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Abstract
Background and Aim: Front-line medical teams are experiencing unprecedented stressors as a result of the
COVID-19 pandemic. In the face of these pressures, teamwork has become both more important and more
challenging. During the crisis, people trying to work together who may not have done so under ‘normal’
conditions. Therefore, this study will be conducted to investigate the attitudes and barriers to teamwork from the
perspective of intensive care unit nurses in the COVID-19 pandemic.
Methods: In this descriptive-analytical study from October 2020 to January 2021, 97 nurses working in
intensive care units were selected according to the inclusion criteria. The data collection tool was a standard
questionnaire to assess the attitude towards teamwork and assessment of barriers to teamwork, which was
completed by the participants after validity and reliability. Data were analyzed using descriptive statistics and
independent t-test in SPSS software version 25.
Results: The mean score of nurses' attitude to teamwork was 127.82 ± 10.4. The amount of barriers in the
workplace for optimal teamwork was reported by 54 (55.67%) high, 32 (32.3%) low and 11 (11.34%) unimpeded.
Most barriers to teamwork were reported with nursing managers, organization managers, consulting physicians
and therapists and the least barriers were reported with radiology staff and nurses.
Conclusion: The performance of nursing managers and the weakness of intra-group relationships are the most
important barriers to teamwork in the pandemic situation. In order to provide quality teamwork in the pandemic
situation, job descriptions and plans should be provided by the managers of the organization and nurses should
receive adequate training in this field.
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زمینه و هدف :در خط مقدم مبازه با کووید 19-تیم درمان فشارهاي بیسابقهاي را تجربه میکند .در برابر این فشارها کار تیمی مهمتر
و چالش برانگیزتر شده است .زیرا در شرایط بحرانی افراد تالش میکنند تا با هم کار کنند که ممکن است در شرایط عادي چنین کاري را
انجام ندهند .لذا این مطالعه باهدف بررسی نگرش و موانع کار تیمی از دیدگاه پرستاران بخش مراقبتهاي ویژه در همهگیري کووید19-
انجام شد.
روشها :در مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر  97پرستار شاغل در بخشهاي مراقبت ویژه به روش تمامشماري از مهر تا دي  1399با
توجه به معیارهاي ورود انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش به کار تیمی و سنجش موانع کار تیمی بود
که پس از انجام روایی و پایایی توسط مشارکتکنندگان تکمیل شد .دادهها با استفاده از آمار توصیفی و تی مستقل با نرمافزار  SPSSنسخه
 25مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :میانگین نمره نگرش پرستاران به کارتیمی  127/82 ± 10/4بود .میزان موانع موجود براي کار تیمی را  )%55/67( 54نفر زیاد
 )%32/3( 32نفر کم و  )%11/34( 11نفر بدون مانع گزارش کرده بودند .بیشترین موانع کار تیمی با مدیران پرستاري ،مدیران سازمان،
پزشکان مشاور و درمانگر و کمترین موانع با کارکنان رادیولوژي و پرستاران گزارش شد.
نتیجهگیري :عملکرد مدیران پرستاري و ضعف روابط درون گروهی از مهمترین موانع کار تیمی در شرایط همهگیري هستند و براي
ارائه کار تیمی با کیفیت در شرایط همهگیري باید شرح وظایف و برنامهها از پیش توسط مدیران سازمان تعیین گردد و پرستاران آموزشهاي
کافی را در این زمینه دریافت کنند.
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مقدمه

مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر پس از کسب مجوزهاي الزم
و کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارائه آنها به
بیمارستانهاي تابعه انجام شد .نمونه گیري به روش تمام شماري
از پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه ) (ICUشاغل در 4
بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس
معیارهاي ورود انجام شد .با توجه به شیوع بیماري کووید 19-و
عدم امکان تکمیل پرسشنامه به صورت حضوري ،پژوهشگران ابتدا
توسط سایت پرس الین پرسشنامه را طراحی و سپس معیارهاي
ورود به مطالعه به همراه لینک پرسشنامه و نامه معرفی صادر شده
توسط معاونت پژوهشی براي نمونهگیري را در اختیار مسئولین
بخشهاي مراقبت ویژه قرار داده و از آنها خواسته شد تا در گروه-
هاي تشکیل شده در رسانههاي مجازي که همه پرستاران بخش
عضو هستند به اشتراک گذاشته شود و براي تکمیل پرسشنامه بر
اساس دارا بودن معیارهاي ورود تاکید شود.
معیارهاي ورود شامل :دارا بودن مدرک کارشناسی و باالتر در
رشته پرستاري ،حداقل  6ماه سابقه کار در بخش مراقبت ویژه بود.
پرسشنامه مورد استفاده شامل  5قسمت بود .قسمت اول پرسشنامه،
شامل اطالعات دموگرافیک ،قسمت دوم ،پرسشنامه استاندارد
سنجش نگرش کار تیمی [ Testing Teamwork Attitude
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شیوع بحران کووید 19-شوک بزرگی به سیستمهاي بهداشتی
درمانی وارد کرد و اهمیت بخش مراقبتهاي ویژه و مراقبتهاي
تخصصی پرستاري را به همگان نشان داد ( .)1در شرایط بحران
نیاز زیادي به ارائه خدمات درمانی به صورت تیمی وجود دارد (.)2
کار تیمی یکی از اجزاي حیاتی مسئولیت و نقش پرستاري در
سیستم مراقبت و درمان ،بیمار و مدیریت بخشهاي درمانی است
( .)3کار تیمی کارآمد براي رفع کمبود کارکنان ،نیاز روزافزون به
کاهش هزینهها ،افزایش میزان بهبودي بیماران و شاید مهمتر از
همه ،براي مدیریت خطاها است .میزان بروز خطا در بخش مراقبت
ویژه باال است ( .)4،5در مطالعات گذشته بیانشده که به منظور
بهبود کار تیمی باید حضور اعضاي تیم مؤثر باشد ،زمینه کار تیمی
فراهم شود .همچنین مشکالت ارتباطی و هماهنگی بین رشتههاي
مختلف ،بارکاري زیاد پزشکان و پرستاران ،کمبود امکانات،
تسهیالت و نیروي انسانی ،تیم را از رسیدن به هدف وامیدارد و
عدم احترام ،همدلی ،و گزارش از طرف پزشکان و سوپروایزرها به
عنوان مانع کار تیمی هستند .از سویی یک سري صفات و
استراتژيها همانند ،صالحیت اعضاي تیم (از جمله شایستگی،
مسئولیتپذیري ،تعهد و وجدان) ،رهبري مؤثر ،احساس استقالل و
سبک مناسب ارتباط اثربخشی کار تیمی را بهبود میبخشد ( .)6در
بعضی مطالعات نیز حسادت ،غرور ،تصور از دست دادن قدرت،
ترس از به تهدید افتادن موقعیتهاي حرفهاي و ناتوانی در برقراري
ارتباط و عدم آگاهی نسبت به فرایند کار گروهی از عوامل موثر بر
نگرش منفی افراد به کار تیمی گزارش شده است ( .)7نگرش
ترکیبی از اطالعات ،افکار ،احساسات و تجربیات است .نگرش
نسبت به کار تیمی ،تمایل فرد به دوست داشتن یا بیزاري از
فعالیتهاي تیمی است .به دلیل تأثیر نگرش بر عملکرد شخص در
حین کار تیمی ،بسیار مهم است که موانع آن بررسی و راه کارهاي
براي بهبود آن به کار گرفته شود ( .)8محیط بخش مراقبت ویژه
شرایط خاصی دارد و وجود نگرش مثبت به کار تیمی یکی از عوامل
مهمی است که مانع ایجاد فرسودگی شغلی میشود ( .)9به
خصوص در شرایط بحران و همه گیري بیماريها به پرستاران
بخش مراقبت ویژه استرس زیادي وارد میشود و میتواند تاثیرات
منفی بر عملکرد آنها داشته باشد ( .)1،10در شرایط بحران
پرستاران مراقبتهاي ویژه ممکن است تحت تأثیر دیسترس شدید
روحی قرار بگیرند که با خستگی عاطفی یا فرسودگی شغلی همراه
باشد ( .)10بعضی از مطالعات گزارش کردند در صورت استفاده از
راهکارهاي مدون مانند راندهاي بالینی گروهی پرستاران و پزشکان
بر بالین بیماران میزان کار تیمی افزایش یافته و بخصوص نگرش
پرستاران و رزیدنتها به کار تیمی بهبود مییابد ( .)11همچنین
ارائه آموزش کار تیمی منجر به بهبود عملکرد و نگرش نسبت به
کار تیمی میشود ( .)12،13نگرش به کار تیمی تحت تاثیر عوامل
مختلف مدیریتی ،فرهنگی و ساختاري هر یک از سازمانها و جوامع

