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 چکيده
 مديريتو  نیست نمازسا ديما منابع به توجهوري و هيش بهرافزا صرفا انمدير صليا وظیفه امروزه

. نیست پذيرنمكاا نكناركاون در نظر گرفتن عوامل انساني و توجه به نیازهاي رواني بد ثربخشا

طور كاركنان به هايیتشود فعاليكاركنان باعث م ياز زمان برا درست و اصولياستفاده بطوري كه 

 يبرا يشغل يترضا سالمت روان و اهداف روزانه موجب احساس ینبه هم یابيكامل اجرا شود و دست

 زمان مديريت با استرس رابطه بررسي منظور به حاضر پژوهش .گردديمسازمان  فرد و ارتقا اهداف

هش پژو. گرفت انجام خوزستان استان اي حرفه و فني آموزش مراكز كاركنان وري بهره بر آن تاثیر و

وزش  مراكز آم كاركنانجامعه آماري تحقیق شامل كلیه همبستگي مي باشد.  -حاضر از نوع توصیفي

روش نمونه گیري خوشه اي چند براي تعیین حجم نمونه از  كهبود  خوزستانفني و حرفه اي استان 

آوري داده ها از پرسشنامه جمع اي برشد.  انتخابنمونه  به عنواننفر  011استفاده شد و  مرحله اي

 84/1و   1/.97ها به ترتیب استفاده شد. پايايي پرسشنامه  استرسو  مديريت زمانهاي استاندارد 

در دو سطح آمار ها براي تجزيه و تحلیل داده . آلفاي كرونباخ بدست آمد کیتكن قيدرصد ازطر

فزار  از نرم او آمار استنباطي ) پیرسون  و رگرسیون خطي( )میانگین، انحراف استاندارد(  توصیفي

SPSSقیم رابطه اي مست استرس و مديريت زمان بین نشان داد كه. نتايج تحلیل داده ها پرداخته شد

 درصد مي باشد. 81برقرار است و میزان اين تاثیر بیش از 

 

 استان اي حرفه و فني آموزش مراكزكاركنان،  ،بهره وري ،مديريت زمان ،استرس :يديکل واژگان

 .خوزستان

 

 مقدمه

 انساني عوامل گرفتن نظر در ونبد ثربخشا مديريت و نیست نمازسا ديما منابع به توجه و وريهبهر يشافزا صرفا انمدير صليا وظیفه امروزه

 هايفعالیت شودمي باعث كاركنان براي زمان از اصولي و درست استفاده كه بطوري. نیست پذيرنمكاا نكناركا رواني نیازهاي به توجه و

 سازمان اهداف ارتقا و فرد براي شغلي رضايت و روان سالمت احساس موجب روزانه اهداف همین به دستیابي و شود اجرا كامل طوربه كاركنان
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 .ایران ،خوزستان ،دکتری مدیریت استراتژیک، رییس دانشگاه علمی کاربردی شوشتر 1
 .ایران ایالم، ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه ،دکتری مدیریت استراتژیک  2

 

 علی کرم پور
karampour28@yahoo.com 

رابطه استرس با مدیریت زمان و تاثير آن بر بهره وري  بررسی

 کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه اي استان خوزستان
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 .استهاي مهم علم مديريت است و روش مؤثري براي كاهش استرس ناشي از كار و افزايش خشنودي مديريت زمان يكي از مؤلفه. گرددمي

رسیدن به اهداف مشخص است. عالوه بر آن مديريت زمان استفاده بهینه از وقت جهت  مديريت زمان استفاده مؤثر از منابع و راهي جهت

ي امور و غیره دهسازمانها، روش گذاري، كنترل وقفههايي از قبیل انضباط شخصي، هدفتر است و شامل مهارتتر و آسودهزندگي راحت

(. 0888دهد)نعمتي و پارسايي، استرس شده و اثرات منفي آن را كاهش ميتواند باعث حذف بسیاري از منابع ي ميخوببهها است. اين مهارت

 فشارهاي ايجاد عللها . آنكردهاند تقسیم زندگي عصبي فشار و سازماني عصبي فشار دسته دو به را كاركنان عصبي فشار 0گريفین و مورهد

 الزامات ،زياد كار ،تأمین ،شغل نوع ،شغلي الزامات را سازماني عصبي فشارهاي ايجاد علل واند برده نام زندگي فاجعه و زندگي تغییر را زندگي

