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 چکیده
همکاری به خاطر اثراتی که بر روی تیم های نظام سالمت دارد مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.  مقدمه:

پیچیدگی، ابهام و چند بعدی بودن مفهوم مانع استفاده صحیح از آن شده است. این مطالعه با هدف واضح نمودن ابعاد و خصوصیات 
 .مفهوم همکاری انجام شده است

در این مطالعه مفهوم همکاری بر اساس مراحل سه گانه مدل هیبرید، مرور مطالعات، کار در عرصه و تحلیل  مواد و روش ها:

مقاله موجود در پایگاه های اطالعاتی بدون محدودیت زمانی تا  372نهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مرحله نظری 
صاحبه های باز بدون ساختار  نفر مشارکت کننده پرستار از طریق م 01. در مرحله کار در عرصه ارزیابی و تحلیل شدند 3102سپتامبر 

مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه ها پس از ضبط و دستنویس شدن از طریق تحلیل محتوی کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار  مورد
 گرفتند. در مرحله نهایی، از دو مرحله قبل تحلیل کلی انجام شد.  

بر اساس مرحله نظری و مرور متون، همکاری تعریف گردید. در مرحله کار در عرصه و بر اساس بیانات  :ی پژوهشیافته ها

ه (دستیابی به هدف مشترک ب2(اجرایی نمودن همکاری و 3(پیش نیازهای همکاری، 0حاصل از تجربیات مشارکت کنندگان، طبقات 
 حاصل از دو مرحله قبلی مدل هیبرید ارائه شد.  دست آمد و در مرحله نهایی با ادغام نتایج

نتایج حاصل از مطالعه در واضح نمودن مفهوم همکاری در سیستم نظام سالمت کمک کننده خواهد  بحث و نتیجه گیری:

 د. خواهد ش بود. این واضح سازی می تواند منجر به ارائه دیدگاه جامع از مفهوم و درک بهتر برای استفاده در تحقیق و عمل
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 مقدمه
های سریع در علم و  رغم پیشرفت امروزه علی

ژی، نظام های نوین سالمت در کلیه کشورها با تکنولو
چون رویدادهای ناگوار  هم مشکالت متعددی

(، عدم رضایت شغلی در  بین ارائه دهندگان 0پزشکی)
( که منجر به کاهش 3-5)مراقبت از جمله پرستاران

های پرستاری و پیامدهای نامطلوب در  کیفیت مراقبت
 ،(01)ارانمندی در بیم کاهش رضایت ،(6-9)بیماران

(، فرسودگی 00بهداشتی)-های مراقبتی افزایش هزینه
 (  3-02،5( و افزایش ترک خدمت پرستاران)03شغلی)

روبرو هستند که ساالنه باعث از دست رفتن میلیاردها 
  . دالر سرمایه می گردد

در ایجاد مشکالت فوق عوامل متعددی 
در   ثیرگذارند ولی در بسیاری از مطالعات ضعفات

قبت، به عنوان یکی از اری بین ارائه دهندگان مراهمک
-01)ترین علل ذکر شده است و مهم شایع ترین

همکاری و ارتباط ضعف در و در جایی ( 00،3،،0
ناخواسته گزارش گردیده  ضعیف ریشه همه حوادث

به نظر می رسد همکاری بین کارکنان حرفه  (.09است)
ز های سالمت یک راه حل مناسب برای بسیاری ا

مشکالت موجود و تالش برای ارائه مراقبت با کیفیت 
مطلوب و حفظ سرمایه باشد، به گونه ای که مطالعات 

ثر وانجام شده در این زمینه، افزایش کیفیت مراقبت و م
میان حرفه ها از نظر  مندی در بودن درمان، رضایت

کاهش ترک محل خدمت، مسائل مرتبط با عملکرد 
ماهنگی و مسئولیت پذیری حرفه ای مانند افزایش ه

( کاهش مدت اقامت در 31مشترک و خالقیت)
بیمارستان، بهبود نتایج اداره پزشکی بیمار، کاهش 

آموزش جامع تر بیمار،  بازدیدهای اداری غیر ضروری،
افزایش رضایت مندی بیمار و پیشگیری از خطاهای 

ترین و رایج ترین  ( را به عنوان مهم33،30پزشکی)
(. از طرفی 31شی از همکاری ذکر کرده اند)پیامدهای نا

های متعدد و  افزایش تعداد بیماران همراه با بیماری
افزایش هزینه های مراقبتی، تخصصی تر  ،پیچیده

ا، پیشرفت شدن حرف پزشکی و تشابهات بین فعالیت ه
یده، به اشتراک گذاشتن تکنولوژی و تجهیزات پیچ

م کردن اطالعات بین اعضای حرفه ای برای فراه

نیاز به همکاری  ،مراقبت کامل از بیمار با دید کل نگر
(. به گونه ای که همکاری بین 32را بیشتر کرده است)

