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  مروریمقاله 

 

 ندانشجویااز خطا در  یریشگیو پ ماریب یمنیا ینیبرآموزش بال یمرور

 ییماما

 

 *یحقان بای، فریاسد الیل

 

 

 چكيده

خدمات  تیفیه امروزه ککاست  هیدر حال حاضر تا بدان پا یو درمان یبهداشت یهادر مراقبت یپزشک یاز خطاها یریشگیپ تیاهممقدمه: 

هدف این مطالعه با دانند. می منابع نیترکمخدمت، در زمان مناسب، توسط فرد مناسب و با استفاده از  "یبدون خطا"ی سالمت را ارائه
 انجام شد. ییماما ندانشجویااز خطا در  یریشگیو پ ماریب یمنیا ینیآموزش بال بر یمرور

 ,SIDی شامل ی اطالعاتی فارسهاجستجو در پایگاه و با استفاده از( Narrative) این مطالعه به شکل مروریها: روش

Iranmedex،Irandoc  وMagiran ی اطالعاتی هایگاهو همچنین پا ینییی شامل خطا، خطر، مامایی، آموزش، بالهابا کمك کلید واژه
 ,Error, risk, midwiferyی هابا کلید واژه Pubmed, Google Scholar, Erice, Science direct التین شامل

Education, clinical  ارسی یا انگلیسی منتشر شده به زبان ف 2020تا  2000انجام گرفت. مقاالتی وارد مطالعه شدند که در بازه زمانی
اضر قرابت داشت، انتخاب و حکه از لحاظ محتوا با هدف مطالعه  یفیو ک یخطا در مامایی بودند. مطالعات کم ینیو در زمینه آموزش بال

 قرار گرفت. یمورد بررس

 وارد مرتبط مقاله 11این میان  مقاله به طور کامل بررسی شد و از 194تعداد  ، پس از بررسی اولیهشد افتیمقاله  2704در ابتدا نتايج: 

شامل  خطا ینیآموزش بال یهاکارراهخطا و انواع  فیدر چند بخش به صورت تعر جنتای. گرفت قرار بررسی و نقد مورد و شدند مطالعه
 یمبتن یهامراقبت ران،یه فراگب یمیاز خطاها، آموزش کار ت یریادگیگزارش خطا و  ،یارتباط یهابر مهارت دیارتباط مناسب با تأک یبرقرار

از  یریادگیو  یمیت یارهاک ،یارتباط یهامطالعات آموزش مهارت جینتا. طبق دیارائه گرد و وب كیبر انفورمات یبر شواهد، آموزش مبتن
 گردد.می ماریب یمنیا ارتقایباعث  ندانشجویاخطاها به 

با  ییماما یهاهبود مراقبتبو  ماریب یمنیا شیجهت افزا ییماما نیشود مدرسمی هیبه دست آمده توص جیبر اساس نتاگيري: نتيجه

 یابیدر دست یور سعمحور و مسأله مح ویسنار ،یگروه یهاشده، بحث سازیهیشب یهافعال از جمله روش یآموزش یهااستفاده از روش
 هدف داشته باشند. نیبه ا

 

 ، ایمني بیمارينیمامایي، آموزش بالدانشجویان خطا، خطر، های كلیدی: واژه
 15تا  1 :(1)22؛ 1401 نيفرورد در علوم پزشكي/آموزش مجله ايراني 

 
 

                                                 
 اتقیمرکز تحق ،یآموزش پزشک وهگر ،()استاد یحقان بایدکتر فرسنده مسؤول: یون *

فهان، اص یدانشگاه علوم پزشک ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک ،یآموزش علوم پزشک

 fariba.haghani@gmail.com .رانیاصفهان، ا
و  یپرستار یمراقبتها قاتیمرکز تحق ،یبهداشت بارور یتخصص یدکتر یدانشجو ،یاسد الیل

اصفهان، اصفهان، و کارشناس ارشد  یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یپرستار هنشکددا ،ییماما

 زد،ی زد،ی یصدوق دیدانشگاه شه ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یآموزش یمرب ،یقانون ییماما

 ( l_asadi66@yahoo.com. )رانیا

 15/10/400، تاریخ پذیرش: 10/5/400، تاریخ اصالحیه: 31/1/400مقاله:  تاریخ دریافت
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 مقدمه

 ارتقایهر کشور  يدرمان يبهداشت ستمیس یيهدف نها

 انیعادالنه بهداشت در م شبردیسطح سالمت مردم و پ

 نیدر ا يپزشک یاز خطاها یریشگیپ تیاهم .(1آنان است)

است که امروزه  هیدر حال حاضر تا بدان پا ژهیوبخش به 

 "یبدون خطا"ی مطلوب خدمات سالمت را ارائه تیفیک

خدمت، در زمان مناسب، توسط فرد مناسب و با استفاده 

 يدرمان يبهداشت یهاستمیس .(2دانند)مي منابع نیترکماز 

محور و هدف  مار،یاست چرا که ب یيهايدگیچیپ یدار

و از آن جا که  است آن يو تخصص يمیخدمات ت ياصل

 چینبوده و ه یاز خطا مبر يستمیس ایشخص  چیه

 ستمیمطلق ندارد، بروز خطا در س تیمصون يتخصص

 یامر يمیو ت يبه جهت خدمات انسان يپزشک یهامراقبت

 تیمسؤولبه واسطه  یيحرفه ماما .(3است) ناپذیراجتناب

است چرا که  يشغل رنظیيب تیموقع یداراای بزرگ حرفه

در قالب  را يو درمان ياز خدمات بهداشت يعیوس طهیح

در  یيدهد. خدمات مامامي پوشش يدرمان يمراقبت یهامیت

مختلف از  یهارشته نیمتخصص با حضور يمیقالب ت

و  گرددمي نوزادان، جراحان ارائه مان،یجمله زنان و زا

حرفه را  نیا میت کیمختلف در قالب  یهاحضور حرفه

که با حضور  يمیکار ت نیا نموده است. در واقعتر حساس

شود، ماما را وابسته به مي انجام يحرف مختلف درمان

 یهاتیمسؤول جادینموده است، باعث ا گرید یهاتخصص

شده است که در صورت بروز  تربیش تیسو حسا يشغل

 ایقصور عالوه بر ماما، متخصص زنان و  خطا و یودع

 ریاخ هایسال ي. طدینمامي ریدرگ زیرا ن يهوشیب يحت

 مارانیب یومطروحه از س اتیشکا زانیم شیشاهد افزا

 يبحران پزشک يکه باعث به وجود آمدن نوع میابوده

 شیافزا نیدهد امي نشانمطالعات  جینتا .(3است) دهیگرد

علل  يبررس ازمندیبوده و ن شیاز پ شیب هارشته يدر برخ

 .است قیبه صورت دق

مورد  708در اصفهان نشان داد که از ای مطالعه جینتا 

در  1393در سال  يقصور پزشک یودع یدارا تیشکا

 انیمورد در م 59زنان با  نیمتخصص ،يکادر پزشک انیم

 راپزشکان،یپ انیدر م تیمورد شکا 41و ماماها با  پزشکان

قصور  یوو دع تیشکا زانیم نیتربیشدوم ی هدر رتب

دهندگان خدمات سالمت قرار گرفته  رائها رینسبت به سا

علل  نیترعیشا زین لیدر اردب یگریدی هدر مطالع .(1بودند)

