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  مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان تهرانی مهارت بررسی میزان

   1دکتر اسماعیل سعدي پور 

  2دکتر هادي بهرامی

  3احمد مصطفایی  

      13921392//33//88: : تاریخ دریافت مقالهتاریخ دریافت مقاله  

  13921392//55//1616: : تاریخ پذیرش مقالهتاریخ پذیرش مقاله                                                            

اسایی میزان مهارت مـدیریت زمـان نوجوانـان و جوانـان     مقاله برگرفته از پژوهشی است که هدفش شناین   

. پرسشنامه محقق ساخته مـدیریت زمـان مـی باشـد     ،و ابزار سنجش پیمایشی ،روش تحقیق این پژوهش.است 

. تشـکیل مـی دهنـد   گانه شهر تهـران   22مناطق  ساله 30 -19 و جوانان ساله 18-12 نوجوانانجامعه آماري را 

 427(و ) نفـر  420نفر و جوانان  436نوجوانان(نفر از نوجوانان و جوانان   856العه بدین منظور نمونه مورد مط

یافتـه هـاي پـژوهش در    . شدنداي انتخاب  مرحله سهاي  گیري خوشه ، به روش نمونه)نفر دختر 429نفر پسر و 

از شـاخص هـاي آمـار توصـیفی ودربخـش       دربخش توصیفی.نباطی تدوین شده استتدو بخش توصیفی و اس

سن و آزمون تحلیـل واریـانس یـک راهـه بـراي       ،مستقل براي متغیر جنسیت  Tهاي آماري  از آزمونستنباطی ا

مـورد      SPSS   اقتصادي ـ اجتماعی با استفاده از نـرم افـزار     تعیین تفاوت بین متغیرهاي سن، تحصیالت و طبقه

  .    تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 .گیرنـد  انان از این مهارت بهره مـی تعداد کمی از نوجو هارت مدیریت زمان وشتر جوانان از منتایج نشان داد بی 

ولـی در   ،داري وجـود نـدارد   نسـیت تفـاوت معنـی   بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاري از نظر ج

بـین سـن و    ،همچنـین . داري وجـود دارد  ریزي بین جنسـیت تفـاوت معنـی    بندي و برنامه هاي اولویت شاخص

بـین مهـارت مـدیریت زمـان بـا پایگـاه        امـا  ،داري وجود دارد زمان تفاوت معنی مهارت مدیریتتحصیالت با 

دختران نسـبت بـه پسـران در مـدیریت کـردن       در مجموع، .داري وجود ندارد اقتصادي ـ اجتماعی تفاوت معنی 

  .زمان موفق تر می باشند

  جوانان مهارت مدیریت زمان، نوجوانان و: واژگان کلیدي
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 مقدمه

وقت و توجه به .مان منبع بی مانندي است که اگر از دست برود جایگزین نخواهد داشتز  

درجوامع غربی حرکت ماه  .پیشینه اي دیرینه دارد اهمیت دادن به آن و استفاده بهینه از زمان

مفهوم زمان پیچیده تر  ،ه جوامع تکامل بیشتري پیدا کردندوخورشید مبناي درك زمان بود و هرچ

سعی می کند آن را کنترل و  داردتنها انسان است که به زمان توجه  ،یاي موجودات زندهدردن .شد

که زمان  این تاثیرپذیري ازآنجا ناشی می شود. ادراك مفهوم زمان تحت تاثیر فرهنگ ما قرار دارد .کند

 ) 36 :2002لوتار،.(مفهومی ذهنی است نه یک واقعیت مادي

با وجود آنکه همه به یک میزان  ،ان قابل توجهی مخدوش استت به میزصرف وقدرجامعه ما الگوي 

جوامع و افرادي موفق تر هستند که از وقت خود  ،هاي آماري ولی بر طبق بررسی ،زمان در اختیار داریم

این امرنیز وابسته به الگوهاي رفتاري می باشد که باید با آموزش و پرورش صحیح  .بهتر استفاده می کنند

      چراکه تنها منبعی را که ؛ تا نحوه استفاده موثر از زمان و گذر عمررا فراگیرند د نموددر افراد ایجا

نمی توان ذخیره کرد زمان است و تنها کاري که در این موردمی توان انجام داد آن است که باید نهایت 

هدر  ر دارند و هرگز نبایدبنابراین زمان کمیاب ترین منبعی است که افراد در اختیا .استفاده از زمان را برد

ازآنجا که مهمترین و گرانبهاترین دارایی یک جامعه ،منابع انسانی بخصوص نوجوانان و جوانان  .رود

 هستند و گرانبهاترین دارایی این افراد نیز زمان بسیار کوتاهی است که در طول زندگی در اختیار دارند،

استفاده قرار گیرند تغییرات و تحوالت نچه بدرستی موردبنابراین زمان جزء نادرترین منابعی است که چنا

  )32 : 1389خاکی، .(به موقع را در تمام ابعاد زندگی افراد و به تبع آن درجامعه بوجود می آورد

منابع  .نیاز به مدیریت و رهبري در همه زمینه هاي فعالیت اجتماعی،امري محسوس و حیاتی است

امادر این میان نوجوانان و  ي الیق رو به کاهش و نابودي می رود،انسانی و مادي بدون هدایت و رهبر

جوانان بعنوان اداره کنندگان یا مسوالن آینده سازمان ها و واحدهاي مختلف جامعه هستند و چون این 

جایگاه مهمی در بهسازي و  ،قشر از جامعه در هر جامعه اي از مهمترین افراد آن جامعه می باشند

اثر بخش از زمان ،  استفاده ،مدیریت زمان یا درواقع .و اجتماعی جامعه دارند شکوفایی اقتصادي

یکی از عواملی که باعث پیشرفت افراد می شود ، زمان  .درجهان امروز الزمه پیشرفت و ارتقاست

هایی بپردازد که  استفاده صحیح و اثر بخش از زمان باعث می شود انسان به اجراي فعالیت. است
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چگونگی استفاده از زمان بعنوان یک منبع شاخص براي  .ی به اهداف فردي می شوندموجب دستیاب

   )82: 2002کامرون،.(فراد یک جامعه استا یا کارآمد

 لهئبیان مس

بیشتر نوجوانان و جوانان بدون داشتن هدف مشخص به ادامه تحصیل و امورات زندگی ، درحال حاضر

