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های فردی و هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مهارت
سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان 
آذربایجان شرقی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه 

(، روسای تربیت 4آماری تحقیق شامل مدیر کل و معاونان )
( و نائب 98رزشی )(، روئسای هیئتهای و01ها )بدنی استان
نفر بود. حجم  011(، در مجموع 98های ورزشی )رئیس هیئت

نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده 
های فردی و سازمانی در این پژوهش پرسشنامه سنجش مهارت
باشد. برای تجزیه و مدیریت زمان و ابعاد شش گانه آن می

های آمار استنباطی شامل آزمون نها از آزموتحلیل داده

یک راهه  ANOVAهمبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و 
ها نشان داد که بین مهارت فردی و مهارت استفاده شد. یافته

داری وجود دارد سازمانی مدیریت زمان ارتباط مثبت و معنی

(11/1=a ،002/1r= همچنین بین مهارت فردی با .)بعد  4
ها بندی اهداف و فعایت(، الویت=417/1rهدف گذاری )

(040/1r=برنامه ،)( 994/1ریزی عملیاتیr= و مدیریت )

( نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین :002/1rارتباطات )
های فردی و سازمانی مدیریت زمان بر اساس در مقایسه مهارت
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The purpose of this study was to analyze the relation 

between individual and organizational time 

management skills among the managers of physical 

education in East Azerbaijan. The research method 

was correlation. The statistical population was 

include of 100 people consisting general director 

and deputies (4), heads of physical education 

administrations of the provinces (20), heads of sport 

delegations (38) and their vice-chairmen (38). Total 

population sampling was used. The instrument used 

in this research consists of a questionnaire about 

individual and organizational skills, time 

management and six dimensions of it. To analyze 

the data, the inferential statistical tests such as 

Pearson correlation test, independent T-test, and 

one-way ANOVA were used. The outcomes showed 

that there is a positive and significant correlation 

between individual and organizational skills and 

time management (α0.05, R:0.216).  Besides, there 

is a relation between personal skills with four 

aspects of targeting (R:0.457), prioritizing goals and 

zctivities (R:0.241), operational planning (0.334) 

and managing the relations (R:0.216). Also, there 

wasn’t any significant difference in comparison 

among individual and organizational skills in time 

management according to managers individual 

characteristic such as age, gender, study field and 

job background. 
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 مقدمه
به  0311سال  لیو سازمان در اوا تیریکه علم مد یاز زمان

 و هاسازمان فهیو وظ تیتکامل درباره ماه افت،یسرعت بسط 
 یهر سازمان ری( . مد00گشت ) داریپد یسازمان یاثربخش ارمعی

پنج گانه  یندهایراف دیبا یم یبه منظور تحقق اهداف سازمان
را  یابینظارت و ارز ت،یهدا ،یسازمانده ،یزریبرنامه ت،یریمد
در  ریمد کیکه  نیو ا دیاعمال نما حیو به طور صح "قایدق

که شامل منابع  ینوع منبع سازمان 1 نهیبه صیتخص
 زین باشد،یو زمان م یاطالعات ،یانسان ،یکالبد ایهیسرما

م را داشته باشد و چهار منبع از توان و تخصص الز دباییم
قرار  برداریاز جهات متعدد مورد بهره توانیرا م ریمنابع اخ

منحصر به فرد  یتیخصوص ،یمنبع نامرئ کیزمان  یداد، ول
بر مقدار آن افزوده  دیکن یدارد؛ چرا که محدود است و هر کار

بحث  تیریمد ینهی(. امروزه متخصصان در زم4) شودینم
. کنندیاثربخش مطرح م تیریرا تحت عنوان مد یدیجد

هدف و  نیواالتر ،وریو بهره ییاکه در عصر ما کار یبطور
نگرش  نی(. در ا0است ) رانیمقصد همه مد نیارزشمندتر

 یاز شروط الزم برا یکیمتخصصان معتقدند که  د،یجد
که  یزمان  است. بطور تیریاعمال مد ران،یمد یاثربخش

(. 2) داندیزمان م تیریرا اعمال مد یربخشاث دیالکت ، کل
 یاجرا یاز زمان برا مطلوباستفاده  یعنیزمان،  تیریمد

. دیدار یکه در زندگ یمتناسب با اهداف هایتفعالی و هابرنامه
اتالف وقت  یاصل شهیزمان، ر تیریمد یدر باب مهارت فرد

وامل در خود فرد نهفته است و اگر فرد بتواند با کنترل خود ع
 ریتوانند تأث-نمی هاو اتفاق گرانیببرد، د نیاتالف وقت را از ب

