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  مقاله پژوهشي

ه در ياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان ياورژانس مراکز آموزش يها بخشه پرستاران در يخشونت عل
  ۱۳۹۲سال 

  

  6يرضا رحماني، عل٥اريدرضا مهريحم، 4زاده بين حبي، حس3زاده ين جعفريحس، ٢وسف محمدپوري، ١يلين سهيام
  

 23/07/1392تاریخ پذیرش  21/05/1393تاریخ دریافت 
  

  دهيچک
 بـه علـت   پرستاران و باشد يم يبهداشت يها مراقبت ي ارائه يها نظاممسائل  نيتر مهمو  نيتر بغرنجاز  يکيط کار يامروزه خشونت در مح و هدف: هنيزم شيپ

 يهـا  بخـش در  خصـوص  بـه نده يدر معرض خشونت فزا ها مارستانيباز کارکنان  يبزرگ اريبس تيل جمعيو تشک يم مراقبت بهداشتيدر ت ينقش مرکز داشتن
دانشگاه علوم  يدرمان ياورژانس مراکز آموزش يها بخشه پرستاران در يزان خشونت علينوع و م نييتع باهدف يا مطالعهاورژانس قرار دارند. لذا بر آن شديم تا 

  م.يه انجام دهياروم يپزشک
 ياورژانـس مراکـز آموزشـ    يهـا  بخشنفر از پرستاران  ١٢٠ يبر رو يتمام شمار صورت بهاست که  يمقطع – يفيمطالعه حاضر از نوع توص مواد و روش کار:

عبارت  ٣٥ با يبخش ٣ يا پرسشنامه، ها داده يآور جمعد. ابزار يدالشهدا) انجام گرديو س ي، مطهري(ره)، طالقان ينيه (امام خمياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان
  د.يگرد ليوتحل هيتجزشر) يق فيدو و دق ي(کا يليو تحل يفيبا استفاده از آمار توص SPSS (19) افزار نرمدر  واردکردنپس از  شده يآور جمع يها بود. داده

 يد کالمـ يـ درصـد) و تهد  ٢/٣٤( يکيزيدرصد)، خشونت ف ٥/٩٢( يب شامل خشونت کالميه پرستاران به ترتيعل شده اعمالزان خشونت ين ميشتريب :ها افتهی
درصد پرستاران مورد خشونت قرار گرفتن  ٤/٦٦درصد) بوده است.  ٨/٧٣ماران (يه پرستاران از جانب همراه بيزان خشونت علين ميشتري. بباشد يمدرصد)  ٧/٣١(

افـت  يدربـاره نحـوه برخـورد بـا خشـونت در      يدستورالعملا يآموزش  حال تابهاز پرستاران  کي چيهن ي. همچناند ننمودهبيمارستان گزارش  ربط يذ را به مراجع
 .اند ننموده

و خشونت از جانـب   يزان خشونت کالميو باال بودن م اورژانس يها بخشط کار در يمکرر پرستاران با خشونت در مح مواجهه بهبا توجه  :يریگ جهینتبحث و 
ن و يبـود قـوان  درباره نحوه برخورد با خشونت، استفاده از اوراق مکتوب گزارش خشونت، به ييها دستورالعملا يبا دادن آموزش  شود يمشنهاد يپ مارانيهمراه ب

در  مـؤثر  يگـام بيمارسـتان،   کارکنانو ارتقاء فرهنگ ارتباط با  يآموزش همگان يبرا يجمع ها رسانهن امر و استفاده از ين به ايشتر مسئولي، توجه بها نامه نييآ
 برداشته شود. سالمت نظامن معضل مغفول ياکاهش 

  هيژانس، اروماور يها بخشط کار، پرستاران، يخشونت در مح :ها دواژهیکل
  

  874-882، ص 1393 آذر ،62 یدرپ یپ، نهممجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره 

  
 ٠٩١٤٩٧٨٢٨٣٢ه، تلفن: ياروم يدانشگاه علوم پزشک ييو ماما يس نازلو، دانشکده پرستاريجاده سرو، پرد ١١لومتر يه، کياروم آدرس مكاتبه:

Email: Soheili.a1991@gmail.com 
 

                                                
  دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ١
  عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه (نويسنده مسئول) مربي گروه پرستاري، ٢
  مربي گروه پرستاري بهداشت جامعه، عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٣
  ي و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميهاستاديار گروه پرستاري، عضو هيئت علمي دانشکده پرستار ٤
  استاديار گروه طب اورژانس، عضو هيئت علمي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه ٥
  عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه مربي گروه پرستاري، ٦

  مقدمه
مـده بهداشـت   ک مسئله عي عنوان بهخشونت  يجهان طور به

اد در سـنين  عمومي مشخص گرديده و از علل عمده مـرگ افـر  

دهنـده   است. شواهد بسـياري نشـان   شده ييشناساسال  ۴۴-۱۵
نفـر در سراسـر    ها يليونخشونت در محيط کار بر زندگي م يرتأث

 .)۱(باشد  يجهان م
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 ۱۳۹۲هاي اورژانس مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال  خشونت عليه پرستاران در بخش
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ــاس  ــر اس ــانيب ب ــ  هي ــه مل ــت و ا يموسس ــيبهداش ــغل يمن  يش
)NIOSH(د کـه  يا تهدي يکيزياعم از ف ،زيآم خشونت، هر نوع عمل ١

 عنوان به ،فه اعمال شودين انجام وظيا در حيط کار يه افراد در محيعل
در طـول دهـه گذشـته،    . )۲( شـود  يمف يط کار تعريخشونت در مح

 .)۳( دا کرده استيش پيط کار به سه برابر افزايسطح خشونت در مح
کـار در حـوزه    طيخشونت در مح ي دربارهر يو مطالعات اخ ها گزارش

