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 چکیده

 لیدل به نیشاغل از گروه نیا نیهمچن. دارد مارانیب سالمت یارتقا و حفظ در یمهم نقش یدرمان -یبهداشت کارکنان تیرضا :مقدمه

 در آن نقش و یلشغ خشونت وعیش عیینت هدف با حاضر مطالعه راستا، نیا در. دارند قرار هاخشونت انواع معرض در خود یشغل تیماه

 .شد انجام یدرمان -یبهداشت کارکنان تیرضا زانیم

 صورت "یگناباد بهلول عالمه" مارستانیب کارکنان از نفر 156 با ارتباط در 1399 سال در حاضر یلیتحل -یمقطع مطالعه ها:مواد و روش

 قیطر از یشغل خشونت و سوتانهیم پرسشنامه لیمتک توسط یشغل تیرضا ،یفرد اطالعات پرسشنامه قیطر از کیدموگراف اطالعات. گرفت

 یآمار یهاآزمون از استفاده با اطالعات لیتحل و هیتجز. آمد دست بهR-NAQ (Negative Acts Questionnaire Revised ) پرسشنامه

 .شدند گرفته نظر در معنادار 05/0 سطح در جینتا. گرفت صورت یخط رگرسیون تحلیل آزمون و مناسب

 گونهچیه ،یشغل خشونت و تیرضا زانیم با کیدموگراف یرهایمتغ نیب و بود سال 8/31±1/7 افراد یسن نیانگیم مطالعه نیا در :اهیافته

 به مربوط تیرضا نیشتریب(. >001/0P) بود معنادار یشغل خشونت و یشغل تیرضا نیب ارتباط اما ؛(P>05/0) نشد مشاهده یمعنادار ارتباط

 نمره .دیگرد برآورد متوسط حد در 54 نمره با یشغل تیرضا مجموع، در. بود پرداخت نظام به مربوط تیرضا نیکمتر و یکیزیف طیشرا

 "ردیگیم قرار ینیبازب و کنترل مورد حد از شیب شما کار" هیگو به مربوط خشونت گزارش نیشتریب و شد برآورد 28 معادل یشغل خشونت

 .کردندیم نقش یفایا خشونت بروز در مؤثر عوامل عنوان به یرهبر سبک و شرفتیپ فرصت رداخت،پ نظام ،یشغل تیرضا ابعاد نهیزم در .بود

 و مارستانیب طیمح در آن از یناش داتیتهد کاهش منظور به رو نیا از هستند؛ کار محل در خشونت وجود دکنندهییتأ جینتا :یریگجهینت

 با منظم جلسات یبرگزار و دهیرس نظر به دیمف ،یهمگان آموزش و رانهیشگیپ کردیرو کی اتخاذ کارکنان، یتمندیرضا نیتأم یراستا در

  .شودیم هیتوص مرتبط آموزشی اهداف

 

 یبهداشت کارکنان کار، محل خشونت ،یشغل تیرضا :یدیکل کلمات
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 مقدمه
 تداوم که است سازمان هر یاصل هیسرما ،یانسان رویین

 هر یبازده و وریهبهر واقع، در .زندیم رقم را آن اتیح

 آن یانسان رویین عملکرد و یسازمان رفتار به سازمان

 آن اهداف به لین جهت در دیبا که دارد یبستگ سازمان

 انجام برای زشیباانگ یانسان رویین. بردارند گام سازمان

 زشیانگ و بوده وریبهره عامل نیترمهم خود، فیوظا

 هاآن یشغل تیرضا و هیروح سطح شیافزا با کارکنان

 (. 1) دیآیم فراهم

 خشنودی احساس خود شغل از انسان که یهنگام

 انجام شترییب دقت با را شیخو فیوظا ناخودآگاه د،ینما

 کمتری شیگرا باال، یشغل تیرضا دارای کارکنان. دهدیم

 شترییب یروان و یجسمان سالمت از دارند، کردن تیشکا به

 را خود شغل با مرتبط دیجد فیوظا هستند، برخوردار

  مواجه یکمتر یشغل سوانح با و رندیگیم ادی ترعیسر

 کاهش ن،ییپا وریبهره و عملکرد گر،ید یسو از. شوندیم

 کاری هایبتیغ شیافزا و سازمان در حضور به لیتما سطح

  فراهم کارکنان در نییپا یشغل تیرضا با ارتباط در را

 و شرفتهیپ هایسازمان ر،یاخ هایسال در(. 2) آوردیم

 رویین به را خود هیسرما و زمان از یمیعظ بخش موفق،

 ها،آن تمندییرضا شیافزا با تا اندداده اختصاص یانسان

 (.3) بخشند ارتقا را سازمان ییکارا و وریبهره

 تیرضا و زهیانگ جادیا موجب که یعوامل به توجه عدم 

 را سازمان اهداف مدت یطوالن در تواندیم شود،یم یشغل

 از برخورداری عوامل از یکی رایز سازد؛ مواجه مشکل با

 مختلف ابعاد به توجه سازمان، کی در کارآمد روهایین

 هاآن به معنوی و مادی خدمات ارائه و کارکنان یزندگ

 یو شغل درباره فرد یکل نگرش به یشغل تیرضا. است

 و احساسات از ایمحدوده از است عبارت و شده اطالق

 دارد خود شغل مورد در فرد که باورها و مثبت هاینگرش

 هایچالش با یدرمان -یبهداشت هایسازمان امروزه(. 4)

