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 چکیده

که  است دانشجوویژه ن و بهانساهای مورد نیاز هر ترین مهارتاز مهمآن مدیریت  واست با ارزش و محدود ی زمان منبع

 واکاویر نیز با هدف همبستگی حاض -توصیفی پژوهش. وپژوهشی دارد های تحصیلیبرای کسب موفقیت یمهم نقش

آماری  امعهسید. جکرمانشاه به انجام ر رازی مدیریت زمان در بین دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

عنوان نمونه انتخاب  به نفر 258ای تصادفی ساده گیری طبقهنفر بودند که با استفاده از روش نمونه 1866 بررسیمورد 

تحصیلی و  ورهدجنسیت، است.  میانگینحد دانشجویان در  بیشترداد که مهارت مدیریت زمان نشان پژوهشنتیجه شدند. 

های ن بر مهارتمقطع تحصیلی دانشجویا محل سکونت، داشتن شغل و اما ،استتأثیر  بدونیت زمان مدیربر وضعیت تاهل 

شد و نسبت به کارشناسی اریان دکتری ، مهارت مدیریت زمان دانشجوپایهها مؤثر هستند. بر این مدیریت زمان آن

ار و دیمعن بین مدیریت زمان و موفقیت تحصیلی دانشجویان ارتباط ،رد. همچنینقراردا یشتریدر سطح بکارشناسی 

 نترل کمتردلیل ک بومی به دانشجویان غیر ویژهبه  ،مثبتی وجوددارد. بنابراین ارتقای مهارت مدیریت زمان دانشجویان

ها و گزاری کالسبر باباید  ،زمانتر تحصیلی به دلیل مهارت کمترشان در مدیریت و دانشجویان مقاطع پایین والدین

ز اانشجویان دبرداری به دلیل الگواستادان افزایش مهارت مدیریت زمان  همچنین، های آموزشی مورد توجه قرار بگیرد.دوره

 های ضمن خدمت به طور ویژه مدنظر باشد.ها باید در قالب برگزاری دورهآن
 

  .مدیریت زمانهای مهارت ،موفقیت تحصیلیمدیریت زمان،   :های کلیدیواژه
 

 مقدمه

کنند پیدا می ترین منبعی است که در اختیار انسان قراردارد، زیرا منابع دیگر به شرط وجود زمان ارزشزمان باارزش

 ،. در نتیجهکسان استآن برای همه ی قدارخاکی به هر یک از ما به رایگان اعطا شده و م موهبتی در این کره(. چنین 8)

و  هاهدفبها در راستای تحقق گران منبعبه چگونگی استفاده از این دارد موفقیت هر شخص در زندگی بستگی 

از  یریت زمان عبارت استمدد. شوتوسط وی به درستی مدیریت  دبایرو، زمان اعطا شده به انسان اینهایش. از آرمان

 (. 15های هدفمند معین )فعالیت با پرداختن بهمؤثر از وقت  گیریبهره

که مدیریت زمان به مفهوم  گرفتنظر نیز در بهینه از زمان است. باید این نکته را  استفاده برایمدیریت زمان راهبردی 

 کار و زندگی را بهبود بخشید. وضعیتتوان ها میکارگیری آنبههایی است که با بلکه شیوه ،ای زمان نیستکنترل لحظه
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از استقالل و  کهبی آنوبندهای دست و پاگیر درونی و بیرونی است، رهایی از قید رایکمک به افراد ب مدیریت زمانهدف 

ترین صرف مهم هاوقتترین جوهر مدیریت زمان در این است که بهترین و پرانرژیها کاسته شود. در حقیقت، آزادی آن

 (. 18)مطلوب رسید  هاینتیجهتوان به هکارها شود تا ب

 است کهایی ها و هدفهتکلیفهای تحصیلی نیز یکی از امور زندگی دانشجویان است که اغلب پر از برنامهدر این میان، 

ها و نداشتن با هیجان مهارت مقابله نبود(. این امر ناشی از 2شوند )می مشکل دچار هاآن به زمان تقسیم در دانشجویان

نگرش  ودنبزمان و  مهارت مدیریتنبود شود. به بیانی دیگر، افت تحصیلی آنان می وجبم پایانمدیریت زمان است که در 

از این  .(4راه دارد )و اضطراب را به هم تنش زیادمیزان و  کموری ، عملکرد ضعیف دانشجویان، بهرهزمینهمناسب در این 

ترین مهم . مدیریت زمان ازدارد زیادیاهمیت  ،انهای آموزشی و برای دانشجویدر محیط ویژهبه ،لزوم مدیریت زمان رو

به های تحصیلی وی. دانشجویان دارای این مهارت یتمهم برای کسب موفقی است های مورد نیاز هر دانشجو و عاملمهارت

های درسی خود را به و فعالیت خواهند کردور با وضعیت خود موفق عمل ریزی درسی و هماهنگی امدر برنامه طور معمول

 (.22کنند )ریزی و سازماندهی میهترین روش برنامهب

مت دهد که خالقیت خود را به خدمیبه دانشجویان ان را وری بهینه از وقت این امکبر این، مدیریت زمان و بهره افزون

اهمیت  بار روزمره، مدیریتی موفق اعمال کنند. در گذشته، زمان به این درجهکسالتهای تنشاز  رهاییگیرند تا ضمن 

 رویدادها ام بودن بابرای همگ ،شگرف است. پس هایدگرگونیو  رویدادهانداشته است، اما امروزه هر لحظه از زمان آبستن 

ان، عملکرد رل بیشتر دانشجویان روی زمکنت(. در واقع، 7زمان، مدیریت داشت تا به هدف رسید ) باید روی لحظه لحظه

ین دانشجویان ااحساس رضایت بیشتری از زندگی خود داشته باشند.  هاتا آن شودمی موجبو  دهدمیآنان را ارتقا 

 ؤثر بهم مدیریتی هایمهارت (.4های جسمانی کمتری دارند )کنند و تنشسردرگمی کمتری در نقش خود پیدا می

 منحرف را ردف توجه که ،ضروری غیر هایفعالیت از و کنند تالش خود هایهدف مسیر در تا کند می کمک دانشجویان

 .(24) ندکنپرهیز ،کنندمی

اند، رزش قائلکه برای خود ا کسانیمدیریت زمان در حقیقت مدیریت زندگی، مدیریت فردی و مدیریت بر خود است. 

