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 مقاله پژوهشي 

  مراکز آموزشی درمانی اصفهان ي عملهااتاقخشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در 
  

  ٣*، اکرم اعرابي٢، حسن فرهمند١مرضيه احمدي
 

  29/08/1398تاریخ پذیرش  10/06/1398تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

ت ي، پرسنل مراقباحرفهي هاگروهيافته و از ميان تمام يشافزاي اخير هادههالمللي کار، شيوع خشونت شغلي در اساس گزارش سازمان بين :هدف و زمينهپيش
ن مطالعه ا ايباشد. لذيمشوند اما اطالعات مستند از خشونت شغلي در اتاق عمل در کشور ما بسيار اندک يمسالمت، بيشترين قربانيان خشونت شغلي محسوب 

 سالمت در اتاق عمل، انجام گرفت.. مراقبتي و عوامل مرتبط با آن در پرسنل شغلباهدف تعيين فراواني خشونت 

مراکز آموزشـي درماني شهر   عملي هااتاقاين پژوهش يک مطالعه توصـيفي تحليلي بود. جامعه پژوهش کليه مراقبين سـالمت شـاغل در     مواد و روش کار:
انتخاب  ۱۳۹۷مردادماه ي از فروردين تا اطبقهاي و يهسهمبا تخصيص متناسب از نوع  آسانگيري روش نمونه بهنفر  ۲۲۳بودند که از اين ميان تعداد اصفهان 
ائه شده است ار توسط سازمان بهداشت جهاني ۲۰۱۰استاندارد "بررسي خشونت شغلي در بخش سالمت "که در سال  با اسـتفاده از پرسـشنامه   هادادهشـدند.  

  مورد تحليل قرار گرفت. مستقلفيشر و تي  و ۲کاي ي آماري هاآزمونو  ۱۶ورژن  SPSSافزار ي شد و با استفاده از نرمآورجمع
 را تجربه قومي درصد خشونت ۳/۱۹و يزيکيف-يجسمخشونت  درصد ۲۶رواني، -ماه گذشـته خشونت روحي  ۱۲طي  هانمونه درصـد از  ۹/۹۱تعداد  ها:يافته

) بود و عاملين خشونت شغلي اغلب از ميان پرسنل مراقبت رصدد۸۷( زاکرده بودند. بيشـترين علت ايجادکننده خشـونت شـغلي، کارکردن در محيط اسـترس    
 ،t =۰۱/۰ تيببود (به ترتر از سايرين معناداري کم طوربهرواني مواجه شدند -ي روحيهاخشونت باکه ي پرسـنل  در کارسـابقه بودند. ميانگين سـن و   سـالمت 

۰۱/۰P = ۶۳/۲وt = ،۰۲/۰ P = 2 =۶۲/۴فيزيکي (-ي جسميهاخشونت). فراواني مواجهه باχ،۰۳/۰ P =۰۰۴/۰رواني (-) و روحي P = در مراکز داراي پروتکل ،(
 ساير مراکز بود. تر ازکمطور معناداري خاص براي گزارش خشونت به

نه بيمار و همراه بيمار بلکه اغلب از ميان پرسنل  ي باال است و عاملين خشونت شغليتوجهقابل ميزان بهعمل  در اتاقخشونت شغلي  گيري:بحث و نتيجه
 کند.يمي مستند براي گزارش خشونت شغلي را توصيه هاپروتکلمراقبت سالمت هستند. اين مطالعه وجود 

 خشونت شغلي، پرسنل مراقبت سالمت، اتاق عمل ي کليدي:هاواژه

  
 ١٣٩٨ يد، ۷۵۹-۷۷۰ ، صدهم شماره، مايسدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۳۱۳۶۲۶۵۰۲۸ تلفن: ي پرستاري و مامايي،هامراقبتتحقيقات  مرکزو مامايي،  يصفهان، دانشکده پرستارا يصفهان، دانشگاه علوم پزشکا: آدرس مکاتبه
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  مقدمه

است که عالوه  ياحرفه زاياسترسک عامل ي يخشونت شغل 
که ناظر خشونت  يان خشونت، افراديبر قربان يرات منفيبر تأث

). ۱( دهديمقرار  يرتأثن کل سازمان را تحت يهستند و همچن
آن افراد  موجببهکه  گردديماطالق  ييبه رخدادها يخشونت شغل

ر قراا تهاجم ي، سوء رفتار سوءاستفادهخود مورد  يت شغليدر موقع
). خشونت ۲د شود (يتهد هاآنا رفاه يسالمت  کهطوريبهرند، يگ

                                                             
  رانيا ،اصفهان اصفهان، يعلوم پزشک دانشگاه ،ييو ماما يارشد اتاق عمل، دانشکده پرستار يکارشناس يدانشجو ١
  رانيا ،اصفهان اصفهان، يعلوم پزشک دانشگاه ،ييو ماما يگروه اتاق عمل، دانشکده پرستار يئت علميعضو ه ٢
سنده ي(نو رانيا ،اصفهان اصفهان، يعلوم پزشک دانشگاه ،ييو ماما يپرستار دانشکده ،ييو ماما يپرستار يهامراقبتقات يتحق مرکز ،يپرستار يتخصص يدکترا ٣

1 World Health Organization 

پرسنل مراقبت ان يدر م ويژهبهج است که يده رايک پدي يشغل
 يشغل ، خشونت١بهداشت ي). سازمان جهان۳است ( تريعشاسالمت 

مانند  يکيزي) خشونت ف۱کرده است:  يبندرا به چهار دسته طبقه
ن يمانند توه ي) خشونت روان۲زدن  يليمشت زدن، لگد زدن، س

 يمانند برخوردها ي) خشونت نژاد۳کردن  ير و فحاشيکردن، تحق
خشونت  )۴ت يت، مذهب و قوميز به علت نژاد، زبان، مليآمديتهد

 کمح در که تيجنس به مربوط ناخواسته رفتار هرگونه شامل يجنس
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 يو يشرمندگ اي نيتوه د،يتهد باعث و شده يتلق شخص به تجاوز
  ).۴( شود

 ،)۲۰۱۴( همکاران و )Anglandآنگلند ( مطالعه اساس بر 
 شياافز رو به سالمت مراقبت پرسنل انيم در زيآم خشونت يرفتارها

 نيهم در). ۵( کنديم ديتهد را هاآن يشغل تيامن و سالمت و است
 نشان در فرانسه، ۲۰۱۵ در سال) Etienne( نيات مطالعه راستا

 گذشته ماه ۶ يط سالمت مراقبت پرسنل از درصد ۴۸ که دهديم
 ).۶( اندقرارگرفته يبدرفتار و خشونت مورد

 که دارد پرسنل سالمت بر يبار انيز اثرات يشغل خشونت
 يقلب هاييماريب مزمن، يدردها ،يروان يهااسترس شامل توانديم

 نيهمچن). ۷( باشد کار محل از بتيغ شيافزا جهينت در و يعروق
 خشونت که دارديم ، اظهار۲۰۱۴سال در ) Hickson( کسونيه

 ماريب مقابل در تعهد و ياحرفه تعهد رفتن دست از به منجر يشغل
 ،يشغل خشونت عامالن که دهنديم نشان مطالعات ).۸( شوديم

 در مثال عنوانبه. هستند سالمت مراقبت پرسنل انيم از اغلب
 گرفته است، انجام) ۲۰۱۸( ٢سايو مل يدارس توسط که يامطالعه

 درصد ۱۴ ،يشغل خشونت ان عامالنياز م که داد ج نشانينتا
 و رده هم همکاران درصد ۴۳ ن،يمسئول درصد ۱۶ ارشد، همکاران

 جينتا نيهمچن). ۹( اندبوده سالمت حوزه رانيمد درصد ۲۷
 زيآم خشونت يرفتارها بروز با مرتبط عوامل نهيزم در مطالعات

