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Abstract 

Introduction 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of 

assertiveness group training on employees’ self-assertiveness and quality of 

work life 

 

Method 

The design of this research was pretest-posttest with control group design. 

From the statistical population, 24 employees with job tenure at least one 

year were selected by convenience sampling method and then randomly 

assigned in experimental and control groups (each 12 employees). The 

experimental group received eight 90-minatue sessions while the control 

group remained at waiting list. The instruments included Walton quality of 

work life and Gambrill & Riche’s assertiveness questionnaires. ANCOVA 

was used for data analysis. 
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Results 

Findings showed that there is no difference between the groups in terms of 

self-assertiveness and quality of work life before the intervention. After the 

intervention, there was a significant increase regarding self-assertiveness and 

quality of work life in experimental group. 

 

Discussion 

Group training of assertiveness increased the self-assertiveness and quality 

of work life in experimental group compared with the control group. It 

appears that life skills training, especially assertiveness training should be 

implemented to improve skills in order to improve mental health. Also, the 

quality of work life is an important issue in the workplace.  
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کیفیت و ورزی بر ابراز وجود  اثربخشی آموزش گروهی جرأت
 زندگی کاری کارکنان 

 
  سیما کرباسیان

  جعفر طالبیان شریف

  محمد سعید عبدخدائی

 

 چکیده
ورزی بر ابراز وجود و بهبود کیفیت  زدتدگی    پژوهش حاضر با هدف تأثیر آموزش گروهی جرأت

. پژوهش از دظر هدف کتاربردی و از دظتر شتیو     ادجام شداالدبیاء مشهد  کاری کارکنان بیمارستان خاتم
مودته  است . د و گترو  گتوا    آزمتون   آزمون و پس آزمایشی با پیش ها از دوع مطالعات شبه گرداوری داد 

گیتری   ، با استفاد  از روش دمودته سابقه کار بودحداقل یک سال با دفر از کارکنان  24 پژوهش که شامل
)هر  آزمایش و گوا  کنندگان در پژوهش به صورت تصادفی به دو گرو  شرک ادتخاب شد.  ر دسترسد

گوا   و گرو  تح  آموزش قرار گرف  ای دقیقه 90جلسه 8شددد. گرو  آزمایش  گمارد  دفر( 12گرو  
یت   هتای ابتراز وجتود گمبریتل و ری تی و کیف      پرسشنامهای دریاف  دکرد.ابزار پژوهش شامل  اخلهمد

دمرات ابراز وجود و کیفیت   میادگین  ،مداخلهادجام از  پسدتایج دشان داد که  .زددگی کاری والتون بود
  داری افزایش یاف . طور معنی بهگوا ، دسب  به گرو  گرو  آزمایش زددگی کاری کارکنان 

 

ورزی، ابراز وجود، کیفی  زددگی کاری جرأت :کلیدواژگان

                                                           
  مشهد ، مؤسسه آموزش عالی حکم  رضوی شناسی روان شناسی، گرو  کارشناسی ارشد روانآموخته  دادش ،

 مشهد، ایران
   مشهد، ایرانمشهدمؤسسه آموزش عالی حکم  رضوی استادیار ، 

  مشهد، ایرانمشهد شناسی، دادشگا  فردوسی دادشیار گرو  روان ، 
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 مقدمه

 وی برای افراد با روابط داشتن و جمع در حضوراز این رو،  اس ، اجتماعی موجودی ادسان

 اجتمتاعی،  های موقعی  در مناسب حضورو  جمع در بودن برای ،اما .اس  داپذیر امری اجتناب

 ایجتاد  باعت   اجتمتاعی  هتای  مهتارت  دداشتتن  واس   ضروری امری ارتباط برقراری آموختن

هتای   شتد  در زمینته مهتارت    مطالعتات ادجتام   .شود می فرد اجتماعی تعامالت رودد در اختالل

افرادی که ارتباطات اجتماعی بیشتری داردتد و  اس  دشان داد   رزی تأاجتماعی و آموزش جر

 روادتی و جستمادی  هتای   های اجتماعی تبحر داردد، کمتر دچار بیمتاری  کارگیری مهارتدر به 

بخشد و این احساستات دیتز    می کارآمدیبه آدمی احساس خودورزی  جرأت آموزش .شودد می

 . آمتوزش شتود  متی اعتماد بته دفتس و عتزت دفتس     سبب افزایش در روابط متقابل با دیگران، 

بختش است .    فتردی رضتای    دس  یتافتن بته روابتط بتین    ترین روش برای  مهمورزی  جرأت

آستیب  بتر زدتدگی شت،لی، ختادوادگی و اجتمتاعی      وضتوع در محتیط کتار    توجهی به این م بی

توادد بترای پرستتاران،    می زددگی های مهارتیکی از عنوان  بهورزی  جرأت ،. هم نینرسادد می

 .(Rezaee, 2009) کارکنان مفید باشدطورکلی  به مددکاران، متخصصان، مدیران و

  .استت  شتتد  ارائتته  دظتتران صتتاحب  توستتط اجتمتتاعی هتتای مهتتارت از متعتتددی تعتتاری 

