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چکيده

زمينه و هدف: پرس��تاران همراهان را مهم ترين منابع اعمال خش��ونت محل کار عليه خود مي دانند. در متون قبلي پژوهش��ي يافت نشد که ماهيت 
خشونت محل کار عليه پرستاران را از ديدگاه همراهان مورد بررسي قرار داده باشد. لذا، هدف اين مطالعه تعيين درک همراهان از ماهيت خشونت 

محل کار عليه پرستاران بود.
روش بررس��ي: در اين مطالعه توصيفي 376 نفر از همراهان در مراکز آموزش��ي تبريز با روش تصادفي س��اده در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار 
گردآوري داده ها پرسشنامه تعديل شده سازمان جهاني بهداشت بود که با ايجاد تغييراتي مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل داده ها 

از نرم افزار آماري SPSS )ويرايش 13( و آمار توصيفي استفاده گرديد.  
يافته ها: در مجموع همراهان 149 مورد خش��ونت محل کار را گزارش نمودند. همراهان بيش��ترين خش��ونت ها را به ترتيب انواع کالمي )%25(، 
نژادي )5/9%(، جنس��ي )4/5%( و فيزيكي )4/3%( گزارش نمودند. در مورد خش��ونت هاي کالمي، جنس��ي و فيزيكي همراهان مهمترين عامالن 
خشونت بودند. عمده ترين عوامل مرتبط با بروز خشونت برخورد نامناسب پرسنل، نگراني مرتبط با سالمتي و انتظار طوالني مدت براي دريافت 
خدمات بود. همچنين، عمده ترين واکنش پرس��تاران به اعمال خش��ونت عليه آنان اطالع به نگهباني، انجام ندادن هيچ کاري و دعوت مهاجم به 

آرامش بوده است. 
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش تاييدکننده ش��يوع باالي خش��ونت محل کار عليه پرس��تاران بود و همچنين مشخص شد در بسياري از موارد مانند 
ش��يوع خش��ونت، عامالن خش��ونت، انواع خشونت و واکنش پرستاران به خش��ونت درک همراهان ش��رکت کننده در مطالعه مشابهت زيادي با 

گزارشات قبلي پرستاران در اين زمينه دارد. 
بودجه اين مطالعه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز پرداخت شده و به تاييد کميته منطقه اي اخالق در پژوهش رسيده است. 

نتايج مطالعه تعارض منافعي با نويسندگان ندارد.  
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مقدمه

اعمال خش��ونت توس��ط بیم��اران و همراه��ان آنها مس��اله اي مهم در 
سیس��تم هاي درماني سراس��ر جهان اس��ت که به ویژه متوجه پرسنل 
پرس��تاري مي باشد )1(. پرس��تاران عالوه بر تنش هاي شغلي متعدد با 

اس��ترس ناش��ي از تعامل با بیماران و اعضاي خان��واده آنان نیز مواجه 
هس��تند )2(. در رابطه با میزان اعمال خشونت علیه پرستاران مطالعات 
زیادي انجام شده است. بر اساس این مطالعات 70% پرستاران انگلیسي 
و 59% پرستاران سوئدي س��الیانه یكي از انواع خشونت را در محل کار 
تجرب��ه مي نمایند )3(. همچنین، بیش از نیمي از پرس��تاران در تایوان 
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)4(، هنگ کن��گ )5(، مص��ر )6( و ترکیه )7( هر س��ال یك��ي از انواع 
خش��ونت را تجربه مي نمایند. به طرز مشابهي بس��یاري از پرستاران و 
حتي دانش��جویان پرس��تاري در ایران نیز در معرض انواع خشونت و به 

