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 چکيده
زمان با تمایل به برنامه ریزي  مهارت سازمانی مدیریت رابطه هدف از انجام این تحقیق بررسی 

این روش رضوي بود. استان خراسان  وزارت ورزش و جواناندرمدیران وكاركنان استراتژیک 

 و به شکل میدانی، به وسیله پرسشنامه هاي استاندارد مهارت سازمانی از نوع همبستگی تحقیق

 لیهكجامعة مورد نظر این تحقیق شامل  زمان و تمایل به برنامه ریزي استراتژیک انجام گرفت.

بودند كه تعداد آنها  4931اداره در سال 22موجود در  وزارت ورزش و جوانانمدیران و كاركنان 

نفر  بعنوان نمونه به صورت  202نفر برآورد گردید با توجه به جدول مورگان تعداد  4101

به اهداف  با توجه نفر به عنوان كارمند ( 462نفر به عنوان مدیر و  429تصادفی انتخاب شدند)

. براي تحلیل استفاده گردیدمستقل  tازآزمون همبستگی پیرسون و پژوهش و برآورد پارامترها 

ستفاده اp<0.01در سطح معنی داري  spssاطالعات ومحاسبه نتایج از بستة نرم افزاري آماري

نتایج نشان دارد كه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان و مولفه هاي آن هدف گذاري، شد. 

الویت بندي اهداف و فعالیت ها، برنامه ریزي عملیاتی، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و 

جلسات با تمایل به برنامه ریزي مدیران و كاركنان وزارت ورزش و جوانان خراسان رضوي ارتباط 

(. با توجه به ارتباط مهارت سازمانی مدیریت زمان و مولفه هاي p<0.01) د داردمعناداري وجو

آن با تمایل به برنامه ریزي استراتژیک پیشنهاد می شود مسئولین و دست اندركاران وزارت 

ورزش و جوانان به منظور موفقیت در برنامه ریزي استراتژیک به مقوله مهارت سازمانی مدیریت 

ند و مدیران و كاركنانی كه مهارت باالیی در این زمینه دارند را مورد تشویق زمان توجه جدي كن

  قرار دهند تا سازمان با داشتن برنامه ریزي درست به اهداف خود دست یابد.

تمایل به برنامه ریزي ،زمان مهارت سازمانی مدیریت  :يديکل واژگان 

 .وزارت ورزش و جوانان ،مدیران وكاركناناستراتژیک ،
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 2 ، وحيد برزگر 1 محسن توکلی

 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بجنورد، گروه تربیت بدنی، بجنورد، ایران 4
 .دانشجوي كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 محسن توکلی

 

زمان با تمایل  مهارت سازمانی مدیریت زمانرابطه 

 در مدیران و کارکناناستراتژیک به برنامه ریزي 

 رضوياستان خراسان  ورزش و جوانانادارات 
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 مقدمه
 زمان ارزشمندترین سرمایه موجود نزد هر فرد، گروه و سازمان است كه با دیگر سرمایه ها به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. اهمیت و

دانشمندان قرار داشته تا آنجا كه برخی براي شناخت بیشتر و كنترل زمان دست به پیشگوئی زده،  اولویت زمان ازدیرباز مورد توجه علما و

رفتنی، اندك و غیرقابل اجاره یا خرید است، (. زمان غیر قابل جایگزین، ازدست42-40ص ،4939ابراهیمی، اند )مرزهاي آن را درهم شکسته

 ربنابراین استفاده بهینه ازآن درگرو آگاهی از چگونگی صرف و مدیریت آن است. مدیریت زمان یعنی برنامه ریزي و كنترل زمانی كه در اختیا

اما یکی از بیماري هاي مدیریت در سازمان هاي دولتی عدم استفاده صحیح و موثر از وقت است،  (.404-402ص ، 4902بحرالعلوم، ست)فرد ا

استفاده از زمان به عنوان یک منبع، شاخصی براي كارآمدي مدیریت یک سازمان می باشد و عدم انجام كارهاي سازمانی در موعد مقرر زمینه 

(. یکی از مهمترین مهارت هاي مدیریت زمان مهارت سازمانی مدیریت زمان می 2142،  4وجود می آورد)هاتیک كایا و همکارانبروز بحران را ب

در سازمان و دررابطه باانجام وظایف  اهداف تحقق كه افراد وجهت است ازمهارتهایی آندستهمهارت سازمانی مدیریت زمان عبارتست از باشد كه 

 وفعالیتها، برنامه اهداف هدفگذاري، اولویت بندي(.  مهارت سازمانی مدیریت زمان شامل مهارت هاي: 4934د )فراست، خویش اعمال می نماین

(. ارتباط هریک از این مهارت ها با مدیریت زمان 2110می باشد)مکنزي،   ارتباطات و مدیریت جلسات اختیار، مدیریت عملیاتی، تفویض ریزي

معتقد است مدیریت زمان تنها زمانی امکان پذیر است كه اهداف روشن و بخوبی تعریف  2را محققین مختلف بررسی كرده اند بطوریکه آرنولد

(. 4332، 9را براي مدیریت عملی زمان ضروري می داند)مورفی اولویت بندي وظایف "حیله زمان"(. مورفی در مقاله2116شده باشد)آرنولد 

تا آنجا كه برنامه ریزي را كلید مدیریت زمان معرفی كرده  می دانندیکی از مهمترین فاكتورهاي مدیریت زمان را برنامه ریزي 1گولیدن و سنیتا

ا از كارهاي تکراري و روزمره رها سازد كه این عمل مستلزم مهدي خانی مدیر خوب را مدیري می داند كه خود ر (.2112،دن و سنتیایول)گ اند

(. اسالمی ناتوانی در برقراري ارتباط با دیگران را یکی از عوامل اساسی اتالف وقت اعالم 4933تفویض اختیار توسط مدیر می باشد)مهدیخانی، 

لسات یکی از بدترین عوامل به حساب می آید)فرنر جک، معتقد است كه در میان علت هاي اتالف وقت، ج 2(. فرنر جک4939می كند)اسالمی، 

به نظر می رسد برنامه ریزي یکی از مهمترین فاكتورهاي مدیریت زمان است تا آنجا كه برنامه ریزي را كلید  اتوجه به آنچه گفته شد ب(. 4904

باشد كه با دردست داشتن بهترین اطالعات نسبت رنامه ریزي جریان مستمر از تصمیم هاي سیستماتیک می بمدیریت زمان معرفی كرده اند. 

برنامه ریزي نقطه شروع تمامی حركت هاي مدیریت است كه اهمیت آن از گذشته اي دور بر همگان آشکار به آینده به مرحله اجراء در می آید.

یاجات آینده و تعیین منابع براي تامین آن گردیده است و آن را اساسی ترین وظیفه مدیریت دانسته اند. برنامه ریزي عبارتست از برآورد احت

حرم م احتیاجات. به عبارتی دیگر برنامه ریزي تصمیم گیري در مورد آنچه كه باید انجام گیرد و اینکه چگونه باید انجام گیرد توصیف می شود. 

معرفی رویه ها، روشهاي انجام كار، بیان مقررات و ریزي را اقداماتی می داند كه مشتمل بر پیش بینی اهداف، تعیین خط مشی ها، برنامه زاده

برنامه ریزي را بعنوان ابزاري براي پیشرفت حرفه اي، ارزیابی  6دن و سنتیای(. گول2-3، ص4902، محرم زاده)آئین نامه هاي اجراي كار باشد

ی از مهمترین جنبه ها و موضوعات برنامه ریزي، یک(. 11-12، ص2112 ،دن و سنتیایول)گمهارتها، و فراگیري تکنولوژي اطالعات ذكر كرده اند

برنامه ریزي استراتژیک یک روش سیستماتیک است كه فراگردمدیریت استراتژیک را پشتیبانی و تایید می نماید. برنامه ریزي استراتژیک است 

یین استراتژي هاي مناسب جهت دستیابی به برنامه ریزي استراتژیک متضمن همه اقداماتی است كه منجر به تعریف اهداف شده و از آنجا به تع

ت اآن اهداف براي كل سازمان منتج می گردد. برنامه ریزي استراتژیک تالشی سازمان یافته و منظم براي اتخاذ تصمیمات بنیادي و انجام اقدام

اهمیت بحث برنامه ریزي امروزه  اساسی است كه سمت گیري فعالیت هاي یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوبی قانونی شکل می دهد.

اي بند پ به این مقوله مهم به تعبیر خاص خود هر مدیر و كارمند  ورزشی  غیر قابل انکار است اما و كاركنان ادارات  مدیران استراتژیک در بین 

كه تدابیر هماهنگ شده چرا  د دارد ، نیاز بیشتري وجو استراتژیک به برنامه ریزي در حال حاضر  وزارت ورزش و جوانان در عین حال است . 

ی لایی را براي ساخت فرهنگ سازمانی ، محیط كار ، روشهاي انجام كار ، روابط افراد ، نظامهاي اطالعاتی و تصمیم گیري و ارتباطی و بطور ك

كه چرا  اشد.ی آینده موافق و سازگار بساخت و فرآیندهاي مختلف سیستم اتخاذ نماید كه با شرایط و الزامات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بین

پس با توجه به این مطالب  برنامه ریزي یک فرایند است كه با یک ترتیب منطقی و به صورت گام به گام اهداف مورد نظر را دنبال می كند

د آن هستن بررسی عوامل موثر برهمواره در جستجوي روش هاي موثرتري براي تدوین برنامه ریزي و و كاركنان اداره ورزش و جوانان باید  مدیران

و به نظر می رسد یکی از عواملی كه ارتباط نزدیکی  كه در صورت بکارگیري ، نتایج بهتر و ملموس تري را به همراه خواهد داشت. و عواملی روش 

در تحقیق خود عنوان  (2141ان دارد بحث مهارت سازمانی مدیریت زمان می باشد.  بطوریکه گسیکوا)با برنامه ریزي استراتژیک مدیران و كاركن

                                                           
1.HaticeKaya,et all 
2 . Arnold  
3 .Murphy 
4 .Goledn,D and Cynthia 
5 Ferner jack 
6. Goledn, Cynthia 
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جاف .كرد یکی از راهکارهاي مدیریت موفق هر سازمانی استفاده از برنامه ریزي استراتژیک است كه مدیران اهداف خود را اولویت بندي می كنند.

الیه همیشگی مدیران در اختیار نداشتن زمان كافی است، آنها همچنین ایده هایی را براي كنترل و نیز در پژوهشی ذكر كردند كه گ3و هافستتر 

با اینحال در زمینه  (.2112، )جاف و هافستتركه یکی از مهمترین عوامل را برنامه ریزي عنوان كردند مدیریت زمان تشریح كردندمهارت سازمانی 

ط كه در محیبطوري مدیران وكاركنان تحقیقات كمی صورت گرفته است،استراتژیک برنامه ریزي مدیریت زمان و تمایل به مهارت سازمانی 

ادارات تربیت بدنی استانها به عنوان اولین سکوي تاثیر گذار در ورزش و كاركنان و از آنجایی كه مدیران  ورزش این قضیه محسوس تر است

مدیریت زمان از اهمیت ویژه اي برخوردار است و آنها مهارت سازمانی و  استراتژیک ه ریزياستان ها مطرح هستند، لذا اطالع آنها نسبت به برنام

خواهد ساخت. به این منظور، در  ریزي، استفاده بهینه از زمان، اجراي موثر برنامه ها، كارآیی و اثربخشی، در بین آحاد جامعه توانمندرا در برنامه

در  ستراتژیکا برنامه ریزيتمایل به زمان با  مدیریتمهارت سازمانی سئوال كلی می باشیم كه آیا بین این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به این 

 در جریان این تحقیق به دنبال پاسخ به سئواالت زیر می باشیم: رابطه وجود دارد؟ واستان خراسان رضوي مدیران ادارات تربیت بدنی 

 در مدیران و كاركنان ادارات تربیت بدنی چگونه است ؟ مدیریت زمان مهارت سازمانی (4

 در مدیران و كاركنان ادارات تربیت بدنی چگونه است ؟استراتژیک ( تمایل به برنامه ریزي 2
 

 مواد و روش ها
كنان كار مدیران ودراستراتژیک زمان با تمایل به برنامه ریزي  مهارت سازمانی مدیریت با توجه به ماهیت این پژوهش كه بدنبال رابطه 

پرسشنامة . 4و به شکل میدانی، به وسیله ابزار ذیل انجام شد:  است، روش آن از نوع همبستگی رضويادارات تربیت بدنی استان خراسان 

ساخته شده  4933استاندارد كرمی مقدم است كه در سال ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامة  استاندارد مهارت سازمانی مدیریت زمان:

 مدیریت و ارتباطات مدیریت اختیار، تفویض عملیاتی، برنامه ریزي فعالیتها، و اهداف اولویت بندي بعد )هدفگذاري، 6 پرسشنامه است. این

 علمدر كشور توسط  این پرسشنامه .میشود اندازه گیري لیکرت پنج ارزشی مقیاس براساس كه دارد گویه 93 جلسات( اندازه گیري می شود و

 محاسبه شده است. 34/1و روایی آن برابر با  06/1هنجاریابی شده است كه پایایی آن  4932سال 

سوال بوده و  41این پرسشنامه استاندارد توسط نوربخش تهیه شده كه داراي : استراتژیک  تمایل به برنامه ریزياستاندارد پرسشنامه . 2

 (. 4932) نوربخش محاسبه شد. 1836و روایی آن  1801پایایی آنكه  ن استهدف آن تمایل به برنامه ریزي استراتژیک در سازما

اداره تربیت بدنی  22موجود در  رضويمدیران و كاركنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان  كلیهجامعة مورد نظر این تحقیق شامل 

با توجه به جدول مورگان  می باشد.  نفر 4101عدادكل آنها آوري شده تبا توجه به اطالعات جمع. باشندمی 4931در سال  رضوياستان خراسان 

در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده ها  نفر  بعنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب و بین كلیه جامعه تحت بررسی انجام شد 202تعداد 

آزمون همبستگی  ازبه اهداف پژوهش و برآورد پارامترها  جهاستفاده می گردد. در بخش آمار استنباطی با تو از دو روش آمار توصیفی و استنباطی

 شد.ستفاده اp<0.01  در سطح معنی داري   spss محاسبه نتایج از بستة نرم افزاري آماري . براي تحلیل اطالعات وپیرسون استفاده گردید
 

 یافته ها:
 ويرضاستان خراسان  ت ورزش و جوانانكاركنان ادارا مدیران ودر با تمایل به برنامه ریزي استراتژیک  مهارت سازمانی مدیریت زمانبین 

 دارد.داري وجود  یمعن رابطه
 

 ارتباط بين مهارت سازمانی مدیریت زمان با تمایل به برنامه ریزي استراتژیک -4جدول 
 

 یهمبستگ

 برنامه ریزي استراتژیک مهارت سازمانی 

 مهرت سازمانی

 **18130 4 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  1811 

 202 202 تعداد

 برنامه ریزي استراتژیک

 4 **18130 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 1811  

 202 202 تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                                                           
7. Jaffe, Ellen Hofstetter 
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، مشاهده میشود كه بین دو متغیر مهارت سازمانی و برنامه ریزي استراتژیک رابطه معناداري وجود دارد و این 18130با توجه به مقدار 

  درصد نیز معنادار است و این ارتباط بین دو متغیر را نشان میدهد.   4رابطه در سطح فراتر از 

 .تفاوت معنی داري وجود دارد رضوياستان خراسان  ورزش و جوانانكاركنان ادارات  با در مدیراناستراتژیک بین تمایل به برنامه ریزي  

سمت هدف این است كه آیا بر اساس داده هاي بدست آمده از دو نمونه مستقل ) مدیران و كاركنان( می توان گفت كه تمایل به در این ق

یرفته پذبرنامه ریزي استراتژیک در این دو گروه برابر است. بر طبق خروجی ، در هر دو حالت با واریانسهاي مساوي و واریانسهاي نامساوي، آزمون 

بدان  معناست كه تمایل به برنامه ریزي استراتژیک در مدیران و كاركنان تفاوتی ندارد. ) مقدار احتمال در هر دو حالت بزرگ   میشود و این

 است(.

 

 

 

 

 تفاوت معنی داري وجود دارد. رضوياستان خراسان  ورزش و جوانانكاركنان ادارات با در مدیران  مهارت سازمانی مدیریت زمانبین 

 

در این قسمت هدف این است كه آیا بر اساس داده هاي بدست آمده از دو نمونه مستقل ) مدیران و كاركنان( می توان گفت كه مهارت 

 سازمانی در این دو گروه برابر است؟

و این بدان معناست   كه مهارت بر طبق خروجی ، در هر دو حالت با واریانسهاي مساوي و واریانسهاي نامساوي، آزمون پذیرفته میشود 

 سازمانی در مدیران و كاركنان تفاوتی ندارد. ) مقدار احتمال در هر دو حالت بزرگ است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون لوین براي برابري 

