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مقاله پژوهشی
چكيده

زمینه و هدف :با توجه به اینکه ،نوجوانان مهارتهای الزم ارتباطی -اجتماعی را ندارند و عدمآگااهی کاا ی نانا آماوزان نر ماورن
مقابله با پیشنهانهای پرخطر ،نربرنارنده عواقب جبران ناپذیری است ،لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آموزش مهارت نه گفاتن بارای رن
پیشنهانهای خطرزا با استفانه از ایفای نق انجام شد.

یافتهها :بین میانگین نمره مهارت نه گفتن برای رن پیشنهانهای پرخطر نر هر نو گروه مداخله وکنترل قبل ،بال اصله و  2ماه بعد از
مداخله (به ترتیب ( ) )p> 1/110و ( )p=1/113تفاوت معنیناری وجون ناشت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوه  ،اجرای مداخالت آموزشی مرتبط با ر تارهای پیشگیریکننده نر نان آموزان به منظور تأمین
سالمت جسمی ،عاطفی و اجتماعی آنان ضروری است .ولی با وجون اینکه روش ایفای نق نارای قدرت پیشگیریکننده از
ر تارهای پرخطر بونه ،پیشنهان میشون پژوه حاضر با تعدان جلسات بیشتر و تداوم آموزش انجام شون.
واژههای كلیدی :آموزش ،ایفای نق  ،مهارت نه گفتن ،نان آموز
ارجاع :غفاری محتشم  ،شعبانی اطمه  ،محمدی ریزی سهیال ،برومند ر زهرا .كسب مهارت نه گفتن برای رد پیشنهادهای پرخطر باا اتاتفاده ازروش
ایفای نقش در دانش آموزان مقطع راهنمایی .مجله تحقیقات علوم ر تاری 0634؛ 40-10 :)0(06
نریا ت مقاله0632/02/11 :

.0

پذیرش مقاله0634/10/04 :
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مواد و روشها :پژوه حاضر از نوع کارآزمایی میدانی ،پی آزمون و پسآزمون ،نوگروهی و سه مرحلهایی است و جامعه پاژوه
شامل  36نان آموز نختر مقطع راهنمایی شهر اراک نر سال 0631بونکه به طور تصان ی سیستماتیک انتخاب شادند .ابزارگارنآوری
نانههاپرس نامه شامل مشخصات رنی -خانوانگی و چک لیست "نه گفتن"نر خصاو مهاارت رن پیشانهانهای خطارزا باون .ابتادا
پرس نامه وچک لیست تکمیل وسپس آموزش بر اساس مهارت نه گفتن به روش نمایشی و ایفای نق انجام شد .بال اصله و  2ماه بعد
از آموزش مجدنا چک لیست مهارت نه گفتن بامشاهده نان آموزان توسط پژوهشگر تکمیل شد .نانهها با استفانه از روشهاای آماار
توصیفی و استنباطی با نرما زار  SPSSمورن تجزیه وتحلیل قرار گر ت.

استانیار ،گروه بهداشت ،نانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

 .2کارشناس ارشد مامایی،نانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران
 .6کارشناس ارشد مامایی،گروه مامایی ،نانشکده پرستاری و مامایی،نانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

مقدمه
بررسيها نشان ميدهد كه جمعيت نوجوان از  99/9ميليون
نفر در سال  0222به  14/7ميليون نفر در سال  0242و تا
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پايان  0202به  09/0ميليون نفر خواهد رسيد ( .)4در ايران
نيز  %07از جمعيت يعني حدود  41ميليون نفر را نوجوانان
تشکيل ميدهند ( .)0با ورود فرد به سن بلوغ ،تغييرات اساسي
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و مهمي در وضعيت ظاهري ،رفتارهاي اجتماعي و وضعيت
رواني وي ايجاد ميشود و بسياري از عادات و رفتارهاي
بهداشتي نيز دراين مرحله از زندگي شکل ميگيرد و تأثير
مهمي بر رفتارهاي بهداشتي در بزرگسالي خواهد داشت (،)0
به طوريكه ازدواجهاي ناموفق ،حاملگيهاي پرخطر ،مرگ و
ميرها ،عادات و رفتارهاي ناسالم از اين زمان نشأت ميگيرند.
در دنيا نيمي از نوجوانان در مقابل ايدز و بيماريهاي مقاربتي
و حاملگي حفاظت كافي نداشته ،در معرض روابط جنسي
ناسالم و حفاظت و حمايت نشده ،مصرف مواد ،بيماريهاي
مقاربتي ،روابطجنسي فارغ از مسؤوليت ،حاملگيزودرس،
خشونت ،شکست در درس و مدرسه و  ...هستند ( .)9شمسي
ميمندي به نقل از مطالعه فرشيد نژاد بيان ميكند كه شيوع
اختالالت رفتاري در دامنه سني  41-47سال%40/0 ،است.
وي اضافه ميكند كه سن ابتال به اعتياد در ايران طي  0دهه
اخير به شدت كاهش يافته و به زير 02سال و گاهي به 8
سالگي رسيده است ( .)1اما آنچه اين دوران را حساستر
مينماياند ،آسيبپذيرتر بودن دختران ميباشد .مطالعات نشان
ميدهد كه مرگ مادران نوجوان زير  41سال  1برابر مرگ
مادران  02سال به باال است و بچههاي اين مادران نيز
% 02مرگ و مير بيشتري دارند ( .)0چالش ديگري كه
نوجوانان با آن روبرو هستند وآنان را در معرض رفتارهاي
آسيبزا قرار ميدهد ،كمبود مهارتهاي زندگي است .در
همين راستا تحقيقات گوناگون نشان ميدهد كه بين كمبود
مهارتهاي اجتماعي و بروز اختالالت رفتاري ورفتارهاي
پرخطر در آينده نظير بزهکاري ،نقص در عملکرد تحصيلي و
شناختي ،فرار از مدرسه در كودكي و الکليسم ،رفتارهاي ضد
اجتماعي و اختالالت رواني در آينده ارتباط وجود دارد (.)1
كمبود مهارتهاي اجتماعي كودكان و نوجوانان را با
مشکالتي متعدد مواجه ميسازد و باعث عدم مصالحه و
سازش در روابط بين فردي ،مشکالت و اختالالت رفتاري
گشته و بر رشد شخصيت و سازگاري آنان با محيط تأثير
منفي ميگذارد ( .)7لذا ضروري است نوجوانان قبل و در طي
بلوغ آموزش ببينند ( Short .(8نشان داد كه آموزش

