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تاریخ دریافت94/4/15 :

تاریخ پذیرش95/6/3 :

چکیده

مقدمه :ارایه با کیفیت مراقبتهای پرستاری برای بیماران ،فرهنگ ايمني بيمار را به موضوعی بسیار مهم در حوزه

بهبود کیفیت خدمات درماني كشور تبديل کرده است .هدف این مطالعه تعیین رابطه بین رضايت شغلی پرستاران
و فرهنگ ايمني بيمار در بیمارستانهای شهر رشت است.

روش کار :روش تحقیق از نوع توصیفی ،تحلیلی و مقطعی و روش گرد آوری اطالعات میدانی است .جامعه آماری

تحقیق پرستاران بخش درمان بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر رشت است که از میان آنها  322نفر به صورت
تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها جهت رضایت شغلی پرستاران از پرسشنامه و

یك فيلد و برای فرهنگ ایمنی بیمار از پرسشنامه آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبتهای بهداشتی استفاده گردید.

برای آزمون فرضیه تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهها آزمون ضریب همبستگی پیرسون با به کار گیری نرم افزار
 SPSS 19مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها :نتایج یافتههای تحقیق نشان داد که از دیدگاه پاسخ دهندگان ،امتیاز رضایت شغلی پرستاران

( )3/59 ±0/68و فرهنگ ایمنی بیمار ( )3/31±0/54در بیمارستانهای واقع در شهر رشت در سطح متوسط قرار

دارد .عالوه بر آن نتایج تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی پرستاران و فرهنگ ایمنی بیمار رابطه مستقیمی

با شدت  0/643با سطح معنی داری p > 0/01وجود دارد.

نتیجه گیری :بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها در جامعه آماری تحقیق ،رضايت شغلی پرستاران و
فرهنگ ايمني بيماران به ارتقاء نياز دارد .از سویی بر پایه نتایج همبستگی بین متغیرهای تحقیق ،هر چه میزان

رضایت شغلی پرستاران افزایش یابد فرهنگ ایمنی بیمار بهبود خواهد یافت.

کلمات کلیدی :فرهنگ ایمنی بیمار ،رضایت شغلی پرستاران ،بیمارستان ،شهر رشت

 -1استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 -2استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 -3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
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تعیین رابطه بین رضايت شغلی پرستاران و فرهنگ ايمني بیمار

مریم اوشک سرائی  -محمد رضا آزاده دل  -فرشاد جباری صدودی

مقدمه

ارایه خدمات درمانی با توجه به ارتقای دانش

نداده اند .در این ارتباط در بخش خدمات درماني
توجه نسبتاً محدودی به شناخت فرهنگ ايمني رايج،

است .در چنین شرایطی احتمال بروز خطر در

رابطه آنها با ايمني معطوف شده است ( .)9،8،1این

و تکنولوژی طی دهه های اخیر بسیار پیچیده شده

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

این در حالی است که پرستاران نیز با خطرات و
نامالیمات جدی ناشي از كار و بيماري هایی که از

جمله نگرانيهای دست اندركاران حوزه ايمني و
بهداشت محسوب میشود ،مواجه هستند .برخی از

نویسندگان معتقد هستند که شاغلين بيمارستانى
بهطور كلى در معرض پنج گروه عوامل زيان آور

بيولوژيكى ،شيميايى ،فيزيكى ،ارگونوميكى ،روحى و
جلد  /6شماره  / 3پاییز 1395

روانى و مشكالت ناشى از ضعف ايمنى شغلى مى

باشند ( .)1عوامل خطر زای یاد شده میتوانند موجب

نارضایتی شغلی آنان شوند .نارضایتی نیز به نوبه خود
به پیامدهایی ختم میشود که عملکرد نامناسب از

مهمترین آنها محسوب میشود ( .)2از جمله اثرات
نارضایتی شغلی بر عملکرد پرستاران را میتوان

کاهش بهره وری ،افزایش میزان غیبت ،میزان باالی

جابهجایی آنان و ارایه خدمات درمانی با کیفیت پایین

به بیماران شمرد ( )4،3،2که در نهایت میتواند به

کاهش ایمنی بیماران و تضعیف فرهنگ ایمنی
منتهی شود .مستندات تجربی  ،نیز نشان دهنده این
است که تعداد بیمارانی که به این علت دچار عارضه

میگردند قابل توجه است ( .)5برخي از صنايع نظير
صنعت هواپيمايي و محصوالت فلزی كه با ريسك
بيشتری مواجه هستند ،در زمينه فرهنگ ايمني از
پيشينه تحقیقات بيشتری برخوردار میباشند و آن
را به عنوان عامل مهم و پيش بيني كننده عملكرد

ايمني ميدانند ( .)7،6این در حالی است که هنوز
مراکز درمانی و بیمارستانها با همه حساسيتها و

مبناي موجود ،تحقیقات زیادی در این زمینه انجام

در حالی است که نتایج پژوهشهای محدود انجام

شده بر این موضوع تمرکز دارد که رضایت شغلی

کارکنان با فرهنگ ایمنی رابطه مثبت و قوی دارد.

