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Abstract
Introduction: Negligence is the most common concept in dealing with medical errors. Regarding 
ambiguity and lack of information on the concept, this study was conducted to analyze the concept 
of negligence in nursing.
Methods: In this study, Walker &Avant approach was used to analyze the concept. After searching the 
databases, the relevant documents entered in the study. To collect data, Persian databases, including 
Magiran, Med Lib, SID, and international databases, including PubMed, ISI, Scopus, and Google 
Scholar, were searched. The keywords searched included negligence, nursing, malpractice, and 
concept in both Persian and English. Entry criteria included publishing in Persian or English between 
2000 and 2017 and providing information on the concept of negligence. Finally, 44 documents that 
had the criteria to enter the study were analyzed based on all the analytical steps mentioned in Walker 
&Avant approach.
Results: The results showed that the defining attributes of the concept of negligence in nursing 
included: 1- Duty of care 2- Breach of the legal duty of care 3- Unintentional conduct 4- Damage 5- 
Causation. For clarification, simultaneously with these stages, cases such as model, borderline, and 
contrary cases were offered.
Conclusions: In this study, the concept analysis of negligence in nursing was performed, and the 
results would be to provide a comprehensive and reliable image regarding the use of negligence in 
nursing. It is recommended that nursing managers and planners and instructors at nursing schools, by 
providing practical training to inform nurses and nursing students with legal concepts for immunity 
from legal consequences.
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چکیده
مقدمــه: قصــور رایجتریــن مفهــوم در ارتبــاط بــا رســیدگی بــه خطاهــای درمانــی و مراقبتــی مــی باشــد. بــا توجــه بــه مبهــم بــودن 
ایــن مفهــوم و کمبــود اطالعــات در ایــن زمینــه، پژوهــش حاضــر جهــت غنــی ســازی ایــن مفهــوم و بــا هــدف تحلیــل مفهــوم قصــور 

در پرســتاری انجــام شــد.
روش کار: در ایــن مطالعــه بــه منظــور تحلیــل مفهــوم از رویکــرد واکــر و اوانــت اســتفاده شــد. پــس از مــرور گســترده منابــع، اســناد 
مرتبــط بــا مفهــوم وارد مطالعــه شــدند. بــرای جمــع آوری اطالعــات، پایــگاه هــای معتبــر فارســی شــامل Magiran، Med Lib،SID و 
پایــگاه هــای اطالعاتــی بیــن المللــی شــامل PubMed, ISI, Scopus, Google Scholar مــورد جســتجو قــرار گرفــت. کلیــدواژه هــای 
مــورد جســتجوی شــامل قصــور، پرســتاری، تقصیــر و مفهــوم بــه دو زبــان فارســی و انگلیســی بــود. معیارهــای ورود شــامل انتشــار بــه 
زبــان فارســی یــا انگلیســی در بــازه زمانــی2000 تــا 2017 و ارائــه اطالعــات در زمینــه مفهــوم قصــور بــود. در نهایــت 44 ســند کــه دارای 
معیارهــای ورود بــه مطالعــه بودنــد، بــر اســاس کلیــه مراحــل تحلیلــی ذکــر شــده در رویکــرد واکــر و اوانــت، مــورد آنالیــز قــرار گرفتنــد. 
یافتــه هــا: نتایــج نشــان داد کــه ویژگــی هــای تعریــف کننــده مفهــوم قصــور در پرســتاری عبارتنــد از: 1- وظیفــه بــرای انجــام مراقبت 
2- تخطــی از وظیفــه قانونــی 3- رفتــار غیرعمــد 4- آســیب 5- ارتبــاط بیــن خطــا و آســیب. در ایــن راســتا همچنیــن بــرای واضح ســازی 

مفهــوم مــوارد مختلــف الگــو، مــرزی و مخالــف ارائه شــد.
نتیجــه گیــری: در ایــن مطالعــه تحلیــل مفهــوم قصــور در پرســتاری انجــام شــد و نتایــج ایــن بررســی مــی توانــد تصویــری عینــی و 
قابــل درک از بکارگیــری قصــور در پرســتاری بــرای خواننــدگان فراهــم کنــد. توصیــه مــی شــود مدیــران پرســتاری و برنامــه ریــزان و 
مدرســین دانشــکده هــای پرســتاری از طریــق ارائــه آمــوزش هــای کاربــردی، پرســتاران و دانشــجویان پرســتاری را بــا مفاهیــم حقوقــی 

و قانونــی بــرای مصونیــت از تبعــات قانونــی، مطلــع نماینــد. 
کلیدواژه ها: تحلیل مفهوم، پرستاری، قصور، تقصیر.

مقدمه
پرســتاری رشــته ای مســتقل و شــاخه ای از علوم پزشــکی اســت 
ــه  ــالت آن ارائ ــا ســروکار دارد )1(. رس ــات انســان ه ــا حی ــه ب ک
ــت  ــا کیفی ــی، توانبخشــی ب ــی، درمان ــتی، مراقبت ــات بهداش خدم
ــت  ــود وضعی ــت بهب ــتاندارد، جه ــطح اس ــن س ــاال و در باالتری ب
ــتری  ــدم بس ــادی و ع ــی ع ــه زندگ ــت ب ــرای بازگش ــاران ب بیم

شــدن مجــدد آنهــا و در نهایــت تامیــن، حفــظ و ارتقــا ســالمت 
جامعــه اســت )2(. پرســتاران بزرگتریــن گــروه در میــان کارکنــان 
بهداشــتی بــوده و وظیفــه ارائــه خدمــات درمانــی را بــه بیمــاران 
بــر عهــده دارنــد )3(. وســعت و پیچیدگــی عملکردهای پرســتاران 
روز بــه روز در حــال افزایــش بــوده و  همــگام بــا رشــد نقشــها و 
وظایــف پرســتاران، مســئولیت قانونــی آن هــا افزایــش مــی یابــد. 
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ــان کاری خــود را  در حقیقــت، پرســتاران بیشــتر از 40 درصــد زم
بــر بالیــن بیمــاران ســپری مــی کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه آنــان مســئولیت اساســی حفــظ ایمنــی بیمــار در تمــام جهــات 
مراقبــت را بــر عهــده دارنــد )4, 5(. انجــام فعالیتهــای ایمــن و بــی 
خطــر پرســتاری مســتلزم شــناخت دســتورالعمل هــای تاییــد شــده 
ای اســت کــه هــر پرســتار موظــف اســت بــه آن عمــل کنــد )6(. 
بــه عبــارت دیگــر، پرســتاری یــک حرفــه مســتقل اســت و همیــن 
ــز پرســتار را مســئول  ــی نی ــم قضای ــا محاک ــر موجــب شــده ت ام
ــف  ــتاندارد شــرح وظای ــب اس ــود در قال ــات خ و پاســخگوی اقدام

