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Abstract  

 
The purpose of this research was to examine the 

relationship between time management skills and 

job stress among female high school teachers. The 
research method was descriptive-correlational. 

The statistical population was all the female high 

school teachers in Ardabil city (N=530), from 
among whom, 216 teachers were selected based 

on Morgan's sampling table with a stratified 

random sampling method. The data were collected 
by Bordbar Job Stress Questionnaire and Queen's 

Time Management Questionnaire. The formal and 

content validity of both questionnaires were 
confirmed using experts’ opinion, and their 

reliability was estimated via Cronbach's alpha 

method, which was 0/87 for job stress and 0/76 
for time management questionnaire. The collected 

data were analyzed using one group t-test, 

correlation coefficient and analysis of variance. 
The findings of the research showed that there is a 

significant negative relationship between time 

management skills and job stress among teachers; 
The current status of teachers' time management 

skills is in a desirable level, but the job stress of 

teachers were higher than the mean. Teachers with 
more work experience had the highest level of 

time management skills, and younger teachers had 

more job stress than older colleagues. 
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 مقدمه

دچار یکنواختی کند، در معرض انواع عوامل مؤثر بر  قرن بیست و یکم بیش از آنکه زندگی ما را

فشار عصبی قرار داده است و باید توجه داشت که در صورت افزایش فشار عصبی بایستی منتظر 

های قلبی و گوارشی و عواقب بسیار خطرناک در ابعاد فردی و اجتماعی بود. افزایش انواع بیماری

یهی است که این مسایل به عملکرد سازمان و جوامع دردهای موضعی بسیار نگران کننده است. بد

های کند. سالمتی  و حفظ کارکنان از بیماریها را به ما گوشزد میزند و لزوم توجه به آنصدمه می

 پر و سر درد پر (. زندگی193:1393متین،ها دارد )زارعیجسمی و روانی اهمیت زیادی برای سازمان

 نموده تبدیل رفتارسازمانی مباحث در مهم مسئله یک به را انیرو فشار یکم و بیست قرن اضطراب

 ترکوتاه زمان بهتر، در کیفیت با بیشتر، کار شودمی خواسته کارکنان از رقابت، افزایش دلیل به است.

شاید  1(. استرس یا فشارعصبی1395دهند )کریمی و مرادمند، ارائه کمتر منابع صرف با و

زمره انسان باشد و امروزه چنان همگانی شده است که آن را جزءِ ترین مسئله زندگی روعمومی

اند طوری که همه انسانها در زندگی روزمره و در تمام ابعاد ها دانستهالینفک و مشخصه اصلی انسان

های حیات خود در معرض استرس قرار دارند و انسان بدون استرس قادر به حیات نخواهد و حوزه

ای پیچیده وفردی وجزءِ الینفک زندگی (. استرس پدیده1395ابراهیمی، بود )غفوریان، قاسمی و

شود و اگر انسان قادر به سازگاری با آن نباشد، جسم وروان او ساز میبشر است که گاهی مشکل

(. در زندگی همه افراد شاغل، استرس وجود دارد 6،6557گیرد )گالزر و گیوریکمورد تهدید قرار می

روش، اسکویی و کند )ابراهیمی، نیکها فشار روانی وارد میلف بر آنهای مختگونهو به

ازحد باشد، هایی است که اگر بیش(. فشارهای روانی ناشی از شغل، از جمله استرس1372احمدی،

تواند سبب عوارض جسمی، روانی و رفتاری برای فرد شود، سالمت وی را به خطر اندازد، اهداف می

استرس شغلی در  (.3،1991و به کاهش کیفیت عملکرد فرد منجر شود )وانگ سازمانی را تهدید کند

های مختلف، همیشه وجود دارد و تغییراتی که در جا با درجههای زندگی و در همههمۀ حوزه

تواند فعالیت دستگاه ایمنی بدن را مختل کند و تضعیف دستگاه آورد، میاعضای بدن به وجود می

های جسمی و روانی آماده خواهد کرد )انجذاب و تال به تعداد زیادی از بیماریایمنی، بدن را برای اب

(. همه ما چه در منزل و چه در محیط کار، نیاز داریم وقت خود را تنظیم کنیم. ترتیب 1371فرنیا، 

آوریم، انجام کارهای روزانه، تأثیر چشمگیری بر کمیت و کیفیت آنچه که از زندگی به دست می

شود زمان کاری پرکاری ب مردم در تنظیم وقت خود موفق هستند و این موفقیت باعث میدارد. اغل

دانیم که زمان ارزش زیادی دارد داشته باشند و از اوقات فراغت خود لذت بیشتری ببرند. همۀ ما می

افراد واحدهای مختلف یک سازمان مسئولیت زیادی در قبال استفاده صحیح از آن دارند. هر  و
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هایی در پی خواهد ها، زیانای دارد که تأخیر در تحقق آنشدهن اهداف از پیش تعیینسازما

پذیرترین قشرها در برابر وپرورش معلمان یکی از آسیب(. در سازمان آموزش1371داشت)علوی، 

استرس هستند با توجه به اینکه زندگی بدون استرس وجود ندارد و در هر تجربه جدید همۀ افراد 

کنند با اینکه استرس به مقدار کم الزمه زندگی است ولی بیشتر مواقع ما ا تجربه میاسترس ر

های سازمان را کند و پایهگیریم که نیروی انسانی سازمان را ضایع میاسترس مضر را در نظر می

برد سازد بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل میمتزلزل می

های عمومی استرس موارد زیر ازجمله سازد از میان نشانهها را عقیم میها و تالشعالیتو ف

خأل ذهنی و احساسی، ازاندازه، دردهای مداوم، خوابی یا خواب بیشاشتهایی یا اشتهای زیاد، بیبی

 یکی از عوامل استرس درگیری با کارفرما و ترس از شکست آشکارتر است.فشار در محیط کار، 

معلمان، استرس ناشی از انجام کار زیاد در زمانی فشرده در مهلتی مقرر است. مسئولیتی که معلمان 

