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تاریخ دریافت1400/01/21 :

تاریخ پذیرش1400/02/20 :

چکیده
مقدمه :رضایت کارکنان بهداشتی -درمانی نقش مهمی در حفظ و ارتقای سالمت بیماران دارد .همچنین این گروه از شاغلین به دلیل
ماهیت شغلی خود در معرض انواع خشونتها قرار دارند .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع خشونت شغلی و نقش آن در
میزان رضایت کارکنان بهداشتی -درمانی انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه مقطعی -تحلیلی حاضر در سال  1399در ارتباط با  156نفر از کارکنان بیمارستان "عالمه بهلول گنابادی" صورت
گرفت .اطالعات دموگرافیک از طریق پرسشنامه اطالعات فردی ،رضایت شغلی توسط تکمیل پرسشنامه مینهسوتا و خشونت شغلی از طریق
پرسشنامه  )Negative Acts Questionnaire Revised( NAQ-Rبه دست آمد .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آزمونهای آماری
مناسب و آزمون تحلیل رگرسیون خطی صورت گرفت .نتایج در سطح  0/05معنادار در نظر گرفته شدند.
یافتهها :در این مطالعه میانگین سنی افراد  31/8±7/1سال بود و بین متغیرهای دموگرافیک با میزان رضایت و خشونت شغلی ،هیچگونه
ارتباط معناداری مشاهده نشد ()P<0/05؛ اما ارتباط بین رضایت شغلی و خشونت شغلی معنادار بود ( .)P<0/001بیشترین رضایت مربوط به
شرایط فیزیکی و کمترین رضایت مربوط به نظام پرداخت بود .در مجموع ،رضایت شغلی با نمره  54در حد متوسط برآورد گردید .نمره
خشونت شغلی معادل  28برآورد شد و بیشترین گزارش خشونت مربوط به گویه "کار شما بیش از حد مورد کنترل و بازبینی قرار میگیرد"
بود .در زمینه ابعاد رضایت شغلی ،نظام پرداخت ،فرصت پیشرفت و سبک رهبری به عنوان عوامل مؤثر در بروز خشونت ایفای نقش میکردند.
نتیجهگیری :نتایج تأییدکننده وجود خشونت در محل کار هستند؛ از این رو به منظور کاهش تهدیدات ناشی از آن در محیط بیمارستان و
در راستای تأمین رضایتمندی کارکنان ،اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و آموزش همگانی ،مفید به نظر رسیده و برگزاری جلسات منظم با
اهداف آموزشی مرتبط توصیه میشود.
کلمات کلیدی :رضایت شغلی ،خشونت محل کار ،کارکنان بهداشتی
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مقدمه
نیروی انسانی ،سرمایه اصلی هر سازمان است که تداوم

