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Abstract
Background and Aim: Medical error is an important challenge for health systems. Developing reporting
systems and addressing the obstacles to reporting errors is essential in order to improve the quality of health care
services. This study aimed to survey the factors affecting the refusal to report medical errors from the nurses’
point of view using the Analytical Hierarchy Process (AHP) in selected military hospitals of Tehran, Iran.
Methods: This is a descriptive, analytical and cross-sectional survey conducted in 2017. Data were collected
using a systematic review and then a quantitative phase. The research population included nurses from 3 military
hospitals, of which 269 were selected using Cochran's formula. The data gathering tool was a researcher-made
questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics and hierarchical analysis process using
SPSS21.0 and Expert Choice 10.0 software.
Results: Based on the systematic review findings, the factors influencing the refusal of reporting on medical
errors were classified into three groups of management, process and nursing factors. Results indicate the most
important reasons for refusal to report medical errors are: managerial factors (with importance coefficients of
0.669), factors related to the nurse (0.224), and factors related to the process of reporting (0.888).
Conclusion: Due to the high weight of management factors in refusing to report medical errors, hospital
managers, and especially nursing directors, should remove these obstacles by expanding the culture of
encouraging reporting in the organization.
Keywords: Medical Error, Barriers, Nurses, Reporting, Militarily Hospital.

*Corresponding

author: Mohammadkarim Bahadori, Email: bahadori_57@yahoo.com

مجله طب نظامي
دوره  ،20شماره  ،3مرداد و شهریور 1397
صفحات255-264 :

نظامي منتخب شهر تهران
سحر مالیي ،محمدکریم بهادري* ،احمد عامریون
مرکز تحقیقات مدیریت سالمت ،دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل (عج) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :خطای پزشکي یکي از چالش های مهم و مورد توجه نظام سالمت است .توسعه سیستم های گزارشدهي و برطرف
نمودن موانع گزارش دهي خطاها ،جهت دستیابي به ارتقای کیفیت خدمات درماني ،ضروری است .هدف از این مطالعه شناسایي عوامل موثر
بر عدم گزارش دهي خطاهای پزشکي توسط پرستاران بیمارستان های نظامي شهر تهران با روش فرآیند سلسله مراتبي بود.
روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفي و تحلیلي است که به روش مقطعي در سال  1396انجام شد .داده ها در دو فاز مرور
سیستماتیک و فاز کمي گردآوری شد .جامعه پژوهش شامل پرستاران  3بیمارستان نظامي بود که نمونه ای به حجم  269نفر با استفاده از
فرمول کوکران انتخاب گردید .ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته بود .تحلیل داده با استفاده از آمار توصیفي و فرآیند تحلیل
سلسله مراتبي توسط نرم افزارهای  SPSS21.0و  Expert Choice 10.0انجام شد.
یافتهها :بر اساس نتایج مرور سیستماتیک ،عوامل تاثیرگذاری بر عدم گزارش دهي خطاهای پزشکي در سه گروه عوامل مدیریتي،
فرآیندی و پرستاری قرار گرفتند .یافته ها حاکي از آن است که مهم ترین موانع گزارش دهي خطاهای پزشکي از دیدگاه پرستاران ،به ترتیب
شامل :عوامل مربوط به مدیریت با ضریب اهمیت  ،0/669عوامل مربوط به پرستار با ضریب اهمیت  0/243و عوامل مربوط به فرآیند گزارش
دهي خطا با ضریب اهمیت  0/088مي باشد.
نتیجهگیري :با توجه به اینکه عوامل مدیریتي از وزن باالیي در عدم گزارش دهي خطاهای پزشکي برخودار بودند ،مدیران بیمارستانها
و به ویژه مدیران پرستاری مي بایست با گسترش فرهنگ تشویق به گزارش دهي در سازمان ،این موانع را برطرف نمایند.
کلیدواژهها :خطای پزشکي ،موانع ،پرستار ،گزارش دهي ،بیمارستان نظامي.
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خطا و اشتباه در اعمال انسان غیرقابل اجتناب بوده و جزئي از
واقعیت ان سان ا ست ،بر این ا ساس ،نقش عوامل ان ساني در بروز
اشتتتباهات کامالً پذیرفته شتتده استتت ( .)1اتفاقات ناخواستتته و
خطاهای پز شکي از جمله چالش های مهمي ا ست که نظام های
ستتالمت تمامي کشتتورها با آن دستتت به گریبان بوده و برای به
حداقل رستتاندن آنها و کاهش آستتیب های ناشتتي از آن تالش
ميکنند ( .)2خطای پزشتتکي زماني اتفاق مي افتد که ارائه کننده
خدمات سالمت ،یک روش مراقبتي را ناصحیح انتخاب نماید و یا
این که آن را صتتحیح انتخاب نموده ولي غیرصتتحیح انجام دهد
(.)3
خطاهای پزشکي با نرخ باالیي رو به افزایش است و این خطاها
سالیانه علت  44000تا  98000مرگ در بیمارستان های آمریکا
مي باشد که بیشتر از آمار مرگ در اثر تصادفات جاده ای و سرطان
و یا ایدز در این کشور است ( .)4بنابر اعالم سازمان جهاني بهداشت
در منطقه مدیترانه شرقي ،طیف بروز صدمات ناشي از خطاهای
بیمارستاني بین  2تا  18درصد است و ساالنه بالغ بر  4/4میلیون
حادثه ناگوار در مراکز بهداشتي و درماني در این منطقه رخ مي دهد
(.)5
درکشور ایران آمار مدوني از میزان خطاهای پزشکي در دست
نیست اما وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي اعالم کرده
است که هرساله میلیاردها تومان صرف هزینه نگهداری و مراقبت
از بیماران در بیمارستان ها به دلیل اشتباهات پزشکي مي شود و
افزایش پرونده های ارجاعي شکایت مردم از پزشکان و پرستاران،
نشان دهندهی این ادعاست (.)6
یکي از گام های اساسي در جهت کشف ،شناسایي و کنترل
خطاهای پزشکي ،گزارش دهي خطا و مطرح شدن آن در قالب
رسمي و به صورت ساختاریافته و اداری مي باشد ( .)7پرستاران
ميتوانند به عنوان منبع یا عامل خطای پزشکي ،شریک یا
مشاهدهگر خطا ،در گزارش خطاهای سیستم مراقبت های بهداشتي
و درماني نقش مهمي داشته باشند ،در حالي که مطالعات متعدد
نشان مي دهند که گزارش دهي خطای پزشکي توسط پرستاران
ناچیز است ( .)8شورای بین المللي پرستاران نیز مي گوید :ایمني
بیمار برای بهبود کیفیت مراقبت پرستاری ضروری است و تمام
پرستاران مسئولیت اساسي جهت حفظ ایمني بیمار در تمام جهات
مراقبت را دارند که شامل آگاه ساختن بیمار و همکاران در مورد
احتمال خطر و روش های کاهش خطرات ،حمایت از ایمني بیمار
و گزارش دادن رخدادهای نا به جا به یک فرد مسوول است (.)9
 Yungو همکاران در مورد گزارش خطا در بیمارستان های
تایوان 306 ،پرستار را مورد بررسي قرار دادند .یافته های این
مطالعه حاکي از این مطلب بود که  88/9درصد از گزارش دهي
خطاها توسط پرستاران ،به صورت شفاهي و فقط  19/1درصد از
طریق سیستم اطالعات کامپیوتری در بیمارستان گزارش مي شد.

