
 91 -02  ، ص9318، زمستان 02رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
مهارت های اجتماعی بین معلولین جسمی حرکتی مقایسه  هدف با حاضر قیتحق

 انجامجسمی حرکتی  استفاده کننده از خدمات مددکاری اجتماعی و سایر معلولین

امل ش قیتحق یآمار جامعهو  علی مقایسه ای نوع از یفیتوص ،قیتحق وشر. رفتیپذ

نان شهر سم کیگر ن یار. از مرکز یبودکلیه افراد معلول جسمی حرکتی شهر سمنان 

معلول جسمی حرکتی استفاده کننده از خدمات نفر  04به روش دردسترس، تعداد 

به عنوان نمونه انتخاب  معلولین جسمی حرکتیاز سایر نفر  04و  مددکاری اجتماعی

نشان  نتایج تحلیل قرار گرفت.تجزیه و شدند. داده ها به روش تحلیل کوواریانس مورد 

داد مهارت های اجتماعی در معلوالن استفاده کننده از خدمات مددکاری اجتماعی  

 بهبود شرایط شرکت معلوالن در جلساتشود با  پیشنهاد می لذا است سایرینباالتر از 

 .گرددتقویت  مهارت های اجتماعی آنانخدمات مددکاری اجتماعی، 

معلوالن  ،ارت های اجتماعی، خدمات مددکاری اجتماعیمه: واژگان کليدي

 .حرکتی جسمی
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 2یتيشهرام باس، 1یآالله محسن

 .نور امیدانشگاه پ یارشد رشته مشاور توانبخش یکارشناس یدانشجو 1
 .تهران ران،ینور ا امیدانشگاه پ یگروه علوم اجتماع یعلم اتیو عضو ه اریاستاد 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 آالله محسنی

بررسی مقایسه اي مهارت هاي اجتماعی بين معلولين 

جسمی حرکتی استفاده کننده از خدمات مددکاري 

 جسمی حرکتی اجتماعی و سایر معلولين
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 مقدمه

 یا خود اندام از فرد باعث می شود که گرددمی  اطالق دسته ای به و است، وسیع ناتوانیها دامنه از بخشی جسمی حرکتی اتوانین

درصد جمعیت دنیا  14 تخمین زده می شود که (.2411، 1تورنر و براون)نماید استفاده مؤثر طور به نتواند ماه 6حداقل  مدت به آن از بخشی

 می تجربه را جدی مشکالت آنها از نفر میلیون 244 تقریباً که (2442، 2با یک معلولیت زندگی می کنند )اسپنسرمیلیون نفر  044معادل 

با توجه به اینکه معلولیت بر ابعاد مختلف اجتماعى جامعه تأثیر می گذارد، توجه به جنبه هاى (. 1930 ،رمضانیو  شیخ االسالمی) کنند

اجتماعى آنان ضرورى مختلف زندگى این افراد از جمله بعد سالمت و برنامه ریزى صحیح به منظور تأمین سالمت جسمى، روانى و اجتماعى 

 (.2411، 9به نظر می رسد )کارسون

تغییرات فیزیکی و جسمی در افراد معلول سبب می شود که در تصویر ذهنی آنها نسـبت بـه جسـم خویش تغییراتی به وجود آید که 

هـای روحی مؤثر واقع می شود.  کاهش اعتماد به نفس و دشواریهای روانی دیگر در پیدایش بحران اغلب از طریق ایجاد اضطراب، نگرانی،

حرکتی به حمایـت ایـن افـراد می پردازند تا آنان بتوانند نسبت به نیازهای -مددکاران اجتماعی در جریان توانمندسازی معلولین جسمی

 نی اسدب)کسب کنندو مهارت های اجتماعی بیشتری  احتمالی که در زندگی با آنها روبـرو مـی شـوند، شـناخت و درک بهتـری داشته باشند

رسانند و احتمال تنبیه  داند که احتمال دریافت تقویت را به حداکثر می اجتماعی را رفتارهایی می مهارت های گرشام (.1903، یزدانی و

