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چکیده
مقدمه :جمع آوری دادهها یکی از مراحل مهم پژوهش است که نیازمند استفاده از ابزارهای مناسب میباشد .روان سنجی ابزارهای
اندازه گیری متغیرهای مدل خطاهای دارویی براساس مدل ریزن ،جهت اندازه گیری و ارائه راهکارهای کاهش خطاهای دارویی بسیار
اهمیت دارد .مطالعه حاضر با هدف سنجش روایی و پایایی این ابزارها براساس مدل خطای انسانی ریزن انجام شده است.
روش کار :این پژوهش از نوع پژوهشهای روش شناسی بوده که پس از اخذ مجوز ازطراحان شش ابزار اندازه گیری متغیرهای مدل
خطاهای دارویی شامل پیچیدگی مراقبت ،پویایی کار ،تعهد کاری ،ارتباط پزشک -پرستار ،خطای دارویی و جو یادگیری ،روند ترجمه
و روان سنجی آنها در هفت مرحله بر اساس الگوی وایلد و همکاران ( )9111صورت گرفت که بعد از ترجمه و ترجمه برگردان ابزارها،
روایی صوری با استفاده از نظرخواهی متخصصین و پرستاران ،ابزارها بررسی و مورد بازبینی قرار گرفت و پایایی آنها نیز با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ در نمونهای شامل  33پرستار جهت همسانی و روش آزمون مجدد جهت ثبات ابزارها در نمونهای شامل 19
پرستار شاغل در بخشهای مختلف مرکز آموزشی – درمانی امام حسین (ع) تهران مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :پس از بررسی روایی صوری از دیدگاه اعضای هیئت علمی پرستاری و پرستاران ،اصالحات پیشنهادی بکارگرفته شده و ابزارها
بازنگری گردید .همچنین پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ جهت همسانی درونی و ضریب همبستگی دوبارآزمون جهت
ثبات ،پیچیدگی مراقبت ( ،)r = 1/88 ،α = 1/31پویایی کار ( ،)r = 1/23 ،α = 1/81تعهد کاری ( ،)r = 1/23 ،α = 1/88ارتباط پزشک-
پرستار ( ،)r = 1/81 ،α = 1/81جو یادگیری ( )r = 1/28 ،α = 1/81و خطای دارویی ( )r = 1/83 ،α = 1/83بدست آمد و ابزارها ازنظر
روایی و پایایی مورد تائید قرارگرفتند.
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان میدهد که میتوان از ابزارهای مرتبط با خطای دارویی در جامعه ایران استفاده کرد .بررسی
روایی سازه ابزارهای مذکور با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی سازه عاملی آنها ،توصیه میگردد.
واژگان کلیدی :ابزارهای خطای دارویی ،روان سنجی ،مدل خطای انسانی ریزن
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
میکنند و هزینههای مالی در رابطه با عوارض دارویی نزدیک به 11
بیلیون دالر در سال میباشد [ .]4این در حالی است که احتمال مرگ
ناشی از تصادفات و مرگ به علت سرطان سینه کمتر از مرگ ناشی از
خطاهای دارویی است [ .]3خطاهای شایع شناساییشده در فرایند دارو
دادن شامل اشتباه در تجویز دارو ،عدم رعایت زمان صحیح دارو ،رعایت
نکردن راه صحیح تجویز دارو ،دارو دادن به میزان بیش از دستور
تجویزشده ،اشتباه در محاسبه دارو و دادن دارو به بیمار دیگر به دلیل
درست نشناختن بیمار میباشد [ Lassetter .]1و Warnick