مراقبت های  هرفه ای به عنوان یک جزء مهم در ارائح
 (.،35،3ها شناخته شده است)وربهداشتی بسیاری از کش

در دیسیپلین های  مفهومی است که همکاری
رار گرفته است از جمله رفتار مختلفی مورد بحث ق

سازمانی، مدیریت، علم محیطی، ارتباطات، آموزش، 
جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ و پزشکی. هر 

در مورد دیسیپلینی دیدگاه مخصوص به خودش را 
مفهوم  (.36شکلی از تعامل دارد)همکاری به عنوان 

های اخیر  همکاری بین حرفه ای نظام سالمت در سال
که  ثیریازیادی قرار گرفته است، به خاطر تتوجه مورد 

روی چگونگی مراقبت و پیامدهای حاصل از آن 
نظر  که برای آن در رغم همه مزایایی علی ،(37دارد)

سفانه همکاری بین دیسیپلینی به عنوان اگرفته اند، مت
به گونه  .(31یک هنجار عملیاتی به ندرت وجود دارد)

مشترک و قابل قبول  ای که یک معنی پذیرفته شده
برای اصطالحاتی که به طور ویژه برای روابط بین 
سازمانی استفاده می شوند مانند کار مشترک، اتحاد، 

هماهنگی، تشریک مساعی، کار تیمی،  مشارکت،
سازش، بین حرفه ای، چند حرفه ای، فرا حرفه ای و 
همکاری وجود ندارد و برخی از این اصطالحات به 

 ، در حالی(39،31-20)برده می شوندکار ه جای هم ب
که برای افراد مختلف و در شرایط مختلف به معنای 

گنگ بودن معنی  (.39چیزهای متفاوت هستند)
همکاری مانع از سودمندی آن به عنوان یک متغیر در 
مطالعاتی شده است که اثربخشی آن را مورد بررسی 

چنین این ابهام ممکن است  . هم(23)قرار داده اند
توسط  ت در گزارشات ارائه شدهنجر به عدم ثبام

شاغالن در نظام سالمت در مورد میزان همکاری رخ 
که  . با توجه به این(22د)داده در محیط های بالینی شو

یکی از چیزهایی که افراد در هنگام ورود به یک گروه 
 توسعه یک زبان مشترک است و با آن مواجه می شوند،

نشان داده اند که  نیز دهمجموعه مطالعات انجام ش
شاغلین مراقبت های بهداشتی، مصرف کنندگان، 
محققین و تحلیل گران سیاسی، همگی فرهنگ لغت 

و از مفاهیم مختلفی که معنی  خاص خودشان را دارند
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، لذا پلینی را دارند استفاده می کنندهمکاری بین دیسی
همه مشارکت کنندگان گروه های بین دیسیپلینی، به 

ساسی نیازمند توسعه یک ترمینولوژی مشترک طور ا
که عدم وضوح باعث  (. با توجه به این،2می باشند)

گونی در شده است که از این مفهوم به شکل های گونا
و این ابهام ممکن است بر  تحقیق و عمل استفاده شود

دیدگاه مشارکت کنندگان در مطالعه تاثیر داشته و مانع 
، شفاف سازی (25،23)شوند هاز حصول اهداف مطالع

مفهوم ضروری به نظر می رسد. برای وضوح مفاهیمی 
که در بالین به طور غیر شفاف استفاده می شوند، 
الگوهایی نظیر الگوی هیبرید وجود دارد. این الگو برای 
تحلیل مفاهیم در مراحل اولیه توسعه یک تئوری 

جا که در این الگو از تحلیل  استفاده می شود و از آن
ری و مشاهدات تجربی استفاده می شود، لذا نظ

طور که  بیشترین کاربرد را برای پرستاری دارد و همان
ها در  مفاهیم به طور مداوم تغییر می کنند و معنای آن

( و از 27،26ارتباط با زمان و بستر دچار تغییر می شود)
(، 21ثر وابسته به زمینه است)وجایی که همکاری م آن

مکاری با رویکرد هیبرید و در بستر الزم است مفهوم ه
با عنایت به  سیستم مراقبت سالمت ایران، تحلیل شود.

که شفاف سازی ابعاد و خصوصیات مفهوم، در  این
درک بهتر مفهوم برای استفاده در تحقیق و عمل و 

ی سنجش سازی ابزارها تعیین معیارها و استاندارد
همکاری و ارزیابی آن کمک کننده خواهد بود، 
پژوهشگران بر آن شدند تا در این مقاله با هدف تحلیل 
مفهوم، تعریف عملیاتی و ارجاعات تجربی به این امر 

     مبادرت ورزند.