 ابقهس جنس، سن، مانند ياريبس عوامل که است نيا از يحاک يشغل
 بدحال، مارانيب ،يانسان يروين کمبود بخش محل کار، نوع ،يکار

 ،يده گزارش هاييستمسوجود  نيو همچن تيمسئول و يشغل سمت
 تسالم مراقبت پرسنل انيم در زيآم خشونت يرفتارها بروز سبب

  ).۱۰-۱۲( شوديم
 است مارستانيب در يبحران و ژهيو يکار بخش کي عمل اتاق 

 جيرا آن در يپرسنل نيب يبرخوردها و استرس معمول، طوربه که
 قبل يهامراقبت طيمح ،ينيبال هاييطمح انيدرم). ۱۳( استکل

 خشونت به نسبت ،)Perioperative( يجراح عمل از بعد و نيح
 يتارهارف گونه نيا وقوع يبرا يشتريب احتمال و است رتريپذ بيآس
 دهش محدود يکيزيف يفضا و خطر پر يکار طيمح سبب به يمنف

 در) ۲۰۱۴( همکارانش و )Chipps(پس يچ). ۱۴( وجود دارد
 هجينت نيا به عمل اتاق در يشغل خشونت از يفيتوص يامطالعه

 ينيالب طيمح نيا در کنندگان شرکت سوم کي از شيب که انديدهرس
 يرأثت کنندگان شرکت مطالعه نيا در هستند، اگرچه خشونت يقربان

 ماا انددانسته کمرنگ مارانيب تيامن بر را زيآم خشونت يرفتارها

                                                             
2 Darcy& Melissa 

 حتت بشدت را يشغل يتمنديرضا و يکار زهيانگ که بودند معتقد
 ).۱۳( است داده قرار يرتأث

بهداشت  يده، سازمان جهانين پديا يبا توجه به آثار منف
)World Health Organization ( الملليبينبه همراه انجمن 

و سازمان  International Council of Nurses)( پرستاران
ن ي، پژوهش در ا(International Labor Office) کار الملليبين
ن باورند که يخود قرار داده و بر ا يقاتيتحق هاييتاولونه را در يزم

ان ساخته يخ را نمايانجام شده تا کنون، تنها قله کوه  يهاپژوهش
 مشخص نشده يدر مراکز به خوب يخشونت شغل يابعاد واقعاست و 
ز با تجربه کار در اتاق عمل و مشاهده انواع ي). پژوهشگران ن۴است (

ت ين سالمت به کرات به اهميآن بر مراقب يخشونت و تبعات منف
وع خشونت و عوامل مرتبط با آن در اتاق يت شيوضع يلزوم بررس

 ينه خشونت شغليکه پژوهش در زم نيلذا نظر به ا .اندبرده يعمل پ
 دفباهق ين تحقيران بندرت صورت گرفته است، ايدر اتاق عمل در ا

و عوامل مرتبط با آن، در پرسنل مراقبت  يوع خشونت شغلين شييتع
دانشگاه علوم  يدرمان يعمل مراکز آموزش يهااتاقسالمت در 

  شهر اصفهان انجام گرفت. يپزشک
  

  هاروشمواد و 
ن يبود که از فرورد يليتحل يفيک مطالعه توصيپژوهش حاضر  

وابسته  يدرمان يمرکز آموزش ۹عمل  يهااتاق در ۱۳۹۷تا مرداد ماه 
 هيجامعه پژوهش را کلاصفهان انجام شد.  يبه دانشگاه علوم پزشک

 يدادند که دارال يعمل تشک يهااتاق نيا شاغل درن سالمت يمراقب
. نفر بود ۴۰۰حدود  هاآنبودند و تعداد  يالت دانشگاهيتحص

ک سال سابقه کار در اتاق يحداقل ورود به مطالعه شامل  يارهايمع
به  هانمونه ي، عدم ابتاليکاردان يليعمل، حداقل مدرک تحص

 ود.ک بيکوتيسا يآنت يواضح همراه با مصرف داروها ياختالالت روان
ل ناقص پرسشنامه و انصراف يخروج از مطالعه شامل تکم يارهايمع

به روش  هانمونهن پژوهش ياز ادامه پژوهش بود. در ا هانمونه
 ياطبقهو  اييهسهمص متناسب از نوع يآسان با تخص گيرينمونه

ابتدا تعداد کل پرسنل در  اييهسهمص يدر تخص .شدندانتخاب 
به  هاآنمشخص شدند و مجموع  يعمل هر مرکز درمان يهااتاق

مد، سپس به تناسب تعداد پرسنل در اتاق عمل هر مرکز، دست آ
گر از آن جا که يبه آن مرکز اختصاص داده شد. از طرف د اييهسهم

جراحان،  يعنين طبقه يپرسنل مراقبت سالمت شامل چند
، پرسنل اتاق يهوشيو ب يجراح هاييدنترز، يهوشيمتخصصان ب

ه اختصاص يسهم، ياطبقه گيرينمونهبودند، در  يهوشيعمل و ب
، در طبقات مختلف به نسبت يداده شده به اتاق عمل هر مرکز درمان
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 = 2Nz(n  ع شد. تعداد نمونه با توجه به رابطه مقابليتعداد افراد توز

)p)-p(1 2+ z 2/ (Nd )p)-p(1، نفر به دست آمد که  ۱۹۶ حداقل
ه نفر در نظر گرفت ۲۱۸از ابتدا ها نمونهزش يدرصد ر ۱۰با احتمال 

 طوربهرا  هاپرسشنامه ينفر از جامعه پژوهش ۲۲۳ت يشد و در نها
از ي: تعداد نمونه مورد نn پارامتر ن رابطهيا در ل نمودند.يکامل تکم

نفر  ۴۰۰ حدوداًپژوهش (که  : حجم جامعهNانجام پژوهش،  يبرا
: p)، باشديم ۹۶/۱درصد (که برابر با  ۹۵نان يب اطمي: ضرz بودند)،
ن سالمت در اتاق يه مراقبيعل يخشونت شغل ياز فراوان يبرآورد

) در نظر ۵/۰درصد ( ۵۰عمل (که با توجه به در دسترس نبودن آن 
دقت  ميزان :d د) وين تعداد نمونه به دست آيشتريگرفته شد تا ب

  .باشديم) در نظر گرفته شد) ۰۵/۰درصد ( ۵مطالعه (که 
ن يبود. ا سؤال ۵۴با  ياپرسشنامه هاداده يابزار گردآور

 سيربر" با عنوان الملليبينک پرسشنامه استاندارد يپرسشنامه 
 توسط ۲۰۱۰بود که در سال " سالمت بخشدر  يشغل خشونت

 الملليبين يراشوو ر الملليکابيناداره بهداشت،  يسازمان جهان
. دبو يدو بخش اصل يداران پرسشنامه يه شده است. ايته رانپرستا

بخش دوم  و سؤال ۱۷با  ياحرفه -ياطالعات فرد املشبخش اول 
 ۸با  يکيزيف-جسمي خشونتمواجهه با  مجموعهريز شامل چهار

و نحوه مواجهه با  سؤال ۶هر کدام با  يو قوم نيروا يروح ،سؤال
 ريتعاب و يسردرگم از يريجلوگ يبود. برا سؤال ۱۷انواع خشونت با 

 -ي، خشونت جسمير خشونت شغلينظ يم اصليمفاه از متفاوت
م ين مفاهيف اي، تعاريو خشونت قوم يروان ي، خشونت روحيکيزيف
بخش  يابتدا بهداشت، در يف سازمان جهانيز مطابق با تعرين

 يهاپژوهش در پرسشنامه نيشد. ا گنجانده مربوطه در پرسشنامه
 توسط زين رانيا در و هشد گرفته ربکا هارکشو کثرا در مختلف

ه است ديرس ييدتأآن به  ييايو پا ييو روا ترجمه مختلف انهشگروپژ
مواجهه  يبا عنوان " بررس يامطالعهمثال در  عنوانبه). ۱۷-۱۵(