با اعمال  ی(. آدم08داشته باشند ) یدر اتالف وقت و ایهعمد
 گر،ی. به عبارت درسدیم یزمان، به حالت خود نظم تیریمد

رفتار و اعمال انسان را  ،یخارج یساز و کارها نکهیبدون ا
و  کندیمال و رفتار خود را کنترل متحت کنترل درآورد، فرد اع

را در نظر  همم هایتیانجام دادن فعال یزمان الزم برا
است.  یتیریخود مد یزمان، نوع تیری. لذا مهارت مدردگییم

شده است:  فیزمان، در دو بعد تعر تیریمد یبه طور کل
زمان.  تیریمد یزمان و مهارت سازمان تیریمد یمهارت فرد

 رندهیزمان، دربرگ تیریمد یکه مهارت فردمعتقدند  یبرخ
اگر فرد بتواند  هک رایزمان است، ز تیریمد یمهارت سازمان

شده،  تیریمد زیوقت سازمان ن د،ینما تیریوقت خود را مد
زمان  تیری. هر فرد، در مدستندیجنس ن کیدو از  نیا یول

کامل در  یآزاد یکار و خانواده، دارا طیخود در دو مح
آنگونه که  تواندیم یعنی. باشدیو اجرا م نشیگز ،یزریبرنامه

 تیریو مد یرا سامانده ودبخواهد و مطلوب اوست، وقت خ

 باورها، ها،فرض شیبر اساس پ یسامانده نی. ادینما
 طیکه در مح شودیانجام م وی فرهنگ و تجربه اطالعات،

 انیب نیچن توانینم جهی. در نتباشدیکار و خانواده متفاوت م
 تیریمد یمهارت فرد یکه دارا یریهر مد "نمود که لزوما

و  باشدیدارا م زیآن را ن ینمهارت سازما باشد،یزمان م
و  یفرد هایدرک سطح مهارت گرید ی(. از سو1برعکس )

 هایسازمان در هاآن دیزمان و ارتباطات مف تیریمد یسازمان
 ستهیشا رانیتخاب مددر ان یبه عنوان شاخص تواندیمختلف، م

. با ردگی قرار استفاده مورد هاآن یاثربخش شیو کارآمد و افزا
 نیبه منظور شناخت ارتباط ب قاتین مسئله، تحقیتوجه به ا

زمان صورت گرفته  تیریمد یو مهارت سازمان یمهارت فرد
( در پژوهش خود به 0977مقدم ) یکرم نهیزم نیاست. در ا

 مهارت گانهو ابعاد شش یهارت فردم نیکه ب دیرس جهینت نیا
(. 09وجود دارد ) یزمان رابطه معنادار تیریمد سازمانی

(، در مطالعات خود 0989) حای( و مس0989) یحافظ نیهمچن
 یو سازمان یمهارت فرد نیرابطه معنادار ب دییضمن تأ

 یکه مهارت فرد افتندیدست  جهینت نیزمان، به ا تیریمد
 بندیتیارتباطات و الو تیریدو بعد مدزمان، تنها با  تیریمد
زمان  تیریمد یاز ابعاد شش گانه مهارت سازمان هاتیفعال

 یارتباط معنادار گریداشته و با چهار بعد د یمعنادار رتباطا
  شلیکه توسط برن و م ی(. در پژوهش02، 2مشاهده نشد )

اصول  یریبه کارگ زانیم یو رفتی( صورت پذ0119)
نمود.  یبررس ایحرفه هاییمنش یبر رو زمان را تیریمد
که در  هایبود که تمام آزمودن نیاز ا یحاک قیتحق جینتا
زمان را  تیریاصول مد یادیشرکت داشتند، تا حدود ز قیقتح

همواره  رانیکه مد دهدی. مطالعات نشان مبردندیبه کار م
 کنندیم یاز وقت خود را صرف امور ایبخش قابل مالحظه

 نیموسسه محل خدمت آنان ندارد و به ا یبرا یه سودک
 یب هایدوستانه، بحث هایصحبت صرف هاساعت بیترت
 شودیم ایپا افتاده شیبا کارکنان و انجام امور ساده و پ جهینت

علم  نی(. همچن01) شودیمعاونان انجام م ای یکه توسط منش
و  یفرد ایهارتباط مهارت ی( در پژوهش0931و همکارن )

استان  یبدن تیترب رانیمد نیزمان را در ب تیریمد یسازمان
 نی. ب0: افتندیدست  ریز جیکرده و به نتا یخوزستان بررس

زمان ارتباط  تیریمد یسازمان هایو مهارت یفرد هایمهارت
 یفرد هایمهارت نی. ب0وجود دارد.  دارییمثبت و معن

