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ABSTRACT

Background & objectives: Nursing errors are critical in neonatal intensive care units and are
directly related to health and treatment of the patients. The purpose of this study was to
analyze human errors of nursing duties in neonatal intensive care unit with predictive analysis
of cognitive errors.
Methods: In this qualitative cross-sectional study TRACer method was applied for human
error analysis. External and internal states of error, psychological mechanism of error,
performance shaping factors, and identification and recovery of errors were investigated for
all tasks.
Results: Factors affecting performance of the nurses were; complexity of the work, high
workload, nurses experience, work environment design, fatigue, anxiety, shortage of the
workforce, insufficient time period for doing job, sleep disturbance, and poor lighting and
noise. Identification of errors was done by the device's alarms, nurse's observations and
recorded cases in patient's files. Nurse, head nurse, and pediatrician retrieve and correct
potential mistakes.
Conclusions: Modifying management processes, providing required nursing workforce,
proper reporting system, regular and legible record of orders, paying attention to individual
and occupational factors, regulating work shifts, reducing workload, team coordination,
continuous education of nurses, improving clinical skills, increasing motivation and
improvement of working conditions, and the use of modern and advanced equipments and
technologies are important in preventing errors.
Keywords: Neonatal Intensive Care Unit; Nurse; Cognitive Errors.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 o
eh

.a
ru

m
s.

ac
.ir

 a
t 7

:4
6 

IR
S

T
 o

n 
S

at
ur

da
y 

D
ec

em
be

r 
2n

d 
20

17

http://oeh.arums.ac.ir/article-1-121-fa.html


39امین بابائی پویا و همکاران خطاي انسانی...               آنالیز
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مقدمه
ــرفت ــات در   پیش ــترش تحقیق ــوژي و گس ــاي تکنول ه

ماندن اخیر موجب رشد چشمگیر میزان زندهي هادهه
هـاي ویـژه   بخـش مراقبـت  .)1(نوزادان شـده اسـت  

شی است که کلیه نـوزادانی کـه  بخNICU(1(نوزادان
شیرخواران قبل از سن یک ماهگی) نیـاز بـه خـدمات    (

و شـوند میویژه درمانی دارند در این بخش بستري

1 Neonatal Intensive Care Unit

داراي تجهیــزات مخصــوص و پرســتارانی کــه مهــارت 
. این بخش )2(باشدمیویژه اي در مراقبت از نوزادان

با طراحی مخصوص براي کمک به نوزادانی اسـت کـه   
بــا توجــه بــه.ي بیشــتري دارنــدهــانیــاز بــه مراقبــت

هـا بخشـی بیمارسـتان  استانداردهاي بین المللـی اعتبار 
)JCI(2   لزوم بهبود ایمنی و کیفیت مراقبـت از بیمـاران

ــتان ــا  در بیمارس ــا احس ــانی آنه ــز درم ــا و مراک س ه

2 Joint Commission International

چکیده
با هاي ویژه با توجه به شرایط خاص این بیماران حیاتی بوده و مستقیماًوع خطاهاي پرستاري در بخشوقزمینه و هدف:

هاي مراقبتخطاهاي انسانی وظایف پرستاري بخش آنالیزهدف این مطالعه سالمتی بیمار و روند درمان در ارتباط است.
د.باشمیروش آنالیز پیش بینانه خطاهاي شناختیباویژه نوزادان

پـیش بینانـه   (روش تجزیه و تحلیلTRACerتکنیک مورد استفاده بوده و کیفی مقطعی مطالعه حاضر از نوعروش کار:
فاکتورهـاي شـکل گیـري عملکـرد،     ،مکانیسـم روان شـناختی خطـا   ،هاي بیرونی و درونی خطا. حالتبود) خطاهاي شناختی

قرار گرفت.شناسایی و بازیابی خطا براي کلیه وظایف مورد مطالعه 
خسـتگی، ،باال، تجربه پرستار، طراحـی محـیط کـار   بارکاريکار،فاکتورهاي موثر بر عملکرد پرستاران پیچیدگییافته ها:

نامناسب می باشند. شناسایی روشناییوخواب، صداباتداخلکار،انجامبرايناکافیزمانکار،نیرويبودناضطراب، کم
بیمـار انجـام مـی گیـرد. پرسـتار،      مشاهده توسط پرستار و موارد ثبت شده در پرونـده خطاها توسط آالرم دستگاهی و 

سرپرستار بخش و پزشک متخصص اطفال بازیابی و اصالح خطاهاي احتمالی را انجام می دهند.
،ثبت مرتـب و خوانـاي دسـتورات   ،مناسبدهیگزارشسیستم،پرستارتامین ،اصالح فرایندهاي مدیریتینتیجه گیري:

هماهنگی تیمی، آموزش مداوم پرستارن،،کاري منظم، کاهش بار کاريهايشیفتتنظیم،شغلیوفرديعواملبهتوجه
استفاده از تجهیزات و فناوري هاي به روز و پیشـرفته  ،شرایط کاريبهبودافزایش انگیزه و ،هاي بالینیارتقاء سطح مهارت

مهمی دارند.نقش در پیشگیري از خطاها
خطاهاي شناختی، پرستار، هاي ویژه نوزادانبخش مراقبت: هاي کلیديواژه
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1396سال سوم، شماره اول، بهار مجله سالمت محیط و کار          40

ي هـا وقوع خطاهاي پرستاري در بخـش .)3(گرددمی
رایط خاص این بیماران حیاتی بـوده  ویژه با توجه به ش

با سالمتی بیمار و رونـد درمـان در ارتبـاط    و مستقیماً
نوزادان به دلیل عملکرد دائمی در اورژانس.)4(است

پرستاران در بسـیاري از مـوارد دچـار    ،و شبانه روزي
در سـاعات  شوند زیرا انجام کار مخصوصـاً میخستگی

غیرمعمــول یــا متمــادي بــا فیزیولــوژي نرمــال بــدن  
مطابقت ندارد. از سوي دیگر بارکاري بـاال، اشـتباه در   

،کمبود وقـت ،عاتبرقراري ارتباطات و حجم زیاد اطال
،انجام اعمالی که به دقـت و تمرکـز بـاالیی نیـاز دارد    

ــافی و بر  ــه ناک ــین تجرب ــی  همچن ــکالت روح ــی مش خ
دادن خطـاي انسـانی را افـزایش   پرسـتاران شـانس رخ  

درصد خطاهـاي رخ داده هرگـز   40دهد. بیش از می
تــرس مهمتــرین عامــل عــدم شــوند ونمــیگــزارش

ــا  ــزارش خط ــیگ ــدم ــلی در  .)5،6(باش ــز اص تمرک
سـال گذشـته بـرروي    15ي بهداشـتی در  هـا مراقبت

خطاهـا  میزانبوده است.هاایمنی بیمار در بیمارستان
خطـاي  .)7(همچنان در حد هشداردهنده قرار دارند

انسانی از جمله مباحثی هستند که در جهـان مـدیریت   
،نظري و عملـی امـروز بخـش قابـل تـوجهی از وقـت      

بودجه و توجه صـاحب نظـران و مـدیران را بـه خـود      
خطاي پرستاري، عدم تناسب .)8،9(دهندمیاختصاص

آن چیزي کـه  مورد توافق) باموارد (بین استانداردها
. خطـا در بخـش  )10(باشـد میدهد،میپرستار انجام

میـر در آمریکـا اسـت   سومین علـت مـرگ و  درمان
ي آنهـا مشـکل   هـا در بخش درمان و هزینهخطا .)11(

قابـل  دارد اماجهانی است که عواقب جدي براي بیمار
.)12(که نیازمند توجه جدي اسـت باشدمیپیشگیري 

ــل  ــایی عوام ــدم در  شناس ــین ق ــا اول ــده خط ایجادکنن
باشد. مشاهده بروز خطا در گیري از بروز خطا میپیش

پرستاران متعهد، بیانگر اجتناب ناپذیري آن در سیستم 
ــراي     ــایی ب ــاذ راهکاره ــابراین اتخ ــت. بن ــانی اس درم

-15(باشـد مـی پیشگیري و کاهش بروز خطا ضروري
13(.

