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ABSTRACT

Background: Focusing on the organizational conflict and the depression in the
main trainers of an educational system, the faculty members are very necessary
because the increased negative organizational conflicts lead to a lower public health.
Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between the job
depression and the organizational conflict in the faculty members.
Methods: The present study was a correlation type research and the statistical
population included seven faculty members of the department/school/institute of
medical sciences in the city of Hamedan with 244 faculty members as per the census
of 2017. For the collection of the data, the Goldberg and Hiller questionnaire was
used for measuring the depression and the organizational conflict inventory. Using
descriptive statistics such as Pearson's correlation coefficient and regression analysis,
the data were analyzed for modeling by the SPSS Statistics 24 software.
Results: The mean scores of the depression, the organizational conflict, the
conflict with the manager, the similar degrees, and the control were 0.8, 22, 6.7, 7.4,
and 7.9 respectively. The results showed a significant and positive correlation
between the depression and the organizational conflict (P=0.001, r=0.42). Such
correlations were also observed in the two dimensions of conflict with the others
(P=0.001, r=0.62) and conflict with the control (P=0.001, r=0.43). However, no
significant correlation was observed in the dimension of conflict with the manager.
Conclusion: The different factors of conflict studied in the society must be
focused on, addressed, and improved in light of the positive and direct correlations
observed between the organizational conflict and the job depression.
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مقالۀ پژوهشی

رابطۀ تعارض سازمانی با افسردگی در اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 0769
یداهلل حمیدی ،0فرشید شمسائی ،2مهدی بگلری ،*7زهرا طوسی ،4مریم
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دانشیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،
همدان ،ایران
دانشیار ،دانشکدۀ پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،شعبۀ بینالملل ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دفتر ستاد برنامۀ دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه آمار دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
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زمینه و هدف :توجه به تعارض سازمانی و افسردگی اعضای هیئتعلمی که خود آموزشدهندگان اصلی

نویسندۀ مسئول:
مهدی بگلری

یک نظام آموزشی هستند ،بسیار ضروری است زیرا افزایش تعارض سازمانی منفی میتواند بر کاهش
سالمت عمومی افراد تأثیرگذار باشد .بنابراین این مطالعه با هدف بررسی رابطۀ افسردگی شغلی با تعارض
سازمانی در اعضای هیئتعلمی انجام شد.
روشکار :این تحقیق از نوع همبستگی است و جامعۀ پژوهششده ،اعضای هیئتعلمی علوم پایۀ 0

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات
بهداشتی درمانی ،شعبۀ بینالملل،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان،
ایران

دانشکدۀ تابعۀ دانشگاه علوم پزشکی در شهر همدان ،به تعداد  244نفر و بهصورت سرشماری در سال
1331ش بودهاند .برای جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامۀ گلدبرگ و هیلر ،به قصد سنجش افسردگی و
پرسشنامۀ تعارض سازمانی استفاده شد .تحلیل دادهها به کمک روشهای آمار توصیفی و ضریب
همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون برای مدلسازی با کمک نرمافزار  SPSSنسخه  11انجام
گرفت.

پست الکترونیک:
mahdibeglari@yahoo.com

یافتهها :میانگین نمرۀ افسردگی ،تعارض سازمانی ،تعارض با مدیر ،همردیفان و مرئوس ،به ترتیب ،7/8

تلفن73188131113:

برای دانلود این مقاله،
کد زیر را با موبایل خود
اسکن کنید.

 22و  0/3 ،1/0و  0/4بوده است .نتایج حاکی از وجود همبستگی و ارتباط مثبت و معنیدار بین افسردگی
و تعارض سازمانی ( )P=7/771 ،r=7/415بود .این ارتباط در دو بُعد تعارض با همردیفان (،r=7/115
 )P=7/771و تعارض با مرئوس ( )P=7/771 ،r=7/128نیز مشاهده شد ،ولی در بُعد تعارض با مدیر ،ارتباط
معنیداری دیده نشد.
نتیجه گیری :با توجه به وجود همبستگی بین تعارض سازمانی و افسردگی و ارتباط مثبت و مستقیم بین
آنها ،باید بر عوامل مختلف ایجاد تعارض در جامعۀ پژوهششده تمرکز کرد و برای رفع و بهبود آنها به
اقداماتی دست زد.
کلیدواژهها :افسردگی ،تعارض سازمانی ،اعضای هیئتعلمی.