 دو با "صرفا ،یارت سازمانزمان با ابعاد شش گانه مه تیریمد
 یارتباطات ارتباط معن تیریو مد یاتیعمل یزریبرنامه بعد
 تیریمد هایمهارت یسهیدر مقا نیوجود دارد. همچن یدار
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مهارت  نیب "صرفا ران،یمد یفرد هاییژگیزمان با توجه به و
مشاهده  دارییتفاوت معن تجنسی اساس بر هاآن یسازمان

را گزارش  یباالتر یه زنان مهارت سازمانک یشد، به طور
(، در پژوهش خود 0930زاده ) یوضیو ع ی(. مظاهر01کردند )
و  یفرد هایمهارت نی. ب0: افتندیدست  ریز جیبه نتا
وجود  دارییزمان رابطه معن تیریمد یسازمان هایمهارت
زمان با ابعاد شش  تیریمد یفرد هایمهارت نی. ب0دارد. 

 نیانگی. م9وجود دارد.  یدار یرابطه معن یت سازمانگانه مهار
زمان نسبت  تیریمد یفرد هایزن در مهارت رانینمرات مد

در بعد مهارت  نکهیا "تایو نها استمرد باالتر  رانیبه مد
مرد از  رانیزن نسبت به مد رانیمد زیزمان ن تیریمد یسازمان

 (. 07برخوردار هستند ) یباالتر نیانگیم
 یبا توجه به وسعت و گستردگ زین یورزش هایاندر سازم 

 نیدر ا هاگذاریهیسرما زانیم شیو افزا یورزش هایبرنامه
در انجام  یاثربخش یبرا ران،یکه مد رسدیبخش به نظر م

 هایو مهارت هاییبه توانا ،یسازمان هایتیو مسئول فیوظا
  سونی(، ج0980) یجهرم انیدارند. نادر ازین یمتنوع یتیریمد

 نیا نتریاز مهم یکی(، 0117)  یو کاتل ستی( و فور0387)
 00، 04، 03) کنندیم انیزمان ب تیرمدی مهارت را هامهارت
 ینهزمی در هاپژوهش نکهیاساس و با توجه به ا نی(. بر ا
زمان در سطح  تیریمد یو سازمان یمهارت فرد نیب یرابطه

مشابه در  قاتتحقی و بوده محدود اهاستان بدنیتیادارت ترب
رو  نیاز ا اند،افتهیدست  یمتفاوت جنتای به هاسازمان ریسا نیب

 نیارتباط ب "و بعضا زانیاز م ینبود آگاه یرو شیمسئله پ
از ابعاد  کیزمان و هر  تیریمد یو سازمان یفرد هایمهارت

 نی. بدباشدیم یبدن تیترب رانیمد نیشش گانه آن در ب
سؤال بود  نیبه ا ییبه دنبال پاسخ گو حاضر قیظور، تحقمن

بستر  تواندیم یبدن تیادارات ترب یسازمان طیمح ایکه آ
 یزمان برا تیریمد یفرد هایمناسب به منظور اعمال مهارت

 یو سازمان یفرد یهامهارت نیب ایآ یباشد و به عبارت رانیمد
       .باط وجود داردارت یبدن تیترب رانیمد نیزمان در ب تیریمد
 

  قيتحق یشناسروش
زمان  تیریپژوهش مطرح ساختن مبحث مد نیا یهدف اصل

و  یو سازمان یشخص یآن در زندگ تینقش و اهم انیو ب
 یشرق جانیاستان آذربا یبدن تیترب رانیمد انیدر م ژهیبو

منابع،  نتریاز مهم یکیزمان به عنوان  تیاست، چرا به اهم
 .دنماییم یالزم و ضرورآن را  تیریمد

پرسشنامه دو  کیپژوهش از  هایهیفرض یمنظور بررس به
 زانیاستفاده شده که بخش اول به سنجش م یبخش

و بخش دوم  پردازدیزمان م تیریمد یفرد هایمهارت
زمان در  تیریمد یمهارت سازمان زانیم نییپرسشنامه به تع

اهداف و  یبند تیالو ،یابعاد شش گانه آن هدف گذار
 تیریمد ار،یاخت ضیتفو ،یاتیعمل یزیربرنامه  ها،تیفعال

 کی. پرسشنامه مذکور پردازدیجلسات م تیریارتباطات و مد
و اعتبار آن مورد  ییو روا باشدیپرسشنامه محقق ساخته م

 (. a=  72/1قرار گرفته است  ) دییسنجش و تأ
(، 4کل و معاونان ) ریشامل مد قیتحق یآمار جامعه

