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  چکیده

.  دارد ربرد فراواناکه در تعامالت روزمره ک است یکی از مهارتهاي اجتماعی ،قاطعیت
مـواد  و  دخانیـات  ل استعما نظیر يدر مقابل رفتارهاي مخاطره آمیز» نه گفتن«مهارت 

ایـن مهـارت در   . هسـتند نمودهایی از قاطعیـت   ،نا سالم تماس جنسی ایجاد و مخدر
ــان    یدوران دبیرســتان و نوجــوان ــه فشــار همســاالن و شــرایط ســنی آن ــا توجــه ب   ب

مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش جرأت منـدي   رو این ایناز . بیشتري دارداهمیت 
ایـن   .بر اساس مدل پرسید بر میزان قاطعیت نوجوانان دبیرسـتانی گنابـاد انجـام شـد    

در دبیرسـتانهاي گنابـاد    1387-88 مطالعه از نوع تجربی بـود کـه در سـال تحصـیلی    
وز پایه دوم متوسطه در دو گروه آزمـون  دانش آم 140در این پژوهش . صورت گرفت

ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي . شرکت کردند) نفر 70(و گروه کنترل ) نفر 70(
ــتمل بــر   ــید   (قســمت  6مش ــب بــا مــدل پرس   مداخلــه آموزشــی  . بــود) متناس

هفتـه بعـد از    8آزمـون   بر اساس این مدل بعد از پیش آزمون صورت گرفـت و پـس  
. تجزیـه و تحلیـل گردیـد    SPSS داده ها توسط نرم افـزار آمـاري   .مداخله انجام شد

قاطعیت قبل از مداخله در گروه هـدف در حـد متوسـط و     و وضعیت آگاهی، نگرش
میـانگین نمـره آگـاهی، نگـرش، مهـارت و      . مهارت نه گفتن کمتر از حد متوسط بود

همچنـین   ). P>001/0(د اقاطعیت بعد از مداخله آموزشی افزایش معنی داري نشـان د 
به طـوري کـه ایـن     ،شتاختالف معنی داري در میزان قاطعیت در دو جنس وجود دا

اما در سایر فاکتورهاي مورد بررسی در دو جنس اخـتالف  . میزان در پسران بیشتر بود
نتایج نشان داد که آموزش جـرأت منـدي بـر اسـاس مـدل       .معنی داري مشاهده نشد

ورهاي تقویت کننده و قادرساز و نیز قاطعیت مؤثر پرسید بر میزان آگاهی، نگرش، فاکت
  .بوده و می تواند در کنار سایر شیوه هاي آموزش قاطعیت به کار گرفته شود

  
نوجـــوانمـــدل پرســـید،  قاطعیــت، آمـــوزش جـــرأت منـــدي،  :واژگـــان کلیــد 
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  مقدمه
از مهمتـرین و اساسـی تـرین مهارتهـاي      ،قاطعیت یا ابراز وجود

اجتماعی است که بخشی از مفهوم گسترده مهارتهاي بین فـردي  
قاطعیت به این مفهوم است که . ]1[و رفتاري را تشکیل می دهد 

به حقوق  اشخاص احساسات مثبت و منفی خود را بدون تجاوز
راهی جهت تصدیق و حفظ ارزش و شأن و و دیگران بیان کنند 

قاطعیـت   ،در واقع. ]2[ است احترام به شخصیت خود و دیگران
به معنی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات بـه شـیوه   

افراد قاطع براي خود و دیگران . مستقیم، صادقانه و مناسب است
ان از منفعل نیستند و اجازه نمـی دهنـد دیگـر    آنان احترام قائلند،

  بــه اینگونــه افــراد از طــرف دیگــر . ماینــدآنهــا ســوء اســتفاده ن
و نیازهاي دیگران احترام می گذارند و بـه شـیوه اي    خواسته ها

افـرادي کـه قـاطع     .]3[مدبرانه با آنها ارتباط برقرار مـی نماینـد   
یـا تهـاجمی   ) داراي قاطعیـت کـم  (ل عـ نیستند، ممکن است منف

افراد منفعل به دیگـران اجـازه   . باشند) شگرانهاداراي رفتار پرخ(
می دهند تا به حقوقشان تجاوز نمایند و همواره نگرانند که مورد 
پذیرش واقع شده و توسط دیگران دوست داشته شـوند و افـراد   
تهاجمی نیز هر چند حقوق خود را حفظ می کنند ولـی حقـوق   

