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Background & Aims: The need for the constant presence of nurses in 

patient care and the non-cooperation of other care providers has made the 

conflict in the defined roles an inevitable issue in the nurses' daily care 

activities. This study aimed to analyze and define the concept of nursing care 

role conflict and determine its causes and consequences. 

Methods: This concept analysis study was conducted with detailed research 

on databases, including SID, Iranmedex, MEDLIB-ED, PubMed, Scopus, 

Medline, Embase, Web of Science, and Google Scholar. The English and 

Persian articles published within 2010-2020 were included and the search 

process was performed with the following keywords: "Care role conflict", 

"Role conflict", "Nurses", and "Nurse". The review of the titles and content of 

articles was based on inclusion criteria. Data analysis was performed using the 

Walker and Avant's 8-Step Method. 

Results: Numerous factors, such as inequality in the distribution of financial 

rewards, high workload, inappropriate management systems, and lack of 

specified job description, are among the effective factors leading to the 

creation of nursing care role conflict. Various concepts were used rather than 

nursing care role conflict, among which included role ambiguity, unclear goals, 

role insecurity, uncertain expectations, misinterpretation confusion, 

exhaustion, and job stress, as well as lack of clarity and planning. 

Conclusion: It was revealed that the lack of clarity in job descriptions was 

the main cause of the nursing care role conflict. Moreover, the supportive and 

protective nursing roles were effective in the creation of nursing care role 

conflict. 
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 اوانت و واکر روش ا استفاده ازب پرستاران مراقبتی نقش تعارض مفهوم تحلیل

*92،، عباس حیدری9کیخا اکبریعل

 پزشکی مشهد، مشهد، ایران ی تخصصی پرستاری، دانشگاه علومدکترادانشجوی  .1

مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران و پرستاری یهامراقبت تحقیقات مرکز .2

ایران ،مشهد مشهد، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده ،جراحی داخلی گروه .3

:چکیده

ی هاگروهنکردن سایر ن و همکارینیاز به حضور مداوم پرستاران در مراقبت از بیمارا :هدف و زمینه

ی مراقبتی روزانه پرستاران تبدیل کرده هاتیفعالدر  ریناپذاجتنابمراقبتی، تعارض نقش را به موضوعی 

پرستاران و تعیین علل و نتایج  مراقبتی نقش تعارض و تعریف مفهوم تحلیل است. این مطالعه با هدف

 انجام شد. آن

های وجوی گسترده در پایگاهیل مفهوم است که پس از جستاین مقاله یک تحل :بررسی روش

 SID, Iranmedex, MEDLIB-ED, PubMed, Scopus, Medline, Embase, Webاطالعاتی 

of Science and Google Scholar  تعارض نقش مراقبتی یا تعارض نقش و پرستاران  دواژهیکلبا

های اوین و محتوای مقاالت بر اساس معیارو بررسی عن 2222تا  2212یا پرستار با محدوده سال 

 ی واکر و اوانت انجام شد.امرحله 8ها با روش ورود انجام شد. تحلیل داده

های نامناسب های مالی، بار کاری زیاد، سبکعوامل متعددی مانند نابرابری در توزیع پاداش ها:یافته

عارض نقش مراقبتی پرستاران است. در ایجاد ت مؤثرمدیریتی، نبود شرح وظایف مشخص از عوامل 

 انتظارات ناامنی نقش، ی،زیربرنامه نبود نامشخص، ابهام در نقش، اهدافمفاهیم مختلفی مانند 

ی تعارض نقش جا بهشغلی  استرس و فرسودگی سردرگمی، وضوح، نبود اشتباه، تفسیر نامشخص،

 مراقبتی استفاده شده است.

ظایف عامل اصلی ایجاد تعارض در نقش مراقبتی پرستاران است. نبود شفافیت در شرح و گیری:نتیجه

 هستند. مؤثرحفاظتی نیز در ایجاد تعارض نقش مراقبتی پرستاران -های حمایتیهمچنین ایفای نقش

 1311 خرداد 22: دریافت تاریخ

1311 شهریور 12پذیرش:  تاریخ

 1311 پاییزانتشار:  تاریخ

ها:واژه کلید

ن، تحلیل مفهوم، پرستارا

تعارض سازنده، تعارض 

مخرب، تعارض نقش مراقبتی

:نویسنده مسئول*

 عباس حیدری

مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران و پرستاری یهامراقبت تحقیقات مرکز نشانی:

 HeidaryA@mums.ac.ir پست الکترونیک:

مقاله مروری سیستماتیک
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 مقدمه 

