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چکیده
مقدمــه :وجــود تعــارض در ســازمانها و بویــژه مراکــز آموزشــی درمانــی بــا توجه بــه تنــوع فرهنگــی و تحصیالتی
کارکنــان ،بیمــاران و خانــواده آنــان اجتنــاب ناپذیــر بنظــر میرســد .مدیــران پرســتاری متعــدد بــا توجــه بــه
گســتردگی نقــش آنهــا در مدیریــت تعارضــات در ایــن مراکــز آموزشــی و درمانــی میتواننــد مؤثــر باشــند .ایــن
مطالعــه بــا هــدف بررســی ســبکهای مدیریــت تعــارض مدیــران پرســتاری مراکــز آموزشــی درمانــی همــدان
انجــام شــده اســت.
روش کار :مطالعــهای توصیفــی همبســتگی بــر روی  400مدیــر پرســتاری مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر
همــدان بــا اســتفاده از پرسشــنامه ســبکهای مدیریــت تعــارض رابینــز انجــام گردیــد .دادههــا بــا نــرم افــزار
 SPSS version 16و آزمونهــای ضریــب همبســتگی پیرســون ،تــی تســت و آنالیــز واریانــس مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا %59/2 :از مدیــران پرســتاری از ســبک راه حــل گرایــی (همــکاری و مصالحــه) %37/8 ،از ســبک
عــدم مقابلــه (اجتنــاب و ســازش) و  %3از ســبک کنتــرل (رقابــت) بــرای مدیریــت تعــارض در مراکــز آموزشــی
و درمانــی شــهر همــدان اســتفاده میکردنــد .بیــن ســن ،وضعیــت تأهــل ،ســابقه کار ،ســابقه کار مدیریتــی و
وضعیــت اســتخدامی مدیــران پرســتاری و ســبکهای مدیریــت تعــارض آنــان رابطــه معنــی داری وجــود داشــت
(.)P > 0/05
نتیجه گیــری :ســبکهای مــورد اســتفاده در مدیریــت تعــارض بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی مدیــران
پرســتاری ارتبــاط مســتقیم و معنــی داری داشــتند .بنابرایــن در انتصــاب مدیــران پرســتاری بــه ســبب مواجهــه
مســتمر بــا تعارضــات فــراوان بهتــر اســت ویژگیهــای جمعیــت شــناختی بیشــتر از قبــل مــورد توجــه قــرار
گیــرد .آمــوزش ســبکهای مدیریــت تعــارض حیــن خدمــت میتوانــد تواناییهــای مدیــران پرســتاری را بــرای اداره
تعارضــات در مراکــز آموزشــی درمانــی بهبــود بخشــد.

مقدمه
تعــارض فراینــدی اســت کــه در آن یــک طــرف تــاش مینمایــد تــا
بطــور عمــدی باعــث محرومیــت طــرف مقابــل در نیــل بــه اهــداف
مــورد نظــر گــردد [ .]1تعــارض در محیطهــای رقابتــی امــری کامـ ً
ا
طبیعــی و نتیجـهٔ تفــاوت در نیازهــا ،خواســتهها ،اهــداف ،عقایــد یــا
ارزشهــای دو یــا چنــد نفــر میباشــد کــه خــود را بــا احساســاتی
نظیــر خشــم ،درماندگــی ،دلســردی ،تشــویش ،اضطــراب و تــرس
نشــان میدهــد [ .]2اگرچــه تعــارض معمــوالً منفــی در نظــر گرفتــه
میشــود امــا زمانــی کــه بتــوان بــا راهبردهــای صحیــح و کارآمــد
آن را مدیریــت نمــود میتوانــد بــه طــور مثبــت اثــرات خــود را بــا
ارتقــا و رشــد فــرد و کیفیــت روابــط افــراد نشــان دهــد [ .]3مدیریــت
تعــارض شناســایی و اداره تعــارض بــه صــورت معقــول و منصفانــه