 یورزش یأتهایه روئسای ،(01) هااستان یبدن تیترب یروئسا
نفر  011(، در مجموع 98) یورزش یأتهایه سی( و نائب رئ98)

بود. حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به 
 یتنباطآمار اس هایآزمون از هاداده لیو تحل هیمنظور تجز

 لیمستقل و تحل یتآزمون  رسون،یپ یشامل آزمون همبستگ
با  یآمار اتیعمل هیطرفه استفاده شد. کل کی انسیوار

 .صورت گرفت SPSS.21از نرم افزار  یرگیبهره
 

  قيتحق يهاافتهی

 رنوفیاسم -آزمون کالموگروف جینتا .0 جدول

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-اماره کلموگرف مولفه                  

 اسميرنف

سطح معنی 

 داري
 17/1 01/0 هدف گذاری

 03/1 17/0 بندی اهداف و فعالیت هاالویت 

 00/1 10/0 برنامه ریزی عملیاتی

 08/1 09/0 تفویض اختیار

 183/1 14/0 مدیریت ارتباطات

 184/1 10/0 مدیریت جلسات

 01/1 00/0 نمره کلی مهارت سازمانی مدیریت   زمان

 00/1 10/0 نمره کلی مهارت فردی مدیریت زمان
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 نیاز ا ی(، حاک0)جدول  رنفیاسم -یج آزمون کلموگروفنتا
است. با توجه به  یمورد مطالعه طبیع یاست که توزیع داده ها

آزمون  یمورد نظر، برا یرهامتغی در ها هنرمال داد عیشکل توز

 استفاده شد. کیپارامتر هایپژوهش از آزمون هایهیفرض

 نماز مدیریت مانیزسا رتمها با نماز یتمدیر دیفر رتمها بین بطهرا سیربر .9جدول

مهارت سازمانی  متغیرهای پژوهش
 مدیریت زمان

  :612/0R مهارت فردی مدیریت زمان

 100 حجم نمونه

 010/0 سطح معنی داری
 

است  نیاز ا یحاک رسونیپ یهمبستگ بیآزمون ضر جینتا
زمان  تیریمد یمهارت فرد نیب یدار یکه ارتباط مثبت و معن

 :( وجود دارد.002/1rآن ) یهارت سازمانبا م

 نماز مدیریت مانیزسا رتمها دبعاا از یک هر با نماز مدیریت دیفر رتمها بین طتباار .9 ولجد

 سطح معنی داري همبستگی حجم نمونه ابعاد 

 

 

 

 مهارت فردي مدیریت زمان

 004/0 054/0 100 هدف گذاری

 030/0 601/0 100 هاالویت بندی اهداف و فعایت

 036/0 330/0 100 ریزی عملیاتیبرنامه

 52/0 051/0 100 اختیارتفویض

 01/0 65/0 100 ارتباطاتمدیریت

 36/0 00/0 100 مدیریت جلسات

*             50/5 ≥p   

 اس سننتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد مقایسه مهارت فردی و سازمانی مدیریت زمان بر اس. 4جدول 
 سطح معنی درای Fارزش  درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد سن

  03/2 0/87 04 سال 91زیر 

 

01/18 

 

 

710/0 

 

 

047/1 

 17/7 00/33 03 سال 91تا  90بین 

 34/1 04/48 08 سال 41تا  92بین 

 30/4 37/94 07 سال 41تا  40بین 

 10/0 47/01 00 سال 11تا  42بین 

*        11/1 ≥p   

های سنی مختلف تفاوت معنی داری ها در گروهگر این است که بین میزان مهارت سازمانی مدیریت زمان آزمودنینتایج بدست آمده بیان
 وجود ندارد.

 در مورد مقایسه مهارت فردی و مهارت سازمانی مدیریت زمان بر اساس جنسیت tنتایج آزمون  .1جدول 

 سطح معنی داري tارزش  درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين عدادت جنسيت

  38/8 33/71 28 مرد
88 

 
018/0 

 
 10/9 47/01 90 زن 004/1

*                   50/5 ≥p   
 د ندارد. های زن و مرد پژوهش، تفاوت معنی داری وجوها نشان داد که بین میزان مهارت سازمانی مدیریت زمان آزمودنییافته
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 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد مقایسه مهارت فردی و سازمانی مدیریت زمان بر اساس رشته تحصیلی .6جدول 

 سطح معنی داري tارزش  درجه آزادي انحراف استاندارد ميانگين تعداد رشته تحصيلی

 001/1 01/9 10/87 39/2 01/27 49 تربيت بدنی

 14/3 19/30 17 سایر رشته ها

نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین میزان مهارت 
های دارای رشته تحصیلیسازمانی مدیریت زمان آزمودنی

