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چكیده:
زمیىٍ ي َذف :تعارض غیز قاتل اجتناب توده و در هز ساسمانی وجود دارد .تیمارستتا هتا تتخ طتانز نتو
ساطتار و فزهنگ ساسمانی و ماهیت طذمات آنها همواره مستعذ تزوس تعارض منفی هستنذ .این پتووهص تتا
هذف تعیین میشا تعارض در تیمارستا های دانطگاه علوم پشضکی تهزا و تزرسی علل آ انجام ضذ.
مًاد ي ريش َا :این پووهص توصیفی -تحلیلی تخ صورت مقطعی در سال  1394انجام ضذ .نمونتخ پتووهص
ضامل  563نفز اس مذیزا ارضذ ،میانی و عملیاتی تیمارستا های واتستخ تتخ دانطتگاه علتوم پشضتکی تهتزا
تودنذ .انالعات السم اس نزیق پزسطنامخ طود ساطتخ روا و پایا جمعآوری ضذ .تجشیتخ و تحلیتل دادههتا تتا
استفاده اس نزم افشار آماری  SPSSنسخخ  19در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنثانی انجام ضذ.
وتایج  :میشا تعارض در تیمارستا های دانطگاه علوم پشضکی تهزا در حذ متوسط تود ( 2/73اس  5امتیاس).
عوامل ساسمانی تیطتز اس عوامل فزدی در ایجاد تعارض تأثیز داضت .اس تعتذ عوامتل ستاسمانی تار سیتاد،
محذودیت مناتع و تزو زاسی و قوانین و مقزرات نامناستة و اس نظتز عوامتل فتزدی طیوصتیات رفتتاری
متفاوت ،تفاوت دانص و تخیص و تفاوت تواناییها و مهارتهای ار نا تیطتزین تعارض را ایجاد زدنتذ.
میشا تعارض در تیمارستا های تخییی تیطتز اس تیمارستا های عمومی تود .میتشا تعتارض در متذیزا
ارضذ تیص اس مذیزا میانی و عملیاتی گشارش ضذ .در واحذهای درمانی و تطخییی تعارض فزدی تیطتزی
مطاهذه ضذ .تین گذرانذ دوره آموسضی مذیزیت تعارض تا میشا تعارض ناضتی اس عوامتل فتزدی راتطتخ
آماری منفی مطاهذه ضذ .تین میشا تعارض و سطوح مذیزیت ،میشا تحییالت ،تعذاد تختت تیمارستتا ،
تعذاد ار نا تحت سزپزستی و تمایل تخ تزک ساسما راتطخ آماری مثثت مطاهذه ضذ.
وتیجٍگیری  :وجود تعارض در تیمارستا ها امزی تذیهی و غیتز قاتتل اجتنتاب استت .متذیزا تتا ستة
آموسش های السم و تکارگیزی سثک مناسة ،تایذ میشا تعارض را در حذ ساسنذه نگاه دارنتذ تتا منجتز تتخ
توسعخ ساسمانی تیمارستا ها ضود.
کلمات کلیذی  :تعارض ،علل تعارض ،تیمارستا های آموسضی

 .1اعتبدیبرٌ ،ز ٜٚػّٔ ْٛذیزیت  ٚالتقبد ثٟذاؽت ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ ،تٟزاٖ ،ایزاٖ
 . 2اعتبدٌ ،ز ٜٚػّٔ ْٛذیزیت  ٚالتقبد ثٟذاؽت ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ .تٟزاٖ ،ایزاٖ
 . 3وبرؽٙبط ارؽذ ٔذیزیت خذٔبت ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی (*٘ٛیغٙذٔ ٜغئ ،)َٛآدرط اِىتز٘ٚیىیarezoomojbafan@yahoo.com :
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ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

