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چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک
مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان در مقطع متوسطه
شهر بجنورد در سال  87-88صورت پذیرفته است .که پایه
نظری پژوهش حاضر تئوری مسیر -هدف رابرت هاوس از
تئوریهای اقتضایی میباشد به همین منظور سبک مدیریت
به عنوان متغیر پیش بین و مدیریت زمان به عنوان
متغیر مالک مورد بررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که
محقق در شرایطی کامالً طبیعی به مشاهده و گردآوری
اطالعات و سپس به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته
است .جامعه آماری ،مدیران مقطع متوسطه شهر بجنورد
اعم از دولتی ،غیرانتفاعی و شاهد شامل  49نفر که به
روش نمونهگیری تصادفی ساده بدون جایگذاری طبق جدول
کرچسی مورگان  44نفر از آنان انتخاب گردیده است .به
منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق
ساخته سبک مدیریت با ضریب اعتبار  0/92و از
پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان ( کرمی مقدم)1377 ،
با اعتبار  0/86و روایی محتوایی باال استفاده شده
است و به منظور توصیف فرضیات این پژوهش از جداول
توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های آماری (میانگین،
انحراف استاندارد ،نمودارهای ستونی و دایرهای) و
همچنین به منظور استنباط نتایج از آزمونهای آماری
1
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(همسبتگی گشتاوری پیرسون ،نمودار پراکنش ،آزمون تی
تست ،آلفای کرونباخ و جداول افقی) با استفاده از
نرم افزار  SPSSصورت گرفته است .یافته های تحقیق
نشان میدهد که بین سبک مدیریت مدیران و مدیریت زمان
در سطح اطمینان  %95رابطه وجود دارد .همچنین نتایج
فرعی پژوهش بیانگر آن است که رابطه سبک آمرانه،
حمایتی ،مشارکتی و توفیقگرا با مدیریت زمان مدیران
معنیدار میباشد.
کلید واژه ها
سبک ،سبک مدیریت ،مدیریت زمان ،مدیریت آموزشی.
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اگرچه موضوع مدیریت همزاد زندگي انسان است
و از اولین روزهاي پیدایش با او بوده است ،اما
در یك قرن اخیر ،به علت پیدایش سازمانهاي جدید،
پیچیده و متراكم از تكنولوژي و برخوردار از
انسانهاي پرنیاز ،مورد توجه خاص قرار گرفته
است.
با آن كه همه مدیریت ها به نوبه و در جاي
خود مهم و پرارزش هستند ،اگر مدیریت آموزشي را
با دیگر انواع مدیریت مورد مقایسه قرار دهیم،
متوجه ميشویم كه هیچ یك از آنها به اندازه
مدیریت آموزشي حائز اهمیت نیست.
اگر آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه
مسایل جامعه باشد ،مدیریت آموزشي نیز با همان
منطق جایگاه مهمي در بهسازي و توسعه جامعه
دارد .اگر مدیران آموزشي یك جامعه داراي دانش و
مهارت هاي كافي باشند ،بدون تردید ،نظام آموزشي
نیز از اثربخشي و كارایي و اعتبار باالیي
برخوردار خواهد بود.
هر مدیري ممكن است در شرایط خاص مدیري
بسیار موفق جلوه كند در حالیكه همان مدیر با
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تغییر شرایط ،مدیري ضعیف نمودار گردد (فیدلر
چمرز.) 17 : 1984 1
بر اساس نظریه اقتضا شیوه هاي مدیریت داراي
الگوي ثابت نیستند ،بلكه در پرتو شناخت محیط
