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 چکیده 
ضر از نوع صیفی تحقیق، پژوهش حا ستگی تو شامل تمامی مدیران مرد و زن مقطع  همب ست .جامعه آماری  ا

مدیران  از نفر 231به حجم  ایابتدایی، متوسطططه اوو و دوم مدارد دویتی شططارسططتان آمل بودم نه نمونه

شد. فرضیهصبه مدارد صادفی انتخاب    مستقل، t ای،نمونه تک t هایآزمون طریق از های این تحقیقورت ت

سپیرمن همبستگی آزمون واریانس، تحلیل   ارتما یپرسشنامه دو هادادم گردآوری ابزار. شد وتحلیلتجزیه ا

سشنامه و( 33/0) پایایی ضریب با زمان مدیریت سازمانی ستاندارد یپر  ضریب با LBDQ رهبری سبک ا

ست بودم( 67/0) پایایی ستفادم گردید. یافته. ا صوری ا سی محتوایی و   هابرای تعیین روایی نیز از روش برر

شان  نه دارد وجود معناداری ارتباط مدارد مدیران زمان مدیریت سازمانی ماارت و رهبری سبک بین داد ن

ست بودم بیشتر هاسبک سایر هب نسبت آمرانه سبک در زمان مدیریت سازمانی ماارت میانگین  بین هرابط. ا

  سازمانی ماارت و آمرانه رهبری سبک بین و منفی زمان مدیریت سازمانی ماارت و آزادمنشانه رهبری سبک

ست بودم معنادار و مثبت زمان مدیریت ضعیت همچنین و ا   مدارد مدیران زمان مدیریت سازمانی ماارت و

 .دارد قرار مطلوبی وضعیت در آمل

 

 .زمان مدیریت سازمانی ماارت زمان، مدیریت ماارت رهبری، سبک رهبری، لید واژگان:ن
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 های سازمانی مدیریت زمانهای رهبری و مهارتبررسی رابطه بین سبک ◄1

 مقدمه

 ینهبا تخصیص در مدیر تخصص، آموزشی هایسازمان نارآمد مدیریت های بایست پیش از یکی

 نوانعهب، زمان منابع این میان در. است( زمانی و اطالعاتی، انسانی، ایسرمایه منابع) سازمانی منابع

 بعمن ترینباارزش زمان متخصصان اعتقاد به. است قرارگرفته موردتوجه نمتر، نامرئی منبعی

، عمل در(. Khaki, 2013) است آن وجود به مقید منابع سایر از برداریبارم نه است انسانی

 و هامحدودیت تنظیم و شناخت، زمانی هایاتالف شناسایی، هاوقفه ننترو موجب زمان مدیریت

 اهمیت مختلفی جاات از یذا و( Utama,2009) شودمی بازدهی رساندن حدانثر به، رناایتد

 اوممف به مدیریت واژم از منفک و جدا چیزی، مدیریتی خود مطعنای به زمان مدیریت. نندمی پیدا

 در. است نارها انجام فرآیند به دادن نسق و نظم، وقت اتالف از جلوگیری آن هدف و نیست عام

 تیاراخ تفویض و دهیسازمان، نارایی افزایش، غیرضروری نارهای از اجتناب بر مدیریت از نوع نای

 و نیازها تشخیص معنای به زمان مدیریت دیگر بیانی به(. Orgenstern,2000) شودمی تأنید

 است هاآن به موردنیاز منابع و زمان اختصاص و اویویت اساد بر هاآن بندیطبقه، هاخواسته

(Briddell,1986 .)رفص واسطهبه نتایج بیشترین و ترینمطلوب به نیل زمان مدیریت جوهر 

(. Kamron,2002) است نارها ترینمام به پرداختن برای هازمان ترینمناسب و باترین

. دارد حیاتی نقشی مدارد ازجمله، آموزشی هایسازمان اثربخش رهبری در زمان مدیریت

 رمدی. است متنوعی مشکالت و مسائل با مواجاه مستلزم و پیچیدم فعاییتی مدرسه مدیریت

 بر را مدرسه اداری و آموزشی نارننان و معلمان مجموعه هدایت و سرپرستی وظیفه آموزشگام

 رهبری مناسب مسیر در وپرورشآموزش عایی اهداف به رسیدن برای را هاآن باید نه دارد عادم

 موفقیت امکان یذا و هازمان تریننم از فرصت خلق امکان زمان درست مدیریت. نماید هدایت و

 (.Ahmadi,2007) نمایدمی فراهم را بیشتر پیشرفت و

 

 مسئلهبیان 

 سیستم در موجود اضطراب بر اما، نردم ترآسان را مشاغل از بسیاری وجوم، فناوری نهدرحایی

 در ثباتیبی از ترد احساد و وریبارم برای سنگین فشار، اطالعات سنگین بار طریق از اداری

، تیسرپرس و مدیریت هاینقش در نه رسدنمی نظر به هرگز دییل این به و است افزودم نار محیط

 هدف ،نیست بیشتر زمان نردن پیدا زمان مدیریت هدف بنابراین، باشد داشته وجود نافی زمان

 باور به. است مختلف هاینقش در نردن صرف برای زمان منطقی میزان نردن تنظیم

(Lucas,2008 )وظایف مورد در تفکر به، بیشتر زمان دادن اختصاص را زمان مدیریت از هدف 

 تناا زمان نه است معتقد( Mackenzie,2005. )نمتر زمان در بیشتر وظایف انجام نه، است

. شود صرف ثابت نرخ یک با، شودمی آوردم دست به آنچه قباو در باید نه است منبعی
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(Mackenzie,2004 )انجام در موفقیت اصلی عامل را زمان مدیریت در مدیران توانایی میزان 

 ظایفو ریزیبرنامه و موجود زمان از استفادم، ننترو نحوم به بستگی عامل این نه داندمی وظایف

 لیدین نقش به توجه با. داندمی نارننان و مدیران توسط بیاودم وقت اتالف از جلوگیری هدف با

