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چكیده
هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل تاثیر توانمندیهای آیندهپژوهی در رابطه مهارتهای فردی مدیریت زمان و ایجاد
خالقیت و نوآوری در سازمان دراصحاب رسانه شبکه رادیو ورزش ایران بود.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شبکه رادیو ورزش
ایران که تعداد آنها برابر  201نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد  92نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده برای
نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامههای توانمندی های آینده پژوهی پارسا و همکاران،
مهارت های فردی مدیریت زمان حافظی و پرسشنامه ایجاد خالقیت و نوآوری درسازمان مقیمی و همکاران استفاده شد .برای
تجزیه و تحلیل اطالعات دو نرم افزار  SPSS.V.20و  AMOS.V.18استفاده شد.نتایج تحقیق نشان میدهد توانمندی های
آینده پژوهی می تواند برای مدیران و کارکنان شبکه رادیو ورزش جهت انجام برنامه ریزی های بهتر به منظور بهبود
مهارتهای فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوری در سازمان و یافتن فرصت های مناسب رسانه ای برای کارکنان
شبکه رادیو ورزش تاثیر گذار باشد.
واژههای کلیدی :آینده پژوهی ،مدیریت زمان ،خالقیت ،نوآوری.
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 -1مقدمه
امروزه ،افزایش کارایی و اثربخشی ،از مهم ترین
اهداف هر سازمان به شمار می رود و توانایی مدیران در
مواجهه با فشار زمانی موجود و نحوه ی کنترل و مدیریت
زمان و همچنین میزان پایبندی به اجرای تعهدات
سازمانی در مقابل افراد ،با توجه به نوع خدمات ارائه شده،
از عوامل تاثیر گذار بر این کارائی و اثربخشی می باشد.
از این رو ،عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارائی سازمان
ها و تغییرات سریع و عمیق در خواسته ها و نیازهای
افراد از یک سو و لزوم ارتقاء عملکرد درون سازمان ها از
طریق افزایش کارایی ،بهره وری ،نوآوری و خالقیت از
سویی دیگر،سبب شده که مدیران سازمانهای موفق ،بیش
ازپیش به فنون مدیریت زمان توجه داشته باشند
(زامپتاکس.)299 :1002،
تجربه نشان داده است ،سازمانهای که زمان خود را به
نحو بهتری مدیریت می کنند به سطح های باالتری از
بهره وری دست یافته و در اتخاذ و اجرای تصمیمات خود،
دارای سرعت عمل بوده و از تکرار کارها جلوگیری می
کنند.اعمال مدیریت زمان دراین گونه سازمانها ،در نهایت
می تواند منجر به کاهش تمام هزینه های مالی و غیر
مالی گردد.
مدیریت زمان ،شامل :هدف گذاری ،اولویت بندی
هدف ها و کاربرد منابع موجود ،برای دستیابی به اهداف
کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد (ساکتی: 2829 ،
.)191دراین راستا کلی ،)1009( 2میزان توانایی مدیران
در مدیریت زمان را عامل اصلی موفقیت در انجام وظایف
می داند.این عامل درنظر وی ،بستگی به نحوه استفاده و
کنترل زمان موجود و برنامه ریزی وظایف ،با هدف
جلوگیری از اتالف وقت توسط مدیران و کارکنان دارد
(زامپتاکس.)12: 1020 ،
لذا بهره گیری از مهارت های فردی زمان از مهم
ترین مهارت های مورد نیاز هر فرد برای کسب موفقیت
ها درتمام مراحل زندگی است .مهارت های فردی
مدیریت زمان شامل برخی الگوهای عمومی رفتار است
که اغلب افراد در زندگی شخصی و خانوادگی خود در
استفاده از وقت و مدیریت آن به کار می برند (فراست،
.)80 :2992

