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 چکيده

بیماران نقش انکار ناپذیری در ارتقای کیفیت مراقبت و درمان پرستاران با ارایه بیشترین خدمات مستقیم به مقدمه و اهداف: 

های پرستاری و همچنین دارند. در این میان خشونت محل کار منجر به افزایش خطاهای پزشکی، کاهش کیفیت مراقبت

اما این پدیده مهم قلمداد نشده و اقدامات ضد خشونت مناسبی صورت نگرفته است. هدف نارضایتی شغلی پرستاران شده است 

 دیدگاه پرستاران نسبت به ماهیت خشونت محل کار علیه آنان بود.بررسی این مطالعه 

تمام این پژوهش توصیفی در مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. جامعه پژوهش  :مطالعه روش

پرستاران حاضر در زمان انجام مطالعه بودند که به روش در دسترس به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری 

ها، پرسشنامه تعدیل شده سازمان بهداشت جهانی است که با ایجاد تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و داده

 ( و آمار توصیفی استفاده گردید.17)ویرایش  SPSSتحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

را با شیوع باال به ترتیب در انواع کالمی کار محلمورد خشونت  273 پرستاران در طول یک سال گذشته :های پژوهشيیافته

بیشترین  بیماران و همراهان آنهادر کل، درصد( گزارش نمودند. 9) جنسیصد( و در11) نژادیرصد(، د18) فیزیکی، درصد(66)

 ،در دسترس بودن پرستاران ترین عوامل مرتبط با بروز خشونت علیه پرستارانعمدهکار بودند. محل گروه ایجاد کننده خشونت

تقریبأ نیمی از پرستاران  بود. نگرانی درباره سالمتی از طرف بیمار یا همراه بیمارو  نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران

 خشونت در محل کار برای پیشگیری از خشونت انجام نشده است.گونه اقدامات ضدچن نمودند که هیبیا

رسد که ترکیبی از به نظر میکار علیه پرستاران بود. نتایج این پژوهش تأیید کننده شیوع باالی خشونت محل گيری:نتيجه

تر موارد اعمال خشونت علیه پرستاران گیری جدیپی همراهان آنها و و آموزش بیماران های ارتباطی پرستاران،ارتقاء مهارت

 گردد. و بهبود کیفیت خدمات مراقبتی بتواند سبب کاهش موارد خشونت

 خشونت محل كار، پرستارمحل كار، خشونت،  :یكليد یهاواژه
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Viewpoint of nurses about the nature of workplace violence against them in Tabriz medical 

centers 

Abstract 

Introduction and Objectives: The nurses with providing most direct care for patients have 

undeniable role in improving the quality of care and treatment. In the meantime, violence in 

the workplace is leaded to increase medical errors, reduction quality of nursing care and job 

dissatisfaction of nurses too but this is not as important and appropriate action has not been 

taken against violence. The purpose of this study was viewpoint of nurses about the nature of 

workplace violence against them. 

Method: This descriptive study was conducted at centers affiliated to Tabriz University of 

Medical Sciences. The study population was all nurses at the time of the study, who were 

selected by convenience sampling method as sample. The data gathering instrument was a 

modified questionnaire of World Health Organization. Data analysis was performed using 

SPSS software (version17) and descriptive statistics. 

Results: The nurses reported 273 occurrence of workplace violence during the last year in 

verbal forms(66%), physical(18%), race(11%) and sex(9%), respectively. Patients and their 

companions was the most representative of workplace violence. Availability of nurses, lack of 

motivation and job satisfaction and concerns about the health of the patient or patient 

relatives are main important factors for workplace violence. Almost half of the nurses stated 

that any measures not performed to prevent violence against violence in the workplace. 

