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 مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسالمي

∗ دكتر فتاح ناظم

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي ميزان مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسالمي: چكيده

مي. است دهد كه از ميان جامعة آماري اين پژوهش را كلية مديران دانشگاه آزاد اسالمي تشكيل

ابزار. اي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند تصادفي چند مرحله نفر به روش554آنها تعداد 

 LSDنتايج حاصل از آزمون پيگردي. نامه محقق ساخته مديريت زمان است پژوهش شامل پرسش

دار گانه تفاوت معني12نشان داد كه بين سطح مديريت زمان مديران واحدهاي دانشگاهي مناطق

 از ميانگين مديران2و سطح مديريت زمان مديران منطقة 930/2F=,05/0≤(P(وجود دارد 

11از5 بزرگتر، منطقة11و7از4 بزرگتر، منطقة11و6،7،9از3 بزرگتر، منطقة11و7مناطق

از6بزرگتر، منطقة از7و منطقة8 كوچكتر از8، منطقة2،3،4،8،10،11 كوچكتر ،6 بزرگتر

از10 كوچكتر، منطقة12و3،8از9، منطقة11و7،9 12و2،3،4،5،8از11، منطقة11 بزرگتر

و در نهايت، سطح مديريت زمان مديران منطقه . بزرگتر است11و7،9 از مديران مناطق12بزرگتر

، مديران دانشگاه آزاد اسالمي1 مديريت زمان:هاي كليدي واژه

 مقدمـه

مي منابعي كه در اختيار مديران سازمانيكي از زمان ارزشمندترين منبع. باشد، زمان است ها

و داراي ويژگي به است مي هاي خاص نسبت و. باشد ساير منابع سرمايه، تجهيزات، اطالعات

ها قرار داده شده باشد نيروي انساني ممكن است به مقادير مختلفي در اختيار مديران سازمان

و براي همهولي زمان همه و24 مديران يكسان  ساعت در هفته است 168 ساعت در شبانه روز

دو ويژگي عمده براي منبع زمان نسبت به ساير منابع. كه اين مقدار غيرقابل افزايش است
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و ذخيره-1: توان برشمرد مي و غيرقابل برگشت اين منبع را بايد به طور مستمر مصرف نمود

اي-2. كردن است مي با وجود در واقع ساير. توان از ساير منابع استفاده كردن منبع است كه

به بنابراين، در سازمان. كند منابع به شرط وجود زمان ارزش پيدا مي اي گونه ها مديران بايد

با امروزه سازمان. ريزي نمايند كه بتوانند نهايت استفاده را از زمان خود ببرند برنامه ها تنها

ا و و ترقي دست پيدا نميساخت محصوالت كنند بلكه انجام رائه خدمات با كيفيت به رشد

و ترقي آنهاست و يا با سرعت بيشتر نيز الزمة رشد هاي هرچه نوآوري. كار در زمان كمتر

و در زماني  و ارايه خدمات به وسيلة يك سازمان با سرعت بيشتر ساخت محصوالت جديد

و پيشيانكمتر از زماني مصرف شده به وسيلة سازم گرفتن هاي رقيب، انجام شود امكان رقابت

و تسخير بازارها به وسيلة آن سازمان بيشتر مي و دستيابي يك سازمان به تكنولوژي از آنها شود

مي جديد براي ساخت يك محصول يا ارايه خدمتي قبل از ساير سازمان به ها تواند سود زيادي

ن از موضوعات مهمي است كه در دنياي پر رقابت بنابراين مديريت زما. آن سازمان برساند

باتوجه به نقش آموزش عالي كه منشأ تحوالت. امروز بايد پيش از پيش مورد توجه قرار گيرد

و همچنين نقش زيادي در زمينه و سياسي بوده است هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي

اس مديران آموزش عالي كه از جايگاه ويژه يكي از مشكالت گريبانگير.تاي برخوردار

و وقت توسط مديران است دانشگاه .ها عدم استفاده صحيح از زمان

توجه به وقت. زمان منبع بي مانندي است كه اگر از دست برود، جايگزيني نخواهد داشت

و خورشيد مبناي. اي ديرينه داردو استفاده بهينه از زمان پيشينه در جوامع قديمي حركت ماه

و هرچه جوامع تكامل بيشتري پيدا كردند مفهوم زمان پيچيدهد شد رك زمان بود در دنياي. تر

