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 چکیده
اخ وزارت ورزش و هدف از تحقیق حاضرر نااارایر راه رد رردیریا زرراخ هرا مدییرا رردیراخ و  ار ار         

و رردیراخ  نفرر از  ار اراخ    707روش انجام تحقیق توصیفر و از نوع همبستگر هوده  رد در نخ  . هاندجواناخ رر

 91/0)های ااتاندارد رردیریا زرراخ هرا   از پراشاارد. وزارت ورزش و جواناخ هد عاواخ نموند نراری انتخاب ندند

=α) و پراشاارد ااتاندارد مدییا نغلر جزنر(77/0 =α )هاردی  از نررار توصریفر هرد را رور  بقرد     . ااتفاده ند

-هرا و نزرروخ  های تحقیق از نزروخ  لموگروف اامیرنف جها  بیعر هودخ توزیع دادهها و نزروخ فرضیدداده

هرا  . هیار رتغیرهای پژوهش اارتفاده گردیرد   های همبستگر پیراوخ، رگرایوخ چادگاند هرای تعیین ارتباط و پیش

نترایج  . های نخ ها مدییا رشراهده نرد  نتایج تحقیق، ارتباط رثبا و رعااداری هین ردیریا زراخ و رؤلفدتوجد هد 

-های ردیریا زرراخ ررهروط ررر   از واریانس  ل تغییرات ریزاخ مدییا هد رؤلفد%  7/44رگرایوخ نشاخ داد  د 

همچارین   .ریزی و مدییرا وجرود دارد  ردوری زراخ ها هرناهر اااس نتایج، ارتباط تاگاتاگر هین چرمد ههره. نود

های  اری و ارور نخصرر نقشرر   ریزی زراخهرنارد. فا تورهای ردیریا زراخ ااا ترین رهمیكر از  یزیر هرنارد
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4
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توانرد  هاردی اررور نخصرر روزانرد افرراد ررر      هد عدوه زراخ.  اادریزی و مدییا ایفا ررروثر در تمایل هد هرنارد

 اده از زراخ در داترس در  ول روز دانتد هانداهمیا هسیاری در ااتف

 

 خالقیت، وزارت ورزش و جوانان، مدیریت زمان: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 اد ردیراخ، هرای ادارد حیات های ارروزی ایجاب رررحیط پویا و در حال تغییر اازراخ

ات اااار اازراخ تحا ردیریا مود و توانایر حضور و هقاء در چرمد ریاها جهانر، تغییر

ها توجد هد این  د ارروزه، (. 001 ، 1جانگ) ادینماهای اداره ارور، ایجاد ها و روشدر رهارت

رود و توانایر ردیراخ در ترین اهداف هر اازراخ هد نمار ررافزایش  ارایر و اثرهخشر از رهم

هد اجرای   اترل و ردیریا زراخ و همچاین پایبادی رواجهد ها فشار زرانر روجود هد نحوه

هر این  رگذاریتأثتعهدات اازرانر در رقاهل افراد، ها توجد هد نوع مدرات ارائد نده، از عوارل 

رو، عوارل  از این. گرددرر چاداخ دو، نده ادهاند، اهمیا تغییرات ی ارایر و اثرهخشر رر

نیازهای افراد از ها و ها و تغییرات اریع و عمیق در موااتدهر  ارایر اازراخ رگذاریتأثرحی ر 

وری، نونوری و ها از  ریق افزایش  ارایر، ههرهو لزوم ارتقاء عملكرد درونر اازراخ او کی

هد فاوخ ردیریا  شیپ از  شیههای روفق، مدییا از اوی دیگر، ابب نده  د ردیراخ اازراخ

ر  د زراخ هایتجرهد نشاخ داده ااا، اازراخ(. 009 ،  زیمپتكیس)هاناد زراخ توجد دانتد 

وری داا یافتد و در اتخاذ و  ااد هد ا ح هاالتری از ههرهمود را هد نحو ههتری ردیریا رر

اعمال .  اادتكرار  ارها جلوگیری رر و ازاجرای تصمیمات مود، دارای ارعا عمل هوده 

الر و های رتواند راجر هد  اهش تمام هزیادرر اینها درها، گوند اازراخردیریا زراخ در این

 .غیررالر گردد

                                                 
 
. Jung 
 
. Zampetakis 
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های انجام نده، پایین هودخ ریزاخ  ارایر  ار ااخ در  شور را را در رقایسد نتایج پژوهش

ااعا  70تا  41رتواط  ارایر  ار ااخ ژاپار، .  ادرر دییتأها  شورهایر از یبیل ژاپن و  ره 

رایر  ار ااخ ایرانر،  ا  د ردرحالهاند ااعا رر  7تا  54ای در هفتد و  ارایر  ار ااخ  ره

در این ریاخ، ردیریا زراخ و نحوه تخصیص نخ . هاندااعا در هفتد رر 1تا  7رتواط   ور هد

وری و  ارایر  ار ااخ، ارری ارتقاء ههره را ور هدها، هد وظایف رختلف تواط ردیراخ اازراخ

عارل تمایز رهم تواند یک در حقیقا چگونگر ااتفاده از زراخ، رر. رادضروری هد ن ر رر

ردیریا (. 1797حاف ر و همكاراخ، )هاند ها ریاخ ردیراخ روفق و ردیراخ ناروفق در اازراخ

هادی  ارها و اهداف و  ارهرد رااهع هرای داتیاهر هد ریزی زراخ، اولویاهرنارد: زراخ نارل

