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سمینه و هدف  :در خَاهغ اهزٍسی تؼبرؼ هَضَػی است وِ اًذیطِ اًسبى را ثیص اس ّز هسئلِ دیگزی ثِ

ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج.

خَد هطغَل وزدُ است .اس عزفی ثِوبرگیزی َّش ّیدبًی ٍ هؤلفِّبی آى سجت هذیزیت تؼبرؼ اثز
ثخص هی ضَد .ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرسی راثغِ َّش ّیدبًی ٍ راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى
ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج اًدبم گزفت.

راّجزدّبی هذیزیت در ًظبم سالهت

روش پضوهص :هغبلؼِ حبضز ،هغبلؼِای اس ًَع ّوجستگی است وِ ثِ غَرت همغؼی در سبل  1396در

1397؛ .125-34 :)2(3

ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج اًدبم گزفت .حدن ًوًَِ ضبهل ً 32فز اس هذیزاى سغَح هختلف
ثیوبرستبىّب ثِ رٍش سزضوبری ثَد .دادُّب ثٍِسیلِ پزسطٌبهِّبی استبًذارد خوغ آٍری ضذ ٍ ثب استفبدُ
اس آهبر تَغیفی ،تحلیلی ٍ آسهَى آهبری ّوجستگی اسپیزهي ،ثِ ٍسیلِ ًزم افشار  SPSS 19هَرد تحلیل
لزار گزفت.

فبعوِ .راثغِ َّش ّیدبًی ٍ
راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى

تاریخ دریافت1397/03/22 :
تاریخ اصالح نهایی1397/06/21 :
تاریخ پذیزش1397/06/26 :

یافتهها :هیبًگیي اهتیبس هذیزیت تؼبرؼ در ثیي هذیزاى هَرد هغبلؼِ اس  108/3 ± 20/8 ،134ثَد.

نتیجه گیزی :راّجزد "ػذم همبثلِ" ثیطتزیي وبرثزد را ثیي هذیزاى داضت ٍ ثب تَخِ ثِ راثغِ ثزخی اس
هؤلفِّبی َّش ّیدبًی (خَد اًگیشی ) ثب هذیزیت تؼبرؼ ،هی تَاى ًتیدِ گزفت ،آضٌبیی هذیزاى ثب سبیز
راّجزدّب هی تَاًذ در سهیٌِ وبرثزد راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ راّگطب ثبضذ ٍ ثز هذیزیت هٌبثغ اًسبًی ٍ
ثْجَد ػولىزد سبسهبى تأثیز هثجتی داضتِ ثبضذ.
واصههای کلیدی :هذیزیت تؼبرؼَّ ،ش ّیدبًی ،ثیوبرستبى ،هذیز
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در خَاهغ اهزٍسی تؼبرؼ ( )conflictهَضَػی است وِ
اًذیطِ اًسبى را ثیص اس ّز هسئلِ دیگزی ثِ خَد هطغَل
وزدُ است ٍ ایي اهز در ّوِ سبسهبىّب (اس خولِ
ثیوبرستبىّب) ثِ غَرتّبی گًَبگَى هبًٌذ تؼبرؼ ثیي
رئیس ٍ هزئَس ،وبرفزهب ٍ وبرگز ،تؼبرؼ ثیي ّوىبراى ٍ
حتی تؼبرؼ درٍى فزدی ٍخَد دارد (.)1
تحمیمبت ًطبى دادُاًذ وِ  20درغذ ٍلت هذیزاى
سغَح ثبال ٍ هیبًی سبسهبى در رسیذگی ثِ ًَػی تؼبرؼ
غزف هی ضَد (.)2
الجتِ ثبیذ در ًظز داضت وِ ًظزیِّبی خذیذ ٍخَد
تؼبرؼ را اس ًظز رٍاًطٌبختیً ،طبًِ سالهتی هی داًٌذ ،سیزا
هٌدز ثِ رّبیی اس سزخَردگیّب ضذُ ٍ ًَػی حس
هطبروت ٍ حتی ًطبط ایدبد هی وٌذ .اس خْت اختوبػی
ًیش ثذاى ػلت ًطبًِ سالهتی است وِ هخبلفت ًسجت ثِ
ٍضغ هَخَد را تطَیك هی وٌذ ٍ دست ثِ اثتىبر ػولّبیی
ثزای تغییز اختوبػی هی سًذ .تؼبرؼ ثسیبر ون هی تَاًذ
تجؼبت هٌفی ًظیز گزٍُ اًذیطی ،تػوین گیزی ضؼیف ،ثی
ػاللِ گی ٍ روَد را در پی داضتِ ثبضذ .لذا ثزای ثیطتز
سبسهبىّب ٍضغ هغلَة ایي است وِ ثیي گزٍُّب ٍ دٍایز
خَد ًَػی رلبثت ٍ تؼبدل هؼتذل ثزلزار ًوبیٌذ .ثبیذ ثِ
خبعز داضت ٍخَد تؼبرؼ ًیست وِ ثبػث اختالل ٍ اس ّن
پبضیذگی در سبسهبىّب هی ضَد ثلىِ هذیزیت غیز اثز ثخص
تؼبرؼ سجت ًتبیح ًبهغلَة هی ضَد ( .)1چٌبًچِ
اختالفبت ثِعَر غحیح ٍ ػلوی ،هذیزیت ٍ حل ٍ فػل
ًطًَذ ،هی تَاًٌذ سهیٌِ سبس هطىالت ،هسبئل ،آسیتّبی
رٍاًی ٍ حتی خطًَتّب ٍ ظلنّبیی ضًَذ .تؼبرؼ هی تَاًذ
سجت ایدبد استزس ،آسیتّبی رٍحی ،وبّص رضبیت
ضغلی ،افشایص تزن اختیبری وبر ٍ وبّص ثْزٍُری ضَد.
اگز حل تؼبرضبت هجتٌی ثز ثحث ٍ خذل هٌػفبًِ ٍ غحیح
ثبضذ ٍ ّوِ افزاد ٍ گزٍُّبی درگیز ،هدبل اظْبر ًظز داضتِ
ثبضٌذ ،آًگبُ تؼبرؼ سجت وبّص تٌصّبی اختوبػی ٍ
ثجبت رٍاثظ هی گزدد (.)3
راثیٌش تؼبرؼ را ایٌگًَِ تؼزیف هی وٌذ :فزایٌذی است
وِ در آى ضخع الف ثِعَر ػوذی هی وَضذ تب ثِگًَِای
سجت ًبوبهی ضخع ة در رسیذى ثِ ػالیك ٍ اّذافص
ضَدٍ .ی  3راّجزد را ثزای هذیزیت آى ارائِ هی وٌذ وِ
ػجبرتٌذ اس :ػذم همبثلِ ،راُ حل گزایی ٍ وٌتزلً .ىتِ اسبسی

