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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان مدیران بر استرس شـغلی کارمنـدان بـود. 

نفر از کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی دانشکده علـوم انسـانی 69نفر از مدیران و 28بدین منظور تعداد 
ت مدیریت زمان و مهارنامهپرسشبه کلیه گویه هاي 1389-90واحد تهران شرق (قیام دشت) در سال 

با استفاده از رگرسیون چندمتغیري نشان داد که بین مهارت مدیریت هاافتهیاسترس شغلی پاسخ دادند. 
050مدیران با استرس شغلی کارمندان در سطح زمان /P .در نیچنـهمرابطه معناداري وجود دارد
و تفـویض اختیـار مـدیران بـا اسـترس شـغلی در يگذارهدفمهارت مدیریت زمان بین اسیمقخرده

050کارمندان رابطه منفی معناداري در سطح  /P وجود دارد. بین مهارت مدیریت زمان مدیران بـا
استرس شغلی) ارتباط منفی يهااسیمقخردهاسترس سازمانی و استرس ماهیت شغلی در کارمندان (در 

050معناداري در سطح  /Pبین مهارت مدیریت زمان مدیران بـا يداریمعناما ارتباط ؛ وجود دارد
نتیجه گرفت که مهارت مـدیریت زمـان در مـدیران یـک توانیماسترس فیزیکی وجود ندارد بنابراین 

کننده جهت استرس شغلی در کارمندان است.ینیبشیپمتغیر 
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مقدمه
جسـمی و يهـامحركبراي داشتن زندگی سالم همراه با تحـرك و تـالش بـه هاانسان

توانـدیمـکـه نامنـدیمـ1روانی را استرس مثبتيهااسترسروانی نیاز دارند، این نوع 
اما باید توجه داشـت کـه ؛ ایجاد انگیزه نموده و بهبود عملکرد فرد را در پی داشته باشد

اگر این تحریکات و فشارهاي روانی، شدید یا مداوم بوده و بیش از آستانه تحمـل فـرد 
، بیرنــدرا و 2006، 2باشــد نتــایج مطلــوبی را بــه دنبــال نخواهــد داشــت (ادي و وانــگ

).2007، 3همکاران
موجود در محیط کاري نقش اسـترس يهایدگیچیپا صنعتی شدن جوامع و امروزه ب

استرس شغلی طبق تعریف مؤسسه اشـتغال ایمـن و سـالمت کهيطوربهشده ترپررنگ
)NIOSH4 هـایتوانـائکه هماهنگی بین نیازهاي شغلی (محیطی) و دهدیم)، زمانی رخ

نظرازنقطـه). 2004، 5ین بـرگفرد وجود نداشـته باشـد (گـريهاخواستهو هاتیقابلو 
6رویکرد شناختی، استرس پاسخی به برانگیختگی عـاطفی اسـت کـه بـه فشـارآورهاي

(الزاروس و گـرددیمخطر یا ترس ادراك صورتبهو توسط فرد شودیممحیطی داده 
).2003، 8، به نقل از آئربچ و همکاران1984، 7فولکمن

باشند سبب عوارض جسمانی، روانـی ازحدشیبفشارهاي روانی ناشی از شغل، اگر 
در بُعد جسمانی با عالئمی مانند افـزایش ضـربان کهيطوربهشوندیمو رفتاري در فرد 

گوارشـی، اخـتالالت خـواب، يهـايمـاریبقلبی، يهايماریب، فشارخونقلب، افزایش 
(چـن ندگردیماسکلتی و عضالنی ظاهر يهايماریبسردرد، اختالل در سیستم ایمنی، 

).2005و ونگ، 9و یو
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در بُعد روانی بـا عالئمـی ماننـد افسـردگی، اضـطراب، احسـاس، ناامیـدي، انـزوا، 
).2004، 1(بارترام و همکارانگرددیمنارضایتی از کار، ... مشخص 

در مقابـل سـازمشکلو زیآمخشـونتو در بُعد رفتاري: غیبـت از کـار، رفتارهـاي 
3افزایش سوانح و تصادفات در محل کار، غیبت و فرسـودگی) 1992، 2دیگران (دوبرین

).2009، 4(ویالنوا وا و جورکوویکگذاردیمشغلی بر جاي 
توانـدیمـشـغلی يزااسـترسنشان دادند که عوامـل گرفتهانجاممطالعات نیچنهم

و اختالل در حافظه، تردید در انجام امـور مختلـف یپرتحواسموجب کاهش تمرکز و 
).2003، 5شوند (گلدنهاريریگمیتصمقدرت و کاهش 

