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چکیده
هدف از تحقیق حاضرر نااارایر راه رد رردیریا زرراخ هرا مدییرا رردیراخ و ار اراخ وزارت ورزش و
جواناخ ررهاند .روش انجام تحقیق توصیفر و از نوع همبستگر هوده رد در نخ  707نفرر از ار اراخ و رردیراخ
وزارت ورزش و جواناخ هد عاواخ نموند نراری انتخاب ندند .از پراشااردهای ااتاندارد رردیریا زرراخ هرا(0/91
= )αو پراشاارد ااتاندارد مدییا نغلر جزنر( )α= 0/77ااتفاده ند .از نررار توصریفر هرد را رور بقردهاردی
دادهها و نزروخ فرضیدهای تحقیق از نزروخ لموگروف اامیرنف جها بیعر هودخ توزیع دادههرا و نزرروخ-
های همبستگر پیراوخ ،رگرایوخ چادگاند هرای تعیین ارتباط و پیشهیار رتغیرهای پژوهش اارتفاده گردیرد .هرا
توجد هد نتایج تحقیق ،ارتباط رثبا و رعااداری هین ردیریا زراخ و رؤلفدهای نخ ها مدییا رشراهده نرد .نترایج
رگرایوخ نشاخ داد د  % 44/7از واریانس ل تغییرات ریزاخ مدییا هد رؤلفدهای ردیریا زرراخ ررهروط ررر-
نود .هر اااس نتایج ،ارتباط تاگاتاگر هین چرمد ههرهوری زراخ ها هرناردریزی و مدییرا وجرود دارد .همچارین
هرناردریزی یكر از رهمترین فا تورهای ردیریا زراخ ااا .هرناردریزی زراخهای اری و ارور نخصرر نقشرر
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روثر در تمایل هد هرناردریزی و مدییا ایفا رر ااد .هد عدوه زراخهاردی اررور نخصرر روزانرد افرراد رررتوانرد
اهمیا هسیاری در ااتفاده از زراخ در داترس در ول روز دانتد هاند

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

مقدمه
رحیط پویا و در حال تغییر اازراخهای ارروزی ایجاب رر اد ردیراخ ،هرای ادارد حیات
اازراخ تحا ردیریا مود و توانایر حضور و هقاء در چرمد ریاها جهانر ،تغییرات اااار
در رهارتها و روشهای اداره ارور ،ایجاد نمایاد (جانگ .) 001 ،1ها توجد هد این د ارروزه،
افزایش ارایر و اثرهخشر از رهمترین اهداف هر اازراخ هد نمار رررود و توانایر ردیراخ در
رواجهد ها فشار زرانر روجود هد نحوه اترل و ردیریا زراخ و همچاین پایبادی هد اجرای
تعهدات اازرانر در رقاهل افراد ،ها توجد هد نوع مدرات ارائد نده ،از عوارل تأثیرگذار هر این
ارایر و اثرهخشر ررهاند ،اهمیا تغییرات یاد نده ،دو چاداخ ررگردد .از اینرو ،عوارل
رحی ر تأثیرگذار هر ارایر اازراخها و تغییرات اریع و عمیق در موااتدها و نیازهای افراد از
یکاو و لزوم ارتقاء عملكرد درونر اازراخها از ریق افزایش ارایر ،ههرهوری ،نونوری و
مدییا از اوی دیگر ،ابب نده د ردیراخ اازراخهای روفق ،هیش از پیش هد فاوخ ردیریا
زراخ توجد دانتد هاناد (زیمپتكیس  .) 009 ،تجرهد نشاخ داده ااا ،اازراخهایر د زراخ
مود را هد نحو ههتری ردیریا رر ااد هد ا ح هاالتری از ههرهوری داا یافتد و در اتخاذ و
اجرای تصمیمات مود ،دارای ارعا عمل هوده و از تكرار ارها جلوگیری رر ااد .اعمال
ردیریا زراخ در اینگوند اازراخها ،در نهایا ررتواند راجر هد اهش تمام هزیادهای رالر و
غیررالر گردد.
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نتایج پژوهشهای انجام نده ،پایین هودخ ریزاخ ارایر ار ااخ در شور را را در رقایسد
ها شورهایر از یبیل ژاپن و ره تأیید رر اد .رتواط ارایر ار ااخ ژاپار 41 ،تا  70ااعا
در هفتد و ارایر ار ااخ رهای  54تا  7ااعا ررهاند درحالر د ارایر ار ااخ ایرانر،
هد ور رتواط  7تا  1ااعا در هفتد ررهاند .در این ریاخ ،ردیریا زراخ و نحوه تخصیص نخ
هد وظایف رختلف تواط ردیراخ اازراخها ،هدرا ور ارتقاء ههرهوری و ارایر ار ااخ ،ارری
ضروری هد ن ر ررراد .در حقیقا چگونگر ااتفاده از زراخ ،ررتواند یک عارل تمایز رهم
ریاخ ردیراخ روفق و ردیراخ ناروفق در اازراخها هاند (حاف ر و همكاراخ .)1797 ،ردیریا
زراخ نارل :هرناردریزی زراخ ،اولویاهادی ارها و اهداف و ارهرد رااهع هرای داتیاهر هد
اهداف وتاهردت یا هلادردت ررهاند (اا تر .)1791 ،در این رااتا لر ) 007( 1ریزاخ
توانایر ردیراخ در ردیریا زراخ را عارل اصلر روفقیا در انجام وظایف ررداند .این عارل از
ن ر وی ،هستگر هد نحوه ااتفاده و اترل زراخ روجود و هرناردریزی وظایف ،ها هدف
جلوگیری از اتدف ویا تواط ردیراخ و ار ااخ دارد (زیمپتكیس.) 010 ،
رلک نرا ( )1799ضمن رعرفر ردیریا زراخ هد عاواخ رؤلفد اصلر علم ردیریا ،نبود
زراخ الزم هرای انجام وظایف را عارل اصلر فشار روانر ردیراخ هرنمرده و هیاخ دانتد د
ردیریا زراخ هد رعاای ااتفاده رؤثر از رااهع و راهر هرای رایدخ هد اهداف رورد ن ر ررهاند.
اوجو ( ) 009ر پژوهشر ها عاواخ ردیریا ارای زراخ در اازراخها ،هدف از ردیریا
زراخ را امتصاص زراخ هیشتر هد فكر ردخ در رورد وظایف و ند انجام وظایف هیشتر در زراخ
متر ،تعریف رده ااا .یكر از رسائل رهمر د در هحث ردیریا زراخ ر رح ررنود ،از
هین هردخ و یا اهش اتدف ویا ررهاند .از ننجا د هیشتر ویا ردیراخ هرای نر ا در
جلسات و اتخاذ تصمیمهای رهم در راه د ها رسائل ا وح پایینتر اازراخ صرف ررنود،

