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 چکیده
 و شودمی تعریف هستند، وظیفه انجام درحال کار محل در که افرادي به نسبت پرخاشگرانه اعمال صورتبه کار محل در خشونت :مقدمه

 و زشت رفتارهاي و تهدید اوباشگري، زورگویی، اذیت، و آزار تجاوز، جرح، و ضرب فیزیکی، کالمی، استفادهسوء مانند مختلفی اشکال در
 در خشونت که اندداده نشان متعددي مطالعات .بدهد رخ تواندمی جایگاهی و شغل هر در کار محل در خشونت .دهدمی رخ ناپسند
 ماماها به نسبت خشونت زمینه در شدهانجام مطالعاتبر  مروري ،حاضر مطالعه از هدف راستا، این در. دارد وجود مامایی کار هايمحیط

 .باشدمی کار محل در

با  Pubmedو  SID،Irandoc  ،Scopus یاطالعات يهایگاهمطالعات مرتبط، پا یافتن منظوربهحاضر  يدر مطالعه مرور ها:مواد و روش

 ،aggression Workplace، Bullying: شامل) MeSH )Medical Subject Headingsبر  مبتنی يهاهواژیداستفاده از کل
Workplace violence، violence Verbal، Physical violence و Midwife کار، محل در خشونت: شامل هاآن فارسی معادل و 

 جستجو 1397سال  آذر ماهتا  یزمان یتمحدود بدون "ماما" کلمه با ترکیب و جداگانه صورتبه نزاع و فیزیکی تخشون کالمی، خشونت
 بود، شده طراحی پژوهشگران توسط پژوهش هدف براساس که "هاداده استخراج فرم" از مقاالت بررسی برايذکر است که  شایان. شدند

 .شدند گزارش کیفی صورتبه نتایج و گردید استفاده

 چهار طرح که هفت مقاله وارد مطالعه شد تیورود و خروج، در نها يارهایشده، بعد از اعمال معافتیمطالعه  216ز مجموع ا :هایافته

 3/83( کالمی خشونت به شدهگزارش شیوع بیشترین. بود تحلیلی -توصیفی مطالعه یک و اکتشافی -توصیفی مطالعه دو مقطعی، مطالعه
 .بود شده اعمال بیماران همراهان سوي از خشونت این از درصد 60 که داشت اختصاص) درصد

 بیشتر ایران در موضوع این است الزم مقاالت در شدهاعالم درصدهاي با مطابق مامایی رشته در خشونت باالبودن وجود با :يریگجهینت

 این در. شوند شناسایی آن از حاصل آثار و خشونت از ماما اربتج آن، منابع خشونت، بر مؤثر عوامل طریقبدین تا گیرد قرار بررسی مورد
 مامایی هايبخش در را خشونت منابع و فراوانی استاندارد، پرسشنامه از استفاده با بیمارستان هر مسئوالن گرددمی پیشنهاد ارتباط،

 مراقبت کیفیت بر تبع به و هاآن وريبهره و شغلی عملکرد بر تواندمی خشونت زیرا باشند؛ کوشا هاآن رفع به کمک در و کنند شناسایی
 .باشد اثرگذار هاآن سالمت و بیماران از

 

 نزاع ماما، کار، محل خشونت کالمی، خشونت فیزیکی، خشونت :يدیکل کلمات
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 مقدمه
 -بهداشتی کارکنان به نسبت کار محل در خشونت

 که شغلی مهم و جدي مخاطرات از یکی عنوانبه درمانی
 جهان سراسر در ،گرددمی غیرکشنده جدي آسیب به منجر

 یکی عنوانبه کار محل در خشونت .)1( است افزایش به رو
 مشکالت داراي که اجتماعی -روانی خطرات ترینمهم از

 منفی تأثیر شخصی و ايحرفه زندگی بر و بوده چندبعدي
 تعریف کار محل در خشونت. )2( باشدمی مطرح گذارد،می

 معانی تواندمی جایگاهی و شغل هر در و ندارد دقیقی
 تعریف براساس کلی طوربه اما ؛)3( باشد داشته مختلفی
 صورتبه کار محل در خشونت بهداشت، جهانی سازمان
 درحال کار محل در که افرادي به نسبت پرخاشگرانه اعمال
 کالمی، انواع: شامل و شودمی تعریف هستند، وظیفه انجام

 رفاه ).1،4( باشدمی جنسیو  نژادي روانی، یزیکی،ف قلدري،
 از سالم کاري محیط و بهداشتی هايمراقبت کارکنان،

 بهداشتی هايمراقبت سیستم یک کلیدي هايمؤلفه
 کار محل در خشونت تجربه زیرا شوند؛می تلقی اثربخش

 زندگی، کیفیت شغلی، رضایت کاهش بر است ممکن
 کارکنان تعویض افزایش و يوربهره کاري، زندگی کیفیت

 از احساساتی است ممکن همچنین. )5( باشد داشته اثر
 از خدمت ترك افزایش تندمزاجی، مزمن، خستگی قبیل
 حوصلگیبی روانی، و شغلی فرسودگی ایجاد کارکنان، سوي

 و هاآن به نسبت همدردي فقدان بیماران، به نسبت خشم و
  داشته دنبال به را بیمار از فیزیکی یا روانی گیريکناره
 مراکز به غیرکشنده خشونت از درصد 60 حدود .)6( باشد