کلی  مان را به دو موردمهارت مدیریت ز ،نظرانصاحب(. 2کنند )میدر اختصاص دادن وقت برای کارهایشان به دقت عمل 

ت اند. مهارت فردی مدیریت زمان شامل برخی از الگوهای عمومی رفتار اسبندی کردهدسته مهارت فردی و مهارت سازمانی

ت دگاه مهاربرند. از دیعادی در زندگی شخصی و خانوادگی خود در استفاده از وقت و مدیریت آن به کار می مردمکه اغلب 

را  اتالف وقت یهاعاملند با کنترل خود توادر خود فرد نهفته است و اگر فرد باصلی اتالف وقت  فردی مدیریت زمان، ریشه

 (. 12ای در اتالف وقت وی داشته باشند )یر عمدهثاتوانند تنمی رویدادهادیگر و  کسان از بین ببرد،

و  ،ریزی زمانیها، برنامهو فعالیت هاهدفبندی گذاری، اولویتهدفاست:  مهارت فردی مدیریت زمان شامل چهار بعد

 مورد نظر باشد و نتیجهدقیق و مشخص است که معطوف به  هدفگذاری به معنای تعیین (. هدف7) تعهد به اجرای برنامه

خود تعیین  های روزانه، هفتگی و ماهانههای قابل ارزیابی است که فرد در استفاده و کنترل فعالیتهدف جا منظوردر این

 هرها برحسب اهمیت و اولویتی است که و فعالیت هاهدفها، تنظیم و فعالیت هاهدفبندی کند. منظور از اولویتمی

ریزی زمانی، روزانه، هفتگی و ماهانه دارد. برنامه هایهدفبه  دستیابیها به منظور و فعالیت هاهدف دیگرفعالیت در مقابل 

که فرد در اختیار است ها در مدت زمانی آن عملی کردن نحوه و تفکر دربارهاجرا های قابل تبه معنای تنظیم فهرست فعالی
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نظر  موردبهینه از وقت  ها به منظور استفادهآناجرای ش ها برحسب اولویت و روبندی فعالیتزمان ،دارد. به عبارت دیگر

 (. 14کاری در آینده و تعهد نسبت به یک مسئولیت است ) اجرای قبولاست. تعهد به اجرای برنامه، 

ها، تحصیلی و شغلی آن لی دانشجویان و به تبع آن آیندهبا توجه به اهمیت مدیریت زمان در موفقیت تحصی

های مدیریت زمان در که مهارت دهدمی( نشان 19)  1و همکاران کایا هایبررسی. اندکردهگوناگون  هایپژوهشگران بررسی

و کاربرد  ایجاداز به یکه ن استهبردی ( در پژوهش خود به این نکته پ16) 2ادواردزکمتر است. یا و  میانگینحد بین دانشجویان در 

ت زمان یریتوان گفت مدیمتعدد، م هایبرابر پژوهش. ضروری استی آموزشهای مؤسسهدر  تنشت یریت زمان و مدیریهای مددوره

 .آورده شوددست بهها تیگر و اولویکدیدر مورد کارهای وابسته به  دییهای مفدگاهیدهد تا درا نشان میی نیهای نوروش

گیری از مدیریت زمان روی عملکرد بهره( 25) 4( و استوارت و لومبارد15) 3و همکارانکالیسنس  هایبررسیبر اساس 

بر ارد. های جسمی دانشجویان تأثیر مثبت دکاهش تنشو له، ئدانشگاهی، موفقیت تحصیلی، خوداثربخشی، توانایی حل مس

دانشگاهی های غیر دانشجویان تمایل دارند به فعالیت بیشتر ،(23) 5و همکاران شرستا هایبررسی هنتیجاساس 

ف یشتری را صر، زمان ببیشتربا سن  نشجویانداپردازند. در این بین، هب یهای اجتماعی و تفریحمانند فعالیت ،)آکادمیک(

جنسیتی در بین  است که مهارت مدیریت زمان از نظر نشانگر اینها نتیجه بررسیهمچنین، کنند. کار عملی می

قت و مردان بیشتر های کشاورزی و منابع طبیعی ایالت میشیگان آمریکا متفاوت است. بر این اساس،دانشجویان دانشکده

آکادمیک و دانشگاهی  هایتکلیفن بیشتر درگیر کنند در حالی که زنایهای اجتماعی مخود را صرف مشارکت در فعالیت

یدند که مدیریت سرهای انگلستان به این نتیجه خود در دانشگاه های( در بررسی17) 6ایندریکا و همکارانخود هستند. 