در قبال دانش آموزان، مدیریت و همکاران خود دارند فشارهای کاری بیشتر و استرس بیشتری را 

یعنی یکی از عوامل کاهش استرس است. مدیریت زمان؛  1کند مدیریت زمانبرای معلمان ایجاد می

اسب با اهدافی که در زندگی ها، متنها و فعالیتاستفادۀ مطلوب از زمان برای اجرای برنامه

کنیم و سپس (. برای مدیریت زمان، ابتدا باید هدف یا اهداف خود را تعیین 13: 1379)کیانی، داریم

زمانی که در دتبندی نموده و با توجه به مشده اولویتهای خود را متناسب با اهداف تعیینفعالیت

هایی که در اولویت بیشتری قرار دارند، مبادرت ورزیم )حکمتی، اختیارداریم، به اجرای فعالیت

ها در میان سایر منابع (. وبر معتقد است که زمان، منبع مهم و بسیار نادر برای سازمان1378

 و علمى هایشیوه ارائه (. مدیریت زمان1370زاده و پورفرضی، گیری، تقیاست)محمدیان، جهان

 این است. زندگى و کار بیشتر در موفقیت به دستیابى جهت آن کردن مهار و وقت در جوییصرفه مؤثر

 آن زمان مدیریت ها. ازنظر گریگزاولویت رعایت و هااولویت تعیین گذاری،هدف از اندعبارت هاشیوه

پورظهیر )تقیشود منجر مى فرد توسط انزم بهینه کنترل به که هایی استمهارت و هاتوانایی از دسته

 اجازه و گیریمدست را به خویش کار و زمان اینکه یعنی زمان؛ (. مدیریت1375زاده، و جواهری

دانشمندان و (. 1371زاده، ؛ ترجمه جواهری6کنند )فرنر ما را هدایت و حوادث امور که ندهیم

ها بر اند، اما همۀ آندیریت زمان ارائه دادهاندیشمندان در کتب و مقاالت خود تعاریف متعددی از م

شود تحت کنترل درآورد، بلکه آنچه از مدیریت نظر دارند که زمان را نمیاین نکتۀ اساسی اتفاق

خوبی و درست استفاده کند. به لحظۀ زمان خود بهآید این است که انسان بتواند از لحظهزمان برمی

کند: خویشتن است، که در آن سه اصل کلی نقش بازی می عبارتی مدیریت زمان نوعی مدیریت بر

ها. برای مدیریت بر زمان، ابتدا باید هدف یا ها  و رعایت اولویتبندی اولویتگذاری،  فهرستهدف

بندی شده اولویتهای خود را متناسب با اهداف تعییناهداف خود را تعیین کنیم و سپس فعالیت
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هایی که در اولویت بیشتری قرار که در اختیارداریم، به اجرای فعالیت زمانینموده و با توجه به مدت

(. در هزاره سوم میالدی استرس یا فشار عصبی یکی از 1378دارند، مبادرت کنیم )حکمتی، 

وپرورش است که سالمت جسمی و های اصلی بشر و از مسائل بسیار حاد سازمان آموزشگرفتاری

سوم عمر ما در محیط کار سپری اینکه حداقل یکته است. با توجه بهروانی معلمان را به خطر انداخ

گیرد، شود و از طرفی بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در طی ساعات کار شکل میمی

ها عالوه بر کارایی مؤثر تواند در سالمت و خشنودی انسانمی 1استرس ناشی از کار یا استرس شغلی

طورکلی از سالمت و خشنودی کمتری برخوردار های زیاد باشند بهسترسافتد. افرادی که تحت ا

خواهند بود. یکی از مشاغل بسیار مهم احساس در جامعه که از اهمیت واالیی برخوردار است و در 

وضعیت فعلی و آینده جامعه تأثیر به سزایی دارد شغل معلمی است. شغل معلمی نیز تقریباً همانند 

منزله زای مخصوص به خود است. استرس شغلی معلمان بهدارای عوامل استرستمامی مشاغل دیگر 

یک مشکل جهانی، مطالعات بسیاری را در کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است. ازجمله 

(. 1373های مقاومت و مقابله با استرس شغلی متغیرهای مدیریت زمان است )دهشیری، راه

کنند توجه کمتری به انجام کار خود دارند و بنابراین ممکن ل میمعلمانی که استرس زیادی را تحم

طورکلی استرس شغلی بازدهی و هایی وارد کنند. بهاست به خود و دیگر افراد سازمان آسیب

دهد که مدیریت زمان شده نشان میهای انجامآورد. مروری بر پژوهشوری معلمان را پایین میبهره

شده اشاره کرد که در ادامه به نتایج برخی تحقیقات مرتبط انجامبه کاهش استرس کمک خواهد 

 گردد:می

های مدیریت زمان با استرس ( که با هدف بررسی ارتباط بین مهارت1396نتایج تحقیق بخشی )

شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان سبزوار انجام گردید حاکی از آن بود که بین 

داری وجود دارد و با فقدان استرس شغلی معلمان همبستگی مثبت و معنیهای مدیرت زمان مهارت

نتایج  باشند.داری برای استرس شغلی میبین معنیهای فردی و سازمانی مدیریت زمان پیشمهارت

نشان داد بین مدیریت زمان و استرس شغلی و همچنین بین مدیریت  (1393)لیگالب  پژوهش

نتایج پژوهش مرادی و  .داری وجود داردمرد رابطه معنی زمان و عملکرد کارکنان زن و

گذاری، فهرست بندی های مدیریت زمان )هدف( حاکی از آن بود که بین مهارت1398)سلیمانی

تفاوتی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی های شغلی و بیها( با استرسها و رعایت اولویتاولویت

( 1390نتایج تحقیق بستان پیرا، پارسا و خواجویی ) .ارداردبیل رابطه معکوس معناداری وجود د

