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 و زمان مديريت بين رابطه تبيين هدف با حاضر پژوهش

 گلستان و بوستان منطقه راهنمايي مدارس ديرانم اثربخشي
 مدارس معلمان ازنفر   640ه است. جامعه آماري شد انجام

 گيري نمونه ةشيو به كه نفر  128 نمونه  افراد تعداد و راهنمايي
 نوع دو تكميل در و شده انتخاب اي مرحله چند اي خوشه

 جهت .اند داشته مشاركت اثربخشي و زمان مديريت نامه پرسش
 آزمون همچنين و توصيفي آمار از تحقيق هاي فرضيه بررسي

ضريب رگرسيون استفاده شد.  و متغيري تك رگرسيون هاي
داري بين مديريت انتايج اين مطالعه نشان داد كه ارتباط معن

و بنابراين مديريت زمان مي  زمان و مهارت انساني وجود دارد
ديران فراهم نمايد. تواند زمينه ارتقاء مهارت انساني را در م

داري بين مديريت زمان و مهارت هاي اهمچنين ارتباط معن
ادراكي مشاهده گرديد كه در تبيين آن مي توان گفت مهارت 
مديريت زمان مي تواند مدير را قادر سازد كه مسايل و مشكالت 
را به موقع  تشخيص داده و به طريقي تصميم گيري كند كه 

بين مهارت مديريت  فراهم نمايد. موجبات اثربخشي سازمان را
كه در تبيين  داري مشاهده شدازمان و مهارت فني نيز رابطه معن

آن مي توان گفت مهارت مديريت زمان در اثربخشي وظايفي 
فنون اداري و  راهنمايي آموزشي و نظير برنامه ريزي آموزشي،

 ثر مي باشد.ؤمالي مديران م
ت كه مهارت مديريت زمان نتيجه نهايي اين تحقيق بيانگر آن اس

 قدرت پيش بيني خرده مقياس هاي اثربخشي مديران را دارد.
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Abstract: 
 
The goal of this study is to determine the relationship 
between time management skills and effectiveness of 
elementary schools’ management in Bustan and 
Golestan area. The population consisted of all teachers 
at boy’s elementary schools in Bustan and Golestan 
who were working there in the school year 1389-90 
(640 teachers). The sample was formed by 128 teachers 
who were chosen with multi-stage cluster sampling 
method. A time management questionnaire with 30 
items and also a 35-item questionnaire for effectiveness 
were administered. To analyze data, descriptive 
statistics and coefficient of regression were calculated.  
Results showed that there is a positive meaningful 
relationship between time management skills and their 
efficiency. Following results were concluded: there is 
positive and meaningful relationship between time 
management and manager’s effectiveness (α=0.01); 
There is positive and meaningful relationship between 
time management and technical skills in manager’s 
effectiveness with α=0.01 level; In other words, we are 
able to estimate manager’s effectiveness and their 
technical skills by time management; There is a 
meaningful and positive relationship between time 
management and manager’s effectiveness with human 
skills at α=0.01; in other words, we are able to estimate 
human skills in manager’s effectiveness by time 
management variable; There is meaningful and positive 
relationship between time management and perception 
skills in manager’s effectiveness at α=0.01; in other 
words, we can estimate perception skills in manager’s 
effectiveness by time management. Results of one 
variable regression analyze showed that time 
management skills are able to estimate the quality of 
small scales (skills) in manager’s effectiveness. 
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 مقدمه 

 و نقش كه است يمباحث از يكي زمان تيريمد
 عصر كه يكنون عصر خصوصاً يعصر هر در آن ييكارا

 دكارآم و روز به دانش و علم و است اطالعات انفجار
 تنها زمان. كند يم فايا يخوب به را خود نقش است،

 قابل ريغ ميداد دست از را آن اگر كه است يزيچ
 يليخ به انسان گفت توان يم يراست به و است، برگشت

 شهيهم داده، دست از زمان مگر ابدي يم دست مطالب از
 است نيا مطلب آن و داد قرار نظر مد را مطلب كي ديبا

 ريغ كار هر به ميكن استفاده رستد را زمان اگر كه
 خواستن اصل گفت بتوان ديشا كرد ميخواه غلبه ممكن

 با پس. دارد زمان بر تسلط بر هيتك است توانستن
 در كه يفرد مسائل با رابطه در چه زمان بر تيريمد

 رابطه در چه و است يخانوادگ و يشخص مسائل با رابطه
 يخوب به واندت يم زمان تيريمد يسازمان يها مهارت با
 در روز مباحث از يكي زمان تيريمد. كند نقش يفايا

 شدن تلف كه گرانبها است يعنصر زمان. است تيريمد
 سازمان كي و فرد كي يبرا يريناپذ جبران عاتيضا آن
 ص ،1376 افجه،. (آورد يم بار به جامعه يكل طور به و

 كه ديد ميخواه ميبنگر ها سازمان به دقت به اگر ).32
 تيريمد سبك در ها، سازمان رانيمد نيب ياساس زياتم

