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  مقدمه

 در نظام آموزشی، توجه متخصصان تعلیم و تربیت به 1مثبت شناسی رواني اخیر ها در سال

کی از ی  2شناختی روانبهزیستی . خصوص روانشناسان تربیتی را به خود جلب کرده است

 اقتصادي -ي اجتماعیها باشد که به زندگی افراد به رغم فشار می مثبت شناسی رواني ها سازه

کی ی  .کند میي واقعی خویش ها  و استعدادها یی را متوجه تواناها بخشد و آن میو فرهنگی معنا 

 کند حمایت اجتماعی است عمار، نوفال میبینی   را پیششناختی رواناز متغیرهایی که بهزیستی 

 باالیی شناختی روانافرادي که حمایت اجتماعی خوبی دارند از بهزیستی ). 2013 3اسبیتی و

ش تنیدگی و افزایش عملکرد تحصیلی دارند، همچنین حمایت اجتماعی باال به کاه برخور

 ورود به دانشگاه ).2013، 5مارتین و مارتین  و هریس،4،2010و زولکیفلی یاسین(انجامد  می

این تجربه براي عده کثیري از . شود میي منحصر به فرد محسوب  ک تجربهی  براي هر دانشجو

وند، شهرآراي و  فوالد(همراه است  دانشجویان مثبت و براي برخی دیگر با تجربه تنیدگی

کی از امور زندگی است که اغلب پر از تکالیف و ی  ي تحصیلیها برنامه). 1389سنگري، 

عملکرد تحصیلی . شوند  دچار مشکل میها اهدافی است که دانشجویان در تقسیم زمان به آن

ست  خود و انجام درست تکالیف ا6ي دانشجویان در مدیریت زمانها نیز وابسته به توانایی

حمایت خوب از جانب خانواده و دوستان ). 1386فر،  زاده وثاقی و موسوي جهانسیر، صالح(

 آموزشی در موسسات). 2013و همکاران،  هریس(کند  میبینی  پیش عملکرد تحصیلی باال را

ا چگونگی ی  ک دانشجو از طریق بررسی عملکرد تحصیلی وی   موفقیتها مهم، نظیر دانشگاه

افتن از عواملی که دستیابی به ی  آگاهی. شود میمقررات تحصیلی ارزیابی سازگاري وي با 

ادگیري و آموزش دانشجو ی  ي ضمنی درها تواند داللت می کند میموفقیت تحصیلی را تسهیل 

 آن در ي ریزي براي ارتقا  واحدي نیست و برنامهي عملکرد تحصیلی سازه. داشته باشد

ی، کجباف، موسوي و موسوي، رضای(طلبد  میاي را  دانشجویان اقدامات آموزشی گسترده

1391.( 

                                                           
1-  positive psychology 
2   - psychological well-being 
3  -  Sbeity 
4  -  Yasin & Dzulkifli 
5-  Harris, Martin, & Martin 
6-  time management 
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شوند،  هاي فراوانی روبرو می دانشجویان در دستیابی به اهداف آموزشی خود با چالش

گذارد  ها بر جا می شود اثرات مخربی بر عملکرد تحصیلی آن میوقتی چنین تجاربی منفی تلقی 

را با طیف وسیعی از عوامل   همچنین فرد،)1387پور،  دانشور فراهانی، شکري، گرادوند و(

تنیدگی در محیط آموزشی، اگر به خوبی ). 2012، 1بوهاريو ابراهیم (کند  میزا مواجه  تنیدگی

یی ها کی از متغیری  ).2012 ،2فوگل(دهد  می قرار تأثیرمدیریت نشود عملکرد تحصیلی را تحت 

بندورا . گذارد خودکارآمدي است یم تأثیر و عملکرد تحصیلی شناختی روانکه بر بهزیستی 

داند که  میي ضروري در فرد براي کنترل حوادثی ها کار و ترین ساز خودکارآمدي را از اساسی

، به نقل از 1998 (4به عقیده بندورا). 2005، 3کیتسانتاس زیمرمن و(گذارد  میبر زندگی او اثر 

یش براي ها فرد راجع به توانایی به قضاوت 6، خودکارآمدي تحصیلی)2004 و بندورا، 5بیانات

  دانشجویان با . شود می واع تکالیف آموزشی طرح شده، گفتهسازمان و انجام ان

تر، اطمینان  خودکارآمدي تحصیلی باال در مقایسه با دانشجویان با خودکارآمدي تحصیلی پایین