(2008 )Hargie, Dickson Mallett, and Stringer کننتد  می تعری  گوده این را اجتماعی مهارت: 

 جامعته،  دظر از که طوری هب دیگران، با مناسب فردی بین روابط ایجاد توادایی یعنی اجتماعی مهارت

 اجتمتاعی  مهتارت  تعریت ،  این بر اساس .باشد سودمند دیز شخص برای و ارزشمند قبول و قابل

 آن تتداوم  و حفت   ،دگهداری توادایی دیز و اجتماعی ثرؤم ارتباط یک ایجاد و شروع توادایی یعنی

 و دفتو   دادن، گتوش  افشای خود، توضیح، ،همدلی پرسش، ،اجتماعی های مهارت جمله از .اس 

 و افکتار  فرد آن طی که اس  اجتماعی های مهارت ترین مهم از یکی . ابراز وجوداس  ابراز وجود

 خود حق ترتیب بدین کند و می بیان دیگران حقوق رعای  با و مثب  طریقه را ب خود احساسات

 ,Allberti & Ammonesآورد ) می دس  به دیگران حقوق گرفتن  دظر با در فردی بین روابط در را

پتذیر در   ادعطتاف هتای   گیتری  مختلت  و تصتمیم  هتای   (. ابراز وجود به معنتی ارائته پاست    2006

کته باعت  ایجتاد تزلتزل، تردیتد و اضتطراب در        است   دشد  در شترایطی  بینی پیشهای  موقعی 

ورزی  جترأت هتای   دیاز به آمتوزش مهتارت   مشکلردد. برای رفع این گ می اجتماعیهای  موقعی 

 (.Khodabakhshi Koolaee, Mehrara, NAvidian, & Mosallanejad, 2014) باشد می
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به عل  دتایج مثب  آن از قبیل افتزایش قتدرت و    بیمارستان توان ابراز وجود برای کارکنان

و کاهش استرس ش،لی، افزایش کارایی در  انر مراقب  از بیمارکاری د اختیار، اجتناب از اهمال

پاسخگویی به مراجعتان  های  زمان ت،ییر شرایط و آگاهی و بینش دسب  به عواملی که در سبک

توان بدون لطمه وارد کردن به روابتط   می مهم هستند، ضروری اس . با داشتن توان ابراز وجود

 ,Moghimian & Amini) کترد ای، با برقراری ارتباط مناستب، از حقتوق بیمتار حمایت       حرفه

2014) .(2002 )Pisecco and ,Poyrazli, Arbona, Nora, McPherson کننتد کته دداشتتن     می بیان

توان ابراز وجود ده تنها برای پرستاران بلکه برای دادشتجویان پرستتاری کته هنتوز وارد حرفته      

شان  یها بیماران و همکالسی ادد دیز مادع و دقصی در زمینه ارتباط آدان با اساتید، پرستاری دشد 

ادد که دادشجویان پرستاری با برخورداری از سطوح  دشان داد  هم نین، آدان شود. می محسوب

 تتر از تنهتایی ردتج    تری داشته و کتم  باالی قاطعی  و توان ابراز وجود، مشکالت سازگاری کم

هتای   بته دتتایج پتژوهش   مدی بیشتری داردد. با توجه آتحصیلی دیز خودکار در زمینهبردد و  می

از دادشجویان در زمینته تترس از شکست ، اضتطراب، دستت،اچگی، احستاس        درصد 35اخیر، 

 دادنتد  متی های ابراز وجتود   آموزش افسردگی و ترس از صحب  کردن در جمع خود را دیازمند

(Moghimian & Amini, 2014.) را شت،لی  پیشترف   و رضای  توادد می هم نینورزی  تأجر 

 (.Rezaee, 2009) ی  زددگی کاری شودفدهد و منجر به بهبود کی افزایش

تترین موضتوعات در    عنوان یکی از مهم کاری کارکنان به زددگی بهبود کیفی  1970از دهه 

 ,Khaghanizade) درمتادی مطترح شتد   -هتای بهداشتتی   ها از جمله ستازمان  سازمانبسیاری از 

Ebadi, Ciratinair, & Rahmani, 2008 زا  داپذیر بودن برخی از عوامل تتنش  خاطر اجتناب(. به

زا، یکی  استرسعوامل درمادی و لزوم پیشگیری از آثار روادی -های خدمات بهداشتی در سازمان

  زدتدگی  ها به کارگیری تمهیدات و اقداماتی جه  بهبود کیفیت   از وظای  مدیران این سازمان

 (.McVicar , 2003اس  )بود  ای  های مقابله کاری و آموزش روش

. اس  کاری را ارائه داد  زددگی های بردامه کیفی  لفهؤترین م جامع Walton( 1973)دظریه 

شامل این موارد اس : پرداخ  منصفاده و کافی، محیط کار  Walton( 1973)های الگوی  لفهؤم

زددگی، مین فرص  رشد و امنی  مداوم، وابستگی اجتماعی زددگی کاری، فضای کلی أایمن، ت

ادسادی های  توسعه قابلی و سازمان،  گرایی در یک،ارچگی و ادسجام اجتماعی در سازمان، قادون

