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مقدمه :از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ،ایمنی بیمار یک موضوع جدی سالمت عمومی ،یکی از ابعاد مهم کیفیت مراقبتهاای ساالمت
نیز یک پیشنیاز حیاتی پوشش همگانی سالمت میباشد .هدف از این مطالعاه بررسای ادراکاا پرسا اران از فرهنا ایمنای بیماار ،موانا
گزارشدهی خطاهای پزشکی ارتباط بین آنها بود.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی  -تحلیلی در  1بیمارس ان د ل ی در شهر تهران بر ر ی  014پرس ار که با اس فاده از نمونهگیاری چناد
مرحلهای ان خاب شده بودند؛ انجام شد .از پرسشنامه اس اندارد پیمایش بیمارس انی فرهن ایمنای بیماار پرسشانامه محقاس سااخ ه موانا
درک شده گزارشدهی خطا اس فاده شد .دادهها با اس فاده آزمونهای آماری همبس گی ،تی تست ،آنالیز اریانس رگرسیون چناد م یاره باا
اس فاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  14تحلیل شدند.
یافتهها :میانگین فرهن ایمنی بیمار  21/46میانگین ام یاز موان گزارشدهی خطاا  1/61باود .ان ااارا اقاداما مادیریت بیشا رین
میانگین  19/9پاسخ غیرتنبیهی به خطا کم رین میانگین  11/1را در بین ابعاد فرهن ایمنی بیمار داش ند .ترس از پیامدهای گازارشدهای
خطا ،مهمترین مان درک شده گزارشدهی خطا بود ( .)1/17بین فرهن ایمنی موان درک شده گازارشدهای خطاا همبسا گی معنایدار
منفی جود داشت (.)P< 4/446
بحث و نتیجهگیری :راهاندازی سیس م گزارشدهی بینام حمایت مدیران از گزارشدهای خطاا ارائاه باازخورد مببات باه پرسا اران از
گامهای ضر ری بهبود گزارشدهی خطا میباشد.

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارشدهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ،ایمنی بیماار یاک

برای شروع تغییرات مداوم و اساسی در زمینه ایمنای

موضوع جدی سالمت عمومی ( )1و پیشنیاز حیااتی

بیمار بسیار ضروری میباشند (.)9

 )Health Coverageبوده و رااکاری بارای حرکات

اولین گام برای ایراد یک فرانا مثبت ایمنای اسات

اموارتر به سمت ااداف توسعه پایدار میباشد که بر

کااه ماانعکن کننااده فرانااا یرتنبیهای در سااازمان،

تمام کشوراا در ار مرحله از توسعه کاه رارار داشا ه

تشویق به گزار دای و افزایش تحلیل و یادگیری از

باشند؛ تأثیر میگذارد ( .)2 ،3ایمنای بیماار باه معنای

خطا میباشد ( .)4با افزایش دادهاای موجود از طریق

فقدان آسیب رابل پیش یری باه یاک بیماار در طاو

گزار دای خطا ،یادگیری از خطااا افزایش مییابد،

فرآیند مراربتاای سالمت و یک جزء حیاتی کیفیات

تغییراتی در فرآینداای بیمارس انی ایراد میشود و در

مراربتااای ساالمت مایباشاد ( .)4وراوع حاواد

نهایت ن ایج سالمت بهبود مییابد ( .)11فرانا روی

ناگوار به علت مراربتاای نااایمن یکای از ده علات

ایمنی بیمار موجب افازایش گازار داای خطاااا و

عمده مرگ و ناتوانی در سطح جهاان اسات .شاوااد

شناسااایی علاال آناااا و پیش ا یری از ورااوع مراادد

اخیر نشان میداد کاه اار سااله  134میلیاون حادثاه

حواد

ناگوار میشود ( .)11در حاا حاضار بیشا ر

ناگوار در بیمارس اناای کشوراای کم درآمد و دارای

کشوراای توسعه یاف ه پی بردهاند کاه صارفاد داشا ن

درآمد م وسط اتفاق میاف اد و منرار باه  2/6میلیاون

سیس ماای مدیری ی و فناوری پیشرف ه برای دسا یابی

مرگ میشود ( .)1در منطقاه مدی راناه شارری میازان

به توسعه پایدار کافی نیست بلکاه ارتقاای رف ارااای

بروز صدمات ناشی از خطااای پزشکی بین  2تاا 11

ایمن در کارکنان ،ارز اا ،باوراا و ن ر اای آناان

درصد است .بار مراربتاای ناایمن نیز اشدار دانده

به ایمنی و نیز ن ر

سازمان به ایمنای کاه در اصال

است ( .)5مراربتاای ناایمن منرر به طاوننی شادن

فرانا ایمنی آنان را تشکیل میداد ،راه پیش یری از

مدت بس ری ،از دست دادن درآمد ،نااتوانی و ازیناه
دادخواای میشود که برای برخی از کشاوراا سااننه
ازینهای بین  9تا  29میلیارد دنر دربردارد (.)6

حواد

است (.)12

برنامه طرح تحو سالمت جمهوری اساالمی در
ایران از سا  2114با ساه رویکارد حفاظات ماالی از

