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مقدمه
هـا پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بـر آن سـال  

ست که مـورد توجـه پژوهشـگران آموزشـی قـرار      ا
گرفته است بـا توجـه بـه آشـکار شـدن پیشـرفت       
تحصـیلی در نظـام آموزشـی، شناسـایی و بررســی     

عوامل موثر بر آن حایز اهمیت است.
هـاي صـورت گرفتـه در بـاب پیشـرفت      پـژوهش 

توا و برنامـه  هاي روش، محتحصیلی بیشتر به حوزه
ــزي در دوره ــوط  ری هــاي ابتــدایی و متوســطه مرب

شـود. در ایـن میـان بررسـی انگیـزه پیشـرفت       می
تحصیلی دانشجویان و مدیریت زمان و رابطه آن با 
موفقیــت تحصــیلی در آمــوزش عــالی خصوصــا در 
دانشگاه علوم پزشکی در جامعـه مـا بسـیار نـادر و     

صـیلی  از آنجا که پیشرفت تحوانگشت شمار است
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چکیده
يهااز مقولهیکیپیشرفت تحصیلی،درمؤثرملعواکه هدف اصلی ورود به دانشگاه موفقیت و پیشرفت تحصیلی است. شناساییاز آنجایی:هدفوزمینه

اینکـه بـه عنایتو باو ارتقاستپیشرفتالزمۀامروزجهاندرزمان،ازاثربخشاستفادةواقعدریازمانمدیریتباشد.میمحققانپژوهشموردومهم
انگیزه پیشرفت تحصـیلی و بنابراین هدف از مطالعه حاضر ارتباط،شودمیتحصیلحیندرصحیحبرنامه ریزيوپویاییوتحركپیشرفت نیز باعثانگیزه

تعیین گردید.دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانمقطع کارشناسی دانشجویان با موفقیت تحصیلیمدیریت زمان
انشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران بـه  کل دانشجویان مقطع کارشناسی د.تحلیلی است-این پژوهش از نوع مطالعه مقطعی توصیفی:روش کار

درصـد) بصـورت کامـل تکمیـل     4/84پرسشنامه (288از این تعداد نفر بود به روش سرشماري وارد مطالعه شدند341جز دانشجویان ترم اول که تعداد آنان 
توزیـع ریتون و تسر) و انگیزه پیشرفت تحصیلی (هـرمنس) بـه روش  از اطالعات دموگرافیک و دو پرسشنامه مدیریت زمان (بهادادهگردآوري. برايگردید

نسبی روایی محتوا و شاخص روایـی  شاخص ها به شکل کمی با استفاده از دو حضوري استفاده شد. در این پژوهش ابتدا به بررسی روایی محتوایی پرسشنامه
تحلیلـی (ضـریب   ومنـدي از آمارهـاي توصـیفی   بهرهوSPSSمایکروسافت اکسل و محتوا پرداخته شد. پس از جمع آوري اطالعات با استفاده از نرم افزار

)، تجزیه و تحلیل شد.چند متغیرههمبستگی اسپیرمن و رگرسیون
) زن، نفـر 191، تعـداد  درصـد 66,3(دانشـجویان اکثریـت  باشد.سال می6/22±786/5انیدانشجومیانگین و انحراف معیار سن ، ها نشان دادیافته:هایافته

، درصـد 5/37، (اتاق عمـل ) رشته نفر78، تعداد درصد1/27، (پیوسته) در مقطع کارشناسینفر211، تعداد درصد3/73) مجرد، (نفر238، تعداد درصد6/82(
سـکونت  خوابگـاهی  یـر بصـورت غ ) درصـد 4/68(و اکثـراً 92/16±188/1و میانگین و انحراف معیار معدل دانشـجویان تحصیلیچهارمترم)نفر108تعداد 

باشد. میانگین و انحراف معیار امتیـاز مـدیریت   می3/84±3/8میانگین و انحراف معیار امتیاز انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان به طور کلیداشتند.
ستگی خطی مستقیم معنادار وجود داشتضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر موفقیت تحصیلی (معدل) و نمره انگیزه پیشرفت همباست.2/46±0/7زمان

)311/0r= ،001/0p<(..ضریب همبستگی اسپیرمن بین متغیر موفقیت تحصیلی (معدل) و به طوري که با افزایش انگیزه پیشرفت معدل افزایش یافته است
زایش نمره مدیریت زمان نمره موفقیت تحصـیلی  به طوري که با اف)=197/0r= ،001/0p(نمره مدیریت زمان همبستگی خطی مستقیم معنادار وجود داشت 

یابد.(معدل) افزایش می
از آنجـایی کـه   . تحصـیلی رابطـه معنـادار وجـود دارد    موفقیتمدیریت زمان و انگیزه پیشرفت تحصیلی باهاي این مطالعه نشان داد بین افتهی:گیرينتیجه

ـ موفقیت، تحصیلیتوان بر اساس انگیزه پیشرفتمی یش بینـی نمـود، سـرمایه گـذاري بـراي آمـوزش و تقویـت انگیـزه پیشـرفت در جمعیـت           تحصیلی را پ
.تواند در پیشرفت تحصیلی آنها موثر واقع شوددانشجویان، می

دانشگاه علوم پزشکی ایرانکارشناسیمدیریت زمان، انگیزه پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، موفقیت تحصیلی، دانشجویان:هاواژهکلید

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

15/8/95تاریخ پذیرش: 11/3/95تاریخ دریافت: 
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دانشجویان در دانشگاه منفک از انگیزه آنها نسـبت  
به تحصیل نیست و همچنین در این میان، مسـئله  

عنوان یک عامل اثرگذار از جایگاه مدیریت زمان به
)، به طوري کـه یکـی از   1ویژه اي برخوردار است (

موانع موفقیت و مشکالت گریبانگیر افراد بـه ویـژه   
ح از زمـان و وقـت   دانشجویان، عدم استفاده صـحی 

ریـزي  شـان داد کـه برنامـه   نسیرجهان).2است (
مدت و نگرش به زمان با پیشرفت تحصـیلی کوتاه

ــاداري دارد   ــه معن ــجویان رابط ــر )3(دانش . از نظ
مدیریت زمان فاکتور مهـم خـود تنظیمـی    لومیس

داردبـاالیی است که با پیشرفت یـادگیري ارتبـاط   
،2003در سالر. بررسی لینگ، هفرنان و مانس)4(

