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چکیده
هدف:

بررسی شکایات مطرح شده توسط پرستاران در سیستمهای بهداشتی درمانی میتواند روشنکننده نقاط ضعف موجود در سیستمهای

درمانی گردد تا با شناسایی این نقطهضعفها و ارائه راههای مقابله با آنها این مشکالت مرتفع گردد .هدف مطالعه حاضر تعیین میزان فراوانی و نوع
شکایت و عوامل مرتبط با آن در سالهای  1399-1395در واحد شکایات مرکز امامرضا(ع) شهر کرمانشاه بود.
روشها :این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی بود و در سال  1399و با حجم نمونه  222مورد پرونده انجام شد .دادهها از طریق مراجعه به واحد
شکایات بیمارستان و بررسی شکایتهای ارائه شده توسط پرستاران به این واحد جمعآوری گردیدند .ابزار جمعآوری اطالعات فرم اطالعاتی شامل
اطالعات دموگرافیک مربوط به پرستاران و نوع شکایت ارائه شده بود .دادههای حاصل با نرمافزار  SPSSو با استفاده از آزمونهای آماری شامل
کایاسکوئر و کولموگراف -اسمیرنوف تجزیهوتحلیل گردید.
نتایج :بیشترین شکایات مطرح شده خشونت کالمی (27/8درصد) ،عدم رضایت بیمار به انجام فرآیند درمان ( 22/6درصد) و خشونت فیزیکی
( 199/3درصد) بودند .در بخشهای جراحی و داخلی ،توسط پرستاران بین سنین  31تا  40سال ،پرستاران زن ،پرستاران شاغل در شیفتهای در
گردش ،افراد با سابقهی  0تا  10سال ،پرستاران با وضعیت استخدامی رسمی مطرح شده بودند .میزان شکایات به ترتیب در سالهای  1398بیشتر از
سایر سالها بود .بین نوع خشونت و سال بررسی شکایات و همچنین بین نوع شکایت و نوبتکاری رابطهی معنیدار وجود داشت.

نتیجهگیری:

با توجه به این که خشونتها جزو باالترین میزان شکایات مطرح شده توسط پرستاران بودند ،انجام برنامهریزیها و آموزشهای الزم

در این زمینه ضروری به نظر میرسد .همچنین انجام تحقیقات مداخلهای جهت دستیابی به راهحلهای مربوط به رفع شکایات مطرح شده توصیه
میگردد.
کلیدواژهها :شکایت ،پرستاران ،مراقبت بهداشتی ،بیمارستانها ،خشونت.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1400/3/13 :

اصالح نهایی1400/6/7 :

پذیرش مقاله1400/6/29 :
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صورتگرفته میتوان کیفیت خدمات را ارزیابی نمود .همچنین با جبران

نظام مراقبتهای بهداشتی در جهت ارتقای استانداردهای سالمت شمرده

نواقص و کمبودها ،نقاط ضعف از بین میرود .رسیدگی به شکایات و

شده است [ .]1رسیدگی به شکایات نه تنها "آزاردهنده"و"زائد" نیست

بررسی آنها ،ابزاری بسیار مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات است .به
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مجیدیپور و همکاران

