
 

 
 

 

 های پیادههان تیپنقش مدیریت زمان در ارتقاء کارایی فرمانده

  نادر جوانی                                                                        

 : چکیده
فرمانده تیپ مدیری است که در برهه کنونی با حداقل بودجه و امکانات بایستی کلیه امور آموزشی، 

تحقیق حاضر به منظور . ریزی، هدایت و به مورد اجرا گذاردگذاری، برنامهپرورشی و فرهنگی تیپ را هدف

گیری از مدیریت زمان انجام شده و هدف تحقیق های پیاده نزاجا با بهرهفرماندهان تیپارتقاء کارآیی 

روش . باشدگیری از مدیریت زمان میهای پیاده نزاجا با بهرهتبیین نحوه ارتقاء کارایی فرماندهان تیپ

های پیاده نزاجا به تعداد هان تیپورد مطالعه فرماندهجامعه م. باشدتحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته می

به علت نداشتن سابقه بکارگیری مدیریت . نفر بصورت تمام شمار انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند 62

نظران، مطالعه  اسناد و مدارک و توزیع های پیاده محقق با انجام مصاحبه با صاحبزمان در سطح تیپ

درصد جامعه آماری استفاده از  59. آوری اطالعات در این تحقیق نموده استجمعنامه، اقدام به پرسش

هان و افزایش عملکرد و های آن را سبب کاهش حجم کارها، افزایش زمان فرماندریزی و اعمال گامبرنامه

مل درصد جامعه آماری در حد متوسط به باال معتقدند پس از حذف عوا  1، دانندهان میکارایی فرماند

درصد  56.یابدهای پیاده نزاجا ارتقاء میگیری از مدیریت زمان کارآیی فرماندهان تیپاتالف زمان با بهره

گیری از  مدیریت زمان جامعه آماری در حد متوسط به باال معتقدند پس از بکاربردن ابزارهای فنی با بهره

در نهایت مشخص گردید با اجرای مدیریت زمان .یابدهای پیاده نزاجا ارتقاء میکارآیی فرماندهان تیپ

 ا.می یابددرصد ارتقاء یافته و میزان سالمت فرماندهان نیز بهبود  %69کارایی فرماندهان به میزان  

 

 : واژگان کلیدی

 زمان، ابزارهای فنیریزی، اتالفهان تیپ، برنامهمدیریت زمان، فرمانده

  

                                                           
 کارشناسی ارشد مدیرت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا  

 951 /61/81:تاریخ دریافت
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 مقدمه

هماهنگ کردن  به روز  بازسازی از طریق .بازسازی نیازمندندها برای تداوم حیات به سازمان

فرمانده یا  مدیر مؤثر نیاز به  یک .پذیر است پویا و فعال امکان گیری مدیرانراهداف و  بکا

ها و تا با اصالح روش. توانایی فنی، انسانی، ادراکی، خالقیت و طراحی حل مسائل دارد

-مدیران منابع را به کار می. کارایی سازمان خود گرددهای گذشته موجب افزایش  شیوه

کنند مدیران سازمانشان را مدیریت می. گذردگیرند ولی زمان منبعی است که برآنان می

شود، زمان زمان خریداری نمی. ولی زمان تنها منبعی است که مهارش در دست آنان نیست

زمان منبعی است . ازگشتی نداردسازی نیست و بآید، زمان قابل ذخیرهبه تملک در نمی

فرصت . داریم ای خاص شود وتنها حق استفاده از آن را در لحظهگرانبها که سپری می

و بر مبنای آن امور خود را  .دانندآنان که مدیریت زمان را میاند، شناسان، پیروز این زمانه

با مهار کردن . کنندیبندی مرا بر مبنای زمان اولویت اهدافبه عبارتی . کنندمیهدفمند 

از دیدگاه فردی، کسانی که قدر زمان و . شوندمیفرصت  غول زمان تهدیدات تبدیل به

هستند که همیشه  یتر از افرادبسیار موفق دانند،چگونگی سازماندهی و استفاده از آن را می

کنند بر پایه  ها روبرو شوند و سعیمدیران بایستی هوشیارانه با پدیده. نالنداز تنگی وقت می

اصول حاکم بر زندگی شخصی و کاری خود، زمان را به امور گوناگون به نحو بهینه تخصیص 

ها ها و شرکتامروزه در اکثر سازمان. وری خویش را افزایش دهندو از این طریق بهره .دهند

های مدیریت زمان، کارکنان زیر مجموعه بزرگ چندملیتی مدیران ضمن شرکت در کالس

نمایند تا ضمن درک اهمیت ها میرا دعوت و گاهی مجبور به شرکت در این کالسخود 

نیروهای نظامی به در این رابطه  .ها طالیی زمان بهره الزم را ببرندزمان، هم خود از ثانیه

مروری بر .دلیل ماهیت کاری خود بیشتر از هر نهاد دیگری به زمان و مدیریت آن نیازمندند

بیانگر این موضوع است فرماندهان نظامی با مدیریت متغییر زمان به تاریخ نظامی جهان 

نقش  بر همین مبنا در این کاووش تالش تالش میشود. پیروزیهای چشمگیری نائل شدند

مدیریت زمان در واحدهای نظامی مورد برسی قرار گیرد در همین زمینه واخحد نظامی 

کاوش قرار گرفته است و مزان متغییری تیپ به عنوان یک واحد استاندارد مورد بررسی و 

از است که یک فرمانده برای اداره امور نظامیان و مدیریت صحنه نبرد به آن نیازمند است 

ست که به کلیه نیازهای اجتماعی، زیستی، ا ایآنجای که فرمانده تیپ مدیر مجموعه

فظ نشاط، شادابی، شان توجه نماید تا  ضمن ح بهداشتی، روحیه و رفاه کارکنان و خانواده

و از . سالمتی روحی و جسمی،کارکنان تیپ را در جهت نیل به اهداف سازمان هدایت نماید
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طرفی نحوه مدیریت  فرمانده تیپ اثر بسیار زیادی در نحوه خدمت و انگیزش کارکنان 

فرمانده تیپ  بنابراین. گرددمیسبب ارتقاء یا کاهش کارایی مجموعه تیپ  و هخواهد داشت

هر مدیر اجرایی باید بتواند وظایف و مسئولیت واگذاری را در محیطی آرام، بدون استرس یا 

انجام داده و عالوه بر فایق آمدن بر حجم انبوه کارها، زمانی برای  ممکن و در حداقل زمان

اختصاص تربیت فرزندان و خانواده  ورشخصی خود، مطالعه، ورزش، تفریح،رسیدگی به ام

ص زمان مناسب  بر امور، مدیران و فرماندهان را از خستگی ناشی از کار مهارت اختصا. دهد

 . زیاد نجات می دهد

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 ،کارآیی مدیریت زمانریزی مناسب، برنامه حاضر شاخصهای مهمی در رابطه با تحقیق

 فرماندهانبر این مبنا  .دهدمورد بررسی قرار میفرماندهان های سازمانی و شخصی فعالیت

در قالب مدیریت زمان ضمن لذت بردن از انجام وظایف خود کلیه امور و تکالیف خود را در 

رجوع و کارکنان  برخورد شایسته داشته و سبب همان روز انجام داده، با مراجعین و ارباب

مدیران و  شودموضوع مورد مطالعه سبب می .افزایش رضایت سازمانی خواهند شد

-می توانمندی احساسو  داشتهکنند بر سرنوشت خود تسلط کامل ساس میفرماندهان اح

زیرا وقتی منابع فیزیکی و ذهنی متمرکز باشند قدرت فرد برای حل یک مسئله به . ندکن

و  (5 : 911 تریسی،  )هان بهتر کار خواهند نمود ندهفرما. شدت افزایش خواهد یافت

ضمن افزایش کارایی زمان بیشتری را با خانواده خواهند بود و فرصت بیشتر برای تربیت 

را با  بی  فرماندهاندر محیطهای نظامی، بی توجهی به زمان . فرزندان خود خواهند داشت

سنتی به انجام وظایف به روش ی نسبت زمان مواجه ساختهوسبب میگرد  آنان اعتماد

سالمتی جسمی و  روحی و ونمایند ی کمتر و استرس بیشتری پیدا نرژه مرور اپرداخته وب

  .بوجود آیددر آنان  گرفته و احساس بیهودگی و ناتوانیروانی آنان مورد تهدید قرار 

 روش تحقیق 

-مدارک و پاسخ ،تنتاج ذهنی، با استفاده از اسنادمحقق دور از هرگونه اسدر مطالعه حاضر 

های موجود شده در مصاحبه به تحلیل واقعیت مطرحنظران به سئواالت  بهای صاح

و نوع تحقیق . باشدمی(کمی و کیفی)آمیخته پرداخته، لذا روش تحقیق توصیفی با رویکرد 

کاربردی است زیرا هدف محقق این است که با انجام این تحقیق سبب ارتقاء کارایی 

 . های پیاده و زیر مجموعه آنان گرددهان تیپفرمانده
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 مورد مطالعهجامعه 

 .باشدهای پیاده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران می فرماندهان تیپ

 هاروش و ابزار گردآوری اطالعات و داده

 نظران ونامه، مصاحبه با صاحببا توزیع پرسش اطالعات در این تحقیق آوریجمع هایابزار

در دسترس در رابطه با مدیریت اسناد و مدارک معتبر و علمی  (کتب، مقاالت) مطالعه منابع

ی مدیریت زمان درسطح هباشد به علت نداشتن سابقمی زماندر ارتباط با موضوع تحقیق

نامه نظران و ارسال پرسشای و مصاحبه با صاحبنزاجا، محقق از طریق مطالعات کتابخانه

آوری با جمعدر این تحقیق ابتدا . اطالعات الزم را اخذ و مورد استفاده قرار خواهد داد

نظران و تجزیه و تحلیل آن و مراجعه به کتابها و اطالعات بدست آمده از مصاحبه با صاحب

نامه استاندارد دکتر خاکی، اقدام به گیری از پرسشاسناد مرتبط با موضوع تحقیق و الگو

وال بسته  س19نامه با د اشاره شده یک پرسشبا توجه به رون. نامه گردیدتهیه پرسش

و چگونگی ارتقاء کارایی  گیری گردیدهیده، سئواالت با استفاده از طیف لیکرت اندازهگرد

گیری از مدیریت زمان مورد تجزیه وتحلیل توصیفی قرار های پیاده با بهرههان تیپفرماند

 . گرفته است
 سؤاالت تحقیق

ریزی چگونه برنامهگیری از های پیاده نزاجا با بهرهنحوه ارتقاء کارآیی فرماندهان تیپ . 