و 2007در ســال یانگســتروم و گالتینــگفرایــزر،
دهـد  نیز نشان می2007درسال نافتل و رابینسون

که سازمان دهی زمان و رفتارهاي مـدیریت زمـان   
عملکـرد تحصـیلی در ارتبـاط    به طور معناداري با

).7-5(است
توان زمان را مـدیریت کـرد بـه    اینکه چگونه می
ه است. در همین راستا یکـی از  عوامل زیادي وابست

ــش مشــکالت ــه برخــی از دان ــی ک ــوزانعمل و آم
شوند دانشجویان در دوران تحصیل با آن مواجه می

الزیرا آنهـا معمـو  ؛ شودبه مدیریت زمان مربوط می
در دوران دبیرستان به وسیله والدین و یـا معلمـان   

بنابراین بهتر است که آنها ،شدندخود مدیریت می
در ). 8(و زمان آشنا شونداي برنامه ریزيهبا روش

اوالمعتقدنـد کـه   همین رابطـه عیسـی و ارسـوي   
یک هدف خوب ثانیآمدیریت زمان یک نیاز است، 

آموزش داده شـود بایستیثالثآبه شمار می رود و 
)9(.

هاي ضعف عملکرد آموزشی دانشجویان وشکست
ر بعد از ورود به دانشگاه از معضالت مهم آموزشی د

کشور ماست. بسیاري از دانشجویان بعد از ورود به 
دانشگاه قادر به سـازگار کـردن خـود بـا وضـعیت      
تحصیلی جدید و افزایش حجـم دروس نیسـتند و   
اغلــب دانشــجویان در تــرم اول و برخــی تــا پایــان 

شــوند. اکثــر تحصــیالت دچــار افــت شــدیدي مــی
دانشجویانی که از تالش خود نتیجه مطلوب کسب 

درس خوانـدن ندارنـد   اي بـراي  د انگیـزه کننـ نمی
)10.(

هاي شخصیتی که روانشناسـان از  یکی از ویژگی

آن براي تبیین و تشـریح عملکـرد افـراد اسـتفاده     
اند، انگیزه پیشـرفت تحصـیلی اسـت کـه در     نموده

ــده ــال و برگیرن ــدبیر اندیشــی، اعم ي الگــویی از ت
هایی است که با تالش براي دسـتیابی بـه   احساس

هاي برتـر درونـی،   ی برتري، سازگار با استانداردنوع
ي پیشرفت با پیشرفت ). انگیزه11باشد (مرتبط می

ــش  ــت تحصــیلی دان ــه دارد. و موفقی ــوزان رابط آم
در تحقیقـی کـه بـه    1375در سال توکّلی منظري

بررسی رابطـه انگیـزه پیشـرفت، هسـته کنتـرل و      
پیشرفت تحصیلی پرداخت، نشان داد بـین انگیـزه   

آمــوزان رابطــه مثبــت شــرفت و موفقیــت دانــشپی
). در تحقیقـی دیگـر کـه    12دار وجود دارد (معنی

ــی  ــال در زارع ــین  1380س ــه ب ــه بررســی رابط ب
هاي اسنادي و انگیزه پیشـرفت بـا پیشـرفت    سبک

تحصیلی پرداخت، بین انگیزه پیشرفت و پیشـرفت  
).13دار دید (تحصیلی رابطه مثبت معنی

یش نیازهاي یـادگیري بـه   عامل انگیزه یکی از پ
آید و تاثیر آن بر عملکرد افراد بر کسـی  حساب می

پوشیده نیست. به عقیده بسیاري از روانشناسـان و  
مربیان یک عامل مهم و اساسی پیشرفت تحصیلی 

باشـد. باتوجـه بـه اهمیـت انگیـزه      عامل انگیزه می
هاي بیشتر در این پیشرفت تحصیلی، جاي پژوهش

نظر گرفتن این موضوع کـه  ا درموضوع باز است. ب
انگیزه پیشرفت مطلوب در رشد و پیشرفت جوامـع  

دارد، جوامعی که افراد آن فاقد انگیزه تاثیر بسزایی
باشند حتـی در صـورت وجـود امکانـات و شـرایط      
مساعد کمتـر امکـان توسـعه و پیشـرفت خواهنـد      
داشت. در جـوامعی کـه والـدین و مربیـان انگیـزه      

کنند، در به کودکان منتقل میپیشرفت مطلوب را 
آینده بزرگساالنی توسعه طلب کـه بـه رشـد همـه     

کنند خواهنـد داشـت.   جانبه جامعه خود کمک می
در خصوص اهمیت انگیزه پیشرفت همین بس کـه  

اي قادر نبـود حتـی   بگوییم بشر بدون چنین انگیزه
).14از زندگی اولیه پا فراتر نهد (

مــورد از لــذا پــژوهش حاضــر قصــد بررســی دو
ل بحث انگیز امروز در دانشـگاه یعنـی انگیـزه    ئمسا

پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمـان، تحـت عنـوان    
بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلی و مـدیریت  
زمان با موفقیت تحصیلی دانشـجویان کارشناسـی   

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران را دانشکده پیرا
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دارد.

روش کار
ایـن  :آماري، حجـم نمونـه  روش پژوهش، جامعه

تحلیلی) -پژوهش از نوع مطالعه مقطعی (توصیفی
از طریق اخذ آمار دقیق از اداره .بررسی رابطه است

آمـوزش دانشـکده پیراپزشــکی تعـداد دانشــجویان    
مشغول بـه تحصـیل در تـرم دوم، سـوم و چهـارم      
ــی    ــع کارشناس ــکی در دو مقط ــکده پیراپزش دانش

ر بــود کــه بــه روش نفــ341پیوســته و ناپیوســته 
هـاي  سرشماري وارد مطالعه شـدند تـا پرسشـنامه   

تحقیق را تکمیل نماینـد. معیـار ورود بـه مطالعـه    
گذراندن حداقل یـک تـرم تحصـیلی، اشـتغال بـه      

و رضایت بـراي ورود بـه   93بهمن تحصیل در ترم 
ــه  ــودمطالع ــوایی    .ب ــی محت ــد روای ــس از تایی پ
گـروه هـدف   ها، ابزار در بین دانشجویان پرسشنامه

توسط محقق به روش حضوري توزیع گردید.
در این پژوهش ابتدا به بررسی روایـی محتـوایی   

هاي مـدیریت زمـان (بریتـون وتسـر) و     پرسشنامه
انگیزه پیشرفت تحصیلی (هرمنس) به شکل کمـی  

ــا اســتفاده از دو ــوا شــاخصب ــی محت نســبی روای
)ContentValidityRatio و شاخص روایی محتوا (
)ContentValidity Index(.پرداخته شد

ها در اختیار دانشجویان که تعداد آنهـا  پرسشنامه
288نفر بود قـرار گرفـت کـه از ایـن تعـداد      341

پرسشـــنامه تکمیـــل و برگردانـــده شـــد میـــزان 
درصد کل جامعه 4/84هاپاسخگویی به پرسشنامه
باشــد. همچنــین پایــایی   مــورد پــژوهش مــی  

ز ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    ها با استفاده اپرسشنامه
محاسبه گردید.

