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Background & Objectives: Violence during training in educational centers is
considered as an important problem. The nursing students may be the victims of
violence during the clinical training. Regarding this, the present study aimed to
determine the level of violence during the internship in the nursing students.
Materials & Methods: This descriptive study was conducted on the nursing
students of Hazrat Zeynab Faculty, Mazandaran University of Medical Sciences,
Mazandaran, Iran, in 2015. The data were collected using a researcher-made
questionnaire with Cronbach’s alpha coefficient of 0.88%. The research population
corresponded to a group of 139 nursing students who were interns at the time of
the study. The data analysis was performed using the descriptive and inferential
statistics through the SPSS version 16 software.
Results: As the results of the present study indicated, the rate of violence
exposure during the internship was 64.9% among the participants. Out of this
value, 16.5%, 4.3%, and 1% of the cases were verbal, non-verbal, and physical
violence, respectively. This violence was exerted by the patients (23%), patient’s
family members (20.9%), nurses (7.9%), physicians (2.2%), hospital staff (0.7%),
teachers (4.3%), and other hospital personnel (6.7%).
Conclusion: The findings of the present study indicated a high prevalence of
violence against the nursing students during training. General education and
training of the nursing personnel in the field of violence is recommended to reduce
the violence against the nursing students.
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مواجهه با خشونت حين كارآموزي در بين دانشجويان دانشكده پرستاري حضرت زینب آمل سال 1394

.1

.2

.3

.4

1دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات
دانشجویی پرستاری ،دانشکده پرستاری نسیبه
و مامایی نسیبه ساری ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،ساری ،ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،کمیته
تحقیقات دانشجویی پرستاری دانشکده پرستاری
و مامایی نسیبه ساری ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،ساری ،ایران
3عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
گروه پرستاری کودکان ،کمیته تحقیقات
دانشجویی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی
نسیبه ساری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
ساری ،ایران
4دانشجوی کارشناسی پرستاری ،کمیته تحقیقات
دانشجویی پرستاری ،دانشکده ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،آمل ،ایران

نویسنده مسئول :سیما کاهنی ،گروه پرستاری
کودکان ،کمیته تحقیقات دانشجویی پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ،دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
پست الکترونیک:

چکیده

سابقه و هدف :خشونت در کارآموزي بهعنوان يک مشکل بزرگ در مراکز بهداشتي -درماني
شناخته ميشود .دانشجويان رشته پرستاري ممکن است در حين آموزش باليني مورد خشونت
قرار بگيرند .اين مطالعه با هدف تعيين ميزان مواجهه با خشونت در دانشجويان پرستاري حين
کارآموزي انجام شد.
مواد و روشها :اين پژوهش بهصورت توصيفي و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته با
ضريب آلفاي کرونباخ  0/88درصد در بين دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري حضرت
زينب آمل  1393-1394صورت گرفت .جامعه پژوهش را 139 ،نفر از دانشجويان پرستاري
که در زمان انجام پژوهش مشغول به کارورزي بودند ،تشکيل دادند.
یافتهها :در مطالعه حاضر ،مواجهه با خشونت در حين کارآموزي در دانشجويان پرستاري
 64/9درصد بوده است که  16/5درصد دانشجويان با خشونت کالمي 4/3 ،درصد با خشونت
غيرکالمي و  1درصد با خشونت فيزيکي مواجه شده بودند .مواجهه با خشونت در دانشجويان،
 23درصد از طرف بيمار 20/9 ،درصد همراه بيمار 7/9 ،درصد کارکنان پرستاري 2/2 ،درصد
پزشک 0/7 ،درصد خدمه بيمارستان 4/3 ،درصد استاد مربوطه و  6/7درصد ساير کارکنان
بيمارستان بوده است.
نتیجهگیری :نتايج اين پژوهش نشاندهندهي شيوع باالي خشونت در حين کارآموزي عليه
دانشجويان پرستاري ميباشد .براي کاهش ميزان خشونت عليه دانشجويان پرستاري آموزش
عمومي و همچنين آموزش کادر پرستاري در زمينه کنترل خشونت توصيه ميشود.
واژههای کلیدی :دانشجو ،کارآموزي ،مواجهه با خشونت
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حرفه پرستاري تحت تاثير قرار ميگيرد؛ بنابراين تعيين

