
 

 

 

 

 

  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1397 پاييز، 3شمارة ، 10دورة 

  33 - 42: ص ص 

  

  بررسي ارتباط بين مديريت زمان با تنش شغلي معلمان تربيت بدني مشهد
  

  4فرزانه فاتح  – 3ستاره اسحاقيان  – 2مهدي غفوري  – 1حمد محمودي ا
دانشجوي دكتري، گروه .2 آموختة دكتري، گروه مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه عالمه طباطبائي، تهران، ايران دانش .1

گروه مديريت ورزشي، دانشگاه فرهنگيان، كارشناس ارشد، .3 مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
  كارشناس ارشد، گروه مديريت ورزشي، دانشگاه فرهنگيان، مشهد، ايران.4 مشهد، ايران

  1394/  08/  28 : ، تاريخ تصويب1394/  03 / 01: تاريخ دريافت (
  
  

 چكيده

پژوهش حاضر توصيفي و از نوع . منظور بررسي ارتباط بين مديريت زمان با تنش شغلي معلمان تربيت بدني انجام گرفت پژوهش حاضر به
 نفر 1167جامعة آماري پژوهش، كلية معلمان تربيت بدني مقطع ابتدايي شهر مشهد به تعداد . يمايشي بود كه به شكل ميداني اجرا شدپ

 آوري گيري جمع ابزار اندازه ).زن 157مرد و  134(ي تصادفي انتخاب شدند ا خوشهنفر به روش  291ور از بين آنها بود و براي اين منظ
 و پرسشنامة مديريت زمان و تنش شغلي بود كه توسط مقيمي) ساخته محقق(شناختي  هاي جمعيت اطالعات شامل سه پرسشنامة ويژگي

 معكوس در جهت همبستگي شغلي تنش و زمان مديريت بين كه داد نشان ها داده ليلوتح تجزيه. استانداردسازي شده بود) 1385(
 داري تنش شغلي طور معنا همچنين نتايج تحليل رگرسيون خطي نشان داد كه مديريت زمان به . )P, 48/0-  =r ≥ 01/0(دارد  وجود

 شناختي، تنها هاي جمعيت در بين ويژگي. كند يمدرصد واريانس تنش شغلي را تبيين  50بيني و اين متغير  معلمان تربيت بدني را پيش
ها با استفاده از  وتحليل داده تجزيه. P, 49/0- = (r ≥ 02/0(دار و در جهت معكوس داشت  معناسطح تحصيالت با تنش شغلي رابطة 

SPSS  و 18نسخة Excel زاي زماني، تنش شغلي را كاهش  رسد مديريت زمان از طريق حذف عوامل استرس يمنظر  به. صورت گرفت
 به نسبت شغلي عملكرد و رضايت افزايش و شغلي تخفيف تنش جهت مسئوالن آموزش و پرورش در شود يم بنابراين، پيشنهاد .دهد يم

  .دورزن مبادرت زمان مديريت آموزشي يها دوره برقراري
  

  يديكل يهاواژه
  .شناختي تربيت بدني، تنش شغلي، مديريت زمان، معلم، ويژگي جمعيت

  
 

                                                           
 -  09107608854: تلفن: نويسنده مسئول Email : Ahmad.Mahmoudi3536@gmail.com                                                           

                            



 1397پاييز ، 3 ، شمارة10هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، دورة  نشرية پژوهش                                                 34

 

 

