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باالشغلیاسترسآنتبعبهوحیاتیهایفعالیتشامل

بالینیخدماتکیفیتبرزیادتاثیرودرمانوبهداشتدرگروهبزرگترین

ضایتیناروایحرفهارتباطاتردپذیریآسیبکارکنان،میانبرخوردشغل،ترکباعثاسترس

.داردقرار27رتبهدرپزشکبهمراجعهدرپرستاریبررسی،حرفهموردشغل132بیناز:آمریکابهداشتملیموسسه

4/7%اشدبمیشغلیایهگروهسایرازشتربی%80کهکنندمیغیبتاسترسازناشیناتوانییافرسودگیعلتبههفتههردر.

خطا و یادگیری از ازخطا،بیشگیری و شامل با تاکید روی سیستم ارائه مراقبت سالمتاز وارد شدن هر گونه صدمه و جراحت به بیمار حین ارائه مراقبت های پرهیز

ایجاد فرهنگ ایمنی در سازمان  

درستاران ضمن ارائه مراقبت، موظف به ایفای نقش تکمیلی خود در حفظ ایمنی بیمار هستنپ

 یک نفر رویداد ناگواری را تجربه می کند که نیمی قابل پیشگیری هستند بیمارهر ده از

 می شودبه افزایش مدت بستری و حتی مرگ منجر و رساندحدود یک سوم آنها به بیمار زیان می

((کیفیت مراقبت از عناصری تشکیل شده که ایمنی بیمار یکی از مهمترین آنهاست))

ایمنی 
بیمار

پرستاری



هبیان مسئل

 شودتنها یک موضوع بالینی نیست و به ابعاد سازمانی هم مربوط می ایمنی بهبود

 استایمنی شرایط بودنحاکی از نامناسب هاپژوهشاما استمعطوف افزایش کیفیت و ایمنی مراقبت از بیماران در جهت ها بیمارستانفعالیت های اکثر

داردهای صورت گرفته در راستای بهبود ایمنی بیمار جنبه واکنشی بسیاری از تالش

استانتظارهمچنان بیش از حد ایشانتنیدگی های روانی درتوجه مدیران بیمارستان ها به وضعیت جسمی و روحی پرستاران غم رعلی

پرستاران می روانی درهای تنش ایجاد و خستگی جسمی و روحی سبب در شیفت های اضافی کار ، بیمارانمراقبت از کار ، سختی مدیریترفشامثل ی مشکالت
.از بیمار گرددکاهش کیفیت مراقبت می تواند منجر بهاقطعگرددکه 

،بهاین پزوهش با توجه به اهمیت ویژه مقوله های استرس شغلی و رعایت ایمنی بیماران در پرستاران

.پرداخت1395فرهنگ ایمنی بیمار و استرس شغلی در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال بین رابطه 



مطالعات خارجی استرس شغلی

تحقیقموردهساختمحققپرسشنامهیکازاستفادهبارایاتیوپغربیجنوبهایبیمارستاندرشاغلپرستاراندرشغلیاسترس(2016)همکارانشوداجت
.قراردادند

.بودالباومتوسطوکمسطح3درشغلبهمربوطاسترسسطحو116و26بیناسترسنمرهدادنشاننتایج

قراررسیبرموردراپرستارانعمومیسالمتوشغلیرضایتروانی،وروحیخستگیکار،بهمربوطعصبیفشارجنوبیآفریقایدر2015همکارانوخمیسا
.داد

.داشتندباالییارتباطشغلیرضایتباهمچنینوروانیوروحیخستگیباکارمندانمشکالتکهدادنشاننتایج
استبرجستهتوسعهحالدرکشورهایدرنتایجاین

کهدباشمیحدازبیشکاریبارپرستاراندراسترساصلیعاملکهدادندنشاناردنکشورپرستارانرویبرخودمطالعهدر(2012)آموریوهامایده
شودمیهمکارانوپزشکانسویازناکافیحمایتوکارشرایطشدنسختشغل،ترکباعث

درمتمرکزهایگروهمصاحبهروشبهویژههایبخشدرشاغلپرستارانازنفر23بربرآناسترستاثیروبیمارایمنیمطالعهدر(2008)همکارانولندبر
ازکمازمانیسوکاریحمایتباهایمحیطدرکار،شدشناختهزااسترسمحیطیمنشایکپرستارانازباالکاریهایتقاضاکهگرفتنتیجهنروژکشور

باشدمیاثرگذاربیماربرایمنیخوداینکهنحویبهآوردهفراهمراآناناسترسزمینهپرستاران



ایمنیمطالعات خارجی 

دادنشاننتایج.کردندمطالعهترکیههایبیمارستاندربیمارایمنیفرهنگازراپرستاراندرکترکیهدر2014همکارانوتاپهمتم
.کردندکسبرانمراتکمترین50ازکمترپاسخباشدهگزارشحوادثتناوبوباالترین%80بیمارایمنیازمدیریتپشتیبانی

داخلکارتیمیبُعد5دربارهمثبتپاسخمقداردادکهنشاننتایج.دادندانجامراچیندربیمارایمنیفرهنگدربارۀبیمارستانیتحقیق2013همکارانونی
وحقیقتآژانسهایدادهازبیشترواحدهابینتیمیکاروخطابهمجازاتبدونپاسخارتباط،مجاریبودنبازمداوم،بهبود–سازمانییادگیریواحدها،

.بودسالمتیمراقبت
تداشوجودشانسازمانداخلدربیمارایمنیفرهنگسمتبهمثبتگرایشیکچین،درسالمتمراقبتکارکنانبیندرکهدادندنشاننتایج

بیمارایمنیفرهنگپرسشنامه2013همکارانواوچلی(HSOPSC)دادندقراربررسیموردرا.
.داشتندراامتیازبیمارباالترینایمنیازکلیدرکومداومبهبود-سازمانییادگیریکهکردبیاننتایج

ررسیبایمنیفرهنگزمینهدربیمارستانیپیمایشازاستفادهبارالبنانبیمارستان68دربیمارایمنیفرهنگموجودوضعیت2010همکارانوالجاردالی
.گرفتتعلقکارکنانابعادبهامتیازترینپایینوواحدهادرونتیمیکاربهامتیازباالترین.کردند



شغلیداخلی استرس مطالعات 

واسترسحسطسنجشبرایساختهمحققپرسشنامهباهمدانآموزشیهایبیمارستاندررابیمارایمنیوپرستارشغلیاسترسرابطه1393سالدرصفی
.دادقراربررسیموردایمنیرعایتبرایلیستچک

کهدادنشاننتیجه
بودمتوسطسطحدربیمارایمنیوپرستارانشغلیاسترس.
نشدمشاهدهآمارینظرازدرایمعنارابطهبیمارایمنیوپرستارشغلیاسترسمختلفابعادبین
داشتوجوددارمعناآماریرابطهشغلیاسترسوتاهلوضعیتبینتنهادموگرافیکعواملبیناز.