آمدي تحصیلی، سطوح باالي خودکار. بیشتري دارند که بتوانند تکالیف آموزشی را انجام دهند

خودکارآمدي تحصیلی به . شود میمنجر به کسب نمرات باالتر و پایداري براي تکمیل تکالیف 

دانشجویان با خودکارآمدي باالتر قادر به . کند میزا کمک  ي تنیدگیها دانشجویان در موقعیت

ثر ا) 1389(در پژوهش فوالدوند و همکاران  .زاي تحصیلی هستند مواجه با عوامل تنیدگی

ک مدل ی  اجتماعی، تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدي بر سالمت روان در قالب حمایت

پیشنهادي به روش تحلیل معادالت ساختاري مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت که تمام روابط 

دهد،  می قرار تأثیرکی دیگر از عواملی که عملکرد را تحت ی  .دار بود  از معنیها بین متغیر

ي مدیریت زمان به افزایش ها دهد آموزش مهارت می نشان ها  پژوهش.مدیریت زمان است

شود و استفاده مناسب از زمان، تنیدگی  میخودکارآمدي و عملکرد تحصیلی دانشجویان منجر 

  ).2011، 7و کاندي سواري(دهد  میرا کاهش 

                                                           
1-  Ibrahim & Bohari 
2-  Fogle 
3-  Zimmerman & kitsantas 
4-  Bandura 
5-  Benight 
6-  academic self-efficacy 
7-  Sevari & kandy 
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ا  فرد و جامعه رشناختی روانیکی از مشکالت عاطفی و روانی دوران جوانی که بهزیستی 

دهد،  میفرد را به سوي نوعی عدم تعادل روانی، شناختی و عاطفی سوق  اندازد و میبه خطر 

 تنیدگی بخشی از زندگی افراد را .)1386سامانی، جوکار و صحراگرد، (تنیدگی تحصیلی است 

در استدالل مکین،  کند، میي مختلف بروز ها دهد و با توجه به شرایط به شکل میتشکیل 

ي زمان، ها مهارت ، دانشجویان در طول ترم به دلیل تعهدات دانشگاهی و فقدان)2000 (1میسرا

بگذارد، از این رو  تأثیر ها تواند بر عملکرد تحصیلی آن میکنند که  میتنیدگی بیشتري را تجربه 

تنیدگی تحصیلی فرا  ي مدیریت زمان را براي مقابله باها مهم است که دانشجویان مهارت

توانند به  میک چارچوب زمانی مشخص ی فراد با زمانبندي و عمل کردن درهمچنین ا. گیرند

بررسی عملکرد تحصیلی ). 2008، 2ومبای  به نقل از(ابند ی  پیشرفت تحصیلی باالیی دست

ي دانشگاهی و به عبارت دیگر بهبود مستمر  ي دستیابی به توسعهها کی از راهی  دانشجویان

. باشد می ها و سریع در جهت برطرف ساختن آن  میي علها حل  راهي کیفیت آموزشی و ارائه

ریزي  ساز برنامه آگاهی از عملکرد دانشجویان به منظور شناخت وضعیت موجود، زمینه

اخوان تفتی و ( تر و اقدام جهت رفع موانع و مشکالت خواهد بود گیري دقیق تر، تصمیم مناسب

  ).1385زاده،  ولی

 تمام دانشجویان به عوامل متعددي از جمله عوامل زاي تحصیلی براي منابع تنیدگی

از این رو با توجه به افزایش تعداد دانشجویان در . تحصیلی و عوامل اجتماعی وابسته است

 منابع بالقوه تأثیري این پژوهش براي تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی ها افتهی  ها دانشگاه

. باشد می در دانشجویان مفید شناختی انروتنیدگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی و بهزیستی 

هایی براي مدیریت زمان بهتر طراحی کنند و از  کند تا برنامه همچنین به دانشجویان کمک می

با استناد به .  کمک کندها این طریق تنیدگی را کاهش داده و به افزایش عملکرد تحصیلی آن

رصدد است رابطه مستقیم و ادبیات پژوهش و با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر د

مستقیم مدیریت زمان و حمایت اجتماعی، تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدي با عملکرد  غیر

 1شکلمدل پیشنهادي مذکور در.  را مورد بررسی قرار دهدشناختی روانتحصیلی و بهزیستی 

  .ارائه شده است

                                                           
1-  McKean & Misra 
2-  Yumba 
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  ادراك مدل پیشنهادي رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی   .1 شکل

