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چکیده
مقدمه :اصول اخالق حرفهای ،یکی از نیازهای اساسی در هرحرفهای است که میتواند از جنبههای مختلف سودمندی سازمانی  ،شخصی و اجتماعی
و اقتصادی به همراه داشته باشد .خشم نیز یکی از عواملی است که میتواند تأثیر منفی بر کارکرد حرفه ای افراد داشته و مشکالت متعدد جسمی ،
روانی و بین فردی را سبب شود که نیاز به کنترل آن در هر نظامی احساس می شود.
روش کار :پژوهش حاضر ،تحقیقی مداخلهای است که تعداد 31نفر از پرسنل پیش بیمارستانی شهرستان کرمان به روش نمونهگیری در دسترس و
وارد این پژوهش شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،شامل :فهرست مشخصات دموگرافیک و پرسشنامة کنترل خشم میباشد .دادهها بعد از جمعآوری با
استفاده از نرم افزار  spssنسخة  09و آزمونهای آماری تی مستقل ،تی زوجی ،آنالیز واریانس و کای دو تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :قبل از مداخله ،بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین ،تفاوت معنادار آماری در میان نمرة کنترل خشم وجود نداشت( .)p<1/39اما بعد
از مداخله ،میانگین نمرة کنترل خشم در گروه مداخله به طور معنا دار نسبت به گروه کنترل افزایش داشت(. )p<1/111
نتیجهگیری :طبق نتایج پژوهش حاضر ،آموزش اصول اخالق حرفهای ،افزایش میانگین نمرة کنترل خشم افراد تحت بررسی را به همراه داشت.
احتماالً آموزش به صورت مداوم و با رویکردهای طوالنی مدت میتواند به شکل پایدار بهبود مؤلفههای مهم مراقبتی همچون کنترل خشم را به همراه
داشته باشد.
واژگان کلیدی:آموزش اخالق حرفه ای ،کنترل خشم ،پرسنل پیش بیمارستانی
J Educ Ethics Nurs 2020;8(3&4):14-20

مقدمه
نیروی انسانی در هر نظامی با ارزشترین دارایی محسوب
میشود .از همین رو توجه مدیران هر سازمانی به عواملی که
کارایی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،معطوف می باشد و
تالش میکنند با شناسایی این عوامل و با ایجاد تمهیدات الزم
بر تأثیر عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل منفی بکاهند .در
هر نظام موفقی ،سالمت جسمی و روانی کارکنان به همان
اندازه مورد توجه و عالقة مدیران است که تولید و بهرهوری
مورد تآکید است چرا که بهداشت روانی کارکنان عامل
تعیینکنندهای در افزایش بهرهبرداری نیروی کار و ارائة خدمات

بهتر و مؤثرتر توسط کارکنان میباشد[ .]0یکی از عوامل که
میتواند آثار منفی بر فرد و نظامهای بهداشتی داشته باشد خشم
و تنش ناشی از آن میباشد[ .]0خشم یک هیجان ارضا کننده و
در عین حال ویران کننده میباشد .بر انگیختگی آن به طور
مکرر میتواند فعال کنندة رفتار پرخاشگرانه بوده و به سازگاری
روانشناختی و سالمت فردی آسیب بزند[ .]8خشم و
پرخاشگری از نشانههای اختالل رفتاری است که در آن حقوق
اساسی دیگران ،مقررات یا هنجارهای اجتماعی اخالقی زیر
پاگذاشته میشود .آثار زیان بار خشم هم متوجه درون و هم
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بررسی تأثیر آموزش اصول اخالق حرفه ای ،برکنترل خشم در کارکنان اورژانس