ویژه نوع کالمي و رواني آن قرار دارند )8-15(
مهمترین عواملي که اعمال خشونت علیه پرستاران را افزایش مي دهند 
ش��امل عوامل مرتبط با پرس��تاران و بیماران، عوامل مرتبط با محل کار 
و عوام��ل اجتماعي و فرهنگي هس��تند که در این بی��ن عوامل مرتبط 
با بیم��اران و اعضاي خانواده آنان از مهمترین مي باش��ند)16(. اعمال 
خش��ونت علیه پرستاران س��بب ایجاد پیامدهاي مخربي نظیر صدمات 
جس��مي و رواني شده )17( و به عالوه سبب افزایش خطاهاي پزشكي، 
کاهش کیفیت مراقبت هاي پرستاري و نیز افزایش نارضایتي شغلي در 

پرستاران مي گردد )18، 6 (.
نكت��ه مهم��ي که در مطالعات گزارش ش��ده این اس��ت ک��ه تقریباً در 
اکثر مطالعات انجام ش��ده در سایر کش��ورها )20، 6،19، 4-2( و ایران 
)13،10-8( پرس��تاران همراهان را مهمترین اعمال کنندگان خشونت 
علیه خود مي دانند. البته در مطالعات قبلي شیوع انواع مختلف خشونت 
محل کار و عوامل مؤثر در بروز آن ،تنها از دید پرس��تاران، بررسي شده 
اس��ت و دیدگاه عامالن اصلي خش��ونت یعني همراه��ان در این زمینه 
بررسي نشده است. در واقع، در مرور وسیع متون، مطالعه اي یافت نشد 
که خش��ونت محل کار علیه پرس��تاران و عوامل مؤثر بر آن را از دیدگاه 
همراهان بررس��ي نموده باش��د. به این دلیل، اهداف این مطالعه عبارت 
بودند از: 1( تعیین شیوع انواع مختلف خشونت محل کار علیه پرستاران 
از دی��دگاه همراهان؛ 2( تعیین عامالن اعمال خش��ونت محل کار علیه 
پرس��تاران از دیدگاه همراهان؛ 3( تعیین عوامل موثر بر بروز خش��ونت 
محل کار علیه پرستاران از دیدگاه همراهان؛ 4( تعیین واکنش پرستاران 

به خشونت محل کار از دیدگاه همراهان.

روش بررسي

این مطالعه توصیفي از خرداد تا شهریور سال 1392 در مراکز آموزشي 
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبریز انجام شد. این دانشگاه داراي 11 
بیمارس��تان آموزشي اس��ت که از میان آن ها 9 بیمارستاني که داراي 
بخش ه��اي داخلي- جراحي، مراقبت هاي وی��ژه و اورژانس بودند جهت 

انجام این مطالعه انتخاب شدند.
جامعه این پژوهش دربرگیرنده همراهاني بود که در زمان انجام مطالعه 
جهت همراهي یكي از بستگان خود به محیط مطالعه مراجعه مي نمودند. 
معیارهاي ورود عبارت بود از داش��تن حداقل 18 س��ال سن و همراهي 
حداقل به مدت 8 س��اعت. حجم نمونه با توجه شیوع خشونت جنسي 
که در مطالعه راهنما 5/6% برآورد شد و بر اساس فاصله اطمینان %95 
و 5% خط��اي معیار قابل قب��ول برابر 250 نفر برآورد ش��د که پس از 
محاسبه همبس��تگي درون گروهي و اثر طرح این حجم نمونه به 400 
نفر افزایش داده شد. روش نمونه گیري از نوع تصادفي ساده بود و یكي 

از محققین در هر بار مراجعه به محیط هاي مطالعه تعدادي از همراهان 
را که واجد معیارهاي مطالعه بودند به صورت تصادفي انتخاب مي نمود. 
سعي  شد براي هر بخش هفته اي یك بار نمونه گیري انجام شود و براي 
کاهش گزارش همزمان یك مورد خشونت در هر بار نمونه گیري تعداد 