صدمات ناشي از خشونت در محيطهاي کاري يک مسئله

ميزان مواجهه با خشونت حين کارآموزي و انجام فعاليتهاي

تعريف ميکند" :هر نوع رفتاري که ميتواند بهصورت کالمي،

در مورد ميزان مواجهه با خشونت در حين کارآموزي بين

قرار دهد" ( .)2البته خشونت را هرگونه اقدام تجاوزکارانه از

صورتگرفته بر روي ساير کارکنان مراقبت بهداشتي بوده

بدون توجه به خواستههاي ديگران ميرساند ،ميگويند (.)3

خشونت در حين كارآموزي در دانشجويان دانشكده پرستاري

حائز اهميت ميباشد ( Stilling .)1تهاجم بيمار را اينگونه

پرستاري امري ضروري ميباشد .تاکنون مطالعات اندکي

غيرکالمي و فيزيکي باشد و خود او و اطرافيان را مورد خطر

دانشجويان پرستاري انجام شده است و اکثر مطالعات

نوع بدني ،اجتماعي ،اقتصادي و رواني که فرد را به اهدافش،

است .پژوهش حاضر ،بهمنظور تعيين ميزان مواجهه با

مراقبين بهداشت و درمان در دنيا بيش از همه در معرض

حضرت زينب آمل انجام شد.

داراري تجربه خشونت در حين کار هستند ( .)4در آمريکا

مواد و روشها

خطر هستند ،بهطوري که  50درصد از کارکنان بهداشتي
تنها در سال  2002بيش از  6000قتل مربوط به کار

اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است .نمونهگيري

دانشجويان پرستاري 7/38 ،درصد از دانشجويان مواجهه با

کارشناسي پرستاري پيوسته دانشکده پرستاري حضرت

خشونت کالمي (از نوع تحقير و توهين) را تجربه کردهاند (.)6

اطالعات ،پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که پس از طراحي

از نوع کالمي و فيزيکي هستند ( .)4اين خشونتها نسبت

دانشگاه علوم پزشکي قرار داده شد و نقطهنظرات آنان لحاظ

ميباشد ( .)7خشونت نسبت به کادر پزشکي ميتواند

دانشجويان پرستاري به فاصلهي دو هفته ،دوبار تکميل

اتفاق افتاد ( .)5در مطالعه کوهستاني و همکاران در بين

بهصورت در دسترس و با مشارکت  139نفر دانشجوي

خشونت فيزيکي (از جمله هلدادن) 74/9 ،درصد مواجهه با

زينب آمل در سال  1394انجام شد .فرم جمعآوري

کارکنان بهداشت و درمان در معرض بسيار زياد خشونتها

جهت تعيين روايي در اختيار پنج نفر از اساتيد صاحبنظر

به کادر درماني ناشي از بيماران ،خانواده و همراهان بيمار

گرديد .جهت تعيين پايايي ،پرسشنامه توسط  15نفر از

تأثيرات درازمدت بسيار مهمي را از جمله :کاهش اعتماد

گرديد و در نهايت آزمون آلفاي کرونباخ آن  0/88بهدست

زندگي ،کاهش رضايتمندي بيماران و کاهش خدمت به

بخش اول اطالعات دموگرافيک شامل :سن ،جنس ،وضعيت

مربيان با مشاورههاي الزم و آموزش نکات کليدي

مربوط به ارزيابي شخصيت از نظر خود ،برقراري ارتباط با

راهکارهايي صحيح برخورد با سوء رفتار بيمار و اطرافيان

خشونت ،پاسخ نسبت به مواجهه با خشونت ،تأثير خشونت

واقعي خشونت در محيطهاي کار بهخوبي مشخص نشده

معيار ورود به مطالعه دانشجويان شامل :اشتغال به

به نفس ،تحليل روحيه ،فرسودگي شغلي ،کاهش کيفيت

آمد .سؤاالت پرسشنامه ،مشتمل بر  19سؤال ميباشد که

بيماران ايجاد کند (.)8،9

تأهل ،وضعيت سکونت ،مقطع تحصيلي و بخش دوم سؤاالت

ميتوانند نقش بهسزايي در آموزش به دانشجويان در مورد

سايرين ،نوع خشونت ،تعداد دفعات مواجهه با خشونت ،مواقع

خشمگين آنها داشته باشند ( .)10متأسفانه اندازه و وسعت

در كارآموزي بر فرد ميباشد.