اســت .بــرای مدیریــت تعــارض قبــل از هــر چیــز بایــد تعــارض را
شناســایی و علــل ایجــاد آن را مــورد تجزیــه و تحلیــل و نهایتاً ســبک
مناســب را انتخــاب و بــکار بــرد .تعــارض میتوانــد بــا اســتفاده از
مهارتهــای ارتباطــات مؤثــر ،حــل مســئله و مذاکــره مدیریــت
شــود [ .]4در واقــع ســبکها و شــیوههای رفتــاری خــاص مدیــران در
مواجهــه بــا تعــارض ســبک مدیریــت تعــارض نامیــده میشــود [.]5
پنــج ســبک اصلــی بــرای مدیریــت تعــارض مطــرح شــده اســت .ایــن
ســبکها ،ســبک رقابتــی (تقــدم عالیــق و خواســتههای خــود بــر
عالیــق و خواســتههای دیگــران بــا ایجــاد وضعیــت برنــده -بازنــده)،
ســبک ســازش (تقــدم عالیــق و خواســتههای دیگــران بــر عالیــق
و خواســتههای خــود و اولویــت رابطــه دوســتانه خــوب بــا ایجــاد
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مطالعــهای توصیفــی تحلیلــی از نــوع همبســتگی بــا اســتفاده از
پرسشــنامه ســبکهای مدیریــت تعــارض پوتنــام و ویلســون بــر روی
 400نفــر از مدیــران پرســتاری مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان در ســال  1393انجــام گردیــد .پژوهشــگر
پــس از تصویــب طــرح در شــورای پژوهشــی و اخــذ مجــوز از کمیتــه
اخــاق دانشــگاه بــه مراکــز آموزشــی و درمانــی (بعثــت ،شــهید
بهشــتی ،اکباتــان ،فرشــچیان و فاطمیــه) مراجعــه نمــود .اهــداف
پژوهــش ،محرمانــه و بــی نــام بــودن پرسشــنامه و داوطلبانــه بــودن
شــرکت در پژوهــش بــه اطــاع مدیــران پرســتاری رســید .مدیــران
پرســتاری بــا تکمیــل پرسشــنامه رضایــت آگاهانــه خــود را بــرای
شــرکت در پژوهــش اعــام مینمودنــد .مدیــران پرســتاری در هــر
مرکــز آموزشــی و درمانــی شــامل متــرون ،ســوپروایزر ،ســر پرســتاران
و مســئولین نوبتهــای کاری صبــح ،عصــر و شــب در هــر بخــش
پرسشــنامهها را دریافــت و پــس از حداکثــر یــک هفتــه تکمیــل و
جمــع آوری گردیــد .در ایــن مطالعــه حجــم نمونــه بــر اســاس مطالعه
مشــابه بــا متوســط ضریــب همبســتگی  ]19[ 0/7و ســطح خطــای
 α = 0/05و تــوان آزمــون  1-β = 0/9تعــداد حداقــل  349نفــر از
مدیــران پرســتاری محاســبه گردیــد .بــا احتســاب  %15ریــزش 400
نفــر از مدیــران پرســتاری بصــورت نمونــه گیــری تصادفــی ســهمیهای
بــه نســبت تعــداد مدیــران پرســتاری مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر
همــدان مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد .ابتــدا تعــداد کل مدیــران
پرســتاری مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر همــدان تعییــن و ســپس
فراوانــی نســبی مدیــران هــر یــک از مراکــز آموزشــی تعییــن و نســبت
بــه کل مدیــران محاســبه و حجــم نمونــه الزم بصــورت ســهمیهای در
هــر یــک از مراکــز آموزشــی تعییــن شــد .در نهایــت مدیــران بصــورت
تصادفــی ســاده از لیســت اســامی تهیــه شــده توســط محقــق انتخــاب
شــدند .از  400پرسشــنامه توزیــع شــده بیــن مدیــران پرســتاری نهایتاً

] [ DOI: 10.21859/nmj-25024

28

روش کار

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 18:36 +0430 on Thursday June 21st 2018

وضعیــت بازنده-برنــده) ،ســبک مصالحــه (تقــدم و کفایــت ارضــای
برخــی نیازهــا بــا ایجــاد وضعیــت برنده-برنــده و انعطــاف پذیــری،
مبادلــه و مذاکــره) ،ســبک همــکاری (وقتــی کــه هــر دو طــرف
عالیــق و خواستههایشــان تأمیــن و بگونــه ای کنــار هــم کار کننــد
کــه هــر دو طــرف برنــده باشــند) و ســبک اجتنــاب (وقتــی کــه هــر
دو طــرف عالیــق و خواستههایشــان را طــوری مطــرح کننــد کــه
درگیــر تعــارض نشــوند) را شــامل میگردنــد [ .]6ایــن پنــج ســبک
توســط پوتنــام و ویلســون در قالــب ســه ســبک کنتــرل (رقابــت)،
راه حــل گرایــی (مصالحــه و همــکاری) و عــدم مقابلــه (ســازش و
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
وجــود کارکنــان بــا تنــوع ســن ،جنــس ،ســطح درآمــد ،ســطح
آموزشــی ،رشــته ،تخصــص ،ســایق ،عقایــد و عالیــق عــدم مدیریــت
صحیــح ،منصفانــه ،مؤثــر میتوانــد بــر ســامت کارکنــان و حتــی
مــداوای بیمــاران تأثیــر گــذار [ ]8و موجــب کاهــش کارآیــی و
افزایــش هزینههــای بهداشــتی گــردد [ .]9بــا ایــن وجــود در برخــی
از مطالعــات تعارضــات را یکــی از مهمتریــن دالیــل نارضایتی شــغلی،
غیبــت و نهایت ـاً تــرک کار پرســتاران در مراکــز آموزشــی و درمانــی
ذکــر کردهانــد [ .]10مدیــران پرســتاری بــا نقــش بســیار مؤثــر
خــود در مدیریــت تعــارض ،ایجــاد محیــط و جــو صمیمانــه و بــدون
تعارضــات منفــی میتواننــد موجبــات بهبــود کیفیــت خدمــات
بهداشــتی و درمانــی را در مراکــز آموزشــی و درمانــی فراهــم آورنــد
[ .]11هــر چنــد مدیــران پرســتاری (متــرون هــا ،ســوپروایزران،
سرپرســتاران و مســئولین شــیفتها) بــا انجــام فعالیتهــای برنامــه
ریــزی ،ســازماندهی ،کنتــرل و هدایــت منابــع انســانی نقــش حائــز
اهمیتــی در اداره مراکــز آموزشــی و درمانــی دارنــد بــا این حــال آنان
میــزان زیــادی از وقــت خــود را جهــت مدیریــت تعارضــات صــرف
میکننــد [ .]12مدیــران پرســتاری همــواره بــه دلیــل تفاوتهــای
ســنی ،نگرشــی ،باورهــا و عقایــد ،عــادات کاری و انتظــارات کارکنــان
بــا تعارضــات فراوانــی مواجــه میشــوند کــه بــا انتخــاب شــیوههای
مناســب مدیریــت تعــارض میتواننــد موجبــات افزایــش کارایــی
و اثربخشــی کارکنــان مراکــز آموزشــی درمانــی فراهــم آورنــد
[ .]13ویــوار ( ،)Vivarســبک همــکاری و مصالحــه را بهتریــن
ســبک مدیریــت تعــارض در نتیجــه اســتفاده ســازنده از تعــارض
در پرســتاران و مراکــز آموزشــی و درمانــی مطــرح کــرده اســت
[ .]14النــا ( )Elenaو همکارانــش متداولتریــن ســبک مدیریــت
تعــارض در پرســتاران را بــه ترتیــب مصالحــه ،رقابــت ،اجتنــاب،
ســازش و در نهایــت همــکاری ذکــر میکننــد [ .]9پژوهشــگران
عوامــل متعــدد از جملــه تیپهــای شــخصیتی ،عوامــل محیطــی،
روابــط و ویژگیهــای جمعیــت شــناختی را در انتخــاب ســبک