یك پنجم همراهان انتخاب شوند.
ابزار جمع  آوري داده ها پرسش��نامه س��ازمان جهاني بهداشت بود که با 
ایجاد تغییراتي براي بررس��ي دیدگاه همراهان اس��تفاده شد. بر اساس 
اهداف مطالعه این پرسش��نامه ش��امل چهار قس��مت بود: قسمت اول 
برخي مشخصات فردي-  اجتماعي همراهان را بررسي مي نمود. قسمت 
دوم ش��یوع انواع مختلف خش��ونت محل کار علیه پرس��تاران و عامالن 
این خش��ونت ها را از دیدگاه همراهان مورد بررسي قرار مي داد. قسمت 
س��وم عوامل موثر بر بروز خش��ونت محل کار علیه پرستاران را بررسي 
مي کرد و در قس��مت چهارم واکنش پرس��تاران به خشونت محل کار از 
دیدگاه همراهان بررسي شد. قس��مت سوم و چهارم پرسشنامه توسط 
همراهاني تكمیل گردید که خش��ونت را مشاهده یا اعمال نموده بودند. 
روای��ي محتواي پرسش��نامه توس��ط نظر خواهي از 10 نف��ر از اعضاي 
هیئت علمي دانش��گاه علوم پزش��كي تبریز انجام شد پایایي پرسشنامه 
با روش بازآزمایي بر روي 10 همراه به فاصله 5 روز انجام شد و ضریب 
همبستگي بین انواع خشونت و عوامل موثر بر بروز خشونت در دو دفعه 

بررسي تعیین شد.
جه��ت ش��روع کار ابتدا تاییدی��ه کمیته منطقه اي اخ��الق در پژوهش 
دانش��گاه علوم پزشكي تبریز کسب شد و پس از کسب مجوزهاي الزم 
پرسش��نامه ها در بین همراهان واجد معیارهاي مطالعه توزیع شد. ابتدا 
به نمونه ها اطمینان داده ش��د که تمام اطالعات آنان محرمانه مي باشد 
و سپس، رضایت آگاهانه از آنها اخذ شد. به عالوه، توضیح داده شد که 
فقط همراهاني که خشونت اعمال کرده بودند یا شاهد آن بودند قسمت 
سوم و چهار پرسشنامه را تكمیل خواهند نمود. ممكن بود همراهان از 
گزارش خشونت اجتناب نمایند، در نتیجه به گونه اي نمونه گیري شد تا 
همراهاني که ش��اهد خشونت نیز بوده اند در مطالعه شرکت داده شوند. 
در مورد افراد کم سواد یا بي سواد داده ها با روش مصاحبه تكمیل گردید 
و در مورد افراد با سواد پرسشنامه توسط خود آنان تكمیل شد. در طول 
انجام مطالعه از 400 همراه بیمار براي شرکت در مطالعه دعوت شد که 
پرسشنامه 24 نفر به علت ناقص بودن از مطالعه خارج شد و در نهایت، 
داده  هاي 376 نفر وارد تجزیه و تحلیل شد )ضریب مشارکت = %94(.

جهت تجزیه و تحلیل آماري داده ها از نرم افزار آماري    SPSS )ویرایش 
13( و آم��ار توصیفي ش��امل تعداد و درصد، میانگی��ن و انحراف معیار 

استفاده گردید.

يافته ها

برخي مش��خصات همراهان در جدول 1 گزارش ش��ده است. هدف اول 
مطالعه تعیین ش��یوع انواع مختلف خشونت محل کار علیه پرستاران از 

درك همراهان بيماران از ماهيت خشونت محل  كار عليه پرستاران در مراكز آموزشي- درماني تبریز
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دیدگاه همراهان بود. همراهان در مجموع در طول مدت اقامت خود در 
بیمارس��تان 149 مورد خش��ونت علیه پرستاران را گزارش نمودند. این 
همراهان بیش��ترین خشونت ها علیه پرستاران را به ترتیب انواع کالمي، 

نژادي، جنسي و فیزیكي گزارش نمودند )جدول 2(. 
هدف دوم مطالعه تعیین عامالن اعمال خشونت محل کار علیه پرستاران 
از دی��دگاه همراه��ان  بود. در ای��ن رابطه همراهان، خ��ود همراهان را 
بیش��ترین گروه اعمال کننده خش��ونت هاي فیزیكي، کالمي و جنسي 
و بیماران را بیش��ترین گروه اعمال کننده خش��ونت هاي نژادي دانسته 

