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Abstract

Introduction: In the health system, teamwork is important to improve the quality of services 

and it provides safe and effective care. The operating room as an environment with a high 

risk of medical errors and performing coordinated activities and careful planning of surgeries 

requires high levels of teamwork for safe operation. Therefore, the present study was conducted 

to investigate the attitudes of operating room staff regarding teamwork skills in educational 

hospitals of Jahrom University of Medical Sciences.

Methods and Materials: This descriptive study was conducted in Jahrom University of 

Medical Sciences in 2019. The study population included 201 anesthesia and operating room 

nurses who were enrolled in the study by census method. The data collection tool was a 23-

item questionnaire on attitude towards teamwork based on a 5-point Likert scale (from strongly 

disagree to strongly agree) and a demographic questionnaire. Data analysis was performed 

through descriptive statistics included frequency distribution, frequency percentage, mean and 

standard deviation and inferential statistics (t-test and Pearson Correlation Coefficient) using 

SPSS software version 16.

Results: 66.2% of the participants in the study were women and their mean age was 

29.42±6.55. Based on the results, the mean total score of teamwork attitude was 91.16±8.57 

in nurses. Moreover, the participants obtained approximately 80% of the total score which 

indicates their favorable attitude towards teamwork.

Discussion and Conclusion: The overal score of the participants’ view of teamwork 

skills was positive and acceptable. Considering the importance of teamwork in health care 

specially in operating room environment which can lead to increase work efficacy and strength 

of relationships, it is recommended to perform a plan and service training courses for health 

care personal in the environment.
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چكيد ه
مقدمه: کار تیمی در نظام سالمت برای افزایش کیفیت خدمات و ارائه مراقبت های ایمن و موثر اهمیت دارد. اتاق عمل به 

عنوان محیطی با ریسک باالی خطاهای پزشکی، انجام فعالیت های هماهنگ و برنامه ریزی دقیق عمل های جراحی نیازمند 
سطوح باالیی از کار تیمی شاغلین به منظور عملکرد ایمن است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه پرسنل اتاق عمل 

در رابطه با مهارت های کار تیمی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد. جامعه پژوهش شامل 201 نفر 

از پرسنل بیهوشی و اتاق عمل بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه 
23 گویه ای نگرش کار تیمی بیکر و همکاران و فرم اطالعات جمعیت شناختی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 
نرم افزار Spss16 و آمار توصیفی )توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تی مستقل و 

همبستگی پیرسون( انجام شد.
يافته ها: 66/2 درصد شرکت کنندگان در پژوهش زن و میانگین سنی آنان )6/55 ±29/42( بوده است. بر اساس نتایج، میانگین 

نمره کل مهارت های کار تیمی در پرستاران 8/57±91/16 بود و شرکت کنندگان تقریبا80 درصد از نمره کل را به دست 
آوردند که نشان دهنده دیدگاه مطلوب آن ها نسبت به مهارت های کار تیمی بود.

بحث و نتيجه گيری: نمره کلی دیدگاه شرکت کنندگان نسبت به مهارت های کار تیمی مثبت و قابل قبول بود. با توجه به 

اهمیت کار تیمی در مراقبت های بهداشتی و درمانی به ویژه در محیط اتاق عمل که می تواند منجر به افزایش بازده کاری و 
استحکام روابط گردد توصیه می شود، برنامه ریزی هایی در این خصوص و همچنین دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت 

پرسنل مراقب سالمت در محیط های درمانی صورت گیرد.
کلمات کليدی: نگرش، کار تیمی، اتاق عمل، ایمنی بیمار
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مقدمه
تیم گروهی از افراد با تخصص ها و مهارت های مكمل يكديگر 
هستند که برای دستیابی به هدفی مشترک تالش می کنند. گروهی 

