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Abstract
Introduction: lacking the interaction and anger controlling skill while facing the
aggressive behaviors of neuropsychiatric patients cause stress in nurses..
Objective: The present study investigated the effect of interaction skill training and
anger management on nurses’ exposure to aggressive behaviors of patients admitted
in psychiatric wards of selected military hospitals.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was a randomized clinical
trial conducted in selected hospitals of Aja University of Medical Sciences during the
years 2018-2019. Fifty-eight nurses were selected by census method and studied in
control and test groups. The teaching materials included lecturing, using PowerPoint
and Q&A in eight sessions. The effect of training anger control and interaction skill
before and immediately after the intervention and two months after the intervention
was assessed using a standard questionnaire. Data were analyzed by SPSS 20 using
independent statistical t-test, Fisher’s exact test and Friedman test. Significance
level was considered P<0.05.
Results: The result from Fisher exact test in both groups showed no significant
difference in terms of reaction to violence before the intervention (P>0.05),
immediately after the intervention (P>0.05) and eight weeks after the intervention
(P> 0.05).
Discussion and and Conclusion: After the intervention, nurses showed a more
favorable reaction to aggression than before the intervention, although these
changes were not statistically significant. It seems that making a great change in
this area requires more prolonged intervention. Thus, it is recommended that
training interaction skills and anger controlling be included on the agenda of nursing
managers with other training methods. Further studies with a higher sample size are
recommended.
Keywords: Aggression, Anger Management, Communication Skill, Nurses,
Psychiatry.
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بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر نحوه مواجهه پرستاران با رفتارهای
پرخاشگرانه بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی بیمارستانهای منتخب نظامی
مریم جعفری سمیع* ،1زهرا فارسی ،2مریم عزیزی3

چكيده
در پرستاران میشود.
هدف :هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه
بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی بیمارستانهای منتخب نظامی میباشد.
مواد و روشها :این مطالعه نیمه تجربی یك كارآزمایی بالینی تصادفی است كه در سالهای  1397-98در بیمارستانهای
منتخب دانشگاه علوم پزشكی آجا انجام شد 58 .پرستار به روش سرشماری انتخاب شدند و در گروههای كنترل و آزمون
مورد مطالعه قرار گرفتند .آموزش از طریق سخنرانی ،پاورپوینت و پرسش و پاسخ در هشت جلسه انجام شد .تأثیر آموزش
کنترل خشم و مهارت ارتباطی قبل از آموزش ،بالفاصله پس از مداخله آموزشی و دو ماه بعد از آن با استفاده از پرسشنامه
استاندارد مواجهه با خشونت ارزیابی گردید .درنهایت دادهها با نرمافزار  SPSSنسخه  20و با استفاده از آزمونهای آماری
تی مستقل ،آزمون دقیق فیشر و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت .سطح معنیداری  P<0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :آزمون دقیق فیشر در دو گروه آزمون و کنترل از نظر واکنش نسبت به خشونت قبل از مداخله ( ،)P>0/05بالفاصله
بعد از مداخله ( )P>0/05و هشت هفته بعد از مداخله ( )P>0/05تفاوت معنیداری نشان نداد.
بحث و نتیجهگیری :پرستاران پس از مداخله واکنش مطلوبتری نسبت به زمان قبل از مداخله در مواجهه با پرخاشگری
از خود نشان دادند هر چند این تغییرات از نظر آماری معنیدار نبود .به نظر میرسد ایجاد تغییر در این زمینه مستلزم
استفاده از مداخله طوالنی مدتتری میباشد لذا ،توصیه میشود آموزش مهارتهای ارتباطی و مدیریت خشم با سایر
روشهای آموزشی در دستور کار مدیران پرستاری قرار گیرد .انجام مطالعات با حجم نمونه باالتر توصیه میشود.
کلمات کلیدی :پرخاشگری ،پرستاران ،روانپزشکی ،مدیریت خشم ،مهارت ارتباطی.
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مقدمه

( .)1عواملی مانند سرخوردگی بیمار ،رنجاندن مستقیم بیمار،

امروزه ،پرخاشگری و عواقب منفی آن بر سالمت ،امنیت ،رفاه

سروصدا و شلوغی ،درخواست از بیمار برای انجام کارهای روزانه،

بیماران و پرسنل درمان ،مسئله عمده مراقبت در بخشهای

درخواست پرسنل از بیمار برای گرفتن دارو ،مهارت ضعیف در

روانپزشکی است؛ لذا ،اشتغال در مراکز روانپزشکی همیشه با

ارتباط ،عدم تمایل بیمار نسبت به بستری بودن در بخش ،طوالنی

ترس از صدمه احتمالی ناشی از پرخاشگری بیماران همراه است

شدن مدت بستری بیمار و عدم دستیابی بیمار به چیزهای مورد

1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران.
2ـ دکترای تخصصی پرستاری (بهداشت جامعه) ،دانشیار ،گروه بهداشت جامعه و معاون پژوهش ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران (*نویسنده مسئول).
آدرس الکترونیکzahrafarsi@gmail.com - z.farsi@ajaums.ac.ir :
3ـ	کارشناسی ارشد روان پرستاری ،گروه روان پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران.
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مقدمه :عدم مهارت ارتباطی مناسب و مدیریت خشم در مواجهه پرخاشگری بیماران اعصاب و روان منجر به ایجاد تنش
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خصوص رفتار پرخاشگرانه بیماران بخش روانپزشکی انجام گرفته