مدیریــت تعــارض مؤثــر دانســتهاند [ ]16 ,15هــر چنــد برخــی
دیگــر از مطالعــات بیــن ویژگیهــای جمعیــت شــناختی و انتخــاب
ســبکهای مدیریــت تعــارض ارتبــاط معنــی داری گــزارش نکردهانــد
[ .]17وجــود تعارضــات در ســازمانها و خصوصــاً مراکــز آموزشــی
درمانــی اجتنــاب ناپذیــر اســت و مدیــران پرســتاری در مدیریــت
تعارضــات و توانمنــد ســازی کارکنــان و در نتیجــه ارتقــای کیفیــت
ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی نقــش موثــری را ایفــا میکننــد.
بــا ایــن وجــود پژوهشهــای انــدک و بــا نتایــج متناقضــی در ایــن
زمینــه انجــام شــده اســت [ .]18بنابــر ایــن مطالعــهای بــا هــدف
بررســی همبســتگی ســبکهای مدیریــت تعــارض بــا ویژگیهــای
جمعیــت شــناختی مدیــران پرســتاری در مراکــز آموزشــی و درمانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان طراحــی و اجــرا گردیــد.

بیکمرادی و همکاران

متغیرهای جمعیت شناختی پرستاران

فراوانی

تعداد

درصد

79
291

21/4
78/6

9
119
218
24

2/4
32/2
58/9
6/5

305
46
19

12/4
82/4
5/1

329
41

88/9
11/1

29
260
81

7/9
70/3
21/6

139
210
21

37/6
47/8
5/7

43
287
40

6/11
6/77
8/10

عارضه ناشی از کار
بلی
خیر

279
91

75/4
24/6

80
290

78/4
21/6

رضایت از شغل
زیاد
متوسط
کم

18
296
56

4/8
80
15/1

37
302
31

10
81/6
8/4

جنس
مرد
زن

سن (سال)
> 30
30-39
40-49
< 49

وضعیت تأهل
متأهل
مجرد
مطلقه و بیوه

میزان تحصیالت
کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکترا
سابقه کار (سال)
> 10
10-19
< 19

سابقه کار مدیریتی (سال)
> 10
10-19
< 19

سطح درآمد (میلیون ریال)
> 15
20-15
< 20

وضعیت استخدام
قراردادی و پیمانی
رسمی

رضایت از زندگی
زیاد
متوسط
کم

29
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یافتهها
از  400پرسشــنامه توزیــع شــده  370مــورد دریافــت گردیــد (میــزان
پاســخ دهــی  .)%92/5میانگیــن ســنی مدیــران پرســتاری ± 5/1
 41ســال %78/6 ،آنــان زن و مابقــی  %21/4مــرد %82/4 ،متأهــل
و اکثریــت ( )%88/9دارای مــدرک کارشناســی پرســتاری بودنــد.
 %91/9از آنــان بیــش از  10ســال ســابقه کاری کلــی و %53/5
بیــش از  10ســال ســابقه کار مدیریتــی داشــتند %88/4 .ســر
پرســتار یــا مســئول شــیفت و بقیــه متــرون و یــا ســوپروایزر بودنــد.
میانگیــن ســطح درآمــد آنــان  1/59 ± 0/25میلیــون تومــان و
اکثریــت ( )%75/4از نظــر اســتخدامی قــراردادی یــا پیمانــی و بقیــه
رســمی بودنــد %84/8 .مدیــران پرســتاری از شــغل و  %91/6آنــان
از زندگــی خــود رضایــت متوســط تــا زیــاد داشــتند (جــدول .)1