حرفــه اش بداننــد )6, 7(. 
ــای  ــوژی و مهارته ــه در تکنول ــل توج ــرفتهای قاب ــم پیش علیرغ
مراقبتــی، بســیاری از بیمــاران در اثــر خطاهــای درمانــی و مراقبتی 
ــل  ــش قاب ــوند )8(. بخ ــی ش ــر م ــرگ و می ــا م ــیب ی ــار آس دچ
مالحظــه ای از ایــن خطاهــا توســط کادر پرســتاری رخ مــی دهــد 
ــش )2017( در  ــن  و همکاران ــه توســط متی ــه ای ک )5(. در مطالع
ــی  ــه زمان ــران در فاصل ــتاری در ای ــای پرس ــزارش خطاه ــورد گ م
2000 تــا 2017 انجــام گرفــت، مشــخص شــد کــه شــیوع 
خطاهــای پرســتاری در مناطــق مختلــف ایــران متفــاوت اســت و 
ــزان  ــن می ــه طــور میانگی ــا 88 درصــد مــی باشــد و ب ــن 17 ت بی
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ ــتاری 53 درص ــای پرس ــی خطاه کل
ــارک 43  ــتاری در اردن 41/2 درصــد، دانم ــای پرس ــزان خطاه می
درصــد، پنســیلوانیا 30 درصــد و در امریــکا 42-46 درصــد گــزارش 
شــده اســت )9(. بــروز خطاهــای درمانــی و مراقبتــی، زمینــه بــروز 
ــن رو  ــد، از ای ــی کن ــم م ــاران را فراه ــکایت بیم ــی و ش نارضایت
آشــنایی بــه مســایل حقوقــی الزمــه ی حرفــه پرســتاری اســت و 
متصدیــان آن بایــد در حــد کمــال بــا وظایــف شــغلی خود آشــنایی 
داشــته باشــند )6,10(. مطالعــات انجــام شــده در ایــن زمینــه حاکی 
ــررات  ــن و مق ــی از قوانی ــر پرســتاران اطالع ــه اکث از آن اســت ک
ندارنــد )10,11(. در مطالعــه ادیــب حــاج باقــری و همــکاران 
)1390( مشــخص شــد کــه 95 درصــد از پرســتاران و دانشــجویان 

ــه هســتند )10(. ــن زمین ــوزش در ای پرســتاری خواســتار آم
ــه عنــوان عضــو اصلــی تیــم درمانــی )3(، از دیــدگاه  پرســتاران ب
ــده  ــه ش ــای ارائ ــخگوی مراقبته ــد پاس ــی بای ــی و اخالق قانون
باشــند. ایــن موضــوع بــا فعــال شــدن ســازمان نظــام پرســتاری بــا 
اعتقــاد بــر جایــگاه تخصصــی علمــی و اســتقالل حرفه پرســتاری، 
ضــرورت فراگیــری موضوعــات حقوقــی را بــرای پرســتاران، بیــش 
از پیــش روشــن مــی نمایــد )12(. بــه طــور کلــی، پرســتاران بــه دو 
دلیــل نیــاز بــه آگاهــی از مفاهیــم قانونــی و حقوقــی خــود دارنــد؛ 
ــق  ــر طب ــان ب ــات آن ــا و اقدام ــم ه ــان از اینکــه تصمی اول اطمین

ــوده و دیگــری  ــتاری ب ــه ی پرس ــی حرف ــی و اخالق اصــول قانون
آگاهــی از عواقــب عــدم رعایــت موازیــن قانونــی )13(. 

ــران  ــور ای ــی کش ــتم قضای ــم در سیس ــن مفاهی ــی از رایجتری یک
ــی،  ــی و مراقبت ــای درمان ــه پرســتاری و خطاه ــا حرف ــاط ب در ارتب
ــم  ــات مفاهی ــی از مطالع ــت )12,13(. در برخ ــور  اس ــوم قص مفه
ــل  ــورد تحلی ــتاری )15( م ــر پرس ــتاری )14( و تقصی ــای پرس خط
قــرار گرفتــه اســت. در مطالعــه نیکــو نظــری و همــکاران )1393(، 
ــگاه  مفهــوم قصــور پرســتاری در فرآینــد مراقبــت از بیمــاران از ن
نظــام قضایــی کشــور تبییــن شــده اســت و مراحــل رســیدگی بــه 
آن در دادســرا و دادگاه تشــریح شــده اســت ولــی تعریــف واضــح 
ــه  ــته ی آن ارائ ــای برجس ــی ه ــوم و ویژگ ــن مفه ــق از ای و دقی
نشــده اســت )13(. بنابرایــن، ایــن مفهــوم بــا محدودیتهایــی ماننــد 
ــق از آن در پرســتاری، عــدم شــناخت کافــی و  ــود تعریــف دقی نب
مشــخص نبــودن چگونگــی بــکار گیــری آن مــورد غفلــت واقــع 
شــده اســت )16,17(. بــا توجــه بــه کمبودهــای مربــوط بــه برنامــه 
آموزشــی پرســتاری، بــه نظــر مــی رســد بــرای بهبــود بدنــه دانــش 
پرســتاری، شناســایی ویژگــی هــای این مفهــوم و نحــوه بکارگیری 
آن نیــاز بــه بررســی بیشــتری دارد. تحلیــل مفهــوم بخش اساســی 
ــت  ــر و اوان ــرد واک ــت و رویک ــتاری اس ــوری در پرس ــاخت تئ س
بــرای تحلیــل و نقــد متــون موجــود، مزایــای بیشــتری نســبت بــه 
روش هــای دیگــر دارد )18(. ایــن رویکــرد اثبــات گرایانــه منطقــی 
ایــن قابلیــت را دارد کــه بــا ســاده ســازی مفهومــی مثــل قصــور 
پرســتاری، آن را واضــح ســازد و همچنیــن نتایــج قابــل کاربــرد آن 
ــا  ــه ب ــن مطالع ــن، ای ــل اســتنتاج گــردد )19(. بنابرای ــن قاب در بالی
هــدف بررســی مفهــوم قصــور در پرســتاری بــا اســتفاده از رویکــرد 

واکــر و اوانــت انجــام شــد. 

