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 مقاله پژوهشی

ر ددر پرستاران شاغل  ییدارو يخطاها یدهپرستاران درباره گزارش دگاهیو د يارتباط هوش معنو یبررس
  1396در سال  آبادخرمشهر  یآموزش يهامارستانیب

  
  ٢*فرايمانين ينسر، ١ کونديالد دريم

 
  04/03/1397تاریخ پذیرش  12/12/1396تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 نييتع رمنظوبهمطالعه حاضر . شود مارانيب يمنيمنجر به خطر انداختن ا تواندمياست که  يپزشک يخطاها ترينشايعاز  يکي ييدارو يخطا: هدف و زمينهپيش
  .شده است امانج ۱۳۹۶در سال  آبادخرمشهر  يآموزش هايبيمارستاندر  ييدارو يخطاها دهيگزارشپرستاران درباره  دگاهيو د يارتباط هوش معنو

و  يبا حداقل مدرک کارشناس ۱۳۹۶در سال  آبادخرمشهر  يآموزش هايبيمارستانپرستار شاغل در  ۲۹۸ يحاضر بر رو يليتحل يفيتوصمطالعه : هاروشمواد و 
 ينوهوش مع خوداظهاري مهاطالعات شامل پرسشنا يگردآورابزار . است شدهانجام ، انتخاب شدند ايطبقه گيرينمونهکه به روش  ک سالي ينيحداقل سابقه بال

و  يفيبا استفاده از آمار توص spss v. 21 افزارنرمتوسط  هادادهاطالعات  آوريجمعپس از . بوده استگلدستون  ييدارو يخطا شدهاصالحو پرسشنامه  نگيک
  .قرار گرفتند ليوتحلهيتجزمورد  ياستنباط

 يخطا مرتکب کنندگانشرکتدرصد  ۶۹,۰۴. ) بودندنفر ۱۰۵مرد (درصد  ۷/۳۵) و نفر ۱۸۹( زندرصد  ۳/۶۴پژوهش  نيدر ا کنندهشرکت ۲۹۴از : هايافته
 يارتباط هوش معنو يدر بررس. بود ۷۱,۳۱±۱۶,۷۸پرستاران  ينمره هوش معنو نيانگيم. بودند کرده گزارش را آن درصد ۵۲,۲ تعداد نيا از که بودند شده ييدارو

  .)p=0.001داشت ( داريمعنيتفاوت  گريکديبا  رينمره افراد با جواب بله و خ نيانگيشد که م هدهمشا يده گزارشبا ترس از 
 نکرده گزارش را خود ييدارو يخطا که بود يپرستاران از شتريب بودند کرده گزارش را خود ييدارو يخطا که يپرستاران يمعنو هوش نمره: گيرينتيجهبحث و  

  .را کاهش داد ييدارو يخطاها يده گزارشاز عدم  يعوارض ناش توانمي يهوش معنو يقابا ارت. بودند
 دهيگزارش، دگاه پرستارانيدي، نيپرستاران بالي، هوش معنويي، دارو يخطا: هادواژهيکل

  
 ۱۹۸-۲۰۶ ص، ۱۳۹۷ خرداد، ۱۰۴درپي پي، سومشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
    ۰۶۶۳۳۱۲۰۱۵۹ : تلفنيي، و ماما يدانشکده پرستار، آبادخرم: آدرس مکاتبه

Email: mdiran2013@yahoo.com 

  
  مقدمه

 نظام سالمت دکنندهيمهم تهد هايچالشاز  يکي ييدارو يخطا
 يپزشک يخطاها ترينشايعاز  ييدارو يخطا. )۱( شودمي محسوب

مربوط به اقدامات  پيشگيريقابل داديهر رو صورتبهو است 
دستور ، زيهمچون تجو يمراحلن يهمچنو  ايحرفهو  يبهداشت

ه ب بيآموزش و نظارت که ممکن است منجر به آس، عيتوز، زشکپ
 زيتجو در توانندمي ييدارو يخطاها. )۲( شودمي فيشود تعر ماريب

 ناناخوا مانند نسخه ي(خطاها نويسينسخه، دارو کاررفتهبه دوز، دارو
 اي اشتباه بنديبسته، اشتباه راه، دارو مصرف اي عيتوز، بودن)
 يخطا که يزمان. )۳دهند ( رخ... و اشتباه برچسب مانند کنندهگمراه
 کارکنان ريسا از شيب پرستار عملکرد معموالً دهدمي رخ ييدارو

                                                             
 ايران ،آبادخرملرستان،  ي، دانشگاه علوم پزشکييقات دانشجويتحق کميته ،يپرستار کارشناس ١
 يسنده مسئول)ران (نوي، اآبادخرم لرستان، يخرم آباد، دانشگاه علوم پزشک ييو ماما ي، دانشکده پرستاريجراح يداخل يپرستار يمرب ٢

 يخطاها. )۴( گيردمي قرار سؤال مورد يدرمان يبهداشت هايحرفه
ن يدر هم، هستند مارانيب ميرومرگ عمده ليدال از يکي ييدارو

