فریبب حقبوی ٍ

ثشسػي ّوجؼتگي خَدكبسآهذي ثب ػولكشد ثبليٌي داًـجَیبى ٍ ...

بررسی میسان رعبیت ایمىی بیمبر بر اسبض استبوذاردَبی بیمبرستبنَبی ديستذار
بیمبر در مراکس آمًزشی ،درمبوی شُر رشت
سعیذ آصف زادٌ ،فردیه مُرابیبن ،احمذ ویک پی * ،شیال کیبن مُر

تبسیخ دسیبفت هقبلِ92/4/21 :

تبسیخ پزیشؽ92/6/4 :

چکیذٌ
مقذمٍ :ایوٌي ثيوبس دغذغِاي جْبًي دس توبهي ػشكِّبي خذهبت ػالهت اػت .هشاقجت ٍ خذهبت غيش ایوي ػالٍُ ثش تحويل سًج
ثِ اًؼبىّبّ ،ضیٌِّبي اقتلبدي ػٌگيٌي ًيض ثِ ثبس هيآٍسد .ایي هغبلؼِ ثب ّذف ثشسػي هيضاى سػبیت ایوٌي ثيوبس دس هشاكض
آهَصؿي -دسهبًي ؿْش سؿت اًجبم ؿذُ اػت.
دػتَسالؼول هشثَط ثِ «ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيوبس» ثخؾّبي ثيوبسػتبى ،ثيوبساى ٍ كبسكٌبى اًتخبة ٍ هلبحجِ ؿذًذ.
اثضاس جوغ آٍسي دادُّب چک ليؼت اػتبًذاسدّبي الضاهي ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيوبس ثَد .دادُّبي گشدآٍسي ؿذُ اص عشیق
ًشم افضاس  SPSSثب اػتفبدُ اص آهبس تَكيفي هَسد تجضیِ ٍ تحليل قشاس گشفت.
یبفتٍَب :هيبًگيي اهتيبص هحَس حبكويت ٍ سّجشي  64دسكذ ،جلت هـبسكت ٍ تؼبهل ثب ثيوبس ٍ جبهؼِ  36دسكذ خذهبت ثبليٌي
ایوي ٍ هجتٌي ثش ؿَاّذ  63دسكذ ٍ هحيظ ایوي 93دسكذ هي ثبؿذٍ .ضؼيت كلي ایوٌي  64دسكذ ثَدُ ٍ ػولكشد هتَػظ سا
ًـبى داد.
وتیجٍگیریٍ :ضؼيت ایوٌي دس هشاكض هَسد هغبلؼِ دس حذ هتَػظ ثَد لزا تَكيِ هيگشدد فشٌّگػبصي ثشاي ؿٌبػبیي ثيوبساى دس
ثخؾّبي دسهبًي ٍ ّن چٌيي كؼت سضبیت آگبّبًِ قجل اص ّشگًَِ اقذام دسهبًي یب تـخيلي تْبجوي هَسد تَجِ ثيـتشي قشاس
گيشد.
کلیذياشٌَب :ایوٌي ،ثيوبس ،اػتبًذاسد

