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و  يزری به برنامه لیزمان با تما تیریرابطه مد ییحاضر شناسا قیهدف از تحق
 قی. روش تحقباشد یو کارکنان وزارت ورزش و جوانان م رانیمد تیخالق

 هیکل يصورت گرفته است. جامعه آمار یدانیبوده و به شکل م یهمبستگ
باشد که -یکارمند) م 600و  ریمد 90وزارت ورزش و جوانان ( رانیکارشناسان و مد

 73نفر ( 307تعداد  یتصادف-اي طبقه يرگی براساس جدول مورگان و روش نمونه
 89/0زمان ( تیریکارمند) به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه مد 234و  ریمد
=α81/0( نی)، پرسشنامه استاندارد کوئ =αیجزن یشغل تی) و پرسشنامه خالق 
)76/0 =αآمار  جینتا بندي طبقه يشده است. برا ستفادها قی) به عنوان ابزار تحق

 داپی جهت و ها داده عیبودن توز یعیجهت طب رنفیآزمون کولموگروف اسم ،یفیتوص
چندگانه استفاده  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ رها،یمتغ ینبی شیکردن روابط و پ

و  هاي زمان و مؤلفه تیریمد نیب يدار یروابط مثبت و معن جیشد. با توجه به نتا
 نیب يدار یمشاهده شد. به طور مشابه رابطه مثبت و معن يزری به برنامه لیتما
نشان داد که  ونیرگرس جیمشاهده شد. نتا تیآن با خالق هاي زمان و مؤلفه تیریمد
به  تیکل خالق انسی% از وار7/44و  يزری به برنامه لیکل تما انسی% از وار28

چرخه  نیب یارتباط تنگاتنگ ج،یاساس نتا ر. بشود یزمان مربوط م تیریمد هاي مؤلفه
یکی از  يزیر برنامه نیوجود دارد. همچن تیو خالق يزری زمان با برنامه وري بهره
و امور  يکار هاي زمان يزری فاکتورهاي مدیریت زمان است. برنامه نیتر مهم

عالوه  . بهکنند یم فایا تیو خالق يزیر به برنامه لیمؤثر در تما ینقش یشخص
در استفاده از زمان در  ياریبس تیاهم تواند یروزانه افراد م یامور شخص بندي انزم

 دسترس در طول روز داشته باشد.
 

 هاي کلیدي واژه
 .اریاخت ضیارتباطات، تفو تیریزمان، مد تیریمد ت،یخالق

The objective of the present study was to identify the 
relationship of time management with tendency to planning 
tendency and creativity of managers and employees of the 
ministry of youth and sports. Methodological surveying is 
correlation and has taken place in field. Population composed of 
all experts of the Ministry of sport and youth (90 Managers, 600 
employees) that 307 (73 Managers & 234 Employees) persons 
were determined based on Morgan table. The Time 
Management Questionnaire (α=0.89), Koein Standard 
Questionnaire (α=0.81), and Jazni’s Job Creativity 
Questionnaire (α=0.76) were used as instruments. To classify 
the results, descriptive statistics, to test the normality of the data, 
Kolmogorov-Smirnov test, and to find the relationships and 
predict the variables, Pearson correlation and Multiple 
Regressions were used respectively. According to the results, 
significant positive relationships were observed between time 
management and its components and planning tendency. 
Similarly, significant positive relationships were observed 
between time management and its components and creativity. 
Regression results showed that 28% of planning tendency and 
44.7% of creativity total variances were associated with 
components of time management. Based on the results, there 
were close relationships between time efficiency and planning 
and time efficiency and creativity. In addition, planning could be 
considered as one of the most important factors in the process of 
time management. Work time and personal affairs planning 
plays an important role in planning tendency and creativity. 
Moreover, Daily personal activities scheduling is very important 
in appropriate use of available time during the day. 
 
Keywords 
Planning, Creativity, Time Management, Communication 
Management.    
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 همقدم
جمله مفاهیمی است که براي آگاهی از ماهیت آن  زمان، از

بیشتر مواجه هرچه بیشتر تالش شود، با شگفتی و پیچیدگی 
خواهید شد. زمان، سرمایه و منبع ارزشمندي است که اگر از 

توان جایگزینی براي آن یافت  دست رفت هرگز نمی
غیرقابل جایگزین، از دست  ،). در واقع زمان2007، 1(استرنبرگ

بنابراین استفاده  ه یا خرید است؛رفتنی، اندك و غیرقابل اجار
نگی صرف و مدیریت آن بهینه از آن در گرو آگاهی از چگو

ي ا مسئلهاستفاده از زمان یا مدیریت زمان،  .)2007، 2است (ژونا
نترل کردن هر ثانیه از زمان ، ک3حیاتی است. مدیریت زمان

، ها آنهایی است که مردم از طریق  بلکه شامل روش نیست؛
د و هدف از برن زمان را براي بهبود زندگی خود به کار می

دادن زمان بیشتر به فکر کردن در  مدیریت زمان اختصاص
نه انجام وظایف بیشتر در زمان  ؛مورد وظایف تعریف شده است

). یکی از عوامل اصلی 2008و همکاران،  4کمتر (لوکاس
موفقیت در انجام وظایف توسط مدیران، میزان توانایی آنان در 

). یک ویژگی 2007، 5مدیریت زمان معرفی شده است (مات
است.  6ریزي تعاریف مدیریت زمان، برنامهمشترك در میان 

ها در خصوص انجام کارها،  گیري ریزي به تصمیم برنامه
هاي احتمالی، اشاره  وقفه مؤثربندي کارها و مدیریت  اولویت

افراد براي مدیریت و ). 2007؛ 7کالسنز و همکارانکند ( می
ي الزم و ها فرصتبه ایجاد  ستیبا یماستفاده مطلوب از زمان 