زایش تقاضا برای کمبود نیرو، محدودیت منابع و اف

نواع خدمات، نبود مرز دقیق بین شرح وظایف، شرایط ایجاد ا

. این تعارضات غیرقابل (1،2) کندمختلف تعارض را مهیا می

هستند و شرایط را برای درگیری بین  دارادامهحل شدن و 

. (3،3)کنند از بیمار مهیا می کنندهمراقبتی مختلف هاگروه

 فردی درون .1شوند: ی میبندمیقستها به چهار دسته تعارض

 رخهای خواسته رقابت و تنش بین دو از ناشی فرد درون که

 از ناشی فرد چند یا دو بین که فردیبین .2دهد؛ می

. 3افتد؛ می اتفاقها ارزش در تفاوت یاسوءتفاهم 

 به وجود گروه چند یا دو بین که پشتیبانی/یگروهدرون

 برای هستند و با یکدیگر شریک انجام یک کار در آید کهمی

گروهی که . بین3در رقابت هستند؛  موقعیت یا قدرت منابع،

دهد که در یک کار های دیگر رخ میها و گروبین بخش

شریک نیستند، ولی برای کسب منابع، قدرت و موقعیت با 

 نیترعیشاگروهی . تعارض بین(1)یکدیگر در رقابت هستند 

به علت نزدیکی و  غالباًاست که هنوع تعارض در سازمان

اشتراک افراد در وظایف مشترک، ابهام در قوانین قضایی، 

ها و بروکراسی و کمبود منابع، مدیریت بدون دانش سازمان

 . (6،2)دهد قوانین نامناسب رخ می

های مختلفی نظیر نقش حفاظتی، حمایتی، پرستاران نقش

. (7)هده دارند ، آموزشی و مراقبتی را بر عکنندههماهنگ

یکی از  عنوانبهمراقبت جوهره اساسی کار پرستاری است و 

وظایف مهم شغل پرستاری و معادل اقدامات پرستاری، مورد 

. پرستاران با (8)قبول همه پرستاران و محققان پرستاری است 

های مراقبتی متعددی را توجه به نوع مهارتی که دارند، نقش

ان مسئول مراقبت مستقیم از بیماران . پرستار(1)بر عهده دارند 

هستند و بیشترین زمان را نسبت به بقیه کارکنان بخش 

کنند. این موضوع شرایط الزم را سالمت با بیماران سپری می

. تعارض در (8)کند برای ایجاد تعارض نقش مراقبتی فراهم می

ی طوالنی و غیر قابل اجتناب دارد. اسابقهمراقبت از بیماران 

تعارضات به کاهش انرژی و توجه، ایجاد حس منفی به این 

شود ایجاد خصومت بین مراقبان منجر می ترمهمکار و از همه 
. در پرستاری علل متعددی به ایجاد تعارض در نقش (12)

توان به عواملی همچون ایفای شود که میمراقبتی منجر می

های متعدد با توجه به ماهیت کار پرستاری، انجام نقش

وظایف مربوط به بقیه افراد گروه درمان، ابهام در نقش یا نبود 

تعریف واضح از مشاغل و شرح وظایف آن در سیستم درمانی 
ها ها و مهارتتفاوت دانش و تخصص و تفاوت توانایی ،(11)

که مشکالت زیادی را در مراقبت از بیمار ایجاد  (2)اشاره کرد 

 . (12،13)کند می

های مراقبتی پرستاری ه نقشدر کشورهای پیشرفت

ی شده است و پرستاران بندمیتقستخصصی  صورتبه

کنند، های الزم مرتبط با رشته تخصصی را دریافت میآموزش

ی وجود بندمیتقساین  توسعهدرحالدر کشورهای  کهیدرحال

ندارد و این موضوع امکان ایجاد تعارض در نقش مراقبتی را 

ین تعارضات و ابهام در نقش یکی . وجود ا(13)کند تشدید می

 که (16)در ایجاد استرس شغلی پرستاران است  مؤثراز عوامل 

ی و کیفیت خدمات سازمانی منجر احرفهبه کاهش عملکرد 

تواند موجب فرسودگی شغلی می تیدرنها و (12)شود می

در ایجاد تعارض نقش  مؤثر. شناخت عوامل (17)پرستاران شود 

موجب ایجاد دیدگاه مناسب مدیران پرستاری مراقبتی پرستاران 

و ایجاد بسترهای الزم برای توسعه نقش مراقبتی پرستاران 

های تخصصی ی نقشریکارگبهصورت با . در این(18)شود می

مراقبتی پرستاران، کیفیت مراقبت و رضایت بیماران افزایش 

 در مثبتهای دیدگاه اجتماعی، علومبرخالف . (11)یابد می

 کهیدرحالهستند،  کمیاب پرستاری ادبیات در تعارض دمور

مخرب باشد؛ بنابراین، در این  یا تواند سازندهتعارض می

مطالعه مفهوم تعارض نقش مراقبتی پرستاران به روش واکر و 

 اوانت تحلیل خواهد شد. 

 روش بررسی

 وها ویژگی تعیین و تعریفمنظور به حاضر مطالعه

تعارض نقش  مفهوم یندهاایپسو  دهانایشیپخصوصیات، تعیین 

 تحلیل مدل اساسی اصول از استفاده با پرستاری در مراقبتی

 مرحله 8 شامل مدل این. است شده انجام اوانت و واکر مفهوم

 تعاریف شناسایی تحلیل، اهداف یا هدف تعیین مفهوم، انتخاب

 مفهوم، از شدهفیتعر یهایژگیو تمام تعیین شده،تحلیل مفهوم

 Borderline) مرزی(، Model case) مدلهای نمونه ختسا

case) و مخالف (Contrary case)، و مقدمات کردنمشخص 

 تعریف و( Antecedents and Consequences) امدهایپ

است. برای دستیابی  (Empirical referents) تجربی ارجاعات

وجوی گسترده در ابتدا جست مدنظربه تعریف و تحلیل مفهوم 

 ,SID, Iranmedex, MEDLIB-EDهای اطالعاتی گاهپای

PubMed, Scopus, Medline, Embase, Web of 
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Science, and Google Scholar  ی تعارض هادواژهیکلبا