 انتظارات و ازهاین کردن برآورده و هستند مواجه دییجد

 خدمات ارائه. شودیم ترمشکل روز به روز مارانیب

 به ادییز حد تا جامعه، به اثربخش یدرمان -یبهداشت

 (. 5،6) دارد یبستگ هاسازمان نیا کارکنان تمندییرضا

 دهندهارائه نهادهای از یکی عنوان به مارستانیب

 سطح ارتقای در را یاساس نقش ،یدرمان -یبهداشت خدمات

 یتمام مشارکت بدون امر نیا. کندیم فایا جامعه سالمت

 از مؤثر و مطلوب مستمر، خدمات ارائه و یانسان رویین

 وریبهره شیافزا. بود هدنخوا ریپذامکان شانیا یسو

 و زهیباانگ کارکنان مؤثر رییکارگبه بدون زین هاسازمان

 (.7) باشدینم ریپذامکان باال، تمندییرضا دارای

 کارکنان توسط بیمار حقوق رعایت همیشگی تأکید

 تصور عمومی، اذهان در آن عمیق گرفتن جای و پزشکی

 رمانید -بهداشتی هایمحیط در را بیمار همیشگی حق

 داشت توجه باید که باشدیم حالی در نیا. است کرده ایجاد

 برای هم و کارکنان برای هم یکسان طور به باید حق این

 بدون که طوری به باشد؛ داشته وجود وی بستگان و بیمار

 ارتباط دیگران با محیط در بتوانند خشونت با مواجهه

خشونت رفتار نوع هر با برخورد صورت در و باشند داشته

 حال در کشورهای در(. 8) دهند انجام قانونی اقدام آمیز،

 مراکز بالینی کارکنان علیه خشونت موضوع توسعه،

 شیوع و گرفته قرار توجه مورد تازگی به درمانی -بهداشتی

 نبود دلیل به دیگر، سوی از. باشدیم باال کشورها این در آن

 سابقه ،ایران در وقایعی چنین دهیگزارش و ثبت سیستم

 خشونت شیوع. باشدیم محدود بسیار رابطه این در مطالعه

 در و درصد 44 غربی کشورهای در متوسط طور به

(. 9،10) است بوده درصد 87 ترکیه، و آسیایی کشورهای

 کارکنان برای شرایط بودن پرخطر احتمال تواندمی آمار این

. دده نشان را ایران در جمله از و آسیا در هابیمارستان

روان و فیزیکی متعدد عوارض ،خشونت اعمال متأسفانه
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 به توانیم خالصه طور به که دارد همراه به را شناختی