بودند )جدول 2(.
هدف س��وم مطالعه تعیین عوامل موثر بر بروز خش��ونت محل کار علیه 
پرستاران از دیدگاه همراهان بود.  همراهان عمده ترین عوامل مرتبط با 
بروز خشونت علیه پرستاران را برخورد نامناسب پرسنل درماني، نگراني 
مرتبط با س��المتي از طرف بیمار یا همراه بیمار و انتظار طوالني مدت 

براي دریافت خدمات بهداشتي دانستند )جدول 3(.
هدف چهارم مطالعه تعیین واکنش پرس��تاران به خش��ونت محل کار از 
دیدگاه همراهان بود. همراهان گ��زارش نمودند که عمده ترین واکنش 
پرس��تاران اطالع به نگهباني، انجام ن��دادن هیچ کاري و دعوت مهاجم 
ب��ه آرامش بود )ج��دول 4(. تقریباً نیمي از همراه��ان اظهار کردند که 
هیچگونه اقدامي براي شناسایي علت حمله به پرستاران صورت نگرفته 
و تنها در دو مورد توسط پلیس براي شناسایي علت حمله به پرستاران 

اقداماتي صورت گرفته بود.   

بحث

با توجه به مرور بر متون وس��یع انجام شده این پژوهش جزء نخستین 

جدول 1- برخي مشخصات فردي- اجتماعي همراهان حاضر 
در مراکز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشکي 

تبريز

درصدتعدادزیر گروه هامتغیر

جنس
15340/7مرد

22359/3زن

وضعیت تاهل

11229/8مجرد

26069/1مت  أهل

41/1مطلقه

وضعیت تحصیلي

9324/7زیر دیپلم

18950/3دیپلم

9124/2لیسانس

30/8فوق لیسانس

بخش بالیني

17646/8داخلي

13134/8جراحي

184/8ویژه

5113/6اورژانس

سن به سال، میانگین )انحراف معیار(                                  34/7 )9/06(  

دفعه همراهي، میانگین )انحراف معیار(                            2/81 )2/67(

طول مدت همراهي به ساعت، میانگین )انحراف معیار(          39/64 )30/72(

جدول 2 - توزيع فراواني شيوع انواع خشونت محل کار عليه پرستاران و عامالن آنها در مراکز آموزشي-درماني دانشگاه علوم 
پزشکي تبريز از ديدگاه همراهان

انواع خشونت
نژاديجنسيكالميفیزیكي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

موارد خشونت*
164/39425/0174/5225/9بلي

36095/728275/035995/535494/1خیر

عامالن خشونت*

30/8349/041/182/1بیمار

71/95113/692/471/9همراهان

30/8164/310/341/1همكاران

30/8150/420/571/9مدیران

10/382/110/300سایر

* در مورد این گزینه ها همراهان مي توانستند بیش از یك گزینه را انتخاب نمایند 

نصيب بابایي و همکاران
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مطالعاتي است که ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران را از دیدگاه 
همراهان بررسي نموده است و نتایج آن مي تواند در راستاي درک بهتر 