را در عبسٔبٖ حذف وزد .در ٔٛاردی  ٓٞتؼبرك ث٘ ٝفغ عبسٔبٖ
اعت  ٚػّٕىزد آٖ را ثٟجٛد ٔیثخؾذ .ثٙبثزایٗ ،ایدٗ ٘ظزید ٝثدب
ٔٛخٛدیت تؼبرك در عبسٔبٖ ٔٛافدك اعدت .در ٘ظزید ٝتؼبٔدُ،
اػتمبد ثز ایٗ اعت و ٝیه ٌزٕٞ ٜٚبٙٞدً  ٚآراْ ٔغدتؼذ ایدٗ
اعت و ٝتٙجّی  ٚعغتی پیؾ ٝوٙذ  ٚدر ثزاثز تیییدز ٘ ٚدٛآٚری
ٚاوٙؾی اس خٛد ٘ؾبٖ ٘ذٞذ .ثز اعبط ایٗ ٘ظزیٔ ،ٝدذیزاٖ ثبیدذ
ثزای تٛعؼ ٝعبسٔبٖ  ٚافشایؼ ثٟدزٜٚری وبروٙدبٖ یده ٔمدذار
تؼبرك در عبسٔبٖ ایدبد وٙٙذ تب وبروٙبٖ را ثد ٝتدالػ ثیؾدتز
تؾٛیك وٙٙذ (.)7
ثٙبثزایٗ ،تؼبرك را ٔی تٛاٖ ث ٝدٌ ٚز ٜٚوّدی تؼدبرك ٔٙفدی
(ٔخزة)  ٚتؼبرك ٔثجت (عبس٘ذ )ٜتمغیٓ وزد .تؼبرك ٔٙفی ٚ
غیزعبس٘ذ ٜثب تٛخ ٝث ٝا٘حدزاف تدالػٞدبی عدبسٔب٘ی اس اٞدذاف
عبسٔب٘یٙٔ ،دز ث ٝوبٞؼ ثٟزٚ ٜری عبسٔبٖ ٔدی ؽدٛد .تؼدبرك
ٔٙفی ثز ویفیت س٘ذٌی وبروٙبٖ اثز ٔٙفی ٔیٌذارد ٙٔ ٚدز ثدٝ
ایدبد تٙؼ ثیٗ وبروٙبٖ ٔیؽٛد .تؼبرك ٔخزة اس ىزیك ایدبد
اعتزط ؽیّی  ٚتنؼیف رٚحی ٝی وبر ٌزٞٚی  ٚوبٞؼ رمبیت
ؽیّی وبروٙبٖ  ٚافشایؼ تأخیز ،غیجت  ٚخبثدبیی آٖ ٞدب ٔدب٘غ
دعتیبثی ث ٝاٞذاف عبسٔب٘ی ٔیؽٛد  ٚوبٞؼ وبرایی عبسٔبٖ را
ثٕٞ ٝزا ٜدارد ( .)8-11حذٚد  65درفذ ٔؾىالت ػّٕىزدی در
عبسٔبٖ ٞب ث ٝخبىز رٚاثو ٘بٔيّٛة وبروٙبٖ ثدٚٝخدٛد ٔدیآیدذ
( .)12تؼبرك ٔٙفی ٔٙددز ثد 50 ٝدرفدذ تدزن غیزداٚىّجب٘دٝ
عبسٔبٖ تٛعو وبروٙبٖ ٔیؽٛد (.)13
1
در عددبسٔبٖٞددبی ثٟذاؽددتی  ٚدرٔددب٘ی پیچیددذ ٚ ٜچٙددذ
تخققیٕٞ ،2بٍٙٞی ٕٞ ٚىبری وبروٙبٖ ثخؼ ٞبی ٔختّف ثٝ
ٚیض ٜثخؼ ٞبی ثبِیٙی٘ ،مؼ ثد ٝعدشایی در ٔٛفمیدت عدبسٔب٘ی
دارد .عبسٔبٖ ٞبی ثٟذاؽتی  ٚدرٔدب٘ی ثدٚ ٝیدض ٜثیٕبرعدتبٖٞدب
ٕٛٞارٔ ٜغتؼذ ثزٚس تؼبرك ٔٙفی ٞغدتٙذ .تؼدبرك در عديٛ
افزادٌ ،زٜٞٚب  ٚثخؼ ٞدبی ثیٕبرعدتبٖٞدب ٔؾدبٞذٔ ٜدیؽدٛد.
تؼبرك ٔٙفی در ثیٕبرعتبٖ ٞدب ثدز رٚی ثیٕدبراٖ تدأثیز ٔٙفدی
خٛاٞذ ٌذاؽت ( .)14-15تؼبرك ثیٗ وبروٙبٖٛٔ ،خت وبٞؼ
ویفیت خذٔبت  ٚافشایؼ ٔیشاٖ خيبٞبی پشؽىی ٔیؽدٛد ودٝ
در ٟ٘بیت ٔٙدز ث ٝافشایؼ ٔیشاٖ اثتال ٔ ٚدزي ٔ ٚیدز ثیٕدبراٖ
خٛاٞذ ؽذ (.)16
تؼبرك ٕٞیؾٙٔ ٝدز ث ٝوبٞؼ ثٟزٜٚری عبسٔبٖ ٕ٘دیؽدٛد
ثّى ٝحفظ ٔمذاری اس تؼبرك ،ثٟزٜٚری عبسٔبٖ را افدشایؼ ٞدٓ
ٔی دٞدذ .تؼدبرك عدبس٘ذ ٜدر راعدتبی اٞدذاف عدبسٔبٖ ثدٛد،ٜ
ٔحزوی ثزای تیییزات ٔثجت در عبسٔبٖ اعت ٙٔ ٚدز ث ٝثٟجدٛد
رٚحیٝی وبر ٌزٞٚی ،افشایؼ اٍ٘یشػ ،تؼٟذ  ٚرمبیت وبروٙبٖ،
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مقدمه
تؼبرك ٘ٛػی تالػ آٌبٞب٘ ٝافزاد یب ٌزٜٞٚب ثٙٔ ٝظٛر ٕٔب٘ؼت
اس دعتیبثی اٞذاف عبیز افزاد ٌ ٚزٜٞٚب ثزای دعتیبثی ث ٝاٞذاف
خٛدؽبٖ اعت ( .)1تؼبرك در عبسٔبٖ سٔب٘ی ثٚ ٝخٛد ٔی آیدذ
و ٝثیٗ ٘یبسٞبی فزد  ٚعبسٔبٖ ٕٞبٍٙٞی ٚخدٛد ٘ذاؽدت ٝثبؽدذ
( .)2اختالف ثیٗ افزاد ،خشیی اس س٘ذٌی اعت .ایٗ اختالفبت ثدٝ
خبىز ػٛأُ ٔختّفی ٘ظیز تفبٚت در عجه س٘ذٌی ،اػتمدبدات،
ٍ٘زػٞب ،ارسػٞب ،اٍ٘یشٜٞب  ٚرٚػٞبی ا٘دبْ وبر رٚی ٔیدٞذ.
ثب ثزلزاری ارتجبه ثیٗ اؽخبؿ  ٚثدٚ ٝخدٛد آٔدذٖ اخدتالف در
ٔٙبفغ آٟ٘ب تؼبرك ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ .ثب تٛخد ٝثد ٝایٙىد ٝتؼدبرك
خشیی اس ارتجبىبت ثیٗ افزاد اعت ،غیز لبثُ اختٙبة ٔدیثبؽدذ.
ثٙبثزایٗ ،در ٞز عبسٔب٘ی تؼدبرك ٚخدٛد دارد .در عدبسٔبٖٞدبی
خذٔبتی ٔب٘ٙذ ثیٕبرعتبٖ ٞدب ود ٝارتجدبه ٔغدتمیٓ ثدیٗ ارا دٝ
وٙٙذٌبٖ خذٔبت ٔ ٚؾتزیبٖ ٚخٛد دارد تؼدبرك ثیؾدتز دیدذٜ
ٔیؽٛد.
ػٛأُ فزدی  ٚعبسٔب٘ی ٔٙدز ث ٝایددبد تؼدبرك در عدبسٔبٖ
ٔی ؽ٘ٛذ .ػٛأُ فزدی تؼبرك ث ٝخدبىز تفدبٚت در ؽخقدیت،
ارسػٞبٍ٘ ،زػٞب ،عالیك ،اىالػدبت ،تٛا٘دبییٞدبٟٔ ،دبرتٞدب ٚ
احغبعبت افزاد ثٚ ٝخٛد ٔی آیٙذ ( .)3 ٚ 1در ٘تیدد ،ٝافدزاد ثدٝ
خبىز ا٘تظبرات ٔتفبٚت ٕٔىٗ اعت ٘تٛا٘ٙذ ثب ٞدٓ ودبر وٙٙدذ.
ػٛأُ عبسٔب٘ی تؼبرك ثٝخبىز ٔحذٚدیت یدب اؽدتزان ٔٙدبثغ،
اثٟبْ در ٘مؼ ٞب ،اختیبرات ٚ ٚظبیف ،تفبٚت در اٞذاف ،رٞجدزی
 ٚارتجبىبت مدؼیفٚ ،خدٛد ثدی ػدذاِتی در عدبسٔبٖ ،فزٙٞدً
عبسٔب٘ی ،مٛاثو ٔ ٚمدزرات عدبسٔبٖ  ٚاػٕدبَ تیییدز  ٚتحدَٛ
عبسٔب٘ی ثٚ ٝخٛد ٔیآیٙذ ( .)4،5،1ثٙبثزایٗ ،تؼدبرك ٔدیتٛا٘دذ
ثیٗ د٘ ٚفز ،ثیٗ افزاد یه ٌز ،ٜٚثیٗ ٌزٜٞٚب در یه عدبسٔبٖ ٚ
حتی ثیٗ عبسٔبٖٞب ثٚ ٝخٛد آیذ.
در ثیٕبرعتبٖ ٞب ػال ٜٚثدز ػٛأدُ فدزدی  ٚعدبسٔب٘ی ایددبد
وٙٙذ ٜتؼبرك ،ث ٝخبىز ٔبٞیت ایٗ عدبسٔبٖٞدب ٚ ٚیضٌدیٞدبی
خذٔبت آٟ٘ب ػٛأُ دیٍزی ٘یش ٔٛخت ثٚٝخدٛد آٔدذٖ تؼدبرك
ٔی ؽ٘ٛذ .پیچیذٌی  ٚعبختبر عّغّٔ ٝزاتجی ایٗ عبسٔبٖٞب٘ ،دب
ّٕٔٛط ثٛدٖ خذٔبت عالٔت٘ ،بٍٕ٘ٛٞی  ٚاعدتمالَ حزفدٝای
ارا  ٝوٙٙذٌبٖ خذٔبت عدالٔت ،اعدتزط ثدبشی ؽدیّی  ٚػدذْ
تمبرٖ اىالػبت ارا د ٝوٙٙدذٌبٖ ٌ ٚیز٘دذٌبٖ خدذٔبت عدالٔت
ٔٛخت ایدبد تؼبرك در ایٗ عبسٔبٖٞب ٔیؽٛد (.)6
در ٔٛرد تؼبرك ع٘ ٝظزی ٝعدٙتی ،رٚاثدو ا٘غدب٘ی  ٚتؼبٔدُ
ٚخٛد دارد .در ٘ظزی ٝعٙتی اػتمبد ثزایٗ اعت و ٝعبسٔبٖ یده
ٔدٕٛػٕٞ ٝبٙٔ ٚ ًٙٞغددٓ ثدزای دعدتیبثی ثد ٝیده ٞدذف
ٔؾتزن اعت .ثٙبثزایٗ ،تؼبرك ،ثذ٘ ،بخٛؽبیٙذ  ٚسیبٖآٚر اعدت
 ٚاثز ٔٙفی رٚی عبسٔبٖ داردِ .ذأ ،دذیز عدبسٔبٖ ٚظیفد ٝدارد
عبسٔبٖ را اس ؽز تؼبرك ثزٞب٘ذ .ثز اعبط تئٛری رٚاثو ا٘غدب٘ی،
تؼبرك یه پذیذ ٜىجیؼی ،غیزلبثُ اختٙبة ثٛدٕ٘ ٚ ٜیتٛاٖ آٖ
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٘تبیح ایٗ پضٞٚؼٞدب ٘ؾدبٖ داد ٜاعدت ود ٝاعدتفبد ٜاس عدجه
ٔٙبعت رٞجزی ٔ ٚذاوزٙٔ ٜددز ثدٔ ٝدذیزیت ثٟتدز تؼدبرك در
عبسٔبٖ ٔیؽٛد و ٝدر ٟ٘بیت ثز خاللیت وبروٙبٖ تأثیز ٔثجتدی
دارد.
ٔذیزاٖ ثیٕبرعتبٖ ٞب ثزای حفظ عيح ٔتؼبدِی اس تؼبرك در
عبسٔبٖ خٛد ثبیذ تؼبرك را ٔذیزیت وٙٙذٟٔ .برتٞبی ٔذیزیت
تؼبرك ث ٝایدبد خ ٛاػتٕبد ثیٗ ٔذیزاٖ  ٚوبروٙدبٖ در عدبسٔبٖ
وٕه ٔی وٙذ .در چٙیٗ ؽزایيی وبروٙبٖ ث ٝراحتی ٔیتٛا٘ٙدذ
٘ظزات خٛد را ثیبٖ وٙٙذٌ .بْ ا َٚدر ٔذیزیت تؼدبرك تؼیدیٗ
ٔیشاٖ تؼبرك در عبسٔبٖ  ٚؽٙبعبیی ػُّ آٖ اعت .در ٘تیدد،ٝ
در فٛرت ثٚ ٝخٛد آٔذٖ تؼبرك ،الدذأبت افدالحی ثدٛٔ ٝلدغ
ث ٝوبر ٌزفتد ٝخٛاٞدذ ؽدذ  ٚاثدزات ٘دبٔيّٛة تؼدبرك ودبٞؼ
ٔییبثذ .اس ایٗ ر ٚایٗ پضٞٚؼ ثب ٞذف تؼییٗ ٔیشاٖ تؼدبرك در
ثیٕبرعتبٖٞبی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ  ٚؽٙبعبیی ػُّ آٖ
در عبَ  1394ا٘دبْ ؽذ.