 . دانجاممیدار پیشرفت تحصیلی زمان در بین دانشجویان به افزایش معنی

اه علوم و دانشگ( در هدف پیامد مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان 21) 7خان ثاقبو  اهللنصربررسی 

 بهت زمان کمتری مدیری نمره رندداکه دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی کمی  داد، نشانپیشاور هند 8کیورتابایوری ناف

ی مدیریت زمان ( در بررس20) 9خانام و همکاران اند.بردهبهره یهای مدیریت زمان کمترند و از مهارتاهدست آورد

مدیریت  مره( ن% 90/51دانشجویان ) بیشتردانشجویان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان هندی به این نتیجه رسیدند که 

ویان ی که دانشجاگونه مدیریت زمان بر عملکرد دانشجویان بسیار مؤثر است به ،تا کم دارند. همچنین میانگین حد زمان در

 ال کنند. مان را دنبهای مدیریت زبا افزایش مهارت مرتبط های شان باید برنامهبرای ارتقای عملکرد و پیشرفت تحصیلی

 راغه با استفاده ازمدر پیشرفت تحصیلی دانشجویان را ( تأثیر مدیریت زمان 2سیر و همکاران )در پژوهشی دیگر، جهان

ریزی کوتاه مدت، های مدیریت زمان )برنامهشاخصکه بین  ندنشان داد کردند وبررسی ( 14) 10پرسشنامه بریتون و تسیر

مدت و پیشرفت ریزی بلندبرنامه شاخصنگرش به زمان( با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد در حالی که بین 

در  دانشجویان است که متغیرهای سن و رشته تحصیلینشانگر این  همچنین پژوهشنتیجه تحصیلی ارتباطی وجود ندارد. 

 مان تفاوتزدیریت در صورتی که بین میزان مهارت دانشجویان دختر و پسر از نظر م مدیریت زمان آنان تأثیرگذار است.

ان دانشگاه علوم است که بین رشته تحصیلی دانشجوینشانگر این ( 4راوری و همکاران ) هایبررسی چندانی وجودندارد.

 یگردجویان دانشدر مقایسه با  ،داری وجوددارد. دانشجویان رشته پزشکییپزشکی و مدت زمان مطالعه اختالف معن

 کنند.  مدیریت میبیشتر ها، زمان مطالعه را رشته

 
1. Kaya et al.              2. Edwards              3. Claessens et al.                 4. Stwaart and Lombard                5. Shrestha et al.                               

6. Indreica et al.         7.  Nasrullah and Saqib Khan        8. Qurtaba             9. Khanam et al.           10.   Britton and Tesser 
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موفقیت  کارشناسی ارشد در مهارت مدیریت زمان ودانشجویان  دندهمی( نشان 5ساکتی و طاهری ) هایپژوهش

 نظرکه از  ها گویای آن استبر این، یافته افزون. هستندی نسبت به دانشجویان کارشناسی یشترتحصیلی دارای میانگین ب

در  هاهنمرانگین رد و میداری وجود دابین دانشجویان علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز تفاوت معنی ،ابعاد مدیریت زمان

ه مدیریت دانشگاه آزاد ( مدیریت زمان را در دانشجویان رشت8ی دیگر، قائد محمدی )پژوهشدر است.  یشتردانشگاه علوم پزشکی ب

 رد.قرار دا کاندنشان داد که مهارت مدیریت زمان در میان دانشجویان در سطح متوسط و  کرد وتهران بررسی  12منطقه 

زان اد که مینشان د 12( در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 3حسومی و ساریخانی ) هاینتیجه بررسی

د ابطه وجورکمی بیش از سطح متوسط است. همچنین بین مدیریت زمان و فرسودگی شغلی  هاآنمدیریت زمان در بین 

 نشگاه آزاد اسالمی منطقهنفر از مدیران اجرایی و میانی دا 140( بین 11زاده )مظاهری و عیوض هایبررسی هاییافتهدارد. 

 ،رده مدیران منسبت ب ،های فردی و سازمانی مدیریت زمانزن در مهارت مدیران هایهنمرنشان داد که میانگین هشت 

های فردی گیری از مهارتکه دانشجویان از نظر بهره شدهداد( نشان 9کبریایی و همکاران ) هایبررسیدر است. یشترب

 فرایندگیری بهتر و در ریزی زمانی بهرهبرنامه فراینددر دانشجویان . هستندبه پایین  میانگینحد مدیریت زمان در 

ذران وقت رضایت نسبی خود را گ چگونگیدانشجویان از  ،تر داشتند. همچنینگیری ضعیفبندی به اجرای برنامه، بهرهپای

رتباط گذران وقت، ا های فردی مدیریت زمان و رضایت از نحوهگیری دانشجویان از مهارتاعالم کردند. بین میزان بهره

را گزارش  یترضعیف وگیری بهتر بهرهبه ترتیب بهداشت و بخشی توان هایدانشکدهر وجودداشت. دانشجویان دامعنی

یعقوبی و  هایبررسی نتیجه دانشجویان پسر بود.گیری بهرهگیری دانشجویان دختر بهتر از کردند و از نظر جنسیتی، بهره

 اول متوسطه آموزان دختر پایهتأثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان در دانش زمینه( در 13همکاران )

  داشته است. داریآموزان تأثیر معنیدانشاستان همدان نشان داد که آموزش مهارت مدیریت زمان بر کاهش اضطراب 

 «ور بابلنانشگاه پیام ددانشجویان دختر تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی »خود با عنوان  نامه( در پایان1پرچ )

نیز ( 10همکاران ) محمدی ودار وجود دارد. معنی ایبه این نتیجه رسید که بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان رابطه

دان م نور آبانشگاه پیاعلوم تربیتی دا رشته رابطه بین مدیریت زمان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویاندر بررسی 

 هایسیبرر در. دار وجود داردیرابطه معن دانشجویان بین پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمانبه این نتیجه رسیدند که 

 140بین  ،ویانپیشرفت تحصیلی در بین دانشج ارتباط مدیریت زمان و انگیزه مطالعه( با هدف 6شفیعی و همکاران )

که بین متغیر  ددست آم، این نتیجه به1395زشکی شهید صدوقی یزد در سال بهداشت دانشگاه علوم پ دانشجوی دانشکده

دیریت م زش نحوهگذاری برای آموداری وجود دارد. با سرمایهپیشرفت و مدیریت زمان همبستگی مثبت و معنی انگیزه

 . کردرایط پیشرفت تحصیلی را مهیا ش نتوامیپیشرفت  زمان و تقویت انگیزه

، نیاز به مدیریت مطالعه زیاددوران زندگی دانشجویی بسیار باارزش و البته کوتاه است که با توجه به حجم درس و 