حـوادث   از درصـد  ۲۵ بـاً يتقرکه  دهد يمبهداشت نشان  يها اقبتمر
از کارکنـان   يمـ ين ش ازين حوزه اتفاق افتـاده و بـ  يدر ا زيآم خشونت

و  يکـ يزيبـا خشـونت ف   تجربه مواجهـه  بار کيحداقل  يمراکز مراقبت
ک گـروه از  يـ  عنـوان  به. اند داشتهخود  يا حرفهرا در طول عمر  يروان

ل تجربه کردن خشونت توسط کارکنـان حـوزه   ، احتماپرخطرمشاغل 
 باشد يم ها سيسرور يشتر از کارکنان سايبرابر ب ۱۶ يبهداشت يمراقبت

کشور  يکه در مراکز ارائه مراقبت بهداشت يافراد ۲۰۰۴در سال  .)۴(
. انـد  بـوده ط کـار  يخشونت در مح ۱۱۷۹۰شاهد  ،کا شاغل بودنديآمر

در محل  يمورد آدم کش ۱۹و  وقت تمامکارمند  ۱۰۰۰۰از هر  ۷/۱۰(
، يبهداشت يها ، حوزه مراقبتييکايکارکنان آمر يتمامان يکار). در م

بـوده   کشـنده ر يـ از خشونت غ يناش يها بيآسزان ين ميشاهد باالتر
ـ بـر اسـاس اظهـارات انجمـن      .است  ،٢)ICN( پرسـتاران  يالمللـ  نيب

در  يبهداشت يها مراقبتکارکنان حوزه  شدن واقع موردحملهاحتمال 
 باشد يس ميپل نيمأمورو  ها ندانزشتر از نگهبانان يار بيط کار بسيمح

زان بروز خشونت در يقات نشانگر متفاوت بودن ميتحق يها افتهي. )۵(
ــا درصــد در  ۲۲ از يکارکنــان مراکــز مراقبتــ ــا ت در درصــد  ۷۶اروپ

ش خشـونت در مراکـز ارائـه    ي. رونـد رو بـه افـزا   باشـد  يم کنگ هنگ
و  يريشـگ يکـه مرکـز پ   اسـت  يجـد  چنان آن يبهداشت يها مراقبت
 عنوان بهت موجود را يوضع ،همتحد االتيادر  ٣)CDC( يماريکنترل ب

آمـار   .)۳( ف کـرده اسـت  يتوص يکار يها طيمحخشونت در  يدمياپ
 زانيـ کا نشـان داده اسـت کـه م   يو خشونت در آمر يان بزهکاريقربان

نفر در  ۹/۲۱ه پرستاران يعل زيآم خشونت کشندهر يمتوسط حمالت غ
ن حمـالت در کـل   يـ زان متوسـط ا يم که يدرحالنفر بوده  ۱۰۰۰هر 

ا، پرستاران ياسترال يشناس جرم ي موسسه .)۶( نفر است ۶/۱۲مشاغل 
ن خطـر خشـونت در   يکه در معـرض بـاالتر   يا حرفهگروه  عنوان بهرا 
  .)۷( کرده است يي، شناساباشند يمط کار يمح

 ياجتمـاع  يقـرارداد  عنوان به، مراقبت معاصر يپرستار عرصهدر 
بـا   تـوأم  يبهداشـت  يهـا  طيمحکه در  باشد يمن مددجو و پرستار يب

 زيـ آم خشـونت دگاه، رفتـار  يـ ن ديـ . از اگـردد  يمـ احترام متقابل ارائه 

                                                
1 National Institute for Occupational Safety and Health 
2 International Council of Nurses 
3 Center for Disease Control and Prevention 

ت بـه  يـ فيبـا ک  يک مانع در ارائه مراقبت پرسـتار ي عنوان به تواند يم
 تواند يم يمراقبت يها طيمحبروز خشونت در  .)۸( شود يمددجو، تلق

 يا حرفـه و  يشخصـ  يزنـدگ  کـه  نيـ بـر ا ار مخرب باشـد؛ عـالوه   يبس
ت يـ في، منجـر بـه کـاهش ک   دهـد  يمـ قـرار   ريتـأث پرستاران را تحت 

شامل کاهش  ها مؤلفهن ي. اگردد يمماران يارائه شده به ب يها مراقبت
، يمـال  يضررها ، ترک خدمت،يبت، فرسودگيش غي، افزايبازده کار

ماننـد   يعـاطف  يهـا  واکنشکارکنان،  يت زندگيفيه و کيکاهش روح
، يت شـغل يشـتن، کـاهش رضـا   يخشم، غم، عجز، ترس، سـرزنش خو 

ت و گناه ير در ارتباط با همکاران و خانواده، احساس عدم صالحييتغ
 ،و در کـل  سـالمت بر اقتصاد حوزه  ميرمستقيغم و يمستق يو بار مال
انه يسـال  دهـد  يمدر انگلستان نشان  زين برآوردها .)۲( شود يمجامعه 

بـه بخـش درمـان وارد     ،خشـونت  به علـت ون پوند خسارت يليم ۳۰
 يه پرسـتاران، حتـ  يـ ط کـار عل يسطح خشـونت در محـ   .)۹( شود يم

ماکـان  ا کمتـر گـزارش کـردن، ک   يـ ج گزارش نکردن يروند را باوجود
نکـه  يا رغـم  يعلـ  .)۱۰( مانده است يباال باق يقبول رقابليغ صورت به

 ياز مراکـز مراقبتـ   يا هيـ ناحدر هـر   توانـد  يمط کار يخشونت در مح
ن به خاطر باال بودن يط بالياز مح يخاص يها مکان، اما افتد يباتفاق 

زان خطـر در  يـ ن مي. بـاالتر باشـند  يمـ  شـده  شـناخته  ،خطر خشونت
 باشد يمژه يو يها مراقبترش و ي، پذيپزشک رواناورژانس،  يها بخش

)۱۱(.  
، اورژانـس  يها بخش، يمختلف مراکز مراقبت يها قسمتان يدر م

ن خطر خشـونت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و احتمـال       يباالتر
برابر  ۳ز ين اورژانس يها بخشمواجهه با خشونت در پرستاران شاغل 

 درواقـع  .)۳( باشـد  يممارستان يب يها قسمتر يشتر از کارکنان سايب
 طـور  بـه آن  کارکناناورژانس و  يها بخش يط کاريگفت مح توان يم
فقدان نگهبانان  ؛ساعته ۲۴ يسرستژه در معرض خطر هستند که ديو

ط با سطح اسـترس  يو مح ؛مشاهده قابلمسلح و  ،دهيد آموزش يتيامن
ط نسـبت بـه خشـونت    ياز علل مسـتعد بـودن محـ    يار باال چنديبس
ز کـار کـردن در   يـ ن ٤چيج مطالعـه گربـر  ي. بر اسـاس نتـا  )۴( باشد يم
قـرار گـرفتن در معـرض     يبرا ياورژانس، عامل خطر مهم يها خشب

کـه   دهند يمز نشان يگر ني. مطالعات د)۱۱( ديآ يمخشونت به شمار 
رو بـه   يا نـده يفزا طـور  بـه اورژانس  يها بخشزان بروز خشونت در يم

و  هـا  سـازمان  يبقـا  امـروز،  يرقابت يايدن در. )۱۳, ۱۲(ش است يافزا
ت کارکنانشـان  يـ بر امن ها آن ديتأکمشروط به  ها آنشرفت مستمر يپ
در  .)۳( باشـند  ينمـ  مستثنان امر يز از اين يکه مراکز مراقبت باشد يم

ط کار ممکن است به علت نبود يحوزه بهداشت، موارد خشونت در مح

                                                
4 Gerberich 
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 زاده، حميدرضا مهريار، عليرضا رحماني زاده، حسين حبيب امين سهيلي، يوسف محمدپور، حسين جعفري
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از  يقسـمت  عنـوان  بـه ، درک خشـونت  يگزارش سازمان يها يمش خط
 ها آن يبر سودمند نبودن گزارش کردن برا يد کارکنان مبنيکار، عقا
 عنـوان  به ها نيتوهممکن است خشونت و  که نياکارکنان از  يو نگران
ا غفلت شمرده شود، کمتر گـزارش  يف يضع يغلعملکرد ش از يمدرک

ــردد ــ  ياريبســ .)۱۴( گ ــه چن ــد ک ــوادث ياز پرســتاران معتقدن ن ح
ــونت ــآم خش ــجز يزي ــتار يئ ــار پرس ــو ياز ک ــزارش آنب ــا  ده و گ ه

ه پرستاران يخشونت عل يباال يآمارها .)۱۵( نخواهد بود کننده کمک
ن يـ شـتر در ا يلزوم انجام مطالعـات ب  دهنده نشانآن  يو عوارض جد

آن  يامـدها يپ کـم کـردن مـوارد و    يبـرا  ييافتن راهکارهاينه و يزم
 يآور جمـع  يبـرا  يقـات مختلفـ  ين تحقدر سراسر جها رو نيازااست، 

ــه يــ. اشــود يمــن مــورد انجــام يــه در ايــاطالعــات اول ن اطالعــات ب
 يبـرا  را يمختلف يها پروتکلتا  کند يمکمک  يالملل نيب يها سازمان

اسـت کـه    ين در حـال يـ و ا )۱۶( شنهاد کننـد ين مشکل پيمقابله با ا
در رابطـه بـا    يو روش گـزارش رسـم   يريشـگ يپروتکـل پ  گونـه  چيه

 باشـد  ينمـ ران در دسـترس  يـ ا يبهداشـت  يخشونت در مراکز مراقبت
در اين راستا پژوهشـگر بـا توجـه بـه زمينـه كـاري در بخـش         .)۱۷(

خدمات؛ فقدان يك  دهنده ارائهاورژانس و تعامل با بيماران و مراقبين 
ريت خشـونت و  يبرنامه آموزشي مستمر براي كاركنان در جهـت مـد  

نارسايي نظام مراقبتي در امر كـاهش   نيتر مهمعوامل مرتبط با آن را 
؛ فلـذا در ايـن مطالعـه بـر آن     ديـ نما يمخشونت در محيط كار تلقي 

در  مؤثر يبروز خشونت گام ينوع و فراوان مند نظام يشديم تا با بررس
  سالمت بر داشته شود. نظامن معضل مغفول يا فيتوص

  
 ها روشمواد و 

جامعـه  که در آن  باشد يم مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي
 يانس مراکز آموزشاورژ يها بخش پرستاران شاغل در ، شاملپژوهش

، يقـان (ره)، طال ينـ ي(امـام خم  هيـ اروم يپزشکدانشگاه علوم  يدرمان
 يه بـوده کـه حـداقل دارا   يـ دالشهدا) در شهرستان اروميو س يمطهر

نفر از آنان  ۱۲۰ تيدرنهاکه  ن بخش باشنديک سال سابقه کار در اي
 هـا  داده يگـردآور دنـد. ابـزار   يمطالعـه گرد  يتمـام شـمار   صـورت  به

: باشـد  يمـ عبارت در دو بخـش   ۳۵با  يا ساختهنامه پژوهشگر پرسش
در  يسؤاالتکه شامل  ياجتماع يبخش اول مربوط به مشخصات فرد

، سـمت،  التيسـطح تحصـ  ، تأهـل ت يوضـع ت، يرابطه با سن، جنسـ 
 بخـش  در يسـابقه کـار  مجمـوع  مارستان، يدر ب يسابقه کارمجموع 
فـرد در  اورژانس که از بخش  يسمتو ق يکار يها نوبتنوع ، اورژانس