آزادسازي وقت خود همت گمارند و بیشتر زمان خود را در 
و سازماندهی کارها صرف نمایند؛ درست صرف  ها يزیر برنامه

ریزي و اندیشیدن  کردن زمان، یعنی وقت گذاشتن براي برنامه
خواهد انجام شود. در حقیقت اگر در  درباره کاري که می

کار کوتاهی و اهمال ریزي در مورد  اختصاص زمانی به برنامه
ریزي  شود درواقع بدین معنی است که براي شکست برنامه

در جامعه کنونی که تحت هرگونه  ).1387ییان، رضا(شود  می
ریزي کارآمد زمان فقط یک  فشاري قرار دارد مدیریت و برنامه

باشد.  ناپذیر می امر مفید نیست بلکه یک امر ضروري و اجتناب
سازمان، عامل تولیدات و خدمات،  یک در 9و نوآوري 8تیخالق

ها، ضایعات و اتالف  افزایش کیفیت خدمات، کاهش هزینه

1. Sternberg 
2. Juna 
3. Time Management 
4. Lucas 
5. Mott 
6. Planning 
7. Claessens 
8. Creativity 
9. Innovation 

، افزایش انگیزش کاري کارکنان سازمان، یمنابع مادي و انسان
خواهد بود  ینینش زیم  کاهش پشت ورضایت شغلی کارکنان 

در تغییرات سریع و گسترش رقابت . )2008، 10(زمپتکیس
نده و مداوم روي خالقیت و مدیریت زمان جهانی، شناخت فزای

وجود دارد. افراد براي انجام کارهاي خالق باید زمان کافی 
) 1962( 12). بر اساس نظر مدنیک2007، 11رانکوباشند (داشته 

عقاید و افکار تازه، دور از دسترس هستند و جدا از مسائل و 
س شوند. این فرآیندهاي دور از دستر عقاید ابتدایی ایجاد می

برد  نیاز به زمان دارند؛ حرکت از یک فکر به فکر دیگر زمان می
 بر است. ها و پیوندهاي دور از دسترس، زمان و پیدا کردن تداعی

ها  هاي افراد موفق و از عوامل تمایز آن ویژگی نیتر یکی از مهم
نسبت به سایرین تسلط ایشان بر فنون مختلف مدیریت زمان 

  ).1385(پورصمیمی،  است
ترین وظیفه در میان وظایف مدیریتی  ریزي اساسی برنامه

است که سایر وظایف مدیریتی یعنی سازماندهی، رهبري و 
ریزي را  ). برنامه1388محرم زاده، گیرد ( کنترل را دربر می

بینی اهداف، تعیین  دانند که مشتمل بر پیش اقداماتی می
ان مقررات هاي انجام کار، بی ها، روش ها، معرفی رویه یمش خط
ریزي ابزاري براي  هاي اجراي کار باشد. برنامه نامه ینآئو 

آوري  ها و فراگیري فن اي، ارزیابی مهارت پیشرفت حرفه
). همچنین همه 2002، 13گولدن و سنتیاباشد ( اطالعات می

ها، باید گروهی از  ها در ابعاد مختلف، براي نیل به هدف سازمان
اختیار داشته باشند در حقیقت، نیروهاي الیق و کارآمد را در 

تا حد  ها تحقق میزان باالي موفقیت و اثربخشی در سازمان
دارد زیادي بستگی به نیروي انسانی متخصص، کارآمد و خالق 

 ).2006، 14هولی و همکاران(
خالقیت روش جدید در انجام کارها که داراي دو ویژگی 

سبب نوبودن و بالقوه مفید و عملی بودن تعریف شده که 
ي اریبس). 2008، 15شود (ژو افزایش بازده فردي یا سازمانی می

هاي پیشین در زمینه شناسایی موانع بروز خالقیت در  از پژوهش
هاي جدید توسط کارکنان  ها و عدم ارائه افکار و ایده سازمان

 درعواملی چون نبود فضاي خالقانه، ترس از شکست و انتقاد و 
برخورداري از زمان کافی و مناسب در یت عدم تخصیص و نها

 اند. ترین دالیل ذکر نموده مهم عنوان  بهها را  سازمان
با توجه به اهمیت مدیریت زمان و خالقیت، توجه کم به 

10. Zampetakis 
11. Runco 
12. Mednick 
13. Golden & Cynthia 
14. Holly 
15. Zhou 
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شکاف و  عنوان بهارتباط میان خالقیت و مدیریت زمان باید 
در نظر گرفته شود. خالقیت یک کارکرد در  توجه  قابلکمبود 

منفی با فشار زمان تجربه شده نیز  طور بهاست و  زمان موجود
. زمپتکیس و )2009و همکاران،  زمپتکیسدارد (ارتباط 

) معتقدند مدیریت زمان با میزان خالقیت 2009همکاران (
هاي خالق، رابطه تنگاتنگی با فرهنگ و  فردي و ارائه ایده

ا ) معتقد است که افراد ب2011( 16اونا ؛ امافضاي سازمانی دارد
هاي محدودي براي خالقیت که از طریق آموزش  توانایی

شوند. در حقیقت، توانایی  یابد متولد می صحیح پرورش می
مدیریت صحیح زمان توسط مدیران عالی و ایجاد انگیزه الزم 

هاي خود، دو عاملی  در کارکنان براي استفاده از حداکثر توانایی
ي دولتی و ها هستند که تا حدود زیادي، موفقیت سازمان

) 2004و همکاران ( 17کنند. کالسنس خصوصی را تضمین می
فشار زمان ادراك شده، براي خالقیت  ازآنجاکه ندنک یمعنوان 

مضر است، پس احساس داشتن کنترل باال روي زمان از طرف 
هاي خالقیت  کنترل ادراك شده از زمان) با اندازهشخص (

