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 های ورزشی استان قمتأهای زمان مدیران هیتفکر و دام ارتباط بین سبک
 

 3، مجتبی ظریفی2توفیق شهپر ، آزیتا1ابراهیم دلدار

 

 *کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه عالمه طباطبایی. 1

 نشگاه ارومیه دکتری مدیریت ورزشی دادانشجوی . 2

 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود. 3

  
 12/08/1394: پذیرش تاریخ                     10/08/1393: دریافت تاریخ

 

 چکیده
باشد. این های ورزشی استان قم میتأهای زمان مدیران هیبررسی ارتباط بین سبک تفکر و دام ،هدف از پژوهش حاضر

آماری این پژوهش را  ۀ. جامعاست بستگیاز نوع هم و و روش انجام آن، توصیفی بوده لحاظ هدف، کاربردیبه پژوهش

حجم نمونه همچنین، . دادندتشکیل  نفر 120به تعداد  های ورزشی استان قمتأو دبیران هی نایب رئیسان، ئیسانرۀ کلی

 ،که درنهایت شدت( در نظر گرفته أهی 40) استان قم فعال های ورزشیتأهیشمار، تمامی صورت کلدر این پژوهش به

های تفکر و داری بین سبکاکه ارتباط معن دهدمی نشان پژوهش هاییافته. شرکت نمودندنفر در این پژوهش  85

مشخص  ،همچنینباشد. تر میهای زمان وجود دارد که این ارتباط در سبک قضایی قویآن با دام ۀهریک از پنج مؤلف
که  شوندگرفتار می یهایبیشتر در دام ،های ورزشیتأباشد و مدیران هیسبک غالب مدیران می ،شد که سبک اجرایی

نمودن شرایط، عوامل اتالف وقت را در سازمان مدیران با فراهم شودتوصیه می ،بنابراین؛ دیگران عامل آن هستند

 کاهش دهند.

 

ر درونی، سبک تفکر اجرایی، سبک تفکر قضایی، سبک تفک سبک تفکر، گرایانهوننک تفکر قاسب :کلیدی واژگان

 بیرونی
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 مقدمه 
که مدیر  یسازماندر  ،زیرا ؛از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است ،تفکر یک مدیر در عملکرد

آموزشی خاص ها و خدمات احتیاج به سرویس ،متفاوت هایبا استعداد در رأس آن قرار دارد، افراد

نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه،  دیگر،سویاز(. 52، 1387زاده و اسکندرزاده، حسین) دارند خود

ها و اختیارات طور طبیعی، مسئولیتکه بهجاییآناز و باشدمیفکری مدیران آن  ۀتأثیر فلسفتحت

سمتی سوق  سازمان را به دهای خوگذاریها با رفتار، عملکرد و سیاست، آناستدر دست مدیران 

هاتفی، ) باشد و این موضوعی غیرقابل انکار است هاآنخود  دهند که منطبق بر رویکرد فکریمی

1382 ،25 .) 

های تفکر، کند که سبکخویش بیان می 2"خودمدیریتی ذهنی" ۀدر نظری (1997) 1استرنبرگ

باشد. مفهوم اصلی این سازه این است که می شانهایکارگیری تواناییهای ترجیحی افراد در بهشیوه

 هستند ۀ خودهای روزمرکردن فعالیتیا اداره و های تفکر برای مدیریتنوعی نیازمند سبکافراد به

بشری از  ۀحسب ساختارهای اندیشتوانند برها میسبکاین همچنین، (. 498ب،  2008، 3ژانگ)

های بازتاب (بیشتر)تنها تصادفی نیستند، بلکه ها نهسبک ،اساس این دیدگاهحکومت درک شوند. بر

 را سازمان داده و اداره کنند خودها از طریق آنتوانند که افراد می هستندهایی بیرونی شیوه

انتخاب  ۀوسیلرا به خود هایافراد تمایل دارند فعالیتبراین، عالوه(. 247، 2005استرنبرگ و ژانگ، )

یا بد  خوب ،خودخودیها بهوجود، سبکایناداره کنند. با است خوشایند اهآن هایی که برایسبک

حال انجام آن ای که فرد درتأثیر وظیفهنیستند، بلکه سودمندی یک سبک برای فرد، متقابالً تحت

 (. 289، 2001ژانگ، ) باشدمی شودموقعیتی که وظیفه در آن انجام مینیز و  است

، 4بعد شامل: کارکردها چهارقالب سبک تفکر را در نه ،(1997) استرنبرگذهنی  مدیریتیخود ۀنظری

  .(38، الف 2008ژانگ، ) دسازاز یکدیگر متمایز می 7هاو گرایش 6ها، حیطه5سطوح

 تصور کرد که عبارت را سه کارکرد ،ذهنی مدیریتیبرای خودتوان این نظریه می اساسبر :کارکردها

تکالیفی لذت  ایکردن براز کارافراد  ،گذارسبک قانوندر . 10و اجرایی 9قضایی ،8گذاراز: قانون ندهست

                                                           
1. Sternberg 

2. Mental Self-Government 

3. Zhang 

4. Functions 

5. Levels 

6. Scopes 

7. Leanings 

8. Legislative 

9. Judicial 

10. Executive 
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 ،افراد با سبک تفکر قضایی(. 498، ب 2008ژانگ، ) که به راهبردهای خالق نیاز دارند برندمی

ها، ایده ۀدهند که نیاز به ارزیابی، تحلیل، مقایسه و قضاوت دربارهایی را ترجیح میموقعیت

 افراد ،سبک اجرایی و در (246، 2005استرنبرگ و ژانگ، ) های موجود دارندها و پروژهاستراتژی

، 2006ژانگ، ) دنباشهستند که دارای ساختارهای صریح و روشن مند هعالقبیشتر به انجام تکالیفی 

96.) 

افراد با سبک تفکر . 2نگرو جزئی 1نگرپذیرد: کلیمدیریتی ذهنی در دو سطح انجام میخود: سطوح

تصویر کلی یک موضوع معطوف دارند و بر عقاید انتزاعی توجه خود را بر دهند ترجیح می نگرکلی

 مند هستندعالقههایی تکالیف و موقعیتبه  ،نگرافراد با سبک تفکر جزئیدرمقابل، متمرکز شوند. 