بررسی تاثیر آموزش اصول اخالق حرفهای

رشد علمی افراد شود .یوسفی به نقل از پژوهش دیگری در هلند
که توسط جانکوویک و همکاران انجام شده است ،مینویسد:
حدود 31درصد از پزشکان خشونت لفظی و  51درصد مورد
صدمات فیزیکی قرار گرفتهاند .البته همانطور که اشاره گردید
عالوه بر پزشکان سایر افراد کادر درمان و بهداشت نیز در
معرض خشم و خشونت قرار دارند[ .]3یکی از راهکارهای ایجاد
و تغییر در رفتار افراد آموزش است .ترویج اصول اخالقی از
طریق تأکید بر آموزش مبانی اخالق حرفهای اعتماد مردم را به
نظامهای مراقبتی افزایش میدهد[ .]9توجه به اصول اخالق
حرفهای ،یکی از راهکارهای کنترل خشم و بهتر شدن عملکرد
پرسنل و ارائة مراقبت با کیفیت باالتر میباشد[ .]01از جمله
مهمترین و وسیعترین رویکرد های ایجاد آگاهی ،دانش و نهایتا
انجام مراقبت براساس اصول اخالقی ،آموزش اصول اخالق
حرفهای است .اصول اخالق حرفهای ،استفاده از تفکر انتقادی و
استدالل منطقی شرایط اخالقی و فلسفی تعریف شده است[.]00
دهقانی و همکاران در پژوهشی توصیفی با عنوان موانع رعایت
استانداردهای اخالق حرفهای در مراقبت بالینی از دیدگاه
پرستاران(  ) 0890انجام داده که شامل  050پرستار شاغل در
دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده که به روش سرشماری وارد
بررسی شدند .در یافته های پژوهش آمده است که ،بیشتر
پرستاران با هرسه مانع عوامل محیطی  ، % 63/5فردی-
مراقبتی  ، % 60/7مدیریتی  % 60/6موافق بودند .عوامل
محیطی به عنوان مهمترین عامل شناخته شدند[.]00
آموزش اخالق حرفهای از جنبههای مختلف میتواند تأثیرات
مثبت داشته باشد .بستانی نیز در پژوهش خود که با عنوان
راهکارهای اعتالی اخالق حرفهای در نظام آموزش پرستاری
انجام شده است به نقل از  Rodmellمینویسد :آموزش اخالق
حرفهای بر نگرش ،دانش و رفتار افراد تأثیر مثبت دارد ،ترویج
اصول عملکرد حرفهای از طریق تاکید بر آموزش مبانی اخالق
در رشتههای مانند :پرستاری یا فوریت های پزشکی اهمیت
زیادی دارد[ .]08این تحقیق با هدف تعیین تأثیر آموزش اصول
اخالق حرفهای بر کنترل خشم کارکنان اورژانس پیش
بیمارستانی کرمان انجام گرفت.
روش کار
این پژوهش از نوع نیمه تجربی میباشد که با هدف تعیین تأثیر
آموزش اصول اخالق حرفهای پرستاری برکنترل خشم کارکنان
اورژانس پیش بیمارستانی کرمان انجام شد .جامعة پژوهش نیز
شامل تمامی پرسنل کارشناس و کاردان شاغل در اورژانس
پیش بیمارستانی شهرستان کرمان که حداقل به مدت  8سال
مداوم شاغل بودند میباشد .این تحقیق از مرداد تا آذر ماه0897
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بیرون افراد است و ناتوانی در کنترل خشم افزون بر ناراحتی
