میزان جرات ورزی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده پزشکی
مهرگان حیدری هنگامی ،1دکتر نادره نادری
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 . 1گروه انگل شناسی ،دانشکده پزشکی ،علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
کد ارکید0000-0001-9669-4235:
 . 2گروه ایمنی شناسی ،مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
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چکيده
مقدمه و هدف :جرات ورزی یک مهارت اجتماعی و از عوامل مهم ارتباط بین فردی است که بر عملکرد
دانشجویان رشته پزشکی و پزشکان تاثیر می گذارد .این پژوهش با هدف بررسی میزان جرات ورزی دانشجویان
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و تعیین ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی انجام گردید.
روشها :این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به روش سرشماری بر روی کلیه دانشجویان پزشکی
سال دوم تحصیلی مجموعا  69نفر %49/3،پسر و  % 50/7دختر انجام گرفته است.ابزار سنجش میزان جرات
ورزی پرسشنامه گمبریل ریچی بوده است .مشخصات دموگرافیک و نمرات دروس دانشجویان از پرونده آموزشی
نویسنده مسؤول:

آنان استخراج گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار Spss 20و آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون کای دو و

دکتر نادره نادری

همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

گروه ایمنی شناسی ،مرکز تحقیقات
پزشکی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی

یافتهها :اکثریت دانشجویان  %92/8از جرات ورزی متوسط برخوردار بودند .امتیازدانشجویان مبتال به افت

هرمزگان ،بندرعباس ،ایران

تحصیلی در  9حیطه از  11حیطه ی پرسشنامه گمبریل ریچی |(شامل پیش قدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی،

کد ارکید :
0000-0001-9918-9943
Email:msbhnadereh@gmail.co
m

ابراز وجود،ارایه ی بازخورد منفی ،تحمل انتقاد ،رد کردن تقاضا ،مدیریت شرایط در زمان عدم دریافت خدمات
مناسب ،بیان احساسات مثبت ،بیان محدودیت های شخصی و مدیریت شرایط آزار دهنده) به صورت معنادار کمتر
از دانشجویان گروه پیشرفت تحصیلی بود.
نتيجهگيری :با توجه به اینکه فقط تعداد کمی از دانشجویان  %5/8از جرات ورزی باال برخورداربودند تدوین
برنامههای آموزشی جرات ورزی جهت افزایش این مهارت در دانشجویان پزشکی بندرعباس بخصوص دانشجویان
دچار افت تحصیلی الزم می باشد.
کليدواژهها :جرات ورزی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجوی پزشکی

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله96/4/12 :

اصالح نهایی97/6/5 :

پذیرش مقاله97/2/1 :

ارجاع :حیدری هنگامی مهرگان  ،دکتر نادری نادره .میزان جرات ورزی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده پزشکی بندرعباس .راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1397.؛
88-75:)2(5

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره چهارم شماره دوم پاییز و زمستان 1396

75

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 17:37 +0330 on Thursday January 24th 2019

