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تعارض در پرستارانو راهبردهاي مدیریتخودکارآمدي همبستگی
2الهه عظیم زاده،1محمدعلی حسینی*

چکیده
امور موثرترین منبع براي تجارب تسلط بر .خودکارآمدي قضاوت فرد در مورد توانایی هایش براي انجام یک عمل می باشد: مقدمه

این . سازنده یا مخرب باشدهنگام مواجهه با تعارض می توانددر افراد شیوه تصمیم گیري . استدر افراد قوي کارآمديحس خودایجاد
. استتهران انجام گرفتهنفت بیمارستان مرکزين همبستگی خودکارآمدي و راهبردهاي مدیریت تعارض در پرستارامطالعه با هدف تعیین 
از جهت جمع آوري داده ها . انتخاب شدندبه روش تصادفی ساده پرستار 91،همبستگی-این پژوهش توصیفیدر :مواد و روش ها

:GSE-10""عمومی شوارتزر و جروسلمخودکارآمدي مقیاس "، جمعیت شناسیساخته اطالعات پژوهشگريپرسشنامه

Generalized Self-Efficacy Scale, Schwarzer & Jerusalem" سازمانی پوتنام و ارتباط ابزار مدیریت تعارض "و
.استفاده شده است& Wilson""Organizational Communication Conflict Instrument, Putnamویلسون

.صورت گرفت18نسخه SPSSاز نرم افزار با استفادهتجزیه و تحلیل داده ها
راهبردهاي مدیریت تعارض به ترتیب نمرهمیانگینو 82/29پرستاران خودکارآمدي میانگین امتیاز طبق نتایج حاصله،:یافته ها

آزمون نتایج حاصل از . بوده است) 39/3(و راهبرد کنترل ) 88/3(، راهبرد عدم مقابله )85/4(راهبرد راه حل گرایی : میزان کاربرد شامل
مثبت و معنی داري وجود داردهمبستگیو راهبرد مدیریت تعارض راه حل گرایی آمدي خودکاربین متغیر کههمبستگی پیرسون نشان داد

)04/0P=(، وجود معنی داريآماريهمبستگیو راهبرد کنترلتعارض عدم مقابلهمدیریتهايراهبردباخودکارآمدي اما بین متغیر
.تنداش

بین خودکارآمدي و راهبردهاي اثربخش مدیریت تعارض همبستگی نتایج حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که :نتیجه گیري
.تعارض، براي پرستاران پیشنهاد می گرددهاي مدیریتروشبرگزاري کارگاه هاي آموزشی در زمینه خودکارآمدي و آشنایی با. داردوجود

.پرستاران، راهبردهاي مدیریت تعارض، خودکارآمدي:واژه هاکلید

6/3/1392: تاریخ پذیرش2/12/1391: تاریخ دریافت

.)لوؤمسنویسنده(. تهران، ایراندانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، پرستاري،آموزشیگروه استادیار،- 1
mahmaimy@uswr.ac.ir:پست الکترونیکی

.، تهران، ایرانبهزیستی و توانبخشیعلوم دانشگاه پرستاري،گروه آموزشی ، پرستاريارشد مدیریت یکارشناسدانشجوي - 2
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مقدمه
یکی از عوامل مرتبط با شغل هر فرد، باور داشتن توانایی ها 

-Self)(خودکارآمـدي می توان گفـت  . و نقاط قوت خود است

efficacy     عاملی مهم براي انجـام موفقیـت آمیـز عملکـرد و
عملکرد موثر هم . مهارت هاي اساسی الزم براي انجام آن است
جام آن مهارت ها به داشتن مهارت ها و هم به باور در توانایی ان

مبهم، غیر در حال تغییر،اداره کردن موقعیت هاي. نیازمند است
زا مستلزم داشتن مهارت هاي چند گانـه  تنشقابل پیش بینی و 

یـادگیري اجتمـاعی کـه ارتبـاط بـین شـناخت       نظریه .)1(است
عوامـل درونی و رفتار را ثابت می کند بر این امر تاکید دارد کـه  