 های دیگر، تفاوت معنی داری وجود ندارد.تربیت بدنی و رشته 

 مدیریت زمان بر اساس سابقه خدمت نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در مورد مقایسه مهارت فردی و سازمانی .7جدول 

انحراف  ميانگين تعداد سابقه خدمت

 استاندارد

 سطح معنی داري tارزش  درجه آزادي

  26/3 60/63 12 سال 1کمتر از 

 

65/40 

 

 

20/1 

 

 

00/0 

 56/3 40/60 16 سال 01تا  6بين 

 05/4 65/20 62 سال 01تا  00بين 

 40/0 52/36 61 سال 91تا  06بين 

 20/3 63/61 10 سال 91تا  90بين 

 65/3 10/12 0 سال 96باالتر از 

*        50/5 ≥p   

گر این است که بین میزان مهارت نتایج بدست آمده بیان
ها که دارای سابقه خدمت سازمانی مدیریت زمان آزمودنی

 متفاوتی هستند، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 يريگ جهيو نت بحث
 یمهارت فرد زانیم نیپژوهش نشان داد که ب هایافتهی

زمان  تیریمد یسازمان هایبا مهارت هایزمان آزمودن تیریمد
با  جهینت نیوجود دارد. ا یآنها ارتباط مثبت و معنادار

( و 0989) ی(، حافظ0977مقدم ) یپژوهش کرم هایافتهی
 نیوجود ا لی(. دل02، 2، 09) باشدی( همسو م0988) حایمس

زمان به  تیریمد یاصل شهیآن باشد که ر تواندیرابطه م
ثابت  یکه الگوها گرددیفرد برم یذات اتیو و خلق اتیروح

 تی(، فورس0387)  یکنند. مکنز-یم نییتب یرا در و یرفتار
که افراد  دارندیاظهار م نهیزم نیدر ا زی( ن0117) یو کاتل

کرده و  کسائل را درم شانیتیشخص هاییزگیمتناسب با و
را که  یمهارت ران،یمد نیدهند. بنابرا-یرا انجام م شانیکارها

زمان کسب  تیریخود در رابطه با مد یشخص یدر زندگ
 میتعم یسازمان طیمح یعنی دیجد تیبه موقع کنندیم
خود به  یخصوص یکه در زندگ یریمد گرید انی. به بدهندیم

خود  یازمانس یا به زندگمهارت ر نیزمان واقف است ا تیاهم
 (. 00، 02) دهدیم میتعم زین

مهارت  انیاست که م نیاز ا یحاک قیتحق گرید جهینت
بعد مهارت  نی)اول گذاریزمان با شاخص هدف تیریمد یفرد

 هایافتهیوجود دارد.  یزمان( ارتباط معنادرا تیریمد یسازمان

( و 0977مقدم ) یکرم قاتیتحق جیبخش از پژوهش با نتا نیا
 هایافتهی ای(، اما با 07، 09دارد ) ی( همخوان0930) یمظاهر

( 0930( و علم )0988) حای(، مس0989) یپژوهش حافظ
 ییعدم همسو نیا حی(. در توض01، 02، 2) باشدیناهمسو م

از  یکی یارگذنکته اشاره کرد که هدف نیبه ا توانیم
مورد توجه قرار  شتریسازمان ب طیاست که در مح هاییمهارت

 یندگمهارت در ز نیکه ممکن است ا یدر حال رد،گییم
 یکیکمتر مورد توجه قرار گرفته و به عنوان  رانیمد یشخص

 نی. عالوه براشودیگرفته م دهیزمان ناد تیریمد هایاز جنبه
 نترینییپا گذاریهدف اسیدر مق رانیپژوهش، مد نیدر ا

است که در  نیاز ا یمسئله حاک نینمره را کسب نمودند و ا
به آموزش وجود  ازیزمان، ن تیریمد یبعد از مهارت سازمان نیا

 دارد. 
 بندیتیزمان با الو تیریمد فردی مهارت انیم نیهمچن

 نیا جهیوجود دارد، نت یارتباط معنادار هاتیاهداف و فعال
ندارد  ی( همخوان0930علم ) قیتحق جیبخش از پژوهش با نتا

 ی(، حافظ0977مقدم ) یپژوهش کرم جی(، اما با نتا01)
 باشدی( همسو م0930) ی( و مظاهر0988) حای(، مس0989)
 یعدم همخوان نیا لیدال حی(. در تشر07، 02، 2، 09)
خود  یسازمان گاهیدر جا رانیکرد که مد انیب گونهنیا توانیم