پیامدهای که در موقعیتهای معین،  اجتماعی، رفتارهایی هستند مهارت هایدهند. از نظر او  موکول به رفتار اجتماعی فرد را کاهش می

 (.2412، 0گرشام و الیوت)کنندبینی می اجتماعی مهم را پیش

حرکتی امری مهم و مؤثر در باال بردن تأثیر خدمات توانبخشی است، کمک به  -از آنجـا کـه سـازگاری اجتمـاعی معلـولین جسمی 

ایـن افـراد در جهت رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب، ایجاد یا افزایش اعتماد بـه نفـس در برخـورد بـا مشکالت و 

تماعی جهت سازگاری مؤفق با محیط اجتماعی، ضروری بـه نظـر مـی رسـد. یکـی از راههــای رســیدن بـه اهــداف کسب مهارت های اج

هدف توانمندسازی فرایندی  (.1903، یزدانی و بنی اسد)ه وسـیله مددکاران اجتمـاعی اســتتوانمندسـازی ب رویکرد از ذکر شــده، اسـتفاده

و  دستیار) علوالن از چرخه فقر و رسیدن به خوداتکایی و خودکفایی و پیوستن به جریان اصلی زندگی استاست که نتیجه نهایی آن خروج م

 (. 1932 ،محمدی

ت ، مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر را گذاشبر توانمندسازی معلوالن جسمی در بین سازه های کلی اثرگذارتحقیقات قبلی نشان داد 

 (1939خسروی تپه ) (.1932، محمدیو  دستیار) اجتماعی، میزان تحصیالت و فعالیت های ورزشی قرار داشتندو بعد از آن به ترتیب اعتماد 

 مسالهبا توجه به مطالب ذکر شده  رابطه معناداری وجود دارد. حرکتی-اجتماعی و کیفیت زندگی معلولین جسمی مهارتبین  نشان داد

مهارت های اجتماعی بین معلولین جسمی حرکتی استفاده کننده از خدمات مددکاری اجتماعی و سایر معلولین تحقیق حاضر این است که آیا 

 تفاوت دارد؟جسمی حرکتی 

 

 روش تحقيق
امل ش قیتحق یآمار جامعهو  علی مقایسه ای نوع از یفیتوص قیتحق وشرمی باشد.  علی مقایسه ایتوصیفی از نوع روش تحقیق 

از خدمات مددکاری  1930شهر سمنان در سال  کیگر ن یارنفر مرکز ی 02. با توجه به اینکه بودکلیه افراد معلول جسمی حرکتی شهر سمنان 

معلول جسمی حرکتی استفاده کننده از خدمات مددکاری نفر  04به روش دردسترس، تعداد  اجتماعی به منظور توانمندسازی استفاده نمودند

 اریانستحلیل کووداده ها به روش به عنوان نمونه انتخاب شدند.  معلولین جسمی حرکتی مراجعه کننده به این مرکزنفر از سایر  04و  اجتماعی

 شامل پرسشنامه ذیل می باشد: ابزار تحقیقتحلیل قرار گرفت. تجزیه و مورد 

است؛ ( 1332) مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر مه: ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشناپرسشنامه مهارتهای اجتماعی

های،  ای از گزینه مقیاس لیکرت طراحی شده که آزمودنی، پاسخ خود را در مورد هر گزینه در دامنه سوال است که بر اساس 40که حاوی 

هر فرد توسط این پرسشنامه بدین صورت نحوه ارزیابی مهارتهای اجتماعی . کند تا همیشه صدق می کند؛ ابراز می نماید اصال صدق نمی

ایین مهارت اجتماعی پ نمره اش باالتر از میانگین باشد، دارای مهارتهای اجتماعی باال است و اگر پایینتر از میانگین باشد، است که اگر فردی

 (.1903 ،قادری)است میانگین، در نظر گرفته شده بر اساس استاندارد تست به عنوان 98دارد. الزم به ذکر است، که نمره 

                                                           
1 Brown RL, Turner RJ. 
2 Spencer 
3 Carson 
4 Gresham, F. M. & Elliott, S N. 
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ن، مقایسه آن با اطالعات ارزیابی خویشت روایی همگرایی پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر به شیوه های متفاوت، مانند