(Conklin & Desselle, 2007.)  وستیله آن، اعضتای    هاس  که بت  فرآیندیکاری  زددگی کیفی



 (2، شمار  1398 پاییز و زمستان، 6، سال ششمی  دور ) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان

 

164 

های ارتبتاطی و بتاز و متناستبی کته بترای ایتن مقصتود ایجتاد شتد  است ، در            سازمان از را 

گتذارد، بته دتوعی     کلی اثر می  طور شان به محیط ش،لیر ب ویژ ها به  حرفه آن رهایی که ب تصمیم

شتد  و فشتار عصتبی      ها از کار بیشتر آنخشنودی  ،مشارک این و در دتیجه  کنند می مشارک 

ثیر أبر موفقیت  ستازمان تت    خشنودی ش،لی مهم اس  زیرایابد.  داشی از کار در آدان کاهش می

 دهتد  دوآوری را افزایش می و روحیه کارکنان، روابط دوستاده با همکاران، خالقی  و گذاردمی

(Mohammadi, 2018 .)دارد از مزایای  سازمادی که به کیفی  زددگی کاری کارکنان خود توجه

توان به تمایل همکتاری   های آن می از دشاده داشتن دیروی کار توادمند برخوردار خواهد بود که

 (.Ballou, Norman, & Goodwin, 2007) بهبود عملکرد دیروی کار اشتار  کترد   مدیری  و با

پیشرف  خود به بهبود مستمر عملکترد ختود دیتاز داردتد و منتابع       و ءها برای حف  بقا سازمان

 شتودد  حتول و دتوآوری تلقتی متی    گودته ت هر ءهتا، منشتا   بنیتادی ستازمان   هتای  ادسادی، سرمایه

(, 2019MousaviPourkarimi, Mousavi, & .)  هتایی چتون بیمارستتان، اهمیت       ستازمان در

 ,Mohamadi, Ghazanfari, Aziziرسد ) کارکنان امری مهم و ضروری به دظر می ءو ابقاجذب 

2014.) 

ت کارکنتان، دترغ بیبت  از کتار، افتزایش      اکاری با کاهش میزان شتکای  زددگی بین کیفی 

تعهتد و  وری و عملکترد منتابع ادستادی،     ها، بهر  دگرش مثب  کارکنان، مشارک  آدان در بردامه

 ,Zarei, Ahmadiداری وجتود دارد )  تعتالی کارکنتان رابطته معنتی     وفاداری سازمادی و رشد و

Ramezankhani, 2016& Daneshkohan, های مطالعتات رفتتار ستازمادی حتاکی از آن      (. یافته

اهرمتی در جهت  جتذب و     عنتوان  کاری بهتر به زددگی توادند از کیفی  ها می اس  که سازمان

 & Mejbel , Almsafir , Siron) کننتد  متخصص و متعهتد بته ستازمان استتفاد      حف  کارکنان

Mheidi ,Alnaser, 2013 .) 

(2017 ), Nazari and RasouliAghaLork     بتر کیفیت    را ستازی رابطته   اثربخشتی بردامته بنتی 

 ستازی رابطته، کیفیت     بردامته بنتی  که قرار داددد و دتیجه گرفتند  بررسیکاری کارکنان مورد  زددگی

 Omidi( 2011پژوهشتی دیگتر )   . درافتزایش داد  است   آزمتون   پتس  کتاری کارکنتان را در    زددگی

کتاری   زدتدگی  معکوس بتر ادگیتزش شت،لی و بهبتود کیفیت       دظریههای  لفهؤکه آموزش م دریاف 

دیز در پژوهشتی بته ایتن     Chang, Lai, Wang, and ChouShiah, , inL( 2004) ثر اس .ؤکارکنان م

دفتس و جرأتمنتدی    بته میتزان زیتادی در عتزت    ورزی  جترأت دتیجه رسیددد کته آمتوزش بردامته    
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آمتوزش   اثربخشتی  Perczel and Tringer( 1998) داری داشته اس . یدادشجویان پرستاری تأثیر معن

 بیماران بستری و سرپایی گزارش داددد.چشمگیر بهداش  روادی را در افزایش ورزی  جرأت

بتر ایتن فترن منطقتی     ورزی  جترأت  آموزش Powel and Enrait (1995) طبق تعری 

تتر   اهمی  تر یا کم کس دسب  به شخص دیگر مهم استوار اس  که همه ما برابر هستیم و هیچ

دیس . در واقع، هدف ابراز وجود، حمای  از حقوق شخصی بدون تجاوز به حقوق دیگران 

 اس . 