 سردردهای و میگرن فیزیکی، جراحات لیقب از یموارد

 و گناه احساس اضطراب، افسردگی، ترس، خشم، تنشی،

 اشاره خود هایتوانایی به اعتقاد و نفس به اعتماد کاهش

 یشغل یهاخشونت فردی، مختلف عوارض از تهگذش. کرد

 یشاد و یسالمت رفاه، کرامت، ت،یامن رفتن نیب از باعث

 علیه خشونت از ناشی عوارض(. 11-16) شودیم کارکنان

 هایمراقبت هایسیستم بر را هنگفتی هزینه کارکنان،

  قابل عنوان هیچ به که نمایدمی تحمیل بهداشتی

 اندیشیچاره و مدیریت عدم تصور در و نبوده پوشیچشم

 عدم و نیرو کمبود با دیترد بدون سازمان نه،یزم این در

 نیا در. شد خواهد مواجه هابیمارستان کارکنان در عالقه

 پرستاران شمار استرالیا، غرب دولت گزارش یمبنا بر راستا،

 نکهیا به توجه با (.17) است شده نزولی روند دچار شاغل

مورد توجه  داًیجد یشغل یتمندیرضا و خشونت مباحث

 وعیش نییمطالعه حاضر با هدف تع است؛ گرفتهقرار 

کارکنان  تیرضا زانیو نقش آن در م یخشونت شغل

 انجام شد. یدرمان -یبهداشت

 هامواد و روش

ارکنان ک با ارتباط در حاضر یمقطع -یلیتحل مطالعه

 به کهگناباد  "بهلول عالمه" مارستانیمشغول به کار در ب

. حجم نمونه به شد انجام بودند، شدهانتخاب  یتصادفصورت 

. دیگرد نیینفر تع G.Power 3.1.9.2 ، 156افزارنرمکمک 

 جهت تیعبارت بودند از: داشتن رضا مطالعه به ورود طیشرا

 عدم. یکار بقهسا ماه شش حداقل داشتن و مطالعه در شرکت

 گرفته نظر درخروج  اریمعبه عنوان  زین یبه همکار لیتما

. ابزار شدانجام  1399 سال اول مهین در مطالعه نیا. شد

 اطالعات ثبت ستیلچکعبارت بودند از:  اطالعات یگردآور

 ت،یجنس سن، جمله از ییرهایمتغ شامل افراد کیدموگراف

 ؛(سؤال 19) سوتانهیمآزمون  پرسشنامه ره؛یغو  التیتحص

از  یشغل تیبرای سنجش رضا .یآزمون خشونت شغل

 نیسوتا استفاده شد. انهیم یشغل تیپرسشنامه رضا

(، 3-15در شش بعد: نظام پرداخت ) هیگو 19پرسشنامه از 

 ی(، جو سازمان3-15) شرفتیهای پ(، فرصت3-15نوع شغل )

( 3-15) یکیزیف طی( و شرا4-20(، سبک رهبری )10-2)

 یمبنا برپرسشنامه  نیا به یدهنمرهشده است.  لیکتش

ای )کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، نهیپنج گز کرتیل

پرسشنامه  یی. رواردیگیم صورتموافقم و کامالً موافقم( 

 یآلفا بیو ضر هشد دییأمذکور براساس نظر متخصصان ت

برآورد  درصد 80با  برابر آن ییایپا دییأکرونباخ برای ت

که  دهندیمنشان  38تا  19 نیب ازاتیامت(. 18است ) دهیگرد

 57تا  38 نیب ازاتیامت باشد،یم فیضع یشغل تیرضا زانیم

 باشدیممتوسط  یشغل تیرضا زانیکه م هستند آن از یحاک

 تیرضا زانیکه م دارند آن ازنشان  57 یباال ازاتیامتو 

 یغلش خشونت پرسشنامه(. 18) باشدیمخوب  اریبس یشغل

مورد  22 یمطالعه مورد استفاده قرار گرفت، دارا نیکه در ا

 شاملخشونت را  میمستق ریغ و میمستق یهابود که جنبه

 جینتا. دیسنجیشش ماه گذشته م یو مواجهه را ط شدیم

بودن ساختار پرسشنامه  یاز تک عامل یحاک یعامل لیتحل

 فیط نامه ازپرسش نیا یدهنمره ی. براندبود یخشونت شغل

اوقات، هر ماه، هر  یهرگز، گاه": شامل یانهیگزپنج  کرتیل

استفاده  5و  4، 3، 2، 1 ازاتیبا امت بیبه ترت "هفته و هر روز

نمرات  و مطلوب تیدهنده وضع. نمرات کمتر نشانشودیم

 که یصورت درباشد. یم نامطلوب تیدهنده وضعتر نشانالبا

 یشغل تیرضا زانیم باشند، 38 تا 19 نیب پرسشنامه نمرات

 پرسشنامه نمرات که یصورت در است؛ فیجامعه ضع نیدر ا

 متوسط سطح در یشغل تیرضا زانیم باشند، 57 تا 38 نیب

 تیرضا زانیم باشند، 57 یباال نمرات که یصورت در است؛

 .بود خواهدخوب  اریبس یشغل

 لیو تحل هیتجز یبراپرسشنامه  یمقاله نمره کل نیا در

محتوا به  ییروا یبررس یبرا .د استفاده قرار گرفتها مورداده

( CVR=80/0) محتوا ییروا نسبت بیضر دو از ،یشکل کم
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 نی( استفاده شد. همچنCVI=87/0محتوا ) ییو شاخص روا

 نبازآزمو -نامه از روش آزمونپرسش اعتماد نییتع یبرا

(895/0=r و )یدرون یروش همسان از (94/0=α )منظور به 

پس  ها،داده یگردآور یبرا(. 17) دیگرد استفاده ییایپا دییأت

 پژوهشبه کارکنان در خصوص هدف  الزم حاتیتوض ارائهاز 

 اریدر اخت یتصادف صورت هپرسشنامه ب ها،آن تیرضا کسب و

 نیتضم هاقرار گرفت و به آن طیکارکنان واجد شرا یتمام

 یباق محقق نزد در محرمانه صورت به اطالعات که شد داده

 یهاروشاز  استفادهآمده با  دست به یهاداده. ماند اهندخو

 ونیرگرساز آزمون  و شدند لیو تحل هیتجز مناسب یآمار

 و  یخشونت شغل نیارتباط ب یبررس یبرا چندگانه یخط

 با استفاده از  هاداده. دیگرد استفاده یتمندیرضا یهاتمیآ

در  یار. سطح معنادشدند لیو تحل هیتجز SPSS 18 افزارنرم

 .شددر نظر گرفته  05/0آزمون ها معادل  هیکل

 