قرار گرفته و از ویژگیهاي منحصر به فرد هر محیط است و براي
ارائه راهکارهاي موثر در بهبود کار تیمی ابتدا باید در هر محیطی
نوع نگرش و موانع موثر در اجراي کار تیمی سنجیده شود (.)13،14
اگر چه کار گروهی مناسب کیفیت مراقبت از بیمار و متعاقب آن
ایمنی بیماران را افزایش داده ولی بین پزشکان و پرستاران در درک
همکاري تیمی و بین حرفهاي اختالفاتی است ،اکثر پزشکان این
همکاري را مثبت ارزیابی کرده در حالیکه پرستاران اظهار میکنند
با توجه به عدم تناسب قدرت حرفهاي بین دو گروه و برداشتهاي
قبلی از همکاري ضعیف بین حرفهاي پزشکان در بسیاري از موارد
براي جلوگیري از ایجاد اختالفات از درخواست اطالعات بیشتر
براي شفاف شدن فرایند درمان بیماران خودداري میکنند ( .)15از
طرفی پرستاران مهمترین عضو تیم درمان و کانال ارتباطی بین
تیم درمان و بیماران دریافت کننده خدمات هستند و در صورتی که
کار گروهی مناسبی صورت نگیرد خدمات از دست رفته پرستاري
افزایش خواهد یافت ( .)16اهمیت این موضوع در شرایط جنگ و
یا بحرانهاي طبیعی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد زیرا در این شرایط
نظامهاي موجود در سازمان و جامعه از هم پاشیده میشود و تطابق
نیازها بر هم میخورد ( .)17از آنجا که بخشهاي مراقبت ویژه
یکی از مهمترین مکانها براي ارائه خدمات به بیماران در شرایط
همهگیري بیماريها و سایر بحرانها است این مطالعه با هدف
بررسی نگرش و موانع کار تیمی در بخش مراقبت هاي ویژه از
دیدگاه پرستاران در همه گیري کووید 19-انجام شد.

 / 332کیخا و همکاران

تعداد  113نفر اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند و با توجه به
ناقص بودن اطالعات  16نفر از مطالعه حذف و نتایج  97نفر مورد
تحلیل قرار گرفت .که از این تعداد  )%28/86( 28نفر مرد و 72
( )%71/14نفر زن بودند .میانگین سابقه کار مشارکت کنندگان 6/7
 14/1 ±سال بود و میانگین سابقه کار آنها در بخش مراقبتهاي
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 ](T-TAQ) Questionnaireبود .این ابزار قسمتی از
پرسشنامه  TeamSTEPPSاست که داراي  30سوال در پنج
حیطه شامل :ساختار گروه ( 6سوال) ،رهبري ( 6سوال) ،کنترل
موقعیت ( 6سوال)  ،حمایت متقابل ( 6سوال) و برقراري ارتباط (6
سوال) میباشد .سواالت این ابزار با استفاده از مقیاس لیکرت پنج
گزینهاي (کامالً موافقم = ( ،)5موافقم = ( ،)4نظري ندارم = ،)3
(مخالفم = ( )2کامالً مخالفم =  )1امتیازدهی میشود هر بعد -6
 30نمره و کل پرسشنامه  150-30نمره دارد .در صورتی که هر
مشارکتکننده از هر یک از ابعاد نمره باالتر از  21دریافت کنند
نشاندهنده نگرش مطلوب 13-21 ،قابل قبول و کمتر از  13نشان
دهنده نگرش نامطلوب به آن بعد از کار تیمی است .در صورتی که
نمره کسب شده کل از پرسشنامه استاندارد نگرش به کار تیمی
باالتر از  111باشد نیز نشاندهنده نگرش مطلوب به کارتیمی،
 110-70نگرش قابل قبول و کمتر از  70نگرش نامطلوب به
کارتیمی است .چهار سوال جهت آنالیز کدهی معکوس شدند :سه
مورد در سازه حمایت متقابل و یکی در سازه ارتباط این پرسشنامه
ابزاري مناسب ،روا و پایا براي سنجش نگرش در سیستمهاي
مرتبط با علوم سالمت است .)18( .در ایران نیز روایی و پایایی ابزار
مورد نظر بررسی شده و بیان شده که روایی صوري و محتواي ابزار
توسط  11نفر از متخصصان مورد تایید قرار گرفت با ضریب آلفاي
کرونباخ  0/8ابزار داراي انسجام درونی مناسبی است .و با ضریب
توافق بین ارزیابان 0/8 ،نیز نشان از توافق و پایایی باالي در آزمون
مجدد دارد ( .)19در قسمت سوم از پرستاران خواسته شد تا میزان
موانع درک شده براي کار تیمی را با استفاده از مقیاس  3نقطهاي
لیکرت (اصالً مانعی نیست ،موانع کمی وجود دارد ،موانع زیادي
وجود دارد) گزارش کنند .و در قسمت چهارم از پرستاران خواسته
شد تا تعیین کنند با چه گروههایی موانع بیشتر براي ارائه کار تیمی
در مراقبت از بیمار دارند و این امکان داده شده که در صورت
صالحدید بتوانند چند گزینه را انتخاب کنند .و در بخش پنجم براي
سنجش موانع کار تیمی از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد
که شامل  13سوال بود که در طیف لیکرتی اصال تاثیري ندارد تا
تاثیري خیلی زیادي دارد پاسخ داده شد .پرسشنامه مذکور با استفاده
از مرور وسیع متون و تجربه پژوهشگران طراحی شده و جهت
روایی صوري آن پرسشنامه ابتدا در اختیار  10نفر از پرسنل بخش
مراقبتهاي ویژه قرار داده شده تا سواالت را از نظر تناسب با هدف
مطالعه ،دشواري و ابهام بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح
جمالت و یا کلمات جایگزین را در فرمی که بدین منظور طراحی
شده بود بنویسند .سپس با استفاده از نظرات آنها اصالحات مورد
نیاز در سواالت پرسشنامه صورت گرفت .در مرحله بعد براي تعیین
روایی محتواي کیفی پرسشنامه در اختیار  10نفر از اعضاي هئیت
علمی پرستاري قرار داده شد تا نظرات خود در مورد رعایت دستور
زبان ،استفاده از کلمات مناسب ،ترتیب قرارگیري آیتمها و نمرهدهی
سواالت پرسشنامه را به صورت کتبی در فرمی که بدین منظور