 باید باشد؟

چگونه  نزاجا با جلوگیری از اتالف زمان های پیادهنحوه ارتقاء کارآیی فرماندهان تیپ .6

 باید باشد؟

های پیاده نزاجا با بکارگیری ابزارهای فنی چگونه نحوه ارتقاء کارآیی فرماندهان تیپ .9

 باید باشد؟

 هافرضیه

-ریزی برای فردا، اولویت درقالب برنامه ریزیی برنامههارسد با بکاربردن گامبه نظر می (  

های پیاده نزاجا را هان تیپکارآیی فرمانده ،بندی، تفویض اختیار، ارزیابی کارهای روزانه

 . ارتقاء داد

فشار عصبی، به تعویق افتادن تماسها  شامل)رسد با حذف عوامل اتالف زمان به نظر می( 6

 ادهیپ هایپیتهان توان کارآیی فرماندمی( تقالی بیش از حد تلفنی، جلسات، مراجعین،

 . نزاجا را ارتقاء داد
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ها  رسد با بکاربردن ابزارهای فنی در قالب  اطالعات ضروری و فشرده، فهرستبه نظر می( 9

 هایپتی هانفرماند ییکارآ توانیم ها و مدیران اطالعات شخصیها، برنامه تماسجدول و

 . را ارتقاء دادنزاجا  ادهیپ

 

 ادبیات ومبانی نظری
ی: ساختار وسازمان  انهای ارتش بر م سجم یگ ختار منظم و من به سا د 988 دی ماه  65گردد  دهن ران در ارتش خدمت کنند و آن را سازمان  اده شدند تا در بازگشت به ای به اروپا فرست که شصت نفر برای آموزش نظامی  که وزارت . خورشیدی  ال در همان زمان  اب 988 جنگ در س ان تشکیل شده بود که  رب، لشگر خراس وب، لشگر غ جن شگرمرکز، لشگر شمال غرب، لشگر  که شامل ل شگری  ودتشکیل شد ارتش ایران از سازمان پنج ل زام شده ب دی که برای آموزش به خارج اع دند تا افرا لی تشکیل داده بو ربازان مح رات سابق قزاق، ژاندارم و س آن نف ا افراد  دتد لحق شون به آن م ه. ند  ن پیاده و یک تیپ سوار زرهی و توپخا شکرتشکیل شده بود از دو تیپ  بودسازمان ل ان شامل دو تا چهار گروهان  ان و یک گرد وج شامل دو تا چهار گرد که هر ف س )8  : 919 نورزی فرسنگی،(. لشگری بود و یک تیپ تشکیل شده بود از دو تا چهار فوج  ن ساختار بارها د بتدا در سال . تخوش تغییر و ارتقاء گردیدای غییراتی در سازمان  981 بطوریکه ا شکرها ت رطرف نمودن نواقص ل جباری در مجلس شورای به جهت ب ظیفه ا نظام و نون  سپه، با تصویب قا سپس در  سال با روی کار آمدن سردار  ال  996 لشگر بوجود آمد  د 2به  916 با حضور مستشاران آمریکایی، و متعاقباً در س ختاری . سپاه تغییر ساختار دا اوج تغییرات سا

پیشرفته،رقم خورد که از  998 نیروی زمینی در سال  ردهای  ردید9لشکر و  1با خرید تجهیزات مدرن از قبیل تانک، توپ، باگ تحمیلی گ اختار وارد جنگ  نیروی زمینی در سال. تیپ مستقل تشکیل گردیده بود و با همین س پ 915  آخرین ساختار  تی لیه  رها خط پایان کشید و ک ان طرح جامع به وجود لشک عنو بوجود آمدندبا  ختار تیپ مستقل   (61:  95 گروه مؤلفین، . )های لشکری در قالب سا

ول ساز. یک سازمان تاکتیکی و همچنین اداری است تیپ مستقل انی خدمات رزمی مطابق جد عناصر رزمی، پشتیبانی رزمی، پشتیب جود دارنددر این تیپ  انی نز. مان و تجهیزات و آن مأمور گردیده و پشتیب اضافی هم به  انی خدمات رزمی  اصر پشتیبانی رزمی و پشتیب نیاز را فراهم نمایدممکن است با توجه به مأموریت و استعداد تیپ عن  (986: 912 رستمی، .) دیک مورد 

ان در هم :وظایف فرمانده تیپ ب ه زمینهفرمانده تیپ به عنوان مسئول یگ وط  اقدامات مرب نجام  ای ا ان رزمی بر مبن به منظور ارتقاء تو لیه امور  انه در ک عهده داشته و در اتخاذ تدبیر مدبر دارد، لذا میها مسئولیت کلی را بر الت کار تواند با بهره ه روحیه و رفاه کارکنان جمعی نقش اساسی را  شناحت معظالت و مشک فرماندهی و هنر و تدبیر  ری از  اصولی را به عمل آوردگی له، .) کنان جمعی، اقدامات  خیرا   (92: 912 سرتیپ همتی، 

ا :مسئولیت فرمانده تیپ ات، اماکن، و نهایتاً ارتقاء آمادگی رزمی تیپ  انه سازمانی، تجیهز ول رفاه، سالمتی، آموزش، تامین، انضباط، روحیه، خ انجام . ستفرمانده تیپ مسئ بتواند مأموریت محوله را  جهت تأمین مأموریت و آنچه وظایف سازمانی وی گفته می. دهدتا  که فرمانده تیپ باید  ان نمود  دف تحقق نماید.شود رهبری و مدیریت نماید لذا باید اذع یکی از مشکل. تا این ه مین دلیل فرماندهی تیپ  ستاد عمومی،  تخصص. ترین نوع مدیریت است ترین و پیچیده به ه ای  ی وسیع و دار انهای رزمی و پشتیبانی رزمی با تخصصتیپ یگان ای متفاوت می ی،  شخصی، یگ اشد ه لغ بر . ب انی زیادی با نیروی انس ی سازمان گسترده و  تیپ دارا نکه  ستی با برنامه نفر می 9888به دلیل آ اشتن اطالعات وسیع  باشد فرمانده تیپ بای استفاده مناسب از افسران ستاد و د ری نمایدریزی و اعمال مدیریت صحیح و  نیاز تیپ را رهب ات فنی مورد  ری نظامی و اطالع اصول مدیریت و رهب ان منبع. )از   (60: هم

توانید به زندگی بهتر دست مدیریت زمان را ابزاری قلمداد کرد که با آن می: مدیریت زمان

-و کمال از ویژگی آن به شمار میعمیق یابید که دستاوردهای ارزشمند و احساس رضایت 

می  جایگاه کنونی به مقصد مورد نظرشانرا از  افرادای است که مدیریت زمان وسیله. روند

ریزی، عوامل از چهار فاکتور اصلی اهداف، برنامه مدیریت زمان (1 : 911 تریسی،  ) .رساند

زمان، تکنولوژی یا ابزارهای فنی تشکیل شده است که هر کدام از این فاکتورها خود از اتالف

بندی از مدیریت زمان جهت بهره که هر کدام از آنهااند ری شاخص تشکیل یافتهتعداد بیشت

ابتدا فواید مدیریت زمان  بنابراین. بایستی به درستی شناخته شده و مورد استفاده قرارگیرند

شناخته شده و سپس با شناسایی و بکاربستن فاکتورهای مدیریت زمان اثر شگفت آن را در 

 (5: 912 خاکی، ) .کرد شاهد بودکارایی و افزایش عمل

ها برای رسیدن به اهداف کوشش آگاهانه و تنظیم شده برای انتخاب بهترین راه: ریزیبرنامه

 ساماندهی بهرا قادر  مدیر بهترین روشی که . است مشخص و توسعه اقتصادی و اجتماعی

مهیا  ای و حرفه یبرای رسیدن به اهداف شخص را و همچنین زمان ندکمیزمان موجود 

ریزی، آماده نمودن امکانات و منابع و به عبارت دیگر برنامه. برنامه ریزی است سازد،می

افراد ریزی کاری، برای مزیت اصلی برنامه. باشدوسایل جهت تحقق بخشیدن به اهداف می

سرور، ) .است سازی زمانذخیرهوسیله ای برای ریزی برنامه داین است که درک کنن

ریزی و برنامه. شودریزی زمان موجب کاهش استرس و رهایی انرژی میبرنامه(919:29 

و تسلط بیشتری بر زندگی را به مدیران و  ساماندهی روز، هفته و ماه، احساس کنترل

موجب افزایش عزت نفس شده و حس قدرت شخصی مدیریت زمان  .فرماندهان القا میکند

ریز هستند و همیشه گیر، برنامهمصم، با اراده، پی افراد موفق، 9/8 .بخشدرا بهبود می

-آنها مکتوب فکر می. کنندنویسند و بازنویسی میهایشان را میفهرست اهداف و فعالیت

 کردمهمیشه فکر می. نمایندهایشان را تحلیل و ارزیابی میکنند و بعد به طور مداوم، برنامه

