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Abstract 

Background: Patient safety and quality of health-care delivery depend very much on effective 

teamwork and interpersonal skills. Moreover, maintaining a positive attitude toward teamwork is 

vital. Considering the importance of interpersonal skills in an organization, the relationship 

between individuals’ attitudes toward teamwork and their interpersonal skills is not yet very clear. 

Therefore, this gap in research triggered the researchers to determine the relationship between 

interpersonal communication skills and attitudes toward teamwork in nursing students. 

Methods: This cross-sectional study was conducted in 2016. The sample consisted of 84 nursing 

students with a mean age of 21.92 ± 2.02 who were selected by census method. Data collection 

instruments were "Interpersonal Communication Skills Questionnaire" and "Teamwork Attitude 

Questionnaire". To analyze the data, descriptive statistics, Pearson and Spearman correlation 

coefficient, independent t-test and Mann-Whitney were run, using SPSS software version 16.   

Results: The findings showed that there was a significant positive relationship between the 

interpersonal communication skills and the total score of attitudes toward teamwork (r = 0.42, P < 

0.001), dimensions of leadership (r = 0.46, P< 0.001), team structure (r=0.32, P= 0.003), and 

communication (r=0.23, P=0.04). In comparison with their female counterparts, male nursing 

students reported higher scores on the communication dimension (P = 0.037). 

Conclusion: The findings revealed that the interpersonal skills had a positive and moderate 

correlation with the attitudes toward teamwork, leadership, team structure and communication 

dimensions. Therefore, in order to improve the attitudes of health care providers toward teamwork, 

it is recommended to reinforce interpersonal skills in the workplace. 
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 چکیده

بنابراین برخورداری از نگرش مثبت . کار تیمی و مهارت ارتباط بین فردی بستگی دارد ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت، به :مقدمه

از این رو . های بین فردی مشخص نیست با این حال رابطه نگرش نسبت به کار تیمی با مهارت. نسبت به کار تیمی نیز ضروری است

    .دانشجویان پرستاری انجام شد رش نسبت به کار تیمی درهای ارتباط بین فردی با نگ مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی مهارت

دانشجوی پرستاری با میانگین سنی  48نمونه پژوهش شامل . انجام شد 0995ژوهش مقطعی در سال  این پ: مواد و روش

و « ین فردیهای ارتباطی ب پرسشنامه مهارت»ها ابزارهای گردآوری داده. بود که با روش سرشماری انتخاب شدند 12/2±91/20

و با آمار توصیفی، ضریب همبستگی  01نسخه  SPSSها با استفاده از  نرم افزار  داده. بودند« پرسشنامه نگرش نسبت به کار تیمی»

 . من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند مستقل و tپیرسون و اسپیرمن، آزمون 

و ابعاد ( P ،82/1=r<110/1)رش نسبت به کار تیمی ها نشان داد بین مهارت ارتباط بین فردی با نمره کل نگ یافته: نتايج

دار وجود داشت  رابطه آماری معنی( P ،29/1=r=18/1)و ارتباط ( P ،92/1=r=119/1)، ساختار تیم (P ،81/1=r<110/1)رهبری

(15/1>P .)شتند همچنین دانشجویان مرد نمره نگرش نسبت به بعد ارتباط در کار تیمی باالتری در مقایسه با زنان دا(190/1=P.) 

ها نشان داد که مهارت ارتباط بین فردی با نگرش نسبت به کار تیمی و ابعاد رهبری، ساختار تیم و نگرش  یافته :گیری بحث و نتیجه

های بین فردی را  توان به منظور بهبود نگرش نسبت به کار تیمی، تقویت مهارت بنابراین می. نسبت به ارتباط، همبستگی مثبت داشت

 . توصیه کرد نیز

 نگرش، ارتباط، ارتباط بین فردی، دانشجویان، پرستاری: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 .(0)ایمنی بیمار یکی از عناصر مهم کیفیت مراقبت است 

های آموزش پزشکی و پیراپزشکی موسسه 2119از سال 

های خود در ایاالت متحده ملزم به طراحی مجدد برنامه

راقبت شدند تا بتوانند جهت آموزش ایمنی و کیفیت م

را برآورده  20نیازهای آموزشی اعضای تیم سالمت در قرن 

برنامه آموزش » بر همین اساس رهبران پرستاری نیز. کنند

 Quality and Safety) «کیفیت و ایمنی برای پرستاران

Education for Nurses (QSEN))  را طراحی کردند .

