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 چکیده

 توانایی اهميت به توجه با. است کار و زندگی عرصه در موفقيت براي ناپذیر اجتناب ضرورتی ،زمان از مؤثر و کارآمد استفاده :مقدمه

 دموگرافيک عوامل و وضعيت بررسی هدف با مطالعه این مدیریتی، وظایف و ها نقش مابين زمان بندي اولویت و تسهيم براي مدیران

 .گردید انجام زابل پزشکی علوم دانشگاه مدیران در زمان مدیریت مهارت با مرتبط

 ابزارانجام شد.  پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت مراکز و ها بيمارستان مدیران از نفر 07 ينبدر  مقطعی توصيفی مطالعه این روش:

 و توصيفی آماري هاي روش و 38 نسخه Spss افزار نرم از ها داده تحليل و تجزیه جهت. بود ساخته محقق اي پرسشنامه ها داده وريگردآ

 .شد استفاده آماري هاي آزمون همچنين

 سایر و گذاري هدف بين ولی ؛(>70/7P) گردید مشاهده داري معنی ارتباط متغيرها زمانی گذاري هدف و استخدام نوع بين :ها هیافت

 افراد جنس و ها فعاليت و اهداف بندي اولویت بين. نيامد دست به داري معنی رابطه( تحصيلی مدرک تأهل، وضعيت جنس،) فاکتورها

 اما ؛(P<70/7) مشاهده شد داري معنی رابطه استخدام نوع و اهداف بندي اولویت بين همچنين .شد دیده داري معنی ارتباط مطالعه مورد

 پژوهش این در. نيامد دست به داري معنی رابطه( تحصيلی مدرک تأهل، وضعيت) متغيرها سایر و ها فعاليت و اهداف بندي اولویت بين

 (.P>70/7) نشد مشاهده داري معنی ارتباط( تحصيلی مدرک استخدام، نوع تأهل، وضعيت جنس،) متغييرها تمام و زمان بين

 از زابل پزشکی علوم دانشگاه مدیران زمان مدیریت مهارت وضعيت کلی طور به که یابيم درمی نتایج به توجه با :گیری نتیجهبحث و 

 در و کرد تر مطلوب را وضعيت این توان می اي دوره صورت به ها مهارت این بيشتر آموزش با و رسد می نظر به مطلوب ها آن خود دیدگاه

 .آورد دست به را مناسبی سازمانی يور بهره نتيجه

 مدیران زمان، دموگرافيک، عوامل زمان، مدیریت کلیدی: های واژه
 

 مقاله پژوهشی
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دموگرافيک با مدیریت زمان عوامل رابطه   
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 برای ناپذیر اجتناب ضرورتی زمان از اثربخش و مؤثر استفاده
 شامل زمان مدیریت. است زندگی و کار عرصه در موفقیت
 از بهتر استفاده و کردن کنترل برای ها مهارت از یا مجموعه

 قابل که است چیزی تنها انسان وقت متأسفانه. است زمان
 وقت با انسان واقع در .نیست جبران قابل یا کردن انداز پس

 سرمایه کردن خرج با اما آورد دست به سرمایه تواند می گذاشتن
 قانون گونه هیچ. آورد دست به را رفته دست از وقت تواند نمی

 مورد هر در بتوان که ندارد وجود زمان مدیریت برای صریحی
 های مهارت از که زمان مدیریت های مهارت اما برد بکار را آن

 مدیریت و زمان کنترل برای عطفی نقطه هستند تنظیمی خود
 مدیریت که است یبه گونه ا زمان اهمیت(. 9) بود دنخواه آن
 داده زمان مبنای بر مدیریت به را خود جای هدف مبنای بر

و   (JIT)موقع به درست های روش از کار این برای ؛است
 شود می استفاده توزیع خالق های روش و موازی فرایندهای

 برای الزم شروط از یکی که معتقدند متخصصــان امروزه(. 2)
 که طوری به ؛اســت زمان مدیریت اعمال مدیران، اثربخشی

 زمان مدیریت اعمــال را اثربخشی و راهبری خود کلید
 در بخواهد که مدیری هر برای را وقت کنتــرل؛ و دندان می

(. 3) دنراشم می حیاتی امری برســد اساســی نتیجه به کارش
 آن اتالف یا وقت رفتن دست از باعث که عواملی از بعضی

