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 :هبخش مقدم
خشونت در محل کار بخشی از خطراا  غری ی محبروی مری  رادد ر بارور  ا ر اما          

پاخاغگاانه غامل تهاجم فیزیکی به افااد یا ته ی  به تهاجم در محل کار که باور  فیزیکری  

 ام همچنین تمایل بره اسریر رسران       با استفاده از دست ر پا ر رسایل ر سالحهای  ساد ر

غامل ته ی  کالمی ر  فیزیکی ر نوغتاریاا غامل می غود ر سازما  به اغت جهانی خشرونت  

را به چهار دسته فیزیکی ،خشونت لفظی، خشونت نژادی ر خشونت جنبی تقبیم بنر ی مری   

به افزایش ررزماه  کن  . باای رسی   به اه اف پژرهش از تعاریف باال استفاده  ادی ه با توجه

خشونت در بیمارستانها ر مشکال  ع ی ه ر کل جامعه را فاا می  یاد استفاده  ادیر ه اسرت   

با توجه به اینکه خشونت علیه کارکنان بهداشتی درمانی در سااهها  اخیاز ایااد یزدیاد      

است و باعث بوجود آمدن مشاکت  کاار  مای یازدد و اا کیکیات کاار در بخشاها         

کاهد نقش خشونت در محل کار کارکنان بهداشتی درمانی اا دیادیا  آنهاا    بیمارستان می

در پژوهش فوق که تعداد نمونه ها  انتخاب شد  باز اساا     0یزفت مورد بزرسی قزار 

عدم پاسخگوئی تمام افزاد جهت پاسخ دهای   است .مطاهعا  قبلی و آمارها  یزفته شد  

و این پژوهش باا   آورد شکتتی را بوجود به پزسشنامه باعث می شود که اا نظز آمار  م

توجه به اینکه در بعضی اا نقاط کشور در دانشگاهها  علوم پزشاکی انااام یزفتاه باود     

شد . و هم خوانی پژوهش فوق با مطاهعا  اناام یزفتاه شاد  نشاان اا    بزرسی و مقایسه 

 خشونت باال در بیمارستانها  استان دارد .  

 

 

 سپاسگزاری :

کارشناساان   و وایزرین بیمارستانها  استان بدهیل همکار اا مادیزیت محتازم  اا تمام سوپز

پژوهشی دانشگا  علوم پزشکی بوشهز و همکاران اجزائی این طزح و اا مادیزیت محتازم   

شبکه بهداشت درمان دشتستان و مدیزیت محتزم بیمارستان کماا  تشاکز و سساساگزار     

 0بعمل می آید
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 ختصه یزارش :
 

و اجزا و اهداف با توجه به یستزش رواافزون خشونت در بین کارکنان  ختصه ضزور  

بیمارستانها و بدست آوردن علل و عوامال آن و مقایساه آنهاا در محایی هاا  مختلا        

و بدسات آوردن علال هاا  مختلا  دربیمارساتانها        رسید . بیمارستانی ضزور  بنظز 

تاندارد شاد  سااامان جهاانی    با توجه به پزسشانامه اسا   قزار یزفت مختل  مورد توجه 

بهداشت و پس اا تعدیل نسبت به بافت منطقه و بیمارستانها  تابعه دانشگا  علوم پزشکی 

پزسشنامه تکمیل شد  در دستز  پژوهشگزان  020حدود  طزاحی یزدید و حام نمونه ها

قزار یزفت که پس اا تازیه و تحلیل و ارتباط عوامال خشاونت رابطاه معناا دار  باین      

د سسس داد  ها  نت و رشته ها  شغلی و خشونت و بیمارستانها  استان بدست آمد خشو

معیاار  مورد تازیاه و تحلیال قازار یزفتاه اا طزیاق       SPSSاا طزیق بزنامه نزم افزار  

                                                           0مورد مقایسه وتحلیل قزار یزفته استهمبستگی کا  دو 

 فاارانی   –پیشگیای   -بیمارستا    –کارکنا   -خشونتک ی  راژه:  

 

 نتایج ختصه : 

که میانگین سن افزاد شزکت کنند  در پژوهش با توجه به بافته ها  پژوهش نشان دهند  

 20بود  است که اا این تعداد بیشتزین یزو  سنی را افزاد  7/77سا  و انحزاف معیار  03

% متاهل 0/73%مزد و 9/72%ان و 3/77% تشکیل داد  است که حدود 9/74ساهه با  00تا 

% اا 7/43% اا پژوهش شوندیان با بیمار سزوکار دارند با توجه به اینکه 0/40  بود  اند .

% اا طزیق همزاهان بیمار 7/73کارکنان خشونت در محل کار را تازبه نمود  اند و حدود 

 مقابله با افزاد حمله کنند   بیشتزین اقدام اناام شد  بود  د .مورد خشونت قزار یزفته ان

% خشونت ها  فیزیکی را متحظه 7/77% فقی بصور  تذکز بود  است و حدود 4/03

تمام پزسنل به این پزسش پاسخ  –% خشونت کتمی را شنید  اند 2/77حدود  –کزد  ا

% اا طزف 7/79یزفته اند و  داد  اند که بزا  یکبار هم شد  مورد خشونت کتمی قزار

% بطور واقعی خشونت کتمی را 4/40و اند. همزا  بیمار مورد خشونت کتمی قزار یزفته 
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دید  اند بنظز می رسد که باید راهکارها  مناسب دید  شود با تحقیقا  اناام یزفته در 