مقدمه
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها ،یکی از اساسیترین
مؤلفهها در خدمات آموزشی ـ پژوهشی کشورها و الگوی علمی
دانشجویان هستند و پیشرفت علمی کشور تا حد زیادی
بدانها وابسته است .در محیطی که استادان افسرده هستند،
دانشجویان و نهایتاً جوامع نیز میتوانند افسرده شوند [.]1

بنابراین سالمت عمومی این افراد ضروری است زیرا کاهش
سالمت عمومی باعث افزایش فرسودگی شغلی و درنتیجه
کاهش عملکرد سازمانی میشود [ .]2به اعتقاد کارشناسان،
هماکنون نشانههای صریحی از افسردگی ،عواطف منفی و
روانرنجوری در بعضی از مراکز صنعتی و خدماتی به چشم
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میخورد که پیامدهایی نظیر پائین آمدن راندمان کاری،
کاهش تعهد سازمانی و انگیزۀ کاری ،ترك کار و بسیاری از
مشکالت روحی ـ اجتماعی را در برداشته است .افسردگی یکی
از ابعاد سالمت عمومی است که نشانههایی از شیوع روزافزون
آن در جامعه محرز شده است .شعار جهانی سازمان بهداشت
جهانی ( )WHOنیز ،افسردگی را یک بحران جهانی میداند
[ .]3،4همۀ مردم گاهی دچار احساس گرفتگی یا ناراحتی
میشوند ،اما این احساسات معموالً گذرا هستند و طی چند
روز فراموش میشوند ولی زمانی که شخص آشفتگی و
بینظمی افسردهکنندهای دارد ،این افسردگی در زندگی و
فعالیتهای روزانۀ وی تأثیر میگذارد و همچنین با بینظمی
و اختالل باعث رنج و زحمت فرد و کسانی میشود که با او در
ارتباط هستند [ .]1افسردگی اختالل مهمی است که سالمت
روانی فرد را به مخاطره میاندازد .شیوع افسردگی حدود 2/3
تا  3/0درصد در کل جمعیت ذکر شده است ،بهگونهای که
تقریباً  6درصد از افراد ،دستِکم یکبار در طول عمر خود
بدان مبتال میشوند و منحصر به گروه سنی خاصی نیست [.]5
از سوی دیگر ،یکی از عوامل مهم که بر سالمت عمومی و
ایجاد افسردگی شغلی تأثیر میگذارد ،تعارض است .تعارض،
جزء اجتنابناپذیر و الینفک از زندگی سازمانی قلمداد میشود
که معموالً به علت ویژگیهای سازمانی پدید میآید .در
بسیاری از سازمانها تعارض بهصورت مسئلهای جدی وجود
دارد .البته شاید در همهجا این پدیده چنان قدرتی نداشته
باشد که موجب انحالل سازمان شود؛ ولی تردیدی نیست که
میتواند بر عملکرد سازمان ،اثرات ناگوار بگذارد یا شرایطی را
به وجود آورد که سازمان بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از
دست بدهد [ .]1کوهن ،تعارض در سازمانها را در هم
شکستن همکاری یا تهدیدی برای آن به حساب میآورد []0
و بر آن است که بروز تعارض در سازمانها ،هم طبیعی است و
هم انتظار میرود که در روابط افراد وجود داشته باشد؛ پس
تعارض امری اجتنابناپذیر است و کسی نمیتواند ادعا کند که
با آن روبرو نشده است یا نخواهد شد [.]8
تعارض ،فرایند ادراك یا احساس هرگونه ناسازگاری در
درون یا بین افراد ،گروهها یا سازمانهاست که به رفتار پنهان
یا آشکار متعارض در دو طرف میانجامد [ .]3کولتنر ،تعارض
را ماهیتاً فرایندی ارتباطی میپندارد و معتقد است زمانی
تعارض روی میدهد که مردم درگیر اعمال ارتباطی میشوند.
تعارض بین افراد یا گروهها تا زمانی که نوعی ارتباط بین آنها