اصلي ترین مانع ،ترس پرستاران از گزارش خطاها و ترس از عواقب
گزارش دهي بود .حتي با وجود تشویق مدیریت بیمارستان ها به
گزارش دهي خطاها بدون تنبیه و مجازات؛ باز هم دیدگاه پرستاران
به گزارش دهي مثبت نبوده و تعداد زیادی از آنها ،خطاها را گزارش
نمي دادند ( .)10در مطالعه  Balasو همکاران در دانشگاه پنسیلوانیا
که در طول  28روز ،روی 393پرستار در بیمارستان ها انجام شد،
مشخص گردید که در طول مطالعه  30درصد از پرستاران حداقل
یک مورد خطا را گزارش نموده اند (.)11
تعدادی از مطالعات داخلي نیز به میزان گزارش دهي خطاهای
پرستتتتاری پرداخته اند .دانش کهن و همکاران در یک مطالعهی
مقطعي که در بیمارستان های آموزشي منتخب شهر تهران انجام
شتتد 419 ،پرستتتار را مورد بررستتي قرار دادند .میانگین کل موانع
گزارش دهي  3/13از  5بود که در سطح متو سطي قرار دا شت و
مهم ترین مانع گزارش دهي خ طا ،ترس از پ یا مد های گزارش
دهي بود ( .)12همچنین در مطالعه میرصتتادقي ،موانع مدیریتي از
جمله عدم حمایت مدیران از گزارش دهي و ترس از م سائل مالي
و قانوني به عنوان موانع اصلي عدم گزارش دهي عنوان شد (.)13
نوحي و همکاران در یک مطالعه مقطعي با عنوان موانع کاهش
خطا و راهکارهای کاهش آن از دیدگاه پر ستاران بیمار ستان های
تامین اجتماعي ا ستان کرمان ،میانگین نمره موانع گزارش خطا را
در ستتطح متوستتط به دستتت آوردند .نگراني از زدن برچستتب بي
لیاقتي ،تاثیر خطا در نمرهی ارزشیابي ساالنه ،نگراني از انتشار خبر
و وجود پیگردهای قانوني از بیشترین موارد موانع خطا بودند (.)14
بیمارستان های نظامي به دلیل ماهیت و رسالت متفاوتي که
دارند از ویژگي های خاصتتي برخوردارند؛ از مهمترین ویژگي های
این بیمارستتتان ها این استتت که اجرای قوانین و مقررات در این
مراکز با توجه به نظامي بودن اکثر کارکنان به مراتب ستتهل تر از
سایر بیمارستان مي باشد؛ گرچه بخش های درماني در بیمارستان
های نظامي با سایر بیمارستان ها تفاوت اساسي ندارد و لیکن این
بیمارستتتان ها در مقایستته با ستتایر بیمارستتتان ها مي بایستتت از
آمادگي الزم برای مقابله حوادث ساخته دست بشر برخودار باشند
و تا حد امکان خطاها را به حداقل برستتتانند .مطالعات متعددی در
خصوص عدم گزارش دهي خطاهای پزشکي انجام شده است اما
این اولین مطالعه ای مي با شد که به صورت ترکیبي با ا ستفاده
از دو فاز مرور نظام مند و فاز کمي با استتتفاده از فرآیند ستتلستتله
مراتبي انجام شتتتده استتتت .با عنایت به اهمیت گزارش دهي
خطاهای پزشتتتکي به منظور تحلیل و اقدام در جهت کاهش بروز
آنها ،در این مطالعه ستتعي شتتده استتت تا با شتتناستتایي علل عدم
گزارشتتدهي خطاها از دید پرستتتاران شتتاغل در بیمارستتتان های
منتخب نظامي شهر تهران ،در نهایت پی شنهاداتي در جهت بهبود
گزارش دهي خطاهای پزشتتکي ارائه گردد تا در جهت رستتیدن به
اهداف عالي ستتتازمان که همان ایمني بیمار مي باشتتتد ،گامي
برداشته شود.