درمان  یبرا يدرمان يمراجعه زنان به مراکز بهداشت

مثل بوده است و به تبع  دیمشکالت مربوط به دستگاه تول

 .(4بود) یياز حرفه زنان و ماما اتیتعداد شکا نیتربیشآن 

ارجاع شده به  يپزشک یخطا یهاپرونده يبررس نیهمچن

مربوط  اتیمعاونت درمان در شهر مشهد نشان داد شکا

  .(5دارند) يرتبه دوم را از نظر فراوان مانیبه زنان و زا

مربوط به مسائل  يقصور پزشک نیاز ا یریچشمگ زانیم

و  یریزبرنامه ت،یریبا مد توانمي که ربودهیپذاجتناب

در رابطه  .(6نمود) یریشگیاز بروز آنها پ حیآموزش صح

از  شینشان داده شده است که ب يپزشک یبا انوع خطاها

توان با مي را يدرمان يمراقبت یدرصد خطاها 61

 ينینداشتن مهارت بال .(7کرد) یریشگیپ قیدق یریزبرنامه

پس از  یيو ماما مانیزازنان، ی هرشت ندانشجویا

است  يقصور پزشک وعیش شیاز علل افزا ،يالتحصیلفارغ

علل بروز  يابیشهیو ر قیموضوع مستلزم توجه دق نیکه ا

  .(8است) ينیدر بحث آموزش بال خطاها

ارتقای کیفیت آموزش در علوم پزشکي همواره  مسأله

 ی پیداتربیشمورد توجه بوده و روز به روز نیز اهمیت 

کند. سیستم مراقبت بهداشتي امروزه بسیار پویا بوده مي

 .(9ی سنتي آموزشي چالش برانگیز هستند)هاو روش

در علوم پزشکي و از ای دستیابي به استانداردها ی حرفه

مامایي از طریق حصول اهداف مهارت  فهجمله در حر

 یيحرفه ماما .(10پذیرد)مي و بالیني حرفه صورت یتئور

در  نیبر عملکرد شناخته شده است و ا يتنحرفه مب کی

تئوری و  نیاز فاصله ب قاتیاز تحق ارییاست که بس يحال

که ماماها،  یياز آنجا .(11)ندیوگمي سخن نیعمل در بال

 ارتقایهستند که هدفشان،  يجامعه پزشک یاز اعضا يکی

 تیگروه، از اهم نیسالمت مادر و نوزاد است آموزش ا
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 کردیوبا ر يلذا مرور مطالعات .(12است)برخوردار ای ژهیو

 یيماما ندانشجویاخطا در  ينیآموزش بال یهاروش

 شیجهت آموزش بهتر و افزا یيتواند ارائه کننده راهنمامي

مطالعه با  نیلذا ا گردد. اماخدمات سالمت توسط م تیفیک

از  یریشگیو پ ماریب يمنیا ينیبرآموزش بال یهدف مرور

 .رفتیصورت پذ یيماما ندانشجویاخطا در 

 

 هاروش

 1399در سال ( Narrativeمطالعه حاضر به شکل مروری)

جستجو در  قیمطالعات از طر يانجام گرفت. بررس

، SIDی اطالعاتي فارسي شامل هاپایگاه

Iranmedex،Irandoc  وMagiran یي هابا کمک کلید واژه

و همچنین  ينیشامل خطا، خطر، مامایي، آموزش، بال

 ،Pubmed شاملی اطالعاتي هاپایگاه ریسا یيجستج

Google Scholar ،Erice, Science direct  با کلید

 ,Error, risk, midwifery, educationی هاواژه

clinical  .انجام گرفت 

انتشار مطالعات،  يورود به مطالعه شامل بازه زمان اریمع

به اصل مقاله، تناسب با اهداف  يزبان مطالعه، دسترس

 مقاالتي وارد مطالعه شدند که در بازه زماني مطالعه بود.

ماه  ید 11)معادل  2020ژوئن  یتا انتها 2000 یابتدا

 شدهبه زبان انگلیسي منتشر ( 1399ماه ریت 10 يال 1378

خطا در مامایي بودند و اصل  ينیو در زمینه آموزش بال

 وریشهر کیمطالعه در دسترس بود. مدت زمان جستجو از 

مطالعات منطبق  يبود. تمام 1399مهر ماه  15تا  1399ماه 

 يشیو مقاالت هما ریورود به جز نامه به سردب طیبا شرا

جستجو  ي،یاز سوگرا یریجلوگ یوارد مطالعه شدند. برا

صورت مستقل انجام  دو نفر از پژوهشگران به توسط

از مطالعه  یمشابه و تکرار یگرفت، سپس جستجوها

 ریبر اساس اهداف و با مطالعه سا يلیستچکحذف شدند. 

 يبه بررس لیستچک نیمنابع در دسترس طراحي شد، که ا

هدف مطالعه، زبان مطالعه، سال انتشار، کشور مبدا، حجم 

مورد استفاده،  ينمونه، گروه هدف، روش آموزش

 یمقاالت گردآور دهیپرداخت. سپس چکمي ياصل یهاافتهی

قرار گرفت و مقاالتي که اطالعات  يشده مورد بررس

را نداشتند، از مطالعه حذف  لیستچکمطابق  ازیموردن

 .دیگرد

با  قیتحق میمقاالتي که توسط ت نیوآغاز عنا در

 2704مذکور مورد جستجو قرار گرفتند  یهادواژهیکل

 یارهایبا مع قبعدم تطا لیمقاله به دل 2510عنوان بود که 

مقاله به طور کامل  194حذف و در نهایت تعداد  لیستچک

 تطابق اساس بر مرتبطمقاله  11بررسي شد و از این میان 

وارد مطالعه شد، و مورد نقد و بررسي قرار  لیستچک با

 گرفت.