کید دارد که به مراجعان أشود وت می به کار گرفته در فضای گروهی این دوع آموزش معموالً

ورزی  جترأت  که حقوق دیگران را زیر پا بگذاردد از حق خود دفتاع کننتد.   بیاموزد تا بدون این

 جترأت ورز  بیان افکار و احساسات به شیو  مستتقیم، صتادقاده و مناستب است . افتراد     شامل 

دهند کته بایتد روی پتای ختود      می در مورد خودشان احساس خوبی داردد و تشخیص معموالً

ادتقاد قرار دهند. در دتیجه این ت،ییتر، عتزت    مورد وکنند که دیگران را تحقیر  ستند بدون اینیبا

 .(Nazari, 2009) یابد می افزایشها دیز  دفس آن

(2014 )Jarahi گروهی بتر عتزت دفتس و    ورزی  جرأت بخشی آموزش در پژوهشی با عنوان اثر

ورزی  جترأت  که آمتوزش گروهتی   دریاف کیفی  زددگی همسران افراد مبتال به سوء مصرف مواد، 

متواد در مقایسته بتا    دفس و کیفی  زددگی همسران افراد مبتال به سوء مصترف   باع  افزایش عزت

دیز در مطالعه خود به این دتیجه رستیددد   Gharamaleki and Rajabi-Sobhi( 2010) شد.گوا   گرو 

 ءتوادتد ارتقتا   متی  زدتدگی هتای   آموزش مهارتهای  بر اساس بردامه مؤثرکه آموزش برقراری ارتباط 

دیتز در   Derakhshani, Hoseinian, and Yazdi( 2007) سالم  عمومی را بته همترا  داشتته باشتد.    

های اجتماعی به شیو  گروهی بر کاهش کمرویتی   مطالعه خود به این دتیجه رسید که آموزش مهارت

 and Kashani ,, AminiMoghimian( 2016ثر است . ) ؤدوجوادان دختر مقطع متوسطه شهر تهران مت 

این دتیجته رستیددد    هدادشجویان پرستاری بگشتال  درمادی بر ابراز وجود تأثیر  در پژوهشی با عنوان

  .اس  ثرؤکه گشتال  درمادی بر افزایش ابراز وجود پرستاران م

افسردگی، عصبادی  از خود، احساس درماددگی، داامیتدی و   ،ورزی جرأت از مضرات عدم

داشتتن ضتع  در روابتط     توادد منجر به افسردگی شود. می در زددگی اس  کهگوا   دداشتن

شتود طترف مقابتل از     متی  افراد و داتوان بودن در بیان احساسات مثبت  و منفتی باعت    بین 

هتا   و احساسات فرد اطالعاتی دداشته باشد و دتوادد اقدامی در جه  رسیدن به آن ها خواسته
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شتد  و   (. با توجه به متوارد  کتر  Atashpour, Loulaki, & Afsharzadeh, 2006) ادجام دهد

ثر در این آموزش، اهمی  و ضترورت ایتن پتژوهش    ؤو عوامل م ورزی جرأت لزوم آموزش

دظر، پژوهش حاضر به ددبال پاسخگویی به  شود. بنابراین در راستای هدف مورد می مشخص

بر ابراز وجود و کیفی  زدتدگی کتاری کارکنتان    ورزی  جرأت ال اس  که آیا آموزشؤاین س

 ثر اس ؟ؤم

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

گیرد. روش پتژوهش   می کاربردی قرارهای  پژوهش حاضر به لحاظ هدف در زمر  پژوهش

 و آزمتون  آزمایشتی از دتوع پتیش    شتبه  مطالعتات  از دتوع  هتا  آوری داد  حاضر از دظر شیو  گرد

گرو  آزمایش در  ها در کنند  شرک آزمون،  پس از اجرای پیش باشد. میگوا   با گرو آزمون  پس

ای اعمال دشتد.   مداخلهگوا   ( قرار گرفتند، اما روی گرو  ورزی جرأت )آموزش معرن مداخله

 هتر دو گترو   مداخلته، از اعضتای   . در پایان اجترای  شد اجراآزمون  آموزش، پساتمام از  پس

 دهد. طرح پژوهش حاضر را دشان می 1جدول  به عمل آمد.آزمون  پس

 
Table 1.  The pattern of research design 
Groups Pre-test Intervention Post-test 

Experimental T1 X1 T2 

Control T2 - T2 

 
متال  شترک  در    .مشهد بتود  ءاالدبیا کارکنان بیمارستان خاتمتمامی جامعه پژوهش شامل 

دفتر از   30. تعداد االدبیاء بود سابقه کار در بیمارستان خاتمحداقل یک سال داشتن این پژوهش 

فری )آزمایش د 15در دو گرو  تصادفی طور  ادتخاب شددد که به ر دسترسصورت د کارکنان به

مش،ول به کتار   مختل های  دوب که کارکنان بیمارستان در  با توجه به این و گوا ( قرار گرفتند.

با توجه به  از بین این تعدادها در یک زمان و مکان با مشکل مواجه شد و  هستند، گرداوری آن

دفتر در گترو     12دفتر در گترو  آزمتایش و    12دفر مورد بررسی قرار گرفتند ) 24ریزش دموده 
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صتورت گروهتی    دفر از کارکنان گرو  آزمتایش اجترا شتد کته بته      12 برایاین آموزش  (. گوا 

 برگزار شد. ای دقیقه 90جلسه  8ر آموزش دیددد. این آموزش د

 

   پژوهش ابزار

 1پرسشتنامه ابتراز وجتود   در این پژوهش برای ستنجش ابتزار وجتود از    : وجودپرسشنامه ابراز 