ژانگ، ) دهدکار بر روی ابعاد ویژه و اصلی یک موضوع و جزئیات عینی آن را می ۀها اجازکه به آن

 (. 499، ب 2008

، نگرسبک بروندر  .4نگرو درون 3نگرباشد: برونمدیریتی ذهنی شامل دو حوزه میخود: هاحوزه

را در اختیار دهند که فرصت الزم برای تعامل با دیگران هایی را ترجیح میتکالیف و موقعیتافراد 

ها که به آن پسندندمیهایی را کالیف و موقعیتتافراد  ،نگرسبک درون ، اما دردهدها قرار میآن

 (. 498، ب 2008ژانگ، ) دهدمستقل را میۀ گونالزم جهت انجام تکلیف به ۀاجاز

افراد با سبک . 6کارو محافظه 5مدیریتی ذهنی دو گرایش وجود دارد: آزاداندیشدر خود :هاگرایش

حرکت فراسوی قوانین و  :دهند که شاملهایی را ترجیح میتکالیف و موقعیت ،اندیشتفکر آزاد

، اما (247، 2005استرنبرگ و ژانگ، ) باشدحداکثرسازی تغییر می نیز های انجام کار موجود وروش

 تمایل دارند انجام تکلیف های موجود دربه رعایت قوانین و روش ،کارانهافراد با سبک تفکر محافظه

 (. 498، ب 2008ژانگ، )

ها د کارکردها و حوزهابعا، تنها پنج سبک پژوهش حاضربا توجه به هدف ذکر است که شایان

عنوان به خودمدیریتی ذهنی استرنبرگ ۀاز نظریگرایانه، اجرایی، درونی و بیرونی( قضایی، قانون)

 .ندشدمتغیرهای سبک تفکر در نظر گرفته 

                                                           
1. Global 

2. Local 

3. External 

4. Internal 

5. Liberal 

6. Conservative 



 1395 مهر و آبان ،38شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                           72 
 

ها، اهمیت شدن منابع مالی و مادی آنمحدود ها وشدن سازمانتربه موازات گسترش و پیچیده 

ای، منابع سرمایه :سازمانی شامل ۀمنابع چندگان ۀو تخصیص بهیناست  شدهبیشتر نیز مدیریت 

ها به ارمغان آورد، برای سازمان را وری بیشتریای که بهرهگونهبه کالبدی، انسانی، اطالعاتی و زمان

خود را بدون توجه به  ۀگانهای سهتوانند مهارتمدیران نمی دیگر،سویشود. ازتر میروز مشکلبهروز

کار گیرند. طور مؤثر بهشود بهبیان می 1مؤثر از وقت که با مفهوم مدیریت زمان ۀمهارت استفاد

 توجه آناقتصاد به اهمیت زمان و چگونگی استفاده از در علوم مختلف از جمله مدیریت و  ،امروزه

 زمان" :گویدکمیابی زمان در مباحث اقتصادی میدرمورد  2ای که لیندرگونهبه شود؛ی میوافر

 آوردبرای فرد و سازمان به بار میرا ناپذیری ضایعات جبران آن،شدن و تلف استکمیاب  یمنبع

 (. 16، 1384زاده، جواهری)

و  هاآنبندی اولویتانجام کارها، ریزی ، برنامهویژگی مشترک در میان تعاریف مدیریت زمانیک 

در تغییرات سریع  دیگر،سویاز (.256، 2007، 3کالسنس) باشدمی های احتمالیمدیریت مؤثر وقفه

خالقیت و مدیریت  نسبت به یجهان امروزی و گسترش رقابت جهانی، شناخت فزاینده و مداوم

زمان کافی داشته  بایستمی انهافراد برای انجام کارهای خالقذکر است که شایانزمان وجود دارد. 

 (. 230، 2007، 4رانکو) باشند

 ۀشدآن به اهداف تعیین ۀوسیلهایی است که سازمان بهترین روشکارگیری مدیریت زمان از مهمبه

کار وری بهعنوان ابزاری جهت افزایش بازدهی و بهرهزمان به مدیریتبراین، عالوهرسد. خود می

یا متغیرهای تفاوت فردی بر چگونگی و متغیرهای شخصیتی اند که مطالعات نشان دادهرود. می

قبول است که طرز له موردأاین مس کلی،طوربه بر رفتار وی تأثیر دارد. نیزدرک فرد از مفهوم زمان و 

 (. 411، 2005، 5، تنگ و فورد نانیس) شوداو منعکس مینگرش فرد در شخصیت 

گیرند: محیط و خود فرد. وقت از دو منبع سرچشمه می ، معموالً عوامل اتالف6به اعتقاد های نس

انضباطی، تعلل و اهمال، ناتوانایی نظمی و بیاز: بی ندهست ترین عوامل اتالف وقت فردی عبارتمهم

توان می نیز ترین عوامل محیطی اتالف وقتخستگی مفرط. از جمله مهمعالقگی و در نه گفتن، بی

حاصل و های اداری، انتظار برای مالقات، جلسات بیهای تلفنی، نامهها، تماسکنندهبه مالقات

 (. 1، 1377مقدم، کرمی) ها اشاره کردبحران

                                                           
1. Time Management 

2. Steohen Linder 

3. Claessens 

4. Runco 

5. Nonis, Teng & Ford 

6. Hyness 
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که  هاییبندیها و درجهسازمانزیاد در رابطه با مشکالت زمان  مطالعاتپس از  1مکنزیبراین، عالوه

های بسیار اندکی تفاوت ،به این نتیجه رسید که در کشورهای مختلف اندافراد از این مشکالت داشته

 کهدر رابطه با زمان دارند  ییکسان مشکالت تمامی افراد ،کلیطورشود و بهمشاهده میزمینه دراین