ا ز سوی دیگر ،همه سازمان ها در ابعاد مختلف ،برای
نیل به هدف ها ،باید گروهی از نیروهای الیق وکارآمد را
در اختیار داشته باشند چرا که در هر سازمان ،بسته به
نوع فعالیت ،نیروی انسانی ،نقش اصلی را در افزایش بهره
وری ایفا نموده و در اکثر کشورهای پیشرفته ،نیروی
انسانی خالق به عنوان بزرگترین سرمایه به شمار می
رود.درحقیقت ،تحقق میزان باالی موفقیت و اثربخشدر
سازمان ها تا حد زیادی بستگی به نیروی انسانی
متخصص،کارآمد و خالق دارد ( آمابیل.)22 :2999 ،به
اعتقاد رابینز )2992( 1خالقیت به معنای توانایی ترکیب
ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی
بین ایده هاستونوآوری فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن
به محصول ،خدمات و روشهای جدید عملیات است.یه
عبارت دیگر خالقیت از به کارگیری توانائیهای ذهنی
برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید استو نوآوری عبارت
است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه های نو
ناشی از خالقیت ،به عبارت دیگر ،در خالقیت اطالعات به
دست می آید و در نوآوری ،آن اطالعات به صورتهای
گوناگون عرضه مـــــی شود(رضائیان.)2828 ،
در واقع مدیریت زمان اگر چه پیامد بسیاری از
تصمیم هایی می باشدکه در زمان گذشته و حال اخذ می
شوند و درآینده نزدیک و دور بروز می کنند ،شکل
زندگی آینده را می سازند اما جست وجوی آینده های
مورد انتظار می تواند مسیر تحقق پیامد های مذکور را
تغییر دهد و آنچه را که نیت ها و اراده ها خواستار آن
است با تواصی به حق و شکیبایی و استقامت برای خود،
خانواده و جامعه تحقق بخشد (حمیدی زاده: 2890 ،
.) 221پس اهمیت حیاتی زمان یکی ازاصول آینده پژوهی
است ،محور آینده پژوهی فعالیتی نظام مند و علمی در
خصوص شناخت آینده و تالش در راستای ساخت وشکل
دهی به آن است که انسان را قادر می سازد تا به جای
سکون و نظاره گر بودن در مقابل وقوع آینده های صلب و
محتوم در راستای ساخت آینده های مطلوب خود تالش
کند (حاجیانی.)29 :2890،آینده ،می تواند خوب ،بد،
فرصت ساز ،تهدید آور ،شیرین ،تلخ ،رویائی و غم انگیز بر
پا شود.هدف آینده پژوهی ،مطالعه منظم آینده و به
عبارت دیگر علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به
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دنیای مطلوب فردا است (ملکی فر.)201 :2829 ،برخی از
مترجمان ،برای واژه ی""Future Studiesمعادل های
آینده پژوهی ،آینده شناسی یا مطالعات آینده را به کار
برده اند (ندری.)29 :2821 ،آینده پژوهی درپی آن است
که انسان رابرای این رویدادهای غیرمنتظره آماده کند
(هوور.)19 :1009،این دانش می کوشد تا با فراهم آوردن
امکاناتی برای افزایش آگاهی از آینده ،کنترل برآن را
افزایش دهد .به بیان روشن تر ،آینده پژوهی برای مطالعه
ی آینده و تحقق اهداف کلیدی خود ،درپی آن است که
انتظارات ما را از آینده شناسایی کرده و کمک کند که
تمامی توان وظرفیت عوامل شکل دهنده ،در راستای
تحقق مطلوب ترین بدیل آینده ،جهت دهی شوند
(لمپرت.)12 :1002 ،مسأله این است که صاحب نظران و
آینده پژوهان ،باید به فکر آماده سازی  ،تربیت و

در دهه های اخیر سرعت تغییرات محیطی به نحو شگفت
آوری افزایش یافته است .بعالوه  ،امروزه به ضرورت
پیشبینی نیازها و راههای رفع آنها تأکید بیشتری
میشود؛ زیرا سازمانها مجبورند که یا خود را برای ایجاد
چنین تغییراتی آماده سازند یا خطر مواجهه با بحرانهای
احتمالی را بپذیرند(رضائیان.)208 : 2828 ،
درخصوص ارتباط توانمندی های آینده پژوهی،
مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوری در سازمان
پژوهشی به طور یکجا انجام نشده است ،اما درخصوص
هرکدام از متغیرها مطالعاتی انجام شده و نتایجی بدست
آمده است .به طوری کهشاهی و همکاران ()2898
درپژوهشی با عنوان بررسی رابطه توانمندی آینده پژوهی
و مهارتهای فردی مدیریت زمان دانشجویان دانشگاه
شهید چمران اهواز به این نتایج دست یافتند که بین

بکارگیری افرادی در آینده باشند که روح و روان آنها
مهارت های علم خالقیت سنجیده و تفکر نوآورو اندیشه
های جسورانه را آموخته باشد.
مدیران موفق آینده ،برمهارت ها و شایستگی هایی به
مراتب متفاوت با مدیران پیشین نیاز دارند.ازاین رو ،آماده
سازی افراد برای آینده ،بسیار فراتر ازایجاد مهارت ها و
شایستگی های مورد نیاز برای هدایت کسب وکار است و
مستلزم سیستم ها ورویه هایی است که اهداف فردی
وسازمانی راهمسو نموده و ضمن برقراری ارتباط با
مدیران و متخصصان ،آن ها را به شیوه ی موثر توسعه
دهد (هیل تروپ و اودال .)19 : 1002،
تداوم حیات سازمانها به قدرت بازسازی آنها
بستگی دارد؛ این بازسازی از طریق هماهنگ کردن
اهداف با وضعیت روز  ،و اصالح و بهبود روشهای تحقق
این اهداف انجام میشود؛ سازمان در مسیر تطبیق خود با
تغییرات  ،ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری و خالقیت
است ،زیرا به مرور زمان ،سازمانهای غیر خالق از دور
خارج میشوند یا مجبور میشوند سیستم خود را اصالح
کنند .در واقع ،بروز تغییرات محیطی و اثر آن بر
واحدهای تجاری و صنعتی ،ضرورت ایجاد تغییر در آنها را
اجتناب ناپذیر می سازد .این تغییر ممکن است در کیفیت
محصوالت و خدمات ،فن آوری؛ ساختار ،فراگرد ،سهم
بازار ،روابط کارگری ،یا هر قسمت دیگر سازمان رخ دهد.

توانمندی آینده پژوهی و مهارتهای فردی مدیریت زمان
رابطه معنا داری وجود دارد و میان توانمندی آینده
پژوهی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت
معناداری وجوددارد.
هاشمی و نوری ( )2898در پژوهشی با عنوان آینده
نگری تکنولوژی برای یکپارچه سازی سیستم نوآوری ملی
با تجربه ی انگلستان ،استرالیا و نیوریلند با مقایسه و
تجزیه و تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف روش های
آینده نگری در این کشورها به این نتایج دست یافتند.
مفهوم اصلی سیستم نوآوری ملی تعاملی بین سازنده
سیستم است .برای تقویت سیستم نوآوری ملی ما به
تحریک ،گسترش و تعمیق این تعامالت برای نوآوری
موثرتر نیاز داریم .آینده نگری تکنولوژی مکانسیم مفید و
مناسبی را برای دست یابی به آن ارائه می دهد و کمک
می کند تا نیازهای اجتماعی و اقتصادی بلندمدتمان را
مناسب تر تامین کنیم.
حاجی پور و وحید ( )2891درتحقیقی با عنوان
طراحی مدل مفهوم توسعه تفکر استراتژیک بر مبنای
آینده پژوهی و خالقیت با انجام تحقیق بنیادی که با
مطالعات کتابخانه ای و تحلیل منطقی مفاهیم صورت
گرفت و در انتها مدل مفهومی ارائه دادند به این مهم
دست یافتند که آینده پژوهی در حقیقت دانش و معرفت
شکل بخشیدن به آینده به گونه ای آگاهانه ،فعاالنه و
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پیش دستانه است و خالقیت ،استراتژی در رابطه با ایده
ها و توسعه راه حل هایی نو برای ایجاد مزیت رقابتی