نقش مراقبتی، تعارض نقش، پرستاران، پرستار و معادل 

 ,Care role conflict, role conflict, nursing) انگلیسی

nurses or nurse)  در عنوان  2222تا  2222محدوده سال با

و خالصه مقاالت و کلمات کلیدی انجام شد. سپس کل 

شده به یک فایل مدیریت رفرنس منتقل شدند. مقاالت یافت

 مدنظربودن با هدف عناوین مقاالت برای بررسی مرتبط

بررسی شد و در صورت ارتباط عنوان مقاله، خالصه مقاله 

دن و کسب معیارهای ورود، بومطالعه و در صورت مرتبط

  (.1برای مطالعه متن انتخاب شدند )شکل 

معیارهای ورود شامل مقاله تحقیقی اصیل بودن، در 

دسترس بودن تمام متن مقاله، زبان فارسی و انگلیسی مقاله، 

انجام تحلیل، بررسی علل و تعریف مفهوم تعارض نقش 

نامه به های خروج نیز شامل مراقبتی پرستاران بود. معیار

سردبیر، بررسی و توصیف و تحلیل نکردن تعارض نقش 

های غیرپرستاری پرستاران یا تعریف تعارض نقش در رشته

کامل مطالعه و  طوربه ماندهیباقبود. سپس تمام متن مقاالت 

 انجام شد. شدهانیبفرایند تحلیل مفهوم بر اساس مراحل 

 واکر و ردرویک اساس بر مفهوم تحلیل گام نیترییابتدا

 با مطالعه این در تحلیل هدف. است مفهوم انتخاب اوانت،

. شد بررسی مرتبط مقاالت در مفهوم خصوصیات تبیین هدف

 عمل پردازی،تئوری در را مفهوم کاربرد تعریف، این از استفاده

 استخراج از پس مطالعه در این. سازدمی مشخص تحقیقات و

مراقبتی  تعارض نقش واژه از نویسندگان تعابیر مقاالت،

 همه که شد ارائه مفهومی مدلی سپسشد.  بررسی پرستاری

 مقاالت بین در هدف این با .دهد نشان را مفهوم هایویژگی

 در شد. ارائه مفهومی مدل عنوان با نتایج و گرفت انجام بررسی

 مطالعه، از مرحله این در مخالف مرزی موارد شناسایی راستای

 مفهوم خصوصیات همه و نه برخی رندهیدربرگ که مرزی مورد

 کردنمشخص و مفهوم تحلیل در طرفی، از. شد مشخص بود،

شده تحلیل مفهوم که شد داده نشان آن معرفی و مخالف موارد

 مفهوم پیشایندهای و پیامد شناسایی هدف با. نیست چیزی چه

 

 
 وجو و انتخاب مقاالتفرایند جست. 9شکل 
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 بررسی و مشخص شدند که اتفاقاتی و وقایع مرحله، این در 

درواقع  .(پیشایندها) شوند آشکار مفهوم بروز از قبل باید

 شوندمی آشکار مفهوم بروز دنبال به که هستند وقایعی پیامدها

 در( پیامدها) کنندمی بروز مفهوم بروز دنبال به که وقایعی و

نمودهای تجربی مفهوم  تیدرنها و بررسی مقاالت بین

 مشخص شد.

 هایافته

 مفهوم تحلیل هدف

پرستاران به دلیل ماهیت کار پرستاری، نوع وظایف، 

و نیاز به تعامل با  استرس محیط کاری، نقش حمایتی از بیماران

و  ، پزشکانهاآنی مختلف نظیر بیماران و همراهان هاگروه

سایر کارکنان بیمارستان همواره در معرض تعارض قرار دارند. 

، افزایش دانش (22)ر کاری زیاد و کمبود پرستار عواملی مانند با

نبودن شرح وظایف واضح ،(21)های پرستاری و توسعه نقش
ساالری و ارتباط ضعیف بین گروه ، وجود جوّ پزشک(22)

موجب شده است پرستاران در معرض تعارض قرار  (1)درمانی 

ی معنی تعارض سازروشنگیرند؛ بنابراین، در این مقاله به 

پردازیم تا به مراقبتی پرستاران به روش واکر و اوانت مینقش 

 درک یکسان و روشنی از این مفهوم دست یابیم. 

خالصه  صورتبه 1شده در جدول نتایج مطالعات بررسی

ارائه شده است. سپس مفهوم تعارض نقش مراقبتی در مقاالت 

 تحلیل خواهد شد.

 
 تارانپرس مراقبتی نقش تعارض نتایج مرور. 9جدول 

 نویسنده سال عنوان مقاله نتایج 
شماره 

 ردیف

های زیاد، سبک مدیریت و رهبری، کمبود بار کاری و شیفت

ای و عاطفی به ایجاد استرس های مالی، تعارض نقش حرفهپاداش

های مدونی ها باید برنامهشود. سازمانشغلی در پرستاران منجر می

 ته باشند. برای پیشگیری از ایجاد این مشکالت داش

Workplace stress in nursing: a 

literature review 
2003 McVicar A (20) 1 

حل تعارضات با رویکرد منسجم و غالب به کاهش استرس شغلی 

و اجتناب،  آورالزاماستفاده از رویکردهای  کهیدرحالشود، منجر می

ینه دهد. لذا پرستاران و پزشکان در زماسترس شغلی را افزایش می

تعارضات باید وفصل سازنده حل یدرک چگونگ شناسایی و

 ی دریافت کنند. آموزش بهتر

Relationship between how 

nurses resolve their conflicts 

with doctors, their stress and 

job satisfaction 

2007 
Tabak N, et al. 

(21) 
2 

پرستاران  میزان تعارض نقش، ابهام نقش و فرسودگی شغلی در

خیلی بیشتر از پزشکان است. ابهام نقش و تعارض نقش پرستاران 

به کاهش کیفیت مراقبت  کهست هاآنعامل اصلی فرسودگی شغلی 

شود. برای بررسی علل و جلوگیری از آن باید راهکارهای منجر می

 مناسبی در نظر گرفته شود.

Role conflict, role ambiguity, 

and burnout in nurses and 

physicians at a university 

hospital in Turkey 

2009 
Tunk T, et al. 

(23) 
3 

شدن پرستاری و گروهی با تخصصیی و بینگروهدرونتعارض 

عوامل متعددی مانند  و درک پرستاران از آن ارتباط معناداری دارد

های محیط کار، عالقه فردی به پرستاری، دیدگاه جامعه، سیاست

ده و بیماران به رشته پرستاری از عوامل مهم در خانوا

گرایی هستند. تالش مدیران پرستاری باید یاحرفهشدن و تخصصی

ای و تخصصی شدن پرستاری باشد تا از ایجاد تعارضات بر حرفه

 جلوگیری شود.

