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چکیده
مقدمــه: وجــود تعــارض در ســازمانها و بویــژه مراکــز آموزشــی درمانــی بــا توجه بــه تنــوع فرهنگــی و تحصیالتی 
ــه  ــا توجــه ب ــان اجتنــاب ناپذیــر بنظــر می رســد. مدیــران پرســتاری متعــدد ب ــواده آن کارکنــان، بیمــاران و خان
گســتردگی نقــش آنهــا در مدیریــت تعارضــات در ایــن مراکــز آموزشــی و درمانــی می تواننــد مؤثــر باشــند. ایــن 
ــی همــدان  ــران پرســتاری مراکــز آموزشــی درمان ــت تعــارض مدی ــا هــدف بررســی ســبکهای مدیری مطالعــه ب

انجــام شــده اســت.
ــهر  ــی ش ــی درمان ــز آموزش ــتاری مراک ــر پرس ــر روی 400 مدی ــتگی ب ــی همبس ــه ای توصیف روش کار: مطالع
ــزار  ــرم اف ــا ن ــا ب ــد. داده ه ــز انجــام گردی ــارض رابین ــت تع ــا اســتفاده از پرسشــنامه ســبکهای مدیری همــدان ب
SPSS version 16 و آزمون هــای ضریــب همبســتگی پیرســون، تــی تســت و آنالیــز واریانــس مــورد تجزیــه و 

تحلیــل قــرار گرفــت.
ــی )همــکاری و مصالحــه(، 37/8% از ســبک  ــران پرســتاری از ســبک راه حــل گرای ــا: 59/2% از مدی یافته ه
عــدم مقابلــه )اجتنــاب و ســازش( و 3% از ســبک کنتــرل )رقابــت( بــرای مدیریــت تعــارض در مراکــز آموزشــی 
ــد. بیــن ســن، وضعیــت تأهــل، ســابقه کار، ســابقه کار مدیریتــی و  ــی شــهر همــدان اســتفاده می کردن و درمان
وضعیــت اســتخدامی مدیــران پرســتاری و ســبک های مدیریــت تعــارض آنــان رابطــه معنــی داری وجــود داشــت 

.)P > 0/05(
ــران  ــناختی مدی ــت ش ــای جمعی ــا متغیره ــارض ب ــت تع ــتفاده در مدیری ــورد اس ــری: ســبک های م نتیجه گی
پرســتاری ارتبــاط مســتقیم و معنــی داری داشــتند. بنابرایــن در انتصــاب مدیــران پرســتاری بــه ســبب مواجهــه 
ــرار  ــراوان بهتــر اســت ویژگی هــای جمعیــت شــناختی بیشــتر از قبــل مــورد توجــه ق ــا تعارضــات ف مســتمر ب
گیــرد. آمــوزش ســبکهای مدیریــت تعــارض حیــن خدمــت می توانــد تواناییهــای مدیــران پرســتاری را بــرای اداره 

تعارضــات در مراکــز آموزشــی درمانــی بهبــود بخشــد.
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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

مقدمه
تعــارض فراینــدی اســت کــه در آن یــک طــرف تــالش می نمایــد تــا 
بطــور عمــدی باعــث محرومیــت طــرف مقابــل در نیــل بــه اهــداف 
مــورد نظــر گــردد ]1[. تعــارض در محیط هــای رقابتــی امــری کامــاًل 
طبیعــی و نتیجــهٔ تفــاوت در نیازهــا، خواســته ها، اهــداف، عقایــد یــا 
ــا احساســاتی  ــد نفــر می باشــد کــه خــود را ب ــا چن ارزش هــای دو ی
ــرس  ــراب و ت ــویش، اضط ــردی، تش ــی، دلس ــم، درماندگ ــر خش نظی
نشــان می دهــد ]2[. اگرچــه تعــارض معمــوالً منفــی در نظــر گرفتــه 
ــا راهبردهــای صحیــح و کارآمــد  ــوان ب ــی کــه بت ــا زمان می شــود ام
ــا  ــرات خــود را ب ــه طــور مثبــت اث ــد ب آن را مدیریــت نمــود می توان
ارتقــا و رشــد فــرد و کیفیــت روابــط افــراد نشــان دهــد ]3[. مدیریــت 
ــه  ــول و منصفان ــه صــورت معق ــارض ب ــارض شناســایی و اداره تع تع

ــارض را  ــد تع ــز بای ــل از هــر چی ــارض قب ــت تع ــرای مدیری اســت. ب
شناســایی و علــل ایجــاد آن را مــورد تجزیــه و تحلیــل و نهایتاً ســبک 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــارض می توان ــرد. تع ــکار ب ــاب و ب مناســب را انتخ
ــت  ــره مدیری ــئله و مذاک ــل مس ــر، ح ــات مؤث ــای ارتباط مهارت ه
شــود ]4[. در واقــع ســبکها و شــیوه های رفتــاری خــاص مدیــران در 
مواجهــه بــا تعــارض ســبک مدیریــت تعــارض نامیــده می شــود ]5[. 
پنــج ســبک اصلــی بــرای مدیریــت تعــارض مطــرح شــده اســت. ایــن 
ــر  ــود ب ــته های خ ــق و خواس ــدم عالی ــی )تق ســبک ها، ســبک رقابت
عالیــق و خواســته های دیگــران بــا ایجــاد وضعیــت برنــده- بازنــده(، 
ــق  ــر عالی ــق و خواســته های دیگــران ب ــدم عالی ســبک ســازش )تق
ــاد  ــا ایج ــوب ب ــتانه خ ــه دوس ــت رابط ــود و اولوی ــته های خ و خواس
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ــده(، ســبک مصالحــه )تقــدم و کفایــت ارضــای  وضعیــت بازنده-برن
ــری،  ــده و انعطــاف پذی ــا ایجــاد وضعیــت برنده-برن برخــی نیازهــا ب
ــرف  ــر دو ط ــه ه ــی ک ــکاری )وقت ــبک هم ــره(، س ــه و مذاک مبادل
ــه ای کنــار هــم کار کننــد  عالیــق و خواسته هایشــان تأمیــن و بگون
کــه هــر دو طــرف برنــده باشــند( و ســبک اجتنــاب )وقتــی کــه هــر 
ــه  ــد ک ــرح کنن ــوری مط ــان را ط ــق و خواسته هایش ــرف عالی دو ط
درگیــر تعــارض نشــوند( را شــامل می گردنــد ]6[. ایــن پنــج ســبک 
ــت(،  ــب ســه ســبک کنتــرل )رقاب ــام و ویلســون در قال توســط پوتن
ــازش و  ــه )س ــدم مقابل ــکاری( و ع ــه و هم ــی )مصالح ــل گرای راه ح