مقذمٍ
دس جبهؼِ كًٌَي ػبصهبى ّبي صیبدي ٍجوَد داسًوذ كوِ اًوَاع
هختلفي اص هحلَالت ٍ خذهبت هَسد ًيبص اػوتفبدُ كٌٌوذگبى
سا تأهيي هي كٌٌذ .ػوذُ تشیي ٍجِ تووبیض ایوي هحلوَالت اص
دیذ هلشف كٌٌذ گبى ،كيفيت آى هيثبؿوذ .اغلوت هـوتشیبى
اًتظووبس داسًووذ اص هحلووَلي ثووب كيفيووت هٌبػووت اػووتفبدُ
ًوبیٌذ ( .)1دس ثخؾ ػالهت ًيض یكي اص هؼبیل هْن ،كيفيت
خذهبت ٍ هشاقجتّبي اسائِ ؿذُ ثِ ثيوبساى هيثبؿذ ( .)2دس
*وًیسىذٌ مسئًل :ؿيال كيبى هْش ،داًـكذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ ػلَم پضؿكي قضٍیي،
shila.kianmehr@gmail.com
ایشاى.
دكتش ػؼيذ آكف صادُ ،اػتبد گشٍُ هذیشیت خذهبت ثْذاؿتي دسهبًي ،داًـكذُ ثْذاؿت،
داًـگبُ ػلَم پضؿكي قضٍیي ،ایشاى.
دكتش فشدیي هْشاثيبى ،اػتبدیبس هذیشیت خذهبت ثْذاؿتي دسهبًي ،داًـكذُ ثْذاؿت،
داًـگبُ ػلَم پضؿكي گيالى ،ایشاى.
دكتش احوذ ًيک پي ،اػتبدیبس گشٍُ ثْذاؿت حشفِ اي ،داًـكذُ ثْذاؿت ،داًـگبُ ػلَم
پضؿكي قضٍیي ،ایشاى.
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ایي ثخؾ ،ثيوبسػتبىّب اص جولِ ػبصهبىّبیي ّؼتٌذ كِ دس
آىّب ،خذهبت دسهوبًي پيچيذُ ثوب ّووذف استقوبي ػووالهت
افشاد اًوجبم هويؿوَد (ّ .)3وش سٍصُ تؼوذاد ثؼويبس صیوبدي اص
ثيوبساى دس ثيوبسػتبىّبي جْبى ثغوَس ایووي هوَسد هوذاٍا ٍ
هؼبلجِ قشاس هيگيشًذ اهوب ثوب استقوبي داًوؾ ٍ تكٌَلوَطي دس
دِّّبي اخيش اسائِ خذهبت دسهبًي ثؼيبس پيچيذُتش گشدیوذُ
اػت ( .)4ایوٌي ثيوبس یكي اص هْنتشیي اثؼبد كيفيت هشاقجت
اػت ٍ ّيچ هؼئلِاي ثِ هبًٌذ آػيت سػويذى ثوِ ثيووبس ثوب
فلؼفِ هشاقجتّبي ثْذاؿوتي هغوبیشت ًوذاسد اهوب اقوذاهبت ٍ
سٍیِّبي دسهبًي ّويـِ ثويخغوش ًيؼوت ٍ اهكوبى سخوذاد
خغبّبي پضؿكي ٍ ٍقبیغ تْذیذ كٌٌذُ ایوٌي ثيووبس ّووَاسُ
ٍجَد داسد ( .)5اص دیذگبُ اسائِ كٌٌذُ هشاقجتٍ ،جوَد خغوب ٍ
ػَاسم ًبخَاػتِ دس هشاقجت ػالهت تب حوذي قبثول تحوول
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اػت ،اهب هوكي اػت ایي ًگشؽ ثوب دیوذگبُ ثيووبساى هغوبیش
ثبؿوذ ( .)6آهبسّووب حووبكي اص آى اػوت كووِ دسكووذ صیووبدي اص
ثيوووبساى دس هَاجْووِ ثووب ػيؼووتنّووبي ثْذاؿووتي ثخلووَف
ثيوبسػتبىّب دچبس ػَاسم ٍ كذهبت ًبؿي اص اسائوِ خوذهبت
هيگشدًذ ٍ هـكلي ثش هـكالت اٍليِ آىّب افوضٍدُ هويؿوَد
( .)7هغبلؼبت پظٍّـي ًـبى دادُاًوذ كوِ ثغوَس هتَػوظ دس
حذٍد  10دسكذ اص توبم هَاسد ثؼتشي ،ثوِ دسجوبت هختلوف
دچبس آػيت هيؿًَذ ٍ ثشآٍسد هيگشدد كوِ توب  75دسكوذ اص
ایي خغبّب قبثل پيؾگيوشي ثبؿوٌذ ( .)8هشاقجوت ٍ خوذهبت
دسهبًي غيشایوي ػالٍُ ثش تحويل سًوج ثوِ اًؼوبىّوب ّضیٌوِ
اقتلبدي ػٌگيي ًيض ثِ ثوبس هويآٍسًوذ .چٌويي تخوويي صدُ
هيؿَد كِ ثيي  5دسكذ تب  10دسكذ ّضیٌِّبي هشثوَط ثوِ
ػالهت ًبؿي اص خذهبت ثبليٌي غيشایوٌي هيثبؿذ كِ هٌجوش
ثِ آػيت سػبًذى ثِ ثيوبساى هيگشدًذ ( .)9ػَاهل هتؼوذدي
اص جولِ ػَاهل اًؼبًي (داًؾ ٍ ػولكوشد) ،فٌوي ،تجْيضاتوي،
ؿشایظ هحيظ اسایِ هشاقجت ،ػَاهل هشثَط ثِ ثيوبساى ،ػَاهل
ػبصهبًي (هبًٌذ خظ هـيّب ٍ آ یيي ًبهوِّوب) ٍ ًبّووبٌّگي
تووين هشاقجووت دس ایجووبد خغبّووبي پضؿووكي هووَ ش اػووت
( .)10،11،12دس ایي ساػتب ،ثْتوشیي ساُ ثوشاي پيـوگيشي اص
خغبّبي پضؿكي ،ؿٌبػبیي خغبّب ،ؿٌبػبیي ػلل سیـِاي ٍ
ػيؼتوي خغبّب ،یبدگيشي اص آىّب ٍ اكالح ػيؼتن هشاقجت
دس ساػتبي جلَگيشي اص تكشاس ایي خغبّب اػوت .ثوِ ػجوبستي،
ػبصهبىّبي هشاقجت ثْذاؿتي ثبیوذ ضووي ؿٌبػوبیي ٍقوبیغ
تْذیذكٌٌذُ ایوٌي ثيوبس ٍ خغبّبي پضؿكي ،ثِ تحليل آىّب
ثپشداصًذ ٍ ثوش اػوبع آى فشكوتّوبي ثْجوَد سا ؿٌبػوبیي ٍ
ثشًبهِّبي ثْجَد سا اجشا كٌٌذ (  .)13،14ثب تَجِ ثوِ گؼوتشُ
ٍػيغ خغبّبي پضؿكي دس ًظوبمّوبي پيـوشفتِ ثْذاؿوتي ٍ
دسهبًي ٍ ّضیٌِّبي هشتجظ ثب آى ،سٍیكشدّبي هتفبٍتي ثوشاي
هقبثلِ ثب خغبّبي پضؿكي ٍ استقبء ایوٌي ثيوبس تَػوؼِ یبفتوِ
اػت ثشخي اص ایي سٍیكشدّب ،ػجبستٌوذ اص :سٍیكوشد جوبهغ ثوِ
ایوٌووي ثيوووبس ،هووذل ّفووت گووبم ثووِ ػووَي ایوٌووي ثيوووبس ٍ
ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيوبس .سٍیكشد جبهغ ثِ ایوٌي
ثيوووبس اص  6حيغووِ اكوولي تـووكيل ؿووذُ اػووت )1 :ػووبختبس
 )2هحوويظ  )3تجْيووضات /فووي آٍسي  )4فشآیٌووذّب  )5افووشاد
ً )6ظبمّبي سّجشي /فشٌّگ ثوب اػوتفبدُ اص سٍیكوشد فوَ ٍ
ؿٌبخت ٍیظگيّبیي كِ دس افضایؾ هخوبعشُ خغبّوب ػوْين

