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مقدم�ه :تع��ارض بین فردی مخرب ،به عنوان مانعی برای تحقق رس��الت مراکز درمان در امر خدمت رس��انی ،با ایجاد تش��نج و

کش��مکش میتواند موجب هرز اس��تعداد نیروی انسانی ،تیرگی روابط ،افزایش نارضایتی و كاهش اثربخشی سازمان گردد .اين
پژوهش به منظور تأکید بر لزوم توجه به ارتباطات اثربخش درس��ازمانهاي بهداش��تي درماني و تأثیر آن در تعارض سازماني
مرکز آموزشی درمانی شهیدهاشمی نژاد تهران ،انجام گرفت.

روش پژوه�ش :پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبس��تگي ب��وده و به صورت مقطعي در دی م��اه  1389انجام گرديد .جامعه
آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهیدهاشمی نژاد تهران ( )N=408بود .با استفاده از فرمول

نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری س��همیهای 198 ،نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش��دند .دادههای پرسش��نامهها ،با
استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

يافتهها :ميانگين تعارض بين فردي مديران وكاركنان )1.55( ،به دست آمد که از ميانگين استاندارد این پژوهش یعنی عدد  3كمتر
بود .متغیرهای ارتباطات اثربخش نیز در حد مطلوب برآورد شدند .رابطه معنی دار بین هر یک از متغیرهای ارتباطات با تعارض
بین فردی مدیران و کارکنان به دست آمد اما تحلیل رگرسیون تأثیر متغیر همدلی بر تعارض را معنی دار نشان نداد.

نتيجهگي�ري :رابط��ه معني دار و معكوس بين متغیرهاي ارتباطات با تعارض نش��ان میدهد بکارگیری ارتباطات اثربخش در یک
فضاي حمايتگرانه همراه با انتقال حس مثبت به طرف مقابل مي تواند عامل کاهش تعارض در مراکز درمان محسوب شود.