از افراد که هر يك از آن ها تخصص ويژه ای دارند و مسئول گرفتن 
تصمیم های شخصی خود هستند، هدف مشترکی با ساير اعضا دارند، 
با ساير اعضا همكاری و ارتباط داشته و در قالب آن همگی دانش 
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يكديگر را تكمیل می کنند )1(. امروزه موسسات مختلف برای اين 
که فعالیتی اثربخش داشته باشند، بايد کار تیمی را در بین کارکنان 
خود نهادينه کنند. در سیستم های مراقبت بهداشتی نیز به دلیل اين 
که افراد از رشته های مختلف با هم کار می کنند و کوچك ترين خطا 
در عملكرد آن ها می تواند بر سالمت يا حیات افراد يا جوامع اثر 
بگذارد، کار تیمی از جايگاه مهمی برخوردار است. به ويژه زمانی 
که اين فعالیت ها در شرايط پر استرس و پرخطری مثل بخش های 
اورژانس، مراقبت های ويژه و اتاق عمل انجام می شود )۲، ۳(. کار 
تیمی با افزايش رضايتمندی بیماران و کاهش هزينه های درمانی 
همراه است )۴(. عالوه بر اين، يكی از داليل مهم اجرای کار تیمی 
در محیط های درمانی، اطمینان از ايمنی بیمار است؛ زيرا کار تیمی 
ارتباطی بسیار نزديك با ايمنی بیمار دارد )۵(. از طرفی ديگر کار تیمی 
ضعیف در میان مراقبان درمانی می تواند منجر به افزايش خطاهای 
پزشكی، کاهش ايمنی بیماران، افزايش زمان بستری شدن، کاهش 
کیفیت مراقبت ها و افزايش مرگ و میر بیماران گردد )۶(. همچنین 
ضعف آمادگی پرستاران در جهت کار تیمی موجب موازی کاری، 
تداخل کارها و اتالف وقت و منابع در مواقع اورژانسی می شود )۷(.
در سه دهه اخیر تالش های فراوانی در کشورهای توسعه يافته به 
ويژه اياالت متحده آمريكا، انگلستان و کانادا انجام شده است تا 
آموزش علوم پزشكی و همچنین آموزش مداوم جامعه پزشكی 
هر چه بیشتر با مفهوم مشارکت در کار تیمی و مهارت های آن 
به عنوان يكی از کلیدی ترين راهكارهای ارتقای کیفیت خدمات 
بهداشتی درمانی در بین اعضای تیم سالمت عجین شود )۸(. بر 
همین اساس آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان آمريكا 
)AHRQ( با همكاری وزارت دفاع )DOD( مسئول برگزاری يك 
برنامه تحقیقاتی ۳ ساله در مورد مهارت های کار تیمی و ايمنی بیمار 
شدند که از تكنیك های مديريتی خدمات هواپیمايی و پرواز منشا 
گرفته بود. يافته های اين تحقیق منجر به انتشار يك برنامه آموزشی 
به نام »استراتژی ها و ابزارهای مهارت های کار تیمی جهت افزايش 
عملكرد و ايمنی بیمار )Team STEPPS( در سال ۲۰۰۶ گرديد. اين 
برنامه به عنوان استاندارد ملی مراقبت های بهداشتی آموزش تیمی 
تصويب شده است. مهارت های اين برنامه شامل ساختار تیم، ارتباط، 
رهبری، کنترل موقعیت و حمايت دو جانبه است )9(. ساختار تیم 
به طور کلی بیان کننده رسالت تیم، پیش بینی نیازهای اعضای تیم، 

