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 كيدهچ

. هاي علمي استهاي مورد نياز هر دانشجو براي كسب موفقيتترين مهارتمديريت زمان از مهمهاي فردي بهره گيري از مهارت :زمينه و هدف
هاي فردي مديريت زمان و تعيين ارتباط آن با ميزان بهره گيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از مهارت ياين پژوهش با هدف مطالعه

 . گذران وقت انجام شد ينحوه رضايت آنان از

به روش طبقه اي تحقيق  يدانشجوي نمونه 332ه علوم پزشكي زاهدان  در دانشگا 1389مقطعي در سال  - توصيفي يدر يك مطالعه :روش بررسي
بررسي   تفاده از پرسشنامهبهره گيري از مهارت فردي مديريت زمان در چهار حيطه با اس. صورت تصادفي منظم انتخاب شدندهدر طبقات ب نسبتي و

 .روايي و پايايي پرسشنامه ارزيابي شد .شد
بهره گيري برنامه ريزي زماني  يدر حيطه. ين بودنديهاي فردي مديريت زمان در حد متوسط به پادانشجويان از نظر بهره گيري از مهارت :يافته ها

بين ميزان بهره گيري . از نحوه گذران وقت رضايت نسبي داشتند. داشتند بهره گيري ضعيف ترپايبندي به اجراي برنامه  يحيطهبهتر و در 
توانبخشي بهره  يدانشجويان دانشكده. گذران وقت ارتباط معني دار وجود داشت يدانشجويان از مهارتهاي فردي مديريت زمان و رضايت از نحوه

 .بهره گيري دانشجويان دختر بهتر از پسر بود. دتر داشتنبهداشت بهره گيري ضعيف يگيري بهتر و دانشجويان دانشكده
شان، برنامه ريزي در جهت هاي مديريت زمان، و ارتباط آن با رضايتين دانشجويان از مهارتيبا توجه به بهره گيري متوسط به پا :نتيجه گيري

 .رسدنظر ميهبهبود مهارت مديريت زمان و بالتبع افزايش رضايت در ميان دانشجويان ضروري ب
  .فردي، رضايت مديريت زمان، دانشجو، مهارت :واژگان كليدي

  

 مقدمه

ترين منبعي است كه در اختيار انسان قرار زمان با ارزش   
). 1(كندپيدا مي شرط وجود زمان ارزش ديگر به دارد، زيرا منابع

موثر از وقت كه از  يمديريت زمان عبارت است از استفاده
). 2(آيددست ميههاي هدفمند معيني بطريق انجام فعاليت

مديريت زمان يا در واقع استفاده اثر بخش افراد از زمان، در 
شود انسان ارتقاست و باعث مي پيشرفت و يجهان امروز الزمه

  هايي بپردازد كه موجب نيل به اهداف فرديش جام فعاليتنبه ا
  
  

توانند با اعمال مديريت زمان و با برآورد افراد مي). 3(شوندمي
ها، وظايف متعددي را دقيق زمان الزم و اولويت بندي فعاليت

به ). 4(به موقع به اتمام رسانند و به حالت خود نظمي برسند
عبارت ديگر، بدون آنكه سازوكارهاي خارجي، رفتار و اعمال 

زمان  ،نموده آنان را تحت كنترل در آورد خود آن را كنترل
). 5(هاي مهم را در نظر گيرندالزم براي انجام فعاليت

  ري از ـيـره گـه بهـت كـان داده اسـات نشـالعـمط
  
  

   دانشيار دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، دانشكده بهداشتمديريت خدمات بهداشت درماني، -1
  علوم پزشكي كاشان، دانشكده بهداشتمربي دانشگاه مديريت خدمات بهداشت درماني،  -2
 ، دانشگاه علوم پزشكي زاهدانكارشناس بهداشت عمومي-3
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هاي مديريت زمان موجب ارتقاي عملكرد، اختصاص مهارت
زمان بيشتر به وظايف با اولويت باالتر، تسريع در پيشرفت 

