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ABSTRACT
Construction projects can mainly achieve the desired level of perfection by using different approaches. Assuming
the conventional approach to project management is to face a systematic and predictable world. However, features
such as the large number of components, the interdependence between them, the high degree of synergy, the variety
of components and most importantly, the nonlinear behavior that is a key feature of complex systems, has made
the nature of construction projects, It looks completely different than before. Therefore, the present study was
conducted with the aim of influencing stress management and time management on the success of project
management in the construction industry. The present study is a descriptive correlation from the perspective of
applied purpose and from the perspective of data collection method. The statistical population of the present study
of the staff of Isfahan Municipality Civil Organization was considered to be 135 people, the sampling method was
determined as a group (random class) and the sample size was determined by Cochran's formula as 100. A
standard questionnaire was used to collect the desired information and measure the research variables. The
validity of the measurement tool is confirmed by its content and its reliability is confirmed by Cronbach's alpha
coefficient. Software (SPSS 24) was used to analyze the data. The results showed that time management with a
path coefficient of 0.945 has the greatest impact on project management.
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چکیده
پروژه هاي عمرانی به طور عمده می توانند با بهره گیري از رویکردهاي مختلف به حد مطلوب از کمال برسند.فرض رویکرد متعارف مدیریت
پروژه این است که با جهانی منظم و قابل پیش بینی روبه روست .این درحالی است که ویژگی هایی هم چون تعداد زیاد اجزا ،وابستگی متقابل
میان آنها ،درجه باالي هم افزایی ،تنوع اجزا و مهم تر از همه ،رفتار غیرخطی که از مشخصه هاي اصلی سیستم هاي پیچیده می باشد ،باعث
شده ماهیت پروژه هاي ساخت ،کامالً متفاوت باقبل به نظر آید .لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت
مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازي انجام گردید .تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردي و از منظر شیوه گردآوري دادهها توصیفی از نوع
همبستگی میباشد .جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان سازمان عمران شهرداري اصفهان به تعداد  135نفر در نظر گرفته شد ،شیوه
نمونهگیري به صورت گروهی(طبقهاي تصادقی) و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد  100مشخص گردید .به منظور جمعآوري
اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهاي تحقیق ،از پرسشنامه استاندارد استفاده شد .روایی ابزار اندازهگیري از طریق محتوایی و پایایی آن از
طریق ضریب آلفاي کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار ( )SPSS 24استفاده شد .نتایج یافته ها
نشان داد مدیریت زمان با ضریب مسیر  0.945بیشترین تاثیر را بر مدیریت پروژه دارد.
78