بیمارســتانهای آموزشــی شــهر همــدان ( 370 = nنفــر)

Downloaded from nmj.umsha.ac.ir at 18:36 +0430 on Thursday June 21st 2018

 370مــورد تکمیــل و مــورد بررســی قــرار گرفــت .دادههــا بــا اســتفاده
از نــرم افــزار  16 SPSS Versionو آمــار توصیفــی و اســتنباطی
(میانگیــن ،انحــراف معیــار ،ضریــب همبســتگی پیرســون ،تی تســت و
آنالیــز واریانــس) بــا ســطح معنــی داری کمتــر از  0/05مــورد تجزیــه
و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت.
ابــزار گــردآوری دادههــا پرسشــنامهای  41ســوالی شــامل دو بخــش
مشــخصات جمعیــت شــناختی و ســبکهای مدیریــت بــود .بخــش
ویژگیهــای جمعیــت شــناختی  11ســؤال در مــورد جنــس،
ســن ،وضعیــت تأهــل ،میــزان تحصیــات ،ســابقه کار ،ســابقه کار
مدیریتــی ،ســطح درآمــد ،عارضــه روحــی و جســمی ناشــی از کار،
وضعیــت اســتخدامی ،رضایــت از شــغل و رضایــت از زندگــی را
شــامل میگردیــد .پرسشــنامة  30ســوالی ســبکهای مدیریــت
تعــارض پوتنــام و ویلســون از ســه بخــش ســبک راه حــل گرایــی
(شــیوههای همــکاری و مصالحــه شــامل  11ســؤال) ،ســبک کنتــرل
(شــیوه رقابتــی شــامل  7ســؤال) و ســبک عــدم مقابلــه (شــیوههای
اجتنــاب و تطبیــق یــا ســازش شــامل  12ســؤال) تشــکیل شــده
بــود [ .]7ایــن پرسشــنامه در مقیــاس  7گزین ـهای لیکــرت شــامل
همیشــه ،بطــور مکــرر ،غالبـاً ،بعضــی اوقــات ،بــه نــدرت ،خیلــی بــه
نــدرت و هرگــز از  1-7امتیــاز بنــدی شــده بــود .از جمــع امتیــازات
ســؤاالت هــر ســبک تقســیم بــر تعــداد آنهــا نمــره فــرد بــرای هــر
ســبک بدســت میآمــد کــه نهایت ـاً هــر ســبک بــا میانگیــن نمــره
بیشــتر در مقایســه بــا ســایر نمرههــای فــرد در ســبکهای دیگــر،
ســبک غالــب مدیــر پرســتاری در مدیریــت تعــارض را تشــکیل
مــیداد .روایــی محتــوای پرسشــنامه توســط ده نفــر از اعضــای
هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان مــورد بررســی و
پــس از انجــام اصالحــات مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .پایایــی ابــزار
گــردآوری دادههــا بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/84و تــی تســت
 0/83محاســبه گردیــد.

جــدول  :1فراوانــی و درصــد مشــخصات فــردی مدیــران پرســتاری

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،25شماره  ،2تابستان 1396

3/95
3/68
3/81

0/84
0/86
0/51

2/33
2/33
2/41

5/91
5/91
5/91

جدول  :3همبستگی متغیرهای جمعیت شناختی و نمره سبک مدیریت تعارض مدیران پرستاری
نمره سبک عدم مقابله
نمره سبک راه حل گرایی
آزمون آماری
آزمون آماری
جنس
T = 61/1
T = 10/3
P = 0/204
P = 0/079
سن (سال)
Rp = -0/21
Rp = 0/19
P > 0/001
P > 0/001
وضعیت تأهل
F = 23/17
F = 13/15
P > 0/001
P > 0/001
مدرک تحصیلی
T = 1/47
T = 0/72
P = 0/226
P = 0/397
سابقه کار
Rp = -0/17
Rp = 0/17
P > 0/05
P > 0/001
سابقه کار مدیریتی
Rp = -0/15
Rp = 0/11
P > 0/05
P > 0/05
سطح درآمد (میلیون ریال)
Rp = -0/017
Rp = -0/009
P = 0/751
P = 0/865
وضعیت استخدام
F = 2/937
F = 5/535
P = 0/06
P > 0/001
عارضه روحی
T = 0/724
T = 0/384
P = 0/396
P = 0/536
رضایت از شغل
Rp = 0/01
Rp = 0/01
P = 0/58
P = 0/82
رضایت از زندگی
Rp = -0/00
Rp = -0/01
P = 0/90
P = 0/72
 = Rpضریب همبستگی پیرسون = T ،آزمون تی مستقل = F ،آزمون آنالیز واریانس یکطرفه

30

نمره سبک کنترل
آزمون آماری
T = 15/1
P = 0/284
Rp = 0/006
P = 0/90
F = 0/79
P = 0/497
T = 1/09
P = 0/297
Rp = 0/04
P = 0/43
Rp = 0/00
P = 0/93
Rp = -0/004
P = 0/94
F = 0/909
P = 0/404
T = 0/653
P = 0/420
Rp = -0/02
P = 0/80
Rp = -0/00
P = 0/89
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جدول  :2فراوانی مدیران پرستاری بر حسب نوع سبک مدیریت تعارض
فراوانی
سبکهای مدیریت تعارض
درصد
تعداد
59/2
219
راه حل گرایی
37/8
140
عدم مقابله
3/0
11
کنترل
100
370
جمع کل

