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تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران، بیماران و بستگان آنها نسبت به  خشونت محل کار علیه 
 پرستاران

 
 2مرضیه آوازه،  1نصیب بابایی

 شهر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ایرانعضو هیئت علمی دانشکده سالمت مشکین-1
 بیمارستان باقرالعلوم اهر-2

 چکیده
را مهمترین عامالن اعمال خشونت  و بستگان آنها قرار دارند و بیماران پرستاران در معرض انواع خشونت محل کار مقدمه:

ار ک. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی درك پرستاران، بیماران و بستگان آنها از ماهیت خشونت محلدانندعلیه خود می
نفر از  1200اي مقایسه -در این پژوهش توصیفی :روش پژوهشدرمانی تبریز بود.   -علیه پرستاران در مراکز آموزشی

 در دسترس انتخاب شدند. گیرينمونه یماران و بستگان بیماران که معیارهاي ورود به مطالعه را داشتند با روشبپرستاران، 
جزیه و تحلیل تابزار مطالعه پرسشنامه تعدیل شده سازمان بهداشت جهانی بود که با ایجاد تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. 

بیماران و بستگان بیماران خشونت پرستاران،  ها:یافتهانجام یافت.  SPSS/Ver.21 آماري  ها توسط نرم افزار یافته
 ستگانب کالمی را شایعترین و خشونت جنسی را کمترین نوع خشونت نسبت به پرستاران گزارش نمودند. هر سه گروه

رس بودن پرستاران، دردست دانستند. پرستاران، بیشتر عللبیشترین عامالن خشونت علیه پرستاران و خود بیماران را بیماران 
که بیماران و را در ایجاد خشونت محل کار علیه پرستاران مهم دانستند در حالی نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران

، همراه بیمار نگرانی درباره سالمتی از طرف بیمار یا، نامناسب پرسنل با بیمار یا همراهانبستگان بیماران بیشتر علل برخورد 
دیدگاه  توافق زیادي بینرا  با اهمیت قلمداد کردند.  انتظار طوالنی مدت براي دریافت خدمات بهداشتی یریت وضعف مد

نتایج مطالعه  ري:گینتیجهوجود داشت.  علیه آنانکار محلبه اعمال خشونت نسبت واکنش پرستاران سه گروه در رابطه با 
هاي اء مهارترسد که ترکیبی از ارتق. به نظر میعلیه پرستاران نشان داد کار بویژه از نوع کالمی راشیوع باالي خشونت محل

تر موارد اعمال خشونت علیه پرستاران بتواند سبب گیري جديارتباطی پرستاران، آموزش بیماران و همراهان آنها و پی
 کاهش موارد خشونت گردد.
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