 مواد و روش ها
در مطالعه حاضر برای تحلیل مفهوم همکاری از 
الگوی هیبرید استفاده شده است. این الگو از سه مرحله 

ه و تحلیل نظری مروری بر مطالعات، کار در عرص
نهایی تشکیل شده است. هدف اصلی مرحله نظری، 
ایجاد و تکامل بستری مناسب جهت تحلیل عمقی و 

در پایان  مراحل بعد می باشد.تعریف مجدد مفهوم در 
این مرحله محقق، تعریف عملیاتی را برای مرحله کار 

. اهداف مرحله کار در در عرصه مشخص می نماید
وم شکل گرفته در مرحله تقویت و پاالیش مفهعرصه 

اول، از طریق توسعه و تلفیق آنالیز انجام شده در مرحله 
اول با مشاهدات تجربی موجود است و از نظر زمانی با 

ی دارد و روی جزء تجربی فرآیند پوشان مرحله اول هم
کید دارد. در این مرحله به منظور تحلیل کامل تر ات

داده ها مفهوم مورد نظر از روش جمع آوری کیفی 
استفاده می شود. مرحله سوم شامل ترکیب کردن 
تحلیل نظری همراه با بینش و بصیرت های کسب 
شده از مشاهدات تجربی و گزارش یافته ها می 

 (.27،26باشد)
در مرحله مروری بر ادبیات، کلیه پایگاه های 

 ,PubMed, ProQuestالکترونیک در دسترس مانند

web of sciences  اطالعاتی فارسی ازو بانک های 
با   SID, Medlib, Magiran, Iranmedexقبیل

 ,collaboration, nurse, healthcareکلید واژه های 

scale  در عنوان و چکیده بدون در نظر گرفتن
جستجو شد. در  3102 و تا سپتامبر ودیت زمانیمحد

ها  مقاله یافت شد و پس از بررسی آن 372 مجموع
م انتخاب شدند و متن کامل مقاالت مرتبط با مفهو

محدود به زبان فارسی و انگلیسی بی مقاالت انتخا
 بازنگری شدند.

مرحله کار در عرصه با جمع آوری داده های  
بالینی شروع شد. با توجه به ماهیت مفهوم همکاری و 
کسب یک دید جامع از مفهوم مورد نظر، مشارکت 

های  کنندگان از بین پرستاران شاغل در بیمارستان
دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، تهران و آموزشی 

مشارکت کننده شامل یک  01انتخاب شدند. ایالم 
 مدیر خدمات پرستاری، یک سوپروایزر تریاژ، دو نفر

سرپرستار، سه نفر بهیار، و یازده نفر پرستار طرحی و 
رسمی شاغل در بخش های اورژانس، داخلی، جراحی، 

)ریه، جنرال و جراحی(  ICUو  post CCUهمودیالیز، 
 ،0نفر مذکر و  ، ،از این تعداد مشارکت کننده بودند.
سال(،  ،،تا   ،3)از سال31 ین سنیبا میانگ نثونفر م

نفر دارای مدرک  ،نفر مجرد بوده،  5 هل وانفر مت  02
بودند و پرستاری نفر دارای لیسانس  ،0و بهیاری دیپلم 

 حداقل یک سال سابقه خدمت داشتند.
در این مطالعه از نمونه گیری مبتنی بر هدف 
استفاده گردید. بعد از کسب رضایت آگاهانه، داده ها از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             3 / 12

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2298-fa.html


 معصومه شوهانی و همکاران -تحلیل و تصریح مفهوم همکاری با استفاده از مدل سه مرحله ای هیبرید

341 

 

طریق مصاحبه های عمیق بدون ساختار با مشارکت 
متن مصاحبه ها به صورت  کنندگان کسب شد.

دیجیتال ضبط و در همان روز کلمه به کلمه تایپ و به 
مصاحبه با هر  عنوان داده اصلی تحقیق استفاده شد.

جلسه و در یک اتاق خصوصی  0-3مشارکت کننده در 
در محل کار مراقبین سالمت انجام شد. هر یک از 

دقیقه  طول کشید. جمع آوری  21-91مصاحبه ها بین 
انجام شد  0293های اردیبهشت تا دی  داده ها طی ماه

ها به روش آنالیز محتوی استقرایی  و تحلیل نهایی آن
جمع آوری داده ها انجام شد. در این روش زمان با  هم
کار گیری طبقات از قبل تعیین شده خودداری می ه از ب

ها از  شود و اجازه داده می شود که طبقات و نام آن
درون داده ها استخراج گردد. ابتدا تحلیل داده ها با 

ها و  خواندن مکرر متن برای غوطه ور شدن در آن
، سپس متون کلمه یافتن یک حس کلی آغاز می شود

به کلمه خوانده می شود تا کدها استخراج گردد، پس از 
آن کدها به داخل طبقات دسته بندی شده و نحوه 

(. نمونه گیری 29ها تعیین می شود) ارتباطات بین آن
تا رسیدن به اشباع)تکرار داده ها و مشخص شدن 