  مقدمه
ري است كه تعادل يك سيستم را استرس نيرو يا فشا

تحريك انسان را فراهم زند و موجبات اختالل و  بر هم مي

 روزمره هاي فعاليت از ناشي استرس). 1(آورد  مي

 .دهد مي قرار تأثير تحت را انسان بدن مختلف هاي سيستم

 وقوع امكان ايمني، سيستم تضعيف با استرس طرفي از

 در بنابراين دهد، مي افزايش را رواني و جسمي هاي بيماري

 قرار تأثير تحت انسان و سيستم عملكرد حالت دو هر

  .)2(گيرد  مي

 جمله از اضطراب و تشويش نگراني، آشفتگي،

 تمام طرفي از. هاست انسان زندگي در استرس پيامدهاي

 كنند، مي فعاليت جامعه مشاغل از يكي در كه افرادي

 و محيطي تغييرات. دارند قرار استرس در معرض نوعي به

 و كار تعارض كاركنان، از كارفرما توقعات سازماني،

 يا ارتقا محوله، وظايف و وقت تناسب عدم خانواده،

 جمله از تواند مي همه ها سازمان انساني نيروي تعديالت

  ). 3( باشد معلمان و كاركنان در استرس ظهور داليل

هاي  با توجه به زياد بودن ساعت حضور ما در محيط

كاري و تعامالت اجتماعي، استرس ناشي از كار يا استرس 

بر  ها عالوه تواند در سالمت و خشنودي انسان ميشغلي 

هاي زياد باشند،  افرادي كه تحت استرس. كارايي مؤثر افتد

طور كلي از سالمت و خشنودي كمتري برخوردار  به

زايي چون  ي كه عوامل تنشمادام ).4(خواهند بود 

هاي شغلي و  هاي مختلف كار، محدوديت نيازمندي

همراه با انتظارات باال وجود يط گوناگون و شرارويدادها 

 رواني، هاي واكنش(دارد، تنش شغلي نيز وجود دارد 

تواند به كاهش  كه مي) آزارنده رفتاري يا فيزيولوژيكي

به گفتة  ).5(هاي رواني جدي منجر شود  سالمتي و آسيب

ي محل كار شامل ابهام در زا تنشعوامل ) 2006( 1اسكات

طوالني با فشار باال  هاي ازحد، زمان نقش، تكاليف بيش

                                                           
1. Scott 

بدون زمان كافي براي فراغت، پيامدهاي بزرگ براي 

هاي كوچك و ناتواني در كنترل شخصي و فقدان  شكست

 بنابراين تنش شغلي يك ؛استشناخت و رهبري كارامد 

افتد  پاسخ مضر فيزيكي و احساسي است و زماني اتفاق مي

هاي شغل و ظرفيت و  كه بين انتظارات و نيازمندي

  ). 6(هاي كارگر توازن وجود ندارد  توانايي

ي تنش شغلي را در ها مؤلفه) 1385(زاده  هاشمي

 يا ابهام در نقش. 1: كند چنين معرفي مي يناپژوهش خود 

 هاي فردي، نقش وظايف، شرح ها، اولويت از فرد آگاهي

 كاري بار .2ارزشيابي،  معيارهاي و كار محيط انتظارات

 در انجام رسانيدن به براي زياد امور داشتن يعني نقش

 انتظارات تطابق عدم يا نقش تضاد. 3دسترس،  قابل زمان

از جمله مشاغل  .)7(كاري  در محيط فرد يك به وارده

بسيار مهم و حساس در جامعه كه اهميت زيادي داشته و 

در وضعيت فعلي و آيندة جامعه تأثير بسزايي دارد، شغل 

تمامي  همانندريباً شغل معلمي نيز تق. معلمي است

زاي مخصوص به خود  مشاغل ديگر داراي عوامل استرس

منزلة يك مشكل جهاني،  استرس شغلي معلمان به. است

مطالعات بسياري را در كشورهاي مختلف به خود 

الگوهاي نظري فعلي بر ماهيت . اختصاص داده است

در اين الگوها . كند تعاملي تنش شغلي معلمان تأكيد مي

كننده اشاره  مهم متغيرهاي ميانجي و تعديلبه نقش 

رسد با تنش  نظر مي از جمله متغيرهايي كه به. شود مي

هاي مقاومت و مقابله در  شغلي رابطه دارد و از جمله راه

  . برابر استرس باشد، متغير مديريت زمان است

زمان و ) 1385(زاده  به نقل از هاشمي) 1990(آتكينز 

از ساختارهاي مهم  مهارت مديريت آن را يكي

دارند كه با استرس شغلي ارتباط  شناختي اعالم مي روان

در واقع از ميان عوامل گوناگون ). 8(اي دارد  بالقوه

اي  هاي كاري مقولة زمان جايگاه ويژه در محيط زا استرس

بنابراين . دارد و از نظر شيوع و فراواني نيز برجسته است
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براي مديريت  تواند روشي مناسب مديريت زمان مي

