Association of Arab Universities Journal for Education and
Psychology
Volume 18

Issue 1

Article 7

2022

لعنف الموجه إلى الكوادر الطبية في المستشفيات األردنية
مظاهره وأسبابه وآلية التعامل معه والوقاية منه من وجهة
نظر عينة من المجتمع األردني. Violence directed at medical
personnel in Jordanian hospitals: its manifestations, causes, and
the mechanism of dealing with it and preventing it from the point
of view of a sample of Jordanian society
أحمد الحايك
 األردن، جامعة البلقاء التطبيقية،كلية رفيدة للتمريض والقبالة والعلوم الطبية المساعدة,
ahmad.hayek@seciauni.org

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep
Part of the Education Commons

Recommended Citation
( "لعنف الموجه إلى الكوادر الطبية في المستشفيات األردنية مظاهره وأسبابه وآلية التعامل معه2022)  أحمد,الحايك
والوقاية منه من وجهة نظر عينة من المجتمع األردني. Violence directed at medical personnel in Jordanian
hospitals: its manifestations, causes, and the mechanism of dealing with it and preventing it from the
point of view of a sample of Jordanian society," Association of Arab Universities Journal for Education
and Psychology: Vol. 18 : Iss. 1 , Article 7.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep/vol18/iss1/7

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Association of Arab Universities Journal for Education and Psychology by an authorized editor. The
journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

البحث السابع

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد األول 2020 -

العنف الموجه إلى الكوادر الطبية في المستشفيات األردنية مظاهره
وأسبابه وآلية التعامل معه والوقاية منه من وجهة نظر عينة من
المجتمع األردني.

د .أمحد عبد العظيم عبد اهلل احلايك*
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مظاهر العنف الموجه للكوادر الطبية في المستشفيات

األردنية وأسبابه ،وآلية التعامل معه وطرائق الوقاية منه من وجهة نظر عينة من المجتمع األردني ،وتم
استخدام منهج المسح االجتماعي لغايات الدراسة ،حيث تم تصميم استبانة لجمع البيانات األولية

المتعلقة بموضوع الدراسة ،وتوزيعها على عينة بلغت ) (1000فرد.

أظهرت نتائج الدراسة :أن أكثر مظاهر العنف استخداماً؛ هو" :رفع الصوت والتحقير"؛
وجاء بالمرتبة األولى ،وبدرجة عالية ،وبمتوسط حسابي مقدره ( ،)4.17وأن أكثر األسباب التي
تؤدي إلى العنف؛ هو" :قلق ذوي المريض المفرط على مريضهم"؛ وجاء بالمرتبة األولى ،وبدرجة

عالية ،وبمتوسط حسابي مقداره ( ،)4.09وأن أفضل آلية للتعامل مع العنف والوقاية منه؛ هو:

"سن القوانين وتعديلها بحيث تكون رادعة للمعتدين" ،حيث جاءت في المرتبة األولى ،بدرجة
عالية ،وبمتوسط حسابي مقداره (.)4.96
الكلمات المفتاحية :العنف ،مظاهره ،أسبابه ،الوقاية منه ،الكوادر الطبية ،المستشفيات األردنية.

* أستاذ مساعد يف كلية رفيدة للتمريض والقبالة والعلوم الطبية املساعدة  -جامعة البلقاء التطبيقية  -األردن.
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 .1مقدمة الدراسة:
يع ّد العنف سلوكاً احنرافياً مكتسباً ،وظاهرة اجتماعية مثرية للقلق ،كما أن العنف من الظواهر
االجتماعية املركبة اليت ال تعتمد على عامل واحد ،وليس وليدة عنصر واحد ،بل هو جمموعة من العوامل
ويعّب يف ح ّد ذاته عن طبيعة الضعف واخللل ،والتناقض يف سياق
واألسباب ألهنا ظاهرة فردية واجتماعيةّ ،
الشخصية اإلنسانية اليت تصطنع هذا السلوك ،متومهة أنه سيوفّر هلا متطلباهتا وحاجاهتا وحيقق هلا أهدافها
(حيىي.)185 ،2000 ،
ضد الكوادر
تعددت أمناطه وأساليبه ،والعنف ّ
إن العنف ال يقتصر على منط واحد فقط ،بل ّ
الطبية ،هو أحد هذه األمناط ،اليت بدأت تظهر بصورة جلية يف مشافينا ،ممّا جيعلنا نرّكز على هذه الظاهرة

من أجل جتاو هذا اخللل وتعديله وفق أسالي حديثة وواعية وممنة (النريب.)11-10 ،2008 ،
لكن يبدو أن العنف يتعارض مع التوقعات االجتماعية املتعلقة باملشايف اليت ترمز إىل الرعاية
والرمحة وإنقاذ احلياة ).(Kelloway et al, 2006, 147-68
فاملريض ينبغي أن يضع ثقته باملشفى املعاجل له ،وينبغي أن حيرتم قراراته ألهنا مل خترج جزافاً ،إّمنا
نتيجة تشخيص حيدد أولويتها يف العالج ،كما أن على الطواقم الطبية العاملة يف تلك املؤسسات ،أن
تتحلّى بنوع من الصّب وسعة الصدر ،والتعامل مع املريض على أساس أنه شخص متأمل ،وحباجة إىل من
يزيل مالمه ،والتغاضي عن بعض التصرفات اليت تبدر منه ،ومن مرافقيه ( kleinman & Benson,
.)2006
كما ال بد أن تعمل و ارة الصحة بني الفينة واألخرى على تطوير أجهزهتا ومعداهتا ،وتعزيز
األقسام احلساسة يف مشا فيها بالكوادر الطبية املدربة واملؤهلة للتعامل مع احلاالت املرضية اليت تصل إليها،
إذ تشري سجالت و ارة الصحة لعام ( )2017بأ ّن عدد املراجعني ألقسام اإلسعاف والطوارئ يف
مستشفيات الو ارة ،قد بلغ أكثر من ثالثة ماليني و 552ألفاً ،وتشكل احلاالت الطارئة منها %40.6
فقط من جممل عدد احلاالت (و ارة الصحة األردنية.(20 ،2017 ،
إن ما نرى ونشاهده من ظواهر للعنف يدعو اجلميع منا للبحث عن أسبابه وطرائق الوقاية منه
وعالجه ،وملاذا ا دادت هذه الظاهرة يف اآلونة األخرية ،وهل من دوافع جعلت من هذه الظاهرة شيئا البد
منه للحصول على حق يف العالج أو انتقاماً من الكوادر الطبية عند رفض أحدهم تقدمي العالج ،أو
تأخريه أو التسب يف موت املريض (السديري.)12 ،2016 ،
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 .1 .1أنواع العنف:
 .1 .1 .1العنف اجلسدي :وهو من أكثر أنواع العنف وضوحاً ،وذلك بسب استخدام أحد أعضاء
اجلسد فيه؛ كالركل باألرجل واستخدام اليد (الطيار.)24 ،2005 ،
 .2 .1 .1العنف اللفظي (املعنوي) :يستخدم هذا النوع من العنف ألفاظاً نابية كالشتم والصراخ
(القضاة.)34-33 ،2006 ،
تعّب يف مضموهنا
 .3 .1 .1العنف الرمزي :يستخدم هذا النوع من العنف طرائق مباشرة أو غري مباشرة ّ
عن حماولة التهديد واالحتقار بسلوك ما ،أو النظر بطريقة ا دراء وحتقري (عبد العاين.)25 ،2010 ،
 .4 .1 .1العنف املستخدم ضد األجهزة واملمتلكات :يتم يف هذا النوع من العنف تكسري األجهزة
واملعدات واألثاث (أبو عليا.)102-103 ،2001 ،
 .2 .1أسباب العنف والعوامل املؤثرة فيه:
 .1 .2 .1أسباب بيئية :إن األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل العنف كثرية ومتعددة ومتباينة ،حيث ّأهنا
ختتلف من فرد إىل مخر ،فالسلوك اإلنساين بشكل عام سواء كان مقبوالً أم غري مقبول ،فهو نتاج تفاعل
اإلنسان مع بيئته احمليطة به اليت يعيش فيها ويتفاعل مع أفرادها.
 .2 .2 .1عوامل نفسية وسيكولوجية :يعزي الكثريون العنف إىل أسباب )نفسية( سيكولوجية كامنة يف
الكيان الذايت الداخلي للفرد.
 .3 .2 .1األسباب الفسيولوجية العصبية :يرجع مثة من أسباب العنف أمثال "دجلادو" (،)Delgado
و"سكنر" ) )Skinnerإىل أسباب عصبية فسيولوجية ،فعندما حيدث اخللل الفسيولوجي يف النظام
العصيب ،يؤدي إىل حدوث اضطرابات وظيفية يف الشحنات الكهروعصبية عند اإلنسان.
 .4 .2 .1االضطهاد واإلحساس بالظلم :االضطهاد يكون سبباً أو دافعاً للعنف ،والسيّما عندما يشعر
الفرد أنه دون مستوى البشر وأن إنسانيته قد أستلبت منه ،ويكون الفرد حمروماً بدرجة كبرية من التمتّع
حبقوقه األساسية (عطية.)19 ،2001 ،
 .3 .1وسائل الوقاية من العنف:
 .1 .3 .1من خالل األسرة :وذلك بالعمل على استقرار اجلو املناس وهتيئته لتنشئة أسرة صاحلة.
وفعال يف وقاية الطال من سلوك العنف ،وذلك
 .2 .3 .1من خالل املدرسة :فاملدرسة هلا دور مؤثّر ّ
من خالل تنمية القيم األخالقية والدينية؛ وتتثمل :يف غرس مبادئ الرفق ،واإليثار ،واملودة والرمحة ،وروح
التسامح يف نفوس الطالب.
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حل املشكالت (الطيار.)79- 82 ،2005 ،
القوة يف
 .3 .3 .1نبذ التش ّدد وعدم
ُ
االعتماد على ّ
ّ ُ
 .4 .1النظريات واالجتاهات اليت تصدت لتفسري ظاهرة العنف:
 .1 .4 .1نظرية التحليل النفسي ( :)psycho analysisترى نظرية التحليل النفسي ،أن السلوك
العدواين ،والعنف ،وإيذاء االخر أو الذات ،والعنف اجلسدي واللفظي ،ناتج عن غريزة التدمري أو املوت،
وافرتض بادئ ذي بدء وجود دوافع غريزية متعارضة أمهها اثنتان :األوىل تستهدف حفظ الفرد والثانية
حفظ النوع( فرويد ،)88 ،1998 ،ويرى فرويد ،أن اإلنسان يسلك وفق غريزتني :غريزة احلياة املتمثلة
بعمليات اهلدم ،والكره والعدوانية قد تكون باجتاه الشخص نفسه ،فيتولد عنها تدمري الذات بتعاطي
املخدرات أو باالنتحار ،وقد تكون باجتاه اآلخرين ،وأسباب ذلك عديدة؛ منها:
تتحرك دفاعاته
 .1 .1 .4 .1عند إحساس الفرد بالدونية واستصغار الناس له وخبسهم إلمكانياتهّ ،
ساعياً إىل االنتقام لنفسه من اجملتمع.
مهددة ،خيتل لديه توا نه النفسي واجلسدي
 .2 .1 .4 .1عند إحساس الفرد خبطر املوت وبأن حياته ّ
واالجتماعي ،ويتالشى التزامه مببادئ اجملتمع وتقاليده املتعارفة.
 .3 .1 .4 .1عندما تتجذر السادية يف اإلنسان ،تصبح اجلرمية (العنف) عنده سهلة ،حبيث يصبح
منطلقاً للتقليد والتخطيط (شكور.)31 ،1997 ،
وإ اء ذلك اعتقد (فرويد )40 ،1998 ،بأن العدوان فطري أصيل لدى االنسان ،غري أن
البحوث التجريبية ال تساند هذا الرأي ،وترى أن العدوان والعنف يكونان يف العادة نتيجة إحباط سابق،
أو توقع هلذا اإلحباط؛ فاإلحباط غالبا ما يؤدي إىل العدوان ،إذ يرى "فرويد" أن هناك ظواهر مرضية
تتسم بوجود دوافع غريزية غري قابلة للتعديل ،وإمنا تتكرر يف حياة الفرد تكراراً ملياً أعمى ،وهي معارضة
لدوافع احلياة معارضة صرحية (راجح.)552 ،1970 ،
 .2 .4 .1النظرية السلوكية (:)Behaviorism
ترى النظرية السلوكية أن العنف ال يورث ،فهو سلوك مكتس يتعلمه الفرد أو يعايشه خالل
حياته ،وخباصة يف مرحلة الطفولة ،فإن تعرض خلّبة العنف ،يف املراحل األوىل من حياته ،فهو يف الغال
سيمارسه الحقاً مع غريه من الناس (.)Anderson, 2004, 23-27
فالعنف إذن سلوك متعلّم من خالل مالحظاتنا لغرينا من الناس وتقليدهم واالقتداء بسلوكهم،
ومن خالل عالقاتنا املتبادلة معهم ،والتفاعل القائم بيننا وبينهم ).(Miranda, 2011, 7-53
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نظرية التعلم االجتماعي :ويرى أتباع هذه النظرية أن العنف والعدوان سلوكان متعلّمان من خالل عملية
االحتكاك االجتماعي (إحسان.)88 ،2010 ،
 .3 .4 .1نظرية الثقافات الفرعية :تؤكد هذه النظرية أن ثقافة العنف جتعل بعض اجلماعات تنزلق حنو
العنف ،وذلك من خالل قبول ممارسة العنف ضد اآلخرين ،على اعتبار أنه جزء من الثقافة الفرعية هلذه
اجلماعات ،واليت متيل إىل تبين عناصر ثقافيه أساسيه أو فرعيه تقوم على متجيد العنف على اعتبار أنه
سلوك منطقي وصحيح (القيسي.)95 ،2016 ،
 .2مشكلة الدراسة:
تتعرض الكوادر الطبية العاملة يف املشايف األردنية ،إىل اإلساءة من قبل املرضى ومرافقيهم ،اليت
ّ