ط مارستان" که توسيدر ب يکيزيو ف يکالم يهاخشونتپرستاران با 
 بابل در سال يم زاده و همکاران در دانشگاه علوم پزشکيرح يرفعت

ه آن ب ييايش اعتبار محتوا و پاآن به رو ييانجام گرفته، روا ۱۳۹۱
 ييدتأدرصد به  ۸۰پايايي ب يبا ضر "د مجدن موآز -آزمون روش "

  ).۱۷ده است (يرس
 يدانشگاه علوم پزشکالزم از  يافت مجوزهايمحقق پس از در 

 ين مربوطه در مراکز آموزشياصفهان و پس از کسب اجازه از مسئول
در  مراقبت سالمتپرسنل ط پژوهش شده و از يوارد مح ،يدرمان
 گيرينمونه. عمل جهت شرکت در پژوهش دعوت به عمل آورد اتاق

ت فيب که در شروع شين ترتيبه صورت در دسترس انجام شد، بد
صبح با پرسنل در اتاق عمل آشنا شده، هدف از انجام پژوهش،  يکار

ز محرمانه بودن اطالعات، يپرسشنامه و ن سؤاالتبه  ينحوه پاسخ ده
ت وارد مطالعه شدند. زمان يد و با کسب رضايان گرديب اهآن يبرا

در نظر گرفته شد و قه يدق ۳۰-۶۰پر کردن پرسشنامه  يالزم برا
د. يردگ آوريجمعل توسط محقق يبالفاصله پس از تکم هاپرسشنامه

اورند ين خاطر به را يموارد هانمونهکه امکان داشت  ييآن جا از
طول مدت  .گرفته شد در نظرماه گذشته  ۱۲تجربه خشونت در 

 ماه بود. در ۲حدود  يمالحظات اخالق يت تماميبا رعا گيرينمونه
 زارافنرمبا استفاده از بوده و  يفکي و يمک نوع از هاداده پژوهش نيا

SPSS  کاي( يو استنباط يفيتوصر ماآ يهاشاخصو  ۲۱ورژن 
رار ق تحليلوتجزيهمورد  مستقل) تيو  شريق فياسکوئر، آزمون دق

  .گرفتند
 
  هايافته
با  ۵۷تا  ۲۲شرکت کنندگان در مطالعه حاضر از  يدامنه سن 

ن يانگيبا م ۳۳تا  ۱از  هاآن يسال و دامنه سابقه کار ۵/۳۷ن يانگيم
ک شرکت کنندگان در يدموگراف هاييژگيو ريسال بود. سا ۶/۱۱

  .آمده است ۱جدول شماره 
 ۹/۹۱ن مطالعه نشان داد که يدر ا يتجربه خشونت شغل يبررس 
 هانمونهکل  درصد از ۲۶، يروان-يخشونت روح هانمونهاز کل  درصد

خشونت  هانمونهاز کل  درصد ۳/۱۹و  يکيزيف -يخشونت جسم
ع يزج به توي. بخش اول نتااندکردهماه گذشته تجربه  ۱۲ يرا ط يقوم

 عيتوز يررساختصاص دارد. ب گيرياندازهمورد  يرهايمتغ يفراوان
نشان  يک نوع خشونت شغليبه تفک يفرد عامل خشونت شغل يفراوان

درصد)  ۷/۷۸( ين فراوانيشتريب يروان يداد که در خشونت روح
ن يرشتيب يکيزيف-يمربوط به همکاران اتاق عمل، در خشونت جسم

 يمار و در خشونت قوميدرصد) مربوط به همراهان ب ۷/۳۹( يفراوان
درصد) مربوط به همکاران اتاق عمل  ۴/۷۴( ين فراوانيشتريز بين

 يت کننده از پرسنل در برابر رفتارهايبود. در ارتباط با فرد حما
) مربوط به مسئول اتاق درصد ۲/۲۸( ين فراوانيشتريز، بيخشونت آم

 يرفتارها گزارش از يامد ناشيپ يع فراوانيتوز يعمل بود. بررس
ج نشان داد که يتا) ن۲عامل خشونت (جدول  يز برايخشونت آم

به عامل  ي) مربوط به دادن تذکر کالمدرصد ۲/۶۵( ين فراوانيشتريب
 .خشونت بوده است

خشونت  يبه رفتارها يدگيت از روند رسيزان رضايم يبررس 
 يدگيدرصد) از روند رس ۵/۶۵( هانمونهنشان داد که اکثر  يز شغليآم

 يار ناراضيبس اي يز در محل کار خود ناراضيخشونت آم يبه رفتارها
 ۴/۴۳، ياز خشونت شغل يزان نگرانيم ين در بررسيبودند. همچن

 ا به شدت نگرانينگران  ياز مواجهه با خشونت شغل هانمونهدرصد از 
ان ز نشيخشونت آم يگزارش رفتارها يع فراوانيتوز يبودند. بررس

با  ياحادثهدرصد)  ۹/۳۲نفر ( ۷۳ماه گذشته  ۱۲ يداد که در ط
ان ينفر از قربان ۱۵۰و  اندنمودهرا گزارش  يمضمون خشونت شغل
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. اندندادهز را گزارش يخشونت آم ي)، رفتارهادرصد ۱/۶۷خشونت (
ن يشتريز، بيخشونت آم يعلل عدم گزارش رفتارها يدر بررس

 يدهده تصور کردن گزارشيفايدرصد) مربوط به ب ۲/۸۶( يفراوان
 بوده است.

 
  ماه گذشته ۱۲ ين سالمت در اتاق عمل طيک مراقبيدموگراف هاييژگيو يع فراوانيتوز): ۱جدول (

  درصد  تعداد  ريحاالت متغ  ريمتغ

  تيجنس
  ۸/۵۳  ۱۲۰  خانم
  ۲/۴۶  ۱۰۳  آقا

  ۱۰۰  ۲۲۳  جمع

  اتاق عمل محل خدمت

  ۶/۵۱  ۱۱۵  يچند تخصص
  ۷/۴۱  ۹۳  يا دو تخصصيک ي

  ۷/۶  ۱۵  اورژانس

  ۱۰۰  ۲۲۳  جمع

  تأهلت يوضع

  ۳/۶۷  ۱۵۰  متأهل
  ۷/۲۸  ۶۴  مجرد
  ۶/۳  ۸  متارکه

  ۴/۰  ۱  وهيب
  ۱۰۰  ۲۲۳  جمع

  التيزان تحصيم

  ۶/۴۶  ۱۰۴  يکارشناس
  ۲۲  ۴۹  يتخصص يدکتر ياريدست

  ۳/۱۹  ۴۳  يو فوق تخصص يتخصص يدکتر
  ۵/۸  ۱۹  يکاردان
  ۶/۳  ۸  ارشد يکارشناس

  ۱۰۰  ۲۲۳  جمع
  ۹/۴۳  ۹۸  يمهاجرت به محل کار فعل

  ۵/۸  ۱۹  يمذهب – يت قومياقل

  
ماه  ۱۲ ين سالمت در اتاق عمل طيعامل خشونت در مراقب يز برايخشونت آم يرفتارها گزارش از يامد ناشيپ يع فراوانيتوز): ۲جدول (

  گذشته
  درصد  تعداد  رينوع متغ  ريمتغ

 يرفتارها گزارش امديپ

  زيخشونت آم

  ۲/۶۵  ۱۴۴  يدادن تذکر کالم

  ۷۱/۵۰  ۱۱۲  يامديچ پيبدون ه

  ۷/۱۶  ۳۷  يهياز نوع تنب يبرخورد ادار

  ۴/۵  ۱۲  سيگزارش به پل

  ۴/۵  ۱۲  قرار گرفتن فرد مهاجم يگرد قانونيتحت پ

  ۳/۲  ۵  ر موارديسا

 
نفر  ۲۰۸، يز شغليخشونت آم يدر ارتباط با مشاهده رفتارها

 ۱۲ يهمراه با خشونت در اتاق عمل ط يعيدرصد) شاهد وقا ۳/۹۳(
جاد کننده يعوامل ا يع فراوانيتوز ي. در بررساندبودهماه گذشته 

