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چکیده
حوادث ناگوار همیشه با انسان بودهاند و انسان علیرغم آسیبپذیری دارای ویژگیهای
شخصیتی میباشد که بهنوعی ابزاری برای مقابله با این مشکالت محسوب میشوند .بنابراین
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت زمان با کمالگرایی و میزان تابآوری مدیران
مدارس شهر اشترینان است .جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس اشترینان شامل میشود
که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد  07نفر به روش نمونهگیری
طبقهای انتخابشدهاند .برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامههای استاندارد مقیاس
تابآوری کونور و دیویدسون ( ،)3772پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان عزیزی مقدم
( )5231و پرسشنامه استاندارد کمالگرایی هیل و همکاران ( )3772استفادهشده است .دادههای
بهرهگیری از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای نرمال سنجی توزیع داده
جمعآوریشده با 
و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به کمک نرمافزارهای  SPSSمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که بین مدیریت زمان و مؤلفههای آن ،با
کمالگرایی رابطه مثبت وجود دارد .اما بین تفویض اختیار با کمالگرایی رابطهای وجود
نداشت .همچنین بین مدیریت زمان و مؤلفههای آن (هدفگذاری ،اولویتبندی فعالیتها،
مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات) با میزان تابآوری رابطه مثبت وجود دارد .اما بین
برنامهریزی عملیاتی و تفویض اختیار با میزان تابآوری رابطه وجود نداشت.
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 .0مقدمه
ان ان بئعنوان موجودي پیچیده چندبعدي ،علیرغم آسیبپذیري و محدودیتهاي زود
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داراي ظرفیت و انعطافپذیري ویژه و منحصربئفردي است کئ از دوران کودکی مقابلئ
با آسیبهاي پیرامونی زود را می ر میسازد (فیروز بخت .)0836 ،در سا هاي ازیر
محققان بر این ظرفیت و انعطاف تمرکز داشتئ و آن را با عنوان تابآوري موردمطالعئ
قراردادند (محمدي .)0830 ،تابآوري ظرفیتی فطري یا غریزي است کئ در سیر
شکلگیري آفرینش در وجود بیشتر افراد قرار دادهشده است اما حقیقت آن است کئ
بئصرف داشتن چنین توانایی و ظرفیت نمیتوان انتظار داشت کئ ان ان در عمل نیز
رفتارهاي تابآورانئ را از زود بئ نمایش بگذارد .درواقع تابآوري براي آنکئ مجا
ظاور داشتئ باشد باید در محیطی کئ داراي ویژگیهاي پرورشدهنده تابآوري است
قرار گیرد ( .)Handerson, 2002تابآوري مفاومی جدیدي است کئ در سا هاي ازیر
موردتوجئ قرارگرفتئ است .تعیین عواملی کئ با توجئ بئ ویژگیهاي فردي زانوادگی و
اجتماعی بئعنوان تابآور عمل کرده ازجملئ عالیق پژوهشگران حوزه تابآوري بئ
شمار میرود .تابآوري مفاومی روانشنازتی است کئ توضیح میدهد چگونئ افراد یا
موقعیتهاي غیرمنتظره کنار میآیند .تابآوري بئ معناي سرسختی در مقابل استرس
توانایی برگشت بئ حالت عادي وزنده ماندن و تالش کردن در طی شرایط ناگواراست
( .)Doub, 2004رهبران تاب آور میدانند چگونئ با همکاران زود ارتباط برقرار کنند و
از ماارتهاي اجتماعی زود براي پیشرفت در مواقع آشفتگی استفاده میکنند ( Haden,

 .)2019وب )9602( 0در پژوهش کیفی کئ در بین مدیران متوسطئ با بیش از پنج سا
سابقئ مدیریت ،دریافت کئ داشتن تعاد در زندگی شخصی و حرفئاي باعث تقویت
تابآوري مدیران میشود و ویژگیهاي مشترکی کئ در بین مدیران متوسطئ جات
Web
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تقویت تابآوري وجود داشت عبارت بود از :تجارب شخصی ،مدیریت زمان ،مبارزه با
نقاط ضعف شخصی ،رسیدگی بئ م ائل پرسنل ،تعامل با همکاران ،تعامل با والدین
چالشبرانگیز ،تعامل با کارکنان مشکلدار ،مذاکره با ادارات آموزشوپرورش ،داشتن
تاریخی مفاوم کما گرایی بئعنوان یک مقولئ روانشنازتی موردتوجئ ب یاري از
روانشناسان قرارگرفتئ است ( .)Hornay, 1950افراد کما گرا معیارهاي ب یار باالیی را
براي موفقیت در نظر میگیرند و اگر بئ آن اهداف بلند پروازانئ نرسند ،زودشان را
شک تزورده میدانند .آنها ن خئ همئ اتفاقهاي دنیا را با قانون همئیاهیچ میپیچند.
براي کما گراها نتیجئ هر کاري یا شک ت کامل است یا موفقیت کامل .بنابراین
کما گرایی یکی از ویژگیهاي شخصیتی است کئ میتواند هم سازنده و مفید ،هم
منفی و مخرب باشد .کند .یافتئهاي پژوهش فخیمی و علوي متین ( )0821بین بعد
عزتنفس کما گرایی با عملکرد مدیران مدارس رابطئ معنیدار وجود دارد و همچنین
بین بعد زودکارآمدي کما گرایی با عملکرد مدیران مدارس رابطئ معنیدار وجود دارد.
از سو دیگر یکی از مامترین ویژگیهاي شخصیتی کئ در دنیاي امروز موردتوجئ
ب یاري از متخصصان است مدیریت زمان میباشد زیرا مدیرت زمان سبب میشود کئ
فردا یک آرایش فکري درستی در برابر مشکالت بئ زود بگیرد و باتر بتواند با آنها
مقابلئ کند و همچنین مدیریت زمان میزان تابآوري و سازش را در برابر مشکالت
افزایش میدهد (برزگر و احمدي .)0829،ب یاري از صاحبنظران بر این باورند کئ
صرف داشتن سرمایئ و دانش براي ک ب موفقیت در کار کافی نی ت ،و یکی از
عوامل مؤثر درراه ک ب موفقیت استفاده صحیح از زمان است .یکی از آفتهاي زمان
کما گرایی نابانجار است .کما گرایی نابانجار از عوامل اتالف وقت و انرژي و
ازتال در کارکردهاي روزمره است کئ مانع از لذت بردن از زندگی میشود ( Stober,

 .)2006لذا بئمنظور مدیریت زمان و کنتر زمان ،صاحبنظران بئ ماارتهاي مختلفی
از مدیریت زمان اشارهکردهاند کئ عبارتاند از :ماارتهاي سازمانی زمان کئ شامل:

بررسی رابطه مدیریت زمان با کمالگرایی و میزان تابآوری مدیران مدارس شهر اشترینان

حامی .کما گرایی از دیگر متغیرهایی است کئ با مدیریت زمان در ارتباط است .ازلحاظ
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تفویض ازتیار ،اولویتبندي ،اهداف ،برنامئریزي دقیق ،ایجاد هدف مشخص ،مدیریت
جل ات میشود (محمدیان و همکاران .)0832 ،پس مدیریت زمان یعنی استفاده
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کارآمد و مؤثر از همئ منابع براي رسیدن بئ هدف و انجام دادن کار و فعالیت در یک
دوره زمانی با آغاز و پایان مشخص (.)Akatai, 2003

در مدیریت زمان تعیین اولویت هیاي کیاري از اهمییت بیئ سیزایی برزیوردار اسیت و
اولویت با امور و کارهایی است کئ فوریت و اهمیت بیشیتري دارنید (،)Ferner, 1995

