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 چکیده

درمانی در سراسر جهان است. پرستاران به علت دي در سیستم ارائه خدمات بهداشتی اي مهم و جخشونت محل کار مسئله

بنابراین، هدف این مطالعه زا بیشتر از سایر کارکنان بیمارستان در معرض خشونت قرار دارند. قرار گرفتن در شرایط استرس

 درمانی تبریز بود. -کار علیه پرستاران در مراکز آموزشیپرستاران و بستگان بیماران از ماهیت خشونت محل بررسی درک

و بستگان بیماران که معیارهاي ورود به مطالعه را  نفر از پرستاران 088اي مقایسه -در این پژوهش توصیفی :پژوهش روش

ابزار مطالعه پرسشنامه تعدیل شده سازمان بهداشت جهانی بود که با  در دسترس انتخاب شدند. گیرينمونه داشتند با روش

 انجام یافت.  SPSS/Ver.21 آماري  ها توسط نرم افزار تجزیه و تحلیل یافتهایجاد تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. 

وع خشونت نسبت به و بستگان بیماران خشونت کالمی را شایعترین و خشونت جنسی را کمترین ن پرستاران ها:یافته

دانستند. بیشترین عامالن خشونت علیه پرستاران و خود بیماران را بیماران  بستگان پرستاران گزارش نمودند. هر دو گروه

نگرانی درباره سالمتی از طرف و  نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاراندردسترس بودن پرستاران،  پرستاران، بیشتر علل

خورد نامناسب بررا در ایجاد خشونت محل کار علیه پرستاران مهم دانستند در حالی بستگان بیماران،  ربیمار یا همراه بیما

با اهمیت  ، وضعیت ناراحت کننده و نگرانی مرتبط با سالمتی و انتظار طوالنی مدت براي دریافت خدمات بهداشتی راپرسنل

وجود  علیه آنانکار محلبه اعمال خشونت نسبت واکنش پرستاران با توافق زیادي بین دیدگاه دو گروه در رابطه قلمداد کردند. 

 داشت. 

ید کننده گزارشات پرستاران از ماهیت خشونت محل کار علیه آنان در مراکز درمانی ایران یأنتایج این مطالعه ت گیري:نتیجه

تر گیري جديهان بیماران و پیاشتر بر همرهاي ارتباطی پرستاران، کنترل بیرسد که ترکیبی از ارتقاء مهارتاست. به نظر می

 کار علیه پرستاران بتواند سبب کاهش موارد خشونت گردد.موارد اعمال خشونت محل

 

 خشونت محل کار، پرستاران، بستگان بیمارانخشونت،  :ن كلیدياواژگ

 



    

 

 

 مقدمه

هاي مختلف پرسنل مراقبت . در بین شغل(Çelik et al, 2012) خشونت در جامعه یک مشکل در حال افزایش است

پرستاران به  .(Chappell and Di Martino, 2006) کندبهداشتی یکی از بزرگترین گروهی است که خشونت را تجربه می

زا نظیر: تصادفات، مرگ بیماران، ماندن در کنار پزشک در موقع ویزیت بیماران یا همراهی علت قرار گرفتن در شرایط استرس

 .(Islam et al, 2003) ها بیشتر از سایر کارکنان بیمارستان در معرض خشونت قرار دارندران انتقالی به سایر بخشبیما

منبع خشونت علیه پرستاران بیماران، اعضاي خانواده بیماران، مالقات کنندگان،  اند که بزرگترینمحققان مشخص کرده

که اعمال  (Oweis and Diabat, 2005)پزشکان و سایر پرسنل مراقبت بهداشتی و حتی خود پرستاران همکار هستند 

درمانی در سراسر جهان است -اي مهم و جدي در سیستم ارائه خدمات بهداشتیخشونت توسط بیماران و همراهان آنها مسئله

هاي متفاوتی در مورد میزان شیوع خشونت علیه گزارش .(Hahn et al, 2008)که به ویژه متوجه پرسنل پرستاري است

نتایج مطالعات داخلی نیز نشان داده . (Lin and Liu, 2005Stirling et al, 2001 ;)وجود دارد  %37تا  %73پرستاران از 

 Fallahi Khoshknab et al, 2013)نمایند است که پرستاران ایرانی میزان باالیی از خشونت محل کار را تجربه می

Khademloo et al, 2013; Shoghi et al, 2008; Teimurzadeh et al, 2010Zamanzadeh et al, 2007;) .