ها و  هاي اخير بسياري از كتاب استرس باشد و در سال

  .)7(اند  شناسي بدان پرداخته مديريت و روان

ريزي و كنترل  مديريت زمان عمل يا فرايند برنامه

خصوصي  آگاهانه بر ميزان زماني است كه ما براي كار به

منظور افزايش اثربخشي و  ايم و اين كار به در نظر گرفته

ين در واقع همان و اگيرد  وري صورت مي رايي يا بهرهكا

چيزي است كه اگر حاصل شود، موجبات موفقيت 

  ).9(كند  ها را فراهم مي سازمان

، )2011( 1شناساني چون آلتاف و آوان به گفتة جامعه

هاي اجتماعي از زمان از نگاه كارگران به يك سري مؤلفه

ميزان توانايي هاي جنسيتي و  جمله نهاد خانواده، نقش

در ). 10( است هاي گوناگون وابسته فرد براي پذيرش نقش

مديريت زمان را ) 2010( 2عين حال ميتچل و سامز

فرايند تعين نيازها و دادن اولويت به آنها براساس اهميت 

  ). 11(كنند  تعريف مي

گذاري، كنترل اوقات،  مديريت فردي، هدف

هايي هستند كه رتها و بسياري از مهاسازماندهي فعاليت

خوبي  ها به اين مهارت. دهندمديريت زمان را تشكيل مي

زا زندگي كاري  توانند از طريق حذف منابع تنش مي

 ). 12( معلمان و نيروي انساني استرس را كاهش دهند

ي زيادي در داخل و خارج كشور در زمينة ها پژوهش

 از جمله. ي صورت گرفته استشغليريت زمان و تنش مد

زمان و  يريتمد يرفتارها ةرابط) 1385(زاده  يشمها

 يجهنت ينو به ا كرد يدر سرپرستان را بررس يشغل تنش

 يشغل تنشزمان و  يريتمد يرفتارها ينكه ب يدرس

 يمعكوس وجود دارد و دارا بودن رفتارها يهمبستگ

 .)7(شود  يم يشغل تنش يفزمان سبب تخف يريتمد

يريت مدي رابطة بررسبه ) 1389(يخاني ساري و حسوم

                                                           
1. Altaf & Awan 
2. Mitchell & Samms 

دانشگاه آزاد  كاركنانين بي در شغلي افسردگزمان و 

 كهيدند رسيجه نتين اپرداختند و به  12 قةمنطي اسالم

و  معكوسي رابطة شغلي فرسودگيريت زمان و مدين ب

  ). 13(ي وجود دارد معنادار

بررسي نيز طي پژوهشي به ) 1383(دار  باعزت و اديب

پرداختند  شغلي كاركنان زن تنشمديريت زمان با  ةرابط

تواند از  يمو به اين نتيجه رسيدند كه مديريت زمان 

ي را كاهش شغلي زماني، تنش زا تنشطريق حذف عوامل 

ي زماني، زا تنشبراي ادارة مؤثر زمان و حذف عوامل . دهد

: كند يممديريت زمان با دو دسته مهارت، ايفاي نقش 

كند و  يماز اوقات روز تأكيد  مداكاراي بر استفادة  دسته

 بلندمدتاز زمان در  اثربخشي ديگر بر استفادة ا دسته

  ). 12(تمركز دارد 

ي ها تنشدر پژوهشي در پي تعيين ) 2007( 3كوپر

 212نمونه شامل . شغلي مديران مدارس متوسطه بود

شد و نتايج پژوهش نشان داد كه مسائلي مانند  يممدير 

ي مربوط به ها بحثن، تفويض اختيار به ديگرا

ريزي و مديريت زمان،  ي برنامهها مهارتآموزان،  دانش

 4همچنين، رو). 14(شود  يمرا شامل  زا تنشعوامل 

يريت زمان مديات ادبي بررسي به پژوهشي ط) 2007(

يريت مدي رفتارها كهي مشخص كرد بررسين ا. پرداخت

 تو سالم يشغليت رضازمان،  كنترلمثبت با  طور بهزمان 

 كشاورز ).15(ي رابطه دارد شغلي با تنش منف طور به و

نيز رابطة مهارت سازماني مديريت زمان با تنش ) 1380(

هاي شهرستان فيروزآباد را  شغلي در بين مديران آموزشگاه

هاي  بررسي و اظهار كرد كه همراه با باالرفتن مهارت

مديريت زمان در مديران، تنش شغلي آنها كاهش پيدا 

 ). 16(كرد  يم

                                                           
3. Cooper 
4. Roe 
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ي است و بيشتر شناخت روانتنش شغلي يك نشانگان 

اند، ديده   در ارتباط  هايي كه ساعات زيادي با انسان با شغل