ریزاخ ( 007 ) 1در این رااتا  لر(. 1791اا تر، )هاند ردت یا هلادردت رراهداف  وتاه

این عارل از . داندتوانایر ردیراخ در ردیریا زراخ را عارل اصلر روفقیا در انجام وظایف رر

 هدف هاریزی وظایف، ن ر وی، هستگر هد نحوه ااتفاده و  اترل زراخ روجود و هرنارد

 (.010 زیمپتكیس، )جلوگیری از اتدف ویا تواط ردیراخ و  ار ااخ دارد 

رعرفر ردیریا زراخ هد عاواخ رؤلفد اصلر علم ردیریا، نبود  ضمن( 1799)رلک نرا 

زراخ الزم هرای انجام وظایف را عارل اصلر فشار روانر ردیراخ هرنمرده و هیاخ دانتد  د 

. هاندردیریا زراخ هد رعاای ااتفاده رؤثر از رااهع و راهر هرای رایدخ هد اهداف رورد ن ر رر

ها، هدف از ردیریا خ ردیریا  ارای زراخ در اازراخ ر پژوهشر ها عاوا( 009 )  اوجو

زراخ را امتصاص زراخ هیشتر هد فكر  ردخ در رورد وظایف و ند انجام وظایف هیشتر در زراخ 

نود، از یكر از رسائل رهمر  د در هحث ردیریا زراخ ر رح رر.  متر، تعریف  رده ااا

هیشتر ویا ردیراخ هرای نر ا در  د  ننجا از. هاندهین هردخ و یا  اهش اتدف ویا رر

نود، تر اازراخ صرف ررهای رهم در راه د ها رسائل ا وح پایینجلسات و اتخاذ تصمیم

                                                 
 
. Kelly 
 
. Ojo 
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از اوی (. 1797رلک نرا، ) دینماتواند از اتدف ویا جلوگیری ااتفاده از ردیریا زراخ رر

هر از نیروهای الیق و ها در اهعاد رختلف هرای نیل هد اهداف، هاید گرودیگر، همد اازراخ

در هر اازراخ، هستد هد نوع فعالیا نیروی انسانر نقش   د چرا ارنرد را در امتیار دانتد هاناد 

  هدوری ایفا نموده و در ا ثر  شورهای پیشرفتد نیروی انسانر مدق اصلر را در افزایش ههره

االی روفقیا و اثرهخشر در در حقیقا تحقق ریزاخ ه. رودرر هد نمارارراید  نیتر هزرگ عاواخ

، 1نراهیل)ها تا حد زیادی هستگر هد نیروی انسانر رتخصص،  ارنرد و مدق دارد اازراخ

ها و داند  د هد ایجاد ایدهمدییا را ویژگر هالقوه در افراد رر( 1115)  نیزنک(. 1119

یا را روش نیز مدی( 001 ) 7ژو و جرج(. 010 زیمپتكیس، )رفتارهای مدق هستگر دارد 

داند  د دارای دو ویژگر نو هودخ و هالقوه رفید و عملر هودخ ااا و جدید در انجام  ارها رر

 .نودابب افزایش هازه فردی یا اازرانر رر ایدرنها

های  ارا و روفق رؤید نخ ااا  د های پیشین انجام نده در اازراخهسیاری از پژوهش

او و ایجاد ها از یک ار ااخ و ااتقبال و تشویق این ایدهتوجد هد ایده و ن رات رفید و اازنده 

 ارهایر ااا  د در چاد ترین راهها از اوی دیگر، یكر از  لیدیفضای مدیاند در اازراخ

ها، رورد ااتفاده یرار ها هرای نیل هد هدفاال امیر، هد صورت چشمگیری در این اازراخ

-نشاخ داده ااا  د زراخ و نحوه ردیریا نخ رر همچاین نتایج تحقیقات گذنتد. گرفتد ااا

، 5؛ الین 00 ، 4تاگر)هاند یكر از عوارل اصلر در هروز مدییا  ار ااخ  عاواخ هدتواند 

مدییا یک  ار رد در (. 010 ، و همكاراخ 7؛ لئونیداس1111و همكاراخ،  7؛ هرایتوخ1119

زرپتكیس و )دارد نیز ارتباط  رافر ها فشار زراخ تجرهد نده هد  ورزراخ روجود ااا و 

                                                 
 
. Amabile 
 
. Eysenck 
 
. Zhou & George 
 
. Tagger 
 
. Britton 
 
. Lynne 
 
. Leonidas 
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رعتقد ااا در هررار راه د ردیریا زراخ ها ریزاخ ( 010 )زرپتكیس. (001 همكاراخ، 

. های مدق، راه د تاگاتاگر ها فرهاگ و فضای اازرانر داردمدییا فردی، ارائد ایده

نخ  های چادی در زریاد مدییا نشاخ داده ااا  د زراخ و نحوه ردیریاهمچاین پژوهش

 1دریار و همكاراخ. تواند هد عاواخ یكر از عوارل اصلر در هروز مدییا  ار ااخ عمل  ادرر

اند  د نتایج نشاخ داد هد هررار ارتباط هین مدییا و ردیریا زراخ  ار ااخ پردامتد( 011 )

هلادردت ریزی و هرنارد نفس  هد اعتمادریزی روزاند،  د مدییا ارتباط رثبتر ها رفتار هرنارد