روش کار
ــی  ــت بررس ــوم و جه ــل مفه ــورت تحلی ــه ص ــه ب ــن مطالع ای
مفهــوم قصــور در پرســتاری انجــام شــد. تحلیــل مفهــوم در واقــع 
ــا  فعالیتــی اســت کــه اســاس، ویژگــی هــا و ارتباطــات مفهــوم ب
ســایر معانــی را مــورد بررســی قــرار مــی دهــد و واضــح ســازی 
ــت )20(.  ــوردار اس ــش برخ ــی در پژوه ــت باالی ــم از اهمی مفاهی
ــوم  ــه عل ــوط ب ــم مرب ــا و مفاهی ــیاری از واژه ه ــتاری بس در پرس
ــل و  ــل تحلی ــی قاب ــورت عین ــه ص ــه ب ــد ک ــود دارن ــاری وج رفت
ــد ویژگــی هــای  ــرای شــناخت آن بای ــری نیســتند و ب ــدازه گی ان
آن پدیــده را بررســی کــرد )19(. در ایــن پژوهــش از رویکــرد واکــر 
و اوانــت بــرای تحلیــل مفهــوم قصــور اســتفاده شــد. ایــن رویکــرد 
روش ســاده ای از رویکــرد یــازده مرحلــه ای ویلســون اســت و ایــن 



نشریه مرور سیستماتیک در علوم پزشکی، دوره 2، شماره 1، بهار 1401

4

قابلیــت را دارد کــه عــالوه بــر واضــح ســازی مفهــوم، نتایــج آن 
در بالیــن قابــل کاربــرد و اســتنتاج باشــد. و شــامل هشــت مرحلــه 
 -2 )select a concept( ــوم ــاب مفه ــد؛ 1- انتخ ــی باش ــر م زی
 )determining the aims of analysis( ــل ــدف تحلی ــن ه تعیی
 identify all uses of( ــوم ــتفاده از مفه ــوارد اس ــایی م 3- شناس
the concept( 4- تعییــن ویژگیهــای تعریــف کننــده مفهــوم 

)determine the defining attributes( 5- شناســایی یــک مــورد 
ــرزی،  ــوارد م ــایی م ــو )construct a model case( 6- شناس الگ
 construct borderline, contrary and( ابداعــی  و  مخالــف 
 identify( ــا ــایندها و پیامده ــایی پیش invented case( 7- شناس

ــی  ــود تجرب ــف نم antecedents and consequences( 8- تعری

ــه  ــش یافت ــه در بخ )define empirical referent( )19(. در ادام
هــا تمــام ایــن مراحــل توضیــح داده شــده انــد. در شــروع تحلیــل 
مفهــوم بــه منظــور شناســایی متــون مرتبــط بــا قصــور پرســتاری، 
اســناد مختلــف از جملــه مقــاالت، کتــاب و پایــان نامــه بررســی 
شــدند. بــرای یافتــن اســناد مرتبــط، پایگاههــای اطالعاتــی 
ــر فارســی شــامل Magiran Med Lib، SID و پایگاههــای  معتب
 PubMed ,Proquest, ISI, Google اطالعاتی بیــن المللی ماننــد
Scholar, Scopus  مــورد جســتجو قــرار گرفــت. بــرای جســتجو 

از کلیــد واژه های«پرســتاری«، »قصــور«، »تقصیــر«  و »مفهــوم« 
بــا اســتفاده از عملگرهــای بولیــن )و، یــا(  اســتفاده شــد. بــه منظور 
ــه  ــدود ب ــون مح ــتجوی مت ــد، جس ــات جدی ــه اطالع ــتیابی ب دس
ــا  ــی ی ــان فارس ــه زب ــار ب ــن 2018 و انتش ــا ژوئ ــال 2000 ت س
انگلیســی بــود. در جســتجوی اولیــه 1692 ســند بدســت آمــد. بعــد 
از ارزیابــی بــر اســاس معیارهــای ورود، در نهایــت 44 ســند بــرای 
آنالیــز انتخــاب شــد. معیارهــای ورود شــامل وجــود کلیــدواژه هــا 
در عناویــن یــا خالصــه اســناد، انتشــار تمــام متــن اســناد بــه زبــان 
فارســی یــا انگلیســی، دسترســی رایــگان بــه متــن کامــل اســناد 
ــه مراحــل  ــود. کلی ــوم قصــور ب ــه مفه ــات در زمین ــه اطالع و ارائ
ــر  ــز پیشــرونده ب ــده تمرک ــر در برگیرن ــر شــده در زی ــی ذک تحلیل
ــای  ــی ه ــوان ویژگ ــه بت ــه ای ک ــه گون ــت ب ــور اس ــوم قص مفه

ــی و جــدی آن را شناســایی کــرد.  اصل
انتخاب مفهوم

آشــنایی پرســتاران بــا مفاهیــم قضایــی و مســایل قانونــی و حرفــه 
ای، موجــب اجــرای بهتــر و دقیــق تر قوانیــن و مصونیت پرســتاران 
ــی مــی گــردد. پرســتاران در کشــور  ــادن در دام هــای قانون از افت
ایــران، اطالعــات ناکافــی در خصــوص مفاهیــم قضایــی و قوانیــن 
ــش  ــب افزای ــر موج ــن ام ــد و همی ــود دارن ــغلی خ ــررات ش و مق
میــزان بــروز خطاهــای حرفــه ای و ناتوانــی آنهــا در پاســخگویی 

در مقابــل مراجــع قضایــی مــی شــود )12(. ایــن مفهــوم ارتبــاط 
ــا ایمنــی بیمــار، حرفــه پرســتاری، پرســتاران و  بســیار نزدیکــی ب
ــت ســالمت دارد. قصــور در پرســتاری ممکــن  ســازمانهای مراقب
ــتاران و  ــاران، پرس ــرای بیم ــز ب ــه آمی ــج فاجع ــث نتای ــت باع اس
ــان  ــا همچن ــود )16,17(، ام ــالمت ش ــت س ــای مراقب ــتم ه سیس
درک آن بــرای پرســتاران بالیــن و مدرســان پرســتاری مبهم اســت. 
لــذا بــه نظــر مــی رســد کــه واضــح ســازی و تحلیــل ایــن مفهــوم 
مــی توانــد بــه شــناخت و بکارگیــری آن در آمــوزش پرســتاری و 

بالیــن بیمــاران کمــک نمایــد. 
تعیین هدف تحلیل

ــی  ــت، معان ــر و اوان ــرد واک ــتفاده از رویک ــا اس ــه ب ــن مطالع در ای
ــی  ــورد بررس ــوم م ــات مفه ــا و خصوصی ــخصه ه ــور، مش قص
قرارگرفتــه اســت، همچنیــن مــوارد بکارگیــری و اســتفاده از مفهوم 
ــف  ــه پرســتاری توصی ــردن آن در حرف ــی ک ــرای عملیات قصــور ب
شــده اســت کــه باعــث افزایــش درک ایــن مفهــوم مــی شــود و به 