و زنـدگی خـانوادگی دارد (کالفیلـد و هاخانوادهحتی استرس شغلی اثرات منفی بر 
، شودینم) و این بدان معناست که استرس شغلی به محیط کار محدود 2004، 6همکاران

.گرددیمزندگی نیز منتشر يهاطیمحبلکه به دیگر 
ــوپر ــت و ک ــارت رای ــی و همکــاران، 78199(ک ــل از خطیب ــه نق ــل 2009، ب ) عوام

ماهیـت يزااسترس) عوامل1شغلی را به سه دسته تقسیم کردند که شامل: يزااسترس
سازمانی.يزااسترس) عوامل 3فردي؛يزااسترس) عوامل 2شغلی؛ 

عوامل شغلی که بستگی به ماهیت شغلی دارد مانند پیچیدگی شغلی، وظائف متنـوع 
و عوامــل موجــود در محــیط کــار شــامل درجــه حــرارت محــیط، سروصــداشــغلی و 

).1998، 8(جویلشودیممحدودیت کاري را شامل 
فردي که بیشتر از سایر عوامل مطالعه شده اسـت، حجـم کـاري يزااسترسعوامل 

، کیفیت نامطلوب روابط فـردي و 10نقش، ابهام نقش9زیاد، سرعت کاري باال، تعارضات
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، به نقـل از پـالمر 2001و ماتسون، 1(ایوانسویچگرددیماعی را شاملاجتمتیحماعدم
).2و همکاران
اسـت، یسـازماندرونسازمانی: شامل فرهنگ و مسائل مـدیریتی يزااسترسعوامل 

، فقـدان ارتبـاط مناسـب، عـدم امنیـت شـغلی، هـايریگمیتصـمعدم مشارکت فـرد در 
است.3سازمان، سبک رهبري مستبدانهيهااستیس

) در 2004(5)، همچنـین قـوش و همکـاران2001(4در همین راستا، لی و همکاران
که بین انجام شغل همراه با استرس و ایجاد صدمات شـغلی انددادهمطالعات خود نشان 

) نیـز در مطالعـه خـود گـزارش 2000(6ارتباط معناداري وجود دارد. مینو و همکـاران
بـاالتر مراتببهروانی يهايماریبکردند که در افراد با استرس شغلی زیاد، خطر ابتال به 

است.
موجب از بـین رفـتن سالههمهاسترس و عوارض ناشی از آن، دهندیمآمارها نشان 

اخـتالالت و نفر بـه علـتونیلیمکیمتوسط روزانه طوربهو شودیمصدها روز کاري 
. مطالعـه دیگـر کنندیمناشی از استرس، از حضور در محل کار خودداري يهایناخوش

غیبـت ناشـی از اسـترس و براثـر، کـاراز سـاعت %4که دهدیمدر همین رابطه نشان 
). همچنین مطالعـات مختلـف 2004، 7(سواردرودیمنارضایتی شغلی کارکنان از دست 

در دادهرخيهابیآسـاز حـوادث و %37زاي شغلی در نقش عوامل استرسدهندهنشان
).2002، 8هستند (بلنچارد و همکارانهاسازمانصنایع و 
مهمی که روانشناسی سازمانی تأکیـد زیـادي بـر آن دارد، مـدیریت يهامقولهلذا از 

يمؤثرروش علم مدیریت بوده و يهامؤلفه، مدیریت زمان یکی از درواقعاست. 9زمان
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از منـابع بـوده و راهـی مـؤثربراي کاهش استرس ناشی از کار است که موجب استفاده 
آن، استفاده بهینه از وقت، زندگی را موجببهجهت رسیدن به اهداف شخصی است که 

.کندیمترآسودهو ترراحت
يهـامهارتو مشـتمل بـر هاستسازمانمدیریت زمان یک مهارت مختص مدیران 

ه یک مدیر در استفاده مطلوب از وقت، جهت تحقق اهداف سازمانی، در رابطـه است ک
) و شـامل 1387(حـافظی و همکـاران، کنـدیمخویش اعمال ياحرفهبا انجام وظائف 

وظــائف و اهــداف، تفــویض اختیــار، مــدیریت ارتباطــات، يبنــدتیاولو: يهــامهارت
مدیریت جلسات است.