هر وجود راه د رثبا هین ردیریا راااب  دیتأ ، ضمن (010 )همكاراخ و  لئونیداس. دانا

 اد  د راه د رعااداری هین ردیریا زراخ و مدییا زراخ ها افزایش مدییا  ار ااخ، هیاخ رر

 .فردی وجود دارد

یا زراخ  د ها توجد هد ننچد ذ ر ند و نتایج تحقیقات پیشین در زریاد مدییا و ردیر

تواند هد عاواخ یكر از عوارل اصلر در هروز مدییا اند زراخ و نحوه ردیریا نخ ررنشاخ داده

 ار ااخ عمل  اد هیاخ این روضوع  د تا اوخ هیچ ر العد تجرهر درهاره ارتباط ریاخ این 

ر این ر و علوم ورزنر صورت نگرفتد ااا تا دانش را دهدن  ایترهدر حی د  ژهیو هدرتغیرها 

 نیتر راصل و نیاول عاواخ  هدزریاد  ارل  اد و همچاین هد دلیل اهمیا وزارت ورزش و جواناخ 

رتولر اصلر تواعد و گسترش ورزش در  شور، این پژوهش هر نخ ااا  زین ورزنر و اازراخ

تا راه د ردیریا زراخ ها مدییا را در هین ردیراخ و  ار ااخ این اازراخ ورزنر هررار  اد؛ 

های ردیریا زراخ نود  د نیا هین رؤلفدهااهراین پراش اصلر پژوهش هد این صورت ر رح رر

و مدییا در هین ردیراخ و  ار ااخ وزارت ورزش و جواناخ ارتباط رعااداری وجود دارد؟ نیا 

ورزش و  وزارتهیار مدییا در هین ردیراخ و  ار ااخ های ردیریا زراخ یادر هد پیشرؤلفد

 هاناد؟ررجواناخ 
 

 

                                                 
 
. Darini et.al 
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 ی تحقیقشناس روش

هرای  ها و رواهط هین رتغیرها از داتد پرژوهش پژوهش حاضر هد لحاظ نیوه گردنوری داده

هانرد  رد هرد روش    همبستگر هوده و هد لحاظ اهداف پژوهش از نروع  رارهردی ررر    –توصیفر 

د نرده از وزارت  جارعد نراری و نموند نراری ها توجد هد نرار گرفت.ریدانر هد اجرا درنرده ااا

ی هرا  نمونرد نفرر و   70، تعرداد رردیراخ   ورزش و جواناخ و ااتفاده از جدول  رجسای و رورگاخ

 رد   ندند ررنفر را نارل  74 ی تحقیق ها نموندنفر و  700و همچاین تعداد  ار ااخ  77تحقیق 

. نرد  ررر ل نفر را نرار  707ی تحقیق ها نموندنفر هود  د  710 لر تعداد جارعد نراری  صورت هد

ریرزی زرراخ،   هرای هرناررد  در این پژوهش، ردیریا زراخ ها مرده رقیاس( رستقل) نیهرتغیر پیش

هادی  ارها، تفویض امتیار، ردیریا جلسات، ركالمات تلفار، پذیرش رراجعین، اررور  اولویا

ر اهرزا .هاندتحقیق مدییا نغلر رر نیدر ا( واهستد)ردک همچاین رتغیرهای . هاندنخصر رر

 :ی زیر هودندها پراشااردی ا دعات تحقیق نارل ریگ اندازه

 های فردیرحقق اامتد ویژگر پراشاارد-1

 پراشاارد ااتاندارد ردیریا زراخ - 

پراشرراارد مدییررا نررغلر تواررط جزنررر و  : و  ار ارراخپراشرراارد مدییررا ررردیراخ  -7

 .هاندای لیكرت رررجدد 5ها رقیاس  اؤال74ی نده  د نارل اامتار ااز( 1791) ی اركار

هتررواخ نتررایج حاصررل از وارریلد   ررد ینحررو تحقیررق هررد رحترروا ایررن هررد را ررور تررأرین روایررر

هرای   هرا از ن ررات و راهامرایر    گیری را هد  ل جارعد تعمیم داد هعرد از تردوین پراشراارد    اندازه

پراشاارد ها در  ااتفاده نده و ن رات نخ ورزنرن ر در علم ردیریا و ردیریا  اااتید صاحب

پراشراارد از روش نلفرای  رونبرا      ارؤاالت هرای رحاابد پایرایر درونرر   . نهایر لحاظ گردید

، همچارین پایرایر ایرن    (α= 91/0)زراخ ااتفاده و ضریب پایایر درونر هرای پراشاارد ردیریا 

انرد   ار اراخ دانشرگاه الزهررا انجرام داده    ( 1797)راد  بیر ادپراشاارد در پژوهشر  د هاعزت و 

 .هد داا نرد( α= 77/0) ایمدیگزارش نده ااا؛ همچاین پایایر پراشاارد  17/0
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 ها یافته

از  ار ااخ %  1/57های تحقیق، هیشتر افراد در جارعد تحقیق ررداخ هودند  د هر اااس یافتد

اال هوده و  71-40داراد اار  دردادند؛ هیشترین داراد اار افرادی هستاد  د را تشكیل رر

ها دهادگاخ هد اؤاالت پراشااردنوند؛ از هین این پااخهای تحقیق را نارل رراز نموند%  7/51

ردیر در وزارت ورزش و جواناخ فعالیا دانتاد؛ در  عاواخ هدنفر  54 ارنااس و  ها نخنفر  197