وجودونداختپردکردستانپزشکیعلومدانشگاهآموزشیهایبیمارستاندرشغلیاسترسسطحوشغلیهایویژگیرابطهبررسیبههمکارانوفرجی
ندگرفتنتیجهراشغلهایویژگیوشغلیاسترسبینمعناداررابطه

تهرانحسیناماموتجریششهدایهایبیمارستانعمومیبخشهایپرستاراندربالینیپرستارانازدیدگاهشغلیزایاسترسعواملبررسیبهشیزیتر
.نمودکسبراامتیازبیشترینمدیریتیعواملمطالعهایندر.پرداخت

درتاللاخبهمشکوکوضعیتدرآنهااکثروداشتهوجودپرستاراناغلبدرشغلیاسترسکهدادندنشانشیرازدرخودمطالعهدرنیزهمکارانوبرزیده
.بودندعمومیسالمت



اربیمداخلی ایمنی مطالعات 

گرفتندنتیجهپرداختهبیمارایمنیفرهنگبهنسبتکرمانشهرهایبیمارستانکارکنانآشناییبررسیبا(1394)همکارانوصابر
.دادنداختصاصخودبهراامتیازکمترین56/3باخطابروزموارددرغیرتنبیهیپاسخوامتیازبیشتریندرصد72/2بابیمارایمنیازمدیریتحمایتحوزه

یادگیریهکگرفتندنتیجهتهرانشهرآموزشیمنتخبهایبیمارستانکارکناندیدگاهازبیمارایمنیفرهنگوضعیتبررسیدر(1393)همکارانوکیایی
.داردوجودهابیمارستاندربخشیرضایتبطورسازمانی

فرهنگقویتتمنظوربهایمنیاقداماتزمینهدرارشدمدیریتحمایتجلبومحورایمنیراهبردهایتدویننیازمندمطالعهموردهایبیمارستانراستاایندر
.باشندمیبیمارایمنی

مراقبتیفیتکوتحقیقآژانسگزارشومنتخبهایبیمارستانبینبیمارانایمنیفرهنگازایمقایسهارزیابییکبهبوشهردر1393سالدرهمکارانوازمل
.کردندمبادرتسالمتی

.بودنددرصدترینپایینخطاها،بهمجازاتبدونپاسخوسازمانییادگیریبیمارایمنیبعدبهمثبتپاسخدرصدباالترین

شهرانیدرمآموزشیمراکزدربیماردوستدارهایبیمارستاناستانداردهایاساسبربیمارایمنیرعایتمیزانبررسیبه1392سالدرهمکارانوزادهآصف
.گرفتندنتیجهایمنیزمینهدررامتوسطعملکردوپرداختندرشت



پژوهشگران

فرهنگابعاد 

ایمنی

مقری

1388

لوعرب

1389

کیایی

1393

صابر

1394

مطالعه  

حاضر

مهمت تاپ

2014

اوچلی

2013

نی

2013

ت  آژانس تحقیقا
ت  و کیفیت مراقب

سالمت 
2010آمریکا،

6962/626568/5569/67098/38479کار تیمی درون واحدها

6665/136963/4572/57297/38871یادگیری سازمانی و بهبود مداوم

2443/26772/251/98095/56970حمایت مدیریت از ایمنی بیمار

اقدامات و انتظارات مدیر در راستای
ارتقای ایمنی

5452/326967/0755/67997/86375

62/96195/55564-5548/562ادراک کلی از ایمنی موجود

3936/46262/4535/94696/86562بازبودن مجاری ارتباطی

4145/46568/1149/66795/55063بازخورد و ارتباطات درباره خطاها

انتقال و تبادل اطالعات بیمار در
بیمارستان

4755/775559/0824/53295/5-44

60-4240/935663/941/64094/8دهی حوادثتناوب گزارش

4043/756158/5746/65296/86657کارتیمی بین واحدها

2312/626168/5760/85496/34555امور مربوط به کارکنان

1815/466530/5646/84997/56044پاسخ غیر تنبیهی به خطاها

ی و4443/56363/2751/5258/588/564/562میانگین کلی
رج

خا
ی، 

خل
دا

ت 
عا

طال
ر م

 د
ی

من
 ای

گ
هن

فر
ف 

ختل
د م

عا
 اب

سه
قای

م
ضر

حا
ش 

وه
پز



هایارستانبیمپرستاراندرشغلیاسترسسطحوبیمارایمنیفرهنگبینرابطهتعیینهدف اصلی
1395مازندرانپزشکیعلومدانشگاه

اهداف 
فرعی

مطالعهموردهایبیمارستانپرستاراندرشغلیاسترسسطحتعیین

مطالعهموردهایبیمارستانپرستاراندربیمارایمنیفرهنگوضعیتتعیین

طالعهمموردهایبیمارستاندرآنهاایزمینهخصوصیاتوپرستارانشغلیاسترسبینرابطهتعیین

مطالعهموردهایبیمارستاندرپرستارانای_زمینهخصوصیاتوبیمارایمنیفرهنگبینرابطهتعیین

مطالعهموردایهبیمارستانپرستاراندرشغلیاسترسسطحبابیمارایمنیفرهنگابعادبینرابطهتعیین



دارد؟قرارسطحیچهدرمطالعهموردهایبیمارستانپرستاراندرشغلیاسترس
است؟چگونهمطالعهموردهایبیمارستانپرستاراندربیمارایمنیفرهنگوضعیت
دارد؟وجودرابطه مطالعهموردهایبیمارستاندرپرستارانایزمینهخصوصیاتوپرستارانشغلیاسترسبینآیا
دارد؟وجودرابطه مطالعهموردهایبیمارستاندرپرستارانایزمینهخصوصیاتوبیمارایمنیفرهنگبینآیا
؟داردوجودرابطه مطالعهموردبیمارستان هایپرستاراندرشغلیاسترسوبیمارایمنیفرهنگبینآیا

:پژوهشفرضیه

 وجود داردرابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های مورد مطالعه.

:سواالت پژوهش



علومدانشگاههایبیمارستانپرستاراندرشغلیاسترسسطحوبیمارایمنیفرهنگبینرابطهتعیینمنظوربهحاضرپژوهش
.پذیردمیانجام1395سالدرمقطعیصورتبهمازندرانپزشکی

تاسکاربردیپژوهشنتایجاساسبروکمینوعازانجامروشلحاظاز.استتحلیلی-توصیفینوعازحاضرمطالعه.

ازهشدمحاسبههایشاخصوهستندآماریجامعهمعرفمطالعهموردهاینمونهاینکهازاطمینانمنظوربهحاضرپژوهشدر
.رفتندگقرارنظرموردمازندرانپزشکیعلومدانشگاههایبیمارستانتمامبرخوردارند،آماریاستنباطبرایالزماعتبار

شداستفادهاستانداردپرسشنامهدوازطرحانجامبرای.



روش نمونه گیری و حجم نمونه

کارسابقهماه6ازبیشکه1395سالدرمازندراناستانآموزشیهایبیمارستاندرشاغلپرستارانکلیهحاضر،پژوهشدرمطالعهموردجامعه
.بودنددارند،

شددریافتهابیمارستانتفکیکبهمازندرانپزشکیعلومدانشگاهپرستاریدفترازپرستارانتعدادآمار.