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر
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 %59/2از مدیــران پرســتاری مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر
همــدان از ســبک راه حــل گرایــی (همــکاری و مصالحــه) بــا
میانگیــن  3/95 ± 0/84بــرای مدیریــت تعــارض %37/8 ،از ســبک
عــدم مقابلــه (اجتنــاب و ســازش) بــا میانگیــن  3/68 ± 0/6بــرای
مدیریــت تعــارض و  %3از ســبک کنتــرل (رقابــت) بــا میانگیــن
 3/81 ± 0/51بــرای مدیریــت تعــارض اســتفاده میکردنــد
(جــدول .)2

در مدیــران پرســتاری ســبک راه حــل گرایــی مدیریــت تعــارض بــا
جنــس ،ســطح تحصیــات ،ســطح درآمــد ،عارضــه روحــی ناشــی
از کار ،رضایــت از شــغل و رضایــت از زندگــی همبســتگی معنــی
داری نداشــت .در مقابــل ســبک راه حــل گرایــی مدیریــت تعــارض
بــا ســن ،وضعیــت تأهــل ،ســابقه کار کلــی ،ســابقه کار مدیریتــی
و وضعیــت اســتخدامی همبســتگی مثبــت و معنــی داری داشــت
(( )P > 0/05جــدول .)3

بیکمرادی و همکاران

نتایــج برخــی از مطالعــات همســو میباشــد [ .]21 ,20بــا توجــه بــه
توســعه دو دهــه اخیــر آمــوزش پرســتاری در کشــور و افزایــش تعداد
فــارغ التحصیــان و در نتیجــه اســتخدام آنــان نیــروی کار پرســتاری
نهایت ـاً مدیــران پرســتاری نســبتاً جوانتــر شــدهاند .در ایــن مطالعــه
ماننــد ســایر مطالعــات اکثریــت مدیــران پرســتاری زن بودنــد کــه
بــا نتایــج مطالعــه مالزمیــان و همــکاران همســو میباشــد [.]22
حرفــه پرســتاری در جهــان و همچنیــن در کشــورهای در حــال
توســعه ،حرفـهای بیشــتر زنانــه اســت .بعــاوه کثــرت پرســتاران زن
نســبت بــه پرســتاران مــرد در مراکــز آموزشــی و درمانــی موجبــات
حضــور بیشــتر زنــان را در ســطوح مختلــف مدیریتــی فراهــم کــرده
اســت .در ایــن مطالعــه اکثــر مدیــران پرســتاری متأهــل بودنــد
کــه بــا نتایــج برخــی از مطالعــات همســو میباشــد [ .]21 ,20در
ایــن مطالعــه اکثــر مدیــران پرســتاری دارای مــدرک کارشناســی
پرســتاری بودهانــد کــه بــا نتایــج برخــی از مطالعــات در یــک راســتا
میباشــد [ .]23 ,20در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه گســترش
مراکــز آمــوزش پرســتاری اکثــر فــارغ التحصیــان کارشناســی ارشــد
و دکتــرا در ایــن مراکــز بــه کار آموزشــی اشــتغال پیــدا کردهانــد و
حضــور آنــان در مراکــز آموزشــی و درمانــی و بالطبــع در نقشــهای
مدیریتــی کمتــر شــده اســت .در ایــن مطالعــه اکثــر مدیــران بیــش
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بحث
در ایــن مطالعــه مدیــران پرســتاری نســبتاً جــوان بودنــد کــه بــا
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بــه عبــارت دیگــر مدیــران پرســتاری بــا افزایــش ســن ،ســابقه
کار کلــی ،ســابقه کار مدریتــی و همچنیــن مدیــران متأهــل و بــا
وضعیــت اســتخدام رســمی نســبت بــه پیمانی و قــراردادی ســبک راه
حــل گرایــی را بــرای مدیریــت تعــارض بیشــتر اســتفاده میکردنــد.
میانگیــن نمــره ســبک عــدم مقابلــه مدیریــت تعــارض مدیــران
پرســتاری بــا متغیرهــای جمعیــت شــناختی جنــس ،مــدرک
تحصیلــی ،ســطح درآمــد ،وضعیــت اســتخدامی ،عارضــه روحــی
ناشــی از کار و رضایــت از شــغل و زندگــی بــه اســتثنای ســن،
وضعیــت تأهــل ،ســابقه کار و ســابقه کار مدیریتــی همبســتگی معنی
داری نداشــت ( .)P > 0/05هــر چنــد مدیــران پرســتاری ســبک
عــدم مقابلــه مدیریــت تعــارض را بــا افزایــش ســن ،ســابقه کاری و
ســابقه کار مدیریتــی کمتــر اســتفاده میکردنــد .همچنیــن مدیــران
متأهــل نســبت بــه مجردهــا بیشــتر از ســبک عــدم مقابلــه مدیریــت
تعــارض اســتفاده میکردنــد (جــدول  .)3در مدیــران پرســتاری
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
همبســتگی معنــی داری نداشــت (جــدول .)3