 و )مورهد بردهاند نام شخصیت و رهبري تب ،گروهي فشار ،روابطي ادراكات ،ابهام تضاد ،نقش الزامات ،دفتر طرح ،حرارت ،فیزيكي

 چه افراد اينكه. ميباشد وقت رواني كمبود فشار اصلي منابع(. در زمان كنوني يكي از 068: 0880، ترجمه الواني و معمارزاده، 0111گريفین

 روح؛ ترجمه 0110، 0ميباشند)لوئیس روبرو مسئله اين با نحوي به  همه زيرا نیست مهم باشند پستي و مقام چه در و باشند داشته شغلي

 (.00: 0880، شهباز

میلیون يک نهروزا متوسططور به شود وساله موجب از بین رفتن صدها روز كاري ميهمه از آن، ناشي ارضعوو  سستراهند دمي ننشا هارماآ

هد دمي ننشا بطهرا همیندر  يگرد مطالعه. ميكنند دداريخو ركا محلدر  رحضواز  س،ستراز ا ناشيي ناخوشيهاو  تتالالـخات ـعل به نفر

 (. همچنین مطالعات مختلف 0114، 8رود)سواردشغلي كاركنان از دست مياز استرس و نارضايتي  ناشير غیبت ـثابر  ركا ساعتاز  ٪4كه 

، 4رنهمكاو  )بال نچارد ها هستندنمازساو  صنايع ي رخ داده درسیبهاو آ حوادث از ٪89 در شغلي زايسسترا ملاعو نقشه هنددننشا

0110.) 

و  نيروا سالمت با سسترا شغلي بین بطهدر را يمدرآكادخو هكنند تعديل » نقش( پزوهشي تحت عنوان 0871رزمي و نعمتي سوگلي تپه)

اي گیري خوشهنفر از كاركنان بانک صادرات به روش نمونه 040انجام دادند. در اين مطالعه تبريز«  دراتصا بانک نكناركا شغلي ضايتر

 9، و خودكارآمدي شرر و همكاران6تور، رضايت شغلي اسپك5هاي سالمت عمومي، استرس شغلي، اسپیوانتخاب شدند و از طريق پرسشنامه

 افتههاي مراتبي انجام شد.ها با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و سلسلهمورد ارزيابي واقع شد.. تحلیل داده

 سالمت با شغلي سسترا بین بطهرارضايت شغلي است. همچنین، و  نيروا سالمت منفي هكنند پیشبیني شغلي سسترا كه هنددمي ننشا

در  محافظتي نقش دي،فر عامل يک انعنو به يمدرآكادخو ،ينابنابرد. ميگیر ارقر تأثیر تحت يمدرآكادخو سیلهو به شغلي ضايتو ر نيروا

  .دارد استرس شغليبرابر

« نيوقز پزشكي معلو هنشگادا ارانحسابدآن در  با مرتبط ملاعوو  شغلي  سسترا سير»بر( پژوهشي را تحت عنوان 0871خاتوني و همكاران)

روش  به كه ندداد تشكیل ارانحسابداز  نفر 81را  هشوپژ ردمو يهانمونهو  دهبو مقطعي عنواز  تحلیلي-توصیفي مطالعهانجام دادند، اين 

 ينا نشد ساخته جهتو  شد يگیرارهندا ساخته هشگروپژ پرسشنامه طريقآن از  با مرتبط ملاعوو  سسترا تشد .شدند بنتخاا ريسرشما

 سسترا پرسشنامه، ارانحسابد شغلي سسترا ،سیپوآ شغلي سسترا هشد اردستاندا پرسشنامه مانند، عموضو با مرتبط پرسشنامه چندين اربزا

 هنگيفر يطاشر به توجه با پرسشنامه نهايتو در  يددگر دهستفاا ستاينمتزا شغلي سسترا پرسشنامهو  8مريكاآ ينسیتوا تايید ردمو شغلي

 ضريبو  يددگر دهستفاا دمجد نمواز روش آز اربزا  دعتماا جهت و گرديد. اعتبار ابزار با روش اعتبار محتواتنظیم و  تهیه دي، اجتماعيقتصاا

هاي تحقیق متغییر بین طتباار ايبر ستنباطيو ا توصیفي راـمآ ياـهاز روش هاداده لـتحلیو  تجزيه. در آمدبدست  71/1 دلمعا همبستگي

 سسترا انمیز بین داريمعنا طتباار (،٪05/46بود )شديد  حددر  ارانحسابد كثريتدر ا شغلي سسترا تشدها نشان داد كه فاده شد. يافتهاست

 سابقهو  سنداراي  كه كنانيركا نیزو  حرفه يندر ا شاغل نناز يكهرطو به شتدا دجوو نكناركا ركا ابقهـسو  نـسجنس وو  هشد تجربه شغلي

در اين كاركنان بار كاري شغلي  سسترا هكنند ديجاا عامل مهمترين همچنین .نددميكر تجربهرا  يباالتر سسترا تشد ندبودي كمتر ركا

 نقش بود كه نسبت به ساير عوامل در اولويت اول قرار گرفت.

