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 05/06/91افت: یردتاریخ 

 29/11/92رش: یخ پذیتار
 

 در کارکنان مدیریت زمان با استرس شغلی و عملکرد انیبررسی ارتباط م

شرکت ملی مناطق  امور کاال ات واداره مدیریت تدارک زن و مرد

 جنوب زیخ نفت
 

 1لی مدینه گالب

 دهیچک

بر  ها سازماناقتصاد و ایجاد بازارهاي جهانی، تغییرات سریع فناوري، گسترش  شدن یجهاندر دنیاي فعلی عواملی مانند 

یافتن شدت به، منجر اساس دانش، توسعه تجارت در دنیاي مجازي، دسترسی سریع و ساده مشتریان به کاالها و خدمات

. یکی از هست ها سازمانو به دنبال آن فشار روانی حاصل از آن، بر کارکنان این  وکارکسبرقابت بین واحدهاي 

حذف تبعات منفی آن،  باهدفي اقتصادي، کاهش فشار روانی کارکنان ها رقابتي پیشرو در عرصه ها سازماني ها استیس

 جانبههمهمدیریت بهینه زمان، فشارها و گسترش و هجوم  ازآنجاکهبنابراین ؛ یی استي و کاراور بهرهمانند پایین آمدن 

کاهش استرس و بهبود عملکرد  تیدرنهاروزانه کارها را تحت نظم و قواعد درآورده و در کاهش اضطراب و تنش فرد و 

در نظر گرفته شد. در  درصد 5ي دار یمعني دارد. بر این مبنا، سه فرضیه طرح و براي کلیه فرضیات سطح مؤثروي نقش 

ي مدیریت زمان المستد، ها پرسشنامهي اطالعات از گردآوراین پژوهش، روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و براي 

ی عملکرد شغلی پاترسون استفاده گردید. جامعه آماري شامل تمامی کارکنان ابیخودارزاسترس شغلی پارکر و دکوتیس و 

 250ي معادل ا نمونه ها آنبوده که از میان  نفر 477جنوب  زیخ نفتکاالي شرکت ملی مناطق مدیریت تدارکات و امور 

را پاسخ داده و  شده عیتوزي ها پرسشنامه نفر 228ي انتخاب شد. از این تعداد، ا طبقهي تصادفی ریگ نمونهبه روش  نفر

و براي آزمون فرضیات و  ...انی، درصد، میانگین وي جدول فراوها روشاز  ها پرسشنامهتکمیل نمودند. براي استخراج نتایج 

آماري فوق  يهاشده است. با استفاده از روش استفادهي ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهاها روشاز  ها دادهتحلیل 

یت زمان بین مدیر -1قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد:  لیوتحل هیها مورد تجز کلیه داده"spss"افزار  نرم يریکارگ و به

 کارکنان زن و مرد بین مدیریت زمان و عملکرد - 2 .وجود دارد يدار یرابطه معن کارکنان زن و مرد شغلی و استرس

پایان  در وجود دارد. يدار یرابطه معنکارکنان زن و مرد بین استرس شغلی و عملکرد  - 3وجود دارد.  يدار یرابطه معن

 .ارائه گردید زن و مرد عملکرد و کاهش استرس شغلی کارکنان براي بهبود مدیریت زمان و ییها شنهادیپ
 

 يدیکل يها واژه

 عملکرد شغلی استرس شغلی، مدیریت زمان،

                                                      
 المللی خلیج فارس، خرمشهر، ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز بینکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -1
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 مقدمه .1

معیشت، از  تأمیناختصاص دادن زمان به انجام کارهاي روزانه و نیز فعالیت براي 

ار زیادي شده گذشته دور در ذهن بشر مطرح بوده و در دین اسالم نیز به آن توجه بسی

 "طبقات بیکار و آزرده"در کتاب خود تحت عنوان  1پیش لیندر سال 25 حدود است.

براي  "کمبود وقت"پیشگویی نمود که رشد اقتصادي جوامع منجر به بروز پدیده 

کرد که با افزایش فشار ناشی از کمبود وقت، اوقات  بینی پیشخواهد شد. او  ها انسان

انجام شود. در حال حاضر  سرعت بهشود که باید  هایی الیتفعفراغت فرد بایستی صرف 

به منبعی از تنش و  اي فزاینده طور بهو زمان  یافته تحققتا اندازه زیادي  ها بینی پیشاین 

 ).1389 ،2(لوئیس است شده تبدیلفشار 

هویت  دهنده شکلعامل  ترین اصلی عنوان بهبه دلیل اینکه، کار براي هر شخص 

قابل تفکر  اي زمینهآن است، لذا  هاي هزینهزندگی و  تأمینمنبع  ترین اتیحیاجتماعی و 

افزایش  تنها نهزیرا  ؛از قبیل فشارهاي زمانی است زایی استرسبراي شناخت عوامل 

بلکه با ایجاد اختالل در  دهد میاسترس، عملکرد مناسب فرد را در محیط کاري کاهش 

که در آن استرس سبب اختالل در  د خواهد کردروابط خانوادگی، فرایند ناقصی را ایجا

). تحقیقات 2009 ،3(کاویتها گردد میسالمت روانی و بالطبع آن سالمت جسمی فرد 

نتایج  ترین مهماز  "کارایی ضعیف"و  "نارضایتی شغلی"مختلف بیانگر آن است که 

 ).4،2011بیسا و همکاران( هستند ها سازماناسترس شغلی در 

به یکی از  ها سازمانموضوع استرس شغلی و پیامدهاي آن در  در سالیان اخیر،

ناشی از آن در  هاي هزینهاست. چون این آثار و  شده تبدیلمباحث اصلی رفتار سازمانی 

در  ها شرکتاخیر بسیاري از  هاي دههدرجه اول متوجه سازمان است، به همین دلیل در 

 طورجدي به، اند کردهکارکنان تالش  کمک به ازجملهبا تمهیداتی  یافته توسعهکشورهاي 

راس و ( نمایندآمدن استرس شغلی جلوگیري و یا با آن مقابله  وجود بهاز 

 ).5،1377آلتمایر

6مدیریت زمان"مانند  هایی مهارتاهمیت و ضرورت کسب 
مدیریت "، "

                                                      
1- Linder 
2- Lewis 

3- Kavitha 
4- Bisa et al 

5- Ross & Altmaier 

6- Time Mangement 
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1استرس
ساز، براي پیشبرد اهداف فردي،  و سرنوشت کارآمدابزارهایی  عنوان به ...و "

بنابراین، تحقیق حاضر در  ؛است شده روشنامروزه براي همگان  هی و سازمانی،گرو

مدیریت زمان، استرس شغلی و  هاي مهارتراستاي سنجش میزان و نوع ارتباط بین 

خیز جنوب  عملکرد در کارکنان مدیریت تدارکات و امور کاالي شرکت ملی مناطق نفت

یجی استرس ناشی از شغل کارکنان با و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش یا حذف تدر