» حیلـۀ زمـان«) در مقالـۀ 1387، بـه نقـل از محمـدیان و همکـاران، 1992مروفی (
) 1385. مکنـزي (دانـدیمرا براي مدیریت عملی زمان ضروري » وظائفيبندتیاولو«

که کلید موفقیت در مـدیریت زمـان کندیماعالم » کارهايبندتیاولو«در مورد اهمیت 
کاري رسیدگی شـود و امتیـاز و خصوصـیت کارها پیش از هرنیترمهمآن است که به 

مشخص شوند.هاتیاولوروزانه آن است که يزیربرنامه
و یـا واگـذاري سسـت و نادرسـت را » تفویض اختیار) «1375دیوس و نیواستورم (

که خـود را داندیم) مدیر خوب را مدیري 1379(یخانیمهد. داندیمدلیل ناکامی مدیر 
توسـط » تفـویض اختیـار«رها سازد که این عمل مسـتلزم از کارهاي تکراري و روزمره

اوست.
را یکـی از عوامـل اساسـی » ناتوانی در برقراري ارتباط با دیگـران) «1373اسالمی (

را عامـل اتـالف زیچهمه) جواب مثبت دادن به 1385الوانی (کندیماتالف وقت اعالم 
دي از وقـت مـدیران را ) معتقد است که جلسات بخش زیـا1373. الکت (داندیموقت 

مسـتلزم مـدیریت ؛ ونوعی هنـر اسـت» مدیریت جلسات«و دهدیمبه خود اختصاص 
)1387. (حافظی و همکاران، باشدیمزمان 

باعـث حـذف بسـیاري از منـابع اسـترس تواندیمیخوببهفوق يهامهارتداشتن 
ن نوع مـدیریت که پیداست ایطورهمان. دهدیمشغلی شده و اثرات منفی آن را کاهش 

و تفویض اختیـار یدهسازمان، ییکاراتأکید بر اجتناب از کارهاي غیرضروري، افزایش 
نفـر 212) نیز در پژوهشی که شـامل 1981(کوپر، کهيطوربهو مدیریت جلسات دارد. 
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از مدیران بود نشان داد که عدم توانائی در هـر یـک از متغیرهـاي فـوق موجـب بـاال رفـتن 
).1384. (جواهري زاده، گرددیماسترس شغلی 

آنـان بـر يبندطبقه، هاخواستهبه بیانی دیگر مدیریت زمان یعنی مشخص کردن نیازها و 
).1،2010ماکان و همکاران(هاآنبراي ازیموردناساس اولویت و اختصاص زمان و منابع 

و افتـهیشیافـزاتا آگاهی افراد از زمـان در دسـترس شودیماعمال مدیریت زمان باعث 
انجام دهند و از این طریـق يمؤثرترطوربهو شدهيزیربرنامهصورتبهآنان وظایف خود را 

برزمـان). همچنـین مـدیریت 2006، 2آورند (آرنولـد و پـولیچبه دستوري را حداکثر بهره
ناشـی از یفشـارروان، اسـترس و 3یتنروانروي سالمت روانی افراد اثر گذاشته و مشکالت 

).2010، 5، زامپتاکیس و همکاران2008، 4(دواري و همکاراندهدیمکار را کاهش 
، نعمتـی و 1385، هاشـمی زاده، 1383، گرمـه، 1383چنانکه بـاعزت و ادیـب راد، 

وجـود يداریمعننشان دادند بین مدیریت زمان با استرس شغلی رابطه 1388پارسائی، 
) نشان دادند که فنـون مـدیریت 2000(6، آدامز و جکسدارد. در رابطه با مدیریت زمان

خـانواده دارد. در همـین رابطـه، جکـس و -در کاهش تعارض کـاريمؤثرزمان نقش 
بر ارتباطات بـین کـار کنندهلیتعدکه مدیریت زمان اثر اندکرده) گزارش 2000(7االکوآ

و خانواده و تعارض کار با خانواده دارد.
) در تحقیـق خـود ارتبـاط مـدیریت 1384، به نقل از جواهري زاده، 1981هوفشتر (

و يرضـروریغيهـاتلفن، هاکننـدهمالقات، هايکاغذباززمان و استرس، عواملی، مانند 
.داندیمهاسازماننیازهاي همکاران را از عوامل اصلی اتالف وقت در 

داشـت جسـمی و روانـی، در و ارتقـاء سـطح بهيوربهـرهلذا بـا توجـه بـه اصـل 
اثرات مسـتقیم اسـترس در کـارایی شـاغلین، فشـارآورهاي ییشناساکاري، يهاطیمح

