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Abstract
Background and Aim: Patient safety is one of the basic principles of health care and the investigation of
patient safety culture is a step towards providing safe conditions for patient care. The aim of this study was to
evaluate the patient safety culture in nurses working in the care wards of patients with COVID-19 in Imam
Khomeini Hospital in Ardabil, Iran.
Methods: The present descriptive-analytical study was performed on 150 nurses working in Imam Khomeini
Hospital in Ardabil, Iran during the outbreak of COVID-19 disease. The tool used was the Hospital Survey of
Patient Safety Culture Questionnaire (HSOPSC) consisting of 42 questions and 12 dimensions. The sampling
method was the census. Data analysis was performed in SPSS software version 22.
Results: The overall average percentage of positive responses to 12 dimensions of safety culture was 66.33%,
the highest score was related to the field of "teamwork within the unit" (82%) and the lowest score was related to
the areas of "Non-Punitive Response to Error" (20%) and "teamwork Across units" (20%). According to the
independent t-test, there was a significant relationship between marriage and work shift and patient safety culture.
Also, based on one-way analysis of variance, there was a significant relationship between age, employment status
and work experience with patient safety culture.
Conclusion: The status of patient safety culture was moderate among the nurses. Improving the patient's safety
culture is essential to improving patient care indicators. Also, special attention should be paid to the dimensions
with the low average in this study in order to improve and strengthen these dimensions.
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چکیده
زمینه و هدف :ایمنی بیمار یکی از اصول اساسی مراقبت سلامت می باشد و بررسی فرهنگ ایمنی بیمار حرکتی در جهت فراهم کردن
شرایط ایمن برای مراقبت از بیماران است .هدف از این مطالعه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت از
بیماران مبتلا به کووید ،91-در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل بود.
روشها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که برروی  952نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل حین
بود .روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود .تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار  SPSSنسخه  00انجام گرفت.
یافتهها :میانگین کلی درصد پاسخ های مثبت به  90بعد فرهنگ ایمنی  66/99درصد بود که بالاترین امتیاز کسب شده ،مربوط به
حیطه "کار تیمی درون واحد" ( 00درصد) و پایین ترین امتیاز کسب شده مربوط به حیطه های "برخورد غیرتنبیهی در قبال رویداد حادثه"
( 02درصد) و "کار تیمی ما بین واحد" ( 02درصد) بود .بر اساس آزمون تی مستقل رابطه معنی داری بین تاهل و شیفت کاری با فرهنگ
ایمن ی بیمار وجود داشت .همچنین بر اساس آزمون انالیز واریانس یک طرفه رابطه معنی داری بین سن ،وضعیت استخدامی و سابقه کاری با
فرهنگ ایمنی بیمار وجود داشت.
نتیجهگیری :وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین پرستاران مورد مطالعه متوسط بود .بهبود فرهنگ ایمنی بیمار برای ارتقا شاخصهای
مراقبت از بیماران ضروری است .هم چنین می بایست به ابعاد دارای میانگین پایین در این مطالعه به جهت ارتقا و تقویت این ابعاد توجه ویژه