 .استمدیریت زمان  هاي مهارتو  ها شیوهاعمال 

 بیان مساله .2

فناوري از سوي دیگر، نوعی  هاي پیشرفتو  سو یکسرعت روزافزون تحوالت اجتماعی از 

دهنده افزایش روزافزون این فشارها  . شواهد نشاننماید میفشار روانی را بر فرد وارد 

ح است که چنین فشارهایی سالمت روانی و جسمی فرد را به خطر انداخته و بوده و واض

 ).2،1390(هالفورد و هیالکاس آورد کارایی او را پایین می

نمایند، بازهم با  رغم آنکه اکثر مردم، اوقات بیشتري را صرف انجام کار می به

 هستند زا در زندگی کاري و شغلی خود مواجه هاي استرس افزایش مداوم موقعیت

 ).1389 (لوئیس،

ها، استرس و  در این میان، کارکنان برخی مشاغل در قیاس با سایر حرفه

 ).2010 ،3(مپل کنند هاي زمانی بیشتري را تجربه می محدودیت

زیادي است که  زمان مدتباالترین سطح استرس در این مشاغل، مربوط به 

شند و استرس دائمی مربوط به با حضورداشتهباید در محل کار خود  اجبار بهکارکنان 

نداشته باشند  شان خانوادهزمان کافی براي خود و  ها آن، شود میحجم کاري باال سبب 

 قرار دهد تأثیررا تحت  ها آنسالمت فیزیکی و ذهنی  تواند میکه این موضوع 

 ).4،2010(الورك

 وجود بهولی  شود نمیزمان قسمتی از دارایی کل جامعه است که گرچه دیده 

اقتصادي و منابع مالی، انسانی و انرژي است.  هاي شاخصو کارایی  وري بهرهآورنده 

 سازي کوتاهتحقق امور تجاري را یافته و مبادرت به رفع موانع و نیز  هاي راهبایستی 

                                                      
1- Stress Mangement 
2- Halford&Hylakas 

3- Maple 
4- Elwork 
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و پیچیده بوده و این در حالی است که همگی  بر زماناداري  هاي روشفرایندها نماییم. 
صادراتی و وارداتی  هاي فعالیتشدن  گیر زمیناي پیچیده، سبب وجود فراینده دانیم می

با  توان می که درحالی. برد میبازرگانی را باال  هاي هزینه، غیرمستقیمشده و به شکل 
امور اجرایی براي انجام اقدامات تجاري از  درروندفرایندهاي اداري و تسهیل  سازي کوتاه

انع از افزایش ناخواسته قیمت کاالهاي وارداتی و سربار کاسته و م هاي هزینهاین نوع، از 
 صادرات شویم. هاي هزینهسنگین شدن 

راستا محقق بعد از مدتی حضور در محل مدیریت تدارکات و امور  همین در 
جنوب و مشاهده شرایط کاري متوجه شد که برخی  خیز نفتکاالي شرکت ملی مناطق 

که به نظر  باشند میزمانی مواجه  هاي دودیتمحو  ها االجل ضرببا  وبیش کماز کارکنان، 
را  ها آنگردیده و عملکرد  ها آناین موضوع باعث استرس ناشی از شغل در  رسد می

 دهد. می قرار تأثیرتحت 
افزایش استرس و  جز به اي نتیجهعدم مدیریت بهینه زمان،  ازآنجاکهبنابراین 

بر  مؤثرعامل  عنوان بهت زمان کاهش عملکرد نخواهد داشت، پرداختن به موضوع مدیری
کارکنان مدیریت تدارکات و امور کاالي شرکت  "عملکرد" و "استرس ناشی از شغل"

انجام اقدامات اداري  هاي گلوگاه ترین مهمیکی از  عنوان بهجنوب  خیز نفتملی مناطق 
 ازآنجاکه. استمطرح  مسئلهیک  عنوان بهکاالهاي ضروري صنعت نفت،  تأمینجهت 

در این شرکت، انجام نگرفته  موردپژوهشتحقیقی در رابطه با متغیرهاي  گونه هیچ قبالً
و کنکاش قرار داده تا در صورت  موردبررسیاست، پژوهشگر بر آن شد تا این مشکل را 

 کارکردي قدمی برداشته باشد. هاي تبییننیاز جهت ارائه 
ین مدیریت زمان است که آیا ب سؤالمحقق به دنبال پاسخگویی به این  درواقع

وجود دارد، این  اي رابطهاگر  و وجود دارد یا خیر؟ اي رابطهبا استرس شغلی و عملکرد 
 رابطه چگونه است و میزان آن چقدر است؟

 چارچوب نظري تحقیق .3

، چارچوب نظري پژوهش چنین خواهد بود که بین مدیریت شده گفتهلذا بر پایه مطالب 
وجود دارد و در  داري معنیکارکنان زن و مرد رابطه زمان با استرس شغلی و عملکرد 

و عملکرد وي  یافته کاهشصورت مدیریت بهینه زمان توسط کارمند، استرس شغلی او 
و بالعکس، مدیریت زمان ضعیف، باعث افزایش استرس شغلی و کاهش  یابد میبهبود 

 .دهد می) این چهارچوب نظري را نشان 1-1عملکرد کارکنان خواهد شد. نمودار (
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 مدل تحلیلی پژوهش .1-1نمودار 

 اهداف تحقیق .4

مدیریت زمان، میزان استرس ناشی از شغل و  يها مهارتبررسی میزان . 1

زن و مرد مدیریت تدارکات و امور کاالي شرکت ملی مناطق  عملکرد در کارکنان

 جنوب زیخ نفت

بهبود عملکرد کارکنان  کاهش استرس شغلی و بر زمانبررسی نقش مدیریت . 2

 جنوب زیخ نفتزن و مرد مدیریت تدارکات و امور کاالي شرکت ملی مناطق 

ارائه راهکارهایی در جهت مدیریت زمان، کاهش استرس ناشی از شغل و . 3

 بهبود عملکرد در کارکنان زن و مرد اداره مذکور

 فرضیات تحقیق. 5

 کنان رابطه وجود دارد.کارمدیریت زمان و استرس شغلی بین  :اولفرضیه 

 رابطه وجود دارد.زن کارکنان مدیریت زمان و استرس شغلی بین  :1ـ1 فرضیه

 .رابطه وجود داردمرد کارکنان  مدیریت زمان و استرس شغلیبین  :1ـ2 فرضیه

 کارکنان رابطه وجود دارد.مدیریت زمان و عملکرد شغلی بین  :دومفرضیه 

 رابطه وجود دارد.زن کارکنان لکرد شغلی مدیریت زمان و عمبین  :2ـ1 فرضیه

 رابطه وجود دارد.مرد کارکنان مدیریت زمان و عملکرد شغلی بین  :2ـ2 فرضیه

 
 

 مدیریت زمان

 عملکرد استرس شغلی
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 کارکنان رابطه وجود دارد.استرس شغلی و عملکرد شغلی بین  :سوم فرضیه

 رابطه وجود دارد.زن کارکنان استرس شغلی و عملکرد شغلی بین  :3ـ1فرضیه 

 رابطه وجود دارد.مرد کارکنان عملکرد شغلی  و یشغلاسترس بین  :3ـ2فرضیه 

 پیشینه پژوهش .6

بررسی رابطه مدیریت زمان بـا فرسـودگی و اسـترس    ") در پژوهشی به 1388( ملک آرا

کارکنان اداره مالیاتی آذربایجان پرداخت. نتایج این تحقیق نشـان داد کـه بـین     "شغلی

 وجود دارد. يدار ینمعمدیریت زمان و استرس کارکنان رابطه 

استرس بر عملکـرد   ریتأث"عنوان با  )، در تحقیقی،1388( و همکاران يآباد عزت

تحت پوشش دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران     يها مارستانیبمختلف  يها بخش "مدیران

دارد.  يدار یمعنـ دریافتند استرس با عملکـرد و سـابقه کـار مـدیران رابطـه معکـوس و       

جهـت   هـا  آنبر عملکرد مدیران، از بین رفتن تمرکز فکـري  همچنین، بیشترین استرس 

 .استدر محیط کاري و کاهش کیفیت کارشان  ها آن، تضعیف روحیه مؤثر يریگ میتصم

بررسی رابطه مهارت سازمانی "عنوان )، تحقیقی را با 1389( عبدالوند و همکاران

ر درود انجـام  مدیران مدارس راهنمایی و متوسـطه شـه   "مدیریت زمان و استرس شغلی

مهـارت   ازنظرکه بین مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه  دهد یمنشان  ها افتهیدادند. 