مرتبط با هر حوزه کاري و کاهش اثرات منفی این عوامل، از اقدامات مهم و اساسـی در 
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شـوندیمشاغلین و پیشگیري از حوادث محسوب يوربهرهمشاغل، افزایش يسازنهیبه
اهمیـت و ضـرورت دهندهنشـانهمگـی ذکرشـده) که مسائل 2004، 1پس(کوپر و فیلی

از:اندعبارتتحقیق يهاهیفرضبنابراین ؛ باشندیمتحقیق حاضر 
مهارت مدیریت زمان مدیران با اسـترس شـغلی کارمنـدان رابطـه نیبفرضیه اصلی:

معنادار وجود دارد.
مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس فیزیکی کارمندان رابطـه نیبفرعی:يهاهیفرض

معنادار وجود دارد.
بین مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس سازمانی کارمندان رابطه معناداري وجود دارد.
بین مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس ماهیت شغلی رابطه معناداري وجود دارد.

روش
شامل کلیه مـدیران و از نوع همبستگی است و جامعه آماريپژوهش حاضر توصیفی و 

کلیه کارکنان شاغل در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران شـرق 
نفـر از کارکنـان 69نفر از مدیران و 28) بود که تعداد 1389-90(قیام دشت) در سال (

مـدیریت زمـان و نامـهپرسـشدر دسترس انتخـاب شـدند و بـه يریگنمونهصورتبه
استرس شغلی پاسخ دادند.

) 1377مـدیریت زمـان: مهـارت مـدیریت زمـان توسـط کرمـی مقـدم (نامهپرسش
گویه است و به تعیین میـزان مهـارت مـدیریت زمـان و ابعـاد 40که شامل شدهساخته
عملیـاتی، يزیربرنامـه، هـاتیفعالاهـداف و يبنـدتیاولو، يگذارهدفآن (گانهشش
اسـترس نامهپرسـش. پـردازدیمـیض اختیار، مدیریت ارتباط و مدیریت جلسـات) تفو

گویه است و بـه 31و شامل شدهساخته) 1385شغلی: استرس شغلی توسط کامکاري (
آن (اسـترس فیزیکـی، اسـترس سـازمانی و گانهسـهتعیین میزان استرس شغلی و ابعاد 

.پردازدیماسترس ماهیت شغل) 
2ییبازآزمـا) به روش 1377پایائی مقیاس مهارت مدیریت زمان توسط کرمی مقدم (

1. Cooper, M. Phillips, R.
2. Test- retest
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) ضریب پایائی 1383در تحقیق گرمه، (نیچنهممحاسبه گردید 191/0و آلفاي کرونباخ
است.شدهگزارش97/0، 001/0مهارت مدیریت زمان در سطح معناداري 

و آلفـاي ییبازآزمـاروش ) بـه 1385توسط کامکاري (پایائی مقیاس استرس شغلی
است.شدهگزارش77/0کرونباخ 

67/0، 001/0در تحقیق حاضر ضریب پایائی مهارت مدیریت زمان در سطح معنـاداري 
آمد. دستبه94/0، 001/0و ضریب پایائی استرس شغلی در سطح معناداري 

هایافته
در واحد » استرس شغلی«و » مدیریت زمان«مرتبط با متغیرهاي يآماريهاشاخص.1جدول

دانشگاهی تهران شرق
خرده
هايمقیاس

عیتوزيهاشاخصیندگکپرايهاشاخصيزکش مریگرايهاشاخص

دامنۀ نیانگیمانهیمنما
راتییتغ

يخطااریمعانحرافانسیوار
اریمع

ب یضر
یجک

ب یضر
یدگیشک

-14/0-161676/15777/418/243/026/0يگذارهدف
يبندتیاولو

اهداف و 
هافعالیت

242488/231361/1368/373/014/0-77/0-
ریزي برنامه

عملیاتی
333292/311341/1137/367/018/018/0-

مدیریت 
جلسات

121252/12892/421/244/032/0-18/0-
تفویض 

اختیار
232356/22801/401/240/048/0-19/0-

مدیریت 
ارتباطات

272784/271597/915/363/043/090/0
مدیریت 
زمان (کل)

12713448/1343551/7568/873/118/034/0-
استرس 
سازمانی

354062/404878/12939/1149/115/0-05/0-
استرس 
فیزیکی

333324/334487/9158/925/137/005/0
استرس 
ماهیت 
شغلی

272825/273247/3820/681/075/0-31/0
استرس 
شغلی

9350/9912/10111745/46455/2182/218/0-36/0

1. Coronbach's



55...با استرس شغلیبررسی رابطۀ مهارت مدیریت زمان مدیران

ن یانگیـانـه و مین نمـا، میبـکیه تفاوت اندکنید بر اکیبا توجه به جدول فوق و با تأ
است، 1متر از رقم کیدگیشکب یو ضریجکب یزان ضریمکهیآنجائوجود دارد و از 