شخصی و اختالل در سالمت عمومی و روابط میان افراد از
جمله :ناسازگاری و پیامدهای زیان باررفتار پرخاشگرانه را به
دنبال دارد[ .]9عالوه بر عوامل ،تأثیر منفی خشم بر قدرت
تصمیمگیری ،ایجاد رفتارهای تکانشی ،پیامدهای جسمانی،
شناختی ،عاطفی ،انگیزة کار و فعالیت در تحقیقات متعدد نشان
داده شده است[ .]5از دیدگاه روانشناسان ،زمانی که فرد در اثر
رفتار یا گفتار دیگران احساس آسیبپذیری و ناتوانی ،ترس از
دست دادن قدرت ،یا احساس تهدید و خطر برای امنیت و
سالمت خود داشته باشد ،یا با ازدست دادن خود کفایی و حمله
به اعتماد به نفس (از طریق تحقیر ،توهین ،انتقاد ،بدگویی و
تمسخر) رو به رو شده یا به حریم مقدسات و باورهای قلبیاش
خدشهای وارد شود ،از خشم برای دفاع استفاده میکند[.]6
اگرچه تمامی افراد میتوانند در معرض غلیان خشم باشند اما
بعضی افراد به جهت طبیعت کار و مسئولیتشان بیش از
دیگران در معرض این خطر قرار دارند .همانند پرسنل
فوریتهای پزشکی ،که به دلیل رویارویی با افراد در
بحرانیترین موقعیتها شاید بتوان گفت از جمله پرخطرترین
گروهها محسوب میشوند[.]7
شریفزاده و همکاران (  ) 0839در پژوهشی توصیفی -تحلیلی
با عنوان کنترل خشم در کارکنان پرستاری بیمارستان امام رضا
در بیرجند انجام دادند که نتایج این نحقیق بیان میکند که
حدود  05درصد از افراد تحت بررسی وی کنترل خشم ضعیف
داشتند .وی در ادامه بیان میکند که عوامل و موقعیتهای
شغلی در کنترل خشم مؤثر است و آموزش مهارتهای کنترل
خشم به خصوص در کادر درمانی که استرس زیادی را تحمل
میکنند از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .در این پژوهش،
متغیرهایی همچون :رضایت از کار ،تعداد فرزندان و وضعیت
شغل با میزان کنترل خشم ارتباط نداشتند .بهینه کردن محیط
شغلی برای پرسنل و ایجاد امنیت روحی -روانی و مادی برای
ایشان مسلما نتایجی به همراه دارد که حذف هزینههای اضافی،
کاهش زمان حضور بیماران در بیمارستان و مهمتر از همه،
پیشبرد سالمت روحی -روانی و جسمی بیماران و در نتیجه
آرامش و اشتیاق کادر درمانی از نتایج مهم آن است[ .]7تحقیق
یوسفی و همکاران ( ) 0895بر روی 901دانشجوی رشتههای
مختلف علوم پزشکی با عنوان بررسی ارتباط خشم با تیپ
شخصیتی و هیجان در دانشجویان علوم پزشکی کردستان انجام
گرفته است بیان میکند که پرستاران و کارکنان بهداشتی جزء
مشاغلی هستند که با بیشترین احتمال بروز خشم مواجه هستند.
همچنین ابراز میکند که خشم میتواند منجر به بروز تعارض،
مشکالت بین فردی در محیط کار و تأثیر منفی بر یادگیری و

