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ABSTRACT

Background & Objectives: Violence at clinical environments commonly affects 
nursing students. Exposure to violence may have a negative impact on the interest 
and performance of nurses. This study aimed to determine the level of violence 
exposure among nursing students during internship.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted on 163 intern nurs-
ing students of Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery in Sari, Iran in 2015. 
Participants were selected randomly. Data were collected using questionnaires de-
signed by the researcher with Cronbach's alpha coefficient of 0.88. Data analysis 
was performed in SPSS V.16 using descriptive and inferential statistics. 
Results: In this study, 58.3% of the students were exposed to violence during in-
ternship, including 23.9% verbal abuse, 6.7% non-verbal abuse, and 1.2% physical 
assault. In addition, 19% of the violence came from patients, 22.1% was caused by 
relatives of patients, 3.7% came from other nurses, 1.8% was caused by physicians, 
1.8% came from hospital maintenance staff, 4.3% was caused by professors, and 
6.7% of the abuse came from other hospital staff.
Conclusion: According to the results of this study, since nursing students are com-
monly subjected to violence from patients and their relatives during internship, 
scientific methods should be used to train these students on the prevention and 
confrontation with abusive behaviors at clinical environments. 
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مقاله پژوهشی

مواجهه با خشونت حین كارآموزي در بین دانشجويان پرستاری دانشكده پرستاري و مامايي نسیبه ساری 
در سال 1394

چکیده

سابقه و هدف: خشونت در محل کار از خطراتی است که دانشجویان پرستاری را همواره تهدید 
می کند. این تهدیدها می تواند عالقه و عملکرد دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد. این مطالعه 

با هدف تعیین میزان مواجهه با خشونت در دانشجویان پرستاری حین کارآموزی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی و با استفاده از پرسشنامه ی پژوهشگرساخته با 
ضریب آلفای کرون باخ 0/88 درصد در بین دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی 
دانشجویان  از  نفر   163 پژوهش  آماری  جامعه ی  شد.  انجام   1393-1394 سال  طی  ساری 
پرستاری بودند که در زمان انجام پژوهش مشغول به کارورزی بوده و به طور تصادفی انتخاب 
شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفت.
نتایج: در این مطالعه مواجهه با خشونت در حین کارآموزی برای 58/3 درصد از دانشجویان 
اتفاق افتاده بود که 23/9 درصد دانشجویان با خشونت کالمی، 6/7 درصد با خشونت غیرکالمی 
و 1/2 درصد با خشونت فیزیکی مواجه شده بودند. مواجهه با خشونت در 19 درصد دانشجویان 
از طرف بیمار، 22/1 درصد همراه بیمار، 3/7 درصد کارکنان پرستاری، 1/8 درصد پزشک، 1/8 
درصد خدمه بیمارستان ، 4/3 درصد استاد مربوطه و 6/7 درصد سایر کارکنان بیمارستان بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، دانشجویان پرستاری در معرض خشونت از طرف 
بیمار و اطرافیان بیمار قرار دارند و الزم است روش های علمی مواجهه و پیشگیری از خشونت 

به دانشجویان آموزش داده شود.

واژه های کلیدی: دانشجو، کارآموزی، مواجهه با خشونت

11 دانشکده1. اطفال،1 پرستاری1 گروه1 مربی،1
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و1 پرستاری1 دانشکده1 دانشجویی،1 تحیقات1
پزشکی1 علوم1 دانشگاه1 ساری،1 نسیبه1 مامایی1

