
 1 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 مديريت پژوهشی

 

 

 :طرح پژوهشی نوانع

بررسی وضعیت مدیریت زمان در مدیران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 6831در سال 

 

  مجریان:

 دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان -نصراله فرخ بین – ملکی درفان

 

 6833سال 

 

 



 2 

 

 بیان مسئله  و مقدمه

 
ت که اگر تلف شود، جايگزينی برای آن وجود نددارد  بضیدی افدراد پمرامدون     زمان منبع منحصر به فردی اس

ذخمره کردن زمان صحبت می کنند، اما واقضاً زمان هرگز ذخمره شدنی نمست  جنبه مثبت اين منبع آن است که تمامی 

ابر توزيع شده اند ، ولی مديران آن را به يک اندازه در اختمار دارند  اگر چه پول ،نمروی کار وساير منابع بصورت نابر

 تمامی مديران زمان را به ممزان يکسان در اختمار دارند و تنها می توانند از اين وقت ، بهتر از ديگران استفاده کنند   

بحرانهدای   به  چار وقفه روزانه می شوند و بايدمديران قادر به کنترل تمامی زمان خود نمستند ، زيرا گاهی د

پس بنابراين زمان يک مدير به دو گونه است : بخشی از زمان قابل کنترل برای اوست و بخشی  ناخواسته پاسخ دهند 

ديگر غمر قابل کنترل است  مديران قسمتی از وقت خود را صرف پاسخ به نمازها، خواسته ها و مشکالت ايجاد شدده  

ی ديگدر از زمدان آنهدا در اختمدار     بوسمله ديگران می کنند که تحت عنوان ))زمان پاسخ (( نامگذاری می شود و بخش

دقمقده آنجدا (  وقتدی صدحبت از      5دقمقده اينجدا ،    5خودشان است ، که البته زمان اختماری بصورت پراکنده اسدت ) 

ريت زمان اختماری افراد است  زيرا مديريت زمانی مضنی پمدا می کند که فدرد  ي))مديريت زمان (( می شود، منظور مد

 باشد و بضبارت ديگر زمان برای او قابل کنترل باشد   اختمار وقت خود را داشته

شناخت صحمح بموقع عواملی که وقت و زمان ما را هدر می دهند بسمار مهم اسدت زيدرا بددين ترتمده راه     

درمان بمماری اتالف ، وقت را کوتاه خواهمم کرد  زمانی که می گذرد )بودن ( است و زمانی که درست اسدتفاده مدی   

ی باشد   باتوجه به شرايط فضلی وجود بمماريهای نوپديد و آينده آن با توجه به پمشرفت علم پزشکی زندگی م ، شود

، منابع و امکانات و با توجه به پمشرفت سريع تغممر شموه زندگی و هر گونه بی تدوجهی ، سدهل انگداری را بايدد از     

 اهی جامضه هدف اقدام کنمم  خود دور کنمم و با آگاهی و استفاده صحمح از وقت وزمان نسبت به آگ

زمدان   يکی از مشکالتی که مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با آن مواجه هستند چگونگی اسدتفاده از 

 بسماری از مديران وکارکنان دانشگاه علوم پزشدکی چده در سد ح      هايشان می باشد تبرای انجام وظايف و مسئولم

بدرای شدرکت در    ،ات ، شوراها ، کممته ها ، ستادها و غمره شرکت می کننددعالی و چه ممانی و چه عملماتی در جلس
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اين گونه نشست ها به همراه انجام ساير وظايف مديريتی و راهبردی بضیاً مديران را با کمبود زمان و فشدار رویدی   

 ی کاست  مواجه می سازد  مشکل اين است که چگونه می توان اين زمان را مديريت نمود و از اين فشار روی

 چگونه آنرا مديريت کندمم  و بده    به قول چینی ها با یک کیلو طال نمی توانید یک ساعت وقت را بخرید

نحو موثری در دانشگاه علوم پزشکی از آن استفاده کنمم موضوعی است که در اين پژوهش به آن پرداختده و بددنبال   