 / 258مالیي و همکاران

روشها

فاز اول
در این پژوهش برای یافتن کلیهی عوامل موثر بر عدم گزارش
دهي خطاهای پزشکي از سوی پرستاران یک مرور سیستماتیک
انجام شد .مرور سیستماتیک بر اساس پروتکل  chochranانجام
شد و کلیهی مقاالت انگلیسي زبان و فارسي زبان بر اساس عنوان
و چکیده در بازهی زماني سال های 2000تا  2017با استفاده از
جستجوگرهای معتبر در پایگاه های دادهیScienc Direct, :
Scopus Pubmed, Magiran, Irandoc, SID, Google

 scholar, Medline Embase Chochraneاستخراج و غربال
گردید .مطالعات کیفي ،مروری و مداخله ای مورد توجه قرار گرفتند.
ارزیابي کیفیت مقاالت به صورت شفاهي توسط سه پژوهشگر
مطالعه انجام و در نهایت ،تعداد  16مقاله واجد شرایط ورود به
مطالعه مرورسیستماتیک شدند که در رابطه کامل با موضوع مورد
بررسي بودند .یکي از این مطالعات ،مطالعهی توصیفي-تحلیلي و
پانزده مطالعهی دیگر از نوع مطالعات توصیفي-مقطعي بودند .در
گام آخر در بخش نتایج ،همه داده های مقاالت استخراج و غربال
شدند و معیارها و گویه هایي که بیشترین اهمیت و فراواني را
داشتند انتخاب و در سه حیطهی اصلي عوامل مربوط به مدیریت
( 6گویه) ،عوامل مربوط به پرستار ( 8گویه ) و عوامل مربوط به
گزارش دهي خطا ( 3گویه) ،دسته بندی شدند.
فاز دوم
در فاز دوم ،یک رسشنامهی محقق ساخته با استفاد از فرآیند
سلسله مراتبي طراحي گردید .این پرسشنامه شامل دو بخش بود،
بخش اول اطالعات دموگرافیک پرستاران شامل :سن ،جنسیت،
وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت ،نوع استخدام (رسمي ،پیماني،
قراردادی ،نیروی طرحي و نیروی شرکتي) ،میزان سابقهی کار،
میزان سابقهی مدیریت و بخش محل خدمت بود و بخش دوم
پرسشنامه شامل  49سوال مربوط به  17گویه در سه حیطهی اصلي
بود که به صورت مقایسهی زوجي دو عامل و میزان ارجحیت هر
عامل بر عوامل دیگر با یکي از اعداد ( 9کامال مهم تر)( 7 ،خیلي
مهم تر)( 5 ،مهم تر)( 3 ،کمي مهم تر) ،و ( 1اهمیت یکسان)
مشخص شده بود (جدول .)2-در مورد سنجش روایي و پایایي
پرسشنامه باید این نکته را ذکر نمود که فرآیند سلسله مراتبي یک
مجله طب نظامي
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این پژوهش یک مطالعه توصیفي و تحلیلي است که به روش
مقطعي در ستتال  1396انجام شتتد .جامعهی پژوهش شتتامل 900
نفر از پرستاران سه بیمارستان نظامي در شهر تهران مي باشد که
با استتتتفاده از فرمول کوکران نمونه ای با حجم  269نفر انتخاب
گردید .راهبرد نمونه گیری از نوع طبقه ای بود و در هر بیمارستان
بر استتاس تعداد پرستتتاران هر بخش ،نمونه متناستتب با هر بخش
انتخاب گردید .معیارهای ورود به مطالعه شتتتامل داشتتتتن مدر
پرستاری و حداقل یک سال سابقه کار بود.
ابزار گردآوري داده ها