داشت.
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شیوع بیماری کووید 91-انجام شد .ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی بیمار ( )HSOPSCمشتمل بر  40سوال و  90بعد
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این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود .از  950پرستاری که
معیار ورود برای شرکت در مطالعه را داشتند  952نفر به پرسشنامه
پاسخ دادند .این مطالعه در بیمارستان امام خمینی اردبیل در بهار
سال  9911حین شیوع بیماری کووید 91-انجام شد .روش
نمونهگیری به صورت سرشماری بود و تمامی پرستاران شاغل در
بیمارستان امام خمینی اردبیل که در بخشهای مراقبت از بیماران
مبتلا به کووید 91-کار میکردند ،انتخاب شدند .پرسشنامهها پس
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در سالهای اخیر یکی از مولفههای اصلی کیفیت خدمات
سلامت ،ایمنی بیمار بوده است که به معنای جلوگیری از وارد شدن
هرگونه صدمه به بیمار در هنگام ارائه مراقبتهای بهداشتی است
( .)9،0توجه به ایمنی بیمار ،امری مهم در ارائه خدمات بیمارستانی
بوده و هرگونه کوتاهی در آن میتواند عواقب ناگواری به وجود
آورد ( .)9،4فرهنگ ایمنی در اصل نشاندهنده ارزشها و
نگرشهای مدیران و کارمندان در رابطه با مدیریت خطر و ایمنی
میباشد ( .)5،6بر اساس گزارش آژانس تحقیقات کیفیت
مراقبتهای بهداشتی ،فرهنگ ایمنی بیمار نیاز به درك صحیح از
ارزشها ،باورها و هنجارها دارد و موضوعی که برای سازمان
اهمیت دارد ،نگرش و رفتارهایی است که نسبت به بیماران پیاده
میشود و مورد انتظار است ( .)0بنابراین درك کامل و هدفگذاری
فعالیتها با استفاده از موازین ایمنی میتواند در جهت ارتقاء کیفی
خدمات بالینی اثرگذار باشد ( .)0،1ایمنی بیمار به یک هدف متمرکز
در سرتاسر جهان برای کاهش وقوع و تأثیر خطاهای انسانی قابل
پیشگیری در حوزه مراقبتهای بهداشتی تبدیل شده است ( .)92لازم
به ذکر است که ایمنی بیمار و تحقق الزامات آن امروزه یکی از
شاخصهای ارزشمند ارزیابی ،در سازمانهای بهداشتی و درمانی بوده
( )99و میتوان گفت فرهنگ ایمنی مطلوب ،شرط کلیدی برای
استقرار ایمنی در مراکز درمانی است (.)90
سازمان بهداشت جهانی فرهنگ ایمنی بیمار را یک مفهوم
اساسی در ارائه خدمات بالینی دانسته و آن را به عنوان محوریترین
کلید ارائه با کیفیت و استاندارد خدمات بالینی و بهداشتی می داند
( .)99،94از نظر این سازمان اعمال ایمنی بیمار شامل فرآیندها و
یا ساختارهایی است که منجر به کاهش رویدادهای نامطلوب در
حین ارائه مراقبت بهداشتی میشود ( .)95بر این اساس امروزه
ایمنی بیمار و رعایت آن به یک موضوع بسیار مهم در حوزه ارتقاء
و بهبود خدمات درمانی کشورها تبدیل شده است (.)96،90
خطاهای پزشکی یکی از پنج علت شایع مرگ در سراسر جهان
می باشند ( .)90به احتمال زیاد میلیونها بیمار در سراسر جهان به
دلیل خطاهای پزشکی و عدم رعایت موازین ایمنی بیمار از
معلولیت ،صدمات یا مرگ رنج میبرند ( .)91برآوردها نشان میدهد
که در کشورهای توسعهیافته ،از هر  92بیمار ،یک بیمار در زمان
دریافت خدمات مراقبتی ،صدمه میبیند .در کشورهای در حال
توسعه ،خطر مراقبت های سلامتی ،بیست برابر بیشتر از کشورهای
توسعه یافته است و برای بعضی از کشورها ،بین  6تا  09میلیارد
دلار ،در سال هزینه در بر دارد ( .)02،09مطالعات متعدد در
کشورهای مختلف نشان میدهد که  0/1تا  96/6درصد از بیماران
در بیمارستانها تجربه یک یا چند مورد از عوارض جانبی را گزارش
کردهاند ،درحالی که تقریباً  52درصد از این موارد قابل پیشگیری
بوده است ( .)92از آنجایی که بیش از  12درصد خطاها ،مربوط به
عوامل انسانی است بنابراین وضع قوانین و مقرارت به تنهایی