 علت به ماريب ۴۴۰۰۰-۹۸۰۰۰ ساالنه که شده زده نيتخم راستا
 رقم نيا از که است يحال در نيا و کنندمي فوت يپزشک يخطا

 عوارض سومکي. )۵( گيردمي تعلق ييدارو اشتباهات به مورد ۷۰۰۰
 ۱۸ تا ۱۰ کهچنان ؛است بوده ييدارو اشتباهات علت به ييدارو

 ييدارو اشتباهات از يناش شده گزارش يمارستانيب صدمات درصد
 عنوان با خود مطالعه در )۲۰۱۳همکاران ( و يچراغ. )۶است ( بوده

 بروز زانيم، "پرستاران دگاهيد از ييدارو يخطاها ليدال و انواع"
. )۷کردند ( اعالمدرصد  ۶۴,۵۵ را پرستاران وسطت ييدارو يخطاها

، مطالعه خود در )۱۳۹۱( همکاران و شمس، گريد ايمطالعهدر 
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 درصد ۲۸,۹ را پرستاران انيم در گرفته صورت ييدارو يخطاها
 )۱۳۹۲( همکاران و ييرزايم که است يدر حال نيا. )۸کردند ( اعالم

 را پرستاران انيم در ييدارو ياخطاه وقوع وعيش، خود مطالعه در
 يبرا ذکرشده علل ترينعمده. )۹کردند ( اعالم درصد ۷۹,۲

 ييدارو دستورات خواندن يبرا يکاف تجربه نداشتن ييدارو يخطاها
 ييشناسا که شده است ) ذکردرصد ۲۷( اديز يکار بار ) ودرصد ۴۲(

 يمنيا شيفزاا باعث هم و هاهزينه اهشک باعث هم تواندمي هاآن
 مانند يليدال ييدارو يخطاها بروز علت رانيا در. )۱۰شود ( مارانيب

 فتيش، شب و عصر فتيش مانند يعيرطبيغ و نامناسب کار ساعت
، بحص و شب فتيش دو، هم سر پشت شب فتيش دو، ليتعط روز در

 يارک تجربه، پرستاران ازاندازهشيب تيمسؤول، يطوالن کار ساعت
 کردن گزارش. )۱۱( شده است ذکر شب فتيش در روين کمبود و کم

 و دهش ماريب به ياحتمال بيآس از يريشگيپ باعث ييدارو يخطاها
 از يريجلوگ يبرا ارزش با ياطالعات منبع کي عنوانبه نيهمچن

 اشتباهات دهيگزارش کل در و باشدمي ندهيآ در ييدارو اشتباهات
 تريناصلي از يکي. )۱۲( گرددمي ماريب يمنيا حفظ باعث ييدارو
 از ترس و يگرفتار پرستاران در ييدارو يخطاها گزارش عدم علل

 اي و مارانيب، ولئمس هايآژانس، ارفرماک، همکاران يسو از مجازات
 )۲۰۰۹همکاران ( و تورونر مطالعه در. )۱۳( باشدمي هاآن وابستگان

 دادن دست از، درصد) ۵۲,۹۵( پرستار سرزنش ازجمله يعوامل
 درصد) ۴۲( يانضباط اقدامات از ترس و درصد) ۵۰,۴۵اعتماد (

 توسط گرفته صورت ييدارو يخطاها گزارش عدم ليدال عنوانبه
 ييدارو يخطاها گزارش يبرا پرستاران. )۱۴( اندشده ذکر پرستاران

 داقتص شامل ايحرفه تعهد. باشند داشته ييباال ايحرفه تعهد ديبا
 و صداقت نکهيا به توجه با. )۱۵است ( پرستار شناسيوظيفه و

 نيهمچن و هستند يمعنو هوش هايمؤلفه ازجمله شناسيوظيفه
 و صراحت، شجاعت يدارا باالتر يمعنو هوش با افراد نکهيا به توجه
 لذا هستند آمده شيپ مسائل حل و مواجهه در يشتريب تيقاطع

 راه خود به يستر فرد توسط داده رخ ييدارو يخطاها گزارش يبرا
 يومعن هوش که رسدمي نظر به حاتيتوض نيا به توجه با. دهندينم
 قشن ترقاطع و ترشجاع، ترشناسفهيوظ، ترصادقافراد  تيترب با

 افيا فرد توسط گرفته صورت ييدارو يخطاها گزارش در يمثبت
 نزوياست توسط بار نياول يبرا يمعنو هوش مفهوم. )۱۵-۱۷( کندمي
 مونزيا توسط ۱۹۹۹سال  در بعداً و شد شنهاديپ ۱۹۹۶سال  در

 يمعنا به که است ديجد ايسازه يمعنو هوش. )۱۸( افتي گسترش
 رد که است يمعنو منابع با ارتباط در فرد هايقابليت از ايمجموعه
 نيباالتر و است مسئله حل رفتار و يسازگار از يمؤثر وعن بردارنده
 و يجانيه، ياخالق، يشناخت مختلف هايحيطه در را رشد سطوح