نوع و علل شکایات ثبت شده توسط پرستاران

احتمال زیادی پرسنل مراقب بهداشتی در معرض تجربهی خشونت یا

Scopusپایگاه علمی جهاد دانشگاهی ،بانک نشریات کشور بدون در نظر

تهدید به خشونت در محیط کار هستند ،پرستارانی که ارتباط مستقیم با

گرفتن محدودیت زمانی انجام شده به این نتیجه رسیدند که بیشترین

بیماران و خانوادههایشان دارند ،خشونت کالمی و فیزیکی زیادی را تجربه

خشونت رخ داده علیه پرستاران از نوع خشونت کالمی و سپس فیزیکی

میکنند .در سالهای اخیر به خشونت روانی مانند قلدری ،آزار کالمی و

میباشد؛ خشونت جنسی و نژادی در مطالعات کمی بررسی شدهاند

بیاحترامی در متون پرستاری اشاره زیادی شده است [.]2،3

[.]10

در مطالعهای  21درصد از مراقبین بهداشتی وجود ارتباط بین

 Alquwezو همکاران در مطالعهای کمّی  261مورد از پرستاران

رفتارهای مخرب و مرگومیر بیمار را تأیید کرده و  53تا  75درصد از

بالینی را در مرکز خدماتی در عربستان سعودی از ماه ژوئن تا اوت 2019

پرستاران ارتباط بین رفتارهای تخریبکننده و نتایج نامطلوب بالینی از

مورد بررسی قرار دادند .طبق نتایج به دست آمده ،بیاحترامی از طرف

قبیل اختالل در ایمنی بیمار ،اشتباهات ،حوادث ناگوار ،کیفیت رضایت و

بیماران و همراهان آنها بیشترین امتیاز و آزار از طرف سرپرست ،کمترین

مراقبت بیماران اعتقاد داشتند [.]4،5

امتیاز را بر سالمت روان پرستاران داشته است [.]11

براساس مطالعات پیشین ،بیش از یک سوم کل شکایات صورت

حسنخانی و همکاران از یک طرح اکتشافی کیفی برای مطالعه

گرفته مربوط به اشکال در برقراری ارتباط توسط بیماران یا همراهان آنها

استفاده کردند .مصاحبههای نیمه ساختاریافته با  16پرستار شاغل در

و ارائهدهندگان خدمات درمانی مانند پزشکان ،پرستاران ،بهیاران و  ...در

بخشهای اورژانس در  5بیمارستان آذربایجان غربی و شرقی ایران انجام

بخش اورژانس و سایر بخشهای بیمارستانی بوده و میزان آن به اندازه

شد .پرستاران آسیب دیده مضمون اصلی این تحقیق بود [.]12

فراوانی شکایات مربوط به نوع و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده ،امکان

 Shiو همکاران یک مطالعهی مقطعی بین  3000پزشک و پرستار

دسترسی به مراقبتها و در برخی مطالعات ،هزینههای خدمات وابسته

در  15بیمارستان دولتی در استانهای هیلونگ جیانگ و پکن با استفاده

است [.]9-6

از روش نمونهبرداری انجام دادند .متغیرهای سن ،تحصیالت و نوع شغل از

پرستاران مسئول مراقبت برای بیماران و خانوادههای آنان هستند
ولی به دلیل بیثباتی عاطفی و یا ذهنی که در بیماران و خانوادههای آنها
وجود دارد ،میتوانند در هر لحظه رفتارهای خشونتآمیزی به دلیل
فشارهای مختلف نشان دهند [.]1
با مطالعه در منابع مختلف میتوان به این دیدگاه رسید که بیشتر
شکایات ثبت شده توسط پرستاران مربوط به خشونت کالمی و فیزیکی

عوامل مؤثر بر عالیم افسردگی و اضطراب بودند .نتایج همچنین نشان داد
که پرستاران بیشتر از پزشکان از اضطراب و افسردگی رنج میبرند [.]13
مطالعه  Rosiو همکاران نشان داد نتیجهی رفتارهای نامحترمانه
افسردگی ،عالئم جسمی و عزتنفس پایین است .این رفتارها در
سالهای ابتدایی بیشتر تجربه میشود و باعث غیبتهای زیادی در زمان
خدمت میشود [.]14

توسط بیماران ،همراه بیماران و کادر درمانی مافوق میباشد .خشونت

طبق بررسیهای انجام شدهی محقق اکثر مطالعات انجام شده بر

علیه پرستاران یک مشکل جهانی و رو به افزایش در تمامی کشورها و

روی دادههای موجود در واحد شکایات بیمارستانها در حوزهی شکایات

ایران میباشد .با وجود آمار باالی خشونت علیه کارکنان درمانی ،تحقیقات

بیماران انجام شده است و تاکنون مطالعهای که بر روی شکایات پرستاران

نشان داده است که شیوع آن علیه پرستاران بیش از دیگر کارکنان است.