 سازمانی مدیریت زمان و استرس شغلی تفاوت معناداري وجود دارد.

بررسی رابطه مـدیریت  ") پژوهشی را با عنوان1389( ساعتچی و رضایی بهبهانی

کارخانه سیمان خوزستان انجام دادند.  "کارکنانوري  خانواده با بهره -زمان و تعارض کار

نتـایج   نفر از کارکنان انتخاب شدند. 217اي،  گیري طبقه در این پژوهش، با روش نمونه

وجود دارد و متغیرهـاي   يدار یمعنرابطه  نیب شیپتحقیق نشان داد که بین متغیرهاي 

ن مـدیریت زمـان و   بـی  جـه یدرنتباشـند.   يور بهـره کننـده   ینیب شیپ توانند یمتحقیق 

رابطـه معنـادار منفـی     يور بهـره خانواده با  -رابطه مثبت معنادار و تعارض کار يور بهره

 وجود دارد.

 بـر  زمـان بررسی رابطه مـدیریت  "عنوان تحقیقی تحت  ) در1389( مرادي بکالی

نفتـی   يهـا  انـه یپادر بین کارکنان عملیـات دریـایی    "سازمانی و سالمت روان یاثربخش

وجـود   يدار یمعنـ رابطـه   یاثربخششان داد که بین ابعاد مدیریت زمان و ابعاد جنوب، ن

 دارد.

رابطـه هـوش هیجـانی و    "بـه بررسـی    يا مطالعهدر  )1390( حافظی و همکاران
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مدیریت زمان با استرس شغلی و عملکرد در کارکنان انیبررسی ارتباط م  

 37 /1393زمستان /  22/ شماره  ششمسال 

رگرسـیون   جینتا پرداختند. بلند دیبکارکنان پاالیشگاه  "مدیریت زمان با استرس شغلی
استرس شـغلی را تبیـین    يدار یمعن طور بهنشان داد که هوش هیجانی و مدیریت زمان 

واریانس اسـترس شـغلی را تبیـین     درصد 57مجموعاً این دو متغیر  که يطور به. کند یم
 .دینما یم

و داراي  تـر  جواندر تحقیقی نشان دادند که افراد  )1982( واکرز و پارك هوست
مهـارت   يدارا محلـی مشـارکت داشـتند،    يهـا  گـروه تحصیالت باالتر و کسـانی کـه در   

 مدیریت زمان باالتري بودند.
مدیران مرد و زن انجام داد  يها مهارت ٴنهیدرزمدر پژوهشی که  )1985( ساگاریا

و مدیریت زمان نسبت به  يزیر برنامه يها مهارتبه این نتیجه رسید که مدیران مرد در 
فـردي در   یاثربخش) به بررسی مدیریت زمان و 2004( کالسنز .اند بودهزنان مدیر، برتر 

کار پرداخت و دریافت که با کنترل و مدیریت در وقت، مـردم از کـار رضـایت بیشـتري     
 یاثربخشـ ، افزایش بینش در نحوه انجـام کـار و   یاثربخشسبب  جهیدرنتاحساس کرده، 

از  یکننـدگان  شـرکت در تحقیقـی کـه در آن    )2005( و اسکینز نیگر .شود یمسازمانی 
را قبـل و بعـد از    کننـدگان  شرکتدر آن حضور داشتند، مختلف  يها سازمانو  ها بخش

 ریتـأث مقایسـه نمـوده و سـرانجام     باهممدیریت زمان در چندین ماه  يها مهارتآموزش 
مثبت رفتارهاي مدیریت زمان را روي رفتارهـاي مـرتبط بـا شغلشـان دریافـت کردنـد.       

س ناشـی از  اسـتر  ریتـأث بررسـی  "عنوان ) در پژوهشی تحت 2010( ساالمی و همکاران
به این نتیجه رسیدند که اسـترس ناشـی از    "شغل بر عملکرد مدیران در کشور نیجریه 

 بوده است. اثرگذارمدیران  يور بهرهشغل بر سالمتی، کارایی و 
و  یاثربخشـ رابطه استرس بـا  "عنوان اي تحت  ) در مطالعه2011( ساکی و همکاران

یی غنا متوجه شدند که مدیران زن نسبت به ها در کشور آفریقا در سازمان "عملکرد مدیران
تواند ناشی از تعـارض نقـش آنـان باشـد.      مدیران مرد داراي استرس بیشتري هستند که می

اند، ولی  مطالعات بسیاري رابطه منفی بین استرس و نتایج عملکرد را نشان داده نکهیباوجودا
یران مرد هسـتند، تـالش   در این تحقیق مدیران زن که داراي استرس بیشتري نسبت به مد

 که عملکرد خود را در تعادل با عملکرد مردان قرار دهند. اند کرده
 "اثرات استرس بر عملکرد شغلی"عنوان )، در تحقیقی با 2011همکاران (علی و 

مختلف در پاکستان صورت گرفت، دریافتند که اسـترس   يها بانککه در بین کارمندان 
) تحقیقی را بـا  2012همکاران (و  ایکا رد کارکنان دارد.مثبت و معناداري بر عملک ریتأث

حسب سن، جنس و بلوغ و سطوح اضـطراب   بر زمانمدیریت  يها مهارتارزیابی "عنوان 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  38

انجـام دادنـد. بـر اسـاس نتـایج ایـن        ییو مامادر میان دانشجویان پرستاري  "و استرس

سـطح اضـطراب و   کـه   شـود  یممدیریت زمان در دانشجویان سبب  يها مهارتتحقیق، 

 کاهش یابد. ها آناسترس در 

 اهمیت و ضرورت تحقیق .7

براي موفقیت در کارشان چقدر حیـاتی   اند بردهها به این نکته پی  هاست که شرکت سال

است که دو منبع کلیدي یعنی سرمایه و نیروي کار را درست اداره کنند. امروزه سومین 

کـه همانـا،    شـده  اضافهت، به این فهرست دیگر کمتر نیس يدوتامنبع که ضرورت آن از 

 زمان است.

