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ت و كنترل ي، كامل شدن شخصين فردينفس، بهبود ارتباطات ب به ش عزت نفس، اعتماديت، سبب افزايقاطع. ديآ ياب محس
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  . استگرفته قرار ي تهران مورد بررسيكپزش

 كالس 2 بودند، 1390 كالس كه ورودي مهر سال 3 به صورتي كه از تعداد .باشد مي يتجرب مهيمطالعه از نوع ن: روش
ماه دانشجويان  در مهر .به صورت تصادفي انتخاب شدند)  نفر34( كالس 1 نيز 1390 كالس ورودي بهمن 2و از تعداد )  نفر55(

ماه  در بهمن. مدآزمون به عمل آ آزمون گرفته شده و پس از دو هفته از آنان پس  پيشابتداند؛ فتگروه كنترل مورد بررسي قرار گر
 كيآزمون، مداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعيت در قالب كارگاه  به نحوي كه پس از پيش. نيز گروه مداخله بررسي شدند

ت سؤاال از ي به همراه تعدادريچيو  مبريلگت يپرسشنامه قاطع. آزمون گرفته شد ه و پس از گذشت دو هفته، پسيروزه ارا
 ي آماريها آزمون و SPSS v.16افزار  نرم ها، براي تجزيه تحليل داده. ديها استفاده گرد  دادهي جهت گردآوركيدموگراف

  .استفاده قرار گرفت مورد يتنيو و منرمن ي اسپي همبستگ،شريدو، ف ياك، يزوج تي مستقل، تي
زان در ين مي اي؛ ول)p=6/0( نشان نداد يدارمعنات قبل از مداخله در دو گروه تفاوت يقاطعن نمرات يانگيم: ها يافته

ت از لحاظ يرات قاطعييز تغينترل نكدر گروه ). p=005/0(افت يش ي افزايدارمعنات به طور يگروه مداخله پس از آموزش قاطع
  ).p=09/0 ( را نشان نداديدارمعنا تفاوت يآمار

ت يش قاطعياز آن در جهت افزاتوان  يگردد و م يت ميش قاطعيه آموزش باعث افزاكدهد  ينشان مج ينتا: گيري نتيجه
هاي آموزشي ديگر از جمله افزايش عزت نفس،  شود برنامه پيشنهاد مي .ل استفاده نمودي در طول دوره تحصيان پرستاريدانشجو

  .شجويان پرستاري مورد بررسي قرار گيردله و ارتباطات اجتماعي اجرا شده، تأثير آن بر دانأمهارت حل مس
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   مقدمه
ن يباى قابل اصالح ارتباط ه هقاطعيت يكى از جنب

تواند افراد را در برخورد با  اين مهارت مى.  استيفرد
قاطعيت  .)1( و زيردست، بسيار يارى دهد مافوقهمكاران 

شود كه  ميبه عنوان رفتاري كالمي و غير كالمي تعريف 
ق خود عمل كنند، روي يكند طبق عال ميبه افراد كمك 

پاي خود بايستند و نظرات، احساسات و طرز فكر خود را 
قاطعيت . مورد بيان كنند بيصادقانه و بدون اضطراب 
 خود در كنار حقوق ديگران شامل در نظر گرفتن حقوق

لند، يگران احترام قاي خود و ديافراد قاطع برا). 2(است 
ا سوء ه نگران از آيدهند د ميستند و اجازه نيمنفعل ن

 يازهايا و نه هگر به خواستياز طرف د. ندياستفاده نما
ا ه ن مدبرانه با آاي هويگذارند و به ش ميگران احترام يد

قاطعيت داراى چهار مؤلفه رد ). 3( ندينما ميارتباط برقرار 
اى ه تتقاضا، جلب محبت ديگران و مطرح كردن درخواس

 شروع، ادامه و ييخود، ابراز احساسات مثبت و منفى و توانا
  ).4(باشد  ميخاتمه گفتگوها 

ن يتر ين و اساسيتر ا ابراز وجود از مهميت يقاطع
 از مفهوم گسترده يه بخشك است ي اجتماعياه تمهار
به نظر . دهد ميل يك را تشي و رفتارين فردي بياه تارمه
ن و اضطراب باال در ييت پايزمان قاطع رسد وجود هم مي

، وقفه در يليرد تحصكان باعث اختالل در عمليدانشجو
شان ي استعدادهاييوفاك و عدم شييف تواناي، تضعيريادگي

ه كاندازد بل مي را به خطر ها آنشده و نه تنها سالمت روان 
از ). 5(سازد  ميوفا محروم ك سالم و شي زندگكينان را از آ

جمله مشكالت پيش روي نيروهاي جوان در حال تحصيل، 
اضطراب، قاطعيت پايين، افسردگي، خصومت و پرخاشگري 

 يافكان به اندازه ي از دانشجويبعض). 6(مطرح شده است 
ل منفع.  بخواهندكمكا ينند كگران تقاضا يستند تا از ديقاطع ن

د، مشاوران و هم ي را در ارتباط با اساتها آنان، يبودن دانشجو
 يان از ناتواني دانشجو%60 ).7(سازد  ميشان ناتوان ياه يالسك