مازندران،1ساری،1ایران
31 دانشجوی1کارشناسی1ارشد1پرستاری،1دانشکده1.
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خشونت1شکلی1از1پرخاشگری1است1که1تعابیر1مختلفی1را1
به1همراه1دارد1)1(.1سازمان1بهداشت1جهاني1)WHO(،1خشونت1
را1استفاده1عمدي1از1نیروي1فیزیکي1و1تهدید1کردن1بر1علیه1
خود،1شخص1دیگر1یا1یك1گروه1یا1جامعه1که1مي1تواند1منجر1
رواني1 آسیب1هاي1 مرگ،1 آسیب،1 باالي1 احتمال1 یا1 آسیب1 به1
یا1محرومیت1شود،1تعریف1مي1کند1)2(.1در1نظام1بهداشتی1و1
درمانی1خشونت1محل1کار1به1عنوان1یکی1از1مهم1ترین1مسائل1
نظام1بهداشت1و1درمان1مطرح1است1)4-3(.1شایع1ترین1شکل1
انواع1 با1دیگر1 خشونت،1خشونت1کالمی1است؛1ولی1پرستاران1
خشونت1مانند1ضرب1و1شتم1و1خشونت1های1جسمی1نیز1مواجه1
هستند1)5(.1کارکنان1نظام1بهداشت1و1درمان،1161برابر1بیشتر1از1
سایر1کارکنان1خشونت1محل1کار1را1تجربه1می1کنند1)6(.1بیش1
از1نیمی1از1پرستاران1در1یك1سال1کاری1خود1در1معرض1یکی1
مطالعه1ی1 در1 1.)7( می1گیرند1 قرار1 کار1 انواع1خشونت1محل1 از1
تیمورزاده1و1همکاران1)1388(1در1عرض1یك1سال،1611درصد1
1.)8( گرفتند1 قرار1 کار1 محل1 خشونت1 معرض1 در1 پرستاران1
مطالعه1ی1رفعتی1رحیم1زاده1و1همکاران1)1390(1نشان1داد1که1
اعمال1 تحت1 کاری1خود1 دوره1 در1طول1 پرستاران1 172درصد1
درصد1 پرستاران1 1.)9( بودند1 گرفته1 قرار1 کار1 محل1 خشونت1
قابل1توجهی1از1کارکنان1مراکز1بهداشتی1را1به1خود1اختصاص1
می1دهند1)10(.1خشونت،1نگرانی1و1چالش1های1فراوانی1را1برای1
پرستاران1در1حرفه1آنان1به11وجود1آورده1است1)11(.1سوء1رفتار1
حین1انجام1وظیفه1و1مراقبت1از1بیمار1نه1تنها1سالمت1جسمی،1
عاطفی1و1روانی1پرستاران1را1به1مخاطره1می1اندازد؛1بلکه1ارتباط1
درمانی1میان1پرستار1و1بیمار1را1با1چالش1همراه1می1کند1)12(.1با1
وجود1اختالفات1فرهنگی1کشورها،1پاسخ1پرستاران1به1خشونت1
احساس1 خود،1 سرزنش1 اضطراب،1 ترس،1 عصبانیت،1 شامل:1
گناه1و1شرم1می1باشد.1این1اثرات1روانی1می1توانند1سالمت1روان،1
زندگی1اجتماعی1و1تصویر1ذهنی1پرستاران1نسبت1به1حرفه1شان1
را1تغییر1دهد1و1آنان1را1از1مراقبت1پرستاری1از1بیماران1باز1دارد1

و1سبب1ترک1شغل1در1این1گروه1شود1)13(.
و1 میزان1 بررسی1 پیشگیری،1 برنامه1های1 تدوین1 جهت1

عوامل1مؤثر1بر1خشونت1ضروری1است1)4(.1همچنین1مربیان1
پرستاری1نقش1به1سزایی1در1آموزش1نحوه1ی1صحیح1برخورد1با1
بیماران1و1کنترل1خشونت1آنان1دارند1که1می1توانند1با1برگزاری1
کالس1های1آموزشی1و1به1صورت1عملی1این1تجارب1را1در1اختیار1
دانشجویان1قرار1دهند1)14(.1با1وجود1اینکه1در1دنیا1کارکنان1
پرستاری1در1معرض1خطر1بسیار1زیاد1خشونت1می1باشند؛1ولی1