ن يشتريب )،۳(جدول در اتاق عمل  يز شغليآم خشونت يرفتارها
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بوده  زااسترسط يدرصد) مربوط به کار کردن در مح ۸۷( يفراوان
ز ا يو برخ ين خشونت شغليج به ارتباط بياست. بخش دوم نتا

 يوانن فرايارتباط ب ياختصاص دارد. در بررس يمورد بررس يرهايمتغ
، آزمون هاآنت يدر پرسنل اتاق عمل با جنس يانواع خشونت شغل

 -يروح يهاخشونتمواجهه با  ياسکوئر نشان داد که فراوان يکا
 شتر از پرسنل آقا بوده استيب يمعنادار طورهبدر پرسنل خانم  يروان

)۳۴/۱۸= 2χ،۰۰۱/۰ P <ين فراوانيارتباط ب ين در بررسي). همچن 
 يبا نوع اتاق عمل محل خدمت، آزمون کا يانواع خشونت شغل

 در يروان يروح يهاخشونتمواجهه با  ياسکوئر نشان داد که فراوان
از اتاق  ترکم يمعنادار طوربه يا دو تخصصيک ي يهاعملاتاق 
که صرفاً مختص اعمال  ييهاعملو اتاق  يچند تخصص يهاعمل
). در = 2χ،۰۲/۰ P =۸۴/۷هستند بوده است ( ياورژانس يجراح
مل در پرسنل اتاق ع يانواع خشونت شغل ين فراوانيارتباط ب يبررس

اسکوئر با نسبت درست  ي)، آزمون کا۴جدول ( هاآن تأهلت يبا وضع
 يکيزيف -يجسم يهاخشونتمواجهه با  ينشان داد که فراوان يينما

)۹۳/۶= 2χ،۰۴/۰ P =2 =۲۰/۸( ي) و قومχ،۰۲/۰ P= در پرسنل (
  ت.ن بوده اسيريشتر از سايب يمعنادار طوربهت متارکه يوضع يدارا

ل با در پرسن يانواع خشونت شغل ين فراوانيارتباط ب يدر بررس
ن يانگيمستقل نشان داد که م t)، آزمون ۵ها (جدول آنسابقه کار 

دند مواجه ش يکيزيف -يکه با خشونت جسم يسابقه کار در پرسنل

). = 2χ،۰۲/۰ P =۴۱/۲ن بوده است (يرياز سا ترکم يمعنادار طوربه
 يهاخشونتکه با  ين سن و سابقه کار در پرسنليانگين ميهمچن

ه بن بود (يريز ساا ترکم يمعنادار طوربهمواجه شدند  يروان يروح
ن سن ي). اما ب= ۶۳/۲t = ،۰۲/۰ Pو  = t، ۰۱/۰ P =۰۱/۰ ترتيب

)۸۷/۰t = ،۳۹/۰ P =) ۲۴/۰) و سابقه کارt =،۸۱/۰ P = و مواجهه (
  وجود نداشت. يرابطه معنادار يقوم خشونتبا 

 با وجود يانواع خشونت شغل ين فراوانيارتباط ب يدر بررس 
)، ۶آميز (جدول خشونت  يگزارش رفتارها يپروتکل خاص برا

 يهاخشونتمواجهه با  ياسکوئر نشان داد که فراوان يآزمون کا
پروتکل  ي) در مراکز دارا= 2χ،۰۳/۰ P =۶۲/۴فيزيکي (-يجسم

ز ا ترکم يمعنادار طوربهز يخشونت آم يگزارش رفتارها يخاص برا
ر نشان شيق فيآزمون دق ضمناًن نوع پروتکل بوده است. يمراکز فاقد ا

 يدر مراکز دارا يروان يروح يهاخشونتمواجهه با  يداد که فراوان
 يمعنادار طوربهز يخشونت آم يگزارش رفتارها يپروتکل خاص برا

ن يارتباط ب ي). در بررس= P ۰۰۴/۰است (ر مراکز بوده يازسا ترکم
در  انياز قربان يتيبا وجود اقدامات حما يانواع خشونت شغل يفراوان

اسکوئر نشان داد که تنها  يز، آزمون کايخشونت آم يمقابل رفتارها
 يتياقدامات حما که يدر مراکز يقوم يهاخشونتمواجهه با  يفراوان
ر مراکز بوده است ياز سا ترکم يمعنادار طوربهوجود دارد،  هاآندر 

)۶۳/۱۰= 2χ،۰۰۱/۰ P =.(  
 

  ماه گذشته ۱۲ يدر اتاق عمل ط يز شغليآم خشونت يجاد کننده رفتارهايعوامل ا يع فراوانيتوز): ۳( جدول
  درصد  تعداد  يز شغليآم خشونت يجاد کننده رفتارهايعوامل ا

  ۸۷  ۱۹۴  زااسترسط يکار کردن در مح

  ۷/۸۵  ۱۹۱  فرد يعاطف -يجانيت هيوضع

  ۱/۷۳  ۱۶۳  ط کاريز در محيخشونت آم يج بودن رفتارهايو را يسطح فرهنگ

  ۵/۶۵  ۱۴۶  زاتنشمار و موارد يمانند به خطر افتادن جان ب يبروز حوادث بحران

  ۵/۶۵  ۱۴۶  مراقب انجام نگرفته است يع و به موقع از سوينکه اقدام سريتصور ا

  ۶/۵۹  ۱۳۳  ن سالمتيبودن تعداد پرسنل و مراقب يناکاف

  ۲/۵۹  ۱۳۲  در کارها) ي(ناهماهنگ يميت يو همکار يزيفقدان برنامه ر

  ۵۷  ۱۲۷  تيريسوء مد
  ۷/۴۹  ۱۱۱  افت خدماتيدر يبرا يدن طوالنيانتظار کش

  ۵/۴۷  ۱۰۶  فرد مهاجم سؤاالتعدم پاسخ مناسب به 

  ۶/۳۳  ۷۵  کمبود امکانات اتاق عمل
  ۹/۱۷  ۴۰  ممانعت از تردد همراهان

  ۲/۱۵  ۳۴  از مصرف مواد و الکل يناش يرفتار تهاجم
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  ماه گذشته ۱۲ ي، طهاآن تأهلت ين سالمت در اتاق عمل با وضعيدر مراقب يانواع خشونت شغل ين فراوانيارتباط ب): ۴جدول (

  تأهلت يوضع
  انواع خشونت

  متارکه  متأهل  مجرد
اسکوئر با نسبت  يآزمون کا

 ييدرستنما

 χ2 P  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۰۴/۰  ۹۳/۶  ۵/۶۲  ۵  ۷/۲۲  ۳۴  ۷/۲۹  ۱۹  يکيزيف-يجسم
  ۱۴/۰  ۴۷/۵  ۱۰۰  ۸  ۳/۸۹  ۱۳۴  ۹/۹۶  ۶۲  يروان-يروح

  >۰۰۱/۰  ۴۹/۱۹  ۵۰  ۴  ۹/۱۸  ۲۸  ۳/۴۵  ۲۹  يجنس
  ۰۲/۰  ۲۰/۸  ۵/۶۲  ۵  ۷/۱۸  ۲۸  ۶/۱۵  ۱۰  يمذهب-يقوم

  
 ماه گذشته ۱۲ يط هاآن ياتاق عمل با سن و سابقه کارن سالمت در يدر مراقب يانواع خشونت شغل ين فراواني: ارتباط ب)۵جدول (

