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بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس  شغلی در سرپرستاران بخش های 
 داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و

 خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
  

  هاشمی زاده هایده*
  کارشناس ارشد پرستاری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

  خالصه
در واقع این نوع مدیریت چیزی جدا و منفک از . ثر جهت کاهش میزان استرس شغلی استمؤمدیریت زمان یکی از روش های : مقدمه 

 .واژه مدیریت به مفهوم عام نیست  و  هدف آن جلوگیری از اتالف  وقت و نظم و نسق  دادن به زمان کاری می باشد

 شغلی یفی از نوع همبستگی است که به منظور بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استرس این پژوهش یک مطالعه توص  : کارروش
میزان رفتارهای مدیریت . روش نمونه گیری از نوع در دسترس  بوده است.  سرپرستار شرکت داشتند30در این پژوهش . صورت گرفته است

  . استنامه مورد سنجش قرار گرفته  ازطریق پرسششغلی زمان و استرس 
ضریب همبستگی .  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رفتارهای مدیریت زمان و استرس شغلی همبستگی معکوس وجود دارد:نتایج

  .گونه ارتباط معنی داری پیدا نشد بین دو متغیر مذکور و مشخصات فردی هیچ). P  81/0 - = r > 001/0(پیرسون نیز این ارتباط را تائید کرد 
ا پیشنهاد می گردد کلیه سازمان ها جهت تخفیف ذل. زمان سبب تخفیف استرس شغلی می گردد بودن رفتارهای مدیریت   دارا:بحث 

  . استرس شغلی و افزایش رضایت و علمکرد شغلی نسبت به برقراری دوره های آموزشی مدیریت زمان مبادرت ورزند
   ، پرستار مدیریت زمان، استرس شغلی: کلیدی واژه های

  
  مقدمه 

ضرورت و اهمیت زمان یکی از ساختارهای مهم در 
بین این منبع با ارزش و استرس . روانشناسی سازمانی است

در واقع از میان همه ). 1 (شغلی ارتباط بالقوه ای وجود دارد
 تنش های روانی که مدیران و مسئولین اجرایی با آن مواجه 

ار روانی مربوط به می شوند هیچیک شایع تر و فراگیرتر از فش
مدیریت زمان یکی از روش های موثر جهت  ).2( زمان نیست

  کاهش میزان استرس است و اخیراً اکثر کتب مدیریت و 
. کید زیادی بر مقوله زمان دارندأشناسی سازمانی ت روان

مدیریت زمان چیزی جدا و منفک از واژه مدیریت به مفهوم 
   نظم و ف  وقت وهدف آن جلوگیری از اتالعام نیست و 

  .زمان کاری می باشد به  نسق دادن
  
  

  
کید بر اجتناب از کارهای غیرضروری، أاین نوع از مدیریت ت

به  ).3 (افزایش کارآیی، سازماندهی و تفویض اختیار دارد
بیانی دیگر مدیریت زمان یعنی مشخص نمودن نیازها و خواسته 

 زمان و منابع ها، طبقه بندی آنها براساس اولویت و اختصاص
 مکان مدل فرآیندی مدیریت زمان را که ).4(مورد نیاز به آنها 

گونه  اهداف این تحقیق براساس آن بنا نهاده شده است، این
  :بیان می دارد 

  : منظور از مدیریت زمان در این پژوهش عبارت است از 
 تدوین اهداف و اولویت ها و به عبارتی  مشخص بودن -1

 های کاری و تعیین مهم ترین امور جهت به خواسته نیازها و
  .انجام رسانیدن

ـ مکانیک مدیریت زمان یا  برنامه ریزی، زمان بندی و تهیه 2 
  .انجام برسد لیست از کارهایی که قرار است به
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 کنترل بر زمان  به معنی  توانایی حذف عوامل اتالف وقت -3

  . در محیط کاری
ا مرتب و منظم بودن امور  برقراری نظم و سازماندهی ی-4

  . دفتری و قرار داشتن هر چیز در جای خود
  :منظور از استرس شغلی در این پژوهش عبارت است  از 

ـ ابهام نقش یا آگاهی فرد از اولویت ها، شرح وظایف، نقش 1
  .فردی، انتظارات محیط کار و معیارهای ارزشیابی

 انجام ـ بار کاری نقش یعنی داشتن امور زیاد جهت به2 
  . رسانیدن در زمان قابل دسترس

  
ـ تضاد نقش یا عدم تطابق انتظارات وارده به یک فرد در 3

  .محیط کاری 
   استرس شغلی پرستاران برای سازما ن ها بسیارگران و 

زیرا عوارض نامطلوبی از قبیل ترک . پرهزینه تمام می شود
 ستقیم طور مه غیبت را به دنبال داشته که می تواند ب خدمت و