یکی . مرکز دارداین برنامه بر آموزش شش مهارت اصلی ت

سایر مهارت . است« کارتیمی و مشارکت»ها  از این مهارت

عملکرد مبتنی بر »، «مراقبت بیمار محور»ها شامل 

 . (9, 2)هستند « انفورماتیک»و « ارتقاء کیفیت»، «شواهد

به طور کلی ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت تا حدود زیادی 

تلف مراقبت های مخ ای افراد رشته به عملکرد بین حرفه

ارتباط موثر بین اعضای تیم و . (8)بهداشتی بستگی دارد 

های مختلف چه به صورت کالمی و چه نوشتاری  بین تیم

با . (5)ها ضروری است  برای اطمینان از هماهنگی مراقبت

این حال، ارتباط غیر موثر ریشه بسیاری از خطاهای 

به عنوان مثال  .(1, 5)پزشکی شناخته شده است 

باطات ضعیف عامل اصلی خطاهای دارویی در ارت

ارتباط ضعیف منجر . (0)های کودکان شهر یزد، بود  بخش

این . شود به کاهش همکاری و عدم هماهنگی بین افراد می

های  ارتباط غیر موثر، منجر به تفاوت درک افراد از موقعیت

تفاوت درک . شود های اداره آن موقعیت می مراقبتی و روش

. منجر به خطرات جدی برای بیماران خواهد شدافراد نیز 

به طوری که رسیدگی به وضعیت بیماران در هنگام وخیم 

این درحالی است که . افتد ها به تاخیر می شدن شرایط آن

بمنظور ارائه مراقبت ایمن الزم است همه اعضای تیم 

 . (5)مراقبتی درک مشترکی از موقعیت داشته باشند 

های مختلف  ن به همکاری افراد از رشتهامروزه اداره بیمارا

های متفاوت  های افراد رشته تفاوت در دیدگاه. نیازمند است

ارائه مراقبت . تواند منجر به اداره غیر موثربیماران شود می

. ایمن و موثر به کار تیمی بین افراد مختلف نیازمند است

اما موانعی از جمله ساختارهای سلسله مراتبی، موانع 

، کمبود نیرو، اختالل در سیستم تبادل (4)ی سازمان

سبب  (9)اطالعات، خستگی و کمبود مهارت و انگیزه 

شود و در نهایت ایمنی  اختالل در کار تیمی بین افراد می

 .اندازد بیمار را به خطر می

دهد که عملکرد تیمی در بین اعضای تیم  شواهد نشان می

در یک هایی روبرو است به طوری که  سالمت با ضعف

های وابسته به دانشگاه شهید بهشتی،  مطالعه در بیمارستان

درصد از پرستاران عقیده داشتند که کارها به  59تنها 

به عالوه، عقیده بر این  .(01)شود  صورت تیمی انجام می

بود که دانشجویان پرستاری به خوبی درباره اصول کار 

 . (00)بینند  تیمی آموزش نمی

در واقع نگرش مثبت . ده رفتار استکنن نگرش، پیشگویی

افراد نسبت به کار تیمی برای عملکرد تیمی موثر الزم 

در یک مرور سیستماتیک در زمینه اهمیت کار . (02)است 

کننده در  های اورژانس، بیشتر افراد شرکت تیمی در بخش

مطالعات مرور شده، دیدگاه مثبتی نسبت به کار تیمی و 

ای در  این حال، در مطالعهبا . (09)ارتباط داشتند 

کردستان، دانشجویان پرستاری در مقایسه با دانشجویان 

تری نسبت به کار تیمی  ها دیدگاه نسبتاً ضعیف سایر رشته

 .(08)داشتند 

های آموزشی نقش مهمی در  دهد برنامه شواهد نشان می

بهبود نگرش دانشجویان نسبت به کار تیمی دارند به 

ای، دیدگاه  سازی بین حرفهطوری که برنامه شبیه 

پرستار را  -دانشجویان پرستاری نسبت به رابطه پزشک