های سازمانی مدیریت زمان و استرس شغلی مدیران آموزشی رابطه دهد که بین مهارتنشان می

های سازمانی مدیریت زمان، استرس شغلی داری وجود دارد. یعنی با افزایش مهارتمعکوس و معنی

ریزی عملیاتی نتایج نشان داد که مدیریت جلسات و برنامه عالوهیابد. بهمدیران آموزشی کاهش می

بینی های سازمانی مدیریت زمان بیشترین تغییرات مربوط به استرس شغلی را پیشعنوان مهارتبه
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( نشان داد بین مهارت مدیریت زمان مدیران بوا 1396جی و کریمی )کنند. نتایج تحقیق آجیلمی

نتایج داری وجود دارد. غلی در کارمندان، ارتباط منفی معنیاسترس سازمانی و استرس ماهیت ش

( با هدف بررسی رابطه مهارت سازمانی مدیریت زمان و استرس شغلی 1377تحقیق عبدالوند )

مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر دورود انجام گردیده حاکی از آن بود که بین مهارت 

منفی و معنادار وجود دارد؛ بین متغیرهای سابقه  سازمانی مدیریت زمان و استرس شغلی رابطه

مدیریت و خدمت، رشته تحصیلی، سطح تحصیالت و مهارت سازمانی مدیرت زمان مدیران مورد 

خیاوی و خیاوی، امامیخیاوی، روشنیمطالعه تفاوت معنادار وجود ندارد. نتایج تحقیق روشنی

بدنی شغلی میزان مدیریت زمان معلمان تربیت( حاکی از آن است که با افزایش تنش 1390پاشائی )

یابد. همچنین تنش شغلی معلمان زن بیشتر از معلمان مرد است و مقطع راهنمایی کاهش می

معلمان زن نسبت به معلمان مرد دارای مهارت بهتری درزمینۀ مدیریت زمان بودند. نتایج تحقیق 

بندی، اجتناب ریزی و اولویتمهارت برنامه ( نشان داد که بین مدیریت زمان و ابعاد1392سیدپور )

از امروز و فردا کردن، مهارت تفویض اختیار، مهارت نه گفتن و مهارت تلفن زدن با استرس شغلی 

ریزی، دار منفی وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که ابعاد مهارت برنامهرابطه معنی

بینی استرس گذاری و مهارت تفویض اختیار توان پیشاجتناب از امروز و فردا کردن، مهارت هدف

( حاکی از آن بود که هر یک از ابعاد استرس 1395شغلی را دارند. نتایج تحقیق کریمی و مرادمند )

ای، عدم منزلت اجتماعی، روابط سرد و نامناسب میان شغلی یعنی حجم زیاد کار، فقدان رشد حرفه

ازحد متوسط در ایجاد استرس ان و کمی حقوق و مزایا بیشهمکاران، مسائل مربوط به دانش آموز

شغلی دبیران مؤثر بوده است. معلمان مرد بیش از معلمان زن از داشتن احساس عدم منزلت در 

( حاکی از آن است که 1391زاده )شدند. نتایج تحقیق نعیمی و عربشغل خود دچار استرس می

ای منفی و معنادار و بین رضایت المت روان رابطهبین استرس شغلی معلمان با رضایت شغلی و س

طورکلی میانگین نمرات معلمان مرد ای مثبت و معنادار وجود دارد؛ بهشغلی با سالمت روان رابطه

در متغیر استرس شغلی باالتر از معلمان زن است، اما زنان در متغیر رضایت شغلی و سالمت روان از 

دهد که سالمت روان ها نشان میردان برخوردارند. همچنین یافتهمیانگین نمرات باالتری نسبت به م

مندی شغلی قابل تبیین است. نتایج تحقیق از طریق ترکیب خطی متغیرهای استرس شغلی و عالقه

سازمانی با  ( حاکی از آن است که بین متغیر خطرپذیری مودیران و تعارض در جو1391کرامتی )

داری وجوود ندارد و تنها بین متغیر استانداردهای سازمانی با استرس شغلی معلمان رابطۀ معنوا

( 1391استرس شغلی معلموان رابطۀ مثبت و معنادار بود. نتایج تحقیق عراقیه، زهراکار و اکبری )

گانه مدیران )مهارت فنی، مهارت انسانی، های سهنشان داد که بین مهارت مدیریت زمان با مهارت

داری وجود دارد و مهارت مدیریت زمان در اثربخشی وظایفی بت و معنیمهارت ادراکی( رابطه مث

ریزی آموزشی، راهنمایی آموزشی و فنون اداری و مالی مدیران مؤثر است. تحقیق نظیر برنامه

بدنی ( با هدف بررسی میزان موفقیت معلمان تربیت1391فرد )دیگری توسط محمدزاده و طاهری
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و گراش( در مدیریت کردن زمان و نیز رابطه آن با استرس شغلی و  های الرجنوب فارس )شهرستان

نقش احتمالی آن در تغییر استرس شغلی انجام گردیده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است 

ریزی و کنترل زمان، سازماندهی زمان، رهبری که در میان ابعاد مدیریت زمان، هر چهار بعد برنامه

بدنی دارند؛ ای معنادار و مثبت با سطح استرس شغلی معلمان تربیتبطهزمان و عوامل شخصیتی را

به این معنی که بهبود در وضعیت ابعاد مدیریت زمان باعث بهبود در وضعیت استرس شغلی 

( با هدف بررسی رابطه بین مدیریت 1390مهر و حسنی )تحقیقی توسط نعمتیان، آیتی شود.می

رس شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بهبهان انجام گردید. زمان با کیفیت زندگی کاری و است

نتایج تحقیق نشان داد رابطه بین مدیریت زمان و کیفیت زندگی کاری مثبت و معنادار ولی رابطه 

دهد که بین مدیریت زمان و استرس شغلی منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می

نی متغیرهای کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی معلمان بیهای مدیریت زمان قادر به پیشمؤلفه

های سازمانی مدیریت زمان با استرس شغلی مدیران ( رابطه مهارت1379الدینی )باشند. شمسمی

