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 درماني تبریز -علیھ پرستاران در مراكز آموزشي محل کار ماھیت خشونت ازدرک بیماران 
 

 ، مرضیھ آوازه، عباس داداشزاده، وحید زمانزادهاقدم ، علیرضا محجلآزاد رحماني*، نصیب بابایی
 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، بیمارستان اھر آذربایجان شرقی

nasib.babaei@yahoo.com 
ي در ارتقاي کیفیت مراقبت و درمان دارند. در بیشترین خدمات مستقیم به بیماران نقش انکار ناپذیر ارائهپرستاران با قدمه و اهداف: 

هاي پرستاري و همچنین نارضایتی شغلی این میان خشونت محل کار منجر به افزایش خطاهاي پزشکی، کاهش کیفیت مراقبت
رمانی د-اي مهم و جدي در سیستم ارائه خدمات بهداشتی مسئله ها آنپرستاران شده است. اعمال خشونت توسط بیماران و همراهان 

در سراسر جهان است که به ویژه متوجه پرسنل پرستاري است. هدف این مطالعه تعیین درك بیماران از ماهیت خشونت محل کار 
 علیه پرستاران بود.

پژوهش توصیفی در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. جامعه پژوهش تمام بیماران  ینا :مطالعه روش
ها، پرسشنامه  در زمان انجام مطالعه بودند که به روش در دسترس به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوري دادهحاضر 

از نرم افزار  ها دادهتعدیل شده سازمان بهداشت جهانی است که با ایجاد تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل 
 آمار توصیفی استفاده گردید.) و 17(ویرایش  SPSSآماري 
 2/66را با شیوع باال به ترتیب در انواع کالمی (کار محلمورد خشونت  204 در طول مدت بستري خود بیماران :هاي پژوهشییافته

ن بیشتری ها آنبیماران و همراهان در کل، درصد) گزارش نمودند.  9/4درصد) و فیزیکی ( 8/9درصد)، جنسی ( 1/19درصد)، نژادي (
علیه پرستاران برخورد نامناسب پرسنل کار محلترین عوامل مرتبط با بروز خشونت  کار بودند. عمدهمحل  گروه ایجاد کننده خشونت

 ، وضعیت ناراحت کننده و نگرانی مرتبط با سالمتی و ضعف مدیریت بود. آنانبیمارستان با بیمار یا همراهان 
رسد که ترکیبی از ارتقاء به نظر میکار علیه پرستاران بود. ده شیوع باالي خشونت محلاین پژوهش تأیید کنن یجنتا گیري:نتیجه
تر موارد اعمال خشونت علیه پرستاران بتواند سبب گیري جديپی و ها آنهمراهان  و آموزش بیماران هاي ارتباطی پرستاران،مهارت

 گردد. و بهبود کیفیت خدمات مراقبتی کاهش موارد خشونت
 خشونت، خشونت محل کار، بیمار، پرستار :هاواژه کلید


