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 فارسی چکیده

 

 یهای بزرگدر سازمان. است ریناپذاجتناببروز آن  بوده وتعامل انسان  یعیطب جهینت تضادپدیده  :هدف و زمینه

ابهامات پیچیده بیشتر از سایر انواع  ی،های بهداشتدر ارائه خدمات مراقبت یبه همکار ازین لی، به دلمانند بیمارستان

استرس و رضایت  بر ممکن است که عواملی یکی از دهدمی خبه صورت روزانه ر تضاد و آیدها بوجود میسازمان

 شغل شده انجام مطالعات براساس است. کار محیط در پرستاران تضاد مدیریت باشد، سبک شغلی تأثیر داشته

لذا این مطالعه  و رضایت شغلی پایینی قرار دارد، زیاد معرض استرس شغلی در که مشاغلی است جمله از پرستاری

 آموزشی و درمانی مراکز تعیین ارتباط سبک مدیریت تضاد پرستاران با استرس و رضایت شغلی آنان در" با هدف

 انجام شد. "زنجان  پزشکی علوم دانشگاه

های وابسته بیمارستان در 1399 سال در که است توصیفی و از نوع همبستگی ایمطالعه پژوهش این :کار روش

 تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با ورود معیارهای دارای پرستار180 .شد انجام زنجان پزشکی علوم دانشگاه به

. ابزار شدند انتخاب پزشکی زنجانسه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم  از متناسب تخصیص با ای نسبتیطبقه

 ضادت تیریهای مد، پرسشنامه سبکگرافیکدمو اطالعاتمربوط به  سؤاالتمطالعه شامل  یندر ا هاداده یگردآور

به صورت خودگزارش پرستاران توسط که  بود پویاس شغلی استرس اسیمق و سوتانهیم یشغل تیرضا ،لمنیتوماس ک

مستقل،   tپیرسون، همبستگی ضریب شامل استنباطی و آمار توصیفی آمار از استفاده با هاداده. گردید لیتکمدهی 

 .گرفتند قرار و تحلیل تجزیه مورد 25 نسخه SPSS افزارنرم در و واریانس آنالیز

، که حااکی از ساطم متوساطی از بود (94/48) یشغل تیرضا نیانگیم های مطالعه حاضر،براساس یافته :هایافته     

درصد( متوسط تا شدید بود. همچنین کمترین و بیشاترین  9/68رضایت شغلی است. میزان استرس اکثر پرستاران )

 نیشاتریب( باود. 43/31 ±37/6( و بارکااری نقاش )45/27 ±34/7استرس شغلی به ترتیب در بعد محیط فیزیکی )

درصاد( باود.  3/8) یسبک رقاابت ،نیردرصد( و کمت 2/37تضاد در پرستاران، سبک مصالحه ) تیریسبک مد یفراوان

(. P>05/0)وجود نداشت یدار آمارتضاد ارتباط معنی تیریهای مداز ابعاد آن با سبک چکدامیو ه یاسترس شغل نیب

های مدیریت تضاد و شرایط فیزیکی ارتباط تنها بین سبک ،تضاد تیریهای مدو سبک یشغلرضایت  در بررسی رابطه

  (.P>05/0دار آماری وجود نداشت )(، اما با بقیه ابعاد رضایت شغلی ارتباط معنیP=01/0) دار آماری یافت شدمعنی

در این مطالعه پرستاران از استرس شغلی باال و در مقابل از رضایت شغلی متوسطی برخوردار بودند،  :گیرینتیجه

های رضایت و استرس شغلی بین جمعیت گر نتایج متفاوت در زمینهبیانمطالعات مختلف  هایبا توجه به اینکه یافته

این دو متغیر  وابسته به شرایط حاکم در سازمان هستند. لذا مدیران ارشد بیمارستان ها در  ، پسباشدمختلف می

های سازمان را مورد بازنگری قرار دهند ها و سیاستراستای کاهش استرس و افزایش رضایتمندی پرستاران باید رویه

 های مناسب در مدیریت تضاد و سنجش منظم و سبکو با استفاده از 

 



همچنین  های موجود  اقدام نمایند.ای رضایت شغلی پرستاران در جهت برطرف نمودن مشکالت و نارضایتیدوره

های مدیریت تضاد تأثیر معناداری بر رضایت و استرس شغلی نداشتند، لذا این دو از آنجا که در این مطالعه سبک

تحت تأثیر عوامل مختلفی غیر از تعامالت بین فردی باشد مانند عوامل بیرونی و درون فردی، بنابراین  تواندمتغیر می

  تواند مکملی برای پژوش فعلی باشد. پژوهش در این زمینه می
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Abstract 
 

Background and Aim: Conflict is a natural result of human interaction and therefore is inevitable. 

In large organizations like hospitals, due to the need for cooperation in providing health care 

services, more complex ambiguities arise than other types of organizations and conflicts occur on a 

daily basis. One of the factors that may affect stress and job satisfaction is the conflict management 

style of nurses in the workplace. According to studies, nursing is one of the jobs that are exposed to 

high job stress and low job satisfaction. Therefore, this study was conducted to "determine the 

relationship between conflict management styles and job satisfaction and stress among nurses in 

educational and medical centers of Zanjan University of Medical Sciences." 

Method: This is a descriptive-correlational and cross-sectional study conducted in 1399 in hospitals 

affiliated to Zanjan University of Medical Sciences. 180 nurses, who met the selection criteria, were 

selected from three hospitals affiliated to Zanjan University of Medical Sciences using proportional 

stratified random sampling method. Data collection tools in this study included demographic 

questions, Thomas Kilmann Conflict Management Styles Questionnaire, Minnesota Job Satisfaction 

Questionnaire and Osipow Job Stress Questionnaire, which were completed by nurses as a self-

report. IBM® SPSS® Statistics version 25.0 was used to analyze data using descriptive and 

inferential statistics including Pearson correlation coefficient, independent t-test, and analysis of 

variance. 

Results: Based on the findings of the present study, the job satisfaction average was 48.94, which 

indicates a moderate level of job satisfaction. The stress level of most nurses (68.9%) was moderate 

to severe. Also, the lowest and highest job stress were (27.45 ± 7.34) in the physical environment 

and (31.43 ± 6.37) in the role workload, respectively. The compromising conflict management style 

had the highest frequency (37.2%) and the competing style had the lowest frequency (8.3%) among 

the nurses. There was no statistically significant relationship between job stress and conflict 

management styles (P>0.05). While examining the relationship between job satisfaction and conflict 

management styles, only a statistically significant relationship was found between conflict 

management styles and physical conditions (P = 0.01), and there was no statistically significant 

relationship with other dimensions of job satisfaction (P >0.05). 

Conclusion: In this study, nurses had high job stress and moderate job satisfaction. Given that the 

findings of different studies indicate different results in terms of job satisfaction and job stress 

among different populations, then these two variables are dependent on the prevailing conditions in 

the organization. Therefore, senior hospital managers should review the procedures and policies of 

the organization in order to reduce stress and increase nurses' satisfaction and use appropriate 

conflict management styles and regularly assess the job satisfaction of nurses to address existing 

problems and dissatisfaction. Also, since in this study, conflict management styles did not have a 

significant effect on job satisfaction and stress, these two variables could be influenced by various 

factors other than interpersonal interactions, such as external and intrapersonal factors and therefore 

research in this field can be complementary to the present research. 

Key words: Conflict Management Styles, Job Stress, Job Satisfaction, Nurse 

 