ــد.  ــر از مفهــوم در پرســتاری کمــک مــی کن اســتفاده بهت

یافته ها
تعریف مفهوم و شناسایی موارد استفاده از آن

ــاظ  ــه لح ــور ب ــت. قص ــَر اس ــه َقَص ــی و ریش ــدر عرب ــور مص قص
لغــوی بــه معنــای کوتاهــی و در اصطــالح حقوقــی بــه مفهــوم آن 
اســت کــه فــردی، کار یــا وظیفــه محــول شــده بــه خــود را انجــام 
ندهــد. وظیفــه ای کــه بــه موجــب قانــون بــه فــردی محــول مــی 
شــود )21،22(. در اصــل قصــور یــک مفهــوم اخالقــی اســت کــه 
از حــوزه اخــالق بــه حــوزه حقــوق ســرایت کــرده اســت )21(. در 
واقــع رفتــار قابــل ســرزنش همــان قصــور اســت کــه در حقــوق آن 
را نوعــی تخلــف از ضوابــط یــا نقــض تعهــد و الزامــات مــی داننــد 
ــز  ــن )2000( نی ــی کولی ــت انگلیس ــگ لغ ــف فرهن )23(. در تعاری
قصــور عبارتســت از یــک اشــتباه حقوقــی کــه بــه موجــب آن، فرد 
متهــم بــه نقــض وظیفــه مراقبــت بــر اســاس قانــون اســت کــه 
در نتیجــه آن آســیب بــه دیگــری وارد شــده اســت )24(. ال هیجــا 
ــر و عــدم صالحیــت  و همکارانــش )2018( قصــور بالینــی، تقصی
ــی عملکــرد اشــتباه  ــه معن ــا یکدیگــر و ب ــرادف ب ــه ای را مت حرف
غیرعمــد مــی داننــد کــه منجــر بــه صدمــه بــه بیمــار مــی شــود 
)15(. امــا در برخــی از اســناد، قصــور در مقابــل تقصیــر بــکار رفتــه 
اســت )23- 21(. قصــور در فقــه نیــز در مقابــل تقصیــر بــکار رفتــه 
اســت )25(. قانونگــذار در قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 
1392 قصــور را تــرک فعــل یــا قانون الزامــی بدون اینکه مســامحه 
ای در کار باشــد تلقــی مــی کنــد. فــردی مرتکــب قصــور می شــود 
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کــه بــه علــت آشــنا نبــودن بــه قوانیــن، عملــی را کــه می بایســت 
انجــام مــی داده انجــام ندهــد و برعکــس عملــی را که نبایــد انجام 
مــی داده انجــام داده اســت. در قصــور هیــچ عمــدی در کار نیســت 
و از روی نادانــی و جهــل بــه قانــون و بــه صــورت ســهوی خطا رخ 
مــی دهــد. اجــزای قصــور عبارتنــد از بــی احتیاطــی ، بــی مباالتی، 
عــدم مهــارت و عــدم رعایــت نظامــات دولتــی. در مقابــل، تقصیــر 
ــه  ــاب و خــودداری از انجــام دادن کاری اســت ک ــی اجتن ــه معن ب
شــخص بــا وجــود اطــالع و آگاهــی و توانایــی انجــام آن، از انجــام 
ــت.  ــه اس ــدی نهفت ــر عم ــد. در تقصی ــودداری کن دادن آن کار خ
بدیــن معنــی کــه رفتــار مرتکــب آن چنــان فاحــش بــوده اســت 
کــه گویــی فــرد تــا حــدودی خواســتار انجــام آن بــوده اســت. بــه 
همیــن دلیــل مجــازات کســی کــه مرتکــب قصــور شــده اســت 
صرفــا جنبــه مدنــی دارد امــا مجــازات کســی کــه مرتکــب تقصیــر 
شــده اســت جنبــه کیفــری دارد. در واقــع، تقصیــر خطایی شــدیدتر 
ــر در  ــرای تشــخیص قصــور و تقصی از قصــور اســت )25- 21(. ب
ــه کارشناســی از  ــی جهــت صــدور رای، اخــذ نظری محاکــم قضای
ــی  ــتاری الزام ــام پرس ــازمان نظ ــا س ــی ی ــازمان پزشــکی قانون س
اســت )22, 23(. یودروایــز  )2014( نیــز معتقــد اســت کــه اســاس 
قصــور، رفتارهــای بــی دقــت و غیــر عمدی اســت )27(. کمســیون 
مشــترک اعتبــار بخشــی ســازمان هــای بهداشــتی قصــور را ایــن 
ــه در  ــت ک ــام مراقب ــص در انج ــت: نق ــوده اس ــف نم ــه تعری گون
شــرایط مشــابه توســط یــک فــرد محتــاط و دقیــق اعمــال مــی 
شــود )28(. بــه طــور کلــی، قصــور پرســتاری بــه معنــای کوتاهــی 
از انجــام اســتانداردهای مراقبتــی و پرســتاری اســت. مبنــای ایــن 
ــف و مســئولیتهای مصــوب وزارت بهداشــت و  اســتانداردها، وظای

درمــان اســت )13(. 
تعیین ویژگی های تعریف کننده مفهوم قصور

ــه مشــخصات تعییــن  ــوط ب تعییــن ویژگیهــای یــک مفهــوم مرب
کننــده آن اســت و هــر مفهــوم انتزاعــی معمــوال بیشــتر از یــک 
ویژگــی تعییــن کننــده دارد، امــا در تحلیــل مفهــوم بایــد ویژگیهای 

مناســب مفهــوم در نظــر گرفتــه شــوند )19(.
گریفیــت  )2016( در مطالعــه خــود ســه ویژگــی مهــم بــرای قصور 
مطــرح کــرده اســت کــه شــامل: 1-  وظیفــه ی انجــام مراقبــت 
ــه  ــه بیمــار ب 2- نقــص در انجــام وظایــف مراقبتــی 3- آســیب ب
دلیــل نقــص در مراقبــت )29(. در قانــون مجــازات اســالمی نیــز 
ــه خطایــی اطــالق مــی شــود کــه از روی عمــد نباشــد  قصــور ب
)22, 23(. پــس نتیجــه مــی گیریــم کــه ویژگیهــای تعریــف کننده 

قصــور شــامل مــوارد زیــر اســت:
1- وظیفــه بــرای انجــام مراقبــت: بــه محــض قبــول پرســتاری از 

بیمار)بــه صــورت کامــل یــا نســبی( و بــه هــر صــورت )کشــیک 
در بخــش، خصوصــی و در منــزل، رایــگان و یــا در مقابــل دریافــت 

وجــه( ایــن وظیفــه برقــرار مــی گــردد.
2- تخطــی از وظیفــه قانونــی: کوتاهــی و ســهل انــگاری در انجــام 

وظیفــه مــی باشــد. 
3- رفتــار غیرعمــد: رفتــاری کــه غیــر عمــدی اســت و اراده قبلــی 