اتفاق نیفتد ،فینفسه وجود نخواهد داشت [ .]17بر پایۀ نظریۀ
تعاملی ،برخی تعارضها از هدفهای سازمانی پشتیبانی
میکنند که این نوع تعارضها را «تعارض سازنده» مینامند و
برخی دیگر مانع از تحقق هدفهای سازمانی میشوند که به
این گونه از تعارضها« ،تعارض غیرکارکردی (مخرب)»
میگویند .وجه تمیز بین تعارض سازنده و مخرب دقیق و
روشن نیست [ .]1وجوه منفی تعارض سازمانی ،با تأثیر بر
سالمت و افزایش افسردگی کارکنان ،کارایی افراد را کاهش
میدهد و سازمانها را دچار آشفتگی میکند؛ بنابراین برای
حل این معضالت و ایجاد جامعهای سالم با سازمانهایی پویا
و بانشاط  ،نیازمند راهکارهایی هستیم که بتواند مهارتهای
شاد زیستن و شاد بودن را در فضای سازمانی به وجود آورد،
زندگی افراد را از خمودگی و ایستایی نجات دهد ،سالمت
عمومی افراد را تضمین کند و تعارضهای سازمانی را سامان
بخشد.
ازآنجاکه تعارض سازمانی میتواند تأثیر بسزایی بر سالمت
عمومی و میزان افسردگی کارکنان داشته باشد ،در این
پژوهش سعی شده است تا ارتباط بین تعارض سازمانی با
افسردگی اعضای هیئتعلمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان
ارزیابی و بررسی شود .زیرا بااینکه مطالعه و تحقیق در ماهیت
سالمت عمومی و تعارض سازمانی همواره موضوع موردتوجه
پژوهشگران و صاحبنظران مشهور این حوزه بوده؛ ولی تاکنون
ارتباط این دو متغیر در جامعۀ هیئتعلمی با هم سنجیده
نشده است؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین
تعارض سازمانی با افسردگی در اعضای هیئتعلمی دانشگاه
علوم پزشکی در شهر همدان انجام شده است.

روشکار
جامعه مورد آزمون
این تحقیق از نوع همبستگی و کاربردی است که در سال
 1331انجام شد .یک مالك تقسیمبندی روشهای تحقیق،
برحسب چگونگی گردآوریشدن دادهها است که براساس این
ویژگی ،تحقیق حاضر را میتوان توصیفی از نوع پیمایشی به
شمار آورد .جامعۀ پژوهششده ،اعضای هیئتعلمی علوم پایۀ
 0دانشکدۀ تابعۀ دانشگاه علوم پزشکی همدان مستقر در شهر
همدان است که شامل این دانشکدهها میشود :دانشکدۀ
پزشکی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشکدۀ پرستاری و مامائی،
دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشکدۀ داروسازی ،دانشکدۀ
پیراپزشکی و دانشکدۀ توانبخشی .اطالعات بهدستآمده ،از

31

یداهلل حمیدی و همکاران | رابطۀ تعارض سازمانی با افسردگی در اعضای هیئتعلمی….

همۀ اعضای هیئتعلمی علوم پایه یعنی از  244تن ،بهصورت
سرشماری گردآوری شد؛ بنابراین نمونهگیری انجام نشد.
روایی و پایایی پرسشنامه

سنجش تعارض سازمانی
برای سنجش تعارض سازمانی ،با استفاده از پرسشنامۀ 3
سؤالی (شیرخانی  ،)1337میزان تعارضات درونسازمانی از
سه بُعد تعارض مرئوس ،تعارض با مدیر و تعارض با همردیفان
سنجیده شد [ .]11طیف پاسخگوئی آن از نوع لیکرت است و
میزان تعارض آزمودنیها بین نمرۀ  1تا  5رتبهبندی شد (خیلی
بهندرت= 1؛ بهندرت= 2؛ بعضیاوقات= 3؛ اغلب=  4و خیلی
وقتها=  .)5البته این شیوۀ نمرهگذاری برای سؤاالت  1و 0
پرسشنامه ارزیابی معکوس میشود (خیلی بهندرت= 5؛
بهندرت= 4؛ بعضیاوقات= 3؛ اغلب=  2و خیلی وقتها= .)1
این پرسشنامه دارای سه بُعد است که زیر مقیاسهای آن
عبارتاند از :تعارض با مدیر (پرسشهای  ،)0 ،4 ،1تعارض با
مرئوس (پرسشهای  )8 ،5 ،2و تعارض با همردیفان
(پرسشهای  .)3 ،1 ،3روایی این پرسشنامه را شیرخانی
( )11پس از ارائه به پنج تن از استادان گروه مدیریت دانشگاه
آزاد سنندج تأیید کرد و پایائی آن نیز با استفاده از روش آلفای
کرونباخ محاسبه شد که برابر  7/03است .پرسشنامهها را
پرسشگران طی سه ماه و در چند مرحله ،براساس برنامۀ
گرفتهشده از آموزش دانشکده ،در ساعاتی که اعضای