ISSN:2676-511X

نشریه عمران و پروژه (()Civil & Project Journal)CPJ

www.cpjournals.com

سال دوم ،دوره  ،2شماره  ،2اردیبهشت ،1399شماره پیاپی ،12صفحه  77تا صفحه 92

کلمات کلیدی :مدیریت پروژه  ،مدیریت استرس ،مدیریت زمان ،صنعت ساختمان سازی

-1مقدمه
اولی ن شاخص هایی که همیشه همه افراد؛ چه افراد عادي و چه متخصصان مدیریت پروژه در ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت پروژه مدنظر
قرار میدهند ،شاخص هاي مرتبط با زمان پروژه می باشد .بنابراین ،بحث تأخیر در اجراي پروژه ها هموراه دغدغه دست اندرکاران این حوزه
بوده است و این مشکل تقریباً در تمام کشورها متداول است .آساف و آلحاجی 1در تحقیقات خود مدعی شده اند ،که  70درصد پروژه هاي
اجرایی در عربستان سعودي با تأخیر مواجه گردیده اند) .( Assaf, S. A., & Al-Hejji, S., 2006هارولد کرزنر 2استاد برجسته مدیریت پروژه
در کتاب )سنجه ها ،شاخصهاي کلیدي عملکرد و نشانگرهاي مدیریت پروژه( بیان میکند که حدود  70درصد پروژه ها در دنیا با تأخیر مواجه
هستند ) .) Kerzner, Harold,2011از آنجایی ک پروژه هاي عمرانی محیط زندگی و فعالیت افراد را شکل می دهند براي کشورها از نظر
اجتماعی و اقتصادي بسیار مهم هستند پروژه هاي عمرانی و مدیریت آنها بر بهره وري کشور ،رقابت پذیري و کیفیت زندگی شهري تاثیر می
گذارد .با این حال بسیاري از کشورها نظیر ترکیه  ،نیجریه  ،عربستان سعودي ،مالزي و با چالشهاي مهمی در زمین عملکرد پروژه هاي عمرانی
مواجه هستند) .( Tmothy., R , & M. Karen,2011کارشناسان مدیریت و روان شناسان سازمانی  ،توجه خود را به عواملی که در افزایش یا
کاهش کارایی انسان تأثیر میگذارد معطوف داشته و تالش می کنند با شناسایی این عوامل و به کارگیري تمهیدات الزم بر تأثیر عوامل مثبت
افزوده و از نقش عوامل منفی بکاهند .یکی از این عوامل ،تنیدگی شغلی است که آثار نامطلوبی بر جسم و روح نیروي انسانی داشته و از کارایی
آنان میکاهد .استرس هاي شغلی بر سالمتی افراد تأثیر داشته ،کیفیت زندگی را کاهش می دهد و احتمال مصدومیت هاي ناشی از کار را
افزایش میدهد)حسینی ،زهرا و همکاران  .)1394،لذا با توجه به اینکه هدف غایی تمامی سازمانها ،موفقیت مدیریت پروژه میباشد ،و نیز با
عنایت بر اینکه در جامعه کنونی ،مدیریت استرس معلول استقرار سیستمهاي مدیریت زمان است بنابراین انگیزهاي قوي براي انجام تحقیق،
حاضر است.

-2ادبیات تحقیق
مدیریت پروژه
پروژه هاي صنعت ساخت با معماران ،مهندسان ،پیمانکاران،کارگران و حتی وکیل هایی شروع به کار می کند که پیشینه اي کامالً متفاوت
باهم دارند .این درصورتی است که همه آنها می خواهند ویژگی هاي مشابهی نظیر خوش بینی،قضاوت خوب و تمایل و آمادگی براي انجام
کار را از خودنشان دهند ) .(Bonny,J.B., & Frein, J.P., 1973پروژه ها ،منابع ،مهارت ها ،فناوري ها و ایده ها را به منظور دست یابی به
اهداف کسب وکار گرد هم می آورند .یک مدیریت پروژه شایسته براي دست یابی به اهداف و منافع مرتبط با آنها در چارچوب بودجه و زمان
بندي مورد نظر و با کیفیتی مناسب کمک میکند(شیروانی ،علیرضا و امیر ملک .)1385,مدیریت پروژه ،بکارگیري دانش ،مهارت ،ابزار و
تکنیک هاي الزم در جهت اجراي فعالیت ها به منظور رفع نیازهاي پروژه از طریق بکارگیري فرآیندهاي (آغازین  ،برنامه ریزي ،اجرایی،
کنترلی و اختتامی) است .به بیان دیگر مدیریت پروژه فن هدایت ،هماهنگ بودن منابع انسانی و مصالح در طول عمر یک پروژه با استفاده از
روشهاي مدرن مدیریت است ،به طوري که بتوان به نحوي رضایت بخش ب اهداف از قبل تعیین شده در مورد حدود کار ،هزینه  ،زمان،
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کیفیت و مشارکت نائل آمد(رفیعی،علی .)1385،با توجه به سرعت باالي تغییرات در تکنولوژي ،اطالعات ،نیروي کار و اقتصاد جهانی سازمان
هاي امروزي نیازمند مدیرانی هستند که مدیریت خود را در زمینه هاي سنتی و غیر سنتی اعمال کنند).( Kezar & Eckel,2004

