
مقاله تحقیقاتی

بررسی همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی 
اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

محمدرضا آهنچیان1، *سید ناصر لطفی فاطمی2

چكيده
ارتباط بین  از مهم ترین مهارت ها در فعالیت های یادگیری است. هدف این مطالعه بررسی  مقدمه:مدیریت زمان یکی 

مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل است.
موادوروشها: این یک مطالعه توصیفی است که بر روی 187 نفر از دانشجویان رشته های اتاق عمل و هوشبری دانشگاه 

آزاد اسالمی مشهد در سال  1393-1392 انجام شد. واحدهای مورد پژوهش به روش تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. 
تمام دانشجویان پرسشنامه مدیریت زمان شامل 66 سؤال را تکمیل نمودند. سپس ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان 
و میانگین تحصیلی دانشجویان بررسی گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و 

آزمون تی مستقل و با نرم افزار آماری spss نسخه 16 تحلیل شدند.
یافتهها: تحلیل داده ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
وجود ندارد )p= 0/528(. همچنین آزمون تی مستقل تفاوت معناداری بین میانگین نمره مدیریت زمان در بین دو گروه 

.)p= 0/245( دانشجویان دختر و پسر نشان نداد
تأثیر مهارت های مدیریت زمان  این مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت  با وجود آنکه در  بحثونتيجهگيری: 

قرار نگرفته است، اما برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان برای ارتقاء دانشجویان توصیه می گردد. زیرا مهارت های 
مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی بسیار مهم است.

کلماتکليدی: اتاق عمل، پیشرفت تحصیلی، مدیریت زمان، هوشبری.
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مقدمه
ضرورت و اهمیت زمان یکی از ساختارهای مهم در روانشناسی 
سازمانی است )1(. بی تردید زمان با ارزش ترین منبعی است که در 
اختیار انسان قرار دارد، زیرا منابع دیگر به شرط وجود زمان ارزش 
پیدا می کنند )2(. با توجه به آنکه زمان یک منبع محدود به شمار 
می آید لزوم مدیریت آن به خصوص در محیط های آموزشی و برای 

دانشجویان از اهمیت باالیی برخوردار است )3(.
مدیریت زمان در اواخر دهه 1950 توسط ماکان (macan) به عنوان 
شیوه ای برای مقابله با استرس ناشی از جنبه های مختلف زمان در 

محیط کار معرفی شد. این روش شامل فنونی برای تعیین اهداف 
کوتاه مدت، چگونگی تبدیل این اهداف به وظایف و فعالیت ها برای 
اجرای سریع تر آن ها، چگونگی برنامه ریزی و الویت بندی کارهای 
روزانه و چگونگی جلوگیری از وقفه کاری به منظور پیشگیری از 
محدودیت در انجام وظایف می باشد )4-7(. مدیریت زمان، کنترل 
کردن هر ثانیه از زمان نیست، بلکه شامل روش هایی است که مردم 
از طریق آن ها، زمان را برای بهبود زندگی خود بکار می برند )8, 9(. 
به عبارتی در مدیریت زمان نیازها و خواسته ها، بر اساس اولویت و 
اختصاص زمان و منابع موردنیاز به آن ها طبقه بندی می شود )10(. 
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عالوه بر جنبه های رفتاری فوق، تسر (tesser) و هم ماکان مطرح 
می کنند که مدیریت زمان شامل برداشت و نگرش فرد نسبت به 
زمان، یعنی »درک کنترل زمان« و »نگرش به زمان« است )7(. 
با انجام مدیریت زمان، آگاهی افراد از زمان در دسترس افزایش 
بینانه تری  واقع  پیامدهای  زمان  پایش  و  برنامه ریزی  با  می یابد. 
و  می گیرند  انجام  مؤثرتری  به صورت  وظایف  و  می گردد  حاصل 