جدیدی مواجه هستند و برآورده کردن نیازها و انتظارات

حیات آن را رقم میزند .در واقع ،بهرهوری و بازدهی هر

بیماران روز به روز مشکلتر میشود .ارائه خدمات

سازمان به رفتار سازمانی و عملکرد نیروی انسانی آن

بهداشتی -درمانی اثربخش به جامعه ،تا حد زیادی به

سازمان بستگی دارد که باید در جهت نیل به اهداف آن

رضایتمندی کارکنان این سازمانها بستگی دارد (.)5،6

سازمان گام بردارند .نیروی انسانی باانگیزش برای انجام

بیمارستان به عنوان یکی از نهادهای ارائهدهنده

وظایف خود ،مهمترین عامل بهرهوری بوده و انگیزش

خدمات بهداشتی -درمانی ،نقش اساسی را در ارتقای سطح

کارکنان با افزایش سطح روحیه و رضایت شغلی آنها

سالمت جامعه ایفا میکند .این امر بدون مشارکت تمامی

فراهم میآید (.)1

نیروی انسانی و ارائه خدمات مستمر ،مطلوب و مؤثر از

هنگامی که انسان از شغل خود احساس خشنودی

سوی ایشان امکانپذیر نخواهد بود .افزایش بهرهوری

نماید ،ناخودآگاه وظایف خویش را با دقت بیشتری انجام

سازمانها نیز بدون بهکارگیری مؤثر کارکنان باانگیزه و

میدهد .کارکنان دارای رضایت شغلی باال ،گرایش کمتری

دارای رضایتمندی باال ،امکانپذیر نمیباشد (.)7

به شکایت کردن دارند ،از سالمت جسمانی و روانی بیشتری

تأکید همیشگی رعایت حقوق بیمار توسط کارکنان

برخوردار هستند ،وظایف جدید مرتبط با شغل خود را

پزشکی و جای گرفتن عمیق آن در اذهان عمومی ،تصور

سریعتر یاد میگیرند و با سوانح شغلی کمتری مواجه

حق همیشگی بیمار را در محیطهای بهداشتی -درمانی

میشوند .از سوی دیگر ،عملکرد و بهرهوری پایین ،کاهش

ایجاد کرده است .این در حالی میباشد که باید توجه داشت

سطح تمایل به حضور در سازمان و افزایش غیبتهای کاری

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

را در ارتباط با رضایت شغلی پایین در کارکنان فراهم

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

میآورد ( .)2در سالهای اخیر ،سازمانهای پیشرفته و

مواجهه با خشونت بتوانند در محیط با دیگران ارتباط

موفق ،بخش عظیمی از زمان و سرمایه خود را به نیروی

داشته باشند و در صورت برخورد با هر نوع رفتار خشونت

انسانی اختصاص دادهاند تا با افزایش رضایتمندی آنها،

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

بهرهوری و کارایی سازمان را ارتقا بخشند (.)3

توسعه ،موضوع خشونت علیه کارکنان بالینی مراکز

عدم توجه به عواملی که موجب ایجاد انگیزه و رضایت

بهداشتی -درمانی به تازگی مورد توجه قرار گرفته و شیوع

شغلی میشود ،میتواند در طوالنی مدت اهداف سازمان را

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

با مشکل مواجه سازد؛ زیرا یکی از عوامل برخورداری از

سیستم ثبت و گزارشدهی چنین وقایعی در ایران ،سابقه

نیروهای کارآمد در یک سازمان ،توجه به ابعاد مختلف

مطالعه در این رابطه بسیار محدود میباشد .شیوع خشونت

زندگی کارکنان و ارائه خدمات مادی و معنوی به آنها

به طور متوسط در کشورهای غربی  44درصد و در

است .رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغل وی

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

اطالق شده و عبارت است از محدودهای از احساسات و

این آمار میتواند احتمال پرخطر بودن شرایط برای کارکنان

نگرشهای مثبت و باورها که فرد در مورد شغل خود دارد

بیمارستانها در آسیا و از جمله در ایران را نشان دهد.

( .)4امروزه سازمانهای بهداشتی -درمانی با چالشهای

متأسفانه اعمال خشونت ،عوارض متعدد فیزیکی و روان
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شیوع خشونت شغلی و نقش آن در میزان رضایت کارکنان