بندرعباس

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

دستیابی دانشجو به حداکثر پیشرفت تحصیلی از

اشاره نمود( .)5-7دوران تحصیل برای بسیاری از

اهداف نظامهای آموزشی است ( . )1افت تحصیلی

دانشجویان به ویژه دانشجویان پزشکی با

که به معنای وجود فاصله ی قابل مالحظه بین

آسیبهای جدی همراه است.افسردگی ،اضطراب،

توان و استعداد بالقوه و بالفعل در کسب نمرات

استرس های شدید ،تغییر در سبک زندگی و

درسی است از آفات سیستم اموزشی منجمله

بدرفتاری از سوی مسئولین آموزشی و اجرایی از

سیستم آموزشی علوم پزشکی محسوب می

جمله عواملی هستند که در بروز آسیبهای

شود( . )2بررسی ها نشان می دهند که هر ساله

روانشناختی و به تبع آن افت عملکرد تحصیلی

تعداد قابل توجهی از افرادی که با تقبل زحمات و

دانشجویان موثر هستند( .)8کلیه دانشجویان

سعی بسیار سد کنکور را پشت سر گذاشته ودر

بویژه دانشجویان علوم پزشکی به دلیل رویارویی

رشته پزشکی قبول شده اند درادامه ی مسیر

بیشتر با عوامل استرس زا باید از سالمت روانی

ترک

کافی برخوردار باشند تا بتوانند با شرایط موجود

تحصیل نموده و یا اخراج می شوند .بر اساس

سازگاری یافته و این دوره را با موفقیت و بدون

تحقیقات انجام شده توسط هزاوه یی و همکاران

آسیب جدی به پایان برسانند.عامل مهم دیگری که

دانشجویان دانشگاه های علوم

اهمیت ویژگیهای شخصیتی دردانشجوی رشته

پزشکی در طی تحصیل خود حداقل یک ترم

پزشکی را پررنگ می سازد توجه به این مسئله

تحصیلی مشروط می شوند( .)3این مسئله نه تنها

است که درحرفه پزشکی بیش از معلومات تئوری

موجب جلوگیری از شکوفایی استعداد دانشجویان

به توانایی انجام بموقع مهارتها و بکارگیری

بلکه موجب اتالف هزینه و ایجاد مشکالت عاطفی

اطالعات ذهنی در عمل نیاز می باشد( .)9از سوی

در دانشجو و خانواده ی وی می شود( .)4چه

دیگر این علم براحتی از آموخته های کالسی به

عواملی باعث می شود که بعضی ازمتقاضیان

عملکرد بالینی تبدیل نمی شود( .)10دانشجویان

رشته پزشکی بعد از قبولی در تحصیل موفق و

پزشکی باید با تمرینهای فراوان ،نمایش مکرر

بعضی ناموفق میشوند؟ فاکتورهای مختلفی در

مهارتها ،ایفای نقش و کسب تجربه در مراکز

پاسخ به این سوال مطرح شده است که از جمله

مهارتهای بالینی وعرصه های بالینی ضمن

مهمترین آنها می توان به تفاوت درمیزان استفاده

دریافت بازخوردهای مکرراز اساتید ،اعتماد بنفس

از قوا ی شناختی و دماغی مانند میزان تمرکز در

الزم برای انجام مهارت را کسب نموده ،دانش را

کالس ،قدرت بیاداوری مطالب ،توانایی حل مسایل

به عمل تبدیل کنند( . )11الزمه موفقیت درپروسه

و تصمیم گیری  ،سن  ،جنسیت و ویژگیهای

مذکور برقراری ارتباط اجتماعی مناسب با

دچارافت تحصیلی

حدود %12
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مقدمه

شخصیتی مانند برون گرایی وانعطاف پذیر بودن

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

وبیماران است( .)12یکی از عوامل مهم ارتباط بین

در مقابل انواع مشکالت و مسائل زندگی،

فردی توانایی ابراز وجود یا جرات ورزی است.