نمیتواند رفتارهای ایمن را در سازمانها نهادینه کند بلکه بایستی
از طریق ایجاد یک فرهنگ ایمنی مثبت و مؤثر در کارکنان باعث
پیشگیری از حوادث و ارتقای خدمات سازمانی شد ( .)0،00توسعه
فرهنگ ایمنی در سیستم خدمات بهداشتی بهعنوان یک شاخص
اثرگذار در زمینه کاهش خطاهای انسانی میباشد ( .)09اهمیت
ایمنی بیمار زمانی مهمتر میشود که بدانیم تعداد افرادی که در
حوادث بیمارستانی جان خود را از دست میدهند ،بیش از دو برابر
کسانی است که در تصادفات وسایل نقلیه درگذشتند (.)04
عوامل متعددی چه به صورت آشکار یا نهان و چه به صورت
فردی یا سیستمی میتواند بر فرهنگ ایمنی اثرگذار باشد .نتایج
مطالعات نشان دهنده تأثیر گذاربودن شرایط استرسزا مثل بحران
بیماریها بر فرهنگ ایمنی بیمار میباشد بهگونهای که قرار گرفتن
در شرایط استرسزا میتواند باعث بروز خطاها و احتمال افزایش
آسیب به بیمار گردد ( .)05،06ایمنی بیمار ،نشانگر کیفیت
مراقبتهای پرستاری است بهطوری که آن را میتوان هسته
مرکزی مراقبتهای پرستاری ،با کیفیت بالا دانست ( .)4،00در این
راستا بررسی دیدگاه پرستاران بهعنوان بزرگترین گروه مراقبتی حائز
اهمیت است ( .)00داشتن نگرش مثبت در بین پرسنل درمانی
میتواند به کاهش خطاهای انسانی ،بهبود کیفیت خدماتدرمانی و
افزایش رضایت بیماران از مراقبت کمک کند ( .)01سنجش
فرهنگ ایمنی بیمار اولین گام لازم برای بهبود فرهنگ ایمنی در
یک محیط بالینی است ( .)92دانستن خلاهای موجود در فرهنگ
ایمنی میتواند در بهبود ارائه خدمات و کاهش خطاهای انسانی
بسیار موثر باشد ( .)99در همین راستا در ایران وزارتبهداشت نیز
با توجه به اهمیت موضوع ایمنی بیمار در اعتباربخشی بیمارستانها
بحث ایمنی بیمار را به عنوان یکی از ملاكهای ارزیابی
بیمارستانها قرار داده است (.)0
در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر مراجعه بیماران به مراکز
درمانی ،فرهنگ ایمنی میتواند علاوه بر شناسایی مشکلات
بخشها ،به افزایش آگاهی مدیران از دیدگاه ها و رفتارهای
کارکنان دربارهی ایمنی بیمار کمک کند .با توجه به عدم انجام
مطالعه مشابه در مورد فرهنگ ایمنی در شرایط بحرانی برآن شدیم
تا مطالعهای با هدف بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار درپرسنل
بخشهای کرونای بیمارستان امامخمینی اردبیل انجام دهیم.
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نتایج
از بین  952شرکتکننده در مطالعه 900 ،نفر ( 04/0درصد)
زن 996 ،نفر متاهل (00/9درصد) 940 ،نفر ( 14/0درصد) سطح
تحصیلات لیسانس و  992نفر( 06/0درصد ) به صورت شیفت
چرخشی در بیمارستان خدمت میکردند .همچنین  62نفر (42
درصد) از شرکت کنندگان در محدوده سنی  99-95سال 04 ،نفر
( 41/9درصد) سابقهکاری  5-92سال و تعداد  02نفر ( 59/9درصد)
استخدام پیمانی بودند (جدول.)9-