هاي زيادي را ها و افرادي كه ساعت يكي از گروه. شود مي

ويژه معلمان تربيت  اند، معلمان به  ها در ارتباط با انسان

كه معلمان تربيت  بديهي است. اند بدني مقطع ابتدايي

اندركاران نظام آموزشي نقش مهمي  عنوان دست بدني به

كنند و در عين  آموزان بازي مي در آموزش و تعليم دانش

تواند نيروهاي  مي سرعت بهرفته  حال يك معلم تحليل

تحت آموزان تحت تعليم را  انساني محيط كار خود و دانش

تواند در  يت ميير قرار دهد و پيامد آثار منفي اين وضعتأث

با . عملكرد آنها و در نهايت نظام آموزشي نمودار شود

توجه به اينكه كارايي و اثربخشي معلمان تربيت بدني 

ناپذيري با سالمت جسمي و رواني آنها  طور اجتناب به

مرتبط است، شناخت عوامل تأثيرگذار بر تنش شغلي 

از  .كاهش آن بردارد تواند گامي مؤثر در جهت حذف يا مي

ترين عوامل تأثيرگذار بر اين  كه مديريت زمان از مهم آنجا

يري وجوه مختلف مديريت زمان، كارگ بهو  است فاكتور

تر را  تر، دوستان واقعي اي صميمي زندگي بهتر، خانواده

توانند اين ويژگي را در حكم  همراه دارد، معلمان مي به

اي آموزان آموزش دهند و بر هاي عملي به دانش مهارت

هاي بهتري ايجاد كنند تا بتوانند با كمك  آنها فرصت

تر را براي آنها  اي روشن اي كه دارند، آينده هوش بالقوه

هاي  از طرف ديگر، بررسي رابطة حوزه. فراهم سازند

معلمان  هاي تنش شغلي مختلف مديريت زمان با زيرمؤلفه

ان منظور استفادة متولي تواند راهنمايي به مقطع ابتدايي مي

گيران سازمان آموزش و پرورش در بهسازي  و تصميم

 يريت زمانبه تأثير مد با توجهبنابراين  منابع انساني باشد؛

نظام  توجهي افراد و بيسالمت و بهداشت رواني بر 

در كاهش و از  ها سازهدر كاربرد اين مفاهيم و مديريتي ما 

بررسي ارتباط و  درصددي شغلي، محقق ها تنشبين بردن 

يرگذاري اين مفاهيم مهم مديريتي برآمد و از آنجا كه أثت

عنوان عناصر  به ييابتدامقطع  تربيت بدنيمعلمان 

آن،  سازي ينهو نهاد و آموزشورزش  ةدر توسع يرگذارتأث

 يها اطالع از نگرش و مهارت كنند، يم يفاا ينقش مهم

مورد توجه اين شغلي يدگي تنيريت زمان با مداز آنها 

 .ر گرفتپژوهش قرا

  

  ي پژوهششناس روش
 ارتباطدنبال  هبا توجه به ماهيت اين پژوهش كه ب

مهارت مديريت زمان با تنش شغلي در بين معلمان تربيت 

 ، روش آنبدني مقطع ابتدايي شهرستان مشهد بود

پيمايشي بود كه به شكل ميداني انجام از نوع  توصيفي و

ي بدنيت تربمعلمان  ةكلي ،پژوهشآماري جامعة  .گرفت

با . بودند 91-92در سال  يي شهرستان مشهدابتدامقطع 

 نفر 1167تعداد كل آنها  شده يآور توجه به اطالعات جمع

، زن 89 مرد 80: 2ناحية زن،  77 مرد 81: 1 ناحية(

ناحية ، زن 95 مرد 65: 4 ناحية، زن 35 مرد 40: 3 يةناح

 95: 7ناحية ، زن 70 مرد 56: 6ناحية ، زن 63 مرد 67: 5

حجم نمونة  .بود) زن 75 مرد 84 تبادكان، زن 110 مرد

نفر  290پژوهش با استفاده از جدول مورگان حدود 

يري گ نمونهبراي انتخاب اين نمونه از روش . محاسبه شد

 گانه هفتاز بين نواحي  كهي تصادفي استفاده شد ا خوشه

ي ها خوشهعنوان  و تبادكان به 7و  3و تبادكان، نواحي 

 10 پرسشنامه حدودعدد  310انتخاب و تعداد  اصلي

 شد وتهيه و تكثير ) موردنظردرصد بيشتر از تعداد نمونه 

در نهايت، . براي كلية افراد جامعة تحت بررسي ارسال شد

عنوان نمونه  از بين آنها به) زن 157مرد و  134(نفر  291

  .مطالعه شدند

ي ين شيوه براتر مناسببا توجه به اهداف پژوهش، 

استفاده از  ،تعيين ميزان مديريت زمان و تنش شغلي

پرسشنامه است، به همين دليل از سه پرسشنامة زير 

  :استفاده شد
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شامل  ):ساخته محقق( يپرسشنامة اطالعات شخص .1