طراحی شده بود اعالم نمایند .و بعد از اصالح سواالت بر اساس
نظر آنها مجدد ابزار و در اختیار  10نفر از صاحبنظران (پرستاران
و متخصصین مراقبت ویژه ،متخصصین ابزارسازي ،روانشناسان
بالینی) قرار داده شد تا سواالت را در سه بعد ضروري است ،مفید
است ولی ضروري نیست و ضرورتی ندارد براي تعیین روایی نسبت
روایی محتوا ( )CVRو در سه بعد سادگی ،واضح بودن و مرتبط
بودن براي محاسبه شاخص روایی محتوا ( )CVIارزیابی کنند و
سپس بر اساس نظرات آنها هر دو شاخص محاسبه شد که یکی
از سواالت نسبت روایی محتواي  0/4و شاخص روایی محتواي
 0/7داشت که حذف شد بقیه سواالت نسبت روایی محتواي باالي
 0/6داشتند که بر اساس جدول الوشه بر اساس تعداد ارزیابان
مناسب بود و میانگین شاخص روایی محتواي کل سواالت
پرسشنامه  0/87به دست آمد .همچنین میانگین شاخص روایی
محتواي کل پرسشنامه  0/95به دست آمد که نشان دهند ارتباط
مناسب آیتمها براي سنجش هدف مورد مطالعه بود .جهت ارزیابی
پایایی پرسشنامه پس از تکمیل پرسشنامه توسط  10نفر مشارکت
کننده به فاصله  10روز ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد که با
مقدار  0/9نشان داد پرسشنامه از پایایی مناسب برخوردار است.
تجزیه و تحلیل دادهها :دادهها پس از جمعآوري با استفاده
از نرم افزار  SPSSورژن  25آنالیز شد .براي بررسی نرمال بودن
دادهها از تست کولموگروف اسمیرنف استفاده شده با توجه به
معنیدار نبودن نتیجه تست براي مقایسه دادههاي از تی تست
مستقل استفاده شد .از آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین) و ضریب
آلفاي کرونباخ نیز براي آنالیز دادهها استفاده شد
مالحظات اخالقي :رضایت نامه آنالین با توضیحات کامل
نسبت به اهداف مطالعه و حفظ محرمانگی در مورد اطالعات ارائه
شده توسط مشارکتکنندگان قبل از تکمیل پرسشنامه در اختیار
مشارکت کنندگان قرار داده شد .همچنین در پرسشنامه از قرار
دادن گزینههاي مانند نام و نامخانوادگی در بخش اطالعات
دموگرافیک خودداري شد .طرح پژوهشی این مقاله نیز در کمیته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد بررسی قرار گرفته و موفق
به اخذ کد اخالق شماره  IR.MUMS.REC.1399.453شد.
در طی فرایند اجرا نیز مکاتبات اداري و هماهنگیهاي الزم با
مدیران بیمارستانها انجام شد و همه مجوزها به صورت آنالین در
اختیار مشارکتکنندگان قرار داده شده تا از صحت فرایند کار
اطمینان حاصل گردد.
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ویژه نیز  8/8 ± 3/6سال بود .تعداد  )%82/47( 80نفر از مشارکت
کنندهگان متاهل و  )%17/53( 17نفر مجرد بودند)%32/98( 32 .
نفر داراي مدرک کارشناسی ارشد و  )%67/02( 65نفر داراي مدرک
کارشناسی بودند .بررسی نگرش پرستاران به کار تیمی در بخش
مراقبتهاي ویژه با پرسشنامه سنجش نگرش به کار تیمی نشاندهنده
نگرش مطلوب پرستاران به کار تیمی بود (جدول .)1
همچنین مقایسه متغیرهاي دموگرافیک پرستاران با میانگین
نمرات کسب شده از ابعاد مختلف کار تیمی با آزمون تی مستقل
نشان داد که تفاوت آماري معنی داري بین گروهها در هیچ یک از
ابعاد وجود ندارد (مقادیر کمتر از  0/5معنادار در نظر گرفته شد)
(جدول .)2
میزان موانع موجود در محیط کار را براي ارائه یک کار تیمی

