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دانشجويان كارشناسي و تحصيلي  موفقيت ا مديريت زمان بارتباط
  كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز

  
 *پرويز ساكتي، علي طاهري

  
  

  چكيده
هدف . شود توانايي به كارگيري مهارت فردي مديريت زمان، عامل مهمي براي موفقيت تحصيلي و غيرتحصيلي محسوب مي :مقدمه

وهش حاضر بررسي ارتباط مديريت زمان با موفقيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شيراز و پژ
  .باشد دانشگاه شيراز مي

اي جهت شركت در مطالعه  گيري خوشه  نفر دانشجو به شيوه نمونه610. باشد  پژوهش حاضر از نوع توصيفي مقطعي مي:ها روش
  ي معدل درسزين  مهارت فردي مديريت زمان ويها هيشامل گو(ساخته   محققيا ها توسط پرسشنامه  دادهيگردآور. دندانتخاب گردي

.  و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSSافزار  آوري شده توسط نرم اطالعات جمع. انجام شد
 به طور ي دانشگاه علوم پزشكانيدانشجو) بعد موفقيت تحصيلي( نمره معدل زيديريت زمان و ن نمره مهارت فردي منيانگيم :نتايج
بين دانشجويان دختر و پسر در مهارت فردي مديريت زمان تفاوت .  بودرازي دانشگاه شاني از دانشجوشتريب) >001/0p(يمعنادار

دانشجويان ). >001/0p(  پسر بوداني از دانشجوشتري دختر باني بعد موفقيت تحصيلي، نمره دانشجورمعناداري مشاهده نشد ولي د
تمامي ابعاد چهارگانه و موفقيت تحصيلي داراي ميانگين باالتري نسبت به دانشجويان  كارشناسي ارشد در مهارت فردي مديريت زمان،

  ).>p/001( كارشناسي بودند
لذا با توجه به نتايج .  بوديلي تحصتيبا تفاوت در نمرات موفق زمان همسو تيري مشاهده شده در مهارت مديها  تفاوت:گيري نتيجه

. تحصيلي دانشجويان را تا حد زيادي به مديريت زمان آنان و به كارگيري آن در زندگي تحصيلي نسبت داد توان موفقيت  پژوهش، مي
  .شود ي مهي توصاني دانشجويلي تحصتي موفقشي زمان به منظور افزاتيريمد يها  آموزش مهارتي برايزير برنامه

  
   مديريت زمان، مهارت فردي، موفقيت تحصيلي، دانشجويان، كارشناسي، كارشناسي ارشد:هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

در زمينه حاضر كاران عصر  اندر متخصصان و دست
 »اثربخش مديريت«مديريت، بحث جديدي را تحت عنوان 

 يكي از شروط ،نمايند كه در اين نگرش جديد مطرح مي

                                                 
ي طاهري، كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشكده علوم عل :نويسنده مسؤول* 

  sashoshka@yahoo.com . ارم، شيراز، ايران دانشگاه شيراز،،تربيتي و روانشناسي
 دانشگاه شيراز، دانشكده علوم تربيتي و )استاديار (دكتر پرويز ساكتي

  )ppparviz@gmail.com (.ايران شيراز،ارم،   دانشگاه شيراز،،روانشناسي
 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ ١١/٣/٨٧اين مقاله در تاريخ 

 پذيرش گرديده ٢٢/۶/٨٩ اصالح شده و در تاريخ ٩/١٢/٨٨
  .است

و ). 1( مديريت زمان است،الزم براي اثربخشي مديران
 كليد خودراهبري و اثربخشي را مديريت زمان حتي برخي

نظران، مديريت زمان  بنا به عقيده صاحب). 2(دندان مي
اسب از ها و استفاده من گذاري و تعيين اولويت شامل هدف

منابع است كه امكان انتقال آن از فردي به فرد ديگر 
  . )3 و 4(وجود ندارد

نظران اين حيطه، مهارت مديريت زمان را به دو  صاحب
و مهارت سازماني ) شخصي(مقوله كلي مهارت فردي 

 مهارت فردي مديريت زمان شامل برخي .اند تفكيك نموده
اد عادي در از الگوهاي عمومي رفتار است كه اغلب افر

زندگي شخصي و خانوادگي خود در استفاده از وقت و 
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در باب مهارت فردي ). 5(برند مديريت آن به كار مي
مديريت زمان، ريشه اصلي اتالف وقت، در خود فرد نهفته 
است و اگر فرد بتواند با كنترل خود، عوامل اتالف وقت را 