بدت أخرياً تطفو على السطح ،وال سيّما يف قسم الطوارئ ،وأقسام العناية املركزة ،اليت تظهر على شكل
شك أن ذلك ينعكس بالنتيجة
إساءة لفظية أو جسدية ،أو باالعتداء على ممتلكات املشفى وأجهزهتا ،وال ّ
على أدائهم املهين ،وتعاملهم اإلنساين ،لذلك ال بد من دراسة أسباب تنامي هذه الظاهرة ،ووضع احللول
املناسبة هلا ،وإجياد الطرائق الوقائية لتلك الظاهرة ،إذ تشري اإلحصائيات الصادرة عن و ارة الصحة يف
اململكة االردنية اهلامشية ،أن عدد االعتداءات على األطباء منذ ( (2018 -2010بلغ ( )600اعتداء
(الرواشدة ،)4 ،2019 ،إىل جان االعتداءات على األطباء ،فإن هناك اعتداءات مماثلة على املمرضني
والفنيني ،إذ بلغت خالل عامي ) )2015 / 2014حوايل ( )250اعتداء ،ممّا يتطل اختاذ اإلجراءات
للحد من األثار السلبية النامجة عن تلك الظاهرة.
املختلفة ّ
وعليه تسعى الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة الرئيسية اآلتية:
 .1 .2ما مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات األردنية؟
 .2 .2ما أسباب العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات األردنية؟
املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات األردنية وطرائق الوقاية منه؟
 .3 .2ما ملية التعامل مع العنف ّ
 .4 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥αيف مظاهر وأسباب
وجه للكوادر الطبية يف املستشفيات األردنية ،وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه تعزى ملتغري
العنف امل ّ
(املنطقة اجلغرافية ،املؤهل العلمي ،واجلنس)؟
 .3أهمية الدراسة:

التعرف إىل مظاهر العنف وأسبابه وملية التعامل معه ،وطرائق
 .1 .3قد يفيد هذا البحث
ّ
املتخصصني يف ّ
الوقاية منه يف املستشفيات األردنية.
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 .2 .3تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية الظاهرة اليت تناوهلا الباحث ،والسيّما معرفة مظاهر العنف
وأسبابه وملية التعامل معه والوقاية منه يف املشايف األردنية.
 .3 .3إلقاء الضوء على اجلوان االجتماعية اليت تؤدي إىل انتشار ظاهرة العنف اليت بدورها تنعكس
سلبا على املشايف األردنية ما يعيق أداؤها.
 .4 .3االستفادة من نتائج الدراسة يف معرفة املسؤولني يف و ارة الصحة أسباب العنف ،ومظاهره ،وملية
التعامل معه وطرائق الوقاية منه يف املشفي األردنية.
 .4أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن العنف املوجه إىل الكوادر الطبية يف املستشفيات األردنية،
مظاهره وأسبابه وملية التعامل معه والوقاية منه من وجهة نظر عينة من اجملتمع األردين ،وذلك من خالل ما
يأيت:
التعرف إىل مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية من وجهة نظر عينة من اجملتمع
ّ .1 .4
األردين.
التعرف إىل أسباب العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية من وجهة نظر عينة من اجملتمع
ّ .2 .4
األردين.
التعرف إىل ملية التعامل مع العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات األردنية ،وطرائق الوقاية
ّ .3 .4
منه من وجهة نظر عينة من اجملتمع األردين.
التعرف إىل مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية من وجهة نظر عينة من اجملتمع
ّ .4 .4
األردين باختالف (املنطقة اجلغرافية ،واملستوى العلمي ،واجلنس).
التعرف إىل أسباب العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية من وجهة نظر عينة من اجملتمع
ّ .5 .4
األردين باختالف (املنطقة اجلغرافية ،واملستوى العلمي ،واجلنس).
التعرف إىل ملية التعامل مع العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية ،وطرائق الوقاية منه
ّ .6 .4
من وجهة نظر عينة من اجملتمع األردين باختالف (املنطقة اجلغرافية ،واملستوى العلمي ،واجلنس).