 

 نتايج

در  با نتایج پژوهش مشخصات مقاالت مرور شده مرتبط

از مجموع مطالعاتي که مورد  آورده شده است. 1جدول 

بررسي قرار گرفت مطالب مرتبط با تعریف خطا، 

به شرح زیر استخراج  خطا ينیآموزش بال یهاکارراه

 :گردید

 

 با نتایج پژوهش ه مرتبطمشخصات مقاالت مرور شد :1 جدول

ف
دی

ر
 

زمان  نویسنده اول

 مطالعه

مکان 

انجام 

 مطالعه

جمعیت هدف 

 )تعداد نمونه)

نوع 

 مطالعه

 نتایج روش کار

ه 
ار

شم

س
رن

رف
 

کارکنان  آلمان 2019 ( Lippke) لیپک 1

بهداشتي 

 ( نفر 140درماني)

 نفر( 423بیماران)

 -مورد

 شاهدی

مرحله انجام  3پژوهش در 

: نیازسنجي و 1شد: مرحله 

آموزش برای کارکنان 

: 2فاز ( 140)تعداد = 

اطي در ی ارتبهابهبود مهارت

کارکنان و ارائه دهندگان 

خدمات سالمت موجب بهبود 

(13 ) 
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ارزیابي آموزش مهارت 

ارتباطي برای بیماران و 

 423ارائه دهندگان خدمات )

: ارزیابي 3مرحله (  نفر

که از ارتباط بین ای برنامه

کارکنان، بیماران و ارائه 

دهندگان خدمات بهداشتي 

 .کندمي پشتیباني

رضایت بیماران و افزایش 

 گردد.مي ایمني بیماران

اتریش،  2014 ( Ederer) ادرر 2

آلمان و 

 سییسو

ی نیمه هاانجام مصاحبه کیفي ماما 14

ماما و  14افته با یساختار 

کیفي  یتواتحلیل مح

 هامصاحبه

تجربیات خود ماماها افکار و 

در مورد عواملي که فرهنگ 

را  دهندمي ایمني بیمار را ارتقا

اظهارات آنها به .ارائه کردند

هفت دسته اصلي اختصاص 

شرایط نهادی،  (i) .داده شد

(II ) ،نقش مدیریت(iii)  عوامل

جلسات،  (IV) ای،بین حرفه

(v) آموزش و پژوهش، و (vi) 

 .اجتماعي-ی روانيهاجنبه

این، اکثر اظهارات عالوه بر 

اختصاص داده شده به این 

عالوه بر این به دو  هادسته

مقوله اصلي فراگیر، ارتباطات 

 مربوط هاو دانش/مهارت

 .شودمي

(14 ) 

توصیفي  پرستار 71 ایران 2013 صلواتي 3

 مقطعي

بررسي نظرات پرستاران 

شاغل در رابطه با اهمیت 

ي و علل یوعلل خطاهای دار

  دهي خطاهاعدم گزارش 

ین علل عدم گزارش دهي ترمهم

عدم دریافت » ،«عامل مدیریتي»

بازخورد مثبت برای گزارش 

تمرکز »و  «يیوخطاهای دار

عوامل فردی  یومدیران بر ر

به جای عوامل سیستمي 

 بود.« عنوان علل بالقوه خطابه

(15 ) 

پرونده  206 ایران 2013 اسدی 4

ارجاع شده به 

سازمان پزشکي 

 قانوني

توصیفي 

 مقطعي

ی شکایت هابررسي پرونده

مامایي ارجاع شده به 

سازمان پزشکي قانوني و 

تهیه گایدالین مبتني بر 

شواهد بر اساس تکنیک 

 دلفي

مورد بررسي  206در مجموع 

رای ( %32مورد ) 66در  شد.

تخلف در خدمات مامایي تایید 

س دستورالعمل یوپیش ن .شد

عملي برای جلوگیری از 

خطاهای بالیني برای مامایي 

ی بارداری، زایمان هادر زمینه

 .و دوره پس از زایمان تهیه شد

(16 ) 

 مارتینز 5

(Martinez ) 

ن سال چهارم به دانشجویا کیفي دانشجو 147 آلمان 2008

عنوان بخشي از واحد درس 

اخالق پزشکي موظف 

بودند شرحي ناشناس از 

یک خطای پزشکي مهم که 

ن دانشجویابسیاری از 

خطاهای قابل توجهي مرتکب 

شده یا مشاهده کردند. در هر 

دو موقعیت، برخي پریشاني را 

تجربه کردند که ظاهراً برطرف 

(17 ) 
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کارآموزی بالیني در دوران 

خود شاهد یا مرتکب شده 

سند. که این یوبودند، بن

با روش تحلیل  هاگزارش

محتوای کیفي مورد تجزیه 

 و تحلیل قرار گرفت.

بود. عالوه بر این، نشده 

ناراحتي گاهي شدید بود و پس 

داد اولیه ادامه داشت. یواز ر

برخي همچنین عدم اطمینان 

این که قابل توجهي را در مورد 

آیا خطا رخ داده است و چگونه 

از خطاهای آینده جلوگیری 

کنند، تجربه کردند. بسیاری از 

خطاها ممکن است برای 

بیماران فاش نشده باشد، و 

ني که مایل دانشجویاي از برخ

به بحث یا افشای اشتباهات 

بودند ظاهراً توسط پزشکان 

ارشد از انجام این کار 

 .منصرف شدند

ترکیبي  ماما 7 ایران 2020 عارفي 6

-)کمي

 ( کیفي

ارزیابي کیفي و کمي 

خطاهای انساني کارکنان 

مامایي با استفاده از تحلیل 

خطای انساني پیشگیرانه و 

 .کرد سیستميیور

از آنجایي که وظایف مامایي 

مبنای قانون و مقررات است و 

در سطح آگاهي و شناخت 

شود، باالتری انجام مي

پیشگیری از خطا مستلزم تاکید 

بر آموزش به عنوان عامل 

اصلي در توانمندسازی ماماها 

های جهت فراهم نمودن مراقبت

 .استایمن 

(18 ) 

دبورگ  7
DeBourgh)  

 

دانشجو  24 آمریکا 2012

 پرستاری

بررسي اثربخشي  توصیفي

های بالیني به آموزش

های تیمي بر صورت فعالیت

ن و ایمني دانشجویاعملکرد 

 بیماران

های تیمي آموزش به روش

پیوند خوبي ببین تئوری و 

کند و منجر مي بالین را ایجاد

به بهبود عملکرد بالیني 

ن و افزایش ایمني و دانشجویا

 گردد.مي بیمارانرضایت 

(19 ) 

 لیندالز 8

(Lendahls ) 

مصاحبه گروهي با  13 کیفي دانشجو 61 سوئد 2017

دانشجو انجام  61حضور 

شد. از راهنمای مصاحبه 

نیمه ساختاریافته استفاده 

ها با تحلیل شد و داده

محتوا مورد تجزیه و تحلیل 

 .قرار گرفت

نتایج در چهار دسته اصلي 

استفاده از : ستا ارائه شده

سازی، های شبیهروش

ها و ارتباطات را توسعه مهارت

دهد، قدرت یادگیری مي

مشارکتي را افزایش، محیط 

یادگیری بسیار ارزشمند را 

ایجاد و منجر به تسهیل عمل 

ن دانشجویاشود. مي بالیني

های تکراری در داشتن تمرین

 یک محیط امن و ایمن مهم تلقي

بالیني  کردند و برای عملکردمي

بدون ترس از آسیب به بیمار 

(20 ) 
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و ایمني بیمار ارزش زیادی 

 قائل بودند. 