عنوان یک ابزار امیدوار کننده برای تالش بینـی مشـتر
در سـازمان هـای مختلـف کـار مـی کننـد .بـرای آینـده

است.
هاشمی و همکاران ( )2829درپژوهشی کیفی باعنوان
طراحی الگوی آینده پژوهی درتوسعه منابع انسانی سـپاه
پاسداران انقالب اسالمی به این نتـایج دسـت یافتنـد کـه
روابط حاکم بر عوامل مولفه ای اثر گذار بر آمـاده سـازی،
توسعه ی منـابع انسـانی آینـده ی سـپاه و تبـین مبـانی
رفتاری آینده پژوهی با تاکید توسـعه منـابع انسـانی مـی
باشد که به عنوان برجسته ترین منبع راهبـردی سـازمان
سپاه ،مدیران و محققان منابع انسانی را یاری می نماید.
اصفهانی ( )2829درپژوهشی بـا عنـوان ارتبـاط بـین
مدیریت زمان با خالقیت کارکنان ادارات تربیت بـدنی بـه
این نتایج دست یافتند کـه توانـایی مـدیریت محـدودیت
زمان و برنامه ریزی بلند مدت کارکنان بیشترین تاثیر را
بر میزان خالقیت کارکنان دارند.
حمیدی زاده ( )2890در پژوهشـی بـا عنـوان نظریـه
زمان و آینـده پژوهـی بـر اسـاس نظریـه فهـم ودر بـا
رویکردی توصیفی استداللی ،بدیهه گویی و علت یابی بـه
این نتایج دست یافتند که باساز وکار فهم و در درسـت
می توان پدیده حیات و شـاهراه زمـان را شـناخت و مـی
توان ساختمان آینده را از درون زمان بیرون آورد.
زامپتکس )1020( 8در بررسـی رابطـه بـین مـدیریت
زمان با میزان خالقیت فردی گزارش کرد که در ارائه ایده
های خالق رابطه تنگاتنگی با فرهنگ فضای سازمان دارد
و مدیریت زمان را فاکتور موثر بر خالقیت سازمانی است.
هینونی و روتسالینین )1028( 9در پژوهشی با عنـوان
بررسی آتی کلینیک-روشی برای ترویج یادگیری آینـده و
تحریک آینده رادیکال بـه ایـن نتـایج دسـت یافتنـد کـه
مفهوم آتی کلینیـک ،کـه یـک کارگـاه آتـی مشـارکتی و
اکتشافی و روش پژوهش های آینده جمعی برای مقابله با
عــدم قطعیــت ،شناس ـایی اخــتالالت و تولیــد نــوآوری را
ارزیابی می کند .آینده کلینیـک حمایـت از تفکـر آینـده،
آمادگی آتـی و گفـت و گـو آتـی تحریـک آمیـز ،و بهـره
برداری از خالقیت های مشتر برای بیـنش ،ایـده هـای
جدید و راه حل های عملی برای انتخاب آینده موضوعات .
آتی کلینیک در تمرینات چند ثابـت شـده اسـت کـه بـه

