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چکیده

مقدمه:

بهبود وضطهیت ایمنی بیمار یک ضرورت جهانی است و یکی از مؤلفههایی که نقش مهمی

در ارتقاء سطح ایمنی بیمار در بیمارستانها دارد ،جو ایمنی بیمار است .هد

از انجام این پژوهش

شناسایی عوامل مؤثر بر جو ایمنی بیمار در بیمارستانهای نظامی کرمان است.
روش بررسیی :پژوهش حاضر یک مطالهه تحلیلی با استفاده از تحلیل عاملی است که در سا
 0331در بیمارسططتانهای نظامی کرمان انجام شططد .جامهه مورد مطالهه شططامل  511نفر از کارکنان
پرسطتاری در بیمارسطتانهای میکور بوده است .جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه بود .مهیار
روش تحلیل دادهها ،تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بود.

یافتهها:

 3مؤلفه مؤثر بر جو ایمنی بیمار در بیمارسطتانهای نظامی اسطتخرا شد که عبارتند از

نگرش سرپرستان ،حمایت مدیریت از ایمنی بیمار ،پاسخ غیر تنبیهی به خطا ،همکاری تیمی ،ایمنی
مراقبتهای پزشکی ،بار کاری ،مدیریت خطا ،توانمندسازی کارکنان و ارتباطات.

بحی

و نتیجیهگیری :ابهاد جو ایمنی بیمار در محیطهای مختلف میتواند متفاوت باشططد و

میزان تأثیر هریک از ابهاد بر جو ایمنی بیماران در بیمارستانها نیز متفاوت است.

کلمات کلیدی :بیمارستان نظامی ،پرستار ،ایمنی بیمار
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فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