جواهري یکی از اصو مدیریت زمان ،اصل  36-96اسیت ،یعنیی از  96درصید زمیان
براي انجام  36درصد کارهایت استفاده کن .موفقیت در مدیریت صیحیح زمیان واب یتئ
بئ تشخیصکارهاي مایم اسیت (Tracy, 2000؛ احمیدي .)0839،طبیق نظیر بوفیارد و
همکاران ( )0238و راینور و انتین )0238( 0بعضی از افراد از عاده انجام وظایفی کئ بئ
زمان طوالنی نیاز دارد ،باتر برمی آیند .این افراد در جنبئ انگیزشی سرسیختی در سیطح
باالیی قرار دارند و گام بئ گام بیئ سیمت هیدف حرکیت .در تحقیقیات مختلیف نشیان
دادهشده است کئ افرادي کئ سرسختی باالتري دارند مانند افراد وظیفئشیناس و زیالق،
از زمان باتر استفاده می کنند .در نگرش جدید متخصصان معتقدند کیئ یکیی از شیروط
الزم براي اثربخشی مدیران اعما مدیریت زمان است .مام ترین و گران بااترین داراییی
هر سازمان کارکنان آن ها ه تند و گران بایاترین داراییی ییک ان یان نییز زمیان ب ییار
کوتاهی است کئ در طو زندگی در ازتیار دارد؛ بنابراین زمان جیز نیادرترین منیابعی
است کئ چنانچئ با درستی مورداستفاده قرار گیرد ،تغیییرات و تحیوالت بیئموقیع را در
تمام ارکان سازمانی بئ وجود می آورد (معین .)0818 ،میدیریت صیحیح زمیان ،عیاملی
است اساسی در موفقیت هر سازمان مح وب می شود .چیزي کئ تاکنون توجئ چنیدانی
بئ آن مبذو نشده است .مدیریت زمان بیش از اداره فعالیت هیا در طیو زمیان اسیت.
مدیریت زمان ،مدیریت برزورد است کئ شامل ماارت هاي برنامئ ریزي ،سیازمان دهیی،
Rapunor & Antepen
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اجرا و کنتر کردن است (جیواهریزاده .)0830 ،بنیابراین کمبیود پیژوهش در بررسیی
رابطئ مدیریت زمان و تابآوري و کما گرایی سبب گردید کئ در این پژوهش با توجئ
بئ نقش مدیریت زمان در کارایی سازمانها ،رابطئ این متغیر با تاب آوري و کما گراییی
کما گرایی و تابآوري مدیران مدارس چئ رابطئاي وجود دارد؟».

 .2مبانی نظری
مدیریت زمان
یکی از منابعی کئ در ازتیار مدیران سازمانها میباشد زمان اسیت زمیان ارزشیمندترین
منبع است و داراي ویژگیهاي زاص ن بت بئ سایر منابع میباشد اگرچئ ممکن اسیت
منابع و تجایزات و اطالعات بئ مقادیر مختلف در ازتیار مدیران قیرار گییرد امیا زمیان
براي همئي مدیران یک ان است .میدیریت زمیان امیروزه تحیت عنیوان زمیانسینجی،
مطالعئ کار ،ارزیابی زمان و حرکت بئ کار میرود و براي اولیین بیار توسیط «فردرییک
تیلور »0از سا  0338با برزورد سی تماتیک بئ کار گرفتئشده است.
زمان منبع بیمانندي است کئ اگر از دست برود جایگزینی نخواهد داشت .توجئ بئوقت
و اهمیت دادن بئ آن و استفاده باینئ از زمان پیشینئي دیرینئاي دارد .در جوامع قیدیمی
حرکت ماه و زورشید مبناي درک زمان بیود و هیر چیئ جوامیع تکامیل بیشیتري پییدا
کردند ،مفاوم زمان پیچیدهتر شد.
همچنین مکنزي )9668( 9عنوان می دارد ریشئ اصلی اتالف وقت در زود ان یان نافتیئ
است اگر ک ی بتواند با کنتر زود عوامل اتالف وقت را از بین ببرد دیگران و اتفاقات
نمیتوانند تأثیر عمدهاي در اتالف وقت وي داشتئ باشند .او اصیلیتیرین عامیل اتیالف
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موردبررسی قرار گیرد و بئ ایین سیؤا پاسیخ داده شیود کیئ «بیین میدیریت زمیان بیا
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وقت را روحیات و زلقیات فرد میداند ازآنجاکئ هیر فیرد بیا توجیئ بیئ مینشهیایش
روشهایی را براي تق یم وقت زود در نظر میگیرد پس زود مییتوانید عامیل اصیلی
اتالف وقت مح وب شود.
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 89همئ افراد بر وقت زود مدیریت میکنند اما ک انی کئ اوقیات زیود را هیدر مییدهنید
مدیریتشان بر اساس هدر دادن وقت است (مجییدي0833 ،؛ بیئ نقیل از عییو

زاده و

مظاهري .)0820 ،مکنزي در جاي دیگر می گوید ارزش واقعی میدیریت زمیان عبیارت
است از ارتقاي تمامی ابعاد زندگی ،اما بئ تعبیر دیگر ارمغیان میدیریت زمیان بیراي میا
زمان بیشتر نی ت بلکئ زندگی باتر است (نجفبیگی.)0832 ،
دیوید لوئیس )9660( 0معتقد است کئ ب یاري از افراد کئ زیلی کیار مییکننید بیدترین
مدیران زمان ه تند این افراد باوجوداینکیئ سیاعتهیاي طیوالنی کیار مییکننید حتیی
اضافئکاري هم میکنند ناایتاً این فشار کاري منجر بئ فشار روحی در آنها مییشیود و
معموالً کارایی کمتري دارند کیفیت کارشان نامقبو است (نجفبیگی.)0832 ،
سعیدي ،کوهاند و بااري ( )9600بئ بررسی رابطیئ بیین میدیریت زمیان و اثربخشیی
سازمانی و سبکهاي مقابلئاي با اسیترس پردازتیئانید .یافتیئهیاي ضیریب همب یتگی
پیرسون و ضریب چندگانئ رگرسیون نشان میدهد کئ رابطئ معنیاداري بیین روشهیاي
مقابلئ با استرس و مدیریت زمان در مردان سازمان وجود دارد .باترین پیشبینیی کننیده
روش هاي مقابلئ با استرس مدیریت زمان است .رو )9661( 9در پژوهشیی بیئ بررسیی
ادبیات مدیریت زمان پردازتئ است نتایج ایین بررسیی مشیخص نمیود کیئ رفتارهیاي
مدیریت زمان بئطور مثبت با کنتر  ،رضایت شغلی و سالمت و بئطور منفی با اسیترس
ارتباط دارد .مدیریت زمان روشهاي نوینی را بئ افراد نشیان مییدهید تیا -0 :دییدگاه
باتري ن بت بئ کارهاي واب تئ بئ یکدیگر و اولویتها بیئ دسیت آورنید  – 9فرصیت
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بیشتري براي زالق بودن ایجاد میکند  – 8با فشارهاي روانی مییتواننید باتیر دسیت
پنجئ نرم کنند.
مدیریت زمان آن دستئ از تواناییها و ماارتهایی است کئ بئ کنتر باینئ زمیان توسیط
میباشد:
هدفگذاري :هدف نتیجئ مطلوبی است کئ رفتار سازمانی در جات آن هدایت میشود،
و مدیریت وسیلئ نیل بئ هدف است ،پس عنصر هدف در مدیریت هر فعالیتی ،اهمییت
دارد و مدیریت بدون هدف بیمعناست (عالقئ بند.)0812 ،
اولویتبندي اهداف و فعالیتهیا :منظیور از اولوییتبنیدي ،تنظییم اهیداف فعالییتهیا
برح ب اهمیت و ارجحیتی است کئ یک فعالیت در مقابیل سیایر اهیداف فعالییتهیا
بئمنظور دستیابی بئ اهداف روزانیئ ،هفتگیی و ماهانیئ دارد (مکنیزي ،0ترجمیئ زیاکی،
.)0810
برنامئریزي عملیاتی :در برنامئریزي عملیاتی اهداف جزئی بیئصیورت برنامیئ عملییات
درمی آید و طرق رسیدن بئ اهداف ،جز بئجز بیان میگردد .برنامیئرییزي عملییاتی را
میتوان پیشبینی عملیات بیراي نییل بیئ هیدفهیاي معیین ،بیا توجیئ بیئ امکانیات و
محدودیتها و زطوط کلی ترسیمشده در برنامیئرییزي جیامع تعرییف کیرد (الیوانی،
.)0812
تفويض اختيار :تفویض ازتیار در سازمان واگذاري ازتیار از میافوق بیئ میادون اسیت
(مدنی.)0800 ،
مديريت ارتباطات :ارتباط فراگرد ،تفاییم و تفایم ییا انتقیا معیانی مییان اشیخاص و
گروههاست .فعالیت و همکاري در محیط سازمانی م تلزم روابط ان انی توأم با اعتمیاد
متقابل میان مدیر و کارکنان است و روابط ان انی در پرتو ارتباط پدید مییآیید (عالقیئ
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فرد منجر میشود (پور ظایر .)0836 ،مدیریت زمان در این تحقییق داراي شیش مؤلفیئ
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بند.)0813 ،
مديريت جلسات :در سازمانها بنا بر موارد مختلف مدیران ،تصمیم بئ تشیکیل جل یئ
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میگیرند .بئبیاندیگر جل ئ براي تباد نظر و همکاري گروهی از افراد با یکدیگر بیراي
انجام یک مأموریت زاص تشکیل میشود .این مأمورییت مییتوانید بیراي ازیذ ییک
تصمیم ،حل یک مشکل ،تعیین زطمشی یا هر یک از هزاران م لئ دیگیري باشید کیئ
سازمانهاي عمومی و زصوصی در اجیراي فعالییتهیاي زیود بیا آن روبیرو ه یتند
(کاظمی.)0818 ،