كليد واژهها :ارتباطات ،تعارض بین فردی ،مديران،کارکنان ،بيمارستان

1.1دانشیار گروه ارولوژی ،مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

2.2کارش��ناس ارش��د مديريت خدمات بهداش��تي و درماني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقيقات تهران ،تهران ،ایران ،نويسنده مسئول (@mbarzegar98
)yahoo.com
3.3کارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،مسئول استانداردهای بین المللی ( ،)ISOمرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد ،تهران ،ایران
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مقدمه
ارتباطات امري اجتناب ناپذير اس��ت و با انتقال مفاهیم و
مقاصد افراد از طریق پیامهای نمادین ،تارو پود سازمان را
به هم پيوند داده وموجب يكپارچگي و وحدت س��ازماني
مي گ��ردد ]1[.ارتباط��ات در س��ازمانها میتوان��د عامل
دستیابی به اهداف سازمانی بهشمار رود .وقتي ارتباطات
برقرار نش��ود ،فعاليت سازمان متوقف مي شود و در واقع
مي توان گفت كه مديريت كارس��از به برقراري ارتباطات
اثربخش بستگي دارد]2[.
ارتباطات س��ازمانی ،ش��كلی از ارتباطات میانفردی
اس��ت؛ كه از طری��ق آن ،فعاليتهاي ف��ردي وگروهي و
مراودهها براي افزايش اثربخش��ي هماهنگ مي شود.توجه
به ارتباطات س��ازمانی ،با آموزشهای مدیران ش��ركتها
در دههی  1920آغاز ش��د ،از آن زم��ان تا کنون مطالعات
بس��یاری در زمین��ه رواب��ط كاری بین رئی��س و مرئوس،
انجام گرفتهاس��ت .امروزه موضوعاتی همچون ارتباطات
س��ازماني از جایگاه ويژهاي در سازمانها برخوردار است.
محققان معتقدند ارتباط مؤثر در یك س��ازمان موجب باال
رفتن تراز بهرهوری ،رضامندی كاركنان ،باال رفتن انگیزهی
كار مفیدخواهد ش��د ]3[.در عي��ن حال ارتباطات ضعيف
ونارسا ،عامل اساسي ايجاد تعارض درسازمانها است]4[.
تعارض از دنبال کردن هدفهای ناس��ازگار ومتناقض
که باعث از دس��ت رفتن منابع وس��ایر هدفها میش��ود،
پدید میآید و درک آن ،الزمه اثبات وجود تعارض است
[ ]5و  ]6[.از س��وی دیگر نتایج برخی تحقیقات ،تعارض
را ی��ک فرآیند ارتباطی معرفی میکنند زیرا زمانی تعارض
روی میدهد که مردم درگیر اعمال ارتباطی میش��وند که
به ارتباط متقابل ،بازخوردی و پراهمیت برای آن دو تبدیل
میش��ود .تعارض بین افراد یا گروهه��ا تا زمانی که نوعی
ارتباط اتفاق نیفتد ؛ فی نفسه ،وجود نخواهد شد]7[.
تعارض فردی یکی از عوامل عمدهای اس��ت که سبب
به هدر رفتن اس��تعداد نیروی انس��انی میگردد و تعارض
گروهی و سازمانی را به دنبال دارد ]8[.
تحقیقات نش��ان میدهد که مشکالت موجود در تعبیر
و تفسیر گفتار ،مبادله اطالعات نارسا و وجود اختالل در
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کانال ارتباطی به صورت سد یا مانعی بر سر راه ارتباطات
قرار میگیرند  ]6[.همچنین هنگامی که مقررات ،روشها،
رفتاراف��راد وگروهها ازش��فافیت الزم برخوردار نباش��د،
احتمال ایجاد تعارض و به تبع آن هرج ومرج در سازمان،
کاهش عملکرد یا از دست دادن نیروهای کارآمد گردد]9[.
تعارض در صورتی که مخرب یا غیر کارکردی باش��د،
مانع پیش��رفت و بهبود عملکرد س��ازمانی میشود[.]4در
صورتی که ارتباطات س��الم واثربخش ،تنشهای موجود
در مس��یر انجام وظایف س��ازمانی اف��راد را کاهش داده یا
به ط��ور کامل ازبین میب��رد ]10[.بکارگیری مهارتهای
ارتباط��ی بین فردی برای درک دقیق دلیل ایجاد تعارضها
واحساس��ات منفی مرتبط با آن برای طرفین تعارض امری