، خـود کنترلـی  Self-concept)(خود پنداره: شخصیتی مانند
)(Self-control ، و اعتمــاد بــه نفــس خودکارآمــديSelf-

esteem) (نقش خودکارآمدي . بر کلیه رفتارها تاثیر می گذارند
عامـل اساسی در پذیرش، حفظ و دوام رفتارها دارد و مهمتـرین  

بـه  رآمـدي  خودکاسـازه  .)2(شخصی در تغییر رفتار مـی باشـد  
اعتقادات فرد مبنی بر توانایی انجام تکـالیف در شـرایط خاصـی    

، به بـاور کلـی   خودکارآمديعالوه بر این، نوع دیگر . اشاره دارد
نظریـه  .خـود اشـاره دارد  فرد در مورد توانمندي و قابلیت هـاي 

بر این فرض مبتنی است که بـاور افـراد در مـورد    خودکارآمدي 
هـا دارد  استعدادهایشان اثرات مطلوبی بر اعمال آنتوانایی ها و 

.)3(و مهمترین عامل تعیین کننده رفتار است
ادراك شده را این گونـه  خودکارآمدي (Bandura)بندورا

باورهاي فرد نسبت به توانایی هایش براي ":تعریف نموده است
سازماندهی و اجراي اعمال الزم براي دستیابی بـه نتـایج مـورد    

، توان سـازنده اي اسـت   خودکارآمديبنابر نظر بندورا .)4("نظر
که بدان وسـیله، مهـارت هـاي شـناختی، اجتمـاعی، عـاطفی و       
رفتاري انسان براي تحقق اهداف مختلف به گونه اي اثر بخش 

را به عنوان بـاور فـرد   خودکارآمدي او .)1(سازماندهی می شود
.)5(مـی دانـد  به انجام عمل مطلوب در کنار آمدن بـا موقعیـت   

بر انتخاب رفتار، تالش، پشتکار و پیگیري اهـداف  خودکارآمدي 
موانع و چالش هاي پـیش رو  ،فرديموثر است و نحوه مواجهه

تعیـین مـی   خودکارآمدي ر واقع باورهاي د.)3(را تعیین می کند
کند که انسان ها چه اندازه براي انجـام کارهایشـان زمـان مـی     

پایـداري مـی   ها تا چه زمـان با دشواريگذارند، هنگام برخورد 
کنند و در برخورد با موقعیت هاي گونـاگون چـه انـدازه نـرمش     

بـر الگوهـاي اندیشـه و    خودکارآمدي همچنین باورهاي . پذیرند
و تعیـین کننـده   ) 6(واکنش هاي هیجانی افراد اثـر مـی گـذارد   

افرادي بـا  ،بنابراین.)7(ستتفکر، رفتار و احساس آنهاچگونگی
خودکارآمدي پایین شاید باور کنند که وضع موجود حل ناشـدنی  
است و این باوري است که تنیدگی، افسردگی و دیـدي باریـک   

افرادي که به توانـایی  . بینانه براي گره گشایی پرورش می دهد
هاي خود اعتماد ندارند، در موقعیت هـاي مخـاطره آمیـز دچـار     

و موثري عمـل کننـد   یاس و ناامیدي شده و احتمال اینکه به نح
چنین افرادي از مواجهه با مسائل چالش برانگیز . کاهش می یابد

واهمه دارند و به تبع آن عملکردشان دچار آسیب می شـود کـه   
این امر به نوبه خود منجر به احساس ناکارآمـدي بیشـتري مـی    

خودکارآمـدي بـاال در هنگـام نزدیـک     ،از سوي دیگر.)3(گردد
احساس آسانی کمک دشوار، به ایجاديشدن به کار و کنش ها

تجارب تسلط بر امور موثرترین منبـع بـراي ایجـاد    .)6(می کند
منجـر بـه شـکل    موفقیـت هـا  . حس خود کارآمدي قوي است

ایـن  و شکسـت هـا  مورد کارآمدي شدهباورهاي قوي درگیري
.)5(دنباورها را تحلیل می ده

ــارض ــاب  (Conflict)تع ــی و اجتن ــه طبیع ــذیر نتیج ناپ
ــویژه .)8(ارتباطــات انســانی اســت موسســات بهداشــتی نیــز ب