متغییر
سن

جنسیت
تاهل
سطح تحصیلات

وضعیت استخدامي

سابقه کاری

شیفت کاری

زیرگروه

تعداد ()%

05-92
99-95
≤95
مرد
زن

)90/9( 56
)42( 62
)00/0( 94
)95/9( 09
)04/0( 900

مجرد
متاهل

)00/0( 94
)00/9( 996

لیسانس
فوق لیسانس
رسمی
پیمانی
طرحی
شرکتی و قراردادی
زیر 5سال
 5-92سال
بالای  92سال
چرخشی
ثابت

)16( 944
)4( 6
)92/0( 46
)59/9( 02
)5/9( 0
)92/0( 96
)92/0( 46
)41/9( 04
)02( 92
)06/0( 992
)99/9( 02
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از اخذ رضایت آگاهانه شرکت در مطالعه با رعایت اصول اخلاقی و
موازین ایمنی در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت .معیارهای
ورود در مطالعه شامل رضایت جهت شرکت در پژوهش و داشتن
حداقل  6ماه سابقه کار بود .تکمیل ناقص پرسشنامه و عدم تمایل
به شرکت در مطالعه معیار خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
ابزار گردآوری دادههای پژوهش از دو بخش تشکیل شده بود.
بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک که شامل :سن ،جنس،
وضعیت تاهل ،شیفت کاری ،سابقه کاری ،نوع استخدام و سطح
تحصیلات بود و بخش دوم مربوط به پرسشنامه فرهنگ ایمنی
بیمار Hospital Survey On Patient Safety ( HSOPSC
 )Cultureبود که در سال  0224توسط مرکز پژوهش و کیفیت
خدمات سلامت آمریکا طراحی گردیده است .این پرسشنامه حاوی
 40سؤال است و  90بعد مختلف ایمنی بیمار را مورد سنجش قرار
میدهد .این ابزار ده بعد فرهنگ ایمنی بیمار از جمله :انتظارات و
اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار ( 4گویه) ،یادگیری
سازمانی ( 9گویه) ،کار تیمی درون واحدهای سازمانی ( 4گویه)،
بازبودن مجاری ارتباطی ( 9گویه) ،ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد
خطاها ( 9گویه) ،پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویداد خطا ( 9گویه)،
مسائل مربوط به کارکنان ( 4گویه) ،حمایت مدیریت از ایمنی بیمار
( 9گویه) ،کار تیمی مابین واحدهای سازمانی ( 4گویه) و تبادل و
انتقال اطلاعات( 4گویه) و نیز دو بعد پیامدهای وجود فرهنگ ایمنی
بیمار از جمله تناوب گزارشدهی رخدادها ( 9گویه) و درك کلی از
ایمنی بیمار ( 4گویه) مورد سنجش قرار میدهد و همچنین در
بردارنده دو سؤال ،که یکی در مورد این که مشارکت کنندگان چه
نمرهای را برای ایمنی بیمار در بیمارستان در نظر گرفتهاند و دیگری
تعداد خطاهای گزارش شده در طی  90ماه گذشته میباشد .سوالات
پرسشنامه در یک مقیاس پنج گزینهای لیکرت ،از خیلی مخالف تا
خیلی موافق ،ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی بیمار را مورد سنجش قرار
میدهند .جهت امتیاز دهی نیز مطابق دستورالعمل نحوه امتیاز دهی
پرسشنامه ،گزینههای موافق و خیلی موافق در طیف پاسخهای
مثبت ،گزینه بدون نظر در طیف پاسخهای خنثی و گزینههای
مخالف و خیلی مخالف در طیف پاسخهای منفی طبقهبندی شدهاند.
طیف پاسخگویی به سؤالات از نوع لیکرت  5آیتمی است که امتیاز
مربوط به آن از  9تا  5به صورت کامل ًا موافق ،موافق ،نظری ندارم،
مخالف و کاملاً مخالف است .نمرهگذاری نهایی پرسشنامه با جمع
درصد پاسخهای مثبت سؤالات هر حیطه و تقسیم آن بر تعداد
سؤالات همان حیطه محاسبه و در نهایت با توجه به درصد هر حیطه
نمره نهایی در سه سطح فرهنگ ایمنی بالا یا نقطه قوت (بیش از
 05درصد پاسخهای موافق) ،فرهنگ ایمنی متوسط یا قابل قبول
(بین  52 -05درصد پاسخهای موافق) و فرهنگ ایمنی پایین یا
نقطه ضعف (کمتر از  52درصد پاسخهای موافق) طبقهبندی گردید.

برای تحلیل دادهها نرمافزار  SPSSنسخه 00به کار گرفته شد.
روایی و پایای پرسشنامه انگلیسی توسط مطالعات مختلفی که به
انجام رسیده مورد قبول بوده است ( .)0،09،06روایی این پرسشنامه
در مطالعات ایرانی نیز مورد تأیید بوده است .آلفای کرونباخ مابین
 2/09-2/00در مطالعات تعیین شده است ( .)0،96،09برای پایایی
این پرسشنامه در مطالعه حاضر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که این ضریب برای کل پرسشنامه  2/00به دست آمد .جهت
رعایت ملاحظات اخلاقی محقق با ارائه توضیح کاملی در رابطه با
هدف پژوهش و محرمانه ماندن اطلاعات ،رضایت و اعتماد
پرستاران را جهت همکاری و تکمیل پرسشنامه جلب نمود و فرم
رضایت آگاهانه توسط آنان تکمیل و سپس تمامی پرسشنامهها
توسط پژوهشگر جمعآوری گردید.
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( )0/09±9/00بود .در مجموع نیز میانگین نمره کل فرهنگ ایمنی
 999/90 ±90/49بود (جدول.)0-

در بین ابعاد  90گانه فرهنگ ایمنی بیمار ،بیشترین وکمترین
میانگین و انحراف معیار به ترتیب مربوط به ابعاد کار تیمی درون
واحد ( )96/05±0و برخورد غیرتنبیهی در قبال رویداد حادثه