بازخورد گرفتن از بیمار و خانواده آنان می باشد. حیطه رهبری به 
توانايی برنامه ريزی و هماهنگی و ارزيابی فعالیت های اعضای تیم 
و ارتقاء دانش، نگرش و مهارت تیم می پردازد. در مهارت کنترل 
موقعیت آموزش به افراد جهت کنترل وضعیت روحی و جسمی خود 
در شرايط حساس و کمك به هم تیمی خود در شرايط خستگی و 
اضطراب مورد توجه قرار می گیرد. در مهارت ارتباط تبادل اطالعات 
به طور واضح و صحیح و با يك روش استاندارد بین اعضاء و بیماران 
و خانواده های آ  ن ها بیان می شود و در مهارت حمايت دوجانبه نیز به 
منظور افزايش بازده تیم، اعضاء در موقعیت های با فشارکاری باال و 
احتمال زياد خطا از هم تیمی های خود حمايت می کنند )1۰(. ساالنه 
حدود ۲۳۴ میلیون عمل جراحی در سراسر جهان صورت می گیرد 
که به دلیل حجم و اهمیت باالی آن ها در نظام مراقبت های بهداشتی، 
ايمنی بیمار و کیفیت مراقبت های جراحی اهمیت ويژه ای می يابند 
)11(. ۴1 درصد از کل رويدادهای ناخوشايند در بخش سالمت 
در اتاق عمل رخ می دهد که حدود نیمی از آن ها قابل پیشگیری  
هستند )1۲(. همچنین گزارش ها نشان می دهد که ۷ الی 1۰ درصد 
از خطاهای ناشی از عوامل انسانی در نظام سالمت با ارتباطات و 
کار تیمی ضعیف رابطه دارند )1۳(. جستجوی داليل اين رويدادهای 
ناخوشايند در بیمارانی که جراحی می شوند نشان می دهد که بیشتر 
اين داليل مربوط به مشكالت ارتباطی و کار تیمی می باشد )1۴(. تیم 
جراحی از جراحان، متخصصان بیهوشی و پرستاران اسكراب، سیار 
و بیهوشی و پرسنل کمكی مانند بیماربرها و پرسنل تدارکات تشكیل 
شده است؛ لذا مهم است که مسئولیت های ويژه هر يك از اعضای 
تیم در محیط استرس زا و فعال اتاق عمل مشخص شده به طوری که 
آنان بتوانند با هم به طور هماهنگ و منسجم کار کنند )1۵(. به دلیل 
اهمیت اين موضوع در حوزه سالمت، مطالعات بسیاری در جهان 
در رابطه با کار تیمی و مهارت های آن انجام شده است. با اين حال 
هنوز اطالعات کمی در اين زمینه، در ايران به ويژه در محیط اتاق عمل 
در دسترس است، چنانچه توانايی ايجاد يك تیم اثربخش يكی از 
مهم ترين مهارت های الزم مديران بیمارستان ها محسوب می شود، 
تا افراد بتوانند با استفاده از يك کار تیمی موثر در ايجاد ارتباط بهتر 
و نزديك تر میان اعضای تیم موفق شوند؛ لذا مطالعه حاضر با هدف 
بررسی ديدگاه پرسنل اتاق عمل نسبت به مهارت های کار تیمی در 

بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشكی جهرم انجام شد.
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مواد و روش ها
اين مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1۳9۸در 
دانشگاه علوم پزشكی جهرم انجام گرفت. جامعه پژوهش، پرستاران 
بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان های جهرم بودند. روش نمونه گیری 
به صورت سرشماری بود که از۲۲۰ نفر جامعه آماری در نظر 
گرفته شده، ۲۰1 نفر در مطالعه شرکت کردند. ابزار مورد استفاده، 
پرسشنامه کار تیمی بیكر )Baker( و همكاران  )1۶( و پرسشنامه 
اطالعات جمعیت شناختی بود. پرسشنامه کار تیمی شامل ۵ بعد 
ساختار تیم، رهبری، کنترل موقعیت، حمايت دو جانبه و ارتباط 
است که هر کدام دارای ۶ گويه می باشند. برای هر کدام از گويه های 
پرسشنامه طیف لیكرت پنج قسمتی از نمره 1 )کامال مخالفم( تا ۵ 
)کامال موافقم( در نظر گرفته شده است. روايی و پايايی اين ابزار 
توسط نجفی و همكاران )1۷( در سال1۳91 مورد تائید قرار گرفت 
و در نهايت با حذف ۶ سوال حیطه حمايت دوجانبه و يك سوال 
حیطه ارتباط روايی و پايايی آن با ۲۳ سوال در ايران تائید شد. 
پايايی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۰/۸۰ تعیین شد. دامنه 
نمره قابل کسب پرسشنامه بین ۲۳ تا 11۵ متغیر است به طوری که 
بهتر  ديدگاه  داشتن  نشان دهنده  پرسشنامه  از  باالتر  نمره  کسب 
افراد شرکت کننده نسبت به مهارت های کار تیمی بود. همچنین 
پايايی ابزار بر روی ۲۰ نفر از پرسنل اتاق عمل بیمارستان های 
جهرم از طريق ضريب آلفای کرونباخ ۰/۷۷ تعیین شد. پرسشنامه 
مشخصات فردی افراد شرکت کننده در مطالعه شامل: متغیرهای 
سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت و سابقه کار بالینی 
بود. پرسشنامه ها پس از تصويب طرح و ارائه معرفی نامه دانشگاه 
و انجام هماهنگی های الزم با اتاق عمل بیمارستان ها، کلیه پرسنل 
بیهوشی و اتاق عمل که تمايل به شرکت در مطالعه داشتند انتخاب 
شده و پرسشنامه کار تیمی و اطالعات جمعیت شناختی توسط 
شرکت کنندگان در طی دو ماه تكمیل گرديد. فرايند تجزيه و تحلیل 
داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 1۶ و آمار توصیفی - 
تحلیلی انجام شد. آمار توصیفی مورد استفاده شامل: توزيع فراوانی، 
درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی شامل 
تی مستقل و همبستگی پیرسون بود. اين مطالعه دارای تائیديه 
اخالقی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی جهرم با شناسه 

IRJUMS.REC.1395.091 است.

يافته ها
در مجموع ۲۰1 نفر در اين مطالعه شرکت کردند که9۳ نفر پرسنل 
بیهوشی و 1۰۸ نفر پرسنل اتاق عمل بودند. بیشتر پرستاران مورد 
مطالعه زنان )۶۶/۲ درصد(، متاهل )۵۲/۲ درصد(، دارای مدرک 
لیسانس )9۰ درصد( و سابقه کاری زير ۵ سال )۵۴/۲ درصد( 
تشكیل دادند. میانگین سنی مشارکت کنندگان )۴۲/۲9±۵۵/۶( بود. 

)جدول 1(
با ۸/۵۷±91/1۶ نشان داد که  برابر  تیمی  میانگین نمره کل کار 
شرکت کنندگان با کسب حدود ۸۰ درصد از نمره کل کار تیمی از 
ديد  خوبی نسبت به کار تیمی برخوردار بوده اند. میانگین نمرات 
برای پرستاران هوشبری و اتاق عمل به ترتیب 9/۲۲±9۰/۰۷ و 
۷/۸۸±9۲/1۰ گزارش گرديد. نتايج اين مطالعه حاکی از آن بود که 
شرکت کنندگان در بعد کنترل موقعیت از نمره باالتری نسبت به 

ساير ابعاد کار تیمی برخوردار بودند. )جدول ۲(
آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری را بین دو متغیر نمره 
کار تیمی و سن نشان نداد )r= -۰/11۵(. میانگین نمره کل کار تیمی 
 .)P=۰/۲۲( در زنان در مقايسه با مردان تفاوت معنی داری نداشت
کار تیمی در متاهلین به طور معنی داری باالتر از افراد مجرد بود 
)P≤ ۰/۰۰1(. میانگین نمره کل کار تیمی در پرستارانی که سابقه کار 
بالینی کمتر از ۵ سال داشتند به طور معنی داری باالتر از افرادی بود 
که سابقه کاری بیشتر از ۵ سال داشتند )P=۰/۰۴(. سطح تحصیالت 
)لیسانس و فوق لیسانس( نیز عامل موثری بر نمره کار تیمی نبود 

.)P=۰/۲۴(

 درصد( ) فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی 
 ( 8/33) 68 مرد  جنس