سید حبیب اهلل حسینی و همکاران

بررسی تاثیر آموزش اصول اخالق حرفهای

برای جمعآوری اطالعات از یک فهرست و پرسشنامة کنترل
خشم استفاده شد .فهرستها شامل :اطالعات دموگرافیک (سن،
وضعیت تأهل ،رشته تحصیلی ،آخرین مدرک تحصیلی ،محل
خدمت ،سابقة اشتغال به کار) ،پرسشنامة استاندارد کنترل خشم
شامل  05سؤال در سه بخش میباشد که سه خرده متغیر میزان
احساس خشم ( 5سؤال اول) ،خشم در روابط شخصی (01
سؤال) و خشم در موقعیتهای اجتماعی ( 01سؤال) را
میسنجد .هر سؤال دارای سه قسمت الف  ،ب و ج می باشد که
به ترتیب نمره  5 ،8 ،0را به خود اختصاص میدهد .نمرة کل
کنترل خشم در بخش اول بین  5تا  05میباشد .کسب نمرة 5
تا 01نشان دهندة افرادی است که از خشم خود و دیگران
میهراسند و هرگز خشمگین نمیشوند .کسب نمرة 00تا07
نشان دهندة آگاهی از خشم و کسب نمرة باالتر از  07نشان
دهندة افراد متخاصم و تهدید کننده است .پرسشهای بخش
دوم ،مربوط به میزان کنترل یا ابزار خشم آزمودنی در زندگی
شخصی و خانوادگی و پرسش های بخش سوم نیز مربوط به
میزان کنترل یا ابراز خشم در موقعیتهای اجتماعی و غیر
خانوادگی است .امتیاز آزمودنی باید بین  01تا  011باشد .اگر
جمع امتیازات آزمودنی در بخش دو و سه 75 ،باشد ،در گروه
افرادی جای میگیرد که خشم خود را به طرزی آشکار بروز
میدهند و اگر کمتر از  51باشد ،خشم خود را فرو میخورند.
امتیاز بین  50تا  79نشانگر کنترل خشم آزمودنی است.
معیارهای ورود به تحقیق شامل :داشتن حداقل سه سال سابقة
کار در اورژانس پیش بیمارستانی ،دارا بودن مدرک کاردانی یا
کارشناسی ،شرکت نکردن در کارگاههای آموزش اصول اخالق
حرفهای در یک سال گذشته ،وضعیت استخدام قراردادی یا
رسمی مرکز فوریتهای پزشکی کرمان میباشند ،نداشتن سابقة
ابتال به مشکالت روحی و روانی ،مداشتن سابقة حوادث در 6
ماه گذشته ،نداشتن سابقة مصرف داروهای اعصاب روانی و
معیارهای خروج از بررسی نیز شامل :تمایل نداشتن به شرکت و
ادامة همکاری در هر مرحله از پژوهش و نداشتن شرکت در
یکی از جلسات آموزشی بود .پرسشنامة استاندارد کنترل خشم ،
توسط رضاخانی در ایران بررسی و پایایی آن با ضریب  1/30به
دست آمد .روایی آن نیز در تحقیقات متعدد مانند پژوهش شری
زاده (  ) 0839مورد تأیید بود .روایی ابزار مجددا به روش روایی
محتوا توسط  01نفر از اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شد.
انجام
کرمان
و
رفسنجان
پایایی ابزار نیز با روش تعیین ضریب همبستگی درونی ،پس از
انجام یک بررسی مقدماتی (پایلوت) با محاسبة ضریب آلفای
کرونباخ  %91به دست آمد .مجوز اخالق با کد
از دانشگاه علوم پزشکی
IR.RUMS.REC.1397.056
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به طول انجامید .حجم نمونه بر اساس فرمول آماری 91نفر
برای هر گروه برآورد گردید .نمونهها بر اساس معیارهای ورود
و به روش در دسترس انتخاب شدند و سپس با استفاده از
تصادفی طبقهبندی به روش  Minimizationدر هر یک از دو
گروه قرار گرفتند .در این روش نمونههای اول به صورت
تصادفی در یکی از دوگروه قرار میگیرند و برای نمونههای