. Kelly
. Ojo
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ااتفاده از ردیریا زراخ ررتواند از اتدف ویا جلوگیری نماید (رلک نرا .)1797 ،از اوی
دیگر ،همد اازراخها در اهعاد رختلف هرای نیل هد اهداف ،هاید گروهر از نیروهای الیق و
ارنرد را در امتیار دانتد هاناد چرا د در هر اازراخ ،هستد هد نوع فعالیا نیروی انسانر نقش
اصلر را در افزایش ههرهوری ایفا نموده و در ا ثر شورهای پیشرفتد نیروی انسانر مدق هد
عاواخ هزرگترین ارراید هد نمار رررود .در حقیقا تحقق ریزاخ هاالی روفقیا و اثرهخشر در
اازراخها تا حد زیادی هستگر هد نیروی انسانر رتخصص ،ارنرد و مدق دارد (نراهیل،1
 .)1119نیزنک ( )1115مدییا را ویژگر هالقوه در افراد ررداند د هد ایجاد ایدهها و
رفتارهای مدق هستگر دارد (زیمپتكیس .) 010 ،ژو و جرج ) 001( 7نیز مدییا را روش
جدید در انجام ارها رر داند د دارای دو ویژگر نو هودخ و هالقوه رفید و عملر هودخ ااا و
درنهایا ابب افزایش هازه فردی یا اازرانر ررنود.
هسیاری از پژوهشهای پیشین انجام نده در اازراخهای ارا و روفق رؤید نخ ااا د
توجد هد ایده و ن رات رفید و اازنده ار ااخ و ااتقبال و تشویق این ایدهها از یکاو و ایجاد
فضای مدیاند در اازراخها از اوی دیگر ،یكر از لیدیترین راه ارهایر ااا د در چاد
اال امیر ،هد صورت چشمگیری در این اازراخها هرای نیل هد هدفها ،رورد ااتفاده یرار
گرفتد ااا .همچاین نتایج تحقیقات گذنتد نشاخ داده ااا د زراخ و نحوه ردیریا نخ رر-
تواند هدعاواخ یكر از عوارل اصلر در هروز مدییا ار ااخ هاند (تاگر 00 ،4؛ الین،5
1119؛ هرایتوخ 7و همكاراخ1111 ،؛ لئونیداس 7و همكاراخ .) 010 ،مدییا یک ار رد در
زراخ روجود ااا و هد ور رافر ها فشار زراخ تجرهد نده نیز ارتباط دارد (زرپتكیس و