موزان انجام دادند. اين پژوهش آ(، پژوهشي را با هدف بررسي اثر آموزش مديريت زمان بر كاهش استرس دانش0870شناس)مقدم و حقزماني

اموزان دختر سال سوم آزمون با گروه كنترل انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش را كلیه دانشپس-آزمونبا روش آزمايشي از نوع پیش

                                                           
Griffin & Moorhead.  7 

Lewis.  8 
. Seward 3 

. Blanchard & et al 9 
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 05دو گروه آزمايش)نفري به روش تصادفي سیستماتیک انتخاب و به  81دهند كه يک نمونه هاي منطقه يک شهر تهران تشكیل ميدبیرستان

( 0894ها از پرسشنامه محقق ساخته مديريت زمان و مقیاس استرس تحصیلي )ديره، نفر( تقسیم شدند. جهت گردآوري داده05نفر( و كنترل)

ايش( و آمار زمها از آمار توصیفي)میانگین، انحراف معیار، كمترين و بیشترين در دو گروه كنترل و آاستفاده شده است. در تجزيه و تحلیل داده

هاي دو گروه( استفاده شده است. نتايج نشان داد كه آموزش مديريت زمان بر داري تفاوتمستقل براي سنجش معني tاستنباطي)آزمون 

ريزي( منجر به بندي و برنامهگذاري، اولويتهاي مديريت زمان)هدفگذارد. از جهت ديگر آموزش مهارتآموزان اثر ميكاهش استرس دانش

 اموزان شده است.اهش استرس دانشك

 اين به 0780-0114سالهاى  طى درآن  هاىراهبرد و زمان مديرت در تجربى مطالعه 80 روى بر مرورى در(  0119) 7چرايستل براگیتى و

 خنثى استرسهاى و بهداشت، فردى بین هوش، سالمتى، رضايت شغلى، زمان كنترل، مشاهده و زمان مديريت بین دست يافتند كه نتیجه

مديريت زمان چنین به نظر آموزش  مورد در. است نشده شفاف هنوز امور آكادمى اجراى و كار با مسائل اين ارتباط .دارد وجود مثبتى ارتباط

 محدوديت چندين تحقیقات اين مرور درگردد. هاي مديريت زمان ميهاي آموزشي مديريت زمان باعث بهبود مهارترسد كه برگزاري دورهمي

 باشد.ميمختلف  هاىراه در آن از بردارىبهره و زمان مديريت از جامع تعريف نبود آنها مهمترين كه شده آشكار زمان مديريت باب در

 بودن انعطافپذير و تنظیمى خود  ،بحرانى هاىموقعیت فهم و شناسائى، زمان مديريت در طي تحقیقي دريافت كلید موفقیت (0119)01برين

 كرد بسیارى بیان وى .دارد وجود رابطه بحرانى شرايط مقابل در بودن پذيرانعطاف با زمان از صحیح استفاده میان و است شرايط اين مقابل در

 جواب ندرت به مسائل اين كه دارد اين بر داللت تحقیقات نتايج متاسفانه اما، است نمايانتر و بهتر موقعیت در آنها كار مىكنند ادعا مردم از

 و مىگیرد قرار توجه مدت مورد طوالنى در اساسى و مهم وظائف كه اولويتهاست و برنامهها تاثیر دلیل به همچنین .مىكنند دريافت مثبت

 دهند. انجام بهترى نحو به و شناسائى را وظائف مجبورند مىكنند و تحمل را استرس از بااليى سطح مردم

هاي مديريت زمان و استرس شغلي مديران اي كه به بررسي رابطه بین كاربرد مهارتدر مطالعه( 0119، 00؛ به نقل از واالسي0116) 00ادواردز