( )9113در مطالعه مروری خود در مورد خطاهای دارویی نشان دادند

خطاهای پزشکی از چالشهای مهم تهدیدکننده ایمنی بیمار در تمامی
کشورهاست .از شایعترین خطاهای پزشکی شناختهشده میتوان به
خطاهای دارویی اشاره کرد [ .]1بهطوریکه حوادث سوء ناشی از داروها
( )Adverse Drug Eventsپنجمین علت مرگ بعد از تصادفات با
وسایط نقلیه موتوری ،دیابت ،بیماریهای کلیوی ،سرطان سینه و
آنفلوانزا در امریکا است [ .]9این خطاها در زمره یکی از  1دسته
خطاهای پزشکی طبقهبندیشده توسط موسسه پزشکی امریکا
( )Institute of Medicineمیباشد [ .]3بر اساس مطالعات صورت
گرفته ،ساالنه هزاران نفر در آمریکا در اثر خطاهای دارویی فوت
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برنامه مراقبتی و پروسیجرها میباشد که در صورت تغییر آن ،پرستار
دچار سردرگمی و درنتیجه مرتکب خطا شده و قادر بهروز کردن
اطالعات جهت مراقبت از بیمار نیست [ .]11بهعنوانمثال جابجایی
مکرر بیمار برای اقدامات تشخیصی و پروسیجرهای درمانی ممکن است
منجر به عدم ارائه کار مطلوب توسط پرستار شود و درنتیجه پویایی کار
مختل گردد .پویایی کار با استفاده از ابزار درک پرستاران از عدم
اطمینان در محیط کاری  Salyerکه در سال  1223طراحی و
روانسنجی شده است ،بررسی میگردد که روایی محتوا ،سازه و صوری
آن مورد تائید قرارگرفته و ضریب آلفای کرونباخ آن جهت همسانی
درونی )α = 1/83( ،به دست آمد ه است [.]19
تعهد کاری نیز بهعنوان متغیر دیگر مدل ،توانایی پرستار برای شروع
اقدامات مناسب در پاسخ به مشکالت بیمار است ،چراکه پرستار کسی
است که تخصص بالینی و تعهد کاری باال در جهت شناسایی تغییرات
در شرایط بیمار دارد .مطابق با تحقیقات رفتار سازمانی ،تعهد باعث
میشود کارکنان کارشان را وسیعتر تعریف و سازمانها با چنین
کارکنانی مؤثر بودن سازمانی را در طول برنامه تجربه کرده و درنتیجه،
چنین پرستارانی خطاهای دارویی کمتری را مرتکب میشوند [.]13
تعهد پرستاران با استفاده از مقیاس  8آیتمی  Minickو همکاران در
سال  9111با عنوان شناسایی سریع مشکالت بیماران :توسعه ابزار
منعکسکننده تعهد پرستاران طراحیشده است ،اندازهگیری میشود و
در مطالعه چانگ میزان همسانی درونی آن با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ آن  1/29برآورد شده است [ .]14ارتباط پزشک – پرستار نیز
از متغیرهای دیگر مدل است .از دیدگاه  Aikenو همکاران ،مؤلفههای
خاصی در محیط بیمارستان پیشگوییکننده مهم تغییر پیامدهای
بیماران است [ .]11پرستاران در بیمارستان نمیتوانند در یک محیط
ایزوله کار کنند و آنها نسبتاً در تعامل و مشارکت با تمام اعضای تیم
بهداشتی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیمار هستند [ .]13ازآنجاییکه
پزشکان و پرستاران بزرگترین گروه را در اعضای تیم سالمتی تشکیل
میدهند روزانه در مواجهه با مشکالت پیچیدهای هستند که بهآسانی
قابلحل نیستند و بههرحال ارتباط بین حرفهای آنها ،آنطور که باید
باشد نمیتواند جریان پیدا کند [ .]11درگیر کردن پرستاران در