 کارکنان. شودمی مربوط اجتماعی هايمراقبت و سالمت
 کارکنان سایر از بیشتر برابر 16 درمان و بهداشت نظام

 خشونت این. )7( کنندمی تجربه را کار محل در خشونت
از  یو عاطف یروان روحی، آزاردهنده رفتارهاي انواع قالب در
 تهدیدکردن، دلسردکردن، کردن،عالقهبیترساندن،  یلقب

 کردن،تحقیر بددهنی، چینی،سخن یی،بدگو ی،هتاک

 و پراکنیشایعه زدن،طعنه غیبت، ادبی،بی جویی،عیب
 منابع .)3( شودمی ظاهر هافرصتبه  یاز دسترس ممانعت

 همکاران، دیگر ها،آنبستگان  یماران،از جمله ب یمختلف
 ايحرفه هايگروه و خدمتکاران پزشکان، بخش، مسئول

 نقش نکارکنا یهکار عل محل درخشونت  یجاددر ا یگرد
 مصر در ايمطالعه) در 2010( نعباس و همکارا .)8( دارند
بیشتر از  ،سالمت مرد ینکردند که خشونت علیه مراقب بیان
 کارکنانکار علیه  محل دراما خشونت  باشد؛میزن  ینمراقب

در بیشتر موارد زنان وقایع  و بوده افزایش درحال زن
توجه داشت که  باید. )9( کنندنمیرش را گزا آمیزخشونت

 شود؛نمیپنهان بوده و گزارش  صورتبه يمشکل تا حد این
 باقیروزمره فرد  هايفعالیترا بر خود  آورزیاناما اثرات 

 همکاران و زادهسهرابمطالعه  درارتباط،  ینا در. گذاردمی
گزارش  عدم دالیلاز  برخی ماماها و پرستاران) 1393(

 یک از بیش تکرار گزارش، بودنفایدهبیخشونت را اعتقاد به 
 فراموشی پیگیري، جهت کافی وقت نداشتن خشونت، مورد

کرده  یاندانستن موضوع ب اهمیتبی و کاري مشغله دلیل به
که خشونت در  اندداده نشان متعددي مطالعات. )10(بودند 
 در یپژوهش در). 11،12( دارد وجود مامایی کار هايمحیط
درصد  87که  شد داده نشان) تانزانیاو  یجریهن یا،(کن آفریقا

 .)13( کنندمیدر طول سال خشونت را تجربه  ماماها از
 ارتقاي و حفظ هدف با که است مشاغلی از یکی مامایی

 نوزادان و مادران سالمت تأمین و جامعه بهداشت
 و مهم هايرشته از یکی رو این از کند؛می آفرینینقش
 افراد روانی آرامش. شودمی محسوب جامعه سالمت حافظ
 هاآن عملکرد بر سزاییبه تأثیر تواندمی حرفه این در شاغل
 لطیف، قشر دو که نوزادان و مادران سالمت و اشدب داشته

 باشد داشته دنبال به را هستند جامعه پذیرآسیب و حساس
از ابعاد الزم و ضروري براي  کار محل درخشونت  .)14(

 گیريتصمیم قدرت افزایش اي،حرفه هايصالحیتارتقاي 
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این زمینه  در هاآنمشکالت کاري  دادنکاهشبالینی و 
و  یبا بررس توانندمی يمرور مقاالت راستا، ین. در ااست

 خواننده، بهمقاله  یکدر  مطالعات از يتعداد یجگزارش نتا
 را تريجامعو  تروسیع یدد زمان، کمترین با ونگاه  کیدر 

 در خشونت اهمیت به توجه با. دهند ارائهموضوع  پیرامون
 امر این نیز و بیماران سالمت بر آن مستقیم تأثیر و مامایی

 مورد در مروري مطالعه شده،انجام جستجوهاي براساس که
 است، هنشد انجام آن دالیل و حرفه این در خشونت فراوانی
 در که باشدمی مقاالتی سازيخالصه حاضر مطالعه از هدف
 اندشده نوشته کار محل در ماماها به نسبت خشونت حیطه

 خشونت ساززمینه عوامل از تريواضح تصویر طریق این از تا
 .گردد ارائه مامایی در شغلی

 

 هامواد و روش
 مطالعات بررسی به حاضر مندنظام مروري مطالعه در

 مامایی حیطه در کار محل در خشونت زمینه در شدهجامان
 انگلیسی و فارسی مقاالت منظور،بدین. شد پرداخته

 ، Magiran، Irandoc،Sid اطالعاتی هايپایگاه در شدهنمایه
Scoupus، Pumped و ISI Web of Science بدون 
 بنابراین گرفتند؛ قرار بررسی مورد زمانی بازه محدودیت

 بررسی 01/09/97 تاریخ تا منتشرشده تمقاال تمام
 از نظر مورد مقاالت به دستیابی براي. گردیدند
 Workplace: شامل MESH بر مبتنی هايکلیدواژه

aggression، Bullying، Workplace violence، Midwife، 
Physical violence، Verbal violence فارسی معادل و 

 کالمی، نتخشو کار، محل در خشونت: شامل هاآن
  کلمه با ترکیب و جداگانه صورتبه نزاع فیزیکی، خشونت