هررار ردرک تحصیلر جارعد تحقیق هیشترین ریزاخ ررهوط هد افرادی هود  د دارای ردرک 

هاند؛ همچاین در و  مترین ریزاخ ررهوط هد  ارنااااخ دارای ردرک دیپلم رر  ارنااار

 7-10ی ااهقد دارا، هیشترین ااهقد ررهوط هد افرادی ااا  د دهادگاخ پااخااوات مدرا 

 (.1جدول )اال هستاد 
 

 های جمعیت شناختی جامعه تحت بررسیتوزیع ویژگی. 1جدول 

 درصد فراوانی ت شناختیعوامل جمیع متغیرهای جمعیت شناختی

 جنسیت
 1/64 111 زن

 9/33 131 مرد

 سن

 4/4 14 سال 31کمتر از 

 3/39 163 سال 61تا  31

 9/46 41 سال 31تا  61

 1/9 44 سال 31بیشتر از 

 پست سازمانی
 6/44 36 مدیر

 4/11 181 کارشناس

 3/4 4 دیپلم میزان تحصیالت
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 4/11 41 کاردانی

 3/38 161 کارشناسی

 8/41 41 کارشناسی ارشدو باالتر

 سنوات خدمتی

 9/14 31 سال 3کمتر از 

 4/61 91 سال 11تا  4

 6/14 31 سال 13تا  11

 4/14 61 سال 41تا  14

 8/11 63 سال 41بیشتر از 

در این هخش پیش از انجام نزروخ های نراری و هد دلیل پیش فرضر جها ااتفاده یا 

هر این . های پارارتریک از نزروخ  ولموگروف اامیرنف ااتفاده گردیداز نزروخعدم ااتفاده 

 (. جدول )اااس و هد اجمال هر دو اهزار رورد ااتفاده در این پژوهش دارای توزیعر نررال هود 
 

 هاهای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهآماره. 4جدول

 متغیرهای پژوهش
  هاآماره 

z p توزیع 

 طبیعی 199/1 116/1 مدیریت زمان

 طبیعی 186/1 113/1 خالقیت

 

های ردیریا زراخ و حاصل از نزروخ همبستگر پیراوخ هین رؤلفد( 7)نتایج جدول

های ردیریا زراخ و های و زیررقیاس ی ارتباط رستقیم و رعاادار رؤلفددهادهمدییا نشاخ

های ردیریا زراخ و یس ضرایب همبستگر هین رؤلفدراتر( 7)در جدول. هاندمدییا رر

در این جدول هاالترین همبستگر هین ردیریا زراخ و . مدییا یاهل رشاهده ااا



 
شناسایی رابطه مدیریت زمان  با خالقیت مدیران و 

 9                          ...کارکنان
 

هادی  ارها و مدییا وجود ترین همبستگر هین اولویاو پایین( p ،571/0=r<01/0)مدییا

 (.p ، 1 /0=r<01/0)دانا
 

 های مدیریت زمان و خالقیتماتریس ضرایب همبستگی مؤلفه. 3جدول 

 خالقیت 

34/1** ریزی زمانبرنامه  

494/1** بندی کارهااولویت  

641/1** تفویض اختیار  

348/1** اداره جلسات  

343/1** های تلفنیمکالمه  

313/1** پذیرش مراجعان  

364/1** امور شخصی  

319/1** مدیریت زمان  

 p<11/1ی در سطح دار معنی** =                          

های ردیریا در این پژوهش از تحلیل رگرایوخ چادرتغیره هد روش همزراخ هین رؤلفد

های تلفار، هادی  ارها، تفویض امتیار، اداره جلسات، ركالمدریزی زراخ، اولویاهرنارد)زراخ 

اخ و مدییا نغلر هد عاو( هینپیش)هد عاواخ رتغیر رستقل ( پذیرش رراجعاخ، ارور نخصر

جدول )نتایج ضریب همبستگر چادگاند در . ها روش همزراخ ااتفاده ند( ردک)رتغیر واهستد 

دهد  د در حالا  لر هین ردیریا زراخ ها مدییا نغلر راه د رستقیم و نشاخ رر( 4

Rهمچاین ضریب تعیین . وجود دارد( = 771/0Rو  =001/0sig)رعااداری 
هیانگر درصد   

%  7/44دهد  د ز تغییرات رتغیر واهستد تواط رتغیر رستقل ااا، نشاخ ررتغییرات تعیین نده ا

هد عوارلر مارج از ردل %  7/55های ردیریا زراخ و واریانس حفظ  ار ااخ ررهوط هد رؤلفد

 . نودرذ ور ررهوط رر

 های مدیریت زمان و خالقیت شغلینتایج همبستگی چندگانه بین مؤلفه. 6جدول 



 
 92 و زمستان پاییز، دوم، سال مشششماره  ورزشیمدیریت  پژوهش در فصلنامه                           01   

R R مدل
 

 
Adjusted 

R square 

Std. Error of 

the Estimate 
Sig 

Durbin 

Watson 

 844/1 111/1 439/1 631/1 661/1 449/1 (همزمان)رگرسیون

تواخ چاین در نخ نورده نده رر F د نتایج ررهوط هد نزروخ  5ها توجد هد نتایج جدول 

ین گفا  د ردل تواخ چارر( p ،15/ 7=F<001/0)عاواخ  رد  د ها در رشاهده نتایج نزروخ 

و یک رتغیر واهستد ( های ردیریا زراخرؤلفد)رتغیر رستقل  7رگرایونر تحقیق رر ب از 

ردل موهر هوده و رجموعد رتغیرهای رستقل یادرند تغییرات مدییا را تبیین ( مدییا نغلر)