مسئولیتهای ب یمارستانی ،ارائه اطالعات بیشتر به پرستاران ،حمایت،
منابع و فرصتهایی برای کار ،استفاده از مدلهای حرفهای پرستاری و
کارکنان کافی میتواند کمککننده در ارتقاء ارتباط پزشک  /پرستار
باشد [ . ]18ارتباط بین پزشک و پرستار در مورد تکرر ارتباط ،مناسب
بودن و دقت و صحت آن میباشد که با مقیاس  1عبارتی طراحیشده
توسط  Gittellو همکاران ( )9111سنجیده میشود .ویژگیهای
روانسنجی آن در پژوهشی توسط Gittellو همکاران در سال 9111
موردبررسی قرارگرفته است .این مقیاس ازنظر روایی محتوا تائید و
ضریب آلفای کرونباخ آن )α = 1/81( ،بوده است [.]12
حال سؤالی مهم دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که چگونه
خطا را مدیریت کنیم تا پیامد منفی یا مضر ایجاد نشود .گابا
استراتژیهایی برای مدیریت خطا بیان کرد که شامل )1:خودداری از
خطا که شامل جو یادگیری در مدل بهعنوان متغیر تعدیلکننده
( )Moderatorبوده و جو یادگیری مثبت از خطاهای دارویی که
بهوسیله شکافهای بسته در الیه دفاعی درنتیجه خطاهای فعال و
پنهان که در مراحل قبلی فرایند دارو دادن اتفاق افتاده است ،جلوگیری

که اکثر خطاها در زمان تجویز و دادن دارو پیش میآید ،بهگونهای که
پزشکان معموالً در هنگام تجویز دارو خطا میکنند و پرستاران اغلب
در هنگام دارو دادن مرتکب خطا میشوند [ .]3تاز مانی که خطاهای
دارویی شناخته نشوند ،اقدامات در جهت کاهش این آسیب پزشکی
موفقیتآمیز نخواهد بود بنابراین شناخت و آگاهی از عوامل مرتبط با
خطاها میتواند بسیار کمککننده باشد.
اگرچه مدلهای نظری بسیاری در مورد ایمنی سازمان و خطاهای
دارویی در سیستمهای مراقبت سالمت طراحیشده است ،با افزایش
توجه به اهمیت ایمنی بیمار ،مدل خطای انسانی بهسرعت با
سیستمهای مراقبت سالمتی تطابق پیداکرده و در حیطه ایمنی بیمار
بهطور مکرر استفادهشده است .مدل خطای انسانی رایجترین چارچوب
مبتنی بر مشکل بوده و تأکید میکند که اگرچه افراد ،ایجادکننده خطا
هستند ،درعینحال خصوصیات محیطی هم شرایط را برای ایجاد خطا
دوچندان کرده و خیلی از اوقات آشکارسازی و تصحیح آنها بسیار
مشکل است [ .]1مدل خطای انسانی ریزن بهعنوان یکی از مدلهای
مرتبط با ایمنی بیمار کاربرد راهکارهای پیشگیری از خطا را تسهیل
میکند .مدل خطای انسانی مدلی عمومی است که علت ریشهای
حوادث مختلف در خطاهای سازمانی (نقصهای پنهانی) را ردیابی
میکند که از سطوح باالی مدیریت برخاسته میشود .مکانیسم اصلی
برای آشکارسازی خطا و تصحیح آن پایش شخصی (Self-
 )Monitoringاست که شامل کنترل دورهای ،اندازهگیری فرایندهای
هدایتشده بهسوی هدف و کشف ناسازگاریهای ایجادشده در مسیر
رسیدن به هدف است [.]8
در پژوهش حاضر ،چارچوب نظری پژوهش حاضر و مدل خطاهای
دارویی ،بر اساس مدل خطای انسانی ریزن بوده است .مدل برگرفته از
مدل خطای انسانی ریزن بهمنظور بررسی ارتباط متغیرهایی از قبیل
پیچیدگی مراقبت ،پوپایی کار ،تعهد کاری ،ارتباط پزشک -پرستار و
جو یادگیری در ارتباط با خطای دارویی مورداستفاده قرارگرفته است.