Conclusion: Results of this research confirm the reports of nurses about the nature of 

workplace violence against nurses in Iranian medical centers. It seems that maybe by 

enhancing communication skills of nurses, increase the control over patients’ companions, 

the education of patients and stiff follow up of violence instances the high prevalence of 

workplace violence against nurses may decrease. 
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 مقدمه

ای عمومی است که با آسیب جسمی و یا روانی همراه نموده و واژه ای است که در تمامی انسانها ایجاد نگرانیخشونت پدیده

ممکن  خشونت. [1] دهدها رخ میهای زندگی اجتماعی و در تمامی نژادها و فرهنگباشد و به طور رایجی در تمامی محیطمی

 که است شرایطیخشونت محل کار  .شودنامیده می 1خشونت محل کار تحت عنوانرخ دهد که  همهای کاری است در محیط

روی رار گیرد به طوری که سوء استفاده، بدرفتاری، تهدید یا آزار و اذیت قد به دلیل موقعیت شغلی خود مورد افرادر آن 

دهد اما کارکنان های کاری رخ میخشونت در تمام محیطبا وجود اینکه  .[2] گذاردمی آنها تأثیر منفیایمنی  سالمت، رفاه و

به طرز مشابهی، پرستاران از جمله مشاغلی هستند که  .[4, 3] کار قرار دارندسیستم درمانی بیشتر در معرض خشونت محل

ها، مرگ بیماران و این پرستاران هستند که بیشتر با تنش و استرس خانواده .[5]د کار قرار دارندر معرض خشونت محلبسیار 

گردش نیز مواجه های کاری در غم و اندوه خانواده بیماران مواجه می شوند. همچنین، پرستاران باید با استرس ناشی از شیفت

کار مواجه شده و قربانی بدرفتاری و تهاجم افراد مختلف حاضر در شوند. در نتیجه، اکثر اوقات پرستاران با خشونت محل

 %50 ،مرور سیستماتیک نشان داد که در عرض یک سال یافته های حاصل از یک. [6] درمانی می شوند-سیستم بهداشتی

نتایج . [3] و همراهان آنها قرار دارند در معرض خشونت فیزیکی بیمارانآنان  %25در معرض خشونت کالمی و پرستاران 

عواملی  .[12-7] نمایندنشان داده است که پرستاران ایرانی میزان باالیی از خشونت محل کار را تجربه میداخلی نیز  مطالعات

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

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

هایی منفی زیادی برای سالمتی بیماران به دلیل باید توجه داشت که اعمال خشونت علیه پرستاران پیامد. [13] هستندعوامل 

اکثر  . [16-14] اندازدبه خطر می های پرستاری خواهد داشت و همچنین، سالمتی خود بیماران را نیزافت کیفیت مراقبت

تقاد دارند که این خشونت منجر به افزایش خطاهای پزشکی، کاهش شوند اعپرستارانی که با خشونت محل کار مواجه می

  [20-17] های پرستاری و همچنین، نارضایتی شغلی آنان شده استمراقبتکیفیت 

زندگی پرستاران و  روی ابعاد مختلف که بر با توجه به شیوع باالی خشونت محل کار نسبت به پرستاران و تأثیرات منفی

عوامل مؤثر بر انواع خشونت و مطالعات انجام شده تاکنون بیشتر به بررسی ، از طرفی اینکه خدمات ارائه شده به بیماران دارد

به نظر چندان مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است.  علیه پرستاران خشونت اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با آن پرداخته اند،

شونت علیه پرستاران و اقدام الزم در جهت پیشگیری از آن می رسد که برای مطالعه و اقدام عملی در جهت شناخت ماهیت خ

هدف این مطالعه بررسی ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران در بنابراین، خشونت موثر و مفید باشد.  اقدامات ضدشناخت 

 است. پزشکی تبریز از دیدگاه پرستاران  درمانی وابسته به دانشگاه علوم -مراکز آموزشی

 روش كار 

                                                           

1.workplace violence 



 درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز -کز آموزشیمر 9در و  1392 درسالاین پژوهش یک مطالعه توصیفی است که 

  بود پرستاران دربرگیرنده تمامی جامعه پژوهشانجام شد.  های ویژه بودجراحی، اورژانس و مراقبت -های داخلیکه دارای بخش

سال  1حداقل پرستاران به شرط داشتن  حضور داشتند. مورد پژوهش هایبیمارستانکه در زمان انجام مطالعه در یکی از 

