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 چکیده

تامین هزینه ی  زیرا شغل عالوه بر. سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار است امروزه اهمیت و نقش

. ر عادی انسان استجسم دارد و همچنین زمینه ساز ارضاء بسیاری از نیازهای غی زندگی ارتباط مستقیمی با سالمت روان و

ران مدارس ناحیه با استرس شغلی )مطالعه موردی مدی هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت تعارض

 بوده کمی رااج فرآیند نظر از تحقیقات کاربردی، جمله از پژوهشی، هدف نظر از یک کرمانشاه( می باشد. این تحقیق

شامل ه می باشد که باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشا مقطعی می اجرا نظر زمان از و

ه اند. نتایج نشان نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد 210نفر بوده و حجم نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد  455

ناب(، مدیریت زمان داد که بین برنامه ریزی، سازماندهی، زمانبندی، کنترل )رقابت(، همکاری و مصامحه، عدم رقابت )اجت

 ان مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد. و مدیریت تعارض با استرس شغلی مدیر

 مدیریت تعارض، مدیریت زمان، استرس شغلی، مدیران، کرمانشاه.  : کلید واژه ها
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 مقدمه

و  خواهد شدریزی برنامه ندرت برای استفاده بهینه از آن که به باشدمیپرورش، زمان منبع محدود و کمیابی  ودر آموزش

 د گرفتخواه بر های مدرسه را درکه استفاده از وقت، تمام فعالیت. درحالیمی باشداغلب برای انجام دادن وظایف ناکافی 

نمایند معلم برای کار تدریس، محصل برای بینی نمیصورت مؤثر را پیش شان بهو مدیران طرحی برای استفاده مؤثر از وقت

ر د(. 21: 1398 خواهند داشت )احمدی،ی کمک به دانش آموزان با عامل زمان سروکار انجام دادن تکالیف و خانواده برا

م نقش نظا(. 12 :1393)نعمتی و پارسایی،  است.پرورش منابع انسانی آن  وعرصه تعلیم و تربیت نیز رکن اصلی آموزش

گرچه عوامل ای پوشیده نیست. آموزشی در توسعه منابع انسانی در رشد و توسعه جوامع بشری در ابعاد مختلف، بر کس

نظام تعلیم و  گیری و بالندگی نظام آموزش و پرورش موثر است اما مدیر به عنوان موثرترین عنصر درشکل متعددی در

وجه این است که کند. نکته قابل تبدیل در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و تحقق اهداف آن، ایفا میتربیت، نقشی بی

ت شود، برای سازمان تعارض، عاملی برای مضّر بودن آن نیست، بلکه چه بسا اگر تعارض به خوبی مدیری ناپذیر بودناجتناب

های مدیریت است هارتترین مها از مهمشک توانایی مدیریت و کنترل پدیده تعارض در سازمانمفید نیز باشد. از این رو بی

 (. 25: 1392ان، و همکار زادهایران) که مدیران امروز نیازمند آن هستند

ها براساس اولویت و اختصاص زمان و منابع موردنیاز به بندی آنها، طبقهمدیریت زمان به معنای تشخیص نیازها و خواسته

جمله مدارس نقشی حیاتی  های آموزشی، ازمدیریت زمان در رهبری اثربخش سازمان (.2018:128، 1می باشد )بریدلها آن

. مدیر آموزشگاه خواهد بودمدیریت مدرسه فعالیتی پیچیده و مستلزم مواجهه با مسائل و مشکالت متنوعی خواهد داشت. 

ها را که باید آن خواهد داشتوظیفه سرپرستی و هدایت مجموعه معلمان و کارکنان آموزشی و اداری مدرسه را بر عهده 

ی و هدایت نماید. مدیریت درست زمان امکان خلق وپرورش در مسیر مناسب رهبربرای رسیدن به اهداف عالی آموزش

در  (.2019 :83، 2)اندرسون و همکاران نمایدها و لذا امکان موفقیت و پیشرفت بیشتر را فراهم میترین زمانفرصت از کم

تی همه جا این پدیده دارای چنان قدر ، شاید درخواهد داشتها تعارض بصورت یک مسأله جدی وجود بسیاری از سازمان

 داشته باشدبر عملکرد سازمان، اثرات ناگوار  خواهد توانستتردیدی نیست که  نباشد که موجب انحالل سازمان گردد، ولی

ها موجب در هم تعارض در سازمان. را بوجود آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد یا شرایطی

و بروز تعارض در سازمان ها هم طبیعی است و هم در روابط خواهد آمد اب شکستن همکاری یا تهدیدی برای آن به حس

با آن روبرو نشده  ادعا کند که نخواهد توانست. پس تعارض امری اجتناب ناپذیر است و کسی خواهد بودانتظار  افراد مورد

 (. 92: 1395)ایزدی،  یا نخواهد شد

ایجاد امنیت برای جامعه و سالمت روانی  عوامل زندگی انسان است کهشغل یکی از مهم ترین، اساسی ترین و بنیادی ترین 

روبه رو  زنده بودن فرد مساوی دانست، بنابراین اگر فردی در زمینه شغل خود با استرس را به دنبال دارد و می تون آن را با

استرس شغلی آثار نامطلوبی را  با توجه به این که. باشد، روند زندگی اش مختل می شود و از سالمت روان فاصله می گیرد

استرس عالئم فردی دارد که گریبانگیر  .جامعه به دنبال دارد، پس این پدیده منفی تلقی می شود هم برای فرد و هم برای

 عبارتند از: بی قراری، بی خوابی، حواس پرتی، کاهش تمرکز، اختالل در تصمیم کارکنان و مدیران می شود. این عالئم

                                                      
1 - Briddell 

2 - Anderson et all 
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تحمل فرد. فردی که دچار استرس شغلی  باالرفتن ضربان قلب، تعرق و تهوع، بی حوصلگی و کاهش آستانه گیری، خستگی،

نهایت ممکن است  کوره در می رود. در نتیجه کارآمدی او افت می کند و در است آستانه تحمل پایینی دارد و زود از

در دهه های اخیر موضوع استرس و آثار آن در . (83: 1397)باعزت و ادیب راد،  را از دست بدهد و بیکار شود کارش