مطالعـه  .ها در معرض تعارض قرار دارندپرستاران شاغل در آن
اي که توسط انجمن مدیریت امریکا انجام گرفته گزارش کـرده  

درصـد از کـل وقـت خـود را در     20است که مدیران پرسـتاري  
ین راه حل در برخورد انتخاب بهتر. برخورد با تعارض می گذرانند

براساس موقعیت، افراد درگیـر و مسـئله تعـارض آور    ،با تعارض
یکی از مهمترین عوامل در موثر و سازنده بـودن  .)9(خواهد بود

مدیریت تعارض بین افراد، سبک مدیریت تعارض است که افراد 
داشتن دانش و مهـارت  .)8(براي حل تعارض استفاده می کنند

مـدیریت  .)7(ري ضروري به نظر مـی رسـد  مدیریت تعارض ام
هـاي حـل   روش تعارض در واقع به معناي بکـارگیري صـحیح   

هـاي  راهبـرد .)10(تعارض در زمان مواجهه با آن ها می باشـد 
مدیریت تعارض، همان پاسـخ افـراد نسـبت بـه موقعیـت هـاي       
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تعارض است که این پاسخ ها در عین حـالی کـه اسـتمرار دارد،    
در ایـن  .)11(موقعیت هاي مختلف تغییـر کننـد  احتمال دارد در 

توان به پنج سبک اجتنـاب،  را میحل تعارض رابطه شیوه هاي
ــت ــازش، رقاب ــالحهس ــاري، مص ــکو همک ــودتفکی .)12(نم

Putnam & Wilson پنج شیوه جهت اقدام در حل تعارض
میدانی خـود ایـن پـنج    پژوهشرا مورد شناسایی قرار داده و در

هـا بـه   تعارض قرار داده اند که تفسیر آنراهبرد ه شیوه را در س
ــد  ــر مـــی باشـ ــرد : شـــرح زیـ ــه راهبـ ــدم مقابلـ -Non)عـ

confrontational strategy) شامل شیوه هاي اجتناب و
Solution-oriented)راه حــل گرایــی راهبــرد ســازش، 

strategy)    راهبـرد  شامل شیوه هـاي همکـاري و مصـالحه و
Control)کنترل  strategy)  که شامل شیوه رقابـت اسـت

)10(.
مـدیران موفـق در مـدیریت    کهدنپژوهش ها نشان می ده

تعارض بیشتر از راهبردهاي همکاري و تشریک مساعی استفاده 
اسـتفاده سـازنده از   ياسـتفاده از ایـن سـبک نشـانه    . می کنند

در حـالی کـه اسـتفاده از سـبک هـاي      . تعارض تلقی می شـود 
اجتناب در مدیریت تعارض اثر منفـی  و) سبک رقابت(زورمندانه 

عدم استفاده از تعارض بـه شـمار   يبه جاي می گذارد و نشانه
سبک هاي سازش و مصالحه آثار مختلفی بر جاي می رود،می

توســط گونــاگونی از مــدیریت تعــارضالگوهــاي.)13(گذارنــد
الگوي سازنده مدیریت تعـارض  . پژوهشگران پیشنهاد شده است

با تجارب هیجانی مثبت و خود کارآمـدي و الگـوي مخـرب، بـا     
توجـه بـه   بـا .)14(هیجانات منفی و ناکارآمدي همبسته اسـت 

اهمیت بیمارستان و نحوه اداره امور و منابع آن، الزم اسـت کـه   
و هدایت منابع و نیـز  شیوه هاي مفید و اثربخشی جهت رهبري 

دنهایی براي رفع و حل تعارض تبیین و به کار گرفته شوراهبرد
)15(.

