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چکيده
زمينه و هدف :خشونت محل کار روي سالمتي ،رفاه ،امنيت پرستاران و کيفيت مراقبتهاي پرستاري تأثير منفي دارد .اين مطالعه با هدف تعيين
درک پرستاران و بيماران از ماهيت خشونت محلكار عليه پرستاران در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام گرفته است.
روش بررس��ي :اين مطالعه توصيفي -مقايس��هاي در سال  1392در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزش��کي تبريز انجام گرفته است .براي بررسي
ماهيت خشونت از پرسشنامه تعديل شده سازمان بهداشت جهاني استفاده شد.در مجموع  373پرستار و  384بيمار در مطالعه شرکت کردند .از
آمار توصيفي (تعداد و درصد ،ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي(آزمون کايدو) براي آناليز دادهها استفاده شد.
يافتهها :نتايج نش��ان داد که خش��ونت در محيطهاي باليني شيوع بااليي دارد (پرس��تاران  273و بيماران 157مورد خشونت را گزارش کردند) .از
ديدگاه پرستاران ،بيشترين نوع خشونت نسبت به آنان به ترتيب؛ کالمي( ،248)%66فيزيکي( ،68)%18نژادي (42)%11و جنسي( 9)%2بوده است
و بيماران ،بيشترين نوع خشونتها عليه پرستاران را به ترتيب کالمي( ،135)%35نژادي( ،39)%10جنسي(20)%5و فيزيکي( 10)%3گزارش کردند
و تفاوت بين ديدگاه دو گروه از نظري آماري معنادار بود (.)p>0/05
نتيجه گيري :خش��ونت در محيطهاي باليني واقعيتي انکار ناپذير اس��ت .مطالعه حاضر نيز نشان داد که خشونت در محيطهاي باليني وجود دارد
ولي ماهيت آن از نظر پرس��تاران و بيماران متفاوت ميباش��دو اين پديده نياز به بررس��ي بيشتري دارد ،چرا که شناخت علل اين تفاوت ميتواند
گامي موثر در جهت مديريت خشونت و کاهش آن باشد.
کلمات کليدي :خشونت محل کار ،درک ماهيت خشونت ،پرستاران ،بيماران
وصول مقاله93/12/5 :

تاييد مقاله94/11/3 :

نويسنده پاسخ گو :دانشکده پرستاري و مامايي،دانشگاه علوم پزشكي تبريز ،گروه داخلي جراحي  ،شريعتي جنوبي ،تبريز ،ايران
Azad.rahmani@yahoo.com

شماره تماس0411-4796770 :

مقدمه
بر اساس ايمني و بهداش��ت حرفهاي مرکز کانادا 1خشونت محلکار به
عنوان هر عملي که يک ش��خص مورد بد رفتاري ،تهديد ،ترس و ضرب
و جرح قرار گيرد تعريف ميشود ( .)1با وجود اين كه خشونت در تمام
محيطهاي كاري رخ ميدهد اما كاركنان سيس��تم درماني بيش��تر در
معرض خش��ونت محلكار بهويژه خشونت اعمال شده از طرف بيماران
و اعضاي خانواده آنان قرار دارند (.)2در اين بين پرستاران به علت قرار
)1 Canadian Center for Eccupational Health & Safety (CCEHS