همچنین برنامه آموزش کار تیمی . (05)بهبود می بخشد 

سازی منجر به بهبود درک پرستاران و  مبتنی بر شبیه

عالوه بر . (01)دانشجویان پزشکی نسبت به کار تیمی شد 

شد پس از حمایت  ای که در اهواز انجام این، در مطالعه

ترین عامل  های کار تیمی مهم سازمانی، آموزش مهارت

 . (00) کننده کار تیمی در پرستاران بود تسهیل

مطالعات بسیاری برقراری ارتباط مناسب را به منظور 

در یک مطالعه . اند عملکرد تیمی موثر ضروری دانسته

های اورژانس شیوه  کیفی در شیراز، پرستاران بخش
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های مهم کار  ارتباط اعضای تیم را از مشخصه برقراری

هایی چون مشارکت،  آنها وجود ویژگی. تیمی دانستند

احترام، هماهنگی، تفاهم، همدلی و توانایی ایجاد جو آرام 

در تیم را برای حضور اثر بخش اعضاء در تیم ضروری 

در یک مطالعه دیگر در بوشهر نیز دانشجویان . (9)دانستند 

یاتی مثل احترام و پذیرش اعضاء نسبت پرستاری خصوص

به یکدیگر، قدرت تطابق با سایر اعضاء، مشورت، 

انتقادپذیری و نقد دیگران را برای انسجام تیم ضروری 

های ارتباط بین فردی از  آموزش مهارت. (04)دانستند 

های آموزش پرستاری بوده  دیرباز یکی از اجزای مهم برنامه

های ارتباط بین فردی با  ا مهارتاست اما درباره این که آی

نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به کار تیمی رابطه دارد، 

از این رو مطالعه حاضر با این . شواهد کافی موجود نیست

های ارتباط بین فردی دانشجویان  فرض که بین مهارت

پرستاری با نگرش آنها نسبت به کار تیمی رابطه وجود 

توان تقویت  ایید این فرضیه میدر صورت ت. دارد، انجام شد

های ارتباطی را به منظور بهبود نگرش دانشجویان  مهارت

 . نسبت به کار تیمی توصیه کرد

 

 مواد و روش

تحلیلی بود -ژوهش مقطعی با رویکرد توصیفی این یک پ

نمونه . انجام شد 98-95که در نیمسال اول سال تحصیلی 

وم کارشناسی نفر از دانشجویان سال س 48پژوهش شامل 

. پرستاری بود که با روش سرشماری انتخاب شدند

معیارهای ورود به مطالعه شامل تمایل به شرکت در 

مطالعه و معیار خروج، پاسخ ندادن به سواالت پرسشنامه 

 . بود

های ارتباطی  پرسشنامه مهارت»ها  ابزارهای گردآوری داده

 «پرسشنامه نگرش نسبت به کار تیمی»و « بین فردی

(TeamSTEPS Teamwork Attitude 

Questionnaire) (T-TAQ )پرسشنامه . بودند

عبارت است که  09های ارتباطی بین فردی دارای  مهارت

، (0)قسمتی از بسیار پایین  5بر اساس مقیاس لیکرت 

( 5)و بسیار خوب ( 8)، خوب (9)بخش  ، رضایت(2)پایین 

 09مه از محدوده نمرات کلی پرسشنا. شود پاسخ داده می

ارتباط بین فردی ضعیف، نمره  0-85نمره . است 95تا 

ارتباط  11-95ارتباط بین فردی متوسط و نمره  15-81

در مطالعه منجمی . دهد بین فردی خوب را نشان می

زمان تایید  روایی مالکی پرسشنامه با روش هم( 0990)

به طوری که یک همبستگی قوی با پرسشنامه . شد

بدست  r=194/1به میزان  "موثر ی ارتباطتوانایی برقرار"

 تایید شد 09/1پایائی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ . آمد

(09).  