(1975)Gambrill and Richey  5 شتامل  متاد  ماد  اس  و هر  40دارای  استفاد  شد. این پرسشنامه 

است   ورزی  جترأت  دهد که مستلزم رفتار می را دشان موقعی یک  پرسشنامههر ماد   .باشد میگزینه 

. بنتابراین دمتر    ورزی بیشتر اس  دمر  باالتر دشان دهند  جرأت. اس  200تا  40و دامنه دمرات بین 

 عتاملی روایتی   Gambrill and Richey (1975) است . ه آنورزی  جترأت  تر افراد دشادگر عدم پایین

 81/0 پرسشتنامه و ضتریب پایتایی ایتن     70/0تا  39/0بین  را اصلی پرسشنامه مختل های  ماد 

 عالمته  شناسی روان و تربیتی  علوم دادشگا  متخصصان را پرسشنامه این روایی .ادد کرد گزارش 

 ییتد کرددتد  أبررستی و روایتی محتتوای آن را ت    74-75ستال   در اصتفهان  دادشگا  و طباطبایی

(Vatankhah, Daryabari, Ghadami, & Naderifar, 2013, 1975; Gambrill & Richey.)  

در این پتژوهش از   جه  سنجش کیفی  زددگی کاری. کاری  زندگی پرسشنامه کیفیت

و  ماد  35دارای استفاد  شد. این پرسشنامه  Walton( 1973) 2کاری زددگی کیفی پرسشنامه 

ای  درجه 5ای و بر اساس مقیاس  گیری پرسشنامه، فاصله باشد. سطح ادداز  مقیاس می خرد  8

منصفاده و کافی، محیط کاری ایمن های پرداخ   لفهؤاس  و شامل م بندی شد  لیکرت درجه

گرایتی در ستازمان، رابطته اجتمتاعی      مین فرص  رشد و امنی  مداوم، قتادون أو بهداشتی، ت

 زددگی کاری، فضای کلی زددگی، ادسجام اجتمتاعی در ستازمان و توستعه قابلیت  ادستادی     

 دمتود  گتزارش   88/0ضریب پایایی پرسشنامه را در حال  کلتی   Walton( 1973باشد. ) می

 اس . 

خالصته جلستات    2محتوای هر جلسه شامل عنوان، موضوعات و تکلی  بود. در جتدول  

 .( ;2000MousavizadehBranden, 2000 ,) اس آورد  شد  ورزی  آموزش گروهی جرات

                                                           
1- Assertion Inventory  

2- Quality of Work-Life Questionnaire 
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Table 2. Overview of assertiveness group training program 
 در هر جلسه افرادشده از  تکالیف خواسته هدف عنوان جلسات جلسات

بتا کتار    ءآشنایی اعضتا  ،برقراری رابطه با اعضای گرو  معارفه اول

و ایتن کته ابتراز     گرو  و آشنایی با مفهوم ابتراز وجتود  

توادد به باال بردن کیفی  زددگی افتراد   می وجود چگوده

 آزمون پیش کمک کند. اجرای

هتای   برخورد خودتان را برای سه دفر از دزدیکان معرفی دمود  و به چگودگی معرفی خود و به ددبال آن -

 .مثب  و منفی حاصل از این معرفی دق  دمایند

های مثبت    ها معرفی کرد  و س،س به او بازخورد د که خود را برای آنیاز سه دفر از دزدیکان خود بخواه -

 .و منفی بدهند

 رفتتار  مندادته  کنیتد در طتول روز جترأت    متی  طبق تعاریفی که در مورد ابراز وجود گفته شد چقدر فکتر  -

 کنید؟ می

واید ابراز وجود و ف دوم

مضررات عدم ابراز 

 وجود

، شناساددن کارکنانبه ورزی  جرأت شناساددن فواید

و بیان مضرات  کارکنان ورزی به های جرأت کارکرد

 ورزی عدم جرأت

 ؟   توادیم در زددگیمان ت،ییر دهیم یی را میها چه چیز -

 گذارد؟   چقدر افکار منفی ما در رفتارمان اثر می -

، به یاد آورید. ) چته گفتیتد و چته     ای را که در یک ما  گذشته داشته اید کنند  وضعی  داراح  یاحادثه  -

 (کردید

کرد  یتا   آن موقعی  را ارزیابی کنید. از خودتان ب،رسید که آیا این رفتارتان در آن موقعی  به شما کمک -

 ده؟

 ؟   خودتان دادیدفکری منفی در آن موقعی  به های  چه پیام -

 ؟ توادید جایگزین آن کنید می مثب  دیگری راهای  چه پیام -

168 
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Table 2 (Continuation). Overview of assertiveness group training program 
 ها در هر جلسه شده از آزمودنی تکالیف خواسته هدف عنوان جلسات جلسات

تشریح حقوق فردی و  سوم

 اجتماعی

توادتایی تشتخیص حقتوق فتردی، تشتخیص      ایجاد 

حقوق اجتماعی، رسیدن به حقوق مسلم خود بتدون  

پایمال کردن حق و حقتوق دیگتران و تبیتین مفهتوم     

عزت دفتس و لتزوم اهمیت  آن در روابتط فتردی و      

 اجتماعی

 هتای ختود را در کتادون ختادواد  در رابطته بتا       سه مورد از حقوق مسلم خود و سه متورد از مستلولی    -

 اطرافیان خود  کر دمایید. 

