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کییزاجتماعیپرسشنامه سالمتازاستفادهباآزمونمرحله پیشدر. شدگرفته
قراربررسیموردجامعه آماريآموزاندانشکلیهاجتماعیسالمتمیزان

وکنترلگروهازنفر15کهگردیدمشخصSPSSافزارنرمبراساسوگرفت
) 33تا77نمره(پاییناجتماعی سالمتسطحدرآزمایشگروهازنفر60

نفر60ازنفر15، گروهدوبینسازيهمسانایجاددرجهت.داشتندقرار
انتخاب، بودندیکسانسطحدرايزمینههايویژگینظرازکهآزمایشگروه
. گرفتندقراراجتماعیهايمهارتآموزشتحتجلسه10مدتبهوشدند
آموزشنقشبررسیبرايآزمونمرحله پسدر، شدوره آموزاتمامازپس

دوهراز،آموزاندانشاجتماعیسالمتمیزانارتقادراجتماعیهايمهارت
نتایج. شدکییزاجتماعی سالمتدوباره پرسشنامهتکمیلدرخواستگروه

هايمهارتآموزشکهنمودمشخصمستقلTآزمونبراساسآمدهبدست
.استشدهآموزاندانشاجتماعیسالمتمیزانارتقاسبباجتماعی

هايمهارت، مدرسهاجتماعیمددکاري، اجتماعیسالمت:ي کلیديهاواژه
.اجتماعی

مسئلهطرح
همه درمطرحموضوعی1سالمت. استجامعهسالمتبنیانوپایه، فردسالمت
ازمردمانكمشترحسبهاياندازهتاايجامعههردرآنتعریفوهاستفرهنگ
متأسفانهولی). 244: 1384، همکاروسجادي(گرددمیبازهاآنفرهنگوسالمت

درجامعهتعالیورشدکهدرصورتی، شودمیتأکیدسالمتجنبه جسمانیبربیشتر
. باشدمی... واجتماعی ، معنوي، روانی، جسمیابعادتمامیدرجامعهافرادسالمتیگرو

درحالاختالالتوهابیماريچهرهکهاستآنگویاياعی اجتمتحوالتواقعیت
، سالمتزنندهبرهممنشاءجهانهمهدر2020سالتاکهنحويبهاستدگرگونی

1. Health
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). 20: 1385، مرندي(بودخواهداجتماعی ورفتاري، روانیهايبیماريواختالالت
دهندهتشکیلرکاناازکییروانیوجسمیسالمتکناردراجتماعی سالمتبنابراین
. باشدمیسالمت

متعدديعناصرشاملاجتماعیسالمتاستمعتقد) 1998(1کییزکههمانطور
افرادايدرجهچهدروچگونهکهدهندمینشانکدیگریکناردرعناصراینکهاست

اساسیشاخصوبعد5کییزدیدگاهبراساس. کنندمیعملخوب، خودزندگیدر
همبستگی-22شکوفایی اجتماعی-1: استشدهپیشنهاداجتماعیسالمتبراي

بدین . 6اجتماعیپذیرش-55انسجام اجتماعی-44مشارکت اجتماعی-33اجتماعی
زمینهایندرکهاستکشورهاتمامیدرمهممسائلازیکیاجتماعیسالمتترتیب

سنیندرراافرادیسالمت اجتماعمیزانکهپذیرفتهصورتبسیاريهايپژوهش
سالمتجامعهمختلفقشرهايوگسترهبیندر. دهندمیقراربررسیموردمختلف

هايوابستگیازدوره رهایی، دورهاینزیرا. استاساسیاولویتیکنوجوانان
هايعرصهدرخودکفاییواستقاللبهدستیابیوبزرگساالنووالدینبهکودکانه

بهبایداخالقوشخصیترشدبرتأکیدبرعالوهنوجوانیدوره در. استگوناگون
پذیريجامعهواجتماعی هايمهارتآموزش، اشتغال، تحصیالتهمچونمهمیمسائل
، رفتاريوعاطفی، روانی، جسمانیتغییراتبروزدلیلبهدوره نوجوانیدر. نمودتوجه

، افسردگیهمانندالتیمشکهاآنباوالدینمناسبتعاملعدموتوجهیبیدرصورت
روانیوشخصیتی، جسمانی، رفتارياختالالتانواعوخودکشی، اعتیاد، بزهکاري
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ازنوجوانانکهگیردمینتیجه) 1383(نژادفارسیمعصومهتحقیقیدر. کندمیبروز
مشارکتعدمدرراآنعلتويکهبرخوردارندپایینیاجتماعی سالمتمیزان

