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 :چکیده 
نااا  و طبیعی امري است، مختلف افراد با هگسترد تعامالت مستلزم که درمان مشاغل در تعارض وقوع زمینه و هدف: پاارير اجت قاای نا     تل

بااا  و درمانی، بهداشتی خدمات دهنده ارائه سازمان مهمترين عنوان به بیمارستانها شود.  می کااز ارت هاااي مر نااان باگروه لااف کارک  ، مخت

عااارض اين پژوهش با هدف بیفتد .  اتفاق است ممکن مختلفی و تضادهاي بنابراين برخوردها .است مختلف و سازمانهاي بیماران ساای ت برر

 .ه استانجام شد شغلی و میزان تاثیرآن در سالمت مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان

ساا  از روش انجام شد.  1399تحلیلی به صورت مقطعی در سال  -مطالعه حاضر به روش توصیفی  مواد و روشها: نااه منا براي انتخا  نمو

بااه  160نمونه پژوهش شامل د. تعداد ادفی استفاده شنمونه گیري تص سااته  جااان واب شااهر زن سااتانهاي  نفر از کادر درمانی و پشتیبانی بیمار

شاات  147که نهايتا  زنجان بودنددانشگاه علوم پزشکی  ناارب بازگ نااد. %8/91نفر با  یاال نمود هااا را تکم شاانامه  ياای ساانجش بااراي .پرس  روا

سااتفادهتحلیلوتجزيه .شد استفاده بازآزمون - آزمون روش از پايايی سنجش تجه و خبرگان قضاوت روش از پرسشنامه، بااا ا هااا  از  داده 

 انجام شد. 16نسخه SPSSنرم افزار 

مااانی  5از  73/2میزان تعارض دربیمارستانهاي شهر زنجان در حد متوسط بود ) میانگین  نتایج : کااادر در یااان  فااردي در م امتیاز (. عوامل 

 ايجاد تعارض تاثیر داشت . ( در71/2مانی )ر از عوامل ساز(،  بیشت75/2)

يااف وجود تعارض در بیمارستانها امري بديهی و غیرقابل اجتنا   است.  نتیجه گیری: يااد تعر شااکالت با عااارض، م بنابراين، در جهت حل ت

 .  گردند اصالح می بايستو موقعیتها و يا افرادي که باعث ايجاد تعارض می شوند،  يدهگرد ، داليل  تجزيه و تحلیلدهش
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 تعارض، سالمت، مراکز آموزشی درمانی ، زنجان.واژگان کلیدی: 

 مقدمه 

ظاام اصلی و جوهر است حیاتی امري سازمانها همه در وگروهها افراد بین ارتباطات وجود مااعی ن ياا اجت ساو  ساازمان و        مح

يای وظايف شودکه می از افراد اي عهمجمو به تبديل ي با يکديگرارتباطات و سازگار وجود بدون سازمان يك . شود می  را مجزا

تاار انجام می دهند . ناد رف سازگاري با محیط ، زمانی امکانپرير می شود که عوامل موثر موجود در محیط، نظم داشته و فرد بتوا

طاول  ناد و در  مای ما بات ن فارد ، بخود را با آن تطبیق دهد اما می دانیم که نظم طبیعت و اجتماع همواره ثا ياك  مار  هاا ع ار

یاق دستخوش تغ باا آن تطب خاود را  ییرات می شود و اين تغییرات معموال از قبل، قابل پیش بینی نیست تا شخص بتواند رفتار 

  .((Song et al, 2006 دهد

تعارض  (.1384)رابینز، اختالف در رسیدن به اهداف سازمان است ر يا دو گروه از اعضاي سازمان و تعارض، عدم توافق بین دو نف

هام همیشه در خصوص اهداف، موضوعات،  اتفاق می افتد که افراد اين دلیل به باا  عقايد و موارد مشابه توافق ندارند و سرانجام 

جاود  رقابت می کنند . امروزه نیروي انسانی به عنوان اصلی ترين دارايی سازمان ها و به عنوان مزيت رقابتی آن مطرح است . و

یار از جمله مهمترين عوامل اساسی براي موفقیت در همه سازمانها است . تعارض  ،رزشمندین اين منابع اهمکاري و همدلی ب غ

 (.1385رابینز، )بوده و در هر سازمانی وجود دارد  قابل اجتنا 

قاادات ضااد  عوامل فردي و سازمانی منجر به ايجاد تعارض در سازمان می شوند . عوامل فردي تعارض به خاطر ارزشها و اعت مت

زان مسوولیت و وظايف ینايی ها و مهارتها ، تفاوت در سطح دانش و تخصص کارکنان، درک نادرست از م، تفاوت در تواکارکنان

ماديريت  يااد،  کااري ز جام  خااطر ح باه  يکديگر، خصوصیات رفتاري متفاوت در ويژگیهاي شخصیتی و عوامل سازمانی تعارض 

ياد ترک، اندازه ساده از منابع مشمنابع، قوانین و مقررات نامناس ، استفا مای آ جاود  ساازمان بو تا   ساله مرا زمان و ساختار سل

 (.2010زکري، )

یاه و  ساتند و از روح شانا  ه مفهوم سالمت سازمانی ، مفهوم بی نظیري است. در سازمانهاي سالم، کارمندان متعهد و وظیفه 

