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 مقاله پژوهشی 

 

 یپرستار انیدانشجو دگاهیاز د ینیبال یهاطیمح انهیزورگو یرفتارها

 
 زادهفالح نیحسنصیریانی،  جهیخد، *آباد فیشر یمعصومه برخوردار، یزهرا عبداله

 

 

 چكيده

 انیدانشجو ،است شیبه افزا رو ینگران کیبه عنوان  یکه در پرستار است یفرد نیب انهیاز رفتار پرخاشگرا یشکل ییزورگومقدمه: 

 ییشناسا مطالعه نیبه همراه دارد. هدف ا یندیهستند که عواقب ناخوشا ییو زورگو بیدر معرض آس ینیبا ورود به مرحله کار بال یپرستار
لوم ع و یآزاد اسالم یهادانشگاه یپرستار انینحوه گزارش و عواقب آن بر دانشجو، ییمنبع زورگو، انهیزورگو ینوع رفتارها، یفراوان
 است. زدیشهر  یپزشک

دانشگاه آزاد  یسال سوم و چهارم پرستار انینفر از دانشجو 839 انجام شد، 8931که در سال  مقطعی یفیمطالعه توص نیا درها: روش

مشخصات  یهاپرسشنامه، هابود. ابزار گردآوری داده یاطبقه یبه روش تصادف یریگ. نمونهشرکت نمودند زدیشهر  یو علوم پزشک یاسالم

 ل ومستق یت) یو استنباط یفیها با استفاده آمار توصداده لیتحل و هیبود. تجزو همکاران  (Clarke)کالرک  ییزورگو یفردی و رفتارها

 صورت گرفت. (آنوا

از طرف  زورگویی ( مورد%93) 913را تجربه نمودند که  ییزورگوانواعی از  انی( از دانشجو%18/18نفر ) 881 هاافتهیبر اساس نتايج: 

 ییزورگو یرفتارها نیتربیش. بوده است و خانواده ماریاز طرف ب ( مورد%93/81) 203و  از جانب پرستار ( مورد%1/32) 839 ،ینیبال یمرب
 898به ترک رشته داشتند.  میتصم ییزورگو لی( به دل%3/80نفر ) 38گرفته شدن و اخراج بود.  دهیناد، سرد ورد( برخ%39/88مورد ) 919
 نمودند. انیب فیضع یابیعلت را ترس از ارز آنان (%1/91نفر) 88را گزارش نداده بودند که  یی( رفتار زورگو%3/19نفر )

امر  نیکه ا اندقرار گرفته انهیزوگو یدر معرض انواع رفتارها یپرستار انیاز دانشجو یمیاز ن شیاز آن است ب یحاک جینتاگيري: نتيجه

 نگونهیبه ا و نحوه واکنش ییاز زورگو یریشگیپ یهاراه دیبا ینیآموزش بال زانیرباشد. لذا برنامه لیانصراف از تحص یبرا یعامل تواندیم
 .ردیانجام گ نهیزم نیدر ا ینیآموزش بال یهاطیجهت اصالح مح یآموزش دهند و اقدامات مناسب یپرستار انیرفتارها را به دانشجو

 

 نیبال طیمح، یپرستار یدانشجو، ییزورگوهای كلیدی: واژه
 920تا  19 (:99)02؛ 9311 شهريور علوم پزشكي/آموزش در مجله ايراني 

 
 

 مقدمه

ت که اس یفرد نیب انهیاز رفتار پرخاشگرا یشکل ییزورگو

                                                 
، یگروه پرستار، (اریاستاد) آباد فیشر یمعصومه برخوردارنویسنده مسؤول:  *

. رانیا، زدی، یدانشگاه آزاد اسالم، زدیواحد  یدانشکده علوم پزشک
barkhordary.m@gmail.com  

دانشکده علوم ، یجراح یداخل یارشد پرستار یکارشناس یدانشجو، یعبداله زهرا

. رانیا، زدی، یدانشگاه آزاد اسالم، زدیواحد  یپزشک

(zahra.abdollahi94@gmail.com) گروه ، (اری)دانش یانیرینص جهیدکتر خد

سوء  مدتیشامل قرار گرفتن در معرض مکرر و طوالن

است که نسبت به یك  یجسم ای یشناختروان یهایرفتار

بدرفتارى و توهین قرار ، شخصى که مورد آزار و اذیت

 گاهشدان، مادر و کودک قاتیمرکز تحق، ییو ماما یپرستار قاتیتحق مرکز، یپرستار

(؛ دکتر nasiriani@gmail.com. )رانیا، زدی، زدی یصدوق دیشه یعلوم پزشک

شگاه دان، دانشکده بهداشت، یولوژیدمیو اپ یستیگروه آمار ز، زاده )استاد(فالح نیحس

 fallahzadeh.ho@gmail.com .رانیازد، ی، یصدوق دیشه یعلوم پزشک

 7/2/88 تاریخ پذیرش:، 32/3/88، تاریخ اصالحیه: 32/23/89 مقاله: تاریخ دریافت
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و این فرد خودش را قادر به  شودیاعمال م، ردیگیم