اي در   عمدهتوانند تأثير ها نمي از بين ببرد، ديگران و اتفاق
آدمي با اعمال مديريت  ).6(باشند اتالف وقت وي داشته

عبارت ديگر بدون  به. رسد حالت خودنظمي مي زمان، به
كارهاي خارجي، رفتار و اعمال انسان را  و اينكه ساز

آورد، فرد اعمال و رفتار خود را كنترل  تحت كنترل در
بسيار هاي  دادن فعاليت نجام اكند و زمان الزم براي مي

لذا مهارت فردي مديريت زمان  .گيرد مهم را درنظرمي
با توجه به مطالعات و  ).7(است» مديريتي  خود«نوعي 
 افجه، ،1372سروش، : شمنداني ماننديهاي اند پژوهش

؛ پاترسون، 1994؛ فرنر، 1992؛ مرديت،1980موت، ، 1376
 مهارت فردي ،؛ و بسياري ديگر2001وودي و كوك، 

بندي  گذاري، اولويت شامل چهار بعد هدفمديريت زمان 
ريزي زماني و تعهد به اجراي  ها، برنامه اهداف و فعاليت

  ).4 و 3 و 8 -11(باشد برنامه مي
است  معناي تعيين اهداف دقيق و مشخص گذاري به هدف

كه معطوف به نتايج مورد نظر باشد و در اينجا منظور از 
 در استفاده و هاي قابل ارزيابي است كه فرد هدف، هدف

هاي روزانه، هفتگي و ماهانه خود تعيين  كنترل فعاليت
ها، تنظيم  بندي اهداف و فعاليت منظور ازاولويت). 7(كند مي

است كه يك ولويتي ها بر حسب اهميت و ا اهداف و فعاليت
منظور  ها به فعاليت در مقابل ساير اهداف و فعاليت

). 12(انه دارديابي به اهداف روزانه، هفتگي و ماه دست
قابل هاي  ريزي زماني يعني تنظيم فهرست فعاليت برنامه

ي كه زمانمدت انجام و تفكر درباره نحوه انجام آنها در 
ها  بندي فعاليت عبارت ديگر زمان به. دارددر اختيار فرد 

منظور استفاده  بر حسب اولويت و روش انجامشان به
 ،برنامه ايجر تعهد به). 13(نظر است بهينه از وقت مد

شدن  دار شدن انجام كاري در آينده و متعهد تقبل يا عهده
  ).14(استبه يك مسؤوليت يا يك باور 

و ؛ 2004، كلي؛  1991،تون و تسر راني چون، بريگپژوهش
مهارت فردي مديريت زمان را ؛ 2006، نونيس و هادسون

زندگي از جمله كار و  عامل اساسي موفقيت در امور
كارگيري   تبحر در به).15-17(اند تحصيل برشمرده

مهارت فردي مديريت زمان، عامل مهمي براي موفقيت 
اين بعد به . شود ي متحصيلي و غيرتحصيلي محسوب

ي افراد. دارد چگونگي كنترل، اداره و مديريت زمان اشاره
ريزي زمان  در برنامهكه داراي اين مهارت هستند معموال 

 موفق ،با حالت خود ها برنامههماهنگ كردن مطالعه و 
  ).7(نمايند مي عمل

ها و  اي از توانايي موفقيت تحصيلي شامل كسب مجموعه
 هايي است كه در طول دوره تحصيل كسب مهارت

ها و مسايل مختلف راهنماي  گيري گردد و درتصميم مي
  ).18(افراد است

ها دانشجويان با مسأله استفاده از  امروزه در دانشگاه
اين فرض . باشند موزشي مواجه ميهاي محدود آ فرصت

گردند كه از  نيز وجود دارد كه دانشجوياني موفق مي
 نمايند در غير اين  حداكثر استفاده را مي،زمان محدود

منظور موفقيت در  صورت در انجام تكاليف درسي به
همچنين بسيار . شد تحصيل با مشكل مواجه خواهند

 از زمان ها است كه دانشجويان دانشگاه مشاهده شده
طور  نمايند و وقت خود را به  نميبهينهخود استفاده 

بسياري از دانشجويان در . كنند اثربخش مديريت نمي
هاي تحصيلي قبل از دانشگاه كه مديريت زمان آنها  دوره