بعدی به جمع نمونهها در هر یک از گروه ها توجه می شود و
نمونه به گروهی تعلق میگیرد که جمع کمتری دارد .قبل از
شروع آموزش و مداخله ،پرسشنامة کنترل خشم در اختیار هر دو
گروه قرار گرفت و تکمیل شد .سپس مداخله به این صورت
انجام گشت که کارگاه آموزش اصول اخالق حرفهای به صورت
سخنرانی و بحث گروهی و پرسش و پاسخ طی  9جلسه به افراد
گروه مداخله توسط یکی از متخصصین اخالق پزشکی و خود
پژوهشگر در محل برگزاری کالسهای اورژانس پیش
بیمارستانی کرمان واقع در سالن آموزش و ستاد مرکز فوریت
های پزشکی کرمان ارائه شد .جلسات هر هفته به مدت  9هفته
(در طول یک ماه) و هر جلسه دو ساعت بود .محتوای جلسات
آموزشی به این ترتیب بود -0 :موضوعات اصول اخالق حرفهای
از قبیل پاسخگویی ،کسب صالحیت مداوم ،اخالق حرفهای،
دانش و کاربرد آن ،رهبری ،ارتباطات و ارتباطات حرفهای-0 .
حقوق بیمار شامل :آگاهی رسانی نسبت به حقوق بیمار به آنها و
رعایت حقوق بیماران در حین ارائة مراقبت ،مشارکت بیمار و
خانوادة وی در تصمیمات مربوط به مراقبت و درمان شفاف
سازی نسبت به منافع وانتظارات بیمار ،توضیح محدودیت در
ارتباطات با بیمار و خانوادة وی و توجه کافی نسبت به رفع
نیازمندیهای بیمار (محرمانه بودن ،حریم بیمار ،ایمنی ،حل و
فصل شکایات ،خدمات مذهبی) -8تصمیمگیری اخالقی شامل:
توجه به حقوق اخالقی بیمار بدون به خطر انداختن وجدان
اخالقی خود و توانایی شناسایی معضالت اخالقی و حل و فصل
مناسب آنها -9 .اصول اخالق زیستی شامل :اصل رضایت،
عدالت ،عدم تبهکاری و جلوگیری از آسیب ،اجتناب از پژوهش-
های مخفی ،خودآیینی ،منفعت خواهی و اصل حقیقت گویی می
شود  - 5.کدهای اخالق پرستاری که شامل پرستار و جامعه،
پرستار و تعهد حرفهای ،پرستار و ارائة خدمات بالینی ،پرستار و
آموزش و پژوهش پرستار و همکاران که گروه درمانی را در بر
میگیرد.
آزمون پس از انجام مداخله با استفاده از همان ابزار در دو گروه
مداخله و کنترل انجام شد .زمان تکمیل پرسشنامهها در موقع
استراحت و شیفت نداشتن پرسنل ،در یک ساعت مشخص و در
هر دو گروه مداخله و شاهد یکسان انجام شد .پس آزمون یک
ماه بعد از آخرین جلسه آموزش صورت گرفت.
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رفسنجان اخذ گردید .پس از جمعآوری دادهها ،دادهها را به
صورت کد ویژه وارد رایانه کرده و سپس برای تجزیه و تحلیل
آن از نرمافزار  SPSSورژن 03و آزمون های آماری توصیفی و
تحلیلی (تی زوجی  t-test,و  (X2استفاده شد .در همة آزمون ها
سطح معنا داری p >1/15برخوردار است.
یافتهها
بیشتر افراد شرکت کننده در این مداخله متأهل بودند ( 31درصد
در گروه مداخله و  73درصد در گروه کنترل) .میانگین سنی دو
گروه 89بود و از نظر تحصیالت بیشتر افراد دو گروه کارشناس
پرستاری یا فوریت بودند (گروه مداخله  31درصد و گروه کنترل
نیز 67/5درصد) .از نظر مدت اشتغال نیز اکثر افراد دو گروه
بین 01-5سال سابقة کار داشتند (گروه مداخله  98درصد
وگروه کنترل 99درصد بین 01-5سال سابقة کار داشتند).
آزمون آماری تی مستقل نشان داد که دو گروه از نظر میانگین
سنی ،وضعیت تآهل ،سابقة کار ،آخرین مدرک تحصیلی و محل