. Amabile
. Eysenck
. Zhou & George
. Tagger
. Britton
. Lynne
. Leonidas
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همكاراخ .) 001 ،زرپتكیس( ) 010رعتقد ااا در هررار راه د ردیریا زراخ ها ریزاخ
مدییا فردی ،ارائد ایدههای مدق ،راه د تاگاتاگر ها فرهاگ و فضای اازرانر دارد.
همچاین پژوهشهای چادی در زریاد مدییا نشاخ داده ااا د زراخ و نحوه ردیریا نخ
ررتواند هد عاواخ یكر از عوارل اصلر در هروز مدییا ار ااخ عمل اد .دریار و همكاراخ

1

( ) 011هد هررار ارتباط هین مدییا و ردیریا زراخ ار ااخ پردامتداند د نتایج نشاخ داد
د مدییا ارتباط رثبتر ها رفتار هرناردریزی روزاند ،اعتماد هد نفس و هرناردریزی هلادردت
دانا .لئونیداس و همكاراخ ( ،) 010ضمن تأ ید هر وجود راه د رثبا هین ردیریا راااب
زراخ ها افزایش مدییا ار ااخ ،هیاخ رر اد د راه د رعااداری هین ردیریا زراخ و مدییا
فردی وجود دارد.
ها توجد هد ننچد ذ ر ند و نتایج تحقیقات پیشین در زریاد مدییا و ردیریا زراخ د
نشاخ دادهاند زراخ و نحوه ردیریا نخ ررتواند هد عاواخ یكر از عوارل اصلر در هروز مدییا
ار ااخ عمل اد هیاخ این روضوع د تا اوخ هیچ ر العد تجرهر درهاره ارتباط ریاخ این
رتغیرها هدویژه در حی د ترهیا هدنر و علوم ورزنر صورت نگرفتد ااا تا دانش را در این
زریاد ارل اد و همچاین هد دلیل اهمیا وزارت ورزش و جواناخ هد عاواخ اولین و اصلرترین
اازراخ ورزنر و نیز رتولر اصلر تواعد و گسترش ورزش در شور ،این پژوهش هر نخ ااا
تا راه د ردیریا زراخ ها مدییا را در هین ردیراخ و ار ااخ این اازراخ ورزنر هررار اد؛
هااهراین پراش اصلر پژوهش هد این صورت ر رح ررنود د نیا هین رؤلفدهای ردیریا زراخ
و مدییا در هین ردیراخ و ار ااخ وزارت ورزش و جواناخ ارتباط رعااداری وجود دارد؟ نیا
رؤلفدهای ردیریا زراخ یادر هد پیشهیار مدییا در هین ردیراخ و ار ااخ وزارت ورزش و
جواناخ ررهاناد؟