بهبودی و ایجاد رابطه با بیمار ضروری بوده و کمک قابل مالحظهای

است ( .)3مطالعات نشان دادهاند پرستاران واحدهای روانپزشکی،

در جهت کاهش تنش ایفا مینماید ( .)10ارتباط مؤثر کلید و

در معرض خطر خشونت کالمی و فیزیکی فراوانی قرار دارند و آمار

پایه پرستاری به شمار میرود که میتواند به درک بهتر از نگرانی

تهاجم فیزیکی علیه آنان و همچنین آمار مرگ و میر درمانگران

بیماران و پشتیبانی عاطفی از آنان بیانجامد ( .)11علیرغم اهمیت

و مراقبین این گونه بیماران زیاد میباشد ( .)7-4پرستاران باید

مهارت ارتباطی ،محققین میزان این مهارت را در پرسنل بهداشت

از خطرات ناشی از این خشونت مطلع باشند و روشهای مناسب

و درمان ،متفاوت گزارش کردهاند ( .)12در مطالعه عوامل مؤثر در

برای به حداقلرساندن آن را مدنظر داشته باشند (.)4

بروز خشونت محل کار علیه پرستاران از دیدگاه بیماران ،عمدهترین

پرستاران بخشهای روانپزشکی به ویژه در بیمارستانهای نظامی،

عوامل مرتبط با بروز خشونت برخورد نامناسب پرسنل بیمارستان

همواره در فضای پرتنش ،حساس و گسترده حرفه خود گاهی با

با بیماران و همراهان آنان ،وضعیت ناراحتکننده و نگرانی مرتبط

انتظارات نامعقول بیمار و خانواده وی و چالشهای حرفهای ویژه،

با سالمتی از طرف بیمار یا همراهان و ضعف مدیریت گزارش

دست و پنجه نرم میکنند .در میان پرسنل نظامی به خصوص

شده است ( )13و نداشتن مهارت ارتباطی مؤثر و مدیریت خشم

سربازان که حجم زیادی از مراجعان بخش روانپزشکی را شامل

از عوامل اصلی بروز رفتارهای پرخاشگرانه مطرح گردیده است

میشوند ،اختالالت روانی علت شایعی از بیماریها و دلیل مهمی

()14؛ بنابراین آموزش مدیریت خشم و مهارت ارتباطی متشکل از

برای ترک شغل و معافیت از خدمت سربازی به شمار میرود .این

همکاری خوب و ارتباط میان کارکنان و نظارت مستمر و همدالنه

افراد معموالً با سابقه تهاجم ،خشونت ،پرخاشگری ،فرار و خودکشی

با بیمار و خانواده یا سرپرستان ،به منظور جلوگیری از خشونت

به بخشهای اعصاب و روان ارجاع داده میشوند ()5؛ بنابراین برای

در محل کار امری ضروری است (.)15

جلوگیری از جنبههای مخرب تجربه خشونتهای شغلی که بیشتر

طبق بررسیهای انجام شده در این زمینه بیشتر مطالعات انجام

به صورت پنهان است و شامل احساساتی از قبیل خستگی مزمن،

شده توصیفی بودهاند و مطالعات تجربی که مداخلهای در این زمینه

تندمزاجی ،بیحوصلگی ،خشم نسبت به بیماران و فقدان همدلی

انجام داده باشند ،به ندرت انجام شده است ( .)16با توجه به اهمیت

است ،توسعه برنامههای مدیریت خشم و توانمندسازی پرستاران

مسئله به نظر میرسد طراحی مطالعات مداخلهای جهت کاهش

الزم و ضروری میباشد ( .)6تعیین انواع خشونت ،میزان وقوع آن

میزان وقوع خشونت علیه پرستاران ( )8-6و آموزش مدیریت خشم

و شناخت راهکارهای موفق در مقابله با خشونت ،همچنین تعیین

( )23-17و مهارتهای ارتباطی ( )23-19 ،17 ،11ضروری باشد.

روشهای مؤثر مدیریتی ،پیشگیری ،آموزش ،بررسی آموختهها،

مطالعات انجام شده در خصوص رابطه نزدیک خشونت و عالئم

انگیزش و عملکرد مسئوالن سیستم مراقبت ،ایجاد یک محیط

حاد در بیماران اعصاب و روان از یک طرف و عدم مهارت کافی

حمایتی ،فراهم نمودن برنامههای آموزشی مستمر ،منابع کافی و

در مدیریت خشم و مهارت ارتباطی مناسب پرستاران در زمان

محدود کردن زمان مالقات در بیمارستان ضروری به نظر میرسد

مواجهه با خشونتاز طرف دیگر ،ما را بر آن داشت که به بررسی

( .)7این آموزشها میتواند به عنوان تکنیکهای سادهای جهت

تأثیر آموزش مدیریت خشم و مهارت ارتباطی بر نحوه مواجهه

کاستن از تنشهای کالمی و روش محافظت از خود به کار رود (.)8

پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانهی بیماران بستری در بخشهای

پرستارانی که در قسمتهای مختلف بخشهای روانپزشکی کار

روانپزشکی بیمارستانهای منتخب نظامی بپردازیم.