  .]4[دیگران را ضایع می نمایند 
قاطعیت براي نوجوانان اهمیتی حیاتی کسب و ارتقاء مهارت 

دوران نوجوانی مهمتـرین و در عـین حـال پیچیـده تـرین      . دارد
مسایل و دشواریهاي ناشی از بلـوغ و  . استآدمی حیات  همرحل

زیر و بمهاي حیات این نسل به گونـه اي اسـت کـه مـی تـوان      
، مرحلـه ایـن   . ]5[نوجوانی را دوره بحران و فشار عنـوان کـرد   

پـر از آشــوب و اضــطراب اســت کــه بــا آرزوي عــدم  دوره اي 
وابستگی، جستجوي هویت و گسسـتن از پنـدارها و ارزشـهاي    
. والدین جهت تحکیم سازمان شخصیتی فرد مشخص می گـردد 

لذا تحت فشار قرار گرفتن نوجوانان از نظر موقعیـت تحصـیلی،   
عدیـده دیگـر منجـر بـه بـروز      تنشـها و مشـکالت   شغلی و نیز 

  .]5[ها می گردد اضطراب در آن
ــاس     ــان احس ــه نوجوان ــن دوران ب ــت در ای ــارت قاطعی مه

در روابط متقابل او بـا دیگـران و   می تواند داده که  خودکارآمدي
تریپلـت و  . داشـته باشـد  ایجاد اعتماد و عزت نفس تأثیر مثبـت  

مشـکالت فراوانـی را    ،ر ایـن مهـارت  پاینی معتقدند که نقص د
به نظر می رسد ایـن  . ]6[براي نوجوانان به همراه خواهد داشت 

مهارت در دوران دبیرستان، نوجوانی و جوانی با توجه بـه فشـار   
ــان از گروههــاي همســاالن و شــرایط ســنی  اهمیــت فــراوان آن

آنـان را در مقابـل عوامـل     می تواند این مهارت .باشدبرخوردار 
ـ آمارها نشـان مـی ده   .داردبمصون  تهدید کننده سالمت د سـن  ن

بـه   مـواد روانگـردان  اسـتفاده از  اولین تجربـه سـیگار، اعتیـاد و    
به نظر می رسد پایین بودن قاطعیت در  که دبیرستان کشیده شده
اعتماد ارتباط نزدیکی با  ،قاطعیتاز طرفی . این زمینه دخیل باشد

لی اضطراب و بـه ویـژه اضـطراب تحصـی    به نفس، عزت نفس، 
باعـث بـاال رفـتن     قاطعیـت به طوري که پایین بودن میزان  رد،دا

حتـی  . و به تبع آن افت تحصیلی خواهد شـد اضطراب تحصیلی 
مـوارد  % 40در  قاطعیت پایین ،نشان می دهد تحقیقاتبرخی از 

  .]7[منجر به ناتوانی در یادگیري و کاهش کارایی عملی می شود 
آموزش جرأت ورزي روشی اسـت کـه در آن    ،ادر این راست

رفتارهاي مناسب اجتماعی براي ابراز وجـود، بیـان احساسـات،    
ــه افــراد  نگرشــها، آرزوهــا،    آمــوزشنقطــه نظــرات و عالیــق ب

بتوانند به راحتی و بدون تـرس و نگرانـی،   انان د تا نداده می شو
. ]8[عقاید، باورها و احساسات و عواطـف خـود را ابـراز کننـد     

وزش جرأت مندي یک روش چند محتوایی است کـه شـامل   آم
راهنمایی، ایفاي نقش، ارائـه بـازخورد، مـدل سـازي، تمـرین و      

ایـن مهـارت،   . ]9[مروري بر رفتارهاي آموخته شده مـی باشـد   
ــان اخــتالالت   ــط اجتمــاعی، درم ــود اثربخشــی رواب جهــت بهب

 نیـز  اضطرابی و ترسهاي مرضی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن
  .]10[ستفاده می گردد ا

نشان می دهنـد   کشورانه سنی جمیت و هرم سنی جنسی یم
 امـروزه در . که ایران از الگوي جمعیتی جوان پیـروي مـی کنـد   