مهارتهاي اجتماعي باعث افزايش شبکه اجتماعي (همساالن
و معلمان) ،رفتار پسنديده اجتماعي ،تعامل مثبت اجتماعي،
رفتارهاي قاعدهمند و آغازگري گفتگو در زمان مناسب در
كودكان مبتال به نقص توجه پيشفعالي گرديد (.)9
 Hernandezنشان داد كه اختالالت بيروني و دروني (به
ويژه اختالالت بيروني) بر اثر آموزش مهارتهاي اجتماعي
كاهش چشمگيري داشت ( .)42مطالعات نشان ميدهد كه
آموزش مهارتهاي زندگي بر پيشگيري و درمان مشکالت
بهداشتي مانند سوءمصرف مواد اثرات رضايتبخشي دارد
( .)44با توجه به نتايج مطالعات ذكر شده ،با آموزش
مهارتهاي زندگي به نوجوانان كه ميزان كفايت فردي و
اجتماعي آنان افزايش يافته و امکان پيشگيري با آموزش
مهارتهاي اجتماعي براي كاهش ميزان آسيبپذيري در
تعامالت اجتماعي و مقاومت در برابر فشارهاي گروهي ،تا در
موقعيتهايي كه" نه" گفتن ضروري است ،توانايي ابراز
مخالفت را داشته باشند و نوجوانان قادر باشند كه موقعيتهاي
خطرزا را شناسايي و در مقابل آنها ايستادگي كنند ( .)40از
اينرو كسب مهارت جرأتورزي براي نوجوانان كه از
ويژگيهاي آنها استقالل ،خودمحوري ،گرايش به همساالن
و تسکين استرسهاي دوران رشد است و آنان را در مقابل
عوامل تهديدكننده سالمت آسيبپذيرتر ميسازد ،اهميت
حياتي دارد ،اين مهارت به آنها احساس خودكارآمدي داده
بهطوريكه در روابط متقابل با ديگران و ايجاد اعتماد
مينمايد .نوجواناني كه مهارت "نه گفتن" يا جرأتپذيري را
آموختهاند ،احتماالً بيشتر دست به انتخابهاي مثبت خواهند
زد و از درگير شدن در رفتارهاي پرخطر اجتناب خواهند كرد
( .)49پس جهت ابراز اين جرأتورزي به درخواستهاي
خطرزا يا مهارت رد پيشنهادهاي خطرزا در نوجوانان بايستي از
مؤثرترين برنامههاي آموزشي استفاده كرد ( .)41يکي
ازشيوههاي آموزش ابراز وجود ،ايفاي نقش است ( .)40ايفاي
نقش را يکي از شيوههاي درمان گروهي ميدانند .امروزه
ايفاي نقش كاربردهاي متعددي از قبيل وسيلهاي براي تخليه
هيجاني ،شيوهاي براي تغيير نگرش ،روشي براي ايجاد بينش