با توجه به اهمیت شـناخت وضـعیت موجـود جهـت برنامـه      
هـاي  ریزي براي رسـیدن بـه سـطح مطلـوب و شـناخت روش     

موجود مقابله با تعارض و همچنین سطح خودکارآمدي افـراد در  
مدیریت تعارض، این پـژوهش بـا   استفاده از راهبردهاي سازنده

خودکارآمدي و راهبردهاي مـدیریت  بینهمبستگی هدف تعیین 

شـده انجـام  نفت تهران تعارض در پرستاران بیمارستان مرکزي
.است

هاروش مواد و 
مـی  همبسـتگی  -توصـیفی ي مطالعـه پژوهش حاضر یک 

پژوهش شامل کلیه پرستاران شـاغل در  جامعه آماري این. باشد
معیارهاي ورود به این .دنمی باشنفت تهرانبیمارستان مرکزي

دارا بودن مدرك کارشناسـی پرسـتاري و بـاالتر،    : مطالعه شامل
همچنین داشتن رضایت آگاهانه براي شـرکت در مطالعـه بـوده    

به افراد شرکت کننده اطالعـات کامـل در مـورد هـدف و     .است
و افـراد بـراي شـرکت در ایـن     پـژوهش داده شـد  جراينحوه ا

همچنین اطالعات افـراد محرمانـه بـوده    .اندمطالعه مختار بوده 
با توجه به تعداد افـراد داراي معیارهـاي ورود   نمونه تعداد. است

نفـر  91بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران تعـداد      ) نفر235حدود (
ه ده انجام گرفتو نمونه گیري به روش تصادفی سامحاسبه شده

در شـده داده عدد از پرسشنامه هـاي تحویـل   109تعداد . است
داراي پاسخ بودند که پس از حذف پرسشـنامه هـاي   موعد مقرر

نفر از پرستاران در مطالعـه تحـت   92ناقص، در انتها پرسشنامه 
.بررسی قرار گرفت

سـن،  در ارتباط بایسواالتشامل جمعیت شناسیاطالعات 
وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، سـابقه کـار و پسـت    ،  یتجنس

میــزان . بــودســازمانی پرســتاران شــرکت کننــده در پــژوهش
:GSE-10)"عمـومی خودکارآمدي مقیاس "با خودکارآمدي 

Generalized Self-Efficacy Scale) ــوارتزر و ش
بــا روش کــه (Schwarzer & Jerusalem)جروســلم 

تا کامال درست است 1=اصال درست نیست(درجه اي 4لیکرت 
1979دهـه  ایـن مقیـاس در  . دشسنجیده گردیده، طراحی)4=

گویـه سـاخته   20بـا  Schwarzer & Jerusalemتوسط 
گویه اي کاهش یافتـه  10به یک مقیاس 1981شده و در سال 

اسـت 40و 10کمترین و بیشترین امتیاز در این مقیـاس  . است
در کشـور  لعـات مختلـف   روایی و پایـایی ایـن ابـزار در مطا   . )6(

راهبردهاي مـدیریت  همچنین .)6و3(مطلوب گزارش شده است
"سـازمانی ارتبـاط  ابزار مـدیریت تعـارض   "استفاده ازتعارض با
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(Organizational Communication Conflict
Instrument)7بـا روش لیکـرت   وبودهگویه 30داراي که

سـنجیده  ،شـود نمره دهی می ) 1=و هرگز7=همیشه(درجه اي 
در سال Putnam & Wilsonاین ابزار توسط . شده است

میزان استفاده افـراد از سـه راهبـرد عـدم     وشده طراحی1982
مقابلــه، راه حــل گرایــی و کنتــرل در مــدیریت تعــارض را مــی 

العـات مختلـف   روایی و پایایی این پرسشنامه در مط. )10(سنجد
مربوط بـه راهبـرد   عبارات.)16-18(مطلوب گزارش شده است

ــاي    ــه هـــــ ــامل گویـــــ ــه شـــــ ــدم مقابلـــــ عـــــ
، در مورد راهبرد راه حـل  27،25،24،23،15،14،12،7،5،2،28،29

می باشند 20،19،16،13،11،9،8،6،4،1،21ها شاملگرایی گویه
و همچنین عبارات مربوط به راهبرد کنترل شـامل گویـه هـاي   

در نهایــت مجمــوع امتیــاز .مــی باشــند26،22،18،17،10،3،30
.)19(راهبردها بر تعداد گویه ها تقسیم می شوند

پژوهشگر مجددا روایی و پایـایی ابزارهـا را بـراي پـژوهش     
مقیاس خودکارآمدي عمـومی  "روایی .حاضر بررسی نموده است