استفاده صحمح از مدديريت وقدت و زمدان را در بدمن     آن خواهمم بود تا با تجزيه وتحلمل راهکارهايی مناسه جهت 

 (  91مديران دانشگاه علوم پزشکی ارائه نمائمم ) 

ث غمدر مترقبده و عددم ثبدات     در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مسائلی از جمله بمماريهدای اپمددمی ، یدواد   

اما چرا  ناگفته نماند کنترل کنند  زمان را تحت تاثمر قرار داده است و مديران نمی توانند تمامی وقت خود را مديريت

ی که به آن اشاره شده عدم ثبات مديران می باشد با توجه به اينکه نتمجه يک برنامه ريزی ممدان مددت   لائيکی از مس

سال زمان می طلبد ، مدير قسمت مربوطه تا اينکه به نتمجه گمری برسد مددير ديگدری جدايگزين او شدده      5یداقل 

 است  

مان سالهاست که ذهن افراد وصایه نظران رشته های مختلف را بده خدود مشدغول کدرده     مقوله مديريت ز

اما آيا واقضاً توانسته ايم بر زمدان   ری در اين ارتباط برگزار شده استاست و تاکنون دوره آموزشی و سممنارهای بسما

طور کلی سووال الولی ایون     پس بهایاطه پمدا کنمم و آنرا در کنترل خود داشته باشمم اگر جواب خمر است چرا  

 پژوهش این است که وضعیت مدیریت زمان مدیران در دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر چگونه است ؟ 

اره ای جز بکار بردن تکنمدک هدای   دامروزه برای استفاده بهمنه از عمر خود و پمشبرد کارها به طور دلخواه چ

همه کسانی که مشغله زياد دارند مسئله کمبدود زمدان مسداله     مديريت بر خويشتن و مديريت زمان نمست  زيرا برای

مدیریت زمان کلید موفقیت در برابر کوه مشکالتی است آشنايی است   متخصصان علم مديريت بر اين باورند کده  

زمان بدا ارزشترين منبضی اسدت کده در اختمددار انسانهددا قدرار دارد ، زيدرا        که هور مدیوری با آن رو بوه روست .

دامی منابدع ديگر به شدرط وجدود زمدان ارزش می يابندد و به دلمل هممن ارزش و اهممدددت ، تددددددوجه بده ))   تم

 زمان (( در بسماری از فرهنگ ها و زبان های مختلف تکرار شده است  
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اما ما در دانشگاه علوم پزشکی همچون طال به وقدت اهممدت نمدی دهدمم واغلده       وقت طالستمی گويند 

وقت را به گردن ديگران می گذاريم  مديريت صحمح کار و زمدان عامدل اساسدی درموفقمدت هدر سدازمان و       اتالف 

دانشگاه علوم پزشکی محسوب می شود  چنمن مديريتی اساساً مض وف به انیباط فردی است تا آنجا که عملکرد هر 

 نظام را با کاربران آن می سنجند  

شتری ايجاد کنمم ايجاب می کند که مديريت زمدان خدود را در کدار و    و با توجه به اينکه نمی توانمم وقت بم

 ب ور اعم در دانشگاه و ب ور اخص در شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت به آن پی ببريم  

% از ساعت کاری مديران قابل کنترل است که البته بضلدت پراکندده بدودن    55می دهد که تنها  مطالعات نشان

ختماری ، استفاده موثر از آن نمز مشکل است ( برای مديريت زمان الزم است که اهداف فهرست شدوند ، وهدر   زمان ا

کدام از اهداف م ابق اهممتی که دارند اولويت بندی گردند و برای نمل به اهداف م ابق با اولويتها برنامه ريزی بضمل 

 (9 )  آيد

Willson ) دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل  ی رااگر هر مسئله » ريت گفته است يکی از دانشمندان علم مدي )ویلسون

باورهدای   تحدت تداثمر   تمايل )نظام انگمزشدی ( هدر فدرد    «دهیم ، سرانجام به انسان و رفتارهای او می رسیم  قرار

   ر انسانی برخاسته از فرهنگی است که در آن رشد ونمو يافته استددداوست و باورهای ه

 تضريف برای فرهنگ شمرده اند   فرهنگ در برگمرنده  951در یالی که بمش از  ) کروبزوکلوکهان (