Conflict and professionalism: 

perceptions among nurses in 

Saudi Arabia 

2010 
Zakari N, et al. 

(1) 
3 

از  تیفیباکای از عوامل مهم در ارائه مراقبت حرفههمکاری بین

شود، بیمار است و هنگامی که همکاری به ایجاد تعارض منجر می

گرفتن آن بر اساس پرستاران و پزشکان برای درگیرشدن یا نادیده

کنند؛ نفوذ خودشان، نفوذ طرف مقابل، ی میریگمیتصمپنج عامل 

 های شخصی.عارض، زمینه تعارض و انگیزهماهیت ت

Conflicts and conflict 

management in the 

collaboration between nurses 

and physicians – A qualitative 

study 

2010 
Leever A. M, et 

al. (24) 
6 
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، هاتیفعالبندی در الویت نظراختالفندادن وظایف محوله، انجام

اعتنایی، رفتار دستوری و یرات تحمیلی در برنامه کاری، بیتغی

عدالتی ی، دخالت، بیسازمتهم، گزارش خطاهای شغلی، زیآمنیتوه

فردی در مراقبت از و تبعیض از عوامل مهم در ایجاد تعارضات بین

زیربنایی برای  صورتبهبرای حل تعارضات باید  بیمار است.

 داماتی صورت گیرد. اصالح شرایط کاری پرستاران اق

Inter-group conflicts 

experienced by Iranian nurses: 

A qualitative study 

2011 

Payami 

Bousaria M, et 

al. (25) 
2 

های انجام کارهای غیرپرستاری توسط پرستاران، فراوانی شیفت

اجباری، احساسات منفی و عدم اعتماد کارکنان نسبت به هم، حس 

رتقا، پافشاری همراهان برای ماندن در بخش، رقابت برای ا

اعتمادی خانواده بیمار به کارکنان، ناهماهنگی اعضای گروه برای بی

از عوامل اصلی ایجاد  زیآمنیتوههای ارائه مراقبت و استفاده از کالم

 تعارض در نقش مراقبتی پرستاران است.

Survey of Comparative 

Frequency, Severity and Level 

of Conflict in ICU nurses in 

Academic and Non- Academic 

hospitals in Yazd 

2011 

Atashzashzadeh 

shoorideh F, et 

al. (26) 
7 

و ابهام در  رمنتظرهیغ یهای اخالقنامناسب نقش، چالش فیعرت

نقش از عوامل اصلی ایجاد تعارض در نقش مراقبتی پرستاران 

تی ممکن است به کاهش عملکرد و است. تعارض در نقش مراقب

 رضایت شغلی پرستاران منجر شود.

Role Ambiguity and Role 

Conflict in Nurse Case 

Managers 

2011 
Smith AC, et 

al. (27) 
8 

روش و سازش کمترین روش حل تعارض بین  نیترعیشااجتناب 

دلیل ایجاد  نیترمهمپزشکان و پرستاران است. مشکالت سازمانی 

عارض است. در رتبه بعدی اختالف سطح تحصیلی و مشکالت ت

 ارتباطی قرار داشتند که پرستاران بیشتر به آن اشاره کردند.

Conflict management and job 

satisfaction in paediatric 

hospitals in Greece. 

2012 
Kaitelidou D, et 

al. (22) 
1 

متیازات غیرمادی بین عوامل سازمانی مانند نابرابری در توزیع ا

پزشک و پرستار و نابرابری منزلت اجتماعی دو حرفه نزد همراهان 

پرستار  موقعبهعلل ایجاد تعارض و عدم حضور  نیترمهمبیمار از 

علل تعارض بین پزشکان و  نیترتیاهمکمبر بالین بیمار از 

پرستاران در مراقبت از بیمار است. ایجاد بسترهای فرهنگی 

منظور باالبردن منزلت اجتماعی پرستاران و مناسب بهاجتماعی 

در کاهش تعارض در  مؤثربهسازی مدیریت سازمان از عوامل 

 مراقبت از بیمار است.

Sources of conflict between 

physicians and nurses 
2013 

Panahi M, et al. 

(28) 
12 

 شود و متعاقب آن توانگرایی منجر به شفافیت نقش میتخصص

یابد ی، قدرت رهبری و حمایت از همکاران افزایش میریگمیتصم

 شود. و از میزان تعارضات کاسته می

Role clarity and role conflict 

among Swedish diabetes 

specialist nurses 

2013 
Boström E, et 

al. (29) 
11 

از بیمار سودمند است،  تیفیباکماهیت تعارض برای ارائه مراقبت 

های زمانی، تفاوت قدرت طرفین درگیر و ابهام لی محدودیتو

 توانینمنقش از عوامل مهم ایجاد اثرات مخرب تعارض هستند که 

 را از طریق ارتباطات حل کرد.  هاآن

Nurses’ perceptions of conflict 

as constructive or destructive 
2015 

Kim S, et al. 

(30) 
12 

ر بین پرستاران در حد متوسطی است و تعارض نقش مراقبتی د

گرایی، عدم مقابله و کنترل را حلپرستاران به ترتیب استراتژی راه

ی برای اکنندهنییتعبرند. سن عامل برای حل تعارضات به کار می

استفاده از نوع راهبرد حل تعارض نقش مراقبتی در پرستاران است. 

تایج مثبت و منفی تواند نی است که میدوبعدای تعارض پدیده

 داشته باشد. 