رضايت شغلی ديدگاه مثبتي است كه فرد

نسبت به شغل خود دارد ( .)10آن را میتوان
احساسي دانست كه شخص به دنبال برآورده شدن
خواستههاي خود در سازمان نسبت به كار خود پيدا

ميكند ( .)11در حرفه پرستاري رضايت شغلی با
توجه به حساسيت و اهميت كار و نقش آن در مراقبت
از بيماران امری حياتي محسوب میشود .افزايش

رضايت شغلی به پرستاران كمك ميكند تا مشكالت
موجود را راحت تر تحمل كنند و از بيماران بهتر
مراقبت نمايند .بهطور كلی میتوان گفت رضایت فرد
از شغل باعث بهبود فرهنگهای حاکم مانند فرهنگ

ايمني بيمار در سازمان میشود .با این حال تحقیقات
چندی نشان داده اند که پرستاران از وضعیت و
شرایط موجود در حیطه کاری خود در حد قابل

قبولی رضایت ندارند ( .)12این موضوع در اعتراض
این قشر از کارکنان به حقوق و دستمزد ،فرسودگی

شغلی زودرس آنها ،خطر ابتال به بیماریهای بیماران

بخشهای خاص ،نارساییهای ساختاری و دیگر موارد
کام ً
ال آشکار میشود .در این خصوص پرستارانی که
به دلیل بار کاری باال و فشار ناشی از کار به سمت
اعمال ناایمن تمایل پیدا میکنند ،دیدگاه منفی در

مورد فرهنگ ایمنی در محیط کار دارند که به نوبه

خود منجر به بروز حوادث شغلی بیشتر در محیط کار
میشود ( .)9،1در مقابل پرستارانی که تجربه و نگرش

مثبت از ایمنی دارند ،میزان نرخ حوادث کمتری در
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هنگام عرضه خدمات درمانی افزایش یافته است.

عوامل تاثیر گذار بر تغييرات فرهنگي سازنده و میزان

تعیین رابطه بین رضايت شغلی پرستاران و فرهنگ ايمني بیمار در بیمارستانهای شهر رشت

کار از آنها گزارش شده است .در این راستا وقتی

است ( .)21به این ترتیب ارایه مطلوب و با کیفیت

ایمنی بیماران متاثر مینماید که آنها سازمان خود

جامعه ،فرهنگ ايمني بيمار را به موضوعی با اهمیت

رفتار سازمانی ،نگرش پرستاران را در مورد فرهنگ

خود احساس کنند و از کار خود راضی باشند .در واقع

است میتوان گفت زمانی فرهنگ ایمنی بیمار ناشی
از کاهش حوادث گزارش شده ار تقا پیدا میکند
که در درجه اول رضایت پرستاران افزایش یابد (.)9

بهعالوه ،گزارشهای حاصل از تحقیقات انجام شده

در خصوص رابطه بین رضایت و ایمنی نشان داده
اند که کارکنان راضی بیشتر از همکاران ناراضی خود
نسبتا پایینی از حوادث را به نام خود ثبت نموه اند (

.)15،14،13

سنجش فرهنگ ايمني بيمار به تشریح ويژگيهاي
فرهنگ ايمني میپردازد و بر موقعيتي تاکید دارد كه

تحت تاثير عملكرد نظام درماني و سازمانهاي تامین
کننده سالمت در جامعه است (.)21

با توجه به اين كه پرستاران به عنوان اعضاي

اصلي تيم مراقبت درماني در بهبود سالمت جامعه

نقش مهمي ايفاء مينمايند ،عدم توجه به رضايت
شغلی آنها و عواقب آن ميتواند بسيار مضر باشد
( .)23در نتیجه ،مديران بايد اقدامات الزم را جهت
افزايش رضايت شغلی آنان انجام دهند تا صدمات

فرهنگ ایمنی بیمار از جمله مسایل بسیار

ناشي از كمبود پرستار را جبران نمایند ،زمينه ارتقای

محسوب میشود ( .)16فرهنگ ایمنی بیمار به

در نهایت ایمنی بیماران را افزایش دهند .با توجه به

مهم در جهت افزایش ایمنی بیماران در بیمارستانها

مجموعه اي از باورها ،عقايد و ارزشهاي گروهي

افراد گفته ميشود که در رفتار متجلي میگردد و
نشان دهنده میزان اولویت ایمنی بيماران از نظر

کارکنان در بخش مربوطه و سازمان محل کارشان
است ( .)18،17از این رو شناخت فرهنگ ايمني