و سعي مي . كند آن را كنترل كند موجودات زنده اين تنها انسان است كه متوجه زمان است

ايـن تأثيـرپذيري از آنجا سرچشمه. ادراك مفهوم زمان تحت تأثير فرهنـگ مـا قرار دارد

ز مي ، ترجمه خاكي، 2002لوتار،(مان يك مفهوم ذهني است نه يك واقعيت مادي گيرد كه

و نظرات گوناگوني ). 1380 و انديشمندان مبحث زمان را مورد توجه قرارداده از ديرباز عالمان

دين اسالم نيز اهميت زمان را مورد تأييد قرار داده است، چنانكه. اند در اين زمينه ارائه كرده

يعني هر كس دو روزش مثل هم باشد،» من استوي يوما فهو مغبون«: فرمايدمي)ع(امام صادق 

و بايد هر روز نسبت به روز قبل بهتر باشيم  در ). 1377به نقل از كرمي مقدم،(زيان كرده است
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و نحوة استفاده درست از آن اشارات زيادي شده و ادب ايران نيز به اهميت زمان فرهنگ

به. است مي اي كه بر سرشاخه پرندهخيام زمان را شيخ نظامي، به نقل(كند اي نشسته است تشبيه

).1377از كرمي، 

ترين منبعي است كه در اختيار انـسان قرار دارد، زيرا مـنابع ديگري به شرط زمان، با ارزش

در. كنند وجود زمان ارزش پيـدا مي و ارزش توجه به زمان، به همين دليل در خصوص اهميت

و زبان هنگفر هايي كه در مورد از جمله واقعيت. هاي زيادي شده است هاي مختلف صحبت ها

و ذخيره نمود زمان مطرح است آن است كه زمان را نمي افزايش زمان. توان پس انداز

و در واقع مديريت كردن زمان يك فرض نادرست به نظر مي كه غيرممكن است آيد، چرا

ن و مديريت ميزمان قابل كنترل مي يست، فقط در توان گفت كه چگونه توان از زماني كه

ما حتي قادر نيستيم استفاده يا عدم استفاده از زمان را انتخاب. اختيار ما است بهتر بهره بگيريم

وقتي زمان را از دست داديم ديگر. توانيم نوع استفاده از آن را تعيين كنيم كنيم، بلكه فقط مي

سازي هاي مديريت در وقت، بهينه ترين جنبه كنيم يكي از اساسيتوانيم آن را جبران نمي

و. استفاده از آن است و كار خويش را به دست گيريم در واقع مديريت زمان يعني اينكه زمان

و حوادث ما را هدايت كند  ).1381، ترجمه جواهري زاده، 1996فرنر،(اجازه ندهيم كه امور

مي، در مورد)1993( الك مكنزي محض: گويد زمان چنين زمان تنها منبعي است كه به

و نرخ مصرف آن نيز ثابت است دستيابي به آن مي و. بايد مصرف شود شصت ثانيه در هردقيقه

مي به اين ترتيب ما نمي. شصت دقيقه در هر ساعت توانيم توانيم زمان را اداره كنيم بلكه فقط

به اين صورت كه مقدار زماني كه در اختيار ماست. ييمخودمان را در ارتباط با زمان اداره نما

و ما فقط مي ما همچنين در مورد. توانيم نحوة استفاده از آن را كنترل كنيم قابل كنترل نيست

مي مصرف . شود شدن اصل زمان اختياري نداريم، بلكه فقط نحوة مصرف آن به ما مربوط

اس زماني را هم كه تلف كرده و قابل برگشت نيستايم، از دست رفته .ت

مي) 1981(و ديلون) 1985( ميلر كنند كه زمان تنها منبعي است، كه به محض دستيابي بيان

و آهنگ مصرف آن هم ثابت است به آن مي هاي بعضي محققان در نوشته. بايد مصرف شود

ب هايي ارائه كرده خود براي افزايش اوقات از نظر كمي، روش يش از همه اند، ولي آنچه كه

براي اين امر،. باشد مورد نياز است، استفاده مؤثر از مقدار زماني است كه در دسترس مي
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و سازماندهي كافي موردنياز است برنامه مي. ريزي رود در غير اين صورت زمان بيشتر به هدر