مطلوب  )%55/67( 54نفر زیاد )%32/3( 32 ،نفر کم و 11
( )%11/34نفر بدون مانع گزارش کرده بودند و بر اساس تعداد
گزینههاي انتخابی توسط پرستاران موانع گزارش شده براي کار
تیمی بیشتر با مدیران پرستاري ،مدیران سازمان ،پزشکان مشاور و
درمانگر و کمترین موانع با کارکنان رادیولوژي و پرستاران وجود
داشته است (نمودار .)1
در بررسی موانع نتایج نشان داد که باال بودن بارکاري
پرستاران ،نارضایتی بابت ناعادالنه بودن دستمزدهاي پرداختی،
انتصاب افراد فاقد روحیه کار تیمی به عنوان مسئول بخش ،عدم
استفاده از تخصص پرستاران و دیدگاه منفی پزشکان به کار تیمی
با پرستاران از مهمترین موانع کار تیمی در بخش مراقبتهاي ویژه
هستند (جدول .)3

جدول .1-میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد نگرش پرستاران به کار تیمی در بخش مراقبتهاي ویژه
ابعاد نگرش به کار تیمي

mean±SD

حداقل

حداکثر

ساختار تیم
رهبري
کنترل موقعیت
حمایت متقابل
ارتباطات
نمره کل نگرش به کارتیمی

24/28±2/3
28/02±0/9
26/6±1/8
24±4/3
27/26±2/06
127/82±10/4

18
21
16
13
17
81

29
30
28
29
30
147

متغیر فردي اجتماعي

وضعیت تاهل

جنسیت
مرد

زن

مجرد

متاهل

مدرک تحصیلي
کارشناسي

کارشناسي ارشد

ابعاد نگرش

نمره ساختار تیم

24/36±1/40

24/50±2/38

25/01±0/80

24/47±1/82

23/66±1/23

25/89±1/24

mean±SD

شاخص آزمون

t = -0/24

t = -1/2

t = 2/8

P-value

P = 0/82

P = 0/23

P = 0/06

نمره رهبري

27/12±1/9

28/42±1/12

28/86±2/9

27/08±0/6

26/13±26

28/49±1/23

mean±SD

شاخص آزمون

t = 0/19

t = 2/6

t = 0/71

P-value

P = 0/84

P = 0/54

P = 0/06

نمره کنترل موقعیت

25±2/04

27/2±2/39

26/01±0/78

24/6±3/07

27/6±1

26/6±2/8

mean±SD

شاخص آزمون

t = 1/44

t = 1/39

t = 0/59

P-value

P = 0/33

P = 0/48

P = 0/55

نمره حمایت متقابل

26±1/3

24/84±3/93

25±3/56

23/04±4/38

23/73±4/59

25/20±2/3

P-value

نمره ارتباطات

t = 2/2

t = 1/58

t = 3/2

P = 0/08

P = 0/76

P = 0/9

28/96±1/1

25/06±3/1

28/53±1/49

24/96±2/89

24/76±3/4

27/2±2/21

mean±SD

شاخص آزمون

t = 1/32

t = 0/72

t = 2/26

P-value

P = 0/26

P = 0/57

P = 0/07
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mean±SD

شاخص آزمون
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جدول .2-ارتباط بین مشخصات پرستاران با میانگین نمره ابعاد مختلف نگرش آنها به کار تیمی
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نمودار .1-موانع گزارش شده توسط پرستاران براي کار تیمی با گروههاي مختلف دخیل در مراقبت