----------------------------------------------------------------------------

------------------ 

1-willson 

 

 

انسدانی اسدت ، آموختده مدی      راه نهادها که دستاورد نمايان گروههای زار وپوشمده ای از رفتار است که االگوی آشک

شود و انتقال می يابد ، نظامهای فرهنگی می توانند از يک سو نتمجه و پمامد کنش باشند و از سدوی ديگدر ، عناصدر    
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تضممن کننده کنش بمشتر قرار گمرند   فرهنگ از عناصر مادی و غمر مادی تشکمل شده است زمان ونوع اسدتنباط از آن  

است که از طريددق آن می توان در باره کار آمد بودن و قدرت يک فرهنگ در بالندگی و يکی از عناصر و مضمارهايی 

خالقمت مردمان در بستر آن قیاوت کرد  زمان در بضیی فرهنگ ها يک مقوله خ ی و ساده و در بضیی فرهنگ هدا  

که در چارچوب ارزشهای  يک مساله غمر خ ی و پمچمده است   اين تضبمر از زمان بر نحوه استفاده و عملکرد افرادی

آن فرهنگ قرار دارند ، تاثمر می گذارد   با توجه به اين جهت گمری کلی علم مديريت ،جستجو راههای دستمابی بده  

  هزينه و در کمترين زمان ممکن استاهداف ، با یداقل 

استفاده از زمدان بدرای    يکی از مشکالتی که مديران و کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی با آن مواجه هستند چگونگی

ح عالی و انجام وظايف و مسئولمت هايشان می باشد   بسماری از مديران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی چه در س 

جلسات ، شوراها ، کممته ها ، ستادها و غمره شرکت می کنند   برای شرکت در اين گونه  درچه ممانی و چه عملماتی 

ظايف مديريتی و راهبردی بضیاً مديران را با کمبود زمان و فشدار رویدی مواجده مدی     نشستها به همراه انجام ساير و

اما سوال ایون  سازد   مشکل اين است که چگونه می توان اين زمان را مديريت نمود و از اين فشار رویی کاسدت    

 است که چگونگی می توان بطور موثری در زمان لرفه جویی کرد ؟ 

دلمل طبمضت کاری که موجود است مديران نمدی توانندد تمدامی وقدت خدود را       در دانشگاه علوم پزشکی به

 مره دچار وقفه در کنترل شده و به بحرانهايی غمر منتظره بايستی پاسخ گويند   ترل کنند اما چرا   چرا ب ور روزکن

ده و مقوله مديريت زمان سالهاست که ذهن افراد و صایبنظران رشته های مختلف را بده خدود مشدغول کدر    

تاکنون دوره آموزشی و سممنارهای بسماری در اين ارتباط برگزار شده است اما آيا واقضاً توانسته ايم بر زمدان ایاطده   

پمدا کنمم و آن را در کنترل خود داشته باشمم   اگر جواب خمر است چرا   پس ب ورکلی سئوال کلدی ايدن پدژوهش    

م پزشکی استان چگونه است   سئواالت جزيدی و زيدر سدئواالت    اين است که مديريت زمان مديران در دانشگاه علو

چگونه موی تووان راهکارهوایی را    اين پژوهش عبارتند از : عوامل اتالف زمان در دانشگاه علوم پزشکی چمست   

 برای کاهش و حذف عوامل اتالف زمان در دانشگاه علوم پزشکی پیدا نمود ؟ 

   هستمم« کمبود زمان»ما دچار مضیل و ابزارهای پمشرفته هنوز  چرابا وجود انبدوهی از اطالعات در دسترس
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آيا کار فشرده در يک زمان باعث می شود که ما دچار کمبود زمان شويم   آيا عددم آگداهی از علدم مدديريت زمدان      

باعث بروز اين مشکل است   چگونه می توان هر کاری را در زمان خدودش انجدام داد   آيدا مسدئولمت پدذيری بدا       

آيدا    رديريت زمان ارتباط دارد   آيا جلسات پی در پی در دانشگاه علوم پزشکی با عدم مديريت زمان ارتبداطی دا مد