مدیریت استرس
استرس شغلی مسئله اي است که جویندگان کار بایستی به آن توجه عمیقی داشته و در فرآیند کاریابی خود مسائل عاطفی و روانی ناشی از
شغل مورد نظر رامورد توجه قرار دهند) .(Alwani, M. ,1997استرس شغلی مشکل عمده در دنیاي مدرن و نگرانی بزرگ براي سازمان ها
می باشد) .(Jesus s, Miguel-Tobal J,2014استرس شغلی فرایندي است که از تالقی فرد با سازمان و محیط کار ناشی می شود .طبق تعریف
انساتیتوي ملی بهداشت و ایمنی کار) (NIOSHاسترس شغلی وقتی رخ می دهد که بین نیازهاي شغلی با توانایی ها ،قابلیت ها و خواسته
هاي فرد هماهنگی نباشد) .(Darvishi E, Sadeghi F,2015از میان باورهاي درست افراد ،خودکارآمدي نقش قابل توجهی در مواجهه با موانع،
گرفتاري ها و ناکامی ها دارد) .( Lu CQ, Siu OL,2005باور خودکارآمدي یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تغییر رفتارهاي مرتبط با سالمت
است) .(Raggi A, Leonardi M,2010و براي اینکه افراد بتوانند در دستیابی و ارتقاي رفتارهاي مرتبط با سالمت خود موفق باشند ،باید خود
را در غلبه بر مشکالت و موانع کارآمد ببینند) .(Bahiraee A, Mirghafoorvand M,2012به نظر می رسد آموزش میتواند نقش مهمی در
بنابراین ،استرس شغلی را
خودکارآمدي افراد ایفاء نماید).(Alavi Arjmand N, Kashaninia Z,2013
می توان جمع شدن عامل هاي استرس زا و وضعیتهاي مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظردارند
).(Cooper, Cary,2002از طرفی آمارها نشان می دهند که محیط هاي کاري شلوغ با اربابان رجو ع فراوان ،سطح استرس کارکنان را به شدت
باال برده و عوامل ایجاد کننده آن فردي ،سازمانی و بیرونی است).(Abbas Zadegan, M,1999