جدول .2-مولفه های فرهنگ ایمنی بیمار
میانگین و

مولفه

خنثي

مثبت
فراواني

درصد

فراواني

فرهنگ ایمني

0 99/4

4/6

بالا (نقطه قوت)

50 90/9

90

پایین (نقطه ضعف)

درصد

انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای

90/24±9/21

60

06 44/0

فراواني

کار تیمي درون واحدهای سازماني

96/05±0/22

909

00

02

منفي
درصد

انحراف معیار

قضاوت درباره

ایمني بیمار
یادگیری سازماني
حمایت مدیریت از ایمني بیمار
درک کلي از ایمني بیمار
ارتباطات و ارایه بازخورد در مورد خطا
تناوب گزارش دهي رخدادها
باز بودن مجاری ارتباطي
برخورد غیرتنبیهي در قبال رویداد حادثه
مسایل مربوط به کارکنان
کار تیمي مابین واحدهای سازماني
تبادلات و انتقال اطلاعات
میانگین کل فرهنگ ایمني

92/94±9/01
92/20±9/00
90/09±0/00
0/05±0/25
1/54±0/92
0/14±9/60
0/09±9/00
90/00±0/49
92/62±0/51
99/00±0/95
999/90±90/49

میانگین درصد پاسخ مثبت
متغییر

زیرگروه

جنسیت

مرد
زن

992/56±96/90
999/50±90/60

تاهل

مجرد
متاهل

900/90±90/60
994/29±96/59

p>2/229

سن

05-92

991/99±96/19

f=01/40

99-95

990/95±99/69
990/19±99/22

≤95
رسمی
وضعیت
استخدامي پیمانی
طرحی
شرکتی
سابقه
کاری
سطح
تحصیلات
کاری

زیر 5سال
5-92سال
بالای 92سال
لیسانس
فوق لیسانس
چرخشی
ثابت

t=2/04
p=2/02
t=9/50

p>2/229

996/45±95/20
990/95±96/94
999/00±00/02
902/60±94/41

f=6/00

999/69±99/90
990/60±99/06
942/56±0/00
992/19±90/06
940/52±91/46
992/09±90/02
990/15±90/09

f=69/49

p>2/229

p>2/229
t=2/05
p=2/99
t=2/29
p=6/91

بر اساس آزمون تی مستقل رابطه معنیداری بین تاهل و
شیفت کاری با فرهنگ ایمنی بیمار وجود داشت .همچنین براساس
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میانگین و انحراف

F

معیار

شیفت

جدول .9-رابطه بین نمرات فرهنگ ایمنی و متغیرهای دموگرافیک
پرستاران

42
96
99
91
00
91
42
42
54
96
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میانگین درصد پاسخ مثبت کل ابزار  66/99درصد بود و بر
اساس شیوه تفسیر ابزار ،فرهنگ کلی ایمنی بیمار از دیدگاه
پرستاران در سطح قابل قبول (متوسط) ارزیابی شد .از طرفی
بیشترین درصد پاسخهای مثبت مربوط به بعد "مسایل مربوط به
کار تیمی درون واحدهای سازمانی" با  00درصد و کمترین درصد
پاسخهای مثبت مربوط به بعد "برخورد غیرتنبیهی در قبال رویداد
حادثه" و "کار تیمی مابین واحدهای سازمانی" با  02درصد بود.
بر اساس رتبهبندی امتیازات پرسشنامه حیطه کار تیمی درون واحد
سازمانی در سطح مطلوب بوده و به عنوان تنها نقطه قوت فرهنگ
ایمنی بیمار شناخته شد .از طرفی حیطههای انتظارات و اقدامات
مدیریت در راستای ایمنی بیمار ،درك کلی از ایمنی بیمار ،ارتباطات
و ارایه بازخورد در مورد خطا ،باز بودن مجاری ارتباطی ،برخورد
غیرتنبیهی در قبال رویداد حادثه ،مسایل مربوط به کار کارکنان،
کار تیمی مابین واحدهای سازمانی و تبادلات و انتقال اطلاعات امتیاز
کمتر از  52درصد داشته و به عنوان نقاط ضعف فرهنگ ایمنی
بیمار در نظر گرفته شد .فرهنگ ایمنی در سایر حیطهها از دیدگاه
پرستاران شاغل در بیمارستان در حد قابلقبول بود (جدول.)0-