 یارابطه یپرخاشگر، (. خشونت3تا1)داندینممثل بهمقابله

 یکه اغلب در مقاالت برا یگریاصطالحات د تیو آزار و اذ

 (.4)ذکر شده است ییزورگو یرفتارها فیتوص

( 5)کار است طمحی در قبولقابل ریغ یاز رفتارها ییزورگو

 نیح ییاما زورگو ؛دهدیکار رخ م یهاطیو در اکثر مح

 یاز منابع اصلی فشار روانی دارا یکیبه عنوان  لیتحص

جسمی و روانی ناگواری بر افراد در ، پیامدهای شناختی

در  یریادگیاز  ی(. مقدار قابل توجه6)نظر گرفته شده است

که ، دهدمی رخ نیبال طیدر مح، یبهداشت یهاآموزش حرفه

 رینسبت به سا هارشته نیدر ا انیممکن است دانشجو

روبرو  یتربیش تیو آزار و اذ ییبا زورگو انیدانشجو

 كیکه فقط  رندیگمی قرار یطیدر مح انیشوند. دانشجو

کار است که خدمات  طیمح كیبلکه ، ستین یریادگی طیمح

است که  طیمح نیدهد. در امی ارائه مارانیرا به ب یدرمان

در تعامل  یحرفه با ارائه خدمات درمان نیدر مورد ا یریادگی

رخ  انیدر آنجا سوءاستفاده از دانشجو نیاست و همچن

در  انیدانشجو تیو آزار و اذ یی(. زورگو7)دهدیم

مداوم و ، مهم مسأله كی، یدرمان یبهداشت یهاحرفه

را در  ییاز زورگو یشواهد، مطالعات . نتایجگسترده است

، (9)یپرستار، (8)یمختلف از جمله پزشک یهارشته

( نشان 11)ی( و داروساز11)یوتراپیزیف، (11)یدندانپزشک

 یدر ط یپرستار انیدر دانشجو ییداده است. زورگو

 یالمللنیب اتیدر ادبای ندهیبه طور فزا ینیآموزش بال

آن در در آموزش  وعی( و ش15ات13و5و4)شناخته شده است

 . است شده گزارش( 17)%91 تا( 16)%1/45از  یپرستار

در  ییوجود زورگو، یمطالعات به نوع های اکثریافته

(. به عنوان مثال 19و18)اندنشان داده را ینیبال یهاطیمح

نشان  رانیدر ا یفیمطالعه ک كیو همکاران در  یمحمد نید

 انهیزورگو یبا رفتارها یپرستار انیدادند که دانشجو

دن شل یقا ضیسرزنش تبع، کردن ریاز جمله تحق یمتنوع

از  نیو اجبار به تمک یرهاشدگ، ینیبال یبهره کش یو گاه

(. مطالعه 11)هستند بخش مواجه یهانیمقررات و روت

 انیدرصد دانشجو 55در عربستان نشان داد که  یگرید

 گرفتن دهیقرار گرفته و ناد یدر معرض سوء رفتار کالم

(. مطالعه مشابه 11)ه استشکل رفتار بود نیترمتداول

 انیدرصد دانشجو 91 هنشان داد ک وزلندیدر ن یگرید

( 17)تجربه کردند نیبال طیرا در مح ییاز زورگو یدرجات

 یپرستار انیاست که ممکن است دانشجو یدر حال نیا

و  صیتشخ یآمادگ ییرفتار زورگو كیهنگام بروز 

بر لزوم ، مطالعات .(4)رفتار با آن را نداشته باشند تیریمد

 (.11)دارند دیتأک دهیپد نیا تربیش یبررس

، انیدانشجو یبرا ینیبال طیدر مح ییزورگو یامدهایپ

 ییکه مورد زورگو یانیدانشجو .(11)است قیو عم عیوس

، زهیو انگ یریادگی یهاتاند از دست دادن فرصقرار گرفته

را  لیو ترک تحص یریادگیدر تحقق اهداف  ییعدم توانا

از جمله  ییزورگو(. 14تا11و14و5و4گزارش دادند )

(. 15و1)شودمی سالمت روان محسوب دکنندهیتهدعوامل 

تزلزل ، اضطراب، نفسافت عزت، تحقیر، تهدید، ناراحتی

، یسرخوردگ، یزیگر قتیحق، از خود یو بدگمان یروان

و  یارزشیاحساس ب، یعاطف یهاترس و صدمه، خشم

 م مرتبطیاشتباهات و عال شیو افزا هیکاهش روح، یناتوان

اختالالت ، سردرد، از ضربه سبا اختالل استرس پ

-قلبی  یهایماریب، افزایش فشارخون، اضطراب، گوارشی

 یو حت یاز زندگ تیکفا احساس عدم، عروقی و افسردگی

 یی(. زورگو5و,6و1)است ییزورگو یامدهایاز پ یخودکش

و مشارکت در  ماریدر محل کار در تبادل اطالعات مهم ب

 شیرا افزا یپزشک یهاگذاشته و خطا ریتأث گیریمیتصم

 ریتأث ماریب یمنیمراقبت و ا تیفیو بر ک (17و16)دهدمی

ارتباطات ، میت یبا اعضا ی(. کاهش همکار18)دارد یمنف

 یامدهایاز پ زین یو تعهد شغل یورکاهش بهره، ناکارآمد

 .(19)است ییزورگو

آموزشی فراهم کردن  یهاکه از اهداف نظام ییآنجا از

عاطفی و ، شرایط الزم جهت حفظ و ارتقای سالمت روانی

در  یپرستار انیو دانشجو (14)جسمانی فراگیران است

حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه ، نیدار تأمعهده ندهیآ
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 ییو خوداتکا یاز سالمت روان دیبا نیبنابرا، خواهند بود

وان عنبرخوردار باشند تا بتوانند نقش خود را به یتربیش

(. 1)دکنن فایا یخوب و متخصص به کرده لیتحص یروین كی

روحی دانشجویان  یهاشناخت مشکالت و تنش نیب نیدرا

ها و سروکار داشتن با پرستاری به دلیل اهمیت شغلی آن

ها و سنگین بودن دروس از اهمیت جسم و روان انسان

 یهارشته انیکه دانشجو چرا، (14)است ورداربرخ یاژهیو

، انیدانشجو ریضمن داشتن مشکالت سا یعلوم پزشک

 یو روان یروح یمشکالت خاص خود ازجمله فشارها

ل و یو اورژانس و برخورد با مسا مارستانیب طیمح

 (.1)دارند زیرا ن مارانیمشکالت ب

 یرا برا یاقدامات جد دیبا ییتوجه به اثرات سوء زورگو با

امر  نیکه ا، (31)از آن در نظر گرفته شود یریجلوگ

نوع و منبع آن مشخص شود. ، یمستلزم آن است که فراوان

، مشکل كیعنوان به ییو درک زورگو یآگاه شیبا افزا

 ییدر زورگو ریافراد درگ ییدر شناسا ینقش مهم توانیم

(. 31)ها کمك کرد تا روابط سالم برقرار کنندداشته و به آن

نوع ، یفراوان ییمطالعه حاضر با هدف شناسا نیبنابرا

نحوه گزارش و عواقب آن بر ، ییرفتار و منبع زورگو

 1398در سال  زدیشهر  یهادانشگاه یپرستار انیدانشجو

 انجام شده است.

 

 هاروش

جامعه پژوهش  ؛است یمقطع _ یفیمطالعه از نوع توص نیا

سال سوم و سال چهارم  یپرستار انیدانشجو هیرا کل

 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یپرستار یهادانشکده

 طیکه مح زدیشهر  یو دانشگاه آزاد اسالم یصدوق دیشه

 ردادند. نمونه پژوهش با د لیتشک، اندرا تجربه نموده نیبال

درصد و مطالعه مشابه  81نظر گرفتن توان آزمون 

 11با در نظر گرفتن  ؛شد نیینفر تع 193تعداد ، (31)یقبل

 نفر انتخاب شدند. 111تعداد  زشیدرصد ر

صورت گرفت.  یاطبقه یصورت تصادفبه یریگنمونه

ط یحداقل حضور دو ترم در مح، ورود به مطالعه یارهایمع

 داشتنخروج از مطالعه  یارهایو مع یو کارآموز ینیبال

سابقه  ایخانواده و  ایدر خود  یسابقه مشکالت روان

 11/1/1398 خیاز تار گیریدر دانشگاه بود . نمونه یریدرگ

 .دیشروع شد و به مدت سه هفته به طول انجام

مشتمل بر دو قسمت ای پرسشنامه، هاگردآوری داده ابزار

 تیوضع، جنس، بود؛ بخش اول مشخصات فردی شامل سن

 نیوالد التیمعدل کل و تحص، لیدانشگاه محل تحص، تأهل

بود که  ییزورگو یبود. بخش دوم پرسشنامه رفتارها

 یبرا 1119( و همکاران در سال Clarkeتوسط کالرک )

در  یپرستار انیدر دانشجو ییورگوز یرفتارها یبررس

 نی(. پژوهشگران ا1)شده بود یطراح ینیبال یهاطیمح

 ییترجمه نمودند و روامعکوس پرسشنامه را به روش 

ستفاده از قضاوت متخصصان و آن با ا یو محتو یظاهر

 یبررس CVIو  CVR یمحتو یکم ییروا یهاشاخص

نفر  11 اریدر اخت یارتعب 31منظور پرسشنامه  نی. بددیگرد

های علوم پزشکی کشور پرستاری دانشگاهاز متخصصان 

 ایقرار گرفت و از آنان خواسته شد مشخص کنند که آ

کردن مفهوم تحت مطالعه ضروری  یاتیبرای عمل هاهیگو

 یادرجهسه فیدر ط هیبه هر گو یدهنمره، لذا ر؛یخ ایاست 

 یندارد و ضرورت یضرورت یاست ول دیمف، ضروری است»

، (Lawsheبه جدول الوشه ) هصورت گرفت. با توج« ندارد

در نظر گرفته  61/1محتوا  یینسبت روا یبرا، نقطه برش

 نیاز ا هیگو 11نمره ، هیگو 31از کل  بیترت نی(؛ بد33)شد

محتوا از  ییجهت شاخص روا نیبود. همچن تربیشعدد 

صورت درخواست شد نظر خود را به نیمتخصص

 یهاهیگو «بودنمربوط » اریبا توجه به مع 4تا  1 یازدهیامت

ط مرتب، مرتبط است یااندازه تا، ستی)مرتبط ن، پرسشنامه

 زانیم هیگو 11ه دهند. که تمام ئمرتبط است( اراالً کام، است

برابر با  اسیدر کل مق زانیرا کسب کردند و م 8/1باالتر از 

منظور سنجش پایایی . به است بود که هر دو مطلوب 91/1

نمونه تصادفی از جامعه آماری  31پرسشنامه در اختیار 

به 83/1کرونباخ  یآلفا بیشد و ضر مورد مطالعه قرار داده

 دست آمد.
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درباره  سؤالکه دو  است سؤال 11پرسشنامه شامل  نیا

 و یبل یهابا پاسخ یخود و همکالس یبرا ییتجربه زورگو

است که  ییزورگو یدر مورد رفتارها سؤال 15. است ریخ

توسط ، توسط کارکنان یهانهیگز یهر سؤال خود دارا

توسط ، توسط پزشك، یتوسط همکالس، ینیبال یمرب

 ستا مارستانیکارکنان ب ریتوسط سا، ماریب اده/خانوماریب

 ،هرگز )نمره صفر( یانهیچهارگز کرتیل اسیمقو بر اساس 

)نمره سه(  شهیهم، دو( مکرراً )نمره، (كی)نمره  یگاه

 یمواجهه با رفتارها انگریو نمره باالتر ب شودیم یدهنمره

ترک  یدر مورد اقدام برا سؤال4است.  تربیش یقلدر

ل عدم عل، فرد مورد گفتگو، ییزورگو گفتگو در مورد، رشته

 گفتن است .