متأسفانه1هیچ1قانون1حمایتی1وجود1ندارد1)15(.
هنگامی1که1دانشجویان1پرستاری1در1محیط1های1بالینی1با1
خشونت1مواجه1می1شوند،1توانایی11ها1و1تمایل1آن1ها1به1حرفه1ی1
میزان1 بررسی1 بنابراین1 می1گیرد؛1 قرار1 تأثیر1 تحت1 پرستاری1
می1باشد.1 ضروری1 امری1 کارآموزی1 حین1 خشونت1 با1 مواجه1
تاکنون1مطالعات1اندکی1در1مورد1میزان1مواجهه1با1خشونت1در1
انجام1شده1است.1 حین1کارآموزی1بین1دانشجویان1پرستاری1
پژوهش1حاضر1با1هدف1تعیین1میزان1مواجهه1با1خشونت1حین1
مامایي1 و1 پرستاري1 دانشکده1 دانشجویان1 بین1 در1 کارآموزي1

نسیبه1ساری1انجام1شد.

موادوروشها
است.1 توصیفی–تحلیلی1 مطالعه1 یك1 پژوهش1 این1
نمونه1گیری1به1صورت1تصادفی1و1با1مشارکت11631دانشجوی1
مامایی1 و1 پرستاری1 دانشکده1 پیوسته1 پرستاری1 کارشناسی1
از1 اطالعات1 جمع1آوری1 برای1 شد.1 انجام1 ساری1 نسیبه1
از1طراحی1 پرسشنامه1پژوهشگرساخته1استفاده1شد1که1پس1
جهت1تعیین1روایی،1در1اختیار1پنج1نفر1از1اساتید1صاحب1نظر1
آنان1لحاظ1 نقطه1نظرات1 قرار1گرفت1و1 دانشگاه1علوم1پزشکی1
از1 نفر1 115 توسط1 پرسشنامه1 پایایی،1 تعیین1 جهت1 گردید.1
تکمیل1 بار1 دو1 هفته،1 دو1 فاصله1ی1 به1 پرستاری1 دانشجویان1
گردید1و1در1نهایت1آزمون1آلفای1کرون1باخ1آن10/881به1دست1
بر1191سؤال1می1باشد1که1 آمد.1سؤاالت1پرسشنامه،1مشتمل1
وضعیت1 جنس،1 سن،1 شامل:1 جمعیتی1 اطالعات1 اول1 بخش1
تأهل،1وضعیت1سکونت،1مقطع1تحصیلی1و1بخش1دوم1سؤاالت1
ارتباط1 برقراري1 خود،1 نظر1 از1 شخصیت1 ارزیابی1 به1 مربوط1
با1خشونت،1 مواجهه1 دفعات1 تعداد1 نوع1خشونت،1 با1سایرین،1
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تأثیر1 خشونت،1 با1 مواجهه1 به1 نسبت1 پاسخ1 خشونت،1 مواقع1
ارزیابی1 قسمت1 در1 می1باشد.1 فرد1 بر1 کارآموزي1 در1 خشونت1
شخصیت1 که1 می1کند1 بیان1 دانشجو1 خود،1 نظر1 از1 شخصیت1
آرام،1زودرنج1و1یا1تندخو1دارد1و1آیا1می1تواند1احساسات1خود1

را1کنترل1کند1یا1نه.
معیار1ورود1به1مطالعه1دانشجویان1اشتغال1به1تحصیل1در1
1داشتن1 و 18 تا1 13 ترم1 کارشناسی1 مقطع1 پرستاری1 رشته1ی1
با1 آماری1 داده1های1 تحلیل1 و1 1تجزیه1 بود. شخصی1 رضایت1
برای1 گرفت.1 انجام1 116 نسخه1 1SPSS نرم1افزار1 از1 استفاده1
حین1 خشونت1 شیوع1 پژوهش،1 جامعه1 مشخصات1 توصیف1
شامل:1 توصیفی1 آمار1 از1 آن،1 با1 مرتبط1 عوامل1 و1 کارآموزی1

جداول1فراوانی،1میانگین1و1انحراف1معیار1استفاده1گردید.

