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راههای مقابله با خشم



خشونت چیست

 سازمان جهانی بهداشت(WHO  )

:دخشونت را این چنین تعریف می کن
، هدید تبعیض و یا تاستفاده عمدی از نیروی فیزیکی

شخص دیگر ،یک گروه یا جامعه،کردن بر علیه خود 
که می تواند منجر به آسیب ،مرگ ،صدمات روانی یا 

۰محرومیت شود



خشونت سازمانی چیست

 ساالنه میلیون ها فرد  در معرض خشونت

سازمانی قرار می گیرند که مهمترین علت آن

۰در محیط کار استتعارضو تبعیض ،نابربری 

 خشونت سازمانی به طور قابل توجهی روی

۰داردمنفیسازمان تاثیر بهروریو کارایی

ان در دراز مدت روی روابط کارکنان ،ارتباط یا مشتری
0و محیط کار تاثیر گذار می باشد



م سالمت کارکنان تیم سالمت و محیط سال
کاری اجزائ کلیدی سیستم مراقبتی 

بهداشتی موثر محسوب می شوند و این 
.ودموضوع بر ارائه مراقبت تاثیر گذار خواهد ب

 طبق گزارشWHO درصد کارکنان 38تا 8بین

درخشونت فیزیکینظام سالمت مورد 

.محل کار قرار می گیرند



پیامدهای خشونت سازمانی

غیبت از کار

استرس شغلی

عدم رضایت شخصی

 کاهش روحیه کاری

کم کاری

جوعتاثیر منفی در مراقبت بیمار و پاسخگویی به ارباب ر

فرسودگی شغلی

تغییر شغل

خاتمه اشتغال

کاهش کارایی و بهروری سازمان



ددالیل خشم بسیار متغیر می باش  .
به طور  کلی می توان به دو دسته 

:تقسیم کرد

آنی و آشکار

پیچیده و دور از ذهن



دالئل خشم آنی و آشکار

موانع

مخالفت و مقاومت

انتقاد و مخالفت

بی احترامی

بی تعهدی و بدقولی

فریب

بی مسولیتی



دالئل پیچیده و دور از ذهن

شرایط محیطی

شرایط روحی

شرایط جسمی

شرایط زندگی

تغذیه
000



دسته بندی خشونت

خشونت فیزیکی

خشونت روانی

خشونت کالمی

خشونت نژادی

خشونت جنسی



(جسمی)خشونت فیزیکی

physical    violence

منظور از خشونت جسمانی ، استفاده از قدرت 
جسمی بر علیه شخص یا گروه دیگر است که 

منجر به صدمه جسمی ،صدمه روانی یا جنسی 
این مورد شامل کتک زدن ،لگد زدن ،سیلی0شود

زدن ،استفاده از وسایل برنده ،شلیک کردن ،هل
د دادن ،گاز گرفتن ،نیشگون گرفتن و سایر موار

0می باشد



خشونت روانی 
mental violence

 عبارت است استفاده عمدی از زور و
که تبعیض علیه افراد و گروهها ،،تهدید 

باعث ایجاد آسیب روحی ،معنوی 
این 0،اخالقی و اجتماعی آنان گردد

نوع آسیب به صورت آزار و اذیت لفظی
،آزار و اذیت جنسی و آزار و اذیت 

0نژادی مطرح است



(لفظی )خشونت کالمی 
verbal violence

 عبارت است از رفتارهایی مانندتهدید
،توهین ،تحقیر ،ارعاب ،استهزائ 

،تمسخر ،قلدری و فحاشی که مکررا 
انجام شود و فرد آن را به منزله حمله به

0خود تصور کند



خشونت نژادی

 هر گونه برخورد توهین آمیز
به 000،تحقیر ،مسخره کردن و 

علت قومیت ، رنگ ،نژاد ،زبان 
،مذهب و محل تولد باشد و بر 

منزلت انسانی اثر بگذارد را اذیت
0نژادی گویند



خشونت جنسی
sexual violence

در هر گونه رفتار مربوط به جنسیت که
حکم حمله به شخص تلقی شود و 
ی باغث تهدید و توهین یا شرمندگی و

0شود را آزار و اذیت جنسی گویند



در محیط خشونتناشی از صدمات
در خطر جدی های کاری یک 

بسیاری از مناطق جهان محسوب 
می شود و گزارش ها حاکی از 

میزان 0افزایش میزان  آن است
واقعی این معضل هنوز شناخته 

نشده و آنچه ما می دانیم و 
این قله تنها 0مشاهده می نماییم

0کوه عظیم یخی است



خشونت محل کار پرسنل 
برابر 16بهداشت و درمان 

بیشتر از سایر محیط های 
0کاری است

مطالعات گزارش می کند 
درصد کارکنان 50بیش از 

بهداشتی دارای تجربه 
خشونت در حین کار هستند

که به عنوان مشکل جدی 
0مطرح می باشد



ت بیشترین میزان بروز خشون
روانبین پرستاران بخش 

بوده ( 62/1)اورژانسو (84/3)
0است



ازآغ(حماقت)نادانیباعصبانیت

0گرددمیختمپشیمانیبهو

فیثاغورث



راهکار چیست

 مهارت افزایی مدیران در خصوص مدیریت
م تقسیم کار عادالنه ،عد) منابع انسانی 

تبعیض  در اجرایی ضوابط ،شایسته 
(000ساالری و 

رسیدگی و پیگیری گزارش های خشونت
با رعایت اصل محرمانگی و راز داری

آموزش مهارتهای ارتباط موثر

 حمایت و مراقبت از کارکنان مورد خشونت
قرار گرفته برای از دست ندادن شغل و 

احساس امنیت



راههای کنترل خشم

 داشتن ایمان به خدا

تمرین تنفس عمیق

000ماساژ آرام مناطق تنسی مثل شانه و گردن و

 1تا 100یا از 100تا 1شمارش اعداد از

 تمرکز بر روی  زمان حال

گوش دادن به موسیقی

عشق ورزیدن

مثبت اندیشی و نوشتن احساسات

تغییرات هورمونی ،گرسنگی ) یافتن علت خشم
(000،دردهای مزمن و 

ن بستن چشم ها و جابجایی به مکا) تغییر وضعیت
و ترک محل و بازگشت مجدد( 000آرام و 

خوردن آب نبات



راههای کنترل  سریع خشم



کنترل خشم در احادیث و نهج البالغه

 بهترین انسان ها کسانی هستند که دیر به خشم آیند و زود راضی
(پیامبر اکرم  ص )0شوند

(نهج البالغه) 0از خشم بر حذر باش زیرا از لشگریان بزرگ شیطان است

مردم بدانید این دنیایی که آرزومند آن هستید و بدان رغبت می ورزید و او
( همیشگی ) شما را به خشم می آورد و گاه خشنود می سازد سرای ابدی

(نهج البالغه) 0شما نیست

هرگزدر خشم گرفتن شتاب مکن چرا که بصورت عادت بر تو مسلط می 
( حضرت علی ع )0شود
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سپاس از توجهتان

مریم یعقوبی: تهیه