سازمان و نسبت به شرایط و موقعیت زماني و مكاني
باید در هر مورد شیوه مناسب ،بررسي و كشف شود.
با این آگاهي دیگر نمي توان از نظریه هاي پیش
ساخته محیط هاي بیگانه تقلید كرد.
طبق تئوریهاي اقتضایي اثر بخشي رهبر به
موقعیت بستگي دارد .به طوري كه بعضي از رهبران
در یك موقعیت یا سازمان اثر بخش و كارآمد بوده
و در موقعیت یا سازمان دیگر ممكن است اثر بخش
نباشد (مصداق راد.) 1386 ،
در زمان كنوني تئوري مسیر -هدف 2یكي از
ارزشمندترین شیوههاي رهبري است( .رابینز:1385 ،
 .)665این تئوري درسال  1974بوسیله رابرت هاوس3
ارائه شد.
تئوري مزبور یك الگوي اقتضایي از رهبري
است .هنگامیكه تحقیقات دانشگاه ایالتي اوهایو
در حال انجام شدن بود ،این تئوري پایه ریزي شد.
(مصدق راد)1386 ،
پایه و اساس تئوري مزبور بر این قرار گرفته
است كه وظیفه رهبر این است كه پیروان و
زیردستان خود را در جهت تأمین هدفها یاري دهد.
یك رهبر براي حصول اطمینان از اینكه اعضاء با
هدفهاي كلي گروه یا سازمان سازگار است آنان را
از هیچ نوع هدایت و حمایتي محروم نمي كند .پایه
اصطالح «مسیر-هدف» بر این باور یا اعتقاد قرار
دارد كه رهبران موفق را در راه رسیدن به هدفهاي
مورد نظر هر نوع سد یا مانعي را از میان
بردارند( .رابینز) 665 : 1385 ،
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در این نظریه رفتار رهبر زماني براي پیروان
قابل قبول است كه منبع رضایت و انگیزه براي
آنان باشد( .فودازي.)1387 ،
طبق تئوري مسیر -هدف كه یكي از تئوریهاي
رهبري است كه مي گوید عملكردهاي اولیه رهبر،
پاداشهاي قابل دسترسي را براي زیردستان در محل
كار مطلوب و با ارزش مي سازد و روشن مي سازد كه
رفتارهاي مختلف به پاداشهاي متناسب به آن منتهي
مي شود .رهبر بر حسب موقعیت یك یا چهار سبك
رهبري را اعمال مي كند.
كه این عوامل موقعیتي كه در سبك رهبري اثر
گذارند ویژگیهاي شخصي زیردستان و محیط ميباشند.
( مصدق راد.)1386 ،
رفتار رهبری در این تئوری به رفتار رهبر بر
اساس انگیزش عمل توجه می کند .به طور اخص این
نظریه شامل چهار نوع رفتار رهبری است :
 .1رهبری دستوری  :سبکی که انتظارات را
روشن کرده و دستورات مشخصی صادر و از زیردستان
میخواهد که طبق قوانین و رویه ها عمل کنند.
 .2رهبری حمایتی  :مالحظه گر بوده ،به رفاه
زیردستان توجه و جو دوستانه ای ایجاد می کند.
 .3رهبری مشارکتی  :رفتاری که خواهان
مشاوره با زیردستان بوده و قبل از اتخاذ تصمیم
از نظراتشان استفاده می کند.
 .4رهبری توفیقگرا  :سبکی که در آن مدیر
اهداف چالشی تعیین نموده ،خواهان اصالح عملکرد
مطابق
زیردستان
دارد
اطمینان
و
بوده
استانداردهای عالی عمل خواهند کرد(فرجی ارمکی،
.)110 : 1386
تحقیقی به طور اخص در این زمینه یافت نشد
اما در زمینه رابطه سبک مدیریت و اثربخشی و
مؤلفه های دیگر پژوهشهایی در داخل و خارج از
کشور انجام گرفته است .اشاگبمی و اچلی)2005( ،2
تحقیقي را با نام «سبكهاي رهبري ور فتاري
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( )2004تحقیقي با عنوان
مدیران» دالویكز و
«ارزیابي سبكهاي رهبري و محیط سازماني» را
انجام دادند .اوشاگبمي وگیل )2003( 4در تحقیقي
با عنوان «تفاوت در سبك رهبري و رفتاري در سطوح