ضروری است.
س��ازمانهای بزرگ و پیچیدهای نظیر بیمارستانها که
از نهاده��ای مهم ارائه دهنده خدمات بهداش��تی و درمانی
محس��وب میش��وند ،با تعدد گروهه��ای مختلف کاری
مواجهند؛ بنابراین ش��بکه پیچی��دهای از ارتباطات بوجود
خواه��د آمد و برخورده��ا و تضاده��اي مختلفي ممکن
اس��ت اتفاق بيفتد .عدم آگاه��ی کارکنان از فنون برقراری
ارتباط��ات اثربخش ،موجب کاهش کارایی و اثربخش��ی
بیمارس��تان میش��ود و بر رضایت ش��غلی کارکنان تأثیر
گذار اس��ت .از نش��انههای ارتباطات غیر مؤثر بین فردی
درون بخشهای بیمارستانی ،عدم شفافیت خط مشیها و
دستورات ،عدم تفهیم نظرات و احساسات ،اطالع رسانی
ناقص ،عدم درک صحیح از عملکرد و احساس��ات انسانی
را میتوان نام برد]11[.
بس��یاری از مسائل انس��انی ومشکالت اداری وفنی و
تنشهای س��ازمانی ناش��ی از طرز تلقی وبرخورد اعضای
س��ازمان وارتباطات مدی��ران وکارکنان اس��ت .مدیریت
بیمارس��تان برای هدایت فعالیته��ا وایجاد هماهنگی در
برنامهها ودس��تیابی به مقاصد س��ازمانی ک��ه همانا فراهم
کردن امکانات و رضایت بیماران است ؛ نیازمند همکاری
صمیمان��ه وتالش وهمگام��ی صادقانه اعضای س��ازمان
خویش اس��ت .بس��یاری از ک��م کاریها ،ع��دم پذیرش
مس��ؤلیتها ،افزایش ضایعات ،ابراز ش��کایات ،توقعات
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نابجا ،رفتارهای پرخاش��گرایانه ،برخوردهای غیر عقالنی
بی��ن مدیریت وکارکن��ان ،پخش ش��ایعات ،مقاومتها و
افزایش مش��کالت فنی وانس��انی زمان��ی رخ میدهد که
ارتباطات به طور مناسب شکل نگرفته باشد ویا مشکالتی
در فرآیند آن وجود داشته باشد]12[.
ام��روزه ب��ا وجوداهمیت ف��وق الع��اده ارتباطات در
بیمارس��تانها ،مدیران عنایت کمتری به ارتباطات داش��ته
واین درحالی اس��ت که هر س��اله مبالغی برای جلس��ات
س��ازمان نیافته ،خبرنامههای غیر مفید ،ابزارها وتجهیزات
گران قیمت غیر ضروری س��رمایه گ��ذاری مینمایند ،اما
س��رمایه گذاری کمتری در جه��ت برنامه ریزی ارتباطات
ونظام هماهنگ برای توسعه آن صورت میگیرد]13[.
از آنجای��ی که اثربخ��ش نبودن ارتباط��ات ،تهدیدی
بالقوه برای حیات س��ازمان محس��وب میشود؛ آشنایی با
مؤلفهه��ای ارتباط��ات اثربخش و اقدام ب��ه منظور مرتفع
نمودن این کاس��تیها ،میتواند زمینه موفقیت س��ازمان را
فراهم سازد.
پژوه��ش بارب��ور والمرس در ایاالت متح��ده آمریکا
تئ��وری ارتباطات س��ازمانی و رویکرده��ای کالن آن را
حمایت میکن��د و بصیرت تازهای ب��رای مدیریت ایجاد
میکند .دراین پژوهش ،ارتباطاتی که نش��اندهنده مراقبت
مدیریت شده باشد ،با رضایتمندی رابطه مثبت پیدا میکند.
[ ]14پژوه��ش پ��ل راج ،الدو و چن از دانش��گاه فلوریدا
ب��ا نمونه  200تایی از س��ازمانهای آمریکا ارتباطات بین
سازمانی را به عنوان یک شایستگی ضروری معرفی میکند
که منافع اس��تراتژیک زیادی برای عرضه کنندگان به دنبال
دارد  ]15[.نتایج پژوهش رنجبران[ ]16بیانگر آن است که
بین ادارات وس��ازمانهای دولتی از نظر میزان اثربخش��ی
ارتباطات تف��اوت و اختالف قابل توجه و معنا دار وجود
دارد .س��یانلی در بررسی خود باالبودن توانایی نوشتاری و
ش��نیداری را در اداره کردن نارساییهای ارتباطات ،مفید
شناسایی کرد ]17[.
وقت��ي سيس��تم ارتباطي ناکارآمد باش��د،تعارضهاي
مخرب در سازمان رخ میدهد .با بررسی اشراقی مشخص
گردی��د تعارض موج��ود در ادارات تربیت بدنی اس��تان