عملکرد اجتماعیبرايفضاوشرایطبودنمحدودواجتماعیهايفعالیتدرنوجوانان
استاجتماعیمشارکت، اجتماعیسالمتهايمؤلفهازجمله. کندمیاعالمسنایندر
شایانیتوجههاي اجتماعیمهارتآموزشنقشبهتوانمیمؤلفهاینارتقابرايکه

مسیرازجامعه، جامعهدراجتماعیهايآسیبوبزهکارينرخافزایشبهباتوجه. نمود
بزرگساالننحوه عملکردبهنوجوانانآیندهمنظوربدین. ماندخواهددورترقیورشد

هايرسانهودولت، مذهبینهادهاي، مدرسه، خانوادههمچوناجتماعی نهادهايو
وشخصیرشدواجتماعیهايمهارتارتقاوشایستگیایجادجهتدرجمعی
خانوادهنهادهمانندجامعهاجتماعی نهادهايکهدرصورتی. داردبستگیآنانی اجتماع

رافرزندانصحیحتربیتوتعلیموکردناجتماعیهمچونخوداصلیکارکردهاي
ترك، خودکشی، بزهکاريهمچونمسائلیباشدنروبرو، ندهدانجامبدرستی
ذهنازدور... واعتیاد،روسپیگري، پرخاشگري، مدرسهومنزلازفرار، تحصیل

. نیست
ترك، تحصیلیافتاندمواجهآنبامدارسدرمسئولینکهمشکالتیترینعمده

، خودکشی، نامشروعبارداري، مخدرموادسوءمصرف، ایدز، مدرسهازفرار، تحصیل
تركوتحصیلیافتنرخبرکه(والدینجداییوطالق، والدیناعتیاد، تنهاییاحساس

دراغتشاشونظمیبی، اقتصاديمشکالت ، )گذاردمیتأثیرآموزاندانشیلتحص
در. باشدمیاجتماعیانزوايوگراییجنسهم، بزهکاري، افسردگی، خشونت، مدرسه

خودمختلفيهانقشایفايباتوانندمیمدارسدرکهمتخصصانیجملهازمیاناین
وشادابی، اجتماعیسالمتارتقا، یاجتماعوخانوادگی، فرديمشکالتحلسبب
آموزاندانشتحصیلیکیفیتارتقاءواجتماعی هايآسیبکاهشوجامعهدرنشاط
يهانقشایفايبامدارسدراجتماعی مددکاران. باشندمیاجتماعی مددکاران، شوند

ودهندهآگاهی، دهندهارجاع، دهندهارتباط، دهندهآموزش، مشاورهمچونمختلفی
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کهنمایندمیفراهمنوجوانانهماهنگوجانبههمهرشدبرايرازمینه،کنندهرزیابیا
اجتماعیمددکاران. شودمیآموزاندانشدرمستقلومنسجمهویتگیريشکلسبب

سببآموزاندانشبهاجتماعیهايمهارتآموزشطریقازدهندهآموزشنقشدر
هاآنتحصیلیوزندگیکیفیتارتقاواجتماعی هايآسیبومعضالتکاهش

همچونگوناگوناسامیبامختلفکشورهايدراجتماعیهايمهارت. شوندمی
وسالمتآموزش، محورمهارتسالمتآموزش، زندگیهايمهارتبرمبتنیآموزش
بودشدهبینیپیش، شدهانجامهايپژوهشطی. استشدهشناخته، خانوادگیزندگی

ازجهانسراسردرساله15تا25جوانانونوجواناناز% 95تعداد2010سالتاکه
ازرفتاريهاي بیماريبهآنانابتالاحتمالوشدهبرخوردارزندگیهاي مهارتآموزش

. یابدمیکاهشآمیزشیهايبیماريوCوBهپاتیت، ایدز، اعتیادقبیل
مهمدهنده نقشنشانهانجسراسردرعلمیمطالعاتوگوناگونهايبررسی

بسیاريدرواقع. استاعتیادآورموادمصرفبهگرایشدرايمقابلههايمهارتکمبود
تحصیلیشکست(دشوارهايموقعیتدرگرفتنقرارازپسنوجوانانویژهبهافراداز
عدمدلیلبه...) وخانوادهدرامنیتواحترام، محبتکمبود، شغلی، تحصیلیناکامیو
بهمربوطهايمهارتومنفیهیجاناتوروانیفشاربامقابلههايمهارتباشناییآ

بهخودمنفیهیجاناتتسکینبراياشتباه، بهمسئلهحلوفرديبینروابطوارتباط
درویژهبهزندگیهايمهارتآموزشبنابراین. آورندمیروياعتیادآورموادمصرف