 .5الدراسات السابقة:
تعرف أسباب العنف ،وأشكال االعتداء على
يف دراسة (القيسي )2016 ،اليت هدفت إىل ّ
الكوادر الطبية يف املشا يف احلكومية واخلاصة يف األردن ،وقد مت استخدام منهج املسح االجتماعي ،حيث
مت تصميم استبانة جلمع البيانات األولية املتعلقة مبوضوع الدراسة ،مت تو يعها على عينة الدراسة اليت بلغت
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( (300موظفاً وموظفة من الكوادر الطبية واإلدارية يف املشايف احلكومية واخلاصة يف مجيع املستويات ،وقد
أظهرت الدراسة النتائج اآليت :وجود درجة مرتفعة ألسباب العنف يف املشايف احلكومية واخلاصة يف األردن،
ومن أبر ها (التسرع وغياب لغة احلوار ،والتعص للرأي وعدم قبول الرأي اآلخر ،والعصبية القبلية وسيطرة
الثقافة العشائرية) ،ووجود درجة مرتفعة ألشكال االعتداء على الكوادر الطبية يف املشايف احلكومية واخلاصة
يف األردن ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أسباب العنف يف املستشفيات احلكومية
واخلاصة يف األردن عند مستوى الداللة ( )α≤0.05تبعاً ملتغري طبيعة املهنة؛ ولصاحل مهنة (طبي )،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05يف أسباب العنف تبعاً ملتغري
اجلنس ،وعدم وجود فروق يف أشكال االعتداء على الكوادر الطبية يف املستشفيات احلكومية واخلاصة يف
األردن تبعاً ملتغريي (اجلنس ،طبيعة املهنة).
التعرف على توقعات الطبي حول ميول املرضى
يف دراسة (احلوراين )2016 ،اليت هدفت إىل ّ
إىل استخدام العنف ضدهم ،واليت أجريت على ( )490مريض من أقسام الطوارئ يف جمموعة من
مستشفيات اململكة األردنية اهلامشية ،وقد مت تناول ثالثة أمناط من التوقعات يف دور الطبي اليت تعد حقا
للمريض (توقعات النزعة االنسانية ،وتوقعات املسؤولية واإلخالص ،والتوقعات السلفية لدى املرضى حول
اخلدمات اليت تقدم يف الطوارئ) ،وقد أظهرت النتائج أن توقعات دور الطبي بأشكاله الثالثة تنتج ميول
العنف ضد األطباء ،كما يوجد لديهم توقعات سلفية سلبية حول اخلدمات املقدمة يف الطوارئ ،وحكم
مسبق إ اء األطباء ،وتقديرهم لدور توقعات الطبي يف إنتاج ميول العنف ضد األطباء.
ويف دراسة (كمال )2017 ،اليت أجريت يف مدارس غزة يف فلسطني ،اليت هدفت إىل معرفة
مظاهر العنف املدرسي وتداعياته من وجهة نظر الطلبة الذين تعرضوا للعنف ،حيث وضعت عدة فرضيات
التعرف إن كانت هناك فروق ذات داللة
للتعرف على مظاهر العنف وصوره؛ أبر ها :العنف اللفظي ،و ّ
ّ
إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05يف أشكال العنف اليت يتعرض هلا التالميذ تعزى إىل متغري اجلنس
التعرف إن كان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني كل مظهر من مظاهر
(ذكور ،إناث) ،و ّ
العنف الذي يتعرض التالميذ هلا ،وتدين تقدير الذات ،والعزلة االجتماعية ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام
الباحث بإعداد استبيانني :أحدمها لقياس مظاهر العنف املدرسيّ ،أما االستبيان الثاين فكان لقياس
تداعيات العنف املدرسي،وقد جاءت نتائج هذه الدراسة على النحو اآليت :بالنسبة ملتغري اجلنس؛ بينت
النتائج أن تعرض التالميذ للعنف املدرسي ال يقتصر على فئة الذكور فقط ،بل يشمل أيضا فئة اإلناث،
إال أن النسبة األعلى كانت عند الذكور ،بالنسبة ملتغري العمر؛ أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة التالميذ
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األقل سنا الذين تعرضوا حلاالت عنف داخل الثانوية ،أكّب حبوايل  4مرات من التالميذ األكّب سناً،
بالنسبة ملتغري املستوى الدراسي؛ أوضحت النتائج أن التعرض للعنف داخل الثانوية ،يشرتك فيه تالميذ
املستويات الدراسية الثالثةّ ،إال أن أعلى نسبة سجلت كانت لدى تالميذ السنة األوىل ثانوي ،وذلك
بنسبة  ،%46.33أما أدىن نسبة فقد سجلت لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي بـ  ،%21.4كما أشارت
النتائج إىل أن مظاهر العنف املتكونة من سبع أبعاد ( لفظي ،بدين ،نفسي ،ضد املمتلكات ،حترش
جنسي) تنتمي إىل املستوى املتوسط بإستثناء العنف اللفظي الذي جاء ضمن املستوى املرتفع ،ممّا يدل
على أن العنف السائد والغال هو العنف اللفظي.
يف دراسة "سامر" ( )Samir et al, 2012اليت تّت يف أحد املشايف املصرية على ()416
ممرضة من ممّرضات التوليد ،مت اختيارهن عشوائياً يف أقسام أمراض النساء يف مثانية مستشفيات يف مدينة يف
ّ
ضد
مصر ،حيث هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أشكال العنف الذي ميارس يف مكان العمل ّ
ممّرضات التوليد وأمراض النساء ،وتقييم ردود أفعاهلن ومواقفهن حيال ذلك ،وقد مت استخدام استبيان
جلمع املعلومات ومعرفة مدى التعرض للعنف يف مكان العمل ومنط العنف ،وردود أفعال املمرضات منه،
تعرضن للعنف يف مكان العمل ( ،)86%وكان أقارب
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية ّ
املمرضات ّ
املرضى هم أكّب مصدر للعنف ( ،)38,5%وكان العنف النفسي هو الشكل األكثر شيوعاً
( ،)78.1%وأظهرت الدراسة أن العنف بسب اإلمهال كان ( ،)40.5%وبسب األخطاء يف
املمارسات من املمرضات فكان ( .)35,8%وقد أشارت معظم املمرضات ،وبنسبة ( ) 87%إىل أن
العنف يف مكان العمل له مثار سلبية على أدائهن ،وقد خلصت هذه الدراسة اىل أن أسباب العنف يف
املمرضني أو األطباء يف املستشفيات بصفة عامة ،وهذا النقص من شأنه أن ينشأ
املستشفيات هي :نقص ّ
عنه حالة ضغط على املمرضني واألطباء القالئل ،ممّا يسبّ هلم حالة من التوتر النفسي تؤدي بالتكرار إىل
الفشل ،وبالتايل اهلروب حنو االستقالة ،أو تغيري مكان العمل الذي يوجد فيه ضغط أكثر اىل مكان مخر
تقل فيه الضغوطات ،ونقص أو عطل يف األجهزة الطبية املهمة ،أو نقص يف مواد التحاليل الطبية ،ممّا
يتذمرون من هذا العجز ويتحول صّبهم إىل عنف ،وبعض العنف يتسب فيه أشخاص
جيعل املرضى ّ
مرافقني للمريض رّمبا يعود لشخصيتهم العدوانية أو لتعاطيهم املخدرات اليت تؤثر على سلوكهم اآلين،
ويتأتى العنف أحياناً بسب سوء استقبال املريض ومرافقيه.
أشارت "باليث" ) )Blythe, 2018يف دراستها اليت كانت هتدف إىل حتديد مثار العنف يف
مكان العمل ،على أن املمرضات واملمرضني العاملني يف قسم الطوارئ يف مشفى (نيوبورت) يف نيو لندا إىل
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تصاعد العنف يف مكان العمل ض ّد املمرضات واملمرضني يف قسم الطوارئ ،يف مجيع أحناء البالد بشكل
كبري ،وأصبح املمرضون واملمرضات أهدافاً لسوء املعاملة اللفظية والعاطفية ،وأصبحوا ضحايا لالعتداءات
تبني أن أكثر من  70%من املمرضات واملمرضني يف قسم الطوارئ ،قد تعرضوا إىل
اجلسدية .حيث ّ
اعتداء جسدي أو لفظي من قبل املرضى أو الزوار ،بينما كانوا يق ّدمون رعاية صحية للمرضى يف حاالت
الطوارئ ،ومت توثيق مثار العنف يف مكان العمل ،ومتثّل يف اإلرهاق ،واخنفاض معنويات اإلدارة ،والضيق
اجلسدي والعاطفي ،وعدم الرضا الوظيفي بشكل عام ،باإلضافة إىل االخنفاض الكبري يف إنتاجية موظفي
قسم الطوارئ.
تعرف نسبة انتشار
ويف دراسة "ليبنج" ) (Lipping et al., 2013, 97اليت هدفت إىل ّ
العنف ضد املوظفني يف األقسام الطبية يف اململكة املتحدة ،وأثره على الكوادر الطبية العاملة فيها ،وقد
استخدم الباحث يف دراسته أسلوب املنهج املسحي الوصفي حيث كان حجم العينة اليت خضعت للدراسة
( )185فرداً من جمتمع الدراسة ،واستخدم الباحث االستبانة جلمع املعلومات ،وأشارت نتائج الدراسة اليت
استغرقت ( )4أسابيع إىل أن  83%من املوظفني قد تعرضوا للعنف اللفظي ،و 50%منهم قد تعرضوا
للتهديد ،و 63%منهم قد تعرضوا لالعتداء اجلسدي ،فيما أصي  56%منهم جبروح ورضوض بسيطة،
ومل يثبت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني التدري يف إدارة العدوانية وخّبة احلوادث ،وبني جتن
االعتداءات أو ضبطها ،ومل تشر الدراسة إىل جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس.
تعرف الطرائق املمكنة خلفض
يف دراسة "كيلي" ) (Kylie M et al., 2012اليت هدفت إىل ّ
العنف اجتاه املمرضات يف املناطق البعيدة ،وقد استخدم الباحث االستبانة املفتوحة ،واستخدم وسائل
التواصل االجتماعي للحصول على املعلومات الال مة للدراسة ،وقد تكونت العينة من ( )1000ممرضة
من كافة املناطق النائية يف اسرتاليا ،وتوصلت الدراسة إىل أن التدابري واالقرتاحات اليت مت حتديدها ،هلا
القدرة على احلد من خماطر العنف ،حيث مت حتديد جمموعة من االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها
للتخفيف من ظاهرة العنف ضد مقدمي اخلدمات الصحية يف املستشفيات يف املناطق النائية يف اسرتاليا.
وكشفت دراسة "دنكان" ) )Duncan, 2001اليت أجريت يف كندا على ( )8780ممرضة من
) (210مستشفى يف حمافظتني ،أن  46%منهم ،قد عانوا من نوع أو أكثر من أنواع العنف يف السنوات
اخلمس األخرية ،وبيّنت الدراسة أن مع ّدل االستجابة سجل بني ( 52.8%و )48.6%يف احملافظتني،
وأفاد أن بني ( 16.9%و )21%من املوظفني قد تعرضوا العتداء بدين أو نفسي يف السنوات اخلمس
املاضية ،وكان االعتداء ّإما من خالل البصق أو العض أو الضرب أو الضغط العاطفي ،وأ ّكدت الدراسة
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على َس ّن قوانني صارمة حبق املعتدين ،وتأهيل الكوادر الطبية سلوكياً من خالل تدريبهم على مهارات
التواصل مع املرضى ومرافقيهم.
يالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة ما يلي:
يتعرضون للعنف من قبل املرضى
 .1يظهر من الدراسات السابقة أن هناك فئة كبرية من األطباء واملمرضني ّ
ومرافقيهم.
 .2اتّفقت بعض الدراسات على أن هناك ثالثة أشكال رئيسية للعنف املوجه للكوادر الطبية (العنف
اجلسدي ،والعنف اللفظي ،واملادي) ،فقد أشار بعضها إىل شيوع العنف اجلسدي ،وبعضها إىل شيوع
العنف للفظي ،والبعض اآلخر اىل العنف املادي.
 .3أشارت معظم نتائج الدراسات إىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري اجلنس ،اما
بالنسبة ملتغري املستوى العلمي ،فقد أشارت بعض الدراسات اىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
للمستوى العلمي يف ممارسة العنف املوجه للكوادر الطبية.
 .4اختلفت بعض الدراسات حول أسباب العنف ومظاهره.
 .6مصطلحات الدراسة:
 .1 .6العنف ( :)Violenceهو الفعل القائم على سلوك يتّسم باإلساءة واستخدام القوة ،ويتجلّى
يف كل من اليد واللسان والقل  ،وينجم عنه اإليذاء أو املعاناة اجلسدية أو النفسية (قرويت،2015 ،
.)13
ويعرف الباحث العنف إجرائياً :على أنه عبارة عن سلوكيات غري أخالقية تتمثّل يف السلوك
ّ
اللفظي (كالشتم والقدح) ،والسلوك البدين (كاالعتداء اجلسدي) اليت تصدر من قبل املرضى وذويهم حبق
الكوادر الطبية ،وحتطيم املعدات واملمتلكات داخل املرافق الصحية (املشايف) الكوادر الطبية والتمريضية،
ويعرف إجرائياً :هم مجيع العاملني يف املستشفيات األردنية احلكومية من أطباء وممرضني وفنيني وإداريني.
ّ
 .2 .6اجملتمع :هو جمموعة من األفراد الذين يتشاهبون يف مكان السكن ،وظروف العيش ،وجيتمعون يف
منطقة ُجغرافيّة واحدة (ديوي جون.)2017 ،
ويعرف الباحث اجملتمع إجرائياً :هو جمموعة من األفراد يعيشون على األراضي األردنية ضمن
ّ
منطقة جغرافية تناوهلا الباحث يف دراسته ،ومشلت كافة حمافظات اململكة (حمافظات الوسط ،والشمال،
واجلنوب) ،وذلك حس التقسيم اإلداري للمملكة األردنية اهلامشية.
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 .7منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة احلالية منهج املسح االجتماعي ( )Social Survey Methodكونه
يتالءم مع عناصر الدراسة.
يتضمن
عرفته (سامل )13 ،2012 ،بأنه مصطلح يطلق على البحث امليداين الوصـفي الذي ّ
وقد ّ
بيانات ومعلومات كمية ،عن مشـكلة اجتماعية معينة ،أو ظاهرة حم ّددة يف أحد اجملتمعات يتم احلصول
عليها من مجهور معني أو عينة منه عن طريق استخدام صحائف االستبيان أو املقابالت أو عّب الّبيد أو
اهلاتف.
 .8حدود الدراسة:

 .1 .8احلد املوضوعي :أجرى الباحث هذه الدراسة حول العنف املوجه إىل الكوادر الطبية يف املشايف
للتعرف إىل مظاهره وأسبابه وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه من وجهة نظر عينة من اجملتمع
األردنية ّ
األردين.
 .2 .8احلدود املكانية :الدراسة يف أقاليم الوسط والشمال واجلنوب من األردن.
 .3 .8احلدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة خالل العام .2019
 .4 .8احلدود البشرية :عينة من األفراد يف أقاليم الشمال والوسط واجلنوب والبالغ عددهم ()1000
فرد.
 .9مجتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من حمافظات اململكة كافة ،وعدد سكاهنا ( )9مليون نسمة حس
ّ

دائرة

اإلحصاءات العامة يف اململكة األردنية اهلامشية لعام  2015حيث بلغت نسبة عينة الدراسة 1.11%
من جمتمع الدراسة الكلي.
 .10عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ) (1000فرد من أفراد اجملتمع األردين ،مت اختيارهم بطريقة قصدية من
ّ

للتعرف إىل مظاهر العنف على الكوادر الطبية وأسبابه وملية التعامل معه والوقاية منه،
جمتمع الدراسة ّ
حيث مت التواصل مع بعضهم من خالل يارهتم يف أماكن إقامتهم وجتمعهم؛ مثل :اجلامعات ،واملشايف،
واألسواق ،والبعض اآلخر مت التواصل معهم من خالل منصات التواصل االجتماعي ،واجلدول رقم ()1
يوضح تو يع أفراد العينة للمتغريات الشخصية.
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جدول 1
تو يع عينة الدراسة وفقاً ملتغري املنطقة اجلغرافية تبعا للتقسيمات اإلدارية ،واملؤهل العلمي ،واجلنس
املتغري

املنطقة اجلغرافية

املؤهل العلمي

اجلنس

الفئات

التكرارات

املئوية

حمافظات الشمال
حمافظات الوسط
حمافظات اجلنوب
اجملموع
توجيهي فأقل
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
اجملموع
ذكر
انثى

250
500
250
1000
100
180
520
200
1000
600
400

25.0%
50.0%
25.0%
100.0%
10.0%
18.0%
52.0%
20.0%
100.0%
60.0%
40.0%

اجملموع

1000

100.0%

يظهر من اجلدول ) )1ما يأيت:
 .1 .10بالنسبة ملتغري اجلنس؛ يظهر أن معظم أفراد عينة الدراسة من الذكور حيث بلغ عدده ((600
بنسبة مئوية ) ،)%60بينما بلغ عدد اإلناث ) (400بنسبة مئوية ).(%40
 .2 .10بالنسبة ملتغري املنطقة اجلغرافية؛ يظهر أن معظم أفراد العينة كانوا من حمافظات الوسط وعددهم
( )500بنسبة مئوية ) ،(50%بينما كانت حمافظات الشمال وحمافظات اجلنوب؛ بعدد ( )250لكل
منهما ،وبنسبة مئوية بلغت (.)25%
 .3 .10بالنسبة للمؤهل العلمي يظهر من اجلدول أن معظم أفراد العينة حاصلني على درجة
البكالوريوس؛ وعددهم ( ،)520وبنسبة مئوية ) ،(%52.0بينما بلغ عدد احلاصلني على توجيهي فأقل
( ،)100وبنسبة مئوية ( ،)10.0%وبلغ عدد احلاصلني على دبلوم ( ،)180وبنسبة مئوية
( ،)18.0%وعدد احلاصلني على دراسات عليا ) ،(200وبنسبة مئوية ).)20.0%
 .11أداة الدراسة:
استخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها" ،مقياس العنف املوجه إىل
الكوادر الطبية يف املشايف األردنية مظاهره وأسبابه وملية التعامل معه والوقاية منه" كوسيلة جلمع املعلومات،
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حيث قام الباحث لغاية بناء أداة الدراسة بالرجوع إىل األدب النظري والدراسات السابقة ملعرفة درجة
مظاهر وأسباب العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية وملية التعامل معه الوقاية منه ،ويشتمل
املقياس على ثالثة أجزاء رئيسية؛ وهي كاآليت:
اجلزء األول  :اشتمل على ) (10فقرات تقيس مظاهر العنف.
اجلزء الثاين :اشتمل على ) (15فقرة تقيس أسباب العنف.
اجلزء الثالث :اشتمل على ( )10فقرات تقيس ملية التعامل مع العنف وطرائق الوقاية ،ويوضح
امللحق رقم ( )1املقياس بصورته النهائية.
 .1 .11صدق أداة الدراسة:
للتأكد من الصدق الظاهري وصدق احملتوى ألداة الدراسة متّ عرضها على عدد من احملكمني،
والبالغ عددهم ) (6حمكمني من ذوي اخلّبة والكفاءة ،وكان الغرض من ذلك احلكم على درجة مناسبة
الصياغة اللغوية ،ومدى انتماء املقياس للفقرة اليت يقيسها ،وحذف الفقرات اليت ال تنتمي للمجال،
وإضافة بعض الفقرات اليت يرون ضرورة وجودها ،ويف ضوء أراء ومالحظات السادة احملكمني ،مت إجراء
تعديل بعض الفقرات ،وحذف اليت أشاروا بضرورة حذفها ،مع إعادة الصياغة اللغوية لبعض منها ،إلعداد
املقياس يف صورته النهائية ،وللتأكد من صدق البناء ملقياس العنف املوجه للكوادر الطبية ،قام الباحث
بتطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من ( )100فرد من خارج عينة الدراسة ،حيث مت اختيارهم
من مناطق عمان ،وذلك لقرهبا من مكان سكن الباحث ،حيث مت الوصول إليهم من خالل أماكن
جتمعهم كاملشايف واجلامعات واالسواق ،مث مت حساب معامل ارتباط بريسون ) ،(Pearsonبني كل بعد
من أبعاد واملقياس ككل ،وقد بلغت قيم معامالت االرتباط كما يف اجلدول رقم (.)2
جدول 2
قيم معامالت االرتباط بني كل جمال من اجملاالت واملقياس الكلي
أبعاد املقياس