  
انواع خشونت 

  يشغل

ا عدم مواجهه يمواجهه 
  يبا خشونت شغل

  
  ر سن و سابقه کاريمتغ

عدم مواجهه با خشونت   يمواجهه با خشونت شغل
  يشغل

  مستقل tآزمون 

انحراف   نيانگيم
  اريمع

انحراف   نيانگيم
  اريمع

t P  

  
  يکيزيف-يجسم

  ۱۴/۰  ۴۶/۱  ۹/۸  ۹/۳۷  ۸/۷  ۱/۳۶  سن
  ۰۲/۰  ۴۱/۲  ۴/۷  ۳/۱۲  ۵/۶  ۷/۹  سابقه کار

  
  يروان-يروح

  ۰۱/۰  ۸۶/۲  ۸/۱۰  ۴/۴۴  ۲/۸  ۹/۳۶  سن
  ۰۲/۰  ۶۳/۲  ۷/۹  ۳/۱۷  ۸/۶  ۱/۱۱  سابقه کار

  
  يجنس

  >۰۰۱/۰  ۰۱/۷  ۹/۸  ۳/۳۹  ۳/۵  ۵/۳۲  سن
  >۰۰۱/۰  ۴۱/۵  ۵/۷  ۹/۱۲  ۵  ۲/۸  سابقه کار

  
  يمذهب-يقوم

  ۳۹/۰  ۸۷/۰  ۸/۸  ۷/۳۷  ۹/۷  ۵/۳۶  سن
  ۸۱/۰  ۲۴/۰  ۴/۷  ۷/۱۱  ۶/۶  ۴/۱۱  سابقه کار

  
 يگزارش رفتارها ين سالمت در اتاق عمل با وجود پروتکل خاص برايدر مراقب يانواع خشونت شغل ين فراوانيارتباط ب: )۶(جدول 

  ماه گذشته ۱۲ يز، طيخشونت آم

  شريق في*. آزمون دق
  

  گيرينتيجهبحث و 
 نين مطالعه از ايک شرکت کنندگان در ايمشخصات دموگراف

 يت واحدهايدرصد) اکثر ۸/۵۳نفر ( ۱۲۰قرار است: زنان با تعداد 
 متأهلن واحدها يت اين اکثري. همچنانددادهل يمورد پژوهش را تشک

درصد) مشغول به  ۵/۹۵درصد) بوده و بصورت تمام وقت ( ۳/۶۷(
سال و  ۵/۳۷مورد پژوهش  يواحدها يسنن يانگيکار بودند. م

سال بود. اتاق عمل محل خدمت  ۶/۱۱ هاآن ين سابقه کاريانگيم
و  يچندتخصص درصد) ۶/۵۱مورد پژوهش ( يت واحدهايدر اکثر

  ا عدم وجود پروتکليوجود 
  

  انواع خشونت

 اسکوئر يآزمون کا  پروتکلوجود   عدم وجود پروتکل

  χ2 P  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  ۰۳/۰  ۶۲/۴  ۱۰  ۳  ۵/۲۸  ۵۵  يکيزيف-يجسم
  ۰۰۴/۰  *  ۷/۷۶  ۲۳  ۳/۹۴  ۱۸۲  يروان-يروح

  ۰۲/۰  ۶۱/۵  ۱۰  ۳  ۹/۳۰  ۵۹  يجنس
  ۱۷/۰  ۹۲/۱  ۱۰  ۳  ۷/۲۰  ۴۰  يمذهب-يقوم
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الت يزان تحصيو اورژانس بود. م يا دو تخصصيک ي به ترتيبه يبق
درصد) و در  ۶/۴۶( يکارشناس مورد پژوهش يت واحدهايدر اکثر

و فوق  يتخصص ي، دکتريتخصص يدکتر ياريدست به ترتيبه يبق
 يمت رسين اکثريارشد بود. همچن يو کارشناس ي، کاردانيتخصص

دند. بو يو طرح يا قراردادي يمانيپ به ترتيبه يدرصد) و بق ۷/۴۵(
بزرگسال و جنس  درصد از موارد ۶/۷۷ماران تحت مراقبت در يگروه ب

درصد از موارد، هم آقا و هم خانم  ۳/۸۸ماران تحت مراقبت در يب
 يمورد پژوهش به محل کار فعل يدرصد از واحدها ۹/۴۳بود. 

 ۱۰۰( يو همگ يمذهب يت قوميدرصد اقل ۵/۸مهاجرت کرده بودند. 
 يمار بودند. سابقه کار در بخش فعليم با بيدرصد) در تماس مستق

 سال، تعداد ساعت ۱شتر از يب درصد) ۶/۹۰ت واحدها (يدر اکثر
ساعت و تعداد  ۱۵۰-۲۰۰درصد از موارد  ۸/۴۴در  در ماه يکار

 ۱۵شتر از يدرصد از موارد ب ۳/۶۲در  يفت کاريهمکاران در هر ش
نه خشونت ياست که در زم ين پژوهشينفر بود. پژوهش حاضر اول

سه با يو در مقا گيرديمران انجام يدر اتاق عمل در ا يشغل
 ياهبخشر يدر سا يت شغلخشون يمشابه که به بررس يهاپژوهش

) ۱۳۹۰نژاد و همکاران ( يليمانند مطالعه عق ) اندپرداختهمارستان يب
ک يدموگراف يرهاي، متغ() ۱۳۹۳و همکاران ( ييا مطالعه باباي
 .اندگرفتهقرار  يمورد بررس يشتريب

مورد پژوهش  يت واحدهاين مطالعه نشان داد که اکثريج اينتا
 يربانق به ترتيباد يو سپس با اختالف ز يروان يخشونت روح يقربان

بودند. الزم به ذکر است از  يو قوم يکيزيف –يجسم يهاخشونت
چ نوع ينفر ه ۱۸تنها  نفر شرکت کننده در مطالعه حاضر ۲۲۳ان يم

ماه گذشته تجربه نکرده بودند. در مطالعه  ۱۲ يرا ط يخشونت شغل
مدرک  يسالمت داران يمراقب ي) که بر رو۲۰۱۷چانگ و همکاران (

ام انج )ر از اتاق عمليبه غ(مارستان يب يهابخشسانس شاغل در يل
، يکيزيخشونت ف يقربان هانمونهدرصد از  ۷۷/۲۵گرفته است، 

خشونت  يدرصد قربان ۷۲/۱۱، يخشونت روان يدرصد قربان ۶۵/۶۳
. در مطالعه )۱۸اند (بوده يآزار جنس يدرصد قربان ۷۶/۲و  ينژاد

 يمراکز آموزش يبستر يهابخشدر  )۱۳۹۳ران (همکا و يياباب
به را  يشغل خشونتنوع  ينترفراوانز شرکت کنندگان يتبر يدرمان

) و درصد ۹/۵( ي)، قومدرصد ۲۵( يروان يخشونت روح ترتيب
شتر خشونت يب ي. فراوان)۱۹اند (نموده) گزارش درصد ۳/۴( يکيزيف

ل ين دليبه ا توانديمن پژوهش و پژوهش حاضر يدر ا يروان يروح
 ترآسانفرد مهاجم  يبرا يروان يروح يهاخشونتباشد که اعمال 

. قرار دهد يرتأثاز پرسنل را تحت  يشتريف بيط توانديماست و 
. دشوارتر است يفرد قربان يبرا هاخشونتن نوع ياثبات ا حالدرعين
در پژوهش  يروان ين علت باالتر بودن تجربه خشونت روحيهمچن

 يروح يهاخشونتطه يبودن ح تريعوسمربوط به  توانديمحاضر 
 ير، ارعاب، استهزاء و فحاشيز، تحقين آميتوه ي(شامل رفتارها يروان

اق ط اتين در محيطبق پرسشنامه مورد استفاده باشد. همچن کردن)
ن يدر ارتباط رو در رو قرار دارند و ا ترييطوالنعمل افراد به مدت 

شتر يکه ب هاخشونتن نوع يش ايافزا يط را برايشرا توانديمز يامر ن
  ش دهد.يهستند افزا ياز نوع کالم

 يفرد عامل خشونت روح ين فراوانيشتريدر مطالعه حاضر ب 
مربوط به همکاران اتاق عمل و فرد عامل خشونت  يو قوم يروان

