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 چکیده

 بدنی تربیت دبیران وتحلیل وقت، و اثربخشی و تجزیه اتالف عوامل شناخت و وقت صرف چگونگی تبیین و هدف از این پژوهش بررسی

 آنها نفر 90 که است کردستان استان راهنمایی مقطع در بدنی تربیت دبیران کلیۀ تحقیق آماری جامعۀ .است راهنمایی، مقطع در

 اطالعات آوریجمع ابزار است. کاربردی هدف نظر از و همبستگی -توصیفی تحقیق روش. شدند انتخاب تصادفی صورت به نمونه عنوان به

 روایی. است لیکرت ارزش پنج مقیاس مبنای بر سؤال 21 با دبیران اثربخشی و سؤال 20 با زمان مدیریت استاندارد پرسشنامۀ دو

 دست به/. 84 اثربخشی پرسشنامۀ و/. 88 زمان مدیریت پرسشنامۀ پایایی کرونباخ آزمون از استفاده با و صوری شکل بهها   پرسشنامه

 استفادة بین که داد صورت گرفت. نتایج نشان اسپیرمن ایرتبه همبستگی ضریب آزمون از گیریبهره با اطالعات وتحلیل تجزیه. آمد

 استان راهنمایی مقطع در بدنی تربیت دبیران اثربخشی و هااولویت تعیین و ریزیبرنامه اهداف، بین اثربخشی، همچنین و زمان از بهینه

 دارد. وجود معناداری و مثبت ارتباط کردستان
 

 

  های کلیدی واژه

 راهنمایی. مقطع زمان، ، دبیران تربیت بدنی، مدیریتاثربخشی، استان کردستان

 
 

                                                           

  -  : 09187736140نویسنده مسئول : تلفن Email:abdolla.farhadfar@yahoo.com                                                                              
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 مقدمه

اندرکاران عصر حاضر در زمینۀ  متخصصان و دست

مدیریت بحث جدیدی را تحت عنوان مدیریت اثربخش 

کنند که در این نگرش جدید، یکی از شروط  مطرح می

الزم اثربخشی، مدیریت زمان است و حتی برخی کلید 

دانند. بنا به  می 2را مدیریت زمان 1خودراهبری و اثربخشی

گذاری و  نظران مدیریت زمان شامل هدف عقیدۀ صاحب

ها و استفادۀ مناسب از منابع است، که تعیین اولویت

 (.7دارد )امکان انتقال آن از فردی به فردی دیگر وجود ن

نخستین مانع در مسیر موفقیت افراد، نگرش و 

است. اغلب افراد باورهای نادرست آنها نسبت به زمان 

توانند کنند که زمان در اختیار آنها نیست و نمیتصور می

جا یا انبار کنند. بدیهی است که  طور فیزیکی جابه آن را به

ای لغزنده، فرار، غیرمحسوس و ناپایدار است. زمان پدیده

وزن است که باید آن را شکل و بی ای بیزمان سرمایه

رو باید نگرش و  زاینحس کنید و به دام بیندازید. ا

برداشت خود را نسبت به زمان تغییر دهید و بدانید که 

یافتنی و مهارکردنی  ای محدود، اما دستزمان، سرمایه

 (.3است )

ای امروزه استفاده از زمان یا مدیریت زمان، مسئله

حیاتی است. مدیریت زمان، کنترل کردن هر ثانیه از زمان 

، زمان آنها مردم از طریق هایی است که  نیست، بلکه روش

-در یک تقسیمبرند. کار می را برای بهبود زندگی خود به

، 3بندی فرایند مدیریت زمان دارای سه مرحلۀ اهداف

ها نتایج است. هدف 5هاو تعیین اولویت 4ریزیبرنامه

ند که قصد داریم پس از یک دوره فعالیت به آنها ا مطلوبی

مهم اهداف، سوق دادن  دست پیدا کنیم. بنابراین ویژگی

ای رو یک هدف، نتیجه رفتار در جهت خود است. ازاین

                                                           