ابزار مدیریت تعارض سازمانی پوتنـام و  "و "شوارتزر و جروسلم
مجددا تاییـد  ،ال نظر اساتیداز اعمپسدر این مطالعه"ویلسون

با انجام مطالعـه آزمایشـی بـر    نیز پایایی این دو ابزار .شده است
محاسبه همسانی طریقنفر از افراد جامعه پژوهش و از 15روي 
مورد تاییـد قـرار گرفتـه   )ضریب آلفاي کرونباخ(سواالتدرونی
جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پـژوهش  .)1جدول(است

و از آمـار توصـیفی و آزمـون    18نسـخه  SPSSاز نرم افـزار  
. همبستگی پیرسون استفاده شده است

یافته ها
یافته هاي بدست آمده در زمینه متغیرهاي جمعیت شناسـی  

.بیان شده اند2افراد شرکت کننده در جدول 
خودکارآمدي پرستاران د که میانگیننیافته ها نشان می ده

. بــوده اســت66/4و انحــراف معیــار آن 82/29مــورد مطالعــه 
و 19کمترین امتیاز کسب شـده در زمینـه متغیـر خودکارآمـدي     

درصـد از پرسـتاران   7/83. بـوده اسـت  40بیشترین میـزان آن  
شرکت کننده در پژوهش داراي امتیاز خودکارآمدي باالي میانـه  

درصـد از آن هـا امتیـاز خودکارآمـدي     3/16و تنهـا  ) 25امتیاز (
.کمتر از میانه را کسب کرده اند

راهبردهاي مدیریت تعارض مورد استفاده توسـط پرسـتاران   
با میـانگین  (به ترتیب میزان کاربرد شامل راهبرد راه حل گرایی 

بـا میـانگین   (، راهبرد عـدم مقابلـه   )613/0، انحراف معیار 85/4
، 39/3با میانگین (و راهبرد کنترل ) 734/0، انحراف معیار 88/3

به منظـور بررسـی همبسـتگی    . می باشند) 834/0انحراف معیار 
بین متغیرهاي اصلی پژوهش، با توجه بـه نرمـال بـودن توزیـع     
تمامی داده ها از روش پـارامتري ضـریب همبسـتگی پیرسـون     

یافته هاي حاصـل از آزمـون همبسـتگی پیرسـون      . استفاده شد
ن متغیـر خودکارآمـدي و راهبـرد مـدیریت     نشان مـی دهـد، بـی   

) =04/0P(تعارض راه حل گرایی همبستگی مثبت و معنـی دار  
و بین متغیر خودکارآمدي با راهبرد هاي مدیریت تعـارض عـدم   
مقابله و مدیریت تعارض کنترل، همبستگی آماري وجـود نـدارد   

)05/0P>() 3جدول .(

کرونباخضریب آلفايسواالت پرسشنامه بر حسبهمسانی درونی:1جدول 
)آلفاي کرونباخ(پایایی سواالت

859/0خودکارآمديپرسشنامه 
665/0سواالت مربوط به راهبرد راه حل گرایی

728/0سواالت مربوط به راهبرد عدم مقابله
724/0کنترلسواالت مربوط به راهبرد 

767/0کل پرسشنامه راهبردهاي مدیریت تعارض
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یسجمعیت شنامتغیرهاي توزیع فراوانی واحدهاي مورد پژوهش بر حسب:2جدول 
درصدفراوانیگروهمتغیر
777/83زنجنسیت

153/16مرد
92100جمع

437/46سال وکمتر35سن
383/41سال45تا 36
1112سال و بیشتر46

92100جمع
2325مجردوضعیت تاهل

6975متاهل
92100جمع

908/97لیسانسسطح تحصیالت
22/2فوق لیسانس

92100جمع
109/10سال وکمتر5سابقه کار

317/33سال10تا 6
1112سال15تا 11
2325سال20تا 16
175/18سال و بیشتر21

92100جمع
843/91پرستارپست سازمانی

87/8سرپرستار
92100جمع

و راهبردهاي مدیریت تعارضخودکارآمدي بررسی همبستگی :3جدول 
خودکارآمديمتغیر

)دو دامنه(P-Valueضریب همبستگی
206/0049/0راه حل گرایی
101/0337/0عدم مقابله

012/0910/0کنترل

بحث
82/29میانگین امتیاز خودکارآمدي پرستاران در این مطالعه 

سـطح  اسـمعیل خـانی و همکـاران   يدر مطالعـه . دبدست آمـ 
53/29، دانشجویان دختـر  71/30خودکارآمدي دانشجویان پسر 