محتشم غفاري و همکاران
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مواد و روشها
اين پژوهش يك مطالعه كارآزمايي ميداني ،پيشآزمون
وپسآزمون ،دو گروهي (گروه مداخله و كنترل) و سهمرحلهاي
است كه در سال  4992در دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي
شهر اراک انجام شد .نمونههاي پژوهش به صورت تصادفي
سيستماتيك به تعداد  10نفر انتخاب شدند و با توجه به ريزش
نمونهها تعداد 42نفر اضافه شد .معيار ورود به پژوهش شامل
كليه دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي مدارس دولتي روزانه
شاغل به تحصيل در سال  4992داشتن تمايل به شركت در
پژوهش ،امضاي فرم رضايتنامه كتبي توسط خود و والدين
آنها ،برخورداري از سالمت جسمي و رواني بر اساس پرونده
بهداشتي موجود در مدرسه بود .معيارهاي خروج از مطالعه
شامل عدم تمايل به ادامه شركت در طرح ،غيبت بيش از يك
جلسه در جلسات آموزش يا منتقل شدن به مدرسهايي ديگر و
هر حادثهايي كه استرس دانشآموز را زياد كند ،بود .ابزار
گردآوري دادهها شامل پرسشنامه اطالعات جمعيتشناختي
واحدهاي پژوهش (تعداد فرزندان ،شغل والدين ،سطح درآمد
خانواده ،ميزان تحصيالت والدين ،فوت يکي از والدين ،داشتن
ناپدري ،داشتن نامادري و طالق والدين) و چك ليست تدوين
شده در رابطه با مهارت نه گفتن بود .اين چك ليست شامل 1
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و بصيرت در مراجع و شيوهاي براي آموزش رفتارهاي جديد،
يافته است ( .)41ايفاي نقش يا نقشگزاري روشي است كه
درآن درمانگر از مددجو ميخواهد تا در يك موقعيت ساختگي
در اتاق درمان يا تمرين ،كه با موقعيت واقعي زندگي
شبيهسازي شده است ،به رفتار مورد نظر بپردازد .دراين
موقعيت ساختگي ،مددجو و درمانگر به تعامل ميان فردي
مربوط به مشکل مددجو ميپردازند ( .)47در اين راستا نتايج
تحقيق بحري نشان داد كه آموزش جرأتورزي به روش
مشاورة گروهي (ايفاي نقش) بر عزت نفس دانشآموزان دختر
نسبت به گروه شاهد كه آموزش نديدهاند ،مؤثر بوده است
(.)48
عباسنيا نيز از پژوهش خود نتيجه گرفت كه آموزش
جرأتورزي بر عزت نفس و جرأتورزي پسران مقطع
راهنمايي تأثير داشته و به طور معنيداري ،جرأتورزي و
عزت نفس آنها را افزايش داده است ( .)49نتايج پژوهشي
كه سيد فاطمي و همکارانش در تهران با عنوان" مهارت
قاطعيت و مصرف اكستاسي در بين نوجوان " انجام دادند،
نشان داد كه گرچه اين تحقيق بين مهارت قاطعيت و عملکرد
مصرف اكستاسي ارتباط معنيداري نداشته است ،اما با توجه
به آسيبپذير بودن نوجوان مطالعات وسيعتر ضرورت دارد
( .)02لذا از آنجا كه انواع آسيبهاي رواني اجتماعي به شکل
نگرانكنندهاي در تمامي جوامع رو به افزايش است و اختالل
رواني ،اعتياد ،رفتارهاي ضداجتماعي بزهکاري و بيبند و باري
جنسي به ويژه در نسل جوان روند صعودي پيدا كرده و موجب
آسيبها و خسارتهاي شديد اقتصادي ،اخالقي و اجتماعي
بر پيکره جوامع شده است ( )04و از طرفي طبق تحقيقات در
اكثر كشورهاي جهان نوجوانان دختر به موقع درباره بهداشت
و سالمت آموزش رسمي نميبينند ( )8و با توجه به اينكه در
اين سنين ،نوجوانان مهارتهاي الزم ارتباطي -اجتماعي را
ندارند ،تمايل به استقالل و گرايش به دوستان دارند و در اين
روند اجتماعي شدن و هويتيابي در معرض موقعيتها،
پيشنهادها و رفتارهاي خطرزا قرار ميگيرند و همچنين در
بسياري از اوقات افراد با مهارتها آشنايي الزم و كافي را