. راي آینده در نظر گرفته اند و نه تصوري از آینده خود دارندآن ها نه برنامه اي ب اکثر و می پردازند

کمیاب و بی نظیري است که استفاده موثر و اثر بخش از  منابع زمان یکی از. جهت دار نیستند بنابراین

اعتقاد ) 1993(استروتون . دآن ضرورتی اجتناب ناپذیر براي موفقیت در کار و زندگی محسوب می شو

بسیار موفق تر و  رت زمان و چگونگی سازماندهی و استفاده از آن را می دانند،کسانی که قد دارد 

به همان نسبت که اختیار ما در انتخاب . جلوتر از افرادي هستند که همیشه از تنگی وقت می نالند

اختیار مان براي سازمان دهی وقت خودمان نیز زیادتر و  ،وظایف و تصمیم گیري افزایش می یابد

مدیریت زمان از موضوعات فوق العاده مهمی است که  ،درهر صورت .شود یه معمول ما میرو بتدریج

نوجوانان و جوانان موفق ،آن هایی  .در دنیاي پر رقابت امروز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

هستند که قادرند به طور واضح و روشن تعریف دقیقی از اهداف خود را بیان کنند و همچنین 

، آن چیز هایی هستند که قادرند افراد اهداف .سیدن به این اهداف را ارائه کنندارهاي الزم براي رراهک

مدیریت بر مبناي اهداف نه تنها براي سازمان ها و  .را به سوي عمل مناسب هدایت و جلب نمایند

اساس .دارد زنی افراد، بخصوص نوجوانان و جوانان فایده هاي بسیاري ايبلکه بر است،شرکت ها موثر 

دقیق  اهداف روشن و و موفقیت در زندگی باید بر یک تصویر کلی و خوب از زندگی استوار باشد

این تنها راه برقراري حلقه . مشخص گردد) هدف(هر دوره از مراحل مختلف زندگی بر اساس آن براي 

 ارتباطی بین وظایف مختلف و کارهاي امروزي وموفقیت هاي فردا و رضایتمندي شما

  )1368موریسی،.(است

هاي  فهرست وظایف و فعالیت ،که دربرنامه ریزي زمانی خود وارد می کنید هروظیفه یا فعالیتی را

یکی از روش هاي تجزیه و تحلیل اهداف براي .و آن ها را اولویت بندي کنید  خود را رتبه بندي کنید

هایی  و فعالیت) A(ها ي بسیار مهم  طبقه بندي فعالیت: می باشدABC اولویت بندي ، استفاده ازروش 

هایی که از نظر اهمیت داراي کمترین درجه  و فعالیت) B(که از درجه اهمیت کمتري برخوردارند



۴ 

 

پیوسته  لذا باید. زندگی همواره در معرض آشفتگی استنظم ایجاد شده توسط آدمی در ). C(هستند

نجام می دادیم و آنچه نباید انجام می دادیم اهمیشه در توجیه آنچه باید  .براي منظم بودن تالش کرد

هاي الزم  که کامال زمان در اختیار ما بوده ، اما مهارت در حالی ،"وقت کافی نداشتیم"ادعا کرده ایم 

  .براي تنظیم آن را نداشتیم

مند و هدفمند  ها در یک روش نظام برنامه و هماهنگی از مهمترین طرح ها ،نقطه نظر ها و فعالیت

، ولی درنهایت نیاز به مقداري خود انظباطی دارددرابتدا استفاده از برنامه ریزي ). برنامه ریزي( هستند

  ) 81: 1389خاکی ،.(ارزشی منجر می گردد ها به نتایج با خواهید دید که تمام فعالیت

ت که خالقیت نوجوانان و جوانان را به خدم وري از وقت به ما امکان می دهد مدیریت زمان و بهره

،زمان در گذشته. وزمره ، مدیریتی موفق اعمال کنیماز استرس هاي کسالت بار ر بگیریم تا ضمن نجات

 .اما امروزه هر لحظه از زمان آبستن حوادث و تحوالت شگرف است به این درجه اهمیت نداشته است،

اشیم تا به مدیریت داشته ب ،تحوالت باید روي لحظه لحظه زمان براي همگام و همراه بودن باپس 

، تعادل را حفظ  کنیم، استرس ارزش ها را بشناسیم ،کارهاي مهمتري انجام دهیم. اهدافمان نائل شویم

زمان را تحت کنترل خود درآوریم و با کارایی  هیم و به جاي کار بیشتر، دقیق تر کار کنیم تارا کاهش د

  )41: 1381فرنر ،.(باالتري عمل نماییم 

دیدگاه بهتري در مورد کارهاي -1هاي نوینی را به ما نشان می دهد تا روش مدیریت موفق زمان 

فرصت هاي بیشتري براي پرورش خالقیت خود و -2. وابسته به یکدیگر و اولویت ها به دست آوریم

 - 4. با فشارهاي روانی و استرس دسته و پنجه نرم کنیم و آن را کاهش دهیم -3.دیگران داشته باشیم

ي به دست آوریم وبتوانیم کارهاي اساسی و مهم را انجام دهیم تا سریع تر به اوقات فراغت بیشتر

  )11: 1380حقیقی و علیمردانی،.(اهدافمان برسیم 

هدف از انجام پژوهش حاضر ، یافتن پاسخ براي این پرسش است که میزان مهارت مدیریت زمان در 

مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و نوجوانان و جوانان تهرانی تا چه حد است  و آیا بین میزان 

  جوانان تهرانی تفاوت وجود دارد؟
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  چارچوب نظري

از نظریه هاي گوناگون استفاده شده ) مدیریت زمان (دربخش مبانی نظري تحقیق با توجه به متغیر اصلی 

  .است که به اختصار به آن ها اشاره می شود

. مان کار می کنندروي یک تعربف از ز هامروز که عرفا و فالسفه هریک تعریفی از زمان مطرح کرده اند

  )63: 1381رحیمی، .(است از وسیله اندازه گیري فعالیتزمان عبارت  ،طبق این تعریف

به هریک از ما به رایگان عطا شده است و میزان آن براي همه  وقت موهبتی است که در این کره خاکی

و آرمان هایش به مقدار قابل توجهی تابع استفاده  موفقیت هر شخصی در زمینه تحقق اهداف .یکسان است

