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 چكيده
. مطالعـات قليلـي در   باشـد  يمـ  ماريب از مراقبت تيفيك بهبود وي منياي ارتقاي اصل عناصر ازي كي ماريبي منيا فرهنگ سابقه و هدف:

 تيوضـع  ،تگزاس دانشگاه SAQ رسشنامهاستفاده از پ با مطالعه نيا دردر كشور انجام شده است. مار يبي منيا فرهنگ تيوضعخصوص 
   .مورد بررسي قرار گرفت يبهشت ديشهي پزشك علوم دانشگاهي آموزشي مارستانهايب در ماريبي منيا فرهنگ

ي پزشـك  علـوم  دانشـگاه ي آموزش مارستانيب 9 انيم از ،1390 سال در ماهه 4ي زمان بازه كي در مقطعي در يك مطالعه مواد و روشها:
تخت و دو  300(دو بيمارستان بزرگ بيش از  مارستانيب 4 ،ييايجغرافي پراكندگ وي بزرگ به توجه با و هدفمند شكل بهي بهشت ديشه

 داروسـازان،  هيكل مطالعه نيا پژوهش جامعه. شدند انتخاب غرب تهران مناطق شرق، شمال و تخت) از 300بيمارستان كوچك كمتر از 
 ابـزار . نـد بود شـگاه يآزما وي ولـوژ يرادي بخشـها  در نيشـاغل و  ه،يتغذ كارشناسان عمل، اتاقي ها نيتكنس پرستاران، ،يپزشك ارانيدست

 طـه، يح 8 قيـ طر از كـه  بـود  كـا يامر تگـزاس  دانشگاه )=r 88/0( معتبر و پاياي ترجمه شده پرسشنامه مطالعه نيا در ها دادهي گردآور
 داد. مي قرار سنجش مورد مارستانهايب در را ماريبي منيا فرهنگ تيوضع

 فرهنـگ سـطح  . داشـتند  مارسـتان يب در كـار  سابقه سال 2 ازند و بيشتر بود پرستاران مطالعه، در كننده شركت افراد از% 58 ها: يافته
 طـه يح نظـر  از مارسـتانها يب. ديـده نشـد  ي دار يمعنـ ي آمار تفاوتمتوسط بود و بين بيمارستانها  مختلفي مارستانهايب در ماريبي منيا

 داشـتند  هـم  بـا ي دار يمعنـ  اخـتالف  كاركنـان  بـه  مربـوط  مسـائل  طهيح و ماريبي منيا بهبودي راستا در تيريمد انتظارات و اقدامات
)009/0<(p .نيبـ  دري منـ يا فرهنـگ  يهـا  طـه ياز ح طـه يپـنج ح  وي منيا فرهنگي كل نمره در يدار يمعن تفاوت افرادي سازمان پست 
 پاسـخ % 74 بـا ي مـ يت كـار  طـه يح ،مطالعه موردي مارستانهايب در ماريبي منيا فرهنگ عدب نيتريقو. p)>05/0( ايجاد نمود مارستانهايب

 .بود مثبت
 بـر  حـاكم  موجـود  فرهنـگ  در رو، نيـ ا از. در سطح متوسط بود مطالعه موردي مارستانهايب بر حاكم ماريبي منيا فرهنگ گيري: نتيجه

 .مورد نياز است مارستانيب هري هايژگيو به توجه با فرهنگ بهبود به مربوط مداخالتي طراح مارستانها،يب
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0Fمقدمه

1 
 در ژهيو به و سالمت بخش در مسائل نيمهمتر ازي كي     
  زين مراقبت تيفيك. باشد يم مراقبت تيفيك ،يدرمان مراكز

                                                 
دانشـگاه   نا،يابـن سـ   دانيـ فسا، م ؛يفرزانه مباشر ل مكاتبات:وؤمس نويسنده*

پسـت   ؛+98-731-2220994تلفـن:   ،ياجتمـاع  يفسا، گروه پزشـك  يعلوم پزشك
 farzane.mobasheri@yahoo.com الكترونيك:

 
 نيمهمتر ازي كي ماريبي منيا كه شده ليتشكي عناصر از خود

 سالمت عرصه در گرفته صورتي پژوهشها اما). 1( آنهاست
 مارانيب از مراقبت دري منيا طيشرا بودن نامناسب ازي حاك
 اند داشته ديتأكي درماني ها هيرو و ندهايفرآ بهبود بر لذا و بوده

 فرهنگ ازي آگاه ،يپزشكي خطاها وعيش به توجه با). 2(



 135/ و همكاران پور دكتر سعاد محفوظ                                                                           1391 وريمرداد و شهر، 87پي  در ، پي3شماره 

گ و فرهن نيا رييتغ منظور به سالمت بخش در ماريب يمنيا
 مراقبت تيفيك نهيزم در كهيي شرفتهايپ با آن ساختن سازگار
 تنها ماريبي منيا بهبود است. تياهم حائز رديپذ يم صورت

 مرتبط همي سازمان ابعاد به و ستيني نيبال موضوع كي
 يستيبا مارستانهايب كه معتقدند نظران صاحب). 3-4( باشد يم

 همگام سالمت، مراقبت دري منيا و تيفيكي ارتقا منظور به
 انيم در زين را ماريبي منيا فرهنگ ،يساختار مداخالت با

 فرهنگ كه گفت توان يم). 1( سازند حكمفرما خود كاركنان
 تيفيك بهبود وي منياي ارتقاي اصل عناصر ازي كي ماريبي منيا