عنوان یک پدیده  واقع شده است با وجود اینکه استرس مثبت هم وجود دارد ونباید به استرس به سازمان ها مورد توجه بسیار

 فعالیت های سازمان دارد این فشارهای عصبی عالوه بر ی منفی نگریست به هرحال استرس اثرات فروانی بر عملکرد و

کنند تزلزل ایجاد می جسمانی نیز دارند همچنین این قبیل استرس های شدید در رسیدن به اهداف نیز تاثیرات روانی ،تاثیرات

 (.58: 1397)علیپور،  های روحی مخرب استپیشگیری از پریشانی و تنش از اینرو مهارت های مقابله با استرس مهم ترین راه

 فرضیه های تحقیق شامل: 

 ابطه معنی داری وجود دارد. رمدیریت زمان با استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه بین  - 1

 عارض با استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد. تبین مدیریت  -2

ه معنی دیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطین برنامه ریزی، سازماندهی و زمانبندی با استرس شغلی در بین مب - 3

 داری وجود دارد.

رقابت(، همکاری و مصامحه و عدم رقابت )اجتناب( با استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک بین کنترل ) - 4

 کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.

 مبانی نظری 

زیرا شغل عالوه بر تامین هزینه می باشد. امروزه اهمیت و نقش سرنوشت ساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشکار 

و همچنین زمینه ساز ارضاء بسیاری از نیازهای غیر عادی انسان  خواهد داشتجسم  زندگی ارتباط مستقیمی با سالمت روان و

و سر چشمه معنادار زندگی  اجتماعی پایگاه نه نیست، بلکه یک عنصر مهمکار فقط یک روش زندگی آبرومندامی باشد. 

درصد  کند به طوری کهاست که فشار روانی زیادی بر فرد وارد می ماهیت بسیاری از مشاغل به صورتی خواهد بود.افراد 

خواهد  دن این فشارهابو بیماری های جسمی و آشفتگی های روانی ناشی از فشار کار یکنواخت و مداوم قابل توجهی از

خواهند شد عموما گرفتار فرسودگی شغلی  می باشند . افراد شاغلی که در محیط کاری خود درگیر این نوع فشارهابود

واقع شده  در دهه های اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان ها مورد توجه بسیار(. 2018 :54، 1)مسلش، جکسون

عنوان یک پدیده ی منفی نگریست به هرحال استرس  نباید به استرس به وجود دارد و است با وجود اینکه استرس مثبت هم

جسمانی  تاثیرات این فشارهای عصبی عالوه بر تاثیرات روانی، خواهد داشتفعالیت های سازمان  اثرات فروانی بر عملکرد و

از اینرو مهارت های مقابله با  خواهد کردتزلزل ایجاد  نیز دارند همچنین این قبیل استرس های شدید در رسیدن به اهداف نیز

برنامه مدیریت استرس به شیوه شناختی خواهد بود. های روحی مخرب پیشگیری از پریشانی و تنش استرس مهم ترین راه

سازمان  افسردگی های مقابله ایی، انزوای اجتماعی، اضطراب وفقدان کنترل شخصی، خواست رفتاری با توجه به مسائلی چون

 (. 17: 1393ه و همکاران، )چوبفروش زاد دهی شده است

                                                      
1 - Maslach , Jackson 
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ها، غلی با تواناییشکه بین نیازهای  خواهد داداسترس شغلی وقتی رخ ، امنیت کار حرفه ای موسسه ملی سالمت و طبق تعریف

 (. 408: 1397و همکاران،  بمپوریوجود نداشته باشد ) قابلیت ها و خواسته های فرد هماهنگی

گردد و توانایی ها تحمیل میای از یک عدم توازن میان سطح نیازهای مردم که بر آناسترس را به عنوان نتیجه 2ول کران

استرس  1، گرانبرك و بوم3(. کواتنز3: 1395ها در بر آورده سازی نیازهای مزبور، توصیف کرده است )ممیز و همکاران، آن

یت درونی فردی اطالق خواهد شد که تهدیدی را نسبت به وضعیت جسمی و یا اند: استرس به موقعرا اینگونه تعریف کرده

انجامد که خواهد های ناشی از استرس میآرامش روانی خود احساس کرده باشد. درك عدم تعادل در این مکانیزم به واکنش

 (.18: 1393توانست فیزیولوژیکی و یا رفتاری باشد )چوبفروش و همکاران، 

 روانی، های اند: نشانه برده نام کنند می بروز شغلی شرایط استرس در که را هایی نشانه از دسته سه 1978 در 2نیومن و بیر

 رفتاری.  های نشانه و جسمانی های نشانه

انیسم در معرض ارائه داد. طبق این دیدگاه ارگ سلیه، پس از تحقیقات درباره استرس، اصطالح سندرم کلی سازگاری را

 :کندرا طی میاسترس سه مرحله 

رحله که مرحله خطر مبا آن مقابله کنند. در این  خواهند کرددر مرحله نخست، افراد مصیبت و سختی را تجربه کرده و سعی 

ارگانیسم شوکه شده  شود و اگر استرس شدید باشد،خفیف باشد، ارگانیسم ناآرام و مضطرب می شود، اگر استرسنامیده می

 . خواهد شدو حاالت افسردگی در او ظاهر 

رگانیسم به مقاومت ا. در این مرحله نمایندپیدا  با موقعیت خو گرفته و سازگاری خواهند کرددر مرحله دوم، افراد تالش 

 . با تغییرات خو بگیرد خواهند کردورزد و سعی مبادرت می

شود مرحله خستگی می ارگانیسم زمانی وارد مرحله سوم یاخواهند شد. یده و تسلیم در مرحله سوم، تحمل افراد به پایان رس

های فیزیولوژیک واکنش و در نتیجه نتایجشده است مکرر برای سازگاری، سیستم دفاعی بدن مختل  هایکه پس از تالش

زا تکرار شود، ارگانیسم عالیم و در این حالت اگر محرك استرس. دهدکه در مرحله اول شروع شده بود، خود را نشان می

 (.42: 1398)شهیدی و حمدیه،  دهدخطر را از خود نشان می عوارض مرحله

. خواهد داشتپیش وجود  از ین توجه بیشا ها بوده و امروزهتوجه انواع تمدن طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد در

