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چکیده

مقدمه :خطاهای پزشــکی ازچالشهای مهم تهدیدکنندهی ایمنی بیمار در تمامی کشورهاست .از
هدف :این مطالعه با هدف توســعه ی مدل نظری خطای انسانی با رویکرد تلفیقی با توجه به بستر
فرهنگی و سیستم های مراقبتی در ایران انجام شده است.

مواد و روشها :این مطالعه به صورت تلفیقی (کمی  -کیفی) در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
علوم پزشــکی شهید بهشتی در تهران ()1392انجام شده اســت .در بخش کمی ،عوامل مرتبط با
خطاهای دارویی در قالب مدلی که براســاس مدل خطای انسانی ریزن ()Reasonطراحی شده بود،
آزمون گردید .نمونه ها ،تعداد  150پرستار شاغل بودند .ابزارهای پژوهش در اين مطالعه پرسشنامهای
شامل اطالعات جمعیت شناسی ،ابزار های سنجش متغیرهای مدل ریزن از جمله؛ پیچیدگی مراقبت
پرستاری والسکوئیز ( )Velasquezدر سال  ، 2005پویایی کار سالیر ( )Salyerدر سال  ،1996ارتباط
پزشــک -پرســتار گیتل و همکاران ( )Gittell et alدر سال  ، 2000تعهد کاری مینیک و همکاران
( )Minick et alدر ســال ، 2003جــو یادگیری روبویک و همکاران ( )Rybowiak et alدر ســال
1999و گزارش خطای دارویی ویکفیلد و همکاران ( )Wakefield et alدر سال 2005را برای تعیین
عوامل فردی و سازمانی مرتبط با خطای دارویی براساس مدل خطای انسانی ریزن ()Reasonتکمیل
کردند .در بخش کیفی مطالعه ،همزمان با استفاده از تحلیل محتوای هدایت شده ،عوامل مؤثر بر بروز
خطاهای دارویی از دیدگاه 20پرستار ،تبیین گردید .برای تحلیل داده از نرم افزار SPSSنسخهی  16و
 LISRELنسخه  8/8با روش تحلیل مسیر در سطح معناداری  0/01استفاده گردید و سپس از تلفیق
نتایج دو بخش جهت توسعهی مدل استفاده شد.

یافتهها :اکثریت پرســتاران ( )%44/7در محدوده ی ســنی  31-40سال قرار داشتند و تجربهی
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شایعترین خطاهای پزشکی شناخته شده میتوان به خطاهای دارویی اشاره کرد.
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دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

کاری آنها بین 10/10 ± 6/80ســال بود .شــاخصهای برازش مدل نشان دادند که مسیرهای در
نظر گرفته شده جهت ارتباط بین متغیرها مناسب پیشبینی شده است .همبستگی بین متغیر جو
یادگیری با تعهد کاری با ضریب استاندارد شده ( )r=0/40و جو یادگیری با ارتباط پزشک  -پرستار
با ضریب استاندارد شده ( )r=0/20وجود داشت و بین بقیه متغیرها (عوامل محیط کار :پیچیدگی
مراقبت و پویایی کار و عوامل فردی :ســن و ســابقه کار) ارتباط معنی داری مشــاهده نشد .در
بخش کیفی ،مشــاركتكنندگان در اين مطالعه عوامل تأثیرگذار بر خطاهای دارویی را در 3درون
مایه اصلی عوامل فردی شــامل «ویژگیهای فردی  -روانی پرستاران»« ،خطای ناشی از دستورات
پزشکی»و «عوامل سازمانی» شامل «شرایط کاری دربخش»« ،اطالعات دارویی پرستار»« ،خطای
ناشــی از ماهیت حرفه پرســتاری»و «عوارض خطاهای دارویی» و ویژگیهای بیماران و فرهنگ
ســازمانی شــامل «فرایند یادگیری» و «فرایند مدیریت خطر» را بیان کردند .مدل تلفیقی نشان
دهنده ترکیب این متغیرها در مدل آزمون شده است

نتیجهگیری:مدیران پرستاری بادانستن عوامل سازمانی و فرهنگ سازمانیدر بروز این خطاهای مهم
و قابل پیشگیری ،اقدامات الزم در جهت از بین بردن این عوامل و کاهش بروز خطاهای دارویی را در
اولویت برنامه های خود قرار دهند.

کلمات کلیدی :مدل خطای دارویی ریزن ،مطالعه ی تلفیقی ،توسعهی مدل خطای دارویی
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مقدمه
خطاهای پزشــکی ازچالشهای مهم تهدیدکنندهی ایمنی بیمار
درتمامی کشورهاست .از شــایعترین خطاهای پزشکی شناخته
شــده میتوان به خطاهای دارویی اشــاره کرد( .)1حوادث سوء
ناشــی از داروها پنجمین علت مرگ بعد از تصادفات با وســایط
نقلیه ،دیابت ،بیماریهای کلیوی ،ســرطان ســینه و آنفلونزا در
امریکا اســت( .)2مرایان و همــکاران()2007( )Mrayyan et al
بیان کردند که این خطاها در زمرهی یکی از پنج دسته خطاهای
پزشکی طبقهبندی شده توسط مؤسسه پزشکی امریکا(Institute
 )of Medicineمیباشد(.)3
براســاس مطالعات صورت گرفته ،ساالنه هزاران نفر در آمریكا در
اثرخطاهــای دارویی فوت میكنند و هزینههای مالی در رابطه با
عوارض دارویی نزدیك به  77بیلیون دالر در ســال میباشد(.)4
این درحالی اســت كه احتمال مرگ ناشــی از تصادفات و مرگ
به علت ســرطان سینه كمتر از مرگ ناشــی از خطاهای دارویی
اســت( .)3خطاهای دارویی شایع شامل اشــتباه در تجویز دارو،
عدم رعایت زمان صحیــح دارو ،رعایت نكردن راه صحیح تجویز
دارو ،دارو دادن به میزان بیش از دســتور تجویز شده ،اشتباه در
محاســبهی دارو و دادن دارو به بیمار دیگر به دلیل نا آشنایی با
بیمار میباشد(.)5
هرچنــد در ایران از میزان بروز خطاهای پزشــکی و پرســتاری
آمار دقیقی در دســترس نیســت ولیکن بعید به نظر میرسدکه
شیوع این خطاها در ایران از وضعیت مطلوبتری نسبت به نظام
سالمت کشــورهای غربی برخوردار باشــد .افزایش پروندههای
ارجاعی شــکایات مردم از پزشکان و پرســتاران به سازمان نظام
پزشــکی و دادگاهها میتواند گواهی برای این حدس باشــد(.)6
یکی از علل اساســی اغلب حوادث در کنــار محیط و تجهیزات،
خود افراد هســتند .در آمار حوادث  9ســاله ایران نیز (از ســال
 1369تــا  )1377علت اصلی وقوع حوادث در کلیه ســالهای
مورد بررســی به غیر از ســال  1369خطاهای انسانی ذکر شده
اســت ( .)7خطای پرســتاری در نتیجهی خطای کاری انسان و
طراحی ضعیف در سیســتمهای مراقبت سالمت همواره به وقوع
میپیونــدد که تهدیدی جدی ،اجتنابناپذیر و همیشــگی برای
ایمنی بیمار بوده است ( .)8اگرچه مطالعات در زمینهی خطاهای
دارویی بســیارند ،دو عامــل مهم در بروز خطا ،عامل انســانی
و سیســتمی اســت و با توجه به اینکه عوامل انســانی از قبیل