باید بتوانند از رفتارهای پرخاشگرانه و خطرناک جلوگیری نمایند
و در موقعیت مناسب از خود واکنش سنجیده نشان دهند (.)9

مواد و روشها
این مطالعه نیمه تجربی یک کارآزمایی بالینی تصادفی طی سالهای
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میشود ( .)2شواهد حاکی از آن است که پژوهشهای اندکی در

مهارت ارتباطی نیز کارآمد باشند؛ چرا که مهارت ارتباطی در روند
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دلخواهش در داخل بخش باعث برانگیختگی و تحریکپذیری بیمار

پرستاران عالوه بر داشتن مهارت مدیریت خشم باید در رابطه با

میکنند نیازمند توانایی درک احساسات غضبناک بیماران بوده،
94
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مریم جعفری سمیع و همکاران

شهر تهران بودند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :حداقل

همراه پمفلت آموزشی مطالعه در اختیار شرکتکنندگان قرار

 6ماه سابقه کار در بخش روانپزشکی ،عدم شرکت در دورههای

داده شد؛ الزم به ذکر است که روایی محتوای مطالب آموزشی

مدیریت خشم و مهارت ارتباطی ،دارا بودن مدرک دیپلم بهیاری

توسط تیم پژوهش ،چند روانشناس و روانپزشک مورد تائید قرار

یا کارشناسی پرستاری و باالتر ،عدم وجود تجارب دردناک در ماه

گرفت؛ همچنین پژوهشگر اول که دانشجوی کارشناسی ارشد روان

اخیر از قبیل فقدان عزیزان ،اختالفات خانوادگی و اختالل روانی

پرستاری میباشد و دوره مدیریت کنترل خشم را گذرانده بود ،در

 58نفر به روش تمام شماری از دو بیمارستان منتخب دانشگاه

کلیه جلسات حضور داشت .شرکتکنندگان از نظر میزان مواجهه

علوم پزشکی آجا انتخاب و به دو گروه کنترل ( 26نفر) و گروه

با پرخاشگری بیماران ،قبل از آموزش ،بالفاصله پس از مداخله

آزمون ( 32نفر) تقسیم گردیدند .ابزار گردآوری دادهها شامل

آموزشی (پایان جلسه هشتم) و دو ماه بعد از آن با استفاده از

پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه مواجهه با خشونت در

پرسشنامه استاندارد مواجهه با خشونت ارزیابیگردیدند .در گروه

محل کار در بخش سالمت بوده که با همکاری سازمان بینالمللی

کنترل هیچگونه مداخلهای صورت نگرفت و فقط پرسشنامه در

پرستاران ) ،(International Council of Nursesسازمان بهداشت

سه نوبت با فاصله زمانی مذکور تکمیل شد .در پایان جهت رعایت

جهانی ) ،(World Health Organizationسازمان بینالمللی کار

اخالق در پژوهش ،پمفلتها و جزوههای آموزشی در اختیار گروه

و خدمات عمومی بینالمللی ) (International Labor Officeدر

کنترل نیز قرار داده شد که مراحل انجام پژوهش در نمودار شماره

سال  2002تهیه شده است .اطالعات جمعیت شناختی شامل

 1نشان داده شده است.

 30سؤال (سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،شغل

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20انجام شد.

و ،)...خشونت فیزیکی  17سؤال ،خشونت روانی  10سؤال ،آزار

جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگرف اسمیرنو

و اذیت جنسی و نژادی هر کدام  10سؤال و واکنش نسبت به

) (Kolmogorov Smirnovاستفاده شد .دادهها با استفاده از

خشونت در قالب  14سؤال و یک سؤال بسته طراحی شده است.

آزمونهای توصیفی و تحلیلی (آزمون تی مستقل ،آزمون دقیق

سؤاالت تشریحی پرسشنامه اصلی به صورت سؤال بسته و جواب

فیشر و فریدمن) مورد تحلیل قرار گرفت .سطح معنیداری

کوتاه طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است و سؤاالت معکوس

 P<0/05در نظر گرفته شد.

وجود ندارد .روایی صوری و محتوایی آن به تائید  11نفر از اساتید

این مطالعه به تصویب کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،بهزیستی و توانبخشی و تربیت

علوم پزشکی آجا با کد

مدرس رسیده است (.)6

رسید و در سامانه کارآزمایی بالینی ایران ) (IRCTبا شماره

در ابتدا پرسشنامههای جمعیتشناسی و مواجهه با خشونت توسط

) (IRCT20150801023446N18ثبت گردید؛ و کد اخالق

دو گروه آزمون و کنترل در حضور پژوهشگر توسط واحدهای مورد

به تصویب رسیده است .در این مطالعه تمامی مفاد اخالق در

پژوهش تکمیل گردید .چهار جلسه آموزش مدیریت خشم و چهار

پژوهش مطابق با بیانیه هلسینکی رعایت شد ( .)18به طور

جلسه آموزش مهارتهای ارتباطی هر یک به مدت  60دقیقه جهت

مثال اهداف پژوهش برای واحدهای مورد پژوهش توضیح داده

گروه آزمون با هماهنگی سوپروایزر آموزشی و مدیریت پرستاری

شد ،ورود پرستاران به مطالعه داوطلبانه بود و رضایت آگاهانه

بیمارستان صورت پذیرفت .آموزش توسط کارشناس ارشد

از شرکتکنندگان اخذ گردید .این مطالعه زیان و ضرری برای

روانپرستاری و یک روانشناس بالینی در زمینه مدیریت خشم

واحدهای مورد پژوهش نداشت و اطالعات آنها محرمانه مانده،

برگزار شد .از نرمافزار پاورپوینت و روش سخنرانی جهت آموزش

همچنین واحدهای مورد پژوهش میتوانستند در هر زمان از

استفاده شد .در پایان هر جلسه ،زمانی جهت پرسش و پاسخ در

مطالعه خارج شوند .پژوهشگران متعهد گردیدند که به هیچ وجه
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بهیاران شاغل در بخشهای روانپزشکی بیمارستانهای نظامی

شد؛ همچنین ،جزوه نحوه کنترل خشم و مهارتهای ارتباطی به
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)ﺗﻌﺪاد = (80

ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺗﻌﺪاد =(22

 ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود )ﺗﻌﺪاد = (12

 ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺷﺮﻛﺖ )ﺗﻌﺪاد = (5
 دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮ )ﺗﻌﺪاد = (5