 پیدا شماری دسترسیتوان به اطالعات بیمدت میکه تقریباً در کوتاه انددهآور های نو، محیطی فراهمای که فناوریگونه

روز بیشتر وجود، تمایل سرعت عمل در انجام کارها روزبه این با. تر از پیش انجام دادتر و آسانکرده و کارها را بسیار سریع

 (. 28: 1393خواهد شد )اقتداری، 

های مشخص که صرف فعالیت خواهد بودروی زمانی  کارگیری کنترل آگاهانه برعمل یا فرایند طراحی و به مدیرت زمان

 .اثربخشی، کارایی یا باروری منظور افزایشخصوص به، بهخواهد شد

                                                      
1- Keran Vel 

2- Quatnes 

3- Granberg & Boom 

4 - Beer and Newman 

http://job.drtaftiyan.com/SC.php?type=component_sections&id=3&sid=418
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. رهنمودهای عمومی ردکخواهد کمک  که شما را در استفاده مؤثر از زمان مهارت ها می باشدای از مدیریت زمان مجموعه

)اسالمی،  های متفاوت مانند خانه، مدرسه و کار استفاده شوندحوزه برای مدیریت زمان در خواهند توانستوجود دارند که 

1392 :67.) 

 3الکتخواهد شد.  بندیطبقه آنها به ورد نیازم منابع و زمان و اختصاص اولویت براساس ها،خواسته و نیازها زمان مدیریت

 خواهد بود. در آور استرس بودن، شتاب حال در دایم گوید می می باشد. او زااسترس عوامل از یکی گوید: زمان می

 در خواهد شد. قصور اجرا فراوان زمان مدیریت های دوره دلیل، همین می باشد. به ارزش با وقت امروز دنیای کاری

 1( و دیلون1985) 4میلرخواهد داد.  افزایش مدیریت حیات در را ها بحران تعداد مشکالت و انتظار مسائل و ریزی برنامه

باید مصرف شود و آهنگ مصرف آن هم دستیابی به آن می که به محض می باشدکنند: زمان تنها منبعی ( بیان می1981)

 (.57: 1390)تقی پور و جواهری زاده،  در هر ساعتهر دقیقه و شصت دقیقه  ، شصت ثانیه درخواهد بودثابت 

ن سرمایه، در راه رسیدن تنها کسانی که از لحظه لحظه ایخواهد بود. ، اما تمام شدنی می باشداگر چه زمان سرمایه ارزشمندی 

ر بین همه د نخواهند شد. های پایانی عمر، گرفتار حسرت بر گذشتهگیرند، در آینده و در بخشبهره به سعادت و کمال

ه نمی شود. اصول مدیریت هاست ولی، به اندازه اهمیتی که دارد، به آن توجترین آنمنابعی که در اختیار داریم، زمان با ارزش

ها، برنامه ریزی روزانه، اولویت بندی، مدیریت فردی، اجرای برنامه و ارزیابی گذاری فعالیتریزی، هدفشامل برنامهزمان 

 باشند.  و کنترل برنامه می

 برنامه و تعیین دقت اهداف را با که می تواند کند، استفاده درستی به زمان از باشد قادر فرد ( که اگر1996) 2از نظر میکن

کند )کینگ،  تهیه را شده انجام هایفعالیت نموده و تعیین را خود هایاولویت اهداف را انجام داده و  به رسیدن ریزی برای

 بتواند اگر کسی و دارد وجود ای بالقوه ارتباط شغلی استرس و زمان بین که است ( معتقد1990) 3(. آتکینز83: 1396

 وقت اتالف از جلوگیری به معنا زمان دهد. مدیریت کاهش را خود استرس میزان می باشد قادر کند، مدیریت را زمان

 (. 49: 2020، 4شود )توربان می کار صرف که است زمانی مدت به دادن نسق و نظم و

 آن به را ناپذیری ضایعات جبران و ضررها سازمان یک در ضعیف زمان مدیریت که دارد می ( بیان1985) 5سنداك

 صحیح زمان مدیریت های مهارت از فرد باید هر ضررها این بر غلبه برای که کند می بیان وارد خواهد آورد. وی سازمان

، 6باشد )بگنولی و همکاران داشته ضررها این بر غلبه برای را و تغییرات تحوالت صحیح مدیریت توانایی و بوده آگاه

2017 :57 .) 

تعارض جزء الینفک زندگی انسان و امری کامالً طبیعی خواهد بود و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه می باشد. 

. تعارض هنگامی خواهد بودتعارض در سازمان چه به عنوان امری مطلوب یا امری غیر مطلوب تلقی شود، واقعیتی انکار ناپذیر 

                                                      
1 - Locket 

2 - Miller 

3 - Dillon 

4- Miken 

5 - Atkins 

6- Turban 

5 - Sendak 

7 - Begnoli et al 



  ...و مدیریت تعارض با استرس شغلیبررسی رابطه بین مدیریت زمان 

41 
 

ن را به آتضاد منافع وجود داشته باشد. واکنش طبیعی پدیده تعارض در سازمان این است که می توان خواهد آمد که پدید 

 (. 91: 1394خواهد آمد )هال، د که تحت شرایط مشمئز کننده به وجود عنوان یک نیروی بازدارنده به حساب آور

افتد که و زمـــانی اتفاق می خواهد بودها یک امر طبیعی و نتیجه محیط رقابتی تعارض در افراد و گروه 7به اعتقاد دوبرین

غلب با احساساتی نظیر خشم، درماندگی، های دو یا چند نفر با هم متفاوت باشد و انیازها، خواسته ها، اهداف، عقاید یا ارزش

(. طبق نظر گرینبرگ و بارون تعارض فرایندی است 55: 2017می باشد )دوبرین،  ، همراهدلسردی، تشویش، اضطراب و ترس

دهد که مانع رسیدن وی به عالیق و اهدافش هایی انجام میکه در آن یک طرف احساس خواهد کرد طرف دیگر فعالیت

و تضاد وجود دارد تعارض  کهبتواند در شرایطی که  مدیریتیتعارض؛ یعنی مدیریت (. 158: 2018بارون،  شود )گرینبرگ و

 (.43: 1397)مشبکی، نماید ها تعادل ایجاد کند و بین آن را ادارهسازمان  شکل، بهترین به

ای و عاطفی تقسیم می نوع پایه به دو از یک دیدگاه تعارض خواهد داشت.دسته بندی های مختلفی برای تعارض وجود 

 برای انجام آنها رخ شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل الزم تعارض پایه ای، تعارضی است که غالبا به شود.