مدیریت زمان
در ادبیات مدیریت ،استفاده مناسب از منابع سازمان در جهت تأمین اهداف و منافع آن از مهمترین وظایف مدیران به حساب می آید .منابع
در دسترس مدیران و سازمانها شامل منابع انسانی ،مالی ،اطالعاتی و غیره می باشد .زمان نیز جزء این منابع به حساب می آید با این تفاوت
که مانند برخی دیگر از منابع سازمان از قبیل تجربه ،استعداد و هوش منبعی ناملموس است و کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در حالی که
نقش بسیار مهمی در نحوه استفاده و به کارگیري سایر منابع سازمان دارد و بخشی از موفقیت سازمان نیز به نحوه برخورد با آن بستگی
دارد(دیواندري ،علی .)1386،مدیریت زمان یکی از روشهاي مؤثر براي بهبود کارایی است که به تازگی بیشتر کتاب هاي مدیریت و رفتار
سازمانی تأکید زیادي بر مقوله زمان دارند .این نوع از مدیریت موجب اجتناب از کارهاي غیر ضروري ،سازماندهی ،تفویض اختیار و افزایش
کارایی میشود .مدیرت زمان چیزي جدا و منفک از واژه مدیریت به مفهوم عام نیست و هدف آن جلوگیري از اتالف وقت و نظم و ترتیب دادن
به زمان کاري می باشد(هاشمی زاده  .)1385،مدیریت زمان به مدیریت فعالیت هاي فرد با هدف اطمینان از اینکه فعالیت مدنظر در بازة
زمانی دردسترس ،یا اختصاص داده شده به پایان برسد اشاره میکند) .(Taslimi MS, Sherafat A,2014براساس نتایج پژوهشها رفتارهاي
مدیریت زمان به متغیرهاي فردي و فرهنگ بستگی دارد).(Macan T, Gibson JM,2010
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-1-2پیشینه تحقیق در داخل کشور
دیانت و سید جوادین ( ،)1397در مقاله خود به طراحی الگوي شایستگی مدیران پروژه در صنعت نفت پرداختند .نتایج تحلیل
مرحله کمی منجر به تولید  394مفهوم کلیدي شد که با طبقه بندي آن ها 152خرده مقوله و مقوله فرعی و  15مقوله اصلی حاصل شد.
نهایتاً مقوله هاي اصلی در شش مقوله کلیدي؛  1-عوامل زمینهاي 2- ،عوامل محیطی - 3 ،عوامل علی - 4 ،پدیده محوري - 5 ،راهبردها -
 6و دستاوردها و پیامدها دسته بندي شدند.
صفري و جعفرنژاد ( ،)1396در مقاله خود به رابطه مدیر پروژه شایسته و عملکرد پروژه ها؛ شایستگی مدیریت ریسک ،مهم اما مغفول
پرداختند .نتیجه نشان می دهد که برخورداري از مدیران پروژه شایسته می تواند باعث بهبود عملکرد پروژه هایی باشد که این مدیران در آنها
کار می کنند و مهمترین شایستگی در حوزه مدیریت پروژه شایستگی شایستگی مدیریت ریسک است که در پروژه ها کامال مغفول مانده
است.
ذاکري و کاظم زاده ( ،)1396در مقاله خود به بررسی تأثیر دوره هاي آموزشی مدیریت استرس بر توسعۀ مهارت مدیریت استرس کارکنان
یک مرکز صنایع نظامی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که دوره هاي آموزشی مدیریت استرس بر تقویت مهارت مدیریت استرس
کارکنان تأثیر معنادار نداشته و از بین مؤلفه هاي مهارت ،تنها موجب توسعه ي معنادار مؤلفه ي حذف عوامل استرس زا شده و بر دو مؤلفه
ي توسعه ي راهبرد هاي پیش فعاالنه باهدف انعطاف پذیري و توسعه ي راهبرد هاي واکنشی باهدف غلبه بر استرس کوتاه مدت ،تأثیر
معناداري نشان نداد.
حقیقی نژاد و محمدي ( ،)1392در مقاله خود به آسیب شناسی فرآیند مدیریت پروژه در پروژه هاي کالن عمرانی شهرداري شیراز پرداختند.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شهرداري بیشتري نقش را در حل مشکالت برعهده دارد و پیمانکار و مشاور در رده هاي بعدي قرار دارند.
همچنین از نظر مراحل طراحی ،برنامه ریزي و اجرا ،راه کارها به طور یکنواخت در تمام مراحل وجود دارد.
باقري و یوسفی نژاد عطاري ( ،)1391در مقاله خود به طراحی مدل ارزیابی علل کاهش کارایی مدیران از منظر مدیریت زمان پرداختند .یافته
هاي چارچوب ارائه شده نشان می دهد ،مؤثرترین عامل اتالف وقت و درنهایت کاهش کارایی مدیران در محیط کاري ،مالقات ها جلسه هاي
بسیار زیاد با نتایج بسیار کم و نیز کم اثرترین عامل ،معیار بیش از حد اجتماعی بودن می باشد .علّی ترین عوامل اثرگذار نیز کمبود انگیزه
شخصی براي کار ،کمبود کارمندان آموزش دیده ،مواجه با اطالعات غلط یا ناقص یا دیرهنگام و کمبود اعتماد به نفس است.
فرهمند ( ،)1388در مقاله خود به مدیریت استرس مدیران و کارکنان سازمان پرداخت .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از نظر مدیران و
کارکنان شاغل در سازمان ها ،قوانین و دستورالعمل ها ،ساختارسازمانی و شرایط شغلی نامناسب بر بروز فشارعصبی تأثیر مثبت دارند.