نتایج
با1 مطالعه1 مورد1 دانشجوی1 1163 از1 نتایج،1 به1 توجه1 با1
نفر1 167 زن،1 درصد(1 158/9( نفر1 196 میانگین1سنی1،21/781
132 و1 درصد(1 179/8( مجرد1 نفر1 1130 مرد،1 درصد(1 141/1(
از1 نفر1 115 میان1 این1 در1 بودند.1 متأهل1 درصد(1 120/2( نفر1
)120/2درصد(1 نفر1 ترم1331،31 در1 )19/2درصد(1 دانشجویان1
در1ترم1311،41نفر1)119درصد(1در1ترم1261،51نفر1)116درصد(1
در1ترم1201،61نفر1)112/3درصد(1در1ترم1281،71نفر1)117/8
درصد(1در1ترم181اشتغال1به1تحصیل1داشتند.1براساس1نتایج1

در1 درصد1 112/9 بی1سواد،1 دانشجویان1 والدین1 از1 درصد1 14/9
و1 دیپلم1 درصد1 136/2 سیکل،1 درصد1 111/7 ابتدایی،1 مقطع1
132/5درصد1دیپلم1به1باال1بودند.1میانگین1معدل1دانشجویان1
115/68بوده1و166/31درصد1از1دانشجویان1در1منزل1شخصی1
و133/71درصد1در1منازل1استیجاری1سکونت1داشتند.1ارزیابی1
دانشجویان1از1شخصیت1خود1طبق1جدول1شماره111گزارش1

گردید.
با1سایرین،1621 ارتباط1دانشجویان1 برقراری1 از1نظر1نحوه1
درصد1گزینه1سریع1ارتباط1برقرار1می1کنم،12/11درصد1توانایی1
برقراری1ارتباط1ندارم،19/21درصد1برای1برقراری1ارتباط1نیاز1
به1 نیاز1 ارتباط1 برقراری1 برای1 به1واسطه1دارم1و125/21درصد1
نتایج1مطالعه،1 براساس1 انتخاب1نمودند.1 زمان1زیادی1دارم1را1
درصد1 158/3 برای1 کارآموزی1 حین1 در1 خشونت1 با1 مواجهه1
با1 دانشجویان1 درصد1 123/9 بود.1 افتاده1 اتفاق1 دانشجویان1 از1
11/2 و1 غیرکالمی1 خشونت1 با1 درصد1 16/7 کالمی،1 خشونت1
با1 دانشجویان1 از1 درصد1 122/7 فیزیکی،1 خشونت1 با1 درصد1
خشونت1کالمی1و1غیرکالمی،11/81درصد1با1خشونت1کالمی1
و1فیزیکی1و16/11درصد1از1دانشجویان1با1هر1سه1نوع1خشونت1
درصد1 119 در1 خشونت1 با1 مواجهه1 بودند.1 شده1 مواجهه1
13/7 بیمار،1 همراه1 درصد1 122/1 بیمار،1 طرف1 از1 دانشجویان1
درصد1 11/8 پزشك،1 درصد1 11/8 پرستاری،1 کارکنان1 درصد1
درصد1 16/7 و1 مربوطه1 استاد1 درصد1 14/3 بیمارستان،1 خدمه1
سایر1کارکنان1بیمارستان1مشاهده1گردید.1نتایج1نشان1داد1در1
طی1یك1سال1گذشته136/21درصد1دانشجویان1یك1بار،110/41
درصد1دو1تا1چهاربار1و19/21درصد1بیش1از1چهاربار1با1خشونت1
مواجه1شدند.14/91درصد1دانشجویان1هرگز1مواجهه1با1خشونت1
نداشتند.1مواجهه1با1خشونت124/51درصد1در1اتاق1بیمار،112/31
درصد1در1مقابل1همراهان،16/71درصد1در1ایستگاه1پرستاری،1
111/7درصد1در1مقابل1سایر1دانشجویان1و13/81درصد1در1خلوت1
دانشجویان1 عکس1العمل1 نحوه1 است.1 افتاده1 اتفاق1 تنهایی1 و1
نسبت1به1مواجهه1با1خشونت،1در1381درصد1موارد1سکوت،1111
درصد1مقابله1به1مثل،19/21درصد1گزارش1به1استاد1مربوطه1و1
11/8درصد1گزارش1به1مسئولین1بیمارستان1بوده1است.1تأثیر1