شناختی را به همراه دارد که به طور خالصه میتوان به

پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا استفاده شد .این

مواردی از قبیل جراحات فیزیکی ،میگرن و سردردهای

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

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

نوع شغل ( ،)3-15فرصتهای پیشرفت ( ،)3-15جو سازمانی

کاهش اعتماد به نفس و اعتقاد به تواناییهای خود اشاره

( ،)2-10سبک رهبری ( )4-20و شرایط فیزیکی ()3-15

کرد .گذشته از عوارض مختلف فردی ،خشونتهای شغلی

تشکیل شده است .نمرهدهی به این پرسشنامه بر مبنای

باعث از بین رفتن امنیت ،کرامت ،رفاه ،سالمتی و شادی

لیکرت پنج گزینهای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم،

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

موافقم و کامالً موافقم) صورت میگیرد .روایی پرسشنامه

کارکنان ،هزینه هنگفتی را بر سیستمهای مراقبتهای

مذکور براساس نظر متخصصان تأیید شده و ضریب آلفای

بهداشتی تحمیل مینماید که به هیچ عنوان قابل

کرونباخ برای تأیید پایایی آن برابر با  80درصد برآورد

چشمپوشی نبوده و در صورت عدم مدیریت و چارهاندیشی

گردیده است ( .)18امتیازات بین  19تا  38نشان میدهند که

در این زمینه ،سازمان بدون تردید با کمبود نیرو و عدم

میزان رضایت شغلی ضعیف میباشد ،امتیازات بین  38تا 57

عالقه در کارکنان بیمارستانها مواجه خواهد شد .در این

حاکی از آن هستند که میزان رضایت شغلی متوسط میباشد

راستا ،بر مبنای گزارش دولت غرب استرالیا ،شمار پرستاران

و امتیازات باالی  57نشان از آن دارند که میزان رضایت

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

شغلی بسیار خوب میباشد ( .)18پرسشنامه خشونت شغلی

مباحث خشونت و رضایتمندی شغلی جدیداً مورد توجه

که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت ،دارای  22مورد

قرار گرفته است؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع

بود که جنبههای مستقیم و غیر مستقیم خشونت را شامل

خشونت شغلی و نقش آن در میزان رضایت کارکنان

میشد و مواجهه را طی شش ماه گذشته میسنجید .نتایج

بهداشتی -درمانی انجام شد.

تحلیل عاملی حاکی از تک عاملی بودن ساختار پرسشنامه

مواد و روشها

خشونت شغلی بودند .برای نمرهدهی این پرسشنامه از طیف

مطالعه تحلیلی -مقطعی حاضر در ارتباط با کارکنان
مشغول به کار در بیمارستان "عالمه بهلول" گناباد که به

لیکرت پنج گزینهای شامل" :هرگز ،گاهی اوقات ،هر ماه ،هر
هفته و هر روز" به ترتیب با امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  5استفاده

صورت تصادفی انتخاب شده بودند ،انجام شد .حجم نمونه به

میشود .نمرات کمتر نشاندهنده وضعیت مطلوب و نمرات

کمک نرمافزار  156 ،G.Power 3.1.9.2نفر تعیین گردید.

باالتر نشاندهنده وضعیت نامطلوب میباشد .در صورتی که

شرایط ورود به مطالعه عبارت بودند از :داشتن رضایت جهت

نمرات پرسشنامه بین  19تا  38باشند ،میزان رضایت شغلی

شرکت در مطالعه و داشتن حداقل شش ماه سابقه کاری .عدم

در این جامعه ضعیف است؛ در صورتی که نمرات پرسشنامه

تمایل به همکاری نیز به عنوان معیار خروج در نظر گرفته

بین  38تا  57باشند ،میزان رضایت شغلی در سطح متوسط

شد .این مطالعه در نیمه اول سال  1399انجام شد .ابزار

است؛ در صورتی که نمرات باالی  57باشند ،میزان رضایت

گردآوری اطالعات عبارت بودند از :چکلیست ثبت اطالعات

شغلی بسیار خوب خواهد بود.

دموگرافیک افراد شامل متغیرهایی از جمله سن ،جنسیت،
تحصیالت و غیره؛ پرسشنامه آزمون مینهسوتا ( 19سؤال)؛
آزمون خشونت شغلی .برای سنجش رضایت شغلی از
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در این مقاله نمره کلی پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل
دادهها مورد استفاده قرار گرفت .برای بررسی روایی محتوا به
شکل کمی ،از دو ضریب نسبت روایی محتوا ()CVR=0/80
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و شاخص روایی محتوا ( )CVI=0/87استفاده شد .همچنین