) 2007( 18همکاران رابطه خواهد داشت. در این راستا براگتی و
توانند با تقویت فنون مدیریت زمان، از  دارد، مدیران می بیان می

یجه، استرس ناشی از عدم درنتتداخل وظایف جلوگیري کرده و 
 مدت را از بین ببرند. دستیابی به اهداف بلند

هاي چندي در زمینه خالقیت نشان داده است که  پژوهش
یکی از عوامل اصلی  عنوان بهتواند  زمان و نحوه مدیریت آن می

در بروز خالقیت کارکنان عمل کند. در واقع خالقیت یکی از 
باشد که رابطه منفی با فشار زمانی دارد.  کارکردهاي زمان می

دار و  زمان و خالقیت کارکنان رابطه معنیمیان کل فشار 
درینی و ). 1391قدرتمندي وجود دارد (نوري و صالحی، 

بررسی ارتباط بین خالقیت و مدیریت ) به 2011( 19همکاران
اند که نتایج نشان داد که خالقیت ارتباط  زمان کارکنان پرداخته
ریزي  و برنامه نفس  به اعتمادریزي روزانه،  مثبتی با رفتار برنامه

) ضمن تأکید 2010و همکاران ( 20مدت داشت. لئونیداس بلند
بر وجود رابطه مثبت بین مدیریت زمان با افزایش خالقیت 

داري بین مدیریت زمان و  کند که رابطه معنی کارکنان بیان می
بندي وظایف اولین  خالقیت وجود دارد؛ به اعتقاد وي اولویت

گام در این زمینه است و مدیران باید وظایف را بر اساس میزان 
بندي وظایف باید به  بندي نماید و این طبقه درجهاهمیت 

16. Oana 
17. Claessens 
18. McQueen 
19. Darini et.al 
20. Leonidas 

ریزي  صورت یک برنامه ساالنه انجام شود. همچنین برنامه
ریزي و  روزانه وظایف، اعتماد به پیامدهاي درازمدت برنامه

 ،هاي مدیران باالتر ها و خواسته همچنین توجه به ترجیح
 باشند. ترین اقدامات در این زمینه می مهم

و نحوه تخصیص آن به وظایف مختلف  مدیریت زمان
وري و کارایی  ارتقاء بهره منظور بهها،  توسط مدیران سازمان

رسد. در حقیقت چگونگی  کارکنان، امري ضروري به نظر می
تواند یک عامل تمایز مهم میان مدیران  استفاده از زمان، می

حافظی و همکاران، باشد (ها  موفق ناموفق در سازمان
هاي پیشین انجام شده در  ي از پژوهش). بسیار1387

هاي کارا و موفق مؤید آن است که توجه به ایده و  سازمان
نظرات مفید و سازنده کارکنان و استقبال و تشویق این 

ها از  سو و ایجاد فضاي خالقانه در سازمان ها از یک ایده
کارهایی است که در چند  ترین راه سوي دیگر، یکی از کلیدي

ها براي نیل  ه صورت چشمگیري در این سازمانسال اخیر، ب
ها، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نتایج  به هدف

تحقیقات گذشته نشان داده است که زمان و نحوه مدیریت 
یکی از عوامل اصلی در بروز خالقیت  عنوان بهتواند  آن می

؛ 2013، 22؛ ماینملیس2002، 21تاگرباشد (کارکنان 
زمان سرمایه و با توجه به آنچه ذکر شد  ).2010لئونیداس، 

توان  منبع ارزشمندي است که اگر از دستن رفت، هرگز نمی
جایگزینی براي آن یافت و این عبارت اهمیت آن را بیشتر 

. چنین »ماند یزمان منتظر کسی نم«سازد:  آشکار می
ي مفهومی به نام سو بههاي هوشمند را  واقعیتی انسان

کارگیري  مدیریت زمان هدایت کرده است تا با شناخت و به
ها و فنونی خاص، امکان استفاده بهتر از زمان فراهم  روش
 عنوان بهاهمیت این عامل  رغم به). 1385بحرالعلوم، آید (

ها و  در سازمان متأسفانهیک متغیر اصلی در ایجاد خالقیت، 
زارت ورزش و جوانان، هنوز و ازجملهادارات مختلف کشور 

 منظور  بهراهکارهاي اجرایی براي مدیریت زمان محدود، 
ایجاد محیطی خالقانه، براي دستیابی به حداکثر اثربخشی و 
کارایی وجود ندارد. از سوي دیگر، تغییرات انجام شده در 

هاي خود براي  ها، کارکنان را با مشکل بهبود توانایی سازمان
جدید مشاغل و همچنین کشف  سازگاري با ماهیت

، 23پیروال مرلوکند ( رو می ، روبهها آنهاي جدید انجام  روش
 باشد. بر می نیز خود، زمان مسئلهاین  که )2002

21. Tagger 
22. Mainemelis, 
23. Pirolo-Merlo 
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 عنوان بهمدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
سازي آن،  در توسعه ورزش کشور و نهادینه رگذاریتأثعناصر 

هاي  کنند. اطالع از نگرش و مهارت نقش مهمی را ایفا می
ریزي و کنترل زمان بسیار حائز  در خالقیت و برنامه ها آن

مخاطبان و ذینفعان اصلی آن را  چراکهاهمیت است؛ 
دهند که ارائه خدمات نو و خالقانه براي  جوانانی تشکیل می

اي برخوردار است؛ لذا نتایج این تحقیق  یگاه ویژهآنان از جا
تواند اثرات مثبتی را در اذهان مدیران و کارکنان وزارت  می

گذارد و در  جا به ها آنورزش و جوانان، جهت توانمندسازي 
هاي آموزشی علمی  کارگیري روش این رهگذر، از طریق به

 مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان، سطح توانایی
ي و کنترل و مدیریت زمان زیر برنامهرا در خالقیت و  ها آن

باال ببرد. همچنین اطالع از وضع موجود، بازخورد مفیدي را 
آورد و ارتباط مدیریت زمان و  براي ادامه کار فراهم می

این  مؤثرریزي و خالقیت امکان ارتباط  تمایل به برنامه
ش و جوانان را در مدیران و کارکنان وزارت ورز ها مؤلفه

 کند. متولی اول ورزش کشور تقویت می عنوان به
 

 پژوهشروش 
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت 

ریزي و خالقیت مدیران و کارکنان  زمان، تمایل به برنامه
باشد. روش تحقیق همبستگی و  وزارت ورزش و جوانان می

گرفته  از نوع کاربردي بوده که به شکل میدانی صورت
 وزارتجامعه آماري شامل کلیه مدیران و کارشناسان است. 

باشد که بر اساس اطالعات گرفته شده  ورزش و جوانان می
 ها آناز بخش آمار و اطالعات وزارت ورزش و جوانان تعداد 

کارمند). از جدول  600مدیر و  90نفر تعیین شد ( 690
اي اي بر طبقه -مورگان و کرجساي و به روش تصادفی

ها استفاده گردید که بر این اساس تعداد  انتخاب نمونه
نفر کارمند)  234نفر مدیر،  73نفر ( 307هاي تحقیق  نمونه

یت درنهاتعیین شد که پس از توزیع و حذف موارد ناقص، 
در این  ینب پرسشنامه دریافت گردید. متغیر پیش 214

ریزي  هاي برنامه پژوهش، مدیریت زمان با خرده مقیاس
بندي کارها، تفویض اختیار، مدیریت  ملیاتی، اولویتع

جلسات، مدیریت ارتباطات، پذیرش مراجعین، امور شخصی 
 یزير تمایل به برنامه مالكباشد. همچنین متغیرهاي  می

ریزي در کار) و  ریزي در زندگی شخصی و برنامه برنامه(
 باشند. خالقیت شغلی می
اي که  کتابخانه آوري اطالعات از مطالعه به منظور جمع

شامل مطالعه مقاالت خارجی، کتب فارسی و خارجی و 
هاي مشابه و پرسشنامه استفاده شده است. ابزار  نامه پایان

هاي زیر بودند: پرسشنامه محقق  گیري شامل پرسشنامه اندازه
هاي فردي؛ پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان  ساخته ویژگی

تا بیشتر  1لیکرت (هرگز=ارزشی  5گویه با مقیاس  44شامل 
ریزي. این پرسشنامه تغییر  )؛ پرسشنامه تمایل به برنامه5-اوقات

سؤال  10) و شامل 1990یاقته پرسشنامه کوئین و همکارانش (
تا کامالً  1مقیاس پنج ارزشی لیکرت (کامالً مخالفم= با

) هنجاریابی 1385) است که در کشور توسط مقیمی (5موافقم=
) 1389امه خالقیت شغلی جزنی و کامکاري (شده است؛ پرسشن

اي لیکرت (کامالً  سؤال با مقیاس پنج درجه 37که شامل 
 باشد. ) می5، کامالً موافقم=1مخالفم=

ها از نظرات و  پرسشنامه يمحتوا روایی تعیینمنظور  به
 ورزشیمدیریت  نظر در علم هاي اساتید محترم صاحب راهنمایی

د. در پرسشنامه نهایی لحاظ گردی ها استفاده شده و نظرات آن
براي محاسبه پایایی درونی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد؛ 

نفر) انتخاب و  30بدین منظور بخش کوچکی از جامعه آماري (
ها به شکل مقدماتی در جامعه توزیع گردید؛ ضریب  پرسشنامه

) به α= 89/0زمان (پایایی درونی براي پرسشنامه مدیریت 
همچنین پایایی این پرسشنامه در پژوهشی که  ؛دست آمد
گزارش شده است.  93/0اند  ) انجام داده1383( یبرادادباعزت و 

پایایی این  و )α= 81/0( یزير پرسشنامه تمایل به برنامه
تعیین شد.  α=84/0) 1385( یمیمقپرسشنامه نیز توسط 

 ) به دست آمد.α= 76/0( یتخالقپرسشنامه 
وتحلیل  شده به شکل زیر مورد تجزیه آوري هاي جمع داده

قرار گرفتند: جهت توصیف متغیرها از روش آمار توصیفی 
(جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و به 

هاي تحقیق از آمار استنباطی(  منظور بررسی آزمون فرضیه
هاي کولموگروف اسمیرنف، همبستگی چندگانه و  آزمون

 استفاده شد.رگرسیون چندگانه) 
 

 ي پژوهشها نتایج و یافته
هاي جمعیت شـناختی نمونـه تحـت     اطالعات مربوط به ویژگی

 ) ارائه شده است.1بررسی در جدول (
 
 هاي استنباطی یافته

هاي آماري و به دلیل  در این بخش پیش از انجام آزمون
هاي  فرضی جهت استفاده یا عدم استفاده از آزمون پیش

ن کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید. بر پارامتریک از آزمو
هر سه ابزار مورد استفاده در این پژوهش  اجمال بهاین اساس و 

 .)2داراي توزیعی نرمال بود (جدول 
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 هاي جمعیت شناختی جامعه تحت بررسی توزیع ویژگی .1جدول 

 متغیرهاي 
 جمعیت شناختی

 سنوات خدمتی میزان تحصیالت پست سازمانی سن جنسیت

 عوامل 
رد زن جمعیت شناختی
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 43 40 30 97 31 67 141 27 6 187 54 22 60 143 16 130 111 فراوانی