فشارهای روانی تهدیدها و حوادث ناگوار مقاوم

جرات ورزی یکی از مولفه های مهم مهارت های

تر و پایدار تر ند( .)17فرد کم جرات به خاطر عدم

اجتماعی و از ویژگیهای شخصیتی افراد برون گرا

باور به خود و توانمندیهایش از عزت نفس پایینی

است که تاثیر آن از دهه  1970میالدی درکارایی

برخوردار است()18و به صورت غیر مستقیم بر

پرستاران و سپس در آموزش پرستاران مورد

پیشرفت تحصیلی فرد تاثیر می گذارد( .)19از

توجه قرار گرفته است( )13اهمیت این مهارت در

آنجا که افت تحصیلی زیان های زیادی برای

رشته پرستاری به حدی است که صاحب نظران

دانشجو،خانواده و کشور بدنبال داشته ومی تواند

این رشته جرات ورزی را جوهره و اساس فعالیت

رفتارهای منفی از جمله مصرف مواد مخدر و

های یک پرستار حرفه ایی شناخته اند( .)14جرات

حتی خودکشی را برای دانشجویان بدنبال داشته

ورزی در روابط بین فردی نقش گسترده ایی

باشد( )20وبا توجه به اهمیت شناسایی عوامل

داشته و رفتارهایی از قبیل استقالل ،اعتماد بنفس

موثر در شکست تحصیلی نظر به اهمیت مقوله

و خود آگاهی را در فرد تقویت می نماید(.)15

جرات ورزی در ایفای نقش حرفه ای دانشجویان

 Lazarousدرسال 1970جرات ورزی را در  4جز

پزشکی در بالین ,سنجش میزان جرات ورزی می

تعریف نمود-.1 :قدرت رد تقاضا .2توانایی جذب

تواند وضعیت دانشجویان در این مهارت اجتماعی

توجه و عشق دیگران .3توانایی بیان احساسات

را مشخص نموده و زمینه را برای سیاست گذاری

مثبت و منفی  .4توانایی شروع،ادامه و اتمام

دانشکده ی پزشکی در این زمینه آماده نماید .در

گفتمان(.)16

پژوهش حاضر میزان جرات ورزی دانشجویان

جرات ورزی موجب افزایش مهارت مدیریت(،)17

رشته پزشکی بندرعباس تعیین شده و ارتباط آن

رضایت شغلی( )18و کسب موقعیتهای حرفه ایی

با پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته

بهتر می شود( .)19درزندگی پر استرس امروزی

است.

افراد بصورت مداوم در تضاد منافع با سایر افراد

روشها

و سیستم ها قرار گرفته وازنادیده گرفته شدن

این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است ،که

تقاضا ها وحقوق خود درهراسند.افراد کم جرات

پس از کسب اجازه از کمیته اخالق در پژوهش

قادر به بیان واضح تقاضاهای خود نبوده ،نمی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  ،بر روی کلیه

تواند در مقابل فشار مقاومت کند و به ناچار

دانشجویان پزشکی ورودی  ،1393که درنیم سال

تسلیم زور می شود( .)16مطالعات نشان می دهد

اول تحصیلی سال  1395در دانشکده پزشکی
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مدرسین،همکالسیها و همکاران در عرصه بالینی

افرادی که از قدرت ابراز وجود باالیی برخوردارند

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

گرفته است.ابزار سنجش میزان جرات ورزی

در یکی از کالس های درسی دانشجویان مورد

پرسشنامه گمبریل ریچی بوده است .این

نظر حضور یافته و اقدام به توزیع پرسشنامه

پرسشنامه حاوی  40ماده اصلی است و هر ماده

نموده است .سپس به دانشجویان فرصت کافی

موقعیتی را که مستلزم رفتار جرات ورزانه است

برای پر نمودن پرسشنامه داده شد و پرسشنامه

را نشان می دهد .سواالت این پرسشنامه در 11
حیطه مختلف شامل  -1پیش قدم شدن در آغاز
یک برخورد اجتماعی -2،ابراز وجود -3،ارایه
بازخورد منفی -4،تحمل انتقاد -5 ،رد کردن
تقاضا 6 ،مدیریت شرایط درزمان عدم دریافت
خدمات مناسب -7 ،مقاومت در برابر فشار و
اصرار -8 ،درگیر شدن در صحبت های شادی
بخش  -9بیان احساسات مثبت -10،بیان
محدودیت های شخصی -11،مدیریت شرایط آزار

ها جمع آوری گردید .در مرحله بعد دانشجویان
غایب در آن جلسه ی کالس مشخص گردید .این
افراد در جلسات دیگر فراخوان شده و اقدام به پر
نمودن پرسشنامه مربوطه نمودند.
مشخصات دموگرافیک و آموزشی دانشجویان از
پرونده آموزشی آنان استخراج گردید.برای تعیین
پیشرفت تحصیلی مالک های گوناگونی می توان
در نظر گرفت که مشهور ترین آن میانگین نمرات
کالسی می باشد(. )28از این رو جهت تعیین
پیشرفت تحصیلی از متغیر معدل ،شامل معدل

دهنده،قرار میگیرد.آزمون دهنده سواالت را بر

چهار ترم دانشجویان استفاده شد سپس

حسب یک مقیاس درجه بندی  5گزینه ای از (خیلی

دانشجویان براساس شیب خط معدل به سه گروه

زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) پاسخ داده

تقسیم شدند.افرادی که شیب خط معدل مثبت

است.