سنی  31±7/14سال بودند .حدود  98درصد از افراد سابقه

برای تعیین اعتماد پرسشنامه از روش آزمون -بازآزمون

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

( )r=0/895و از روش همسانی درونی ( )α=0/94به منظور

به صورت شیفت در گردش در این بیمارستان مشغول به

تأیید پایایی استفاده گردید ( .)17برای گردآوری دادهها ،پس

کار بودند .از بین افراد تحت مطالعه  48درصد پرستار20 ،

از ارائه توضیحات الزم به کارکنان در خصوص هدف پژوهش

درصد بهیار 9 ،درصد ماما و مابقی افراد شامل :منشی

و کسب رضایت آنها ،پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار

بخش ،نگهبانان و کارشناسان اداری بودند .دیگر متغیرهای

تمامی کارکنان واجد شرایط قرار گرفت و به آنها تضمین

دموگرافیک در جدول زیر ارائه شده است (جدول .)1

داده شد که اطالعات به صورت محرمانه در نزد محقق باقی

توزیع فراوانی رضایت شغلی در بین کارکنان نشان می

خواهند ماند .دادههای به دست آمده با استفاده از روشهای

دهد که بیشترین سطح رضایت مندی مربوط به کارکنان

آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند و از آزمون رگرسیون

مامایی میباشد .همچنین بیشترین موارد رضایت شغلی در

خطی چندگانه برای بررسی ارتباط بین خشونت شغلی و

بخش اداری و سپس در بخشهای

Cardiac Care ( CCU

آیتمهای رضایتمندی استفاده گردید .دادهها با استفاده از

 )Unitو  ) Intensive Care Unit( ICUگزارش گردیده

نرمافزار  SPSS 18تجزیه و تحلیل شدند .سطح معناداری در

است .نمره رضایت شغلی در این مرکز  54بود که بیشترین

کلیه آزمون ها معادل  0/05در نظر گرفته شد.

نمره رضایت مربوط به محور فضای فیزیکی و کمترین
میزان رضایت مربوط به محور نظام پرداخت میباشد .با

نتایج

توجه به تقسیمبندی ،رضایت شغلی در حد متوسط است
(جدول  .)2باید توجه داشت که میانگین خشونت شغلی در

افراد مورد بررسی در این پژوهش 156 ،نفر با میانگین

بخشهای اطفال و اورژانس ،بیشتر از سایر قسمتها بوده
است.
جدول  :1توزیع فراوانی افراد تحت مطالعه
متغیر
جنسیت

وضعیت تأهل

تحصیالت

درآمد ماهانه (وضعیت اقتصادی)
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سطوح

فراوانی (درصد)

زن
مرد

)53/2( 83
)46/8( 73

متأهل
مجرد

)85( 133
)15( 23

دیپلم و کمتر
فوق دیپلم
کارشناسی و باالتر

)30/1( 47
)4/5( 7
)65/4( 102

کمتر از  5میلیون

)55/8( 87

بین  5تا  10میلیون

)42/9( 67

بیشتر از  10میلیون

)1/3( 2
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همچنین میانگین خشونت شغلی در بین گروه نگهبانی

شد .در متغیرهای دوسطحی مانند جنسیت فرد و داشتن

و منشیهای پذیرش ،نسبت به سایر مشاغل در سطح

فرزند زیر دو سال ،از آزمون  tمستقل؛ برای متغیرهایی در

باالتری قرار دارد ( .)5±1/7در بررسی میانگین گویههای

بیش از دو سطح مانند بخش ،شغل ،وضعیت استخدامی،

مربوط به خشونت شغلی در بین کارکنان ،نتایج نشان دادند

وضعیت اقتصادی و تحصیالت از آزمون آنالیز واریانس

که میانگین بیشترین مورد خشونت شغلی مربوط به آیتم

یکطرفه؛ برای بررسی متغیرهای سن و سابقه کار از

"کار شما بیش از حد مورد کنترل و بازبینی قرار میگیرد"

همبستگی  Pearsonاستفاده گردید .بر مبنای نتایج ،با

بوده است (جدول .)3

وجود اینکه هیچگونه ارتباط آماری معناداری بین اطالعات

پس از بررسی نرمالیتی متغیرهای کمی به کمک آزمون

دموگرافیک افراد و سطح رضایتمندی و خشونت شغلی

 ،Kolmogorov–Smirnovبه بررسی ارتباط بین متغیرهای

وجود نداشت؛ اما رابطه بین رضایتمندی و خشونت شغلی

دموگرافیک با سطح رضایتمندی و خشونت شغلی پرداخته

معنادار بود (جدول .)4

جدول  :2میانگین نمره مربوط به ابعاد رضایت شغلی
شرایط فیزیکی
3/4±0/7

سبک رهبری

جو سازمان

فرصت های پیشرفت

تناسب شغلی

نظام پرداخت

2/82±0/5

3/07±0/4

3/07±0/6

3/3±0/7

1/8±0/09

جدول  :3میانگین گویههای مربوط به خشونت شغلی
شماره گویه
1

عنوان گویه

میانگین گویه

در محیط کارتان اطالعات از شما پنهان می شود که این امر عملکردتان را تحت تأثیر قرار می دهد