 عدم غیرضروری، تلفنی های تماس :از اند عبارت شوند می
 و هماهنگی عدم انگیزه، عدم مؤثر، طور به اختیارات واگذاری

 و زمان مدیریت منظور به(. 7) مؤثر غیر جلسات و گروهی کار
 مختلفی های مهارت به نظران صاحب وقت، بیشتر هرچه کنترل
مدیران،  اثربخشی افزایش برای Walter اند. نموده اشاره

مهارت های برنامه ریزی دقیق، تفویض وظایف به زیر دستان 
ایجاد  Mackenzie(. 5) داند ها را ضروری می و تعیین اولویت

 داند های مشخص را نخستین گام در مدیریت زمان می هدف
قرن بیستم که نخستین توجهات جدی به مدیریت علمی  .(6)

زمان سنجی  .موضوع زمان سنجی مطرح شد صورت گرفت
قابلیت تولید شواهد برای تصمیم گیری و سیاست  ،ها فعالیت

گذاری، مدیریت بهتر منابع و اولویت بندی فعالیت ها و خدمات 
 تقویت و ایجاد طریق از زمان مدیریت آموزش. (4) را دارا است

 وقت، اتالف عوامل شناخت مانند کارکردهایی و ها مهارت
 آمدی، کار خود افزایش ناخوشایند، عواطف کنترل و شناخت

 موفقیت و عمومی سالمت استرس مدیریت ،مسئله حل توانایی
 (.9) سازد می فراهم را

 نباشد، توجه مورد مدیران در آن مهارت و زمان مدیریت اگر
 کم امور با مدیران وقت رفتن هدر موجب زمانی های آفت

 در و شده سازمانی های اولویت و ها برنامه ماندن معطل و ارزش
 شود، می ایجاد ها سازمان برای سنگینی های هزینه نتیجه
 باعث درنهایت و آید می پایین سرعت به سازمان وری بهره

 زمان به نیاز کاری هر انجام(. 1) شود می سازمان ورشکستگی
 استراتژیک بندی زمان و زمانی ریزی برنامه دلیل همین به دارد

(STRATEGIC TIMING) را رقابتی های محیط برای 
 زمان و وقت از مفید استفاده امروزه(. 92) قرارداد موردتوجه باید

 ؛باشد می جهان پیشرفته کشورهای در مسائل ترین مهم از یکی
 توجه نیافته توسعه و توسعه درحال کشورهای از برخی در اما

 دقیقه 5/3 ساالنه ژاپن کشور در(. 99) شود نمی آن به زیادی
 زمان همین در اما دهد، می رخ مترو سراسری شبکه در تأخیر

 در را خود عمر از ساعت میلیارد 4/9 تهرانی شهروندان
 به های ارزیابی طبق همچنین(. 92) دهند می هدر به ها بندان راه

 در فرد هر مفید کار ،مختلــف کشورهای صنایع در آمده عمل
 36-72 آمریکا و 71-62 ژاپن ،57-42 کــره کشور در؛ هفته

 در ساعت 6-1 فقط ایران در رقم این که درحالی ؛است ساعت
 که سازد می متوجه نکته این به را ما اخطار این. باشد می هفته

 برخورد تر هشیارانه وقت صرف نحوه مورد در و باشیم هوش به
 بررسی پژوهش، این انجام از هدف منظور بدین(. 93) نماییم

 پزشکی علوم دانشگاه مدیران زمان مدیریت مهارت وضعیت
 این نتایج. باشد می دموگرافیک متغیرهای به توجه با زابل

 بهتر را زمان مدیریت که مدیرانی انتخاب در بتواند شاید تحقیق
 که مدیرانی شناسایی در همچنین و کند کمک نمایند می اعمال

 .باشد مفیدنیز  هستند تر اثربخش

 

   

 
 جامعه. شد انجام زابل شهر در مقطعی، توصیفی مطالعه این

 خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مدیران تمام را مطالعه مورد
 پژوهشی و آموزشی معاونت شامل که زابل درمانی بهداشتی

 توسعه معاونت ،(نفر 1) فرهنگی و دانشجویی معاونت ،(نفر 95)
 امیرالمؤمنین های بیمارستان و( نفر 96) انسانی منابع مدیریت و