 نه مامی نقش علت به چنینهم و دارند سازمان یک بودن نارا و موفقیت در دیرانم نه

 اهمیت زحائ بسیار موضوع این به توجه بنابراین، هرنشوردارد پیشرفت و توسعه در وپرورشآموزش

 و رماه انسانی نیروی ایجامعه هر پیشرفت و توسعه و رشد اصلی رنن اینکه به توجه با. است

 انیانس منابع وپرورشآموزش اصلی رنن نیز تربیت و تعلیم عرصه در. است عهجام آن متخصص

 با عاملت و نارایی درنتیجه و شدم دبیر نسبی رضایت باعث تواندمی مطلوب رهبری باشندمی آن

 نقش آیندم نسل پرورش در تربیت و تعلیم ازآنجانه دیگر طرف از نند پیدا افزایش آموزاندانش

 مختلف سطوح در مدارد و وپرورشآموزش در رهبری بحث حساسیت نندمی ایفا مامی بسیار

 گیریتصمیم، رهبر هر مام وظایف از یکی. دهدمی نشان را خود بیشتر مدرسه رهبری ازجمله و

 .نندمی ایفا رهبر هایتصمیم در مامی نقش دسترد در زمان نه است او گیریتصمیم نوع و

 نقش نه مدیری. دهد شکل تواندمی را او رهبری سبک نه ستا رهبر گیریتصمیم نوع درواقع

 و نند مدیریت را خود زمان درستیبه نتواند نهدرصورتی، دارد عادم بر را مدرسه یک رهبری

 چرانه، گرفت خواهد مشورت دورازبه و عجوالنه تصمیماتی ناچاربه، برساند 00 دقیقه به را نارها

 به را مدیر است ممکن امر همین و داشت نخواهد را خود نادر از مشورت گرفتن برای نافی وقت

 انثرا   نه آمل شارستان مدارد نظیر مدارسی در مخصوصا  ، بکشاند خودنامه رهبری سمت

 ادتعد و تربیتی و آموزشی مختلف هایبخشنامه باالی حجم علت به همچنین و بودم پرجمعیت

 این به پاسخگویی اندک فرصت همچنین و مدارد جمعیت تناسب مدیریتی و اداری نادر نم

 تمدیری متوجه را عواقبی است ممکن هاآن موقعبه اجرای و پاسخگویی عدم بعضا   نه هابخشنامه

 جادای باعث مدیریت نامناسب رهبری سبک و زمان مدیریت عدم علت به تواندمی نماید مدرسه و

 برای نار ترینمام. گردد آموزشی درنا برای حتی مشکالتی ایجاد و تمرنز رفتن دست از و تنش

 و دتویی بیشترین با ضایعات نمترین با سازمان آن اهداف به رسیدن سازمان یک در مدیر یک

 و باینه استفادم سایه در اهداف این به رسیدن نه است ممکن زمان تریننوتام در خدمات ارائه

 هایسازمان در اهداف این به دستیابی عدم در. هست پذیرامکان موجود منابع و امکانات از مطلوب

 از بعد یاآ ویی؛ است برگشتقابل نه شودمی بینیپیش مادی و مایی ضررهای توییدی و اقتصادی

 و زمان توانمی، آموزشی مرنز یک اثربخش غیر مدیریت یا و نامناسب آموزشی برنامه یک اجرای

 و امر این بودن مام به توجه با یذا(. De. Wall,2007؟ )برگرداند دوبارم را افراد شدم طی عمر

 مدیران چه و مدارد مدیران چه مدیری هر نهاین و زمان مدیریت هایماارت سازمانی فواید

 نیز زمان عامل و باشند مناسبی رهبری توانایی دارای بایستمی، مدیر نقش ایفای ننار در ادارات



 های سازمانی مدیریت زمانهای رهبری و مهارتبررسی رابطه بین سبک ◄4

 در ونتانن موضوع این نهازآنجایی چنینهم و باشد داشته نقش رهبری سبک تعیین در تواندمی

 سبک سنجش ضمن شدم سعی پژوهش این در، است نگرفته قرار موردبررسی وپرورشآموزش

 موردبررسی را مفاوم دو اینرابطه بتوان، آنان زمان مدیریت سازمانی ماارت و مدیران رهبری

 .بگیرند بارم آن جنتای از بتوانند اجرایی چه و آموزشی چه مدیران همه تا. قرارداد

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 آن از باینه استفادم برای ندرتبه نه است نمیابی و محدود منبع زمان، وپرورشآموزش در

 مامت، وقت از استفادم نهدرحایی. است نانافی وظایف دادن انجام برای اغلب و شودمی ریزیبرنامه

 ؤثرم صورتبه وقتشان از مؤثر استفادم برای طرحی انمدیر و گیرد دربرمی را مدرسه هایفعاییت

 رایب خانوادم و تکاییف دادن انجام برای محصل، تدریس نار برای معلم نمایندنمی بینیپیش را

 با(. Razavi quoted Mansoori,2009دارند ) سرونار زمان عامل با آموزان دانش به نمک

 ود به را زمان مدیریت ماارت توانمی زمان یتمدیر متخصصان تحقیقات و مطایعات از استنتاج

 ماارت. نرد تفکیک  زمان مدیریت سازمانی ماارت و  زمان مدیریت فردی ماارت نلی مقویه

 زندگی در عادی افراد اغلب نه است رفتار عمومی ایگوهای از برخی شامل زمان مدیریت فردی

 یتمدیر سازمانی ماارت. برندمی نار به، آن مدیریت و وقت از استفادم در خود خانوادگی و شخصی

 زا دسته آن منظور و دارندعادم به را سازمان یک مدیریت نه دارد افرادی به اختصاص فقط زمان