1/96

2

در ارتباط با کار خود مورد تحقیر و تمسخر قرار می گیرید

1/97

3

مجبور به انجام کار پایین تر از سطح صالحیت و مهارت خود هستید

2/06

4

از حیطه مسئولیت خود کنار گذاشته می شوید و وظایف غیر مرتبط به شما واگذار می شود

2/07

5

شایعات بی اساس و سخن چینی در مورد شما انتشار می یابد

1/8

6

در محیط کار نادیده گرفته شده و یا طرد میگردید

1/57

7

اظهارات توهین آمیز و رنج آوری در مورد شما مطرح می شود

1/45

8

بی دلیل در معرض خشم ،غضب و یا درگیری لفظی دیگران واقع می شوید

1/75

9

با رفتارهای تهدیدآمیز از سوی دیگران مواجه میشوید

1/29

10

با اشارات و رفتارهایی مبنی بر اینکه باید از کار خود استعفا دهید ،مواجه میشوید

1/4

11

خطاها و اشتباهات مکرر به شما یادآوری میشود

1/92

12

هنگامی که به دیگران نزدیک می شوید ،آن ها نسبت به شما رفتار زشت و یا زننده دارند

1/34

13

کار و تالش شما معموالً تا حدود زیادی مورد تمسخر قرار میگیرد

1/76

14

نگرش و عقاید شما اغلب نادیده گرفته میشود

1/8

15

افرادی که با آنها سر و کار ندارید با شما شوخی میکنند

1/72

16

وظایف با اهداف و زمانبندی غیر منطقی به شما محول میشود

2/02

17

به شما اتهام زده میشود

1/53

18

کار شما بیش از حد مورد کنترل و بازبینی قرار میگیرد

2/18

19

برای گذشتن از حق مسلم و قانونی خود تحت فشار قرار میگیرید

2/09

20

مورد طعنه و تمسخر قرار میگیرید

1/4

21

در معرض بار کاری بیش از حد و غیر قابل کنترل قرار میگیرید

2/14

22

نسبت به تجاوز یا خشونتهای فیزیکی تهدید میشوید

1/24

23

مورد آزار و اذیت در محیط خود قرار گرفتهاید

1/44
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جدول  :4مقادیر  Pبرای بررسی ارتباط بین اطالعات دموگرافیک با رضایت و خشونت شغلی
رضایت

خشونت

نام متغیر
جنس

0.82

0/13

بخش

0.23

0/3

شغل

0.79

0/35

نوع استخدام

0.15

0/23

وضعیت اقتصادی

0.83

0/1

تحصیالت

0.4

0/51

داشتن فرزند زیر دو سال

0.65

0/86

سن

0.1

0/95

0.22

0/91

سابقه کار
رضایت با خشونت P>0/001

جدول  :5ضرایب و معناداری متغیرها در مدل رگرسیون چندگانه
متغیر
نظام پرداخت
تناسب شغلی
فرصت پیشرفت
جو سازمان
سبک رهبری
شرایط فیزیکی

ضرایب رگرسیون (بتا)

انحراف معیار

سطح معناداری

-0.156
-0.185
-0.42
-0.196
0.033
0.126

5.7
0.433
0.38
0.442
0.607
0.496

>0/001
0/062
*0/04
0/682
*0/049
0/75

* در سطح  0/05معنادار است.

با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه مشخص

کرده است ( .)18-20همچنین کمتر مطالعهای تاکنون در

گردید که همبستگی بین آیتمهای فرصت پیشرفت ،سبک

ایران ،ارتباط بین این دو موضوع را مورد بررسی قرار داده

رهبری و جو سازمانی از زیرگروه رضایت شغلی ،بر میزان

است؛ بنابراین نتایج مطالعه حاضر میتوانند به درک بهتر از

خشونت تأثیر دارد (جدول .)5

این مباحث و مشکالت رایج در بسیاری از محیطهای کاری
منجر شوند.