)ﺗﻌﺪاد=(58

ﺗﺨﺼﻴﺺ درﮔﺮ ِو ﻛﻨﺘﺮل )ﺗﻌﺪاد = (26

� ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
)ﺗﻌﺪاد = (0

ﺗﺨﺼﻴﺺ در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ )ﺗﻌﺪاد = (32

ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻓﺮاد

� ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺗﻌﺪاد = (32
� ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ )ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ:

� ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ

ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ و ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ

)ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ :ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل

ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ( )ﺗﻌﺪاد = (0

ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪاي را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ(

ﻋﺪم ﭘﻴﮕﻴﺮي )ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ( )ﺗﻌﺪاد = (0

ﻋﺪم اداﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ )ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ( )ﺗﻌﺪاد = (0

آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه )ﺗﻌﺪاد = (26

� ﺧﺮوج از آﻧﺎﻟﻴﺰ دادهﻫﺎ )ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ( )ﺗﻌﺪاد =

نمودار  -1فرایند انجام مطالعه
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ﻋﺪم ﭘﻴﮕﻴﺮي )ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ( )ﺗﻌﺪاد = (0

ﭘﻴﮕﻴﺮي

ﻋﺪم اداﻣﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ )ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ( )ﺗﻌﺪاد = (0

آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه )ﺗﻌﺪاد =(32

آﻧﺎﻟﻴﺰ

� ﺧﺮوج از آﻧﺎﻟﻴﺰ دادهﻫﺎ )ﺑﻴﺎن دﻻﻳﻞ( )ﺗﻌﺪاد = (0

ﻧﻤﻮدار  -1ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

قضاوتهای شخصی خود را وارد یافتههای مورد مطالعه نکنند،

همان طور که در جدول باال نشان داده شده است دو گروه از نظر

رعایت قوانین نشر از دیگر تعهدات اخالقی پژوهشگران بود.

جنس ،میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی ،شغل ،وضعیت استخدام،
محل کار و زمان کاری تفاوت معنیدار آماری نداشتند (.)P>0/05

یافتهها

همان طور که در جدول شماره  3نشان داده شده است هر دو

یافتهها نشان داد که اکثریت واحدهای مورد پژوهش ،متأهل،

گروه آزمون و کنترل از نظر سن ،تعداد فرزند ،سابقه کار ،حجم

شیعه مذهب و دارای مدرک کارشناسی پرستاری بودند (جدول .)1

کار ماهانه ،تعداد نفرات در هر شیفت کاری ،تعداد کشیک در هر

گروه آزمون و کنترل از نظر جنسیت ،مذهب ،میزان تحصیالت،

هفته ،تفاوت معنیدار آماری نداشتند ( )P>0/05و دو گروه از این

شغل ،وضعیت استخدام ،محل کار و زمان کار تفاوت معنیدار

نظر همگن بودند ،ولیکن از نظر شیفت کاری تفاوت معنیداری

آماری نداشتند ( )P<0/05و دو گروه از نظر این متغیرها همگن

بین دو گروه دیده شد ()P=0/001

بودند( .جدول )2

جدول شماره  4نشان میدهد که دو گروه از نظر رده سنی
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر نحوه مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه ...

ﻣﺘﻐﻴﺮ -ﻓﺮاواﻧﻲ

ﺟﻨﺲ

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺷﻐﻞ

وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام

 8هفته در گروه آزمون مربوط به پیگیری اقدام خشونت آمیز با

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ

زن

29

50

ﻣﺮد

29

50

ﻣﺘﺄﻫﻞ

46

79/3

ﻣﺠﺮد

10

17/2

ﺑﻴﻮه

1

1/7

ﻣﻄﻠﻘﻪ

1

1/7

ﺷﻴﻌﻪ

56

96/6

ﺳﻨﻲ

2

3/4

دﻳﭙﻠﻢ

7

12/1

ﻛﺎردان

2

3/4

ﻛﺎرﺷﻨﺎس

38

65/5

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ

10

17/2

ارتباطی در مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه بیماران

دﻛﺘﺮا

1

1/7

ﭘﺮﺳﺘﺎري

46

79/30

بخش روانپزشکی بیمارستانهای منتخب نظامی انجام شد.

ﺑﻬﻴﺎري

12

20/70

ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر

4

6/9

 2/53و در گروه کنترل مربوط به عوامل پیشگیری از خشونت
با  2/78و کمترین میانگین مربوط به عدم گزارش خشونت به
میزان  1در گروه آزمون و دستورالعمل گزارش خشونت به میزان
 1/58در گروه کنترل میباشد .با توجه به نتایج به دست آمده
در سه مرحله قبل ،بالفاصله و  8هفته بعد از آموزش در دو گروه
آزمون ( )P>0/05و کنترل ( )P>0/05تفاوت معنیداری ایجاد
نشد (جدول  5و .)6
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جدول  -1وضعیت جمعیت شناختی واحدهای مورد پژوهش

مریم جعفری سمیع و همکاران

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم و مهارت

طی نتایج به دست آمده از مطالعه میزان خشونت فیزیکی و روانی
و وقوع خشونت از طرف بیمار در گروه آزمون و کنترل با بیشترین
فراوانی گزارش گردید ،از نظر عوامل ایجاد خشونت در گروه آزمون

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر

4

6/9

ﭘﺮﺳﺘﺎر

35

60/3

نبود برنامه آموزشی و در گروه کنترل فقدان امکانات امنیتی و نبود

ﺑﻬﻴﺎر

15

25/9

برنامه آموزشی از دالیل عمده وقوع خشونت عنوان گردید ،از این

ﻃﺮﺣﻲ

4

6/9

رﺳﻤﻲ

47

81

رو این پژوهش با مطالعه فالحی خشکناب و همکاران که با هدف

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ

6

10/3

ﺳﺎﻳﺮ

1

1/7

تعیین وضعیت خشونت و عوامل مستعد کننده و پیشگیریکننده
آن در پرستاران شاغل در بخشهای روان در  1390انجام گردید
و نشان داد در مدت یک سال خشونتهای روانی و فیزیکی به
ترتیب با فراوانی  93/4و  71/6درصد دارای بیشترین رخداد نسبت