یکی از مهمترین اردامات توصیه شده برای ارتقاء

مردم ،ایراد عدالت در دس رسی به خدمات سالمت و

ایمنی بیمار باه ویاژه در بیمارسا اناا و نیاز یکای از

ارتقای کیفیت خدمات در کشورمان آ از شد ( )13اما

اولویتاای پژواشی اعاالم شاده از ساوی ساازمان

از نظر کیفیت خدمات و ایمنی بیمار اناوز مشاکالت

جهانی بهداشت در این زمینه ،ارتقااء فراناا ایمنای

مهمی وجود دارد .مطالعهای در کشورمان نشان داد که

مایباشاد ( .)7 ،1فراناا ایمنای ،حاصال ارز ااا،

میزان خطااای دارویی در بین پرس اران  %53و میازان

ن ر اا ،ادراکات ،شایس یاا و ال وااای رف ااری

شایوع عفوناتااای بیمارسا انی  %4/5مایباشاد کاه

فردی و گروای است که تعهد به سالمت و مدیریت

نشاندانده میزان بانی خطااا در کشورمان مایباشاد

ایمنی سازمان و نیز سبک و مهارت مدیریت ایمنی را

( .)14 ،15امچنین ،بسیاری از خطااای اتفااق اف ااده
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پوشاااش ام اااانی ساااالمت (UHC: Universal

ارزیابی فراناا ایمنای بیماار در بیمارسا انااا،

] [ DOI: 10.22034/5.4.435

مقدمه

تعیین میکند .ایان ارز ااا و ویژگایااای مشا ر

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

گزار دای خطااای پزشکی میتواند پیامداای منفی

کار بانی یکسا در بیمارس ان بود.

از جمله مسائل حقوری ،مورد سارزنش رارار گارف ن

برای سنرش فرانا ایمنی بیماار از پرساااشنامه

توسااط امکاااران و ماادیران ،مشااکالت مااالی و زدن

اس اندارد پیمایش بیمارسا انی فراناا ایمنای بیماار

برچسب بیلیار ی را در پی داش ه باشد (.)11

(HSOPSC: Hospital Survey on Patient

خطااا و بهبود ایمنی بیماران و این که باا جسا روی

ویژگیاای دموگرافیکی پرس اران شامل سن ،جانن،

گروه پژواش مطالعهای مشابه که ارتباط بین ایان دو

تحصیالت ،سابقه کار و شیفت کااری ماورد پرساش

م غیر را بررسای کناد ،در کشاورمان تاا زماان انراام

ررار گرفت .پرسشنامه فوقالذکر توسط آﮊانن کیفیت

پژواش یافت نشد ،ادف از انرام این پژواش ارائاه

و تحقیقات مراربت سالمت (AHRQ: Agency for

تصویری از وضعیت فرانا ایمنی بیمار در پرس اران،

 )Health Care Research and Qualityدر سااا

شده گزار دای خطااای پزشکی و نیاز

 2114طراحی گردیاااد و ابزاری روا و پایا است که با

موانع در

تعیین ارتباط بین آناا در بیمارس اناای دول ی تهاران

اس فاده از م ون مخ لاااﻒ ،آزماااونااااای شناخ ی و

بود.

تحلیل عاملی به منظور ارزیابی فرانا ایمنی بیمااااار
در بیمارس ان طراحی شده اساات و دارای  12بعااد و

روش بررسی

 42سؤا بود که این ابعاد شامل در کلای از ایمنای

مطالعه حاضر از نوع توصایفی -تحلیلای باود کاه در

بیماار ( 4ساؤا ) ،ان ظاارات و ارادامات ماادیریت در

ساااا  1396بااار روی  421پرسااا ار شاااا ل در 6

راسا ای ارتقااای ایمن ای بیمااار ( 4سااؤا ) ،ی اادگیری

بیمارس ان تحت پوشش دانش اه علوم پزشکی شاهید

سازمانی-بهبود مسا مر ( 3ساؤا ) ،کاار تیمای درون

بهش ی در شهر تهران انرام شد .جامعه مورد بررسای،

واحااداای سااازمانی ( 4سااؤا ) ،حمایاات ماادیریت

پرسا اران شااا ل در بیمارسا اناای آموزشای تحاات

بیمارساا ان از ایمناای ( 3سااؤا ) ،کااار تیماای بااین

پوشش دانش اه علوم پزشکی شهیدبهش ی بود .بارای

واحداای بیمارس انی ( 4سؤا ) ،تباادنت و ان قاانت

تعیین حرم نمونه از فرمو حرم نمونه اس فاده شد.

در بیمارس ان ( 4سؤا ) ،مسائل مربوط به تأمین نیارو

نمونااهاا بااه ایاان صااورت بااود کااه اب اادا

( 4سااؤا ) ،پاسااغ یرتنبیهاای بااه خطااا ( 3سااؤا )،

ان خااا

بیمارس اناای آموزشی برحسب تعاداد تخات باه دو

بااازخورد و ارتباطااات در مااورد خطااا ( 3سااؤا )،

گروه کوچک (زیر  111تخت) و بازرگ (باانی 111

آزادبودن ارتباطات ( 3ساؤا ) ،تنااو

گازار داای

تخت) تقسیم شدند و از ار گروه ساه بیمارسا ان باه

رخااداداا ( 3سااؤا ) ماایباشااد ( .)19امچنااین در

شاد .از باین  6بیمارسا ان

بردارنااده دو سااؤا کااه یکاای در مااورد ایاان کااه

شاده باود،

مشارکتکنندگان چه نمرهای را برای ایمنای بیماار در

تعداد پرسا اران شارکت کنناده از اار بیمارسا ان باه

بیمارس ان در نظر گرف هاند و دی ری تعداد خطاااای

نسبت تعداد کال پرسا اران شاا ل در آن بیمارسا ان

شده در طی  12مااه گذشا ه مایباشاد .ابزار

صورت تصاادفی ان خاا

آموزشی که به صورت تصاادفی ان خاا
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با توجه به نقاش گازار داای خطاا در کاااش

 )Safety Cultureاسا فاده شد .در اب دای پرسشنامه،

] [ DOI: 10.22034/5.4.435

در بیمارسااا ان گااازار

نمااایشاااوند (.)16 ،17

مشخص شد .معیار ورود به مطالعه ،پرس اران با سابقه

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارشدهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

مقاری و امکاااران از طریاق تحلیال عااملی تأییادی

وضعیت ضعیﻒ ،ام یاز بین  3/9-3به عنوان وضاعیت

( )CFA: Confirmatory Factor Analysisبااا

م وسط و ام یاز  4-5به عنوان وضعیت عاالی در نظار

فراناا ایاران مع برسازی و به اثبات رسیده و آلفاای

گرف ه شد.