در رخــداد آن دخالــت نــدارد. 
4- آســیب  جســمی یــا روانــی: در صــورت بــروز صدمــه جســمی 
ــی مشــخص نمــودن حــدود دقیــق  ــه بیمــار و توانای ــی ب ــا روان ی
ایــن آســیب، عمــل انجــام شــده در ایجــاد آن را مــی تــوان قصــور 

تلقــی نمــود. 
ــض  ــن نق ــی بی ــاط علیت ــیب: ارتب ــا و آس ــن خط ــاط بی 5- ارتب
ــته  ــود داش ــار وج ــه بیم ــی و آســیب وارده ب ــتانداردهای مراقبت اس

ــد. باش
بنابرایــن جهــت احــراز و اثبــات قصــور پرســتاری تحقــق ایــن پنج 

شــرط اصلی ضــروری اســت. 
شناسایی یک مورد الگو

ــوده  ــه ب ــورد مطالع ــص از مفهــوم م ــال خال ــک مث ــورد الگــو ی م
ــرا  ــد دارای تمــام ویژگــی هــای مشــخص کننــده باشــد، زی و بای
بدیــن وســیله خواننــده در مــی یابــد کــه چگونــه مفهــوم را تعریف 
ــوان  ــو عن ــورد الگ ــک م ــه ی ــن مطالع ــد )19(. در ای ــیر کن و تفس

شــده اســت. 
مورد الگو

ــده مــی  ــورد شــناخته شــده ســرطان مع ــه م ــی 60 ســاله ک آقای
ــی درد  ــکایت اصل ــا ش ــتان ب ــی بیمارس ــش داخل ــد، در بخ باش
ــون  ــود و انفوزی ــت نم ــار را ویزی ــک بیم ــد. پزش ــتری گردی بس
ــود.  ــه نم ــرم در ســاعت را توصی ــی گ ــزان 1 میل ــه می ــن ب مورفی
ــده و  ــودن پرون ــک نم ــس از چ ــار، پ ــن بیم ــئول ای ــتار مس پرس
ــه  ــن ب ــق مورفی ــرای تزری ــون را ب ــپ انفوزی ــتور پزشــک، پم دس
بیمــار وصــل نمــود. بعــد از گذشــت 3 ســاعت، بیمــار دچــار ارســت 
ــه بخــش مراقبــت هــای ویــژه منتقــل گردیــد.  تنفســی شــد و ب
پــس از پیگیــری و بررســی هــای بــه عمــل آمــده مشــخص شــد 
کــه میــزان مورفیــن انفوزیــون شــده بــه وســیله پمــپ روی عــدد 
10 میلــی گــرم تنظیــم شــده بــود و در واقــع بیمــار 10 برابر بیشــتر 
مورفیــن دریافــت کــرده بــود. ایــن رفتــار پرســتار غیرعمــدی بــود 
امــا بــه علــت بــی دقتــی باعــث آســیب بــه بیمــار شــد. در ایــن 
وضعــت پرســتار اســتانداردهای دارو دادن در بیمــار را رعایــت نکرده 

ــه بیمــار شــده اســت.  اســت و موجــب آســیب ب
موارد مرزی
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مــورد مــرزی بعضــی از ویژگــی هــای مفهــوم مــورد نظــر را دارد، 
امــا تمــام ایــن خصوصیــات را دارا نمــی باشــد و در واقــع مثالــی 
شــبیه بــه مــوارد الگــو اســت ولــی بــه علــت عــدم وجــود بعضــی 

از ویژگــی هــای مفهــوم از آن قابــل افتــراق اســت )19(. 
آقایــی 50 ســاله بــا تشــخیص دیســک کمــر در بخــش جراحــی 
بیمارســتان بســتری شــده اســت و اظهــار مــی کنــد کــه 5 مــاه 
ــن بیمارســتان  ــس همی ــه اورژان ــل ســرماخوردگی ب ــه دلی ــل ب قب
مراجعــه نمــوده و پــس از تزریــق عضالنی آنتــی بیوتیــک در ناحیه 
ــه نمــوده  ســرین توســط پرســتار اورژانــس، درد شــدیدی را تجرب
ــی  ــی دقت ــه خاطــر ب ــر ب ــن دیســک کم ــروز ای ــت ب اســت و عل
ــدم  ــل ع ــه دلی ــت ب ــن حال ــق اســت. در ای ــان تزری ناشــی از هم
ــاط بیــن خطــا  ــد ارتب وجــود برخــی از ویژگــی هــای قصــور مانن
و آســیب، نمــی تــوان قصــور را اثبــات نمــود و فقــط در حــد یــک 

شــکایت باقــی مــی مانــد.
ــه عنــوان پرســتار  ــم الــف کارشــناس پرســتاری اســت کــه ب خان
مراقبــت در منــزل، مســئول مراقبــت از یــک خانم 85 ســاله اســت 
کــه تحــت عمــل جراحــی کلیــه سیســتکتومی قــرار گرفتــه و اخیرا 
از بیمارســتان ترخیــص شــده اســت. بیمــار نیــاز بــه کشــیدن بخیه 
ــزل  ــن وی در من ــر بالی ــف ب ــم ال ــای محــل جراحــی دارد. خان ه
حاضــر شــده و متوجــه مــی شــود کــه ســت پانســمان اســتریل را 
همــراه بــا خــودش نیــاورده اســت. بــه دلیــل دور بــودن مســافت 
ــه  ــر بیمــار درخواســت مــی کنــد کــه یــک حول برگشــت، از دخت
تمیــز بــه او بدهــد تــا منطقــه را بپوشــاند و بــا اســتفاده از قیچــی 
جیبــی خــودش اقــدام بــه خــارج نمــودن بخیــه هــا مــی نمایــد. دو 
هفتــه بعــد پرســتار متوجــه مــی شــود کــه ایــن بیمــار در بخــش 
مراقبــت هــای ویــژه بیمارســتان بــا تشــخیص ســپتی ســمی بــه 
علــت عفونــت محــل جراحی بســتری شــده اســت و دختر بیمــار از 
خانــم الــف بــه علــت عــدم رعایــت اســتانداردها در انجــام مراقبــت 
از زخــم جراحــی و ایجــاد آســیب بــه مــادرش، بــه دادگاه شــکایت 
نمــوده اســت. در ایــن مــورد، یــک رفتــار عمــدی نهفتــه اســت. به 
عبــارت دیگــر، پرســتار بــا وجــود اطــالع، آگاهــی و توانایــی انجــام 
ــار  ــوده و رفت ــودداری نم ــام دادن آن خ ــح، از انج ــمان صحی پانس
وی چنــان فاحــش بــوده اســت کــه گویــی تــا حــدودی خواســتار 
انجــام آن بــوده اســت. بنابرایــن بــه دلیــل رفتــار عمــدی، قصــور 