صورتبهایهمرحلچندایطبقهگیرینمونهروشبهآماریجامعهکلحجمبهنسبتهابیمارستانایندرشاغلپرستارانتعدادبامتناسبسپس
به%10افزودنومورگانجدولمطابقنفر341)نفر380تعدادپرستاراننفری3180آماریجامعهبیناز،مورگانجدولکمکباتصادفی،

.شدندانتخابنمونهحجمعنوانبه(هاآنریزشاحتمالعلتبههانمونهتعداد

ًموردجمعیتازدرصد92معادلنفر350.شدآوریجمعتکمیلازپسوتوزیعهابیمارستانپرستارانبینتصادفیصورتبههاپرسشنامهنهایتا
.بازگرداندندراشدهتکمیلپرسشنامهپژوهش،

جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه.docx


ابزار پژوهش  

(HSOPSC)بیمارستاندربیمارایمنیفرهنگارزیابیپرسشنامه.1
Hospital Survey On Patient Safety Culture 

آمریکاسالمتتحقیقاتوکیفیتآژانستوسط2004سالدرکه(Agency for Healthcare Research and Qualityدرابزاراین.شدمعرفی
گرفتهقرارینمحققاستفادهموردبیمارایمنیفرهنگخصوصدربیمارستانکارکناننظراتارزیابیبرایکشورازخارجوداخلدرزیادیتحقیقات

.است

بود0/65مطالعهایندرکرونباخآلفایضریبباپرسشنامهپایایی.

ازلیکرتاینقطه5سواالتمقیاسکهباشدمیسوال4یا3دارایبعدهر.باشدمیایمنیفرهنگمختلفبعد12درسوال42شاملپرسشنامهاین
.باشدمی1=هرگزتا5=همیشهازو1=مخالفمکامالتا5=موافقمکامال

گذشتهسالیکدرخطاگزارشتعدادوواحددرایمنیبهنمرهشاملسوالدوهمچنین

درارکزمانمدتفعلی،حرفهدرکارسابقهخدمت،محلواحددرکارسابقهبیمارستان،درکارسابقهخدمت،محلواحددرموردسوالششسپس
.استشدهگنجاندهبیمارانباتعاملچگونگیوسازمانیپستهفته،

شوندمیشناختهمداخلهنیازمندوضعفنقاطعنوانبه50ازکمترپاسخیمیانگینباابعادوقوتنقاطعنوانبه75نمرهازبیشدارایابعاد.

پرسشنامه ایمنی.docx
Doc2.docx
Doc3.docx


ابزار پژوهش
استایمنتزپرسشنامه استاندارد سنجش سطح استرس شغلی .2

آلفایسروقدتوسطشیرازدرپژوهشیدرهمچنین،استشدهگزارش%72بازآزماییروشبهپایاییوقبولقابلزادههاشمپژوهشدرپرسشنامهاینروایی

.گردیدحاصل0/78کرونباخ

شدگزارش0/88مطالعهایندرکرونباخآلفایروشباپرسشنامهپایایی.

پایین،حدویدگردتکمیللیکرتایرتبهسهطیفدرآماریجامعهتوسطکهاستشدهتشکیلکاریمحیطزایتنشهایموقعیتمورددرگویه36ازپرسشنامهاین

.بود(0)ناصحیحو(1)صحیححدودیتا،(2)صحیحکامالپرسشنامهگوییپاسخمقیاس.شدمشخصایشاندراسترسباالیومتوسط

افزارنرمبااطالعاتآوریجمعازپسSPSS23و(عددیهایشاخصونمودارآماری،جداولومعیارانحرافومیانگین)توصیفیآماریهایروشو

ANOVAوپیرسون)تحلیلی ,T.STUDENT)گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردپژوهشهایداده.

نمرات استرسحد باالی نمرات استرسحد متوسط نمرات استرسحد پایین 

72تا 43از 42تا 2930کمتر از 

پایان نامه/پرسشنامه های نهایی/پرسشنامه استرس شغلی استاینمتزویرایش شده.docx


یافته های پژوهش



مشخصات فردی افراد مورد مطالعه
درصد نمونههتعداد نمونگروه سنیردیف

309527/1تا 120

4015343/7تا 231

508724/9تا 341
51154/3باالتر از 4

350100کل5

درصد نمونهتعداد نمونهجنسیت

4813/7مذکر

30286/3مونث

350100کل

درصد نمونهتعداد نمونهوضعیت تاهل

7722مجرد

27378متاهل

350100کل

کهدادنشانسنتفکیکبهمطالعهموردافرادفراوانیتوزیعبهمربوطهاییافته

.گرفتندقرار2گروهدر%43/7معادلپرستار153مطالعهموردافرادتعدادبیشترین
.داداختصاصخودبهرانمونهاز%4/3معادلپرستار15با4گروهدرتعدادکمترین

.بودندساله59فردترینمسنو22پژوهشدرکنندهشرکتفردترینجوان

هاخانمرادرصد86/3معادلمطالعهموردافرادازنفر302کهدادنشانپژوهشازحاصلهاییافته
.دادندمیتشکیل

. درصد نمونه آماری متاهل بودند78نفر معادل273یابیم که در میبا توجه به جدول 



همشخصات فردی افراد مورد مطالع
درصد نمونههتعداد نموننوع استخدامردیف

4412/6یطرح1
3911/1شرکتی2
7020یقرارداد3
5515/7پیمانی4
14240/6یرسم5
350100کل6

درصد نمونههتعداد نمونسمتردیف

28882/3پرستار1

4111/7سرپرستار2

30/9یحاکمیت بالین3

30/9کنترل عفونت4

82/3زریسوپروا5

20/6مترون6

51/4سایر7

350100کل8

درصد نمونهتعداد نمونهمدرک تحصیلیردیف

33495/4لیسانس1

164/6فوق ایسانس2

350100کل

معادلونفر142بارسمیپرسنلبهمربوطمطالعهدرحاضرافرادبیشترینکهیابیمدرمیجدولبهتوجهبا
.بودنددرصد11/1معادلونفر39باشرکتیپرسنلبهمربوطافرادکمترینودرصد40/6

82/3معادلنفر288بابالینپرستارانگروهازنمونهدرحاضرافرادتعدادبیشترینجدولهاییافتهطبق
.بودنددرصد0/6باپرستاریمدیرانافرادکمترینودرصد

لیسانسدرصد95/4معادلنفر334بامطالعهدرحاضرافرادبیشترینکهیابیمدرمیجدولهاییافتهاز
.بودندلیسانسفوقدرصد4/6معادلنفر16وپرستاری



همشخصات فردی افراد مورد مطالع

درصد نمونهتعداد نمونهشیفتردیف

11432/6صبح1

133/7عصر2

154/3شب3

20859/4متغیر4

350100کل5

درصد نمونهتعداد نمونهتجربه کاریردیف

4914سال2کمتر از 1

5214/9سال5تا 22

9326/6سال10تا 36

7822/3سال15تا 411

4412/6سال20تا 516

257/1سال25تا 621

92/6سال30تا 726

350100کل8

درصد59/4معادلومطالعهموردافرادازنفر208باکاریشیفتبیشترینکهدادندنشانهایافته

معادلونفر13باعصرکارفیکسپرسنلبهمتعلقکاریشیفتکمترینومتغیرهایشیفتبهمربوط

.بودنددرصد3/7

تا6بینیابقهسباافرادبهمربوطسابقهمبنایبرمطالعهموردافرادتعدادبیشتریندادندکهنشانهایافته
ونفر9باسال30تا26بینیسابقهبهمربوطنفراتکمترینو%26/6معادلونفر93باسال10

