن اعتبار و روایی

دارد .بنابراین ،مراکز آموزشی براي غلبه بر اضطراب

پرسشنامه مدیریت زمان .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی،

امتحان و مشكالت گوشهگيري دانشآموزان میتوانند از

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.

مدیریت زمان استفاده کنند و در این راستا الزم است که

 -اميدوار ،ه .اميدوار ،خ .و اميدوار ،ع .)1002( .تعيين

مسئولين درصدد تدوین برنامههاي آموزشی مدیریت زمان

اثربخشی آموزش راهبردهاي مدیریت زمان بر سالمت روانی و

و برنامهریزي باشند که با نيازهاي دانشآموزان سازگار

انگيزش پيشرفت تحصيلی دانشآموزان .مجله روانشناسی

باشد.

مدرسه.2-22 ،)0( 2 ،

با توجه به اینكه این تحقيق فقط روي دانشآموزان دختر

 -بهنام ،ب .جنانی ،ش .و آهنگري ،س .)1000( .تاثير

مقطع دبيرستان انجام شده در تعميم نتایج به دانشآموزان

آموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و خودکارآمدي

پسر و مقاطع تحصيلی دیگر داراي محدودیت است .این

دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشته زبان انگليسی ،مجله

پژوهش در شهر یاسوج انجام پذیرفت ،بنابراین نتایج این
پژوهش صرفاً به جامعه مورد نظر قابل تعميم است و در

پژوهش آموزش زبان.123-101 ،)1( 2 ،

تعميم آن به شرایط دیگر باید احتياط نمود .پيشنهاد

 -تریسی ،ب .)1011( .مدیریت زمان .ترجمه عرب ،ر .و

میشود اثر بخشی این شيوه آموزشی و درمانی در شرایط

زارع ،ع .)1033( .تهران :انتشارات بوم رنگ.

زمانی و مكانی متفاوت و بر روي گروههاي مختلف دیگر

 -تریسی ،ب .)2999( .قانون 29 - 39و بهرهگيري از زمان.

مورد بررسی قرار گيرد .با توجه به اثربخشی آموزش

ترجمه احمدي ،س .)1032( .نـشریه پيام مدیریت موفق ،شماره

مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان و گوشهگيري،

.23 .

پيشنهاد میگردد متخصصان روانشناختی و تعليم و تربيت

 -جواهري زاده ،ن .و چرميان ،ا .)1033( .رابطه مدیریت زمان

در ارتباط با دانشآموزان داراي اضطراب امتحان و

با مهارتهاي مدیران و ویژگیهاي فردي آنان در دانشگاه آزاد

گوشهگيري از این روش براي تكميل مداخله خویش

اسالمی .فصلنامه بصيرت.120-190 :)10( 12 .

استفاده نمایند.

 حافظی ،س .نقيبی ،ه .نادري ،ع .سهيل نجفی ،م .ومحمودي ،ح .)1033( .بررسی ميزان و ارتباط مهارت فردي با

تقدير و تشكر

رفتار سازمانی مدیریت زمان در مدیران آموزشی .مجله علوم

این پژوهش حاصل انجام پروژه تحقيقاتی است که براي

رفتاري.130-102 :)2( 2 .

اخذ مدرك کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد

 -راس ،ج .)2992( .مدیریت زمان .اصول ،مفاهيم و

اسالمی واحد یاسوج صورت گرفته است .از تمام

تكنيكها .ترجمه احمدي ،م .)1032( .تهران :انتشارات

مشارکت کنندگان در پژوهش و همكاران فرهنگی

کوهسار.

سپاسگزاري میشود.
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Abstract
The aim of present study was to examine the effect of time management training on test anxiety and isolation
among high school girls' students in Yasuj city. This study has been conducted on the basis of experiment through
a pretest-posttest plan and a control group. The research population included all high school girls' students in
Yasuj (3017 students). Sixty of research population had been randomly chosen based on their ranking after the
implementation of the questionnaires namely: Test Anxiety Inventory (TAI) and Inventory of Woodworth
Personal Data Sheet. They were randomly assigned to an experimental (n=30) and a control groups (n=30). The
experimental group received time management training for 10 sessions, but the control group did not receive any
intervention. After the sessions, the students were given posttest questionnaires and the data have been analyzed
using covariance analysis method. Findings showed that time management training leads to reducing students' test
anxiety and isolation. Overall, results of this study showed the efficacy of time management training in reducing
students' test anxiety and isolation, among high school girl students in Yasuj city.
Key words: Time management, Test anxiety, Isolation, Student, Yasuj.
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