 توجه به سالمت انسانها بویژه نوجوانان و ،مفهوم توسعه یافتگی
انسـان   ،در هزاره سوم. جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است

در این درحالی اسـت کـه   . سالم محور توسعه معرفی شده است
 ،خصوص مهارت هاي زنـدگی ه بعد روانی و ببه  ،نظام سالمت

بـراي رسـیدن بـه سـالمت توجـه بـه       . پرداخته شده است رتکم
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  مهارتهاي اجتماعی و تمامی ابعـاد سـالمت از ضـروریات اولیـه     
   .می باشند

زان مقطـع متوسـطه سـرمایه    به ویژه دانش آمو ،دانش آموزان
  بـا توجـه بـه طبیعـت      ،از طرفـی  .می شـوند هاي ملی محسوب 

این دانش آموزان، شرایط خاص تحصیلی  ،پر استرس این دوران
در برنامه هاي آمـوزش و  عدم وجود برنامه هاي مکفی  همچنین
بـه   ،براي توانمندسازي این گروه به مهارتهاي اجتمـاعی پرورش 

ــأثیر آمــوزش  ویــژه قاطعیــت   ، ایــن مطالعــه بــا هــدف تعیــین ت
گنابـاد   دبیرسـتانی دانش آمـوزان   قاطعیتبر میزان  جرأت مندي

  .انجام شد
  
  روش

-88کـه در سـال تحصـیلی     مطالعه تجربی بود یکاین پژوهش 
 140 ،در این مطالعه. گناباد صورت گرفتدر دبیرستانهاي  1387

تصـادفی چنـد    دانش آموز پایه دوم متوسطه به روش خوشه اي
مرحله اي از بین دانش آموزان شـاغل بـه تحصـیل شـهر گنابـاد      

علت عدم انتخاب دانش آموزان پایه اول متوسطه  .شدند انتخاب
در این مطالعه عدم آمادگی ذهنی آنان به سبب تازه وارد بودن به 
محیط دبیرستان و عدم آمادگی کافی جهت حضـور در جلسـات   

بـه دلیـل    آمـوزان پایـه سـوم نیـز    از سویی دانـش  . آموزشی بود
ــه مقطـــــع   ــان جهـــــت ورود بـــ   فشـــــردگی دروس آنـــ

 نمونـه هـا  . پژوهش نبودنـد این پیش دانشگاهی مد نظر محققین 
و بـا اعـالم    خویشبعد از آگاه شدن از مراحل مطالعه و حقوق 

) نفـر  70(در دو گروه آزمون  به صورت تصادفی ،رضایت کامل
نه ها در هر مرحله از پژوهش ونم. قرار گرفتند) نفر 70( و کنترل

 به کلیـه مراکـز   .مختار به همکاري یا ترك محیط پژوهش بودند
نتـایج   .مراجعـه گردیـد  زشکی پمجوز دانشگاه علوم  با آموزشی

  .کلی پژوهش در صورت تمایل در اختیار نمونه قرار می گرفت
روش گردآوري داده ها پرسشنامه خودگزارش دهی مشـتمل  

، سئواالت فاکتورهاي شامل مشخصات دموگرافیکسئوال  82بر 
 مهـارت ( ، سئواالت قـادر کننـده  )آگاهی و نگرش( مستعد کننده
. بودقاطعیت ئواالت تقویت کننده و س و سئواالت )جرأت مندي

مقیاس در نظر گرفته شده براي تجزیه و تحلیل داده ها در رابطه 

نمـره کسـب    ،قادر کننـده  و فاکتورهاي مستعد کنندهبا سئواالت 
سئواالت فاکتورهاي تقویت کننده به صـورت   .بوده 100شده از 

همچنــین جهــت . نــدتوزیـع فراوانــی مــورد بررســی قــرار گرفت 
 30(درجـه اي   6قاطعیت، از تسـت قاطعیـت راتـوس    سئواالت 

قاطعیـت  + (180استفاده شد که نمرات بدست آمـده از  ) سئوالی
توانست در نوسان  می) عدم وجود قاطعیت+ (30تا ) بسیار زیاد