در  ( ادامه داشت.1،خصوصیات و ویژگی ها مفهوم()
نهایی نیز تحلیل کلی از ترکیب دو مرحله  مرحله تحلیل

 قبل انجام شد.
در طول مصاحبه روش های خاصی برای 
اطمینان از صحت، روایی و پایایی مطالعه، مورد استفاده 
قرار گرفت. درگیری طوالنی مدت محقق، ارتباط 
محقق با محل های تحقیق، مسئولین مربوطه و 

مشارکت  مشارکت کنندگان از یک سو به جلب اعتماد
کنندگان کمک و از سوی دیگر به درک محیط مطالعه 

ز بازنگری مشارکت کنندگان توسط محقق کمک کرد. ا
یید صحت داده ها و کدهای استخراج شده، ابرای ت

از  استفاده شد. برای بازنگری ناظرین، متن برخی
مصاحبه ها، کدها و طبقات استخراج شده عالوه بر 

ین پرستاری مورد بررسی نفر از محقق محقق توسط دو
قرار گرفت و توافق در میان نتایج استخراج گردیده، 

چنین محقق یافته ها را با برخی از  وجود داشت. هم
در تحقیق شرکت نداشتند در میان  پرستارانی که
یید قرار دادند. اتها نتایج یافته ها را مورد  گذاشت و آن

ندگان مصاحبه ها با تنظیم برنامه زمانی مشارکت کن
انجام شد. در طی تحقیق، رازداری و آزادی شرکت 

تحقیق و خروج از آن در هر  کنندگان برای شرکت در
محرمانه ماندن اطالعات مشارکت کنندگان و  ،مرحله

حفاظت از داده ها و فایل های صوتی در مکانی امن 
که مطالعه  ضمن این .رعایت شد توسط پژوهشگر

وم پزشکی تبریز)شماره توسط کمیته اخالق دانشگاه عل
 یید قرار گرفت.ا( مورد ت90090

 ی پژوهشیافته ها
مرور متون نشان داد که همکاری یک مفهوم 
پیچیده و چند بعدی است که با روش های مختلفی 

از کلمات  collaboration(. واژه 0،تعریف شده است)
به معنای  laborateبه معنای با هم بودن و  col التین

(. از نظر لغوی و طبق فرهنگ 3،است) کار مشتق شده
کار کردن با فردی دیگر برای »به معنای oxford لغت

به  Webster ( و در فرهنگ2،)«تولید چیزی است
در  هم مخصوصاً کار اشتراکی با دیگران یا با»عنوان

از نظر  ( تعریف شده است.،،)«یک تالش فکری
مفهومی توسط بسیاری از محققین و به روش های 

لفی تعریف شده است. برخی معتقدند که همکاری مخت
 ،(33،07)ک شود و تعریف نداردباید به صورت ذاتی در

تعریف نموده  را به عنوان یک پیامد برخی نیز آن
( 23که حاصل سنتز دیدگاه های مختلفی است)( 5،)اند
در مطالعات متعددی به عنوان یک فرآیند تعریف و 

های ویژه ای که در دفرآیند یا فرآین ،(6،)شده است
عده ای نیز بر همکاری به ، رخ می دهد طی تعامالت

در واضح عده ای و تمرکز کرده اند عنوان یک ساختار 
 که آیا آن یک فرآیند است یا یک ساختار کردن این

 . (23)ناموفق بوده اند
چند متون نشان می دهند که یک تعریف  هر

 عمومی واضح و پذیرفته شده از همکاری وجود
( و به عنوان یک مفهوم، به خاطر استفاده رایج 7،ندارد)

و بیش از حد، پیچیدگی تعریفی خودش را از دست داده 
است و این امر باعث درک نادرست و متفاوت در میان 
متولیان مراقبت های بهداشتی و شاغالن پزشکی شده 

سی مطالعات متعدد داللت بر توصیف ( ولی برر1،است)
فرآیندی پویا و انعطاف دارند. فرآیند آن به عنوان یک 
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پذیر که در برگیرنده حرفه های مراقبتی متعدد برای 
 (. 20کار کردن با هم برای تولید یک پیامد کیفی است)

از خصوصیات این مفهوم می توان به مواردی 
تالش و فعالیت عملی و ذهنی، به اشتراک  چون

ان گذاشتن  دانش و تخصص که مهم تر از نقش و عنو
است، فعالیت مشترک، کار تیمی، شرکت در برنامه 
ریزی و تصمیم گیری تیمی بدون سلسله مراتب، ارتباط 
توسعه یافته و غیر سلسله مراتبی، رضایت مندی برای 
کار کردن با هم در جهت یک هدف مشترک، حمایت و 

های  تالش های یکدیگر، تقبل کردن نقش تکمیل
کردن با هم، درک  تکمیلی و تشریک مساعی در کار