گرفتن در ش��رايط اس��ترسزا نظير :تصادفات ،مرگ بيماران ،ماندن در
کنار پزشک در موقع ويزيت بيماران يا انتقال بيماران به ساير بخشها
بيشتر از س��اير کارکنان بيمارستان در معرض خشونت قرار دارند (.)3
يافتهه��اي حاصل از يک مرور سيس��تماتيک نش��ان داد که در عرض
يک س��ال %50 ،پرستاران در معرض خش��ونت کالمي و  %25آنان در
معرض خشونت فيزيکي از طرف بيماران و همراهان آنها قرار گرفتهاند
( .)2خش��ونت مح��ل کار تأثيرات منفي بر روي کيفي��ت ارائه خدمات
توسط پرستاران دارد( .)4نتايج مطالعات داخلي نيز نشان داده است که
پرس��تاران ايراني ميزان بااليي از خش��ونت محل کار را تجربه ميکنند
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(. )10-5ا گر چه عواملي مانند سياستهاي سازماني ،تعامل بيماران و
همراهان با پرس��تاران و وضعيت سالمتي بيماران بر بروز خشونت عليه
پرستاران مؤثرند ( )2بيشتر منابع ،بيماران و همراهان آنها را مهمترين
عوامل بروز خش��ونت ميدانند ( )13-11مصرف داورهاي روانگردان،
وضعيت اورژانس��ي ،اضطراب در بيماران ،ارتباط نادرست بين پرسنل و
بيم��اران وعصبانيت بيماران به عنوان مهمترين علل خش��ونت از طرف
بيماران گزارش شده است)14( .
خش��ونت محل کار عليه پرس��تاران ،ممکن است از ديدگاه پرستاران و
بيماران متفاوت باش��د و به روشهاي متفاوتي تفس��ير شود .مطالعات
انجام شده تاکنون بيشتر به بررسي ماهيت خشونت از ديدگاه پرستاران
پرداختهاند و ماهيت خشونت عليه پرستاران از ديدگاه بيماران چندان
مورد بررسي و مطالعه قرار نگرفته است .به نظر ميرسد که براي مطالعه
و اقدام عملي در جهت شناخت ماهيت خشونت عليه پرستاران و اقدام
الزم در جهت پيشگيري از آن شناخت ماهيت خشونت عالوه بر بررسي
آن از ديدگاه پرس��تاران ،بررسي آن از ديدگاه بيماران نيز موثر و مفيد
باش��د .اين مطالعه با هدف تعيين و مقايس��ه خش��ونت محل کار عليه
پرس��تاران از ديدگاه پرس��تاران و بيماران در مراكز آموزش��ي -درماني
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز انجام گرفته است.

