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انی 3900  سخن

شاغل در  یعوامل مرتبط با آن در پرسنل پرستار یو برخ یو رفتار یکالم یتعد زانیم نییتع

 0900گناباد در سال  یدانشگاه علوم پزشک یآموزش هایبیمارستان
 یداوود ذاکر، فر یخزاع یمهد دیس فر*, یخزاع ریدامیسگان(: ) سندهینو

 گناباد یعلوم پزشکدانشگاه سازمان: 

 amirkhazaefar@yahoo.com پست الکترونیکی:

 

باالینی  هایمحیطپرسنل شاغل در  ایحرفهبر عملکرد  تواندمیتعدی کالمی و رفتاری شایع ترین شکل خشونت شغلی است که : مقدمه

 این .شودمیگذار باشد و افزایش اعمال خشونت رفتاری به کارکنان مراقبت سالمتی یک مشکل مهم برای جامعه پرستاری محسوب  تأثیر

ی آموزشا هایبیمارساتانتعیین میزان تعدی کالمی ورفتاری وبرخی عوامل مرتبط با آن در پرسانل پرساتاری شااغل در  با هدفمطالعه 

 .انجام شد 3200سال  دانشگاه علوم پزشکی گناباد در

شهرستان گناباد  هایبیمارستاننفر از پرسنل پرستاری  066که بر روی  باشدمیتحلیلی  -مطالعه فوق یک مطالعه توصیفیروش تحقیق: 

 گردید. آوریجمعبا روش سرشماری انجام شد و اطالعات از طریق پرسش نامه خود گزارش دهی  گیرینمونه انجام گرفت. 0320در سال 

 آماری در نظر گرفته شد. داریمعنی عنوانبه p<0.05استفاده شد. spss20آماری  افزارنرماز  هادادهتجزیه تحلیل  جهت

بودناد.  قرارگرفتهماه گذشته حداق یک بار در محیط کار خود مورد تعدی کالمی ویا رفتاری  6از پرستاران طی  %26/6در مجموع نتایج: 

( و در بخاش یاا اتااق بیماار %28/6) 6/31-06/31(، بین سااعات %66/8بیمار )بیش تر تعدی های کالمی و یا رفتاری از سوی همراهان 

نشاان  هاافتهی ( بیشترین میزان تعدی رفتاری رخ داد.%86/0( بیشترین میزان تعدی کالمی و در محل پذیرش یا بخش اورژانس )33/8%)

این مطالعه بین تعدی کالمی به  در .شودمیاز موارد تعدی رفتاری توسط پرستاران گزارش  %66/3از موارد تعدی کالمی و  %36/2داد که 

کااری و  شایفت اداری، سامت تحات مراقبات، هاایگروه کاری، بخش تحصیلی، مدرک شغلی، رتبه پرستاران با متغیرهای محل خدمت،

( p=0/001میاان جانس وتعادی کالمای ارتبااط معنااداری ) فقط .(p>0.05نشد )مشاهده  داریمعنیشرکت در سمینار رابطه آماری 

 مشاهده گردید.

بیشتر جهت پیشگیری از خشاونت علیاه  توجه با توجه به شیوع باالی تعدی کالمی و رفتاری و عوامل مرتبط با آن،: گیرینتیجهبحث و 

 .رسدمیدر جامعه ضروری به نظر  هاآنجامعه پرستاران با توجه به نقش حیاتی 

یشغل خشونت ،یپرستار پرسنل ،یورفتار یکالم یتعد کلمات کلیدی:
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