نشفففان داده اسفففت جو ایمنی بیمار قوی باعث بهبود رفتارهای

مقدمه
امروزه بفه دلیفل افزایش آسفففیب بیماران بسفففتری ،ایمنی

کارکنان مراکز درمانی خواهد شد [.]10

بیماران به طور ویژهای ،مورد توجه واقع و تبدیل به یک اولویت

نتایج مطالعه کوال 2نشففان میدهد که پنج عامل مدیریت و

مهم در نظام سفالمت شفده است [ .]2 ،1ایمنی بیمار به عنوان

رهبری ،سیاستها و رویه ها ،کارکنان ،ارتباطات و گزارش دهی

یکی از عوامل اصلی کیفیت خدمات سالمت ،به معنای پرهیز از

خطا بر جو ایمنی بیمار در بیمارستانها تأثیرگذار است [ .]12در

وارد شفففدن هرگونفه صفففدمه و جراحت به بیمار در حین ارائه

راسفتای ارائه خدمات سالمت به بیماران ،بیمارستانهای نظامی

مراقبتهای سفففالمت اسفففت [ .]4برآورد میشفففود که%2-14

نیز نه تنها مسئول حفظ و بهبود سالمت نیروهای مسلح هستند،

هزینه های مربوط به سفالمت ناشی از خدمات بالینی غیر ایمن

بلکه این بیمارسففتانها خدمات بهداشففتی برای همه اعضففای

است که باعث آسیب بیماران میشوند [.]0

جفامعفه فراهم می نمفایند و با توجه به مأموریت و اسفففتراتژی

یکی از مؤلفه هایی که نقش مهمی در ارتقاء سفففطح ایمنی

سففازمانهای نظامی ،که به عنوان یک رهبر و پیشففگام در تمام

بیمار در بیمارسففتانها دارد ،جو ایمنی بیمار اسففت و به سففطح

زمینهها هستند ،تأمین ایمنی بیماران و ارائه مراقبت سالمت به

درک شفدهای از ایمنی بیمار در مکان و زمان خاصی اشاره دارد

دور از آسفففیففب و زیففان بیمففاران یکی از اهففداف اصفففلی این

[ .]2جو ایمنی بیمار درک و برداشفففت کارکنان را از وضفففعیت

سففازمانهای مراقبت بهداشففتی نظامی بوده که رس فیدن به این

ایمنی بیمار در یک مقطع زمانی خاص نشان میدهد و با عوامل

هدف ،با شففناسففایی نقاط ضففعف و از بین بردن آنها امکانپذیر

محیطی و وضعیتی همراه است ،تحت تأثیر شرایط موجود است

خواهد بود [.]10

و ضفمن موقتی و سطحی بودن ،مستعد تغییر نیز هست [.]3 ،0

در راسفففتای همین اهداف ،برای اولین بار در سفففال 2441

از آنجا که ایمنی بیمار پایه و اساس کیفیت مراقبتهای درمانی

ارزیابی جو ایمنی بیماران با یک سفففازه سفففه بُعدی ،به عنوان

اسفففت ،وجود جو ایمنی قوی یفک شفففرط الزم برای مراقبففت

بخشفففی از یک اسفففتراتژی جامع برای بهبود ایمنی بیماران در

اطمینان بخش از بیمار در بیمارستانها است [.]1

تمفامی مراکز درمفانی نظفامی آمریکا انجام شفففد .که ابعاد آن

نتایج مطالعات نشففان داده اسففت ،بیمارسففتانهایی که جو

عبفارت بودنفد از )1 :تمایل کارکنان به گزارش خطا  )2ارزیابی

ایمنی بهتری دارند کیفیت خدمات بهتری دارند و میزان آسففیب

فرایند حل مشففکل  )4برداشففتهای کارکنان در مورد نگرانی

به بیمار درآنها کمتر اسفت [ .]9وجود جو ایمنی بیمار مناسب در

مدیران برای ایمنی بیمار [.]13

یفک مرکز درمانی ،از میزان خطاها و اثرات مضفففر آنها در

بررسفی مطالعات نشان میدهد که در زمینه جو ایمنی بیمار

بیمارستان میکاهد [ .]14امروزه تقویت جو ایمنی به عنوان یک

در بیمارسفتانهای نظامی در ایران پژوهشفی انجام نشده است.

اسففتراتژی الزم برای بهبود ایمنی بیماران شففناخته شففده اسفت

این خأل پژوهش در بیمارسففتانهای نظامی و اهمیت موضففوع

[ ]11و تأثیر اسففتفاده از شففاخصهای پیشففگیرانه 1نظیر تقویت

ایمنی بیمار ،نیاز به این پژوهش را ضففروری دانسففته تا ضففمن

جوایمنی بیمار و مشفففاهده رفتارها که برفعالیتهای جاری ایمنی

شفففنففاسفففایی مؤلفففه هففای مؤثر بر جو ایمنی بیمففار ،مففدیران

تفأکیفد دارنفد ،مورد توجفه قرار گرفتفه اسفففت کفه میتواند در

بیمارسففتانهای نظامی با تکیه بر نقاط قوت ،در جهت رفع نقاط

دسفففتیففابی بففه اثرات اجرای برنففامففه هففای ایمنی بیمففار ،در

ضفففعف خود در زمینفه هریفک از ابعفاد جو ایمنی بیمار تالش

بیمارستانها کمک کننده باشد [ .]14 ،12چرا که نتایج مطالعات

نمایند.

1. Proactive
2. Colla
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روح ا ...زابلی و همکاران

عوامل مؤثر بر جو ایمنی بیمار

کسففانی که کار بالین برای بیماران انجام میدادند در نظر گرفته

روش بررسی
این مطالعه از نوع تحلیلی اسفففت که با اسفففتفاده از تحلیل

شد.

عاملی ،از طریق مدل یابی معادالت سففاختاری 1در سففال 1490

پرسشنامه توسط محقق در نوبتهای کاری مختلف پس از

انجام شد .جامعه مورد پژوهش ،پرستاران بیمارستانهای نظامی

کسفب اطمینان در مورد داشتن رضایت آگاهانه پرستاران جهت

کرمان بود .انتخاب بیمارسفتانها به صورت طبقهای و پرستاران

تکمیففل پرسفففشفففنففامففه بففا رعففایففت مالحظففات اخالقی ،در

بخشها به صورت تصادفی ساده انجام شد.