 نیمسؤولاخالق و  تهیپژوهش مجوز از کم نیانجام ا جهت

 یپرستار یهاسپس به دانشکده، دیمربوطه اخذ گرد

 یستیمراجعه شد. ل یو علوم پزشک یدانشگاه آزاد اسالم

و بر اساس نسبت  هیته طیواجد شرا انیاز تعداد دانشجو

 یو علوم پزشک یدر طبقات دانشگاه آزاد اسالم شده نیمع

 مورد انیساده دانشجو یتصادف یریگنهبه روش نمو

مورد  یهابه نمونه یمطالعه انتخاب شدند. پس از دسترس

در مورد اهداف پژوهش  یحاتیپژوهشگر به توض، مطالعه

کتبی  تیها رضاپرداخت و از آن یو مالحظات اخالق

 پژوهش . سپس پرسشنامهدیشرکت در پژوهش کسب گرد

 یصورت خود گزارش دهها قرار داد تا بهآن اریدر اخت

 لیتکم یبرا شدهینیبشیزمان پ. مدتندینما لیتکم

ها پرسشنامه لیو پس از تکم است قهیدق یها سپرسشنامه

 گرفته شد. لیتحو

 SPSS-16 افزارها با استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجز

(IBM, Armonk, NY, USA) وصیف انجام شد. برای ت

 رایو انحراف مع نیانگیم، یمطلق و نسب یها از فراوانداده

دهنده ها نشانداده یدگیو کش ی. چولگدیاستفاده گرد

 بر حسب رهایمتغ یها بود که برای بررسنرمال داده عیتوز

 یت یآمار یهااز آزمون كیفاز مشخصات دموگرا یبرخ

( استفاده شد و سطح ANOVA) انسیوار زیمستقل و آنال

 در نظر گرفته شد. 15/1یدارمعنا

اخالق در  تهینظر مالحظات اخالقی این پژوهش در کم از

واحد اصفهان )خوراسگان(  -یپژوهش دانشگاه آزاد اسالم

 R.IAU.KHUISF.REC.1398.199وکداخالق باکدطرح

مورد تصویب قرارگرفته است و  11/6/1398در تاریخ 

ها جهت شرکت در آگاهانه از نمونه نامهتیکسب رضا

 نامهیمطالعه با اخذ معرف نیهمچن .فتمطالعه صورت گر

معتبر از دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد 

 انجام شد.

 

 نتايج

پرسشنامه  198که از  شد عیپرسشنامه توز 111تعداد 

ناکامل بودن در  لیپنج پرسشنامه به دل، برگردانده شده

 زیپرسشنامه آنال 193 یهالذا داده ،وارد نشدند لیتحل

 .( =response rate%3/93شدند)

مورد پژوهش  یواحدها یسن نیانگیم جیبر اساس نتا

 كیمشخصات دموگراف یفراوان. بود( 83/1±36/11)

 ارائه شده است. كیجدول در مورد پژوهش یواحدها

 

 مورد پژوهش یواحدها كیمشخصات دموگراف یفراوان: 1جدول 

 متغیر
تعداد 

 )درصد(

 (7/49) 96 مرد جنس

 (3/51) 97 زن

 (1/88) 171 مجرد تأهلوضعیت 

 (9/11) 13 تأهلم

 (7/33) 65 علوم پزشکی دانشگاه محل تحصیل

 (3/66) 118 آزاد اسالمی

 ((8/7) 15 زیر دیپلم تحصیالت پدر

 (1/17) 33 دیپلم

 (3/51) 99 لیسانس

 (8/13) 46 لیسانس و باالترفوق

 (9/11) 13 زیر دیپلم تحصیالت مادر

 (5/17) 53 دیپلم

 (7/48) 94 لیسانس

 (9/11) 13 لیسانس و باالترفوق
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شما »( در پاسخ به سؤال %85/61نفر ) 118، جیبر اساس نتا

( در %4/51نفر ) 111و  «د؟یقرار گرفته ا ییمورد زورگو

خود  یکالسبا هم ییشما شاهد زورگو»پاسخ به سؤال 

 را انتخاب کرده بودند.  یبل نهیگز «د؟یابوده

، کنندگاناز آن است که مشارکت یحاکجدول دو  جینتا

با من »( را مربوط به رفتار %93/15) یفراوان نیتربیش

و  «امگرفته شده/اخراج شده دهیبرخورد سرد شده/ناد

 لیبا من به دل»( را مربوط به رفتار %7/1) یفراوان نیترکم

ع مناب نیاعالم نمودند. همچن« بد رفتار شده است تمیجنس

، (%8/14پرستار )، (%31) ینیبال یمرب بیبه ترت ییگوزور

پزشك ، (%13) یهمکالس، (%71/16و خانواده ) ماریب

 ( بودند.%58/4کارکنان ) ری( وسا86/8%)
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 یپرستار انیدر دانشجو ییرفتارها و منابع زورگو یفراوان: 2جدول 

 موارد

تعداد دفعات  سایر کارکنان بیمار/ خانواده پزشك همکالسی مربی پرستار

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( )درصد(

 (31/5) 118 (11/1) 1 (4.1) 8 (5/1) 3 (1) 1 (5/41) 81 (1/17) 33 ام.من با اقدامات انضباطی ترسانده شده

 (11/1) 17 (11/1) 1 (11/1) 1 (11/1) 1 (5/1) 3 (3/9) 18 (1/3) 6 ام.من باکم کردن نمره تهدید شده

 (11/11) 165 (7/5) 11 (9/16) 51 (7/6) 13 (6/17) 34 (5/41) 81 (9/37) 73 م.هاتمن ناعادالنه مورد انتقاد قرارگرف

 (7) 168 (6/1) 5 (3/11) 43 (8/8) 17 (7/18) 36 (6/18) 36 (1/16) 31 ارزش کردن کار من شده است.تالش برای تضعیف و کم

 (16/7) 175 (6/1) 3 (1/18) 35 (1/5) 11 (14/6) 11 (7/34) 67 (8/14) 48 با من به علت ناتوانیم بد رفتار شده است.

 (7/1) 65 (1) 1 (9/11) 13 (1/3) 6 (6/3) 7 (3/7) 13 (3/7) 14 با من به دلیل جنسیتم بد رفتار شده است.