تـوان از یع فـوق، مفروضـه نرمـال بـودن را داراسـت و میـه توزکتوان مطرح نمود یم
آمـار يهااسـتفاده نمـود و از مـدليزکـش مریشـاخص گـراعنوان معـرفن بهیانگیم

استفاده به عمل آورد.یکپارامتر
رابطـه فرضیه اصلی: بین مهارت مدیریت زمان مدیران با اسـترس شـغلی کارمنـدان

معنادار وجود دارد.
هاي مهارت«ق یاز طر» استرس شغلی (کل)«ینیبشیجهت پيریچندمتغونیرگرس.2جدول

در واحد تهران شرق» مدیریت زمان
مجموع راتییمنبع تغ

مجذورات
درجۀ

يآزاد
ن یانگیم

مجذورات
زانیم

F

سطح
يداریمعن

013/0*32/4529688/75478/3ونیرگرس

63/35911853/199ماندهیباق

* p  0/05

ه کـتـوان مطـرح نمـود ی، مآمدهدسـتبهFزان ید بر مکیبا توجه به جدول فوق و با تأ
α=05/0در سـطح » اسـترس شـغلی«با » هاي مدیریت زمانمهارت«ن یبيداریارتباط معن
هـاي مهـارت«ق یـاز طر» اسـترس شـغلی«ینـیبشیتوان پگریدیعبارتبهشود. یمشاهده م

ن یـیو تبیی، جهـت شناسـارونیـازاوجـود دارد. در واحـد تهـران شـرق» مدیریت زمان
ون عنوان شود.یب رگرسیاست تا جدول ضرايون، ضروریب رگرسیضرا

بین ابعاد مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس شغلی کارمندان رابطه معنادار وجـود 
.دارد
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ابعاد «از طریق » استرس شغلی کل«ینیبشیپرایب رگرسیون چندمتغیري جهت ض.3جدول 
در واحد تهران شرق» مدیریت زمانيهامهارت

يرهایمتغكر مالیمتغ
نندهکینیبشیپ

زانیم
B

ب یضر
بتا

زانیم
t

سطح
يداریمعن

استرس شغلی

021/0*-52/2-60/0-06/5گذاريهدف

35/007/036/0720/0هافعالیتبندي، اهداف و اولویت

002/0*42/362/059/3ریزي عملیاتیبرنامه

356/0-94/0-19/0-64/1مدیریت جلسات

006/0*-12/3-62/0-72/5تفویض اختیار

359/0-94/0-19/0-11/1مدیریت ارتباطات

* p  0/05
ب ین ضـرایبـا روش ورود همزمـان و همچنـيریچندمتغون یب رگرسیبا توجه به ضرا

و » گـذاريهدف«ن یبيداریه ارتباط منفی معنکتوان مطرح نمود ی، مآمدهدستبهون یرگرس
بـا » ریزي عملیـاتیبرنامه«داري بین و ارتباط مثبت معنی» استرس شغلی«با » تفویض اختیار«
تفـویض «و » گـذاريهـدف«ش یافـزاه بـا کب ین ترتیشود. بدی، مشاهده م»استرس شغلی«

ابـد. ییافـزایش مـ» اسـترس شـغلی«هـا، کـاهش و بـا کـاهش آن» استرس شغلی«، »اختیار
نیـز افـزایش و بـا کـاهش آن، » استرس شـغلی«، »ریزي عملیاتیبرنامه«ش یبا افزاکهیدرحال

ابد.یینیز کاهش م» استرس شغلی«
با استرس سازمانی کارمندان رابطه معنادار وجود دارد: بین مهارت مدیریت زمان مدیران 1فرضیه فرعی 

هاي مدیریت مهارت«ق یاز طر» استرس سازمانی«ینیبشیجهت پيریچندمتغونیرگرس.4جدول
در واحد تهران شرق» زمان

مجموع راتییمنبع تغ
مجذورات

درجۀ
يآزاد

ن یانگیم
مجذورات

زانیم
F

سطح
يداریمعن

028/0*35/1344606/22413/3ونیرگرس
20/12881856/71ماندهیباق

* p  0/05



57...با استرس شغلیبررسی رابطۀ مهارت مدیریت زمان مدیران

ه کـتوان مطـرح نمـود ی، مآمدهدستبهFزان ید بر مکیبا توجه به جدول فوق و با تأ
در سـطح » اسـترس سـازمانی«بـا » هـاي مـدیریت زمـانمهارت«ن یبيداریارتباط معن