نقش های همکاران، احترام و اعتماد به همکاران اشاره 
 .(31،03-33)نمود

که با متغیرهای به عالوه همکاری مفهومی است 
کار تیمی، هماهنگی، تشریک مساعی  متعددی همانند
انسجامی است که از  ( و36)پوشانی دارد و مشارکت هم

دستیابی  طریق آرایش های متقابل و داوطلبانه قابل
ت و انسجام در حوزه بهداش عج ترین نویاست و را

( و توجه به آن برای ارائه مراقبت 9،سالمت می باشد)
الزم و ضروری همکارانه چه بهتر و ایجاد محیط  هر

، تعریف عملیاتی زیر مطرح بر اساس مرور متون است.
 شد: 

بین اعضای  متقابل و تعاملی فرآیندی پویا،
یابی به هدف)اهداف( مشترک مبتنی تیم)ها( برای دست

، تعهد، مسئولیت به ارزش ها بر ارتباط، اعتماد، احترام
 برابری قدرت، تبادل اطالعات، درک نقش هم، پذیری،

فکری و تالش و تشریک مساعی  تصمیم گیری تیمی،
و حل  اساس دانش تخصصی و تجربه برعملی 

همکاری و خصوصیات آن در  تعریف مفهوممشکالت. 
، بارها در مرحله کار در عرصه مشاهده و ریله نظمرح

(پیش 0 :دست آمده شامله طبقات ب یید شدند.ات
( 2(اجرایی نمودن همکاری و 3نیازهای همکاری، 

 دستیابی به هدف مشترک بود.

 و نتیجه گیری بحث
در این مطالعه بر اساس مرور متون در مرحله 

، تعریف مفهوم همکاری و خصوصیات آن نظری
چنین در مرحله کار در عرصه  شد. هم مشخص

مشخص شد که این مفهوم و خصوصیات آن چگونه در 
موقعیت های واقعی زندگی اتفاق می افتند و مشاهده 

  می شوند.
در مرحله در عرصه مشخص شد که مشارکت 

ثیرگذار بر نحوه انندگان همکاری را موضوعی مهم و تک
ند ارائه یک کار خود تشخیص داده که نتایج مثبتی همان

 کاهش خطا و رضایت مندی دو مراقبت ایمن همراه با
در ها  دنبال دارد. آنه سویه پرسنل و مددجویان را ب

کار کردن با هم، کار  خصوصیات ،از مفهومتعریف خود 
ک به هم، انجام کار به نحو کم کردن به جای هم،

کمک داوطلبانه، داد و  ،مشارکت فکری و عملیاحسن، 
برای رسیدن به یک هدف و رضایت مندی  ستد در کار

. در مطالعات انجام شده، در اشاره کرده اندمشترک 
تعریف همکاری به موارد مشابهی اشاره نموده اند، به 

 Mooreکه در مطالعه کیفی انجام شده توسط طوری

& Prentice  در مورد چگونگی همکاری بین پرستاران
RN and NP «ندن گذرا»به صورت « با هم بودن

وقت با هم در داخل و خارج از کلینیک و تعامل رو در 
که باعث  دست آمده بوده بیکی از تم های  «رو با هم

با هم بودن در . (51)تسریع در همکاری می شود
محدوده وسیعی از تخصص ها، فرصت هایی برای ارائه 
خدمات بهتر ایجاد می کند که تکمیل کننده مزایایی 

فقدان »در حالی که  (.50د)برای مددجویان می باش
حاصل از  های یکی از تم «درک از مفهوم همکاری

بود که محققین از آن  Daniels&Khanyile مطالعه
ای فرآیند رش های موجود در اجلبه عنوان یکی از چا

 .(23)توسط مشارکت کنندگان یاد کرده اند
ویژگی دیگری که مشارکت کنندگان به آن اشاره 

ن هم و بیمار می باشد. حرفه های نموده اند درک کرد
درک کرده و نظام سالمت که نقش های یکدیگر را 

بخشی با هم کار کنند، مراقبت با می توانند به طور اثر
(. درک نقش های 53کیفیت باالتری را ارائه می کنند)

همکاران یک گام حیاتی در مشارکت همکارانه است، 
ی و شناخت که نیازمند گذراندن زمان کافی برای آگاه

ها، نیازها و مسئولیت های بی  اعضای تیم از مهارت
 . مقوله ای که مشارکت کنندگان (52نظیر هم می باشد)

به آن اشاره کرده و در برگیرنده آگاهی و شناخت از 
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هم، و فعالیت های همکاران در دیگر بخش ها برای 
 .کمک به آنان می باشد

 هتعهد و مسئولیت پذیری خصوصیت دیگری ب
دست آمده بود. کار در عرصه نشان می دهد که 
مشارکت کنندگان به تعهد اخالقی و کاری به انجام کار 
که نشان دهنده مسئولیت پذیری فرد است، واقف بوده  