  ) 81: 1381نصراصفهانی،.(موثر از وقت است

عرفا به واسطه ماهیت ابزار شناختی خود، یعنی دل ، از زبان نمادین استفاده می کنند و زمان را داراي جنبه 

ا وقت خوش عارفانه را همانا عرف.یاد می کنند درونی می دانند و از آن با اصطالحاتی مانند وقت ، آن دم،

  ) 61: 1383روبرتا،.(نوعی بی دقتی و رها شدن از سیطره زمان و مکان می دانند

هایش به  تن از شخصیت هاي خود از زبان دو ولتر ،فیلسوف و متفکر بزرگ فرانسوي در یکی از کتاب

مام چیزهایی که در دنیا ت از :یکی از شخصیت ها از دیگري می پرسد. موضوع قابل تاملی اشاره می کند

چیز بخش  چه چه چیز بلند ترین و کوتاه ترین است؟ وجود دارد، چه چیزي سریع ترین و کندترین است؟

ولی بیش از هر  چه چیز حد اعالي ندامت را به همراه می آورد، پذیر ترین و گسترده ترین است؟

 هیچ کاري صورت نمی پذیرد، ن،چه چیز است که بدون آ چیزدیگري مورد بی توجهی قرار می گیرد؟

هیندل .( "زمان":و پاسخ می شنود  به بزرگترین ها حیات می بخشد؟ و کوچکترین چیزها را می بلعد

،1383 :91(  

من استوي ":می فرماید) ع(چنان که امام صادق ؛ دین اسالم نیز اهمیت زمان را مورد تایید قرار داده است

، به 1375بخشی جهرمی ،و  رضایی مقدم . (ت به روز قبل بهتر باشیم باید هر روز نسب "مغبون  یوماه فهو

  ) 1377نقل از کرمی مقدم،
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خیام زمان را به . درفرهنگ و ادب ایران نیز به اهمیت زمان و نحوه استفاده درست از آن اشاره شده است

  ) 29،ص1377رمی مقدم،شیخ نظامی ، به نقل از ک.(تشبیه می کند  ند،پرنده اي که بر سر شاخه اي نشسته ا

به تعبیر دیگر . ارزش واقعی مدیریت زمان عبارت است از ارتقاي تمامی ابعاد زندگی ما :مکنزي می گوید

  ) 1381نجف بیگی ،.(بیشتر نیست ،بلکه زندگی بهتر است ارمغان مدیریت زمان براي ما زمان

که به محض دستیابی به آن می باید  بیان می کنند که زمان تنها منبعی است) 1981(و دیلون)1985(میلر 

بعضی محققان در نوشته هاي خود براي افزایش اوقات از . مصرف شود و آهنگ مصرف آن هم ثابت است 

نظر کمی ، روش هایی ارائه کرده اند ، ولی آنچه که بیش از همه موردنیاز است،استفاده موثر از مقدار زمانی 

درغیر این . مر، برنامه ریزیو سازماندهی کافی مورد نیاز استبراي این ا. است که در دسترس می باشد

  ) 1377،به نقل از کرمی مقدم ،1985،میلر1981دیلون.(صورت زمان بیشتر به هدر می رود

  زمان روانشناختی مدیریت

انسان درراه تعیین زمان طلوع و غروب تالش  .فهوم مدیریت زمان توجه داشته استبشر از دیر باز به م

پس از تنظیم وقت تقویم هاي اولیه از  .و پدید آمدن فصول سال به هزاران سال پیش بر می گرددآفتاب 

طوري که ه ب؛ روند تکامل ساعت براي تعیین گذر زمان از شتاب بیشتري برخوردار شد چندین قرن پیش،

زمان مهمترین  .و نشان می دهند می کنندهاي امروزي گذر فیزیکی زمان را با دقیق ترین شیوه ثبت  ساعت

ولی آیا برداشتی که ما از مفهوم زمان . رو گذر زمان مورد توجه همگان استسرمایه بشر است و از این 

آیا افراد در هنگام دلتنگی گذر زمان را به همان صورتی ادراك می کند که  داریم در همه ما یکسان است؟

  شاد و با نشاط هستند؟ 

به لحاظ روانشناختی برداشت یک فرد از سپري  ، از این رو. استبرداشت ما از سپري شدن زمان نسبی 

نقطه آغاز برتري درمدیریت  .شدن زمان ممکن است در شرایط و زمبنه هاي متفاوت دستخوش تغییر گردد

براي اینکه میل کافی براي توسعه مدیریت  .انگیزه و محرك است کلید انگیزش، .میل و اراده است ،زمان

، به شما انگیزه الزم ی کنید از آن بهره مند خواهید شدمنافع و مزایایی که احساس م باید د،زمان داشته باشی

باید به اندازه اي خواستار دستیابی به نتایج باشید تا براي دالیل طبیعی که باعث می شود کارها را  .بدهدرا 

کنترل بیشتري بر کار  اده کنید،وقتی از اهرم مدیریت زمان استف.غلبه کنید با روش هاي قدیمی انجام دهید،
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و قدرتی را  احساس خواهید کرد بر سرنوشت خود تسلط کامل دارید .و زندگی شخصی تان خواهید یافت

در تمام بخش هاي زندگی خود ، احساس مثبت و قدرتمندي خواهید . در زندگی خود حس خواهید کرد

مطلوبی است، پس چرا تنها عده کمی از آن ها اگر همه مردم قبول دارند که مدیریت زمان ، مهارت  .داشت

  عمل کنند؟ "سازمان یافته ،کارآمد و موثر "می توانند

  :نده ادر مقابل مدیریت زمان مطرح کردرا اسان سه مانع ذهنی نروانش 

اولین اسطوره یا باور منفی از مدیریت زمان  :نگرانی درباره کاهش حالت طبیعی و خود انگیختگی .1

سرد ،حسابگر و بی احساس خواهید  فردي سازمان یافته باشید، ،در زمانخیلی  این است که اگر

آزادي و سادگی خود را  برخی از مردم گمان می کنند که اگر خیلی موثر و خود کارآمد باشند، .بود

انسان را انعطاف ناپذیر و سر سخت  که مدیریت درست زمان، و فکر می کنند از دست خواهند داد

  .می کند

برنامه  ،هاي  عالی مدیریتی زمان مانع ذهنی دوم براي توسعه مهارت :مه ریزي ذهنی منفیبرنا .2