: کندذکر میصورت زیر وقت را به ۀکنندعامل ضایع 20تقریباً یکسان است. وی  نیز شدت آن

حد(، ازمسئولیت بیش قبول) حدازریزی، تالش بیشمدیریت از طریق بحران، ناکفایتی برنامه

نظمی فردی، فقدان انضباط شخصی، ناتوانی نامؤثر، بی صورتواگذاری کار و مسئولیت به دیگران به

، مسئولیت یا اقتدار رهاکردنتعلل(، کار را ناتمام ) تن، کار امروز را به فردا افکندندر نه گف

های تلفنی(، انقطاع) هاهای پیشرفت، تلفننامشخص، ارتباطات ضعیف، ناکفایتی در کنترل و گزارش

های مهمان ناخوانده، کاغذبازی، جلسات، اطالعات ناقص، سفر، کارکنان فاقد صالحیت و گپ

 (. 44، 1385مکنزی، ) نهدوستا

؛ اندمعطوف کردهوقت  ۀکنندعوامل اتالفنظران مدیریت زمان، بیشترین تمرکز خود را بر صاحب

طور خاص مؤثر زمان است. متخصصانی که به ۀشناسایی و کنترل این عوامل، اولین گام در ادرا زیرا،

 نسهای (،1973) 2لیکین(، 1928) مکنزیاز:  ندهست اند عبارتزمینه مطالعه و پژوهش کردهایندر

 (. 2، 2002، 4کلینهیل و مک) (1971) 3فراست و (1987)

مدیریت بر زمان همان مدیریت بر خویشتن است و شناخت صحیح و ذکر این نکته ضرورت دارد که 

راه درمان اتالف  ها،از طریق آن ،زیرا باشد؛میمهم  بسیاردهند، می موقع عواملی که وقت را هدربه

الگو  ،ها و مقاالت خوداندیشمندان در کتاب تمامی. (1، 1385، مهبودی) وقت را کوتاه خواهیم کرد

 مدیریت زمانو در اصطالح به آن کنند رفتن وقت ارائه میرو قالبی را جهت جلوگیری از هد

 درحقیقت، باشد ومی هاآنرعایت  و هاتعیین الویتگذاری، هدفگویند که شامل سه اصل کلی می

 (. 27، 1384درودی، ) نه مدیریت زمان و صحیح از وقت است ۀاستفادمعنای به

 در دو بعد نگرشیمدیریت زمان و جلوگیری از اتالف وقت به بررسی ( 1380) خاکیراستا، دراین

های فرهنگی نوع برخورد با زمان متأثر از ارزش بعد نگرشی پرداخت.و فنی و کاربردی  فرهنگی()

 یندااصطالح این بعد، فرد باید با ورود در فر درکند. ای است که فرد در آن زندگی میفرد و جامعه

 اصول حاکم بر زندگی ۀرو شود و سعی کند بر پایها روبههوشیارانه با پدیده ،خودانتقالی تکاملی

                                                           
1. Mackenzie 

2. Liqin 

3. Froset 

4. Hill & McClain 
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وری بهره ،طریقایننحو بهینه تخصیص دهد و ازگوناگون و به شکلشخصی و کاری خود، زمان را به

 . (23، 1380خاکی، ) بخشدخویش را افزایش 

های تفکر با منابع سبک ۀرابط"( با عنوان 1392محمدی و پورقاز )در پژوهشی که براین، عالوه

نگر مدارس، برونمدیران  اکثرکه سبک تفکر  نشان داده شد دادندانجام  "قدرت مدیران مدارس

ارتباط بین سبک تفکر و در این پژوهش  ،کلیطور(. به117، 1392محمدی و پورقاز، باشد )می

، بوالقاسمی، نظری، کمالی و حسینیابسیاری از متغیرهای مدیریت از جمله پیشرفت تحصیلی )

(، 293، 1392فرهوش و احمدی، (، انگیزش پیشرفت )100، 2008، 1گیانگ و میانگ، 49، 1389

وینیتسکی و کنندگان )(، رفتارهای مصرف1033، 2011،  2، تانگ و هالاوبریندرسی ) ۀبرنام

، 1392، رب استجابی، برمس و بهرامیضشناختی )(، بهزیستی روان496، 2011، 3مازورتسکی

(، 88، ج 2008ژانگ، تکامل هویت )، (38، 1392آهنچیان و حسنیان، (، سبک حل مشکل )103

اشمی، ه(، خالقیت و نوآوری )160، 1391، ارعی، میرهاشمی و پاشاشریفیزتحصیلی )سازگاری 

(، 27، 1391عسگری و شهری، ، 369، 1391ترابی و سیف، ، 63، 1390، فرد و همتیصادقی

است ( و بسیاری از متغیرهای مدیریت سنجیده شده 23، 1391مهرداد و بیرانوند، پذیرش تغییر )

یکی از داری بین سبک تفکر و این متغیرها وجود داشته است. اارتباط معن ،این موارد تمامیکه در 

، عوامل انجام نشده استهای تفکر ارتباط آن با سبک موردچندانی در تاکنون پژوهشمتغیرهایی که 

 باشد.اتالف وقت می

پژوهش ، صورت گرفته استکه در رابطه با موضوع این پژوهش  پژوهشیترین مهم ،وجوداینبا

که بر روی  است "های زمانسبک تفکر مدیران و دام ۀرابط"( با عنوان 1389) پورکیانی و شاهیلو

در این پژوهش  گرفته است.پرورش شهر کرمان انجام ومدیران سازمان و نواحی یک و دو آموزش

، 1389، پورکیانی و شاهیلو) های زمان ارتباط وجود داردهای تفکر و دامکه میان سبک بیان شد

ارتباط عملکرد مدیران با مدیریت زمان انجام  ۀزمینپژوهشی که در درنیز ( 2002) 4. رابسون(60

داری وجود امعن ارتباطکه بین مدیریت زمان با عملکرد آموزشی و اداری مدیران  عنوان کرد داد

( در ارتباط با عملکرد 2004) 5مارتین که توسط پژوهشیدر  ،. همچنین(374، 2002رابسون، ) دارد

ند و از زمان هست مدیرانی که از مدیریت زمان باالیی برخوردار ه شدنشان داد گرفتمدیران انجام 