 کي فرد که شودمي باعث هوش نيا. )۱۹( شودمي شامل يفرد نيب
 يرست وکند و ا دايپ يدر برابر حوادث و مشکالت زندگ قيعم نشيب

 دايپ و هاآن تفکر، مارانيداشتن با ب سروکارو  ياز مشکالت زندگ
 جزء چهار. )۲۰ندارد ( هاآن يبرا يانسان و معقول هايحلراه کردن
 تفکر ييتوانا( يوجود يانتقاد تفکر: از اندعبارت يمعنو هوش
 يمعنا ديتول، )هانج وجود قتيحق مانند هاييزمينه در يانتقاد
 تجارب تمام از هدف کي و يشخص يمعنا ساخت ييتوانا( يشخص

 از برتر ابعاد ييشناسا يبرا تيظرف( يمتعال دانش، )يکيزيف و يذهن
 جهان و گرانيد از يفراشخص نفس و يمتعال کي عنوانبه خود
 حالت از خروج و ورود يبرا ييتوانا( يآگاه سطوح توسعه و )يماد

ود خ با اتحاد و يهمبستگ، خالص يآگاه مانند باالتر يمعنو يآگاه
 شامل يهوش معنو دهندهنشان گانههشت هايمؤلفه. )۲۱) (ارياخت

، يبانمهر، تواضع، يداريپا و مقاومت، تيتمام، صراحت و يدرست
 دباشنمي گرانيد يازهاين برطرف کردن به ليتما و تحمل ،سخاوت

 عوامل و دادن گزارش بر مؤثر عوامل مورد در آنچه به با توجه. )۲۲(
 نکهيا و شد انيب يمعنو هوش و ييدارو يخطا دادن گزارش مانع

 دتعه و پذيريمسئوليتو  تشجاع ليقب از يهوش معنو هايمؤلفه
 توسط گرفته صورت ييدارو يخطا دادن گزارش در ايحرفه

 جودو که کرد استنباط گونهاين توانمي، باشندمي مؤثر پرستاران
 دادن گزارش در تواندمي يپرستار پرسنل در باالتر يمعنو هوش
 رانپژوهشگ لذا. کند فايا يمؤثر شنق گرفته صورت ييدارو يخطاها

 يمعنو هوش زانيم ارتباط يبررس به حاضر مطالعه در ميشد آن بر
 صورت ييدارو يخطاها دهيگزارش درباره پرستاران دگاهيد با

 تهوابس يآموزش هايبيمارستان در شاغل پرستاران انيم در گرفته
 آبادخرم شهر سطح در واقع لرستان يپزشک لومع دانشگاه به

  .ميبپرداز
  

  مواد و روش کار
 که دباشمي يهمبستگ نوع از و يليتحل يفيتوص مطالعه حاضر

 به وابسته يآموزش يهامارستانيب در شاغل پرستار ۲۹۸ يرو بر
 الس در آبادخرم شهر سطح در واقع لرستان يپزشک علوم دانشگاه
عبارت  کنندهشرکتافراد  يبراورود  يارهايمع. شد انجام ۱۳۹۶

ته داش تيو رضا ليشرکت در مطالعه تما ي) پرستاران برا۱: بودند از
) ۳ .داشته باشند يپرستار يکارشناس التي) حداقل تحص۲. باشند

ج در خرو يارهايمع. داشته باشند ينيسابقه کار بال ک سالي حداقل
ن ناقص پر شد، ل فرد به ادامه شرکت در مطالعهيز عدم تمايمطالعه ن

  .بودند يو شناخت يروان يماريپرسشنامه و وجود ب
 ايطبقه گيرينمونه روش بهدر مطالعه  کنندگانشرکت

 قيطر از پژوهش انجام جهت الزم نمونه حجم. شدند انتخاب يتصادف
 درصد ۹۵ با )۱۳۹۱همکاران ( و شمس مطالعه طبق ريز فرمول

 شد محاسبه ۱۷۹/۰ يهمبستگ و آزمون توان درصد ۸۰ و نانياطم
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 فرايماني نسرين دريکوند، ميالد
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 ۲۹۸ برابر يينها نمونه حجم زشير درصد ۲۰ گرفتن نظر در با که
  :)۸( ديگرد محاسبه

  
 푛 =

푍1−훼
2

+ 푍1−훽

2

(휔)2 =
(1/96 + 0/86)2

(0/179)2 = 248 
 يمعنو هوش پرسشنامه دو شامل اطالعات آوريجمع ابزار

 )۲۴گلدستون ( ييدارو يخطا شدهاصالح پرسشنامه و )۲۳( نگيک
خود  يسؤال برا ۲۴شامل  نگيک يپرسشنامه هوش معنو. بودند
 يتفکر وجود ياصل نهيکه در چهار زم باشديم يهوش معنو ياظهار
، ۱۱، ۷( يشخص يمعنا ديتول، )۲۱، ۱۷، ۱۳، ۹، ۵، ۳، ۱( يانتقاد