ا) 1992(رابينز ). 1377، به نقل از كرمي مقدم، 1985، ميلر، 1981ديلون،( ز نيز كه يكي

و صاحبنظران مديريت است، اعتقاد دارد كه دو نوع زمان وجود دارد زمان غيرقابل كنترل

را وي معتقد است كه بسياري از مديران نمي. ديگري زمان قابل كنترل توانند تمام وقتشان

و روزمره به بحران. كنترل نمايند مي آنها پيوسته و وقت عمده هاي ناگهاني، واكنش نشان دهند

و مشكالتين صرف پاسخگويي به درخواستمديرا و همچنين توجه به مسايل ها، تقاضاها

و اين نوع زمان را نمي مي و مديريت نمود شود كه توسط ديگران ايجاد شده است . توان كنترل

مي بخشي از وقت آدمي قابل مقابل در بسياري از پيشنهادهاي ارايه شده جهت. باشد كنترل

كه براي اينكه بخشي از وقت آدمي. به استفاده از زمان قابل كنترل استمديريت زمان، مربوط 

).1386مرتضوي،(قابليت كنترل دارد، قابل مديريت كردن است

را) 1978(مكنزي الك و دانشجويان ما اصول مديريت زمان معتقد است كه بيشتر مديران

را دانشجويان بايد برنامه. دانند نمي كه نه تنها يك اصل مهم. طراحي كنندهاي مديريت زمان

بهدر مديريت  طوركلي در مديريت به معناي عام بايد مدنظر هر مديري باشد، پرهيز زمان بلكه

و مطلق نگري است از واقع و انرژي به خرج. گرايي هر قدر كه مديران در انجام كاري دقت

ب. دهند، نتيجه صددرصد حاصل نخواهد شد را جاي وسواسهبنابراين مدير بايد داشتن، وظايفي

و استاندارد انجام دهد در واقع جوهر مديريت زمان. كه بر عهده دارد تنها در حد خواسته شده

اين است كه بهترين اوقات خود را صرف مهمترين كارها كنيد تا به بيشترين نتايج مطلوب 

كه) 1375(همچنين، زالي). 2002، به نقل از كامرون، 1978الك مكنزي،(برسيد  معتقد است

بي زمان و شايد اين جزء زمان. ترين قوانين باشد رحمانه هاي از دست رفته بازگشتي نيستند

با همانند تيري است كه از كمان كه رها شد هرگز باز نمي و تر به پيش شتاب هرچه تمام گردد

مي. رود مي و يا ثروت تازه شما هميشه كس توانيد كار جديدي را آغاز كنيد اما هرگز قادرباي

و پرارزش. به توقف زمان نخواهيد بود و هيچ چيز جاي زمان زمان گرانبهاترين ترين منبع است

معتقد است كه بسياري از افرادي كه خيلي) 2001(ديويد لوئيس. گيرد از دست رفته را نمي

هاي طوالني كار اين افراد با وجود اينكه ساعت. كنند، بدترين مديران زمان هستند كار مي

مي كنند حتي اضافه مي كنند، نهايتاً اين فشاركاري منجر به فشار روحي در آنها كاري هم
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و كيفيت كارشان نامقبول است مي و معموالً كارايي كمتري دارند ترجمه نجف بيگي،(شود

مي زمان روش مديريت). 1381 تا هاي نويني را به افراد نشان ن-1: دهد به ديدگاه بهتري سبت

و اولويت به كارهاي وابسته به يكديگر هاي بيشتري براي خالق فرصت-2دست آورند، ها

و استرس-3بودن ايجاد مي كند تا مبتكر باشند به جاي آنكه منفعل باشند،   با فشارهاي روحي

و از آن اجتناب ورزند،  اوقات فراغت بيشتري-4دست وپنجه نرم كنند، آن را كاهش داده

ودس به و ...ت آورند به عبارت ديگر وقت بيشتري براي خانواده و-5داشته باشند  با ثبات قدم

و در نتيجه زندگي آنها معني به سو طور منظم به اهداف خود دست يابند و و داراي سمت دار

مكنزي نيز معتقد است كه هركس تالش بيشتري به ). 1382، ترجمه خاكي، 2002لوتار،(شود 

 اينبه. يعني ده ساعت در هفته. جويي كند تواند روزانه دو ساعت وقت صرفهميعمل آورد، 

و هر سال و در طول يك سال هر فرد12ترتيب هر ماه يك هفته  هفته زمان اضافه دارد

مي. تواند سه ماه وقت كاري اضافه داشته باشد مي هر وي بيان كند كه تصور كنيد كه اگر در