Survey on Conflict Level and 

Conflict Management 

Strategies among Nurses in 

General Hospitals of Tehran 

University of Medical Sciences 

2016 
Ghasemyani 

SH, et al. (31) 
13 
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ایجاد تعارض در کار زیاد و سیستم پاداش ضعیف بیشترین علت 

نقش مراقبتی پرستاران است و مشکالت مربوط به مدیریت و 

نامناسب،  یکار طیمح ،همکاران پرستاریبین سوءتفاهم  ،مارانیب

های بعدی قرار دارند. های دیگر و تبعیض در رتبهحرفهبا درگیری 

این تعارضات به علل اخالقی و قانونی به کاهش  وجودنیباا

 دارانسهامشوند، ولی مدیران و منجر نمیعملکرد پرستاران 

 باید برای بهبود ارتباطات تالش بیشتری کنند. هامارستانیب

Work-related conflict and 

nurses’ role performance in a 

tertiary hospital in South-south 

Nigeria 

2016 

Idongesit 
Akpabio I, et 

al(32) 

13 

ت مورد نیاز برای استفاده از دانش شفافیت نقش یکی از ملزوما

منظور ارائه مراقبت ایمن است و رهبری مناسب کلید پرستاران به

 کند. گروهی را فراهم میایجاد همکاری و احترام بین

Enhancing Role Clarity for the 

Practical Nurse 2016 Lankshear S, et 

al. (33) 
16 

وجود دارد، ولی پزشکان اظهار پرستاران بیشتر معتقدند ابهام نقش 

 در نقش تعارض و کردند که تعارض نقش وجود دارد. ابهام

 عملکرد کاهش به تواندمی پرستاران و مراقبت از بیمار بین پزشکان

 تعارض و ابهام کاهش برای. شود منجر درمانی خدمات ییکارا و

با در مرکزیت  باید بهداشتی یهامراقبت مراکز نقش، مدیران

 رضایت بهبود هدف با را یارشتهنیهای بدادن بیماران پروژهقرار

 .اجرا کنند تیفیباک خدمات ارائه و شغلی

Role conflict and ambiguity 

among physicians and nurses 

in the public health care sector 

in Crete 

2017 Rovithis M, et 

al. (34) 
12 

و مصالحه برای حل  اجتنابپرستاران بیشتر از سبک همکاری، 

های آموزشی حل تعارض کنند. برگزاری دورهتعارض استفاده می

 کند.به بهبود روابط کمک می

Conflict Management Styles of 

Nurse Managers in Hospitals 

Affiliated to Tehran University 

of Medical Sciences: 2015 

2017 
Mojbafan A, et 

al. (35) 
17 

های ویژه فشار نقش زیادی دارند؛ دو پرستاران در بخش مراقبت

 علت عمده این فشار، ابهام در نقش و بار کاری زیاد است.

Role strain among male RNs in 

the critical care setting: 

Perceptions of an unfriendly 

workplace 

2017 Nicholas S. 

Carte, et al (36) 
18 

های متعدد دیگری مانند وه بر نقش مراقبتی، نقشپرستاران عال

مسئولیت حفاظت از استقالل بیمار در مورد تصمیمات درمانی، 

حفاظت از بیمار در مقابل پزشک، واسطه بین پزشک و بیمار و 

این  زمانهمحمایت از بهزیستی بیمار را بر عهده دارند. اجرای 

دلیل اصلی  رانیساها از طرف ها و عدم درک مسئولیتمسئولیت

ای در ایجاد تعارض نقش مراقبتی پرستاران است؛ زیرا هر رشته

کنند که کند کاری میکند و فکر میراستای اهداف مختلفی کار می

 برای بیمار بهتر است. 

Conflict in the intensive care 

unit: Nursing advocacy and 

surgical agency 

2018 
Pecanac KE, et 

al (37) 
11 

تعارضات خانوادگی افراد از عوامل مهم در ایجاد تعارض نقش 

ی بهداشتی هاسازماناست؛ بنابراین، به  متأهلمراقبتی در پرستاران 

این موضوع را در  ریتأثهای حمایتی شود با ارائه برنامهتوصیه می

 ایجاد تعارض نقش کاهش دهند.

The Relationships between 

Work- Family Conflict and 

Marital Adjustment in Married 

Female Nurses: The 

Moderating Role of Social 

Support 

2019 

Rahimi 

Pordanjani T, et 

al. (38) 

22 

 
 مفهوم تعاریف

تعارض نبود توافق بین دو یا چند گروه است که با تالش 

 اناهدافشآگاهانه افراد برای جلوگیری از دستیابی سایر افراد به 

. تعارض در نقش مراقبتی به معنی اختالف (22،36)همراه است 

ی بین پرستاران و پزشکان برای انتخاب و ریگمیتصمدر 

های درمانی مناسب برای بیماران تعریف شده استفاده از روش

نبودن شرایط فراهمعنوان به نقش مراقبتی . تعارض(31)است 

 زیاد و غیرمرتبط بااجرای نقش مراقبتی پرستاران و انتظارات 

است که بر اساس شرایط و مکان  شده تعریف هاآن نقش

شود. همچنین آن بر عملکرد فرد قضاوت می ریتأثو  مدنظر
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تالش بسیار زیاد پرستار برای  عنوانبهتعارض نقش مراقبتی 

اجرای نقش و ناتوانی در کسب رضایت هر یک از طرفین 

. تعارض نقش مراقبتی (33)درگیر در مراقبت تعریف شده است 

آید که پرستار توانایی محافظت از می به وجود پرستاران وقتی

توسط  شدهارائهی هادرمانبیمار در مقابل عوارض اقدامات 

 اجرای برخی برای یا تالش (37)کارکنان درمانی را نداشته باشد 

 باشد؛ ناسازگار یکدیگر پرستاران در یک زمان باهای نقش از

قربانی،  را دیگری نقش، یک در مشارکت که یهنگام یعنی

  .(32،31)کند می غیرممکن حتی یا دشوار

تعریفی که از طرف پرستاران از تعارض نقش مراقبتی شده 

است شامل همپوشانی شرح وظایف پرستاران با همدیگر یا با 

شود پزشکان است که به این تعارض یا ابهام در نقش گفته می
 پاداش سیستم و ازحدشیب کار تظار. تعارض یعنی ان(33)