جستجو و  ياستراتژ براساس ابتدااستفاده شد.  "ماما"
مد نظر، فهرستی از تمام مقاالت موجود در  هايواژهکلید

توجه داشت  باید. گردیدتهیه  یادشده اطالعاتی هايپایگاه
 طرح شگرانپژوه توسط آمدهدستبهمقاالت  عناوینکه 

عنوان  سپس،. گردیدندو موارد تکراري حذف  ندشد بررسی
 گرفت قرار مطالعه مورد دقت به ماندهباقیمقاالت  یدهو چک

متن کامل  یتنها در. گشت حذف غیرمرتبط مقاالت و
شد و نسبت به انتخاب  یبررس یمقاالت مرتبط احتمال

 ،ییاز سوگرا یريجلوگ ي. برایدمقاالت مناسب اقدام گرد
منابع توسط دو پژوهشگر  بررسیتمام مراحل استخراج و 

 حداکثر به منظوربه .شد انجام یکدیگرمستقل از  صورتبه
 و ارجاعات در دستی جستجوي جستجو، جامعیت رساندن
 تمامی در استفاده مورد منابع فهرست استنادي شاخص
 در بودند شده یافت فوق جستجوي در که مرتبط مقاالت

Google Scholar 216 تعداد مجموع، در که گرفت صورت 
 انجام پرستاري حیطه در هاآن بیشتر که شد یافت مقاله
 با ارتباط در که مقاالتی باشدمی ذکر به الزم. بودند شده

 به هاآن نتایج اما بودند؛ شده نوشته مامایی و پرستاري
 فقط که مطالعاتی همچنین و بود نشده گزارش تفکیک

 بود نگشته ارائه هاآن در عددي تحلیل تایجن و بودند کیفی
 در گرفته،صورت هايبررسی مبناي بر. نشدند مطالعه وارد

 نویسنده هاآن از مورد دو که شد یافت مقاله هفت نهایت
ما را در دو مقاله ارائه  ازیمورد ن جیو نتا و داشتند یکسان

با دو رفرنس نشان  فیرد کیداخل جدول در  کرده بود،
 از هاآن خروج علت و مقاالت انتخاب روند. شده استداده 

 . است شده داده نشان 1 نمودار در مطالعه
 در منتشرشده مقاالت که ساخت خاطرنشان باید
 کار محل در خشونت با مرتبط هايپژوهش بر،معت مجالت

 به منتشرشده مقاالت مامایی، دانشجویان و ماماها علیه
 توصیفی طراحی داراي عاتمطال و انگلیسی یا فارسی زبان

 متن که مواردي در مقابل، در. شدند وارد حاضر مطالعه به
 استفاده آن خالصه از و نبود دسترس در مقاله کامل

 شدهارائه خالصه در الزم اطالعات که صورتی در شد،می
 یا و سردبیر به نامه. گردیدمی خارج مطالعه از نبود کافی

  در پژوهش انجام معتبر،غیر مجالت در شدهچاپ مقاالت
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 مطالعه از مقاالت خروج و ورود مراحل فلوچارت :1 نمودار
 

 مطالعات درمان، و بهداشت کارکنان سایر با ارتباط
 ارتباط در که مقاالتی همچنین و صرف کیفی و ايمداخله

 هاآن نتایج اما بودند؛ شده انجام پرستاران و ماماها با
 از بود نشده گزارش ماماها براي شدهتفکیک تصوربه

 ). 12،15( گردیدند حذف مطالعه
استفاده از  با مطالعه ینبه ا واردشده مقاالت کیفیت

 STROBE )Strengthening the Reporting of لیستچک

Observational Studies in Epidemiology (یک که 
 ارزیابی جهت المللیبینو مشهور  استاندارد لیستچک

 اینقرار گرفت.  یابیمورد ارز است، مقاالت کیفی
 ه،چکید و انعنو کلی بخش شش بر مشتمل لیستچک

 طوربه و بوده تطالعاا سایر و بحث ،نتایج ،هاروش ،مقدمه
 لیستچک این در .باشدمیبخش متنوع  22 شامل یکل

 دو با مقدمـه آیتم، یک با الصهخ و عنوان نگارش چگونگی
 با بحث آیتم، پنج با نتایج آیتم، نه با هاروش و مواد آیتم،
 آیتم یک بـا مطالعـه بودجه کنندهتأمین منبع و آیتم چهار

 اعوـنا تمامی ايبر ابزار این. است گرفته قرار سؤال مـورد

 و ياهدـش -ردمو رت،کوهو از عما ايهشاهدـم تاـمطالع
 این در که باشدمی ذکر به الزم. دارد دبرراـک یـمقطع
 مطالعه عنو به که ستا ختصاصیا ردوـم چهار لیستچک

 بیانیه عبارات تعداد. 15 و 14،13،8 سؤاالت دارد؛ بستگی
 در زیرا است؛ شده داده نشان آیتم 47 با مقاله این در

 شده اشاره جایک صورتبه موضوع چند به عبارات از برخی
 محل پژوهش، روش دوم قسمت در مثال نوانعبه است؛
 همچنین و مواجهه گیري،نمونه زمان مدت گیري،نمونه
 که اندشده ذکر عبارت یک در هاداده آوريجمع زمان مدت
 مطالعات با مشابه صحیح، امتیازدهی و تردقیق بررسی براي