حال  رشان می آيند والقه به محل کاعملکرد بااليی برخوردارند. سازمان سالم جايی است که افراد با ع يان م کاردن در ا کاار  به 

ناايی،  افتخار می کنند. در حقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزيکی، روانی، باه دا امنیت، تعلق، شايسته ساالري و ارزش گراري 

ثار تخصص و شخصیت ذينفعان و رشد دادن به قابلیت هاي آنها و انجام وظايف محول شده از سوي فراسیستم ه خاود در ا اي 

 (.1390قربان شیرودي، سیستمی تاثیر بسزايی دارد )بخشی رفتار هر 

 

  بیان مساله

 يکیو  .باشد می شده ارائه خدمات نامطلو  کیفیت کشور، در سالمت مراقبت ارائه هاي سیستم هاي چالش ترين مهم از يکی

حاول در بسزايی نقش انسانی است. نیروي نیانسا عوامل ،سالمت مراقبت ارائه نامطلو  کیفیت در مهم عوامل از شارفت و ت  پی

ناد هااي تیم ي وسیله به پراستر  و دشوار شرايط در سالمت اغل  مراقبت دارد. خدمات درمانی و مراقبت امور صای چ  تخص

 Kunaviktikul et al,2014 )شاوند می مواجه زيادي خارجی و داخلی تعارضات با روزانه مراق  سالمت شود؛کارکنان می فراهم

قای ناپرير اجتنا  و طبیعی امري است، مختلف افراد با گسترده تعامالت مستلزم که درمان مشاغل در تعارض وعوق.  )  مای تل

 در و است برخوردار بیشتري اهمیت از درمانی بهداشتی خدمات ي زمینه در اساسی بخش عنوان به شود. مراقبت هاي بالینی

صالی ي کادر درمانی شالوده واقع در  .گرارد می تاثیر خشی،اعتبارب و ستهابیمار بندي درجه بر کشورها اغل  ناد ا باود فرآي  به

 .(2014،قربانی و همکاران ) است  ثمربخش بسیار سازمانی اهداف پیشبرد در عملکردشان بنابراين هستند؛ ها مراقبت کیفیت
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ساازمان و ست بلکه براي تادعا می کند که تعارض بین شخصی نه تنها اجتنا  ناپرير ا پژوهشاين  ساتکامل  ضاروري ا    فارد، 

(Cohen.2004 ) سازمانها پیشنهاد می کند که از تعارض به عنوان فرصتهايی براي تحول استفاده  به افراد و، هر موقعیت تعارض

  .تعارض وضع موجود را به چالش می کشد و زمینه اي براي نوآوري فراهم می کند .کنند

باا  خدمات درمانی، دهنده ارائه انسازم مهمترين نعنوا به بیمارستانها هااي باا مرکز ارت لاف گروه ناان مخت مااران ، کارک و  بی

هاا بیفتد . تنوع اتفاق است ممکن مختلفی و تضادهاي برخوردها بنابراين است مختلف سازمانهاي حادهاي و گروه  در کااري وا

 کاه مرکزي عنوان به رسالت بیمارستان همچنین کند، می ايجا  فعالیتها را سازي و يکپارچه هماهنگی ايجاد لزوم بیمارستان،

شاکالت شاود، مای موج  دارد سروکار انسانها حیات و با است مشتريان و رضايت امکانات کردن فراهم به موظف صال م از  حا

مت الس بر و عالوه هداد قرار تأثیر تحت پیش از بیش را اهدافش به دردستیابی بیمارستان موفقیت ارتباطی، نظام هاي نارسايی

 . (1391قهرمانی و همکاران،) کند  مشکل دچار نیز را جامعه سازمان،

آنازمؤثر غیراستفادهومی گرددسازمانیسالمتسطحارتقايوعملکرد بهبودموج تعارضازمؤثرودرستاستفاده

کامل درکوشناختلزممستتعارضازرمؤثاستفادهمی شودسازمان درتشنجوکشمکشايجادوعملکردکاهشموج 

می آيد شماربهمديريتتهايمهارمهمترينازيکیعنوانبهامروزه ومهارتکس وخلق کنندهعللهمچنینوآنماهیت

ونو افکاربروزموج سازنده،تعارضهايدارداي ارزندهنقشسازمان مديرانموفقیتدرآنادارهوتعارضبابرخوردتوانايی

 توانمنديبهتامیکندکمكمديريتبهنهايتدرومی سازند فراهمسازماندررانوآوريوتغییرزمینهودشونمی خالق

 ( .2014قربانی و همکاران، آيد )نايلخويشکارکنان

 اشدبن قدرتی چنان يدارا پديده اين جا همه در شايد دارد، وجود جدي مسأله يك صورت به تعارض ها سازمان از بسیاري در

جاود را شرايطی يا بگرارد ناگوار اثرات سازمان، عملکرد بر تواند می که نیست ترديدي ولی گردد، سازمان انحالل موج  که  بو

 کارکنان میان در تعارض اخیر هاي سال در. (Jeffery,2003) بدهد دست از را خود کارآمد نیروهاي از بسیاري سازمان که آورد

ساتاران بین تعارض میزان که دهد، می نشان اخیر مطالعات کانادا و استرالیا در است، شده یرفراگ درمانی فازايش حاال در پر  ا

ناد داشته را پرستاري ي حرفه ترک قصد اند، کرده تجربه را کار محل در تعارض که پرستاران از زيادي تعداد ژاپن در است،  . ا