) و توسعه ۲۲، ۲۰، ۱۸، ۱۴، ۱۰، ۶، ۲متعالي ( يآگاه، )۲۳، ۱۹، ۱۵
 هايمؤلفهبا  سؤاالت. باشدمي )۲۴، ۱۶، ۱۲، ۸، ۴( يحالت آگاه

لفم" مخا کامالًمخالفم و ، نه موافقم نه مخالفم، موافقم، موافقم کامالً"
 گذارينمره ۰-۴ از کرتياس ليو بر طبق مق شوندميپاسخ داده 

 توسط ابزار ييايپا و ييروا. باشدمي ۰-۹۶مجموع نمرات از ، شوندمي
 گرفته صورت کانادا در کنندهشرکت ۶۱۹ يرو که )۲۰۰۹( نگيک
 شامل دوم پرسشنامه. )۲۳( شده است دييتأ ۹۵/۰ کرونباخ يآلفا با

 شامل که ۱۹۹۵گلدستون  ييدارو يخطا شدهاصالح پرسشنامه
 يخطا دادن گزارش به نسبت پرستاران دگاهيد درباره سؤال شش
 دو در و شوندمي داده پاسخ ريخ و بله هايمؤلفه با و است ييدارو

 دهيگزارش مانع عوامل و ييدارو يخطا به نسبت دگاهيد طهيح
 بيضر با )۲۰۰۴( ويما توسط پرسشنامه نيا ييايپا و ييروا. باشدمي
د ش دييتأ ييکاليقاد ياوالد توسط رانيا در و ۷۸/۰ کرونباخ يآلفا

 حيتوض کنندگانشرکت به پژوهش اهداف کهآنازپس. )۲۵و  ۲۶(
 خواهند رمانهمح اطالعات که شد داده نانياطم هاآن به و شد داده
 دنخواه هاآن يکار روند بر يريتأث و است پژوهش يبرا صرفاً و ماند

 وارد مطالعه به کنندگانشرکتآگاهانه  نامهتيرضا اخذ با داشت
  .شدند

وارد  پژوهشگر توسط هاداده، هاپرسشنامه آوريجمع از پس
توصيفي  آمار از استفاده با و spss v. 21 افزارنرمشده و با  افزارنرم

و  يهمبستگ بيضرا( ياستنباط آمار و )اريو انحراف مع نيانگيم(
  .شدند ليتحل هيتجز ۰۱. ۰ يسطح معنادار در )يونيرگرس يهامدل

  :ياخالق مالحظات
 نيمسئولبا  الزم يهايکسب مجوزها و انجام هماهنگپس از 

اخذ مراجعه نمود و پس از  موردنظرط يپژوهشگر به مح مربوطه
ح در مورد محرمانه بودن يو توض کنندگانشرکتاز  يشفاه تيرضا

انجام  يريگها نمونهپرسشنامهنام بودن ين بياطالعات و همچن
نان داده شد که شرکت يکنندگان در مطالعه اطمبه شرکت د؛يگرد

به  هاآنل يباشد و در صورت عدم تمايم يارياخت کامالًدر مطالعه 
ن در يهمچن. نخواهد داشت يريتأث هاآن يبر روند کار، يهمکار

ل داشتند که از يتما کنندگانشرکت کهيدرصورتاتمام پژوهش 

 ک خود را مرقوميپست الکترون يج مطالعه آگاه شوند و نشانينتا
اه آنان دگيز ديمار و نيت از بيزان حمايج مربوط به مينموده بودند نتا

  .ديل گرديميآنان ا يبرا ييدارو يدر ارتباط با گزارش خطا
  
 هايافته
 شدهتکميل پرسشنامه ۲۹۴ شدهپخش پرسشنامه ۲۹۸ از
 درصد ۳/۶۴ پژوهش نيا در کنندهشرکت ۲۹۴از . ديگرد آوريجمع

 از يمين از شيب. بودند )نفر ۱۰۵مرد ( درصد ۷/۳۵ و )نفر ۱۸۹( زن
 ابقهس. بودند متأهل و سال ۲۵-۳۰ يسن محدوده در کنندگانشرکت

 ازنظر. بود سال ۵ از کمتر کنندگانشرکت از يمين از شيب يکار
 و يمانيپ درصد ۳/۳۲، يقرارداد درصد ۵/۴۱ استخدام؛ تيوضع

 ۱/۲۳، جنرال هايبخش در درصد ۲/۴۵. بودند يرسم درصد ۲/۲۶
 مشغول اورژانس بخش در درصد ۷/۳۱ و ژهيو هايبخش در درصد
 ۶۹,۰۴ پژوهش در کنندگانشرکت کل از. )۱بودند (جدول  به کار
 تعداد نيا از که بودند شده ييدارو يخطا مرتکب نفر) ۲۰۳( درصد
 نفر) ۹۷( درصد ۴۷,۸ و کرده گزارش را آن نفر) ۱۰۶( درصد ۵۲,۲