کمالگرایی
کما گرایی یکی از ویژگیهاي شخصیتی است کئ میتوانید هیم سیازنده و مفیید ،هیم
منفییی و مخییرب باشیید .ازلحییاظ تییاریخی مفاییوم کمییا گرایییی بییئعنییوان یییک مقولییئ
روانشنازتی موردتوجئ ب یاري از روانشناسان قرارگرفتئ است( .ابراهیم قوام.)0838 ،
از طرفی اگر کما گرایی را دوروي یک سکئ فر

کنییم در ایین صیورت یکیروي آن

ک ب موفقیت و نیل بئ هدف و روي دیگر آن ترسی از شک ت ییا سیرزنش افیراد ییا
دیگر پیامدهاي اجتماعی مربوط بئ شک ت است .قربانیان چنین ترسی معمیوالً تیالش
میکنند تا آنجا کئ میتوانند از موقعیتهایی کئ پیشبینی مییکننید عملکردشیان در آن
موقعیتها طبق استانداردها و مالکهاي سطح باال مورد قضاوت قیرار زواهید گرفیت
اجتناب کنند .از سوي دیگر تأثیر تفکر کما گرایی بر اضطراب نیز میورد ارزییابیهیاي
دیگران از زود کئ از مؤلفئهاي بنیادین کمیا گراییی منفیی اسیت بیا رشید و حیاالت
اضطرابی در ارتباط است (Kamora, 2001؛ بئ نقل از ابراهیمی قوام.)0838 ،
چندین چیز میتواند بئ کما گرایی نرما منجر شود و فرد را بئ زود شیکوفایی سیوق
دهد .فروید بر این باور است کئ نظام روانی ان ان داراي سئ جز نااد ،زود و فرازیود
است .فرازود تج م ارزشهاي والدینی و اجتماعی است و کوشش او براي رسیدن بیئ
آرمانهاست تا واقعیات فرازود بدون توجئ بئ امکانات رفتیاري دربیاره درسیت بیودن
فعالیتهاي فرد بئ قضاوت میپردازد این جز در پی تکامل است تا لیذت بیئطیورکلی

فروید کما گراییی را رشید بییشازحید کیارکرد فیرامن مییدانید کیئ بیراي پیشیرفت
درزواستهاي افراطی فرد دارد( .فروید0222 ،؛ بئ نقل از یوسفوند)0828 ،
فراست 0و همکاران ( )0226کما گرایی را بئعنوان مجموعئ معیارهاي ب یار باال بیراي
( )0226معتقدند کما گرایی عبیارت اسیت از گیرایش فیرد بیئراسیتی مجموعیئاي از
معیارهاي باالي افراطی و تمرکز بر شک تها و نقصها در عملکرد (بشیارت.)0838 ،
هاماچک 0213( 8بئ نقل از بشارت )0830 ،کما گرایی را بئ دو بعد کما گرایی بانجار
و کما گرایی نابانجار تق یم میکند .وي معتقد اسیت کمیا گراییی نابانجیار عبیارت
است از :نگرانی زیاد دربارهي ارتکاب اشتباهات و ترس از داوريهاي دیگران.
آلبرت الیس )0232( 0نخ تین نظریئپرداز شنازتی بود کئ کمیا گراییی را شیر داد .او
کما گرایی را بئعنوان یکی از دوازده باور غیرمنطقی اساسی تعریف کرد کیئ منجیر بیئ
پریشانی روانشنازتی میشود .الیس کما گرایی را چنین شر داده است .پذیرش ایین
باور کئ فرد باید کامالً باهوش ،الیق و شای تئ بوده و در تمام امور ممکن پیشرو باشید
بئ جاي این باور کئ زود را بیئعنیوان فیردي سیالم بییذیرد و یعنیی موجیودي کیئ بیا
محدودیتهاي عمومی ان ان روبروست و جایزالخطاست.
هلندر )0213( 2نیز از اولین ک انی بود کئ بیئ تعرییف کمیا گراییی پردازیت و آن را
بئعنوان تالش توانفرسا براي رسیدن بئ باالترین کیفیت در عملکیرد ،بییش ازآنچیئ در
یک موقعیت موردنیاز است تعریف کرده است .برنیز عقییده داشیت کیئ کمیا گراییان
ک انی ه تند کئ استانداردهاي غیرواقعی براي زود در نظر میگیرند ،بئسیختی تیالش
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عملکرد کئ با زود ارزشیابیهاي انتقادي همراه است تعریف کردهاند .هوییت و فلیت
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میکنند تا بئ آن اهیداف غییرممکن برسیند و ک یانی ه یتند کیئ دربیاره ارزش کلیی
زودشان بر پایئ شای تگی و کما قضاوت میکنند و بیا زودارزییابی انتقیادي افراطیی
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همراه است .ترس از شک ت ممکن است مؤلفئهاي رفتاري کما گراییی را کیئ هیدف
آنها بئ فرد براي رسیدن بئ معیارهاي غیرمعقو و باالي اوست؛ برانگیزند .بیراي مثیا
وارسی دقییق ج یتجوي اطمینیان ،ارزییابی میداوم دیگیران و توجیئ افراطیی قبیل از
تصمیمگیري ،نمونئهایی از این رفتارها میباشند.
کما گرایی تیالش بیراي رفیع نیواقص مییباشید و کمیا گراییان افیرادي ه یتند کیئ
میزواهند در تمام ابعاد زندگی کامل باشند و با ویژگیهیایی همچیون تیالش فزاینیده
براي بیعیب و نقص بودن و تعیین کردن استانداردهاي افراطی بئطور مداوم براي زود
همراه با تمایل بییراي ارزیابییی انتقییادي بیاال بیراي رفتارشییان مشیخص مییشییود
(Stober, 2010؛ بیئ نقیل از یوسیفوند .)0828 ،عزتیی ( )0832تعییین ارتبیاط ویژگیی
کما گرایی با کارایی و تمایل بئ تفویض ازتیار در میدیران سیتادي آمیوزشوپیرورش
استان زنجان :نتایج نشان داد کئ با افزایش ویژگی کما گرایی جامعئ مدار در میدیران و
معاونان موردمطالعئ ،میزان کارایی و تمایل بئ تعویض ازتیار در آنان کیاهش میییابید.
بین کما گرایی زودمدار و کما گرایی دیگرم دارو کما گرایی کل با تمایل بئ تفویض
ازتیار در مدیران موردمطالعئ ،رابطئ معناداري وجود نداشتئ است .همچنین میتیوان از
دیگر پژوهشهاي زارج از کشور بئعنوان سوابق پژوهشی یادکرد.