بیماران ،جنسیت بیماران ،مداخله نگهبان ،خشن بودن و پرخطر

به واحدهای مورد پژوهش بودند و اغلب خشونتها از طرف بیمار

بودن محیط کار ،نگرانی از آسیب در محل کار ،مواجهه با خشونت

به وقوع پیوسته است ،همچنین عوامل مستعد کننده خشونت

فیزیکی -روانی و نژادی تفاوت معنیدار آماری نداشتند (.)P>0/05

از قبیل تعداد کم نیروی انسانی ،عدم وجود امکانات امنیتی،

یافتههای پژوهش نشان داد که با توجه به متغیرهای موجود

مصرف داروهای روانگردان و مسائل حقوقی و قضایی بیمار ،با

در جدول  5و  6بیشترین میانگین بالفاصله بعد از مداخله در

مطالعه حاضر مطابقت دارد و با هم همسو میباشند ،ولی از جهت

گروه آزمون مربوط به عوامل پیشگیری از خشونت با  2/61و در

ابزار جمعآوری اطالعات ،تعداد افراد شرکتکننده در طرح و نوع

گروه کنترل دستورالعمل گزارش خشونت با  2/21و کمترین

مطالعه متفاوت میباشد و تنها به بررسی عوامل ایجاد خشونت

میانگین در گروه آزمون مربوط به رضایت از پیگیری خشونت

پرداخته شده است در این پژوهش مذکور عدم آموزش کارکنان

توسط مسئوالن و لزوم وجود سیستم مدیریتی گزارش خشونت

جزء عوامل ایجاد خشونت بوده و تأثیر آن در میزان بروز خشونت

با  1/94و در گروه کنترل مربوط به عوامل مرتبط با خشونت محل

به نحو چشمگیری مشاهده میشود و شرکتکنندگان ،آموزشی

کار به میزان  1/42میباشد همچنین بیشترین میانگین پس از

دریافت نکردهاند (.)6
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ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﺟﻨﺲ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﺷﻐﻞ

وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام

ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

زﻣﺎن ﻛﺎري

98

ﻛﻨﺘﺮل

)درﺻﺪ( ﺗﻌﺪاد

)درﺻﺪ( ﺗﻌﺪاد

ﻣﺮد

)20 (62/5

)9 (34/6

زن

)12 (37/5

)17 (65/4

دﻳﭙﻠﻢ

)5 (15/6

)2 (7/7

ﻛﺎردان

)1 (3/1

)1 (3/8

ﻛﺎرﺷﻨﺎس

)23 (71/9

)15 (57/7

ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ

)3 (9/4

)7 (26/9

دﻛﺘﺮا

0

)1 (1/7

ﭘﺮﺳﺘﺎري

)25 (78/1

)20 (61/5

ﺑﻬﻴﺎري

)7 (21/88

)6 (23/1

ﺳﻮﭘﺮواﻳﺰر

)2 (6/3

)2 (7/7

ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر

)2 (6/3

)2 (7/7

ﭘﺮﺳﺘﺎر

)21 (65/6

)14 (53/8

ﺑﻬﻴﺎر

)7 (21/9

)8 (30/8

ﻃﺮﺣﻲ

)4 (12/5

0

رﺳﻤﻲ

)23 (71/9

)24 (92/3

ﻗﺮاردادي

)4 (12/5

)2 (7/7

ﺳﺎﻳﺮ

)1 (3/1

0

درﻣﺎﻧﮕﺎه

)3 (9/4

)7 (26/9

اورژاﻧﺲ

)4 (12/5

0

ﺑﺨﺶ ﺣﺎد

0

)1 (3/8

ﺑﺨﺶ ﻣﺰﻣﻦ

)25 (78/1

)18 (69/2

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ

)21 (65/6

)16 (61/5

ﭘﺎره وﻗﺖ

)4 (12/5

0

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ+
اﺿﺎﻓﻪﻛﺎر

)4 (21/9

)10 (38/5

آزﻣﻮن و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲدار

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/064

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/225

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P= 0/171
آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/827

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/150

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/054

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/111

از نظر زمان وقوع خشونت در هر دو گروه آزمون و کنترل بیشترین

به عنوان یک مداخله شناخته شده استفاده شده است و کلیه

خشونت مربوط به شیفت صبح و در ساعت بین  9-12گزارش

پرستاران شرکتکننده در این پژوهش ،سابقه آموزش پیشگیری

گردیده است و بیشترین خشونت در گروه آزمون و کنترل از طرف

از خشونت را داشتند؛ این مطالعه از نظر برگزاری جلسات آموزشی،

بیماران با اختالل دو قطبی گزارش گردید که از این جهت با

فراوانی خشونت فیزیکی و روانی ،زمان وقوع خشونت با پژوهش

مطالعه ریدینور ) (Ridenourو همکاران که با هدف ارزیابی عوامل

م راستا با مطالعه اخیر بوده و نشان
حاضر قرابت دارد و نتایج آن ه 

خطر مرتبط با پرخاشگری بیماران نسبت به پرستاران در  8واحد

میدهد که آموزش یکی از عوامل اصلی پیشگیری از خشونت

روانپزشکی ایاالت متحده آمریکا انجام گردید ،همسو میباشد.