  .ثیر منفی بگذاردأغیرمستقیم روی کیفیت کار آنان  ت و
  

 

  

  

  

  

  

  

  )6، 5 (  مدل فرآیندی مدیریت زمان-1شکل 
  

  ها  مواد و روش
            جامعه این پژوهش را کلیه سرپرستاران شاغل در
بخش های داخلی و جراحی عمومی بیمارستان های دانشگاه 

که  با توجه به این .هید بهشتی تشکیل می دهدعلوم پزشکی ش
تعداد سرپرستاران این بخش ها محدود می باشد، لذا نمونه 
. گیری انجام نشد و کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت

مشخصات نمونه ها داشتن حکم سرپرستاری، مدرک تحصیلی 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد، استخدام تمام وقت و داشتن 

   . سابقه کار در سمت سرپرستاری می باشدحداقل یک سال
. نامه بوده است داده ها استفاده از پرسش گردآوری روش
  اعتباراز روش سنجش  نامه   پرسش اعتبار علمی  تعیین  جهت

  
مورد  نامهین صورت که پرسشه اب. محتوی استفاده شده است

استفاده به قضاوت جمعی از اساتید دانشکده های پرستاری و 
ی شهید بهشتی، ایران، تهران، دانشکده مدیریت عالمه مامائ

نامه مورد استفاده در  پرسش. طباطبائی و مدرس گذاشته شد
بخش اول :  بخش کلی تشکیل شده استسهاین پژوهش از 

  سئوال در مورد مشخصات فردی پاسخ دهنده، بخش دهشامل
      در 1در مورد رفتارهایمدیریت زمان  سئوال32دوم شامل 

 سئوال در هشتبعد می باشد که جهت هر یک از ابعاد  ارچه
  .شده است نظر گرفته

                                                 
1- Time management behaviour  

 زمانمدیریت

  ها و اولویت تدوین اهداف

  مکانیک مدیریت زمان

  کنترل بر زمان 

  برقراری نظم و سازماندهی 

   شغلیاسترس

 عالیم جسمانی تنیدگی

  شغلی رضایت

 شغلی  عملکرد 
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 سئوال در مورد استرس شغلی است که        پانزدهبخش سوم شامل    
در ایـن   .  سئوال موجود می باشـد     پنججهت هر یک از ابعاد آن       

سئواالت از مقیاس درجه بندی لیکرت استفاده گردیده است و          
رخواست شده با عالمـت گـذاری       از واحدهای مورد پژوهش د    

          بیــشتر اوقــات ،) امتیــاز4(یــشه مهــای ه در هــر یــک از ســتون
نظرات خود را )  امتیاز1(و هرگز   )  امتیاز 2( ندرتبه   ،) امتیاز 3(

در رابطـه بـا رفتارهـای مـدیریت زمـان و اسـترس              . اعالم نمایند 
 128ترتیـب   ه  نامـه بـ    شغلی مجموع امتیازات هر فرد از پرسـش       

میزان رفتارهای مدیریت زمان بـه      .  امتیاز در نظر گرفته شد     60و
       و خــــوب) 65-96( متوســــط ،)32-64(صــــورت ضــــعیف 

صـورت بـدون اسـترس      ه  و میزان تنیدگی استرس بـ     ) 128-97(
ــی  )15( ــترس طبیع ــط )16-30(، اس ــدید ) 31-45(، متوس و ش
تجزیه و تحلیـل اطالعـات توسـط        . در نظر گرفته شد   ) 60-46(

اسـتفاده از آزمـون هـای آمـاری          بـا   و SPSSافزار آماری   نرم  
 .ضریب همبستگی پیرسون و کای دو صورت گرفته است

  
 نتایج 
  اطالعات دموگرافیک نمونه هـای مـورد پـژوهش نـشان            

در % 60نـث، اکثرآنهـا   ؤنمونـه هـا م  %) 100(تمـام  می دهد کـه   
 کارشـناس، % 7/96 هـل، أمت % 76  سال ،  40 – 49محدوده سنی   

 16-20دارای سـابقه کـار       %40 شاغل در بخش داخلی،   % 3/53
از % 50  ســال،1-5 کارسرپرســتاری دارای ســابقه% 6/36ســال، 

% 3/53 قبل درباره مدیریت زمان مطالبی  مطالعه نموده  بودنـد،          
% 50از قبل در دوره هـای آموزشـی مـدیریت شـرکت کـرده و              