را به عنوان یک ارزش در نظر می گیرند. در  و آن
ه یکی از تم های ب Daniels & Khanyileمطالعه 

   (.23همکاری بود)دست آمده فقدان تعهد به شروع 
رضایت مندی برای تشریک مساعی با دیگران 
بسیار مهم است که همه اعضای تیم را در بر می گیرد 
و این چیزی است که مشارکت کنندگان به آن اشاره 

در این زمینه می گوید،  و همکاران Hodgesنموده اند. 
همکاری نیازمند رضایت مندی مشارکت کنندگان برای 

یید کردن همبستگی هایشان و به اشتراک شناختن و تا
گذاشتن ریسک ها، منابع، مسئولیت پذیری و پاداش 

 (.،5ست)ا ها های آن
کار تیمی به عنوان عاملی برای به حداکثر 
رساندن اثربخشی بالینی شناخته شده است و وابسته به 
همکاری های بین دیسیپلینی بین حرفه های مرتبط 

مشارکت کنندگان به  (. مقوله ای که55می باشد)
وضوح به آن اشاره نموده اند و خود را عضوی از تیم  

معتقد بود که کار تیمی مختص  Deming اند. دانسته
جهت یک سیستم است که همه کارکنان آن در 

 (. علی31)یک هدف مشترک کار می کننددستیابی به 
که همکاری بین دیسیپلینی نیازمند کار تیمی  رغم این

به این حقیقت اشاره کرده  Hennemanاست ولی 
است که همکاری اغلب در زمینه تیم مفقود شده 

 (. 20است)
در بسیاری از مطالعات به مقوله ارتباط به عنوان  

( و 20یکی از خصوصیات همکاری اشاره شده است)
ارتباطات توسعه یافته به منظور  نیازمند همکاری

ست نمی ست که به تنهایی به ددستیابی به اهدافی ا
(. سیستم نظام سالمت نیز نیازمند پرستارانی ،5آیند)

است که قادر به برقرار کردن ارتباط موفق با اعضای 
ها می  تیم چند دیسیپلینی، بیماران و خانواده های آن

در این مطالعه نیز به  (. مشارکت کنندگان56باشد)

برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم از جمله پرستاران و 
ارتباطی که  ران از بدو ورود به بخش اشاره نمودند.بیما

منجر به گفتگو و تبادل اطالعات بین اعضای تیم و 
رغم پی بردن به اهمیت  حل مشکالت می شود. علی

ارتباطات، خطاهایی که رخ می دهند یا مواردی که 
(. 52فراموش می شوند به خاطر ارتباطات ضعیف است)

 «اری بین پرستارانهمک»در حوزه  sasaharaمطالعه 
پرستاران اظهار کرده بودند که  درصد 06نشان داد 

فرصت های کمی برای بحث بین پرستاران وجود دارد، 
قادر به اشتراک گذاشتن احساساتشان با دیگر  درصد 01

قادر به ارائه خدمات مراقبتی  درصد 7پرستاران نبودند، 
 منظم و منسجم به علت تفاوت در دیدگاه های پرسنل

گفته بودند که ارتباط  درصد 5پرستاری نبودند و 
 (.57ضعیفی بین پرستاران وجود دارد)

اعتماد به عنوان عقیده و انتظاری که اعضاء برای 
(، پایه تشریک 51انجام یک عمل مطلوب از هم دارند)

ها و ایجاد سازمان اجتماعی  مساعی در میان انسان
(. در 59شود)له ای است که باید ایجاد ئ( و مس52است)

این مطالعه به این مقوله بارها اشاره شده است و به 
اعتماد به کار همکار و به عبارتی صالحیت  صورت

علمی و عملی وی برای اطمینان از انجام کاری که به 
بیانات  ها در وی سپرده می شود، یاد شده است. آن

خود به مواردی مانند ارتباط، آگاهی و شناخت از هم، 
با هم بودن و گذشت زمان برای کسب اعتماد  دوستی و

هم اشاره کرده اند. این نتایج مشابه یافته های حاصل 
می باشد، که یکی از  Moore & Prenticeاز مطالعه 

هم بودن و اعتماد و احترام  ها زمان با تم های آن
 (.51حاصل از آن می باشد)

احترام و ارزش گذاری متقابل به هم نیز مهم 
خصوصیتی است که مورد توجه مشارکت  است و این

کنندگان بوده است. نتایج مطالعات نشان می دهند که 
سلسله مراتب حرفه ای ایجاد شده در سیستم های 
نظام سالمت منجر به فقدان احترام و اعتماد متقابل 

رفتار و این در حالی است که (. 61)برای هم شده است
رام قابل سلوک حرفه ای ما باید در برگیرنده احت