بیمارسفتانهای مذکور توزیع و افرادی که حاضففر به شرکت در

جهفت تعیین حجم نمونفه ،براسفففاس مفدل یابی معادالت

مطالعه نبودند از مطالعه خارج شفففدند .به شفففرکتکنندگان در

سففاختاری ،با اسففتفاده از اصففول تعیین حجم نمونه در تحلیل

مطالعه در مورد این که پرسففشففنامه بدون نام و نشففان تکمیل

رگرسففیون چند متغیری از فرمول ذیل اسففتفاده شففده اسففت

میگردد و محرمانه ماندن اطالعات آن توضیحات الزم داده شد

[ .5𝑞 ≤ 𝑛 ≤ 15𝑞 .]19 ،11کفه در آن  qتعفداد گویههای

و به آنان اطمینان داده شد که اطالعات پرسشنامه آنها محفوظ

پرسشنامه و  nحجم نمونه است .حجم نمونه با توجه به این که

و بفا اجفازه مبفادی ذیربط در راسفففتفای اهداف پژوهش از آنها

تعداد گویههای پرسففشففنامه  04عدد بود  244نفر تعیین شففد و

اسففتفاده خواهد شففد .معیار روش تحلیل دادهها  ،تحلیل عاملی

سپس با استفاده از نمونه گیری سهمیهای به نسبت تعداد پرستار

بود .ابتدا با اسفففتفاده از روش تحلیل عاملی اکتشفففافی ابعاد جو

شفاغل در هر بیمارسفتان ،حجم نمونه هر بیمارستان به تفکیک

ایمنی بیمار در بیمارسفتانها شفناسفایی شفدند و برای تفسیر و

مشخص شد.

شففناسففایی عاملها از روش چرخش واریماکس اسففتفاده شففد.

در این مطالعه برای شفففناسفففایی عوامل مؤثر بر جو ایمنی

سفپس با اسفتفاده از تحلیل عاملی تأییدی و بر اساس مدلیابی

بیمار ،از پرسفشنامه محقق ساخته که مبنای آن پرسشنامههای

معادالت سفففاختاری ،مدل مفهومی ترسفففیم و با انجام تحلیل

مورد اسففتفاده در مطالعات کودو [ ،]24سففکسففتون [ ]21و بلنزر

عاملی تأییدی در طی چند مرتبه مدل ارائه و تأیید گردید .برای

[]22بود ،اسفتفاده شفد .پرسفشنامه دارای 2بخش بود که بخش

برازش مففدل از شفففاخص هففای ،GFI ،NFI ،NNFI ،CFI

اول مربوط به مشفخصفات جمعیت شناختی افراد شرکت کننده

 IFI ،AGFIو  RMSEAاسفتفاده شد .ضمن استفاده از آمار

(شففامل  9سففؤال) و بخش دوم شففامل گویههای مرتبط با جو

توصففیفی و اسففتنباطی ،تحلیل مدل معادالت سففاختاری در این

ایمنی بیمفار (حاوی  04سف فؤال) بود .مقیاس پاسفففخگویی به

روش به کمک نرم افزار SPSSنسفخه  13و LISRELنسخه

پرسشنامه بر اساس طیف  2گزینهای لیکرت در نظر گرفته شد.

 1/1انجام گرفت.

نمره  2برای کففامالً موافق ،نمره  0برای موافق ،نمره  4برای
نه موافق/نه مخالف ،نمره  2برای مخالف و نمره  1برای کامالً
مخالف منظور شد.
جهت تعیین روایی صفوری و محتوی پرسففشنامه ،از اساتید
خبره و صاحب نظر در این زمینه استفاده شد .برای تعیین پایایی
از آلفای کرونباخ اسفتفاده شد ( .)α=4/941معیار ورود پرستاران
به پژوهش ،داشفتن سفابقه فعالیت ،حداقل به مدت یک سال و

1. Structural Equation Modeling
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یافتهها
در این پژوهش تعداد  244پرسففشففنامه توزیع شد که  0نفر
تمایلی به شففرکت در مطالعه نداشففته و از  190پرسففشففنامه
جمعآوری شده ،تعداد  114پرسشنامه که به طور صحیح و کامل
تکمیل شففده بودند مورد بررسففی قرار گرفت و نرخ پاسففخگویی
 %94محاسفبه گردید .بر اساس یافتههای مطالعه ،بیشترین رده
سنی شرکت کنندگان مربوط به سنین  22-40بوده که %31/0