 ين ناتوانيبرند و ا مي رنج ييرو مكردن و كدر قاطعانه برخورد 
 گذاشته تأثير ها آن ي عمليياراك و يريادگي موارد بر %40در 

ت ي قاطعيان با سطوح بااليانشجوه دك يدر حال؛ )8(است 
 رنج ييمتر از تنهاك داشته و يمترك يالت سازگاركمش
 يلين از نظر تحصيان همچنين دانشجويا. برند مي
 ناشي از تعامالت تواند ميكه  )1 ( دارنديشتري بيارآمدكخود

  .)9(تحصيلي بيشتر و يافتن كمك در زمينه تحصيل باشد 

ان، يز با مددجويآم تي ارتباط موفقيبه منظور برقرار
 پرستار يبرات يقاطعامروزه اران، كا و همه هخانواد
ن يعالوه بر ا. شود ي م مهم محسوبي، رفتاراي هحرف
 است و پرستاران را ي پرستاريها تيت، محور فعاليقاطع

شتر به عنوان ي باشند و بتر سازد مستقل ميقادر 
ج يت به علت نتايقاطع). 10(نند كرنده عمل يگ ميتصم
 ي با ارزش در پرستاريه به همراه دارد، رفتارك يمثبت

 ياه تش مهاريافزا: لي از قبيجيشود، نتا ميمحسوب 
 به استقالل يابي، دستيت شغليش رضاي، افزايرهبر
اهمال  ار، اجتناب ازي، قدرت و اختاي هت حرفي، موقعيواقع

، ياهش استرس شغلكمار، يو مسامحه در مراقبت از ب
نش ي و بيط و آگاهير شرايي در زمان تغيياراكش يافزا
 يي پاسخگويها كه در سبك ي راجع به عواملتر عيوس

گران يم دكه تحيتواند عل ميت يقاطع). 1(باشد  مي يضرور
ا را بهبود ز س استريها تيرد، موقعيمورد استفاده قرار گ

در رشته . )11 (بخشد و قدرت را در پرستاران باال ببرد
ه پاسخ قاطعانه مناسب در ي ارايي، توانايپرستار
 ياتي مهارت حكي، كا بالقوه خطرناي ي بحرانياه تيموقع

به گزارش . ديآ ميماران به شمار ي بيدهنده زندگ و نجات
Begley و Glacken در يه خدمات بهداشتيز اراكمرا 

 يازهايردن نكاز به پرستاران قاطع جهت فراهم ي ن21قرن 
توان بدون لطمه  مير قاطعانه با رفتا. انشان دارنديمددجو
، ارتباط مناسب برقرار و از اي هردن به روابط حرفكوارد 

ان ي مثبت مين ارتباطيهمچن. )1 (ردكت يمار حمايحقوق ب
آموختگان  دانش). 11( وجود دارد يت شغليت و رضايقاطع

 به منظور به دست آوردن شغل، ارتقاء و توسعه يپرستار
  ).1(ت باال دارند ياز به قاطعيس نش اعتماد به نفيآن و افزا

بسيار مهم است كه برنامه آموزشي دانشگاه، 
را پرورش  اشخاص با سطوح باالي قاطعيت و عزت نفس

امروزه يكي از اهداف اوليه آموزش، تربيت افراد براي . دهد
در  ).12(هاي متفاوت است   با موقعيتها آنسازگار كردن 

ت ي ترب، آموزشيف اصل هديان پرستاريارتباط با دانشجو
مار و خانواده و در ي با بيه در همدلك است يا  حرفهيافراد

له مهارت داشته، بتوانند با استرس سازگار گردند و أحل مس
 ياه هه برنامك يافراد.  داشته باشنديياعتماد به نفس باال

جاد ينند، در قبال اك مي يزير  را طرحيآموزش پرستار
ولند ؤ مس در دانشجويانتياطع قشيافزابراي  يياه تفرص

ن يت، آموزش ايش قاطعي افزاياه ش از رويكي). 13(
در  Salter ن بار توسطيت اوليآموزش قاطع. مهارت است
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وه مداخله ساختار ي شكيار گرفته شد و ك به 1991سال 
، ي روابط اجتماعيه جهت بهبود اثربخشك است اي هافتي

ان كودك در ي مرضياه س و تريدرمان اختالالت اضطراب
تأكيد ). 5(گردد  ميو نوجوانان و بزرگساالن استفاده 

Salter در اين روش درماني بر بيان احساسات، اظهار 
عقيده مخالف، پذيرش و تمجيد از طرف ديگران و استفاده 

  ).14(از ضمير من و حاضر جوابي بوده است 
ه ك است يي روش چند محتواكيآموزش قاطعيت 

ن ي، تمريساز  نقش، پسخوراند، مدليفاي، اييشامل راهنما
آموزش رفتار  ).5(باشد  ي آموخته شده ميو مرور رفتارها

 ياريه رواج بس است كه امروزي رفتاريكرديقاطعانه، رو
 كه در قاطعيت خود در ي افرادي برااًافته است و مخصوصي

 با يول. د استيل دارند، مفك مشين فردي بياه تيموقع
  همه افراديتواند برا ميطعيت ن وجود، آموزش قايا

را همه افراد در قاطعيت خود، در يمناسب باشد؛ ز
 Nota به گزارش ).12( مشكل دارند يني معياه تيموقع