شده از لحاظ  توسط والدين يا آموزشگاه كنترل مي
شايد به دليل نداشتن  ولي ؛اند تحصيلي موفق بوده

 در طول تحصيل در دانشگاه با افتثر زمان، مديريت مو
  ).19(شوند تحصيلي مواجه مي

هاي جهان با چالش استفاده نادرست  اكثر دانشگاه
باشند  مي دانشجويان از وقت خود در امر تحصيل مواجه

منظور مقابله با اين مشكل  كارهايي كه به و از جمله راه
ي و آوردن استانداردهاي علم گردد، پايين مي اتخاذ

مدت است و  تحصيلي است كه يك نوع راهبرد كوتاه
 دنبال داشته  تواند در بلندمدت پيامدهاي منفي را به مي

بود، كه  دنبال راهبردهاي بنيادين ديگري    بهدباشد، لذا باي
توان از عامل استفاده مؤثر  مي ها با توجه به نتايج پژوهش

شده مساله  با توجه به مطالب ذكر ).17(برد از زمان نام
اي برخوردار است و نحوه  مديريت زمان از جايگاه ويژه

تواند در موفقيت آنها  كاربرد زمان براي دانشجويان مي
لذا اين پژوهش سعي دارد تا اهميت . تأثيرگذار باشد
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مديريت زمان را براي دانشجويان دانشگاه به طور اخص 
  .مطرح سازد

در  (يت زمان مدير تعيين ارتباطهدف اصلي اين پژوهش،
ها،  بندي اهداف و فعاليت گذاري، اولويت ابعاد هدف

 موفقيت ا ب،)ريزي زماني و تعهد به اجراي برنامه برنامه
تحصيلي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد 

  .باشد دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه شيراز مي
  

  ها روش
ري نمونه آما. باشد پژوهش حاضر از نوع توصيفي مي

در ي شاغل به تحصيل،  نفر دانشجو610اين پژوهش 
گيري  به شيوه نمونهبودند كه  85-86سال تحصيلي 

صورت كه از هر دانشگاه  ، به اينشدنداي انتخاب  خوشه
  دانشكده انتخاب شد و از هر دانشكده يك بخش به5

و با توجه به اينكه گشت  ميصورت تصادفي انتخاب 
هاي  رديد، در دانشجويان ترمپژوهش در ترم زوج اجرا گ

، و ترم دوم  كارشناسيهاي  دورهدوم و چهارم
معيار ورود . كارشناسي ارشد در تحقيق شركت كردند

  .عضويت در خوشه ها مي باشدمطالعه، در اين 
اطالعات مربوط به مقوله مهارت فردي مديريت زمان با 

اين . آوري گرديد جمع ساخته محققپرسشنامه استفاده از 
منظور سنجش ميزان مهارت فردي مديريت  رسشنامه بهپ

ساخته شده و ) 1386(ها توسط محققين  زمان آزمودني
مربوط به مشتمل بر دو قسمت است، كه قسمت اول 

معدل ميانگين جنس، ترم، مقطع و : مشخصات فردي مانند
عنوان مالكي  بهدانشجو معدل ميانگين  .باشد ميدانشجو 

 قسمت .در نظر گرفته شديلي سنجش موفقيت تحصبراي 
ميزان مهارت فردي مديريت بررسي ه پرسشنامه بدوم 

بندي  گذاري، اولويت هدف(زمان و ابعاد چهارگانه آن 
ريزي زماني، تعهد به اجراي  ها، برنامه اهداف و فعاليت

 28  گويه هاي پرسشنامهتعداد كل. ختپردا مي) برنامه
ل، بعد  سؤا7گذاري  بعد هدف: است شاملگويه 
ريزي  سؤال، بعد برنامه4ها  بندي اهداف و فعاليت اولويت
براي .  سؤال8 سؤال و بعد تعهد به اجراي برنامه 9زماني 

هاي مرتبط با مهارت فردي مديريت   گويه،پرسشنامهتهيه 
 و 2( استخراج گرديد مرتبطزمان از مطالب كتب و مقاالت

 مقابل هر دربود و پرسشنامه ليكرت مقياس ). 1 و 5 و 6
هميشه، غالباً، گاهي، بندرت، (صورت  گزينه به عبارت پنج