امچنین امسانی درونای ایان پرسشانامه در مطالعاه

خودساخ های بود که با اس فاده از منابع من شر شده از

داقانی و امکاران با ضریب آلفاای کرونبااا  1/15و

مؤسساااه کیفیااات و تحقیقاااات مراربااات ساااالمت

در مطالعه صلواتی و امکاران با آلفای کرونبااا %11

( )AHRQو نیز مطالعات دی ر طراحی شد که دارای

تأییاد شاد ( .)21 ،22ضاریب آلفاای کرونبااا باارای

 4بعااد تاارس از پیامااداای گاازار دا ای خطااا (11

پرسشانامه فراناا ایمنای بیماار و حیطااهاای آن در

ساااؤا ) ،عوامااال مااادیری ی ( 9ساااؤا ) ،فرآیناااد

مطالعه حاضر  1/91محاسبه شد .ساؤانت پرسشانامه

گزار دای ( 6سؤا ) و ن ر

کارکنان ( 4سؤا ) و

در یک مقیاس پنج گزینهای لیکرت به صورت کاامالد

در مرموع  29سؤا باود ( .)17،24-31بارای تعیاین

موافقم تا کامالد مخالفم یا ارگز تا امیشه تنظیم شاده

روایی پرسشنامه مواناع گازار داای خطاا از رو

است .جهت ام یازدای نیز مطابق با دس ورالعمل نحوه

سنرش روایی صاوری و روایای مح اوایی و روایای

ام یازدای باه پرسشانامه ،گزیناهااای ماوافقم/کاامالد

سازه اس فاده شد .در مرحله تعیین روایای صاوری باا

موافقم و امیشه/ا لب اورات برای سؤانت مثبات و

توجه به نظرات  15نفر از خبرگان و امچنین با توجه

گزینهاای مخالفم/کامالد مخاالفم و ارگاز/باه نادرت

به شرایط باومی نظاام بهداشا ی کشاور ایاران بیشا ر

باارای سااؤانت منفاای در طیااﻒ پاسااغاااای مثباات

گویهاا برای افزایش رابلیت در و رفع ابهام ،اصالح

طبقهبندی شدند .نمرهگذاری نهایی پرسشنامه با جماع

شاادند .باارای ارزیااابی روایاای مح ااوایی مواناااع

درصد پاسغاای مثبت سؤانت ار حیطه و تقسیم آن

گزار دای خطا از دو رو

کیفای و کمای اسا فاده

بر تعداد سؤانت امان حیطه محاسبه و در نهایت باا

شد .در بررسی کیفی مح وا ،از  15نفر افراد م خصص

توجه به درصد ار حیطه نماره نهاایی در ساه ساطح

در این حیطه درخواست شد که پن از بررسی کیفای

فرانا ایمنی بان (بیش از  %75پاساغااای موافاق)،

ابازار ،بااازخورد نزم را ارائااه دانااد و باار اساااس آن

فرانااا ایمن ای م وسااط (ب این  %51- 75پاسااغاااای

اصالحات انرام شد .برای بررسی روایی مح وایی باه

موافق) و فرانا ایمنی پایین (کم ر از  %51پاسغاای

شکل کمی ،از ضریب نسابی روایای مح اوا (CVR:

موافق) طبقهبندی گردید .برای نمره کلی این مقیااس

 )Content Validity Ratioو شاخص روایی مح اوا

میان ین و انحراف معیار و برای ار یک از گویهااای

( )CVI: Content Validity Indexاس فاده شاد کاه

پرسشاانامه گاازار

شااد ( .)23باارای ام یااازبناادی

پاسغاای پرسشنامه فرانا ایمنی از مقیااس لیکارت
اس فاده شد و برای گزینهاای کامالد مخالﻒ تاا کاامالد
موافق به ترتیب نمرات  1تا  5منظور شد.
531

در نهایت تعداد عبارات در پرسشنامه نهایی  29سؤا
به دست آمد.
باه منظاور تعیاین روایای ساازه پرسشانامه موانااع
گزار دای خطا از تحلیل عااملی اک شاافی باا رو
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کرونباااا ایاان پرسشاانامه  %16محاساابه شااد (.)21

ابزار سنرش موانع گزار داای خطاا ،پرسشانامه

] [ DOI: 10.22034/5.4.435

مذکور در ایران (دانش اه علوم پزشکی تهران) توساط

بنا بر نظر گاروه تحقیاق ،ام یااز  2/9-1باه عناوان

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

آزمون بارتلات معنایدار باود ( )P <1/111و مقادار

آلفای کرونباا برای پرسشنامه موانع گزار دای خطا

( )1/793( )KMO:Kaiser-Mayer- Olkinنشاااان

 1/19محاساابه شااد؛ و از آنرااایی کااه باایش از 1/7

داد که تعداد نموناه بارای اسا فاده از تحلیال عااملی

اس ند ،در ن یره امسانی درونای ساؤانت وضاعیت

اک شافی مناسب بوده است .تحلیال عااملی اک شاافی

مطلوبی داشت .برای ام یازبندی پاسغاای پرسشانامه

باعث شناسایی  4عامل مخ لﻒ شد که در مرموع 51

موانع گزار دای خطا از مقیاس لیکرت اس فاده شاد

درصد واریانن کل دادهاا را تبیین میکردند.