 اذعان کنندگانشرکت درصد ۲. ۹۴. بودند نکرده گزارش را آن
 کنندگانشرکت ۸۹,۸ و دانندمي را ييدارو يخطا مفهوم که داشتند

 .شود داده گزارش ديبا موقع چه ييدارو يخطا کي که دانستندمي
 در يدهگزارش مانع عوامل مورد در پرستاران دگاهيد يبررس در

 و درصد ۸۲,۷ با رانيمد برخورد از ترس علت دو تکبهتک يبررس
 درمجموع که شدند ذکر درصد ۷۷,۲ با همکاران العملعکس از ترس

 ارپرست با يپرستار رانيمد برخورد از ترس علت؛ دو نيا نيانگيم
 عوامل درصد ۳۷,۶ همکاران العملعکس از ترس و درصد ۵۲,۳۸

 يمعنو هوش نمره نيانگيم. )۲شدند (جدول  ذکر دهيگزارش  مانع
 ۷۱,۳۱±۱۶,۷۸، نگيک اينمره ۹۶ پرسشنامه به توجه با پرستاران

 داشتن و استخدام نوع نيب که داد نشان اسکوئر يکا آزمون. بود
 ايگونهبه )؛p=0.01( داشت وجود دارمعني ارتباط ييدارو يخطا
 و درصد ۳۳ يمانيپ پرستاران، درصد ۴۵,۸۱ يقرارداد پرستاران که

. بودند شده ييدارو يخطا مرتکب درصد ۱۶,۷۴ يرسم پرستاران
 گزارش مورد در پرستاران دگاهيد با يمعنو هوش ارتباط يبررس در

 داده ريخ و بله جواب که يافراد نيانگيم خودشان يخطا دادن
 زنان در گرچه )P=0.61( نداشت دارمعنيتفاوت  گريکدي با بودند

 که يافراد در و ؛)P=0.03( بود دارمعني تفاوت نيمشاهده شد که ا
 مرهن بودن باال به توجه با يعني بود شتريب بودند داده ريخ جواب
آن  شوند ييدارو يخطا مرتکب اگر درهرصورت هاآن يمعنو هوش

در دو  يدر کل افراد تحت بررس اگرچه. کرد خواهند گزارش را
 نيانگيمکرده بودند و گزارش نکرده بودند  يکه گزارش ده يگروه

) اما P=0.23نداشت ( دارمعنيتفاوت  گريکديبا  ينمره هوش معنو
و هم  )p<0.001زنان (که هم در  شدهمشاهده يتيجنس کيبا تفک
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که  يدر افراد ينمره هوش معنو ) ميانگينp=0.04در مردان (
تفاوت  کنندينم يکه گزارش ده يو افراد کننديم يگزارش ده

 شوديممشاهده  ۳که در جدول شماره  طورهمان. داشت دارمعني

گزارش داده بودند خود را  ييدارو يکه خطا يزنان ينمره هوش معنو
ا در ام بود شتريکه گزارش نداده بودند ب ياز زنان يدارمعني طوربه

  .)۳جدول ( جه عکس آن مشاهده شده استيمردان نت
 

 کیدموگراف يرهایمتغ برحسب موردمطالعهپرستاران  یفراوان عیتوز : )1جدول (

  درصد يفراوان ريمتغ

 جنس
  ٦٤,٣  ١٨٩  مؤنث
٧,٣٥ ١٠٥ مذکر  

  سن

  ٥٥,٧٨  ١٦٤  سال ٢٥-٣٠
سال ٣١-٣٥  ٩٣,٢٩ ٨٨  
سال ٣٦-٤٠  ٨٨,١٠ ٣٢  

سال ٤٠شتر از يب  ٤٠,٣ ١٠  

  تأهلت يوضع
  ٣٣,٣٣  ٩٨  مجرد
٦٦,٦٦ ١٩٦ متأهل  

  بخش
  ٤٥,٢٣  ١٣٣  جنرال

ژهيو  ٤٦,٢٣ ٦٩  
٢٩,٣١ ٩٢ اورژانس  

  ت استخداميوضع
  ٢٦,٢  ٧٧  يرسم

يمانيپ  ٣,٣٢ ٩٥  
يقرارداد  ٥,٤٢ ١٢٢  

  سابقه کار

  ٦١,٩  ١٨٢  سال ٥کمتر از 
سال ٥-١٠  ٨٨,١٠ ٣٢  
سال ١١-٢٠  ٢٨,١٤ ٤٢  

سال ٢٠شتر از يب  ٠٣,٠ ١١  
 

  ييدارو يخطا دهيگزارشدگاه پرستاران درباره يد :)2جدول (
  ريخ  بله  بخش

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

  ۳۰,۹۶  ۹۱  ۶۹,۰۴  ۲۰۳  .امشده ييدارو يمرتکب خطا حالتابهمن 

  ۴۷,۸  ۹۷  ۵۲,۲  ۱۰۶  .م رخ داده بود را گزارش کردميکه برا ييدارو يمن خطا

  ۵,۸  ۱۳  ۹۴,۲  ۲۷۷  .است ييزهايشامل چه چ ييدارو يخطا دانمميمن 

  ۱۰,۲  ۲۹  ۸۹,۸  ۲۶۴  .گزارش شود ديچه موقع با ييدارو يخطا کي دانمميمن 

  ۱۷,۳  ۵۱  ۸۲,۷  ۲۴۳  شودنميگزارش داده  يپرستار رانيمد العملعکسترس از  به علت ييدارو يهاخطا