  .باشد
روایی صوري و محتـوایی پرسشـنامه سـئواالت فاکتورهـاي     

تن از اعضاي  4مستعد کننده، تقویت کننده و قادر کننده به تأیید 
جهـت پایـایی    .هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد رسـید 

هفتـه اي در   2نیز از روش آزمـون مجـدد بـا فاصـله      پرسشنامه
 87/0، 89/0، 90/0که ضریب هبستگی  ه شدنمونه مشابه استفاد

به ترتیب براي سئواالت آگاهی، نگرش، قادر کننده ها و  89/0و 
در تست قاطعیت راتوس، راتوس،  .تقویت کننده ها به دست آمد

و کــوئیالن و همکــاران ضــریب همبســتگی  فــوچ و همکــاران
همچنـین قـبالً   . ]11[ به دست آورده انـد  78/0سئواالت ابزار را 

روایی و پایایی این پرسشنامه در داخل کشور توسـط فـاطمی و   
در ایـن مطالعـه نیـز    . ]12[ ان مورد تأیید قرار گرفته استهمکار

جهت پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد با فاصله دو هفتـه  
  .همبستگی باالیی را نشان داد 83/0اي استفاده شد که با ضریب 

جلسـه   4شامل برگـزاري   ،نظر براي گروه آزمون مداخله مد
محتـواي   .دقیقه اي آموزش قاطعیت در طول یـک مـاه بـود    90

آموزشی قبالً توسط مشاورین تحصیلی و مشاورین خانواده و نیز 
ــد    ــورد تأیی ــوم پزشــکی م ــأت علمــی دانشــگاه عل   اعضــاي هی

در این مطالعه جهت طراحی برنامـه آموزشـی از    .دقرار گرفته بو
ي نـوین برنامـه ریـزي آمــوزش    یکـی از الگوهــا (مـدل پرسـید   

کاربرد ایـن مـدل بـر سـایر مشـکالت      . بهره گرفته شد) سالمت
و همچنین قبالً در تأثیر آرام سـازي بـر    بهداشتی مؤثر بوده است

. ]13[ د تأیید قرار گرفته استکاهش اضطراب به کار رفته و مور
Green  مدل پرسید را براي پی بردن به علل مشکالت رفتـاري، 

آمـوزش سـالمت   طراحی، برنامه ریزي و ارزشیابی برنامه هـاي  
ایـن الگـو شـامل سـازه هـاي مسـتعد       . ]14[ تدوین نموده است

کننده، قادرکننده و تقویت کننده بوده که برنامه مداخله آموزشـی  
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به روش بحث گروهی، ایفاي نقش، نمایش عملـی و پرسـش و   
) مشـاوران ( پاسخ به تفکیک جنسیت توسط مربیان آموزش دیده

همچنین یک جلسـه آموزشـی نیـز بـه صـورت      . صورت گرفت
انجمن اولیاء و مربیان با حضور والدین و معلمینِ دانش آموزان، 

  .دقیقه برگزار گردید 90بنا به ویژگیهاي مدل پرسید به مدت 
  از هـر دو گـروه آزمـون و کنتـرل      ،هفتـه  8بعـد از گذشـت   

البتـه  . به عمـل آمـد   پس آزمون به صورت همزمان و جدا از هم
بعد از اتمام پس آزمون با در نظر گرفتن مالحظات اخالقی و به 
منظور بهره مند شدن از برنامه آموزشی اجـرا شـده بـراي گـروه     

کلیه داده هـا  . همین برنامه را دریافت کردندگروه کنترل آزمون، 
توسط آزمونهاي شاخص مرکزي،  SPSSتوسط نرم افزار آماري 

t  ،مستقلt و ضریب همبسـتگی   ، آنالیز واریانس یک طرفهوجز
  .تجزیه و تحلیل شد% 95پیرسون با ضریب اطمینان 

  نتایج 
  در صــــد نمونــــه هــــا را  50پســــرها  ،در ایــــن مطالعــــه
ــد ــه هــا،  .تشــکیل مــی دادن در  )نفــر 48% (29/34از کــل نمون

علــوم  در رشــته  ) نفــر  48% (29/34علــوم انســانی،    رشــته
لــوم ریاضـی مشــغول  عدر رشـته  ) نفــر 44% (42/31تجربـی و  