در هَرد تؼبرؼً ،گزش هذیز ثِ تؼبرؼ ،تطخیع ثِهَلغ ٍ
ثزخَرد هٌبست ثب ػَاهل ثٍِخَد آٍرًذُ ٍ ارائِ راُ حل
هٌغمی ٍ درست ثزای آى است (.)4
ثزای هذیزیت تؼبرؼ ًیبس ثِ هْبرتّبیی است وِ ایي
هْبرتّب پبیِ ٍ اسبس احسبسی داضتِ ٍ ًمص تؼییي
وٌٌذُای در پیبهذّبی هَلؼیتّبی تضبد ثز ػْذُ دارًذ.
هذاوزُ وزدى ،تؼبهل احسبسی ٍ ػبعفی است ٍ ثزای
هذاوزُ وٌٌذگبى هَفك ،ضزٍری است وِ ارسیبثی غحیحی
اس احسبسبت خَد ٍ دیگزاى داضتِ ثبضٌذ ( .)3حل هَفمیت
آهیش تؼبرضبت هٌَط ثِ در ًظز گزفتي احسبسبت توبم افزاد
است .سهبًی یه راُ حل هغلَة ثِدست هی آیذ وِ افزاد ثب
ّن در توبس ثبضٌذ ،هْبرت اسبسی َّش ػبعفی ًظیز
گَش دادى ٍ تأییذ وزدى را آهَختِ ثبضٌذ (.)5
َّش ّیدبًی ( )emotional intelligenceهدوَػِای
اس تَاًبیی ّبی والهی ٍ غیز والهی است وِ فزد را لبدر ثِ
ثیبى ،ضٌبسبیی ،درن ٍ ارسیبثی احسبسبت خَد ٍ دیگزاى،
ثِ هٌ ظَر وٌبر آهذى ثب تمبضبّب ٍ فطبرّبی اختوبػی ،هی
سبسدَّ .ش ّیدبًی ثبال ثِ افزاد ووه هی وٌذ وِ
ّیدبًبت ٍ احسبسبت خَیص را وٌتزل ٍ احسبسبت
دیگزاى را هذیزیت وٌٌذ ( .)3ثِ سثبى سبدُ َّش ّیدبًی
ًَػی اس َّش است وِ تَاًبیی فزد را در ثزلزاری ٍ حفظ
ارتجبط ثب دیگزاى ،ضٌبخت احسبسبت ٍ ػَاعف دیگزاى ٍ
استفبدُ اس ایي ّیدبًبت ٍ ػَاعف در خْت تحمك اّذاف
فزدی ٍ سبسهبًی هَرد ارسیبثی لزار هی دّذ .اس ایي هٌظز
ثب َّش اًتشاػی (آی ویَ) وِ تَاًبیی فْویذى ٍ هبّزاًِ
ثِ وبر ثزدى ًوبدّبی ضفبّی ،آهبری ،لغبت ٍ استذالل
هٌغمی را در ثزدارد ،تفبٍت دارد ٍ ثِ گفتِ گلوي
( ) 1998ضزط حتوی ٍ اختٌبة ًبپذیز در سبسهبى
ثِحسبة هیآیذ (.)6
پژٍّطگزاى َّش ّیدبًی را ضٌبخت ،وٌتزل ٍ
ثِوبرگیزی لبثلیتّبی ػبعفی خَد ٍ دیگزاى در رفتبرّبی
فزدی ٍ گزٍّی ثزای وست حذاوثز ًتبیح هی داًٌذ .وِ
دارای  4هؤلفِ خَد آگبّی ،خَد هذیزیتی ،آگبّی اختوبػی
ٍ هذیزیت راثغِ است .ثِوبرگیزی ایي هؤلفِّب سجت
هذیزیت تؼبرؼ ٍ اختالفبت ثِعَر اثز ثخص هی ضًَذ .اس
سَی دیگز ،هحممبى ثْتزیي حَسُ ثزای وبروزد ایي ًَع
َّش را ،هحیظ وبر ٍ سبسهبى داًستِ اًذ (.)4
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هغبلؼبت هختلفی در ایي سهیٌِ غَرت گزفتِ است
هيخولِ رٍسرت ٍ سیبرٍچی ( )2005در پژٍّص خَد ثِ
ثزرسی َّش ّیدبًی ٍ راثغِ آى ثب ًتبیح ػولىزدی هحل وبر
رٍی وبروٌبى سبسهبى خذهبت ػوَهی استزالیب پزداختٌذ وِ
هیبًگیي َّش ّیدبًی ثِدست آهذُ  100ثَد ٍ ثیي َّش
ّیدبًی ٍ ػولىزد افزاد راثغِ هؼٌی داری ثَدُ است (.)4
وطتىبراى ٍ ّوىبراى (ً )1389یش در تحمیك خَد ثب
ػٌَاى «راثغِ َّش ّیدبًی ثب راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ
در هذیزاى آهَسضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ ػلَم پشضىی ضیزاس»
ًطبى دادًذ وِ ثیي َّش ّیدبًی ٍ راّجزدّبی هذیزیت
تؼبرؼ راثغِ آهبری هؼٌی داری ٍخَد ًذارد .در هذیزاى
آهَسضی ثیي راّجزد وٌتزل ٍ سبثمِ هذیزیت راثغِ آهبری
هؼٌی دار هٌفی هطبّذُ گزدیذ .در هذیزاى هزد ًیش ثیي
َّش ّیدبًی ٍ راّجزدّبی ػذم همبثلِ ٍ راُ حل گزایی
راثغِ آهبری هؼٌی دار هٌفی ٍخَد داضتٍ .ی ًتیدِ گزفت
وِ ثب آهَسش هذاٍم هذیزاى در سهیٌِ راّجزدّبی هذیزیت
تؼبرؼ راُ ثزای ضٌبخت ٍ ثزخَرد ثِهَلغ ٍ غحیح تؼبرؼ
ّوَار خَاّذ ضذ ( .)7تزاثی ٍ ّوىبرى (ً )1387یش در
تحمیمی ثب ػٌَاى «راّجزد ّبی تؼبرؼ در ثیي هذیزاى
ثیوبرستبىّبی استبى لزستبى» ثِ ایي ًتبیح رسیذ وِ :الف)
ضیَُّبی هذیزیت تؼبرؼ در ثیي هذیزاى هتفبٍت است،
ثِعَریىِ آهبر ًطبى هی دّذ ،هذیزاى اس ثیي استزاتژیّبی
هذیزیت تؼبرؼ ثِتزتیت  49/7درغذ اس استزاتژی ػذم
همبثلِ ٍ  44/6درغذ اس استزاتژی وٌتزل ٍ  5/7درغذ اس
استزاتژی راُ حل گزایی استفبدُ هی وٌٌذ .ة) ثیي
استزاتژیّبی هذیزت تؼبرؼ ٍ خٌسیت افزاد راثغِ هؼٌی
داری ٍخَد داضت .ثب اًدبم آسهَى ّوجستگی ثیي سي افزاد ٍ
هذیزیت تؼبرؼ راثغِ هؼٌی داری ٍخَد داضت .ثِعَریىِ
افزاد دارای سي ثبالتز ثِ استفبدُ اس استزاتژی وٌتزل در
هذیزیت گزایص داضتٌذ (.)8
اس آًدبیی ىِ ػَاهل گًَبگًَی ثز اًتخبة سجه هذیزیت
تؼبرؼ تَسظ هذیزاى تأثیز دارد ٍ َّش ّیدبًی یىی اس
ایي ػَاهل است ،ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثزرسی راثغِ َّش
ّیدبًی ثب ر اّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ در هذیزاى
ثیوبرستبى ّبی هٌتخت دٍلتی ضْز وزج اًدبم ضذ.