  گري تنیدگی تحصیلی   و عملکرد تحصیلی با میانجیشناختی روانشده با بهزیستی 

  و خودکارآمدي تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

  

  ي پژوهشها فرضیه

  : فرضیه مورد آزمون قرار گرفتند که به شرح ذیل است17در این پژوهش، 

ایت اجتماعی ادراك شده و مدیریت زمان با  به رابطه منفی و مستقیم حم2 و 1فرضیه  -١

  .تحصیلی مربوط است تنیدگی

 . مربوط استشناختی روان به رابطه منفی تنیدگی تحصیلی با بهزیستی 4  و3فرضیه  -٢

 به رابطه مثبت و مستقیم حمایت اجتماعی ادراك شده و مدیریت زمان با 8 تا 5فرضیه  -٣

 شناختی روانتحصیلی و بهزیستی خودکارآمدي تحصیلی و خودکارآمدي با عملکرد 

  .مربوط است

 به ترتیب به رابطه مثبت و مستقیم حمایت اجتماعی با عملکرد و 10 و 9ي ها فرضیه -۴

 . مربوط استشناختی روانبهزیستی 

 به ترتیب به رابطه مثبت و مستقیم مدیریت زمان با عملکرد با 12 و 11ي ها فرضیه -۵

 . مربوط استشناختی روانعملکرد تحصیلی و بهزیستی 

مستقیم حمایت اجتماعی ادراك شده و مدیریت  ي غیر گر رابطهنبیا 14، 13هاي   فرضیه -۶

 .زمان با عملکرد تحصیلی از طریق خودکارآمدي تحصیلی اشاره دارد

 ازطریق شناختی روانحمایت اجتماعی ادراك شده با بهزیستی  ،15فرضیه  -٧

 .خودکارآمدي تحصیلی رابطه دارد

حمایت اجتماعی ادراك شده و مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی از 17 و 16فرضیه  -٨

 .طریق تنیدگی تحصیلی تحصیلی رابطه دارد
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 گیري جامعه، نمونه و روش نمونه

جامعه آماري در این پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 نفر از دانشجویان 300. ودند مشغول به تحصیل ب92-93دهند که در سال تحصیلی  میتشکیل 

 دانشگاه شهید چمران يها کدهاي از دانش مرحله کارشناسی از طریق روش تصادفی چند

 دانشکده به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر 6بدین صورت که تعداد . انتخاب شدند

ر  نفر انتخاب شدند و د50دانشکده بصورت تصادفی و از میان دانشجویان کارشناسی، تعداد 

  . نفر براي آزمون فرضیه انتخاب شدند300نهایت تعداد 

  

  ابزارهاي تحقیق

 شناختی رواندر پژوهش حاضر از، پرسشنامه بهزیستی  .شناختی روانپرسشنامه بهزیستی 

پذیرش : ي هلفؤم 6باشد که داراي  میاي   گویه18این پرسشنامه  . استفاده شد) 1989(ریف 

 روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و رشد فردي خود، خودمختاري، زندگی هدفمند،

 6نحوه پاسخگویی به سواالت به این ترتیب است که آزمودنی باید دریک طیف . باشد می

ک عبارات ی مشخص سازد که تا چه حد با هر)  موافقم کامال6ً مخالفم تا  کامال1ً(اي  درجه

 پرسشنامه را با استفاده از روش پایایی این) 1383( زنجانی طبسی .ا مخالف استی موافق

ها در  همسانی درونی مورد سنجش قرار داد که ضریب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس

در پژوهش حاضر ). 1390به نقل از مرعشی، (  به دست آمده است90/0 تا 62/0ي بین ها دامنه

 بدست آمد 69/0 و 54/0پایایی ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف براي این مقیاس به ترتیب، 

ها به  ماده  میو در پژوهش حاضر روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدي محاسبه شد که تما

  .داراي بارهاي عاملی قابل قبولی است ،13 و 9هاي  استثناء ماده

 )1997 (1توسط پاتریک، هیکس و رایان این مقیاس .مقیاس خودکارآمدي تحصیلی

شان در  آموزان از شایستگی  که منعکس کننده ادراك دانشباشد می ماده 5ساخته شده که داراي 

 مخالفم 5 موافقم تا کامال1ً(اي  گذاري سواالت پنج درجه نمره. باشد میانجام تکالیف کالس 

با ) 2000 (2همکارن آندرمن و، آندرمن هاردا، ماهر، ،میگلیپایایی این مقیاس توسط . باشد می