املقياس الكلي

البعد األول مظاهر العنف
البعد الثاين أسباب العنف
البعد الثالث ألية التعامل مع العنف وطرائق الوقاية منه

*0,712
**0,830
**0.907

* دالة إحصائياً عند مستوى (.)0.05
** دالة إحصائياً عند مستوى (.)0.01
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يالحظ من اجلدول ( )2أن قيم معامالت االرتباط بني كل بعد من األبعاد واملقياس ككل قد
تراوحت بني ( 0.712و)0.907؛ وهذه القيم دالة إحصائياً عند مستوى ( ،)0.01ممّا يشري إىل أن
جماالت املقياس مناسبة لقياس العنف املوجه للكوادر الطبية.
 .2 .11ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،قام الباحث بتطبيق مقياس الكشف عن العنف املوجه للكوادر
الطبية على عينة استطالعية مكونة من ( )100فرد من خارج عينة الدراسة ،مت اختيار أفرادها من اقليم
الوسط وبالتحديد من مناطق عمان ،وبطريقة عشوائية ،وذلك لقرهبا من مكان سكن الباحث ،وقد مت
التوصل إليهم من خالل أماكن تواجدهم كاألسواق واجلامعات ،واملشايف ،ومت حساب ثبات املقياس
بطريقة االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaواجلدول رقم ( )3يوضح
معامالت الثبات ملقياس الكشف عن العنف املوجه للكوادر الطبية.
جدول 3
معامالت الثبات ملقياس الكشف عن العنف املوجه للكوادر الطبية مبجاالته الثالثة
جماالت املقياس

معامالت الثبات

مظاهر العنف
أسباب العنف
ملية التعامل مع العنف وطرائق الوقاية منه

0.879
0.891
0.883

املقياس الكلي

0.884

يرى الباحث أن م عامالت الثبات مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة احلالية حيث بلغ معامل
كرونباخ ألفا ) 88% )Cronbach Alphaوهي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة ،ممّا
يعين ثبات األداة (جودة.)18 ،2008 ،
كما استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية (الفقرات الفردية من جهة ،والفقرات الزوجية من
جهة أخرى) ،وحساب معامل ارتباط سبريمان -براون ،وكان معامل الثبات (  )%86لكل نصف ،األمر
توصل إليه الباحث يف معامل ثبات
الذي يشري إىل أن معامل الثبات مناس لغايات البحثّ ،
ويعز ما ّ
كرونباخ ألفا.
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 .3 .11تصحيح املقياس:
استخدم الباحث مقياس ليكرت للتدرج اخلماسي هبدف قياس افراد عينة الدراسة ،حيث مت تو يع
الدرجات كاآليت :غري موافق بشدة (درجة واحدة) ،غري موافق (درجتان) ،حمايد ) (3درجات ،موافق )(4
درجات ،وموافق بشدة )  (5درجات ،وقد مت تصنيف املتوسطات احلسابية على النحو اآليت:
 .1 .3 .11الفقرة اليت يرتاوح توسطها احلسايب بني ( )1.80—1درجة منخفضة جداً.
 .2 .3 .11الفقرة اليت يرتاوح توسطها احلسايب بني ( )2.60 -1.81درجة منخفضة.
 .3 .3 .11الفقرة اليت يرتاوح توسطها احلسايب بني (  )3.40-2.61درجة متوسطة.
 .4 .3 .11الفقرة اليت يرتاوح توسطها احلسايب بني (  )4.20 -3.41درجة عالية.
 .5 .3 .11الفقرة اليت يرتاوح توسطها احلسايب بني ( )5 -4.21درجة عالية جداً.
 .12متغيرات الدراسة:
املتغري املستقل؛ وهو :العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف
 .1 .12اشتملت متغريات الدراسة على ّ
األردنية.
 .2 .12أما املتغريات التابعة فهي:
 .1 .2 .12املنطقة اجلغرافية؛ وهلا ثالثة مستويات (الشمال ،والوسط ،واجلنوب).
 .2 .2 .12املؤهل العلمي؛ وله أربعة مستويات (أقل من توجيهي ،دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا).
.3 .2 .12اجلنس؛ وله مستويان (ذكر ،وأنثى).
 .13المعالجة اإلحصائية:

من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة استخدم الباحث برنامج الر م اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ،وذلك باستخدام التصاميم اإلحصائية اآلتية:
 .1 .13التكرارات والنس املئوية للمتغريات الشخصية ألفراد العينة.
 .2 .13معادلة كرونباخ ألفا ،وطريقة التجزئة النصفية ،وحساب معامل ارتباط سبريمان -براون للتأكد
من ثبات أداة الدراسة.
 .3 .13املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجيع فقرات أداة
الدراسة.
 .4 .13تطبيق اختبار ) (Independent Sample T. Testللكشف عن الفروق تبعاً ملتغري
اجلنس.
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 .5 .13حتليل التباين األحادي ( )One Way Anovaللكشف عن الفروق باملنطقة اجلغرافية،
واملستوى العلمي.
 .14النتائج والمناقشة:

يتضمن هذا اجلزء عرض نتائج الدراسة اليت هدفت إىل الكشف عن مظاهر العنف املوجه للكوادر
ّ
الطبية وأسبابه وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه يف املشايف األردنية ،وسيتم عرض النتائج باالعتماد
على أسئلة الدراسة.
 .1 .14النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ومناقشتها :ما مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف
املستشفيات األردنية؟
لإلجابة عن السؤال األول مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات" مظاهر
العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات األردنية" ،واجلدول رقم ( )4يوضح ذلك.
جدول 4
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات "مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات
األردنية"
الرتبة

الدرجة

املتوسط احلسايب االحنراف املعياري

الرقم

الفقرة

0.49
0.60
0.73

2
8
3

عالية
متوسطة
عالية

1
2
3

الس والشتم
التهديد بالقتل
السخرية واالستهزاء

4.16
3.63
4.01

1
4
9
10
5
6

عالية
عالية
متوسطة
منخفضة
عالية
عالية

4
5
6
7
8
9

رفغ الصوت والتحقري
الضرب باأليدي
الركل باألرجل
استخدام السالح األبيض
حتطيم األجهزة الطبية
حتطيم الزجاج واألثاث

