چکیذي:
مقذمً َ ٌذف :قاطعیت یکی اس مٍارتٍای اجتماعی کً در تعامالت رَسمزي کاربزد فزاَان داػتً َ اس جملً فاکتُرٌای
مزتبط با مٍارت وً گفته» در مقابل رفتارٌای مخاطزي آمیش اس جملً اطتعمال طیگار ،اعتیاد ،تماص جىظی َ  ...می باػذ.
ایه مٍارت در دَران دبیزطتان َ وُجُاوان با تُجً بً فؼار ٌمظاالن َ ػزایط طىی آوان حائش اٌمیت فزاَان اطت لذا ایه
مطالعً با ٌذف تعییه تأثیز آمُسع جزات مىذی بز اطاص مذل پزطیذ بز میشان قاطعیت وُجُاوان دبیزطتاوی ػٍز گىاباد
اوجام ػذ.
رَع بزرطی :ایه مطالعً اس وُع ویمً تجزبی (مذاخلً ای) بُدي کً در طال تحصیلی  ۷۸۸۱-۸۸در دبیزطتاوٍای ػٍز
گىاباد صُرت گزفت .در ایه پژٌَغ  ۱۷داوغ آمُس پایً دَم متُططً بً رَع خُػً ای تصادفی چىذ مزحلً ای ػزکت
کزدوذ .ابشار گزدآَری دادي ٌا ،پزطؼىامً ای مؼتمل بز  6قظمت (متىاطب با مذل پزطیذ) بُد .مذاخلً آمُسػی بز اطاص
ایه مذل بعذ اس پیغ آسمُن صُرت گزفت َ پض آسمُن یک ماي بعذ اس مذاخلً اوجام ػذ .دادي ٌا تُطط وزم افشار آماری
SPSSتجشیً َ تحلیل گزدیذ.
یافتً ٌاَ :ضعیت آگاٌی ،وگزع ،قاطعیت در قبل اس مذاخلً در گزَي ٌذف در حذ متُطط َ مٍارت وً گفته کمتز اس حذ
متُطط بُد .آسمُن  Tسَج وؼان داد کً میاوگیه ومزي آگاٌی ،وگزع ،مٍارت َ قاطعیت بعذ اس مذاخلً آمُسػی افشایغ
معىی داری وؼان می دٌذ)ٌ .(P<۷/۷۷۷مچىیه آسمُن  Tمظتقل وؼان داد کً اختالف معىی داری در میشان قاطعیت در
دَ جىض َجُد دارد بً طُری کً ایه میشان در پظزان بیؼتز بُد .اما در طایز فاکتُرٌای مُرد بزرطی در دَ جىض
اختالف معىی داری مؼاٌذي وؼذ.
وتیجً گیزی :وتایج وؼان داد کً آمُسع جزأت مىذی بز اطاص مذل پزطیذ بز میشان آگاٌی ،وگزع ،فاکتُرٌای تقُیت
کىىذي َ قادرطاس َ ویش قاطعیت مؤثز بُدي َ می تُاوذ در کىار طایز ػیُي ٌای آمُسع قاطعیت بً کار گزفتً ػُد.
َاژي ٌای کلیذی :آمُسع جزات مىذی ،مذل پزطیذ ،قاطعیت ،داوغ آمُسان ،گىاباد