مدیران، هند. همچنین، بیان شد که دتری را ارائه میکنند، عملکرد مطلوبخود بهتر استفاده می

                                                           
1. Gyeong & Myung 

2. O'Brien, Tang & Hall 

3. Vinitzky & Mazursky 

4. Rabsoon 

5. Martin 
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بین مدیریت زمان مدیران زن و مرد تفاوت کنند و زمان زیادی را صرف امور غیراجرایی سازمان می

 باشدمیتر از میانگین مدیران مرد بزرگ ،که میانگین مدیران زنایگونهبه دارد؛داری وجود امعن

 . (331، 2004مارتین، )

های االختیار ورزشعنوان نمایندگان تامهای ورزشی بهتأمدیران هیاین نکته ضرورت دارد که  ذکر

اعتالی ورزش همگانی و  ۀدر حوز را های ورزشی، وظایف خطیر و مهمیفدراسیونمختلف از سوی 

یک های ورزشی در هرتأکه هیزمانی تردید،بیدارند.  د.وشهای کشور بر قهرمانی در تمامی استان

ها حاصل شود و موفقیت نظرداشت که نتایج موردتوان انتظار می خوبی عمل نمایندها بهاز استان

مدیران آن  ،ترین ارکان هر سازمانکه از مهم است مشخص شده ،. همچنیننباشداز انتظار دور 

و  دارندمدیریت خود  تحت ۀمجموع ۀدر ادار را نقش پررنگی ،های ورزشیتأ. مدیران هیهستند

 ۀکه مدیرانی شایسته برای ادارصورتیدر و هستند آن گونه موفقیت و عدم موفقیتمسئول هر

هنر مدیریت آن است  دیگر،سویازها حاصل خواهد شد. های ورزشی انتخاب گردد، موفقیتتأهی

گونه که عنوان شد، هر فردی دارای همانهای مختلف برگزیند. که افرادی شایسته را برای پست

های ها برای گزینش افراد در پستتواند از جمله مالکسبک تفکر میسبک تفکر خاص خود است. 

زیرا،  ؛تواند بر مدیریت زمان تأثیر گذاردرسد که سبک تفکر مینظر میبه ،همچنین .باشدمدیریتی 

 ،پژوهش حاضرهدف از  ،وجوداین(. با33) اندها داشتهداری در تعدادی از سازماناین دو ارتباط معنا

 باشد.می قمهای ورزشی استان تأهیهای زمان در بین مدیران بررسی ارتباط بین سبک تفکر و دام

  

 پژوهش شناسیروش
از نوع  صورت گرفته است و توصیفیبه روش  باشد کهمی هدف، کاربردیلحاظ به پژوهش حاضر

و دبیران رئیسان بینا ،رئیسان ۀآماری این پژوهش را کلی ۀ. جامعباشدمیبستگی هممطالعات 

حجم نمونه ذکر این نکته ضرورت دارد که  دادند.( تشکیل ≅120N) های ورزشی استان قمتأهی

ت أهی) ت( در نظر گرفته شدأهی 40) ان قمهای ورزشی استتأتمامی هیبرابر با شمار، صورت کلبه

و  رئیسنایب 29دبیر،  31 ،بودن حذف گردید( که از این تعداددلیل غیرورزشیپزشکی ورزشی به

نفر در این پژوهش همکاری  85 ،بنابراین ؛دادندبرگشت های خود را نامهت پرسشأرئیس هی 25

سبک  ۀنامپرسش الف(: نامه استفاده شداز دو پرسش هابراین، جهت گردآوری دادهعالوهداشتند. 

گرایانه سبک قانون) باشدگویه می 40پنج سبک متفاوت که مشتمل بردر  (1997)تفکر استرنبرگ 

گویه و سبک  نهگویه، سبک درونی  هشتسبک قضایی  گویه، هشتگویه، سبک اجرایی  هشت

بر مشورت با اساتید باشد که بناسبک متفاوت می 13نامه شامل این پرسش .گویه( هفتبیرونی 
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 بررسی تشخیص داده شدمورد ۀبا توجه به جامع و نیز مرور مطالعات پیشین مدیریت ورزشی و ۀحوز

گویه  42قالب درکه اتالف وقت( ) های زماندام ۀنامشپرس و ب( که از این پنج سبک استفاده شود

های یک از ستوندر هرکه گویان خواسته شده است از پاسخدر آن طراحی و تنظیم شده است و 

عوامل اتالف  نظرم، مخالفم و کامالً مخالفم، نظرات خود را اعالم نمایند.کامالً موافقم، موافقم، بی

 15) عواملی که مربوط به خود فرد است ه است؛دسته تقسیم شدنامه به سه وقت در این پرسش

ذکر شایانگویه(.  نه) گویه( و اتفاقات و تصادفات 18) گویه(، عواملی که دیگران عامل آن هستند

 . بودند شده تنظیمای لیکرت نامه در مقیاس پنج درجههر دو پرسشاست که 

روایی محتوا( با افراد خبره مشورت شد و  روش) نامهروایی پرسش قابلیت جهت بررسیبراین، عالوه

های پیشنهادهای اصالحی و تغییرات ضروری برای مطابقت با شرایط و ویژگی تمامیاز اعمال  پس

 . گردیداز آن استفاده  پژوهشآماری  ۀجامع

 

 پژوهشهای ضریب آلفای کرونباخ متغیرـ 1جدول 

 سبک تفکر
 های سبک تفکرمؤلفه

 زمانهای دام
 بیرونی درونی قضایی اجرایی گرایانهقانون

70/0 78/0 96/0 70/0 76/0 79/0 79/0 
 

 ۀنامدر پژوهش خود میزان پایایی پرسش (1389) و شاهیلو پورکیانیذکر این نکته ضرورت دارد که 

 .(60، 1389پورکیانی و شاهیلو، ) نداهگزارش کرد( 80/0) های زمان رادام

-ضریب هم و دوخیهای کلموگروف اسمیرنوف، های حاصل با استفاده از آزموندادهبراین، عالوه