. Darini et.al
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر هد لحاظ نیوه گردنوری دادهها و رواهط هین رتغیرها از داتد پرژوهشهرای
توصیفر – همبستگر هوده و هد لحاظ اهداف پژوهش از نروع رارهردی رررهانرد رد هرد روش
ریدانر هد اجرا درنرده ااا.جارعد نراری و نموند نراری ها توجد هد نرار گرفتد نرده از وزارت
ورزش و جواناخ و ااتفاده از جدول رجسای و رورگاخ ،تعرداد رردیراخ  70نفرر و نمونردهرای
تحقیق  77و همچاین تعداد ار ااخ  700نفر و نموندهای تحقیق  74نفر را نارل ررندند رد
هدصورت لر تعداد جارعد نراری  710نفر هود د نموندهای تحقیق  707نفر را نرارل رررنرد.
رتغیر پیشهین (رستقل) در این پژوهش ،ردیریا زراخ ها مرده رقیاسهرای هرنارردریرزی زرراخ،
اولویاهادی ارها ،تفویض امتیار ،ردیریا جلسات ،ركالمات تلفار ،پذیرش رراجعین ،اررور
نخصر ررهاند .همچاین رتغیرهای ردک (واهستد) در این تحقیق مدییا نغلر ررهاند.اهرزار
اندازهگیری ا دعات تحقیق نارل پراشااردهای زیر هودند:
-1پراشاارد رحقق اامتد ویژگرهای فردی
 پراشاارد ااتاندارد ردیریا زراخ -7پراشرراارد مدییررا ررردیراخ و ار ارراخ :پراشرراارد مدییررا نررغلر تواررط جزنررر و
اركاری ( )1791اامتار اازی نده د نارل 74اؤال ها رقیاس  5درجدای لیكرت ررهاند.
هررد را ررور تررأرین روایررر رحترروا ایررن تحقیررق هرردنحرروی ررد هتررواخ نتررایج حاصررل از وارریلد
اندازه گیری را هد ل جارعد تعمیم داد هعرد از تردوین پراشرااردهرا از ن ررات و راهامرایرهرای
اااتید صاحب ن ر در علم ردیریا و ردیریا ورزنر ااتفاده نده و ن رات نخها در پراشاارد
نهایر لحاظ گردید .هرای رحاابد پایرایر درونرر ارؤاالت پراشراارد از روش نلفرای رونبرا
ااتفاده و ضریب پایایر درونر هرای پراشاارد ردیریا زراخ ( ،)α= 0/91همچارین پایرایر ایرن
پراشاارد در پژوهشر د هاعزت و ادیرب راد ( )1797ار اراخ دانشرگاه الزهررا انجرام دادهانرد
 0/17گزارش نده ااا؛ همچاین پایایر پراشاارد مدییا ( )α= 0/77هد داا نرد.
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یافتهها
هر اااس یافتدهای تحقیق ،هیشتر افراد در جارعد تحقیق ررداخ هودند د  % 57/1از ار ااخ
را تشكیل رردادند؛ هیشترین داراد اار افرادی هستاد د در داراد اار  71-40اال هوده و
 % 51/7از نموندهای تحقیق را نارل ررنوند؛ از هین این پااخدهادگاخ هد اؤاالت پراشااردها
 197نفر نخها ارنااس و  54نفر هدعاواخ ردیر در وزارت ورزش و جواناخ فعالیا دانتاد؛ در
هررار ردرک تحصیلر جارعد تحقیق هیشترین ریزاخ ررهوط هد افرادی هود د دارای ردرک
ارنااار و مترین ریزاخ ررهوط هد ارنااااخ دارای ردرک دیپلم ررهاند؛ همچاین در
ااوات مدرا پااخدهادگاخ ،هیشترین ااهقد ررهوط هد افرادی ااا د دارای ااهقد 7-10
اال هستاد (جدول .)1
جدول  .1توزیع ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه تحت بررسی
متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت

سن

پست سازمانی
میزان تحصیالت

عوامل جمیعت شناختی

فراوانی

درصد

زن

111

64/1

مرد

131

33/9

کمتر از  31سال

14

4/4

 31تا  61سال

163

39/3

 61تا  31سال

41

46/9

بیشتر از  31سال

44

9/1

مدیر

36

44/6

کارشناس

181

11/4

دیپلم

4

4/3
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سنوات خدمتی

کاردانی

41

11/4

کارشناسی

161

38/3

کارشناسی ارشدو باالتر

41

41/8

کمتر از  3سال

31

14/9

 4تا  11سال

91

61/4

 11تا  13سال

31

14/6

 14تا  41سال

61

14/4

بیشتر از  41سال

63

11/8

در این هخش پیش از انجام نزروخ های نراری و هد دلیل پیش فرضر جها ااتفاده یا
عدم ااتفاده از نزروخهای پارارتریک از نزروخ ولموگروف اامیرنف ااتفاده گردید .هر این
اااس و هد اجمال هر دو اهزار رورد ااتفاده در این پژوهش دارای توزیعر نررال هود (جدول ).
جدول .4آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها
متغیرهای پژوهش

آمارهها
z

p

توزیع

مدیریت زمان

1/116

1/199

طبیعی

خالقیت

1/113

1/186

طبیعی

نتایج جدول( )7حاصل از نزروخ همبستگر پیراوخ هین رؤلفدهای ردیریا زراخ و
مدییا نشاخدهادهی ارتباط رستقیم و رعاادار رؤلفدهای و زیررقیاسهای ردیریا زراخ و
مدییا ررهاند .در جدول( )7راتریس ضرایب همبستگر هین رؤلفدهای ردیریا زراخ و
مدییا یاهل رشاهده ااا .در این جدول هاالترین همبستگر هین ردیریا زراخ و
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مدییا( )r=0/571 ،p>0/01و پایینترین همبستگر هین اولویاهادی ارها و مدییا وجود
دانا(.)r=0/ 1 ،p>0/01
جدول  .3ماتریس ضرایب همبستگی مؤلفههای مدیریت زمان و خالقیت
خالقیت
برنامهریزی زمان