اسميت  يمار بود. گاکيمربوط به همراهان ب يکيزيف –يجسم
)Gacki-Smith( ) يشغل خشونت) در مطالعه ۲۰۱۲و همکاران 

 يانن فراويشترياورژانس، ب يهابخشدر  شاغل پرسنل سالمت هيعل
. در )۲۰( اندکرده يمار معرفيمار و همراه بيفرد عامل خشونت را ب

ن است که ياز ا يج حاکينتا زي) ن۱۳۹۰( و همکاران يمطالعه شوق
 يکيزيدر مورد خشونت فو درصد  ۴/۶۴ يدر مورد خشونت کالم

است اتفاق افتاده  هاآنماران و همراهان يتوسط بموارد درصد  ۹/۶۰
 طيپرسنل اتاق عمل به سبب حضور در مح رسديمبه نظر  .)۲۱(

اران ميط خاص بين شرايت ورود افراد متفرقه و همچنيبسته، ممنوع
، يجراحورود به اتاق عمل  آرامبخش هنگام يافت داروهايمثل در

 اين برمار دارند، بنايمار و همراهان بيبا ب يمتفاوت يط ارتباطيشرا
ف، مسئول اتاق يشتر از جانب همکاران هم رديرا ب يخشونت شغل

عامل شتر در تي، که بيهوشيو ب ين جراحياران و متخصصيعمل، دست
  .کننديمهستند تجربه  هاآنبا 

ت يفرد حما يفراوانن يشتريج پژوهش حاضر نشان دادکه بينتا
 ۲/۲۸ز (يخشونت آم ين سالمت در برابر رفتارهايکننده از مراقب

تان مارسيس بير و رئي) مربوط به مسئول اتاق عمل و سپس مددرصد
درصد) بوده  ۳/۲۲( يا پزشکي يران پرستاريدرصد) و مد ۲/۲۷(

درصد از شرکت  ۵۸، )۲۰۱۳پس و همکاران (ياست. در مطالعه چ
ن ياز مراقب يفرد حام عنوانبهمافوق خود را  کنندگان مسئول

. )۱۳اند (کرده يمعرف يزشغليخشونت آم يسالمت در برابر رفتارها
از شرکت  درصد ۶۱)، ۲۰۱۱(ت و همکاران ياسم يدر مطالعه گاک

جع ن مرتريمهم عنوانبهمارستان را يت بيريمد کنندگان در پژوهش
ز يخشونت آم يرفتارهان سالمت در برابر يت کننده از مراقبيحما

ن يج ايز ذکر شد نتايهمان طورکه در مطالعات باال ن .)۲۰(اند دانسته
 تگر مطالعه حاضر است. در پژوهش حاضريحما يمطالعات تا حدود

ان يحام عنوانبهمارستان يس بير و رئيمسئول اتاق عمل و سپس مد
ن يا .اندشده يز معرفيخشونت آم ين سالمت در برابر رفتارهايمراقب

 ين سالمت در گزارش موارد خشونت شغليبدان معنا است که مراقب
 يهمکاران رده باال و دارا يت کرده و به سويسلسله مراتب را رعا

  واقع شوند. هاآن يت رسميتا مورد حما برنديمپناه  يقدرت سازمان
 يرفتارها گزارش از يامد ناشين پيشتريدر مطالعه حاضر ب

به و سپس  يعامل خشونت، دادن تذکر کالم يز برايخشونت آم
ت بوده اس يهياز نوع تنب يو برخورد ادار يامديچ پيبدون ه ترتيب
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عامل خشونت نداشته  يبرا يامديچ پيه هاخشونتاز  يميو حدود ن
 يامد ناشين پيشتريز بين )۱۳۸۹و همکاران ( ياست. در مطالعه شوق

 ۷۲(فرد عامل خشونت  يز برايخشونت آم يرفتارها گزارش از
به عامل خشونت بوده است  يدرصد) مربوط به دادن تذکر کالم

درصد از  ۵۱ )،۲۰۱۱(ت و همکاران ياسم ي. در مطالعه گاک)۲۱(
ز را بدون يخشونت آم يمورد پژوهش گزارش رفتارها يواحدها

که عدم وجود  رسديمن به نظر ي. چن)۲۰اند (دانسته مؤثر يامدهايپ
رانه با فرد عامل خشونت در اتاق عمل يو سخت گ ؤثرم يبرخوردها

 خشونت يبه دنبال رفتارها ينه چندان منف يامدهايجه پيو در نت
ن گونه رفتارها يتکرار ا يفرد عامل خشونت، راه را برا يز برايآم

ز نوع ا ويژهبه يخشونت شغل يوع بااليل شياز دال يکيهموار کرده و 
  در اتاق عمل بوده است. يروان يروح

ن مطالعه نشان داد که اکثر شرکت کنندگان، از مواجهه يج اينتا 
 هاآنر ن اکثيا به شدت نگران بودند. همچنينگران  يبا خشونت شغل

در محل کار  يز شغليخشونت آم يبه رفتارها يدگياز روند رس
و  )Chapman(بودند. در مطالعه چاپمن  يار ناراضيا بسي يناراض

درصد از پرسنل مراقبت سالمت از وقوع  ۸/۸۱ز ي)، ن۲۰۱۳همکاران (
ت يدر محل کار نگران بودند و اکثر يز شغليخشونت آم يرفتارها

در  يبه موارد خشونت شغل يدگي) از روند رسدرصد ۸/۷۶( هاآن
ن در مطالعه چانگ ي. همچن)۲۲بودند ( يط کار ناراضيمح

)Zhangaدرصد از شرکت کنندگان  ۹۵/۶۹)، ۲۰۱۷همکاران ( ) و
 يباال ي. نگران)۱۸بودند (در محل کار نگران  ياز خشونت شغل

در اتاق عمل، احتماالً  يپرسنل در خصوص مواجهه با خشونت شغل
ز در اتاق عمل يخشونت آم يرفتارها به يدگيبه روند نامناسب رس

 موجب احساس توانديم يتيو نارضا يزان نگرانين ميمربوط است. ا
  و استرس در اتاق عمل شود. يشغل يناامن

ان خشونت ي) از قرباندرصد ۱/۶۷نفر ( ۱۵۰ در مطالعه حاضر، 
ک سال يرا در طول  يز شغليک بار هم حوادث خشونت آمي يحت

 دهيفا يمورد پژوهش، ب يت واحدهاي. اکثراندندادهگذشته گزارش 
 خشونت يل عدم گزارش رفتارهايدل ينترمهمتصور کردن گزارش را 

ز درصد ي)، ن۱۳۹۳و همکاران ( ي. در مطالعه طالباندکردهز ذکر يآم
)، اقدام به درصد ۱/۳۰( يکيزيو ف يان خشونت کالمياز قربان يکم

علت عدم  ينترمهمو  اندکردهگزارش موارد خشونت به مراجع معتبر 
ذکر شده  ده بودن آنيفا ي) بدرصد ۹/۵۸، (يگزارش خشونت شغل

 علت ينترمهم)، ۱۳۹۱ران (همکا و غياچرن يچن. هم)۲۳است (
) و ترس درصد ۷/۶۱(دن بو هفايد بي را، يخشونت شغل ارشگز معد

ج مطالعه يبا توجه به نتا). ۲۴( اندکرده) ذکر درصد ۲۱(از عواقب آن 
ن طرز تفکر و رفتار يعلت ا رسديمحاضر و مطالعات مذکور به نظر 

در  توانديمشرکت کنندگان در مورد عدم گزارش موارد خشونت 
ر ين سايدر اتاق عمل و همچن يبه خشونت شغل يدگيروند رس

گزارش موارد  يبرا يا روند مشخصي يعنينهفته باشد،  هابخش
نه ين زميرا در ا يان مرجع معتبريوجود ندارد و قربان يخشونت شغل