 واریانسها
 آزمون تی براي برابري میانگینها در دو گروه مدیران و كاركنان

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

برنامه ریزي 

 استراتژیک

 1812366 1816203 18239 209 48121 18061 18194 فرضیه برابري واریانسها

فرضیه عدم برابري 

 واریانسها
  48193 4618224 18911 1816203 1816122 

 

براي برابري آزمون لوین 

 واریانسها
 آزمون تی براي برابري میانگینها در دو گروه

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

 رت سازمانیمها

 1812662 1813212 18131 209 48633 18409 48333 فرضیه برابري واریانسها

فرضیه عدم برابري 

 واریانسها
  48202 

410810

1 
18446 1813212 1816113 
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 بحث و تفسير نتایج

و  ت ورزشكاركنان ادارا در مدیران وبا تمایل به برنامه ریزي استراتژیک  مهارت سازمانی مدیریت زمانهدف تحقیق حاضر بررسی رابطه 

بود بدین لحاظ مناسب به نظر می رسد تا ضمن مرور مجدد فرض هاي تحقیق، به بحث و تفسیر پیرامون هر یک  رضوياستان خراسان  جوانان

 از آن ها بپردازیم.

 استان ت ورزش و جوانانكاركنان ادارا در مدیران وبا تمایل به برنامه ریزي استراتژیک  مهارت سازمانی مدیریت زمانبین فرضیه اول: 

مهارت سازمانی مدیریت ( این فرضیه پذیرفته نمی شود و نتیجه می گیریم كه بین 1طبق جدول)وجود ندارد داري امعن رابطه رضويخراسان 

اط تبرزمان با تمایل به برنامه ریزي استراتژیک در مدیران و كاركنان ادارات تربیت بدنی رابطه معنی داري وجود دارد. همچنین طبق جدول این ا

تایج نمستقیم می باشد یعنی مدیران و كاركنانی كه بهره بیشتري از زمان خود می برند تمایل بیشتري به برنامه ریزي دارند یا بالعکس. كه این 

قرار  سیبا نتایج یافته هاي زیر همخوانی دارد: جواهري زاده در تحقیق خود عواملی كه بیشترین نقش را در اتالف وقت مدیران داشتند مورد برر

در پژوهشی به بررسی مدیریت زمان بعنوان برنامه ریزي  0(. مارینر4901داد كه عدم برنامه ریزي یکی از مهمترین این عوامل بود)جواهري زاده، 

در پژوهشی كه مشکالت و مسائل مربوط به زمان را در بین 3(. موت2111پرداخت. او برنامه ریزي را كلید مدیریت زمان معرفی كرد)مارینر،

مدیران و معاونان مدارس بررسی كرد، پیشنهادهایی را براي بهبود عملکرد آن ها در زمینه مدیریت زمان مطرح ساخت و مهم ترین عامل را 

نوان شناسایی روابط مدیریت زمان با تمایل به ( در تحقیق خود تحت ع2149(. نفیسه فخریان و همکاران)4306برنامه ریزي معرفی كرد)موت، 

 ایلبرنامه ریزي و خالقیت مدیران وكاركنان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت كه روابط مثبت و معناداري بین مدیریت زمان و  اجزا آن با تم

یت زمان قابل پیش بینی است.و ارتباط نزدیکی بین درصد تمایل به برنامه ریزي با مهارت مدیر20به برنامه ریزي وجود دارد.نتایج نشان داد كه 

 زامپتاكیساثربخشی زمان و برنامه ریزي وجود دارد و برنامه ریزي مهمترین عامل موثر در فرایند مدیریت زمان می باشد. 

د ی درباره كارهایی كه بای(دراین باره بیان می كنندكه مدیریت زمان اساساًیک فرآیند برنامه ریزي است كه شامل تصمیمات2141)41وهمکاران

بنابراین،میتوان گفت برنامه ریزي دربین سایرابعاد مهارت سازمانی مدیریت  .انجام شود،اولویت بندي آنها ومدیریت مؤثرعوامل مزاحم میشود

ساس برنامه ریزي، بر اساس نتایجی كه بدست آوردند مشخص شد یک مدیر باید بر ا 44سارپ و همکاران -.زمان ازاهمیت بیشتریبرخورداراست

نیز مدیریت  42فرنر جک(. 2116كارها را اولویت بندي نماید چون در میان تکنیک هاي  مدیریت زمان نقش موثرتري را دارد)سارپ و همکاران، 