حواس پرتی ،فراموشی و ...غیر قابل اجتناب هستند ،روی عوامل
سیســتمی از قبیل عوامل سازمانی تمرکز شده است و بحثهای
زیادی با توجه به متغیرهای سازمانی که ممکن است روی ایمنی
بیمار تأثیر بگذارند ،وجــود دارند و محققان و متخصصان بالینی
از رویکرد سیســتمی به عنوان راهی برای پیشــگیری خطاهای
دارویی استفاده میکنند(.)9
با توجه به اینکه عوامل انســانی از قبیل حواس پرتی ،فراموشی
و مانند آن غیر قابل اجتناب هســتند ،سالهاســت که بر عوامل
سیستمی از قبیل عوامل سازمانی جهت کنترل خطاهای انسانی
تمرکز شده است .بحثهای زیادی با توجه به متغیرهای سازمانی
که ممکن اســت روی ایمنی بیمار تأثیــر بگذارند ،وجود دارد و
محققان و متخصصان بالینی بر رویکرد سیستمی به عنوان راهی
برای پیشگیری خطاهای دارویی درمقایسه با رویکرد فردی تأکید
دارند(.)9
ریزن ( )Reasonدر سالهای  2000و  1990خطای انسانی را به
عنوان یک اصطالح کلی برای تمام اتفاقاتی به کاربردکه نتیجهی
فعالیتهای فیزیکی یا ذهنی برنامهریزی شــدهای هستند که در
جهت دستیابی به اهداف تعیین شده ،با شکست مواجه میشوند
یا نقصی در آنها ایجاد میشود .براساس این مدل ،خطای انسانی
به دو دستهی فردی و سیستمی طبقهبندی میشود .در رویکرد
فردی(ممکن الخطا بودن انســان) ( )Human fallibilityتمرکز
روی خطاهایی اســت که در نتیجه عوامل روان شناختی از قبیل
خستگی ،فراموشی ،غفلت و مانند آن در فرد ایجاد میشود و در
رویکرد سیســتمی حادثه زمانی اتفاق میافتد که شرایط پنهانی
در ســازمان باعث نقص یا خطا در عملکرد سازمانی شود .مدل
خطای انســانی( )Human Error Modelمدلی عمومی است که
علت ریشهای حوادث مختلف را درخطاهای سازمانی (نقصهای
پنهانــی) ردیابی میکند که از ســطوح باال منشــاء میگیرد .با
افزایش توجه به ایمنی بیمار ،این مدل به ســرعت با سیستمهای
مراقبت سالمت تطابق پیدا کرده و یکی از مدل هایی است که در
حیطهی ایمنی بیمار به طور مکرر استفاده شده است (12و )11
)شکل ( .)1چارچوب مفهومی و ارتباط متغیرها با خطای دارویی
براســاس مدل ریزن (  )2000در شکل 2نشان داده شده است.
مدل خطای انسانی درصدد پاسخ به سؤاالتی است که بتواند قبل
از آسیب به بیمار ،پیامدهای نامطلوب را آشکار و اصالح کند و یا
از وقوع آنها پیشگیری نماید.

توسعهی مدل خطاهای دارویی پرستاران
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ﺣﺎدﺛﻪ

ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎري

ﺳﺎزﻣﺎن

ﺣﺎدﺛﻪ
ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد

ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺨﻠﻒ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﺺ ﺗﺎﺧﯿﺮي
ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي داروﯾﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل رﯾﺰن )  (2000در ﺷﮑﻞ 2ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣـﺪل ﺧﻄـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﯽ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ

شکل .1مدلهایی که در حیطهی ایمنی بیمار به طور مکرر استفاده شده

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب را آﺷﮑﺎر و اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره  :2ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺎي داروﯾﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر :
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ

3

ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎر

ﺟﻮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي

ﺧﻄﺎﻫﺎي داروﯾﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻂا

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﯿﻤﯽ:
ارﺗﺒﺎط ﭘﺰﺷﮏ -ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎري

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎران:
ﺳﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎري

شکل .2چارچوب مفهومی و ارتباط متغیرها با خطای دارویی

از آنجا که محققان بدون چارچوب نظری یا مدلها قادر نخواهند تــا این مدل را آزمون کرده و مورد بازبینی قرار دهند .با توجه به
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺪون ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﯾﺎ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ را ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﺧﻄﺎﻫﺎي داروﯾﯽ را
اســت و بدون
بود که اولویتها را پیشــگویی یا تأثیــر متغیرهای مختلف روی اینکه رویکرد تلفیقی مبتنی برپارادایم عملگرایی
ﺧﻄﺎﻫﺎي
شﻣﺪل
درﺑﺎره
ﺑﺤﺚ باﻫﺎي ﻓﺮاوان
روشﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻄﺎﻫﺎي داروﯾﯽ،
ﻋﻮاﻣﻞدرﻣﺮﺗﺒﻂ
الزم زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺪﻟﯽ در
دهند اﺳﺖ
شرح ،(10ﻻزم
ﺷﺮحرادﻫﻨﺪ )
اﻧﺴﺎﻧﯽ،کیفی به
کمی و
هــای
ترکیب رو
خاصی و
تأکید بــر
زمینﺑﺎهی
استيمدلی
(،)10
خطاهای دارویی
ﮔﺮاﯾﯽ
هاﺑﺮﭘﺎراداﯾﻢ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
هایﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻮردثﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ
آزﻣﻮن ﮐﺮده و
ﻣﺪل را
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
خطاهایﺗﻼش
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ
اﺳﺖو وبهﺑﺪونعنوان راه
یابند
ﻋﻤﻞمی
دســت
پدیده
روﯾﮑﺮد از
اﯾﻨﮑﻪقتری
شــناختﺑﻪعمی
علیرغم بح
شود.
طراحی
دارویی،
عوامل مرتبط با
ﮐﺎرآﻣﺪ در
نظامراه ﺣﻠﯽ
های ﻋﻨﻮان
ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽ
ﺗﺮي از ﭘﺪﯾﺪه
کمی و ﮐﯿﻔﯽ
ﻫﺎي ﮐﻤﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ روش
ﺧﺎﺻﯽ و ﺑﺎ
مدل ﺑﺮ روش
فراوان درباره ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻫﺎيتوجه به
ﭘﮋوﻫﺶو با
اســت
ســامت
پژوهش
کارآمدﻫﺎدر
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﯿﻖحلی
تالشﺑﻪکردند
مطالعات
انسانی،
خطاهای
ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
سوم،(13،از
ﻣﯽ ﺳﺎزد)
ﻧﺰدﯾﮏ
واﻗﻌﯿﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ را
اﻓﺰاﯾﺶ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ را
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﺗﺮي از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي روش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﭘﯿﺶ روي ﻧﻬﺎده  ،اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻠﯽ
پاییز 1393
شماره
سوم،
ﺷﻨﺎﺧﺖدوره
سالﺑﻪسوم،
پرستاري
مديريت
فصلنامه
4
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اینکه رویکرد کیفی و کمی هر کدام نقاط ضعفی دارند که توسط
هم قابل جبران هستند بنابراین استفاده از رویکرد تلفیقی طیف
وســیعتری از دیدگاههای روش شــناختی را پیش روی نهاده،
اعتبار کلی نتایج را افزایش و پژوهشــگر را به شــناخت واقعیت
نزدیک میســازد( ،)13از طرف دیگر با توجه فرهنگ ایران شاید
رویکرد تلفیقی روش مناســب و اثر بخشی برای پژوهش حاضر
بــه نظر میرســید ،همچنین این رویکــرد برپیامدهای پژوهش
معطوف اســت و به جــای تأکید بر روشهــا ،تمرکز اصلی روی
ســؤال تحقیق اســت و از رویکردهای موجود برای فهم مسئله
استفاده میشــود .این دیدگاه از بکارگیری هدفمند کثرتگرایی
روش شــناختی حمایت میکند و متعهد به یک چارچوب تجویز
شده با یک رویکرد واحد در شناخت واقعیت نیست و در عوض به
اســتفاده آزادانه از پیش فرضهای کمی و کیفی ،تلفیق روشها
و تکنیکهــای تحقیق پایبند اســت .با توجه بــه این که هر دو
پارادایم کیفی و کمی نقاط ضعفی دارند که توســط یکدیگر قابل
جبران هســتند ،اســتفاده از رویکرد تلفیقی طیف وسیعتری از
دیدگاههای روش شــناختی را پیش روی مینهــد ،اعتبار کلی
نتایج را افزایش داده و پژوهشــگر را به شناخت واقعیت نزدیکتر
میســازد ( ،)13این دیدگاه از بکارگیــری هدفمند کثرتگرایی
روش شــناختی حمایت میکند و متعهد به یک چارچوب تجویز
شده با یک رویکرد واحد در شناخت واقعیت نیست و در عوض به
اســتفاده آزادانه از پیش فرضهای کمی و کیفی ،تلفیق روشها
و تکنیکهای تحقیق پایبند است .برای پژوهشگران تلفیقی مهم
این است که چه موضوعی را چگونه انجام دهند ،آنها به مجموعه
فعالیتهایی میاندیشــند که انجام آن برای شــناخت مسئله و
پاسخ به سؤال پژوهش ضرورت خواهد داشت( ،)14لذا با توجه به
شواهد کم در مطالعات قبلی ،این مطالعه با هدف توسعهی مدل
خطای انسانی در خطاهای دارویی به روش تلفیقی (کمی و کیفی
هم زمان) انجام شــده است تا راهکارهای پیشگیری از خطاهای
دارویی شناسایی و به کارگرفته شود.
مواد و روشها
این مطالعه توصیفی  -همبســتگی در ســال  1392انجام شــد.
محیط پژوهش مراکز آموزشــی  -درمانی وابســته به دانشــگاه
علوم پزشکی شــهید بهشتی بودند كه دلیل انتخاب آن ،سهولت
دسترســی به واحدهای مورد پژوهــش ،فراوانی تعداد نمونهها و
سهولت جمعآوری اطالعات بود .تعداد نمونهی توصیه شده جهت