از افراد با نفوذ و  ریزي منفی است که اغلب ما در دوران رشد و بلوغ خود از والدین و همچنین

اگر والدین یا دیگر افراد به شما بگویند که خیلی نا منظم  .موثر بر شخصیتمان ،کسب می کنیم

باز به  به اتمام نمی رسانید، تید یا همیشه دیر می کنید  یا هیچ وقت کاري را که شروع می کنیدهس

  .که از فرامین قبلی آن ها پیروي نمایید طوري عمل می کنید صورت ناخودآگاه

خود انگاره منفی  ،مقابل مهارت هاي مدیریت زمان مانع ذهنی سوم در :باورهاي خود محدود کننده .3

بسیاري از مردم گمان می کنند که توانایی مدیریت درست  .خود محدود کننده است ا باورهايی

زمان خود را ندارند و این قبیل افراد اغلب فکر می کنند این باور بخش ذاتی و فطري زندگی یا 

  )  24-1994:22تریسی،.(آن هاست میراث

  :ند از ا ج عملکرد وجود دارد عبارتهایی که براي برنامه ریزي ضمیر ناخود آگاه براي رسیدن به او روش

این ها فرامینی هستندکه از ذهن خودآگاه به  :یا تایید هاي مثبت با خود صحبت هاي مثبت:روش اول 

  .ضمیر نا خودآگاه افراد می آیند
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درآینده به همان فردي  در روانشناسی خوش بینی،: به عنوان فردي با کارایی باال خودتصور  :روش دوم

و موثر تصور  آمدر،کاینیدو سعی کنید خود را فردي منظمهید شد که اکنون در ذهن خود می بتبدیل خوا

  .نمایید

باید نقش فردي را بازي کنید که در همه امور بسیار منظم : ایفاي نقش یک فرد بسیار کارآمد :روش سوم

  .است

ادي برنامه ریزي کنید که از این روش باید زندگی خود را بر اساس رفتار افر در: الگوپذیري: روش چهارم

  .وقت شان به خوبی استفاده می کنند و چنین افرادي را معیار و الگوي خود قرار دهید

 .احدي را در مدیریت زمان تدریس کنیداز امروز به مدت یکسال قرار است و این کهتصور  :روش پنجم

، چنانچه ضمن هاي روانشناسان طبق یافته .از یادگیري سریع است این روش نتیجه یافته هاي کسب شده

، به این فکر کنید که چطور این مطلب را آموزش خواهید داد، می توانیدآن را بسیارسریع تر از یادگیري

  .زمانی که مطلبی را صرفا آموخته و براي خود به کار می برید، در ذهن خود نهادینه کنید

ان شما را فردي نمونه و برجسته در یعنی تصور کنید دیگر .الگوي اصلی دیگران شوید :روش ششم

  .مدیریت زمان می دانند

  سه عامل اصلی روانشناسی مدیریت زمان

  .گیرید زندگی تان را با آن ارزش ها هماهنگ کنید بابتدا ارزش هاي خود را تعیین کنید و سپس تصمیم 

  .دوم، سعی می کنید به تسلط دست یابید تا در کارهایتان ممتاز باشید 

  .ها و اهدافتان با ارزش ها و عقایدتان سازگار و موافق است ینان یابید که فعالیتاطم سوم،

بازدهی شخصی و در نتیجه  ،زت نفس ، احترام به نفسایی شخصی ، عرسیدن به کار ،مدیریت زمان

با . با استفاده از مدیریت زمان می توانید بر هر مانعی غلبه کنید و به هر هدفی دست یابید. خوشبختی است

مدیریت زمان ، راه . ینده تان کنترل کامل داشته باشیدمهارت هاي مدیریت زمان می توانید بر کل زندگی و آ

  .رسیدن به موفقیت نهایی است
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  فرضیه هاي پژوهش

 .بین میزان مهارت مدیریت زمان نوجوانان با جوانان تفاوت معناداري وجود دارد -1

وانان با میزان تماشاي برنامـه هـاي تلویزیـون رابطـه     میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و ج -2

 .معنی داري دارد

 .است انمیزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان دختر بیشتر از پسر -3

  .میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان با تحصیالت رابطه معنی داري وجود داردبین  -4

معنـی  اجنمـاعی رابطـه   -ا پایگاه اقتصـادي نوجوانان و جوانان ب میزان مهارت مدیریت زمان درمیان  -5

  . داري وجود دارد

  روش پژوهش 

محقق به مطالعه متغیرهـاي  و  روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است

  .مدیریت زمان در بین نوجوانان و جوانان می پردازد

  پژوهش يجامعه آماري ، نمونه و روش نمونه گیر

اي است که نمونه تحقیق از آن  هاي اساسی در انجام هر تحقیق تعیین و تعریف دقیق جامعه یکی از گام

  .هاي تحقیق به آن جامعه خاص قابل تعمیم باشد شود و قرار بر این است که یافته جامعه انتخاب می

بـه منظـور    .انـد  تشـکیل داده سال شهر تهـران   30تا  12جامعه آماري این تحقیق را نوجوانان و جوانان 

  .استفاده شد     حجم نمونه از فرمول کوکران      برآورد حداقل

سـال شـهر تهـران     30تـا   12نفر از نوجوانان و جوانان دختـر و پسـر    856نمونه آماري این تحقیق را 

سـت  در مرحلـه نخ  : انتخـاب شـدند  اي  اي چند مرحله گیري خوشه که به روش نمونه ادندد تشکیل می
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در بلوك نمونـه   سپس در مرحله دوم انتخاب خانوارها .تعدادي از بلوك هاي شهر تهران انتخاب شدند

  .ودر مرحله سوم انتخاب افراد نمونه در خانوارهاي انتخاب شده

  ابزار پژوهش

که محقق با همکاري تنی چند از اساتید  بود "پرسشنامه مدیریت زمان" ،ابزار اندازه گیري این پژوهش

 بـه صـورت  ابتـدا    .کـرد نهایی آن را نشگاه عالمه و کارشناسان حیطه روانشناسی نوجوانان و جوانان دا

این پرسشنامه بـا آلفـاي کرونبـاخ     ،آوري اطالعات نفري انجام شد و بعد از جمع 50نمونه  روي پایلوت