 نتایج

 نیانگیم بانفر  156 پژوهش، نیا در یبررس مورد افراد

 سابقه افراداز  درصد 98 حدود. بودند سال 31±14/7 یسن

( درصد 84) مطالعه مورد افراد اکثر. نداشتند گاریس مصرف

 هب مشغول مارستانیب نیا در گردش در فتیش صورت به

 20 پرستار، درصد 48افراد تحت مطالعه  نیب از. بودند کار

 ی: منششامل افراد یمابق و مامادرصد  9 ار،یبه درصد

 یرهایمتغ گری. دبودند یکارشناسان اداربخش، نگهبانان و 

 (.1 جدولشده است ) ارائه ریدر جدول ز کیدموگراف

یمکارکنان نشان  نیدر ب یشغل تیرضا یفراوان عیتوز

مربوط به کارکنان  یمند تیسطح رضا نیشتریب که دهد

در  یشغل تیموارد رضا نیشتریب نیهمچن. باشدیم ییماما

 CCU (Cardiac Care یهادر بخش سپس و یبخش ادار

Unit )و ICU ( Intensive Care Unit )دهیگرد گزارش 

 نیشتریببود که  54مرکز  نیدر ا یشغل تی. نمره رضااست

 نیو کمتر یکیزیف یفضا محوره ب مربوط تینمره رضا

 با. باشدیممربوط به محور نظام پرداخت  تیرضا زانیم

 استمتوسط  حد در یشغل تیرضا ،یبندمیتقسبه  توجه

 در یخشونت شغل نیانگیمتوجه داشت که  دیبا(. 2)جدول 

 بوده هاقسمت ریسا از شتریب اورژانس، و اطفال یهابخش

 .است
 

 مطالعه تحت افراد یفراوان عیتوز :1 جدول

 )درصد( یفراوان سطوح ریمتغ

 تیجنس
 (2/53) 83 زن

 (8/46) 73 مرد

   

 تأهل تیوضع
 (85) 133 متأهل

 (15) 23 مجرد

   

 التیتحص

 (1/30) 47 کمتر و پلمید

 (5/4) 7 پلمید فوق

 (4/65) 102 باالتر و یکارشناس

   

 (یاقتصاد تی)وضع ماهانه درآمد

 (8/55) 87 ونیلیم 5 از کمتر

 (9/42) 67 ونیلیم 10 تا 5 نیب

 (3/1) 2 ونیلیم 10 از شتریب
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 ینگهبان گروه نیدر ب یخشونت شغل نیانگیم نیهمچن

مشاغل در سطح  ریسا به نسبت رش،یپذ یهایمنشو 

 یهاهیگو نیانگیم یبررس در(. 5±7/1) دارد قرار یباالتر

 ندنشان داد جینتا ن،کارکنا نیب در یشغل خشونت به مربوط

 تمیآبه  طمربو یمورد خشونت شغل نیشتریب نیانگیکه م

 "ردیگیمقرار  ینیاز حد مورد کنترل و بازب شیشما ب کار"

 (.3 جدولاست )بوده 

به کمک آزمون  یکم یرهایمتغ یتینرمال یاز بررس پس

Smirnov–Kolmogorov، یرهایمتغ نیارتباط ب یبه بررس 

پرداخته  یو خشونت شغل یتمندیضابا سطح ر کیدموگراف

 داشتنفرد و  تیمانند جنس یدوسطح یرهایمتغ درشد. 

در  ییرهایمتغ یبرا مستقل؛ tاز آزمون  سال،دو  ریفرزند ز

 ،یاستخدام تیاز دو سطح مانند بخش، شغل، وضع شیب

  انسیوار زیآنالاز آزمون  التیو تحص یاقتصاد تیوضع

ن و سابقه کار از س یرهایمتغ یبررس یبرا طرفه؛کی

 با ج،ینتا یمبنا بر. دیگرد استفاده Pearson یهمبستگ

 اطالعات نیب یمعنادار یآمارارتباط  گونهچیه نکهیا وجود

 یشغل خشونت و یتمندیرضا سطح و افراد کیدموگراف

 یو خشونت شغل یتمندیرضا نیب رابطه اما نداشت؛ وجود

  (.4)جدول  بود معنادار

 

 یشغل تیرضا ابعاد به مربوط نمره نیانگیم :2 جدول

پرداخت نظام یشغل تناسب  شرفتیپ یها فرصت  سازمان جو  یرهبر سبک  یکیزیف طیشرا   

09/0±8/1  7/0±3/3  6/0±07/3  4/0±07/3  5/0±82/2  7/0±4/3  

 

 یشغل خشونت به مربوط یهاهیگو نیانگیم: 3 جدول

 هیگو نیانگیم هیگو عنوان هیگو شماره

 96/1 دهد یم قرار ریتأثرا تحت  عملکردتانامر  نیاکه  شود یماطالعات از شما پنهان کارتان  طیمح در 1