**1/34

اولویتبندی کارها

**

1/494

تفویض اختیار

**

1/641

اداره جلسات

**

1/348

مکالمههای تلفنی

**

1/343

پذیرش مراجعان

**1/313

امور شخصی

**

1/364

مدیریت زمان

**

1/319

** = معنیداری در سطح p>1/11

در این پژوهش از تحلیل رگرایوخ چادرتغیره هد روش همزراخ هین رؤلفدهای ردیریا
زراخ (هرناردریزی زراخ ،اولویاهادی ارها ،تفویض امتیار ،اداره جلسات ،ركالمدهای تلفار،
پذیرش رراجعاخ ،ارور نخصر) هد عاواخ رتغیر رستقل (پیشهین) و مدییا نغلر هد عاواخ
رتغیر واهستد (ردک) ها روش همزراخ ااتفاده ند .نتایج ضریب همبستگر چادگاند در (جدول
 )4نشاخ رر دهد د در حالا لر هین ردیریا زراخ ها مدییا نغلر راه د رستقیم و
رعااداری ( sig=0/001و  )R =0/771وجود دارد .همچاین ضریب تعیین  Rهیانگر درصد
تغییرات تعیین نده از تغییرات رتغیر واهستد تواط رتغیر رستقل ااا ،نشاخ رردهد د % 44/7
واریانس حفظ ار ااخ ررهوط هد رؤلفدهای ردیریا زراخ و  % 55/7هد عوارلر مارج از ردل
رذ ور ررهوط ررنود.
جدول  .6نتایج همبستگی چندگانه بین مؤلفههای مدیریت زمان و خالقیت شغلی
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مدل

R

R

Adjusted
R square

Std. Error of
the Estimate

Sig

Durbin
Watson

رگرسیون(همزمان)

1/449

1/661

1/631

1/439

1/111

1/844

ها توجد هد نتایج جدول  5د نتایج ررهوط هد نزروخ  Fدر نخ نورده نده ررتواخ چاین
عاواخ رد د ها در رشاهده نتایج نزروخ ( )F= 7/15 ،p>0/001ررتواخ چاین گفا د ردل
رگرایونر تحقیق رر ب از  7رتغیر رستقل (رؤلفدهای ردیریا زراخ) و یک رتغیر واهستد
(مدییا نغلر) ردل موهر هوده و رجموعد رتغیرهای رستقل یادرند تغییرات مدییا را تبیین
ااد.
جدول  .3نتایج آزمون  Fبه منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق
مدل

مجموع مربعات

رگرسیون

1/8 8

باقیمانده
مجموع

8

/
/

درجه آزادی

مربع میانگین
/

F

Sig

/5

/11
1

1/1
1

نتایج رگرایوخ چادگاند جدول( )7نشاخ رردهد د هرناردریزی زراخ ،اولویاهادی
ارها ،تفویض امتیار و ارور نخصر ،توانایر پیشهیار مدییا را در هین ردیراخ و ارنااااخ
وزارت ورزش و جواناخ را دارند .همچاین نتایج ررهوط هد نیب مط رگرایوخ( )Bدر رورد
رتغیرهای پیشهین نشاخ رردهد د هرناردریزی زراخ ،اولویاهادی ارها ،تفویض امتیار و
ارور نخصر ،ها مدییا ردیراخ و ارنااااخ ارتباط رستقیم و رثبا وجود دارد.
ضریب ااتانداردنده تأثیر رگرایونر هر رتغیر رستقل هر رتغیر واهستد را نشاخ رردهد.
تفسیر ضرایب رگرایونر هراااس ضریب هتا( )Betaانجام ررگیرد؛ زیرا این نراره نشاخدهاده
ضریب رگرایونر ااتاندارد نده هر یک از رتغیرهای رستقل هر روی رتغیر واهستد تحقیق رر-
هاند؛ هااهراین رر تواخ ها ااتفاده از نخ ،اهم نسبر هر رتغیر رستقل در ردل را رشخص رد .از
این رو از رقایسد هرناردریزی زراخ( ،)0/ 15اولویاهادی ارها( ،)0/ 49تفویض امتیار
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( )0/7 5و ارور نخصر( )0/710ررتواخ هد اهمیا هیشتر رتغیر ارور نخصر در پیشهیار
مدییا ردیراخ و ارنااااخ وزارت ورزش و جواناخ نسبا هد اد رتغیر دیگر پر هرد .ررتواخ
هدین نكل تفسیر رد د هد ازای افزایش یک انحراف ااتاندارد در رتغیر «ارور نخصر» ریزاخ
«مدییا» هد ریزاخ  0/ 77انحراف ااتاندارد افزایش مواهد یافا .در رورد رتغیرهای دیگر نیز
این ور ررتواخ گفا د هد ازای افزایش یک انحراف ااتاندارد در رتغیرهای هرناردریزی
زراخ ،اولویاهادی ارها و تفویض امتیار ریزاخ مدییا هد ترتیب  0/ 49 ،0/ 15و 0/7 5
انحراف ااتاندارد افزایش مواهد یافا.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر پیشبین مؤلفههای مدیریت زمان و خالقیت
ضرایب استاندارد نشده