 مستیپوتری 9
(Masdiputri)  

ترکیبي  دانشجو 55 اندونزی 2019

 -)کیفي

 ( کمي

مطالعه با روش ترکیبي با 

استراتژی توضیحي متوالي 

انجام شد. در بخش کمي از 

روش توصیفي تحلیلي 

 استفاده شد. 

ن از نظر دانشجویادرک کلي 

کیفي، مطلوب بود. از نظر کمي، 

درک آنها از مراقبت شخصي، 

مراقبت جامع، مراقبت 

مشارکتي و مراقبت مبتني بر 

شواهد نیز مطلوب بود. 

استفاده از مدل تداوم مراقبت 

جر به افزایش سالمت نم

مددجو و خانواده، کاهش 

میزان مرگ و میر، بستری امن 

ح و سریع و مراقبت صحی

شود. همچنین مي مددجو

مشخص شد که آموزش این 

مدل به دانشجوها منجر به 

ها د اعتماد به نفس، مهارتوبهب

 شود. مي ندانشجویاو درک 

(21 ) 

نیمه  دانشجو 60 ایران 2017 نوحي 10

 تجربي

 60 نمونه پژوهش شامل

 دو صورت به که نفر

تخصیص  با يگروه

تصادفي )گروه مداخله و 

قبل و بعد از ( شاهد

استفاده از موبایل و )مداخله

 دري یونرم افزار دار

 یهادارو کاربرد و مواجهه

کسب اطالعات  و قلبي شایع

مورد ( و مراقبتهای مربوطه

. مطالعه قرار گرفتند

 های هر دو گروهکارورزی

 انجام یو سي سي دربخش

 طریق ازها داده. شد

 پژوهشگر پرسشنامه

سوال در 12شامل  ساخته،

 32 و ابعاد توانایي شناختي

 رفتارهای بخش در سوال

ي که پس از یودار خطای

کسب روایي و پایایي 

مطلوب مورد استفاده قرار 

 .گرفت جمع آوری شد

 و آموزش از بعد نتایج

 داد نشان گرپژوهش مداخله

 به مربوط نمره میانگین که

 خطای بدون رفتارهای

 به( يیوعملکرد دار )يیودار

 گروه به نسبت معناداری طور

 .است یافته افزایش شاهد

(22 ) 

مرور مطالعات مرتبط با  مروری مطالعه 14 ترکیه 2001 ( Lesterلستر ) 11

موضوع نحوه مدیریت 

بحران افزایش خطاهای 

آموزش پزشکي نیازمند 

تغییرات در جهت آموزش 

ای رفتار حرفهی و پذیرجامعه

ن و استفاده از دانشجویابه 

(23 ) 
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پزشکي با تغییرات در 

 آموزش پزشکي

طب مبتني بر شواهد با استفاده 

از اصول و مفاهیم جدید جهت 

 . است مدیریت خطا

 

 :یمنیمفهوم خطا و ا-الف

است که به  ياتیعمل ياصطالح ،ياز خطای پزشک منظور

 هایتیشده فعال یریزبرنامه رهیموجب رخداد آن، زنج

 .(24مانند)مي به اهداف عاجز دنیدر رس يو ذهن يزیکیف

را کوتاهي در اجرای  يپزشک یخطا کایانستیتو پزشکي آمر

ی شده و یا روشي اشتباه در ریزبرنامهکامل اقدامات 

یکي از بارزترین حقوق  .(25داند)مي هدفرسیدن به 

ها هنگام ها، حق ایمن ماندن از خطرات و آسیبانسان

دریافت خدمات بهداشتي است. مفهوم ایمني بیمار جزء 

های بهداشتي و درماني بوده و بسیار ضروری سیستم

های بهداشتي یکي از ارکان اصلي کیفیت در سازمان

و احتمال موفقیت  ردرماني است. با حفظ ایمني بیما

مؤسسه  .(26شود)مي تربیشدسترسي به نتایج درمان 

پزشکي آمریکا، ایمني را پیشگیری از آسیب به بیماران با 

تأکید روی سیستم ارائه مراقبت تعریف کرده و آن را 

شامل پیشگیری از اشتباهات، یادگیری از اشتباهات اتفاق 

 ها ذکرافتاده و ایجاد فرهنگ ایمني در سازمان

 .(27و13و11کند)مي

 

 خطا: ینیآموزش بال یكارهاراه -ب

خطاها  ينیکه جهت ارتقا آموزش بال یيکارهاراه نیترمهم

در مطالعات مختلف ذکر شده است  مارانیب يمنیو بهبود ا

 :است ریبه شرح ز

 يارتباط یهابر مهارت دیارتباط مناسب با تأک یبرقرار .1

 از خطاها یریادگیگزارش خطا و  .2

 رانیبه فراگ يمیکار تآموزش  .3

 بر شواهد يمبتن یهامراقبت .4

 و وب کیبر انفورمات يآموزش مبتن .5

 

 یهابر مهارت دیارتباط مناسب با تأك یبرقرار -1

 :یارتباط

 مارانیارتباط مناسب ارائه دهندگان مراقبت با ب یبرقرار

  2009از اهداف کمیسیون مشترک ایمني بیمار در سال 
Safety Goals) (The Joint Commissions 2009 

National Patient طبق نظر این کمیسیون، ارتباط است .

کم بین بیمار و ارائه دهندگان خدمات سالمت بر ایمني 

این کمیسیون، بیمار را یک  نیبیماران مؤثر است. همچن

داند که در صورت برقراری ارتباط مي منبع اطالعاتي مهم

های مخاطره آمیز و نتایج تامکان آگاهي از موقعی وبا ا

های ارتباطي شود. عدم استفاده از مهارتمي سوء فراهم

از  يکیمناسب بین مراقبت دهندگان و بیماران به عنوان 

علل مهم بروز خطا در خدمات سالمت شناخته شده است؛ 

درصد  65درصد خطاهای پزشکي و  75به طوری که علل 

  .(27دهد)مي کیلارتباطات نامناسب تش راحوادث شیفتي 

ارتباط یک بخش اساسي در اقدامات  یبرقرار مهارت

بوده به طوری که برقراری  یيپزشکي و از جمله ماما

ارتباط مؤثر به طور وسیعي به عنوان یک شاخص کلیدی 

جهت رضایت، همکاری و التیام بیمار در نظر گرفته شده 

در ماماها  یهاينگران يکه به بررس يدر پژوهش .(28است)