داشتند به عنوان گروه پیشرفت تحصیلی،افرادی

جمع امتیازات قابل کسب در دامنه ای بین  40تا

که شیب خط معدل منفی داشتند به عنوان گروه

 200قرار می گیرد )24(.که امتیاز کمتر نشانه

افت تحصیلی و دانشجویانی که معدل آنها تنها بین

جرات ورزی کمتر و امتیاز باال نشانه جرات

0/2مثبت یا منفی تغییرکرده بود به عنوان گروه

ورزی باالتر است( .)25میزان جرات ورزی افراد

ثابت در نظر گرفته شد ند .داده ها با استفاده از

را در سه سطح(  )79-40/9جرات ورزی کم،

نرم افزار Spss 20و آمار توصیفی و تحلیلی

( )159-80/9جرات ورزی متوسط و ()200-160

(آزمون کای دو و همبستگی پیرسون) مورد

جرات ورزی باال تقسیم بندی شد .روایی این

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

آزمون بین  0/39تا  0/75و پایایی آن0/87

یافتهها

گزارش شده است( .)26این آزمون اولین بار

ازتعداد  69نفر دانشجو شرکت کننده در آزمون

توسط بهرامی جهت انجام پایان نامه کارشناسی

 34نفر ( ) 49%/3پسر و  35نفر () % 50/7

ارشد به فارسی ترجمه و روایی و پایایی آن تایید

دختربودند ،میانگین سن آنها  21 /42±2/68بوده
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مشغول به تحصیل بودند (مجموعا  69نفر) انجام

گردیده است( .)27محقق با هماهنگی قبلی ،شخصا

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

دانشجویان 2244 ± 265بوده است.میانگین معدل

ترم ( -0/2تا  22 )0/2نفر ( )63%/8افت تحصیلی

کل واحدهای اخذ شده ( چهار ترم) 15/1±41/5می

دارند 20 .نفر ( )29%ثابت و  5نفر ()% 7/2

باشد که در پسرها  14/94±1/53و در دخترها

پیشرفت تحصیلی داشته اند .در آنالیز آماری

15 /88±1/35بود.از این دانشجویان  7نفر

همبستگی بین میانگین معدل و جرات ورزی آنان

( )%10/1حداقل سابقه یک بار مشروط شدن را

وجود نداشت .اما در مقایسه حیطه های یازده

دارند و  62نفر ( )% 89/9مشروط نشده

گانه بین گروهای افت تحصیلی و پیشرفت

در

تحصیلی در  9حیطه اختالف معنی داری وجود

که

داشت(.)p>0/05این  9حیطه شامل حیطه های -1

درپسران128/79±18/70و در دختران 24/24

پیش قدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی-2 ،

 127/08±بدست آمد و در دو گروه دختر و پسر

ابراز وجود-3 ،ارایه ی بازخورد منفی -4 ،تحمل

از نظر جرات ورزی تفاوت معنی دار وجود

انتقاد -5 ،رد کردن تقاضا- 6 ،مدیریت شرایط در

نداشت( شکل  .)1در بین دانشجویان  1نفر()% 1/4

صورت عدم دریافت خدمات مناسب -9 ،بیان

جرات ورزی پایین  64نفر ( )% 92/8جرات ورزی

احساسات مثبت -10،بیان محدودیت های خود،

متوسط 4 ،نفر( )% 5/8جرات ورزی باال برخوردار

 -11مدیریت شرایط آزار دهنده بود(جدول .)2

کل

اند.میانگین

دانشجویان±21/53

جرات

ورزی

127/43بوده

جدول  .1توزیع فراوانی میزان جرات ورزی دانشجویان پزشکی دانشکده بندرعباس در گروه های مختلف پیشرفت تحصیلی
نتیجه آزمون

وضعیت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی

ثابت

افت تحصیلی

جرات ورزی

( )%تعداد

( )%تعداد

( )%تعداد

کم ( )79-40/9

0

0

(1)%2/3

(1)%1/4

متوسط ()159-80/9

(5)%100

(17)%85

(42 )%95/5

(64)%92/8

باال ()200-160

0

(3)%15

(1)%2/3

(4)%5/8

جمع

(5)%100

(20)%100

(44)%100

(69)%100

جمع
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و میانگین رتبه درسهمیه آزاد کنکور این

بود (جدول .)1با محاسبه شیب خط معدل در چهار

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

جدول - 2میانگین حیطه های یازده گانه جرات ورزی در گروه های مختلف پیشرفت تحصیلی
وضعیت تحصیلی