مواد و روش ها
ایٗ پضٞٚؼ تٛفیفی -تحّیّی ث ٝفدٛرت ٔميؼدی در عدبَ
 1394ا٘دبْ ؽذ .خبٔؼ ٝپدضٞٚؼ ؽدبُٔ ٘ 763فدز اس ٔدذیزاٖ
عي ٛارؽدذٔ ،یدب٘ی  ٚػّٕیدبتی ثیٕبرعدتبٖٞدبی ٚاثغدت ٝثدٝ
دا٘ؾددٍب ٜػّدد ْٛپشؽددىی تٟددزاٖ ( 5ثیٕبرعددتبٖ ػٕددٔٛی 11 ٚ
ثیٕبرعتبٖ ته تخققدی) ثدٛدٔ .دذیزاٖ ارؽدذ د ٚثیٕبرعدتبٖ
تخققی اخبسٕٞ ٜىبری در پضٞٚؼ را ٘ذاد٘ذ.
ثددب اعددتفبد ٜاس ٔددزٚر ٔتدد ٖٛػّٕددی  ٚدریبفددت ٘ظددزات ٚ
رإٙٞددبییٞددبی خجزٌددبٖ ٔددذیزیت ثٟذاؽددت  ٚدرٔددبٖ یدده
پزعؾٙبٔ ٝتذٚیٗ ؽذ .ثخدؼ ا َٚپزعؾدٙبٔ ٝؽدبُٔ اىالػدبت
دٌٔٛزافیه ؽزوت وٙٙذٌبٖ در پضٞٚؼ  ٚثخؼ د ْٚآٖ ؽبُٔ
عؤاشت ٔزثٛىٔ ٝیدشاٖ تؼدبرك ثدٛد ( 22عدؤاَ) .عدٛاشت دٚ
حیي ٝػٛأُ عبسٔب٘ی  ٚػٛأُ فزدی ایددبد وٙٙدذ ٜتؼدبرك را
ؽبُٔ ٔیؽذ٘ذ .عؤاشت پزعؾٙبٔ ٝدر ٔمیبط ِیىزت ثب ٌشیٙدٝ
ٞبی ٞزٌش ( ،)0خیّی وٓ ( ،)1وٓ (ٔ )2تٛعو ( ،)3سیبد (ٚ )4
خیّی سیبد ( )5تٙظیٓ ؽذ .ثٙدبثزایٗٔ ،یدبٍ٘یٗ أتیدبس تؼدبرك
ٔذیزاٖ ثیٗ ففز  ٚپٙح ٔتییز ثٛدٔ .یبٍ٘یٗ ٕ٘ز ٜتؼبرك وٕتدز
اس  ،1ثیٗ  ،2 ٚ 1ثیٗ  ،3 ٚ 2ثیٗ  ٚ 4 ٚ 3ثیؾتز اس  4ث ٝتزتیت
٘ؾبٍ٘ز ٔیشاٖ تؼبرك در حذ ثغیبر ودٓ ،ودٓٔ ،تٛعدو ،سیدبد ٚ
ثغیبر سیبد ثٛد ٜاعت .پزعؾٙبٔ ٝدر یه ٕ٘٘ 50 ٝ٘ٛفزی اس ٘ظز
رٚایی  ٚپبیبیی پبیّٛت  ٚتغت ؽدذ .رٚایدی ٔحتدٛایی  ٚفدٛری
پزعؾٙبٔ ٝتٛعو اعبتیذ  ٚفبحت ٘ظزاٖ ٔدذیزیت ثٟذاؽدت ٚ
درٔبٖ تأییذ ؽذ .پبیبیی پزعؾٙبٔ ٝثب رٚػ آسٔ -ٖٛثدبس آسٔدٖٛ
در فبفّ ٝسٔب٘ی دٞ ٚفت ٝتأییذ ؽذ (خذ.)1 َٚ
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تمٛیددت خاللیددت ٘ ٚددٛآٚری در افددزاد ،حددُ خاللب٘ددٔ ٝغددب ُ
عبسٔب٘ی ،ثٟجٛد ویفیت تقٕیٌٓیزی ٞب  ٚودبر ثدب ویفیدت ثدبش
ٔیؽٛد ( .)17-18تؼبرك ؽزه شسْ  ٚمزٚری ٞز تیییز اعت.
ثٙبثزایٗٔ ،یشا٘ی اس تؼبرك ٕٞیؾٔ ٝيّٛة اعتٔ .دذیزاٖ ثبیدذ
تؼبرك عبس٘ذ ٜرا تؾٛیك  ٚحٕبیت وٙٙدذ .ثدب تؾدٛیك تؼدبرك
عبس٘ذ ،ٜتیییزات شسْ در عبسٔبٖ ثٚٝخٛد ٔیآیدذ ( .)1تؼدبرك
حذاوثز  ٚتؼبرك حذالُ ٔب٘غ ػّٕىزد ٔيّٛة عبسٔبٖ اعت .ثٝ
ػجبرتیٔ ،يّٛة تزیٗ ٔیشاٖ تؼبرك عيح ٔتٛعيی اس آٖ اعت
و ٝاس روٛد خٌّٛیزی وزد ٚ ٜخاللیت ٘ ٚدٛآٚری را در عدبسٔبٖ
تؾٛیك وٙذ (.)19
اس آ٘دبییى ٝتؼبرك ثیٗ افزاد در عبسٔبٖ اختٙبة ٘بپذیز اعت،
ٔذیزاٖ ٔی تٛا٘ٙذ اس تؼبرك ث ٝػٛٙاٖ فزفت ٞبیی ثزای تحدَٛ
 ٚثٟجٛد ثٟزٚ ٜری عبسٔبٖ خٛد اعتفبد ٜوٙٙذٔ .ذیزاٖ ثد ٝىدٛر
ٔتٛعو  30درفذ ٚلت خٛد را فزف حدُ تؼدبرك در ٔحدیو
وددبری ٔددیوٙٙددذ ( .)20پضٞٚؾددی ودد ٝثددز رٚی ٘ 1037فددز اس
وبروٙبٖ ثبِیٙی ثیٕبرعتبٖٞبی دِٚتی لجزط ا٘دبْ ؽدذ٘ ،ؾدبٖ
داد ؤ ٝذیزیت  ٚحُ تؼبرك حذٚد  19درفذ اس سٔدبٖ ودبری
وبروٙبٖ را ث ٝخٛد اختقبؿ داد ٜاعت (.)5
پددضٞٚؼٞددبی ا٘دددبْ ؽددذ ٜدر ایددزاٖ در سٔیٙدد ٝتؼددبرك در
عبسٔبٖ ٞبی ثٟذاؽتی  ٚدرٔب٘ی ثٚ ٝیض ٜثیٕبرعتبٖٞب ثیؾتز ثدز
عجهٞبی ٔذیزیت تؼبرك ٔذیزاٖ ثیٕبرعتبٖٞب ٔتٕزودش ثدٛدٜ
اعت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ٘ ،تبیح ٔيبِؼ ٝفمیعّٛن ٕٞ ٚىبراٖ ٘ؾبٖ
داد ؤ ٝذیزاٖ ارؽذ ثیٕبرعتبٖ ٞدبی ؽدٟز ارٔٚید ٝثد ٝتزتیدت
ثیؾتز اس عجهٞبی را ٜحٌُزایی (ٕٞىبری ٔ ٚقبِح ،)ٝوٙتزِی
(رلبثتی)  ٚػذْ ٔمبثّ( ٝعبسػ  ٚاختٙبة) اعتفبد ٜوزد٘ذ (.)21
سر٘ٛؽ ٝفزاٞب٘ی ٕٞ ٚىبراٖ ٘یش ث٘ ٝتبیح ٔؾبثٟی در ثیٗ ٔذیزاٖ
عي ٛػبِی ٔ ٚیب٘ی ثیٕبرعتبٖٞبی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ثمیٝ
اهلل دعت یبفتٙذ (ٚ .)22ىٗ خٛإٞ ٚ ٜىدبراٖ ٘یدش در پدضٞٚؼ
خٛد ٘ؾبٖ داد٘ذ و ٝراٞجزد را ٜحٌُزایی عجه غبِت ٔدذیزیت
تؼبرك ٔدذیزاٖ ثیٕبرعدتبٖ ٞدبی آٔٛسؽدی ؽدٟز لدشٚیٗ ثدٛد.
راٞجزدٞبی وٙتزِی  ٚػذْ ٔمبثّ ٝدر ردٜٞبی ثؼذی لزار داؽدت
(٘ .)23ىددٛیی ٔمددذْ ٕٞ ٚىددبراٖ ٘ؾددبٖ داد٘ددذ وددٔ ٝددذیزاٖ
ثیٕبرعتبٖٞبی آٔٛسؽی ؽٟز وزٔبٖ ثیؾتز اس عجهٞبی عبسػ
ٕٞ ٚىبری اعتفبدٔ ٜیوزد٘ذ .عجه رلبثت وٕتز ٔٛرد اعدتفبدٜ
ٔذیزاٖ ٚالغ ؽذ ( .)24در پضٞٚؾی و ٝثز رٚی ٔذیزاٖ عديٛ
ٔختّف در ثیٕبرعتبٖ ٞبی اعتبٖ ِزعتبٖ ا٘دبْ ؽذ ،ث ٝتزتیدت
 5/7 ٚ 44/6 ، 49/7درفذ ٔذیزاٖ اس عجهٞدبی ػدذْ ٔمبثّد،ٝ
وٙتددزَ  ٚرا ٜحددُ خددٛیی اعددتفبد ٜوزد٘ددذ ( .)25ثزخددی اس
پضٞٚؼ ٞب ٘یش ث ٝثزرعی راثيد ٝثدیٗ عدجه ٔدذیزیت تؼدبرك
ٔذیزاٖ  ٚعبیز ٔتییزٞدبی عدبسٔب٘ی ٔب٘ٙدذ خاللیدت وبروٙدبٖ
( ،)24عجه رٞجزی (ٞ ٚ )21دٛػ ٞیددب٘ی ( )23پزداختٙدذ.

علی هصدق راد ٍ ّوکاراى61 ..