مصرفبهگرایشکاهشدرکنندهتعییننقشاندتومیجوانیاوایلونوجوانی
اینبهپاسخگوییجهتدرحاضرپژوهش). 1388، پورجعفر(نمایدایفاموادمخدر

مددکارانآیاوکدامند؟مدارسدراجتماعیمددکارانيهانقشکههاستپرسش
آموزش(دهندهآموزشنقشهمچونمدارسدرخوديهانقشایفايبااجتماعی

شوند؟آموزاندانشاجتماعی سالمتمیزانارتقاسببتوانندمی) اجتماعیهايتمهار
آموزاندانشاجتماعیسالمتمیزانارتقادراجتماعی هايمهارتآموزشآیاو

باشد؟تأثیرگذارتواندمی



پیشینه تحقیق
اجتماعی سالمتاپیدمیولوژيبررسیجهتراايمطالعه1995سالدر1آرتورمک
سالمتشیوعمیزانبهدستیابیجهتبهمطالعهاین. دادانجاممتحدهایالتدر

بهتوجهباجمعیتدراجتماعی سالمتتوزیعچگونگیوپایینوباالسطحاجتماعی 
40تقریباًکهدادنشاننتایج. بودشغلیوضعیتوتأهلوضعیت، جنس، سنمتغیرهاي

باالنمرهداراياجتماعی سالمتمقیاس3درسال25-74سنینبزرگسالافراددرصد
نمرهاجتماعی سالمتهايمقیاسازیکهیچدربزرگسالافراددرصد60اما. بودند

سالمتمقیاس3ازبیشترو3درافراددرصد10همچنین. اندنکردهکسبباال
بزرگسالرادافاکثریتکهدادنشانهاداده. دادنداختصاصخودبهباالنمرهاجتماعی 

ازتوجهیقابلنسبتاما، دارندباالتامتوسطسطحاجتماعی سالمت، متحدهتالاای
توانمیاجتماعی هايشاخصنظرازکهداشتندپایینیبسیاراجتماعی سالمت، جمعیت

).38: 1385، تبادرزي(گرفتنظردراجتماعی ناسالمییکعنوانبهراآن
بااجتماعی سالمتمقیاسابعادساختاريییروابررسیجهت)1998(کییز

، شادي، عمومیسالمت، اضطراب، افسردگیهاينشانهبهمربوطهاياندازهازاستفاده
وسیعنمونهدوآنرويمطالعهبه، بینیخوشمیزانوجسمانیسالمت، رضایت

نظریهکهدادنشانعاملتحلیلازاستفادهباوينمونهدوهردرکهپرداختدرآمریکا
بهداشتابعادازیکیعنوانبهاجتماعی سالمتبرايمدلترینمناسبويعاملی5

متمایزهمازتجربیطوربهروانیواجتماعی سالمتعناصرعالوهبهواستروانی
وبیگانگیخودازمفاهیمبارااجتماعی سالمتشناسانجامعهکهدرحالی. هستند

نشانخودتحقیقدرکییز، انددانستهمعادل) محوربیماريلمددر(اجتماعیناهنجاري
معناداريارتباطاجتماعی سالمتعامل5ازعاملدوباتنهااجتماعی ناهنجاريکهداد

1. Mack Artore
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ازیکیرويمطالعهدر). 2اجتماعیپذیرشبا% 49و1اجتماعیشکوفاییبا% 55(دارد
وپسنداجتماعرفتارهايباجتماعی اسالمتبین: آمددستبهزیرنتایج، هانمونه

سطوحهمچنین. شدمشاهدهزیاديمثبترابطهاجتماعی زندگیپذیريمسئولیت
باکهافراديدر4اجتماعیمشارکتو3اجتماعیانسجامخصوصبهاجتماعی سالمت
بامقایسهدرکردندمیهمفکريوهمکاريمشکالتومسائلحلبرايخوداطرافیان
مشخصکهدرحالی. داشتباالتريمیزاننداشتندارتباطخوداطرافیانباکهافرادي
استاجتماعی زندگیبرابردرپذیريمسئولیتعلتیامعلولاجتماعی سالمتنیست

. داردرابطهاجتماعی زندگیازرضایتواجتماعی جایگاهباواضحیطوربهاما
برابردرپذیريمسئولیتلتعیامعلولاجتماعی سالمتنیستمشخصکهدرحالی
زندگیازرضایتواجتماعی جایگاهباواضحیطوربهامااستاجتماعی زندگی

).26: 1391، آرامسام(داردرابطهاجتماعی 
رابطهبررسیعنوانباخودارشدنامه کارشناسیپایاندر)1388(ارفعیرضا

سال15تا29وانانجبیندراجتماعی سالمتوفراغتاوقاتگذراندننحوه
. استپرداختهاجتماعی سالمتبهنسبتافراددیدگاهبررسیبهآبادبستانشهرستان