                                                           
1-  Patrick, Hicks, & Ryan  
2-  Midgley, Maehr, Hruda, Anderman, Anderman, & et al 
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در پژوهش حاضر پایایی ضرایب آلفاي . است گزارش شده 78/0روش آلفاي کرونباخ 

 در پژوهش حاضر . بدست آمد88/0 و 91/0کرونباخ و تنصیف براي این مقیاس به ترتیب، 

 داراي بارهاي عاملی قابل ها ماده میروایی از طریق تحلیل عاملی تأییدي محاسبه شد که تما

  .قبولی است

ک ارزیابی ی  این مقیاس .)MSPSS( اجتماعی ادراك شده مقیاس چند بعدي حمایت

که داراي سه خرد . طراحی شد) 1988 (1وسیله زیمیت، دهلم، زمیت و فارلیذهنی که به 

 ماده است که هر 12این مقیاس، شامل . باشد می "دیگران مهم" و"دوستان"، "خانواده"مقیاس

. شود میبندي  درجه) 5 موافق تا کامال1ً مخالف از کامالً(اي  ک طیف پنج درجهی  ماده بر روي

ي عاملی ها کی از گروهی  اجتماعی به در این مقیاس هر چهار ماده بر اساس منابع حمایت

 2 لوچنر و سیدات،براور، امسلی، کید. خانواده، دوستان و دیگران مهم نسبت داده شده است

سنجی مقیاس چند بعدي حمایت اجتماعی ادراك شده، با  ي روانها در بررسی ویژگی) 2008(

ییدي نشان داد که ساختار سه عاملی مقیاس چند بعدي مقیاس أستفاده از تحلیل عامل تا

 ها برازش قابل قبولی با داده) مهم، خانواده و دوستان دیگران(حمایت اجتماعی ادراك شده 

پایایی ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف براي این مقیاس به ترتیب،  در پژوهش حاضر .دارد

و روایی این پژوهش از طریق تحلیل عاملی تأییدي محاسبه شد که .  آمد بدست88/0 و 88/0

  .ها داراي بارهاي عاملی قابل قبولی است ماده میتما

ک ابزار ی  مقیاس تنیدگی دوران دانشجویی، .)SLSI(مقیاس تنیدگی دوران دانشجویی 

اي  نج درجهک طیف پی   ماده است که بر روي51خود گزارشی مداد و کاغذي است که داراي 

 ،در پژوهش شکري. شود میبندي  درجه) موافق  کامال5ًمخالف تا   کامال1ًاز (از نوع لیکرت 

روایی مقیاس تنیدگی دوران دانشجویی از طریق تحلیل ) 1387 (پور و طرخان مرادي، دانشور

 در پژوهش حاضر پایایی ضرایب آلفاي. یید قرار گرفتأمورد ت) روایی سازه(ییدي أعامل ت

 بدست آمد و روایی این پژوهش 63/0 و 88/0کرونباخ و تنصیف براي این مقیاس به ترتیب، 

، 19، 11، 8، 5ي ها  به استثناء مادهها ماده میاز طریق تحلیل عاملی تأییدي محاسبه شد که تما

ها با بار عاملی منفی  در تحلیل نهایی ماده.  داراي بارهاي عاملی قابل قبولی است45 و 22

  .شدندحذف 

                                                           
1-  Zemit, Dahlem, Zimet, & Farley 
2-  Bruwer, Emsley, Kidd, lochner, & Seedat 
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گیري مدیریت زمان   به منظور اندازه.)1996( 1هارتلی ان ترومن و زمتپرسشنامه مدیری

استفاده شد این ابزار از چهارده ) 1996(رتلیها  از پرسشنامه رفتار مدیریت زمان ترومن و

 اي لیکرت همیشه گذاري آن به صورت مقیاس پنج درجه سوال طراحی شده است شیوه نمره

این پرسشنامه در . طراحی شده است )1( هرگز )2( بندرت )3( بعضی اوقات )4( اغلب )5(

در این پژوهش پایایی ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف .  توسط سواري ترجمه شد1387 سال

 بدست آمد و روایی این پژوهش از طریق تحلیل 63/0 و 88/0براي این مقیاس به ترتیب، 

 داراي بارهاي عاملی 13 و11، 8ي ها  به استثناء مادهها دهما  میعاملی تأییدي محاسبه شد که تما

  .قابل قبولی است

  