ــایف     ــانی در وظ ــاي انس ــل خط ــه و تحلی ــراي تجزی ب
از ي ویــژه نــوزادانهــامراقبــتپرســتاران در بخــش 

TRACer(1(بینانه خطاهاي شـناختی روش آنالیز پیش

استفاده شد. این تکنیک ابتدا در صـنایع هـوایی توسـط    
به کار برده شد که 2000در سال 2کیروانو شوروك 

اطالعــات کننــده و بــر مبنــايیبینــپــیشبــه صــورت 
فاکتورهـاي انسـانی و   ،شناسی تجربی و کاربرديروان

ی خطا به بینپیشنماید. و در میتئوري ارتباطات عمل
شناسایی عوامل موثر .)16،17(کندمیگر کمکتحلیل

ــاغل    ــناختی در مش ــاي ش ــروز خطاه ــاز ب ــه س و زمین
لـذا هـدف ایـن    ،رسـد مـی پرستاري ضروري به نظر

مطالعه آنالیز خطاهاي انسانی وظایف پرستاري بخـش  
انـه  بینپـیش ي ویژه نوزادان با روش آنـالیز  هامراقبت

باشد.میخطاهاي شناختی

روش کار
بوده که با هـدف  کیفی مقطعیپژوهش حاضر از نوع

شناسایی و ارزیابی خطاهاي انسانی مربوط به وظـایف  
وظیفـه  26پرستاران انجام شد. آنالیز خطاهاي انسانی 

ي هـا پرسـتار در بخـش  از کلیـه وظـایف  مهم و اصـلی 
بـا فـرم کـاربرگ روش    ي ویـژه نـوزادان  هـا مراقبت

TRACer   مطابق مراحل زیر انجام و مـورد تجزیـه و
.)2و1جداول (تحلیل قرارگرفت

1 Technique for the Retrospective and Predictive
Analysis of Cognitive Errors
2 Shorrock & Kirwan
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روش آنالیز پیش بینانه خطاهاي شناختی. کاربرگ 1جدول 