از  يحاک جیپرداخته است، نتا يمانیزا یاهمراقبت انیجر

 یبرقرار یهامهارت یریادگیبه  ازمندیآن بود که ماماها ن

خود هستند تا  یهايمیهم ت ریو سا مارانیارتباط با ب

دهند و از بروز خطا  شیرا افزا ماریب يمنیبتوانند ا

پژوهش ماماها ابراز داشتند که در  نیکنند. در ا یریشگیپ

 يمراقبت یهاخود از جنبه یهايتوانند نگراننمي اکثر مواقع

 نیکنند که ا انیزنان باردار را به پزشکان ب يو درمان

 افتیمادران باردار جهت دراین که موضوع با توجه به 

 تیگذرانند اهممي مراقبت، اکثر زمان خود را نزد ماما

اقدامات انجام و  هایماریبه موقع ب صیدر تشخ یاریبس

 ت،یفیبا ک یيماما یهامراقبت رائها .(29دارد) یضرور
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و همکاران  مارانیارتباط با ب یبرقرار یهامهارت ازمندین

و ضرورت  تیرسد با توجه به اهممي به نظر .(30است)

کارها راه نیاز مؤثرتر يکی ،يارتباط یهاآموزش مهارت

 یهاآموزش اصول و مهارت جهت کاهش بروز خطا،

 است. ندانشجویاارتباط به  یبرقرار

 

 گزارش خطاها و آموختن از خطاها -2

از  يیودار یاز جمله خطاها ينیبال یخطاها بروز

 نیپرستاران و ماماها است که در ا یخطاهاترین ياساس

دهد اکثر خطاها توسط مي مطالعات نشان جیرابطه نتا

 يعلل نیترمهم .(31و6شود)نمي پرستاران و ماماها گزارش

در مورد عدم گزارش  یيو ماما یپرستار ندانشجویاکه 

 طهینمودند عبارتند از: در ح انیخود ب يیودار یخطاها

و در  يترس از عواقب، ترس از مسائل قضای شامل: ترس

فراموش کردن گزارش خطا و  ،يفرایند گزارش ده طهیح

از دانشجو در  يعدم حمایت کاف ،يعوامل مدیریت طهیدر ح

علل  يکه به بررس یگریدر پژوهش د .(7)مارانیمقابل ب

دهد مي ج نشانینتااست،  عدم گزارش خطاها پرداخته

 نیترمهمعوامل مرتبط با عدم دانش و مهارت از جمله 

که عوامل  يهستند در حال يیودار یبروز خطاها لیدال

به خطا و  يستمیس کردیواز جمله نبود ر تیریمرتبط با مد

عدم  ياصل لیاز دال ستمیدر س يخاط سرزنش افراد

شود جهت مي هیلذا توص .(4)است يیودار یگزارش خطاها

 يستمیس کردیورخ داده ر یخطاها يگزارش ده تیوتق

و  يمیو عملکرد هر فرد را به صورت ت( 32اتخاذ گردد)

 یارائه دهنده خدمات مالحظه نمود و به جا ستمیس

بروز  يستمیبه دنبال کشف علل س يسرزنش فرد خاط

 یو رهبر تیرینقش مد لیدل نیبه هم .(14خطا بود)

 یپذیرتیمسؤولکردن  نهیهادن زهیانگ جادیدر ا ندانشجویا

فرهنگ  جادیا .(14پر رنگ است) اریدر گزارش خطا بس

گزارش خطاها، مستلزم عدم وجود سرزنش کردن 

و اعتماد توأم با نظارت به  تیحما جادیا ،(33خطاگر)

و پرسنل و ارائه  هايمیهم ت ریسا مار،یدانشجو در مقابل ب

بروز این که بازخورد مناسب به دانشجو است، با توجه به 

مادر از  یبرا یبا عوارض متعدد یيخطا در خدمات ماما

 ينیعوارض جن ن،یسزار شیافزا ،يمانیجمله صدمات زا

همراه  یمغز يآنسفالوپات فلج بازو و ن،یمانند مرگ جن

از خطا  یریادگیگزارش خطا و  شیاز پ شیب تیهستند، اهم

  .(16واقع شده است) دیمورد تأک

اثربخش خواهد بود که در  يزمان زیاز خطاها ن آموختن

و ارائه بازخورد  ریفراگ قیوهمراه با تش يآموزش يطیمح

همراه باشد. در  یونقاط قوت و ضعف به  انیبه صورت ب

رابطه با اهمیت یادگیری از خطا، هدف اولیه از گزارش 

خطای پزشکي، یادگیری، از خطاهای گزارش شده 

 رانیاست که فراگ نیخطاها مستلزم ا ازآموختن  .(23است)

کنند، خطاها  یيعلت بروز خطاها را بدانند، خطاها را شناسا

و  هیتجزرخ داده را مورد  یرا گزارش دهند، نوع خطاها

شود مي دیتأک .(17)رندیبگ ادی ندیفرا نیکنند و از ا لیتحل

و  ماریب يمنیجهت ارتقا ا ينیو بال يآموزش یهاطیدر مح

منجر  یهاویها و سناراز مثال دیخطاها، اسات روزکاهش ب

استفاده کنند تا با  ندانشجویا یبرا يپزشک یبه خطاها

 یاز بروز خطاها ندانشجویا یبرا یریادگیتجارب  جادیا

 کنند. یریشگیمشابه پ

مؤثر هستند.  يعوامل تیمسؤولبا  يانسان یورین تیترب در

 رانیفراگ یپذیرتیمسؤول جادیعوامل در ا نیترمهماز  يکی

 يرانیاست. فراگ ریدر فراگ يعلم تیدانش و صالح جادیا

ند هستبرخوردار یيباال يعلم تیو صالح يکه از دانش کاف

داشته،  یاعتماد به نفس باالتر ينیخدمات بالدر ارائه 

استفاده  یترشیبر شواهد ب يمبتن یهااز روش نیچنهم

جهت  یترشینموده و در صورت بروز خطا شهامت ب

شود مي هیراستا توص نیگزارش خطا خواهند داشت. در ا

استفاده شود که منجر به فراهم  يسیتدر یهااز روش

 یيجهت شناسا رانیفراگنمودن فرصت آزمون و خطا در 

 یریادگیو  سیتدر یهاوش. ردنقاط ضعف و قوت گرد

در آموزش  ماریب يمنیاآموزش  یمورد استفاده برا

 تیصالح یریادگی یروش برا نیچند بیشامل ترک يپزشک
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در  ماریب يمنیقرار فرهنگ اتتواند باشد. اسمي ماریب يمنیا

روش آموزش  نیاستفاده از چند ازمندین يآموزش پزشک

 .(30در کنار هم است)