کار علیه پرستاران تماس خیلی نزدیک پرستاران با بیماران و بالطبع ارتباط شود دلیل اصلی شیوع باالي خشونت محلتصور می

عواملی که . (Kwok et al, 2006) آنها با بستگان بیماران در شرایطی است که تهدیدي براي سالمتی بیماران وجود دارد

دهند شامل عوامل مرتبط با پرستاران و بیماران، عوامل مرتبط با درمانی افزایش می-خشونت محل کار را در سیستم بهداشتی

محل کار و مدیریت و عوامل اجتماعی و فرهنگی هستند که عوامل مرتبط با بیماران و اعضاي خانواده آنان از مهمترین عوامل 

قربانیان خشونت محل کار پیامدهاي مخربی نظیر صدمات جسمی و استرس روانی یا هر دو را  .(Bakker, 2012)هستند

شوند اعتقاد دارند که این اکثر پرستارانی که با خشونت محل کار مواجه می .(Cashmore et al, 2012)نمایند تجربه می

هاي پرستاري و همچنین، نارضایتی شغلی آنان شده است خشونت منجر به افزایش خطاهاي پزشکی، کاهش کیفیت مراقبت

(;Kisa, 2008 Samir et al, 2012) . نکته مهمی که در زمینه خشونت محل کار علیه پرستاران وجود دارد این است که

 Ahmed, 2012; Erkol et al, 2007;  Lin and Liu, 2005)تقریباً در اکثر مطالعات انجام شده در سایر کشورها 

Nolana et al, 2001; Samir et al, 2012 ; ; Tang et al, 2007)  و همچنین، مطالعات انجام شده در کشور ایران
(Aghajanloo et al, 2010; Rahimzadeh et al, 2011; ; Teimurzadeh, et al, 2010 Zamanzadeh, et 

al, 2007) اند. به پرستاران همراهان بیماران را مهمترین عامالن اعمال کننده خشونت محل کار علیه خود معرفی نموده

رسد این است که شیوع انواع مختلف خشونت محل وه، آنچه در زمینه خشونت محل کار علیه پرستاران جالب به نظر میعال

ها تنها از دید پرستاران که معموالً قربانیان اصلی خشونت محل کار هستند مورد بررسی کار و عوامل مؤثر در بروز این خشونت

ونت یعنی اعضاي خانواده و همراهان بیماران در این زمینه بررسی نشده است. در قرار گرفته است و دیدگاه عامالن اصلی خش

اي یافت نشد که خشونت محل کار علیه پرسنل درمانی و عوامل مؤثر بر آن را از مرور وسیع متون داخلی و خارجی مطالعه

  ;Aghajanloo, et al, 2010 Aghajanloo et al, 2007)دیدگاه همراهان بیماران و بستگان آنها بررسی نموده باشد 

Erkol, et al, 2007; Koohestani et al, 2011; ;  Lin et al, 2005; Nolana et al, 2001; Rahimzadeh, 

et al., 2011; Rahmani et al, 2009 Samir et al, 2012; Shoghi, et al, 2008;  Tang et al, 2007 

Teimurzadeh, et al, 2010; Zamanzadeh et al, 2007; )  بنابراین، هیچ اطالعاتی در این زمینه ارائه نشده و



    

 

 

مشخص نیست که دیدگاه  همراهان بیماران در مورد ماهیت خشونت محل کار چیست. به این دلیل، هدف این مطالعه تعیین 

 بریز بود.درمانی ت -ر علیه پرستاران در مراکز آموزشیو مقایسه درک پرستاران و همراهان بیماران از ماهیت خشونت محل کا

 پژوهشروش 

درمانی وابسته به  -کز آموزشیمر 3در  2737سال  آبانتا  مرداداست که از  ايمقایسه -این پژوهش یک مطالعه توصیفی

 انجام شد.  هاي ویژه بودجراحی، اورژانس و مراقبت -هاي داخلیکه داراي بخش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هاي بیمارستانکه در زمان انجام مطالعه در یکی از  بود بیمارانیو بستگان پرستاران  جامعه این پژوهش دربرگیرنده تمامی

سال سابقه کار، حداقل داشتن مدرک  2معیارهاي ورود براي پرستاران عبارت بود از حداقل  مورد پژوهش حضور داشتند.

. معیارهاي ورود بستگان بیماران عبارت بود از تحصیلی کارشناسی پرستاري، ارتباط مستقیم با بیماران به عنوان پرستار بالینی

، دیالیز و اورژانس( مراکز آموزشی درمانی وابسته CCU ،ICUجراحی یا ویژه ) -حضور در کنار بیمار بستري در بخش داخلی

دفعه  ساعت همراهی بیمار در بیمارستان در 27سال سن و باالتر و حضور حداقل  20به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، داشتن 

حجم نمونه با انجام مطالعه مقدماتی بر روي  در مطالعه حاضر، .اخیر بستري )در مورد بخش اورژانس بیشتر از یک ساعت(

نفر براي هر گروه بر آورد شد که جهت جلوگیري از افت نمونه، این مقدار  702بستگان بیمار و پرستار تعیین شد که حدوداً 