دارند اما انگيزه الزم براي اجراي آن را ندارند ،زيرا به مزايا و
منافع رفتار درست ،اعتقاد و باور كافي نداشته و با توجه به
تغييرارزشها و باورها ،فرهنگ و عدمآگاهي كافي
دانشآموزان در مورد مقابله با پيشنهادهاي پرخطر و
ناكافيبودن مطالعات در زمينه ابعاد مختلف زندگي در اين
دوران و نياز به برآورد انجام برنامههاي مشاركتي توسط
نوجوانان ،پژوهشگر برآن شد تا تحقيقي را با هدف تعيين
كسب مهارت نه گفتن براي رد پيشنهادهاي خطرزا با استفاده
از ايفاي نقش در دانشآموزان انجام داده تا يکي از
مهارتهاي اجتماعي الزم يعني"نه گفتن" به پيشنهادهاي
خطرزا را ،به نوجوانان آموزش دهد .اميد است گامي در جهت
بهبود بهداشت رواني ،جسمي و اجتماعي دانشآموزان برداشته
وآنان را به رفتارهاي پيشگيريكننده مجهز نمايند.
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سؤال با مقياس چندگزينهاي با طيف 0گزينهاي (خير– بلي)
بود كه براي گزينه «خير» نمره صفر ،و « بلي » نمره 4
منظور شد .چك ليست به شکلي طراحي شد كه بتواند ارزيابي
(بازي نقش) دانشآموزان را ،درسه نوبت اول ،دوم و سوم
انجام دهد .دامنه نمره مقياس مهارت نه گفتن 2 ( 1/24-2تا
 4/99ضعيف 4/91 ،تا  0/17متوسط و  0/18تا  1/24خوب)
بود .روش اجراي كار بدين شکل بود كه در ابتدا از دو ناحيه
آموزش وپرورش شهر اراک به طور تصادفي (قرعهكشي)
ناحيه دو انتخاب شد .سپس از بين  49مدرسه دخترانه دولتي
اين ناحيه دو مدرسه بهصورت تصادفي (قرعه كشي) انتخاب
شد و پس از حضور پژوهشگر در مدارس و دانشآموزان به
صورت نمونهگيري تصادفي سيستماتيك از روي دفتر مدرسه
انتخاب شدند .سپس با بيان اهداف تحقيق و تکميل فرم
رضايت از شركت در مطالعه توسط دانشآموز و والدين آنان،
پرسشنامه اطالعات جمعيتشناختي توسط آنان تکميل شد.
سپس در يکي از كالسهاي مدرسه رفتارهاي آسيبزا براي
تك تك دانشآموزان توسط پژوهشگر مطرح شد و واكنش
آنان از نظر كالمي و غيركالمي طبق چك ليست "نه گفتن"
توسط پژوهشگر مشاهده و نمره داده ميشد( .همين سناريو و
يا رفتارهاي آسيبزا در پسآزمون مجددا مطرح شد) و اين دو
مدرسه به صورت تصادفي (قرعهكشي) به گروه مداخله
وكنترل تقسيم شدند .سپس آموزش در قالب  0جلسه4/0 ،
ساعته و حداكثر  9جلسه در هفته در نمازخانه مدرسه توسط
پژوهشگر انجام شد .برنامه آموزشي به اين ترتيب بود كه
درجلسه اول ابتدا معرفي مجدد پژوهشگر و پژوهش انجام
شد .عناوين مواد آموزشي در اين جلسه عبارت بود از :تعريف
و مفهوم قاطعيت ،ضرورت و اهميت داشتن مهارت قاطعيت
در زندگي ،تعريف موقعيتهاي معمولي و پرخطر ،تعريف و
مفهوم رفتار قاطعانه ،تفاوت قاطعيت با پرخاشگري و خجالت،
خصوصيات افراد پرخاشگر ،خجالتي و قاطع .انواع رفتارهاي
قاطعانه شامل  -4رد قاطعانه (نه گفتن)  -0بيان قاطعانه -9
در خواست قاطعانه .در جلسه دوم منافع ،در جلسه سوم موانع
رد پيشنهادهاي خطرزا و ارايه راهكارهاي مربوطه و در جلسه