به تدریج که هر چه وقت . کنندریزی میهبیشتر افراد موفق، زمان زیادی را صرف برنام
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-ها کمتر میبهتر شده و احتمال شکست در آن هاشود، برنامهریزی بیشتری صرف برنامه

روز به روز بیشتر قابل  مقصد، اهداف جهت دستیابی به هابا کار مداوم روی برنامه. ودش

 نسبت شود، اعتمادریزی امهفکر و برنتوقتی درباره هر اقدامی . شودیافتنی می درک و دست

 ( 1: 911 تریسی، ). شودبیشتر می به توانایی دستیابی به هدف
 (1  ، همان)ارتباط بسیار نزدیک مدیریت زمان با برنامه روزانه (   شکل

  :اولویت بندی
ترین ترین و فوریترتیب دادن وظائف به موثرترین شیوه، به نحوی که در وهله اول به مهم

های شایسته، در زمان مقرر، با آدم. انجام کار درست به دالیل درست. وظایف پرداخته شود

ای شایسته عزمی جزم و شوقی بی حد، برای رسیدن به نتیجهبه ترتیب صحیح، با 

، راه رسیدن هابندی اهداف، وظایف و فعالیتدر اولویت افرادتوانایی  (25: 911 بالنچارد،)

گرایش طبیعی انسان به . این کار چندان آسان نیست. شودبه کارآمدی فردی محسوب می

و تالش مجدانه روی کارهایی است که در بسیاری موارد،  «اهمیتپرداختن به کارهای بی»

های کاری و چندین روش اثبات شده برای تعیین اولویت. اصال الزم نیست انجام شوند

مربوط، امور د مسائل نادهامکان میهای سازمان یافته تفکر، این روش. شخصی وجود دارد

طوالنی مدت به کارهای ساده، سرگرم  مهم را به امور صرفا ضروری، و کارهایی را با نتایج

از پایان  از مدیران، کار واقعیشان را بعد بسیاری. داده شوندکننده و لذت بخش ترجیح 

دهند و در طی روز به دلیل مشغله فراوان فرصت کافی برای انجام ساعات اداری انجام می

ی ناخواسته، اختالف عقاید، هاها، مالقاترجوعارباب همکاران، .یابنداین قبیل کارها را نمی

برای  ( 5: 912 خاکی، . )افزایندها، جلسات و همگی بر شلوغی کار مدیران میتلفن

 مدیریت زمان

 برنامه روزانه
اصول مکتوب 

 نمودن موضوعات

 اولویتها

 خود انظباطی و برنامه ریزی زمانی

 موفقیت
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امور امری ست که در همه سازمانها مورد استفاده قرار  بندی سهولت اجرای امور اولویت

فاده است ABCتوان از جدول تجزیه و تحلیل برای مشخص کردن اولویت کارها می. گیردمی

 (B). دهدزمان پرداختن به فعالیتهای خیلی مهم را نشان می (A)در این جدول. کرد

به فعالیتهای عادی و جزئی گفته  (C). فعالیتهای که از درجه اهمیت کمتری برخوردارند

 .شودمی

 ABC   (6- )جدول تجزیه و تحلیل  

 ارزش فعالیتها

 9/8 68/8 29/8 

 بسیار مهم  Aوظایف  مهم  Bوظایف  عادی Cوظایف 

29/8 68/8  9/8 

 استفاده واقعی از زمان

هستند، آنها وظایفی هستند که  ترین وظایف مدیران و فرماندهاناز جمله مهم: Aوظایف ●

بطور صحیح فقط به وسیله فرد مدیر قابل اجرا بوده و بیشترین درجه اهمیت را در عملیات 

 .مدیریتی دارا هستند

توان به متوسط هستند و آنها را میالیتی هستند که از لحاظ اهمیت، فع:  Bوظایف●

 .دیگران واگذار کرد

وظایفی هستند که در عملیات قابل انجام، دارای کمترین درجه از نظر اهمیت : Cوظایف●

. ترین و بزرگترین وظایف هستندرسد مهمشوند که به نظر میهستند، اما طوری ظاهر می

گردد که تا یک توازن و ارتباط منطقی بین تمامی وظایف سبب می ABCتجزیه و تحلیل 

این ساماندهی، ما را به داشتن یک . برقرار گردد و درنهایت نتایج سودمندی به بار آید

در شرایط  لذا. ها استبندی فعالیتدهد و این همان اولویتسوق می مسلسلجدول کاری 

( ساعت9در حدود ) شودگرفته میدر نظر  Aرجه برای هر روز یک یا دو فعالیت د استاندارد

دقیقه  19در حدود ) Cزمانی برای فعالیت درجه ( ساعت  در حدود ) Bسه فعالیت درجه 

 ( 00:  912 خاکی، .) در نظر بگیرید
 

  :بررسی منحنی عملکرد

در طی روز، عملکرد بالقوه فرد وابسته به طرز تلقی اوست، این تلقی خود را در توافق 

طبق آمارهای . باشدبینی میطبیعی به اشکال متفاوت در افراد گوناگون، ولی قابل پیش

)  9در شکلبدست آمده متوسط عملکرد روزانه و مسیر نوسانات آن، با منحنی مندرج 
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در صبح سطح بر این اساس  .قابل توضیح است( انجمن مطالعه کار REFAمنحنی استاندارد 

در ظهر . دیگری قابل دستیابی نیست این سطح در ساعاترسد، عملکرد به حداکثر می

کنند با یک قهوه یا چای غلیظ بر گردد، برخی افراد سعی میچرخه عدم فعالیت آغاز می

این سیر نزولی غلبه کنند، اما این کار معموالً سبب طوالنی شدن مدت چرخه عدم فعالیت 

 .گرددمی
 صبح بعد 2صبح تا 2اعت شبانه روز از ساعت س 61منحنی عملکردکارایی افراد در ( 9شکل 

کنند و در بعداز دومین مرحله افزایش عملکرد در عصر، منحنی عملکرد سیر نزولی پیدا می

-مهمتعیین آهنگ نوسانات روزانه . رسدساعاتی بعد از نیمه شب به حداقل مقدار خود می

در مدیران و فرماندهان نظامی بدین ترتیب . استق نوسانات عملکرد انطبعامل برای اترین 

( Aوظایف. ) دهندمیرا انجام  کارهای پیچیده و با اهمیت. دنآغاز روز که عملکرد باالیی دار

تیراندازی، و تمرینهای سخت نظامی عمدتا از ساعات اولیه روز شروع شده در همین رابطه 

پایینی برخوردار  از سطح در مدتی که عملکردبنابراین . شوندو تا پایان وقت اداری تمام می

های عادی و های اجتماعی و فعالیتتماسو کارهای سبک،  استراحت (حدود ظهر)است 

در حوالی غروب که مجدداً منحنی عملکرد صعود ( Cوظایف )مورد توجه قرار میگیرد جاری 

 (12: 918 خاکی،()Bوظایف ) کند وظایف مهمتری را دنبال کنیدمی

رسد که بر اساس یک جدول انجام میسروقتی به  فرمانده تیپهای روزانه فعالیت بنابراین

تر شود که در انجام وظایف روزانه بسیار راحتاین عمل باعث می. ریزی شودروزانه برنامه

عالوه بر آن در نتیجه یک . عمل نموده و هر چه بهتر به مقصد تعیین شده نزدیک شود

ای شده و در ه سادگی دچار آشفتگی شغلی و وظیفهبرنامه مکتوب فرد کمتر از کذشته ب

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 
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ش را طبق که کارهای شد موفق خواهد. عمل بدون اینکه نیاز به راهنمایی داشته باشد

یعنی . رسدبندی کارها میاولویتریزی نوبت به پس از برنامه .ریزی انجام دهدبرنامه

ز درجه اهمیت کمتری یک ا یک از وظایف باالترین اهمیت و کدام کدام گرددمشخص 

باشند بایستی در مراحل نخست وظایفی که دارای مرتبه و اولویت باال می. برخوردار است

بندی شده طبق در واقع کلید مدیریت موفق زمان، انجام فعالیتهای  اولویت. انجام پذیرند

ها یتبندی و نحوه تنظیم و طراحی فعالفهرست و در نظر گرفتن وضوع کامل در این اولویت

که بیتشترین درجه اهمیت را در عملیات مدیریتی A وظایف . است ABCبندی طبق طبقه

باید طبق منحنی عملکرد، در صبح که سطح  .باشنددارد، یا کارهای پیچیده و با اهمیت می

ضمناً این . یابی نیست انجام پذیردرسد و در ساعت دیگر قابل دستعملکرد به حداکثر می

وظایفی هستند که از درجه اهمیت در  Bوظایف . گذاری و تفویض نیستندوظایف قابل وا

و اگر قرار است انجام شود . توان واگذار و یا تفویض نمودحد متوسط برخوردارند و آنها را می