انجام تحلیل مســیر 5-10 ،نمونه به ازای هر عبارت ابزار اســت.
از ســوی دیگر ،نظر به اینکه تحلیل مســیر براساس همبستگی
انجام میپذیرد در مجموع  100-200نمونه کفایت میکند()15
که در این پژوهش با توجه به عبارات ابزارها و مشــاورهی آماری،
 150نمونه ( 5-10نمونه به ازای بیشــترین عبــارت ابزارها که
ابزار پیچیدگی مراقبت اســت که  15عبارت داشــت) به صورت
در دســترس انتخاب شدند .معیارهای ورود پرستاران به پژوهش
شــامل دارا بودن حداقل مدرک لیسانس ،حداقل تجربهی کاری
دوســال و اشــتغال در شــیفتهای کاری مختلف بــود .بعد از
تکمیل کردن پرسشنامهها در صورت ناقص بودن ،نمونه دیگری
جایگزین میشد .قابل ذکر است که پرستاران به صورت داوطلبانه
در پژوهش شرکت کردند و بعد از تشریح هدف و فرایند پژوهش
از همهی شــرکتکنندگان ،رضایت آگاهانه و کتبی اخذ گردید و
همچنین به آنها اطمینان داده شــد که اطالعات دریافت شده از
آنها محرمانه خواهد بود و هر زمان تمایل داشته باشند میتوانند
از ادامهی شــرکت در پژوهش کنارهگیــری نمایند .همچنین در
صورت تمایل میتوانند از نتایج پژوهش نیز مطلع گردند .در این
پژوهش متغیرهای پیشــگویی کننده شــامل سن ،تجربه کاری،
تعهد کاری ،پیچیدگــی مراقبت ،پویایی کار ،ارتباط پزشــک -
پرستار در ارتباط با متغیر میانجی یعنی جو یادگیری و درنهایت
متغیر پیامد (خطای دارویی ) براساس مدل خطای انسانی ریزن
مــورد آزمون قرار گرفتند .فرضیههای مطرح شــده در این مدل
شامل مواردی زیر بود:
 )1آیا ارتباطی بین پیچیدگــی مراقبت دربخش با جو یادگیری
در مدل خطای دارویی پرســتاران وجــود دارد؟  )2آیا ارتباطی
بین پویایــی کار دربخش با جو یادگیری در مدل خطای دارویی
پرستاران وجود دارد؟  )3آیا ارتباطی بین تعهد کاری دربخش با
جو یادگیری در مدل خطای دارویی پرستاران وجود دارد؟  )4آیا
ارتباطی بین ارتباط پزشــک -پرستار دربخش با جو یادگیری در
مدل خطای دارویی پرستاران وجود دارد؟  )5آیا ارتباطی بین سن
و تجربه کاری پرســتاران با جو یادگیری در مدل خطای دارویی
پرستاران وجود دارد؟  )6آیا ارتباطی بین جو یادگیری و خطاهای
دارویی در مدل خطای دارویی پرستاران وجود دارد؟ برای آزمون
فرضیــه اول از ابــزار 15عبارتی پیچیدگی مراقبت والســکوئیز
( )Velasquez Nursing Care Complexityاستفاده شد که به
صورت لیکرت  4قســمتی (هرگز تا همیشه) نمرهدهی میشود

توسعهی مدل خطاهای دارویی پرستاران
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( )16و کمترین نمره  15و بیشترین نمره  60و ابزار  13عبارتی
جو یادگیــری روبویک و همکاران (Rybowiak et al Learning
ال مخالفم تا کام ً
 )Climateکه به صورت لیکرت  6قسمتی (کام ً
ال
موافقم) نمرهدهی میشــود()17و کمترین نمره  13و بیشترین
نمره  78اســت ،اســتفاده گردید .برای آزمون فرضیه دوم نیز از
ابــزار  7عبارتی پویایی کار ســالیر ()Salyer Work Dynamic
ال مخالفم تا کام ً
که به صورت لیکرت  7قســمتی (کام ً
ال موافقم)
نمرهدهی میشــود( )18و کمترین نمره  7و بیشترین نمره 42
اســت و ابزار جو یادگیری روبویک و همکاران اســتفاده گردید.
برای آزمون فرضیه ســوم از ابزار  8عبارتی تعهد کاری منیک و
همــکاران ( )Minick et al Work Commitmentکه به صورت
ا مخالفم تا کامــ ً
لیکرت  7قســمتی (کامــ ً
ا موافقم) نمرهدهی
میشــو د()19و کمترین نمره  8و بیشترین نمره  48است و ابزار
جو یادگیری روبویک و همکاران اســتفاده گردید.همچنین برای
آزمون فرضیه چهارم از ابزار  7عبارتی ارتباط پزشــک -پرســتار
گیتل و همکاران ( )Gittel et al Nurse-Physicianکه شــامل
دو قسمت بود ،استفاده گردید ،عبارت  1-3در مورد تکرر ارتباط
که عبارت  1به صورت لیکرت  5قســمتی از تقریبا کافی است تا
بیــش از حد معمول و عبارت  2-3به صورت لیکرت  5قســمتی
از اصــا تا به طور کامل نمرهدهی میشــود و عبارت  4-7که در
مورد مناســب بودن و دقت و صحت ارتباط اســت که عبارت 4
به صورت لیکرت  5قســمتی از فقط سرزنش کردن تا فقط حل
مشــکل و عبارت 5-7به صورت لیکرت  5قســمتی از اصال تا به
طور کامل نمرهدهی میشود( )20و در مجموع کمترین نمره  7و
بیشــترین نمره  35است و ابزار جو یادگیری روبویک و همکاران
جهت ارتباط این دو متغیر اســتفاده گردید .برای آزمون فرضیه
پنجم از پرسشــنامه اطالعات جمعیت شناسی پرستاران و ابزار
جو یادگیری روبویک و همکاران استفاده گردید ،در نهایت برای
آزمون فرضیه ششم و ارتباط بین میزان گزارش خطاهای دارویی
و جو یادگیری از ابزار  14عبارتی گزارش خطای دارویی ویکفیلد
و همــکاران ()Wakefield et al Medication error reporting
کــه به صورت میزان درصد خطاهای دارویی از ( ،25-50 ،0-25
 50-75و )75-100نمرهدهی ()21و کمترین  0و بیشترین نمره
 100محاســبه گردید و از ابزار روبویک و همکاران جهت ارتباط
خطا با جو یادگیری اســتفاده شد .جهت بررسی روایی و پایایی،
ابزارهای مدل خطای دارویی توســط  12نفر از پرستاران یکی از

بیمارستانهای وابسته به دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در بخشهــای مختلف ،عبارات و ابهام آنها مورد بررســی قرار
گرفت و پس از بازنگری پرسشــنامههای برگشــتی ،سعی شد تا
عبارات مجددا از نظر نگارش و معنایی ،تا حد امکان ساده گردند.
برای بررســی پایایی ابزارها نیز از روش تعیین همسانی درونی با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نمونهای شامل 100پرستار و
روش آزمون مجدد جهت بررسی ثبات ابزارها در نمونهای شامل
 12پرستار شاغل در بخشهای مختلف بیمارستانی استفاده شد
که نتایج در جدول شماره  1آورده شده است.
تجزیــه و تحلیــل دادهها با اســتفاده از نرم افــزار  SPSS 16و
 8/8 LISRELانجام شد .برای ارزشیابی تحلیل مسیر از شاخص
کای دو ( ،)λ2شــاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص برازندگی
تطبیقــی ( )CFIو ریشــهی میانگیــن مجذور خطــای تقریب
( )RMSEAاســتفاده گردید.در بخش کیفی مطالعه ،همزمان با
اســتفاده از تحلیل محتوای هدایت شــده بر اساس مدل خطای
انســانی ریزن ،عوامل مؤثر بر بروز خطاهــای دارویی از دیدگاه
20پرســتار ،تبیین گردید .در ایــن روش زمانی که تئوری اولیه
یا پژوهــش پایهای دربــاره پدیده وجود دارد که ممکن اســت
ناکامل بوده و یا میتواند برای پژوهشهای آینده اســتفاده شود،
بکار گرفته میشــود .این رویکرد در صدد معتبرسازی یا توسعه
مفهومی چارچوب یک تئوری اســت و تئوری موجود یا پژوهش
اولیه میتواند کمک کننده در جهت ارتباط میان کدها به عنوان
راهنما باشــد .این روش تحلیل محتوا یک فرایند ســاختارمند
در مقایســه با تحلیل محتوای قراردادی اســت و با اســتفاده از
تئــوری اولیه محققــان میتوانند مفاهیم کلیــدی یا متغیرها را
در طبقهبنــدی کدها انجام دهنــد( .)22به این ترتیب که بعد از
جمعآوری داده ها ،ماتریس طبقهبندی تشکیل و دادهها براساس
آن طبقات کدگذاری میشــوند و داخل طبقات قرار میگیرند(
 .)23به منظور افزایش صحت و استحکام دادهها در بخش کیفی
نیز از روشهای درگیری طوالنی مدت با موضوع و تایید یافتهها
توسط مشارکتکنندگان (اســتخراج کدها و تأیید مجدد توسط
مشارکتکنندگان در صورت وجود ابهام در کدهای استخراجی)
و بازنگری ناظرین (بررســی روند تحلیل و استخراج کدها توسط
دو نفر از همکاران) استفاده شد.
یافتهها
بخش کمی :در این بخش  150پرستار در پژوهش شرکت کردند،
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منصوره زاغری تفرشی و همکاران
جدول .1ضریب همبستگی و آلفای کرونباخ ابزارهای سازههای مدل خطای دارویی پرستاران