اجتنــاب( دســته بنــدی گردیــد ]7[.
امــروزه تعــارض از ســازمانهای مختلــف جدائــی ناپذیــر و رویارویــی 
بــا آن اجتنــاب ناپذیــر اســت. در مراکــز آموزشــی درمانــی بــه دلیــل 
ــطح  ــد، س ــطح درآم ــس، س ــن، جن ــوع س ــا تن ــان ب ــود کارکن وج
آموزشــی، رشــته، تخصــص، ســالیق، عقایــد و عالیــق عــدم مدیریــت 
ــی  ــان و حت ــر ســالمت کارکن ــد ب ــر می توان ــه، مؤث ــح، منصفان صحی
ــی و  ــش کارآی ــب کاه ــذار ]8[ و موج ــر گ ــاران تأثی ــداوای بیم م
افزایــش هزینه هــای بهداشــتی گــردد ]9[. بــا ایــن وجــود در برخــی 
از مطالعــات تعارضــات را یکــی از مهمتریــن دالیــل نارضایتی شــغلی، 
غیبــت و نهایتــاً تــرک کار پرســتاران در مراکــز آموزشــی و درمانــی 
ــر  ــیار مؤث ــش بس ــا نق ــتاری ب ــران پرس ــد ]10[. مدی ــر کرده ان ذک
خــود در مدیریــت تعــارض، ایجــاد محیــط و جــو صمیمانــه و بــدون 
ــات  ــت خدم ــود کیفی ــات بهب ــد موجب ــی می توانن ــات منف تعارض
بهداشــتی و درمانــی را در مراکــز آموزشــی و درمانــی فراهــم آورنــد 
ــوپروایزران،  ــا، س ــرون ه ــتاری )مت ــران پرس ــد مدی ــر چن ]11[. ه
ــه  ــای برنام ــام فعالیته ــا انج ــیفت ها( ب ــئولین ش ــتاران و مس سرپرس
ریــزی، ســازماندهی، کنتــرل و هدایــت منابــع انســانی نقــش حائــز 
اهمیتــی در اداره مراکــز آموزشــی و درمانــی دارنــد بــا این حــال آنان 
ــت تعارضــات صــرف  ــادی از وقــت خــود را جهــت مدیری ــزان زی می
ــای  ــل تفاوت ه ــه دلی ــواره ب ــران پرســتاری هم ــد ]12[. مدی می کنن
ســنی، نگرشــی، باورهــا و عقایــد، عــادات کاری و انتظــارات کارکنــان 
ــا انتخــاب شــیوه های  ــا تعارضــات فراوانــی مواجــه می شــوند کــه ب ب
ــی  ــش کارای ــات افزای ــد موجب ــارض می توانن ــت تع ــب مدیری مناس
و اثربخشــی کارکنــان مراکــز آموزشــی درمانــی فراهــم آورنــد 
]13[. ویــوار )Vivar(، ســبک همــکاری و مصالحــه را بهتریــن 
ــارض  ــازنده از تع ــتفاده س ــه اس ــارض در نتیج ــت تع ــبک مدیری س
ــت  ــرده اس ــرح ک ــی مط ــی و درمان ــز آموزش ــتاران و مراک در پرس
ــت  ــبک مدیری ــن س ــش متداول تری ــا )Elena( و همکاران ]14[. الن
ــاب،  ــت، اجتن ــه، رقاب ــب مصالح ــه ترتی ــتاران را ب ــارض در پرس تع
ــگران  ــد ]9[. پژوهش ــر می کنن ــکاری ذک ــت هم ــازش و در نهای س
ــی،  ــل محیط ــخصیتی، عوام ــای ش ــه تیپ ه ــدد از جمل ــل متع عوام
روابــط و ویژگی هــای جمعیــت شــناختی را در انتخــاب ســبک 

ــی  ــد برخ ــر چن ــته اند ]15, 16[ ه ــر دانس ــارض مؤث ــت تع مدیری
دیگــر از مطالعــات بیــن ویژگی هــای جمعیــت شــناختی و انتخــاب 
ســبکهای مدیریــت تعــارض ارتبــاط معنــی داری گــزارش نکرده انــد 
ــز آموزشــی  ــاً مراک ــازمان ها و خصوص ــات در س ــود تعارض ]17[. وج
ــت  ــتاری در مدیری ــران پرس ــت و مدی ــر اس ــاب ناپذی ــی اجتن درمان
تعارضــات و توانمنــد ســازی کارکنــان و در نتیجــه ارتقــای کیفیــت 
ــد.  ــا می کنن ــری را ایف ــی نقــش موث ــه خدمــات بهداشــتی درمان ارائ
ــا نتایــج متناقضــی در ایــن  ــدک و ب ــا ایــن وجــود پژوهش هــای ان ب
ــدف  ــا ه ــه ای ب ــن مطالع ــر ای ــه انجــام شــده اســت ]18[. بناب زمین
ــای  ــا ویژگی ه ــارض ب ــت تع ــبکهای مدیری ــتگی س ــی همبس بررس
جمعیــت شــناختی مدیــران پرســتاری در مراکــز آموزشــی و درمانــی 