پیشینه پژوهش
کامیفر 0معتقد است کئ تابآوري نقش مامی در بازگشت بئ تعاد اولیئ یا رسییدن
بئ سطح باالتر دارد و ازایینرو سیازگاري مثبیت و موافیق در زنیدگی فیراهم مییکنید
درعینحا کامیفر بئ این نکتئ اشاره دارد کئ سازگاري مثبت بازندگی هم میتواند پیامد
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تابآوري را سبب شود ولی این م لئ را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندي بیئ
تابآوري میداند (عباس پور و همکاران .)0820 ،تیابآوري روانشینازتی بیئ فراینید
پویاي انطباق و سازگاري مثبت بیا تجیارب تلیخ و نیاگوار در زنیدگی گفتیئ مییشیود
ب یار باال در مدرسئ و سایر موقعیتهاي زندگی بئرغم مصائب و دشواريهاي محیطی
میدانند .در محیط آموزشی دانشآموزان داراي تابآوري ،بیئرغیم موانیع و مشیکالت
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي در سیطح بیاالیی موفیق مییشیوند ( Cabra & Padila,

 .)2011نظریئي سی تم بومشنازتی – اجتماعی تابآوري افیراد را بیا توجیئ بیئ بافیت
ارتباطی زود مانند زانواده ،دوستان هم ایئها و سایر ابعیاد جامعیئ بیزر تیر تعرییف
کرده است و آن را فقط یک زصوصییت منحصیربئفیرد افیراد نمییدانید بلکیئ شیامل
زصوصیت مربوط بئ جامعئ در نظر میگییرد (صیفاري نییا و بازییاري میمنید.)0820 ،
تابآوري افراد را قادر میسازد تا یک شبکئ اجتمیاعی حمیایتی از زیانواده و دوسیتان
داشتئ باشند کئ در مواقع پرتنش موردحماییت آنهیا قیرار گیرنید همچنیین ایین افیراد
توانایی باالیی در مقابلئ با موقعیتهاي چالش زا دارند ( .)Silver et al., 2012میارتین

0

( )9669در مطالعئ دانش آموزان متوسطئ نشان داد کئ عاملهاي زودکارآمیدي ،کنتیر ،
برنامئریزي ،اضطراب پایین و پشتکار و تیالش بیئعنیوان پییشبینیی کننیدههیاي مایم
تاب آوري تحصییلی دانیش آمیوزان ه یتند .انی

و هیوان )9660( 9نشیان دادنید کیئ

تابآوري تحصیلی واریانس معنیداري از بازی تی روانی و هیجانی را تبییین مییکنید.
سطو باالتر تابآوري ،هیجانهاي مثبت و منفی را پیشبینی میکند .تجربئ هیجانهاي
مثبت بئ افراد داراي تابآوري کمک میکند کئ بتوانند با استرسهاي روزمره باتر کنیار
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( .)Martin & Mash, 2014تابآوري را در محیط آموزشی بئعنیوان احتمیا موفقییت
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بیایند .توگاد و فردریک سون )9660( 0نشان دادند کئ تابآوري تحصیلی با هیجانهاي
مثبت رابطئ م تقیم و با هیجانهاي منفی رابطیئ معکیوس دارد .کیوهن ،9فردیک یون،8
براون0و میکلز )9662( 2با بررسی دانش آمیوزان نشیان دادنید کیئ هیجیانهیاي مثبیت،
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 88افزایش تابآوري و رضایت از زندگی را پیشبینیی مییکنید .کیووک ،هیوگس و ل یو

0

( )9661از طریق مد معادالت سازتاري نشان دادند کئ با کنتیر وضیعیت اقتصیادي،
متغیرهاي هوش ،نشانئهاي برون سازي و شخصیت تاب آور ،پیشرفت تحصیلی آینیده
و حا دانش آموزان را پیشبینی میکنید .درمجمیو ویژگییهیاي شخصییتی همچیون
زودپنداره مثبت ،اجتماعی بودن ،هوش ،کفایت در کارآموزشی و تحصیلی ،زودگردانی
و زودتنظیمی ،عزتنفس ،ارتباطات زوب ،سالمت روانی و ج یمانی و مایارتهیاي
حل م لئ ازجملئ عوامیل میؤثر برافیزایش تیاب آوري تحصییلی بیئ شیمار مییرونید
( .)Selseka et al., 2009احمدي ( )0822در نتایج زود بیان کرد کیئ تیابآوري افیراد
زمانی کئ آرایش فکري و زمانی زوبی بئ زود میگیرد افزایش مییابد.

 .3روش پژوهش
در این پژوهش ازنظر هدف کیاربردي و از حییث نحیوه گیردآوري دادههیا از نیو
توصیفی -همب تگی می باشد .از ویژگیهاي پژوهش توصیفی این است کیئ پژوهشیگر
دزالتی در موقعیت ،وضعیت و نقیش متغیرهیا نیدارد و آنهیا را دسیتکاري ییا کنتیر
نمی کند و صرفاً آنچئ را وجود دارد مطالعئ کرده ،بئ توصیف و تشیریح آن مییپیردازد.
همچنین بئ دلیل اینکئ رابطئ بین متغیرها را موردمطالعئ قرار داده است از نو تحقیقیات
Togad & Ferdrik Seven

1

Kohn

2

Ferdikson

3

Brown

4

Mikelz

5

Hoggs & Leo

6
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جامعه آماری و نمونه
جامعئ پیژوهش را میدیران میدارس متوسیطئ او  ،متوسیطئ دوم و ابتیدایی بخیش
نکتئ اساسی و مام مح وب می شوند .بئ طورکلی در میواردي کیئ وارییانس جامعیئ ییا
درصد زطا را در ازتیار نداشتئ باشیم می تیوانیم از جیدو کرج یی و مورگیان بیراي
برآورد حجم نمونئ استفاده نماییم کئ در این تحقیق بئ دلیل محدود بودن حجم جامعیئ
آماري طبق جدو کرج ی و مورگان تعداد نمونئ  16بئ عنوان نمونئ انتخاب شدند .بیئ
دلیل پراکندگی مدارس و عدم دسترسی بئ همئي مدیران دریک زمیان پرسشینامئهیا از
طریق اداره در پاکتهاي مشخص همراه با یک زودنویس بئ مدارس ارسا شده و پیس
از یکبار تماس تلفنی جات پشتیبانی و پاسخ بئ سؤاالت برزیی همکیاران از همکیاري
آنها تقدیر شد و تأکید شد درصورتیکئ هنوز آن را کامل نکردهاند آنرا کامیل نماینید و
در همان پاکت بئ اداره ارسا شود.
ابزار
روشهییاي گییردآوري اطالعییات پییژوهش بییئ دودسییتئ کتابخانییئاي و میییدانی
تق یییم میییشییود و ابییزار گییردآوري دادههییا اییین پییژوهش شییامل سییئ پرسشیینامئ
0

اسییتاندارد بییدین شییر اسییت -0 :مقیییاس تییابآوري کونییور و دیویدسییون (CD-

 :)RISبییراي سیینجش تییابآوري مقیییاس تییابآوري کونییور و دیویدسییون (،)9668
( )CD-RISبکییار بییرده شیید .کونییور و دیویدسییون ( )CD-RISاییین پرسشیینامئ را بییا
بیییازبینی منیییابع پژوهشیییی  0212-0220در زمینیییئ تیییابآوري تاییییئ نمودنییید-9 .
پرسشنامئ میدیریت زمیان ایین پرسشینامئ ییک ابیزار  82سیؤالی بیا مقییاس لیکیرت

9

Konor & Davidson
Likert

1
2

بررسی رابطه مدیریت زمان با کمالگرایی و میزان تابآوری مدیران مدارس شهر اشترینان

اشترینان تشکیل می دهند .در انتخاب نمونئ آماري ،حجم نمونئ و روش نمونئ گییري دو

88

 2درجییئاي اسییت کییئ بییراي انییدازهگیییري ماییارتهییاي مربییوط بییئ مییدیریت زمییان
سییازتئشییده اسییت .اییین پرسشیینامئ کییئ مخصییوص سیینجش ماییارتهییاي فییردي
مدیریت زمان کارکنیان میی باشید؛ توسیط عزییزي مقیدم ( )0832سیازتئ شیده اسیت.
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 -8 999پرسشیینامئ کمییا گرایییی :پرسییشنامییئ جدییید کمییا گرایییی کییئ توسییط هیییل 0و
همکییاران ( ،)9660سییازتئشییده اسییت ،پرسییشنامییئ یادشییده داراي  20پرسییش و
هشت زرده مقییاس میی باشید .زیرده مقییاس هیاي ایین پرسیش نامیئ عبارتنید از-0 :
تلقیییی منفیییی از زیییود ( 03پرسیییش)؛ -9نظیییم و سیییازماندهی (نُیییئ پرسیییش)-8،
هدفمنییدي (نُییئ پرسییش) -0،ادراک فشییار از سییوي والییدین (شییش پرسییش)-2،
تالش براي عالی بیودن (پینج پرسیش) و  -0اسیتانداردهاي بیاال بیراي دیگیران (پینج
پرسش).
ضریب پایایی کل پرسشنامئ بئ روش آلفاي کرونباخ  6/32بئ دست آمد.