عاامالت، تنوع کار، ماهیت ،محیطی هاي ستر ا وجود دلیل به ويژه به پرستاري هاي سازمان ناان ت ظاايف و کارک بال در و  مقا

بات ي زمینه در مهم مشکل يك سالمت خدمات بین کارکنان تعارض .پريرند آسی  تعارض حادهايساالمت  مراق بات وا  مراق

شاان آمريکا در ملی بررسی يك(Sportsman S and Hamilton,2012) .دنیاست سراسر در بهداشتی نا  کاه داد ن لا  فره  غا

یااري تارک و پزشکی خطاهاي تداوم با توجهی قابل طور به سالمت بخش کارکنان میان ضعیف همکاري و اطاتتبار  کاار اخت

بااطی هااي شکاف از که فردي پريري مسئولیت و حمايتی هاي نظام فقدان براين عالوه است، مرتبط کارکنان شای ارت  مای نا

 .( Balay ,2014)د برسان آسی  بیماران به تواند می شود،

لایپژوهشهايدرباشدمفیدآنازبهینهاستفادهوکنترل درمی تواندسازماندرتعارضعللشناختپژوهشگرديدگاهاز قب

پرداختهپرستارانبیندرتعارضمديريتياويژهدربخشهايشاغلپرستارانبیندرتعارضفراوانیوشدتسطح،بررسی به

جاان بررسی بهحاضرپژوهشولیاست شده شاهر زن ماانی   بررسی تعارض شغلی و میزان تاثیرآن در سالمت مراکز آموزشی در

 است پرداخته

جاانهدف پژوهش حاضر،  شاهر زن ماانی  شای در کاز آموز ساال بررسی تعارض شغلی و میزان تاثیرآن در سالمت مرا  1399 در 

ماع آوري راب ست  تا بتوانشده اباشد . جهت بررسی اين هدف از روش هاي کمی استفاده می ضامن ج مال ، يان عوا ي بررسی ا

 اطالعات ، مطالعه دقیقی بر روي اين مساله داشته باشیم .

 

 ادبیات پژوهش 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

ماانی  »ماتیومايلز« يك سازمان سالم را سازمانی تعريف می کند که » هاه ز کاه در بر مای آورد بل خاود دوام  حایط  نه تنها در م

 خود را مدام توسعه داده و گسترش می دهد«. اي بقاء و سازشده و توانايی هطوالنی نیز به طور کافی سازش کر

باه  »کیت ديويس« سازمان سالم را سازمانی می داند که در آن کارکنان احسا  کنند کاري سودمند و مفید انجام می دهند و 

 (. 1388شريعتمداري، )  احسا  رشد و پرورش شخصیتی دست می يابند

پار دوام ز اثر بخشی کوتوضعیتی فراتر اسالمت سازمانی: به  سابتا  صاايص ن عاه اي خ باه مجمو اه مدت سازمانی داللت داشته و 

باراي  ساازمان  ناايی  ساترش توا قااء و گ باا آن و ارت اشاره می کند و عبارتست از دوام و بقاي سازمان در محیط خود، سازگاري 

 (.1391 قهرمانی و همکاران،سازگاري بیشتر می باشد ) 

 از ساازمانی سالمت سنتی هاي شاخص که دهد می نشان سالم کارخانة مورد در 1958 سال در   (Argyris)رجريستحقیق ا

کان  و ماديريت مورد در کارکنان  مثبت احساسات باال، وفاداري کافی، تولید کم، غیبت پايین، قبیل» جابجايی باالعکس «، مم

تاا  و مقاالت در او .نکند فراهم سالم تمسیس يك عنوان به است پايه مناسبی براي شناخت کارخانه ( 1964و1962) هاايش ک

کاه دادن نشان براي را تحقیقی و پرداخت سالمند، روانشناسی نظر از که افرادي شناخت براي نظري پاية يك به توسعه ي  اين

 اين او نظري هاي مدل .داد انجام دهند، می نشان را شغل ترک و غیبت قبیل از رفتارهايی کم، نه زياد، احتماالً افرادي چنین

 در مشارکت بودن، مسؤول نسبی، استقالل به بالغند، لحاظ روانشناسی از که افرادي که پريرفتند اصل يك عنوان به را موضوع

يال هايشان توانايی بیشتر بردن کار به و بودن فعال باالتر، هاي موقعیت آرزوي خالق، چالشی کار کردن دنبال ها، فعالیت  تما

 يا بیگانگی ازخود داد که سیستم مديريتش، نشان تحقیق مورد کارخانة بودن، سالم (. از نظر او جاي 111:1958رجريس،د) ادارن

(. او از چنین روندي، تاثیراتی مضر ّبر سازمانها و جامعه را  116:1958رجريس،کند) ا می ترويج را کارکنان روانشناسانة رشد عدم

 پیش بینی کرد.