جنسيت،  ،سنو سوابق افراد مشتمل بر  يمشخصات فرد

يت تأهل، محل اشتغال، سطح وضع ،سابقة ورزشي

  .يالتتحص

شده  استفاده ابزار :استاندارد مديريت زمانپرسشنامة  .2

 يريتمد ةشد استانداردسازيپرسشنامةپژوهش  يندر ا

 ينا .استسؤال  13شامل  1يدكيفو م يليزمان ر

هنجاريابي شد ) 1385( يميدر كشور توسط مق پرسشنامه

. محاسبه شد 71/0و روايي آن برابر با  86/0كه پايايي آن 

پرسشنامه توسط محقق با استفاده از روش پايايي اين 

 ). 17( محاسبه شد 81/0 2آلفاي كرونباخ

شده  ابزار استفاده :استاندارد تنش شغلي ةپرسشنام. 3

شده توسط  استانداردسازيپژوهش پرسشنامة  يندر ا

روايي . استعبارت  21شامل ) 1390(رمضان و  مقيمي

در . شد محاسبه 78/0و پايايي آن  88/0 اين پرسشنامه

پژوهش حاضر نيز پايايي آن با استفاده از روش آلفاي 

  ).17( محاسبه شد 73/0كرونباخ 

منظور بررسي و مطالعة مباني نظري موضوع و  به

ها و  نامه يانپاها،  دستيابي به اطالعات اوليه از كتاب

نشريات داخلي و خارجي و نيز براي دستيابي به مقاالت 

هاي مختلف اينترنتي  يتسا مرتبط با موضوع پژوهش، از

  .بهره گرفته شده است

اطالعات الزم جامعة آماري با مراجعه به ادارة كل 

آموزش و پرورش استان خراسان رضوي جهت اخذ مجوز 

براي مدارس شهرستان مشهد كسب و مجوزهاي مربوطه 

سپس با مراجعه به مدارس نواحي مذكور . دريافت شد

معة آماري و كسب مجوز الزم براي نحوة ارتباط با افراد جا

هاي  يهماهنگبراي ورود به مدارس و توزيع پرسشنامه، 

ة نحوتوضيحات الزم دربارة . الزم صورت پذيرفت

ها به گونة قابل فهم و مدت زمان  پاسخگويي به پرسش
                                                           
1. Reilly & midkiff 
2. Cronbach alpha 

در . ارائه شد) چند روز بعد(ها  پرسشنامهالزم جهت عودت 

عات الزم از آوري شد و اطال جمع  پرسشنامه 291پايان 

  .استخراج شد و در اختيار متخصص آماري قرار گرفت آنها

و  يفيها از دو روش آمار توص وتحليل داده تجزيه يبرا

منظور سازمان دادن،  به. خواهد شداستفاده  ياستنباط

 يفخام و توص هاي هنمر يبند خالصه كردن و طبقه

درصدها و ، يفراوان يعجدول توز يمنمونه، تنظ يها اندازه

، انحراف يانگينم مانند يپراكندگ يها شاخص ةمحاسب

و در بخش آمار  يفيو نمودارها از آمار توص يارمع

 براي) k-s(ي از آزمون كولموگروف اسميرنوف استنباط

ها استفاده شد كه نتايج حاكي از  داده توزيع چگونگي

به اهداف پژوهش و برآورد  با توجه. دار بودن آن بود معنا

يرسون پي همبستگآزمون آن از  بيني يشامترها و پپار

از آزمون  و منظور بررسي ارتباط بين متغيرهاي پژوهش به

t  مستقل براي بررسي تفاوت مديريت زمان و تنش شغلي

در معلمان زن و مرد و از آزمون رگرسيون خطي ساده 

 بر متغير) مديريت زمان(بررسي اثر متغير مستقل  يبرا

 اطالعات و يلتحلبراي . استفاده شد) ليتنش شغ(وابسته 

 18نسخة  SPSSي آمار يافزار از بستة نرم يجنتا ةمحاسب

  .شد استفاده درصد 95در سطح اطمينان  Excel 2010و 

  

  ي پژوهشها افتهي
نتايج آمار توصيفي پژوهش حاضر نشان داد از بين 

درصد  5/29، )نفر 157(درصد زن  95/53آزمودني،  291

 ،)نفر 249(درصد متأهل  5/85، )نفر 86(باال سال به  40

) نفر 105(سال  11درصد داراي سابقة تدريس باالي  36

داراي ) نفر 189(درصد داراي مدرك ليسانس  9/64و 

  . بيشترين درصد بودند

يريت زمان مديانگين مهارت م، ضمن ارائة 1در جدول 

يت، جنسي با توجه به بدنيت تربو تنش شغلي معلمان 

كه مشاهده طور همان. دو ميانگين مقايسه شده استاين 
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 05/0داري در هر دو مورد كمتر از  معناشود، سطح  يم