میزانوفراغتاوقاتگذراندننحوهرابطهبررسیپژوهشاینهدفتریناصلی
میزان، جامعهآیندهدربارهجامعهافراددیدگاهوذهنیتگیريشکلباآنازرضایت

ودارندجامعهبهنسبتکهمسئولیتیاحساسمیزان، آنبهنسبتامعهجافراددلبستگی
آنباافرادکهانطباقیوآنهايکاستیوکمهمهباجامعهمقبولیتمیزانهمچنین

این. استبودهاجتماعی سالمتوجامعهبهنسبتافرادنگاهنوعدیگربیانبه، دارند

1. Social Actualization
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بهآنگذراندنگوناگونهايشکلوفراغتاوقاتکهکندبیانتااستآنبرپژوهش
گیريشکلدرتواندمیاقتصاديحتیوفرهنگیواجتماعی عواملازیکیعنوان

حاصلنتیجه. باشدمؤثرجامعهبهنسبتافراددیدگاهونگاهنوعواجتماعی سالمت
دراجتماعیسالمتوفراغتاوقاتازرضایتمیزانبینرابطهکهدهدمینشانشده

. دهدمینشانمتغیردواینبینرامثبتیرابطهوبودهمعناداربررسیموردجامعه
روانی، فیزیکیسالمتبا، فراغتازرضایتوفراغتیهايفعالیتدرفعاالنهمشارکت

طریقازفراغتاوقاتگذراندنبینمعناداررابطهوجودواستارتباطدراجتماعی و
.دهندمینشانرااجتماعی سالمتوجسمانی–عملیواجتماعی هايفعالیت
مؤثرعواملبررسیعنوانباخودارشدنامه کارشناسیپایاندر)1389(حاتمیپریسا

دانشگاهدانشجویاناجتماعی هايشبکهبرتأکیدبادانشجویاناجتماعی سالمتبر
مطالعهایندر. تپرداخدانشجویاناجتماعی سالمتمیزانبررسیبهطباطبائی، عالمه
نفر264کهگرفتندقراربررسیموردطباطبائیعالمهدانشگاهدانشجویانازنفر383
درکههستنددانشجویانیتمام، پژوهشاینجامعه آماري. بودندپسرنفر119ودختر

کلتعدادازکهاندنمودهنامثبتدانشگاهدر1388-89تحصیلیسالدومنیمسال
4/15آمدهبدستنتایجبراساس. گرفتندقرارمطالعهموردهاآنازنفر383دانشجویان

ومتوسطدرصد6/66، پایینراخوداجتماعی سالمتمیزاندانشجویانازدرصد
دادنشانپژوهشهايیافته. داشتندقرارباالییاجتماعی سالمتسطحدردرصد0/18

متوسطیسطحدر، دانشجویاناعی اجتمسالمتمیزانفراوانیسطحبیشترینکه
اجتماعی سالمتسطحبادانشجویاناجتماعی -اقتصاديپایگاهسطحبینکهباشدمی

-اقتصاديپایگاهارتباطدرخصوصموجودهايتئوريیافتهاین. داردوجودرابطهآنان
-اقتصاديپایگاههرچهکهمعنیبدینکندمیتأییدرااجتماعی سالمتبااجتماعی 
همچنینورودمیباالنیزفرداجتماعی سالمت، بگیردقرارباالتريسطحدراجتماعی 

. داردوجودافراداجتماعی سالمتواجتماعی هايشبکهسطحبینمستقیمیارتباط
ارتباطمیزانواجتماعی هايشبکهازدریافتیاجتماعی حمایتسطحبینرابطهوجود
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فرديمیانارتباطات. رسیداثباتبهآناناجتماعی تسالمسطحبادانشجویانايشبکه
ایجادباباالارتباطیمهارتدارايفردبنابراین. استضروريافرادسالمتبرايمثبت
.یابدمیدستباالترياجتماعی سالمتبهسایرینباسازندهوسالمايرابطه

نظريمبانی
کمیندردوره نوجوانیدرهکهاییآسیبواجتماعی سالمتموضوعبهتوجهبا

رویکردهاياز. داردوجودنیتبیبرايمتفاوتیرویکردهايداردقرارآموزاندانش
، اجتماعیمحیطبرکهشناسیجامعهوداردسروکارانسانروانباکهروانشناختی

3برکهاجتماعی مددکاريرویکردوداردتأکیدخانوادهومدرسه، همساالننقش
از، قسمتایندر. شودمیاستفاده، کندمیفعالیتجامعهوخانواده،فردسطح
دردورکیموکنتنظراتو، برچسب، فرهنگیانتقالهمچونشناسیجامعههاينظریه