میانگین SD±

میانگین SD±

میانگین SD±

1

پیش قدم شدن در آغاز یک
برخورد اجتماعی

11/63±2/94



11/80±3/24

12 /48±1/84

2

ابراز وجود

11/96±2/39



12/20±2/77

13/60±1/67



۰/۰۰۰۱



۰/۰۰۰۱

3

ارایه ی بازخورد منفی

10/81±2/59



12/40±4/23

11/20±1/78



۰/۰۲۸

4

تحمل انتقاد

13/50±3/39



14/60±3/78

16/40±2/19



۰/۰۰۳

5

رد کردن تقاضا

11/38±2/63



12/20±2/26

11/60±4/33



۰/۰۰۰۱

6

مدیریت شرایط در زمان عدم
دریافت خدمات مناسب

12/16±3/40



13/44±3/48

15/52±2/56



۰/۰۰۳

7

مقاومت در برابر فشار ها و اسرار
ها

17/81±3/99

18/60±2/98

18/40±2/19

>۰/۰۵

8

در گیر شدن در صحبت های
شادی بخش

15/22±2/80

16/20±3/60

17/20±1/78

>۰/۰۵

9

بیان احساسات مثبت

14/33±2/65



15/53±3/35

16±1/33

10

بیان محدودیت های شخصی

16/93±3/51



17/80±4/22

19/46±2/23



۰/۰۰۰۱

11

مدیریت شرایط آزار دهنده

11/31±3/75



12/40±3/76

14/80±1/78



۰/۰۰۰۱

131/80±23/78

141/40±10/64

کل

0123/86±20/68



۰/۰۳۸

عالمت * به معنای وجود تفاوت معنادار p<0.05در گروه های مورد مطالعه می باشد.

شکل  . 1توزیع فراوانی جرات ورزی در دانشجویان پزشکی براساس جنسيت
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حیطه های  11گانه جرات ورزی

افت تحصیلی

وضعیت ثابت

پیشرفت

PV

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

افراد با جرات ورزی باال در دانشجویان رشته

بحث و نتيجه گيری
سازندگان آینده کشور هستند و موفقیت تحصیلی

درصد)

و

آنها از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی

همکاران( .)14و الریجانی( )32در دانشکده

است .عدم موفقیت آنها در تحصیل زمینه ساز

پرستاری دانشگاه تهران نیز نشان می دهد که

مشکالت فردی و اجتماعی بسیار و مانعی در

اکثریت دانشجویان از لحاظ جرات ورزی در سطح

دستیابی به اهداف آموزشی است.کسب موفقیت

متوسط قرار دارند( .)14امتیاز جرات ورزی در 72

در زندگی تحصیلی نیاز به هوش باال دارد اما به

نفر از دانشجویان رشته پرستاری دردو دانشکده

غیراز بهره هوشی ویژگیهای دیگر ی مانند

در جنوب ایرلند( .)33و در  55نفر از دانشجو یان

ویژگیهای شخصیتی ارتباط معناداری با موفقیت

مامایی در کشور استرالیا ( )34بسیار پایین تر از

تحصیلی نشان می دهند( .)29-31 ,7نتایج این

نمره جرات ورزی در تحقیق ما و حدود  70است

تحقیق نشان می دهد که میزان متوسط جرات

در این دو مطالعه اشاره ایی به تعداد افراد با

ورزی در این افراد 127/43 ± 21/53بوده و

جرات ورزی باال نشده است  .میزان جرات ورزی

 )%93دانشجویان از جرات ورزی

بدست آمده در تحقیق ما باالتر ازامتیاز 104

متوسط برخوردارند .تنها %5/8دارای جرات ورزی

بدست آمده در تحقیق  Furnhamو همکاران

باالبودند(جدول.)1

می باشد که بر روی حدود  200نفر از مردم

اگر دانشجویانی که امتیاز باال را بدست آورده اند

کشور انگلستان انجام گردیده است( .)35در

افراد جرات ورز تعریف کنیم در واقع 94/2

مطالعه مداخله ایی که در کشور تایوان بر روی

دانشجویان از لحاظ جرات ورزی دچار مشکل

دانشجویان رشته پزشکی و پرستاری و به منظور

هستند.در کشور ایران تاکنون مطالعه قبلی ،بر

افزایش میزان جرات ورزی انجام گردیده میزان

روی جرات ورزی دانشجویان پزشکی صورت

جرات ورزی با پرسشنامه ایی متفاوت از

نگرفته است ولی مقایسه نتایج جرات ورزی با

پرسشنامه گمبریل ریچی سنجیده شد ه است

دانشجویان رشته پرستاری و مامایی در دانشگاه

نشان می دهد که اکتر دانشجویان قبل از مداخله

علوم پزشکی تهران نشان می دهد که اگرچه

ازجرات ورزی کم برخوردار بوده و امتیاز کل

میزان متوسط جرات ورزی در دانشجویان

آنها زیر  50درصد بوده است(. )18عدم وجود

پزشکی بندرعباس از دانشجویان رشته پرستاری )