 بررسی و شده ذکر جداگانه طوربه موارد این پیشین،
 هر براي که دارد ضرورت نکته این ذکر). 16،17( اندگردیده
 نظر در "نشدهگزارش و شدهگزارش" گزینه دو عبارت
 جدول در فراوانی و درصد صورتبه موارد. است شده گرفته

 .باشندمی مشاهده قابل 1
 که هاداده استخراج فرم از مقاالت بررسی منظوربه

  ،بود شده طراحی پژوهشگران توسط پژوهش هدف براساس

 

 الکترونیک منابع در اولیه جستجوي در مقاله 216
 

 مقاله 150 چکیده و عنوان بررسی
 

 مقاله 45 کامل متن بررسی

 مرور به مقاله 7 ورود

 تکراري مقاالت حذف
)66n= ( 

 غیرمرتبط مقاالت حذف
)105=n(  

 براساس مقاالت حذف
 خروج و ورود معیارهاي
)38n=(  
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 STROBE بیانیه براساس مامایی در خشونت مورد در منتشرشده مقطعی مطالعات گزارش کیفیت :1 جدول

 توصیه مورد 
 شدهگزارش

 )درصد( تعداد
 تعداد نشدهگزارش
 )درصد(

 چکیده و عنوان
 - )100( 7 چکیده یا عنوان در مطالعه نوع ذکر الف1 1

 ب1 2
 آمده دستبه که آنچه یا و شدهانجام که چهآن از متوازن و مفید خالصه ارائه

 چکیده بخش در است
7 )100( - 

 مقدمه
 - )100( 7 مطالعه علمی پیشینه ذکر الف2 3
 - )100( 7 مطالعه انجام علل ذکر ب2 4
 - )100( 7 شدهتعیین پیش از هايفرض شامل اختصاصی اهداف بیان 3 5

 هاروش
 0 )100( 7 مقاله ابتدایی هايبخش در عهمطال طرح اصلی اجزاي ارائه 4 6
 )3/14( 1 )7/85( 6 مطالعه اجراي محیط ذکر الف5 7
 )5/71( 5 )5/28( 2 گیرينمونه زمان مدت ذکر ب5 8
 )3/14( 1 )7/85( 6 مواجهه زمان مدت ذکر ج5 9

 )100( 7 0 پیگیري زمان مدت ذکر د5 10
 0 )100( 7 ورود معیارهاي ذکر 1الف6 11
 0 )100( 7 کنندگانشرکت انتخاب هايروش ذکر 2الف6 12
 )7/85( 6 )3/14( 1 پیامدها واضح تعریف الف7 13
 )3/14( 1 )7/85( 6 هامواجهه واضح تعریف ب7 14
 )2/57( 4 )1/42( 3 احتمالی هايکنندهمخدوش واضح تعریف ج7 15
 - - وجود صورت در تشخیصی معیارهاي ارائه د7 16
 0 )100( 7 هاداده آوريجمع منابع ذکر الف8 17
 0 )100( 7 گیرياندازه هايروش ذکر ب8 18
 0 )100( 7 گروه یک از بیش وجود صورت در گیرياندازه هايروش بودنیکسان به اشاره ج8 19
 )7/85( 6 )3/14( 1 تورش احتمالی منابع با برخورد براي تالشی نوع هر توصیف 9 20
 )5/28( 2 )5/71( 5 نمونه حجم تعیین نگیچگو توضیح 10 21
 0 )100( 7 هاداده تحلیل در کمی متغیرهاي با برخورد روش توضیح الف11 22
 0 )100( 7 مطالعه در بنديگروه وجود صورت در آن علت و بنديگروه نحوه توصیف ب11 23
 الف12 24

 اثرات حذف براي شدهاستفاده هايروش جمله از آماري هايروش تمام توصیف
 کنندگیمخدوش

1 )3/14( 6 )7/85( 

 )7/85( 6 )3/14( 1 هاآن تعاملی اثرات و هاگروهزیر بررسی براي شدهاستفاده هايروش توصیف ب12 25
 )7/85( 6 )3/14( 1 شدهآوريجمع ناقص هايداده با برخورد نحوه توضیح ج12 26

 د12 27
 گرفتندرنظر با که هاییتحلیل وجود، صورت در

 کنید توصیف را اندشده انجام گیرينمونه روش
1 )3/14( 6 )7/85( 

 )7/85( 6 )3/14( 1 هاداده حساسیت براي شدهانجام آنالیز هرگونه توصیف و12 28
 نتایج

 )2/57( 4 )1/42( 3 مطالعه از مرحله هر در تعداد جداگانه گزارش الف13 29
 )7/85( 6 )3/14( 1 مطالعه از مرحله هر در مشارکت عدم دالیل ارائه ب13 30
 )100( 7 0 کار گردش نمودار از استفاده ج13 31
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 .1ادامه جدول 
 0 )100( 7 کنندگانشرکت هايویژگی ذکر 1الف14 32
 )2/57( 4 )1/42( 3 احتمالی هايکنندهمخدوش و هامواجهه به مربوط اطالعات ذکر 2الف14 33