نام ابراز
پویایی کار

تعهد کاری

ارتباط پزشک -پرستار

0/79

0/ 82

0/78

0/ 82

0/90

0/68

0/79

0/89

0/70

0/93

0/85

پیچیدگی مراقبت
جو یادگیری

اطالعات جمعیتشناســی پرستاران در جدول شمارهی  2نشان
داده شده است .اکثریت پرستاران ( )% 44/7در محدودهی سنی
 31-40سال بودند و تجربهی کاری  10/10 ±6/80سال داشتند.

پس از جمعآوری داده ها ،تحلیل مســیر با اســتفاده از نرم افزار
 LISRELنسخهی  8/8انجام شد .به منظور بررسی وجود ارتباط
معنیدار آماری میان متغیرهای طراحی شدهی پژوهش ،از آزمون
رگرسیون چندگانه استفاده گردید .در راستای اهداف پژوهش و
فرضیههای مطرح شــده نتایج نشان داد که فرضیه سوم و چهارم
مورد تائید بود و از میان متغیرهای پیشــگویی کننده صرفاً تعهد
کاری و ارتباط پزشــک  -پرستار با جو یادگیری (متغیر میانجی)
ارتباط داشــتند و بقیه فرضیهها رد شــدند .اثرات کلی (جدول
شــماره  ،)3-4اثرات مستقیم ( )5-6و اثرات غیر مستقیم () 7-8
میان متغیرها بررسی و نشان داده شد.
جــداول  4و  3اثــرات کلــی متغیرهای مورد بررســی در مدل
پیشــنهادی قبل و بعد از اســتاندارد شــدن نشــان داد که دو
متغیر تعهدکاری و ارتباط پزشــک  -پرســتار با جو یادگیری در
ارتباط هســتند .جداول  6و  5اثرات مســتقیم متغیرهای مورد
بررسی در مدل پیشــنهادی قبل و بعد از استاندارد شدن نشان
داد کــه دو متغیر تعهدکاری و ارتباط پزشــک -پرســتار با جو
یادگیری در ارتباط هســتند .جداول  8و  7اثرات غیر مســتقیم
متغیرهــای مورد بررســی در مدل پیشــنهادی قبــل و بعد از
استاندارد شدن نشان داد که هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی
ارتباط غیر مســتقیم با هــم ندارند .شــاخصهای برازش مدل
()GFI =0/99 ،RSMEA =0/00 ،χ 2 = 4/83 ،RMR =0/65
 GFIنشان میدهد مســیرهای در نظر گرفته جهت ارتباط بین
40
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متغیرها مناســب پیشبینی شده بود و همبســتگی بین متغیر
جو یادگیری با تعهد کاری با ضریب همبســتگی استاندارد شده
( )r=0/40و جو یادگیری با ارتباط پزشــک  -پرســتار با ضریب
همبســتگی اســتاندارد شــده ( )r=0/20وجود دارد و بین بقیه
متغیرها ارتباط معنیدار وجود ندارد.
بخش کیفی
مشــاركتكنندگان در بخش کیفی مطالعه ،در محدوده ســنی
 21 - 46سال و  18زن و 2مرد با میانگین سابقه کاری در حدود
 11/11سال بودند .از بین شــرکت کنندگان 2پرستار شاغل در
بخش اورژانس 3 ،نفر در  3 ،ICUنفر در  2 ،CCUنفر در ارتوپدی،
 2نفر در جراحی عمومی 1 ،نفر در بخش داخلی 3 ،نفر در بخش
اطفال 1 ،نفر در بخش چشم 3 ،نفر در بخش  Post CCUبودند.
ازآنجــا که هدف این بخش درک و دیدگاه پرســتاران از عوامل
مؤثر بر خطای دارویی براساس مدل خطای انسانی با دو رویکرد
فردی و ســازمانی ریزن بود ،در تحلیل مصاحبهها ،بعد از حذف
كدهای تكراری و ادغام موارد مشابه ،در نهایت  235کد به دست
آمد كــه در 2طبقه یا درون مایهی اصلی رویکرد فردی شــامل
«ویژگیهای فردی و روانی پرســتاران»« ،ویژگیهای بیماران»،
«خطای ناشی از دستورات پزشکی» ،و رویکرد و فرهنگ سازمانی
شــامل «شــرایط کاری در بخش»« ،فرایند یادگیری»« ،فرایند
مدیریت خطر و مواجهه بــا آن»« ،اطالعات دارویی»« ،غیرقابل
اجتناب بودن خطا در پرســتاری» و «عوارض خطاهای دارویی»
قرار گرفت (جدول .)9
برای نمونه سیر دســتیابی درون مایه فرهنگ سازمانی ،طیقات،
زیر طبقه و کدهای معنایی استخراج شده نشان داده شده است
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خطای دارویی

ضریب همبستگی میان دوبار اجرای آزمون
(به فاصله دو هفته)

ضریب آلفای کرونباخ

توسعهی مدل خطاهای دارویی پرستاران
جدول .2اطالعات جمعیت شناسی پرستاران

متغیر

مرد

)23/3(35

کارشناسی

)82(123

کارشناسی ارشد و باالتر

)18(27

20-30

)38(57

31-40

)44/7(67

41-50

)15/3(23

51-60

)2(3

ICU

)31/3(47

قلب

)4( 6

CCU

)2/7(4

اورژانس

)33/3(50

کودکان

)2/7(4

داخلی

)12/7(19

جراحی

)7/3( 11

دیالیز

)4/7( 7

سایر

)1/3(2

سن (سال)
()33/79±6/89

بخشهای کاری پرستاران

میانگین نسبت پرستار به بیمار
در سه بیمارستان مورد مطالعه
(جدول شماره  .)10در این قسمت برخی از نقل قولهای شرکت
کنندگان اشاره میشود ،پرستار بخش  Post ICUبا سابقه  8ساله
در مورد شــرایط کاری از درون مایه عوامل سازمانی این چنین
گفت« :االن برخی اوقات که بخش شلوغه ،کار زیاد میشه ،گاهی
اوقات شده که برم خونه و یادم بیاد کاری انجام ندادم و به همکارا
زنگ زدم ،مث ً
ال یکبار سفتریاکســون بیماری رو کشــیده بودم و
گذاشــته بودم گرم شــه چون تو یخچال بود و میخواستم بعد از
اینکه یکیش رفت دومیشــو تزریق کنم کــه اص ً
ال فراموش کرده
بودم که رفتم خونه زنگ زدم به بچهها گفتم که یادم رفته».
نقل قول پرستاری با ســابقه 22ساله در بخش ارتوپدی از طبقه
ویژگیهــای فردی -روانی پرســتاران از درون مایه عوامل فردی
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زن

)67/7(115

جنس
سطح تحصیالت

فراوانی (درصد)

0/47±0/19
چنین بود« :اگر من دچار خطا میشم ،فکرم آزاد نیست و نداشتن
فکر و خیال راحت ممکنه خطا ایجاد کنه».
پرستار دیگری با سابقه  22ساله در بخش اوژانس در مورد فرایند
یادگیری به عنــوان طبقهای از فرهنگ ســازمانی چنین گفت:
«یادمه یکبار تو بخش جراحی اعصاب دانشــجویی شــربت فنی
توئین را برای بچهای تو ســرنگ کشید که اندازه اش دقیق باشه
ولی وقتی برد بده تزریق کرد و خدارو شکر پزشک اون بچه خیلی
پیگیری کرد ،آزمایش و عکس و نذاش کسی بفهمه و خالصه به
خیر گذشــت ،چون داروهای این بخش ســاعتی نیست و همون
موقع تجویز و پزشــک باال سر بیماره ،احتمال خطا کمتره ،تواون
شرایط همه پرسنل کمک میکنن»
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منصوره زاغری تفرشی و همکاران
جدول .3اثرات کلی میان متغیر های مدل خطای دارویی پرستاران براساس مدل خطای انسانی ریزن