05/0=αق یـاز طر» اسـترس سـازمانی«ینـیبشیتـوان پگریدیعبارتبهشود. یمشاهده م
یی، جهت شناسـارونیازاوجود دارد. در واحد تهران شرق» هاي مدیریت زمانمهارت«

ون عنوان شود.یب رگرسیاست تا جدول ضرايون، ضروریب رگرسین ضراییو تب
معنادار وجود داردبین ابعاد مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس سازمانی کارمندان رابطه 

ابعاد مهارت «از طریق » استرس سازمانی«ینیبشیپرگرسیون چندمتغیري جهت بیضرا. 5جدول 
در واحد تهران شرق» مدیریت زمان

يرهایمتغكر مالیمتغ
نندهکینیبشیپ

زانیم
B

ب یضر
بتا

زانیم
t

سطح
يداریمعن

استرس 
سازمانی

007/0*-07/3-77/0-68/3گذاريهدف

42/014/072/0476/0هابندي، اهداف و فعالیتاولویت

033/0*31/142/030/2ریزي عملیاتیبرنامه

094/0-76/1-38/0-83/1مدیریت جلسات

011/0*-83/2-59/0-11/3تفویض اختیار

252/0-18/1-25/0-83/0مدیریت ارتباطات

* p  0/05

ب ین ضـرایبـا روش ورود همزمـان و همچنـيریون چنـدمتغیب رگرسـیتوجه به ضرابا 
و » گـذاريهـدف«ن یبـيداریه ارتباط منفی معنکتوان مطرح نمود ی، مآمدهدستبهون یرگرس

بـا » ریـزي عملیـاتیبرنامه«داري بین و ارتباط مثبت معنی» استرس سازمانی«با » تفویض اختیار«
تفـویض «و » گـذاريهـدف«ش یه بـا افـزاکب ین ترتیشود. بدیده م، مشاه»استرس سازمانی«

ابـد. ییافـزایش مـ» اسـترس سـازمانی«هـا، کاهش و بـا کـاهش آن» استرس سازمانی«، »اختیار
نیـز افـزایش و بـا کـاهش آن، » استرس سـازمانی«، »ریزي عملیاتیبرنامه«ش یبا افزاکهیدرحال

ابد.یینیز کاهش م» استرس سازمانی«
: بین مهارت مدیریت زمان مدیران با اسـترس ماهیـت شـغلی در کارمنـدان 2فرضیه فرعی 

.رابطه معنادار وجود دارد
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هاي مهارت«ق یاز طر» استرس ماهیت شغلی«ینیبشیجهت پيریچندمتغونیرگرس.6جدول
در واحد تهران شرق» مدیریت زمان

مجموع راتییمنبع تغ
مجذورات

درجۀ 
يآزاد

ن یانگیم
مجذورات

زانیم
F

سطح
يداریمعن

011/0*06/381651/6390/3ونیرگرس

93/2921827/16ماندهیباق

* p  0/05

ه کـتوان مطـرح نمـود ی، مآمدهدستبهFزان ید بر مکیبا توجه به جدول فوق و با تأ
در سـطح » استرس ماهیت شـغلی«با » هاي مدیریت زمانمهارت«ن یبيداریارتباط معن

05/0=αق یاز طر» استرس ماهیت شغلی«ینیبشیتوان پگریدیعبارتبهشود. یمشاهده م
یی، جهت شناسـارونیازاوجود دارد. در واحد تهران شرق» هاي مدیریت زمانمهارت«

ون عنوان شود.یب رگرسیاست تا جدول ضرايون، ضروریب رگرسین ضراییو تب
مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس ماهیت شغلی در کارمنـدان رابطـه بین ابعاد 

معنادار وجود دارد
ابعاد «از طریق » استرس ماهیت شغلی«ینیبشیپرگرسیون چندمتغیري جهت ضرایب.7جدول 