بيمار از طریق رفتارهاي ويژه ايمني ،در ایجاد يك
فرهنگ قوی در اين زمینه نقش مهمی دارد (.)19

از سویی ،نوع نگرش پرستاران در خصوص شغلشان

منجر به بروز رفتارهایی در حین انجام کار میشود

که تاثیر بسیاری بر ایمنی بیماران و فرهنگ ایمنی
بیمار و عملکرد آن میگذارد( .)20،4آمار منتشر
شده در اواخر دهه  2000نیز ،عنوان گزارش اصلی

را به ايمني بيماران و پايه ريزي نظام خدمات درماني
ايمن تر از طريق موسسات درمانی اختصاص داده

كيفيت خدمات درماني پرستاران را فراهم كنند و

موارد یاد شده هدف از اين مقاله ،تعیین رابطه بین
رضايت شغلی پرستاران و فرهنگ ايمني بیمار در

بخش درماني بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر
رشت است.

علیرغم تحقیقات محدود در ارتباط با فرهنگ

ایمنی بیمار در ایران ،به اهم آنها میتوان به شرح زیر
اشاره کرد:

تحقیقی با عنوان "بررسي وضعيت فرهنگ

ايمني بيمار در كاركنان مراكز آموزشي و درماني

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه" انجام شد
( .)24حدود  %70پاسخ دهندگان در این تحقیق

گفتند كه كاركنان نمي توانند آزادانه و به راحتی
تصميمات و اقدامات مسوولين بيمارستان را مورد
سوال قرار دهند .نتیجه این تحقیق نشان داد

جلد  /6شماره  / 3پاییز 1395

برای انجام رفتارهای کاری ایمن انگیزه دارند و میزان

تبديل کرده است .آثار منتشر شده فعلي حول محور
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فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

همانطور که در ادبیات مدیریت به آن اشاره شده

در حوزه بهبود کیفیت خدمات درماني در هر كشوری
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را حامی خود بدانند و آن را مراقب سالمت عمومی

مراقبتهای پرستاری به بیماران به عنوان شهروندان

مریم اوشک سرائی  -محمد رضا آزاده دل  -فرشاد جباری صدودی

که بعد كار تيمي فرهنگ ایمنی درون واحدها در

مداخالت مربوط به بهبود فرهنگ با توجه به

نقاطي هم نياز به ارتقا و بهبود دارند که مهمترین

دیگر با عنوان "فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان

بيمارستان از جمله نقاط قوت محسوب میشود .اما

94

تحقیق بیانگر اولويت موضوع ايمني بيمار است و

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

اینکه نحوه پاسخ به اشتباهات ،تعيين كننده فرهنگ

ايمني در بيمارستان ميباشد .همچنین به منظور

ارتقا و ايجاد فرهنگ ايمني مطلوب در بيمارستان
باید ترس از سرزنش شدن در قبال اشتباهات را حذف

نمود .بهعالوه جوي سرشار از ارتباطات باز و يادگيري
مستمر را در بيمارستان برای پرستاران ایجاد كرد .در

این زمینه تحقیق دیگری با عنوان "برداشت كاركنان

جلد  /6شماره  / 3پاییز 1395

از فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستانهاي منتخب

دانشگاه علوم پزشكي تهران" انجام شد ( .)25این

مطالعه با هدف بررسي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار
صورت گرفت .در این تحقیق ده بعد فرهنگ ايمني و
چهار بعد پيامدهاي وجود فرهنگ ايمني در جامعه

آماری مورد سنجش قرار گرفت .يافتههاي تحقیق

یاد شده نشان داد كه امتياز فرهنگ ايمني بيمار
در هر ده بعد فرهنگ ايمني و دو بعد پيامدهاي

وجود فرهنگ ايمني در حد پايين تر از متوسط
است .تحقیق مذکور نشان داد جهت ارتقاي فرهنگ
ايمني در اين بيمارستانها باید ابعاد مختلف فرهنگ

ايمني را بهبود بخشید .تحقیق مشابه دیگری با

عنوان" بررسي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در
بيمارستانهاي آموزشي تابعه دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي در سال  "1390انجام شد ( .)26در
اين مطالعه وضعيت فرهنگ ايمني بيمار از هشت بعد
مورد بررسي قرار گرفت .نتایج تحلیل دادهها نشان

داد که سطح فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستانهاي
مختلف در حد متوسط بود .محققین پیشنهاد کردند
در فرهنگ موجود حاکم بر بیمارستان ها ،طراحی

فاطمه الزهرا نجف آباد" صورت گرفت ( .)27مطالعه

مذکور جهت شناخت چگونگی وضعیت فرهنگ

ایمنی بیمار انجام شد .هر چند از نظر نمره کلی،
فرهنگ ایمنی بیمار در وضعیت نسبتاً قابل قبولی
قرار داشت ،از نظر محققین در مورد برخی از ابعاد