 .  ااد
 به منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق Fنتایج آزمون . 3جدول 

 F Sig مربع میانگین درجه آزادی مجموع مربعات مدل

   / 5  /      1 /8 8 رگرسیون
11 /

1 

   1/  1       /    باقیمانده

    1     /8   مجموع

هادی ریزی زراخ، اولویادهد  د هرناردنشاخ رر( 7)نتایج رگرایوخ چادگاند جدول

هین ردیراخ و  ارنااااخ هیار مدییا را در  ارها، تفویض امتیار و ارور نخصر، توانایر پیش

در رورد ( B)همچاین نتایج ررهوط هد نیب مط رگرایوخ. وزارت ورزش و جواناخ را دارند

هادی  ارها، تفویض امتیار و ریزی زراخ، اولویادهد  د هرناردهین نشاخ رررتغیرهای پیش

  .ارور نخصر، ها مدییا ردیراخ و  ارنااااخ ارتباط رستقیم و رثبا وجود دارد

. دهدضریب ااتانداردنده تأثیر رگرایونر هر رتغیر رستقل هر رتغیر واهستد را نشاخ رر

دهاده گیرد؛ زیرا این نراره نشاخانجام رر( Beta)تفسیر ضرایب رگرایونر هراااس ضریب هتا

-ضریب رگرایونر ااتاندارد نده هر یک از رتغیرهای رستقل هر روی رتغیر واهستد تحقیق رر

از . تواخ ها ااتفاده از نخ، اهم نسبر هر رتغیر رستقل در ردل را رشخص  ردهااهراین ررهاند؛ 

 ، تفویض امتیار(49/0 )هادی  ارها، اولویا(15/0 )ریزی زراخرو از رقایسد هرنارد این 



 
شناسایی رابطه مدیریت زمان  با خالقیت مدیران و 

 00                          ...کارکنان

 

هیار تواخ هد اهمیا هیشتر رتغیر ارور نخصر در پیشرر( 710/0)و ارور نخصر( 5/0 7)

تواخ رر. و  ارنااااخ وزارت ورزش و جواناخ نسبا هد اد رتغیر دیگر پر هردمدییا ردیراخ 

ریزاخ « ارور نخصر»هدین نكل تفسیر  رد  د هد ازای افزایش یک انحراف ااتاندارد در رتغیر 

در رورد رتغیرهای دیگر نیز . انحراف ااتاندارد افزایش مواهد یافا 77/0 هد ریزاخ « مدییا»

ریزی گفا  د هد ازای افزایش یک انحراف ااتاندارد در رتغیرهای هرناردتواخ  ور رر این

 5/0 7و  49/0 ، 15/0 هادی  ارها و تفویض امتیار ریزاخ مدییا هد ترتیب زراخ، اولویا

 . انحراف ااتاندارد افزایش مواهد یافا

 
 خالقیتهای مدیریت زمان و بین مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش. 4جدول 

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استانداردشده ضرایب استاندارد نشده

 t Sigمقدار 
B Std. Error Beta 

 111/1 883/18  119/1 431/4 عرض از مبدأ

 141/1 913/6 413/1 148/1 111/1 ریزی زمانبرنامه

 138/1 194/3 468/1 131/1 141/1 بندی کارهااولویت

 111/1 111/3 343/1 141/1 138/1 تفویض اختیار

 196/1 441/1 113/1 144/1 114/1 اداره جلسات

 141/1 313/1 191/1 149/1 131/1 های تلفنیمکالمه

 136/1 -314/1 -188/1 144/1 -161/1 پذیرش مراجعان

 111/1 111/4 391/1 133/1 444/1 امور شخصی

و  ارنااااخ ها توجد هد رعادلد رگرایوخ مدییا ردیراخ ( 7)ها توجد هد نتایج جدول 

 : هاندها هد نرح زیر ررهر اااس داده( های ردیریا زراخرولفد)هین رتغیرهای پیش
Y = a + b x  + b x  + b x  + b x  

Y =  50/  + 107/0  (x ) + 1 7/0  (x ) + 179/0  (x ) +    /1  (x ) 
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X = ریزی زراخهرنارد   X =      اداره جلساتX =  پذیرش رراجعاخ    X = ارور نخصر 

ریزی هد ازای تغییر هرنارد( Y)راه د فوق رقدار مدییا ردیراخ و  ارنااااخ هر اااس

. تغییر مواهد  رد( x4)و ارور نخصر( x7)، تفویض امتیار( x)هادی  ارها، اولویا(x1)زراخ

هر واحد از ، هد ازای 107/0ریزی زراخ ریزاخ ی راه د فوق هد ازای هر واحد از هرناردهر رباا

ازای هر واحد  هد و 179/0 یارامت، هد ازای هر واحد از تفویض 7/0 1هادی  ارها ریزاخ اولویا

 .، مدییا ردیراخ و  ارنااااخ افزوده مواهد ند0/   از ارور نخصر 

 