و برای گزینهاای کامالد مخاالﻒ تاا کاامالد موافاق باه

خطاااا از دو رو

آزماااون – بااااز آزماااون و رو

اف ه بعد از توزیع در بین پرس اران جمعآوری شد تاا

امسانی درونی اس فاده شد .در مرحله آزمون (،)test

با اطمینان به پاساغداای پرسشانامه برردازناد .زماان

پرسشنامه با اشاره به حفظ محرمان ی پاسغااا باه 21

صرف شده برای تکمیل پرسشانامه  15دریقاه لحااظ

نفر از پرس اران و پزشکان داده شد؛ که این افاراد باه

شاده باود و در ان هاای پرسشانامه حفاظ محرماان ی

نمونهگیری ساده وارد مطالعه شدند .زمان مورد

پرسشنامهاا ذکار شاده باود .بارای تحلیال دادهااا از

نیاز برای تکمیل پرسشنامه  7دریقه در نظر گرف ه شده

آزموناای آماری آنالیز واریانن ،تی تست ،رگرسیون

تکمیل پرسشنامهاا بدین صورت باود کاه

خطی چندگانه و امبس ی اسا فاده شاد .دادهااا باا

پن از مراجعه به بیمارس ان ،پرسشنامه در اخ یار افراد

اس فاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21مورد تحلیل ررار

ررار گرفت و پن از تکمیل آناا در محل و حصاو

گرف ند.

رو

بود .رو

اطمینان از پاسغگویی به اماه پرساشاا جماعآوری
شد .پن از گذشات  2اف اه از توزیاع اولاین ساری

یافتهها

پرسشنامهاا ،مرحله بازآزمون ( )Retestانرام گرفات.

میان ین سن پرس اران  32/3سا باود .پرسا اران زن،

با توجه به نرماا باودن توزیاع دادهااا بارای تعیاین

 17/1درصد را تشکیل میدادند .گاروه سانی 31-26

امبساا ی باااین سااؤانت دو مرحلاااه ،از آزماااون

سا بیش رین فراوانی را داشت .اکثریت پاساخ ویان

امبسا ی پیرسااون اس ا فاده شااد .مرحلااه آزمااون و

تحصیالت کارشناسی داش ند .پرس اران با ساابقه کاار

بازآزمون پرسشنامه موانع گزار دای خطا با ضاریب

کم اار از  5سااا  44/3 ،درصااد پرس ا اران را تشااکیل

امبس ی ( 1/16و  )P< 1/111امبسا ی معنااداری

دادند (جدو .)1

را نشان داد .ضریب امبس ی پیرساون باین  1و -1

درصد پاسغ مثبت نمره کل فراناا ایمنای بیماار

میباشد که ارچه به  1نزدیکتر باشاد نشاان داناده

 52/11درصد بود که نشان داناده وضاعیت م وساط
ن ر

ثبات بیش ر پرسشنامه بود.

پرس اران به فرانا ایمنی بیمار باود .ن ار

ضااریب آلفااای کرونباااا باارای پرسشاانامه موانااع

پرس اران در دو بعد ان ظارات و اردامات مادیریت در

امساانی

راس ای ارتقای ایمنی با نمره  69/1درصد و کار تیمی

درونی ،با دادهااای اسا خراج شاده از پرسشانامه در

درون واحداای سازمانی با نماره  61/4درصاد دارای

گزار دای خطا و حیطهاای آناا با رو
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برای تعیین پایایی پرسشنامه مواناع گازار داای

ترتیب نمرات  1تا  5منظور شاد .پرسشانامهااا یاک
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تحلیل مؤلفهاای اصلی اس فاده شد .ن اایج حاصال از

مرحله او تکمیال آن ،ماورد محاسابه رارار گرفات.

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارشدهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

بعد پاسغ یر تنبیهی به خطا باا نماره  23/6درصاد و

مسائل مربوط به تأمین نیرو با نمره  26/4درصاد باود
(جدو .)2

جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک پرستاران مورد بررسی
تعداد (درصد)

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک

جنسیت
تحصیالت

آماره توصیفی
ویژگیهای دموگرافیک

≥ 24

)84/8(42

35- 24

)35/4(824

38- 34

)23/4(855

شب

≤34

)21/1(828

≥4

)55/3(814

زن

)14/4(341

85- 4

)22/4(34

مرد

)82/3(42

≤88

)33/2(833

کارشناسی

)14/2(341

کارشناسی ارشد

)85/1(42

شیفت کاری

سابقه کار

صبح

)54(831

عصر

)31(844
)84(44

جدول  :2میانگین امتیاز ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران مورد بررسی
ابعاد

انحراف معیار ±میانگین

درک کلی از ایمنی بیمار

3/81±5/48

42/5

انتظارات و اقدامات مدیریت

3/45±5/45

43/1

میانگین پاسخهای

انحراف معیار ±میانگین

ابعاد

مثبت (درصد)

میانگین پاسخهای
مثبت (درصد)

تبادالت و انتقاالت در

3/35±5/14

43/1

بیمارستان
در راستای ارتقای ایمنی بیمار
یادگیری سازمانی -بهبود

مسائل مربوط به تأمین

2/44±5/42

24/5

نیرو
3/54±5/15

45/4

پاسخ غیرتنبیهی به خطا

2/54±8/85

23/4

مستمر
کار تیمی درون واحدهای

3/48±5/12

41/5

سازمانی
حمایت مدیریت بیمارستان از

بازخورد و ارتباطات در

3/23±5/15

44/1

مورد خطا
3/85±5/31

48/2

آزادبودن ارتباطات

3/88±5/45

54/4

ایمنی
کار تیمی بین واحدهای

3/82±5/45

45/4

بیمارستانی
وضعیت کلی فرهنگ ایمنی

555

تناوب گزارش دهی

3/55±5/14

53/3

رخدادها
3/84±5/53

42/58
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گروههای سنی

تعداد (درصد)
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بانترین نمره بود و کم رین نمره ن ار

آناان در دو

عباس دانش کهن و همکاران

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

بیمااار 91/4 ،درصااد از پرساا اران بیااان کردنااد کااه

پزشکی از دیادگاه پرسا اران باود .از نظار پرسا اران

دس ورالعمل گزار دای در بیمارسا ان آناان وجاود

اخ صاص زمانی بارای گازار داای ،تغییار دیادگاه

دارد و  69درصد افراد بیان کردند که این دس ورالعمل

مدیران نسبت به گازار داای در بخاش و اسا قرار

در اخ یار آنان ررار دارد و فقاط نیمای از آنااا بیاان

سیس م گزار دای بینام به عنوان رااکاراایی بارای

کردند که این دس ورالعمل برای آنان رابل در است.