هــا از آمــار توصــیفی شــامل: بــراي تحلیــل داده
ــدي،    ــدي، دو بع ــک بع ــی ی ــع فراوان جــداول توزی
ــراي    ــد ب ــانگین) و درص ــزي (می ــهاي مرک شاخص
توصیف اطالعات استفاده شد. براي بررسـی رابطـه   
ــا متغیرهــاي   بــین پیشــرفت تحصــیلی (معــدل) ب

ت زمـان و انگیـزه   شناختی و امتیاز مدیریجمعیت
هـاي  پیشرفت بر حسـب ماهیـت متغیـر از آزمـون    

استنباط آماري شامل: آزمون مـن ویتنـی، آزمـون    
کروسکال والیس، ضـریب همبسـتگی اسـپیرمن و    
آنالیز رگرسـیون اسـتفاده گردیـد و بـراي بررسـی      

-ها از آزمـون کولمـوگروف  نرمال بودن توزیع داده
سـتفاده از  اسمیرنوف استفاده شد. مدل سازي بـا ا 

انجـام  ENTERآنالیز رگرسیون چند گانه با روش 
در نظـر  0,05دار در این پژوهش سطح معنیشد.

spssگرفته شد و نتـایج بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      
استخراج و مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار    22نسخه 

هـاي  هاي مربوط بـه شـاخص  گرفت. استخراج داده
CVI،CVR  مایکروسـافت  با استفاده از نـرم افـزار

اکسل انجام شد.

مشخصات ابزار جمع آوري اطالعات
پرسشنامه مدیریت زمـان بریتـون و تسـر    

تحقیقـات نتیجهدرتستایناولیهطرح: )1991(
ازکـوچکی نمونهرويبربریتانیادرتسروبریتون

دستبهنتیجهکهگرفتانجامنفر)90دانشجویان (
بـر آزمـون تکـرار وپرسشنامهبازنگريآمده باعث

نفر) شـد. 302دانشجویان (ازبزرگتريگروهروي
بهپرسش35تسروبریتوناصلیاولیه آزمونفرم

تحلیـل وتجزیـه کهبودخرده مقیاس12صورت
آنهاخاصارزشیامقدارکهدادنشاني آنهاهاداده

کـه  دادنشـان غربـال آزموندرامابوده1ازبیشتر
جـزء 3ایـن .استبودهمهمآنهاازمقیاس3فقط
سـه قالـب  دردادمیتشکیلراواریانس%36که

ومـدت بلندریزيبرنامهمدت،کوتاهریزيبرنامه
).15شد (گذارينامزمانبهنسبتنگرش

سـوال اسـت بـراي    18این پرسشنامه که شامل 
اولین بـار در ایـران توسـط خسـرو جهـان سـیر و       

از دانشـجویان دانشـگاه   نفر 354همکاران بر روي
آزاد اسالمی واحد مراغه هنجاریابی شده اسـت. در  
پژوهش فوق الذکر این پرسشنامه بعد از ترجمـه و  
تدوین، براي اظهار نظر در اختیار چنـد متخصـص   
قرار داده شده و بعـد از اصـالحات الزم روایـی آن    

اما پایایی این پرسشـنامه در  ؛ )3تأیید شده است (
گـزارش شـد   82/0ر و همکاران پژوهش جهان سی

.)3که نشان از پایایی باالي پرسشنامه دارد (
ودر 80/0الفتـی  مطالعـه درآزمـون ایـن پایایی

75/0مـدت کوتاهریزيبرنامهپژوهش یعقوبی بعد
و نگـرش بـه   82/0مـدت  بلنـد ریـزي برنامهبعدو

).15است (آمدهدستبه79/0زمان 
)، 5میشـه ( ها به صـورت طیـف لیکـرت ه   پاسخ
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)، 2)، بـه نـدرت (  3)، گاهی اوقات (4بیشتر وقتها (
باشـد. در همـه سـواالت    ) مـی 1(اصالً (هیچ وقت)

کند بجز سواالت را کسب می5گزینه همیشه نمره 
را کسـب  1گزینه همیشه امتیاز 16،13،11،10،8

18-90نمرات در کل پرسشـنامه  طیفمی نماید. 
تـالش مثبـت در   باشد و نمره باال نشان دهندهمی

).16باشد (مدیریت زمان می
Achievement(پیشـرفت انگیزهپرسشنامه

motivation questionnaire:( ایـــن پرسشـــنامه
توسط هرمنس تهیه و تدوین شده اسـت و شـامل   

سوال است و توسط ابوالفضـل کرمـی ترجمـه    29
ونظريدانشمبناي). هرمنس بر17شده است (

راپرسشنامهاینز پیشرفتنیادربارهموجودتجربی
پرسشـنامه سـؤاالت نوشـتن بـراي است وساخته
انگیـزه دارايافـراد کهویژگیدهپیشرفت،انگیزه

پـایین، پیشـرفت انگیـزه بـا افـراد ازپیشرفت بـاال 
دستهبقبلیتحقیقاتبررسیازومی کندمتمایز
انتخـاب بـراي راهنمـا ومبناعنوانهاست، بآورده

بـراي راسؤال92وياست. ابتدازیدهبرگسؤاالت
میـزان براسـاس نهایـت درکرد وتهیهپرسشنامه

رفتـار بـا سـؤال هـر بـین کـه همبسـتگی ضریب
چندسؤال29آورده است،دستهبمندانهپیشرفت

انگیـزه نهـایی پرسشـنامه بعنـوان راگزینـه اي 
).18-19است (نمودهانتخابپیشرفت

ازرابـاال پیشـرفت بـه یازنباافرادویژگی کهده
وکنـد مـی متمـایز پـایین پیشرفتبهنیازباافراد