. به این منظور، یکی از محققین در طول مدت انجام ري به صورت دردسترس انجام شدگی. نمونهافزایش داده شد 28-5%

بیماران بستري در بخش را که واجد همراهان  پرستاران و هاي مراکز مورد نظر تعدادي ازمطالعه با هر بار مراجعه به بخش

اي یک شد براي هر بخش هفتهد. سعی مینموبراي شرکت در مطالعه انتخاب می دردسترسمعیارهاي مطالعه بودند به صورت 

 بیماران تغییر پیدا کرده باشند و براي کاهش گزارش همزمان یک مورد خشونت توسطهمراهان  گیري انجام شود کهبار نمونه

 شدند.بیماران هر بخش براي شرکت در مطالعه انتخاب میهمراهان گیري تعداد یک پنجم مختلف در هر بار نمونه همراهان

ها پرسشنامه تعدیل شده سازمان جهانی بهداشت بود که با ایجاد تغییراتی براي بررسی ماهیت خشونت آوري دادهبزار جمعا 

بیماران مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه شامل چهار قسمت بود:  دیدگاه پرستاران و بستگانکار علیه پرستاران از محل

نمود. قسمت دوم شیوع انواع مختلف بیماران را بررسی می پرستاران و بستگان اجتماعی -قسمت اول برخی مشخصات فردي

داد. بیماران مورد بررسی قرار می پرستاران و بستگان کار نسبت به پرستاران و عامالن خشونت را از دیدگاهخشونت محل

ل اجتماعی و عوامل مربوط به بیمار و قسمت سوم عوامل مؤثر بر بروز خشونت )از قبیل عوامل پرسنلی، عوامل مدیریتی، عوام

را کار کرد و قسمت چهارم واکنش پرستاران به خشونت محلبیماران بررسی می پرستاران و بستگان دیدگاهبستگان بیمار( را از 

بستگان داد. در ضمن قسمت سوم و چهارم پرسشنامه توسط بیماران مورد بررسی قرار میبستگان  پرستاران و  دیدگاهاز 

کار علیه پرستاران را مشاهده یا اعمال نموده بودند. الزم به ذکر است در ابتداي یمارانی تکمیل گردید که خشونت محلب

پرسشنامه در مورد تعریف انواع خشونت محل کار و مصادیق عینی آنها توضیحاتی ارائه شده بود. روایی صوري و محتواي 

نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بررسی شد  28خواهی از ظرپرسشنامه با استفاده از روایی محتوا توسط ن

بر  بازآزمایی از روشپرسشنامه براي تعیین پایایی و پس از دریافت نظرات این افراد تغییرات الزم در پرسشنامه اعمال گردید. 

 استفاده شد.بیمار همراه  28روي 

اي اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسید. سپس، پژوهشگران پس از ابتدا طرح پژوهشی به تأیید کمیته منطقه

بیماران  پرستاران و همراهان ها را در بینکسب مجوزهاي الزم و بعد از معرفی خود و هماهنگی با مسئولین مراکز، پرسشنامه



    

 

 

ب رضایت از واحدهاي پژوهشی صورت گرفت ها، کسدرمانی توزیع نمودند. پیش از توزیع پرسشنامه -بستري در مراکز آموزشی

ها ها اطمینان داده شد که تمام اطالعات آنان محرمانه بوده و نیازي به نوشتن نام و نام خانوادگی در پرسشنامهو به نمونه

ضمن،  ها داده شد. دردهی به سؤاالت به تمامی نمونهباشد. همچنین، توضیح مختصري در مورد هدف مطالعه و نحوه پاسخنمی

بیمارانی که خشونت اعمال کرده بودند یا شاهد آن بودند قسمت سوم و چهارم پرسشنامه را بستگان توضیح داده شد فقط 

 اعمال شده توسط بیماران از گزارش موارد خشونتهمراهان تکمیل خواهند نمود. الزم به ذکر است به دلیل اینکه ممکن بود 

اند بیمارانی که شاهد خشونت نیز بودههمراهان گیري نمایند تا اي نمونهشدند به گونهخود اجتناب نمایند پژوهشگران مجبور 

ها با روش مصاحبه خصوصی سواد دادهسواد یا بیبه گزارش ماهیت خشونت مشاهده شده خود بپردازند. در مورد افراد کم

پرستار  088ن تکمیل شد. در طول انجام مطالعه از بیماراهمراهان تکمیل گردید و در مورد افراد با سواد پرسشنامه توسط خود 

به علت ناقص بودن از  نفر بیمار 70پرستار و  نفر 73بیمار براي شرکت در مطالعه دعوت شد که پرسشنامه همراه  088و 