  Cوظایف.  کند انجام شودبهتر است در حوالی غروب که مجدداً منحنی عملکرد صعود می

توان به تعویق که می. که دارای کمترین درجه از نظر اهمیت هستند .وظایفی هستند

زدن مکاتبات و بسیاری دیگر از های اداری، تلفنمطالعه روزنامه، نامه) مانند .انداخت

و در صورت تمایل به انجام آن در حوالی ظهر که منحنی عملکرد سیر (. کارهای اداری

را شخصاً انجام داده و   Aبندی باید وظایفلویتپس از او. کند انجام شودنزولی پیدا می

با این کار شلوغی بیش از حد کارهای فرمانده یا مدیر کاهش . را تفویض نمود Bوظایف 

 شودیافته برای او و کارهایش زمان فراهم می
ر  تفویض اختیا
ن ستوسیله یا مکا نجام عدم تمرکز ا ختیار. یزم ا ی ا ثیر م دف نهایی سازمان تأ که برآرمانها و ه ری درباره منابعی  به منظور تصمیم گی افراد از قدرت،  نونی  ختیار (61: 901 جی، ) .گذارد اشاره داردبه معنی استفاده قا ت واگذاری ا ت هنر و اهمی الی ی های گروهی از افرادمدیریت که فع هنگ م به هدف یا اهداف مشخصی هما نیل  جهت  ست کندرا  ابعاد علمی و کاربردی ا خت. دارای  ذاری ا اصول واگ تیب  به همین تر د ارزشی ندارد  به کار برده نشو اهمیتی که دارد تا مورد استفاده قرار نگیرد و  فته نشود سودی برای سازمان نداردابعاد علمی آن با تمام  به کارگر نیز تازمانی که در مغز مدیر است  ابراین واگذاری اختیا. یار  یبن شته باشدر، وقتی ارزش پیدا م آن را دا هنر واگذاری  اصول برای مدیر فراهم باشد. کند که مدیر،  ری این  به کارگی ان  رت دیگر تو به عبا ع تفویض گردد. یا  به موق عیت ضروری، به جا و  اختیارات در موق ست که  ختیار این ا مین موارد وابسته است راز و رمز موفقیت و شکست در مدیریت زمان بیشتر. هنر واگذاری ا اختیار را میمفروضات و نگرش. به ه اصول تفویض  شخصی مدیر، چارچوب واقعی استفاده از   ) 980 :911 تریسی،  (.سازدهای 

 ارزیابی برنامه روزانه

و  ارزیابی از دیدگاه بازرسی مشخص کننده کیفیت نحوه انجام وظیفه و تعهد پرسنل است

سازد و از هدر تر از نیروهای انسانی موجود را فراهم میحیحگیری صاین عمل امکان بهره

عبارت است از گردآوری ارزیابی ( 680: 919 پور، صادق. )کندرفتن آنها جلوگیری می

گیری درباره برنامه، ارزیابی با حجم عملیاتی سر و کار دارد که در یک اطالعات برای تصمیم

 (68: 919 سرور، ) .تحلیل نیز مطرح استولی در ارزشیابی . برنامه اجرا شده است

تلف کردن، اتالف وقت بیهوده وقت را صرف کردن، به کارهایی  :زمان اتالفعوامل 

بر اساس صدها بررسی و تحقیق انجام شده، هفت  ناسودمند پرداختن و از وقت بهره نگرفتن
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ا نشان همقابله با آندر افراد توانایی . اندهدر دهنده بزرگ زمان در دنیای کار شناخته شده

 (52 : 919 جی، )دخواهد داد که چقدر در کارشان موفق هستن

درصد از وقت  18غیر منتظره، حدود ریزی شده باشند و چه جلسات، چه برنامه :جلسات (الف

توانند رسمی یا ویژه، گروهی یا دو این جلسات می. دهندرا هدر میفرماندهان و مدیران 

بسیاری از جلسات غیر ضروری بوده و میزان . نفره در یک دفتر یا در سالن اجتماعات باشند

جلسات، سومین عامل هدر دهنده زمان در دنیای . دهندرا هدر می مدیرانزیادی از زمان 

-و نفره صرف میحدود نیمی از ساعات کاری در جلسات گروهی یا د. شوندکار محسوب می

 مسئلهاین . روددرصد این زمان به هدر می 98طبق تخمین تمام کارمندان، حداقل . شود

اما با این حال، . روددرصد زمان کار در جلسات از بین می69به این معنی است که حدود 

جهت تبادل  تصمصم گیری فرماندهانجلسه یکی از ابزارهای ضروری . جلسات بد نیستند

اما باید به درستی مدیریت شده و مورد . حل مشکالت، بررسی پیشرفت کار استاطالعات، 

ضرب  فرماندهان و روئساای برابر با نرخ ساعتی حضور هر جلسه هزینه. استفاده قرار گیرند

 (689: 911 تریسی، ) .در تعداد ساعات صرف شده در جلسه دارد

این افراد . دهندمی هدر  افراد رازمان مهمانان سرزده یا ناخواند تا حد زیادی : مراجعین(ب

-دچار وقفه می از سازمان بوده و کار مدیران و فرماندهان را توانند از داخل و یا خارجمی

به طور مداوم درباره مسائل این افراد عمدتا  . فرماندهان را سلب نمایند نمایند و کارآمدی

گیری ندهان آنها را از فرایند تصمیمبا به هم ریختن افکار فرماکنند و اهمیتی صحبت میبی

افکار بطور پیوسته باعث بهم خوردن  تیغ اره این افراد به مثابه .دارندصحیح باز می

 (56 :، 912 خاکی، )فرماندهان می شوند  

تلفن زنگ . گیرندهای تلفنی در باالی فهرست اتالف زمان قرار میوقفه: های تلفنیتماس

وقتی تماس . داردو شما را از انجام کارتان باز می. کندرا پاره می زند و رشته افکار شمامی

. بینیدشوید و بازگشت به کار را دشوار میرسد اغلب از کار منحرف میتلفنی به پایان می

 (698: 911 تریسی، )

علت ایجاد فشار عصبی وجود محرکی به صورت فیزیکی یا روانی است و : فشار عصبی(ج

عموماً محرکی ناخوشایند . دهدالعمل نشان میعکس ص نسبت به آنفرد به طریقی خا

کند به عبارت دیگر به هر چیزی که فشار ایجاد می. نامندعامل ایجاد فشار عصبی می

توانند فیزیکی یا لذا عوامل ایجاد فشار عصبی می. شوداطالق می  "عامل فشار عصبی"

شود باید آنقدر گسترده و فراوان باشد تا ه میدر نهایت، آنچه که از فرد خواست. روانی باشد
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عدم مدیریت زمان و تلف شدن آن یکی از مهمترین عوامل  .باعث ایجاد فشار عصبی شود

ایجاد این فشار هستند فرماندهان نظامی عموما به دلیل از بین رفتن زمان و عدم موفقیت 

می دهند و در نهایت در اذهان دچار پریشانی احوال شده و رفتارهای غیر عادی از خود بروز 

دهند که نظامیان و فرماندهان افرادی پرخاشگر و سختگیر جامعه این ددیگاه را شکل می

یابی به موفقیت یکی از به تبع  آن عدم دستهستند در حالی که از بین رفتن زمان و 

 مهمترین عوامل چنین رفتارهایی هستند
له ر. تعویق دزد زمان است ههمه ما این جم ه. ایما بارها و بارها شنید ان مناسبی بازنشدلیل اصلی این که بسیاری از مردم زندگی نومید آن. شوندته میسای دارند و در شرایط نا به تعویق در میان  بکنند. هاستگرایش  قیت چه باید  سیدن به موف انند برای ر که مردم ند نیست  ونه  کنند . این گ که باید طی  شند، کامالً اطالع دارندبیشتر مردم از مراحلی  ببخ هبود  آن. تا زندگی و کار خود را ب ست که  ان پیدا میمشکل این ا نجام ندادن کارش لی برای ا دها دائماً دالی ی. کنن خیلی دیر م ام آن کار  انج برای  دبه قدری در کارشان امروز و فردا می. شودتا این که دیگر  دایی باقی نمی. کنن یگر فر ییکی از ارزشمندترین عادت. ماندتا این که د دهایی که م شته باشی نجام کار است. توانید در زندگی خود دا ای ا اضطرار یا یک انگیزه درونی بر  (661: 911 تریسی، .)حس 

ه د: ناتوانی در گفتن ن سخ منفی بدهی شته و پا انجام کاری وقت ندا رای  که شما ب دلیلی  جی، )به هر  غیر ضروری هنگامی که به کاره (91 : 6886اس  ی» نه«ای  ه.گوییدم گناهی نشد عکس، این امر نشان، مرتکب هیچ  تاید، بلکه بر  نیازمندی. پذیری شماستدهنده  واقع بینی و مسئولی به  عتاً باید  انتظار میطبی دلیل  "بله "رود های مهم و معقولی که از شما  یید و همین  ه "بگو رگفتن به درخواست "ن ام این کار یکی از موانع مدیریت زمان است. ری، امری حیاتی استضروری و غیرکاهای غی ی. ناتوانی در انج له م اهای زیادی ب فتار  میهنگامی که شما به تقاض داده، خود را درون توری گر که در یک زمان به چندین سو کشیده میگویید، این کار تسلط خود را بر کارهای مهم از دست  له گفتن به د« .شودبینید  یرخواستب قه "نه"شود، به معنای  هایی که از شما م ه دقی به خودتان هستندها و ساعتگفتن ب متعلق  وش، .)هایی است که   (96 : 911 ر

ابزاری آوری نوین، آوری وجود ندارد؛ چرا که فنهیچ راهی برای فرار از فن :ابزارهای فنی

مدیران و فرماندهان می ار در اختیرا های مدیریت زمان مهارتمفید و در حال گسترش 

مند شود پشت و با سرعت فزاینده خود، هرکسی را که نخواهد از ابزارهای آن  بهره گذارند

جویی زمان و بهبود آن در صرفهافراد را آوری در مقابل، استفاده درست از فن. گذاردسر می

به استفاده از  فردکه تا وقتی که نیاز ر عین حال، این هشدار مهم است د. نمایدیاری می

، ممکن نگرددو زمان و چگونگی بهره جستن از آن تعیین  نشودآوری به دقت بررسی فن

.) برودای به هدر بدون هیچ نتیجه ویاست به جای کسب زمان، مقادیر زیادی از وقت 

ل حمل، کامپیوتری قاب (PIM) مدیران اطالعات شخصیدر همین رابطه  (80 : 911 روش، 

که برای یادداشت برداری یک کتابچه، نشانی، .میکنندحمل کوچک، در یک کیف جیبی 

 . گیردمورد استفاده قرار میها، قرارها، و وقایع ها و زمانبدیهای تلفن، فهرستتقویم، شماره