مشخص کرده اسـت کـه مـدیریت     ها شرکتدر مورد بسیاري از  ساله دهپژوهش 

 ).1995(لوئیس،  هاست سازمانکلیدي در موفقیت  يها از مؤلفهزمان یکی 

جهت تولیدات و خدمات در دو دهـه   ها درخواستافزایش رقابت جهانی و ازدیاد 

ده بعد زمانی کار اهمیت بیشتري پیـدا کنـد. بـه جهـت ایـن تغییـرات،       گذشته باعث ش

سرعت زندگی نیز بیشتر شده و مردم مجبور هستند با سرعت بیشتري کارهاي خـود را  

 ).2007 انجام دهند (کالسنز و همکاران،

ناشی روبرو  يفشارهاو کمبود وقت  يها با بحرانامروزي  اکثر جوامعدر حقیقت 

و میـزان مشـارکت و    انـدازد  یمـ را به خطر  ها آنار سالمت و آسایش هستند که این فش

 ).1995(لوئیس،  دهد یمرا در امور مختلف کاهش  ها آنکارایی 

که بسیار واضـح   مییبگوبه خاطر اینکه اهمیت موضوع بیشتر مشخص شود، باید 

یک مشـکل   تنها نهو همچنین سطح باالي فشار روانی  یکوش سخت يها ساعتاست که 

دائمی از زندگی شغلی افراد است. لذا، در جوامع کنـونی   يا جنبهنیست بلکه  مدت کوتاه

کارآمد زمان فقط یـک   يزیر برنامهگوناگونی هستند، مدیریت و  يفشارها تحتکه افراد 

بـدل گشـته اسـت (احمـدي،      ریناپـذ  اجتنابامر مفید نیست، بلکه به یک امر ضروري و 

1388.( 

مدیریت تدارکات و امـور کـاالي شـرکت ملـی منـاطق       انکارکن در همین راستا،

هـا و   پـروژه  موقـع  بـه  ياجرا نیو همچن يدیتول يواحدها ییایجنوب جهت پو زیخ نفت

کاالهاي ضروري صنعت نفت در کمترین زمـان   نی، با تأمشده نیتدو شیاز پ يها برنامه
 .کنند یمممکن، نقش محوري و بسیار حساسی را ایفا 

حضور فعال، سازنده و مثبت ایـن قشـر در صـنعت نفـت و نقـش       با توجه به لذا
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مدیریت زمان با استرس شغلی و عملکرد در کارکنان انیبررسی ارتباط م  

 39 /1393زمستان /  22/ شماره  ششمسال 

  هنـ یدرزم، پـژوهش  کننـد  یمـ سرنوشت سازي که در تضمین حیات اقتصادي کشور ایفا 

کـه بـر عملکـرد     يکـار  يهـا  االجـل  ضربزمانی و  يها تیمحدودشناخت عواملی مانند 

ی که این کارکنـان  از اهمیت به سزایی برخوردار است. فشارهای گذارد یمشغلی آنان اثر 

 –سطوح مختلف شناختی، عاطفی، اجتمـاعی، فرهنگـی و حتـی روانـی      کنند یمتجربه 

رونـدهاي رشـد،    تواننـد  یمـ . عوامل فشار روانـی  دهد یمحرکتی آنان را تحت تأثیر قرار 

و استعدادها را متأثر ساخته، احساس مسـئولیت را   ها تیقابلو فعلیت یافتن  يریگ شکل

د عـادي را متزلـزل سـاخته و    مثبـت را تغییـر داده، عملکـر    يهـا  گرشنتضعیف نموده، 

 آورند. به دنبالاجتماعی، فرهنگی و جسمانی  ی،روان بار انیزپیامدهاي 

لذا، شناسایی و بهبود عواملی که بر استرس شغلی و عملکرد کارکنـان مـدیریت   

زمینـه   توانـد  یم، رگذارندیتأثجنوب  زیخ نفتتدارکات و امور کاالي شرکت ملی مناطق 

آنان را فراهم ساخته، بینش و نگرش آنان را به افقی مثبـت و فراسـوي    ییشکوفارشد و 

ارزشمندي و غرور ملی و فرهنگی آنان را غناي  دموجود افزایش داده، خو يها تیمحدود

 يهـا  راهکاربردي به مسـئولین امـر ارائـه داده و     يها نییتبعمیقی بخشیده و سرانجام، 

 اجتماعی فراهم آورد. -رفع تنگناهاي رشد و پیشرفت فرهنگیعملی براي 

 روش پژوهش. 8

 گیري جامعه پژوهش و روش نمونه .1-8

زن و مـرد) مـدیریت تـدارکات و امـور     کارکنـان ( جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه 

مشـغول   1391سـال  جنوب است کـه در نیمـه اول    زیخ نفتکاالي شرکت ملی مناطق 

تعیین حجم "جدول نفر است. جهت تعیین حجم نمونه،  477 ها آن و تعداداند  بکار بوده
 ) و کـوهن 1970توسـط کریجـی و مورگـان (    شده هیته "یا اندازه نمونه از جامعه آماري

مشتمل  يا جامعهبراي  ازیموردناین جدول حداقل نمونه  بر اساس) استفاده شد. 1969(

افزایش شـباهت نمونـه و جامعـه، افـزایش     برآورد شده است. براي  نفر 214،نفر 477بر 

جامعـه در   يهـا  یژگیوبراي برآورد پارامترهاي جامعه و دخالت دادن  يبردار نمونهدقت 

استفاده شد. بدین ترتیب که پس از تقسـیم   يا طبقهتصادفی  يریگ نمونهنمونه از روش 

، سـپس  شـده  مشـخص در هـر گـروه    ازیموردنمتجانس، تعداد نمونه  يها گروهجامعه به 

به دلیل عدم ارجاع و نیز  تیدرنهابین کارکنان توزیع گردید که  نامه پرسش 250تعداد 

 صورت گرفته است. پرسشنامه 228، عملیات آماري روي ها پرسشنامهناقص بودن برخی 
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 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -نامه علمیفصل

 1393 زمستان /22/ شماره  ششم/ سال  40

 يریگ اندازهابزار  .2-8

 شـده  اسـتفاده از ابزارهـاي زیـر    موردنظرمتغیرهاي  يریگ اندازه منظور بهدر این پژوهش 
 است:

 )2010( المستد "مدیریت زمان" ارزشیابیپرسشنامه خود  .1-2-8

) ترجمه و به یـک مقیـاس ارزیـابی کارکنـان از     1390( یلاین پرسشنامه توسط گالب 
دارد و هـر   سـؤال  40است. ایـن پرسشـنامه    شده لیتبدمدیریت زمان خود  يها مهارت
یکـی از   شـود  یمـ ودنی خواسـته  کـه از آزمـ   است يا درجه پنجداراي یک مقیاس  سؤال
 در ، انتخـاب کنـد.  اسـت نظـر وي   کننده منعکسرا که بهترین وجه  سؤالهر  يها پاسخ

تحقیق حاضر براي تعیین پایایی پرسشـنامه مـدیریت زمـان از روش آلفـاي کرونبـاخ و      
و بیـانگر   بـود  85/0و  93/0برابـر   بیبه ترتتنصیف استفاده شد که براي کل پرسشنامه 

. براي تعیـین پرسشـنامه مـدیریت زمـان     است ادشدهیایایی مطلوب پرسشنامه ضرایب پ
مـالك همبسـته نمـودیم و مشـخص شـد رابطـه مثبـت         سـؤال نیز، نمره آن را با نمره 

که بیانگر برخورداري پرسشـنامه   )p،77/0=r=0001/0( وجود دارد ها آنبین  يدار یمعن
 .استمدیریت زمان از اعتبار الزم برخوردار 