ــد. ــوم پزشــکی همــدان طراحــی و اجــرا گردی دانشــگاه عل

روش کار
ــتفاده از  ــا اس ــتگی ب ــوع همبس ــی از ن ــی تحلیل ــه ای توصیف مطالع
ــر روی  ــام و ویلســون ب ــارض پوتن ــت تع پرسشــنامه ســبکهای مدیری
400 نفــر از مدیــران پرســتاری مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه 
ــگر  ــد. پژوهش ــام گردی ــال 1393 انج ــدان در س ــکی هم ــوم پزش عل
پــس از تصویــب طــرح در شــورای پژوهشــی و اخــذ مجــوز از کمیتــه 
ــهید  ــت، ش ــی )بعث ــی و درمان ــز آموزش ــه مراک ــگاه ب ــالق دانش اخ
ــداف  ــود. اه ــه نم ــه( مراجع ــچیان و فاطمی ــان، فرش ــتی، اکبات بهش
ــودن  ــه ب ــودن پرسشــنامه و داوطلبان ــام ب ــه و بــی ن پژوهــش، محرمان
ــران  ــران پرســتاری رســید. مدی ــه اطــالع مدی شــرکت در پژوهــش ب
ــرای  ــود را ب ــه خ ــت آگاهان ــنامه رضای ــل پرسش ــا تکمی ــتاری ب پرس
ــر  ــتاری در ه ــران پرس ــد. مدی ــالم می نمودن ــش اع ــرکت در پژوه ش
مرکــز آموزشــی و درمانــی شــامل متــرون، ســوپروایزر، ســر پرســتاران 
ــش  ــر بخ ــب در ه ــر و ش ــح، عص ــای کاری صب ــئولین نوبت ه و مس
ــل و  ــه تکمی ــک هفت ــر ی ــس از حداکث ــت و پ ــنامه ها را دریاف پرسش
جمــع آوری گردیــد. در ایــن مطالعــه حجــم نمونــه بــر اســاس مطالعه 
ــا متوســط ضریــب همبســتگی 0/7 ]19[ و ســطح خطــای  مشــابه ب
ــر از  ــل 349 نف ــداد حداق ــون β = 0/9-1 تع ــوان آزم α = 0/05 و ت
مدیــران پرســتاری محاســبه گردیــد. بــا احتســاب 15% ریــزش 400 
نفــر از مدیــران پرســتاری بصــورت نمونــه گیــری تصادفــی ســهمیه ای 
بــه نســبت تعــداد مدیــران پرســتاری مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر 
ــران  ــداد کل مدی ــدا تع ــد. ابت ــرار گرفتن ــه ق ــورد مطالع ــدان م هم
ــی شــهر همــدان تعییــن و ســپس  پرســتاری مراکــز آموزشــی درمان
فراوانــی نســبی مدیــران هــر یــک از مراکــز آموزشــی تعییــن و نســبت 
بــه کل مدیــران محاســبه و حجــم نمونــه الزم بصــورت ســهمیه ای در 
هــر یــک از مراکــز آموزشــی تعییــن شــد. در نهایــت مدیــران بصــورت 
تصادفــی ســاده از لیســت اســامی تهیــه شــده توســط محقــق انتخــاب 
شــدند. از 400 پرسشــنامه توزیــع شــده بیــن مدیــران پرســتاری نهایتاً 
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370 مــورد تکمیــل و مــورد بررســی قــرار گرفــت. داده هــا بــا اســتفاده 
ــتنباطی  ــی و اس ــار توصیف ــزار SPSS Version 16 و آم ــرم اف از ن
)میانگیــن، انحــراف معیــار، ضریــب همبســتگی پیرســون، تی تســت و 
آنالیــز واریانــس( بــا ســطح معنــی داری کمتــر از 0/05 مــورد تجزیــه 

و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.
 ابــزار گــردآوری داده هــا پرسشــنامه ای 41 ســوالی شــامل دو بخــش 
ــش  ــود. بخ ــت ب ــبکهای مدیری ــناختی و س ــت ش ــخصات جمعی مش
ویژگی هــای جمعیــت شــناختی 11 ســؤال در مــورد جنــس، 
ــابقه کار  ــابقه کار، س ــالت، س ــزان تحصی ــل، می ــت تأه ــن، وضعی س
ــد، عارضــه روحــی و جســمی ناشــی از کار،  مدیریتــی، ســطح درآم
وضعیــت اســتخدامی، رضایــت از شــغل و رضایــت از زندگــی را 
شــامل می گردیــد. پرسشــنامة 30 ســوالی ســبک های مدیریــت 
ــی  ــام و ویلســون از ســه بخــش ســبک راه حــل گرای ــارض پوتن تع
)شــیوه های همــکاری و مصالحــه شــامل 11 ســؤال(، ســبک کنتــرل 
)شــیوه رقابتــی شــامل 7 ســؤال( و ســبک عــدم مقابلــه )شــیوه های 
ــده  ــکیل ش ــؤال( تش ــامل 12 س ــازش ش ــا س ــق ی ــاب و تطبی اجتن
ــه ای لیکــرت شــامل  ــاس 7 گزین ــن پرسشــنامه در مقی ــود ]7[. ای ب
همیشــه، بطــور مکــرر، غالبــاً، بعضــی اوقــات، بــه نــدرت، خیلــی بــه 
نــدرت و هرگــز از 7-1 امتیــاز بنــدی شــده بــود. از جمــع امتیــازات 
ســؤاالت هــر ســبک تقســیم بــر تعــداد آنهــا نمــره فــرد بــرای هــر 
ــا میانگیــن نمــره  ــاً هــر ســبک ب ســبک بدســت می آمــد کــه نهایت
ــر،  ــبکهای دیگ ــرد در س ــای ف ــایر نمره ه ــا س ــه ب ــتر در مقایس بیش
ــکیل  ــارض را تش ــت تع ــتاری در مدیری ــر پرس ــب مدی ــبک غال س
ــای  ــر از اعض ــط ده نف ــنامه توس ــوای پرسش ــی محت ــی داد. روای م
ــی و  ــورد بررس ــدان م ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم هی
پــس از انجــام اصالحــات مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. پایایــی ابــزار 
ــی تســت  ــاخ 0/84 و ت ــای کرونب ــب آلف ــا ضری ــا ب ــردآوری داده ه گ