ز مشکالت یکی ا 49جاف و هافستتر( 4331، فرنر جک)ریزي منظم زمانی و واكنش مناسب در مقابل ضایع كنندگان وقت می داندزمان را برنامه

 عمده مدیران، در اختیار نداشتن زمان كافی براي انجام كارها می دانند. در این تحقیق استراتژي هاي كاربردي مدیریت زمان همچون برنامه

 و ریزي براي اعمال پیش بینی نشده تشریح شد و نتایج نشان داد كه با عمل كردن به این استراتژدي می توان كنترل بیشتري بر زمان داشت

 كه هاي به عمل آمده از مدیریت زمانتعریف بنابراین همانند(.  2112كارها را با كارایی بیشتر و بی نظمی كمتر انجام داد)جاف و هافستتر، 

یکی  يبندي زمان و تعیین اهداف وغیره توجه خاصی شده است. به نظر می رسد برنامه ریززمان، اولویتبیشتر به مولفه هاي برنامه ریزي، كنترل

لذا مدیران و كاركنان ادارات تربیت  از مهمترین فاكتورهاي مدیریت زمان است تا آنجا كه برنامه ریزي را كلید مدیریت زمان معرفی كرده اند.

 بدنی استان از این امور بهره مند بوده اند. 

 تفاوت معنی داري رضوياستان خراسان  ورزش و جوانانكاركنان ادارات  بادر مدیران استراتژیک تمایل به برنامه ریزي فرضیه دوم: بین 

( این فرضیه پذیرفته می شود و نتیجه می گیریم كه بین تمایل به برنامه ریزي استراتژیک در مدیران و كاركنان تفاوت 2طبق جدول) وجود دارد.

در تحقیق خود به این نتیجه  و معصومی ر،نص وانی دارد.، سارپ و همکاران همخحمیدي، یو معصوم رنصاین نتایج با نتایج  معناداري وجود ندارد.

 در تحصیلی هاي رشته سایر ي آموخته دانش مدیران به نسبت آموزشی ریزي برنامه و مدیریت ي رشته ي آموخته دانش مدیرانرسیدند كه 

(. سارپ و همکاران بر 4904و معصومی ر،نصي ندارند) معنادارتفاوت  صدم پنج سطح در مالی- اداري و آموزشی انسانی، رهبري، هاي ت مهار

اساس نتایجی كه بدست آوردند مشخص شد یک مدیر باید بر اساس برنامه ریزي، كارها را اولویت بندي نماید و همچنین تفاوتی در عواملی 

(. اما این یافته ها با 2116همکارانچون ساعتهاي موثر براي انجام كارها، برنامه ریزي، نگرش و رفتارهاي مدیران پزشکی وجود ندارد)سارپ و 

دارد مدیران براي تحقق اهداف سازمان نیاز به برنامه ریزي دارند و براي دستیابی همخوانی نداردرضائیان بیان می یافته هاي رضائیان، شیرمنجی

صرف برنامه ریزي، گزارش دهی می كنند به این اهداف كاركنان خود را براي انجام امور خاص مامور می كنند همچنین كاركنان وقت كمتري را 

شیرمنجی در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه در رویکرد پشتیبانی نرم، . (4903و بیشتر وقت خود را به حل مسائل آنی می پردازند)رضائیان 
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لمی پژوهشی و فناوري اطالعات، در مولفه هاي نیروي انسانی به خصوص داوران و مربیان فعال، منبع مالی و حمایت كنندگی مالی، توسعه ع

مغایرت در  (.4903مدیریت و برنامه ریزي به ویژه در بخش مسابقات داخلی استانها و توسعه فرهنگی تفاوت معنی داري وجود دارد)شیرمنجی 

یا سازمانها،  اشركت هر اندازه تفاوت د ،ریزي و آشنایی افراد با برنامه ریزي نتایج بدست آمده می تواند به دلیل كالسهاي آموزشی ویژه برنامه

نمونه هاي متفاوت تحقیقات چون مربیان، داوران و حمایت كننده هاي مالی و بررسی برنامه ریزي از جنبه هاي مختلف باشد. موارد ذكر شده 

ه تحقیقات بیشتر در این زمیننتایج مغایري در این ارتباط بوجود آید كه این نتایج متناقض لزوم  كه باعث شده نیرومندي هستند بسیار عوامل

 را ضروري می سازد

تفاوت معنی داري  رضوياستان خراسان  ورزش و جوانانكاركنان ادارات با در مدیران  مهارت سازمانی مدیریت زمانبین فرضیه سوم: 

( این فرضیه پذیرفته می شود و نتیجه می گیریم كه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان در مدیران و كاركنان تفاوت 9طبق جدول) وجود دارد.