1. Effectiveness 
2. Time Management 
3. Objectives 
4. Planning 
5. Setting priorities 

شود.  است نهایی که یک کوشش به سمت آن هدایت می

ریزی در واقع آماده کردن امکانات و منابع و وسایل برنامه

ها منظور تحقق بخشیدن به اهداف است. تعیین اولویت به

اهمیت آنها  ها بر حسب درجۀیعنی ردیف کردن فعالیت

شود در وهلۀ اول روی کارها و وظایف  که سبب می

های بااهمیت متمرکز شوید و در صورت نیاز مطابق فوریت

 (.1زمانی روز کار کنید )

مدیریت زمان در حقیقت، مدیریت زندگی، مدیریت 

فردی و مدیریت بر خود است. افرادی که برای خود ارزش 

دقت  ی کارهایشان بهاند، در اختصاص دادن وقت براقائل

کنند. عمل کرده و برای استفاده از آن خیلی فکر می

هرچه مدیریت بهتری بر زمان داشته باشید، ارزش 

شوید. مدیریت بیشتری برای خود و زندگیتان قائل می

زمان به معنی خودمدیریتی است. همچنین به معنی 

اختیار گرفتن زمان و کار خویش و اجازه ندادن به اینکه 

دهد مور و حوادث شما را هدایت کنند. مدیریت نشان میا

تر و تر، نه سختکه چگونه کار باید سودمندتر و آگاهانه

 .(10زیادتر انجام گیرد )

توان، اهمال کاری را کاهش داد و  با مدیریت زمان می

صورت بهینه استفاده کرد. عوامل متعددی از  از وقت به

عدم حمایت، مشکالت  جمله فقدان تعهد، فقدان راهنما،

اجتماعی و استرس از عواملی هستند که با مدیریت زمان 

کاری در افراد  توان آنها را کنترل کرد و از اهمال می

 (.9عمل آورد ) کرده جلوگیری به تحصیل

های اساسی رشد و از پایه 6امروزه آموزش و پرورش

ها از شود و در اغلب کشورتوسعۀ هر کشوری محسوب می

شود. نهاد آموزش و عنوان صنعت رشد یاد می آن به

ها   های مدرن امروزی است که دولتپرورش یکی از نهاد

شدت به آن نیاز دارند، گویی بدون وجود این نهاد وجود  به

شمارند و در انجام دادن وظایف خود خود را ناتمام می

                                                           

6. Education 
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ند، به همین سبب بخشی بزرگ از بودجۀ اجتماعی ا ناتوان

راستای تقویت نهاد آموزش و پرورش به  ها دردولت

شود گیرندگان و مسئوالن این نهاد سپرده می تصمیم

(11.)  

اثربخشی یکی از مفاهیم مدیریت است که همواره 

نظران مدیریت و  مورد توجه و مطالعۀ دانشمندان و صاحب

اندرکاران آموزش و پرورش قرار گرفته است.  دست

ها از ه بیشتر سازماناثربخشی یکی از مفاهیمی است ک

جمله آموزش و پرورش عملکرد خود را بر حسب آن 

کند. باید اذعان کرد که مفهوم اثربخشی با ارزشیابی می

بخشی  تعیین موضوع اهداف درست و مناسب و تحقق

نظران و اندیشمندان  اهداف ارتباط دارد. بیشتر صاحب

اثربخشی را میزان دسترسی به اهداف مورد نظر تعریف 

اند. بنابراین فعالیتی اثربخش است که اهداف مورد  کرده

نظر فرد یا سازمان را برآورده سازد. به بیان دیگر، زمانی 

شود که اهداف مورد نظر برآورده  اثربخشی حاصل می

 (. 6شوند )