برنامه ها، بدون اینکه وقت زیادی  بندیو زمان کارها این شیوه در مرتب کردن فهرست

 .( 1: 912 روبرتاش، )گیرد گردد مورد استفاده قرار می صرف آن

 

 :تجزیه و تحلیل 

 های تحقیق یافته

مشخص  های دوبررسی پاسخ آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده دردر جمع

 .باشدهان  به مدیریت زمان نیاز مبرم داشته که شرح آن به قرار زیر میگردید فرمانده

 گیرد؟محیط کارتان  چه مقدار از زمان  شما را می هر تماس تلفنی در
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 توزیع و درصد فراوانی مربوط به پرسش باال ( جدول

درصد جامعه آماری معتقدند  99نشان داده شده است   گونه که در جدول و نمودار همان

. کنداشغال میرا  فرماندهان تیپ دقیقه وقت( 9-0)بینی هر تماس تلفنی در محیط کار

فرماندهان  دقیقه وقت( 0-8 )درصد جامعه آماری معتقدند هر تماس بطور متوسط بین 69

شان را دقیقه وقت( 8 -9 )معتقدند هر تماس معموال زیاد بین درصد 5 . گیرد می تیپ را

 1. گیرد را می فرماندهان دقیقه وقت(  -9)بین درصد معتقدند هر تماس9 . گیرد می

 گیردرا می فرماندهان وقتدقیقه   (68بیش از )درصد معتقدند هر تماس 

 کنید؟ساعت شبانه روز چقدر استراحت می 61شما در طول 
 توزیع و درصد فراوانی پرسش (6جدول 

 متغیر

 فراوانی 

از بیش)خیلی زیاد  

 (ساعت 1

 زیاد

 (ساعت1)

 متوسط

 (ساعت2)

 کم

 (ساعت1)

 کمخیلی

 (ساعت6)
 جمع

 62 8 9 2  0 8 فراوانی

 %88  8 %   %26 %60 8 درصد

در طول درصد جامعه آماری معتقدند  26نشان داده شده است  6گونه که در جدول همان

 ساعت 1معتقدند فرماندهان  درصد 60 .کنند استراحت می( ساعت 2) روز ساعت شبانه61

ها بیانگر وقت کمی این پاسخ. کننداستراحت می( ساعت1)درصد     .کننداستراحت می

 .نمایندمی هان برای استراحت خود لحاظندهاست که فرما

 :ها و اطالعات تحقیقتجزیه و تحلیل داده

 ل هدف اول تجزیه و تحلی

بندی، ریزی برای فردا، اولویت قالب برنامه در ریزیهای برنامهرسد با بکاربردن گامبه نظر می

های پیاده نزاجا را هان تیپتوان کارآیی فرماندتفویض اختیار، ارزیابی کارهای روزانه می

 .ارتقاء داد

 
 
 

 

 خیلی زیاد 

 (دقیقه68ازبیش)

 زیاد

 (8 -9 )دقیقه

 متوسط

 دقیقه(8-0 )

 کم

 دقیقه( 0-9)

 خیلی کم

 دقیقه( -9)

 جمع

 62 1 5 2 9 6 فراوانی

 %88  %9  %99 %69 %5  %1 درصد
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 جدول توزیع و درصد فراوانی مربوط به فرضیه اول (6جدول

درصد جامعه در حد متوسط  59نمایید  گونه که در جدول و نمودار فوق مشاهده میهمان

بندی، ریزی برای فردا، اولویت درقالب برنامه ریزیهای برنامهبه باال معتقدند با بکاربردن گام

های پیاده نزاجا را هان تیپتوان کارآیی فرماندهتفویض اختیار، ارزیابی کارهای روزانه می

نظران و  صاحب با تجزیه و تحلیل مقادیر عددی بدست آمده از اسناد و مدارک، .ارتقاء داد

درصد جامعه  59: زیر حاصل گردید سئواالت پرسشنامه در رابطه با هدف اول، نتیجه

حجم کارها، افزایش زمان  های آن را سبب کاهشریزی و اعمال گاماستفاده از برنامه

با توجه به نتیجه تحلیل عاملی . دانندهان میو افزایش عملکرد و کارایی فرماندهان فرمانده

های برتر عامل عنوانریزی، صورت گرفت دو عامل بهعامل متغیر مستقل برنامه1روی 

برداری در بکارگیری و بهرهدرحالی که دو متغیر بعدی عوامل مهم بوده که . شناسایی شدند

بجزء این چهار متغیر  اثرتوان گفت همبستگی در واقع می. کوتاهی شده است از آنها

توان گفت چهار چنین میهم .باشددرصد می88 تا  18برافزایش کارایی  بین ( ریزیبرنامه)

ریزی سهم بسزایی در میزان موفقیت و ارتقاء کارایی هر فرمانده تیپ خواهد عامل برنامه

 .داشت

را قادر خواهد ساخت تا زمان موجود را سازماندهی کنند  فرماندهان تیپبهترین روشی که 

 داشته باشد،ای استفاده مناسب و بهینه و از زمان برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفه

منابع و وسایل جهت  ریزی، آماده نمودن امکانات،رنامهبه عبارت دیگر ب. ریزی استبرنامه

ه ظرفیت اشغال شود کها سبب میمکتوب کردن برنامه. باشدتحققق بخشیدن به اهداف می

فراهم کرده و در را  فرماندهانبرای  فکری فرصت رشد این رویکرد .شده ذهن کاهش یابد

هایی چون ابتکار، اعتماد به نفس و و سبب ارتقاء و پرورش توانایی. کندآنها ایجاد انگیزه می

ود در جهت شود از تخصص و تجربیات خو سبب می. گرددمی آنهااحساس شایستگی در 

 . منافع سازمان بهره ببرد

 تجزیه و تحلیل 

 متغیرها

 فراوانی
 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 62 8     9 5  فراوانی

 %88  8 %1 %1 %5  %09 درصد
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ا رسد با حذف عوامل اتالف زمان در قالب فشار عصبی، به تعویق افتادن، تماسهبه نظر می

توان کارآیی تلفنی، جلسات، مراجعین، تقالی بیش از حد، عدم توانایی در گفتن نه می

 .نزاجا را ارتقاء داد ادهیپ هایپیتهان فرمانده

 
 

 جدول توزیع و درصد فراوانی مربوط به فرضیه دوم ( 6جدول 

 

 

 
 

درصد جامعه آماری در حد   1نمایید  گونه که در جدول و نمودار فوق مشاهده میهمان

گیری از مدیریت زمان متوسط به باال معتقدند پس از حذف عوامل اتالف زمان با بهره

که  هنگامی که اوضاع بر خالف آنچه .یابدهای پیاده نزاجا ارتقاء میکارآیی فرماندهان تیپ

های مکرر در کار رود اغلب به خاطر وقفهایم و انتظار داریم پیش میریزی کردهما برنامه

 مسئول این وضع است  اوقات محیط و شرایطو گاهی  فردگاهی اوقات . است

نامه، اسناد و مدارک و با تجزیه و تحلیل مقادیر عددی بدست آمده از سئواالت پرسش

 نتیجه زیر حاصل گردیدنظران مصاحبه با صاحب 

ان را سبب افزایش کارایی درصد جامعه نمونه حذف و یا کنترل عوامل اتالف زم  1

 متغیر سه  عامل  0با توجه به نتیجه تحلیل عاملی روی دانند های پیاده میهان تیپفرماند

که شامل فشار عصبی، مراجعین، . های اصلی اتالف زمان شناسایی شدندبه عنوان عامل

هان تیپ محسوب شده و قالی بیش از حد به عنوان بیشترین اتالف کننده زمان فرماندهت

سه عامل  ناتوانی در گفتن نه، جلسات، و تماسهای تلفنی در مکانهای بعدی اتالف زمان 

با . نظر اتالف زمان قرار گرفت در رده آخر از به تعویق انداختنقرار گرفته، و یک عامل 

عامل با متغیر  0درصدی پرسش شوندگان وابستگی   1ظران و آراء توجه به نظر صاحب ن

های نظامی، اساسی سیستم هاینیاز ی ازیک ،توان گفتمی .گردیدمستقل اتالف زمان ثابت 

و حتی خصوصی ابتدا شناسایی عواملی که در ظاهری به منظور افزایش دولتی و تجاری 

اما . گرددبینی شده و استفاده میو افراد پیش کارایی و باالبردن عملکرد فرماندهان، مدیران

به دلیل انحرافات پیش آمده خود تبدیل به عاملی جهت تلف شدن و یا از بین رفتن زمان 

 .گرددمی

 جمع خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 

 62 6 9 9 5 0 فراوانی

 %88  %1 %   %5  %99 %60 درصد
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-هان میتوانند باعث رشد فرماندهاین عوامل اگر در قالب  مدیریت زمان استفاده شوند می 

نگردند به عامل تلف کننده وقت بدل شده، اما اگر مناسب و کنترل شده استفاده . شوند

گردد فرمانده از یک زندگی عادی که موجب می ،عالوه بر ضررهای  غیر جبران به سازمان

و خانواده او نیز دچار نقصان کم توجهی و بی توجهی . محروم گردد. باشدحق هر انسانی می

-در رتبه. باشدنواده میگردد که ناشی از انباشت وظایف کاری و به حاشیه رانده شدن خا

بندی عوامل اتالف زمان در مرتبه اول که فشار عصبی قرار گرفته  ناشی از کاری که 

و  است فرد به آن احاطه پیدا نکردهنیست بلکه اغلب از کاری که  اندتهبر عهده گرف کارکنان