سلسله مراتبي در سازمانهاي انگلستان « به بررسي
سبكهاي رفتاري در سطوح مختلف سازماني »
ميپردازند.
زمان با ارزش ترین منبعي است كه در اختیار
انسانها قرار دارد و اهمیت این منبع را مي توان
در دو بعد دید .اول آنكه زمان تنها منبعي است
كه میان افراد و به طور مساوي تقسیم شده است و
دوم اینكه استفاده از منبع دیگر وابسته به
داشتن زمان است .بر این اساس مي توان گفت زمان
اصلي ترین سرمایه بشري است كه نیاز به مدیریت و
اداره كردن دارد ،تا از آن در راستاي تحقق
اهداف فردي و سازماني استفاده شود( .كرمي:1385 ،
)1
1
امروزه «مدیریت زمان » در علم مدیریت از
جایگاه ویژهاي برخوردار است .زیرا با تأسي از
مي توان بازدهي
راهكارهاي «مدیریت زمان»
سازمانها را افزایش داد و با بهره گیري مناسب
از زمان از اتالف وقت و هزینه هاي سنگین در
سازمانها پیشگیري نمود .از این رو مدیریت زمان
علم كنترل زمان و استفاده صحیح از آن نیز
نامیده مي شود( .مركز اطالعات فني ایران.)1387 ،
مهارت هاي مدیریت زمان به دو صورت ،فردي و
سازماني مي باشد كه در ادامه بیان مي شود.
الف -مهارت فردي مدیریت زمان :یعني به
كارگیري زمان و تنظیم منظم و منطقي اوقات در
اختیار فرد ( محمدیان)18 :1384 ،
هیگز3
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ب -مهارت هاي سازماني مدیریت زمان :مهارت
هاي سازماني مدیریت زمان به آن نوع مهارت هایي
مي گویند كه فرد در محیط سازماني براي استفاده
مطلوب از وقت جهت تحقق اهداف سازماني و در
رابطه با انجام وظایف حرفه اي خویش اعمال مي
نماید و شامل شش مؤلفه مي باشد كه عبارتند از:
هدف گذاري ،اولویت بندي اهداف و فعالیتها،
برنامه ریزي عملیاتي ،تفویض اختیار ،مدیریت
ارتباطات و مدیریت جلسات( .هدایتی)1385 ،
مدیران آموزشي با استفاده از شیوه مناسب
مدیریتي باید به مدیریت زمان نیز توجه كافي
داشته باشند زیرا با تأسي از راهكارهاي مدیریت
زمان مي توان بازدهي سازمانها را افزایش داد و
با بهره گیري مناسب از زمان از اتالف وقت و
هزینههاي سنگین در سازمانهاي آموزشي پیشگیري
نمود .پاترسون ،وودی و کوک ،) 2001(2پیتر فراست3
( )1996مک فادن و دارت ) 1992 ( 4در زمینه
بکارگیری مدیریت زمان تحقیقاتی انجام دادند و
به این نتیجه رسیدند که این مهارتها باعث
کارآیی بیشتر سازمانها می گردند.
نظریه اقتضایی نقطه عطف مهمی در سیر تفکر
مدیریت محسوب می گردد و با استفاده از تئوریهای
جدید نظیر نظریه رابرت هاوس می توان باعث
اثربخشی بیشتر سازمانها گردید البته در موازات
آن با بکارگیری زمان که امروزه مدیریت زمان در
علم مدیریت جایگاه ویژه ای یافته و با تأسی از
راهکارهای مدیریت زمان می توان بازدهی سازمانها
را افزایش داد.
در پژوهش حاضر محقق به بررسی رابطه بین سبک
مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان میپردازد و
با توجه به آنکه مدیریت اقتضایی یکی از بهترین
روشهای مدیریت بوده و تحقیق در این زمینه و نیز
مدیریت زمان کمتر صورت گرفته است هدف کلی محقق
:
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شناسایي رابطه بین سبك مدیریت ومدیریت زمان
مدیران در دبیرستانهاي شهر بجنورد و اهداف جزئي
آن  :شناسایي رابطه سبك آمرانه با مدیریت زمان،
شناسایي رابطه سبك حمایتي با مدیریت زمان،