سالهای ارتباط پزشک-
پرستار
تجربه کاری

جو یادگیری

0/722

-0/148

خطای دارویی

-0/060

0/012

*0/441

*0/606

0/003

0/108

0

-0/036

-0/050

0

-0/009

-0/082

جدول .4اثرات کلی استاندارد شده میان متغیر های مدل خطای دارویی پرستاران براساس مدل خطای انسانی ریزن

ضرایب مسیر میان
متغیرها()ρ

سن

جو یادگیری

0/054

-0/095

خطای دارویی

-0/008

0/014

تعهد
کاری

پویایی
کار

پیچیدگی
کار

جو
یادگیری

سالهای ارتباط پزشک-
پرستار
تجربه کاری

*0/196

*0/404

0/002

0/050

0

-0/029

-0/059

0

-0/007

-0/147

جدول .5اثرات مستقیم میان متغیر های مدل خطای دارویی پرستاران براساس مدل خطای انسانی ریزن

ضرایب مسیر میان
متغیرها()ρ

سن

جو یادگیری

0/722

-0/148

خطای دارویی

0

0

تعهد
کاری

پویایی
کار

پیچیدگی
کار

جو
یادگیری

سالهای ارتباط پزشک-
پرستار
تجربه کاری

*0/441

*0/606

0/003

0/108

0

0

0

0

0

-0/082

جدول .6اثرات مستقیم استاندارد شده میان متغیر های مدل خطای دارویی پرستاران براساس مدل خطای انسانی ریزن

ضرایب مسیر میان
متغیرها()ρ

سن

جو یادگیری

0/054

-0/095

خطای دارویی

0

0

تعهد
کاری

پویایی
کار

پیچیدگی
کار

جو
یادگیری

سالهای ارتباط پزشک-
پرستار
تجربه کاری

*0/196

*0/404

0/002

0/050

0

0

0

0

0

-0/147

جدول .7اثرات غیر مستقیم میان متغیر های مدل خطای دارویی پرستاران براساس مدل خطای انسانی ریزن

ضرایب مسیر میان
متغیرها()ρ

سن

جو یادگیری

0

0

خطای دارویی

-0/060

0/012

تعهد
کاری

پویایی
کار

پیچیدگی
کار

جو
یادگیری

سالهای ارتباط پزشک-
پرستار
تجربه کاری

0

0

0

0

0

-0/036

-0/050

0

-0/009

0

جدول .8اثرات غیر مستقیم استاندارد شده میان متغیر های مدل خطای دارویی پرستاران براساس مدل خطای انسانی ریزن
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ضرایب مسیر میان
متغیرها()ρ

سن

جو یادگیری

0

0

خطای دارویی

-0/008

0/014

تعهد
کاری

پویایی
کار

پیچیدگی
کار

جو
یادگیری

سالهای ارتباط پزشک-
پرستار
تجربه کاری

0

0

0

0

0

-0/036

-0/050

0

-0/007

0
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ضرایب مسیر میان
متغیرها()ρ

سن

تعهد
کاری

پویایی
کار

پیچیدگی
کار

جو
یادگیری

توسعهی مدل خطاهای دارویی پرستاران
جدول  .9درون مایهها و طبقات بدست آمده

درون مایهها

 )1شرایط کاری دربخش

 )2اطالعات دارویی پرستار
 )3خطای ناشی از ماهیت حرفه پرستاری
 )4عوارض خطاهای دارویی
 )5ویژگیهای بیماران

فرهنگ
سازمانی
عوامل فردی

 )1فرایند یادگیری
 )2فرایند مدیریت خطر
 )1ویژگیهای فردی و روانی پرستاران
 )2خطای پزشک در ثبت دستور

بخش سوم (تلفیق نتایج):
اســتراتژی تلفیق در این پژوهش ،آنالیز مجزا و مستقل دو بخش
کیفی و کمی وســپس تلفیق نتایج اســت که جهت همگرایی و
یکی کردن نتایج استفاده گردید و در واقع از خاصیت فزایندگی
و تکمیل کنندگی این رویکرداســتفاده شــد که در بخش کمی
اندازهگیــری پیامد(خطــای دارویی) و در بخــش کیفی درک و
دیدگاه از پیامد ایجاد شــده که همان خطای دارویی بررسی شد
و با توجه به مدل اســتخراج شده در بخش کمی و نتایج بدست
آمده در بخــش کیفی ،میتوان متغیرهای بســیاری در در بروز
خطاهای دارویی از قبیل عوامل فردی شامل ویژگی فردی و روانی
پرســتاران ،ویژگی بیماران و خطای ناشی از دستورات پزشکی و
در مورد عوامل ســازمانی عالوه برمتغیرهای اشاره شده در مدل
استخراج شده ،عواملی چون فرایند مدیریت خطر و مواجهه با آن،
اطالعــات دارویی ،عوارض خطای دارویی و ...را در بروز خطاهای
دارویی اشــاره کرد( .جداول  4و  3اثــرات کلی متغیرهای مورد
بررسی در مدل پیشنهادی قبل و بعد از استاندارد شدن نشان داد
که دو متغیر تعهدکاری و ارتباط پزشک -پرستار با جو یادگیری
در ارتباط هستند).
(جداول  6و  5اثرات مســتقیم متغیرهای مورد بررسی در مدل
پیشــنهادی قبل و بعد از استاندارد شدن نشان داد که دو متغیر
تعهدکاری و ارتباط پزشــک -پرســتار با جو یادگیری در ارتباط
هستند).
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عوامل
سازمانی