 پارکر و دکوتیس "استرس شغلی" یابیارزشپرسشنامه خود  .2-2-8

در این پژوهش جهت سـنجش اسـترس شـغلی از پرسشـنامه اسـترس شـغلی پـارکر و        
) 1390( است. این پرسشنامه اولین بـار توسـط دمیـري    شده استفاده) 1983( سیدکوت

 5 است کـه بـر روي یـک مقیـاس     درجه 13 يدارااست. این مقیاس  اجراشدهترجمه و 
 . وو و چـن شـود  یمـ به آن پاسـخ داده   "کامالً موافق" 5 تا "مخالفکامالً "1اي از  درجه

 نمـوده و گلیـزر،   ذکـر  85/0)، پایایی کلی این مقیاس را با روش آلفاي کرونباخ 2010(
 91/0تا  78/0 یندر مطالعات مختلف ب را یاسمق ینا یکل یاییپا )2004استتز و زسو (

را با استفاده از  یاسمق یندو بعد ا یاییپا ) نیز1983( ر و دکوتیس. پارکاند کردهگزارش 
ذکر  74/0بعد اضطراب مرتبط با شغل  يو برا 86/0 یفشار زمانبعد  يکرونباخ برا يآلفا

 يایـن پرسشـنامه را بـا اسـتفاده از روش آلفـا      ی) ضرایب پایای1390( دمیري .اند نموده
 بیو ضـر  90/0 یکلـ  یـایی پا ،82/0د اضطراب بع يبرا ،83/0 یفشار زمان يکرونباخ برا

 ).1390 یري،(دمه است به دست آورد )> 0,001p( 68/0اعتبار، 
آیا سؤاالت پرسشنامه، سؤاالتی مناسب بـراي   که نیاحصول اطمینان از  منظور به
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مدیریت زمان با استرس شغلی و عملکرد در کارکنان انیبررسی ارتباط م  

 41 /1393زمستان /  22/ شماره  ششمسال 

از اعتبـار صـوري و سـپس از     باشـند  یمـ در این پـژوهش   موردنظر يها شاخصبررسی 

 استفاده شد. مشورت با اساتید متخصص

 يا پرسشـنامه ضـمن اینکـه   » یسپـارکر و دکـوت   یاسترس شغل«لذا، پرسشنامه 

 .است استاندارد و میزان شده است، داراي روایی ظاهري نیز

آلفـاي   از روشی در تحقیق حاضر براي تعیین پایایی پرسشـنامه اسـترس شـغل   

که بیـانگر   ،0,84و  0,87 استفاده شد که براي کل پرسشنامه برابر باو تنصیف کرونباخ 

 .است ادشدهیپرسشنامه  مطلوبپایایی ضرایب 

براي تعیین اعتبار پرسشنامه استرس شغلی، نمـره آن را بـا نمـره سـؤال مـالك      

= 0,0001(وجود دارد  ها آنبین  يدار یمعنهمبسته نمودیم و مشخص شد رابطه مثبت 

p  0,80و  =r( استز اعتبار الزم که بیانگر برخورداري پرسشنامه استرس شغلی ا. 

 عملکرد شغلی پاترسون پرسشنامه .3-2-8

) 1992(گرافیک بوده و توسط پاترسـون   يبند درجهاین آزمون که در اصل یک مقیاس 

، داراي دو فـرم ارزشـیابی گـروه    شـده  ساختهارزشیابی مدیران از عملکرد کارکنان  براي

 لهیوس بهانش اظهار داشتند که . پاترسون و همکاراستمدیران و گروه کارکنان غیر مدیر 

دقیـق و روشـن ارزشـیابی     طور بهزیردستان خود را  توانند یماین پرسشنامه سرپرستان 

 کنند.

) ترجمه و به یک مقیاس ارزیابی 1369( این پرسشنامه توسط ارشدي و شکرکن

 هاي این پرسشنامه ده سؤال از فرم هرکداماست. در  شده لیتبدکارکنان از عملکرد خود 

 اسـت از خیلی کم به خیلی زیـاد   يا درجه پنجوجود دارد و هر سؤال داراي یک مقیاس 

هـاي هـر سـؤال را کـه بـه بهتـرین وجـه         شود یکی از پاسـخ  که از آزمودنی خواسته می

 ، انتخاب کند.استکننده نظر وي  منعکس

آلفـاي   از روشعملکرد شغلی نیز در تحقیق حاضر براي تعیین پایایی پرسشنامه 

بـوده و   0,84و  0,83استفاده شد که براي کـل پرسشـنامه برابـر بـا     و تنصیف ونباخ کر

براي تعیـین اعتبـار پرسشـنامه     .است ادشدهیپرسشنامه  قبول قابلپایایی ضرایب بیانگر 

عملکرد شغلی، نمره آن را با نمره سؤال مالك همبسته نمـودیم و مشـخص شـد رابطـه     

که بیانگر برخـورداري   )r=  0,77و  p= 0,0001(د وجود دار ها آنبین  يدار یمعنمثبت 

 .استپرسشنامه عملکرد شغلی از اعتبار الزم 
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 نتایج. 9

 .شوند یمارائه زیر قسمت  دوپژوهش در  يها افتهی

 توصیفی يها افتهی) الف

 مربوط به فرضیات پژوهش يها افتهی ب)

 هاي توصیفی یافته .1-9

 و آماري مانند میانگین، انحراف معیار يها شاخصهاي توصیفی این پژوهش شامل  یافته

در این پـژوهش در   موردمطالعهکه براي کلیه متغیرهاي  است نمونه يها یآزمودن تعداد

 است. شده ارائه 1 جدول

هاي مدیریت زمان، در متغیر ها یآزمودنانحراف معیار نمره  و میانگین :1 جدول

 استرس شغلی و عملکرد شغلی

 متغیر
 يآمار يها شاخص

 ها یآزمودن
 میانگین

انحراف 

 معیار
 تعداد

 مدیریت زمان

 31 21,95 139,05 کارکنان زن

 197 17,81 143,04 کارکنان مرد

 228 18,21 142,67 کل کارکنان

 استرس شغلی

 31 7,57 26,95 کارکنان زن

 197 6,03 21,58 کارکنان مرد

 228 6,36 22,07 کل کارکنان

 عملکرد شغلی

 31 5,45 36,14 زنکارکنان 

 197 4,73 38,49 کارکنان مرد

 228 4,84 38,27 کل کارکنان
 

، میانگین و مدیریت زماندر متغیر  شود یممشاهده  1که در جدول  يطور همان

و  139,05، کارکنـان زن  18,21و  142,67کل کارکنـان  به ترتیب براي  ،انحراف معیار

 کــل اســترس شــغلی،ر متغیــر در متغیــر د، 17,81و  143,04کارکنــان مــرد ، 21,95

در و  6,03و  21,58کارکنان مرد ، 7,57و  26,95، کارکنان زن 6,36و  22,07کارکنان 

و  38,27کـل کارکنـان   ترتیـب بـراي    به اریمعمیانگین و انحراف  عملکرد شغلی،متغیر 
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د در کارکنانمدیریت زمان با استرس شغلی و عملکر انیبررسی ارتباط م  
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 .است 4,73و  38,49مرد  کارکنانو  5,45و  36,14، کارکنان زن 4,84