بحث

نتایج نشان دادند که بین رضایت شغلی ،خشونت شغلی

در سالهای اخیر ،رضایت و خشونت شغلی به عنوان

و اطالعات دموگرافیک ،ارتباط معناداری وجود ندارد؛ اما

مسئلهای بسیار مهم ،توجه بسیاری از محققان در

ارتباط بین رضایت شغلی و خشونت شغلی معنادار است .در

کشورهای مختلف را به خود جلب کرده است .تاکنون

این راستا ،در مطالعهای که توسط  Puporaدر سال 2015

چندین مطالعه ،ابعاد خشونت و رضایت شغلی در میان

در ارتباط با پرستاران انجام شد ،بین رضایت شغلی و

کارکنان بهداشتی -درمانی را مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما

خشونت شغلی ارتباط وجود داشت؛ اما از نظر آماری ،بین

کمتر مطالعهای به بررسی تمام گروههای شغلی در یک

رضایت شغلی و جنسیت ،قومیت و میزان تحصیالت ،تفاوت

بیمارستان پرداخته و یا از یک ابزار معتبر جهانی استفاده

آماری معناداری مشاهده نگردید ( .)20در بررسی رضایت
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شغلی در پرستاران در ترکیه ،رضایت شغلی با جنس و

اورژانس ،مقدار بیشتری از خشونت را گزارش کرده بودند.