مـدیریت  بیان کردند که در این دوره ها مطـالبی در ارتبـاط بـا               
  .زمان موجود بوده است

در ارتباط با  میـزان رفتارهـای مـدیریت          ) 1جدول شماره (
زمان می باشد و نشان می دهد که ضعیف تـرین بعـد مـدیریت               

ــل     ــان اســت و در مقاب ــر زم ــرل ب ــه کنت ــوط ب ــان مرب             % 7/96زم
           نمونه ها در بعد تدوین اهداف و اولویت بندی در سطح خـوب           

 در ارتبـاط میـزان اسـترس شـغلی         )2جدول شماره   ( .ر دارند قرا
   ابهام  به  مربوط  است و نشان می دهد کم استرس ترین مقوله

 .نقش و پر استرس ترین مقوله مربوط به بار کاری می باشد

  
   سرپرستارانمیزان رفتارهای مدیریت زمان   ـ1جدول 

مقیاس ابعاد 
  مدیریت زمان

  خوب  متوسط  فیضع

اهداف و تدوین 
  اولویت بندی

   %7/96   %3/3  صفر

مکانیک مدیریت 
  زمان

7/6%   3/53%   40%   

   %3/13  کنترل بر زمان
  

4/83%   3/3%   

برقراری نظم و 
  سازماندهی

   %90   %10  صفر

   %4/63   %3/33  3/3  بعد کلی
  

  سرپرستارانمیزان استرس شغلی  – 2جدول 
مقیاس استرس 

  شغلی
بدون 
  استرس

  شدید  متوسط  طبیعی

  %3/23  %6/66  %10  صفر  بار کاری نقش
  صفر  %3/3  %7/36  %60  ابهام نقش
  %10  %60  %7/26  %3/3  تضاد نقش
  %3/3  %7/46  %50  صفر  بعد کلی

  
در ارتباط بـا بررسـی رابطـه رفتارهـای           ) 3جدول شماره   (

اکثـر واحـدهای مـورد    . مدیریت زمان و  اسـترس شـغلی اسـت         
 ارای رفتارهــای مــدیریتافــرادی بودندکــه د % 4/63پــژوهش 

 زمان در سطح خوب و استرس شـغلی در سـطح طبیعـی بودنـد              
بین رفتارهای مدیریت زمان و اسـترس شـغلی همبـستگی           %. 50

ضــریب همبــستگی پیرســون نیــز ایــن . معکــوس وجــود داشــت
بـــین   ).r ، 001/0 < P = - 81/0(همبـــستگی را تائیـــد کـــرد 

یریت زمـان   مشخصات فردی با استرس شـغلی و رفتارهـای مـد          
 .ارتباط معنی داری به دست نیامد
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در سرپرستارانبررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و  تنیدگی شغلی  – 3جدول 

  
 

  بحث
ارتباط با  نتایج نشان می دهد که واحدهای مورد پژوهش در

رفتارهای مدیریت زمان در بعد تدوین اهداف و اولویت بندی 
ین تبحر و مهارت را دارا هستند و به عبارتی دیگر برای انجام بیشتر

مهم ترین اهداف،  هر کار دلیل و هدف خاص داشته، همیشه
از قبل ) ماهیانه، هفتگی و روزانه( نیازها و خواسته های کاری

 گاه براساس مشخص، زمان نیل به خواسته ها معلوم، کارها هیچ
ف اموری می گردد که  و زمان کاری صرنشدهانجام  پیش آمد

  .نتایج مهمی را به دنبال داشته باشد
 با توجه به حرفه حساس سرپرستاری، چنین نتیجه ای 
کامال منطقی به نظر می رسد و معلوم می شود که اهداف 

    سیستم  اساس مشخص و بر  پرستاران همیشه کاری سر
اکثر واحدهای مورد . اولویت بندی طبقه بندی می شود

% 3/93. در این بعد در حد خوب قرار داشتند% 7/96 پژوهش
سرپرستاران اعالم داشتند که همیشه مهمترین امور و کارها در 

هدف گذاری و تدوین اهداف از . بخش مشخص می باشد
مهم ترین وظایف مدیریتی محسوب گردیده و فرد را از 

در کنار این مسئله اگر . سردرگمی در سازمان نجات می دهد
دی اهداف نیز در نظر گرفته شود، همیشه مهم ترین اولویت بن

 اهم امور  امور سازمانی مشخص گردیده و زمانی کاری صرف
دچار کمبود  در واقع یک مدیر در چنین وضعیتی. خواهد شد