های سازمانی دهد بین مهارتآموزشی شهر زاهدان را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان می

داری وجود دارد. وزشی رابطه معکوس و معنیمدیریت زمان و استرس شغلی مدیران آم

( تحقیقی با عنوان رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی سرپرستاران 1370)زادههاشمی

ها نشان داد که بین رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی وتحلیل دادهانجام داد. تجزیه

 مدیریت و هیجانی هوش ریافت( در پژوهشی د1373همبستگی معکوس وجود دارد. دهشیری )

شده توسط نتایج تحقیق انجام .کندمی بینیپیش را معلمان شغلی استرس داریمعنی طوربه زمان

های مدیریت زمان و استرس شغلی در بین مدیران ( که با عنوان ارتباط بین مهارت6552)1ادوارد

یریت زمان و استرس شغلی های مددهد بین مهارتمدارس دولتی میسوری انجام شد، نشان می

( با عنوان بررسی عوامل 6557)6داری وجود دارد. نتایج تحقیق دیفتمدیران رابطه منفی معنی

ترین دالیل استرس زا بین معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه حاکی از آن است که مهماسترس

های زمان، محرک های مربوط به مدیریتزای مربوط به محیط کار، محرکمعلمان: عوامل استرس

( نشان داد که رفتارهای 6558)3مربوط به نظم و انگیزش است. نتایج تحقیق کلسنز، فرد، روته و رو

داری دارد ولی با مدیریت زمان با تصور کنترل زمان، رضایت شغلی، و سالمتی رابطه مثبت معنی

دهد کارکنانی نشان می( 6557) 1داری دارد. نتایج تحقیق کالدلساسترس شغلی رابطه منفی معنی

دارند، رضایت کمتری از شغل خود دارند و از سالمت عمومی  که فرصت کمتری برای مدیریت زمان

دهند. با توجه به های بیشتری از خود بروز میو روانی خوبی برخوردار نیستند و عالئم استرس

                                                           
1. Edvard  

2. Difate 
3. Claessens, Eerde, Rutte & Roe 

4. Ramon Cladellas  
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رس شغلی معلمان زن مطالب فوق تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان با است

 مدارس شهر اردبیل صورت گرفت و درصدد بررسی سؤاالت زیر است:

 معلمان مقطع متوسطه چگونه است؟و استرس شغلی سؤال اول: وضعیت مهارت مدیریت زمان 

سؤال دوم: آیا بین مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان زن مدارس شهر اردبیل رابطه 

 وجود دارد؟

های آیا مهارت مدیریت زمان و استرس شغلی معلمان زن بر اساس ویژگیسؤال سوم: 

 شناختی آنان متفاوت است؟جمعیت

 

 شناسی روش

ها، توصیفی از نوع تحقیق حاضر، از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش گردآوری داده

  035ر اردبیل به تعداد همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق، تمامی معلمان زن ناحیه یک و دو شه

ای به تعداد نفر در ناحیه دو( بود که از جامعه مورد نظر نمونه 603نفر در ناحیه یک و  688نفر )

گیری مد نظر قرارگرفته های نمونهها یه عنوان طبقهای )ناحیهصورت تصادفی طبقهنفر به 612

صورت میدانی با های موردنیاز بهگیری مورگان انتخاب گردید. دادهاست( بر اساس جدول نمونه

( و پرسشنامه استرس 1995و همکاران ) 1استفاده از دو پرسشنامه مهارت مدیریت زمان کوئین

 های استفاده شده به شرح زیر است:آوری گردید. مشخصات پرسشنامه( جمع1391شغلی بردبار )

( با سه 1995مکاران )الف. پرسشنامه مهارت مدیریت زمان: این پرسشنامه توسط کوئین و ه

شده است. طیف گویه تدوین 16ها در ها، رعایت اولویتبندی اولویتگذاری، فهرستمؤلفه هدف

ای )بلی و خیر( بود. روایی و پایایی این ابزار در تحقیق صورت دوگزینهپاسخ به سؤاالت پرسشنامه به

 ( مورد تأیید قرارگرفته است.1396بخشی )

( با شش مؤلفه عدم عالقه 1391غلی: این ابزار توسط بردبار )ب. پرسشنامه استرس ش

های موجود در زمینۀ امکانات آموزشی، عدم همکاری صمیمانه آموزان به امر یادگیری، نارساییدانش

گیری، ارزیابی نامناسب عملکرد، حقوق و مزایای دریافتی در بین معلمان، عدم مشارکت در تصمیم

شده است. ای )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( تدوینج گزینهگویه در طیف لیکرت پن 31

 ( مورد تأیید قرارگرفته است.1395روایی و پایایی این ابزار در تحقیق کریمی و مرادمند )

در تحقیق حاضر نیز روایی صوری و محتوایی هر دو ابزار با استفاده از نظر متخصصان مورد  

ها نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. پایایی پرسشنامه رسشنامهتأیید قرار گرفت و پایایی پ

 به دست آمد.  82/5و پرسشنامه مهارت مدیریت زمان برابر  78/5استرس شغلی برابر 

ها از آمار تحلیل شد. برای تحلیل داده spssافزار شده با استفاده از نرمآوریهای جمعداده

تک گروهه،  Tاندارد، فراوانی و درصد( و آمار استنباطی ) آزمون توصیفی )میانگین، انحراف است

                                                           
1. Quinn 
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ها برای طرفه  و ضریب همبستگی پیرسان( استفاده گردید. در تحلیل دادهتحلیل واریانس یک

و برای   0/1ها، میانگین نظری ای بودن طیف پاسخپرسشنامه مدیریت زمان با توجه به دوگزینه

در نظر  3ها، میانگین نظری ای بودن طیف پاسخبه پنج گزینه پرسشنامه استرس شغلی با توجه

 شد. گرفته

 

 هایافته

درصد دارای سن  77/37سال؛  35تا  65درصد دارای سن  95/11افراد گروه نمونه از لحاظ سنی 