02
09
02
54
00
56
92
66
92
62

59/4
55/4
46/0
96
59/9
90/9
02
44
02
42

06/6
04
02/6
06
90/0
06
06/0
06/0
96
04

92
99
41
50
45
55
02
44
66
54

02
02/6
90/0
90
92
96/0
59/9
01/9
44
96

متوسط (قابل قبول)
متوسط (قابل قبول)
پایین (نقطه ضعف)
پایین (نقطه ضعف)
متوسط (قابل قبول)
پایین (نقطه ضعف)
پایین (نقطه ضعف)
پایین (نقطه ضعف)
پایین (نقطه ضعف)
پایین (نقطه ضعف)
66/99

وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در پرستاران بیمارستان امام خمینی اردبیل در شیوع بیماری کووید9960 / 91-

آزمون انالیز واریانس یک طرفه رابطه معنیداری بین سن ،وضعیت
استخدامی و سابقهکاری با فرهنگ ایمنی بیمار وجود داشت.
همچنین بین جنسیت و سطح تحصیلات با فرهنگ ایمنی رابطه
معنی داری مشاهده نشد (جدول.)9-
بهعلاوه ،از نظر وضعیت رعایت ایمنی بیمار در بیمارستان تحت
مطالعه از دیدگاه پرستاران ،بیشتر آنان یعنی  51/9درصد،
بیمارستان محل خدمتشان را از نظر رعایت ایمنی بیمار در
وضعیت قابل قبول ،توصیف نموده بودند (جدول.)4-
جدول .4-توزیع فراوانی فرهنگ ایمنی کلی از دیدگاه پرستاران
وضعیت فرهنگ ایمني به طور کلي

فراواني ()%

خیلي ضعیف

)6/0( 92
)95/9( 09
)51/9( 01
)0( 90
)92/0( 96
)922( 952

ضعیف
قابل قبول
خیلي خوب
عالي
جمع کل

بحث
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ارزیابی سطح فرهنگ ایمنی بیمار نقطه آغازین برای ایجاد
فرهنگ ایمنی در سازمان میباشد ،چرا که حرکت به سوی ایمنتر
ساختن مراقبت بدون اطلاع از وضع موجود ممکن است منجر به
افزایش هزینهها شده و همچنین سازمان را در معرض مخاطرات
جدیدی قرار دهد و برنامهریزی جهت ارتقا کیفیت خدمات را با
مشکل مواجه سازد ( .)92،90،99در این راستا مطالعه حاضر با هدف
بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین پرستاران شاغل در
بخشهای مراقبت از بیماران مبتلا به کووید ،91-بیمارستان امام
خمینی اردبیل با استفاده از پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمارکه یکی
از ابزارهای متداول بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانها
میباشد ،انجام گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده از بین ابعاد  90گانه ایمنی بیمار،
ابعاد درك کلی از ایمنی بیمار ،انتظارات و اقدامات مدیریت در
راستای ایمنی بیمار ،ارتباطات و ارایه بازخورد در مورد خطا ،باز
بودن مجاری ارتباطی ،برخورد غیرتنبیهی در قبال رویداد حادثه،
مسایل مربوط به کارکارکنان ،کار تیمی مابین واحدهای سازمانی و
تبادلات و انتقال اطلاعات از نقاط ضعف فرهنگ ایمنی بیمار شناخته
شدند که نیازمند بهبود بودند به ویژه دو حیطه کار تیمی مابین
واحدهای سازمانی و برخورد غیرتنبیهی در قبال رویداد حادثه که
کمترین امتیاز را داشتند .در مقابل حیطه کار تیمی درون واحد
بالاترین امتیاز را کسب نموده و به عنوان تنها نقطه قوت فرهنگ
ایمنی بیمار در بیمارستان مورد مطالعه شناخته شد .همچنین ،بر
اساس یافتههای مطالعه بیشترین درصد پاسخهای مثبت مربوط
به حیطه کار تیمی درون واحدهای سازمانی بود در اکثر مطالعات