 شده اعمالخشونت  يبه بررس زي. بخش دوم نباشد يمآن شاغل است، 
ک از انواع خشونت (خشـونت  يپژوهش پرداخته و هر  يواحدها هيعل
عبارت (نوع خشونت  ۷د) را جداگانه با ي، تهدي، خشونت کالميکيزيف

، منـابع اعمـال   شـده  اعمـال کـه خشـونت در آن    يفتي، شـ شده اعمال
، شـده  اعمالخشونت  به دنبالجانات پرستاران يعواطف و ه خشونت،

، گـزارش/ عـدم گـزارش    شـده  اعمـال برخورد بـا خشـونت    يها روش
) شـده  اعمـال گـزارش خشـونت    يريـ گيج پي، نتـا شده اعمالخشونت 

) ابـزار گـردآوري   يـي . جهت تعيين اعتبار علمي (روادينما يم يابيارز
استفاده شـد؛   يو اعتبار صوردر اين پژوهش از اعتبار محتوي  ها داده

در مرحله اول  ينظرخواهجهت  ها داده يگردآورکه ابزار  صورت نيبد
نفر از  ۱۰و  ينفر از اساتيد و متخصصين رشته پرستار ۱۰در اختيار 

افـت نظـرات،   يو پـس از در  قـرار گرفـت  پرستاران شاغل در اورژانس 
نفـر   ۵ اختياراصالحات الزم اعمال گرديد و در مرحله دوم مجدداً در 

قرار گرفت تا اعتبار علمي آن  الذکر فوقنفر از پرستاران  ۵از اساتيد و 
(پايـايي) ابـزار    يقـرار گيـرد. بـراي تعيـين اعتمـاد علمـ       دييتأمورد 

نفر پرستار شاغل  ۱۵ ز، در ابتدا پرسشنامه توسطين ها دادهگردآوري 
قرار  ليحلوت هيتجزبخش اورژانس تكميل گرديده و نتايج حاصله مورد 

 ۸۳/۰کرونباخ، ضريب همبسـتگي   يگرفت كه با محاسبه فرمول آلفا
 زيـ ن هـا  داده يآور جمـع  . روشباشـد  يمـ د که مطلوب يمحاسبه گرد

مراکـز   اورژانـس  يها بخشکه پژوهشگر با مراجعه به  بود بيترت نيا به
دالشـهدا،  يو س ي، مطهـر ي(ره)، طالقـان  ينيامام خم يدرمان يآموزش
 يحات الزم و بيـان اهـداف پـژوهش جهـت همکـار     يوضارائه ت ضمن

از محرمانه  ينان دهيت و اطميپژوهش و کسب رضا يشتر واحدهايب
پـژوهش)،   اخالق نيمواز تيرعا منظور بهبودن و عدم درج اطالعات (

اورِژانـس قـرار    يهـا  بخـش ار پرستاران شاغل يدر اخت را ها پرسشنامه
 افـزار  نرموارد  ها داده، ها مهپرسشنا يآور جمعل و يداده و پس از تکم

SPSS (19)   ــ ــار توص ــا اســتفاده از آم ــده و ب ــتنباط يفيش ، يو اس
  د.يگرد يتلق دار يمعن P˂۰۵/۰ يآمار ازنظرشده و  ليوتحل هيتجز

  
  ها افتهي

را که  يا پرسشنامه ينفر از کارکنان پرستار ۱۲۰ن مطالعه يادر 
ن تعداد يگرداندند. از ان بازيارشان قرار داده شده بود به محققيدر اخت

 ۱۱۲و  متأهـل درصـد)   ۲/۶۹نفر ( ۸۳، مؤنثدرصد)  ۲/۶۴نفر ( ۷۷
بوده و  يپرستار يکارشناس يليمدرک تحص يدرصد) دارا ۶/۹۳نفر (

نفـر   ۹۲ن يبود. همچنـ  ۱۲/۳۳  ۴۵/۶ ها آن ين سنيانگيدر کل م
 ۷/۵۶نفر ( ۶۸مارستان و يسال در ب ۵ يدرصد) سابقه کار باال ۷/۷۶(

در بخش اورژانس را  ياختصاص طور بهسال  ۵ يدرصد) سابقه کار باال
 ۱۱۶بوده و  يگردش يها نوبت يدرصد) دارا ۷/۸۶نفر ( ۱۰۴داشتند. 

اورژانـس   بخـش  يدر تمام واحـدها  يعموم طور بهدرصد)  ۶/۹۶نفر (
و ...)  ييژه، اتـاق عمـل سـرپا   يـ و يها مراقبتاژ، تحت نظر، ي(واحد تر
  ).۱به ارائه خدمت بودند (جدول شماره  مشغول
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 ۱۳۹۲هاي اورژانس مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه در سال  خشونت عليه پرستاران در بخش
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  هياروم يدانشگاه علوم پزشک ياورژانس مراکز آموزش يها بخشپرستاران شاغل در  ياجتماع – يمشخصات فرد يع فراوانيتوز): ۱جدول (
  يدرصد ينسب يفراوان  مطلق يفراوان  يت شناختيجمع يرهايمتغو  ها شاخص