 97/1 دیریگ یمو تمسخر قرار  ریارتباط با کار خود مورد تحق در 2

 06/2 دیهست خودو مهارت  تیاز سطح صالح تر نییپابه انجام کار  مجبور 3

 07/2 شود یممرتبط به شما واگذار  ریغ فیاو وظ دیشو یمخود کنار گذاشته  تیمسئول طهیح از 4

 8/1 ابدی یمدر مورد شما انتشار  ینیچ سخنو  اساس یب عاتیشا 5

 57/1 دیگردیم طرد ایو  شدهگرفته  دهیکار ناد طیمح در 6

 45/1 شود یمدر مورد شما مطرح  یآور رنجو  زیآم نیتوه اظهارات 7

 75/1 دیشو یمواقع  گرانید یلفظ یریدرگ ای و غضب خشم، معرض در لیدل یب 8

 29/1 دیشویممواجه  گرانید یسواز  زیدآمیتهد یرفتارها با 9

 4/1 دیشویممواجه  د،یده استعفا خود کار از دیبا نکهیا بر یمبن ییرفتارها و اشارات با 10

 92/1 شودیم یادآوریو اشتباهات مکرر به شما  خطاها 11

 34/1 دارند زننده ای و زشت رفتار شما به نسبت ها آن د،یشو یم کینزد گرانیبه د که یهنگام 12

 76/1 ردیگیممورد تمسخر قرار  یادیتا حدود ز معموالً شما تالش و کار 13

 8/1 شودیمگرفته  دهیشما اغلب ناد دیو عقا نگرش 14

 72/1 کنندیم یبا شما شوخ دیندار کار و سر هاآن با که یافراد 15

 02/2 شودیمبه شما محول  یمنطق ریغ یبا اهداف و زمانبند فیوظا 16

 53/1 شودیمشما اتهام زده  به 17

 18/2 ردیگیمقرار  ینیاز حد مورد کنترل و بازب شیشما ب کار 18

 09/2 دیریگیمخود تحت فشار قرار  یگذشتن از حق مسلم و قانون یبرا 19

 4/1 دیریگیمطعنه و تمسخر قرار  مورد 20

 14/2 دیریگیمقابل کنترل قرار  ریاز حد و غ شیب یمعرض بار کار در 21

 24/1 دیشویم دیتهد یکیزیف یهاخشونت ایتجاوز  به نسبت 22

 44/1 دیاگرفتهخود قرار  طیدر مح تیآزار و اذ مورد 23
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 یشغل خشونت و تیرضا با کیدموگراف اطالعات نیبارتباط  یبررس یبرا  Pریمقاد :4 جدول

 خشونت تیرضا ریمتغ نام

 13/0 0.82 جنس

 3/0 0.23 بخش

 35/0 0.79 شغل

 23/0 0.15 استخدام نوع

 1/0 0.83  یاقتصاد تیوضع 

 51/0 0.4 التیتحص

 86/0 0.65 سال دو ریز فرزند داشتن

 95/0 0.1 سن

 91/0 0.22 کار سابقه
 P<001/0 خشونت با تیرضا

 

 چندگانه ونیرگرسدر مدل  رهایمتغ یمعنادارو  بیضرا: 5 جدول

 یمعنادار سطح اریمع انحراف )بتا( ونیرگرس بیضرا ریمتغ

 پرداخت نظام

 یشغل تناسب

 شرفتیپ فرصت

 سازمان جو

 یرهبر سبک

 یکیزیف طیشرا

-0.156 

-0.185 

-0.42 

-0.196 

0.033 

0.126 

5.7 

0.433 

0.38 

0.442 

0.607 

0.496 

001/0> 

062/0 
*04/0 

682/0 
*049/0 

75/0 
 

 .است معنادار 05/0* در سطح                  
 

 مشخص چندگانه یخط ونیرگرس آزموناستفاده از  با

 سبک شرفت،یپفرصت  یهاتمیآ نیب یهمبستگکه  دیگرد

 زانیبر م ،یشغل تیرضا رگروهیز از یسازمان جو و یرهبر

 (.5 جدول) دارد ریتأثخشونت 
 

 بحث

به عنوان  یشغل خشونت و تیرضا ر،یاخ یهادر سال

ن در ااز محقق یاریمهم، توجه بس اریبس یالهئمس

مختلف را به خود جلب کرده است. تاکنون  یکشورها

 انیدر م یشغل تیرضا وابعاد خشونت  مطالعه، نیچند

 اما ؛اندقرار داده یرا مورد بررس یدرمان -یکارکنان بهداشت

 کیدر  یشغل یهاگروه تمام یبررس به یاکمتر مطالعه

استفاده  یابزار معتبر جهان کیاز  ایو  پرداخته مارستانیب

تاکنون در  یاتر مطالعهمک نی(. همچن18-20کرده است )