 بمن اصل مديريتی تفويض اختمار و مديريت زمان راب ه ايی وجود دارد   و سئواالت ديگر     

 : اهمیت و ضرورت پژوهش  5-6

مدديريت  « زمان مانند ابری می گدذرد  » با بمان می کندد   فرمايش ییرت اممدر ) ع ( اهممت موضدوع را زي

زمدان يکی از م اله با اهممت و جنجالی است ، بسمار مهم است که ما در سازمان هايمان اطممنان یاصل نمائمم کده  

توجه کافی و درست به وظايف صحمح و به ممزان زمان صحمح تخصمص داده ايم   اگدر زمانمدان را بده طدور کامدل      

يت نکنمم نه تنها بهره وری در کارمان نخواهد بود بلکه زندگی ما خارج از محل کار نمز تحت تاثمر قرار خواهد مدير

 گرفت   

شناخت صحمح و به موقع عواملی که وقت و زمان ما را هدر می دهند بسمار مهم است زيرا بدين ترتمه راه 

است و زمانی که درسدت اسدتفاده مدی    « بودن » می گذرد  درمان بمماری اتالف وقت را کوتاه خواهمم کرد ، زمان که

می باشد   در شرايط فضلی با توجه به وضضمت بازار نفت و آينده آن با توجه به ساير منابع و امکانات « زندگی » شود 

و با توجه به پمشرفت روزافزون شموه های دانشگاه علوم پزشکی ، بمش از يکی دو دهه فرصت نمسدت کده هرگونده    

اپذيری بر نخود دور کنمم وگرنه خسارت جبران لت ، بی توجهی ، سهل انگاری و سستی ها و ساده انديشی را از غف

ما تحممل خواهد شد و نسلهای آينده و نسل انقالبی ما را نخواهد بخشمد   قدرشناسی از فرصتها و استفاده صحمح از 

خداوند است تنها راه چاره است   بايد فرصتها را غنممت زمان که بزرگترين سرمايه و عظمم ترين و غنی ترين نضمت 

پزشدکی هدم   شمرد ، عمر را قدر دانست و از لحیات استفاده کرد و بدر زمدان مدديريت کدرد   در دانشدگاه علدوم       

وه استفاده و بکارگمری از وقت و زمدان اهممت دارد و ايدن پژوهش می تواند در ايدن  حبخصوص در استان بوشهر ن

 را یل کنند   ما ما کمک کرده و راهکارهايی را ارائه نمايد تا گره ای از مشکالت زممنه به 
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اما ما در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همچون طال به وقت اهممت نمی دهمم و « وقت طالست » می گويند 

 اغله اتالف وقت را به گردن ديگران می اندازيم   

قمت هر سازمان محسوب می شود   چنمن مدديريتی اساسداً   مديريت صحمح کار و زمان عامل اساسی در موف

مض وف به انیباط فردی است تا آنجا که عملکرد هر نظام را با عملکرد کاربران آن مدی سدنجند   در هدر سدال مداه      

سداعت را کددار مدی     9150ساعت را در خواب هسدتمم ، مضمدوالً    5151ساعت وقت در اختمار داريم مضموالً  0671

ساعت اوقات تلدف شدده    9117سداعت تض مالت ،  051ساعت مربدوط به تض مالت آخر هفتده است ،  9771کنمدم 

ساعت را مضموالً در رفت و آمد هستمم و با توجه به اينکه نمی تدوانمم وقدت    1051در خالل هفته های کاری داريم 

عم در دانشگاه علوم پزشکی و ب دور  بمشتری ايجاد کنمم ايجاب می کند که بايد مديريت زمان خود را در کار ب ور ا

  ( 91ص  ؛ 9066بريم ) بر الکوک ، اخص در زير مجموعه ها به آن پی ب

  : اهداف پژوهش : 0-6

 شناسايی و پی بردن به وضضمت مديريت زمان در بمن مديران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  : هدف کلی :  6-8-6