 .0یافتهها
تجزیئوتحلیل استنباطی داده ها بئ دنبا تعمیم نتایج نمونئ بئ جامعئ آمیاري اسیت و
در انتخاب روش آماري مناسب ،نو دادهها ازنظر نرما بودن یا غیر نرما بیودن نقیش
تعیینکننده دارد .در این پژوهش براي بررسی فر

نرما بودن توزیع دادهها از آزمیون

کلموگروف -اسمیرنوف استفادهشده است .براي آزمون نرما بودن دادهها ،فرضیئهیاي
آماري بئصورت زیر تنظیم میشود:
فر

مخالف ( :)H0توزیع نمرات متغیر  Xنرما است.

فر

محقق ( :)H1توزیع نمرات متغیر  Xنرما نی ت.

نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف بئ تفکیک متغیرها در جدو  0نشان دادهشده
است.
Hill

1

جدول  )1نتيجه آزمون كلموگروف – اسميرينوف مؤلفههای مديريت زمان

هدفگذاری

6 /001

6/999

مديريت جلسات

6 /913

6/089

مهارت مديريت ارتباطات

6 /901

6/966

مهارت برنامهريزی عملياتي

6 /006

6/862

تأیید
H1
تأیید
H1
تأیید
H1
تأیید
H1

6 /081

6/003

تأیید
H1

مهارت تفويض اختيار

6 /21

6/21

مديريت زمان

6/203

6/966

تابآوری

6/210

6/800

كمالگرايي

6/282

6/928

تأیید
H1
تأیید
H1
تأیید
H1
تأیید
H1

مهارت اولويتبندی اهداف
فعاليتها

در آزمون کلموگروف – اسمیرینوف اگر سطر مقدار  sigاگیر کمتیر از  6062باشید
متغیر نرما نمیباشد .اگر مقدار سطح معنیداري بزر تر از مقدار زطیا باشید ،فیر
صفر را نتیجئ میگیریم و درصورتیکئ مقدار سطح معنیداري کوچکتر از زطیا باشید
فر

یک را نتیجئ میگیریم .چنانچئ در جدو قابلمشاهده است ،بئ سبب اینکئ براي

تمام متغیرها سطح معناداري بیشتر از  α =6062است ،نرما بودن توزییع دادههیا تأییید
میشود .حا میتوان از روشهاي آمیار پارامترییک بیئ تحلییل فرضییئهیاي پیژوهش
پردازت کئ در ادامئ از آزمونها پارامتریک ضریب همب تگی پیرسون و رگرسیون چنید
متغیره استفاده میشود .چنانچئ در جدو قابلمشاهده است ،بئ سبب اینکئ بیراي تمیام
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متغيرها

آماری آزمون

سطح معناداری

نتيجه

متغیرها سطح معنیاداري بیشیتر از  α =6062اسیت ،نرمیا بیودن توزییع دادههیا تأییید
میشود .حا میتوان از روشهاي آمیار پارامترییک بیئ تحلییل فرضییئهیاي پیژوهش
پردازت کئ در ادامئ از آزمونها پارامتریک ضریب همب تگی پیرسون و رگرسیون چنید
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 999متغیره استفاده میشود.

جاییت بررسییی فرضیییئ اصییلی در جییداو از رگرسیییون چنیید متغیییره اسییتفاده
میشیود .درصیورتیکیئ مقیدار سیطح معنییداري کوچیکتیر از مقیدار زطیا  6/62و
مقیدار قیدر مطلییق آمیاره " "tبیزر تییر از مقیدار جیدو  0/20باشیید فرضییئ محقییق
تأیید میشود.
جدول  )2آمارههای آزمون ( Anovaتحليل واريانس)

مجموع

درجه

مربعات

آزادی مربعات

رگرسيون 93 /601

0

0 /010

باقيمانده

20 /322

08

2 /012 6 /398

كل

12 /260

02

مدل

1

ميانگين

آماره
F

معنيداری
666 .6

آمااااااره
دوربااااين

1/39

خطاها در مدل همبسته نيستند.

واتسون
چییون مقییدار معنیییداري  Fفیشییر برابییر  6/666بییود و اییین مقییدار از سییطح
آزمون یعنیی  6/62کوچیکتیر مییباشید .از طرفیی شیازص آمیاره دوربیین وات یون
برابر  0/28بوده و چیون ایین مقیدار در بیازه  0/2تیا  9/2قیرار دارد نتیجیئ مییگییریم
کییئ زطاهییاي حاصییل از میید همب ییتئ نی ییتند؛ بنییابراین زطییی بییودن میید تأیییید
میباشد.

جدول  )9نتايج رگرسيون چندگانه جهت پيشبيني مديريت زمان با كمالگرايي

ضريب رگرسيون

B

خطای
استاندارد

رگرسيون
استانداردشده

مقدار ثابت

6/693

هدفگذاری

6/03

6/991

6/03

6/832

6/010

6/833

جلسات

آماره t

معناداری

بتا

0/881

مديريت

ميزان

سطح
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استاندارد نشده

ضريب

9/009

6/602

2/93

6/600

9/900

6/686

مهارت
مديريت

6/632

6/683

6/000

9/823

6/602

ارتباطات
مهارت
برنامهريزی

6/922

6/008

6/002

9/002

6/662

عملياتي
مهارت
اولويتبندی
اهداف

6/200

6/036

6/812

8/001

6/668

فعاليتها
مهارت
تفويض اختيار

6/022

6/033

6/009

0/620

6/922

بییا توجییئ بییئ نتییایج جییداو  ،در سییطر او (مقییدار ثابییت) ،چییون مقییدار سییطح
معنیییداري برابییر  6/602و کوچییکتییر از مقییدار زطییا  6/62میییباشیید ( )P<0.05و
قییدر مطلییق آمییاره " "tبرابییر  ،9/009بییزر تییر از مقییدار جییدو  0/20میییباشیید بییا
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 999اطمینان  22درصید ،مقیدار ثابیت در مید بیاقی مییمانید و ضیریب آن برابیر 6/693
میییباشیید .در سییطر دوم (هییدفگییذاري) ،چییون مقییدار سییطح معنیییداري برابییر
 6/600و کوچیکتیر از مقییدار زطیا  6/62میییباشید ( )P<0.05و قییدر مطلیق آمییاره
" "tبرابییر  ،9/900بییزر تییر از مقییدار  0/20میییباشیید بییا اطمینییان  22درصیید متغیییر
هییدفگییذاري در میید بییاقی میییمانیید و مقییدار ضییریب آن  6/03میییباشیید .پییس
نتیجئ میگیریم هدفگیذاري ،کمیا گراییی میدیران میدارس را پییشبینیی مییکنید و
مقییدار آن نیییز برابییر  03درصیید میییباشیید کییئ مقییدار آن م ییتقیم و مثبییت اسییت .در
سییطر سییوم (مییدیریت جل ییات) ،چییون مقییدار سییطح معنیییداري برابییر  6/686و
کوچکتیر از مقیدار زطیا  6/62مییباشید ( )P<0.05و قیدر مطلیق آمیاره " "tبرابیر
 ،2/93بییزر تییر از مقییدار  0/20میییباشیید بییا اطمینییان  22درصیید متغیییر مییدیریت
جل ییات در میید بییاقی میییمانیید و مقییدار ضییریب آن  6/832میییباشیید .پییس نتیجییئ
می گیریم میدیریت جل یات ،کمیا گراییی میدیران میدارس را پییشبینیی مییکنید و
مقدار آن نییز برابیر  83/3درصید مییباشید کیئ مقیدار آن م یتقیم و مثبیت اسیت .در
سییطر چاییارم (ماییارت مییدیریت ارتباطییات) ،چییون مقییدار سییطح معنیییداري برابییر
 6/602و کوچیکتیر از مقییدار زطیا  6/62میییباشید ( )P<0.05و قییدر مطلیق آمییاره
" "tبرابییر  ،9/823بییزر تییر از مقییدار  0/20میییباشیید بییا اطمینییان  22درصیید متغیییر
ماییارت مییدیریت ارتباطییات در میید بییاقی میییمانیید و مقییدار ضییریب آن 6/632
مییباشید .پیس نتیجییئ مییگییریم مایارت مییدیریت ارتباطیات ،کمیا گراییی مییدیران
میدارس را پیییشبینییی مییکنیید و مقییدار آن نییز برابییر  00/0درصید آن مییباشیید کییئ
مقییدار م ییتقیم و مثبییت اسییت .در سییطر پیینجم (ماییارت برنامییئریییزي عملیییاتی)،
چییون مقییدار سییطح معنیییداري برابییر  6/662و کوچییکتییر از مقییدار زطییا 6/62