ــد. ــبه گردی 0/83 محاس

یافته ها
از 400 پرسشــنامه توزیــع شــده 370 مــورد دریافــت گردیــد )میــزان 
ــتاری 5/1 ±  ــران پرس ــنی مدی ــن س ــی 92/5%(. میانگی ــخ ده پاس
41 ســال، 78/6% آنــان زن و مابقــی 21/4% مــرد، 82/4% متأهــل 
ــد.  ــتاری بودن ــی پرس ــدرک کارشناس ــت )88/9%( دارای م و اکثری
ــی و %53/5  ــابقه کاری کل ــال س ــش از 10 س ــان بی 91/9% از آن
بیــش از 10 ســال ســابقه کار مدیریتــی داشــتند. 88/4% ســر 
پرســتار یــا مســئول شــیفت و بقیــه متــرون و یــا ســوپروایزر بودنــد. 
میانگیــن ســطح درآمــد آنــان 0/25 ± 1/59 میلیــون تومــان و 
اکثریــت )75/4%( از نظــر اســتخدامی قــراردادی یــا پیمانــی و بقیــه 
رســمی بودنــد. 84/8% مدیــران پرســتاری از شــغل و 91/6% آنــان 

ــاد داشــتند )جــدول 1(. ــا زی از زندگــی خــود رضایــت متوســط ت

ــتاری  ــران پرس ــردی مدی ــخصات ف ــد مش ــی و درص ــدول 1: فراوان ج
بیمارســتان های آموزشــی شــهر همــدان )n = 370 نفــر(

فراوانیمتغیرهای جمعیت شناختی پرستاران
درصدتعداد

جنس
7921/4مرد
29178/6زن

سن )سال(
> 3092/4

30-3911932/2
40-4921858/9

< 49246/5
وضعیت تأهل

30512/4متأهل
4682/4مجرد

195/1مطلقه و بیوه
میزان تحصیالت

32988/9کارشناسی
4111/1کارشناسی ارشد و دکترا

سابقه کار )سال(
> 10297/9

10-1926070/3
< 198121/6

سابقه کار مدیریتی )سال(
> 1013937/6

10-1921047/8
< 19215/7

سطح درآمد )میلیون ریال(
> 15436/11

20-152876/77
< 20408/10

وضعیت استخدام
27975/4قراردادی و پیمانی

9124/6رسمی
عارضه ناشی از کار

8078/4بلی
29021/6خیر

رضایت از شغل
184/8زیاد

29680متوسط
5615/1کم

رضایت از زندگی
3710زیاد

30281/6متوسط
318/4کم
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59/2% از مدیــران پرســتاری مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر 
همــدان از ســبک راه حــل گرایــی )همــکاری و مصالحــه( بــا 
میانگیــن 0/84 ± 3/95 بــرای مدیریــت تعــارض، 37/8% از ســبک 
عــدم مقابلــه )اجتنــاب و ســازش( بــا میانگیــن 0/6 ± 3/68 بــرای 
ــن  ــا میانگی ــت( ب ــرل )رقاب ــبک کنت ــارض و 3% از س ــت تع مدیری
می کردنــد  اســتفاده  تعــارض  مدیریــت  بــرای   3/81  ±  0/51

ــدول 2(. )ج

در مدیــران پرســتاری ســبک راه حــل گرایــی مدیریــت تعــارض بــا 
ــد، عارضــه روحــی ناشــی  ــالت، ســطح درآم ــس، ســطح تحصی جن
ــی  ــتگی معن ــی همبس ــت از زندگ ــغل و رضای ــت از ش از کار، رضای
داری نداشــت. در مقابــل ســبک راه حــل گرایــی مدیریــت تعــارض 
ــی  ــابقه کار مدیریت ــی، س ــابقه کار کل ــل، س ــت تأه ــن، وضعی ــا س ب
ــت  ــی داری داش ــت و معن ــتگی مثب ــتخدامی همبس ــت اس و وضعی

)P > 0/05( )جــدول 3(.