 است.  فتهانجام گر 20 ۀنسخ 1اساسپیاس افزار آماریبا استفاده از نرمنیز  و اسپیرمنبستگی 

 

 نتایج 

تحصیلی  ۀسنی، تحصیالت و رشت ۀلحاظ جنسیت، دامنبهوضعیت افراد نمونه را شماره دو جدول 

 دهد. نشان می
 

 

 

 

                                                           
1. SPSS  
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 بررسیتحت ۀشناختی جامعهای جمعیتتوزیع ویژگی ـ2جدول 

 درصد فراوانی هاگویه هامتغیر

 جنسیت
 1/34 29 زن

 9/65 56 مرد

 دامنۀ سنی

 3/22 19 سال 20ـ 30

 1/41 35 سال 31ـ 40

 4/36 31 سال 41بیش از 

 تحصیالت

 5/23 20 دیپلم

 2/15 13 کاردانی

 5/50 43 کارشناسی

 5/10 9 کارشناسی ارشدو باالتر

رشتۀ 

 تحصیلی

 9/12 11 بدنیمرتبط با تربیت

 1/87 74 بدنیتبط با تربیتغیرمر

 

فعالیت در  ۀسال سابق پنجکمتر از  ،درصد از افراد نمونه 63شود که نتایج مشخص می اساسبر

 دارند. را های ورزشیتأهی

ها از آزمون کولموگروف داده توزیع بودنبررسی طبیعی منظوربه های آماری وانجام آزموناز پیش 

 ،بنابراین ؛(P≤05/0) هستندها دارای توزیع غیرطبیعی داده دداف استفاده شد که نشان واسمیرن

استفاده از  ها، باقبل از استفاده از این آزموناما  ،های ناپارامتریک استفاده کردتوان از آزمونمی

سنجش قرار گرفت و مشخص شد مورد هاهای آنیک از متغیرها و مؤلفهآزمون میانگین، میانگین هر

عدد ) تر از میانگین، پاییندیگران( ۀو مؤلف) های زمانغیر از داممتغیرها به تمامیکه میانگین 

داری امنظور بررسی معنبهبا عنایت به این توضیحات و  .(شماره سه)جدول  باشدمی (سهفرضی 

 آن در جدول ۀکه نتیج مورداستفاده قرار گرفتدو تفاوت میانگین متغیرهای پژوهش، آزمون خی

بین دو که توان گفت درصد می 95با اطمینان  ،جدول این با توجه به آمده است. شماره چهار

  وجود دارد.داری امیانگین، تفاوت معن
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 در افراد نمونه  های آنو سبک تفکر و مؤلفه های زمانداممیانگین و انحراف معیار  ـ3جدول 

 متغیر میانگین حداقل حداکثر انحراف معیار

 سبک تفکر 15/2 2 2 182/0

گرایانهقانون 90/1 1 2 509/0  

فه
مؤل

 ها

 اجرایی 66/1 1 2 410/0

 قضایی 84/1 2 2 240/0

 درونی 64/2 2 3 507/0

 بیرونی 99/2 2 4 509/0

 های زماندام 05/3 2 4 796/0

 دیگران 35/3 2 5 392/1

فه
مؤل

 ها

 خود فرد 91/2 3 4 515/0

 حوادث و اتفاقات 69/2 2 3 147/0

 

ها مؤلفه داری در تمامیاتفاوت معن ،های سبک تفکرمؤلفه که بیندهد مینشان  شماره چهارجدول 

های ورزشی از تأتوان ترتیب تمایل مدیران هیمی ،بنابراین ؛سبک بیرونی(غیر از به) وجود دارد

 درونی و بیرونی. گرایانه،اجرایی، قضایی، قانون: دانستگونه های تفکر را اینسبک
 

های سبک تفکردو مربوط به مؤلفهنتایج آزمون خی ـ4جدول   

 بیرونی درونی قضایی اجرایی گرایانهقانون هاآماره

 035/0 388/11 388/11 388/11 906/9 دوخی

 3 2 2 2 2 آزادی ۀدرج

 998/0 003/0 003/0 003/0 007/0 سطح معناداری

 

-اهای زمان تفاوت معنهای دامکه بین مؤلفه بیانگر این است شماره پنججدول اطالعات مندرج در 

های تأاتالف وقت در مدیران هی توان ترتیب عواملمی ،بنابراین ؛ها وجود داردمؤلفه تمامیداری در 

 گونه بیان کرد: ترتیب اینورزشی را به

حوادث و  ـ3عواملی که خود فرد عامل آن است و  ـ2عواملی که دیگران عامل آن هستند ،ـ 1

 اتفاقات. 
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های زمانهای دامدو مربوط به مؤلفهنتایج آزمون خیـ 5جدول   

 حوادث و اتفاقات خود فرد دیگران هاآماره

 776/19 906/9 906/9 دوخی

 1 2 2 درجۀ آزادی

 001/0 007/0 007/0 سطح معناداری

 

طور که دهد. همانهای این پژوهش را نشان میهای مربوط به آزمون فرضیهداده شماره ششجدول 

های های آن با دامیک از مؤلفههای تفکر و هرداری بین سبکابستگی معنهم ۀرابط مشخص است،

 زمان وجود دارد. 