روش بررسي
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي -مقايس��هاي است كه درسال 1392
و در  9بيمارس��تان وابس��ته به دانشگاه علوم پزش��كي تبريز که داراي
بخشهاي داخلي -جراحي ،اورژانس و مراقبتهاي ويژه بود انجام شد.
جامعه پژوهش ش��امل تمامي پرس��تاران و بيماراني ب��ود كه در زمان
انجام مطالعه در يكي از بيمارس��تانهاي مورد پژوهش حضور داشتند.
پرس��تاران به شرط داش��تن حداقل  1سال سابقه كار ،مدرك تحصيلي
كارشناسي پرستاري ،ارتباط مستقيم با بيماران به عنوان پرستار باليني
وارد مطالعه ش��دند و به بيماران نيز به ش��رط داش��تن  18سال سن و
باالتر ،هوش��ياري و سپري ش��دن حداقل  2روز از تاريخ بستري بيمار
در بيمارس��تان (در مورد بخش اورژانس بيش��تر از س��ه ساعت) اجازه
ش��رکت در مطالعه داده ش��د .حجم نمونه با انجام مطالعه مقدماتي با
ش��رکت بيماران و پرس��تاران 356 ،نفر براي هر گروه بر آورد ش��د که
جه��ت جلوگي��ري از افت نمونه %5-10 ،به تعداد فوق افزوده ش��د .به
منظور نمونهگيري يک��ي از محققين در طول مدت انجام مطالعه با هر
بار مراجعه به بخشهاي مراکز مورد نظر تعدادي از پرستاران و بيماران
بس��تري در بخش را ک��ه واجد معيارهاي ورود بودند براي ش��رکت در
مطالعه دعوت ميکرد .براي افزايش تنوع بيماران س��عي ش��د هفتهاي
يک بار نمونهگيري انجام ش��ود و ب��راي کاهش گزارش هم زمان موارد
مش��ابه خشونت توس��ط بيماران ،در هر بار نمونهگيري تعداد محدود و
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متنوعي از بيماران هر بخش براي شرکت در مطالعه انتخاب شدند.
براي جمع آوري دادهها از پرس��شنامه تعديل ش��ده سازمان بهداشت
جهاني که براي بررس��ي ماهيت خش��ونت محل کار طراحي شده است
استفاده شد .پرسشنامه داراي چهار قسمت بود :که قسمت اول برخي
مش��خصات فردي -اجتماعي پرس��تاران و بيماران ،قسمت دوم شيوع
انواع مختلف خش��ونت محلکار نسبت به پرستاران و عامالن خشونت،
قس��مت س��وم عوامل مؤثر بر بروز خشونت و قس��مت چهارم واكنش
پرس��تاران به خش��ونت محلكار را از ديدگاه پرستاران و بيماران مورد
بررسي قرار ميداد .قسمت س��وم و چهارم پرسشنامه توسط بيماراني
تكميل گرديد كه خشونت محلكار عليه پرستاران را مشاهده يا اعمال
نموده بودند .الزم به ذکر اس��ت که قبل از تکميل پرسشنامه در مورد
تعريف انواع خش��ونت محل کار و مصاديق عيني آنها توضيحات الزم
به شرکت کنندگان ارائه شد .پرسشنامه مورد استفاده يک پرسشنامه
استاندارد بود .روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظرات
 10نفر از اس��اتيد و صاحب نظران دانشگاه علوم پزشكي تبريز بررسي
ش��د و اصالحات و نظرات ايش��ان در پرس��شنامه اعمال ش��د .پايايي
پرس��شنامه با اس��تفاده از روش بازآزمايي انجام گرفت و به اين منظور
پرس��شنامه با فاصله  15روز در اختيار  10نفر از شرکت کنندگان قرار
گرفت و ضريب پايايي بين دو بار آزمون  %97محاسبه گرديد.
براي ش��روع مطالعه و جمع آوري دادهها ابتدا طرح پژوهش��ي به تأييد
كميته منطقهاي اخالق در پژوهش دانش��گاه علوم پزشكي تبريز رسيد.
سپس ،پژوهشگران پس از كسب مجوزهاي الزم و بعد از معرفي خود و
هماهنگي با مس��ئولين مراكز ،پرسشنامهها را بين پرستاران و بيماران
بس��تري در مراكز آموزش��ي -درمان��ي توزيع نمودند .قب��ل از تکميل
پرس��شنامهها ،از شرکت کنندگان رضايت آگاهانه اخذ شد .رازداري و
احتراز از افشا اطالعات شرکتکنندگان در تمام مراحل پژوهش رعايت
ش��د .در ضمن قسمت سوم و چهارم پرس��شنامه را فقط بيماراني که
خش��ونت اعمال کرده بودند يا ش��اهد آن بودهاند تکمي��ل نمودند .در
مواردي که بيماران خش��ونت را اعمال کرده بودند براي افزايش صحت
و روايي دادهها از افرادي که شاهد خشونت بودند نيز دعوت به مطالعه
ش��د تا نظ��رات خود را درمورد خش��ونت اعالم نماين��د .در مورد افراد
كمس��واد يا بيسواد پرس��شنامهها با روش مصاحبه خصوصي تكميل
گرديد .در طول انجام مطالعه از  400پرستار و  400بيمار براي شرکت
در مطالعه دعوت ش��د که پرسشنامه  27نفر پرستار و  16نفر بيمار به
علت ناقص بودن از مطالعه خارج شد و در نهايت دادههاي  373پرستار
و  384بيمار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت( .ضريب مشارکت پرستار
=  %93و ضريب مشارکت = .) %96
ب��راي تجزيه و تحليل آماري دادهها از نرمافزار آماري ( SPSSويرايش
 )16و از آمار توصيفي (تعداد و درصد ،ميانگين و انحراف معيار) و آمار
استنباطي (کايدو و آزمون دقيق فيشر) استفاده شد .سطح معنيداري
براي تمامي آزمونها کمتر از  0/05معني دار در نظر گرفته شده است.

نصيب بابايي و همکاران

يافتهها
نتايج کامل اطالعات دموگرافيک در جدول شماره  1موجود ميباشد.
مطالعه حاضر نشان داد که اعمال خشونت عليه پرستاران شيوع بااليي
دارد (پرس��تاران  273و بيماران 157مورد خشونت را گزارش کردند)
از ديدگاه پرس��تاران ،بيشترين نوع خش��ونت نسبت به آنان به ترتيب؛
کالم��ي ( ،248)%66فيزيک��ي ( ،68)%18نژادي ( 42)%11و جنس��ي
( 9)%2بوده اس��ت و بيماران ،بيش��ترين نوع خشونتها عليه پرستاران