حجم وارد مطالعه شدند  سابقه کار، مدرك تحصیلی کارشناسی پرستاری، ارتباط مستقیم با بیماران به عنوان پرستار بالینی

د برآورد شد و بر اساس فاصله اطمینان درص 6/7نمونه در این مطالعه با توجه به شیوع خشونت جنسی که در مطالعه راهنما 

نفر بر آورد شد. پس از محاسبه همبستگی درون گروهی و اثر طرح  این حجم  250خطای معیار قابل قبول برابر  %5و  95%

یکی از محققین در طول مدت انجام منظور  بدینبود.  در دسترسگیری از نوع روش نمونه نفر افزایش داده شد. 400نمونه به 

برای شرکت در مطالعه  را واجد معیارهای مطالعهپرستاران  های مراکز مورد نظر تعدادی ازمطالعه با هر بار مراجعه به بخش

 . کرددعوت می

تغییراتی برای بررسی ماهیت خشونت  عمالجهانی بود که با ابهداشت ها پرسشنامه تعدیل شده سازمان آوری دادهابزار جمع 

قسمت اول برخی  که چهار قسمت بود: دارایمورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه پرستاران  دیدگاهکار علیه پرستاران از  محل

 ،کار نسبت به پرستاران و عامالن خشونتقسمت دوم شیوع انواع مختلف خشونت محل ،پرستاران اجتماعی -مشخصات فردی

مورد پرستاران  دیدگاهاز را کار و قسمت چهارم واکنش پرستاران به خشونت محل مت سوم عوامل مؤثر بر بروز خشونتقس

کار و مصادیق عینی آنها  پرسشنامه در مورد تعریف انواع خشونت محلکه قبل از تکمیل داد. الزم به ذکر است بررسی قرار می

نفر از اساتید و صاحب  10نظرات ا استفاده از ی پرسشنامه بیروایی صوری و محتوا .الزم به شرکت کنندگان ارائه شد توضیحات

پایایی پرسشنامه با استفاده  و اصالحات ونظرات ایشان در پرسشنامه اعمال شد.  دانشگاه علوم پزشکی تبریز بررسی شدنظران 

قرار گرفت و  ننفر از شرکت کنندگا 10روز در اختیار  15از روش بازآزمایی  انجام گرفت و به این منظور پرسشنامه با فاصله 

  محاسبه گردید. %97ضریب پایایی بین دو بار آزمون 

ای اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ابتدا طرح پژوهشی به تأیید کمیته منطقهبرای شروع مطالعه و جمع آوری داده ها 

ها سئولین مراکز، پرسشنامهتبریز رسید. سپس، پژوهشگران پس از کسب مجوزهای الزم و بعد از معرفی خود و هماهنگی با م

از شرکت کنندگان رضایت آگاهانه اخذ  ها،پرسشنامهقبل از تکمیل  درمانی توزیع نمودند. -کز آموزشیدر مراپرستاران  بینرا 

 400. در طول انجام مطالعه از شرکت کنندگان در تمام مراحل پژوهش رعایت شد اطالعاتشد. رازداری و احتراز از افشا 

به علت ناقص بودن از مطالعه خارج شد و در نهایت پرستار  نفر 27برای شرکت در مطالعه دعوت شد که پرسشنامه پرستار 

 (.%93=  پرستار )ضریب مشارکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.پرستار  373های داده

آمار توصیفی شامل تعداد و درصد، میانگین  از ( و17ویرایش  )SPSS افزار آماری ها از نرمتجزیه و تحلیل آماری داده برای  

 و انحراف معیار استفاده گردید.

 هایافته

 گزارش شده است. 1اجتماعی پرستاران شرکت کننده در مطالعه در جدول  -برخی مشخصات فردی

 



 

 

 پزشکی تبریزدرمانی دانشگاه علوم  -در مراکز آموزشی پرستاران اجتماعی -توزیع فراوانی مشخصات فردی :1جدول