حداکثر بهره وری هوشمندانه از کار به دست می آید )11, 12(.
از  پر  اغلب  که  است  زندگی  امور  از  یکی  نیز  تحصیلی  برنامه 
تکالیف و اهدافی است که دانشجویان در تخصیص زمان به آن ها، 
دچار مشکل می شوند. برای مثال استادان، برنامه های مطالعاتی، 
سخنرانی، تکالیف و پروژه های تحقیقاتی بسیاری تعیین می کنند 
و پیشرفت تحصیلی نیز وابسته به توانایی دانشجویان در مدیریت 
برای  زمان  مدیریت  لذا  است.  تکالیف  درست  انجام  و  زمان 
عدم  می گردد.  محسوب  موفقیت  برای  مهمی  عامل  دانشجویان 
مهارت های مدیریت زمان و فقدان نگرش مناسب در این رابطه و 
عملکرد ضعیف مراکز علمی، بهره وری پائین و سطح باالی استرس 
را به همراه خواهد داشت )13(. مدیریت زمان به عنوان روشی جهت 
پایش و کنترل وقت با ارتقاء بخشی به سطح بصیرت فراگیران در 
مورد نحوه استفاده از زمان از ضروری ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر 
پیشرفت تحصیلی به شمار می رود. چنان که برنامه ریزی و اختصاص 
زمان منجر به درک بیشتر افراد از زمان در دسترس شده تا به 
این ترتیب بتوانند به صورت هدفمند و ساختاریافته از زمان خود 
استفاده نمایند. پژوهشگران در تعریف مفهوم مدیریت زمان، آن 
گفتن،  نه  توانایی  کارها،  برنامه ریزی  و  اولویت بندی  به عنوان  را 
محدود کردن وقفه ها، سرمایه گذاری مطلوب زمان و کنترل بهینه 
زمان توسط فرد مطرح کرده اند. همچنین مدیریت زمان را انضباط 
و  منابع  از  مؤثر  استفاده  وقفه ها،  کنترل  هدف گذاری،  شخصی، 
راهی جهت رسیدن به اهداف شخصی )14( و استفاده بهینه از 
وقت برای زندگی راحت تر و آسوده تر، بکارگیری شیوه های علمی 
و مؤثر، صرفه جویی در وقت و تنظیم آن جهت دستیابی به اهداف 

دانسته اند )15(.
مدیریت زمان یکی از مهم ترین مهارت های تحصیلی دانشجویان 
برای رسیدن به موفقیت های علمی است )16(. اهمیت مدیریت 
زمان در پیشرفت تحصیلی تا حدی است که پژوهشگران استفاده 

دانشجویان از زمان را تفاوت و تمایز مهم میان آن ها مطرح نموده و 
معتقدند که این تفاوت می تواند یکی از ویژگی های دانشجوی موفق 
و تمایز او با دانشجوی ناموفق باشد )17(. لذا، این فرض وجود دارد 
که دانشجویانی موفق هستند که بتوانند از حداقل زمان، حداکثر 
استفاده را ببرند و در غیر این صورت دچار مشکل خواهند شد. 
پژوهش های انجام شده نقش مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی 
را به عنوان یک عاملی اصلی مطرح کرده اند. ماکان اعتقاد دارد که 
کنترل بیشتر دانشجویان روی زمان، سبب ارتقاء عملکرد تحصیلی 
و افزایش رضایت زندگی آنان می شود )18(. نتایج مطالعه هارتلی 
(Hartley) و ترومن (Trueman) نشان داد که بین مدیریت زمان 

و پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد همچنین بر 
این باورند که دانشجویان دارای مهارت های مدیریت زمان، تمایل 
بیشتری به موفقیت داشته و پیشرفت بیشتری در درس هایشان 
ارتقاء  در  زمان  مدیریت  نقش  که  می رسد  نظر  به   .)19( دارند 
یادگیری، تنها در حیطه سازوکار کنترل زمان محدود نمی شود 
چراکه در مطالعات متعددی اثربخشی مثبت آن بر سالمت و به ویژه 
سالمت روان شناختی به عنوان یک راهکار تطابقی نیز مورد تأیید 
قرار گرفته است )20(. به طوری که استرس ناشی از بی نظمی های 
کاری و استرس های ناشی از بی برنامگی ها فکر و ذهن و روان 