هزاخؼِ ثِ ثیوبرستبىّبی هٌتخت دٍلتی (ثیوبرستبى ضْیذ
هذًی ٍ ثیوبرستبى ضْیذ ثبٌّز) ضْز وزج ،الذام ثِ خوغ
آٍری دادُّب ثِ رٍش سزضوبری ًوَد .خبهؼِ هَرد پژٍّص
را ً 32فز اس هذیزاى ثیوبرستبىّب تطىیل دادًذ.
ثزای خوغ آٍری دادُّب اس پزسطٌبهِّبی استبًذارد
استفبدُ ضذ .ثِهٌظَر ثزرسی هذیزیت تؼبرؼ ٍ راّجزدّبی
آى اس پزسطٌبهِ هذیزیت تؼبرؼ راثیٌش ( )2002استفبدُ
ضذ .ایي پزسطٌبهِ ضبهل  2ثخص سؤاالت ػوَهی ضبهل
خٌس ،تحػیالت ،سبثمِ خذهت ٍ سوت ٍ سؤاالت
اختػبغی ثز اسبس ّذف ٍ هسئلِی تحمیك ضبهل سؤاالت
هزثَط ثِ راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ (ػذم همبثلِ ،وٌتزل ٍ
راُ حل گزایی) هیثبضذ ( .)4ثزای سٌدص َّش ّیدبًی
هذیزاى اس پزسطٌبهِ استبًذارد َّش ّیدبًی ضزیٌگ
( )1996استفبدُ ضذ وِ در  2ثخص ػوَهی ٍ اختػبغی
ثَد)5( .
پزسطٌبهِ هذیزیت تؼبرؼ راثیٌش ضبهل راّجزدّبی راُ
حل گزایی ،اختٌبة ٍ وٌتزل ثَدُ ٍ ثز اسبس پزسطٌبهِ
استبًذارد راثیٌش هی ثبضذ .پزسطٌبهِ دارای  3راّجزد ٍ 30
گَیِ هی ثبضذ ٍ ثب همیبس لیىزت  7درخِای اس ّویطِ ()1
تب ّزگش ( )7تؼزیف گزدیذ .راّجزدّبی پزسطٌبهِ ًیش ضبهل
راّجزد وٌتزل (گَیِ  ٍ )1-7راُ حل گزایی ( گَیِ )8-18
ٍ ػذم همبثلِ (گَیِ  )19-30ثَد .ثزای ثِدست آٍردى اهتیبس
ّز ثؼذ ،هدوَػِ اهتیبس سؤاالت هزثَط ثِ آى ثب ّن خوغ
هی ضَد ٍ ثز تؼذاد گَیِّب تمسین هی ضَد ٍ در ًْبیت آى
راّجزد وِ ثیطتزیي اهتیبس را وست وٌذ ،تزخیحبً استزاتژی
فزد ثزای هذیزیت تؼبرؼ است .ثزای اهتیبس ولی ،هدوَػِ
ولیِ اهتیبس  3ثؼذ خوغ هی ضَد .ایي پزسطٌبهِ یىی اس
رایحتزیي اثشارّبی اًذاسُ گیزی هذیزیت تؼبرؼ است ٍ
اػتجبر آى در هغبلؼبت هتؼذد تأییذ ضذُ است ( .)9در
پژٍّص حیذری ًژاد ٍ ّوىبراى ( )1389ثب ػٌَاى "ارتجبط
هیبى ٍیژگیّبی ضخػیتی ٍ راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ
هذیزاى تزثیت ثذًی استبى خَسستبى" ایي پزسطٌبهِ
استفبدُ ضذُ است ٍ ضزیت آلفبی وزًٍجبخ ثزای ایي
پزسطٌبهِ  73درغذ هی ثبضذ وِ ًطبًِ پبیبیی ثبالی
پزسطٌبهِ هی ثبضذ (.)10
پزسطٌبهِ َّش ّیدبًی ضزیٌگ ضبهل  33گَیِ هی
ثبضذ ٍ ثِ غَرت همیبس لیىزت  5درخِای اس ّویطِ ()5
تب ّیچ ٍلت ( ) 1تؼزیف گزدیذ .در ایي پزسطٌبهِ هحذٍدُ
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یافتهها
در ایي پژٍّص هذیزاى ثیوبرستبىّبی ضْیذ ثبٌّز ٍ
ضْیذ هذًی ضْز وزج هَرد ثزرسی لزار گزفتٌذ .در
هدوَع اس خبهؼِی آهبری هذیزاىً 32 ،فز در ّز 2
ثیوبرستبى هَرد هغبلؼِ لزار گزفتٌذ .اس ثیي خوؼیت
هذیزاى هَرد هغبلؼِ ً 13فز هزد ٍ ً 19فز سى ثَدًذ .در
هَرد تَسیغ سَاثك و بری ًیش ثیطتزیي سَاثك وبری هذیزاى
 26-30سبل ثِ هیشاى  25/0درغذ ثَد .در هَرد ٍضؼیت
تحػیلی هذیزاى ،ثیطتزیي هَرد ( 65/2درغذ) دارای
تحػیالت وبرضٌبسی ٍ  25/0درغذ دارای هذرن دوتزی
ثَدًذ .ووتزیي هَرد ًیش ( 9/4درغذ) دارای هذرن
تحػیلی فَق لیسبًس ثَدًذ.
ًتبیح ًطبى داد هیبًگیي َّش ّیدبًی هذیزاى
ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج ( )121/9 ± 18/7در
ٍضؼیت "خَة" ثَدُ است ٍ اس ثیي هؤلفِّبی َّش
ّیدبًی ًیش ،خَدآگبّی ثب هیبًگیي ( )31/9 ± 4/8ثبالتزیي
)17/7
±
رتجِ ٍ هْبرت اختوبػی ثب هیبًگیي (3/5
پبییيتزیي رتجِ را داضتِ است (خذٍل .)1