 تعداد )درصد( متغیر

 مرد جنس

 زن

 (4/16)61 

 (6/83)312 

 مجرد وضعیت تأهل

 متأهل

 مطلقه

 بیوه

 (0/27)101 

(7/72)271 

 (3/0)1 

0 

 رسمی وضعیت استخدام

 پیمانی

 قراردادی

 طرحی

 (7/13)51 

 (8/78)294 

 (6/4)17 

 (9/2)11 

 تمام وقت وضعبت کارکرد

 پاره وقت

 (4/91)341 

 (6/8)32 

 بلی شیفت در گردش

 خیر

 (0/85)317 

 (0/15)56 

 ارتباط مستقیم با بیماران

 

 بلی

 خیر

 (0/81)302 

 (0/19)71 

 تماس فیزیکی نزدیک با بیماران

 

 بلی

 خیر

 (1/46)172 

 (9/53)201 

 داخلی بخش بالینی

 جراحی

 ویژه

 اورژانس

 سایر

 (3/23)87 

 (3/23)87 

 (8/26)100 

 (2/21)79 

 (4/5)20 

 99/31±43/5 سن به سال، میانگین )انحراف معیار(

 35/6±78/4 سابقه خدمت به سال، میانگین )انحراف معیار(

 

 گزارش شده است. 2ها از دیدگاه پرستاران در جدول کار و اعمال کنندگان این خشونتشیوع انواع مختلف خشونت محل



 

درمانی دانشگاه علوم -توزیع فراوانی شیوع انواع خشونت محل کار علیه پرستاران و عامالن آنها در مراکز آموزشی .2جدول 

 پزشکی تبریز از دیدگاه پرستاران

 نژادی جنسی کالمی فیزیکی انواع خشونت

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

موارد 

 *خشونت

 11 42 2 9 66 248 18 68 بلی

 89 331 98 364 34 125 82 305 خیر

 

عامالن 

 *خشونت

 1/38 16 4/44 4 44 109 8/58 40 بیمار

 2/45 19 6/55 5 6/51 128 1/47 32 بستگان بیمار

 31 13 0 0 1/14 35 9/5 4 همکاران محل کار 

 4/2 1 0 0 2/1 3 5/1 1 همکاران خارج از واحد

 8/23 10 0 0 9/14 37 9/2 2 مدیران

 8/4 2 0 0 4 1 0 0 سایر

 بیش از یک گزینه انتخاب شده است.* 

 

مورد انواع مختلف خشونت را گزارش کردند. همچنین، پرستاران  273آید پرستاران در مجموع همانگونه که از جدول برمی  

بیشترین نوع خشونت نسبت به خودشان را به ترتیب؛ کالمی، فیزیکی، نژادی و جنسی گزارش نمودند. الزم به ذکر است که در 

بیماران بیشترین ن بستگا، پرستارانموارد گزارش شده بدون وسیله بوده است. بر اساس گزارش  اکثرمورد خشونت فیزیکی 

 اند.بوده فیزیکیهای بیشترین گروه ایجاد کننده خشونتجنسی و نژادی و بیماران  کالمی، هایوه ایجاد کننده خشونتگر

 گزارش شده است. 3عوامل مؤثر در بروز خشونت اعمال شده نسبت به پرستاران در محل کار از دیدگاه پرستاران در جدول 

 

 

 

 

 



 

درمانی دانشگاه -های اعمال شده نسبت به آنان در مراکز آموزشیپرستاران در زمینه عوامل مرتبط با خشونتنگرش  .3جدول 

 علوم پزشکی تبریز

 عوامل مرتبط تعداد)درصد(

ي نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران              193(7/51)
پرسنل

 

 همراهانبرخورد نامناسب پرسنل با بیمار یا  120(2/32)

          یشگیری از خشونت پنبود برنامه آموزشی درباره  83(3/22)

ي
مدیریت

 ضعف مدیریت        132(4/35) 

 نبود امکانات امنیتی به موقع     145(9/38)

 نسبت تعداد پرستاران به بیماران    123(33)

 شیفت های کاری فشرده پرستاران 138(37)

ي در دسترس بودن پرستاران          214(4/57)
محيط

 

 نزدیکی محل کار پرستاران به محل خشونت 99(5/26) 

 های باالی خدمات بهداشتی درمانی       هزینه 122(7/32)

ي
اجتماع

 