جدول 2: فراوانی مدیران پرستاری بر حسب نوع سبک مدیریت تعارض
حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینفراوانیسبک های مدیریت تعارض

درصدتعداد
21959/23/950/842/335/91راه حل گرایی

14037/83/680/862/335/91عدم مقابله
113/03/810/512/415/91کنترل

370100جمع کل

جدول 3: همبستگی متغیرهای جمعیت شناختی و نمره سبک مدیریت تعارض مدیران پرستاری
نمره سبک کنترلنمره سبک عدم مقابلهنمره سبک راه حل گرایی

آزمون آماریآزمون آماریآزمون آماری
جنس

T = 10/3T = 61/1T = 15/1
P = 0/079P = 0/204P = 0/284

سن )سال(
Rp = 0/19Rp = -0/21Rp = 0/006
P > 0/001P > 0/001P = 0/90

وضعیت تأهل
F = 13/15F = 23/17F = 0/79
P > 0/001P > 0/001P = 0/497
مدرک تحصیلی

T = 0/72T = 1/47T = 1/09
P = 0/397P = 0/226P = 0/297

سابقه کار
Rp = 0/17Rp = -0/17Rp = 0/04
P > 0/001P > 0/05P = 0/43

سابقه کار مدیریتی
Rp = 0/11Rp = -0/15Rp = 0/00
P > 0/05P > 0/05P = 0/93

سطح درآمد )میلیون ریال(
Rp = -0/009Rp = -0/017Rp = -0/004

P = 0/865P = 0/751P = 0/94
وضعیت استخدام

F = 5/535F = 2/937F = 0/909
P > 0/001P = 0/06P = 0/404

عارضه روحی
T = 0/384T = 0/724T = 0/653
P = 0/536P = 0/396P = 0/420
رضایت از شغل
Rp = 0/01Rp = 0/01Rp = -0/02

P = 0/82P = 0/58P = 0/80
رضایت از زندگی
Rp = -0/01Rp = -0/00Rp = -0/00

P = 0/72P = 0/90P = 0/89
Rp = ضریب همبستگی پیرسون، T = آزمون تی مستقل، F = آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
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ــابقه  ــن، س ــش س ــا افزای ــتاری ب ــران پرس ــر مدی ــارت دیگ ــه عب ب
ــا  ــل و ب ــران متأه ــن مدی ــی و همچنی ــابقه کار مدریت ــی، س کار کل
وضعیــت اســتخدام رســمی نســبت بــه پیمانی و قــراردادی ســبک راه 
حــل گرایــی را بــرای مدیریــت تعــارض بیشــتر اســتفاده می کردنــد. 
ــران  ــارض مدی ــت تع ــه مدیری ــدم مقابل ــبک ع ــره س ــن نم میانگی
پرســتاری بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی جنــس، مــدرک 
ــی  ــه روح ــتخدامی، عارض ــت اس ــد، وضعی ــطح درآم ــی، س تحصیل
ــن،  ــتثنای س ــه اس ــی ب ــغل و زندگ ــت از ش ــی از کار و رضای ناش
وضعیــت تأهــل، ســابقه کار و ســابقه کار مدیریتــی همبســتگی معنی 
ــبک  ــتاری س ــران پرس ــد مدی ــر چن ــت )P > 0/05(. ه داری نداش
ــا افزایــش ســن، ســابقه کاری و  عــدم مقابلــه مدیریــت تعــارض را ب
ســابقه کار مدیریتــی کمتــر اســتفاده می کردنــد. همچنیــن مدیــران 
متأهــل نســبت بــه مجردهــا بیشــتر از ســبک عــدم مقابلــه مدیریــت 
ــتاری  ــران پرس ــدول 3(. در مدی ــد )ج ــتفاده می کردن ــارض اس تع
ســبک کنتــرل مدیریــت تعــارض بــا هیــچ یــک از مشــخصات فــردی 
ســن، جنســیت، وضعیــت تأهــل، ســابقه کار کلــی، ســابقه کار 
مدیریتــی، مــدرک تحصیلــی، ســطح درآمــد، وضعیــت اســتخدامی، 
عارضــه روحــی ناشــی از کار و رضایــت از شــغل و رضایــت از زندگــی 

ــدول 3(. ــت )ج ــی داری نداش ــتگی معن همبس

بحث
ــا  ــه ب ــد ک ــوان بودن ــبتاً ج ــتاری نس ــران پرس ــه مدی ــن مطالع در ای
نتایــج برخــی از مطالعــات همســو می باشــد ]20, 21[. بــا توجــه بــه 
توســعه دو دهــه اخیــر آمــوزش پرســتاری در کشــور و افزایــش تعداد 
فــارغ التحصیــالن و در نتیجــه اســتخدام آنــان نیــروی کار پرســتاری 
نهایتــاً مدیــران پرســتاری نســبتاً جوانتــر شــده اند. در ایــن مطالعــه 
ــد کــه  ــران پرســتاری زن بودن ماننــد ســایر مطالعــات اکثریــت مدی
ــد ]22[.  ــو می باش ــکاران همس ــان و هم ــه مالزمی ــج مطالع ــا نتای ب
ــال  ــورهای در ح ــن در کش ــان و همچنی ــتاری در جه ــه پرس حرف
توســعه، حرفــه ای بیشــتر زنانــه اســت. بعــالوه کثــرت پرســتاران زن 
نســبت بــه پرســتاران مــرد در مراکــز آموزشــی و درمانــی موجبــات 
حضــور بیشــتر زنــان را در ســطوح مختلــف مدیریتــی فراهــم کــرده 
ــد  ــل بودن ــتاری متأه ــران پرس ــر مدی ــه اکث ــن مطالع ــت. در ای اس
ــد ]20, 21[. در  ــو می باش ــات همس ــی از مطالع ــج برخ ــا نتای ــه ب ک
ــی  ــدرک کارشناس ــتاری دارای م ــران پرس ــر مدی ــه اکث ــن مطالع ای
پرســتاری بوده انــد کــه بــا نتایــج برخــی از مطالعــات در یــک راســتا 
ــترش  ــه گس ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی ــد ]20, 23[. در س می باش
مراکــز آمــوزش پرســتاری اکثــر فــارغ التحصیــالن کارشناســی ارشــد 
و دکتــرا در ایــن مراکــز بــه کار آموزشــی اشــتغال پیــدا کرده انــد و 
ــی و بالطبــع در نقشــهای  ــان در مراکــز آموزشــی و درمان حضــور آن
مدیریتــی کمتــر شــده اســت. در ایــن مطالعــه اکثــر مدیــران بیــش 