 داده قرار یبررس مورد را موضوع دو نیا نیب ارتباط ران،یا

 ازد به درک بهتر نتوانیمطالعه حاضر م جینتا نیبنابرا است؛

 یکار یهاطیمحاز  یاریدر بس جیرا مشکالت و مباحث نیا

 د. نمنجر شو

 یشغل خشونت ،یشغل تیرضا نیب که دادند نشان جینتا

 اما ندارد؛ وجود یمعنادار ارتباط ک،یدموگراف اطالعات و

 در. است معنادار یشغل خشونت و یشغل تیرضا نیب ارتباط

 2015 سال در Pupora توسط که یامطالعه در راستا، نیا

 و یشغل تیرضا نیب شد، انجام پرستاران با ارتباط در

 نیب ،یآمار نظر از اما داشت؛ وجود ارتباط یشغل خشونت

 تفاوت الت،یتحص زانیم و تیقوم ت،یجنس و یشغل تیرضا

 تیرضا یبررس در(. 20) دینگرد مشاهده یمعنادار یآمار
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 و جنس با یشغل تیرضا ه،یترک در پرستاران در یشغل

 و التیحصت سن، با اما نداشت؛ یارتباط تأهل تیوضع

 نیب مطالعه نیا در .(21) بود مرتبط کار محل خشونت

 نتایج. نداشت وجود یمعنادار رابطه خشونت و یکار تجربه

 یپزشک علوم دانشگاه یهامارستانیب در که یگرید مطالعه

 تیحما حاضر مطالعه یهاافتهی از زین گرفت صورت تهران

 ،یروان تخشون و یکار سابقه نیب که کندیم دییتأ و کرده

 در که است یحال در نیا(. 22،23) ندارد وجود یارابطه

 خشونت با تهران یهامارستانیب پرستاران مواجهه یبررس

 که دندیرس جهینت نیا به همکاران و انیدیرش ،یروان

  صورت سابقهکم پرستاران به نسبت خشونت نیشتریب

 زین همکاران و Whittington R مطالعه در(. 24) ردیگیم

 خشونت جادیا و خدمت مدت طول نیب یمعنادار ارتباط

 دچار شتریب دیجد کارکنان که یطور به شد؛ افتی یشغل

 امر نیا که نمودند انیب پژوهشگران نیا. شدندیم خشونت

 مهارت و تجربه کسب و سن شیافزا ریتأث از یناش تواندیم

 و مارانیب با یکار ارتباط جادیا و برخورد یچگونگ بر

 یهاآموزش ریتأث اختالف، نیا لیدل دیشا. باشد رانهمکا

(. 25) باشد هامارستانیب از یبرخ در خدمت نیح در و بدو

 کی به زنان و مردان که دادند نشان مطالعه نیا جینتا

 مطالعه در اما دارند؛ قرار یشغل خشونت معرض در نسبت

 یهامارستانیب ینیبال کارکنان مواجهه با رابطه در یصاحب

 هیعل یکالم خشونت وعیش ،یشغل خشونت با زیتبر یآموزش

 نسبت زنان و بود شتریب مردان هیعل یکیزیف خشونت و زنان

 بودند کرده تجربه را یکمتر یکیزیف خشونت مردان به

 که دهدیم نشان ایاسترال در یامطالعه راستا، نیا در. (26)

 یبانقر شتریب زن پرستاران مارستان،یب یهابخش یتمام در

 تیرعا تواندیم یناهمخوان نیا لیدل که اندشده خشونت

 یمذهب یهاتفاوت و ما کشور فرهنگ در زنان میحر شتریب

 و یکار بخش نیب ارتباط اگرچهمطالعه  نیا در (.27) باشد

 و اطفال یهااما بخش نبود؛ معنادارخشونت  زانیم

. بودند کرده گزارشاز خشونت را  یشتریب مقدار اورژانس،

  یکار بخش نیب زین همکاران و بهار مطالعه در

 آن با که یروان خشونت زانیم و مطالعه در کنندگانشرکت

 یطور به آمد؛ دست به یمعنادار رابطه باشند،یم مواجه

 و یروان خشونت ،یپزشکروان و اورژانس یهابخش در که

 که بود هابخش ریسا از باالتر یمعنادار طور به ،یجسمان

 یماریب سابقه با و بدحال مارانیب مراجعه تواندیم نآ علت

 در زین حاضر مطالعه در(. 22) باشد بخش دو نیا به یروان

 نیوالد تیحساس لیدل به اطفال و اورژانس یهابخش

 در. دیگرد گزارش یشتریب خشونت فرزندان، به نسبت

 مواجهه زانیم نیشتریب همکاران، و یقاسم محمد مطالعه

 بود داده رخ یداخل بخش در یشغل خشونت با پرستاران

 که بود 28 باً یتقر یشغل خشونت نمره نیانگیم(. 28)