خذٍل  :1اهتیبس َّش ّیدبًی هذیزاى ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج
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هتغیز

اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي

ثبالتزیي ًوزُ

پبییيتزیي ًوزُ

َّش ّیدبًی
خَد آگبّی
خَد اًگیشی
خَد وٌتزلی
ّوذلی
هْبرت اختوبػی

121/9 ± 18/7
31/9 ± 4/8
25/1 ± 4/1
24/5 ± 4/8
22/5 ± 3/8
17/7 ± 3/5

161
40
31
35
30
25

33
8
7
7
6
5

ثزرسی هذیزیت تؼبرؼ ٍ راّجزدّبی آى در
ثیوبرستبىّبی هٌتخت ًیش ًطبى داد وِ هیبًگیي هذیزیت
تؼبرؼ ( )108/3 ± 20/8ثَدُ است ٍ ثیطتزیي استزاتژی وِ
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هذیزاى اس آى استفبدُ وزدُاًذ ،استزاتژی اختٌبة یب ػذم
 ٍ )51/5 ±ووتزیي راّجزد،
همبثلِ ثب هیبًگیي (23/5
وٌتزل ثب هیبًگیي ( )23/6 ± 7/8ثَدُ است (خذٍل .)2

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir at 6:28 IRST on Tuesday October 23rd 2018

اهتیبسات حبغلِ ثز اسبس ضیَُ اهتیبس دّی ،ثیي  33تب
 165تؼییي ضذُ است وِ اهتیبس ثبالتز ًوبیبًگز َّش
ّیدبًی ثبالتز هی ثبضذ ٍ ردُ ثٌذی اهتیبسّب ثذیي غَرت
است وِ ًوزُ َّ ; 132-165ش ّیدبًی ػبلی،
ًوزَُّ ; 99-131ش ّیدبًی خَةً ،وزُ ; 66-98
َّش ّیدبًی هتَسظ ٍ ًوزُ َّ ; 33-65ش ّیدبًی ون
را ًطبى هی دّذ ( .)11ایي پزسطٌبهِ یىی اس رایحتزیي
اثشارّبی اًذاسُ گیزی َّش ّیدبًی است وِ  5هؤلفِ
خَد اًگیشی ،خَد آ گبّیّ ،وذلی ،خَد وٌتزلی ٍ
هْبرت ّبی اختوبػی را هی سٌدذ ٍ اػتجبر آى در هغبلؼبت
هتؼذد تأ ییذ ضذُ است .در ایزاى ایي پزسطٌبهِ تَسظ
هٌػَری (ٌّ ) 1380دبریبثی ٍ پبیبیی آى ثز هجٌبی آلفبی
وزًٍجبخ  0/85گشارش ضذُ است ( .)12فیضی ٍ ّوىبراى
(ً ) 1390یش در هغبلؼِ خَد ثب ػٌَاى "راثغِ َّش
ّیدبًی ثب راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى داًطگبُ
ػلَم پشضىی ایزاى" ضزیت آلفبی وزًٍجبخ  73درغذ را ثِ
دست آٍردُ است وِ اس پبیبیی خَثی ثزخَردار ثَدُ
است (.)5
دادُّب ثب استفبدُ اس آهبر تَغیفی ،تحلیلی ٍ آسهَى
آهبری ّوجستگی اسپیزهي ،ثٍِسیلِ ًزم افشار SPSS 19
تحلیل ضذ ٍ هؼٌی دار ثَدى ٍ یب ًجَدى ارتجبط ثیي هتغیزّب
ثِدست آهذ .ضوٌبً در ایي هغبلؼِ ولیِ هالحظبت اخاللی

در تحمیك ٍ ًگبرش همبلِ تَسظ پژٍّطگزاى رػبیت ضذ ٍ
ایي هغبلؼِ ثب وذ  ABZUMS.REC.139634تَسظ وویتِ
اخالق داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی
الجزس هَرد تأییذ لزار گزفتِ است.
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خذٍل  :2اهتیبس هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج

هذیزیت تؼبرؼ
اختٌبة (ػذم همبثلِ)
راُ حل گزایی
وٌتزل

108/3 ± 20/8
51/5 ± 23/5
33/1 ± 9/3
23/6 ± 7/8

134
69
57
40

30
12
11
7

ثٌبثز ًتبیح ٍ تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ،ثیي هؤلفِ خَد
اًگیشی َّش ّیدبًی ٍ هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى راثغِی
هثجت ٍ هؼٌی داری ٍخَد داضت .ثیي راّجزدّبی
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هتغیز

اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي

ثبالتزیي ًوزُ

پبییيتزیي ًوزُ

هذیزیت تؼبرؼ ثب َّش ّیدبًی ٍ دیگز هؤلفِ ّبی
َّش ّیدبًی راثغِ هؼٌی داری ٍخَد ًذاضت
(خذٍل .)3

خذٍل  :3ضزیت ّوجستگی َّش ّیدبًی ٍ هؤلفِّبی آى ثب هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج
هتغیز

هذیزیت تؼبرؼ
ضزیت ّوجستگی اسپیزهي

همذار p

0/20
- 0/06
0/30
0/40
0/20
- 0/09

0/10
0/70
0/08
** 0/00
0/01
0/60

َّش ّیدبًی
خَد آگبّی
خَد وٌتزلی
خَد اًگیشی
ّوذلی
هْبرت اختوبػی
** هؼٌی دار در سغح هؼٌی داری p < 0/05

خذٍل  :4ضزیت ّوجستگی َّش ّیدبًی ٍ هؤلفِّبی هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى ثیوبرستبىّبی هٌتخت ضْز وزج
هتغیز

َّش ّیدبًی
ضزیت ّوجستگی اسپیزهي

اختٌبة (ػذم همبثلِ)
راُ حل گزایی
وٌتزل

همذار p
0/70
0/80
0/10

* سغح هؼٌی داری p < 0/05

عجك یبفتِّبی خذٍل ً 4یش ،ثب تَخِ ثِ ضزیت
ّوجستگی اسپیزهي ثیي هتغیزّبی هَرد هغبلؼِ ،هیشاى
ّوجستگی "ضؼیف" ثَد ٍ راثغِ هؼٌی داری ثیي َّش
ّیدبًی ٍ هؤلفِّبی هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى ٍخَد ًذاضت.
بحث
ضزیت ّوجستگی ثیي راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ ٍ
َّش ّیدبًی هذیزاى ثیوبرستبىّبی هٌتخت ًطبى دٌّذُ
ّوجستگی ضؼیف ثیي آىّب ثَد ٍ راثغِی خغی هؼٌی
داری ٍخَد ًذاضت ٍ ثیبًگز آى است وِ َّش ّیدبًی در
راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى در ثیوبرستبىّبی
هٌتخت ضْز وزج تأثیزی ًذارد .اس یبفتِّبی دیگز هغبلؼِ،