. تعارض به معنی این است که دو نفر یا (32)ضعیف است 

 یا خود روابط در ناسازگار رویکردهای یا اهداف بیشتر نیازها،

یکی دیگر از تعاریف تعارض نقش  .(32)دارند  کاری سبک

مراقبتی به این صورت بیان شده است که تعارض وقتی به 

ضعیت محیط کار نامناسب و ضعیف باشد و آید که ووجود می

صورت تعامل مراقبان با بیمار و خانواده در وضعیتی در این

افتد که مراقبان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند اتفاق می

. تعارض (32)شود و این به ایجاد تعارض بین دو گروه منجر می

 شود متوجه طرف یک دهد کهیک فرایند است و زمانی رخ می

 دهد، تأثیرمی به آن اهمیت او موضوعی که بر مقابل طرف که

 منفی است. تعارض گذاشتن تأثیر حال در یا گذاردمی منفی

 ناشی که است خارجی تعریف شده یا داخلی اختالفعنوان به

 نفر چند یا دو بین احساسات یاها ارزش ،هاایده در اختالف از

  .(23)است 

 مدل ارائه

 برای اوانت و واکر مفهوم، یک بیشتر حتوضیمنظور به 

خاص، به  مفهوم یک با مرتبطهای ویژگی کردنبرجسته

 شناخته نیز مدل نمونهعنوان که بهکنند زدن توصیه میمثال

  .(32)شود می

 مبتالبهآقای کیخا پرستار بخش ارولوژی است و از بیمار 

و نشده دارد کند که قند کنترلدیابت نوع دو مراقبت می

پروستات و احتباس  میخخوشهیپرتروفی  مبتالبه زمانهم

ادراری است. بیمار آماده عمل جراحی پروستاتکتومی است و 

برای کنترل قند و دریافت اجازه عمل جراحی، برای بیمار 

مشاوره داخلی انجام شده است. پزشک داخلی بیمار را ویزیت 

 صورتبهته و دستورات دارویی کنترل قند بیمار را نوش وکرده 

بیمار عمل  وجهچیهبهکتبی ذکر کرده است که تا کنترل قند، 

جراحی نشود. در همین حین جراح ارولوژی به بخش زنگ 

گوید که بیمار را برای انجام عمل پروستاتکتومی زند و میمی

به اتاق عمل بفرستید. پرستار دستورات مشاور داخلی را به 

گوید که ولی پزشک میرساند، حضور پزشک ارولوژی می

بیمار من است و این مسئله به شما و پزشک داخلی هیچ 

 ارتباطی ندارد. 

در این مثال بین وظیفه حمایت از بیمار در مقابل آسیب 

احتمالی و اجرای دستور دو پزشک تعارض نقش به وجود 

آمده است. همچنین در سازمان شرح وظایف مشخصی برای 

های سازمان در این د و سیاستموارد وجود ندار گونهنیا

موارد اجرای دستور پزشک و جلوگیری از ایجاد چالش و 

 کند.نارضایتی پزشک و بیمار را ذکر می

نقش برجسته پرستاران، حمایت از بیماران است تا بهترین 

بنابراین، وقتی ؛ ترین مراقبت و درمان را دریافت کنندو مناسب

یابد که پرستار در ا ادامه میشود یدرمانی برای بیمار شروع می

مورد آن با تیم درمان موافق نیست، دچار تعارض نقش مراقبتی 

 .(37،33)شود و دیسترس اخالقی می

 (Borderline case) مرزی مورد

شود که گاهی اوقات به مواردی گفته می یمورد مرز

یابد و در درک مفهوم در شرایط خاص در آن تجلی می

. شاید بتوان بیان کرد که تعارض (33)ت اس کنندهکمکمفهوم 

های با واژه اگرچهنقش مراقبتی در یک پیوستار قرار دارد که 

ها از واژه کیچیهدیگری نیز شباهت مفهومی دارد، 

یی جایگزین مناسبی برای آن باشند. تنهابه توانندینم

 عدم نامشخص، ابهام در نقش، اهداف مانندهایی واژه

 اشتباه، تفسیر نامشخص، انتظارات منی نقش،ناا ی،زیربرنامه

 و فرسودگی سردرگمی، وضوح، عدم منابع، بین تناقض

ی تناقض نقش جا به غالباًهایی هستند که شغلی واژه استرس

ها جایگزینی مناسبی برای این واژه اگرچهروند. به کار می

 کنندهکمکمفهوم  ترسادهنیستند، در درک  مدنظرمفهوم 

 شودمی گرفته نظر در وضعیتیعنوان به نقش . ابهام(36)هستند 

 سازمان، یا شغل در خود نقش از انتظاراتدر مورد  فرد که

 انجام یهاروش و الزامات و باشد نداشته مشخصی جهت

 را نقش ابهام .(33)ندارد  مشخصی جهت او شغلی وظایف
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 «شود انجام کار در باید آنچه مورد در اطمینان عدم» عنوانبه 