روش استاندارد است و طبق اصول نیازی به اندازه گیری روایي و
پایایي ندارد زیرا پژوهشگر در آن سوالي را طراحي نميکند ،بلکه
از مقایسات زوجي استفاده ميکند.
روش گردآوري داده ها
توزیع پرسشنامه هتا بتر استاس نستبت پرستتاران شتاغل در
بیمارستان هتا بتود .بتا توجته بته ایتن کته پرسشتنامهی AHP
برای پرستاران نا آشتنا بتود ،پژوهشتگر هتدف از انجتام تحقیتق
و لتتزوم پاستتخگویي کامتتل بتته ستتواالت را بتترای پرستتتاران بتته
دقت توضتیح داد و آنتان بته تمتام پرسشتنامه هتا پاست کامتل
دادنتتد .پرسشتتنامه هتتا در ستته شتتیفت کتتاری و بتته طتتور دستتته
جمعي توزیع شد و جمع آوری داده هتا نیتز یتک متاه بته طتول
انجامید.
مالحظات اخالقي :برای توزیع پرسشنامه در بیمارستان ها،
معرفي نامه دریافت شد و به دلیل نظامي بودن جامعه تحت مطالعه
و همچنین رعایت مالحظات اخالقي ،از پاسخگویان نام و نام
خانوادگي و درجه نظامي درخواست نشد .جامعهی مورد مطالعه نیز
با رضایت کامل در این مطالعه شرکت کردند و پرستاران در صورت
عدم تمایل مي توانستند از مطالعه خارج گردند.
روش تحلیللل داده هللا :تحلی تل داده بتتا استتتفاده از آمتتار
توصتتتیفي ،فرآینتتتد سلستتتله مراتبتتتي و نتتترم افزارهتتتای
 SPSS21.0و  Expert Choice 10.0انجتتام شتتد .تحلیتتل
سلستتله مراتبتتي یکتتي از روش هتتای تصتتمیم گیتتری استتت .در
ایتن روش مستالهی تصتمیم گیتری ،ابتتدا ستاختار داده شتده و
ستپ گزینتته هتای مختلتتف موجتتود بتر استاس معیارهتتای
مطترح در تصتمیم گیتری بتا هتم مقایسته شتده و اولویتت
انتخاب هر یتک از آنهتا مشتخص متي شتود .مستالهی تصتمیم
گیری از طریتق تشتکیل سلستله مراتتب حتل میشتود؛ بنتابراین
گام اول تشتیکل درختت سلستله مراتتب تصتمیم گیتری استت
(نمودار )1-که از سه ستطح تشتیکل متي شتود .ستطح اول هتر
درختت بیتان کننتده هتدف تصتمیم گیرنتده استت .ستطح آختر
هتر درختت نیتز بیتان کننتدهی گزینته هتایي استت کته بتا
همتتدیگر رقابتتت متتي کننتتد و مقایستته متتي شتتوند و هتتدف
تصمیم نیز در نهایت تعیتین اهمیتت نستبي ایتن گزینته هتا بته
صورت وزن های عددی متي باشتد .ستطح میتاني ایتن درختت
که مهمترین ستطح آن متي باشتد؛ نشتان دهنتدهی معیارهتایي
است که بر اساس آنها گزینته هتای رقیتب مقایسته متي شتوند.
در این فراینتد ستتون هتا نستبت بته ردیتف هتا مقایسته و وزن
داده مي شود .مقایسته زوجتي هتر دو رقیتب بترای هتر معیتار و
برتری نسبي یکي را بر دیگتری بیتان متي کننتد .علتت سلستله
مراتبي خواندن ایتن روش آن استت کته ابتتدا بایتد از اهتداف و
استتتراتژ ی هتتای ستتازمان در راس هتترم شتتروع کتترد و بتتا
گستتترش آنهتتا معیارهتتا را شناستتایي کتترد تتتا بتته پتتایین هتترم
برستتیم ( .)15بعتتد از توزیتتع پرسشتتنامه ،از پرستتتاران خواستتته
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در این مطالعه ،میانگین سني  269پرستار  31/6± 2/23سال
بود و  68/8درصد زن 82/5 ،درصد متاهل 91/4 ،درصد دارای
مدر کارشناسي حرفه پرستاری 49/4 ،درصد ،نیروی رسمي بودند
و  43/8درصد پرستاران سابقه کار زیر  5سال داشتند و میانگین
سابقه کاری  6/9سال بود .همچنین میانگین سابقه مدیریتي در
بین  26مدیر پاسخگو به سواالت پرسشنامه عدد  0/171بود96/3 .
درصد از پاسخگویان را پرستاران شامل شدند و این به خاطر فزوني
تعداد پرستار نسبت به سرپرستار ميباشد 58/76 .درصد از
پاسخگویان نیز از بخش های عمومي بیمارستان بودند (جدول.)1-
بر اساس نتایج مطالعه مرور نظام مند عوامل تاثیر گذار بر عدم
گزارش دهي خطا ها پرستاری شامل  3عامل مدیریتي ،فرآیندی و
پرستاری بود .همچنین عامل مدیریتي شامل  6متغیر ،عامل
فرآیندی شامل  3متغیر و عامل پرستاری شامل  6متغیر بودند که
در نمودار 1-نشان داده شده اند.