مدیریت زمان نقش مؤثری در موفقیت تحصیلی و به تبع آن موفقیت شغلی آینده هر  ،تری دارد. از سویی دیگرزمان دقیق

ای که وجود دارد این است که ابعاد مدیریت زمان در زندگی دانشجویان در مسئله ،دانشجو خواهد داشت. بنابراین

 تحصیلی یت، دورههای مهم فردی دانشجویان از جمله جنستحصیلی مختلف به چه شکل است. آیا ویژگیهای مقطع

مهارت  واکاویاز این رو ؟ ها تأثیری داردهای مدیریت زمان آن، محل سکونت و مقطع تحصیلی در مهارت(شبانه یا روزانه)

های نشانهدهند و از مختلف نشان میهای بررسیچه آن. داردای مدیریت زمان دانشجویان و بررسی ابعاد آن اهمیت ویژه

بهینه  استفاده هایی که در اختیار دارنددانشجویان از زمان آید این است کهفردی دانشجویان برمیهای تجربهموجود و 
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 ،است گرفتهمیها صورت کنند. مدیریت زمان بسیاری از دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه توسط والدین یا آموزشگاهنمی

 نشدنبا افت تحصیلی ناشی از کنترلدر بدو ورود به دانشگاه ها آن ،مدیریت زمان در دوران دانشگاهنداشتن اما به دلیل 

تواند در زمان میدرست کاربرد  و نحوه داردمیت باالیی مدیریت زمان به شکل اثربخش اه ،شوند. بنابراینزمان مواجه می

در بین دانشجویان، پژوهش  ویژهوجه به اهمیت مدیریت زمان به با ت ،در نتیجه دانشجویان تأثیرگذار باشد. موفقیت آینده

مهارت مدیریت زمان دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به انجام  واکاویحاضر با هدف 

 اختصاصی زیر در نظر گرفته شدند:های هدفرسید. برای دستیابی به این هدف کلی، 

 کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه. نشکدهجویان داهای مدیریت زمان از دیدگاه دانشبندی گویهاولویت 

  پژوهشبررسی مهارت مدیریت زمان دانشجویان بر اساس متغیرهای.  

 بندی دانشجویان بر اساس مدیریت زمانطبقه.  

 .بررسی تأثیر مدیریت زمان در موفقیت تحصیلی دانشجویان 
 

 هامواد و روش

با  .همبستگی است -ی، توصیفیپردازداده دستیابی به خاطرپژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهش کمی و به 

نابع ورزی و م، طرح مورد استفاده مقطعی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان پردیس کشاپژوهش توجه به محدوده

 ر سالدکه  کارانتعیین حجم نمونه از جدول بارتلت و هم برای. بر همین اساس، هستندطبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه 

در این  .ندشداب انتخ به عنوان نمونه نفر 317نفر(،  1866استفاده شد. با توجه به حجم جامعه ) پیشنهاد شده، 2001

ارشد،  ی، کارشناسیشد. بدین صورت که از هر طبقه )کارشناس استفاده ای تصادفی سادهی طبقهریگنمونهاز روش  پژوهش

 258 پایاندر  وزیع شد.تها در بین آنان ها برگزیده شدند و پرسشنامهدکتری( با استفاده از شیوه انتساب متناسب، نمونه

 (.4/81بازگشت: درصد ) استفاده شدند واکاویتجزیه و برای پرسشنامه تکمیل و 

های فردی و آموزشی پاسخگویان پرسیده شد و در بخش بود. در بخش اول، ویژگی 2شامل  هشدیطراح پرسشنامه

رسشنامه دارای این پ. گیری شدبهره( 14پرسشنامه بریتون و تسر )مهارت مدیریت زمان از بخش دوم، به منظور سنجش 

، و گویه( 6) ه زمانب، نگرش نسبت گویه( 6) ریزی کوتاه مدتعد برنامهدر سه بُگویه است که مهارت مدیریت زمان را  15

به کلی »زینه گ 3های پرسشنامه دارای طیف سنجش گویه. دهدمورد سنجش قرار می گویه( 3) ریزی بلند مدتبرنامه

 باشد. می «3 با نمره دهمو همیشه انجام می 2با نمره  دهمبه ندرت انجام می، 1با نمره  دهمانجام نمی

زی و پردیس کشاور ی گروه ترویج و توسعه روستاییعلمتأیهاز روایی پرسشنامه، اعضای  بیشتر اطمینانبه منظور 

 وها پرسش بررسی منابع طبیعی دانشگاه رازی، برخی از دانشجویان ارشد و دکتری گروه ترویج و توسعه روستایی پس از

، آخرر دا اعمال شد. همختصری در پرسشنامه اصالح هایاصالحی خود را اعالم کردند و های دیدگاهی پرسشنامه، هاهیگو

 ها به تایید گروه متخصصان رسید.نامهروایی پرسش

ست آمد که برای د هب 78/0 مقدار آن ؛استفاده شد آلفای کرونباخنیز از ضریب  پژوهشیی ابزار ایپا سنجش منظور به

( رانحراف معیا د، میانگین،توصیفی )فراوانی، درص هایهها، از آمارداده واکاویشد. به منظور دادهادامه کار مناسب تشخیص 

 صورت به یاندانشجو این که جاآن از رسد می نظر بهمیانگین( استفاده شد.  همقایسو استنباطی )آزمون همبستگی، 

 .داد تعمیم دانشجویان کلیه به توانمی را پژوهش نتایج شوند،می گزینش سراسری
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 نتایج

 فردی دانشجویان هایویژگی

 . استبیان شده  1های فردی دانشجویان در جدول ویژگی

 
 