جدول .3-میزان تاثیر موانع کار تیمی در بخش مراقبتهاي ویژه از نظر پرستاران

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

مجله طب نظامي

(3 )%3/09

(6 )%6/18

(10 )%10/3

(53 )%54/7

(25 )%25/73

(2 )%2/06

(3 )%3/09

(10 )%10/3

(40 )%41/25

(42 )%43/3

(2 )%2/06

(1 )%1/03

(2 )%2/06

(30 )%30/92

(62 )%63/93

(1 )%1/03

(1 )%1/03

(15 )%15/46

(40 )%41/24

(40 )%41/24

(1 )%1/03

0

(8 )%8/25

(35 )%36/08

(53 )%54/64

(3 )%3/09

(2 )%2/06

(6 )%6/18

(30 )%30/92

(56 )%57/73

(1 )%1/03

(5 )%5/15

(10 )%10/3

(41 )%42/27

(40 )%41/24

(1 )%1/03

(3 )%3/09

(16 )%16/5

(40 )%41/24

(37 )%38/14

(1 )%1/03

(3 )%3/09

(9 )%9/28

(42 )%43/3

(42 )%43/3

(2 )%2/06
(3 )%3/09

0
(4 )%4/12

(4 )%4/12
(7 )%7/21

(29 )%29/9
(13 )%13/41

(62 )%63/92
(70 )%72/17
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1

آموزش ناکافی مهارتهاي کارتیمی در
برنامه آموزش پرستاري
عدم آشنایی کافی پرستاران با شرح وظایف
خود و سایر اعضاي کادر درمان
حمایت و ارزشگذاري ناکافی مدیران
پرستاري از فرهنگ کار تیمی
انتصاب افراد فاقد روحیه کار تیمی بهعنوان
مسئولین بخشها
نبود فرایندهاي مشخص و قابل پیگیري
براي همکاري بین بخشی واحدهاي درمانی
استفاده ناکافی از تخصص پرستاران در
فرایند درمان بیماران
دیدگاه منفی پزشکان نسبت به کار تیمی با
پرستاران
نداشتن ارتباط تمام وقت پزشکان با
پرستاران و وابسته بودن فرایند درمان
بیماران به دستیاران
وجود برداشتهاي منفی نسبت به ماهیت
کارتیمی (ازجمله ترس از به تهدید افتادن
موقعیت حرفهاي ،تصور از دست دادن قدرت،
پنداشت نامناسب از درخواست کمک،
خودباوري ضعیف)
ضعیف بودن ارتباطات درونگروهی حرفه
پرستاري
باال بودن بارکاري پرستاران
نارضایتی پرستاران بابت ناعادالنه بودن نظام
پرداخت دستمزدهاي کادر درمانی

اصالً تأثیري ندارد
(3 )%3/09

تأثیر کمی دارد
(3 )%3/09

تأثیر متوسط دارد
(14 )%14/43

تأثیر زیاد دارد
(55 )%56/70

تأثیر خیلی زیادي دارد
(22 )%22/69
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ردیف