پدیده خشونت محل کار علیه پرستاران استفاده شود.
در راس��تاي هدف اول مطالعه نتایج نش��ان داد ک��ه همراهان در طول 
م��دت اقامت در بیمارس��تان 149 مورد خش��ونت علیه پرس��تاران را 
گزارش نمودند که گویاي شیوع باالي خشونت محل کار علیه پرستاران 
مي باش��د. به عالوه، همراهان گزارش نمودند که بیش��ترین خشونت ها 
علیه پرس��تاران به ترتیب از نوع کالمي، نژادي، جنسي و فیزیكي بوده 
است. متاسفانه مطالعه اي داخلي و یا خارجي یافت نشد که میزان شیوع 
خشونت  علیه پرستاران را از دیدگاه همراهان گزارش نموده باشد. البته 
در مطالعاتي ش��یوع خش��ونت محل کار علیه پرستاران ایراني از دیدگاه 
خود آنها بررس��ي شده اس��ت. براي مثال، در مطالعه اي جامع مشخص 
شد که 87% پرستاران ایراني در طول مدت 6 ماه مورد خشونت کالمي 
ق��رار مي گیرن��د )11(. این یافته با مطالعاتي دیگر که نش��ان مي دهند 
پرس��تاران ایراني در تهران )9(، بابل )10( و تبریز )8( شیوع زیادي از 
خش��ونت محل کار را گزارش نموده اند همخواني دارد. در رابطه با شیوع 
انواع مختلف خشونت علیه پرس��تاران نیز یافته هاي این مطالعه تا حد 
زیادي مش��ابه گزارشات قبلي در ایران است )8(. با توجه به این که در 
تمامي این مطالعات دیدگاه پرس��تاران که خود قربانیان اصلي خشونت 
محل کار هس��تند، بررسي شده اس��ت پس تایید این یافته هاي نیازمند 
مطالعاتي است که این پدیده را از دیدگاه دیگر افراد درگیر نیز بررسي 
نموده باش��د. بنابراین یافته این مطالعه مي توان��د تاییدي بر یافته هاي 
مطالعات قبلي  باش��د و نش��ان مي دهد که همراهان بیماران نیز شیوع 
باالي خش��ونت علیه پرس��تاران را تایید مي نماین��د و همچنین، تایید 

جدول 3- درک همراهان در زمينه عوامل مرتبط با خشونت هاي 
مشاهده شده نسبت به پرستاران در مراکز آموزشي-

درماني دانشگاه علوم پزشکي تبريز

عوامل مرتبط
بلي

درصدتعداد

پرسنلي

نبود انگیزه و رضایت شغلي در 
4032/5پرستاران 

برخورد نامناسب پرسنل با بیمار 
7964/2یا همراهان 

مدیریتي

نبود برنامه آموزشي درباره 
2117/1پیشگیري از خشونت 

3427/6ضعف مدیریت 

1713/8نبود امكانات امنیتي به موقع 

4435/8نسبت تعداد پرستاران به بیماران

شیفت هاي كاري فشرده 
2419/5پرستاران

محیطي
3326/08در دسترس بودن پرستاران

نزدیكي محل كار پرستاران به 
4939/8محل خشونت 

اجتماعي

هزینه هاي باالي خدمات 
4133/3بهداشتي درماني

عدم رضایت بیمار از كیفیت 
2621/1خدمات ارائه شده  

انتظار طوالني مدت براي دریافت 
6754/5خدمات بهداشتي 

بیماران و 
بستگان آنها

مصرف الكل یا دارو توسط بیمار 
1512/2یا همراه بیمار 

نا آشنا بودن بیماران و همراهان با 
4738/2وظایف پرستاران 

نگراني درباره سالمتي از طرف 
7056/9بیمار یا همراه بیمار

وجود سابقه شرارت و خشونت در 
2419/5خانواده بیمار

* در م��ورد این گزینه ها همراهان مي توانس��تند بیش از یك گزینه را 
انتخاب نمایند 

ج��دول 4- ديدگاه همراه��ان در مورد واکنش پرس��تاران به 
خش��ونت عليه آنان در مراکز درماني دانشگاه علوم 

پزشکي تبريز

درصدتعدادنوع واكنش

2117/1وانمود كردند اتفاقي نیفتاده است 

3024/4اقدامي نكردند 

2621/1مهاجم را به آرامش دعوت كردند

43/3به مافوق خود گزارش كردند 

3629/3نگهباني را خبردار كردند 

2318/7سعي كردند از خودشان دفاع كنند  

00درخواست غرامت كردند

18/0پیگرد قانوني كردند 

* در برخ��ي موارد همراهان نوع واکنش را گ��زارش ننمودند و یا چند 
مورد را گزارش مي نمودند