مهم مانند پاسخ غیر تنبیهی به خطا ،کار تیمی

بین واحدها و حمایت مدیریت نیازمند مداخله و
اقدام برای ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار بود .تحقیق

دیگری با عنوان "سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی

بیمار در بیمارستانهای عمومی وابسته به دانشگاه
علوم پزشكي تهران" انجام شد ( .)28هدف از انجام

تحقیق مذکور ارزیابی وضعیت موجود فرهنگ
ایمنی بیمار در بیمارستانهای عمومی دانشگاه
علوم پزشكي تهران بود .امتیاز فرهنگ ایمنی بیمار

تقریبا در تمامی ابعاد از بیمارستانهای مبنا پایینتر

برآورد شد .لذا محققین پیشنهاد کردند که مدیران
با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف بیمارستانهای
کشور ،راه را برای ارتقای متوازن فرهنگ ایمنی و

به تبع آن ایمنی بیمار هموار کنند .تحقیقی تحت

عنوان "بررسي فرهنگ ايمني بيمار و شناسایی نقاط
ضعف و قوت آن در بيمارستانهاي شهر سبزوار در

سال  "1390انجام شد ( .)29این تحقیق با هدف

بررسی فرهنگ ايمني بيمار و شناسایی نقاط ضعف
و قوت آن درسه بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم

پزشكي سبزوار صورت گرفت .نتایج تحقیق نشان

داد که دو بعد کار تیمی درون واحد و یادگیری

سازمانی باالترین میانگین درصد پاسخهای مثبت را

دریافت نمودند .همچنین دو بعد پاسخ غیر تنبیهی
هنگام بروز خطا و امور مربوط به کارکنان کمترین

Downloaded from jhsw.tums.ac.ir at 4:43 IRDT on Monday June 18th 2018

آنها عبارتند حمايت مديريت از ايمني بيمار .نتایج

ویژگیهای هر بیمارستان مورد نیاز است .تحقیقی

تعیین رابطه بین رضايت شغلی پرستاران و فرهنگ ايمني بیمار در بیمارستانهای شهر رشت

میانگین درصد پاسخهای مثبت را داشتند .حذف

سال  1392بوده است .متغیرهای اصلی تحقیق

جوی سرشار از ارتباطات باز و یادگیری مستمر

هستند .برای گرد آوری داد هها جهت توصیف

ترس از سرزنش شدن در قبال اشتباهات ،ایجاد

"بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه

 91-92انجام شد" ( .)22هدف این تحقیق بررسی
وضعیت فرهنگ ایمنی بیماردر بیمارستانهای
آموزشی شهر تهران بود .نتایج تحقیق نشان داد

که در بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار ،ابعاد تناوب
گزارش دهی و تبادل انتقال اطالعات ،دارای کمترین

و ابعاد یادگیری سازمانی و انتظارات-اقدامات دارای
فرهنگ ایمنی بیمار پیشنهادات این تحقیق بود.
تحقیقی مشابه یک تحقیق خارجی در سال 2010

متغیر رضایت شغلی از پرسشنامه ویك فيلد ()21
و برای متغیر فرهنگ ایمنی بیمار از پرسشنامه
آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبتهای بهداشتی

آمریکا ( )31بهر هبرداری گردید .به منظور درک
بهتر ،سواالت ترجمه شده به وسیله محققین بر
اساس فرهنگ بومی هنجار یابی شده است .با

استفاده از روش روایی محتوایی (با استفاده از

نظر خبره) روایی ابزار تحقیق تایید گردید .پایایی
پرسشنامهها نیز با آلفای کرونباخ سنجیده شد.

نتایج حاصل از آن نشان میدهد که ضریب آلفای

با عنوان "بهبود فرهنگ ایمنی بیمار" در کشور

رضایت شغلی برابر  0/871و فرهنگ ایمنی

بود که با اجرای روشهای مناسب ،فرهنگ ایمنی

سوالهای پرسشنامه تحقیق است.

بلژیک انجام شد ( .)30در این تحقیق قرار بر این
بیمار در بیمارستانهای جامعه آماری بهبود یابد.