یادگیريهمانندروانشناسیهاينظریه، آموزاندانشکردناجتماعیدرمدرسهزمینه نقش
ازجملهاجتماعیسالمتهاينظریهولفپاوسازيشرطیوبندوراآلبرتاجتماعی
اجتماعیمددکاريهاينظریهازدرنهایتوکییزاجتماعیسالمتدیدگاهواکولوژي
.شودمیاستفادهتوانمندسازيوسیستمیهاينظریههمچون

اجتماعیسالمتهاينظریه
، سالمتبهوطمربمطالعاتتاریخچهدرمفقودهحلقهکهکردبیان1998سالدرکییز

راافرادشخصیعملکردوزندگیکیفیتاستممکنآیا: استسئوالاینبهپاسخ
بهرااجتماعیسالمتمفهومکییزکرد؟ارزیابیاجتماعیمعیارهايبهتوجهبدون

ازفردارزیابیچگونگیازاستعبارتاجتماعیسالمت: کندمیتعریفزیرصورت
مجموعهیکبصورترااجتماع، اجتماعینظرازسالمفرد. اجتماعبرابردرعملکردش

جامعهبهکهکندمیاحساسودانستهشکوفاییورشدبرايبالقوهوفهمقابل، معنادار



کههمانطور. استسهیمآنپیشرفتدروشودمیپذیرفتهجامعهطرفاز، داردتعلق
فاصلهاجتماعیسالمتویروانسالمتمفهومبین، فهمیدتوانمیباالتعاریفاز

).10: 1391، آرامسام(داردوجودنزدیکی
وپردازدمیمحیطوزندهموجودارتباطتأثیربررسیبهبیشتراکولوژيرویکرد

برايمدلیبعنوانوگرفتقراراستفادهموردنیزرفتاريعلومدراصطالحاینبتدریج
تأثروتأثیرووابستگی، انسانیلوژياکودر. شدمطرحروانی–اجتماعیسالمتتبین

خارجیوداخلیمحیطشاملمحیط. گیردمیقرارمطالعهموردانسانومحیطمتقابل
سالمتتربیتبدینوبگذاردتأثیرفردتعادلبر، تواندمیآندرتغییرهرگونهکهاست

خارجیوداخلیمحیطازمتأثر، تواندمیروانی–اجتماعیبیماريیاروانی–اجتماعی
بهانسان، کندمینیتبیراانسانومحیطبینتعاملرویکردایندرتطابقاصل. باشد

انسانعملکرد، کندپیداتطابقمحیطیعواملباکندمیسعیسیستمثباتحفظمنظور
داردبستگیاجتماعی –روانیفشارهايعواملوآنانتطابقیهايتواناییبهمحیطدر
).102: 1385، شولتز(

شناسیجامعههاينظریه
بهمربوطشناسیجامعهادبیاتدرریشهاجتماعی سالمتمفهومتجربینظراز

سالمت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط. دارد2اجتماعیبیگانگیو1ناهنجاري
هر نوع دورکیماز نظر . پذیري وي اشاره داردفرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه

هاي اجتماعی جذب اي که افراد در چارچوببه گونه، ارتباط بین فرد و جامعهقطع
درچنین . باشداي آنومیک و مساعد براي رشد انحرافات اجتماعی میزمینه، نگردند

هاي فردي را در مقابل حیات اجتماعی قرار خواسته، حالتی یک نوع فردگرایی افراطی

1. Anomic

2. Alienation
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درافرادادغامعدمبهکهجامعهوفردصله بینفایاورطهنوعهروينظراز. دهدمی
: 1382، توسلی(دهدمیمیداناجتماعی انحرافاتبه، انجامدمیاجتماعی هايچارچوب

71.(
اجتماعی رفتارهايسایرمثلانحرافیرفتارکهاستاینساترلندفرضیه اصلی

رفتاراونظربه. ودشمیآموختهدیگرانباپیوستگیوهمنشینیطریقازاعتیادنظیر
معاشرتومصاحبتدرمردمکههمانگونهبلکه، ارثینهاستشناختیرواننهانحرافی

تأکیدهنجارهامقبولیتوقوامبرکهپذیريجامعهجریانیکطولدرسازگارافرادبا
درهمهمانگونه، شوندمیکشیدهاجتماعی هايارزشباانطباقوسازشبه، دارد

کشاندهرفتاريکجسويبهوآموزندمیراهنجارهاازتخطی، پذیريامعهججریان
باارتباطوپیوستگیطریقازخویشزندگیطولدرفردهرترتیباینبه. شوندمی