جدول  :0متغیر های جمعیت شناختی نمونههای پژوهش به تفکیک گروه مداخله و کنترل از کارکنان پیش بیمارستانی کرمان
متغیرها

تقسیم بندی

وضعیت تآهل

مجرد
متأاهل
5-8سال
 01-5سال
بیش از  01سال
کارشناس پرستاری
کارشناس فوریت

مدت اشتغال

رشتة تحصیلی

گروه مداخله
درصد
تعداد
01
3
31
80
87/5
05
90/5
07
01
3
71
03
81
00

گروه کنترل
درصد
تعداد
07/5
9
77/5
80
89
08
99
03
00
9
67/5
07
80/5
08

p-value
1/8

1/73
1/93

جدول  :0بررسی تأثیر آموزش اصول اخالق حرفهای بر کنترل خشم پرسنل پیش بیمارستانی شهر کرمان
متغیر وابسته

قبل یا بعد از مداخله

گروه

میانگین انحراف معیار

مقدارp

قبل از مداخله

کنترل
مداخله
کنترل
مداخله

36/8±08/19
36/7±06/15
37±08/3
39/7±08/8

1/17

نمرة کنترل خشم
بعد از مداخله

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین میزان تأثیرآموزش اصول اخالق
حرفهای بر کنترل خشم کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر
کرمان بود .در این تحقیق با تقسیمبندی تصادفی افراد به دو

1/1111

گروه و اجرای جلسات آموزش اصول اخالق حرفهای برای گروه
مداخله ،نمرة کنترل خشم آن ها ارزیابی شد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که آموزش اصول اخالق
حرفهای میتواند باعث افزایش کنترل خشم کارکنان اورژانس
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خدمت تفاوت معنا دار آماری ندارند .اطالعات مربوط به این
آزمون در جدول  0بیان شده است.
طبق جدول  ،0بعد از مداخله بین میانگین نمرة خشم در گروه
مداخله و کنترل اختالف معناداری وجود داشت و این بدان
معناست که آموزش اصول اخالق حرفهای توانسته است
میانگین نمرة کنترل خشم را افزایش دهد.
همچنین نتایج آزمون آماری  Independent sample t-testکه
به مقایسة میانگین نمرة کنترل خشم در دو گروه مداخله و
کنترل پرداخت نشان داد که میانگین نمرة کنترل خشم قبل از
مداخله در دو گروه یکسان بوده و از نظر آماری تفاوت معنا
داری ندارد و هر دو گروه یکسان هستند(.)p<1/39
آزمون تی زوجی که به مقایسة میانگین نمرة کنترل خشم در
گروه مداخله قبل و بعد از مداخله پرداخت نشان داد که میانگین
نمرة کنترل خشم قبل و بعد از مداخله اختالف معنادار آماری
وجود داشت( .)p<1/1111در حالیکه در گروه کنترل بین
میانگین نمرة کنترل خشم قبل و بعد از مداخله اختالف معنادار
ندارد(.)p<1/17
وجود
آماری