 افراد نمونههای زمان در های آن و دامهای تفکر و مؤلفهسبکبین ارتباط  ـ6 جدول

 متغیرها
ضریب 

 ستگیبهم

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 داری وجود دارداارتباط معن 003/0 310/0 های زمانگرایانه و دامسبک قانون ۀرابط

 داری وجود دارداارتباط معن 001/0 626/0 های زمانسبک اجرایی و دام ۀرابط

 داری وجود دارداارتباط معن 001/0 739/0 های زمانسبک قضایی و دام ۀرابط

 داری وجود دارداارتباط معن 001/0 530/0 های زمانسبک درونی و دام ۀرابط

 داری وجود دارداارتباط معن 001/0 490/0 های زمانسبک بیرونی و دام ۀرابط

 داری وجود دارداارتباط معن 003/0 322/0 های زمانسبک تفکر و دام ۀرابط

 P≤05/0 سطح معناداری*

 

 گیریبحث و نتیجه
های زمان وجود های تفکر و دامداری بین سبکامثبت و معن ۀپژوهش نشان داد که رابط این نتایج

ترتیب تفکر به هایسبک بههای ورزشی تأتمایل مدیران هیمشخص شد که  ،دارد. همچنین

 ،حقیقتدر معنا کهبدین ؛باشددرونی و بیرونی می گرایانه،اجرایی، قضایی، قانونهای صورت سبکبه

این نتیجه با  رد کهتمایل بیشتری به استفاده از سبک اجرایی وجود دا آماری پژوهش، ۀدر جامع

پورکیانی و ) باشدهمسو می (1391) مهرداد و بیروانوند و (1389) پورکیانی و شاهیلو هاییافته

سبک بیرونی از . درمقابل، نتایج نشان دادند که (23، 1391مهرداد و بیرانوند، ، 60، 1389شهایلو، 
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گرفتار  یمشخص شد که مدیران در دام اتالف وقت ،همچنینمحبوبیت کمتری برخوردار بوده است. 

آن(  ۀمؤلف پنجو هر ) های تفکرسبکبین ذکر است که شایانکه دیگران عامل آن هستند.  شوندمی

  مشاهده شد.داری اهای زمان ارتباط مثبت و معنو دام

ها برای او مناسب از فعالیت رخیکند تا بهتر دریابد که چرا بهای تفکر به فرد کمک میدرک سبک

احساس  ،انجام یک مسئولیتکه چرا در این نیز و باشندمیهستند و برخی دیگر مناسب ن

 بیندرا در خود نمیدر مسئولیتی دیگر این احساس  ، امادهددست می ویبه  خوشایندی

 اما ،های کمابیش مشابهی داشته باشندتواناییمدیران ممکن است اگرچه، (. 35، 1380استرنبرگ، )

جامعه همیشه با توجه به  . ذکر این نکته ضرورت دارد کههستند یهای تفکر متفاوتدارای سبک

بلکه افرادی که دارای سطوح  ،کندقضاوت نمی به یک شکلها مورد آندر های یکسان افرادتوانایی

شود آنچه مطرح می ،رغم این واقعیتگیرند. علیقضاوت قرار میتوانایی هستند مورد از تریباال

وظایفی را  ،عهده دارند. غالباً است که بر با وظایفی هاهای تفکر آنبلکه انطباق سبک ،توانایی نیست

 و انطباق داشته باشد هاآن های تفکرتوان طوری ارائه نمود که با سبکشود میکه به افراد محول می

اگر افراد توانایی را متناسب با آن وظایف تعدیل نمایند.  خود سبک تفکر ایگونهبه هایا این که آن

 را تغییر دهند. خود رویکردتوانند خاصی را نداشته باشند هرگز نمی ۀزمینالزم در

و کارهایی  نماینداز مقررات پیروی  که تمایل دارنداسترنبرگ، افراد با سبک اجرایی  ۀبا توجه به گفت

نقش  مند هستند کهعالقهها ریزی و سازماندهی شده است. آنعهده بگیرند که از قبل طرح ررا ب

 ی کههایاز حرفه رخیدرون ساختارهای موجود ایفا نمایند. ب ،جای خلق ساختارهای نوخود را به

 ینیروی انتظامی، اجرااشتغال در از: وکالت،  ندهست عبارت باشندمی مناسب برای افراد مجری

مدیریتی. این سبک تفکر در ۀ های متفاوت و مشاورشده، تبعیت از طرحهای از پیش تعیینطرح

افراد مجری  ،زیرا ؛گیرداستقبال افراد قرار میهای دیگر موردآموزشی و بسیاری از حرفه هایمحیط

 ،رویی همراه استانجام کار با خوش غالباً، دهنداست انجام می شده ها گفتهچه را که به آنآن

ارزیابی موردکند، ای که سازمان آن را ارزیابی میاساس شیوهکنند و خود را بردستورات را دنبال می

شود و آل شناخته میعنوان ایدهمعموالً به ،فکر اجراییتیک فرد دارای  ،بنابراین؛ دهندقرار می

را به پذیرفتن این نوع سبک تفکر هدایت و  فردشود، سوی بسیاری از منابع وارد می فشارهایی که از

های ورزشی در رشد و اعتالی تأ(. با توجه به اهمیت هی36، 1380استرنبرگ، ) دنمایترغیب می
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کنند، های ورزشی در کشور فعالیت میفدراسیون ۀعنوان نمایندورزش همگانی و قهرمانی که به

 . بگیرندهای ورزشی قرار تأشایسته است که مدیرانی با سبک اجرایی در صدر هی

. استگر( قضاوت) ، سبک قضاییردهای ورزشی قرار داتأمدیران هی توجهسبک بعدی که مورد

ها . آننمایندها را ارزیابی قوانین و برنامه که تمایل دارند گر هستندافرادی که دارای تفکر قضاوت

 عقاید و امور موجود تحلیل و ارزیابی شود. فردی که دارای ،که در آن دهنداموری را ترجیح می

ی و ، بازرسانتقادکردن، ضاوتق، هها، مشاوربرنامه یگر است، کارهایی مانند ارزیابسبک تفکر قضاوت

گر های مناسب تفکر قضاوتفعالیت براین،عالوه (.36، 1380استرنبرگ، ) دهندانجام می را غیره

و  هامورد افراد و کارهای آنعقاید، قضاوت در ۀند از: نوشتن مقاالت انتقادآمیز، ارائهست عبارت

، ی، بازرسه، مشاورضاوتق مانندآن برآیند  ۀاز عهدخوبی توانند بهمی ها و مشاغلی کهارزیابی برنامه

وجود افراد ذکر است که شایان غیره.گر سیستم، منتقد و تحلیل ،قرارداد ، مسئولبرنامه یارزیاب

صورت  یها بدون ارزیابفعالیت هابدون آن ،زیرا ؛ها امری ضروری استدر جامعه و سازمانگر قضاوت