مطالعات ،یک روش ابتکاری ،بصری جهت گیری و ساخت
یافته برای ترویج یادگیری آتی جمعی ،با تاکیـد ویـژه بـر
پیش بینی از آینده ارائه می دهد .
تاکنون عوامل کلیـدی موفقیـت سـازمانها توسـط
محققـین درسـازمانهادرشــرایط متفـاوتی مـورد بررســی
قرارگرفته ،در رسانه ها ازجملـه شـبکه رادیـو ورزش ،بـه
خصوص در عصر حاضـر جـذب مخاطـب و ایجـاد انگیـزه
برای شنود برنامه هـا ودر نتیجـه تغییـر رفتـار و انعکـاس
اهــداف رســانه مــورد نظــر ،یکــی از مهمتــرین کاره ـای
رسانه هایی است که عالقمند به ماندن و ادامه فعالیـت در
جامعه هستند .با توجه به تعدد رسانهها و قدرت انتخاب و
گزینشگری مخاطب ،یـک رسـانه بـرای موفقیـت بایـد از
ترفندهای متفاوت برای جذب و حفـ مخاطـب اسـتفاده
کنـد .آنچــه کــه در دنیـای امــروز باعـ موفقیــت و دوام
رسانهها می شود به نظر مـی رسـد اسـتفاده از توانمنـدی
آینده پژوهی و مهارتهای فردی مـدیریت زمـان درجهـت
نیروی خالقیت در سازمان است که میتوانـد رسـانههـا را
در پیشبرد سیاستها و اهداف خود نگه دارد.
لذا در این مطالعه سـعی بـر آن اسـت تـا بـه بررسـی
نقش توانمندی های آینـده پژوهـی در رابطـه مهارتهـای
فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوری در سازمان
در میان اصحاب رسانه شبکه رادیو ورزش ایران بپردازد.
لذا محقق درصد یافتن پاسخ به این سـوال اسـت کـه
آیا با حف نقش میانجی توانمندیهای آینده پژوهی بـین
مهــارتهــای فــردی مــدیریت زمــان و ایجــاد خالقیـت و
نوآوری درسـازمان دربـین کارکنـان رسـانه شـبکه رادیـو
ورزش رابطه وجود دارد؟ و نهایتا به ارایـه مـدلی کارآمـد
درخصوص ارتباط بپردازد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از توع توصیفی – همبستگی و تحلیلی
است که به صورت میدانی در شبکه رادیو ورزش ایران
انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
کارکنان شبکه رادیو ورزش ایران که تعدادآنها
برابر201نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد  92نفر
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و با روش نمونه گیری تصادفی ساده برای نمونه تحقیق
انتخاب شدند .برای دستیابی به اهداف پژوهش از
پرسشنامههای توانمندی های آینده پژوهی  98سوالی
پارسا و همکاران ( )2890با زیر مولفههای در مفهومی
( 2گویه ) ،توانایی محاسبات (29گویه ) ،روحیه آینده
نگری (20گویه ) ،روش شناسی (21گویه ) و پرسشنامه
80سوالی مهارت های فردی مدیریت زمان (حافظی
 ) 2822،و پرسشنامه ایجاد خالقیت و نوآوری درسازمان
 21سوالی مقیمی و همکاران ( ) 2890استفاده شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید  21تن از
متخصصین مدیریت ورزشی رسید .پایایی آنها نیز در
یک آزمون مقدماتی با  80آزمودنی و با آلفای کرونباخ
محاسبه شد .مقدارآلفا برای هر متغیر به صورت جداگانه
و به صورت کلی محاسبه و در جدول زیر ارائه شده است.
با توجه به جدول  2مقدار آلفا برای تمامی متغیرها
بزرگتر از مال تصمیمگیری آلفا کرونباخ ( )0/2است و
پرسشنامه ها از پایایی خوبی برخوردار هستند .برای
تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده از روشهای
آماری توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد ،کشیدگی،

جدول توزیع فراوانی و درصد و روشهای آماری
استنباطی از جمله تحلیل عاملی تاییدی با کمک دو نرم
افزار  SPSS.V.20و  AMOS.V.18استفاده شد.
يافتههای توصیفی
در ابتدا اطالعات جمعیت شناختی مربـوط بـه  81مـرد و
 29زن مورد بررسـی قـرار گرفتـه در ایـن پـژوهش ارائـه
میشود.
يافتههای استنباطی
فرضیه :بین مهـارت هـای فـردی مـدیریت زمـان وایجـاد
خالقیت و نوآوری با حف نقش میـانجی توانمنـدیهـای
آینده پژوهی رابطه وجود دارد.
در ابتدا الزم است پیش فرض نرمال بودن دادهها
کنترل شود .به این منظور باید مطمئن شویم دادهها
کجی و کشیدگی شدید نداشته باشند .خروجیهای
مربوط به این پیش فرض در جدول ( )1نشان داده شده
است.

جدول ( )1مقدار آلفا کرونباخ متغیرهای پژوهش
رديف

متغیرها

(Mمهارتهایفردی مدیریت زمان)

80

0/22

(Nایجادخالقیت و نوآوری)

21

0/21

پژوهی

2
29
20
21
98

0/19
0/29
0/29
0/29
0/28

(T1در مفهومی)
( T2توانایی محاسبات)
( T3روحیه آیندهنگری)
( T4روش شناسی)
کل پرسشنامه آینده پژوهی

توانمندیهای آینده

2
1
8
9

گويهها

مقدار آلفا کرونباخ

جدول()2آمار توصیفیاطالعات جمعیت شناختی
تحصیالت

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

تعداد
درصد

98
29/8

1
22/2

1
8/9

سابقه کاری

 20-2سال

 10-22سال

باالتراز  12سال

تعداد
درصد

20
29/1

89
11/2

2
28/2
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جدول ( )3شاخصهای توصیفی مدل نهايی
کشیدگی

کجی

2

(Mمهارتهای فردی مدیریت زمان)

99/10

9/220

0/928

1

(Nایجاد خالقیت و نوآوری)

82/19

20/229

-0/210

-0/911

18/20
92/82
88/22
12

9/190
9/982
9/298
20/220

0/929
0/229
-0/081
-0/102

2/822
0/982
-0/209
0/102

8
9
9
1

توانمندیهای
آینده پژوهی

رديف

متغیرها

M

SD

(T1در مفهومی)
( T2توانایی محاسبات)
( T3روحیه آیندهنگری)
( T4روش شناسی)

با توجه به نتـایج جـدول ( )1چـون مقـادیر کجـی و
کشیدگی گزارش شده کمتر از مقدار بحرانـی پیشـنهادی
نرم افزار است در نتیجه میتوان بیان کرد که پیش فـرض
نرمال بودن دادهها برقرار است.
همچنــین جــدول ( )8مقــادیر همبســتگی بــین
متغیرهای پژوهش را ارائه داده است که تمامی ارتبـاطهـا
سطح معناداری کمتر از  0/09قرار دارند و می توان نتیجه
گرفت روابط بین متغیرها معنادار است.