 های متفاوتی راجعکه دیدگاه خواهد بوداین یک امر عادی  کنند،موقعی که افراد همه روزه با یکدیگر کار می خواهد داد

ی و گروهی، تخصیص معموال افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمان. به برخی از مسائل اساسی محیط کار به وجود آید

 (.66: 1396نی، نخواهند رسید )سلطا های کار و تعیین وظایف با هم به توافقها و روشها، خط مشیتوزیع پاداش منابع،

 ت:فرایند تعارض از پنج مرحله تشکیل شده اس

 مبین وجود شرایطی خواهد بود که زمینه ایجاد تعارض را فراهم کند؛ های بالقوه کهخالفتم -1

تواند به صورت تعارض ادراك شده یا احساس شده خود را نشان دهد. از آنجا که ادراك ه میکبروز تعارض  -2

دقیق این مرحله  ه داشته باشد، شناسایینادرست خواهد توانست عوارض و پیامدهای نامطلوب برای فرد و سازمان به همرا

 حائز اهمیت خواهد بود؛ 

ر این مرحله فرد تصمیم به انجام کار به شیوه ای مشخص و معین خواهد گرفت. از آنجا که این دقصد و نیت،  -3

های مورد استفاده خواهد توانست به حل درست تعارض کمک مرحله گویای واکنش فرد است لذا شناخت صحیح سبک

 کند. 

های درگیر و مخالف از خود نشان خواهند مل ابراز مخالفت، کنش و واکنشی خواهد بود که طرفرفتار که شا -4

 داد؛ 

تواند سازنده )موجب بهبود عملکرد( یا مخرب و ویرانگر )موجب کاهش عملکرد( باشد پیامدهای تعارض که می -5

 (. 33:  2018، 1)رابینز

ها سازمان این نظریه تعارض را یک پدیده طبیعی و غیرقابل اجتناب در همه رد تعارض نشان داددر مو نظریه روابط انسانی

مکتب مزبور عقیده دارند که تعارض را نمی  . همچنین طرفدارانخواهد بودداند که با موجودیت آن در سازمان موافق می

                                                      
7 - Dubrin 
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 . نظریهخواهد بخشیدو عملکرد را بهبود  می باشدموارد زیادی تعارض به نفع سازمان  توان حذف یا از بین برد، حتی در

 (.83: 2016، 2)آلپر و همکاران رواج داشت 1970تا نیمه دوم دهه  1940از آخرین سالهای دهه  روابط انسانی

شور انجام تحقیقات زیادی در مورد مدیریت زمان، مدیریت تعارض و استرس شغلی چه در داخل کشور و چه در خارج ک

 شده است که ارتباط بین این متغیرها را نشان می دهد. 

کارکنان وتی در بررسی رابطه بین مهارت های مدیریت زمان با استرس های شغلی و بی تفا(، به 1397مرادی، سلیمانی، )

 ت زمان بیشتر باشد،های این مطالعه نشان داد که هرچه مهارت های مدیرییافتهپرداخته اند،  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اری، فهرست بین مهارت های مدیریت زمان )هدف گذ استرس های شغلی کمتر می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که

اردبیل رابطه  کیا استرس های شغلی و بی تفاوتی در کارکنان دانشگاه علوم پزشاولویت ها( ب بندی اولویت ها و رعایت

 .معکوس معناداری وجود دارد

شغلی آنان در  تبیین سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس بر اساس فرسودگی شغلی و استرس(،  1396طالبی، خلیل زاده، )

های توان سبکس شغلی مدیران، مینشان داد بر اساس استرنتایج ، های خوی و چایپارهمناطق آموزش و پرورش شهرستان

 به دست آمده برای سبک Fبینی نمود. اما چون مقدار مدیریت تعارض شامل همکاری، اجتناب، سازش و مصالحه را پیش

دیران، توان بر اساس استرس شغلی م(؛ لذا نمیP≥0/05باشد )( از لحاظ آماری معنادار نمی07/0مدیریت تعارض رقابت )

های مدیریت تعارض توان سبکبینی نمود. بر اساس فرسودگی شغلی مدیران، میمدیریت تعارض رقابت را پیش سبک

( و 04/0مدیریت تعارض رقابت ) برای سبک به دست آمده Fبینی نمود. اما چون مقدار همکاری، سازش و مصالحه را پیش

مدیریت  توان بر اساس فرسودگی شغلی مدیران، سبک(؛ لذا نمیP≥0/05د )باش( از لحاظ آماری معنادار نمی14/3اجتناب )

دهد به ازای هر واحد افزایش در فرسودگی شغلی مدیران، بینی نمود. ضریب بتا نشان میتعارض رقابت و اجتناب را پیش

ک کاهش و سبدرصد  40درصد کاهش، سبک سازش به مقدار  34سبک مدیریت تعارض همکاری در مدیران به مقدار 

 . یابددرصد کاهش می 40مصالحه به مقدار 

 1ارکنان ناحیه کارتباط بین سبک های مدیریت تعارض با استرس شغلی )مطالعه ی موردی: (، به 1396سهندی و عبدالهی، )

ه معنی غلی رابطنتایج نشان داد؛ بین سبک مدیریت تعارض رقابتی با استرس شاشاره کرده اند،  آموزش و پرورش شهرری(

همچنین در  دار و معکوس است.دار و مثبت وجود دارد. ارتباط بین سبک مدیریت تعارض همکاری با استرس شغلی معنی

ارد. ارتباط بین ددار و مثبت وجود  فرضیه سوم تایید شد که بین سبک مدیریت تعارض مصالحه با استرس شغلی رابطه معنی

اق با استرس دار و مثبت است. در نهایت بین سبک مدیریت تعارض انطبعنیسبک مدیریت تعارض اجتناب و استرس شغلی م

 شغلی رابطه معنی دار و مثبت برقرار است.