افزایش گزار دای بیان شد.

کارکنان بیان کردند که حدارل یکبار در سا گذشا ه

پیامداای گزار دای خطاا ( )3/37مهامتارین ماانع

خطای بالینی را مرتکب شادهاند کاه از باین آناان 35

در

شده گزار دای خطاا در باین پرسا اران باود.

ن ر

کارکنان با میان ین ام یاز  2/71باه عناوان کام

درصد کارکناان خطاااای خاود را گازار

کردهاناد.

رابال در نبااودن دسا ورالعمل گاازار داای ،عاادم

اامیتترین مانع گزار

شد (جدو .)3

تاشویق گازار دای و تنبیه در صاورت انارام خطا

جدول  :3میانگین امتیازات ابعاد موانع گزارشدهی خطا در پرستاران مورد بررسی
آمارههای توصیفی

انحراف معیار±میانگین

ابعاد
ترس از پیامدهای گزارشدهی خطا

3/34 ± 5/41

عوامل مدیریتی

3/55 ± 5/45

فرآیند گزارشدهی

3/25 ± 5/41

نگرش کارکنان

2/45 ± 5/42

موانع گزارش دهی کل

3/83 ± 5/4

بین فرانا ایمنی کل و سن ،تحصیالت ،ساابقه کاار

فرانا ایمنی بیمار داش ند .به ایان معنای از فراناا

رابطه معناداری وجود داشات .امچناین ،باین مواناع

ایمنی ،افرادی با تحصیالت کارشناسی ارشد فراناا

شده گزار دای خطا و تحصیالت ،سابقه کاار

ایمنی بیمار در بیمارس ان را در وضعیت به ری نسبت

ارتباط معنادار وجود داشت .ولی ن ایج رگرسیون چند

به افرادی باا تحصایالت کارشناسای گازار

کردناد

م غیره نشان داد که م غیر تحصیالت رابطه معناداری با

(.)P=1/111

در
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در مورد میزان خطاای صاورت گرف اه  51درصاد از

ن ایج نشان میدااد کاه میاان ین ام یااز تارس از

] [ DOI: 10.22034/5.4.435

در پاسغ به ساؤانت بااز پرسشانامه فراناا ایمنای

توسط مدیران از علال عادم گازار داای خطاااای

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارشدهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

ضریب B

نتایج رگرسیون

P-value

Std.Error

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت

شیفت کار

زن

5/51

شب

5

2/83

5/54

صبح

5/54

5/54

5/81

عصر

5/55

5/54

5/54

5

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سابقه کار
سن

-5/54

5/52

5/55

- 5/554

5/52

5/54

5/58

5/53

5/51

براساس ن ایج جدو  ،5از بین م غیراای دموگرافیک

کار با موانع در

تحصیالت و سابقه کار ارتباط معناداری با موانع در

این گونه بیان کرد که پرس اران با سابقه کار بانتر

شده گزار دای خطا داش ند .به این معنی که افراد با

موانع کم ری در گزار دای خاطا بیان کردناد

تحصیالت

کارشناسی

موانع

بیش ری

برای

شده گزار دای خطا میتوان

(.)P<1/15

گزار دای خطا بیان کردند .در ارتباط با رابطه سابقه

جدول  :5بررسی ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیک پرستاران با موانع گزارشدهی خطا
نتایج رگرسیون

ضریب B

Std.Error

P-value

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت
شیفت کار
تحصیالت

مرد

5

زن

-5/52

شب

5

5/54

5/45

صبح

5/53

5/51

5/8

عصر

5/8

5/54

5/5

کارشناسی ارشد
کارشناسی

5
5/54

5/52

5/55

سابقه کار

-5/52

5/58

5/54

سن

5/52

5/53

5/54

آزمون امبس ی پیرسون بین فرانا ایمنی بیمار و

فرانا به ر ایمنی بیمار موجب کااش موانع در

شده گزار دای خطا رابطه معنادار منفی

شده گزار دای خطا در پرس اران بود (جدو .)6

موانع در

نشان داد ( P</111و  )r=- 1/42بدین معنی که
552
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تحصیالت

مرد

5
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جدول  :4بررسی ارتباط بین ویژگیهای دموگرافیک پرستاران با فرهنگ ایمنی بیماران

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

متغیر

r

P-Value

فرهنگ ایمنی بیمار

* -5/52

<5/558

موانع گزارش دهی خطا
*ضریب امبس ی پیرسون

بحث و نتیجهگیری

درصد) بانترین درصد پاسغ مثبت را داش ند که با

در مطالعه حاضر ،درصد پاسغ مثبت به فرانا ایمنی

ن ایج گزار

بیمار  55/51درصد بود که با مطالعه رئیسی و

سالمت در  631بیمارس ان در ایانتم حده در بین

امکاران در کشورمان ( 55/5درصد) و مطالعه

 126391پرس ار انرام شده بود ،امخوانی داشت

 Lawatiو امکاران در عمان ( 59/11درصد)