جدول شماره :1مشخصات فردي -اجتماعي شرکت کنندگان
پرستار
تعداد ()%

بيمار
تعداد ()%

گروه
جنس

مرد
زن

(61)16/4
(312)83/6

(150)39/1
(234)60/9

وضعيت تأهل

مجرد
متأهل
مطلقه
بيوه

(101)27/0
(271)72/7
(1)0/3
0

(98)25/5
(280)72/9
(5)1/3
(1)0/3

وضعيت استخدام

رسمي
پيماني
قراردادي
طرحي

(51)13/7
(294)78/8
(17)4/6
(11)2/9

***

وضعيت تحصيلي

زير ديپلم
ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس

***

(154)40/1
(184)47/9
(42)10/9
(4)1/1

شيفت در گردش

بلي
خير

(317)85/0
(56)15/0

***

بخش باليني

داخلي
جراحي
ويژه
اورژانس
ساير

(87)23/3
(87)23/3
(100)26/8
(79)21/2
(20)5/4

(124)32/3
(179)46/6
(30)7/8
(50)13/0
(1)0/3

طول مدت بستري

کمتر از 24ساعت
 2-1روز
 4-3روز
 7-5روز

***

(50)13/0
(75)19/5
(152)39/6
(81)21/1
(21)6/8

سن به سال ،ميانگين (انحراف معيار)

31/99±5/43

39/59±12/99

سابقهخدمت به سال ،ميانگين (انحراف
معيار)

6/35±4/78

***

دفعه بستري ،ميانگين (انحراف معيار)

***

2/62±1/39

متغير

را به ترتيب کالمي ( ،135)%35نژادي ( ،39)%10جنس��ي ( 20)%5و
فيزيکي ( 10)%3گزارش کردند .در مورد انواع خش��ونت ،در همه موارد
به جز خش��ونت نژادي تف��اوت معناداري بين دي��دگاه دو گروه وجود
داشت ( )p>0/05و از نظر عامالن ايجاد خشونت تفاوت معناداري بين
دو گ��روه وجود نداش��ت ( .)p<0/05نتايج کام��ل در جدول  2موجود
ميباشد.
عمدهتري��ن عوامل مرتبط با بروز خش��ونت عليه پرس��تاران از ديدگاه
پرستاران :در دس��ترس بودن پرس��تاران ( ،214)%57/4نبود انگيزه و
رضايت شغلي در پرس��تاران ( 193)%51/7و نگراني درباره سالمتي از
طرف بيمار يا همراه بيمار ( 162)%43/4بود .بيماران شايعترين عوامل
مرتبط با بروز خش��ونت عليه پرس��تاران را برخورد نامناسب پرسنل با
بيمار يا همراهان ( ،97)%61/8نگراني درباره س�لامتي از طرف بيمار يا
همراه بيمار ( 91)%58و ضع��ف مديريت ( 88)%56/1گزارش نمودند.
در رابط��ه ب��ا عوامل مرتبط با بروز خش��ونت تقريب��اً در نيمي از موارد
اخت�لاف از نظر آماري بي��ن دو گروه معنيدار ب��ود ( .)p>0/05نتايج
کامل در جدول شماره  3موجود ميباشد.
عمدهترين واكنش پرس��تاران به اعمال خش��ونت مح��لكار عليه آنان
دعوت كردن مهاجم به آرامش ( ،87)%23/3اقدامي نكردن (71 )%19
و خبر كردن نگهباني ( 69)18/5بود .از نظر بيماران بيش��ترين واكنش
پرس��تاران نسبت به خش��ونت عليه آنان اقدامي نکردن (،49 )%31/2
اطالع ب��ه نگهباني ( 44 )%28و دعوت مهاجم به آرامش (36 )%22/9
بود (جدول شماره .)4

بحث
اين پژوهش با هدف تعيين و مقايسه ديدگاه پرستاران و بيماران نسبت
به خش��ونت محلکار عليه پرس��تاران انجام شده است .از اين رو ،نتايج
اي��ن مطالعه ميتواند در جهت ارتقاء درک از پديده خش��ونت محلکار
عليه پرستاران مورد استفاده واقع گردد.
در اين مطالعه مش��خص شد که اعمال خش��ونت عليه پرستاران شيوع
بااليي دارد و مطالعات مش��ابه نيز نش��ان ميدهند که پرستاران ايراني
در مح��ل کار خ��ود در معرض انواع مختلفي از خش��ونت محلکار قرار
دارند ( .)15 ,8 ,5بررس��يها نشان ميدهد که خشونت عليه پرستاران
واقعيتي انکار ناپذير است و حتي به نظر ميرسد که آمار موجود بسيار
کمتر از مقدار واقعي آن باش��د .آنچه مس��لم اس��ت خشونت محل کار
صدمات جبران ناپذيري به خدمات ارائه ش��ده توس��ط پرس��تاران وارد
ميکند و ممکن اس��ت سالمتي بيماران را به خطر بياندازد .هم چنين،
خش��ونت محل کار ميتواند زمينهس��از ترک و تعويض شغل ،مهاجرت
پرستاران و بيماريهاي روان تني و اختالالت رواني در پرستاران باشد.
ارائه مراقبت پرس��تاري مطلوب در کنار س��اير عوام��ل نيازمند امنيت
روحي ،رواني و جاني ميباش��ند .از اينرو ضروري اس��ت که محيطهاي
امني را براي ارائه مراقبتهاي ايمن فراهم آورد.
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جدول شماره :2انواع مختلف خشونت محلكار و اعمال کنندگان اين خشونتها از ديدگاه پرستاران و بيماران
متغير