بهعبارتدیگر از مدل خطای انسانی ریزن برای نشان دادن ارتباط
موجود میان عوامل خارجی و خطای دارویی استفاده میشود (تصویر
 .)1بنابراین برای پیشبینی و پیشگیری از بروز خطاهای دارویی ،نیاز
است مدل مذکور مورد آزمون قرار گیرد و آزمون مدل ،مستلزم وجود
ابزارهای روا و پایا بهمنظور اندازهگیری متغیرهای موجود در مدل
میباشد  .یکی از متغیرهای مدل خطاهای دارویی ،پیچیدگی مراقبت
است .پیچیدگی مراقبت همان پیچیدگی سازمان و درواقع
تکنولوژیهای بکار گرفته در سازمان است که بر وقوع خطاهای دارویی
تأثیرگذار است .الگوهای در حال تغییر خدمات سالمت ،پیچیدگی در
همه محیطهای کاری را افزایش میدهد .به جز در شرایط محیطی
محدود ،پرستاران قادر به پیشگویی عواملی جهت انجام فعالیتهای
مختلف که منجر به پیامد مطلوب و سطوح مختلف رضایت بیماران
میشود ،نیستند [ .]2ابزار بررسی پیچیدگی مراقبت ( Nursing
 )Care Complexity Questionnaireتوسط Velasquez
( )9111طراحیشده و دارای  11عبارت میباشد ،ابزار مذکور از روایی
محتوا و صوری برخوردار بوده و ویژگیهای روانسنجی آن در نمونههای
مختلف در سایر کشورها موردبررسی قرارگرفته است .این مقیاس ازنظر
روایی سازه تائید و ضریب آلفای کرونباخ آن )α = 1/89( ،بوده است
[ .]11پویایی محیط کاری ،متغیر دیگر مدل ،شامل دستورات دارویی،
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متغیرهای مدل خطاهای دارویی بر اساس روش  Wildو همکاران
( )9111ترجمه و روانسنجی شد [ .]91در این الگو ،هشت مرحله
برای فرآیند ترجمه و تطابق فرهنگی ابزارها ذکرشده است که عبارت
از موارد ذیل هستند ) 1:ترجمه پرسشنامه از زباناصلی به زبان
هدف )9،ترکیب و تلفیق ترجمههای اولیه به یک ترجمه واحد)3،
برگرداندن نسخه نهایی ترجمهشده از زبان هدف به زباناصلی)4،
بازنگری نسخه ترجمهشده از زبان هدف به زباناصلی )1 ،انجام مطالعه
مقدماتی )3،اصالح و جمعبندی )1 ،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه
ترجمهشده و  )8ارائه گزارش نهایی []94
بهعنوان گام اول ،ابزارهای اندازهگیری متغیرهای مدل خطاهای دارویی
توسط پژوهشگران و فرد سومی که مسلط به زبان انگلیسی بود ،بهطور
مستقل به زبان فارسی ترجمه گردید .در گام دوم ،سه ترجمه مستقل
در نشستی مشترک به پرسشنامه واحد تبدیل گردید .این ابزارها،
مجدداً به همراه نسخه اصلی آن )به زبان انگلیسی) به  19نفر از اعضای
هیئتعلمی پرستاری اطفال ،داخلی -جراحی و بهداشت جامعه و
همچنین به دو نفر از پرستاران شاغل در بخشهای مختلف که مدرک
کارشناسی ارشد داشتند ،داده شد تا عالوه بر مطابقت دادن ترجمه
فارسی با نسخه انگلیسی ابزارها ،روایی صوری آن را نیز بررسی نمایند.