پرسشنامه  (.Baker et al) (2101)بیکر و همکاران 

این پرسشنامه . نگرش نسبت به کار تیمی را طراحی کردند

بعد شامل ساختار تیم، رهبری،  5عبارت و  91حاوی 

هر . حمایت دو جانبه و ارتباط است کنترل موقعیت،

قسمتی کامالً مخالفم  5عبارت بر اساس مقیاس لیکرت 

و کامالً ( 8)، موافقم (9)، نظری ندارم (2)، مخالفم (0)

هر یک از ابعاد پرسشنامه . شود پاسخ داده می( 5)موافقم 

نمره دارد  91-051نمره و کل پرسشنامه  1-91بین 

یی و پایایی نسخه فارسی ابزار در به منظور تایید روا. (21)

روایی محتوایی و صوری ( 0992)ایران، نجفی و همکاران 

بازترجمه  -را با روش دلفی و روایی خارجی را با ترجمه

 -ها برای تایید پایایی ابزار از روش آزمون آن. تایید کردند

را به کار ( ICC)ای  بازآزمون و همبستگی درون طبقه

و  4/1ی پرسشنامه را با آلفای کرونباخ ها پایای آن. بردند

14/1=ICC  نیز به ( 0995)پیشگر . (20)تایید کردند

 21منظور محاسبه پایایی آن، یک مطالعه مقدماتی بر

دانشجوی رشته هوشبری و اتاق عمل دانشکده پرستاری و 

را  00/1مامایی جهرم انجام داد و ضریب آلفای کرونباخ 

 .(22) گزارش کرد

رعایت مالحظات اخالقی، به دانشجویان در مورد به منظور 

ها در مطالعه  اهداف پژوهش و اختیاری بودن شرکت آن

ها همچنین فرم رضایت آگاهانه را  آن. توضیح داده شد

ها  درباره محرمانه ماندن اطالعات نیز به آن. تکمیل کردند

 . اطمینان داده شد
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نسخه  SPSSار ها با استفاده از نرم افز تجزیه و تحلیل داده

برای )و با آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون  01

بررسی ارتباط بین نمره کل نگرش کارتیمی، بعدساختار 

تیم، رهبری و نمره کل مهارت ارتباط بین فردی با سایر 

 بررسی برای)  ضریب همبستگی اسپیرمن و (متغیرها

 و ارتباط بعد دوجانبه، حمایت ،سن نمره بین ارتباط

به عالوه از . انجام شد( متغیرها سایر با متقابل ترلکن

برای مقایسه میانگین نمره کل نگرش )مستقل  tآزمون 

نسبت به کارتیمی، ساختار تیم، رهبری و نمره کل مهارت 

 و( ارتباط بین فردی بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل

برای مقایسه میانگین نمره حمایت )آزمون من ویتنی 

حسب جنسیت و  کنترل موقعیت بررتباط و دوجانبه، بعد ا

 15/1کم تر از  P-value. استفاده شد( وضعیت تاهل

 .معنی دار در نظر گرفته شد

 

 ها يافته

 91/20±12/2نتایج نشان داد میانگین سنی دانشجویان 

از دانشجویان زن ( درصد8/00)نفر 11. سال بود( 91-09)