است و مواجهه نشدن با رفتار پرخاشگرانه در بخش روانپزشکی

( .)21در این مطالعه از جلسات گروهی پیشگیری از خشونت

غیرممکن میباشد .در این مطالعه در زمینه مدیریت خشم و مهارت
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ﻣﺘﻐﻴﺮ

آزﻣﻮن

ﮔﺮوهﻫﺎ

ﻛﻨﺘﺮل

آزﻣﻮن و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲدار

ﺳﻦ )ﺳﺎل(

(6/52) 32/72

(5/94) 39/85

آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
P=0/366

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ

(0/98) 1/06

(0/86) 1/23

آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
P=0/265

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر )ﺳﺎل(

(8/16) 13/03

(6/20) 21/27

آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
P =0/058

ﺣﺠﻢ ﻛﺎر )ﺳﺎﻋﺖ(

(93/28) 236/13

(68/71) 233/88

آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
P=0/919

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات در ﻫﺮ ﺷﻴﻔﺖ

(1/21) 3/38

(2/43) 3/92

آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
P=0/302

ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﻴﻚ

(1/008) 5/22

(1/39) 5 /08

آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
P=0/664

ارتباطی آموزش اختصاصی داده نشده و نحوه جمعآوری اطالعات

و همکارانش نشان داد که آموزش پرستاران از نظر نحوه برخورد با

و روش کار ،نوع بیماری فرد مهاجم که بیشتر افرادی با اختالل

بیماران ،مهارت ارتباطی آنان و نیز ارتقا نحوه مدیریت در سیستم

شخصیت بودهاند با مطالعه حاضر متفاوت میباشد.

بهداشتی -درمانی ،از عوامل مهم کاهش خشونت میباشد ،ولی

در بعد مواجهه با پرخاشگری بیماران ،پاسخ شرکتکنندگان پیش

مانند دیگر مطالعات ( ،)24-19 ،17مداخلهای صورت نگرفته و

از مداخله در گروه آزمون بیشتر اقدامی نکردهام و در گروه کنترل

تنها به علتیابی و بررسی میزان خشونت و عوامل مرتبط با آن

دعوت مهاجم به آرامش بوده است که با مطالعه رحمانی و همکاران

در یک بیمارستان آموزشی ،بدون در نظر گرفتن دوره آموزشی

که با هدف تعیین فراوانی خشونت ،عوامل تعیینکننده و واکنش

برای پرسنل و ارزیابی تأثیر آن پرداخته شده و از این جهت با

نسبت به آن در پرستاران شاغل در بخشهای روانپزشکی در

مطالعه اخیر متفاوت است.

بیمارستان آموزشی -درمانی رازی تبریز انجام گردید ،از نظر نوع

میانگین رتبهها در خصوص اینکه آیا کسی (منظور مدیران

ابزار ،محل پژوهش و نتایج به دست آمده و واکنش پرستاران با

پرستاری ،حراست ،سرپرستاران) اقدامی در جهت پیگیری اقدام

مطالعه حاضر همسو میباشد .همانگونه که مشاهده میشود در

خشونتآمیزی انجام داده ،رضایت پرستاران از پیگیری موارد

این مطالعه اختصاصاً به بخش روان پرداخته شده که به مطالعه

خشونت توسط مسئولین ،لزوم آموزش روشهای جلوگیری و

اخیر شباهت دارد و بر لزوم آموزش مدیریت خشم و مهارت

کنترل خشونت ،لزوم وجود سیستم مدیریتی برای گزارش و کنترل

ارتباطی که منظور نظر مطالعه ما میباشد تأکید دارد .عمدهترین

خشونت ،هرچند که در جهت بهبود مواجهه پرستاران با خشونت

عوامل مستعد کننده خشونت به ترتیب پایین بودن تعداد پرستار

بود ،ولی تفاوت آماری معنادار نشان داد .در بررسی عواملی که

نسبت به بیمار ،برخورد نامناسب پرسنل پرستاری با بیماران

میتواند از خشونت محل کار پیشگیری کند میانگین رتبهها در

یا همراهان ،نبود امکانات امنیتی به موقع ،نبود برنامه آموزشی

پس آزمون اول و دوم کاهش نشان داد که بر خالف انتظار بود.

درباره پیشگیری از خشونت است که با نتایج به دست آمده از

شاید یکی از دالیل تفاوت آماری معنیدار ( )P<0/05دریافتههای

پژوهش انجام شده هم راستا میباشد .در مجموع مطالعه رحمانی

ت آمده در موارد پیگیری اقدام خشونتآمیز ،رضایت از
به دس 

Downloaded from mcs.ajaums.ac.ir at 4:16 +0330 on Thursday October 1st 2020

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر(
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آزﻣﻮن