 سیدالشهداء و( نفر 92) زابل خمینی امام ،(نفر 97) (ع) علی

 مقدمه

هاروش  
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 مرزبان و همکاران 
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 و آمار طبق ها آن تعداد که؛ دهد می تشکیل( نفر 1) زهک
 و توسعه معاونت از دریافتی اطالعات و موجود اطالعات
. شدند انتخاب سرشماری روش به که ؛باشد می نفر 45 مدیریت

 منابع براساس ساخته محقق پرسشنامه از ها داده وریآگرد برای
 شد، استفاده زمان مدیریت مهارت محور سه و بخش دو در

 شغلی و فردی مشخصات با رابطه در سؤاالتی دارای اول بخش
 سؤاالتی که  آن دوم بخش و بود( دموگرافیک عوامل) مدیران
 و اهداف بندی اولویت گذاری، هدف) زمان مدیریت به مربوط
 بندی زمان نتایج و ها فعالیت انطباق میزان ارزیابی ها، فعالیت

 گذاری، هدف به مربوط اول سؤال 92. گرفت را در بر می( شده
 92 و ها فعالیت و اهداف بندی اولویت به مربوط دوم سؤال 92

 نتایج و ها فعالیت انطباق میزان ارزیابی به مربوط آخر سؤال
 و اسـتادان نظر با پرسشنامه این روایی. بودند شده بندی زمان

 این به) مجـدد آزمون روش به آن پایایی و رشته متخصصان
 مدیران از نفره 92 گروه یک روی بر پرسشنامه ابتدا که طریق

 مدت از پس و گردید اجرا بودند شده انتخاب تصادفی طور به که
 قرار مطالعه مورد گروه همان اختیار در مقیاس مجدداً هفته دو

 ضریب ها داده و تحلیلتجزیه  از بعد. گردید تأییـد( گرفت
 محاسبه آزمون اجرای بار دو از حاصل نمرات بین همبستگی

 95 برابر پرسشنامه اول محور در حاصل پایایی ضریب شد؛

 درصد 92 سوم محور در و درصد 97 دوم محور در درصد
 مرتبط دموگرافیک عوامل و وضعیت پرسشنامه این. شد گزارش

 ای گزینه سه های پرسش وسیله به را زمان مدیریت مهارت با
 به که داد قرار سنجش مورد هرگز و اوقات بعضی همیشه،

 گزینه به و 9 نمره اوقات بعضی گزینه به ؛2 نمره همیشه گزینه
 باال به 72 نمره که مدیرانی پایان در .شد داده صفر نمره هرگز

 دارای مدیران قوی، زمانی مدیریت های مهارت دارای گرفتند را
 نمره و متوسط زمانی های مهارت دارای مدیران ،22-31 نمره
 ضعیفی زمان مدیرت های مهارت که بودند مدیرانی 22 از کمتر

 مدیریت های مهارت روی بر کردن کار به نیاز و داشتند
 و 99نسخه  Spss افزار نرم از ها داده تحلیل برای. بود زمانشان

 همچنین و نمودارها و جداول و توصیفی آماری های روش

 (ANOVA و Independent T- test) آماری های آزمون
 .شد استفاده

 
 
 

 میزان) کردند تکمیل را مطالعه پرسشنامه مدیران، از نفر 42
 مطالعه در کننده شرکت مدیران سنی میانگین(. %13 دهی پاسخ

 26) درصد 34 و مرد( نفر 77) درصد 63 و سال 3/9±7/35
 کارشناسی تحصیلی مدرک مدیران، درصد 3/67. بودند زن( نفر

 از باالتر تحصیالت سطح دارای نیز درصد 4/25 و داشته
 و پیمانی( نفر 65) مدیران از درصد 13 حدود. بودند کارشناسی

 .بود سال 5-92 بین کار سابقه فراوانی بیشترین و بودند رسمی
 مشاهده داری معنی رابطه گذاری هدف و افراد استخدام نوع بین 

 مدیران بین در گذاری هدف که طوری به ،(>25/2P) گردید
 این در. بود%( 6/59) مدیران سایر از بیشتر%( 7/79) رسمی

 تاهل، وضعیت جنس،) متغیرها سایر و گذاری هدف بین پژوهش
(. P>25/2) نیامد دست به داری معنی ارتباط( تحصیلی مدرک