 15همچنین . مرد بودند( درصد 8/20)نفر 04و 

متاهل ( درصد1/22)نفر 09مجرد و ( درصد 81/00)نفر

 . بودند

 89ها نشان داد از نظر مهارت ارتباط بین فردی  داده

 9متوسط و ( درصد 0/94)نفر 92خوب، ( درصد 9/54)نفر

میانگین، انحراف معیار و . ضعیف بودند( درصد 1/9)نفر

نگرش نسبت به مهارت ارتباط بین فردی و دامنه نمرات 

از . نشان داده شده است 0می و ابعاد آن در جدول کار تی

بین ابعاد نگرش نسبت به کار تیمی، بعد رهبری باالترین و 

ترین میانگین نمره را داشت  بعد حمایت دوجانبه پایین

ها نشان داد بین مهارت ارتباط  همچنین، یافته(. 0جدول )

بین فردی با ساختار تیم، رهبری، نگرش نسبت به ارتباط 

نمره کل نگرش نسبت به کار تیمی رابطه آماری معنی و 

 (.2جدول ( )P<15/1)دار وجود داشت 

، جنسیت و وضعیت (9جدول )ها نشان داد که سن  یافته

های بین فردی و نمره کل  با نمره مهارت( 8جدول )تأهل 

میانگین، انحراف معیار و دامنه نمرات نگرش نسبت به  .0جدول 

مهارت ارتباط بین فردی در دانشجویان کار تیمی و ابعاد آن و 

 پرستاری

            متغیر               

 آماره
 میانگین حداکثر حداقل

انحراف 

 معیار

 22/9 49/29 91 1 ساختار تیم

 09/9 18/21 91 0 رهبری

 20/2 99/22 20 04 ارتباط

 08/9 81/28 91 1 کنترل موقعیت

حمايت دو 

 جانبه
09 89 25/09 91/8 

نمره کل نگرش 

نسبت به کار 

 تیمی

01 082 18/001 89/9 

مهارت ارتباط 

 بین فردی
09 91 24/11 25/09 

 

ارتباط بین مهارت بین فردی با نمره کل نگرش نسبت  .2جدول 

 می و ابعاد آنبه کار تی

 متغیرها

 مهارت ارتباط بین فردی

r p 

92/1 ساختار تیم  119/1 

81/1 رهبری  116/1< 

29/1 ارتباط بعد  10/1 

 00/1 05/1 کنترل موقعیت

 0/1 18/1 حمایت دو جانبه

82/1 نمره کل نگرش نسبت به کار تیمی  116/1< 
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نگرش نسبت به کار تیمی و ابعاد آن ارتباط آماری 

دار بین  تفاوت معنی تنها(. P>15/1)دار نداشتند  معنی

به جنسیت و نگرش نسبت به بعد ارتباط در کار تیمی بود 

( 29/±99 85/2)طوری که میانگین نمره دانشجویان مرد 

داری باالتر از میانگین نمره دانشجویان زن  به طور معنی

 (. P= 190/1)بود ( 02/22 ±2/10)

 

ارتباط میانگین نمره سن با نگرش نسبت به کار  .9جدول 

مهارت ارتباط بین فردی در دانشجویان تیمی، ابعاد آن و 

 پرستاری

 متغیرها
 سن

r p 

 40/1 12/1 ساختار تیم

 21/1 02/1 رهبری

 42/1 121/1 ارتباط

 51/1 10/1 کنترل موقعیت

 90/1- 118/1 حمایت دو جانبه

 88/1 14/1 نمره کل نگرش نسبت به کار تیمی

 01/1 05/1 مهارت ارتباط بین فردی

 