ﻣﺘﻐﻴﺮ

رده ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎران

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺧﺸﻦ

ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﭘﺮﺧﻄﺮ

ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ

ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮋادي

100

ﻛﻨﺘﺮل

)درﺻﺪ( ﺗﻌﺪاد

)درﺻﺪ( ﺗﻌﺪاد

ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ

)29 (90/6

)26 (100

ﺑﺎﻟﻎ و ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ

)3 (9/4

0

ﻣﺮد

)16 (50

)12 (46/2

زن

)5 (15/6

)7 (26/9

ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ

)11 (34/4

)7 (26/9

ﻫﻤﻴﺸﻪ

0

)10 (38/5

اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت

)1 (33/3

)10 (38/5

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ

)1 (33/3

)3 (11/5

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت

)1 (33/3

)2 (7/7

ﻫﻴﭻ وﻗﺖ

0

)1 (3/8

ﻫﻤﻴﺸﻪ

)9 (28/1

)4 (15/4

اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت

)12 (37/5

)11 (42/3

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ

)3 (9/4

)5 (19/2

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت

)7 (21/9

)6 (23/1

ﻫﻴﭻ وﻗﺖ

)1 (3/1

0

ﻫﻤﻴﺸﻪ

)11 (34/4

)10 (38/5

اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت

)11 (34/4

)11 (42/3

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ

)8 (25

)3 (11/5

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت

)2 (6/3

)2 (7/7

ﻫﻤﻴﺸﻪ

)8 (25

)8 (30/8

اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت

)11 (34/4

)7 (26/9

ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ

)3 (9/4

)4 (15/4

ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت

)7 (25

)7 (26/9

ﻫﻴﭻ وﻗﺖ

)2 (6/3

0

ﺧﻴﺮ

)11 (34/4

)7 (26/9

ﺑﻠﻪ

)30 (93/8

)25 (96/2

ﺧﻴﺮ

)3 (9/4

)2 (7/7

ﺑﻠﻪ

)29 (90/6

)24 (92/3

ﺧﻴﺮ

)30 (93/8

)25 (96/2

ﺑﻠﻪ

)2 (6/3

)1 (3/8

ﻧﻮع آزﻣﻮن و ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲداري

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/245
آزﻣﻮن ﻛﺎي دو
P=0/245

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/267

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/606

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/650

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/748

آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=0/581
آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P= 1
آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﻓﻴﺸﺮ
P=1

پیگیری اقدام خشونتآمیز توسط مسئوالن ،لزوم آموزش روشهای

مهارت ارتباطی و مدیریت خشم باشد.

کنترل خشونت ،لزوم سیستم مدیریتی گزارش خشونت و عوامل

پژوهش حاضر با مطالعه اسالمیان و همکاران که با هدف بررسی

پیشگیری از خشونت محل کار ،در مقایسه درونگروهی گروه

تأثیر برنامه آموزش مدیریت خشم و تأثیر آن بر کارکنان پرستاری

آزمون ،اهمیت آنان در زمان مواجهه با پرخاشگری و تأثیر آموزش

اورژانس انجام شد ،از جهت انتخاب ابزار (با اعمال یک سری
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جدول  -5مقایسه میانگین رتبههای گروه آزمون پیش از مداخله ،بالفاصله بعد از مداخله و  8هفته بعد از مداخله

ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲداري ﻧﻮع آزﻣﻮن

واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/83

2

2/17

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/352

ﻋﺪم ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/83

2/17

1

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/060

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/03

1/98

1/98

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/368

ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻗﺪام ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ

1/59

1/88

2/53

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0

ﻓﺮد ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه

2/10

2/10

1/80

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/368

رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺴﺌﻮﻻن

1/71

1/94

2/35

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

1/88

2/30

1/83

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/105

1

2/50

2/50

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0

ﻟﺰوم آﻣﻮزش روشﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/09

2/02

1/89

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/037

ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﮔﺰارش
ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/27

1/94

1/80

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/001

ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎران

1/89

2/03

2/08

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/607

ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/05

2

1/95

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/368

ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/86

2/02

2/13

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0/464

ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/80

2/61

1/59

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0

آﻣﻮزش ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ

تغییرات) و نتایج به دست آمده همسو میباشد و نشان میدهد که

است ،با مطالعه حاضر متفاوت میباشد.

آموزش میتواند بر جنبههای نگرش افراد ،نحوه مدیریت رفتارهای

یافتههای حاصل از مطالعه استفان گای ) (Stephane Guayو

خشونتآمیز در برخورد با شرایط خشونتآمیز تأثیر مثبت داشته

همکاران تحت عنوان ارزیابی یک برنامه آموزشی برای جلوگیری

باشد ( ،)23ولی از این جهت که مطالعه بر روی پرستاران شاغل

و مدیریت خشونت بیماران در یک مداخله پیشآزمون -پسآزمون

در بخش اورژانس انجام شد و آموزش گروه آزمون تنها شامل 4

با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی امگا در کارکنان مراکز

جلسه  60دقیقهای جهت مدیریت خشم انجام گردیده و به تأثیر

روانپزشکی بود ،نشان داد سطح درک شده اشکال مختلف خشونت

آموزش مهارت ارتباطی و تأثیر آن در مواجهه با خشونت نپرداخته

و میزان اضطراب مراقبین تحت مطالعه به طور معنیدار در تمام
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ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﭘﻴﺶآزﻣﻮن

ﭘﺴﺖ ﺗﺴﺖ )(1

ﭘﺴﺖ ﺗﺴﺖ )(2

واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/75

1/52

2/73

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0

ﻋﺪم ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/63

1/70

2/67

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P =0

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/21

2/21

1/58

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0

ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻗﺪام ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰ

2/04

2/10

1/87

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/236

ﻓﺮد ﭘﻴﮕﻴﺮيﻛﻨﻨﺪه

1/75

1/75

2/50

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/135

رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن

1/96

2

2/04

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/867

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر

1/58

1/42

3

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0

آﻣﻮزش ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/12

2/12

1/77

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/002

ﻟﺰوم آﻣﻮزش روشﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/92

1/92

2/15

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/264

ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/92

1/81

2/27

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/031

ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎران

1/79

2

2/21

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/164

ﺷﺎﻫﺪ وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/10

2/06

1/85

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/368

ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ

2/06

1/56

2/38

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0/001

ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﺸﻮﻧﺖ

1/46

1/76

2/78

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ
P=0

زمانهای اندازهگیری کاهش یافته و اعتماد به نفس در برابر فرد

پژوهش مشاهده میشود اجرای یک برنامه آموزشی تا چه میزان

متجاوز افزایش یافته بود .نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش

در کاهش رفتار پرخاشگرانه بیماران و افزایش کارایی کارکنان و

امگا تأثیر مثبت داشته و اثر آن بیش از  14ماه پس از آموزش

جلوگیری از مشکالت روانشناختی آنان مؤثر است که از این جهت

ثابت مانده است عالوه بر این کاهش اعمال خشونتآمیز بر درک

با مطالعه اخیر همسو میباشد و تفاوت آن با مطالعه حاضر نوع

کارکنان از کار خود تأثیر داشته و در نتیجه کیفیت ارتباط بین

آموزش ارائه شده ،ابزار استفاده شده و عدم تأکید آن بر پرستاران

ارائه دهنده خدمت و بیمار افزایش مییابد و تعهد و انگیزه ،خطر

شاغل در بخش روانپزشکی است.