گــزارش 12/30دانشــجویانیکلــو ســطح خودکارآمــدي  
بررسـی  . همخـوانی دارد مطالعه حاضريا یافتهکه ب،)7(گردید

راهبردهاي مدیریت تعارض نیز نشان می دهد کـه راهبردهـاي   
راهبرد راه حل گرایی، راهبرد ، ان به ترتیبپرستاراستفادهمورد 

ــتند  ــرل هس ــرد کنت ــه و راهب ــدم مقابل ــاران.ع ــی و همک ،تراب
راهبردهاي مورد استفاده مدیران بیمارستان، مسئولین بخش هـا  

راهبـرد عـدم   د،تان ها را به ترتیب میزان کـاربر و مترون بیمارس
و راهبـرد راه  ) درصـد 6/44(، راهبرد کنترل )درصد7/49(مقابله 

که میزان اسـتفاده  ) 10(گزارش کرده اند) درصد7/5(حل گرایی
در . ي تناقض با مطالعه حاضر اسـت از راهبرد راه حل گرایی دارا
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شتر مطالعه پرستاران از راهبرد مفید و موثر راه حل گرایی بیاین 
.کرده انداز سایر راهبردها استفاده می 

بین متغیر خودکارآمدي و راهبرد مـدیریت تعـارض راه حـل    
پژوهشـی جهـت   .اهده شدمشگرایی رابطه مثبت و معنی داري

آن اسـت کـه   پژوهشـگر استنباط. دیافت نشنتیجهمقایسه این 
افراد با خودکارآمدي باال اصوال بر این باورند کـه داراي توانـایی   
هاي الزم براي رسیدن به اهداف خـود بـوده و مـی تواننـد بـر      

راه حل مطلوب و ،براي رفع موانعباشند وگذار محیط خود تاثیر
در نتیجه از این راهبرد بیشتر استفاده خواهنـد  کنند ومثبت پیدا

بین متغیر خودکارآمدي و راهبـرد مـدیریت تعـارض عـدم     .کرد
ارتباط آماري مشاهد نشدکه این یافته مغایر و ناهمسو بـا  ،مقابله

آن هـا بـه ایـن    . یافته پژوهش اسمعیل خانی و همکاران اسـت 
تعـارض  مـدیریت دنتیجه رسیدند که بین خودکارآمدي و راهبـر 

متفـاوت ).7(منفی و معنی داري وجـود دارد همبستگی،سازش
بودن این نتیجه با یافته پژوهش حاضر می تواند بـه ایـن دلیـل    

Putnamباشد که در پژوهش حاضر از ابزار مدیریت تعارض 

& Wilson     استفاده شده اسـت کـه در آن راهبـرد مـدیریت
تنـاب و سـازش   حاصل تلفیق راهبردهاي اج،تعارض عدم مقابله

بـین متغیـر   . استنهایی راهبرد سازش بررسی نشدهاست و به ت
آماري همبستگی،خودکارآمدي و راهبرد مدیریت تعارض کنترل

در مطالعـه  .پژوهشی جهـت مقایسـه یافـت نشـد    ووجود ندارد
کـه باورهـاي نظـارتی    هـا نشـان داد  مردانی و همکاران یافتـه 

ها موثر بوده پرستاران در بکارگیري سبک هاي حل تعارض آن
است، بطوري که پرستاران برخـوردار از باورهـاي نظـارتی غیـر     
مستقیم به ترتیب از سبک هاي همکاري، مصالحه و ایثار بیشتر 

افراد با باورهـاي نظـارتی مشـارکتی از سـبک     . استفاده کرده اند
ر و همکاري و افراد با باور نظارتی مسـتقیم از  هاي مصالحه، ایثا

.)12(سبک هاي اجتنـاب و رقابـت بیشـتر اسـتفاده کـرده انـد      
نیز در پژوهش خود به این نتیجه دسـت  راز نیستانی و منفردي