، 1387زاده و اسکندرزاده، حسین) و نقاط قوت و ضعف کارها مشخص نخواهد شد خواهد گرفت

نظر الزم و ضروری به نیز های ورزشیتأ(. وجود چنین افرادی با چنین سبک تفکری در هی51

های ورزشی وجود دارد که الزم است دقت تأهای هیامور حساس و متفاوتی در برنامه ؛ زیرا،رسدمی

 ها اعمال شود. کافی در آن

باشد. افرادی که دارای های ورزشی میتأگرایانه، سبک بعدی مدیران هیقانون سبکبراین، عالوه

دهند انجام ای که ترجیح میکارها را به شیوه تمایل دارندگذار( هستند قانون) گرایانهتفکر قانون

را به انجام برسانند. افراد دهند و خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام دهند و چگونه آن 

ریزی و و به مسائلی بپردازند که قبالً طرح نمایندگذار دوست دارند قوانین را خود وضع قانون

دهد تا فرصت می هادهند و به آن. نوع مشاغلی که این افراد ترجیح میاستدهی نشده سازمان

خالق، دانشمندی،  نویسندگیی هستند: چنین موارد دن خود را بهتر به نمایش بگذارندبوگذارنوناق

سبک ذکر است که شایان. گذاری و معماریداری، سیاستسازی، اختراع، سهامهنرپیشگی، مجسمه

های بدیع هستند، تنها قادر به خلق ایدهافراد خالق نه ،زیرا ؛انجامدعماًل به خالقیت می ،گذارقانون

تمایل به اختراع، طراحی  این افراد(. 35، 1380استرنبرگ، ) تری دارندشبی ۀبلکه به آن مبحث عالق
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 هادهند و انجام کارهایی که توسط دیگران برای آنو ایجاد دارند و کارها را به روش خود انجام می

این نارضایتی  ،در اکثر مواقع کهنماید را دچار نارضایتی می هاآن ،دیده باشطراحی و مشخص گرد

گذار تمایل بیشتری به انجام هایی که افراد قانون. فعالیتشودمیدر کار  هامنجر به عدم موفقیت آن

های آموزشی و مقاالت بدیع، ایجاد برنامه ۀهای نوین، ارائند از: طراحی پروژههست ها دارند عبارتآن

(. وجود چنین افرادی 51، 1387زاده و اسکندرزاده، حسین) جدید مواردشغلی پیشرفته و اختراع 

های یک از سبکالزم به یادآوری است که هیچ رسد.نظر میهای ورزشی مفید و ضروری بهتأهی در

توجه این است که هیچ سازمانی بدون تمام قابل ۀ، بلکه نکتباشدنمیتفکر، بهتر یا بدتر از دیگری 

فکر با باید دقت شود که سبک ت ، اماتواند برای مدت طوالنی دوام داشته باشدها نمیاین سبک

 خوانی داشته باشد. کند، همنقشی که فرد در سازمان ایفا می

 ،نگرافراد با سبک تفکر درون ،معموالًباشد. می نگر(درون) سبک بعدی، سبک درونیبراین، عالوه

کمتر به  ،نگر(برون) راد با سبک تفکر برونیاف درمقابل، و دهندکمتر به کار گروهی عالقه نشان می

 ،دار هستندو مردم رندبه محیط بیرون گرایش دا افراد با این سبک پردازند.های انفرادی میفعالیت

 افتد آگاهی دارند و تاچه برای دیگران اتفاق میباشند، از آنغالبًا دارای حساسیت اجتماعی می

 مدیران (.119، 1392محمدی و پورقاز، ) کنندهمکاری با دیگران  دوست دارند امکان داردکه جایی

نبود چنین  و به استفاده از این دو سبک تفکر ندارندتمایل چندانی  های ورزشی استان قم،تأهی

 . باشدمیمشهود  آین شهر های ورزشیتأهای تفکر در هیافرادی با این سبک

ها های تفکر وجود دارد که بهتر است به آنخصوص درک سبکاساسی در ۀچند نکت ،کلیصورتبه

ها کارگیری تواناییهایی برای بهرجحان بلکه ،های تفکر، توانایی نیستندسبک. 1شود:  اشاره

کند که بسیار ایجاد می را افزایشی ینیروی ،هاهای تفکر و توانایینوایی بین سبکهم .2 باشند،می

 ،تفکر هستندهای سبک ی ازها دارای الگوهای متعددانسان .3 ،آن است یتر از مجموع اجزاافزون

های تفکری که پایداری در سبک .5 ،های مختلف متفاوت هستندهای تفکر در موقعیتسبک. 4

های تفکر خود پذیری نسبت به سبکافراد در انعطاف .6 ،متفاوت است دهندافراد ترجیح می

تفکر در های سبک .8باشند، میپذیری های تفکر دارای ویژگی جامعهسبک. 7، متفاوت هستند

های تفکر سبک .10، گیری هستنداندازههای تفکر قابلسبک .9 ند،کنطول زندگی تغییر می

درستی  .12 ،، نسبی استو مکان های تفکر در بعد زمانگذاری سبکارزش .11 ،آموزش هستندقابل
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تفکر و سطوح مختلف توانایی  تناسب بین سبک .13و  های تفکر امری نسبی استو نادرستی سبک

 . (52، 1387زاده و اسکندرزاده، حسین) امری پیچیده است

گونه که قبالً باشد. همانهای زمان میخصوص دامشد، در حاصلاین پژوهش  ازدیگری که  ۀنتیج

عواملی که مربوط به خود ) اندهعوامل اتالف وقت در این پژوهش به سه دسته تقسیم شد ،بیان شد

 ،های ورزشیتأمدیران هی وفرد است، عواملی که دیگران عامل آن هستند و اتفاقات و تصادفات( 

ها، جلسات، کاغذبازی، تلفنی نظیر دیگران عامل آن هستند. عواملافتند که می یهایبیشتر در دام

این نتیجه هستند. موارد  سفرها از این قبیلحد، اطالعات ناقص، مهمانان ناخوانده و ازمراودات بیش

 ،بنابراین ؛(61، 1389پورکیانی و شاهیلو، ) باشدهمسو می (1389) پورکیانی و شاهیلو هاییافتهبا 

توسط  که دیگران املیاز عو ،کارهاییراهاستفاده از با  های ورزشیتأشایسته است که مدیران هی

ای نحو شایستهبه شدهتا بتوانند به وظایف محول نمایندجلوگیری  شوندباعث اتالف وقت می هاآن

  بپردازند.