وضعیت تأهل ارتباطی نداشت؛ اما با سن ،تحصیالت و

در مطالعه بهار و همکاران نیز بین بخش کاری

خشونت محل کار مرتبط بود ( .)21در این مطالعه بین

شرکتکنندگان در مطالعه و میزان خشونت روانی که با آن

تجربه کاری و خشونت رابطه معناداری وجود نداشت .نتایج

مواجه میباشند ،رابطه معناداری به دست آمد؛ به طوری

مطالعه دیگری که در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی

که در بخشهای اورژانس و روانپزشکی ،خشونت روانی و

تهران صورت گرفت نیز از یافتههای مطالعه حاضر حمایت

جسمانی ،به طور معناداری باالتر از سایر بخشها بود که

کرده و تأیید میکند که بین سابقه کاری و خشونت روانی،

علت آن میتواند مراجعه بیماران بدحال و با سابقه بیماری

رابطهای وجود ندارد ( .)22،23این در حالی است که در

روانی به این دو بخش باشد ( .)22در مطالعه حاضر نیز در

بررسی مواجهه پرستاران بیمارستانهای تهران با خشونت

بخشهای اورژانس و اطفال به دلیل حساسیت والدین

روانی ،رشیدیان و همکاران به این نتیجه رسیدند که

نسبت به فرزندان ،خشونت بیشتری گزارش گردید .در

بیشترین خشونت نسبت به پرستاران کمسابقه صورت

مطالعه محمد قاسمی و همکاران ،بیشترین میزان مواجهه

میگیرد ( .)24در مطالعه  Whittington Rو همکاران نیز

پرستاران با خشونت شغلی در بخش داخلی رخ داده بود

ارتباط معناداری بین طول مدت خدمت و ایجاد خشونت

( .)28میانگین نمره خشونت شغلی تقریب ًا  28بود که

شغلی یافت شد؛ به طوری که کارکنان جدید بیشتر دچار

نسبت به مطالعهای که در یزد در ارتباط با کارکنان

خشونت میشدند .این پژوهشگران بیان نمودند که این امر

بهداشتی -درمانی توسط حلوانی و همکاران انجام شد و

میتواند ناشی از تأثیر افزایش سن و کسب تجربه و مهارت

میانگین نمره  19/3گزارش گردید ،کارکنان در معرض

بر چگونگی برخورد و ایجاد ارتباط کاری با بیماران و

خشونت شغلی بیشتری قرار داشتند ( .)21عالوهبراین،

همکاران باشد .شاید دلیل این اختالف ،تأثیر آموزشهای

نتایج در بررسی میانگین گویههای مربوط به خشونت شغلی

بدو و در حین خدمت در برخی از بیمارستانها باشد (.)25

در بین کارکنان بیمارستان "عالمه بهلول" گناباد نشان

نتایج این مطالعه نشان دادند که مردان و زنان به یک

دادند که میانگین بیشترین مورد خشونت شغلی مربوط به

نسبت در معرض خشونت شغلی قرار دارند؛ اما در مطالعه

آیتم "کار شما بیش از حد مورد کنترل و بازبینی قرار می

صاحبی در رابطه با مواجهه کارکنان بالینی بیمارستانهای

گیرد" بوده است .این مهم نشان میدهد که برنامهریزی

آموزشی تبریز با خشونت شغلی ،شیوع خشونت کالمی علیه

شغلی و همچنین نوع محیط کار میتواند از جمله نکات

زنان و خشونت فیزیکی علیه مردان بیشتر بود و زنان نسبت

مورد توجه در طرحریزی اقدامات مداخلهای برای کاهش

به مردان خشونت فیزیکی کمتری را تجربه کرده بودند

خشونت شغلی باشد .از سوی دیگر ،فراهم آوردن زمینه

( .)26در این راستا ،مطالعهای در استرالیا نشان میدهد که

رضایت از کار میتواند بر کاهش زمینههای خشونت اثرگذار

در تمامی بخشهای بیمارستان ،پرستاران زن بیشتر قربانی

باشد .با این وجود ،در مطالعه حاضر بین تجربه کاری و

خشونت شدهاند که دلیل این ناهمخوانی میتواند رعایت

خشونت رابطه معناداری وجود نداشت .یافتههای مطالعه

بیشتر حریم زنان در فرهنگ کشور ما و تفاوتهای مذهبی

دیگری که در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

باشد ( .)27در این مطالعه اگرچه ارتباط بین بخش کاری و

صورت گرفت نیز از نتایج مطالعه حاضر حمایت کرده و

میزان خشونت معنادار نبود؛ اما بخشهای اطفال و

تأیید مینماید که بین سابقه کاری و خشونت روانی ،رابطه
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ای وجود ندارد ( .)22عدم ارتباط خشونت شغلی و رضایت

بعدی با حجم نمونه بزرگتر و جامعهمحور و در چند مرکز

شغلی در این مطالعه با سن ،وضعیت تأهل و جنس

مختلف انجام شود .همچنین از آنجایی که این مطالعه از

کارکنان میتواند به این معنا باشد که میتوان اقدامات

نوع مقطعی میباشد ،توصیه میگردد از مطالعاتی که

مداخلهای برای کاهش پدیده خشونت شغلی و افزایش

قابلیت تعمیم دارند ،در پژوهشهای بعدی استفاده شود .از

رضایتمندی در بین کارکنان را صرف نظر از سن ،وضعیت

سوی دیگر ،روش کار در پژوهش حاضر مبتنی بر

تأهل و جنس آنها طرحریزی و اجرا کرد.

خودگزارشدهی بود که تکیه بر حافظه پرستاران داشت؛ از

براساس نتایج این مطالعه ،میانگین نمره رضایت شغلی

این رو ممکن است پاسخها جانبدارانه بوده باشد .همچنین

معادل  54و در حد متوسط ارزیابی شده است که بیشترین

تعریف افراد از خشونت براساس درک شخصی بود و این

میزان رضایت مربوط به محور فضای فیزیکی و کمترین آن

احتمال وجود دارد که پرستاران خشونت شغلی را به عنوان

مربوط به محور نظام پرداخت بوده است .این در حالی می

بخشی از کار خود پذیرفته باشند و یا خشونت جنسی علیه

باشد که نتایج پژوهشی که به منظور تعیین عوامل مؤثر بر

خود را گزارش نکنند.

