Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, Vol 4 (1), Summer 2018, pp 71-80

Orginal Article

Prevalence of Workplace Violence of Emergency Medical Staff
and Relevant Factors in Sanandaj, Iran in 2016

Downloaded from sjnmp.muk.ac.ir at 10:17 +0330 on Friday February 21st 2020

Abdorraim Afkhamzadeh1, Namam-Ali Azadi2, Zahra Farahmandian3, Amjad MohamadiBolbanabad4*
1-Associate Professor of Community Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Research
Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
2-Assistant Professor of Biostatistic, Department of Biostatistic, Iran University of Medical Sciences, Tehran,
Iran.
3- General Physician, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
4-Assistant Professor of Health Management, Social Determinants of Health Research Center, Research
Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
Amjad
Mohamadi-Bolbanabad,
+98
9189815049,
*Corresponding
Author:
Tel:
Email:
Amohammadi1364@gmail.com

Received date: 07 Aug 2018

Accepted date: 10 Oct 2018

Abstract
Background & Aim: In the past years, workplace violence in the area of health has been
reported with an upward trend. This study aimed to evaluate the frequency of dealing with
workplace violence in emergency medical staff of Sanandaj, Iran and relevant factors.
Materials & Methods: This descriptive, analytical, and cross-sectional research was
conducted in the emergency medical centers of Sanandaj in 2016. Considering the limited
research population, census method was applied and all 126 staff of these centers were
selected. Data were collected via a self-report questionnaire. In addition, data analysis was
performed in SPSS version 20 using Chi-square and Fisher’s exact tests.
Results: In this research, 84% (95% CI=75-90) of the participants had an experience of
workplace violence in the past year, 42% (95% CI=32-52) of which has been physical and
81% (95% CI=72-88) has been verbal violence. In addition, 59.4% (N=47) of the staff
reported the source of violence to be the companions of patients. Moreover, 87% of the
participants believed that there is no proper procedure to report workplace violence. Results
were indicative of no significant relationship between workplace violence in the emergency
medical staff and variables of age, marital status, work experience, and having work shift.
Conclusion: According to the results of the study, there is an alarmingly high rate of
workplace violence in the emergency medical centers of Sanandaj. This level of violence
might reduce care quality and increase occupational stress. Considering the high rate of
accidents in Iran and the necessity of composure for the staff, management interventions
(e.g., public community education, creation of a suitable report system for the personnel and
review of reports) are required to improve this area.
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شیوع خشونت محل کار ....

پژوهشی

شیوع خشونت محل کار کارکنان فوریتهای پزشکی
شهرستان سنندج و عوامل موثر بر آن در سال 5931

عبدالرحیم افخم زاده ،1نمامعلی آزادی ،2زهرا فرح مندیان ،3امجد محمدی بلبان آباد
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 -2استادیار آمار زیستی ،گروه آمار حیاتی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 -3پزشک عمومی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
 -4استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر ب ر سالمت ،پژوهشکده توسعه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،سنندج ،ایران (نویسنده مسئول) .تلفن  ،09189815049ایمیلAmohammadi1364@gmail.com :
تاریخ دریافت1391/05/11 :

تاریخ پذیرش1391/01/18 :