بررسی تاثیر آموزش اصول اخالق حرفهای

در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که ممکن است برخی
از افراد از ارائة پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیرواقعی
بدهند .برای رفع این مشکل به شرکتکنندگان اطمینان خاطر
داده شد که اطالعات آنان محرمانه خواهد ماند و نیازی به ذکر
مشخصات در پرسشنامهها وجود ندارد .طوالنی بودن زمان
اجرای پژوهش میتواند یکی دیگر از محدودیتها باشد که بر
دقت کار تأثیر منفی میگذارد که با گذشتن زمان استراحت و
پذیرایی حین آموزش و یا برگزاری جلسات آموزش در زمان و
مکان مناسب میتوان تاحدودی این محدودیت را از بین برد .از
محدودیتهای دیگر این طرح تعامالت گروه مداخله و کنترل
در محل کار میباشد .برای رفع این مشکل از افراد گروه مداخله
خواسته شد تا پایان طرح پژوهشی در رابطه با محتوای
کالسهای آموزشی با گروه کنترل صحبت و تبادل نظر نداشته
باشند.
در مجموع نتایج نشان داد که آموزش اصول اخالق حرفهای
میتواند به کنترل خشم کارکنان اورژانس پیشبیمارستانی
کمک کند .از این رو باتوجه به اهمیت موضوع کنترل خشم و
تأثیر آن بر روند درمان و مراقبت باید در برنامههای آموزش
ضمن خدمت پرسنل به شکل مداوم و دورهای و همین طور در
برنامههای آموزش دانشکدهها به طور حتم گنجانده شود.
تشکر و قدردانی
این مقاله بر گرفته از پایاننامة دانشجویی کارشناسی ارشد
پرستاری مصوب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است.
نویسندگان بدین وسیله مراتب سپاس خود را از مسئولین
دانشکدة پرستاری مامایی رفسنجان ،مسئولین و کارکنان ادارة
آموزش اورژانس  005کرمان و همکاران و پرسنل اورژانس
پیشبیمارستانی کرمان که نهایت همکاری را در اجرا ی موفق
این تحقیق داشتند ،اعالم کرده و صمیمانه تشکر و قدردانی
مینمایند.
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پیش بیمارستانی گردد .این یافته با بعضی پژوهشهای صورت
گرفته در این زمینه همسو میباشد.
در تحقیقی که حسن پور و همکاران( )0891با عنوان بررسی
تأثیر آموزش اصول اخالق پرستاری بر حساسیت اخالقی در
تصمیمگیری پرستاران بیمارستان های تأمین اجتماعی استان
کرمان بر روی  31پرستار شاغل انجام دادند .پرستاران در 9
جلسة  9ساعته آموزشی که به صورت یک هفته در میان
تشکیل شد ،شرکت میکردند ،که مشخص شد ،آموزش اصول
اخالق حرفهای بر حساسیت اخالقی در تصمیمگیری پرستاران
تةثیر مثبت و معنادار دارد و سبب افزایش حساسیت اخالقی
آنان میگردد[.]09
با بررسی برهانی و همکاران در تحقیقی که با عنوان تأثیر
آموزش کارگاهی و پیگیری اخالق بر قضاوت اخالقی که
پژوهشی مداخلهای از نوع سری زمانی برروی تعداد  05پرستار
که در کارگاه دو رورزه اخالق حرفهای شرکت داشتند انجام شد
نیز به تأثیر مثبت آموزش کارگاهی و پیگیری بر حساسیت
اخالقی پرستاران تحت بررسی خود اشاره کردند[ .]05عزیزی و
همکاران نیز در نتایج پژوهشی که به بررسی تاثیر آموزش
اخالق حرفهای بر قضاوت اخالقی پرستاران پرداخته است،
مینویسد :که آموزش اصول اخالق حرفهای میتواند به طور
معناداری قضاوت اخالقی پرستاران را ارتقاء دهد[ .]06آموزش
اصول اخالق حرفهای با جهتگیریهای متنوع روشی مناسب
واثر بخش برای ارتقاء حرفهای افراد میتواند باشد .حسنپور و
همکاران در پژوهش خود اشاره میکنند که بحث در مورد
معضالت اخالقی همراه با تمرینات بالینی باعث میشود که
پرستاران مشکالت اخالقی را بهتر شناسایی کنند و با تفکر در
مورد این معضالت و به کار گیری اصول اخالق حرفهای،
تصمیمگیری اخالقی انجام دهند .بنابراین آموزش اصول اخالق
حرفهای به عنوان روشی مؤثر میتواند ارتقاء کیفیت
خدمترسانی و سالمت روان و جسمی پرسنل را با افزایش
مهارت کنترل خشم آنان به همراه داشته باشد.
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Abstract:
Introduction:
Professional ethics is one of the requirements of any profession, which can have beneficial aspects
like those of organizational, personal, social and economic. Anger is also one of the factors that can
have a negative impact on the professional functioning of individuals and it causes many physical,
psychological and interpersonal problems that need to be controlled in any system.
Method and Materials:
The present study is an interventional study in which 80 pre-hospital personnel of Kerman city were
entered by available sampling method. The subjects were equalized and randomly assigned to
intervention and control groups. Data were collected through demographic characteristics checklist,
Anger Control Questionnaire. Data were analyzed by SPSS software version 24 and independent ttest, Analysis of variance, paired t-test, ANOVA and Chi-square test.
Results:
Before intervention, there was no significant difference between the two intervention and control
groups regarding the mean scores of anger control (p<0.89). But after the intervention, the mean score
of anger control in the intervention group was significantly higher than that of the control group
(p<0.000).
Conclusion:
The results of this study showed that professional ethics education has increased the respect for
human dignity in pre-hospital personnel. Therefore, the teaching of ethical principles is constantly and
continuously necessary for staff in relation to the patient in the form of in-service training or during
education.
Keywords: Professional Ethics Training, Anger Control, Pre-Hospital Personnel
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