رضایتمندی و نارضایتی شغلی کارکنان در یک مرکز
درمانی در کشور استرالیا صورت گرفت ،نشان دادند که

نتیجهگیری

عواملی همچون انعطافپذیری محیط کار و انجام کار به

نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که بین خشونت شغلی

صورت گروهی منجر به رضایت شغلی کارکنان گردیده و

و رضایت شغلی ،ارتباط معناداری وجود دارد و برخی از

کار با افراد بدون مهارت و تعلیم ندیده ،انجام وظایف

ابعاد رضایت شغلی بر میزان خشونت شغلی که فرد در

سنگین و طاقتفرسا مانند مستندسازی ،انجام امور دفتری

محل کار درک میکند؛ تأثیر دارند .با توجه به اینکه

و تنش ناشی از انتظارات مختلف شغلی منجر به نارضایتی

بیمارستان به عنوان یکی از نهادهای مهم ارائهدهنده

شغلی کارکنان شده است ( .)13در این راستا ،در یک

خدمات بهداشتی -درمانی به شمار میرود که با تسهیالت

متاآنالیز که در این زمینه در ایران صورت گرفت ،نشان داده

ویژه خود ،نقش اساسی را در بازگشت سالمت جسمانی و

شد که رضایت شغلی پرستاران در حد متوسط میباشد که

روانی بیماران و ارتقای سطح سالمت جامعه ایفا میکند،

با نتایج پژوهش ما همخوانی دارد ( .)29همچنین در

ارائه بهینه خدمات بهداشتی و درمانی و بهبود فرایندهای

مطالعهای که در سال  2019توسط  liuو همکاران در

بیمارستانی بدون مشارکت کلیه نیروهای انسانی و ارائه

بیمارستانهای چین صورت گرفت ،نشان داده شد که

خدمات مستمر ،مطلوب و مؤثر از سوی آنها امکانپذیر

مواجهه با خشونت شغلی باعث کاهش رضایت شغلی و

نمیباشد .در امر مراقبتهای بهداشتی و درمانی ،نیروی

فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستانها میشود که این

انسانی نقش کلیدیتری نسبت به دیگر عوامل دارد؛

مهم با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشته و نشان میدهد

بنابراین برای پاسخگویی شایسته به نیازهای جاری و

که خشونت شغلی با رضایت شغلی ارتباط دارد ( .)30در

نیازهای روزافزون آتی میبایست کلیه بیمارستانها در

انتها ،در ارتباط با محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان

راستای تأمین رضایتمندی کارکنان و کاهش خشونت

گفت که در این مطالعه دادهها از طریق سرشماری و از یک

شغلی ،راهکارهای مناسب را در برنامهریزیهای کالن خود

بیمارستان استخراج شدهاند .پیشنهاد میشود مطالعات

لحاظ نمایند .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی ،به
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شیوع خشونت شغلی و نقش آن در میزان رضایت کارکنان

. تقدیر و تشکر میگردد،همکاری نمودند

بررسی تأثیر ارتباط مؤثر و مفید با بیماران و همراهان آنها
 دالیل.بر میزان خشونت شغلی علیه پرستاران پرداخته شود

مالحظات اخالقی

عدم گزارشدهی خشونت جنسی علیه پرستاران نیز نیاز به

مطالعه حاضر حاصل طرح پژوهشی در دانشگاه علوم

 الزم است تأثـیر ایجاد، از سوی دیگر.مطالعات بیشتر دارد

 بوده و دارای مجــوزA-10-1343-1 پزشکی گناباد بــا کـد

یک نظـام ثبـت و گـزارشدهی خشونت شغلی علیه

 ازIR.GMU.REC.1398.0901 اخــالق بــه شــماره

پرستاران بر میزان خشونت شغلی علیه آنها و رضایت

شــورای منطقــهای اخــالق در پژوهــش دانشــگاه

.شغلی ایشان مورد پژوهش قرار گیرد

.علــوم پزشــکی گنابــاد میباشد

تشکر و قدردانی
تضاد منافع
.تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده است

"بدینوسیله از کلیه کارکنان بیمارستان "عالمه بهلول
گناباد که در راستای انجام این پژوهش با پژوهشگران
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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.
Keywords: Healthcare workers, Job satisfaction, Workplace violence
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