حالت خطاي بیرونیمرحله وظیفه
EEM

حالت خطاي درونی
IEM

بازیابی خطاشناسایی خطاPFsفاکتورهاي عملکرد PEMمکانیسم روان شناختی خطا

بررسی و ارزیابی وضـعیت  
درد در نوزاد و اسـتفاده از  

ردروش هاي کنترل د

ــت   ــابی  در جه ــی و ارزی بررس
اشتباه

بررسی و ارزیـابی  خیلـی دیـر    
انجام شده

اطالعــات ناواضــح ،نادرســت،   
ناکامل ثبت شده

اطالعات ثبت نشده

تشخیص ندادن بصري عالیم نوزاد
اشتباه درك کردن بصري عالیم نوزاد

شناسایی نکردن
دیــر شناســایی کــردن بصــري عالیــم 

نوزاد
مل فراموش کردن انجام ع

اشتباه به یاد آوردن اطالعـات ذخیـره   
شده

فراموش کردن اطالعات ذخیره شده
اطالعات ثبت نشده

گیج شدن ادراکی
نقص هوشیاري  

حواس پرتی / مشغولیت ذهنی
یادگیري ناکافی

فقدان دانش
اشتباه فهمیدن

نفوذ عادت

بارکاري باال
آموزش و تجربه

فاکتور شخصـی (هوشـیاري، خسـتگی ،    
مهارت ذهنی ، اضطراب)تمرکز، 

کم بودن نیروي کار
زمان ناکافی براي تکمیل کار

تداخل با خواب

مشاهده نوزاد
استفاده از ابزار کنترل درد

توسط فرم مخصوص

پرستار
سرپرستار بخش

ارزیـــابی کامـــل وضـــعیت 
ــت از  ــوزاد حفــظ و مراقب ن

راه هوایی و تهویه تنفسی

ارزیابی  انجام نشود
ت اشتباهارزیابی در جه

عمل خیلی دیر انجام شده
اطالعــات ناواضــح ،نادرســت،   

ناکامل ثبت شده
اطالعات ثبت نشده

تشخیص ندادن بصري آالرم
دیر تشخیص دادن شنیداري آالرم

تشخیص ندادن شنیدازي آالرم
دیر تشخیص دادن شنیداري آالرم

فراموش کردن انجام عمل 
فراموش کردن دستورالعمل 

شغولیت ذهنیحواس پرتی / م
یادگیري اشتباه
یادگیري ناکافی
دانش نادرست

فقدان دانش
اشتباه فهمیدن

نفوذ عادت

بارکاري باال
آموزش 

طراحی محیط کار ، فاکتور تجهیزات ، 
فاکتور شخصـی (هوشـیاري، خسـتگی ،    

تمرکز، مهارت ذهنی ، اضطراب)
فاکتورسازمانی (کم بودن نیروي کـار،  

یل کـار، تـداخل   زمان ناکافی براي تکم
با خواب)

صدا و روشنایی نامناسب

آالرم دستگاه ونتیالتور بیماران
افت ساچوریشن(اشباع)

آالرم کانیتورینک تاکی پنه بودن نوزاد
تقالي تنفسی

پزشک
پرستار 

سرپرستار بخش
دستگاه

لوله گـذاري داخـل تراشـه    
نوزاد در مواقع لزوم

عمل در جهت اشتباه
عمل اضافی

لی دیر انجام شدهعمل خی
اطالعــات ناواضــح ،نادرســت،   

ناکامل ثبت شده
اطالعات ثبت نشده

اشتباه شناسایی کردن
اشتباه بـه یـاد آوردن تکنیـک ذخیـره     

شده
فراموش کردن تکنیک انجام 

دیر تصمیم گیري کردن
خطاي موقعیت

حواس پرتی / مشغولیت ذهنی
اشباع توانایی حافظه

یادگیري اشتباه
کافییادگیري نا

دانش نادرست
فقدان دانش

بارکاري باال
تجربه

فاکتور شخصـی (هوشـیاري، خسـتگی ،    
تمرکز، مهارت ذهنی ، اضطراب)

فاکتورســازمانی (زمــان ناکــافی بــراي 
تکمیل کار، تداخل با خواب)

بدحالی نوزاد-
دستور پزشک-
پرونده نوزاد-

پرستار
سرپرستار
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نانه خطاهاي شناختیروش آنالیز پیش بیکاربرگ . 2جدول 

حالت خطاي بیرونیمرحله وظیفه
EEM

حالت خطاي درونی
IEM

بازیابی خطاشناسایی خطاPFsفاکتورهاي عملکرد PEMمکانیسم روان شناختی خطا

شروع اقدامات احیا قلب و 
در CPCRریه نوزاد 

صورت نیاز

عمل خیلی کم
عمل اضافی

احیا خیلی دیر انجام شده
ضح ،نادرست، اطالعات ناوا

ناکامل ثبت شده
اطالعات ثبت نشده

تشخیص ندادن بصري
دیر تشخیص دادن شنیداري
دیر شناسایی کردن بصري

دیر تشخیص دادن شنیداري
خطاي زمانی

اطالعات ثبت نشده

حواس پرتی / مشغولیت ذهنی
یادگیري ناکافی

فقدان دانش
اشتباه فهمیدن

آموزش و تجربه
ي، خستگی ، فاکتور شخصی (هوشیار

تمرکز، مهارت ذهنی ، اضطراب)
فاکتورسازمانی (کم بودن نیروي کار، 
زمان ناکافی براي تکمیل کار، تداخل 