 كه تحقیقی درو همکاران همسو بود. 41كرمی مقدم، كشاورز، محمدیان، سارپ  نظامی، شیخ این یافته ها با یافته هايمعناداري وجود ندارد. 

 تأثیري آنان زمان مدیریت مهارت میزان در تخصص مدیران و تجربه كه  رسید نتیجه این به داد، انجام مدارس مدیران روي ینظام شیخ

كرمی مقدم در یافته هاي خود به این نتیجه رسید كه بین مدیران متخصص و غیرمتخصص در هیچ یک از زمینه . (4936 نظامی، ندارد)شیخ

اوت معنی داري وجود ندارد همچنین تجربه ي حرفه اي مدیران بر میزان مهارت فردي و هاي مهارت فردي و مهارت سازمانی مدیریت زمان تف

(. كشاورز نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه میانگین نمرات مدیران 4933مهارت سازمانی مدیریت زمان تاثیري نداشت)كرمی مقدم،

(. محمدیان در تحقیق خود به این 4901معنی داري وجود ندارد)كشاورز،مجرب و غیر مجرب در زمینه مهارت سازمانی مدیریت زمان تفاوت 

از لحاظ میزان شناخت مفهوم مدیریت زمان بین دو گروه دانشجویان رشته مدیریتی و غیر مدیریتی دانشگاه فردوسی تفاوت  نتیجه رسید كه

ست آوردند مشخص شد یک مدیر باید بر اساس برنامه ریزي، (. سارپ و همکاران بر اساس نتایجی كه بد4906)محمدیان،معنی داري وجود ندارد

کی زشكارها را اولویت بندي نماید و همچنین تفاوتی در عواملی چون ساعتهاي موثر براي انجام كارها، برنامه ریزي، نگرش و رفتارهاي مدیران پ

 (.2116بر مدیریت زمان وجود ندارد)سارپ و همکاران

همخوانی نداشت. چرا كه زائریان در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه بین  42اي زائریان ترومن و هارتلیاما این یافته ها با یافته ه

(. ترومن و هارتلی 4906كاركنانی كه در كالسهاي مدیریت زمان شركت می كنند از لحاظ مدیریت زمان تفاوت معناداري وجود دارد)زائریان 

ن تر داراي مهارت مدیریت زمان باالتري هستند)ترومن و درتحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه دانشجویان دختر و دانشجویان مس

آگاهی افراد از مهارت سازمانی مدیریت زمان  تفاوت بدلیل است ممکن(. بنابراین مغایرت در نتایج این تحقیقات با یافته هاي ما 2116هارتلی

ان این یافته را چنین می توفاده از زمان برخوردار بودند. در است بیشتريباشد زیرا افرادي كه در كالسهاي مدیریت زمان شركت نمودند از مهارت 

 توجیه كرد كه مدیران زن مسئولیت امور منزل را نیز بر عهده دارند و لذا دچار كمبود وقت مضاعف می باشند و مدیریت زمان براي زنان نقش

اگر بخواهند كه در صحنه زندگی خانوادگی و سازمانی خویش اساسی دارد و آنها ناچارند كه وقتشان را بهتر از مردان تنظیم كنند. زنان مدیر 

 كه همانطور موفق باشند بایستی كه در هر دو محیط مدیریت زمان را اعمال نمایند تا دو مسئولیت خطیر خانه و سازمان دچار منافات نگردد.

 از كه مردان با هستند می كوشند كامل مادري و ندگیز شریک و كامل مهمانداران كامل، داران خانه كه در حالی زنان دارد، مى بیان مکنزي

 باید زن مدیران و  برسند رقیب سطح به تا بکوشند او از فراتر بسیار گاه و مرد یک مثل باید بنابراین كنند، برابري برخوردارند چند امتیازاتی

دالیل ذكر شده  (.2146لئوندیس و همکاران) باشد خوب مدیر یک تواند می هم زن نمایند ثابت تا باشند داشته مرد مدیران برابر دو تالشی

 كه لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه را می طلبد.  باعث بوجود آمدن نتایج متفاوت شده است
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