 گیریبحث و نتیجه

های روفق و اثرهخش هیانگر این وایعیا ااا های رختلف در رورد اازراخنتایج پژوهش

او و ااتفاده از  های ارتبا ر صحیح از یک د ردیریا  ارای زراخ و ااتفاده از رهارت

نیروی انسانر رتخصص و  ارنرد و مدق از اوی دیگر، از جملد عوارل اصلر روفقیا در این 

هد همین ابب در پژوهش حاضر ها هدف هررار ارتباط و (. 1111، 1پیدی)هاناد ها رراازراخ

یار ردیریا زراخ هر ریزاخ مدییا ردیراخ و  ارنااااخ وزارت ورزش و جواناخ هیاهلیا پیش

 .تدوین گردیده ااا

های تحقیق نشاخ داد  د هین ردیریا زراخ و مدییا نتایج هد داا نرده از نزروخ فرضید

همچاین  بق . ردیراخ و  ارنااااخ وزارت ورزش و جواناخ ارتباط رعاادار و رثبتر وجود دارد

های ردیریا زراخ ها مدییا رشاهده ند  یج هد داا نرده از همبستگر پیراوخ هین رؤلفدنتا

  های ردیریا زراخ ها مدییا ارتباط رثبا و رعااداری وجود دارد و در این  د هین تمارر رؤلفد

هین هاالترین ضریب همبستگر هین ارور نخصر و مدییا وجود دانا؛  د ها نتایج حاصل از 

                                                 
 
. Pillai 



 
شناسایی رابطه مدیریت زمان  با خالقیت مدیران و 
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، (010 )، زیمپتكیس (007 )، گریفیتز ( 00 )، تاگر (1791)ا تر و همكاراخ تحقیقات ا

 .همخوانر دارد( 011 )و دریار و همكاراخ( 010 )لئونیداس و همكاراخ

زراخ ها . هاند، زراخ اااها در امتیار ردیراخ و  ار ااخ رریكر از رااهعر  د در اازراخ

ارراید، . هانداص نسبا هد اایر رااهع ررهای مارزنمادترین رابع ااا و دارای ویژگر

ها تجهیزات ا دعات و نیروی انسانر رمكن ااا ها رقادیر رختلفر در امتیار ردیراخ اازراخ

روز  ااعا در نباند 4 یرار داده نده هاند ولر ردیریا زراخ همد ردیراخ یكساخ و هرای همد 

ها توجد هد این  د ارروزه، . ش اااااعا در هفتد ااا  د این رقدار غیریاهل افزای 179و 

رود و توانایر ردیراخ در ترین اهداف هر اازراخ هد نمار ررافزایش  ارایر و اثرهخشر از رهم

رواجهد ها فشار زرانر روجود و نحوه  اترل ردیریا زراخ و همچاین ریزاخ پایبادی هد اجرای 

ارائد نده، از عوارل تأثیرگذار هر این تعهدات اازرانر در رقاهل افراد، ها توجد هد نوع مدرات 

رو، عوارل   از این. گرددهاند، اهمیا تغییرات یاد نده، دو چاداخ رر ارایر و اثرهخشر رر

ها و نیازهای افراد از ها و تغییرات اریع و عمیق در موااتدرحی ر تأثیرگذار هار  ارایر اازراخ

وری، نونوری و از  ریق افزایش  ارایر، ههرهها یک او و لزوم ارتقاء عملكرد درونر اازراخ

از پیش هد فاوخ ردیریا   های روفق هیشمدییا از اوی دیگر، ابب نده  د ردیراخ اازراخ

در تحقیق چاین اظهار ( 011 )دریار و همكاراخ (.009 زیمپتكیس، )زراخ توجد دانتد هاناد

ردیریا روفق . د و ردیریا زراخ داردریزی روزاندارند  د مدییا ارتباط رثبتر ها هرناردرر

دیدگاه ههتری در رورد  ارهای واهستد هد . 1دهد تا های نویار را هد را نشاخ ررزراخ روش

های هیشتری هرای پرورش مدییا مود و فرصا.  ها هد داا نوریم یكدیگر و اولویا

و نخ را  اهش دهیم  و پاجد نرم  ایم  فشارهای روحر و ااترس داا. 7دیگراخ دانتد هانیم 

اویات فراغا هیشتری هد داا نوریم و هتوانیم  ارهای اااار و رهم را انجام دهیم تا . 4

ها توجد هد ر الب ذ ر نده در هاال و (. 1790حقیقر و علیمردانر، )تر هد اهدافماخ هرایماریع

خ ها یادگیری تواخ چاین گفا  د ردیراخ و  ارناااانتایج حاصل از نزروخ فرضید تحقیق رر
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ریزی  ااد این توانایر های مود را هرنارد د هتواخ فعالیا  وری های ردیریا زراخ، هدرهارت

تواند ردیراخ و  ارنااااخ را در افزایش مدییا و ارائد راهكارهای نوین، ااتفاده ههیاد از رر

 . زراخ در امتیار یاری رااند

های ردیریا زراخ از ار ااخ تواط رؤلفدهیار مدییا نغلر  در این تحقیق جها پیش

هر همین اااس ارتباط رثبا و رعااداری هین ردیریا زراخ و . تحلیل رگرایوخ ااتفاده ند

درصد از  7/44هر اااس نتایج حاصلد . مدییا نغلر  ارنااااخ و ردیراخ وجود دانا

ورزش و جواناخ هد  ل تغییرات ریزاخ مدییا در هین ردیراخ و  ارنااااخ وزارت واریانس 

هادی  ارها، تفویض امتیار و ارور ریزی زراخ، اولویاهرنارد)های ردیریا زراخ رؤلفد

همچاین نتایج ضرایب . نوددرصد هد عوارلر مارج از ردل رذ ور ررهوط رر 7/55و ( نخصر

ج ها این نتای.هاندرر« ارور نخصر و تفویض امتیار»دهاده اهمیا هیشتر ااتاندارد نیز نشاخ