از  10ســال ســابقه کار و بیــش از نیمــی از آنــان بیــش از  10ســال
ســابقه کار مدیریتــی داشــتهاند کــه در راســتای نتایــج مطالعــات
قبلــی بــا ســابقه کاری کمتــر مدیــران پرســتاری نمیباشــد [,20
 .]21بنــا برایــن در ســالهای اخیــر توجــه و تاکیــد بیشــتر بــه
رویکــرد شایســته ســاالری و تجربــه در انتخــاب مدیــران موجــب
ثبــات مدیریتــی در مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاههای علــوم
پزشــکی شــده اســت .در ایــن مطالعــه اکثــر مدیــران پرســتاری
وضعیــت اســتخدامی قــراردادی یــا پیمانــی داشــتند کــه میتوانــد
بــه دلیــل کاهــش درصــد اســتخدامهای رســمی مراکــز آموزشــی
درمانــی در ســالهای اخیــر و یــا رویکردهــای جدیــد جــذب نیــروی
انســانی بصــورت پیمانــی و قــراردادی در ایــن مراکــز باشــد .در ایــن
مطالعــه بیشــتر مدیــران پرســتاری بــه میــزان متوســط تــا زیــاد از
زندگــی و شــغل خــود رضایــت داشــتهاند کــه در مقایســه بــا نتایــج
مطالعــه نبــی زاده و همــکاران بــا رضایــت از شــغل متوســط افزایــش
نشــان میدهــد هرچنــد ایــن یافتــه بــا بســیاری از مطالعــات
(بدلیــل اســتفاده از دو ســؤال در ســنجش رضایــت از شــغل و
زندگــی) مغایــرت دارد [ .]24هــر چنــد ماهیــت حرفـهای پرســتاری
بــا ســختیهای خــاص خــود از جملــه نوبتهــای کاری طوالنــی،
اضافــه کاری ناخواســته و رویارویــی بــا درد و رنــج مــردم رضایــت
شــغلی پرســتاران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــا ایــن وجــود
چنیــن بنظــر میرســد کــه بــا آمــوزش مدیــران پرســتاری و ثبــات و
شایســته ســاالری و همچنیــن بــا طرحهــای ترمیــم حقــوق و مزایــا و
پرداختهــای مدیــران رضایــت از شــغل و نهایتـاً رضایــت از زندگــی
آنــان نیــز بطــور مثبتــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
مطالعــه اکثریــت مدیــران پرســتاری بــه ترتیــب از ســبک راه حــل
گرایــی ،عــدم مقابلــه و کنتــرل بــرای مدیریــت تعارضــات اســتفاده
میکردهانــد کــه بــا نتایــج مطالعــه حســینی و همــکاران در اســتفاده
مدیــران پرســتاری از ســبکهای مدیریــت تعــارض راه حــل گرایــی بــا
نمــره  ،4/85ســبک عــدم مقابلــه بــا نمــره  3/88و ســبک کنتــرل بــا
نمــره  3/39همســو میباشــد [ .]25نتایــج مطالعــه حاضــر بــا نتایــج
مطالعــه وطــن خــواه و همــکاران مبنــی بــر ســبک غالــب راه حــل
گرایــی بــا نمــره  4/09در مدیریــت تعــارض مدیــران بیمارســتانها
در یــک راســتا میباشــد [ .]26برخــی مطالعــات ســبک راه حــل
گرایــی را در مدیریــت تعــارض ســبکی مطلــوب ذکــر کردهانــد و
مشــارکت ،همفکــری و همــکاری را بــرای رســیدن بــه اهــداف بــه
بهتریــن صــورت در ســازمانها را الزمــه آن دانســتهاند [.]28 ,27
در ایــن مطالعــه مــردان و زنــان بــرای مدیریــت تعارضــات از
ســبکهای مشــابه اســتفاده میکردنــد کــه بــا نتایــج مطالعــه تینــگ
و همــکاران همســو میباشــد [ .]29اســتفاده مشــابه زنــان و مــردان
در ایــن مطالعــه بــا نتایــج مطالعــه اوون و همــکاران مبنــی بــر
اســتفاده بیشــتر دختــران نســبت بــه پســران از ســبک ســازش و
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نتیجه گیری
مدیــران پرســتاری بــا بکارگیــری ســبک مناســب مدیریــت
تعــارض میتواننــد بازدهــی و بهــرهوری مراکــز آموزشــی درمانــی
را افزایــش دهنــد .بیــش از نیمــی از مدیــران پرســتاری ســبک
راه حــل گرایــی را در مدیریــت تعارضــات اســتفاده میکردنــد.
بیــن ســبک مدیریــت تعــارض بــا ســن ،وضعیــت تأهــل ،ســابقه
کار کلــی و مدیریتــی و وضعیــت اســتخدامی همبســتگی معنــی
داری وجــود نــدارد .چنیــن بنظــر میرســد کــه بــه منظــور
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اجتنــاب در یــک راســتا نمیباشــد [ .]30اگــر چــه نتایــج مطالعــه
ویــد ( )Wiedو همــکاران نیــز بــر اســتفاده بیشــتر نوجوانــان
دختــر نســبت بــه پســر از ســبک راه حــل گرایــی تاکیــد دارد
[ .]31همچنیــن نتایــج مطالعــه والنتیــن ( )Valentineو همــکاران
نیــز حاکــی از غالــب بــودن ســبک ســازش و اجتنــاب در مدیریــت
تعــارض مدیــران پرســتاری زن اســت [ .]32معمــوالً زنــان بــر خــاف
مــردان تمایــل بــه ایجــاد تغییــر در رفتارهــای افــراد در طوالنــی
مــدت دارنــد و در نتیجــه ســبک راه حــل گرایــی را در مدیریــت
تعارضــات بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد .در مطالعــه حاضــر
چنیــن بنظــر میرســد کــه چــون در مراکــز آموزشــی و درمانــی
مدیــران پرســتاری زن اکثریــت دارنــد مدیــران پرســتاری مــرد
نیــز هــم جهــت بــا مدیــران زن و شــرایط موجــود از ســبکهای
مدیریــت تعــارض اســتفاده میکننــد .در ایــن مطالعــه بــا افزایــش
ســن مدیــران پرســتاری از ســبک راه حــل گرایــی و عــدم مقابلــه
در مدیریــت تعارضــات بیشــتر اســتفاده میکننــد .نتایــج مطالعــه
حاضــر در راســتای نتایــج مطالعــه فرهانــی و همــکاران مبنــی
بــر عــدم وجــود رابطــه معنــی دار بیــن ســن و ســبک مدیریــت
تعــارض نمیباشــد [ .]33هرچنــد نتایــج مطالعــه اوون ( )Owensو
همــکاران مبنــی بــر افزایــش اســتفاده از ســبک ســازش در مدیریــت
تعــارض بــا افزایــش ســن میباشــد [ .]30همچنیــن وطــن خــواه و
همــکاران رابطــه معنــی داری بیــن ســن و ســبک عــدم مقابلــه در
مدیریــت تعــارض گــزارش کردهانــد کــه در راســتا بــا نتایــج مطالعــه
حاضــر میباشــد [ .]26بعــاوه نتایــج مطالعــه شــاه حســینی مبنــی
بــر اســتفاده بیشــتر از ســبک راه حــل گرایــی بــا افزایــش ســن
مدیــران نیــز در راســتای نتایــج مطالعــه حاضــر میباشــد [.]34
معمــوالً مدیــران پرســتاری بــا افزایــش ســن باتجربــه بیشــتر و
شناســایی بهتــر فضــای کاری بــه جــای ایجــاد تشــنج و کشــمکش
در ســازمان در پــی حــل مســائل بــه ســبک مصالحــه و همــکاری
هســتند .در مطالعــه حاضــر وضعیــت تأهــل مدیــران پرســتاری بــا
ســبکهای مدیریــت تعــارض آنــان رابطــه معنــی داری نــدارد کــه
بــا نتایــج مطالعــه صافــی همســو میباشــد [ .]35اگــر چــه نتایــج
مطالعــه کــوردک ( )1995( )Kurdekحاکــی از آن اســت کــه
مدیــران متأهــل از ســبک ســازش و مصالحــه در مدیریــت تعــارض
بیشــتر اســتفاده میکننــد کــه در راســتای نتایــج مطالعــه حاضــر
نمیباشــد [ .]36بــا ایــن وجــود وضعیــت تأهــل بــا ایجــاد آرامــش
و گرایــش بــه مصالحــه و راه حــل گرایــی همــراه اســت .از طــرف
دیگــر ایجــاد تعــادل بیــن کار و زندگــی در زمــان تأهــل میتوانــد
اســترس را کاهــش داده و گرایــش بــه ســبکهای اجتنــاب و کنتــرل
را در مدیریــت تعارضــات افزایــش دهــد .در ایــن مطالعــه بیــن
ســبکهای مدیریــت تعــارض و ســطح تحصیــات مدیــران پرســتاری
ارتبــاط معنــی داری مشــاهده نگردیــد کــه بــا نتایــج مطالعــه وطــن