داخلی و خارجی نیز حیطه کار تیمی درون واحد سازمانی به عنوان
قویترین حیطه فرهنگ ایمنی بوده که همسو با نتیجه مطالعه
حاضر میباشد ( .)0،01،99در مطالعه طحان و همکاران حیطه
یادگیری سازمانی ( ،)4در مطالعه سلامت و همکاران حیطه پاسخ
غیر تنبیهی در قبال رویدادها ( )90و در مطالعه رضائیان و همکاران
حیطهکار تیمی بین واحدهای بیمارستان ( )9بهعنوان نقاط قوت
فرهنگ ایمنی گزارش شده است که غیر همسو با نتایج مطالعه
حاضر میباشد .از سوی دیگر در مطالعه حاضر حیطههای برخورد
غیرتنبیهی در قبال رویداد حادثه و کار تیمی مابین واحدهای
سازمانی کمترین امتیاز را داشته و بهعنوان مهمترین نقاط ضعف
بیمارستان شناخته شدند .همسو با این مطالعه ،در اکثر مطالعات
داخلی و خارجی این حیطهها به عنوان نقاط ضعف فرهنگ ایمنی
بیمار گزارش شدهاند ( .)9،99،04همچنین نتایج مطالعه سلامت و
همکاران ( )90پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویدادها را بهعنوان نقطه
قوت و در مطالعه رضائیان و همکاران ( )9کار تیمی بین واحدهای
سازمان بهعنوان نقاط قوت فرهنگ ایمنی بیمار گزارش شده است
که غیرهمسو با نتایج مطالعه حاضر میباشد .تفاوت در یافتهها
میتواند به علت تفاوت در ساختارهای بیمارستانها ،فعالیتهای
مرتبط با ایمنی ،شرایط بحرانی و تفاوت در دیدگاههای افراد مورد
مطالعه باشد .با توجه به این نکته که یکی از ابعاد اعتبار بخشی
بیمارستانها ارتقا ایمنی و استقرار فرهنگ ایمنی در بیمارستان
میباشد ،به نظر میرسد اجرای این برنامه در بهبود برخی از
حیطههای فرهنگ ایمنی بیمار دربیمارستان بهویژه کار تیمی درون
سازمانی و حمایت مدیریت از ایمنی بیمار موثر بوده است اما جهت
استقرار کامل برنامه ایمنی ارتقا نقاط ضعف نیز قدم بعدی در جهت
بهبود فعالیت ایمن در بیمارستان خواهد بود.
جهت دستیابی به یک فرهنگ ایمنی مناسب باید مدیران
بیمارستانی عملکرد و فعالیتهای کارکنان را در یک فضای باز
ارتباطی و یک فرهنگ غیر تنبیهی ارتقا دهند این فضا میتواند
میزان گزارشدهی خطا توسط پرسنل را افزایش داده و زمینه ساز
ایمنی بیماران باشد ( .)00مطالعات نشان دهنده این موضوع است
که در محیطی که فرهنگ بازخورد تنبیهی به حوادث و خطاها
حاکم است ،کارکنان به هنگام بروز خطا سعی در پنهان نمودن آن
خواهند داشت این عمل میتوان آثار جبران ناپذیری را بر بدنه
ایمنی بیمارستان به جای بگذارد (.)90،91
از میان عوامل فردی متغیر تاهل با فرهنگ ایمنی ارتباط معنی
داری داشت به این معنی که افراد متاهل در مقایسه با افراد مجرد
فرهنگ ایمنی را مهم قلمداد میکردند .در مطالعه هیاون و
همکاران بین وضعیت تاهل و فرهنگ ایمنی رابطه معنیدار
مشاهده شد ( .)00همچنین نتایج مطالعه لالهگانی و همکاران نیز
رابطه معنیداری را بین وضعیت تاهل و فرهنگ ایمنی بیمار نشان
داد که همسو با نتایج مطالعه حاضر بود ( .)02مطالعه سلامت و
همکاران رابطه معنیداری بین وضعیت تاهل و فرهنگ ایمنی بیمار
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نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد که سطح ایمنی بیمارستان در سطح
متوسط قرار دارد و حیطههای "برخورد تنبیهی در قبال رویداد
حادثه" و "کار تیمی مابین واحدهای سازمانی" که از ابعاد مهم