چکیده
زمینه و هدف :در سالهای اخیر خشونت محل کار در حوزه سالمت با روند فزایندهای گزارش شده است .هدف این مطالعه
بررسی فراوانی مواجهه با خشونت محل کار در کارکنان فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج و عوامل مؤثر بر آن است.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی بود که به روش مقطعی در مراکز فوریتهای پزشکی شهرستان
سنندج در سال  1395انجام گرفت .با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش از روش سرشماری استفاده شد و تمامی  121نفر
کارکنان این مراکز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهی خودگزارش دهی بود .از روشهای
آماری توصیفی ،آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر جهت تحلیل دادهها با کمک نرم افزار  SPSS20استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که ( %84 )95% CI= 15-90کارکنان فوریت پزشکی تجربه خشونت محل کار را در یک سال گذشته
داشتهاند که ( %42)95% CI=32-52خشونت فیزیکی و ( %81 )95% CI=12-88خشونت کالمی بوده است 41( %59/4 .نفر)
کارکنان منبع خشونت را همراه بیماران بیان کردند %81 .آنها معتقد بودند که رویه مناسبی برای گزارش خشونت در محل
کارشان وجود ندارد .رابطه معنیداری بین سن ،وضعیت تأهل ،سابقه کاری ،داشتن نوبتکاری با تجربه خشونت در کارکنان
فوریتهای پزشکی وجود نداشت.
نتیجهگیری :خشونت محل کار در کارکنان فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج بسیار باال و هشداردهنده است .این میزان از
خشونت می تواند موجب کاهش کیفیت کار مراقبتی و افزایش استرس شغلی شود .با توجه به میزان باالی سوانح و حوادث در
ایران و ضرورت آرامش این کارکنان ،مداخالت مدیریتی از جمله آموزش عمومی جامعه ،ایجاد سیستم گزارش دهی مناسب
برای کارکنان و رسیدگی به گزارشها ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :شیوع ،خشونت محل کار ،خشونت فیزیکی ،فوریتهای پزشکی ،سنندج

مقدمه

روبهرو بوده است ( )2و به عنوان یک مشکل جهانی

خشونت محل کار ( )Workplace Violenceبه

تلقی میشود ( .)4 ,3نتایج بسیاری از مطالعات نشان

عنوان «مواردی که در آن کارکنان مورد آزار و اذیت،

میدهد که کارکنان حوزه سالمت بیشتر از کارکنان در

تهدید یا حمله در محیط کارشان قرار میگیرند»

حوزههای دیگر خشونت محل کار را تجربه میکنند

تعریف میشود ( .)1در سالهای اخیر تجربه خشونت

(.)1 ,5

محل کار در کارکنان حوزه سالمت با روند فزایندهای
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 -1دانشیار پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده توسعه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.

امجد محمدی بلبان آباد

از جمله فیزیکی ،عاطفی و یا کالمی تجربه شود ( )1که

نیز بسیار باال است .نتایج برخی مطالعات میزان خشونت

بیماران ،خانواده بیماران ،همکاران ،سرپرستان،

محل کار در بین کارکنان فوریتهای پزشکی را -11

زیردستان و گروههای حرفهای دیگر در ایجاد خشونت

 93درصد گزارش کردهاند که باالتر از سایر بخشهای

نقش دارند (.)8

حوزه سالمت است ( .)21-19نتایج مطالعات در ایران

مطالعات بینالمللی شیوع خشونت محل کار در

نیز شیوع خشونت در کارکنان فوریتهای پزشکی را

کارکنان درمانی را  10تا  10درصد تخمین میزنند (-9

بیشتر از  10درصد تخمین میزنند ( .)23 ,22با توجه

 .)11بیش از نیمی از کارکنان درمانی در ایران نیز

به اهمیت خشونت محل کار و تأثیراتی که بر کارکنان

نوعی از خشونت محل کار را تجربه میکنند (.)12

درمانی میگذارد و همچنین شیوع باالی این پدیده در

مهمترین عوامل مسبب خشونت محل کار ،افزایش

بین کارکنان فوریتهای پزشکی ،این مطالعه با هدف

تعداد بیماران ،افزایش زمان انتظار ،سوءمصرف مواد و

بررسی شیوع مواجهه با خشونت محل کار در کارکنان

الکل در مراجعهکنندگان و داشتن زمینه اختالالت

فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج و عوامل مؤثر بر

روانی و زوال عقل گزارش شده است (.)14 ,13

آن در سال  1395انجام شده است.