رسشـنامه داراي  ایـن پ . به دست آمد و بعد از اصالحات اندکی، پرسشنامه نهایی شد و اجرا گردید 7/0

) 7-8-12-17-18-21-24-25-29-36(هـاي   سؤال ؛ چنان کهباشد سؤال از نوع مقیاس لیکرت می 30

گـذاري   شاخص هدف) 10-11-13-14-15-19-20-27-31-33-35(هاي  سؤال ریزي، شاخص برنامه

  .کنند گیري می گذاري را اندازه شاخص اولویت )9-16-22-23-26-28-30-32-34(هاي  سؤال و

  ي پژوهشافته های

بـه   براي تعیین متغیرها در بخش توصیفی از شاخص هاي آمار توصیفی و در بخش استنباطی با توجـه 

  .، از آزمون تحلیل واریانس استفاده شدحجم نمونه و متغیر هاي پژوهش

  .شده است عمل مطابق جدول زیردادن خرده مقیاس هاي مدیریت زمان، نمره براي 

  ریت زمان به تفکیک سواالت ، دامنه نمرات و میانگین شاخص هاشاخص هاي مدی: 1جدول 

  

  

  

  

  میانگین شاخص  دامنه نمرات شاخص  تعداد سؤال  هاي مدیریت زمان شاخص

  33  11-55  11  هدفگذاري

  27  9-45  9  بندي اولویت

  5/32  10-50  10  ریزي برنامه
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هاي مدیریت زمان به قرار زیـر   با توجه به موارد ذکر شده ، میانگین نمرات  پاسخگویان درشاخص  

و شاخص برنامه ریزي   17/30، شاخص اولویت بندي  50/37شاخص هدفگذاري با میانگین : باشد می

  )  2جدول . (می باشد  88/32با میانگین 

  میانگین نمرات پاسخگویان در شاخص هاي مدیریت زمان: 2جدول 

  میانگین   شاخص

  50/37  هدفگذاري

  17/30  بندي اولویت

  88/32  ریزي برنامه

هاي مدیریت زمان با سن پاسخگویان، میزان میانگین، انحـراف   در بررسی تفاوت نمرة شاخص :فرضیه اول

  )3جدول . (استاندارد و خطاي استاندارد آن مشخص شد

  هاي مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان میانگین نمره شاخص : 3جدول 

  N  خطاي استاندارد  انحراف استاندارد  میانگین  ها خرده مقیاس  هاي سنی گروه

  

18-12  

  نوجوانان

    24/0  92/4  62/37  گذاري هدف

436  
  16/0  33/3  17/30  بندي اولویت

  22/0  68/4  32/32  ریزي برنامه

  

30-19  

  جوانان

    23/0  86/4  38/47  گذاري هدف

420  

  17/0  42/3  16/39  بندي اولویت

  20/0  14/4  47/46  ریزي برنامه

 tهاي مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان مورد مطالعه، از آزمون  ي مقایسه میانگین نمره خرده مقیاسبرا

  :نتایج تحلیل آماري نشان داد. هاي مستقل استفاده شد براي گروه
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 95بـا میـزان   ) 38/47(و جوانـان  ) 62/37(گـذاري در نوجوانـان    بین میانگین نمره خرده مقیاس هدف  -1

 .داري وجود دارد فاوت معنیدرصد اطمینان ت

 95بـا میـزان   ) 16/39(و جوانـان  ) 17/30(بنـدي در نوجوانـان    بین میانگین نمره خرده مقیاس اولویت  -2

 .داري وجود دارد درصد اطمینان تفاوت معنی

درصـد   95با میزان ) 47/46(و جوانان ) 32/32(ریزي در نوجوانان  بین میانگین نمره خرده مقیاس برنامه -3

 .داري وجود دارد ن تفاوت معنیاطمینا

 4شماره هاي آن در جدول میانگین نمره پاسخگویان نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان و خرده مقیاس

  .ارائه شده است

  )تحلیل واریانس(هاي مدیریت زمان برحسب سن  بررسی مقایسه میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس

بندي و  هدفگذاري، اولویت(هاي مدیریت زمان  ویان در خرده مقیاسبراي مقایسه میانگین نمره پاسخگ

  )4جدول .(در نوجوانان و جوانان از طریق تحلیل واریانس مشخص شد) ریزي برنامه

  

  آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس هاي مدیریت زمان بر حسب سن پاسخگویان :4جدول 

  درجه آزادي  مجموع مجذورات  سنی هاي گروه  ها خرده مقیاس

(df)  

  

میانگین 

  مجذورات

F  داري  سطح معنی

(Sig) 

  

  هدفگذاري

    16/32  1  32/16  بین گروهی

32/1  

  

  27/24  854  84/20725  درون گروهی  041/0

    855  2738  کل

  بندي اولویت

    36/26  1  36/26  بین گروهی

31/2  

  

  40/11  854  74/9739  درون گروهی  025/0

    855  78/9739  کل

  

  ریزي برنامه

    21/284  1  21/284  بین گروهی

52/14  

  

  58/19  854  34/16717  درون گروهی  00/0

    855  55/17001  کل

  

بنـدي و   هاي هدفگـذاري، اولویـت   شود میانگین خرده مقیاس مشاهده می 4 جدول درهمانطور که   

هـاي   هـاي خـرده مقیـاس    دارد و مقایسـه میـانگین نمـره    ریزي در سطح متوسط و باالي متوسط قرار برنامه
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درصـد   95هاي سنی مختلف با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در سطح اطمینـان   مدیریت زمان در گروه

ریـزي و   جوانـان در برنامـه   ،به عبارت دیگر. شود نشان داد که در سنین باالتر مدیریت زمان بیشتر انجام می

  . شود کنند و با افزایش سن استفاده از مدیریت زمان بیشتر می یشتر استفاده میها ب هدفگذاري برنامه

  

 معنی رابطه تلویزیون هاي برنامه تماشاي میزان با جوانان و نوجوانان در زمان مدیریت مهارت میزان :فرضیه دوم

  .دارد وجود داري

داري حاصـل از   گی و سطح معنیمقدار آزمون ضریب همبستبا  ،دهد نشان می 5شماره همانطور که جدول 

توان گفت بین میزان تماشاي تلویزیون و مدیریت زمـان از سـوي پاسـخگویان     درصد اطمینان، می 95آن با 