که  ایروبرو هستند که به گونه یفراوان هایتیبا محدود
را کنار گذاشته، اهداف و  یفرد هایدگاهید ستباییم

و  ابعمن ن،یریخود و سا یرا بر اساس توانمندها هاتیفعال
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زمان را به  لهیوس نینموده و بد بندیتیامکانات سازمان اولو
 یکه در زندگ ی(. در حال7) ندینما تیرینحو مطلوب مد

 توانندیم رانیمطرح نبوده و مد هاییتیمحدود نیچن یشخص
 . ندیعمل نما یشخص قیبر اساس سال

مهارت  نیاست که ب نیاز ا یپژوهش حاک گرید یافتهی
ارتباط مثبت و  یاتیعمل یزریزمان با برنامه تیریمد یفرد

 یمهارت فرد شیافزا گر،ید انیوجود دارد. به ب یمعنادار
 یاتیعمل یزریمهارت برنامه یبر رو تواندیزمان م تیریمد
 افتهیگذاشته و آن را بهبود بخشد.  ریدر سازمان تأث رانیمد

  مونزیتسی(، ف0977مقدم ) یکرم قاتیتحق جیحاضر با نتا
، 09) باشدی( همسو م0930( و علم )0930) ی(، مظاهر0118)

 حای( و مس0989) یحافظ قاتیتحق جی(، اما با نتا01، 07، 00
 (.02، 2( ناهمسو است )0988)

مهارت  نیاست که ب نیا گرانیپژوهش ب گرید یجهینت
وجود  یارتباط معنادار اریاخت ضیزمان با تفو تیریمد یفرد

نمره  نیباالتر اریاخت ضیدر شاخص تفو رانیندارد. اگرچه مد
از آن بود که در  یحاک جیحال نتا نیرا کسب نمودند، با ا

زمان،  تیریمد یمهارت فرد شیپژوهش، افزا یجامعه
 افتهی نیرا به دنبال نداشت. ا اریاخت ضیدر مهارت تفو شیافزا

( و علم 0988) حای(، مس0989) یحافظ قاتیتحق جیبا نتا
و  ییهمسو نیا لی(. دل01، 02، 2) باشدی( همسو م0930)

مسئله  نیبه ا توانیرا م ریدو متغ نیوجود ارتباط معنادار ب
 در هاآن امنجا یقهیو طر هاتیمربوط دانست که نوع فعال

در  رانیو مد باشدیخانه متفاوت م طمحی به نسبت سازمان
کارها را به  دیسر و کار دارند که با یطشرای با هاسازمان

 جیبا نتا افتهی نیا گرید یانجام دهند. از سو گرانید یلهیوس
( ناهمخوان 0930) مظاهری و( 0977) مقدم یکرم قیتحق

 توانیرا م جینتا یهمخوان دمع نیا لی(. دل07، 09) باشدیم
بر طبق  رایمختلف پژوهش نسبت داد. ز هایبه جامعه

بر  تواندیمتفاوت م هایتی(، موقع0332)  نسیمطالعات ها
 (. 09زمان اثرگذار باشد ) تیریمد هایمهارت زانیم

 یفرد هایمهارت انینشان داد که م اهیبررس جینتا
ارتباطات، ارتباط مثبت و  تیریزمان با شاخص مد تیریمد

پژوهش  هایافتهیپژوهش با  جهینت نیوجود دارد. ا یمعنادار
(، 0989) ی(، حافظ0977مقدم ) ی(، کرم0331)  سییلو

 ی( همسو م0930) ی( و مظاهر0930(، علم )0988) حایمس
 ییهمسو نیا حی(. در توض07، 01، 02، 2، 09، 01باشد )

افراد  یارتباط هایه کرد که مهارتنکته اشار نیبه ا توانیم
 یریمد نی. بنابراباشدمی مرتبط هاآن یتیشخص هاییژگیبا و

 تیریبه طور مستمر مهارت مد یشخص یکه در زندگ

ز یخود ن یسازمان یآن را به زندگ رد،گییارتباطات را به کار م
ارتباطات،  تیریدر مهارت مد رانی. ضعف مددهدیم میتعم

(. لذا 8) باشدیم یو سازمان یاز مشکالت فرد یاریبس یشهیر
 رانیرا فراهم کرد تا مد یطیو شرا اینهیدر سازمان زم دیبا

زمان، از  تیریمد یمهارت فرد یو ارتقا یریضمن فراگ
ارتباطات  یرارخود به منظور برق یفرد هایو مهارت هاییتوانا

 مؤثرتر استفاده کنند. 
 یمهارت فرد نیاست که ب نیانشان دهنده  هایبررس

 دارییجلسات ارتباط معن تیریمد سیزمان با مقا تیریمد
 یحافظ قاتیتحق جیبا نتا قیحاضر تحق یافتهیوجود ندارد. 