آذربایجان غربی ناشی از نظام ارتباطات سازمانی حاکم بر
این ادارات بودهاست .نظام ارتباطات این سازمانها ازنوع
رس��می و یک طرفه ب��وده و کارکنان این ادارات از آزادی
عم��ل در برق��راری ارتباط و اطالع رس��انی مؤثر محروم
بودند]18[.
پژوهش افضل رابطه معني دار و معکوس بين تعارض
س��ازمانی و نظ��ام ارتباطات (روحي��ه حمايتگري ،مثبت
گرايي وتس��اوي)را نش��ان داد ]19[.در حالی که دو مؤلفه
دیگر ارتباطات یعنی گش��ودگی ارتباطی و همدلی رابطه
معن��ی داری با تعارض نش��ان ندادن��د .پژوهش بیگلری
ن��ژاد رابطه معکوس بین اطالع رس��انی مؤثر و تعارض را
شناسایی کرد]20[.
پژوهشها نشان میدهد تأثیر ارتباطات ،در فرهنگهای
مختلف متفاوت میباش��د .در بررسی که یاماگاچی انجام
دادهاس��ت ،تأثی��ر تاکتیکهای ارتباط��ات منطقی بر روی
عدال��ت ادراکی که موج��ب اعتماد س��ازمان میگردد بر
روی کارگران آمریکایی بس��یار قوی تر از کارگران ژاپنی
بودهاس��ت ]21[.نتایج پژوهش وبستر نیز نشان داد سبک
ارتباط��ات تأمین کنندگان خدمات بطور ویژه در ارتباط با
رضایت مشتریان است]22[.
اين پژوه��ش با هدف مطالعه تأثیر ارتباطات اثربخش
برتعارض بین فردی در مرکز آموزشی درمانی شهیدهاشمی
نژاد تهران انجام گرفتهاس��ت .ارتباطات س��ازمانی از نوع
ارتباط��ات اثربخش و تعارض از ن��وع تعارض بین فردی
مخ��رب در طی سلس��له مرات��ب بین مدی��ر وکارکنان در
واحدهای مختلف مرکز مورد سنجش قرار گرفتهاست.
روش پژوهش
پژوه��ش حاضر از نظر هدف ،کارب��ردي بوده و به روش
همبس��تگي در دی م��اه  1389انجام گرفتهاس��ت .جامعه
آماري اين پژوهش شامل مدیران و کارکنان مرکز آموزشی
درمانی شهیدهاشمی نژاد تهران ( )N=408بود .با استفاده
از فرم��ول ذیل(فرمول نمونه گی��ری کوکران)  198نفر به
روش سهمیهای انتخاب شدند.
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=nحجم نمونه آماری و =Nحجم جامعه آماري
 p=0.5نس��بت حائزين متغیر (همدلی) در جمعیت نمونه
 q=0.5نسبت فاقدين متغیر (همدلی) در جمعيت نمونه
=dدق��ت احتمالي مطلوب يا فاصله اطمينان ( 0.5اش��تباه
مجاز اندازهگيري در مطالعه یک دامنه)
 t=1.96فاصل��ه اطمينان در س��طح معناداري ( 0.95مقدار
متغير متناظر با سطح آلفاي )1-a
 50درصد از نمونه پژوهش (99نفر) س��هم بخشهای
کلینیک��ی و  50درص��د دیگ��ر (99نفر) به س��ایر واحدها
اختص��اص یافت .مجموع  28بخ��ش /واحد در پژوهش
ش��رکت داده ش��دند .بدین ترتیب  28مدی��ر( )nm=28و
 170نف��ر از کارکنان زیرمجموع��هان مدیران (،)np=170
نمونه پژوهش را تش��کیل دادند .ابزار گ��ردآوري دادهها،
پرسشنامههاي طراحي شده توسط پژوهشگران بودهاست.
پرسشنامهای طراحی شد که شامل سه بخش تعارض،
ارتباط��ات و س��ئواالت دموگرافیک بود .ب��ه طوری که 6
س��ئوال اول جهت س��نجش تعارض بین فردی ،سئواالت
هفت تا  20جهت سنجش مؤلفههای ارتباطات (گشودگی،
همدل��ی ،روحیه حمایتگ��ری ،مثبت گرایی ،تس��اوی) و
قس��مت س��وم مربوط به س��ئواالت دموگرافیک (جنس،
وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت ،سابقه خدمت و وضعیت
اس��تخدامی) بود .اعتبار محتوا وسازه پرسشنامه ،از طریق
روش قض��اوت خبرگان انجام گرفت .پايايي پرسش��نامه،
از نوع همس��اني دروني ب��ا روش آلفاي کرونباخ66درصد
تعيين شد.
معیار ورود افراد به مطالعه (در قسمت مدیران) در هر
ی��ک از واحدهای کلینیکی و غیر کلینیکی؛ داش��تن حکم
مدیریت از طرف ریاس��ت مرکز و (در قس��مت کارکنان)
انتخ��اب کارکنان زیرمجموعه واح��دی که مدیران آنها به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش��دهاند ،بودهاس��ت .معیار
خروج خاصی برای این مطالعه در نظر گرفته نشدهاس��ت
و کلیه مدیران و کارکنان زیر مجموعهایش��ان دارای شانس
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مساوی برای انتخاب به عنوان نمونه پژوهش بودهاند.
کلیه اعض��ای نمونه پژوه��ش در خصوص اهداف و
موضوع پژوهش توجیه ش��دند و این اطمینان به آنها داده
ش��د که اطالعات به دس��ت آمده از پرسش��نامهها فقط به
منظ��ور پژوه��ش و به صورت دادههای آماری اس��تفاده و
محرمانه تلقی میگردد.
ب��ا توجه ب��ه اینکه معيار قضاوت در م��ورد مؤلفههای
این مطالع��ه و ارزيابي دادهها بر اس��اس امتيازات ليکرت
بودهاست؛ تحلیل نتایج با دو رویکرد متفاوت انجام گردید.
رویک��رد اول ب��ه اين صورت بود که کس��ب امتيازیک تا
س��ه را در هر س��وال وضعيت نامطلوب ،امتيازسه متوسط
و امتياز باالتر از س��ه را مطل��وب در نظر گرفته و توصیف
و تحلیلهای مربوط با دس��ته بن��دی جدید انجام گرفت.
رویکرد بعدی تبدیل امتیاز حاصل در هر یک از مؤلفههای
مورد بررس��ی ،از متغیرهای دس��ته بندی ش��ده ( لیکرت)
به متغیرهای کمی پیوس��ته ب��ود .منظور از این تغییر متغیر،
فراهم نمودن امکان اس��تفاده از آزمونهای همبس��تگی و
مدلهای تحلیل چند متغیره (رگرس��یون خطی ) از طریق
فرمول زیر بود:
100
() Max − Min