ّؼتٌذ ،هيتَاى دس جْت كبّؾ خغوشات ٍ استقوبي ایوٌوي
گبم ثشداؿت ( .)15هذل ّفت گبم ثِ ػَي ایوٌي ثيوبس ثشاي
ایجبد یک هحيظ ایويتوش جْوت اسائوِ خوذهبت ػوالهت دس
پيـيٌِ تحقيق ٍ هؼتٌذات ًظبم ػالهت كـوَسّبي تَػوؼِ
یبفتِ ثؼٌَاى یک الگَي ػوبختبسي هَسداػوتفبدُ قشاسگشفتوِ
اػت .اػتقشاس ایي هذل ثِ ػبصهبى ّبي اسائِ دٌّوذُ خوذهبت
ػالهت دس تحقق هؼيبسّبي حبكويت ثبليٌي ،هذیشیت خغوش
ٍ استقبي كيفيت كوک هي ًوبیوذ ( .)16ایوي ّفوت گوبم ثوِ
كَست خالكوِ ػجبستٌوذاص :اػوتقشاس فشٌّوگ ایوٌي،سّجوشي
كبسكٌبى ٍ حوبیت اص آًبىّ ،ن ػَ ٍ یكپبسچِ ػبصي ػوليوبت
هشتجظ ثب هذیشیت سیؼک ،تـوَیق گوضاسؽ دّوي ،دسگيوشي
هشدم ٍ جبهؼِ دس هقَلِ ایوٌي ٍ ثشقشاسي استجوبط ثوب آىّوب،
یبدگيشي ٍ اؿتشاک دسعّبي هشثَط ثوِ ایوٌوي ،اجوشاي ساُ
حلّب ثشاي جلَگيشي اص ثشٍص آػيت ( .)17ثشًبهِ ثيوبسػوتبى
ّوووبي دٍػوووتذاس ایوٌوووي ثيووووبس اجوووشاي هجوَػوووِاي اص
اػووتبًذاسدّبي ایوٌووي ثيوووبس سا دس ثيوبسػووتبىّووب دس ثووش
هي گيشد .تحقوق ایوي اػوتبًذاسدّب ایوي اعويٌوبى سا ایجوبد
هيكٌذ كِ ایوٌوي ثيووبس ثوِ ػٌوَاى یوک اٍلَیوت ضوشٍسي
پزیشفتِ ؿذُ ٍ ثيوبسػتبى ٍ كبسكٌبى ثْتوشیي ػولكوشد سا دس
ایي ساػتب داسًذّ .ذف ًْبیي ثشًبهِ ،استقب ػغح ایوٌي ثيووبس
دس ثيوبسػتبىّب ٍ ایجبد ؿشایغي اػت كِ هٌجش ثوِ خوذهبت
ایوي تش ٍ هتؼبقجب هحبفظت جبهؼِ اص آػيتّبي قبثل اجتٌبة
ٍ كبّؾ ػَاسم ًبخَاػتِ دس هحويظ ثيوبسػوتبى ؿوَد (.)9
دس ػبل اي اخيش دس كـَس هب ًيض تالؽ ّبي هْوي ثِ هٌظَس
افضایؾ كيفيت ٍ استقبي ایوٌي خذهبت ثْذاؿوتي ٍ كوَست
گشفتِ اػت كِ اص آى جولِ هي تَاى ثوِ اػوتقشاس حبكويوت
ثووبليٌي ،ثيوبسػووتبىّووبي دٍػووتذاس ایوٌووي ،اػتجبسثخـووي
ثيوبسػتبىّب ثوش اػوبع اػوتبًذاسدّبي هوذٍى اؿوبسُ ًووَد
( .)18 ،19لزا ثب تَجوِ ثوِ اّويوت هَضوَع ّوذف پوظٍّؾ
حبضش ثشسػي ایوٌي ثيوبس دس هشاكض آهَصؿوي دسهوبًي ؿوْش
سؿت هيثبؿذ ٍ پظٍّـگش اهيذٍاس اػت كِ ًتوبیج حبكول اص
ایي پظٍّؾ ثتَاًذ دس ثشًبهِ سیوضيّوبي آتوي ػيبػوتگزاساى
ثخؾّبي ثْذاؿتي ٍ دسهبًي هَسد اػتفبدُ قشاس گيشد.
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یبفتٍَب
دس ایي هغبلؼِ  7ثيوبسػتبى ؿْش سؿت اص ًظش هيضاى سػبیوت
اػتبًذاسدّبي الضاهي ثيوبسػتبىّبي دٍػوتذاس ایوٌوي ثيووبس
هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتٌذ .دادُّبي ایي هغبلؼِ دس هَاسد صیوش
ثشسػي ٍ تحليول ؿوذٍ :یظگويّوبي ثيوبسػوتبىّوبي هوَسد
هغبلؼوِ ،سػبیوت اػوتبًذاسدّبي ایوٌوي ثيووبس ٍ ساثغوِ ثويي
ٍیظگوويّووبي ثيوبسػووتبى ٍ هيووضاى سػبیووتٍ .یظگوويّووبي
ثيوبسػتبىّبي هَسد هغبلؼِ دس جذٍل ؿوبسُ یک ًـبى دادُ
ؿذُ اػت.
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ایي هغبلؼِ اص ًَع تَكيفي ،تحليلي ٍ هقغؼوي ثوَدُ كوِ دس
تبثؼتبى ػبل  1392اًجبم ؿذ .هحيظ پوظٍّؾ كليوِ هشاكوض
آهَصؿي ،دسهبًي ؿْش سؿت ٍ جبهؼِ پظٍّؾ كبسكٌبى ایوي
هشاكووض ؿووبهل ّيووبت هووذیشُ ،هووذیش ثيوبسػووتبى ،كبسؿووٌبع
هؼئَل ایوٌي ثيوبس ،كبسؿٌبع ّوبٌّگ كٌٌذُ فؼبليتّوبي
ایوٌووي ثيوووبس ،كبسؿووٌبع (پشػووتبس) پوويؾگيووشي ٍ كٌتووشل
ػفًَت ،هذیش ثبًک خوَى ،كبسؿوٌبع هوذیشیت پؼووبًذّبي
ثيوبسػتبًي ٍ یک ًفش اص پضؿكبى ٍ یک ًفوش اص پشػوتبساى ثوِ
ًوبیٌذگي ثَدًذ.
دس ایي پظٍّؾ ثِ هٌظَس ثشسػي ایوٌي ثيوبس دس هشاكض هوَسد
هغبلؼوووِ اص چوووک ليؼوووتّوووبي اػوووتبًذاسدّبي الضاهوووي
ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيوبس ،اػتفبدُ ؿذ .ایي چوک
ليؼت اص كتبة ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيووبس (چوبح
ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهوَصؽ پضؿوكي) ( )18اػوتخشا
گشدیذُ ٍ دس دٍ ثخؾ ػبصهبًذّي ؿذُ اػت .قؼوت اٍل دس
ثشگيشًذُ چک ليؼت اػتبًذاسدّبي ثيوبسػتبى ّبي دٍػتذاس
ایوٌي ثيوبس ،هؼتٌذاتي كِ ثبیذ ثشاي ّوش اػوتبًذاسد ثشسػوي
ؿًَذ ،هلبحجِّبي هشثَعوِ ،ساٌّووبي هـوبّذُ ٍ ساٌّووبي
اهتيوووبصدّي ٍ ثخوووؾ دٍم ؿوووبهل اثضاسّوووبي اسصیوووبثي
ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيوبس هيثبؿذ .اػوتبًذاسدّبي
ایوٌي ثيوبس اص  5گشٍُ اكلي كوِ ثوِ  24صیوش گوشٍُ تقؼوين
هي ؿًَذ ،تـكيل ؿذُ اػت .پٌج گشٍّوي كوِ اػوتبًذاسدّب
ریل آى قشاس هيگيشًذ ػجبستٌذ اص :حبكويت ٍ سّجوشي ،جلوت
هـبسكت ٍ تؼبهل ثب ثيوبس ٍ جبهؼِ ،خوذهبت ثوبليٌي ایووي ٍ
هجتٌي ثش ؿَاّذ ،هحيظ ایوي ٍ آهَصؽ هذاٍم.
هجوَػِاي اص اػوتبًذاسدّبي الضاهوي(جوؼوب  20اػوتبًذاسد)،
اػبػووي (جوؼووبً  90اػووتبًذاسد) ٍ پيـوووشفتِ (جوؼوووب 30
اػتبًذاسد) دس ایي پٌج گشٍُ جبي گشفتوِ اًوذ .اػوتبًذاسدّبي
الضاهي اػتبًذاسدّبیي ّؼتٌذ كِ ثشاي ثِ سػوويت ؿوٌبختي
ثيوبسػووتبى ثووِ ػٌووَاى ثيوبسػووتبى دٍػووتذاس ایوٌووي ثيوووبس،
ضشٍسي اػت  100دسكذ تحقق یبثٌذ .اػتبًذاسدّبي اػبػوي
ؿبهل حذاقل اػتبًذاسدّبیي ّؼتٌذ كِ ثيوبسػتبى ثبیذ ثشاي
ایوٌي ثيوبساى اص آىّب تجؼيت كٌذ ٍ اػتبًذاسدّبي پيـوشفتِ
الضاهبتي ّؼتٌذ كِ ثيوبسػتبى ثبیذ ثؼتِ ثِ ظشفيت ٍ هٌوبثغ
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ريشَب