وجود داشته است؛ به طوري کـه بـا افـزایش میـزان تماشـاي تلویزیـون ،       ) معکوس(رابطه همبستگی منفی 

از کارها  ،هر چقدر فرد بیشتر تلویزیون نگاه کند ،در واقع .مدیریت کردن زمان در زندگی کاهش یافته است

  .شود ریزي دچار اختالل می در نتیجه در برنامه .ماند هاي دیگر خود عقب می و برنامه

  رابطه همبستگی بین میزان تماشاي تلویزیون و مدیریت زمان :5جدول 

  میزان  آماري

  -28  ضریب همبستگی اسپیرس

  Sig(  001/0(داري  سطح معنی

  856  م نمونهحج

  

هـاي مـدیریت زمـان بـا جـنس پاسـخگویان، میـزان         در بررسی تفاوت نمره خرده مقیاس :فرضیه سوم

  )6 جدول. (میانگین، انحراف استاندارد و خطاي معیار میانگین آن مشخص شد
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بـراي   tهاي مدیریت زمان در مردان و زنان مورد مطالعه، از آزمـون   براي مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس

  :نتایج تحلیل آماري نشان داد. هاي مستقل استفاده شد گروه

درصـد   95بـا میـزان   ) 50/37(و زنـان  ) 54/37(گذاري در مردان  بین میانگین نمره خرده مقیاس هدف  -1

 .داري وجود ندارد اطمینان تفاوت معنی

درصـد   95بـا میـزان   ) 17/34(و زنـان  ) 16/30(بندي در مـردان   بین میانگین نمره خرده مقیاس اولویت -2

 .داري وجود دارد اطمینان تفاوت معنی

درصـد   95بـا میـزان   ) 46/38(و زنـان  ) 30/32(ریـزي در مـردان    بین میانگین نمره خرده مقیاس برنامه -3

 .داري وجود دارد اطمینان تفاوت معنی

ارائـه   ) 6 هشـمار (هاي آن در جدول میانگین نمرات پاسخگویان مرد و زن در مدیریت زمان و خرده مقیاس

  .شده است

  هاي مدیریت زمان به تفکیک جنس میانگین نمره پاسخگویان به خرده مقیاس :6جدول 

  N  خطاي معیار میانگین  انحراف استاندارد Mean  میانگین  جنسیت  ها خرده مقیاس

  

  هدفگذاري

    24/0  92/4  54/37  مرد
427  

  429  24/0  94/4  50/37  زن

 

  بندي اولویت
  427  16/0  38/3  16/30  مرد

  429  16/0  38/3  17/34  زن

  

  ریزي برنامه
 427  23/0  74/4  30/32  مرد

  429  20/0  09/4  46/38  زن

  

هـاي مهـارت مـدیریت زمـان بـا تحصـیالت        در بررسـی تفـاوت نمـره خـرده مقیـاس      :فرضیه چهارم

  )7جدول . (پاسخگویان، میزان میانگین، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد آن مشخص شد

  



١۵ 

 

  هاي مدیریت زمان برحسب تحصیالت پاسخگویان میانگین نمره خرده مقیاس :7جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  ها خرده مقیاس  هاي تحصیلی گروه

  

  N  خطاي استاندارد

  

  ابتدایی

  39  79/0  96/4  77/38  گذاري هدف

  39  54/0  37/3  62/29  بندي اولویت

  39  62/0  87/3  85/33  ریزي برنامه

  

  اهنماییر

  230  79/0  96/4  83/39  گذاري هدف

  230  22/0  30/3  45/30  بندي اولویت

  230  31/0  74/4  51/35  ریزي برنامه

  

  دبیرستان

 169  42/0  50/5  54/40  گذاري هدف

  169  26/0  38/3  04/32  بندي اولویت

  169  36/0  64/4  51/37  ریزي برنامه

  

  دیپلم

  169  36/0  63/4  22/47  گذاري هدف

  168  25/0  24/3  15/34  بندي ولویتا

  168  33/0  29/4  27/39  ریزي برنامه

  

  دیپلم و لیسانس فوق

  214  32/0  71/4  52/49  گذاري هدف

  214  23/0  41/3  29/38  بندي اولویت

  214  27/0  99/3  59/43  ریزي برنامه

  

  لیسانس فوق

  32  84/0  73/4  84/52  گذاري هدف

  32  65/0  71/3  50/42  بندي اولویت

  32  72/0  10/4  41/45  ریزي برنامه

  

  دکتري

  3  56/6  37/11  33/54  گذاري هدف

  3  04/4  7  16/43  بندي اولویت

  3  19/2  79/2  67/47  ریزي برنامه

هـر چـه    ،یعنـی  ؛تحصیالت، تأثیر در مدیریت کردن زمان دارد ،دهد نشان می 7 همانطور که جدول  

کنـد و توانـایی درك از مـدیریت زمـان را پیـدا       خود مدیریت مـی تحصیالت باالتر باشد فرد بهتر بر وقت 

باشد و در مقطع ابتدایی  می 33/54و در دکترا  77/38ابتدایی، میانگین هدفگذاري  مقطع در در واقع،. کند می

در مقطع ابتدایی  ،همچنین .است 16/43بندي  و در مقطع دکترا میانگین اولویت 62/29بندي  میانگین اولویت

  .باشد می 67/47و در مقطع دکترا  85/33ریزي  گین برنامهمیان

هاي مدیریت زمان برحسب تحصیالت از طریق آزمـون تحلیـل    براي مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس

  .گیرد واریانس انجام می

  



١۶ 

 

  تحلیل واریانس هاي مدیریت زمان برحسب تحصیالت پاسخگویان از طریق آزمون مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس  :8جدول 

  درجه آزادي  مجموع مجذورات  هاي تحصیلی گروه  ها خرده مقیاس

(sf) 

میانگین 

  مجذورات

F  داري سطح معنی 

(Sig) 

  

  گذاري هدف

    47/66  6  80/398  بین گروهی

78/2  

  

  93/23  848  89/20296  درون گروهی  011/0

    854  70/20695  کل

  

  بندي اولویت

    53/22  6  17/135  بین گروهی

99/1  

  

  31/11  848  90/9589  درون گروهی  034/0

    854  07/9725  کل

  

  ریزي برنامه

   85/102  6  12/617  بین گروهی

34/5  

 

000/0   26/19  848  74/16333  درون گروهی 

    854  86/16950  کل

  