آیتم

2

تعداد پرستاران (درصد) که میزان تاثیر هر یک از آیتمها بر کار تیمي انتخاب کردند
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد نگرش پرستاران به کار تیمی
مطلوب است و این موضوع با متغیرهاي فردي مانند جنسیت،
وضعیت تاهل و مدرک تحصیلی آنها رابطه معنی داري ندارد .ولی
علیرغم نگرش مطلوب پرستاران به کار تیمی آنها معتقدند که
موانع زیادي براي مراقبت تیمی از بیماران در بخش مراقبتهاي
ویژه وجود دارد و بیشترین میزان این موانع با افرادي است که به
عنوان رهبر تیم درمان محسوب میشوند و تصمیماتشان باید زمینه
ارائه یک مراقبت تیمی را فراهم آورد .از طرف دیگر پرستاران
عواملی مانند انتصاب افراد فاقد روحیه کار تیمی ،بار کاري زیاد،
ناعادالنه بودن پرداختیها ،عدم استفاده کافی از تخصص پرستاران
در درمان بیماران و دیدگاه منفی پزشکان به کار تیمی با پرستاران
را نیز به عنوان موثرترین موانع کار تیمی برشمردند که بیشتر آنها
عوامل مدیریتی هستند .در مطالعهاي که به بررسی عوامل تاثیر
گذار بر کار تیمی پرداخته بود بیان شده که مدیران سازمان نقش
اصلی را در ایجاد جو مشارکتی ،توانمندسازي روانی و اجتماعی
پرستاران براي ارائه کار تیمی را دارند و همچنین آموزش مهارت
کار تیمی به پرستاران نیز دومین عامل تاثیر گذار بر کار تیمی بوده
و در صورتی که متناسب با نیاز آموزش آنها طراحی شود میتواند
کیفیت مراقبت پرستاري را افزایش دهد ( .)20تعریف دقیق
ساختارهاي سازمانی و شرح وظایف نیز یکی دیگر از عوامل وابسته
به مدیریت سازمانی است که منجر به تسهیل ارائه کار تیمی
میگردد .وقتی حدود و شرح وظایف پرستاران به طور دقیق
مشخص باشد از ایجاد سردرگمی به دلیل ابهام در نقش جلوگیري
میشود و ایجاد تعارض نقش کمتر شده و ارائه کار تیمی تسهیل
میگردد .بنابراین براي اینکه پرستاران بتوانند در کارتیمی خود
موفق عمل کنند الزم است در خصوص مهارتهاي کار تیمی از
جمله مهارتهاي ارتباط بین فردي و سازگاري با شرایط و
حساسیتزدایی و حل تعارض آموزشهاي الزم را دریافت کنند
( .)20-22همه موارد بیان شده موید نتایج مطالعه حاضر است زیرا
بیشترین موانع را با مدیران پرستاري و سازمانی ذکر کرده بودند
همچنین  %56/70درصد مشارکت کنندگان تاثیر عدم آموزش
مهارتهاي کار تیمی و  %54/7آنها نیز عدم آشنایی با شرح
وظایف خود و سایر اعضاي تیم درمان را به عنوان مانع کار تیمی
زیاد برآورد کرده بودند .در مطالعات گذشته تاکید شده براي اینکه
افراد کار تیمی موثر داشته باشند و سعی در برقراري ارتباط با سایر
افراد گروه بکنند باید به نقشها و مسئولیت حرفهاي آنها بها داده
شود ( .)23،24این در حالی است که برخی از حرفههاي بهداشتی
درمانی از عدم برخورداري احترام کافی در ارتباطات حرفهاي
شکایت دارند ( .)6،24مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر نیز اظهار
کردند که عدم استفاده از تخصص آنها در فرایند درمان بیماران و
دیدگاه منفی پزشکان نسبت به کار تیمی با پرستاران تاثیر بسیار
زیادي در ایجاد مانع براي کار تیمی در بخش مراقبتهاي ویژه

دارد .از طرف دیگر افراد براي اینکه بتوانند به عنوان عضو موثري
از تیم فعالیت کنند باید آموزش ببینند که چگونه با یکدیگر کار
کنند و نقشها و مسئولیتهاي خود و سایر اعضاي تیم را درک
کنند ( .)24در این راستا نیاز است که افراد در مورد کار گروهی و
روشهاي به کار گیري عوامل بهبود و موانع آن متناسب با فرهنگ
موجود در محیط کار و جامعه خود آموزش مناسب دریافت کنند
( .)6این در حالی است که در آموزش پرستاري کشور ما هیچ برنامه
آموزشی در این زمینه وجود ندارد و یادگیريها در این زمینه به
صورت تجربی از نحوه رفتار سایر افراد است که خود این موضوع
میتواند منشاء ایجاد مانع براي کار تیمی باشد .از طرف دیگر
بارکاري زیاد به انتخاب  %63/91از مشارکتکنندگان و عدم تناسب
بین کار و پرداخت دستمزد به انتخاب  %72/17از مشارکتکنندگان
بیشترین میزان تاثیر در ایجاد مانع کار تیمی را داشته است .موافق
با نتایج مطالعه حاضر مطالعات دیگري نیز ذکر کردند که عدم
تناسب بین بار کاري و تعداد کارکنان ( .)6،25و نبود بعضی از
کارکنان در زمان نیاز به علت تعدد وظایف مانند حضور پزشکان در
اتاق عمل یا انتقال بیماران به رادیولوژي توسط پرستاران یا مراقبت
از بیماران بحرانیتر از عوامل اصلی ایجاد مانع براي کار تیمی است
( .)6برخالف نتایج مطالعه حاضر  Mahfoozpourو همکاران
گزارش کردند که  52درصد پزشکان 59 ،درصد پرستاران و 58
درصد از پیراپزشکان موافق بودند که روحیه کار تیمی بر محیط
کارشان حاکم است و نگرش آنها با وضعیت تاهل آنها رابطه
معنیداري دارد ولی بقیه متغیرهاي دموگرافیک همانند مطالعه
حاضر ارتباط معنیداري با نگرش به کار تیمی نداشت ( .)26اما در
راستاي نتایج مطالعه حاضر در مطالعات دیگري نیز تاکید شده که
پرستاران بخش مراقبت ویژه بیان کردند که بقیه گروهها دخیل در
درمان به خصوص پزشکان همکاري مناسبی براي ارائه مراقبت
تیمی مناسب از بیماران ندارند اگر چه خود این افراد ممکن است
نظر متفاوتی داشته باشند ( .)27،28از آنجایی که در شرایط بحرانی
همیشه نیروهاي نظامی از موثرترین نیروهاي مشارکت کننده در
کنترل بحرانها هستند .مرور متون نشان داد که آنها نیز با
مشکالتی در زمینه کار گروهی روبهرو هستند در مطالعهاي که
توسط  Yaghoubiو همکاران انجام شده بود نتایج نشان داد که
میزان کار گروهی در اکثر بخشهاي بیمارستان نظامی کم است و
بخش مراقبتهاي ویژه هم متوسط است که منجر به از دست
رفتن مراقبتهاي موثر پرستاري میگردد و به طور کلی وضعیت
کار گروهی در همه بخشهاي بیمارستان نظامی نیاز به بهبود و
تقویت دارد (" .)16شکستهاي سیستمیک" مشکالت بسیار
بیشتري نسبت به عملکرد ضعیف افراد ایجاد میکند .بنابراین،
منطقاً میتوان نتیجه گرفت که اساس ایمنی بیمار در بهبود
هماهنگی ،تعامل و ارتباطات بین افرادي که داراي تخصصهاي
پزشکی متفاوتی هستند ( .)2در راستاي نتایج مطالعه حاضر در
مطالعه دیگر که در بیمارستانهاي منتخب آجا انجام شده بود تاکید
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نکات بالیني کاربردي براي جوامع نظامي