دانشجویان را فرسوده می سازد )21(.
بررسی  به  پژوهش خود  در   (Glynn) گلن  و   (Britton) بریتون 
رابطه بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان پرداختند. نتایج این 
پژوهش نشان داد که افراد با انتخاب اهداف تحصیلی، زمان بندی و 
عمل کردن در یک چارچوب زمانی مشخص و نگرش زمانی خاص 
می توانند به پیشرفت تحصیلی باالیی دست یابند. تری (terry) در 
پژوهش خود نشان داد که ارتباط مثبتی بین مدیریت زمان، خود 
نظم دهی و خود اثربخشی وجود دارد )22(. همچنین پژوهش های 
و   (Seibret) سیبرت   ،(Lombad) لمباد  و   (Stwart) استوارت 
ماکان،   ،(Perez) پرز  و   (Garcia) گارسیا   ،(Getinger) جتینگر 
هال (Hall)، کینگ (king) تائید کرده اند که رابطه آماری معناداری 
بین مهارت های مدیریت زمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
خود  پژوهش های  در  نیز  تسر  و  بریتون   .)24  ,23( دارد  وجود 
نشان دادند که مدیریت زمان بر خود اثربخشی و پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان مؤثر است )25(. کبریایی و همکاران در مطالعه ای به 
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این نتیجه رسیدند که دانشجویان علوم پزشکی از نظر مهارت های 
فردی مدیریت زمان در حد متوسط به پائین هستند )26(.

با توجه به این نکته که در نظام آموزشی کشور ما همچنان بر 
موفقیت تحصیلی تأکید می گردد، به نظر می رسد که هنوز فضای 
وجود  موضوع  این  روی  بر  مؤثر  عوامل  در  مطالعه  برای  زیادی 
زمان  مدیریت  مهارت های  تاکنون  که  گروه هایی  از  یکی  دارد. 
رشته های  دانشجویان  است،  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  آن ها  در 
هوشبری و اتاق عمل هستند. با توجه به اهمیت باالی مدیریت 
فوق،  دانشجویان گروه های  زمان در موفقیت تحصیلی و شغلی 
پیشرفت  در  مهارت ها  این  اهمیت  به  دارد  سعی  حاضر  مطالعه 
تحصیلی این گروه خاص از دانشجویان علوم پزشکی بپردازد. لذا، 
مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر مهارت های مدیریت زمان در 
موفقیت تحصیلی و نیز رابطه متغیرهای دیگر مانند سن، جنس 
و ترم های تحصیلی با مدیریت زمان توسط دانشجویان هوشبری 

و اتاق عمل انجام گرفت.

موادوروشها
این پ ژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی می باشد، که بر روی 187 
هوشبری  و  عمل  اتاق  رشته های  کارشناسی  دانشجویان  از  نفر 
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد واحد مشهد در سال 1392-
1393 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام 
شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مدیریت زمان، شامل 
اولویت بندی  بعد مفهوم زمان، هدف گذاری،  66 گویه، شامل 7 
اهداف، برنامه ریزی، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت 
جلسات و قرار مالقات بود. پرسشنامه مذکور با توجه به مقیاس 
رفتار مدیریت زمان ماکان و همکاران، بریتون و تسر و پرسشنامه 
مدیریت زمان TMQ بارلینگ (Barling)، کلوی (Kelloway) و 
چونگ (Cheung) ساخته شد. برای تعیین اعتبار علمی پرسشنامه 
از روش اعتبار محتوی استفاده شد به این صورت که پرسشنامه 
در اختیار 14 نفر از متخصصان قرار گرفت. پس از اصالحات الزم 
و بازنویسی به صورت آزمایشی بر روی 32 دانشجو اجرا گردید. 
ضریب آلفای کرونباخ 0/84 محاسبه گردید. در پرسشنامه مذکور، 
هر سؤال بر روی یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده است. 
نمره گذاری از 5 به 1 )کاماًل موافقم 5 و کاماًل مخالفم 1( و در 

بعضی سؤاالت با محتوای منفی یا معکوس از یک به پنج )کاماًل 
موافقم 1 و کاماًل مخالفم 5( می باشد. جهت معیار موفقیت تحصیلی 
از مالک معدل ترمی دانشجویان استفاده گردید. داده ها با استفاده 
از آزمونه ای آمار توصیفی، تی مستقل، آزمون همبستگی پیرسون 
و تحلیل واریانس بین گروهی و با نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
تعداد 187 دانشجو شامل 131 دختر و 56 پسر واحدهای مورد 
پژوهش را تشکیل دادند. سن دانشجویان حداقل 18 و حداکثر 
28 با میانگین 2/1 ± 21/4 سال بود. 44/4 درصد از دانشجویان 
بومی و 55/6 درصد غیربومی بودند. جدول 1 فراوانی شاخص های 