جدول 1: ارزیابی دانشجویان از شخصیت خود

درصدتعدادارزیابی دانشجویان از شخصیت خود

6338/7من حساس و زودرنج هستم

31/9من شخصیتی تندخو دارم

 درصورت عصبانی شدن، می توانم 
332/20خود را کنترل کنم

درصورت عصبانی شدن، نمی توانم 
1811خود را کنترل کنم

462/28من شخصیت آرامی دارم

163100مجموع
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ما 
سی خشونت1حین1کارآموزی1بر1روی1دانشجویان1نیز1بررسی1شد.1

نتایج1نشان1داد1که1در17/41درصد1موارد،1اعمال1خشونت1منجر1
نقش،1 از1 سرخوردگی1 درصد1 117/2 کناره1گیری،1 و1 انزوا1 به1
116/6درصد1باعث1کاهش1اعتماد1به1نفس،19/81درصد1افزایش1
توانایی1مقابله،19/21درصد1افزایش1تالش1و1جدیت1در1انجام1
مثل1 به1 مقابله1 رفتارهای1 تقویت1 درصد1 12/5 و1 محوله1 امور1
شده1است.1نتایج1مطالعه1نشان1داد1بیشترین1میزان1مواجهه1با1
ارتوپدی1 خشونت1در1بخش1های1اورژانس،1جراحی،1داخلی1و1

بوده1است.
نتایج1مطالعه1نشان1می1دهد1که1بین1عوامل1جمعیت1شناختی1
)سن،1جنس1و1تأهل(1و1خشونت1تفاوت1آماری1معناداری1وجود1

ندارد.

بحثونتیجهگیری
خشونت1علیه1پرستاران1به1عنوان1یك1مشکل1بزرگ1مطرح1
افراد1 از1 گروه1 این1 برای1 خطر1 عوامل1 و1 میزان1 اما1 می1شود؛1
به1دلیل1 دانشجویان1 می1رسد1 به1نظر1 است.1 نشده1 مشخص1
تجربه1ناکافی1در1بالین1و1سن1کم1به1میزان1بیشتری1در1معرض1
انگیزه1ی1 بر1 می1تواند1 این1خشونت1 و1 می1گیرند1 قرار1 خشونت1
دانشجو1 نفس1 به1 اعتماد1 و1سطح1 یادگیری1 کیفیت1 و1 شغلی1
مؤثر1باشد.1خشونت1در1محیط1کارآموزی1باعث1کاهش1حس1
امنیت،1نگرانی1درباره1آینده1شغلی،1شکست1غرور1دانشجو1و1

احساس1سرخوردگی1وی1می1شود.
در1این1مطالعه1مواجهه1با1خشونت1حین1کارآموزی1برای1
158/3درصد1از1دانشجویان1اتفاق1افتاده1بود؛1درحالی1که1در1
کلی1 شیوع1خشونت1 1)1385( همکاران1 و1 سلیمی1 مطالعه1ی1

198/6درصد1گزارش1شد1)19(.
در1این1مطالعه1شیوع1خشونت1کالمی123/91درصد1بوده؛1
درصد1 139/4 همکاران1 و1 آقاجانلو1 مطالعه1ی1 در1 که1 درحالی1
کوهستانی1 1،)16( درصد1 171 همکاران1 و1 رحمانی1 1،)14(
گبریچ1 در11مطالعه1ی1 و1 1)17( درصد1 147/91 همکاران1 و1