با خواب)

پزشک و پرستارثبت در پرونده
CPRتیم 

اتصال نوزاد به ونتیالتور 
وتنظیم و کنترل 

پارامترهاي دستگاه بر 
اساس وضعیت تنفسی 

نوزاد

زیاد یا مقدار تنظیم  خیلی 
خیلی کم

عمل در جهت اشتباه
عمل خیلی دیر انجام شده
اطالعات ناواضح ،نادرست، 

ناکامل ثبت شده
اطالعات ثبت نشده

تشخیص ندادن بصري آالرم
دیر تشخیص دادن شنیداري آالرم

تشخیص ندادن شنیدازي آالرم
دیر تشخیص دادن شنیداري آالرم

فراموش کردن انجام عمل
تورالعملفراموش کردن دس

گیج شدن ادراکی
نقص هوشیاري

حواس پرتی / مشغولیت ذهنی
یادگیري ناکافی

فقدان دانش
اشتباه فهمیدن

بارکاري باال
آموزش

طراحی محیط کار ، فاکتور تجهیزات ،
فاکتور شخصی (هوشیاري، خستگی ، 

تمرکز، مهارت ذهنی ، اضطراب)
صدا و روشنایی نامناسب

آالرم دستگاه
ساس آزمایشات وتنظیم برا

گازهاي خون شریانی
ABG

پرستار
سرپرستار بخش

وایمنمحیطبرقراري
ازپیشگیريبمنظورآرام

عصبیتحریکات

عمل در جهت اشتباه
عمل خیلی دیر انجام شده
اطالعات ناواضح ،نادرست، 

ناکامل ثبت شده
اطالعات ثبت نشده

تشخیص ندادن بصري
دیر تشخیص دادن شنیداري

شناسایی کردن بصريدیر 
تشخیص ندادن شنیدازي

اطالعات نادرست ثبت شده
اطالعات ثبت نشده

حواس پرتی / مشغولیت ذهنی
یادگیري ناکافی

فقدان دانش
اشتباه فهمیدن

پیچیدگی کار
آموزش و تجربه

فاکتور شخصی (هوشیاري، خستگی ، 
تمرکز، مهارت ذهنی ، اضطراب)

کار، فاکتورسازمانی (کم بودن نیروي
زمان ناکافی براي تکمیل کار، تداخل 

با خواب)
صدا و روشنایی نامناسب

کنترل درد
کنترل صدا

کنترل روشنایی
برگه هاي مخصوص بخش 

مراقبت هاي ویژه

پرستار
سرپرستار بخش
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HTA1اجراي:مرحله اول

تجزیه و تحلیل شغلی ارایه تصویر جـزء بـه   منظور از
ـ  جزء فعالیت ک سیسـتم و تحلیـل در   هاي کـاربر در ی

اجراي وظایفی است که بـر عهـده دارد. بـراي انجـام     
.هاي مختلفی وجـود دارد تجزیه و تحلیل شغل روش

ها که بیشتر براي شناسایی خطاهـاي  یکی از این روش
گیـرد، روش تجزیـه و  میانسانی مورد استفاده قرار

1971تحلیل سلسله مراتبی شغل اسـت کـه در سـال    
ــت و هم  ــط آن ــارانتوس ــال ک ــط 1999و در س توس

هـاي اتمـی و کارخانجـات    استنتون و یانگ در نیروگاه
شیمیایی بکار گرفته شد که در آن کلیه وظایف شغلی 

ــه مجموعــه اي از در یــک فراینــد س لســله مراتبــی ب
ـ وظایف تقسیم شد و قالب چارت یـا جـدول ارا  زیر ه ئ
مهمترین مزیـت ایـن روش تجزیـه وظیفـه بـه      شد.