  ي توصیفیها یافته

ي توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، کمترین نمره و بیشترین نمره ها افتهی در این قسمت

  . آورده شده است1در جدول 

  

 ي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهشها افتهی   .1جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین تغیرهاي پژوهشمردیف

 53 11 13/8 18/33 مدریت زمان  1

 60 14 33/9 51/44 حمایت اجتماعی ادراك شده  2

 17 3 77/2 95/11 خانواده  3

 20 4 57/3 47/14 دوستان  4

 20 4 87/3 38/14 دیگران مهم  5

 25 7 96/4 36/19 خودکارآمدي تحصیلی  6

 178 59 89/2 08/11 تنیدگی تحصیلی  7

 79 33 46/7 39/62 ناختیش بهزیستی روان  8

 60/19 12 73/1 11/16 عملکرد تحصیلی  9

  

 نشان داده شده است در متغیر مدیریت زمان میانگین و انحراف 1  در جدولهمان طور که

خرده  ، در33/9 و 51/44 ، در متغیر حمایت اجتماعی به ترتیب8 /13 و18/33معیار به ترتیب 

                                                           
1-  Trueman & Hartely 
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 و دیگران 57/3 و 47/14، در خرده مقیاس دوستان 77/2 و 95/11 مقیاس خانواده به ترتیب

همچنین میانگین و انحراف معیار به ترتیب براي  .باشد  می87/3 و 38/14مهم به ترتیب 

، و تنیدگی تحصیلی به ترتیب 96/4 و 36/19هاي خودکارآمدي تحصیلی به ترتیب  متغیر

 و عملکرد تحصیلی به ترتیب 7/ 46 و 39/62 به ترتیب شناختی روان، بهزیستی 89/2 و 08/11

  .باشد می 73/1و 11/16

  

شناختی  ضرایب همبستگی بین مدیریت زمان، حمایت اجتماعی ادراك شده، بهزیستی روان . 2جدول 

  عملکرد تحصیلی با تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی و

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رهایمتغ

         1 شده ادراك یاجتماع تیحما   1

        1 80/0 خانواده   2

       1 51/0 84/0 دوستان   3

      1 63/0 53/0 87/0 مهم گرانید   4

     1 39/0 42/0 40/0 49/0 یشناخت روان یستیبهز   5

    1 46/0 52/0 50/0 47/0 59/0 زمان تیریمد   6

   1 45/0 26/0 40/0 0-/38 0-/42 -47/0 یلیتحص یدگیتن   7

  1 44/0 69/0 53/0 56/0 52/0 54/0 64/0 یلیتحص يخودکارآمد   8

 1 74/0 50/0 71/0 45/0 58/0 59/0 52/0 67/0 یلیتحص عملکرد   9

  

 ضرایب همبستگی بین مدیریت زمان، حمایت اجتماعی ادراك شده، بهزیستی 2در جدول 

 آورده شده تحصیلی کارآمديخود و تحصیلی تنیدگیی با عملکرد تحصیل  وشناختی روان

دهد کلیه ضرایب همبستگی بدست آمده، در سطوح  می نشان 2مندرجات جدول  .است

001/0P≤باشند میدار   معنی.  

  

 برازندگی مدل پژوهش

ي برازندگی مدل فرضی پژوهش و مدل اصالح شده پژوهش ارائه ها  شاخص3در جدول 

  .شده است

، با 15/12رابر با  بx2  مقدار شاخص نیکویی برازش مجذور خی3 ول شمارهبر اساس جد

  با توجه به این که مجذور خی نسبت به . باشد می 001/0داري   و سطح معنی12درجه آزادي 
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افزایش حجم نمونه و همبستگی موجود بین متغیرها حساس است، لذا در اکثر موارد این 

ي ها از این رو براي آگاهی از برازش مدل از شاخص. دار است شاخص از لحاظ آماري معنی

شود که در  میمالحظه  3بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول . دیگري استفاده گردید

 شاخص نسبت مجذور خی بر درجه آزادي ها مدل پیشنهادي تحقیق براي کل نمونه آزمودنی

df/x2 شاخص نیکویی برازش 03/1 برابر با ،)GFI (شاخص نیکویی برازش 98/0بر با برا ،

، شاخص 1برابر با ) IFI(ینده آ، شاخص برازندگی فز96/0برابر ) AGFI(افته ی  تعدیل

، شاخص برازندگی 1برابر با ) CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی 1برابر با ) TLI(توکرلویس 