بیشتز دانشگا  علوم پزشکی تهزان و کشورها  دیکز هم خوانی دارد وهی اا نظز خشونت 

 0کتمی بود  است

 

 

 مقدمه :
خشونت در محل کار بخشی اا خطزا  شغلی محسوب می شود که شامل تهاجما   

فیزیکی و کتمی می باشد که باید تهدیدها  هکظمی و کتمی است ساامان بهداشت 

نژاد   -هکظی -جهانی نیز خشونت را به چهار طبقه تقسیم بند  می کند خشونت فیزیکی

خشونت در محل کار علیه کارکنان بهداشتی یک پدید   0یم بند  می یزددو جنسی تقس

خشونت در تمام محیی ها  کار  وجود دارد اما پزستاران در  0شایع و یستزد  می باشد

طبق مطاهعا  اناام یزفته خشونت  0خی مقدم جبهه سیستم مزاقبت بهداشتی قزار دارند

ا  است دامنه فزاوانی تهدیدها  خشونت علیه پزسنل پزشکی مسئله فزاییز و یستزد  

ها  کتمی و خشونت جسمی می تواند مناز به اا دست رفتن رواها  کار  محدودیت 

ساالنه هزینه ها  یزافی صزف  0فعاهیت اا بین رفتن اموا  ، خاتمه شغل و غیز  یزدد

خشونت علیه پزسنل پزشکی می یزدد که ممکن است شزایی روحی و بحزانی ایاد  

% 6/94با توجه به تحقیقا  اناام یزفته در دانشگاهها  علوم پزشکی تهزان  0ااد کندای

خشو/نت علیه پزسنل پزستار  شاغل در اورژانس ها  بیمارستانها یا در کشورهایی مانند 

% مورد خشونت کتمی قزار یزفته است و در همین راستا با توجه به تعیین 4/73تزکیه 

کارکنان بهداشتی و بیمارستانها  وابسته به دانشگا  علوم  روابی خشونت در محیی کار

تعیین رابطه ها  ایااد خشونت با عوامل با آن را بصور  پژوهش  -پزشکی دایز آن است

ها  اناام شد  و طبق پزسشنامه استاندارد شد  مورد بزرسی قزار دهد و عوامل ایااد 

لوم پزشکی بوشهز اا دیدیا  کارکنان کنند  خشونت در بیمارستانها  وابسته به دانشگا  ع

 0چه موارد  است و چه را  حل هایی می تواند اا این خشونت ها پیشگیز  کند
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 مواد و روش ها : 

این پژرهش به صور  توصیفی با ه ف بارسی خشونت در محیط کار ر بیمارستانهای تابعه 

معه پزرهش با طبق مطالعا  دانشگاه ع وم پزغکی بوغها از دی  اه کارکنا  انجام  افته جا

 ب ی کارکنا   بیمارستانهای تابعه  دانشگاه ع وم پزغکی بوغا بوده که متشکل از  اره 

پاستاری، خ ما ، اداری ازمایشگاه، رادیولوزی ر پاستارا  اررزانس بوده که جامعه پزرهش 

نی غاکتی ر نفا  را تشکیل می ده  ر این جامعه اعم از رسمی ،طاحی، پیما 2891در ح رد 

پاسشنامه  014ع د پاسشنامه تهیه ر ح رد  014سایا استخ امها را غامل می غود که تع اد 

% پاسشنامه ها تکمیل  ادی  رح ا ل 57تکمیل غ ه تحویل  اره پزرهش  ادی  که ح رد 

نمونه انتخابی در مطالعا   ب ی نیز در ح رد پژرهش فوق می باغ  تع اد بیمارستانهای مورد 

بیمارستا  در سطح استا  را تشکیل می ده  . ابزار  اده آرری  پاسشنامه  7ش ح رد پژره

( باای اطالعاتی از  بیل مشخاا  فادی )مثل سنوا  1440سازما  به اغت جهانی)سال 

،سن،جنس، ....(ر ر وع انواع خشونت های فیزیکی ،لفظی،جنبی، نژادی ر عوامل مبتع  

ب ه با خشونت مورد استفاده  اار  افت الزم بذکا است که کنن ه ر استااتژیهای موجود مقا

ابزار فوق تع اد ر انواع خشونت در یکبال  ذغته را نیز مورد بارسی  اار داده است . ابزار 

فوق  در مورد خشونت در محیط کارکنا  به اغتی استخااج ر با اساس بافت منطقه بومی 

از  غامل چهار  بمت  تشکیل  ادی ه بود ر  سازی ر پایائی ر ررائی آ  نیز سنجی ه غ  که

سوال بود که  بمت ارل غامل دمو اافیک که تشکیل غ ه بود از سن ، جنس  09دارای 

،تحایال  ، سابقه کار ، رغته غی ی ، مبئولیت ،بیمارستا  محل کار ،بخش محل کار ر 

غ ه بود  سواال  به سه  بمت خشونت فیزیکی ،خشونت کالمی ر راههای پیشگای تقبیم

که سوالهای نوع خشونت ررش  زارش دهی ساانجام افااد خشونت دی ه ر پیگیای خشونت 

در سواال   نجان ه غ ه بود بع  از جمع آرری پاسشنامه ها از بیمارستانهای استا  دادها در 

مورد تجزیه ر تح یل  اار  افت ر فاارانی میانگین انحااف معیار ر باای  spssنام افزار 

ارتباط میزا  خشونت ر ریژیگیهای مخت ف انجام ر رابطه انها از معیار همببتگی کای تعیین 

 در استفاده  ادی  