خَد ،دس جْت دػتيبثي ثِ آىّب ثِ هٌظوَس تقَیوت خوذهبت
ایوي اقذام ًوبیذ.
ثش ایي اػبع ایوٌي ثيوبس ثب هشاجؼِ ثِ ثخوؾ ّوبي ًوًَوِ ٍ
اػوووتفبدُ اص چوووک ليؼوووتّوووبي اػوووتبًذاسدّبي الضاهوووي
ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيوبس اسصیبثي ؿذ .هتغيشّوبي
ایي چک ليؼت دس  4گشٍُ حبكويت ٍ سّجوشي( )Aؿوبهل 4
صیشگشٍُ ٍ  9اػتبًذاسد ،جلت هـوبسكت ٍ تؼبهول ثوب ثيووبس ٍ
جبهؼِ ( )Bؿبهل  2صیشگشٍُ ٍ  2اػتبًذاسد ،خوذهبت ثوبليٌي
ایوي ٍ هجتٌي ثش ؿَاّذ ( )Cؿبهل  4صیشگشٍُ ٍ  7اػتبًذاسد
ٍ هحووويظ ایووووي ( )Dؿوووبهل 1صیشگوووشٍُ ٍ  2اػوووتبًذاسد
عجقِ ثٌذي ؿذُ اًذ.
ًحَُ اهتيبصدّي ثِ ػَاالت ثلَست كبهول(ً ،)1ؼوجي(،)0/5
ػذم اًغجب ( )0ثَد ٍ ایي اهتيبصات ثلَست دسكذ ثيوبى ؿوذ.
ثِ هٌظَس تؼييي ػغح ایوٌوي ثيوبسػوتبى ،هيوبًگيي اهتيوبص
ً %50-%0ـووبىدٌّووذُ ػووغح ػولكووشد ضووؼيف%70-%50 ،
ػغح هتَػظ ٍ  %100-%70ػغح خَة دس ًظش گشفتِ ؿذ.
ثشاي تحليل دادُ ّبي اسصیبثي اص ًشم افوضاس ٍ SPSS. Ver. 16
آصهَىّبي آهبسي تَكيفي اػتفبدُ ؿذ.
ًكبت اخالقي كِ دس ایي پوظٍّؾ هوَسد تَجوِ قشاسگشفتوِ ٍ
پظٍّـگش هلضم ثوِ سػبیوت آىّوب ثوَدُ اػوت ثوِ قوشاس ریول
هيثبؿذ )1 :دسیبفت هؼشفيًبهِ كتجي اص داًـكذُ ٍ اسائوِ آى
ثِ ثيوبسػتبىّب جْت جوغآٍسي دادُّب  )2تـشیح اّوذاف ٍ
هبّيت پظٍّؾ ثشاي كبسكٌبى ثخؾّبي هختلف  )3تضوويي
هحشهبًِ ثَدى كليوِ اعالػوبت كؼوت ؿوذُ اص ًوًَوِ هوَسد
پظٍّؾ  )4ثيعشفي ٍ پشّيض اص گوشایؾّوبي خوبف تَػوظ
پظٍّـگش دس حيي پظٍّؾ  )5اعوالع سػوبًي ثوِ هؼوئَليي
ثيوبسػتبىّب دسثبسُ ًتبیج ثذػت آهذُ دس آى ثيوبسػتبى