(سال بیستم ،شماره دوم ،تابستان  ،7931مسلسل )39

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

شفرکتکنندگان در این گروه قرار داشتند و %34شرکتکنندگان
زن و  %39/0آنها متأهل بودند %01/1 .آنها به صففورت رسففمی

جدول  -2آزمون  KMOو بارتلت برای تحلیل اکتشافی

شاخص کفایت نمونه

2/595

KMO

اسففتخدام بوده و از لحاظ نوع بخش ،بخشهای جراحی سففهم

کای اسکوار

2422/295

آزمون کروی بودن بارتلت:

df

512

بیشفففتری از پرسفففتاران شفففرکتکننده در پژوهش را به خود

مقدار p

>2/228

اختصاص دادهاند (جدول .)1
در ابتفدا برای انجفام تحلیفل عفاملی از  04متغیر مکنون یا

عاملها (مکنونها) شفناسفایی شدند .به عبارت دیگر دادهها در

عامل اسففتفاده شففد .که ابتدا با انجام تحلیل عاملی اکتشففافی

مجموعه کوچکتری از عاملها خالصففه شففدند .در واقع با انجام

جدول  -1مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر

فراوانی

درصد

سن
2/9
8
83 – 86
3
1
42 – 42
33
92
43 – 46
39/2
94
32 – 32
42
33
33 – 36
3
9
> 22سال
جنس
32
32
مرد
52
849
زن
وضعیت تأهل
56/2
823
متأهل
42/9
35
مجرد
رده شغلی
1/3
83
سرپرستار
54/4
832
پرستار
5/1
82
تکنسین
88/5
48
بهیار
وضعیت استخدام
98/8
882
رسمی
4/1
3
پیمانی
41/3
38
قراردادی
5/1
82
وظیفه
مدرک تحصیلی
6/2
85
دیپلم بهیاری
8/5
3
فوق دیپلم
19/8
833
لیسانس
4/1
3
فوق لیسانس
بخش درمانی
43/6
23
جراحی
88/5
48
داخلی
CCU
5/1
82
ICU
82
81
NICU
4/4
2
82/2
49
اتاق عمل
3/9
82
اطفال
3
6
نوزادان
9/5
84
زنان و زایمان
84/1
43
اورژانس
43/6
23
جراحی
88/5
48
داخلی
CCU
5/1
82
ICU
82
81
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
NICU
4/4
2
Adequacy

تحلیل عاملی اکتشافی ،هدف کاهش دادهها و شناسایی ساختار
بود .جهت انجام تحلیل عاملی اکتشفففافی ابتدا از این مسفففئله
اطمینان حاصففل شففد که دادهها را میتوان برای انجام تحلیل،
مورد استفاده قرار داد و با استفاده از آزمون  1 KMOاز کفایت
نمونه گیری اطمینان حاصفل شد .برای اطمینان از مناسب بودن
دادهها مبنی بر اینکه ماتریس همبسفففتگیهایی که پایه تحلیل
قرار میگیرند در جامعه برابر با صفر نیست از آزمون بارتلت 2نیز
اسفتفاده شده است .از آنجایی که سطح معنیداری آماره بارتلت
برابر با صفر و کمتر از  4/42است ،فرض صفر رد و فرضیه یک
تأیید میشفففود یعنی سفففاختار دادهها برای انجام تحلیل عاملی
اکتشافی مناسب است (جدول .)2
با انجام تحلیل عاملی اکتشفففافی تعداد گویهها به  42گویه
کفاهش پیفدا نموده و تعفداد  9عفامل که دارای بردارهای ویژه
بزرگتر از یک هستند شناسایی و در مدل باقی ماندند .همهنین
در این جدول واریانس تجمعی برابر با  %34اسفففت که نشفففان
دهنده آن اسفففت که این  9عامل میتوانند حدود  %34واریانس
متغیرها را توضفففیح دهند .الزم به ذکر اسفففت که میزان تبیین
واریانس تجمعی در تحلیل عاملی اکتشففافی بایسففتی بزرگتر از
 %04باشد.
آخرین خروجی در تحلیل عاملی اکتشفففافی جدول ماتریس
چرخش یافته عاملی اسفت .در این ماتریس مشخص گردید که
کدام متغیر (سفؤال) به کدام عامل مربوط است .با انجام تحلیل
عاملی تأییدی در چند مرحله مشفخص گردید که سؤاالت مورد