میییباشیید ( )P<0.05و قییدر مطلییق آمییاره " "tبرابییر  ،9/002بییزر تییر از مقییدار
 0/20میباشید بیا اطمینیان  22درصید متغییر مایارت برنامیئرییزي عملییاتی در مید
باقی مییمانید و مقیدار ضیریب آن  6/922مییباشید .پیس نتیجیئ مییگییریم مایارت
آن نیز برابیر  00/2درصید مییباشید کیئ مقیدار آن م یتقیم و مثبیت اسیت .در سیطر
ششییم (اولویییتبنییدي اهییداف فعالیییتهییا) ،چییون مقییدار سییطح معنیییداري برابییر
 6/668و کوچیکتیر از مقییدار زطیا  6/62میییباشید ( )P<0.05و قییدر مطلیق آمییاره
" "tبرابییر  ،8/001بییزر تییر از مقییدار  0/20میییباشیید بییا اطمینییان  22درصیید متغیییر
اولویتبندي اهیداف فعالییتهیا در مید بیاقی مییمانید و مقیدار ضیریب آن 6/200
میییباشیید .پییس نتیجییئ میییگیییریم اولویییتبنییدي اهییداف فعالیییتهییا ،کمییا گرایییی
مدیران میدارس را پییشبینیی مییکنید و مقیدار آن نییز برابیر  81/2درصید مییباشید
کییئ مقییدار آن م ییتقیم و مثبییت اسییت .در سییطر هفییتم (ماییارت تفییویض ازتیییار)،
چییون مقییدار سییطح معنیییداري برابییر  6/922و بییزر تییر از مقییدار زطییا 6/62
میییباشیید ( )P>0.05و قییدر مطلییق آمییاره " "tبرابییر  ،0/620کوچییکتییر از مقییدار
 0/20میباشید بیا اطمینیان  22درصید متغییر مایارت تفیویض ازتییار در مید بیاقی
نمیماند.

(  6/200اولوییییتبنیییدي اهیییداف)   6/922(+برنامیییئرییییزي عملییییاتی)
  6/632( +میییییدیریت ارتباطیییییات)   6/832( +میییییدیریت جل یییییات) +
(  6/038هدفگذاري)  = /693+کما گرایی

پییییشبینیییی از تیییابآوري میییدیران میییدارس بیییا آییییتمهیییاي متغیرهیییاي
مییدیرت زمییان :درصییورتیکییئ مقییدار سییطح معنیییداري کوچییکتییر از مقییدار
زطیییا  6/62و مقیییدار قیییدر مطلیییق آمیییاره " "tبیییزر تیییر از مقیییدار جیییدو
 0/20باشد فرضیئ محقق تأیید میشود.
جدول  )4آمارههای آزمون ( anovaتحليل واريانس) رابطه متغير مالک
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برنامئرییزي عملییاتی ،کمیا گراییی میدیران میدارس را پییشبینیی مییکنید و مقیدار

999

(ميزان تابآوری) با متغيرهای پيشبين مديريت زمان

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسيون

83 /998

0

0 /816

باقيمانده

21 /263

08

6 /202

كل

20 /086

02

مدل
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مجموع

درجه

ميانگين

1

آماره  Fمعنيداری

0 /280

666 .6

آماره
دوربين

0/09

واتسون
چون مقدار معنیداري  Fفیشر برابر  6/666بود و این مقدار از سیطح آزمیون یعنیی
 6/62کوچکتر می باشد .از طرفی شازص آماره دوربیین وات یون برابیر  0/09بیوده و
چون این مقدار در بازه  0/2تا  9/2قرار دارد نتیجئ مییگییریم کیئ زطاهیاي حاصیل از
مد همب تئ نی تند؛ بنابراین زطی بودن مد تأیید میباشد.
جدول  )5نتايج رگرسيون چندگانه جهت پيشبيني مديريت زمان با تابآوری
ضريب
ضريب رگرسيون
رگرسيون
استاندارد نشده
سطح
ميزان
استانداردشده
آماره  tمعناداری
خطای
بتا
B
استاندارد
مقدار ثابت

80/830

0/033

-

0/381

6/660

هدفگذاری

6/890

6/621

6/902

8/809

6/660

مديريت
جلسات
مهارت مديريت

6/022

6/601

6/902

800
8/

6/660

مهارت
برنامهريزی

6/620

6/928

6/690

6/030

6/322

عملياتي
ماارت
اولویتبندي

6/168

6/026

6/092

8/169

6/666

اهداف فعالیتها
ماارت تفویض
ازتیار

6/900

6/022

6/080

0/806

6/022

از طرفی چون مقدار معنیداري  Fفیشیر برابیر  6/666بیود و ایین مقیدار از سیطح
آزمون یعنی  6/62کوچکتر میباشد بنابراین زطی بودن مد تأیید میباشید .بیا توجیئ
بئ نتایج جداو باال ،در سطر او (مقدار ثابت) ،چیون مقیدار سیطح معنییداري برابیر
 6/660و کوچکتر از مقدار زطا  6/62میباشید ( )P<0.05و قیدر مطلیق آمیاره ""t
برابر  ،0/381بزر تر از مقدار جدو  0/20میباشد با اطمینان  22درصد ،مقیدار ثابیت
در مد باقی میماند و ضریب آن برابر  80/830میباشد .در سطر دوم (هدفگیذاري)،
چون مقدار سطح معنیداري برابر  6/660و کوچیکتیر از مقیدار زطیا  6/62مییباشید
( )P<0.05و قدر مطلق آماره " "tبرابر  ،8/809بزر تیر از مقیدار  0/20مییباشید بیا
اطمینان  22درصد متغیر هدفگذاري در مد باقی میماند و مقیدار ضیریب آن 6/890
میباشد .پس نتیجئ میگیریم هدفگیذاري ،تیاب آوري میدیران میدارس را پییشبینیی
میکند و مقدار آن نیز برابر  90/2درصد میباشد کئ مقدار آن م تقیم و مثبت اسیت .در
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ارتباطات