( .)31ن ایج مطالعه  Habibiو امکاران در بین

امخوانی داشت ( .)31 ،32این میزان کم ر از ن ایج

پرس اران ( Kong )39و امکاران در چین در جامعه

مطالعه آﮊانن کیفیت و تحقیقات مراربت سالمت

پرس اران ( )41و مطالعه  Nourmoradiو امکاران

( ،)64/2مطالعه  Chenدر تایوان ( ،)64مطالعه El-

در ایالم در بین پرس اران ( )41و  Arablooو

 Jardaliو امکاران در کویت ( 63/3درصد) و

امکاران در رزوین در بین کارکنان بالینی ( ) 42با

 Kiaeiو امکاران در کشورمان ( 66/2درصد) بود

مطالعه حاضر امخوانی داشت .یکی از دنیل

( .)11، 33-35دلیل این تفاوت بس ی به میزان

بانبودن این دو بعد اجرای اس انداراای اع باربخشی

اامیت ایمنی بیمار در بیمارس اناای مخ لﻒ

با تأکید بر نقش مدیران در بهبود ایمنی بیمار میباشد.

میباشد .مطالعه مروری  Behzadifarو امکاران در

بدون حمایت مدیران از ایمنی بیمار ،بهبود ایمنی

کشورمان که به مقایسه وضعیت فرانا ایمنی

امکانپذیر نیست .میتوان این گونه بیان کرد که

کشورمان با سایر کشوراا پرداخ ه بود؛ نشان داد که

پیادهسازی اس اندارداای اع باربخشی موجب درگیری

ابعاد مخ لﻒ فرانا ایمنی پایین بود ،این یاف هاا

بیش ر مدیران در بحث ایمنی بیمار در بیمارس ان و

تأکید بر این موضوع داشت که کارکنان بیمارس ان از

احساس مسئولیت آناا در برابر حواد

ایراد شده

جمله مدیران در زیادی از ایمنی بیمار ندارند (. )36

برای بیمار شده است که اردام مؤثری در کااش

این اح ماند به این دلیل است که فرانا ایمنی بیمار

خطااای بالینی در بیمارس اناا و در نهایت بهبود

یک موضوع نسب اد جدید در بیمارس ان است و به طور

وضعیت ایمنی بیمار شده است .امچنین از آنرا که

کامل شناخ ه شده نیست ( .)37این ن ایج ضرورت

درمان به وسیله یک تیم چندرش های در بیمارس ان

برنامهریزی و اردام به منظور ارتقای فرانا ایمنی در

انرام میشود بان بودن رتبه کار تیمی یک فرصت

مؤسسه کیفیت و تحقیقات مراربت

برای ارائه مراربتاای مؤثر و ایمن فراام

در این مطالعه ان ظارات و اردامات مدیریت در

میکند .بانبودن کارتیمی درون واحداا در مطالعه

راسا ای ارتاقای ایمنی بیامار ( 69/1درصد) و پن

حاضر را می توان پی یری مدیران داخلی در جهت

از آن کار تیمی درون واحداای سازمان (61/4

انرام کاراای درون واحد مرتبط با ایمنی بیمار و
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بیمارس اناای مورد مطالعه را نشان میداد.

خو
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جدول  :6همبستگی بین فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارش دهی خطا

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارشدهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

صورت گرف ه و ایراد واحد شکایات در بیمارس ان و

ازدحام و اس قبا بیماران از بیمارس اناای دول ی ،به
دنبا

ثبت آناا در سامانه میباشد.

اجرای طرح تحو

نظام سالمت ،نمیتوان

به خطا ( 23/6درصد) و پن از آن مسائل مربوط به

اخ صاص بودجه کم به بیمارس اناای دول ی باعث

تأمین نیرو ( 26/4درصد) پایینترین رتبه را در میان

کااش به کارگیری نیروی انسانی در این بیمارس اناا

ابعاد فرانا ایمنی بیمار داش ند ،این دو بعد دارای

شده است و از سوی دی ر حقوق و مزایای پایین

آﮊانن کیفیت و تحقیقات

پرس اران و عدم پرداخت به مورع آناا موجب

مراربت سالمت بودند ( .)19این ن ایج با یاف هاای

فرسودگی شغلی ناشی از فشارکاری ،افزایش تمایل

مطالعه انرام شده توسط  Ghahramanianو

پرس اران به تغییر شغل یا تر

خدمت و تشدید

امکاران در تبریز ( 45/1درصد) Habibi ،و

کمبود منابع انسانی در بیمارس اناا میشود.

امکاران در تهران ( ) 55/4و مطالعه  El-Jardaliدر

برنامهریزی مناسب مالی جهت پرداخت به مورع

لبنان ( 24/3درصد)  Aliو امکاران در کویت (27/7

حقوق و مزایا به پرس اران و فراام نمودن نیروی

درصد) و  Alahmadiو امکاران در عربس ان () 24

پرس اری مورد نیاز جهت کار در بیمارس اناا در زمان

امخوانی داشت ( .)4، 39، 43-45یکی از دنیل

مناسب ،مسئلهای است که تصمیمگیران و مدیران

پایین بودن این بعد از فرانا ایمنی عدم وجود

بایس ی بدان توجه کافی داش ه باشند.

کم رین رتبه در گزار

دیدگاه سیس می و پاسغ تنبیهی و سرزنش افراد در

سؤانت باز در ارتباط با فرانا ایمنی بیمار نشان

ن یره گزار دای خطا میباشد که کارکنان را رادر

میداد که پرس اران در صورت گزار دای خطا

نکنند.

احساس تهدید میکنند و اح ماند در معرض شرم ین

بنابراین تقویت دیدگاه سیس می در بین مدیران و

شدن و تنبیه ررار میگیرند این مسئله باعث شده

در جهت

است که در مطالعه حاضر  64درصد پرس اران

گزار دای خطا با ادف یادگیری از خطااا و

خطااای خود را گزار

نکنند که این ن ایج پایینتر

جلوگیری از وروع مردد آن خطااا ضروری است.