 ذهن مهم مباحث از يكي عنوان به امروزه كه بوده آنان
 هر كه يا گونه به است، نموده جلب خود به را همه
 استفاده ييها كيتكن چه از شدكهياند يم آن به يريمد
 حداكثر يانسان يروين و امكانات حداقل از بتواند نتاك

 الزم يها مهارت از يكي نگرش نيا با. ديابنم را استفاده
 است زمان تيريمد اعمال ياثربخش بردن باال جهت

 وقت، از نهيبه استفاده ضمن. )13 ،1376 پور، آتش(
-20 قانون از استفاده زمان تيريمد يبرا هيتوص نياول

 خود مطالعات براساس 1پارتو. است پارتو 90-10 اي 80
 ماتيتصم درصد 10: است گفته رانيمد خصوص در
 آنها يها تيفعال درصد 90 و جينتا نيشتريب رانيمد

 يزمان به مربوط هم درصد آن و دارد را جهينت نيكمتر
 يعني. دارد قرار يذهن حاالت نيبهتر در ريمد كه است

 وجود "يميخودتنظ" ارتباط كي او جسم و ذهن نيب
 يرخدادها نباشد، مناسب يجسمان تيوضع اگر. دارد
. شوند يم منعكس ما ذهن به يمنف شكل به يطيمح

 داشتن ،يذهن حاالت نيبهتر در گرفتن قرار الزمه پس
 كه يطيمح براساس افراد. است يجسم مناسب تيوضع

 يدارا روز شبانه از يساعات در اند كرده رشد آن در
 .هستند يكار راندمان نيشتريب

 بعد مرحله در و كرده مشخص را ساعات نيا ديبا ما
 يبند دسته آنها تيفور و تياهم براساس را اه تيفعال
 بهره نيشتريب با ييها زمان يبرا را مهم يكارها و ميكن
 يذهن يختگيگس ميكن يسع تينها در. ميده قرار يور

 خود وقت اتالف به نسبت و ميبرسان حداقل به را خود
 درباره ).29 ص ،1369 ان،ييرضا( ميباش داشته يآگاه
 يم و دارد وجود ييبايز هجمل زمان تيريمد تياهم
 عهده از يكن ميتنظ خوب را خود وقت ينتوان اگر: ديگو

 گفت توان يم واقع در .آمد ينخواه بر يكار چيه انجام
 يها تيموقع در روزمره طور به كه ييها تيفعال تمام كه

 .باشد يم زمان عامل ريثأت تحت ميده يم انجام مختلف
 هدر و استفاده يگچگون زمان، گذر دور در ديبا انسان
 يليبد يب منبع زمان رايز باشد، نگران و حساس آن دادن
 جاديا. داشت نخواهد ينيگزيجا برود، هدر اگر كه است

 كه دارد ياديز ديفوا كارآمد، زمان تيريمد ستميس كي
 بهتر، يسودمند شتر،يب كنترل: از عبارتند آن از يبعض
 در و كمتر تنش بهتر، شرفتيپ به توجه شتر،يب آزاد وقت

 به كه يسؤال نجايا در. امور در شتريب ياثربخش تينها
 قابل زمان ايآ كه است نيا شود، يم متبادر ذهن

 بحث اگرچه :گفت ديبا پاسخ در. است كردن تيريمد
 وجود با شود، يم مطرح دفعات به زمان تيريمد در زمان

 شمار به زمان تيريمد در هيثانو عامل كي تنها زمان نيا
 يواقع زمان تيريمد در ياساس عامل كه رايز د،يآ يم
 به لين يبرا انسان .باشد ما يشخص يها تياولو ديبا

 از مطلوب استفاده يبرا و خود يا حرفه و يشخص اهداف
. باشد داشته مدت بلند و يراهبرد يزير برنامه ديبا زمان

 و است مطرح زمان تيريمد بحث در كه يگريد دهيپد
 عيشا و كردن الوقت دفع شود يم حيصح تيريمد مانع

 زين امر نيا علت است، كار انجام در تعلل آن حالت نيتر
 ميده يم انجام كه ييها تيفعال. است گرانيد از ديتقل

 يم اثر گريكدي بر و اند متصل هم به ريزنج كي مانند
 يها برنامه م،يده انجام مينتوان را اول برنامه اگر .گذارند

 اول برنامه مانند و رنديگ يم رارق ريثأت تحت هم يبعد
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 منبع زمان كه دهد يم نشان ها تهسدان .روند يم شيپ
 به منحصر سهم يدارا ما همه كه است يفرد به منحصر

  منابع ريسا مانند توان ينم را زمان م،يهست آن از يفرد
 يها دستگاه مانند را آن توان ينم كرد، رهيذخ

 را آن يحت توان ينم و كرد روشن و خاموش كيالكترون
 60 ريناپذ توقف سرعت به ديبا نيبنابرا. كرد نيگزيجا
 ضرب .ميده قرار استفاده مورد را زمان قهيدق در هيثان

 وقت": ديگو يم كه است نكنيل آبراهام از يمعروف المثل
 از تر گرانبها وقت كه است نيا قتيحق يول "طالست
 وردآ دسته ب طال توان يم وقت صرف با رايز .طالست