از بیماران ،همراهان و یا سایر بخشها در سیستمهای درمانی باشد

ایرانی در محیط کار انجام دادند .دادهها با استفاده از متاآنالیز و مدل اثرات

ثبت شده در دفتر شکایات بیمارستان امامرضا(ع) شهر کرمانشاه در بین

تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .تجزیه و تحلیل  22مقاله انتخاب

سالهای  1395تا  ،1399جهت ارائهی نتایج به مسئولین و به منظور

شده با حجم نمونه  5639نشان داد که شیوع کلی خشونت کالمی 74

ارائه راهکار کاهش این مشکل ،انجام شد.

درصد و خشونت فیزیکی  28درصد بوده است .شیوع خشونت گزارش
نشده در محل کار توسط پرستاران  48درصد بود [.]9

مواد و روشها:

اسمعیلی و همکاران در مطالعهای به صورت مروری نقلی که با

جهت اجرای این مطالعهی توصیفی -تحلیلی به واحد شکایات مرکز

استفاده از جستوجو در پایگاههای ،PubMed ،Google Scholar

امامرضا(ع) مراجعه شد .آمار شکایات از فروردین ماه  1395تا پایان مرداد
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دلوند و همکاران مطالعهای در مورد بررسی خشونت علیه پرستاران

صورت نگرفته است .لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان و نوع شکایات

پرستو مجیدیپور و همکاران

نوع و علل شکایات ثبت شده توسط پرستاران

ماه  1399مورد بررسی قرار گرفت و دادهها از طریق فرم اطالعاتی

بخش جراحی ،انجام عمل خالف قانون در بخش ویژه ،مشکالت

جمعآوری شد.

بیمارستانی در بخش ویژه مشاهده شد.

این فرم براساس اهداف پژوهش طراحی شد .معیار ورود به مطالعه،

در مطالعه فراوانی شکایت برحسب جنس نتایج نشان داد که درصد

پروندههایی بودند که اطالعات کاملی داشتند و نقصی نداشتند .در این

فراوانی شکایت در بین زنان بیشتر از مردان بود که این اختالف از نظر

مطالعه بخش روانپزشکی جزو بخشهای داخلی در نظر گرفته شده بود.

آماری معنیدار بود ( .)P-Value >0/001خشونت فیزیکی در مردان

روش نمونهگیری در این مطالعه از نوع سرشماری بود .پروندههای

بیشتر از زنان بود .ترک بخش توسط بیمار بیشتر توسط پرستاران زن

شکایت مطرح شده توسط پرستاران در فروردینماه  1395تا پایان

گزارش شده بود .خشونت کالمی بیشتر علیه پرستاران زن گزارش شده

مردادماه  ،1399به تعداد  212مورد بررسی شد .دادهها در مدت  2ماه

بود .عدم رضایت به فرآیند درمان شکایتی بود که بیشتر توسط پرستاران

جمعآوری گردید.

زن گزارش شده بود .عدم تسویهحساب بیمار بیشتر توسط مردان مورد

فرم اطالعاتی مورد استفاده جهت جمعآوری دادهها شامل دو بخش

شکایت قرار گرفته بود .عدم حضور بستگان بیشتر توسط پرستاران زن به

مشخصات دموگرافیک پرستاران شاکی از جمله بخش محل خدمت در

عنوان شکایت مطرح شده بود .قصور پزشک و همکاران شکایتی بود که

زمان شکایت ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،نوبتکاری ،وضعیت استخدام و

بیشتر توسط پرستاران مرد مطرح شده بود .انجام عمل خالف قانون

تاریخ شکایت و نوع شکایت بود که از پروندههای واحد شکایات استخراج

بیشتر توسط پرستاران زن گزارش شده بود و مردان شکایتی را در این

گردید .جمعآوری دادهها با روش مراجعهی مستقیم محقق مقاله به واحد

خصوص ارائه نکرده بودند .مشکالت بیمارستانی اعم از مشکالت مدیریتی

شکایت و استخراج دادهها از اطالعات موجود در پروندهها از تاریخ

و تجهیزاتی بیشتر توسط مردان گزارش شده بود.

 99/5/14لغایت  99/7/15انجام شد .اطالعات دموگرافیک ،تاریخ و نوع
شکایت هم از پروندههای واحد شکایات استخراج گردید.