 (11/3) 75 (1/1) 1 (1/1) 4 (6/4) 9 (7/5) 11 (5/14) 18 (3/11) 11 یت واگذار شده بدون تذکر به من برداشته شده است.مسؤول

 (78/7) 187 (6/1) 5 (4/11) 11 (3/6) 11 (5/15) 19 (8/34) 67 (17) 51 م.هاتفشار نامناسب قرارگرفتحت، من برای انجام کار

 (14/5) 116 (1/1) 4 (3/11) 11 (3/6) 11 (9/11) 15 (5/15) 31 (1/18) 35 م.هاتمن مورد آزار و اذیت کالمی قرارگرف

 (31/3) 81 (11/1) 1 (1/6) 11 (5) 11 (1/4) 8 (9/11) 13 (9/11) 15 شده است.با من با خصومت رفتار 

 (17/6) 146 (5/1) 1 (1/11) 39 (6/3) 7 (6/16) 31 (1/11) 43 (5/11) 14 ام.دار مورد آزار و اذیت قرارگرفتهمن با سخنان نیش

 (98/5) 141 (6/1) 3 (8/9) 19 (6/3) 7 (6/15) 31 (8/13) 46 (1/19) 37 ام.من در مقابل دیگران تحقیر شده

 (1/8) 197 (8/8) 17 (3/11) 43 (3/8) 16 (3/9) 18 (6/31) 61 (8/11) 41 من خشم و غیظ را نسبت به خود تجربه کرده ام.

 (94/9) 139 (8/7) 15 (3/11) 43 (6/14) 18 (1/16) 31 (4/38) 74 (9/14) 48 من انتقاد مخرب را تجربه کرده ام.

 (93/15) 383 (1/31) 41 (1/11) 39 (6/31) 63 (6/17) 34 (3/51) 99 (5/55) 117 امبرخورد سرد شده/نادیده گرفته شده/اخراج شده با من

 (111) 1413 (4.58) 111 (16.71) 411 (8.86) 113 (13) 311 (31) 769 (84/14) 597 کل دفعات
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مورد  ی( از واحدها%9/11نفر ) 11، جیبراساس نتا نیهمچن

باشما  یتابه حال به خاطر بدرفتار ایآ» سؤالپژوهش به 

جهت انصراف داشته ای برنامه ایترک رشته  یبرا یاقدام

 ینیدور بال یاگر در ط»  سؤال( به %3/11نفر ) 43و  «د؟یا

در  یبا فرد دیرا داشت ییزورگو یخود تجربه رفتارها

 بیپاسخ مثبت دادند و به ترت «د؟یآن گفتگو کرد مورد

 ی( مرب%8/9نفر )19، یکالس( هم%4/11نفر ) 11 نیتربیش

( %5/1نفر ) 1و  ی( کارکنان پرستار%6/1نفر ) 3، ینیبال

 را جهت گفتگو انتخاب نمودند. گرانید

 یبرا یمورد پژوهش که پاسخ منف ینفر از واحدها 151

 یخود تجربه رفتارها ینیدور بال یاگر در ط»سؤال 

 «؟دیدر مورد آن گفتگو کرد یبا فرد دیرا داشت ییزورگو

ترس از  بیامر را به ترت نیانتخاب کرده بودند علت ا

انجام نخواهد شد  یاقدام چیه، (%8/35) فیضع یابیارز

 نیبا ا دی( و من با%6/16گفتن نداشت ) شارز، (5/19%)

 ریدرصد سا 7/5 ( اظهار نمودند.%8/8) میایموارد کنار ب

 موارد را انتخاب نمودند.

ورد م یواحدها یسن نیانگیم نینشان داد ب هاافتهی نیهمچن

معکوس و  فیارتباط ضع ییزورگو زانیپژوهش با م

با  یی( اما زورگو=117/1pو  r=-19/1داشت ) یدارمعنا

سطح ، (P=91/1) تأهل تی( و وضعP=53/1جنس )

( ارتباط P=59/1)( و مادر P=11/1پدر ) التیتحص

د بو نیپژوهش حاضر ا گرید یهاافتهینداشت. از  یدارمعنا

( 89/14±7/6) یدر دانشگاه علوم پزشک یقلدر زانیکه م

تفاوت  نای و( 85/13±13/8از دانشگاه آزاد ) تربیش

 .(T ،111/1>P=93/1)دار بود معنا

 

 بحث

نوع رفتار و منبع ، یفراوان ییپژوهش با هدف شناسا نیا

 انینحوه گزارش و عواقب آن بر دانشجو، ییزورگو

از  یمیاز ن تربیش جیانجام شد. براساس نتا یپرستار

را داشته و شاهد  ییپژوهش تجربه زورگو یواحدها

. است توجهخود بوده اند که قابل یکالسبا هم ییزورگو

(. 34و5و4است) مطالعات ریسا جیراستا با نتاهم افتهی نیا

درصد از  6/87در مصر نشان داد که  یامطالعه

 ییزورگو یدر معرض رفتارها یپرستار انیدانشجو

 یوضوح در آموزش پرستاربه تیهستند و آزار و اذ

که درصد ، (19)ادامه خواهد داشتالً وجود داشته و احتما

 یلیخ یمطالعه کنون جینتا با سهیدر مقا، گزارش شده

در انگلستان نشان داد  یگریمطالعه د جیاست. نتا تربیش

( در طول %18/41) یپرستار انیاز دانشجو یمین كینزد

 4/31تجربه کردند و  نیبال طیرا در مح ییزورگو کسالی

که ، (15)اندبوده گرید انیدانشجو ییدرصد شاهد زورگو

است. تر نییدرصد پا نیا، با مطالعه حاضر سهیدر مقا

از  نابرابر یهاتافراد با قدر نیب ییزورگو یرفتارها

 رانیدر ا، یفیبود که به روش کای مهم مطالعه یهاافتهی

و  ی(. کوهستان11)انجام شد، یپرستار انیدانشجودر

 9/74نشان دادند که  رانیدر اراک/ا یهمکاران در پژوهش

 38/7و  یخشونت کالم یستارپر انیدرصد دانشجو

(. 35)تجربه کردند کسالی یرا در ط یکیزیدرصد خشونت ف

ز ا یحاک زین یفنالند انیدانشجو یبر روای مطالعه جینتا

 ینیدر آموزش بال یرکالمیو غ یکالم ییتجربه زورگو

پرستاران اسپانیایی نشان  یبر رو گری(. مطالعه د14)بود

 كیاست و در حدود  زیاددر پرستاران  ییداد که زورگو

را  یاحساس ای یذهن زورگویی( %17نفر از پنج پرستار )