 بحث 

های ارتباط بین فردی و نگرش  در این مطالعه مهارت

. پرستاری نسبت به کار تیمی بررسی شد دانشجویان

ها نشان داد مهارت ارتباط بین فردی دانشجویان با  یافته

دار  ها نسبت به کار تیمی ارتباط مستقیم و معنی نگرش آن

نشاندهنده همبستگی  82/1ضریب همبستگی . داشت

از بین ابعاد کار تیمی، به . متوسط بین این دو متغیر بود

بعد رهبری، ساختار تیم و بعد  ترتیب نگرش نسبت به

ارتباط بیشترین همبستگی را با مهارت بین فردی 

توان گفت فرضیه پژوهش  بنابراین می. دانشجویان داشتند

مبنی بر وجود همبستگی بین نگرش دانشجویان نسبت به 

ای  در مطالعه. ها تایید شد و ارتباط بین فردی آن یکار تیم

های ارتباط کالمی  مهارتبر کارکنان یک باشگاه ورزشی، 

داری  ها نسبت به کار تیمی ارتباط معنی افراد با نگرش آن

با این حال، افرادی که مهارت بیشتری در بیان . نداشت

افکار خود داشتند از نگرش بهتری نسبت به کار تیمی 

در مطالعه دیگری بر دانشجویان . (29)برخوردار بودند 

مشترک، شفافیت  دانشکده فنی مهندسی، ارتباط، هدف

نقش و اهداف، ایمنی روانی و پاسخگویی متقابل با نگرش 

بنابراین . (28)نسبت به کار تیمی ارتباط مستقیم داشتند 

شاید بتوان با تقویت ارتباط بین فردی دانشجویان، نگرش 

ها نسبت به کار تیمی را تا حدودی بهبود بخشید و  آن

راقبتی به عنوان های م ها را برای کار کردن در محیط آن

 .  ای آماده کرد عضوی از تیم چندرشته

ها نشان داد بیشتر دانشجویان از مهارت  همچنین یافته

ارتباط بین فردی خوبی برخوردار بودند و در تعداد کمی از 

ها  درصد از آن 0/94اما . ها این مهارت ضعیف بود آن

به طور مشابه، . مهارت ارتباط بین فردی متوسط داشتند

ای در شهر رشت، بیشتر دانشجویان پرستاری از  ر مطالعهد

در . (25)مهارت ارتباطی خوب تا متوسط برخوردار بودند 

مطالعه دیگری بر دانشجویان پرستاری در شهر تهران، 

ها  های ارتباطی دانشجویان در بسیاری از حیطه مهارت

قید و شرط  ها در زمینه پذیرش بی خوب بود؛ اما بیشتر آن

بنابراین با توجه به اهمیت ارتباط در . ر ضعف داشتندبیما

پرستاری الزم است تدابیری در جهت تقویت هر چه بیشتر 

 .مهارت ارتباط بین فردی در دانشجویان اندیشیده شود

های مطالعه در زمینه نگرش  به منظور تفسیر یافته

توانیم نمرات پرسشنامه  دانشجویان نسبت به کار تیمی می

به کار تیمی را به چارک های مختلف به  نگرش نسبت

تقسیم  020-051و  90-021، 10-91، 90-11صورت 

ر مطالعه حاضر، میانگین نمره نگرش نسبت به کار د. کنیم

بنابراین شاید (. 18/001)تیمی در چارک سوم قرار دارد 

بتوان گفت نگرش دانشجویان پرستاری در مطالعه حاضر 

در . نسبت به کار تیمی در حد متوسط رو به باال بود
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مطالعه دیگری در شیراز، نگرش اعضای تیم توانبخشی در 

خصوصی نسبت به کار تیمی بسیارخوب و مراکز دولتی و 

در مطالعه حاضر، دانشجویان در سال سوم . (21)خوب بود 

بنابراین در طول دوران . پرستاری مشغول به تحصیل بودند

اند و  های بالینی مواجهه داشته تحصیل خود با محیط

رفت با توجه به اهمیت کار تیمی در ارائه  انتظار می

. نسبت به کار تیمی داشته باشندها، نگرش بهتری  مراقبت

از این رو الزم است تدابیری در زمینه بهبود نگرش 

در این . دانشجویان پرستاری نسبت به کار تیمی اندیشید

های بین فردی را  توان آموزش کار تیمی و مهارت زمینه می

الزم به ذکر است که . توصیه کردبه دانشجویان پرستاری 

تنی بر شبیه سازی منجر به برنامه آموزش کار تیمی مب

بهبود درک پرستاران و دانشجویان پزشکی نسبت به همه 

در حالی که در  (01)ابعاد کار تیمی به جز بعد ارتباط شد 

مطالعه پیشگر، پس از آموزش کار تیمی، نگرش نسبت به 

بعد ارتباط بیشترین بهبود را نسبت به همه ابعاد داشت 

(22). 