تشکر و قدرداني :این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب
کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل با کد سند شماره  9014و شماره مجوز اخلاق
 IR.ARUMS.REC.1399.122بود .تأمینکننده منابع مالی
مطالعه حاضر کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و
مامایی اردبیل بود .نویسندگان از ریاست و مدیریت بیمارستان امام
خمینی اردبیل و همچنین پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت از
بیماران مبتلا به کووید  91بیمارستان که در انجام این طرح ما را
یاری کردند ،صمیمانه تشکر میکنند.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را میپذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح میکنند که هیچگونه تضاد
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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را نشان نداد ( .)90در مطالعه جعفرپناه و همکاران نیز رابطه بین
وضعیت تاهل و فرهنگ ایمنی بیمار معنیدار نبود ( .)00به
طورکلی ،این تفاوتها میتواند ناشی از متفاوت بودن محیط
پژوهش ،تجربه حضور در شرایط بحرانی و ویژگیهای افراد بررسی
شده یا حتی سطح بیمارستانها باشد .بین سن با فرهنگ ایمنی
بیمار رابطه معنیداری دیده شد که همسو با نتایج مطالعه رفیعی
وردنجانی ( )0و غیر همسو با مطالعه جعفرپناه و همکاران ( )00بود.
همچنین بین سابقهکاری پرسنل با فرهنگ ایمنی رابطه معنیدار
مشاهده شد که با نتایج مطالعه پورشرعیاتی ،میپارك و نکویی
مقدم و همکاران همسو ( )92،94،90و با نتایج مطالعه سلامت،
جعفرپناه و رفیعی وردنجانی و همکاران غیرهمسو بود (.)0،90،00
در مطالعه حاضر بین وضعیت استخدامی پرسنل با فرهنگ ایمنی
رابطه معنیدار بود و افرادی که وضعیت استخدامی آنها رسمی بود
میانگین نمره فرهنگ ایمنی بالاتری نسبت به سایر گروهها داشتند.
در حالی که نتایج مطالعه سلامت ،پورشرعیاتی و نکویی نشان داد
که رابطه معنیداری بین وضعیت استخدامی با فرهنگ ایمنی وجود
نداشت ( .)92،90،94،95در مطالعه حاضر بین شیفت کاری پرسنل
با فرهنگ ایمنی رابطه معنیداری وجود داشت و افراد با شیفت
کاری ثابت میانگین نمره نگرش بیشتری داشتند .در مطالعه
للهگانی و همکاران رابطه معنی داری بین شیفت کاری با فرهنگ
ایمنی مشاهده نشد که غیرهمسو با نتایج مطالعه حاضر بود (.)02
کار در شرایط بحرانی مثل اپیدمی بیماریها ،نوع بیمارستان ،نوع
بخش ،تجربه کار در شرایط سخت میتواند در نتایج مطالعه تأثیر
گذار باشد.
از محدودیتهای مطالعه حاضر جمعآوری دادهها به صورت
خود گزارشی و دسترسی دشوار به پرسنل با رعایت اصول ایمنی در
بخشهای کرونا بود .محدودیت دیگر این مطالعه این بود که
مطالعه فقط در مورد پرستاران شاغل در بخشهای مراقبت از
بیماران کرونا انجام گرفت به همین خاطر ،باید در تعمیم نتایج
مطالعه به سایر بخشهای بیمارستان دقت کرد.

فرهنگ ایمنی هستند نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر هم از جانب
مدیریت و هم از طرف پرستاران شاغل در بخشها میباشد .با
توجه به اینکه پرستاران بهعنوان نیروهای خطمقدم ارائه خدمات
سلامت به خصوص در شرایط بحرانی میباشند ضعیف بودن
حیطههای فرهنگ ایمنی از دیدگاه پرستاران به خصوص در شرایط
بحرانی نیازمند توجه ،برنامهریزی و مداخلات مدیریتی جدی
میباشد .به نظر میرسد نهادینه کردن فرهنگ ایمنی بیمار مستلزم
اصلاح ابعاد فوق ،آموزش کارکنان و مستلزم تمرکز بیشتر مدیریت
در زمینه ایمنی باشد.
یافتههای این مطالعه میتواند کمکی به درك این موضوع
باشد که شرایط بحرانی میتواند اثرات منفی را در زمینه ایمنی بیمار
به جای بگذارد که علاوه بر خطرات جانی برای بیماران ،هزینههای
سنگینی را در طولانی مدت برای بیمارستان تحمیل کند .ایجاد
فضای باز ارتباطی ،برخورد سیستمی و غیرتنبیهی با خطاها ،استفاده
از پرسنل با تجربه و سعی در ایجاد محیطی جهت استقرار فرهنگ
کار تیمی و تقویت و تشویق گزارشدهی داوطلبانه خطا از مهمترین
اقدامات مدیریتی است که میتواند در ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار در
بیمارستان مؤثر باشد.
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