چهارم ابتدا مروري سريع بر مواد آموزش جلسه سوم توسط
پژوهشگر انجام شد .سپس بقيه موارد موانع رد پيشنهادهاي
خطرزا ،كامل و جمعبندي شد و بعد از رفع اشکاالت احتمالي
و گرفتن بازخورد ،تعريف خودآگاهي و مفهوم آن ،ضرورت و
اهميت خودآگاهي براي داشتن اعتماد به نفس ارايه و
توضيحات كافي در اين زمينه مطرح شد .سپس براي فعال
بودن بيشتر مداخله از برگه راهنماي خودآگاهي از چند
دانشآموز در هر گروه آموزشي (به دليل كمبود وقت) خواسته
شد كه با روش صندلي داغ به سؤاالت خودآگاهي پاسخ دهند
و در پايان جلسه ،با استفاده از پرسش و پاسخ بازخورد
سنجيده شد .همچنين از دانشآموزان خواسته شد كه سؤاالت
مربوط به خودآگاهي را يادداشت و در منزل راجع به آنها
بيشتر فکر نموده و پاسخ گويند تا هر دانشآموز بتواند به
شناخت بهتر خود (اعم از تواناييها ،ضعفها ،احساسات،
ارزشها ،مسؤوليتها ،نيازها ،آرزوها ،اهداف و  ) ...دست زند.
در جلسه پنجم ،تعريف اعتماد به نفس ،اهميت و ضرورت آن
در زندگي ،الزمه اعتماد به نفس ،رابطه اعتماد به نفس و
قاطعيت ،راههاي افزايش اعتماد به نفس ،رابطه بين اعتماد به
نفس و مهارت رد پيشنهادهاي خطرزا ،فوايد داشتن اعتماد به
نفس و مضرات نداشتن آن ،خصوصيات افراد با داشتن اعتماد
به نفس در موقعيتهاي پرخطر و غيره به شکل فعال با
دانشآموزان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .تمامي موارد
آموزش با استفاده از روش سخنراني ،بحث گروهي ،پرسش و
پاسخ و بارش مغزي آموزشهاي الزم داده شد در جلسه
ششم ضمن گرفتن بازخورد و اشکاالت احتمالي ،مهارت نه
گفتن با چهار جزء آن (گفتن كلمه"نه" ،گفتن "نه"با زبان
اشاره و حركات بدني ،گفتن "نه"با تن صداي مناسب ،تکرار
پيام "نه") و سپس اجزاي رفتارها قاطعانه كه شامل عوامل
غيركالمي ،نحوه بيان ،عوامل كالمي و محتوي كالم ،عوامل
تعاملي ،عوامل شناختي (تفکر ،باورها و ذهنيتها) به طور
مفصل بحث و سپس مهارت نه گفتن در اين جلسه با كمك
گرفتن از مشاور مدرسه كه در تمام جلسات حضور فعال
داشتند ،در قالب سناريوهاي مختلف براي موقعيتهاي
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یافتهها
نتايج نشان داد بيشترين فراواني تعداد فرزندان خانواده 0،فرزند
ميباشد كه در گروه مداخله  01نفر ( )% 99/9و در گروه
كنترل  09نفر ( )%19/8است .عالوه بر اين بيشترين فراواني
رتبه تولد ،فرزند اول خانواده ميباشد كه در گروه مداخله 94
نفر ( )%19/4و در گروه كنترل  09نفر ( )%99/7است .در
ارتباط با مشخصات خانوادگي نيز يافتهها حاكي از آن است
كه شغل پدر اكثر دانشآموزان در هر دو گروه ،شغل آزاد
ميباشد كه در گروه مداخله  19نفر ( )%09/7و در گروه
كنترل  90نفر ( )% 19/8و در ارتباط با شغل مادر نيز اكثر
مادران خانهدار بوده كه در گروه مداخله  18نفر ( )% 91/1و
در گروه كنترل  18نفر ( )% 99/0است .همچنين بيشترين
فراواني تحصيالت پدر و مادر به ترتيب ( 04/1و،)% 11/1
ابتدايي بود .در ارتباط با هدف اصلي مطالعه جدول  4نشان
ميدهد كه ميانگين نمره مهارت نه گفتن در مرحله قبل از

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.5.0

مختلف به روش ايفاي نقش و روش نمايشي انجام شد.
سناريوهاي اجرا شده براي مهارت نه گفتن در موقعيتهاي
معمولي شامل مواردي از قبيل درخواست امانت كتاب دوستي
از دوستي ديگر در شب امتحان كه خود صاحب كتاب ،نياز به
كتاب دارد ،تحريك دانشآموز به دوستش براي مسخره كردن
همشاگردي جديدشان و از اين موارد بود .سناريو مربوط به
موقعيت پرخطر نيز شامل تحريك يك دانشآموز به
دانشآموز ديگر براي دوستي با يك پسر (جنس مخالف)،
پيشنهاد يك دوست براي سوار شدن در ماشين يك فرد
ناشناس ،پيشنهاد دعوت شدن به يك ميهماني ناسالم،
پيشنهاد استفاده از سايتهاي ناسالم اينترنت ،پيشنهاد رفتن
به مکانهاي خلوت و ناآشنا با افراد غريبه ،قبول خوردن
چيزي از شخص ناشناس و غيره بود كه پس از آن با توجه به
زمان باقيمانده از دانشآموزان خواسته شد كه در گروههاي
 0،9يا  1نفره ،اين مهارت را با شيوه ايفاي نقش تمرين
نمايند .عالوه بر اين در تمام سناريوها ،ديگر دانشآموزان بايد
سناريو انجام شده را از نظر وجود چهار جزء مهارت نه گفتن
ارزيابي ميكردند .همچنين از آنها خواسته شد اين مهارت را
حداقل  02بار به طور واقعي يا ذهني در منزل تاجلسه بعدي
تمرين كنند و در صورت عدم انجام آن از عهده محقق خارج
بود .در جلسه هفتم دانشآموزان مهارت «نه» گفتن را به طور
كامل و موثر با هر چهار جزءآن با استفاده از روش ايفاي نقش
در گروههاي  9، 0و يا  1نفره اجرا نمودند و از بقيه
دانشآموزان خواسته شد تا آنچه را ميبينند ،ارزيابي و نقاط
ضعف آنها تقويت و نقاط قوت آن تشويق نموده تا مهارت را
به طور كامل و مؤثر به كار گيرند .هر دانشآموز حداقل يك
بار مهارت را كامل در اين جلسه اجراكرد و به عنوان تکليف از
آنها خواسته شد در موقعيتهاي مختلف زندگي مهارت را
اجرا كنند .سپس بالفاصله و 0ماه بعد از آموزش ،پژوهشگر
بعد از جلب اطمينان مجدد دانشآموز ،بافرض بودن دوست
صميمي دانش آموز با مطرح كردن يك پيشنهاد پرخطر ،از
دانشآموزان خواست كه براي رد پيشنهاد پرخطر مطرح شده،
عکسالعمل خود را نشان دهند و با مشاهده اين مهارت كه