رفتاريراستبهاستممکنکهگیردمیفراراییهاارزشوگرایشات، انگیزه،دیگران
).53: 1388، آقابخشی(شودمنجررفتاريکجیا

اوسرنوشتخوردمیبرچسبکجروعنوانبهفرديوقتیکهداردعقیدهگافمن
بهساختهاعتباربیرااو، اندزدهمنحرفبرچسباوبهکهدیگرانیدرواقع. کندمیتغییر
ازبودقرارکهمجازاتیکهایننتیجه، دهندمیسوقروانکجسایرباهمنشینیسوي

بررادیگرهايراهکهزیرا، شودمیبیشترانحرافعاملخود، کندجلوگیريانحراف
حرفهیکبرایشرفتارادامه آنوکجرويوانحراف. اندبستهخوردهبرچسبشخص

).54: 1388، آقابخشی(سازدمیمختلرااوزندگیوشودمی
فعالیتیپرورشوآموزش: شودمیدیدهپرورشوآموزشازدورکیمتعریفدر

بجاي، استنارساجتماعی حیاتبرايهنوزکهدرباره نسلی، بالغنسلکهاست
ومعانیوافکارپروردنوبرانگیختنازاستعبارتفعالیتاینموضوع. آوردمی

کهاستخصوصیمحیطوجامعه سیاسیوحیاتمقتضايکهماديومعنويشرایط
آنجامعهدرپرورشوآموزششنقبنابراین. شودمیآمادهآندرزندگانیبرايطفل



وبارآوردهاجتماعی نظامبامتناسب، اندنشدهاجتماعی هنوزکهراکودکانیکهاست
عاداتورسوم، هنجارهابهراآنانشاناجتماعیخاصمحیطباسازگاريبراي

انسانبرايکهمفهومیاز، پرورشوآموزشازدورکیمبرداشت. سازندمجهزمقتضی
وسیله سازماندهیپرورشوآموزش، اونظرازپس. شودمیناشی، ستاقائل

بهراآنتوانمیکهاستانضباطباموجودیکبصورت، خود اجتماعیوخودفردي
).153: 1391، بندعالقه(کردتعبیرشخصاجتماعی تولدوشخصیتلیتشک

روانشناسینظریات
بزاقدریافتکهبودکسیاولین)1988، میوسازنقلبه، 1849-1936(پاولف

اسکینرتوسطبعدهاپاولفکارهاي. شودمیترشح، بخورندغذااینکهازقبلهاسگ
یکاعمالپیامدهايکهداشتاعتقاداسکینر. یافتگسترشکنشگرسازيشرطیدر

ررفتا، کندمیدریافتفردکههاییتقویتوهامشوقیعنی. اوستکننده رفتارتعیینفرد
نوجوانانکهاستاعتقادایندرحاضربحثاهمیت. دهندمیافزایشرااواصلی

براي. بگیرندیادرفتارآنتقویتطریقاز،راکننده سالمتتقویترفتارهايتوانندمی
قرارخودهمساالنپذیرشموردبیشتراینکهبراينوجوانانبعضیاستممکن، مثال

نظرازبیشترمطلوبیتوگرفتنقرارپذیرشویولقمورد. بکشندسیگار، بگیرند
کندمیعمل، دهدمیافزایشراکشیدنسیگاررفتارکهمشوقیبعنوان، اجتماعی

یادگیريهايپدیده، اجتماعییادگیريدیدگاهاز). 270: 1386، عابدینی، فردخدایاري(
فردمشاهده رفتارطریقازونیابتیپایه یادگیريبرکههستندتجاربیازناشیعمدتاً
او، مشاهدهطریقازیادگیريبرايآدمیتوانایی. دنگیرمیشکل، آنپیامدهايودیگر

خطايوآزمایشبهتوسلبدونوکندکسبرارفتارکلیالگويتاسازدمیقادررا
یادگیريطریقازیادگیريفرایندسازيکوتاه. دهدشکلخودرفتاربه، بارمالمت

، بندوراآلبرتنظراز. استضروريحیاتبقايبرايهمورشدبرايهم، ايدهمشاه
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یعنی، آیدمیوجودبهمحیطیعواملوشناختبینمتقابلنتیجه واکنشدررفتار
بهوالگوسازيفرآیندکمکباتواندمیشخص، شودمینامیدهمتقابلتأثیرکهمفهومی
انتخاب. بگیردیاد، آگاهانهچهوتصادفیطوربچه، مشاهده دیگرانبادیگرعبارت