در سـطح  ریـزي   گـذاري و برنامـه   میانگین خرده مقیـاس هـدف   ،شود مشاهده می 8 جدول درهمانطور که 

هـاي مختلـف    هاي مدیریت زمان در گروه مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس. استمتوسط و باالي متوسط 

درصد نشان داد کـه در سـطوح مختلـف     95تحصیلی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در سطح اطمینان 

داري مشـاهده   عنـی رود از لحـاظ مهـارت مـدیریت زمـان تفـاوت م      تحصیالت هر چه تحصیالت باالتر می

کننـد و   ها نسبت به تحصیالت کمتراز مدیریت زمان، بهتر استفاده می کرده تحصیل ،شود، به عبارت دیگر می

  )  8 شماره جدول. (کند افزایش سطوح تحصیالت، تأثیري در مهارت مدیریت زمان ایجاد می

  

بقـه اقتصـادي ـ اجتمـاعی     هـاي مـدیریت زمـان بـا ط     در بررسی تفاوت نمره خـرده مقیـاس   :فرضیه پنجم

  )9 جدول. (پاسخگویان میزان میانگین، انحراف استاندارد و خطاي استاندارد آن مشخص شد

  

  

  



١٧ 

 

  هاي مدیریت زمان با پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی پاسخگویان میانگین خرده مقیاس: 9جدول 

پایگاه اقتصادي ـ   ها خرده مقیاس

  اجتماعی

انحراف   میانگین

 استاندارد

خطاي 

  ستانداردا

N  

  

 

  گذاري هدف

  93  52/0  98/4  59/38  خیلی باال

  188  36/0  02/5  51/37  باال

  294  31/0  24/5  40/37  متوسط

  178  35/0  61/4  28/37  پایین

  103  41/0  18/4  6/37  خیلی پایین

  

 
 

  بندي اولویت

  93  37/0  58/3  29/30  خیلی باال

  188  26/0  58/3  28/30  باال

  294  19/0  28/3  17/30  متوسط

  178  25/0  40/3  91/29  پایین

  103  12/0  38/3  29/30  خیلی پایین

  

 
 

  ریزي برنامه

 93  52/0  98/4  08/33  خیلی باال

 188  36/0  94/4  44/32  باال

 294  26/0  48/4  16/33  متوسط

  178  29/0  88/3  04/33  پایین

  103  15/0  46/4  47/32  خیلی پایین

  

هـاي مـدیریت زمـان در طبقـات      میانگین خرده مقیـاس بین  ،شود مشاهده می  9 جدول درهمانطور که 

هـاي مـدیریت زمـان در طبقـات اقتصـادي ـ        اقتصادي ـ اجتماعی باال و خیلی باال با میانگین خرده مقیـاس  

  .داري وجود ندارد اجتماعی متوسط به پایین تفاوت معنی

در طبقات مختلـف اقتصـادي ـ اجتمـاعی بـا      هاي مدیریت زمان  مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس  

درصد نشان داد کـه در سـطوح طبقـات اقتصـادي ـ       95استفاده از آزمون تحلیل واریانس در سطح اطمینان 

داري وجـود نـدارد و افـزایش طبقـات اقتصـادي ـ        اجتماعی از لحاظ مهارت مدیریت زمان تفـاوت معنـی  

  ) 9جدول . (گذارد ریت زمان تأثیر نمیاجتماعی در مهارت مدی

  

  

  



١٨ 

 

طریق آزمون تحلیل واریانس اجتماعی از -هاي مدیریت زمان برحسب پایگاه اقتصادي  میانگین نمره خرده مقیاس :10جدول   

 
طبقه اقتصادي ـ   ها خرده مقیاس

  اجتماعی

  درجه آزادي  مجموع مجذورات

(sf) 

میانگین 

  مجذورات

F  داري سطح معنی  

(Sig) 

  

  گذاري هدف

    56/33  4  23/134  بین گروهی

39/1  

  

  21/24  851  77/20603  درون گروهی  24/0

    855  20738  کل

  

  بندي اولویت

    26/4  4  02/17  بین گروهی

37/0  

  

  42/11  851  76/9722  درون گروهی  83/0

    855  78/9739  کل

  

  ریزي برنامه

   52/21  4  08/86  بین گروهی

08/1  

 

36/0   88/19  851  46/16915  درون گروهی 

    855  55/17001  کل

  

  بحث و نتیجه گیري

 و  پردازد فرضیه اصلی این تحقیق به بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان می  

میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی چـه مقـدار   « آن است که سؤال اصلی این تحقیق

  » است؟

و نیز ) 62/37میانگین نمره (دهد که نوجوانان در شاخص هدفگذاري  مینتایج به دست آمده نشان   

و جوانـان  ) 32/32میانگین نمره (ریزي  و در شاخص برنامه) 17/30میانگین نمره (بندي  در شاخص اولویت

و در شاخص ) 16/39میانگین نمره (بندي  و شاخص اولویت) 38/47میانگین نمره (در شاخص هدفگذاري 

توان اینگونه تعبیر و تفسیر کرد که همانگونـه   این نتیجه را می. بوده است) 47/46میانگین نمره (ریزي  برنامه

اند  نوجوانان در این دوره حساس و مهم با مسائل و مشکالت خاص سن خود مواجه ،که قبالً نیز اشاره شد

ایـن   شـاید  همچنین،  .که این موضوع ممکن است منجر به بروز تعارض و اختالل در رفتار نوجوانان شود

اما  ؛شود تا نوجوانان نتوانند از زمان در اختیار به نحو احسن استفاده کنند و آن را مدیریت کنند امر سبب می

توانند از وقت خود استفاده  می يبا آرامش بیشتر اند، جوانان چون از این مرحله بحرانی و آشفته بیرون آمده



١٩ 

 

کننـد و در کارهـا و    هـاي خـود را بیشـتر درك مـی     جوانـان توانـایی   ،در واقـع . مدیریت کنندآن را بهینه و 

به عنـوان  . ریزي بهتري نسبت به نوجوانان انجام می دهند بندي و برنامه هاي خود هدفگذاري، اولویت برنامه

ناپـذیر اسـت و    ریـزي، امـري اجتنـاب    در تحقیقی دریافت که مدیریت زمان و برنامه) 1382(فروغی  ،مثال