 21/63سال بودند. همچنین از لحاظ سابقه کار  19تا  15درصد دارای سن  65/12سال و  39تا  31

 17/30سال و  65تا  15درصد دارای سابقه کار  65/11سال؛  15ی سابقه کار کمتر از درصد دارا

دارای مدرک  75/6سال بودند. از لحاظ میزان تحصیالت  35تا  61درصد دارای سابقه کار 

و باالتر، و  لیسانسدرصد دارای مدرک فوق 6/66درصد دارای مدرک لیسانس؛  9/05دیپلم؛ فوق

 درصد به این سؤال پاسخ نداده بودند. 1/61

اسمیرنوف استفاده شد که نتایج  –جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولمگروف 

 ( آمده است. 1در جدول )
 اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهاي تحقیق -نتایج آزمون کولمگروف (1)جدول 

 نمیانگی متغیرها
انحراف 

 معیار

 -کولموگروف zمقدار 

 اسمیرنوف
 داریسطح معنی

 118/5 01/1 106/5 31/1 مهارت مدیریت زمان

 162/5 180/1 071/5 02/3 استرس شغلی
 

 50/5در سطح  pها نرمال است زیرا مقدار توان گفت که توزیع داده( می1طبق نتایج جدول )

های پارامتریک )ضریب همبستگی توان از آزمونها میدادهباشد و بنابراین جهت تحلیل معنادار نمی

  ای و تحلیل واریانس( استفاده کرد.تک نمونه tپیرسون و 

معلمان مقطع متوسطه چگونه و استرس شغلی سؤال اول: وضعیت موجود مهارت مدیریت زمان 

 است؟
 ايتک نمونه t( نتایج آزمون 2جدول )

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

    0/1انگین جامعه در متغیر مدیریت زمان = می

 3نگین جامعه در متغیر استرس شغلی = امی 

اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 55/5** 191 59/01 11/5 123/5 21/1 مدیریت زمان

 55/5** 658 16/36 57/5 607/5 07/1 گذاریهدف
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 ايتک نمونه tنتایج آزمون  (2)جدول ادامه 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار

    0/1میانگین جامعه در متغیر مدیریت زمان = 

 3نگین جامعه در متغیر استرس شغلی = امی 

اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 55/5** 191 59/01 11/5 123/5 21/1 مدیریت زمان

 55/5** 658 16/36 57/5 607/5 07/1 گذاریهدف

 55/5** 611 98/10 13/5 656/5 23/1 هات بندی اولویتفهرس

 55/5** 655 85/36 19/5 351/5 29/1 هارعایت اولویت

 55/5** 610 37/11 027/5 071/5 02/3 استرس شغلی

 55/5** 610 7/12 812/5 260/5 81/3 عالقه عدم

های موجود درزمینۀ نارسایی

 امکانات آموزشی

57/3 227/5 572/5 79/1 610 509/5 

 55/5** 610 25/8 116/5 892/5 11/3 عدم همکاری صمیمانه

 55/5** 610 20/15 238/5 787/5 23/3 گیریعدم مشارکت در تصمیم

ارزیابی نامناسب عملکرد و 

 حقوق و مزایای

97/3 511/1 972/5 67/11 610 **55/5 

 51/5داری آزمون در سطح ** معنی  50/5داری آزمون در سطح * معنی
 

مهارت مدیریت زمان معلمان مقطع متوسطه  توان نتیجه گرفت که( می6طبق نتایج جدول )

( معنادار است. همچنین >50/5pدر سطح ) tصورت معناداری باالتر از میانگین است زیرا مقدار به

توان گفت صورت معناداری باالتر از میانگین است که میاسترس شغلی معلمان مقطع متوسطه به

 در سطح tترس شغلی معلمان مقطع متوسطه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. زیرا مقدار اس

(50/5p<) .معنادار است 

سؤال دوم: آیا بین مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه دخترانه شهر 

 اردبیل رابطه وجود دارد؟
 مبستگینتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه ه (3)جدول 

 تعداد سطح معناداری مقدار همبستگی 

رابطه بین مهارت مدیریت زمان 

 و استرس شغلی
**230/5- 555/5 612 

 51/5داری داری آزمون در سطح معنی** معنی 50/5داری داری آزمون در سطح معنی* معنی
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لمان توان گفت که بین مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی مع( می3طبق نتایج جدول )

( و ضریب p<0.05مقطع متوسطه دخترانه شهر اردبیل رابطه معکوس معناداری وجود دارد )

است. به عبارت دیگر با افزایش مهارت مدیریت زمان، استرس  -23/5همبستگی بین دو متغیر برابر 

یابد و با کاهش مهارت مدیریت زمان، استرس شغلی معلمان افزایش شغلی معلمان کاهش می

 .یابدمی

های جمعیت سؤال سوم: آیا مهارت مدیریت زمان و استرس شغلی معلمان زن بر اساس ویژگی

 ی آنان متفاوت است؟شاخه
 داري اختالف میانگینطرفه جهت تعیین معنینتایج آزمون تحلیل واریانس یک (0) جدول

متغیرهای 

 تحقیق
 

واریانس 

 هاگروه

 مجموع

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 داریمعنی

 سن
مهارت مدیریت 

 زمان

 517/5 62 121/5 بین گروه

درون  362/5 160/1

 گروه
712/1 118 512/5 

 - 113 358/6 جمع کل

سنوات 

 خدمت

مهارت مدیریت 

 زمان

 765/5 3 531/5 بین گروه

درون  557/5** 962/19

 گروه
001/3 613 966/5 

 - 612 070/3 جمع کل

مدرک 

 تحصیلی

مهارت مدیریت 

 زمان

 557/5 6 512/5 بین گروه

درون  210/5 177/5

 گروه
106/6 110 518/5 

 - 118 127/6 جمع کل

 استرس شغلی سن

 635/11 3 121/5 بین گروه

درون  551/5** 230/12

 گروه
896/07 613 323/13 

 - 612 603/09 جمع کل

سنوات 

 خدمت
 یاسترس شغل

 150/1 3 311/3 بین گروه

درون  662/5 181/3

 گروه
203/03 613 317/5 

 - 612 928/02 جمع کل

مدرک 

 تحصیلی
 استرس شغلی

 989/5 6 907/1 بین گروه

درون  552/5** 809/16

 گروه
113/08 121 300/5 

 - 123 151/09 جمع کل

 51/5داری داری آزمون در سطح معنی* معنی*  50/5داری اری آزمون در سطح معنید* معنی

 