 در و سازمان در اهداف تحقق جات و وقت از مطلوب استفادم در مدیر یک نه است هاییماارت

 در ماارت نوع این نه محیطی همچنین. نمایدمی اعماو خویش هایحرف وظایف انجام با رابطه

 & Frost,1992است. ) مدیر اداری و سازمانی محیط، شودمی ناررفتهبه آن

Mackenzie,1978شامل نه باشدمی مؤیفه شش شامل زمان مدیریت سازمانی ( ماارت :

 تمدیری و ارتباطات مدیریت، اختیار تفویض، عملیاتی ریزیبرنامه، بندیاویویت، گذاریهدف

، آموزشی سطوح در خطیری وظایف آموزشی ( مدیرانAllenLicken,1994 باشد.)می جلسات

 نقش: نندمی بروز نقش دو ایفای طریق از خطیر وظایف این انجام و دارندعادم بر اجتماعی

 (Yarmohammadian & Bahrami,2007 است.) رهبری نقش دیگری و سرپرستی-اداری

(Drucker quotes Husseini,2002 )هاسازمان رهبران همان مدیران نه نندمی خاطرنشان 

 استونر نیینک تعریف طبق. روندمی شمار به ایمؤسسه هر منابع نادرترین و تریناصلی نه هستند

 و افراد بر نفوذاعماو خصوصا   و هدایت هدف به دستیابی جات هاسازمان رهبران، رهبری از

 & Yarmohammadian) اندگرفتهپیش در را مختلفی یهارویه و هاسبک هاآن هایفعاییت

Bahrami,2007 .)نه رهبران رفتارهای و هاماارت خصایص از است ترنیبی رهبری سبک 

 اساد بر را رهبری هایسبک فیدیر. ننندمی استفادم آن از گیری پی و مداخله عنوانبه
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 اربندوببی و آمرانه، راتیکدمون. گروم سه به فردی گیریتصمیم یا و گروهی گیریتصمیم

 دیگری مشابه و پرناربرد بندیتقسیم(. Fidler & Schemerz,2002) نندمی بندیتقسیم

 رهبری دسته سه به را رهبری آمد وجود به گراییانسان و مداری وظیفه اساد بر بعدا  نه

 سازمان رهبری نقش در مدیر(. Moghimi,2009) نرد بندیدسته آمرانه و تلفیقی، آزادمنشانه

 سبک یک( Falk,2003. )نند انتخاب انسانی نیروی هدایت در را متفاوتی هایسبک تواندمی

 داند. ایگوینمی نافی رهبری تعامل یک در موردنیاز موارد نردن برآوردم برای را خاص رهبری

 و شودمی نارننان در قوی انگیزش و روحیه آمدن وجود به باعث سازمان هر در مناسب رفتاری

 صحیح سبک از استفادم با مدیران و دهدمی افزایش خویش حرفه و شغل از را هاآن رضایت میزان

 Sayed) دهند افزایش را خود سازمان وریبارم و نارننان شغلی رضایت توانندمی رهبری

Abbas Zadeh,2008( .)Hersey,2007 )نندمی تعریف فرد رفتاری ایگوی را رهبری سبک 

 یانگرب تعبیری به او رفتار از دیگران برداشت اساد بر، دیگران هایفعاییت در نفوذ امهنگ به نه

 ستردمگ راهی عنوانبه رهبری سبک. باشدمی سرپرستی تحت نارننان با رهبران تعامل چگونگی

 واننش دیگران به گوناگون هایمناسبت و هاموقعیت در رهبر یک نه شودمی معنی ناادین و

 هب دستیابی برای دیگران بر نفوذ توانایی عنوانبه رهبری(. Cornelius,2006) ددهمی نشان

 گرایش، رفتاری اصلی سبک دو از تواندمی رهبر فرد راستا این در. شودمی مطرح سازمانی اهداف

 رفیدی. گیرد مدد(  مدار رابطه) افراد میان متقابل روابط به گرایش و(  مدار وظیفه) وظیفه به

 عنصر وی. دیاب انطباق موقعیتی مقتضیات با باید رهبر سبک، نارایی یحاظ از نه نندمی پیشنااد

 شخص آن در نه است ایرابطه رهبری، نه معنا بدین. داندمی نفوذاعماو را رهبری اساسی

 هن است این مام نکته. نند نفوذاعماو دیگران بر مشترک وظیفه انجام منظوربه تا نوشدمی

 یردبگ قرار مناسب مکان در و مقتضی زمان در شایسته فرد نه است این به منوط مدنارآ رهبری

(Mitchell,1998.) 

 

 فرضیات تحقیق

 مدارد مدیران زمان مدیریت سازمانی هایماارت و رهبری هایسبک بین :کلی فرضیه

 .دارد وجود رابطه آمل شارستان

 :جزئی هایفرضیه

 .دارد وجود رابطه زمان مدیریت سازمانی ماارت با رهبری سبک یهامؤیفه بین .2

 است. مطلوب مدارد مدیران زمان مدیریت سازمانی یهاماارت سطح وضعیت .1

سیت و) شناختی جمعیت یهایژگیو برحسب مدارد مدیران رهبری سبک بین .3   جن
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 دارد. وجود تفاوت( مدیریت سابقه

 

 روش تحقیق

 عمقط مدیران رهبری سبک و زمان ریتمدی سازمانی ماارت بین رابطه بررسی تحقیق این هدف

 توصیفی، تحقیق نوع. است بودم آمل شارستان دویتی مدارد دوم و اوو متوسطه و ابتدایی

 متوسطه، ابتدایی مقطع شاری مدارد مدیران از است عبارت پژوهش یجامعه. بود همبستگی

 نمونه حجم. اندبودم فرن 267 با برابر آمار اساد بر نه آمل شارستان وپرورشآموزش دوم و اوو

 ایطبقه تصادفی گیرینمونه روش از استفادم با نه گردید محاسبه نفر 231 با برابر تحقیق

 سطهمتو مقطع از نیز تعدادی و ابتدایی مقطع از مدیران از بخشی نه معنا این به اندشدمانتخاب