 تشخیص آن به وسیله بررسی همبستگی بین نمرات مهارتهای اجتماعی و مطلوبیت و ارزیابی همساالن، داده های جامعه سنجی و روایی

دال بر روایی همگرا و روایی تشخیص  اقتصادی و اجتماعی و دیگر ابزارهای مداد کاغذی مورد ارزیابی قرار گرفته؛ و نتایج بدست آمده وضعیت

پایایی  .به دست آورده است 0/84با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه ( 1909)ارجمندی. قابل قبول این پرسشنامه بوده است

بوده و  0/72و برای سنجش بخش منفی  0/90 پرسشنامه که توسط ایندربیتزن و فوستر طراحی شده است، برای سنجش بخش مثبت این

 (.1903 ،قادری)گزارش شده است 00/4 ثبات درونی

 

 یافته هاي آماري
 آماره هاي توصيفی-1جدول 

 

 انحراف معيار ميانگين تعداد 

 مهارت هاي اجتماعی
 6/3 22/30 04 مددکاری نگرفتهخدمات 

 2/10 20/144 04 خدمات مددکاری گرفته

 

جهت استفاده از تکنیک های آمار پارامتریک بایستی  مالحظه می شود. 1، در جدول مهارت های اجتماعیمیانگین و انحراف معیار 

 انجام می شود.اسمیرنف  -توزیع مقادیر متغیرها نرمال باشد که این کار نیز با آزمون کولموگروف

 آزمون نرمال بودن متغيرها-2جدول 

 

  

 

 

 42/4مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده باالتر از  اسمیرنف -کولموگروفبا توجه به جدول مربوط به آزمون 

دارای توزیع نرمال می باشد و می توان از روش های پارامتریک برای بررسی این متغیرها استفاده  اجتماعی مهارت هایمی باشد، بنابراین 

 نمود.

 

 فرضيه تحقيق
 تفاوت دارد.استفاده کننده از خدمات مددکاری اجتماعی و سایر معلولین جسمی حرکتی بین معلوالن جسمی  مهارت های اجتماعی

 ی واریانس ها را آزمون می کنیم.سانابتدا فرض هم استفاده می کنیم. کواریانستحلیل برای آزمون فرض از 

 آزمون همسانی واریانس دو گروه 3جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  آماره لوین 

 133/4 20 1 601/1 مهارت های اجتماعی

 

می باشد واریانس دو گروه همسان است لذا می توان از آنالیز  42/4از نشان می دهد با توجه به آنکه سطح معناداری بزرگتر  9جدول 

 واریانس استفاده نمود.

 متغيرهتک آناليز واریانس  4جدول 

 متغیر وابسته منبع
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 462/4 429/4 90/2 11/044 1 11/044 مهارت های اجتماعی گروه

 

 سطح معناداري آماره آزمون 

 222/4 412/1 مهارت های اجتماعی

http://www.rassjournal.ir/


 91 -02  ، ص9318، زمستان 02رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
استفاده کننده از خدمات معلوالن در  مهارت های اجتماعی، 42/4 چنانچه مالحظه می شود با توجه به سطوح معناداری کمتر از

استفاده کننده در معلوالن  مهارت های اجتماعی نشان می دهدضمنا مالحظه میانگین ها  تفاوت معناداری دارند.سایرین و مددکاری اجتماعی 

توسط متغیر  مهارت های اجتماعیدرصد از تغییرات  2/6مقادیر مجذور اتا بیان می کند  .است سایرینباالتر از  از خدمات مددکاری اجتماعی 

 تبیین می شود.استفاده از خدمات مددکاری اجتماعی گروه بندی 

 

 بحث و نتيجه گيري
 نتایج با یافته است. سایرینباالتر از  استفاده کننده از خدمات مددکاری اجتماعیدر معلوالن  مهارت های اجتماعی نتایج نشان داد

( همسو 1932)محمدیو  دستیارو  (1932)حافظی، (1939)خسروی تپه(، 1903)یزدانی و بنی اسد(، 1930)رمضانیو  شیخ االسالمیهای 

و دانش بومی، افراد و ساختارها را در  علوم انسانی ،علوم اجتماعی با تکیه برمددکاری اجتماعی، توان گفت در تبیین نتایج می  می باشد.