 ( 2/66) 133 زن 
 ( 8/47) 96 مجرد  وضعیت تاهل 

 ( 2/52) 105 متاهل 
 ( 90) 181 لیسانس سطح تحصیالت

 ( 10) 20 لیسانسفوق
 ( 2/54) 109 5> سابقه کار بالینی

>5 92 (8/45 ) 
 

جدول 1- توزيع فراوانی متغير های جمعيت شناختی در افراد مورد پژوهش



سال هفدهم، شماره اول، 1401 مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی44

بحث و نتيجه گيری
کار تیمی فرايندی پويا در سیستم های مراقبت سالمت می باشد که 
در راستای بهبود کیفیت مراقبت، افزايش رضايتمندی بیماران و 
کارکنان مراقبت، کاهش هزينه های درمانی و مهم تر از همه کاهش 
خطاها و ايمنی بیمار صورت می گیرد )۴، ۵(. لذا مطالعه حاضر با 
هدف بررسی ديدگاه پرسنل اتاق عمل نسبت به مهارت های کار 
تیمی در سال 1۳9۸ در دانشگاه علوم پزشكی جهرم انجام پذيرفت.
نتايج اين مطالعه نشان داد که میانگین نمره کار تیمی در پرسنل 

اتاق عمل و بیهوشی مطلوب بود. در مطالعه حكمت و همكاران 
)1۸ ( نیز نگرش تیم های بالینی و کمیته های بیمارستانی که همگی 
پرستاران بودند مثبت گزارش گرديد. همچنین رضايی و همكاران 
)19( در مطالعه خود نشان دادند که پرستاران ديدگاه خوبی نسبت 
به کار تیمی داشتند. در مطالعه فلین )Flin( )1۳( و همكاران نیز 
پرستاران و جراحان نگرش مثبتی نسبت به رفتارهای مرتبط با کار 
تیمی و ايمنی داشتند. اما در مطالعه پراتی )Prati( )۲۰( و همكاران 
نگرش پرستاران اتاق عمل در مورد کار تیمی و ايمنی زياد مطلوب 

 ر متغی  
 فراوانی 
 )درصد( 

 ساختار تیم 
)انحراف  

 میانگین( ±معیار 

 رهبری 
)انحراف  

 میانگین( ±معیار 

 ارتباط 
)انحراف  

 میانگین( ±معیار 

 کنترل موقعیت 
)انحراف  

 میانگین( ±معیار 

 نمره کل 
)انحراف  

 میانگین( ±معیار 

 پرستاران
 بیهوشی

93 
(27/46 ) 

46/22±88/2 07/23±97/2 63/19±98/3 90/24±20/3 07/90±22/9 

 اتاق عمل
108 

(73/53) 
13/23±91/2 91/23±90/2 55/20±56/2 49/24±87/2 10/92±88/7 

  کل افراد 
201 

(100 ) 
82/22±90/2 52/23±96/2 21/20±32/3 68/24±03/3 16/91±57/8 

 

جدول 2- ميانگين نمره کار تيمی و ابعاد آن در گروه های مورد پژوهش

 کار تیمی   دیدگاه
 P-value انحراف معیار ±میانگین  متغیر جمعیت شناختی 

 42/29± 55/6  سن 
P*= ۰/۰۱ 
r = - ۱۱/۰  

 جنسیت
 P**= ۰/22 ۱3/9۰± 79/8 مرد 

t -  =  22/۱  69/9۱± 43/8 زن  

 تاهل وضعیت
 P**≤ ۰۰۱ 7۱/88± ۱9/9 مجرد 

t - =  ۰۱ /4  4۰/93± 3۱/7 متاهل  

 سطح تحصیالت
 P**= ۰/24 39/9۱± 63/8 لیسانس

t -  =  ۱6 /۱  ۰5/89± 87/7 لیسانسفوق 

 سابقه کار بالینی
<5 59/8 ±3۰/92 P**= ۰/۰4 

t -  =  ۰6 /2  >5 39/8 ±8۱/89 

 رشته
 هوشبری 

 عمل اتاق 
22/9 ±۰7/9۰ 
88/7 ±۱۰/92 

P**= ۰/۰9 

t -  =  67 /۱  

 