است و جمعآوري اطالعات در محيط کار جهت پيشگيري،

تحصيل در رشتهي پرستاري مقطع کارشناسي ترم  3تا 8

هنگاميکه دانشجويان پرستاري در محيطهاي باليني

تحليل دادههاي آماري با استفاده از نرمافزار  SPSS 16انجام

بهعنوان يک معضل تلقي ميشود (.)10،11

با خشونت مواجه ميشوند ،تواناييها و تمايالت آنها به

و داشتن رضايت شخصي بود .شايان ذکر است که تجزيه و

شد .براي توصيف مشخصات جامعه پژوهش ،شيوع خشونت
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مقدمه

یافتهها

انتخاب کرده بودند .براساس نتايج مطالعه حاضر ،مواجهه

درصد براي برقراري ارتباط نياز به زمان زيادي دارم را

براساس نتايج بهدست آمده ،ميانگين سني دانشجويان

با خشونت در حين کارآموزي براي  64/9درصد از

مرد 107 ،نفر مجرد ( 77/1درصد) و  32نفر ( 22/9درصد)

کالمي 4/3 ،درصد با خشونت غيرکالمي و  1درصد با

ترم  20 ،3نفر ( 14/7درصد) ترم  26 ،4نفر ( 19درصد) ترم ،5

دانشجويان با خشونت کالمي و غيرکالمي 5/8 ،درصد با

نفر ( 14/4درصد) ترم  8مشغول به تحصيل بودند.

هر سه نوع خشونت مواجهه شده بودند .مواجهه با خشونت

 63 ،22/13نفر از آنان ( 44/9درصد) زن 76 ،نفر ( 55/1درصد)

دانشجويان اتفاق افتاد 16/5 .درصد دانشجويان با خشونت

متأهل بودند .همچنين 23 ،نفر از دانشجويان ( 16/1درصد) در

خشونت فيزيکي مواجه شدند .همچنين 15/8 ،درصد از

 29نفر ( 21/1درصد) ترم  20 ،6نفر ( 13/9درصد) ترم 21 ،7

خشونت کالمي و فيزيکي و  21/5درصد از دانشجويان با

براساس نتايج 4/22 ،درصد از والدين دانشجويان

در دانشجويان  23درصد از طرف بيمار 20/9 ،درصد همراه

 24/5درصد ديپلم و  32/08درصد ديپلم به باال بودهاند.

 0/7درصد خدمه بيمارستان 8/6 ،درصد استاد مربوطه و

از دانشجويان در منزل شخصي و  27/9درصد در خوابگاه و

داد که در طي يک سال گذشته 34/5 ،درصد دانشجويان

از شخصيت خود طبق جدول  1گزارش گرديد.

چهاربار با خشونت مواجهه شدند 35/1 .درصد دانشجويان

بيسواد 11/9 ،درصد در مقطع ابتدايي 27/3 ،درصد سيکل،

بيمار 7/9 ،درصد کارکنان پرستاري 2/2 ،درصد پزشک،

ميانگين معدل دانشجويان  15/82بوده است 66/7 .درصد

 1/6درصد ساير کارکنان بيمارستان بوده است .نتايج نشان

 5/4در منازل استيجاري سکونت داشتند .ارزيابي دانشجويان

يکبار 12/6 ،درصد دو تا چهاربار و  17/8درصد بيش از

دانشجويان نحوه برقراري ارتباط با سايرين را اينگونه

هرگز مواجهه با خشونت نداشتهاند .مواجهه با خشونت،

گزارش کردند 66 .درصد گزينه سريع ارتباط برقرار

 28/8درصد در اتاق بيمار 19/4 ،درصد در مقابل همراهان،
 6/5درصد در ايستگاه پرستاري 6/5 ،درصد در مقابل ساير
دانشجويان و  3/7درصد در خلوت و تنهايي بوده است.

جدول :1ارزیابی دانشجویان از شخصیت خود

ارزیابی دانشجویان از شخصیت خود

تعداد

درصد

من حساس و زودرنج هستم

43

31

من شخصیتی تندخو دارم

10

6/8

در صورت عصبانی شدن میتوانم
خود را کنترل کنم

22

2/16

در صورت عصبانی شدن نمیتوانم
خود را کنترل کنم

30

21/8

من شخصیت آرامی دارم

34

2/24

مجموع

139

100

نحوه عکسالعمل دانشجويان نسبت به مواجهه با خشونت

در  25/59درصد موارد سکوت 21/1 ،درصد مقابله به
مثل 12/2 ،درصد گزارش به استاد مربوطه و  5/7درصد
گزارش به مسئولين بيمارستان بوده است .تأثير خشونت