خــواه و همــکاران همســو میباشــد [ .]26هــر چنــد برخــی از
مطالعــات حاکــی از آن اســت کــه بــا افزایــش ســطح تحصیــات
بــروز تعارضــات کمتــر خواهــد شــد بــا ایــن وجــود بــه دلیــل اینکــه
ســبکهای مدیریــت تعــارض بیشــتر بــه شــرایط و موقعیــت تعــارض
تــا بــه ســطح تحصیــات مدیــران بســتگی دارد [.]38 ,37
در ایــن مطالعــه مدیــران پرســتاری بــا افزایــش ســابقه کاری کلــی و
ســابقه کار مدیریتــی از ســبکهای راه حــل گرایــی و عــدم مقابلــه
در مدیریــت تعارضــات بیشــتر اســتفاده میکردنــد .نتایــج مطالعــه
موریــس ( )Morrisو همــکاران مبنــی بــر اســتفاده بیشــتر معلمــان
بــا ســابقه کار بــاال از ســبک مصالحــه در مدیریــت تعــارض در
راســتای نتایــج مطالعــه حاضــر نمیباشــد [ .]39هــر چنــد فرهانــی
و همــکاران نیــز بیــن ســابقه کاری و اســتفاده از ســبک راه حــل
گرایــی در مدیریــت تعــارض رابطــه مثبــت و معنــی داری پیــدا
کردنــد [ .]33چنیــن بنظــر میرســد کــه بــا افزایــش ســابقه کاری
اســترس مدیــران کاهــش و در نتیجــه در مدیریــت تعارضــات بــا
آرامــش و تفکــر بهتــری عمــل میکننــد .در ایــن مطالعــه مدیــران
بــا وضعیــت اســتخدامی رســمی از ســبک راه حــل گرایــی بیشــتر
اســتفاده میکردنــد .نتایــج مطالعــه مظفــری نشــان داد کــه وضعیــت
اســتخدامی فقــط بــا ســبک ســازش از مدیریــت تعــارض رابطــه
معنــی داری دارد [ .]40چنیــن بنظــر میرســد 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
وجــود نداشــت کــه بــا مطالعــه ریــچ و همــکاران همســو میباشــد
[ .]41همچنیــن 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
بــر اســتفاده از ســبک راه حــل گرایــی در مدیریــت تعــارض بــا
افزایــش رضایــت شــغلی مدیــران دانشــکده علــوم پزشــکی بیشــتر
میشــود در همســو نمیباشــد [ .]42چنیــن بنظــر میرســد کــه
ایــن تناقــض بیشــتر بــه دلیــل تفــاوت در جمعیتهــای مــورد
بررســی باشــد.
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بیکمرادی و همکاران
تضاد منافع
.در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد
سپاسگزاری
ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامــه مقطــع کارشناســی ارشــد بــه
 در دانشــگاه علــوم1393/11/04 پ مورخــه/16/35/9/5417 شــماره
 پژوهشــگران ایــن تحقیــق برخــود الزم.پزشــکی همــدان میباشــد
 دفاتــر پرســتاری و کلیــه مدیــران پرســتاری،میداننــد از مدیریــت
مراکــز آموزشــی درمانــی شــهر همــدان کــه در انجــام ایــن پژوهــش
. تشــکر و قدردانــی بــه عمــل آورنــد،مــا را صمیمانــه یــاری نمودنــد