به ). 6(شود امور و بدين طريق افزايش رضايت افراد مي
استفاده از زمان، به عنوان شاخصي براي  يهمين جهت، نحوه

). 1(شودسنجش كارآمدي افراد يك جامعه در نظر گرفته مي
هاي مقابله در برابر استرس مي مديريت زمان، يكي از راه

مقوله صاحب نظران، مهارت مديريت زمان را به دو  ).7(باشد
. اندتفكيك نمودهكلي مهارت فردي و مهارت سازماني 

مهارت فردي مديريت زمان شامل برخي الگوهاي عمومي 
رفتار است كه اغلب افراد در زندگي شخصي و خانوادگي 

مهارت  .برندخود در استفاده از وقت و مديريت آن به كار مي
فردي مديريت زمان شامل چهار بعد هدف گذاري، اولويت 

اني و پايبندي به ريزي زمها، برنامهبندي اهداف و فعاليت
هدف گذاري به معني تعيين اهداف . باشداجراي برنامه مي

. دقيق و مشخص قابل ارزيابي ماهانه، هفتگي و روزانه است
ها بر حسب منظور از اولويت بندي، تنظيم اهداف و فعاليت

اهميت و اولويتي است كه يك هدف در مقابل ساير اهداف 
هاي قابل تنظيم فهرست فعاليتريزي زماني يعني برنامه. دارد

ها در مدت زماني است كه انجام آن يانجام و تحليل نحوه
پايبندي به اجراي برنامه، تقبل مسووليت . فرد در اختيار دارد

با توجه به آنكه زمان يك  ).8و 9(انجام كاري در آينده است
آيد لزوم مديريت آن به خصوص در منبع محدود به شمار مي

موزشي و براي دانشجويان از اهميت بااليي محيط هاي آ
  ترين ان از جمله مهمـريت زمـمدي. )10(وردار استـبرخ

براي كسب  عامل مهميهاي مورد نياز هر دانشجو و مهارت
دانشجوياني كه داراي اين مهارت . استتحصيلي هاي موفقيت

در برنامه ريزي درسي و هماهنگ كردن امور  هستند معموال
هاي درسي و فعاليت با وضعيت خود موفق عمل مي نمايند

  رين روش برنامه ريزي و سازماندهي ـود را به بهتـخ
هاي علوم از سوي ديگر، دانشجويان دانشگاه .)3و11(كنندمي

پزشكي در مدت تحصيل خود با حجم متنوع، وسيع و 

ديد پزشكي مواجه هستند و الزم است دشواري از اطالعات ج
هاي فوق برنامه خود را شان را انجام دهند، فعاليتتكاليف

تنظيم نمايند، براي امتحان آماده شوند و براي كارهاي خارج 
ولي بسيار مشاهده  ).12و  13(از دانشگاه نيز وقت بگذارند

كنند و بهينه نمي يشده است كه آنان از زمان خود استفاده
نمايند و در اين خود را به طور اثربخش مديريت نمي وقت

صورت در انجام تكاليف درسي دچار مشكل شده، عملكرد 
  ا تحت تاثير قرار ـهي آنـشغل يتحصيلي و چه بسا آينده

هاي انجام شده توسط كرنز و پژوهش). 14-18(گيردمي
كالسنس و و   )20(، استوارت و لمبارد )19(گاردينر
 ،مديريت زمانبيانگر آن است كه بهره گيري از ) 2(همكاران

موفقيت تحصيلي، روي پيامدهايي از قبيل عملكرد دانشگاهي، 
هاي جسمي و خود اثربخشي، توانايي حل مساله، كاهش تنش

بنابراين، از آنجا كه بهره  .استرس دانشجويان تاثير مثبت دارد
ي هاي فردگيري دانشجويان علوم پزشكي زاهدان از مهارت

مديريت زمان و ارتباط آن با رضايت آنان از نحوه گذران 
ميزان  يوقت بررسي نشده است، اين پژوهش با هدف مطالعه