 و %37=  پرستار تجزیه و تحلیل شد )ضریب مشارکت همراه بیمار 732پرستار و  737هاي مطالعه خارج شد و در نهایت داده

 (. %30=ضریب مشارکت

تعداد و درصد، میانگین و انحراف )آمار توصیفی  از( 72)ویرایش SPSS افزار آماري نرم درها جهت تجزیه و تحلیل آماري داده

 استفاده گردید. 85/8داري دو و آزمون دقیق فیشر( با در نظر گرفتن سطح معنی( و آمار استنباطی )کايمعیار

 هایافته

بود. اکثر 3/70±82/3و میانگین سنی همراهان بیماران  33/72±07/5ها نشان داد که میانگین سنی پرستاران بررسی جنتای

بود. اغلب پرستاران استخدام پیمانی بوده و به  75/2±30/0پرستاران  کنندگان مؤنث و متأهل بودند. میانگین سابقهشرکت

ند و در تماس مستقیم با بیماران بودند. میانگین دفعه همراهی بستگان کردها کار میصورت تمام وقت و گردشی در شیفت

بود که اکثراً در بخش داخلی در کنار بیمارهمراه بودند و میانگین طول مدت همراهی در کنار بیمار به  02/7±23/7بیماران 

 گزارش شده است. 2اجتماعی بستگان بیماران در جدول شماره  -برخی مشخصات فردي بود. 37/78±20/73ساعت 

 

 شركت كننده در مطالعهتوزیع فراواني مشخصات دموگرافیکي پرستاران و بستگان بیماران  .1جدول

متغیر                                                          

 گروه        

 همراه بیمار پرستار

 درصد تعداد درصد تعداد

 جنس
 مرد

 زن

22 

727 

0/22 

2/07 

257 

777 

3/08 

7/53 

 وضعیت تأهل

 مجرد

 متأهل

 مطلقه

 بیوه

282 

732 

2 

8 

8/73 

3/37 

7/8 

8 

227 

728 

0 

8 

0/73 

2/23 

2/2 

8 

 وضعیت استخدام

 رسمی

 پیمانی

 قراردادي

52 

730 

23 

3/27 

0/30 

2/0 

  



    

 

 

 3/7 22 طرحی

 شیفت در گردش
 بلی

 خیر

723 

52 

8/05 

8/25 

  

 ارتباط مستقیم با بیماران

 

 بلی

 خیر

787 

32 

8/02 

8/23 

  

 بخش بالینی

 داخلی

 جراحی

 ویژه

 اورژانس

 سایر

03 

03 

288 

33 

78 

 

7/77 

7/77 

0/72 

7/72 

0/5 

232 

272 

20 

52 

8 

0/02 

0/70 

0/0 

2/27 

8 

 3/70±82/3 33/72±07/5 سن ) سال(

 *** 75/2±30/0 سابقه خدمت )سال(

 

 

 وضعیت تحصیلی

 زیر دیپلم

 دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

  37 

203 

32 

7 

3/70 

7/58 
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 توزیع فراواني و مقایسه انواع خشونت فیزیکي نسبت به پرستاران و عامالن آنها در دو گروه مورد مطالعه .2جدول

 وه                                    گر                           پرستار همراه بیمار 

 تعداد)%( تعداد)%(  p-value عامالن خشونت p-value متغیر                                   

882/8 
   بلی  20(20) 22(0) 882/8 بیماران

 خشونت فیزیکی
 خیر  785(07) 732(32) بستگان بیماران 882/8

     همکاران محل کار 882/8

 همکاران خارج از واحد 882/8

 مدیران 888/2

  بلی 700(22) 30(75) 882/8 بیماران 882/8

 خشونت کالمی
 بستگان بیماران 882/8

 خیر 275(70) 707(35) همکاران محل کار 882/8

     همکاران خارج از واحد 882/8

 مدیران 882/8



    

 

 

  بلی 3(7) 23(5) 882/8 بیماران 888/2

 

 خشونت جنسی
 خیر 720(30) 753(35) بستگان بیماران 882/8

     همکاران محل کار 888/2

 همکاران خارج از واحد 8

 مدیران 882/8

  بلی 07(22) 77(2) 27/8 بیماران 882/8

 

 خشونت نژادي
 خیر 772(03) 757(30) بستگان بیماران 823/8

     کار همکاران محل 873/8

 همکاران خارج از واحد 882/8

 مدیران 882/8

 * بیش از یک گزینه انتخاب شده است.

 

گزارش شده  7بیماران در جدول بستگان  پرستاران و ها از دیدگاهکار و اعمال کنندگان این خشونتانواع مختلف خشونت محل

و ت به آنان به ترتیب؛ کالمی، فیزیکی، نژادي و جنسی بوده است از دیدگاه پرستاران ، بیشترین نوع خشونت نسباست. 