-2-2پیشینه تحقیق در خارج از کشور
هورنستین ( ،)20153در مقاله خود با عنوان ی کپارچه سازي مدیریت پروژه و مدیریت تغییر سازمانی در حال حاضر یک ضرورت
است به این نتایج دست یافت که فرآیندهاي مدیریت پروژه و آموزش مدیران پروژه جدید ) (PMباید تاثیر تغییر سازمانی را در موفقیت و
3
Henry A. Hornstein
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شکست پیاده سازي پروژه در نظر بگیرند.در مورد نیاز به مدیران پروژه اي که با مدیریت تغییر سازمانی ) (OCMآشنا باشند توسط نویسنده
با بررسیمقاالت حمایت کنندهبه دست آمده است.عالوه بر این ،آژانس هاي صدور مجوز PMمانند  PMIو  IPMAبه شدت عالقه مند به
آموزش OCMدر فرآیند صدور گواهینامه PMSجدیدهستند.
کاروالهو و پاتا ،)2015(4در مقاله خود به مدیریت پروژه و تأثیر آن در موفقیت پروژه :مقایسه بین کشورها و صنایع مختلف پرداختند .نتایج
یک رابطه قابل توجه ومثبت بین زمانبندي متغیر پاسخ با عوامل توانمند و تالشهاي مدیریت پروژه در آموزش و توسعه قابلیتها نشان داد.
پیچیدگی پروژه تأثیر قابل  PMسازي توجهی از دو جنبه در موفقیت پروژه دارد :حاشیه و برنامه.
براگیال و فروسولینی ،)2014(5در مقاله خود به رویکرد یکپارچه براي پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتی مدیریت پروژه در سازمان توسعه
یافته پرداختند .این مطالعه ،تعریف و ایجاد چارچوب مدیریت که برنامه ریزي ،زمان بندي و ارتباطات از جمله اقدامات موثر از طریق اتخاذ
استانداردهاي مشترک ،ارتباطات مشترک و ابزارهاي نرم افزاري مناسبی براي مدیریت کل زنجیره تامین است.
وانگ و جیان ،)2013(6در مقاله خود به دانش و مهارتهاي مدیریت پروژه براي ساخت و ساز سبز :رفع چالشها پرداختند .نتایج حاصل از
تحقیق نشان داد که مدیر پروژه شایسته براي موفقیت پروژه ضروري است .در حالی که بسیاري از مطالعات صالحیت مدیران پروژه را بررسی
کردهاند ،تنها چند مطالعه در زمینه ساخت و ساز سبز انجام شده است.
ماکان و گیبسن ،)2010(7در مقاله خود با عنوان یادتان می ماند که این مقاله را بعداً زمانی که وقت دارید بخوانید؟ رابطه بین حافظه آینده
نگر و مدیریت زمان به این نتایج دست یافت که افرادي که اعالم می کنند مدیریت زمان خوبی دارند ،حافظه آینده نگر و گذشته نگر موفقی
نیز دارند .از این مهم تر آن هایی که به اهداف و الویت هاي خود متعهد هستند و براي سازمان الویت قائل اند ،حافظه بهتري نسبت به بقیه
دارند.

-3مدل مفهومی پژوهش

مدیریت استرس
مدیریت پروژه
مدیریت زمان

شکل :1مدل مفهومی تحقیق

فرضیه های پژوهش
مدیریت استرس تاثیر معناداري بر مدیریت پروژه دارد.
مدیریت زمان تاثیر معناداري بر مدیریت پروژه دارد.
4Marly Monteiro de Carvalho,Leandro Alves Patah
5
M. Braglia,M. Frosolini,
6
Bon-Gang Hwang,Wei Jian Ng
7
Therese Macan,Janet M. Gibson
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-1-3روش تحقیق
پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماري پژوهش حاضر کارکنان
سازمان عمران شهرداري اصفهان به تعداد  135نفر در نظر گرفته شد ،.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  100نفر در نظر گرفته شد .شیوه
ي نمونه گیري به صورت گروهی انجام پذیرفت .براي جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده که جهت سنجش متغیر
مدیریت استرس از پرسشنامه مقیاس راهکارهاي مدیریت استرس(کوبین و همکاران )1990 ،که داراي  34گویه می باشد استفاد شد .براي
پاسخگوئی به این گویهها از مقیاس  5درجهاي لیکرت ( =1کامالً مخالفم تا  = 5کامالً موافقم) استفاده میشود .براي سنجش متغیر مدیریت
زمان از پرسشنامه مدیریت زمان(مورهد و گریفین)1989 ،که شامل  24گویه میباشد ،استفاده شده است .براي پاسخگوئی به این گویهها از
مقیاس  5درجهاي لیکرت ( =1کامالً مخالفم تا  = 5کامالً موافقم) استفاده میشود .براي سنجش متغیر مدیریت پروژه از پرسشنامه موفقیت
مدیریت پروژه (مینارو و همکاران )2005 ،که شامل  27گویه میباشد ،استفاده شده است .براي پاسخگوئی به این گویهها از مقیاس  5درجهاي
لیکرت ( =1کامالً مخالفم تا  = 5کامالً موافقم) استفاده میشود .براي سنجش روایی پرسشنامه ،از روایی محتوایی استفاده شد در نهایت براي
پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده گردید که نتایج در جدول زیر آمده است.
جدول :1شاخص پایایی پرسشنامه
آلفاي کرونباخ