توصیفی واحدهای مورد پژوهش را نشان می دهد.
ضریب  و  پژوهش  مورد  متغیرهای  امتیاز  میانگین   2 جدول 
تمامی  در  مجموع  در  می دهد.  نشان  را  آن ها  بین  همبستگی 
ابعاد مهارت های مدیریت زمان، دانشجویان امتیازات متوسط به 
برنامه ریزی  بعد  به  مربوط  امتیاز  بیشترین  دادند.  نشان  را  باال 
مدیریت  بعد  به  مربوط  امتیاز  کمترین  و   5 از   3/5 میانگین  با 
ارتباطات با میانگین 3 از 5 بود. میانگین معدل تحصیلی به طور 
معناداری در گروه دختران بیشتر از پسران بود )1/3±15/5 در 
مقابل 1/3±16/5(. در مجموع دانشجویان دختر امتیاز باالتری را 

  درصد  فراواني    
  %1/70  131  دختر  جنسيت

  %9/29  56  پسر
  %3/19  36  متأهل  تأهلوضعيت 

  %7/80  151  مجرد
  %5/22  42  شاغل  وضعيت اشتغال

  %5/77  145  غيرشاغل
  

  وضعيت سكونت
  %9/51  97  با خانواده

  %6/32  61  خوابگاه دانشجويي
  15/%5  29  ايخانه اجاره

  %4/44  83  بومي  وضعيت بومي بودن
  %6/55  104  غيربومي

 

جدول1-شاخصهایتوصيفیواحدهایموردپژوهش
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نسبت به پسران اخذ نمودند، ولی نمرات اخذ شده در ابعاد مختلف 
مدیریت زمان تفاوت معناداری بین دو گروه دانشجویان دختر و 
پسر نشان نداد )p= 0/245(. امتیاز مهارت های مختلف مدیریت 
زمان از نظر وضعیت تأهل، اشتغال و بومی بودن دانشجویان تفاوت 
معناداری با یکدیگر نشان ندادند. همچنین آزمون آنالیز واریانس 
تفاوت آماری معنی داری را بین نمره مدیریت زمان در ترم های 
مختلف تحصیلی نشان نداد )p= 0/166(؛ اما سن دانشجویان با 
مهارت تفویض اختیار همبستگی مثبت و معناداری را نشان داد 
)p= 0/000( مقایسه مفهوم زمان با تمامی مهارت های مدیریت 
نهایت، در  را نشان می دهد. در  ارتباط مثبت و معناداری  زمان 
این مطالعه معدل تحصیلی دانشجویان هیچ ارتباط معنی داری را 
.)p= 0/528( با ابعاد مختلف مهارت های مدیریت زمان نشان نداد

بحثونتيجهگيری
دانشجویان  که  بود  این  بیانگر  حاضر  پژوهش  داده های  تحلیل 
هوشبری و اتاق عمل از مهارت های مدیریت زمان نسبتاً خوبی 
نتایج پژوهش کبریایی همخوانی  با  یافته  این  برخوردار هستند. 
ندارد. شاید علت برخورداری از سطح مناسب مهارت های مدیریت 
زمان در این گروه از دانشجویان ویژگی خاص حرفه ای آنان باشد 
که از دوران تحصیل آن ها را برای رویارویی با موقعیت های اضطراری 
آماده می کند. در مفهوم فوریت های اورژانسی که این حرفه به کرات 

با آن روبرو هستند، مفهوم زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. 
اصوالً در پس زمینه اورژانس مفهوم » زمان« نهفته است. از این 
رو دانشجویان اتاق عمل و هوشبری در آموزش های حرفه ای خود 
مفهوم موقعیت بحرانی را به خوبی درک کرده اند. برین معتقد است 
که کلید موفقیت در مدیریت زمان درک و فهم موقعیت بحرانی 
است )27(. این یافته با نتایج پژوهش ساکتی و طاهری قابل توجیه 
است آن ها در پژوهش خود دریافتند که دانشجویان گروه علوم 
پزشکی از مدیریت زمان باالتری نسبت به دانشجویان غیرپزشکی 
و  بومی  دانشجویان ساکن خوابگاه،  )28(. همچنین  برخوردارند 
دانشجویان دارای خانه اجاره ای از نظر مهارت های مدیریت زمان 
تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند که این یافته بر خالف نتایج 
پژوهش الحانی و همکاران است که در آن دانشجویان خوابگاه نمرات 