محســوب نمــی شــود.   
مورد مخالف

مــورد مخالــف هیــچ کــدام از ویژگــی هــای مفهــوم مــورد نظــر 
ــدارد و ایــن تفــاوت کامــال واضــح اســت و توســط افــراد بــه  را ن

ــت )19(.  ــخیص اس ــل تش ــی قاب راحت

ــد در  ــاب آراکنوئی ــزی س ــخیص خونری ــا تش ــاله ب ــی 65 س آقای
بخــش مراقبــت هــای ویــژه بســتری شــده اســت. بیمــار بــه دلیــل 
رونــد بیمــاری، دچــار هذیــان و بــی قــراری شــده و مســتعد ســقوط 
از تخــت مــی باشــد. پرســتار وضعیــت بیمــار را بررســی کــرده و به 
پزشــک اطــالع مــی دهــد. پزشــک بــر بالیــن بیمــار حاضــر شــده 
و طــی مشــورت بــا پرســتار تصمیــم بــه اســتفاده از مهــار فیزیکــی 
دســتها و پاهــا بــه مــدت 4 ســاعت بــرای بیمار مــی گیرد. پزشــک 
دســتور مهــار فیزیکــی، نــوع مهــار و مــدت زمــان اســتفاده از آن را 
در پرونــده بیمــار ثبــت مــی نمایــد. پرســتار و پزشــک بــا همســر 
ــرای  ــوده و ب ــت نم ــت وی صحب ــورد وضعی ــار در م ــد بیم و فرزن
اســتفاده از مهــار فیزیکــی رضایــت آگاهانــه را اخــذ مــی نماینــد. 
ســپس پرســتار بــا اســتفاده از مهــار کننــده ی اندامــی مناســب و با 
رعایــت اصــول اســتاندارد مهــار فیزیکــی، بیمــار را مهــار نمــوده و 
هــر یــک ســاعت وضعیــت بیمــار را از نظــر کنتــرل بــی قــراری، 
ــیدگی  ــگ، خراش ــر رن ــر تغیی ــا از نظ ــتبندها و پابنده ــل دس مح
ــی  ــدام هــای انتهای پوســتی، گــردش خــون محیطــی و نبــض ان
را بررســی نمــوده و مرتــب بیمــار را مانیتــور کــرده و در گــزارش 
پرســتاری وضعیــت بیمــار را ثبــت مــی نمایــد. در طــی ایــن مــدت 
ــرل  ــل کنت ــه دلی ــداده و ب ــار رخ ن ــرای بیم ــه ای ب ــچ عارض هی
ــت  ــی، وضعی ــق دارو درمان ــد از طری ــاب آراکینوئی ــزی س خونری

شــناختی و رفتــاری بیمــار رو بــه بهبــودی مــی رود. 
پیشایندها

ــروز  ــل از ب ــد قب ــه بای ــتند ک ــی هس ــع و اتفاقات ــایندها وقای پیش
ــوند )19(. ــکار ش ــوم آش مفه

پژوهشــگران پرســتاری مــوارد مختلفــی را بــرای رخ دادن قصــور 
ــی، دو رویکــرد  ــد. در مطالعــات قبل ــوان کــرده ان در پرســتاری عن
ــا تیــم مراقبیــن بهداشــتی و  شــامل عوامــل فــردی )در ارتبــاط ب
ــی  ــایندهای اصل ــوان پیش ــه عن ــازمانی، ب ــل س ــاران( و عوام بیم
خطاهــای پزشــکی و پرســتاری مطــرح شــده اســت. در رویکــرد 
فــردی عواملــی از قبیــل بــی تجربگــی پرســتار، عــدم مهــارت در 
ارائــه مراقبــت هــای همــه جانبــه و اورژانســی، وجــود ارتباطــات 
ضعیــف، گزارشــات اشــتباه و دســت خــط ناخوانــا و عوامــل فــردی 
مرتبــط بــا بیمــار )ماننــد رفتــار و ســطح هوشــیاری بیمــار و حضــور 
ــذار مــی باشــد.  ــروز قصــور پرســتاری تاثیرگ همراهــان وی( در ب
در رویکــرد ســازمانی، عوامــل مدیریتــی از قبیــل عــدم هماهنگــی 
بیــن تیــم هــای درمانــی، شــلوغی محــل کار، شــباهت ظاهــری و 
ــوب، باعــث رخ دادن  ــزات معی ــا و اســتفاده از تجهی اســمی داروه

خطــا توســط پرســتاران مــی شــود )30، 31(. 
از دیــدگاه مــا نیــز نقــص در عوامل ســازمانی و مدیریتــی مهمترین 
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ــایی و  ــند. شناس ــی باش ــتاری م ــور در پرس ــروز قص ــایندها ب پیش
ــرای  ــل ب ــه راه ح ــوزش و ارائ ــق آم ــل، از طری ــن عوام ــر ای تغیی
ــزان قصــور در پرســتاری بســیار کمــک  ــل رســاندن می ــه حداق ب

کننــده اســت. 
پیامدها 

پیامدهــا وقایعــی هســتند کــه بــه دنبــال بــروز مفهــوم آشــکار مــی 
ــور در  ــای قص ــون، پیامده ــی مت ــاس بررس ــر اس ــوند )19(. ب ش
پرســتاری در ســه ســطح )بیمــار، پرســتار و ســازمان( طبقــه بنــدی 

ــود )15, 35-32(. ــی ش م
1- در سطح بیمار: 

- آسیب موقت، دائمی یا مرگ ناشی از قصور پرستاری
- افزایــش هزینــه هــای مســتقیم )ماننــد هزینــه هــای پرداخــت 
شــده بــرای بهبــودی آســیب وارد شــده یــا افزایــش میزان بســتری 
در بیمارســتان(  و غیــر مســتقیم )ماننــد عــدم توانایــی انجــام کار و 

بازگشــت بــه شــغل ناشــی از آســیب وارد شــده( 
- اثرات منفی روانی و مالی بر اعضای خانواده بیمار 

2- در سطح پرستار: 

ــوان  ــه عن ــد ب ــه هــای مســتقیم ناشــی از قصــور کــه بای - هزین
دیــه و غرامــت بــه بیمــار و خانــواده اش پرداخــت گــردد و هزینــه 
هــای غیــر مســتقیم ماننــد تعلیــق از کار، دادن دســتمزد بــه وکال، 

افزایــش هزینــه هــای بیمــه 
ــده در محاکــم قضایــی و داشــتن ســوء پیشــینه در  - ایجــاد پرون

آینــده
- آســیب روحــی و روانــی ناشــی از احســاس گنــاه، بــی کفایتــی، 

افســردگی، از دســت دادن اعتمــاد بــه نفــس 
- تاثیر منفی قصور بر عملکرد شغلی و آینده فرد

- اثرات منفی روانی و مالی بر اعضای خانواده پرستار
3- در سطح سازمان:

- هزینــه هایــی کــه ســازمان و بیمــه بایــد بــه بیمــار و خانــواده به 
عنــوان دیــه و غرامــت ناشــی از قصــور پرســتار، پرداخــت نماید.