)Geberich(1و1همکاران1341درصد1گزارش1شد1)10(. 
با1خشونت1 مواجهه1 موارد1 از1 درصد1 مطالعه11/21 این1 در1

حین1کارآموزی1به1صورت1فیزیکی1بوده1است؛1درحالی1که1در1
و1 رحمانی1 1،)14( درصد1 16/7 همکاران1 و1 آقاجانلو1 مطالعه1ی1
همکاران137/71درصد1)16(،1گبریچ1و1همکاران113/21درصد1
از1 و1همکاران139/71درصد1)19(1 و1مطالعه1ی1سلیمی1 1)10(

خشونت1ها1به1طور1فیزیکی1بود.
نوع1 از1 خشونت1 موارد1 درصد1 16/7 مطالعه1 این1 در1
غیرکالمی،122/71درصد1کالمی1و1غیرکالمی1و11/81درصد1از1
نوع1کالمی1و1فیزیکی1گزارش1شد1و16/11درصد1از1دانشجویان1
با1هر1سه1نوع1خشونت1مواجه1شده1بودند؛1درحالی1که1مشتاق1
عشق1و1همکاران1)1391(1بیشترین1میزان1اعمال1خشونت1به1
پرستاران1را1به1ترتیب1خشونت1کالمی،1خشونت1غیرکالمی1و1
خشونت1فیزیکی1گزارش1نمودند1)18(.1همچنین1در1مطالعه1ی1
زمان1زاده1و1همکاران1)1386(،1بیشترین1خشونت1اعمال1شده1
به1پرستاران1به1ترتیب1از1نوع1لفظی1و1فیزیکی1و1کمترین1آن1ها1

از1نوع1نژادی1و1جنسی1مشاهده1شد1)20(.
در1مطالعه1ی1حاضر1میزان1خشونت1کالمی1بیشتر1از1دیگر1
انواع1خشونت1بود1که1با1اکثر1مطالعات1هم1خوانی1دارد.1به1نظر1
می1رسد1بستری1شدن1در1بیمارستان1منجر1به1کاهش1تحمل1
آن1 بروز1 و1 باعث1عصبانیت1 که1 خانواده1وی1می1شود1 و1 بیمار1

بیشتر1در1قالب1گفتار1نامناسب1می1گردد.
در1مطالعه1ی1حاضر1بیشترین1میزان1خشونت1در1بخش1های1
اورژانس،1جراحی،1داخلی1و1ارتوپدی1و1در1مطالعه1ی1آقاجانلو1
داخلی،1 به1بخش1های1 مربوط1 به1ترتیب1 و1همکاران1)1389(،1
مطالعه1ی1 در1 1.)21( شد1 گزارش1 دیالیز1 و1 اطفال1 جراحی،1
در1 لفظی1 خشونت1 بیشترین1 1)1387( همکاران1 و1 قدس1بین1
بخش1های1اورژانس1و1کمترین1آن1در1بخش1های1ویژه1گزارش1
متفاوتی1 نتایج1 انجام1شده1 مطالعات1 در1 1.)22( است1 شده1
به1دست1آمده1است1که1می1تواند1به1علت1تنوع1شرکت1کنندگان1