نتایج تحقیق نشان داد که بعد کار تیمی درون واحد
بیمارستانی نمره باالیی دریافت نمود و بهبود یافت.
اما سه بعد نقل و انتقاالت بیمارستان ،پاسخ غیر

تنبیهی هنگام بروز خطا و امور مربوط به کارکنان
کمترین میانگین درصد پاسخهای مثبت و بهبود را

دریافت داشتند.
روش کار

بیمار برابر با  0/938بود که بیانگر اعتبار زیاد
جامعه آماری تحقیق شامل پرستاران بخش

درمان بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر
رشت بود که از میان آنها  322نفر به صورت
تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .برای تجزیه

و تحلیل داد هها از دو روش آمار توصیفی و
استنباطی بهر هبرداری شد و نرم افزار SPSS19

برای تحلیل داد هها استفاده گردید .با توجه به
موارد یاد شده فرضیه تحقیق این است که :بین

تحقیق حاضر از نظر نوع ،توصیفی-

رضایت شغلی پرستاران و فرهنگ ایمنی بیمار در

این تحقیق تعیین رابطه بين رضايت شغلی

رابطه وجود دارد .برای آزمون این فرضیه پس از

تحلیلی و مقطعی بوده است .هدف از انجام

پرستاران و فرهنگ ايمني بيمار در بخش درمان
بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر رشت در

بخش درمان بیمارستانهای واقع در شهر رشت
اطمینان از نرمال بودن متغیرها ضریب همبستگی
پیرسون مورد استفاده قرار گرفت.
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باالترین میانگین بودند .توجه هر چه بیشتر به ابعاد

روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد .برای
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کارکنان بیمارستانهای آموزشی شهر تهران در سال

متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیههای تحقیق از
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پیشنهادات این تحقیق بود .تحقیقی با عنوان

نیز رضایت شغلی پرستاران و فرهنگ ایمنی بیمار

مریم اوشک سرائی  -محمد رضا آزاده دل  -فرشاد جباری صدودی

یافته ها

تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که از 322

بودن متغیرها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

از 20تا  30سال 106 ،نفر ( 31 )%32/9تا  40سال،

سطح معنی داری کمتر از  0/01است .بنابراین

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

 76نفر ( 41 )%23/6تا  50سال و  16نفر ()%5
 50سال به باال بودهاند .از بین نمونههای منتخب
 23نفر ( )%7/1فوق دیپلم 291 ،نفر ()%90/4
لیسانس و  8نفر ( )%2/5فوق لیسانس بودند .از

بین نمونههای انتخاب شده  155نفر ( )%48/1با
سابقه  10سال و کمتر 109 ،نفر ( )%33/9از 11

تا  20سال و  58نفر ( 20 )%18سال به باال سابقه
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داشتند.

شماره ( )2نشان میدهد در سطح خطای 0/01

بین رضايت شغلی پرستاران و فرهنگ ايمني بيمار

رابطه معنی دار وجود دارد ( )P>0/01و شدت
این رابطه برابر با  0/643است که بیانگر رابطه
مستقیم بین رضايت شغلی پرستاران با فرهنگ

ايمني بيمار میباشد.
بحث

ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار این

نتایج حاصل از تحلیل دادههای تحقیق در

امکان را برای بیمارستانها فراهم میکند تا

بیمار در جامعه آماری از نظر پاسخگوها میانگین

حفظ نقاط قوت و رفع نقاط ضعف اقدامات الزم

جدول شماره ( )1نشان میدهد که فرهنگ ایمنی
امتیاز  ،3/31±0/54یعنی حد متوسط را کسب

نموده است .تحلیل دادههای جمع آوری شده در
خصوص رضایت شغلی پرستاران نیز امتیاز حد

متوسط یعنی  3/59 ±0/68را بهدست آورده است.
شایان ذکر است که میانگین امتیاز پاسخ دهندگان
به سواالت مرتبط با متغیرهای فرهنگ ایمنی بیمار

و رضایت شغلی پرستاران در حد متوسط و پایین

تر از آن بوده است.

از نقاط قوت و ضعف آن اطالع یایند و به برای
را به عمل آورند .با توجه به وجود عزم ملی برای
کاهش حوادث بیمارستانی ،ارتقای فرهنگ ایمنی

بیمار اهمیت بیشتری پیدا میکند .در این مقاله

کار تیمی ،امور مربوط به کارکنان ،موافقت با

فرآیندها ،آموزش و مهارتها ،پاسخ غیر تنبیهی

هنگام بروز خطا ،انتظارات سرپرستان ،ادراکات
کلی ایمنی بیمار ،مدیریت حمایت از ایمنی،

یادگیری سازمانی ،انتقال و تحویل بیمار ،بازخورد

جدول  .1توصیف متغیرهای تحقیق

جدول  .2ضریب همبستگی بین رضايت شغلی پرستاران و فرهنگ ايمني بيمار
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نمونه انتخاب شده  174نفر ( )%54زن و  148نفر

استفاده شد .همانطور که نتایج حاصل از جدول

( )%46مرد بوده اند .همچنین  124نفر ()%38/5
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و آزادی به عنوان ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار در

کارکنان بیمارستانهای شهر تهران باالتر از حد

دادههای فرهنگ ایمنی بیمار به عنوان یکی از

که میتوان دلیل این امر را پیاده سازی حاکمیت

نظر گرفته شده اند .یافتههای حاصل از تحلیل

بیمار و ابعاد آن از نظر پرستاران جامعه آماری

لیکرت و با میانگین امتیاز  3/31±0/54ارزیابی
شده است .به این ترتیب نتیجه تحقیق نشان