4.17
3.99
3.32
2.10
3.88
3.81

0.75
0.83
0.71
0.53
0.61
0.65

عالية

10

حتطيم ممتلكات الكوادر الطبية كالسيارة والتلفون

3. 78

0.43

7

عالية

اجملموع الكلي

3.80

0.67

-

يظهر من اجلدول ( )4أن املتوسطات احلسابية جملال مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف
املشايف األردنية قد تراوحت ) ،(2.10-4.17حيث جاءت الفقرة رقم ( )4اليت تنص على "رفع
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الصوت والتحقري" باملرتبة األوىل ،وبدرجة عالية ،ومبتوسط حسايب ( ،)4.17تليها الفقرة رقم ( )1اليت
تنص على "الس والشتم" باملرتبة الثانية ،وبدرجة عالية ،ومبتوسط حسايب ( ،)4.16وجاءت الفقرة رقم
( )3اليت تنص على "السخرية واالستهزاء" يف املرتبة الثالثة ،وبدرجة مرتفعة ،ومبتوسط حسايب (،)4.4
وجاءت يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )7وبدرجة منخفضة ،وتنص على "استخدام السالح األبيض"،
ومبتوسط حسايب ) ،)2.1وبلغ املتوسط احلسايب للمجال ككل ( ،)3.80وبدرجة عالية ،إذ تشري هذه
ردة الفعل
النتائج إ ىل أن االعتداء اللفظي يأيت يف مقدمة مظاهر وأشكال العنف ،ويعود سب ذلك إىل ّ
السريعة للمرضى أو مرافقيهم ،إمياناً منهم بأن رفع الصوت والتحقري ،والس والشتم والسخرية
واالستهزاء ،قد يكون نوعاً من لفت النظر لسرعة احلصول على غرضهم أو االعتناء مبريضهم ،والسيّما
عندما يشعرون بأن حياة مريضهم يف خطر ،ممّا جيعلهم يلجؤون إىل هذه املظاهر من العنف دون حتكيم
ردة فعلهم شديدة ،ترتجم إىل مظاهر
لعقوهلم ،تاركني عواطفهم تتحكم بانفعاالهتم ،فتكون بذلك ّ
ردة فعل شديدة من الطرف اآلخر ،أي الكوادر
وأشكال متعددة ومتنوعة من العنف ،اليت قد ينتج عنه ّ
تتحول إىل مشاجرة ،ينتج عنها إصابات وختري وتكسري ،وقد اتفقت هذه الدراسة مع
الطبية ،اليت قد ّ
دراسة (كمال )2017 ،اليت أشارت نتائجها إىل أن العنف اللفظي الذي استخدم فيه الس والشتم
والسخرية والتحقري كانت درجتة عالية ،مقارنة مع األبعاد األخرى كاالعتداء اجلسدي والتخري
والتكسري ،ممّا يدل على أن العنف اللفظي هو السائد ،كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة "مسري"
) (Samir et al., 2010اليت أشارت إىل أن العنف النفسي هو األكثر شيوعاً ،ودراسة (القيسي،
 ) 2016اليت أظهرت وجود درجة مرتفعة ألشكال االعتداء على الكوادر الطبية يف املشايف احلكومية

واخلاصة يف األردن؛ ومن أبر ها :االعتداء على ممتلكات الكوادر الطبية العامة داخل املشفى (كواجهات
الزجاج ،واألجهزة الطبية ،واألثاث) ،ورفع الصوت والصراخ وجها لوجه ،ودراسة "سيجال" ( Segal et
تعرض املوظفني للعنف
 ،)al, 2017ودراسة "دنكان" ( )Duncan, 2001اللتان أشارتا إىل ّ
اللفظي واجلسدي والتهديد.
 .2 .14النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين ومناقشتها :ما أسباب العنف املوجه للكوادر الطبية يف
املستشفيات األردنية؟
لإلجابة عن السؤال الثاين مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات "أسباب
العنف" ،واجلدول رقم ) )5يوضح ذلك.
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جدول 5
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات "أسباب العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات
األردنية"
املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.85
3.96

0.55
0.08

7
13

عالية
عالية

3.98

0.03

4

عالية

3.18

0.77

15

متوسطة

3.76
4.09
3.97

0.75
0.74
0.09

11
1
12

عالية
عالية
عالية

4.08

0.68

2

عالية

3.81
3.78
3.77

0.65
0. 43
0.75

8
9
10

عالية
عالية
عالية

22

االفتقار اىل مهارات التواصل مع املرضى وذويهم من قبل الكوادر
الطبية والتمريضية.

4.05

0.90

3

عالية

23

االفتقار اىل وجود أخصائيني اجتماعيني ونفسيني مدربني (عالقات
عامة) قادرين على استيعاب املوقف والتعامل معه.

3.65

0.66

14

متوسطة

3.92

0.30

5

عالية

3.91

0.29

6

عالية

4.18

0.51

الرقم

الفقرة

11
12

يادة عدد املراجعني.
عدم اختاذ اجراءات رادعة حبق املعتدين.
النّبة احلادة من قبل األطباء واملمرضني أثناء التعامل مع املرضى

13
14
15
16
17
18
19
20
21

24
25

وذويهم.
اعتقاد ممن يستخدم العنف بأنه سيحصل على خدمة أسرع واهتمام
أكثر.
نقص الكوادر الطبية والتمريضية.
قلق ذوي املريض املفرط على مريضهم.
طول وقت االنتظار.
اإلمهال وسوء معاملة املرضى وذويهم من قبل الكوادر الطبية
والتمريضية.
األخطاء الطبية.
عدم الفصل التام ما بني غرف فحص املرضى وصاالت االنتظار.
عدم وجود صاالت انتظار مرحية وجمهزة الستقبال املرافقني.

عدم وجود موظفي أمن مؤهلني ومدربني ويتمتعون بالقدرة على
التعامل مع املرضى وذويهم.
نقص اخلّبة لبعض الكوادر الطبية والتمريضية يف العمل حتت
الضغط.
اجملموع الكلي
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املوجه إىل الكوادر الطبية يف
يظهر من اجلدول ( )5أن املتوسطات احلسابية جملال أسباب العنف ّ
املشايف األردنية ،يرتاوح بني ) (3.18- 4.09حيث جاءت الفقرة رقم ( )16يف املرتبة األوىل ،وبدرجة
عالية ،واليت تنص على "قلق ذوي املريض املفرط على مريضهم" ،ومبتوسط حسايب ( ،)4.09وجاءت
الفقرة رقم (" )18اإلمهال وس وء معاملة املرضى وذويهم من قبل الكوادر الطبية والتمريضية" يف املرتبة
تنص على "االفتقار
الثانية ،وبدرجة عالية ،مبتوسط حسايب ( ،)4.08كما جاءت الفقرة رقم ( )22اليت ّ
اىل مهارات التواصل مع املرضى وذويهم من قبل الكوادر الطبية والتمريضية" يف املرتبة الثالثة ،وبدرجة
تنص على النّبة احلادة من قبل األطباء
عالية ،مبتوسط حسايب ( ،)4.05وجاءت الفقرة رقم ( )13اليت ّ
واملمرضني أثناء التعامل مع املرضى وذويهم يف املرتبة الرابعة ،وبدرجة عالية ،مبتوسط حسايب مقداره
تعد النّبة احلادة من السلوكيات اليت يرفضها اإلنسان ألهنا تولّد العنف والعنف املضاد،
( ،)3.98إذ ّ
حيث ذكر املشاركون ،أن خصائص األطباء واملمرضني هلا أمهية حامسة يف التعامل مع العنف ومنعه،
وتسهم شخصية الطبي وخّبته وأقدميته وتفاعله مع املرضى وذويهم ،يف منع وقوع حدث عنيف.
وجاءت الفقرة رقم ( )17اليت تنص على " طول وقت االنتظار" يف املرتبة اخلامسة وبدرجة عالية ،مبتوسط
حسايب مقداره ( )3.97حيث أن فرتات االنتظار الطويلة ،من العوامل اليت تسهم يف العنف كما تبني من
تنص على "اعتقاد ممن يستخدم العنف بأنه سيحصل على خدمة
التحليل ،وجاءت الفقرة رقم ( )14اليت ّ
أسرع واهتمام أكثر" يف املرتبة األخرية وبدرجة متوسطة ،مبتوسط حسايب مقداره ( )3.18وبدرجة
متوسطة .إذ يالحظ أن السب األكّب للعنف ،هو قلق أهل املريض على مريضهم ،ويعود ذلك لتغل
عواطفهم على تفكريهم يف حلظة يكون أهل املريض حباجة ماسة ملن يواسيهم ويرفع معنوياهتم ويطمئنهم
على مريضهم ،ومما يدلل على عدم قدرة بعض الكوادر الطبية على القيام هبذا الدور ،هو إمهال هذه
الكوادر وسوء معاملة املرضى وذويهم ،حيث جاء بند اإلمهال وسوء املعاملة يف املرتبة الثانية ،كما كان
املتوسط احلسايب للمجال ككل ( ،)4.18وبدرجة عالية ،وتتفق هذه الدراسة مع دراسة (القيسي،
 )2016اليت أظهرت أن سب العنف ضد الكوادر الطبية يعود اىل التسرع وغياب لغة احلوار ،والتعص
للرأي وعدم قبول الرأي اآلخر ،والعصبية القبلية ،وطول فرتة االنتظار ،ودراسة "مسري" ( Samir et al,
 )2012اليت خلصت إىل أن سوء استقبال املريض ومرافقيه ،تعتّب من أهم العوامل املسببة حلدوث
للعنف ،ودراسة "سيجال" ( ،)Segal et al, 2017ودراسة "باليذ" ( )Blythe, 2018اليت
أشارت إىل أن سب العنف هو عدم الرضا الوظيفي واإلرهاق وسوء املعاملة.
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 .3 .14النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها :ما ملية التعامل مع العنف املوجه للكوادر
الطبية يف املشايف األردنية وطرائق الوقاية منه؟
لإلجابة عن السؤال الثالث مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات اجملال
"ملية التعامل مع العنف املوجه للكوادر الطبية وطرائق الوقاية منه ،واجلدول رقم ( )6أدناه يوضح ذلك.
جدول 6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات "م لية التعامل مع العنف املوجه للكوادر الطبية وطرائق
الوقاية منه"
املتوسط
الرقم
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

االحنراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

4.16

0.73

2

عالية

4.96

0.32

3

عالية

3.76

0. 43

6

عالية

4.29

0.38

5

عالية

3.99

0.03

1

عالية

3.85

0.40

4

عالية

3.39

0.62

10

متوسطة

واجلمعيات ومؤسسات اجملتمع املدين
تدري وتأهيل موظفي األمن لتحسني مهارات التعامل والتواصل
مع املرضى وذويهم واستيعاب املوقف.
عدم التنا ل من قبل املعتدى عليهم عن احلق الشخصي