پرسشـنامه سـؤاالت نوشـتن ی برايمبنایعنوانبه
باشند:میزیرهايویژگیشاملشده،استفاده

تحركبرايانگیزه قوي-2،باالآرزويسطح-1
بـا مواجهـه درطـوالنی مقاومـت -3،بـاال سويبه

بـه تمایـل -4،متوسـط دشواريسطحدرتکالیف
-5،تمـام نیمهتکالیفانجامدرمجددتالشاعمال
امـور ایـن کـه  احسـاس یعنـی زمانازپویاادراك
بهتوجه-7،نگريآینده-6،دهندمیرويترسریع
دوسـت یـا  انتخـاب درلیاقـت وشایسـتگی مالك
درخـوب عملکـرد طریقازشناسیباز-8،همکار

رفتـار  -10ودادنانجـام خوبیبهارکاري-9،کار
رابطهدرکهاستذکربه(الزمپایینکردنریسک

هـیچ سـؤالی، 29پرسشـنامه آخـر ویژگـی اینبا
براسـاس پرسشنامهترتیباینندارد). بهسؤالی را

).20است (شدهتدوینفوقویژگی9
ــایی پرسشــنامه هــرمنس در  روایــی و پای

روایـی آوردبـر بـراي هـرمنس :پژوهش هرمنس
به دو روش همسانی رامحتوياعتبارروشآزمون،

بـر آنبنیانکهبکار گرفتدرونی و تحلیل عاملی
بود. درپیشرفتانگیزهدربارهپیشینهايپژوهش
سـؤاالت هرمنسکهآنجاازآزمون،روائیخصوص

دربارهقبلیهايبراساس پژوهشراپرسشنامهاین
ضـریب نهایـت درونوشـته پیشـرفت انگیـزه 

رفتارهـاي پیشـرفت گـرا   باسؤال راهرهمبستگی
روائیدارايآزموننظراینازاست،کردهمحاسبه

سـؤاالت بـراي کـه همبسـتگی ضـرایب میباشـد. 
57/0تـا  31/0ترتیب از بهشدهگزارشپرسشنامه

بـه مطالعـه یکدرهرمنساینباشد. عالوه برمی
بـا پرسشنامهاینبینباالهمبستگیضریبوجود

ــون ــدریافت موضــوع آزم T.A.T(Thematic(ان
Apperception Testهمچنــیندارد. اواشــاره

رفتارهـاي بـا راپرسـش دوهمبسـتگی ضـریب 
بااليروایینشاندهندهگرا برآورد کرد کهپیشرفت

ایـن و روایـی اعتبـار ).88/0r =()21(بودآزمون
مـورد اسـترالیا نیـز  دراینرنـی مـک رانامهپرسش

.)82/0با ضریب اعتبار (است دادهقراربررسی
پیشـرفت انگیـزه پرسشـنامه هنجاریابی

در پژوهشی با عنوان بررسـی ایران:درهرمنس
پیشـرفت و  انگیزهساده و چندگانه خالقیت،رابطه

دانشـگاه  دانشـجویان بـا کـارآفرینی در  عزت نفس
-1382در ســال تحصــیلی شــهید چمــران اهــواز

سط برومند نسـب و همکـاران انجـام    توکه1381
نفر دانشجوي دختر و پسر براي 200نمونه را ،شد

ازآزمونیابیاعتباربراياعتبار یابی تشکیل دادند.
آزمـونی است.شدهاستفادهیابی سازهاعتبارروش

گرفتقراراستفادهمورداعتبارشاخصعنوانبهکه
رطـو بـه کـه گیزلـی اسـت  پیشرفتانگیزهآزمون

ضـریب گرفـت. قرارهاآزمودنیاختیاردرهمزمان
بـود کـه در   )= 64/0r(شـده محاسـبه همبستگی

معنی دار بود. همچنین براي محاسـبه  05/0سطح 
تنصیفوکرونباخآلفايهايروشازضریب پایایی

ضـریب فرمـول ازتنصـیف روششـد. در استفاده
ضـریب براون اسـتفاده شـد.  -همبستگی اسپرمن

و ضرایب پایایی 78/0شدهمحاسبهونباخکرآلفاي
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وگـاتمن هـاي محاسبه شده بـا اسـتفاده از روش  
باشـند  مـی 72/0و 7/0ترتیـب  بهبراون،-اسپرمن

). خدیوي و همکاران نیز، ضریب پایایی آزمون 21(
93انگیزه پیشرفت هرمنس را، بـر روي نمونـه اي   

).22گزارش کردند (84/0نفري، 
واعتبار1378سال بريهمچنین در پژوهش اک

ازنفـر 1530رويبـر پرسشـنامه ایـن روایـی 
گیالن مـورد سـنجش   استانمتوسطهآموزاندانش

دسـت  هبراي آن ب84/0و ضریب اعتبار قرار گرفته
).23آمده است (

هایافته
نفر از دانشجویان دانشـکده  288در این پژوهش 

هـاي  پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران نمونـه 
ضریب پایایی پرسشـنامه  پژوهش را تشکیل دادند.

هرمنس در این پژوهش از طریـق آلفـاي کرونبـاخ    
دســت آمــد و ضـریب پایــایی پرسشــنامه  هبـ 76/0

مدیریت زمـان بریتـون و تسـر درایـن پـژوهش از      
دست آمد.هب7/0طریق آلفاي کرونباخ 

ــداد  ــادل  191تعـ ــر معـ ــد از 3/66نفـ درصـ
6/82نفر معادل283تعداد دانشجویان زن بودند.

درصد 25نفر معادل 72تعداد درصد مجرد بودند. 
نفـر  74تعـداد  از پاسخگویان از رشته رادیولـوژي، 

78تعـداد  درصد از رشته هوشـبري، 7/25معادل
تعـداد  درصد از رشته اتاق عمل و1/27نفر معادل

درصــد از رشـــته علـــوم  2/22نفــر معـــادل 64
8/35نفـر معـادل  103داد تعـ آزمایشگاهی بودند.