میدهد که فرهنگ ایمنی بیمار در بيمارستانهاي
واقع در شهر رشت قوی نیست .نتیجه این تحقیق

با مطالعه محبی فر و همکاران ( ،)22عبدي و

همكاران ( ،)25محفوظ پور و همکاران (،)26
یعقوبی فر و همکاران ( )29مشابه است .در مطالعه
ایزدی و همکاران نمره فرهنگ ایمنی بیمار در
بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد  3/3از  5بود .به

نظر این محققان به طور نسبی نمره فرهنگ ایمنی
بیمار در وضعیت قابل قبولی قرار داشت .در مطالعه

محفوظ پور و همکاران سطح فرهنگ ايمني بيمار
در بيمارستانهاي آموزشی تابعه دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی در حد متوسط ارزیابی شد.
در مطالعه مقری و همکاران امتیاز مثبت فرهنگ

ایمنی بیمار در بیمارستانهای عمومی وابسته به

دانشگاه علوم پزشکی تهران تقریبا در تمامی ابعاد

از بیمارستانهای مبنا پایین تر بود .در مطالعه
یعقوبی فر و همکاران فرهنگ ايمني بيمار در

بيمارستانهاي شهر سبزوار در حد متوسط ارزیابی

گردید .در مطالعه عبدي و همكاران امتياز فرهنگ
ايمني بيماردر بیمارستانهای منتخب دانشگاه
علوم پزشکی تهران در حد پايين تا متوسط بود

.در نهایت در مطالعه محبی فر و همکاران در
مجموع میانگین فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه

به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار با توجه

به ابعاد آن در چارچوب تحلیل دادههای تحقیق،
پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح است :الف -برای
تقویت بعد کار تیمی باید شرایطی را فراهم
نمود که پرستاران توسط آموزشهای کاربردی
در حین انجام کار به ایفای وظایف به صورت
تیمی عالقه مند شوند ،به همکاران خود احترام

بگذارند و در انجام کارها به یکدیگر کمک کنند.
ب -جهت تقویت بعد امور مربوط به کارکنان باید

بیمارستانها به تعداد کافی پرستاران توانمند در
اختیار داشته باشند تا آنها تحت فشار کار زیاد
برای انجام فرآیندها نا کارآمد عمل نکنند .به

این منظور مدیران باید جوی را فراهم نمایند که
پرستاران به ترک شغل متمایل نشوند .ج -برای

تقویت بعد موافقت با فرآیندها ،باید سعی شود که

پرستاران از فرآیندها و رویههای استاندارد برای
مراقبت از بیماران استفاده نمایند .د -به منظور

تقویت بعد آموزش و مهارت ها ،پرستاران باید

هر آنچه را که در بیمارستان جهت مراقبت از
بیماران نیاز دارند از طریق آموزش فرا گیرند تا
مهارت هایشان افزایش یابد .مهمتر این که باید

برای تصمیم گیری در ارتباط با امور مربوط به
کارشان مداخله و مشارکت داده شوند تا توانمند

گردند .ه -در مورد تقویت بعد پاسخ غیر تنبیهی

هنگام بروز خطا شرایط را باید طوری فراهم کرد
که پرستاران از گزارش اشتباهاتشان نترسند و در

هنگام ارایه گزارش احساس خطر نکنند .پس از
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ایزدی و همکاران ( ،)27مقری و همکاران ( )28و

دانست که فرهنگ ایمنی بیمار را ارتقا داده اند.
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مورد مطالعه در حد متوسط طیف پنج گزینه ای

بالینی و استانداردهای اعتبار بخشی در ایران
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متغیرهای تحقیق نشان میدهد که فرهنگ ایمنی

متوسط ارزیابی شد .محبی فر و همکاران معتقدند

مریم اوشک سرائی  -محمد رضا آزاده دل  -فرشاد جباری صدودی

گزارش نیز سرپرستان آنها همه عوامل را بررسی

را به آنها محول کنند .همچنین از آنها خواسته

این رابطه ،حتی االمکان باید از سرزنش و تنبیه

بوجود آمد راه درست را انتخاب کنند .ک -به

کنند تا علت اصلی اشتباهات مشخص گردد .در
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ایمنی بیماران توجه کنند ،به نقطه نظرات

پرستاران درباره ایمنی بیماران احترام بگذارند و
چنانچه آنها کار خود را به درستی انجام دهند
از جمالت و روشهای تشویقی استفاده نمایند.