ویژگی متمایز مددکاری اجتماعی این است که همزمان به فرد  .فرد می شودارتقاء رفاه و بهزیستی  باعث و آماده های زندگیمقابله با چالش

د روانی فر عبارت دیگر، مددکاران اجتماعی عالوه بر بررسی عوامل درونی و و محیط و همچنین به عدالت اجتماعی توجه و تمرکز می کند. به

بررسی عوامل بیرونی مثل: محیط فردی، اجتماعی، خانوادگی، تاریخچه خانوادگی، روابط فرد با دیگران  .به عوامل بیرونی او نیز توجه دارند

عدم  ر نتیجه این راه حل ها مهارت های اجتماعی فرد ارتقا می یابد.د .کنند می شناسایی فرد، مشارکت با را هایی حل راه همینطور …و

عدم استفاده از توانایی های باقی مانده و متعاقب آن خانه نشین شدن فرد معلول و عوارض ناشی  برخورداری از مهارت های اجتماعی موجب

می گردد.   از بی حرکتی مانند زخم بستر و عوارض کلیوی، عدم رسیدن معلول به استقالل نسبی و شرکت در فعالیت های اجتماعی و شغلی

شنهاد پی . در این راستاشود زندگی پویاتری داشته باشند باعث میدر اجتماع آنان ضور ح و از خدمات مددکاری اجتماعی معلوالن استفادهلذا 

از محدودیت های  .گرددتقویت  مهارت های اجتماعی آنانخدمات مددکاری اجتماعی، بهبود شرایط شرکت معلوالن در جلسات شود با  می

متغیرهای کنترل نشده زیادی مانند شرایط اجتماعی، فرهنگی و این است که پژوهش از نوع همبستگی بوده و ممکن است تحقیق حاضر 

 غیره نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rassjournal.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C


 91 -02  ، ص9318، زمستان 02رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مراجعمنابع و 
همایش  .حرکتی -مددکاری اجتماعی و توانمندسازی معلولین جسمی(. 1903. )مرضیه ،یزدانی واسما  ،بنی اسد [1]

 علمی کاربردی مددکاری اجتماعی ایران

(. بررسی رابطه بین نوع معلولیت با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر 1932حافظی، فاطمه. ) [2]

 تحت پوشش بهزیستی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی. 

حرکتی مراکز -(. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی معلولین جسمی1939، نسرین. )خسروی تپه [9]

 آموزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 ییاحشا ،یحرکت ی)معلوالن جسم یمعلوالن جسم یسنجش توانمندساز(. 1932. )اصغر ،محمدیو  وحید ،دستیار [0]

 .920-963(، 0)13 ی،توانبخش. و عوامل مرتبط با آن 1930سال  ( دریو حس

 هیبر نظر یمبتن یگروه یدرمانگر مهارت های اجتماعی یاثربخش(. 1930) .شکوفه ،رمضانیو  علی ،شیخ االسالمی [2]

 .912-926(، 22)10ی، علوم روانشناختی. حرکت-یجسم یمردان با ناتوان یزندگ تیفیبر ک دریاسنا

 پایان نامه .رابطه بین سبکهای دلبستگی، مهارتهای اجتماعی و تنهایی در میان دانشجویان(. 1903.)سمیه ،قادری [6]

 کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء
[7] Brown RL, Turner RJ. (2010). Physical disability and depression. J aging health. 22(7), 

977- 1000.  

[8] Carson J.(2011). Components social support and Quality of life in severely ill, low 

income individuals and general population group. Community Mental Health Journal. 

34, 5, 459-75  

[9] Gresham, F. M. & Elliott, S N. (2015). Social Skills Rating System Manual-Circle 

Pines, MN: American Guidance Service. 
[10] Spencer T. (2007). The role of research in the lives of people with disability. Too little 

too late? The exceptional parent. European Journal of Developmental Psychology, 

37(5), 78- 82. 

http://www.rassjournal.ir/
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/499858
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/499858