62

ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

فصلٌاهِ

سال پاًسدّن ،شوارُ ، 4زهستاى  ،3159شوارُ هسلسل. .95

جذيل  : 1عًامل تعارض زا ي ضریب آلفای کريوباخ پرسشىامٍ
عوامل تعارض

تعداد سؤاالت

توسیع سؤاالت در پزسشنامه

ضزیب آلفای کزونباخ

ػٛأُ عبسٔب٘ی ایدبد وٙٙذ ٜتؼبرك

12

1 -12

%87

ػٛأُ فزدی ایدبد وٙٙذ ٜتؼبرك

10

13-22

%92

پزعؾٙبٔٔ ٝیشاٖ تؼبرك

22

1 -22

%94

جذيل  :2تًزیع فراياوی يیژگیَای دمًگرافیک مذیران بیمارستانَای داوشگاٌ علًم پسشکی تُران

خٙغیت

تأُٞ

ٚمؼیت
تحقیّی

ٌز ٜٚعٙی

عبثم ٝوبر

آماره های توصیفی
متغیزهای دموگزافیک
سٖ

آماره های توصیفی
متغیزهای دموگزافیک
وٕتز اس5عبَ

فزاوانی

درصد

379

67/3

ٔزد

184

32/7

5-10عبَ

ٔدزد

96

17

11-15عبَ

94

ٔتأُٞ

462

82/1

16-20عبَ

49

8/7

ٔيّمٝ

5

0/9

21-25عبَ

7

1/2

دییّٓ

33

5/8

26-30عبَ

3

0/5

فٛق دییّٓ

12

2/1

ثبشی30عبَ

2

0/4

ِیغب٘ظ

408

72/1

ثذ ٖٚپبعخ

4

0/7

فٛق ِیغب٘ظ یب پشؽه ػٕٔٛی

96

17/5

ؽزوتی

1

0/2

دوتزای تخققی

14

2/5

لزاردادی

80

14/2

وٕتزاس30عبَ

48

8/5

ىزحی

5

0/9

 31-40عبَ

215

38/2

پیٕب٘ی

13

2/3

 41-50عبَ

248

44

رعٕی  -آسٔبیؾی

18

3/2

ثبشی 50عبَ

52

9/3

رعٕی  -ليؼی

446

79/2

وٕتز اس5عبَ

36

6/4

تؾخیقی

36

6/4

5-10عبَ

65

11/5

درٔب٘ی

269

47/8

11-15عبَ

126

22/4

اداری

133

23/6

16-20عبَ

163

29

پؾتیجب٘ی

125

22/2

21-25عبَ

116

20/6

26-30عبَ

52

9/2

ثبشی30عبَ

5

0/9

عبثمٝ
ٔذیزیت

٘ٛع اعتخذاْ

٘ٛع ٚاحذ

فزاوانی

درصد

223

39/6

181

32/2
16/7
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اس رٚػ عزؽٕبری در ایٗ پضٞٚؼ اعتفبد  ٜؽذ .ث ٝوّیدٝ
ٔذیزاٖ ٔ ٚغئِٛیٗ ثخدؼ ٞدب ٚ ٚاحدذٞبی درٔدب٘ی ،اداری،
پؾتیجب٘ی  ٚتؾخیقی ثیٕبرعتبٖ ٞب پزعؾٙبٔ ٝداد ٜؽذ .در
ٟ٘بیت 563 ،پزعؾٙبٔ ٝث ٝپضٞٚؾٍز ثبسٌزدا٘ذ ٜؽذ (ٔیدشاٖ
پبعخٍٛیی  .)% 74تحّیُ دادٞ ٜدب ثدب اعدتفبد ٜاس ٘دزْ افدشار
آٔبری ٘ SPSSغخ 19 ٝا٘دبْ ؽذ .آٔبر ٞ ٜبی تٛفیفی ٘ظیز
ٔیبٍ٘یٗ ،ا٘حزاف ٔؼیبر ،فزاٚا٘ی  ٚدرفدذ ثد ٝدعدت آٔدذ ٚ
تغتٟبی آٔبری تحّیّی ٘ظیز رٌزعی ،ٖٛاعدییزٔٗ  ٚآ٘دبِیش
ٚاریب٘ظ ا٘دبْ ؽذ.

یافته ها
ٔیبٍ٘یٗ عٙی ،عدبثم ٝودبری  ٚعدبثمٔ ٝدذیزیت ٔدذیزاٖ ٔدٛرد
ثزرعی ث ٝتزتیت  8 ٚ 17 ،41عبَ ثٛد .ثیؾتز افزاد ؽدزوتوٙٙدذٜ
در پضٞٚؼٔ ،ذیزاٖ سٖٔ ،تأ ،ُٞدارای تحقدیالت وبرؽٙبعدی ،در
اعتخذاْ رعٕی ليؼدی ،در ٌدز ٜٚعدٙی  31-40عدبَ ،ثدب عدبثمٝ
وبری 16-20عبَ ،ثب عبثمٔ ٝذیزیت وٕتز اس  5عبَ ،در ٚاحدذٞبی
درٔب٘ی  ٚثب تؼذاد وبروٙدبٖ تحدت عزپزعدتی ٘ 10-50فدز ثٛد٘دذ
(خذ َٚؽٕبرٞ .)2 ٜفدت درفدذ ٔدذیزاٖ دٚر ٜآٔٛسؽدی ٔدذیزیت
تؼبرك را ٌذرا٘ذ٘ذ .ثد ٝتزتیدت  27/7 ٚ 57 ،15/3درفدذ ٔدذیزاٖ
دیذٌب ٜعٙتی ،ا٘غب٘ی  ٚتؼبّٔی در ٔٛرد تؼبرك داؽتٙذ.

علی هصدق راد ٍ ّوکاراى63 ..

تعارض ٍ علل آى در بیوارستاىّای داًشگاُ علَم پسشکی تْراى

فصلٌاهِ

ٔ )p =0/001ؾدبٞذ ٜؽدذ .ػٛأدُ عدبسٔب٘ی ( )2/75ثیؾدتز اس
ػٛأُ فزدی ( )2/71در ایددبد تؼدبرك تدأثیز داؽدت (خدذَٚ
ؽٕبر.)3 ٜ

ٔیشاٖ تؼبرك در ثیٕبرعتبٖٞبی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ
در حذ ٔتٛعو ثٛد ( ٔیبٍ٘یٗ 2/73اس  5أتیبس) .راثيد ٝآٔدبری
ٔؼٙبداری ثیٗ تؼبرك ودُ ثدب تؼدبرك ٘بؽدی اس ػٛأدُ فدزدی
( ٚ )p =0/001 ٚ r= 0/892ػٛأدُ عدبسٔب٘ی (ٚ r= 0/917

خیّی وٓ

ٔتٛعو

وٓ

خیّی سیبد

سیبد

درفذ

فزاٚا٘ی درفذ فزاٚا٘ی درفذ

فزاٚا٘ی درفذ

ا٘حزاف
ٔیبٍ٘یٗ
ٔؼیبر

ػٛأُ عبسٔب٘ی

19

3/4

101

17/9

220

39/1

191

33/9

32

5/7

2/75

0/87

ػٛأُ فزدی

24

4/3

109

19/4

228

40/5

170

30/2

32

5/6

2/71

0/92

تؼبرك وُ

13

2/3

94

16/7

260

46/2

168

29/8

28

5

2/73

0/81

ٔیشاٖ تؼبرك

فزاٚا٘ی درفذ فزاٚا٘ی

فددزدی یىددذیٍز ( ،)2/42تفددبٚت در ٔؾخقددبت دٌٔٛزافیدده
( ٚ )2/35ارسػٞب  ٚاػتمبدات ٔتنبد وبروٙبٖ ( )2/33وٕتدزیٗ
تؼبرك را ایدبد وزد٘ذ.
ٔیددشاٖ تؼددبرك در ثیٕبرعددتبٖٞددبی تخققددی ثیؾددتز اس
ثیٕبرعتبٖ ٞبی ػٕٔٛی ثٛدِٚ .یىٗ ،ایٗ تفدبٚت اس ٘ظدز آٔدبری
ٔؼٙبدار ٘جدٛد ٜاعدت (ٔ .،)p=0/851یدشاٖ تؼدبرك در ٔدذیزاٖ
ارؽذ ثیؼ اس ٔذیزاٖ ٔیدب٘ی  ٚػّٕیدبتی ٌدشارػ ؽدذ (خدذَٚ
ؽٕبرٔ .)4 ٜذیزاٖ ارؽذ تؼبرك فدزدی  ٚعدبسٔب٘ی ثیؾدتزی اس
ٔذیزاٖ ٔیب٘ی  ٚػّٕیبتی ٌشارػ وزد٘ذ.

٘تید ٝتحّیُ رٌزعی٘ٛی ثیبٍ٘ز ایٗ اعت و ٝػٛأُ عبسٔب٘ی
ثٔ ٝیشاٖ  84درفذ اس تیییزات تؼبرك در ثیٕبرعتبٖٞب را ٔٛرد
تجییٗ لزار ٔیدٞذ .اس ثؼذ ػٛأُ عبسٔب٘ی ثد ٝتزتیدت ثبرودبری
سیددبد (ٔ ،)3/37حددذٚدیت ٔٙددبثغ ( ٚ )3/18لددٛا٘یٗ ٔ ٚمددزرات
٘بٔٙبعت ( )2/92ثیؾتزیٗ  ٚاعتفبد ٜاس ٔٙبثغ ٔؾتزن (،)2/53
ا٘ددذاس ٜعددبسٔبٖ ( ٚ )2/23عددبختبر  ٚعّغددّٔ ٝزاتددت عددبسٔب٘ی
( )2/15وٕتزیٗ تؼبرك را ایدبد وزد٘ذ .اس ٘ظز ػٛأُ فزدی ثٝ
تزتیت خقٛفیبت رفتدبری ٔتفدبٚت وبروٙدبٖ ( ،)3/04تفدبٚت
دا٘ؼ  ٚتخقـ وبروٙبٖ ( ،)3تفبٚت تٛا٘بییٞدب ٟٔ ٚدبرتٞدبی
وبروٙبٖ ( )2/95ثیؾتزیٗ  ٚدرن ٘بدرعت وبروٙبٖ اس ٘یبسٞبی

جذيل : 4میسان تعارض در سطًح مختلف مذیران بیمارستانَای داوشگاٌ علًم پسشکی تُران
سطح
میشان
تعارض

مدیزان

ٔذیزاٖ ارؽذ

بیمارستانها

ٔذیزاٖ ٔیب٘ی

ػٕٔٛی

ٔذیزاٖ ػّٕیبتی

تخققی

ٔیبٍ٘یٗ ا٘حزافٔؼیبر ٔیبٍ٘یٗ ا٘حزافٔؼیبر ٔیبٍ٘یٗ ا٘حزافٔؼیبر ٔیبٍ٘یٗ ا٘حزافٔؼیبر ٔیبٍ٘یٗ ا٘حزافٔؼیبر