درك همراهان بيماران از ماهيت خشونت محل  كار عليه پرستاران در مراكز آموزشي- درماني تبریز
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مي نماید که بیشترین خشونت ها علیه پرستاران از نوع کالمي است.
در راس��تاي ه��دف دوم مطالع��ه همراه��ان خود را بیش��ترین عامالن 
خش��ونت هاي فیزیك��ي، کالم��ي، جنس��ي و بیم��اران را بیش��ترین 
عامالن خش��ونت هاي نژادي علیه پرس��تاران دانس��ته بودند. این نتایج 
 ت��ا حد زیادي مش��ابه نتای��ج مطالعات انجام ش��ده در دیگر کش��ورها
)19، 7، 6، 2( و ای��ران )13 ، 10-8( اس��ت. البت��ه در مت��ون قبل��ي 
مطالعه اي یافت نش��د که دیدگاه همراهان را در مورد عامالن خشونت  
علیه پرستاران بررسي نموده باشد و در تمامي متون قبلي تنها دیدگاه 
پرس��تاران در این زمینه بررس��ي شده اس��ت. پس، نتایج این مطالعه 
درستي گزارشات پرستاران از عامالن خشونت محل کار علیه پرستاران 

را تایید مي نماید. 
در راستاي هدف سوم مطالعه همراهان مهمترین عوامل مرتبط با بروز 
خش��ونت علیه پرس��تاران را برخورد نامناسب پرسنل، نگراني مرتبط با 
س��المتي و انتظ��ار طوالني مدت براي دریافت خدمات دانس��ته بودند. 
اگرچ��ه در مرور بر متون مطالعه اي یافت نش��د که دی��دگاه همراهان 
را در ای��ن زمینه بررس��ي نموده باش��د ولي دو مطالع��ه قبلي در ایران 
نشان مي دهند که پرستاران نبود امكانات امیتي، نسبت تعداد پرستاران 
ب��ه بیماران )8(، عدم کنترل رفت و آم��د همراهان، عدم کنترل تعداد 
همراه��ان و کمبود کارکن��ان امنیتي )21( را مهمتری��ن عوامل ایجاد 
کننده خش��ونت مي دانند. بنابراین، تفاوت زیادي بین دیدگاه پرستاران 
و همراه��ان در م��ورد علل بروز خش��ونت علیه پرس��تاران وجود دارد. 
پرس��تاران بیش��تر عوامل مرتبط ب��ا همراهان و نب��ود اقدامات امنیتي 
را عام��ل بروز خش��ونت مي دانند و همراهان عوام��ل مرتبط با برخورد 
پرسنل و ارائه خدمات را مهم مي دانند. آنچه که از تجارب طوالني مدت 
محققین بر مي آید این اس��ت که هر دو دس��ته عوامل در بروز خشونت 
محل کار موثرند ولي برخورد نامناس��ب پرس��نل، نگران��ي همراهان از 
ناشناخته ها و تاخیر در ارائه خدمات درماني، که خود ارتباط مستقیم با 
تعداد پرس��نل دارد، عوامل بسیار مهمي در بروز خشونت محل کار علیه 

پرستاران هستند.
در راس��تاي هدف چهارم مطالعه مشخص شد که همراهان عمده ترین 
واکنش پرس��تاران به اعمال خشونت را اطالع به نگهباني، انجام ندادن 
هیچ کاري و دعوت مهاجم به آرامش گزارش نمودند. به نظر مي رس��د 
این یافته نیز تایید کننده یافته هاي مطالعات قبلي مي باش��د که نشان 
مي دهن��د که پرس��تاران معموالً در برخ��ورد با موارد خش��ونت اقدام 
 خاصي انج��ام نمي دهند یا مهاجم��ان را به آرامش دع��وت مي نمایند