بهره گيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از 
هاي فردي مديريت زمان و تعيين ارتباط آن با رضايت مهارت

با آنان از نحوه گذران وقت صورت گرفته است تا بتوان 
ه و گامي در جهت يشناخت وضع موجود، پيشنهاداتي ارا

هاي مديريت زمان و نيز رضايت بهبود بهره گيري از مهارت
  . آنان برداشت

  
  بررسيروش 

است كه در  مقطعي -توصيفي ياين پژوهش، يك مطالعه   
تعداد . انجام شده علوم پزشكي زاهدان  در دانشگا 1389سال 

دانشجويان  نفر شامل، 1940مورد مطالعه  يكل افراد جامعه
، )نفر 353(، پرستاري)نفر 201(هاي بهداشتدانشكده
) نفر 166(، توانبخشي)نفر 288(، پيراپزشكي)نفر 711(پزشكي

جز دانشجويان همشغول به تحصيل ب) نفر 221(و دندانپزشكي
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فرمول  براساس) نفر 332(حجم نمونه .ترم اول بودند
جامعه آماري و  Nحجم نمونه،  nكه در آن  

e به ترتيب از بود محاسبه شد، كه ) 05/0(سطح دقت
هاي پزشكي، دندانپزشكي، بهداشت، پرستاري، دانشكده

 26و  50، 60، 36، 37، 123پيراپزشكي و توانبخشي هر يك 
اي  نفر، بر اساس تعداد دانشجويان هر دانشكده به روش طبقه

كده به تعداد دانشجويان آن دانشكده نسبتي از هر دانش(نسبتي
به روش تصادفي منظم و در هر طبقه ) از نمونه متناسب با آن

مديريت زمان  مقياس رفتاربا توجه به   پرسشنامه.انتخاب شدند
براي بررسي مهارت فردي مديريت ) 21(ماكان و همكاران 
قسمت . پرسشنامه داراي دو قسمت بود .زمان تنظيم گرديد

اي  شامل سواالت مربوط به مشخصات فردي و زمينه اول
مهارت به بررسي  گويه 34قسمت دوم با دانشجويان بود و 

فردي مديريت زمان در چهار حيطه هدف گذاري، اولويت 
ها، برنامه ريزي زماني و پايبندي به بندي اهداف و فعاليت
در مقابل هر گويه پنج گزينه در . اجراي برنامه پرداخت

هميشه، غالباً، گاهي اوقات، بندرت (ليكرت به صورتمقياس 
هميشه در عبارات مثبت  يگزينه. قرار داشت) و هيچوقت

و در عبارات منفي كمترين  پنج يبيشترين نمره يعني نمره
هيچوقت در  يگزينه. نمره يعني يك را به خود اختصاص داد

 عبارات مثبت كمترين نمره يعني نمره يك و در عبارات منفي
بدين ترتيب، . بيشترين نمره يعني پنج را به خود اختصاص داد

در نظر  34 و حداقل نمره 170حداكثر نمره هر دانشجو 
نمره كل به عنوان بهره گيري  درصد 50كسب  .گرفته شد
به عنوان  درصد75متوسط و بيش از  درصد 75تا  51ضعيف، 

همچنين در انتهاي . بهره گيري خوب در نظر گرفته شد
عدم رضايت از /سشنامه يك گويه براي سنجش رضايتپر

روايي ابزار به منظور تعيين . گذران وقت اضافه گرديد ينحوه
عمل شد بدين ترتيب كه ) 22(طبق روش هاميلتونپژوهش، 

از پرسشنامه در اختيار پنج تن از صاحب نظران قرار گرفت و 

ها براساس شكل و گويهآنان خواسته شد كه به هر يك از 
بي ارتباط، كم ارتباط، مرتبط "درجه  4ها يكي از محتواي آن

سپس ميزان توافق نظرات . را اختصاص دهند "و بسيار مرتبط
بر اين اساس چند گويه اصالح و دو گويه . آنان بررسي شد