اػبع دادُ ّبي ایي جذٍل ثيـتشیي هيضاى سػبیت هشثَط ثِ
ثيوبسػتبى تک تخللي ؿوبسُ  84( 5دسكذ) ٍ كوتشیي
هيضاى ًيض هشثَط ثِ ثيوبسػتبى تک تخللي ؿوبسُ 1
( 45دسكذ) هيثبؿذ .هيبًگيي هيضاى سػبیت اػتبًذاسدّب دس
ثيوبسػتبىّبي هَسد هغبلؼِ  64±0/15دسكذ ثَد.
ثب تَجِ ثِ دػتِ ثٌذي ػَاالت چک ليؼت دس چْبس گشٍُ A,
 B, C, Dدادُّبي هغبلؼِ ثِ تفكيوک گوشٍُّوب دس جوذٍل
ؿوبسُ  3اسائِ ؿذُ اػت.

جذيل  :1يیصگی َبی بیمبرستبن َبی مًرد مطبلعٍ بر اسبض تعذاد
تخت فعبل ي وًع بیمبرستبن
وبم بیمبرستبن
 17ؿْشیَس
الضّشا
اهيشالوَهٌيي
پَسػيٌب
دكتشحـوت
ساصي
ٍالیت

وًع بیمبرستبن
تک تخللي
تک تخللي
تک تخللي
جٌشال
تک تخللي
جٌشال
تک تخللي

هيضاى سػبیت اػتبًذاسدّبي الضاهي ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس
ایوٌي ثيوبس دس جذٍل ؿوبسُ دٍ ًـبى دادُ ؿذُ اػت .ثش

میبوگیه±اوحراف معیبر

کذ بیمبرستبن

1

2

3

4

5

6

7

هيضاى سػبیت

%45

%66

%79

%68

%84

%46

%58

 64±0.15دسكذ

کذ بیمبرستبن
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حبکمیت يرَبری

جلب مشبرکت ي تعبمل

خذمبت ببلیىی ایمه ي مبتىی بر

بب بیمبر ي جبمعٍ

شًاَذ

محیط ایمه

فراياوی

درصذ

فراياوی

درصذ

فراياوی

درصذ

فراياوی

درصذ

1

4

44

0

0

3

50

1/5

75

2

5/5

61

1

50

4

67

1

100

3

7/5

83

1

50

4/5

75

1

100

4

6/5

72

1

50

3/5

58

1

100

5

8

89

1

50

5

83

1

100

6

4/5

50

0

0

3

50

1/5

75

7

4/5

50

1

50

3/5

58

1

100

ثيـوووتشیي هيوووضاى سػبیوووت گوووشٍُ  Aدس ثيوبسػوووتبى 5
( 89دسكووذ) ،گووشٍُ  Bدس ثيوبسػووتبىّووبي 7 ٍ 5 ،4 ،3 ،2
( 50دسكووذ) ،دس گووشٍُ  Cثيوبسػووتبى  83( 5دسكووذ) ٍ دس
گشٍُ  Dثيوبسػتبىّبي  100( 7 ٍ 5 ،4 ،3 ،2دسكوذ) ثوَد .
ّوچٌيي كوتشیي هيوضاى سػبیوت دس ثيوبسػوتبىّوبي هوَسد
هغبلؼِ هشثَط ثِ ثيوبسػتبى  1ثوَد (C:%50 B:%0 A :%44
.)D:%75
ثب تَجِ ثِ یبفتِّبي ایوي هغبلؼوِ ثيـوتشیي هيوضاى سػبیوت
هشثَط ثِ گوشٍُ  93( Dدسكوذ) ٍ كونتوشیي هيوضاى سػبیوت
هتؼلق ثِ گشٍُ  36( Bدسكذ) ثَد.

دس گشٍُ  Aثوب هيوضاى سػبیوت  64دسكوذ ،ثيـوتشیي هيوضاى
سػبیت هشثَط ثِ "اًتلبة یكي اص هذیشاى هيوبًي ثيوبسػوتبى
ثِ ػٌَاى ّوبٌّگكٌٌذُ فؼبليتّبي ایوٌي ثيوبس ٍ هوذیشیت
خغش" ٍ كنتشیي هيضاى هشثَط ثِ "ٍجَد ٍػبیل ٍ تجْيوضات
كبفي ثوٌظَس تضويي ضوذػفًَي ٍ اػتشیليضاػويَى فوَسي"
ثَد .هيضاى سػبیت ّش دٍ اػتبًذاسد هَجَد دس گشٍُ  Bهجٌوي
ثش" اخز سضبیت ًبهِ اص ثيوبس قجل اص ّشگًَِ اقذام تـخيلوي
دسهوبًي" ٍ "ؿٌبػووبیي ثيووبس ثووب حوذاقل  2ؿٌبػووِ قجوول اص
ّشگًَِ اقذام تـخيلي دسهوبًي" ثشاثوش ثوَد .دس گوشٍُ  Cثوب
هيضاى سػبیت  63دسكذ ،ثيـتشیي هيضاى سػبیوت هشثوَط ثوِ
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ثشسػي هيضاى سػبیت ایوٌي ثيوبس ثش اػبع اػتبًذاسدّبي ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ثيوبس ٍ ...