طبقات

( جداول  8و  7اثرات غیر مســتقیم متغیرهای مورد بررســی در
مدل پیشــنهادی قبل و بعد از استاندارد شدن نشان داد که هیچ
یک از متغیرهای مورد بررسی ارتباط غیر مستقیم با هم ندارند).
بحث
ایــن مطالعه با هدف توســعهی مدل نظری خطای انســانی در
خطاهای دارویی انجام شــد .با توجه به این کــه هر دو پارادایم
کیفی و کمی نقاط ضعفی دارند که توســط یکدیگر قابل جبران
هستند ،استفاده از رویکرد تلفیقی طیف وسیعتری از دیدگاههای
روش شــناختی را پیش روی مینهد ،اعتبار کلی نتایج را افزایش
داده و پژوهشــگر را به شناخت واقعیت نزدیکتر میسازد (.)21
در پژوهــش حاضر با توجه به اینکــه خطاهای دارویی به عوامل
بســیاری بســتگی دارد .،همچنین با توجه به تنــوع فرهنگی و
دیــدگاه مختلف افــراد در این زمینه ،اســتفاده از روش تلفیقی
رویکرد شناختی وسیعتر و اثربخشتری را ارائه میدهد.
با توجه به چارچوب پیشــنهادی مــدل تلفیقی خطاهای دارویی
در پژوهــش حاضر ،عوامــل مؤثر بر ایجاد خطاهــای دارویی از
قبیل عوامل فردی ،ســازمانی و فرهنگ ســازمانی هســتند که
این عوامــل میتوانند به عنــوان موانــع گزارشدهی خطاهای
دارویی پرســتاران هم باشند .محققان در مطالعهای اظهار کردند
که بیشــترین علت عدم گزارش خطاهــای دارویی عکس العمل
سرپرستار و سایر همکاران اســت و از طرف دیگر شاید به دلیل
ترس از دست دادن شــغل و نداشتن امنیت شغلی عدم گزارش
خطاهای دارویی در ارتباط با ســایر متغیرهای مدل اتفاق افتاده
باشــد .در واقع میتــوان گفت فرهنگ ســازمانی ،عکس العمل
سرپرستار و دیگر مدیران با خطاهای دارویی و چگونگی مواجهه
بــا آن و در واقــع فرایند مدیریت خطر و یادگیــری میتواند در
کنتــرل یــا پیشــگیری از خطا در آینده توســط فــرد یا دیگر
همکاران بســیار کمککننده باشد( .)24اســتراتون و همکاران
( )Stratton et alدر مطالعــه خــود نیز اظهار کردند که بازخورد
نامناســب مسؤولین و عدم تناسب خطا و تنبیه یکی از مهمترین
عوامــل مدیریتی در عــدم گزارش خطاهای دارویی پرســتاران
اســت(.)25مطالعات متعددی نشان دادند که متغیرهای بسیاری
در بــروز خطاهــای دارویی دخیل هســتند ( )26-29که برخی
از آنهــا در مدل پیشــنهادی مورد آزمون قــرار گرفتند .چانگ
و مــارک نیز اظهــار کردند اگرچه متغیرهایــی مانند پیچیدگی
مراقبت و شرایط محیط کاری ،در جهت شناسایی عوامل مرتبط
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با خطاهای دارویی کمک کننده اســت ،ولی در عین حال ممکن
است خطاهای دارویی نادیده گرفته شود و یا حتی پرستاران قادر
به شناسایی و گزارش آن نباشند ( .)19کام ً
ال روشن است که هیچ
عاملی نمی تواند به تنهایی خطاهای دارویی را ایجاد کند چرا که
بیشــتر خطاهای دارویی در نتیجه عوامل متعددی روی میدهد
که اغلب در تعامل با هم هســتند (نظیر حجم کار زیاد ،شرایط
کاری نامناســب ،کارکنــان) .لذا ،متخصصــان بالینی و محققان
اعتقاد دارند که به منظور شناسایی علل ریشهای خطا ،الزم است
مطالعات گذشته نگر انجام شود .با این وجود ،مولفههای مختلفی
از قبیل رفتار ســازمانی ،جنبههای تکنولوژی ســازمانی ،عوامل
فرهنگــی  -اجتماعی و مجموعهای از اشــکاالت یــا نقصها در
فرایندهای سازمانی وجود دارد که در بروز خطا مؤثر بوده و صرفاً
با انجام مطالعاتی از این دست ،مشخص نمی گردند (.)30
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اگرچه ارتباط منفی بین متغیر
خطاهای دارویی با جو یادگیری دیده میشود ،اما این ارتباط از
نظر آماری معنی دار نیســت .دلیل معنادار نبودن ممکن است به
نحوه گزارش دهی پرستاران مرتبط باشد که علیرغم آموزشهای
اخیر و گستردهای که در زمینه استقرار حاکمیت بالینی و ایمنی
بیمار در بیمارســتانها برگزار میشود ،اما همچنان رویداد خطا
توســط کارکنان ،بطور دقیق و بدون نگرانی ،گزارش نمی شــود
و میتــوان گفت عالوه بر آموزش ،عوامــل دیگری نظیر فرهنگ
ســازمانی و تعداد نیروی انسانی نقش مهمی در این رابطه دارند.
بطــوری که چانگ و مارک ( )Chang & Markدر پژوهش خود،
نشــان دادند گرچه جو یادگیری منفی رابطه معنادار و منفی با
وقوع خطاهای دارویی دارد ،اما اگر تعداد پرســتاران کارشــناس
بیشــتر باشد ،علیرغم جو منفی یادگیری ،خطاهای دارویی کمتر
اتفاق میافتد( .)19ســاختار بدســت آمده در مدل استخراجی
پژوهش حاضر نشــان میدهد که میان متغیرهای تعهد کاری و
ارتباط پزشک -پرســتار با جو یادگیری به عنوان متغیر میانجی
ارتبــاط وجود دارد کــه محکم ترین ارتباط ،میــان متغیر تعهد
کاری با جویادگیری دیده شد .ارتباط متغیرهای پیشگوییکننده
بــا متغیر میانجــی (جویادگیری) به تفصیل در زیر شــرح داده
شده اســت :در این پژوهش ،متغیر ارتباط پزشــک  -پرستار با
متغیر میانجی یعنی جو یادگیری ارتباط داشــته است .در تائید
ایــن یافته ،بودالیــی و همکاران بیان کردنــد اقدامات با ارزش
سازمان از قبیل برقراری ارتباط بین اعضا و به مشارکت گذاشتن

اطالعات ،میتواند به کنتــرل موقعیت خطا کمک کند .پذیرش
خطا به عنوان بخشــی از جریان طبیعی کار و همچنین برقراری
ارتباط با ســایر همکاران به منظور بحث درباره علل بروز خطا و
شناسایی آن ،باعث تشویق افراد برای یادگیری از آن و عدم وقوع
مجدد خطا در آینده میشود( .)31عظیمی لولتی و همکاران نیز
اظهار کردند توجه و شــناخت ارتباط در ابعــاد مختلف از قبیل
ارتباط پزشــک  -پرســتار ،ارتباط بیمار با پزشکان و پرستاران و
انجام تحقیقات با رویکرد کمی و کیفی بر جنبههای مختلف این
ارتباطات ،نظیر اثر آن بر کیفیت مراقبت ،رضایت بیمار و کاهش
خطاهای پزشــکی میتواند دادههای ارزشمندی در کاهش ،رفع
مشــکالت موجــود و برنامهریزی در این حرفــه را بیان دارد ،به
طوری که با بهبود و اصالح ارتباط حرفه ای ،میتوان کیفیت ارائه
خدمات حرفهای به بیماران را تضمین کرد و رضایت پرسنل را در
جوی مطلوب ارتقاء داد(.)32
در ایــن پژوهش ،بین تعهــد کاری ومتغیر میانجــی یعنی جو
یادگیری ارتباط مســتقیم دیده شــد .در تائیــد نتایج پژوهش
حاضر ،در پژوهشی دیگر اصغری و همکارانشان دادند که وقتی
فرد دیــدگاه مثبتی در مورد ارتقاء شــرایط ،افزایش اطالعات و
مهارتهای خود در سازمان ،برآورده شدن نیازهای خود شکوفایی
و انجام کارهای جمعی داشــته باشد ،نسبت به سازمان عالقمند
و وابسته میشــود و در نتیجه برای دستیابی به اهداف سازمانی
که در واقع در راســتای تحقق اهداف فردی نیز میباشد ،تالش و
کوشش مینماید .در واقع ارتباطی بین اصول سازمان یادگیرنده
و تعهد پرســتاران وجود دارد .به طوری که تعهد باالی کارکنان
نباید بی اهمیت دیده شود و سازمان برای رسیدن به اهداف خود
به کارمندانی نیاز دارد که با عشق و عالقه کار خود را انجام دهند
و نسبت به آن متعهد باشند(.)6
مدل استخراج شــده پژوهش حاضر نشان داد که بین پیچیدگی
مراقبت و جــو یادگیری ارتباط معنادار آمــاری وجود ندارد .در
واقع پیچیدگی مراقبت ،ماهیت حرفه پرستاری است که با انسان
و نیازهای متنوع و گســترده او مواجه است ،لذا آموزش و وجود
جــو یادگیری ،نمیتوانــد تأثیری بر ماهیــت پیچیده این حرفه
داشــته باشــد .چانگ و مارک ( )2007نیــز در مطالعه خود به
این نتیجه رســیدند که در حالی کــه پیچیدگی مراقبت به طور
مثبتی با خطاهای دارویی در ارتباط است اما هیچ اثر مستقیمی
بیــن جو یادگیری بــا پیچیدگی مراقبت وجود نــدارد و ارتباط

توسعهی مدل خطاهای دارویی پرستاران
جدول  .10نحوه شکلگیری درون مایه ،طبقات اصلی ،فرعی ،کدهای اولیه و واحدهای معنایی بخش کیفی

بخاطـر همین من بـه اکثر بچههـا هم میگم،
اتفاقـا چنـد وقت پیـش که بـا بچهها صحبت
میکردیـم مـن همیـن هپاریـن رو براشـون
توضیـح دادم کـه مثلا گفتـم هر مـوردی رو
کـه تو بخـش پیش میـاد باید گـزارش بدیم،
درسـته حتـی اگـر بـه ضـرر خودمـون تموم
بشه (پرسـتار بخش چشم ،سـابقه  14ساله).

مهم بودن خطا ،گوشـزد کـردن به همکاران،
وجود فـرم خطاهای دارویـی در بخش ،عدم
پنهـان کردن خطـای دارویـی ،تـداوم تکرار
خطا در صـورت پنهان کردن ،مخفی نکردن
خطـا ،گزارش دادن عـوارض دارویی ،گزارش
خطـای دارویـی توسـط همکاران،گـزارش
خطـای دارویـی ،گـزارش دادن خطـا بـه
سرپرستار

گزارش خطا

ایـن اولیـن چیزی بود کـه من خـودم تجربه
کـردم یعنـی ایـن اولیـن چیـزی بـود که من
خـودم دیگـه تجربه کـردم ،تجربه شـد و هم
خـودم دیگـه همیشـه حواسـم هسـت ،هـم
بچـه هایـی کـه جدیـد میـان بهشـون میگم
(پرسـتار بخـش اطفال ،سـابقه  14سـاله).

