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بین فرهنگ ایمنی بیمار و رفتار حرفه اي پرستاران ارتباط
بالینیحاکمیتدر چارچوب اجراي 

4، فردین مهرابیان3، محمد رضا آزاده دل*2، مریم اوشک سرایی1جباريفرشاد : پژوهشگران 
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17/4/1392: تاریخ دریافت مقاله
23/10/1392: رش مقالهتاریخ پذی

چکیده
حوزه بسیار مهم در یبه موضوعرا ایمنی بیمار ارائه مطلوب و با کیفیت مراقبت هاي پرستاري براي بیماران که اعضاي جامعه هستند، :مقدمه

.استکرده تبدیل خدمات درمانی کشوربهبود کیفت 
و رفتار حرفه اي پرستاران در چارچوب اجراي حاکمیت بالینی در مراکز آموزشی این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ ایمنی بیمار:هدف

.درمانی شهر رشت انجام شده است
ن را  پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت تشکیل آاین مطالعه یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که جامعه آماري :روش کار

ابزار گرد اوري داده ها پرسشنامه هاي رفتار حرفه اي . ه صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدندنفر ب322می دادند که از میان آنها 
و پرسشنامه اژانس تحقیقات و کیفیت مراقبت هاي بهداشتی براي بررسی فرهنگ ایمنی (Wakefield)پرستاران بر گرفته از ابزار و یک فیلد 

.ا استفاده از آمار توصیفی و ازمون آماري همبستگی پیرسون انجام گردیدتجزیه و تحلیل داده ها ب. بیمار بود
نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان رفتار حرفه اي پرستاران و فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی در شهر : نتایج

رفتار حرفه اي پرستاران و فرهنگ ایمنی بیمار رابطه معنی دار و همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین. رشت در سطح متوسط قرار دارد
.وجود دارد) P<0.01,r=0.6(مستقیم 

به نظر می رسد با یک برنامه . هر چه میزان رفتار حرفه اي پرستاران افزایش یابد فرهنگ ایمنی بیمار بهبود خواهد یافت:نتیجه گیري
ري به وجود آورد که افراد در رفتار کاري و حرفه اي مسئولیت بیشتر احساس نمایند و فرهنگ ایمنی بیمار توانمند ساز بتوان جوي در مجموعه کا

.و امنیت بیماران افزایش یابد

.بیمارستان، ایمنی بیمار، حاکمیت بالینی،کادر پرستاري: هاکلیدواژه

مقدمه
ایمنی بیمار به یک موضوع بسیار مهم در ارتقاء و 

به . )1(درمانی کشورها تبدیل شده استبهبود خدمات
مطالعات بسیاري به مفهوم ایمنی ،دلیل اهمیت این متغیر

عملکرد بیمار پرداخته و موقعیت آن را که تحت تاثیر 
است مورد بررسی سیستم درمانی و سازمان هاي سالمت 

ایمنی بیمار از دیدگاه سازمان جهانی .)1،2(قرار داده اند
مرتبط ز آسیب هاي بی مورد یا بالقوه،بهداشت، اجتناب ا

بررسی ها نشان داده است . با خدمات مراقبت سالمت است
که خدمات درمانی یکی از پرخطرترین فعالیت ها در 

بر آورد کلی نیز حاکی از آن است . عرضه خدمات هستند
درصد موارد بستري در 10که به طور متوسط حدود 

ب یین خدمات دچار آسمراکز درمانی به نوعی از ناحیه ا
می شوند که حتی در یک درصد موارد به مرگ بیمار 

نکته مهم در خصوص نحوه برخورد با این . منجر می شود
حوادث، ناخواسته بودن، و قابل پیش گیري بودن آن ها 

اگر بستري مناسب براي پرداختن به ایمنی بیمار در . است
رنامه هاي امید به اجراي موفق بسازمان ها مهیا نباشد،

که از است در حالیاین در . ایمنی بیمار امري بیهوده است

Archive of SID

www.SID.ir



و همکارانفرشاد جباري...رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و رفتار حرفه اي پرستاران

9428پاییز ، 77شماره، 25، سالنگرجامع پرستاري و مامایی 

توجه به فرهنگ ایمنی بالینی حاکمیتمهم عوامل 
. استبیماران در سازمان هاي ارائه کننده خدمات مراقبتی 

ارزشهاي درك و شناخت نگرش ها، باورها وبدین ترتیب 
بر مشترك ایمنی کارکنان بخش درمان و درجه نفوذ آنها

ارتقاءدر مهم رفتارهاي ایمنی و سالمت به موضوعی 
).3-5(تایمنی بیمار تبدیل شده اس

به صورت عبارت فرهنگ ایمنی نخستین بار، 
به وسیله آژانس بین المللی انرژي 1986سالدررسمی