 از آنجا که سیستم نظامی و بیمارستانهاي نظامی کشور اولین
سد دفاعی در بحرانها و همهگیري بیماريهاست و بهترین
راه اجراي فعالیتها و غلبه بر مشکالت اداره امور به صورت
تیمی است الزم است که پیشبینی و برنامه ریزي الزم قبل از
 نگرش کارکنان نظامی به کار.بروز همهگیريها صورت گیرد
 و در راستاي نیازهاي شناسایی شده تیمهاي،تیمی شناسایی گردد
درمانی آنها آموزشهاي الزم را در این زمینه دریافت کنند و
پروتکلهاي الزم و شرح وظایف هر یک از گروههاي درمانی
.در همهگیريها از قبل مشخص گردد
، ارائه پروپوزال پژوهش: علیاکبر کیخا:نقش نویسندگان
: جمعآوري دادهها و نوشتن مقاله؛ منیر رمضانی،مرور متون و طراحی ابزار
 اصالح نسخه، طراحی ابزار سنجش،مشاوره در انتخاب طرح پژوهشی
 نظارات بر مراحل روایی و پایایی ابزار و بازبینی مقاله؛،نهایی ابزار
. مشاوره و نظارت در انتخاب و اجراي طرح پژوهشی:عباس حیدري
 نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
 این پژوهش با حمایت مالی معاونت پژوهشی و:حمایت مالي
.کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا شده است

شده که براي ارتقاء فرهنگ ایمنی بیماران بهبود وضعیت کار تیمی
.)29( از اهمیت قابل توجهی برخوردار است
 امکان19- با توجه به شیوع بیماري کووید:محدودیتها
تکمیل حضوري پرسشنامهها وجود نداشت و مجبور به ارسال
الکترونیک شدیم که این موضوع منجر به کاهش حجم نمونه و
.افزایش میزان اطالعات ارسالی ناقص گردید

نتیجهگیري
با توجه به نگرش مثبت پرستاران بخش مراقبتهاي ویژه به
کار تیمی در صورت اصالحات موانع ساختاري و مدیریتی مانند
 نیروي کافی و روشن سازي شرح وظایف پرستاران،تامین مالی
کار تیمی در بخش مراقبت ویژه بهبود قابل مالحظهاي خواهد
.یافت
 این مقاله حاصل طرح پژوهشی با شماره:تشکر و قدرداني
 مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی990082 رهگیري
 پژوهشگر بر خود واجب میداند از کارکنان محترم.مشهد است
پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی و مسئولین محترم بخشهاي
مراقبت ویژه بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی مشهد بابت
.همکاري در اجراي پژوهش و جمعآوري داده تشکر و قدردانی کند
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