تجربـه کاری کم ،پرسـتار تـازه کار ،تجربهی
ناکافـی علـت بـروز خطـای دارویـی ،تجربه
کافـی ،احتمال خطا در پرسـتاران تـازه کار،
دراختیار گذاشـتن تجارب خطـای دارو برای
نیروهای تـازه کار

تجربه حرفهای/
تجربه پرستاری

بیــن پیچیدگی مراقبت و خطاهای دارویی از نظر آماری معنادار
نیست(.)19اشــنلن و همکاران ( )Schnelle et alبیان کردند که
در شــرایط پیچیده ،پرستاران زمان بیشــتری را جهت مراقبت
بیماران ســپری میکنند و حتی با وجود پرســنل متخصص و با
مهارت کافی ،نقص هایــی در فرایند مراقبت به دلیل پیچیدگی
فرایند مراقبت (ناشــی از عوامل مشــارکت دهنده فراوان) وجود
دارد(.)33پژوهش حاضر نشان داد بین پویایی کار و جو یادگیری
همبســتگی وجود ندارد در حالی کــه در مطالعه چانگ و مارک
نشان داده شــد که در یک جو یادگیری با پویایی باال که میزان
حواس پرتی و ســردرگمی پایین است ،احتمال خطاهای دارویی
به نسبت کمتر میباشــد( .)19انکیمن ( )Onkeymanدر پاسخ
به این ســؤال که آیا پرســتاری میتواند حرفهای پویا باشد بیان
میکند کــه با توجه به اینکه پرســتار میتوانــد در حیطههای
مختلف از قبیل روان پرستاری ،بهداشت جامعه ،اطفال ،مدیریت
و ...کار کنــد پــس یک حرفهی پویا و قابل انعطاف اســت(.)34
مک دانل و هافمن ( )Heffernan &Mcdonnellدر مطالعهای به
منظور کاهش خطاهای دارویی با رویکرد سیستمی و استفاده از
تکنولوژی ارتباطات ،یک سیســتم شبیهسازی شده برای بررسی
تعامل عنصرهای کلیدی خطاهای دارویی طراحی کرد و نشــان
داد سیستم پویا ،حاصل تعامل عوامل مختلف ،نقش کاربردی در
مدیریت خطاهای دارویی دارد( .)35مدل اســتخراج شده نشان

فرآیند مدیریت
خطر
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نمونه واحدهای معنایی

نمونه کدهای اولیه

زیر طبقه

طبقات

درون
مایه

فرهنگ
سازمانی

داد که ســن پرســتاران و ســالهای تجربه کاری آنها با متغیر
میانجی جو یادگیری ،همبســتگی ندارد .نتایج مطالعه پریستون
( )Prestonدر مورد ارتباط بین سن ،استرس و یادگیری در طول
تغییرات ســازمانی ،نشان داد که تغییرات در سازمان ،در افراد با
سن باالتر که تجربه کاری بیشتری دارند باعث استرس بیشتری
نســبت به همکاران جوانتر میشود به این دلیل که فشار جهت
یادگیری در طول تغییرات ســازمانی برای افراد مسنتر به عنوان
منبع اســترس شناخته شــد( .)36در یک مطالعه فرا تحلیل نیز
جهت بررســی ارتباط بین سن ،سالهای تجربهی کاری و میزان
فرسودگی کارکنان نشان داده شد که بین میزان تجارب در طول
سالهای کاری با سن ارتباط مثبت وجود دارد ولی ارتباط منفی
بین سن کارکنان و فرسودگی وجود دارد .)37اگرچه نتایج مطالعه
حاضر نشان داد که سن با جو یادگیری ارتباط معنی داری ندارد
و یافتهها متناقض با پژوهش فــوق بود .در نهایت میتوان گفت
مدل اســتخراج شــده و متغیرهای موجود در مدل ،برای نشان
دادن عوامل مرتبط با خطاهای دارویی پرســتاران ،كافی به نظر
نمی رسد .نمی توان ادعا كرد كه مدل مذكور ،از جامعیت مطلق
برخوردار بوده ،كلیه متغیرها را پوشــش داده و كاملترین مدل
برای نشــان دادن ارتباطات میان متغیرهای موجود با خطاهای
دارویی میباشــد .با توجه به مدل آزمون شــده در این بخش از
پژوهش میتــوان گفت که اگرچــه بررســی متغیرهایی مانند
فصلنامه مديريت پرستاري سال سوم ،دوره سوم ،شماره سوم ،پاییز 1393

45

منصوره زاغری تفرشی و همکاران

46

فصلنامه مديريت پرستاري سال سوم ،دوره سوم ،شماره سوم ،پاییز1393

Downloaded from ijnv.ir at 12:13 +0330 on Wednesday March 20th 2019

پیچیدگی مراقبت ،پویایی کار ،تعهدکاری ،ارتباط پزشک پرستار،
سن و سالهای تجربه کاری در جهت شناسایی عوامل مرتبط با
خطاهای دارویی نشــان داد که صرفا تعهد کاری و ارتباط پزشک
با پرستار با متغیر میانجی یعنی جو یادگیری ارتباط دارند و هیچ
یک از متغیرهای چارچوب پیشــنهادی با متغیر پیامد(خطاهای
دارویــی) ارتباط نداشــتند .ایــن نتیجه میتواند ناشــی از علل
مختلفی باشند از قبیل اینکه ممکن است خطاهای دارویی نادیده
گرفته شــود و یا حتی پرســتاران قادر به شناسایی و گزارش آن
نباشــند و به نظر میرسد پرستاران با وجود شرایط محیط کاری
سعی میکنند از خطاهای دارویی تا حد امکان پیشگیری نمایند.
البته نتایج بدست آمده در بخش کیفی و آزمون مدل تلفیقی در
آینده میتواند در شناسایی متغیرهای مؤثر بیشتری بر خطاهای
دارویی کمک کننده باشــد .حتی ممکن اســت مدل خطاهای
انسانی ریزن برای بررســی خطاهای دارویی پرستاران مناسب و
کافی نباشــد .بنابراین به نظر میرسد نیاز به انجام پژوهشهای
بیشــتری در مورد خطاهای دارویی و ارائه مدل مناســبتری با
توجه به بستر فرهنگی سیســتمهای بهداشتی است تا بتوان آن
را بررســی و آزمون کرد.تبیین دیدگاه پرســتاران درباره عوامل
مرتبط بــا خطاهای دارویی که با رویکرد تحلیل محتوای هدایت
شده براســاس تئوری خطای انسانی ریزن ( )Reasonنشان داد،
متغیرهای مختلفی از عوامل ســازمانی و فردی مؤثر برخطاهای
دارویی پرستاران استخراج شدند که در بخش کمی مورد آزمون
قرار گرفتند .در این بخش درون مایه  )1عوامل سازمانی با طبقات
شــرایط کاری دربخش از قبیل پرسنل کم ،حجم کاری زیاد و،...
اطالعات دارویی پرستار ،خطای ناشی از ماهیت حرفه پرستاری و
عوارض خطاهای دارویی; )2درون مایه فرهنگ سازمانی با طبقات
فرایند مدیریت خطر و فراینــد یادگیری و  )3درون مایه عوامل
فردی با طبقات ویژگیهای فردی و روانی پرستاران ،ویژگیهای
بیماران و خطای پزشک در ثبت دستور شناسایی شد .در مقایسه
با پژوهش حاضر ،فرضی و همکاران در پژوهشی با رویکرد کیفی
از نوع پدیدار شناســی تحت عنوان تجارب پرستاران از خطاهای
دارویی ،نشــان دادند که شــش درون مایه اصلی بیانگر تجارب
پرســتاران از خطاهای دارویی بوده اســت که شامل بستر مهیا
کننده خطا ،گســتره خطا ،اغماض ،پیامد خطــا ،کتمان خطا و
گزارش خطاهای دارویی است .آنها نتیجه گرفتند که پرستاران،
زمانی اشتباه خود را گزارش میکنند که احساس امنیت کرده و