 مؤثر قاطعانه ياه ييت بر توانايآموزش قاطع، Soresiو 
 يد براي اطالعات مفيآور  جمعي افراد را برايياست و توانا

ه ك ياز جمله مطالعات). 15(دهد  ميش ي افزايريگ ميتصم
 و Lin، مطالعه اند هار گرفتكروش آموزش ابراز وجود را به 

 برنامه آموزش كي يه پس از اجراكباشد  مياران كهم
ت را در گروه مداخله يقاطعش عزت نفس و يت، افزايقاطع

 و يالزمان ن در مطالعه صاحبيهمچن). 16(گزارش نمودند 
زان عزت يش ميفزات، اياران، پس از آموزش قاطعكهم

  ).12(د يت در گروه مداخله مشاهده گردينفس و قاطع
 آموزش تأثيرگر، يدر مطالعات پژوهشگران د

 يت، اعتماد به نفس، افسردگيت بر عزت نفس، قاطعيقاطع
 مختلف يها سال اني در دانشجويليو اضطراب تحص

 ترم يان پرستاري دانشجويز روكصورت گرفته، اما تمر
الت دانشجويان ترم ك از علل مشيبرخ. اول نبوده است

اول عبارت از جدا ماندن از گروه دانشجويان به دليل ضعف 
يا فقدان تعامالت اجتماعي در مقدمه ورود به دانشگاه، دور 

دا يبودن از خانه و سروكار داشتن با يك محيط جديد، پ
كردن يك منزل مناسب و مشكالت مالي و باال بودن 

  .)17( باشد مينام دانشگاه هزينه زندگي و ثبت 
تواند به عنوان يك دوره آموزشي در  ميقاطعيت 

ه شود؛ چرا كه بسياري از يدانشجويان سال اول ارا
و مربيان ) 18(شوند  ميمشكالت در سال اول آشكار 

اي ه هپرستاري نقش مهمي را در توسعه و كاربرد برنام

ند كن ميآموزش قاطعيت براي دانشجويان پرستاري ايفا 
 برنامه آموزشي تأثيرن مطالعه تعيين يهدف از الذا  .)19(

 يارشناسكان يت دانشجويرفتار قاطعانه بر سطح قاطع
مطالعه حاضر .  تهران بوديك دانشگاه علوم پزشيپرستار
  :ه استين فرضي اثبات ايدر پ

تواند باعث افزايش قاطعيت در  ميآموزش قاطعيت 
  .دانشجويان پرستاري گردد

  
   العهروش مط

جامعه .  استيمه تجربين مطالعه از نوع نيا
 سال اول دانشگاه علوم يان پرستاريپژوهش دانشجو

ان دختر و ي تهران و واحدهاي پژوهش، دانشجويكپزش
- 91 در سال تحصيلي يتار پرسيارشناسكپسر سال اول 

 نمونه براي هر گروه 34تعداد طبق فرمول،  . بودند90
ريزش احتمالي % 20بيني   با پيشكه محاسبه گرديد

 تعداد  كنترل و مداخله گروه يك از دو هربرايها،  نمونه
 كالس كه ورودي 3از تعداد  . شددر نظر گرفته نمونه 43

 يافكل يبه دل) ( نفر72( كالس 2 بودند، 1390مهر سال 
 دن آن به حد نصابيالس و نرسك كيا در ه هنبودن نمون

 1 نيز 1390دي بهمن  كالس ورو2و از تعداد ) ) نفر43(
زش يپس از ر. به تصادف انتخاب شدند)  نفر43(كالس 

ا، ه هامل پرسشنامكل يمكل عدم تيبه دل(ا ه ه از نمونيبرخ
ن مداخله يا مصرف داروهاي يا در حه هب بودن نمونيغا

ن توسط دو نفر از يمصرف سرترال(پزشكي  روان
 نفر 34و نترل ك نفر در گروه 55ن تعداد به يا)) انيدانشجو

ا به مطالعه ه هار ورود نمونيمع. افتيل يدر گروه مداخله تقل
  :عبارت بود از

اي آموزش قاطعيت ه سعدم شركت در كال - 1
  ارگاه برگزار شدهكعالوه بر 
مصرف عدم (شناختي  عدم ابتال به بيماري روان - 2
  )يكپزش  روانيداروها

ا ا از مطالعه نيز اين موارد ره همعيار خروج نمون
  :شد ميشامل 

   به شركت در كارگاه آموزش قاطعيتليعدم تما - 1
  ل به ادامه حضور در پژوهشيعدم تما - 2

روش كار به اين صورت بود كه پژوهشگر پس از 
ولين دانشكده پرستاري و ؤنامه كتبي از مس اخذ موافقت

ي و كميته اخالق دانشگاه علوم پزشكي تهران، به يماما
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امايي مراجعه كرد و ضمن معرفي دانشكده پرستاري و م
ول آموزش، خود را به دانشجويان پرستاري ؤخود به مس

سپس . معرفي نمود و هدف از انجام پژوهش را توضيح داد
از دانشجويان واجد شرايط ورود به مطالعه، رضايت آگاهانه 