 لي، مراجع به دالگيرديمگزارش صورت  يا وقتيو  شناسندينم
 ؤثرمنکرده و با عامل خشونت برخورد  يدگين امور رسيمختلف به ا

ان خشونت مواخذه يقربان يگاه يحت کهطوريبهندارند،  ياسازندهو 
  .شونديمدردسر ساز شناخته  يافراد عنوانبهشده و 
مورد  يات واحدهيکه اکثر دهديمج مطالعه حاضر نشان ينتا

 درصد) ۳/۹۳نفر شرکت کننده ( ۲۲۳نفر از  ۲۰۸ يعنيپژوهش 
ماه گذشته  ۱۲ يهمراه با خشونت در محل کار ط يعيشاهد وقا

ک يکه در طول  دهديمار باالست و نشان يزان بسين ميکه ا اندبوده
 يرفتارها گرمشاهدهن سالمت يهمه مراقب يباًتقرسال گذشته 

ه نبود يخشونت شغل ياگر خود قربان يحت اندبودهز يخشونت آم
ز ارزشمند است که ين لحاظ نين هدف از ايباشند. پرداختن به ا

و عدم به خاطر  يپژوهش من جمله فراموش هاييتمحدودن تريمهم
 هانمونه يليم يو ب يز شغليخشونت آم يات شخصيآوردن تجرب

 دهديمپوشش  ياديات را تا حدود زين تجربيفاش کردن ا يبرا
ر را د يات خشونت شغليتجرب هانمونهکه ممکن است  يبدان معن

 ياننکه قربيان ايبه ب يليا تمايمورد خودشان فراموش کرده باشند 
و  اد دارنديگران به يدر مورد د ي، نداشته باشند ولاندبودهخشونت 
 يراحت ترمعرف زيخشونت آم يرفتارها گرمشاهده عنوانبهخود را 

  .کننديم
، اهنمونهت ين است که اکثريانگر ايمطالعه حاضر بج ينتا 
 در اتاق يز شغليآم خشونت يجاد کننده رفتارهايعلت ا ينترمهم

. در مطالعه اندکردهگزارش  زااسترسط يعمل را کار کردن در مح
از  يعامل خشونت شغل ينترمهمز ي) ن۲۰۱۴و همکاران ( پسيچ
ن و بعد از عمل يح ط قبل،يدگاه پرسنل مراقبت سالمت در محيد

مانند به خطر افتادن جان  ياتياد و بروز حوادث حيز ياسترس شغل
 )۱۳۹۱و همکاران ( ي. در مطالعه طالب)۱۳(مار ذکر شده است يب

 يببه ترت يمارستانيب يهابخشدر  يعوامل خشونت شغل ينترمهم
درصد)،  ۴۴(در مراقبت  يرتأخدرصد)،  ۴۵ممانعت از ورود همراهان (

ج يدرصد)، را ۴/۳۴درصد)، کمبود امکانات ( ۴۴(د پرسنل کمبو
 ۲۵( زااسترسط يدرصد) و مح ۸/۲۴خشونت بار ( يبودن رفتارها

 رانهمکا و طخيا يرحيد. در مطالعه )۲۳(درصد) ذکر شده است 
 نهااهمر ورود از ممانعت يخشونت شغل عامل بيشترينز ين )۱۳۹۱(

 وعشر در يرتأخ ت،مالقا تساعا از غير در رانبيما تمالقا جهت
. با توجه به )۲۵( ستا هشد نبيا تمکاناا و پرسنل دکمبو و قبتامر

 يجاد کننده رفتارهايعوامل ا رسديمبه نظر  مطالعات ذکر شده
 مارستان متفاوتيب يهابخشگر يعمل با د يهااتاقز در يخشونت آم

و  يطيشتر متوجه عوامل محيدر اتاق عمل ب کهطوريبهاست. 
مار و يشتر متوجه بيگر بيد يهابخشدر  کهدرحالياست  يپرسنل
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 تررنگکم  يو پرسنل يطيو عوامل مح باشديممار يهمراهان ب
  هستند.

 يروان يروح يهاخشونتمواجهه با  يدر پژوهش حاضر فراوان
 ين فراوانيشتر از مردان بوده است. همچنيب يمعنادار طوربهدر زنان 

ا دو يک ي يهاعملدر اتاق  يروان يروح يهاخشونتمواجهه با 
 اين برر مراکز بوده است، بناياز سا ترکم يمعنادار طوربه يتخصص

به مراقبت  ازين يچند تخصص يهاعملکه در اتاق  رسديمبه نظر 
 يفراوان ضمناًوجود دارد.  يکنترل خشونت شغل يبرا يشتريب

 -يجسم يهاخشونتن سالمت در اتاق عمل با يمواجهه مراقب
 ورطبهت متارکه يوضع ين دارايدر مراقب يمذهب -يو قوم يکيزيف

 يلدلبه توانديمن بوده است که ير مراقبيشتر از سايب يمعنادار
و متارکه کرده  متأهلو نوع نگاه جامعه به افراد  يط فرهنگيشرا

که با  ين سن و سابقه کار در پرسنليانگيم همچنين باشد.
 رياز سا ترکم يمعنادار طوربهمواجه شدند  يروان يوحر يهاخشونت

ن است که در پژوهش ياز ا ين موارد حاکيپرسنل بود. مجموع ا
ک شرکت کنندگان مثل زن بودن، يدموگراف هاييژگيوحاضر 

مواجهه  يط را برايت متارکه، جوان بودن و تازه کار بودن شرايوضع
 مطالعه چانگ و همکارانج يل کرده است. نتايتسه يبا خشونت شغل

فت ي، شترکم ين سالمت با سابقه کارينشان داد که مراقب )۲۰۱۷(
 يو جراح ياورژانس، روان يهابخشفت در يدر گردش و ش يکار

ن در ي. ا)۱۸اند (داشته يدر مواجهه با خشونت شغل يشتريسک بير
 ) و همکارانRamacciati( ياتياست که در مطالعه رمکس يحال

ن سالمت شاغل در يدر مراقب يخشونت شغل ي) که به بررس۲۰۱۸(
ه ا پرداختيتاليا يدانشگاه هاييمارستانباژ اورژانس يتر يهابخش
 يکيزيو ف يروان يروح شتر از زنان در معرض خشونتيمردان باست، 

ن يشتريسال ب ۴۰از  ترکممردان  ،سن . اما در خصوصقرار داشتند
 اندبوده ين رده سنيدر ا سه با زنانيقادر م يکيزيفهدف خشونت 

)، مواجهه با ۱۳۹۳و همکاران ( ين در مطالعه طالبي. همچن)۲۶(
، در افراد يبستر يهابخشن شاغل در يدر مراقب يخشونت شغل

 ش سابقهيشتر بوده و با افزايت مرد بيسال و در جنس ۳۵باالتر از 
. )۲۳است (افته يش يافزا يکار، تعداد دفعات مواجهه با خشونت شغل

ت يبا جنس ين خشونت شغليکه ارتباط ب رسديمبه نظر  درمجموع
مارستان تفاوت دارد. يب يهابخشر يو سابقه کار در اتاق عمل با سا

 يربانق ترکم، تريشبدر اتاق عمل مردان با سابقه کار  ديگرعبارتبه
  .شونديم يخشونت شغل

-يجسم يهاخشونتمواجهه با  يدر مطالعه حاضر، فراوان 
 يگزارش رفتارها يپروتکل خاص برا يدر مراکز دارا يکيزيف

ن نوع پروتکل ياز مراکز فاقد ا ترکم يمعنادار طوربهز يخشونت آم
ا مواجهه ب يشر نشان داد که فراوانيق فيآزمون دق ضمناًبوده است. 