در  یپذیرتیمسؤول تیومختلف جهت تق مطالعات

 یهاروش یو پرستار یيماما ،يپزشک ندانشجویا

 دهند:مي ارائه ریبه شرح ز يمختلف يآموزش

 يو گروه يمیت یهابر آموزش با استفاده از روش دیتأک -

 نیب یهانقش نییجهت تبای حرفه نیب یهاگروه یبا اعضا

  رانیتک تک فراگ یبرا تیمسؤول جادیو اای حرفه

 یسازهیشب -

  ویبر سنار يمبتن يروش آموزش -

 نقش یفایا -

 ( 34بر وب) يمبتن يآموزش یهاروش -

 افتهیساختارای رشته نیب( Rounds) ينیبال یهاگردش -

با حضور پرستاران،  قهیدق 40تا  30که هر روز به مدت 

 برگزار ماریب نیو... بر بال يپزشک ارانیماماها، دست

 گردد.مي مارانیب يشود، سبب کاهش عوارض جانبمي

بر  يخطا مبتن يگزارش ده ستمیو آموزش س یراه انداز -

 نیبال ندانشجویاوب جهت 

جهت  ندانشجویاخطا به  لیتحل یهاآموزش روش -

 از خطاها یریادگی

عملکرد  يجهت بررس ماریب يمنیا لیستچک هیته -

 ندانشجویا

 

 :رانیبه فراگ یمیآموزش كار ت-3

کار  تیوکه در جهت تق یيهادهد تالشمي نشان شواهد

مراقبت سالمت انجام شده به ارتقا  یهاستمیدر س يمیت

 نیترشیب يمیمنجر شده است. آموزش کار ت مارانیب يمنیا

 تیفیعملکرد و بهبود ک شیافزا یاست که براای مداخله

 در جهت کاهش خطاها يدرمان يبهداشت یهاارائه مراقبت

و ( Rönnerhag) جیپژوهش رونر .(35انجام داد) نتوامي

 نیو مراقب یيتجارب ماما يهمکاران که با هدف بررس

انجام شده بود، نشان  مانیدر رابطه با زا يدرمان يبهداشت

که منجر به  یباردار یهامراقبت تیفیداد جهت ارتقا ک

همراه  یوق يمیبه کار ت ازیشود، ن منیا مانیو زا یباردار

ان باردار رارائه دهندگان خدمات به ماد یپذیرتیمسؤولبا 

گرفتند که جهت ارائه  جهیآنان نت نیهمچن میهست

ای حرفه نیمادران، روابط ب یبرا منیا يمانیزا یهامراقبت

ر امر مراقبت و نه دمسؤوالاست تا افراد  ازین یوق يمیت

در رابطه با  نیهمچن .(35)ندینما یدرمان همکار

 ریمانند تفس زیچالش برانگ یهاتیوقعدر م یریگمیتصم

جهت  يعلم یهاچالش نیترمهماز  يکیکه  نینوار قلب جن

ها جهت کند، پژوهشمي جادیمهم را ا یهایریگ میتصم

 نیبر مادر و جن ناپذیرکاهش بروز خطا و عوارض جبران

 یدر رابطه با اجرا .(36)ندینمامي يمیت کردیوبر ر دیتأک

 یر: عدم مهارت برقرالیاز قب يتمشکال ،يمیت یهاروش

مختلف، کمبود  یهاافراد رشته نیب يارتباط، عدم هماهنگ

 .(37وجود دارد ) التیکمبود امکانات و تسه رو،ین

در چهار دسته  يمیآموزش کار ت یهابرنامه يطور کل به

 شود:مي یبندطبقه

درس در مورد  یهادر کالس میت ی. آموزش به اعضا1

  یفرد نیتعارض ب تیریمد یهاروش

 يآموزش یهاکارگاه یمانند برگزار يتعامل یها. روش2

مختلف شرکت و  يگروه یهاتیدر فعال میت یکه اعضا

 بحث کنند. يدرباره موضوعات

 يبه طور تجرب میکه در آن ت یسازهی. آموزش شب3

تجربه  يواقع طیرا به در مح يمیمختلف کار ت یهامهارت

 کنند.

 طیکه افراد در مح :(Insituآموزش در محل ) یها. روش4

و با منابع و امکانات موجود در آن،  يواقع ينیبال

زمان را به طور هم ماریو اداره ب يمیکار ت یهامهارت

 .(38کنند)مي نیتمر

در  يموجود علم اتیاست که واقع يتیفعال یسازهیشب

 یيهاکیکند و با استفاده از تکنمي دیرا تقل ينیبال یهاطیمح

 دئوهایومانند  یينقش و با استفاده از ابزارها یفایمانند ا

 یریگ میتصم ندها،یفرا شیجهت نما ،يتعامل یهامانکن ای

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 16

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5253-fa.html


 لیال اسدی و همکار از خطا  یریشگیو پ ماریب یمنیا ینیبرآموزش بال یمرور
 

 http://ijme.mui.ac.ir (1)22: 1401 فروردين / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / 10

 یهاروش زاستفاده ا .(39شود)مي يو تفکر نقادانه طراح

و  دهیچیمراقبت پ کیتواند مياین که  لیبه دل یسازهیشب

 ریوبه تص ریفراگ یبرا يرا بدون نگران ياحتمال یهاخطر

 ماریب يمنیآموزش ا یهاروش نیاز بهتر يکیبکشد 

 ندانشجویاتجارب  يکه به بررسای در مطالعه .(19است)

پرداخته،  یسازهیاز آموزش به روش شب یيماما

دارند که با استفاده از روش مي ابراز ندانشجویا

در آنها  يو ارتباطای الزم حرفه یهامهارت یسازهیشب

 کیروش با فراهم نمودن  نیا نیهمچن ابدیمي شیافزا

 ندانشجویاکه  یيبه خصوص در رشته ماما من،یا طیمح

 ندانشجویا یبرخورد دارند، برا ينیحساس بال طیبا شرا

 يمنیا تیکه بدون ترس از رعا رایزارزشمند بوده  اریبس

 کسب ينیشوند و تجارب بالمي مرتکب اشتباه مار،یب

 سهیو همکاران با مقا انییرابطه طباطبا نیدر ا .(20کنند)مي

در  يو سخنران قیتلف ،یسازهیبر شب يآموزش مبتن ریتأث

ابراز داشتند که آموزش  يو اکالمپس ياداره پراکالمپس

 شیباعث افزا ،يبا سخنران يقیتلف ،یسازهیبر شب يمبتن

 يو اکالمپس ياکالمپسماماها در اداره پره يمهارت شناخت

و  یسازهیشب يقیروش تلفاین که و با توجه به  دیگرد

 نیمحور است، بنابرا ریفعال و فراگ يروش ،يسخنران

 یيماما هایآموزش اورژانس یبرا يقیاز روش تلف توانيم

آموزش به  یگریمطالعه د در نیهمچن .(40استفاده کرد)

در ارتباط با  ندانشجویا ينیمهارت بال ،یسازهیروش شب

 دهیرا بهبود بخش چیبر شیبا نما يعیطب مانیانجام زا

  .(41بود)

 