آموزش و پرورش عامل اصلی و کلیدی در توسعۀ 

ای سیاسی هر جامعه -اقتصادی و فرهنگی  -اجتماعی 

وتحلیل عوامل مؤثر در رشد و  شود. تجزیه ب میمحسو

توسعۀ جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همۀ این 

کشورها از آموزش و پرورش کارا و اثربخش برخوردار 

دلیل  اهمیت انکارناپذیر آموزش و پرورش و  اند. بهبوده

ارتباط آن با انواع توسعه در جوامع انسانی و ماهیت اهداف 

، جامعه توجه و حساسیت خاصی به آموزش و پرورش

ها دهد و همواره فعالیت مدرسه و نحوۀ ادارۀ آن نشان می

و عملکرد مدارس را تحت نظارت و ارزشیابی مستقیم و 

شود. دهد و در مورد آنها قضاوت می غیرمستقیم قرار می

سبب حساسیت و اهمیت  آموزان نیز به اولیای دانش

ن بر سرنوشت آتی کیفیت آموزش و پرورش و تأثیر آ

شدت تمایل دارند که فرزندان خود را به  فرزندانشان به

دست معلمانی بسپارند که طبق تحقیقات آنها عملکرد 

خوب و اثربخشی دارند. به همین سبب در این تحقیق به 

بررسی رابطۀ استفادۀ بهینه از زمان و اثربخشی در دبیران 

انگیزۀ مناسبی تربیت بدنی پرداخته شده تا از این رهگذر 

برای پرداختن به مدیریت زمان و اثربخشی در کشور عزیز 

ما و نظام آموزش و پرورش در حوزۀ تربیت بدنی فراهم 

  (.1) شود

( در پژوهشی نتیجه گرفت که 1384زاده ) جواهری

مدیریت زمان در نظام آموزش و پرورش کشور ما هنوز 

بدین معنا  جایگاه اصلی و اساسی خود را پیدا نکرده است،

ها اعم از که در جهانی که برای انجام بسیاری از فعالیت

صنعتی و خدماتی یا بازرگانی زمان استاندارد انجام 

عنوان  عملیات وجود دارد، نظام آموزش و پرورش به

ترین رکن توسعۀ جوامع باید بتواند خود را با  اصلی

 (.5تحوالت هماهنگ کند )

به این نتیجه  ( در پژوهشی1393بدری گرگری )

رسید که مدیریت زمان بر خالقیت تأثیر دارد. داشتن 

احساس کنترل بر زمان و گرایش به نظم و ترتیب در 

های جدید و بدیع ضروری است   ها بر تولید ایده فعالیت

(2.) 

( در پژوهشی نتیجه گرفت که بین 1390پرچ )

پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان رابطۀ معناداری وجود 

همچنین بین سن با مدیریت زمان همبستگی  دارد.

 (. 4مشاهده شد )

(، در تحقیقی به این نتیجه رسید که 1389ساکتی )

موفقیت تحصیلی دانشجویان تا حد زیادی به شیوۀ 

کارگیری آن در زندگی تحصیلی  مدیریت زمان آنان و به

 (.7ارتباط دارد )

( در تحقیقی به این 1387بهار و همکاران )شعبانی

تیجه رسیدند که از دیدگاه معلمان تربیت بدنی عوامل ن

آموزشی، محتوای آموزشی، شیوۀ اهداف آموزشی، برنامۀ 
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تدریس، تخصص معلمان ورزش، تجربۀ معلمان ورزش، 

بخشی درس  نگرش و ارزشیابی در حد زیاد بر کیفیت

دهد که از  تربیت بدنی اثرگذارند. همچنین نتایج نشان می

ربیت بدنی مرد و زن عوامل مؤثر بر دیدگاه معلمان ت

اند  ترتیب اولویت عبارت بخشی درس تربیت بدنی به کیفیت

. نگرش، 4. محتوای آموزشی، 3. بودجه، 2. امکانات، 1از: 

. تجربۀ 7. تخصص معلمان ورزش، 6. برنامۀ آموزشی، 5

 (.8. شیوۀ تدریس )9. اهداف آموزشی و 8معلمان ورزش، 

بینی  ( به مطالعۀ پیش 2011) 1چینگوس و پترسون

مدیریت زمان در انجام تکالیف در مدارس متوسطه 

پرداختند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تفاوت در 

آموزان رخ داد.  مدیریت زمان انجام تکالیف در سطح دانش

دلیل گرایش به یادگیری  انجام تکالیف به خاطر والدین، به

انجام تکلیف  آموز در چینش محیط و انگیزۀ دانش

آموزانی که از حمایت خانواده  همخوانی داشت؛ یعنی دانش

و نظارت والدین برخوردار بودند و دارای انگیزه بودند، 

توانستند زمان خود را  آموزان دیگر بهتر می نسبت به دانش

 (. 12برای انجام دادن تکالیف مدیریت کنند )