مازاحم ه معانی متفاوتمفاهیمی است ک تعارض از جمله نااي  باه مع عاارض  سای، ت ی از آن مستفاد می شود. در فرهن  لغت فار

پااور، يکديگر شدن، با هم خالف کردن و اختالف داشتن است .)  هااي 1391جهانديده کاظم  گاروه  باین  تاار  ناوعی رف عاارض  (. ت

اف، مفاهیم، ارزشها و هم است که اهد طرف وابسته به سازمانی تعريف می شود . تعارض يك کشمکش واضح، حداقل مابین دو

 (.1392خسروي، و  واصفیانيا اعتقادات  ناسازگار از آن درک می شود )

 

 پیشینه پژوهش 

کاه  3نوع تعارض در سازمانها شد و به اين علت،   3( متوجه وجود 1964کتز )  پايگاه براي تعارض بر شمرده است . نخست اين

عاارض   اختالف ساختاسازمانی به سب تعارض بین واحدهاي ناوع ت ماین  ري واحدها و از متفاوت بودن آنها بوجود می آيد . دو

شاود .  يادارمی  گار پد بات ويران ياا رقا ساازنده  بات  اين است که واحدها، وظايف مشابه دارند در اين حالت تعارض به صورت رقا

 (.1376ا  زادگان، بعوجود می آيد )سومین نوع تعارض آنست که در سلسله مرات  اختیارات سازمانی ب

جاود  1967پان دي در سال  کاان و يان ام مطرح می کند که اگر عوامل اصلی بوجود آورنده مسئله تعارض از بین نرفته باشند ا

دارد که در آينده مجددا همان مسئله بوجود آيد و چه بسا بسیار شديد تر و اين همان چیزي است که پیامد حل مساله تعارض 

ضای از (. اگ1376گان، امند )عبا  زادمی ن لای بع شاد و شاده با ساال  عاه ار ر دستور واحدي از سیستم مرکزي به تمام دواير تاب

 ( .1374محمد زاده، نادرستی از آن دستور داشته باشند بین واحدها تعارض بوجود می آيد ) واحدها درک

برخورد فرد با سازمان يا گروه با ن می انجامد ) ازمان با سازمابولدين  بر اين باور است که برخورد ما سرانجام به برخوردهاي س

ساطوح  ياا  طارفین  باین  کاه  ساتگی دارد  سازمان به تعارض يا تضاد سازمان با سازمان می انجامد ( اين امر به اختالف قدرت ب

 (.1376عبا  زادگان، )مختلف سازمانی وجود دارد
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 .( 1380زکی، )اند  نشناختی اظهارنظر نمودهوانمندسازي رواملکرد شغلی و تبسیاري از نويسندگان در مورد سالمت سازمان ، ع

بررسی نقش توانمندسازي روانشناختی بر عملکرد شغلی و پاسخگويی فردي کارکنان دانشگاه ارومیه «در پژوهشی با عنوان 

، ی فردي کارکنانشغلی و پاسخگويدهنده، اثر توانمندسازي روانشناختی بر عملکرد  هاي پژوهش نشان و يافته شدرا بررسی »

 با مدار  سازمانی سالمت رابطه بررسی «باعنوان درپژوهشی( 1394،محمدخانی و محمدخانی) .باشد مثبت و معنادار می

 مديران رابطه عملکرد با دريافتند که بین سالمت سازمانی»مراغه  شهرستان تحصیلی گانه سه مقاطع مدار  مديران عملکرد

 تنهايی به روانشناختی بررسی خود به اين نتیجه رسیدند که توانمندسازيدر  .(1392، و همکاران سلطانی)  دارد وجود معناداري

 موجبات افزايش و دهند انجام دارند ازآنها که انتظاراتی و عملکرد استانداردهاي براسا  کارها را کارکنان شود سب  تواند نمی

 رفتارشهروندي میانجیگري به نیاز شغلی بهبود عملکرد و تبا را اين ايجاد ايرب بلکه شدد نخواه اثربخشی و کار کیفیت

 .باشد می سازمانی

 

  هشپژوروش 
سا ، از انجام شد 1399تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال  -مطالعه حاضر به روش توصیفی  .  براي انتخا  نمونه منا

ماانی و نفر از  160قل تعداد نمونه حدا روش نمونه گیري تصادفی استفاده شد. شاتیبانیکادر در جاان  پ شاهر زن ساتانهاي  بیمار

به منظور دسترسی به اين تعداد ، از ابزار پرسشنامه سنجش عوامل موثر  .محاسبه شدندوابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

پاژوهش را دارا شا بر تعارض بین کلیه کادر درمانی و پشتیبانی مورد هدف که معیارهاي ورود به  ياع  ناد توز عاا بود  160د) جم

یاار .باود کارشناسی مدرک حداقل داشتن مطالعه، در شرکت به رضايت پژوهش به ها نمونه ورود معیارهاي سش نامه (.پر  مع

ساال از کمتر خدمت هاي تعداد سال با پرسنل مطالعه از خروج يات  کاه.باود يک شات ،  147در نها یازان بازگ باا م فار   %91.8ن

هات ين تعداد به عنیل نمودند که اپرسشنامه ها را تکم وان واحدهاي مورد مطالعه جهت جمع آوري اطالعات در اين مطالعه ج

 رسیدن به اهداف پژوهشگر استفاده شد.