 عدم رضایت بیمار از کیفیت خدمات ارائه شده   151(5/40)

 انتظار طوالنی مدت برای دریافت خدمات بهداشتی         150(2/40)

 مصرف الکل یا دارو توسط بیمار یا همراه بیمار                  69(5/18)

ن آنها
ستگا

ن و ب
بيمارا

 

 وظایف پرستاران            با نا آشنا بودن بیماران و همراهان 144(6/38)

 بیمار یا همراه بیمار نگرانی درباره سالمتی از طرف 162(4/43)

 وجود سابقه شرارت و خشونت در خانواده بیمار 132(4/35)

 سایر موارد 39(5/10)

 .* بیش از یک گزینه انتخاب شده است     

 ،در دسترس بودن پرستاران ترین عوامل مرتبط با بروز خشونت علیه پرستارانعمدهشود همانگونه که در این جدول دیده می

 بود. نگرانی درباره سالمتی از طرف بیمار یا همراه بیمارو  نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران



 توزیع فراوانی انجام اقدامات ضد خشونت در محل کار بر اساس دیدگاه پرستاران :4جدول  

 پاسخ  متغير                                                                      بلي خير

 اقدامات ضد خشونت                                                    فراوانی تعداد درصد تعداد درصد

 امکانات امنیتی مانند: نرده، هشدار دهنده ها 79 2/21 294 8/78

 ارتقاء کیفیت محیط کار 27 2/7 346 8/92

 محدود کردن دسترسی عموم              40 7/10 333 3/89

 غربالگری بیماران با سابقه خشونت          19 1/5 354 9/94

 ها در محل کار جهت اطالع عموموجود پروتکل 9 4/2 364 6/97

 افزایش تعداد پرسنل                  47 6/12 326 4/87

 تجهیزات یا لباس های مخصوص 15 0/4 358 0/96

 تغییر شیفت های کاری و مدت زمان کار             17 6/4 356 4/95

 کاهش مدت زمان کارهای انفرادی 17 6/4 356 4/95

 آموزش مواردی نظیر انواع خشونت در محل کار، راهبردهای مقابله ای با آن 54 5/14 319 5/85

 هیچکدام از موارد باال         183 1/49 190 9/50

 سایر موارد   5 3/1 368 7/98

 * بیش از یک گزینه انتخاب شده است.

گونه اقدامات ضد خشونت در دهد که تقریبأ نیمی از پرستاران مورد پژوهش بیان نمودند که هیچنشان می 4اطالعات جدول 

ن موارد انجام شده ایجاد امکانات امنیتی مانند نرده، آموزش محل کار برای پیشگیری از خشونت انجام نشده است و بیشتری

 مواردی نظیر انواع خشونت در محل کار، راهبردهای مقابله ای با آن و افزایش تعداد پرسنل بود.            

 بحث

انجام شده است. از این رو، نتایج این  آنانکار علیه ماهیت خشونت محل نسبت بهپرستاران  دیدگاهاین پژوهش با هدف بررسی 

 کار علیه پرستاران مورد استفاده واقع گردد.تواند در جهت ارتقاء درك از پدیده خشونت محلمطالعه می

 مورد خشونت را گزارش کردند( 273)پرستاران   .اعمال خشونت علیه پرستاران شیوع باالیی دارد مطالعه حاضر نشان داد که

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

 رسد که آمارو حتی به نظر می که خشونت علیه پرستاران واقعیتی انکار ناپذیر است دهدنشان میها بررسی. [21, 10, 7]

قعی آن باشد و پرستاران بسیاری از موارد خشونت را گزارش نکرده باشند و یا ممکن است که اکمتر از مقدار وموجود بسیار 



ان خشونت محل کار در نظر نگیرند. آنچه مسلم است خشونت محل کار صدمات جبران بسیاری از مصادیق خشونت را به عنو

 . ن را به خطر بیاندازداو ممکن است سالمتی بیمار کندناپذیری به خدمات ارائه شده توسط پرستاران وارد می

کالمی، فیزیکی، نژادی و جنسی : را به ترتیبآنان علیه  کارمحل بیشترین نوع خشونت پرستاران که نتایج مطالعه مشخص نمود