در بررسی نظرات صاحبنظران هیچیک از عبارات ابزارهای مذکور
حذف نشدند ولی نمره بندی ابزار گزارش خطای دارویی ویکفیلد کمی
تعدیل شد .در گام سوم ،پرسشنامههای ترجمهشده در اختیار یکی از
اعضای هیئتعلمی دانشگاه که دارای تسلط کامل به زبان انگلیسی بود
گذاشته شد و درخواست گردید تا با استفاده از روش ترجمه برگردان
( )Back translationآنها را به زبان انگلیسی برگرداند .این کار
موجب اطمینان یافتن از صحت روند ترجمه ابزارهای اندازهگیری
متغیرهای مدل خطاهای دارویی به زبان فارسی شد .در چهارمین گام،
ترجمه ابزارها به زبان انگلیسی با نسخه اصلی آن مطابقت داده شد و
بر پایه مقایسه انجامشده ،مورد بازبینی قرار گرفت .در گام پنجم
ابزارهای خطای دارویی بر ساس مدل توسط  19نفر از پرستاران در
بخشهای مختلف مرکز آموزشی – درمانی امام حسین (ع) موردبررسی
قرار گرفت و پس از بازنگری پرسشنامههای برگشتی ،سعی شد تا
عبارات مجدداً ازنظر نگارش و معنایی ،تا حد امکان ساده گردند )گام
ششم) .گام هفتم بررسی روایی صوری و پایایی (همسانی درونی و
ثبات) ابزارهای خطای دارویی بر اساس مدل بود .همانطور که در باال
اشاره شد جهت روایی صوری با استفاده از نظرخواهی متخصصین و
پرستاران ،ابزارها بررسی و مورد بازبینی قرار گرفتند .جهت بررسی
پایایی ابزارها ،همسانی درونی و ثبات آنها از طریق محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی میان دو بار اجرای آزمون بررسی
گردید.

میکند .جو یادگیری نیز با استفاده از ابزار  Rybowiakو همکاران در
سال  1228روایی ،پایایی و همسانی زبانهای مختلف پرسشنامه آگاهی
از خطا اندازهگیری میشود .روایی سازه ابزار بررسیشده و میزان پایایی
آن در آزمون مجدد ( )r = 1/29بود [ .]91جهت بررسی خطاهای
دارویی نیز از ابزار گزارش خطاهای دارویی Wakefieldو همکاران
که در سال  9111طراحی و روانسنجی شده است ،استفاده میگردد.
این ابزار بعد از طراحی روایی محتوا ،سازه و صوری آن مورد تائید قرار
گرفت و جهت پایایی نیز روش آزمون مجدد آن بعد از  3هفته و
همسانی درونی در زیر مقیاسها  1/13 – 1/18بود و رویهمرفته ابزار
مورد تائید قرار گرفت [ .]91اگرچه ابزارهای بسیاری جهت بررسی
خطاهای دارویی وجود دارد که در سایر کشورها مورداستفاده قرارگرفته
است اما استفاده از آنها در ایران نیازمند روند ترجمه صحیح و تطبیق
بین فرهنگی ازلحاظ معانی موردنظر میباشد ،لذا متخصصان
روانسنجی بر اهمیت فرایند صحیح ترجمه و بررسی روایی و پایایی آن
بسیار تأکید میکنند و در صورت عدم توجه به این مهم ،نمیتوان
یافتههای حاصل از این پژوهشها را با سایر یافتههای داخلی و خارجی
مقایسه کرد.
ازآنجاکه تاکنون مقیاس مناسبی برای اندازهگیری متغیرهای مدل
خطاهای داروی بر اساس مدل خطای انسانی ریزن روانسنجی نشده
است ،این پژوهش باهدف ترجمه و روانسنجی ابزارهای اندازهگیری
متغیرهای مدل خطای دارویی بر اساس مدل خطای انسانی ریزن بوده
تا بدینوسیله گامی در جهت پیشگیری و ارائه راهکارهایی برای کنترل
خطاهای دارویی برداشته شود.