پرستار
تعداد()%

بيمار
تعداد()%

گروه
بلي

(68)18

(10)3

بيماران

خير

(305)82

(374)97

بستگان بيماران
همکاران محل کار

خشونت فيزيکي

p-value

0/001

عامالن خشونت

p-value

p<0/05

همکاران خارج از واحد
مديران

خشونت کالمي

بلي

(248)66

(135)35

خير

(125)34

(249)65

بلي
خير

(9)2
(364)98

(20)5
(364)95

خشونت جنسي

بيماران
0/001

0/045

بلي
خير

(42)11
(331)89

(39)10
(345)90

خشونت نژادي

0/62

بستگان بيماران
همکاران محل کار
همکاران خارج از واحد
مديران
بيماران
بستگان بيماران
همکاران محل کار
همکاران خارج از واحد
مديران
بيماران
بستگان بيماران
همکاران محل کار
همکاران خارج از واحد

p<0/05

p<0/05

p<0/05

مديران

* بيش از يک گزينه انتخاب شده است.

در اين مطالعه پرس��تاران بيش��ترين نوع خش��ونت محلكار عليه آنان
را ب��ه ترتيب :کالمي ،فيزيکي ،نژادي و جنس��ي و بيم��اران به ترتيب:
کالم��ي ،نژادي ،جنس��ي و فيزيکي گزارش کردند .اين يافتهها مش��ابه
مطالع��ات قبلي در اين زمينه ميباش��د .به عنوان مثال ،پژوهش��ي در
هنگکنگ نش��ان داد که براساس گزارش��ات پرستاران شايعترين انواع
خشونت محلکار عليه آنها به ترتيب خشونت کالمي ،فيزيکي و آزار و
اذيت جنسي بوده است ( .)16نتايج پژوهش ديگري در تايلند نشان داد
که پرس��تاران شايعترين انواع خشونت محلکار عليه آنها را به ترتيب
کالمي ،فيزيکي و جنس��ي ذکر کردند ( .)14پژوهش ديگري در ترکيه
نشان داد که پرستاران خشونتهاي کالمي ،فيزيکي ،عاطفي و جنسي
را بيشترين خشونتهايي عنوان نمودند که با آن مواجه ميشوند (.)17
در ضمن اين يافتهها مشابه گزارشات پرستاران ايراني از خشونت محل
کار ميباشد( .)10در مطالعه حاضر درک پرستاران و بيماران از ماهيت
خشونت تفاوت معناداري داشت اينکه چرا خشونت در يک محيط ثابت
اتفاق مي افتد و برداشتهاي مختلفي در رابطه با آن وجود دارد نياز به
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بررس��ي و مطالعه بيشتري است .در اين مطالعه خشونت جنسي توسط
پرس��تاران و خش��ونت فيزيکي توس��ط بيماران به عنوان کمترين نوع
خشونت اعمال شده عليه پرستاران گزارش گرديد .اين امر ممکن است
به اين علت باش��د که پرس��تاران و بيماران به داليل فرهنگي و يا ترس
از عواقب احتمالي از گزارش واقعي موارد خش��ونت جنس��ي و فيزيكي
اجتناب نمايند.
در اين مطالعه پرس��تاران و بيماران بيش��ترين گروه ايجاد كننده انواع
خش��ونت را بيماران ،بس��تگان بيماران و همکاران مح��ل کار گزارش
کردند .اين نتايج تا حد زيادي مشابه نتايج مطالعات انجام شده در ساير
کشورها ( )18 ,13 ,12و ايران ( )19 ,10است .نتايج نشان ميدهد که
بيم��اران و همراهان آنها پرخطرترين گروه در زمينه اعمال خش��ونت
عليه پرس��تاران هستند .لذا بايس��تي علل پديده به دقت مورد مطالعه
ق��رار گيرد و با رفع علل موجود محي��ط امني را براي ارائه مراقبتهاي
پرستاري با کيفيت فراهم نمود.
عمدهتري��ن عوامل مرتبط با بروز خش��ونت عليه پرس��تاران از ديدگاه
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جدول شماره :3عوامل مؤثر در بروز خشونت محل کار از ديدگاه پرستاران و بيماران