 خستگی سندرم . فرسودگی شغلی نوعی(23)اند کرده تعریف

 هیجانی شخصی است و فرسودگی موفقیت کاهش و عاطفی

 به فرد رسیدن احساس و شخص عاطفی منابع کاهش معنیبه

برای  برای فرد چیزی است که در این شرایط جاده انتهای

  .(23)است  نمانده باقی یشناختروان نظر از روانی ارائه

مرزی با تعارض نقش نزدیکی  صورتبهه دیگری که واژ

 ابعاد ابعاد مختلفی دارد؛ این که دارد، استرس نقش است

 نداشتن نقش،بار اضافه نقش، ابهام نقش، تضاد از:اند عبارت

 .(32)با نقش  تناسب نداشتن و نقش صالحیت یا توانایی

 در تطابق عدم مختلف الگوهای از تواندمی نقش استرس

 ناشی نقش به مربوط یهاارزش و توانایی منابع، انتظارات،

عنوان به شخصیتی عوامل تطبیق، فرایند این در. شود

 تواندمی محیط فرد با تناسب. کنندمی عمل شرط متغیرهای

 ایجاد را فرد مقابله و ارزیابی روند از حاصل نتایج از ترکیبی

 .(37)کند 

 (Contrary case) مخالف مورد

مخالف مثال یا مفهومی است که در آن تعریف  مورد

مفهوم اصلی شناخته  عنوانبهمفهوم اصلی وجود ندارد یا 

مفهومی است که  (clarity Roleنقش ). شفافیت (38) شودینم

ما هرچه باشد،  مدنظرمخالف تضاد نقش است؛ یعنی مفهوم 

 و شغل توصیفتنها نه نقش باشد. شفافیت تواندینماین 

 چگونگی ارائه، از درستی درک بلکه طلبد،می را وشنر اهداف

 نقش آن در یاحرفه فرد آن چیزی است که از و یبندتیاولو

 وضوح که بهداشتی یهامراقبت متخصصان. رودمی انتظار

 .(31)باشند  مؤثر کامالً که رسدمی نظر به بعید ندارند، نقش

 (Antecedents and Consequences)پیامدها  و مقدمات

فردی و سازمانی در ایجاد تعارض نقش عوامل فردی، بین

دارند. بعد از ایجاد تعارض، بر اساس رویکردهای انفرادی 

تواند پیامدهای متفاوتی در پی افراد در رویارویی با تعارض می

مقدمات و پیامدهای تعارض بر اساس  2داشته باشد. در شکل 

 متون مرورشده بیان شده است.

 

 
 تعارض نتایج و قدماتم .9 شکل
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 های تجربیشناسایی نمود

های مفهوم، شناسایی نمود لیوتحلهیتجزآخرین مرحله 

شده است. نمود تجربی نشان های تعریفتجربی برای ویژگی

شود و تعریف تا چه حد ی میریگاندازهدهد چگونه مفهوم می

. (38) ی مفهوم و اعتباریابی آن مفید باشدریگاندازهتواند در می

Rizzo  ی انامهپرسشی این مفهوم ریگاندازهو همکاران برای

 8در دو بعد تعارض نقش ) سؤال 13اند که شامل طراحی کرده

( است و بر اساس مقیاس لیکرت سؤال 2( و ابهام نقش )سؤال

گیرد. هرچه نمره باالتر باشد، یعنی تعارض نمره می 7تا  1بین 

ی استرس شغلی از ریگاندازهرای ها ب. آن(12)نقش بیشتر است 

ی استفاده کردند که ابعاد سؤال 22شده اصالح نامهپرسش

(، سؤال 7نقش )(، تعارض سؤال 2نقش )ابهام  ازجملهمختلفی 

( دارد. سؤال 6ی نقش )تیکفایب( و سؤال 8) ازحدشیبکار 

 .(12)گزارش شد  13/2 آن CVIو  87/2آلفای کرونباخ ابزار 

 بحث

های نقش نیترمهمترین و تی یکی از برجستهنقش مراقب

 ،یذهن اتیتجرب با ینیع یهاداده بیترکپرستاران است که با 

استفاده از تفکر انتقادی،  ،و درمان صیکاربرد دانش برای تشخ

از  یریپژوهش و اثرپذ با استفاده از یادانش حرفه یارتقا

ی به ی به بهبود بیماران و دستیابو عموم یاجتماع نیقوان

های خدمات بهداشتی . سیستم(62)شود سالمتی منجر می

ی نگاه چندوجهدرمانی به پرستاران به چشم کارمند عمومی 

کنند و از پرستاران انتظار دارند عالوه بر ارائه نقش مراقبتی، می

وظایف دیگری نیز انجام دهند؛ زیرا این موضوع برای 

ستخدام کارکنان صرفه اقتصادی خوبی دارد و از ا هاسازمان

کند. این مسائل به ایجاد تعارض در نقش دیگر جلوگیری می

شود که به بازنگری اساسی در شرح مراقبتی پرستاران منجر می

 . (61)وظایف پرستاران نیاز است 

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به تعاریف مختلفی از 

نقش مراقبتی پرستاران دست یافتیم. بر اساس نتایج  تعارض

همپوشانی شرح  جهیدرنتوشن است که تعارض نقش مراقبتی ر

های وظایف پرستاران با همدیگر یا با پزشکان و سایر گروه

ابهام در  عنوانبهشود که در مطالعات از آن مراقبتی ایجاد می

پیما و همکاران بیان کردند که شفاف شود. نیکنقش یاد می

بع آموزشی مناسب ها، ارتباطات ضعیف، کمبود منانبودن نقش

نکردن مدیران و برای یادگیری مراقبت مطلوب، حمایت

ها از عوامل اصلی ایجاد تعارض در نقش مراقبتی سازمان

. در مطالعات مفاهیم متفاوتی یافت شد که (62)پرستاران هستند 

مترادف با تعارض نقش مراقبتی به کار رفته بود. بر اساس 

ای طبیعی و غیر قابل هتئوری روابط انسانی، تعارض پدید

توان آن را حذف کرد و همیشه هم مخرب اجتناب است و نمی

نیست و در مواردی ممکن است مفید واقع شود و به افزایش 

عملکرد فرد منجر شود، ولی تعارض مخرب به افزایش تنش و 

های تهاجمی بین کارکنان و تضعیف کار گروهی منجر رفتار

نقش ممکن است افزایش . همچنین تعارض (36)شود می

جایی، کاهش رضایت ، غیبت، جابهریتأخی، تفاوتیبخستگی و 

 (63)یی سازمان را به همراه داشته باشد کاراکاهش  و (63)شغلی 

. البته (66)شده به بیمار را کاهش دهد کیفیت خدمات ارائه و

ها معتقدند که تعارض شرط الزم و ضروری برای بعضی

و همیشه مقداری از تعارض باید وجود پیشرفت و تغییر است 

. در این مقاالت تعیین نشده است که چه (31،36)داشته باشد 

 نوعی از تعارض )مفید یا مخرب( باید وجود داشته باشد. 