جرات ورزی باال در دانشجویان پزشکی

94/09و مامایی )92/62باالتر است ولیکن تعداد

بسیارحایز اهمیت است چرا که جرات ورزی

دانشجویان

اکثر(حدود

نيروهای

انسانی

منتخب
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و

پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران (30

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

است( )36و کسب این مهارت بخصوص در

باشد( .)43 ,36شیوه ی برقراری ارتباط عامل

نیروهای انسانی مرتبط با علم پزشکی از اهمیت

مهمی درتعامل اجتماعی است.دکتر جرات ورز

بیشتری برخوردار است .انجام عکس العملهای

پیام خود را بدرستی به بیمار انتقال می دهد()36

مناسب و جرات ورزانه در موقعیتهای بالینی و

.براساس تحقیقات انجام شده میزان جرات ورزی

خطرناک مهارتی حیاتی است که می تواند جان

بر میزان برقراری ارتباط موثربا بیماران تاثیر

اساس

میگذارد وکمبود این مهارت موجب اختالل در

بیماران

را

نجات

بخشد(.)37

بر

نظر  ..Fultonوجود خصیصه ی جرات ورزی

مراقبت از بیمار می شود(.)44

باال در دانشجویان پرستاری را در مقابل تجارب

این مهارت در کیفیت ارتباط گیری فرد با افراد

و احساسات منفی که در تمرینهای عملی در

مافوق و همکاران نیزاهمیت دارد(.)14ارتباط

عرصه بالینی تجربه میکنند الزامی است(.)39 ,38

ضعیف با دیگران فشار روانی را افزایش می

پرستارانی که از جرات ورزی باال برخوردارند

دهد( )45پرستاران جرات ورز ضمن حفظ روابط

قادرند که مسیولیتهای خود را ارزیابی کنند به

حرفه ایی ارتباطات موثری با سایرین برقرار

سهولت وبصورت مستقیم انتقاد شنیده و انتقاد

میکنند( )14ودر سایه ی ارتباطات موثر و حمایت

نمایند( .)40در تصمیم گیری استقالل بیشتری

محیط در حل مشکالت روبرو موفق تربوده ()16

داشته و تصمیمات بهتری می گیرند(,14

و منافع بیمار را بهتر حفظ می نمایند(.)46

9.)36فقدان جرات ورزی باعث ایجاد احساسات

انترنهایی که دارای جرات ورزی باال هستند قادر

منفی مانند خشم و خجالت می شود که اگر با

به تعامل مثبت و موثربا مدرسین باالدست

انگیختگی همراه شود منجر به از دست دادن

هستند.این مسئله بخصوص در زمانی که انترن

کنترل و عدم محاسبه عاقالنه ضررو منفعت

نیاز به دریافت مشاوره های بیشتراز مدرس دارد

عملکرد و اتخاذ تصمیمات پر ریسک می شود(,41

اهمیت دارد(. )47آنها قادرند که احساسات واقعی

 .)42برعکس فرد جرات ورز کنترل زندگی را

خود را صادقانه و مستقیم و بدون اضطراب و

بدست داشته و از رفتارهای کلیشه ایی و تکراری

خشم بی مورد ابراز کنند و بدون پایمال نمودن

دوری گزیده و در هر زمان تصمیات مناسب آن

حقوق دیگران ،به دنبال احقاق حق خود باشند(,48

موقعیت را اتخاذ میکند( .)16تحقیقات نشان می

.)49

دهد که جرات ورزی بعنوان مجموعه ایی از رفتار

از سوی دیگر نتایج بدست امده در این تحقیق

که حسی از گرمی ونزدیکی،احترام به عقیده طرف

نشان می دهد که بین میانگین معدل و میزان

مقابل و قبول احساسات و محدودیتهای وی القا

جرات ورزی ارتباطی وجود ندارد و لیکن در
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شاخصی اساسی در ارزیابی روابط انسانی