 8/17 6/16 4/12 2/40 9/12 8/27 5/58 2/11 5/2 6/77 4/22 1/9 9/24 3/59 6/6 9/53 1/46 درصد

 
 هاي آزمون کولموگروف اسمیرنف آماره .2جدول

 Z متغیرهاي پژوهش
 ها آماره

 نوع توزیع
P 

 طبیعی 199/1 074/1 مدیریت زمان

 طبیعی 089/0 268/1 ریزي برنامهتمایل به 

 طبیعی 184/0 173/1 خالقیت

 
هاي مدیریت زمان با  جهت بررسی رابطه بین مؤلفه

ریزي و خالقیت در بین مدیران و  هاي تمایل به برنامه مؤلفه
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان از آزمون ضریب 

هاي حاصل از این  همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته
ها و  دار همه مؤلفه دهنده ارتباط مستقیم و معنی آزمون نشان

ریزي  هاي تمایل به برنامه هاي مدیریت زمان با مؤلفه شاخصه
) ماتریس همبستگی 3و خالقیت است. در جدول شماره (

هاي مدیریت زمان با تمایل به  ضرایب پیرسون بین مؤلفه
اکی از آن ریزي و خالقیت قابل مشاهده است. نتایج ح برنامه

است که باالترین ضریب همبستگی در ارتباط مدیریت زمان 
ریزي در کار  ریزي بین اداره جلسات و برنامه و تمایل به برنامه

)01/0˂P ،403/0=rترین ضریب همبستگی بین  ) و پایین
ریزي در امور شخصی وجود داشت  بندي کارها و برنامه اولویت

)01/0˂P ،155/0=rباط بین مدیریت زمان ). همچنین در ارت
شود که باالترین ضریب همبستگی  و خالقیت مشاهده می

) و P ،546/0=r˂01/0بین امور شخصی و خالقیت (
بندي کارها و خالقیت  ترین همبستگی بین اولویت پایین

)01/0˂P ،292/0=r 3) وجود دارد (جدول.( 
 

هاي مدیریت زمان  ماتریس همبستگی پیرسون بین مؤلفه .3جدول 
 ریزي و خالقیت با تمایل به برنامه

ریزي در  برنامه 
 امور شخصی

ریزي  برنامه
 خالقیت در کار

ریزي  برنامه
 عملیاتی

**298/0 **2/0 **36/0 

بندي  اولویت
 292/0** 179/0** 155/0** کارها

تفویض 
 467/0** 334/0** 24/0** اختیار

 328/0** 403/0** 295/0** اداره جلسات

مدیریت 
 525/0** 375/0** 243/0** ارتباطات

پذیرش 
 305/0** 352/0** 246/0** مراجعان

 546/0** 315/0** 343/0** امور شخصی
 

 P>01/0داري در سطح  **= معنی P>05/0داري در سطح  *= معنی
 

هاي  در این پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه بین مؤلفه
بنـدي کارهـا،    اولویـت ریـزي عملیـاتی،    مدیریت زمـان (برنامـه  

ــذیرش   ــار، اداره جلســات، مــدیریت ارتباطــات، پ تفــویض اختی
بـین و تمایـل بـه     مراجعان، امور شخصی) به عنوان متغیر پیش

ریزي به عنوان متغیر مالك با روش همزمان استفاده شد.  برنامه
دهـد کـه    ) نشان می4نتایج ضریب همبستگی چندگانه جدول (

ي مـدیریت زمـان بـا تمایـل بـه      هـا  در حالت کلی بـین مؤلفـه  
ــی  برنامـــه ــتقیم و معنـ ــزي رابطـــه مسـ ، sig=001داري ( ریـ
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529/0=R) وجود دارد. همچنین ضریب تعیین (R2  که بیـانگر (
درصد تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر مالك توسط متغیـر  

درصـد از واریـانس کـل     28دهد کـه   بین است، نشان می پیش

ریــزي در بــین مــدیران و  رنامــهتغییــرات میــزان تمایــل بــه ب
هاي مدیریت زمان  کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به مؤلفه

 شود. درصد به عواملی خارج از مدل مذکور مربوط می 78و 
 

 ریزي ي مدیریت زمان و تمایل به برنامهها مؤلفهنتایج همبستگی چندگانه بین . 4 جدول

 R R2 Adjusted R square Std. Error of the Estimate Sig Durbin Watson مدل

 819/1 001/0 492/0 258/0 28/0 529/0 همزمان)( یونرگرس

 
دهد که  ) نشان می5نتایج رگرسیون چندگانه جدول (

)، اداره جلسات sig ،353/1=T=032/0ریزي عملیاتی ( برنامه
)001/0=sig ،966/3=T) 047/0)، پذیرش مراجعان=sig ،

001/2=T) 009/0)، امور شخصی=sig ،63/2=T توانایی (
ریزي را در بین مدیران و کارشناسان  بینی تمایل به برنامه پیش

وزارت ورزش و جوانان را دارند. نتایج مربوط به شیب خط 
دهد که  بین نشان می ) در مورد متغیرهاي پیشBرگرسیون (

)، اداره جلسات =136/0Bریزي عملیاتی ( برنامهبین 
)182/0B=) 047/0)، پذیرش مراجعانB= و امور شخصی (

)179/0B=ریزي مدیران و کارشناسان  ) با تمایل به برنامه
 ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد.

) به عنوان مقیاسی از اهمیت نسبی βضریب معیاري بتا (
ریزي عملیاتی  از مقایسه برنامهرو  متغیرها کاربرد دارد؛ از این

)107/0= β) 267/0)، اداره جلسات= β پذیرش مراجعان ،(
)134/0= β) 174/0) و امور شخصی= βتوان به اهمیت  ) می

ریزي  بینی تمایل به برنامه بیشتر متغیر اداره جلسات در پیش
مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان نسبت به سه 

 متغیر دیگر پی برد.
 