 ).5-9( است افراد دغدغه نيمهمتر و باشد يم ماريب از مراقبت

 متحده التياي پزشك انجمن و) 10( ايتانيبر بهداشت دپارتمان
 يبهداشت مراقبت يسازمانها كه ندا هكرد هيتوص) 11( كايامر
 عواملكه شامل  ند،ينما اتخاذ را منيا مراقبتي ها كيتكن ديبا

 كار، محل در تيامن احساس وي اخالق اصول مثلي سازمان
 ت،يريمدي تهايحما و كاركنان سطوح مثلي طيمح عوامل
 عوامل و آني رهبر وي ميت كار مثلي گروه كار عوامل
 ).12( باشد يم كار انجام نيح نفس به اعتماد مثلي شخص
 دارد، وجـود  ميمسـتق  رابطـه ي سازمان عملكرد و فرهنگ بين

 تـاكنون  ارتبـاط  نيـ ا در نهفتـه ي سازوكارها و تيماه چه اگر
ي بـرا ي اديـ زي ابزارهـا  تاكنون). 13-14( است نشده مشخص

 بـاً يتقر كـه  ،)14-19( اسـت  شدهي طراح ماريبي منياي ابيارز
 و استيس ،يرهبر( ماريبي منيا فرهنگ جيرا بعد 5 آنهاي تمام

 راي) دهـ  گزارش و ارتباطات كاركنان، به مربوط مسائل ها، هيرو
 بـه  نسبت نگرش پرسشنامه ابزارها نيا ازي ك. يرنديگ يم بر در

در ايـران،    ).20( اسـت  )SAQ( كـا يامر تگـزاس  دانشگاهي منيا
در  .روي فرهنگ ايمني انجام شده اسـت  fvمطالعات محدودي 

 حـد در بيمـار  ايمنـي   فرهنگ مطالعه عبدي و همكاران امتياز

 ازي ريـ گ بهـره  بـا  ). در ايـن مطالعـه  21( بـود  متوسط پايين تا
 فرهنـگ  تيوضـع  ،مـذكور  پرسشـنامه  شدهي ساز يبوم نسخه

ي پزشـك  علـوم  دانشـگاه  منتخبي مارستانهايب در ماريبي منيا
 . مورد بررسي قرار گرفتي بهشت ديشه
 

 مواد و روشها
 ماه مردادي ابتدا از ماهه 4ي زمان بازه در عيمقط مطالعه كي
 نييتع جهت. رفتيپذ انجام 1390 سال ماه آبان يانتها تا

 از پس از،ين مورد نمونه حجم به يابيدست و پژوهش طيمح
 دانشگاه پوشش تحتي آموزشي مارستانهايبي اسام افتيدر

 از كي هر تختي بيتقر تعداد وي بهشت ديشهي پزشك علوم
 9 هر ابتدا در دانشگاه، درمان معاونت از مارستانهايب نيا
 گروه دو به تخت تعداد برحسب دانشگاه يآموزش مارستانيب

 و) وابختخت 300 از كمتر( كوچك يمارستانهايب
 پس شد. ميتقس) تختخواب 300 از شيب( بزرگ يمارستانهايب

ي مارستانهايب فعال تخت تعداد به مربوط اطالعات افتيدر از
 2 مارستانها،يبيي ايجغرافي پراكندگ به باتوجه و مذكور

از شمال، غرب و  كوچك مارستانيب 2 و بزرگ مارستانيب
ي واحدها به مراجعه باسپس . شدند انتخابشرق تهران 

 به توجه با و مارستانهايب دري پرستار و آموزش ،ينيارگزك
 كادر كاركنان كل تعداد واحدها، نيا در موجود كاركنان ستيل

 ،يپرستار ،يپزشكي اريدستي ها پست دري صيتشخ يدرمان
 و شگاهيآزما در شاغل ،يهوشيب و عمل اتاق نيتكنس

 مارستانيب 4 نيا در داروساز و هيتغذ كارشناس ،يولوژيراد
 و جامعه در .بود نفر 1680 برابر با باًيتقر آوري گرديد كه جمع

 يبررس مورد صفات وجود يفراوان نسبت نكهيا فرض شيپ با
 با برابر جامعه در) ماريبي منيا فرهنگ مختلفي ها طهيح(

 نايم در آنها يواقع مقدار از% 5 اشتباه با و باشد يم 50/0
 در نسبت برآورد فرمول از استفاده با ،%95 نانياطم و كاركنان

 نفر 385 با برابر نمونه حجم ،مشخص ينسب دقت با جامعه
ي ا خوشه روش به يريگ نمونه نكهيا به توجه با. گرديد برآورد
 حجم و نموده ضرب طرح اثر% 20 در را عدد نيا ،بودي تصادف
 كهي افراد پوششي برا نيهمچن .آمد دست به نفر 462 نمونه

 ارائه ناقص را اطالعات اي و شوند يم خارج مطالعه ازي ليدال به
 نفر 530 تعداد تاًينها و شد اضافه نمونه حجم به% 15 دهند يم

 . ندشد گرفته نظر در پرسشنامه عيتوز جهت
ي تصادفي ا چندمرحلهي ريگ نمونه روش از پژوهش نيا در

 انتخاب به يا خوشهي ريگ نمونه با ابتدا. شد استفاده
 يبند طبقه يريگ نمونه روش با سپس و پرداخته مارستانهايب

