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 بیمارستان کارکنان ارتباطی های مهارت بر خشم کنترل مهارت اثربخشی بررسی

  تهران فارابی
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 چکیده

ارتباطی  های مهارتبررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر یادگیری و مهارت کنترل خشم بر  نییتع یبررس هدف با حاضر قیتحق

 با آزمون پس آزمون پیش طرح با یشیآزما مهین مطالعه. شد اجرا و یطراح 87-89کارکنان بیمارستان فارابی تهران در سال 

 انتخاب یتصادفکارمند  01 ها آن نیب از که بودکارکنان بیمارستان فارابی تهران  هیکل شامل پژوهش جامعه. تاس کنترل گروه

(. 1081، یحجاز ای مداخله یشیآزما های پژوهش یبرا الزم نمونه تعداد براساس. )شدند میتقس کنترل و شیآزما گروه دو درو 

 یشیآزما گروه یبرا سپس آموزش خشم تیریمد مهارت گروه کی به سپس، ااجر گروه دو هر یبرا آزمون شیپ، کار ی ادامه در

 لیتشک هفته در جلسه دو و ای دقیقه 07 جلسه 9 در و ماه کی طول در خشم کنترل های مهارت آموزش مدت برنامه به

 گرفتهپیگیری ، روز 01 و بعد از گذشت آزمون پس گروه دو هر از آخر در و نگرفت صورت ای مداخله کنترل گروه در اما .گردید

 از ها داده لیتحل و هیتجز جهت. بود دام نیکوئ یارتباط های مهارت پرسشنامه، پژوهش در کاررفته به های پرسشنامه. شد

پیگیری و ، آزمون پس، آزمون پیش نمرات نیانگیم به توجه با که( >p 17/1) داد نشان جینتا. شد استفاده انسیکوار آزمون

 . است افتهارتباطی کارکنان بیمارستان فارابی افزایش ی های مهارت زانیم کنترل روهگ با ها آن سهیمقا

 

 ارتباطی های مهارت، کنترل خشم ، مهارتآموزش مبتنی بر یادگیریهای کلیدی:  واژه
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