مدیریت زمان کمتری نسبت به دیگران اخذ کرده بودند )29(.
و معنی دار سن  نتایج پژوهش حاضر همبستگی مثبت  از دیگر 
سن  هرچه  که  معنا  این  به  بود.  اختیار  تفویض  با  دانشجویان 
دانشجویان باالتر باشد، قدرت تفویض اختیار آنان نیز باالتر است. 
یعنی کنش وری سازمان یافته و راهبردی آنان با باال رفتن سن 
مناسب جهت  بسترسازی  به  منجر  ویژگی  این  افزایش می یابد. 
مدیریت زمان بهتر توسط دانشجویان مسن تر می شود. از طرفی 
مدیریت زمان در دانشجویان ترم های مختلف تفاوت معنی داری با 
یکدیگر نداشتند. یعنی گذراندن واحدهای درسی بیشتر در میزان 

 موفقيت
 تحصيلي

 مديريت مفهوم زمان
 جلسات

ارتباطات  تفويض
 اختيار

ريزيبرنامه اولويت بندي هدف گذاري  مديريت
 زمان

 ميانگين
 (انحراف
 معيار)

 

  مديريت زمان  37/0±2/3 1        
       1 271/0**   يگذارهدف  47/0±4/3
      1 56/0**  285/0**   بندييتاولو  34/0±2/3
     1 617/0** 501/0** 492/0**   ريزيبرنامه  4/0±5/3
  تفويض اختيار  5/0±4/3 002/0 122/0 2/0 082/0 1    
   1 051/0 - 19/0** 86/0 123/0 305/0**   ارتباطات  44/0±3
  1 341/0**   مديريت جلسات  54/0±1/3 122/0 14/0 *157/0 102/0 053/0
 1 357/0** 5/0** 211/0** 834/0** 64/0** 632/0** 699/0**   مفهوم زمان  26/0±3/3
 معدل تحصيلي  4/1±2/16 46/0 - 143/0 05/0 07/0 16/0 12/0 - 082/0 12/0 1

115/0 069/0 082/0 018/0 173/0* 022/0 057/0 63/0 24/0 1/2±4/21  سن
 

جدول2-ماتریسهمبستگیبينمتغيرهایپژوهش
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مدیریت زمان افراد تأثیری نداشت.
یافته دیگر پژوهش حاضر عدم وجود تفاوت معنادار مهارت های 
مدیریت زمان بین دانشجویان دختر و پسر علی رغم کسب امتیاز 
باالتر در دختران بود. مقایسه میانگین دو گروه بر اساس آزمون 
تی- مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری بین مدیریت زمان 
در دانشجویان دختر و پسر دیده نمی شود. در این خصوص در 
تحقیقات مختلف یافته های ضد و نقیض به دست آمده است. از 
جمله در پژوهش ماکان و همکارانش مشخص شد که زنان مدیریت 
زمان خوبی دارند. مکین (McKean) و میسرا (Misra) نیز به همین 
نتایج دست یافتند. در پژوهش الحانی و همکاران نیز دختران نمره 
 .)29( کردند  کسب  پسران  به  نسبت  را  باالتری  زمان  مدیریت 
این پژوهشگران دلیل باال بودن نمرات مدیریت زمان در زنان را 
اضطراب باالتر آن ها نسبت به مردان می دانند. این در حالی است 
(Yongxin) معتقدند که  (Guoqing) و یانگ سن  که کئوگینگ 
مدیریت زمان اثربخش در مردان باالتر از زنان است. نتایج مطالعه 
االس (Ellas) و پوفو (Pofu) نیز نشان داد که نمرات مدیریت زمان 
زنان نسبت به مردان کمتر می باشد. مطالعات واکر (walker) و 
پارک هورست (parkhurst) و شیخ نظامی نقش جنسیت را در 
مدیریت زمان بی اثر می دانند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی 
محیط های  در  که  مقدم،  کرمی  مطالعات  نتایج  مقابل  در  دارد. 
انجام شده است، تفاوت مدیریت زمان بین زن و مرد  سازمانی 
را نشان می دهد. لذا با توجه به مطالعات قبلی و مطالعه حاضر 
می توان نتیجه گرفت که مدیریت زمان یک ویژگی اکتسابی است 