 کند که از کیفی  زددگی باالتری برخوردار باشیم.   یای به ما کمک م های عمد  چه حقوق و مسلولی  -

 هید.و آن را شرح د کنیدهای خود تصور  یک روز را بدون توجه به حقوق و مسلولی  -

تفاوت ابراز وجود با  چهارم

 ادواع رفتارهای دیگر

منداده و تفاوت آن  با رفتار جرأت کارکنانآشنایی 

 با رفتارهای دیگر

 .هایتان را در دظر بگیرید در این هفته چند مورد از رفتار -

 ؟ دسته فوق قرار داردد 3در کدامیک از  -

 ؟ادد ها چه مضرات و یا فوایدی برایتان داشته این رفتار -

هتای   بازبینی قرار داد  و چند متورد از ویژگتی  هایتان را در طی یک هفته گذشته و هر روز مورد  ویژگی -

 .مثب  خود را برشمرید

 .های خودتان را در طول یک هفته برشمرید ها و قابلی  ، مهارت ها فهرستی از توادایی -

های دستیابی به رفتار  را  پنجم

 مبتنی بر ابراز وجود

هتای   فترن  شناساددن افکار زیربنتایی رفتتار و پتیش   

 رفتار بناییزیر هنی، شناساددن احساسات 

   .اید را در دظر بگیرید منداده داشته تأدر هفته آیند  یک موقعی  که در آن رفتار بیر جر -

 اید؟ داد  هایی به خودتان می ؟ چه پیام افکار زیربنایی این رفتارتان چه بود  -
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Table 2 (Continuation). Overview of Assertiveness group training program 
 ها در هر جلسه تکالیف خواسته شده از آزمودنی هدف عنوان جلسات جلسات

های دستیابی به رفتار  را  ششم

 مبتنی بر ابراز وجود

متؤثر بترای مبتارز  بتا      هتای  شناساددن را 

 افکار منفی

 صحیح هستند؟ ها لزوماً اید؟ آیا این پیام در  هن داشته ها هایی را در هنگام ادجام آن رفتار ها و دباید آیا باید -

 ؟ ها کنید توادید جایگزین این پیام هایی را می چه پیام -

 ؟ گذارد قدر افکار منفی ما بر روی کیفی  زددگیمان اثر میچ -

های دستیابی به رفتار  را  هفتم

 مبتنی بر ابراز وجود

هتای   هتا را بتا گزینته    های مختلت  ارزیتابی کنیتد و آن    از ابراز وجود در موقعی را در طول هفته آیند  ترس خود  - دهآموزش مهارت گوش کردن فعاال

 " : االت را در  هنتان بیاورید و در آن لحظه بته خودتتان پاست  دهیتد    ؤتوادید این س ای جایگزین کنید. می دگراده واقع

چه شتواهدی  . ""آورد؟ ای این ترس را به وجو می چه عقید  ". "بدترین چیزی که ممکن اس  اتفاق بیفتد چیس  ؟

دهتد و چته عقایتدی آن را باطتل      حمای  قرار می ، چه شواهدی این عقید  را مورد"؟ آورد این ترس را به وجود می

 "افتاد؟، چه اتفاقی خواهد  گوده ادامه دهم اگر من این " ،"بیفتد؟ در واقعی  چه چیز ممکن بود اتفاق " ،"؟ ندنک می

توادید از طریق فتن   در این هفته به این بیندیشید که کدام یک از مسائلی که هم اکنون با آن مواجه هستید را می -

 ؟ رکورد شکستن حل کنید

 .های عینی تمرین کنید در طی هفته آیند  فن رکورد شکستن را در موقعی  -

 های دستیابی به  را  هشتم

 رفتار مبتنی بر ابراز وجود

در ارتبتاط   کارکنتان ر بته  ؤثآموزش فنون م

   سازدد  های سازدد  و بیر با ادتقاد

تا چه ادداز  که این  جلسه بگویند و 8که دظر خود را در مورد این  از کارکنان درخواس  شددر پایان این کالس 

 اس  ؟ ها کمک کرد  آن کاری زددگیکیفی  در بهبود  ها لفهؤآموزش این م
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 ها یافته
را در مت،یر ابراز وجود گوا   آزمایش وهای  گرو  دمراتمیادگین و ادحراف معیار  3جدول 

  دهد. می دشانآزمون  پس آزمون و در مرحله پیش
 

Table 3. Mean and standard deviation of self-assertiveness variable for 
experimental and control groups 
Variable Group Frequency 

Pre-test Post-test 
M SD M SD 

Self-assertiveness 
Experimental 12 123.54 31.36 144.67 21.20 
Control 12 123.16 24.66 121.08 21.42 

 

شود که میادگین و ادحراف معیار دمر  کل ابراز وجود در  ، مشاهد  می3جدول دتایج با توجه به 

و برای گرو  گوا   36/31و  54/123ترتیب برابر با  آزمون برای گرو  آزمایش به مرحله پیش