 .ديگرد نييتعي شغل گروه هر در پرسنل ازين مورد تعداد ،شده
 شيب كار سابقه داشتن :عبارت بود از مطالعه به ورودي ارهايعم
ي مارستانيبي راپزشكيپ اي وي پزشكي بخشها در سال كي از

 انجام و بودند كار به مشغول آن در مصاحبه زمان در كه
. مارستانيب آن در هفته دري موظف كار ساعت 20 حداقل
 اقدامات و انتظارات( ماريبي منيا فرهنگ تيوضع نييتع جهت

 تيريمد تيحما ،ماريبي منيا بهبودي راستا در تيريمد
 درك، كاركنان به مربوط مسائل، ماريبي منيا از مارستانيب

 تبادل ،مداوم بهبود ،يسازماني ريادگ، يماريبي منيا ازي كل
) يميت كار، يارتباطي مجار بودن باز، ماريب به مربوط اطالعات

در  .استفاده شد) SAQ( كايامر تگزاس دانشگاه پرسشنامه از
نظر و نگرش افراد در  ،يمنيپرسشنامه منظور از فرهنگ ا نيا

). روايي پرسشنامه توسط اعتبار 20( دباش يمقوله م نيمورد ا
 بيضر با( مجدد آزمون از استفاده با زين آنيي ايپا و محتوي



 ... يمارستانهايدر ب ماريب يمنيفرهنگ ا تيوضع يبررس                      / دوماهنامه پژوهنده                                                          136

 از براي محاسبه امتيازات .بود شده دييتأ) =r 88/0ي همبستگ
 در) سؤال 27( پرسشنامه سؤاالت كل تعداد نمودن ضرب

استفاده ) 4 تا 0 نيبي ازيامت( پاسخها از كيهر كرتيل ازيامت
 108 تاصفر  نيبي مقدار ستتوان يم عدد نيا بنابراين شد،

 از،يامت فيط نيا به توجه با و باشد) 54 :متوسط ازيامت(
  طبقه سه به مارستانيب هر در ماريبي منيا فرهنگ تيوضع

 متوسطي منيا فرهنگ ،)36 تا 1 نمره( فيضعي منيا فرهنگ
) 72 از باالتر نمره( خوبي منيا فرهنگ و) 72 تا 37 نمره(

 از كهي منيا فرهنگ از طهيح هر به مربوط نمره. شدند ميتقس
 و شد ميتقس 3 عدد بر زين ديگرد استخراج پرسشنامه سؤاالت

 اي و ،يانيم ،ينييپا سوم كي فيط در نمره نكهيا به توجه با
 فرهنگ از طهيح آن تيوضع ،داشت قراريي باال سوم كي
 . شد گرفته نظر در خوب و متوسط ف،يضع بيترت بهي منيا

از آمار توصيفي جهت تنظيم جداول توزيع فراواني استفاده 
شد. از آمار استنباطي نيز جهت تعيين روابط متغيرها استفاده 
گرديد. اين آزمونها شامل آزمون آناليز واريانس يك طرفه 

(One way ANOVA)  چندگانه  ساتيآزمون مقاوTukey 
و توان مطالعه  05/0داري  . در تمام آناليزها، سطح معنيبود

نظر گرفته شد. تمام آزمونهاي آماري با استفاده  در 9/0معادل 
 . انجام شد 20نسخه  SPSSافزار آماري  از نرم

 

 ها يافته
 تعداد، نيا از. بود %4/90 ها پرسشنامه بهي پاسخدهي كل نرخ
 نفـر  7 و بودند زن )%9/72( نفر 323 و مرد )%5/25( نفر 113

 مـورد  در. بودنـد  نداده پاسخ تيجنس به موبوط سؤال به 6/1%
) %2/37( نفـر  165 كـه  داد نشـان  جينتـا  افـراد،  تأهل تيوضع

 )%2/1( نفرشـان  5 و بـوده  متأهـل  )%7/56( نفر 251 و مجرد
 .   بودند داده دست از طالق اي فوت علت به را خود همسر

 نيشـتر يب نفـر  257 بـا  پرسـتاران  دهد كه مينشان  1جدول 
 نفــر 4بــا  داروســازها و )%58( كننــدهشــركت پرســنل تعــداد
را  مطالعــه در) %9/0(كننــده شــركت پرســنلتعــداد  نيكمتــر

 .دادند تشكيل مي
 نيسازما پست كيتفك به مطالعه مورد افرادي فراوان عيتوز. 1 جدول

 درصد تعداد يسازمان پست
 0/58 257 پرستار

 8/20 92 يپزشكي اريدست
 6/5 25 شگاهيآزما در شاغل
 2/5 23 عمل اتاق نيتكنس
 1/4 18 يهوشيب نيتكنس
 9/2 13 يولوژيراد در شاغل

 5/2 11 هيتغذ كارشناس
 9/0 4 داروساز

 100 443 كل

 ماريبي منيا فرهنگ افراد، %1/68 دهد كه مينشان  2جدول 
% 7 كردند، فيتوص متوسط حد در را خود كار محل مارستانيب

 و است فيضع ماريب يمنيا فرهنگ كه بودند معتقد آنان
 تيوضع .نمودندي ابيارز خوب را فرهنگ نيا هم افراد 4/24%
ي منيا بهبودي راستا در تيريمد اقدامات و انتظارات طهيح
 زين % 2/37 و %2/43 و بود خوب آنان %4/12 نظر از ماريب