.بودند%2/6معادل



ش
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ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ
-

او
ف 

هد
ل 

درصد نمونهتعداد نمونهنمره استرسمیزان استرسردیف

297822/3کمتر از کم1

4213939/7تا 30متوسط2

7212335/1تا 43زیاد3

34097/1کل

102/9بی پاسخ

350100کل

کهیابیممیدرپرستاراناسترسسطحنمراتبهمربوطجدولبررسیاز

.دهدمیاختصاصخودبهاسترسنمرهدرراسهمبیشترینکهبرندمیرنجمتوسطاسترسازدرصد39/7معادلنفر139

.گیرندمیقرارزیاداسترسدرگروهدرصد35/1معادلنفر123وکماسترسگروهدرآمارینمونهدرصد22/3معادلنفر78

العهتوزیع فراوانی نمرات استرس افراد مط



نمرات هر حیطهانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهحیطه هاردیف
3453/230/7846/8پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا  1
3442/550/7824/5تبادل و انتقال اطالعات 2
3463/350/5160/8مسائل مربوط به کارکنان3
3463/350/5146/6کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی 4
3493/40/5635/9باز بودن مجاری ارتباطی 5
3503/20/9141/6تناوب گزارش دهی خطاها  6
3483/430/7749/6ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها  7
3403/50/562/9درک کلی از ایمنی8
3483/30/5151/9حمایت مدیریت بیمارستان از ایمنی بیمار9

3473/70/5672/5یادگیری سازمانی10
34830/5655/6اقدامات و انتظارات مدیریت در راستای ایمنی بیمار11

3463/510/5469/6کار تیمی درون واحدهای سازمانی 12
51/52میانگین ابعاد دوازده گانه ایمنی بیمار

نیهای دوازده گانه ایمنمرات مربوط به حیطه
ش
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لیل

تح
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ما
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 د
ف

هد .دهدمینشانمطالعهموردافرادبیندرراایمنیگانهدوازدهابعادبهمربوطنمراتفوقجدول

24/5نمرهبااطالعاتانتقالوتبادلونمرهبیشترین72/5نمرهباسازمانییادگیریایمنی،فرهنگمختلفابعادبینازکهاستآنمبینهایافته
.دادنداختصاصخودبهرانمرهکمترین

((شد محاسبه 51/52میانگین ابعاد دوازده گانه ایمنی بیمار در این پژوهش ))



شاخصهای آماری

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3400/0250/640/000625سن
3400/0330/540/001089سابقه کار در بیمارستان
0/550/001024-3400/032سابقه کار در رده فعلی

0/730/000361-3400/019سابقه کار در بخش فعلی

ش
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ر 
ما

آ
-

سو
ف 

هد
م

ها ای آنهرابطه استرس شغلی پرستاران با خصوصیات زمین

کهدادنشانپیرسونهمبستگیآزمونازحاصلهاییافته

0/05میناناطسطحدرداریمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باشغلیاسترسبین
.(<0/05P)نداردوجود



آماره

متغیر

tآزمون ینخطای استاندارد میانگانحراف معیارمیانگینتعدادگروه

استرس
سطح معنی درجه آزادیtارزش 4733/7611/791/72مرد

داری

29338/4713/450/782/623380/02زن

ش
وه

پژ
ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ
تاًهلواسترس شغلی با جنسیترابطه

کهدادنشانتیآزمونهاییافته

(≥0/05P)داردوجوددارمعنیرابطه0/05داریمعنیسطحدرمطالعهموردافرادجنسیتوشغلیاسترسبین

آماره

متغیر

tآزمون ینخطای استاندارد میانگانحراف معیارمیانگینتعدادگروه

استرس
سطح معنی درجه آزادیtارزش 7435/7415/591/81مجرد

داری
100/940/18-26638/412/580/771/35متاهل

دادکهنشانتیآزمونهاییافته

(<0/05P)نداردوجود0/05اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافرادتاًهلوشغلیاسترسبین



متغیر
نوع استخدام

استرستعداد نمونه
انحراف معیارمیانگین

4436/2915/61طرحی
3742/5913/71شرکتی

6836/8311/7قراردادی

5235/513/1پیمانی

13938/5613/04رسمی

34037/8213/31کل

ش
وه

پژ
ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ

داد کهحاصل از آنالیز واریانس نشان های یافته

2/12=F  ،0/078 =P(<0/05P)وجود ندارد0/05داری در سطح اطمینان بین استرس و نوع استخدام در افراد مورد مطالعه رابطه معنی

تحصیالتآنالیز واریانس رابطه بین استرس با نوع استخدام و سطح

متغیر
سطح تحصیالت

استرستعداد نمونه
انحراف معیارمیانگین

32417/3828/13لیسانس
1625/3195/12فوق لیسانس

34082/3731/13کل

کهدادنشانواریانسآنالیزازحاصلهاییافته

2/52=F  ،0/107 =P(<0/05P)وجود ندارد0/05داری در سطح اطمینان رابطه معنیبین استرس و سطح تحصیالت در افراد مورد مطالعه 



متغیر
کاریشیفت

استرسنمونهتعداد

انحراف معیارمیانگین

11039/9513/18صبح

1334/158/57عصر

1528/417/88شب

20237/612/97متغیر

34037/8213/31کل

ش
وه

پژ
ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ
هفتهدراریکساعاتوکاریشیفتبااسترسبینرابطهواریانسآنالیز

کهدادنشانواریانسآنالیزازحاصلهاییافته

وجودداریمعنیرابطه0/05داریمعنیسطحدرکاریشیفتواسترسبین
(88/3=F،0/009=P)(≥0/05P)دارد

توکیبعدیآزمونرابطهبودنمعناداربهتوجهبا

معناداریطحسباشبومتغیرهایشیفتبینهمچنینوشبوصبحهایشیفتبین:نتایج
(≥0/05P)داردوجودمعناداراختالف0/05

متغیر

ساعات کاری

استرستعداد نمونه

انحراف معیارمیانگین

20439/59/74کمتر از 

395532/8312/86تا 20

5924139/1413/14تا 40

79333614/54تا 60

9924711/31تا 80

100536/210/98بیشتر از 

34037/8213/31کل

کهدادنشانواریانسآنالیزازحاصلهاییافته

وجودداریمعنیرابطه0/05داریمعنیسطحدرهفتهدرکاریساعاتواسترسبین
(2/4=F،0/03=P)(≥0/05P)دارد

توکیبعدیآزمونرابطهبودنمعناداربهتوجهبا

اختالف0/05معناداریسطحباساعت59تا40با39تا20کاریساعاتبین:نتایج
.(≥0/05P)داردوجودمعنادار