 مربوط به فرضیات پژوهشهاي  یافته. 2-9

از  آمـده  دست بهزیر است که هر فرضیه همراه با نتایج  يها هیفرض پژوهش حاضر، شامل

 .گردد یمآن در این بخش ارائه  لیوتحل هیتجز

 کارکنان رابطه وجود دارد.مدیریت زمان و استرس شغلی بین  :اولفرضیه 

 رابطه وجود دارد.زن ان کارکنمدیریت زمان و استرس شغلی : بین 1ـ1فرضیه 

 رابطه وجود دارد.مرد کارکنان  مدیریت زمان و استرس شغلی: بین 1ـ2فرضیه 

زن  کارکنانمدیریت زمان و استرس شغلی بین  پیرسونضرایب همبستگی  .2جدول 

 مرد و

 متغیر

 نیب شیپ

متغیر 

 مالك

 شاخص آماري

 آزمودنی

ضریب 

 همبستگی

)r( 

 سطح

 يدار یمعن

)p( 

 تعداد

 هنمون
n 

 مدیریت زمان
استرس 

 شغلی

 228 0,0001 -0,39 کل کارکنان

 31 0,028 -0,48 کارکنان زن

 197 0,0001 -0,37 کارکنان مرد
 

مدیریت زمان و استرس شغلی بین  شود یممشاهده  2طوري که در جدول  همان

راین ). بنـاب r=  -0,39و  p =0,0001وجـود دارد (  يدار یمعنـ منفی کارکنان رابطه کل 

 ابـد ی یمـ بهبود کارکنان ، هر چه مدیریت زمان گرید عبارت به .گردد یمتأیید  اولفرضیه 

 .کند یمبه همان اندازه استرس شغلی آنان کاهش پیدا 

 يدار یمعنمنفی رابطه زن کارکنان مدیریت زمان و استرس شغلی بین همچنین 

 .گـردد  یمـ تأییـد   1ــ 1). بنـابراین فرضـیه   r=  -0,48و  p =0,028( شـود  یمـ مشاهده 

زن با کاهش استرس شغلی آنان همراه شده کارکنان ، بهبود مدیریت زمان گرید عبارت به

 .است

وجـود   يدار یمعنـ منفی رابطه مرد کارکنان مدیریت زمان و استرس شغلی بین 

، بـا  گـر ید عبارت به .گردد یمتأیید  1ـ2). بنابراین فرضیه r=  -0,37و  p =0,0001دارد (

 .است افتهی کاهشمرد، استرس شغلی آنان نیز کارکنان مدیریت زمان بهبود 

 کارکنان رابطه وجود دارد.مدیریت زمان و عملکرد شغلی بین  :دومفرضیه 
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 رابطه وجود دارد.زن کارکنان مدیریت زمان و عملکرد شغلی : بین 2ـ1فرضیه 

 جود دارد.رابطه ومرد کارکنان مدیریت زمان و عملکرد شغلی : بین 2ـ2فرضیه 

زن  کارکنانمدیریت زمان و عملکرد شغلی بین  پیرسون ضرایب همبستگی .3جدول 

 و مرد

 متغیر

 نیب شیپ

متغیر 

 مالك

 شاخص آماري

 آزمودنی

ضریب 

 همبستگی

)r( 

 سطح

 يدار یمعن

)p( 

 تعداد

 نمونه

n 

 مدیریت زمان
عملکرد 

 شغلی

 228 0,0001 0,51 کل کارکنان

 31 0,0001 0,71 کارکنان زن

 197 0,0001 0,48 کارکنان مرد

 

مدیریت زمان و عملکرد شغلی بین  شود یممشاهده  3که در جدول  يطور همان
). بنـابراین  r=  0,51و  p =0,0001وجـود دارد (  يدار یمعنـ مثبـت  کارکنان رابطه کل 

 بـد ای یمـ بهبود کارکنان ، هر چه مدیریت زمان گرید عبارت به .گردد یمتأیید دوم  فرضیه

 .کند یمبه همان اندازه عملکرد شغلی آنان افزایش پیدا 

ــین همچنــین  مثبــت رابطــه زن کارکنــان مــدیریت زمــان و عملکــرد شــغلی ب

تأییـد   2ــ 1). بنـابراین فرضـیه   r=  0,71و  p =0,0001( شـود  یمـ مشاهده  يدار یمعن

شغلی آنـان   زن با افزایش عملکردکارکنان ، بهبود مدیریت زمان گرید عبارت به .گردد یم

 .همراه شده است

وجـود   يدار یمعنـ مثبت رابطه مرد کارکنان مدیریت زمان و عملکرد شغلی بین 

، بـا  گـر ید عبـارت  به .گردد یمتأیید  2ـ2). بنابراین فرضیه r=  0,48و  p =0,0001دارد (

 .است افتهی شیافزامرد، عملکرد شغلی آنان نیز کارکنان بهبود مدیریت زمان 

 

 کارکنان رابطه وجود دارد.استرس شغلی و عملکرد شغلی بین  :سوم فرضیه

 رابطه وجود دارد.زن کارکنان استرس شغلی و عملکرد شغلی : بین 3ـ1فرضیه 

 رابطه وجود دارد.مرد کارکنان استرس شغلی و عملکرد شغلی : بین 3ـ2فرضیه 
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زن ان کارکناسترس شغلی و عملکرد شغلی بین  پیرسونضرایب همبستگی  .4جدول 

 و مرد

 متغیر

 نیب شیپ

متغیر 

 مالك

 شاخص آماري

 آزمودنی

ضریب 

همبستگی 

)r( 

 سطح

داري  معنی

)p( 

 تعداد

نمونه 
n 

استرس 

 شغلی

عملکرد 

 شغلی

 228 0,0001 -0,38 کل کارکنان

 31 0,001 -0,68 کارکنان زن

 197 0,0001 -0,32 کارکنان مرد

 

استرس شـغلی و عملکـرد شـغلی    ن بی شود یممشاهده  4در جدول  يطور همان

). بنـابراین  r=  -0,38و  p =0,0001وجـود دارد (  يدار یمعنـ منفی کارکنان رابطه کل 

افـزایش  کارکنـان  ، هـر چـه اسـترس شـغلی     گـر ید عبارت به .گردد یمتأیید  سومفرضیه 

 .کند یمبه همان اندازه عملکرد شغلی آنان کاهش پیدا  ابدی یم

منفــی رابطــه زن کارکنــان عملکــرد شــغلی  اســترس شــغلی وبــین همچنــین 

تأییـد   3ــ 1). بنـابراین فرضـیه   r=  -0,68و  p =0,001( شـود  یمـ مشاهده  يدار یمعن

زن با کاهش عملکرد شغلی آنان کارکنان ، افزایش استرس شغلی گرید عبارت به .گردد یم

 .همراه شده است

وجـود   يدار یمعنـ منفی رابطه مرد کارکنان استرس شغلی و عملکرد شغلی بین 

، بـا  گـر ید عبارت به .گردد یمتأیید  3ـ2). بنابراین فرضیه r=  -0,32و  p =0,0001دارد (

 .است افتهی کاهشمرد، عملکرد شغلی آنان نیز کارکنان افزایش استرس شغلی 

 هاي کاربردي توصیه پیشنهادها و. 10

 پیشنهادات به مدیران سازمان .الف 

اهداف سـاده و   يریگ نشانهف مشخصی وضع کنید. براي کارکنان سازمان اهدا .1

. قبل از اینکه کارکنان بخواهند در جهت کند یمنامعلوم، بازدهی کارکنان سازمان را کم 

 پـرارزش ، مهم و موردنظر يها هدفاهدافشان حرکت کنند، باید اطمینان حاصل نمایند 

 هستند.
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، اهـداف کـاري   »زیـاد بازدهی بسیار «مثل  یرمنطقیغاهداف مبهم و  يجا به .2 
دارند، براي کارکنان مشخص کنید. با تعیین  یسنجش قابلمشخصی که نتایج ملموس و 