روزانه گزارش  ای یموارد هفتگ نای از %8اند که تجربه کرده

 لیبه دل تواندیمطالعات م جی(. تفاوت در نتا31)شده است

 نیا یفرهنگ و جامعه پژوهش باشد. ول، تفاوت در ابزار

 ریاساس مطالعه حاضر و سا راست که ب تیز اهمئنکته حا

و  ینیبال طیاغلب در مح یپرستار انیدانشجو، مطالعات

 كی انی. دانشجورندیگیقرار م ییمورد زورگو یکارآموز

 یمنف یهستند که در ارتباط با رفتارها پذیربیگروه آس

کنند. با توجه به عدم تعادل قدرت می یقدرت یاحساس ب

 دایادامه پ یین رفتارهایچنالً احتما، یعامل و قربان نیب

 .آن است تیریعلل و مد یبه بررس ازیخواهد کرد که خود ن

 یکه واحدها ییزورگو یرفتارها افتهی گریاساس د بر
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 نیتربیش بیبه ترتبا آن مواجه شده بودند مورد پژوهش 

و کمترین آن  گرفتن دهیناد و عبارت بود از برخورد سرد

راستا با هم جینتا نیکه ا، تیجنس لیبه دل یبدرفتار

ر د، یفیک یامطالعه جهی. نتاست مطالعات ریسا یهاافتهی

از خشونت تا ، ییزورگو ینشان داد که رفتارها ایاسترال

 ایدر استرال یگری(. مطالعه د34است) ریمتغ یحمالت جسم

خشونت  یپرستار انیاز آن بود که اگر چه دانشجو یحاک

ازجمله  یپنهان ییزورگو یرا تجربه کردند ول یکیزیف

 ریتجربه نموده و سا تربیشگرفتن و حذف شدن را  دهیناد

، تمسخر، ازحدشیانتقادات ب لیاز قب ییموارد زورگو

 یهارسانه قیو تعرض و آزار طر عاتیگسترش شا

 لیو کارکنان محل تحص گرید انیرا از دانشجو یاجتماع

 انیدانشجو درکه  یا(. مطالعه31)داشتند افتیدر زین

 یجنوب التیدر ا یسال آخر دانشکده پرستار یپرستار

 ،فیتکال عیشا ییزورگو یرفتارها، انجام گرفت کایآمر

دادن نمره کم و ، یچرخش یهاتیمسؤول ایکار ، فیوظا

 (. 36)بودند یرواقعیغ یهاتمهل ای کنترلرقابلیغ یبارکار

تجربه شده در پرستاران  ییزورگو یرفتارها نیتربیش

 ای یرمنطقیمهلت غ ایبا اهداف  فیانجام وظا ییایاسپان

نوع خشونت  نیتربیش یکالم(. خشونت 31)بود رممکنیغ

 نیهمچن، (37)گزارش شده است یرانیپرستاران ا هیعل

، رشیعدم پذ، سرزنش شدن، شدن ریتحق رینظ ییرفتارها

 یریادگیدر  تیو محدود تیعدم حما، ضیتبع، یکشبهره

(. 11)گزارش شده است یپرستار انیتوسط دانشجو

مطالعات  ریمطالعه حاضر و سا جیاساس نتا رب نیبنابرا

را در  ییزورگو یاز رفتارها یاگستره انیدانشجو

ر مدنظ دینکته را با نی. اندینمایتجربه م نیبال یهاطیمح

ن گرفت دهیرفتارها مانند ناد یبرخ یپنهان تیداشت که ماه

به عنوان  انیو روبرگرداندن ممکن است توسط دانشجو

 یتجمعاثر ، حال نی(. با ا11و5و4)شودقلمداد ن ییزورگو

 نیبال طیدر مح انیشود دانشجومی رفتارها باعث نیا

 یریادگیبر  جهینداشته باشند و در نت یندیاحساس ناخوشا

 .است تیز اهمئگذارد که حامی یمنف ریآنها تأث

در  ییمنبع زورگو نیتربیشحاضر نشان داد  مطالعه

 بیو سپس به ترت ینیبال ینخست مرب ینیبال یهاطیمح

 ریپزشك و سا، یکالسهم، و خانواده ماریب، پرستاران

، مطالعه حاضر جیبا نتا سوهمبود.  مارستانیکارکنان ب

 انینشان داد که مرب کایآمر یجنوب التیدر ا یپژوهش

ا از سه ت جادکنندهیا نیترعیشا عنوانهب یدانشکده پرستار

 (. مطالعه کالرک36)بودند ییدوازده رفتار زورگو

(Clarkeو همکاران ن )انیدر کانادا نشان داد که دانشجو زی 

مختلف  یهارا در فرکانس ییزورگو یرفتارها یپرستار

(. 18)کنندیو پرستاران تجربه م ینیبال انیتوسط مرب

از  ی( و همکاران در انگلستان حاکCooperپژوهش کوپر )