متغیر ها

مدیریت استرس 0.861
مدیریت زمان

0.862

مدیریت پروژه

0.862

همان طور که از نتایج جدول فوق بر می آید همه اعداد باالي  0/7می باشند ،می توان گفت ابزار اندازه گیري از پایایی نسبتاً خوبی برخوردار
می باشد .در این پژوهش از شاخص هاي آماري زیر براي تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .براي آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون
خطی استفاده شده است .همچنین براي تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  Spssنسخه  24استفاده شد.

-3-2یافته ها
شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش مربوط به پاسخگویان
در ادامه به اطالعات جمعیت شناختی پاسخگویان می پردازیم که عبارتند از جنسیت ،سن ،تحصیالت ،سابقه خدمت ،هر یک از جداول توزیع
فراوانی و نمودار مربوطه را ارائه خواهیم نمود.
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جدول  :2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت فراوانی درصد
مرد

57

57

زن

43

43

کل

100

100

براساس جدول فوق  57درصد( 57نفر) از نمونه این پژوهش را مردان و  43درصد( 43نفر) را زنان تشکیل داده اند .در ادامه نمودار توزیع
فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت نشان داده می شود.
نفر
60
50
40
30
20
10
0
مرد

زن

نمودار  :1توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
در ادامه جدول توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان ارائه می شود.
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جدول  :3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن
فراوانی درصد

سن
 25-20سال

5

5

 30-26ساال

15

15

 35-31سال

23

23

 40-36سال

27

27

 41سال به باال 30

30

100

کل

100

بر اساس جدول 5 ،درصد ( 5نفر) سنی بین 25 - 20سال دارند 15 ،درصد ( 15نفر) سنی بین  30-26سال دارند 23 ،درصد( 23نفر) از پاسخگویان
سن  35-31سال دارند 27 ،درصد( 27نفر) سنی بین  40-36سال دارند و در نهایت  30درصد( 30نفر) سنی باالي  41سال دارند .در ادامه نمودار
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن مشاهده می شود.
نفر
35
30
25
20
15
10
5
0
41سال به باال

 40-36سال

 35-31سال

 30-26سال

نمودار  :2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
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در ادامه جدول فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت ارائه می شود.

جدول  :4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت
فراوانی درصد

تحصیالت

17

17

کاردانی

کارشناسی 43

43

ارشد

30

30

دکتري

10

10

کل

100

100

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود 17 ،درصد( 17نفر) کاردانی 43 ،درصد( 43نفر) کارشناسی  30 ،درصد ( 30نفر) داراي تحصیالت
کارشناسی ارشد10 ،درصد ( 10نفر) داراي تحصیالت دکتري هستند .در ادامه نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب
نفر
50
40
30
20
10
0
دکتری

ارشد

کارشناسی

کاردانی

نمودار  :3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت
تحصیالت مشاهده می شود.
در نهایت جدول فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ارائه می شود.
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جدول  :5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت فراوانی درصد
 7-1سال

30

30

 14-8سال

13

13

 21-15سال

27

27

 30-22سال

20

20

پرنشده

10

10

کل

100

100

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود 30 ،درصد( 30نفر) داراي سابقهکاري بین  7-1سال 13 ،درصد ( 13نفر) داراي سابقهکاري  14-8سال،
 27درصد( 27نفر) داراي سابقهکاري  21-15سال هستند 20 .درصد ( 20نفر) داراي سابقهکاري  30-22سال می باشند .در ادامه نمودار توزیع
فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت مشاهده می شود.
نفر
35
30
25
20
15
10
5
0
پر نشده