× () Mean − Min

میانگین پاس��خهای هر فرد به هر س��ئوال پرسش��نامه:
کمترین امتیاز= Min:1و بیش��ترین امتی��از= Max:5درنظر
گرفته ش��د .برای پردازش کلیه دادههای جمع آوری شده،
از آم��ار توصیفی ( میانگین و انح��راف معیار ) و به منظور
بررس��ی همبس��تگی و تأثیر احتمالی متغیرهای مطالعه بر
یکدیگ��ر از ضريب همبس��تگي پيرس��ون و نتایج تحلیل
چند متغیره با اس��تفاده از مدلهای رگرس��یون بهره گرفته
ش��د .محدوده معن��ی داری در روابط آماری این بررس��ی
 P-value>0.05بودهاست.
يافتهها
 144نفر (72 .7درصد) از نمونه مورد مطالعه را زنان و 54
نفر(27 .2درصد) را مردان تشکيل مي دادند 120 .نفر (60.6
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درصد) از نمونه آماري را متأهلين و  78نفر ( 39.3درصد)
از آن��ان را مجردين تش��کيل مي دادند .از نظر تحصيالت،
 20نفر( 10.1درص��د) زير ديپلم 31 ،نفر ( 15.65درصد)
ديپل��م 28 ،نف��ر ( 14.1درصد) فوق ديپل��م 111،نفر (56
درصد) ليس��انس ،ش��ش نفر ( 3درصد) فوق ليسانس ،دو
نفر ( 1درصد) دکتري بودند .س��ابقه خدمت نمونه آماري
یک تا ده س��ال  134نفر ( 67.6درصد)20-11 ،س��ال 33
نف��ر ( 16.6درصد) 30-21 ،س��ال  31نفر ( 15.6درصد)
مش��خص شد .وضعیت اس��تخدامی رسمی 45نفر (22.7
درصد) ،پیمانی 86نف��ر ( 43.4درصد) ،قراردادی  67نفر
( 33.8درصد) .س��ن زیر  25س��ال  26نفر ( 13.1درصد)،
 40-25سال 129نفر ( 65.1درصد) ،باالی  40سال  43نفر
( 21.7درصد) بود( .جدول.)1
ميانگي��ن نمرات حاصل از مي��زان تعارض بين فردي
مدي��ران و کارکنان ( )1.55به دس��ت آمد ك��ه از ميانگين
واقعي ( )3کمتر بودهاست.
ميانگي��ن امتيازات متغیرهاي پنج گانه ارتباطات به این
ترتیب به دست آمد :گشودگی  )2.951( ،Opennessهمدلی
 )3.365( ،Empathyمثب��ت گرای��ی ،Possessiveness
( )3.624روحی��ه حمایتگری )3.871( ،Supportiveness
و تس��اوی  .)3.370( ،Equalityدر مقایس��ه با استاندارد
میانگی��ن این پژوه��ش یعنی ع��دد  ،3متغیرهای همدلی،
مثبت گرایی،روحیه حمایتگری و تساوی در حد مطلوب
قرار دارند و گش��ودگی ارتباط��ی اندکی پایینتر از مطلوب
نشان داده شدهاست( .جدول.)2
یافتهه��ای پژوهش در ارتباط با تعيين رابطه هريک از
متغیرهاي ارتباطات اثربخش با تعارض سازماني نشان داد
که بين گش��ودگي ارتباطي و تع��ارض بين فردي مديران
با کارکنان در بيمارس��تان مورد مطالع��ه رابطه معني دار و
معکوس وجود دارد (ضريب همبستگي پيرسون=-0.483
و  a=0.05و .)P>0.05
بی��ن دومین متغی��ر ارتباطات اثربخ��ش یعنی همدلي
و تع��ارض بين ف��ردي مديران باکارکنان ني��ز رابطه معني
دار و معک��وس وج��ود داش��ت (ضري��ب همبس��تگي
پيرسون= -0.510و  a=0.05و .)P>0.05