 نه شد استفادم پرسشنامه دو از نیز هادادم آوریجمع برای. شدند انتخاب تصادفبه دوم و اوو

 :از اندعبارت

 نامهپرسش از رهبری سبک تعیین جات پژوهش این در :رهبری سبک تعیین پرسشنامه .2

 مداری وظیفه و مداری رابطه بعد دو در گویه 33 با ساخته LBDQ رهبری سبک استاندارد

( ربندبا بی رهبری و تلفیقی رهبری آمرانه، رهبری آزادمنشانه، رهبری) مؤیفه چاار قایب در

 شدماستفادم( همیشه و غایبا  اوقات، گاهی ندرت،به هرگز،) ییکرت ایدرجه پنج طیف در و

 پرسشنامه. است شدم ساخته( Burden & Metzcas,1969) توسط پرسشنامه این .است

 عنوان تحت متون از بعضی در( Burden & Metzcas,1969) رهبری سبک خودارزیابی

 .شودمی نامبردم و شناخته سایزمن هبریر سبک پرسشنامه

 سازمانی ماارت ساخته محقق پرسشنامه :زمان مدیریت سازمانی مهارت پرسشنامه. 1

، هافعاییت و اهداف بندیاویویت، گذاریهدف) مؤیفه شش قایب در گویه 40 با زمان مدیریت

 3 مقیاد اساد بر( جلسات مدیریت، ارتباطات مدیریت، اختیار تفویض، عملیات ریزیبرنامه

 سازمانی هایماارت گیریاندازم برای. است( مخایفم بسیار تا موافقم بسیار) ییکرت ایدرجه

. است شدماستفادم سؤایی 40 ساخته محقق پرسشنامه یک از مدارد مدیران زمان مدیریت

 نمرم و البا ماارت معنای به آیتم هر در باال نمرم نه اندشدمطراحی طوری پرسشنامه سؤاالت

 .باشد نم ماارت معنای به پایین

 بر رنظ مورد مقیاد یذا. شد استفادم نرونباخ آیفای روش از پایایی تعیین برای پژوهش این در

، بودند شدم انتخاب تصادفی صورت به نه آمل وپرورشآموزش ادارم مدارد مدیران از نفر 30 روی

 رسشنامهپ پایایی نه داد نشان آن نتایج نه؛ شد محاسبه هاپرسشنامه پایایی ضریب سپس و اجرا

 40 با زمان مدیریت سازمانی ماارت پرسشنامه پایایی و 67/0 با برابر گویه 33 با رهبری سبک
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 استفادم صوری و محتوا روایی بررسی روش از نیز روایی تعیین برای .باشدمی 33/0 با برابر گویه

 هاینظریه به توجه با( Saatchi, 2010) هشپژو در رهبری سبک پرسشنامه روایی. است شدم

 أییدت و موردبررسی مدیریت حوزم متخصص استادان نظریات همچنین و مدیریتی متون در موجود

 هایپرسشنامه، صوری و محتوا روایی از اطمینان حصوو برای نیز حاضر پژوهش در. گرفت قرار

 هیأت اعضای و اساتید، نظرانبصاح نظرات از، زمان مدیریت سازمانی ماارت و رهبری سبک

 پرسشنامه دو روی بر الزم اصالحات، هاآن توسط مجدد بازنگری از پس و گردید استفادم علمی

 .گردید تدوین ناایی پرسشنامه درناایت و شد انجام

 

 های تحقیقیافته

تک  t های ضریب همبستگی اسپیرمن،از آزمونی پژوهش هاهیفرضبررسی وضعیت منظور به

مستقل، تحلیل واریانس برای بررسی فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی پژوهش  tای، ونهنم

 شدم است.استفادم

 زمان مدیران مدیریت سازمانی هایمهارت و رهبری هایسبک فرضیه کلی تحقیق: بین

 دارد. وجود رابطه آمل شهرستان مدارس

نه نتایج آن در جدوو ذیل  است؛ شدمبرای آزمون فرضیه فوق از آزمون تحلیل واریانس استفادم

 آمدم است.

 
 مدارس مدیران زمان مدیریت سازمانی های. بررسی رابطه بین سبک رهبری و مهارت1جدول 

 شاخص آماری              

 

 های رهبریسبک

 میانگین تعداد
انحراف 

 استاندارد

مهارت سازمانی 

 مدیریت زمان

F P 

 36/24 6/247 42 تلفیقی

6 0002/0 
 01/20 33/233 37 آزادمنشانه

 31/21 20/243 40 آمرانه

 00/23 3/230 23 بی بندبار
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ها به دهد نه میانگین مدیریت زمان سبک رهبری آمرانه نسبت به سایر سبکنشان می 2جدوو 

دهد نه بین سبک رهبری و ماارت نشان می Fبیشتر بودم و همچنین آزمون  20/243میزان 

منظور بررسی بیشتر از آزمون تعقیبی نی مدیریت زمان مدیران مدارد رابطه وجود دارد، بهسازما

LSD .استفادم شد نه نتایج آن در جدوو ذیل آمدم است 
 

 بررسی رابطه بین سبک رهبری و مهارت سازمانی مدیریت زمان – LSD. آزمون تعقیبی 2جدول 

 Std. Error P اختالف میانگین سبک رهبری

32/20 آزادمنشانه تلفیقی  06/1  0002/0  

-12/21 آمرانه آزادمنشانه  00/1  0002/0  

3/3 بی بندبار آمرانه  04/3  03/0  

دهد نه میانگین مدیریت زمان مدیرانی با سبک یمنشان  LSDآزمون تعقیبی  1جدوو در 
شانه ری آزادمنیشتر از آزادمنشانه، میانگین مدیریت زمان مدیران با سبک رهببرهبری تلفیقی 

 .ستانمتر از آمرانه و میانگین مدیریت زمان مدیران با سبک رهبری آمرانه بیشتر از بی بندبار 