رگرسیون همزمان

B

Std. Error

عرض از مبدأ

4/431

1/119

ضرایب استانداردشده
Beta

مقدار t

Sig

18/883

1/111

برنامهریزی زمان

1/111

1/148

1/413

6/913

1/141

اولویتبندی کارها

1/141

1/131

1/468

3/194

1/138

تفویض اختیار

1/138

1/141

1/343

3/111

1/111

اداره جلسات

1/114

1/144

1/113

1/441

1/196

مکالمههای تلفنی

1/131

1/149

1/191

1/313

1/141

پذیرش مراجعان

-1/161

1/144

-1/188

-1/314

1/136

امور شخصی

1/444

1/133

1/391

4/111

1/111

ها توجد هد نتایج جدول ( )7رعادلد رگرایوخ مدییا ردیراخ و ارنااااخ ها توجد هد
رتغیرهای پیشهین (رولفدهای ردیریا زراخ) هر اااس دادهها هد نرح زیر ررهاند:
) (x

Y=a+b x +b x +b x +b x
Y = / 50 +0/107 (x ) + 0/1 7 (x ) + 0/179 (x ) +1/
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 =Xهرناردریزی زراخ

 =Xاداره جلسات

 =Xپذیرش رراجعاخ

 =Xارور نخصر

هر اااس راه د فوق رقدار مدییا ردیراخ و ارنااااخ( )Yهد ازای تغییر هرناردریزی
زراخ( ،)x1اولویاهادی ارها(  ،)xتفویض امتیار( )x7و ارور نخصر( )x4تغییر مواهد رد.
هر رباای راه د فوق هد ازای هر واحد از هرناردریزی زراخ ریزاخ  ،0/107هد ازای هر واحد از
اولویاهادی ارها ریزاخ  ،0/1 7هد ازای هر واحد از تفویض امتیار  0/179و هد ازای هر واحد
از ارور نخصر

 ،0/مدییا ردیراخ و ارنااااخ افزوده مواهد ند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهشهای رختلف در رورد اازراخهای روفق و اثرهخش هیانگر این وایعیا ااا
د ردیریا ارای زراخ و ااتفاده از رهارتهای ارتبا ر صحیح از یک او و ااتفاده از
نیروی انسانر رتخصص و ارنرد و مدق از اوی دیگر ،از جملد عوارل اصلر روفقیا در این
اازراخها ررهاناد (پیدی .)1111 ،1هد همین ابب در پژوهش حاضر ها هدف هررار ارتباط و
یاهلیا پیشه یار ردیریا زراخ هر ریزاخ مدییا ردیراخ و ارنااااخ وزارت ورزش و جواناخ
تدوین گردیده ااا.
نتایج هد داا نرده از نزروخ فرضیدهای تحقیق نشاخ داد د هین ردیریا زراخ و مدییا
ردیراخ و ارنااااخ وزارت ورزش و جواناخ ارتباط رعاادار و رثبتر وجود دارد .همچاین بق
نتایج هد داا نرده از همبستگر پیراوخ هین رؤلفدهای ردیریا زراخ ها مدییا رشاهده ند
د هین تمارر رؤلفد های ردیریا زراخ ها مدییا ارتباط رثبا و رعااداری وجود دارد و در این
هین هاالترین ضریب همبستگر هین ارور نخصر و مدییا وجود دانا؛ د ها نتایج حاصل از