- از بیــن رفتــن شــهرت و اعتبــار ســازمان و نتایــج منفــی حاصــل 
از آن ماننــد کــم شــدن تعــداد بیمــاران یــا کارمنــدان

- ایجاد نگرش منفی در افراد نسبت به حرفه و سازمان

در میــان تمــام پیامدهــای ناخوشــایند قصــور پرســتاری، یادگیــری 
ــه  ــاس ارائ ــر اس ــا ب ــرار آن ه ــزان تک ــش می ــتباهات و کاه از اش
برنامــه هــای عملیاتــی بــرای اصــالح رونــد فعلــی مراقبــت از بیمار 
و افزایــش ایمنــی بیمــاران، مــی توانــد بــه عنــوان پیامــد مثبــت در 

نظــر گرفتــه شــود )15,33(. 
تعریف نمود تجربی

ــای  ــی ویژگیه ــای تجرب ــت نموده ــر و اوان ــر واک ــاس نظ ــر اس ب
قابــل تشــخیص مفهــوم اســت کــه ظهورشــان نشــانه وجــود خــود 
مفهــوم اســت و هــدف از تعریــف آنهــا، تســهیل انــدازه گیــری و 
ــر اســاس مطالعــات متــون  شناســایی مفهــوم مــی باشــد )19(. ب
مختلــف، قصــور یــک مفهــوم رفتــاری بــوده و پنــج ویژگــی اصلی 
دارد کــه در صــورت تحقــق همــه ایــن ویژگــی هــا قصــور قابــل 
اثبــات در محاکــم قضایــی اســت )22,23,29(. ایــن پنــج ویژگــی 

شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد:
1- پرســتار بــه طــور صریــح یا ضمنــی مســئولیت مراقبــت از بیمار 
را بــه عهــده گرفتــه باشــد. ایــن مســئولیت مــی توانــد کامــل یــا 
نســبی باشــد. بدیهــی اســت اثبــات ایــن بخــش نیــاز بــه بررســی 
ــده هــا، گــزارش دفتــر خدمــات  دقیــق گزارشــات پرســتاری پرون

پرســتاری و برنامــه شــیفت موظــف خواهــد داشــت. 
ــتاری و  ــف پرس ــرح وظای ــاس ش ــر اس ــت ب ــص در مراقب 2- نق
ــت  ــرف وزارت بهداش ــده از ط ــالم ش ــت اع ــتانداردهای مراقب اس
ــارت دیگــر، فــرد در انجــام وظایــف  ــه عب وجــود داشــته باشــد. ب
ــد.  ــرده باش ــی ک ــتانداردها کوتاه ــن اس ــاس ای ــر اس ــه ب محول
مشــخص نمــودن حــدود وظایــف افــراد و تعریــف اســتانداردهای 
آن در علــم پرســتاری، تعییــن و تفکیــک عــوارض اقدامــات 
ــا دقــت کافــی در احــراز و  پرســتاری از خطــا و قصــور بایســتی ب

ــرد.  ــورت گی ــی ص ــات تخط اثب
3- رفتــاری کــه منجــر بــه قصــور شــده اســت غیــر عمــدی بــوده 
و اراده قبلــی در رخــداد آن دخالــت نداشــته باشــد. بــرای تشــخیص 
ایــن امــر اخــذ نظریــه کارشناســی از ســازمان پزشــکی قانونــی یــا 

ســازمان نظــام پرســتاری الزامــی اســت. 
4- بــه بیمــار آســیب جســمی یــا روانــی وارد شــده باشــد. بدیهــی 
اســت مــواردی همچون ســردرد گــذرا، ســرگیجه، ضعف جســمانی 
ــده  ــق ایجــاد کنن ــوژی دقی ــا پاتول ــه ت ــی هســتند ک و ... واژه های
آن مشــخص نشــود در حــد یــک شــکایت تلقــی گردیــده و نمــی 

تــوان در اثبــات قصــور از آن اســتفاده نمــود. 
ــاط  ــار، ارتب ــه بیم ــیب ب ــوع آس ــده و ن ــن قصــور انجــام ش 5- بی
علمــی و علیتــی وجــود داشــته باشــد. اثبــات ارتبــاط بیــن خطــای 
انجــام شــده بــا آســیب مــورد ادعــای بیمــار در برخــی مــوارد بــه 
ــرد و بررســی کارشناســانه و علمــی آن  راحتــی صــورت نمــی گی

ضــروری اســت.

بحث
ــکل  ــه ش ــت ک ــر و اوان ــدل واک ــاس م ــر اس ــش ب ــن پژوه در ای
اصــالح و ســاده شــده تحلیــل مفهــوم بــه شــیوه ویلســون اســت 
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و بــه درک ســاده و جامــع مفهــوم مــی پــردازد )19(، بــه تعریــف و 
روشــن ســازی مفهــوم قصــور در پرســتاری پرداختــه شــد. 

براســاس یافتــه هــای ایــن پژوهــش مشــخص شــد کــه مفهــوم 
ــج ویژگــی ضــروری دارد. در مطالعــه گریفیــت )2016(  قصــور پن
ــوم قصــور مشــخص شــد )29(.  ــرای مفه ــی ب ــی اصل ســه ویژگ
ال هیجــا  و همکارانــش )2018( نیــز در تحلیــل مفهــوم تقصیــر 
دریافتنــد کــه قصــور بالینــی، تقصیــر و عــدم صالحیــت حرفــه ای 
ــرای  ــه ب ــن مطالع ــی در ای ــد و ویژگــی های ــا یکدیگرن ــرادف ب مت
ــادی  ــن شــده  اســت )15(، کــه شــباهت زی ــر تبیی مفهــوم تقصی
بــه مطالعــه حاضــر دارد. در بررســی هــای متــون حقوقــی کشــور 
مــا مشــخص شــده کــه از نظــر قضایــی تعریــف قصــور و تقصیــر 
ــار  ــن دو مفهــوم در ویژگــی رفت ــز ای ــاوت اســت و وجــه تمای متف
عمــدی یــا ســهوی نهفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، در مفهــوم 