از 10 ســال ســابقه کار و بیــش از نیمــی از آنــان بیــش از 10 ســال 
ــات  ــج مطالع ــتای نتای ــه در راس ــته اند ک ــی داش ــابقه کار مدیریت س
ــد ]20,  ــتاری نمی باش ــران پرس ــر مدی ــابقه کاری کمت ــا س ــی ب قبل
ــه  ــتر ب ــد بیش ــه و تاکی ــر توج ــال های اخی ــن در س ــا برای 21[. بن
ــب  ــران موج ــاب مدی ــه در انتخ ــاالری و تجرب ــته س ــرد شایس رویک
ــی دانشــگاه های علــوم  ثبــات مدیریتــی در مراکــز آموزشــی و درمان
ــتاری  ــران پرس ــر مدی ــه اکث ــن مطالع ــت. در ای ــده اس ــکی ش پزش
ــد  ــی داشــتند کــه می توان ــا پیمان ــراردادی ی وضعیــت اســتخدامی ق
ــز آموزشــی  ــتخدام های رســمی مراک ــل کاهــش درصــد اس ــه دلی ب
درمانــی در ســال های اخیــر و یــا رویکردهــای جدیــد جــذب نیــروی 
انســانی بصــورت پیمانــی و قــراردادی در ایــن مراکــز باشــد. در ایــن 
ــا زیــاد از  مطالعــه بیشــتر مدیــران پرســتاری بــه میــزان متوســط ت
زندگــی و شــغل خــود رضایــت داشــته اند کــه در مقایســه بــا نتایــج 
مطالعــه نبــی زاده و همــکاران بــا رضایــت از شــغل متوســط افزایــش 
نشــان می دهــد هرچنــد ایــن یافتــه بــا بســیاری از مطالعــات 
)بدلیــل اســتفاده از دو ســؤال در ســنجش رضایــت از شــغل و 
زندگــی( مغایــرت دارد ]24[. هــر چنــد ماهیــت حرفــه ای پرســتاری 
ــی،  ــای کاری طوالن ــه نوبت ه ــود از جمل ــاص خ ــختی های خ ــا س ب
ــت  ــردم رضای ــج م ــا درد و رن ــی ب ــه کاری ناخواســته و رویاروی اضاف
ــود  ــن وج ــا ای ــد. ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــتاران را تح ــغلی پرس ش
چنیــن بنظــر می رســد کــه بــا آمــوزش مدیــران پرســتاری و ثبــات و 
شایســته ســاالری و همچنیــن بــا طرح هــای ترمیــم حقــوق و مزایــا و 
پرداخت هــای مدیــران رضایــت از شــغل و نهایتــاً رضایــت از زندگــی 
ــن  ــرار گرفتــه اســت. در ای ــان نیــز بطــور مثبتــی تحــت تأثیــر ق آن
ــه ترتیــب از ســبک راه حــل  مطالعــه اکثریــت مدیــران پرســتاری ب
ــرای مدیریــت تعارضــات اســتفاده  گرایــی، عــدم مقابلــه و کنتــرل ب
می کرده انــد کــه بــا نتایــج مطالعــه حســینی و همــکاران در اســتفاده 
مدیــران پرســتاری از ســبکهای مدیریــت تعــارض راه حــل گرایــی بــا 
نمــره 4/85، ســبک عــدم مقابلــه بــا نمــره 3/88 و ســبک کنتــرل بــا 
نمــره 3/39 همســو می باشــد ]25[. نتایــج مطالعــه حاضــر بــا نتایــج 
ــر ســبک غالــب راه حــل  مطالعــه وطــن خــواه و همــکاران مبنــی ب
ــا نمــره 4/09 در مدیریــت تعــارض مدیــران بیمارســتان ها  گرایــی ب
ــل  ــبک راه ح ــات س ــی مطالع ــد ]26[. برخ ــتا می باش ــک راس در ی
ــد و  ــر کرده ان ــوب ذک ــبکی مطل ــارض س ــت تع ــی را در مدیری گرای
ــه  ــه اهــداف ب ــرای رســیدن ب مشــارکت، همفکــری و همــکاری را ب