بـه ایـن    دنیدررسـ و مشخص نمودن مسـئولیت کارمنـدان    شده فیتعر وضوح بهاهدافی 
 .شود یمکارمندان براي انجام کارها بیشتر  يها تالشاهداف،

کنیـد کـه داراي جـداول زمـانی بـا       کار را به صورتی مـدون تهیـه   يها برنامه .3
 سنجش معین باشد. يها اسیمقجزئیات مشخص و 

سطح کنونی عملکرد زمانی همه افراد را نپذیرید. از اعضاي گـروه خـود توقـع     .4
بدهیـد   هـا  آنآوردن این سرعت را نیز به  به دستاما ابزار ؛ شتاب بیشتري داشته باشید

 دهید و به افت روحیه بیندازید. قرار آور رنج يها استرسرا تحت  ها آنبدون آنکه 
در فـراهم سـاختن    يفنّـاور  اخیـر،  دهـه  3 در هر چه هست را مدرنیزه کنید. .5

شـبکه   مثـال  عنـوان  بـه  قوي عمل کـرده اسـت.   بسیار بیشتر از زمان، يبردار بهرهامکان 
 اعتهس 24سریع افراد به اینترنت و خرید و کسب اطالعات  دسترسی کامپیوتري بهنگام،

 يا رابطـه روز،  يهـا  يفنّـاور . رابطـه بـین مـدیریت زمـان و اسـتفاده از      انـد  جملهاز این 
 انکارناپذیر است.

هر جا که ممکن است فرایندهاي کاري را استاندارد کنید. با توجه به تغییرات  .6
افـزایش   منظـور  بـه آن فرایندهاي کـاري،   تبع بهو  ها دستورالعمل، قوانین، يفنّاورمداوم 

در تهیه فرایندهاي کاري نهایت دقـت مبـذول گـردد تـا از      یستیبا یم ها سازمان ییاراک
، گـردد  یمـ حجم تشریفات زائد و غیرضروري که منجر به بروز تنش روانـی در مجریـان   

 باشند. روز بهزمانی  ازلحاظانجام امور، این فرایندها  کاسته شده و با کوتاه کردن مسیر
تیـار کنیـد. نـاتوانی یـا اکـراه در تفـویض اختیـارات        تفـویض اخ  دیـ توان یمتا  .7

در مدیریت زمان اسـت.   يا حرفهعامل شکست بسیاري از مدیران و کارکنان  نیتر بزرگ
بیشـتر وقـت مـدیران در روز صـرف      هـا  شـرکت که در بعضی از  دهد یمنشان  ها یبررس

یران صـرف امـوري   و در برخی مواقع، نیمی از وقت مد تا اداره امور شود یماجراي کارها 
 برآید. ها آناز عهده انجام دادن  تواند یمکه یک منشی، حتی با کارایی بهتري  شود یم

 سازمان کارکنانپیشنهادات به  .ب

کـه   رود یماین قانون اساساً براي افرادي به کار  گزینشی مطالعه کنید. طور به .1
مطالب و توقف  عمدهبخش دارند. مرور سریع  سروکاربا حجم زیادي از مطالب خواندنی 

 .شود یماز زمان  مؤثربه نظرمی رسد، باعث استفاده  تر مهمکه  ییها قسمتروي 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            16 / 22

http://iieshrm.ir/article-1-340-fa.html


مدیریت زمان با استرس شغلی و عملکرد در کارکنان انیبررسی ارتباط م  

 47 /1393زمستان /  22/ شماره  ششمسال 

این موضوع بر نیـاز   فهرستی از کارهایی که امروز باید انجام دهید، تهیه کنید. .2

ایـن قـانون    تکیه صرف بر حافظه داللت دارد. يجا بهپیشرفته روزانه  يزیر برنامهشما به 

متعـدد در   يهـا  فهرسـت که شما فقط باید یک فهرست داشته باشید نه  شود یم متذکر

 مختلف. يها برگهکاغذها و 

 دیده یماجازه  که یوقتداشتن جایی براي هر چیز و نگهداري هر چیز در جاي خود.  .3

خارج از مکـان خـود قـرار بگیـرد، بـه دو روش از اوقـات خـود محـروم          ییدرجاچیزي 

بیشتري احتیاج خواهید  وقت بهچیزي نیاز دارید، براي پیدا کردن آن وقتی به  :دیشو یم

را که در حال انجام آن هستید  يا فهیوظداشت و دیگر اینکه شما براي انجام کاري دیگر 

 .دیکن یممتوقف 

اما همچنین، چندین کار کوچـک  ؛ دریک زمان تنها یک کار مهم انجام دهید .4 

وظـایف شـما تکـراري و     کـه  یوقتـ همزمـان انجـام داد.    طـور  به توان یمرا  تیاهم کمو 

چنـد کـار را در    تـوان  یمـ باشند و نیازي به کار کردن زیـاد نداشـته باشـند،     تیاهم کم

 انجام داد. زمان کی

تا شـما   کند یماین کار کمک  بزرگ را به چند مرحله تقسیم کنید. يها پروژه .5

 ریخته است.احساس نکنید وظایف عمده، مهم و فوري بر سرتان 

اسـت،   کننـده  نیـی تعدرصد از وظایفتان را کـه بـیش از همـه حسـاس و      20. 6

درصد نتـایج را بـه بـار     80درصد از کارها،  20، تنها دیگو یم مشخص کنید، قانون پارتو

 .آورند یم

در انجام کارها تعلل و سستی نکنید. اگر وظایف معینی را دقیق و سریع انجام  .7

 را به تأخیر بیندازید. ها آن که یوقتن کمتري نیاز خواهید داشت تا دهید به تالش و زما

کارا  استفاده. براي انجام هر کار مهلت و موعدي مشخص تعیین کنید. این کار 8

 .بخشد یم از زمان را بهبود
یک کار را به آخر برسانید. رسیدن به پایـان روز بـدون آنکـه     کم دست هرروز. 9

) به افزایش احسـاس اسـترس   يا قهیدق 10 فهیوظ(حتی یک کاري به آخر رسیده باشد 

. از سوي دیگر تمام کردن یک وظیفه، یـک  کند یمکمک  ازحد شیبزمانی و داشتن کار 

 .شود یمنوع احساس فراغت از استرس را موجب 

داشته باشید. این اقدام به حفـظ همـاهنگی و همسـانی در     بلندمدت. اهداف 10

باشـید امـا هـیچ     افتـه ی سـازمان کـارا و   دیتوان یم. شما کند یم کمک ها تیفعالوظایف و 

 دستاوردي نداشته باشید؛ مگر اینکه فکر خود را در جهت مشخصی متمرکز نمایید.
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براي بهبود مدیریت زمان هوشیار و آگاه باشید. ایجاد  ییها روش. براي یافتن 11

 ا باشد.بهبود مستمر در استفاده از زمان باید بخشی از سبک زندگی شم

 پیشنهادات به محققان و پژوهشگران .ج

کوتـاه و در مکـانی    يا برهـه زمـانی و اقتصـادي در    يهـا  تیمحدود لیبه دلاین تحقیق 

 :شود یم محدود انجام شد، لذا پیشنهاد

رابطه مدیریت زمان و استرس شغلی،  تر قیدقبراي تبیین  در تحقیقات آینده، .1

و  یموردبررسنقش  يها یژگیوشغلی همچون  ياه زا استرسرابطه مدیریت زمان با دیگر 

 آزمون قرار گیرد.