 بر شواهد: یمبتن یهامراقبت-4

 يکه اعمال خود را بر اساس مدارک و شواهد علم یيماماها

را اتخاذ  یبهتر ماتیتصماند توانسته اند،نموده یگذارهیپا

و سازمان به  ماریب یرا برا یباالتر تیفیو مراقبت با ک

استفاده از  گاهیو جا تیموضوع اهم نیارمغان آورند که ا

 انرا خاطر نش ينیبال یهاراهنماها و دستورالعمل

ها، دستورالعمل ،ينیبال یاستفاده از راهنماها .(42کند)مي

در  يدر دسترس آموزش يمنابع علم نیکارها و آخرراه

بدست آمده از  جیواقع تالشي در جهت بکارگیری نتا

های علمي، به خصوص در ارزیابي شواهد مربوط به روش

و ( Grandoمزایا و معایب خدمات سالمت است. گراندو)

 مندهدفچارچوب  جادیا "با عنوان  يپژوهش يهمکاران ط

به منظور کاهش  ينیبال یهادستورالعمل نیوجهت تد

 جادیکردند که با ا شنهادیپ "يپزشک یخطاها

 زانیتوان از ممي بر شواهد، يمبتن ينیبال یهادستورالعمل

شوند، مي که روزانه تکرار يپزشک یاز خطاها یادیز

ارائه خدمات به  مندهدف یانمود و موجبات ارتق یریشگیپ

مطالعات نشان دهنده عدم  جینتا .(43را فراهم نمود) مارانیب

بر شواهد و به روز در حرفه  يمبتن یهاانجام مراقبت

از موارد همچون زمان خروج  یاریو در بس است یيماما

عدم  ایانجام  بر،یکننده ل تیوتق یجفت، استفاده از داروها

به آموزش  ازیموارد مشابه ن ریو سا ياتومیز يانجام اپ

و ارائه دهندگان خدمات سالمت وجود دارد تا  ندانشجویا

از بروز  يشواهد علم نیبتوانند با استناد و بهره از آخر

 شنهادیلذا پ .(44نمود) یریشگیپ ناپذیرعوارض جبران

 يبه شکل مبتن یيماما يبرنامه درس یهاشود آموزشمي

  .(21)ردیبر شواهد صورت بگ

 

 و وب: کیبر انفورمات یآموزش مبتن -5

به استفاده از  شیاز پ شیب ازیامروزه ن ينیآموزش بال در

 ينیروز در آموزش بال یبا تکنولوژ يکمک آموزش لیوسا

با دارا  یشود. آموزش مجازمي احساس یيحرفه ماما

 تیمحور رییهمچون در دسترس بودن، تغ یيایبودن مزا

روش را  نیا ر،یبه فراگ( يآموزش از مدرس )آموزش سنت

مدرسان نموده  یو قابل اعتماد برا دیمف ابزار کیبه  لیتبد

 يو همکاران با بررس یرابطه مظاهر نیدر ا .(45است)

 یبر کاهش خطاها لیموبا یاستفاده از نرم افزارها ریتأث

 يیوکه کاربرد نرم افزار دار دندیرس جهینت نیبه ا يیودار

با آموزش معمول در  يقیبه صورت تلف لیموبا قیاز طر

 يیودار یخطا یو رفتارها يشناخت ابعادبر  ن،یبال
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 زیو همکاران ن يکالن .(22مؤثر بود) یپرستار ندانشجویا

 ياتومیز يجهت آموزش اپ لمیگرفتند که استفاده از ف جهینت

 یهااستفاده از انواع روش .(46است) یمناسب و کاربرد

 یبه عنوان ابزارها يآموزش یهابر وب و نرم افزار يمبتن

 درس مورد توجه قرار گرفته است. هایسدر کال يکمک

 

 بحث

براصول و  یمرور نیدر پژوهش حاضر هدف محقق

 یریشگیپ یدر راستا ماریب يمنیا ينیآموزش بال یهاروش

 بود. یيماما ندانشجویااز خطا در 

زنان ی هطیدر ح يقصور پزشک اتیشکا شیتوجه به افزا با

کادر درمان،  يشغل تیامن شیافزا یبرا ،یيو ماما مانیو زا

الزم است ماماها، با انجام اقدامات  مار،یب تیامن شیافزا

مهارت با کاهش  شیها، افزاو پروتکل يعلم نیطبق مواز

سببِ حفظ سالمت مادران و نوزادان  ،يانواع قصور پزشک

نقاط قوت مطالعات ارائه شده در  نیترمهم .(8گردند)

به  ندانشجویاآموزش  گاهیمطالعه حاضر، توجه به جا

خطا بود که در  تیریجهت مد ندهیآ يانسان یوریعنوان ن

 يمنیمطالعات جهت بهبود ا تیتوان گفت محورمي واقع

و استفاده از انواع  يتوجه به اصول آموزش پزشک مارانیب

عدم  نهیزم نیاثربخش بود. در ا يوزشآم یهاروش

مدت در اکثر مطالعات به عنوان  يطوالن یهایریگیپ

در  یهاروش یدارینقطه ضعف مطالعات بود. پا نیترمهم

و کاهش بروز  مارانیب يمنیا شینظر گرفته شده جهت افزا

ای ژهیو تیبعد از گذشت زمان از اهم ندانشجویاخطا در 

 .است برخوردار

و همکاران که به  یمطالعه، پژوهش اسد جینتا یدر راستا

 یيماما ندانشجویاجهت کاهش خطا در  یيکارهاارائه راه

 یکارهاراه شانیتوان نام برد. در مطالعه امي پرداخته را

 جادیا ،ينیارائه خدمات بال نیدر ح انینظارت فعال مرب"

 یوبه س افتنیو سوق  يدر ارائه مباحث آموزش راتییتغ

 ینرم افزارهافعال و استفاده از  سیتدر یهاروش

موضوع  نیخورد که امي به چشم شیاز پ شیب "هوشمند

آموزش فعال در ارتقا  یهااستفاده از روش تیاهم انگریب

رسد مي به نظر است مارانیارائه خدمات به ب تیفیدانش و ک

 ،ياست که در آموزش مباحث علم دهیوقت آن رس

استاد محور را  یهاروش یو فعال جا ياملتع یهاروش

 .(47)ردیبگ

ای و همکاران مطالعه( Andersonراستا آندرسن ) نیا در

جهت ارتقا  یسازهیاستفاده از روش جامع شب "با عنوان 

 نینقطه قوت ا نیترمهمانجام دادند که  " مارانیب يمنیا

جهت  يفیو ک يکم یهامطالعه توجه استفاده از روش

 یدر راستا یسازهیروش شب ياثربخش زانیم يبررس

از  يمطالعه حاک نیا جیبود. نتا مارانیب يمنیارتقا ا

جهت کاهش  یسازهیشب يآموزش یهاروش ياثربخش

از  تیاز رضا یيباال زانیم ج،یبروز خطا بود، بر اساس نتا

آنها  نیشد. همچن دهید ندانشجویادر  يبرنامه آموزش

که کاهش  یوبودند به نح سکیر تیریشاهد بهبود در مد

 مارانیب بیهمراه با آس قوطس زانیدر م يقابل توجه

 دهید( 61%ها )و عفونت( %34) يیوحوادث دار ،(73%)