 کارکنان با ارتباط در زدی در که یامطالعه به نسبت

 و شد انجام همکاران و یحلوان توسط یدرمان -یبهداشت

 معرض در کارکنان د،یگرد گزارش 3/19 نمره نیانگیم

 ن،یبراعالوه(. 21) تندداش قرار یشتریب یشغل خشونت

 یشغل خشونت به مربوط یهاهیگو نیانگیم یبررس در جینتا

 نشان گناباد "بهلول عالمه" مارستانیب کارکنان نیب در

 به مربوط یشغل خشونت مورد نیشتریب نیانگیم که دادند

یم قرار ینیبازب و کنترل مورد حد از شیب شما کار" تمیآ

 یزیربرنامه که دهدیم ننشا مهم نیا. است بوده "ردیگ

 نکات جمله از تواندیم کار طیمح نوع نیهمچن و یشغل

 کاهش یبرا یامداخله اقدامات یزیرطرح در توجه مورد

 نهیزم آوردن فراهم گر،ید یسو از. باشد یشغل خشونت

 اثرگذار خشونت یهانهیزم کاهش بر تواندیم کار از تیرضا

 و یکار تجربه نیب ضرحا مطالعه در وجود، نیا با. باشد

 مطالعه یهاافتهی. نداشت وجود یمعنادار رابطه خشونت

 تهران یپزشک علوم دانشگاه یهامارستانیب در که یگرید

 و کرده تیحما حاضر مطالعه جینتا از زین گرفت صورت

رابطه ،یروان خشونت و یکار سابقه نیب که دینمایم دییتأ
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 تیرضا و یشغل ونتخش ارتباط عدم(. 22) ندارد وجود یا

 جنس و تأهل تیوضع سن، با مطالعه نیا در یشغل

 اقدامات توانیم که باشد معنا نیا به تواندیم کارکنان

 شیافزا و یشغل خشونت دهیپد کاهش یبرا یامداخله

 تیوضع سن، از نظر صرف را کارکنان نیب در یتمندیرضا

  .کرد اجرا و یزیرطرح هاآن جنس و تأهل

 یشغل تینمره رضا نیانگیم مطالعه، نیا جیانت براساس

 نیشتریب که است شده یابیارز متوسط حد در و 54معادل 

 آن نیو کمتر یکیزیف یفضا محور به مربوط تیرضا زانیم

یم یحال در نیامربوط به محور نظام پرداخت بوده است. 

 بر مؤثر عوامل نییتع منظور به که یپژوهش جینتا که باشد

 مرکز کی در کارکنان یشغل یتینارضا و تمندییرضا

 که دادند نشان گرفت، صورت ایاسترال کشور در یدرمان

 به کار انجام و کار طیمح رییپذانعطاف همچون یعوامل

 و دهیگرد کارکنان یشغل تیرضا به منجر یگروه صورت

 فیوظا انجام ده،یند میتعل و مهارت بدون افراد با کار

 دفتری امور انجام تندسازی،مس مانند فرساطاقت و نیسنگ

 یتینارضا به منجر یشغل مختلف انتظارات از یناش تنش و

 کی در راستا، نیا در(. 13) است شده کارکنان یشغل

 داده نشان ،گرفت صورت رانیا در نهیزم نیا در که زیمتاآنال

 که باشدیم متوسط حد در پرستاران یشغل تیرضا که شد

 در نیهمچن(. 29) دارد یهمخوان ام پژوهش جینتا با

 در همکاران و  liuتوسط 2019 سال در که یامطالعه

 که شد داده نشان گرفت، صورت نیچ یهامارستانیب

 و یشغل تیرضا کاهش باعث یشغل خشونت با مواجهه

 نیا که شودیم هامارستانیب پرستاران یشغل یفرسودگ

 دهدیم شانن و داشته یهمخوان حاضر مطالعه جینتا با مهم

 در(. 30) دارد ارتباط یشغل تیرضا با یشغل خشونت که

 توانیم حاضر مطالعه یهاتیمحدود با ارتباط در انتها،

 کی از و یسرشمار قیطر از هاداده مطالعه نیا در که گفت

 مطالعات شودیم شنهادیپ. اندشده استخراج مارستانیب

 مرکز چند رد و محورجامعه و بزرگتر نمونه حجم با یبعد

 از مطالعه نیا که ییآنجا از نیهمچن. شود انجام مختلف

 که یمطالعات از گرددیم هیتوص باشد،یم یمقطع نوع

 از. شود استفاده بعدی یهاپژوهش در دارند، تعمیم قابلیت

 بر یمبتن حاضر پژوهش در کار روش گر،ید یسو

 از داشت؛ پرستاران حافظه بر هیتک که بود یدهخودگزارش

 نیهمچن. باشد بوده دارانهجانب هاپاسخ است ممکن رو نیا

 نیا و بود یشخص درک براساس خشونت از افراد فیتعر

 عنوان به را یشغل خشونت پرستاران که دارد وجود احتمال

 هیعل یجنس خشونت ای و باشند رفتهیپذ خود کار از یبخش

  .نکنند گزارش را خود

 