تحصیالت،میزان تأهل،وضعیتجنسیت،سن،اطالعات دموگرافیك شرکت کنندگان در پژوهش شامل بخشهاي پرسشنامه

نادنماه،درکاريساعتانگینیمکاري، شیفتعنواستخدام،وضعیت،کارسابقه باالینی ، گررا کاار  شایدوره سابقه  درآموز

عااتبرجامعمرورطريقازکهعباراتی بود شاملبعديبخشبودتعارضموضوعبارابطه مایمطال فایوک یازو کی ساايرن

جاار  باهمراهتعارض،مفهومزمینهدرموجودابزارهاي ساندگانت عاارضناهزمیدرنوي حایت يادطرا ياندرگرد خاشا ازب

باا استشدهتقسیم ( سازمانی و فرديبعددو درتعارضبرمؤثرعواملپرسشنامه، کارت  یاا  لی شانامه در مق ساواالت پرس

باین 5( و خیلی زياد )4(، زياد)3(، متوسط)2(، کم)1(، خیلی کم)0گزينه هاي هرگز) عاارض  یاانگین ت ناابراين م شاد. ب ( تنظیم 

باین 3و  2، بین 2و   1، بین 1ه تعارض کمتر از د. میانگین نمرو پنج متغیر بوصفر  شاتر از  4و  3،  شاانگر  4و بی یا  ن باه ترت

 میزان تعارض در حد بسیارکم، کم، متوسط ، زياد و بسیار زياد بوده است .

فار ده باه شاده تادوين امهپرسشن که ترتی  اين به .شد استفاده خبرگان قضاوت روش از پرسشنامه، روايی سنجش براي  از ن

فات از پاس و ارائه موضوع به مسلط پرستاري و درمانی بهداشتی خدمات مديريت نظران صاح  واساتید  ظارات دريا ناان ن  و آ

 .شد تدوين و تهیه نهايی پرسشنامه الزم تغییرات اعمال

 بین روز 10 زمانی فاصله به پرسشنامه 15 تعداد که صورت بدين شد، استفاده بازآزمون - آزمون روش از پايايی سنجش جهت

 از استفاده با مرحله دو هاي پاسخ خوانی هم و شد توزيع بودند، پژوهش مورد هاي نمونه مشخصات داراي که افرادي از نفر 15

شانامه اسپیرمن براي همبستگی ضري  ترتی  بدين گرديد؛ محاسبه همبستگی اسپیرمن ضري  عاارض ساطح پرس و  864/0 ت

قاادير اينبدست آمد که  76/0و استراتژي کنترلی  82/0حل گرايی استراتژي راه  ورهاي پرسشنامهبراي مح يااي م ياايی گو  پا
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بازآزمون  –وسیله آزمون  به همکاران و تورانی پژوهش در تعارض سطح ي پرسشنامه پايايی هاست؛ پرسشنامه باالي و مطلو 

 تعیین شده است . 87/0

گزارشهايبراي شد. استفاده16نسخه SPSSاز نرم افزار  پژوهشموردمتغیرهاياندازه گیريواداده هتحلیلوتجزيهبراي

وفراوانیازمتغیرهاي کیفیبرايومعیارانحراف ومیانگیندامنه،ازکمیمتغیرهايبرايشناسیجمعیتعواملتوصیفی

 شده است.ر نظر گرفته د 05/0در اين مطالعه سطح معنا داري  استفاده شد .درصد

 

  یافته ها
 

 توزیع مشخصات جمعیت شناختی -1جدول 

 

 درصد فراوانی طبقه متغیر

 جنسیت
 8/74 110 زن

 1/25 37 مرد

 وضعیت تاهل

 6/32 48 مجرد

 3/67 99 متاهل

 0 0 ساير

 میزان تحصیالت
 9/82 122 کارشناسی

 17 25 کارشناسی ارشد وباالتر

 وضعیت استخدام

 6/34 51 سمیر

 6/15 23 پیمانی

 6/30 45 قراردادي

 19 28 طرحی

 نوع شیفت کاري

 7/21 32 ثابت صبح

 4/5 8 ثابت عصر

 4/7 11 ثابت ش 

 3/65 96 در گردش

آموزش رسمی در مورد 

 تعارض

 4/39 58 بلی

 5/60 89 خیر

 

 
 جمعیت شناختی مشخصات معیار انحراف و میانگین -2جدول

 
 ف معیارانحرا میانگین دامنه متغیر

 35/6 75/32 25 - 55 سن ) سال(

 96/52 22/2 100 -400 میانگین ساعت کاري در ماه

 64/69 11/84 13 - 336 سابقه کار بالینی )ماه(
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  میزان تعارض ناشی از عوامل سازمانی و فردی-3جدول

 
 خیلی زياد زياد متوسط کم خیلی کم میزان تعارض

 میانگین
انحراف 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد انیفراو معیار

 91/0 75/2 5/11 17 3/18 27 8/40 60 7/19 29 5/9 14 عوامل فردي

 86/0 71/2 4/5 8 2/14 21 2/46 68 21 31 9/12 19 عوامل سازمانی

 

 
 میزان بروز تعارض ناشی از عوامل فردی -4جدول

 
 ل کمترين عام رين عامل بیشت

 درصد مولفه درصد مولفه

 25/2 درک نادرست کارکنان از میزان مسئولیت و وظايف يکديگر  04/3 خصوصیات رفتاري متفاوت و تفاوت در ويژگیهاي شخصیتی

 38/2 ارزشها و اعتقادات متضاد کارکنان  3 تفاوت در میزان دانش و تخصص کارکنان

   95/2 ارتهاتفاوت توانايی ها و مه

 

 