ت پرسشنامه سؤاالاخذ نمود و در مورد چگونگي پاسخ به 
 ياه سالكظور عدم تداخل با به من.  توضيح دادها آنبه 
 برگزار شده توسط دانشگاه علوم ي زندگياه تمهار
ز مشاوره دانشگاه چهار هفته اول هر ك تهران، از مريكپزش
 ياه سالكفرصت گرفته شد تا ) مهر ماه و بهمن ماه(ترم 
براي جلوگيري از . نندكر آغاز يخأ را با تي زندگياه تمهار

اي مطالعه در مهر ه هونايجاد تداخل و مخدوش شدن نم
. ماه گروه كنترل و در بهمن ماه گروه مداخله بررسي شدند

 گرفته آزمون پيشدر مهر ماه از دانشجويان گروه كنترل 
. به عمل آمد آزمون پسشد و پس از دو هفته از آنان 

آزمون مورد استفاده شامل پرسشنامه قاطعيت 
Gambrill و Richey) 1975 ( به همراه تعدادي

در بهمن ماه نيز گروه مداخله . ت دموگرافيك بودؤاالس
، آزمون پيشمورد بررسي قرار گرفتند؛ به نحوي كه پس از 

ارگاه كمداخله مربوطه به صورت آموزش قاطعيت در قالب 
برنامه و محتواي آموزشي كارگاه .  گرديدجرا روزه اكي

 تأييدتوسط اساتيد متخصص در اين زمينه مورد بررسي و 
رئوس مطالب آموزش قاطعيت شامل تعريف . گرفتقرار 

قاطعيت و انواع الگوهاي ارتباطي، خصوصيات افراد قاطع، 
مشكالت ناشي از قاطع نبودن، موانع قاطع بودن، مراحل 

 كه بود» نه گفتن«ايي براي ه هانجام رفتار قاطعانه و توصي
 ياي سخنراني، پرسش و پاسخ و بحث گروهه هبه شيو

ان را به ي پژوهشگر دانشجويار گروهكدر . ديه گرديارا
خواست تا هر بار  مي ها آننمود و از  ميم يچهار گروه تقس
ان هر بحث، يدر پا. نظر را به بحث بگذارندموضوع مورد

ه اعضا، نظر ي از بقيندگي هر گروه به نماي نفر از اعضاكي
م يارگاه نكان يدر پا. نمود ميالس مطرح كگروه را در 
ان در نظر يت دانشجوسؤاال به يياسخگو پيساعت برا

.  صورت گرفتيبند گرفته شد و از مطالب گفته شده جمع
 گرفته شد و با در نظر آزمون پسپس از گذشت دو هفته، 

 درخواست ها آنگرفتن زمان مورد نياز براي پاسخگويي از 
  .ت آن پاسخ دهندسؤااله به كد يگرد

  اه هابزار گردآوري داد
 قاطعيت  استانداردمقياسابزار پژوهش را 

Gambrill و Richey )1975 (ه كل داده يكتش

ل سن، ي از قبكي مربوط به مشخصات دموگرافيتسؤاال
... ونت و ، وضعيت اشتغال، محل سكتأهلت يجنس، وضع

 .به آن اضافه شد
 Richey و Gambrillت يپرسشنامه قاطع

 پنج ي داراسؤالهر . باشد مي سؤال 40ل شده از يكتش
  :از استينه با پنج امتيگز

 2: شوم مي ناراحت يمك 1: شوم مي ناراحت ناصالً
 4: شوم مياد ناراحت يز 3: شوم ميبه طور متوسط ناراحت 

  5: شوم مياد ناراحت يار زيبس
ت بسته به سؤاالدام از ك به هر يي پاسخگويبرا

 انتخاب 5 تا 1 از اعداد يكيجاد شده ي ايزان ناراحتيم
باشد  مي 200 تا 40 بين اي هياز در دامنجمع امت. شود مي

دهنده قاطعيت باالتر و امتياز باالتر  كه امتياز كمتر نشان
بندي سطوح  در طبقه. دهنده قاطعيت كمتر است نشان

 تا 40از يامت(امتيازات % 25قاطعيت افرادي كه كمتر از 
را به خود اختصاص دهند داراي قاطعيت باال، بين ) 9/79

درصد داراي قاطعيت ) 9/159 تا 80از يامت (75 تا 25
داراي قاطعيت ) 200 تا 160از يامت( %75متوسط و باالي 
 ابزار، يياي به لحاظ پايبهرام ).9(شوند  ميپايين محسوب 

رده كگزارش ن پرسشنامه ي ايرا برا 88/0ب اعتبار يضر
 سؤاالت يي، رواHargie و McCartan. است

% 70تا % 39ن يبرا  Richey و Gambrill پرسشنامه
  ).1 (اند هردكگزارش 

  اه هتجزيه تحليل داد
 SPSS افزار ا نرمه هتحليل دادو براي تجزيه 

v.16 ن ين ارتباط بييتع(مستقل  تي ي آمارياه نو آزمو
ن ييتع (يزوج تي، )نترل و مداخلهكت دو گروه ينمرات قاطع

ت قبل و بعد از مداخله در هر ين نمرات قاطعيارتباط ب
ن ين ارتباط بييتع(شر يق فيدو و آزمون دق ياك ،)گروه

، آزمون )يفيك كي دموگرافيرهايت و متغيسطح قاطع
ت و ين نمرات قاطعين ارتباط بييتع(رمن ي اسپيهمبستگ