  تيجنس
  ۸/۳۵  ۴۳  مرد
  ۲/۶۴  ۷۷  زن

  تأهلت يوضع
  ۸/۳۰  ۳۷  مجرد
  ۲/۶۹  ۸۳  متأهل

  التيسطح تحص
  ۶/۵  ۷  پلميد

  ۶/۹۳  ۱۱۲  کارشناس
  ۸/۰  ۱  کارشناس ارشد

  سمت

  ۲/۴  ۵  اريکمک به
  ۷/۱  ۲  اريبه

  ۸/۹۰  ۱۰۹  پرستار
  ۳/۳  ۴  سرپرستار

  مارستانيدر ب يمجموع سابقه کار

۵ - ۱  ۲۸  ۳/۲۳  
۱۰- ۶  ۳۹  ۵/۳۲  
۱۵- ۱۱  ۲۳  ۲/۱۹  
۲۰- ۱۶  ۱۳  ۸/۱۰  

  ۲/۱۴  ۱۷  سال ۲۰ يباال

  در اورژانس يمجموع سابقه کار
۵ - ۱  ۵۲  ۳/۴۳  

  ۷/۵۶  ۶۸  سال ۵ يباال

  يکار نوبتنوع 
  ۳/۱۳  ۱۶  کس صبحيف

  ۷/۸۶  ۱۰۴  در گردش نوبت

  قسمت مشغول در بخش اورژانس
  ۷/۱  ۲  اژيواحد تر

  ۷/۱  ۲  تحت نظر
  ۶/۹۶  ۱۱۶  اورژانسبخش  يواحدهاکار در تمام 

ه خـود را  يدرصد) اعمال خشونت عل ۲/۹۴( نفر ۱۱۳ يطورکل به
، يکـ يزيدرصد) با خشونت از نـوع ف  ۲/۳۴نفر ( ۴۱. اند نمودهگزارش 

 ۷/۳۱نفـر (  ۳۸و  يدرصد) با خشونت از نـوع کالمـ   ۵/۹۲نفر ( ۱۱۱
  ).۲(جدول شماره  اند داشتهد مواجهه يدرصد) با خشونت از نوع تهد

  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان ياورژانس مراکز آموزش يها بخشه پرستاران در يعل شده اعمالخشونت  ع انواعيتوز ):۲جدول (

  مواجهه با خشونت از نوع
  يدر کل جامعه پژوهش مورد بررس  افته با خشونتيدر افراد مواجهه 

  مطلق يفراوان
  (تعداد) در افراد

  يدرصد ينسب يفراوان
  مطلق يفراوان

  راد(تعداد) در اف
  يدرصد ينسب يفراوان

  يکيزيف
  ۲/۳۴  ۴۱  ۳/۳۶  ۴۱  دارد
  ۸/۶۵  ۷۹  ۷/۶۳  ۷۲  ندارد

  ۱۰۰  ۱۲۰  ۱۰۰  ۱۱۳  مجموع

  يکالم
  ۵/۹۲  ۱۱۱  ۲/۹۸  ۱۱۱  دارد
  ۵/۷  ۹  ۸/۱  ۲  ندارد

  ۱۰۰  ۱۲۰  ۱۰۰  ۱۱۳  مجموع

  ديتهد
  ۷/۳۱  ۳۸  ۶/۳۳  ۳۸  دارد
  ۳/۶۸  ۸۲  ۴/۶۶  ۷۵  ندارد

  ۱۰۰  ۱۲۰  ۱۰۰  ۱۱۳  مجموع
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 زاده، حميدرضا مهريار، عليرضا رحماني زاده، حسين حبيب امين سهيلي، يوسف محمدپور، حسين جعفري
 

 مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه    1393، آذر 62هم، شماره نهم، پی در پی دوازددوره  878

 يواحـدها در  شـدن  واقـع کـه مـورد خشـونت     يکل پرستاراناز  
 ۴/۶۶نفـر (  ۷۵ان نمودند، ين مطالعه را بيمختلف بخش اورژانس در ا

 ي(دفاتر پرستار ربط يذرا به مراجع  شدن واقعدرصد) مورد خشونت 
درصد  ۵و از افراد گزارش کرده تنها  اند ننمودهمراکز مربوطه) گزارش 

ت خاطر خود را اعمال يرضا يدفاتر پرستار يها يدگيرساز اقدامات و 
ماران را يدر مطالعه، همراهان ب کننده شرکتن افراد ي. همچناند نموده

ه خود يعل شده اعمال يها خشونتدرصد از انواع  ۸/۷۳عامل  عنوان به
  ).۳(جدول شماره  اند نموده ي(افراد مرتکب شونده به خشونت)، معرف

  
  هياروم يدانشگاه علوم پزشک يدرمان ياورژانس مراکز آموزش يها بخشه پرستاران در يعل شده اعمالن خشونت يملعا يع فراوانيتوز ):۳جدول (

  شده اعمالعامل خشونت 
  (تعداد) شده اعمالنوع خشونت 

  ماريب شاوندان)ي(دوستان و خو همراهان  ماريب
  يدرصد ينسب ياوانفر  تعداد)مطلق ( يفراوان  يدرصد ينسب يفراوان  تعداد)مطلق ( يفراوان

  ۴/۶۳  ۲۶  ۶/۳۶  ۱۵  )۴۱( يکيزيف
  ۵/۶۸  ۷۶  ۵/۳۱  ۳۵  )۱۱۱( يکالم
  ۵/۸۹  ۳۴  ۵/۱۰  ۴  )۳۸( ديتهد

   
ــراد   ــه اف ــق گفت ــده شــرکتطب ــژوهش،  کنن ــد  ۳/۷۴در پ درص

 ياسـت و احساسـ   شده اعمال ها آن هيعلشب  يها نوبتدر  ها خشونت
 ۹/۹۲( يراحتبا خشونت داشـتند شـامل: نـا    مواجههپس از  ها آنکه 

و احساس حقارت  يدرصد)، درماندگ ۵/۸۸درصد)، اضطراب و ترس (
ن در برخورد يدرصد) بود. همچن ۳/۳۶درصد) و خشم و تنفر ( ۷/۶۳(

 همچون نشان ييها روشخودشان، از  هيعل شده اعمالبا انواع خشونت 
 ترك و فرد از شدن درصد)، دور ۲/۷۵ماندن ( ساكت و واكنش ندادن