در1مطالعه1باشد.
با1خشونت1در1طی1یك1سال1گذشته1در1 مواجهه1 میزان1
دانشجویان1مورد1مطالعه136/21درصد1یك1بار،110/41درصد1
دو1تا1چهار1بار،19/21درصد1بیش1از1چهار1بار1و14/91درصد1نیز1
هرگز1مواجهه1با1خشونت1نداشتند.1در1مطالعه1ی1کوهستانی1و1
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همکاران،120/81درصد1از1دانشجویان1در1طی1یك1سال1گذشته1
حداقل1یك1بار1مواجهه1با1خشونت1فیزیکی1محل1کار1داشتند1
که1از1این1میان1161مورد1مربوط1به1خشونت1فیزیکی1بود1)17(.1
در1مطالعه1ی1اسماعیل1پور1و1همکاران1)10،20(1میزان1مواجهه1
با1خشونت1در1طی1یك1سال1گذشته191/61درصد1و1همچنین1
مشاهده1 درصد1 119/7 فیزیکی1 خشونت1 با1 مواجهه1 سابقه1
گردید1)23(.1براساس1مطالعه1ی1رمضانی1و1همکاران1)1390(1
در1طول1یك1سال1گذشته1پرستاران1تجربه1خشونت1کالمی1
همچنین1 داشتند.1 غیرکالمی1 خشونت1 به1 نسبت1 بیشتری1
در1این1مدت1حداقل1دو1تا1سه1بار1خشونت1فیزیکی1گزارش1
شده1بود1)24(.1سایر1مطالعات1میزان1مواجهه1با1خشونت1در1
پرستاران1را1در1طول1یك1سال1گذشته121/31درصد،1حداقل1
127/2 گذشته1 ماه1 شش1 طی1 در1 و1 فیزیکی1 تهاجم1 بار1 یك1
درصد1خشونت1لفظی1و19/11درصد1خشونت1فیزیکی1گزارش1

نمودند1)22،25(.
در1این1مطالعه1عکس1العمل1دانشجویان1نسبت1به1مواجهه1
مقابله1 درصد1 111 سکوت،1 موارد1 درصد1 138 در1 خشونت1 با1
استاد1مربوطه1و11/81درصد1 به1 به1مثل،19/21درصد1گزارش1
گزارش1به1مسئولین1بیمارستان1بود.1در1مطالعه1ی1کوهستانی1
دانشجویان1 خوداظهاری1 براساس1 1)1391( همکاران1 و1
فوریت1های1پزشکی،1بیشترین1پاسخ1به1خشونت1“داد1و1بیداد1
کردم”1بود1)26(؛1درحالی1که1در1مطالعه1ی1رحمانی1و1همکاران1
)1388(،132/21درصد1از1پرستاران1در1پاسخ1به1خشونت،1فرد1
مهاجم1را1به1آرامش1دعوت1کردند،117/91درصد1اقدامی1نکردند1
و115/21درصد1به1مافوق1خود1گزارش1دادند1)16(.1همچنین1
در1مطالعه1ی1مروجی1و1همکاران1مهم1ترین1واکنش1پرستاران1
در1مقابل1خشونت1دعوت1مهاجم1به1آرامش،1عدم1انجام1اقدام1
خاص،1دفاع1از1خود1و1وانمود1کردن1به1اینکه1اتفاقی1رخ1نداده1
با1 مواجهه1 زمان1 در1 است1 منطقی1 بنابراین1 )27(؛1 بود1 است،1
از1هر1گونه1رفتار1و1 باید1 بیمار1و1همراهان1 از1جانب1 خشونت1

واکنش1خشونت1آمیز1پرهیز1شود.
119 دانشجویان1 در1 خشونت1 با1 مواجهه1 مطالعه1 این1 در1
درصد1 13/7 بیمار،1 همراه1 درصد1 12/1 بیمار،1 طرف1 از1 درصد1