 بر و نمود خود آن از را يكس وقت توان ينم طال با يول
 اهداف از مردم اكثر چون سفانهأمت .افزود خود عمر

 آنان هيسرما تنها كه دانند ينم ندارند، ياطالع خلقت
 نيتر مهم وقت ارزش درك .است آنان وقت همان اي عمر
 نخست قدم نيا .است وقت تيريمد بهبود راه در گام

 به دنيرس يبرا يآگاه شود برداشته درست اگر كه است
 در چه ما همه .دهد يم فرد به ريمس طول در را مقصد
 را خود وقت تا ميدار ازين كار طيمح در چه و منزل

 ريثأت روزانه يكارها انجام بيترت .ميكن ميتنظ
 به يزندگ از كه آنچه تيفيك و تيكم بر يريچشمگ
 خود وقت ميتنظ در مردم اغلب .دارد ميآور يم دست
 يكار زمان شود يم باعث تيموفق نيا و هستند موفق
 يشتريب لذت خود فراغت اوقات از و باشند داشته يپربار
 كه دارد يا شده نييتع شيپ از اهداف سازمان هر .ببرند

 .داشت خواهد يپ در ييها انيز آنها، تحقق در ريخأت
 يچگونگ بر ياديز اريبس ريثأت سازمان هر فرهنگ

). 41 ص ،1373 ،ياسالم( دارد زمان از كاركنان دهاستفا
 ياثربخش در را ياديز يها مؤلفه محققان و مؤلفان

 از يكي اما. اند داده قرار نييتب مورد مدارس رانيمد
 شده واقع قيتحق مورد كمتر كه يارزشمند يها مهارت
 يا كننده نييتع و مؤثر نقش شود يم احساس و است،

 مهارت دارد، مدارس رانيمد يسازمان ياثربخش در
 مدارس رانيمد زمان از مؤثر استفاده. است زمان تيريمد
 را استفاده حداكثر زمان از بتوانند تا نمود خواهد قادر را

 سازمان ديعا را بهره حداكثر زمان حداقل در و ببرند،
 اندينما يم شتريراب قيتحق نيا ضرورت كه يزيچ. ندينما
 تيترب و ميتعل در. است تيربت و ميتعل  در زمان گاهيجا

 شبرد،يپ در كه ميهست روبرو يا برجسته عناصر با
. كند يم فايا را يا ژهيو نقش آن ياثربخش و يكارآمد

 قرار توجه مورد شتريب رياخ دهه در كه يعناصر از يكي
 زمان در تيترب و ميتعل. است زمان عنصر است گرفته
 زمان از ريگزنا و رود يم شيپ زمان با و رديگ يم صورت

 دارد ريتأث برزمان متقابل يا رابطه در و رديپذ يم ريثأت
 تحقيق موضوع با ارتباط در). 5 ص ،1385 ،يمهبود(
 پژوهش رانيمد ياثربخش و زمان تيريمد رابطه يعني

 در هايي پژوهش اما است گرفته صورت اندكي يها
 صورت كشور از خارج و داخل در مشابه هاي زمينه
 تپه يمانيسل: كرد اشاره موارد اين به توان يم كه گرفته

 نيب رابطه نييتب عنوان به يقيتحق در) 1384( يسر
 ياثربخش و زمان تيريمد از رانيمد نهيبه استفاده زانيم

 وهيش به كه پرداخته متوسطه و ييراهنما مدارس در آنان
 ياصل عامل 4 قيتحق نيا در. است گرفته انجام يفيتوص

 يزير برنامه: شامل كه زمان از نهيبه تيريمد به مربوط
 حذف و كار حجم ليتقل و ارياخت ضيتفو وقت، و كار در

 مورد يتيريمد اطالعات يساز يغن و مزاحم عوامل
 است آن انگريب آمده  دسته ب جينتا و گرفته قرار مطالعه

 زمان تيريمد از رانيمد نهيبه استفاده زانيم نيب -1 :كه
 نيب -2. دارد وجود يدارامعن رابطه آنان ياثربخش و
 ياثربخش در رانيمد وقت و كار در يزير برنامه زانيم

 ضيتفو زانيم نيب -3 .دارد وجود معنادار رابطه آنان
 رابطه آنان ياثربخش و رانيمد كار حجم ليتقل و ارياخت

 اطالعات يساز يغن زانيم نيب -4 .دارد وجود معنادار
 نيب. دارد وجود رابطه آنان ياثربخش با رانيمد يتيريمد

 يژگيو و رانيمد مزاحم عوامل حذف زانيم يپارامترها
 رابطه آنان ياثربخش با رانيمد يشناخت جامعه يها

 در )2010( 3لوبوس و 2جيمز. دارد وجود يمعنادار
 و زمان تيريمد يها مهارت نيب رابطه نييتب به يقيتحق

 رشته در كه ييقايآفر انيدانشجو يليتحص شرفتيپ
 به باتوجه آنان. پرداختند كنند يم ليتحص يندسمه

 اكثر در كه ييقايآفر انيدانشجو يليتحص ضعف وجود
 يسع كنند يم ليتحص اروپا و كايآمر معتبر يها دانشگاه
 باعث آنها نيب در زمان تيريمد نييتب با تا نمودند