این عامل  . گرددعالوه بر مضراتش سبب اتالف زمان می. گیردتحت کنترل نداریم نشأت می

-حتی سبب می. داردسبب خستگی زودتر از موعد فرمانده شده، او را از ادامه کار باز  می

-باعث می وهدف بپردازد گردد فرمانده دست از کار کشیده به قدم زدن و یا سرکشی بی

در این . همین فشار را، گاهی دو چندان آن را به کارکنان مادون خود منتقل نماید. گردد

بر اساس اطالعات بدست آمده علت اتالف وقت . لها و مستندات فراوانی وجود داردبین مثا

در جلسات نبود فقدان هدف، کثرت یا قلت بیش از حد جلسات، ناتوانی در جمع بندی 

بعضی . باشدجلسات، می جلسات، مشخص نکردن دستور کار برای جلسات، مدیریت نکردن

. جلساتی که گاهی ضروری نیستند. دهنده میهان برای هر کاری تشکیل جلساز فرماند

این . گذراندساعت را در جلسات می 9بطوریکه هر فرمانده در روز حداقل بطور متوسط 

و نتیجه . شودنفری و باالتر  ختم می5نفری شروع شده تا به جلسات  9جلسات از جلسه 

و حتی . رسده پایان میجلسات نیز به دلیل عدم مدیریت یا خوشایند نبوده و یا بی نتیجه ب

بطور . رود در مورد مراجعین نیز که دومین عامل اتالف زمان محسوب شدهبه حاشیه می

دقیقه زمان فرمانده را به خود اختصاص داده است که این 68متوسط هر مراجعه کننده 

آورد حال با یک بر. باشدتراز بیشتر و در مورد افراد مادون کمتر  میوقت در مورد افراد هم

گاهی ممکن است فرمانده . نفر مراجعه کننده داشته باشد 2سرانگشتی هر فرماند در روز 

که اغلب این . دهدساعت از زمان خود را به مراجعه کننده اختصاص می6در هر روز تیپ 

مراجعه کنندگان در ساعت اوج عملکرد فرمانده بوده که ضمن گرفتن وقت او در ساعت 

اعث از بین رفتن تمرکز فرمانده گردیده و فرمانده برای بازگشست به طالیی و اوج انرژی ب

دلیل مراجیعن ناشی از فقدان . دقیقه به زمان نیاز دارد8 وضعیت تمرکز و وظیفه خویش 

ای برای در دسترس نبودن، باز بودن در دفتر، نبود محدویت برای مراجعین، حضور برنامه
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دقیقه  0هر تلفن زمانی در حدود . تلفن نیز مشخص شددر مورد . باشدمیدائم در دفترکار 

در . تماس تلفنی داشته باشد 1 حال اگر هر فرمانده به طور متوسط . گیردرا از فرمانده می

زمان از سوی تلفن ناشی اتالف. دهدساعت از زمان فرمانده را به خود اختصاص می  /9روز 

نی در پایان دادن به مکالمات تلفنی، عدم ارجاع ای برای تماسها تلفنی، ناتوااز نبود برنامه

 .باشدهای تلفنی به دیگران میتماس

ناشی از بی اطالعی نسبت  این مسئله .پاسخ منفی می باشددر مرحله چهارم که نانوانی در  

ناشی از تقالی بیش از حد دلیل دیگر ناتوانی در این زمینه . پاسخ منفی استهای به شیوه

یت و رسیدن به موقعیت و مقام باالتر بوده که خود ناشی از جاه طلبی زیاد برای کسب موفق

ظاهر شدن به عنوان فردی اهل  درنیاز مفرط برای نیل به آن و تمایل زیاد و بیش از حد  و

نه "در هر روز با احتساب یکبار  .همکاری و مساعدت با دیگران و یا پا در رکاب بودن است

شود کارهایی را انجام دهد که هم بر خودش و هم بر هر فرمانده ناچار می "نگفتن

-ساعت از وقت خود را هزینه میدر نتیجه حداقل روزی یک . نمایدکارکنانش سنگینی می

اما  در مورد  شاخص تقالی بیش از حد  همه جامعه آماری اعتقاد دارند در این مورد . دکن

مورد تعویق هر کدام اعتقاد دارند حداقل روزی یکی از  ولی در. کنندزمانی را تلف نمی

وظیفه به عقب  2که گاهی در پایان هفته حداقل . شودشان به روز بعد موکول میبرنامه

 ممکن است حفاظتی باشد .افتاده وجود دارند

که شامل وقت ورزش، ابتدا از وقت خود  .گرددای با کمبود زمان مواجه میوقتی فرمانده

بطوریکه هر . پردازدهزینه آن را می ،باشدتراحت، وقت خانواده، وقت تفریح خود میوقت اس

 8 برای همسر خود  کندساعت استراحت می1ساعت شبانه روز  61در طول  تیپ فرمانده

 ....دقیقه، برای ورزش  8 دقیقه، برای مطالعه 68گذارد، برای فرزندانش دقیقه زمان می

که تا پاسی از شب در پادگان  زیادی هستند فرماندهاننتیجه   در. برای تفریح خود هیچی

وقت شوند حتی وقتی بیمار می. عقب افتاده خود بپردازندمهم مانند تا به امور و وظایف می

 ؟گرددچه کسی دچار ضرر و زیان می در این زمینه. ندارندبرای مراجعه به پزشک کافی 

توان با که میجاست پس وقت کجاست؟اما سئوال این. اول خود فرمانده، دوم سازمان

 .اندصراحت گفت وقت را همین دزدان زمان برده
 

 تجزیه و تحلیل هدف سوم
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 ها و رسد با بکاربردن ابزارهای فنی در قالب  اطالعات ضروری و فشرده، فهرستبه نظر می

 هایپتی هانفرماند ییکارآ توانیماطالعات شخصی  ها و مدیرانجدولها، برنامه تماس

 . نزاجا را ارتقاء داد ادهیپ
 جدول توزیع و درصد فراوانی مربوط به فرضیه سوم( 9جدول

 

 

 

درصد جامعه آماری در حد  56نمایید  مشاهده میگونه که در جدول و نمودار فوق همان

گیری از  مدیریت زمان کارآیی پس از بکاربردن ابزارهای فنی با بهرهمتوسط به باال معتقدند 

 .یابدمی پیاده نزاجا ارتقاء های فرماندهان تیپ

ها، فهرست و برنامه و تماسابزارهای فنی که شامل مدیران اطالعات شخصی، مدیریت  

شود نقش مهمی را توضیحاتی که داده می با. باشدها، اطالعات ضروری و فشرده میلجدو

دهد که مدیران اطالعات نشان می اطالعات بدست آمده.در افزایش کارایی خواهند داشت

شخصی به سبب داشتن امکانات یادداشت برداری، کتابچه نشانی، بانک اطالعاتی، تقویم، 

ها، قرارها و وقایع و امکان چاپ گرفتن از بندیو زمان رهاهای تلفن، فهرست کاشماره

با  آن ریزی و کنترلضمن کمک به برنامه .ها، قادر خواهد بودها، امکان اعالم برنامهبرنامه

. نمایدهای پیش بینی شده کمک میان را در اجرای برنامهو اجرای آنها، فرمانده اعالم زمان

ب داشتن امکانات الزم به ذهن قابل حمل مدیران تلقی به همین دلیل این وسیله به سب

به طوریکه برای داشتن اطالعات و اخذ تصمیم های فوری دیگر نیازی چندانی به . شودمی

ارکان ستاد و یا کارکنان دایره کارگزینی نخواهد بود و فقط فرمانده با اطالع از نحوه وارد 

روز قادرخواهد بود به هر آنچه شبانه کردن اطالعات و خروجی اطالعات در هر ساعت از

درصد مصاحبه  88 به همین دلیل . دسترسی داشته باشد ،برای اخذ تصمیم نیاز دارد

 .دانندهان میشوندگان استفاده از مدیران اطالعات شخصی را موجب افزایش عملکرد فرماند

برنامه مشخص به طور ی با نیک تماس تلف تلفنی همین بس که مدیریت تماس در رابطه با 

دقیقه زمان  6 ریزی نشده در حالی که یک تماس برنامه. کشددقیقه طول می 9متوسط 

هایش ریزی تماستلفن داشته باشد، با برنامه 6 فرمانده روزانه تنها  بنابراین اگر. بردمی

نامه ست که استفاده از برا این مسئله بیانگر آن. تواند یک ساعت وقت به دست آورردمی

 جمع  خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد 

 62 8 6 1 9  9 فراوانی 

 %88  8 %1 %9  %91 % 5  درصد
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برد شخصی نیز کار بلکه در تماسهای تلفنی موثر می باشد،تماسها نه تنها در محیط کار 

گیری از منحنی یادگیری فرد را ملزم خواهدکرد تمام برنامه تماسها با بهره. خواهد داشت

با این . دنها را پراکنده در طول روز انجام ندهد و آننتماسهای تلفنی را به یکباره انجام ده

وه تماسها  را بر اساس یک برنامه در یک ساعت و زمانیکه منخنی عملکرد در حال نزول شی

ای مهم تماس به اندازهبرنامه مدیرت امروزه. دادانجام نیاز به تمرکز زیاد نیست  و  باشدمی

 گردیده است که به تازگی یک نرم افزار مدیریت تماس وارد بازار شده است 

ها برنامه های کاری است ها و جدولفهرستییک دیگر از متغیرهای مهم در مدیریت زمان 

درصد اعتقاد دارند که داشتن یک  56بر اساس اطالعات جامعه آماری  در این رابطه،

هر مدیر اجرایی موفق با استفاده از یک . گرددفهرست کار سبب صرفه جویی در زمان می

ترین ابزاری است که تاکنون برای حداکثر این ابزار قدرتمند .کندفهرست روزانه کار می

مدیران ناموفقی که معموالً حجم زیادی از کار و زمان اندکی . وری یافته شده استبهره

ها آن. نمایندکنند، یا اگر فهرستی دارند به آن مراجعه نمیدارند، یا از فهرست استفاده نمی