بررسی و تحلیل دادهها
تحلیل دادهها به کمک روشهای آمار توصیفی و آزمون
آماری  tبرای دادههای کمّی و با کمک نرمافزار  SPSSنسخه
 11صورت گرفت .همچنین از ضریب همبستگی پیرسون برای
تعیین میزان همبستگی متغیرهای مطالعهشده و روش تحلیل
رگرسیون برای مدلسازی استفاده شد.

یافتهها
اطالعات دموگرافیک جامعۀ پژوهششده برحسب
متغیرهای کیفی در جدول شمارۀ  1آمده است.
یافتههای اطالعات دموگرافیک نمونۀ پژوهششده نشان
داد که  58/1درصد شرکتکنندگان در مطالعه زن و 44/1
درصد آنان مرد بودهاند .از این تعداد 81/1 ،درصد آنها دارای
مدرك دکتری بودند و باقی مدرك فوقلیسانس داشتند.
همچنین  14/2درصد با استخدام رسمی و بقیه بهصورت
رسمی آزمایشی ،قرادادی و پیمانی مشغول به خدمت بودند.
توزیع میانگین تعارض سازمانی برحسب هر یک از ابعاد
آن در جدول شمارۀ  2آمده است.
براساس نتایج جدول شمارۀ  ،2میانگین تعارض سازمانی
 ،22با انحراف معیار  2/82و میانگین افسردگی  ،7/8با انحراف
معیار  7/05بوده است .تعارض با همردیفان نمرۀ میانگین
باالتر و تعارض با مدیر نمرۀ میانگین پائینتری داشت.

جدول شمارۀ  .0توزیع دموگرافیک جمعیت مطالعهشده برحسب متغیرهای کیفی
مشخصات دموگرافیک
جنس
مدرک تحصیلی

نوع استخدام

32

تعداد

درصد

زن

80

42

مرد

127

58

فوقلیسانس

33

18/3

دکترا

110

81/1

پیمانی

18

3/3

رسمی

124

14/2

رسمی آزمایشی

23

11/3

قراردادی

28

14/5
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برای جمعآوری اطالعات ،از دو پرسشنامۀ «گلدبرگ و
هیلر» ( )GHQ-28که یکی از ابعاد مهم آن افسردگی شغلی
است و« تعارض سازمانی»  ،استفاده شد .روایی نسخۀ فارسی
پرسشنامۀ گلدبرگ و هیلر با روش بازآزمایی ،با فاصلۀ زمانی
 0تا  17روزه روی گروه  87نفره ،به میزان  7/31برآورد شده
است که در سطح خطای  7/771معنادار است [ .]17پایائی
این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 7/81
محاسبه شد.

هیئتعلمی در اتاق خود حضور داشتند ،بین آنها توزیع و
سپس جمعآوری کردند .از کل  244پرسشنامۀ توزیعشده
بین اعضای جامعه 273 ،پرسشنامه بازگشت داده و تکمیل
شد و  35پرسشنامه مربوط به اعضای هیئتعلمی  0دانشکدۀ
مطالعهشده ،به دلیل تکمیل نکردن پرسشنامه طی مراجعات
متعدد ،بازگشت داده نشد .البته پراکندگی پاسخگو نبودن در
کل دانشکدهها یکسان بود.
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جدول شمارۀ  .2توزیع میانگین تعارض سازمانی و ابعاد سهگانۀ آن و افسردگی در جامعۀ مطالعهشده
حداقل امتیاز قابل
اکتساب

