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 چکیده: 

باشد، یم 9318 سال کرج شهرداری کارمندان در استرس مدیریت با زمان مدیریت ابعاد رابطه یبررس ین پژوهشهدف ا

ری کارکنان شهرداانجام شده است. جامعه آماری کلیه  پیمایشی-توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش

ادفی تص طوربهمند گردید، ول کوکران بهرهتعیین حجم نمونه از فرم منظوربهبا توجه به محدود بودن حجم جامعه، باشد، می

کرونباخ  از طریق روایی محتوا و آلفای بیبه ترتروایی و پایایی تحقیق گردیده است کارکنان توزیع پرسشنامه بین  222ساده 

و مدیریت استرس رابطه  یگذارهدفبین داد نشان  spss20 افزارنرمبا  هانتایج حاصل از تحلیل دادهمورد تأیید قرار گرفت، 

عملیاتی و  یزیربرنامه نیب اهداف و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد. یبندتیاولو نیب معناداری وجود دارد.

ویض تف نیب مدیریت جلسات و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد. نیب مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد.

 مدیریت ارتباطات و مدیریت استرس رابطه معناداری وجود دارد. نیب ترس رابطه معناداری وجود دارد.اختیار و مدیریت اس

 ابعاد مدیریت زمان، مدیریت استرس: کلمات کلیدی

  



Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the relationship between time management 

dimensions and stress management in Karaj municipality employees in 1398. The statistical 

population is all municipal staff. Due to the limited population size, Cochran's formula was 

used to determine the sample size. 224 questionnaires were distributed among the staff 

randomly. The results of data analysis with SPSS20 showed that there was a significant 

relationship between goal setting and stress management. There was a significant relationship 

between goal setting and stress management. There was a significant relationship between 

operational planning and stress management. Between meeting management and relationship 

stress management There is a significant relationship between delegation of authority and stress 

management. There is a significant relationship between communication management and 

stress management. 
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