 درِ بســتن و موانــع كــردن درصــد)، بلنــد ۶/۶۴ونت (خشــ ي صــحنه
)، ۹/۳۸خشـونت (  نديـدن  بـه  نمودن درصد)، وانمود ۳/۵۹استيشن (

درصــد)  ۶/۳۳مربوطــه ( مــدير بــه سوءاســتفاده و خشــونت گــزارش
در پـژوهش ابـراز    کننـدگان  شـرکت  يتمام عالوه به. اند نمودهاستفاده 

 دربـاره نحـوه   العمليدسـتور  يا آموزش گونه چيه حال تابهداشتند که 
  است. نشده داده ها آن به خشونت با برخورد
 برحسـب شر يق فيدو و آزمون دق يکا يز از آزمون آمارين تاًينها
مختلـف   يرهايمتغ يارتباط و سنجش همبستگ يبررسجهت کاربرد 

اسـتفاده   ها آنه يعل شده اعمالپرستاران با خشونت  يت شناختيجمع
مقولـه نـوع    جـز  به شده انجام يآمار يها آزمون به توجه د که بايگرد

، سـطح  تأهـل از سـن،   اعم يفرد مشخصات از موارد ريسا فت دريش
 در بخـش، تفــاوت  يو واحـد کـار   يالت، سـمت، سـابقه کــار  يتحصـ 

ـ  يـ ن در ايهمچن .نشد افتي يآمار ازلحاظ يدار يمعن  نين مطالعـه ب
) P=۲۲/۰ه پرسـتاران ( يعل شده اعمال خشونت با ها يآزمودنت يجنس

فت و خشـونت  ينوع شـ  ارتباط مورد افت نشد. دري يدار يمعنارتباط 
اسـتفاده   دو يکـا  آزمـون  ز ازيـ ) نP=۰۰۵/۰( هـا  آنه يعل شده اعمال

 با خشـونت رابطـه   ريمتغن ين ايب ميريبگ جهينت ميتوان يم د؛ کهيگرد
ن يوجـود دارد، بـد   ۰۵/۰ از کمتر سطح در يآمار ازلحاظ يدار يمعن
ر يسه بـا پرسـتاران در سـا   يفت شب در مقايران در شکه پرستا يمعن

مختلـف خشـونت مواجهـه    بـا انـواع    يشـتر يزان بيـ ، بـه م هـا  فتيش
  . اند داشته

  
  يريگ جهينتبحث و 

زان يـ ن ميشـتر ياز آن اسـت کـه ب   يج مطالعـه حاضـر حـاک   ينتا
ب شـامل خشـونت از نـوع    يه پرستاران به ترتيعل شده اعمالخشونت 

درصد)  ۷/۳۱د (يدرصد) و تهد ۲/۳۴( يکيزيدرصد)، ف ۵/۹۲( يکالم
 ١ريـ ان و مگيـ مطالعـه را حاصـل از   يها افتهيافته با ين يکه ا باشد يم
زان مواجهه بـا خشـونت در پرسـتاران    يم يبررس باهدف) که ۲۰۰۶(

ــ انجــام شــده رلنــديابخــش اورژانــس در  ، يو در آن خشــونت کالم
 اورژانس يها بخشپرستاران ه يعل شده اعمالنوع خشونت  نيتر عيشا
درصـد   ۷/۲۵ يکـ يزيبا خشـونت ف  مواجههزان يدرصد) و م ۸۹-۸۱(

ــالس). ۱۳دارد ( ي، همخــوانباشــد يمــ ــ) ن۲۰۰۹( و همکــاران ٢ت ز ي
 يهــا بخـش نفـر از کارکنــان   ۲۷۰ ين هــدف رويبــا همـ  يا مطالعـه 

مارسـتان  يب ۳و  يمرکـز آمـوزش درمـان    ۳مارستان (يب ۶اورژانس در 
 ۲/۸۵ زيـ مطالعـه ن  آندادنـد؛ در   انجام ارا) در آنکيرآموزشيغ يدولت

مواجهـه   هـا  خشـونت ک نـوع از  يحداقل با  کنندگان شرکتاز  درصد
 ۶/۷۹، يکـ يزيدرصد خشـونت ف  ۱/۴۱زان شامل ين ميکه ا اند داشته
. )۴( باشـد  يم يکالم يدهايتهد درصد ۵/۵۵، يخشونت کالم درصد
بـر   ) کـه ۲۰۰۹( و همکاران ٣تياسم – يگاکج مطالعه ين نتايهمچن

 ۲۵انگر يب د،يانجام گردکا يآمر ي دهمتح االتياپرستار در  ۳۴۶۵ يرو
سال  ۳مرتبه در عرض  ۲۰ش از يب يکيزيمواجهه با خشونت ف درصد

مرتبه در عـرض   ۲۰۰ش از يب يمواجهه با خشونت کالم درصد ۲۰و 

                                                
1 Rayan and Maguire 
2 Talas 
3 Gacki-smith 
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ج ينـه مـذکور بـا نتـا    ين مطالعه در زميج اينتا .)۱۴( باشد يمسال  ۳
) ۱۳۸۸همچون: مطالعه مشتاق عشـق و همکـاران (   يمطالعات داخل

نـوع   نيتـر  عيشـا ه پرسـتاران  يعل يدر تهران که در آن خشونت کالم
درصـد   ۲۸ يکـ يزيزان خشـونت ف يـ درصـد) بـوده و م   ۸۷خشـونت ( 

) در ۱۳۸۸م زاده و همکـاران ( يرحـ  يو مطالعـه رفعتـ   )۱۸( باشد يم
) ۷۵/۵۲( يزان خشـونت از نـوع کالمـ   يـ ن ميشـتر يبابل کـه در آن ب 

  دارد. يهمخوان )۱۹( باشد يم
عامـل اعمـال    نيتـر  ياصل عنوان بهماران ين مطالعه همراه بيدر ا

 ي) معرفـ هـا  خشـونت درصـد از   ۸/۷۳مل ه پرستاران (عايخشونت عل
 يبر رو) که ۲۰۱۲(و همکاران  ١يراميبا -يمطالعه جبارکه با  ديگرد

اعـم از پزشـکان،    اورژانـس  يهـا  بخشنفر از کارکنان شاغل در  ۲۵۰
 يهـا  خشـونت از  درصد ۸۵ شد و در آنانجام  زيتبردر پرستاران و... 