 .(n=258) های فردی دانشجویانویژگی -1جدول 

های ویژگی

 فردی
 درصد فراوانی انحراف معیار میانگین هاگویه

 بی پاسخ

 فراوانی

 3 - - 94/3 20/23 ....... سن

 جنسیت
 مرد

 زن
- - 

70 

188 

1/27 

9/72 
- 

 وضعیت تاهل
 متأهل

 مجرد
- - 

37 

220 

3/14 

3/85 
1 

 محل سکونت
 بومی

 بومیغیر
- - 

148 

108 

4/57 

9/71 
2 

 شغل
 بیکار

 شاغل
- - 

204 

27 

1/79 

1/10 
27 

 

. میانگین هستند آقا( 27%/1نفر ) 70و  خانم (72%/9نفر ) 188دانشجو،  258که از بین  دهدمینشان  1نتایج جدول 

عیت تأهل سال بود. وض 47تا  18( که دامنه سنی آنان 94/3)انحراف معیار: د شمحاسبه  20/23سنی دانشجویان 

است  نشانگر این این جدول هاینتیجه. مجرد هستند (85%/3) بقیهآنان متأهل و  %15دانشجویان نشان داد که کمتر از 

از   %10 نها حدودکه ت دهدمیبومی هستند. وضعیت شغلی آنان نیز نشان نفر غیر 108از دانشجویان بومی و نفر  148که 

 .شاغل هستند نفر( 27دانشجویان )

 های تحصیلی دانشجویانویژگی

 ارائه شده است. 2جدول نیز در  (بررسی ردوم نمونه) های تحصیلی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی رازیویژگی

 دهدمینشان  هاهداد(. 44/1است )انحراف معیار:  1/16بررسی  مورد نمونه در دانشجویان، معدل کل 2بر اساس جدول 

ه تحصیل بنفر در مقطع دکتری مشغول  26نفر کارشناسی ارشد و  54نفر از پاسخگویان در مقطع کارشناسی،  178

بر این، به  افزونند. در دوره شبانه قرار دار %10 ( و حدود88%های مورد بررسی در دوره روزانه )نمونه بیشینههستند. 

فراوانی به گروه  نفر( و کمترین 89وضعیت رشته تحصیلی، بیشترین فراوانی به دانشجویان گروه ترویج و توسعه ) خاطر

 نفر(. 4مکانیک اختصاص دارد )
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 .(n=258) های تحصیلی دانشجویانویژگی -2جدول 

 درصد فراوانی انحراف معیار میانگین هاگویه های تحصیلیویژگی
 بی پاسخ

 فراوانی

 †معدل

 37/1 68/15 کارشناسی

 09/1 88/16 کارشناسی ارشد - - -

 22/1 34/17 دکتری

 مقطع تحصیلی

 دکتری   

کارشناسی ارشد    

 کارشناسی

- - 

26 

54 

178 

7/9 

5/20 

69 

- 

 تحصیلی دوره
 روزانه

 شبانه
- - 

227 

26 

88 

1/10 
5 

 رشته تحصیلی

 ترویج و توسعه

 گیاهپزشکی

 خاکشناسی

 مکانیک

 جنگلداری

 زراعت

 علوم دام

 آب

 و آبخیزداری مرتع

 حشره شناسی

- - 

89 

34 

19 

4 

16 

17 

21 

16 

13 

10 

5/34 

2/13 

4/7 

6/1 

2/6 

6/6 

2/8 

2/6 

5 

9/3 

19 

  1/16 (: بررسی مورد نمونه در) دانشجویان معدل کل †
 

 های مدیریت زمانبندی گویهاولویت

 ،3جدول  ست.ارائه شده ا 3آن در جدول  نتیجهگویه مورد بررسی قرار گرفت که  15های مدیریت زمان در مهارت

بر اساس  آمده است، گونه که در جدولدهد. همانهای مدیریت زمان را از دیدگاه دانشجویان نشان میبندی گویهاولویت

روع شبرای » هدت را گویریزی کوتاه مهای مدیریت زمان صورت گرفته است، رتبه اول در بُعد برنامهبندی که از گویهدسته

ت به مدیریت زمان، به خود اختصاص داد. در بُعد نگرش نسب 41/2با میانگین  «کنمریزی مییک روز، از شب قبل برنامه

هنگامی که چند »ین . همچنکرده استرتبه اول را کسب  58/2با میانگین  «بندی در زندگیم اعتقاد دارمبه اولویت»گویه 

در بُعد را رتبه اول  50/2با میانگین  «ها بگذارمکنم که مقداری وقت برای همه آنای عمل میکار را در دست دارم، به گونه

طبیعی  ی و منابعهای حاصل وضعیت مدیریت زمان دانشجویان پردیس کشاورزیافتهدست آورد. هبرنامه ریزی بلند مدت ب

 .استداده شدهنشان  4جدول در 
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 .(n=258های مدیریت زمان )بندی گویهاولویت -3جدول 

 
 3میانگین از  گویه

انحراف 

 معیار

 میانگین کل بندیاولویت

ریزی برنامه

 کوتاه مدت

 1 63/0 41/2 .کنمریزی میبرنامهبرای شروع یک روز، از شب قبل 

26/2 

در طول  .خواهمیک دید روشن و واضح نسبت به آنچه که می

 .هفته آینده انجام دهم، دارم
30/2 66/0 2 

 3 63/0 20/2 .رومریزی جلو میهر روز با برنامه

 برایبرای انجام کارهای روزمره، یک برنامه زمانبندی دارم )