 كیدر طول ، یپرستار انینفر از دانشجو 636آن بود که 

رفتار  كیبا حداقل ، و دانشکده نیبال طیدر مح، سال

مطالعه  جی(. نتا36)اندمواجه شده انیاز طرف مرب ییزورگو

را  انیتوسط همتا ییکه زورگو، در انگلستان یگرید

، یپرستار انیدانشجونشان داد که ، نمودند یبررس

در  یرا تجربه نموده که گاه انیتوسط همتا ییزورگو

(. در 38)حضور دارند زیکارکنان دانشگاه ن، هنگام بروز آن

ها منشأ خشونت، رانیو همکاران در ا یمحمدنیمطالعه د

 ینیبال انیها و مرببخش یکارکنان پرستار هعمدبطور

نشان  رانیدر ا یگریمطالعه د جی(. نتا11)شده است یمعرف

و  مارانیتوسط ب یکیزیف یهاداد که اکثرا خشونت

 انیبه دانشجو ماریتوسط همراهان ب یکالم یهاخشونت

تنها ، مطالعه نیکه در ا، (35)ردیگیصورت م یپرستار

در محل کار در  انیکه دانشجو یو کالم یکیزیخشونت ف

مورد ، شوندمی مواجه یو بستگان و ماریارتباط با ب

که در مطالعه  ستیتعجب ن یقرار گرفته است. جا یرسبر

با توجه به ، و پرستاران انیحاضر و مطالعات مشابه مرب

توجه  به عنوان منابع قابل، انیبا دانشجو تربیشتعامل 

و همکاران در  یمحمد نیشدند. د یمعرف ییزورگو

و آثار گسترده  یگرسلطه دهیامر را به پد نیا، پژوهش خود

نسبت دادند که آغاز و تداوم آن به زمان  یارآن در پرست

 نی(. ا11)گرددیبرم انیپرستاران و مرب ییدانشجو
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توسط  ینیآموزش بال یوجود دارد که گاه زیاستدالل ن

که خود به عنوان پرستار در  ردیگیصورت م یانیمرب

نقش  یدارااین که مشغول هستند و عالوه بر  مارستانیب

با ، ینیبال نهیتخصص در زم رغمعلی، (5)دوگانه هستند

و به طور  یدر آموزش عال یو رفتار یریادگی یهاهینظر

عوامل  نیو ا، (18و1)ستندیآشنا ن ینیبال طیاخاص در شر

نقش داشته باشد.  ییزورگو یدر بروز رفتارها تواندیم

در رابطه  هادانشگاه یرا برا یسؤاالت جد افتهی نیالبته ا

 ینیکار بال یهادر محل یابینظارت و ارز، با نحوه انتخاب

 کند.می مطرح

 انیاز دانشجوای توجه تعداد قابل هاافتهی گریاساس د بر

ترک رشته  یاقدام برا یبدرفتار لیدرصد به دل 9/11

 در یامطالعه، پژوهش حاضر یهاافتهیراستا با داشتند. هم

 موجب، نامطلوب یرفتارها نینشان داد که ا زیانگلستان ن

را در نظر  یدرصد ترک رشته پرستار 8/19شده است که 

رفتارها بر استاندارد  نیو گزارش کردند که ا رندیگب

 ری( تأث%9/15) گرانی( و کار با د%3/11) ماریمراقبت از ب

 نی(. که درصد گزارش شده در ا15)داشته است یمنف

 زمونیاست. در مطالعه س یاز مطالعه کنون تربیش، مطالعه

(Simonsن )ترک ینیبشیعامل مهم در پ كی ییزورگو زی 

 قیعم یریزورگ ری(. تأث39)شده است گزارشسازمان 

سطح اضطراب و استرس  شیباعث افزا یی. زورگواست

و  گرددیم تینفس و درک صالحکاهش عزت، انیدانشجو

خود  یانتخاب شغل انیشود که دانشجومی منجر تینها در

بر  ینیبال طیکه مح یری(. تاث31و34)سؤال ببرند ریرا ز

ترک حرفه  ایماندن  یبرا یتارپرس انیانتخاب دانشجو

 یمورد توجه قرار گرفته است. ممکن است برا ترکم، رددا

به منزله ماندن در ، حرفه نیماندن در ا، انیدانشجو یبرخ

به ترک  میاست که تصم زیآمنیرابطه ناهنجار و توه كی

 دیا باهدانشکده نیمسؤولو  زانیرکه برنامه رندیگیرشته م

 .شندیاندیرا ب یریناهنجار تداب بطروا نیاصالح ا یبرا

مطالعه حاضر نشان داد فقط حدود  یهاافتهی گرید نیهمچن

با  ییکنندگان در هنگام تجربه رفتار زورگوشرکت پنجمكی

 او در صورت صحبت اکثر کردندیگفتگو م یگرید یفرد

 انیمخود در  یو در درجه بعد با مرب یکالسبا هم

 یابیترس از ارز بیعدم گفتگو را به ترت . علتگذاشتندیم

 رشیبودن موضوع و پذ ارزشیب، بودن دهیفایب، فیضع

 جهینت، مطالعه حاضر جیراستا با نتابود. هم ییزورگو

 لیبه دل انیدر مصر نشان داد که اکثر دانشجو یامطالعه

را گزارش  ییزورگو یرفتارها، فیضع یابیترس از ارز

( در مطالعه خود نشان داد که Kang(. کانگ )19)کنندینم

گزارش  یطور رسمرا به ییزورگو انیدانشجواکثر 

بودن گزارش  دهیفایب یگری(. در مطالعات د31)کردندینم

 یذکر شده است که برخ یلیاز دال نیمسؤولبه  ییزورگو

خود را به اشتراک  ییتجارب زورگو انیاز دانشجو

 نیا یهاافتهی نیتراز نگران یکی(. 41و14)گذارندینم

 تیواقع نیو ا است انیدانشجو یاعتمادیترس و ب، مطالعه

 یدانشکده و مرب نیمسؤولبه  توانندیکه نم رساندیرا م

ای به گونه مسأله نیخود اعتماد داشته باشند. ا ینیبال

. دکشیم ریآنها را به تصو یقدرتیو ب ییعدم توانا زانیم

فرهنگ  جادیسازنده نه تنها به ا یوجود رهبرعدم 

 انی. دانشجوکندیکمك م ییزورگوبلکه به تحمل  ییزورگو

رفتار ، انجام نخواهد شد یکار چیهاین که  لیبه دل

و  رانیمد، نیمسؤولکنند که  یرا گزارش نم ییزورگو

 توجه داشته باشند. دینکته با نیبه ا یپرستار انیمرب

و سن ارتباط  یینشان داد تنها زورگو جینتا نیهمچن

سن  شیصورت که با افزا نیبد ،داشت دارمعنامعکوس و 

تفاوت  تأهل تیاما جنس و وضع، ابدییکاهش م ییزورگو

ر کوپ، پژوهش حاضر جینشد. هم سو با نتا افتی یدارمعنا

(Cooperو همکاران در انگلستان نشان دادند م )زانی 

 لیدر طول سال دوم و سوم تحص شدهشگزار ییزورگو

(. 38)داشت یامالحظهنسبت به سال اول کاهش قابل

 نیدهنده آن بود که بنشان زین رانیدر ا یگریمطالعات د

ارتباط  ییبا زورگو انیدانشجو یلیجنس و سال تحص

مطالعه  جیبا نتا سوهمری(. اما غ41و35)وجود ندارد دارمعنا

دختر  انیداد دانشجو ندر مصر نشا یحاضر پژوهش
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را  نهایزورگو یرفتارها تربیشپسر  انینسبت به دانشجو