در واحد تهران شرق» مهارت مدیریت زمان

كر مالیمتغ
يرهایمتغ

نندهکینیبشیپ
زانیم

B

ب یضر
بتا

زانیم
t

سطح
يداریمعن

استرس ماهیت 
شغلی

59/024/003/1316/0گذاريهدف

212/0-29/1-24/0-35/0هابندي، اهداف و فعالیتاولویت

001/0*04/166/085/3ریزي عملیاتیبرنامه

86/036/074/1097/0مدیریت جلسات

127/0-60/1-31/0-83/0تفویض اختیار

50/030/049/1153/0ارتباطاتمدیریت 
* p  0/05



59...با استرس شغلیبررسی رابطۀ مهارت مدیریت زمان مدیران

ب ین ضرایبا روش ورود همزمان و همچنيریون چندمتغیب رگرسیبا توجه به ضرا
ریزي برنامه«ن یبيداریه ارتباط مثبت معنکتوان مطرح نمود ی، مآمدهدستبهون یرگرس

ش یه بـا افـزاکـب یـن ترتیشـود. بـدی، مشـاهده م»استرس ماهیت شـغلی«با » عملیاتی
اهش آن، کـابـد و بـا ییش مـیز افـزایـن» استرس ماهیت شغلی«، »ریزي عملیاتیبرنامه«
ابد.ییاهش مکز ین» استرس ماهیت شغلی«

فرضیه فرعی: بین مهارت مدیریت زمان مـدیران بـا اسـترس فیزیکـی در کارمنـدان 
رابطه معنادار وجود دارد.

هاي مدیریت مهارت«ق یاز طر» استرس فیزیکی«ینیبشیجهت پيریچندمتغونیرگرس.8جدول
در واحد تهران شرق» زمان

مجموع راتییمنبع تغ
مجذورات

درجۀ 
يآزاد

ن یانگیم
مجذورات

زانیم
F

سطح
يداریمعن

23/545687/9024/1331/0ونیرگرس

80/13151810/73ماندهیباق

ه کـتوان مطرح نمـود ی، مآمدهدستبهFزان ید بر مکیتأبا توجه به جدول فوق و با 
در سـطح » اسـترس فیزیکـی«بـا » هـاي مـدیریت زمـانمهـارت«ن یبيداریارتباط معن

05/0=αق یـاز طر» اسـترس فیزیکـی«ینـیبشیتوان پگریدیعبارتبهشود. یمشاهده نم
وجود ندارد.در واحد تهران شرق» هاي مدیریت زمانمهارت«

گیرينتیجهوبحث
نشان داد که مدیریت زمان در مـدیران بـا 2پژوهش با توجه به جدول شماره يهاافتهی

050در سطح هاآناسترس شغلی کارمندان  / رابطه منفی معنادار وجود دارد، بدین
کـه ابـدییممعنا که با افزایش مدیریت زمان مدیران، استرس شغلی در کارمندان کاهش 

(دواري و يهاافتـهیبـا نیچنـهمو کنـدیمـاین یافته فرضـیه اصـلی تحقیـق را تأییـد 
و ادیـب راد، باعزت(يهاافتهی) و نیز با 2010، زامپتاکیس و همکاران، 2008همکاران، 

. باشـدیمـ) همسـو 1388، نعمتی و پارسـائی، 1385، هاشمی زاده، 1383، گرمه، 1383
، استرس پاسـخی اسـت کـه بـه فشـارآورهاي محیطـی داده رویکرد شناختینظرازنقطه
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اعمال مدیریت زمان باعـث ازآنجاکه) 2006بنابراین طبق نظر (آرنولد و پولیچ، ؛ شودیم
تا آگـاهی افـراد از زمـان در دسـترس افـزایش یابـد و آنـان وظـائف خـود را شودیم

محیطی کمتري به آنـان انجام دهند بنابراین استرسيمؤثرترطوربهکرده و يزیربرنامه
) کـه اسـترس شـغلی را عـدم 2004گـرین بـرگ (نظرازنقطـهنیچنـهم، شودیموارد 

، اعمـال مـدیریت دانـدیمـخود يهاتیقابلو هایتوانائهماهنگی بین نیازهاي شغلی و 
صحیح و استفاده بهینه از وقت شده و هماهنگی بـین نیازهـاي يزیربرنامهزمان موجب 

.ابدییماسترس کاهش جهیدرنتکندیمفرد ایجاد يهایتوانائشغلی (محیطی) و 
و گـرین 2006بنابراین نتیجه فوق در چهارچوب نظریه شـناختی آرنولـد و پـولیچ، 

، قابل تبیین است.2004برگ، 
و تفویض اختیـار يگذارهدفاسیمقخردهدر 2از طرفی با توجه به جدول شماره 

050در مدیران با استرس شغلی کل در کارمندان رابطه منفی معناداري در سـطح  /

که خود را از داندیم) که مدیر موفق را مدیري 1379وجود دارد که با یافته مهدیخانی (
.باشدیمکارهاي تکراري و روزمره رها سازد و تفویض اختیار نماید همسو 