ــته اند ]27, 28[. ــه آن دانس ــازمانها را الزم ــورت در س ــن ص بهتری
در ایــن مطالعــه مــردان و زنــان بــرای مدیریــت تعارضــات از 
ســبکهای مشــابه اســتفاده می کردنــد کــه بــا نتایــج مطالعــه تینــگ 
و همــکاران همســو می باشــد ]29[. اســتفاده مشــابه زنــان و مــردان 
ــر  ــی ب ــکاران مبن ــه اوون و هم ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــن مطالع در ای
ــازش و  ــبک س ــران از س ــه پس ــبت ب ــران نس ــتر دخت ــتفاده بیش اس
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ــج مطالعــه  ــک راســتا نمی باشــد ]30[. اگــر چــه نتای ــاب در ی اجتن
ویــد )Wied( و همــکاران نیــز بــر اســتفاده بیشــتر نوجوانــان 
ــد دارد  ــی تاکی ــل گرای ــبک راه ح ــر از س ــه پس ــبت ب ــر نس دخت
]31[. همچنیــن نتایــج مطالعــه والنتیــن )Valentine( و همــکاران 
نیــز حاکــی از غالــب بــودن ســبک ســازش و اجتنــاب در مدیریــت 
تعــارض مدیــران پرســتاری زن اســت ]32[. معمــوالً زنــان بــر خــالف 
ــی  ــراد در طوالن ــای اف ــر در رفتاره ــاد تغیی ــه ایج ــل ب ــردان تمای م
ــت  ــی را در مدیری ــل گرای ــبک راه ح ــه س ــد و در نتیج ــدت دارن م
تعارضــات بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد. در مطالعــه حاضــر 
ــی  ــی و درمان ــز آموزش ــون در مراک ــه چ ــد ک ــر می رس ــن بنظ چنی
ــرد  ــتاری م ــران پرس ــد مدی ــت دارن ــتاری زن اکثری ــران پرس مدی
ــبک های  ــود از س ــرایط موج ــران زن و ش ــا مدی ــت ب ــم جه ــز ه نی
ــش  ــا افزای ــه ب ــن مطالع ــد. در ای ــارض اســتفاده می کنن ــت تع مدیری
ــه  ــدم مقابل ــی و ع ــران پرســتاری از ســبک راه حــل گرای ســن مدی
ــه  ــج مطالع ــد. نتای ــتفاده می کنن ــتر اس ــات بیش ــت تعارض در مدیری
حاضــر در راســتای نتایــج مطالعــه فرهانــی و همــکاران مبنــی 
ــت  ــبک مدیری ــن و س ــن س ــی دار بی ــه معن ــود رابط ــدم وج ــر ع ب
تعــارض نمی باشــد ]33[. هرچنــد نتایــج مطالعــه اوون )Owens( و 
همــکاران مبنــی بــر افزایــش اســتفاده از ســبک ســازش در مدیریــت 
ــا افزایــش ســن می باشــد ]30[. همچنیــن وطــن خــواه و  تعــارض ب
ــه در  همــکاران رابطــه معنــی داری بیــن ســن و ســبک عــدم مقابل
مدیریــت تعــارض گــزارش کرده انــد کــه در راســتا بــا نتایــج مطالعــه 
حاضــر می باشــد ]26[. بعــالوه نتایــج مطالعــه شــاه حســینی مبنــی 
ــن  ــش س ــا افزای ــی ب ــل گرای ــبک راه ح ــتر از س ــتفاده بیش ــر اس ب
ــد ]34[.  ــر می باش ــه حاض ــج مطالع ــتای نتای ــز در راس ــران نی مدی
ــتر و  ــه بیش ــن باتجرب ــش س ــا افزای ــتاری ب ــران پرس ــوالً مدی معم
شناســایی بهتــر فضــای کاری بــه جــای ایجــاد تشــنج و کشــمکش 
ــکاری  ــه ســبک مصالحــه و هم ــی حــل مســائل ب ــازمان در پ در س
ــا  ــران پرســتاری ب هســتند. در مطالعــه حاضــر وضعیــت تأهــل مدی
ــه  ــدارد ک ــی داری ن ــه معن ــان رابط ــارض آن ــت تع ــبکهای مدیری س
ــج  ــی همســو می باشــد ]35[. اگــر چــه نتای ــه صاف ــج مطالع ــا نتای ب
مطالعــه کــوردک )Kurdek( )1995( حاکــی از آن اســت کــه 
مدیــران متأهــل از ســبک ســازش و مصالحــه در مدیریــت تعــارض 
ــه حاضــر  ــج مطالع ــتای نتای ــه در راس ــد ک ــتفاده می کنن بیشــتر اس
ــا ایجــاد آرامــش  ــا ایــن وجــود وضعیــت تأهــل ب نمی باشــد ]36[. ب
ــرف  ــراه اســت. از ط ــی هم ــه مصالحــه و راه حــل گرای ــش ب و گرای
ــد  ــان تأهــل می توان ــن کار و زندگــی در زم ــادل بی دیگــر ایجــاد تع
اســترس را کاهــش داده و گرایــش بــه ســبکهای اجتنــاب و کنتــرل 
ــن  ــه بی ــن مطالع ــد. در ای ــش ده ــات افزای ــت تعارض را در مدیری
ســبکهای مدیریــت تعــارض و ســطح تحصیــالت مدیــران پرســتاری 
ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نگردیــد کــه بــا نتایــج مطالعــه وطــن 

خــواه و همــکاران همســو می باشــد ]26[. هــر چنــد برخــی از 
ــالت  ــطح تحصی ــش س ــا افزای ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــات حاک مطالع
بــروز تعارضــات کمتــر خواهــد شــد بــا ایــن وجــود بــه دلیــل اینکــه 
ســبکهای مدیریــت تعــارض بیشــتر بــه شــرایط و موقعیــت تعــارض 