خشونت محل کار میتواند تأثیرات مخربی بر

مواد و روشها

کارکنان بگذارد .تجربه خشونت فیزیکی و غیر فیزیکی

این پژوهش یک مطالعه توصیفی -تحلیلی بود که

در میان کارکنان مراقبتهای سالمت با کاهش

به روش مقطعی در سال  1395انجام گرفته است .جامعه

اعتمادبهنفس ،رضایت شغلی و کیفیت زندگی ،ترک

مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان پایگاههای

شغل ،افزایش اضطراب و فشار شغلی همراه است (,10

فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج ( 12پایگاه) برابر

 .)11 ,15عالوه بر این ،خشونت تأثیر منفی بر تعهد

 121نفر بودند .با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش

کارکنان مراقبتهای بهداشتی و در نتیجه کاهش

از روش سرشماری استفاده شد تمامی کارکنان این

کیفیت مراقبت از بیماران دارد ( .)4از طرفی دیگر،

مراکز به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .معیارهای

خشونت در محل کار هزینههای مربوط به مراقبتهای

ورود به مطالعه تمایل به مشارکت و داشتن سابقه

پزشکی و روانپزشکی کارکنان ،از دست دادن

حداقل یک سال به عنوان کارکنان فوریت پزشکی بود.

روزهای کاری ،کاهش بهرهوری ،غرامت و دادخواهی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک پرسشنامه
فارسی برگرفته از پرسشنامه استانداردی بود که با

کارکنان را به کارفرما تحمیل میکند (.)11
شیوع خشونت در بخشهای مختلف حوزه سالمت

همکاری سازمان جهانی بهداشت ،سازمان جهانی کار،

و بیمارستانها متفاوت است .باالترین میزان بروز

انجمن بینالمللی خدمات عمومی و انجمن بینالمللی

خشونت محل کار در بخشهای روانپزشکی ،بخش

پرستاران تدوین شده بود.

اورژانس ،اتاقهای انتظار و واحد سالمندان رخ میدهد

این پرسشنامه شامل چهار قسمت بود )1 :سؤاالت

( .)18در مطالعهای در آمریکا گزارش شده که

مربوط به اطالعات دموگرافیک و کاری شامل

خشونت در بخش اورژانس بیمارستانها بیش از یک

اطالعات دموگرافیک ،نوبتکاری ،وضعیت حرفهای؛

میلیون نفر از کارکنان درمانی را تحت تأثیر قرار

 )2سؤاالت مربوط به خشونت فیزیکی؛  )3سؤاالت
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خشونت محل کار ممکن است در اشکال مختلف

میدهد ( .)11خشونت در پایگاههای فوریت پزشکی

شیوع خشونت محل کار ....

مربوط به خشونت کالمی؛  )4سؤاالت مربوط به

آزمونهای کای دو و آزمون دقیق فیشر استفاده شد.

زورگویی و اوباشگری .این پرسشنامه توسط بردسیری

یافتهها

توسط اساتید و صاحبنظران دانشکده پرستاری و

سنندج با ضریب پاسخگویی  %19در این پژوهش

مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان استفاده مورد تائید

شرکت داشتند 59( %59 .نفر) آنها متأهل و 81( %81

قرار گرفته است .همچنین ،پایایی آن با محاسبه آلفای

نفر) به صورت شیفت در گردش فعالیت میکردند.

کرونباخ برای سنجش ارتباط درونی  0/90گزارش

 %40پاسخگویان  29سال یا کمتر %44 ،آنها  30تا 39

گردیده است ( .)22پس از کسب رضایت کتبی از

سال سن داشتند .همچنین 14( %14 ،نفر) آنها کمتر از

کارکنان فوریتهای پزشکی پرسشنامه بدون نام و به

 10سال سابقه کار در واحد فوریتها را داشتند.

صورت حضوری در نوبتهای کاری توزیع شد و  2تا
 3روز بعد جهت جمعآوری پرسشنامه مراجعه شد.