( پژوهشی با عنوان استرس شغل و مدیریت تعارض در سازمان به این نتیجه رسیدند که سبک های مدیریت 2020) 1البرز و هان

داشتند، همچنین سبک مدیریت تعارض انطباقی و همکاری با استرس  تعارض با استرس شغلی رابطه مثبت و معنی داری

های مدیریت تعارض، محیط ( ضمن پژوهشی درباره سبک2020) 2شغلی رابطه معنی داری نداشتند. جوهانسون و کادمیوس

                                                      
1- Alper et al 

2 - Elbers and Haan 

 3 - Johansen and Cadmus 
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تعارض و  های مدیریتکاری حمایت کننده و تجربه استرس شغلی پرستاران بخش های ویژه به این نتیجه رسیدند که سبک

محیط کاری حمایت کننده با استرس شغلی رابطه معنی دار داشتند و این متغیرها توانستند به طور معنی داری استرس شغلی 

 پرستاران بخش های ویژه را پیش بینی کنند. 

 مدل علی تحقیق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش اجرای تحقیق
ها برای آوری دادهنوع پژوهش کاربردی و از نظر روش گرد  کند ازپژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می

 همچنین از آنجائی .، یک تحقیق توصیفی استپرداخته شده است به توصیف و مطالعه آنچه هست چون ها آزمون فرضیه
گیرد مورد بررسی قرار می« استرس شغلی»و « مدیریت تعارض»، «مدیریت زمان»ی میان متغیرهای که در این پژوهش رابطه

ی این تحقیق باشد. جامعه آمارلذا می توان گفت پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و همبستگی می از نوع همبستگی است.
باشد. حجم نمونه با توجه به نفر می 455تمامی مدیران تمامی مقاطع تحصیلی مدارس ناحیه یک کرمانشاه می باشد که شامل 

 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. 210جدول مورگان تعداد 
 زمان مدیریت فردی های مهارت سنجش مخصوص که پرسشنامه (: این1385پرسشنامه مدیریت زمان عزیزی مقدم )

ساخته  زمان مدیریت به مربوط مهارتهای گیری اندازه برای که 1385باشد توسط ابوبکر عزیزی مقدم در سال  می کارکنان
گذاری نمره کامالً مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم و کامالً موافقماز گویه می باشد که با طیف لیکرت  14است دارای  شده
 و در نهایت سه زیر مقیاس برنامه ریزی، سازمان دهی و زمان بندی را مورد سنجش قرار می دهد.  شودمی

 1994در کتاب رابینز در سال  (CMS) پرسشنامه مدیریت تعارضات شغلی رابینز(: 1994پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز )
 30سازد. این پرسشنامه دارای افراد را روشن میسبک مدیریت تعارض  براساس نظریه پوتنام و ویلسون طراحی شده است و

شود و در گذاری مینمره کامالً مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم و کامالً موافقمکه در یک طیف لیکرت از  گویه است
د ( مورحل مداری )همکاری و مصالحه(، کنترل )رقابت زیرمقیاس عدم رویارویی و عدم رقابت )اجتناب(، راه نهایت سه

 سنجش قرار می دهد. 
(: پرسشنامه استرس شغلی مؤسسه سالمت و ایمنی انگلستان HSEانگلستان ) ایمنی و سالمت پرسشنامه استرس شغلی مؤسسه

 استرس شغلی

 مدیریت تعارض

 مدیریت زمان

  رقابت )اجتناب( عدم

 همکاری و مصالحه

 کنترل )رقابت(

 زمان بندی

 سازمان دهی

 برنامه ریزی
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 سازمان اجرایی 2004 سال شد، در ساخته کارمندان انگلیسی و کارگران شغلی استرس سنجش منظور به 1990در سال 

 HSEکننده  ابزار تعیین نام، با را پرسشنامه این مدیریتی از استانداردهای ای مجموعه بقال در انگلستان ایمنی و بهداشت

گویه می باشد که با طیف لیکرت کامالً مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم و کامالً موافقم  35این پرسشنامه دارای  .ارائه داد
 مورد سنجش قرار می گیرد.  

مختلف  یهاو در چهارچوب اهداف پژوهش از روش رهایمتغ یریگها متناسب با سطوح اندازهداده لیبه منظور تحل
 SPSSو با استفاده از نرم افزار  انهیرا قیشده از طر یاطالعات گردآورخواهد شد . استفاده  یو استنباط یفیتوص یآمار

خواهد گرفت . که برای آزمون فرضیه  لیو تحل هیتجزمورد  یستنباطو آمار ا یفیکار در حوزه آمار توص جیاستخراج و نتا

 های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. 

 توصیف داده ها 
نفر(  82دهندگان یعنی )درصد از پاسخ 39اند، همچنین حدود نفر( را مردان تشکیل داده 128درصد از افراد نمونه ) 61

درصد از افراد نمونه  9/11سال تشکیل می دهند،  30نفر( را افراد کمتر از  5درصد از افراد نمونه ) 4/2از آن ها زن بودند. 
درصد از افراد  2/35ساله،  36-40نفر( را افراد سنین  49درصد از افراد نمونه ) 3/23، ساله 31-35نفر( را افراد سنین  25)

 24ساله تشکیل می دهند.  45نفر( را افراد باالی  57درصد از افراد نمونه ) 1/27ساله و  41-45نفر( را افراد سنین  74نمونه )
درصد دارای تحصیالت کارشناسی  70نفر یعنی  147ی، درصد آنها دارای تحصیالت کارشناس 4/11نفر از پاسخگویان یعنی 

 نفر نیز دارای تحصیالت دکترا می باشند.  6/18نفر از پاسخگویان یعنی  39ارشد و 
 
 

 یافته های تحقیق

 بین مدیریت زمان و استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.   فرضیه اول:

 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه اول 1ره جدول شما

ضریب همبستگی 

 پیرسون

 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل معنی داری سطح خطا

261/0- 01/0 Sig = 0/000  0رد  استرس شغلی مدیریت زمانH 

مدیریت زمان با استرس شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی با کاهش مدیریت زمان، استرس شغلی 

و میزان  -261/0مدیران نیز افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 

رابطه ای منفی و معکوس می  %99استرس شغلی مدیران در سطح  می باشد یعنی مدیریت زمان با 000/0معناداری آن برابر با 

 باشد. 