2. Bartlett's Test
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جدول  -4میزان بار عاملی ابعاد جو ایمنی بیمار در بیمارستانهای نظامی

ردیف
8
4
3
2
3
9
5
1
6

مؤلفه
نگرش سرپرستان
بار کاری
پاسخ غیر تنبیهی خطا
کار گروهی
کیفیت وایمنی مراقبتهای پزشکی
حمایت مدیریت از ایمنی بیمار
مدیریت خطا
توانمند سازی کارکنان
ارتباطات

بارعاملی
1/16
3/24
9/21
5/89
5/35
3/42
5/88
9/22
9/36

تیمی ،کیفیت و ایمنی مراقبتهای پزشففکی بود .سپس بر اساس
بفار عفاملی هر کدام از ابعاد ،میزان تأثیر آنها در جو ایمنی بیمار
سنجیده شد( .جدول )0
بح

و نتیجهگیری
نتفایج مطفالعفه نشفففان داد که  9بُعد بر جو ایمنی بیمار در

بیمارسففتانهای نظامی تأثیرگذار اسففت که نگرش سففرپرسففتان
دارای بیشففترین بار عاملی و بار کاری دارای کمترین بار عاملی
تأثیرگذار بر جو ایمنی بیمار هسفففتند و در همین راسفففتا مطالعه
پینهیرو 1در بیمفارسفففتفان های پرتغال نشفففان میدهد ،عوامل
تفأثیرگفذار در جو ایمنی بیمفار در اتفاق عمل ،محیط کار تیمی،
نمودار -1تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم در بیمارستانهای نظامی

رضففایت شففغلی ،ادراک مدیریت ،شففرایط کار و ارتباطات بین

نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردارند و سازههای استخراج شده

مشاغل مختلف هستند که شرایط کار و رضایت شغلی بیشترین

از روایی الزم برخوردارنفد و همهنین رابطه بین سفففازه و بُعد و

تأثیر در جو ایمنی بیمار داشتهاند [.]24

رابطه میان هریک از ابعاد و مفهوم اصففلی یعنی جو ایمنی بیمار

نتایج پژوهش مغنیباشففی و همکاران نشففان داد باالترین و
پفایینترین عوامل تأثیرگذار در جو ایمنی بیمار به ترتیب مربوط

مثبت و معنادار است( .نمودار )1
برای برازش مدل از چندین شاخص استفاده شد و مشخص

بفه ابعاد «تعهد مدیریت نسفففبت به ایمنی» و «آگاهی کارکنان

گردید که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار اسففت و میتوان

درباره موضوعات ایمنی» است [ .]20مطالعه السوس 2نیز نشان

نتیجفه گرففت کفه مدل از دقت خوبی برخوردار بوده و برازش

میدهد که در بیمارسفففتانهای فلسفففطین 0 ،عامل کار تیمی،

مناسبی برای تحلیل فراهم آورده است( .جدول )4

رضفایت شغلی ،شناخت استرس ،فرهنگ ایمنی ،ادراک مدیریت

ابعاد جو ایمنی بیمار شناسایی شده شامل حمایت مدیریت از

و شرایط کار در نگرش ایمنی کارکنان تأثیرگذار است [.]22

ایمنی بیمار ،بار کاری ،نگرش سفرپرستان ،پاسخ غیر تنبیهی به

ونگ 4در مطالعه خود به اهمیت نقش سفرپرستان و مدیران

خطا ،مدیریت خطا ،ارتباطات ،توانمند سففازی کارکنان ،همکاری

و تأثیر سازوکارهای آنان در تقویت جو ایمنی بیمار اشاره میکند

جدول  -3شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
شاخص
مقدار

11

GFI (𝑥 2 /𝑑𝑓) RMSEA

2/26

4/59

2/68

AGFI

2/68

CFI NNFI NFI
1.IFIPinheiro
2
/
19
2
/19
2/12
2/11
2. Elsous

3. Weng
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و می گویففد جهففت تقویففت جو ایمنی بیمففار ،تعهففد مففدیران و

