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چکیده
را پـژوهشجامعه آماري . هاي ورزشی استان خراسان رضوي بودهدف از انجام این پژوهش مقایسه مهارت خودارزیابی زمان در بین مسئولین هیأت

دادند و نمونه آماري برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد که از این تشکیل می) N=280(به تعداد هاي ورزشی استان خراسان رضويهیأتمسئولین 
) 2010جون، (سؤالی خودارزیابی زمان 55ها از پرسشنامه به منظور جمع آوري داده.ها همکاري نمودندنفر در تکمیل نمودن پرسشنامه221تعداد 

مقادیر خودارزیابی زمان، تفویض و مهارت نتایج نشان داد . اي بوده و به صورت میدانی اجرا شده استمقایسه-روش تحقیق از نوع علی. استفاده گردید
سیت و وضعیت تأهل تفاوت حاکی از آن بود که بین مهارت خودارزیابی زمان بر اساس جننتایج. عمومی به مراتب از میانگین فرضی بهتر و باالتر است

.همچنین بین سن و سابقه کار با مهارت خودارزیابی زمان رابطه معناداري مشاهده نشد. داري وجود نداردمعنی
هاي ورزشی؛ مسئولینهیأت؛خودارزیابی زمان:هاواژهکلید 

مقدمه
شود که زمان ارزشـمندترین     ورد زمان نیز گفته می    در م . شناسی سازمانی است  ضرورت و اهمیت زمان یکی از ساختارهاي مهم در روان         

مدیریت بر زمان همـان مـدیریت   . ها به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستسرمایه موجود نزد هر فرد، گروه و سازمان است که با دیگر سرمایه           
). 1389ساریخانی، حسومی،(دهند خیلی مهم است بر خویشتن است و شناخت صحیح و به موقع عواملی که وقت ما را هدر می

تفـویض اختیـار عامـل      ). 1383راد،بـاعزت، ادیـب   (مدیریت زمان استفاده مؤثر از منابع و راهی جهت رسیدن به اهداف شخصی اسـت                
صـرافی  (شـود   ها مـی  جویی زمان و مدیریت بهینه زمان براي مدیـران سازمان        باشد که باعث صرفه   ها می نخست مدیریت زمان در سازمان    

شود که فرد در محیط سازمانی بـراي اسـتفاده مطلـوب از    هایی گفته می  هاي سازمانی مدیریت زمان به آن نوع مهارت       مهارت). 1390زاده،  
بندي گذاري، اولویتهاي هدفنماید و شامل مؤلفهاي خویش اعمال میوقت جهت تحقق اهداف سازمانی و در رابطه با انجام وظایف حرفه           

بر طبق گفته جـون  ). 1385هدایتی، (باشد ریزي عملیاتی، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات میامهها، برناهداف و فعالیت 
-ها و سازماندهی کلیدي مـی ها، مشکالت مدیریتی، بحرانها، تشریفات اداري و کاغذ بازي کنترل عواملی مانند تلفن، قرار مالقات     ) 2010(

-کند مربیان با استفاده از مباحث مدیریت زمان مـی         بیان می ) 2010(الیوري  ). 2010المستد،(بین افراد    باشد براي موفقیت درست زمان در     
توانند یک محیط آموزشی مثبت را خلق و حفظ کنند، به ورزشکاران در تعریف و تنظیم اهدافشان کمک کنند و به ورزشـکاران اعتمـاد بـه                      

رح شده، هدف از انجام این پژوهش مقایسه مهارت خودارزیابی زمان در بـین مـسئولین                با توجه به مباحث مط    ). 2010هلستن،  (نفس دهند   
.هاي ورزشی استان خراسان رضوي بودهیأت

روش
شرکت کنندگان و طرح پژوهش

هاي ورزشی هیأترا مسئولین پـژوهشجامعه آماري . اي بوده و به صورت میدانی اجرا شده استمقایسه-روش تحقیق از نوع علی
دادند و نمونه آماري برابر با حجم تشکیل می) N=280(به تعداد ) هارئیس، نواب رئیس، دبیر و سرپرست کمیته(ستان خراسان رضوي ا