مي15اشم ساالنهسازمان هر فردي در تقوي تواند انجام دهد ماه داشته باشد كارهاي زيادي را

مي). 1382خاكي،( توان پي برد كه استفاده از اصول مديريت زمان چقدر با اين حساب

و اجتماعي جامعه تأثير داشته باشد مي .تواند در بهبود منافع اقتصادي

 عبارت است از ارتقاي تمامي گويد ارزش واقعي مديريت زمان مكنزي در جاي ديگر مي

به تعبير ديگر ارمغان مديريت زمان براي ما زمان بيشتر نيست، بلكه زندگي بهتر. ابعاد زندگي ما

بر) 2006(1مانفردو). 1381نجف بيگي،(است  در پژوهشي با عنوان تأثير مديريت زمان

و آهنگسازان به اين نتيجه مهارت دست يافت كه هاي حركتي بر روي موسيقي دانان

و زمان مهارت بندي منظم در آنها بسيار هاي حركتي، داراي فقدان مديريت زمان هستند

هاي ضعيف است وي در مورد استفاده از مديريت زمان جهت تمرين، آماده سازي، واكنش

و اجراهاي عموي كنسرت ها راه حل مي شفاهي، تصحيح اشتباهات اپل. دهند هايي را ارائه

هاي مديريت زمان براي انجام كارهاي پيچيده را مورد بررسي در پژوهشي تكنيكنيز) 2006(

را. قرار داد و رابطه آن با مديريت زمان و حقوق دانان و داوري در بين وكال وي قضاوت

و استفاده از تكنيك. ارزيابي كرد هاي نتايج وي نشان داد كه افراد با مديريت زمان مناسب
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بخش ند به داوريتوان مديريت زمان مي و پيچيده در هاي خود به يك توافق هاي سخت

و  و سخت داوري و در كل نتايج نشان داد كه براي انجام كارهاي پيچيده عمومي برسند

.هاي مديريت زمان هستند قضاوت موفق، نيازمند تكنيك

دو) 2006(1 ادواردز و كاربردهاي هايرهدر پژوهش خود پي برد كه نياز براي توسعه

و مديريت استرس در مؤسسه همچنين. هاي آموزش عالي ضروري است رسمي مديريت زمان

و رواني رابطه دريافت كه بين مهارت) 2003(نلسون  و سالمت فيزيكي هاي مديريت زمان

هاي نيز در پژوهش خود معتقد است كه دوره) 1999(2عالوه بر آن هلستن. وجود دارد

و افرادي كه دورهآموزشي با مديريت زمان اند مهارت هاي آموزشي را طي نموده رابطه دارد

و از زمان خود بهره بيشتري مي 3بزودن هات. برند بيشتري بر مديريت زمان خواهند داشت

مي در پژوهش) 1990( مي خود خاطرنشان تواند مديران آموزشي سازد كه دانش مديريت زمان

و از اتالف وقت آنها جلوگيري كندشان كارآ را در خصوص استفاده از وقت . مدتر نمايد

و عملكرد شغلي) 1990(4همچنين رادهاكريسنا در پژوهشي پي برد كه بين مديريت زمان

در پژوهش خود نشان دادند) 2003(6و گريفيتز) 1990(5به عالوه، الورز. رابطه وجود دارد

و وري كار مديران، است هاي مديريت زمان بر بهره كه تكنيك و خالقيت آنان تأثير دارد رس

مي) 2005(7همان طوري كه كلشينسكي كند نياز به مديريت زمان نيز در پژوهش خود تأكيد

ها در خصوص متغيرهاي عالوه برآن، ساير پژوهش. براي مديران ضرورتي انكار ناپذير است

دهشيري،(لي تأثيرگذار بر مديريت زمان، نتايج پژوهشي درباره ابعادي نظير استرس شغ

 به نقل از 1991هودتيم،(هاي اجتماعي؛ مهارت)1377كرمي،(هاي فردي؛ مهارت)1383

حاكي از تأثير آن متغيرها بر مديرت) 8،2006مانفرد(هاي حركتيو مهارت) 1386مرتضوي،

.زمان دارد

يريت زمان هدف از انجام پژوهش حاضر، يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه آيا بين مد