مشاهده باشد. ما می توانیم همکاری، گفتگوهای 
مناسب و احترام متقابل را به نمایش بگذاریم، 
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(. 05رفتارهایی که نشان دهنده کار تیمی ما هستند)
احترام و اعتماد برای تصمیم گیری و مهارت های 
دیگران در تیم نیازمند درک کامل از دیدگاه های حرفه 

 (.60م است)ای مختلف درگیر در تی
اولویت بندی در انجام کار مقوله ای است که در 
عرصه مطالعه بارها به آن اشاره شده است. در بیانات 
 مشارکت کنندگان اولویت بندی در انجام کارها به دو

صورت دیده می شود. برخی اولویت را به کار خود داده، 
ها سپرده  یعنی کاری که بر اساس تقسیم کار به آن

و سپس کمک کردن به همکاران بر اساس شده است 
که فرد همکار در انجام  ها همانند مواقعی نیاز آن

کارش به دالیلی مانند ناتوانی در انجام کار سپرده شده، 
و بیماران، خستگی یا بیماری همکار زیاد بودن تعداد 

برخی دیگر اولویت را به کار همکار داده اند همانند 
  Sicotte مطالعه ی است.زمانی که شرایط بخش بحران

نشان داد درجه همکاری بین دیسیپلینی و همکاران 
ارتباط نزدیکی با نوع مددجویی داشت که خدمات 
دریافت می کرد، به گونه ای که همکاری در میان 
افرادی که با بیماران با نیازهای پیچیده مراقبت می 

(. اولویت بندی در کارها در متون 63کردند، بیشتر بود)
 حت عنوان جرات و تشریک مساعی قید شده است.ت

Heatley & Kruske اظهار داشتند که همکاری در 
ک ت و تشریبر گیرنده یک تالش ترکیبی از جرأ

ت به معنی برآورده کردن نیازهای مساعی است. جرأ
که نیازهای دیگران را  خود در یک گروه بوده بدون این

به معنای که تشریک مساعی  مقدم بدانیم، در حالی
 (. 20برآورده کردن نیازهای دیگران است)

ثر در یک محیط بالینی سالم به وتصمیم گیری م
مهارت در ارتباطات وابسته است. پرستاران بایستی در 
ارتباط با بیماران، پزشکان، سایر فراهم کنندگان 

(. چیزی که در 31مراقبت و یکدیگر به مذاکره بپردازند)
کید بر تصمیم اجود دارد، تتیم های بین حرفه ای و

 گیری های مشترک و فرآیندهای بین گروهی
. این بهترین دیدگاه مراقبتی  است که حرفه (62)است

ها را قادر می کند درباره موضوعات به صورت باز با هم 
(. در بیانات مشارکت کنندگان ما، تصمیم ،6بحث کنند)

گیری مشترک بین پرستاران یک بخش برای ارائه 

بت بهتر از بیمار دیده می شود ولی در رابطه با مراق
پزشکان به عنوان گروهی که بیشترین ارتباط را با 
پرستاران در بالین دارند، اشتراکی در تصمیم گیری 
دیده نمی شود. نتایج تحقیقات نیز نشان داده است که 
پرستاران و پزشکان مقیم در واحدهای مراقبت از بیمار 

ند و به طور تباط برقرار نمی کنبدون تناقض با هم ار
مراقبتی بیمارانشان با هم توافق مکرر درباره برنامه 

. شاید اولویت های مراقبت از بیمار بین (65)ندارند
( و شاید 63اعضای تیم نظام سالمت متفاوت هستند)

بیشترین اختالف بین پزشکان و پرستاران در رابطه با 
نقش ها و مسئولیت پذیری در مورد بیماران و در نتیجه 

( ولی 67تفاوت در اهداف مراقبتی از بیمار می باشد)
ثر، وباطات میک مانع رایج و شایع در همکاری و ارت

های  در محیط های مراقبت سلسله مراتب می باشد و
وسیله  فرهنگ سلسله مراتبی مشخص ه که ببهداشتی 

س این سلسله قرار ته می شوند، پزشکان در رأو شناخ
که هدف واقعی از یک عملکرد  (. در حالی66گرفته اند)

همکارانه، ارائه مراقبت جامع در هر محیط است که 
نیازهای مراقبتی جمعیت خاص را برآورده کنند که از 

انش و مهارت های ثر و کامل دوکارگیری مه طریق ب
دست ه فراهم کنندگان مراقبت در گیر در کار تیمی ب

  (.61می آید)
به همکاری از در مرور متون به طور وسیعی، 

انجام کار با دیگران برای دستیابی به یک هدف  معنای
و مشخص شده است ( 20،31)یاد شده است مشترک

که برای کار کردن با هم و عضویت در مشارکت، 
(. 59ستی موافق داشتن اهداف مشترک باشند)بای ءشرکا