 و شاخص جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب 99/0 برابر با) NFI(هنجار شده 

)RMSEA ( شود در مدل  می مشاهده 3همان طور که در جدول . باشد می 07/0برابر با

، شاخص df/x2( 07/1( اصالح شده مقادیر شاخص نسبت مجذور کاي به درجه آزادي

، شاخص AGFI (96/0(افته ی  ، شاخص نیکویی برازش تعدیل98/0 )GFI(نیکویی برازش 

، شاخص CFI( 99/0(زندگی تطبیقی ، شاخص برا98/0 )NFI(برازندگی هنجار شده 

 و جذر میانگین مجذور TLI( 99/0(لویس  -، شاخص توکر99/0) IFI(برازندگی افزایشی 

دهند مدل اصالح شده از برازندگی  میباشند، که نشان  می RMSEA( 01/0(خطاي تقریب 

  .ي مشاهده شده انطباق داردها مطلوبی برخوردار است و با داده

  

  ي برازندگی مدل فرضی پژوهش و مدل اصالح شده پژوهشها  شاخص .3جدول  

RMSEA TLI IFI CFI NFI AGFIGFI χ2 /df df χ2 الگو 

07/0 1 1 1 99/0 96/0 98/0 03/1 12 15/12  الگوي پیشنهادي 

01/0 99/0 99/0 99/0 98/0 98/0 98/0 07/1 14 01/15  اصالح شده - الگوي 

  

 علّی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراك ي  رابطهضرایب استاندارد مدل اصالح شده

گري تنیدگی تحصیلی و   و عملکرد تحصیلی با میانجیشناختی روانشده با بهزیستی 

  . ارائه شده است2خودکارآمدي تحصیلی در شکل 

همان . باشند می فرضیه مستقیم این پژوهش 12 حاکی از تأیید2ضرایب مسیر در شکل 

 شناختی رواناز مسیرهاي مستقیم، مسیرهاي مدیریت زمان با بهزیستی  د،گونه که قبال گفته ش

دار نبودند، بنابراین از مدل پیشنهادي حذف   معنیشناختی روانو تنیدگی تحصیلی با بهزیستی 

  .شدند
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   علّی مدیریت زمان و حمایت ي ضرایب استاندارد مدل اصالح شده رابطه . 2شکل 

  گري   و عملکرد تحصیلی با میانجیشناختی روانتی اجتماعی ادراك شده با بهزیس

  دانشگاه چمران اهواز تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی در دانشجویان

  

ضرایب مسیر  . آورده شده است4پارامترهاي روابط مستقیم در مدل اصالح شده در جدول 

دار   معنی4ر جدول متغیرها مربوط به مدل اصالح شده د  میاستاندارد و مقادیر بحرانی تما

  .باشند می

  

  گیري روابط مستقیم در مدل اصالح شده پارامترهاي اندازه . 4جدول   

 مسیرها
برآورد 

 غیراستاندارد

ورد آبر

 استاندارد

خطاي 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داري معنی

تنیدگی  تحصیلی به حمایت 

 اجتماعی ادراك شده
272/3- 413/0- 675/0 850/4- 001/0 

به حمایت  تحصیلی رآمديخودکا

 اجتماعی ادراك شده
827/0 460/0 128/0 460/6 001/0 

خودکارآمدي تحصیلی به 

 مدیریت زمان
234/0 382/0 037/0 341/6 001/0 

 019/0 -351/2 203/0 -171/0 -476/0 تنیدگی تحصیلی به مدیریت زمان

عملکرد تحصیلی به حمایت 

 اجتماعی ادراك شده
202/0 322/0 045/0 462/4 031/0 

شناختی به حمایت  بهزیستی روان

 اجتماعی ادراك شده
841/0 311/0 232/0 621/3 001/0 

تحصیلی به تنیدگی  عملکرد

 تحصیلی
007/0 087/0 003/0 082/3 037/0 

عملکرد تحصیلی به خودکارآمدي 

 تحصیلی
110/0 314/0 020/0 510/5 001/0 
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مستقیم متغیرها، از روش بوت استراپ استفاده  یري مبنی بر اثرات غها براي بررسی فرضیه

اي بین  مستقیم و واسطه  الگوي پیشنهادي، حاکی از مسیرهاي غیرها شد، برخی فرضیه

اي با استفاده از روش بوت استراپ بر روي نرم افزار  روابط واسطه. متغیرهاي پژوهش بود

AMOS-20تحلیل شدند .  