 یسازهیروش شب ياثربخش دییتأ یدر راستا .(%48شد)

به  کیستماتیکه با انجام مرورس( Niemeyer)ریمطالعه نم

 يمنیدر ارتقا ا ياثربخش آموزش یهاروش يبررس

 یهاوشگرفت که استفاده از ر جهیپرداخت نت مارانیب

به واسطه بهبود  مارانیب يمنیعالوه بر بهبود ا یسازهیشب

منجر به بهبود عملکرد و  یمبتد ندانشجویااعتماد به نفس 

 شانیا نیهمچن .گرددمي ندانشجویا ينیبال یهامهارت

استفاده  ازمندین مارانیب يمنینمودند که جهت ارتقا ا انیب

 یهاروش رایز میهست يآموزش نیون یهااز انواع روش

در  يمطلوب يکنفرانس از اثربخش ،يسخنران لیاز قب يسنت

 .(49)ستندیبرخوردار ن مارانیب يمنیارتقا ا یراستا

 يبا هدف بررس و همکاران( Aroraآرورا ) مطالعهدر 

 20 جینتا يو بررس مارانیب يمنیآموزش ا یدیکل یاجزا

از  يکیالکترون يبا انجام نظرسنج يساله آموزش پزشک

آموزش  انیو مرب يبهداشت یهامتخصص مراقبت 592

 یهاروش يبه بررسکه  در انگلستان مارانیب يمنیا
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 يمنیکنندگان بهبود ا لیو تسه مارانیب يمنیآموزش ا

 یریادگی، شرکت کنندگان در مطالعه ه بودندپرداخت مارانیب

 یآل برا دهیا یرا به عنوان روشها يو تعامل يتجرب

 نیداشتند بهتر دهیقرار داده بودند و عق دییآموزش مورد تأ

و  هیته يواقع ينیبر اساس موارد بال دیبا يمنابع آموزش

آموزش  یهاکننده لیهتسترین جی. راردیدر دسترس قرار گ

آموزش و  یهاروش یتوجه به استانداردساز يمنیا

بودجه مناسب جهت  صتخصی ،(٪49)نشجویادان يابیارز

 رشیفرهنگ پذ جیوتر و( ٪21) نیون یهااستفاده از روش

  .(50)بود( ٪20اشتباهات و گزارش اشتباهات )

مطالعات جهت بهبود و ارتقا آموزش  جیبا توجه به نتا 

کمک  یهابه استفاده از انواع روش هیتوص یيماما ينیبال

شود مي شنهادیپ نیهمچن .(52تا50شود)مي يآموزش

بر شواهد  يبه شکل مبتن یيماما يبرنامه درس یهاآموزش

  .(21)ردیصورت بگ

نکات در رابطه با ترین یدیرسد کلمي به نظر تیدر نها 

شامل انتخاب  ماریب يمنیخطا و ا ينیآموزش بال

مد نظر قرار دادن آموزش  ،يروش آموزشترین متناسب

 ژهیودروس و واحدها، توجه  يدر طول تمام ماریب يمنیا

 مار،یب يمنیدر آموزش اصول ا رانیفراگ يبه اهداف عاطف

 یهاو روشن اصول و مهارت يآموزش ضمن بر دیتأک

 باشد. ماریبا ب يارتباط

مطالعات مشابه توجه  ریمطالعه نسبت به سا نیقوت ا نقطه

در  ماریب يمنیا ينیبه نکات آموزش بال يو تخصص ژهیو

 یحال آنکه اکثر مطالعات در راستا ،است یيحرفه ماما

 يآموزش ياصول کل يبه بررس ماریب يمنیارتقا ا

 یهااصول و روش یو مطالعات محدوداند پرداخته

 نیترمهم اند.نموده نییرا تب یيماما طهیدر ح يآموزش

بود که به  يمطالعه حاضر محدود بودن مطالعات تیمحدود

پرداخته باشد، لذا با توجه به  یيطور خاص به حرفه ماما

 نیو همچن یيو ماما یرشته پرستارای تشابه حوزه حرفه

از  یاریدو رشته در بس نیا کولومیمشترک بودن کور

از مطالعات  ت،ین محدودیکشورها، پژوهشگران جهت حل ا

 دو رشته استفاده نمودند. نیا نیمشترک ب

 

 گيرينتيجه

نتایج مطالعات مختلف در رابطه با آموزش بالیني خطا به 

دهد، مدرسین باید به اهداف مي ن مامایي نشاندانشجویا

ژه یوتوجه ( رفتاری عاطفي در آموزش )تئوری و عملي

ی های ارتباطي، مهارتهانمایند و سعي در آموزش مهارت

ی جهت به عهده گرفتن پذیرولیتکار تیمي و ایجاد مسؤ

گزارش خطاهای پزشکي نمایند. همچنین الزم است خطا و 

ی آموزشي فعال از قبیل سناریو، ایفای هااز انواع روش

ی گروهي جهت بهبود دانش و هاو روش سازینقش، شبیه

 ن استفاده نمایند.دانشجویامهارت 

 

 قدرداني

مطالعات آنها در پژوهش نتایج از تمامي پژوهشگراني که 

شد، کمال تقدیر و تشکر را  حاضر مورد استفاده واقع

 داریم. 
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Review of clinical education of patient safety and error prevention in 

midwifery students 

 

Leila Asadi1, Fariba Haghani2 
 

Abstract 

 
Introduction: The importance of preventing medical errors in health care is based on the fact that today the 

quality of health services is considered to be error-free service, at the right time, by the right person and using 

the least resources. Accordingly, this study endeavored to review the clinical education of patient safety and 

error prevention in midwifery students 

Methods: This narrative study employed Persian databases including SID, Iranmedex, Irandoc and Magiran 

with the help of keywords including error, risk, midwifery, education, and clinical as well as Latin databases. 

Included Pubmed, Google Scholar, Erice, Science direct with the keywords of error, risk, midwifery, 

education, clinical. The Included articles were published in Persian or English between 2000 and 2020 and 

were in the field of clinical education in midwifery error. Numerous studies with similar content to the purpose 

of the study were selected and reviewed both quantitatively and qualitatively. 

Results: Initially, 2704 articles were found, and finally 194 articles were reviewed, of which 11 related articles 

were included in the study to be reviewed. Outcomes in several sections were presented like this: form of error 

definition and types, error clinical training strategies (proper communication with emphasis on 

communication skills, error reporting and learning from errors, teamwork training for learners, and evidence-

based care, informatics-based training, and Web). According to the results of studies on communication skills 

training, teamwork and learning from mistakes to students improve patient safety. 

Conclusion: Based on the results, it is recommended that midwifery teachers increase patient safety and 

improve midwifery care using active educational methods such as including simulated methods, group 

discussions, scenario-based and problem-based try to achieve this goal. 
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