 میزان بروز تعارض ناشی از عوامل سازمانی  -5جدول

 
 کمترين عامل  بیشترين عامل 

 درصد مولفه درصد مولفه

 53/2 استفاده از منابع مشترک 37/3 حجم کاري زياد 

 23/2 اندازه سازمان 18/3 مديريت منابع

 15/2 ساختار سلسله مرات  سازمان 92/2 قوانین و مقررات نامناس 

 

فاردي )يافته ها نشا ساازمانی 75/2ن داد از میان عوامل ايجاد کننده تعارض در میان کادر درمانی،  عوامل  مال  شاتر از عوا ( بی

شاماره 71/2) باود  (3( در ايجاد تعارض تاثیر داشت ) جدول  ساط  حاد متو جاان در  شاهر زن ساتانهاي  عاارض دربیمار یازان ت           م

شان داد عوامل فردي موثر بر تعارض در بین کادر درمانی از عوامل سازمانی بیشتر نتايج بررسی نیاز (. امت 5از  73/2) میانگین 

جااد  ماوثري در اي است . درتحلیل جزئی تر می توان گفت يکی از عوامل،  عدم رضايت از شیفت هاي کاري ش  بود که عامل 

ناعادالنه شیفت هاي ش  کاري ، اين امر  تند که به دلیل توزيعتعارض بود.که کارکنان با وضعیت قراردادي و طرحی اذعان داش

ظاايف  موج  تعارض شديد بین کارکنان با وضعیت هاي مختلف استخدامی می گردد. هاا و و قاش  ديگر علل، عدم رضايت از ن

ساتند . مای دان عاارض  ضااي محوله به لحاظ شخصیتی بود که که آنرا عامل موثري در ايجاد ت يان نار یال ا قاع و شاايد دل تی ، تو

خاارج از انتظارات ساتنداتی  یال م یار تکم ناان دارد ؛ نظ صای آ ظاايف تخص چاارچو  و ی است که سازمان از پرسنل در خارج از 

ناوان ات اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی و درمانی مانند فرم ها و الزام چارچو  وظايف پرستاري باه ع سات  مار سالها يان ا کاه ا
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چاارچو  ارزيابی بیمارستانها در بهداشت و درمان الزامات وزارت  خاارج از  مد نظر قرار گرفته که گاها به جدّ تکمیل مستندات 

باا   مار  يان ا کاه ا گاردد .  مای  ماان  کاادر در صاا  پرستاري و درمانی ، موج  تاخیر در انجام وظايف روزانه و اصلی پرسنل خصو

شاترين مرتبط با پرستاري ،توانجام کارهاي غیر درمانی خصوصا کارهاي غیر (1392،اسماعیل زاده  )پژوهش ماانی بی سط کادر در

نادگزارش .( Kreitner R and Angelo K,2011 )فراوانی را در بعد تعارض درون گروهی داشته است همخوانی دارد  کاهکرد

 ايجادجهت درعاملیعنوانبه،رضايتعدماينازوداشتهخودوظايفو نقشهاازکمیرضايتکنندگان،شرکت بیشتر

 

 د.کرده اناشارهتعارض

ساعه  ظاور تو باه من از عوامل ديگر عدم آشنايی با مديريت تعارض و نحوه برخورد با تعارض بود که شرکت کنندکان در پژوهش 

ساتار  ساازمان ، خوا هاا در  قاش آن سطح آگاهی، فرهن  مشارکت و همکاري ، تحمل اختالف نظر، انتقاد پريري و هماهنگی و ن

برنامه ريزي شده ، برگزاري جلسات بحث و گفتگو و ارزيابی نقادانه کارها و دعوت موزشی، سخنرانی هاي آبرگزاري برنامه هاي 

ظار  سااماعیل زاده)از اساتید و مديران مجر  جهت انجام مشاوره توانمندي جهت مقابله با تعارض گرديدند که اين موضوع با ن  ،ا

 مطابقت دارد. (1392

عواملعنوانبهحرفه ايوظايفانجام برايمحولهاختیاروقدرتننبودکافیازنندگانکشرکت که دادنشانپژوهشنتايج

شرکت بیشترپژوهشاينمطابقت دارد .در ( Kreitner R and Angelo K,2011) نتايجباکهکردند اشارهتعارضبروزدرمؤثر

و نهايتا اينکه معتقد کردندبیانضتعاربروزعاملرا ارزيدنت ها و اينترنه انجام دستورات مکرر توسط متخصصین ،کنندگان 

عامل مهمی در بروز تعارض است . چنانچه در مراکز آموزشی،  به علت تردد مکرر پزشکان و  بودند آموزشی بودن بیمارستانها ،

باه رموج  بروز حجم باالي کاري براي کاد تفاوت در نظرات آنان و گاها تغییرات مکرر دستورات پزشکی ، ياده  و  ماان گرد  در

 دنبال آن نارضايتی بیماران و سرانجام بروز تعارض در بین کارکنان را موج  می گردد.