 مورد در. كردند ارزيابي فيضع و متوسط را طهيح نيا بيترت به
 مار،يبي منيا ازي كل درك كاركنان، به مربوط مسائل طهيح 4
  ماريب به مربوط اطالعات تبادل وي ارتباطي مجار بودن باز

 را ها طهيح نيا كاركنان تياكثر كه بود صورت نيا به تيوضع
 در آنها شتريب نگرش ،آن از بعد و دنديد يم متوسط حد در

 آنها از يكم درصد فقط و بود خوب ،ها طهيح نيا مورد
  .نمودند فيتوص ،فيضع و نامناسب را تيوضع

 نظر از كه دهد يم نشان همچنين 2 جدولي ها افتهي
ي منيا از تيريمد تيحما طهيح به تيوضع نيبدتر ،كاركنان

 به مربوط االتؤس به افراد از يكم تعداد و بوده مربوط ماريب
 در و متوسط را آن شترشانيب و دادند خوب نمره طهيح نيا

 مورد در آمده دست به جينتا. نمودند اعالم فيضع بعد درجه
نشان  يميت كار و مداوم بهبود-يسازماني ريادگي يها طهيح

 خود مارستانيب در را طهيح دو نيا تيوضع افراد اكثر داد كه
% 2/42: مداوم بهبود -يسازماني ريادگي( اند نموده انيب خوب

 نيا تيوضع از افراد% 10 از كمتر و%) 77ي: ميت كار و
 در كل، .پنداشتند يم فيضع را آن و بودهي ناراض ها طهيح

وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستانهاي منتخب در حد 
 .دبومتوسط 

 

 بحث
ي مارستانهايب در ماريبي منيا فرهنگ تيوضعنتايج نشان داد 

طور كلي فرهنگ ايمني ه شت و بنداي دار يمعن تفاوت مختلف
 جينتا طبق بيمارستانهاي مورد بررسي در حد متوسط بود.

 و ،وضع نيبهتر غرب (كوچك) مارستانيب ،چندگانه ساتيمقا
 را ماريبي منيا تيوضع ضعيفترين (بزرگ) شمال مارستانيب

نبود. در دار  يمعن مارستانيب دو نيب تفاوت ولي اين ند،داشت
 در حد بيمار ايمني فرهنگ مطالعه عبدي و همكاران نيز امتياز

مطالعه حاضر  هاي ) كه با يافته21بود ( متوسط تا پايين
ي مارستانهايب كه داد نشان كايامر در يا مطالعههمخواني دارد. 

 با). 22( داشتندي بهتر نمرهي منيا فرهنگ نظر از كوچكتر
 فرهنگ تيوضع نيبهتر كه غرب مارستانيب نكهيا با توجه

 به توجه با( كوچكي مارستانهايب جزء داراست را ماريب يمنيا
ي ها افتهي با ماي ها افتهي كه گفت توان يم ،باشد مي) تخت تعداد

 ليدل نيا به ديشا. داردي همخوان كايامر در شده انجام مطالعه
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ي تر مانهيصم جوي كل طور به كوچكتر يمارستانهايب در كه
 است كمتر پرسنلي رو بري كار فشار بوده، برقرار كاركنان انيم
 سهولت با مختلفي واحدها انيمي هماهنگي برقرار نيهمچن و
 نظر ازي مطلوبتر فرهنگ ،باشد يم ريپذ امكاني شتريب دقت و
بينيم  با اين حال، در همين مطالعه مي است. حاكم ماريبي منيا

 محسوبنيز  يكوچك مارستانيب كه شمال شرق مارستانيبكه 
 امر نيا ليدل بتوان ديشا نموده؛ كسب را پاييني ازيامت شود يم
 مارانيب رشيپذ نهيزم در كوچك مارستانيب آن بودن مرجع را

 فشار آمدن وارد جهيدرنت و كشور، نقاط ياقص و تهران ازخاصي 
 ت. دانس پرسنل بر اديزي كار

 
 يدرمان-يصيتشخ كادر دگاهيد از آن مختلفي ها طهيح و ماريبي منيا فرهنگ تيوضع به مربوطي فراوان عيتوز. 2 جدول

 درصد تعداد وضعيت حيطه درصد تعداد وضعيت حيطه

 2/44 196 خوب بهبود مداوم -يادگيري سازماني  4/24 108 خوب فرهنگ ايمني بيمار
 5/37 166 متوسط 1/68 302 متوسط
 5/9 42 ضعيف 0/7 31 ضعيف
 8/8 39 بي نظر 5/0 2 بي نظر

 51/4±23/2ميانگين و انحراف معيار   55/59±60/16ميانگين و انحراف معيار 

انتظارات و اقدامات مديريت در راستاي 
 بهبود ايمني بيمار

 3/41 183 خوب تبادل اطالعات مربوط به بيمار 4/12 55 خوب
 5/46 206 متوسط 2/43 191 متوسط
 8/10 48 ضعيف 2/37 165 ضعيف
 4/1 6 بي نظر 2/7 32 بي نظر

 71/14±78/4ميانگين و انحراف معيار   37/6±82/3ميانگين و انحراف معيار  

 3/20 90 خوب باز بودن مجاري ارتباطي 5/23 104 خوب حمايت مديريت بيمارستان از ايمني بيمار
 0/67 297 متوسط 7/34 154 متوسط
 0/12 53 ضعيف 7/23 105 ضعيف
 7/0 3 بي نظر 1/18 80 بي نظر