بیشترین میزان شکایت در بین پرستارانی که در شیفتهای در
گردش کار میکردند و شامل شیفت شب بود ،گزارش گردید

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمارهای توصیفی (درصد و فراوانی) و

( .)P-Value>0/001خشونت فیزیکی ،عدم رضایت به فرآیند درمان و

تحلیلی (آزمونهای کایاسکوئر و کولموگراف  -اسمیرنوف) با کمک

انجام عمل خالف قانون بیشتر شکایت پرستارانی در شیفت در گردش

نرمافزار  SPSSنسخهی  16استفاده شد و سطح اطمینان  99درصد در

کاری بود .ترک بخش و عدم تسویه بیشتر توسط پرستاران شیفت صبح

نظر گرفته شد .پس از اخذ معرفینامه از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم

و عصر مطرح شده بود .خشونت کالمی ،عدم حضور بستگان ،قصور و

پزشکی کرمانشاه و کسب اجازه از مدیران واحد تحقیقات و ریاست

مشکالت بیمارستانی بیشتر در پرستاران صبحکار گزارش شده بود.

بیمارستان امامرضا(ع) شهر کرمانشاه ،جمعآوری دادهها انجام گرفت.

بیشترین شکایت را پرستاران رسمی داشتند که از این نظر بین

نتایج تحقیق جهت استفاده از آن در اختیار مسئولین محترم بیمارستان

وضعیت استخدام و درصد فراوانی شکایت در پرستاران اختالف معنیدار

قرار داده شد.

وجود داشت ( .)P-Value>0/001بیشترین میزان شکایت در سال 98
مطرح شده بود و از نظر درصد فراوانی شکایت در سالهای مختلف

یافتهها:

میزان شکایت برحسب نوع شکایت خشونت کالمی بود و اختالف درصد

کرده بودند ،زن و بقیه مرد بودند .بین بخش محل خدمت و فراوانی

فراوانی در انواع شکایات مختلف معنیدار بود (.)P-Value>0/001

شکایت رابطهی معنیداری وجود داشت ( .)P-Value>0/001میزان

بیشترین میزان شکایت در بین افراد با سابقهی کاری  0-10سال بود

شکایت پرستاران در بخشهای جراحی و داخلی بیشتر از سایر بخشها

( .)P-Value>0/001خشونت فیزیکی ،ترک بخش ،عدم رضایت به

بود ( .)P-Value>0/001خشونت فیزیکی بیشتر در بخشهای ویژه،

فرآیند درمان ،عدم تسویه و انجام عمل خالف قانون بیشتر توسط

ترک بدون اجازه بخش بیشتر در بخش داخلی ،خشونت کالمی بیشتر در

پرستاران با سابقهی -10صفر سال گزارش شده بود .خشونت کالمی و

بخش داخلی ،عدم رضایت به فرآیند درمان بیشتر در بخش جراحی ،عدم

مشکالت بیمارستانی بیشتر توسط پرستاران با سابقهی  11-20سال

تسویه در بخش اورژانس ،عدم حضور بستگان در بخش داخلی ،قصور در

گزارش شده بود .عدم حضور بستگان و قصور بیشتر توسط پرستاران با
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مطابق با نتایج مطالعه  80/7درصد از پرستارانی که شکایت ثبت

اختالف آماری معنیداری وجود داشت ( .)P-Value>0/001بیشترین

مجیدیپور و همکاران

نوع و علل شکایات ثبت شده توسط پرستاران

تفکیک سایر متغیرها در جدول  1آمده است.

سابقهی  21-30سال مورد شکایت قرار گرفته بود .فراوانی نوع شکایت به

جدول  -1توزیع فراوانی نوع شکایت بهتفکیک متغیرهای سن ،نوع استخدام و وضعیت تأهل
نوع شکایت

سن
20-30

31-40

41-50

51-60

25/3
13/3
26/5
22/9
1/2
3/6
4/8
0
2/4

14
14
29/1
24/5
4/5
7
3/5
1/2
2/2

13/9
8/3
30/6
16/7
8/3
8/3
5/6
0
8/3

42/9
14/3
14/3
28/5
0
0
0
0
0

خشونت فیزیکی
ترک بخش
خشونت کالمی
عدم رضایت به پروسه درمان
عدم تسویه
عدم حضور بستگان
قصور
انجام عمل خالف قانون
مشکالت بیمارستانی