. در مورد جنسی و فیزیکی گزارش کردند، نژادي، به ترتیب کالمیرا ها علیه پرستاران بیماران، بیشترین نوع خشونتبستگان 

شت. و از نظر عامالن ایجاد انواع خشونت، در همه موارد به جز خشونت نژادي تفاوت معناداري بین دیدگاه دو گروه وجود دا

هر دو گروه مدیران و در خشونت جنسی بیماران و همکاران محل کار را درگیر در خشونت  خشونت که در خشونت فیزیکی

دار بود که پرستاران بیشتر از بستگان بیماران  این موارد را گزارش نموده دانسته بودند در بقیه موارد تفاوت از نظر آماري معنی

 بودند.

 

 نسبت به پرستاران اعمال شدههاي در زمینه عوامل مرتبط با خشونتپرستاران و بستگان بیماران  نگرشتعیین و مقایسه  .3جدول

 متغیر                                              گروه             پرستاران بیماران χ² هاي آزمونآماره

χ² p-value )%(تعداد )%(مرتبطعوامل  تعداد 

ی نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران              237(3/52) 08(5/77) 882/8 287/0
پرسنل

 

 برخورد نامناسب پرسنل با بیمار یا همراهان 278(7/77) 08(8/20) 882/8 823/08

          یشگیري از خشونت پنبود برنامه آموزشی درباره  07(7/77) 77(2/23) 882/8 773/8

مد
ی

یریت
 ضعف مدیریت        277(0/75) 75(8/70) 882/8 728/2 

 نبود امکانات امنیتی به موقع     205(3/70) 23(2/27) 882/8 275/22

 نسبت تعداد پرستاران به بیماران    277(8/77) 00(7/75) 882/8 288/8

 شیفت هاي کاري فشرده پرستاران 270(8/73) 70(7/23) 882/8 075/7

ی در دسترس بودن پرستاران          720(0/53) 77(0/72) 882/8 837/70
محیط

 

 نزدیکی محل کار پرستاران به محل خشونت 33(5/72)  03(7/73) 883/8 370/5

اجتماع هاي باالي خدمات بهداشتی درمانی       هزینه 277(3/77) 07(2/77) 882/8 772/8

 ي

 رضایت بیمار از کیفیت خدمات ارائه شده   عدم 252(5/08) 70(0/77) 882/8 880/8



    

 

 

820/8 883/8 (0/50)20  انتظار طوالنی مدت براي دریافت خدمات بهداشتی         258(7/08) 

بیماران و بستگان آنها مصرف الکل یا دارو توسط بیمار یا همراه بیمار                  23(5/20) 25(8/27) 833/8 852/28
 

 وظایف پرستاران            با نا آشنا بودن بیماران و همراهان 200(2/70) 03(7/73) 882/8 283/8

 نگرانی درباره سالمتی از طرف بیمار یا همراه بیمار 227(0/07) 32(0/52) 827/8 758/3

 وجود سابقه شرارت و خشونت در خانواده بیمار 277(0/75) 77(2/23) 882/8 330/72

 سایر موارد 73(5/28) 7(2/2)  887/8 323/23

 * بیش از یک گزینه انتخاب شده است.    

 

از دیدگاه پرستاران گزارش شده است.  7بیماران در جدول  پرستاران و بستگان عوامل مؤثر در بروز خشونت از دیدگاه

و  رضایت شغلی در پرستاراننبود انگیزه و  ،در دسترس بودن پرستاران ترین عوامل مرتبط با بروز خشونت علیه پرستارانعمده

بود. بستگان بیماران شایعترین عوامل مرتبط با بروز خشونت علیه پرستاران  نگرانی درباره سالمتی از طرف بیمار یا همراه بیمار

، وضعیت ناراحت کننده و نگرانی مرتبط با سالمتی از طرف برخورد نامناسب پرسنل بیمارستان با بیمار یا همراهان بیمار را

گزارش نمودند. در رابطه با عوامل مرتبط با بروز یمار یا همراه بیمار، انتظار طوالنی مدت براي دریافت خدمات بهداشتی ب

اختالف از نظر آماري بین دو گروه در همه موارد مصرف الکل یا دارو توسط بیمار یا همراه بیمار خشونت به جز در آیتم 

 دار بود. معنی

 

 در مورد واكنش پرستاران به خشونت علیه آنان بستگان بیماران و  پرستاران نگرش :تعیین و مقایسه4جدول

 گروه                              پرستار بستگان بیمار χ² آماره هاي آزمون

 متغیر             

                           
χ² p-value تعداد تعداد 

  نکردن             اقدامی  32(23) 78(8/70) 882/8 757/3

 

    