نيز به كلي حذف شدند و با افزايش ضريب همبستگي گويه 
تاييد هاي اصالح شده، روايي محتوايي و صوري پرسشنامه 

نفر از  25پايايي با توزيع مقدماتي پرسشنامه بين . شد
آلفاي كرونباخ تأييد  يدانشجويان و از طريق محاسبه

براي گردآوري داده ها از روش  ).81/0ضريب پايايي (شد
بدين ترتيب كه پس از جلب . توزيع فرد به فرد استفاده شد

ته همكاري كارشناسان آموزش هر دانشكده از ايشان خواس
شد كه بر اساس فهرست اسامي دانشجوياني كه به عنوان 

 يتوضيح مختصر در باره يهاينمونه انتخاب شده بودند، با ار
آزاد بودن در تكميل يا عدم تكميل،  هدف پژوهش و

به (پرسشنامه ها را در اختيار آنان قرار دهند و پس از تكميل
به لحاظ نرمال نبودن . دريافت نمايند) روش خود ايفايي

- كولموگرفتوزيع داده ها با توجه به انجام آزمون 
-Kruskalو  Mann-Whitney U ،آزمون هاياسميرنوف

Wallis استفاده شد.  
  

 ها يافته

يافته ها . باز گردانده شد) درصد 94(پرسشنامه 312در مجموع    
. و بقيه پسر بودنددانشجويان دختر  درصد 8/62نشان داد 

حداقل  46/3 2/22دانشجويان مورد مطالعه با ميانگين سني
 5/36(بيشترين نسبت. سال سن داشتند 45سال و حداكثر 18

پزشكي و  يمورد مطالعه در دانشكدهدانشجويان ) درصد
توانبخشي مشغول  يدر دانشكده) درصد 8(كمترين نسبت
دانشجويان مجرد و بقيه متاهل  درصد 7/87. تحصيل بودند

همراه  درصد 4/14ها در خوابگاه، آن درصد 7/82. بودند
داده ها نشان  .اجاره اي ساكن بودند يخانواده و بقيه در خانه
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هاي فردي مديريت مورد مطالعه از نظر مهارتداد دانشجويان 
   ميزان). 59/14 10/108(ين بودنديزمان در حد متوسط به پا

  
  
  

ه علوم پزشكي  دانشجويان دانشگا درصد 3/10بهره گيري تنها 
  )1 نمودار( .مديريت زمان خوب بود هاي فرديمهارت از زاهدان

  

 
  .ميزان بهره گيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از مهارتهاي فردي مديريت زمان. 1نمودار 

  
 .هاي فردي مديريت زمان در حيطه هاي چهارگانهبهره گيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از مهارت.  1جدول شماره 

بهره گيريميزان 
 حيطه 

 ضعيف متوسط خوب

 درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

 56 9/17 175 1/56 81 26 هدف گذاري

 52 7/16 182 3/58 78 25 هااولويت بندي اهداف و فعاليت

 59 9/18 188 3/60 65 8/20 برنامه ريزي زماني

 18 8/5 211 6/76 83 6/26 پايبندي به اجراي برنامه

  
حيطه مورد بررسي مهارت فردي مديريت زمان،  4از ميان  

عملكردي بهتر و برنامه ريزي زماني  يدانشجويان در حيطه
عملكردي ضعيف تر پايبندي به اجراي برنامه  يحيطهدر 

دانشجويان  درصد 9/18كه ميزان بهره گيري طوريهب. داشتند
 8/5تنها  پايبندي خوب ولي  ريزي زمانيبرنامه از مهارت 

در ). 1جدول (خوب بود به اجراي برنامه هاآن درصد
گذران وقت نتايج نشان داد كه  يخصوص رضايت از نحوه

گذران وقتشان راضي  يدانشجويان از نحوه درصد 6/18
نسبتاً  درصد 4/53رضايت كمي داشتند،  درصد 2/19نبودند، 