نفـر معـادل   77تعداد درصد در ترم تحصیلی دوم، 
نفر 108تعداد درصد در ترم تحصیلی سوم،7/26

درصد در ترم تحصیلی چهارم بودنـد. 5/37معادل
درصــد در مقطــع 3/73نفــر معــادل211تعــداد 

ــته و ــداد پیوس ــادل 77تع ــر مع ــد 7/26نف درص
نفـر  91تعـداد  د. ناپیوسته مشغول به تحصیل بودن

درصد از دانشجویان ساکن خوابگـاه و 6/31معادل 
خوابگـاهی  درصد غیـر 4/68نفر معادل197تعداد 
درصـد بـا معـدل    8/3نفر معـادل 11تعداد بودند.

9/38نفر معادل 112تعداد ، 15تحصیلی کمتر از 
تعـداد  بودنـد و 15-16درصد با معـدل تحصـیلی   

17معدل تحصیلی درصد با6/56نفر معادل163
ــا  ــنی   20ت ــار س ــانگین و انحــراف معی ــد. می بودن

سـال و  69/22±786/5دانشجویان مـورد مطالعـه  
سـال بـود. میـانگین و    18-44محدوده سنی آنان 

؛ بود2/46±0/7انحراف معیار امتیاز مدیریت زمان
63آن حـداکثر و 23امتیاز کسب شـده  حداقلو

زمـان حـداقل   پرسشنامه مـدیریت امتیازباشد. می
. به عبارتی مـدیریت زمـان   است90و حداکثر 18

در سطح متوسـط بـود.   در این پژوهش دانشجویان 
میانگین و انحراف معیـار امتیـاز انگیـزه پیشـرفت     

3/8تحصیلی در بـین دانشـجویان بـه طـور کلـی     
ــود. ±3/84 ــداقلب ــده  ح ــب ش ــاز کس و 56امتی

بــود. امتیــاز پرسشــنامه انگیــزه104آن حــداکثر
ضریب باشد.می116تا 29پیشرفت تحصیلی بین 

همبستگی اسپیرمن بین متغیر موفقیت تحصـیلی  
(معدل) و نمره مـدیریت زمـان همبسـتگی خطـی     

ــت  ــود داشـ ــادار وجـ ــتقیم معنـ ، =197/0r(مسـ
001/0p=(   به طوري که با افزایش نمـره مـدیریت

زمــان نمــره موفقیــت تحصــیلی (معــدل) افــزایش 
یابد.می

دهـد کـه انگیـزه    این یافته نشان مـی به عبارتی
پیشرفت دانشجویان متوسط رو به باالسـت. نتـایج   
پژوهش حاضر نشان داد ارتباط مثبت و معنـاداري  
بین مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
وجود دارد و با بهبود مدیریت زمان در دانشجویان 

یابد.معدل تحصیلی (موفقیت تحصیلی) بهبود می
ــایج ــزه  نت ــین انگی ــژوهش حاضــر نشــان داد ب پ

پیشرفت و پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان ارتبـاط    
مثبت و معناداري وجود دارد و بـا افـزایش انگیـزه    
پیشرفت در دانشجویان، معدل تحصیلی (موفقیـت  

ضریب همبسـتگی  . یابدتحصیلی) آنان افزایش می
اسپیرمن بین متغیر موفقیت تحصـیلی (معـدل) و   

رفت همبسـتگی خطـی مسـتقیم    نمره انگیزه پیشـ 
بــه )>311/0r= ،001/0p(معنـادار وجــود داشــت 

طوري که با افزایش انگیزه پیشرفت معدل افزایش 
یافته است.

نتایج پژوهش حاضر نشـان داد انگیـزه پیشـرفت    
پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان بود 
امـا مـدیریت زمــان پـیش بینــی کننـده موفقیــت     

یان نبود و در مدل رگرسیونی تحصیلی در دانشجو
باقی نماند.

این معادله نهایی رگرسـیونی بـه شـرح زیـر     بنابر
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شود:نوشته می
= نمره معدل852/12+043/0)(انگیزه پیشرفت

گیريبحث و نتیجه
2014حمزه و همکـاران در سـال   نتایج پژوهش 

مالزي نیز نشان داد که مدیریت utaraدر دانشگاه 
گذار است صیلی دانشجویان اثرزمان بر عملکرد تح

ــژوهش حاضــر   24( ــایج پ ــا نت ــه ب ــن یافت ــه ای ) ک
ــیر و     ــان س ــژوهش جه ــایج پ ــوانی دارد. نت همخ

دانشــجویان بــر روي 1386همکــاران در ســال  
مدیریت نشان داد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه

دانشـجویان تأثیرگـذار   زمان در پیشرفت تحصیلی
ه بـا نتـایج پـژوهش    )، از این رو ایـن یافتـ  3است (

حسن بیگـی و  نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. 
ــهید     ــگاه ش ــجویان دانش ــر روي دانش ــاران ب همک

نیز نشان داد با بهبود مـدیریت زمـان   صدوقی یزد
یابد در دانشجویان معدل تحصیلی آنان افزایش می

و این مهم منجر به پیشرفت تحصیلی دانشـجویان  
اسـتا بـا نتـایج    ) کـه ایـن یافتـه همر   25شـود ( می

بختیار پـور بـر   پژوهش حاضر است. نتایج پژوهش 
واحـد اهـواز  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیروي

نیز نشـان داد بـا بهبـود مـدیریت زمـان عملکـرد       
) کـه ایـن   26یابـد ( تحصیلی دانشجویان بهبود می

یافته نیز همراستا با نتـایج پـژوهش حاضـر اسـت.     
دانشجویان روي برطاهريو ساکتینتایج پژوهش 

ــوم    ــگاه عل ــد دانش ــی ارش ــی و کارشناس کارشناس
نیــز نشــان داد پزشــکی شــیراز و دانشــگاه شــیراز

ــت تحصــیلی و    ــه موفقی ــان منجــر ب ــدیریت زم م
) که ایـن  1شود (پیشرفت تحصیلی دانشجویان می

یافته نیز همراستا با نتـایج پـژوهش حاضـر اسـت.     
ســوار و کنــدي نیــز نشــان داد بــا نتــایج پــژوهش 

هاي مدیریت زمان در دانش پذیران فزایش مهارتا
) کـه  27یابد (در آنان بهبود میپیشرفت تحصیلی

این یافته همراستا با نتایج پـژوهش حاضـر اسـت.    
زو و همکاران که بر روي دانشجویان نتایج پژوهش 

دانش آموختـه در جنـوب شـرقی ایـاالت متحـده      
انانجام شد، مکانیسم اثرگذاري مدیریت زمآمریکا

کننـد کـه بـا    را در دانشجویان اینگونه تشریح مـی 
مدیریت زمان دانشجویان تالش بیشتري از افزایش 

اي بـراي بهبـود   دهند که این زمینهخود نشان می

شود و شاید بتوان این عملکرد تحصیلی در آنان می
یافته را اینگونه توجیه کرد که با افزایش مـدیریت  

ه و قطعا با تالش زمان تالش دانشجویان بیشتر شد
بیشتر نتیجه و عملکرد بهتري در تحصیل خواهند 
داشت و در نهایت این مهم منجر به بهبـود معـدل   

) که این یافتـه  28شود (تحصیلی در میان آنان می
نتــایج همراســتا بــا نتــایج پــژوهش حاضــر اســت.