ز -به منظور تقویت بعد ادراکات کلی ایمنی
بیمار ،باید بیمارستانها از نظر مکانی و فضایی

و طراحی داخلی بخشها ،محیط مطمئنی را در
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ذهن بیماران و همراهان آنها ترسیم نمایند .ح-

در مورد تقویت بعد مدیریت حمایت از ایمنی،

مدیریت باید از پرستاران به عنوان عناصر اصلی
بخواهند که ایمنی بیماران را در بیمارستانها

افزایش دهند .در این راستا مدیریت باید به
پیشنهادات پرستاران برای بهبود ایمنی بیماران
توجه نمایند .همچنین آنها بهتر است با حضور
مداوم در بخشهای مختلف بیمارستانها ایمنی
بیماران را مورد نظارت قرار دهند .ط -برای تقویت

بعد یادگیری سازمانی ،بیمارستانها باید به منظور

بهبود ایمنی بیمار دایما کارهای تازهای انجام دهند
و تالش نمایند که تغییرات به آسانی برای بهبود

ایمنی بیماران به وجود آید و اعمال گردد .بهعالوه
باید از بروز اشتباهات تکراری جلوگیری نمود .ی-
به منظور تقویت بعد انتقال و تحویل بیمار ،به

پرستاران اطالع داده شود که به چه چیزهایی قبل
از اینکه برای اولین بار از بیماران مراقبت کنند

نیاز دارند .بهعالوه باید اطالعات مورد نیاز هنگامی
که بیماران به بیمارستانها منتقل میشوند در

اختیار پرستاران قرار گیرد .سپس مراقبت بیماران

منظور تقویت بعد بازخورد ،باید سعی شود تا
پرستاران زمانی که بیماران آسیب میبینند به
موقع گزارش دهند .از طرفی باید درباره جلوگیری
از اتفاقاتی که بارها رخ داده است و شیوه ای که

ایمنی بیماران را از آسیب حفظ میکند صحبت
شود .گ -جهت تقویت بعد آزادی ارتباط ،نظرات

و پیشنهادات پرستاران مورد ارزشیابی قرار گیرد.

در این راستا عقاید پرستاران باید مورد توجه قرار

گیرد .بهعالوه آنها بهتر است درباره مشکالت
بیمارستان آزادانه صحبت کنند.

دادههای مربوط به رضایت شغلی به عنوان

متغیر دیگر تحقیق نشان میدهد که رضایت
شغلی پرستاران جامعه آماری مورد مطالعه در حد

متوسط طیف پنج گزینه ای لیکرت و با میانگین

امتیاز 3/59 ±0/68ارزیابی شده است .به عبارت

دیگر پرستاران بيمارستانهاي واقع در شهر رشت
از کار خود به طور نسبی رضایت دارند .نتیجه

این تحقیق با مطالعه منجمد و همکاران (،)12
کالگری و خدام ( ،)32عباسچیان و همکاران

( ،)33عسگری و همکاران ( ،)34سلیمانها

و همکاران ( ،)35فروزانفر و همکاران ( )36و
موسوی تبار و همکاران ( )37مشابه است .در

مطالعه منجمد و همکاران در مجموع رضایت

شغلی اکثریت گروه پرستاری مراکز بهداشتی،
درمانی و آموزشی سراسر کشور در سطح متوسط

برآورد گردید .در مطالعه کالگری و خدام رضایت
اکثر پرستاران در مراکز آموزشی درمانی شهر

گرگان در حد کم و متوسط ارزیابی شد .در مطالعه

عباسچیان و همکاران رضایت شغلی پرستاران
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پرستاران اجتناب شود .و -جهت تقویت بعد

شود زمانی که تغییری در برنامه ایمنی بیماران
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در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه

ايمني بيمار رابطه معنی دار وجود دارد و شدت

مطالعه عسگری و همکاران میزان رضایت شغلی

مستقیم بین رضايت شغلی پرستاران با فرهنگ

علوم پزشکی شهر زنجان در حد متوسط بود .در

علوم پزشکی شهر همدان در حد متوسط رو به

نيز رضایت شغلی اکثر دستیاران پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی دانشگاه گیالن در حد کم تا متوسط

بود .در مطالعه فروزانفر و همکاران رضایت شغلی
پرستاران اورژانس در بیمارستانهای علوم پزشکی
شهید بهشتی در حد متوسط ارزیابی گردید .در

نهایت در مطالعه موسوی تبار و همکاران رضایت

نظامی در حد متوسط قرار داشت.