3.69

0.87

7

عالية

3.59

0.52

9

متوسطة

3.62

0.60

8

متوسطة

اجملموع الكلي

3.93

0.47

احلسا
يب

الفقرة
تأهيل الكوادر الطبية وخصوصا العاملني يف قسم االسعاف
والطوارئ على مهارات التواصل مع املرضى وذويهم
سن وتعديل القوانني حبيث تكون رادعة للمعتدين
تطوير األجهزة الطبية واألنظمة الصحية للتسهيل على املرضى
وذويهم.
اختاذ اإلجراءات الصارمة حبق كل مسيء ومقصر من الكوادر
الطبية والتمريضية
يادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية وخصوصا يف قسم االسعاف
والطوارئ
تفعيل املتسوق اخلفي يف كل املؤسسات الصحية واملستشفيات
وعلى مدار الساعة
إنشاء مديرية أو وحدة متخصصة يف املديرية العامة لألمن العام (
مديرية امن املستشفيات واملنشآت الصحية) حلفظ األمن فيها
توعية املواطنني من خالل وسائل االعالم املختلفة واملساجد
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يظهر من اجلدول ( )6أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال "ملية التعامل مع العنف املوجه
للكوادر الطبية وطرائق الوقاية منه" يرتاوح بني ) )3.39 - 4.96حيث جاءت الفقرة رقم ( )27يف
"س ّن القوانني وتعديلها حبيث تكون رادعة للمعتدين" ،مبتوسط حسايب
املرتبة األوىل ،اليت ّ
تنص على َ
تنص على "اختاذ اإلجراءات
مقداره ( ،)4.96وبدرجة عالية جداً ،وجاءت الفقرة رقم ( )29اليت ّ
الصارمة حبق كل مسيء ومقصر من الكوادر الطبية والتمريضية" يف املرتبة الثانية ،مبتوسط حسايب مقداره
تنص على "تأهيل الكوادر الطبية
( ،)4.29وبدرجة عالية جداً ،كما جاءت الفقرة رقم ( )26اليت ّ
والسيّما العاملة يف قسم اإلسعاف والطوارئ على مهارات التواصل مع املرضى وذويهم" باملرتبة الثالثة،
تنص على " يادة عدد
مبتوسط حسايب مقداره ( ،)4.16وبدرجة عالية ،وجاءت الفقرة رقم ( )99اليت ّ
الكوادر الطبية والتمريضية وخباصة يف قسم االسعاف والطوارئ" يف املرتبة الرابعة ،بدرجة عالية ،ومبتوسط
تعد عامالً
حسايب مقداره ( ،)3.99حيث أشارت الدراسة إىل أن يادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية ّ
مميزاً يف منع حدوث العنف ،إضافة إىل العوامل األخرى ،وجاءت الفقرة رقم ( )31اليت تنص على "تفعيل
املتسوق اخلفي يف املؤسسات الصحية واملستشفيات وعلى مدار الساعة" يف املرتبة اخلامسة ،بدرجة عالية،
ومبتوسط حسايب مقداره ( ،)3.85إذ يعتقد املفحوصون بأن وجود من يراق عمل الكوادر الطبية بطريقة
سريّة من العوامل املهمة يف تقليص العنف والوقاية منه على اعتبار بأهنم سيشعرون بأهنم مراقبون ،و ّأهنم
سوف حياسبون على تقصريهم وتقاعسهم يف عملهم ،وجاءت يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )32اليت
تنص على "إ نشاء مديرية أو وحدة متخصصة يف املديرية العامة لألمن العام (مديرية أمن املستشفيات
واملنشآت الصحية) حلفظ األمن فيها" ومبتوسط حسايب مقداره ( )3.39وبدرجة متوسطة ،ألن املشايف
هي مكان للعمل اإلنساين ،وال حيبذ أن يكون هناك وجود لرجال األمن ،وبالنظر إىل اجملال الكلي
للفقرات فقد كانت بدرجة عالية ،ومبتوسط حسايب ( ،)3.93وتتفق هذه الدراسة مع دراسة "كيلي"
احلد من خماطر
( )Kylie et al, 2012اليت توصلت إىل بعض التدابري واالقرتاحات اليت من شأهنا ّ
ضد
العنف ،حيث متّ حتديد جمموعة من االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها للتخفيف من ظاهرة العنف ّ
مق ّدمي اخلدمات الصحية يف املشايف يف املناطق النائية يف اسرتاليا ،ودراسة "دنكان" Duncan,
) )2001اليت أكدت على ضرورة َس ّن قوانني صارمة حبق املعتدين ،وتأهيل الكوادر الطبية سلوكياً،
وتدريبهم على مهارات التواصل مع املرضى ومرافقيهم.
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 .4 .14النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتها :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05 ≥αيف مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات وأسبابه وملية التعامل معه
وطرائق الوقاية منه تعزى ملتغري (املنطقة اجلغرافية ،املؤهل العلمي ،واجلنس).
 .1 .4 .14الفروق تبعاً ملتغري املنطقة اجلغرافية تبعاً للتقسيمات اإلدارية:
لإلجابة عن هذا السؤال؛ ومعرفة دالالت الفروق بني متوسطات درجة مظاهر العنف املوجه
للكوادر الطبية يف املشايف وأسبابه وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه ،تعزى ملتغري املنطقة اجلغرافية تبعاً
للتقسيمات اإلدارية ،وملعرفة إذا كانت الفروق دالة إحصائياً ،مت استخدم حتليل التباين األحادي ( (One
 ،Way Anovaواجلدول رقم ( )7يبني ذلك.
جدول 7
يبني نتائج حتليل التباين األحادي ( (One Way Anovaدالالت الفـروق بـني متوسـطات درجـة
مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املستشفيات وأسبابه وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه تعزى
ملتغري املنطقة اجلغرافية
اجملال
مظاهر العنف

أسباب العنف
ملية التعامل
معه والوقاية
منه
الدرجة الكلية

درجة
احلرية

متوسطات
املربعات

3.086
بني اجملموعات
داخل اجملموعات 138.946
142 .032
اجملموع

2
287
289

1.029

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

2.563
175.638
178.201
8.739
197.539
206.278

2
287
289
2
287
289

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

4.796
170.707
175.503

2
287
289

مصدر التباين

جمموع
املربعات

210

0.484

قيمة " " f
0.780

مستوى
الداللة
0.463

1.282
0.617

0.459

0.648

4.370
0,714
2.398
0,607

0.143

0.63

0.880
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 .1 .1 .4 .14يظهر من اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
) (0.05≥αيف مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية تبعاً ملتغري املنطقة اجلغرافية تبعاً
للتقسيمات االدارية ،حيث بلغت قيمة " )0.780( "fبداللة إحصائية قيمتها ).(0.463
 .2 .1 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف أسباب
العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية تبعاً ملتغري املنطقة اجلغرافية تبعاً للتقسيمات اإلدارية ،حيث
بلغت قيمة " )0.459( "fبداللة احصائية قيمتها (.)0.648
 .3 .1 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف ملية التعامل
مع العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية وطرائق الوقاية منه ،تبعاً ملتغري املنطقة اجلغرافية تبعاً
للتقسيمات اإلدارية ،حيث بلغت قيمة " )0.143( " fبداللة احصائية ( .)0.880ممّا يعين أنه ليس
هناك فروق بني وجهة نظر عينة الدراسة للعنف تعزى إىل املنطقة اجلغرافية تبعاً للتقسيمات اإلدارية
للمملكة األردنية اهلامشية (الشمال -الوسط -اجلنوب) ،ويعزي الباحث السب يف ذلك إىل أن أفراد عينة
الدراسة يف األقاليم الثالثة من اململكة ،متقاربون يف الثقافة والعادات والتقاليد ،ويف معتقداهتم بسب
روابط الدم والنس اليت بينهم ،وطبيعة منظومة القيم والعالقات االجتماعية القائمة على رابطة العائلة
والعشرية ،كذلك إىل طبيعة النسيج االجتماعي األردين ،فهو نسيجاً اجتماعياً متجانساً متسقاً ،وللمجتمع
متيزه من غريه ،كما مل تكن للمنطقة اجلغرافية ألفراد عينة الدراسة ،أي أثر على وجهة
األردين خصوصية ّ
نظر أف رادها ،من حيث مظاهر العنف وأسبابه وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه ،لذلك كانت النتيجة
برفض الفرضية ،وعدم وجود تأثري ملتغري املنطقة اجلغرافية على مظاهر العنف وأسبابه ،وملية التعامل معه
والوقاية منه.
 .2 .4 .14الفروق تبعاً ملتغري العلمي:
لإلجابة عن ذلك مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي ((One Way Anova
للفروق بني متوسطات درجة مظاهر العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف وأسبابه وملية التعامل معه
وطرائق الوقاية منه تعزى ملتغري املؤهل العلمي (أقل من توجيهي ،دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا)،
وملعرفة إذا كانت الفروق دالة إحصائياً ،واجلدول رقم ( )8يبني ذلك.
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جدول 8
يبني نتائج حتليل التباين األحادي ( (One Way Anovaالفـروق بـني متوسـطات درجـة مظاهر
العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية وأسبابه وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه تعزى ملتغري
املؤهل العلمي
اجملال
مظاهر العنف