. Pillai
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تحقیقات اا تر و همكاراخ ( ،)1791تاگر (  ،) 00گریفیتز ( ،) 007زیمپتكیس (،) 010
لئونیداس و همكاراخ( ) 010و دریار و همكاراخ( ) 011همخوانر دارد.
یكر از رااهعر د در اازراخها در امتیار ردیراخ و ار ااخ ررهاند ،زراخ ااا .زراخ ها
ارزنمادترین رابع ااا و دارای ویژگرهای ماص نسبا هد اایر رااهع ررهاند .ارراید،
تجهیزات ا دعات و نیروی انسانر رمكن ااا ها رقادیر رختلفر در امتیار ردیراخ اازراخها
یرار داده نده هاند ولر ردیریا زراخ همد ردیراخ یكساخ و هرای همد  4ااعا در نباندروز
و  179ااعا در هفتد ااا د این رقدار غیریاهل افزایش ااا .ها توجد هد این د ارروزه،
افزایش ارایر و اثرهخشر از رهمترین اهداف هر اازراخ هد نمار رررود و توانایر ردیراخ در
رواجهد ها فشار زرانر روجود و نحوه اترل ردیریا زراخ و همچاین ریزاخ پایبادی هد اجرای
تعهدات اازرانر در رقاهل افراد ،ها توجد هد نوع مدرات ارائد نده ،از عوارل تأثیرگذار هر این
ارایر و اثرهخشر ررهاند ،اهمیا تغییرات یاد نده ،دو چاداخ ررگردد .از این رو ،عوارل
رحی ر تأثیرگذار هار ارایر اازراخها و تغییرات اریع و عمیق در موااتدها و نیازهای افراد از
یک او و لزوم ارتقاء عملكرد درونر اازراخها از ریق افزایش ارایر ،ههرهوری ،نونوری و
مدییا از اوی دیگر ،ابب نده د ردیراخ اازراخهای روفق هیش از پیش هد فاوخ ردیریا
زراخ توجد دانتد هاناد(زیمپتكیس .) 009 ،دریار و همكاراخ( ) 011در تحقیق چاین اظهار
رردارند د مدییا ارتباط رثبتر ها هرناردریزی روزاند و ردیریا زراخ دارد .ردیریا روفق
زراخ روشهای نویار را هد را نشاخ رردهد تا  .1دیدگاه ههتری در رورد ارهای واهستد هد
یكدیگر و اولویاها هد داا نوریم  .فرصاهای هیشتری هرای پرورش مدییا مود و
دیگراخ دانتد هانیم  .7فشارهای روحر و ااترس داا و پاجد نرم ایم و نخ را اهش دهیم
 .4اویات فراغا هیشتری هد داا نوریم و هتوانیم ارهای اااار و رهم را انجام دهیم تا
اریعتر هد اهدافماخ هرایم(حقیقر و علیمردانر .)1790 ،ها توجد هد ر الب ذ ر نده در هاال و
نتایج حاصل از نزروخ فرضید تحقیق ررتواخ چاین گفا د ردیراخ و ارنااااخ ها یادگیری
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رهارتهای ردیریا زراخ ،هد وری د هتواخ فعالیاهای مود را هرناردریزی ااد این توانایر
رر تواند ردیراخ و ارنااااخ را در افزایش مدییا و ارائد راهكارهای نوین ،ااتفاده ههیاد از
زراخ در امتیار یاری رااند.
در این تحقیق جها پیشهیار مدییا نغلر ار ااخ تواط رؤلفدهای ردیریا زراخ از
تحلیل رگرایوخ ااتفاده ند .هر همین اااس ارتباط رثبا و رعااداری هین ردیریا زراخ و
مدییا نغلر ارنااااخ و ردیراخ وجود دانا .هر اااس نتایج حاصلد  44/7درصد از
واریانس ل تغییرات ریزاخ مدییا در هین ردیراخ و ارنااااخ وزارت ورزش و جواناخ هد
رؤلفدهای ردیریا زراخ (هرناردریزی زراخ ،اولویاهادی ارها ،تفویض امتیار و ارور
نخصر) و  55/7درصد هد عوارلر مارج از ردل رذ ور ررهوط ررنود .همچاین نتایج ضرایب
ااتاندارد نیز نشاخدهاده اهمیا هیشتر «ارور نخصر و تفویض امتیار» ررهاند.این نتایج ها
یافتدهای حاصل از پژوهشهای حاف ر( ،)1797زیمپتكیس( ،) 010لئونیداس و
همكاراخ( ) 010و دریار و همكاراخ( ) 011د در پژوهشهای مود ردیریا زراخ را عارل
روثر هر مدییا گزارش رده هودند ،همخوانر دانا.
مدییا و نونوری در یک اازراخ ،عارلِ تولیدات و مدرات ،عارل افزایش یفیا
مدرات ،عارل اهش هزیادها ،ضایعات و اتدف رااهع رادی و انسانر ،عارل افزایش انگیزش
اری ار ااخ اازراخ ،عارل رضایا نغلر ار ااخ و اهش پشا ریز نشیار مواهد هود .در
تغییرات اریع جهاخ ارروزی و گسترش ریاها جهانر ،نااما فزایاده و رداوم ،روی مدییا
