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 های شهرداریفرسودگی شغلی کارکنان  بررسی رابطه بین مدیریت زمان و

 استان کردستان
 

 3 واد کریمیف، 2 حسینی ملک عباس، 1 سلیمیان حسین

 مالیرواحد دانشگاه آزاد اسالمی،  علمی هیئت 0
 مالیرواحد دانشگاه آزاد اسالمی،  علمی هیئت 2

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مالیر مالی-مدیریت بازرگانی ارشناسی ارشدک 3

 

 چکیده

 استان کردستان های شهرداریمدیریت زمان در  های مهارترابطه بین فرسودگی شغلی و  تأثیرتحقیق حاضر به بررسی 

کارایی  تواند میی آموزشی با آن روبرو هستند و ها سازمان ازجملهو  ها سازمانهمه  که ای هعمد مسائلیکی از  .پردازد می

قرار دهد موضوع فرسودگی شغلی است، فرسودگی شغلی در حقیقت نوعی  تأثیرسازمانی را تحت  وری بهره درنتیجهکارکنان و 

 شود میه است و در بین انواع مشاغل مشاهده مربوط به شغل همرا های استرسفرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا 

)براهنی  اند دانستهاسترس شغلی  ناپذیر اجتنابپیامدهای  ترین عمده(. برخی از محققان فرسودگی شغلی را از 0376)ملک پور، 

دانست، به ، سستی و رخوت حالی بیبه معنی از پا در آمدن، از رمق افتادن،  توان می(. فرسودگی شغلی را 0371و همکاران، 

به ( 0337)ساعتچی،  باشد میمیان فردی در محیط کار  فشارزایفرسودگی شغلی نوعی پاسخ فرد به عوامل  رسد مینظر 

 های شهرداریمدیریت زمان در  های مهارترابطه بین فرسودگی شغلی و همین دلیل هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین 

کارکنان استفاده گردید، جامعه آماری این پژوهش  ها داده آوری جمعهت از روش پرسشنامه ج بوده است و استان کردستان

با برنامه  ها دادهنمونه آماری انتخاب گردید.  عنوان بهنفر از آنان  001بوده که تعداد استان کردستان  های شهرداری
SPSS 18
 

یابی معادالت ساختاری تجزیه و تحلیل مدل تک عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و Tبا استفاده از آزمون  LISREL 8.5و 

برای  30/1های مدیریت زمان و برای مهارت 37/1ها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با شدند. پایایی پرسشنامه

-رنامهمورد آزمون قرار گرفته و معنادار بودند، نیز از میان از بین ابعاد ب 15/1فرسودگی شغلی شد. تمامی فرضیات در سطح 

 معکوس بر فرسودگی شغلی داشته است.  تأثیربیشترین میزان  -30/1با ضریب  بندی زمانریزی 

 

 یابی معادالت ساختاری، استان کردستان، مدلها شهرداریهای مدیریت زمان، مهارت فرسودگی شغلی،های کلیدی:  واژه
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