مقدار

مقدار بحرانی

مقدار

مقدار بحرانی

1/212

0/229

0/112

-2/009

-2/922

-0/821
-0/992
-2/228
-0/919

-0/911
-2/821
-2/220
-2/902

اکنون می توان با فرض نرمال بـودن مـدل سـاختاری
پیشنهادی در شکل ( )2را برازش داد.
پس از تدوین نظری مدل و بررسی پیش فـرضهـای
مربوط به آن بایستی برازش مدل انجام شود که اطالعـات
کلیت مربوط به آن در ادامـه ارائـه شـده اسـت و سـپس
جزئیات مدل ارائه میشوند.

جدول ( )4همبستگیدرونی بین متغیرهای پژوهش
رديف

متغیرها

M

N

2
1
8
9
9
1

M

0/129
0/191
0/891
0/992
0/929

0/992
0/911
0/191
0/292

N
T1
T2
T3
T4

T1

0/219
0/220
0/212

T2

0/121
0/129

T3

0/901

شكل ( )1مدل پیشنهادی مهارتهای فردی مديريت زمان وايجاد خالقیت و نوآوری با حفظ نقش میانجی توانمندیهای
آينده پژوهی
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جدول ( : )5شاخصهای مدل  ،مهارتهای فردی مديريت زمان  ،ايجاد خالقیت و نوآوری و توانمندیهای آينده پژوهی
شاخصهای برازش

مطلق

تطبیقی

مقتصد

میزان

مالك

تفسیر

(CMIN=2آماره آزمون) (dfدرجه آزادی)

)1(9/222

 dfباالتر همراه با  کمتر

برازش مطلوب

(p-valueسطحمعناداری)

0/982

بیشتر از 0/09

برازش مطلوب

(GFIشاخص نیکویی برازش)

0/918

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

(AGFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده)

0/220

بیشتر از 0/90

برازش نسبتاً مطلوب

(RMRریشه دوم میانگین مربعات خطای باقیمانده)

2/011

کمتر از قدرمطلق چهار

برازش مطلوب

(TLIشاخص توکر-لویس)

2/002

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

(RFIشاخص برازش نسبی)

0/991

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

(CFIشاخص برازش تطبیقی)

2

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

(NFIشاخص برازش هنجار شده بنتلر-بونت)

0/922

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

(IFIشاخص برازش افزایشی)
(RMSEAریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد)

2
0

بیشتر از 0/90
کمتر از 0/09

برازش مطلوب
برازش مطلوب

(PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده)

0/892

بیشتر از 0/9

برازش نامطلوب

برای بررسی کفایت مدل تمرکز بر روی شاخصهای
برازش مدل است .بر مبنای نتایج ارائه شده درجدول ()9
سطح معناداری مدل ( )0/982بیشتر از سطح معناداری
 α =0/09است .در نتیجه بین مدل اندازهگیری شده و
داده های تجربی تفاوت معناداری وجود ندارند و مدل
برازشی برای دادهها مناسب است .حاصل تقسیم آماره
آزمون بر درجه آزادی برابر با ( 0/92کمتر از  8مطلوب)
است .همچنین مقدار کوچک گزارش شده برای  RMRو
 RMSEAبه ترتیب  2/011و صفر مناسب بودن مدل

2

ایجاد خالقیت و نوآوری و مهارتهای فردی مدیریت
زمان با حف نقش میانجی توانمندیهای آینده پژوهی را
تایید میکنند .شاخص  IFI ،NFI ،RFI ،TLI ،GFIو
 CFIنیز بیشتر از  0/9و نزدیک به یک گزارش شده است
که تایید دیگری برای خوبی برازش مدل است .شاخص
 PNFIو  AGFIنیز تا حدودی نامطلوب گزارش شده
است و همگی تاییدی بر مدل برازش شده است که در
شکل ( )1ارائه شده است.

شكل ( : )2مدل نهايی ايجاد خالقیت و نوآوری و مهارتهای فردی مديريت زمان با حفظ نقش میانجی توانمندیهای
آينده پژوهی
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اکنون بایستی به بیان اطالعـات بیشـتری از مـدل در
قالب مقـادیر گـزارش شـده بـرای پارامترهـا و معنـاداری

زمان %29/2 ،از مقدار واریانس مهارت های فردی مدیریت
زمـان و دو مســیر مهــارتهـای فــردی مــدیریت زمــان و

تفاوت آن ها با صفر بویژه برای ضرایب تاثیر یا ساختاری و
در حالت کلی بیان جزئیات مـدل کـه در شـکل ( )1نیـز
نمایش داده شده ،بپردازیم .جدول ( )1اثرات برازش شـده
برای مدل را در قالب رگرسیون وزنی بیان میکند.
در حقیقت مقادیر برازش شده پارامترهـای مـدل کـه
در جدول ( )1گزارش شده است مربوط به مقـدار بـرآورد
استاندارد پارامترهای مدل است که در شـکل ( )1نیـز بـه
صورت شـهودی ارائـه شـده اسـت .نتـایج جـدول سـطح
معناداری را برای ضرایب رگرسیونی بسیار نزدیک به صفر
گزارش میدهد و می توان نتیجه گرفـت کـه روابـط بـین
آن ها معنادار است .همچنین مقدار واریانس ارائه شـده در
ستون آخر ،به عنـوان نمونـه نشـان مـیدهـد کـه مسـیر
توانمندی های آینده پژوهی به مهارتهای فردی مـدیریت

توانمندی های آینده پژوهی به ایجاد خالقیـت و نـوآوری،
 %12/8از مقــدار واریــانس ایجــاد خالقیــت و نــوآوری را
تبیین میکنند.
همچنین جـدول ( )2اثـرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم
اســتاندارد و غیراســتاندارد مســـیرهای مــدل را بـــرای
متغیرهای ایجاد خالقیت و نـوآوری ،مهـارتهـای فـردی
مــدیریت زمــان و توانمنــدیهــای آینــده پژوهــی نشــان
میدهد.
نتایج جدول( )1نشان می دهد که اثـر غیرمسـتقیم و
غیـر اسـتاندارد توانمنـدیهـای آینـده پژوهـی بـر ایجـاد
خالقیت و نوآوری ( )0/912و اثر غیرمستقیم و اسـتاندارد
آن ( )0/299در سطح معناداری  α =0/09معنادار است.