ــد ــه تحصــیل بودن ــانگین نمــره آگــاهی. ب مهــارت ، نگــرش ،می
بـه   قبـل از مداخلـه   کلیـه نمونـه هـا    و قاطعیـت  جرآت منـدي 

نمـــره بدســـت  113و  45/31، 16/63، 82/59 ترتیـــب برابـــر
ــد،  ــک   آم ــه تفکی ــه ب ــنس ک ــدول ج ــماره در ج ــده  1ش آم
ــین.اســت ــانگین نمــرات آگــاهی، نگــرش، مهــارت و   همچن می

ــون  ــه در گــروه آزم ــل و بعــد از مداخل در جــدول  قاطعیــت قب
ــماره  ــان     2ش ــوزش را نش ــر آم ــده در اث ــود آم ــرات بوج   تغیی
   .می دهد

  مداخله بر حسب جنسو قاطعیت در دو گروه قبل از جرأت مندي میانگین نمرات آگاهی، نگرش، مهارت : 1جدول 

  متغیرها
شاخصهاي 

  آماري
 P-Value  دختر  پسر

  آگاهی
  50/59  13/60  میانگین

18/0 
  83/5  19/4  انحراف معیار

  نگرش
  72/62  59/63  میانگین

16/0  
  01/3  91/2  انحراف معیار

  جرأت منديمهارت 
  93/30  97/31  میانگین

16/0  
  38/1  19/2  انحراف معیار

  قاطعیت
  104  122  میانگین

008/0  
  63/4  85/3  انحراف معیار

  در گروه آزمون میانگین نمرات آگاهی، نگرش، مهارت و قاطعیت قبل و بعد از مداخله: 2جدول 

  
  بعد از مداخله  قبل از مداخله

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین
  33/2  18/90  61/4  45/58  آگاهی
  92/1  44/88  71/2  38/65  نگرش
  96/1  74/82  92/1  27/32  مهارت
  47/2  157  47/3  115  قاطعیت
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اختالف معنی  )قبل از مداخله  ( آزمون آنالیز واریانس یک طرفه
جـرأت  داري را در میانگین نمـرات آگـاهی، نگـرش و مهـارت     

نمونه ها بر حسب میزان تحصیالت پدر و مادر آنان نشان  مندي
اما این آزمـون اخـتالف معنـی داري را در میـانگین نمـره      . نداد

قاطعیت نمونه ها بر حسب تحصیالت پدر و مادر آنان نشان داد 
)001/0<P (   به طوري که والدین داراي تحصـیالت دانشـگاهی

 نـین آیـن آزمـون   همچ. داراي فرزندانی با قاطعیت بیشـتر بودنـد  
 اختالف معنی داري را در میانگین نمرات آگاهی، نگرش، مهارت

و قاطعیت نمونه هاي مورد مطالعه بر حسب رتبـه   جرأت مندي
توزیـع فراوانـی فاکتورهـاي     3جـدول شـماره    .تولد نشان نـداد 

تقویت کننده قاطعیت را در گروه آزمون قبـل و بعـد از مداخلـه    
  .نشان می دهد

  در گروه آزمون توزیع فراوانی فاکتورهاي تقویت کننده قاطعیت قبل و بعد از مداخله : 3 ولجد

  بعد از مداخله  قبل از مداخله  فاکتورهاي تقویت کننده
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  43/61  43  71/5  4  والدین
  86/2  2  86/2  2  برادر یا خواهر

  14/7  5  0  0  دوستان
  57/28  20  29/4  3  معلمان

  0  0  0  0  رسانه هاي جمعی
  0  0  14/87  61  هیچکدام
  100  70  100  70  جمع کل

  

مستقل اختالف معنی داري را در فاکتورهاي مـورد   tاگر چه آزمون 
حـاکی  این آزمون نتیجه اما  ،مطالعه در دو گروه قبل از مداخله نشان نداد

ـین  . دار بین آنها بعد از مداخله بود از اختالف معنی زوج  tآزمـون  همچن

بعد از مداخله در فاکتورهاي مد نظر در گروه آزمون افزایش معنـی داري  
را نشان می دهد که این افزایش معنی دار در گروه کنترل در هیچیـک از  

  )4جدول . (نشد رویتاین فاکتورها 

  و قاطعیت قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترلجرآت مندي میانگین نمرات آگاهی، نگرش، مهارت : 4 جدول