ديريت دهند. مكنند استرس كمتري را گزارش ميهاي مديريت زمان استفاده ميمدارس پرداخت به اين نتیجه رسید كه مديراني كه از تكنیک

ريزي، به منظور استفاده كارآمد از زمان طراحي شده است و از اين اف روشن و برنامهاي است كه از طريق تنظیم اهدزمان يک راهبرد مقابله

كنند براي اينكه كارهاي زيادي براي انجام دادن دارند ولي دهد. امروزه بسیاري از افراد احساس دستپاچگي ميطريق استرس را كاهش مي

توان به آنها ياد داد كه چگونه از وقت، با تحلیل بهتري كارهاي روزانه مي داشتكه با آموزش دادن يادزماني كمي در اختیار دارند. در حالي

 (. 0119، 08استفاده كرد )واالسي

 آموزش زمراک کارکنان وری بهره بر آن تاثیر و زمان مدیریت با استرس رابطه تا برآنست پژوهش با توجه به موارد گفته شده، این

 بهره رب آن تاثیر و زمان مدیریت با استرس لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطهبسنجد،  را خوزستان استان ای حرفه و فنی

خوزستان است. در این پژوهش با توجه به موارد ذکر شده سوال های تحقیق  استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان وری

 به شرح زیر می باشند:

  ؟دارد وجود معناداری رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز ارکنانک اختیار تفویض با  شغلی استرس بینآیا  -

 ؟دارد وجود معناداری رابطه خوزستان استان ای حرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان خدمت گذاری  با شغلی استرس بین آیا -

 

 روش پژوهش

 زستانخو استان اي حرفه و فني  آموزش مراكز كاركنان كلیه شامل تحقیق آماري جامعه. باشد مي پیمايشي -توصیفي نوع از حاضر پژوهش

 جمع براي. شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 011 و شد استفاده اي مرحله چند اي خوشه گیري نمونه روش از نمونه حجم تعیین براي كه بود

 ازطريق درصد 84/1 و 1 1/.97 ترتیب به ها پرسشنامه پايايي. شد استفاده استرس و زمان مديريت استاندارد هاي پرسشنامه از ها داده آوري

)  باطياستن آمار و( استاندارد انحراف میانگین،) توصیفي آمار سطح دو در ها داده تحلیل و تجزيه براي. آمد بدست كرونباخ آلفاي تكنیک

 .شد پرداختهSPSS  افزار نرم از( خطي رگرسیون و  پیرسون
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 هایافته

 .دارد وجود معناداري رابطه خوزستان استان اي حرفه و فني آموزش مراكز كاركنان اختیار تفويض  با شغلي استرس بین:  اولفرضیه 

 استرس شغلي با تفويض اختیار كاركنانضريب همبستگي بین  -5جدول

 سطح معني داري ضريب همبستگي متغیر

 كل نمونه مرد زن

 >110/1P 59/1** 08/1** 98/1** تفويض اختیار

 

معني دار است و  >P 110/1كه در سطح  59/1**در كل نمونه و تفويض اختیار ضريب همبستگي بین استرس شغلي  فوقبا توجه به جدول 

معني دار هستند در  >P 110/1است كه هر دو در سطح  08/1**و در نمونه مردان كارمند  98/1**ضريب همبستگي در نمونه زنان كارمند 

 خوزستان ستانا اي حرفه و فني آموزش مراكز كاركنان اختیار تفويض  با شغلي استرس بینشود يعني پژوهش نیز تأيید مي اولنتیجه فرضیه 

 .دارد وجود معناداري رابطه

 

 كاركنان
 05 زن

 95 مرد

 011 جمع                  

 انكاركن

 01 سال و كمتر 05

 81 سال 81تا  05

 61 سال 81بیشتر از 

 011 جمع

 كاركنان
 08 مجرد

 90 متاهل

 011 جمع                  

 كاركنان

 00 كارداني و پايین تر

 61 كارشناسي

 07 كارشناسي ارشد و باالتر

 011 جمع
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 و تفويض اختیار ضريب رگرسیون بین استرس شغلي -6جدول 

 (Sigسطح معناداري)  F B t ( 0rضريب تعیین)  متغیر مستقل متغیر وابسته

استرس 

 شغلي

 111/1 940/46 86/1 005/0 64/1 تفويض اختیار

 

مي  86/1برابر  Betaو ضريب  64/1( برابر 0rضريب تعیین ) تفويض اختیارو رابطه آن با  استرس شغليدر بررسي اين فرضیه يعني بررسي 