تصویر  :1چارچوب مفهومی و ارتباط متغیرها خطای دارویی بر اساس
مدل خطای انسانی ریزن

روش کار
در این مطالعه روششناسی [ ،]99که بخشی از یک مطالعه جهت
آزمون مدل خطاهای دارویی است ،ابزارهای مرتبط با این مدل
بهدستآمده ،پس از مکاتبه با طراحان ابزارهای مذکور و کسب اجازه
از آنها ،فرآیند ترجمه و روانسنجی ابزارهای مذکور آغاز گردید .در
حال حاضر ،ابزارهای پژوهش برحسب نیاز بهصورت فردی ترجمهشده
و مورداستفاده قرار میگیرند .مطالعات حاکی از آن است که در مواردی
ترجمه پرسشنامهها بدون توجه به روند صحیح ترجمه و تطبیق
فرهنگی معانی عبارات و واژهها انجام میشود [ .]93این در حالی است
که تطبیق فرهنگی معانی جمالت نخستین گام در ترجمه
پرسشنامههای خارجی است .در این پژوهش ،ابزارهای اندازهگیری

یافتهها
روایی صوری ابزارهای خطای دارویی بر اساس قضاوت صاحبنظران
موردبررسی قرار گرفت و سپس با استفاده ازنظرت اصالحی
صاحبنظران ازنظر روایی مورد تائید قرار گرفت .همچنین جهت تائید
پایایی ابزارهای ترجمهشده از ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی دوبار
اجرای آزمون استفاده شد که نمونهای شامل  33پرستار شاغل در
بخشهای مختلف مرکز آموزشی – درمانی امام حسین (ع) که بیشتر
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آنها خانم بودند ( )n = 19و متوسط سن آنها  34/82 ± 1/81بود،
بررسی شد .نتایج به شرح زیر است که ضریب آلفای بهدستآمده جهت
همسانی درونی ابزار پیچیدگی مراقبت ( )α = 1/31بهدستآمده که
نشان میدهد این ابزار از پایایی متوسطی برخوردار است و جهت ثبات
این ابزار ضریب همبستگی میان دوبار اجرای آزمون ( )r = 1/88به
دست آمد .در مورد ابزار پویایی کار که ابزاری بسیار مهم در وقوع
خطاهای دارویی است بهطوریکه  )9113( Cohenبیان میکند که
درنتیجه تغییر در برنامه مراقبتی ،پروسیجرها و دستورات پزشکی
ممکن است پرستاران دچار سردرگمی و گیجی شده و درنهایت خطای
دارویی اتفاق افتد .بهعنوانمثال جابجایی مکرر بیمار برای اقدامات
تشخیصی و پروسیجرهای درمانی ممکن است منجر به عدم ارائه کار
مطلوب توسط پرستار شود و درنتیجه پویایی کار مختل گردد [.]11
ضریب آلفای محاسبهشده در این پژوهش ( )α = 1/81جهت همسانی
نشان داد که این ابزار از پایایی باالیی برخوردار است و ضریب همبستگی
میان دوبار اجرای آزمون ( )r= 1/23نشاندهنده ثبات ابزار در فاصله
زمانی است .ابزار تعهد کاری  Minikو همکاران ( ،)9111درواقع به
معنی درک پرستاران از توانایی شروع اقداماتی بهصورت مستقل در
پاسخ به مشکالت بیماران است ،که در این پژوهش نیز روانسنجی شده
است و نتایج ضریب آلفای محاسبهشده جهت همسانی درونی (= 1/88
 )αنشاندهنده مناسب بودن ابزار است و ضریب همبستگی دوبار آزمون
( )r = 1/23هم مؤید ثبات ابزار باگذشت زمان است .ابزار دیگری که در
این پژوهش روانسنجی شده است ،ابزار ارتباط پزشک – پرستار است
که توسط  Gittellدر سال  9111طراحیشده و در پژوهشهای
مختلف در خارج از ایران مورداستفاده قرارگرفته است که ضریب آلفای
محاسبهشده برای این ابزار هم در نمونه پژوهش ( )α = 1/81و ضریب
همبستگی دوبار آزمون ( )r = 1/81نشاندهنده همسانی درونی و ثبات
مناسب ابزار است .ابزار دیگر موردبررسی ازنظر روانسنجی ،ابزار
جویادگیری  Rybowiakو همکاران ( )1222است که طراحی و
روانسنجی شده و در این پژوهش ترجمه و ازنظر انطباق فرهنگی در
ایران موردبررسی قرارگرفته که ضریب آلفای بهدستآمده در نمونه
پژوهش ( )α = 1/81و ضریب همبستگی دوبار آزمون ()r = 1/28
نشاندهنده همسانی و ثبات مناسب این ابزار است .ابزار دیگر که پیامد
مدل خطای دارویی بر اساس مدل ریزن یعنی همان میزان خطای
دارویی است ،ابزار  14عبارتی  Wakefieldو همکاران ( )9111است
که ضریب آلفای بهدستآمده ( )α = 1/83و ضریب همبستگی دوبار
آزمون ( )r = 1/83نشاندهنده همسانی و ثبات مناسب ابزار در جامعه
ایران است.