 : اهداف اختصالی :  2-8-6

 یین وضعیت توانایی مدیریت زمان تع -6-2-8-6

 تعیین وضعیت کلی توانایی مدیریت زمان براساس عوامل جمعیت شناختی -2-2-8-6

 تعیین وضعیت توانایی مدیریت زمان برساس عوامل یازده گانه مدیریت : -8-2-8-6

 -اتدالف زمدان    راههدای  بده  نسدبت  آگداهی  -گمدری  تصدممم  در توانايی - مهارت و توانايی - کاری انیباط –الف 

 اختمدار  تفويض –اجرايی امور در گمرشدن در – کاری الضجل ضرب –برگزاری جسالت متضدد  -خستگی جسمانی 

  فراغت اوقات و کار بمن تیاد –صحمح اطالعات به دسترسی –

 تضممن وضضمت عوامل يازده گانه مديريت بریسه عوامل جمضمت شناختی -1-5-0-9

 عوامل يازده گانه مديريت تضممن راب ه بمن  -5-5-0-9

 فرضیات و پرسشهای پژوهش :  -4-6
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 وضضمت مديريت زمان مديران بر یسه جنسمت آن ها چگونه است     -9

 وضضمت مديريت زمان مديران بر یسه وضضمت تاهل آن ها چگونه است    -5

 وضضمت تحصمالت مديران و مديريت زمان آن ها چگونه است    -0

 م خدمت مديران و مديريت زمان آنها چگونه است   وضضمت محل انجا -1

 وضضمت سابقه خدمت مديران و مديريت زمان آنها چگونه است    -5

 مديريت زمان مديران و مديريت زمان آنها چگونه است    يازده گانه وضضمت اجزاء -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تعریف عملیاتی متغیرها و واژه ها :  5-6

  : هدايی گفتده ممشود که طدی ساعدات کداری در یدالی که فددرد ظداهراً مشدغول بدده     بده زمان اتالف وقت

کدار است و می گدذرد و در ايدن تحقمدق منظدور وقتهدايی کدده صددرف انجددام امدور کدار نمدی شددود )        

 (   91ص  ؛ 9061جسمی ، 
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  : روز وضضمت اوقات وی ساعت شبانه  51منظور تقسمم بندی وقت روزانه و شبانه فرد است که در  اوقات

 چگونه خواهد بود   

 : واگذار کردن امور به زير دست مورد نظر است   تفویض اختیار 

  : ید و اندازه ای که مجموع افراد سازمان مايل به پذيرش خ ر هستند    ریسک پذیری 

   ( زمانtime : ) اريم و بمشتر زمان آنچه را که ما در اين مجموعه زمان می ناممم وقتی است که در اختمار د

 تقويمی مورد نظر است   

 : ( انرژی جسمی و ذهنی در اوج خود است    99تا  1مضموالً ساعات پمش از ظهر )  زمان مفید 

  : ) گانه آلک مکنزی است که در ارتباط با عوامل تلف  51منظور عوامل  عوامل اتالف زمان ) دامهای زمان

 اين مجموعه از آن صحبت خواهمم کرد    کردن زمان از آن ياد می کند و ما در

 : اولمن ساعت روز به ساعت طالئی مضروف است طبق اين قانون بايستی صدرف خدود    قانون ساعت طالئی

 می باشد    95الی  0نمود   در اين بررسی ساعت 

   لمدت و  درصدد فضا  51درصد نتداي  را ناشدی از    01مضروف که « پارتو » اين قانون به اصل  : 32-22قانون

 وقت گذاشتن می داند   

   ( مدیریت زمانMOT : ) مؤثر  یبرنامه ريزی ، سازماندهی و کنترل کردن زمان خود برای استفاده کارها

 از آن ، به تضبمری مديريت زمان آگاهی از اين است که وقت ما به عنوان مدير درچه اموری صرف می شود   

  : اد در زممنده انجام مديريت زمان و کنترل زمان و وقت خود است توانايی های علمی افدر مهارت کارکنان

   

  : يکی از مهمترين ابزارهايی است که در اختمار ماست و منظور نوعی دفتر کار روزانه است که  مدیریت کار