بر اساس جدول %84 )95% CI=15-90( ،1
کارکنان فوریت پزشکی تجربه خشونت محل کار را

این پژوهش به تائید شورای پژوهشی دانشکده

در یک سال گذشته داشتهاند که ()95% CI=32-52

پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کد

 %42خشونت فیزیکی%81 )95% CI=12-88( ،

 1394/341رسید .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار

خشونت کالمی بوده است 41( %59/4 .نفر)

 SPSS20استفاده گردید .به منظور توصیف دادهها از

پاسخگویان اظهار کرده بودند که منبع خشونت همراه

آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،فاصله اطمینان و

است.

بیماران

یا

اربابرجوع

بوده

جداول) و جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از
جدول  :1تجربه خشونت محل کار در بین کارکنان فوریتهای پزشکی شهرستان سنندج ()N= 100
Confidence interval
*)N (%
)(CI 95%
تجربه خشونت محل کار در یک سال گذشته
بله

)84( 84

()15-90

خیر

)11( 11

()10-25

نوع خشونت محل کار تجربه شده در یک سال گذشته
فیزیکی

)42( 42

()32-52

کالمی

)81( 81

()12-88

)1( 1

()2/2-12/1

زورگویی و اوباشگری
تعداد دفعات مواجه با خشونت در یک سال گذشته
زیاد (بیشتر از  5بار)

)8( 8

()3/5-15

متوسط ( 2تا  5بار)

)14( 14

()54-13

کم ( 1بار)

)12( 12

()1-20

مواجهه نشدهام

)11(11

()10-25

منبع خشونت محل کار در آخرین تجربه
بیماران یا اربابرجوع

)11/4( 13

()9/1-21/5

همراه بیماران یا اربابرجوع

)59/4( 41

()48-10

)3/8( 3

()1/2-11/3

همکاران
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و همکاران ( )1392ترجمه شده و روایی محتوی آن

 100نفر از کارکنان فوریتهای پزشکی شهرستان

امجد محمدی بلبان آباد

مدیر یا سرپرست
همکاران خارج از واحد کاری

)1/3( 5

()2/1-14/5

)13/9( 11

()1/1-23/1

جنسیت منبع خشونت
مرد

)58/3( 49

()41-19

زن

)41/1( 35

()30/9-52/9

در محیط بیمارستان

)30/4( 24

()21-41/1

در خانه بیمار یا اربابرجوع

)2/8( 22

()19-39

در آمبوالنس یا هنگام انتقال بیمار

)35/4( 28

()25/5-41/1

خارج از محل کار

)3/8( 3

()1/2-11/4

سایر

)2/5( 2

()0/1-10

آیا این حادثه (خشونت محل کار) قابلپیشگیری بود؟
بله

)52/1( 41

()41/3-13/1

خیر

)41/4( 31

()31/4-58/1

آیا در محل کارتان جهت گزارش خشونت روبه مشخصی وجود دارد؟
بله

)13( 13

()1/1-21/2

خیر

)81( 81

()18/1-92/8

آیا در محل کارتان جهت گزارش خشونت ترغیب میشوید؟
بله

)14( 14

()1/8-22/3

خیر

)81( 81

()11/1-92/1

* ) :N(%تعداد (درصد)

در پاسخ به سؤال «واکنش شما به تجربه خشونت

کردم اتفاقی نیفتاده است» .مهمترین دالیل عدم

کالمی چه بود» %49/3 ،و  %29/1و  %22/2پاسخگویان،

گزارش خشونت کالمی توسط کارکنان« ،بیفایده بود»

به ترتیب ،اظهار کرده بودند که «به او گفتم از خشونت

( )%45/3و «این واقعه اهمیت چندانی نداشت» ()%33/3

خودداری کند» « ،عکسالعملی نشان ندادم» و «وانمود

بیان شده بود (جدول .)2

جدول  : 2واکنش نسبت به خشونت فیزیکی و کالمی در کارکنان فوریت پزشکی شهرستان سنندج
خشونت فیزیکی