وموقعیت، سن، جنسجملهازمتعدديعواملتأثیرتحت، وسیله شخصبهمدل
هنجارهايوهاارزشبازتابشدهبرگزیدهمدلاگر. گیردمیصورتمشتركهايجنبه
رایزتهدیدآمهايموقعیتوروزمره طبیعیزندگیباتطابقتواناییشخص، باشدسالم
).98: 1377، ساعتچی(کندمیپیدا

اجتماعیمددکاريهاينظریه
عواملیایوعناصرمجموع:ازعبارتست"سیستم"تعریفهاسیستمعمومینظریهدر
، معینوضعیتوشرایطبرقراريبرايدرونیومتقابلهمبستگیوارتباطباکه

طبیعتدرموجودهايپدیدههکلیسیستمینگرش.دهندمیرامنظومه واحديتشکیل
تلقیقانونمندراهاآنپایدارروابطوداندمیدرهممؤثروهمبهمرتبطرااجتماعو

بارابطهدرپدیدههرحدومرز، دهندمیتشکیلراهاپدیدهبرحاکمروندکهکندمی
درخودصرعناسیستممثابهبهپدیدهکیکهمعنابدینشود؛میتعییندیگرهايپدیده
وقوانینکشفهاسیستمنظریههدف.استتربزرگسیستمکیازعنصريحالعین
ششداراياجتماعی مددکاريدرهاسیستمنظریه. هاستپدیدهانواعذاتینظم

دادبرون–5فرایند–4داددرون–3داده–2هدف–1: استمرحلهششایویژگی
اهمیتازاجتماعیمددکاريخدماتارائهايبرمددجوسیستمشناخت. بازخورد–6

تربزرگهايسیستمایومددجوخانوادهوفردسیستمازاعماستبرخوردارايویژه
ساختهمددجوشخصیتکههاستسیستماینقالبدر،اوزندگیفرآیندبرحاکم

جوانینودر، مدرسهسیستمسالگی6در، فامیلوخانوادهسیستمکودکیاز. شودمی



سپسودانشگاهسیستمجوانیدر، اجتماعوهمسالهايگروهودوستانسیستم
).107: 1391، آرامسام(شوندمیاضافهآنبههمباهمهخانوادهواشتغالسیستم

کاهشباتاکندکمکمراجعانبهکه استآنپیدرتوانمندسازيدیدگاه
همچنینودارندکهموجوديقدرتنبردبکاردراجتماعی وفرديموانعتأثیرات
ازانتقالوقدرتازاستفادهجهتآناننفسبهاعتمادوتواناییوظرفیتافزایش

. آورندبدستراخودشانزندگیاموردراقداموگیريتصمیمتوانایی، افرادوهاگروه
قدرتمندرادافبهراقدرتبیمراجعانمنافعوعالیقتااستآنپیدرمدافعهدیدگاه

کمکهاگروهوافرادبهتوانمندسازيفعالیت. دهدنشاناجتماعی ساختارهايو
درخودشکوفاییوخودتحقیقیبهدستیابیجهتدراجتماعی موانعبرتاکندمی

اهدافتوانمندسازينظریه، روایناز. نمایندغلبهجامعهفعلیساختارهايچارچوب
نظریهبخشآزادياهدافنیزوانتقادينظریهولیرادیکاسازدگرگونوتحولی

جهتمداخالت«درباره ) 2001(»لی«، مثالبراي. کندمیردراتبعیضضدوفمینیستی
. کندمیصحبت» اجتماعینیروهايآوردنبحساببافرديرنجودردکردنبرطرف

بهتشویقداًبعوگروهیوفرديیادگیريطریقازتواندمیهایشروش، هرحالبه
. گرددنائلاجتماعی پیشرفتبهتاحدي، تروسیعاجتماعی هايجنبشدرمشارکت

مددکاريوايجامعهوتوسعه اجتماعیفعالیتدرتواندمیتوانمندسازيفعالیت
الگوي) 1994(همکارانشواندرسون. شودگنجاندهکالنسطحدراجتماعی 

، اجتماعی، فردي(بعدپنجبرتأکیدباراآفریقادرتوسعه اجتماعیبرايتوانمندسازي
درمرتبطوپیوستهبهمراابعاداینچنانچه. دهندمیارائه) سیاسیواقتصادي، آموزشی

ازوسازندبرآوردهراخودفردينیازهايتادهدمیراامکاناینافرادبهبگیریمنظر
) 1989(هگار. دهندافزایشدیگرانبرتأثیرگذاريبرايراهایشانتواناییدیگرطرف
کودکانکهداردرامزیتاینکودکانباتوانمندسازيفعالیتکهکندمیاستداللچنین