 ریزي هاي مدیریت زمان و تمایل به برنامه بین مؤلفه نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش .5جدول 

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 
 T Sigمقدار  شده

B Std. Error Beta 
 001/0 836/7  245/0 918/1 عرض از مبدأ

 032/0 353/1 107/0 053/0 136/0 ریزي عملیاتی برنامه
 229/0 -205/1 -09/0 061/0 -074/0 بندي کارها اولویت

 754/0 314/0 024/0 074/0 023/0 تفویض اختیار
 001/0 966/3 267/0 046/0 182/0 اداره جلسات

 081/0 75/1 127/0 055/0 097/0 مدیریت ارتباطات
 047/0 001/2 134/0 054/0 109/0 پذیرش مراجعان

 009/0 63/2 174/0 068/0 179/0 امور شخصی

 
هاي مدیریت زمان  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین مؤلفه

بین و خالقیت به عنوان متغیر مالك با  به عنوان متغیر پیش
روش همزمان در ادامه ذکر خواهد شد. نتایج ضریب همبستگی 

دهد که در حالت کلی بین  ) نشان می6چندگانه جدول (
داري  معنی هاي مدیریت زمان با خالقیت رابطه مستقیم و مؤلفه

)001=sig ،669/0=R وجود دارد. همچنین ضریب تعیین (
)R2درصد از واریانس کل تغییرات  7/44دهد که  ) نشان می

میزان خالقیت در بین مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و 
درصد به عواملی  3/55هاي مدیریت زمان و  جوانان به مؤلفه

 شود. خارج از مدل مذکور مربوط می
 

 ي مدیریت زمان و خالقیتها مؤلفهنتایج همبستگی چندگانه بین   .6 جدول

 R R2 Adjusted R square Std. Error of the Estimate Sig Durbin Watson مدل
 822/1 001/0 239/0 431/0 447/0 669/0 همزمان)( یونرگرس
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دهد که  ) نشان می7نتایج رگرسیون چندگانه جدول (
بندي  ) ، اولویتsig ،913/4=T=021/0ریزي عملیاتی ( برنامه

، sig=001/0)، تفویض اختیار (sig ،092/5=T=038/0کارها (
117/5=T) 001/0)، امور شخصی=sig ،717/6=T توانایی (
بینی خالقیت را در بین مدیران و کارشناسان وزارت  پیش

ورزش و جوانان را دارند. نتایج مربوط به شیب خط رگرسیون 
)Bدهد که بین  بین نشان می ) در مورد متغیرهاي پیش

بندي کارها  )، اولویت=107/0Bریزي عملیاتی ( برنامه

)127/0B=) 138/0)، تفویض اختیارB= و امور شخصی (
)222/0B= با خالقیت مدیران و کارشناسان ارتباط مستقیم و (

) βوجود دارد. همچنین از مقایسه ضرایب معیاري بتا ( مثبت
 بندي کارها  )، اولویتβ =215/0ریزي عملیاتی ( برنامه

)248/0= β) 325/0)، تفویض اختیار= β و امور شخصی (
)390/0= βتوان به اهمیت بیشتر متغیر امور شخصی در  ) می

 بینی خالقیت مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان پیش
 نسبت به سه متغیر دیگر پی برد.

 
 هاي مدیریت زمان و خالقیت بین مؤلفه نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیش .7جدول 

 رگرسیون همزمان
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 T Sigمقدار 
B Std. Error Beta 

 001/0 883/18  119/0 250/2 عرض از مبدأ
 021/0 913/4 215/0 028/0 107/0 ریزي عملیاتی برنامه

 038/0 092/5 248/0 031/0 127/0 بندي کارها اولویت
 001/0 117/5 325/0 027/0 138/0 تفویض اختیار
 794/0 261/0 015/0 022/0 006/0 اداره جلسات

 121/0 513/1 091/0 029/0 037/0 مدیریت ارتباطات
 134/0 -502/1 -088/0 026/0 -040/0 مراجعانپذیرش 

 001/0 717/6 390/0 033/0 222/0 امور شخصی

 
 گیري بحث و نتیجه

ریزي  هاي مدیریت زمان و تمایل به برنامه داري بین مهارت ان دادند که ارتباط مستقیم و معنینتایج ضریب همبستگی پیرسون نش
 و هاي مدیریت زمان برخوردار هستند این ارتباط مستقیم بیانگر این موضوع است که مدیران و کارشناسانی که از مهارت وجود دارد؛

)، 1389هاي حاصل از تحقیقات حسینی و صادقی ( کنند؛ این نتایج با یافته ریزي می بهتر و بیشتر در امور شخصی و امور کاري برنامه
باشد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه در مورد  ) می2006و همکاران ( 25) و سارپ2004( 24مارینر )،1388جواهري زاده و چرمیان (

 حالتنشان داد که در ریزي در مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان  بینی تمایل به برنامه هاي مدیریت زمان در پیش توانایی مؤلفه
داري وجود دارد. همچنین ضریب  و کارشناسان رابطه مستقیم و معنی ریزي مدیران ههاي مدیریت زمان و تمایل به برنام کلی بین مؤلفه

ریزي در بین مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان  درصد از واریانس کل تغییرات میزان تمایل به برنامه 28تعیین نشان داد که 
ریزي زمان، اداره جلسات، پذیرش مراجعان و  برنامهنشان داد که شود. نتایج رگرسیون چندگانه  هاي مدیریت زمان مربوط می به مؤلفه

همچنین نتایج ریزي را در بین مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان را دارند.  بینی تمایل به برنامه امور شخصی توانایی پیش
زي زمان، اداره جلسات، پذیرش مراجعان و ری دهد که برنامه بین نشان می ) در مورد متغیرهاي پیشB( یونرگرسمربوط به شیب خط 