همسانی درونی ابزار پیچیدگی مراقبت از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ موردبررسی قرار گرفت که ضریب بهدستآمده با ضریب
بهدستآمده مطالعه والسکز همخوانی داشت و نشاندهنده پایایی
متوسط ابزار است .محاسبه ضریب پایایی به روش آزمون مجدد نیز
مؤید پایایی ثبات این مقیاس است.

نتیجهگیری
ابزار پویایی کار که در این پژوهش روانسنجی شده مورد تائید قرار
گرفت و میتوان گفت که با توجه روند ترجمه و انطباق فرهنگی آن،
در ایران نیز قابلاستفاده است ،مقیاس  1عبارتی )1223( Salyer
است که درواقع درک پرستاران از میزان وقفههای مکرر و یا حوادث
پیشبینینشده در یک واحد پرستاری است که استفاده از این ابزار در
ایران نیز قابلبررسی شد و محاسبه ضریب پایایی ابزار با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ جهت همسانی درونی و ضریب همبستگی دوبار
آزمون نشاندهنده ثبات ابزار فوق بوده است .ابزار دیگری که ترجمه و
فرایند روانسنجی آن صورت گرفت تعهد کاری  Minickو همکاران
( )9111است ،مقیاسی  8عباراتی که موردبررسی قرار گرفت و ازنظر
روایی و پایایی مورد تائید است .اگرچه ابزار دیگر تعهد کاری پرستاران
از قبیل  Laineو همکاران  9111وجود دارد [ ]91ولی به نظر میرسد
ابزار  Minickو همکاران مناسب برای بررسی خطاهای دارویی بر
اساس مدل ریزن است ولی پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی
ابزارهای دیگر تعهد کار روانسنجی و مورد آزمون قرار گیرند و روایی
سازه ابزار مذکور با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور بررسی
سازه عاملی آنها توصیه میگردد .ابزار ارتباط پزشک – پرستار
 Gittellو همکاران ( ،)9111مقیاسی  1عبارتی در مورد تکرر ارتباط،
مناسب بودن و دقت و صحت آن میباشد در مدل خطای دارویی مورد
روانسنجی قرار گرفت .پیشنهاد میشود عوامل دیگر در ارتباط از قبیل
مشارکت بیمار با پزشک و پرستار ،روشهای حل مشکل و تصمیمگیری
در ارتباط میان اعضای تیم سالمتی با استفاده از ابزارهای دیگر موجود
ارتباط در این مدل برای تست متغیرها ازنظر روایی و پایایی موردبررسی
قرار گیرد .ابزار دیگری که درواقع متغیر تعدیلکننده جهت خطاهای
دارویی است ،جویادگیری است که در این پژوهش پرسشنامه هوشیاری
نسبت به خطا ()Error orientation questionnaire
 Rybowiakو همکاران ( )1222مورد روانسنجی قرار گرفت و نتایج
مؤید مناسب بودن این ابزار جهت بررسی جویادگیری در محیط و
محاسبه ضریب پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ جهت
همسانی درونی و ضریب همبستگی دوبار آزمون نشاندهنده ثبات ابزار
فوق بوده است .ابزار دیگری که میزان خطای دارویی را میسنجد و در
این پژوش ترجمه و روند انطباق فرهنگی آن صورت گرفت ،ابزار 14
عبارتی  Wakefieldو همکاران ( )9111بود که ابزار فوق میزان
خطای دارویی شامل (دوز اشتباه ،زمان اشتباه ،بیمار اشتباه ،روش
تجویز اشتباه یا داروی اشتباه یا خطای ناشی از فراموشی و )...را که نیاز
به مشاهده ،پایش ،تستهای آزمایشگاهی یا انتقال بیمار به بخش دیگر
دارد موردبررسی قرار میدهد و نتایج روانسنجی نشاندهنده مناسب
بودن ابزار است و نظرات صاحبنظران نیز جهت تعیین روایی صوری
ابزارها مؤید مناسب بودن همه ابزارها جهت بررسی خطاهای دارویی با
استفاده از مدل خطای انسانی ریزن است .بهطورکلی میتوان گفت که

بحث
هدف از انجام این پژوهش روششناسی ،ترجمه و روانسنجی ابزارهای
اندازهگیری متغیرهای مدل خطاهای دارویی بر اساس مدل خطای