 99/9±65/3ميانگين و انحراف معيار   22/3±31/2ميانگين و انحراف معيار  

 0/74 328 خوب كار تيمي 4/26 117 خوب مسائل مربوط به كاركنان
 6/17 78 متوسط 7/63 282 متوسط
 7/4 21 ضعيف 8/8 39 ضعيف
 7/3 16 بي نظر 1/1 5 بي نظر

 50/9±2/ 96ميانگين و انحراف معيار  17/7±22/2ميانگين و انحراف معيار    

     0/23 102 خوب درك كلي از ايمني بيمار
    4/75 254 متوسط
    2/14 63 ضعيف
    4/5 24 بي نظر

     08/4±92/1ميانگين و انحراف معيار   

 
ي ابيـ ارز دري دار يمعنـ  طـور  به افراد شغل ها، افتهي با مطابق
 پرســتاران كــه يطــور بــه ،دارد ريتــأث مــاريبي منــيا فرهنــگ

ي منيا فرهنگ به را ازيامت نيكمتر داروسازها و ازيامت نيشتريب
ــاريب ــاكم م ــتانيب در ح ــل مارس ــدمت مح ــود خ ــد خ . دادن

 دار يمعنــ تفــاوت كــه ســاخت روشــن چندگانــه هــاي هســيمقا
 نيبـ ي منـ يا فرهنگي كل نمره نيانگيم مورد در شده مشاهده
  نمـره  دري اساسـ  تفـاوت  علـت  بـه  ،مختلـف ي شـغل ي گروهها

 بـه  يپزشـك  ارانيدسـت  بـه  نسـبت  پرسـتاران  كه است يباالتر
 كــهي ا مطالعــه در. نــدا هداد خــود كــار محــلي منــيا فرهنــگ

 كايامر نزيهاپك جان بزرگ مارستانيب در همكاران و پرونووست
 پزشـكان  بـه  نسـبت  پرسـتاران ي كلـ  طـور  بـه  زين دادند انجام

يـد همخـواني   ؤم كه داشتند ماريبي منيا ازي تر مثبت پنداشت

 طـور  بـه  مارسـتان يب در افراد كار سابقه). 23( دو مطالعه است
ر مـا يبي منـ يا فرهنـگ ي كل نمره در اختالف سببي دار يمعن
 نيبهتـر  سال 20 از شيبي كار سابقه با افراد كه يطور به شد

 .نمودند اعالم را تيوضع نيبدتر سال 1-2 سابقه با افراد و
 مار،يب يمنياز ا مارستانيب تيريمد تيحما هاي طهيح ازيامت

بهبود مداوم و  -يسازمان يريادگي مار،يب يمنياز ا يدرك كل
 و بوده كساني باًيتقر هامارستانيدر تمام ب ،يميكار ت

 يتوجه قابل و مهم تفاوت ها طهيح نيا در مارستانهايب
 . نداشتند

 در مارستانيب تيريمد اقدامات و انتظارات طهيح مورد در
 لحاظ از مارستانهايبات نمر اختالف مار،يبي منيا بهبودي راستا
 كه كرد دييتأ هم چندگانه هاي هسيمقا. بود دار يمعني آمار



 ... يمارستانهايدر ب ماريب يمنيفرهنگ ا تيوضع يبررس                      / دوماهنامه پژوهنده                                                          138

 طور به شرق مارستانيب در طهيح نيا نمره نيانگيم
شمال  مارستانيب در نمره نيا نيانگيم از باالتر يدار يمعن

 با هرچند كه كرد استدالل گونه نيا بتوان ديشا شرقي بود.
 شمال شرق و شرق مارستانيب فعال، تخت تعداد به توجه

 نيا وسعت با سهيمقا در اما ند؛يآ يم شمار به كوچك
 مارانيب بر عالوه شمال شرق مرجع مارستانيب مارستانها،يب

 باشد يم زين كشور نقاط ريسا ازي اديز مارانيبي رايپذ منطقه
 دري كار فشار و كند يم تحمل راي شتريب فشار لذا و
 شمال مارستانيب بر حاكمي كار فشار از كمتر شرق مارستانيب

 مارستانيب يزرهايسوپروا و ريمد ،رو نيهم از. است شرق
 و ماريبي منيا به پرداختني برا راي شتريب فرصت شرق
 خواهند رابطه نيا در آنها نظرات به توجه و كاركنان قيتشو

 الخصوص يعل وي مراقبت پرسنل تعداد بودن كم. داشت
 گريدي سو از مارستانيب اديزي كار بار و سو كي از پرستاران

 به توجه با. است سالمت بخش در موجود مشكالت نيجتريرا
 كرد استدالل نيچن توان يم طه،يح نيا در مطروحه سؤاالت

 كوچك علت به( غرب مارستانيب به نيمراجع بودن كم كه
 فشار بودن كمتر ليدال نيمهمتر ازي كي واندت يم) آن بودن

ي مارستانهايب گريد به نسبت مارستانيب نيا كاركناني كار
 در كه هرچند ،يميت كار طهيح مورد در. باشدي بررس مورد
 نموده؛ خود آن از را مثبت پاسخيي باال درصد مارستانهايب تمام

 و شود يم مشاهده مارستانهايب نيبي كوچك تفاوت هم بازي ول
 و باالترين بيترت بهشمال شرقي و شرق  يمارستانهايب

 چه هر كه استي هيبد. اند نموده خود آن از را ازيامت نيكمتر
 به مربوط مشكالت شود يم بزرگتر اسيمق نظر از سازمان كي