 وجود رابطه زمان مدیریت سازمانی مهارت با رهبری سبک یهامؤلفه بین: اول فرضیه

 .دارد

 میانگین اوتتف بودن معنادار تا شد استفادم مستقل t آزمون از ابتدا فرضیه این آزمون برای

 گرفتن با سپس و شود بررسی رهبری هایسبک با زمان مدیریت سازمانی ماارت هایمؤیفه

 .آمد دست به زیر نتایج نه گرفت قرار موردبررسی متغیر دو بین رابطه سویههمبستگی یک
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 رهبری هایسبک با سازمانی مهارت میانگین . مقایسه3جدول 

 

دهد نه تناا بین ماارت سازمانی مدیریت زمان و سبک رهبری آزادمنشانه و نشان می 3جدوو 

 درصد تفاوت معنادار وجود دارد. 03آمرانه در سطح 
 

 زمان مدیریت ازمانیس مهارت و رهبری سبک بین همبستگی . بررسی4جدول 

دهد نه همبستگی بین سبک رهبری آزادمنشانه با ماارت سازمانی مدیریت نشان می 4جدوو 

نین همبستگی بین سبک رهبری درصد منفی و معنادار است و همچ 00زمان در سطح اطمینان 

 آمرانه با ماارت سازمانی مدیریت زمان مثبت و معنادار است.

 مدارس مدیران زمان مدیریت سازمانی یهامهارت سطح فرضیه دوم تحقیق: وضعیت

 .است مطلوب

های گیری ماارتشدم است. برای اندازمی استفادمانمونهتک  tبرای آزمون فرضیه فوق از آزمون 

شدم است. با توجه به ی استفادمسؤای 40نی مدیریت زمان از یک پرسشنامه محقق ساخته سازما

نه از سوی ادارم شارستان  آورایزامی نارهااینکه مدیران مدارد در طوو ساو تحصیلی با برخی از 

طور از طرفی مدیر یک مدرسه در ینهمدارند و  سرونارشود، یمبخشنامه ابالغ  صورتبهو استان 

ی سازمانی مدیریت هاماارتیط نار خود با افراد زیادی ارتباط دارد، ممکن است از حداقل مح

 میانگین تعداد سبک تلفیقی یرمتغ
انحراف 

 استاندارد
t P 

مهارت 

سازمانی 

مدیریت 

 زمان

 11/23 0/242 02 غیر تلفیقی
33/2- 073/0 

 36/24 6/247 42 تلفیقی

 22/24 1/247 07 غیر آزادمنشانه
02/4 0002/0 

 01/20 33/233 37 آزادمنشانه

 003/24 34/242 01 غیر آمرانه
71/1- 02/0 

 31/21 2/243 40 آمرانه

 62/23 33/243 226 غیر بی بندبار
07/2 13/0 

 00/23 3/230 23 بی بندبار

 مهارت سازمانی مدیریت زمان شاخص یرمتغ

 آزادمنشانه
 -31/0 همبستگی

P 0002/0 

 آمرانه
 14/0 همبستگی

P 003/0 
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ی و با دقت بیشتری درستبهقادر باشد  tزمان برخوردار باشند. بر این اساد برای آنکه آزمون 

نمرم معیار هر آیتم نه بر اساد طیف  بسنجندماارت سازمانی مدیریت زمان مدیران را 

در  240در نظر گرفته شد و نمرم مالک نلی پرسشنامه  3/3بودم است،  3ییکرت  یادرجهپنج

 ( آمدم است.0-4ای در جدوو )تک نمونه tنظر گرفته شدم است. نتایج تحلیل آزمون 
 با نمره مالک مدارس مدیران زمان مدیریت سازمانی یهامهارت . مقایسه5جدول 

 متغیر
نمره 

 مالک
 میانگین

انحراف 

 داستاندار

تفاوت 

 میانگین
t P 

های نمره کلی مهارت

 سازمانی مدیریت زمان
240 30/243 33/23 30/3 3/1 007/0 

 

 مدیران زمان مدیریت سازمانی هایماارت نل نمرم میانگین 3جدوو  اطالعات با توجه به

 دتأیی مورد محقق فرض؛ و دارد( 240) مالک نمرم از معناداری تفاوت ،30/243 میزان به مدارد

 بندییتاویو ی،گذارمؤیفه هدف 7 در زمان مدیریت هایماارت اینکه به توجه با. گیردیم قرار

 جلسات مدیریت و ارتباطات مدیریت اختیار، تفویض عملیات، یزیربرنامه ها،یتفعای و اهداف

ؤیفه م هر مالک نمرم ،هامؤیفه از هریک هاییتمآ تعداد در تفاوت به توجه با. اندشدم بندیتقسیم

 .دارد تفاوتها مؤیفه سایر با

 
 مالک نمره با مدارس مدیران زمان مدیریت سازمانی یهامهارت یهامؤلفه مقایسه .6جدول 

 متغیر
نمره 

 مالک
 میانگین

اختالف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
t P 

گذاریهدف  3/26  73/23  23/2  30/1  21/3  0002/0  

بندی اهداف و اولویت

هافعالیت  
3/14  00/14  4/0-  33/3  33/2-  27/0  

ریزی عملیاتبرنامه  3/32  63/34  13/3  10/3  43/22  0002/0  

23/13 12 تفویض اختیار  23/1  37/1  66/3  0002/0  

3/32 مدیریت ارتباطات  33/10  72/2-  12/4  4/4-  0002/0  

63/21 24 مدیریت جلسات  12/2-  32/1  06/4-  0002/0  
 

 به مالک نمرم از باالتر 73/23 میزان به گذاریهدف یمؤیفه میانگین دهدمی نشان 7جدوو 

 به مالک نمرم از ترپایین 00/14 میزان به هافعاییت و اهداف بندیاویویت میانگین ،3/26 میزان
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 میزان به مالک نمرم از باالتر 63/34 میزان به عملیات ریزیبرنامه یمؤیفه میانگین ،3/14 میزان