، 2دارد ) ی( همخوان0930( و علم )0988) حای(، مس0989)
مقدم  یکرم هایپژوهش جیکه با نتا ی(، در حال01، 02

(. در 07، 09) باشدیهمسو نم (0930) ی( و مظاهر0977)
نکته اشاره  نیتوان به ا یم ییعدم همسو نیا لیدال حیتشر

 یجلسات به مفهوم متداول آن برا یبرگزار "کرد که عموما
تعداد  نی. همچنستیمعمول ن یو خانوادگ یامور شخص

 ازیکمتر بوده و ن شود،یخانه برگزار م طیکه در مح یجلسات
 رد.ندا تیریبه مد یچندان
 زانیم نیاست که ب نیا گرانیپژوهش ب گرید یافتهی

بر اساس سن تفاوت  هایزمان آزمودن تیریمد یمهارت فرد
 یسن هایدر رده رانیمد گرید انیوجود ندارد. به ب یمعنادار

متوسط  یزمان دار تیریمد یمهارت فرد ینهیمختلف در زم
و علم  احیمس قیتحق جهیبا نت افتهی نیبودند. ا یکسانی
 جیکه با نتا ی(. در حال01، 02دارد ) ی( همخوان0930)

  ی( و ترومن و هارتل0380واکر و پارک هورست  ) قاتیتحق
 ضیضد و نق جی(. البته نتا07، 08) باشدی( ناهمسو م0332)

مهارت  زانیواکر و پارک هورست )باالتر بودن م قاتیتحق
ن بودن یی)پا یتلزمان در افراد جوان( و ترومن و هار تیریمد
 یزمان در افراد جوان( ضرورت بررس تیریمهارت مد زانیم

. کندیم جابیزمان را ا تیریمجدد عامل سن در مهارت مد
 تیریمد یمهارت فرد نینشان داد که ب هایبررس نیهمچن

 انیوجود ندارد. به ب یتفاوت معنادار تیزمان و بر اساس جنس
 هاییزمودنزمان آ تیریمد یمهارت فرد زانیم انیم گر،ید

وجود ندارد و دو گروه از نظر  یزن و مرد تفاوت معنادار
هستند.  یکسانیمهارت  یزمان دارا تیریمد یمهارت فرد

مطالعات واکر و پارک  جیبخش از پژوهش با نتا نیا یافتهی
( و 0989) ی(، حافظ0972) ینظام خی(، ش0380هورست )

 هایافتهیبا  ما(. ا02، 2، 3 ،08دارد ) ی( همخوان0988) حایمس
( و علم 0332) ی(، ترومن و هارتل0977مقدم ) یکرم قاتیتحق

 نیا لی(. از جمله دال01، 07، 09باشد ) ی( ناهمسو م0930)
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زنان و مردان  نیو عدم وجود تفاوت در ب ییعدم همسو
ذکر شده  قاتیمختلف در تحق یبه جوامع پژوهش توانیم

 نیاست که ب نیااز  یحاک هایرسبر نیاشاره کرد. همچن
بر اساس سابقه  هایزمان آزمودن رتیمد یمهارت فرد زانیم

 گریوجود ندارد. به عبارت د یخدمت تفاوت معنادار
 یسابقه خدمت متفاوت، از نظر مهارت فرد یدارا یهایآزمودن

 جیبا نتا افتهی نیبودند. ا یکسانی طیشرا یزمان دارا تیریمد
(، اکبرزاده 0989) ی(، حافظ0977م )مقد یکرم قاتیتحق

، 09دارد ) ی( همخوان0930( و علم )0988) حای(، مس0984)
( 0981کشاورز ) قاتیتحق جیکه با نتا ی(. در حال01، 02، 0، 2

 دی(. شا9، 04) باشدی( ناهمسو م0989) یهفشجان یدیو ام
 یبرا ییباشد که تجربه به تنها نیعدم وجود ارتباط ا لیدل

آنکه زمان را به نحو  یبرا رانیو مد ستین یکاف تیموفق
الزم را کسب کرده و از  هایمهارت دیکنند با تیریمطلوب مد

 گرید افتهی ت،یدانش خود به طور مؤثر استقاده کنند. و در نها
 هایمهارت زانیم انیامر است که م نای دهندهپژوهش نشان

 یساس رشتهبر ا هایزمان آزمودن تیریمد یو سازمان یفرد
تخصص  گرید انیوجود ندارد. به ب یمعنادار وتتفا یلیتحص