 ديشا. گردد يم افزونتر آني واحدهاي همكار وي هماهنگ
 نظر از مارستانهايب وسعت با را طهيح نيا تيوضع بتوان
ي مارستانهايب در معموالً كه چرا نمود، هيتوجي بزرگ وي كوچك

 در و بوده شتريب كاركنان نيبي همكار و تيميصم كوچك
 كاركنان نيب موجودي همكار از بهتر افراد نيبي همكار جهينت
 كه مشاهده شد هم مطالعه نيا در. است بزرگي مارستانهايب

 ،آنها نيبزرگتر در و ،نيبهتر ،مارستانيب نيكوچكتر در
 وجود يميت كار جو بودن حاكم به نسبت پنداشت ضعيفترين

 .دارد
 مـار، يبي منـ يا از مارسـتان يب تيريمـد  تيحما طهيحامتياز  
ــ ــت نيب ــا پس ــازماني ه ــفي س ــاًيتقر مختل ــاني ب ــود كس  و ب
ي ا مالحظـه  قابـل  وي اساسـ  اختالف طهيح نيا در مارستانهايب

 در مارسـتان يب تيريمـد  اقـدامات  و انتظـارات  طهيح .نداشتند
ي سـازمان ي هـا  پست در افراد ديد از ماريبي منيا بهبود يراستا

 چندگانـه  هاي هسيمقا در. ددا نشاني دار يمعن اختالف مختلف

 بـه  طـه يح نيـ ا بـه  نسبت پرستاران پنداشت كه شد دهيد زين
ي هـا  نيتكنسـ  و يپزشك ارانيدست پنداشت از يدار يمعن طور
 كـه  اسـت  نيـ ا مشـاهده  نيا ليدل احتماالً. بود بهتر عمل اتاق

 بـه  نسـبت  عمـل  اتـاق ي هـا  نيتكنسـ  و پزشكاني كار طهيح
ي بخشـها  در مطالعـه  مورد پرستاران و است تر بسته پرستاران

ي هـا  نيتكنس و پزشكان از شتريب و اند بوده مارستانيب مختلف
 در مارستانيب تيريمد اقدامات و انتظاراتي نمودها عمل اتاق

 .  ننديبيم را ماريبي منيا بهبودي راستا
مسائل مربوط به كاركنان در  طهيكسب شده در ح تاازيامت

ي دار يمعنبه طور مختلف  يسازمان يها با پست افراد نيب
 و داروسازها را نمره نيباالتر ، به نحوي كهبود متفاوت

 افتهي نيا ليدل .بودند داده هيتغذ كارشناسان را نينترييپا
 به مربوط سؤاالت ازي كي نكهيا به توجه با كه باشد نيا ديشا

 در داروسازها و است بوده پرسنل تعداد تيكفا طهيح نيا
ي ابيارز خوب را طهيح نيا ،ستندين مارانيب با ميمستق تماس
 را خودي كار حجم هيتغذ كارشناسان مقابل در و دنه بودنمود

 و دهيد باال مارستانيب در خود هاي ردههم كم تعداد به نسبت
ي ابيارز عالوه به. نده بودنمود فيتوص فيضع را طهيح نيا

 از بهتر هم كاركنان به مربوط مسائل طهيح از پرستاران
 . رسد يم نظر بهي پزشك ارانيدستي ابيارز
 اطالعات تبادل طهيح به افتهي اختصاصه نمر نيانگيم فيط

 كه بود متفاوت پرستاران در و داروسازها در مارانيب به مربوط
ي هيبد. بود دار يمعني آمار لحاظ از شده مشاهده تفاوت نيا

 سروكار مارانيب به مربوط اطالعات تبادل با داروسازان كه است
 كه هستندي شغل گروه نيتر ياصل پرستاران مقابل در اما ندارند،

 رييتغ مواقع در خصوص به مارانيب به مربوط اطالعات تبادل با
 و دهند يم تياهم طهيح نيا به لذا و دارند سروكار فتيش

 .نمودندي ابيارز خوب را آن هم مطالعه نيا در و كنند يم تيرعا
 در يهمـاهنگ  و يمـ يت صـورت  بـه  كارهـا  انجـام  با رابطه در 

 نيـ ا بـه ي نمراتـ  مختلفي سازماني ها پست در افراد زين كارها
 پرسـتاران  است. متفاوت هم باي اساس طور به كه دادند طهيح

 خود كار محل دري ميت كار تيوضع از كاركنان ريسا به نسبت
 بـه  نسـبت  و ارانيدسـت  بـه  نسبت خصوص به و بودند تر يراض

 نگونـه يا تـوان  يمـ . كردند يابيارز بهتر را طهيح نيا داروسازها
 كـار  و كاركنـان  يهمكـار  نكـه يا به توجه با كه نمود استنباط

 نيشتريب و استي مراقبتي كارها الزمه واحد هر در آنهاي ميت
 نيـ ا لـذا  ،اسـت  پرستاران عهده بر مارستانهايب در يمراقبت كار

 در را آن و شـده  آشـنا  مقولـه  نيا تياهم با زمان مرور به افراد
 را آن كاركنـان  ريسـا  از شـتر يب و سـاخته  نـه ينهاد خود وجود

 .دهند يم بها آن به و نموده تيرعا
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 در طهيح 8 تمام به مثبتي پاسخهاي نسبي فراوان درصد
 در خود نوبه به ارقام نيا و هيترك كشور از باالتر كايامر كشور
 توجه قابل نكته. استبوده  شتريب ما مطالعه از زين هيترك كشور