 درمانــی و مراقبتــی در مراکــز،ارتقــای کیفیــت خدمــات آموزشــی
آموزشــی و درمانــی بهتــر اســت از مدیــران پرســتاری میانســال
 بــا ســابقه کار کلــی و مدیریتــی بیشــتر و وضعیــت، متأهــل،تــر
اســتخدام رســمی را بــا بکارگیــری بیشــتر ســبک راه حــل گرایــی
 در پایــان محــدود شــدن.در مدیریــت تعارضــات اســتفاده نمــود
،جامعـهٔ آمــاری ایــن پژوهــش بــه مدیــران پرســتاری شــهر همــدان
 پیشــنهاد میشــود،امــکان تعمیــم نتایــج را مشــکل مینمایــد
در پژوهشهــای بعــدی بــه مطالعــه در جامعــه آمــاری بزرگتــر
و بررســی دیگــر عوامــل مؤثــر بــر ســبکهای مدیریــت تعــارض
.پرداختــه شــود
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Abstract
Introduction: Presence of conflict seems inevitable in organizations, especially in therapeutic and educational centers, considering the variety of personnel, patients, and their
Keywords:
families' education and cultures. Nurse managers could effectively be involved in conflict
Conflicts Management
management at these therapeutic and educational centers. This study aimed at assessing
Strategies
nurse managers' conflict management strategies at Hamadan therapeutic and educational
Nurse Managers
centers.
Demographic Characteristics
Methods: A correlation descriptive study was conducted by Putnam and Wilson's conflict
management questionnaire on 400 nurse managers of Hamadan therapeutic and educaHow to Cite this Article:
Bikmoradi A, Abdi F, Soltanian tional centers. Data were analyzed by SPSS (Version 16) via Pierson correlation coeffiA, Hamidi Y. The Correlation cient, t test and Analysis of Variance (ANOVA).
between Conflict Management Results: Overall, 52.2% of nurse managers used problem solving (collaboration and acStyles and Nurse Managers' De- commodation), 37.8% used none-confrontational strategies (avoidance and compromismographic Characteristics in
ing) and 3% employed control (competing) styles for conflict management at Hamadan
Hamadan Therapeutic and Educational Centers. Sci J Hamadan Nurs therapeutic and educational centers. There was a significant correlation between their
Midwifery Fac. 2016;25(2):27-35. conflict management strategies and age, marital status, work experience, managerial work
DOI: 10.21859/nmj-25024
experience, and employment status (P < 0.05).
Conclusions: There were direct and significant correlations between nurse managers' con© 2017 Scientific Journal of Hamadan flict management styles and some of their demographic characteristics. Therefore, it is imNursing & Midwifery Faculty
portant to consider demographic characteristics before the selection of managers. Conflict
management education could improve nurse managers' capabilities for conflict management at Hamadan therapeutic and educational centers.