زمان  تیریمد یو سازمان یفرد هایمهارت زانیدر م رانیمد
 ینظام خیش قاتیتحق جیبا نتا افتهی نینداشت. ا یآنان اثر

 انی(، محمد0989) ی(، حافظ0977مقدم ) ی(، کرم0972)
( 0930( و علم )0988) حای(، مس0982راست ) ی(، عل0981)

که با  ی(. در حال01، 02، 00، 01، 2، 09، 3) باشدیهمسو م
(. 9) باشدی( همسو نم0989) یهفشجان یدیپژوهش ام جهینت

 نیبه ا دیشا رها،یمتغ نیو عدم وجود ارتباط ب جینتا یهمخوان
 و هاکشور اعم از دانشگاه یآموزش هایباشد که در برنامه لیدل

 دیتأکمتخصص  رانیمد تیترب یبرا لیعا آموزش مراکز
لذا  شود،یزمان نم تیریمد هایبر آموزش مهارت یخاص
 تیریمد هایتفاوت در مهارت جادیاحراز تخصص به ا "الزاما

 (.   00منجر نخواهد شد ) رانیزمان مد
زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع  خ،یطول تار در
وجود دارد.  شیاز پ شیجه بتو نیها بوده و امروزه اتمدن
 باًیاند که تقرفراهم آورده یطینو، مح یهایکه فناور یاگونه

 دایپ یدسترس یشماریبه اطالعات ب توانیدر کوتاه مدت م
انجام داد. با  شیاز پ رتتر و آسان عیسر اریکرده و کارها را بس

سرعت عمل در انجام کارها روز به روز  لیوجود، تما نیا
احساس در افراد به وجود  نیا یلیتما نی. با چنشودیم شتریب
از آن به طور مؤثر  توانندیکه از زمان عقب مانده و نم دیآیم

است که ضعف در نشان داده  یخیتار ریمند شوند؛ و سبهره
 یکه فناور ایاست. مسئله یمیک مسئله قدیزمان،  تیریمد

 یطی. در شراباشدیو قادر به حل آن نم اوردهیآن را به وجود ن
و  میدار اریزمان در اخت تیریمد یبرا یشتریکه ابزار ب

الزم  ریکمتر دستخوش کاغذ و ملزومات غ ،یادار یندهایفرا
پنهان نمود و  توانیضعف زمان را نم تیریمد رد،یگیقرار م

 شتر،یب تیموفق یبرا رایاست. ز ازیمورد ن یشتریب یبخش ثرا
 ازمندین یاحرفه یزندگو چه در  یشخص یچه در زندگ

راهبردها  نی. امیباشیزمان م تیریمد یراهبردها یریبکارگ
 ییشده و به عنوان روشها میاز وقت تنظ نهیبه یاستفاده یبرا
مؤثر از  فاده. با استرودیو کنترل زمان به کار م شیپا یبرا

را  هاتیو فعال فیاهداف را مشخص و وظا توانیزمان م
و اختصاص  یزیرنمود. با برنامه بندیتیاولوو  یزریبرنامه

و در  افتهی شیزمان، درک افراد از زمان در دسترس، افزا
از زمان خود به صورت هدفمند و سازمان  توانندیم جهینت
و اختصاص زمان  امور یبند تیمند شوند. اولوبهره افتهی

گوناگون به  فیوظا شودیموجب م ت،یمشخص به هر فعال
زمان،  تیریمد یها. پس با استفاده از روشردیم گموقع انجا

 نیشده، تخم شتریافراد در مورد نحوه استفاده از زمان ب نشیب
از مدت زمان الزم جهت انجام کارها به دست  تریقیدق
. آنچه گرددیحاصل م یبتمث جیو در مجموع نتا آورندیم

در  تواندیاز زمان م رانیمد نهیمسلم است نحوه استفاده به
به خاطر نقش و  نیداشته باشد. بنابرا یامور نقش اساس شبردیپ

ارتباطات،  تیریزمان در ابعاد مختلف مد تیریکه مد یتیاهم
اهداف و  یبند تیو الو یاتیعمل یزیبرنامه ر ،گذاریهدف

 شنهادیشد، پ دییتأ زیپژوهش ن نیدارد، که در ا هاتیفعال
 شیاز پ شیزمان ب تیریمدبه  بدنیتیترب رانیکه مد شودیم

 نیتوجه کنند و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و همچن
با  رانیاز زمان، مد نهیاستفاده به یبرا شودیم شنهادیپ

 یو عمل یزمان و ابعاد مختلف آن به صورت نظر تیریمد
آموزش ضمن  هایآنها دوره یرابطه برا نیآشنا شوند و در ا

 .خدمت گذاشته شود
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