 يپروتکل خاص برا يدر مراکز دارا يروان-يروح يهاخشونت

ز ر مراکياز سا ترکم يمعنادار طوربهز يخشونت آم ياگزارش رفتاره
ن يج مطالعه در خصوص ارتباط بيبه نتا يبوده است. در نگاه کل

 يگزارش رفتارها يبا وجود پروتکل خاص برا يشغل خشونت يفراوان
مواجهه با انواع  يکه فراوان رسيميمجه ين نتيز، به ايخشونت آم

 پروتکل يدر مراکز دارا يقومر از خشونت يبه غ يشغل يهاخشونت
که وجود  دهديمبوده و نشان  ترکمگزارش خشونت،  يخاص برا

ز، وقوع خشونت يخشونت آم يگزارش رفتارها يپروتکل خاص برا
 .کنديمرا کنترل  يشغل

ن مطالعه نشان داد که ياسکوئر در ا ين آزمون کايهمچن 
 يتيکه اقدامات حما يدر مراکز يقوم يهاخشونتمواجهه با  يفراوان

 ينقانو يريگيمانند پ(ز يخشونت آم ياز پرسنل در مقابل رفتارها
با عامل خشونت و مشاوره  يهيتنب يموارد خشونت، برخورد ادار

ر ياز سا ترکم يمعنادار طوربهوجود دارد،  )ان خشونتيقربان يروان
)، ۲۰۱۲ت و همکاران (ياسم يمراکز بوده است. در مطالعه گاک

 حمايت معدن باور بودند که يکنندگان در مطالعه بر ا شرکت
ز يخشونت آم ين در برابر رفتارهايشاا از نستاربيما مديريت

 هاآنط کار يدر مح يش مواجهه با خشونت شغليعلت افزا ينترمهم
ن سالمت يمراقب )۲۰۱۱دان (ن در مطالعه ي. همچن)۲۰(بوده است 

ن و يمسئول ياز سو يتيمعتقد بودند که عدم وجود اقدامات حما
در محل کارشان  ين علت وقوع مکرر خشونت شغلتريمهمت يريمد

اظهار داشت که  توانيمش گفت ي. با توجه به مطالب پ)۲۷(است 
 يو فراوان يتين وجود اقدامات حمايب داريمعنعدم وجود ارتباط 

در پژوهش حاضر به مرجع  يکيزيف-يو جسم يروان يخشونت روح
ن يگردد. بد يو برخورد با فرد مهاجم برم يتيات حماو نوع اقدام

ان خشونت در مقابل ياز قربان يتيا مرجع اقدامات حمايکه  يمعن
ت نبوده اس يو قدرتمند ي، مرجع معتبر، قانونيزآمخشونت يرفتارها

ن خصوص انجام نشده است. يدر ا يموثر يتيا اقدامات حمايو 
 يتيباشد، اقدامات حمان ممکن است مرجع معتبر بوده يهمچن
مدت  يهم انجام شده باشد اما عامل مهاجم را فقط برا يموثر

 يتين موارد عالوه بر اقدامات حمايمتوقف کرده باشد. در ا يمحدود
ات عامل مهاجم، اقدامات کنترل کننده يموجود، بسته به خصوص

 يو برگزار يقانون يامدهايگردها و پي، پيتير اقدامات امنينظ
ز کمک کننده به ين يپرسنل مراقبت يت خشم برايريمد يهادوره
  .رسديمنظر 

  
 گيري نهايييجهنت

ن که ياز ا يپژوهش حاضر و با آگاه هاييافتهبا توجه به  
 از عوامل يمنوط به آگاه ينه ساز خشونت شغلياز علل زم ياريبس

خشونت  رسديماست، به نظر  يط حاکم بر خشونت شغليو شرا
ک از پرسنل در صورت يکه در آن هر  يستميسجاد يباا يشغل
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 ي، بتوانند آن را بر اساس پروتکل مشخصيمواجهه با خشونت شغل
بروز  ترکمند و از عواقب آن نترسند يگزارش نما يبه مراجع رسم

 يمستين سيجاد چنيضمن ا ربطذين يمسئول بر اين. بناکنديم
 ار و عوامل مرتبط ياطالعات مربوط به انواع خشونت شغل تواننديم

ا رند. بيبه کار گ ينه ساز انواع خشونت شغليدر جهت رفع علل زم
که در پرسشنامه مورد  يتوجه به علل مساعد کننده خشونت شغل

ردن ر باال بينظ يشده است با اقدامات ين پژوهش معرفياستفاده در ا
، يه مشارکت و کار گروهي، ارتقاء روحيسطح فرهنگ سازمان

ز اتاق عمل از نظر يت تجهيو در نها ياحرفه يهارويص نيتخص
و کاهش وقوع  يريشگيدر جهت پ توانيم، يامکانات الزم و ضرور

که کار کردن در  يين از آن جايحرکت کرد. همچن يخشونت شغل
ر د يجاد خشونت شغلين عامل اتريمهم عنوانبه پراسترسط يمح

 يريشگيدر پ توانديمت استرس يريد، مديگرد يپژوهش حاضر معرف
 ازجملهباشند.  مؤثردر اتاق عمل  يو کنترل خشونت شغل

 يموارد هانمونه امکان داشت هک بود نيا پژوهش نيا هاييتمحدود

ماه  ۱۲ بر اينبنا ست،ين اعتماد قابل حافظه چون اورندين خاطر به را
 بود ممکن اگرچه شد گرفته در نظر هاداده آوريجمع يگذشته برا

 انيب يبرا ليتما عدم. اورندين خاطر به را يموارد هم مدت نيهم در
 نام يب و اطالعات بودن محرمانه حيتوض با زين اطالعات يبرخ ردنک

ن يا هاييتمحدودگر ياز د .ديرس حداقل به هاپرسشنامه بودن
 ييو عدم پاسخگو ن سالمتيمراقب يريپژوهش احتمال سوگ

اهداف  حيکرد با توض يپژوهشگر سعبود که پرسشنامه به  صادقانه
 يپژوهش در بررس جيت نتايز اهميآن و ن يپژوهش و کاربردها

ن مشکل را به حداقل يا ن سالمتيمراقب يت شغليسالمت و امن
  برساند.

شد ار يان نامه کارشناسين پژوهش حاصل پاي: ايتشکروقدردان
در دانشگاه علوم  IR.MUI.REC.1396.3.822با کد اخالق 

از  داننديمن الزم ي. پژوهشگران همچنباشديماصفهان  يپزشک
 ين پژوهش همکاريکه در ا يران و شرکت کنندگانيمد يهمکار

 ند.ينما يداشتند قدردان
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Abstract 
Background & Aims: According to the International Labor Organization, the prevalence of workplace 
violence has increased in the last decade and of the entire professional groups, health care personnel are 
the most likely victims of workplace violence but the documentary information on workplace violence 
in the operating room is very limited. Therefore, this study was conducted with the aim of determining 
the frequency of workplace violence and related factors among the health care personnel in operating 
rooms. 
Materials & Methods: This was a descriptive cross-sectional study. The research sample consisted of 
223 health care personnel working in the operating rooms in the educational-medical centers of Isfahan 
in Iran. The sampling method was proportional allocation of quota and category. Data were collected 
from March to July 2018 using the WHO standard questionnaire “surveillance of workplace violence in 
the health sector” whose validity and reliability have been confirmed in previous studies. 
Results: The percentage of verbal violence was 91.9 and physical violence and ethnic violence were in 
turn 26 and 19.3 during the past 12 months. The most common cause of workplace violence (87persent), 
was working in a stressful environment and the perpetrators of workplace violence are often among 
health care personnel. The average age and work experience of personnel exposed to verbal violence 
were significantly lower than the others (P=0.01and P=0.02, respectively). Frequency of physical 
(P=0.03) and verbal (P=0.004) violence in centers with specific protocols for reporting violence were 
significantly lower than other centers. 
Conclusion: Experience of workplace violence among the health care personnel in the operating rooms 
is considerable. The perpetrators of workplace violence are often among health care personnel instead 
of patients and their families. This study recommends the existence of documentary protocols for 
reporting workplace violence in all operating rooms. 
Keywords: Workplace Violence, Health care Personnel, Operating Room 
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