 .برای فالن کار( Yتا ساعت  Xاز ساعت  نمونه
10/2 65/0 4 

 5 68/0 95/1 .کنمهر روز برای خودم هدف نویسی می

 6 69/0 94/1 .کنمبرای کارهای روزانه خود لیست تهیه می

نگرش نسبت 

 به زمان

 1 61/0 58/2 .بندی در زندگیم اعتقاد دارمبه اولویت

17/2 

 2 61/0 49/2 .کنمریزی میخودم برای کارهایم برنامه

 3 61/0 33/2 .کنماز وقتم به درستی استفاده می

 4 66/0 15/2 .دهمکارهایم را در لحظه آخر انجام می

 5 60/0 10/2 .دهمدر طول روز کارهای غیرمفید و غیرضروری انجام می

م از روی اجبار برای فردی انجاکارهایی را  به طور معمول

 .شودعقب افتادن کار خودم میدهم که موجب می
02/2 62/0 6 

ریزی برنامه

 بلند مدت

نم کای عمل میهنگامی که چند کار را در دست دارم، به گونه

 .ها بگذارمکه مقداری وقت برای همه آن
50/2 63/0 1 

34/2 
 2 70/0 30/2 .کنمطور همزمان روی چند تکلیف کار میه ب

 3 65/0 23/2 .کنمگذاری میام هدفبرای یک ترم تحصیلی

 .(3دهم )(؛ همیشه انجام می2دهم )به ندرت انجام می؛ (1)دهم انجام نمی به کلیطیف: 
 

 (n=258مدیریت زمان دانشجویان ) -4جدول 

 دانشجویان کل دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی  طیف مقطع تحصیلی

وضعیت مدیریت 

 زمان

 کم
 38 0 7 31 فراوانی

 7/14 0 2/13 4/17 درصد

 متوسط
 122 4 24 94 فراوانی

 3/47 16 4/43 8/52 درصد

 زیاد
 98 22 23 53 فراوانی

 38 84 4/43 8/29 درصد

 81/4انحراف معیار کل:       61/33میانگین کل: 
 

شده است. این گزارش  یانگینم سطحدر  ،دانشجویان بیشینهآمده، وضعیت مدیریت زمان  4طور که در جدول  همان

 45طور کلی، میانگین مدیریت زمان دانشجویان از  هنفر(. ب 122اند )گویان را به خود اختصاص دادهپاسخ %3/47گروه 

های دانشجویان برای فعالیت بیشتردر مجموع  که است این( که نشانگر 81/4د )انحراف معیار: ش راوردب 61/33 مقدار

 ین میان، وضعیت مدیریت زمان تمامیدر ا. کنندمیریزی دارند و از این رو زمان خود را مدیریت روزمره خود برنامه
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، میزان مدیریت زمان در بین دانشجویان دکتری در 5های جدول یافته برابر دارد قراریشتری دانشجویان دکتری در سطح ب

 سطح باالتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی قرار دارد. 
 

 .میزان مدیریت زمان در مقاطع مختلف -5جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد مقطع تحصیلی

 93/2 92/37 26 دکتری

 27/4 48/34 54 کارشناسی ارشد

 81/4 72/32 178 کارشناسی
 

 پژوهشبررسی مدیریت زمان دانشجویان بر اساس متغیرهای 

ها نمحل سکونت آ و (شبانه و روزانه) قبولی جنسیت، دوره مانندهای مدیریت زمان دانشجویان با متغیرهایی مهارت

 . استهارائه شد 6در جدول  نتیجه آنو بررسی 
 

 .پژوهشبا متغیرهای مستقل برای مقایسه مدیریت زمان  t آزمون -6ول جد

 tآماره  پژوهشهای متغیر
درجه 

 آزادی

 داریسطح معنی

 )آزمون دو طرفه(

اختالف 

 میانگین

برای  %95فاصله اطمینان 

تفاوت میانگین نمونه و 

 میانگین مورد آزمون

 کمترین              بیشترین

 ns09/0 14/1- 46/2- 18/0 256 -7/1 جنسیت دانشجویان

 ns09/0 66/1- 63/3- 30/0 251 -67/1 (شبانه و روزانه)قبولی دوره

 -41/0 -78/2 -6/1 009/0 ** 254 -65/2 محل سکونت

 ns55/0 074/0 168/0- 315/0 255 599/0 وضعیت تاهل

 562/0 006/0 284/0 045/0 * 229 01/2 شغل

 .دار نیستمعنی ns،  و %1سطح  داری درمعنی ** ،  %5در سطح  دارمعنی  *
 

ی تفاوت آمار از نظر، بین میانگین مدیریت زمان دختران و پسران شودمشاهده می 6جدول آنچه در بر اساس 

ارد. همچنین ثیری ندر مدیریت زمان آنان تأ(. به عبارت دیگر، جنسیت دانشجویان دp-09/0داری وجود ندارد )معنی

مان زن مدیریت ن میانگیاست که بینشانگر این  دانشجویان با دوره قبولی )روزانه، شبانه( آنانارتباط آماری مدیریت زمان 

مدیریت  حصیلی برتدوره  نشان دهنده نبود تاثیرکه  (p-09/0داری وجود ندارد )دانشجویان با دوره قبولی تفاوت معنی

ر محل سکونت و شغل مدیریت زمان با متغیبین میانگین ، 6جدول  هاینتیجه ه پایکه بر  در حالی .استزمان دانشجویان 

کونت س، محل دیگر (. به بیانیp-045/0؛ p-009/0وجود دارد ) %5و  %1در سطح داری تفاوت معنیدانشجویان، 

  ثیرگذار است.در مدیریت زمان آنان تأو شاغل بودن دانشجویان 

با  (.7استفاده شد )جدول  Welch از آماره دانشجویانمقطع تحصیلی به منظور بررسی ارتباط بین مدیریت زمان و 

گذار است. همچنین ، مقطع تحصیلی دانشجویان در مدیریت زمان آنان تأثیر7به دست آمده در جدول  هاینتیجهتوجه به 
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 نظرکه هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از  دهدمیآزمون جیمز هاول نشان  هاینتیجه

 .(8)جدول  گیردمدیریت زمان با یکدیگر تفاوت دارند و هر مقطع به طور جداگانه در یک گروه قرار می

 