تكتك دانشآموزان به صورت ايفاي نقش آن را اجرا كردند،
چك ليست "نه گفتن "تکميل شد .روايي و پايايي چك
ليست مهارت "نه گفتن " قبالً توسط غفاري و همکاران با
استفاده از روش  agreement methodو آزمون آماري
 kappaمورد سنجش قرار گرفته كه ضريب كاپاي جزء اول
(گفتن كلمه "نه")  ،4جزء دوم (گفتن "نه" با زبان اشاره و
حركات بدني)  ،2/79جزء سوم (گفتن "نه" با تن صداي
مناسب)  2/84و جزء چهارم (تکرار پيام "نه")  4بهدست آمده
و به اين ترتيب پايايي آن تأمين شده است .در روش توافقي
كاپا از تعدادي از دانشآموزان خواسته شد كه ايفاي نقش
داشته باشند و توسط دو مشاهدهگر كه قبال آموزش ديده
بودند ،هر كدام به طور مجزا به ايفاي نقش انجام شده توسط
دانشآموزان نمره دادند .نهايتا نمرات دو مشاهدهگر با هم
مقايسه شدند و ضرايب كاپاي بهدست آمده گوياي پايايي
باالي چك ليست مهارت نه گفتن بود ( .)41تجزيه و تحليل
دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآمار توصيفي ( ميانگين و
انحراف معيار ) و آمار استنباطي ( آناليز واريانس بامشاهدات
تکراري و  tمستقل) انجام شد.
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مداخله در خصوص مهارت نه گفتن بين گروه مداخله وكنترل
تفاوت معنيدار نميباشد و طبق ميانگين هر يك مشاهده
ميگردد كه مهارت نه گفتن در گروه كنترل داراي نمره
بيشتري ميباشد .در حاليكه آزمون آناليز واريانس با مقادير
تکراري نشان داد بين نمره مهارت نه گفتن در گروه مداخله
وكنترل بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت آماري
معنيداري داشته است (جدول  .)0براساس طبقهبندي نمرات
مهارت نه گفتن (  2تا  4/99ضعيف 4/91 ،تا  0/17متوسط و
 0/18تا  1/24خوب) ،مالحظه ميشود كه ميانگين نمرات
كسب شده در گروه مداخله در مرحله قبل از آموزش در طبقه
متوسط ميباشد و در مرحله بالفاصله و  0ماه بعد از مداخله

در طبقه خوب قرار گرفتهاند و در گروه كنترل در سه مرحله
(قبل ،بالفاصله و  0ماه بعد) در طبقه متوسط قرار گرفتهاند و
طبق آزمون آناليز واريانس تکراري ميانگين نمره مهارت نه
گفتن به طور معنيداري افزايش دارد( . )p=2/222با توجه به
اينكه بازي نقش در سه مرحله مورد ارزيابي قرار گرفته ،لذا
توزيع فراواني ايفاي نقش واحدهاي پژوهش را در هر سه
مرحله و در دو گروه مداخله و كنترل در نمودار  4و  0نشان
داده شده است.

جدول . 3میانگین و انحراف معیار نمره مهارت نه گفتن در گروه كنترل و مداخله قبل از مداخله
مقیاس
مهارت نه گفتن

شاهد

36

2/1361

0/11642

مورن

32

0/3111

0/16021

آزادی
046

0/661

1/13

جدول  .4میانگین نمره مهارت نه گفتن برای مهارت رد پیشنهادهای خطرزا در گروه مداخله و كنترل
قبل ،بالفاصله و  4ماه بعد از مداخله
نمره مهارت نه گفتن

مورد
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

قبل از مداخله

0/3111

0/16021

2/1361

0/11642

بال اصله بعد از مداخله

6/3344

1/43661

0/3164

1/36232

 2ماه بعد از مداخله

6/1063

1/31436

2/1622

1/31664

p-value

1/111

1/113
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گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار تی

درجه

pvalue
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%93

%89

%10
%0 %0
دو ماه بعد از
مداخله
مرحله سوم

بالفاصله بعد از
مداخله

مرحله دوم

%6

%10

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

قبل از مداخله

مرحله اول

نمودار  .3توزیع فراوانی مهارت نه گفتن در بازی نقش اول و دوم و توم واحدهای مورد پژوهش ،در گروه مداخله
100%