ػٛأُعبسٔب٘ی

3/17

1/13

2/89

0/95

2/72

0/85

2/69

0/90

2/79

0/85

ػٛأُ فزدی

2/97

0/77

2/83

0/97

2/68

0/91

2/66

0/90

2/74

0/93

تؼبرك وُ

3/08

0/95

2/86

0/87

2/70

0/79

2/68

0/82

2/76

0/80

در ٚاحذٞبی اداری  ٚپؾتیجب٘ی ٘غجت ثٚ ٝاحذٞبی درٔب٘ی ٚ
تؾخیقی تؼبرك فزدی وٕتز ٔؾبٞذ ٜؽذٔ .یدشاٖ تؼدبرك در
ثخؼ داخّی لّت (ٔ ،)4/09ذیزیت ثیٕبرعتبٖ ( ،)3/88ثخدؼ
پی٘ٛددذ ( ،)3/59ریبعددت ثیٕبرعددتبٖ ( ،)3/31ثخددؼ اىفددبَ
( ،)3/30اتبق ػُٕ ( ،)3/25ثخؼ ػفد٘ٛی ( ،)3/20حغدبثذاری
(ٔ ٚ )3/00ذیزیت پزعتبری ( )2/95ثبش ثٛد ٜاعدت .در ٔمبثدُ،
تؼددبرك در ٚاحددذٞبی فٙددبٚری اىالػددبت ( ،)2/32آسٔبیؾددٍبٜ

(ٔ ،)2/35زالجدتٞدبی ٚیددض ٜلّجدی ( ،)2/43دارٚخب٘دد،)2/44( ٝ
ٔذدوبری اختٕبػی ( ،)2/45ا٘جبر (ٔ ٚ ،)2/47زالجتٞدبی ٚیدضٜ
تٙفغی ( )2/50پبییٗ ثٛد ٜاعت.
ٔیشاٖ تؼبرك در ٔذیزاٖ سٖ ٔددزد در تحقدیالت ثدبشتز در
ٔمبیغ ٝثب عبیز ٔذیزاٖ ثیؾتز ٌشارػ ؽذٔ .ذیزاٖ عٙیٗ پبییٗ
تز ٔ ٚذیزاٖ ثدب عدبثم ٝودبری ثدبشی  30عدبَ ؽدبٞذ تؼدبرك
ثیؾتزی ثٛد٘ذ( .خذ َٚؽٕبر.)5 ٜ
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جذيل  : 3میسان تعارض واشی از عًامل سازماوی ي عًامل فردی در بیمارستانَای داوشگاٌ علًم پسشکی تُران

64

ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

فصلٌاهِ

سال پاًسدّن ،شوارُ ، 4زهستاى  ،3159شوارُ هسلسل. .95

جذيل : 5میاوگیه امتیاز میسان تعارض مذیران بٍ تفکیک متغیرَای دمًگرافیک مذیران
تعارض فزدی

میشان تعارض
متغیزهای دموگزافیک

خٙظ

تحقیالت

عٗ

عبثم ٝوبری
ٔذیزاٖ

ا٘حزاف ٔؼیبر
0/92
0/92
0/85
0/93
0/66
0/91
0/89
0/90
0/92
1/30
0/87
0/85
0/95
1/01
0/81
0/87
0/90
0/91
0/96
0/98
0/71

ثددیٗ ٔیددشاٖ تؼددبرك  ٚعددئ ٛددذیزیت (ٚ r =0/090
ٔ ،)p=0/032یشاٖ تحقیالت ( ،)p=0/003 ٚ r =0/123تؼدذاد
تخددت ثیٕبرعددتبٖ ( ،)p=0/033 ٚ r =0/090تؼددذاد وبروٙددبٖ
تحت عزپزعتی ( ٚ )p=0/046 ٚ r =0/084تٕبیدُ ثد ٝتدزن
عبسٔبٖ ( )p=0/001 ٚ r =0/139راثي ٝآٔبری ٔثجت ٔؾدبٞذٜ
ؽذ .ثیٗ ٘ٛع ٚاحذ وبری ثب ٔیشاٖ تؼبرك ٘بؽی اس ػٛأُ فزدی

ٔیبٍ٘یٗ
2/74
2/76
2/88
2/72
2/83
2/46
2/85
2/74
2/86
2/86
2/97
2/69
2/78
2/76
2/85
2/79
2/62
2/85
2/67
2/77
3/38

ٔیبٍ٘یٗ
2/70
2/75
2/88
2/70
2/79
2/49
2/68
2/72
2/82
2/89
2/87
2/65
2/76
2/75
2/89
2/78
2/61
2/76
2/72
2/74
3/20

ا٘حزاف ٔؼیبر
0/83
0/80
0/76
0/81
0/85
0/80
0/64
0/78
0/83
1/32
0/77
0/76
0/84
0/88
0/78
0/82
0/75
0/79
0/89
0/78
0/93

( )p=-0/033 ٚ r =0/090راثيد ٝآٔدبری ٔؾدبٞذ ٜؽدذ .ثدیٗ
ٌذرا٘ذٖ دٚر ٜآٔٛسؽی ٔذیزیت تؼبرك ثب ٔیشاٖ تؼبرك ٘بؽدی
اس ػٛأُ فزدی راثي ٝآٔبری ٔٙفی ٔؾدبٞذ ٜؽدذ (r = -0/092
ٔ .)p=0/029 ٚذیزا٘ی ود ٝدٚر ٜآٔٛسؽدی ٔدذیزیت تؼدبرك را
ٌذرا٘ذ ٜثٛد٘ذ ،وٕتز ػٛأُ فزدی را ػبُٔ تؼبرك ثیبٖ وزد٘دذ
(خذ َٚؽٕبر.)6ٜ

جذيل :6بررسی ارتباط بیه يیژگیَای دمًگرافیک با میسان تعارض مذیران بیمارستانَا
میشان تعارض

ضزیب همبستگی
ویژگی های دموگزافیک

عئ ٛذیزیت

تعارض فزدی

تعارض ساسمانی

تعارض کل

0/107

*0/026

*0/032

*

**

ٔیشاٖ تحقیالت

**

عبثمٔ ٝذیزیت

**
*

0/003
0/009

0/018

*

0/029

0/003

*

0/012

٘ٛع ٚاحذ ٔؾی َٛث ٝخذٔت

0/033

0/274

0/081

تؼذاد تخت

0/096

*

0/031

*

تؼذاد وبروٙبٖ

0/071

0/064

*

دٚر ٜآٔٛسؽی ٔذیزیت تؼبرك

*

0/172

تٕبیُ ث ٝتزن ثیٕبرعتبٖ

**

0/029
0/005

** ٕٞجغتٍی در عيح ٔ 0/01ؼٙبدار اعت.

**

0/002

0/033
0/046

0/089
**

0/001

* ٕٞجغتٍی در عيح ٔ 0/05ؼٙبدار اعت
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تأُٞ

ٔزد
سٖ
ٔدزد
ٔتأُٞ
ٔيّمٝ
دییّٓ
فٛق دییّٓ
ِیغب٘ظ
فٛق ِیغب٘ظ
دوتزی تخققی
وٕتز اس 30عبَ
 31-40عبَ
 41-50عبَ
ثبشی 50عبَ
وٕتز اس  5عبَ
 5-10عبَ
 11-15عبَ
 16-20عبَ
 21-25عبَ
 26-30عبَ
ثبشی 30عبَ

ٔیبٍ٘یٗ
2/65
2/73
2/87
2/67
2/74
2/53
2/49
2/70
2/76
2/93
2/92
2/60
2/74
2/74
2/94
2/78
2/61
2/65
2/78
2/69
2/98

تعارض ساسمانی

ا٘حزاف ٔؼیبر
0/90
0/85
0/85
0/87
1/1
0/84
0/51
0/84
0/92
1/38
0/83
0/83
0/89
0/96
0/90
0/87
0/81
0/85
0/96
0/81
1/14