و ارتباطی به جنسیت افراد ندارد )30(.
یافته مهم این پژوهش عدم وجود همبستگی مثبت معنادار بین 
نتیجه  این  بود.  زمان  مدیریت  مهارت های  و  تحصیلی  پیشرفت 
اگرچه با یافته های سایر مطالعات همخوانی ندارد، اما باید به آن 
توجه نمود. شاید علت این نتیجه عدم تفاوت معنی دار بین معدل 
دانشجویان باشد که در حال حاضر تنها شاخص ارزیابی عملکرد 
تحصیلی است. چراکه معدل اکثر دانشجویان در محدوده نسبتاً 
خوبی قرار دارد )1/4±16/2( و دانشجویان با صرف زمان کم و 
بدون توجه به مدیریت زمان قادر به کسب نمرات مطلوب هستند. 
از بین حیطه های مختلف مدیریت زمان، دانشجویان در حیطه 
برنامه ریزی، عملکرد بهتری داشتند. در تبیین این یافته می توان به 

نقش مدیریت زمان در درک وظایف، محدودیت ها و سازش یافتگی 
با موقعیت های مختلف اشاره نمود. چنان که دانشجویان در پرتو 
این توانایی قادرند با تعیین اهداف، وظایف محوله را برنامه ریزی 
زمان  از  و ساختاربندی شده  به صورت هدفمند  بتوانند  تا  کرده 
خود استفاده کنند؛ بنابراین با استفاده از روش های مدیریت زمان، 
بصیرت دانشجویان در مورد نحوه استفاده از زمان افزایش می یابد 
و می توانند به طور دقیق تری مدت زمان الزم جهت انجام وظایف 
یابند. تدوین هدف های  نتایج بهتری دست  را تخمین زده و به 
مشخص، نخستین گام در مدیریت زمان مؤثر و نشانگر کیفیت 
و نحوه صرف وقت افراد در آینده می باشد. هرچه دانشجویان در 
این حیطه سرمایه گذاری کنند )وقت اولیه بیشتری صرف نمایند( 
و اهدافی دقیق و قابل سنجش تدوین کنند فایده آن در مراحل 
بعدی با صرفه جویی در زمان به آن ها بر می گردد. این در شرایطی 
است که در مدیریت زمان، تعیین اولویت های کاری یعنی کارهایی 
که فوریت بیشتری دارند از اهمیت زیادی برخوردار است تا حدی 
که صاحب نظران، آن را جوهر مدیریت زمان می دانند و معتقدند 
80 درصد زمان را باید برای انجام 20 درصد کارهای با اولویت 

اختصاص داد.
می توان به پژوهش بریتون و تسر اشاره کرد که نتایج آن نشان 
داد، افرادی که برنامه ریزی کوتاه مدت دارند نمره باالتری را کسب 
زمان  برای مدیریت  مؤثری  برنامه ریزی شیوه  بنابراین  می کنند. 
تغییرات سریع منجر می شوند و  به  برنامه ها  این  زیرا که  است، 
انعطاف پذیر هستند. دانشجویان برای کسب موفقیت در امتحانات 
با وجود فشردگی دروس و تراکم باالی آن ها برنامه ریزی فشرده ای 
این  که  هستند  موفق  زمینه  این  در  معموالً  و  می دهند  انجام 
حیطه  در  دانشجویان  عملکرد  است.  کرده  تائید  را  آن  مطالعه 
مدیریت جلسات و ارتباطات ضعیف تر از سایر حیطه ها بوده است. 
مکالمات  از؛  عبارت اند  دانشجویان  وقت  اتالف  عوامل  مهم ترین 
به  گفتن  نه  در  ناتوانی  حد،  از  بیش  دوستانه  ارتباطات  تلفنی، 

تقاضاهای نامعقول دیگران و صحبت های طوالنی است.
مدیریت زمان، ساختاری جهت پایش خود محسوب می شود که 

بر اساس بازخورد دریافتی، می توان محدودیت های زمان را به
حداقل رساند.