بين . رضايت كامل داشتند درصد 7/8راضي بودند و تنها 

هاي فردي مديريت ميزان بهره گيري دانشجويان از مهارت
گذران وقت ارتباط وجود زمان و رضايت از نحوه

هاي دانشكده داده يمقايسه).>0001/0Pو  r=46/0(داشت
هاي مختلف بيانگر آن است كه در بهره گيري از مجموعه 

 ييان دانشكدههاي فردي مديريت زمان، دانشجومهارت
توانبخشي عملكردي بهتر و دانشجويان دانشكده بهداشت 

همچنين، از نظر هر يك از . تر داشتندعملكردي ضعيف
هاي هدف گذاري، اولويت بندي، برنامه ريزي و مهارت

پايبندي به ترتيب دانشجويان دانشكده هاي توانبخشي، 
. پيراپزشكي، توانبخشي و پزشكي بهترين عملكرد را داشتند

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

خوب متوسط ضعيف

بهره گيری از مهارتهای فردی 
مديريت زمان
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ترين عملكرد در سه حيطه هدف گذاري، اولويت ضعيف
 يبندي و برنامه ريزي مربوط به دانشجويان دانشكده

متعلق به  يپايبندي به انجام برنامهبهداشت، و در حيطه 
براي بررسي ). 2نمودار(پيراپزشكي بود يدانشجويان دانشكده

معني دار بودن يا نبودن تفاوت مشاهده شده در ميزان بهره 
هاي از مهارت هاي مختلف دانشگاه،گيري دانشجويان دانشكده

استفاده شد  Kruskal-Wallisفردي مديريت زمان، از آزمون 
نشان  Mann-Whitney Uآزمون  .دار نبودين تفاوت معنيكه ا

داد كه تفاوت مشاهده شده بين دو گروه دانشجويان پسر و 
گيري از مهارت فردي مديريت زمان در هر دختر در بهره

چهار حيطه، معني دار بود و دانشجويان دختر عملكرد بهتري 
ردي ـگويه مربوط به مهارت ف 34از ميان  ).2جدول (داشتند

ه ـويـان در گـويـرد دانشجـن عملكـتريـان، بهـريت زمـمدي
راي ـرا ب) هـانـواب شبـز خـجهب(ي از روز ـاتـاوق"

وط ـربـم) 99/0 05/4( "مـدهيـاص مـت اختصـراحـاست
كرد در ـن عملـاني و ضعيف تريـزي زمـه ريـبرنام يهـه حيطـب
ان ـت زمـراي ثبـت بـادداشـي هـرچـك دفتـاز ي"ويه ـگ

22/1( "مـي كنـم استفاده مـارهايـر كـايـاليف و سـام تكـانج
 3/2 (راي برنامه ها مشاهده ـدي به اجـپايبن يمربوط به حيطه
  .شد

  

  
  .هاي فردي مديريت زمان به تفكيك دانشكده در دانشگاه علوم پزشكي زاهداندانشجويان در بهره گيري از مهارت يميانگين نمره. 2نمودار 

  
هاي فردي مديريت زمان در حيطه هاي چهارگانه در براي بررسي تفاوت مهارت Mann-Whitney U نتايج آزمون يخالصه. 2جدول شماره 

 .دختران و پسران دانشجو
 Z ميانگين رتبه ميانگين ميانهجنسيت حيطه ها

P value 

 هدف گذاري
24 62/0 14/3 دختر  79/174  

76/2 - 006/0  22 63/0 05/3 پسر  67/145  

 هااولويت بندي اهداف و فعاليت
27 6/0 37/3 دختر  62/176 

03/3 - 002/0  25.5 64/0 14/3 پسر  59/144  

 برنامه ريزي زماني
31 54/0 41/3 دختر  26/183 

04/4 - 0001/0< 
29 52/0 17/3 پسر  66/140  

 پايبندي به اجراي برنامه
31 45/0 13/3 دختر  7/176 

05/3 - 002/0 
29 36/0 98/2 پسر  55/144  

2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50

گذاریهدف

فعاليتهاواهدافبندیاولويت

زمانیريزیبرنامه

برنامهبهپايبندی
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  بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد دانشجويان مورد مطالعه از نظر    