 كمك يمحل يها دولت به و شده آنان يليتحص شرفتيپ
 يم داده انيدانشجو به كه يا ارانهي محدود منابع تا كنند
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 در )2009( 5نياولياكس و 4چانيه. نرود نيب از شود
 زمان تيريمد از استفاده ارتباط نييتب عنوان با يقيتحق

 متوسطه آموزان دانش نيب مؤثر يريادگي در آن جينتا و
 نگييائويل استان مركز در 6انگي شانگ شهر در باالتر و

 14 در قاتيتحق .افتندي ستد ريز جينتا به نيچ كشور
 قيتحق نيا انجام با. گرفت انجام منطقه 5 و مدرسه

 دانش توسط زمان تيريمد از استفاده كه شد مشخص
 زمان خواب، زمان چون يموارد خصوص در آموزان

 چه فيتكل انجام زمان و مدرسه در حضور زمان ،يداريب
 يميمستق رابطه ،يكم صورت به چه و يفيك صورت به
 8ديويد ،7ناگل. دارد وجود آموزان دانش يريادگي طحس با
 دانش به اگر كه ديرس جهينت نيا به يقيتحق در) 2008(

 زمان تيريمد مهارت همراه به يشتريب فرصت آموزان
 فارغ جهت را الزم يها مهارت توانند يم آنان شود داده

 فارغ درصد كه بود يحال در نيا .ندينما كسب يليالتحص
 ينييپا درصد كه بود% 65.8 قيتحق زمان در يليالتحص

 يم انيب يقيتحق در) 2007( 9دورو.  داد يم نشان را
 بر تمركز بر ييتوانا عدم زمان، تيريمد در ضعف كند
 عوامل جمله از يمنف يباورها و اضطراب ترس، ف،يتكل

 يط) 2007( 10مورالز. باشند يم يكار اهمال بر مؤثر
 كار اهمال افراد كه ددنيرس جهينت نيا به پژوهش كي

 زمان ازين مورد اطالعات يجستجو و فيتكل ليتكم يبرا
 .كردند برآورد را يكمتر
 به نييتب كي در) 2007( همكارانش و 11كالسنس 

 تيريمد يآموزش يها كيتكن كه دنديرس جهينت نيا
 هدف. است ارتباط در يشغل تيرضا و عملكرد با زمان
 و زمان تيريمد مهارت تعيين تحقيق اين اصلي

 ييراهنما پسرانه مدارس مديران در رانيمد ياثربخش
 استان يها شهرستان توابع از گلستان و بوستان منطقه
 تدوين هايي هيفرض هدف اين به رسيدن براي. بود تهران

 .گرفت قرار بررسي مورد و
 
 

 ياصل هيفرض
 .دارد وجود رابطه رانيمد ياثربخش و زمان تيريمد بين
 ها هيفرض

 رانيمد يفن يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب -
 .دارد وجود رابطه

 يانسان يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب -
 .دارد وجود رابطه رانيمد
 يادراك يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب -

 .دارد وجود رابطه رانيمد
 

  روش
 )يشيمايپ( يابي نهيزم قيتحق طرح از قيتحق نيا در

 يجا يفيتوص قاتيتحق طهيح در كه است شده تفادهسا
 . رديگ يم

 
 جامعه،نمونه و روش نمونه گيري

 مدارس معلمان شامل قيتحق آماري جامعه
 سال در كه گلستان و بوستان منطقه پسرانه ييراهنما

 توجه با و اند داشته اشتغال تيفعال به 89-90يليتحص
 آنها تعداد رشپرو و آموزش اداره از شده صادر ابالغ به

 نيا نمونه حجم آوردن دسته ب يبرا. است بوده نفر 640
 پسرانه مدارس رانيدب آمار استخراج از پس ق،يتحق

 يريگ نمونه روش از گلستان و بوستان منطقه ييراهنما
 مجموع در. است شده استفاده يا مرحله چند يا خوشه
 به ،شد يم شامل را يآمار جامعه كل% 20 كه نفر 128

  .شدند انتخاب نمونه وانعن
 ابزار پژوهش

 نوع دو از اطالعات يگردآور جهت رساله نيا در
 :است شده استفاده نامه پرسش

 است سؤال 35 يدارا كه زمان تيريمد نامه پرسش) 1
 مورد ليذ شكل به محقق توسط آن اعتبار و ييروا كه
 هيگو 50 نامه پرسش كي ابتدا. است گرفته قرار نييتب
 هيته  رانيمد زمان تيريمد زانيم يريگ اندازه يبرا يا

 از پس كه شده داده قرار وقت دياسات ارياخت در و شده
 نفر 20 يرو يتصادف صورت به  ياجرا جهت راتييتغ

 ليتبد نظر مورد دياسات يسو از يراتييتغ با و ديگرد ارائه
 نييتع يبرا محقق .ديگرد يا هيگو 30 نامه پرسش به

 كرونباخ يآلفا فرمول از زمان تيريمد ابزار اعتبار
 نامه پرسش يبرا 93/0 اعتبار بيضر و نموده استفاده