عملکرد بهتر دانشجویان در حیطه برنامه ریزی بیانگر آن است که 
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دانشجویان به هر حال سعی در استفاده بهتر از زمان در دسترس 
دیگر  حیطه های  در  آنان  ضعیف تر  عملکرد  ولی  دارند.  را  خود 
نشان می دهد که  ارتباطات  و  به ویژه حیطه مدیریت جلسات  و 
به خوبی با این اصل مدیریت زمان و راهزنان وقت آشنا نیستند 
و  عمل  اتاق  رشته های  تأثیر  به  مربوط  می تواند  نیز  مورد  این 
هوشبری باشد؛ زیرا به علت بسته بودن اتاق های عمل خودبه خود 
ارتباطات آن ها محدود است و این عامل در وظایف حرفه ای آن ها 

خلل زیادی وارد نمی کند.
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که مدیریت زمان یکی از 
مباحث اصلی در اداره هر کاری برای رسیدن به هر هدفی است. 
در  هم  و  فردی  زندگی  در  هم  زمان  مدیریت  مفهوم  از  آگاهی 
زندگی حرفه ای دانشجویان مثمر ثمر خواهد بود و در واقع آنان را 
به نوعی خود مدیریتی سوق می دهد. چنان که دانشجویان در پرتو 
این توانایی قادرند با تعیین اهداف، وظایف محوله را برنامه ریزی و 
اولویت بندی کرده و به این ترتیب با افزایش یافتن درک دانشجویان 
از زمان در دسترس، می توانند به صورت هدفمند و ساختاربندی 
زمان بر  مدیریت  مثبت  تأثیر  کنند.  استفاده  خود  زمان  از  شده 
با  است.  تبیین  قابل  نیز  غیرمستقیم  به طور  تحصیلی  پیشرفت 
استفاده از روش های مدیریت زمان، بصیرت دانشجویان در مورد 
نحوه استفاده از زمان افزایش می یابد و می توانند به طور دقیق تری 

مدت زمان الزم جهت انجام وظایف را تخمین زده و به نتایج بهتری 
دست یابند. در مجموع، برنامه ریزی در جهت بهبود مهارت ها و 
روش های مدیریت زمان و ترویج آن در میان دانشجویان ضروری 
از  ترکیبی  را  زمان  مدیریت  بندورا،  تقابل  سه گانه  نظریه  است. 

تأثیرات سه گانه محیطی، رفتاری و شخصی می داند )31(.
در این راستا به نظر می رسد برگزاری کارگاه های آموزش مهارت های 
فردی مدیریت زمان برای آنان در ابتدای ورود به دانشگاه می تواند 
باشد.  مهارت ها  این  بهبود  زمینه ی  در  گشا  راه  و  مؤثر  گامی 
بهره گیری از توان اساتید مشاور و شناسایی دانشجویانی که به 
افزایش مهارت مدیریت زمان نیاز بیشتری دارند و ترغیب آنان به 
شرکت در دوره هایی از این قبیل راهبردی دیگر است. همچنین، 
می توان در دوره های آموزشی با توجه ویژه، به حیطه پایبندی به 
مدیریت ارتباطات، خود نظمی در دانشجویان را افزایش داده و 

عملکردشان را هم تراز با حیطه های دیگر بهبود داد.

تشكروقدردانی
نویسندگان بر خود الزم می دانند بدین وسیله از کلیه دانشجویان 
رشته های اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسالمی که در جریان 
پژوهش همکاری صمیمانه ای را داشتند تقدیر و تشکر به عمل 

آورند.
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The relationship between time management skills  
and academic achievement in anesthesiology  

and operating room students
Ahanchian. MR1, *Lotfi Fatemi. SN2

Abstract

Introduction: Time management is one of the most important skills in learning activities. The aim of this research 

is to determine the correlation time management skills and academic achievement in anesthesiology and operating room 

students.

Material and Methods: This is a descriptive study on 187 anesthesiology and operating room students that were 

selected cluster randomly. All students completed time management questionnaire with 66 questions. The relationship 

between skills of time management and mean score of students assessed. In order to analysis data, descriptive statistics 

including Pearson’s correlation coefficient, independent t-test were used, with using SPSS version 19 software.

Results: Analysis of data showed there wasn’t any correlation between time management skills and academic 

achievement (p=0.528). Independent t-test showed there was no significant difference between mean scores of time 

management among male and female students too (p=0.245).

Discussion & Conclusion: Although this study showed that academic achievement not been affected by time 

management skills of students, it is recommended for time management training and workshops be conducted for 

students to improve their skills. Because time management skills is very important in academic performance.

Keywords: Academic achievement, Anesthesiology, Operating room, Time management.
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