ن ييتع (يتنيو  و آزمون من)يمك كي دموگرافيرهايمتغ
مورد  )يمك كي دو گروه از نظر مشخصات دموگرافيهمگن

  .استفاده قرار گرفت
  

   هافتهيا
 پژوهش از نظر مشخصات ين مطالعه واحدهايدر ا

، اشتغال، تعداد تأهلت ي مانند سن، وضعكيدموگراف
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ات بودن يد حي خانواده، رتبه تولد، نوع خانواده، در قياعضا
ت درآمد يفاكالت و شغل والدين، يزان تحصيوالدين، م

 يلي به رشته تحصيمندن و عالقكت مسيخانواده، وضع
. ت بودي ناهمگن، جنسكير دموگرافيتنها متغ. دهمگن بودن

 در جدول شماره اه ه گروكيك به تفكيمشخصات دموگراف
  . آورده شده است1

ن سطح يه بك نشان داد شريق فيآزمون دقجه ينت
ان ي در دانشجويلي به رشته تحصيت و عالقمنديقاطع

). p=044/0( وجود دارد يدارمعنا يپرستاري ارتباط آمار
 يامل، نسبكه عالقه ك يانيت باال در دانشجوينسبت قاطع

ا عدم عالقه به رشته تحصيلي خود داشتند، به ترتيب ي
جه يهمچنين طبق نت. به دست آمد% 40، 7/22%، 5/47%

ت و ي، ارتباط بين سطح قاطعرمني اسپيهمبستگآزمون 
و ) p=040/0(دار معنا يرتبه تولد دانشجويان پرستار

-6، 1-3ه رتبه تولد ك يانيشجوت باال در دانينسبت قاطع
. بود% 3/33و % 44، %1/31 داشتند، به ترتيب 7-9 و 4

ت يت با سن، جنس، وضعيداري بين سطح قاطعمعناارتباط 
 خانواده، نوع خانواده، يار، تعداد اعضاك، اشتغال به تأهل
ن، يالت والدين، شغل و تحصيات بودن والديد حيدر ق

  .دار يافت نشدمعنان كمست يت درآمد خانواده و وضعيفاك
 دو گروه كيكت قبل از مداخله به تفيسطوح قاطع

طبق .  آورده شده است2نترل و مداخله در جدول شماره ك
ن يه بكدهد  مستقل نشان مي تيجه آزمون ياين جدول، نت

ت دو گروه مورد مطالعه قبل از ين نمرات قاطعيانگيم

ا دو گروه از  وجود ندارد؛ لذيدارمعنا يمداخله تفاوت آمار
  ).p=6/0(ت قبل از مداخله همگن بودند ينظر قاطع

در گروه مداخله قبل از آموزش، سطح قاطعيت در 
ن ير ايه مقادك باال بود %3/35 واحدها متوسط و در 7/64%

 %9/52 و 1/47ب به يسطوح بعد از انجام مداخله به ترت
 يزوج تيجه آزمون ي نت3مطابق با جدول شماره . ديرس

ان يت دانشجوين نمرات قاطعيانگين ميه بكدهد  ي منشان
 يدر گروه مداخله قبل و بعد از آموزش اختالف آمار

 ياه نيانگيسه ميو با مقا) p=005/0( وجود دارد يدارمعنا
ن يشود بعد از مداخله ا ميور مالحظه كازات مذيامت
ان يت دانشجويجه قاطعياهش داشته و در نتكن يانگيم

با توجه به اين نكته كه در مقياس ( افته استيش يافزا
 تر  هر چه امتياز پايينRichey و Gambrillقاطعيت 

  ).دهد ميباشد، قاطعيت بيشتري را نشان 
 دو گروه مورد مطالعه از نظر يبا توجه به عدم همگن

 آموزش در گروه مداخله به منظور حذف تأثيرج يجنس، نتا
 4 شماره  زن و مرد به شرح جدولكيك جنس به تفتأثير

طبق نتايج جدول، آموزش باعث افزايش . شود ميگزارش 
زوجي  تي نتيجه آزمون يقاطعيت در هر دو جنس شده؛ ول

 ).p=033/0( دار استمعناان پسر گروه مداخله يدر دانشجو
نترل، ك در گروه يزوج تيدر ضمن، نتيجه آزمون 

ت در ين نمرات قاطعيانگين مي را بيدارمعناتفاوت 
جدول شماره ) (p=09/0( نشان نداد آزمون پس و آزمون پيش

5.(  
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  نترل و مداخلهك ياه ه گروكيك پژوهش به تفي واحدهاكي مطلق و درصد فراواني مشخصات دموگرافيتوزيع فراوان - 1جدول 
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  جه آزمونينت  نترلك  مداخله