فرهنگ . برده شدبه کاراتمی، در گزارش حادثه چرنوبیل
ها، انگیزه ها، نقش ایمنی را مجموعه اي از باورها، هنجار

ها و عملکردهاي اجتماعی و تخصصی میدانند که موجب 
کاهش رویارویی کارکنان، مدیران، مصرف کنندگان و 

).6،7(عموم مردم با شرایط خطرناك و آسیب رسان میشود
در یک تعریف دیگر فرهنگ ایمنی بیمار به مجموعه اي از 

شود که در باورها، عقاید و ارزشهاي گروهی افراد گفته می
رفتار آنها متجلی می گردد و نشان دهنده میزان اولویت 
ایمنی بیماران از نظر کادر درمانی در بخش و سازمان 

در یک بیمارستان با فرهنگ ).8(محل کار آنها است
مطلوب ایمنی باید پرستاران بتوانند نظرات خود را آزادانه 

ه علت و در مواردي که حادثه ناخواسته اي بکردهبیان 
مشکالت سیستم و یا عوامل انسانی در شرف وقوع است به 

.)9(موقع در این خصوص اعالن خطر نمایند
درصد 10تا 5تخمین زده می شود که بین 

نتیجه ي فعالیتهاي هزینه ها در سیستمهاي بهداشتی در
همچنین .غیر ایمن و آسیب رسان به بیمار بوجود میآید

طاهاي کارکنان شاغل در آمارها نشان می دهند که خ
بیمار 10سیستم هاي بهداشتی درمانی یک نفر از هر 

بیمارستان هاي جهان را تحت تأثیرقرار پذیرش شده در
درصد 80اعمال رفتارهاي ناایمن که .)10(می دهند

حوادث انسانی سازمانها را در بر می گیرد، نشأت گرفته از 
وامل بسیار مهم از ع. استایمنی حاکم بر سازمانها فرهنگ 

در این مورد  رفتار حرفه اي کار کنان از جمله پرستاران 
. )11(شاغل در ساز مان هاي ارائه خدمات سالمتی می باشد

پرستاران کمرنگ شدن ارزشهاي مورد قبول ایمنی 
حرفه اي در هاي رفتارکمرنگ بودن به دلیل می تواند 

فتار حرفه اي رارتقاءجهت در اقداماتی).12(باشدپرستاران
به وسیله کیفیت خدمات يزمینه ارتقامی تواند پرستاران 

مراکز افزایش بهره وري نموده که خود به را فراهم آنان 
درمانی و  احتماال ارائه خدمات ایمن تر منجر خواهد 

).13(شد
استانداردهاي رعایت ،رفتار حرفه اي پرستاري

در از بیماران اري در ارایه مراقبت هاي پرستي ویژهرفتار
پرستار باید . عملکرد پرستاري استجهت بهبود 

استانداردهاي رفتار حرفه اي و اصول حرفه اي را که به 
. )14(ر بنددبه کا، وجود دارندارائه مراقبت طور ذاتی در 

ارائه مراقبت ایمن  بر اساس اصول حرفه اي می تواند 
ال ارتقاء  موجب افزایش بهره وري بیمارستان ها و احتما

از این رو این مطالعه با هدف ).9(فرهنگ ایمنی بیمار شود
تعیین ارتباط بین فرهنگ ایمنی بیمار و رفتار حرفه اي 
پرستاران در چارچوب اجراي حاکمیت بالینی در مراکز 

.آموزشی درمانی شهر رشت انجام شده است
روش کار

از نوع تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی
که ارتباط  بین رفتار حرفه اي پرستاران همبستگی  است

فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی شهر با
وري آابزار گرد. رشت  را مورد مطالعه قرار داده  است

داده ها پرسشنامه هاي رفتار حرفه اي پرستاران بر گرفته 
ژانس آو پرسشنامه (Wakefield)از ابزار ویک فیلد

براي بررسی .)15(اقبت هاي بهداشتیتحقیقات و کیفیت مر
پاسخ ها در طیف لیکرت طراحی .فرهنگ ایمنی بیمار بود

جهت تعیین روایی ابزار از شیوه تعیین محتوا با . شده بود
سازگاري درونی . استفاده از نظر افراد خبره استفاده گردید

نتایج حاصل از . ابزار ها نیز  با آلفاي کرونباخ سنجیده شد
ه ضریب آلفا براي ابزار رفتار حرفه اي کداد آن نشان 
. بود938/0و فرهنگ ایمنی بیمار  710/0پرستاران 

جامعه آماري تحقیق را  پرستاران مراکز آموزشی درمانی 
شهر رشت تشکیل می دادند که در زمان جمع آوري 

نفر به 322از میان آنها . نفر بودند2000داده ها حدود 
- استفاده از جدول کرجسیصورت تصادفی ساده با
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به عنوان یکی از )Krejcie & Morgan(مورگان 
توزیع . روش هاي تعیین حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند

نمرات متغیرهاي رفتار حرفه اي پرستاران و فرهنگ ایمنی 
1گزینه اي لیکرت با حداقل امتیاز 5بیمار بر اساس طیف 

. فته شدمحاسبه و درنظر گر5و حداکثر امتیاز 
براي .می باشد3بر اساس این طیف متوسط امتیاز 

تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و 
به این ترتیب براي آزمون فرضیه . استنباطی استفاده شد

پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها ضریب 
همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت و تجزیه و 

.انجام شد19SPSSنرم افزارتحلیل تحت 
:نتایج 

174نمونه انتخاب شده 322در این پژوهش از 
از بین نمونه ها. مرد بودند)%46(نفر148زن و )%54(نفر

سال قرار داشتند 20-30در دامنه سنی %) 5/38(اکثریت 
از واحد ها داراي مدرك %)  4/90(نفر 291همچنین

%)1/48(هاي مورد پژوهش بیشتر واحد . کارشناسی بودند
در صد 18سال بودند و تنها 10داراي سابقه کار کمتر از 

همچنین . سال سابقه کار داشتند20واحد ها بیشتر از 
و 4088/3)  ±377/0(اي  نمره رفتار حرفهمیانگین

بود 308/3) ±539/0(میانگین نمره  فرهنگ ایمنی بیمار 
).1جدول شماره (

ضیه این تحقیق به علت نرمال بودن براي بررسی فر
توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

نشان داد  بین رفتار حرفه اي پرستاران با نتایج .شد
فرهنگ ایمنی بیمار ارتباط اماري معنی دار بر قرار 

این یافته  بیانگر رابطه ي )P<0.01,r=0.674(.می باشد
حرفه اي پرستاران با فرهنگ مستقیم و قوي بین رفتار

.ایمنی بیمار در مراکز آموزشی درمانی رشت است
و نتیجه گیريبحث

یافته هاي ناشی از تحلیل داده هاي فرهنگ ایمنی 
بیمار به عنوان یکی از متغیرهاي تحقیق نشان داد که 
فرهنگ ایمنی بیمار از نظر پرستاران در مراکز آموزشی 

این . سط ارزیابی شده استدرمانی شهر رشت در حد متو

و محفوظ پور، )14(و همکارانایزدينتیجه با تحقیقات 
،)17(ارانـو همکمقري،)16(ارانـو همکجعفرجالل،)15(ارانـهمک

.مشابهت دارد)18(همکارانیعقوبی فر و 
به نظر می رسد که با توجه به وضعیت متغیرهاي 

منی بیمار در مدل مورد مطالعه به منظور ارتقاي فرهنگ ای
چارچوب تحلیل داده هاي تحقیق باید شرایطی فراهم شود 
که پرستاران با آموزش موثر ضمن کار به صورت تیمی به 

توزیع . انجام وظایف حتی در شرایط عادي عالقه مند شوند
کاري مختلف در مجموعه يدر پرستاران توانمند تعداد 

ت فشار کار تحمتناسب باشد تا مراکز آموزشی درمانی باید 
به این . زیاد براي انجام فرآیندها، نا کارآمد عمل نکنند

منظور مدیران باید جوي را فراهم نمایند که پرستاران به 
پرستاران باید هر آنچه را که در . ترك شغل فکر نکنند

،مراکز آموزشی درمانی جهت مراقبت از بیماران نیاز دارند
کارگیري مهارت هادر بهتوانمندیشان آموزش ببینند تا 

در امور تصمیم گیري مشارکت افزایش یابد، همچنین باید
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها به نظر . ندنمای

می رسد که شرایط محیط کاري باید طوري فراهم 
اشتباهاتشان نهراسند، در گرددکه پرستاران از گزارش 

گزارش هنگام ارایه گزارش احساس خطر نکنند، و پس از
آنها همه عوامل مورد  بررسی قرار گرفته  تا علت اصلی 

ن باید از تا حد ممک، در این رابطه. اشتباه مشخص شود
. اجتناب شودکردن آنها سرزنش و تنبیه 

ارائه مراقبت ایمن  و ایمنی بیماران است،،مالك
پرستاران درباره ایمنی بیماران دیدگاهبنابراین باید به 
نها جدي تلقی شود و در مقابل ات آنظرحساس بوده و 

رفتارهاي اثربخش آنان از جمالت و روش هاي تشویقی 
به نظر می رسد پیشنهادات پرستاران براي .استفاده گردد

. بهبود ایمنی بیماران  باید مورد توجه قرار گیرد
بیمارستان ها  باید از نظر مکانی و فضایی، و  هم چنین 

مطمئنی را براي ذهن طراحی داخلی بخش ها محیط
به عالوه باید از بروز . نمایندران و همراهان آنها مهیا بیما

