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از نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيافراد یا گروهلطفاً ضمن انتخاب ) مخاطبان طرح پژوهشي .1

 (بدهید ۵تا  6آنها وزن  ، به هر کدام ازاستفاده نمایند

 )پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ...(کنندگان خدمات سالمت رائها .1

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان .2

غذا و دارو، معاونت بهداشتي و سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم  .9

)... 

 

 استخراج و نگارش پيام پژوهشي. 2

 کلمه( 6۵)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 شایع است. مراقبین سالمت در اتاق های عمل خشونت شغلي و عوامل مرتبط با آن در
 کلمه( 04 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

-های حرفهو از میان تمام گروههای اخیر افزایش یافته براساس گزارش سازمان بین المللي کار، شیوع خشونت شغلي در دهه 

اما اطالعات مستند از خشونت شغلي دراتاق  شوندای، پرسنل مراقبت سالمت، بیشترین قربانیان خشونت شغلي محسوب مي

مراقبین  و عوامل مرتبط با آن ، درباشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین خشونت شغلي عمل درکشور ما بسیار اندک مي

 ، انجام گرفت.6971-79سالمت در اتاق های عمل مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهر اصفهان در سال

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

 .باشدها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 1پیام شماره 

فیزیکي -درصد خشونت جسمي21درصد خشونت جنسي،  8/29رواني، -ماه گذشته خشونت روحي 62ها طيدرصداز نمونه7/76

بود و  شغلي، کارکردن درمحیط استرس زاخشونت درصدخشونت قومي را تجربه کرده بودند. بیشترین علت ایجادکننده 9/67و 

رفتارهای خشونت  گزارش سالمت هستند. بیشترین فراواني پیامد ناشي از اغلب ازمیان پرسنل مراقبت عاملین خشونت شغلي

قربانیان خشونت در اتاق عمل، رفتارهای  اکثرآمیز برای عامل خشونت مربوط به دادن تذکر کالمي به عامل خشونت بود. 

ارش خشونت شغلي مربوط به بي فایده تصور کردن گزارش خشونت آمیز را گزارش نداده اند و بیشترین فراواني علل عدم گز

 بوده است. 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 3پیام شماره 

رواني  و جنسي در مراقبین خانم به طور معناداری بیشتر از  -های روحيفراواني مواجهه مراقبین سالمت در اتاق عمل با خشونت

ی جنسي در مراقبین متاهل به طور معناداری کمتر از سایر مراقبین بود. هامراقبین آقا بود. همچنین فراواني مواجهه با خشونت

معناداری کمتراز سایرین بود. در رواني و جنسي مواجه شدند بطور-های روحيخشونت کار در مراقبیني که بامیانگین سن وسابقه

و جنسي  بطور   رواني-یزیکي، روحيف-های جسميمراکزدارای پروتکل خاص برای گزارش خشونت، فراواني مواجهه با خشونت

 از سایرمراکز بودمعناداری کمتر

 کلمه( 04)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج.

با توجه به یافته های پژوهش حاضر و با آگاهي از اینکه رفع بسیاری از علل زمینه ساز بروز انواع خشونت شغلي در 

مراقبین سالمت منوط به آگاهي از عوامل موثر بر خشونت شغلي و شرایط بروز آن در محیط مراقبت سالمت است. بنابراین 

ستمي است که در آن هر یک از مراقبین سالمت در صورت مواجهه با اولین قدم در کاهش خشونت شغلي ایجاد محیط و سی

 خشونت شغلي آن را بر اساس پروتکل مشخصي به مراجع معتبر و رسمي گزارش نمایند و از عواقب آن نترسند. 