 یریگجهینت

 یشغل خشونت نیب که دادند شانن حاضر پژوهش جینتا

 از یبرخ و دارد وجود یمعنادار ارتباط ،یشغل تیرضا و

 در فرد که یشغل خشونت زانیم بر یشغل تیرضا ابعاد

 نکهیا به توجه با .دارند ریتأث کند؛یم درک کار محل

 دهندهارائه مهم نهادهای از یکی عنوان به بیمارستان

 تسهیالت با که رودیم شمار به درمانی -بهداشتی خدمات

 و جسمانی سالمت بازگشت در را اساسی نقش خود، ویژه

 کند،می ایفا جامعه سالمت سطح ارتقای و مارانیب روانی

 فرایندهای بهبود و درمانی و بهداشتی خدمات بهینه ارائه

 ارائه و انسانی نیروهای کلیه مشارکت بدون بیمارستانی

 پذیرامکان هاآن یسو از مؤثر و مطلوب مستمر، خدمات

 نیروی درمانی، و بهداشتی هایمراقبت امر در. باشدنمی

 دارد؛ عوامل دیگر به نسبت یترکلیدی نقش انسانی

 و جاری نیازهای به شایسته پاسخگویی برای نیبنابرا

 در هامارستانیب هیکل ستیبایم آتی روزافزون نیازهای

 ونتخش کاهش و کارکنان یتمندیرضا نیتأم یراستا

 خود کالن یهایزیربرنامه در را مناسب یکارهاراه ،یشغل

 به ،یبعد مطالعات در شودیم شنهادیپ. ندینما لحاظ
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 هاآن همراهان و مارانیب با دیمف و مؤثر ارتباط ریتأث یبررس

 لیدال. شود پرداخته پرستاران هیعل یشغل خشونت زانیم بر

 به ازین زین پرستاران هیعل یجنس خشونت یدهگزارش عدم

 جادیا ریتأثـ است الزم گر،ید یسو از. دارد شتریب مطالعات

 هیعل یشغل خشونت یدهگـزارش و ثبـت نظـام کی

 تیرضا و هاآن هیعل یشغل خشونت زانیم بر پرستاران

 .ردیگ قرار پژوهش مورد شانیا یشغل
 

 تشکر و قدردانی

 "بهلول عالمه" مارستانیب کارکنان کلیه از وسیلهبدین

 پژوهشگران با پژوهش نیا انجام یراستا در که گناباد

 .گرددیم تشکر و تقدیر نمودند، همکاری
 

 مالحظات اخالقی

 علوم دانشگاه در یپژوهش طرح حاصل حاضر مطالعه

 مجــوز یدارا و بودهA-10-1343-1  کـد بــا گناباد یپزشک

 از IR.GMU.REC.1398.0901 شــماره بــه اخــالق

 دانشــگاه پژوهــش در اخــالق یانطقــهم یشــورا

 .باشدیم گنابــاد یپزشــک علــوم
 

 تضاد منافع

 .است نشده گزارش سندگانینو یسو از یمنافع تعارض
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Abstract 

Introduction: The satisfaction of healthcare workers plays an important role in maintaining and 

promoting patients' health. Moreover, this group of employees is exposed to various forms of violence 

due to their job nature. This study was conducted to determine the prevalence of occupational violence 

and its role in healthcare workers' satisfaction.  

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 156 employees of the Allameh 

Bohlol Gonabadi Hospital, Gonabdi, Iran, in 2020. The required data were collected using 

questionnaires, namely a demographic form, the Minnesota Satisfaction Questionnaire, and Negative 

Acts Questionnaire-Revised. Data analysis was performed using appropriate statistical tests and linear 

regression analysis test. A p-value of 0.05 was considered significant. 

Results: In this study, the mean age of the subjects was obtained at 31.8±7.1 years, and demographic 

variables showed no significant relationship with job satisfaction and violence (P<0.05). However, 

there was a significant relationship between job satisfaction and job violence (P<0.001). The highest 

and lowest satisfaction were related to physical conditions and payment system, respectively. Overall, 

job satisfaction was revealed to be at the average level with a score of 54. The occupational violence 

score was estimated at 28, and the highest report of violence was related to the statement "Your work is 

over-monitored and -reviewed". It was also found that in terms of job satisfaction, payment system, 

development opportunity, and leadership style were effective factors in the occurrence of violence. 

Conclusion: The results confirmed the existence of violence in the workplace; therefore, it seems 

useful to adopt a preventive approach and train the public to reduce the imposed threats by violence in 

the hospital environment and ensure staff satisfaction. It is also recommended to hold regular meetings 

with related educational goals. 
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