که مدیران باید با اهداف روشن که در جهـت کارآمـدي و عملکـرد رسدیمبه نظر 
از موجبـات سـردرگمی تنهانهمناسب يگذارهدفباچراکهسازمان است قدم بردارند، 

خـود را يهـاتیقابلو هاییتواناماهنگ با این اهداف، که کارمندان هکاهندیمکارکنان 
) 2004گـرین بـرگ (نظرنقطـهکه بـا شودیمو از استرس شغلی آنان کاسته سنجندیم

.باشدیمهمسو 
فرعی که بین مهارت مدیریت زمان مدیران با اسـترس سـازمانی يهاهیفرضبا توجه به 

کـه ارتبـاط دهـدیمـنشـان 3جدول شماره يهاافتهیکارمندان رابطه معنادار وجود دارد. 
050معناداري بین مدیریت زمان با اسـترس سـازمانی در سـطح  / وجـود دارد. البتـه

مـدیران بـا اسـترس يگذارهدفتفویض اختیار و يهااسیمقخردهبین يداریمعنارتباط 
.شودیمسازمانی در کارمندان مشاهده 

، پالمر و همکاران، 2001سازمانی که (ایوانسیویچ و ماتسون، يزااسترسعوامل رسدیمبه نظر 
که این یافتـه ابدییم، در کارمندان کاهش يگذارهدف) مطرح کردند، با تفویض اختیار و 2003

.باشدیم) همسو 1387، به نقل از حافظی و همکاران، 1375با (دیویس و نیواستورم، 
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ازحـدشیب) که معتقدند وقتی کارمندي بار 1997کارت رایت (با نظر کوپر و نیچنهم
، همسو است.رودیم، استرس شغلی باال کندینمو مدیر تفویض اختیار کشدیمبه دوش 

با توجه به فرضیه فرعی که بین مهارت مدیریت زمـان مـدیران بـا اسـترس ماهیـت 
نشـان 4جـدول شـماره يهاافتهیشغلی کارمندان رابطه معنادار وجود دارد، با توجه به 

050داد که ارتباط معناداري در سـطح  / بـین مـدیریت زمـان مـدیران بـا اسـترس
) 1997که این یافته با یافته کوپر و کارت رایـت (ماهیت شغلی در کارمندان وجود دارد

.خرده مقیاسباشدیمهمسو 
عملیـاتی بـا اسـترس ماهیـت شـغلی رابطـه مثبـت يزیربرنامهاسیمقخردهالبته در 

کـه مـدیران بـا دادن حیطـه عمـل و افـزایش رسـدیمـمعناداري مشاهده شد، به نظـر 
خـود يهابرنامـهبـه کارمنـدان در جهـت انجـام هـامهارتيریکارگبهبراي هافرصت

ماهیت شغلی کم کنند.مؤلفهاز استرس شغلی آنان در توانندیم
آخرین فرضیه فرعی که عبارت بود از: بین مهارت مدیریت زمان مدیران با اسـترس 

، نشان داد که 5معنادار وجود دارد. با توجه به جدول شماره رابطهفیزیکی در کارمندان 
050در سطح داریمعنارتباط  / اسـترس ینـیبشیپوجود ندارد. بـه عبـارتی تـوان

مدیریت زمان وجود ندارد.يهامهارتفیزیکی از طریق 
و شـوندیمـدر تحقیـق محسـوب کننـدهلیتعدنقـش عنوانبـهبعضی از عواملی کـه 

قـرار گیرنـد، شـامل شخصـیت، راهبردهـاي یموردبررسـبعدي يهاپژوهشدر تواندیم
و تجارب قبلـی و حمایـت اجتمـاعی از اقـوام، هایآموزش، هانگرشمواجه، سن، جنس، 
نحـوه ازنظـرمقایسـه بـین واحـدهاي دانشـگاهی نیچنـهم. باشدیمدوستان و همکاران 

.کندیممدیریت زمان مدیران و اثر آن بر استرس شغلی در کارمندان به تعمیم نتایج کمک 
اجـراي راهبـرد کـاهش اسـترس در منظوربـهشـودیمـبا توجه به نتـایج پیشـنهاد 

مدیریت زمان در محل به مدیران مفید خواهد بود.يهامهارتکارمندان، آموزش 
مدیریت استرس جهت افزایش خودآگاهی و بهبود آنيهامهارتآموزش نیچنهم
خواهد بود.کنندهکمکهامهارت
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