 نوع واكنش    

 دعوت کردن مهاجم به آرامش 03(7/77) 72(0/78) 882/8 828/8

 دفاع از خودشان  سعی کردن به  58(0/27) 77(0/20) 882/8 875/8

 اتفاقی نیفتاده              به اینکهوانمود  23(2/5) 77(2/23) 882/8 020/75

 مافوق به گزارش کردن 57(3/27) 0(7/7) 882/8 230/25

 پیگرد قانونی کردن               7(5/8) 2(0/8) 888/2 878/8

 درخواست غرامت کردن 7(2) (8)8 888/2 077/8

 نگهبانی را خبردار کردن         23(5/20) 72(0/70) 822/8 330/5

020/8 888/2 (0/8)2  سایر موارد 7(0/8) 

 یک گزینه انتخاب شده است. * بیش از              
 

 .گزارش شده است 0بیماران در جدول  خود پرستاران و بستگان از دیدگاه انواع واکنش پرستاران به خشونت علیه آنان

 کردنر خبو اقدامی نکردن  ،دعوت کردن مهاجم به آرامش علیه آنانکار محلواکنش پرستاران به اعمال خشونت ترین عمده

اطالع دادن به نگهبانی، انجام  علیه آنان خشونت نسبت بهواکنش پرستاران  نظر بستگان بیماران بیشتریناز  بود.نگهبانی 



    

 

 

به جز در آیتم پیگرد قانونی کردن، درخواست غرامت کردن و سایر موارد  انجام بود. ندادن هیچ کاري و دعوت مهاجم به آرامش

 ها پرستاران بیشتر از بستگان بیماران گزارش نموده بودند. یتمدار بود که این آتفاوت بین دو گروه از آماري معنی

 گیريو نتیجه بحث

کار علیه پرستاران انجام شده است. از خشونت محلنسبت به بیماران  یدگاه پرستاران و بستگاناین پژوهش با هدف بررسی د

 کار علیه پرستاران مورد استفاده واقع گردد.لتواند در جهت ارتقاء درک از پدیده خشونت محاین رو، نتایج این مطالعه می

 مورد خشونت را گزارش کردند( 737)پرستاران   .مطالعه حاضر نشان داد که اعمال خشونت علیه پرستاران شیوع باالیی دارد

 قرار دارند کارپرستاران ایرانی در محل کار خود در معرض انواع مختلفی از خشونت محلکه دهند نشان می نیز مشابهمطالعات 

(Khademloo et al, 2013; MoshtagEshgh et al, 2012; Shoghi et al, 2008) همچنین، مشخص شد که .

مورد خشونت را گزارش  203میزان شیوع خشونت علیه پرستاران از دیدگاه بستگان بیماران نیز باال می باشد )بستگان بیماران 

رسد که آمار موجود نظر میدهد که خشونت علیه پرستاران واقعیتی انکار ناپذیر است و حتی به ها نشان میکردند(. بررسی

ز مقدار واقعی آن باشد و پرستاران بسیاري از موارد خشونت را گزارش نکرده باشند و یا ممکن است که بسیاري از بسیار کمتر ا

مصادیق خشونت را به عنوان خشونت محل کار در نظر نگیرند. آنچه مسلم است خشونت محل کار صدمات جبران ناپذیري به 

است سالمتی بیماران را به خطر بیاندازد. همچنین، خشونت محل کار  کند و ممکنخدمات ارائه شده توسط پرستاران وارد می

تواند زمینه ترک و تعویض شغل، مهاجرت پرستاران و بیماریهاي روان تنی و اختالالت روانی در پرستاران را فراهم آورد. از می

د بیشتر در معرض انواع خشونت ها قرار آنجایی که پرستاران بیشترین تماس را با بیماران و همراهان آنان در طی مراقبت دارن

باشند. از اینرو ضروري گیرند. ارائه مراقبت پرستاري مطلوب در کنار سایر عوامل نیازمند امنیت روحی، روانی و جانی میمی

 هاي ایمن فراهم آورد. هاي امنی را براي ارائه مراقبتاست که محیط

ران و بستگان بیماران در رابطه با خشونت در بسیاري از ابعاد تفاوت وجود نتایج مطالعه مشخص نمود که بین دیدگاه پرستا

و بستگان : کالمی، فیزیکی، نژادي و جنسی را به ترتیبآنان علیه  کارمحل بیشترین نوع خشونت دارد بطوریکه پرستاران

باشد. به قبلی در این زمینه می مطالعات ها مشابهاین یافته. کالمی، نژادي، جنسی و فیزیکی گزارش کردندبیماران به ترتیب: 

کار علیه آنها به ترین انواع خشونت محلاساس گزارشات پرستاران شایعکنگ نشان داد که برعنوان مثال، پژوهشی در هنگ

نتایج پژوهش دیگري در تایلند نشان  .(Kwok et al, 2006)ه است ترتیب خشونت کالمی، فیزیکی و آزار و اذیت جنسی بود