با وجود اینکه نوجوانـان  . المت جسمی و روانی بطور قابل توجهی به مدیریت زمان بستگی داردموفقیت س

دهد که آنان تا حـدودي در مـورد مـدیریت زمـان و      با مشکالت متنوعی روبرو هستند، ولی نتایج نشان می

  .نداستفاده بهینه از وقت آگاهی دارند و تمایل دارند در کارها از مدیریت زمان استفاده کن

باشد این است کـه بـین میـزان مهـارت مـدیریت زمـان        هاي فرعی می فرضیه وفرضیه دیگر که جز  

مسـتقل نشـان داد بـین جوانـان در      tهمانگونه که گفته شد آزمـون  . نوجوانان و جوانان تفاوت وجود دارد

  . داري وجود دارند مدیریت کردن زمان و نوجوانان تفاوت معنی

د نشـان داد کـه بـا افـزایش سـن در واقـع از نوجـوانی بـه جـوانی، شـاخص           در تحقیق خو) 1384(اسمی

  .یابد باشد، افزایش می هاي مدیریت زمان می ریزي و نظم که یکی از شاخص برنامه

هاي تلویزیـون بـا مـدیریت زمـان از طریـق       بین میزان تماشاي برنامهاز دیگر نتایج حاصله این که   

بـا افـزایش میـزان تماشـاي      ،بـه عبـارتی   ؛گی معکوس وجود داردضریب همبستگی اسپیرمن، رابطه همبست

یابـد و هـر    هاي روزمره کاهش مـی  ریزي و زمان بندي در انجام دادن کارها و فعالیت تلویزیون، میزان برنامه

ماند و زمان را از دست خواهد داد کـه ایـن    چه فرد بیشتر تلویزیون تماشا کند از کارهاي دیگر خود باز می

  .نیز در تحقیقات خود به دست آورد) 1384(ي است که رضا اسمی ا نتیجه

ها با استفاده از  نتایج حاصل از بررسی مهارت مدیریت زمان با جنس از طریق تجزیه و تحلیل داده  

در مهارت مدیریت زمان تفاوت بین دختران و پسران وجـود دارد و دختـران در    ،مستقل نشان داد tآزمون 



٢٠ 

 

رضـا   و) 1996(اي است که ترومن و هـارتلی   نتیجه نای -باشند خود بهتر از پسران میمدیریت کردن زمان 

  .نیز در تحقیقات خود به دست آوردند) 1382(اسمی 

نتایج حاصل از بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان با تحصـیالت پاسـخگویان از طریـق تجریـه و       

داري بین افزایش سطح تحصیالت  داد که رابطه معنی ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان تحلیل داده

گیـري از مهـارت مـدیریت زمـان      با مهارت مدیریت زمان وجود دارد و با باال رفتن تحصیالت سطح بهـره 

دهد که با افـزایش میـزان تحصـیالت، میـزان      نشان می) 1384(هاي تحقیق رضا اسمی  یافته. یابد افزایش می

رسد زمان در بین افراد تحصیلکرده از  به نظر می .اوقاتشان کاهش یافته است گذراندنرضایت آنها از نحوه 

  .شود اهمیت و ارزش بیشتري برخوردار است و از دست دادن آن بیشتر موجب نگرانی و نارضاتی آنها می

نتایج حاصل از بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصـادي ـ اجتمـاعی پاسـخگویان از       

نشـان داد کـه بـین سـطوح طبقـات       (f)ها با استفاده از آزمون تحلیل واریـانس   یه و تحلیل دادهطریق تجز

داري وجود نـدارد و افـزایش طبقـات اقتصـادي ـ       اقتصادي ـ اجتماعی از لحاظ مدیریت زمان تفاوت معنی 

  .اجتماعی در مهارت مدیریت زمان تأثیر نخواهد داشت

تـوان اظهـار داشـت کـه      مطالعات منطبق با نتایج این مطالعه مـی هاي فوق و نتایج  با توجه به یافته  

ترند که با اصول مدیریت زمان آشنایی الزم را داشته باشند و وقت خـود را بـه نحـو احسـن      جوانانی موفق

  .مدیریت کنند

 :پیشنهادات

  :، می توان پیشنهاد دادمتناسب با نتایج به دست آمده  
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شود پژوهشگران عالقمند به این  ق نیز به آن اشاره شد، پیشنهاد میهاي تحقی همانگونه که در محدودیت  -1

اي بومی و هنجار شـده کـه مطـابق فرهنـگ      افزایی هر چه بیشتر نسبت به طراحی پرسشنامه حوزه با هم

 .تري به دست آید تر و ملموس تا از این طریق نتایج عینی نندایرانی باشد اقدام ک

هـاي   از جمله مزاحمـت . دي در مهارت مدیریت زمان مؤثر و دخیلندعوامل متعد ،شد گفتههمانطور که  -2

شـود کـه پژوهشـگران     پیشنهاد مـی  .هاي دیگران و غیره تلفنی، کنترل زمان جلسات، نه گفتن به خواسته

عالقمند در این زمینه هم به تحقیق بپردازند تا میـزان سـنجش ایـن عوامـل را بـر روي مـدیریت زمـان        

 .دست آورند نوجوانان و جوانان به
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This article is derived from a research that aimed at determining the amount of 

time management skill among youth and adolescents. The research method is 

survey and the measurement tool is researcher-made questionnaire of time 

management. The statistical population includes Tehrani adolescents (12-18 

years old) and youth (19-30 years old) in 22 districts of Tehran. Hence 856 

respondents (436 adolescents and 420 young adults of which 427 were boys and 

429 were girls) were selected by three-staged cluster sampling. The results have 

been compiled in two sections: descriptive and inferential. In the descriptive 

section, indexes of descriptive statistics and in the inferential section, 

independent T tests have been analyzed for gender and age, and variance 

analysis test has been used for determining the difference between the variables 

of age, education and socio-economic class by SPSS. The results show that 

most of young adults and a few numbers of adolescents use time management 

skills. There is not a significant difference in terms of gender in targeting index 

for time management skill but there is a significant difference in terms of 

gender in prioritizing and programming indexes. Also there is a significant 

difference in terms of age and education regarding time management skill. 

There is not any significant difference in terms of socio-economic class 

regarding time management skill. Also girls are more successful than boys 

regarding time management.  
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