6/080

6/030

6/802

9/883

6/698

سطر سوم (مدیریت جل ات) ،چون مقدار سطح معنی داري برابر  6/698و کوچکتر از
مقدار زطا  6/62می باشد ( )P<0.05و قدر مطلق آماره " "tبرابر  ،9/883بیزر تیر از
مقدار  0/20میباشد با اطمینان  22درصد متغیر مدیریت جل ات در مد باقی مییمانید
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 998و مقدار ضریب آن  6/080میباشد .پس نتیجئ میگیریم میدیریت جل یات ،تیابآوري
مدیران مدارس را پیشبینی میکند و مقدار آن نیز برابر  82/2درصد میباشد کیئ مقیدار
آن م تقیم و مثبت است .در سطر چاارم (مایارت میدیریت ارتباطیات) ،چیون مقیدار
سطح معنیداري برابر  6/660و کوچکتر از مقدار زطیا  6/62مییباشید ( )P<0.05و
قدر مطلق آماره " "tبرابر  ،8/800بزر تر از مقدار  0/20میباشد با اطمینان  22درصید
متغیر ماارت میدیریت ارتباطیات در مید بیاقی مییمانید و مقیدار ضیریب آن 6/022
میباشد .پس نتیجئ میگیریم ماارت مدیریت ارتباطات ،تیابآوري میدیران میدارس را
پیشبینی میکند و مقدار آن نیز برابر  90/2درصد آن میباشد کئ مقدار م تقیم و مثبیت
است .در سطر پنجم (ماارت تفویض ازتیار) ،چون مقدار سطح معنیداري برابر 6/322
و بزر تر از مقدار زطا  6/62میباشد ( )P>0.05و قدر مطلق آماره " "tبرابر ،6/030
کوچکتر از مقدار  0/20میباشید بیا اطمینیان  22درصید متغییر مایارت برنامیئرییزي
عملیاتی در مد باقی نمیماند .پس نتیجیئ مییگییریم مایارت برنامیئرییزي عملییاتی،
تاب آوري مدیران مدارس را پیشبینی نمیکند .در سطر ششیم (اولوییتبنیدي اهیداف
فعالیتها) ،چون مقدار سطح معنیداري برابر  6/668و کوچکتیر از مقیدار زطیا 6/62
میباشد ( )P<0.05و قیدر مطلیق آمیاره " "tبرابیر  ،8/169بیزر تیر از مقیدار 0/20
میباشد با اطمینان  22درصد متغیر اولویتبندي اهداف فعالیتها در مد باقی میمانید
و مقدار ضریب آن  6/168میباشد .پس نتیجئ میگیریم اولویتبندي اهداف فعالیتهیا،
تابآوري مدیران مدارس را پیشبینی میکند و مقدار آن نیز برابر  09/2درصد میباشید
کئ مقدار آن م تقیم و مثبت است .در سطر هفتم (ماارت تفویض ازتیار) ،چون مقیدار
سطح معنیداري برابر  6/022و بزر تر از مقدار زطا  6/62میباشد ( )P>0.05و قدر
مطلق آماره " "tبرابر  ،0/806کوچکتر از مقدار  0/20میباشید بیا اطمینیان  22درصید

متغیر ماارت تفویض ازتیار در مد باقی نمیماند .پس نتیجئ میگیریم ماارت تفویض

تابآوري

 .5بحث و نتیجهگیری
مدیریت زمان یکی از مباحثی است کئ نقش و کارایی آن در عصر امروزي کئ
انفجار اطالعات است ،از اهمیت ب زایی برزوردار است همچنین غیرقابل نگاداري و
کنتر است و براستی میتوان گفت کئ ان ان بئ زیلی از مطالب دست مییابد مگر
زمان ازدستداده ،اگر از زمان بئزوبی استفاده کنیم انجام هر کاري در باترین زمان
ممکن زواهد بود .شاید بتوان گفت کئ اصل زواستن توان تن ،ریشئ و ت لط بر زمان
دارد پس با مدیریت بئ زمان چئ در زمینئ فردي کئ در رابطئ با م ائل شخصی و
زانوادگی است و چئ در زمینئ ماارت سازمانی مدیریت زمان میتوان بئزوبی ایفاي
نقش کرد .مدیریت زمان یکی از مباحث روز در مدیریت هر چیز ،براي رسیدن بئ هر
هدفی است .زمان عنصري گران باایی کئ تلف شدن آن ضایعات جبرانناپذیري را
براي فرد و سازمان و بئطورکلی جامعئ بئ بار میآورد (افجئ .)0810 ،در نگرش جدید،
متخصصان معتقدند کئ یکی از شروط الزم براي اثربخشی مدیران اعما مدیریت زمان
است .مامترین و گرانبااترین دارایی هر سازمان کارکنان آنها ه تند و گرانبااترین
دارایی یک ان ان نیز زمان ب یار کوتاهی است کئ در طو زندگی در ازتیار دارد.
بناترین زمان جز نادرترین منابعی است کئ چنانچئ با درستی مورداستفاده قرار گیرد،
تغییرات و تحوالت بئموقع را در تمام ارکان سازمانی بئ وجود میآورد (معین)0818 ،
مدیریت صحیح زمان ،عاملی است اساسی در موفقیت هر سازمان مح وب میشود.
چیزي کئ تاکنون توجئ چندانی بئ آن مبذو نشده است .مدیریت زمان بیش از اداره
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ازتیار ،تابآوري مدیران مدارس را پیشبینی نمیکند.
(  6/168اولوییییتبنیییدي اهیییداف)   6/022( +میییدیریت ارتباطییییات) +
(  6/080میییییدیریت جل یییییات)   6/890( +هیییییدفگیییییذاري) = 80/830+

فعالیتها در طو

زمان است .مدیریت زمان ،مدیریت برزورد است کئ شامل

ماارتهاي برنامئریزي ،سازماندهی ،اجرا و کنتر کردن است (جواهري زاده.)0830 ،
ماارت مدیریت زمان را عامل اساسی موفقیت در امور زندگی ازجملئ شغل دان تئاند.
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 999بئطورکلی در تبیین این یافتئ کئ مدیریت زمان موجب کاهش اضطراب میشود میتوان
گفت کئ زمان یکی از سازتارهاي مام در تحقیقات روانشناسی سازمانی بئویژه در
حیطئ برنامئریزي است و بین این منبع باارزش و استرس ناشی از کار و فعالیت ارتباط
بالقوهاي وجود دارد ( Atkinz, 1990؛ بئ نقل از هاشمی زاده .)0832 ،برزگر و اصغري
( )0820در پژوهشی با عنوان ارتباط کما گرایی با ماارتهاي ارتباطی منجیان غریق
مرد شار تاران چنین بیان میکند :نتایج تحقیق نشان داد بین کما گرایی مثبت با
مؤلفئهاي ماارتهاي ارتباطی منجیان غریق شار تاران ارتباط وجود ندارد بین
کما گرایی منفی با مؤلفئهاي ماارتهاي ارتباطی منجیان غریق شار تاران ارتباط
وجود ندارد .همچنین جبارزاده ،بزازیان و قشقایی ( )0820در پژوهش زود بئ این
نتیجئ رسیدند کئ آموزش ماارتهاي زندگی بر تابآوري معلمان زن مؤثر واقعشده
است .بئگونئاي کئ آموزش ماارت مدیریت استرس و زودآگاهی باعث افزایش
تابآوري معلمان زن شده است .همچنین آموزش ماارتهاي زندگی بر تابآوري
دانش آموزان دزتر مؤثر بود .عزتی ( )0832تعیین ارتباط ویژگی کما گرایی با کارایی
و تمایل بئ تفویض ازتیار در مدیران ستادي آموزشوپرورش استان زنجان :نتایج نشان
داد کئ با افزایش ویژگی کما گرایی جامعئ مدار در مدیران و معاونان موردمطالعئ،
میزان کارایی و تمایل بئ تعویض ازتیار در آنان کاهش مییابد .بین کما گرایی
زودمدار و کما گرایی دیگرمدار و کما گرایی کل با تمایل بئ تفویض ازتیار در
مدیران موردمطالعئ ،رابطئ معناداري وجود نداشتئ است .همچنین میتوان از دیگر