 گروه
  مشخصات

5/76  26  8/81  45  19-17  
6/20  7  6/14  8  22-20  

Mann - Whitney 
5/773=Z 

13/0=p  9/2  1  6/3  2  25-23  
  سن

  2χ=036/22  نثؤم  45  8/81  11  4/32
1=df 
001/0p<  6/67  23  2/18  10  ركمذ  

  جنس

7/14  5  7/12  7  3-1  
5/76 26  8/72  40  6-4  
9/5  2  5/14 8  9-7 

Mann - Whitney 
5/803=Z 

35/0=p  
  بدون پاسخ  0  0  1  9/2

   خانوادهيتعداد اعضا

4/82 28  60 33  3-1  
6/17  6  6/34  19  6-4  

Mann - Whitney 
824=Z 

33/0=p  0  0  4/5  3  9-7  
  رتبه تولد

  سواد بي  3  4/5  0  0
  ييابتدا  9  4/16  10  4/29
  ييراهنما  6  9/10  4  8/11
  رستانيدب  3  5/5  3  8/8
  پلميد  20  4/36  11  4/32
  يدانشگاه  13  6/23  5 7/14

Fisher’s Exact Test 
48/0=p  

  بدون پاسخ  1  8/1  1  9/2

 الت پدريتحص

  سواد بي  4  3/7  0  0
  ييابتدا  17  9/30  13  3/38
  ييراهنما  8  5/14  8  5/23

  رستانيدب  3  5/5  0  0
  پلميد  13  6/23  10  4/29
  ياهدانشگ  9  4/16  3  8/8

Fisher’s Exact Test 
3/0=p  

  بدون پاسخ  1  8/1  0  0

  الت مادريتحص

  ارمندك  14  5/25  4  8/11
  آزاد  25  5/45  17  50

  بازنشسته  13 6/23  10  4/29
  اركيب  1  8/1  2  9/5

Fisher’s Exact Test 
31/0=p  

  بدون پاسخ  2  6/3  1  9/2

  شغل پدر

  ارمندك  4 2/7  3  8/8
  آزاد  1 8/1  0 0
  بازنشسته  3  5/5  0  0

  خانه دار  47  5/85  30  2/88

Fisher’s Exact Test 
59/0=p  

  بدون پاسخ  0  0  1  3

  شغل مادر

  يجارياست  8  5/14  5  7/14
 Fisher’s Exact Test  يشخص  43  2/78  28  4/82

77/0=p  
  ونيا پانسيخوابگاه   4  3/7  1  9/2

  نكت مسيوضع
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  نترل و مداخله قبل از مداخلهك ياه هت گرويدرصد فراواني سطح قاطع  مطلق ويع فراوانيتوز - 2جدول 
 مداخله نترلك جه آزمونينت

 تعداد  درصد  تعداد  درصد

 گروه 
  سطح قاطعيت قبل از مداخله

  باال  12  3/35  19 5/34
  متوسط  22  7/64  36 5/65

  جمع  34  100  55  100
  نيانگيم  91/85 89/87

523/0=t  
87=df 

6/0=p 

 ستيدار نامعن

  اريمعانحراف   916/16  605/17
  
  

  ت در گروه مداخلهي سطح قاطعيت قبل و بعد از آموزش قاطعدرصد فراواني  مطلق ويع فراوانيتوز - 3جدول 
 قبل از مداخله بعد از مداخله  جه آزمونينت

 تعداد  درصد  تعداد  درصد

گروه مداخله 
  سطح قاطعيت

  باال  12  3/35  18  9/52
  متوسط  22  7/64  16  1/47

  جمع  34  100  34  100
  نيانگيم  91/85 29/80

041/3=t  
33=df 

005/0=p 

  ستادار امعن
  اريانحراف مع  916/16  501/19

  
  

   جنسكيكان در گروه مداخله به تفيت دانشجويار قاطعين و انحراف معيانگيم - 4جدول 
 جه آزمونينت ميانگين انحراف معيار

  قبل از مداخله  از مداخلهبعد   قبل از مداخله  بعد از مداخله
  مداخله ت گروهيقاطع

  جنس
028/2=t  
10=df 

07/0=p 

 دار نيستامعن

  زن  73/79  55/73  034/24  132/23

273/2=t  
22=df 

033/0=p 

  دار استامعن

  مرد  87/88  52/83  764/11  133/17

  
  

  نترلك سطح قاطعيت قبل و بعد از دو هفته در گروه درصد فراواني  مطلق ويع فراوانيتوز - 5جدول 
 در ابتدا بعد از دو هفته  جه آزمونينت

 تعداد  درصد  تعداد  درصد

نترل كگروه 
  سطح قاطعيت

  باال  19 5/34  27  1/49
  متوسط  36 5/65  28  9/50

  جمع  55  100  55  100
  نيانگيم 89/87 07/84

694/1=t  
54=df 

09/0=p 

  ستيدار نامعن
  اريانحراف مع  605/17  167/22
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   بحث
ل و مداخله قبل از آموزش نتركج، دو گروه يطبق نتا

 در تيپس از آموزش، قاطع. ت همگن بودندياز نظر قاطع
در از طرف ديگر،  .افتيش ي گروه مداخله افزادانشجويان

ت ي در قاطعيدارمعناش ينترل پس از دو هفته، افزاكگروه 
جه گرفت آموزش داده يتوان نت مين يبنابرا. جاد نشديا

 شده يان پرستاريشجوت در دانيش قاطعيشده، باعث افزا
، تحت ارانك و همLinج مطالعه يج با نتاين نتايا. است

ت، عزت نفس و يت بر قاطعي آموزش قاطعتأثير«عنوان 
 و يان پرستاري در دانشجوين فرديت از ارتباطات بيرضا
، كه در كشور تايوان و »يكان علوم پزشيگر دانشجويد