 مورد افراد جنسیت و ها فعالیت و اهداف بندی اولویت بین
 که طوری به ؛(>25/2P) شد مشاهده داری معنی رابطه مطالعه
 بهتر نسبتاً را ها فعالیت و اهداف بندی اولویت%( 63) مرد مدیران

 و ها فعالیت و اهداف بندی اولویت بین همچنین. دادند می انجام
 که طوری بهمشاهده شد؛  داری معنی ی رابطه استخدام نوع

 دادند می انجام را بهتری دهی سازمان رسمی مدیران
(25/2P< .)ها فعالیت و اهداف بندی اولویت بین مطالعه این در 
 رابطه( جنس و تحصیلی مدرک تأهل، وضعیت) متغیرها سایر و

 بین پژوهش این در(. P>75/2) نیامد دست به داری معنی

 تمام و شده بندی زمان نتایج و ها فعالیت انطباق میزان ارزیابی
 مدرک استخدامی، نوع تأهل، وضعیت جنس،) متغیرها

 سطح(. 9جدول) نشد مشاهده داری معنی رابطه( تحصیلی
 .شد گرفته نظر رد 25/2 از کمتر داری، معنی

 
 
 

 

هایافته  
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 متغیرهای دموگرافیکبا  زمان مدیریت های مهارت میانگین همقایس .9جدول
 نتایج و ها میزان انطباق فعالیت ارزیابی ها بندی اهداف و فعالیت اولویت یگذار هدف متغیرهای دموگرافیک

 شده بندی زمان

 

 جنسیت

 5/92 زن

3/2± 

 

794/2 =p 

6/97 

7/9± 

 

221/2 =p 

 

6/97 

3± 

 

729/2 =p 

 4/92 مرد

4/2± 

2/95 

3/2± 

3/97 

1/2± 

 

وضعیت 

 تأهل

 6/92 مجرد

1/2± 

 

936/2 =p 

1/97 

5/9± 

 

541/2 =p 

2/97 

2/3± 

 

692/2 =p 

 4/92 متأهل

6/2± 

95 

9/2± 

5/97 

1/2± 

 

 

نوع 

 استخدام

 3/92 قراردادی

2/2± 

 

 

225/2 =p 

7/99 

6/2± 

 

 

229/2 =p 

4/99 

4/2± 

 

 

797/2 =p 2/93 پیمانی 

7/2± 

6/97 

4/2± 

9/95 

3± 

 6/95 رسمی

4/2± 

1/95 

9/3± 

5/97 

1/2± 

 

 مدرک

 تحصیلی

 6/92 کمتر از کارشناسی

7/3± 

 

 

626/2 =p 

97 

4/9± 

 

 

532/2 =p 

4/93 

3/7± 

 

 

556/2 =p 3/92 کارشناسی 

5/2± 

9/97 

2/2± 

2/97 

9/2± 

 6/93 باالتر از کارشناسی

7/2± 

96 

9/9± 

6/95 

1/9± 

 
 
 

 مرتبط دموگرافیک عوامل و وضعیت بررسی باهدف مطالعه این
 دانشگاه درمانی بهداشتی مدیران در زمان مدیریت بامهارت

 مطالعه، این های یافته اساس بر. شد انجام زابل پزشکی علوم
 به مطلوب مدیران خود دیدگاه از ها مهارت میزان طورکلی به

 ای دوره صورت به ها مهارت این بیشتر آموزش با و رسد می نظر
 مطالعات در. کرد نیز بهتر و تر مطلوب را وضعیت این توان می

 نسبتاً نتایج نیز، خارجی مطالعات در همچنین و ایران در مشابه
 گزارش زمان مدیرت مهارت وضعیت بودن مطلوب از مشابهی

 عنوان تحت ای مطالعه به توان می جمله آن از که است؛ شده
 بین همکاران و محمدیان که زمان مدیریت های مهارت مطالعه

 و پزشکی علوم دانشگاه مختلف واحدهای مدیران از نفر 992

 دادند انجام 9395 در اردبیل استان درمانی بهداشتی خدمات
 در زمان مدیریت مهارت داده نشان مطالعه این کرد، اشاره

 از بیشتر زن مدیران در و خوب بسیار سطح در مدیران 7/95%
 بود دار معنی آماری ازنظر ها تفاوت این بود، مرد مدیران