در عرصه نیز مشخص گردید که تالش مشارکت 
کنندگان، همگی در جهت هدفی مشترک می باشد و 

که مشارکت  جام صحیح کار بیمار است، موضوعیآن ان
کنندگان به آن به عنوان اولویت دادن به بیمار در انجام 

 & Heatley. مطالعه هم اشاره کرده اند کار با

Kruske    دستیابی  رفه های مراقبت مادران،حدر مورد
به پیامد سالمتی برای مادران و کودکان به عنوان 

چند که  هر .(51هدف مشترک آنان ذکر شده است)
تمرکز کردن به یک هدف مشترک بخشی از یک 

که باعث ارتقاء استفاده از ( 1،)رویکرد همکارانه است
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ولی چیزی که  (31)پیش زمینه های مختلف می شود
مشاهده می شود، هدف مشترکی  در عرصه این مطالعه

است که بین پرستاران یک بخش مشاهده می شود نه 
چنین  دیسیپلین های مختلف از جمله پزشکان. هم

مشارکت کنندگان بیمار را عضوی از تیم در نظر گرفته 
اند. اما نکته جالب در متون این است که به استفاده 

 ( در هیچ21ز همکاری توجه کمی شده است)کنندگان ا
که چگونه  کدام از متون تالش جدی در مورد این

بیماران در تیم مراقبتی ادغام می شوند وجود ندارد، 
رغم این حقیقت که بیماران به عنوان نقطه نهایی،  علی

(، درگیری 31فراهم کردن مراقبت همکارانه می باشد)
ا یکی از اجزای ه حداکثر مددجویان و خانواده آن

کلیدی همکاری بین دیسیپلینی است و مراقبت مبتنی 
بر بیمار اساس و پایه مراقبت بین دیسیپلینی است، به 
گونه ای که وزارت بهداشت کانادا، فعالیت همکارانه را 

 (.،2به صورت مبتنی بر بیمار توصیف کرده است)

کامالً واضح است که همکاری یک استراتژی 
در سیستم های درمانی بهتر ائه مراقبت کلیدی برای ار

و خصوصیات آن اولین  این درک مفهوم بر بنااست. 
این مطالعه  یاتی در دستیابی به این هدف است.گام ح

از طریق  از مفهوم همکاری کسب یک ادراک روشنبه 
تعریف مفهوم و خصوصیات آن بر اساس داده های 

خاسته از موجود در متون و مهم تر از آن داده های بر
کمک  بیانات مشارکت کنندگان در یک محیط واقعی

کننده خواهد بود، بدیهی است واضح سازی مفهوم در 
توسط افراد ذی نفع از جمله استفاده صحیح از آن 

چنین توسعه تئوری ها و  هم ،مدرسین و محققین
 ثر و مفید خواهد بود. وابزارهای اندازه گیری همکاری م

 سپاسگزاری
شارکت کنندگانی که در تولید اطالعات از کلیه م

تشکر و قدردانی می  اشته اند،این پژوهش همکاری د
 .گردد
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Abstract 
Introduction: Collaboration because of the 

effects on the function of healthcare team is 

considered in many countries. Complexity, 

ambiguity and multi-dimensional of 

concept have been obstacle the proper use 

of it. Clarity of dimensions and 

characteristics of the concept is the purpose 

of this study. 

 

Materials & methods: In this study the 

concept of collaboration was analyzed 

based on three phases of a hybrid concept 

analysis, theoretical, fieldwork, and final 

analysis. In the theoretical phase, full texts 

of 273 articles in the databases were 

evaluated with no time limit to September 

2013. 18 participants nurse were elicited in 

the fieldwork phase via unstructured 

interviews. Interviews were tape recorded 

and transcribed verbatim then qualitative 

content analysis was used to analyze 

fieldwork phase data. In the final step of 

combining the two previous stages, the 

overall analysis was performed. 

 

Findings: Based on review of literature, 

collaboration was defined. In field work 

stage extracted categories based on 

participants experiences included 1) 

prerequisites of collaboration; 2) 

actualizing of collaboration; and 3) 

achieving a common goal. In the final stage 

the hybrid model was presented with 

integration of previous stages.  

 

Discussion & Conclusion: The results of 

this study will help clarify the concept of 

collaboration in the healthcare system. This 

clarification can lead to offering 

comprehensive view and better 

understanding for use in the research and 

practice.  

0 

Keywords: Collaboration, Concept analysis, 

Hybrid model 

 
1. Dept of Nursing , Faculty of Allied Medical Science, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran 
2. Dept of Surgical, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
3. Dept of Social and Health Research Centre,  Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

4. Dept of Pediatrics, Faculty of Nursing and Midwifery , Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
*Corresponding author Email:shohani-m@medilam.ac.ir  

 

 

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2298-fa.html
http://www.tcpdf.org