شناسایي رابطه سبك مشاركتي با مدیریت زمان و
شناسایي رابطه سبك توفیقگرا با مدیریت زمان در
دبیرستانهاي شهر بجنورد می باشد.
لذا با توجه به پیشینه فوق فرضیه های ذیل
برای این پژوهش تدوین گردیدند :
فرضیههاي تحقیق عبارتند از:
بین سبك مدیریت مدیران و مدیریت زمان آنان دردبیرستانهای شهر بجنورد رابطه وجود دارد.
بین سبك مدیریت آمرانه و مدیریت زمان رابطهوجود دارد.
بین سبك مدیریت حمایتي و مدیریت زمان رابطهوجود دارد.
بین سبك مدیریت مشاركتي و مدیریت زمان رابطهوجود دارد.
بین سبك مدیریت توفیقگرا و مدیریت زمان رابطهوجود دارد.
روش
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با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و اهداف که
بررسی رابطه بین سبک مدیریت و مدیریت زمان در
دبیرستانهای شهر بجنورد می باشد ،تحقیق حاضر از
نوع پژوهش کاربردی میباشد.
از نظر ماهیت و روش ،توصیفی از نوع همبستگی
می باشد و با استفاده از روش تحقیقات میدانی به
بررسی رابطه بین متغیرهای مورد بررسی می
پردازیم .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است
که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های
مورد بررسی است ( نادری و نراقی .)1370 ،بیشتر
ت حقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره ي
تحقیق توصیفی به شمار آورد (سرمد و همکاران،
.) 81 : 1385
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با توجه به قلمرو زمانی و مکانی تحقیق،
جامعه آماری شامل کلیه مدیران دبیرستانهای
دخترانه و پسرانه شهر بجنورددر سال تحصیلی 87-88
که دارای ابالغ رسمی بودهاند و تعداد آنها 49
نفر مدیر که  44نفر به روش نمونه گیری تصادفی
بدون جایگذاری طبق جدول کرچسی مورگان انتخاب
شده اند.
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش
پرسشنامه می باشد .برای سنجش سبک مدیریت از
پرسشنامه محقق ساخته و برای بخش مدیریت زمان از
پرسشنامه استاندارد (کرمی مقدم ) 1377 ،استفاده
می شود .در پرسشنامه سبک مدیریت محقق ساخته
بانظریه رابرت هاوس ،چهار سبک مدنظر بوده که
عبارتند از  :سبک آمرانه ،حمایتی ،مشارکتی و
توفیقگرا .این پرسشنامه دارای  25گزاره  5گزینه
ای مطابق طیف لیکرت می باشد.
برای سنجش پایایی پرسشنامه سبک مدیریت از
روش بازآزمایی ( آزمون مجدد ) استفاده شده است
که ضریب همبستگی پیرسون آزمون -آزمون مجدد
پرسشنامه سبک مدیریت  95%که به فاصله  10روز
انجام گرفته ،بدست آمده است .برای همسانی درونی
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ که 92درصد بدست
آمده استفاده گردید .اعتبار پرسشنامه مدیریت
زمان نیز 80درصد بدست آمده و جهت تعیین روایی
هر دو پرسشنامه پس از تأیید اساتید راهنما و
مشاور به رؤیت تعدادی از اساتید اهل فن مدیریت
آموزشی رسیده و پس از بررسی آنها اصالحات الزم
انجام و سپس در اختیار اعضای نمونه قرار گرفت.
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهای آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
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یافته ها
جدول ( :)1نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بین سبک مدیریت و مدیریت زمان