  ۲۲,۸  ۶۷  ۷۷,۲  ۲۲۷  شودنميهمکاران گزارش داده  العملعکسترس از  به علت ييدارو يهاخطا

  ۵۹,۹  ۱۷۴  ۴۰,۱  ۱۱۸  شوندنميگزارش داده از دست دادن شغل  اي يترس از برخورد انضباط ليبه دل ييدارو يخطاها
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  تيک جنسيبه تفک يمثبت و منف يدر گزارش ده ين نمره هوش معنويانگيسه ميمقا :)3جدول (

  دهيگزارش  جنس
  يهوش معنو

  نيانگيم±اريانحراف مع
P-value  

  مرد
  ۶۷,۰۶±۱۲,۸۵  بله

٠,٠٤  
  ۸۳,۲۲±۲۰,۹۳  ريخ

  زن
  ۷۲,۶۱±۱۵,۷۰  بله

<0.001 
  ۶۷,۱۰±۱۶,۴۰  ريخ

  کل
 ٧٠,٥٩±١٢,١٤  بله

٠,٢٣  
 ٧٣,١١±١٦,٤٥  ريخ

  
  گيرينتيجهبحث و 

رابطه  نييپرستار جهت تع ۲۹۸مطالعه حاضر با حجم نمونه 
 ييدارو يخطاها يگزارش ده زانيپرستاران و م يهوش معنو

وابسته به دانشگاه علوم  يآموزش هايبيمارستانصورت گرفته در 
انجام  ۱۳۹۶در سال  آبادخرمشهر  لرستان واقع در سطح يپزشک

 گاهديو د يهوش معنو هرابط نييتع زيمطالعه ن نيا يهدف فرع. شد
بود که با توجه به  ييدارو يخطاها يگزارش ده در موردپرستاران 

را نشان  يذکر شده دو ارتباط ذکر شده رابطه معنادار يهاافتهي
 مرتکب درصد ۶۹ حاضر مطالعه در کنندگانشرکت کل از. دادند
) ۲۰۱۴و همکاران ( ييبابا يحاج. بودند شده ييدارو يخطا

در تهران"  ييدارو يخطا دهيگزارشبا عنوان " يفيتوص ايمطالعه
 کين مطالعه نشان داد که هر پرستار در يا هاييافته انجام دادند؛

مرتکب شده  ييدارو يمورد خطا ۱۹,۵متوسط  طوربه ماههسهدوره 
در . )۲۷داشت ( يمطالعه حاضر همخوان هاييافتهبود که با 

در پژوهش خود با عنوان  )۱۳۹۲و همکاران ( يوسفي گريد ايمطالعه
پرستاران در  ييدارو يبر خطاها مؤثرو عوامل  زانيم يبررس"

 يو جراح يداخل يهادر بخش يمختلف کار يهافتيش
 ديشه يوابسته به دانشگاه علوم پزشک يآموزش يهامارستانيب

ن يانگي" گزارش کردند که م۱۳۹۱در شهر تهران در سال  يبهشت
ج يمورد بود که با نتا ۳۱,۶هر پرستار در ماه  يبرا ييدارو يخطا

مطالعه حاضر  هاييافتهطبق . )۲۸داشت ( يهمخوانمطالعه حاضر 
 يشده بودند خطا ييدارو يکه مرتکب خطا يدرصد پرستاران ۵۲,۲
) در ۲۰۱۷فرگ و همکاران (. خود را گزارش کرده بودند ييدارو

 يداوطلبانه خطاها دهيگزارش مشيخطمطالعه خود با عنوان "
 ۲,۲را  ۳اس يپرستاران از مق دهيگزارشزان يپرستاران" م ييدارو

. )۲۹داشت ( يمطالعه حاضر همخوان هاييافتهورد ذکر کردند که با 
) در مطالعه خود ۱۳۹۴و همکاران ( قاديکاليياوالدين راستا يدر هم

ر د ييدارو يپرستاران نسبت به علل بروز خطاها دگاهيد با عنوان "
زان ي" ماطفال شهر تهران يو فوق تخصص يتخصص يهامارستانيب

درصد گزارش کردند که با  ۵۲,۴۲را  ييدارو يخطاها دهيگزارش
 مطالعه يهاافتهي. )۲۶داشت ( يمطالعه حاضر همخوان هاييافته
 يپرستار رانيمد برخورد از ترس علت پرستاران درصد ۵۲,۳۸ حاضر

 اب افتهي نيا دانستند؛ ييدارو يخطا دهيگزارش عدم ياصل علت را
 يتيريمد عوامل از ترس که )۱۳۹۵همکاران ( و زادهموسيمطالعه 