جدول  :1توزیع فراوانی مدیران و کارکنان مورد مطالعه
بر حسب جنس ،وضعیت تأهل،سطح تحصیالت ،سابقه
خدمت و وضعیت استخدامی
آمار توصیفی

فراوانی
مطلق

درصد
فراوانی

مرد

54

72 .7

زن

144

27 .2

198

100

متأهل

120

60 .6

مجرد

87

39 .3

198

100

زیر دیپلم

20

10 .1

دیپلم

31

15 .65

فوق دیپلم

28

14 .1

لیسانس

111

56

فوق لیسانس

6

3

دکتری

2

1

198

100

 10-1سال

134

67 .6

 20-11سال

33

16 .6

 30-21سال

31

15 .6

198

100

رسمی

45

22 .7

پیمانی

86

43 .4

قراردادی

67

33 .8

198

100

ویژگی
جنسیت
جمع کل
وضعیت تأهل
جمع کل

سطح
تحصیالت

جمع کل

سابقه خدمت

جمع کل
وضعیت
استخدامی

جمع کل

ب��ه عالوه رابط��ه معن��ي دار و معکوس بي��ن روحيه
حمايتگري و تعارض بين فردي مديران باکارکنان نش��ان
داده شد (ضريب همبستگي پيرسون= -0.939و a=0.05
و .)P>0.05
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جدول :2میانگین امتیازات حاصل در مؤلفههای ارتباطات
ردیف

تعداد

میانگین

درصد

انحراف معیار

1

1617

3 .871

4.77%

1.04

2

916

3 .624

4.72%

1.06

3

993

3 .370

4.67%

1.14

4

248

3 .365

2.67%

1.02

5

75

2 .951

59%

1.1

از ديگ��ر متغیرهاي ارتباطات اثربخ��ش مثبت گرايي
میباشد این متغیر نیز رابطه معنی دار و معکوس با تعارض
بين فردي مديران با كاركنان ،نشان داد (ضريب همبستگي
پيرسون= -0.941و  a=0.05و .)P>0.05
آخری��ن متغیر ارتباط��ات اثربخش در این بررس��ی،
تساوي است بدین معنی که طرفین ارتباط به نقاط مشترک
ش��خصیت یکدیگر توجه کنند به طوری که اختالفهای
اجتماعی وش��خصیتی موجب کاهش اثربخش��ی ارتباطی
نش��ود .این مؤلفه با تعارض بين ف��ردي مديران وکارکنان
رابطه معني دار و معکوس نش��ان داد (ضريب همبس��تگي
پيرسون= -0.876و  a=0.05و .)P>0.05
به منظور بررسی تأثیر متغیرهای ارتباطات (متغیرهای
مس��تقل) بر تعارض(متغیر وابسته) در آنالیز چند متغیره ،با
اس��تفاده از مدل رگرسیون ،متغیرهای روحیه حمایتگری،
مثبت گرایی ،تس��اوی به ترتیب ب��ا ضریب تأثیر(بتا)های
 0 .16 ،0 .34 ،0 .33دارای تأثی��ر معن��ی دار روی متغی��ر
وابسته شناخته شدهاند ( .)P>0.001تأثیر متغیر گشودگی
ب��ر تعارض تقریب ًا معنی دار اس��ت ( .)P=0.07تأثیر متغیر
همدلی بر تعارض معنی دار نبودهاست(()P=0.4جدول.)3
بحث و نتيجه گيري
نتایج پژوهش ،میزان تعارض بین فردی مدیران با کارکنان
را کمتر از متوس��ط یعنی در گس��تره مطلوب نشان داد .از
آنجای��ی که میزان تع��ارض ،به تفکیک بخشها و واحدها
محاس��به و پیش��نهادات و نظرات هر واحد جداگانه اخذ
گردید؛ مش��خص ش��د در واحدهایی که تعارض بیشتری
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وجود داشت رضایتمندی از ارتباطات بین مدیر و کارکنان
در حد کمتری گزارش شده بود .با توجه به اینکه ،تعارض
مخرب مانعی برای عملکرد افراد در س��ازمان محس��وب
میش��ود ،هر اندازه این تعارض کمتر ش��ده و به تعارض
س��ازنده که میتواند موجب بهب��ود عملکرد گردد اضافه
ش��ود؛ رضایتمندی از س��ازمان ،در بین مدیران و کارکنان
واحده��ا افزایش یافته و اف��راد از ارتباطات خود به نتایج
سازنده جهت پیشرفت کار ،دست خواهند یافت]23[.
با بررس��ی اولی��ن متغی��ر ارتباطات اثربخ��ش ،یعنی
گش��ودگی ارتباطی مشخص گردید میزان آن در ارتباطات
بی��ن مدیران و کارکن��ان تقریب ًا در ح��د مطلوب گزارش
شدهاس��ت .گش��ودگی ارتباطی که همان بیان احساسات،
تفک��رات ،نظ��رات و بروز عکس العمله��ای رفتاری در
مقابل دریافت کننده پیام اس��ت؛ میتواند در برقراري يک
ارتب��اط تأثيرگذار که س�لامت رواني اف��راد را در پي دارد
مؤثر واقع شود.
بر اساس مشاهدات و مصاحبات انجام شده درپژوهش،
معموالً ارتباط بین مدیران با کارکنان واحدشان تحت تأثیر
زمان کم فراغت و زیاد بودن فعالیتهای کاری قرار میگیرد
و فرصت کمتری برای واضح گفتن و ش��نیدن اختصاص
داده میش��ود .در حالی که عدم بی��ان واضح اطالعاتی که
دیگران برای پیش��برد کارهای خود بدانها نیازمند موجب
خارج ش��دن فراگرد ارتباطی از مس��یر طبیعی خود شده و
تهدیدی برای ارتباطات اثربخش به حساب میآیند]19[.
کس��اني که در رواب��ط ميان فردي ،از ويژگي گش��ودگي
بهرهمندند ،به خوبي ميش��نوند و در برخ��ورد با افراد ،با
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جدول :3ضرایب همبستگی و تأثیر متغیرهای ارتباطات بر تعارض بین فردی مدیران و کارکنان
متغیر وابسته