مدیریت
زمان

سبک
مدیریت

ضریب
همبستگی
سطح
معنادار
تعداد
ضریب
همبستگی
سطح
معنادار
تعداد

مدیریت
زمان
1
.
44

سبک
رهبری
571
0
44

571
0
44

1
.
44

جدول فوق نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین
متغیر هاي سبك رهبري و مدیریت زمان رانشان
ميدهد .با توجه به داده هاي جدول چون اندازه
معناداري آزمون در سطح آلفاي  ،0/05آزمون دو
دامنه وضریب همبستگي  ،0/57كوچكتر از  0/05است.
فرض صفر رد مي شود و فرض تحقیق با 95درصد
اطمینان تأیید مي گردد .یعني بین سبك مدیریت و
مدیریت زمان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول ( :)2نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بین سبک آمرانه و مدیریت زمان

مدیریت
زمان
سبک
مدیریت

0/533
0/000
44

1
.
44
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همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد
همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد

مدیریت
زمان
1
.
44

سبک
آمرانه
0/533
0/000
44

جدول فوق نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین
متغیر هاي سبك رهبري آمرانه و مدیریت زمان
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رانشان ميدهد .با توجه به داده هاي جدول چون
اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي ،0/05
آزمون دو دامنه و ضریب همبستگي  ،0/53كوچكتر از
 0/05است .فرض صفر رد مي شود و فرض تحقیق با
95درصد اطمینان تأیید مي گردد .یعني بین سبك
آمرانه و مدیریت زمان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول ( : ) 3نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بین سبک مشاركتی و مدیریت زمان

مدیریت
زمان
سبک
مشارکتی

همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد
همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد

مدیریت
زمان
1
.
44

سبک
مشارکتی
0/440
003
44

0/440
003
44

1
.
44

جدول فوق نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین
متغیر هاي سبك مشاركتي و مدیریت زمان رانشان
ميدهد .با توجه به داده هاي جدول چون اندازه
معناداري آزمون در سطح آلفاي  ،0/05آزمون دو
دامنه وضریب همبستگي  ،0/44كوچكتر از  0/05است.
فرض صفر رد مي شود و فرض تحقیق با 95درصد
اطمینان تأیید مي گردد .یعني بین سبك مشاركتي و
مدیریت زمان رابطه معنادار وجود دارد.
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جدول ( :)4نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بین سبک حمایتی و مدیریت زمان

مدیریت
زمان
سبک
حمایتی

همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد
همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد

مدیریت
زمان
1
.
44

سبک
حمایتی
0/488
0/001
44

0/488
0/001
44

1
.
44

جدول فوق نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین
متغیرهاي سبك رهبري حمایتي و مدیریت زمان
رانشان ميدهد .با توجه به دادههاي جدول چون
اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي ،0/05
آزمون دو دامنه و ضریب همبستگي  ،0/48كوچكتر از
 0/05است .فرض صفر رد ميشود و فرض تحقیق با
95درصد اطمینان تأیید ميگردد .یعني بین سبك
رهبري حمایتي و مدیریت زمان رابطه معنادار وجود
دارد.
جدول ( :) 5نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بین
سبک رهبري هدفگرا و مدیریت زمان

مدیریت
زمان
سبک
هدفگرا

همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد
همبستگی
پیرسون
سطح معنادار
تعداد