Sign

وضعیت استخدامی
رسمی

پیمانی

طرحی

18
13/3
28/1
20/3
5/5
7
3/1
0/8
3/9

22/7
9/1
36/4
13/6
0
4/5
9/2
0
4/5

21/3
13/1
24/6
31/1
1/6
3/3
5
0
0

./.11

Sign

./684

وضعیت تأهل
مجرد

متأهل

20
7/8
28/7
28/7
2/6
6/1
4/3
0
1/8

18/8
18/8
27/1
15/5
5/2
5/2
4/2
1
4/2

Sign

./143

*در جدول شماره  1از آزمون کای اسکویر و فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است.

در بررسی رابطه نوع شکایت با متغیرها نوع شکایت با سالی که

خشونت کالمی بود که بیشتر در شیفتهای در گردش اتفاق افتاده بود

شکایت در آن اتفاق افتاده بود رابطه معنادار داشت که در سال 1398

که شامل شیفت شب بودند و اختالف بین شیفتها از نظر آماری

بیشترین میزان شکایت ثبت شده بود (جدول  .)2ممکن است علت این

معنیدار بود .بین نوع شکایت و سایر متغیرها ارتباط آماری معنیداری

امر بهتر شدن فرآیند ثبت شکایات و گزارشدهی باشد .همچنین نوع

وجود نداشت.

شکایت با نوبتکاری رابطهی معنادار داشت (جدول  .)2بیشترین شکایت،
جدول  -2رابطه نوع شکایت با متغیرهای تحقیق
نوع شکایت

بخش محل خدمت

سن

جنس

نوبت کاری

سابقه کار

نوع استخدام

وضعیت تأهل

سال

**0/057

*0/771

**0/110

**0/023

*0/276

**0/684

**0/143

>**001/0

بحث و نتیجه گیری:

همخوان نیست [ .]15بیشترین میزان خشونت که باالترین میزان

سال اخیر (سالهای  )1395-1399در بیمارستان امامرضا(ع) شهر

[ .]16در این مطالعه بخش روانپزشکی جزو بخشهای داخلی در نظر

کرمانشاه بود .از آنجایی که بیشترین شکایات گزارششده پرستاران

گرفته شده بود که از این نظر نتایج این مطالعه تا حدودی با نتیجه مطالعه

مربوط به انواع خشونت در بخشها بود لذا در این بخش از مقاالت مربوط

حاضر همخوان هست .همچنین نتیجه مطالعه  Tianو همکاران نشان

به خشونت علیه پرستاران استفاده گردید ،هرچند که همانطور که در

داد که بیشترین میزان خشونت در بخشهای داخلی و جراحی صورت

این مقاالت آمده است بسیاری از موارد خشونت علیه پرستاران گزارش

گرفته بود که از این نظر با نتایج تحقیق حاضر همخوان هست [.]8

نشده است.

توصیه میگردد مطالعه با حجم نمونه بیشتر و در بیمارستانهای مختلف

نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین شکایات مطرحشده مربوط به
بخشهای جراحی و داخلی بودند؛ که با توجه به حساسیت بیماران این

صورت گیرد تا مشکل عدمهمخوانی در یافتهها در مطالعات مختلف
کاهش یابد.

بخشها این مسئله قابلتوجیه هست که این اختالف از نظر آماری

پرستاران بین سنین  31-40بیشترین شکایت را مطرح نموده بودند.