حداکثر امتیاز قابل
اکتساب

امتیاز حداقل

امتیاز حداکثر

میانگین

انحراف معیار

تعارض با مرئوس

3

1

15

17

0/4

1/41

تعارض با همردیفان

3

0

15

3

0/3

7/83

تعارض سازمانی

3

18

45

21

22

2/82

افسردگی

7

7

21

2

7/8

7/05

ضریب همبستگی بین افسردگی با تعارض سازمانی و
ابعاد آن در جدول شمارۀ  3آمده است.
جدول شمارۀ  3نشان میدهد که بین تعارض سازمانی،
تعارض با مرئوس ،تعارض با همردیفان و افسردگی ،ارتباط
مستقیم و معنیداری وجود دارد؛ ولی بین تعارض با مدیر و
افسردگی ارتباط آماری معنیداری دیده نشد .بر همین
اساس ،برای بررسی ارتباط بین تعارض سازمانی با افسردگی،
از رگرسیون خطی ساده نیز استفاده شد که نتایج آن در
جدول شمارۀ  4آمده است.
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تعارض با مدیر

3

4

15

17

1/0

2/73

نتایج یافتهها در جدول شمارۀ  4نشانگر وجود تأثیر
مثبت و معنیدار تعارض سازمانی بر افسردگی است (7/771
=)b= 1/551 ، SE=7/230 ،P؛ بهعبارتدیگر ،به ازای یک
واحد افزایش در نمرۀ تعارض سازمانی ،نمرۀ افسردگی
 1/551واحد افزایش خواهد یافت .پس براساس مدل
ارائهشده ،تعارض سازمانی بر افسردگی تأثیر دارد و با توجه
به یافتههای حاصل از رگرسیون ،این تأثیر فراوان است.

جدول شمارۀ  .7ضریب همبستگی پیرسون بین تعارض سازمانی و ابعاد آن با افسردگی در جامعۀ مطالعهشده
افسردگی
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

تعارض با مدیر

7/724

7/020

تعارض با مرئوس

7/428

7/771

تعارض با همردیفان

7/115

7/771

تعارض سازمانی

7/415

7/771

جدول شمارۀ  .4ضرایب رگرسیون بین تعارض سازمانی با افسردگی در جامعۀ مطالعهشده
ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد
T

افسردگی

B

Std. Error

27/817

7/211

1/551

7/230

Sig.

Beta

7/415

03/088

7/777

1/554

7/777

بحث و نتیجه گیری
مقایسۀ میانگین نمرههای افسردگی برحسب هر یک از
متغیرهای دموگرافیکِ جنسیت ،مدرك تحصیلی و نوع
استخدام ،تفاوت آماری معناداری را نشان نمیدهد .براساس
تحقیق نبی پور بین جنسیت (زن) ،اعتقادات و تجارب دینی

و سابقۀ خدمت ،با افسردگی ارتباط معنیداری از لحاظ
آماری در کارکنان شبکۀ بهداشت درمان شهر پیشوا دیده
شد؛ ولی با سطح تحصیالت این ارتباط مشاهده نشد []11
که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد.

33

یداهلل حمیدی و همکاران | رابطۀ تعارض سازمانی با افسردگی در اعضای هیئتعلمی….

34

تقدیر و تشکر
مطالعه حاضر بوسیله دانشگاه علوم پزشکی همدان در
قالب طرح پایان نامه دوره  MPHبا کد 3511121151
حمایت مالی شده است .پژوهشگران مقاله از همکاری کلیه
اعضای هیات علمی که ما را در انجام این پژوهش یاری
رساندند تشکر و قدردانی می نمایند .این مقاله برگرفته از
پایان نامه جناب آقای مهدی بگلری دانشجوی MPH
دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.