 ب14 34
 هايداده داراي متغیرها از هریک براي که کنندگانیشرکت تعداد به اشاره

 بودند شدهآوريجمع ناقص
1 )3/14( 6 )7/85( 

 0 )100( 7 آن شدهخالصه هاياندازه یا پیامد رویدادهاي تعداد گزارش 15 35

 1الف16 36
 هاآن دقت و کنندهمخدوش موارد براي شدهتصحیح یا خام برآوردهاي ارائه

 )طمینانا فاصله مانند(
4 )2/57( 3 )1/42( 

 )7/85( 6 )3/14( 1 شدهتصحیح هايکنندهمخدوش کردنمشخص 2الف16 37
 )100( 7 0 هاکنندهمخدوش انتخاب دلیل ذکر 3الف16 38
 )7/85( 6 )3/14( 1 وجود صورت در پیوسته متغیرهاي براي بنديگروه مرزهاي گزارش ب16 39

 ج16 40
 مشخص زمانی دوره یک براي مطلق خطر صورتبه بینس خطر برآوردهاي ارائه

 امکان صورت در
0 7 )100( 

41 17 
 حساسیت تحلیل ها،زیرگروه تحلیل مانند شدهانجام هايتحلیل سایر گزارش

 تعاملی اثرات و
1 )3/14( 6 )7/85( 

 بحث
 0 )100( 7 مطالعه اهداف به اشاره ضمن کلیدي و مهم هايیافته کردنخالصه 18 42
 )3/14( 1 )7/85( 6 دقت کاهش یا تورش احتمالی منابع نظرگرفتندر با هامحدودیت بیان الف19 43
 )7/85( 6 )3/14( 1 احتمالی هايتورش مقدار و جهت مورد در بحث ب19 44

45 20 
 ها،محدودیت اهداف، درنظرگرفتن با نتایج از محتاطانه و کلی تفسیر ارائه

 مرتبط شواهد سایر و مشابه مطالعات نتایج آماري، هايتحلیل
7 )100( 0 

 )7/85( 6 )3/14( 1 مطالعه نتایج) بیرونی روایی( پذیريتعمیم مورد در بحث 21 46
 اطالعات سایر

 )5/28( 2 )5/71( 5 حاضر مطالعه در آن نقش و بودجه تأمین منابع معرفی 22 47

 
 :شامل بخش هشت بر مشتمل فرم این .گردید استفاده

روش  ،حجم نمونه ،مطالعه محلسال،  ،یسندهنو
ادامه،  در .باشدمی هایافته و ابزار مطالعه، نوع ري،یگهنمون

 مقاالت 2 جدول در .گردیدندگزارش  یفیک صورتبه نتایج
 قدیم به جدید از مقاالت انتشار سال براساس شدهبررسی
 . اندشده خالصه

 

 نتایج
 این بین از که شد یبررس مقاله هفت مطالعه این در

 بقیه و بود ایرانی نویسندگان به مربوط مقاله دو مقاالت،
. بود رسیده چاپ به خارجی پژوهشگران توسط مقاالت

 -توصیفی مطالعه دو مقطعی، مطالعه چهار طرح همچنین

 نتایج براساس. بود تحلیلی -توصیفی مطالعه یک و اکتشافی
 دهد،می نشان ار مقاالت کیفیت بررسی نتیجه که 1 جدول

 وجود هدف و چکیده مقدمه، حیطه در انطباق بیشترین
 نتایج و کار روش حیطه به باقانط کمترین و داشته

 از یکهیچ در که باشدمی ذکر شایان .دارد اختصاص
 قابلیت) 16 آیتم( تشخیصی معیارهاي شده،ارائه مقاالت

 ،تمقاال این از کدامهیچ در همچنین. اندنداشته اجرا
 دوره یک براي مطلق خطر صورتبه نسبی خطر وردهايآبر

 و) 10 آیتم( پیگیري زمان مدت ،)40 آیتم( مشخص زمانی
 نگردیده گزارش )38 آیتم( هاکنندهمخدوش انتخاب دلیل
 از پس مقاالت از کدامهیچ که ساخت خاطرنشان باید. است

  اصلی نتایج. نشدند حذف مطالعه از هاآن کیفیت بررسی
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 مامایی در خشونت مورد در شدهانجاماز مطالعات  ايخالصه :2 جدول

  نویسنده
 (سال)

 محل
 مطالعه

/ نمونه حجم
 یريگهروش نمون

 نوع
 مطالعه

 هایافته ابزار
 شماره
 مرجع

Malcolm 
 استرالیا )2016(

136 
 دانشجوي 52(

)/ مامایی
 در گیرينمونه

 دسترس

 مقطعی

 پرسشنامه
 در قرارگرفتن

 ضمعر
 در خشونت

 کار محل
)PWVEQ( 

 درصد 6/34: پاسخگویی درصد
 درصد 3/83: کالمی خشونت فراوانی

 درصد 0: فیزیکی خشونت فراوانی
 درصد 75: جنسی خشونت فراوانی

 درصد 6/69: رعب ایجاد
 .بودند کرده تجربه را خشونت نوع یک هانمونه مجموع از درصد 31 کلی طوربه