حين کارآموزي بر روي دانشجويان نيز بررسي شد .نتايج
نشان داد که  12/9درصد موارد اعمال خشونت منجر به

انزوا و کنارهگيري 15/8 ،درصد سبب سرخوردگي از نقش،
 12/2درصد باعث کاهش اعتماد به نفس 11/8 ،درصد

افزايش توانايي مقابله 7/2 ،درصد افزايش تالش و جديت
در انجام امور محوله و  5درصد تقويت رفتارهاي مقابله به

مثل شده است.
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حين کارآموزي و عوامل مرتبط با آن از آمار توصيفي شامل:

ميکنم 6/3 ،درصد توانايي برقراري ارتباط ندارم7 ،

47

48

ميزان خشونت کالمي بيشتر از ديگر انواع خشونت بود که

يکي از مشکالت بزرگ در مراکز آموزشي -درماني،

با مطالعه حاضر همخواني دارند .بهنظر ميرسد بستريشدن

ميزان و عوامل خطر براي اين گروه از افراد مشخص نشده

گرديده که باعث عصبانيت و بروز آن بيشتر در قالب گفتار

بالين و سن کم ،به ميزان بيشتري در معرض خشونت قرار

در مطالعه حاضر ،ميزان مواجهه با خشونت در دانشجويان

در دانشجويان پرستاري  64/9درصد بوده است؛ بهطوري که

دو تا چهاربار 17/8 ،درصد بيش از چهاربار و  35/1درصد نيز

فيزيکي 15/8 ،درصد کالمي و غيرکالمي 5/8 ،درصد کالمي

همکاران ،مواجهه با خشونت فيزيکي محل کار در طي يک

مواجهه شده بودند .در مطالعه آقاجانلو و همکاران (،)1386

خشونت فيزيکي گزارش گرديد ( .)6اسماعيلپور و همکاران

بود ( .)10رحماني و همکاران ( )1388در مطالعهاي با عنوان

سال گذشته را 91/6 ،درصد گزارش نمودند .همچنين ،سابقه

 37/7درصد خشونت فيزيکي و  71درصد خشونت کالمي را

براساس مطالعه رمضاني و همکاران ( ،)1390در طول يک

ميزان خشونت کالمي  47/91درصد مشاهده شد ( .)6مشتاق

غيرکالمي بود .همچنين ،در اين مدت حداقل دو تا سهبار

پرستاران را بهترتيب خشونت کالمي ،خشونت غيرکالمي و

در اين مطالعه ،پاسخ دانشجويان نسبت به مواجهه با

همکاران ( 18/3 ،)1385درصد از دانشجويان حمله فيزيکي،

به مثل 12/2 ،درصد گزارش به استاد مربوطه و  5/7درصد

نمودند ( .)10در مطالع ه  Geberichو همکاران ،ميزان خشونت

و همکاران ( ،)1388بيشترين پاسخ پرستاران به فرد خشونت

 17درصد و بدکالمي  34درصد مشاهده شد ( .)14سليمي و

آنان اقدامي نکردند و  15/2درصد به مافوق خود گزارش

بخش اورژانس را  98/6درصد گزارش نمودند که  97/8درصد

پرستاران در مقابل خشونت دعوت مهاجم به آرامش ،عدم

درصد ساير خشونتهاي غيرجسمي بوده است ( .)15زمانزاده

نيفتاده است ،بود ()19؛ بنابراين منطقي است در زمان مواجهه

را ،بهترتيب از نوع لفظي و فيزيکي و کمترين آنها را از نوع

واکنش خشونتآميز پرهيز شود.

خشونت عليه پرستاران و دانشجويان پرستاري ميباشد؛ اما

در بيمارستان منجر به کاهش تحمل بيمار و خانواده آنان

است .بهنظر ميرسد دانشجويان بهدليل تجربه ناکافي در

نامناسب شد.