را  AMOS-20  با استفاده از روش بوت استراپاي نتایج بررسی روابط واسطه. 5جدول 

  .باشند میدار  مستقیم معنی که همه مسیرهاي غیر دهد مینتایج بوت استراپ نشان  .دهد مینشان 

  

  اي پژوهش در الگوي پیشنهادي نتایج روش بوت استراپ مسیرهاي واسطه . 5جدول 

 حد باال حد پایین مسیرها
سطح 

P  داري معنی

 ادراك شده با عملکرد حمایت اجتماعی 

 تحصیلی از طریق خودکارآمدي تحصیلی
11/0 26/0 001/0 

طریق  مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی از 

 خودکارآمدي تحصیلی
08/0 20/0 001/0 

حمایت اجتماعی ادراك شده با بهزیستی  

 شناختی ازطریق خودکارآمدي روان
07/0 24/0 001/0 

ملکرد حمایت اجتماعی ادراك شده به ع 

 تحصیلی از طریق تنیدگی
06/0 03/0 001/0 

مدیریت زمان به عملکرد تحصیلی از طریق  

 تنیدگی تحصیلی
005/0 02/0 001/0 

  

  گیري بحث و نتیجه

ي علّی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراك شده  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

 گري تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدي  و عملکرد تحصیلی با میانجیشناختی روانبا بهزیستی 

 ي پژوهش در بخشها ي آزمون فرضیهها همان طور که در نتیجه. تحصیلی صورت گرفت

ي مستقیم به استثناي تنیدگی تحصیلی و بهزیستی ها فرضیه  می مشاهده شد، تماها افتهی 

در این پژوهش .  مورد تأیید قرار گرفتندشناختی روان و مدیریت زمان و بهزیستی شناختی روان

در حمایت اجتماعی ادراك شده با عملکرد تحصیلی . دار بودند مستقیم معنی همه مسیرهاي غیر

هاي مختلفی  تواند از راه میحمایت اجتماعی . دار بود از طریق خودکارآمدي تحصیلی معنی
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ی ها از طرف، خانواده و کمک دوستان در زمان کار کالسی و حمایت عاطف مانند دادن ترغیب

یافت رد بگذارد و این احساس خودکارآمدي به تأثیرها  ها بر میزان خودکارآمدي آن از سوي آن

  .رود میشود و عملکرد تحصیلی باال   مثبت در  فرد میبازخورد

دهد، که بین  مینتایج ارزیابی الگوي ساختاري به دست آمده از پژوهش حاضر نشان 

داري  دکارآمدي تحصیلی رابطه مثبت و معنیمدیریت زمان با عملکرد تحصیلی ازطریق خو

دانشجویانی که در زمانبندي وظایف درسی خود کنترل دارند نمرات باالتري . وجود دارد

 انجام تکالیف در زمان مقرر مفهوم خود مثبت در )2010(اسین و زولکیفلی ی .گیرند می

در پژوهش  .برد میال آورد در نتیجه به خودکارآمدي دانشجو را با میدانشجو را به وجود 

. مستقیم رابطه دارد یر بصورت مستقیم و غشناختی روانحاضر حمایت اجتماعی با بهزیستی 

اسین و زولکیفلی ی  ،)2013 ( و همکاراني عمارها افتهی   منطبق با نتایج تحقیقات باها افتهی  این

چگونگی گیري نگرش، انگیزش و  در شکل  میخودکارآمدي نقش مه. باشد می) 2010(

 دارد هر کدام ها ها و شرایط متناسب با آن موقعیت ها و در نظر گرفتن موقعیت انتخاب فعالیت

تواند به  میحمایت اجتماعی .ر استثؤماز این عوامل در افزایش شادکامی، عملکرد و بهزیستی 

 دولت، استیس، فیلیپ و( عمل کند شناختی روانک عامل محافظ در برابر مشکالت ی عنوان

شود و از این  میاحساس تنهایی و افسردگی حمایت اجتماعی باعث کاهش ). 2004 ،1اتیوسم

  ).1389فوالدوند و همکاران، (  بگذاردتأثیر شناختی روانتواند بر بهزیستی  میطریق 

حمایت اجتماعی ادراك شده با عملکرد تحصیلی از طریق تنیدگی تحصیلی رابطه منفی و 

. ، منطبق است)2012 (2 کاتن، دوالرد و جانگيها  با پژوهشها افتهی  این. دار دارد دارد معنی