 هميشه در عبارات مثبت  هازينهگ.  داشتقرار) هيچگاه
بيشترين نمره، يعني نمره چهار را به خود اختصاص 

 و در عبارات منفي كمترين نمره، يعني نمره صفر ندداد مي
ترتيب به پرسشنامه حداكثر نمره هر بعد . ندگرفت را مي

، 16بندي اهداف  ، اولويت28گذاري  هدف: عبارت است از
ميانگين ، 32، تعهد به اجراي برنامه 36ريزي زماني  برنامه

  . است112كل پرسشنامه 
پرسشنامه اي منظور تعيين روايي ابزار پژوهش ابتدا  هب

تعدادي از اساتيد گويه در اختيار  37مقدماتي، شامل 
دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه و نيز تعدادي از 

 پس از بررسي ميزان . قرار گرفترشته مديريت آموزشي
دهندگان در مورد كليه عبارات هر دو بخش  توافق پاسخ

دهندگان بر وارد  شد كه اكثريت پاسخ پرسشنامه آشكار
در نهايت با توجه به . نظر دارند بودن عبارات هر بعد اتفاق

 37رات هر بعد تعداد دهندگان در مورد عبا توافق پاسخ
منظور حذف عبارات  بهسپس . گرديد انتخابگزينه 

 نفر از 83نامناسب، پرسشنامه مقدماتي در اختيار 
نيز بودند  طور تصادفي انتخاب شده دانشجويان كه به

يك پرسشنامه  سوال حذف شد و 9 تعداد .داده شدقرار 
پايايي از طريق محاسبه . استخراج گرديد اي گزينه 28
  .لفاي كرنباخ به تأييد رسيدآ

ضريب آلفاي كرونباخ، حاصل از محاسبه ضريب 
همساني دروني سؤاالت مقوله مهارت فردي براي ابعاد 

بندي  ، اولويت)73/0(گذاري  چهارگانه آن، در بعد هدف
، و تعهد به )78/0(ريزي زماني  ، برنامه)53/0(اهداف 

يي براي ضريب پايا. به دست آمد) 74/0(اجراي برنامه 
 .گزارش گرديد) 88/0(كل پرسشنامه نيز 

هاي شيراز و علوم  از دانشگاهاين طرح مجوز اجراي 
در بين ها  پرسشنامهسپس . گرديد پزشكي شيراز اخذ
 و  شد توزيعمنتخبهاي  ها و بخش دانشجويان دانشكده
  .آوري گرديد پس از تكميل جمع
 ، SPSS-11/5رابه وسيله نرم افز ها يل دادهبراي تجزيه و تحل

چون؛ فراواني، ميانگين،  هاي آمار توصيفي هم روش
انحراف معيار استفاده گرديد و در آمار استنباطي به 
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منظور بررسي دقيق سؤاالت، هر يك از ابعاد جداگانه با 
 .گرفت مورد بررسي قرار t  آزمون ازاستفاده

  
  نتايج

مورد  پرسشنامه 610تعدادشده  پرسشنامه توزيع 650از
ها  درصد بازگشت پرسشنامه. تجزيه و تحليل قرار گرفت

)  درصد5/42(نفر  259ن تعداد از اين ميا.  درصدبود94
 5/57( نفر 351و بودند دانشگاه علوم پزشكي ي دانشجو
 نفر 388 عدادت.  بودندمربوط به دانشگاه شيراز) درصد

 .بودند پسر ) درصد4/36( نفر222و دختر )  درصد6/63(
 در مقطع ها از نمونه)  درصد2/86( نفر 526 دادهمچنين تع
 مقطع كارشناسي در ) درصد8/13 ( نفر84، وكارشناسي

  .بودارشد 
به عنوان  ( دانشجويان دانشگاه شيرازره معدلميانگين نم
ره ميانگين نمو  8/15±3/1)  موفقيت تحصيليشاخص
 كه اين بود 32/16±11/1زشكي  پ دانشجويان علوممعدل

دار امعن) P )02/5=t>001/0ين در سطح تفاوت ميانگ
دانشگاه دانشجويان مديريت زمان نمره ميانگين . است

دانشگاه ميانگين نمرات دانشجويان  و 1/62±6/15 شيراز
كه اين بود  34/69±7/17علوم پزشكي نيز در اين بعد 

  .دار استامعن) P )71/2=t>001/0تفاوت در سطح 
و ابعاد چهارگانه آن نتايج مقايسه ميانگين مهارت فردي 

بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه 
  .  آمده است شماره يكشيراز در جدول

نمرات ميانگين ، دانشجويان دختر و پسردر مقايسه 
مهارت فردي مديريت زمان دانشجويان پسر 

اما  بود 91/65±9/16دانشجويان دختر و  85/16±88/63
چنين ميانگين  هم. باشد دار نمياعن م اين ميانگين هاتفاوت

 نمرات دانشجويان دختر در بعد موفقيت تحصيلي
  و نمرات دانشجويان پسر در همين بعد18/1±16/16
 در سطحميانگين كه اين تفاوت . باشد  مي38/1±79/15

001/0<P )49/3=t (در بين ابعاد چهارگانه . دار استامعن
گذاري،  مهارت فردي مديريت زمان در سه بعد هدف

داري اريزي زماني تفاوت معن بندي اهداف و برنامه اولويت
 دانشجويان دختر و پسر وجود  ميانگين نمراتبين
در بعد تعهد به اجراي برنامه ميانگين دانشجويان . شتندا

 دانشجويان  نمرهكه از ميانگينبود 21/18 ±92/5 دختر
باشد و اين تفاوت در سطح  ميباالتر  87/16±97/5پسر 

01/0<P 67/2 و=t دار استامعن.  
در مقايسه دانشجويان مقطع كارشناسي با دوره هاي 

مهارت فردي مديريت نمرات  ميانگين كارشناسي ارشد،
به  كه بود 48/63±8/16 زمان دانشجويان كارشناسي

 كمتر از ميانگين دانشجويان كارشناسيطور معناداري 
در . )t=38/6 و P>001/0 (باشد  مي76/75±36/3ارشد 

 ميانگين دانشجويان كارشناسينيز بعد موفقيت تحصيلي 
 ميانگين به طور معناداري كمتر )28/1±89/15(

د وب) 84/16±82/0 (دانشجويان كارشناسي ارشد
)001/0<P  58/6و=t.(  

نتايج مقايسه ميانگين ابعاد چهارگانه مهارت فردي در بين 
 2رشد در جدول  ادانشجويان كارشناسي و كارشناسي

 .آمده است

  
  كي و دانشگاه شيرازعلوم پزشدانشگاه  بين دانشجويان  مديريت زمانابعاد چهارگانه مهارت فردينمرات  مقايسه ميانگين :1جدول

 t P  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  دانشگاه شيراز  )حداكثر نمره(ابعاد مهارت فردي مديريت زمان 
  001/0 63/4 31/17± 03/5  42/15 ±94/4  )28(گذاري هدف

  N.S 82/0  54/9± 32/3 9 /33 ±06/3 )16(بندي اهداف اولويت
  01/0  85/2 91/21± 37/6  84/20 ±96/5 )36(ريزي زماني برنامه
  01/0 71/2 49/18± 26/6 17/17 ±69/5 )32(اجراي برنامه به تعهد
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  t P  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  دانشگاه شيراز  )حداكثر نمره(ابعاد مهارت فردي مديريت زمان 

  001/0 81/5 13/19± 23/4 76/15 ±03/5 )28(گذاري هدف
  001/0 33/4 8/10± 22/3 20/9 ±11/3 )16(بندي اهداف اولويت
  001/0 18/5 26/24± 85/4 58/20 ±21/6 )36(ريزي زماني برنامه
  001/0 43/4 37/20± 31/5 3/17± 97/5 )32(اجراي برنامه به تعهد

  
  حثب

ي مهارت فردي مديريت زمان  پژوهش حاضر به مقايسه
و موفقيت تحصيلي ميان دانشجويان كارشناسي و 
كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شيراز و دانشگاه 

بندي اهداف و  ري، اولويتگذا شيراز در ابعاد هدف
ريزي زماني و تعهد به اجراي برنامه  ها، برنامه فعاليت
  .پرداخت
طور كه نتايج نشان داد دانشجويان دانشگاه علوم  همان

پزشكي، مهارت مديريت زمان بهتري نسبت به 
در بعد موفقيت . باشند دانشجويان دانشگاه شيراز دارا مي

ي عملكرد تحصيلي تحصيلي نيز دانشجويان علوم پزشك
درابعاد چهارگانه، ميانگين مهارت فردي . باالتري دارند