www.mshsj.ssu.ac.ir

تفبٍت در ًَع استفبدُ هذیزاى اس راّجزدّبی هختلف
هذیزیت تؼبرؼ است ٍ راّجزد وٌتزل ،ووتزیي راّجزد
هذیزیت تؼبرؼ ثَد وِ هذیزاى اس آى استفبدُ وزدُ اًذ .اس
ًظز پژٍّطگز یىی اس دالیل ایي اهز هی تَاًذ ،ػذم آگبّی ٍ
ضٌبخت هذیزاى فؼلی ثیوبرستبىّبی هٌتخت در خػَظ
هذیزیت تؼبرؼ ٍ راّجزدّبی آى ثبضذ .ضٌبخت هذیزاى
ًسجت ثِ هبّیتٍ ،یژگیّب ٍ ػلل ثزٍس تؼبرؼ در وٌتزل ٍ
ًحَُ ثزخَرد ثب آى ٍ وبّص هسبئل ًبضی اس آى تأثیز
ضگزفی دارد .تؼبرؼ اگز ثِ ًحَ هغلَة هَرد وٌتزل ٍ
ّذایت لزار گیزد ًِ ،تٌْب سیبى ثبر ًخَاّذ ثَد ثلىِ هی
تَاًذ وبرهبیِ السم خْت تحَل ٍ ثْجَد ػولىزد را فزاّن
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وٌذ ٍ هسبئل ًْفتِ سبسهبًی را رٍ وٌذ ٍ ویفیت تػوین
گیزی را ثْجَد ثخطذ ،دلت در ػول را افشایص دّذ ٍ
خالغِ هَخت خاللیتًَ ،آٍری ٍ هطبروت وبروٌبى در
سبسهبى ضَد (.)13
ثِػجبرتی ػلی رغن ایٌىِ َّش ّیدبًی هذیزاى در سغح
خَة است ،ثِ ًظز هحمك ثِ ػلت ػذم آگبّی هذیزاى
ًسجت ثِ هذیزیت تؼبرؼ ٍ راّجزدّبی آى ٍ وبرثزد آى در
حل هسبئل سبسهبى است وِ ارسش هذیزیت تؼبرؼ در
سبسهبى ضٌبختِ ضذُ ًیست ٍ ایي اهز خَد هَخت ثزٍس
اختالفبت ثیي وبروٌبى ٍ هذیزیت هی ضَد .ثِ ًظز هی رسذ
ثب ثزًبهِ ریشی در راستبی آضٌبیی هذیزاى ثب هذیزیت تؼبرؼ
ٍ استزاتژیّبی آى ثِػٌَاى یه اثشار هذیزیتی ٍ فٌَى
وبرثزد آى در ثزخَردّبی هذیزیت ٍ وبروٌبى ،ثِ تذریح
وبّص تؼبرؼ ٍ اختالفبت ثیي هذیزیت ٍ وبروٌبى فزاّن
ضذُ ٍ در ایي غَرت است وِ پیص ثیٌی هی ضَد سغح
ثبالی َّش ّیدبًی هذیزاى ثتَاًذ در استفبدُ اس راّجزدّبی
هذیزیت تؼبرؼ سْین ثبضذ ( .)14در ٍالغ تؼبرؼ ًبضی اس
درن هتفبٍت ،اس ًتیدِ پذیذُ ّبست (.)15
ًتیدِ ایي هغبلؼِ ثب ًتیدِ هغبلؼبت ٍعي خَاُ ٍ
ّوىبراى ( )1386در هغبلؼِای وِ ثیي هذیزاى
ثیوبرستبىّبی آهَسضی لشٍیي اًدبم ضذ ( ٍ )2وطتىبراى ٍ
ّوىبراى ( )1389در هغبلؼِ ای وِ ثیي هذیزاى آهَسضی ٍ
پژٍّطی داًطگبُ ػلَم پشضىی ضیزاس اًدبم ضذ( ،)7هغبثمت
داضت .سیزا آًبى ًیش ًطبى دادًذ وِ ثیي َّش ّیدبًی ٍ
راّجزد وٌتزل هذیزیت تؼبرؼ راثغِ هؼٌی داری ٍخَد
ًذارد .ثبلزسادُ ٍ ّوىبراى ( )1390در هغبلؼِای وِ ثیي
هذیزاى ٍ هؼلوبى هذارس دٍلتی ضْز هزاغِ اًدبم دادًذ،
دریبفتٌذ وِ ثیي هذیزاى در اًتخبة استزاتژیّبی تؼبرؼ
تفبٍت هؼٌی داری ٍخَد ًذاضت ( .)1در حمیمت هذیزاى
ثزای حل تؼبرضبت در سبسهبىّب اس راّجزدّبی هتفبٍتی
استفبدُ هی وٌٌذ .ضیَُای وِ ّز یه اس آىّب در حل
تؼبرضبت استفبدُ هی وٌٌذ ثِ ػَاهل گًَبگًَی ًظیز هبّیت
تؼبرؼ ،ضخػیت فزد ،هَلؼیت سبسهبًی ،ضخػیت عزف
همبثل ،سجه رّجزی ،هیشاى لذرت ،فزٌّگ حبون ثز
سبسهبى ،هیشاى آضٌبیی ثب سجهّبی هذیزیت تؼبرؼ ٍ
هیشاى ثزخَرداری هذیز اس َّش ّیدبًی ثستگی دارد
( .)16،17ثِ دلیل اّویت تؼبرؼ ٍ ثحث سبسًذُ ٍ هخزة
ثَدى آى در سبسهبى ،تَغیِ هی ضَد ثِ هٌظَر آضٌبیی ّز
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چِ ثیطتز هذیزاى ثب هشایب ٍ هؼبیت راّجزدّبی هذیزیت
تؼبرؼ ،آهَسشّبی السم ثزای هذیزاى سبسهبى در ًظز
گزفتِ ضَد.
ػذم همبثلِ ثِ هؼٌی وبرثزد ضیَُّبی اختٌبة ٍ تغبثك
یب سبسش در هذیزیت تؼبرؼ است .هذیز در ضیَُ تغجیك
سؼی هی وٌذ اس ًظزات خَد غزف ًظز وٌذ تب ثذیي ٍسیلِ
عزف همبثل را راضی وٌذ ( .)18عجك ًتبیح تحمیك حبضز
ثیطتزیي استزاتژی هذیزیت تؼبرؼ وِ هذیزاى اس آى
استفبدُ وزدُاًذ ،راّجزد ػذم همبثلِ ثَدُ است .سبسًذُ یب
هخزة ثَدى تؼبرؼ تب حذ سیبدی ثستگی ثِ چگًَگی
هذیزیت ٍ وٌتزل آى دارد .ثِ ًظز هحمك ،ثبٍر ثِ ایي اهز
هٌدز ثِ توبیل هذیزاى ثِ حل تؼبرؼ ٍ وبّص توبیل ثِ
استفبدُ اس راّجزد ػذم همبثلِ ثِ ػٌَاى ثیطتزیي راُ حل در
خػَظ تؼبرضبت هی ضَد .ادثیبت هذیزیت تؼبرؼ ثز 3
هَضَع ولیذی هتوزوش است .درگیزی در هحیظ وبر ٍ
سجه هذیزیت هٌبسػبت ،تفبٍتّبی فزٌّگی در هذیزیت
هٌبسػبت ٍ هذیزیت درگیزی در ػول (.)19
ًتیدِ هغبلؼِ حبضز ثب ًتیدِ پژٍّص وطتىبراى ٍ
ّوىبراى ( )1389در هَرد ػذم ٍخَد راثغِ هؼٌی دار ثیي
َّش ّیدبًی ٍ راّجزد ػذم همبثلِ در هغبلؼِای وِ ثیي
هذیزاى آهَسضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ ػلَم پشضىی ضیزاس
اًدبم ضذً ،یش تغبثك دارد ( .)7هذیزیت تؼبرؼ ،ضٌبخت ٍ
ادارُ تؼبرؼ ثِ غَرتی هؼمَل ،هٌػفبًِ ٍ وبرا است .تؼبرؼ
هی تَاًذ ثب استفبدُ اس هْبرتّبیی چَى ارتجبعبت هؤثز ،حل
هسئلِ ٍ هذاوزُ ،هذیزیت ضَد .تَاًبیی هب در ادارُ تؼبرؼ
هی تَاًذ ثز ًتبیح آى اثز ثگذارد .لجل اس ّز چیشی ثزای
ادارُ تؼبرؼ ثبیذ آى را تدشیِ ٍ تحلیل وزد ٍ ػلل ایدبد
تؼبرؼ را ثزرسی وزد .پس اس تطخیع تؼبرؼ ٍ ػلل آى،
ًىتِ ولیذی در هذیزیت تؼبرؼ اًتخبة سجه هٌبست است
( )14اهب ثزخالف هغبلؼِ حبضز ،ثزخی هحممیي ثب تحمیمبت
هختلف ًطبى دادًذ ثیي راّجزد ػذم همبثلِ ٍ َّش ّیدبًی
راثغِ هؼٌی دار ٍ هٌفی ٍخَد دارد .ثِػجبرتی هذیزاًی وِ
َّش ّیدبًی ثبالتزی دارًذ ووتز اس راّجزد ػذم همبثلِ
استفبدُ هی وٌٌذ (.)4،2-6
راُ حل گزایی ثِ هؼٌی تالش ثِ هٌظَر وبر ثب دیگز افزاد
ثزای یبفتي راُ حلی است وِ هَخت تحمك اّذاف ّز 2
فزد ثطَد ٍ هٌبفغ ّز  2فزد در ًظز گزفتِ ضَد .اس ایي رٍ
ٍیژگی اغلی ایي سجه ،هطبروت خَیبًِ است .عجك ًتبیح