 30-22سال

 21-15سال

 14-8سال

نمودار  :4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت
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-4یافتههای استنباطی
در جدول  2شاخصهاي آمار توصیفی براي نمونۀ مورد بررسی شامل کجی و کشیدگی براي متغیرهاي مورد نظر آورده شده است.
جدول  :6شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

کشیدگی

کجی

مدیریت استرس -0/722 -0/055
مدیریت زمان

-0/319 -0/263

مدیریت پروژه

1/978 -1/049

همانطور که در جدول  2مشاهده می شود با توجه به مقادیر بدست آمده کجی و کشیدگی براي متغیرهاي پژوهش که بین  -2و  +2قرار
دارد ،توزیع تمامی متغیرها نرمال است .در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش آورده می شود.

جدول :7ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

متغیرها
مدیریت استرس

3

2
1

مدیریت زمان

**0/613

مدیریت پروژه

**0/500** 0/293

P < 0/01

**

1

P < 0/05

1

*

با توجه به جدول  3می بینیم میبینیم که از میان متغیرهاي مدیریت زمان ( ،)0/500باالترین ضریب همب ستگی را با متغیر واب سته دارد.

که تمامی این ضرررایب از نظر آماري معنی دار هسررتند .در ادامه با اسررتفاده از آزمون رگرسرریون خطی به بررسرری فرضرریه هاي پژوهش می
پردازیم.
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جدول : 8جدول رگرسیون خطی مدیریت استرس و مدیریت زمان( متغیرهای مستقل) بر روی مدیریت پروژه (متغیر وابسته)

متغیرها

Beta

 P-Valueنتیجه فرضیه

مدیریت استرس 0.000 0.495

تایید

0.000 0.945

تایید

مدیریت زمان

نتایج جدول  8نشان می دهد که مدیریت استرس و مدیریت زمان با توجه به سطح معنی داري کمتر از  0.05تاثیر معنی داري با مدیریت
پروژه دارند .همچنین مدیریت زمان با ضریب مسیر  0.945بیشترین تاثیر را بر مدیریت پروژه دارد.