باشـد میی بهتر خطابینپیشبه منظور وظایف ریزتر
)18،19(.

EEM(2(تعیین حالت بیرونی خطا مرحله دوم:

مرحله حالت بیرونی خطـا در واقـع نمـود خـارجی و     
اسـاس  قابل مشاهده از خطاهاي واقعی یا بـالقوه بـر  

باشد. بنابراین مینتایج منطقی از اعمال نادرست فرد
امکان خطـا را در سـه دسـته تحـت عنـوان خطاهـاي       

خطاي ارتبـاطی  ،خطاي توالی و زمانی،انتخابی و کیفی
بنـدي  طبقـه کنند. که این نحـوه میتعریف و توصیف

بندي هاز طبقTRACErحالت بیرونی خطا در تکنیک
سوین و گاتمن اقتباس شده است.

IEM(3(شناسایی حالت درونی خطا:مرحله سوم

شود و اطالعات میاین مرحله حالت درونی خطا بیان
شـناختی و بـا   ویژه اي در مورد اینکه چه عملکردهاي

کنـد. بررسـی خطـا در ایـن     میچه روشی است ارائه
قضــــاوت، ،حــــوزه درك، حافظــــه4مرحلــــه در 

انجــام،و اجــراي عمــلریــزيبرنامــه،گیــريتصــمیم
اسـاس  بـر TRACErشود. این مرحله در تکنیک می

1 Hierarchical Task Analysis
2 External Error Mode
3 Internal Error Mode

باشد که خطاي مییک مدل پردازش اطالعات انسانی
ــرد   ــص در پ ــک نق ــوان ی ــه عن ــانی در آن ب ازش انس
در 4اطالعات انسانی دیده شده است و با مدل ویکنـز 

باشد.میسازگار1992سال 
5(PEM)مکانیسم روان شناختی خطا مرحله چهارم :

مکانیسم روان شناختی خطا دالیل روان شناختی بـراي  
کند. عوامـل روان  میوقوع هر خطاي درونی را بیان

ن گـــیج شـــدن ادراکـــی، نقـــص در شـــناختی چـــو
ندي ادراکی، نقص هوشـیاري، حـواس پرتـی،    باولویت

مشــغولیت ذهنــی، یــادگیري ناکــافی، فقــدان دانــش، 
اشتباه فهمیـدن و نفـوذ عـادت باعـث بـروز خطـاي       

باشد.میدرونی
PSF(6(فاکتورهاي شکل گیري عملکردمرحله پنجم:

این مرحلـه فاکتورهـایی مـوثر بـر روي عملکـرد      در
عـواملی کـه بـر   گیرد. میوظایف مورد ارزیابی قرار

تشدید رخداد خطا و کمک به بهبود خطا تاثیر داشـته  
گردد. میتوانند تاثیر داشته باشند، مشخصمیو یا

7شناسایی خطامرحله ششم:

در این مرحله چگونگی شناسـایی خطـاي هـر وظیفـه     
گردد.میمشخص

8بازیابی خطامرحله هفتم:

شود میمشخص،در مراحل بازیابی خطاهاي احتمالی
توسط چه کسی و چگونه اصالح و برطرف کردن خطا

.)20،21(شودمیانجام

هایافته
خطاهاي شناسـایی شـده شـامل    EEMحالت بیرونی 
در جهـت  و کنترل بیمـار اقدام،ارزیابیانجام گرفتن

مـل و  ثبت اطالعات ناکا،انجام مراقبت با تاخیر،اشتباه
اضــافی و انجــام اقــدام،نادرســت بیمــار در پرونــده

4 Wickens
5 Psychological Error Mechanisms
6 Performance Shapping Factor
7 Error Detection
8 Error Correction
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غیرضروري، تنظیم مقـدار خیلـی زیـاد یـا خیلـی کـم       
.دستگاه

خطاهـاي شناسـایی شـده شـامل     IEMحالت درونی 
یا بصـري آالرم دسـتگاه و   خطا در تشخیص شنیداري

فراموشـی  ،عالیم حیاتی نوزاد، فراموشی انجـام عمـل  
بـه یـاد آوردن تکنیـک    اشـتباه  ،اطالعات دستورالعمل

انجام عمل، تصـمیم گیـري دیـر یـا ضـعیف، نداشـتن       
برنامه کاري، خطا در اجراي عمل.