، کردند ذکر ييدارو يخطاها دهيگزارش عدم ليدل نيترياصل را
 و يسرحد مطالعه با افتهي نيا نيهمچن. )۱۰داشت ( يهمخوان

 ترس دهيگزارش عدم علت تريناصلي آن در که )۱۳۹۴همکاران (
. )۳۰داشت ( يهمخوان، شد ذکر ارشد رانيمد نامناسب برخورد از

 برخورد از ترس پرستاران درصد ۳۷,۶ حاضر مطالعه هاييافته طبق
 ذکر ييدارو يخطاها دهيگزارش عدم علل از گريد يکي را همکاران

 که )۱۳۹۴همکاران ( و زادهعليجان مطالعه جينتا با افتهي نيا. کردند
 عدم علت نيدوم خوردن برچسب و همکاران توسط سرزنش از ترس

 نيهمچن. )۶داشت ( يهمخوان شد ذکر ييدارو يخطاها دهيگزارش
 از ترس که )۱۳۹۱همکاران ( و يديص مطالعه جينتا با افتهي نيا

 يخطاها دهيگزارش عدم ياصل علت نيدوم را همکاران برخورد
 يکل صورتبه. )۵داشت ( يهمخوان، بودند کرده ذکر ييدارو
عامل ترس با  ييدارو يخطاها دهيگزارشعامل عدم  نيترمهم

ترس از واکنش ، همکاران العملعکسترس از  يهارمجموعهيز
ر و همکاران يدميسو. ترس از دست دادن شغل و بودند، رانيمد

 يخطاها دهيگزارش) در مطالعه خود با عنوان "موانع ۲۰۱۷(
ل يپزشکان و پرستاران" گزارش کردند پرستاران دال يبرا ييدارو

خود داشتند اما  ييدارو يخطا گزارش نکردن يبرا يمختلف
ط پس يابهام در مورد شرا، ترس از دست دادن شغل هاآن نيترمهم
ن عدم يو همچن يقانون هايپروندهترس از شروع ، دهيگزارشاز 

 يمطالعه حاضر همخوان هاييافتهران بودند که با يبرخورد مناسب مد
) در ۲۰۱۷و همکاران ( يگر امراللهيد ايمطالعهدر . )۳۱داشت (

 ييدارو يپرستاران در مورد علل خطاها دگاهيدمطالعه خود با عنوان"
علت عدم  نيترمهما" گزارش کردند خط دهيگزارشموانع  و
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 يران پرستاريناعادالنه مد هايواکنشرا  ييدارو يخطا دهيگزارش
صورت گرفته و ترس از درج در  ين فراموش نکردن خطايو همچن

 داشت يحاضر همخوان مطالعه هاييافتهپرونده را ذکر کردند که با 
 ۹۶ پرسشنامه اساس بر پرستاران يمعنو هوش نمره نيانگيم. )۳۲(

 داشت قرار اديز محدوده در که بود ۷۱,۳۱ ± ۱۶,۷۸ نگيک اينمره
 که. )۶۴-۹۶ اديز، ۳۲-۶۳ متوسط، ۰-۳۱ کم سطح سه به توجه با(
 و ستوده مطالعه با افتهي نيدارد ا يهمخوان حاضر مطالعه جينتا با

 ۳۴داشت ( يهمخوان )۱۳۹۴همکاران ( و يريم و )۱۳۹۵همکاران (
 يباالتر يمعنو هوش که يافراد حاضر مطالعه هاييافته طبق. )۳۳و 

 تريمثبت ديد ييدارو يهاخطا دهيگزارش به نسبت داشتند
 صورت حاضر مطالعه مشابه ايمطالعه حالتابه اگرچه. داشتند
 حوزه نيا در مطالعات ريسا از افتهي نيا دييتأ يبرا يول است نگرفته

 عنوان با مطالعه در )۱۳۹۰( همکاران و مونقيکريمي. شد استفاده
 اذعان پرستاران ينيبال تيصالح و يمعنو هوش ارتباط يبررس

 ينيبال تيصالح و يمعنو هوش نيب يمعنادار يهمبستگ داشتند
 و يريم. )۲۷( داشت يهمخوان حاضر مطالعه افتهي با که داشت

 هوش ارتباط يبررس عنوان با خود مطالعه در )۱۳۹۴همکاران (
 هوش که يافراد دادند نشان يپرستار ماتخد تيفيک و يمعنو
 جيانت با که دادند ارائه يشتريب مراقبت داشتند يباالتر يمعنو

 شده ذکر مطالعات هرچند. )۳۴داشت ( يهمخوان حاضر مطالعه
 کنونتا کهازآنجايي يول نداشتند حاضر مطالعه با يميمستق رابطه

ت مطالعا نيا نشده انجام جهان در نه و رانيا در نه يسنج طارتبا نيا
 يآمار جامعه. ۱ شامل حاضر مطالعه يهاتيمحدود. ذکر شدند