 .مقایسه مدیریت زمان بر اساس مقطع تحصیلی دانشجویان -7جدول 

 Welchآماره  متغیر
درجه آزادی 

1 

درجه آزادی 

2 
 معنی داری

 000/0 24/69 2 48/28 مدیریت زمان
 

 

 .مختلف تحصیلی از نظر مدیریت زمان هایمقطعآزمون جیمز هاول برای مقایسه  -8جدول 

 داریمعنی خطای استاندارد هاتفاوت میانگین گروه دوم گروه اول

 کارشناسی
 ارشد

 دکتری

 *76/1- 
**20/5- 

69/0 

69/0 

032/0 

000/0 

 000/0 83/0 -44/3** دکتری ارشدکارشناسی 

 .%1داری در سطح معنی ** ،  %5در سطح  دارمعنی  *
 

 مدیریت زمان در موفقیت تحصیلیابعاد ثیر بررسی تأ

 . استشدهبررسی  9دانشجویان در جدول  میزان ارتباط بین ابعاد مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی )معدل(
 

 .ضریب همبستگی بین ابعاد مدیریت زمان با معدل دانشجویان -9جدول 

 سطح معنی داری همبستگیضریب  ابعاد مدیریت زمان

 000/0 240/0 نگرش نسبت به مدیریت زمان

 000/0 271/0 ریزی کوتاه مدتبرنامه

 000/0 305/0 ریزی بلند مدتبرنامه
 

ریزی ، برنامهاست که بین تمامی ابعاد مدیریت زمان )نگرش نسبت به مدیریت زمان نشانگر این 9جدول  هایضریب

وجود  P<01/0داری در سطح بلند مدت( با پیشرفت تحصیلی )معدل( همبستگی مثبت و معنیریزی کوتاه مدت، برنامه

 د یافت.معنا که با افزایش هر یک از ابعاد مدیریت زمان، پیشرفت تحصیلی نیز افزایش خواه ینبه ادارد. 
 

 بحث

ست. این گروه گزارش شده امتوسط  سطحدانشجویان در  بیشینه، وضعیت مدیریت زمان پژوهشهای بر اساس یافته

خانام و  و (19ان )کایا و همکار(، 3حسومی و ساریخانی )های پژوهشاین یافته با  .هستند نفر( 122پاسخگویان ) %47/3

 دارد. همخوانی  (20همکاران )

ها قبولی آن تأثیر جنسیت و دوره زیرزمان دانشجویان های مدیریت حاضر نشان داد که مهارت پژوهشهای نتیجه

های مدیریت زمان مهارت دهدمی( نیز نشان 2سیر و همکاران )جهان هایبررسی)شبانه یا روزانه بودن( قرار ندارد. 
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( در 23حاضر، شرستا و همکاران ) پژوهشهای اما برخالف یافته ر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند،دانشجویان دختر و پس

اجرای متفاوت است. زنان بیشتر درگیر  آقایانو  هاخانمهای مدیریت زمان خود نشان دادند که مهارت هایپژوهش

های اجتماعی و تفریحی مشارکت دارند. کبریایی و همکاران در حالی که مردان در فعالیت ،دانشگاهی هستند هایتکلیف

است. در  آقایانهای مدیریت مهارتبهتر از  هاخانمهای مدیریت زمان که مهارت کنندمی( نیز به این نکته اشاره 9)

های فردی و سازمانی مدیریت مدیران زن در مهارت هاینمرهمیانگین گفته شده ( 11زاده )مظاهری و عیوض هایپژوهش

(، مظاهری و 9کبریایی و همکاران )های بررسیحاضر با  پژوهشهای تفاوت در یافته است. یشترزمان نسبت به مدیران مرد ب

گردد و از سویی به بافت فرهنگی و شرایط آموزشی دانشجویان مورد مطالعه برمی (23شرستا و همکاران )( و 11زاده )عیوض

  سازد.تر میهای مدیریت زمان برجستهدیگر، نیاز به آموزش دانشجویان )صرف نظر از جنسیت آنان( را در خصوص مهارت

ها مؤثر است. های مدیریت زمان آنمقطع تحصیلی دانشجویان بر مهارت دهدمیحاضر نشان  پژوهشای هیافته

انشجویان داز مدیریت زمان  یشتریبکه مدیریت زمان دانشجویان دکتری در سطح  دهندمیچنین نشان هم هانتیجه

 هایتکلیف ادزیاست که دانشجویان تحصیالت تکمیلی با توجه به حجم  روشنکارشناسی ارشد و کارشناسی قرار دارد. 

ود زمان خ ودبروری خواهد ض ،تر هستند؛ از این روتر و دقیقریزی منظمنامه، نیازمند برنامهپایان پرداختن بهدرسی و نیز 

( نیز 5تی و طاهری )ساک هایرسیبر نتیجهتوانند از آن استفاده بهینه کنند. این یافته با بتا  کنندرا بهتر مدیریت 

های مدیریت زمان و موفقیت تحصیلی ها، دانشجویان کارشناسی ارشد در مهارتهای آنبر اساس یافته ؛همخوانی دارد

 .هستندنسبت به دانشجویان کارشناسی  یشتریدارای میانگین ب

افته، وجه به این یتتأثیرگذار است. با ، محل سکونت دانشجویان در مدیریت زمان آنان پژوهشهای بر اساس یافته

ر میان دبیشتر و  دارندمدیریت زمان دانشجویان غیربومی والدین نظارت کمتری بر چگونگی شود که گونه استنباط میاین

  ها بیشتر است.های مدیریت زمان در آنکنند، از این رو نیاز به آموزش مهارتدوستان خود زندگی می

ند کار چهنگامی که »، «بندی در زندگی اعتقاد دارمبه اولویت»های های مدیریت زمان، گویهبندی گویهدر اولویت کهاین با توجه به