بین مدیریت تعارض و استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود  فرضیه دوم:

 دارد.
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 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 2جدول شماره 

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل داریمعنی  سطح خطا

219/0 01/0 Sig = 0/006  0رد  استرس شغلی مدیریت تعارضH 

مدیریت تعارض با استرس شغلی مدیران رابطه مستقیم و معناداری دارد یعنی با افزایش مدیریت تعارض، استرس شغلی 

و میزان معناداری  219/0مدیران نیز افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 

 رابطه ای مثبت و مستقیم می باشد.  %99رض با استرس شغلی مدیران در سطح می باشد یعنی مدیریت تعا 006/0آن برابر با 
 

بین برنامه ریزی، سازماندهی و زمانبندی و استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه  فرضیه سوم:

 معنی داری وجود دارد.

 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه سوم  3جدول شماره 

همبستگی ضریب 

 پیرسون

 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل معنی داری سطح خطا

181/0- 01/0 Sig = 0/009  0رد  استرس شغلی برنامه ریزیH 

187/0- 01/0 Sig = 0/007  0رد  استرس شغلی سازماندهیH 

183/0- 01/0 Sig = 0/008  0رد  استرس شغلی بندیزمانH 

برنامه ریزی با استرس شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی با کاهش برنامه ریزی، استرس شغلی مدیران نیز 

و میزان معناداری آن  -181/0افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 

 رابطه ای منفی و معکوس می باشد.  %99استرس شغلی مدیران در سطح  می باشد یعنی برنامه ریزی با 009/0برابر با 

سازماندهی با استرس شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی با کاهش سازماندهی، استرس شغلی مدیران نیز 

زان معناداری آن و می -187/0افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 

 رابطه ای منفی و معکوس می باشد.  %99می باشد یعنی سازماندهی با استرس شغلی مدیران در سطح  007/0برابر با 

بندی، استرس شغلی مدیران نیز افزایش بندی با استرس شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی با کاهش زمانزمان

و میزان معناداری آن برابر با  -183/0گی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه می یابد. مقایسه ضریب همبست

 رابطه ای منفی و معکوس می باشد.  %99بندی با استرس شغلی مدیران در سطح می باشد یعنی زمان 008/0

ر بین مدیران مدارس ناحیه بین کنترل )رقابت( همکاری و مصامحه، عدم رقابت )اجتناب( با استرس شغلی د فرضیه چهارم:

 یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد.
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 آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 4جدول شماره 

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

 نتیجه آزمون متغیر وابسته متغیر مستقل معنی داری سطح خطا

184/0- 01/0 Sig = 0/007  )0رد  استرس شغلی کنترل )رقابتH 

188/0- 01/0 Sig = 0/006  0رد  استرس شغلی همکاری و مصامحهH 

190/0 01/0 Sig = 0/006  )0رد  استرس شغلی عدم رقابت )اجتنابH 

کنترل )رقابت( با استرس شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی با کاهش کنترل )رقابت(، استرس شغلی مدیران 

و میزان معناداری آن  -184/0نیز افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 

 رابطه ای منفی و معکوس می باشد.  %99بت( با استرس شغلی مدیران در سطح می باشد یعنی کنترل )رقا 007/0برابر با 

همکاری و مصامحه با استرس شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی با کاهش همکاری و مصامحه، استرس 

و میزان  -188/0فرضیه  شغلی مدیران نیز افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این

رابطه ای منفی و  %99می باشد یعنی همکاری و مصامحه با استرس شغلی مدیران در سطح  006/0معناداری آن برابر با 

 معکوس می باشد. 

عدم رقابت )اجتناب( با استرس شغلی مدیران رابطه مستقیم و معناداری دارد یعنی با افزایش عدم رقابت )اجتناب(، استرس 

و میزان  190/0مدیران نیز افزایش می یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه  شغلی

رابطه ای مثبت و  %99می باشد یعنی عدم رقابت )اجتناب(  با استرس شغلی مدیران در سطح  006/0معناداری آن برابر با 

 مستقیم می باشد. 

کنترل ی ابعاد مدیریت زمان )برنامه ریزی، سازماندهی، زمان بندی( و مدیریت تعارض )جهت سنجش بهتر تأثیر متغیرها

 ( و استرس شغلی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. (اجتناب)رقابت(، همکاری و مصامحه و عدم رقابت )

 س شغلی رگرسیون چند متغیره ابعاد مدیریت زمان و مدیریت تعارض با استر 5جدول شماره شماره 

 دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد R 2R شاخص

 711/1 219/17 451/0 204/0 ابعاد مدیریت زمان و مدیریت تعارض

خالصه الگوی رگرسیون را نشان می دهد. با توجه به جدول مشخص می شود که ضریب همبستگی چندگانه  5جدول شماره 

( می باشد. این  2R=451/0زمان و ابعاد مدیریت تعارض کاری آنها معادل )بین استرس شغلی با متغیرهای ابعاد مدیریت 

درصد از واریانس تغییرات استرس شغلی  45مقدار نشان دهنده ی این واقعیت است که متغیرهای مستقل توانسته اند حدود 

 را پیش بینی کنند. 
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 آزمون مجموع مجذورات و خالصه تحلیل واریانس 6جدول شماره 

 سطح معنی داری Fمقدار  درجه آزادی میانگین مجذورات مجموع مجذورات دامنه تغییرات

 000/0 655/8 6 30/2566 84/15397 رگرسیون

 203 51/296 34/60192 باقی مانده

 209  19/75590 کل

( مقدار 19/75590مشخص می شود که از مقدار کل مجذورات مربوط به استرس شغلی در بین ) 6با توجه به جدول شماره 

کنترل )رقابت(، همکاری ریزی، سازماندهی، زمان بندی، توسط برنامه 203و  6( واحد از آن با درجات آزادی 84/15397)

 01/0مقدار به دست آمده برای این فرضیه نیز در سطح معنی داری  شود.بینی میپیش و عدم رقابت )اجتناب( مصامحهو 

، معنی دار به دست 01/0جدول بحرانی این مقدار در سطح معنی داری  fمعنی دار به دست آمده است. یعنی با توجه به مقدار 

درصد از واریانس  45اند در مجموع توانسته  ابعاد مدیریت زمان و ابعاد مدیریت تعارضآمده است. لذا می توان گفت که 

 استرس شغلی را تبیین کنند.