خدمه1 درصد1 11/8 پزشك،1 درصد1 11/8 پرستاری،1 کارکنان1
سایر1 درصد1 16/7 و1 مربوطه1 استاد1 درصد1 1¾ بیمارستان،1
کارکنان1بیمارستان1بودند.1در1مطالعه1ی1کوهستانی1و1همکاران1
بیشترین1خشونت1اعمال1شده1توسط1همراهان1بیمار1بود1)17(.1
خشونت1 بیشترین1 خود1 مطالعه1ی1 در1 همکاران1 و1 آقاجانلو1
فیزیکی1را1توسط1بیماران1و1بیشترین1میزان1خشونت1کالمی1
را1نیز1توسط1همراهان1بیمار1گزارش1کردند1)21(.1همچنین1در1
این1مطالعه1اکثر1تهدیدها1و1بدکالمی1ها1توسط1پرستاران1اتفاق1
افتاده1است1)21(.1براساس1گزارش1سازمان1بهداشت1جهانی1از1
سال120001تا120051اکثر1خشونت1ها1توسط1همراهان1بیمار1
بوده1است1)28(.1در1مطالعه1ی1تیمورزاده1و1همکاران1)1388(1
بیشترین1موارد1خشونت1از1سوی1همراهان1بیمار1)157درصد(1
بیماران1)128درصد(1گزارش1شد1)29(.1 ار1آن1توسط1 بعد1 و1
در1سایر1مطالعات1نیز1اکثر1خشونت1ها1از1طرف1بیماران1بوده1
حمله1 1)Liu( لو1 و1 1)Lin( لین1 مطالعه1ی1 در1 1.)20،30( است1
فیزیکی1اکثرا1ًتوسط1بیماران1اتفاق1افتاد؛1ولی1خشونت1کالمی1
بیشتر1اوقات1توسط1بیمار1و1همراهان1بود1)31(.1در1مطالعه1ی1
خشونت1 میزان1 بیشترین1 نیز1 1)1390( همکاران1 و1 رفعتی1
)140/4درصد(1از1طرف1همراهان1بیمار1بوده1است1)32(.1در1
مطالعات1انجام1شده1بیشترین1میزان1خشونت1از1طرف1بیماران1
و1همراهان1بوده1است1که1با1مطالعه1ی1حاضر1هم1خوانی1دارد.

در1این1مطالعه1بین1جنس1و1انواع1خشونت1تفاوت1آماری1
بیشتر1 زنان1 در1 میزان1خشونت1 اما1 نداشت؛1 وجود1 معناداری1
از1مردان1بود.1در1مطالعه1ی1آقاجانلو1و1همکاران1بین1جنس1و1
خشونت1تفاوت1آماری1معناداری1یافت1نشد1که1با1نتایج1این1
و1همکاران1 گبریچ1 مطالعه1 در1 1.)14( دارد1 مطالعه1هم1خوانی1
اکثر1افراد1درگیر1در1خشونت1فیزیکی1و1غیرفیزیکی،1مرد1بودند1
که1با1مطالعه1ی1ما1هم1خوانی1نداشت1)10(.1این1تفاوت1به1علت1

تعداد1مردان1شرکت1کننده1در1این1مطالعه1می1باشد.
انواع1خشونت1 و1 تأهل1 بین1وضعیت1 مطالعه1ی1حاضر1 در1
مطالعه1 نتایج1 با1 که1 ندارد1 وجود1 معناداری1 آماری1 تفاوت1

آقاجانلو1و1همکاران1هم1خوانی1دارد1)14(.1
شیوع1باالي1خشونت1علیه1دانشجویان1و1عوارض1ناشي1از1
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ما 
سی آن،1هزینه1ی1سنگینی1به1سیستم1هاي1مراقبت1هاي1بهداشتي1

چشم1پوشي1 قابل1 عنوان1 هیچ1 به1 که1 مي1نماید1 تحمیل1
نیست.1لزوم1اجراي1دوره1هاي1خاص1آموزش1در1فرو1نشاندن1
طرف1 و1 خود1 رفتارهاي1 مدیریت1 و1 احتمالي1 خشونت1هاي1
دانشجویان1 مانند1 پرخطر1 کاري1 گروه1 در1 به1خصوص1 مقابل1

پرستاری،1ضروری1است.

تشکروقدردانی
معاونت1 کارکنان1 و1 مسئولین1 زحمات1 از1 وسیله1 بدین1
محترم1تحقیقات1و1فناوری1دانشگاه1علوم1پزشکی1مازندران،1
مسوولین1محترم1دانشکده1پرستاری1و1مامایی1نسیبه1ساری،1
دیگر1کسانی1که1ما1را1در1انجام1پژوهش1یاری1نمودند1تقدیر1و1

تشکر1به1عمل1می1آید.1
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