بيماران و بستگان آنها

اجتماعي

محيطي

مديريتي

پرسنلي

گروه

متغير

عوامل مرتبط

پرستاران
تعداد()%

بيماران
تعداد()%

آمارههاي آزمون χ²
p-value

χ²

نبود انگيزه و رضايت شغلي در پرستاران

(193)51/7

(60)38/2

0/004

8/103

برخورد نامناسب پرسنل با بيمار يا همراهان

(120)32/2

(97)61/8

0/001

40/069

نبود برنامه آموزشي درباره پيشگيري از خشونت

(83)22/3

(32)20/4

0/633

0/227

ضعف مديريت

(132)35/4

(88)56/1

0/001

1/260

نبود امكانات امنيتي به موقع

(145)38/9

(6)3/8

0/001

66/635

نسبت تعداد پرستاران به بيماران

(123)33

(54)34/4

0/752

0/100

شيفت هاي کاري فشرده پرستاران

(138)37

(47)29/9

0/119

2/425

در دسترس بودن پرستاران

(214)57/4

(44)28

0/001

38/092

نزديكي محل كار پرستاران به محل خشونت

(99)26/5

(58)36/9

0/017

5/734

هزينههاي باالي خدمات بهداشتي درماني

(122)32/7

(48)30/6

0/631

0/231

عدم رضايت بيمار از كيفيت خدمات ارائه شده

(151)40/5

(64)40/8

0/952

0/004

انتظار طوالني مدت براي دريافت خدمات بهداشتي

(150)40/2

(64)40/8

0/906

0/014

مصرف الكل يا دارو توسط بيمار يا همراه بيمار

(69)18/5

(12)7/6

0/002

10/056

نا آشنا بودن بيماران و همراهان با وظايف پرستاران

(144)38/6

(63)40/1

0/743

0/107

نگراني درباره سالمتي از طرف بيمار يا همراه بيمار

(162)43/4

(91)58

0/002

9/350

وجود سابقه شرارت و خشونت در خانواده بيمار

(132)35/4

(15)9/6

0/001

36/794

ساير موارد

(39)10/5

)0(0

0/001

17/719

جدول شماره :4واكنش پرستاران به اعمال خشونت محلكار از ديدگاه پرستاران و بيماران
گروه
متغير