 دسته ب اعتبار بيضر. است آمده دسته ب زمان تيريمد
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 و بوده مطلوب يسنج روان يها يژگيو بر ديتاك با آمده
 .باشد يم برخوردار يقبول قابل سطح از
. است سؤال 30 يدارا رانيمد ياثربخش نامه پرسش )2

 مورد رانيمد ياثربخش نامه پرسش اعتبار و ييروا
 قرار نييتب مورد ليذ شرح به محقق توسط استفاده

 جهت يا هيگو 55 نامه پرسش  كي ابتدا در است گرفته
 پس كه بود دهيگرد هيته رانيمد يبخش اثر يريگ اندازه

 حذف و دياسات توسط نييتب و نفر 30 يرو ياجرا از
 به ليتبد االتؤس از يتعداد افزودن و سواالت از يبرخ

 نييتع يبرا  محقق. ديگرد يا هيگو 35 ةنام پرسش
 و نموده استفاده كرونباخ يآلفا فرمول از ابزار اعتبار

 كه آمده دسته ب نامه پرسش يبرا% 91 اعتبار بيضر
 روان يها يژگيو بر ديتاك با آمده دسته ب اعتبار بيضر

 يم برخوردار يقبول قابل ازسطح و بوده مطلوب يسنج
 از نفر 5 يبرا را فوق نامه پرسش محقق نيهمچن. باشد

 يآموزش تيريمد حوزه نظران صاحب و نيمتخصص
 آنان نظرات نقطه يآور جمع از پس كه نمود ارسال

 اجرا به سپس و شد جاديا نامه پرسش در ي،اصالحات
 . درآمد

 نامه پرسش كي صورت به فوق يها نامه پرسش ضمناً
 از و زمان تيريمد به مربوط 35 يال 1 سؤال از هك يكل

 ميتنظ بود رانيمد ياثربخش به مربوط 65 يال 36 سؤال

 از يريجلوگ نامه پرسش يجا كي ارائه از هدف. ديگرد
. است بوده نظر مورد معلمان شدن زهيانگ يب و يخستگ

 4 يدارا ها نامه پرسش نيا در يريگ اندازه اسيمق
 ازيامت 4 اول نهيگز انتخاب صورت در كه باشد يم ازيامت
 چهارم نهيزگ و ازيامت 2 سوم نهي،گز ازيامت 3 دوم نهي،گز
 .است شده گرفته نظر در ازيامت 1
 ياثربخش و زمان تيريمد نمره آوردن دسته ب يبرا

 .شود يم گرفته نظر در نامه پرسش هر در نمرات مجموع
 

 يافته ها
 گونه چيه يفيتوص قاتيتحق در كه نيا به توجه با

 نييتب به فقط و شود ينم يكار دست يمستقل ريمتغ
 قيتحق نيا درلذا  شود، يم پرداخته رهايمتغ نيب ارتباط

 محقق طرف از مستقل ريمتغ يرو يرييتغ گونه چيه زين
 تيريمد يرهايمتغ نيب ارتباط به تنها و نشده اعمال
 و يادراك ،يفن يها مهارت قالب در ياثربخش و زمان
 روش نوع قيتحق نيا در. ه استشد پرداخته يانسان
 رابطه نييتب هدف رايز است يهمبستگ ابتدا در قيتحق

 يم رانيمد ياثربخش و زمان تيريمد يرهايمتغ نيب
 ينيب شيپ به ازين جهت به ونيرگرس از ادامه در. باشد

 استفاده ياثربخش يها مؤلفه در زمان تيريمد اثر زانيم
 .ميينما يم

 
 مطالعه مورد افراد در رهايمتغ بررسي با مرتبط آماري هاي خصشا -1 جدول

  يآماري شاخصها
 

 ي شدهريگه انداز ريمتغ

 هاي شاخص معرف
 مركزي گرايش

 هاي شاخص معرف
 پراكندگي

 توزيع هاي شاخص

 معيار انحراف ميانگين
 خطاي
 معيار

 ضريب
 كجي

 ضريب
 كشيدگي

 26/0 -64/0 16/1 78/10 24/98 زمان تيريمد
 -49/0 -56/0 46/1 45/13 42/121 رانيمد ياثربخش
 -32/0 -68/0 41/0 95/3 81/31 يفن يها مهارت
 19/0 -41/0 65/0 23/6 08/45 يانسان يها مهارت
 -52/0 -40/0 58/0 45/5 71/43 يادراك يها مهارت

 ميزان كه دهد يم نشان 1 شماره جدول اطالعات
 كمتر رهايتغم هيكل در  كشيدگي ضريب و كجي ضريب

 فوق، توزيع كه نمود مطرح توان مي است، 1 رقم از
 به ميانگين از توان مي و داراست را بودن نرمال مفروضه

 از و نمود استفاده مركزي گرايش شاخص معرف عنوان
 .ردك استفاده پارامتريك آمار هاي مدل
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 ها داده ياستنباط ليتحل

 رانيمد يثربخشا و زمان تيريمد بين :اول هيفرض        
 در يآمار صفر هيفرض دييتأ اي رد يبرا .دارد وجود رابطه
 تيريمد« طريق از »رانيمد ياثربخش« بيني پيش مورد