ــر روي    ــز ب ــاران نی ــدریکا و همک ــژوهش ان 130پ
انجـام شـد  بروساوادانشجو در دانشگاه ترانسیلوانیا

ــا آمــوزش مــدیریت زمــان مــی  ــوان نشــان داد ب ت
پیشــرفت تحصــیلی را در دانشــجویان افــزایش داد 

) از این رو این یافتـه نیـز همراسـتا بـا نتـایج      29(
به عبـارتی ایـن یافتـه تأییـد     پژوهش حاضر است. 

هـاي مـدیریت زمـان بـه     کند چنانچـه مهـارت  می
عملکـرد  تـوان دانشجویان آمـوزش داده شـود مـی   

تحصیلی بهتر و پیشرفت تحصیلی بهتري را از آنان 
انتظار داشت. همچنین در این زمینه نتایج پژوهش 
یعقوبی و همکاران نشان داد بـا آمـوزش مـدیریت    

پـذیران  توان اضطراب امتحان را در دانـش زمان می
کاهش داد و با توجـه بـه اینکـه در ایـن پـژوهش      

ت تحصیلی بهتر مدیریت زمان بهتر منجر به پیشرف
هـا در کـاهش اضـطراب    شود شاید این تفـاوت می

امتحان در دانشجویان باشـد چـرا کـه بـا افـزایش      
هــاي مــدیریت زمــان در بــین دانشــجویان مهــارت

یابد و با توجـه  اضطراب امتحان در آنان کاهش می
بــه نقــش مخــرب اضــطراب امتحــان در عملکــرد  
تحصیلی دانشجویان، اضـطراب امتحـان کمتـر بـه     

هـا و در نهایـت   منزله موفقیـت بیشـتر در آزمـون   
در مـورد  ). 30معدل تحصیلی بیشتر خواهد بـود ( 

گذاري مدیریت زمان در زنـدگی افـراد   مکانیسم اثر
وانگ و همکاران که بـر دانشـجویان   نتایج پژوهش 

دانشگاه ملی علم و صنعت پینـگ تونـگ  تایوانی از 
یریت در تایوان انجام شد نشان داد بـا افـزایش مـد   

زمان در دانشـجویان کیفیـت زنـدگی دانشـجویان     
و همچنـین نتـایج پـژوهش    ) 31یابـد ( بهبود مـی 

امیدوار و همکاران نیز نشان داد با بهبود مـدیریت  
زمان در دانش پذیران سالمت روان در آنان بهبـود  

یابد و با توجه به این مهم که سالمت روان بهتر می
تر همـراه اسـت   و کیفیت زندگی بهتر با عملکرد به

هاي مـدیریت زمـان   از دانشجویان با داشتن مهارت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 11

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4176-fa.html


...یلیتحصتیموفقبازمانتیریمدویلیتحصشرفتیپزهیانگارتباطیبررس

...انیدانشجو

http://rjms.iums.ac.ir 1395ذرآ،150، شماره 23دوره پزشکی رازيمجله علوم

41

توان عملکرد تحصیلی بهتـري را انتظـار   بیشتر می
سـواري و نـوري نیـز    ). نتایج پـژوهش  18داشت (

نشان داد بین مدیریت زمان و عملکرد تحصـیلی و  
آمـوزان ارتبـاط مثبـت و    پیشرفت تحصیلی دانـش 

) از این رو این یافته نیـز  32معناداري وجود دارد (
با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

تحصـیلی را بـه صـورت    موفقیـت نیکال کیلـیس  
ســنجش عملکــرد یادگیرنــدگان و مقایســه نتــایج 

هاي آموزشی از پیش تعیین شده به حاصل و هدف
هـاي  منظور تصمیم گیري در این باره که فعالیـت 

ش هــاي یــادگیري دانــآموزشــی معلــم و کوشــش
هـاي مطلـوب منتهـی    تا چه اندازه به هدفپذیران 

را همچنـین انگیـز  ه).33(شده است، تعریف نمود
عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و توان بهمی

هنگهدارنــده رفتــار تعریــف کــرد. منظــور از انگیــز
پیشرفت، میل یا اشـتیاق بـراي کسـب موفقیـت و     

آنها به هایی است که موفقیت در شرکت در فعالیت
نتایج ).34(هاي فرد بستگی داردکوشش و توانایی

مالزي utaraحمزه و همکاران در دانشگاه پژوهش 
نیــز نشــان داد کــه انگیــزه بــر عملکــرد تحصــیلی 

گـذار اسـت و بـا بهبـود انگیـزه در      دانشجویان اثـر 
دانشجویان عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصـیلی  

ه ایـن یافتـه   ) ک24یابد (در دانشجویان افزایش می
ــژوهش حاضــر همخــوانی دارد.   ــا نتــایج پ نتــایج ب

صـبوري و همکـاران بـر روي دانشـجویان     پژوهش 
هاي پزشـکی، پرسـتاري و خـدمات درمـانی     رشته

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) نیز نشان داد بـا  
افزایش انگیزه پیشرفت میـزان موفقیـت تحصـیلی    

یافتـه بـا   ) که ایـن 35یابد (دانشجویان افزایش می
نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. از آنجایی کـه  

ــجویان در ــژوهش دانش ــاران  پ ــبوري و همک از ص
هاي حوزه علـوم پزشـکی هسـتند از ایـن رو     رشته

جامعــه ایــن پــژوهش بــا جامعــه پــژوهش حاضــر 
مشابهت بیشتري دارد و این نتیجه با این یافتـه از  

ش نتایج پـژوه پژوهش حاضر قرابت بیشتري دارد. 
اوتهمان و لینـگ و  و 2012نیکال کیلیس در سال 
نیز نشان داد که بـا افـزایش   میرکمالی و همکاران 

انگیزه تحصیلی دانشجویان پیشرفت تحصیلی آنان 
ها نیز بـا  ) که این یافته33،36،37یابد (افزایش می

دانشـجویان  نتایج پژوهش حاضـر همخـوانی دارد.   