های مطالعه حاضر نشان داد عوامل متفاوتی ممکن بررسی

است به بروز تعارض در نقش مراقبتی پرستاران منجر شود. به 

وجودآمده ناشی از ابهام تعارض به کهیدرصورت آیدنظر می

رفت جز سردرگمی پرستاران و پسی بهاجهینتنقش باشد، هیچ 

شده به بیمار را به دنبال سازمان و کاهش کیفیت خدمات ارائه

ندارد. اگر بر اساس بعضی تعاریف، تعارض نقش مراقبتی را 

مین صورت برابر با افزایش حجم کاری در نظر بگیریم نیز به ه

شده به پرستار افزایش یابد، است. وقتی میزان وظایف محول

شود. پس بهتر احتمال افزایش خطای ناشی از کار بیشتر می

شده بگذاریم و است اصل را بر اساس هریک از تعاریف بیان

تعارض نقش مراقبتی پرستاران و عوامل منجر به بروز آن را 

همپوشانی نقش در نظر  کنترل کنیم. اگر تعارض را برابر با

بگیریم، شاید بتوانیم با نظر مصدق راد و همکاران موافق 

ها با شویم؛ چون وقتی وضوح نقش وجود داشته باشد اما نقش

ها در هم همپوشانی داشته باشند، افراد برای تفکیک نقش

 سیستم بهداشتی درمانی فرصتی برای تالش و پیشرفت دارند،

 و ری بیشتر درگیر ابهام نقش استاما در شرایط فعلی پرستا

ها را ندارد و بر ی نقشسازشفافتوان تالش برای تفکیک و 

 دارد.  گزینی از ایجاد و حل تعارضات سعیدوری

 استفاده پرستاری در تعارض که مدیریت استراتژی نیترمتداول

یا در بهترین حالت مصالحه و  انصراف یا شود، اجتنابمی

 منازعه دیدگاه با اجتنابی . چنین(67،62،32،32،)گرایی است حلراه
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 دیگر و ارتباطات پردازانهینظر بین در ،حالنی. باااست منفی 

طور به درگیری از جلوگیری اجتماعی، علوم دانشمندان

 فردیبین روابط در بالقوه رسانبیآس و ناکارآمد یاگسترده

زاده یناین موضوع در مطالعه حس دییتأ. در (68)شود می تلقی

و همکاران بیان شده است که استفاده از سبک مدیریت 

رقابت و اجتناب به ایجاد فرسودگی شغلی در پرستاران 

و همکاران نیز اشاره  پورحسن. در مطالعه (61)شود منجر می

شده است که استفاده از سبک مدیریت اجتناب و مصالحه 

عناداری با میزان تفکر انتقادی پرستاران رابطه معکوس و م

 .(22)دارد 

 گیرینتیجه
در این مطالعه به تعاریف متفاوتی از تعارض نقش مراقبتی 

هریک از محققان از نگاه خود و با توجه  که پرستاران رسیدیم

به شرایط محیط کاری خود اقدام به تعریف مفهوم تعارض 

همیشه در  ازآنجاکهنقش مراقبتی پرستاران کرده بودند. 

تعارض به بروز مشکالتی برای مراقبت از های بالینی محیط

شود و با توجه به سردرگمی و ابهام نقش بیماران منجر می

ی مختلف پرستاری وجود هاگروهمشخصی که در بین  کامالً

کنند مدیران پرستاری در سطح دارد، محققان توصیه می

تعارض را بشناسند و  جادکنندهیاها عوامل بیمارستان

برای جلوگیری از ایجاد آن اتخاذ کنند.  راهکارهای مناسبی

همچنین اعضای بورد پرستاری و معاون محترم پرستاری 

ی سازواضحکردن، تعیین و وزارت بهداشت نیز با تخصصی

کامل شرح وظایف پرستاران در مقاطع مختلف تحصیلی، 

ی پرستاری ابهام نقش علمئتیهدانشجویان پرستاری و اعضای 

کاهش دهند تا عوامل ایجاد تعارض نقش  مراقبتی پرستاران را

 های بالینی کاهش یابد.مراقبتی در محیط

 ها در بالینکاربرد یافته

نتایج مطالعه حاضر به شناخت دالیل ایجاد تعارض نقش 

مراقبتی پرستاران و ارائه راهکارهای کنترلی آن منجر شده است 

اقبتی را توان تعارض نقش مری آن در بالین میریکارگبهکه با 

 کیفیت مراقبت از بیمار را بهبود داد.  جهیدرنتکنترل کرد و 

 هامحدودیت
حاضر نبود مطالعات جدید در زمینه  محدودیت مطالعه

 تعارض نقش مراقبتی پرستاران بود.

 مالحظات اخالقی
 ،اطالعات محرمانگی حفظ و اخالقی اصول رعایت برای

 .شد ارائه محیط و بیمار نام ذکر بدون مدل

 حمایت مالی

هیچ حمایت مالی از انجام پژوهش حاضر صورت نگرفته 

 است.

 مشارکت نویسندگان

عباس حیدری: همفکری در انتخاب مفهوم، نظارت بر 

وجو، خواندن عناوین و محتوای مقاالت؛ الگوی جست

و مرور  وجوکیخا: انتخاب مفهوم، انجام جست اکبریعل

 مقاالت، نگارش و ویرایش مقاله.

 رض منافعتعا
 اند.نداشته مالی تعارض گونههیچ نویسندگان

 تشکر و قدردانی

 محترم همکاران از دندانمی واجب خود بر پژوهشگران

 مامایی، و پرستاری دانشکده جراحی داخلی گروه علمی هئیت

 و تشکر هاداده آوریجمع و پژوهش اجرای در همکاری بابت

 .کنند قدردانی
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