گزارش دادن ،نتایج زیان آوری برای آنان به دنبال نداشته باشد.
با توجه به اینکه رویکرد مورد اســتفاده در بخش کیفی پژوهش
حاضر ،تحلیل محتوای هدایت شــده بوده اســت ،سه درون مایه
فرهنگ ســازمانی ،عوامل فردی و عوامل سازمانی استخراج شد
که بنظر میرســد فرایند مدیریت خطــر در درون مایه فرهنگ
سازمانی با درون مایههای پژوهش مذکور همخوانی دارد( .)38بر
اساس یافتههای بخش کیفی ،درون مایه استخراج شده فرهنگ
ســازمانی با دو طبقــه فرایند یادگیری و فراینــد مدیریت خطر
نامگذاری شد ،پژوهشهای مختلفی دررابطه با فرهنگ سازمانی
انجام شده است ،از جمله احمدیان و همکاران در پژوهشی تحت
عنوان فرهنگ ســازمانی از دیدگاه پرســتاران بیمارســتانهای
منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان دادند فرهنگ سازمانی
در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد و از بین ابعاد فرهنگ سازمانی
بعد کنترل بیشــترین (44/2درصد) ســطح نامطلوب و خالقیت
فردی بیشترین (31/8درصد) سطح مطلوب را به خود اختصاص
داده اند .نتایج پژوهش فوق در مقایســه با پژوهش حاضر نشان
میدهد که فرهنگ ســازمانی متغیر مهمی در سازمان است که
دارای ابعاد مختلف اســت که در مطالعــه حاضر دو طبقه فرایند
یادگیری و مدیریت خطر برای آن اســتخراج شــد که پیشنهاد
میشــود همانند پژوهش فوق ابعاد آن نیز در پرستاران در مدل
پیشنهادی بررسی شود(.)39
به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشــان داد خطاهای دارویی به
عوامل بسیاری بستگی دارد .،همچنین با توجه به تنوع فرهنگی
و دیــدگاه مختلف افراد در این زمینه ،اســتفاده از روش تلفیقی
رویکرد شناختی وسیعتر و اثربخشتری را ارائه میدهد .متغیرهای
دیگری عالوه بر متغیرهای مدل خطای انســانی ریزن شناسایی
شــد که در چارچوب مدل جهت توســعه قرار داده شــده است،
به عنوان نمونه در عوامل ســازمانی متغیرهایی شــامل اطالعات
دارویی پرســتاران ،خطای ناشــی از ماهیت حرفه پرســتاری،
ویژگیهای بیماران ،عوارض خطاهای دارویی عالوه بر متغیرهای
مدل پیشــنهادی آزمون شده استخراج شــده است که در مدل
تلفیقی قرار داده شده است .همچنین فرهنگ سازمانی به عنوان
عامــل جدید عالوه بر عوامل فردی و ســازمانی میتواند در بروز
خطاهای دارویی تأثیرگذار باشد .متغیرهای دیگر شناسایی شده
در مورد عوامل فردی شــامل ویژگیهای فردی و روانی پرستار و
خطای پزشک در ثبت دستور از دیدگاه پرستاران بود که در مدل
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تلفیقی اضافه شــده است .از طرف دیگر با توجه به این که مدل
پیشنهادی حاضر اولین مدل خطاهای دارویی پرستاران در ایران
اســت پژوهشهای بیشــتری در این زمینه همراه با آزمون مدل
جدید ضروری به نظر میرسد.
نتیجهگیری
از نتایــج این پژوهــش در آموزش میتــوان در افزایش دانش و
آگاهی پرستاران شاغل درخصوص عوامل تأثیرگذار در خطاهای
دارویی اســتفاده نمود .با توجه به محدودیتهای اشــاره شــده
میتوان گفت شــاید با ایجاد جو یادگیــری مثبت و مطلوب در
بیمارستان ،خطاهای دارویی بدون ترس از توبیخ و تنبیه گزارش
و در واقع جهت پیشگیری از آن در آینده استفاده کرد .همچنین
نتایج پژوهش حاضر مســیر را برای انجام پژوهشی جدید جهت
آزمــون مدل تلفیقی خطاهای دارویی و همچنین مدلهای دیگر
موجــود را در آینده هموار میســازد و بتــوان نتایج حاصل را با
پژوهش حاضر مقایسه کرد .در مراقبت ،شناخت عوامل تأثیرگذرا
برخطاهای دارویی موجب میشود که تیم پزشکی و پرستاری که
در پیشــگیری و کنترل خطاهای دارویی درگیر میباشند بتوانند
گامهایــی در جهت کاهش این خطاها بردارند و در جســتجوی
راهی باشــند تا بتوانند این عوامل را از پیش رو برداشــته و بروز
خطاهای دارویی را به حداقل برسانند.در نهایت مدیران پرستاری
با دانستن عوامل سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز این خطاهای
مهم و قابل پیشــگیری ،اقدامات الزم در جهت از بین بردن این
عوامــل و کاهش بروز خطاهای دارویــی را در اولویت برنامههای
خود قرار دهند .از محدویتهــای پژوهش حاضر این بود که در
پژوهش حاضر ،از روش خود گزارشــی برای جمعآوری اطالعات

استفاده شده اســت.اگرچه وجود بعضی محدودیتها برای روش
خود گزارشــی ذكر شــده اســت ولی همان طور که قبال اشاره
شد ،اســتفاده از روش خود گزارشــی برای جمعآوری اطالعات
مرتبط با خطاهای دارویی بهترین روش هســتند .شاید استفاده
از روشهای دیگری از جمعآوری دادهها عالوه بر خودگزارشــی
از قبیل مشــاهده ،مرور چارتها و ....کمک کننده باشــند .عدم
گزارش خطای دارویی توســط پرستاران به دلیل ترس از تنبیه و
توبیخ نیز ممکن است اتفاق افتاده باشد .علیرغم اینکه سعی شد
در تمام مراحل پژوهش با اطمینان دادن به شــرکتکنندگان در
مورد محرمانه بودن و بینام بودن پرسشنامهها این محدودیت تا
حد امکان کنترل شــود ،ولی ممکن است که پرسشنامهها بطور
دقیق پر نشــده باشــند و از طرف دیگر شــاید این استدالل هم
مطرح باشــد که پرستاران با وجود شــرایط نامناسب سازمانی و
مشــکالت فردی ،کار خود را به نحــوی دقیق انجام میدادند که
هیچ یک از عوامل بررسی شده در چارچوب مدل پیشنهادی این
پژوهش بر روی خطای دارویی تأثیرگذار نیستند.
تشکر و قدرانی
این تحقیق حاصل بخشــی از پایان نامه دکتری رشته پرستاری
نویســنده مقاله و با حمایت مالی دانشــکده علوم پزشکی شهید
بهشــتی انجام شده اســت .از کلیه اســاتید و همکاران محترم
دانشــکدهی پرســتاری و مامایی دانشــگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی و معاونت محترم پژوهشــی و مسؤولین مرکز آموزشی-
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پرستاران
که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و نگارش این
مقاله نقش داشتهاند ،قدردانی به عمل میآید.
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Mansoureh Zagheri Tafreshi ,Maryam Rassouli, Farid Zayeri, Marzieh Pazookian

Introduction: Medical errors are one of the major threats for the patient
safety in all countries. Medication errors are the most common medical
mistakes.
Aim: The aim of this study was to develop a theoretical model of human
error mixed method with the cultural context of the health care system is
in Iran.
Method: This mix method study was done (quantitative – qualitative
approach) in Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Hospitals in Tehran in 2013. The quantitative section, factors associated with
medication errors in the Reason human error model were tested.
The nursing staffs (n=150) were selected and completed these tools;
demographic data, Velasquez (2005), Salyer (1996), Gittel et al(2000),
Minick et al(2003), Wakefield et al(2005) and Rybowiak et al(1999)
and organizational factors based on Reasons Human Error Model. In the
qualitative section, data were collected by semi-structured interviews
with 20 nurses who were selected using purposeful sampling. Using
SPSS-PC (v.16), and LISREL 8.8 data were analyzed by descriptive and path
analysis tests (P_ value<0.01).
Results: showed that the age of the majority of nurses ranged between
31 to 40 years old (44.7%) and they had 10.60±7.24 years of work
experience. Model fit indices showed that the paths considered for
relationship between variables was appropriately predicted. Learning
climate correlated with work commitment with standardized
coefficient of (r =0.40) and learning climate correlated with physician-nurse
communication with standardized coefficient of
(r = 0.20). There was no significant relationship between other
variables (such as; work environment factors: complexity of care, work
dynamics, and individual factors; such as age and work experience). In the
qualitative section content analysis derived three themes, individual
factors: “individual characteristics and psychiatric nurses, “error caused by
doctor’s orders”, Organizational factors: “ working conditions “,” nurses
medical information “,” unavoidable error in nursing “, characteristics of
patients “and” complications of medical error” and also, Organizational
culture includes “learning process” and “risk management process”. For
designing model Mixed these two section results could be mixed and the
findings showed that factors organizational might be considerably in error
occurrences.
Conclusion: Nurse managers to understand organizational factors and
organizational culture important to prevent these errors, take actions to
eliminate these factors and reduce the incidence of medication errors in the
priority of their program.
Key words: medication error model Reason, mixed method, medication
error model development
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