 لذا بود آبادخرم شهر يآموزش يهامارستانيب پرستاران پژوهش
. ۲. دريگ صورت اطياحت با ديبا يآمار جوامع ريسا به جينتا ميتعم
 يراب، کاريمشغله به علت هاپرسشنامه کردن پر در يکاف دقت عدم
 اجعهمر بود کمتر پرستار يبارکار که يساعات در تيمحدود نيا رفع

 ايدن در نه و رانيا در نه حاضر مطالعه نمونه کهازآنجايي. مينمود
 که ستا بار نياول يبرا يارتباط سنج نيا نيبنابرا، است نشده انجام

 شياافز در يانيشا اريبس کمک آن جهينت که گرفت صورت ايدن در

 يخطاها يگزارش ده عدم از يناش عوارض کاهش و مارانيب يمنيا
 تيقابل و است ياکتساب يمعنو هوش چراکه کرد خواهد ييدارو
  .دارد شيافزا

 ريتأث يمعنو هوش شده ذکر مطالب به توجه با: گيرينتيجه
 يمنيا شيافزا و دهيگزارش عدم از يناش عوارض کاهش بر يمثبت

 نز پرستاران در پرستاران دگاهيد و يمعنو هوش نيب. دارد مارانيب
 ياکتساب ينومع هوش کهازآنجايي. داشت وجود يمعنادار ارتباط

 هوش توانيم يآموزش يهاکارگاه و هاکالس يبرگزار با است
 از يناش عوارض کاهش موجب قيطر نيا از و دارد ارتقا را يمعنو
  .شد مارانيب يمنيا شيافزا و يگزارش ده عدم

ن مطالعات يو همچن مطالعات مشابه انجام -۱: شنهاداتيپ
امن  طيمح جاديتالش در جهت ا -۲ تردر سطوح گسترده ايمداخله

ترس پرستاران  ليبه دلدارويي ( يخطاها شتريب يجهت گزارش ده
الزم  يهارساختيو ز طيشرا ايجاد -۳) يگزارش ده يامدهاياز پ

از وقوع  يريشگيپرستاران جهت پ يجهت کاهش استرسورها
و  ياسترس نسبت به ثبات شغل کهازآنجايي( ييدارو يخطاها

در  تالش -۴) پرستاران است ياز استرسورها يکي يامکانات شغل
ها و کارگاه قيپرستاران از طر يهوش معنو يارتقا يراستا

 يخطاها يپرستاران به گزارش ده تشويق -۵ يآموزش يهاکالس
ش يافزا قيپرستاران از طر يآگاه افزايش -۶ صورت گرفته

 يانواع خطاها، ييدارو يخطاها فيتعر لياز قب ييدارو هايدانسته
 يي.دارو يدر خطاها ليو عوامل دخ ييدارو

  
  يتشکر و قدردان

 A-10-1565-1با کد  ١١/١٢/١٣٩٥پژوهش حاضر مصوب 
. ده استلرستان بو يدانشگاه علوم پزشک ييدانشجو قاتيتحق تهيکم
 تانلرس يپزشک علوم دانشگاه يفناور و قاتيتحق محترم معاونت از
تاران پرس يتمام و يپزشک علوم دانشگاه يمرکز قاتيتحق تهيکم و

 .ميکردند سپاسگزار ياري پژوهش نيا انجام در را ما که يو افراد
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Original Article 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL INTELLIGENCE AND 
NURSES' VIEWPOINTS ON REPORTING MEDICATION ERRORS IN 

KHORAM ABAD’S EDUCATIONAL HOSPITALS 2017 
 

Milad Derikvand1, Nasrin Imanifar2 
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Abstract 
Background & Aims: A medication error is any preventable event that may lead to patient harm. The 
Aim of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and nurses' viewpoints 
about Medication Error Reporting in Khorramabad’s Educational Hospitals in 2017. 
Materials & Methods: This descriptive-analytic study was performed on 298 nurses working in 
Khorramabad’s educational hospitals in 2017 with a minimum bachelor of nursing and one year of 
clinical experience selected by Random Stratified Sampling. Data gathering tools consisted of King’s 
Spiritual Intelligence Questionnaire and Gladstone modify Medication error questionnaire. After 
collecting data, data was analyzed by SPSS v. 21 using Descriptive and inferential statistics. 
Results: participants in this study includes 64. 3% were female (189) and 35. 7% were male (105). Of 
the 294 participants in the study, 69 percent had a medication error. The mean score of spiritual 
intelligence of nurses was 71. 71 ± 16. 78. In the study of the relationship between spiritual intelligence 
and fear of reporting, there was a significant difference between the mean scores of the people with the 
yes and no response (p = 0. 001). 
Conclusion: More than half of the nurses had a Medication error. The average of spiritual intelligence 
of nurses who reporting a medication error was more than those who did not report their medication 
errors. Improving spiritual intelligence can Increase Medication Error Reporting. 
Keywords: Medication Errors, Spiritual Intelligence, Nurse Clinicians, Nurse’s Comment, Reporting 
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