)18( 

 فالحی
 خشکناب

)2015 (
)2016( 

 ایران

 پرستاري،( 5874
/ )پزشکی و مامایی

 گیرينمونه
 تصادفی

 ايمرحلهچند

 مقطعی

 در خشونت
 در کار محل

 بخش
 *سالمت

 درصد 36/90: پاسخگویی درصد
 )درصد 3( ماما 43: فیزیکی خشونت فراوانی

 را فیزیکی خشونت نوع یک هانمونه مجموع از درصد 5/23 کلی طوربه
 .بودند کرده تجربه

 )درصد 4( ماما 164: روانی خشونت فراوانی
 تجربه را روانی خشونت نوع یک هانمونه مجموع از درصد 75 کلی طوربه

 .بودند کرده
 درصد 7/42 بیمار درصد، 56 بیمار همراهان: خشونت منبع

 درصد 5/0 مدیران و درصد 8/0 مسئوالن: همکاران
 بودند؛ نکرده گزارش را خشونت ماماها از درصد 2/49 که است ذکر شایان

 .دانستندمی بیهوده را کار این زیرا

)2،5( 

McKenn
a )2015( استرالیا 

 دانشجوي 52
 گیرينمونه/ مامایی
 دسترس در

 -اکتشافی
 توصیفی

 محل خشونت
 براي کار

 امدادگران
)PWQ( 

 )درصد 17( مورد 9: کالمی شونتخ فراوانی
 درصد 3: فیزیکی خشونت فراوانی
 درصد 3: جنسی خشونت فراوانی

 )درصد 30( مورد 16: رعب ایجاد

)11( 

 نجار
)2015( 

 ایران

/ ماما 400
 گیرينمونه

 ايرحلهدوم
 ايخوشه

 -توصیفی
 تحلیلی

 پرسشنامه
 در خشونت

 کار محل

 درصد 5/57: کالمی خشونت فراوانی
 درصد 8/16): هم با( فیزیکی و کالمی خشونت فراوانی
 بیمار همراهان سوي از خشونت از درصد 60 اعمال

 بیمار خود جانب از خشونت از درصد 20 اعمال
 انهمکار سوي از خشونت از درصد 10 اعمال

 مدیران و مسئوالن جانب از خشونت از درصد 10 اعمال

)19( 

Samir 
 مصر )2012(

 پرستاران( 416
 و زنان متخصصان
)/ مامایی

 گیرينمونه
 شدهبنديطبقه

 مقطعی
 پرسشنامه
 پژوهشگر
 ساخته

 )درصد 2/27( مورد 113: فیزیکی خشونت فراوانی
 )درصد 1/78( مورد 325: روانی خشونت فراوانی

 )درصد 6/4( مورد 19: جنسی خشونت فراوانی
 کرده تجربه را خشونت نوع یک هانمونه مجموع از درصد 1/86 کلی طوربه

 .بودند
 2/25 همکاران درصد، 7/14 بیمار درصد، 5/38 بیمار همراهان: خشونت منبع

 درصد 3/29 مدیران و مسئوالن و درصد

)1( 

 خلیل
)2009( 

 آفریقا

 ماماي 90متما
 دو در شاغل

 دولتی بیمارستان
 کیپ شهر در

)Cape (آفریقاي 
 جنوبی

 -توصیفی
 اکتشافی

 پرسشنامه
 پژوهشگر
 ساخته

 درصد 6/75 :پاسخگویی درصد
 )درصد 8/77( مورد 70 :کالمی خشونت فراوانی
 )درصد 4/24( مورد 22: فیزیکی خشونت فراوانی

 )درصد 2/52( مورد 47 :رعب ایجاد
 بیمار همراهان سوي از خشونت از درصد 8/57 اعمال

 بیمار خود جانب از خشونت از درصد 3/43 اعمال
 همکاران سوي از خشونت از درصد 1/21 اعمال
 پزشکان جانب از خشونت از درصد 9/18 اعمال

)20( 

PWVEQ: the Paramedic Workplace Violence Exposure Questionnaire; *Workplace Violence in the Health Sector; PWQ: 
Paramedic Workplace Questionnaire 
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 بیشترین که بودند آن گویاي بررسی مورد هايپژوهش
) درصد 3/83( کالمی خشونت به ربوطم شدهگزارش شیوع
 همراهان درصد 60 شیوع با خشونت منبع بیشترین و بوده

 نیز ماماها وظایف از مردم آگاهی عدم .اندبوده بیماران
 ).2 جدول( بود خشونت انجام دلیل بیشترین

 

 بحث

 در شدهمانجا مطالعات بر مروري حاضر مطالعه از هدف
 منابع مرور .بود کار محل در ماماها به نسبت خشونت زمینه
 بحث براي را زمینه و نموده روشن را پژوهش انجام لزوم

 گردیدند، بررسی مطالعه این در که مقاالتی. کندمی فراهم
 کار محل در خشونت پدیده مورد در کوچکی تصویر تنها
 در شدهانجام مقاالت تعداد زیرا نمودند؛ ارائه را ماماها علیه
 سایر نتایج. باشدمی کم بسیار مامایی رشته در زمینه این

 کمتر کار محیط در خشونت که هستند آن گویاي مطالعات
 محاسبه دلیل همین به شود؛می گزارش واقعی میزان از

 وجود، این با. )21( باشدمی دشوار خشونت میزان دقیق
 که هستند آن دهندهنشان مختلف مطالعات هايیافته

 مامایی حیطه در بزرگ مشکل یک کار محل در خشونت
 خشونت به مربوط شدهگزارش شیوع بیشترین و بوده