تعارض کل

فصلٌاهِ

تعارض ٍ علل آى در بیوارستاىّای داًشگاُ علَم پسشکی تْراى

اس ٔغددئِٛیت ٚ ٚظددبیف یىددذیٍز ثیؾددتزیٗ تددأثیز را در ایدددبد
تؼبرك در ثیٕبرعدتبٖٞدبی ٔدٛرد ٔيبِؼد ٝداؽدتٙذ .ثدبر ٖٚدر
ٔيبِؼ ٝخٛد ٘ؾبٖ داد و ٝافزاد ثدب ٘دٛع ؽخقدیت  Aثیؾدتز اس
افزاد ثب ٘ٛع ؽخقیت  Bتؼبرك ٌشارػ وزد٘دذ ( .)31اخدتالف
عيح تحقیالت وبروٙبٖ ٔیتٛا٘ذ ٔب٘ؼی ثزای ارتجبىبت ٔٛثز ٚ
ا٘تمبَ اىالػبت ثیٗ ٌزٞ ٜٚب ثبؽذ ٛٔ ٚخت تؼدبرك ؽدٛد (.)4
ثٙبثزایٗٔ ،ذیزاٖ ثیٕبرعتبٖٞدب ثبیدذ در اعدتخذاْ  ٚثىدبرٌیزی
وبروٙبٖ ثخدؼ ٞدب ٚ ٚاحدذٞبی ٔختّدف ثیٕبرعدتبٖ ثدٚ ٝیدضٜ
ٚاحذٞبیی و٘ ٝمؼ ثغشایی در ارا  ٝخذٔبت ث ٝثیٕدبراٖ دار٘دذ،
ثٚ ٝیضٌی ٞبی ؽخقیتی وبروٙبٖ  ٚاختالف عديح تحقدیالت
آٟ٘ب تٛخ ٝوٙٙذ .ارتجبىبت ٘بٔٙبعت ٘مدؼ ثغدشایی در افدشایؼ
تؼبرك در ثیٕبرعتبٖ ٞب دارد .اىالػبت ث ٝفٛرت وبُٔ ٚ ٚامح
ثبیذ در اختیبر وبروٙبٖ لدزار ٌیدزد  ٚخيدٛه ارتجدبىی ثدبس در
عبسٔبٖ ایدبد ؽٛد تب ٔٛخت وبٞؼ تؼبرك ؽٛد.
تؼبرك در ٚاحذٞبی درٔدب٘ی  ٚتؾخیقدی ثیٕبرعدتبٖ ٞدبی
دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ ثٔ ٝزاتت ثیؾتز اس ٚاحذٞبی اداری
 ٚپؾتیجب٘ی ثٛد ٜاعت .وبروٙبٖ ثبِیٙی ثٚ ٝیض ٜودبدر پزعدتبری
ث ٝخبىز ارتجبه ثب ثیٕبراٖ ٔ ٚبٞیت وبرؽبٖ٘ ،یبسٔٙدذ ثزلدزاری
ارتجبه سیبد ثب وبروٙدبٖ عدبیز ٚاحدذٞبی تؾخیقدی  ٚدرٔدب٘ی
ٞغتٙذ .در ٘تید ،ٝآٟ٘ب ٕٛٞار ٜدر ٔؼدزك تؼدبرك لدزار دار٘دذ
( .)32تؼبرك در ثخؼٞبی داخّی لّدت ،پی٘ٛدذ ،اىفدبَ ،اتدبق
ػُٕ  ٚػف٘ٛی ثبش ثٛد ٜاعتٔ .بٞیت  ٚپیچیذٌی خذٔبت ارا دٝ
ؽذ ٜدر ایٗ ثخؼ ٞبی ثبِیٙی ٛ٘ ٚع ثیٕبراٖ آٟ٘دب تدبثیز ثغدیبر
سیبدی در ایدبد تؼبرك در ایٗ ثخؼ ٞب دارد .ثٙبثزایٗٔ ،دذیزاٖ
ثیٕبرعتبٖ ٞب ثبیذ در ا٘تخبة  ٚثىبرٌیزی ٔغئِٛیٗ ایٗ ثخؼٞب
دلت ثغیبر سیدبدی داؽدت ٝثبؽدٙذ .افدزاد ثدب تحقدیالت ثدبش ٚ
ٚیضٌی ٞبی ؽخقیتی ٔيّٛة ثبیذ ثزای ٔذیزیت ایٗ ثخدؼٞدب
ا٘تخبة ؽ٘ٛذ .وٕجٛد ٘یزٚی ا٘غب٘ی  ٚافشایؼ ثیؼ اس ا٘ذاس ٜثبر
وبری وبدر ثبِیٙی ٔٛخدت افدشایؼ اعدتزط ؽدیّی  ٚتؼدبرك
عبسٔب٘ی ٔی ؽٛد و ٝدر ٟ٘بیت ٔٙدز ث ٝوبٞؼ دلت  ٚافدشایؼ
خيبٞبی ثبِیٙی خٛاٞذ ؽذ .اس ىزف دیٍز ،آٔدٛسػٞدبی ٚیدضٜ
ثزای ٔغئِٛیٗ ایٗ ثخؼ ٞب ثبیذ ارا  ٝؽٛدٔ .یشاٖ تؼبرك ٔذیز،
رییظ ٔ ٚتز ٖٚثیٕبرعتبٖٞب ٘یش ثبش ٌشارػ ؽذٛ٘ .ع ٔغئِٛیت
 ٚا٘تظبرات ثدبشی وبروٙدبٖ ،ثیٕدبراٖٕٞ ،زاٞدبٖ  ٚعدبیز افدزاد
تؼبرك سیبدی ثزای آٟ٘ب ایدبد ٔیوٙذ .آٔدٛسػ آٟ٘دب در سٔیٙدٝ
عجهٞبی ٔذیزیت تؼبرك  ٚاعتزاتضیٞبی حُ تؼدبرك ثغدیبر
مزٚری اعت.
در ٔمبثددُ ،تؼددبرك در ٚاحددذٞبی اداری  ٚپؾددتیجب٘ی ٘ظیددز
فٙبٚری اىالػبتٔ ،ذدوبری اختٕبػی  ٚا٘جبر پبییٗ ثدٛد ٜاعدت.
در ثخؼ ٞب ٚ ٚاحذٞبیی و ٝثیٕدبر حندٛر فؼدبَ ٘دذاردٔ ،ب٘ٙدذ
ٔزالجتٞبی ٚیض ٜلّجدی  ٚتٙفغدی ،آسٔبیؾدٍب ٚ ٜدارٚخب٘د٘ ٝیدش
ٔیشاٖ تؼبرك وٕتدزی ٔؾدبٞذ ٜؽدذ .ارا د ٝآٔدٛسػ اس ىزیدك
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بحث
٘تبیح ایٗ پضٞٚؼ ٘ؾبٖ داد و ٝعيح ٔتٛعيی اس تؼبرك در
ثیٕبرعتبٖ ٞبی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ ٚخٛد داردٔ .یدشاٖ
تؼبرك در ٔذیزاٖ ارؽذ ثیؼ اس ٔذیزاٖ ٔیب٘ی  ٚػّٕیبتی ثدٛد.
ثب افشایؼ تؼذاد تخت ثیٕبرعتبٖ  ٚثد ٝتجدغ آٖ افدشایؼ تؼدذاد
وبروٙبٖ  ٚثیٕبراٖ ٔیشاٖ تؼبرك افشایؼ یبفت .حذ ٔتٛعيی اس
تؼبرك ثبیذ در عبسٔبٖ ٚخٛد داؽت ٝثبؽذ تب ٔب٘غ روٛد عبسٔبٖ
ؽٛد .تؼبرك در عيح ٔتٛعو ثزای عدبسٔبٖٞدب ٔفیدذ اعدت ٚ
ٔٙدز ث ٝتٛعؼ ٝعبسٔب٘ی ٔیؽٛد ( .)1تؼبرك ثغیبر ودٓ ٔٙددز
ث ٝوبٞؼ اٍ٘یشػ وبروٙبٖ  ٚروٛد عبسٔبٖ  ٚتؼبرك ثغیبر سیبد
ٔٙدز ثٞ ٝزج ٔ ٚزج  ٚاختالف در عبسٔبٖ ٔی ؽدٛد .پضٞٚؾدی
و ٝدر عبَ  1386در ثیٕبرعدتبٖٞدبی ػٕدٔٛی اعدتبٖ ثٛؽدٟز
ا٘دبْ ؽذٔ ،یشاٖ تؼبرك را در ثیٗ عزپزعتبراٖ در حذ ٔتٛعو
ٌشارػ وزد ( .)26در پضٞٚؾی دیٍز و ٝدر عبَ  1394ثز رٚی
عزپزعتبراٖ ثخؼ اٚرصا٘ظ ٔزاوش آٔٛسؽی درٔب٘ی دا٘ؾٍب ٜػّْٛ
پشؽىی ایزاٖ ا٘دبْ ؽذ ،عيح ٔتٛعيی اس تؼبرك ٌشارػ ؽدذ
(.)27
در خبرج اس وؾٛر ٘یش ٔٛمٛع تؼبرك در ثیٕبرعتبٖٞب ثزرعی
ؽذ ٜاعت .ث ٝػٛٙاٖ ٔثدبَ٘ ،تدبیح پضٞٚؾدی در ثیٕبرعدتبٟ٘بی
دِٚتی لجزط ٘ؾبٖ داد و ٝحذٚد  60درفذ وبروٙبٖ در ٞفتدٝ
ثیٗ یه تب پٙح ثبر تؼبرك را ٌدشارػ ودزد ٜثٛد٘دذ .حدذٚد 37
درفذ وبروٙبٖ اظٟبر داؽدتٙذ ود ٝحدذٚد  90دلیمد ٝاس سٔدبٖ
ؽیفت وبریؾبٖ را ث ٝحُ تؼبرك اختقبؿ داد ٜثٛد٘ذ .ػٛأدُ
عبسٔب٘ی  ٚمؼف ارتجبىبت اس دشیُ ٔ ٟٓثدزٚس تؼدبرك در ایدٗ
ثیٕبرعتبٖٞب ثٛد ٜاعدت ( .)5در پضٞٚؾدی دیٍدز ود ٝثدز رٚی
پشؽىبٖ  ٚپزعتبراٖ ثیٕبرعتبٖٞبی اىفبَ در ی٘ٛبٖ ا٘دبْ ؽدذ،
ثیؾتز ؽزوت وٙٙذٌبٖ ٚخٛد تؼبرك را ٌشارػ وزد٘ذ .پضؽىبٖ
ٔیشاٖ ثیؾتزی اس تؼبرك را ٘غجت ث ٝپزعدتبراٖ ٌدشارػ ودزدٜ
ثٛد٘ذ .ثٙبثزایٗ ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت ثیٕبرعتبٖٞب ٚخدٛد تؼدبرك
ثذیٟی اعتٔ .ذیزاٖ حزف ٝای ثبیذ تالػ وٙٙذ تب تؼدبرك را در
حذ عبس٘ذ ٜحفظ وٙٙذ تب ٔٛخت تٛعؼ ٝعبسٔب٘ی ؽٛد (.)28
ػٛأُ عبسٔب٘ی ٘ظیز حدٓ وبرٔ ،حذٚدیت ٔٙبثغ ،ثزٚوزاعدی
 ٚلددٛا٘یٗ ٔ ٚمددزرات عددبسٔبٖ ،تیییددزات ٘بٔٙبعددت عددبسٔب٘ی،
ارتجبىبت مؼیف عبسٔب٘ی  ٚتقٕیٕبت ٘بٔٙبعت ٔدذیزاٖ ارؽدذ
ثیؾتزیٗ تؼبرك را در ثیٕبرعتبٖ ٞبی دا٘ؾدٍب ٜػّد ْٛپشؽدىی
تٟزاٖ ایدبد وزد٘ذ .وٕجٛد ٔٙبثغ ،ثزٚوزاعی  ٚػذْ فزفت ارتمب
در پضٞٚؼ ٞبی ا٘دبْ ؽذ ٜدر خدبرج اس وؾدٛر ٘یدش ثد ٝػٙدٛاٖ
ٕٟٔتزیٗ ػٛأُ عبسٔب٘ی تؼبرك ثیبٖ ؽذ٘ذ (.)30 ٚ 29 ،4
ػٛأُ فزدی ٘ظیز خقٛفیبت رفتبری ٔتفبٚت وبروٙبٖ ٔب٘ٙذ
وددٓ وددبری ،اخددتالف دا٘ددؼ  ٚتخقددـ وبروٙددبٖ ،تفددبٚت در
تٛا٘ددبییٞددب ٟٔ ٚددبرتٞددبی وبروٙددبٖ ،تفددبٚت در ٚیضٌددیٞددبی
ؽخقیتی وبروٙبٖ (آراْ ،پزخبؽٍز)  ٚدرن ٘بدرعدت وبروٙدبٖ