جدول .1-مشخصات دموگرافیک پرستاران بیمارستان های نظامي
متغیر

کمتر از  25سال
سن

جنسیت
وضعیت تاهل

میزان تحصیالت

وضعیت استخدام

سابقه کار

سابقه مدیریت

پست ساز ماني

بخش

فراواني

درصد

19

7

 25تا 30سال

86

32

 30تا  40سال
بیشتر از 40سال

138
26

51/4
9/6

مرد

84

31/2

زن

185

68/8

مجرد

47

17/5

متاهل

222

82/5

کارشناسي
کارشناسي ارشد

246
21

91/4
7/8

دکترا

2

0/7

رسمي

133

49/4

قراردادی

114

22/4

شرکتي

22

8/2

کمتر از  5سال
 5تا  10سال

118
70

43/8
26

 10تا  20سال

72

26/7

بیشتر از 20سال

9

3/5

کمتر از  5سال

10مدیر

38/4

 5تا10سال
 10تا  20سال

 12مدیر
 3مدیر

46/1
11/6

بیشتر از  20سال

 1مدیر

3/9

سوپروایزر
سرپرستار

0
10

0
3/7

پرستار

259

96/3

عمومي
ویژه

158
111

58/76
41/24
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شتتد معیارهتتای متتورد مطالعتته را نستتبت بتته معیارهتتای دیگتتر
مقایسه کترده و میتزان اهمیتت آن را نستبت بته عوامتل دیگتر
مشخص ستازند .یعنتي هتر نمونته بتا توجته بته اهمیتت معیتار،
عتتدد مربتتوط بتته آن را مشتتخص متتي کنتتد ،متتثال اگتتر مولفتته
تتترس از مستتایل قضتتایي کتتامال مهتتم تتتر از مولفتتهی تتترس از
ارزشیابي ساالنه بود ،عتدد  9را انتختاب متي کنتد .بعتد از جمتع
آوری پرسشتتنامه هتتا ،ایتتن مقایستتات زوجتتي وارد نتترم افتتزار
 Expert Choiceشتتد و تحلیتل انجتتام گرفتتت و وزن شتتاخص
ها و نرخ ناستازگاری آن هتا مشتخص گردیتد .متغیرهتا و گویته
هتتایي کتته بیشتتترین ضتتریب اهمیتتت را داشتتتند ،در اولویتتت
هتتای نخستتت قتترار گرفتنتتد( .جتتدول 3-و جتتدول .)4-نتترخ
ناسازگاری مکتانیزمي استت کته بته وستیلهی آن اعتبتار پاست
پرسش شوندگان به مقایستات زوجتي متورد ستنجش قترار متي
گی ترد و همتتواره بای تد از عتتدد0/1کمتتتر باشتتد تتتا صتتحت دقتتت
تحلیل انجام شده را اثبات کند.

نتایج
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نمودار .1-نمودار درختي عوامل موثر بر عدم گزارش دهي خطاها توسط پرستاران
عوامل موثر بر عدم گزارش دهي
خطاها توسط پرستاران

عوامل مربوط به مدیریت

اهمیت ندادن به گزارش دهي
بعضي از اشتباهات

عدم دریافت بازخوردمثبت ازطرف
مسئولین پرستاري به دنبال
گزارش خطا

ترس از برچسب بي کفایتي و بي
لیاقتي

ترس از تاثیر اشتباه در ارزشیابي
سالیانه

فراموش کردن گزارش دهي
اشتباه

تمرکزمسئولین تنها به شخص
اشتباه کننده بدون توجه به
سایرعوامل دخیل در بروز اشتباه

ترس ازایجادنگرش منفي نسبت
به خود توسط بیمار و خانواده وي

ترس از تاثیر اشتباه در میزان
حقوق و مزایا

واضح نبودن تعریف اشتباه براي
پرستار

وجود باورهاي غلط درمدیران
پرستاري

ترس ازمسائل قضایي

ترس ازسرزنش شدن ازطرف
مدیران پرستاري و پزشک

نامتناسب بودن واکنش مسئولین
با شدت اشتباه

ترس از افشاي خبر درسایربخش
ها و مراکز دیگر

ترس ازسرزنش شدن ازطرف
همکاران

نامتناسب بودن واکنش مسئولین
با اهمیت اشتباه

نبود حمایت سازماني از افرادي که
قبال مرتکب خطا شده اند

جدول .2-مقیاس درجه ای و میزان ارجحیت هر عامل بر عامل دیگر در فرآیند سلسله مراتبي

مجله طب نظامي

کد

عبارات کالمي

1
3
5
7
9

اهمیت یکسان
کمي مهم تر
مهم تر
خیلي مهم تر
کامالمهم تر
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عوامل مربوط به فرایند
گزارشدهي خطا