متغیرهای مستقل
حمایتگری

مثبت گرایی
تعارض بین فردی
مدیران و کارکنان

تساوی

همدلی

گشودگی

آزمونهای آماری

نتایج

ضریب همبستگی پیرسون

0- .939

رگرسیونβ

0 .33

ضریب همبستگی پیرسون

0- .941

رگرسیونβ

0 .34

ضریب همبستگی پیرسون

0- .876

رگرسیونβ

0 .16

ضریب همبستگی پیرسون

0- .510

رگرسیونβ

-

ضریب همبستگی پیرسون

0- .483

رگرسیونβ

-

* تنها نتایجی در جدول درج شدهاند که از نظر آماری معنی دار بودهاند ()P>0.05

حس��ن اعتماد رفتار ميکنند .خش��نودي و رضايت خاطر
از ويژگيهاي يک انسان گشوده معرفي شدهاست]25[.
یافتههای آماری (ضریب همبستگی) مشخص ساخت
رابط��ه معنی دار و معکوس بین متغیر گش��ودگی ارتباطی
و تع��ارض بین فردی مدی��ران و کارکنان وجود دارد .البته
آنالیز چند متغیره رگرس��یون تأثیر اندکی بر تعارض نشان
داد نتايج پژوهش «آيوكو  »Ayokoدر اس��تراليا حاکی از آن
است که گش��ودگي ارتباطات هنگامي كه تعارض مخرب
وجود داشته باشد بر تنش تأثير مي گذارد و موجب كاهش
آن مي ش��ود ]26[.در حالی ک��ه پژوهش افضل در مجتمع
بیمارس��تانی حضرت رسول(ص) رابطه معنی دار بین این
دو متغیر را تأیید نکرد]19[.
همدلی ،یکی از دشوارترین جنبههای کیفی ارتباطات
اثربخش ش��ناخته شدهاس��ت و به معنی درک احساسات
وعواط��ف ط��رف مقابل تا حد رس��یدن به یک احس��اس
مشترک با فرستنده پیام میباشد ]19[.میزان همدلی در بین
نمونه پژوهش مطلوب ارزیابی شدهاس��ت که نش��اندهنده
شراکت احساسی مدیران وکارکنان در غم و شادی یکدیگر
و تطبیق با شرایط عاطفی طرف مقابل است.