-P 111/1درصد مي باشد كه با توجه به  64بر روي استرس شغلي  تفويض اختیارباشد، يعني مي توان گفت میزان تاثیر متغیر مستقل 

Value =  .فرض صفر رد شده و فرض پژوهشگر مورد تايید قرار مي گیرد 

 .دارد وجود معناداري رابطه خوزستان استان اي حرفه و فني آموزش مراكز كاركنان گذاري خدمت  با شغلي استرس بین: دومفرضیه 

 استرس شغلي با خدمت گذاري كاركنانضريب همبستگي بین  -9جدول 

 داريسطح معني  ضريب همبستگي متغیر

 كل نمونه مرد زن

 >110/1P 567/1** 69/1** 67/1** گذاري خدمت

 

معني دار است  >P 110/1است كه در سطح 567/1**در كل نمونه  و خدمت گذاري ضريب همبستگي بین استرس شغلي ،با توجه به جدول

معني  >P 110/1مي باشد كه هر دو در سطح معناداري  67/1**و در نمونه زنان كارمند 69/1**و ضريب همبستگي در نمونه مردان كارمند 

 اي رفهح و فني آموزش مراكز كاركنان گذاري خدمت  با شغلي استرسپژوهش تأيید مي شود. يعني بین  دومدار هستند. در نتیجه فرضیه 

 .دارد وجود معناداري رابطه خوزستان استان

 و خدمت گذاري ضريب رگرسیون بین استرس شغلي  -8جدول

 (Sigسطح معناداري)  F B t ( 0rضريب تعیین)  متغیر مستقل متغیر وابسته

 111/1 51/01 87/1 06/08 66/1 گذاري خدمت استرس شغلي

 

مي  87/1برابر  Betaو ضريب  66/1( برابر 0rضريب تعیین ) خدمت گذاريرابطه آن با استرس شغلي و در بررسي اين فرضیه يعني بررسي 

-P 111/1درصد مي باشد كه با توجه به 66توان گفت میزان تاثیر متغیر مستقل اولويت بندي اهداف بر روي استرس شغلي باشد، يعني مي 

Value =  .فرض صفر رد شده و فرض پژوهشگر مورد تايید قرار مي گیرد 
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 نتيجه گيري: بحث و
خوزستان  استان اي حرفه و فني آموزش مراكز كاركنان وري بهره بر آن تاثیر و زمان مديريت با استرس رابطه بررسي به حاضر پژوهش

 مديريت و نیست نمازسا ديما منابع به توجه و وريهبهر يشافزا صرفا انمدير صليا وظیفه كه گفت توان مي كلي بطور. است پرداخته

 زمان از اصولي و درست استفاده كه بطوري. نیست پذيرنمكاا نكناركا رواني نیازهاي به توجه و انساني عوامل گرفتن نظر در ونبد ثربخشا

 و روان سالمت احساس موجب روزانه اهداف همین به دستیابي و شود اجرا كامل طوربه كاركنان هايفعالیت شودمي باعث كاركنان براي

نرم ز استفاده ابا توجه به مطالعات انجام شده و نتايج حاصل از تحلیل پرسشنامه با  .گرددمي سازمان اهداف ارتقا و فرد براي شغلي رضايت

 و نيف آموزش مراكزكاركنان تفويض اختیار و و روش پیرسون  و محاسبه رگرسیون خطي مشخص مي گردد بین استرس شغلي   Spssافزار 

درصد  64تاثیر متغیر مستقل تفويض اختیار بر روي استرس شغلي  معني داري وجود دارد و میزانمثبت و رابطه خوزستان  استان اي حرفه

يعني معني دار است،  >P 110/1است كه در سطح  59/1 **گذاري و استرس شغلي در كل نمونه مي باشد، ضريب همبستگي بین خدمت

معني داري وجود دارد و میزان مثبت و رابطه خوزستان  استان اي حرفه و فني آموزش مراكزگذاري و استرس شغلي كاركنان  بین خدمت

تايید  و مديريت زمان درصد مي باشد و نتیجتا همبستگي بین استرس شغلي 66گذاري بر روي استرس شغلي  تاثیر متغیر مستقل خدمت

ي داري معنمثبت و رابطه خوزستان  استان اي حرفه و فني آموزش مراكزكاركنان با مديريت زمان مي گردد يعني بین مولفه استرس شغلي 

 وجود دارد .
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