 گرفت،  انجام%50 نمره قاطعيت زير با دانشجو 69روي 
 تأثيرمحبي و همكاران در مطالعه خود،  ).16(مطابقت دارد 

 140د را بر قاطعيت ي مدل پرسبراساس قاطعيتآموزش 
 ه دوم مقطع متوسطه مورد بررسي قرار دادنديموز پاآ دانش

ن در مطالعه ي همچن.)20 (نتايج مشابهي به دست آوردند و
Nota و Soresi ت يبرنامه آموزش قاطع«، با عنوان

، آموزش »يريگ ميان فاقد قدرت تصمي دانشجويبرا
 مؤثران ي قاطعانه دانشجوياه ييت در بهبود توانايقاطع

 به 55/10 قاطعانه از يها العمل سكن عيانگيواقع شد و م
در مطالعه اران ك همو Lizarraga ).15(د ي رس88/13

 انجام ييمقطع دوم راهنما موزآ دانش 40 يه روكخود 
 در آموزش ويتفاده از روش پورت فولضمن اسگرفت، 

تواند باعث  ميه آموزش كدند يجه رسين نتيت به ايقاطع
 و يزيي پا).21(موزان گردد آ دانشت در يباال رفتن قاطع

 تأثير يبررس«ز در مطالعه خود با عنوان ينهمكاران 
، احساس خوب بودن و يورز تأت بر جريآموزش قاطع

ش يه آموزش، باعث افزاكافتند ي، در»ت در دانشگاهيموفق
گردد  مي آموزش يت در گروه مداخله پس از اجرايقاطع

 ،)23( و همكاران ييعالج مطالعه يج با نتاين نتايا ).22(
راد  يفي شرمطالعه، )12(اران ك و هميالزمان صاحبمطالعه 
ز ين) 6( و همكاران يمودو مطالعه مح) 5(اران كو هم

در مطالعه خود همكاران  و يا هزاوهن يهمچن .مطابقت دارد
 BASNEFت طبق مدل ي آموزش قاطعتأثير

)Beliefs, Attitude, Subjective Norms, 
Enabling Factors ( ش ي را بر افزاكيالسكو مدل

سه ي با هم مقايرستانيموز پسر دبآ دانش 60رفتار قاطعانه 
 هر دو ت طبقي آموزش قاطعهك جه گرفتنديند و نتنمود

 آموزش طبق ي ول استمؤثرتار قاطعانه ش رفيل در افزامد
ت ي در قاطعيشتريش بي افزاBASNEFمدل 
طبق نتايج حاصل از  .)24 (دينما ميجاد يآموزان ا دانش

 جنس در گروه كيك تفبه  قاطعيت آموزشتأثيربررسي 
، مشخص شد آموزش، باعث افزايش قاطعيت در مداخله

نشجويان دانشجويان دختر و پسر شده ولي اين نتيجه در دا
 عالقه بيشتر اي هجين نتيل چنيد دليشا. دار استمعناپسر 

 نسبت به موضوعات مطرح شده و ان پسريدانشجو
ل جو ي به دلي گروهيها در بحث ها آنشتر يت بكمشار
  . باشدل شده از پسرانيك تشياه هن گرويم بك حايرقابت

ت و ين سطح قاطعيه بكج نشان داد يدر ضمن نتا
ان پرستاري ارتباط وجود دارد و در ينشجورتبه تولد در دا

ه در مطالعه ك ي قاطعيت باالتر است؛ در حال4-6رتبه تولد 
له، أ حل مسياه تسه مهاريمقا« تحت عنوان يادبرآيمش

 ي پرستاريارشناسكان يت در دانشجويت و قاطعيخالق
ت يان قاطعي ميدارمعنا ي ارتباط آمار»سال اول تا چهارم

ج، يرت نتايل مغايد دليشا). 25(امد ي نو رتبه تولد به دست
ا و ابزار ه هتفاوت دو مطالعه از نظر نوع پژوهش، تعداد نمون

 به رشته يت و عالقمندين قاطعين بيهمچن. پژوهش باشد
 ارتباط وجود داشت و در يان پرستاري در دانشجويليتحص

دانشجوياني كه به رشته تحصيلي خود عالقه كامل 
جه مطالعه يجه با نتين نتيا. ر بودشتيت بيداشتند، قاطع

ت و اضطراب يارتباط قاطع«تحت عنوان  و همكاران يتقو
 در ).1( مطابقت دارد »يي و مامايان پرستاريدر دانشجو

مطابق با (ت با سن، جنس يارتباط بين سطح قاطعضمن، 
 و زرنقاش يو نيز مطالعه پورجل) Guven )26مطالعه 

 و همكاران يمطالعه تقومطابق با  (تأهلت ي، وضع))27(
ن يالت والدي خانواده، شغل و تحصي، تعداد اعضا))1(
، در ))28(و همكاران  Karagozogluمطابق با مطالعه (
مطابق با (ت درآمد خانواده يفاكن، يات بودن والديد حيق

ت يار، نوع خانواده و وضعك، اشتغال به ))9 (يمطالعه آقاجان
 ،و همكاران Dincyurek در مطالعه. دار نبودمعنان كمس