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir at 6:28 IRST on Tuesday October 23rd 2018

130

بهروز پورآقا و همکاران

بهروز پورآقا و همکاران

رابطه هوش هیجانی و مدیریت تعارض مدیران

ثز اسبس ًتبیح پژٍّص هی تَاى ًتیدِ گزفت وِ
راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ در سغح ثیوبرستبىّبی
هٌتخت ضْز وزج ثِ ػٌَاى یه راّجزد آگبّبًِ ثِ وبر ًوی
رٍد .ثب تَخِ ثِ ًتیدِ رتجِ ثٌذی راّجزدّبی هذیزیت
تؼبرؼ ًیش هی تَاى چٌیي ًتیدِ گیزی وزد وِ استفبدُ
اس راّجزد ػذم همبثلِ ثیطتزی ي وبرثزد را دارد وِ ًطبى هی
دّذ ،سبسهبى هی ثبیست در خػَظ ایدبد راّىبرّبیی
ثزای حل هطىالت ٍ تؼبرؼ ٍ ارائِ راُ حل هٌبست در
هَالغ ثزٍس تؼبرؼ ،ثزًبهِ ریشی ًوبیذ ٍ ثب سیبستگذاری
در ایي هَارد ،سهیٌِ ثزٍس تؼبرضبت را وبّص دّذ.
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تحمیك هیبًگیي استزاتژی راُ حل گزایی هذیزیت تؼبرؼ
وِ هذیزاى اس آى استفبدُ وزدُ اًذ در رتجِ دٍم لزار داضت.
استفبدُ هؤثز اس تؼبرؼ هستلشم ضٌبخت ٍ درن وبهل
هبّیت آى ٍ ّوچٌیي ػلل خلك وٌٌذُ ٍ وست هْبرت در
ادارُ ٍ وٌتزل آى است وِ الجتِ اهزٍس ثِ ػٌَاى یىی اس
هْوتزیي هْبرتّبی هذیزیت ثِ ضوبر هی آیذ .تَاًبیی
ثزخَرد ثب تؼبرؼ ٍ ادارُ آى در هَفمیت هذیزاى سبسهبىّب
ًمص ارسًذُ ای دارد .اگز تؼبرؼّب سبسًذُ ثبضٌذ ،هَخت
ثزٍس افىبر ًَ ٍ خالق هی ضًَذ ٍ سهیٌِ تغییز ٍ ًَآٍری ٍ
تحَل سبسًذُ را در سبسهبى فزاّن هی سبسًذ ٍ در ًْبیت ثِ
هذیزیت ووه هی وٌٌذ تب ثِ اّذاف سبسهبًی خَیص ًبئل
آیذ ( .)4ثِ ًظز هحمك ػلت ّوجستگی ضؼیف ثیي ایي 2
هتغیز (راّجزد راُ حل گزایی ٍ َّش ّیدبًی) ٍ ّوچٌیي
رتجِ دٍم راّجزد راُ حل گزایی ،هی تَاًذ ایٌگًَِ ثبضذ وِ
هذیزاى ثیوبرستبىّب در هذیزیت وزدى رٍاثظ ٍ ّذایت
آىّب هْبرت السم را ًذارًذ ،ثِ ثبلٌذگی ٍ رضذ سبیز وبروٌبى
اّویت السم را ًوی دٌّذ ٍ سؼی در ضٌبخت ٍ تحىین آىّب
ًذارًذ ،هحیظ داخل ٍ خبرج سبسهبى را تدشیِ ٍ تحلیل ًوی
وٌٌذ ،ثِ ایدبد خَ دٍستبً ِ در تین خَد توبیل ًذارًذ ٍ
ثٌبثزایي اًگیشُ وبفی ثزای حل تؼبرؼ اس راّجزد راُ حل
گزایی ًذارًذ.
ّوچٌیي ًتیدِ هغبلؼِ حبضز ثب ًتیدِ پژٍّص
وطتىبراى ٍ ّوىبراى ( )1389در هَرد ػذم ٍخَد راثغِ
هؼٌی دار ثیي َّش ّیدبًی ٍ راّجزد راُ حل گزایی
هذیزیت تؼبرؼ ًیش تغبثك دارد (ً .)7تیدِ ایي تحمیك ثب
ًتبیح هغبلؼبت ثبلزسادُ ٍ ّوىبراى ( )1390در هغبلؼِای
وِ ثیي هذیزاى ٍ هؼلوبى هذارس دٍلتی ضْز هزاغِ اًدبم
دادًذٍ ،عي خَاُ ٍ ّوىبراى ( )1386در هغبلؼِای وِ
ثیي هذیزاى ثیوبرستبى ّبی آهَسضی لشٍیي اًدبم ضذ ٍ
فیضی ٍ ّوىبراى ( )1390در هغبلؼِ راثغِ َّش ّیدبًی
ثب راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ هذیزاى داًطگبُ ػلَم
پشضىی ایزاى هتفبٍت ثَدُ است .آىّب ًطبى دادًذ ثیي
راّجزد راُ حل گزایی ٍ َّش ّیدبًی راثغِ هؼٌی دار
ٍخَد دارد .ثِ ػجبرتی هذیزاًی وِ َّش ّیدبًی ثبالتزی
دارًذ ،ثیطتز اس راّجزد راُ حل گزایی استفبدُ هی وٌٌذ ٍ
ثِ احسبسبت ٍ خَاستِ ّبی وبروٌبى ثیطتز اّویت هی
دٌّذ ٍ سؼی ثز استفبدُ اس هػبلحِ ٍ هطبروت در اخزای
اهَر دارًذ .راّجزد راُ حل گزایی هی تَاًذ ثِ ػٌَاى راُ