  .گردیدنخواهد وقت تنیدگی ناشی ازاتالف دنبال آن  وبه زمان

 

 
ه با در رابط. ست انتایج این پژوهش نیز دال بر این مدعا

بعد مکانیک مدیریت زمان اکثر واحدهای مورد پژوهش اعالم 
%. 3/93 داشتند که همیشه وظیفه افراد در بخش مشخص است

بیان داشتند % 6/66در رابطه با بعد کنترل بر زمان اکثریت آنان 
که فقط بعضی اوقات قادرند به تقاضاهای غیرمنطقی دیگران 

 از دیگر عوامل )) نه((ناتوانی در گفتن.  بدهند)) نه((پاسخ
  . اتالف وقت مدیران محسوب می گردد

بعد کنترل بر زمان و به عبارتی دیگر توانایی سرپرستاران در 
حذف عوامل اتالف وقت نسبت به سایر ابعاد مدیریت زمان در 

لذا در دوره های بازآموزی . سطح پائین تری قرار داشت
مدیریت باید نسبت به این بعد و شناسایی عوامل اتالف وقت 

مهمترین از . در محیط های کاری توجه خاص مبذول گردد
    مکالمات تلفنی، : این عوامل می توان به مواردی از قبیل

امور نوشتنی، ارتباطات دوستانه بیش از حد، ناتوانی درگفتن 
 نسبت به تقاضاهای غیر منطقی دیگران و صحبت های ))نه((

% 4/83اکثریت  واحدهای مورد پژوهش . طوالنی اشاره کرد
در بعد .  قرار داشتنددر بعد کنترل بر زمان در سطح متوسط

بیان داشتند % 3/93برقراری نظم و سازماندهی اکثریت  واحدها 
 .که داروها ، قفسه ها و وسایل بخش همگی برچسب دارند

از سایر موارد این بعد می توان مرتب کردن روزانه میزکار، 
منظم بودن پرونده ها، کاردکس، گزارشات، امور دفتری، 

، قرارداشتن هر چیز در جای خود و رد بخشورادیوگرافی ها، ب
 .درست بودن وسایل بخش را نام برد

  میزان رفتارهای  جمع  خوب  متوسط  ضعیف
  مدیریت زمان

  )بعد کلی(  
  میزان تنیدگی

  )بعد کلی(  شغلی

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  50  15  100  15  صفر  صفر  صفر  صفر  یطبیع
  6/46  14  5/28  4  5/71  10  صفر  صفر  متوسط
  3/3  1  صفر  صفر  صفر  صفر  100  1  شدید
  100  30  4/63  19  3/33  10  3/3  1  جمع
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از % 6/56یکی از موارد قابل به ذکر در این حیطه این است که 
واحدهای مورد پژوهش اعالم داشتند که فقط بعضی اوقات 

 جا. وسایل موجود در بخش درست است و به خوبی کار می کند
 همیشه سرپرستاران این نکات را جا یادآوری کنیم دارد که در این

سیسات نسبت به پیگیری أبارها و بارها  گزارش می نمایند منتهی ت
وجود وسایل . و تعمیر این وسایل شاید قدری کوتاهی می نماید

خراب در بخش میزان زیادی از  وقت مفید کاری سرپرستاران را 
دارد که مسئولین نسبت به این نکته توجه  هدر می دهد و جا

 نفر،   یک در این زمینه پیشنهاد می شود که. بیشتری فرمایند
مسئول کنترل امور خدماتی چندین بخش باشد تا زمان کاری  

بعد بار  در ارتباط با استرس شغلی، . سرپرستاران تلف نگردد
نتایج . کاری نقش بیشترین میزان تنیدگی را به خود اختصاص داد

ترین عامل استرس زای شغلی  سایر تحقیقات نیز بار کاری را بیش
  .)10-8( نموده اند در پرستاران معرفی

به سئوال برای انجام % 3/53اکثر واحدهای مورد پژوهش 
کار خود امکانات و وسایل الزم را در اختیار دارید پاسخ 

پس واضح است که عدم دسترسی به . گاهی را داده اند
         انی، امکانات و وسایل کافی در کنار کمبود نیروی انس

شاید جبران نیروی . بارکاری پرستاران را دوچندان می سازد
  ،انسانی درحد استاندارهای بین المللی امر دشواری به نظر برسد

ولی فراهم ساختن وسایل کافی و درست در محیط های کاری 
  . خیلی مشکل نیست

% 100 اکثر واحدهای مورد پژوهش ،در ارتباط با ابهام نقش
این . اشتند که نقش خود را به عنوان سرپرستار می شناسندظهار دا