(25/2P<)، های دوره آموزش تحقیق این نتایج اساس بر 
 دانشگاه مدیران برای زمان مدیریت باألخص و مدیریتی
 با تحقیقی در حقیقی شیرازی زاده حبیب(. 99) دارد ضرورت

 مهارت با زمان مدیریت فردی مهارت رابطه بررسی عنوان
 شیراز شهرستان شهری بهداشت مراکز مدیران بین در سازمانی

 بامهارت فردی مهارت بین رابطه که ؛داد نشان 9399 سال
 فردی مهارت میانگین اما ؛نیست مثبت زمان مدیریت سازمانی

 زن مدیران بین در زمان مدیریت سازمانی مهارت ابعاد برخی و
 (.97) دارد داری معنی تفاوت آمارى ازنظر مرد و

گیرینتیجهبحثو  
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 و میزان بررسی عنوان با ای مطالعه در همکاران و حافظی
 مدیران در زمان مدیریت سازمانی رفتار با فردی مهارت ارتباط

 که دادند گزارش ،9394 در نور پیام دانشگاهی مراکز آموزشی
 رابطه زمان مدیریت سازمانی رفتار با فردی مهارت بین رابطه
 (؛>229/2P)باشد  می 73/2 یهمبستگ ضریب دارای و مثبت

 زمان مدیریت سازمانی رفتار و فردی مهارت نمرات میانگین اما
 غیرمتخصص و متخصص مدیران و مرد و زن مدیران بین در

 در زاده هاشمی (.95) ندارد داری معنی تفاوت آماری ازنظر
 مدیریت رفتارهای ی رابطه بررسی عنوان با توصیفی ای مطالعه

 و داخلی های بخش سرپرستاران در شغلی تنیدگی و زمان
 پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی های بیمارستان جراحی

 نشان ،9396 سال در بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و
 در و خوب سطح در زمان مدیریت کلی بعد در درصد 63که  داد

 خوب، سطح در درصد 16 اهداف تدوین بعد در آن تر جزئی ابعاد
 در متوسط، سطح در درصد 53 زمان مدیریت مکانیک بعد در

 بعد در و متوسط سطح در درصد 93 زمان بر کنترل بعد
 اساس بر. داشتند قرار خوب سطح در درصد 12 سازماندهی

 تنیدگی و زمان مدیریت رفتارهای بین پژوهش این های یافته
 همچنین ،(P<229/2) آمد دست به داری معنی ارتباط شغلی
 مدیریت رفتارهای بودن دارا که داد نشان تحقیق این نتایج
 و کتبی (.96) گردد می شغلی تنیدگی کاهش سبب زمان

 های ویژگی بین رابطه عنوان با موردی ای مطالعه در همکاران
 بین در زمان مدیریت سازمانی های مهارت و فردی و شخصی
 نشان ،یزد استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان و مدیران

 در مدیران در زمان مدیریت های مهارت از استفاده که دادند
 قابل افزایش مردان با مقایسه در زنان در و کارکنان با مقایسه
که در  تحقیقی در Green و Blandford(. 94) دارد توجهی
 استفاده برای افراد که ندداد نشان انجام شد، 2229سال 
 کامپیوتری ابزارهای از باید زمان مدیریت فرآیند از تر راحت

 بیشتر استفاده روی بر ها گروه دیگر کنند، استفاده زمان مدیریت
 مقاله این نتایج از دارند، تأکید مکتوب های سیستم از گروهی و

 یک و (PDAs) افراد دیجیتالی های پشتیبان اجرای جهت در
. است شده استفاده زمان مدیریت برای مکتوب گروهی سیستم
 دهنده پاسخ 96 با مصاحبه نتایج روی مطالعه این اساس

 در کامپیوتر فن سازمان یک پرسنل ها آن همه که ؛باشد می
 که ،داد نشان مطالعه این نتایج .باشند می انگلیس در دانشگاهی

 یا الکترونیکی خواه نوشتاری ساختار یک از دهندگان گزارش

 بیشتر کردند، می استفاده%( 31) دو هر از ترکیبی یا و کاغذی
 جلسات از نیمی حدود و کاغذی دفاتر از%( 45) دهندگان پاسخ