 شد؛ استفاده يريمتغ تك ونيرگرس آزمون از »زمان
 مشاهده قابل 2 شماره جدول در آزمون از حاصل جينتا

 .ستا

 
 »زمان تيريمد« طريق از »رانيمد ياثربخش« بيني پيش جهت متغيري تك رگرسيون آزمون ياجرا از حاصل جهينت -2 جدول

 مجذورات مجموع تغييرات منبع
 درجة
 آزادي

 ميزان مجذورات ميانگين
f 

 سطح
 داريامعن

57/8907 رگرسيون  1 57/8907  
20/154 001/0 

24/4332 باقيمانده  75 76/57 

 
 توجه باكه  دهد يم نشان 2 شماره جدول اطالعات

 ارتباط كه نمود مطرح توان مي آمده، دسته ب ميزان به
 در »رانيمد ياثربخش« با »زمان تيريمد« بين داريامعن

 توان ديگر عبارتي به. شود مي مشاهده α=01/0 سطح
 تيريمد« طريق از »رانيمد ياثربخش« بيني پيش

 تبيين و شناسايي جهت رو، اين از. دارد وجود »زمان
 ضريب جدول تا تاس ضروري رگرسيون، ضريب

 . شود عنوان رگرسيون
 

 2 شماره جدول با مرتبط رگرسيون ريبض -1-2 جدول

  ميزان كننده بيني پيش متغيرهاي مالك متغير
b 

 ميزان بتا ضريب
t 

 سطح
 داريامعن

 001/0 41/12 82/0 06/1 زمان تيريمد رانيمد ياثربخش

 روش با يريمتغ تك رگرسيون ضريب به توجه با
 دسته ب رگرسيون ضريب چنين هم و زمانهم ورود
 داريامعن مثبت ارتباط كه نمود مطرح توان مي آمده،
 مشاهده ،»رانيمد ياثربخش« با »زمان تيريمد« بين
 ،»زمان تيريمد« افزايش با كه ترتيب بدين. شود مي

 آن، كاهش با و يابد مي افزايش نيز »رانيمد ياثربخش«

 نيا به توجه با. ابدي مي كاهش نيز »رانيمد ياثربخش«
 وجود رابطه رانيمد يبخش اثر و زمان تيريمد بين جينتا

 .شود يم رد صفر هيفرض و دارد
 

 يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب: دوم هيفرض
 .دارد وجود رابطه رانيمد يفن

 
 »زمان تيريمد« طريق از رانيمد ياثربخش »يفن« يها مهارت بيني پيش جهت متغيري تك رگرسيون -3 جدول

 ميزان كننده بيني پيشمتغيرهاي مالك متغير
b 

 ضريب
 بتا

 ميزان
t 

 سطح
 داريامعن

 001/0 41/12 82/0 06/1 زمان تيريمد رانيمد ياثربخش

 دهد يم نشان 3 شماره جدول اطالعات در شواهد
 كه نمود مطرح توان مي آمده، دست ه ضريبب توجه با

 يها مهارت با »مانز تيريمد« بين داريامعن ارتباط

 مي مشاهده α=01/0 سطح در رانيمد ياثربخش »يفن«
 يها مهارت بيني پيش توان ديگر عبارتي به. شود

 »زمان تيريمد« طريق از رانيمد ياثربخش »يفن«
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 ضريب تبيين و شناسايي جهت رو، اين از. دارد وجود
 رگرسيون ضريب جدول تا است ضروري رگرسيون،

 . شود عنوان

 
 3 شماره جدول با مرتبط رگرسيون ضريب-1-3 جدول

 مالك متغير
 متغيرهاي

 كننده بيني پيش
 ميزان

b 
 ضريب

 بتا
 ميزان

t 
 سطح

 داريامعن

 001/0 54/11 78/0 29/0 زمان تيريمد يفن يها مهارت

 روش با يريمتغ تك رگرسيون ضريب به توجه با
 دسته ب رگرسيون ضريب چنين هم و زمان هم ورود
 داريامعن مثبت ارتباط كه نمود مطرح توان مي آمده،
 ياثربخش »يفن« يها مهارت با »زمان تيريمد« بين
 افزايش با كه ترتيب بدين. شود مي مشاهده ران،يمد
 رانيمد ياثربخش »يفن« يها مهارت ،»زمان تيريمد«

 »يفن« يها مهارت آن، كاهش با و يابد مي افزايش نيز

 نيا به توجه با. دياب مي كاهش نيز رانيمد ياثربخش
 يفن يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب جينتا
 .شود يم رد صفر هيفرض و دارد وجود رابطه رانيمد

 
 يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب :سوم هيفرض
 .دارد وجود رابطه رانيمد يانسان

 

 
 »زمان تيريمد« طريق از رانيمد ياثربخش »يانسان« يها مهارت بيني پيش جهت متغيري تك رگرسيون -4 جدول