  بعد از مداخله  قبل از مداخله  گروه  متغیرها
P-Value  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  

 >001/0  33/2  18/90  61/4  45/58  آزمون  آگاهی
  12/0  40/3  21/63  93/5  18/61  کنترل

P-Value  10/0 001/0<   

 >001/0  92/1  44/88  71/2  38/65  آزمون  نگرش
  17/0  90/2  36/59  18/3  93/60  کنترل

P-Value  17/0 001/0<   

 >001/0  96/1  74/82  92/1  27/32  آزمون  جرأت مندي مهارت
  13/0  15/2  84/31  37/2  63/30  کنترل

P-Value  21/0 001/0<   

 >001/0  47/2  157  47/3  115  آزمون  قاطعیت
  21/0  12/2  112  55/4  111  کنترل

P-Value  12/0 001/0<   
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ــی دار مســتقیم    ــاط معن ــا حــاکی از  ارتب ــه ه ــین یافت همچن
 بین فاکتورهاي مطالعه شـده بـود کـه ایـن ارتبـاط بـین مهـارت       

ــود   منــديجــرأت  ــه مراتــب بیشــتر ب ). r=68/0(و قاطعیــت ب
  )5جدول (

  ضریب همبستگی آگاهی، نگرش، مهارت و قاطعیت بعد از مداخله: 5جدول 

  قاطعیت  مهارت  نگرش  

  r 15/0  08/0  18/0  آگاهی
p 04/0  03/0  13/0  

  r   43/0  09/0  نگرش
p   005/0  03/0  

  r     68/0  مهارت
p     001/0  

  بحث
پژوهش حاضر که با هدف اثربخشی آموزش جـرأت منـدي بـر    

نتایج مطالعه  .میزان قاطعیت نوجوانان دبیرستانی گناباد انجام شد
نشــان داد کــه قبــل از مداخلــه میــانگین نمــره آگــاهی، نگــرش 

مهارت میانگین نمره در حد متوسط و ) فاکتورهاي مستعد کننده(
میانگین نمره در حد ضعیف و ) فاکتور قادر کننده(ت مندي جرأ

، محمـودي  ]15[کـارگر   اتمطالعـ . قاطعیت در حد متوسط بـود 
که قاطعیـت دانـش    ندنیز نشان داد ]17[و تقوي الریجانی  ]16[

 .در حـد متوســط بــوده اســت و دانشــگاهی آمـوزان دبیرســتانی  
طالعـات  در ایـن مطالعـه و سـایر م   مطلوب نبودن نمره قاطعیت 

مهارتهاي اجتماعی و در اینجا یادگیري  دیگر، مبین نیاز جامعه به
به نظر می رسد خـالء برنامـه هـاي آمـوزش     . قاطعیت می باشد

ــا       ــانواده ه ــی خ ــا و حت ــگاه ه ــدارس و دانش ــت در م   قاطعی
  .احساس می شود

قبل از مداخله آموزشی در میانگین نمرات آگـاهی،   همچنین
گرش، مهارت جرأت مندي بین دو جنس اختالف معنـی داري  ن

مستقل بین دو جنس در میانگین نمره  tاما آزمون . وجود نداشت
بـه طـوري   ، )P=008/0(قاطعیت تفاوت معنی داري را نشان داد 

ــه  ــوق ک ــانگین ف ــران می ــود  18در پس ــتر ب ــره بیش ــه . نم مطالع
Onyeizugbo ن بود که قاطعیت پسران در نیجریه نیز حاکی از آ

به هر حال بنـا بـر نظـرات محققـین     . ]18[ بودبیشتر از دختران 
  میزان قاطعیت در دو جـنس بـه عوامـل فرهنگـی وابسـته       ،دیگر

فردي  ،جنس مذکر می رود انتظار هادر اغلب فرهنگ  .می باشد

 ،بر عکس .باشد توانمند و وابسته، واقع بین، کارآمد، مطمئنغیر 
از جنس مؤنث انتظار شخصـیت غیـر فعـال، وابسـته، حسـاس،      

به تبع آن نیـز ایـن    .ضعیف و داراي احساسات بی ثبات می رود
ــطراب بیشــتر      ــر موجــب افــزایش اض   در جــنس مؤنــث  ام