حلی ثسیبر هٌبست ٍ هؤثز در حل تؼبرضبت سبسهبًی
استفبدُ ضَد .اهب هذیزاًی هی تَاًٌذ چٌیي راّجزدی را
تزخیح دٌّذ وِ حس ّوىبری ٍ هطبروت را در خَد
پزٍرش دٌّذ ٍ در اًدبم اهَر هػلحت عزفیي را در ًظز
ثگیزًذٍ .خَد ایي ػَاهل ًطبى دٌّذُ َّش ّیدبًی ثبالی
هذیزاى هی ثبضذ ٍ ایي هَضَع در غَرتی ثِ ثْتزیي ٍخِ
تحم ك هی یبثذ وِ وبرّب ٍ تػوین گیزیّب در هحیغی ثب
غذ الت ٍ ثزاثز اًدبم گیزد (.)1،2،5
ّوچٌیي در هغبلؼِ حبضز ثیي هؤلفِ خَد اًگیشی
َّش ّیدبًی ٍ هذیزیت تؼبرؼ راثغِ هثجت ٍ هؼٌی
داری ٍخَد داضت .ثِ ایي تزتیت هذیزاًی وِ ًوزُ خَد
اًگیشی آىّب ثبالت ز ثَدُ است در هذیزیت تؼبرؼ هَفكتز
ّستٌذ .ثِػجبرتی خَد اًگیشی هٌدز ثِ وٌتزل هذیزیت
تؼبرؼ ٍ استفبدُ ثْیٌِ اس راّجزدّبی آى در خْت
دستیبثی ثِ ػولىزد ثْتز هی ضَد .ثٌبثزایي َّش ّیدبًی
هذیزاى در ًْبیت هٌدز ثِ هذیزیت تؼبرؼ ثْتز در
سبسهبى هی ضَد .ثْتز است ثب آهَسش هذیزاى ،هْبرتّبی
هذیزیت تؼبرؼ آًبى را افشایص داد ٍ اس عزفی ثب ارائِ
راّىبرّبی افشایص َّش ّیدبًی ،هذیزاى ثب حل
تؼبرضبت ،سبسهبى را ثْتز هذیزیت وٌٌذ ٍ اثز ثخطی ٍ
وبرایی ثْتزی داضتِ ثبضٌذ .در ًْبیت ثزای ایٌىِ
راّجزدّبی هذیزیت تؼبرؼ ثتَاًذ اثشاری ثزای ثْجَد
ػولىزد سبسهبى ضَدً ،یبس است وبرگبُّبی آهَسضی ٍ
سویٌبرّبی هَردی ثزای ه ذیزاى ثیوبرستبى ّب ثزگشار
ضَدً .ىتِ هْن در تؼوین ًتبیح ایي پژٍّص ایي است وِ
ثبیستی ثب لیذ ٍ ضزایظ خبظ ٍ خبهؼِ آهبری ایي
پژٍّص اًدبم گیزد.
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ٍ ثِخػَظ هؼبًٍت درهبى داًطگبُ ػلَم پشضىی الجزس
هذیزاى ثیوبرستبىّبی ضْیذ هذًی ٍ ضْیذ ثبٌّز ضْز وزج
.تطىز ٍ لذرداًی ًوبیٌذ
 ح. ة، ش. ن:عزاحی پژٍّص
 ش. ن، ظ. م:خوغ آٍری دادُّب
 ح. ة، م. ف، ش. ن:تحلیل دادُّب
 ظ. م، ش. ن:ًِگبرش ٍ اغالح همبل
ساسمان حمایت کننده
3124317 ُایي همبلِ حبغل عزح تحمیمبتی ثب ضوبر
هی ثبضذ وِ ثب حوبیت داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت
.ثْذاضتی درهبًی الجزس اًدبم ضذُ است
تعارض منافع
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مطارکت نویسندگان

اس سَیی دیگز تٌظین سیستن ًظبرت ٍ ارسیبثی هذیزاى
ثز اسبس هیشاى آضٌبیی ٍ ثِوبرگیزی اثشارّبی هذیزیتی
ًظیز هذیزیت تؼبرؼ در سبسهبى هی تَاًذ در ارتمبی
،ویفیت ػولىزد هؤثز ثبضذ ٍ ّوچٌیي ثزگشاری گزدّوبیی
ّوبیص ٍ وبرگبُّبی آهَسضی ٍ ثِ ٍیژُ خلسبت آهَسضی
گزٍّی در ثیوبرستبىّب در خػَظ راّجزدّبی هذیزیت
تؼبرؼ هی تَاًذ راّىبر هٌبسجی ثزای اخزایی وزدى ًتبیح
ِ در ایي سهیٌِ هی تَاى اضبرُ وزد و.هغبلؼِ ثبضذ
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Background: Today, conflict is a common topic that occupies the
human thought more than any other issues. On the other hand, use of
emotional intelligence and its components leads to effective conflict
management. The aim of this study was to investigate the relationship
between emotional intelligence and conflict management strategies
among the selected hospitals of Karaj, Iran.
Methods: This correlational and cross-sectional study was conducted
among the selected hospitals of Karaj in 2017. The sample size
consisted of 32 managers at different levels of hospitals selected by
census method. Data were collected using the standard questionnaires
and analyzed by the descriptive and analytical statistics as well as
Spearman correlation using SPSS 19 software.
Results: The average score regarding the conflicts management
among the managers was 108.3 ± 20.8 out of 134. The conflict
management strategy used more frequently by most of the managers
was the non-response strategy with an average score of 51.5 ± 12.5.
Emotional intelligence showed a "good" status with an average of
121.9 ± 18.7 among the managers of the two hospitals. A significant
relationship was also observed between the conflict management
strategies and self-concept component of emotional intelligence.
Conclusion: The "non-response" strategy was more frequently used
by the managers. Some components of the emotional intelligence
(self-help) have correlation with the conflict management. So,
managers should learn other strategies in the area of conflict
management strategies. This in turn, has a positive impact on human
resource management and organizational performance improvement.
Key words: Conflict management, Emotional intelligence, Hospital,
Manager
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