نوع واكنش

پرستار

بيمار

آماره هاي آزمون χ²

تعداد

تعداد

p-value

χ²

اقدامي نكردن

(71)19

(49)31/2

0/002

9/352

دعوت كردن مهاجم به آرامش

(87)23/3

(36)22/9

0/922

0/010

سعي کردن به دفاع از خودشان

(50)13/4

(22)14

0/852

0/035

وانمود به اين که اتفاقي نيفتاده

(19)5/1

(30)19/1

0/001

25/864

گزارش كردن به مافوق

(52)13/9

(4)2/5

0/001

15/178

پيگرد قانوني كردن

(2)0/5

(1)0/6

1

0/020

درخواست غرامت كردن

(3)1

)0(0

1

0/422

نگهباني را خبردار كردن

(69)18/5

(44)28

0/014

5/978

ساير موارد

(3)0/8

(1)0/6

1

0/464

* بيش از يک گزينه انتخاب شده است
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پرس��تاران در دس��ترس بودن آنه��ا ،نبود انگيزه و رضايت ش��غلي در
پرس��تاران و نگراني درباره س�لامتي از طرف بيمار ي��ا همراه بيمار بود
در حال��ي که از ديدگاه بيماران برخورد نامناس��ب پرس��نل با بيمار يا
همراهان ،نگراني درباره س�لامتي از طرف بيمار يا همراه بيمار و ضعف
مديريت بود .در مطالعه زمانزاده و همکاران ( )1386پرس��تاران شاغل
در بيمارستانهاي تبريز نبود امکانات امنيتي به موقع ،نسبت بيشتر از
اس��تاندارد بيماران به پرستاران و نداش��تن برنامه آموزشي را مهمترين
داليل بروز خشونت عليه خود ذکر نموده بودند ( .)5در مطالعه مشتاق
عش��ق و همکاران ( )1391پرستاران عدم کنترل رفت و آمد همراهان،
عدم کنت��رل تعداد همراه��ان و کمبود کارکنان امنيت��ي را مهمترين
عوامل بروز دهنده خشونت محلکار عليه خود گزارش کرده بودند(.)9
مطالعهاي در اروپا عمدهترين عوامل مرتبط با بروز خش��ونت محل کار
عليه پرس��نل پرس��تاري را نارضايتي از زم��ان کاري ،عدم اطمينان در
م��ورد درمان بيماران و فش��ار زماني و کاري بيان کرد ( .)20از س��اير
علل خش��ونت ميت��وان به درد ناش��ي از بيماري و عوارض آن اش��اره
کرد که بيماران گاهاً از روي خش��م و درد ناخواسته به اعمال خشونت
متوسل ميش��وند .ش��يفتهاي طوالني و پرکار ،هم چنين اشتغال در
بيمارس��تانها و مراکز متعدد به صورت ش��يفتهاي پش��ت سر هم به
دليل مش��کالت مالي نيز ميتواند رابطه بيمار و پرس��تار را خدشه دار
نموده و منجر به تنش و ايجاد خشونت شود .همين طور عدم شناخت
صحيح جامعه از رشته پرستاري و تبليغات منفي در سطح صدا و سيما،
جرايد و نش��ريات که گاهاً پرستاري را تا س��طح مشاغل خدماتي فاقد
زمينه حرفهاي پايين ميآورند منجر به ايجاد خواستهها و مطالبات غير
منطقي و نامعقول ميکند که فراهم نکردن آنها منجر به بروز خشونت
ميشود .از اين رو ضروري است که با همکاري سازمان نظام پرستاري،
صدا و س��يما ،جرايد و تهيه برنامههاي آموزشي و مستندات نسبت به
شناس��اندن هر چه بيش��تر حرفه پرستاري و اهميت آن در تيم درماني
اقدامات موثري صورت پذيرد.
هم چنين ،مش��خص ش��د که پرس��تاران و بيماران عمدهترين واكنش
پرس��تاران به اعمال خشونت محلكار عليه آنان را دعوت كردن مهاجم
به آرام��ش ،اقدامي نكردن ،نگهباني را خب��ردار كردن گزارش نمودند.
مطالعات مش��ابه نيز نتايج مطالعه حاضر را تاييد ميکنند که پرستاران
معم��والً در برخورد با موارد خش��ونت اقدام خاص��ي انجام نميدهند يا
مهاجم��ان را به آرامش دعوت مينمايند يا نهايتاً مورد خش��ونت را به
نگهباني اطالع ميدهند ( .)22 ,21 ,11 ,5بررسيها حاکي از آن است
که پرس��تاران در ارائه واکنش مناسب نس��بت به خشونت تواناييهاي
الزم را ندارن��د .اين پديده ميتواند علل متعددي داش��ته باش��د که از
آنجمل��ه ميتوان به آموزشهاي ناکافي و نامناس��ب در رابطه با نحوه
مديريت خش��ونت باش��د .ه��م چنين ،گاهاً ش��رايط خ��اص و بحراني
محيطهاي باليني اجازه عکسالعمل و مديريت خشونت را از پرستاران
سلب ميکند .لذا آموزش پرس��تاري بايستي پرستاران صبور و مديري
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را ب��راي ارئه مراقبت مطلوب و عاري از تنش پرورش نمايد .که در اين
راستا ميتوان با ايجاد کارگاههاي آموزشي و موقعيت شبيه سازي شده
قابليت الزم را براي کنترل خشونت در موقعيتهاي باليني در پرستاران
فراهم آورد.