 میانگین ،12 میزان به مالک نمرم از باالتر 23/13 میزان به اختیار تفویض یهمؤیف میانگین ،3/32

 یمؤیفه میانگین ،3/32 میزان به مالک نمرم از باالتر 33/10 میزان به ارتباطات مدیریت یمؤیفه

 آزمون همچنین و است؛ بودم 24 میزان به مالک نمرم از ترپایین 63/21 میزان به جلسات مدیریت

t بندیاویویت جزء به زمان مدیریت سازمانی ماارت هایمؤیفه از هریک میانگین دهدمی نشان 

 .است تائید مورد محقق و فرض بودم معنادار درصد 03 اطمینان سطح در هافعاییت و اهداف

 ی جمعیت شناختیهایژگیو برحسب مدارس مدیران رهبری سبک فرضیه سوم: بین

 .دارد وجود تفاوت( مدیریت سابقه جنسیت و)

 آزمون مستقل، تحلیل واریانس استفادم شد نه نتایج tبرای آزمودن این فرضیه از دو آزمون 

 .است آمدم ادامه در شناختی جمعیت متغیرهای از هریک

 جنسیت تفاوت وجود دارد. برحسبایف( بین سبک رهبری مدیران مدارد 

 
 
 

 

 نسیت. بررسی تفاوت بین سبک رهبری مدیران برحسب ج0جدول 

 t P میانگین تعداد جنسیت متغیر

سبک 

 رهبری

 24/1 67 مرد
00/0- 31/0 

 31/1 37 زن
 

 مدارد مدیران رهبری سبک بین درصد 03 اطمینان سطح در دهدمی نشان t آزمون 6 جدوو در

 .ندارد وجود معنادار تفاوت جنسیت برحسب

 .دارد وجود وتتفا مدیریت سابقه برحسب مدارد مدیران رهبری سبک بین( ب
 

مدیریت سابقه برحسب مدیران رهبری سبک بین تفاوت . بررسی0جدول   

 F P میانگین تعداد سابقه مدیریت متغیر

سبک 

 رهبری

 27/1 34 سال 18زیر 

 07/1 46 سال 28تا  18بین  2/0 3/1

 34/1 32 سال 28باالی 
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 مدارد مدیران سبک رهبری بین ددرص 03 اطمینان سطح در دهدمی نشان F آزمون 3 جدوو در

 .ندارد وجود معنادار تفاوت مدیریت سابقه برحسب

 

 گیریبحث و نتیجه

 در زمان مدیریت سازمانی ماارت و رهبری هایسبک بین رابطه بررسی پژوهش این اصلی هدف

 ماارت و رهبری سبک بین دهدمی نشان آمدم دست به نتایج. بود آمل مدارد مدیران بین

 میانگین نه صورتبدین. دارد وجود معناداری ارتباط مدارد مدیران زمان مدیریت یسازمان

 ینهمچن و است بودم بیشتر هاسبک سایر به نسبت آمرانه سبک زمان مدیریت سازمانی ماارت

 مدیریت میانگین، آزادمنشانه از بیشتر تلفیقی رهبری سبک با مدیرانی زمان مدیریت میانگین

 بکس با مدیران زمان مدیریت میانگین و آمرانه از نمتر آزادمنشانه رهبری بکس با مدیران زمان

 نه خود تحقیق در (Mohammad Zadeh,2012د. )باشمی بندبار بی از بیشتر آمرانه رهبری

 مدارد رد دبیران شغلی رضایت و انگیزش با مدیران رهبری هایسبک بین رابطه بررسی منظوربه

 ابعاد و لیشغ انگیزش با آمرانه رهبری سبک متغیرهای بین نه یافتدست جهنتی این به، داد انجام

 نه خود پژوهش در نیز( Rajaei Pour et al,2008دارد. ) وجود معناداری و منفی رابطه آن

 دندرسی نتیجه این به، دادند انجام مدارد مدیران عملکرد و زمان مدیریت رابطه بررسی منظوربه

 همبستگی راهنمایی و نظارت و اداری ابعاد در مدارد مدیران عملکرد و زمان مدیریت بین نه

 یرهبر سبک دارای نه مدیرانی نرد بیان توانمی نتیجه این تبیین در. دارد معنادار و مثبت

 اب تا دارند سعی، دهندمی بیشتری اهمیت نار و وظیفهانجام به نهازآنجایی، باشندمی آمرانه

 را موردنظر امور و وظایف، هاآن موقعبه انجام منظوربه امور بر نظارت و زمان نمودن مدیریت

 دگیرنمی اختیار در خود را امور تمامی انجام زمانی ننترو هاآن بین در. رسانند انجام به موقعبه

 أثیرت نارننان روی بر وظایف انجام به فراوان تأنید و نار زیاد فشار، روانی ازیحاظ است ممکن نه

 توانمی درواقع. است امر این گویای (Mohammad Zadeh,2012)تحقیق نتایج نه گذارد منفی

، ایفوظ و نار به زیاد توجه دییل به، دارند آمرانه رهبری سبک نه مدیرانی نه نرد بیان طوراین

  .دارند زیردستان با خود رابطه به نمتری توجه نه هستند اجرایی مدیران

 معنادار رابطه زمان مدیریت سازمانی ماارت با رهبری سبک هایمؤیفه بین، اوو فرض طبق

 مدیریت سازمانی ماارت با آمرانه و آزادمنشانه رهبری هایسبک تناا نه صورتبدین؛ دارد وجود

، باشد ترآزادمنشانه مدرسه مدیر رهبری سبک هرچه نه طوری، دارند معنادار ایرابطه زمان

 ترآمرانه مدرسه مدیریت رهبری سبک هرچه و شد خواهد نمتر او زمان مدیریت سازمانی ماارت

  بود خواهد بیشتر و باتر نیز  او زمان مدیریت ماارت، باشد
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(Salek & Atashpour,2006 )سبک بین نه یافتنددست نتیجه این به خود پژوهش در نیز 