توان گفت که بین میزان مهارت مدیریت زمان معلمان برحسب سن و ( می1طبق نتایج جدول )

باشد؛ ولی معنادار نمی 50/5در سطح  pداری وجود ندارد زیرا مقدار مدرک تحصیلی تفاوت معنی
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داری وجود دارد؛ زیرا ها تفاوت معنینمیزان مهارت مدیریت زمان معلمان برحسب سابقه کاری آ

 باشد. معنادار می 50/5در سطح  pمقدار 

ها تفاوت همچنین بین میزان استرس شغلی معلمان برحسب سن و مدرک تحصیلی آن

ها اما بین میزان استرس شغلی معلمان برحسب سابقه کاری آن (>50/5p)داری وجود دارد معنی

 (.<50/5p)داری وجود ندارد تفاوت معنی

نتایج آزمون تعقیبی دانکن مقایسه استرس شغلی و مهارت مدیریت زمان معلمان  (0جدول )

 های جمعیت شناختیبرحسب ویژگی

 

متغیرهای 

 تحقیق

 تعداد گروه 

 بندیاولویت

 3بندیدسته 6بندیدسته 1بندیدسته

 

سنوات 

 خدمت

 

مدیریت 

 زمان

   58/79 79 سال 65تا  15

  19/152  01 سال15 کمتر از

 10/110   82 سال 35تا  65

 

 سن

 

استرس 

 شغلی

   60/96 98 سال 39تا  35

  93/157  71 سال 19تا  15

 66/166   30 سال 65-69

 

مدرک 

 تحصیلی

 

استرس 

 شغلی

   55/22 2 دیپلمفوق

 لیسانس وفوق

 باالتر
17  95/97  

 09/159   115 لیسانس

 

توان گفت باالترین میانگین مهارت مدیریت زمان معلمان برحسب ( می0جدول )طبق نتایج 

سال سابقه کار است و کمترین  65 -35مربوط به گروه  10/110سابقه کار پاسخگویان با میانگین 

گیری کرد که معلمان توان نتیجهاست و می 58/79سال با میانگین  15-65میانگین مربوط به گروه 

سال  15-65باشند و معلمان باسابقه سال داری باالترین مهارت مدیریت زمان می 65-35باسابقه، 

 کمترین مهارت مدیریت زمان را دارند. 

طبق نتایج جدول باالترین میانگین استرس شغلی معلمان برحسب سن پاسخگویان با میانگین 

 39-35گروه سنی سال است و کمترین میانگین مربوط به  65 -69مربوط به گروه سنی  66/166

باالترین استرس  65-69گیری کرد که گروه سنی توان نتیجهاست و می 60/96سال با میانگین 
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 15-19باشد و گروه سنی سال می 35-39شغلی را دارند و کمترین استرس شغلی در گروه سنی 

 ازنظر استرس شغلی در سطح متوسط هستند. 

غلی معلمان برحسب مقطع تحصیلی پاسخگویان طبق نتایج جدول باالترین میانگین استرس ش

مربوط به مقطع تحصیلی لیسانس است و کمترین میانگین مربوط به مقطع  09/159با میانگین 

گیری کرد که مقطع تحصیلی لیسانس توان نتیجهاست و می 55/22دیپلم با میانگین تحصیلی فوق

م دارای کمترین استرس شغلی هستند و دیپلباالترین استرس شغلی را دارند و مقطع تحصیلی فوق

 لیسانس و باالتر ازنظر استرس شغلی در سطح متوسط است. مقطع تحصیلی فوق

 

 گیري  بحث و نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع ابتدایی 

بین مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی  دخترانه شهر اردبیل انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد

دیگر هر چه معلمان دارای مهارت مدیریت عبارتداری وجود دارد. بهمعلمان رابطه معکوس و معنی

 زمان بیشتری باشند از استرس شغلی کمتری برخوردار خواهند شد.

دهد میزان مهارت مدیریت زمان معلمان و ابعاد یافتۀ سؤال اول تحقیق، نشان می

صورت معناداری باالتر از میانگین ها( بهها و رعایت اولویتگذاری، فهرست بندی اولویتآن)هدف

توان گفت که مهارت مدیریت زمان معلمان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. در قرار دارد؛ بنابراین می

م را برای ریزی الزتوان گفت که مسئولین نظام آموزشی باید برنامهتبیین این یافته تحقیق می

استفاده از این پتانسیل موجود در معلمان )مهارت مدیریت زمان( تدارک ببینند؛ چرا که وجود 

( 1390مهر و احمدی، مهارت مدیریت زمان موجب افزایش کیفیت زندگی کاری )نعمتیان، آیتی

 ( و رضایت شغلی و6558گردد. همچنین مهارت مدیریت زمان با سالمتی کارکنان )کلسنز، می

 داری دارد.( رابطه مثبت و معنی6557سالمت روانی آنان )کالدلس، 

دهد که میزان استرس شغلی معلمان مقطع همچنین یافته دیگر سؤال اول تحقیق، نشان می

های موجود درزمینۀ امکانات آموزشی، عدم همکاری عالقه، نارسایی متوسطه و ابعادش )عدم

صورت ارزیابی نامناسب عملکرد و حقوق و مزایای( به گیری،صمیمانه، عدم مشارکت در تصمیم

توان گفت که استرس شغلی معلمان مقطع معناداری باالتر از میانگین قرار دارد. بنابراین می