باشد. هم نین میادگین و ادحراف معیار دمر  کل ابراز وجود  می 66/24و  16/123ترتیب برابر با  به

و برای گرو  گوا   20/21و  67/144ترتیب برابر با  آزمون برای گرو  آزمایش به در مرحله پس

های  میادگین و ادحراف معیار دمرات گرو  4جدول باشد.  می 42/21و  08/121ترتیب برابر  به

 دهد. آزمون دشان می آزمون و پس آزمایش و گوا  را در مت،یر کیفی  زددگی کاری در مرحله پیش
 

Table 4. Mean and standard deviation of quality of work life variable for 
experimental and control groups 

Variable Group Frequency 
Pre-test Post-test 

M SD M SD 

Quality of work life 
Experimental 12 89.08 17.72 97.50 17.76 

Control 12 95.80 22.88 95.75 19.43 

 

شود میتادگین و ادحتراف معیتار دمتر  کتل کیفیت         می ، مشاهد 4گوده که در جدول  همان

و  72/17و  08/89ترتیتب برابتر بتا     آزمون برای گرو  آزمایش بته  زددگی کاری در مرحله پیش

هم نتین میتادگین و ادحتراف معیتار      باشد. می 88/22و  8/95ترتیب برابر با  بهگوا   برای گرو 

 50/97ترتیب برابر بتا   برای گرو  آزمایش بهآزمون  پسدمر  کل کیفی  زددگی کاری در مرحله 

 باشد. می 43/19و  75/95ترتیب برابر  بهگوا   و برای گرو  76/17و 

مفروضته  های رگرسیون دتایج دشان داددد که برقرار بتودن ایتن    همگنی شیب با بررسی مفروضه

، = F 16/1) و برای دمرات کیفی  زددگی کتاری  بود( = F = ،051/0 p 34/4) وجود در دمرات ابراز

295/0 p = )ورزی بتر ابتراز وجتود و بهبتود      آموزش گروهی جرأت اثربخشی بود. بنابراین به منظور
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کته دتتایج    استتفاد  شتد   مت،یتری  تکتحلیل کواریادس  از بیمارستان در کیفی  زددگی کاری کارکنان

 .ادد دشان داد  شد  6و  5 های جدولحاصل در 

 

Table 5. Results of ANCOVA for comparing the posttest scores means of self-
assertiveness  
Source of variations Sum of squares df Mean of squares F P 
Pre-test 8813.470 1 8813.470 156.979 0.001 
Group 3397.177 1 3397.177 60.508 0.001 
Error 1179.030 21 56.144   
Total 437842 24    

 

 آزمتایش و گتوا   گترو   دو ابراز وجود را در مت،یری  تکمقادیر دتایج تحلیل کواریادس  5جدول 

آزمتون ابتراز وجتود     تفاوت بتین دمترات پتس   مربوط به  Fآمار   ،5دهد. با توجه به جدول  می دشان

 توان دتیجه گرف  آمتوزش  می . بنابرایناس  دار معنی  > 05/0p در سطح آزمایش و گرو  گوا  گرو 

در مرحلته  گتوا    سبب افزایش ابراز وجود کارکنان گرو  آزمایش در مقایسته بتا گترو    ورزی  جرأت

 آزمون شد  اس . پس
 

Table 6. Results of ANCOVA for comparing the posttest scores means of 
quality of work life 
Source changes Sum of squares df Mean sum of squares F P 
Pre-test 6507.077 1 6507.077 122.207 0.000 
Group 270.383 1 270.383 5.078 0.035 
Error 1118.173 21 3.246   
Total 23171 24    

 

گترو   دو مت،یری کیفیت  زدتدگی کتاری را در     مقادیر دتایج تحلیل کواریادس تک 6جدول 

مربتوط بته تفتاوت بتین دمترات       F، آمتار   6دهد. با توجه به جتدول   آزمایش و گوا  دشان می

دار است .   معنی  > 05/0pآزمون کیفی  زددگی کاری گرو  آزمایش و گرو  گوا  در سطح  پس

   زددگی کاری کارکنتان افزایش کیفیسبب ورزی  جرأت توان دتیجه گرف  آموزش می بنابراین

 شد  اس .آزمون  پس در مرحلهگوا   گرو  آزمایش در مقایسه با گرو 
 

 گیری بحث و نتیجه

بر ابراز وجود و کیفیت  زدتدگی   ورزی  جرأت آموزش گروهیتأثیر  هدف از ادجام این پژوهش

 اجترای آمتوزش  دتتایج حاصتل از پتژوهش دشتان داد کته       االدبیا مشهد بود. کارکنان بیمارستان خاتم

 در کارکنان منجر به افزایش مهارت ابراز وجتود و بهبتود در کیفیت  زدتدگی کارکنتان     ورزی  جرأت
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 Mahmoudi, Azeemi, and Zarghami (2004) یج حاصل از پتژوهش بتا دتتایج تحقیتق    دتا شود. می

 .دارد دادشجویان پرستاری همختوادی ورزی  جرأت آموزش قاطعی  بر میزان اضطراب وتأثیر  دربار 