مديريت زمان دانشجويان علوم پزشكي در سه بعد 
ريزي زماني و تعهد به اجراي برنامه  گذاري، برنامه هدف

داري باالتر از دانشجويان دانشگاه شيراز اطور معن به
 گذاري مشاهده بود و بيشترين تفاوت در سطح هدف

مندتر بودن دانشجويان  از جمله داليل هدف. گرديد
توان  ميپزشكي در مقايسه با دانشجويان دانشگاه شيراز، 

كه سبب اشاره كردبه ماهيت رشته هاي علوم پزشكي 
يريت زمان بهتر و در نتيجه گردد اين دانشجويان مد يم

ي يو به زعم ديوي داشته باشند عملكرد تحصيلي باالتر
است كه به فعاليت فرد جهت معيني هدف «، )1916(

  ).20(»دهد مي
، و شيخ نظامي )1982(مطالعات واكر و پارك هورست 

بي اثر در مديريت زمان را ، نقش جنسيت )1376(
نيز تفاوتي بين كنوني  در پژوهش .)22 و 221(داند مي

در مقابل نتايج . دانشجويان دختر و پسر مشاهده نشد
هاي سازماني  كه در محيط، )1377(مطالعات كرمي مقدم 

زمان بين زن و مرد را نشان  انجام شده، تفاوت مديريت

،  در اين مطالعاتممكن است علت تفاوت نتايج؛ )1(دهد مي
محيط و بافتي باشد كه پژوهش در آن صورت گرفته 

  .است
گذاري،  بين دانشجويان دختر و پسر در سه بعد هدف

داري اي تفاوت معنريزي زمان بندي اهداف و برنامه اولويت
دار ادر بعد تعهد به اجراي برنامه تفاوت معن. وجود ندارد

به . گرديد  ميانگين دانشجويان دختر و پسر مشاهدهبين
 دانشجويان دختر تعهد بيشتري به اجراي اين ترتيب كه

هايي   محقق به پژوهش.نشان دادندهاي خود  ريزي برنامه
توان به آنها گرفته باشد و ب كه در اين زمينه صورت

هرچند دانشجويان دختر تنها در . كرد، دست نيافت استناد
 باالتري را دارا بودند اما نمرهبعد تعهد به اجراي برنامه 

ريزي، بدون  كامال آشكار است كه داشتن هدف و برنامه
عمل نمودن به آن، نتايج عملي در بر نخواهد داشت و اين 

خود را آشكار بازده اجرايي در بعد موفقيت تحصيلي 
، حاضرنتايج پژوهش بر اساس همان طور كه ؛ كند مي
انشجويان دختر داراي عملكرد تحصيلي بهتري نسبت به د

  .ندبوددانشجويان پسر 
ارشد در ابعاد مهارت فردي  دانشجويان كارشناسي

 باالتري ي نمرهمديريت زمان و موفقيت تحصيلي دارا
 توان  نهايت ميدر.  دانشجويان كارشناسي بودندنسبت به

 ارشناسيكدوره رسد  به نظر ميكه هر چند رفت گ نتيجه
 اما ،تر از دوره كارشناسي است تر و مشكل ارشد، سخت

دانشجويان كارشناسي ارشد با استفاده از هنر فردي 
. زمان در زمينه تحصيلي عملكرد بهتري دارند مديريت

بنابراين ضروري است كه در دوره كارشناسي نيز به 
له مديريت زمان توجه بيشتري از سوي دانشجويان امس

نيز گردد و بايد اين مهارت در دوره كارشناسي  مبذول
منظور موفقيت در  جايگاه خود را در بين دانشجويان به
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  .تحصيل و حتي ساير امور زندگي پيدا نمايد
رشد در همه ابعاد چهارگانه  ادانشجويان كارشناسي

هتري نسبت به دانشجويان داراي عملكرد بمديريت زمان 
اين نتيجه با توجه به اينكه در تحليل . ندبودكارشناسي 

طوركلي مهارت  ارشد به قبل دانشجويان كارشناسي
مديريت زماني بهتري نسبت به دانشجويان كارشناسي 
داشتند و نيز نتايج مقايسه دو دانشگاه و دانشجويان 

ز در واقع ا. رسد دختر و پسر  منطقي به نظر مي
  اصلي موفقيت تحصيلي دانشجويان، بههاي همبسته