ریزي مدیران و کارشناسان ارتباط مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین با توجه به مقایسه ضرایب بتا هر  امور شخصی با تمایل به برنامه
» اداره جلسات«که متغیر توان گفت  ریزي زمان، اداره جلسات، پذیرش مراجعان و امور شخصی می یک از متغیرهاي مستقل یعنی برنامه

 ریزي مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان نسبت به سه متغیر دیگر اهمیت بیشتري دارد. بینی تمایل به برنامه در پیش
ترین وظیفه در میان وظایف مدیریتی است که سایر وظایف مدیریتی یعنی سازماندهی، رهبري و کنترل را در بر  ریزي اساسی برنامه

24. Mariner 
25. Sarpp 
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). مارینر 1385تریسی، ( یددهریزي آوردن آینده به حال است تا بتوانید اکنون درباره آن کاري انجام  برنامه). 1388محرم زاده، گیرد ( می
ها توجه داشته باشند  ها باید به هر یک از آن کند و تأکید دارد که افراد و سازمان ریزي را کلید مدیریت زمان معرفی می ) برنامه2004(

بندي و مشخص شده باشند. با توجه با  ریزي، اولویت توان به دست آورد. همچنین اهداف باید طرح را می ها آن، کی و چگونه که کجا
ریزي در  تر از همه اداره جلسات نقش بسزایی در تمایل به برنامه ریزي زمان، پذیرش مراجعان، امور شخصی و مهم نتایج تحقیق برنامه

دیگر جلسه  یانب به ؛گیرند ها بنا بر موارد مختلف مدیران، تصمیم به تشکیل جلسه می کند. در سازمان ایفا می میان مدیران و کارشناسان
 . شود براي تبادل نظر و همکاري گروهی از افراد با یکدیگر براي انجام یک مأموریت خاص تشکیل می

قیت نشان داد که ارتباط مثبت مدیریت زمان و خالهاي  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون مبنی بر ارتباط بین مؤلفه
هاي  هاي مدیریت زمان خالقیت مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان وجود دارد. این نتایج با یافته داري بین تمام مؤلفه معنی

)، 2010همکاران (داس و )، لئونی2010( مپتکیسز)، 1391)، اصفهانی، (1391)، نوري وصالحی (1387( یحافظهاي  حاصل از پژوهش
بر خالقیت سازمانی گزارش کرده  مؤثرهاي خود مدیریت زمان را عامل  ) که در پژوهش2013( ماینملیس) و 2011همکاران (درینی و 

پافشاري مدت، کنترل آگاهانه زمان،  ریزي طوالنی ریزي روزانه، اعتماد و اتکاي بر برنامه برنامه  خالقیت با روشبودند، همخوانی داشت. 
). همچنین بین 1392اي معکوس دارد (علم و همکاران،  نظمی رابطه اي مستقیم دارد و با عالقه و ترجیح به بی به اتمام کارها رابطه

مدت، کنترل  ریزي طوالنی بر برنامه اتکاریزي روزانه، اعتماد و  افراد داراي خالقیت باال و پایین در مدیریت زمان کل، روش برنامه
ی دانشجویانی که داراي خالقیت طورکل بهداري وجود دارد.  اوت معنینظمی تف نه زمان، پافشاري به اتمام کارها و عالقه به بیآگاها

 ).1390دهند (حیدري و همکاران،  باالیی هستند، مدیریت زمان بهتري از خود نشان می
بینی خالقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و  در پیش هاي مدیریت زمان توانایی مؤلفهنتایج ضریب همبستگی چندگانه در مورد 

ریزي مدیران و کارشناسان رابطه مستقیم و  هاي مدیریت زمان و تمایل به برنامه نشان داد که در حالت کلی بین مؤلفه جوانان،
قیت در بین مدیران و درصد از واریانس کل تغییرات میزان خال 7/44داري وجود دارد. همچنین ضریب تعیین نشان داد که  یمعن

ریزي زمان،  برنامهشود. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که  هاي مدیریت زمان مربوط می کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به مؤلفه
بینی خالقیت را در بین مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان را  بندي کارها، تفویض اختیار و امور شخصی توانایی پیش اولویت
بندي  ریزي زمان، اولویت دهد که برنامه بین نشان می ) در مورد متغیرهاي پیشB( یونرگرسهمچنین نتایج مربوط به شیب خط دارند. 

و مثبت وجود دارد. همچنین با توجه به مقایسه  کارها، تفویض اختیار و امور شخصی با خالقیت مدیران و کارشناسان ارتباط مستقیم
توان گفت که  بندي کارها، تفویض اختیار و امور شخصی می ریزي زمان، اولویت ضرایب بتا هر یک از متغیرهاي مستقل یعنی برنامه

بت به متغیرهاي بینی خالقیت مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان نس در پیش» امور شخصی و تفویض اختیار«متغیرهاي 
هاي مدیریت زمان است، مدیران موفق کارها را به دیگران تفویض  ترین تکنیک دیگر اهمیت بیشتري دارند. تفویض اختیار یکی از مهم

دهند. یکی از دالیل اصلی تفویض اختیار این است که تفویض اختیار ابزاري است که  کنند و این کارها را با مهارت کافی انجام می می
تر را بر دیگران واگذار  ترین قسمت کار تمرکز کند و انجام امور کم اهمیت هایش بر مهم تواند با تعیین اولویت موجب آن مدیر می به

هاي  ) معتقد است که افراد، با توانایی2011اونا (). 1386شود (فراست،  نماید. این کار باعث جلوگیري از اتالف وقت مدیران می
شوند. در حقیقت، توانایی مدیریت صحیح زمان توسط  متولد می ،یابد که از طریق آموزش صحیح، پرورش میمحدودي براي خالقیت 