جدول 3- نمرات کار تيمی بر اساس متغيرهای جمعيت شناختی در افراد مورد پژوهش

*آزمون همبستگی پیرسون، **آزمون تی دو نمونه مستقل، P< ۰/۰۵ اختالف معنی داری



45دیدگاه پرسنل اتاق عمل در رابطه با مهارت های کار تیمی در بیمارستان های آموزشی ... زهرا شادفرد و همکاران

نبود و در مقايسه با پزشكان جراح در سطح پايین تری گزارش 
گرديد. پرستاران عنوان کردند اصول و مهارت های کار تیمی و 
ايمنی بیمار بیشتر از جانب پزشكان ناديده گرفته می شود و ديدگاه 
خوبی نداشتند. کالنتری و همكاران نیز )۲1( نیز نمره کار تیمی در 
پرستاران شاغل در اتاق عمل را در سطح باالتر از متوسط گزارش 
ابعاد مختلف  در  تیمی  کار  نمره  میانگین  پژوهش  اين  در  کرد. 
متفاوت بود. بعد کنترل موقعیت باالترين نمره را کسب نمود و 
بعد از آن به ترتیب ابعاد رهبری، ساختار تیم و ارتباط در رده های 
بعدی قرار داشتند. بعد کنترل موقعیت بر چگونگی بررسی محیط 
و وضعیت روحی و جسمی اعضای تیم، کمك به همكاران در 
شرايط خستگی و اضطراب و پايش مداوم بیمار تاکید دارد که 
در مطالعه کالنتری و همكاران )۲1( نیز دارای بیشترين امتیاز بود 
و با مطالعه حاضر همخوانی دارد. با توجه به يافته ها بعد ارتباط 
نسبت به ابعاد ديگر پايین ترين نمره را کسب نمود که قابل تامل 
می باشد. اين بعد بر اهمیت ارتباط موثر اعضا، تبادل اطالعات با 
بیمار و خانواده، روش استاندارد تبادل اطالعات در زمان تعويض 
شیفت و همچنین آموزش نحوه درست برقراری ارتباط به افراد 
تیم تاکید دارد. در کشور ما پژوهش های انجام شده در اين زمینه 
نشان می دهد که ارتباط بین پرستاران و بیماران چندان موثر نبوده 
و در بسیاری از مواقع ضعیف گزارش شده است )۲۲(. همچنین 
در مطالعه کريستین )Chiristian( )۲۳( نیز يكی از عوامل مهمی 
که اثر منفی بر روی عملكرد کار تیمی و ايمنی بیمار در اتاق عمل 
گزارش شد را فقدان ارتباط مناسب و تبادل درست اطالعات بین 
اعضای تیم و بیماران بیان شد. در مطالعه خادمیان و همكاران )۲۴( 
و همچنین کارولینا )Carolina( و همكاران )۲۵( بعد ارتباط در سطح 
به نسبت خوبی در شرکت کنندگان قرار نداشت ولی بعد از آموزش 
توانست بیشترين تغییر مثبت را داشته باشد؛ لذا در اين راستا طراحی 
و برنامه ريزی های آموزشی موثر که بتواند زمینه برقراری ارتباط 
بهتر و روش استاندارد تبادل اطالعات در کار تیمی را فراهم آورد 
بايد مورد توجه مسئولین قرار گیرد. در مطالعه مرسر )Mercer( و 
همكاران )۲۶( ديدگاه پرستاران و بیماران نسبت به ارتباط خوب 
و مناسب بود که با مطالعه حاضر همخوانی ندارد. در بعد رهبری 
نیز نظرات افراد شرکت کننده نسبت به گويه های مختلف رهبری 
مثبت گزارش گرديد که بیانگر نقش رهبری به عنوان يك عامل 