هاي فردي مديريت زمان در حد متوسط به پايين مهارت
هاي طور كلي تنها درصد اندكي از آنان از مهارتهب. بودند

. زمان در حد مطلوب بهره برداري كردند فردي مديريت
بهره  .گذران وقت در حد متوسط بود يرضايت آنان از نحوه

هاي مورد مطالعه از مهارت برداري درصد اندكي از دانشجويان
فردي مديريت زمان در حد مطلوب حاكي از دانش كم آنان 

دانشگاهي به  ياين وضعيت، مطلوب جامعه. بوددر اين زمينه 
در واقع، در باب مهارت فردي . قشر فرهيخته، نيست عنوان

اصلي مشكل و عدم استفاده مناسب از  يمديريت زمان، ريشه
تواند با دريافت و فرد مي) 11(زمان، در خود فرد نهفته است

كارگيري آن از زمان در دسترس به نحوي موثر هآموزش و ب
هاي يتهاي آموزشي و ساير فعالاستفاده نموده، بين فعاليت

تر عمل و در امتحانات نيز موفق) 23(خود تعادل برقرار كند
بعضي مطالعات انجام شده از جمله پژوهش ). 24و  25(نمايد

در ميان ) 26(كايا و همكاران يو مطالعه) 1(قائد محمدي
هاي كه مهارت بيانگر آن است دانشجويان، همانند اين پژوهش،

برخي  .كمتر بوده است متوسط و حد مديريت زمان در آنان در
،حسيني و )16(بادله و همكاران يمطالعه ها هم نظيربررسي

مهارت مديريت زمان در ميان ) 27(و نيرادكو) 17(همكاران
از ميان . دانشجويان مورد مطالعه را ضعيف ارزيابي كرده اند

برنامه ريزي  يهاي چهارگانه، دانشجويان در حيطهحيطه
داشتند كه با نتايج پژوهش قائد عملكردي بهتر زماني، 

. متفاوت است) 28(زاده هاشمي يمطالعه با و)1(محمدي يكسان
ريزي نامناسب زمان موجب كاهش موفقيت در درس و برنامه

 و هاي شخصينيز تخصيص زمان ناكافي به ديگر فعاليت
گرچه  .)29،26و30(دهدمي را افزايش استرس و دهشاجتماعي 

اند ها عمل كردهدانشجويان در اين حيطه بهتر از ساير حيطه
دهد هنوز فضاي خوبي دست آمده نشان ميهولي ميانگين ب

برنامه ريزي  يپس از حيطه. براي بهبود عملكرد وجود دارد

. گذاري دانشجويان عملكردي بهتر داشتنددر بعد هدفزماني، 
مديريت موثر زمان هاي مشخص، نخستين گام در هدف تدوين

). 9(باشدمي آينده افراد در وقت صرف يو نشانگر كيفيت و نحوه
وقت (لذا هرچه دانشجويان در اين حيطه سرمايه گذاري كنند

و اهدافي دقيق و قابل سنجش ) بيشتري صرف نمايند  ياوليه
آن در مراحل بعدي با صرفه جويي در  يتدوين كنند فايده

 يعملكرد دانشجويان در حيطه .گرددزمان به آنها بر مي
برنامه ريزي  يها از دو حيطهاولويت بندي اهداف و فعاليت

اين در شرايطي است كه . گذاري ضعيف تر بودزماني و هدف
هاي كاري يعني كارهايي كه در مديريت زمان، تعيين اولويت

فوريت بيشتري دارند از اهميت زيادي برخوردار است تا 
و  دانندظران، آنرا جوهر مديريت زمان ميحدي كه صاحبن

كارهاي  درصد 20زمان را بايد براي انجام  درصد 80معتقدند 
پايبندي  يحيطهدانشجويان در ). 1(با اولويت اختصاص داد