 Kamchuchat)کار علیه آنها را به ترتیب کالمی، فیزیکی و جنسی ذکر کردند ترین انواع خشونت محلداد که پرستاران شایع

et al, 2008) .ینهاي کالمی، فیزیکی، عاطفی و جنسی را بیشترنشان داد که پرستاران خشونت هپژوهش دیگري در ترکی 

ها مشابه من این یافتهدر ض. (Gunaydin and Kutlu, 2012)شوندنمودند که با آن مواجه می عنوانهایی خشونت

 ;Cheraghi et al, 2012 Fallahi Khoshknab et al, 2013) باشدگزارشات پرستاران ایرانی از خشونت محل کار می

; Shoghi et al, 2008) .به  بیمارانبستگان  خشونت فیزیکی توسط خشونت جنسی توسط پرستاران و  در این مطالعه

ت به این علت باشد که پرستاران و این امر ممکن اس عنوان کمترین نوع خشونت اعمال شده علیه پرستاران گزارش گردید.

بستگان بیماران به دالیل فرهنگی و یا ترس از عواقب احتمالی از گزارش واقعی موارد خشونت جنسی و فیزیکی اجتناب 

  نمایند.



    

 

 

ان و و بستگان بیمار هاي فیزیکیبیشترین گروه ایجاد کننده خشونت ها رادر این مطالعه پرستاران، بیماران و سپس بستگان آن

بستگان بیماران خود کالمی، جنسی و نژادي گزارش کردند.  هايبیشترین گروه ایجاد کننده خشونتسپس بیماران را 

هاي فیزیکی، کالمی، جنسی و بیماران را بیشترین گروه ایجاد کننده همراهان را بیشترین گروه ایجاد کننده خشونت

 Gerberich et) زیادي مشابه نتایج مطالعات انجام شده در سایر کشورها این نتایج تا حد هاي نژادي دانسته بودند.خشونت

;al, 2004; Merecz et al, 2006 ÜnsalAtan, 2012)  و ایران(Cheraghi et al, 2012; Khademloo et al, 

2013 Sahebi L, 2011; ) پرخطرترین گروه در زمینه اعمال  بستگان بیماران و خود بیماران دهدکه. نتایج نشان میاست

ترین عوامل ران عمدهاز دیدگاه پرستاتواند علل متنوعی داشته باشد. در این مطالعه که می خشونت علیه پرستاران هستند

نگرانی درباره و  نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران ،در دسترس بودن پرستاران مرتبط با بروز خشونت علیه پرستاران

برخورد عوامل مرتبط با بروز خشونت علیه پرستاران را ترین بود و بستگان بیماران شایع سالمتی از طرف بیمار یا همراه بیمار

، وضعیت ناراحت کننده و نگرانی مرتبط با سالمتی از طرف بیمار یا همراه رسنل بیمارستان با بیمار یا همراهان بیمارنامناسب پ

( پرستاران 2702زاده و همکاران )در مطالعه زمانگزارش نمودند. بیمار و انتظار طوالنی مدت براي دریافت خدمات بهداشتی 

بیماران به پرستاران و نداشتن برنامه  بیشتر از استانداردانات امنیتی به موقع، نسبت هاي تبریز نبود امکشاغل در بیمارستان

طالعه مشتاق در م .(Zamanzadeh et al, 2007) بودند ذکر نمودهآموزشی را مهمترین دالیل بروز خشونت علیه خود 

( پرستاران عدم کنترل رفت و آمد همراهان، عدم کنترل تعداد همراهان و کمبود کارکنان امنیتی را 2732عشق و همکاران )

اي مطالعه .(MoshtagEshgh Z et al, 2012) گزارش کرده بودندکار علیه خود مهمترین عوامل بروز دهنده خشونت محل

ترین عوامل مرتبط با بروز خشونت محل کار علیه پرسنل پرستاري را نارضایتی از زمان کاري، عدم اطمینان در پا عمدهدر ارو

. از سایر علل خشونت می توان به درد ناشی (Camerino et al, 2008)مورد درمان بیماران و فشار زمانی و کاري بیان کرد 

شوند. شیفت از بیماري و عوارض آن اشاره کرد که بیماران گاهاً از روي خشم و درد ناخواسته به اعمال خشونت متوسل می

پرکار، و همچنین اشتغال در بیمارستانها و مراکز متعدد بصورت شیفت هاي پشت سر هم به دلیل مشکالت  هاي طوالنی و

تواند رابطه بیمار و پرستار را خدشه دار نموده و منجر به تنش و ایجاد خشونت شود. همینطور عدم شناخت مالی نیز می

سیما، جراید و نشریات که گاهاً پرستاري را تا سطح مشاغل صحیح جامعه از رشته پرستاري و تبلیغات منفی در سطح صدا و 

کند که فراهم ها و مطالبات غیر منطقی و نامعقول میاي پایین می آورند منجر به ایجاد خواستهخدماتی فاقد زمینه حرفه

صدا و سیما، جراید و شود. از اینرو ضروري است که با همکاري سازمان نظام پرستاري، نکردن آنها منجر به بروز خشونت می

هاي آموزشی و مستندات  نسبت به شناساندن هر چه بیشتر حرفه پرستاري و اهمیت آن در تیم درمانی اقدامات تهیه برنامه

 موثري صورت پذیرد.  