که در تـحقیق شرکت کننده221از .ها همکاري نمودندنفر در تکمیل نمودن پرسشنامه221جامعه در نظر گرفته شد که از این تعداد 
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داراي مدرك تحصیلی شرکت کنندگاناز %) 5/14(نفر 32همچنین . زن بـودند%) 3/35(نفر 78مرد و %) 7/64(فر ن143کردنـد همکاري
.فوق لیسانس بودند%) 6/8(نفر 19لیسانس و %) 7/45(نفر 101فوق دیپلم، %) 2/31(نفر 69دیپلم، 

ابزار
. باشد استفاده شدسؤال می55که مشتمل بر )2010جون، (مان سؤالی خودارزیابی ز55ها از پرسشنامه به منظور جمع آوري داده

آن با استفاده از آزمون آلفاي اعتباروروایی پرسشنامه با بهره گیري از نظرات اصالحی اساتید مدیریت و روانشناسی ورزش تعیین شد
. به دست آمد استفاده گردید83/0کرونباخ 

SPSSدر نرم افزار آماري مستقل و ضریب همبستگی پیرسونtاي، تک نمونهtهاي آماري ها از آزمونبراي تجزیه و تحلیل داده
.استفاده شد

نتایج
و مهارت عمومی ) t=23/38و P≥01/0(، تفویض )t=84/37و P≥01/0(خودارزیابی زمان نتایج نشان داد که نمره مسوالن در

)01/0≤P 15/12و=t( ،دهدمیفاوت معناداري را بایکدیگر نشان.

اي براي مهارت خودرارزیابی زمانتک نمونهtآزمون .1جدول
ردی
ف

میانگین میانگین مشاهده شدهتعدادهاعامل
فرضی

سطح معناداريدرجه آزاديtاختالف میانگین

22136/20916536/4484/3722001/0خودارزیابی زمان1
22198/17613898/3823/3822001/0تفویض2
22196/282796/179/622001/0مهارت عمومی3

، P<05/0(داري وجود ندارد اس جنسیت و وضعیت تأهل تفاوت معنا، بین مهارت خودارزیابی زمان بر اس2با توجه به نتایج جدول
98/0t=.(

مقایسه مهارت خودارزیابی زمان بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل.2جدول
سطح ه آزاديدرجM±SDtتعداد

معناداري
53/208±14379/16مرد جنسیت
96/210±7525/18زن

984/0-219326/0

42/212±4563/17مجرد وضعیت تأهل
65/208±1722/17متأهل

3/1219194/0

).=P ،65/0r<05/0(ندارد ، بین سن و سابقه کار با مهارت خودارزیابی زمان رابطه معناداري وجود2با توجه به نتایج جدول 
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رابطه بین مهارت خودارزیابی زمان با سن و سابقه کار.3جدول
سطح معناداريضریب همبستگیتعدادمتغیرها

221065/0336/0سن
سابقه کار

خودارزیابی 
221005/0946/0زمان

بحث
همچنین . باشدمی 36/209±3/17نگین مهارت خودارزیابی زمان     هاي این پژوهش نشان داد میا     نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه      

به نظـر  . بودنداي باالتر از سطح میانگین بود که همگی نمره96/28±29/4و مهارت عمومی 98/176±05/15هاي تفویض   میانگین عامل 
کدام از کارهایشان را در زمـان بـه خـصوصی    دهند و هر هاي ورزشی به خوبی زمان و خود را مورد ارزیابی قرار میمسئولین هیأت ،رسدمی

رو بـه    شناخت مسائل مربوط به زمان را به دلیل که اهمیـت           ،)2002(اورلیکوسکی و یاتس    . دهندانجام می  ،اندریزي کرده که از قبل برنامه   
یـابی بـه   رونیکـی، فـشار دسـت   آن در کار مهم شمردند و دلیل این اهمیت را افزایش رقابت جهانی، افزایش سرعت ارتباطـات الکت          افزایش

نتایج حاکی از آن بود که بین مهارت خودارزیابی زمان بر اساس جنسیت و وضعیت تأهل تفاوت . ها و محصوالت بـازار بیان نمودندسرویس
داري معنـی همچنین بین سن و سابقه کار با مهارت خودارزیابی زمـان رابطـه           . شتهاي ورزشی وجود ندا   در بین مسئوالن هیأت   داري  معنی

.ریزي داشته باشند طوري که وقتشان بیهوده هدر نرودهاي کاري خود برنامهشود مسئوالن براي زمانپیشنهاد می،در نهایت. مشاهده نشد
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