ند ( در تحقیقی به این نتیجه رسید2007) 2جو و دی

پذیری( که شرط الزم اثربخشی  که بهبودپذیری )انعطاف

کند و در طول زمان  به معلم دیگر فرق می است، از معلمی 

شود. آنچه مهم است که همه رعایت کنند  کم یا زیاد می

تا استانداردها و کیفیت ارتقا یابد، درک بهتر مواردی است 

اثربخشی که بیشتر معلمان را قادر به حفظ انگیزه، تعهد و 

 (. 13کند ) در کارشان می

( در تحقیقی در زمینۀ بررسی 2012) 3السچی

اثربخشی و توزیع معلمان مرد در مدارس ابتدایی گزارش 

آموزانی که معلم مرد دارند از آنهایی که معلم  کرد، دانش

تری دارند، روشن  زن دارند در امتحانات عملکرد ضعیف

                                                           

1. Chingos and Peterson 
2. Gu and Day 
3.  Luschei 

دارند. ولی  نیست که معلمان مرد اثربخشی کمتری

طور نامناسبی در مدارس روستایی و کمتر  معلمان مرد به

 (. 14کنند ) تر کار می های سخت  یافته و در محیط توسعه

رابطۀ استفادۀ بهینه از زمان و اثربخشی دبیران تربیت 

بدنی از مسائل جالب و مهم در بحث مدیریت است. اما 

رار دارد و این ارتباط هنوز در بوتۀ ابهام و پیچیدگی ق

رو پرسش و سؤال  ای است. ازایننیازمند تحقیقات گسترده

های   اصلی تحقیق این است که مدیریت زمان از چه ویژگی

نزد دبیران تربیت بدنی برخوردار است؟ و آیا بین آن با 

 اثربخشی ارتباطی وجود دارد؟

 

 روش تحقیق

نظر تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی و از 

ای بین کند رابطه مشخص می وی است هدف کاربرد

 .های تحقیق وجود دارد  متغیر

دبیران تربیت بدنی  ۀآماری پژوهش، شامل کلی ۀجامع

مقطع راهنمایی در استان کردستان با مدرک حداقل 

آماری  ۀعنوان نمون  نفر از آنها به 90است که کاردانی

متغیر مالک تحقیق  صورت تصادفی انتخاب شدند. به

بین در این تحقیق شامل  متغیرهای پیش است. اثربخشی

ریزی و  ، که شامل هدف، برنامهاست یند مدیریت زمانافر

 آوری جمع ابزارت زمان است. یریها در مد  تعیین اولویت

زمان  مدیریت استاندارد پرسشنامۀ دو اطالعات

دبیران  اثربخشی و سؤال 20 با (1384زاده،  )جواهری

 مقیاس مبنای بر سؤال 21 با (1389و رمضان،   )مقیمی

 شکل به هاپرسشنامه روایی. است لیکرت ارزشی پنج

 پرسشنامۀ پایایی کرونباخ آزمون از استفاده با و صوری

 دست به/. 84 اثربخشی پرسشنامۀ و/. 88 زمان مدیریت

  .آمد

های این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی داده

ی از توزیع فراوانی و وتحلیل شد که در سطح توصیف تجزیه
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پراکندگی و در سطح استنباطی از آزمون ضریب 

 ای اسپیرمن استفاده شد.همبستگی رتبه

 

 های تحقیقنتایج و یافته

شناختی نمونۀ  های جمعیت در این قسمت ویژگی

 شود. پژوهشی توصیف می

 

 دهندگان. توزیع فراوانی جنسیت، سن و میزان تحصیالت پاسخ1جدول 

 درصد فراوانی گروه متغیر درصد فراوانی گروه متغیر درصد فراوانی وهگر متغیر

 جنسیت

 4/64 58 مرد

 سن

30-18 34 8/37 

 تحصیالت

 8/17 16 فوق دیپلم

 6/35 32 زن
 3/63 57 لیسانس 2/32 29 40-31

 9/18 17 باالتر ارشد و 3/23 21 50-41

 100 90 مجموع 100 90 مجموع 100 90 مجموع

 