PFsفاکتورهــاي شناســایی شــده مــوثر بــر عملکــرد 

پرستاران شامل پیچیـدگی بـاالي کـار، بارکـاري بـاال،      
تجربــه کــم پرســتار، طراحــی نامناســب محــیط کــار 

کـم بـودن   ،اضـطراب زیـاد  ،خستگی زیـاد تجهیزات)،(
نیروي کار، زمان ناکافی براي انجـام کـار، تـداخل بـا     

صدا و روشنایی نامناسـب  ي نامنظم)،هاشیفت(خواب
در بخش.

ي شناسایی خطاها در بخـش مراقبـت ویـژه    هاروش
نـوزادان توسـط آالرم دســتگاهی و مشـاهده توســط    

بیمـار انجـام  پرستار و موارد ثبت شـده در پرونـده  
اصـالح خطاهـاي احتمـالی توسـط     بازیابی و گیرد.می

سرپرستار بخش و پزشـک متخصـص اطفـال    ،پرستار
ی خطـاي شـناختی بـا    بینپیشبیشترین گیرد.میانجام

ــک  ــابی   TRACerتکنی ــی و ارزی ــه بررس ــوط ب مرب
ي هـــاوضـــعیت درد در نـــوزاد و اســـتفاده از روش

مشاهده اي درد، ارزیابی کامل وضعیت نوزاد حفظ و 
گـذاري  و تهویـه تنفسـی، لولـه   مراقبت از راه هـوایی 

داخل تراشه نوزاد در موقـع لـزوم، شـروع اقـدمات     
قلب و ریه نوزاد در صورت نیاز، اتصال نوزاد به ءاحیا

تنظیم و کنترل پارامترهاي دستگاه براساس ونتیالتور،
و ضعیت تنفسی نوزاد، برقراري محـیط ایمـن و آرام  

.)2و1ولاجد(بمنظور پیشگیري از تحریکات عصبی

بحث و نتیجه گیري
انتخاب و (ي بیرونی خطاهاحالتTRACerدر تکنیک 

ي درونی خطـا هاحالت،)زمان و ارتباط،توالیکیفیت،
و برنامه ریزي،قضاوت، تصمیم گیري،درك، حافظه(

مکانیسم روان شناختی خطا و فاکتورهاي ،اجراي عمل)
گیـرد و در  مـی عملکرد وظایف مورد بررسـی قـرار  

ــابی خطــا  ن ــر شناســایی و بازی هایــت عوامــل مــوثر ب
تـوان در ارزیـابی خطاهـاي    میگردد کهمیمشخص

ــوع شــناختی   ــا از ن مشــاغلی کــه فعالیــت عمــده آنه
ي درمانی بکار برده شودهاباشد از جمله مراقبتمی

و همکـاران در حـوزه دریـایی    مطالعه هنریکـز .)22(
بـر TRACerنشان داد تکنیک شناسایی خطاي انسانی

روي تعامل انسان بـا ماشـین و تصـمیم گیـري بـراي      
ــت   ــز اس ــرد تمرک ــوروك و  .)23(عملک ــه ش مطالع

توانـد  مـی TRACerهمکاران مشخص نمـود تکنیـک  
ي کاربردي بیشتر مورد استفاده هااي براي برنامهپایه

ــرد  ــرار گی ــاران   )24(ق ــدفام و همک ــه محم . مطالع
وق تا رسیدن تـیم  قلب و عرءاقدامات اولیه براي احیا