هاي خود، دو عاملی هستند که تا حدود زیادي، موفقیت  مدیران عالی و ایجاد انگیزه الزم در کارکنان براي استفاده از حداکثر توانایی
و  نفس  به اعتمادریزي روزانه،  همچنین خالقیت ارتباط مثبتی با رفتار برنامه. دکنن هاي دولتی و خصوصی را تضمین می سازمان
 ).2011ریزي بلندمدت دارد (درینی و همکاران،  برنامه
کنترل شخص (آنجاکه فشار زمان ادراك شده، براي خالقیت مضر است، پس احساس داشتن کنترل باال روي زمان از طرف  از

هاي نوینی را  ). مدیریت موفق زمان روش2004هاي خالقیت رابطه خواهد داشت (کالسنس و همکاران،  اندازهادراك شده از زمان) با 
هاي بیشتري براي  . فرصت2ها به دست آوریم  . دیدگاه بهتري در مورد کارهاي وابسته به یکدیگر و اولویت1دهد تا  به ما نشان می

. اوقات فراغت 4وپنجه نرم کنیم و آن را کاهش دهیم  ارهاي روحی و استرس دست. فش3پرورش خالقیت خود و دیگران داشته باشیم 
). با توجه 1393تر به اهدافمان برسیم (سواري و نوري،  بیشتري به دست آوریم و بتوانیم کارهاي اساسی و مهم را انجام دهیم تا سریع

هاي مدیریت زمان،  مدیران و کارشناسان با یادگیري مهارت توان چنین گفت که به مطالب ذکرشده و نتایج حاصل از فرضیه تحقیق می
تواند مدیران و کارشناسان را در افزایش خالقیت و ارائه  ریزي کنند این توانایی می هاي خود را برنامه که بتوان فعالیت طوري به

 راهکارهاي نوین، استفاده بهینه از زمان در اختیار یاري رساند. 



 119 ....رانیمد تیو خالق يزیر به برنامه لیزمان با تما تیریرابطه مدمحسن کوثري پور و همکاران:  

ریزي و خالقیت وجود دارد  وري زمان با برنامه دهد که ارتباط تنگاتنگی بین چرخه بهره یقات دیگر نشان مینتایج این تحقیق و تحق
در تمایل به  مؤثرهاي کاري و امور شخصی نقشی  ریزي زمان . برنامهفاکتورهاي مدیریت زمان است ترین مهمیکی از  یزير و برنامه

داند که چه  هاي کاري و شخصی برنامه زمانی مدون داشته باشد، می که کارمند براي فعالیتکنند. زمانی  می ایفاریزي و خالقیت  برنامه
هاي شخصی و کاري همان هدف مدیریت زمان یعنی  ریزي فعالیت نتیجه برنامه درواقعموقع و چه وقت باید چه کاري انجام دهد. 

بندي امور شخصی  منبع محدود و غیرقابل بازگشت است. زمانجلوگیري از اتالف وقت است و استفاده بهینه از زمان در دسترس این 
ین عوامل تر مهمتواند اهمیت بسیاري در استفاده از زمان در دسترس در طول روز داشته باشد. اداره جلسات یکی از  روزانه افراد می

برگزاري جلسات با موضوعات مختلف از  باشد؛ در هر سازمانی یرگذار در استفاده بهینه از زمان در دسترس کارکنان و مدیران میتأث
گیري بهتر از جلسات بسیار  تواند در استفاده بهینه و نتیجه شود بنابراین تنظیم دستور جلسات مدون می ترین مسائل محسوب می اساسی

 باشد. مؤثر
شده  بینی یشپریزي دقیق و  توان با برنامه پس مشکالت و مسائل مربوط به زمان و کمبود وقت در بین مدیران و کارکنان را می

. بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان گام بردارند نیروياز زمان خود به نحو احسن استفاده نمایند و با توان و  ها آنبرطرف نمود تا 
سازد تا را وادار  ها آنپرتی افراد و مدیران کمتر شود و  شود که اثر عوامل حواس ریزي شده باعث می هاي برنامه همچنین فعالیت

صحیح  طور بهبا تمرکز بیشتر،  ها آنبیندیشند، همه چیز را در ذهن مجسم کنند و بدین طریق از هدر رفتن وقت جلوگیري نمایند تا 
 گیري نمایند و وزارت ورزش و جوانان را در جهت تحقق اهدافشان هدایت نمایند. تصمیم

اختیار و دادن آزادي عمل بیشتر به کارکنان و مدیران میانی از مدیریت کردن امور شخصی توسط مدیران و کارکنان و تفویض 
واقع شود، تفویض اختیار به کارکنان و مدیران عملیاتی موجب  مؤثرتواند بر خالقیت بسیار  هاي باالتر سازمان می سوي مدیران رده

وري بیشتر و دستیابی و اهداف بهتر و  کل زمینه بهرههاي خود را در سازمان پیاده کنند تا بدین ش شود که آنان بتوانند تفکرات و ایده می
شود که هر فعالیت و عملی به موقع و در زمان خود  ها موجب می بندي کردن کارها و فعالیت تر صورت پذیرد. همچنین اولویت راحت

توان چنین  یت میدرنهاخواهد بود. انجام شده و به اتمام برسد و هر فرد بداند که چه کار و فعالیتی نیازمند صرف وقت بیشتر یا کمتر 
یر تأثتواند  باشد می گفت که توجه مدیران و کارکنان به موضوع مدیریت زمان که همان استفاده بهینه از زمان در دسترس هر فرد می

 وري سازمانی داشته باشد. یت بهرهدرنهای در پیشرفت و موفقیت فردي و توجه قابل
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