 جلسات در را اطالعات%( 91) گروه سه از بیشتر و سازنده
 ثبت باشد دیگران برای دسترسی قابل که طوری به سازنده

 از استفاده روی بر دهندگان پاسخ بیشتر عمدتاً .کردند می
 تکیه خود زمان مدیریت تقویت جهت ساختار بدون ابزارهای

(. 99) باشد می حافظه و بیرونی مصنوعات شامل که کردند می
Makan مدل یک آزمون: زمان مدیریت عنوان با تحقیقی در 
 عاملی عنوان به زمان مدیریت به اگرچه که داد نشان فرآیندی

 شغلی کارایی  توسعه و رضایتمندی و کاری فشار کاهش برای
 این در تجربی آزمون و کلی چارچوب یک اما است؛ شده توجه
 مدل محققان و نظران صاحب دلیل همین به ؛ندارد وجود مورد

 آن اساس بر که کردند پیشنهاد را زمان مدیریت فرآیندی
 سپس و ؛گیرند می قرار شغلی کلی مقیاس چندین در کارکنان
 که داد نشان آمده دست به نتایج .شود می بندی رتبه آنان عملکرد
 رفتارهای اغلب روی است ممکن پیشنهادی مدل ضرایب
 داشته تأثیر مندی رضایت و شغلی های تنش زمان، مدیریت

 بود معکوس نتایج بیشتر و ندارد تأثیری عملکرد روی اما ؛باشد
بر  (.91) نداشت چندانی اثربخشی زمان مدیریت آموزش یعنی

 رانیمد خود دگاهید ازها  مهارت زانیماساس موارد مطرح شده 
 ها مهارتو با آموزش بیشتر این  رسد یم نظر به مطلوب

و بهتر نیز  تر مطلوبتوان این وضعیت را  یم ،یا دورهصورت  به
و متعهد  انرژی پر و جوان مدیران کرد. در پایان استخدام

های مدیریت زمان و  تواند باعث بهبود در استفاده از مهارت می
محدودیت اصلی مطالعه ما  سازمانی گردد.ی ور بهرهافزایش 

در مورد وضعیت  در ایران و خارجنبود مطالعات کافی 
 انجام درهای مدیریت زمان و عوامل مرتبط است.  مهارت

 در زمان تیریمد های مهارت یبررسمورد  در بعدی مطالعات
 یشغل طهیح با آن ارتباط و یشغل مختلف یها رسته وها  گروه

 صورت به مدیران وظایف از دیگری ابعاد که شود می توصیه
 به دست یتر جامع نتایج تا گیرد قرار بررسی مورد یتر گسترده

 آید.
 

 

تمام همکاران و دوستانی که ما را در نوشتن این  از بدینوسیله

 .آید یبه عمل م قدردانىتحقیق یاری کردند تشکر و  

 تقدیروتشکر
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Abstract 

 

Introduction: Efficient and effective use of time is unavoidably necessity for success in the field 

of life and work. As for importance and role of time in Organizational productivity this study 

evaluate demographic factors associated with time management skill in Zabol University 

administrators were 

Methods: This study was descriptive cross-sectional study population included 70 managers of 

hospitals and medical centers under the University of Zabol. The data collected questionnaire was 

translated by the researcher that the validity and reliability of measurement was confirmed. For 

data analysis software spss18 and statistical methods, descriptive tables and charts and also was 

used statistical Tests. 

Results: Goal setting and type of employment among the subjects was significant correlation 

(P<0.05) But between the goal setting and other factors (sex, marital status, degree of education) 

did not show a significant relationship. Prioritization of tasks and activities and sex between the 

subjects a significant relationship was observed; also between prioritization of tasks and activities 

and employment type a significant relationship was observed (P<0.05) But between 

the prioritization of tasks and activities and other variables (marital status, degree of education) 

did not show a significant relationship. In this study, between time and all variables (gender, 

marital status, employment type, degree of education) a significant relationship was observed 

(P>0.05). 

Discussion and Conclusion: According to the results that we find in general situation of time 

management skills of managers seem desirable from the perspective of their own and with most 

education this skills in form periodic can this position more desirable and better and in result 

obtain acceptable organization productivity 
Key words: Time management skill, Demographic factors, Time, Managers 
 

Original Article 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

s.
km

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://jms.kmu.ac.ir/article-1-135-fa.html
http://www.tcpdf.org