فرضی��ه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین همدلی و
تع��ارض بین فردی مدی��ران و کارکنان تأیید ولی تأثیر آن
برتع��ارض محرز نگردید .پژوه��ش عرب کلمری نیز این
رابطه را بین مدیر و معلمان مدرسه تأیید میکند]27[.
مثب��ت گرایی به معنی دارا ب��ودن احترام مثبت و معین
برای خویش��تن و انتقال این احساس به طرف مقابل است.
[ ]19میزان این متغیر در بین اعضای نمونه مطلوب گزارش
شدهاس��ت .باتوجه به این که رس��الت بیمارستان ،خدمت
رس��انی به افراد بیمار در جامعه میباشد؛ توانمندی پرسنل
در به��ره گیری از انرژی مثب��ت درونی و ایجاد تأثیر مثبت
در مش��تریان س��ازمان یک ضرورت میباش��د و به همین
دلیل پرس��نل ،تجرب��ه الزم در این زمین��ه را دارا بوده و از
این مزیت روانش��ناختی برای دیگ��ر ارتباطات خود بهره
میگیرن��د" .روحيه مثبتگرايي ،نه تنه��ا اميد به زندگي و
فرداهاي بهتر را افزايش ميدهد ،بلکه روابط را صميمانهتر
ميسازد"]28[.
یافتههای پژوهش نش��انگر رابطه معنی دار و معکوس
بی��ن متغیر مثبت گرای��ی و تعارض بین ف��ردی مدیران و
کارکن��ان بود .بنابراین افزایش میزان مثبت گرایی میتواند
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موج��ب کاهش تع��ارض در ارتباطات گ��ردد .این متغیر
بیشترین تأثیر را در کاهش تعارض نشان دادهاست.
فض��ای ارتباطی ب��دور از هراس وتهدی��د و هر گونه
پافش��اری ب��ر روی نظ��رات نمایانگر دارا ب��ودن روحیه
حمایتگری در برقراری ارتباطات است ]19[.بیش از نیمی
از اعضای نمونه مورد مطالعه ،میزان حمایتگری در جریان
ارتباطات خود را مطلوب ارزیابی کردند .این نتیجه ،بدین
معناس��ت که فض��ای ارتباطی باز همراه ب��ا همدلی ضمن
فرصت قائل ش��دن ب��رای ابراز نظرات و گفت��ار دیگران،
عمدت ًا مورد توجه قرار میگیرد.
بی��ن متغیر روحی��ه حمایتگری و تع��ارض بین فردی
مدی��ران و کارکن��ان ،رابطه معنی دار و معکوس مش��اهده
ش��د .زیرا در فضاهای ارتباط��ی حمایتگرانه بین مدیران و
کارکنان س��ازمان ،افراد ب��دون تنش و اضطراب یا هرگونه
هراس و تهدید به برقراری ارتباطات و در واقع بیان نظرات
و تصمیم��ات خ��ود میپردازند و احترام به احساس��ات و
عقاید طرف مقابل همچنان مورد توجه میباش��د .بنابراین
با افزایش حمایتگ��ری میزان تعارض بین فردی مدیران و
کارکنان کاهش مییابد.
زمان��ی که ارتباطات مدیران با کارکنانش��ان رئیس��انه
مرئوس��انه تعری��ف ش��ود و همچن��ان این اخت�لاف ،در
ارتباطات آنها سایه افکند اثربخشی ارتباطات کاهش یافته
و تس��اوی انسانی به فراموشی سپرده میشود .اکثر مدیران
مورد مطالعه ،در ایجاد فضای تساوی موفق ارزیابی شدند
بدین معنی که خود را بدور از غرور ش��غلی و برتریهای
تخصصی اجتماعی ،همتراز با شخصیت انسانی کارکنان در
نظرگرفته و به برقراری ارتباطات اثربخش کمک کردهاند.
بين این مؤلفه ارتباطات اثربخش يعني تساوی ،با تعارض
بين فردي مديران وكاركنان بيمارس��تان وجود رابطه معني
دار و معكوس تأييد شد .پس میتوان نتیجه گرفت تقویت
و افزای��ش این متغیر ،عام��ل توفیق در کاهش تعارض بین
مدیران و کارکنان میباشد.
افزای��ش آگاه��ی مدی��ران و کارکن��ان از مهارتهای
برق��راری ارتباطات اثربخ��ش میتواند کمک بالقوه ای در
چگونگ��ی انتقال پی��ام ،درک گفتار ،عقاید و احساس��ات
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دیگ��ران در یک فض��ای حمایتگران��ه و در نتیجه کاهش
تعارض در جریان ارتباطات گردد.
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