 دار بود ومعناان يت و جنس دانشجويان قاطعيارتباط م
ان ي نسبت به دانشجويت باالتريقاطعان پسر يدانشجو

تحت عنوان  ميابراههمچنين در مطالعه ). 29(دختر داشتند 
 ارتباط » بر قاطعيت دانشجويان پرستاريمؤثرفاكتورهاي «

 درآمد خانواده تيفاكت و يقاطعان ي ميدارمعنا يآمار
ت درآمد را يفاكه ك ياني وجود داشت و دانشجوانيدانشجو

ز برخوردار بودند ي نيت باالتريگزارش نمودند، از قاطع
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ها، تفاوت اين دو مطالعه با  رتين مغايل ايد دليشا). 10(
  .ا باشده همطالعه حاضر از نظر نوع پژوهش و تعداد نمون

  
  گيري نتيجه

ن يتر ين و اساسيتر د از مهما ابراز وجويت يقاطع
 از مفهوم گسترده يه بخشك است ي اجتماعياه تمهار
 ييتوانا. دهد ميل يك را تشي و رفتارين فردي بياه تمهار
ا بالقوه ي ي بحرانياه تيه پاسخ قاطعانه مناسب در موقعيارا

ماران ي بيدهنده زندگ  و نجاتياتي مهارت حكي كخطرنا
ينان به حرفه در حال پيشرفت باشد و باعث افزايش اطم مي

ت ين پژوهش پس از مداخله، قاطعيدر ا. شود ميپرستاري 
ه ين فرضيافت و بنابرايش ي افزايان پرستاريدانشجو

تواند باعث افزايش قاطعيت  ميآموزش قاطعيت «ژوهش  پ
ن موضوع يا .شود مي تأييد ».در دانشجويان پرستاري گردد

يزه بيشتري جهت ند كه با انگك مين كمك يولؤبه مس
اي متعدد آموزش رفتار قاطعانه به صورت ه هبرگزاري دور

ه ك ياني دانشجويهاي درسي، برادكارگاه يا در قالب واح
، همت بگمارند و در نتيجه اند هردكافت نين آموزش را دريا

 . بهداشت روان دانشجويان پرستاري را موجب شونديارتقا

ت را قبل از يع آموزش قاطياه هتوان دور مي در ضمن،
ه ك ين برگزار نمود تا زماني به باليان پرستاريورود دانشجو

 برقرار يشوند، بتوانند ارتباطات مناسب مين يط باليوارد مح
 برخوردار يي بااليريگ مينموده، از استقالل و قدرت تصم

جهت . ت به عمل آورنديماران حمايباشند و از حقوق ب
 تأثيرزان حفظ يد مگرد ميه يل مطالعه حاضر توصيمكت

ان يل دانشجويت در چهار سال تحصيبرنامه آموزش قاطع
د ي بااًضمن . گرددي بررسي توسط مطالعات طوليپرستار

اي ه ته تفاوكت مطالعه را در نظر داشت ين محدوديا
تواند  ميعاطفي آنان  -فردي دانشجويان و شرايط رواني

  .دگذار باشتأثيرت پرسشنامه سؤاالدر پاسخگويي به 
  

   تشكر و قدرداني
جه پژوهش مصوب دانشگاه علوم ين مقاله نتيا

 تهران به شماره قرارداد ي درماني و خدمات بهداشتيكپزش
له از يوس نيبد. باشد مي 18/07/90د مورخ /4611/250

 يه افراديلكت داشتند و كه در مطالعه مشارك يانيدانشجو
اهم ن پژوهش فري اي اجراينه را براي زميه به نحوك

  .ديآ مير به عمل كر و تشينمودند، تقد
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The effect of the assertiveness training program on nursing 
students’ assertiveness skills 

 
 
Taghavi Larijani1 T (Ph.D) - Rezayat2 F (MSc.) - Seyedfatemi3 N (Ph.D) - Mehran4 A (MSc.). 
 
 

Introduction: Assertiveness is an important skill for nurses in order to 
successfully communicate with patients, families and colleagues. Assertiveness 
increases people's self-esteem and self-confidence, improves interpersonal 
communication, and leads to the development of personality and internal locus of 
control. The purpose of this study was to investigate the effect of the assertiveness 
training program on nursing students’ assertiveness skills. 

Methods: Using a quasi-experimental design, two out of three nursing 
classrooms held for students entering fall 2011 (n=55), and one out of two for those 
entering spring 2012 (n=34) were randomly selected. The former as the control group 
was pre-tested and post-tested after two weeks. The latter as the experimental group 
was undertaken the assertiveness training program and was tested similarly to the 
control group. The Gambrill & Richey assertiveness questionnaire along with some 
demographic questions were used to collect data. The data was analyzed using 
descriptive and inferential statistics. 

Results: The mean of assertiveness scores in the pre-tests in both groups did not 
show a significant difference (P=0.6). While no statistically significant change in the 
control group (P=0.09) was reported, a significant increase in the scores of the 
experimental group was shown after the training program (P=0.005). 

Conclusion: The assertiveness training program increased the students’ level of 
assertiveness. It is recommended to investigate the effect of improving self-esteem, 
problem-solving and social communication skills on nursing students’ level of 
assertiveness. 
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