جدول( : )6مقادير برازش شده پارامترهای مدل نهايی
b

SE

2

T

<---

M

2/122

0/822

β
0/999

T

<---

T1

2/112

0/292

مسیرهای مدل

رديف

p-value

2

R

0/002

0/292

1
8

T

<---

T2

0/228
0/229

***

0/129
0/920

9

T

<---

T3

2/180

0/229

0/919

***

0/291

9

T

<---

T4

8/281

0/892

0/929

***

0/992

1

T

<---

N

2/292

0/899

0/122

***

2

M

<---

N

0/821

0/201

0/892

***

P < 0.001

0/128

***

جدول( : )7اثرات مستقیم و غیرمستقیم مسیرهای مدل نهايی
T

غیراستاندارد
استاندارد
M
N

M

N

T4

T3

T2

T1

مستقیم
غیرمستقیم
کل

2/122
2/122

2/292
0/912
1/829

8/281
8/281

2/180
2/180

2/112
2/112

2
2

مستقیم
غیرمستقیم
کل

0/999
0/999

0/122
0/299
0/219

0/929
0/929

0/919
0/919

0/229
0/229

0/228
0/228

غیراستاندارد
مستقیم غیرمستقیم
0/821

-

استاندارد
کل
/821

مستقیم غیرمستقیم
0/892

-

کل
0/892
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بحث و نتیجه گیری
در عصری که تغییر مداوم و عدم اطمینان از
مهم ترین ویژگی های آن است و کسب و کارها هر روز با
مسائل جدید و ناشناختهای از جنس آینده روبهرو
هستند ،چگونه میتوان برای آینده برنامهریزی کرد؟
مسلماً برای شناختن آنچه آینده نامیده میشود،
تکنیکهای مختلفی بروز کردهاند .آیندهنگری،
آیندهنگاری ،آیندهآزمایی و ...که در کشورهای مختلف بنا
به اهمیتی که برای این موارد قائل هستند نسبت به آن
در زمینه های تحقیقاتی واکنش های متفاوتی انجام می
دهند .عصر حاضر ،عصر آینده پژوهی است و مدیریت
آینده ،یکی از راهبردهای اساسی برای اداره جامعه بشری
به حساب می آید .توجه به مهارت های ادراکی و توسعه
آن از جمله راه های دستیابی به این مهم می باشد.
سرعت تغییرات در دنیای امروز بیشتر از گذشته است و
همه سازمانها ،دولتها ،گروهها و مردم با پیش بینی
آینده ،باید خود را برای رودرویی با آن آماده کرده و
چشم اندازهای ممکن ،محتمل و مرجح را به کمک آینده
پژوهی برای خود انتخاب نمایند .لذا هدف اصلی این
پژوهش طراحی مدل تاثیرتوانمندی های آینده پژوهی در
رابطه مهارتهای فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و
نوآوری در سازمان دراصحاب رسانه شبکه رادیو ورزش
ایران بود.لذا بدین منظور با مطالعات گسترده ای که
درخصوص تاثیرتوانمندی های آینده پژوهی و ابعاد آن،
مهارتهای فردی مدیریت زمان و خالقیت و نوآوری در
سازمان صورت گرفت ،ضمن بیان مبانی تئوریک این
موضوع به بررسی اثرگذاری توانمندی های آینده پژوهی
در رابطه مهارتهای فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت
و نوآوری در سازمان پرداخته شد.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد بین مهارتهای
فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوری در سازمان
با میانجی گری توانمندی های آینده پژوهی رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .مسیر توانمندیهای آینده پژوهی
به مهارتهای فردی مدیریت زمان29/2 ،درصد از مقدار
واریانس مهارتهای فردی مدیریت زمان و دو مسیر
مهارتهای فردی مدیریت زمان و توانمندیهای آینده