كارگيري مهارت فردي مديريت زمان در زندگي تحصيلي 
تحصيلي را تابعي از  توان موفقيتشايد باز اين رو . است
ها، برنامه ريزي  بندي اهداف و فعاليت گذاري، اولويت هدف

  .زماني و تعهد به اجراي برنامه دانست
محدود بودن توان  العه ميهاي اين مط از محدوديت

دانشگاه پژوهش به دانشگاه هاي علوم پزشكي شيراز و 
علت تازه بودن موضوع  بههمچنين . شيراز اشاره نمود

پژوهش، تحقيقات پيشين اندكي وجود داشت تا محقق در 
قسمت بحث نتايج بتواند به آن استناد كند و اين مسأله 

مود كه  نمواجهپژوهشگر را در تفسير نتايج با مشكالتي 
در صورت وجود پيشينه محكم استواري نتايج نيز 

  .يابد افزايش مي
دانشجويان تر   توجه به عملكرد مناسببا: پيشنهادها

زمينه مهارت مديريت زمان نسبت به  در كارشناسي ارشد
 ضروري است تا به اين مسأله ،دانشجويان كارشناسي

و بايستي در بين دانشجويان كارشناسي نيز توجه گردد 
در تحصيل را براي تمامي دانشجويان الگو مندي  هدف

داد تا بر مبناي هدف، به انجام ساير ابعاد مديريت  قرار
مهارت فردي مديريت زمان در . نيز پرداخته شودزمان 

شده نيست، لذا الزم است تا اين  ايران زياد شناخته
 زندگي به افراد هاي  مهارتبه عنوان يكي ازمهارت را 

 حتي بهتر است تا از دوران دبستان به .موزش دادآ
 در تاآموزش و ترويج آن در بين دانش آموزان پرداخت 

 كمبود يك واحد درسي .دهند  زندگي مورد استفاده قرار
شدت احساس  هاي تحصيلي به در اين مورد در دوره

  .گردد مي
  

  گيري نتيجه
 تحصيلي دانشجويان با توجه به نتايج پژوهش، موفقيت

كارگيري آن در  مديريت زمان و بهشيوه تا حد زيادي به 
 طور كه نتايج نشان همانارتباط دارد و زندگي تحصيلي 

ر تعهد به اجرا دداد، عملكرد بهتر دانشجويان دختر 
علوم نمودن برنامه مديريت زمان و برتري دانشجويان 

گذاري نسبت به دانشجويان دانشگاه  پزشكي در بعد هدف
تر  توان آن را دليل موفق ه اين ادعاست و ميشيراز گوا

پزشكي در علوم بودن دانشجويان دختر و دانشجويان 
از اين رو بايستي تالش نمود تا مهارت . تحصيل دانست

فردي مديريت زمان را در بين دانشجويان ترويج نمود و 
تا نظام كرد داشتن در تحصيل را نهادينه  به ويژه هدف

سوي رشد و  تر و بهتر به  منظمعالي با حركتي آموزش
  .توسعه گام بردارد
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The Relationship between Time Management and Academic 
Achievements Among Bachelor and Master Students of Shiraz 

University and Shiraz University of Medical Sciences 
 

Parviz Saketi1, Ali Taheri2 

 
Abstract 
 
Introduction: The capability of applying time management skill, is an important factor in academic and 
non-academic achievements. This study was performed to investigate the relationship between time 
management and academic achievement of master and bachelor students of Shiraz University (SU) and 
Shiraz University of Medical Sciences (SUMS). 
Methods: In this descriptive cross sectional study, 610 students were selected through cluster sampling. 
Data was gathered using a researcher-made questionnaire including items asking about individual skills, 
time management, and average score. The gathered information was analyzed by SPSS software using 
descriptive and inferential statistics. 
Results: The mean score of time management skill and also the average score was significantly higher 
among students of SUMS compared students of SU (p<0.001).  No significant difference was observed 
among male and female students considering time management skill but, in academic achievement, female 
students' scores were higher than male's (p<0.001). MS students enjoyed a higher mean score considering 
individual skills of time management, all 4 aspects, and academic achievement (p<0.001). 
Conclusion: The differences observed in time management skill was corresponding to differences in 
academic achievement scores. Therefore, it could be concluded that students' academic achievement is 
roughly related to time management and its application in academic life. It is recommended to plan for 
students' training on time management skills in order to enhance their accomplishments.  
 
Keywords: Time management, personal skills, academic achievement, students, Master, Bachelor. 
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