گردد دوره ضمن خدمت مدیریت استرس متوسطه زیاد است. بر اساس این یافته تحقیق پیشنهاد می

های کنترل استرس مجهز گردند. مسئولین نظام هارتبرای معلمان برگزار گردد تا معلمان به م

های کنترل استرس آموزشی باید به پدیده استرس شغلی و لزوم مجهز کردن معلمان به مهارت

شغلی توجه ویژه داشته باشند؛ چراکه استرس شغلی موجب کاهش رضایت شغلی و سالمت روانی 

 (.   1391زاده، گردد)نعمتی و عربکارکنان می
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سؤال دوم تحقیق، نشان داد که بین مهارت مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع  یافتۀ

داری وجود دارد؛ یعنی با افزایش مهارت متوسطه دخترانه شهر اردبیل رابطه معکوس و معنی

یابد این یافته پژوهش با نتایج تحقیقات مدیریت زمان در معلمان استرس شغلی آنان کاهش می

(، نعمتیان، 1379الدینی )(، شمس1390خیاوی و پاشائی )خیاوی، امامیروشنیخیاوی، روشنی

(، 1391فرد )(، محمدزاده و طاهری1392(، سیدپور )1396(، بخشی )1390مهر و حسنی )آیتی

شان به ( که در تحقیقات6557( و دیفت )6552(، ادوارد )1390)پیرا، پارسا و خواجویی بستان

اند همسو است. در یافتهار بین مهارت مدیریت زمان و استرس شغلی دستدرابطه معکوس و معنی

توان گفت که مدیران نظام آموزشی هر چقدر معلمان را در مهارت تبیین این یافته تحقیق می

مدیریت زمان توانمند سازند به همان اندازه معلمان دارای استرس شغلی کمتری خواهند بود؛ 

های های ضمن خدمت با محوریت موضوعی مدیریت زمان در برنامهدورهگردد بنابراین پیشنهاد می

 وپرورش قرار گیرد.نظام آموزش

یافتۀ سؤال سوم تحقیق نشان داد که بین میزان مهارت مدیریت زمان معلمان برحسب سن و 

داری وجود ندارد. ولی بین میزان مهارت مدیریت زمان معلمان ها تفاوت معنیمدرک تحصیلی آن

داری وجود دارد. باالترین مهارت مدیریت زمان معلمان ها تفاوت معنیحسب سنوات خدمت آنبر

سال سابقه خدمت است و کمترین  65 -35برحسب سنوات خدمت پاسخگویان مربوط به گروه 

گیری کرد که معلمان باسابقه توان نتیجهسال است. بنابراین می 15-65میانگین مربوط به گروه 

سال  15-65باشند و معلمان باسابقه سال داری باالترین مهارت مدیریت زمان می 65-35خدمت 

توان گفت که معلمان هر کمترین مهارت مدیریت زمان را دارند. بر اساس این یافته تحقیق، می

چقدر سنوات خدمتشان بیشتر باشد دارای مهارت مدیریت زمان بیشتری هستند. بر اساس این 

گردد در برگزاری وپرورش پیشنهاد میهای ضمن خدمت آموزشان دورهیافته تحقیق به مجری

 های مهارت مدیریت زمان، معلمان دارای سنوات خدمت کمتر را در اولویت قرار دهند.دوره

همچنین یافته دیگر سؤال سوم تحقیق نشان داد که بین میزان استرس شغلی معلمان برحسب  

داری وجود دارد. باالترین میانگین استرس شغلی معلمان ها تفاوت معنیسن و مدرک تحصیلی آن

سال است و کمترین میانگین مربوط به  65 -69برحسب سن پاسخگویان مربوط به گروه سنی 

باالترین استرس  65-69گیری کرد که گروه سنی توان نتیجهسال است و می 39-35گروه سنی 

از  15-19سال است و گروه سنی  35-39شغلی را دارند و کمترین استرس شغلی در گروه سنی 

های تحقیق این است که باالترین نظر استرس شغلی در سطح متوسط هستند. از دیگر یافته

میانگین استرس شغلی معلمان برحسب مقطع تحصیلی پاسخگویان مربوط به مقطع تحصیلی 

توان راین میدیپلم است. بنابلیسانس است و کمترین میانگین مربوط به مقطع تحصیلی فوق

گیری کرد که مقطع تحصیلی لیسانس باالترین استرس شغلی را دارند و معلمان با مقطع نتیجه

 باشند. دیپلم دارای کمترین استرس شغلی میتحصیلی فوق
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 منابع 

(. بررسی رابطۀ مهارت مدیریت زمان مدیران با استرس شغلی 1396جی، بیتا و کریمی، یوسف. )آجیل

، های آموزشیگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق )قیام دشت(، نشریه پژوهش در نظامکارمندان دانش

8(63 :)20-18. 

واکنش  استرس: (.1372) .اهللفضل احمدی، و فاطمه سیده اسکویی، منصوره؛ روش،نیک حسین؛ ابراهیمی،

 .8-10(: 01)11، ایران پزشکی علوم دانشگاه مجلهاخالقی.  گیریتصمیم بافت به پرستاران عمده

های روانی و رفتاری ماماهای شاغل در (. ارتباط استرس شغلی با پاسخ1371انجذاب، بهناز و فرنیا، فرحناز. )

 –مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی . 1387های دولتی استان یزد در سال بیمارستان
 .36- 37(: 3) 15، درمانی شهید صدوقی یزد

های مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مدارس بررسی ارتباط بین مهارت(. 1396بخشی، ناهید. )

های مدیریت فصلنامه نوآوری، 1395-1391راهنمایی دخترانه شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 
 .158-161(: 36)1، آموزشی

های سازمانی مدیریت زمان و استرس (. مهارت1390رسا، مرضیه و خواجویی، حدیث. )پیرا، مریم؛ پابستان

های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات المللی پژوهشاولین اجالس بین شغلی،

 ESCONF01_419مقاله:  COIاجتماعی ایران، قم، کد 

مقطع راهنمایی  مدیران بهینه استفاده جهت الگویی ه(. ارائ1375ناصر. ) زاده،جواهری و علی ظهیر، پوتقی

 .01-89(: 80) 2، مجله اقتصاد و مدیریتشهر تهران از مدیریت زمان، 

 . تهران : انتشارات ورای دانش.مدیریت زمان(. 1378حکمتی، بهنام. )

متوسطه (. بررسی هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع 1373دهشیری، غالمرضا. )

 .03-21(: 16)1،های مشاورهها در پژوهشمجله تازهشهرستان یزد. 