شود، جنسیت مشاهده می 1طورکه در جدول  همان

ها زن   درصد آزمودنی 6/35ها مرد و  درصد آزمودنی 4/64

 18ها  درصد آزمودنی 8/37بودند. همچنین از نظر سنی 

 41درصد  2/23ساله و  40تا  31درصد  2/32ساله،  30تا

سال به باال  51درصد آنها باالی  7/6ساله بودند و  50تا 

ها   درصد آزمودنی 8/17نظر سطح تحصیالت  بودند. از

درصد دارای مدرک  3/63داری مدرک تحصیلی کاردانی، 

درصد دارای مدرک تحصیلی  9/18تحصیلی لیسانس و 

 لیسانس و باالتر بودند. فوق

 

 . نتایج تحلیل با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن2جدول 

 معناداریسطح  مقدار همبستگی میانگین و انحراف معیار

 001/0 545/0 85/78±43/9 استفادۀ بهینه از زمان  
   42/81±02/9 اثربخشی

 001/0 471/0 24/23±19/3 گذاری   هدف

   42/81±02/9 اثربخشی
 001/0 487/0    76/31±85/4 ریزی برنامه

   42/81±02/9 اثربخشی

 001/0 319/0     76/31±85/4    ها    تعیین اولویت

   42/81±02/9 اثربخشی

 

شود، با توجه به مشاهده می 2طورکه در جدول  همان

آمده و سطح معناداری  دست های به  مقدار همبستگی

شود بین استفادۀ بهینه از زمان، ، نتیجه گرفته می001/0

ها و اثربخشی   ریزی و تعیین اولویت گذاری، برنامه هدف

کردستان دبیران تربیت بدنی در مقطع راهنمایی استان 

 رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد.

 

 گیری بحث و نتیجه

بین رابطۀ استفادۀ بهینه از زمان و اثربخشی دبیران 

تربیت بدنی در مقطع راهنمایی استان کردستان ارتباط 

داری وجود دارد، یعنی هرچه دبیران تربیت مثبت و معنا

بدنی بتوانند اصول فرایند زمان را افزایش بدهند، 

 توانند اثربخشی خود را در امر تدریس بهبود بخشند.  می
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آنچه مسلم است نحوۀ استفادۀ بهینه از زمان توسط 

دبیران است که میزان اثربخشی آنها را در امر تدریس 

ترین عواملی که باید به آن کند، یکی از مهممشخص می

با چارچوب زمانی  توجه کنند این است که یک برنامه

های ظر قرار دهند. دبیران باید تاریخمشخصی را مدن

معینی را برای رسیدن به اهدافشان در نظر داشته باشند و 

اگر طرح مستلزم چندین گام یا مرحله باشد، تعیین 

های اصلی و مهم، از وظایف های معین برای گامتاریخ

 شود. کلیدی محسوب می

گذاری و اثربخشی  بین استفادۀ بهینه از زمان هدف

ن تربیت بدنی در مقطع راهنمایی در استان دبیرا

داری وجود دارد. نتایج کردستان ارتباط مثبت و معنا

-( و شعبانی1390تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات پرچ )

( همخوانی دارد، اما با نتیجۀ 1387بهار و همکاران )

( همخوانی ندارد. مثبت بودن 1384زاده ) تحقیق جواهری

گذاری و اثربخشی  نه از زمان هدفرابطۀ بین استفادۀ بهی

ها دبیران تربیت بدنی به این معناست که هرچه هدف

تر باشد، اثربخشی دبیران در امر دقیق، مشخص و کاربردی

یابد. دبیرانی که برای خود هدف تعیین  تدریس افزایش می

کنند، آیندۀ کاری خود را روشن خواهند دید و از می

گذاری مهارتی ردارند. هدفاعتماد به نفس باالتری برخو

کند. برای آنکه بر است که از اتالف وقت جلوگیری می

زمان احاطه داشته باشیم و بتوانیم آن را مدیریت کنیم، 

گذاری مناسبی داشته باشیم. دبیرانی که برای  باید هدف

کنند، در واقع زمان خود را خود اهداف مناسبی تعیین می

 (.4،  8،5کنند ) اداره می

ریزی و اثربخشی ین استفادۀ بهینه از زمان برنامهب

دبیران تربیت بدنی در مقطع راهنمایی استان کردستان 

رابطۀ معناداری وجود داشت. نتایج تحقیق حاضر با نتایج 

( و جو و دی 1390(، پرچ )1389تحقیقات ساکتی )