های اضطراری و ، موقعیتیجه همواره زنگ تلفن، وقفهنویسند در نتاغلب همه چیز را می

توان  با بکار بردن فهرست می. کندها را پرت میها، حواس آنغیرمنتظره و در خواست

درصد افزایش داد این بدان معنی است که تنها با نوشتن کارهای  69وری خود را تا بهره

استفاده از یک فهرست بهتر . ودروزانه خود در هشت ساعت دو ساعت کاری صرفه جویی نم

هر . تواند  هرج و مرج را  به نظم  مبدل سازداز هر ابزار مدیریت زمان دیگری است که می

تک تواند خیلی زود با نوشتن تکوقت که حجم زیادی از کار فرد را دست و پاچه نمود، می

درصد پرسش  5. ابدها در آینده به نظم دست یریزی برای انجام دادن آنکارها و برنامه

بدیهی  .باشدشوندگان معتقدند که اطالعات ضروری و فشرده با ابزار های فنی مرتبط می

امروزه افرادی موفق هستند که . که جامعه امروز بر پایه دانش و اطالعات استوار استاست 

کار  های فرمانده ادامه دادنترین مسئولیتیکی از مهم. بیش از رقبای خود اطالعات دارند

میزان دانش در . های جدید استخود، جلو بودن از سایرین با کسب مداوم اطالعات و ایده

بنابراین فرماندهان .شودای، هر پنج سال تا هفت سال و گاه هر دوسال دو برابر میهر زمینه

باید دانش خود را طبق یک برنامه  تیپ برای پر کردن خالء های احتمالی در این زمینه

درنتیجه برای رسیدن به اوج عملکرد باید به طور مداوم اطالعات . کنندبرابر منظم دو 

 . نمایندجدیدی کسب 

 تجزیه و تحلیل نهایی 



 19.............................................................................................های پیادههان تیپنقش مدیریت زمان در ارتقاء کارایی فرمانده
 

 
 

 :باشدبا توجه به تحلیل انجام شده نتایج حاصله به شرح زیر می: گیرینتیجه

 : یکم  هدف

مدارک و سئواالت پرسشبا تجزیه و تحلیل مقادیر عددی بدست آمده از مصاحبه و اسناد و 

درصد جامعه نمونه بکار بردن  59نظران و صاحبهمه : نامه، نتیجه زیر حاصل گردید

. دانندهای پیاده میهان تیپهای آن را سبب ارتقاء کارایی فرماندهریزی و اعمال گامبرنامه

را در نتیجه بدست آمده حاکی است اگر هر فرمانده تیپ قبل از انجام وظایف خود آنها 

روز زودتر برنامه کاری را  ریزی هفتگی و حتی ماهیانه  قرار داده و سپس یکجدول برنامه

ده از جدول تجزیه سپس این برنامه روزانه را با استفا. ریزی روزانه وارد نمایددر جدول برنامه

پر انرژی  در نهایت ساعت. بندی نموده و اصل پارتو را در مورد آنها بکار ببردو تحلیل اولویت

در ساعاتی که اوج عملکرد را  cاختصاص داده و انجام کارهای رده Aرا به انجام کارهای رده 

زمان دو کار در یک ساعت ضمن انجام هم. انسان به سمت نزولی گرایش دارد انجام دهد

با  راتر مهم یکارها و. خواهد برداز  منحنی آشفتگی زمان سود ( استراحت و تلفن زدن)

بازدیدهای خواهد داد برای مثال درزمانی که نیاز به تمرکز بیشتری دارد انجام  و اولویت

های و را در ابتدای صبح انجام و کارهای دفتری و رسیدگی به نامه ،هامیدانی از یگان

را  Bبندی کارها وظایفضمناً پس از اولویت. دجلسات را به بعداز ظهر موکل نمایشرکت در 

تا عالوه بر داشتن زمان کافی برای انجام کارهای بسیار . ویض نمایندبه سایر کارکنان تف

مهم خود سبب ایجاد انگیزه در کارکنان زیردست شوند و از مشارکت سایرین در انجام 

در پایان روز  با ارزیابی اقدامات روزانه از انجام وظایف خود مطمئن شده و . کارها سود ببرند

ریزی فردا از به تعویق دلیل انجام نشده در جدول برنامهبا گنجاندن کارهایی که به هر 

ریزی با لذا برنامه. نمایندها جلوگیری افتادن وظایف و کارها، در نتیجه از انباشته شدن آن

افزایش کمیت، اجرای با کیفیت کارهای  جویی شده، کاهش حجم کارها،افزایش زمان صرفه

عویق افتادن وظایف فرمانده سبب ارتقاء کارایی انجام شده و جلوگیری از فراموشی و به ت

 .گرددهای پیاده میهان تیپفرمانده

 : دوم هدف

نظران و مطالعه کتب و های انجام شده که براساس مصاحبه با صاحبباتوجه به نتایج بررسی

هر چند عوامل اتالف زمان ابتدا به جهت انجام هماهنگی . اسناد و مدارک بدست آمده است

تر به یکدیگر، افزایش موفقیت در کارها بکار گرفته در اجرای وظایف، دسترسی راحت رتبیش



 951 بهار ، 9فصلنامه علوم و فنون نظامی سال یازدهم، شماره  ................................................................................................ 12

 

 

اند ولی به دلیل استفاده نامناسب، نابجا، افراط و تفریط، خود به عوامل اتالف زمان بدل شده

بلکه بایدد بدا اسدتفاده از    . توان آنهارا کالً نادیده گرفت و یا حذف نمودولی باز نمی. اندگشته

 .ون و راهکارها، عوامل مذکور را  به شکل زیر مدیریت و کنترل نمودفن

 :برا ی کنترل زمان جلسات 

  قبل از تشکیل جلسات دستور جلسه  نوشت 

 6–      دبیر جلسه تعیین نمود تا کنترل زمان جلسدات را انجدام داده و از انحدراف بحدث

 جلوگیری نماید

 جلسات را در بعدازظهر تشکیل داد. 

 شود جلوگیری نمودساتی که به نتیجه ختم نمیاز تشکیل جل 

 : برای کنترل و پاسخگویی به مراجعین

          برای مراجعین خارج از سدازمان زمدان تعیدین نمدود و از پدذیرش آندان در هدر سداعت

 .پذیرند در چهارچوب قوانین شما رفتار کنندبه مرور همه می. خودداری شود

  ،ترین حالدت کمتدر   فرماندار، و با در بد بینانهفرمانده تیپ جایگاهی کمتر از یک شهردار

از یک بخشدار ندارد وقتی مالقات چنین مدیران سطح پایین نیاز به هماهندگ قبلدی بدا    

 .منشی دارد آیا ضروری است فرمانده تیپ همیشه در دسترس باشد

        در صورت امکان ضمن هماهنگی سعی شود تعدادی از مدراجعیین بده جانشدین تیدپ

 .سپرده شوند

 در روز یکبار آنهم پدس از  . برای مراجعیین داخل سازمان و یا کارکنان ستاد، تبیین شود

های خود را به یکبداره مطدرح   مراجعه نموده  و کلیه هماهنگی و درخواست688 ساعت 

 . نمایند و از تعدد مراجعه خودداری نمایند

  ن مورد استثناء قائدل  زمان بگذارید و در ای 188 های طوالنی بعد از ساعت برای مالقت

 .نشوید

 :برای پاسخگویی به تلفن

 حتماً از یک آجودان یا منشی زبردست که دارای قدرت بیان خوب باشد بهره ببرید. 

 شخص به تلفدن پاسدخگو خواهیدد بدود    به مخاطبان خود عادت دهید در یک ساعت م .

 (مگر ضروری)

 ستاد خود واگذار کنیدها را به جانشین و ریئس گویی  به تعدادی از تلفنپاسخ. 

 هایتان مفید و مختصر باشدها از تعارفات بکاهید و پاسخگویی به تماسدر پاسخ. 
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   کلیه تماسها مورد نیاز را به منظور جلوگیری از فراموشی در برنامه تماسها ثبت نمدوده

 .و به یکباره انجام دهید

 : برای جلوگیری از تعویق

 آن از به تعویق افتادن کارهایتان جلوگیری نماییدریزی و پابند بودن به با برنامه. 

       با ارزیابی برنامه روزانه، از انجام وظایف مطمئن شده و هر گونده کداری کده موفدق بده

 . اید را به برنامه روز بعد منتقل کنیدانجام آن نشده

 از به تعویق افتادن وظایف و امور، تجمع آنان در آینده به شدت پرهیز نمایید. 

 : برای کاهش فشار عصبی

 ریزی هفتگی و ماهیانه اقدامات و اعمالی که بایستی انجام بگیرد را پیش بینی  با برنامه

 .نموده به  هنگام ابالغ ماموریت حجم انبوهی از اقدامات را در مقابل خود قرار ندهید

 از وقت تلف کردن و سپس افزایش بیش از حد کارها در هنگام ماموریت بپرهیزید. 