تعارض منافع
بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد
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موسی رضائی وجود ارتباط آماری معنیداری بین
افسردگی با وضعیت تحصیالت ( )P=7/772و محل کار
( )P=7/71کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را اعالم
کرده است؛ ولی نتایج نشاندهندۀ معنیدار نبودنِ ارتباط
بین سن ،جنس ،تأهل ،سابقۀ خدمت و نوع سکونت با
افسردگی نمونههای پژوهششده بود [.]12
فالح در مطالعۀ شیوع افسردگی در کارکنان دانشگاه
زنجان ،ارتباط معنیداری را بین افسردگی با متغیرهای
دموگرافیک تحصیالت ،نوع سکونت و شهر محل خدمت
نشان داده است ( ،)P>7/775ولی ازنظر جنسیت این ارتباط
معنادار نبود [ ]13که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد.
میانگین نمرۀ افسردگی ،تعارض سازمانی ،تعارض با
مدیر ،تعارض با همردیفان و تعارض با مرئوس ،به ترتیب
 22 ،7/8و  ،0/4 ،1/0و  0/3بوده است .در مطالعۀ ثقفی،
تعارض با مدیر اهمیت بیشتری دارد که با نتایج این مطالعه
همخوانی ندارد [ .]14این ناهمخوانی میتواند به دلیل تفاوت
در جامعۀ پژوهششده باشد.
صاحبی میانگین نمرۀ افسردگی در کارکنان
بیمارستانها ی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را  3/28اعالم
کرده است [ ]15که با نتایج این مطالعه همخوانی ندارد .این
اختالف میتواند به دلیل تفاوت در دو جامعۀ مطالعهشده
(کارکنان بیمارستانها و اعضای هیئتعلمی) باشد.
نصیریپور ،میـزان تعـارض بـینفـردیِ مـدیران و
کارکنان (تعارض غیر کارکردی) را در حـد پـایین نـشان
داده که میانگین بهدستآمده ( )1/83از میانگین واقعی ()3
کمتر است [ .]11نکوئی مقدم میزان تعارض سـازمانی
کارکنـان سازمانهای دولتی شهر کرمان را بـاال گزارش
کرده است [.]10
نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنیدار بین
افسردگی و تعارض سازمانی ( )P= 7/771بود .بهبیاندیگر،
وجود تعارض سازمانی در اعضای هیئتعلمی منجر به
افزایش افسردگی شغلی میشود .این ارتباط در دو بُعد
تعارض با همردیفان ( )P= 7/771و تعارض با مرئوس
( )P= 7/771نیز دیده شد؛ ولی در بُعد تعارض با مدیر ارتباط
معنیداری مشاهده نشد .نتایج پژوهش حاجی کرم ،
همبستگی معکوس و معنیدار بین تعارض خانواده ـ کار با
سالمت روان را تائید میکند ()P< 7/75؛ یعنی با افزایش

تعارض خانواده ـ کار ،میزان سالمت روان زنان شاغل کاهش
مییابد [ .]18ا حمدی معنادار بودن تأثیر مثبت رفتارهای
غیرنوآورانه را بر افسردگی اعضای زن هیئتعلمی دانشگاه
تبریز تائید کرده است ((P< 7/75؛ [ .]13مطالعۀ Sharp
دربارۀ سالمت استادان ،نشان داد که پزشکان بهطورکلی و
بهویژه پزشکان بخشهای مراقبت های ویژه ،در معرض
افسردگی و فرسودگی باال هستند و شیوع فرسودگی شغلی
در بین دانشجویان دستیاری و کارآموزان بیشتر است [.]27
با توجه به تعیین وضعیت تعارض سازمانی در دانشکدهها
و افسردگی اعضای هیئتعلمی ،پیشنهاد میشود مدیران
ارشد سازمان ،بر ارتقای وضعیت موجود تأکید و تمرکز
بیشتری کنند و در برنامههای راهبردی دانشکده و دانشگاه،
به مدیریت تعارض در سازمان ،توجه بیشتری شود .همچنین
برای بهبود وضعیت مدیریت تعارض ،الزم است دورههای
آموزشی مرتبط برای مدیران برگزار شود و ارزیابی آنها بر
مبنای اجرای آموختههای فوق باشد .همچنین برای بهبود
وضعیت عملکرد ،باید به ایجاد تفکر ارزیابی متوازنِ سازمان
در مدیران ارشد و توسعۀ زیرساختهای الزم ،توجه شود.
با توجه به تأثیر مثبت و مستقیم تعارض سازمانی بر
افسردگی هیئتعلمی ،باید بر عوامل مختلف ایجاد تعارض
در دانشگاهِ پژوهش شده تمرکز کرد و برای رفع تعارضها و
بهبود شرایط کوشید .همچنین الزم است که به مدیران،
آموزشهای مدیریتِ تعارض داده شود و با ایجاد تعارض
مثبت در سازمان ،بر کنترل عوارض ناشی از افسردگی بر
ارتباطات بین همردیفان و مرئوسان تأثیر گذاشت.
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