رها کردن کار را کاهش میدهد ( .)24با بررسی یافتههای این

در مطالعه یلدیز ) (Yeldizو همکاران تحت عنوان تأثیر مدیریت
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جدول  -6مقایسه میانگین رتبهها در گروه کنترل پیشآزمون ،پسآزمون ( )1و پسآزمون ()2

بررسی تأثیر آموزش مهارت ارتباطی و مدیریت خشم بر نحوه مواجهه پرستاران با رفتارهای پرخاشگرانه ...

مریم جعفری سمیع و همکاران

اورژانس در مواجهه با خشونت انجام شد نشان داد جمعیت کثیری

عمومی پرستاری با استفاده از رویکردهای نوین آموزشی و مدت

از شرکتکنندگان در طول زمان مورد خشونت قرار گرفته بودند؛

طوالنیتر آموزش ضروری به نظر میرسد.

همچنین با افزایش سن و سابقه کاری بیشتر ،مهارت ارتباطی و

یکی از محدودیتهای این پژوهش حجم پایین نمونه مورد پژوهش

کنترل خشم افزایش یافته و افراد با سابقه تحصیالت و آموزش

میباشد .از این رو پژوهشگران مجبور شدند جهت پیشگیری از

بیشتر مدیریت خشم و مهارت ارتباطی ،میانگین کنترل خشم

انتقال اطالعات بین واحدهای مورد پژوهش دو بیمارستان را ،به

باالتری داشتند و در پایان نتیجه گرفته شد که مؤسسات بهداشتی

عنوان گروه آزمون و کنترل در نظر گیرند .همچنین وجود تفاوت

بایستی آموزش مدیریت خشم و تکنیکهای ارتباط مؤثر را در

معنیدار بین دو گروه از نظر شیفتکاری از محدودیتهای این

برنامه کاری خود داشته باشند تا کارکنان بتوانند با شیوه مناسب

پژوهش بشمار میآید لذا ،توصیه میشود این مطالعه در سطح

خشم خود را کنترل کنند و شیوهای مناسب در برابر خشونت و

وسیعتر در دیگر مراکز تخصصی روانپزشکی انجام گردد تا بتواند

پرخاشگری اتخاذ کنند ( .)25با توجه به یافتهها مالحظه میشود

راهگشایی جهت کاهش مواجهه پرستاران با رفتار پرخاشگرانه

که هرچند آموزش مدیریت خشم و مهارت ارتباطی در این مطالعه

بیماران ،کاهش فرسودگی شغلی و آسیب روحی و روانی در

مد نظر قرار گرفته است ،ولیکن تأثیر آموزش در بین کارکنان

پرستاران این مراکز و آشنایی با قوانین و مقررات حمایتکننده

اورژانس بررسی شده و مختص پرستاران نبوده و به مواجهه پرسنل

از آنان در صورت آسیب و مواجهه با پرخاشگری باشد.

پرستاری با خشونت بیماران روانپزشکی پرداخته نشده و از نظر
نوع ابزار و بررسی تأثیر عواملی از قبیل سن و سابقه کار بر مواجهه

تشکر و قدردانی

با خشونت ،با پژوهش حاضر متفاوت است ،ولی از نظر نوع مطالعه

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد روانپرستاری

و نتایج به دست آمده در مورد مواجهه با پرخاشگری و میزان باالی

با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی آجا میباشد که در تاریخ

خشونت کالمی با مطالعه حاضر همسو میباشد.

 1396/10/18با شماره  596388و کد اخالق

با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش و عدم معنیداری

) REC.1396.100به تصویب رسیده است.

آماری اکثر متغیرهای مربوط به نحوه مواجهه پرستاران با خشونت،

بدین وسیله از ریاست محترم و معاونت محترم پژوهش دانشکده

لزوم پرداختن هرچه بیشتر به آموزش مدیریت خشم و مهارت

پرستاری آجا ،مدیریت پرستاری ،کلیه پرستاران بیمارستانهای

ارتباطی جهت پرستاران به ویژه روانپرستاران با روشهای دیگر

منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا که در مراحل مختلف این مطالعه

آموزشی توصیه میگردد.

همکاری صادقانه داشتند تشکر و قدردانی مینمایم.

با توجه به رفتارهای پرخاشگرانه بیماران و باور این حقیقت که
رویارویی و مواجهه با خشونت در بخشهای روانپزشکی غیرممکن

] [ DOI: 10.29252/mcs.6.2.93

هدف تعیین تأثیر مدیریت خشم و مهارت ارتباطی کارکنان بخش

نشأت گرفته است ،لزوم گنجاندن این واحد درسی در آموزش
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خشم و مهارت ارتباطی بر مواجهه با خشونت پرسنل اورژانس که با

خشم در ارائهدهندگان اینگونه خدمات که از آموزشهای ناکافی

(IR.AJAUMS.

تضاد منافع

است ،برای اینکه پرستاران بتوانند پاسخگوی ارتباط مطلوب با

بدین وسیله نویسندگان تصریح مینمایند که هیچگونه تضاد

بیماران باشند نیازمند دانش ،درک و مهارت در ارتباطات انسانی

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.

و مدیریت خشم هستند .کمبود مهارتهای ارتباطی و مدیریت
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