ي افتگي توسعه سطح باي كينزد رابطه تفاوتاين  كه است نيا
 سال  توسعه گزارش طبق كه يطور  به ،دارد كشور سه هر

 اريبس يكشورها زمره در 13 هرتب احراز با كايامر كشور ،2009
ي كشورها  رده در 79 رتبه با هيترك. رديگ يم قرار افتهي توسعه
 باي كشورها گروه در 88 رتبه كسب با رانيا و افتهي توسعه
 كينزد رابطه نيا. رديگ يمي جا متوسطي افتگي توسعه سطح
 كشورها يافتگي توسعه سطح ارتباط انگريبي نوع به است ممكن

. باشد آنها سالمت خدمات مراكز در ماريبي منيا فرهنگ و
 ماريبي منيا فرهنگ موضوع با يقيتطب مطالعات انجام شك يب
ي افتگي توسعه سطح نيب رابطه وجود عدم اي وجود تواند يم

 خدمات مراكز در موجود ماريبي منيا فرهنگ و كشورها
 . دينما مشخص را آنها سالمت

 نيباالتر ،يمنيا فرهنگ به مربوط مختلف ابعاد انيم در
 و مارستانيبي واحدها دروني ميت كاره طيح به مربوط ازيامت

در . بود مداوم بهبود-يسازماني ريادگي طهيح آن از پس
در  ماريب يمنيبعد فرهنگ ا نيتريقو زين هيو ترك كايمطالعه امر

 از حاصل جينتادر  .درون واحدها مشاهده شد يميكار ت هطيح
 طهيح زين بود شده انجام كيبلژي مارستانهايب در كهاي  مطالعه

ي منيا فرهنگ بعد نيتريقو عنوانبه  ،واحدها دروني ميت كار
 ازيامت نيكمتر مطالعه نيا در گريدي سو از شد، اعالم ماريب

. گرفت تعلق ماريب يمنيا از تيريمد تيحما طهيح به مثبت
 نيفتريضع ،يمنيا فرهنگ از طهيح نيا زين كيبلژ مطالعه در
 ). 24( شد شناخته ماريبي منيا فرهنگ طهيح

 بـه  مطالعـه  سـه  هر در مارستانيبي واحدها دروني ميت كار
 نشـان  كه شد شناخته ماريبي منيا فرهنگ بعد نيتريقو عنوان

 گونه نيا توان يم. دارد زمينه نيا در ها مطالعه نيايي همسو از
 كـار  و كاركنـان ي همكـار  نكـه يا بـه  باتوجه كه نمود استنباط

 بـه  افـراد  اسـت؛ ي مراقبتي كارها الزمه واحد هر در آنهاي ميت
 وجـود  در را آن و شـده  آشـنا  مقولـه  نيا تياهم با زمان مرور
   .اند ساخته نهينهاد خود
 كه است آن يباال نمونه حجم مطالعه، نيا قوت نقاط از
 روابط اديز تعداد. كند يم شتريب را جينتاي ريپذ ميتعم تيقابل
 كه چرا است؛ امر نياي ايگو زين آمده دست به دار يمعن
 قرار نمونه حجم ريتأث تحت شدت به تفاوتها بودن دار يمعن

 باشد باالتر سهيمقا مورد يگروهها در نمونه تعداد هرچه و دارد
 .شود يم دار يمعني آمار لحاظ به ازاتيامت در كوچكي تفاوتها

 نظام چراكه است آن تيموضوع مطالعه نيا گريد تيمز

ي منيا سمت بهي طوالن سفري برا را خود ،ما كشور سالمت
 و ورود دروازه زين ماريبي منيا فرهنگ و كند يم آماده ماريب

 بحال تا نكهيا به توجه با گريدي سو از. است مهم نيا الزمه
 شده انجام كشور در نهيزم نيا دري شمار انگشت مطالعات

 ازي كي .باشد يم لمس قابل پژوهش نيا انجام لزوم ،است
. است يريگ نمونه مناسب روش مطالعه نياي ايمزا نيبزرگتر

 مختلفي سازماني ها پست كاركنان نظرات از استفاده امر نيا
 متناسب صيتخص با گريدي سو از. نمود ريپذ امكان ماي برا را

 در نظر مورد جامعه افراد تعداد به توجه با طبقه هر به نمونه
 عيتوز جامعه در ها نمونه ايگو و مناسبي ا گونه به ،طبقه آن

ي باال ميزان به توان يم زين مطالعه گريد قوت نقاط از .شدند
 به توان يم آن ليدال از كه كرد اشاره %)4/90( يده پاسخ

 نمودن مجاب و پرسشگر شخص توسط ها پرسشنامه عيتوز
 يريگيپ مطالعه، در شركت تياهم مورد در نمونهي اعضا
ي برا افراد بهي ادآوري و پژوهشگر توسط ها پرسشنامه يا دوره
ي باال ميزان نكهيا از همه همترم اشاره كرد. آن ليتكم

 ازي كي مطالعه موضوع كه است امر نيا انگريبي پاسخده
ي ايمزا از گريدي كي. مارستانهاستيب كاركناني ها دغدغه

 از فقط پژوهش، در كننده شركت افراد كه است نيا مطالعه،
 و شب فتيش كاركنان هم و نشده انتخاب يكار فتيش كي

 امر نيا كه شدند وارد مطالعه در روز فتيش كاركنان هم
از جمله . است داده كاهش را ها نمونه انتخابيي سوگرا امكان
 نيا در توان به اين نكته اشاره كرد كه مي مطالعه ضعف نقاط