 مطالعات نتایج از آنچه .باشدمی) درصد 3/83( کالمی
 خشونت که است آن آیدبرمی زمینه این در گرفتهصورت

 شایع بسیار روانی و کالمی خشونت ویژهبه ماماها علیه
 مورد در که متعددي مطالعات نتایج با مهم این و باشدمی

 ).12،22( باشدمی همسو اندگرفته صورت دیگر هايرشته

 بارنخستین يماماها برا یسلطنت کالج 1996 سال در
انجام داد.  ییدر ارتباط با ماما یعوس یاسرا در مق ايمطالعه

و  کارکنان از نفر 1000 با ارتباط در کهپژوهش  این در
از افراد  یمیحدود ن ،صورت گرفت ییماما یاندانشجو
در  خشونت تجربهدرصد)  46( پژوهش در کنندهشرکت
 همکاران و Samir ین،. همچن)3( داشتندرا  کارمحل 

در  یمانمورد بخش زنان و زا در ايمطالعه ی) ط2012(
 1/86( بخش این در شاغل افراد یشترمصر نشان دادند که ب

درصد  78 در آن نوع که اندکرده تجربه را خشونتدرصد) 
 بیشترین یماراست و همراهان ب بوده روانی خشونت موارداز 

 نجار نیز یران. در ا)1(درصد)  5/38( اندبوده خشونت منبع
 و دادند انجام خوزستان در را ايمطالعه) 2015( همکاران و

 در شاغل ماماهاي ازدرصد  7/57که  نمودند گزارش
خشونت  خصوصی، مطب و بهداشت مرکز بیمارستان،

 درخشونت  اینکه  اندنموده تجربهکار را  محل در یکالم
 گرفته صورت ماریب همراهان سويموارد از  از درصد 60

) 2015( Boyleو  McKenna راستا، این در. )19( است
 مامایی دانشجوي" عنوان با را توصیفی -اکتشافی پژوهشی

 در "بالینی هايمحیط در کار محل در خشونت معرض در
 ازنفر  21 که نفر 52 پژوهش این در. دادند انجام استرالیا

به  مشغولنفر  31 ودوم  سالدر  یلبه تحص مشغولها آن
. نمودند یلرا تکم هاپرسشنامهبودند،  مسو سالدر  یلتحص
 8/28 کنندهشرکتسن افراد  یانگینکه م داد نشان نتایج

 افراددرصد از  17 یجنتا ي. بر مبنااستسال بوده 
 خشونتدرصد  3 ،کالمی خشونت تجربه کنندهشرکت
سال  یک طیرا  جنسی خشونت تجربهدرصد  3 و فیزیکی

مربوط به ترساندن افراد خشونت  باالترین که نمودند ابراز
را تجربه کرده  خشونتنوع  ینا افراد ازدرصد  30 وبود 

 ییر: تغشامل خشونت به پاسخذکر است که  شایانبودند. 
 دربه ترك رشته بود.  تمایلو  نفسبهدر احساسات، اعتماد

 ابراز خشونت برايرا  یمختلف منابع دانشجویانپژوهش  ینا
. با کارکنان و خدمتکاران اران،بیم سوياز جمله از  نمودند؛

در  کردندمیافراد تالش  بیشتر تأثیر، یاستوجه به مق
فکر نکنند و آن را از  آمدهپیشبعد به خشونت  يروزها
 آن از حاکیمطالعه  نهایی نتایج. نمایند پاكخود  ذهن
کار  محل درنسبت به خشونت  ییماما دانشجویان که بودند

 قوي پشتیبانی سیستم به یازن و هستند پذیرآسیب یاربس
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 بر فوق مطالعه .)11( دارد وجود هاآن شرایط بهبود براي
 وجود کار محل در خشونت که کندمی تأکید نکته این

. نیستند مستثنی آن از دانشجویان حتی فردي هیچ و دارد
  تمام به باید که دارد مختلفی انواع خشونت

 پرسشنامه که است ذکر به الزم. شود توجه آن ابعاد
 امکان که بود صورتیبه مطالعه این در شدهاستفاده
 که دادمی ارائه همزمان طوربه را کیفی و کمی سنجش

 محسوب پژوهش این قوت نقاط از یکی موضوع این
 که گردید مشخص مطالعه این نتایج نايمب بر. شودمی

 این که دهد رخ مختلفی منابع سوي از تواندمی خشونت
 از داشت توجه باید. باشدمی کنکاش و بررسی نیازمند امر

 الزم است، شده انجام استرالیا در مطالعه این که آنجایی
 تجربه و درك نوع و خشونت نوع که ایران شرایط در است
. شود انجام نیز باشد متفاوت تواندیم خشونت از افراد

 با شغلی خشونت که اندداده نشان مختلف مطالعات
 ،)24،25( کاري زندگی کیفیت ،)23( روان سالمت
 )27( شغلی عملکرد همه از ترمهم و )26( شغلی رضایت

 و استرس با آن ابطهر اما دارد؛ معناداري و معکوس رابطه
 به. باشدمی معنادار و مستقیم )28( شغلی فرسودگی

 مدیران، پژوهشگران، است الزم موضوع این اهمیت دلیل
 یافتن منظوربه نفعانذي سایر و ماماها گذاران،سیاست