یش از ، بـــالبرخـــوردار از انگیـــزه پیشـــرفت بـــا 
دانشجویان داراي انگیزه پیشرفت پایین، در انجـام  
تکالیف درسی از خود پشتکار و جدیت نشـان مـی   

مختلـف تحصـیلی کـارکرد    ي هادهند و در آزمون
ــد  ــري دارن ــایبر و ).33(بهت ــمن و س ــارلو کاش ه

مکانیسم اثرگذاري انگیزه بر پیشـرفت تحصـیلی را   
زه کننـد کـه افـرادي کـه انگیـ     اینگونه توجیه مـی 

ــد، فعالیــت  ــاالیی دارن هــاي تحصــیلی تحصــیلی ب
پذیرنـد، تکـالیف بیشـتري را انجـام     بیشتري را می

دهنــد و در نهایــت موفقیــت بیشــتري کســب مــی
).38کنند (می

مـالزي از بـین متغیـر انگیـزه     Utaraدر دانشگاه 
بیرونی و مدیریت زمان تنها مدیریت زمان در مدل 

ننـده عملکـرد   رگرسیونی باقی ماند و پیش بینی ک
تحصیلی دانشجویان ایـن دانشـگاه شناسـایی شـد     

) در حالیکــه در ایــن پــژوهش میــزان انگیــزه 24(
پیشــرفت تحصــیلی پــیش بینــی کننــده موفقیــت 
تحصیلی دانشجویان شناسایی شد، از ایـن رو ایـن   

هاي پژوهش حاضر همخـوانی نـدارد.   یافته با یافته
نتایج پژوهش حسین مـردي و حسـین مـردي در    

دانشـجویان دانشـگاه آزاد   که بـر روي  1394ل سا
که بر انجام شد نیز نشان داد اسالمی واحد رودهن 

توان پیشرفت تحصـیلی  اساس انگیزه پیشرفت، می
. لـذا توجـه و   )39(پیش بینی نمـود رادانشجویان

تقویت انگیزه پیشرفت در کنار سایر عوامـل تـاثیر   
د توانـ گذار در پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان مـی   

کـه ایـن   باعث افزایش میزان عملکـرد آنـان شـود   
ر دیافته نیز با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

یندي تعریـف  آعنوان فربههتبیین این نتیجه، انگیز
افـراد،  ندشود که در نتیجه آن فعالیتهاي هدفممی

تحریک و تقویـت شـده و بـه واسـطه آن نیازهـا و      
ــراد در حرکــت جمــع میشــوند  ). 40(تمــایالت اف

تحصیلی نیز بـه سـطوح و میـزان پشـتکار،     هانگیز
و تالش تحصیلی اشاره داردعالقه درونی و ذهنی

که کمک مهمی بـراي موفقیـت تحصـیلی قلمـداد     
).40شود (می
مـدیریت  هاي این مطالعـه نشـان داد بـین    افتهی

تحصیلی رابطـه  موفقیتزمان و انگیزه پیشرفت با
توان بر اساس یی که میاز آنجا. معنادار وجود دارد

تحصـیلی را پـیش بینـی    موفقیتانگیزه پیشرفت، 
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نمود، سرمایه گذاري براي آموزش و تقویت انگیـزه  
ــد در پیشــرفت در جمعیــت دانشــجویان، مــی  توان

با توجه بـه  .پیشرفت تحصیلی آنها موثر واقع شود
عنـوان آینـده سـازان جامعـه     نقش دانشجویان بـه 

برنامـه ریـزان نظـام    ضروري است سیاستگذاران و
آموزشی این مهم را مورد توجه قرار دهند و بـراي  
بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصـیلی آنـان   
بــه دو مقولــه مــدیریت زمــان و انگیــزه پیشــرفت  

اي داشته باشند و شرایطی را دانشجویان توجه ویژه
هـا در  براي آنها فراهم آورند تا با بهبود این مولفـه 

ــرد  دانشــجویان بتوا ــتاي عملک ــامی در راس ــد گ نن
ــت پیشــرفت تحصــیلی   ــر و در نهای تحصــیلی بهت

توجه به این مطلب که انگیـزه  دانشجویان بردارند. 
پیشرفت باعـث تحـرك و پویـایی و برنامـه ریـزي      

شـود و از  صحیح در حین تحصیل دانشجویان مـی 
تواند بر روي موفقیت تحصـیلی فـرد   این طریق می

تـوان بـا تقویـت بنیــه    ارد بنـابراین مــی ذتـاثیر بگـ  
انگیزشی دانشجویان، فراهم نمودن نیازهاي پایـه و  

جویانقه دانشـ الانتخاب رشته تحصیلی بر اساس ع
توان امکان دستیابی هر چه بهتـر بـه موفقیـت    می

تحصیلی در طـول دوران دانشـجویی و در نتیجـه    
از سوي دیگر دوران شغلی فعال فرد را فراهم نمود. 

در اختیــار داریــم زمــان بــا در میــان منــابعی کــه
ترین منبع است، با بررسی مستمر چگـونگی  ارزش

ترین روش بـه  توانیم اثر بخشاستفاده از زمان، می
کــارگیري آن را پیــدا کنــیم. زمــان بــا ارزشــترین 
منبعی است که در اختیـار انسـان قـرار دارد، زیـرا     
منــابع دیگــر بــه شــرط وجــود زمــان ارزش پیــدا  

مدیریت زمـان نتـایج پـژوهش    در زمینه.کنندمی
دهد افرادي که در زمینه نشان میدر پاکستانآذر

کننـد  مدیریت زمان بیش از سـایرین مطالعـه مـی   
رفتارهــاي مــدیریت زمــان بهتــري از خــود نشــان 

دهند شاید گنجاندن مبحث مـدیریت زمـان در   می
کتب دانشگاهی بتوانـد منجـر بـه بـروز رفتارهـاي      

هتر در دانشـجویان شـود   مرتبط با مدیریت زمان ب
هـاي مـدیریت در   ترین جنبهاز اساسییکی).41(