انسانی ریزن بوده است .مقیاس پیچیدگی مراقبت  Velasquezبا
توجه به مشکالت مراقبتی پیچیده در سیستمهای سالمتی از قبیل
بیاختیاری ادراری ،سوءتغذیه ،زخم فشاری ،عدم کنترل مناسب درد
و ...با مرور جامع متون و ابزارهای موجود ،ابزاری روا و پایا جهت بررسی
مراقبت پیچیده است و روایی محتوی آن توسط پرستاران متخصص
بادانش و تئوری قوی مورد تائید قرارگرفته است .در پژوهش حاضر نیز
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مذکور با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور بررسی سازه عاملی
.آنها نیز بررسی گردد

همه ابزارهای مورداستفاده و ترجمهشده جهت مدل خطای دارویی بر
اساس مدل ریزن قابلاستفاده در سیستمهای سالمتی ایران است و
بسیار روا و پایا میباشد اما پیشنهاد میشود که روایی سازه ابزارهای
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Abstract
Introduction: Data collection is among important steps that needs the use of right tools.
Psychometric tools for measuring medication errors and strategies to reduce medication errors are
very important. This study aimed at assessing validation of tools for measuring medication errors
model variables that have been modeled on Reason human error.
Methods: In this methodological study after obtaining a planning permission for 6 instruments
associated with medication error, Reason's model was used. This model includes care complexity,
work dynamics, commitment, doctor/nurse relationship, medication error, and climate learning, and
uses a seven-step learning process based on the translation of Wild et al. in 2005. In this study,
firstly, the English version of the tools was translated to Persian and then back translated to English.
The tools were then revised and summed to psychometrics, face validity and reliability using
Cronbach's alpha coefficient in 63 samples for homogeneity and stability in a sample of 12 nurses
at Imam Hussein healthcare center in Tehran.
Results: The face validity of the views of nurses and nursing faculty members, and tools used in
the proposed amendments were reviewed. The face validity of the views of nurses and nursing
faculty members, and tools to review the proposed amendments were then applied. Also reliability
using Cronbach's alpha coefficient for internal consistency and correlation coefficient in test-retest
for stability, complexity of care (r = 0.88, α = 0.61), work dynamics (r = 0.96, α = 0.81), work
commitment (r = 0.96, α = 0.88), physician-nurse communication (r = 0.80, α = 0.80), the climate
learning t (r = 0.98, α = 0.80) and medication errors (r = 0.83, α = 0.83) were obtained and
instruments in terms of reliability and validity were confirmed.
Conclusions: The results showed that foreign tools of medication errors can be used in the Iranian
society. Validity of the instrument using confirmatory factor analysis to examine the factor structure,
is recommended.
Keywords: Medication error tools, psychometric evaluation, Reason Human Error Model.
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