داري  معناطور  يان بهآقاي شغليانگين تنش ماست، يعني 

باالتر از زنان است و اين وضعيت در مديريت زمان، 

داري  معناطور  و ميانگين زنان به شده  مشاهدهبرعكس 

 .ن بودباالتر از مردا

 

  يتجنسي با توجه به بدنيت تربين معلمان بيريت زمان و تنش شغلي مديانگين مهارت ميسة مقا. 1جدول 
  معناداريسطح  انحراف معيار  يانگينم يتجنس  يرمتغ

  يريت زمانمد
 2/8  2/41  مرد

028/0  
  7/8  4/52  زن

  يشغلتنش 
 2/7  3/66  مرد

001/0  
  7/6  4/58  زن

  

داري  معناو با توجه به اينكه سطح  2براساس جدول 

است، و نيز با توجه به اينكه شدت ارتباط  05/0كمتر از 

ي بدنيت تربي معلمان شغليريت زمان با تنش مدبين 

، اين ارتباط است - 48/0يي شهرستان مشهد ابتدامقطع 

يزان ميريت زمان مديش مهارت افزامعكوس است، يعني با 

 .يابد و برعكس يم كاهشي بدنيت تربي معلمان شغلتنش 

 
  يبدنيت تربي معلمان شغليريت زمان با تنش مدين بارتباط  شدت .2جدول 

  سطح معناداري R  آزمون  يشغلتنش   يرمتغ
  01/0  - 48/0  يرسونپضريب   يريت زمانمد

 

دهد، متغير مديريت زمان  يمنشان  3چنانكه جدول 

درصد از  50يي تنها بهبيني شده است و  يشپوارد معادلة 

كند كه اين مقدار در  يمتغييرات تنش شغلي را تبيين 

منفي بودن ضريب همبستگي . معنادار است 05/0سطح 

رگرسيون بيانگر رابطة منفي بين تنش شغلي و مديريت 

يعني با افزايش ميزان مهارت مديريت زمان، ؛ زمان است

 .كند يمميزان تنش شغلي كاهش پيدا 

 
  ت بدني با مديريت زمان از طريق آزمون رگرسيون خطي سادهبيني تنش شغلي معلمان تربي يشپ. 3جدول 

  خطاي برآورد  داري معناسطح  R  R2 F  يرمتغ
  77/24  05/0  24/203  50/0  - 71/0  مديريت زمان

  

  يريگ جهينتبحث و 
 )كلي بعد( زمان مديريت رفتارهاي بين رابطة مورد در

 آن كه داد نشان پژوهش ، اين)كلي بعد( شغلي و تنيدگي

 نظر از كه دسته از معلمان تربيت بدني مقطع ابتدايي

 داشتند، قرار خوب سطح در مديريت زمان رفتارهاي ميزان

 واحدهاي از دسته آن و سطح طبيعي، در را شغلي تنيدگي

 تنيدگي داشتند، قرار ضعيف سطح كه در پژوهش مورد

 دارا ديگر، عبارتي به .كردند شديد تجربه حد در را شغلي

 شغلي تنيدگي تخفيف سبب مديريت زمان رفتارهاي بودن

  .شود يم

 و زمان مديريت رفتارهاي بين نيز )1990(آتكينز 

 .)8(كند  يم اشاره معكوس رابطة به وجود شغلي استرس
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 كه كاركناني داد نشان پژوهش خود در) 1994( 1مكان