معنیدار بود .نتیجه مطالعه  Ferriو همکاران نشان داد که بین

نتیجهی مطالعهی  Pérez-Fuentesو همکاران نشان داد که بین سن

بخشهای مختلف خدمت مانند پذیرش تریاژ ،اتاق انتظار ،محیط اطراف

پرستارانی که مورد خشونت قرار گرفته بودند ،تفاوت معنیداری وجود

تریاژ که پرستار در آنها رفتوآمد و یا کار میکند از نظر بروز خشونت

نداشت که از این نظر با نتیجهی این تحقیق همخوان نبود [ .]17با توجه

اختالف آماری معناداری وجود ندارد که از این نظر با نتیجه تحقیق حاضر

به این که بیشترین میزان خشونتها در بین افراد با سابقهی -10صفر

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره سوم ،پاییز1400

25

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-01-26

هدف مطالعه حاضر تعیین میزان و نوع شکایات مطرحشده در 5

شکایتها را تشکیل میدهد در اورژانس و بخشهای روانپزشکی رخ داد

پرستو مجیدیپور و همکاران

نوع و علل شکایات ثبت شده توسط پرستاران

سال رخ میدهد و این افراد  0عمدتاً دارای سنین  31-40سال هستند

کاری و خشونت فیزیکی ارتباط معناداری وجود نداشت .دلیل این تناقض

نتیجه مطالعهی حاضر قابلتوجیه است.

را میتوان به تفاوتهای فردی افراد و تغییر پست افراد با افزایش سابقهی

بیشترین شکایت مطرح شده توسط پرستاران زن بود که این

کار نسبت داد [.]7،20

اختالف از نظر آماری معنیدار بود .نتیجهی مطالعه  Ferriو همکاران

در برخی مراکز پرسنل با سابقهی کار بیشتر پستهای مدیریتی

نشان داد زنان بیشتر از مردان هنگام اتفاق افتادن خشونت از دیگران

دارند و طبعاً مراقبت از بیماران را مستقیماً عهدهدار نیستند و این عامل

درخواست کمک نموده بودند و زنان بیشتر صدمهی جسمی را گزارش

میتواند تجربهی تعدی کالمی را کاهش دهد .از طرفی ،برخی افراد نیز

داده بودند .با توجه به این که نتیجهی مطالعهی حاضر نیز نشان داد

بدون در نظرگرفتن سن ،تکانهی خشم و ایجاد تعدی دارند و کادر درمان

شکایاتی که عمدتاً از نوع خشونت بودند بیشتر توسط زنان مطرح گردیده

از این قاعده مستثنا نیستند [.]20،21

بود .لذا نتیجهی آن با نتایج تحقیق  Ferriو همکاران همخوان هست.

بیشترین شکایت را پرستاران رسمی مطرح نموده بودند .نتایج

دلیل گزارش کمتر توسط پرستاران مرد شاید به این دلیل باشد که آنها

تحقیق صاحبی نشان داد که بیشترین میزان خشونت (فیزیکی یا کالمی)

احساس میکنند نیازی به کمک دیگران در برخورد با خشونت ندارند و

مربوط به پرسنل قراردادی ،شرکتی یا طرحی بوده است که از این نظر با

خشونت را به عنوان جزئی از این شغل پذیرفتهاند و همچنین احساس

نتایج تحقیق حاضر همخوان نیست .این عدمهمخوانی میتواند به این

میکنند برخورد مناسبی با اینگونه شکایتها نخواهد شد و کاری بیهوده

دلیل باشد که اطالعات واحد شکایات مربوط به کسانی است که خشونت

است و ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرستاران شاغل مرد نسبت

را گزارش دادهاند و از آنجایی که پرسنل رسمی به موقعیت شغلی خود

به زنان کمتر است .همچنین مطالعهی دیگری که توسط  Tianو

اطمینان بیشتری دارند راحتتر اقدام به گزارشدهی میکنند .در حالی

همکاران انجام شد ،نشان داد که پرستاران مرد نسبت به زنان خشونت

که ممکن است خشونت علیه پرسنل غیررسمی در عمل بیشتر باشد اما

بیشتری را تجربه میکنند که با نتایج این مطالعه همخوانی ندارد.