علی هصدق راد ٍ ّوکاراى65 ..

66

فصلٌاهِ

ارگاى رسوی اًجوي علوی ادارُ اهَر بیوارستاًْای ایراى

دیذ٘ذ ( .)35آٔٛسػ ٔذیزاٖ  ٚافشایؼ دا٘ؼ ٟٔ ٚبرت آٖٞب در
سٔی ٝٙؽٙبعدبیی ٔٛلؼیدت ٞدبی تؼدبرك  ٚاعدتفبد ٜدرعدت اس
عجهٞبی ٔذیزیت تؼبرك ٘مؼ ثٝعشایی در وبٞؼ اعدتزط ٚ
تؼبرك در ثیٕبرعتبٖٞب دارد (ٔ .)36تأعفب٘ ٝػّی رغٓ إٞیدت
ٔٛمددٛع تؼددبرك ٘ ٚمددؼ ٟٔددٓ آٖ در ثٟددزٚ ٜری عددبسٔبٖٞددب،
آٔٛسػ ٞبی شسْ ثدزای ٔدذیزاٖ  ٚوبروٙدبٖ فدزا٘ ٓٞیغدت .در
٘تیدٚ ،ٝلت سیدبدی اس ٔدذیزاٖ ارؽدذ عدبسٔبٖٞدب فدزف حدُ
تؼبرك یب تجؼبت آٖ ٔی ؽٛد و ٝث ٝراحتی در عي ٛپدبییٗتدز
تٛعو ٔذیزاٖ ػّٕیبتی آٔٛسػ دیذ ٜلبثُ وٙتزَ اعتٔ .ذیزاٖ
ارؽذ ثیٕبرعتبٖ ٞب ثبیذ تٛخ ٝداؽت ٝثبؽٙذ و ٝػدال ٜٚثدز ارا دٝ
آٔٛسػ ٞبی تخققی فٙی در حٛس ٜوبری ٔدذیزاٖ  ٚوبروٙدبٖ،
آٔٛسػ ٞبی وبرثزدی در سٔیٞ ٝٙدبیی ٔب٘ٙدذ ٔدذیزیت تؼدبرك،
ارتجبىبت ٔدٛثزٔ ،دذیزیت اعدتزطٔ ،دذیزیت سٔدبٖٔ ،دذیزیت
خاللیت ٛٔ ٚارد ٔؾبث ٝثبیذ ثزای ٔذیزاٖ  ٚوبروٙبٖ ارا د ٝؽدٛد
تب سٔی ٝٙارا  ٝخذٔبت فٙی  ٚتخققی آٟ٘ب تغدٟیُ ؽدٛد .ایدٗ
آٔٛسػٞب ٟٔبرتٞدبی ٔدذیزاٖ را در حدُ تؼدبرك در عدبسٔبٖ
افشایؼ ٔیدٞذ.
ٔذیزاٖ ثبیذ ث ٝتؼبرك ث ٝػٛٙاٖ یده فزفدت ثدزای ایددبد
تیییزات ٔثجت در عبسٔبٖ ٍ٘ب ٜوٙٙذ .آٟ٘ب ثبیذ ؽزایيی ایدبد
وٙٙذ تب وبروٙبٖ ثتٛا٘ٙذ ث ٝراحتی ٘ظزات ٍ٘ ٚزا٘ی ٞبی خٛد
را ثٔ ٝذیزاٖ ٔٙتمُ وٙٙذ  ٚثزای ثزىزف وزدٖ ٍ٘زا٘دی ٞدبی
آٟ٘ب تالػ وٙٙذٔ .ذیزاٖ ثیٕبرعتبٖ ٞب ثبیذ ثیذیز٘ذ و ٝتؼبرك
أزی ى جیؼی  ٚاختٙبة ٘بپدذیز اعدت ود ٝثد ٝخدبىز تٙدبلل
٘مؼ ٞب ٚ ٚظبیف ،اخدتالف در ػمبیدذ  ٚارسػ ٞدب  ٚارتجبىدبت
عبسٔب٘ی رٚی ٔی دٞذ .اثٟبْ در ٘مؼ ٚ ٚظبیف افزاد ٔی تٛا٘دذ
ٔٙدز ثد ٝتؼدبرك ثدٚ ٝیدض ٜدر عدبسٔبٖ ٞدبی پیچیدذٔ ٜب٘ٙدذ
ثیٕبرعتبٖ ٞب ؽٛدٔ .ذیزیت فحیح تؼبرك ٔٙدز ثد ٝودبٞؼ
ػددٛارك ٔ ٙفددی تؼددبرك  ٚافددشایؼ ٔٙددبفغ آٖ ٔددیؽددٛد.
دا٘ؾٍبٞ ٜبی ػّ ْٛپشؽىی ثبیذ اعتمالَ  ٚاختیبرات ودبفی ثدٝ
ٔذیزاٖ ارؽدذ ثیٕبرعدتبٖ ٞدب دٙٞدذ تدب تٕٟیدذات شسْ را در
سٔیٞ ٝٙبی تخقیـ ٔٙبثغ ،اخزای عیبعدت ٞدب  ٚثز٘بٔدٞ ٝدب ٚ
تؾٛیك  ٚتزفیغ وبروٙبٖ ث ٝوبر ٌیز٘ذ تب ٔٙدز ث ٝایددبد یده
فز ًٙٞتیٕی ٔ ٚؾبروتی ؽٛد.
پددضٞٚؼ حبمددز ثدد ٝثزرعددی ٔیددشاٖ تؼددبرك  ٚػّددُ آٖ در
ثیٕبرعتبٖ ٞبی ٚاثغت ٝث ٝدا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ پزداخت.
تب آ٘دب وٛ٘ ٝیغٙذٌبٖ ٔمبِ ٝاىالع دار٘ذ تٟٙب پضٞٚؾی اعت وٝ
ٔیشاٖ تؼبرك را در ثیٗ ٔذیزاٖ وّید ٝثخدؼٞدبی ثیٕبرعدتبٖ
تؼیددیٗ وددزد .ثددب ایددٗ ٚخددٛد٘ ،تددبیح ایددٗ پددضٞٚؼ فمددو ثددٝ
ثیٕبرعتبٖ ٞبی دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی تٟزاٖ لبثُ تؼٕیٓ اعدت.
ثٙددبثزایٗ ،پیؾددٟٙبد ٔددیؽددٛد پددضٞٚؼٞددبی ٔؾددبث ٝدر عددبیز
اعتبٖٞبی وؾٛر ا٘دبْ ؽٛد.

Published By Tehran University Of Medical Sciences: www.TUMS.ac.ir

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 6:34 IRDT on Thursday July 19th 2018