 خشونت کنترل و پیشگیري جهت در خالقانه کارهايراه
 و شوند عرصه وارد یکدیگر مشارکت با ماماها علیه

 این وجود بتوانند کارکنان تا نمایند اتخاذ را تدابیري
 از حمایت به سازمان که بدانند و کنند ابراز را خشونت

 بررسی با که دارد ضرورت نکته این ذکر .خیزدبرمی هاآن
 و مقدمه قسمت در هاآن که شد مشخص مقاالت کیفیت

 و کار روش قسمت در اما اند؛شده نگارش خوب هدف
 در آینده مقاالت است الزم رو این از دارند؛ ضعف هایافته
 نواقص رفع با جدید مطالعات و باشند ترقوي زمینه این

 .شوند انجام قبلی مطالعات

 هر همانند حاضر مطالعه که گفت باید پایان در
 جمله از. باشدمی قوتی نقاط و هامحدودیت داراي پژوهشی

 مطالعات کم تعداد به توانمی پژوهش این هايمحدودیت
 توانمی نیز قوت نقاط با ارتباط در. کرد اشاره شدهانجام
 جامع هپایگا چند در جستجو پایه بر منابع ورمر که گفت
 ارستوا نگلیسیا و سیرفا نباز دو و طالعاتیا يهاداده
 .باشدمی

 

 يریگجهینت
 با مطابق مامایی رشته در خشونت باالبودن وجود با

 در موضوع این است الزم مقاالت در شدهاعالم درصدهاي
 عوامل طریقبدین تا گیرد قرار بررسی مورد بیشتر ایران
 و خشونت از ماما تجارب خشونت، منبع خشونت، بر مؤثر
 خشونت به افراد پاسخ عنو. شود شناسایی آن از حاصل آثار
 براین،عالوه .است متفاوت مختلف، جوامع در کار محل در

 منابع بودنمتفاوت به توجه با خشونت از افراد تجربه درك
 مطالعات انجام به نیاز امر این که باشدمی مختلف آن

 و متفاوت شرایط. سازدمی مشخص را آینده در کیفی
 و خاص نوع به منجر مشاغل از هریک در موجود خاص

 در آن سنجش نتیجه در شود؛می خشونت از متفاوتی
 این در .پذیرد صورت جداگانه شکل به باید مشاغل تمامی
 با بیمارستان هر در مسئوالن شودمی پیشنهاد راستا،

 را خشونت منابع و فراوانی استاندارد، پرسشنامه از استفاده
 رفع هب کمک در و کنند شناسایی مامایی هايبخش در
 شغلی عملکرد بر تواندمی خشونت زیرا باشند؛ کوشا هاآن
 بیماران از مراقبت کیفیت بر آن تبع به و هاآن وريبهره و
 .باشد اثرگذار هاآن سالمت و
 

 حمایت مالی
 شده انجام پژوهش میت توسط مطالعه نیا یمال نیتأم

 .است
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 مالحظات اخالقی
 توسط مطالعات جینتا ارائهدر  یمالحظات اخالق هیکل

 .است دهیگرد تیرعا پژوهش میت
 

 تضاد منافع
.است نشده گزارش پژوهش این در منافعی تضاد گونههیچ

 تشکر و قدردانی
 کتابخانه محترم مسئوالن همکاري از وسیلهبدین

 به مشهد پزشکی علوم دانشگاه کامپیوتر واحد و مرکزي
 تمامی زا نیز و مقاالت جستجوي راستاي در همکاري دلیل

 حاضر مروري مقاله در هاآن مطالعات از که پژوهشگرانی
 .شودمی قدردانی و تشکر است، گردیده استفاده
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Abstract 
Introduction: Workplace violence is defined as an aggressive behavior toward the staff performing 
their duties at the workplace. This violence occurs in various forms, such as verbal abuse, physical 
abuse, assault, rape, harassment, bullying, threats, as well as ugly and unpleasant behaviors. 
Workplace violence can occur in any occupational environments or positions. Several studies have 
shown that violence takes place in midwifery workplaces. Regarding this, the present review was 
conducted to investigate the evidence on violence against midwives. 
Materials and Methods: The articles related to the subject of interest and published until Dec 2018 
were searched in several databases, including SID, Irandoc, Scopus, Pubmed, and ISI Web of 
Science, with no time limitation using the following medical subject headings: “Workplace 
aggression”, “Bullying”, “Workplace violence”, “Verbal violence”, “Physical violence”, and 
“Midwife”. For reviewing the articles, a "data extraction form" was designed based on the research 
objective. The results were reported qualitatively. 
Results: Among 214 articles retrieved in the initial search, seven articles met the inclusion criteria, 
including 1, 2, and 4 studies with cross-sectional, descriptive-exploratory, and descriptive-analytic 
designs, respectively. Verbal violence had the highest prevalence rate (83.3%), 60% of which was 
committed by patients’ companions. 
Conclusion: Despite the high level of violence in midwifery and according to the percentages stated 
in the articles, it is necessary to investigate this issue in Iran in order to identify the factors 
influencing violence, source of violence, midwife's experiences of violence, and its consequences. It 
is suggested that authorities at each hospital identify violence and sources of violence in the 
midwifery department with a standard questionnaire. They should also help resolve workplace 
violence because it can affect their job performance and productivity, which in turn negatively affect 
the quality of care and health of their patients. 
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