%63 %63

90%
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80%
70%
60%
50%
40%
%06

%06 %06

%03

20%
10%

%1 %1 %1

0%

دو ماه بعد از
مداخله
مرحله سوم

30%

بالفاصله بعد از
مداخله

مرحله دوم

قبل از مداخله

مرحله اول

نمودار  .4توزیع فراوانی مهارت نه گفتن در بازی نقش اول و دوم و توم واحدهای مورد پژوهش ،در گروه كنترل
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بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين نمره مهارت نه گفتن بعد
از مداخله به طور معنيداري در گروه مداخله افزايش داشته و
در طبقه خوب قرار گرفته در حاليكه در گروه كنترل در سه
مرحله در طبقه متوسط قرار گرفتهاند .همچنين Marsigelia

و همکاران در مطالعه اي با عنوان مهارتهاي خاص فرهنگي
براي مقاومت درمقابل استفاده از مواد در جوانان :قابل كاربرد
در مرز آمريکا – مکزيك انجام داده و قابليت اجرايي شيوه اي
به نام ( REALرد ،توضيح ،اجتناب ،ترک) را در بين جوانان
براي مقاومت در مقابل استفاده از مواد مورد بررسي قرار دادند.
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براساس نتايج حاصله از اين مطالعه بيشتر جوانان در گروه
آموزش از يکي از اين شيوه ها در پاسخ به پيشنهاد مصرف
سيگار ،الکل وماري جوانا استفاده كردند ،در حاليکه از نظر
سن وجنس و وضعيت اقتصادي اجتماعي وآموزشي تفاوت
چشمگيري بين گروه هاي آموزش وكنترل نبود( .)00بعالوه
 Schatzو همکاران تحقيقي با هدف بازنگري نگرش
بزرگساالن براي ارتقاء سالمت انجام دادند كه در اين پژوهش
برنامههايي جهت آموزش پيشگيري از ايدز و آموزش گروهي
در مورد مسايل جنسي انجام شد .نتايج اين مطالعه تفاوت
معنيداري را در نگرش افراد در ارتباط با مسايل جنسي،
اقتصادي اجتماعي و شناختي نشان داد .به عبارت ديگر اين
شيوه آموزشي كامالً مطابق با اصول زندگي گروهي و
راهنمايي براي تصميمگيريها در يك زندگي سالم بود (.)09
رحيمي نيز طي تحقيقي در مورد تأثير آموزش جرأتورزي بر
اضطراب اجتماعي دانشآموزان گزارش كرد كه آموزش
جرأتآموزي باعث كاهش اضطراب اجتماعي در گروه آزمايش
شده است ( .)01نتايج مطالعه  Hanewinkelوهمکاران كه
با عنوان نتايج  40ماه پيگيري رويکرد مهارتهاي زندگي در
پيشگيري از سيگار كشيدن در مدرسه بود ،نشان دادكه اين
برنامهها برآگاهيهاي مربوط به اثرات ناشي از سيگار كشيدن،
تواناييهاي اجتماعي دانشآموزان ،مهارتهاي مقابله كردن
در مواجهه با فشار اجتماعي و فضاي حاكم بر كالس در
ارتباط با استعمال سيگار تأثير مثبت داشته و برنامههاي
پيشگيري كه تنها براي مدت چند ماه طول كشيد ،بر
متغيرهاي مربوطه تأثير مثبت گذاشتهاند ( .)00عالوه بر اين
نتايج مطالعه  Nicholsو همکاران با هدف تعيين توانايي
مهارت رد كردن ،نشان داد ارايه بحثهاي منطقي و مفصل
براي استراتژي رد مؤثر بود .نتايج مطالعات فوق با نتايج
پژوهش حاضر در ارتباط با مهارت نه گفتن هماهنگي دارد.
زيرا هم در پژوهشهاي ذكر شده و هم در پژوهش
حاضرآموزشهاي انجام شده ،افزايش مهارت نه گفتن را به
دنبال داشته است ( .)01مطالعات فوق با نتايج پژوهش حاضر
همخواني دارد و به نظر ميرسد در پژوهش حاضربه دليل