تعذاد تخت فعبل
134
137
62
281
134
231
55

ػؼيذ آكف صادُ ٍ ّوكبساى

ػؼيذ آكف صادُ ٍ ّوكبساى

ثشسػي هيضاى سػبیت ایوٌي ثيوبس ثش اػبع اػتبًذاسدّبي ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ثيوبس ٍ ...

ًتبیج ایي هغبلؼِ دس چْبس گشٍُ ًَع اػتبًذاسدّب ٍ ّنچٌويي
ساثغووِ تؼووذاد تخووت ٍ ًووَع ثيوبسػووتبى ثووب هيووضاى سػبیووت
اػتبًذاسدّب ،هَسد ثشسػي قشاس گشفت:
هيبًگيي اهتيبص هحَس حبكويت ٍ سّجشي 58/97دسكذ ثَد .ثِ
هٌظووَس استقووبي ایوٌووي ثيوووبس دس ایووي گووشٍُ قووشاسدادى
ثشًبهِّبي ایوٌي ثيوبس دس ثشًبهِّبي ػوليوبتي ٍ اػوتشتظیک
41

/
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بحث ي وتیجٍگیری
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"اجشاي ساٌّوبّبي هؼتجشاص جولِ ساٌّوبّبي ػبصهبى جْبًي
ثْذاؿت سا دس صهيٌِ خَى ٍ فشآٍسدُّبي خًَي" ٍ كونتوشیي
هيضاى هشثوَط ثوِ اػوتبًذاسدّبي "پويؾ ثيٌوي كبًوبلّوبي
استجووبعي آصاد ثووِ هٌظووَس اػووالم اضووغشاسي ًتووبیج حيووبتي
آصهبیـبت" ٍ "تضويي تويضي ،ضوذػفًَي ٍ اػتشیليضاػويَى
هٌبػووت كليووِ تجْيووضات ،ثووب تأكيووذ خووبف ثووش ٍاحووذّب ٍ
ثخؾّبي پش خغش" هيثبؿذ.
دس گوووشٍُ Dثوووبالتشیي هيوووبًگيي ( ٍ )1دسكوووذ سػبیوووت
(100دسكذ) هشثَط ثِ اجشاي كبهل اػتبًذاسد "تجؼيت كليوِ
هشاكض آهَصؿوي دسهوبًي اص ساٌّوبّوب ،جْوت هوذیشیت دفوغ
پؼوبًذّبي ًَک تيض ٍ ثشًذُ" ثَد.
ثب تَجِ ثِ ًتبیج هغبلؼِ هيبًگيي هيضاى سػبیت اػتبًذاسدّبي
ایوٌي ثيوبس دس ثيوبسػتبىّبي داساي كوتش اص  100تخت
فؼبل  38/01دسكذ ،ثيي  100تب  200تخت فؼبل 68/92
دسكذ ٍ ثيـتش اص  200تخت فؼبل  61/33دسكذ هي ثبؿذ.
دس صهيٌِ ساثغِ تؼذاد تخت ثيوبسػتبى ٍ هيضاى سػبیت
اػتبًذاسدّبي ایوٌي ثيوبس ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبكل اص آصهَى
ّوجؼتگي اػپيشهي چٌيي ًتيجِ گشفتِ هي ؿَد كِ ثيي
تؼذاد تخت ثيوبسػتبى ٍ هيضاى سػبیت اػتبًذاسدّبي ایوٌي
ثيوبس دس ػغح آلفبي  0/05استجبط هؼٌي داسي ٍجَد ًذاسد
(.)P>0/05
هيضاى سػبیت ایوٌي ثيوبس دس ثيوبسػتبىّبي ػووَهي 61/33
دسكوذ ٍ دس ثيوبسػوتبىّوبي توک تخللوي  56/55دسكووذ
هوويثبؿووذ .جْووت اًجووبم آصهووَى اخووتالف هيووضاى سػبیووت
اػتبًذاسدّبي ایوٌي ثيوبس دس ثيوبسػتبىّبي ؿوْش سؿوت اص
آصهَى ًبپبساهتشیوک كشٍػوكبل ٍالويغ اػوتفبدُ ؿوذً .توبیج
حبكل هَیوذ آى ثوَد كوِ اخوتالف هؼٌوب داسي ثويي هيوضاى
اػتبًذاسدّبي ایوٌي ثيوبس دس ثيوبسػتبىّبي (ػوَهي ٍ توک
تخللي) سؿت ٍجَد ًذاسد)p=0/699( .