        در هر روز ساعتی را برای ورزش، استراحت کدافی، تفدریح خدود، مطالعده، بدا خدانواده

بینی نموده به هیچ عنوان آن وقت را در اختیار سدایر امدور   بودن، با مردم بودن را پیش

فراموش نکنید شما نیز انسان هستید و نیاز مبرم بده همده نیازهدای    . دیگر قرار ندهید

 . یک انسان دارید

  پس . کنید و هم تصمیمات بهتری خواهید گرفتتمرکز و در آرامش هم بهتر کار میبا

 .حداقل به خاطر سازمان به همه نیازهای یک انسان توجه کنید

     از ایجاد استرس و فشار بی مورد به خود و سایر کارکنان بپرهیزیدد و فرامدوش نکنیدد

 .های شماستهزار نفر به نحوه مدیریت و تصمیم 9888که چشمان حداقل 

 :گفتننه توانایی در 

 کار هم به  نیبا ا دیو بدان دییهم تراز خود نه بگو یمالحظه کارکنان یب هایبه خواسته

 خود ردستیو هم به کارکنان ز دایخود احترام گذاشته

 و برای خود کدار اضدافی   . ای خود را در معذورات قرار ندهیدبا بله گفتن به هر خواسته

داشته باشید شدما در قبدال کارکندان زیردسدت خدود مسدئول بدوده و        به یاد . نتراشید

 .بایستی به فکر آنان نیز باشید

 تقالی بیش از حد: 
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      فرمانده تیپ باید با توجه به امکانات، مقدرورات، و توانایی تیدپ خدود اهدداف خدود را

 ریزی نمایدمشخص و    برنامه

 های و مشکالت تیدپ و کارکندان خدود اقددام بده      فرمانده تیپ باید با توجه به  کاستی

 .. اجرای ماموریت نماید

 ریزی نموده و از برنامه ریزی در فرمانده تیپ بایستی با توجه به واقعیت اقدام به برنامه

 .آمال و رویا خورداری نماید

ساعت زمان اضافی خواهندد داشدت تدا      6هان تیپ با انجام موارد گفته شده، در روز فرمانده

وظایف بیشتری را انجام دهند، ضمناً  به علت خلق زمان اضافی و فرصت بیشتر برای انجدام  

گردد از انباشت وظدایف و اقددامات   همین امر سبب می. امور، وظایف به تعویق نخواهد افتاد

در هنگام ماموریت یا بازدیدهای مختلف جلوگیری شده و دیگر نیاز به اعمال فشار، اسدترس  

شدود  جدویی کده در زمدان مدی    از همه مهمتدر بدا صدرفه   . کنان زیردست نباشدبه خود و کار

هان برای ورزش، استراحت، تفریح، مطالعه، در کنار خانواده بودن، زمدان مناسدبی را   فرمانده

هدان بدا جسدم و روحدی سدالم، بدا       شود فرماندهنمایند، همین امر سبب میصرفه جویی می

شوند، و اثر مثبت عوامل ذکر شده، طبدق فاکتورهدای    نشاط، پر از انرژی در محل کار حاضر

 . گرددمدیریت زمان سبب ارتقاء کارآیی فرمانده و به طبع کارایی مجموعه و سازمان 

 : هدف سوم

-با تجزیه و تحلیل مقادیر عددی بدست آمده از مطالعه اسناد و مدارک و سئواالت پرسش

جامعه نمونه ابزارهای فنی را مرتبط با درصد  52سئوال،  . نامه نتیجه زیر حاصل گردید

گرفتن اصولی از ابزارهای فنی که شامل مدیران و معتقدند که با بهره مدیریت زمان دانسته

ها بوده سبب ها و جدولتماسها، اطالعات ضروری و فشرده، فهرستاطالعات شخصی، برنامه

 .بدست آمده به شرح زیر استنتایج . گرددهای پیاده میهان تیپارتقاء کارآیی  فرمانده

 هاجهت استفاده از برنامه تماس

 گیری هان باید کلیه تماسها را در برنامه تماسها قرار داده و همه آنها را با بهرهفرمانده

ها در طول روز پرهیز از منحنی یادگیری و به یکباره برقرار نموده و از پراکندگی تماس

 . نمایند

 ها را به جانشین یا رئیس ستاد محول به تعدادی از تماس با تفویض اختیار پاسخگویی

 .نمایند
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  88  برای کارکنان تحت امر تبیین نمایند در یک ساعت مشخص بعد از ساعت 

 .و خود نیز به آن پایبند باشند. تماس بگیرند

 :جهت استفاده از فهرست و جدول کاری

  جدول کاری وارد نمایند و کلیه اقدامات خود و وظایف اجرایی را در یک فهرست و

 .ریزی مد نظر قرار دهنداین فهرست را همیشه به همرا داشته باشند تا در برنامه

  هر روز به جدول کاری خود مراجعه نموده و وظایف اجرایی را وارد برنامه روزانه

 .نمایند

 بندی نماینددر تردد با وسیله نقلیه از زمان بهره برده فهرست خود را اولویت. 

 ها، هان باید در هر روز کلیه وظایف، برنامههها، فرماندها و جدولر استفاده از فهرستد

ساعت در نظر  6 تا  8 ها، را در یک فهرست که  زمان آن  کارها، بازدیدها، مراسم

 گرفته شده، وارد نمایند

 به  هان تیپ بایستی فهرستی باشد که از قبل تهیه شده وها فرماندهمبنای همهفعالیت

 .گوید در هر لحظه کجا باشند و چه کاری انجام دهندآنها می

 :مندی از فواید مدیران اطالعات شخصیجهت بهره

 در اولین فرصت اقدام به تهیه یک دستگاه مدیران اطالعات شخصی نمایید. 

 ها، ها، منشی همراه، یادآورکننده وقت مالقتتماسافزارهای مورد نیاز شامل برنامهنرم

 . اطالعات فشرده و مورد نیاز را وارد این دستگاه نمایید

 برداری از این دستگاه را فرا بگیرندطرز استفاده و آموزش مهارت بهره. 

 :جهت استفاده از اطالعات فشرده وضروری

نیاز شدن به بعضی از افسران ستاد به منظور دریافت اطالعات بایستی از هر به جهت بی

ستاد اطالعات الزم مانند آمار کارکنان، آمار تجهیزات، دارایی تیپ، تعداد کدام از ارکان 

خودروهای حاضربکار، خودروهای نیاز به بازسازی، اقالم رده پنجی، میزان اعتبار واگذاری و 

کدهای واگذاری و سایر نیازمندیها را دریافت ضمن فشرده سازی آنها با استفاده از نرم 

تاب و کامپیوتر قابل حمل و یا حتی در مدیران اطالعات لبافزارهای موجود، در یک 

شخصی خود ذخیره نموده، و در زمانها مورد نیاز جهت اخذ تصمیم دقیق و با سرعت بدون 

بندی تا ضمن جلوگیری از فراموشی، آنها را اولویت. برداری نمایدنیاز به کارکنان ستاد بهره

 .درصد خواهد شد 69وری تا و همین اقدام  سبب افزایش بهره. نمایید
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با این . باشدهان تهیه و استفاده از مدیران اطالعات شخصی میترین اقدام فرماندهاما مهم

ضمن وارد . هان از این وسیله بایستی همچون یک منشی همراه بهره ببرندوسیله  فرمانده

ها، قرارها، و مراسمهای تلفن، زمانبندی نمودن کلیه اطالعات مورد نیاز تیپ، کلیه شماره

کتابچه نشانی را نیز از طریق پورت مربوطه وارد نموده و در کلیه ساعات و حتی در منزل و 

تا در هر جا و هر مکان ضمن انجام امور نیازی به سایرین . ایام تعطیل به همراه داشته باشند

به راحتی به  ترین زمان تصمیمات را گرفته ووقت در سریعو بدون اتالف. نداشته باشند

 .گیری نمایندکارکنان اجرایی انتقال و ابالغ نموده، کنترل و پی

 نتیجه گیری نهایی

 منابع 

  ،فرهنگی تبریزانتشارات  ،تبریز ،مدیریت کاربردی زمان( 909 ) سعیداسالمی 

 911 دوم،  چاپ، یلدا بالرک، اشکذر، تریسی، بریان، مدیریت زمان 

 ------( 915) ،چاپ چهارم راستین،  تهران انتشارات وقت طالست، مبترالدین اغشاری 

 سمت، تهران انتشاراتروش تحقیق در علوم انسانی، ( 958 )  رضا، محمدنیاحافظ 

 پنجمچاپ  کوهسار،انتشارات  ،تهران ،یوربهره تیری، مد(912 ) غالمرضا ،یخاک 

 ----------- ( 911)  ،سومچاپ کوهسار، تهران انتشارات مدیریت زمان 
 ایران سبز، تهران انتشارات  نظامی، واژه هایفرهنگ  (912 ) رستمی، محمود 

 ترمه،  تهران، انتشارات  بخش،بهروز مینوترجمه مدیریت زمان رمز موفقیت،  (6886)راس جی

 اولچاپ 

 مژده شیرازی منش، امیر حسین فهیمی، حسام شهریاری، ترجمه ،(912 )روبرتاش روش 

 چهارم چاپ فرهنگی رسا، تهران انتشارات 

 911 ، مدیریت زمان، گروه مترجمین، غزال، چهارم، شروش، روبرتا 

 دانشگاه تهران، انتشارات فرهنگ لغات و اصطالحات جغرافیایی انسانی، ( 919 ) سرور، رحیم

 چاپ اولآزاد اسالمی واحد شهر ری، 

 چاپ دوم، آجا پشتیبانی آموزشتهران پ، فرماندهی و مدیریت در تی (912 ) همتی، خیراله 

 چاپ  ،گسترتهران انتشارات  ،تیریسازمان و مد یاصول و مبان (919 )پور، ابولفضلصادق

 دوم

  تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ارزیابی کار و زمان(  95 )احمد، علیرضاعلی 

 فرهنگی فراتهران، انتشارات سازمان مدیریت زمان،  (912 )گاتری، استیو 

 ،اول، چاپ زهد، تهران انتشارات ارتش درتاریخ،  (919 )نورزی فرسنگی، احمد 