 .«کنمیزی میرم برنامهخودم برای کارهای»، و «ها بگذارمکنم که مقداری وقت برای همه آنای عمل میرا در دست دارم، به گونه

مان مثبت زسبت به مدیریت نطور کلی نگرش دانشجویان هکه بشود میبنابراین مشخص و  اندهفتهای اول تا سوم قرار گردر رتبه 

( 2)سیر و همکاران هانج. گیردبمدیریت زمان در سطح متوسط قرار مقدارراوانی براورد ترین فشده است تا بیش وجباست. همین امر م

سبت به ندت و نگرش ریزی کوتاه مدر بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مراغه به این نتیجه رسیدند که برنامههایشان بررسینیز در 

 دار دارند. معنی های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی رابطهشاخصزمان به عنوان 

 داد. زایش خواهدنیز اف را یکه افزایش هر یک از ابعاد مدیریت زمان، پیشرفت تحصیلدهد مینشان ها نتیجه بررسی

 ریکا و همکارانایند (،15و همکاران )کالیسنس (، 10(، محمدی و همکاران )6(، شفیعی و همکاران )1پرچ )های پژوهش

، پژوهشگراناین اد . به اعتقندنکمینیز این یافته را تأیید  (25)ستوارت و لومبارد ( و 20(، خانام و همکاران )17)

له، ئی حل مسخوداثربخشی، توانایپیشرفت،  انگیزهرد دانشگاهی، موفقیت تحصیلی، گیری از مدیریت زمان روی عملکبهره

به این  خود هایبررسیر د( نیز 21خان ) ثاقبنصراهلل و دانشجویان تأثیر مثبت دارد.  تنشهای جسمی و کاهش تنش

   ند.اهره بردهبهای مدیریت زمان کمتری از مهارتاند داشتهنتیجه رسیدند که دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی کمی 
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 و پیشنهادهاگیری نتیجه

های تحصیلی مهم برای کسب موفقیت است یهای مورد نیاز هر دانشجو و عاملترین مهارتمدیریت زمان از جمله مهم

بع ر نیز با هدف بررسی مهارت مدیریت زمان دانشجویان پردیس کشاورزی و مناهمبستگی حاض -توصیفی پژوهشوی. 

 وسطمت سطحر دنشان داد که مدیریت زمان دانشجویان  پژوهشنتیجه طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به انجام رسید. 

اما  قرار ندارد، لو وضعیت تاه (شبانه و روزانه) تأثیر جنسیت، دوره قبولی زیرنشجویان مهارت مدیریت زمان دا و است

 ،ها مؤثر هستند. بر این اساسهای مدیریت زمان آنمقطع تحصیلی دانشجویان بر مهارت محل سکونت، داشتن شغل و

له . این مسئر داردمدیریت زمان دانشجویان دکتری در سطح باالتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی قرا

ویان امه و دانشجندرسی و پایانهای تکلیفحجم باالی دلیل ز قابل انتظار است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی به نی

تیجه ن د هستند.ن در خوهای مدیریت زماخوابگاهی به دلیل دور بودن از خانواده و زندگی خوابگاهی نیازمند ارتقای مهارت

ه به ان با توجدر پایچنین نشان داد که مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان بسیار مؤثر است. همها بررسی

های هارت، به منظور بهبود مشغلی دانشجویان تحصیلی و آیندهمدیریت زمان در زندگی، موفقیت  اهمیت نقش و جایگاه

 گردد:مدیریت زمان دانشجویان پیشنهادهای زیر ارائه می

 های افزایش ها به شرکت در دورههای مدیریت زمان نیاز بیشتری دارند و ترغیب آندانشجویانی که به افزایش مهارت شناسایی

 (.دینشان و زندگی خوابگاهیمتر والدانشجویان غیر بومی به دلیل کنترل ک ،نمونه برایهای مدیریت زمان )مهارت

 کارشناسی  دانشجویان ع کارشناسی،ت زمان دانشجویان مقطهای مدیریدر متفاوت بودن مهارت پژوهشهای با توجه به یافته

های ابتدایی ورود های فردی مدیریت زمان در سالافزایش مهارتمنظور  بهارشد و دکتری، لزوم برگزاری کارگاه آموزشی 

 شود.تحصیلشان می های اولیهسال دانشجویان در مانهای مدیریت زدانشجویان به دانشگاه وجود دارد و موجب بهبود مهارت

  های هارتآموزش م مشاور دانشگاه به منظور راهنمایی تحصیلی دانشجویان واستادان استفاده از مهارت، توان و علم

 .هامدیریت زمان به آن

 آن  در راستایها و های مدیریت زمان آندانشگاه به منظور ارتقای مهارتاستادان های ضمن خدمت برای برگزاری دوره

به دانشجویان.استادان های مدیریت زمان و راهکارهای بهبود آن توسط آموزش صحیح و افزایش مهارت
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        Time is a precious and limited resource and its management is the most important skill 

required for each student and it is an important factor for academic success. The present 

descriptive-correlational study was conducted with the aim of analyzing time management 

among students in Campus of Agriculture and Natural Resources of Razi University of 

Kermanshah. The statistical population of the study was 1866 people who 258 people were 

selected as a sample using simple random stratified sampling method. The results showed 

that the time management skills for most students are average. Time management is not 

affected by gender, course of study (day or night) and marital status; at the same time, 

students' place of residence, occupation and level of education affect their time 

management skills. Accordingly, the time management skills of doctoral students are at a 

higher level than those of postgraduate and undergraduate students. There is also a 

significant and positive relationship between time management and students' academic 

success. In order to improve students' time management skills, some suggestions are 

proposed. Therefore, improving the time management skills of students, especially non-

native students due to control of their parents and lower education students due to their less 

time management skills should be considered through holding classes and training courses. 

Also, increasing the time management skills of instructors as their supervising students 

should be considered in the form of in-service courses. 
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