 مجذورات مجموع تغييرات منبع
 درجة
 آزادي

 ميزان مجذورات ميانگين
f 

 سطح
 داريامعن

 36/1808 1 36/1808 رگرسيون
46/116 001/0 

 52/15 82 19/1273 باقيمانده

 زانيم به توجه با 4شماره جدول اطالعات براساس
 داريامعن ارتباط كه نمود مطرح توان مي آمده، دسته ب

 ياثربخش »يانسان« يها مهارت با »زمان تيريمد« بين
 عبارتي به. شود مي مشاهده α=01/0 سطح در رانيمد

 ياثربخش »يانسان« يها مهارت بيني پيش توان ديگر
 رو، اين از. دارد وجود »زمان تيريمد« طريق از رانيمد

 است ضروري رگرسيون، ضريب تبيين و شناسايي جهت
 . شود عنوان رگرسيون ضريب ولجد تا

 
 4 شماره جدول با مرتبط رگرسيون ضريب -1-4 جدول

 مالك متغير
 متغيرهاي

 كننده بيني پيش
 ميزان

b 
 ميزان بتا ضريب

t 
 سطح

 داريامعن
 001/0 79/10 76/0 43/0 زمان تيريمد يانسان يها مهارت

 روش با يريمتغ تك رگرسيون ضريب به توجه با
 دسته ب رگرسيون ضريب چنين هم و زمان هم ورود
 داريامعن مثبت ارتباط كه نمود مطرح توان مي آمده،
 ياثربخش »يانسان« يها مهارت با »زمان تيريمد« بين
 افزايش با كه ترتيب بدين. شود مي مشاهده ران،يمد
 ياثربخش »يانسان« يها مهارت ،»زمان تيريمد«

 يها هارتم آن، كاهش با و يابد مي افزايش نيز رانيمد

 باتوجه. يابد مي كاهش نيز رانيمد ياثربخش »يانسان«
 يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب جينتا نيا به

 يم رد صفر هيفرض و دارد وجود رابطه رانيمد يانسان
 . شود

 
 يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب:چهارم هيفرض
 .دارد وجود رابطه رانيمد يادراك
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 »زمان تيريمد« طريق از رانيمد ياثربخش »يادراك« يها مهارت بيني پيش جهت متغيري تك ونرگرسي -5 جدول

 مجذورات مجموع تغييرات منبع
 درجة
 آزادي

 ميزان مجذورات ميانگين
f 

 سطح
 داريامعن

 001/0 22/123 65/1346 1 65/1346 رگرسيون
 

 دسته ب ميزان بر تأكيد با و فوق جدول به توجه با
 بين داريامعن ارتباط كه نمود مطرح توان مي آمده،

 ياثربخش »يادراك« يها مهارت با »زمان تيريمد«
 عبارتي به. شود مي مشاهده α=01/0 سطح در رانيمد

 ياثربخش »يادراك« يها مهارت بيني پيش توان ديگر
 رو، اين از. دارد وجود »زمان تيريمد« طريق از رانيمد

 است ضروري ن،رگرسيو ضريب تبيين و شناسايي جهت
 . شود عنوان رگرسيون ضريب جدول تا

 
 5 شماره جدول با مرتبط رگرسيون ضريب -1-5 جدول

 مالك متغير
 متغيرهاي

 كننده بيني پيش
 ميزان

b 
 ضريب

 بتا
 ميزان

t 
 سطح

 داريامعن
 001/0 10/11 78/0 40/0 زمان تيريمد يادراك يها مهارت

 روش با يريمتغ تك رگرسيون ضريب به توجه با
 دسته ب رگرسيون ضريب چنين هم و زمان هم ورود
 داريامعن مثبت ارتباط كه نمود مطرح توان مي آمده،
 ياثربخش »يادراك« يها مهارت با »زمان تيريمد« بين
 افزايش با كه ترتيب بدين. شود مي مشاهده ران،يمد
 ياثربخش »يادراك« يها مهارت ،»زمان تيريمد«

 يها مهارت آن، كاهش با و بديا مي افزايش نيز رانيمد
 باتوجه.يابد مي كاهش نيز رانيمد ياثربخش »يادراك«
 يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب جينتا نيا به

  رد صفر هيفرض و دارد وجود رابطه رانيمد يادراك
 .  شود يم

 
 يريگ جهينت و بحث

 زمان تيريمد نيب رابطه يبررس منظور به حاضر پژوهش
 منطقه پسرانه ييراهنما مدارس در رانيمد ياثربخش و

 4 پژوهش نيا در است شده انجام گلستان و بوستان
 كه بود نيا نخست هيفرض .است دهيگرد مطرح هيفرض

 وجود رابطه رانيمد ياثربخش و زمان تيريمد نيب
 و زمان تيريمد نيب كه بود نيا هيفرض نيدوم.دارد

 .دارد دوجو رابطه رانيمد يفن يها مهارت ياثربخش
 ياثربخش و زمان تيريمد نيب كه بود نيا هيفرض نيسوم

 نيچهارم. دارد وجود رابطه رانيمد يانسان يها مهارت
 مهارت ياثربخش و زمان تيريمد نيب كه بود نيا هيفرض