به علت متفاوت  تواندیم ییسوهمنا نی(. ا19)گزارش کردند

چرا ، مورد مطالعه باشد یبودن جوامع و فرهنگ واحدها

 طیدر مح ییبا زورگو یپرستار یسازمان که انواع فرهنگ

 (.41)کار در پرستاران مرتبط است

 یروح تیتوان به وضعمی پژوهش نیا یهاتیمحدود از

پرسشنامه  لیپژوهش هنگام تکم مورد یواحدها یو روان

اشاره نمود که از کنترل پژوهشگر خارج بود. با توجه به 

از  یاحتمال وجود داشت که برخ نیموضوع ا تیماه

 شد یبه سؤاالت صادقانه پاسخ ندهند که سع انیدانشجو

و ناشناس بودن مشارکت کنندگان  ودندر مورد محرمانه ب

ها محدود به خاطر داده شود. از آنجا که نمونه نانیاطم

 ،بود زدیسال سوم و چهارم شهر  یپرستار انیدانشجو

  .ردیصورت گ اطیبا احت جینتا یپذیرمیتعم

 

 گيرينتيجه

 یهتوج طور قابلبه یپرستار انیدانشجو هاافتهیبر اساس 

 ریغ یکه نشان دهنده فضا رندیگیقرار م ییمورد زورگو

که  ییاست. از آنجا ینیآموزش بال یهادر عرصه یتیحما

 هستند و نقش ندهیپرستاران و رهبران آ، یفعل انیدانشجو

الزم ، دارند ندهیآ یهافرهنگ نسل گیریدر شکل یمهم

جهت ، ینیو ارائه دهندگان خدمات بال هادانشگاه تاس

 تالش ییزورگو ریبروز و تأث زانیاصالح فرهنگ کاهش م

ر د رییتغ یاساس یدهایکل یپرستار یهاکنند. دانشکده

محترمانه هستند.  یهاتعامل لیتسه یبرا یریادگی طیمح

از  یریشگیپ یهاراه دیبا ینیآموزش بال زانیربرنامه

رفتارها را به  نگونهیواکنش به ا وهو نح ییزورگو

تدارک  نیآموزش دهند. همچن یپرستار انیدانشجو

در مورد رفتار و ارتباط  انیمرب یتوانمندساز یهابرنامه

 ینیبال انیمرب یاز آمادگ نانیو اطم انیبا دانشجو یاحرفه

مؤثر  تواندیم ییدر کاهش زورگو، نقش خود یفایا یبرا

از  یتر قیعم یاکتشاف قاتیشود تحقمی شنهادیپباشد. 

مطالعات همچنین انجام شود.  میمفاه نیو روابط ب دهیپد

 در ییمدت زورگو یطوالن جینتا یریگیهمراه با پ یطول

 خواهد بود. دیمف یآموزش پرستار

 

 قدرداني

ارشد  ینامه مقطع کارشناسانیاز پا یمطالعه بخش نیا

و به شماره  11/1/98مصوب  یجراح یداخل یپرستار

. است زدیواحد  یدانشگاه آزاد اسالم 11511411971115

لین وونویسندگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از مس

و آزاد  یصدوق دیشه یعلوم پزشک یهادانشگاهمحترم 

شرکت کننده در مطالعه  انیدانشجوو  زدیشهر  یاسالم

 اعالم می نمایند.
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Investigation of bullying behaviors in clinical settings from the 

nursing students’ views 

 

Zahra Abdollahi1, Maasoumeh Barkhordari-Sharifabad2, Khadijeh Nasiriani3, Hossein 

Fallahzadeh4 
 

Abstract 

 
Introduction: Bullying is a form of interpersonal aggressive behavior that may lead to alarming growth . 

Nursing students entering clinical practice are at risk of injury and bullying, which can have unpleasant 

consequences. This study endeavored to identify the frequency, type, source of bullying, method of report, and 

the undesirable effect of bullying on students. 

Methods: This descriptive study was performed on 193 of third and fourth year nursing students of Medical 

Sciences Universities of Yazd, Iran, who experienced the clinical setting. Sampling was done through stratified 

random sampling. Data collection instruments were questionnaires of demographic characteristics and Clark 

et al.'s bullying behaviors. Data were analyzed both descriptively and inferentially. 

Results: According to the findings, 61.85% (n=118) of the participants experienced bullying, of which 32% 

(n=769) were bullied by the clinical instructor and 24.8% (n=597) by the nurse and 16.72% (n = 402) by the 

patient and family. The most bullying behaviors (15.93%, n = 383) were frozen out, ignored and excluded. 

10.9% (n=21) decided to leave the field due to bullying. 67.9% (n=131) did not report bullying behavior, of 

which 36.8% (n=55) expressed that the reason was fear of poor evaluation. 

Conclusion: The results indicated that more than half of nursing students are exposed to a variety of bullying 

behaviors that are often performed by a clinical instructor and are not reported for fear of poor evaluation 

which can be a factor of intentions to leave the nursing program. Therefore, clinical educational authorities 

should teach nursing students some ways to prevent bullying and how to react to such behaviors and 

appropriate measures should be taken into account to improve clinical learning contexts. 
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