های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

0/0080/019-3450/14سن
0/0070/019-3450/14سابقه کار در بیمارستان
0/450/001-3450/04سابقه کار در رده فعلی

0/160/004-3450/07سابقه کار در بخش فعلی

ش
وه
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ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ
-

رم
ها

 چ
ف

هد
تارانای پرسرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه

:پیرسونهمبستگیآزمون

وجود0/05معناداریحسطدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهبیمارستان،درکارسابقهسن،باخطارویدادقبالدرغیرتنبیهیپاسخبعدبین
(≥0/05P)دارد

(<0/05P)نداردوجود0/05اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهفعلیبخشدرکارسابقهوفعلیردهدرکارسابقهبا

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

0/150/004-3440/07سن
0/280/002-3440/05سابقه کار در بیمارستان
0/310/002-3440/05سابقه کار در رده فعلی

0/480/0009-3440/03سابقه کار در بخش فعلی
:پیرسونهمبستگیآزمون

وجودداریمعنیرابطه0/05اطمینانسطحدرفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،بااطالعاتانتقالوتبادلبعدبین
.(<0/05P)ندارد



رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3460/070/180/004سن
3460/050/30/002سابقه کار در بیمارستان
3460/0040/930/00001سابقه کار در رده فعلی

3460/040/360/001سابقه کار در بخش فعلی

وه
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ی 
لیل

تح
ر 

ما
آ

ش

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3460/120/020/014سن
3460/10/040/1سابقه کار در بیمارستان
3460/110/020/012سابقه کار در رده فعلی

3460/090/070/008سابقه کار در بخش فعلی

:پیرسونهمبستگیآزمون

اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باکارکنانبهمربوطمسائلبعدبین
(<0/05P)نداردوجود0/05

:پیرسونهمبستگیآزمون

داریمعنیسطحدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باسازمانیواحدهایمابینکارتیمیبعدبین
(≥0/05P)داردوجود0/05

(<0/05P)نداردوجود0/05اطمینانسطحدرمعناداریرابطهفعلیبخشدرکارسابقهبا



رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3490/050/270/002سن
3490/080/130/006سابقه کار در بیمارستان
3490/070/140/004سابقه کار در رده فعلی

3490/110/020/012سابقه کار در بخش فعلی

وه
پژ

ی 
لیل

تح
ر 

ما
آ

ش

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3500/110/020/012سن
3500/10/050/1سابقه کار در بیمارستان
3500/080/10/006سابقه کار در رده فعلی

3500/050/030/002سابقه کار در بخش فعلی

:پیرسونهمبستگیآزمون

(<0/05P)نداردوجودداریمعنیرابطه0/05اطمینانسطحدرفعلیردهدروبیمارستاندرکارسابقهسن،باارتباطیمجاریبودنبازبعدبین
(≥0/05P)داردوجود0/05داریمعنیسطحدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهفعلیبخشدرکارسابقهبا

:پیرسونهمبستگیآزمون

(≥05/0P)داردوجود05/0داریمعنیسطحدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهبیمارستاندرکارسابقهسن،باخطاهادهیگزارشتناوببعدبین
(<0/05P)نداردوجودداریمعنیرابطه0/05اطمینانسطحدرفعلیبخشدروفعلیردهدرکارسابقهبا



تارانای پرسرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3480/120/020/014سن

3480/110/030/012سابقه کار در بیمارستان

3480/10/050/01سابقه کار در رده فعلی

3480/110/030/012سابقه کار در بخش فعلی

ش
وه

پژ
ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ

:پیرسونهمبستگیآزمون

درضعیفوقیممستدارمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باخطاهامورددربازخوردارائهوارتباطاتبعدبین
(≥0/05P)داردوجود0/05داریمعنیسطح

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3400/090/090/008سن
3400/120/020/014سابقه کار در بیمارستان
3400/110/020/012سابقه کار در رده فعلی

3400/150/0050/022سابقه کار در بخش فعلی

:پیرسونهمبستگیآزمون

(<0/05P)نداردوجودداریمعنیرابطه0/05اطمینانسطحدرسنبابیمارایمنیازکلیدرکبعدبین
(≥0/05P)داردوجود0/05داریمعنیسطحدرسطحدرضعیفومستقیممعناداررابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهبا



رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3480/170/0010/028سن

3480/150/0050/022بیمارستاندرکارسابقه

3480/120/020/014فعلیردهدرکارسابقه

3480/140/0080/019فعلیبخشدرکارسابقه

ش
وه

پژ
ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ

:پیرسونهمبستگیآزمون

سطحدرضعیفویممستقدارمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،بابیمارایمنیازمدیریتحمایتبعدبین
.(≥0/05P)داردوجود0/05معناداری

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3470/160/0020/025سن
3470/140/0090/019سابقه کار در بیمارستان
3470/090/080/008سابقه کار در رده فعلی

3470/050/320/002سابقه کار در بخش فعلی

:پیرسونهمبستگیآزمون

(≥05/0P)داردوجود05/0اطمینانسطحدرضعیفومستقیممعناداررابطهبیمارستان،درکارسابقهسن،باسازمانییادگیریبعدبین
(<05/0P)نداردوجودداریمعنیرابطه05/0اطمینانسطحدرفعلیبخشدروفعلیردهدرکارسابقهبا



رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3480/10/040/01سن
3480/130/010/016سابقه کار در بیمارستان
3480/060/230/003سابقه کار در رده فعلی

3480/10/050/01سابقه کار در بخش فعلی

ش
وه

پژ
ی 

لیل
تح

ر 
ما

آ

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

3460/120/020/014سن
3460/10/040/01سابقه کار در بیمارستان

3460/110/020/012سابقه کار در رده فعلی

3460/090/070/008سابقه کار در بخش فعلی

:پیرسونهمبستگیآزمون

درضعیفوتقیممسمعناداررابطهفعلیبخشدروبیمارستاندرکارسابقهسن،بابیمارایمنیراستایدرمدیریتانتظاراتواقداماتبعدبین
(≥0/05P)داردوجود0/05داریمعنیسطح

(<0/05P)نداردوجودداریمعنیرابطه0/05اطمینانسطحدرفعلیردهدرکارسابقهبا

:پیرسونهمبستگیآزمون

داریمعنیحسطدرضعیفومستقیممعناداررابطهفعلیردهدروبیمارستاندرکارسابقهسن،باسازمانیواحدهایدرونکارتیمیبعدبین
(≥0/05P)داردوجود0/05

(<0/05P)نداردوجودداریمعنیرابطه0/05اطمینانسطحدرفعلیبخشدرکارسابقهبا



طح استرسرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی در پرستاران با س

های آماریشاخص

متغیر

تعداد آزمون
(N)

آماره آزمون
(γ)

مقدار احتمال
(p-value)

γ2

0/000/152-3360/39در قبال رویداد خطاپاسخ غیر تنبیهی 
0/000/211-3340/46تبادل و انتقال اطالعات

3370/250/000/062مسائل مربوط به کارکنان
3380/190/000/036کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی

3390/180/0010/032باز بودن مجاری ارتباطی
3400/410/000/168تناوب گزارش دهی رخدادها

3390/370/000/136ارتباطات و ارائه بازخورد
3330/160/0020/025درک کلی از ایمنی بیمار

3390/180/0010/032حمایت مدیریت از ایمنی بیمار
3370/190/000/036یادگیری سازمانی

3380/260/000/067اقدامات و انتظارات مدیریت
ش3380/190/000/036کار تیمی درون واحدهای سازمانی

وه
پژ

ی 
لیل

تح
ر 

ما
آ

-
 پن

ف
هد

جم

کهیابیمدرمییرسونپهمبستگیآزمونازحاصلهاییافتهبهتوجهباپرستاراندراسترسسطحباایمنیفرهنگمختلفابعادبینرابطهزمینهدر

بهمربوطمسائل،بینوضعیفومعکوسمعناداررابطهاسترسبااطالعاتانتقالوتبادلخطاورویدادقبالدرتنبیهیغیرپاسخابعادبین
یادگیریبیمار،ایمنیازمدیریتحمایتبیمار،ایمنیازکلیدرکارتباطی،مجاریبودنبازسازمانی،واحدهایبینماتیمیکارکارکنان،
ترساسبابازخوردارائهوارتباطاتورخدادهادهیگزارشتناوبسازمانی،واحدهایدرونتیمیکارومدیریتانتظاراتواقداماتسازمانی،

(≥0/05P)داردوجود0/05داریمعنیسطحدرهمگی،ضعیفومستقیممعناداررابطه



بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
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ث ی
بح

ش
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پژ
ی 

ها
ونفر39باشرکتیپرسنلبهمربوطافرادکمترینو%40/6معادلونفر142بارسمیپرسنلبهمربوطمطالعهدرحاضرافرادبیشترین

.بودند%11/1معادل

قانوننبودجواندیگرطرفازوپرستارانبرایکشوردرمداوماستخدامیهایآزمونبرگزاریدلیلبهطرفیازتواندمییافتهاین

.باشدشرکتیصورتبهپرستاریهاینیروجذب

.بودنددادهاختصاصخودبهراتعدادبیشترینرسمیپرستاراننیز(2010)درترکیهبودوردرهمدان(2014)صفیمطالعهدر

بودندپرستاریمدیرانافرادکمترینو%82/3معادلنفر288بابالینپرستارانگروهازنمونهدرحاضرافرادتعدادبیشترین.

وپرستاریغلشبینتناسببهتوجهباآماراین.استشدهبرگزارپرستارانجامعهدرکهاستهاییپژوهشسایربامتناسبیافتهاین

.رسدمینظربهمنطقیکامالحرفهایندرموجودهایمسئولیت

مختلفهایرشتهدرلیسانسفوق%4/6معادلنفر16وپرستاریلیسانس%95/4معادلنفر334بامطالعهدرحاضرافرادبیشترین

.بودند

و(2010)چن،(2012)مقری،(2015)کیاییمطالعاتدر.شدمشاهدهخارجیوداخلیمتعددمطالعاتدرنیزیافتهاین

دررمانیدکادرسایرنسبتبهپرستارانباالیتعدادبهراامراینتوانمیکهبودندپرستارمطالعهموردافرادبیشتر(2010)االحمدی

.دادارتباطهابیمارستان



ته
اف

ث ی
بح

ش
وه

پژ
ی 

ها

225داشتندراسالدرپزشکیخطاییکبارحداقلسابقه%64/3معادلمطالعهموردافرادازنفر.

آورددستبهآماریجامعهدرراخطامورد2تا1گزارش%53/7مازندراندر2014شریفی.
نداشتندخطاییگزارشهیچگذشتهماه12درپژوهشجامعه%64(2011)عربلوو%65(2013)صلواتی،%64(2013)ایزدیدرمطالعات.
کردندنمیگزارشراخطاهاآماریجامعهازنیمیازبیشتهراندر2012آذرعبادیمطالعهدر.

گزارشنگفرهایجادبرایفراوانتبلیغاتوهاآموزشعلیرغمخطا،گزارشعواقبازپرستارانترسوهابیمارستانبرحاکمتنبیهیفرهنگ
.باشدخطاگزارشازخودداریبرایتاًملقابلومهمدالئلازیکیتواندمیخطادغدغهبدون

شدگزارش%13/1معادلمطالعهموردافرادازنفر46توسطسالدرخطا6ازبیشیکسالدرخطاگزارشتعدادبیشترینپژوهشایندر.

بود20تا16بیننمراتمطالعه،موردافراد%68/6توسطایمنیبهنمرهیبازهبیشترین.
عالیوبسیارخوبراموجودایمنیوضعیت%74آمریکادرسورامطالعهدر
عالیوخوببسیارراموجودایمنیوضعیت%42ترکیهمطالعهدر
عالیوبسیارخوبراایمنینمره%32عربلومطالعهدر



ته
اف

ث ی
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راسهمبیشترینکهبرندمیرنجمتوسطاسترساز%39/7معادلنفر139کهیابیمدرمیاسترسسطحنمراتبهتوجهباحاضرپژوهشدر

.داداختصاصخودبهاسترسنمرهدر

78گرفتندقرارشدیداسترسگروهدر%35/1معادلپرستارانازنفر131واسترسکمگروهدرآمارینمونه%22/3معادلنفر.

3درشغلبهمربوطاسترسسطحکهدادنشانمطالعهاین.بود116نمرهحداکثرو26حداقلاسترسنمرهدادنشانداجتمطالعهنتایج
.شودمیدیدهباالومتوسطوکمسطح

داردتارانپرسذهنیسالمتدرراواریانسمقدارباالتریناسترس،وروحیخستگیگرفتنتیجهجنوبیآفریقایدرپژوهشیدرخمیسا.
.دهندمیقرارثیرتأتحتراپرستارانسالمتوشغلیرضایتوبیمارمراقبتکیفیتواندازندمیخطربهرادهیبهرهکههستندعواملیاینها

33کم،استرسآماریجامعهدرصد18کهگرفتنتیجهتهراننظامیهایبیمارستانازیکیپرستاراندرشغلیاسترسبررسیدردنیوی
.دارندباالخیلیاسترس%9/8وباالاسترسدرصد39متوسط،استرسدرصد

آورددستبه%2/6راپایینسطحو%40رامتوسطسطح،%57/4راپرستاراندرباالاسترسسطحزنجاندرقاسمی.

بوددادهاختصاصخودبهرامیزانبیشترینمتوسطاسترسسطححاضرپژوهشمطابقسرابادانیوفرجی،صمدیمطالعاتدر.
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درداریمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باشغلیاسترسبینشددادهنشانحاضرمطالعهدر

(p>0/05)نداردوجود0/05اطمینانسطح

ندارندرساستباایرابطهکاریتجربهوتحصیلیسطحسن،کهدادنشانحاضرپژوهشمطابقارتشهایبیمارستاندرسرابادانی.