 

  مهارت ارتباط بین فردی بر حسب جنسیت و وضعیت تأهلگین نمره نگرش نسبت به کار تیمی و ابعاد آن و مقایسه میان .8جدول 

 متغیرها

 جنسیت

p 

 وضعیت تاهل

p 
 متأهل مجرد زن مرد

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

انحراف  میانگین

 معیار

 21/1 85/2 19/28 81/9 14/29 14/1 80/9 91/29 51/2 10/29 ساختار تیم

 90/1 51/2 19/21 90/9 40/25 98/1 85/9 11/21 19/2 11/21 رهبری

 51/1 80/2 19/22 08/2 92/29 190/1 14/2 02/22 85/2 99/29 ارتباط

 49/1 40/8 04/29 89/2 11/28 91/1 21/9 84/28 02/2 99/28 کنترل موقعیت

 00/1 49/2 14/04 15/8 80/09 11/1 42/2 19/09 01/0 15/21 حمايت دو جانبه

نمره کل نگرش نسبت 

 به کار تیمی

88/000 94/4 10/005 09/9 84/1 95/005 85/9 90/001 44/9 40/1 

مهارت ارتباط بین 

 فردی

11/19 90/09 59/15 11/09 92/1 59/15 49/09 48/14 01/01 98/1 

 

هبری باالترین و در مطالعه حاضر، نگرش نسبت به بعد ر

ترین میانگین  نگرش نسبت به حمایت دو جانبه، پایین

در بیشتر . نمره ابعاد نگرش نسبت به کار تیمی را داشت

های مختلف تیم سالمت،  مطالعات قبلی نیز افراد گروه

به عنوان مثال در . باالترین نمره را به بعد رهبری دادند

اتاق عمل، مطالعه پیشگر، دانشجویان رشته هوشبری و 

ای بر  در مطالعه. (22)باالترین نمره را به بعد رهبری دادند 

های بیمارستانی در کرمان، نیز رهبری  اعضای کمیته

همچنین، پرستاران . (20)باالترین میانگین نمره را داشت 

هایی که در زمینه کار تیمی آموزش ندیده بودند  و رزیدنت
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را اختصاص دادند باالترین میانگین نمره  به بعد رهبری

در مطالعه دیگری در ایاالت متحده نیز قبل از انجام . (24)

ها بهترین نگرش را نسبت به  مداخله، پرستاران و رزیدنت

 .(01)بعد رهبری داشتند 

با این حال اهمیت کم به بعد حمایت دوجانبه، قابل تامل 

این بعد بر کمک کردن، درخواست کمک و حمایت . است

به طور مشابه در مطالعات . تیم داللت دارد متقابل اعضای

در . دیگری نیز به این بعد اهمیت کمی داده شده است

ترین نمره را به بعد  مطالعه پیشگر، دانشجویان پایین

پس از اجرای برنامه آموزشی نیز . حمایت دوجانبه دادند

همه ابعاد کار تیمی بجز حمایت دوجانبه بهبود یافتند 

های  طالعه حاضر، در اعضای کمیتهمشابه با م. (22)