 و گرا ظیفهو رهبری سبک بین و آزاداندیش و گرابرون تفکر هایسبک و گرا رابطه رهبری

 ینا تبیین در. دارد وجود معنادار همبستگی رابطه ناساالر و نگرجزئی، اجرایی تفکر هایسبک

 االترب وظیفه به نسبت رابطه به توجه آزادمنشانه رهبری سبک در نه نرد بیان توانمی نتیجه

 نار و ظیفهوانجام به نسبت بیشتری اهمیت نارننان با خود رابطه برای مدیریت درواقع و است

 ماارت و آزادمنشانه رهبری سبک بین منفی رابطه مام دالیل از یکی تواندمی این نه است قائل

 بایستمی زیردستان نه ایوظیفه برابر در نیست حاضر مدیر. باشد زمان مدیریت سازمانی

 با نه دارد هراد درواقع و دهد نشان مناسبی ایعملعکس دهند انجام مقرر موعد در و درستیبه

 مدیران از برخی در اما؛ گردد دارخدشه زیردستان با او رابطه مناسب ایعملعکس دادن نشان

 خود را هانار انثر نهازآنجایی، دهندمی وظیفه به بیشتری توجه نه مدیرانی، است معکود نتیجه

 ودخ رابطه به نمتری توجه و گیرندمی تصمیم انفرادی صورتبه مواقع انثر در و دهندمی انجام

 ودشمی سبب عامل همین نه بودم اجرایی پست دارای، مدارد مدیران نوعیبه. دارند زیردستان با

 اجرا موقعبه هابخشنامه حایت این در. باشند برخوردار باالیی زمان مدیریت سازمانی ماارت از

 رضایت علمانم و اداری نادر است ممکن اما، است مناسب نیز هاآن به پاسخگویی و گردندمی

 و، رددگ آموزش پایین نیفیت سبب تواندمی خود این نه باشند نداشته مدرسه در نار از نافی

 از یدرست درک بعضا  نه باشند هاییبخشنامه پاسخگوی فقط نه دهد سوق سمتی به را مدرسه

 .ندارند مدرسه فضای

 مدارد مدیران زمان مدیریت سازمانی هایماارت سطح وضعیت، پژوهش دوم فرض آزمون طبق

 هایمؤیفه تناا زمان مدیریت سازمانی ماارت هایمؤیفه بین از همچنین. است مطلوب

 .بودم اند( مالک نمرم) میانگین از ترپایین جلسات مدیریت و هافعاییت و اهداف بندیاویویت

(Lakin,2000 )در اهتفعایی بندیاویویت در ضعف نه رسید نتیجه این به خود تحقیق در نیز 

 نتیجه این به خود پژوهش در (Salek and Atashpour,2006است. ) مشترک مدیران تمام

 ینتبی در. ننندنمی استفادم مطلوب نحو به خود زمان و وقت از مدارد مدیران نه یافتنددست

 اب تحصیلی ساو طوو در مدارد مدیران اینکه به توجه با، شد اشارم قبال  گونههمان نتایج این

 شودمی ابالغ بخشنامه صورتبه استان و شارستان ادارم سوی از نه آوریایزام نارهای از برخی

 از طورهمین و گردد اجرا مشخصی تاریخ و زمان در باید بخشنامه، آن مطابق نه دارند سرونار

 و رجوعارباب، آموزان دانش، نارننان) زیادی افراد با خود نار محیط در مدرسه یک مدیر طرفی

 سازمانی ماارت از مدارد مدیران انثر شودمی سبب نه است دالیلی ازجمله، دارد ارتباط...( 

، درسهم یک مدیریت اینکه به توجه با. باشند برخوردار خود وظایف انجام در مطلوبی زمان مدیریت

 طرف از و ...(و رجوعارباب، وایدین، معلمان، مدرسه معاونین) افراد از زیادی تعداد با طرفازیک
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 از هم واحددرآن بایستمی، دارند سرنار شودمی ابالغ هاآن به نه آوریایزام نارهای با دیگر

 مقرر موعد در و مطلوب نحو به نارها تا باشند برخوردار مطلوبی زمان مدیریت سازمانی ماارت

. رندبگی بارم ودنم استفادم نارننان خدمات از بتوان نه مطلوبی رهبری سبک از هم و دهند انجام

 وعن به بسته درواقع، ندارد وجود رهبری سبک باترین هیچ نه داشت نظر در باید را نکته این

 اومث برای نه نرد مطرح تواننمی درواقع و نمود استفادم توانمی مختلفی هایسبک از شرایط

 شرایط رد مدرسه یک در است ممکن. است...  و آمرانه یا تلفیقی سبک رهبری سبک باترین

 در یا و نند استفادم آمرانه رهبری سبک از مدیر باشد نیاز گیریتصمیم در تسریع برای، خاص

 ینب در طرفی از و دارند قرار باالیی علمی سطح در معلمان انثر اینکه علت به، دیگر ایمدرسه

 هبریر سبک از تمدیری باشد نیاز، اندبودم مدرسه مدیر قبال   نه باشند داشته وجود معلمانی هاآن

 سبک هن باشدمی نکته این به توجه، است اهمیت حائز آنچه اما؛ بگیرد بارم آزادمنشانه یا تلفیقی

 چهی برای، دارد قرار سطح ترینپایین در رابطه و وظیفه به توجه آن در نه بندبار بی رهبری

 نارها و یردپذنمی صورت رهبری عمال  ، سبک نوع این در چرانه. نیست مناسب ایمدرسه

 دبای مدیران زمان مدیریت سازمانی ماارت، طرفی از و؛ پذیرندنمی انجام مقرر موعد در درستیبه

 چرانه، دباش داشته همرام به را مثبتی نتایج بتواند تا باشد همرام، شرایط مناسب رهبری سبک با