ثيوبسػتبى ٍ اػتخذام كبسكٌوبى فٌوي ٍاجوذ كوالحيت ٍ ثوب
هْبست ،الصم اػوتً .توبیج هغبلؼوِ تَكويفي جبًقشثوبًي كوِ
اسصیبثي اػتبًذاسدّبي ثيوبسػتبىّبي دٍػتذاس ایوٌي ثيوبس سا
دس اتب ػول یک ثيوبسػتبى اًجبم دادُ ثَد ثوب ایوي هغبلؼوِ
ّنخَاًي داسد (ً .)20تبیج ایي هحَس ّنچٌويي ثوب پوظٍّؾ
فشٍصاى ثب ػٌَاى "ثشسػوي فشٌّوگ ایوٌوي ثيووبس اص دیوذگبُ
پشػتبساى دس ثيوبسػتبىّبي آهَصؿي ؿيشاص "ّوخَاًي داسد.
یبفتووِّووبي ایووي پووظٍّؾ ًـووبى داد اًتظووبسات ٍ ػولكووشد
ػشپشػت ثخـْب دس ساػوتبي استقوبي ایوٌوي ثيووبس دس حوذ
هتَػظ اسصیبثي ؿذُ اػت ( .)21اص عشفي هغبلؼوِ فتحوي ثوب
ًتبیج ایي هغبلؼِ ّنخَاًي ًوذاسد .فتحوي ًـوبى داد ایوٌوي
ثيوبس دس ثيوبسػتبىّوبي داًـوگبُ ػلوَم پضؿوكي كشدػوتبى
هغلووَة ًووويثبؿووذ ٍ تـووكيل كويتووِ ایوٌووي ثيوبسػووتبى
هغبلؼبت هؼتوش دس صهيٌِ ثوشٍص هوَاسد غيشایوٌوي سا اقوذاهي
جذي جْت ثْجَد ایوٌي ثيوبس ركش كشد (.)22
هيبًگيي اهتيبص هحَس جلت هـبسكت ٍ تؼبهل ثب ثيوبس ٍ
جبهؼِ38/57دسكذ ثَد ٍ ًـبى دٌّذُ ػغح ضؼيف سػبیت
اػتبًذاسدّب هيثبؿذ .جْت ثْجَد اهتيبص دس ایي گشٍُ ،استقب
ػغح آگبّي ثيوبساى ٍ هشاقجيي آىّب دس صهيٌِ ػالهت
جْت دادى قذست ٍ اهكبى هـبسكت دس اتخبر تلوين كحيح
دس هَسد ًحَُ دسهبى خَد ٍ تضويي ؿٌبػبیي كحيح َّیت
ثيوبساى ٍ احشاص آى دس توبهي هشاحل دسهبىً ،يبص اػت .دس
هغبلؼِ كجبحي ثيذگلي ٍضؼيت ایوٌي ثيوبس دس هشاكض
دسهبًي ؿْشػتبى كبؿبى ثشسػي ؿذُ اػت كِ ًتيجِگيشي
هيكٌذ جَ ایوٌي ثيوبس دس هشاكض هَسد هغبلؼِ دس ٍضؼيت
هٌبػجي قشاس ًذاسد .دس ایي هغبلؼِ سٍاثظ ثيي پشػتبساى
ثيـتشیي اهتيبص سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت (.)23
ّنچٌيي هغبلؼِ جبًقشثبًي ًـبًذٌّذُ ػولكشد خَة جبهؼِ
هَسد هغبلؼِ دس ایي گشٍُ اػت كِ ثب ایي هغبلؼِ ّوخَاًي
ًذاسد (.)20
هيبًگيي اهتيبص هحَس خذهبت ثبليٌي ایوي ٍ هجتٌي ثش ؿَاّذ
 57/27دسكوذ ثوَد ،كووِ ًـوبًذٌّذُ ػووغح ػولكوشد خووَة
ثيوبسػووتبى دس ایووي گووشٍُ اػووت .تضووويي ایوٌووي خووَى ٍ
فشآٍسدُّبي خًَي ٍ ایوي ثَدى ػيؼتن داسٍیوي ثيوبسػوتبى
ثبػث افضایؾ هيضاى سػبیت اػتبًذاسدّبي ایي گشٍُ هيؿوَد.
دس هغبلؼووِ هَػووَي ثووب ػٌووَاى ثشسػووي هيووضاى سػبیووت

قذرداوی
اص ّوكبسي كويوبًِ كليِ كبسكٌبى هشاكوض آهَصؿوي دسهوبًي
ؿووْش سؿووت دس ثخووؾّووبي هشاقجووت ٍیووظُ ٍ جشاحووي كووِ
پظٍّـگشاى سا دس ایي هغبلؼِ یبسي ًوَدًوذ تـوكش ٍ قوذساًي
هيًوبیين.
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اػوووتبًذاسدّبي ایوٌوووي ثيووووبس دس ثخوووؾ اتوووب ػوووول
ثيوبسػتبىّبي داًـگبُ ػلَم پضؿكي تْشاى ٍضوؼيت سػبیوت
اػتبًذاسدّبي كٌتشل ػفًَت سا ًؼجتبً ایوي اسصیبثي كشد كِ ثب
ًتبیج ایي هغبلؼِ ّنخَاًي داسد ( .)24دس هغبلؼِ جبًقشثوبًي
ًيض هيوضاى سػبیوت اػوتبًذاسدّبي ایوي گوشٍُ دس ثيوبسػوتبى
ؿْيذ ثْـتي ثب ػولكشد خَة ًـبى دادُ ؿذ (.)20
هيبًگيي اهتيبص هحَس هحيظ ایوي  84/52دسكذ ثَدُ ٍ ًـبى
دٌّذُ ي ػوغح ػولكوشد خوَة دس ایوي گوشٍُ اػوت .ثوشاي
افضایؾ ایي هيضاى ثبیذ دس ثيوبسػتبى ػيؼتن ایوي هوذیشیت
دفغ پؼووبًذّب ایجوبد كوشد .هغبلؼوِ جبًقشثوبًي ًـوبًذٌّذُ
ػولكشد خَة اتب ػول دس ایي گشٍُ هيثبؿوذ كوِ حوبكي اص
هغلَثيووت ػيؼووتن داسٍیووي ٍ هووذیشیت دفووغ پؼوووبًذ دس
ثيوبسػتبى هَسد هغبلؼِ داسد (.)20
هيبًگيي هيضاى سػبیت اػتبًذاسدّبي ایوٌوي ثيووبس دس كليوِ
هشاكض آهَصؿي دسهبًي ؿْش سؿت  57/91دسكوذ هويثبؿوذ.
ایي ًتيجِ گيشي ثب هغبلؼِ هـبثِ جبًقشثوبًي كوِ  71دسكوذ
سػبیووت سا دس اتووب ػووول ثيوبسػووتبى ؿووْيذ ثْـووتي ًـووبى
هيدّذ ّنخَاًي داسد ( .)20تَجِ ثيـتش ثيوبسػوتبىّوب ثوش
سػبیت اػتبًذاسدّبي الضاهي ثبػث افوضایؾ ایوٌوي ثيووبساى ٍ
اػتوبد ثيـتش هشدم ثِ ًظبم ػالهت هي ؿَد.
ّوونچٌوويي اص ًتووبیج ایووي هغبلؼووِ دس هوويیووبثين كووِ ساثغووِ
هؼٌيداسي ثويي تؼوذاد تخوت ثيوبسػوتبى ٍ ایوٌوي ثيووبس ٍ
ّنچٌيي ًَع ثيوبسػوتبى ٍ ایوٌوي ثيووبساى ٍجوَد ًذاؿوت.
هغبلؼِ هَحذكش ًيض ًـبى دٌّذُ ایوي ثوَد كوِ هـوبسكت دس
تلويوبت دسهبًي ٍ ایوٌي ثيوبس ثوب هتغيشّوبي دهَگشافيوک
ثيوبساى هبًٌذ ٍضؼيت تبّول ٍ ػوغح تحلويالت دس استجوبط
اػت( )4هغبلؼِ ػجذي ًيض فشٌّگ ایوٌي سا ثِ ػٌَاى یكي اص
ػَاهل هْن دخيل دس ایجبد ایوٌي ثيوبس دس ثيوبسػوتبىّوب ٍ
هشاكض دسهبًي ثشؿوشدُ اػت (.)25
ثش اػبع ًتبیج ایي هغبلؼِ دس هجوَع ٍضؼيت ایوٌوي ثيووبس
دس كليِ ثيوبسػتبىّبي ؿْش سؿت هتَػظ اػت ،كِ ایي اهش