، لئونیداس و (010 )، زیمپتكیس(1797)های حاف رهای حاصل از پژوهشیافتد

های مود ردیریا زراخ را عارل  د در پژوهش( 011 )و دریار و همكاراخ( 010 )همكاراخ

 .روثر هر مدییا گزارش  رده هودند، همخوانر دانا

افزایش  یفیا مدرات، عارل  و تولیدات اازراخ، عارلِ در یک وریننو ومدییا 

انسانر، عارل افزایش انگیزش  اتدف رااهع رادی و ها، ضایعات و اهش هزیاد ، عارلمدرات

در . مواهد هود نشیار ریز  اهش پشا ورضایا نغلر  ار ااخ  ، عارل اری  ار ااخ اازراخ

تغییرات اریع جهاخ ارروزی و گسترش ریاها جهانر، نااما فزایاده و رداوم، روی مدییا 

افراد هرای انجام  ارهای مدق هاید زراخ  افر دانتد . ردیریا زراخ وجود دارد و

عقاید و افكار تازه، دور از داترس هستاد (  117) هر اااس ن ر ردنیک(. 007 ، 1رانكو)هاناد

این فرنیادهای دور از داترس نیاز هد زراخ . نوندو جدا از رسائل و عقاید اهتدایر ایجاد رر

ها و پیوندهای دور از هرد و پیدا  ردخ تداعراز یک فكر هد فكر دیگر زراخ رر دارند؛ حر ا

                                                 
 
. Runco 
 
. Mednick 
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ریزی هرنارد نشاخ داد  د مدییا ها روش( 1710)حیدری و همكاراخ  .هر اااداترس، زراخ

ردت،  اترل نگاهاند زراخ، پافشاری هد اتمام ریزی  والنرروزاند، اعتماد و اتكای هر هرنارد

همچاین هین افراد .ای رافر داردن مر راه دی رثبا دارد و ها عدید و ترجیح هد هرا ارها راه د

ریزی روزاند، اعتماد و اتكاء هر دارای مدییا هاال و پایین در ردیریا زراخ  ل، روش هرنارد

ن مر ردت،  اترل نگاهاند زراخ، پافشاری هد اتمام  ارها و عدید هد هرریزی  والنرهرنارد

هد  ور  لر دانشجویانر  د دارای مدییا هاالیر هستاد، . رعااداری وجود دارد تفاوت

 .دهادردیریا زراخ ههتری از مود نشاخ رر

نود، عدم هرمورداری از زراخ هیشترین ویا  ار ااخ، هد انجام وظایف اجرایر اپری رر

در این . هاندف ررهای رختلهای جدید در اازراخترین رشكل ایجاد ایده افر و راااب، رهم

-ریزی زراخ، اولویاهای ردیریا زراخ یعار هرنارد رااتا و ها توجد هد نتایج تحقیق حاضر رؤلفد

های هیار مدییا و ایجاد ایدههادی  ارها، تفویض امتیار و ارور نخصر نقش هسزایر در پیش

ار مدییا ناااایر هیترین عارل در پیشارور نخصر در این تحقیق یوی. نو در اازراخ دارند

نده و هعد از نخ تفویض امتیار از هد  ارنااااخ و ردیراخ از اوی ردیراخ ننها و ردیراخ 

تفویض امتیار در اازراخ واگذاری امتیار از رافوق هد رادوخ . هاندا وح هاالیر اازراخ رر

فشاری ناید هتواخ گفا در جارعد  اونر  د تحا هرگوند (. 1777دالر گری و ردنر، )ااا

ریزی در ارور نخصر و ارور ررهوط هد  ار فقط یک ارر ویژه هرناردهاند، ردیریا و هد رر

ترین  تفویض امتیار یكر از رهم. ناپذیر ااارفید نیسا هلكد یک ارر ضروری و اجتااب

 ااد و این های ردیریا زراخ ااا، ردیراخ روفق  ارها را هد دیگراخ تفویض ررتكایک

یكر از دالیل اصلر تفویض امتیار این ااا  د . دهادرهارت  افر انجام رر  ارها را ها

ترین  هایش هر رهمتواند ها تعیین اولویاتفویض امتیار اهزاری ااا  د هد روجب نخ ردیر رر

این  ار هاعث . تر را هر دیگراخ واگذار نمایدیسما  ار تمر ز  اد و انجام ارور  م اهمیا

 (.1797فرااا، )نود یا ردیراخ ررجلوگیری از اتدف و
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در نهایا هاید گفا ها توجد هد نتایج این تحقیق و تحقیقات دیگر ارتباط تاگاتاگر هین 

 ترین رهمیكر از  یزیر و هرناردریزی و مدییا وجود دارد وری زراخ ها هرناردچرمد ههره

خصر نقشر روثر های  اری و ارور نریزی زراخهرنارد. فا تورهای ردیریا زراخ ااا

تواند اهمیا هسیاری در ااتفاده هادی ارور نخصر روزاند افراد ررزراخ.  اادمدییا ایفا رر

پس رشكدت و رسائل ررهوط هد زراخ و  مبود .از زراخ در داترس در  ول روز دانتد هاند

 رف نمود تا نده هر هیار یشپریزی دییق و  تواخ ها هرنارد ویا در هین ردیراخ و  ار ااخ را رر