ــود دارد )23-21(. ــی وج ــر اراده قبل تقصی
در ایــن پژوهــش، عوامــل ســازمانی و مدیریتــی بــه عنــوان 
مهمتریــن پیشــایندها در بــروز قصــور در پرســتاری مطــرح شــدند. 
در مطالعــات مختلــف مشــخص شــده اســت کــه ابهــام در شــرح 
وظایــف )36(، عــدم آگاهــی پرســتاران از قوانیــن و مقــررات حرفــه 
ای و شــرح وظایــف خــود )37,38(، شــیفت هــای کاری طوالنــی 
ــتفاده از  ــی و اس ــای درمان ــم ه ــن تی ــدم هماهنگــی بی ــدت، ع م
ــی شــود  ــت م ــت مراقب ــوب باعــث کاهــش کیفی ــزات معی تجهی
ــتانداردهای  ــن اس ــف، تدوی ــرح وظای ــم ش ــن، تنظی )39(. بنابرای
ــه  ــوزش و برنام ــی و آم ــوط ارتباط ــردن خط ــن ک ــی، روش مراقبت
ــد در هدایــت و جهــت  ــروی انســانی مــی توان ــزی مناســب نی ری
دهــی بــه عملکرد پرســتاران، در مســیر دســتیابی به اســتانداردهای 

ــر باشــد.  ــی، موث حرفــه ای و قانون
در ایــن پژوهــش، پیامدهــای قصــور در پرســتاری در ســه ســطح 
ــت. علیرغــم  ــرار گرف ــورد بررســی ق بیمــار، پرســتار و ســازمان م
ــتباهات و  ــری از اش ــتاری، یادگی ــور پرس ــی قص ــای منف پیامده
کاهــش میــزان تکــرار آن هــا، پیامــد مثبــت آن اســت کــه مــی 
توانــد بــه اصــالح رونــد مراقبــت کمــک نمایــد. پرســتاران موظفند 
ــتانداردهای  ــت اس ــا رعای ــتی و ب ــه درس ــود را ب ــف خ ــه وظای ک
ــه  ــیب ب ــدم آس ــت و ع ــی مراقب ــا از ایمن ــام داده ت ــود انج موج
ــرای تحقــق ایــن امــر  بیمــار اطمینــان حاصــل کننــد )40،41(. ب
ــه  ــا توجــه ب ــاز ایــن حرفــه را ب ــاز اســت کــه قوانیــن مــورد نی نی
ــذا  ــار و پرســتار وضــع نمــود و ل ــت از بیم ــات آن در حمای مقتضی
ــا اســتانداردهای شــغلی و قوانیــن و مقــررات جــاری از  آشــنایی ب
جملــه وظایــف و مســئولیتهای ســنگین مدیــران پرســتاری بــوده 
ــات  ــال اقدام ــیاری در قب ــا هوش ــتاران ب ــی پرس )4,42( و از طرف

انجــام شــده منطبــق بــا اســتانداردها و قوانیــن مــی تواننــد خــود را 
ــد. ــی محافظــت نماین ــه محاکــم قضای ــده شــدن ب از فراخوان

ــایند  ــتاران ناخوش ــی از پرس ــرای بعض ــور ب ــوم قص ــه مفه اگرچ
اســت؛ امــا آگاهــی از ایــن مفهــوم باعــث مــی شــود کــه پرســتاران 
ــا  ــند. ب ــود باش ــاع از خ ــه دف ــادر ب ــور ق ــی کش ــتم قضای در سیس
توجــه بــه اینکــه در قانــون فــرض بــر ایــن اســت کــه هــر کــس 
ــز آگاه  ــون اجــرای آن نی ــر قان ــی باشــد، ب ــه انجــام عمل مجــاز ب
اســت )25(، لــذا در حرفــه پرســتاری عــدم آگاهــی پیــش از آنکــه 
ــون باشــد، خــود نوعــی جــرم  ــرای فــرار از حکــم قان ــه ای ب بهان
محســوب مــی شــود. در واقــع هــر پرســتار مســئول و پاســخگوی 
ــه عملکــرد خــود، در  ــت و جهــت دهــی ب عملکــرد خــود و هدای
ــت  ــی اس ــه ای و قانون ــتانداردهای حرف ــه اس ــتیابی ب ــیر دس مس
ــه  ــترش دامن ــی در گس ــت فعل ــه سیاس ــه اینک ــه ب ــا توج )39(. ب
ــتی  ــای بهداش ــت ه ــتم مراقب ــالح سیس ــتاری در اص ــوذ پرس نف
متمرکــز شــده اســت، تضمیــن کیفیــت مراقبت هــای بهداشــتی از 
مهمتریــن مســئولیت هــای آینــده پرســتاری اســت )43(. بنابرایــن، 
پرســتاری بــه عنــوان حرفــه ای تخصصــی، بایــد از دیــدگاه قانونی 

ــه مراقبتهــای خــود باشــد.  و اخالقــی پاســخگوی کیفیــت ارائ
ــناد در  ــاس اس ــه براس ــم ک ــالش کردی ــا ت ــش م ــن پژوه در ای
ــی  ــورد بررس ــور را م ــوم قص ــری از مفه ــه تعبی ــترس، هرگون دس
قــرار داده و یــک تعریــف جامــع و واحــد از آن ارائــه دهیــم. تبییــن 
مفهــوم قصــور در پرســتاری، ویژگــی هــای اصلــی ایــن مفهــوم را 
شــفاف نمــوده و بیــان ایــن ویژگــی هــا، پرســتاران را در هدایــت 
عمــل، درک اهمیــت مراقبــت بــر اســاس اســتانداردها و رفتارهــای 

یــک پرســتار حرفــه ای یــاری مــی کنــد. 

نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از رویکــرد واکــر و اوانــت و مــروری 
ــتاری  ــور در پرس ــوم قص ــل مفه ــه تحلی ــود ب ــات موج ــر مطالع ب
پرداختــه شــد و ویژگیهــای اصلــی ایــن مفهــوم ماننــد 1- وظیفــه 
ــار  ــی 3- رفت ــه قانون ــی از وظیف ــت 2- تخط ــام مراقب ــرای انج ب
غیرعمــدی 4- آســیب 5- ارتبــاط بیــن خطــا و آســیب، مشــخص 
ــری  ــا بکارگی ــه ب ــف در رابط ــرزی و مخال ــو، م ــوارد الگ ــد و م ش
مفهــوم قصــور ذکــر گردیدنــد. بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی قصــور 
ــوم  ــه مفه ــن مطالع ــه در ای ــان، اینک ــران و جه ــتاری در ای پرس
قصــور پرســتاری بــه عنــوان یــک مفهــوم مســتقل مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت، ارزشــمند مــی باشــد. از آنجــا کــه پرســتاری 
فعالیتــی مبتنــی بــر عملکــرد علمــی، مهارتــی، عاطفــی، اخالقــی و 
قانونــی مــی باشــد، بنابرایــن نیــاز اســت کــه پرســتاران بــا مفاهیــم 
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قانونــی و حقوقــی آشــنا باشــند تــا بــر اســاس آن عمــل نمــوده و از 
تبعــات قانونــی در امــان باشــند.
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