أسباب العنف
ملية التعامل مع العنف وطرائق
الوقاية منه
األداة كاملة

مصدر التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متوسط
املربعات

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات

3.096
140.946
142.042
2.643
169.598
172.241
8.739
189.998

3
273
276
3
273
276
3
273

0.969

اجملموع

198.737

276

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

4.827
166.189
171.007

3
273
276

قيمة ""f
1.396

0.515

مستوى
الداللة
0.244

0.881
0.624

0.381 2.848

2.913
0.720
1.609
0.620

0.106 4.232

3.732

0.89

يظهر من اجلدول ( )8ما يأيت:
 .1 .2 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف مظاهر
العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي ،حيث بلغت قيمة ""f
( ،)1.396وبداللة إحصائية قيمتها (.)0.244
 .2 .2 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف أسباب
العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي ،حيث بلغت قيمة ""f
( ،)2.848وبداللة إحصائية قيمتها (.)0.381
 .3 .2 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف ملية التعامل
ملتغري املؤهل العلمي حيث
مع العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية وطرائق الوقاية منه تبعاً ا ّ
بلغت قيمة " )4.232) "fبداللة إحصائية قيمتها ( ،)0.106ممّا يعين أنه ليس هناك فروق يف وجهة
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نظر أفراد عينة الدراسة بالنسبة للعنف ،تعزى اىل املؤهل العلمي (توجيهي فأقل ،دبلوم ،بكالوريوس،
دراسات عليا) ،ويعزي الباحث السب يف ذلك إىل أن أفراد اجملتمع ينظرون إىل العنف كظاهرة موجودة
وهلا أسباهبا ومظاهرها ،ويعزو الباحث سب ذلك ،إىل أن مظاهر العنف وأسبابه ،أصبح معروفاً لكثري من
ترتدد على مسامعهم من خالل
أفراد اجملتمع ،وذلك لكثرة انتشاره يف املشايف ،وأصبحت مظاهره وأسبابهّ ،
اإلعالم ،ومنصات التواصل االجتماعي املختلفة ،كما ويركز الكثري من اإلعالميني وأصحاب االختصاص
على ملية التعامل معه والوقاية منه من خالل طرح أفكارهم ومرائهم للح ّد من تلك الظاهرة ،ممّا ولد لديهم
الكثري من املعرفة بعيداً عن مؤهالهتم العلمية ،ومبا أنه مل يكن للدرجة العلمية أية أثر على وجهة نظر عينة
ملتغري املؤهل العلمي على مظاهر العنف وأسبابه وملية
الدراسة؛ لذلك كانت النتيجة برفض وجود تأثري ّ
التعامل معه وطرائق الوقاية منه.
 .3 .4 .14الفروق تبعاً ملتغري اجلنس:
نتائج ) (Independent-Sample T. Testللكشف عن الفروق عن مظاهر وأسباب
العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف األردنية وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه تبعاً ملتغري اجلنس،
واجلدول رقم ( )9يوضح ذلك.
جدول 9
نتائج اختبار "ت" للكشف عن الفروق عن مظاهر وأسباب العنف املوجه للكوادر الطبية يف املشايف
األردنية وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه تبعاً ملتغري املؤهل اجلنس
اجملال

مظاهر العنف
أسباب العنف
ملية التعامل مع العنف
وطرائق الوقاية منه

اجلنس

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ذكر

3.65

0.688

أنثى

3.66
3.82
3.74
3.79
3.77

0.645
0.84
0.85
0.79
0.75

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

قيمة "ت"

الداللة االحصائية

0.084

0.933

0.701
0.145

0.485
0.885

يظهر من اجلدول ( )9ما يأيت:
 .1 .3 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف مظاهر
العنف املوجه للكوادر الطبية والتمريضية يف املشايف األردنية احلكومية تبعاً ملتغري اجلنس ،حيث بلغت قيمة
" ،)0.084( "tوبداللة إحصائية قيمتها (.)0.933
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 .2 .3 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف أسباب
العنف املوجه للكوادر الطبية والتمريضية يف املشايف األردنية احلكومية تبعاً ملتغري اجلنس ،حيث بلغت قيمة
" ،)0.701( "tوبداللة إحصائية قيمتها (.(0.485
 .3 .3 .4 .14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αيف ملية التعامل
مع العنف املوجه الكادر الطبية والتمريضية وطرائق الوقاية منه يف املشايف احلكومية األردنية تبعاً ملتغري
اجلنس ،حيث بلغت قيمة " )0.145 ( "tبداللة إحصائية قيمتها ) ،(0.885وهذا ما يعين أن ثقافة
العنف ومظاهره وأسبابه ،وم لية التعامل معه ،ال تقتصر على جنس معني بعينه .وتتفق هذه الدراسة مع
دراسة "باليث" ) )Blythe, 2018اليت أشارت إىل عدم جود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
للجنس ،كما اتفقت مع دراسة (كمال ،)2017 ،ممّا يعين بأنه ليس هناك فروق بني وجهة نظر عينة
ويفسر الباحث السب يف ذلك؛ إىل أن أفراد عينة الدراسة من كال
الدراسة للعنف تعزى إىل اجلنسّ ،
اجلنسني (ذكر ،أنثى) ينظرون إىل العنف كظاهرة موجودة بني الناس ،منذ وجود اإلنسان يف الكون،
وينظرون إىل العنف على أنه موجود يف كال اجلنسني ،وكالمها يتعرضان إىل الظروف املسببة للعنف نفسها
يف املشايف األردنية ،ومبا أنه مل يكن للجنس ألفراد عينة الدراسة أي أثر على وجهة نظرهم من حيث
مظاهر العنف ،وأسبابه ،وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه ،لذلك كانت النتيجة برفض وجود أي أثر
ملتغري اجلنس على مظاهر العنف وأسبابه وملية التعامل معه وطرائق الوقاية منه.
 .15المقترحات:
 .1 .15توفري احلماية للكوادر الطبية والتمريضية والفنية العاملة بالقطاع الصحي ،وتغليظ العقوبات على
مرتكبيها.
 .2 .15تطوير مهارات القدرات الذاتية للكوادر الصحية من خالل الرتكيز على مهارات االتصال
والتواصل باملرضى وذويهم من خالل الندوات واحملاضرات اليت تؤكد أمهية عمل املؤسسات الطبية
للمواطنني ،هبدف توعيتهم وإرشادهم مبا يسهم يف تقدمي خدمات مثلى لطالبيها.
 .3 .15تأهيل األطباء واملمرضني والفنيني واإلداريني يف التعامل مع املراجعني وعلى وجه اخلصوص
املراجعني لقسم اإلسعاف والطوارئ بوصفه املكان الرئيس ملثل تلك املشاجرات ،حبيث يتم إقناع الكثري
من األطباء واملمرضني بالتخلي عن النّبة احلادة ،والتعامل مع املرافق كشخص متوتّر حباجة إىل تعامل من
نوع خاص حاله كحال املريض وإن كان بدرجة خمتلفة.
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 .4 .15إنشاء مديرية أو وحدة تابعة ملديرية األمن العام أو الدرك حتت مسمى (مديرية أمن املستشفيات
واملنشئات الصحية) حلفظ أمن وسالمة املستشفيات وكوادرها.
 .5 .15التعاون بني و ارة الصحة والنقابات املهنية كنقابة األطباء ،والصيادلة ،وأطباء األسنان،
واملمرضني ،ونقابة املهن الطبية املساندة ،لضمان محاية الكوادر الطبية وحقوقهم ،وحماولة حل اخلالفات
عن طريق احلوار والرتاضي داخل املؤسسة ،وإ جراء حتقيقات فنية شفافة تقوم هبا جلان فنية طبية وقانونية
متخصصة تشرتك فيها النقابات ،وممثلني عن املؤسسات الطبية للتحقيق يف شكاوى ذوي املرضى ،للتأكد
املتعمد ،ومتييزه عن املضاعفات أو
من تقدمي الرعاية الطبية املناسبة ،وحتديد وجود اخلطأ واإلمهال الطيب ّ
الوفاة اليت يسببها املرض نفسه ،أ و الوفاة الطبيعية ،وحماسبة املتسببني الذي يثبت تقصريهم وإمهاهلم،
وحماسبة من يدعي ادعاء كيدي ومقاضاته.
 .6 .15توعية اجملتمع من خالل القنوات اإلعالمية املرئية واملقروءة ،واملسموعة ،واملؤسسات احلكومية،
واألهلية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،ودور العبادة ،بالدور الذي تبذله الكوادر الطبية خلدمتهم ،وعدم
االعتداء عليهم أو حتطيم املمتلكات واألجهزة ،واحلصول على حقوفهم بالطرائق القانونية واإلدارية والفنية.
 .7 .15تقدمي الدعم املايل الكايف للكوادر الطبية ،ومبا يليق مبكانتهم واجلهود املضنية املبذولة لتقدمي
أفضل اخلدمات والرعاية الطبية للمرضى ،ومتابعة احتياجاهتم ومعوقات عملهم ،وجتهيز املؤسسات
الصحية باملزيد من األجهزة الطبية احلديثة.
 .8 .15الفصل بني قاعات الفحص وبني املرافقني ،إنشاء صاالت انتظار مرحية الستقبال املرافقني.
 .9 .15تعريف الكوادر الطبية بتعليمات االنضباط الوظيفي وتطبيقها بصورة واضحة.
 .10 .15توفري كوادر متخصصة ومدربة مرتبطة بالعالقات العامة قادرة على هتدئة املرضى وذويهم
وحماولة احتوائهم.
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