اين يافته با . ترين عملكرد را داشتندضعيفبه اجراي برنامه، 
هاشمي  يو مطالعه) 1(نتايج پژوهش قائد محمدي يكسان

-در تفسير چنين تشابهات و تفاوت. متفاوت است) 28(زاده

توان به عواملي نظير وجود يا عدم وجود تجربيات هايي مي
هاي هاي مورد پژوهش در استفاده از مهارتگذشته نمونه

مديريت زمان از يك سو و نيز شركت يا عدم شركت آنان در 
ل فرد از هاي مديريت زمان در دانشگاه محل تحصيكارگاه

ديگر مديريت زمان  يگرچه سه حيطه. ديگر سو اشاره كرد
مهم هستند اما مهم تر از آنها، پايبندي به اجراي برنامه تدوين 

 يحيطه ظهور سه باشد، زيرا اين حيطه محل بروز وشده مي
توانند مي هاي اين حيطه دانشجويانگويه با توجه به. ديگر است

 "نه"هايي نظير قرر، ارتقاي مهارتبا اتمام كارها در موعد م
گفتن به تقاضاهاي غير منطقي و حتي منطقي ديگران، امروز و 
فردا نكردن براي شروع برخي كارها، از اين شاخه به آن 
شاخه نپريدن و از اين قبيل در اين حيطه نيز عملكرد خوبي 

در اين مطالعه دانشجويان دختر در بهره گيري از . داشته باشند
 يعملكرد بهتري داشتند كه شايسته زمان، مديريت فردي مهارت



 85        علي كبريايي و همكاران 

 92 زمستان ،12 ي شماره ،6 ي دوره زنجان، پزشكي علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

تر احتمالي عملكرد ضعيف به علل بردن پي منظور به بررسي بيشتر
هاي ارتقاي مهارت دانشجويان پسر و كاربرد آن در برنامه

. باشدفردي مديريت زمان در دانشجويان، و كاهش تفاوت مي
 يها نظير مطالعهاين نتيجه همسو با نتايج تعدادي از پژوهش

راوري و همكاران در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
، ليو و همكاران در بين دانش آموزان متوسطه )15(كرمان
، كايا و همكاران در بين دانشجويان پرستاري و )25(امريكا

، عبدالوهت و همكاران بر روي )26(مامايي دانشگاه استانبول
و ) 31(شگاه كبانگسان مالزيدانشجويان شنوايي شناسي دان

و ) 32(الدلكلي اغلو در ميان دانشجويان دانشگاه يولودگ
متفاوت از برخي ديگر همانند پژوهش ساكتي و طاهري در 
 ميان دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

، حسيني و همكاران در بين دانشجويان )11(و دانشگاه شيراز
، نوريان و )17(بهداشت يزد يدهمقطع كارشناسي دانشك

و كوشان و ) 33(همكاران در ميان دانشجويان پزشكي زنجان
 .است) 34(حيدري بر روي دانشجويان علوم پزشكي سبزوار

هاي گيري دانشجويان از مهارتوجود ارتباط بين ميزان بهره
گذران وقت بيانگر  يفردي مديريت زمان و رضايت از نحوه

توان با افزايش مهارت دانشجويان، آن است كه در واقع مي
كه به زعم كايا، چنان. همزمان رضايت آنان را نيز ارتقا داد

دانند كه نمي ،بيشتر كساني كه از گذران وقت ناراضي هستند
 ).26(چگونه از وقتشان استفاده نمايند و آن را مديريت كنند

ايت فرد نيز در افزايش روحيه و ايجاد پوشيده نيست كه رض
انگيزه براي انجام و استمرار كار و نهايتا ارتقاي كارآيي و 

  . اثربخشي وي تاثير به سزايي دارد
  

  نتيجه گيري 
برنامه ريزي زماني  يعملكرد بهتر دانشجويان در حيطه   

بيانگر آن است كه دانشجويان به هر حال سعي در استفاده 
گرچه با توجه به گويه . در دسترس خود را دارند بهتر از زمان