اسکالزی . بعد کمترین میزان تنیدگی را به خود اختصاص داد
نیزدر تحقیق خود به این نتیجه رسید که اکثر مدیران پرستاری 

ه می نمایند و بتجرتنیدگی ناشی از ابهام نقش را در سطح طبیعی 
در ارتباط با   ).1( یی دارندآشنا   سازماناکثریت آنها با اهداف

اعالم داشتند %) 90( اکثر واحدهای مورد پژوهش ،تضاد نقش
 . قدرت و حرمت الزم را دارندبخشاوقات به عنوان مسئول  بیشتر

فوکسال در پژوهشی که بر روی مدیران پرستاری انجام داد 
   صرف را بیشتری   زمان  سرپرستاران چه  هر   که  شد  متوجه

  
  

 نمایند و کارهای بالینی کمتری انجام دهند، تضاد مدیریت
  ).12(می نماید  نقش کمتری را تجربه

 اکثریت واحدهای مورد پژوهش از نظر میزان رفتارهای 
مدیریت زمان در سطح خوب قرار داشتند که خود نشان دهنده 

ین ترتیب چنین ه امهارت مدیریتی در سطح باال بوده و ب
برای کارهای بالینی بخش سرپرستارانی وقت کمتری 

اختصاص می دهند و لذا تضاد نقش کمتری را تجربه خواهند 
و ) بعد کلی (در مورد رابطه بین رفتارهای مدیریت زمان . کرد

این تحقیق نشان داد که اکثریت ) بعد کلی(تنیدگی شغلی 
واحدهای مورد پژوهش که از نظر میزان رفتارهای مدیریت 

اشتند، تنیدگی شغلی را در سطح زمان در سطح خوب قرار د
طبیعی تجربه نموده و آن دسته از واحدهای مورد پژوهش که 
در سطح ضعیف قرار داشتند، تنیدگی شغلی را در حد شدید 

بودن رفتارهای مدیریت  به عبارتی دیگر دارا. تجربه کردند
  . زمان سبب تخفیف تنیدگی شغلی می گردد
غلی به شمان و استرس آتکینز نیز بین رفتارهای مدیریت ز
مکان در تحقیق . )13 (وجود رابطه معکوس اشاره می کند

خود نشان داد کارکنانی که دارای قوه کنترل بر زمان هستند 
         استرس شغلی کمتر و رضایت شغلی بیشتری را تجربه 

لری نیز در تحقیقی که به روی مدیران پرستاری   ).5(می کنند 
د که بین مدیریت زمان و استرس شغلی انجام داد متوجه گردی

   ).14( رابطه معکوسی وجود دارد
بریدل در پژوهش خود دریافت مدیرانی که دوره های 
آموزشی مدیریت زمان را گذرانیده بودند از استرس شغلی 

گرانتام به این نتیجه رسید که هر . )15 (دکمتری برخوردار بودن
 استرس  تجربه نمایندچه پرستاران انقطاعات زمانی بیشتری را

 ).16( شغلی بیشتر و رضایت شغلی کمتری را تجربه می نمایند
روی دانشجویان پرستاری به این نکته ر برت در پژوهش خود ب

دست یافت که ثبت وقایع روزانه می تواند استرس را کمتر و 
ضروری به نظر می رسد   ).17 (رضایت شغلی را افزایش دهد

    تنیدگی شغلی و افزایش تخفیف  جهت  سازمان ها کلیه 
  آموزشی دوره های   برقراری  به شغلی نسبت   علمکرد و رضایت
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البته همان طور که در . )20-18 (مدیریت زمان مبادرت ورزند
ابتدا اشاره شد مدیریت زمان چیزی جدا و منفک از واژه مدیریت 

  .نیست
صول مدیریت در انتها الزم به ذکر است که پایبندی به ا

زمان ریشه در فرهنگ داشته و فرهنگ ما ایرانی ها با توجه به 
 .باشدآداب و سنن خاص خود  دارای مشکالتی در این راستا می 

 کار  برای ما ایرانی ها))نه((به این صورت که مثال  گفتن کلمه 
  مختصر و   تلفنی کوتاه که مکالمات  راحتی نمی باشد و یا این

پس جا دارد که در . و نزاکت قلمداد می گرددبه دور از ادب 
زمان اقداماتی صورت مدیریت  نحوه  فرهنگیجهت اصالح

به امید روزی که همه ما ایرانی ها ارزش زمان را که . پذیرد
گران تر از طالست بیشتر بدانیم  و در راستای نحوه گذران آن 

  . دقیق تر عمل کنیم
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