بیمارستانی شهر کرمان، حمایت دوجانبه و پس از آن 

در . (20)ترین نمره نگرش را داشتند  ارتباط پایین

ای در فیالدلفیا نیز، بعد ارتباط و پس از آن حمایت  مطالعه

 همچنین، . (24)دوجانبه کمترین میانگین نمره را داشتند 

شی روحیه درخواست کمک از بیشتر اعضای تیم توانبخ

سایر اعضای تیم را به عنوان یک ویژگی نامطلوب 

 . (21)شناختند  می

ها نشان داد  از نظر ارتباط با متغیرهای دموگرافیک، یافته

که ارتباط آماری معنی داری بین سن، وضعیت تاهل و 

جنسیت با نمره کل نگرش نسبت به کار تیمی و مهارت 

با این حال دانشجویان مرد . ه نشدارتباط بین فردی مشاهد

در مقایسه با دانشجویان زن، نگرش بهتری نسبت به بعد 

در یک مطالعه دیگر در باشگاه . ارتباط کار تیمی داشتند

ورزشی، کارمندان مرد در مقایسه با کارمندان زن نگرش 

اما مطالعه . (29)بهتری نسبت به کار تیمی داشتند 

اندازه مردان و در صورت  دیگری نشان داد که زنان به

ها در کار تیمی مشارکت  مطلوب بودن شرایط بیش از آن

های  در مطالعه عبادی نیز برخی از مهارت. (29)کنند می

ارتباطی دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر بهتر 

های حاضر در زمینه  عالوه بر این، بر خالف یافته. (91)بود 

تاهل و سن با مهارت وضعیت  عدم وجود ارتباط بین

ای در شهر رشت، دانشجویان  ارتباط بین فردی، در مطالعه

پرستاری متاهل و کسانی که سن باالتری داشتند، از 

همچنین . (25)مهارت ارتباطی بهتری برخوردار بودند 

سال سن داشتند و  91کارمندان باشگاه ورزشی که زیر 

تیمی در سال نگرش بهتری نسبت به کار  51افراد باالی 

در مطالعه .  (29)ساله داشتند  89تا  91مقایسه با افراد 

حاضر شاید به دلیل این که دامنه سنی دانشجویان نسبت 

به افراد شرکت کننده در سایر مطالعات وسیع نبود، 

داری  متغیرهای مطالعه بر حسب سن تفاوت آماری معنی

 . نداشتند

دانشجویان های پژوهش حاضر، انتخاب  از جمله محدودیت

بنابراین . سال سوم پرستاری به عنوان جامعه پژوهش بود

های  ها را به دانشجویانی که در سایر سال توان یافته نمی

از این رو توصیه . کنند تعمیم داد پرستاری تحصیلی می

شود مطالعات مشابه بر دانشجویان سال اول تا چهارم  می

بالینی انجام  پرستاری، دانشجویان سایر مقاطع و پرستاران

 .    شود

 

 گیرینتیجه

های ارتباط بین فردی و  در این مطالعه رابطه بین مهارت

نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به کار تیمی بررسی 

ها نشان داد که رابطه متوسطی بین این  یافته. شد

ها با نگرش دانشجویان نسبت به کار تیمی و بعضی  مهارت

های  طوری که با افزایش مهارتبه . از ابعاد آن وجود داشت

ها نسبت به کار تیمی،  بین فردی دانشجویان، نگرش آن

بنابراین . شد بعد رهبری، ساختار تیم و بعد ارتباط بهتر می

با توجه به اهمیت برخورداری از نگرش مثبت نسبت به کار 

های ارتباط بین فردی  توان با تقویت مهارت تیمی، می

نسبت به کار تیمی را نیز بهبود ها  دانشجویان، نگرش آن

دانشجویان، بهترین نگرش را نسبت به بعد رهبری . بخشید

ترین نگرش را نسبت به بعد حمایت دوجانبه  و ضعیف

بنابراین الزم است دانشجویان را در جهت حمایت . داشتند

 .  متقابل از یکدیگر تقویت کرد
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 تقدير و تشکر

کت کردند، کمال از دانشجویانی که در این مطالعه شر

 .تشکر و قدردانی را داریم
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