زماني  يتوانند با تعيين محدودههاي اين حيطه دانشجويان مي

هاي آزاد ايجاد تر براي امور، برنامه ريزي بهتر براي وقتدقيق
هاي روتين، تجديد شده در طول هفته ناشي از تعديل برنامه

استفاده بهينه از هاي بلند مدت و نظر در زمان برنامه
ولي عملكرد  .تكنولوژي عملكرد خود را بهبود بخشند

پايبندي  يويژه حيطههتر آنان در حيطه هاي ديگر و بضعيف
دهد كه به خوبي با اصول مديريت نشان مي به اجراي برنامه

طور اعم، برنامه ريزي هزمان و رهزنان وقت آشنا نيستند، لذا ب
هاي مديريت زمان و ترويج روشها و در جهت بهبود مهارت

- نظر ميهدر اين راستا ب. آن در ميان دانشجويان ضروري است

هاي فردي مديريت هاي آموزش مهارترسد برگزاري كارگاه
زمان براي آنان در ابتداي ورود به دانشگاه مي تواند گامي 

بهره . ها باشدبهبود اين مهارت يموثر و راه گشا در زمينه
ن اساتيد مشاور و شناسايي دانشجوياني كه به گيري از توا

افزايش مهارت مديريت زمان نياز بيشتري دارند و ترغيب آنان 
. هايي از اين قبيل راهبردي ديگر استبه شركت در دوره

به ، يشآموز هاي دوره درتوجه اخص توان با ميهمچنين، 
حس مسووليت پذيري و پايبندي به اجراي برنامه،  يحيطه
خودنظمي در دانشجويان را افزايش داده وعملكردشان  ايجاد

عملكرد ضعيفتر  .را همتراز با سه حيطه ديگر بهبود داد
بهداشت در مقايسه با پنج دانشكده  يدانشجويان دانشكده

تواند موضوع تحقيق ديگر در خور بررسي بيشتر است و مي
شود مطالعات آتي در سرانجام پيشنهاد مي. جديدي هم باشد

چند دانشگاه با يكديگر  يبيشتر و مقايسه يجم نمونهح
  .صورت گيرد تا قابليت تعميم پذيري بيشتري داشته باشد

  
 تقدير و تشكر

الزم است از مسووالن دانشگاه علوم پزشكي زاهدان كه با    
عنايت و مساعدت معنوي انجام اين تحقيق را ميسر نمودند، 

كه با صرف وقت و پاسخگويي به پرسشنامه ما را  يدانشجويان
در انجام اين پژوهش ياري نمودند، و ساير كساني كه به 
.نحوي ما را در انجام پژوهش ياريگر بودند، تشكر نمايد
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Background and Objective: Using personal time management skills is one of the most important factors in 
academic achievement. Students can use it to plan and organize their time schedule . This study was 
performed to investigate using personal time management skills and its relationship with time spending 
satisfaction. 

Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic research was performed in 2010 with 332 
students of Zahedan University of Medical Sciences. Samples were selected through stratified sampling and 
in each category by systematic sampling. A questionnaire was used to measure students’ time management 
skills in four aspects. Validity and reliability of the questionnaire was assessed. Data were analyzed by SPSS 
software. 

Results: Students’ personal time management skills was from moderate to low. Students’ performance was 
better in time planning aspect and poorer in commitment to implementing aspect. Students’ were relatively 
satisfied with time management. There was a significant relationship between students’ personal time 
management skills and students’ time satisfaction. Students of School of Rehabilitation Sciences were the 
best and students of Health School were the poorest in time management. Female students' scores were 
higher than those of males. 
Conclusion: Students’ personal time management skills were less than average. Thus, it seems necessary to 
plan for improving students' time management skills in order to enhance their satisfaction. 

Keywords: Time management, Personal skills, Satisfaction, Students. 

 