کنگ نشان داد که باشد. به عنوان مثال، پژوهشی در هنگقبلی در این زمینه می مطالعات ها مشابهاین یافته. گزارش کردند

کار علیه آنها به ترتیب خشونت کالمی، فیزیکی و آزار و اذیت جنسی ترین انواع خشونت محلاساس گزارشات پرستاران شایعبر

کار علیه آنها را به ترتیب ترین انواع خشونت محلنتایج پژوهش دیگری در تایلند نشان داد که پرستاران شایع .[1]ه است بود

های کالمی، فیزیکی، نشان داد که پرستاران خشونت هپژوهش دیگری در ترکی .[22]کالمی، فیزیکی و جنسی ذکر کردند 

ها مشابه گزارشات . در ضمن این یافته[18]شوند نمودند که با آن مواجه می عنوانهایی خشونت ینعاطفی و جنسی را بیشتر

به عنوان کمترین نوع خشونت جنسی توسط پرستاران  در این مطالعه. [12, 7] باشدپرستاران ایرانی از خشونت محل کار می

به این علت باشد که پرستاران به دالیل فرهنگی و یا ممکن است این امر  خشونت اعمال شده علیه پرستاران گزارش گردید.

  اجتناب نمایند.ترس از عواقب احتمالی از گزارش واقعی موارد خشونت جنسی 

 و بستگان بیماران و های فیزیکیبیشترین گروه ایجاد کننده خشونت ها رابستگان آنسپس بیماران و  ،پرستاراندر این مطالعه 

این نتایج تا حد زیادی مشابه  .کالمی، جنسی و نژادی گزارش کردند هایبیشترین گروه ایجاد کننده خشونتبیماران را سپس 

همراهان بیماران و  دهد که . نتایج نشان میاست [24, 12]و ایران  [23, 16, 1]نتایج مطالعات انجام شده در سایر کشورها 

از  در این مطالعه تواند علل متنوعی داشته باشد.که می اعمال خشونت علیه پرستاران هستندپرخطرترین گروه در زمینه  آنها

نبود انگیزه و رضایت  ،در دسترس بودن پرستاران خشونت علیه پرستارانترین عوامل مرتبط با بروز دیدگاه پرستاران عمده

( پرستاران 1386زاده و همکاران )در مطالعه زمان .بود نگرانی درباره سالمتی از طرف بیمار یا همراه بیمارو  شغلی در پرستاران

پرستاران و نداشتن برنامه بیماران به  استانداردبیشتر از های تبریز نبود امکانات امنیتی به موقع، نسبت شاغل در بیمارستان

( پرستاران 1391. در مطالعه مشتاق عشق و همکاران )[7]بودند  ذکر نمودهآموزشی را مهمترین دالیل بروز خشونت علیه خود 

کنترل تعداد همراهان و کمبود کارکنان امنیتی را مهمترین عوامل بروز دهنده خشونت عدم کنترل رفت و آمد همراهان، عدم 

پرسنل  علیهترین عوامل مرتبط با بروز خشونت محل کار عمده ای در اروپامطالعه. [25] گزارش کرده بودندکار علیه خود محل

از سایر علل  .[26] بیان کردنارضایتی از زمان کاری، عدم اطمینان در مورد درمان بیماران و فشار زمانی و کاری  را پرستاری

از روی خشم و درد ناخواسته به اعمال  خشونت می توان به درد ناشی از بیماری و عوارض آن اشاره کرد که بیماران گاها  

بصورت شیفت های در بیمارستانها و مراکز متعدد  اشتغالشوند. شیفت های طوالنی و پرکار، و همچنین خشونت متوسل می

منجر به تنش و ایجاد خشونت رابطه بیمار و پرستار را خدشه دار نموده و  تواندبه دلیل مشکالت مالی نیز میپشت سر هم 

 گاها   جراید و نشریات کهصدا و سیما، و تبلیغات منفی در سطح  رشته پرستاری از جامعهعدم شناخت صحیح شود. همینطور 