اي و  کند تا احساس خود ارزشمندي کند و راهبرهاي مقابله میحمایت اجتماعی به فرد کمک 

 ناشی از تنیدگی شناختی رواني ها حالتا ی  زا و ي تنیدگیها منابع الزم را در مواجه با موقعیت

مدیریت زمان با ). 1391 نیا، تقوایی(د مطلوبی را از خود نشان دهد به کار گیرد و فرد عملکر

دانشجویان با . مستقیم دارد عملکرد تحصیلی از طریق تنیدگی تحصیلی رابطه مستقیم و غیر

ریزي تکالیف درسی زمان خود را مدیریت کرده و تنیدگی که در اثر حجم  استفاده از برنامه

دهد و  میمدیریت زمان تنیدگی را کاهش . دهند میآید را کاهش  میتکالیف بوجود 

                                                           
1-  Dollete, Steese, Phillips, & Matthews 
2-  Cotton, Dollard, & Jong 
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). 2000مکین و میسرا،  (یابد میي شناختی به تنیدگی با مدیریت زمان افزایش ها واکنش

آورد  میادگیري اختالل ایجاد کرده و عملکرد را پایین ی  تنیدگی در دانشگاه به طور بالقوه در

 در پژوهش شناختی روانت زمان با بهزیستی رابطه مثبت بین مدیری). 2010ابراهیم و بوهاري، (

  .دار نبود حاضر معنی

 پیشنهاد کردند که مدیریت زمان )1994( 2و ماکان) 1991( 1بر اساس مدل بریتون و تسر

قراملکی   نقل ازحاجلو، صبحیبه(گیرد  میي فردي و نگرش نسبت به زمان را در بر ها ادراك

ي ها ي متفاوتی به زمان دارند که از ویژگیها توان گفت افراد نگرش می). 1390و نوري، 

عنی افرادي هستند که براي ی  ).2007، 3فلورنس - یوسنر و والت(شود  می ناشی ها شخصیتی آن

در این رابطه ). 1983، 4بوفارد، لنز و نوتین(انجام کارهایشان به زمان طوالنی نیاز دارند 

. باشد می) 2012 ،5گالتکین ،یلمازی  یک،الد(پژوهش صورت گرفته و محدود به   میتحقیقات ک

گیر با بهزیستی  ي وقتها همسو با پژوهش حاضر در این پژوهش مدیریت زمان در فعالیت

 شناختی رواندر پژوهش حاضر رابطه منفی بین تنیدگی تحصیلی و بهزیستی . دار نبود معنی

توان گفت  میافته ی   ایندر تبیین. همخوان است) 2012 (6دار نبود که با پژوهش ویلبرت معنی

براي (اند  ک حالت بدون تنیدگیی ه پرسشنامه دربها در زمان پاسخگویی  ممکن است آزمودنی

بنابراین .  براي پاسخ دادن به سواالت نیاز بوده استکه زمان زیادي ا اینی  ، و)درآغاز ترم: مثال

اند بهزیستی فرد را به خطر تو هاي دیگري می زا، متغیر رسد به جز عوامل تنیدگی به نظر می

 .بیندازد

هاي پژوهش حاضر این بود، که این پژوهش روي دانشجویان  از جمله محدودیت

پذیر  تر امکان لذا تعمیم آن دانشجویان به مقاطع باالتر و پایین. کارشناسی انجام شده است

که  ا توجه به اینب.  نیستها نتایج این پژوهش قابل تعمیم به شهرها و دیگر فرهنگ. باشد مین

شود  میدر پژوهش حاضر از روش تحلیل مسیر استفاده شده است، به پژوهشگران پیشنهاد 

  پژوهشی با استفاده از روش آزمایشی نقش مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی و 

                                                           
1-  Britton & Tesser 
2-  Makan 
3   - Usunier & Valette-Florence 
4-  Bouffard, Lens, & Nuttin 
5   - Eldeleklioilu, Yilmaz, & Gultekin 
6   - Wilbert 
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از آن جایی که حمایت اجتماعی ادراك شده با عملکرد . خودکارآمدي مورد بررسی قرار گیرد

به صورت کارگاه (شود جلساتی  باشد، پیشنهاد می می در ارتباط شناختی انروو بهزیستی 

خصوص اهمیت مهارت مدیریت زمان در عملکرد  را با والدین و دانشجویان در) آموزشی

  .تحصیلی و برجسته کردن نقش خانواده در بهزیستی و خودکارآمدي گذاشته شود
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