زاده  ( همخوانی دارد، اما با نتیجۀ تحقیق جواهری2007)

ی ندارد. مثبت بودن رابطۀ بین استفادۀ ( همخوان1384)

ریزی و اثربخشی دبیران تربیت بدنی  بهینه از زمان برنامه

در مقطع راهنمایی استان کردستان بدین معناست که 

ریزی بهتر صورت گیرد اثربخشی دبیران هرچه برنامه

یابد. برای اینکه  تربیت بدنی نیز به همان اندازه افزایش می

به اهداف خود دست پیدا کنند، باید  راحتی دبیران به

مدت و بلندمدت را برای خود تدوین  ریزی کوتاه برنامه

کرده و آن را در برنامۀ روزمرۀ خود لحاظ کنند. تهیۀ یک 

برنامۀ اجرایی در زمینۀ بهبود مدیریت زمان از اصول 

 (.4،  5، 7، 13شود ) اساسی اثربخشی محسوب می

ها و اثربخشی تعیین اولویتبین استفادۀ بهینه از زمان 

دبیران تربیت بدنی در مقطع راهنمایی استان کردستان 

داری وجود داشت. نتایج تحقیق حاضر با نتایج رابطۀ معنا

تحقیقات مشابه در این زمینه از جمله تحقیق چینگوس و 

( همخوانی دارد، ولی 1389( و ساکتی )2011پترسون )

( همخوانی نداشت. 1384زاده ) با نتیجۀ تحقیق جواهری

مثبت بودن رابطۀ بین استفادۀ بهینه از زمان تعیین 

ها و اثربخشی دبیران تربیت بدنی در مقطع اولویت

راهنمایی استان کردستان بیانگر این است که هرچه 

تر و دارای اهمیت بیشتر باشد، اثربخشی ها مشخصاولویت

یابد. دبیران تربیت بدنی نیز به همان اندازه افزایش می

، برخورداری از سبک ها  منظور اجرای مطلوب اولویت به

مناسب مدیریت زمان، کامالً ضروری است. منظور از این 

سبک، قالبی است که با قرار گرفتن و حرکت در آن، 

 (.5،  7، 12تحقق اهداف مورد نظر تضمین شود ) 

 جمعیت از چشمگیری بخش اینکه به با توجه

 از آنها و دهند می تشکیل انآموز دانش را کشورمان

 همۀ آینده در که اند جامعه قشرهای ترین حساس

 اداری و فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اقتصادی، های چرخ

 سالمت از آنها که دارد ضرورت گرفت، خواهند عهده بر را

 های چالش عهدۀ از بتوانند تا باشند برخوردار باالتری
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 خود، تحصیلی فتکالی عهدۀ از ویژه به و زندگی، جدی

و این مهم با حداکثر بهره از ساعت درس تربیت  برآیند

طور کلی  پذیر است. به بدنی توسط معلمان ورزش امکان

ویژه معاونت آموزشی به  باید نظام آموزش و پرورش به

صورت  ها و الگوهای مدیریت زمان که بهایجاد چارچوب

دهند، عملی و عینی مدیریت بر وقت را مورد تأکید قرار 

بپردازد و با اجرای آزمایشی این چارچوب آنها را برای 

مدت آموزش  های کوتاه  اجرای نهایی آماده کند. دوره

مدیریت زمان برای تمامی دبیران توسط سازمان آموزش و 

های ضمن خدمت و در   پرورش بر پا شود و در دوره

ویژه  های تعلیم و تربیت بههای دروس رشتهسرفصل

ریزی آموزشی درس مدیریت زمان  برنامهمدیریت و 

گنجانده شود. همچنین وضع مطلوب مدیریت زمان در 

شده  بندی نظام آموزش و پرورش ترسیم و برنامۀ زمان

 برای رسیدن به آن تدوین شود.
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