شغلیترساسمیزانباتحصیالتمیزانوسندموگرافیکمتغیرهایمیانازگرفتنتیجهحاضرپژوهشبرخالفکردستاندرفرجی

..داشتندآماریمعنادارارتباط

بخش،وعنسن،شاملپژوهشدیگرمتغیرهای.داردوجوداسترسسطحوتحصیالتسطحبینرابطهگرفتنتیجهزنجاندرقاسمی

.ندادندنشانشغلیاسترسباداریمعنیارتباطفرزندانتعدادوکاراضافهساعتکار،محلبخشکار،سابقهکاری،نوبت

نداشتجودوشغلیرضایتوکاریاسترسمورددرروستاییوشهریپرستارانبینچشمگیریتفاوتکهگرفتنتیجههنددرکومار.

ودانشگاهییالتتحصباپرستارانبین.نداشتشغلیاسترسبرتاثیریهیچبودنخصوصییادولتییعنیسازمانیماهیتویطشرا

.داشتوجودشغلیرضایتدربارهچشمگیریتفاوتخصوصیودولتیپرستارانبینوبودنددیپلمهکههاییآن
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داردوجوددارمعنیرابطه0/05داریمعنیسطحدرپژوهشجامعهجنسیتوشغلیاسترسبینکهشدگرفتهنتیجهحاضرپژوهشدر

(0/05≤p(

.((پرستاران خانم حاضر در مطالعه میانگین استرس بیشتری را تجربه می کنندیعنی ))

داشتندآماریمعنادارارتباطشغلیاسترسمیزانباجنسیتکهگرفتندنتیجهدانیالیوفرجی
نداردشغلیاسترسباداریمعنیارتباطجنسیتکهگرفتندنتیجهقاسمیوسرابادانی.

نداردوجود0/05اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافرادتاًهلوشغلیاسترسبینکهدادنشانپژوهشاین.

ندارداسترسباایرابطهتاهلکهدادندنشانخودتحقیقدرنیزقاسمیوسرابادانی
داشتوجودمعنادارآماریرابطهشغلیاسترسوتاهلوضعیتبیندموگرافیکعواملبینازصفیتحقیقدرحاضرپژوهشخالفبر.
داردداریمعنیرابطهجنسیتبااسترسکهدادنشانخودمطالعهدرزادهخاقانی.

نداردوجود0/05اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافراددراستخدامنوعواسترسبینکهشدگیرینتیجهمطالعهایندر
(0/05<P)
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نداردوجود05/0اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافراددرتحصیالتسطحواسترسبینکهبوداینتحقیقایننتایجاز.

ندارنددرمانیبخشکارکنانبیندرکاریتجربهوتحصیلیسطحبرداریمعنیرابطههیچاسترسگرفتنتیجهسرابادانی
دداشتنمعنادارارتباطشغلیاسترسمیزانباتحصیالتمیزانکهشددادهنشانفرجیمطالعهدرحاضرپژوهشنتایجخالفبر.

داردوجودداریمعنیرابطه0/05داریمعنیسطحدرمطالعهموردافراددرکاریشیفتواسترسبینکهشدگرفتهنتیجهحاضرپژوهشدر.
(0/05(P≤
داردمستقیمومعناداررابطهپرستاراناسترسمیزانبازیادکاریباروشبهایشیفتکهدادنشاننژادغالم.
نشدمشاهدهاسترسوکاریهایشیفتبینایرابطهصفیپژوهشدر.

کهبودایننشدمشاهدهخارجیوداخلیمطالعاتدرکهپژوهشاینهاییافتهاز
05/0)داردوجودداریمعنیرابطه0/05داریمعنیسطحدرمطالعهموردافراددرهفتهدرکاریساعاتواسترسبین(P≤
داردوجودمعناداراختالف0/05معناداریسطحباساعت59تا40با39تا20کاریساعاتبینکهدادنشاننتایج.
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بااطالعاتانتقالوتبادلبعدونمرهبیشترین%72/5نمرهباسازمانییادگیریبعدایمنی،فرهنگمختلفابعادبینازکهدادنشانحاضرپژوهش

.دادنداختصاصخودبهرانمرهکمترین%5/24نمره
.((محاسبه شد که مبین حد متوسط فرهنگ ایمنی در بیمارستانهای استان مازندران بود51/52پژوهش ابعاد دوازده گانه ایمنی بیمار در میانگین ))

ابعادامتیازکمتریندرصد50ازکمترباخطابهمجازاتبدونپاسخوبیشتریندرصد80بیمارباایمنیازمدیریتپشتیبانیدادنشانترکیهدرتاپ
.داشتندرا

بود(حاضرپژوهشبامطابق)سازمانییادگیریداشتایمنیفرهنگرویراتاثیربیشترینکهبعدیفرانسهدراوچلی.

بهایمنیمختلفابعادبیندررادرصدباالترینارتباطیمجاریبودنبازوکارتیمیهمراهبهسازمانییادگیرینیزچیندر2013نیمطالعهدر
دادنداختصاصخود

پاسخبعدوبیشترین%72/2مثبتپاسخمیانگینبابیمارایمنیازمدیریتحمایتبعددادنشانکرمانهایبیمارستانایمنیمطالعهدرصابرپژوهش
.دادنداختصاصخودبهراامتیازکمترین%56/3مثبتپاسخمیانگینباخطابروزموارددرغیرتنبیهی

دارای55و56بااطالعاتانتقالتبادلودهیگزارشتناوبابعاددادنشاننتایجتهرانمنتخببیمارستانهایایمنیفرهنگمطالعهدرکیایی
(حاضرپژوهشبامطابق)میانگینباالتریندارای69میانگینباکدامهرمدیریتیاقدامات-انتظاراتوسازمانییادگیریابعادومیانگینکمترین

.بود63بابرابرمطالعهموردهایبیمارستاندربیمارایمنیفرهنگمیانگین.بودند

بدونپاسخ.بودیسازمانیادگیریبیمارایمنیبعدبهمثبتپاسخدرصدباالترینحاضرپژوهشبامطابقبوشهربیمارستانهایدرازملپژوهشدر
.داشتراکنندگانشرکتهایپاسخدرصدترینپایینخطاها،بهمجازات
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کهدادنشانهاآندراسترسسطحبامطالعهموردپرستاراندرایمنیفرهنگمختلفابعادبینرابطهزمینهدرپژوهشهاییافته

بهمربوطمسائل،بینوضعیفومعکوسمعناداررابطهاسترسبااطالعاتانتقالوتبادلوخطارویدادقبالدرتنبیهیغیرپاسخابعادبین

یادگیریار،بیمایمنیازمدیریتحمایتبیمار،ایمنیازکلیدرکارتباطی،مجاریبودنبازسازمانی،واحدهایبینماتیمیکارکارکنان،

اببازخوردارائهوارتباطاتورخدادهادهی¬گزارشتناوبسازمانی،واحدهایدرونتیمیکارومدیریتانتظاراتواقداماتسازمانی،

.(≥0/05p)داردوجود0/05داریمعنیسطحدرهمگیضعیفومستقیممعناداررابطهاسترس

ازتوانمیترساسسطحکاهشباوگذاردمیتاثیربیمارانایمنیرعایتوضعیتبرپرستارانشغلیاسترسکهاندیشیدتوانمیبنابراین