ثزٚؽٛرٞب  ٚپٛعتزٞب ثزای ثیٕبراٖ ٕٞ ٚزاٞبٖ ٔیتٛا٘ذ ٔٙدز ثٝ
ٔٙيمی ؽذٖ ا٘تظبرات آٖٞب  ٚوبٞؼ تؼبرك وبروٙبٖ ؽٛد.
ثب افشایؼ تحقیالت ٔذیزاٖ ثیٕبرعتبٖ ٞبی دا٘ؾٍب ٜػّدْٛ
پشؽىی تٟدزاٖ ٔیدشاٖ تؼدبرك درن ؽدذ ٜتٛعدو آٟ٘دب ٘یدش
افشایؼ یبفت .فیبمی در پضٞٚؼ خدٛد ٘تدبیح ٔیدبیز ثدب ایدٗ
ٔيبِؼد ٝثذعددت آٚرد٘ .تددبیح پدضٞٚؼ ا ٚثددز رٚی ٘ 43فددز اس
ٔددذیزاٖ  ٚوبروٙددبٖ دا٘ؾددٍب٘ ٜؾددبٖ داد ودد ٝثددیٗ ٔیددشاٖ
تحقیالت ثب ٔیشاٖ ادران تؼدبرك راثيدٙٔ ٝفدی ٚخدٛد دارد.
خب٘ٓ ٞبی ثب تحقیالت پدبییٗ تدز تؼدبرك ثیؾدتزی را ادران
وزد٘ذ ( .) 33تفبٚت ثیٗ ٘تبیح ایٗ د ٚپضٞٚؼ را ٔی تدٛاٖ در
٘ٛع عبسٔبٖ ٔ ٚبٞیت وبر ٔذیزاٖ خغدتد ٛودزدٔ .دذیزاٖ ثدب
تحقیالت ثبشتز ٔؼٕٛشً در ردٔ ٜذیزیت ارؽذ ثیٕبرعدتبٖ ٞدب
وبر ٔی وٙٙدذ ود ٝثدب ا٘تظدبرات  ٚتمبمدبٞبی فزاٚا٘دی ٔٛاخدٝ
ٞغتٙذ ٔ ٚغئِ ٛیت ثیؾتزی را ثز ػٟذ ٜدار٘ذ.
در ٔذیزاٖ ثب عبثمٔ ٝذیزیت ثبشتز ػٛأُ عدبسٔب٘ی ثیؾدتز
ٔٛخت ایدبد تؼبرك ؽذ ٜثٛد .در ٔمبثُ ،در ٔذیزاٖ ثب عدبثمٝ
ٔذیزیت پبییٗ تز ػٛأُ فدزدی ٔب٘ٙدذ ؽخقدیت ،ارسػ ٞدب ٚ
اػتمبدات ،دا٘دؼ  ٚتخقدـ در ایددبد تؼدبرك ٔدٛثز ثٛد٘دذ.
ٔذیزاٖ ثب عبثم ٝثیؾدتز ٔؼٕدٛشً در ردٞ ٜدبی ثدبشی عدبسٔبٖ
ٔؾی َٛث ٝوبر ٞغتٙذ  ٚثب ا٘تظبرات عبسٔب٘ی ٔذیزاٖ عديٛ
پبییٗ تز  ٚوبروٙبٖ ٘ظیز تخقیـ ٔٙبثغ ،عیبعتٟبی عبسٔب٘ی
ٔ ٚمزرات تؾٛیك  ٚتٙجیٛٔ ٝاخٞ ٝغدتٙذ .در ٔمبثدُٔ ،دذیزاٖ
عي ٛپدبییٗ ثیؾدتز درٌیدز ا٘ددبْ وبرٞدبی فٙدی اس ىزیدك
وبروٙبٖ ثٛد ٚ ٜثٛ٘ ٝػی ثیؾتز ثب وبروٙبٖ ٔ ٚؾتزیبٖ عبسٔبٖ
در ارتجبه ٞغتٙذ.
٘تبیح پضٞٚؼ حبمز ٘ؾبٖ داد و ٝثب افشایؼ تؼبرك ٔیدشاٖ
تٕبیُ ٔذیزاٖ ث ٝتزن عبسٔبٖ ثیؾتز ٔی ؽٛد ؤ ٝؾبث٘ ٝتبیح
پضٞٚؼ ٞبی دیٍدز ثدٛد ٜاعدت ( .)34 ٚ 13تؼدبرك سیدبد در
ثیٕبرعددتبٖ ٞددب ٔٛخددت وددبٞؼ ویفیددت  ٚایٕٙددی خددذٔبت
ثیٕبرعتب٘ی ٔی ؽٛد .ثٙبثزایٗٔ ،ذیزاٖ ثیٕبرعتبٖ ٞب ثبیذ ٘مؼ
فؼبَ تزی در ٔذیزیت تؼبرك داؽت ٝثبؽدٙذٔ .دذیزاٖ ارؽدذ ٚ
ٔیب٘ی ثیٕبرعتبٖ ٘مؼ ثغشایی در وبٞؼ تؼبرك عدبسٔب٘ی اس
ىزیددك ثز٘بٔدد ٝریددشی درعددت ،عددبسٔب٘ذٞی فددحیح ٔٙددبثغ ٚ
عیبعتٍذاری ٔٙبعت دار٘ذ .اس ىزف دیٍز ٔذیزاٖ ػّٕیبتی ثب
آٔٛسػ وبروٙبٖ  ٚتٛعؼ ٝارتجبىبت اثزثخؼ ٔی تٛا٘ٙذ ػٛأدُ
فزدی ایدبد وٙٙذ ٜتؼبرك را وبٞؼ دٙٞذ.
فمو ٞفت درفذ ٔذیزاٖ ؽزوت وٙٙذ ٜدر ایٗ پضٞٚؼ دٚرٜ
آٔٛسؽی ٔدذیزیت تؼدبرك را ٌذرا٘دذ ٜثٛد٘دذ .ثدب ایدٗ ٚخدٛد،
ٔذیزا٘ی ود ٝدٚر ٜآٔٛسؽدی ٔدذیزیت تؼدبرك را ٌذرا٘ذ٘دذ ،ثدب
تؼبرك فزدی وٕتزی ٔٛاخ ٝثٛد٘ذ٘ .تدبیح پدضٞٚؼ أیدزی ثدز
رٚی ٔذیزاٖ دا٘ؾىذ ٜػّ ْٛپشؽىی ؽبٞزٚد ٘ ٓٞؾدبٖ داد ودٝ
فمو  6/1درفذ ٔدذیزاٖ در سٔیٙدٔ ٝدذیزیت تؼدبرك آٔدٛسػ
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دزٙٔ  دار٘ذ تبٜ ٍ٘بٜ ثبیذ ٔیشاٖ تؼبرك را در حذ عبس٘ذ،بعتٙٔ
.دٛب ؽٖٞ عبسٔب٘ی ثیٕبرعتبٝعؼٛ تٝث

تشکر و قدر دانی
ٝبعدی ارؽدذ رؽدتٙ وبرؽٝ اس پبیدبٖ ٘بٔدٝ ثز ٌزفتدِٝایٗ ٔمب
ذاؽددتٟ ثٜ درٔدب٘ی در دا٘ؾدىذٚ ذاؽدتیٟٔدذیزیت خدذٔبت ث
ٖ ٔدذیزإٝىدبری وّیدٞ  اس.زاٖ اعدتْٟ پشؽىی تّٛ ػٜدا٘ؾٍب
ٚ  تؾىزٝ٘ؼ فٕیٕبٞٚ در ایٗ پضٜذٙٙبی ؽزوت وٞ ٖثیٕبرعتب
ٝراٖ ٔحتزٔی ودٚذٌبٖ اس داٙیغٛ٘ ،ٗیٕٙچٞ .دٛلذردا٘ی ٔی ؽ
 ارتمدبیٝد ثدٛبعدی خدٙ ثیبٖ ٘ظزات وبرؽٚ ٜثب ا٘تمبدات عبس٘ذ
.ذٙٙ تؾىز ٔیو، وٕه وزد٘ذِٝویفیت ایٗ ٔمب

تعارض ٍ علل آى در بیوارستاىّای داًشگاُ علَم پسشکی تْراى
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نتیجه گیری
ُ غیدز لبثدٚ یٟدب أدزی ثدذیٞ ٖد تؼبرك در ثیٕبرعدتبٛخٚ
دبیٖٞعديی اس تؼدبرك در ثیٕبرعدتبٛ عيح ٔت.بة اعتٙاخت
 ایدٗ عديح تؼدبرك.زاٖ ٌدشارػ ؽدذْٟ پشؽىی تّٛ ػٜدا٘ؾٍب
،أّی ٘ظیدز حددٓ ودبرٛ ػد. عبسٔب٘ی ٔفیدذ اعدتٝعؼٛثزای ت
شتٛ تحدٚ  تیییدز،ٖ ٔمزرات عدبسٔبٚ ٗا٘یٛ ل،بثغٙٔ دیتٚٔحذ
بعددتٙٔ تقددٕیٕبت ٘ب، ارتجبىددبت مددؼیف عددبسٔب٘ی،بعددتٙٔ٘ب
 اخدتالف،ٖدبٙت وبروٚفیبت رفتبری ٔتفدبٛ خق، ٔذیزاٖ ارؽذ
ٚ دبٞدبرتٟٔ ٚ دبٞا٘دبییٛت در تٚ تفب،ٖبٙ تخقـ وبروٚ دا٘ؼ
ددبٖ تددأثیز سیددبدی درٙددبی ؽخقددیتی وبروٞیضٌددیٚ ت درٚتفددب
ٖدزاْٟ پشؽىی تّٛ ػٜبی دا٘ؾٍبٞ ٖافشایؼ تؼبرك در ثیٕبرعتب
 ثىدبرٌیزی عدجهٚ ْبی شسٞ سػٛٔ ٔذیزاٖ ثب وغت آ.ذٙداؽت
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Abstract:
Background: Conflict is inevitable in any organization. Hospitals due to their unique structure and
culture and their type of services are prone to the negative conflict. This study aimed to examine the
conflict and its causes in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
Materials and Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted in 2015. About 563
top, middle and front line managers were surveyed using a validated and reliable questionnaire. Data
were analyzed by SPSS software18 using descriptive and inferential statistical methods.
Results: Managers reported a medium level of conflict (2.73 out of 5 points). Organizational factors
were the main sources of conflict among managers. Job burden, resource shortage, bureaucracy, and
differences in managers’ personality, knowledge, capabilities and skills were the main causes of
organizational and personal conflict. Conflict was higher in specialized hospitals compared with
general hospitals. Senior managers reported more conflict than middle and front line managers.
Personal conflicts were reported more in therapeutic and diagnostic units than administrative and
support units. There was a negative correlation between attending conflict management training
courses and managers’ personal conflict. There were statistical correlations between conflict and the
number of hospital beds and employees (hospital size), managers' education level and their turnover
intention.
Conclusion: Conflict is an undeniable issue in healthcare organizations. Managers should keep the
conflict in a constructive level by acquiring necessary training and applying proper conflict
management style to achieve hospital organization development.
Keywords: Conflict, Causes of conflict, Educational hospitals
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