از ن ایج مطالعه مشابه ( 52/6درصد) در اند ( )41و

کمبود نیروی انسانی نیز در سیس م سالمت کشور ما

بانتر از مطالعه انرام شده در الند ( 97/4درصد) در

یکی از معضالت سیس م میباشد که کارکنان و به تبع

بین پرس اران بود ( .)49این ن ایج توسط Ghobashi

آن بیماران از رخداد خطااای پزشکی در امان نیس ند

در کویت نیز اثبات شده است که در آن نیمی از

که میتواند موجب روحیه پایین پرس اران ،خس ی،

پاسغداندگان ایچ خطایی در  6ماه گذش ه گزار

اس رس و کااش کیفیت مراربتاا و تهدید ایمنی

نکردهاند ( .)51شاید دلیل این تفاوت در بین کشوراا

بیمار شود ( .)46،47اح ماند مهمترین دلیل نمره پایین

به دلیل سیس م گزار دای اس اندارد و فرانا

مسائل مربوط به تأمین نیرو ،کمبود نیروی کار

یرتنبیهی به خطا در کشوراای توسعه یاف ه میباشد

پرس اری در بیمارس اناای ایران و بارکاری بان در

که بین مدیران و کارکنان سالمت ،ایمنی بیمار و

میسازد در صورت بروز خطا آناا را گزار
سرپرس اران

555

و

آموز

پرس اران

فصلنامه -ژپوهشاهی سالمت محور

–سال پنجم /شماره / 4ز مستان8931

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 7:45 +0330 on Monday January 18th 2021

ن ایج مطالعه حاضر نشان داد که پاسغ یرتنبیهی

خدمات رسانی مناسبی به مردم ارائه داد .از یک سو
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الزام پاسخ ویی اریک از کارکنان به خطااای

این حرفه میباشد .بدون نیروی انسانی کافی با این

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

افزایش گزار

ررار دارد.

دای خطا» اخ صاص زمانی معین در

خطا  3/14بود با مطالعه حسینزاده و امکاران

مدیران نسبت به گزار دای و اس قرار سیس م

( )3/45و کواس انی و با چقی ( )3/17و طل و

گزار دای بینام مهمترین رااکاراای پیشنهادی

امکاران ( )3/16در کشورمان امخوانی داشت (-53

بودند .به نظر می رسد به علت کمبود نیروی کار

 .)51ن ایج مطالعه  Aboshaiqahدر مصر () 2/99

پرس اری در بیمارس اناا و بارکاری بان ،پرس اران

پایینتر از مطالعات انرام شده در کشومان میباشد که

نمیتوانند زمان کافی برای فرآیند تهیه و ارسا

یکی از دنیل آن را میتوان وجود سیس م

گزار

گزار دای بینام در این مراکز ارائه مراربتاا بیان
کرد (.)54

اخ صاص داند.

تغییر ن ر
ن ر

مدیران و رابران سازمان به سمت

سیس می برای بهبود فرانا ایمنی بیمار و

در بین ابعاد موانع گزار دای ،خطا ترس از

افزایش گزار دای خطا حیاتی است .با این نوع

پیامداای گزار دای با میان ین  ،3/37مهمترین مانع

پرس اران گزار دای خطا را بدون ترس از

در

ن ر

شده گزار دای خطا در بین پرس اران بود.

تنبیه و مورد سرزنش ررار گرف ن انرام میداند (.)56

مطالعه  Alyو امکاران در مصر با میان ین ام یاز

ن ایج مطالعه حاضر نشان داد که بین فرانا

 4/72و  Tabatabaeeو امکاران با میان ین ام یاز

ایمنی بیمار و موانع در

شده گزار دای خطا در

 3/63در کشورمان امخوانی داشت ( )17 ،55بدین

بیمارس اناای مورد مطالعه رابطه معنادار معکوس

معنی است که ن رانی از برخورد رانونی ناشی از

وجود داشت ( P<1/111و  .)r=- 1/42به عبارت

شکایات بیماران ،تأثیر گزار دای در نمره ارزشیابی،

دی ر ار چقدر نمره فرانا ایمنی بیمار در بین

کسر حقوق ،برچسب زدن بیلیار ی ،بروز عوارض

پرس اران افزایش یابد از نظر آناا موانع کم ری برای

منفی در بیمار و

گزار دای خطا وجود خوااد داشت .ن ایج مطالعه

خانواده وی ،مورد سرزنش ررار گرف ن از سوی

 Cheginiو امکاران در تبریز نشان داد پرس ارانی که

سرپرس ان ،از دست رف ن عزت و اح رام در بین

در بانیی از فرانا ایمنی داش ند تمایل بیش ری به

امکاران ،از مورد سرزنش ررار گرف ن از سوی

گزار دای خطا داش ند ( . )57نوحی و امکاران در

پزشک معالج بیمار ،وجود نام فرد در فرم گزار

پژواش خود در بیمارس اناای اس ان کرمان ،به این

دای خطا را مانع گزار دای میدانند .ولی مطالعات

ن یره رسیدند که جو ایمنی با موانع گزار دای خطا

طل و حسینزاده و کواس انی عوامل مدیری ی را از

ارتباط معکوس داشت (.)51

جانبی در بیمار ،ایراد ن ر

دای خطا بیان کردند .دلیل این

ن ایج مطالعه دی ری از اسرائیل نشان داد که

مهمترین مانع گزار

ناامخوانی مطالعات را میتوان تفاوت دیدگاه مدیران

گزار دای بانی خطااا م أثر از فرانا ایمنی بیمار

به گزار

دای خطا و حمایت پرس اران از گزار

دای دانست (. )51-53

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور
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در مطالعه حاضر میان ین نمره موانع گزار دای