پژوهی به ایجاد خالقیت و نوآوری 12/8 ،درصد از مقدار
واریانس ایجاد خالقیت و نوآوری را تبیین میکنند.
مطابق با یافته ها ،فرضیه اصلی پژوهش ،با توجه به
ضریب همبستگی مورد تایید قرار گرفت .ازلحاظ
توانمندی های آینده پژوهی در رابطه با مهارتهای فردی
مدیریت زمان با یافته های شاهی و همکاران ()2898
همخوانی وجود دارد ،ازلحاظ رابطه مهارتهای فردی
مدیریت زمان وایجادخالقیت ونوآوری درسازمان با بخشی
ازیافته های اصفهانی ( )2829و زامپتکس ()1020
همخوانی وجود دارد .ازلحاظ توانمندی های آینده پژوهی
وایجادخالقیت ونوآوری درسازمان با بخشی از یافته
هایحاجی پور و وحید ( ،)2891هاشمی و نوری ()2898
و هینونی و روتسالینین ( )1028همخوانی وجود دارد.
الزم به ذکراست باتوجه به جدید بودن موضوع تا کنون
کم ترتحقیقی با استفاده از هر سه متغیر انجام شده است.
بنابراین مقایسه با تحقیقات قبلی امکان پذیرنیست .د
رنهایت برازش مدل ذکرشده مطلوب می باشد ،در تبین
یافته های فوق می توان گفت :امروزه سازمان ها بویژه
سازمان های آینده گرا با پیش بینی و آینده نگری در
حرکت به سمت آینده ای ناشناخته
همواره با تغییرات غیر قابل پیش بینی روبرو خواهند
شد.این تغییرات امروزه رادیکالی و بسیار ناگهانی هستند
به گونه ای که امروزه بدان سونامی تغییرات گفته می
شود (سانتاگادا.)800:1021،
لذا نقش و تأثیر تفکر آینده نگارانه در خلق یک
سازمان توانمند و مترقی و روشنفکر ،بر هیچ صاحب
نظری پوشیده نیست .بی شک سازمانی که فاقد افرادی
متفکر و آینده نگر باشد به مرور زمان  ،شاهد کنار زدن
این سازمان از صحنه پیشرفت ،ترقی و آبادانی خواهیم
بود  .باید سازمان را در برابر تغییرات آینده آماده و قوی
کنیم  ،در غیر این صورت همه چیز خود را در برابر
چالش ها آینده محکوم به شکست و نابودی می کنیم
(داتور.)202 : 2991،
به یقین آنچه که استحکام سازمان ها از جمله
سازمان شبکه رادیو ورزش را در رویارویی با چالش های
آینده تضمین و قوام می بخشد ،ایجاد بستر ها و ترویج و
تشویق افراد آن سازمان به توانمند کردن افکار آینده
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نگارانه و استراتژِ در حوزه های مختلف می باشد .بی
شک گسترش دامنه ی فعالیت های مهندسی ذهن ،یک

بـــازنگری ،ایجـــاد خالقیتـــو نـــوآوری را بـــرای ایـــن
مجموعه نیز طلب می کند.

علم باارزش و یک عامل بازدارنده در برابر تهدید های
داخلی و خارجی است که دارای آثار چشمگیر و
درخشان در جهت تحقق سند چشم انداز توسعه است.
بنابر اهمیت این موضوع  ،برابر اساس سند چشم انداز
10ساله ی توسعه ی کشور ،ایران کشوری است توسعه
یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح
منطقه ،با هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان
اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل .بی
تردید نقش ایده های نوآور و تصمیم گیری های
استراتژیک را به عنوان یک عامل توسعه اجتماعی و
اقتصادی را نمی توان در پویایی و توسعه ی این چشم
انداز کم اهمیت و نادیده گرفت .دراین میان چنانچه
بخواهیم به این افق با عظمت دست یابیم  ،تحقق عملی و
علمی این امر ممکن و دارای توجیه است  .اگر صاحب
نظران ،سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور و متولیان
امر تعلیم وتربیت ورسانه ای به عمق و آثار شیوه ی
تصمیم گیری و مبانی تفکرآینده سازان خویش خصوصاً
قشر جوانان کشور ،اهتمام ویژه نورزند و به فکربازنگری
فناوری تصمیم گیری و پرورش افکار دانش افزای جامعه
نباشند ،این مسأله چه بسا باع ایجاد یک توهم کاذب و
غیر واقعگرایانه از تحقق سند چشم انداز 10ساله و آسیب
های استراتژِیک غیر قابل جبران به آینده این
کشورخواهد شد .مستندات تاریخی و علمی سقوط تمدن
های عظیم و شکوفایی ملت ها و تمدن های پیشرفته ی
زیادی را ترسیم کرده است که همه ی این موارد اهمیت
وجود سرمایه های فکری ملت ها را در توسعه یا عقب
ماندگی تمدن ها به وضوح به نمایش می گذارد .این
قدرت خواه ناخواه در آینده ای نزدیک گران بهاترین و
خالق ترین ثروت مشتر همه بشریت خواهد بود( مرکز
مطالعات و تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام).
پیشــــرفت در رســــانه در کنــــار پیشــــرفت در
عرصــه هــای علمــی ،فنــاوری و اجتمــاعی کشــور از
اهمیـــت بـــاالیی برخـــوردار اســـت وایـــن نهـــاد را
ردیــف نهادهــای فرهنــگ ســاز و تــاثیر گــذار حفــ
مــــی کنــــد .اهمیــــت روز افــــزون ایــــن مقولــــه