بر اسفاس نتایج مطالعه ،مدیریت خطاهای گزارش شفده نیز

سفرپرستان بایستی در حمایت از فعالیتهایی که ایمنی بیمار را

عفاملی تفأثیرگذار در جو ایمنی بیمار در بیمارسفففتانهای نظامی

ارتقاء می دهند نشففان داده شففود و در سففیسففتم مدیریتی آنها

شففناخته شففد .زیرا مدیران بایسففتی با انجام اقدامات مناسففب

اقدامات ایمنی در اولویت باشند [ .]20نتایج مطالعه نیکالیدس و

شرایطی فراهم آورند تا گزارش خطای کاری پرستاران در محیط

دیمووا 1نیز با عنوان ارزیابی جو ایمنی بیمار در بیمارسفففتانهای

کارشان نمود پیدا کند و پرستاران به این باور برسند که گزارش

قبرس که با  0بُعد جو ایمنی بیمار را سنجیده است ،نتایج نشان

خطای آنها موجب تغییرات مثبت در سیستم میشود [.]42

داده اسففت که بیشففترین امتیاز مربوط به بُعد رضففایت شففغلی و
کمترین نمره مربوط به بُعد تشخیص استرس بوده است [.]23

برنامه ایمنی بیماران 0که در تمامی مراکز پزشفففکی نظامی
آمریکا به جهت افزایش ایمنی بیمار از سففال  2441به دسففتور

نتفایج مطالعات مشفففابه نشفففان میدهد که یکی از عوامل

فرمانده پزشفکی ارتش این کشور اجرایی شده است نیز مشتمل

تأثیرگذار بر جو ایمنی بیمار در بیمارسفتانها «شناخت استرس»