عوامل مربوط به ترس پرستار از
گزارشدهي خطا
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جدول .3-وضعیت رتبه بندی عامل ها در فرآیند سلسله مراتبي
ردیف

رتبه

معیارها

ضریب اهمیت

1

اول

عوامل مربوط به مدیریت

0/669

2

دوم

عوامل مربوط به پرستار

0/243

3

سوم

عوامل مربوط به فرایند گزارشدهي

0/088

نرخ ناسازگاري کل درخت سلسله مراتبي

0/00669

جدول .4-وضعیت رتبه بندی متغیرها در فرآیند سلسله مراتبي
ردیف

عامل

1

عوامل مربوط به مدیریت

2

عوامل مربوط به پرستار

3

عوامل مربوط به فرایند
گزارشدهي

متغیر

 .1عدم دریافت بازخورد مثبت از طرف مسئولین پرستاری به دنبال گزارش خطا
.2تمرکز مسئولین تنها به شخص اشتباه کننده بدون توجه به سایر عوامل دخیل در
بروز اشتباه
 .3نبود حمایت سازماني از افرادی که قبال مرتکب خطا شده اند.
 .4نامتناسب بودن واکنش مسئولین با شدت اشتباه
 .5نامتناسب بودن واکنش مسئولین با اهمیت اشتباه
 .6وجود باورهای غلط درمدیران پرستاری
 .1ترس از مسائل قضایي
 .2ترس از سرزنش شدن از طرف مسئولین پرستاری ،پزشک و مدیریت.
 .3ترس ازبرچسب بي کفایتي و بي لیاقتي
 4ترس از افشای خبر در سایر بخش ها و مراکز دیگر
 .5ترس از تاثیر اشتباه در میزان حقوق و مزایا
 .6ترس از سرزنش شدن از طرف همکاران
 .7ترس از تاثیر اشتباه در ارزشیابي سالیانه
 .8ترس از ایجاد نگرش منفي نسبت به خود توسط بیمار و خانواده او
 .1فراموش کردن گزارش دهي اشتباه
 .2واضح نبودن تعریف اشتباه برای پرستار
 .3اهمیت ندادن به گزارش دهي بعضي از اشتباهات

بحث
خطاهای پرستاری تهدیدی جدی برای ایمني بیمار بوده و به
عنوان یک نگراني اصلي در عرصه خدمات درماني است (.)16
آشکارسازی خطاها به عنوان پایه و اساس حفظ و ارتقای ایمني
بیمار شناخته شده است ( .)17همچنین به عنوان یک منبع
اطالعاتي با ارزش برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده مي-
باشد (.)14
این پژوهش ،عوامل موثر بر عدم گزارش دهي خطاها توسط
پرستاران را با روش مرور سیستماتیک و روش تحلیل سلسله

وزن

نرخ

نسبي

ناسازگاري

0/273
0/252
0/195
0/138
0/078
0/063
0/455
0/134
0/122
0/077
0/074
0/067
0/037
0/034
0/637
0/258
0/105

0/03

0/07

0/04

مراتبي سنجید .یافته های حاصل از اطالعات دموگرافیک پرستاران
حاوی این مطلب بود که بیشترین نیروی شاغل در بیمارستان های
منتخب را نیروی جوان تشکیل مي دادند و مسلما به دلیل سن کم
و سابقهی کاری اند  ،امکان انجام خطا و عدم گزارش آن ،توسط
این نیروها باالست و نیازمند اقدامات پیشگیرانه از خطا مي باشند.
به عالوه ،نوع استخدام نیز مي تواند عاملي برای پنهان نمودن خطا
و گزارش ندادن آن باشد 8/18 .درصد از نیروهای شاغل در
بیمارستان های نظامي را نیروهای شرکتي تشکیل مي دهند که
این افراد امنیت شغلي ندارند و نسبت به نیروهای دیگر هراس بسیار
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در تحلیل ستتتلستتتله مراتبي ،ابتدا وضتتتعیت متغیرهای کلي
مشتتتخص شتتتد (جدول )3-و عامل مدیریتي با ضتتتریب اهمیت
( ،)0/669اولو یت اول را به خود اختصتتتاص داد .عامل مربوط به
پرستار با ضریب اهمیت ( )0/243در رتبهی دوم و عامل مربوط به
فرایند گزارش دهي با ضتتتریب اهمیت ( )0/088در رتبه آخر قرار
گرفت .سپ هر کدام از متغیرها و عامل های مربوطه ،وزن دهي
شدند (جدول )4-و در حیطه عوامل مربوط به مدیریت ،گویههای
عدم دریافت بازخورد مثبت ازطرف مستتئولین پرستتتاری به دنبال
گزارش ( )0/273و تمرکز م سئولین تنها به شخص ا شتباه کننده
بدون توجه به ستتتایر عوامل دخیل در بروز اشتتتتباه (،)0/252