باالترین احتمال خطا را نشان داد که طبق مطالعه ،احیا
باشدحاضر تجربه از عوامل موثر مهم بر عملکرد می

نـد باوس و همکاران در مطالعه خود بیـان کرد .)25(
،ي مراقبتهاپرستاران تازه وارد در مهارتآموزش

بیـان  نصرآبادي و همکـاران .)26(اهمیت حیاتی دارد
یک مدل عملـی بـراي پیشـگیري و مـدیریت     ندکرد

ي مراقبــت هــامــوثر خطاهــاي پرســتاري در بخــش 
کــه ایــن مطالعــه نشــان داد تکنیــک ،ضــروري اســت

TRACerتواند در این زمینه مورد استفاده قـرار  می
هوانگ و همکاران در مطالعه خـود اعـالم   .)27(گیرد
توانـد  مـی جو اخالقـی در محـل کـار   تقویتندنمود

خطاهاي پرستاري را کـاهش دهـد و مطالعـه حاضـر     
از نشان داد همکاري تیمی ناشی از تقویت جو اخالقـی 

.)28(دباشمیعوامل موثر بر کاهش خطا
مطالعه ویور و همکاران نشان داد کیفیت خوب خواب 

شـود و مـی در شبکه باعث کاهش تـداخل بـا خـواب   
تواند خطاهاي جزئـی پرسـتاران را کـاهش دهـد    می

مطالعه گافنی و همکاران ماننـد مطالعـه حاضـر    .)29(
در تشـخیص، قطـع و   ینشان داد پرستاران نقش مهم

مطالعـه ژانـگ و   .)30(کننـد مـی ایفـا بازیابی خطاهـا  
صدا بر وعوامل محیطی چون سرهمکاران نشان داد
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ي فشـار خـون پرسـتاران مـوثر    هـا گیريدقت اندازه
.)31(باشد که با نتایج این مطالعه همخـوانی دارد می

مطالعه محمد فام و همکاران همچون مطالعه حاضـر 
، اصـالح  هـا نشان داد کاهش پیچیدگی، بهبود آموزش

کاري و کاهش وظایف اضافی بر کاهش خطاي شیفت
ماننـد  . علـل مـدیریتی  )32(باشدمیپرستاري موثر

سازمانی ماننـد بـار  کمبود پرسنل پرستاري و عوامل 
زیاد بخش و عوامل مربوط بـه پرسـتار ماننـد    کاري

و صداي محیطـی ومیزان سر،خستگی از اضافه کاري
روشنایی نامناسب بخش و ناخوانا بودن دستورات در 

ــد   ــتاران موثرن ــاي پرس ــروز خط ــالح .)33،34(ب اص
تـامین  ریزي صحیح برايبرنامه،فرایندهاي مدیریتی

ثبـت مرتـب و   ،سیستم گزارش دهی مناسب،پرستار
توجه ،ي مخصوصهاخواناي دستورات پرونده و فرم

به عوامل فردي و شغلی مانند: سن، جـنس، وضـعیت   
ي کـاري،  هـا کاري در تنظیم شیفتتاهل و تعداد شب

فــراهم کــردن ،همــاهنگی تیمــی،کــاهش بــار کــاري
اطالعـات و  ،ارتقاء آگـاهی ،آموزش مداوم پرستارن

ران و همچنین افـزایش  هاي بالینی پرستاسطح مهارت
انگیزه و بهبود شرایط کـاري، اسـتفاده از تجهیـزات و    

تواند در پیشـگیري  میي به روز و پیشرفتههافناوري
.)35-37(از خطاها نقش مهمی داشته باشد

قدرانیوتشکر
ــع   ــه در جم ــتارانی ک ــه پرس ــیله از کلی آوري بدینوس

،نـد تکمیـل فـرم کـاربرگ همکـاري نمود    العات واط
گردد.و قدردانی میتشکر 
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