اينكه مهارت نه گفتن به طور مفصل و با مشاركت
دانشآموزان،آموزش داده شد ودانشآموزان مهارت «نه»
گفتن را به طور كامل و مؤثر با هر چهار جزءآن با استفاده
ازروش ايفاي نقش در گروههاي  9، 0و يا  1نفره تمرين
نمودند ونمايش هر دانشآموز توسط گروه مورد بحث قرار
گرفت ونقاط قوت آنها تقويت شد تا مهارت را به طور كامل
و مؤثر به كار گيرند و به اين علل منجر به افزايش اين
مهارت در گروه مورد شده است و در گروه شاهد اين مهارت
افزايش يافته كه به نظر ميرسد علت اين امر به داليل
مختلفي از جمله رسانههاي گروهي بهخصوص راديو و
تلويزيون ،آموزشهاي خانواده و مدرسه ،تجربيات شخصي،
كنجکاويهاي دانشآموزان و تبادلنظر آنها با يکديگر،
باشد .همچنين با وجود اينكه دو گروه مورد و شاهد به طور
تصادفي از دو مدرسه در يك منطقه كه از لحاظ بافت
فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي يکسان بوده ،انتخاب شدند و
اكثر اطالعات جمعيت شناختي دو گروه با هم تفاوت معنادار
نداشت ،ولي سطح تحصيالت والدين در گروه شاهد باالتر از
گروه مورد بود و تعداد فرزندان خانواده گروه مورد بيشتر از
گروه شاهد بود ،كه باتوجه به تصادفي بودن نمونهگيري ،وجود
تفاوت معنيدار تحصيالت والدين و تعداد فرزندان خانواده
واحدهاي مورد پژوهش در گروه مورد و شاهد خارج از كنترل
پژوهشگر بوده است .عالوه براين نتايج نشان داد كه ميانگين
تغيير نمره مهارت نه گفتن بين دو گروه در مرحله قبل از
مداخله بين دو گروه شاهد و مورد تفاوت معنيدار نميباشد و
نمره مهارت نه گفتن در گروه شاهد داراي نمره بيشتري
ميباشد و در مرحله بالفاصله و  0ماه بعد از مداخله نمره
مهارت نه گفتن در گروه مورد داراي نمره بيشتري ميباشد
كه اين امر مؤثر بودن آموزش رانشان ميدهد .مورد ديگر
اينكه به منظور كاهش خطاي مشاهده توسط پژوهشگر و
انجام انگيزه و درست ايفاي نقش توسط دانشآموزان ،ارزيابي
ايفاي نقش در سه مرحله انجام شده است .باتوجه به نتايج
ارايه شده در نمودارهاي 4و  ،0اكثريت دانشآموزان ايفاي
نقش را در همان ايفاي اول انجام دادهاند و اين مورد بر
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كودكان و نوجوانان به كارگرفته شود و با توجه به اينكه
 لذا پيشنهاد،پيگيري تأثير اين روش مداخله كوتاه ميباشد
ميشود پژوهش حاضر با تعداد جلسات بيشتر و تداوم آموزش
يعني تکرار آموزش در فواصل زماني مختلف به صورت
 اين مقاله.حمايتي براي كارايي بيشتر و مؤثرتر انجام شود
برگرفته از قسمتي از پاياننامه مصوب معاونت تحقيقات
وفناوري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ميباشد كه
. نمونهگيري آن در اراک انجام شده است

 نتيجه نهايي آن كه.صحت اطالعات به دست آمده تأكيد دارد
وقتي يك شخص براي خود ارزش قايل است در برابر
 ميتواند بيش از ديگران،فشارعقيده ديگران مقاومت ميكند
يك نقش فعال در گروه اجتماعي بر عهده گيرند و به صورتي
) و در واقع با07( آزاد و مؤثر آنچه را ميخواهد بيان كند
استفاده از روشهاي آموزش نظير ايفاي نقش كه انتظار يك
 احتماال اين نفش فعال تأمين،رفتار جديد قابل پيشبيني است
خواهد شد و بر مهارت رد پيشنهادهاي خطرزا در دانشآموزان
مؤثر است و اين شيوه آموزشي به لحاظ سادگي اجرا ميتواند
به عنوان يك راهبرد پيشگيرانه و درماني در مراكز آموزش
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Abstract
Aim and Background: As the adolescents lack necessary social and communicational skills and their
inadequate awareness concerning rejection of high risk suggestions imposes them to repairable
consequences, the present study aimed to define education of saying no skills to reject high risk
suggestions through use of role playing model and a role play.
Methods and Materials: This is a field clinical trial. The study population comprised 63 female middle
school students selected through systematic random sampling in Arak, Iran in 2011. Data were collected
by a questionnaire including questions on personal and familial characteristics and the checklist of saying
"no" to reject high risk suggestions.Firstly, the questionnaire and the checklist was completed and then,
the education was conducted based on skill of saying No through role play training method. Immediately
after and two months after education, the checklists of saying no skill were completed through researcher's
observation of the students. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical tests through
SPSS.
Findings: The mean scores of skill of saying no to reject high risk suggestions showed a significant
difference among the subjects before, immediately after and two months after intervention (respectively
p=0.000, p=0.009).
Conclusions: With regard to obtained results, the necessity to conduct educational interventions
concerning preventive behaviors among the students to provide them with physical, emotional and social
health is highly notable. As health role playing model has a preventive ability against high risk behaviors,
it is suggested to conduct the present study with higher number of sessions and a more constant education
Keywords: Education, Role Playing, Saying No Skill, Student.
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