پژوهشهاي زارج از کشور بئعنوان سوابق پژوهشی یادکرد ،کریج و استیون)9600( 0
دو محقق شاغل در بخش پزشکی دانشگاه بوستون آمریکا مقالئاي در حوزه
غیرتخصصی زود یعنی مدیریت زمان بئ نگارش درآوردهاند .آنها در ارتباطات زود با
باعث افزایش فشار کاري و کاهش رضایت شغلی آنها گردیده است .آنها بئ این
نتیجئ رسیده بودند کئ مدیریت زمان اثربخش میتواند بئصورت بالفعل موجب افزایش
بارهوري  ،ترفیع شغلی ،کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی گردد.
سعیدي ،کوهاند و بااري ( )9600بئ بررسی رابطئ بین مدیریت زمان و اثربخشی
سازمانی و سبکهاي مقابلئاي با استرس پردازتئاند .یافتئهاي ضریب همب تگی
پیرسون و ضریب چندگانئ رگرسیون نشان میدهد کئ رابطئ معناداري بین روشهاي
مقابلئ با استرس و مدیریت زمان در مردان سازمان وجود دارد .باترین پیشبینی کننده
روشهاي مقابلئ با استرس مدیریت زمان است .رو ( )9661در پژوهشی بئ بررسی
ادبیات مدیریت زمان پردازتئ است نتایج این بررسی مشخص نمود کئ رفتارهاي
مدیریت زمان بئطور مثبت با کنتر  ،رضایت شغلی و سالمت و بئطور منفی با استرس
ارتباط دارد.
در این پژوهش بین مقولئهاي هدفگذاري ،اولویتبندي اهداف و فعالیتها،
برنامئریزي عملیاتی ،مدیریت ارتباطات ،مدیریت جل ات با کما گرایی مدیران
آموزشی رابطئ مثبت و معنیدار وجود دارد و هم چنین بین مقولئهاي هدفگذاري،
اولویتبندي اهداف و فعالیتها ،مدیریت ارتباطات ،مدیریت جل ات با تابآوري
همب تگی مثبت وجود دارد.

Kerej & Estiven
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فیزیکدانان بئ این نتیجئ رسیدند کئ عدم مدیریت زمان محققان فیزیک بخش پزشکی
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پیشنهادهای پژوهش
-0پیشنااد میشود تا حد ممکن همیشئ براي زود و همکاران اهداف درازمدت،
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999

کلی و ساده در آموزشگاه تعیین کنید.
- 9پیشنااد میشود تا حد ممکن بئ اهداف روزانئ ،هفتگی و ماهانئ بیردازند و
بدون حذف کارهاي مشکل کلیئ فعالیت فارست شده و هرروز صبح اولویتهاي کار
روزانئ را تعیین و حداقل یک هدف عمده را براي زود و همکاران را تعیین کنند.
-8پیشنااد میشود تا حد ممکن براي نیل بئ هدفهاي معین ،هرروز فارستی
ازآنچئ باید انجام دهید تایئ کنید و زمان مشخصی را براي برنامئریزي و تفکر
ازتصاص میدید و در انجام کار زود و همکاران زمان مناسب و پایان کار تعیین کنید
- 0پیشنااد میشود همیشئ اهداف را مطابق بااهمیتشان اولویتبندي کنند و بئ تمام
اهداف سازمانی از قبل تعیینشده بدون توجئ بئ درجئ اهمیتشان توجئ شود.
– 2پیشنااد میشود تا حد ممکن براي باال رفتن تابآوري؛ از صرف وقت
رسیدگی و پاسخ دادن بئ امور اداري (متفرقئ) زودداري کرده و بئ درزواستهاي ناروا
مراجعان نئ بگویید و سعی کنید نامئها ،سندها و نوشتئها را در جاي زاص زود قرار
دهند تا بئسرعت قابلدسترس باشد.
- 0پیشنااد میشود تا حد ممکن براي باال رفتن تابآوري؛ سعی کنید روزانئ براي
زود و همکاران  2تا  06فعالیت مام را تعیین کنید و براي انجام کارهاي مام،
مدتزمان کافی ،نئ زیاد و نئ کم را در نظر بگیرید.
-1همچنین با توجئ بئ همب تگی مدیریت زمان با کما گرایی و تابآوري بئ
م ولین تألیف کتابهاي درسی تربیتمعلم و ضمن زدمت پیشنااد میشود برنامئ
براي آموزش مدیریت زمان در نظرگیرند.

منابع
.0

علی احمدي ،علیرضا ( .)0836ارزیابی کار و زمان (ماندسی کار و مدیریت زمیان).
تاران مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

آیندهپژوهی مدیریت ،دوره  ،89شماره .02-01 ،0
.8

تاد ،جودیت و بوهارت ،آرتور .سی ( .)0222اصیو روانشناسیی بیالینی و مشیاوره.
ترجمئ :فیروز بخت ،مارداد ( .)0812تاران :انتشارات رسا.

.0

تری ی ،برایان ( .)0828فکرتان را عو

کنید تا زندگیتان تغییر کند ،ترجمئ ،مادي

قراچئ داغی ،تاران ،انتشارات ذهن آویز.
.2

تقی پور ظایر ،علی و جواهري زاده ،ناصر ( .)0836ارائئ الگویی جات استفاده باینئ
مدیران مقطع راهنمایی شار تاران از مدیریت زمان ،مجلئ اقتصاد و مدیریت.

.0

جواهري زاده ،ناصر و جمشید ابوالفتحی ( ،)0833مدیریت زمیان :مفیاهیم ،اصیو و
کاربردها (بئ همراه  86پرسشنامئ معتبر جات سنجش ماارتهاي میدیریت زمیان)،
تاران ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

.1

زاکی،غالم رضا ( .)0839مدیریت زمان .تاران :انتشارات بازتاب.

.3

دسلر ،گري ( .)0800مبانی مدیریت ،ترجمئ داوود مدنی ،انتشارات پیشبرد.

.2

عالقئ بند ،علی ( .)0813مبانی نظري و اصو مدیریت آموزشی ،نشر روان.

 .06محمدي ،علی ( .)0829مرجع کامل تحلیل تکنیکا در بازارهاي سرمایئ :با مثا هاي
کاربردي از بورس دازلی و بینالمللی ،تاران ،انتشارات ،موس ئ کتاب ماربان نشر.
 .00مکنزي ،الک ،)0819( .مدیریت باره وري از زمان ،ترجمئ محمدرضا رضاپور ،ناشیر
مترجم ،تاران.
 .09مکنزي ،الک .)0810( .دامهاي زمان ،ترجمئ غالمرضا زاکی ،انتشارات موسوي.

بررسی رابطه مدیریت زمان با کمالگرایی و میزان تابآوری مدیران مدارس شهر اشترینان

.9

افجئ ،علیاکبر ( .)0810مدیریت زمیان در آمیوزش اقتصیاد و میدیریت .فصیلنامئي

999

 .08پور منصور ،احمد .)0830( .بررسی رابطئ بیین مایارت سیازمانی میدیریت زمیان و
استرس شغلی مدیران و معاونین اجرایی آموزش وپرورش اسیتان کرمیان ،پاییان نامیئ

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره دوم /پاییز و زمستان 0011

999

کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
 .00جوکار ،بارام ( .)0830بررسی سازتار ارتباطی باورهاي فرد پیرامون توانایی ،سازتار
کالس ،هدفگرایی و پیامدهاي تحصیلی ،پایا ن نامئ دکتري .شیراز :دانشگاه شیراز.
 .02رضازانی ،سیمین دزت ( .)0833سازت و هنجاریابی پرسش نامئ فشارهاي روانی و
مقیاس نحوه کنار آمدن آن ها در موقعییت هیاي مختلیف زنیدگی بیراي دانشیجویان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،پایان نامئ دکتري مشیاوره دانشیگاه آزاد اسیالمی
واحد علوم و تحقیقات تاران.
 .00کرد میرزا نیکوزاده ،عزتاهلل ( .)0833الگو یابی زی تی  -روانی  -معنیوي در افیراد
واب تئ بئ مواد و تدوین برنامئ مدازلئ براي ارتقا تاب آوري مبتنی بر روایت شناسی
شنازتی و روانشناسی مثبت نگر ،پایاننامئ جات دریافت دکتراي تخصصی در رشتئ
روانشناسی ،دانشگاه عالمئ طباطبایی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 .01محمدي ،م عود ( .)0830بررسی عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد در معر

زطر

سو مصرف مواد .پایاننامئ دکتري .دانشگاه علوم بازی تی و توانبخشی.
 .03یوسفوند ،ابوذر ( .)0828پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس کما گراییی و هیوش
معنوي والدین در دانیش آمیوزان پ یر مقطیع متوسیطئ شیار اشیترینان .پاییان نامیئ
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد.
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scale: development and preliminary validation. J Psychopathol Behav
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