 و پنهتان دادشتجویان و ارتقتاء    شکارها موجب کاهش میزان اضطراب آ آموزشها دریافتند که این  آن

کته آمتوزش بردامته     دددیرست  جهیدت نیبه ا یدر پژوهش زید .Lin et al( 2004)شود.  می سالم  آدان

داری داشتته   یمعن ریپرستاری تأث انیدفس و جرأتمندی دادشجو ر عزتب ادییز زانیبه مورزی  جرأت

 شیورزی را در افتتزا دار آمتتوزش جتترأت یمعنتت یاثربخشتت Perczel and Tringer( 1998) .استت 

تتوان گفت     در تبیین این دتایج می .دگزارش دادد ییبستری و سرپا مارانیب یبهداش  رواد ریچشمگ

برای کارکنان به عل  دتایج مثب  آن از قبیل افتزایش قتدرت و اختیتار، اجتنتاب از      توان ابراز وجود

اهمال و مسامحه در مراقب  از بیمار و کاهش استرس ش،لی، افزایش کارایی در زمان ت،ییتر شترایط   

پاسخگویی به مراجعان مهتم هستتند، ضتروری    های  و آگاهی و بینش دسب  به عواملی که در سبک

ای، با برقراری ارتبتاط   ون لطمه وارد کردن به روابط حرفهتوان بد می توان ابراز وجود اس . با داشتن

بخشتی   تحقیقتی در رابطته بتا اثتر      et al.Agha Lork( 2017)، از حقوق بیمار حمای  کترد.   مناسب

گترو   سازی رابطه بر کیفی  زددگی کاری کارکنان ادجام داددد. دتایج دشان داد که بتین دو   بردامه بنی

ستازی   کاربرد بردامته بنتی  ، آزمایش و گوا  پس از اعمال مداخله تفاوت وجود دارد، به عبارت دیگر

در  Pouravaz( 2010افتتزایش داد  استت . )آزمتتون  پتتس رابطتته کیفیتت  زدتتدگی کتتاری کارکنتتان را در

کته شترک  در    داد های ارتباطی بر کیفی  زددگی کتاری دشتان   پژوهشی تح  عنوان اثربخشی مهارت

آن توادسته کیفیت  زدتدگی کتاری را در    های  های ارتباطی و آشنایی با تکنیک آموزش مهارتهای  دور 

اثربخشتی کیفیت  زدتدگی    در پژوهش ختود   Nair( 2009) .دهد ءدولتی و خصوصی ارتقاهای  سازمان

کته یکتی از    داد و در آن پتژوهش دشتان   متورد بررستی قترار داد    کاری را بر رفتار شهروددی سازمادی

   رابطه و همکاری بین افراد اس . برقراری ترین عناصری که در کیفی  زددگی کاری اثر دارد، مهم

محتر   هتای   ثرترین ابتراز ؤرابطه یکتی از مت  برقراری توان گف   می دس  آمد  هدر تبیین دتایج ب

در کارکنتان   و افتزایش مهتارت ابتراز وجتود    ورزی  جرأت د. با آموزشباش می کیفی  زددگی کاری

( 1973)با دظریته   ها یابد. این یافته می روابط بین کارکنان با یکدیگر و هم نین با مسلولین خود بهبود

Walton رقتابتی،  هتای   ای از پتاداش  توادد با دشان دادن بستته  می که کیفی  زددگی کاری مبنی بر این

بتا   باشتد.  متی  به صورت شفاف، رابطه بهتر و دظارت افزایش پیدا کند، همختوان  ءارتقاهای  سیاس 

 رابطه صتحیح و مناستب  برقراری شود که  می به عمل آمد  مشخصهای  توجه به دظریات و پژوهش

گتوی   و گفت  ورزی  جترأت  کیفی  زددگی کاری دارد. از آدجایی که هستته آمتوزش   زیادی برتأثیر 
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 باشتتد، آمتتوزش متتی ن لطمتته وارد کتتردن بتته حقتتوق افتتراد دیگتترصتتحیح و بیتتان احساستتات بتتدو

هتای   ابراز وجود را افزایش داد  و با افزایش مهارت ابتراز وجتود و فراگیتری مهتارت     ،ورزی جرأت

 .کند میایجاد  بهبود در کیفی  زددگی کاری ،ارتباطی

توادتد   متی در یک دور  آموزشتی مناستب    سازمان ،ی پژوهشها توجه به یافته دهای ، با در

و زمینه بهبود دگرش و رفتار افراد را فراهم کنتد   ،ضمن ادتقال صحیح و ماهراده مفاهیم به افراد

 .گردد آدانباع  بروز احساس مثب  و ت،ییر رفتار در 

 

 تشکر و قدردانی
به مشت،له کتاری زیتاد در ایتن      که با توجه ءبدین وسیله از همکاران بیمارستان خاتم االدبیا

 .میتشکر را داریاری دموددد، کمال  آوری اطالعات پرسشنامه و در جمع پژوهش شرک 

 

 تعارض منافع
گودته تعتارن منتافعی در خصتو       دماینتد کته هتیچ    بدین وسیله دویسندگان تصریح متی 

 .پژوهش حاضر وجود ددارد
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