.بودبرخورداربیمارانبرایبیشتریایمنی

عناداریمرابطهگونههیچبیمارایمنیباشغلیاسترسابعادارتباطبررسیدرگرفتنتیجهخودمطالعهدرهمداندر2014سالدرصفی

.باشدنمیگذارتأثیربیمارایمنیبرشغلیاسترسکهشددادهنشانونشدمشاهده

بیمارایمنیبرباشدمیکمسازمانیوکاریحمایتوباالکاریهایتقاضاازناشیکهپرستاراناسترستأثیربهخودهاییافتهدر2008برلند

.استداشتهاشاره
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زیادتامتوسطاسترسسطحازجامعهاین%75کهیابیمدرمیاستاینمتزپرسشنامهاستانداردابزارباآماریجامعهاسترسسطحمطالعهدر

.برندمیرنج

پیمایش))استانداردابزارازگیریبهرهباآماریجامعهدیدگاهازبیمارایمنیفرهنگارزیابیباحاضرپژوهشایمنیفرهنگزمینهدر

.دهدنشانمذکورهایبیمارستاندررابیمارایمنیفرهنگابعادازنماییتوانست((بیمارایمنیفرهنگبیمارستانی

ایمنیازکلیدرک،%69/9بابیمارستانیواحدهایدورنکارتیمی،%72/5باسازمانییادگیریابعادمطالعهاینهاییافتهبهتوجهبا

مدیریتحمایتو%55/6بابیمارایمنیراستایدرمدیریتانتظاراتوقدامات،%60/8باکارکنانبهمربوطمسائل%62/9با

.شدندنمیمحسوبقوتنقطهولیبودندمتوسطحدازبیشترمثبتپاسخ%51/9بابیمارایمنیازبیمارستان

بینماتیمیکار%46/8باخطارویدادقبالدرغیرتنبیهیپاسخ،%49/6باخطاهامورددربازخوردارائهوارتباطاتشاملابعادسایر

بااطالعاتانتقالوتبادلو%35/9باارتباطیمجاریبودنباز%41/6باخطاهادهیگزارشتناوب،%46/6باسازمانیواحدهای

.شدنددادهصتشخیتحقیقموردهایبیمارستاندربهبودنیازمندابعادعنوانبهومتوسطحدازترپایینمثبتپاسخ24/5%
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فرهنگتشناخدرتابعههایبیمارستانومازندرانپزشکیعلومدانشگاهمدیرانبهتواندمیپژوهشاینازحاصلنتایجشکبدون

.نمایدکمکاستانایندرایمنی

دهیگزارشسیستمیکدارایبایدسازمان.باشدمیخطاکاروخطاباغیرتنبیهیبرخوردبرسازماندرفراوانتاکیددیگرمهممطلب

.گرددعمرتفوواکاویخطابروزاصلیدالیلخطاایریشهبررسیروشبااولیههایتحلیلوخطااعالمازپستاباشدمندنظامخطای

 پژوهش لزوم تغییر در فرهنگ ایمنی را قبل از هر اقدام دیگر مربوط به ایمنی نشان داداین  .

مانندالمتسخدماتدهندهارائههایسازماندرایمنیفرهنگارزیابیبهبایدسالمتنظامارشدمدیرانبیمارایمنیارتقایمنظوربه

.دهندایویژهاهمیتهابیمارستان

تااددخواهدمازندراناستانهایبیمارستاندربیمارایمنیفرهنگبابدررااندازیچشمارشدمدیراناینبهحاضرپژوهشنتایج

.کننداستفادهآنازهااستانسایربامقایسهوریزیبرنامهدربتوانند
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گرددمیارائههاانبیمارستدربیمارایمنیفرهنگبهبودوپرستارانشغلیاسترسسطحکاهشراستایدرزیرراهکارهایوپیشنهاداتحاضرمطالعهنتایجبراساس

ارائهواطیخفردوخطاباتنبیهیبرخوردعدمسمتبهحرکتوخاطیفردکردنقلمدادمقصربرمبنیسیستمدرموجودفرهنگتغییر

پزشکیخطاهایگزارشاتباگونهتشویقومناسببازخورد

خطاایریشهیابیعلتسیستمرویکردباخطادهیگزارشمندنظامرویهیکطراحی

سازمانکارکنانومدیرانسویازجانبههمهتعهدوسالمتخدماتارائهمراکزرسالتتعریفدربیمارایمنیمقولهگرفتنقرار

استرسسطحکاهشبرایپرستارانبرایپرتکرارومهمپروسیجرهایمورددرخدمتضمنآموزشهایکالسبرگزاری

مختلفهایشیفتدرخانموآقاپرستارانازاستفاده

پرستارانبیندرشبهایشیفتماننداسترسپروطوالنیهایشیفتعادالنهتقسیم

هابخشچیدماندرافرادتواناییبهتوجه

درمانیهایرویهانجامهنگامدرکارتازهپرسنلازکاملوجانبههمهحمایت

بیمارحقوقمنشورصحیحاجرایوایمنی،منظمجلساتبرگزاریبیمار،ایمنیهایکمیتهبهبخشیدناولویت



واجتماعیتامینودولتیهایبیمارستاندرپرستارانشغلیاسترسسطحبابیمارایمنیفرهنگبینرابطهبررسی

یکدیگرباهاآنمقایسهوخصوصی

رادیولوژیگاه،آزمایشپزشکان،)درمانیکارکنانکلیهدرشغلیاسترسسطحبابیمارایمنیفرهنگبینرابطهبررسی

هابیمارستاندرشاغل(...و

هدیدگادواینمقایسهوبیمارانوکارکناننگاهازکارکنانشغلیاسترسوبیمارانایمنیوضعیتبررسی

تعدادبهتوجهاب)کوچکوبزرگهایبیمارستاندرکارکنانشغلیاسترسسطحوایمنیفرهنگوضعیتمقایسهوبررسی

(موجودهایتختوپرسنل
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پژوهشمحدودیت های 

(بیمارستان20درحضوربرایشهریبینسفر13)استانسطحدرپژوهشموردهایبیمارستانپراکندگی

شنامهپرستکمیلدرراالزمهمکاریونبودندآشناآنباپژوهشجامعهمی شد،اجرااستانسطحدربارنخستینبرایپژوهشعنواناینآنجاکهاز

.نداشتند

شدندتوجیهکاملطوربهتکمیل،ازقبلکهپرسشنامهتکمیلجهتپاسخ دهندگانازبرخیمحافظه کاری.

بودمشهودهمکاریحداقلپرستاران،بودنچندکارهومتغیرهایشیفتها،آنکاریمحیطشلوغیپرسنل،کمبودپرستاران،کارحجمبهتوجهبا.

آنکاربردهایوپژوهشاصلبهاعتقادعدم

شخصیاطالعاتشدنافشاازنگرانیدلیلبهتحقیقدرمشارکتبههانمونهازبرخیتمایلعدم

پژوهشسواالتبهدادندرپاسخآمارینمونهاعضایازبرخیدقتیبی





...دورترین راه ها  با نخستین قدم آغاز می شود

مبا تشکر از توجه اساتید و دانشجویان محتر