بیشتتترین ضتتریب اهمیت را در تحلیل ستتلستتله مراتبي به خود
اختصتتاص دادند .گویه های ترس از مستتائل قضتتایي ( )0/455و
ترس از ستترزنش شتتدن ازطرف مستتئولین پرستتتاری ،پزشتتک و
مدیریت ( )0/134بیشتتترین ضتتریب اهمیت را در حیطهی عوامل
مربوط به پرستتتتار را داشتتتتند و در حیطه عامل مربوط به فرایند
گزارش دهي خ طا ،متغیر فراموش کردن گزارش دهي خ طا با
ضریب اهمیت ( )0/637اولویت نخست را دارا بود .نرخ ناسازگاری
کل درخت سلسله مراتبي نیز ( )0/00669بود که از عدد 0/1کمتر
بوده و نشان دهنده دقت و صحت مقایسات زوجي در این تحلیل
بود.
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نتیجهگیري
امروزه حتي با وجود برنامه های تشویقي برای بخش هایي که
بیشترین گزارش خطا را داشته اند ولي پرستاران همچنان از عواقب
گزارش دهي نگرانند و بسیاری از آنان معتقدند مدیریت بیمارستان
از ایشان حمایت نمي کند و آنها به مدیریت اعتماد ندارند .همچنین
با توجه به جوان بودن نیروها در جامعه پژوهش و وجود شیفت های
کاری سخت و همچنین شرکتي بودن پرستاران جوان که امنیت
شغلي ندارند لزوم طراحي برنامه های آموزشي بدو استخدام بسیار
حیاتي مي باشد .مسلما اگر کارکنان امنیت شغلي نداشته باشند
هراس بیشتری از گزارش خطا خواهند داشت و بیشتر سعي در
پنهان کردن خطا دارند و پیشگیری از این مشکل فقط از عهده
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بیشتری از گزارش خطا دارند .به نظر مي رسد این نوع از استخدام
برای بخش های درماني دارای چالش هایي مي باشد که مدیران
ارشد باید در این مورد اقدامات و بازنگری هایي را انجام دهند.
نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبي در این پژوهش نشان داد که
حیطه عامل مربوط به مدیریت به عنوان دلیل اصلي گزارش ندادن
خطاهای انجام شده توسط پرستاران در جامعه تحقیق بود که این
نتیجه با پژوهش صلواتي ( )18و  )19( Evanzو گل افروز ( )20و
 )10( Yungکه در این مطالعات عامل مربوط به مدیریت مهم تر
ارزیابي شده اند ،همخواني دارد.
در این مطالعه ،در حیطه عوامل مربوط به مدیریت ،گویه های
عدم دریافت بازخورد مثبت از طرف مسئولین پرستاری به دنبال
گزارش خطا ،تمرکز مسئولین تنها به شخص اشتباه کننده بدون
توجه به سایر عوامل دخیل و نبود حمایت سازماني از افرادی که
قبال مرتکب خطا شده اند ،از نظر پاسخگویان به عنوان سه اولویت
نخست انتخاب شدند که با مطالعه حصاری ( )8و حسین زاده
همخواني دارد ( )21و نشان دهنده لزوم وجود ارتباط موثر مسئولین
پرستاری در تمام رده ها با پرستاران است ،تا افراد بدون نگراني از
عوارض گزارشدهي اشتباه خود ،مسولیت پذیری را تجربه و اخالق
حرفه ای را عملي نمایند (.)18
در حیطه عوامل مربوط به پرستاران نیز ،مسائل قضایي از نظر
پاسخگویان مهم تلقي شده است .به نظر مي رسد دادخواهي
بیماران از نارضایتي و شکایت از کادر درماني به دلیل تخلفات و
خطاهای تشخیصي ،درماني و مراقبتي از مسائل مهم و مورد بحث
جامعه ما مي باشد که در مراکز پزشکي و حقوقي مورد بحث قرار
ميگیرد ( .)22مطالعات نشان مي دهند که ترس از سرزنش و
برچسب بي کفایتي نیز مي تواند در نتیجه و همسو با حمایت نشدن
از سوی همکاران پرستار و پزشک رخ دهد و به عدم آشکارسازی
و گزارش دهي خطا بیانجامد ( .)14در مطالعه کوهستاني ( )23تحت
عنوان علل گزارش نکردن اشتباهات دارویي از دیدگاه دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکي ارا  ،حیطه ترس از پیامدهای
گزارش دهي بیشترین امتیاز ( )4/13را داشت .همچنین بر اساس
یافته های مطالعه رضایي ( )24عبارت ترس از نمره ارزشیابي
ساالنه ،باالترین علت گزارش نکردن اشتباهات بود که با نتایج ما
در این مطالعه همخواني ندارد چون در مطالعه حاضر ،ترس از
ارزشیابي ساالنه در بیمارستان های نظامي ،اولویت هفتم را به خود
اختصاص داد .در مطالعه حاضر پرستاران در طول دوره جمع آوری
اطالعات ،اذعان مي کردند که ارزشیابي ساالنه از نظر آنها اهمیتي
ندارد؛ ميتوان علت این اختالف را احتماال در نوع روش پژوهش و
به دست آوردن اطالعات ،اختالف های سیستم مدیریتي ،شرایط
گزارش خطاها ،نوع برخورد ،عک العمل نسبت به خطای پرستاران
و زمان پژوهش در بیمارستان های مورد مطالعه حاضر و جامعه
هدف در مطالعهی رضایي دانست .عبارت ترس از نگرش منفي
بیمار و خانواده وی که در حیطه عوامل مربوط به پرستار قرار داشت،