 ضرایب رگرسیون متغیرهای ابعاد مدیریت زمان و ابعاد مدیریت تعارض با استرس شغلی  7جدول شماره 

 ضریب استاندارد ضرایب غیر استاندارد 

Beta 

t Sig 

B Std. Error 

 000/0 889/14  913/9 592/147 مقدار ثابت

 009/0 629/2 171/0 225/0 -591/0 برنامه ریزی

 016/0 432/2 159/0 630/0 -532/0 سازماندهی

 081/0 752/1 140/0 377/0 -661/0 زمان بندی

 323/0 991/0 078/0 312/0 -309/0 کنترل )رقابت(

 002/0 158/3 205/0 143/0 -452/0 همکاری و مصامحه

 000/0 075/5 339/0 179/0 907/0 عدم رقابت )اجتناب(

کنترل )رقابت(، همکاری و مصامحه و ریزی، سازماندهی، زمان بندی، ضرایب رگرسیون متغیرهای برنامه 7جدول شماره 

شود که در میان متغیرهای مذکور با استرس شغلی را نشان می دهد. با توجه به این جدول مشخص می عدم رقابت )اجتناب(

و عدم رقابت )اجتناب( با بتای  -452/0، همکاری و مصامحه با بتای -532/0با بتای ، سازماندهی -591/0برنامه ریزی با بتای 

 توانستند پیش بینی معنی داری از استرس شغلی داشته باشند.  907/0

 بحث و نتیجه گیری 

معنی  یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت زمان و استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه

داری وجود دارد. مدیریت زمان با استرس شغلی مدیران رابطه معکوس و معناداری دارد میزان همبستگی بدست آمده بین 

مدیریت زمان و استرس شغلی نشان می دهد که هرچه میزان استفاده از مدیریت زمان در بین مدیران مدارس کمتر باشد 

های آموزشی، ازجمله مدارس نقشی حیاتی مدیریت زمان در سازمانت، استرس شغلی ایجاد شده در بین آنها بیشتر اس
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با توجه به اینکه رکن اصلی  مدیریت مدرسه فعالیتی پیچیده و مستلزم مواجهه با مسائل و مشکالت متنوعی است. دارد.

تربیت نیز در عرصه تعلیم و  ای نیروی انسانی ماهر و متخصص آن جامعه است.رشد و توسعه و پیشرفت هر جامعه

تواند باعث رضایت نسبی دبیر شده و درنتیجه مطلوب می مدیریت باشندوپرورش منابع انسانی آن میرکن اصلی آموزش

آموزان افزایش پیدا کند از طرف دیگر ازآنجاکه تعلیم و تربیت در پرورش نسل آینده نقش بسیار کارایی و تعامل با دانش

زندگی، هم در منزل  با کاهش استرس از طریق مدیریت زمان، احساس کنترل بیشتری برد تواننمدیران می کندمهمی ایفا می

د، احساس قدرت و اعتماد به نزمان را در کنترل دار کنندمی که احساسمدیران زمانی و هم در محیط کار، داشته باشید. 

  .داشت خواهندنفس نیز 

یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت تعارض و استرس شغلی در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی 

داری وجود دارد. مدیریت تعارض با استرس شغلی مدیران رابطه مستقیم و معناداری دارد میزان همبستگی بدست آمده بین 

رچه مدیریت تعارض در بین مدیران بیشتر باشد استرس شغلی در بین مدیریت تعارض و استرس شغلی نشان می دهد که ه

اصلی ترین دارایی سازمان ها و  بر این باورند که نیروی انسانی، به عنوان مدیریت  امروزه صاحب نظرانآنها بیشتر است، 

 عوامل مهمترین  از جمله و همدلی بین این منابع ارزشمند مبتنی بر همکاری مزیت رقابتی مطرح بوده و وجود روابط سالم

از طرف دیگر با توجه به  .آنهاست موفقیت در همه سازمان ها اعم از صنعتی، اداری، خدماتی، آموزشی و مانندبرای  اساسی

نگرش و باورهای افراد، تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی  پیچیدگی روزافزون سازمان ها و تفاوت در اندیشه،

ت این امر باعث می شود که استرس شغلی در بین کارکنان افزایش یافته و باعث شود در کار خود طرح اسامروز م سازمانی

 همیشه فشار روانی حاصل از کار داشته باشند. 

یافته های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های برنامه ریزی، سازماندهی و زمانبندی با استرس شغلی در بین مدیران مدارس 

 شود،ساز احساس تعهد و مسوولیت نیز میریزی در امور روزانه زمینهرنامهمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد. بناحیه یک کر

اعمال مدیریت زمان باعث می شود تا آگاهی افراد از زمان در دسترس افزایش یافته و مدیران وظایف خود را به صورت 

رفتار و عملکرد مدیر یک ز این طریق حداکثر بهره وری را بدست آورند. برنامه ریزی شده و به طور مؤثرتری انجام دهند و ا

اگر مدیران در برای اجرای  .های اوستها و تواناییها، آگاهیها، مهارتمدرسه مانند هر فرد دیگری تحت تأثیر نگرش

مسئله برنامه هایی که پیش بینی کرده اند سازماندهی داشته باشند می توان گفت که استرس شغلی آنها کاهش می یابد. 