ميگيرند .در اين مطالعه ،مواجهه با خشونت حين کارآموزي

طي يک سال گذشته در  34/5درصد موارد يکبار 12/6 ،درصد

 16/5درصد خشونت کالمي 4/3 ،درصد غيرکالمي 1 ،درصد

هرگز مواجهه با خشونت نداشتهاند .در مطالعه کوهستاني و

و فيزيکي و  21/5درصد از دانشجويان با هرسه نوع خشونت

سال گذشته 20/8 ،درصد بود که از اين ميان 16 ،مورد

ميزان حمله فيزيکي  6/7درصد و بدکالمي  39/4درصد

( )2010در مطالعهاي ،ميزان مواجهه با خشونت در طي يک

بررسي خشونت محل کار عليه کارکنان فوريتهاي پزشکي،

مواجهه با خشونت فيزيکي  19/7درصد مشاهده شد (.)17

گزارش کردند ( .)12در مطالعه کوهستاني و همکاران (،)1391

سال گذشته خشونت کالمي در پرستاران بيشتر از خشونت

عشق و همکاران ( ،)1391بيشترين ميزان اعمال خشونت به

خشونت فيزيکي گزارش گرديد (.)18

خشونت فيزيکي گزارش کردند ( .)13در مطالعه آقاجانلو و

خشونت در  25/9درصد موارد سکوت 21/1 ،درصد مقابله

 9/8درصد تهديد شغلي و  23/2درصد از آنان ،بدکالمي تجربه

گزارش به مسئولين بيمارستان بوده است .در مطالعه رحماني

فيزيکي  13/2درصد ،اذيت جنسي  7درصد ،تهديد شغلي

مهاجم دعوت به آرامش بود ( 32/2درصد) 17/9 ،درصد

همکاران ( )1385در مطالعهاي ،شيوع خشونت در پرستاران

دادند ( .)12در مطالعه مروجي و همکاران ،مهمترين واکنش

مربوط به خشونت کالمي 39/7 ،درصد خشونت جسمي و 8

انجام اقدام خاص ،دفاع از خود و وانمودکردن به اينکه اتفاقي

و همکاران ( ،)1386بيشترين خشونت اعمالشده به پرستاران

با خشونت از جانب بيمار و همراهان بايد از هرگونه رفتار و

نژادي و جنسي گزارش کردند ( .)16در اکثر مطالعات،

در اين مطالعه ،مواجهه با خشونت در دانشجويان بهترتيب
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بحث و نتیجهگیری

 1/6درصد مشاهده شد .در مطالعه کوهستاني و همکاران،

رفتارهاي خود و طرف مقابل الزم ميباشد.

همراهان بيمار بود ( .)6در مطالعه  آقاجانلو و همکاران

تشکر و قدردانی

بيشترين خشونت اعمالشده به دانشجويان پرستاري توسط

( ،)1389بيشترين خشونت فيزيکي و خشونت کالمي توسط

بدينوسيله از زحمات مسئولين و کارکنان معاونت محترم

آنان ،بيشترين حمله فيزيکي توسط بيماران و همراهان آنان

محترم دانشکده پرستاري و مامايي حضرت زينب آمل و ديگر

مشاهده شد (.)20

بهعمل ميآيد .در ضمن اين مطالعه با کد  31793در کميته

بيماران و همراهان آنان گزارش گرديد .همچنين در مطالعه

تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،مسئولين

و بهترتيب بدکالمي توسط پرستاران و همراهان بيماران

کساني که ما را در انجام پژوهش ياري نمودند تقدير و تشکر

براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني  ) (WHOاز

تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي مازندران تأييد و به

سال  2000تا  2005اکثر خشونتها توسط همراهان بيمار

ثبت رسيده است و فاقد تضاد منافع ميباشد.

بيشترين موارد خشونت از سوي همراهان بيمار ( 57درصد)

تضاد منافع

بوده است ( .)21در مطالعه تيمورزاده و همکاران (،)1388

و بيماران ( 28درصد) اتفاق افتاد ( .)22در ساير مطالعات،

بيشترين ميزان خشونتها از طرف بيماران بوده است
( .)16،23در مطالعه  Linو ،Liuبيشترين حمله فيزيکي

توسط بيماران اتفاق افتاد؛ ولي خشونت کالمي در اغلب

این مطالعه فاقد تضاد منافع میباشد.

مالحظات اخالقی

در این مطالعه تمامی کدهای اخالقی در زمینه پژوهشها

موارد توسط بيماران و همراهان آنان بود ( .)24در مطالعه

رعایت گردیده است.

( 40/4درصد) از طرف همراهان بيمار گزارش شد (.)25

حمایت مالی

رفعتي و همکاران ( )1390نيز ،بيشترين ميزان خشونت
در مطالعات صورتگرفته ،بيشترين ميزان خشونت از طرف
بيماران و همراهان بود که با مطالعه حاضر همخواني دارد.

این مقاله برگرفته از طرح مصوب کمیته تحقیقات

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و تحت حمایت

با توجه به اينکه دانشجويان پرستاري همانند ساير کارکنان

مالی این دانشگاه میباشد.
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