 دار وجود دارد؟ گانه تفاوت معني12مديران دانشگاه آزاد اسالمي در مناطق 

1. Edvards    2. Helsten 
3. Bezuidenhout    4. Radhakrishna 
5. Ahlvers 6. Griffiths 
7. Kleshinski    8. Manfred   
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17 مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسالمي

 روش

و از نظر روش از نوع تحقيقات زمينه يابي پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع كاربردي

.است

و روش نمونه  گيري جامعه آماري، نمونه

و مركز آموزشي 406جامعة آماري مورد مطالعه در اين پژوهش را مديران اداري  واحد

مي12دانشگاه آزاد اسالمي مناطق  در واحد دانشگاهي 1386دهد كه در سال گانه تشكيل

.متبوع به كار مشغول بودند

منظور برآورد حداقل حجم نمونه از فرمول كوكران به
2

22

d
zn ς=به. استفاده شد با توجه

گ  نفر برآورد شده است در اين مطالعه 554روه مديران كه حداقل نمونه مورد نياز براي

شد نامه پرسش از پرسش554در نهايت تعداد. مديريت زمان روي گروه مديران اجرا نامه

شد75طرف مديران  و مركز آموزشي تكميل منظور انتخاب نمونه مورد نياز از روشبه. واحد

و طبقه تصادفي مرحله شد اي .اي استفاده

 ابزار پژوهش

و براي ساخت پرسش نامه مديريت زمان، ابتدا مباني نظري موضوع مورد نظر بررسي شد

با هاي موجود به تهيه پرسش نامه دست آمده با استفاده از پرسش براساس نتايج به نامه مقدماتي

شد44 بر اين پرسش. ماده اقدام ،3=هاي هميشه عبارت است كه براساس گزينه44نامه مشتمل

مي0=و هرگز1=، به ندرت2= معموالً بر.شد به آن پاسخ داده  مقياس7اين مقياس مشتمل

تا9سؤاالت(بندي كارها، اولويت)8تا1سؤاالت(ريزي زمان فرعي است كه عبارتند از برنامه

ني هاي تلف، مكالمه)26تا21سؤاالت(، اداره جلسات)20تا13سؤاالت(، تفويض اختيار)12

).44تا39سؤاالت(و امور شخصي)38تا33سؤاالت(، پذيرش مراجعان)33تا27سؤاالت(

هاي الزم پس از ويرايش. با استفاده از نظرات متخصصان روايي محتوايي آن به تأييد رسيد

 نفر از مديران39نامه مذكور روي هاي تدوين شده، براي برآورد اعتبار آن پرسش روي عبارت

و ضريب دانشگ اه آزاد اسالمي واحد رودهن كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند، اجرا شد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


1387ره سوم، تابستان فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال سوم، شما  18

كل33پس از حذف ماده. دست آمدبه897/0آلفاي اوليه و ضعيف با  كه همبستگي منفي

و رقم)-0122/0(نامه داشت پرسش دربه901/0، مجدداً ضريب آنها محاسبه دست آمد كه

و نشا نامه مذكور هاي پرسشن دهنده همساني دروني قوي بين عبارتحدبسيار مطلوبي است

با در نهايت اين پرسش. است شد43نامه نيز . ماده آماده اجرا

ها يافته

و هاي مديران در پرسش هاي آماري مربوط به نمره خالصه شاخص:1جدول آن7نامه مديريت زمان  مؤلفه

)554=n(

 شاخص ها
 متغيرها

 كشيدگي كجي انحراف معيار ميانه ميانگين

 زمان بندي

 اولويت بندي كار

 تفويض اختيار

 اداره جلسات

 هاي تلفني مكالمه

 پذيرش مراجعان

 امور شخصي

كل(مديريت زمان )نمره

91/1

148/2

31/1

85/1

352/1

18/1

708/1

637/1

88/1

125/2

25/1

83/1

333/1

17/1

833/1

640/1

392/0

537/0

344/0

639/0

442/0

487/0

550/0

259/0

041/0-

268/0-

290/0

873/0-

020/0

444/0

436/0-

017/0

250/0-

192/0-

729/0

149/1

079/0-

360/0

078/0

168/0-

هاي مختلف گرايش مركزي، مقادير مربوط به شاخص1بر پايه اطالعات جدول

و توزيع نمره مي7و نامه مديريت زمان هاي مديران در پرسش پراكندگي، دهد مولفه آن نشان