را  علیه آنانکار محلواکنش پرستاران به اعمال خشونت ترین پرستاران و بستگان بیماران عمده همچنین، مشخص شد که

مطالعات مشابه نیز نتایج مطالعه حاضر گزارش نمودند.  نگهبانی را خبردار کردن ،اقدامی نکردن ،عوت کردن مهاجم به آرامشد

دهند یا مهاجمان را به آرامش دعوت کنند که پرستاران معموالً در برخورد با موارد خشونت اقدام خاصی انجام نمیرا تایید می

 Ahmed, 2012; Franz et al, 2010; HAHN S, 2012)ونت را به نگهبانی اطالع میدهندنمایند یا نهایتاً مورد خشمی

lee, 2006 ;) .ها حاکی از آنست که پرستاران در ارائه واکنش مناسب نسبت به خشونت توانایی هاي الزم را ندارند. بررسی

افی و نامناسب در رابطه با نحوه مدیریت هاي ناکتوان به آموزشجمله میتواند علل متعددي داشته باشد که از آناین پدیده می

العمل و مدیریت خشونت را از پرستاران هاي بالینی اجازه عکسخشونت باشد. همچنین، گاهاً شرایط خاص و بحرانی محیط

 کند. لذا آموزش پرستاري بایستی پرستاران صبور و مدیري را براي ارئه مراقبت مطلوب و عاري از تنش پرورش نماید.سلب می



    

 

 

که در این راستا می توان با ایجاد کارگاههاي آموزشی و موقعیت شبیه سازي شده قابلیت الزم را براي کنترل خشونت در 

 موقعیت هاي بالینی فراهم آورد.  

هاي بالینی شیوع زیادي دارد و پرستاران و بستگان بیماران این پدیده را تایید نتایج پژوهش نشان داد که خشونت در محیط

در کل بیشترین و خود بیماران همراهان بیماران  و کالمی است خشونتبیشترین نوع خشونت محل کار علیه پرستاران  ند.کرد

 ،نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران ،در دسترس بودن پرستارانمشخص شد که  .عامالن خشونت علیه پرستاران هستند

و انتطار طوالنی مدت براي دریافت  المتی بیماران و اعضاي خانواده آنانبرخورد نامناسب پرستاران و نگرانی مرتبط با س

مهترین علل بروز خشونت محل کار علیه پرستاران است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان داد که پرستاران  خدمات بهداشتی

ه مشخص شده و اقدامات الزم و ضروري هست که علل پدید دهندمعموالً واکنشی جدي به اعمال خشونت علیه خود نشان نمی

باشد که هایی میاین مطالعه داراي یک سري محدودیت در زمینه اقدامات موثر در کاهش خشونت علیه پرستاران فراهم شود.

کنندگان بوده است که دهی شرکتها براساس خود گزارشسازد. اوالً، این یافتههاي آن را محدود میکاربرد و تعمیم یافته

تواند روایی دوماً نمونه مورد مطالعه به روش در دسترس انتخاب شده است که می کامالً منطبق بر واقعیت نباشد.ممکن است 

-خارجی آنرا تهدید نماید، اگر چه سعی شد که با انتخاب حجم نمونه زیاد این تا حدي مشکل فوق برطرف شود. پیشنهاد می

اران در کنترل خشونت با روش هاي بهتر و نمونه تصادفی انجام گیرد. در شود که مطالعاتی در جهت بررسی علل ناتوانی پرست

 این زمینه مطالعات کیفی با شرکت پرستاران و بستگان بیماران به شناخته شدن بهتر پدیده کمک شایانی خواهد نمود. 

 تشکر و قدرداني

با  25/7/37پرستاري و مامایی تبریز که در تاریخ نامه کارشناسی ارشد پرستاري در دانشکده این مقاله استخراج شده از پایان

اي اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسیده به تصویب کمیته منطقه 2072/0/5با کد  شده و تصویب 088شماره 

مطالعه . از تمامی بیماران شرکت کننده در این پژوهش و همچنین، کلیه افرادي که به نوعی در مراحل اجراي باشد، میاست

 .گرددمحققین را یاري نمودند قدردانی می
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