برنامه کاری پرس اران برای تهیه گزار  ،تغییر دیدگاه
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کیفیت مراربت سالمت در اولویت خدمات ارائه شده

در پاسغ به سؤا باز «رااکاراای پیشنهادی برای

فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارشدهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

منعطﻒ در سازمان با ایراد صدارت و بهبود توانایی

در کار بالینی و مشااده تکرار خطااا در اثر عدم

حل مسئل ه در پرس اران میتواند ایمنی بیمار و

گزار دای خطا و عدم یادگیری از خطااا باشد .از

دای خطا را ارتقاء داد ( .)59ن ایج پژواش

طرف دی ر افراد با سابقه کار بان و تحصیالت بانتر

 Najjarو امکاران در بیمارس اناای فلسطین نشان

بانتری از بیمارس ان و نحوه برخورد مدیران با

گزار

داد که بین فرانا ایمنی و میزان حواد

ناگوار در

سطح بیمارس اناا رابطه معنیدار منفی وجود داشت

در

گزار دای خطا داش ند که این خود میتواند موانع
زیادی بر سر راه گزار دای خطا ایراد کند.
با توجه به رابطه بین فرانا ایمنی بیمار و موانع
شده گزار دای خطا ضروری است مداخالت

این ن یره رسید که ارتباط معکوس بین در

در

پرس اران از جو ایمنی و موانع گزار دای خطااای

نزم برای بهبود فرانا ایمنی بیمار طراحی و اجرا

دارویی وجود دارد ( Kusumawati .)26و امکاران

شود .اولین مرحله در طراحی و اجرای یک برنامه

در مطالعه بر روی بیمارس اناای دول ی اندونزی یک

فرانا ایمنی بیمار تضمین تعهد روی رابری و

رابطه روی و معنی دار بین فرانا ایمنی بیمار و

مدیریت سازمان و توافق آناا برای اخ صاص منابع

ن ر

پرس اران نسبت به گزار دای حواد

به منظور طراحی و تداوم این برنامه میباشد .شوااد

گزار

کردند (. )61

که بدون این تعهد بهبود ایمنی بیمار امکانپذیر
نیست.

بین تحصیالت افراد با فرانا ایمنی بیمار داشت.
پرس ارانی که تحصیالت بانتری داش ند فرانا ایمنی

پیشنهادها

را پایین ارزیابی کرده بودند که با مطالعه El-Jardali

ایراد

و امکاران در ریاض امخوانی داشت ( .)62یکی از

سیاست گذاران ،مدیران و رابران بیمارس انی یکی از

دنیل پایین بودن نمره فرانا ایمنی بیمار از نظر

اولویتاای راابردی تلقی شود و ارزیابی سطح

افرادی با تحصیالت بانتر در

به ر ایمنی ،مطالعات

فرانا

ایمنی

بیمار میبایست

برای

فرانا ایمنی باید به فعالی ی مس مر تبدیل شود.

بیش ر در زمینه ایمنی بیمار و اامیت حقوق بیمار در

تحقق این امر نیازمند حمایت مسئون ن و به ویژه در

بیمارس ان و نحوه ارائه خدمات ایمن و اثربخش

پیش گرف ن رویکرد یرتنبیهی نسبت به خطااا و

دانست.

گزار دای آناا است .فراام کردن چنین زمینهاایی

م غیراای تحصیالت و سابقه کار رابطه معناداری

باعث تحلیل خطااا و یاف ن رو اای کااش آناا

با موانع گزار دای داش ند .بدین معنی که ارچه

میشود نزم است .در امه بیمارس اناای کشورمان

زیادی

باید سیس م اس اندارد گزار دای بینام طراحی شود

از موانع موجود در گزار دای خطا داش ند که این

تا کارکنان بالینی آزادانه خطااا را جهت جلوگیری از

تحصیالت و سابقه کار افراد بانتر باشد در

یاف هاا با مطالعه  Kusumawatiو امکاران در

وروع مردد آناا گزار

کنند.

اندونزی و  Linو امکاران در تایوان امخوانی
554
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( .)61امچنین  Chiangدر مطالعه خود در تایوان به

این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری و منفی
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گزار دای خطا نشان داد و بیان کرد فرانا

داشت ( . )61 ،63شاید یکی از دنیل آن ترربه افراد
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فرهنگ ایمنی بیمار و موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی در بین پرستاران

عباس دانش کهن و همکاران

را از معاونت پژواشی دانش اه علوم پزشکی شهید
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Abstract
Background & Objectives: According to World Health Organization, patient safety is a
serious public health issue, an important aspect of the quality of health care, and a vital
prerequisite for universal health coverage. The objective of this study was to investigate
nurses' perceptions of patient safety culture (PSC), barriers to medical error reporting, as well
as the relationship between the two.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in six public hospitals in Tehran
on 420 nurses who were selected using multistage sampling. The Hospital Survey on Patient
Safety Culture (HSOPSC) and a researcher-made questionnaire on barriers to medical error
reporting were utilized. Data were analyzed using correlation tests, t-test, analysis of variance
(ANOVA), and multivariate regression analysis using SPSS software (version 20).
Results: The mean score of patient safety culture was 52.01 and the mean score of barriers to
error reporting was 3.13. Manager expectations and actions had the highest mean score (69.8)
and non-punitive response to errors had the lowest mean score (23.6) among the dimensions
of patient safety culture. Fear of the consequences of reporting an error was the most
important perceived barrier to error reporting (3.37). There was a significant negative
correlation between safety culture and perceived barriers to error reporting (P<0.001).
Conclusion: Setting up an anonymous reporting system as well as increasing managers'
support for error reporting and providing positive feedback to nurses are essential steps to
improve error reporting.
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