  .]20و  19[ می گردد
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد کـه   ،در این مطالعه

وانان بـا قاطعیـت بیشـتري    والدین با تحصیالت باالتر داراي نوج
در  Netaو  ]15[مطالعه کـارگر  یافته هاي .  )P>001/0(هستند 
ــا  ــایج    ]21[ایتالی ــن نت ــا ای ــتا ب ــم راس ــتند،ه ــه  هس ــا مطالع ام

Karagozoglu بـین   ]17[الریجـانی   و نیز تقوي ]22[ در ترکیه
ارتباط معنـی داري را نشـان   قاطعیت و میزان تحصیالت والدین 

  این موضـوع مـی توانـد ناشـی از تاکیـد ایـن مطالعـه و        . ندادند
ماهیـت پـژوهش    جهت گیري سئواالت بـر مهـارت قاطعیـت و   

آزمون فوق اختالف معنی داري را در میـانگین نمـره   البته  .باشد
آگاهی، نگرش و مهارت جـرأت منـدي بـر حسـب تحصـیالت      

همچنین آزمون نامبرده اختالف معنی داري را . والدین نشان نداد
و قاطعیت  ، نگرش، مهارت جرأت منديدر میانگین نمره آگاهی

 Kamileدر این خصوص مطالعه . بر حسب رتبه تولد نشان نداد
به . ]23[ بین رتبه تولد و قاطعیت ارتباط معنی داري را نشان داد

نظر می رسد انجام مطالعه تحلیلـی بـا نمونـه مناسـب از لحـاظ      
بین رتبه تولـد و قاطعیـت را   کمیت و کیفیت، بهتر بتواند ارتباط 

  .نشان دهد که در این مطالعه مقدور نبود
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همانطور که قبالً نیز اشاره شد یک جلسـه انجمـن اولیـاء و    
در راستاي آموزش جرأت مندي در ایـن مطالعـه برگـزار     مربیان
در  حمایت اجتمـاعی شبکه دلیل اصلی این جلسه ایجاد . گردید

این . تقویت و ترغیب گروه هدف در اتخاذ رفتارهاي قاطعانه بود
 ،جلسه که با توجه به ویژگیهاي الگوي پرسید طراحی شده بـود 

بـه   .به خوبی نمایان مـی سـازد   2آثار خود را در جدول شماره 
بیشترین عامل  ،والدین و معلمان بعد از مداخله آموزشی طوري که

و  درصـد  43/61بـه ترتیـب   (بودنـد   تقویت کننده رفتار قاطعانه
  ). درصد 57/28

پرسید مستقل بین سازه هاي اندازه گیري شده مدل  tآزمون 
امـا  . در دو گروه قبل از مداخله اختالف معنی داري را نشان نداد

بعد از مداخله بین تمام این سازه ها اختالف معنی داري حاصل 
برنامه هاي موازي از با توجه به عدم اجراي  ). P>001/0(گردید 

افـزایش آگـاهی    می توان ،سوي مدارس جهت آموزش قاطعیت
ناشـی از اثـر مثبـت آمـوزش      را حاصله بعد از مداخله آموزشی

   .بود ]15[مشابه نتایج مطالعه کارگر  این نیتجه، .دانست
ارائـه   3افزایش نمره نگرش که در جدول شـماره   ،از سویی

بـا توجـه بـه روش بحـث      شده می تواند به اثربخشـی آمـوزش  
قابلیت مناسـبی   ،این روش. برگرددگروهی در جلسات آموزشی 

ــته   ــرش داشـ ــدیل نگـ ــر و تعـ ــراي تغییـ ــارگر ،بـ و  ]15[ کـ
Roosenberg ]24[ نگرش گروه هـدف   ءنیز دلیل اصلی ارتقا

را نیز به استفاده از این روش آموزشی در آموزش جرأت منـدي  
شاید این امر به تأثیر بحث گروههاي همسـان و   .نسبت داده اند
نیز در نتـایجی مشـابه، آمـوزش     ]25[محمودي  .همسال برگردد

جرأت مندي را روشی مطلوب بـراي ارتقـاء سـطح نگـرش در     
   .خصوص رفتارهاي قاطعانه بیان نموده است

همچنین بیانگر اخـتالف معنـی دار مهـارت     3جدول شماره 
مهـارت  . مـی باشـد  د از مداخلـه  جرأت مندي بین دو گروه بعـ 