 و كمتر شغلي هستند، استرس زمان بر قوة كنترل داراي

   ).18(كنند  يمتجربه  را بيشتري شغلي رضايت

 پرستاري مديران روي پژوهش در نيز )1986( 2لري

 شغلي رابطة استرس و زمان مديريت بين كه شد متوجه

 3ريچاردسون و رستين). 19(وجود دارد  معكوسي

 يها دوره كه مديراني دريافت خود پژوهش در )2008(

 شغلي استرس از بودند، گذرانده را زمان مديريت آموزشي

 اين به )1998( 4گرانتام). 20(بودند  برخوردار كمتري

 بيشتري زماني انقطاعات پرستاران هرچه كه رسيد نتيجه

 شغلي رضايت و بيشتر يشغل استرس كنند، تجربه را

 پژوهش در )1994( 5بِرت). 21(كنند  يم تجربه را كمتري

 يافت نكته دست اين به پرستاري دانشجويان روي بر خود

 و كمتركند را استرس تواند يم روزانه وقايع ثبت كه

  ).22(دهد  افزايش را شغلي رضايت

 تواند از طريق حذف عوامل يممديريت زمان 

 انجام كار. زاي زماني، تنش شغلي را كاهش دهد استرس

 ين منبعتر بزرگزياد از حد و فقدان كنترل شخصي 

 ادارة مؤثر زمان و حذفبراي . زاي زماني است استرس

 زاي زماني، مديريت زمان با دو دسته وامل استرسع

 يك دسته بر استفادة كارامد از: كند يممهارت ايفاي نقش 

 كند و دستة ديگر بر استفادة اثربخش يماوقات روز تأكيد 

 هاي اين طور كلي يافته به. تمركز دارد بلندمدتاز زمان در 

 گر بيانگر اهميت نقشي مشابه ديها پژوهشپژوهش و 

 عنوان مهارت و صالحيت قابل آموزش و مديريت زمان به

 ).4( استهاي كاري و زندگي روزمره  يطمحيادگيري در 

 تخفيف منظور به ها سازمان رسد كلية يم نظر به ضروري

                                                           
1. Macan 
2. Leary 
3. Richardson & Rothstein 
4. Grantham 
5. Burt 

 به نسبت شغلي عملكرد و افزايش رضايت و شغلي تنيدگي

    .ورزند مبادرت زمان آموزشي مديريت يها دوره برقراري

 نتايج پژوهش حاضر نشان داد بين جنسيت و تنش

 داري معناشغلي معلمان مقطع ابتدايي تربيت بدني ارتباط 

 كه تنش شغلي زنان بيشتر از مردان يطور بهوجود دارد، 

 همكاران و زاده يلطفدر همين زمينه . گزارش شد

 در آن با مرتبط عوامل و يشغل استرس يبررس به )1388(

 يجهنتين ااصفهان پرداختند و به  آهن ذوب كاركنان

 زن نسبت به مرد كاركناني شغلاسترس  كهيدند رس

 با يپژوهش در )1380( نژاد يرمضان). 23( استيشتر ب

 عوامل ير،مد يتيحما رفتار يسةمقا و يبررس« عنوان

 يتترب يانمرب يشغل زاي استرس عوامل و شغل نگهدارندة

 يجهنت ينا به »كشوري دولت يها دانشگاه ورزش و يبدن

 عوامل معرض در مرد يانمرب از يشترب زن يانمرب كه يدرس

 )1380( كشاورز .)24(دارند  ي قرارشغل زاي استرس

 يريتمد يسازمان مهارت رابطة يبررس« عنوان با يپژوهش

 يها آموزشگاه يرانمد ينب در يشغلاسترس  با زمان

 كه كرد مشخص يجنتا و داد انجام »يروزآبادف شهرستان

 يشغل استرس ينةزم در زن يرانمد نمره هاي يانگينم

 خصوص در اما معنادار است، و باالتر مرد يرانمد به نسبت

 و مجرب تخصص، عدم و تخصص مانند يرهاييمتغ

 استرس يزانم در يآموزش ةگان سه مقاطع يرمجرب،غ

 با يپژوهش )1381(زاده  يوال .اند نبوده مؤثر يرانمد يشغل

 يرانمد استرس و يرهبر يها سبك ينب رابطة« عنوان 

 يجهنت ينا به و داد انجام »آباد خرم مدارس شهرستان

 زن است يرانمد از يشترب مرد يرانمد استرس كه رسيد

 فشار«عنوان  ي باپژوهش در) 1993( يچاردسنر ).25(

 به» ييكانادا پزشك زنان يانم در يكار يترضا و يشغل

 ي،شغل يترضا ي،شغل استرس ينب روابط مطالعة

 يك در شغل به مربوط يرهايمتغ و يفرد هاي يژگيو

 نشان داد يجنتا .پرداخت پزشك زنان از ينفر 303 نمونة
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 عمدة منابع يمارانب يقدقينة معا عدم و زمان فشار