 قيتحق يها افتهي. دارد وجود رابطه رانيمد يادراك يها
 است شده حاصل يريمتغ تك ونيرگرس قيطر از كه

 α=001/0 سطح در يدارامعن ارتباط كه دهد يم نشان
 هم .دارد وجود رانيمد ياثربخش و زمان تيريمد نيب

 از ياستنباط ليتحل و ها هيفرض ريسا خصوص در نيچن
 كه گرفت جهينت توان يم شده ارائههاي  جدول اطالعات

 زمان تيريمد نيب α= 001/0 سطح در يدارامعن ارتباط
 زمان تيريمد نيب  ران،يمد يفن يها مهارت ياثربخش و
 نيب نيهمچن و رانيمد يانسان يها مهارت ياثربخش و

 رانيمد يادراك يها مهارت ياثربخش و زمان تيريمد
 و يمطالعات نهيشيپ و ينظر يمبان بخش در .دارد وجود

 و زمان تيريمد رابطه نهيزم در يقيتطب سهيمقا
 با پژوهش نيا يها افتهي مدارس، در رانيمد ياثربخش

 ،يداخل محققان و پژوهشگران يها افتهي و قاتيحقت
 و )1385( مهبودي ،)1374( ياسالم ،)1376( پور آتش

 نيا يها افتهي نيهمچن ،)1384( يسر تپه يمانيسل
 با يخارج محققان و انپژوهشگر قاتيتحق در پژوهش

 ناگل ،)2009( نياولياكس و انگي جينتا و ها افتهي
  .دارد انطباق ،)2008(

 يها افتهي دگاهيد از و حاضر پژوهش نييتب در
 و تيريمد با رابطه در ينظر نهيشيپ و يقاتيتحق

 يها مهارت :گفت توان يم مدارس در رانيمد ياثربخش
 و ياثربخش بر يريناپذ اجتناب ريثأت زمان تيريمد
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 در تواند يم و است داشته كاركنان و رانيمد ييكارآ
 .باشد آور سود درمنابع ييجو صرفه نظر از مدت بلند

  از استفاده مستلزم ران،يمد عملكرد ياثربخش
 نيا يها افتهي توافق عموماً .است يتيريمد يها مهارت

 قاتيتحق و يداخل پژوهشگران قاتيتحق در پژوهش
 تجربه و دانش بر عالوه رانيمد كه است نيبرا يخارج
 برخوردار زين يا ژهيو يها مهارت از كه است الزم

 به دانش ليتبد ييتوانا كه ها مهارت نيا از يكي. باشند
 را شود منجر مطلوب عملكرد كي به كه يطور به كنش
 سطح در دارامعن ارتباط. است زمان تيريمد دارد،
001/0= aانگريب ،يفن يها مهارت و زمان تيريمد نيب 

 شيافزا در تواند يم زمان تيريمد كه است آن
 برنامه ياه روش و فنون دانش، رينظ ييها يتوانمند

 يمال امور ،يحسابدار كنترل ،يبند بودجه ،يزير
 نيچن هم .باشد ثرؤم رهيغ و يكارپرداز ،ينيكارگز
 و زمان تيريمد نيب a =0/0 01 سطح در دارامعن ارتباط
 تيريمد كه است آن انگريب رانيمد انسان يها مهارت

 نهيزم در رانيمد شتريب ياثربخش در تواند يم زمان
 به كار دادن انجام و يهمكار و فاهمت طيمح جاديا

 درك گروه، عضو عنوان به ثرؤم تيفعال گران،يد لهيوس
 .باشد ثرؤم آنان رفتار بر يرگذاريثأت و افراد يها زهيانگ

 به توجه و )5( جدول در شده ارائه شواهد براساس
 تيريمد نيب a =0/0 01سطح در دارامعن ارتباط زانيم

 تيريمد كه گفت توان يم يادراك يها مهارت و زمان
 يها نهيزم در رانيمد شتريب ياثربخش بر تواند يم زمان

 ليتحل و هيتجز و درك يبرا يذهن ييتوانا رينظ
 ياجزا و عناصر همه فهم و سازمان يها يدگيچيپ

 كل كي صورت به يسازمان تيفعال و كار دهنده ليتشك
 يم يآموزش رانيمد نكهيا به نظر .باشد ثرؤم واحد

 انيم متقابل روابط بشناسند، را يآموزش طيمح ستيبا
 را يآموزش يها تياولو كنند، درك را مختلف عوامل
 اقدامات با و كنند اتخاذ ثرؤم ماتيتصم دهند، صيتشخ
 شنهاديپ .سازند يآموزش نظام ديعا را جينتا نيبهتر خود

 در زمان تيريمد عنوان با يدرس يواحدها گردد يم
 خدمت ضمن مراكز و يلعا آموزش و ها دانشگاه
 .گردد سيتدر يآموزش تيريمد يها رشته در خصوصاً

 تيريمد مهارت از يبرخوردار مالك افزودن نيچن هم
 يم يآموزش سطوح هيكل در رانيمد انتصاب جهت زمان
 ثرؤم آنها عملكرد بودن اثربخش و يآمد كار در تواند
 .  باشد
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