 آن در نه دهد قسو آمرانه رهبری سمت به را مدیران است ممکن، زمان مدیریت به صرف توجه

 در هن باشدمی نکته این به توجه، است درک قابل آنچه. شودمی نارننان رابطه به اندنی توجه

 مدیریت از باالتر یا سطحهم علمی ازنظر معلمان است ممکن نه مدارد مانند آموزشی هایمحیط

  .داشت نخواهد همرام به را مثبتی نتایج رابطه یا و نار به صرف توجه باشند مدرسه

 جمعیت هایویژگی برحسب مدارد مدیران رهبری سبک بین، پژوهش سوم فرض آزمون طبق

 نار بقهسا برحسب آمدمدستبه نتایج نه ندارد وجود تفاوت( مدیریت سابقه و جنسیت) شناختی

 این با خود تحقیق در هاآن چرانه. دارد مغایرت (Salek and Atashpour,2006)تحقیق نتایج با

. دارد ودوج معناداری همبستگی مدار رابطه رهبری سبک و نار سابقه بین نه یافتنددست نتیجه

، (S.Qara'ini & S.Abbas Zadeh,2007تحقیق) نتایج با، تحقیق نتایج نیز جنسیت ازیحاظ

(Sobhani & Hemmtian,2012 )تحقیق) نتایج با ویی دارد مغایرتJafari & Yousef 

Nezhad,2002 )ریرهب سبک بین نه رسیدند نتیجه این به خود تحقیق در نه دباشمی همسو 

 .ندارد وجود تفاوت جنسیت برحسب مدیران

، هاعاییتف سایر به نسبت آموزشی هایفعاییت اینکه توجه با و هایافته و هافرضیه به توجه با

 هایفعاییت و اهداف به رسیدن، است مام آنچه مدارد در نهازآنجایی و طلبدمی را خاصی شرایط

 هایگیریتصمیم در معلمان مشارنت نه گرفت نتیجه گونهاین توانمی یذا است تربیتی و آموزشی

 یذا، است اهمیت حائز بسیار  تربیتی و آموزشی مختلف هافعاییت انجام و اجرا نحوم و مدرسه
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 توق و زمان یتمدیر در سعی نه حاودرعین تا باشند داشته را توانایی این باید مدرسه مدیران

 هایفعاییت موقعبه انجام به بتوانند هم نه گیرند بارم مطلوبی رهبری سبک از، نمایندمی خود

 نشان قتحقی نتایج متأسفانه. ننند استفادم اداری نادر و معلمان مشارنت از هم و بپردازند مدرسه

 از و دارند ضعف خود نزما مدیریت در، دارند تریآزادمنشانه رهبری سبک نه مدیرانی، دهدمی

 وجهت مدیریت نمتر خودنامگی و معلمان بیشتر مشارنت به آزادمنشانه رهبری سبک در طرفی

 دخو همکاران سایر مشارنت و مشورت از طبیعتا   دارند نمتری خودنامگی نه مدیرانی، شودمی

 و امور موقعبه انجام عدم به منجر زمان مدیریت در ضعف طرفی از. نمایندمی استفادم بیشتر

 نه است مدرسه رهبری در مدیران اندنی ماارت از نشان خود این نه، گرددمی تنش افزایش

 تواندیم آن دالیل از یکی. نمایند برقرار مدار وظیفه و مدار رابطه رهبری بین را تعادیی توانندنمی

 از مدیران سبنامنا هایانتخاب و مدارد مدیریت و رهبری هایتکنیک صحیح هایآموزش عدم

 وعیتمشر نمترین نه گردندمی انتخاب مدیرانی حتی بعضا  نه. باشد وپرورشآموزش ادارات طرف

 .دارند مدرسه آن اداری و آموزشی نادر نزد در را

 

 هاپیشنهاد

 مانز یا نرد جایگزین را آن تواننمی نه است بااگران منبع یک زمان نه نکته این به توجه با

 پرداخته آیندم نسل وپرورشآموزش به، مدارد در اینکه به توجه با و بازگرداند را رفتهازدست

 مدیریت در موفقیت دالیل از یکی طرفی از و؛ است اهمیت حائز زمان مدیریت به توجه، شودمی

. باشدمی مناسب رهبری سبک از گرفتن بارم، آموزشی هایسازمان خصوصبه سازمانی هر

 ؛گرددمی پیشنااد

 مجالت و هانشریه .1د. گرد برگزار مدیران برای رهبری سبک و زمان مدیریت، آموزشی هایرمدو.2

 فرض این مستقیم تجربه برای تالش.3د. گرد توزیع مدارد در ارتباطی هایماارت دربارم معتبر

 بارم و زمان مدیریت ماارت داشتن عدم از ناشی امور انجام و اجرا در مشکالت از بسیاری نه

 پایگام) رسانیاطالع دائم شبکه یک اندازیرام جات.4. است مناسب رهبری سبک از تنگرف

 بر تأنید با ویژمبه گیرندمتصمیم مراجع و داخلی منابع به سازمانی عملکرد وضعیت از( اینترنتی

 فرآیندی تعیین.3 .گردد اقدام مدارد رهبری سبک و زمان مدیریت ماارت بر تأثیرگذار عوامل

 همان معلمان توسط مدرسه مدیر انتخاب از ترنیبی نه مدارد مدیران انتخاب جات مناسب

 ردندگ انتخاب مدیرانی تا. باشد ادارم توسط شدم انتخاب مدیر سوابق بررسی و مصاحبه و مدرسه

 پیشبرد در مامی نقش خود این نه بودم مدرسه آن نادر و معلمان پذیرش مورد حاودرعین نه

 .گردد تأیید و بررسی ادارم توسط شدمانتخاب مدیر آمدینار و دارد اهداف
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 هامحدودیت

 . هاآن ناری مشغله علت به آنان با ارتباط و مدیران به محدود دسترسی -

 مدارد. از برخی در امر این به انگاشتن بیگانه و پژوهش فرهنگ عدم -
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