 مربوط پزشكان يشغل يترضا عدم ينهمچن. است استرس

 يپزشك يها روش در ييراتتغ يشتر،بدرآمد  درخواست به

 منابع جزء زمان فشار جمله از يگرد يزا تنش چند و

  ).20(برشمرده شده است  استرس

 يبدن يتتربمعلمان زن  در يشغل تنش داد نشان يجنتا

 با مدارس در يبدن يتترب يراندب .ستباال ييابتدا مدارس

 در نقش آنان تضاد و ابهام .هستند رو روبه ياديز تعارض

 كار تري يجد يها روش با ظاهراً كه يگرد معلمان مقابل

 ساعات گاه ينكها .است توجه بوده مورد همواره كنند، يم

 از گاه و بوده مدنظر يحتفر ساعت عنوان به يشانا يدرس

 يها كالس جهت درسشان ساعات يگرد معلمانطرف 

 ابهام گرفته شده است، يتعار به ديگر دروس يبرا يجبران

 يتمسئول يواد در .كند يم يجادا آنان در را ياديز نقش

 هم هنوز كه يخاص نگاه علت به آنان يلدال ينهمبه  يزن

 وجود ورزش درس به پرورش و آموزش يها تالش رغم يعل

 معلم زنان .دارد وجود يشترب استرس هاي ينهزمدارد، 

 با ين موضوعا و اند شده گزارش يشتريب استرس يدارا

 نظر به ينهمچن .است ارتباط در افراد يا مقابله ياتخصوص

 مردان از يرپذيرترتأثزنان  موارد گونه ينا در رسد يم

 هاي يژگيو از يناشتواند  يم يشتربين تنش ا هستند و

 استرس برابر در آنها يشترب بودن مستعد و زنان يفرد

  .باشد

 هاي فردي يژگيوبراساس نتايج اين پژوهش در بين 

 تنها بين سطح) 4جدول (... مانند سن، مقطع تحصيلي و 

 دار و معكوس يافت معناتحصيالت و تنش شغلي ارتباط 

  . شد

 در) 1391(در همين زمينه قاري علويجه و همكاران 

 ي شغلي را بررسي كردندفرسودگپژوهشي عوامل مؤثر بر 

 هاي يژگيواين بود كه از بين  آنهاو يكي از نتايج كار 

 حصيالت وشناختي تنها بين سطح ت فردي و جمعيت

 دار و منفي را گزارش كردند معناافسردگي شغلي رابطة 

 با عنواندر پژوهش ) 1391(از طرفي حاجلو ). 26(

 رابطة بين تنش شغلي، فرسودگي شغلي و رضايت«

 ، بين تنش شغلي و فرسودگي شغلي ارتباط»شغلي

 صورت بهدر نتيجه ). 27(دار مستقيم را گزارش كرد  معنا

 پژوهش حاضر با نتايج پژوهش قاري ويرمستقيم نتايج غ

 براي اين ارتباط. ستهمسو) 1391(همكاران و حاجلو 

 شايد داليل گوناگوني قابل ذكر باشد، از جمله اينكه افراد

 شان نيست، با تحصيالت باالتر اغلب معلمي شغل اصلي

 بلكه بيشتر اوقات ساعات موظفي را پر كرده و به

 ي در كنار آنناگونگويرعلمي غهاي علمي و  يتفعال

 و بخش لذتكاري  آنهابنابراين تدريس براي . پردازند يم

 خواهد بود، حال آنكه يك معلم ورزش با مدرك فشار كم

 ي زيادي راها ساعتيپلم ناچار است د فوقديپلم يا 

 ي كند تا نيازهاي زندگي خود را برطرف كند،كار اضافه

 نقش بنابراين، عدم تنوع كار و احساس عدم اهميت

 ة برخوردهاي غلط در مدارس و دستمزد كم درواسط به

 ، موجبات تنش و نارضايتي شغليشده ارائهبرابر ميزان كار 

 از طرفي با توجه به افزايش). 28(كند  يمرا براي او فراهم 

 ة افزايش تجربه، سن و سطحواسط بههوش هيجاني 

 تحصيالت و وجود ارتباط معكوس مستقيم بين هوش

 ، شايد بتوان افزايش هوش)4(تنش شغلي  هيجاني و

 هيجاني را نيز دليلي بر كاهش تنش شغلي در معلمان

  . ابتدايي با سطح تحصيالت باال دانست

 در نهايت با توجه به نتايج پژوهش حاضر و ساير

 رسد يمنظر  هاي مشابه در مشاغل ديگر ضروري به پژوهش

 معلمان وي ها برا ارگانآموزش و پرورش و ساير نهاد و 

 ي ضمنها دورهبر برگزاري  ي شغلي عالوهها گروهساير 

 شزمنظور آمو يي را بهها كالسو  ها كارگاهخدمت، 

 ي مديريت زمان برگزار كنند و از اين طريقها مهارت

 در موجبات كاهش تنش شغلي رضايت شغلي و موفقيت
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 انجام وظايف را در بين معلمان و ساير كارمندان و

  .ران فراهم سازندكارگران و مدي
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