ن ي، همچنـ )۳(دارد بود، مطابقت  مارانيتوسط همراهان ب شده اعمال
 تمـام  صـورت  بـه کـه   )۲۰۰۹(و همکـاران   ٢ل پـور ياسمعدر مطالعه 

 مراکز اورژانس بخش ۱۱ در شاغل پرستاران از نفر ۱۹۶ يرو يشمار
د و يتهران انجام گرد يپزشک علوم دانشگاه به وابسته يدرمان يآموزش

 ۸/۸۴د (مـاران بودنـ  يمنبـع اعمـال خشـونت، همراهـان ب     نيتـر  مهم
ز ي) ن۱۳۹۰و همکاران ( يآباد نيحس. )۲( باشد يمز همسو يدرصد)، ن

 يهـا  مارسـتان يبپرسـتار شـاغل در    ۵۵۰ يدر مطالعه خود که بر رو
عامـل مرتکـب    نيتـر  مهمانجام داد، اعالم نمود که  آباد خرم يآموزش

 ۵/۵۸( هـا  آنمـاران و همراهـان   يه پرستاران، بيشونده به خشونت عل
مـاران  ياز جانـب همـراه ب   ها يبدرفتارن نوع ي؛ ا)۲۰( باشد يمدرصد) 

(کـه   ها مارستانيبژه يمقررات و يهمچون: برخ يعلل متفاوت تواند يم
 ي)، منتظر ماندن طوالنشود يممنجر به محدود کردن ساعات مالقات 

 يادار کارکنـان ، در دسـترس نبـودن   يافت خدمات سـالمت يدر يراب
اوقـات اخـتالالت    يماران) و گاهيب موقع بهص يرش و ترخي(جهت پذ

مـاران؛ داشـته باشـد    يو مصرف مواد و الکل از جانب همراهان ب يروان
)۲۱(.  

 ييار بــااليت بســيــن مطالعــه از اهميــکــه در ا ياز مســائل يکــي
ه يـ عل شـده  اعمـال  يهـا  خشونتبرخوردار است، عدم گزارش نمودن 

ن يـ گـزارش نمـودن ا   تر کما يدرصد)  ۴/۶۶( ها آنپرستاران از جانب 
 عنـوان  به يزيآم خشونتن حوادث و مسائل يرش چنيو پذ ها خشونت

و  ٣يشــوقمطالعـه   يهـا  افتـه ي .باشـد  يمـ  ياز حرفـه پرسـتار   يجزئـ 
ه يــعل يبــدرفتارخشــونت و  يبررســ باهــدفکــه  )۱۳۸۶(همکـاران  

ت تحـت  يـ جمع(سراسـر کشـور    يهـا  ستانماريبپرستاران شاغل در 

                                                
1 Jabbari-Bairami 
2 Esmaeilpour 
3 Shoghi 

ز يـ گرفـت ن انجام  )رانيا يپرستار عضو انجمن پرستار ۱۳۱۷مطالعه 
مـوارد خشـونت توسـط پرسـتاران      درصـد از  ۱/۶۴آن بود کـه   ديمؤ

ز کـه  ين و همکاران ٤مقدم ي. در مطالعه دهناد)۲۲( اند نشدهگزارش 
اورژانــس  يهــا بخــششــاغل در  ينفــر کــادر پرســتار ۱۳۸ يبــر رو

ب يـ د، قريانجام گرد شهرستان رشت يدرمان يآموزش يها مارستانيب
توسـط آنـان    يپرسـتار  کارکنانه يدرصد از موارد خشونت عل ۵۰به 

ز ي) ن۱۳۸۴ج مطالعه زمان زاده و همکاران (ي. نتا)۶(گزارش نشده بود 
خشـونت   موارددرصد پرستاران  ۲/۱۵که تنها  باشد يمن امر يانگر ايب

  .)۲۳( اند نمودهه خود را به مافوق گزارش يعل شده اعمال
ز يـ ه پرستاران در آن اتفـاق افتـاده ن  يکه خشونت عل يفتينوع ش

از آن اسـت کـه    يج حـاک يد که نتان مطالعه بويگر از اهداف ايد يکي
 يدرمـان  ياورژانس مراکـز آموزشـ   يها بخشاکثر پرستاران شاغل در 

 ۷/۸۶( يچرخشـ  يهـا  فتيشـ  يه دارايـ اروم يدانشگاه علـوم پزشـک  
زان مواجهه با خشونت ين ميشتريو البته پرستاران ب باشند يمدرصد) 
 ين در حـال يـ و ا انـد  نمـوده درصد) گزارش  ۳/۷۴فت شب (يرا در ش

 يدار يمعنـ ز رابطـه  يفت شب و مواجهه با خشونت نين شياست که ب
ز يـ ن و همکـاران  مقـدم  ي). در مطالعه دهنـاد P=۰۰۵/۰وجود دارد (

 ۱/۸۵شـب (  يهـا  فتيشه پرستاران در يزان خشونت علين ميشتريب
شان يا  مطالعهدر  يآمار يها آزمونج يدرصد) گزارش شده است و نتا