بر  9بُعد اسففت که عبارتند از )1 :تعیین مدیر ایمنی بیمار در هر

اسفت [ ]21چرا که وجود استرس در محیط کار پرستاران باعث

مرکز درمفانی؛  )2تخصفففیص منفابع برای تداوم اجرای برنامه

کفاهش کیفیفت مراقبفتهفای درمانی و به خطر افتادن زندگی

ایمنی بیمففار؛  )4تففدوین اسفففتراتژی هففایی برای ایجففاد انگیزه

بیماران میشفففود .هرچند فعالیت در بیمارسفففتانهای نظامی با

کفارکنفان و تسفففهیفل گزارش خطفا و وقفایع ایمنی بیمففاران؛

توجفه بفه وجود قوانین و مقررات نظفامی ،سفففاختار و سفففطح

 )0نظارت بر تمام فعالیتهای ایمنی بیماران توسط کمیته تعیین

انتظارات ،اسففترس و فشففار روانی پرسففتاران را افزایش میدهد

شفففده؛  )2آموزش همفه کفارکنفان در خصفففوص مسفففائل و

[ .]29در همین ارتبففاط دانیففل 2می گویففد برای بهبود جو ایمنی

مسئولیتهای ایمنی بیماران ،داشتن ارتباطات مؤثر و کار تیمی؛

بیمار و نتایج مراقبت ها بایسفففتی مداخالت سفففازمانی بر بهبود

 )0تشویق و بازخورد به موقع به کارکنانی که مشکالت ایمنی را

محیط کار پرستاران متمرکز شود [.]44

گزارش مینمفایند؛  )3اطالع رسفففانی به بیمار ،در خصفففوص

در بیمارسففتانهای نظامی پرسففتاران از بُعد ارتباطات درک

رویدادی که منجر به آسفیب وی شفده است توسط یک پزشک

ضفعیفی داشتهاند ،در حالی که یافتههای حاصل از پژوهشهای

واجد شرایط؛  )1حمایت حرفهای و عاطفی از کارکنانی که درگیر

مختلف نشفففان میدهفد کفه ارتباط یک بخش اسفففاسفففی در

وقایع و رویدادهای ناگوار شدهاند؛ و  )9آموزش به ذینفعان مراکز

فعفالیفتهفای پزشفففکی بوده و عفاملی مهم در پیشفففگیری از

درمانی نظامی در خصفوص مسفئولیت آنها در زمینه شفناسففایی

مخاطرات ایمنی بیماران محسوب میگردد ،به طوری که ارتباط

مسائل ایمنی بیماران [.]13

غیر مؤثر میان حرفهای و مشکالت موجود در ارتباطات ،یکی از

هر چنفد در بیمفارسفففتفانهفای نظامی مورد مطالعه  9بُعد

دالیل عمده بروز عوارض ناخواسته و مشکالت قابل پیشگیری

تأثیرگذار بر جو ایمنی بیمار شففناسففایی شففد ولی از بررسففی

در مراقبتهای سالمت است [ .]2مطالعه کودو 4و همکاران نیز

مطفالعفاتی که در زمینه ارزیابی جو ایمنی انجام شفففده اسفففت

در پرستاران ژاپنی نشان داده است که از دیدگاه پرستاران ارتباط

این گونه برداشفت میشفود که ساختار عوامل سازنده جو ایمنی

با پزشففکان در تأمین ایمنی بیمار مؤثر اسففت و پرسففتاران آن را

بیمار در فرهنگها یا محیطهای مختلف میتواند متفاوت باشد.

عامل مهمی در گزارش خطای خود و پیشففگیری از اشففتباهات

مهم آن اسففت که مدیران بیمارسففتانها بتوانند ابعاد مؤثر بر جو

میدانند [.]41

ایمنی بیمار را شففناسففایی و با تکیه بر نقاط قوت خود در جهت
1. Nicolaides & Dimova
2. Danielle

3. Kudo
4. Patient Safety Program
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تشکر و قدردانی

.رفع نقاط ضعف خود تالش نمایند

پژوهشفففگران مراتففب تقفدیر و تشفففکر خود را از مففدیران

 حمایت،نتایج نشففان داد که مؤلفههای نگرش سففرپرسففتان

بیمفارسفففتانهای نظامی کرمان و کارکنانی که در این پژوهش

 همکاری، پاسفففخ غیر تنبیهی به خطا،مفدیریفت از ایمنی بیمار

.شرکت نمودهاند اعالم میدارند

 مدیریت، بار کاری، کیفیت و ایمنی مراقبتهای پزشففکی،تیمی

ایفن مفقففالففه برگرفتففه از پففایففان نففامففه بففه شفففمففاره

 بر جو ایمنی بیماران، توانمندسفففازی کارکنان و ارتباطات،خطفا

س که در شففورای پژوهشففی دانشففگاه علوم/404/12/2/220

تفأثیرگفذار هسفففتنفد و میزان تأثیر هر یک از ابعاد میتواند در

.پزشکی بقیه اهلل(عج) به تصویب رسیده است

 لذا مدیران بایستی با توجه به. متفاوت باشد،محیطهای مختلف
نتایج این مطالعه و برنامهریزی مناسب و اتخاذ رویکردهای الزم
.موجبات تأمین ایمنی بیماران را فراهم آورند
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Factors affecting the patient safety
climate in military hospitals
Zaboli R1, Abaszadeh A2, *Shahibinejad M3

Abstract
Background: The improvement of patient safety is a universal
necessity. Also, one of the components that plays an important role
in improving the level of patient safety in hospitals is patient safety
climate. The purpose of this study was to identify factors affecting
the patient safety climate in the military hospitals of Kerman city,
Iran.
Materials and methods: The present study was an analytical study, using a
factor analysis model, conducted in 2015 in the military hospitals of
Kerman. The sample size was 200 people of nursing staff in the
mentioned hospitals. Data was collected through a questionnaire.
The criterion for data analysis was an exploratory and confirmatory
factor analysis.
Results: Nine effective factors on patient safety climate were extracted
─including supervisors' attitudes, management support for patient
safety, non-punitive responses to error, team collaboration, medical
care safety, workload, error management, employee empowerment,
and communications.
Conclusion: The dimensions of the patient safety climate can be
different in the variety of environments and the impact of each
dimension on that can be also varied in hospitals.
Keywords: Military Hospital, Nurse, Patient Safety
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