که بین میزان خویشتن شناسی مدیران و کاربرد سبک یافته اند 
ود معنی داري وجهمبستگیهاي مدیریت تعارض توسط آن ها 

دارد و مدیرانی که از سبک هاي همکـاري، مصـالحه و سـازش    

استفاده می کرده اند از خویشتن شناسی باالیی برخـوردار بـوده   
.)20(اند

از جمله محدودیت هاي پژوهش حاضر در دسـترس نبـودن   
مشابه جهت مقایسه یافته ها، امکـان ایجـاد درك   کامال مطالعه 

بـین افـراد، همچنـین تـاثیر     متفاوت از سواالت پرسشنامه ها در 
ی و دقت افراد در هنگام تکمیل پرسشـنامه هـا بـر    روانوضعیت

.نتایج مطالعه بوده است

نهایینتیجه گیري
نشـان مـی دهـد کـه بـا افـزایش       پـژوهش نتایج حاصل از 

میزان استفاده آن هـا از راهبـرد راه حـل    پرستارانخودکارآمدي 
ــد    ــی یاب ــزایش م ــارض اف ــدیریت تع ــی م ــیکن و،گرای ــین ل ب

همچنـین  تعارض عدم مقابلـه و  و راهبرد مدیریتخودکارآمدي 
و راهبرد مـدیریت تعـارض کنتـرل پرسـتاران     خودکارآمدي بین 

فته هاي این با عنایت به یا. وجود نداشتمعنی داري همبستگی 
کارگـاه هـاي آموزشـی تخصصـی در زمینـه      پژوهش، برگزاري 

تعارض، شناخت راهبرد آشنایی با مسئله وخودکارآمدي احساس 
بـراي پرسـتاران   هاکاربرد آنوتعارضهاي گوناگون مدیریت

.پیشنهاد می گردد

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصـل طـرح پژوهشـی مصـوب دانشـگاه علـوم       

پژوهشـگران  . مـی باشـد  325بهزیستی و توانبخشی به شـماره  
و کمیتــه مــی داننــد از معاونــت محتــرم پــژوهش الزمبرخــود 

بـه  دانشگاه علـوم بهزیسـتی و توانبخشـی    تحقیقات دانشجویی 
جهت حمایت مالی و علمی براي انجام این پژوهش و همچنـین  

که بـا  بیمارستان مرکزي نفت تهران ن محترم امدیران و پرستار
میسـر  بستر سازي و مشارکت خود دستیابی به این یافتـه هـا را  

.دننمودند، کمال تشکر را داشته باش
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Correlation between self-efficacy and nurses’ conflict management
strategies

*Hosseini MA1, Azimzadeh E2

Abstract:
Introduction: Self-efficacy is the belief in ability to perform an action. Experiences

dominate the most powerful source of self-efficacy. Self-efficacy is effective on behavioral
choices, effort, and persistence and track targets and determines how to deal with obstacles
and challenges. How people make decisions when faced conflict can be either constructive or
destructive. The aim of this study was to determine correlation between self-efficacy and
nurses’ conflict management strategies in National Iranian Oil Company (NIOC) central
hospital of Tehran

Materials and Methods:This is a descriptive-correlation study. The sample involved of
91 nurses which have been selected through random sampling. In this study demographic
questionnaire, "Generalized Self-Efficacy Scale" (GSE-10) and "Organizational
Communication Conflict Instrument" (OCCI form B) were used to collect data. SPSS/18,
were also used to analyze the data.

Findings: Based on results, the mean score of nurses’ Self-Efficacy was 29.82 and the
mean  score of Conflict Management Strategies including Solution Oriented Strategy, Non-
Confrontational Strategy and Control Strategy were 4.85, 3.88 and 3.39 respectively.
Pearson’s correlation coefficients showed that there was a positive correlation between Self-
Efficacy and Solution Oriented Strategy (P=0.04). However, there was no significant
correlation between Self-Efficacy and Non-Confrontational Strategy or Control Strategy
(P>0.05).

Conclusion: Findings showed that self-efficacy has a positive correlation with Solution

Oriented Strategy. Implementation of workshop in regard to self-efficacy and dealing with
conflict, for nurses is suggested.
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