گذشته از اين،. هاي مديران مورد مطالعه در اين متغيرها به توزيع نرمال ميل دارد كه توزيع نمره

گيري متغيرهاي مورد نظر، در عين حال، بر پايه قضيه حد مركزي باتوجه به مقياس اندازه

اس توان نتيجه گرفت كه توزيع داده مي ميها به توزيع نرمال نزديك و توان براي بررسيت

. هاي پارامتري استفاده كرد پرسش پژوهش از آزمون

 گانه تفاوت وجود دارد؟12آيا بين مديريت زمان مديران مناطق: پرسش پژوهش
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19 مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسالمي

 خالصه تحليل واريانس يك طرفه:2جدول

 داري سطح معنيF ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منابع تغيير

 بين گروهي

 درون گروهي

 كل

095/2

224/35

319/37

11

542 

553 

190/0

065/0

**930/2001/0

01/0دار در سطح سطح معني**

و سطح معنيF با توجه به مقدار مي99با)001/0(داري محاسبه شده توان درصد اطمينان

انه تفاوتگ12قضاوت كرد بين سطح مديريت زمان مديران واحدهاي دانشگاهي مناطق 

.دار وجود دارد معني

 LSDخالصه نتايج آزمون پيگيردي:3جدول

123456789101112 مناطق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
*15/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
*14/0
*19/0
*25/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
*15/0
*19/0-

-

-

-

-

-

-

-
*15/0

-

-

-

-
*15/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
*16/0-

-

-

-

-

-

-
*13/0
*18/0
*24/0
*11/0

-

-
*19/0

-
*15/0

-

-

-

-

-

-

-

-
*15/0-

-
*10/0-

-
*14/0-

-

05/0دار در سطح معني*

 ارايه شده است در بين مناطق3 كه در جدول LSD با توجه به نتايج آزمون پيگردي-

دار با مديران ساير مناطق تفاوت معني1گانه ميانگين مديريت زمان مديران منطقه12دانشگاهي

.وجود ندارد
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7طق تنها از ميانگين مديران منا2 نتايج نشان داد كه سطح مديريت زمان مديران منطقه-

)14/0(MD= 11و)13/0(MD=دار در عين حال با ساير مناطق تفاوت معني. بزرگتر است

.ندارند

، نتايج نشان داد كه سطح مديريت3 در خصوص تفاوت سطح مديريت زمان مديران منطقه-

، =19/0(MD(MD= ،7)15/0(6زمان مديران اين منطقه بزرگتر از مديران واحدهاي مناطق

9)15/0(MD =  11و)18/0(MD = است .

 تنها از ميانگين مديران مناطق4 نتايج نشان داد كه سطح مديريت زمان مديران منطقه-

7)25/0(MD= 11و)24/0(MD=بزرگتر است .

، ميانگين اين مديران تنها از ميانگين5 در خصوص سطح مديريت زمان مديران منطقه-

با=MD)11/0(11مديران منطقه و .دار ندارند ساير مناطق تفاوت معني بزرگتر

از6 در مورد مديران منطقه- ، نتايج نشان داد كه ميانگين مديريت زمان اين گروه كوچكتر

.است=MD)15/0(8ميانگين مديران منطقة

 از سطح مديريت زمان مديران مناطق7 نتايج نشان داد كه سطح مديريت زمان مديران منطقه-

2)19/0-(MD= ،3)16/0-(MD=  ،4)25/0-(MD= ،8)19/0-(MD= ،10)16/0-

(MD=  11و)15/0-(MD= كوچكتر است .

مي3 با توجه به نتايج جدول- ، به مراتب8توان نتيجه گرفت كه سطح مديريت زمان منطقه،

11و =19/0(MD= ،9)15/0(MD(MD= ،7)15/0(6بزرگتر از مديران مناطق

)19/0(MD = است .

 نشان داد كه ميانگين اين مديران از مديران9يج در خصوص سطح مديريت زمان منطقه نتا-

. كوچكتر است = MD)-10/0(12و  = MD)-15/0(MD =  ،8)15/0(3مناطق

11 از مديران منطقة10 با توجه به نتايج به دست آمده سطح مديريت زمان مديران منطقه-

)15/0(MD = بزرگتر است.