(. رابطه 1390روشنی خیاوی، علیرضا؛ روشنی خیاوی، حمیده؛ امامی خیاوی، اسماعیل و پاشائی، مهدی. )

-91شهر سال بدنی مقطع راهنمائی شهرستان مشکینتنش شغلی با مهارت مدیریت زمان معلمان تربیت

 .10-03(: 3)6، ه مطالعات مدیریت و حسابداریفصلنام. 90

 (. مدیریت رفتار سازمانی، ویرایش دوم، تهران: نشر اگه.1393متین، حسن. )زارعی

(. رابطه مدیریت زمان و تعارض کار خانواده با استرس شغلی دبیران مقطع 1392سید پور، سیدمصطفی. )

، گرگان: انجمن علمی و مدیریت نوین ششمین اجالس ملی علوممتوسطه دوره اول شهر اصفهان، 

 ای مدیران و حسابداران گلستان.حرفه

های سازمانی مدیریت زمان با استرس شغلی مدیران بررسی رابطه مهارت(. 1379الدینی، محبوبه. )شمس

 . ن، دانشگاه سیستان و بلوچستاارشد علوم تربیتی کارشناسی نامه. پایانآموزشی شهر زاهدان

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/559184
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/559184
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/525312
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/525312
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=470&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&qd=6
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بررسی رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان با استرس شغلی مدیران مدارس (. 1377عبدالوند، پروانه. )

دانشگاه . مدیریت آموزشی، رشته پایان نامه کارشناسی ارشد. راهنمایی و متوسطه شهرستان دورود

 . تربیت دبیر شهید رجایی

(. تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی 1391عراقیه، علیرضا؛ زهراکار، کیانوش و اکبری، محمد. )

 8، های مدیریت آموزشیفصلنامه نوآوریستان و گلستان، مدیران در مدارس راهنمایی پسرانه منطقه بو

(62 :)96-73. 

 . 13-06(: 3)1، نشریه رشد فناوری(. مدیریت زمان. 1371علوی، سیدرضا. )

(. بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی 1395غفوریان، هما؛ قاسمی، ایرج و ابراهیمی، محمد. )

 .33-17(: 1)2،ای تازه در علوم تربیتیهفصلنامه اندیشهمدیران مدارس، 

 زاده، جلد اول، تهران: انتشارات پژوهش.؛ ترجمه ناصر جواهریمدیریت موفق زمان(. 1371. )، جک. دیفرنر

های نوین فصلنامه اندیشه(. رابطه جو سازمانی مدارس با استرش شغلی معلمان. 1391کرامتی، محمدرضا. )
 .153-115(: 1)7تربیتی، 

علوم  فصلنامه(. بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه. 1395فریبا و مرادمند، رضا. )کریمی، 
 . 158-161(: 13)1، تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 . تهران: انتشارات ورای دانش. های تحصیلیمهارت(. 1379کیانی، اردشیر. )

حی مدل ارتباطی مدیریت زمان و استرس شغلی در (. طرا1391فرد. )محمدزاده، یونس؛ و مریم طاهری

المللی حسابداری و چهارمین اجالس ملی و دومین اجالس بین بدنی جنوب فارس.معلمان تربیت
 ، تهران: شرکت خدمات برتر.مدیریت

های (. مطالعه مهارت1370زاده باقی، عباس  و پورفرضی، فرهاد. )اله؛ نقیمحمدیان، علی؛ جهانگیری، سیف

مدیریت سالمت )مدیریت و اطالع  مجلهدیریت زمان به وسیله مدیران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، م
 .09-22(: 61)9 ی،رسانی پزشک

های شغلی و های مدیریت زمان با استرس(. بررسی رابطه بین مهارت1398مرادی، شهال؛ سلیمانی، توران. )

 .080-020(: 0) 9 .سالمت و بهداشتپزشکی اردبیل.  تفاوتی در کارکنان دانشگاه علومبی

(. بررسی رابطه بین مدیریت زمان با کیفیت 1390نعمتیان، محمود؛ آیتی مهر، محمد  و حسنی، علیرضا. )

المللی در دومین اجالس بین .زندگی کاری و استرس شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان بهبهان

  ACONF02_273: مقاله COI کد ان: موسسه آموزش عالی صالحان.، تهرمدیریت، حسابداری و اقتصاد

(. رابطه استرس و رضایت شغلی با سالمت روانی معلمان مقطع 1391زاده، مهدی. )نعیمی، قادر و عرب

 .92-158(: 6)1، درمانیفصلنامه مشاوره و روانابتدائی. 

های بخش سرپرستاران در شغلی استرس و انزم مدیریت رفتارهای رابطه (. بررسی1370زاده، هایده. )هاشمی

و خدمات بهداشتی درمانی  پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی هایبیمارستان جراحی و داخلی

  .01-02(: 69) 7، فصلنامه اصول بهداشت روانیشهید بهشتی. 
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http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C&qd=4
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https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1417/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-(%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c)
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1417/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-(%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c)
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در کارکنان زن و  (. بررسی ارتباط میان مدیریت زمان با استرس شغلی و عملکرد1393لی، مدینه. )گالب

مدیریت منابع انسانی در خیز جنوب. مرد اداره مدیریت تدارکات و امور کاال شرکت ملی مناطق نفت
 .06-31(: 66) 2 .صنعت نفت
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