.)2، 8،22،23(

نتایج این مطالعه داراي کاربردهایي مي باشد. همراهان تایید مي نمایند 
که خش��ونت علیه پرستاران در سیستم درماني ایران بسیار شایع است. 
بنابراین، بیشتر مشخص مي شود که این پدیده نیازمند توجهات ویژه اي 
در ایران اس��ت. عالوه بر این، تایید شد که از دیدگاه همراهان خشونت 
کالمي ش��ایعترین نوع خشونت علیه پرستاران است و همراهان در این 
مورد مهمترین عامل خش��ونت هس��تند. به عالوه، نتایج نشان مي دهد 
که برخورد نامناس��ب پرس��نل و تاخیر در ارائه مراقبت  از عوامل بسیار 
مهم در بروز خش��ونت علیه پرستاران از دید همراهان است. این موارد 
نش��ان مي دهد که در مجموع ایجاد کنترل بهتر بر همراهان بیماران و 
بهبود کیفیت مراقبت هاي پرستاري و درماني مي توانند عواملي مهم در 

کاهش خشونت علیه پرستاران باشند.
این مطالعه داراي محدودیت هایي مي باش��د. امكان باالیي وجود داشت 
که همراهان اطالعات واقعي را گزارش ننمایند و بیشتر نظرات همراهان 
در مورد خشونت هاي مشاهده شده بررسي شد. علي رغم اینكه هفته اي 
ی��ك بار از هر بخش بالیني نمونه گیري ش��د ولي ب��از این امكان وجود 
داش��ت که در برخي موارد همراهان مورد خش��ونت مشابهي را گزارش 
نمایند. همچنین، این امكان وجود داش��ت که به دلیل مسائل فرهنگي 
برخي همراهان نخواهند همه موارد خشونت را، به ویژه خشونت جنسي 
و فرهنگي، را گزارش نمایند. بنابراین، پیش��نهاد مي شود در این موارد 
مطالعاتي با س��ایر رویكردهاي پ  ژوهش��ي مانند روش هاي کیفي انجام 

گیرد. 

نتيجه گيري

بررس��ي درک همراهان بیماران در رابطه با ماهیت خش��ونت محل کار 
علیه پرس��تاران جلوه هاي تازه اي از این پدیده را نشان داد و گزارشات 
قبلي پرس��تاران از ش��یوع و ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران را 
تایید نمود. این مطالعه تایید نمود که پرستاران در معرض شیوع باالیي 
از خش��ونت محل کار قرار دارند که به وی��ژه از جانب همراهان بیماران 

متوجه آنان است. 

تقدير و تشكر
این مطالعه حاصل پایان نامه کارشناس��ي ارش��د پرستاري در دانشكده 
پرستاري و مامایي تبریز اس��ت. از تمامي همراهاني که در این مطالعه 

شرکت نمودند تشكر مي شود.   
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Abstract

Introduction: Nurses consider patients’ companions as a main resource of workplace violence against nurses. 
There are no previous researches investigated the nature of workplace violence against nurses from the viewpoints 
of patients’ companions. So, the aim of present study was to investigate the perception of patients’ companions about 
workplace violence against nurses.

Method: In this descriptive study, 376 companions in Tabriz medical educational centers were participated by 
simple randomized method. The data gathering instrument was a modified questionnaire of World Health Organization. 
Data analysis was performed using SPSS software (version 13) and descriptive statistics. 

Findings: Companions reported 149 occurrences of workplace violence in verbal (25%), cultural (5.9%), 
sexual (4.5%) and physical (4.3%) types. About verbal, sexual and physical violence the companions were the most 
representative of workplace violence. Inappropriate behavior of personnel, worries about health and long prospect 
for receiving health care were mains. The main reactions of nurses to workplace violence included informing guard, 
doing nothing and invited the offender to be calm. 

Conclusion: Results of this research confirmed high prevalence of workplace violence against nurses and also 
in many cases, such as prevalence of violence, offenders, types of violence and reactions of nurses the perception of 
companions were similar to the viewpoint of nurses that reported in previous researches.
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