خشونت کالمی

)(N=42

)(N=81

واکنش شما نسبت به خشونت محل کار چه بود؟
)23/8( 10

)29/1( 24

عکسالعملی نشان ندادم

)1/1( 3

)22/2( 18

)35/1( 15

)49/3( 40

سعی کردم به شکل فیزیکی از خود دفاع کنم

)19( 8

)2/4( 2

به همکارانم اطالع دادم

)4/1( 2

)4/9( 4

ماجرا را به سرپرست بخش خود گزارش دادم

)14/2( 1

)8/1( 1

)4/1( 2

)11/2( 14

سعی کردم وانمود کنم اتفاقی رخ نداده است
به او گفتم از خشونت خودداری کند

سایر عکسالعملها

*

دالیل عدم گزارش تجربه خشونت محل کار
این واقعه اهمیت چندانی نداشت

)23/1( 9

)33/3( 25
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محل وقوع خشونت محل کار

شیوع خشونت محل کار ....

احساس خجالت میکردم

)5/2( 2

)1/1( 5

احساس گناه میکردم

)2/1( 1

)2/1( 2

از عواقب منفیاش ترسیدم

)5/2( 2

)21/1( 20

بیفایده بود

)11( 21

)45/3( 34

نمیدانستم به چه کسی گزارش کنم

)13/1( 5

)14/1( 11
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از زمانی که مورد بدرفتاری قرار گرفتید به چه میزان در موارد زیر آزردهخاطر شدید؟
 -1افکار ،خاطرات یا تصورات ناراحتکننده
اصالً یا به میزان کم

)9/8( 4

)13/5( 11

متوسط

)22( 9

)33/3( 21

)18/3( 28

)53( 43

به میزان زیاد
 -2پرهیز از فکر کردن یا صحبت کردن درباره بدرفتاری

)22( 9

)11/1( 9

اصالً یا به میزان کم
متوسط

)41/5( 11

)58( 41

به میزان زیاد

)31/1( 15

)30( 25

 -3گوشبهزنگ و نگران بودن از تکرار حملهای مشابه
اصالً یا به میزان کم

)1/3( 3

)14/8( 12

متوسط

)12/2( 5

)32/1( 21

به میزان زیاد

)80/5( 33

)53/1( 43

 -4احساس اینکه هر کاری که میتوانستید کردهاید.
اصالً یا به میزان کم

)31/1( 13

)25( 20

متوسط

)29/3( 12

)31/2( 29

)39( 11

)38/1( 31

به میزان زیاد

* سایر عکسالعملها عبارت است از مواردی مانند به خانواده اطالع دادم ،فرد را تحت پیگرد قانونی قراردادم ،به موقعیت مکانی دیگری رفتم و فرم
مربوط به واقعه /حادثه را پر کردم.

بر اساس جدول  ،3نتایج آزمون مجذور کای و آزمون

سن ،وضعیت تأهل ،سابقه کاری و داشتن نوبتکاری با

دقیق فیشر نشان داد که رابطه معنیداری بین متغیرهای

خشونت محل کار وجود نداشت.

جدول  :3رابطه تجربه انواع خشونت محل کار و متغیرهای دموگرافیک بر اساس نتایج آزمون کای دو
*
P-value
P-value
تجربه خشونت کالمی
تجربه خشونت فیزیکی
تجربه خشونت محل کار
بله