ارتباط  گرایانه، اجرایی، قضایی، درونی و بیرونی(قانون)های تفکر مشخص شد که سبک براین،عالوه

سبک تفکر  مربوط به بیشترین ارتباط میان،دراین که های زمان دارندبا دام داریامثبت و معن

ند از: اجرایی، درونی، بیرونی و هست ترتیب عبارتها به. دیگر سبکباشدمیهای زمان با دام قضایی

بیشتر دچار اتالف وقت ، گردارای سبک تفکر قضاوت که افراد ها نشان دادندیافتهگرایانه. قانون

اموری را ترجیح دیگران هستند و  از حال نقد و انتقاددرکل مداوم شبهاین افراد  زیرا، ؛شوندمی

پورکیانی و  هاییافتهاین نتیجه با  عقاید و امور موجود تحلیل و ارزیابی شوند. هادهند که در آنمی

گر در فرد قضاوت ،احتماالً .(60، 1389پورکیانی و شاهیلو، ) باشدمیخوان ( هم1389) شاهیلو

این افراد  ؛ زیرا،احساس را دارند واگذاری امور به دیگران محتاط است و دیگران نیز متقاباًل همین

با توجه به  (.حتی خودشان را) نظر دارندتحتدقت را به تمام موارد و حال ارزیابی هستنددر همیشه

حد، عدم ازهایی مانند تالش بیشراحتی درگیر دامرسد چنین افرادی بهنظر میبه شدهموارد ذکر

انجام  های زیادی از وقت خود را بهاین افراد ساعتد. نشومیتفویض اختیار و ارتباطات ضعیف 

گر مدیر قضاوت زیرا، ؛اهمیت بسیار زیادی برخوردار نیستند ۀکه از درجاموری مشغول هستند 

 دهد. تر از دیگران انجام میاندیشد که خودش امور را بهتر و سریعمی
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ی ورزشی استان قم، سبک اجرایی هاتأباید به این نکته توجه کرد که سبک تفکر غالب مدیران هی

 رو،ازاین است؛های زمان دارد نیز سبک اجرایی دومین سبکی که بیشترین ارتباط را با دامباشد و می

کارهایی باشند. شایسته است که راهدچار اتالف وقت می های ورزشیتأباید دقت کرد که مدیران هی

نحو بهتری مدیریت بهزمان  تاعوامل بیرونی( اندیشیده شود ) جهت مقابله با عوامل اتالف وقت

عوامل اتالف وقت را بیان کرد و  مختلف، ها و جلساتتوان با برگزاری کارگاهمی ،مثالبرای گردد؛

ها، کاهش جلسات غیرضروری، کاهش کاغذبازی مثال،عنوان؛ بهبرای رفع آن برشمرد را کارهاییراه

شود، واگذاری وظایف به افراد مناسب، ای انجام میکه برای هر مسابقه کاهش سفرهای غیرضروری

خصوص به)شایسته است که مدیران  ،همچنین .غیرههای غیرضروری در ساعات کاری و کاهش گپ

 ۀبا توجه به روحی)های کشور( با انجام مطالعاتی دریابند که کدام سبک تفکر رؤسای فدراسیون

متناسب با آن  افرادبراساس آن، ت ورزشی است تا أمناسب کدام هی( مختلفهای نیاز در ورزشمورد

 گمارد.  کاربهت أجهت مدیریت آن هیرا  سبک تفکر

 )سبک تفکر و دام زمان( و متغیرهای پژوهشخصوص از انجام این پژوهش، دانش اندکی در پیشتا 

هایی در ارتباط با پژوهشذکر است که شایانوجود داشت. های ورزشی تأارتباط این دو در هی نیز

ها کابرد اندکی در پژوهشمتغیرها و این  انجام شده استصورت جداگانه یک از متغیرها بههر

 . اندهداشت

های زمان سبک تفکر و دام ۀداری بین دو مؤلفاارتباط معن با انجام این پژوهش مشخص شد که

توانند با می هاهای ورزشی استان قم و سایر استانتأهیکه  ذکر این نکته ضرورت داردوجود دارد. 

 کاهش دهند. را  ت خودأدر هیعوامل اتالف وقت  ،و استفاده از نتایج این پژوهشکارگیری به

 

 تشکر و قدردانی
انجام  های ورزشی استان قمتأهی نایب رئیسانو  ئیسانرپژوهش حاضر با حمایت و همکاری 

داشته  هاکارکنان آن نیزو  این افراددانیم کمال تشکر و قدردانی را از بر خود الزم می ؛ لذا،پذیرفت

 لونادیه حمزه و شریعتی، مریم دودانگه علی افسای، امیر هاان و خانماز آقای براین،عالوهباشیم. 

 نماییم.های پژوهش تشکر و قدردانی میآوری دادهدلیل همکاری متعهدانه در جمعبه
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Abstract 
The purpose of this study was the relationship between thinking styles and time traps in 

managers of Qom sports boards. This study according to the objective is applied 

research and the method of this research was descriptive (correlation method). All of the 

managers of sports boards were choose as research society (N=120). The research 

sample was all of sports boards (40 boards). From this boards 31 secretary, 29 vice 

president and 25 president of boards, cooperated with this research (n=85). The results 

show that there is relationship between thinking styles (and all of 5 components) and 

time traps, that is correlation was stronger in Judical thinking style. Also the result show 

that Executive thinking style was rulling in the managers of sports board and also they 

most fall into the trap that others are runnig. So we suggest that managers with providing 

conditions can reduce the waste of the time. 

 

Keywords: Executive Thinking Style, Judical Thinking Style, Legislative Thinking 

Styles, Internal Thinking Styles, External Thinking Styles 
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