ایمنی بیمار بهبود خواهد یافت .این نتیجه با
مطالعه ویک فیلد ( )21مطابقت دارد .بنابراین

با افزایش میزان رضايت شغلی پرستاران انتظار
میرود که عملکرد آنها بهبود یابد و در نتیحه
فرهنگ ایمنی بیمار و امنیت بیماران افزایش یابد.
نتيجه گيري

فرهنگ ایمنی بیمار از جمله عواملی است

که میتواند درجهت ارتقاء سطح ایمنی بیمار در

جهت افزایش میزان رضایت شغلی پرستاران

بیمارستانها نقش بهسزایی ایفا کند .از این رو

کار خود لذت ببرند .آنها باید احساس کنند که نه

مرتبط با فرهنگ ایمنی بیمار میتواند در جهت

باید شرایطی را فراهم نمود که پرستاران از انجام
تنها واحدهای کاریشان بلکه بیمارستانهای محل

کارشان نیز برایشان ارزش قایل هستند .نه تنها

خود پرستاران باید امنیت بیماران را از اولویتهای
کاری خود قرار دهند ،بلکه باید سعی کنند هم
تیمهای بالینی شان و هم بیمارستانهای محل
کارشان به امنیت بیماران اهمیت بسیاری دهند .از

سویی پرستاران همچنین باید دید مثبتی نسبت به

نگرانی مدیریت در خصوص محدودیتهای بودجه
نسبت به امنیت بیماران داشته باشند .بهعالوه آنها

باید در زمینه ابراز نگرانیها در خصوص مسایل
امنیتی بیماران جدی باشند .در نهایت پرستاران

باید معتقد باشند که مدیریت بیمارستانها نسبت
به گزارشهای حوادث حساس و فعال است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان

میدهد که بین رضايت شغلی پرستاران و فرهنگ

انجام تحقیقات الزم در زمینه شناسایی عوامل

تقویت فرهنگ ایمنی بیمار و نیز بهبود ایمنی

بیمار گام اثربخشی بردارد .تحقیق حاضر عالوه بر
ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار ،به عامل رضایت شغلی

پرستاران به عنوان یکی از مهم ترین عواملی

که میتواند در این راستا بسیار حایز اهمیت
باشد پرداخته است .این در حالی است که نقش

راهبردی پرستاران به عنوان بخشی از کادر درمانی
بیمارستانها به دلیل ارتباط بیشتر با بیماران از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .لذا به نظر میرسد

که مدیران و مسولین بیمارستانها بهتر است
جهت تقویت فرهنگ ایمنی بیمار عالوه بر توجه
به ایجاد زمینههای الزم جهت تقویت ابعاد آن،
به عامل رضایت شغلی پرستاران نیز توجه زیادی
داشته باشند و زمینه الزم را جهت ارتقای آن

فراهم نمایند.

جلد  /6شماره  / 3پاییز 1395

شغلی اکثر پرستاران در بیمارستانهای دولتی و

رضایت شغلی پرستاران افزایش یابد ،فرهنگ
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کم ارزیابی شد .در مطالعه سلیمانها و همکاران

ايمني بيمار میباشد .به عبارت دیگر هر چه میزان
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این رابطه برابر با  0/643است که بیانگر رابطه

 فرشاد جباری صدودی-  محمد رضا آزاده دل- مریم اوشک سرائی

اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي

در این مطالعه متغیرهای دیگری مانند

 نویسندگان مقاله.مریم اوشک سرائی مى باشد

واحدهای سازمانی در سطح سازمانی برای تعیین

.اعالم میدارند که هیچ گونه تضاد منافعی ندارند

بهعالوه آنان صمیمانه از همکاری مدیران و
کارکنان بیمارستانهای مورد مطالعه تشکر و

.قدردانی مینمایند

ویژگیهای جمعیت شناختی در سطح فردی و
رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق در نظر گرفته

 پیشبینی میشود با در نظر گرفتن.نشده است
متغیرهایی به عنوان تعدیلگر سنجش بهتری از
.رابطه متغیرها صورت گیرد
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Abstract
Introduction: Provision of high quality nursing care for patients, has made patient safety culture as an
important issue for improving the quality of health care in the country. This study aimed to determine the
relationship between nurses’ job satisfaction and patient safety culture in hospitals of Rasht city, Iran.
Material and Method: This research is a descriptive-analytical, cross-sectional, and field data collection
study. Nurses working in public and private hospitals in Rasht City comprised the study population, of whom
322 subjects were selected randomly as the study sample. The Wakefield questionnaire and the Agency for
Healthcare Research and Quality questionnaire were employed to investigate nurses’ job satisfaction and
patient safety culture, respectively. The Pearson correlation coefficient was used for statistical hypothesis
testing, employing SPSS software version 19.
Result: The results showed that according to the respondents’ viewpoints, scores of job satisfaction
(Mean(SD):3.59±0.68) and patient safety culture (Mean(SD):54/0±31/3) Rasht city hospitals were at the
average level. Furthermore, there was a significant direct relationship between nurses’ job satisfaction and
patient safety culture with the correlation coefficient of 0.643 at the 0.01 level of significance.
Conclusion: According to the findings, it is necessary to improve study nurses’ job satisfaction and patient
safety culture. Moreover, according to statistical correlation between research variables, increasing nurses’ job
satisfaction results in improvement of patient safety culture.
Key words: Hospital, Nurses’ Job Satisfaction, Patient Safety Culture, Rasht City
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