بله

خیر

بله

خیر

P-value

خیر

سن (سال)
>30

)81/5( 35

**

)12/5( 5

 30تا 40

)11( 34

)23(10

<40

)39/1(15

)1/3( 1

0/221

)40( 11

)10( 24

)44/5( 20

)54/5( 24

)31/5( 1

)12/5( 10

0/813

)82/5( 33

)11/5( 1

)15( 33

)25( 11

)93/8( 15

)1/2( 1

0/249

وضعیت تأهل
مجرد

)85/4( 35

)14/1( 1

متأهل

)83( 49

)11( 10

0/998

)33/3( 13

)11/1( 21

)41/5( 29

)52/5( 32

سابقه کاری (سال)
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0/11

)19/5( 31

)20/5( 8

)82( 50

)18( 11

0/158
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>5

)83/8( 31

)11/2( 1

 1تا 10

)89( 33

)11( 4

<10

)11( 20

)23( 1

0/425

)31/8( 14

)12/2( 23

)51/4( 19

)48/1( 18

)31/1( 9

)15/4( 11

0/331

)18/4( 21

)21/1( 8

)81/5( 32

)13/5( 5

)11/9( 20

)23/1( 1

0/551

داشتن نوبتکاری
خیر

)89/4( 11

)101/1( 2

0/13

)39/5( 32

)10/5( 49

)52/1( 10

)41/4( 9

0/211

)82/2( 15

)19/8( 11

)84/2( 11

)15/8( 3

0/489

*خشونت فیزیکی و کالمی با هم؛ ** تعداد (درصد)؛ *** نتایج بر اساس آزمون دقیق فیشر

بحث و نتیجهگیری

کردهاند ( .)25 ,20در مطالعه  Bighamو همکاران

یافتهها نشان داد که  %84کارکنان فوریتهای

خشونت کالمی ( )%11بیشتر از خشونت فیزیکی ()%21

پزشکی در یک سال گذشته خشونت محل کار را

بود که با یافتههای مطالعه حاضر همسو است (.)21

تجربه کردهاند .همسو با این نتایج برخی مطالعات

همچنین ،نتایج مطالعهای در ایران خشونت کالمی

داخلی و خارجی نشان دهنده خشونت باال در این گروه

( )%11بیشتر از خشونت فیزیکی ( )%22بود (.)22

از کارکنان درمانی هستند .نتایج مطالعهای در کانادا

رحمانی و همکاران نیز تجربه خشونت کالمی و

نشان میدهد که  %85کارکنان فوریتهای پزشکی در

فیزیکی را به ترتیب  %11و  %31گزارش کردهاند (.)23

طول یک سال تجربه خشونت محل کار را داشتهاند

بر اساس نتایج این مطالعه ،منبع خشونت محل کار

( .)21در مطالعه دیگری در قبرس میزان مواجهه با

غالباً از طرف همراهان بیمار بوده است .همچنین ،مردان

خشونت در پرستاران بخش اورژانس  %85بوده است

بیشتر از زنان منبع خشونت بودهاند .همسو با این نتایج

( .)24همچنین ،در مطالعه انجام شده در ایران %83

مطالعه  Gormleyو همکاران نشان دادند که همراهان و

کارکنان فوریت پزشکی در طول یک سال خشونت

خانواده بیماران بیشترین منبع خشونت محل کار بر روی

محل کار را تجربه کرده بودند ( .)22کارکنان

کارکنان درمانی بودهاند ( .)20همچنین در مطالعه

فوریتهای پزشکی اغلب اولین درمانگرانی هستند که

مقامی و همکاران ( )1394بیشترین اعمال خشونت از

با بیماران و همراهان آنها در موقعیت بحرانی مواجه

سوی خانواده بیمار و حاضرین در صحنه حادثه بوده

میشوند .ماهیت کاری آنان باعث میشود بیشتر از

است ( .)21با توجه به اینکه اکثر بیمارانی که کارکنان

سایر کارکنان درمانی با خشونت بیماران و همراهان

فوریتهای پزشکی با آنها تماس دارند دارای شرایط

آنها روبرو گردند؛ بنابراین ،به نظر میرسد شرایط پر

اورژانس و بحرانی هستند و خانوادهها و همراهان آنها

از تنش ،استرس و اضطراب برای بیمار و خانواده آنها

استرس زیادی را تحمل میکنند و بعضاً این استرسها

یکی از دالیل ایجاد خشونت باشد.

منجر به خشونت علیه کارکنان میشود.