جرأت مندي یا فـاکتور قـادر کننـده در ایـن مطالعـه نمـادي از       
به نظر می رسد روش ایفـاي نقـش   . می باشد» نه گفتن«مهارت 

 ،توسط دانش آموزان در موقعیت هـاي مشـابه موقعیـت واقعـی    
 ،در واقـع . نقش خود را در این زمینه به خوبی اجرا کـرده اسـت  

نــا بـه توصـیه پژوهشــگران دیگـر در ایــن    روش ایفـاي نقـش ب  

 .مـی باشـد  » نـه گفـتن  «خصوص روش مناسبی بـراي آمـوزش   
مستقل اختالف معنی داري بعد از مداخله بـین   tهمچنین آزمون 

به طـوري کـه   . دو گروه در میانگین نمره قاطعیت نشان می دهد
به عبارتی قاطعیت گـروه  . نمره می رسد 45این اختالف نمره به 

اما تغییـري در وضـعیت    ،یافته یرمتوسط به مطلوب تغی آزمون از
 Soresi ]26[، McCabeمطالعه . دیده نشد کنترلقاطعیت گروه 

نیز اثر مثبـت آمـوزش    ]10[و مهرابی هنرمند  ]15[کارگر  ،]27[
   . جرأت مندي بر قاطعیت را نشان داده اند

  
  نتیجه گیري

این پژوهش نشـان داد کـه بـین مهـارت جـرأت منـدي و        نتایج
ــود دارد    ــی داري وج ــتقیم معن ــاط مس ــت ارتب ) r=68/0(قاطعی

امـا ایـن ارتبـاط     .که میزان همبستگی باالیی را نشـان مـی دهـد   
اگــر از سـویی   ).P=13/0(بـین آگـاهی و قاطعیـت دیــده نشـد     

امـا میـزان    ،بـین نگـرش و قاطعیـت ارتبـاط معنـی دار بـود      چه 
ــ ــداد   تگی همبس ــان ن ــاالیی را نش ــدت ب ــه  ).r=09/0(ش نتیج
مبین ایـن واقعیـت اسـت کـه آمـوزش مهـارت جـرأت        مذکور 

مندي بـه مراتـب اثـربخش تـر و کارآمـدتر از آمـوزش صـرف        
در اینجـا بـه خـوبی ارتبـاط      .در خصوص قاطعیـت مـی باشـد   

بـا رفتـار مـد نظـر     ) فـاکتور قادرکننـده  (مهارت جـرأت منـدي   
ــت( ــه  . مشــخص اســت) قاطعی ــن موضــوع در مطالع مشــابه ای

Alison ]28[   علـی رغــم تـالش محققــین در    .دیـده مـی شــود
برخـــی  PRECEDEبـــه کـــارگیري تمـــام اجـــزاء الگـــوي 

جزئیات به دلیـل گسـترده بـودن موضـوع مـورد بررسـی قـرار        
ــن راســتا پیشــنها مــی   ــذا مطالعــات دیگــري در ای نگرفــت و ل

ــود ــو . ش ــزار خ ــه اب ــا ک ــین از آنج ــی داراي همچن دگزارش ده
پیشــنهاد مــی گــردد در تحقیقــات دیگــر  اســت،محــدودیتهایی 

جهــت بررســی قاطعیــت از فنــون انــدازه گیــري رفتــاري       
 .استفاده شود

  
  تشکر و قدردانی 

ایــن مطالعــه حاصــل طــرح مصــوب دانشــگاه علــوم پزشــکی  
ــماره   ــه ش ــاد ب ــوده/320/1گناب ــذا از  ،پ ب ــده ل ــاري ارزن همک
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ــت   ــرم معاون ــاران محت ــی  همک ــی پژوهش ــگاه آن آموزش دانش
الزم همچنـین پژوهشـگران   . تقدیر و تشکر بـه عمـل مـی آیـد    

ــد ــ  مــی دانن ــده در ط ــوزان شــرکت کنن ــش آم ح راز تمــامی دان
محتـرم آنـان و همچنـین دبیـران و مربیـان       هـاي  خـانواده  ،فوق

  . تشکر و قدردانی به عمل آورند ،حاضر در پژوهش
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