باید اطالعات . اشتباهات تکراري به شدت جلوگیري نمود
مورد نیاز هنگامی که بیماران به بیمارستان ها منتقل می 

مراقبت سپس . شوند در اختیار پرستاران قرار گیرد
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شود ضمن باید تالشدر . بیماران به آنها محول شود
به . اسیب دیدگی احتمالی بیماران به موقع گزارش گردد

عالوه فراهم کردن شرایطی که ارائه کنندگان مراقبت 
حبت زادانه در مورد مشکالت محیط کار خود صآبتوانند 

هنگ ایمنی بیمارستان کنند احتماال می تواند بر فر
.بیافزاید

فه اي یافته هاي  مربوط به رفتار حرنتایج
پرستاران  نیز نشان داد که رفتار حرفه اي واحد هاي مورد 

این نتیجه با . پژوهش در حد متوسطی بوده  است
.همخوانی دارد)19(تحقیقات حشمتی نبوي و همکاران

به نظر می رسد که رفتار حرفه اي برطبق نتایج تحقیق 
پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت آنقدر قوي 

.گرددارتقاء فرهنگ ایمنی بیماران عثنبوده که بتواند با
با توجه به نتایج بدست آمده از پاسخ تک تک همچنین 

احتمال گزارش نشدن سواالت  ابزار رفتار حرفه اي 
انند مهم نبودن حادثه از مواردي از حوادث به دالیلی م
حادثه، عدم درك بودندید افراد، غیر قابل اجتناب 

مناسب موقعیت غیر ایمن براي ارائه مراقبت ها و یا عدم 
ناشی از ترس به ،وجود اعتقاد راسخ به گزارشگري رسمی

جا ماندن مدرکی دال بر خطاي مجموعه درمانی وجود 
ک نظام گزارش به نظر می رسد به منظور نیل به ی. دارد

ثبت حوادث باید بر اساس زمان آسیب گیري اثربخش،
دیدگی بیماران انجام گیرد و در نهایت با توجه به قابلیت 
جلوگیري حوادث  جهت ایجاد شرایط ایمن بر نامه ریزي 

یکی دیگر از موارد مرتبط با رفتار حرفه اي پرستاران .گردد
رش هاي پرستاري اثرات منفی و یا مثبت گزابهنها آاعتقاد 

هاي ارائه کننده خدمات درمانی سازمان به مدیریت
نحوه و چگونگی پیشنهاد می شود در مورد. می باشد

آموزش گزارشگري وقایع در مسیر ارائه خدمات مراقبتی 
نکته بسیار مهم آن است که رفتارهاي حرفه اي . شودداده

انی براي ارتقاي ایمنی بیماران در مراکز آموزشی و درم
باید به شفاف سازي و افزایش آگاهی بیماران و پرستاران 

در این زمینه و حمایت هاي قانون . ه طور توام منجر شودب
تغییر گزارش و یا مغلوب .گذار می تواند راه گشا باشد

نمودن جزئیات حادثه در جهت عوض کردن عامل و یا 

با . عامالن نیز به ایجاد ابهام در نظام ایمنی دامن می زند
توجه به  مفاهیم مورد پرسش در این تحقیق و روش 

داده ها که بر اساس پرسش نامه بوده ، ممکن گردآوري
.است یافته ها دقیقا با واقعیت منطبق نبوده باشد

تشکر و قدردانی
از کارکنان محترم بخش درمان بیمارستان محققان

هاي پورسینا، دکتر حشمت، رازي، الزهرا، کودکان و 
که بدون همکاري و کلیه کسانی المومنین شهر رشتامیر

ر و قدردانی تشک،آنها انجام این مطالعه امکان پذیر نبود
.نمایندمی 
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Abstract
Introduction: Providing proper and qualified nursing care for patients as members of society has
turned patient safety to an important issue in quality health care in country. .
Objective: This study aims to determine the relationship between patient safety culture and
professional behavior of nurses within the framework of the implementation of clinical governance
in all health centers in Rasht.
Methods: This study is a descriptive and correlational study whose statistical population consisted
of nurses in health centers in Rasht city, of which 322 patients were selected randomly as samples.
Data collection tool included nurses’ professional behavior taken from Wakefield instrument and
Research Agency questionnaire and quality of health care for patient safety culture. Data were
analyzed using descriptive statistics and Pearson correlation coefficient.
Results: Findings indicated from respondents' views, nurses’ professional behavior and patient
safety culture in educational health centers in Rasht was at moderate level. The results also showed
a significant and direct relation between professional behavior of nurses and patient safety culture
(P <0.01, r=0.6).
Conclusion: Patient safety culture will improve as nurses’ professional behavior increases. It seems
to an enabling program can create an atmosphere in which people feel more responsible conducting
professional behavior and increase culture of patient safety.
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