ــران بســتگی دارد ]37, 38[. ــالت مدی ــه ســطح تحصی ــا ب ت
در ایــن مطالعــه مدیــران پرســتاری بــا افزایــش ســابقه کاری کلــی و 
ســابقه کار مدیریتــی از ســبک های راه حــل گرایــی و عــدم مقابلــه 
ــه  ــج مطالع ــد. نتای ــت تعارضــات بیشــتر اســتفاده می کردن در مدیری
موریــس )Morris( و همــکاران مبنــی بــر اســتفاده بیشــتر معلمــان 
بــا ســابقه کار بــاال از ســبک مصالحــه در مدیریــت تعــارض در 
راســتای نتایــج مطالعــه حاضــر نمی باشــد ]39[. هــر چنــد فرهانــی 
ــل  ــبک راه ح ــتفاده از س ــابقه کاری و اس ــن س ــز بی ــکاران نی و هم
ــدا  ــی داری پی ــت و معن ــه مثب ــارض رابط ــت تع ــی در مدیری گرای
ــا افزایــش ســابقه کاری  کردنــد ]33[. چنیــن بنظــر می رســد کــه ب
ــا  ــات ب ــت تعارض ــه در مدیری ــش و در نتیج ــران کاه ــترس مدی اس
ــران  آرامــش و تفکــر بهتــری عمــل می کننــد. در ایــن مطالعــه مدی
ــی بیشــتر  ــا وضعیــت اســتخدامی رســمی از ســبک راه حــل گرای ب
اســتفاده می کردنــد. نتایــج مطالعــه مظفــری نشــان داد کــه وضعیــت 
ــه  ــارض رابط ــت تع ــازش از مدیری ــبک س ــا س ــط ب ــتخدامی فق اس
معنــی داری دارد ]40[. چنیــن بنظــر می رســد کــه افزایــش ســابقه 
کاری بــا وضعیــت اســتخدامی رســمی بطورتقریبــی همزمانــی دارد. 
در ایــن مطالعــه بیــن ســبک مدیریــت تعــارض مدیــران پرســتاری 
و عارضــه روحــی و جســمی ناشــی از کار هیــچ ارتبــاط معنــی داری 
ــا مطالعــه ریــچ و همــکاران همســو می باشــد  وجــود نداشــت کــه ب
]41[. همچنیــن در ایــن مطالعــه بیــن رضایــت از شــغل و رضایــت از 
زندگــی مدیــران پرســتاری بــا ســبک مدیریــت تعــارض آنــان رابطــه 
معنــی داری مشــاهده نگردیــد کــه بــا نتایــج مطالعــه امیــری مبنــی 
ــا  ــارض ب ــت تع ــی در مدیری ــل گرای ــبک راه ح ــتفاده از س ــر اس ب
ــوم پزشــکی بیشــتر  ــران دانشــکده عل افزایــش رضایــت شــغلی مدی
ــه  ــد ک ــر می رس ــن بنظ ــد ]42[. چنی ــو نمی باش ــود در همس می ش
ــورد  ــای م ــاوت در جمعیت ه ــل تف ــه دلی ــتر ب ــض بیش ــن تناق ای

بررســی باشــد.

نتیجه گیری
مناســب مدیریــت  بکارگیــری ســبک  بــا  پرســتاری  مدیــران 
ــی  ــز آموزشــی درمان ــد بازدهــی و بهــره وری مراک ــارض می توانن تع
ــبک  ــتاری س ــران پرس ــی از مدی ــش از نیم ــد. بی ــش دهن را افزای
ــد.  ــتفاده می کردن ــات اس ــت تعارض ــی را در مدیری ــل گرای راه ح
ــابقه  ــل، س ــت تأه ــا ســن، وضعی ــارض ب ــت تع ــن ســبک مدیری بی
ــی  ــتگی معن ــتخدامی همبس ــت اس ــی و وضعی ــی و مدیریت کار کل
داری وجــود نــدارد. چنیــن بنظــر می رســد کــه بــه منظــور 
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ارتقــای کیفیــت خدمــات آموزشــی، درمانــی و مراقبتــی در مراکــز 
ــال  ــتاری میانس ــران پرس ــت از مدی ــر اس ــی بهت ــی و درمان آموزش
ــت  ــتر و وضعی ــی بیش ــی و مدیریت ــابقه کار کل ــا س ــل، ب ــر، متأه ت
اســتخدام رســمی را بــا بکارگیــری بیشــتر ســبک راه حــل گرایــی 
ــدن  ــدود ش ــان مح ــود. در پای ــتفاده نم ــات اس ــت تعارض در مدیری
جامعــٔه آمــاری ایــن پژوهــش بــه مدیــران پرســتاری شــهر همــدان، 
ــود  ــنهاد می ش ــد، پیش ــکل می نمای ــج را مش ــم نتای ــکان تعمی ام
ــر  ــاری بزرگت ــه آم ــه در جامع ــه مطالع ــدی ب ــای بع در پژوهش ه
ــارض  ــت تع ــبک های مدیری ــر س ــر ب ــل مؤث ــر عوام ــی دیگ و بررس

ــود. ــه ش پرداخت

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.

سپاسگزاری
ــه  ــه مقطــع کارشناســی ارشــد ب ــان نام ــه از پای ــه برگرفت ــن مقال ای
شــماره 16/35/9/5417/پ مورخــه 1393/11/04 در دانشــگاه علــوم 
ــن تحقیــق برخــود الزم  پزشــکی همــدان می باشــد. پژوهشــگران ای
ــران پرســتاری  ــر پرســتاری و کلیــه مدی می داننــد از مدیریــت، دفات
مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر همــدان کــه در انجــام ایــن پژوهــش 
مــا را صمیمانــه یــاری نمودنــد، تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آورنــد.
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Abstract
Introduction: Presence of conflict seems inevitable in organizations, especially in ther-
apeutic and educational centers, considering the variety of personnel, patients, and their 
families' education and cultures. Nurse managers could effectively be involved in conflict 
management at these therapeutic and educational centers. This study aimed at assessing 
nurse managers' conflict management strategies at Hamadan therapeutic and educational 
centers.
Methods: A correlation descriptive study was conducted by Putnam and Wilson's conflict 
management questionnaire on 400 nurse managers of Hamadan therapeutic and educa-
tional centers. Data were analyzed by SPSS (Version 16) via Pierson correlation coeffi-
cient, t test and Analysis of Variance (ANOVA).
Results: Overall, 52.2% of nurse managers used problem solving (collaboration and ac-
commodation), 37.8% used none-confrontational strategies (avoidance and compromis-
ing) and 3% employed control (competing) styles for conflict management at Hamadan 
therapeutic and educational centers. There was a significant correlation between their 
conflict management strategies and age, marital status, work experience, managerial work 
experience, and employment status (P > 0.05).
Conclusions: There were direct and significant correlations between nurse managers' con-
flict management styles and some of their demographic characteristics. Therefore, it is im-
portant to consider demographic characteristics before the selection of managers. Conflict 
management education could improve nurse managers' capabilities for conflict manage-
ment at Hamadan therapeutic and educational centers.
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