درمجموعـــه ســـازمان بـــه نظـــر مـــی رســـد در
بخـــش درون ســـازمان نیازمنـــد یـــک ایـــده کلـــی
یعنــی ارائــه فکــر و طــرح نــوین برایبهبــود و ارتقــاء
کمیـــت و کیفیـــت فعالیـــت هـــای ســـازمانی هـــم
چـــون افـــزایش یهـــره وری ،کـــاهش هزینـــه هـــا،
تولیـــدات یـــا خـــدمات جدیـــد و تولیـــد برنامـــه و
مـــواد رســـانه ای از روش هـــای بهتـــر بـــا بـــازنگری
در روش هـــــــــای گذشـــــــــته و ...روبـــــــــرو
هســـتیم.ازمدیریت ســـازمان تـــا کـــوچکترین عناصـــر
موجــود ،ازراس امــور کــه آمــادگی جــذب و تقویــت
ایـــده هـــای نـــو و اندیشـــه هـــای بـــدیع را ســـرلوحه
خــویش قــرار مــی دهــد تــا امــوری کــه بــه ترتیبــات
بعــدی عناصـــر ســـازمانی مریـــوط مـــی شـــوند ،هـــم
چـــون بـــازنگری در فراینـــد فعالیـــت اداری ،کـــاهش
بوروکراســـی و تـــالش در جهـــت کیفیـــت بخشـــیدن
بــه امــور در کنــار بــاال بــردن دانــش و ایجادتجربــه
هــا و تخصــص هــا در میــان عناصــر و کارکنـــان آن
مجموعه می باشد.
بــا توجــه برجــذب افــراد بــا دانــش مختلــف در
زمینـــه هـــای مـــوردنظر  ،همـــه مـــی تواننـــد مـــورد
توجـــه در پـــی ریـــزی خالقیـــت و نـــوآوری باشـــند.
ایــن زمینــه هــا بــا بــاال بــردن توانمنــدی در ارائــه
ایــده هــای خــالق از طریــق بــاز تعریــف و برقــراری
ارتباطات جدید در مسائل امکان پذیر است.
ایجاد انگیزش در افراد خالق برای به فعل در آوردن
ایده های خود و برقراری فضایی مستعد جهت شکل
گیری و بروز خالقیت ها ،از دیگر زمینه های بو جود
آمدن نوآوری است.
برای بروز خالقیت شرایط و زمینه های متفاوتی
مطرح است راههای عمده ای که می تواند محر
خالقیت باشد ،عبارتند از:
 )2فضای خ الق :یکی از راههای مهم ظهور نوآوری به
وجود آوردن فضای محر خالقیت است .بدین معنی
که مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده های
جدید از هرکس در سازمان باشد .در واقع سازمان
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باید در جستجوی این گونــه فکرها باشد و تنها
منتظـر ارائه اندیشه جدید نماند .به کارگیری سیستم
مدیریت استعداد ابزار موثری در سازمان به شمار می
رود .مدیران با بـه کارگیری این ابزار می توانند
مهارتهای کارکنان مستعد را به طرز صحیحی
گسترش دهند .ممکن است شما باافراد مستعد زیادی
برخورد کنید که در سازمانی مشغول بکارند ولی نمی
توانند نتایج قابل توجهی تولید کنند .این به خاطر
فقدان سیستم مدیریت استعداد مناسب روی می
دهد .سیستم مدیریت استعداد چهار عنصر دارد:
جذب استعدادها  -حف استعدادها  -اداره و مدیریت
استعدادها  -کشف کردن استعدادها.
 )1دادن وقت برای خالقیت :موسسات برای این منظور
می توانند دفتر مخصوصی را به هریک از کارکنانی که
شایستگی الزم را دارند اختصاص دهند.
 )8برقراری سیستم پیشنهادات :یکی از روشهای ترغیب
خالقیت برقراری سیستم دریافت پیشنهادات است
بدین ترتیب روشی برای ارائه پیشنهادات فراهم می
شود.
 )9ایجاد واحد مخصوص خالقیت :در بعضی از سازمانها
این گروه را واحد تحقیق و توسعه می نامند .این گونه
واحدها وقتشان را صرف یافتن ایده های جدید برای
ارائه خدمات یا ساختن محصول ،فناوری می کنند و
گاهی تحقیق محض انجام می دهند .این گونه
تحقیقات برای پیشرفت دانش بدون تالش برای یافتن
کاربرد فوری آن صورت می گیرد .البته بعدها این
اندیشه های محض می تواند جنبه کاربردی داشته
باشد .ولی امروزه تحقیقات کاربردی بیشتر معمولو
مورد توجه است.
 )9در زمینه تولید مواد رسانه ای ،برنامه های رادیویی
می توان به دو راهکار اندیشید یکی پیگیری و به ثمر
نشاندن طرح های متعدد یایه ریزی شده درسال های
اخیر است و دیگری زمینه سازی در جهت جلب ایده
های نو برای تولید برنامه ها و طرح های مبتکرانه با
ایجادفضایی برای تجربه های نو (حیاتی: 2822 ،
.)22

از آنجائی که افراد موفق در سازمان کسانی هستند
که ارزش زیادی برای وقت قائلند و به طور مداوم سعی
می کنند خود را بهتر فرماندهی کرده و کارآمدتر هستند.
لذا کارکنان شبکه رادیو ورزش می توانند با پیش بینی
وقایع ،توانایی خود را در واکنش نشان دادن به فرصت
های درحال پیدایش افزایش دهند .اصحاب رسانه شبکه
رادیو ورزش برای این که عاقالنه عمل کنند ،بایستی
نسبت به اقدامات خ ود و نحوه بهره وری از زمان آگاهی و
شناخت کافی داشته باشند .از این رو ضرورت دارد نگرش
و برداشت خود را نسبت زمان تغییر بدهیم که زمان
سرمایه ای محدود اما دست یافتنی ومهارکردنی است،
پس الزم است شبکه رادیو ورزش به طور مستمر ،فرهنگ
نحوه صحیح استفاده اززمان و توجه به آینده و تفکر
خالق را دربین کارکنان و مخاطبان خود ترویج دهند.
پیشنهادات










ایجاد و فراهم نمودن بستری برای بروز خالقیت ها،
به عبارتی با ارائه برنامه های شنیداری که در عین
کاربردی بودن بتوانند در ارتقاء سطح اندیشه و تفکر
مخاطب نقش ایفا کند.
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Abstract
The main objective of this research designabilities futures on personal time management
skills and creativity and innovation in the mediacompanions
sports radio network in Iran.
The study was a descriptive - correlation and analysis. To achieve the research objectives of
the questionnaires capabilities futures Parsa and colleagues, personal time management skills
Hafezi and questionnaires were used creativity and innovation Moghimi and colleagues. For
data analysis software were used SPSS.V.20 and AMOS.V.18.
The results show Future studies could capabilities for managers and employees to do sports
radio network planning to improve personal time management skills and create betterand
creativity and innovation in organizations and media suitable opportunities for staff sports radio
network affect.
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