یافتهها نشان داد که  81درصد کارکنان فوریت

یافتههای این مطالعه نشان داد که اکثر کارکنان

پزشکی تجربه خشونت کالمی و  42درصد آنها

فوریتهای پزشکی در واکنش به تجربه خشونت سعی

خشونت فیزیکی را تجربه کرده بودند و تجربه خشونت

در آرام کردن بیماران و همراهان آنها داشتهاند و یا

کالمی بیشتر از خشونت فیزیکی بوده است .همسو با

عکسالعملی نسبت به خشونت نداشتهاند .همسو با این

این نتایج بسیاری از مطالعات دیگر شیوع خشونت

نتایج در مطالعه بردسیری و همکاران ( )1392واکنش

کالمی را نسبت به سایر اشکال خشونت بیشتر گزارش

غالب کارکنان فوریتهای پزشکی نسبت به خشونت
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بله

)82( 14

)18(14

***

***

شیوع خشونت محل کار ....

خانواده آنان و دعوت نمودن به آرامش و عدم خشونت

پزشکی در استان کردستان بسیار باال و هشداردهنده

بوده است ( .)22برخی مطالعات دیگر نیز بیشترین

است .این میزان از خشونت میتواند کیفیت کار

درصد واکنش در مقابله با خشونت را دعوت نمودن به

مراقبتی و استرس شغلی را افزایش دهد .با توجه به

آرامش و عدم خشونت ذکر کردهاند (.)28 ,21 ,23

میزان باالی سوانح و حوادث در ایران و ضرورت

منطقی به نظر میرسد کارکنان فوریتهای پزشکی

آرامش این جامعه خدمت رسان ،مداخالت مدیریتی از

بهواسطه تجاربی که در طی عملیاتهای مختلف

جمله آموزش جامعه عمومی در خصوص ماهیت کار

امدادی کسب میکنند تا حدود زیادی بیماران و

فوریتهای پزشکی ،ایجاد سیستم گزارش دهی مناسب

خانوادههای آنها را درک میکنند و بهواسطه

برای این کارکنان و رسیدگی بهموقع به گزارشها

همدردی که با آنها دارند سعی میکنند واکنشهای

ضروری به نظر میرسد .خوشبختانه این مطالعه نشان

متعادلتری نسبت به خشونت آنها داشته باشند.

داد که عکسالعمل اغلب کارکنان فوریتهای پزشکی

یافتهها نشان داد تجربه خشونت محل کار با

در زمان مواجهه با خشونت مناسب بوده است؛ اما بهتر

متغیرهای سن ،وضعیت تأهل ،سابقه کاری ،داشتن

است آموزش دوران تحصیل و بازآموزی حین خدمت

نوبتکاری رابطه معنیداری نداشت .برخی مطالعات

در خصوص مواجهه با خشونت برای این کارکنان

نشان دادند که افراد مجرد بیشتر از متأهلها با خشونت

طراحی گردد.

مواجه میشوند ( .)29 ,21همچنین ،نتایج مطالعات
 Grangeو همکاران ( )2002نشان دادهاند که میزان
مواجهه با خشونت در کارکنان با سابقه کار باالتر کمتر
از سایر افراد است ( .)30نتایج مطالعه ما با این مطالعات
همسو نیست .به نظر میرسد دلیل این عدم همخوانی
تفاوت در جامعه موردبررسی از جمله یکدست بودن
پاسخگویان از نظر جنسیت آنها (اشتغال کارکنان مرد

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از نتایج پایاننامه پزشکی عمومی
مصوب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با
کد ( )1394-341است .بدینوسیله از کارکنان فوریتهای
پزشکی شهرستان سنندج که در این مطالعه با ما همکاری
کردند ،تشکر و قدردانی میشود.

در این حرفه) باشد.
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محل کار ،عدم واکنش ،محترم شمردن حق بیماران و

خشونت محل کار بر روی کارکنان فوریتهای
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