ط کـار ارتبـاط   يت شـب و خشـونت محـ   فين شيانگر آن است که بيب
. در مطالعـه تـالس و   )۶( باشـد  يمـ ) برقـرار  P=۰۰۰۱/۰( يدار يمعن

ه پرسـتاران در  يـ عل شده اعمالزان خشونت يم نيشتريز بيهمکاران ن
و  ٥ني. اسـتر )۴(درصـد) بـوده اسـت     ۴/۶۷عصر و شب ( يها فتيش

ز در مطالعه خود گزارش کردند که کار کردن در ي) ن۲۰۰۸همکاران (
شتر ي. بروز ببرد يممداوم خطر بروز خشونت را باال  طور بهفت شب يش

فت يش تعداد نگهبانان در شـ يبا افزا تواند يمفت شب يخشونت در ش
  .)۲۴(ابد يشب کاهش 

بـه عـدم وجـود ارتبـاط      تـوان  يمـ ج مطالعه حاضـر  يگر نتاياز د
ه آنـان  يـ عل شـده  اعمـال  خشونت با ها يآزمودنت ين جنسيب دار يمعن

)۲۲/۰=P  و  ٦اسـت کــه مطالعـه چــن   ين در حـال يــ) اشـاره نمـود و ا
 يپرستار کارکنان مؤنثت يکه جنس دهد يم) نشان ۲۰۰۴همکاران (

ط کـار  يمواجهـه بـا خشـونت در محـ    در  ياز عوامل خطـر اصـل   يکي
ز نشان داد ي) ن۲۰۰۶و همکاران ( ٧يج مطالعه هگني. نتا)۲۵( باشد يم

ــه م ــک ــتاران   ي ــونت در پرس ــا خش ــه ب ــثزان مواجه ــاغل مؤن در  ش
شـتر  يسه با پرسـتاران مـذکر ب  يا در مقايکشور استرال يها مارستانيب

                                                
4 Dehnadi-Moghaddam 
5 Estryn 
6 Chen 
7 Hegney 
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 ين مطالعات همخوانيا يها افتهيج مطالعه ما با يکه نتا )۲۶( باشد يم
  ندارد.

مطالعـات   از يارين مطالعـه بـا بسـ   يج اينتا ييو همسو يهمخوان
انـواع   کننـده  نگرانار باال و يبس يبر فراوان يدييتأداخل و خارج، مهر 

اورژانـس   يها بخشه پرستاران شاغل در يعل شده اعمال يها خشونت
. لـذا  باشـد  يمـ  ربـط  يذمسـئوالن   يبرا يو زنگ هشدار يمارستانيب
درباره نحوه  ييها دستورالعملا يکه با دادن آموزش  شود يمشنهاد يپ

ه پرستاران، استفاده از اوراق مکتـوب گـزارش   يورد با خشونت علبرخ
ن امر ين به ايشتر مسئولي، توجه بها نامه نييآن و يخشونت، بهبود قوان

و ارتقـاء فرهنـگ    يآموزش همگـان  يبرا يجمع ها رسانهو استفاده از 

ن يـ اکـاهش   يراسـتا در  مؤثر يگامبيمارستان،  کارکنانمعاشرت با 
  برداشته شود. سالمت معضل مغفول نظام

  
  ر و تشکريتقد

 يم پژوهشيزحمات ت يکه از تمام دانند يممحققان بر خود الزم 
ه کـه  يـ اروم يدانشگاه علوم پزشـک  ييقات دانشجويته تحقيمرکز کم

را فراهم  يقاتين طرح تحقيا ياجرا يالزم برا يو معنو يت ماديحما
ما يشـ  هـا  نمخـا ن از يت تشکر را داشـته باشـند. همچنـ   ينمودند، نها

ان دانشـگاه علـوم   يدانشـجو  –ارلو ياسمن آقايو  ي، فاطمه رزميناليز
 يمان نمودند و از تمامياري ها داده يآور جمعکه در  –ه ياروم يپزشک

دانشگاه  يدرمان ياورژانس مراکز آموزش يها بخشپرستاران شاغل در 
  .شود يمن مطالعه شرکت داشتند، تشکر يه که در اياروم يعلوم پزشک
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Abstract 
Background & Aims: Today, workplace violence (WPV) is one of the most complex issues of healthcare 
systems. The nurses, due to their central role in the health care team and consisting a very large 
population of hospital personals, are repeatedly exposed to violence, especially in Emergency 
Departments (EDs). Therefore, we decided to conduct a study to determine the extent and nature of 
violence perpetrated against nurses in EDs of Urmia university hospitals. 
Materials & Methods: This cross sectional study was conducted on 120 nurses in EDs of Urmia 
university hospitals (Imam Khomeini, Ayatollah Taleghani, Motahari and Seyed Al-Shohada). Data 
collecting instrument was a researcher-made questionnaire with 35 items in 2 parts: Demographic 
characteristics and WPV. After entering the collected data to the SPSS (19) software, data analysis was 
performed by using descriptive and analytical statistics (Chi square and Fisher's exact test). 
Results: The highest rates of violence against nurses include verbal violence (92/5%), physical violence 
(34/2%) and verbal threats (31/7%). The main perpetrators of violence against nurses associated with 
patient’s companions (relatives or friends) (73/8%). 66/4% of nurses did not report exposure to violence 
to hospital authorities. Also, none of the nurses had received training or instruction on how to deal with 
violence. 
Conclusion: Due to the frequent exposure of nurses to WPV in EDs, effective steps should be taken to 
reduce this neglected problem of healthcare systems, such as: training and instructing the nurses about 
how to deal with violence, using written papers to report violence, improvement of laws and regulations, 
paying more attention by authorities to this issue, and using mass media for public education and 
promoting the culture of communication with hospital staff. 
Key Words: Workplace Violence, Nurses, Emergency Departments, Urmia 
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