 لذا و نگرفت انجام يتصادف كامالً طور بهي ريگ نمونه مطالعه
 مطالعه به شدن وارد جهتي مساو كامالً شانس از افرادي تمام

 ندهينماي انتخاب نمونه است ممكن جهينت در نبودند؛ برخوردار
 وجود امكان كه آن ضمن. نباشد پژوهش جامعه از يمناسب
 به كه چرا ،كرد رد توان ينم را ها افتهي در پاسخ عدميي سوگرا

 قادر پژوهشگر ،يكاف امكانات وجود عدم و اديز كار حجم ليدل
 نيا در. نبود مطالعه در افراد مشاركت عدم ليدل يبررس به

 بودني طوالن ليقب ازي مشكالت و تهايمحدود با مطالعه،
 شركت از پرسنل ازي برخ امتناع سبب كه پرسشنامهي بيتقر
 در پرسنل ازي برخي كار محافظه شد، يم مطالعه در

 خود،ي واقع نظر ثبت از داشتن ابا اي و سؤاالت بهيي پاسخگو
ي ها فتيش و كار نوع به توجه با پرسنل به دشواري دسترس

 فرهنگي بررس موضوع باي داخلي پژوهشها وجود عدم ،يكار
ي براي كاف بودجه وجود عدم و كاري باال حجم مار،يبي منيا

 در. ميبود مواجه مطالعه در كنندگان مشاركت ازي قدردان
 هدف حيتشر با تا شدي سع مشكالت نيا بر غلبهي راستا

 محرمانه بري مبن پرسنل به الزم حاتيتوض  ارائه و مطالعه
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 ليتكم جهت مكرر وي ا دورهي ريگيپ اطالعات، شدني تلق
 تا را مشكالت آن ق،يدقي زمانبند وي زير برنامه و ها پرسشنامه

 در به توان يم زين پژوهش امكانات از .ميده كاهش ممكن حد
 زبان به قبالً كه ،(SAQ) استاندارد پرسشنامه بودن دسترس

 و بود، شده نييتع زين آن ييايپا و اعتبار و ترجمهي فارس
 .كرد اشاره مارستانهايب پرسنل مانهيصمي همكار به نيهمچن

ي واحــدها نيبــ و دروني مــيت كــار هــا، افتــهبــه ي توجــه بــا
ي ريادگيـ  و ،مثبـت  پاسـخ نزديك به سـه پـنجم   با  مارستانيب

 به ،مثبت پاسخ كمتر از پنجاه درصد با مداوم بهبودو  يسازمان
 مـورد ي مارسـتانها يب در ماريبي منيا فرهنگ قوت نقاط عنوان

 در تيريمـد  انتظـارات  و اقـدامات  گريدي سو از. بودند مطالعه
 بـاز  و مثبـت  پاسـخ % 10 حـدود  بـا  ماريبي منيا بهبودي راستا
 عنوان به مثبت پاسخيك پنجم  حدود باي ارتباطي مجار بودن
 مارسـتانها يب نيـ ا در ايمنـي  فرهنگ كيتار ابعاد و ضعف نقاط

 را هـا  طـه يح نيـ ا بـه  نيولؤمس شتريب توجه كه ،شدندي ابيارز
 و رانيمـد  به تواند يم مطالعه نيا از حاصل جينتا. كند يم طلب

 از مـاران يب يبـرا  منياي طيمح جاديا در مارستانهايب والنؤمس
ي طراحـ  منظور به كشور سالمت نظام استگذارانيس و ،سو كي

يي سـو  از مـار يبي منـ يا اهـداف  شبرديپ و كارآمد سالمت نظام
 در جـامع  مطالعـات  انجـام ي بـرا ي ا هيـ پا و نمـوده ي اري ،گريد

 .باشد كشور

  گيري نتيجه
ي مارستانهايبرسد كه  نظر ميه ب بندي جمع در يك
 كامالًي سطح در ماريبي منيا جو و فرهنگ نظر از كشورمان

ي چندان تفاوت مختلف يمارستانهايب نيب و دارند قرار متوسط
در  ماريب يمنيفرهنگ ا تيضمن آنكه وضع. نداردوجود 

 هايمارستانيبا ب سهيكشورمان در مقا يآموزش هايمارستانيب
 اريبس كايامر هايمارستانيبا ب سهيو در مقا يتا حد هيترك
مداخالت  يلزوم طراح ديمؤ ها افتهي نيو ا باشد يم فيضع

كشور  هايمارستانيدر ب ماريب يمنيفرهنگ ا مربوط به ارتقا
 .دباش يم

 

  قدرداني تشكر و
مراتب سپاس و قـدرداني خـود را از   نويسندگان بدين وسيله 

حمايــت مــالي مركــز تحقيقــات ارتقــا ايمنــي و پيشــگيري از  
ي دانشگاه علـوم پزشـكي   پژوهش محترم معاونت ومصدوميتها، 

د. نـ دار عـالم مـي  ا شهيد بهشتي در اجراي اين طرح پژوهشـي 
 كليه افراد مورد پژوهش شاغل در سا، مديران، وؤرهمچنين از 

پوشش دانشگاه متبوع، كه عليرغم مشـغله  بيمارستانهاي تحت 
 تشـكر  زياد خود، نهايت همكاري را با محققـين نشـان دادنـد،   

 .دنيانم مي
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