 هـا  سـازمان از مدیران عـالی   يا نمونهکه تحقیقات آتی، روي  شود یمپیشنهاد  .2

بین کارکنان و مدیران و تعمیم هرچه  يها تفاوتصورت گیرد تا امکان مقایسه و بررسی 

 بیشتر نتایج فراهم گردد.

 قهاي تحقی محدودیت .11

 ییهـا  تیمحدوددر اجراي هر تحقیق  پژوهش یک فرایند منظم و هدفمند است.

مشـابه   يهـا  پژوهشمنظم در  يها تیفعالروند  ها تیمحدودوجود دارد که توجه به این 

 .دهد یمدیگر را به محققان نشان 

که توجه به آن انجام تحقیقـات   بوده است ییها تیمحدوداین پژوهش نیز داراي 

این پژوهش بـه شـرح    يها تیمحدود. سازد یم تر قیدقو  تر سهل زمینه را بعدي در این

 :باشند یمزیر 

 ها پرسشنامه و عودت پر کردنعدم همکاري و مساعدت بعضی از کارکنان در . 1

 مختلف. لیبه دال

کوتـاه و در   يا برهـه زمانی و اقتصادي در  يها تیمحدود لیبه دلاین تحقیق  .2

بـا   توانسـت  یمـ ، محقـق  هـا  تیمحدودکه در صورت نبودن این مکانی محدود انجام شد 

، نتـایج  تـر  گسـترده و انجام پژوهش در سـطحی   مؤثراضافه کردن متغیرهاي تعدیل گر 

 بهتر و باقابلیت تعمیم بیشتري را عرضه نماید.

پرسشـنامه بـه    سـؤاالت به  یده پاسخسوگیري احتمالی بعضی از کارکنان در  .3

الب. الزم به ذکر است که در خصوص محرمانه بـودن اطالعـات   دلیل ترس از افشاي مط

 بود. شده داده ها یآزمودنتوضیحات کافی به  ها پرسشنامه
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و  هـا  یآزمـودن  یحوصلگ یبزیاد پرسشنامه که باعث خستگی و  سؤاالت دتعدا .4

 گردیده بود. سؤاالتپاسخ به  در ها آندرنتیجه کاهش دقت 

 ازبـه علـت اسـتفاده     سـؤاالت براي پاسـخ بـه    ها یآزمودنکاهش آزادي عمل  .5

 بسته. يها پرسشنامه

همه متغیرهاي تحقیق  رندهیدربرگمحدودیت منابع مطالعاتی و تحقیقاتی که  .6

 باشد.

در سـازمان   هـا  قسـمت از سوي اغلب مسـئولین   آمده عمل بهعلیرغم همکاري  .7

 يهـا  تیـ فعالمثبـت   راتیثتـأ بسیاري از کارکنان در رابطه با اهداف تحقیق و  ،موردنظر

 هـا  تیـ فعالپژوهشی در سازمان خود در حد مطلوب توجیه نبوده و باور صحیحی از این 

 هـا  آنفقدان انگیزه الزم براي همکاري با پژوهشگر در  صورت بهنداشتند که این موضوع 

 بود. داکردهیپنمود 

 

 خذآمنابع و م

انتشـارات   ،اپ دهم. سـاري . چمبانی سازمان و مدیریت )،1388( مسعود، احمدي،  .1

 .صفحه 217فرهنگی، يها پژوهش

تعارض و ابهام نقش بـا   بررسی رابطه فشار روانی ناشی از )،1369( سرین،ارشدي، ن .2

جنـوب   زیخ نفتخشنودي شغلی مدیران و کارمندان شرکت ملی مناطق  و عملکرد

کارشناسی  مهنا انیپااستقالل کاري و پیوستگی گروهی،  کننده لیتعدبا توجه به اثر 

 .دانشگاه شهید چمران اهواز روانشناسی صنعتی و سازمانی، ارشد

و بررسی رابطه هـوش هیجـانى    )1390( رضا، ،شجاعی زهرا، ،افتخار فریبا، حافظی، .3

نو در  يها افتهی، فصلنامه بلند دیبزمان با استرس شغلى کارکنان پاالیشگاه  تیریمد

 .19-35 ،19شماره  ،یشناس روان

طراحی و آزمودن الگویی از پیشـایندها و پیامـدهاي مهـم     )1390( جت،ح دمیري، .4

کارشناسـی ارشـد    نامـه  انیـ پافشار روانی شغلی در کارکنان شرکت ملـی حفـاري.   

 شهید چمران اهواز. دانشگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی.

پور  استرس شغلی، ترجمه غ ر خواجه )،1377راس، رندال، آر، آلتمایر، الیزابت، ام، ( .5

 صفحه. 286 تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تادوانی،

بررسی رابطه مـدیریت زمـان و    )،1389( نسرین، رضایی بهبهانی، حمد،م ساعتچی، .6

نشـریه   کارکنـان کارخانـه سـیمان خوزسـتان،     يور بهـره  خـانواده بـا   -تعارض کـار 
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 .1-8،19شماره  ،یشناخت روانتحقیقات 

بررسـی رابطـه مهـارت     )،1389( ضـا، سـاکی، ر لیرضـا،  ه، ععصـار  روانه،عبدالوند، پ .7

سازمانی مدیریت زمان و استرس شغلی مدیران مدارس راهنمایی و متوسـطه شـهر   

 .108-114 ،9شماره  دورود، مجله پژوهشی آموزشی مدارس کارآمد،

تـأثیر اسـترس بـر عملکـرد مـدیران       )،1388( گرانیو دمحمد  ،عزت آباديرنجبر  .8

 تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،       يهـا  مارستانیبمختلف  يها بخش

 .11-2،1و  1شماره  پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، فصلنامه

خـود   وقـت  بـه  سـاعت  10هفتـه  چگونه هر  مدیریت زمان، )،1389( دیویدلوئیس،  .9

 صفحه. 288 ققنوس، ،روح شهباز، تهران امبیزترجمه ک .دییفزایب

و  یسـازمان  یاثربخش بر زمان یریترابطه مد یرسبر )،1389( سین،ح ی،بکال مرادي .10

 نامـه  انیـ پاجنـوب.   ینفتـ  يهـا  انهیپا یاییدر یاتکارکنان عمل ینسالمت روان در ب

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

 یشـغل  یزمان با فرسـودگ  یریترابطه مد یبررس )،1388( مشید،ج همنآرا، ب ملک .11

 ،4 شماره فصلنامه تخصصی مالیات، ی،غرب یجانآذربا یاتیالکارکنان اداره کل امور م

81-98. 

کلید آرامش و غلبه بر استرس. ترجمـه   25)، 1390( یال،کاس، ه اتریک،پ ،هالفورد .12

نقـش   يهنـر  یفرهنگـ  یتـون، موسسـه  تهران: انتشـارات بـرگ ز   زاده، یبخش الرهگ

 صفحه. 144یمرغ، س
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