ثب تَجِ ثِ اّويت ٍ ضشٍست سػبیت ضَاثظ ایوٌوي دس هشاكوض
دسهبًي ًيبصهٌذ ثبصًگشي اكَلي دس هذیشیت ٍ ػوبختبس هشاكوض
دسهبًي اػت .دس ایي ساػتب پيـٌْبدات صیش ثِ كَست خالكِ
اسائِ هي گشدد:
ثكبسگيشي هذیشاى آگوبُ ثوِ هوذیشیت ػلووي ٍ ایجوبد فضوبي
سقبثتي ثشاي هذیشاى ثيوبسػوتبىّوب ،كوِ هَجوت اًگيوضؽ ٍ
تالؽ ثيـتش آىّب دس جْت پيبدُ ػبصي ثشًبهوِّوبي ایوٌوي
ثيوبس هيؿَد .هـخق ًووَدى هؼوئَل ٍ ّوبٌّوگ كٌٌوذُ
فؼبليووتّووبي ایوٌووي ثيوووبس ٍ هووذیشیت خغووش ،تووذٍیي
دػووتَسالؼولّووبیي دس ساػووتبي سػبیووت ًكووبت هشثووَط ثووِ
ؿٌبػبیي ثيوبساى دس ثخؾ ّبي دسهبًي ٍ ّوچٌيي ضوشٍست
كؼووت سضووبیت آگبّبًووِ قجوول اص ّشگًَووِ اقووذام دسهووبًي یووب
تـخيلووي تْووبجوي  ،تَجووِ ثيـووتش ثووِ اػووتقشاس ػيؼووتن
ّوٍَیظالًغ ٍ آهَصؽ هفوبّين ایوٌوي ثيووبس ثوِ هوذیشاى ٍ
كبسكٌبى ثب تَجِ ثوِ استجوبط ثؼويبس ًضدیوک ٍ توب يش هتقبثول
آهَصؽ ٍ اسائِ خذهبت ثبليٌي ایوي ثش یكذیگش ٍ پيبدُ ػوبصي
ػيؼتن هذیشیت ایوي دفغ پؼوبًذّب دس گشٍُ اػوتبًذاسدّبي
هحيظ ایوي.
اهيذ هيسٍد ثب ًْبدیٌِ ؿذى فشٌّگ ایوٌي ثيوبس ،هحَسیوت
قشاس دادى ثيوبساى دس ؿيَُ اسائِ خذهبت ،آهَصؽ كبسكٌوبى ٍ
ثيوبساى ٍ سفغ هَاًوغ قوبًًَي ؿوبّذ افوضایؾ هيوضاى سػبیوت
اػتبًذاسدّبي ایوٌي ثيوبس دس ػغح كـَس ثبؿين.
هغبلؼِ حبضش داساي هحذٍدیتّبیي اص جولِ ػوذم ّوكوبسي
الصم دس ساػتبي اسصیبثي ٍ تكويل چک ليؼتّب ثَد.
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Abstract
Introduction: Patient safety is a global concern in all areas of health care. In addition to inflict pain
on humans, unsafe care, also brings heavy economic costs. Our study aimed to evaluate patient
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safety in education and treatment centers of Rasht city in 2013.
Method: This cross -sectional, descriptive study was undertaken in the summer of 2013. all
educational centers in Rasht with PSFH1 guidelines (choice of hospital wards, patients and staff
interviewed intelligently) were evaluated. Data was collected by mandatory standards of patient
safety friendly Hospitals checklist and analyzed by SPSS software and descriptive statistical
parameters.
Results: Average score for rule and leadership was 64%. In community participation and
interaction with patients 36%, in evidence-based clinical services 63%, in safe and secure
environment 93%. The average overall safety score was 64% and showed an average performance.
Conclusion: Patient safety status in studied centers is not desired. Identifing and concertrating more
on patients compliance and consent before any treatment is recommended.
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