بندی، ها باشد. اولویتبندی کارها و فعالیتاولویت بندی در کارها و کمبود زمان ممکن است به دلیل مشکل دراولویت

که با استفاده  کندرا ترغیب می مدیرانبرانگیز است که در بسیاری مواقع حال بسیار دشوار و چالش ر عینمهارتی ضروری و د

کنند، لذا برای اجرای برنامه  مسئله را پاكافزایش داده و صورت  های مشابه، ظرفیت و توانمندی خود رااز زمان و مهارت

 پیش بینی کرده اند برنامه های خود را اجرا کنند.  ها در مدارس باید طبق زمان بندی که دست اندکاران

یافته های پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های کنترل )رقابت(، همکاری و مصامحه و عدم رقابت )اجتناب( با استرس شغلی 

با  رخوردب در خود مقام قدرت از بیشتر در بین مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد. مدیران

 می تعارض بهره مسئله حل جهت فکری هم و مشارکتی هایاز روش کمتر و کنند می استفاده فردی بین هایتعارض

 هایمحیط آن مناسب عمل سرعت دلیل به شیوه است. این تحکم و شیوه رقابتی سمت به بیشتر مدیران گرایش و جویند

 مدیریت سبک به خصوصیات توجه دارد. با همراه به را دبیرانمعلمان و  مدت ناخشنودی دراز در مدارس نیست، اما 
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 قرار شدید کنترل تحت معلمان و دبیران را و دارند اتکا خود مقام و قدرت به بیشتر آن مدیران در )رقابتی( که تعارض

 و مصامحه( تأثیریسبک )همکاری  مدیریتی شیوه از یابند، استفاده اطمینان دستورات و دقیق مقررات اجرای از تا دهند می

 با مدیریت تعارض )همکاری و مصامحه( سبک همبستگی ضریب بودن پایین شغلی دارد دلیل استرس میزان منفی در

ساختن  روشن و مسأله حل بر مبتنی تعارض رفتار مدیران منفی و معکوس می باشد، بین آنها موجود رابطه شغلی، استرس

 تعارض مطلوب هایموقعیت تمام در اجتناب سبک کاربرد .است گوناگون نظرهای نقطه با سازش جای به اختالفات

 باشد، نشده جریحه دار حد از بیش درگیر، طرفین احساسات و اینکه عواطف یا باشد ناچیز تعارض که زمانی ولی نیست

 استفاده مدیریتی شیوهاین  از توان نمی مستمر طور به ولی .گیرد قرار مورد استفاده مطلوب شیوه یک بعنوان تواند می

 شود.  می فرد از نامطلوب دیگران ارزیابی موجب زیرا شود

(، 1396( طالبی، خلیل زاده )1397همانگونه که اشاره شد نتایج بدست آمده در این تحقیق با تحقیقات مرادی، سلیمانی )

 ته اند. ( همخوانی داد که این محققین نیز به این نتایج دست یاف1396سهندی و عبدالهی، )

 پیشنهاد می شود که: 

باشد پیشنهاد می شود مدیران جهت کاهش استرس با توجه به اینکه رابطه بین مدیریت زمان و استرس شغلی معکوس می

برنامه هایی که برای مدرسه خود در نظر گرفته اند با یک زمان بندی خوب و سازماندهی مناسب باعث کاهش استرس خود 

شود ای مثبت دیده شد پیشنهاد میاسترس شعلی مدیران مدارس رابطهشوند. با توجه به اینکه رابطه بین مدیریت تعارض و 

مدیران بر اوضاع مدرسه کنترل مناسب داشته باشند، با سایر همکاران و دبیران و معلمان برای پیشبرد اهداف مدرسه همکاری 

ریزی و استرس شغلی بین برنامه و مشورت کنند و از نظرات آنها استفاده مناسب را ببرند. همانگونه که نشان داده شد رابطه

اند یک برنامه ریزی مناسب ارائه شود که برای برنامه هایی که مدیران در نظر گرفتهباشد در این زمینه پیشنهاد میمنفی می

هی دهند تا به اهدافی که دارند برسند، از اضطراب و پریشانی جهت کاهش استرس خود بپرهیزند. با توجه به اینکه بین سازماند

شود در مدارس برای فعالیت های روزانه برنامه ریزی مناسب با استرس شغلی مدیران رابطه ای منفی وجود دارد پیشنهاد می

با توجه به زمانبندی الزم در نظر گرفته شود تا بتواند بدون استرس کارهای خود را پیش ببرد. همانگونه که نشان داده شد بین 

ه ای منفی وجود دارد در این زمنیه پیشنهاد می شود که مدیران از به تعویق انداختن کارهای زمان بندی و استرس شغلی رابط

خود پرهیز کنند، و برای تمامی کارهایی که در مدرسه باید انجام دهند طبق زمان بندی آنها را اجرا کنند که این امر باعث 

ن کنترل و استرس شغلی منفی می باشد به مدیران پیشنهاد می می شود استرس شغلی آنها کمتر شود. با توجه به اینکه رابطه بی

شود که نظرات خود را با شفافیت بیشتری برای همکاران خود تشریح کند، زیرا اگر نظرات مبهم باشند برای اجرای کارهای 

همکاری و مصالحه  خود دچار استرس شده که این امر نیز استرس شغلی مدیران را بیشتر خواهد کرد. با توجه به اینکه عدم

شود از نظرات همکاران و معلمان خود برای پیشبرد تأثیر منفی بر روی استرس شغلی در بین مدیران دارد لذا پیشنهاد می

شود. عدم رقابت اثرات منفی بر روی اهداف مدرسه استفاده کند که استفاده از نظرات دیگران باعث کاهش استرس می

ن زمینه پیشنهاد می شود به مدیران مدارس اختالف نظرهای خود را با سازمان کاهش دهند استرس شغلی خواهد داشت در ای

زیرا استفاده از نظرات مدیران ارشد باعث می شود مشکالت مدرسه به حداقل برسد که این امر نیز باعث کاهش استرس 

 شغلی در مدیران خواهد شد. 
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های شغلی و ... بر روی استرس فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی، ویژگیهای دیگری همانند گردد از تأثیر مدلپیشنهاد می

همچنین به منظور تعمیم یافته های این پژوهش  شغلی انجام شود. انجام این پژوهش در سازمان ها و نهادهای غیر آموزشی.

برای بهبود گرفته شود. های آتی مناطق جغرافیایی دیگری از کشور به عنوان جامعه آماری در نظربه کل کشور، در پژوهش

 قابلیت پیش بینی مدل بهتر است که با تعداد نمونه بیشتر و به تفکیک انواع مدل های ارائه شده مورد بازبینی قرار گیرد. 

هایی مواجه بود که برخی از آنها در ذیل ارائه می گردد: محدود نمودن جامعه آماری پژوهش حاضر برای اجرا با محدودیت

ها از طریق آوری دادهبه مدیران مدارس ناحیه یک کرمانشاه.  به دلیل نبود پایگاه داده مرتبط با متغیرهای پژوهش، جمع

 پرسشنامه انجام گرفت. 
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