جااد  باراي اي عااملی  کاه  شاود  وجود اعتماد در بین اعضاء سازمان موج  پیوند بین اعضاء و نهايتا موج  سالمت سازمانی می 

ناان بیناعتمادکمبود .(2009، زمانی است ) موسوياناهمکاري و هماهنگی بین اعضاء براي رسیدن به اهداف س ساطوح کارک

اعتمادکمبودبا پژوهش،ايندرشرکت کنندگانبیشترآيد. شماربهتعارضبرمؤثرعواملديگرازمختلف درمانی می تواند 

ازکاهناانکارک بیناعتمادسازيزمینهايندرمیرسدبودند . به  نظرموافق تعارضايجادکنندهعواملازديگريکیعنوانبه

 (Spaho ,2013) بکاهدموجودتعارضاتازمی تواندواحدها است، بخشها ومديريتدررهبريمهممهارتهاي

ساتاران بینتعارضايجاد درمؤثرعاملیراانسانینیرويکمبود(  %89شرکت کنندگان )  اکثريت صاا پر ماانی خصو کادر در

 مطابقت دارد . (2009)، دهقان نیري(1392)(، اسماعیل زاده 1387) بوساري  پیامیمیترانتايجباکهکردندبیان

صایتی ) آرام /  هااي شخ فااوت در ويژگی کااري، ت از نظر عوامل فردي از جمله خصوصیات رفتاري متفاوت در کارکنان مانند کم 

( بیشترين عامل تعارض و 95/2ی ها و مهارتها ) ي(  تفاوت توانا3(، تفاوت در میزان دانش و تخصص کارکنان )04/3پرخاشگر()

ناان )25/2درک نادرست کارکنان از میزان مسئولیت و وظايف يکديگر )  ضااد کارک قاادات مت شاها و اعت تارين 38/2( و ارز ( کم

صایت Aتعارض را ايجاد کردند . بارون در مطالعه خود نشان داد که افراد با نوع  شخصیت  ناوع شخ جا  B بیشتر از افراد با  مو

 (. Baron,1989شوند)بروز تعارض می

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 

 

 
 

 

سا  ) 18/3(، محدوديت منابع) 37/3از نظر عوامل سازمانی مانند حجم کاري زياد ) شاترين 92/2(  ، قوانین ومقررات نامنا ( بی

عاارض را ( 15/2( و ساختار سلسله مرات  سازمانی )23/2(، اندازه سازمان )53/2تعارض و استفاده از منابع مشترک) تارين ت کم

 د کردند .ايجا

صایالتساطحتفاوتداشتند،تأکیدآنبرحاضر پژوهشدرشرکت کنندگانکهتعارضکننده ايجادعواملديگراز گاروتح

که اختالف در سطح تحصیالت می تواند مانعی براي ارتباطات موثر و انتقال اطالعات بین  بودمراقبتیدرمانیههاي مختلف

می تواندآموزشیسطوحتفاوتکهاستآنازحاکینیز( 2012،کايتلیدو)پژوهشنتايجدد .باشد و موج  تعارض گر گروه ها

 عنوان يك منبع قوي براي تعارض باشد .به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحث 

و 

بیشترین عامل تعارض تاثیرگذار از نظر عوامل فردی    -1نمودار  ز نظر عوامل فردی   رض تاثیرگذار امل تعاعا کمترین -2نمودار    

بیشترین عامل تعارض تاثیرگذار از نظر عوامل سازمانی    -3نمودار  کمترین عامل تعارض تاثیرگذار از نظر عوامل سازمانی    -4نمودار    
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 گیرینتیجه
نشان  که وجود دارد .زنجان شهر  مراکز آموزشی درمانینتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که سطح متوسطی از تعارض در 

ساعه  از عوامل سازمانی بیشتر می باشد که البته ،دهنده اين است که عوامل فردي موثر برتعارض اين سطوح از تعارض براي تو

ناینوتعارضاهمیتشناختجهتدر درمانیبهداشتیسازمانهايمديرانبهمی تواندسازمانی مفید است . و اين امر  همچ

تارينتوانستخواهندعوامل،اينشناختبايرانمد. کندکمك آنکنندهايجادعوامل هاتدرماديريتیسابكوشایوه به ج

 .(2009دهقانی نیري،)گیرندکاربهراشده ايجادتعارضحلياپیشگیري

شادسرپرستاران بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران ان يبر رو 1394پژوهشی که در سال  ، جاام 

 (. Tourani et al,2014)ز تعارض گزارش شد سطح متوسطی ا

ساتاران  شاکان و پر بار روي پز کاه  شای  سات. در پژوه شاده ا سای  ساتانها برر عاارض در بیمار ضاوع ت یاز مو در خارج از کشور ن

ناد. گازارش کرد یازان  بیمارستانهاي داخلی در يونان انجام شد بیشتر شرکت کنندگان وجود تعارض را  شاکان م شاتريپز از  بی

سات.مديران تعارض را ن باديهی ا عاارض  جاود ت سبت به پرستاران گزارش کرده بودند . بنابراين با توجه به ماهیت بیمارستانها و

 .( Kaitelidou et al,2012حرفه اي بايد تالش کنند تا تعارض را در حد سازنده حفظ کنند تا موج  توسعه سازمانی شود)

باین  40د که حدود ی قبر  نشان داي دولتنتايج پژوهشی در بیمارستانها مااه  ناان در  عاارض را   15تاا  10درصد کارک باار ت

حال  60درصد کارکنان بیان داشتند که حدود  53گزارش کرده بودند . حدود  باه  شاان را  کااري  هااي  شایفت  دقیقه از زمان 

باروز  هام  يال م عاارض تعارض اختصاص داده بودند. عوامل سازمانی و ضعف ارتباطات از دال ساتت يان بیمار سات در ا باوده ا انها 

(Pavlakis et al,2011 ). 