مدیریت
زمان
1
.
44

سبک
هدفگرا
0/556
0/000
44

0/556
0/000
44

1
.
44
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جدول فوق نتایج آزمون همبستگي پیرسون بین
متغیرهاي سبك رهبري هدفگرا و مدیریت زمان
رانشان ميدهد .با توجه به دادههاي جدول چون
اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي ،0/05
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آزمون دو دامنه و ضریب همبستگي  ،0/55كوچكتر از
 0/05است .فرض صفر رد مي شود و فرض تحقیق با
95درصد اطمینان تأیید ميگردد .یعني بین سبك
هدفگرا و مدیریت زمان رابطه معنادار وجود دارد.
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بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیقات بدست آمده و همچنینتأیید فرضیه اصلی تحقیق حاضر میتوان نتیجه
گرفت که مدیریت آموزشی با توجه به اقتضاء و
موقعیت سازمانی ،سبک مدیریتی مناسب را اعمال
نموده و با به کارگیری مهارتهای مدیریت زمان
موجب اثربخشی سازمان آموزشی گردد.
بنا بر تحقیقات انجام شده و مطالعات محقق وتأیید فرضیه فرعی اول می توان گفت رهبری
دستوری در تئوری مسیر -هدف هاوس سبکی است که
انتظارات روشن و دستورات مشخص صادر می شود و
زیردستان باید طبق قوانین و رویهها عمل نمایند
( فرجی ارمکی ) 109 : 1386 ،با توجه به موقعیت
هایی که برای مدیر بوجود می آید ،می تواند سبک
آمرانه را با برخی از مهارتهای مدیریت زمان
تلفیق نماید تا باعث اثربخش سازمان گردد.
بنابر تحقیقات انجام شده و تأیید فرض تحقیق ومطالعات پژوهش و تأیید فرضیه فرعی دوم می توان
گفت رهبری حمایتی مالحظه گر بوده ،به رفاه
زیردستان توجه و جو دوستانه ایجاد می کند پس
این سبک در وضعیتهایی مطلوب است که خستگی،
هیجان شخصی یا عدم اعتماد به نفس پایین میباشد
و افراد با استفاده از مهارتهای مدیریت زمان
می توانند مانع از خستگی ،هیجان و عدم اعتماد
به نفس گردیده و باعث اثربخشی سازمان آموزشی
گردند.
با توجه به تحقیقات انجام شده و تأیید فرضیهفرعی سوم میتوان گفت که رهبری مشارکتی ،خواهان
مشاوره با زیردستان بوده و قبل از اتخاذ تصمیم
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باید از نظراتشان استفاده نماید و در وضعیتی
میتوان از این سبک بهره گرفت که افراد نیاز
زیادی به خود مختاری دارند .در مدیریت زمان
یکی از اهرمهای قدرتمند ،بهره برداری از مزیت
های تفویض اختیار است که با تفویض اختیار
میتوان از مشارکت اعضاء سازمان استفاده نمود
پس این دو مؤلفه با توجه به آن چه بیان شد به
یکدیگر مرتبط می باشند.
با توجه به آنچه بیان شد و تأیید فرضیه فرعیچهارم و مطالعات انجام شده میتوان گفت :در سبک
توفیقگرا مدیر باید اهداف چالشی تعیین نماید،
خواهان اصالح عملکرد باشد و اطمینان داشته باشد
که زیردستان مطابق استانداردهای عالی عمل
خواهند نمود .اگر اهداف خاصی تعیین شوند،
بازدهی بسیار بیشتر خواهد بود و اهداف مشخص و
سخت باعث انگیزش فرد میگردد و این انگیزش باعث
عملکرد در سطح عالی تر می شود ( .رابینز1385 ،
 ) 347 :با توجه به آنکه یکی از مهارتهای
مدیریت زمان ،تعیین اهداف و اولویتبندی اهداف
و فعالیتها است ،مدیر با بهره گیری از این
مهارت می تواند باعث انگیزش دبیران و در نتیجه
اثربخشی سازمان آموزشی گردد.
موفقیت
عامل
مهمترین
سازمان،
یک
در
سازمانی ،مدیریت است و مدیریت آموزشی ،در بین
سایر انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه ای
برخوردار است .پس اگر مدیران آموزشی یک جامعه
دارای دانش و مهارتهای کافی باشد ،بدون تردید،
نظام آموزشی نیز از اثربخشی ،کارآیی و اعتبار
باالیی برخوردار خواهد بود.
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