2 از مناطق11 نتايج نشان داد كه سطح مديريت زمان مديران منطقه هم چنين،-

)13/0(MD= ،3)18/0(MD=  ،4)24/0(MD=  ،5)11/0(MD=  ،8)19/0(MD=  و

12)15/0(MD= تر است بزرگ.
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21 مديريت زمان مديران دانشگاه آزاد اسالمي

MD= ،9)15/0(7 از مديران مناطق12 در نهايت، سطح مديريت زمان مديران منطقه-

)10/0(MD=  11و)14/0(MD = بزرگتر است.

و نتيجه  گيري بحث

گانـه تفـاوت وجـود12يافته پژوهش حاضر آن است كه بين مديريت زمان مديران منـاطق

و مديران برخي از واحـدهاي منـاطق مختلـف دانـشگاه آزاد اسـالمي بايـد در خـصوص. دارد

 از بقيـه هـاي مـديريت زمـان آنهـا كمتـر هاي الزم را ببينند زيرا مهـارت مديريت زمان آموزش

. نيز همسويي دارد) 1987(مديران است كه اين يافته پژوهشي با يافتة شارت

ــازمان ــه در س ــابعي ك ــي يكــي از من ــديران م ــار م ــت هــا در اختي ــان اس ــا. باشــد، زم ــان ب زم

و داراي ويژگي  سـرمايه،. باشـد بـه سـاير منـابع مـي هاي خـاص نـسبت ارزشمندترين منبع است

و  ها نيروي انساني ممكن است به مقادير مختلفي در اختيار مديران سازمان تجهيزات، اطالعات

و براي همه و24قرار داده شده باشد ولي زمان همه مديران يكسان  168 سـاعت در شـبانه روز

در پـژوهش) 1381(زاده جـواهري. ساعت در هفته است كه اين مقدار غيرقابل افـزايش اسـت

ريـزي، عـدم نظـم شخـصي، تفـويض اختيـار نامناسـب، مـه هايي همچون عدم برنا خود ويژگي 

هاي تلفني، جلسات، مسؤوليت بيش از حد، ضعف در گفتن نـه، عـدم صـداقت بـا خـود، وقفه

هاي دوستانه، ارتباطات نامؤثر، كاغـذبازي، ريزي نشده، معاشرت هاي برنامه گزارشات، مالقات 

و كاركنان فاقد صالحيت را از عوامل عمده   اتالف وقـت مـديران بـه حـساب ضعف اطالعات

از) 1987(راجرز. آورد مي منظور سنجش مديريت زمان آنها مدير به 1300نيز در پژوهشي كه

ها در تمام مـديران مـشترك بندي فعاليت عمل آورد به اين نتيجه رسيد كه ضعف در اولويت به

ك) 1381(نصراصفهاني ). 1385ماليجردي،(است  ه در مـديريت در پژوهش خود معتقد است

و بيروني و بندهاي دست وپاگير دروني زمان، هدف آن است كه به افراد كمك شود تا از قيد

و آزادي آنها كاسته شود خود خالص  در) 1380(لباف. شوند، بدون اينكه از استقالل همچنين

ت شغلي، اي مانند يادداش كند كه چگونه مديران با استفاده از ابزار ساده پژوهش خود اشاره مي 

و از دقايق آن براي انجام كارهاي درست از نحوه گذراندن اوقات فراغت خود آگاه مي شوند

بخش مديريت بهداشتي دانشكده آموزشي بهداشت دانشگاه آنكارا. كنندو مؤثرتر استفاده مي 
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مطـابق نتـايج ايـن. به ارزيابي نگرش مديران بهداشتي به مديريت زمان پرداخت 2005در سال

و همچنـين آمـوزش مـديران در زمينـه العه، ضرورت توجه مديران بـه مفهـوم برنامـه مط ريـزي

).1385ماليجردي،(سازد مديريت زمان را خاطر نشان مي

را اي برنامه ها بايد به گونه بنابراين، مديران در سازمان ريزي نمايند كه بتوانند نهايت استفاده

وانامروزه، سازم. از زمان خود ببرند  و ارايه خدمات با كيفيت به رشد ها با ساخت محصوالت