میکند پیش شرط رابطه پزشک و بیمار می

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

تحصیلی در  9حیطه از  11حیطه ی پرسشنامه

جراحی در دانشگاه توماس جفرسون درپنسیلوانیا

گمبریل ریچی به صورت معنادار ضعیف تر

نشان داد که ارتباطی بین جرات ورزی و نمرات

هستند(جدول  .)2تحقیق عاشوری( )50و محرابی

امتحان آسکی وجود ندارد (McCartan . )23

زاده هنرمند هر دو ( )51در دانش اموزان

وهمکاران گزارش نموده اند ارتباطی بین میزان

دبیرستانی انجام شده و نشان می دهند که

جرات ورزی دانشجویان پرستاری ومهارتهای

آموزش جرات ورزی سبب کاهش پرخاشگری و

مراقبت از بیمار وجود ندارد(MARKERT .)26

موجب بهبودمعنادار پیشرفت تحصیلی می

و همکاران برویژگیهای غیر شناختی دوگروه

شود Deluty.وهمکاران در کودکان و  Kipperو

موفق و ناموفق از دانشجویان پزشکی تحقیق

همکاران مشخص نمودند که دانش آموزانی که

نمودند.نتایج نشان داد که دانشجویان پزشکی

ابراز وجود دریافت می کنند پیشرفت تحصیلی

علوم پایه که در گروه پیشرفت تحصیلی قرار

بهتری نشان می دهند و محبوبیت آنان نیز افزایش

داشتنداز لحاظ جرات ورزی در سطح پایین تری

می یابد( .)22 ,21عطاری وهمکاران نیز در دانش

قرار داشتند ولی این تفاوت در دانشجویان مقطع

آموزان دوره راهنمایی نشان داده اند که افزایش

بالینی دیده نشد( )5تحقیق  Dzulkifliبر روی

جرات ورزی باعث اتخاذ رفتارها مناسب و کسب

 121دانشجو در دانشگاه بین المللی در مالزی نیز

موفقیت های بیشترشده و با افزایش عزت نفس

نشان می دهد که بر خالف انتظار محقق میزان

بطور غیر مستقیم با عملکرد تحصیلی باالی آنها

جرات ورزی و برون گرایی در افرادی که از

همسو است(. )51ضعف گروههای افت تحصیلی

لحاظ تحصیلی موفق تر هستند کمتر است(. )7

در  9حیطه از جرات ورزی که در این تحقیق

به نظر میرسد که پیشرفت تحصیلی دردانشجویان

بدست آمده با نتایج تحقیقاتی فوق تا حدودی

رشته پزشکی بیشترتحت تاثیر عوامل به غیر از

همخوانی دارد.به نظر می رسد دانشجویانی که از

جرات ورزی مانند انگیزه عالقه ی شخصی،

جرات ورزی پایینی برخوردار هستند در تعامل با

تمایالت خانواده( )54و فرهنگ جامعه می

مدرسین و همکالسها به صورت ضعیف عمل می

باشد( . )46لذا باعث گردیده تاثیر جرات ورزی بر

کند( )52واین مسئله بریادگیری و اجرای کارهای

پیشرفت تحصیلی در سایه ی عوامل فوق ()46

عملی تاثیر منفی میگذارد( .)53الزم بذکر است که

کمرنگ شده و بصورت معنادار قابل مشاهده

نتایج این مقاله با تحقیقاتی که در ارتباط باتاثیر

نباشد .با این وجود قرار گیری اکثریت دانشجویان

جرات ورزی بر پیشرفت ویا عملکرد تحصیلی

پزشکی شرکت کننده درتحقیق حاضردر سطح

دانشجویان انجام شده همسو نیست :تحقیق

متوسط جرات ورزی زنگ هشداری در خصوص
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حیطه ها ی جرات ورزی دانشجویان مبتال به افت

 Talbottو همکاران بر  49نفر ازانترنهای بخش

مهرگان حيدری و همکاران

جرات ورزی و پیشرفت تحصیلی

دانشکده درسطح مطلوب قرار ندارد و این مسئله

خستگی و دلزدگی که در درصد قابل مالحظه ایی

بخصوص در دانشجویان دچارافت تحصیلی و در

از دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی

 9حیطه شامل حیطه های -1پیش قدم شدن در

بندرعباس گزارش شده است( )62 ,61اهمیت دارد.