توسط آنان گزارش نشود [.]22

نتیجه مطالعه  Ferriو همکاران نشان داد که بیشترین میزان شکایت از

به انجام فرآیند درمان و سپس خشونت فیزیکی بودند .نتیجهی مطالعهی

خشونت در شیفت شب اتفاق افتاده بود اما اختالف آن از نظر آماری

 Ferriو همکاران نشان داد اغلب پرستاران تریاژ ،خشونت را در طی یک

معنیدار نبود .نتیجه مطالعه  Tianو همکاران نشان داد که بیشتر

سال گذشته تجربه کرده بودند .شرکتکنندگان گزارش دادند که بیشتر

خشونتها در بین پرسنلی که در شیفت در گردش کار میکردند ،اتفاق

خشونتها توسط همراهان بیمار اتفاق افتاده بود .بیشتر خشونتهای

افتاده بود که نتیجه آن با نتیجه تحقیق حاضر همخوان بود .دالیل

گزارش شده در مردان از نوع کالمی بود .در حالی که زنان هم خشونت

مختلفی میتواند تأثیرات شیفت در گردش را بر افزایش میزان خشونت

کالمی و هم خشونت فیزیکی را گزارش نموده بودند [ .]15،22با توجه به

توضیح دهد از جمله کمبود کارکنان ،خستگی کارکنان و نتیجهی آن بر

این که در مطالعهی حاضر بیشترین شکایت پرستاران از خشونت کالمی

رضایت بیمار .همچنین تحقیق طالبی و همکاران مغایر با نتیجه تحقیق ما

بود ،نتایج حاضر با نتایج این مطالعات همخوانی دارد .به نظر میرسد دلیل

است .بیشترین شکایت مربوط به افراد با سابقه -10صفر بود

این امر این است که بیمارها و خانوادههای آنان در حالت خشم ابتدا اقدام

[.]8،15،18،19

به توهین و فحاشی میکنند.

 Tianو همکاران در مطالعهی خود نشان دادند که بیشترین میزان
شکایت از خشونت در بین افراد با سابقهی کمتر از  5سال بود [.]8

مطالعه دیگری که توسط چراغی و همکاران انجام شده است،
خشونت فیزیکی توسط بیمار باالترین میزان شکایت بوده است [.]23

همچنین در مطالعه دیگری که توسط  Niuو همکاران انجام شد،

در بررسی ویژگیهای شخصی افراد مورد مطالعه ،تأهل نیز مدنظر

پرستاران با تجرببهی کاری  5-10سال در معرض خطر خشونت روانی

بوده است .پرستاران مجرد درصد شکایات بیشتری را مطرح نموده بودند

قرار داشتند که از این نظر با نتیجهی تحقیق حاضر همخوانی داشتند.

که این اختالف از نظر آماری معنیدار نبود .نتایج تحقیق  Tianو

همچنین مطالعههایی که توسط ایروانی و همکاران و همچنین پاریاد و

همکاران و همچنین مظفری و همکاران نیز نشان داد که بیشترین میزان

همکاران انجام شد با نتایج تحقیق حاضر مغایرت داشتند و بین سابقهی

خشونت در بین افراد متأهل گزارش شده بود که نتایج این تحقیقات با
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بیشترین شکایات مربوط به پرستاران در شیفتهای در گردش بود.

بیشترین شکایات مطرح شده خشونت کالمی و عدم رضایت بیمار

نوع و علل شکایات ثبت شده توسط پرستاران

نتیجهی تحقیق حاضر همخوان نبود .به نظر میرسد نتیجهی این عدم
همخوانی شاید این باشد که تعداد افراد مجرد حاضر در این مطالعهی
انجام شده نسبت به افراد متأهل بیشتر بود [.]8،24

مجیدیپور و همکاران

تشکر و قدردانی:
از همکاری واحد شکایات و ریاست محترم بیمارستان امامرضا(ع)
شهر کرمانشاه و همچنین از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم

بیشترین شکایات مطرح شده به ترتیب سالهای  1398و 1397

پزشکی کرمانشاه و مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز امامرضا(ع) که

بودند که میتواند به دلیل برنامهریزیهای واحد شکایات برای تشویق

امکان انجام تحقیق حاضر را فراهم نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را

کارکنان به گزارش مشکالت و علیالخصوص خشونت شغلی باشد .نوع

داریم.