و ترقي دست پيدا نمي  و يا با سرعت بيشتر نيـز الزمـه رشـد كنند بلكه انجام كار در زمان كمتر

و ارائـه خـدمات بـه وسـيلة يـك هرچه نوآوري. ترقي آنهاست  هاي ساخت محصوالت جديد

و در زماني كمتر از زما هاي رقيب انجامن مصرف شده به وسيلة سازمانسازمان با سرعت بيشتر

و پيشي  و تسخير بازارها به وسيلة آن سازمان بيـشتر مـي شود، امكان رقابت . شـود گرفتن از آنها

بنابراين مديريت زمان از موضوعات مهمي است كه در دنياي پر رقابت امروز بايد بيش از پيش

ي است كه در اختيار انسان قرار دارد زيـرا منـابع ترين منبع زمان با ارزش. مورد توجه قرار گيرد 

بنابراين مديران بـا در اختيـار داشـتن زمـان بايـد. كنند ديگر به شرط وجود زمان ارزش پيدا مي

و مطلوب  نيـاز بـه مـديريت زمـان. تر آن تـالش جـدي كننـد تالشي آگاهانه براي استفاده بهتر

در طـوري رود همـان ضرورتي حتمي به شـمار مـي  هـاي افـرادي همچـون هلـستن پـژوهش كـه

از طـرف. خـورد اين مطلب به چـشم مـي) 2005(و كلشينسكي) 1990(، رادهاكريشنا)1991(

در ديگر، در صورتي كه مديران داراي مهارت مديريت زمان باشـند باعـث ارتقـاي بهـره  وري

، الـورز)1990(هاي افرادي مانند بـزودن هـات طور كه پژوهش سازمان خود خواهند شد همان 

مي) 2003(و گريفيتز) 1990( .كند اين مطلب را تأييد

و بسيار مؤثر دانشگاه در در پايان، الزم به يادآوري است كه در دنياي امروز نقش حساس ها

و فرهنگي جامعه بركسي پوشيده نيست  بنابراين، بـا توجـه بـه يافتـه. توسعه اجتماعي، اقتصادي

و مديريت اثربخش پيشنهاد مـيمن مطالعه حاضر مسلماً به  شـود ظور استفاده بهتر از منابع سازمان

و انتصابات مديران در دانشگاه آزاد اسـالمي از افـرادي اسـتفاده شـود  كه براي به كار گماردن

در عالوه، بـا گذاشـتن دوره كه داراي مديريت زمان باالتري هستند به  هـاي مختلـف آموزشـي

ان دانشگاه آزاد اسالمي اقدام شود بـه ويـژه در منـاطقي كـه جهت افزايش مديريت زمان مدير 

.مديران آنها داراي مديريت زمان كمتري نسبت به بقيه هستند
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 منابع فارسي

(جواهري زاده، ناصر رساله. ارايه الگويي جهت استفاده بهينه مديران مقطع راهنمايي از مديريت زمان).1381.

و تحقيقات دانشگدكتري، . اه آزاد اسالمي واحد علوم

(زالي، محمد رضا .، تير ماه60زمينه، سال ششم، شماره. مديريت زمان).1375.

(فرنرجك، دي .انتشارات پژوهش: زاده، تهران ناصر جواهري: ترجمه. مديريت موفق زمان).1381.

بي).1377(.كرمي مقدم، فريده و مهارت سازماني در ن مديران بررسي رابطه مهارت فردي مديريت زمان

. دانشگاه شيرازپايان نامه كارشناسي ارشد،. هاي دولتي شيراز دبيرستان

(لوتار، سي ورت .وري بصير انتشارات سازمان بهره: غالم رضا خاكي، تهران: ترجمه. مديريت زمان).1382.

(مرتضوي، سيد منصور و مديريت زمان دانشجويان كارشناسي ارش).1386. پايان نامه.د رابطة بين هوش هيجاني

. دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.كارشناسي ارشد، رشته مشاوره

(مكنزي، آلك . دام هاي زمان، ترجمه غالمرضا خاكي، انتشارات سازمان بهره وري ملي ايران).1376.

ا (مكنزي، .44تدبير شماره. محمود اسماعيل نياترجمه. گريز از دام زمان).1384.

.چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي. سازمان ومديريت).1381(. نجف بيگي، رضا
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