 کارهای روزانه خود را مشخص می کنمم   

  : استان مدی   دانشگاه علوم پزشکی ح منظور مديران عالی ، ممانی و عملماتی در س مدیریت سطوح مختلف

و ، روسای شبکه ها و مضاونمن آنهامديران بممارستان ها ،گروه ها مديرانمضاونمن ،  ، دانشگاهباشد يضنی رئمس 

  مسئولمن وایدهای مختلف و مديران، سرپرستان مراکز بهداشتی درمانی مضاونمن آنها 
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  : ایتماط عمل کنمم اين امکدان برايمدان فدراهم اسدت تدا       براساس اين اصل اگر مايل هستمم با الل اختیار

% زمدان خدود برنامده    51% زمان کاری متمرکز کنمم يا به تضبمری فقط بدرای  51برنامه ريزی خودمان را روی 

 ريزی کنمم   

  : ممک از درجه اهممت بدين مضنی که مشخص کنمم کداممک از وظايف باالترين اهممت و کدا اولویت بندی

 يت ها می باشد   ودارند     و کدام يک از فضالمت ها قادر به انجام در پايمن ترين س ح اول ورکمتری برخ

 : انجام کار و اوقات استرایت و فراغت فرد  منظور عدم هماهنگی بمن زمان تضاد بین کار و اوقات فراغت

 است  

  : اد و مشغله و درگمری فکری بده  استرسهای ناشی از کار و فشارهايی که به واس ه کار زي فشارهای روانی

 فرد وارد می شود   

  تجزیه و تحلیلABC :    منظور اين است که رتبه متناسه بمن زمان واقضی پرداختن به فضالمتهدای شخصدی

فضالمت هايی است که از درجه اهممت کمتری برخوردار  Bفضالمت های بسمار مهم را نشان می دهد ،  Aکه 

وظايفی هستند که جزئی / عادی است و به تناسه موقضمدت بده وسدمله افدراد     از جمله  Cاست و فضالمتهای 

 ( 61ص؛ 9061مختلف و به صورت گوناگون به آن پرداخته می شود )خاکی ، 

   ( روش لیدزLEDS : )   يکی از راههای نسبتاً ساده و قابل استفاده در مديريت زمان بوده و روشن اسدت

دقمقه جهت برنامه ريزی کارهايی که در طول روز مدی   0بتوانمم با صرف که اين امکان را فراهم می آورد تا 

خواهمم انجام دهمم ، زمان بمشتری برای انجام کارهای ضروری در اختمدار داشدته باشدمم و در ايدن بررسدی      

 ممزان وقتهايی که کارکنان جهت برنامه ريزی اوقات فردی کنند   

LEADS method : list activities – Estimate time needed –  

Allow time for unsch eduled tabks – Dwcide on prioritics-  

Scan scheduled at end of day  

L –  تهمه فهرست لمستها                             E :  برآورد زمان مورد نماز 

A :  ) اختصاص زمان برای وظايف برنامه ريزی نشده ) خارج از فهرست     D :  تاکمد بر اولويتها 
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S :  ، (  75ص ؛ 9061بازبمنی وظايف برنامه ريزی شده در آخر هر روز ) خاکی 

 : زمان مقرر انجام کار مورد نظر است که انجام کارها در زمان مقدرر بدا وضدوو اولويدت      ضرب االجل

 انجام می پذيرد   

  : است   منظور ، نظم و انیباط و ديسمپلمن فردی افراد  ویژگیهای شخصی 

 : سابقه کار است –محل خدمت  –تحصمالت  –جنس  –منظور سن  عوامل جمعیت شناختی 

      د جنمدنن دددددد ضارف در مديريت وقت مربدوط بده هارول  ددددا متددجا بمشتر نظريه نددددر اين بی نظمی فردی : 

 (H Geenen  مورد نظر است که ممز شدلو  و ) رتده مدی باشدد   و محدمط کداری فدردی نام     بدرهم  هدم و  در    

      کار خود را خدوب انجدام    آن فرد ایتماالً   اگر ممز کاری در هم و برهم نمست  ظريهددن نداس ايدراسدددب

  نمی دهد

 

 

               