وقت، بهینه سـازي اسـتفاده از آن اسـت، در واقـع     
مدیریت زمان یعنی اینکه زمـان و کـار خـویش را    

دست گیریم و اجازه ندهیم که امور و حوادث ما به
زمان کاالیی کمیاب و محدود است، . را هدایت کند

خیره شدن و نگهـداري نیسـت،   قابل خریداري و ذ
افزایش و طوالنی کردن زمـان غیـرممکن اسـت و    

مـی  ئتوان متوقف کرد. گذشت زمان دامیزمان را ن
و غیر قابل برگشت اسـت. بـه همـین دلیـل زمـان      

هـاي  ترین منبع است، زیـرا تمـام فعالیـت   ضروري
شود و انسـان بایـد از   انسان در بعد زمان انجام می

ق عمـرش بهتـرین اسـتفاده را    ها و دقایهمه لحظه
نابراین ب؛شود وقت طالستببرد. از این رو گفته می

توانند از آن سود یکی از منابعی که دانشجویان می
و بهره ببرند زمان است. با توجه به نقـش آمـوزش   

هـاي  عالی کـه منشـأ تحــوالت زیـادي در زمینـه     
مختلف اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی و سیاسـی     

کالت گریبانگیر افـراد بــه ویــژه    است یکی از مش
دانشـجویان، عـدم استفاده صحیح از زمان و وقـت  

توجه به اهمیت نظام آمـوزش عـالی و   . با آنها است
هـا در توسـعه ملـی و بـین     نقش اساسـی دانشـگاه  

ــؤثر   ــاه و نقــش حســاس و م ــی کشــور جایگ الملل
ها در توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی دانشگاه

پوشیده نیست. با توجـه بـه هـدف    جامعه بر کسی 
اثرات مدیریت زمان پژوهش فوق مبنی بر شناخت 

دانشجویان، و انگیزه پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی
ــه ــه    یافت ــت ک ــن اس ــاکی از ای ــژوهش ح ــاي پ ه

دانشجویان آگاهی و توانایی آن را دارند که با بهـره  
هـاي درونـی، دانـش تخصصـی و     گیري از توانـایی 

هـاي  خود بـا کمـک آمـوزش   تقویت توانایی علمی
در توانمندي خود را براي مدیریت زمان ،علمی باال

.تقویت کنندتحصیل
کـه اسـت هـایی محدودیتدارايحاضرمطالعه
اهمیـت ها حائزیافتهتفسیرهنگامدرآنهاتوجه به

ازصـرفاً اطالعاتآوريجمعاینکه براياولاست.
ازییکـ ابـزار و ایـن گردیـد اسـتفاده پرسشـنامه 

تواند نقـش میاطالعاتتورشکهاستابزارهایی
باشد. باها داشتهیافتهاعتباردرايکنندهمخدوش
وموضـوع اهمیـت بیـان بـا گردیدسعیاین حال

ومستندهايپاسخارائهبهشرکت کنندگانترغیب
امکـان حـد تـا تورشـی چنـین بـروز ازصـادقانه 

ن عـدم  تـوا را مـی دوممحـدودیت  جلوگیري شود.
دسترسی مناسب پژوهشگر به معدل دانشـجویان و  

اینسوممحدودیت پراکندگی دانشجویان نام برد. 
شـود باعث میکهاستآنبودنمقطعیمطالعه،
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و دادقـرار تبیینموردخوبیبهراعلیروابطنتوان
شـناخت جهـت درتجربـی مطالعاتطراحیشاید

یــت تقو،عوامــل تأثیرگــذار بــر موفقیــت تحصــیلی
مــدیریت زمــان و تقویــت بنیــه انگیــزه پیشــرفت  

زمینـه در ایـن بیشتريسؤاالتبهتحصیلی بتواند
دهد.پاسخ

دسـت  ههاي بـ در مجموع با توجه به تحلیل داده
ــتاي ســایر       ــه در راس ــژوهش ک ــن پ ــده از ای آم

شـود  باشـد پیشـنهاد مـی   هاي مرتبط مـی پژوهش
هاي بعدي صورت گیرد تا طی آن برخی از پژوهش

وامل اتالف وقت دانشجویان شناسـایی و معرفـی   ع
گردد تا ارائه راهکـاري بـراي جلـوگیري از اتـالف     

وقت صورت گیرد.

تقدیر و تشکر
بدین وسیله نویسـندگان از مسـئولین دانشـکده    

به دلیل همکاري در انجام این پژوهش پیراپزشکی 
ــجویان ــکی و دانش ــکده پیراپزش ــت  دانش ــه جه ب

گـامی در شـناخت بهتـر    کـه همکاري با پژوهشگر
تشکر و قدردانی را مسائل آموزشی برداشتند کمال

دارند.
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Abstract
Background: Since the purpose of admission to the university is academic success and
achievement, factors affecting academic achievement is one of the most important issues
considered by researchers. Time management and the effective use of time, in today's world
are essential. The aim of this study was to evaluate the relationship between academic
achievement and success with time management in undergraduate students of School of
Allied Medical Sciences, Iran.
Methods: This cross sectional study was conducted on Iran University of Medical Sciences
undergraduate students (except the freshmen) and a total of 341 students were enrolled. Data
from demographic, Time Management (Britton and Tesser) and Academic achievement
(Herman) Questionnaires were used. Initially, the content validity of the questionnaire was
evaluated quantitatively using content validity and content validity index. After collecting
data using Microsoft Excel and Spss software and benefiting from descriptive statistics and
analysis (Spearman correlation coefficient and regression), data were analyzed.
Results: Results showed mean and standard deviation of 22.69±5.786 years for the age of the
students. The majority of students (66.3%) were female, 82.6% single, 73.3% baccalaureate,
27.1% in radiology, 37.5% were in fourth semester and most (68.4%) lived as non-dormitory.
The average and standard deviation of the GPA was 16.92±1.188. The mean rating of
academic achievement among students in general were 84.3±8.3. Mean±SD of time
management was 46.2±7.0.
Conclusion: The findings of this study showed that there is a significant relationship between
time management and academic achievement is with academic success. As academic success
can be predicted based on academic achievement, boosting investment in education and
achievement motivation among the students, can be effective in academic achievement.

Keywords: Time management, Achievement motivation, Academic achievement, Academic
success, Undergraduate
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