و ردیریا زراخ وجود دارد .افراد هرای انجام ارهای مدق هاید زراخ افر دانتد
هاناد(رانكو .) 007 ،1هر اااس ن ر ردنیک (  )117عقاید و افكار تازه ،دور از داترس هستاد
و جدا از رسائل و عقاید اهتدایر ایجاد ررنوند .این فرنیادهای دور از داترس نیاز هد زراخ
دارند؛ حر ا از یک فكر هد فكر دیگر زراخ ررهرد و پیدا ردخ تداعرها و پیوندهای دور از
. Runco
. Mednick
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داترس ،زراخهر ااا .حیدری و همكاراخ ( )1710نشاخ داد د مدییا ها روش هرناردریزی
روزاند ،اعتماد و اتكای هر هرناردریزی والنرردت ،اترل نگاهاند زراخ ،پافشاری هد اتمام
ارها راه دای رثبا دارد و ها عدید و ترجیح هد هرن مر راه دای رافر دارد.همچاین هین افراد
دارای مدییا هاال و پایین در ردیریا زراخ ل ،روش هرناردریزی روزاند ،اعتماد و اتكاء هر
هرناردریزی والنر ردت ،اترل نگاهاند زراخ ،پافشاری هد اتمام ارها و عدید هد هرن مر
تفاوت رعااداری وجود دارد .هد ور لر دانشجویانر د دارای مدییا هاالیر هستاد،
ردیریا زراخ ههتری از مود نشاخ رردهاد.
هیشترین ویا ار ااخ ،هد انجام وظایف اجرایر اپری ررنود ،عدم هرمورداری از زراخ
افر و راااب ،رهمترین رشكل ایجاد ایدههای جدید در اازراخهای رختلف ررهاند .در این
رااتا و ها توجد هد نتایج تحقیق حاضر رؤلفدهای ردیریا زراخ یعار هرناردریزی زراخ ،اولویا-
هادی ارها ،تفویض امتیار و ارور نخصر نقش هسزایر در پیشهیار مدییا و ایجاد ایدههای
نو در اازراخ دارند .ارور نخصر در این تحقیق یویترین عارل در پیشهیار مدییا ناااایر
نده و هعد از نخ تفویض امتیار از هد ارنااااخ و ردیراخ از اوی ردیراخ ننها و ردیراخ
ا وح هاالیر اازراخ ررهاند .تفویض امتیار در اازراخ واگذاری امتیار از رافوق هد رادوخ
ااا(دالر گری و ردنر .)1777 ،ناید هتواخ گفا در جارعد اونر د تحا هرگوند فشاری
ررهاند ،ردیریا و هد ویژه هرناردریزی در ارور نخصر و ارور ررهوط هد ار فقط یک ارر
رفید نیسا هلكد یک ارر ضروری و اجتاابناپذیر ااا .تفویض امتیار یكر از رهمترین
تكایک های ردیریا زراخ ااا ،ردیراخ روفق ارها را هد دیگراخ تفویض رر ااد و این
ارها را ها رهارت افر انجام رردهاد .یكر از دالیل اصلر تفویض امتیار این ااا د
تفویض امتیار اهزاری ااا د هد روجب نخ ردیر ررتواند ها تعیین اولویاهایش هر رهمترین
یسما ار تمر ز اد و انجام ارور م اهمیاتر را هر دیگراخ واگذار نماید .این ار هاعث
جلوگیری از اتدف ویا ردیراخ ررنود (فرااا.)1797 ،
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در نهایا هاید گفا ها توجد هد نتایج این تحقیق و تحقیقات دیگر ارتباط تاگاتاگر هین
چرمد ههرهوری زراخ ها هرناردریزی و مدییا وجود دارد و هرناردریزی یكر از رهمترین
فا تورهای ردیریا زراخ ااا .هرناردریزی زراخهای اری و ارور نخصر نقشر روثر
مدییا ایفا رر ااد .زراخهادی ارور نخصر روزاند افراد ررتواند اهمیا هسیاری در ااتفاده
از زراخ در داترس در ول روز دانتد هاند.پس رشكدت و رسائل ررهوط هد زراخ و مبود
ویا در هین ردیراخ و ار ااخ را ررتواخ ها هرناردریزی دییق و پیشهیارنده هر رف نمود تا
ننها از زراخ مود هد نحو احسن ااتفاده نمایاد و ها تواخ و نیروی هیشتر در جها تحقق اهداف
اازراخ گام هردارند .همچاین فعالیاهای هرناردریزی نده هاعث ررنود د اثر عوارل
حواس پرتر افراد و ردیراخ متر نود و ننها را وادار اازد تا هیادیشاد ،همد چیز را در ذهن
رجسم ااد و هدین ریق از هدر رفتن ویا جلوگیری نمایاد تا ننها ها تمر ز هیشتر ،هد ور
صحیح تصمیمگیری نمایاد و وزارت ورزش و جواناخ را در جها تحقق اهدافشاخ هدایا
نمایاد.
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