نتيجهگيري
نتايج پژوهش نشان داد که خشونت در محيطهاي باليني شيوع زيادي
دارد و پرس��تاران و بيماران اين پدي��ده را تاييد کردند ولي در رابطه با
ماهيت خش��ونت تفاوت معناداري بين دو گروه وجود داشت .بيشترين
نوع خشونت محل کار عليه پرستاران خشونت کالمي است و همراهان
بيماران و خود بيماران در کل بيشترين عامالن خشونت عليه پرستاران
هس��تند .مشخص ش��د که در دسترس بودن پرس��تاران ،نبود انگيزه و
رضايت شغلي در پرستاران ،برخورد نامناسب پرستاران و نگراني مرتبط
با س�لامتي بيماران و اعضاي خانواده آنان مهمترين علل بروز خشونت
محل کار عليه پرس��تاران است .هم چنين ،نتايج اين مطالعه نشان داد
که پرس��تاران معموالً واکنشي جدي به اعمال خشونت عليه خود نشان
نميدهند و ضروري هس��ت که علل پديده مش��خص ش��ده و اقدامات
الزم در کاهش خش��ونت عليه پرستاران به کار گرفته شود .اين مطالعه
داراي يک سري محدوديتهايي ميباشد که کاربرد و تعميم يافتههاي
آن را مح��دود ميس��ازد .اوالً ،اين يافتهها براس��اس خود گزارشدهي
ش��رکتکنندگان بوده است که ممکن اس��ت کام ً
ال منطبق بر واقعيت
نباشد .دوماً نمونه مورد مطالعه به روش در دسترس انتخاب شده است
که ميتواند روايي خارجي آن را تهديد نمايد ،اگر چه س��عي ش��د که
با انتخاب حجم نمونه باال تا حدي مش��کل فوق برطرف شود .پيشنهاد
ميشود که مطالعاتي در جهت بررسي علل تفاوت بين درک بيماران و
پرستاران از ماهيت خشونت انجام شود .در اين زمينه مطالعات کيفي با
ش��رکت پرستاران و بيماران به شناخته شدن بهتر پديده کمک شاياني
خواهد نمود .هم چنين پيش��نهاد ميش��ود مطالعاتي در رابطه با علل
ناتواني پرس��تاران در کنترل خشونت با روشهاي بهتر و نمونه تصادفي
انجام گيرد.
تشکر و قدرداني
اين مقاله از پاياننامه کارشناسي ارشد پرستاري در دانشکده پرستاري
و ماماي��ي تبريز که در تاريخ  92/2/15با ش��ماره  400تصويب ش��ده
و با ك��د  5/4/1436به تصوي��ب كميته منطقهاي اخ�لاق در پژوهش
دانشگاه علوم پزشكي تبريز رسيده است ،استخراج شده است .از تمامي
پرس��تاران و بيماران ش��رکت کننده در اين پژوهش و هم چنين ،کليه
اف��رادي که به نوعي در مراحل اجراي مطالعه محققين را ياري نمودند
قدرداني ميگردد.
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Identifying and Comparing the Viewpoints of Nurses
& Patients on Workplace Violence against Nurses &
Related Factors
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Abstract
Background: Workplace violencehas a negativeimpacton nurse’s health, welfare, safety and qualityof nursing care.
Thisstudy aims to determinethenature ofworkplace violenceagainstnurses from the nurses and patients perspectivein
Tabriz University of Medical Sciences’ hospitals.
Methods: This descriptive-comparative study was carried out in hospitals of Tabriz University of Medical Sciences
in 2013. The World Health Organization’s modified questionnairewas used to investigate thenature of theviolence.
Totally 373 nurses and 384 patients participated in the study. The data were analyzed using descriptive statistics
(number, percent, mean and standard deviation) and inferential statistics(x2 square).
Findings: The results revealed a high prevalence of violence in clinical settings. (Nurses reported 273 and patients
reported 157 cases of violence). Nurses thought thatthe most frequent violences were: verbal, 248(66%); physical,
68(18%); racial, 42(11%) and sexual, 9(2%) and patients reported that the most prevalent violences against nurses
were: verbal, 135(35%); racial, 39(10%); sexual, 20(5%) and physical, 10(3%). Analyses showed that there is a
statistically significant difference between these groups regarding violence in clinical settings. (p<0.05).
Conclusion: Violence in clinical settings is an undeniable fact. This study showed that violence exists in clinical
settings but its nature is different from the viewpoint of nurses and patients and the difference requires more
investigation, hence it can be an efficient requires more investigation, hence it can be an efficient become an efficient
step in management and measure to manage and reduce this type of violence.
Key words: Work Setting Violence, Perception of Violence’s Nature, Nurses& Patients
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