در رتبه آخر قرار دارد و نشان دهنده این موضوع است که پرستاران
از مدیریت ،بسیار بیشتر از خود بیمار و خانواده وی هراس دارند.
آشکارسازی یا اظهار خطا به بیمار ،نه تنها نوعي دیگر از گزارش
خطا ،بلکه یک نوع پاسخگویي و پذیرش اشتباهي است که به وقوع
پیوسته و تنها به معني در میان گذاشتن آن خطا و پیامد مضر آن
با بیمار و خانواده اش توسط پزشک مسئول بیمار یا سرپرست نیست
بلکه به معنای اظهار تاسف و پوزش صادقانه و انجام مداخالت به
منظور تصحیح صدمه وارد شده به بیمار است (.)23
در این پژوهش ،عوامل مربوط به فرایند گزارش دهي خطا در
اولویت سوم قرار داشت و نشان دهنده این موضوع است که سیستم
گزارش دهي خطا و سهل بودن دسترسي به آن فراهم مي باشد و
با مطالعه علیجان زاده ( )25با عنوان ،فراواني انواع خطاهای دارویي
و عوامل موثر بر عدم گزارش دهي خطاهای دارویي از دیدگاه
پرستاران بیمارستان های آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوین که
در آن عوامل مربوط به فرایند گزارش دهي در اولویت نخست مي-
باشد؛ همخواني ندارد .هم اکنون در بیمارستان ها با گسترش
سیستم های گزارش خطا ،این امکان وجود دارد که کارکنان بسیار
سهل الوصول و به طور محرمانه خطای خود را گزارش دهند و
خوشبختانه پرستاران مشکلي از این بابت ندارند .گویه فراموش
کردن گزارش خطاها که از زیرمجموعههای عوامل مربوط به فرایند
گزارش دهي مي باشد؛ ضریب اهمیت بیشتری نسبت به بقیه داشت
که مي توان این استنباط را داشت که پرستاران به دلیل حجم کاری
و ازدحام بیمار در بخش گزارشدهي خطاها را فراموش مي کنند.
اهمیت ندادن به گزارشدهي بعضي از اشتباهات نیز در تحلیل
سلسله مراتبي در رتبه آخر قرار دارد و جای مسرت است که
پرستاران به این سطح از مسئولیت پذیری رسیده اند که میزان
اهمیت گزارش خطا را در کرده اند .در این میان قطعا تالش
های مدیریت برای ایجاد فرهنگ سازماني مناسب را نیز نمي توان
نادیده گرفت .محققان مي اندیشند ،چنانچه کارکنان سیستم های
درماني از سوی مدیران خود به خوبي حمایت شوند ،خطاهای کاری
آنان به طور واقعي گزارش خواهد شد (.)26
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ابراز خطای صورت گرفته و در میان گذاشتن آن با مسئول پرستاری
 ضرورت دارد در.نهراسند و دقت و اخالق کاری را رعایت فرمایند
مطالعات آینده از طریق مطالعات نیمه تجربي و با مداخالت مناسب
.راهکارهای پیشنهادی اجرایي شده و نتایج آن گزارش شود
 پژوهشگران مراتب تشکر و سپاس خود را:تشکر و قدرداني
از مسئولین محترم بیمارستان های نظامي جهت مجوز انجام این
تحقیق و از کارکنان محترم پرستاری شرکت کننده در مطالعه اعالم
.مي دارند
 بدینوسیله نویسندگان تصریح مي نمایند که:تضاد منافع
.هیچ گونه تضاد منافعي درخصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

 با وجود این که هم از لحاظ.مدیریت مراکز درماني بر مي آید
فرهنگي و هم از لحاظ قانوني از سال ها پیش اقداماتي شروع شده
ولي باز پیشنهاد مي گردد مدیران بیمارستان ها و به ویژه مدیران
پرستاری با تداوم ایجاد فرهنگ تشویق به گزارش دهي در سازمان
،این موانع را با افزایش آگاهي درباره علل و عواقب بروز خطا
 ارتقای دانش با برگزاری برنامه های مدون،شناسایي ماهیت خطا
آموزشي در این زمینه و نیز ارائه راه حلي علمي و کاربردی در
 نخستین. بر کارکنان پرستاری هموار نمایند،پیشگیری از بروز آن
 فراهم آوردن،گام برای افزایش گزارش خطاها از سوی پرستاران
فضایي است که کارکنان پرستاری بیش از پیش و صادقانه خطای
 الزم.کاری و علل ایجاد آن را به مدیران پرستاری گزارش دهند
 از،به ذکر است که پرستاران نیز باید با تکیه بر توانایي های خود
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