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های محیط فیزیکی از ویژگیبیماران و کارکنان داشتن محیط زندگی عاری از حوادث: درک 

 های روانپزشکیایمن در بخش

 چکیده

باشد. نتایج مطالعات های روانپزشکی میایجاد و حفظ محیط ایمن، یک بخش مهم از مراقبت در بخشزمینه و هدف: 

تجارب افرادی که بیشترین کند. فیزیکی ایمنی بخش را تسهیل میهای محیط دهد که برخی ویژگیقبلی نشان می

. بنابراین این مطالعه با باشدها تواند بهترین منبع جهت شناسایی این ویژگیها را دارند میحضور در این محیط

 است.های روانپزشکی انجام شده محیط فیزیکی ایمن در بخش هایتبیین درک بیماران و کارکنان از ویژگیهدف 

ی کیفی توصیفی اکتشافی، هفت نفر از بیماران در حال ترخیص و نوزده نفر از در این مطالعه روش بررسی:

های روانپزشکی مورد مصاحبه قرار شان در بخشهای روانپزشکی در خصوص تجاربکارکنان شاغل در بخش

ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی با ساعت مشاهده در عرصه صورت گرفت. داده 84گرفتند و همچنین 

 تحلیل شدند. Lundmanو  Graneheimروش 

داشتن محیط زندگی عاری از "های روانپزشکی به معنای نتایج نشان داد که محیط فیزیکی ایمن در بخش ها:یافته

 "کننده از حوادثپیشگیری داشتن طرح"ی اصلی شاملی دو طبقهباشد. این درون مایه، انتزاعی شدهمی "حوادث

حذف یا "ن این دو مورد تعادل ایجاد شود. یبود که طبق تجارب کارکنان نیاز است تا ب "زندگی یطمح داشتن"و 

 "ی عملکرد کارکنانشرایط تسهیل کننده"و  "بیماران های متناسب با ویژگیبخش " ،"آفرینتعدیل اسباب حادثه

 "و  "شرایط سالم و خوشایند"، "های هدفمندفعالیت "و  کننده از حوادثپیشگیریی داشتن طرح زیر طبقات طبقه

 بود.  "داشتن محیط زندگی"ی زیر طبقات طبقه "حریم حفظ شده

های روانپزشکی ی حاضر لزوم بازنگری در محیط فیزیکی بخشبا توجه به نتایج مطالعه گیری:بحث و نتیجه

 شود. و جسمی به بیماران و کارکنان احساس میکشور جهت پیشگیری از آسیب روانی 

     ی کیفیایمنی؛ محیط؛ بیمارستان، روانپزشکی؛ مطالعه کلمات کلیدی:


