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 کارکنان ورزش و جوانان اثربخشی سازمانیسازمانی با  هوشرابطه بین مدیریت زمان و 

 3، پریوش نوربخش2، سونیا سوری1الهام سعیدی

 ؛هذیریت ٍرزضی داًطگبُ علَم تحقیقبت تْراى. داًطدَی دکتری 2 ؛جارضذ هذیریت ٍرزضی داًطگبُ آزاد کر ی. کبرضٌبس1

 استبد داًطگبُ آزاد کرج .3

 Saeedie20@yahoo.comآدرس ایویل ًَیسٌذُ هسئَل: 

 ٍ خَد راّبری کلیذ( 1111) الکت بطَریكِ اعوبل هذیریت زهبى است، هذیراى، بخطی اثر برای الزم ضرٍط از یكیمقدمه: 

کبر بِ هحیط بیرٍى است ّوچٌیي َّش سبزهبًی بِ هٌسلِ پٌدرُ پَیبی کسب ٍ  .(1) داًذ هی زهبى هذیریت اعوبل را اثربخطی

 (.2) اثربخطی را افسایص هی دّذکِ 

است کِ بِ صَرت هیذاًی اخرا ضذ. خبهعِ آهبری را کلیِ کبرکٌبى تَصیفی از ًَع ّوبستگی  رٍشپژٍّص حبضر  شناسی:روش

ًفر از کبرکٌبى در اخرای ایي تحقیق پرسطٌبهِ ّب را تكویل کردًذ. ابسار اًذازُ  141کِ  ،ٍرزش ٍ خَاًبى استبى البرز بَدُ است

( 2112ّسَ ) اثربخطی سبزهبًی( ٍ 2113) َّش سبزهبًی آلبرخت، (1151پرسطٌبهِ هذیریت زهبى هكي ) سِگیری ایي پژٍّص 

 بَدُ است. 

 هثبت رابطِ اثربخطی سبزهبًی بب آى ّبی هقیبس خردُ ٍ زهبىهذیریت  بیي کِ ّوبستگی پیرسَى ًطبى دادضریب ًتبیح  یج:انت

ٍخَد  هعٌبداری ٍ هثبت رابطِاثربخطی سبزهبًی  بب آى ّبی هقیبس خردُ ٍ َّش سبزهبًی ّوچٌیي، بیي .دارد ٍخَد هعٌبداری ٍ

 ،پیص بیٌی کٌذ سبزهبًی راخطی هتغیرّبی کِ هی تَاًذ اثرب بْتریي عالٍُ بر ایي، ًتبیح تحلیل رگرسیًَی ًطبى داد کِ .دارد

 َّش سبزهبًی ٍ هذیریت زهبى است. 

بٌببرایي در ادارات ٍرزش ٍ خَاًبى کبرکٌبى بر هبٌبی هذیریت زهبى ٍ َّش سبزهبًی عول کٌٌذ، ضرایطی  گیری: بحث و نتیجه

  فراّن خَاّذ آهذ تب کبرکٌبى بِ اثربخطی سبزهبى دست پیذا کٌٌذ.
 بخطی سبزهبًی، َّش سبزهبًی، اثر زهبىهذیریت  های کلیدی: واژه
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