آغاز یک برخورد اجتماعی -2 ،ابراز وجود -3

محدودیتها

دادن بازخورد منفی  -4تحمل انتقاد  -5رد کردن

این مطالعه دارای محدویتهایی می باشد که از

تقاضا - 6مدیریت شرایط در صورت عدم دریافت

جمله می توان به خود گزارشی بودن (self-

خدمات مناسب  -9بیان احساسات مثبت  -10بیان

) reportingداده ها و محدودیت نمونه ها به

محدودیت های شخصی  -11مدیریت شرایط آزار

ورودی های یک دوره اشاره نمود .و همچنین در

دهنده بود(جدول  )2باید مورد توجه قرار گیرد .از

این مطالعه از پرسشنامه (گمبریل ریچی استفاده

آنجا که در کشور ما دانشجویان رشته پزشکی از

شده که جهت سنجش جرات ورزی در فرهنگ

طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند و در

غرب و نه فرهنگ کشور ایران طراحی شده است.

مرحله پذیرش آنها در دانشگاه ویژگیهای

پيشنهادات

شخصیتی و فرهنگی آنها مورد ارزیابی قرار نمی

ادام ه این گونه تحقیقات و بدنبال آن برنامه ریزی

گیرد ،برنامه ریزی درجهت شناخت و ارتقا

مسئولین ارشد دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در

توانمندیهای الزم یک پزشک دردانشجویان اهمیت

جهت آموزش مهارت ابراز وجود به عنوان روشی

در

جهت افزایش بهداشت روانی دانشجویان رشته

بسیار

دارد.

برگزاری

کارگاههای

زمینهمهارتهای رفتاری می تواند بر کاهش آسیب

پزشکی توصیه می شود.

های اجتماعی در دانشجویا ن پزشکی تاثیر بگذارد

سپاسگزاری

اجرای کارگاههای ابراز وجود در سایر دانشگاهها

تحقیق حاضر با استفاده از اعتبارات طرح های

نتایج بسیار موثربدنبال داشته است(,55 ,18

تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام

.)56تحقیقات نشان می دهد که دانشجویان جرات

گردید .بدین وسیله نویسندگان مراتب تقدیر و

ورز از مشکالت سازگاری وتنهایی رنج کمتری

تشکر خود را از معاونت پژوهشی و فن آوری این

می برند( ،)11منفعل نیستند و به دیگران اجازه

دانشگاه و تمام دانشجویان شرکت کننده در طرح

نمی دهند آنها را ملعبه خود کرده( .)57قادرند

اعالم می نمایند.

تقاضا ی دیگران را رد کنند( . )58اضطراب (.)59و
استرس کمتری حس میکنند( )59و کیفیت زندگی
سازگاری عاطفی بهترو میزان شادی بیشتری را
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این مسئله است که جرات ورزی دانشجویان این

تجربه می کنند( .)60این مسئله با توجه به احساس
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Original Article
Abstract
Introduction: Assertiveness is one of the most fundamental social skills consisting of
interpersonal and behavioral skills, which influence the performance of medical students and
doctors.The aim of this study was to determine the assertiveness level in medical students of
Hormozgan University of Medical Sciences and its relationship to academic achievement.
Methods: In this cross-sectional study, all of second-year medical students of Bandar Abbas
medical School (69 students, 49/3% males &50.7 %females were recruited using census
methods. Data were collected using a questionnaire consisted of demographic information and
Gambrill and Richey assertion inventory .Academic achievement was assessed using grades from
all academic classes. Data were analyzed by SPSS 20 software using descriptive analysis, chi
square and Pearson correlation coefficient test.
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Results: most of (92.8% ) students indicated moderate level of assertiveness and students
with poor academic achievements had significantly lower scores in nine of the eleven
" assertiveness "subscales including "Initiating interactions "،"Confronting others "،"Giving
negative feedback" ،"Responding to criticism "،"Turning down requests "،"Handling service
situations ","Complimenting others", "Admitting personal deficiencies" and "Handling a
bothersome situation.
Conclusion: Since only 4 (5.8%) students indicated high levels of assertiveness, efforts should
be made to increase assertiveness in Bandar Abbas medical students especially in lower
academic achievers.
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