ات غیر منطقی و ها و مطالبورند منجر به ایجاد خواستهآ ای پایین میطح مشاغل خدماتی فاقد زمینه حرفهپرستاری را تا س

شود. از اینرو ضروری است که با همکاری سازمان نظام کند که فراهم نکردن آنها منجر به بروز خشونت مینامعقول می

های آموزشی و مستندات  نسبت به شناساندن هر چه بیشتر حرفه پرستاری و ه برنامهو تهیجراید  ،صدا و سیما ،پرستاری

  ات موثری صورت پذیرد. اهمیت آن در تیم درمانی اقدام



  

گونه اقدامات ضد خشونت در محل کار برای ( بیان نمودند که هیچ%1/49تقریبا  نیمی از پرستاران مورد پژوهش )همچنین 

تقریبا  بیش از نیمی کند که مطالعه مشابهی در ایران نیز نتایج مطالعه حاضر را تایید میپیشگیری از خشونت انجام نشده است. 

گونه اقدامی برای پیشگیری از خشونت در محل کارشان ( اظهار کردند که هیچ%8/55در مطالعه ) هاز پرستاران شرکت کنند

آموزش پرستاران برای کنترل و مدیریت خشونت  در زمینهتانگ و همکاران نشان دادند، در حالی که  [7]صورت نگرفته است 

راهبردها و  اند کهذکر کرده( ٪53)  اگر چهپاسخ دادند که آشنایی و آموزش فعلی کافی نبود  پرستاران( %42در محل کار، )

نتایج این مطالعه با نتایج بدست  [27]کافی نبود  اجرا که( بیان نمودند ٪52) فعلی کنترل و مدیریت مناسب بود، هایسیاست

ها، نحوه مدیریت و پراهمیت قلمداد کردن باشد. احتماال  آشنایی مدیران سازمان با انواع خشونتآمده از مطالعه حاضر مغایر می

 .تواند علت این تفاوت باشدپدیده خشونت در آن سیستم می

 گيرینتيجه

بیشترین نوع خشونت محل کار علیه پرستاران  .های بالینی شیوع زیادی داردنتایج پژوهش نشان داد که خشونت در محیط

مشخص شد  .در کل بیشترین عامالن خشونت علیه پرستاران هستندو خود بیماران همراهان بیماران  و کالمی است خشونت

نبود انگیزه و رضایت شغلی در پرستاران و نگرانی مرتبط با سالمتی بیماران و اعضای خانواده  ،در دسترس بودن پرستارانکه 

دهد که در رابطه با خشونت میآنان مهترین علل بروز خشونت محل کار علیه پرستاران است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان 

ضروری هست که علل پدیده مشخص  ته است. از این روگونه اقدامات ضد خشونت صورت نگرفمحل کار علیه پرستاران هیچ

این مطالعه دارای یک سری  شده و اقدامات الزم در زمینه اقدامات موثر در کاهش خشونت علیه پرستاران فراهم شود.

دهی ها براساس خود گزارشیافته سازد. اوال ، اینهای آن را محدود میباشد که کاربرد و تعمیم یافتههایی میمحدودیت

نمونه مورد مطالعه به روش در دسترس انتخاب  وما د .کامال  منطبق بر واقعیت نباشد مکن استم است که کنندگان بودهرکتش

تواند روایی خارجی آنرا تهدید نماید، اگر چه سعی شد که با انتخاب حجم نمونه زیاد این تا حدی مشکل فوق شده است که می

مطالعاتی در جهت بررسی علل ناتوانی پرستاران در کنترل خشونت با روش های بهتر و  شود کهپیشنهاد می برطرف شود.

 گیرد.  منمونه تصادفی انجا

 تشکر و قدرداني

با  15/2/92نامه کارشناسی ارشد پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی تبریز که در تاریخ این مقاله استخراج شده از پایان

ای اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز رسیده به تصویب کمیته منطقه 1436/4/5با کد  شده و تصویب 400شماره 

شرکت کننده در این پژوهش و همچنین، کلیه افرادی که به نوعی در مراحل اجرای مطالعه  پرستاران. از تمامی باشد، میاست

 .گرددمحققین را یاری نمودند قدردانی می
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