-5نتیجهگیری
نتایج یافتهها نشان میدهد که مدیریت استرس بر مدیریت پروژه تاثیرمستقیم و معنادار دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که مدیریت استرس تاثیر معناداري با مدیریت پروژه دارد .یافتههاي پژوهش حاکی
از این هستند که مدیریت استرس ،منجر به بهبود مدیریت پروژه میشود که این نتیجه با پژوهش (، )D.C. Smith, M. Bruyns, 2009
مطابقت دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت فرانسوي و همکاران ( )1985استدالل می کنند که استرس لزوماً بد نیست" .اصطالح استرس
می تواند باشد با کلمات  distressو  eustressکه براي تعیین جلوه هاي بد و خوب مورد استفاده قرار گرفته اند ،خنثی تلقی شود( ".ص .)707
آنها مدلی را ارائه می دهند که دامنه مطلوب استرس را در آن تعریف می کند .آنها ادعا می کنند که اگر استرس از حد مطلوب باالتر است
در نتیجه منجر به کاهش عملکرد و فرسودگی شغلی می شود  ،در حالی که اگر میزان استرس کمتر از حداقل سطح مطلوب باشد نیز موجب
کاهش عملکرد می شود .استرس اگر خوب اداره شود  ،سالم است .با پرسنل متناسب و با اعتماد به نفس و برنامه اي کامالً درک شده استرس
به تیم اجازه می دهد تا انگیزه و تولید داشته باشند .استرس در زمان صرف کار بر روي پروژه تأثیر عمده اي دارد .استرس می تواند پروژه ها
را به روشی مثبت و منفی تحت تأثیر قرار دهد .استرس در یک محیط پروژه می تواند سالم باشد و می تواند باعث ایجاد انگیزه باال شود .این
انگیزه به دلیل عوامل تأثیرگذار بر عوامل استرس زا است .اگر فشار غیرقابل کنترل باشد  ،استرس می تواند ناسالم شود .استرس بر بهره وري
 ،سالمت جسمی و روانی  ،تعادل شخصی و به طور کلی در رفتار فردي به صورت مخرب تأثیر می گذارد .به حداقل رساندن مداخالت خارجی
در پروژه نیز ،استرس را کاهش می دهد .سرانجام  ،اطمینان حاصل شود که در هنگام اجراي پروژه  ،روزنه هاي استرس خاصی وجود دارد
که عملکرد کلی را بهبود می بخشد .یافته هاي تحقیق به درک چگونگی استفاده از مدیران پروژه کمک می کند ،مهارت هاي نرم آن ها در
زمینه مدیریت استرس براي بهبود مدیریت پروژه و موفقیت کلی پروژه.
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نتایج یافتهها نشان میدهد که مدیریت زمان بر مدیریت پروژه تاثیرمستقیم و معنادار دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که مدیریت زمان تاثیر معناداري با مدیریت پروژه دارد .یافتههاي پژوهش حاکی از
این هستند که مدیریت زمان ،منجر به بهبود مدیریت پروژه میشود که این نتیجه با پژوهش ()Bahaa Al-Nady & SIS Al-Hawary, 2009
 ،مطابقت دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت افرادي که مهارتهاي مدیریت زمان بهتري دارند  ،تمایل به نتیجه بهتري دارند  ،پس چرا
اینطور است که برخی از افراد دستاورد کم دارند؟ دلیل آن به دلیل کمبود وقت نیست بلکه علت آن مدیریت ضعیف زمان است .بسیاري از
افراد زمان را به دلیل تعلل یا عدم وجدان هدر می دهند(  .)2004 ،Demboزمان منبعی است که مدیریت  ،صرف  ،تسلط و کنترل می
شود(( .)1973 ،Lakeinبرمن )2007 ،اظهار داشت که "زمان مهمترین عنصر در تعیین کارآیی و اثربخشی فرآیندهاي الزم براي اداره یک
شرکت است" .رهبران با آگاهی از اهمیت زمان و برقراري ارتباط یکسان با کارکنان باعث افزایش استفاده مؤثر از آن می شوند.

-6پیشنهادات
ریچموند و اسکیت مور ( ،)2006چندین روش براي کاهش استرس ارائه می دهند .اینها شامل استراتژي هاي مقابله (به عنوان مثال ،استفاده
موثر از برنامه ریزي  ،مدیریت ریسک  ،مدیریت زمان و ارتباطات)؛ به روز کردن مهارت هاي مدیریتی و فناوري ،استفاده از شبکه هاي
پشتیبانی که مربیگري و مشاوره و دسترسی به باالتر را ارائه می دهند.
اسمیت و برایانس ( ،)2009خوش بینی و مدیریت عوامل استرس زا در پروژه  ،به ویژه مواردي که بیشترین تأثیر را دارند ،به مدیریت استرس
کمک شایانی می کنند .خوش بین بودنه واقع بینانه و مدیریت استرس به عنوان مهارت هاي مهمی براي مدیر پروژه شناخته شده است که
به کمک آن ها احتمال موفقیت پروژه را افزایش دهد.
(حمیما و همکاران  ،)2013 ،تهیه جدول زمانی روشی کارآمد و مؤثر است .یک مدیر باید براي کارمندان جدول زمانی طراحی کند تا وظایف
خود را به موقع تکمیل کنند ،ایجاد برنامه اي براي انجام وظایف نقش اساسی دارد .بهتر است بعد از لیست وظایف ،چارچوب زمانی را اختصاص
دهید که باید به موقع تکمیل شود .سپس اگر کارهاي بیشتري دارید ،براي کارهاي فرعی برنامه ریزي کنید .این بعد از ترسیم کار براي
چارچوب زمانی مزیت بیشتري به شما می دهد .مدیریت پروژه خوب باید توسط پیمانکار پیاده سازي شود تا اطمینان حاصل شود که پروژه
ها رضایت مشتري را برآورده می کنند و می تواند در زمان مقرر تکمیل شوند.
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