مهم در تسهیل کار تیمی می باشد. يك رهبر توانمند تیم می تواند در 
جهت هماهنگ کردن فعالیت های اعضای تیم و ارزيابی فعالیت ها، 
ايجاد انگیزه و ارتقاء دانش و مهارت اعضا، پايش فعالیت ها برای 
اعضاء،  نیازهای  پیش بینی  کارها،  تیم، حجم  محیط  از  شناخت 
توانايی تطابق استراتژی های تیمی بر اساس اطالعات جمع آوری 
شده، ايجاد جو اعتماد و تبادل اطالعات بین افراد، وظايف خود را 
به نحو احسن انجام دهد )۲۷(. در مطالعه حكمت و همكاران )1۸( 
نیز شرکت کنندگان ديد خوبی نسبت به نقش رهبری داشتند که به 
گفته ايشان می تواند نتیجه داشتن توانايی رهبر تیم در هماهنگی 
درست فعالیت ها، درک صحیح از برنامه های مراقبتی و انجام درست 

وظايف مراقبتی باشد.
برحسب  پژوهش  مورد  واحدهای  در  تیمی  کار  نمره  میانگین 
متغیرهای جمعیت شناختی نشان می دهد متاهل ها نمره بهتری نسبت 
به مجردها داشتند. در مطالعه خادمیان و همكاران )۲۴( بین وضعیت 
تاهل و نمره کار تیمی ارتباط معناداری گزارش نشد. همچنین در 
تحقیق محفوظ پور و همكاران )۲۸( نیز ديدگاه مثبت به کار تیمی 
در افراد متاهل مشابه افراد مجرد بود و تفاوتی وجود نداشت که با 
نتايج حاصل از مطالعه حاضر هم خوانی ندارد. اما به نظر می رسد 
افراد متاهل به دلیل باالتر بودن اعتماد به نفس و مسئولیت پذيری 
بیشتر در انجام امور محوله، توانايی بیشتری در برقراری مهارت های 
ارتباطی داشته باشند. به همین دلیل ديدگاه بهتری نسبت به کار تیمی 
در مطالعه حاضر داشته اند. عالوه  بر اين در مطالعه حاضر افراد دارای 
سابقه کار کمتر از ۵ سال ديدگاه بهتری نسبت به افراد باسابقه کار 
بیشتر از ۵ سال داشتند که قابل تامل می باشد. دلیل اين امر شايد 
فاصله نداشتن اين افراد از زمان تحصیل در دانشگاه و آموزش های 
انجام شده در زمینه کار تیمی باشد که با يافته های مطالعه رضايی و 

همكاران در تبريز همخوانی ندارد )۲۲(.
با توجه به نتايج حاصل از مطالعه حاضر میانگین نمره کار تیمی افراد 
شرکت کننده در مطالعه حاضر در سطح خوبی ارزيابی شد. بنابراين 
با توجه به اهمیت وجود کار تیمی در محیط های ويژه بالینی مانند 
اتاق عمل به لحاظ خاص بودن از نظر انجام فعالیت های هماهنگ و 
برنامه ريزی دقیق عمل های جراحی و ضرورت همكاری تیم جراحی 
در شرايط استرس زا و اورژانسی که تاثیر انجام کارها به صورت 
تیمی بیشتر نمود پیدا می کند و همچنین رابطه نگرش کارکنان نظام 
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سالمت با مهارت های ارتباطی صحیح در محیط های بالینی بايد 
آموزش های الزم در اين زمینه صورت گیرد و برای ارتقاء هرچه 
بیشتر کار تیمی در اين محیط بالینی تالش کنیم. بنابراين پیشنهاد 
می شود شرايط آموزش اصول کار تیمی محیط های بالینی فراهم 
شده و دوره های آموزشی مدون و کارآمد صورت آموزش های 
ضمن خدمت در پرستاران و کارکنان درمانی به ويژه در محیط های 

اتاق عمل برنامه ريزی شود.
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معاونت محترم  مالی  با حمايت  که  مطالعه  اين  از  بدين وسیله 
تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشكی جهرم به شماره طرح 
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