ننها از زراخ مود هد نحو احسن ااتفاده نمایاد و ها تواخ و نیروی هیشتر در جها تحقق اهداف 

نود  د اثر عوارل  ریزی نده هاعث ررهای هرناردهمچاین فعالیا. اازراخ گام هردارند

در ذهن پرتر افراد و ردیراخ  متر نود و ننها را وادار اازد تا هیادیشاد، همد چیز را  حواس

رجسم  ااد و هدین  ریق از هدر رفتن ویا جلوگیری نمایاد تا ننها ها تمر ز هیشتر، هد  ور 

گیری نمایاد و وزارت ورزش و جواناخ را در جها تحقق اهدافشاخ هدایا  صحیح تصمیم

 .نمایاد
 

 منابع فارسی

تار اازرانر هررار ریزاخ و ارتباط رهارت فردی ها رف(. 1797. )حاف ر، اهید و همكاراخ

 .  نماره . رجلد علوم رفتاری. ردیریا زراخ در ردیراخ نروزنر

ارتباط ریاخ مدییا (. 1710. )الساداترجد، فهیمدحیدری، رحمد؛ رحمانر، ریثم و علوی

 تاب . های راتخب تهراخهای تحصیلر دانشگاهفردی و ردیریا زراخ در دانشجویاخ پاید

شمین همایش رلر دانشجویاخ ترهیا هدنر و علوم ورزنر چكیده رقاالت ردیریا ورزنر، ن

 . 19ایراخ، نذرراه، ص

 .انتشارات پیشبرد. ترجمد داوود ردنر. ربانر ردیریا(. 1777. )دالر، گری

ارتباط هین ردیریا زراخ ها ریزاخ روفقیا دانشجویاخ (. 1791. )اا تر، پرویز و  اهری، علر

 . 7نماره . نروزش در علوم پزنكر. دانشگاه نیراز  ارنااار و  ارنااار ارند دانشجویاخ



 
شناسایی رابطه مدیریت زمان  با خالقیت مدیران و 

 07                          ...کارکنان

 

 .   نماره . نشرید تعاوخ. ردیریا زراخ(. 1797. )فرااا

هررار راه د هین ردیریا زراخ ها فراودگر نغلر  ار ااخ اداره (. 1797. )رلک نرا، جمشید

 . 4نماره . فصلاارد تخصصر رالیات.  ل رالیاتر نذرهایجاخ غرهر
 

 التینمنابع 
Amabile, TM. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review. No. 9, 

PP: 11-81. 

Britton, B. K., &Tesser, A. (1991). “Effects of time-management practices on 

college grades”. Journal of Educational Psychology, No. 3, PP: 613-611. 

Darini, M., Pazhouhesh, H. &Moshiri, F. (4111). Relationship of creativity, 

conscientiousness, time motivational and attitudinal aspects with time 

management. Procardia- Social and Behavioral Sciences. Vol.43. Pp.411–413. 

Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (1993). Chapter 6: Theories of Perception, 

Movement, and Action in Cognitive Psychology: A Student's Handbook, 

Lawrence Erlbaum, Hillsdale, USA. 

Jung Dong I. (4111). Transformational and transactional leadership and their 

Effects on creativity in groups. Creativity Research Journal. No. 4, PP: 183–193. 

Kelly W. E. (4113). As achievement sails the river of time: The role of time use 

Efficiency in grade- point-average”. Educational Research Quarterly, Proquest 

Education Journal. No. 6, PP: 3-8. 

Leonidas A. Zampetakisa, Bourantab N.,Vassilis S. Moustakis. (4111). On the 

relationship between individual creativity and time management. Thinking 

Skills and Creativity. No. 3, PP: 43–34. 

Mednick, S.A. (1944). The associative basis for the creative process. 

Psychological Bulletin. Vol.49. Pp. 441 - 434. 

OanaDău-Gaşpar. (4111). The teacher’s creative attitudes – An influence factor 

of the students’ creative attitudes. International Conference the Future of 

Education. 



 
 92 و زمستان پاییز، دوم، سال مشششماره  ورزشیمدیریت  پژوهش در فصلنامه                           08   

Ojo B., David A. Olaniyan. (4118). Effective time management in organization 

Panacea or placebo. European Journal of Scientific Research. No.1, PP: 141-133. 

Pillai ,R.Schriesheim, C.A.andwiliams , E.S. (1999). Fairness perceptions and 

Trust of mediators for transformational and transactional leadership. Journal of 

Management, No. 4, PP: 891 – 933. 

Runco, M.A. (4111). Creativity. Theories and themes: Research, development, 

and practice. Amsterdam: Elsevier Academic Press. 
Taggar, S. (4114). Individual creativity and group ability to utilize individual 

creative Resources: a multilevel model. Academy of Management Journal. No. 

4, PP: 313–31. 

ampetakis, L. A. (4118). The role of creativity and pro-activity on perceived 

entrepreneurial desirability. Thinking Skills and Creativity. No. 3, PP: 136–144. 

Zampetakis, L. A., Bouranta, N., Moustakis, V. S. (4111). The relationship 

between individual creativity and time management. In Thinking Skills and 

Creativity, No. 1, April, PP: 43-34. 

Zhou, J., & George, J. M. (4111). When job dissatisfaction leads to creativity: 

Encouraging the expression of voice. Academy of Management Journal. No. 6, 

PP: 384–494. 

 

 

 

 

 

 

 

 