 مورد را انتخاب کنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. کدامیك از روش

 برای معرفي نتایج پژوهش کنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهای درونها و بولتندر خبرنامهانتشار نتایج   ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهیا گزارش کامل طرح بر روی وبقرار دادن خالصه   ☐



 

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره  ☐

 سازی نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم برای تجاری  ☐

 )لطفاً نام ببرید(سایر موارد   ☐

 

 

 :. چكيده طرح تحقيقاتي3

های و از میان تمام گروههای اخیر افزایش یافته براساس گزارش سازمان بین المللی کار، شیوع خشونت شغلی در دهه  مقدمه :

اما اطالعات مستند از خشونت شغلی دراتاق  شوندای، پرسنل مراقبت سالمت، بیشترین قربانیان خشونت شغلی محسوب میحرفه

مراقبین سالمت در  و عوامل مرتبط با آن ، درباشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین خشونت شغلی عمل درکشور ما بسیار اندک می

 ، انجام گرفت.6971-79اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال

سالمت شاغل نفر از پرسنل مراقبت 229پژوهش مطالعه توصیفی تحلیلی است. نمونه این پژوهش یک كار: مواد و روش

ها با استفاده از چند مرحله ای انتخاب شدند. داده گیریروش نمونهاصفهان هستندکه بهعمل مراکزآموزشی درمانیهایدراتاق

که روایی و پایایی آن در پژوهش های قبلی به تایید  "بخشسالمت شغلی در سی خشونت ربر"استاندارد بین المللیپرسشنامه 

 : مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.فیشر و تی های آماری مجذورکای ،آزمون آوری شد و با استفاده ازرسیده جمع

-درصد خشونت جسمی21جنسی، درصد خشونت  8/29روانی، -ماه گذشته خشونت روحی 62ها طیدرصداز نمونه7/76ها : یافته

شغلی، کارکردن درمحیط استرس خشونت درصدخشونت قومی را تجربه کرده بودند. بیشترین علت ایجادکننده 9/67فیزیکی و 

رفتارهای  گزارش سالمت هستند. بیشترین فراوانی پیامد ناشی از ( بود و عاملین خشونت شغلی اغلب ازمیان پرسنل مراقبت% 89زا)

درصد از قربانیان خشونت 6/19درصد( مربوط به دادن تذکر کالمی به عامل خشونت بود. 2/16برای عامل خشونت )  خشونت آمیز

درصد( مربوط  2/81در اتاق عمل، رفتارهای خشونت آمیز را گزارش نداده اند و بیشترین فراوانی علل عدم گزارش خشونت شغلی )

 P 006/0روانی ) -های روحینی مواجهه مراقبین سالمت در اتاق عمل با خشونتبه بی فایده تصور کردن گزارش بوده است. فراوا

های جنسی در مراقبین خانم به طور معناداری بیشتر از مراقبین آقا بود. همچنین فراوانی مواجهه با خشونت (> P 006/0و جنسی ) (>

های خشونت کار در مراقبینی که با. میانگین سن وسابقه(> P 006/0در مراقبین متاهل به طور معناداری کمتر از سایر مراقبین بود )

. در مراکزدارای پروتکل خاص برای گزارش (> P 06/0) معناداری کمتراز سایرین بودروانی و جنسی مواجه شدند بطور-روحی

( بطور = P 02/0( و جنسی )= P 000/0) روانی-( ، روحی= P 09/0فیزیکی)-های جسمیخشونت، فراوانی مواجهه با خشونت

  از سایرمراکز بود.معناداری کمتر

نه بیمار و همراه بیمار  توجهی باال است و عاملین خشونت شغلیمیزان قابل اتاق عمل به  خشونت شغلی دربحث ونتیجه گیري 

-گزارش خشونت شغلی راتوصیه میهای مستند برای بلکه اغلب ازمیان پرسنل مراقبت سالمت هستند. این مطالعه وجود پروتکل

 کند.

 

 



 

 خشونت شغلی، پرسنل مراقبت سالمت، اتاق عمل هاي كلیدي :واژه ها:کلیدواژه

 

 

 ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. ۴

  مقاله در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه پذیرش و در نوبت چاپ قرار گرفته است.
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