قرار گرفتن پزشکان در را  هرم مديريتی و به دنبال آن رفتارهاي پزشك ساالرانه موج  شده است رويه هاي کاري بر اسا  

يانمنافع اين گروه و بدون توجه به پیامدهاي نامطلو  آن در سیستم درمانی مورد تصوي  قرار بگیرد.  باه دل که ا هاا  یال رفتار

صایالت  کاه در دوران تح شای  یال روش آموز باه دل ناین  سات و همچ اختیاراتی است که به موج  قانون به آنان تفويض شده ا

پزشکی داشته اند ، بیشتر حالت مديريت عملکردي داشته که اين موضوع منبع بسیاري از تعارضات را بین اعضاي تیم پزشکی 

فااوتی از و پزشکان و سا است . وکادر درمانی ايجاد کرده فاه اي ، درک مت شاهاي حر ناوع نق فااوت در  ير کادر درمانی به دلیل ت

جا   خاود مو مار  بیماران داشته و به تبع آن هريك اهداف مراقبتی جداگانه اي را براي بیماران برنامه ريزي می کنند که اين ا

 (.2011اسماعیل زاده ،بروز تعارض می گردد) 

صای ي اداري و پشتیواحدهامیزان تعارض در  ماانی و تشخی حادهاي در بانی مراکز آموزشی و درمانی مورد مطالعه،  نسبت به وا

باا   کمتر مشاهده شد که اين امر میتواند به علت پیچیدگی هاي کمتر شغلی و عدم وجود شبکاري و عدم ارتبا  مستقیم با ار

 رجوع باشد.

و موقعیتها و يا افرادي که باعث ايجاد  يدهگرد و تحلیل ، داليل  تجزيهدهيف شبنابراين، در جهت حل تعارض، مشکالت بايد تعر

 (.Thomas and Conflict,2000)  اصالح گردند می بايستتعارض می شوند، 

 

 پیشنهادات:

 ض،و ارائه راه حل مناس  در مواقع بروز تعار می بايست در خصوص ايجاد راهکارهايی براي حل مشکالت و تعارض هاسازمان-

 .ندزمینه بروز تعارضات را کاهش ده و با سیاستگراري در اين موارد، مودهامه ريزي نبرن

برگزاري گردهمايی، همايش و کارگاههاي آموزشی و به ويژه جلسات آموزشی گروهی در بیمارستانها در خصوص  همچنین -

 .کاهش تعارضات باشدراهبردهاي مديريت تعارض می تواند راهکار مناسبی براي 
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  : بعمنا

 
هاااي 1384رابینز.) استیفن، - پااژوهش  تاار  شااارات دف باای. انت مااد اعرا ( مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسیان و سید مح

 فرهنگی.

 .1385رابینز استیفن. مديريت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسیان،چاپ اول، موسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی،  -

يااع شرکت موردي مطالعه مديران و سبك مديريت سازمانی متسال بین رابطه یبررس(.1390)  شیرودي، مهران قربان -  توز

 .ارشد مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنو  کارشناسی نامه تهران،پايان برق

يااابی(.1391)خاتمی،میرحامد و محمود؛عارفی،محبوبه ابوالقاسمی، محمد؛ قهرمانی، - شاا سااازمانی سااالمت ارز  يهااا کدهدان

 . 13-10:30،شماره4وسازمانی،سال شغلی مشاوره فصلنامه بهشتی،شهید دانشگاه

پاارورش 1388مهدي ) شريعتمداري،  - (. بررسی رابطه بین سالمت سازمانی با اثر بخشی مديران مدار  مديريت آموزش و 

 .6شهرتهران. فصلنامه علوم تربیتی، شماره ي 

 .3725، شماره 1391سال زنامه همشهري، رض، روجهانديده کاظم پورمهرداد. مديريت تعا -

سااطه، 1392فرزانه، خسروي،محسن .)  واصفیان، - مااديران دوره متو عااارض  ( . رابطه مهارت ها با راهبردهاي مديريت حل ت

 .59-74، ص3، شماره 5فصالمه رهیافتی نو در مديريت آموزشی، سال 

 تشار، چاپ اول.شرکت سهامی ان تهران:( .مکات  و مبانی مديريت، 1376عبا  زادگان،سید محمد ) -

 ( . مديريت توسعه : تحول سازمان به مثابه استراتژي توسعه، تهران : سمت، چاپ اول.1374محمدزاده، عبا  ) -

نااان (.1394)محمدخانی، زهرا و محمدخانی، فاطمه  - شااغلی کارک کاارد  بااا عمل سااازمانی  سااالمت  رابطه شفافیت سازمانی و 

 .اري و اجتماعی، تهرانهش در علوم رفتلی پژوالمل دومین کنفرانس بین.

یااانجی نقش (.1392) سلطانی، ايرج؛ صريحی اسفستانی، رسول و عباسی، حمیده - سااازمانی م ياات رفتارشهروند  درتاثیرحما

مااديريت روانشناختی وتوانمندسازي شده سازمانی ادراک عااات  شااغلی، مطال حااول(برعملکرد بااود و ت سااال )به شااماره 23، 

70:209-229 . 

 .38بررسی سالمت سازمانی مدار  شهرضا. فصل نامه ي مصباح، شماره (. 1380دعلی ) ی، محمزک -
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