شکایت و سالی که شکایت در آن اتفاق افتاده رابطهی معنادار داشت.
بدین صورت که بیشترین شکایت در سال  1398بود و از سال 1395
روند تعداد شکایات رو به افزایش بوده است.
نتیجه مطالعهی  Hanو همکاران نشان داده است که میزان
خشونت در طی یک سال گذشته افزایش پیدا کرده است .بدین معنا که
تعداد شکایات مربوط به خشونت ارائه شده به واحد شکایات رو به افزایش
است که میتواند به دلیل آگاهی بیشتر پرستاران نسبت به فرآیندهای
مربوط به واحد شکایات باشد [.]25
نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین نوع شکایت مطرح شده
توسط پرستاران در بخشهای جراحی بیمارستانها خشونت کالمی
است .براساس نتایج حاصله ،اجرای مطالعات مداخلهای ضروری میباشد.
بدین منظور پژوهشهای آینده بایستی از سمت مطالعات توصیفی به
سمت مطالعات مداخلهای حرکت کنند تا راهنمایی جهت استفاده در
بالین فراهم نمایند .در این راستا پژوهشگران ،مدیران ،سیاستگذاران،
پرستاران و سایر ذینفعان بایستی به منظور یافتن راهکارهای خالقانه در
جهت پیشگیری و کنترل خشونت علیه پرستاران با مشارکت یکدیگر وارد
عرصه شوند .انجام مطالعات مداخلهای موجب میگردد راهحلهایی که
جهت برطرف نمودن علل شکایات به ذهن محقق میرسد آزمایش
گردند و در صورت مثمرثمر بودن توسط مدیران و سیاستگذاران بهکار
گرفته شود.
محدودیت مطالعهی حاضر ناقص بودن بعضی از پروندهها بود که با

تأییدیه اخالقی:
این

مطالعه

دارای

تأییدیه

اخالقی

به

شماره

 IR.KUMS.REC.1398.1078از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
است.

تعارض منافع:
هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان گزارش نشد.

سهم نویسندگان:
پرستو مجیدیپور (نویسنده اول و مسئول) طرح تحقیق ،مدیریت
تحقیق ،تجزیه و تحلیل و نوشتن گزارش نهایی  55درصد؛ آناهیتا
حیدریان (نویسنده دوم) جمعآوری دادهها  15درصد؛ علی سروش
(نویسنده سوم) بازبینی و اصالح مقاله  10درصد؛ پریا مجیدیپور
(نویسنده چهارم) ورود اطالعات به نرمافزار  15درصد؛ پروانه اسدی
(نویسنده پنجم) همکاری در نوشتن گزارش نهایی  5درصد.

حمایت مالی:
این مقاله با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه با شماره طرح  990355انجام شده است.

پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی نتایج پیگیری شکایات پرستاران
توسط واحد شکایات بررسی گردد .از آنجایی که طراحی و اجرای
برنامههای پیشگیری از خشونت محل کار مستلزم کسب شناخت عمیق
و همهجانبه نسبت به مسئلهی خشونت میباشد ،لذا بایستی در طراحی
پژوهشهای آینده این موارد نیز مورد بررسی دقیقتر قرار گیرند.

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره سوم ،پاییز1400
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Original Article
Abstract
Aim: Investigate the complaints raised by nurses in health care systems can clarify the systems
weaknesses and to identify these weaknesses and providing ways to deal with them can solve these
problems. The aim of the present study was to determine the frequency and type of complaints and
related factors in the years 2016-2020 in the Complaints Unit of Imam Reza [AS] Center in
Kermanshah.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in 2021 with a sample size of 222 cases.
Data were collected by referring to the hospital complaints unit and reviewing the complaints submitted
by nurses to this unit. The data collection tool was a checklist including demographic information about
nurses and the type of complaint submitted. The obtained data were analyzed by SPSS software version
16 using statistical tests including Chi-square and Kolmogorov–Smirnov test.
Results: The most common complaints were verbal violence (27.8%) and patient dissatisfaction with
the treatment process (22.6 %), followed by physical violence (19.3 percent%). These complaints were
raised by nurses between the ages of 31 and 40, female nurses, nurses working in rotating shifts, with a
history of 0 to 10 years, and nurses with formal employment status in the surgical and internal wards.
The number of complaints was higher in 2019 than in other years, respectively. There was a significant
relationship between the type of violence and the year of review of complaints, as well as between the
type of complaint and shift work.
Conclusion: Considering that violence was one of the highest numbers of complaints raised by nurses,
it is necessary to make the essential planning and training in this field. Also, interventional research is
recommended to achieve solutions to resolve the complaints.
Keywords: Complaints, Nurses, Health Care, Hospitals, Violence.
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