راهاییشیوه، کنندهمانندسازيقدرتمندبزرگساالنباراخودتا سازدمیقادررا
نیزوباشندداشتهمشارکتهاگیريتصمیمدر، دهدمیارزشقدرتبهکهبپذیرند
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، اللهیاري(نمایندتمرینوتجربهگوناگونهايفعالیتدرراشدهحمایتاستقالل
).539: 1391، نیابخشی
نظريچارچوببیان

راافرادشخصیعملکردوزندگیکیفیتکییزاجتماعی سالمتدیدگاهبراساس
زندگیدرخوبعملکردونمودارزیابیاجتماعی معیارهايبهتوجهبدونتواننمی

او. استاجتماعی هايچالشوتکالیفشاملروانیوجسمیسالمتبرعالوه
کردهمعنااجتماعبرابردرعملکردشازفردارزیابیچگونگیرااجتماعی سالمت

، اجتماعیانسجام، اجتماعیپذیرش، اجتماعیمشارکتشاخص5دارايکهاست
رااجتماع، اجتماعینظرازسالمردف. باشدمیاجتماعی انطباقواجتماعی شکوفایی

کهکندمیاحساسوداندمیشکوفاییورشدبرايبالقوهوفهمقابل، معنادارمحیطی
. استسهیمآنپیشرفتدروشودمیپذیرفتهجامعهطرفازوداردتعلقجامعهبه

. دداروجودفاصله نزدیکیاجتماعی سالمتوروانیسالمتمفهومبیناساسبراین
سالمتتوانندمیاجتماعدرخودفعالحضوربامختلفسنیندرجامعهافرادتمام

.کنندفراهمرااجتماعیۀتوسعوشکوفایی، پیشرفتۀزمینوتضمینراخوداجتماعی 
هاییيکجروانتقالکهاستمعتقدساترلند، کجروفرهنگیانتقالنظریهبراساس

ومعاشرتوارتباططریقاز... ونامشروعبارداري،خودکشی، بزهکاري، اعتیادازجمله
، دوره نوجوانیدرنزدیکدوستانهمچونعواملی. شودمیحاصلدیگرانباهمنشینی

ووالدینترتیببدین). 53: 1388، آقابخشی(دارندبسزایینقشتأثیرپذیريایندر
آموزشودوستانتخابمعیارهايمعرفیباتوانندمیمدرسهاجتماعی مددکاران

. شونداجتماعیهايآسیببهنوجوانانورودازپیشگیريسبباجتماعی هايمهارت
سطحبههاآنرساندنواجتماعی هايآسیبخطراتازنوجوانانمحافظتبراي

مددکارانهمچونمتخصصینی، والدینحضورازبایداجتماعیسالمتازمطلوبی
نقشبهباتوجهمدارساجتماعیمددکاران. شدمندهبهرمدرسهدرمشاورانواجتماعی 



وپیشگیريدراجتماعیهايمهارتنقشبودنکلیديبهتوانندمیدهنده خودآموزش
هايآسیببهنوجوانانگرایشدرصورتزیرا. نمایندتأکیداجتماعیهايآسیبکاهش

کههمانطور. دکرخواهدتغییرهاآنسرنوشت، خوردنکجروبرچسبواجتماعی
، زنندمیمنحرفبرچسبفردبهکهدیگرانیکهاستمعتقدبرچسبنظریهدرگافمن

درنتیجهو، دهندمیسوقکجروانسایرباهمنشینیسويبهوساختهاعتباربیرااو
مصرفسیگارباراولینبرايکهنوجوانی. شودمیانحرافعاملخودرفتارهااین
نقشاینوگرفتهقراراعتیادمسیردرراحتیبه، خوردمیدمعتابرچسبوکندمی

نقشپذیرشوشخصیتتخریبسببدیگرانبهزدنبرچسب. پذیردمیراجدید
. شودمیترجديمعضالتبهزمینه ورودوجدید

والدینبرايمربیانواولیاءجلساتبرگزاريبامدارسدراجتماعیمددکاران
نیازهايبهتوجهوفرزندانصحیحتربیتزمینه چگونگیدرتیاطالعاآموزاندانش

کمکبادیگرسويازوشوندمیهاآسیبسایربهنوجوانانگرایشازمانعنوجوانان
بازگشتوپذیرش، خانهدراعتمادقابلوگرممحیطیایجادبرايرازمینهوالدینبه

گرایشازمانعونمایندمیفراهمانمشکالتشبهباتوجهراخانوادهآغوشبهنوجوانان
بسزایینقشمدارساستمعتقدکنتودورکیم. شوندمیهاآسیبسایربهنوجوان

نقش، بعقیده دورکیم. داردبرعهدهآموزاندانشکردناجتماعی وپرورشوآموزشدر
همانطور. اندنشدهاجتماعی هنوزکهاستکودکانیکردناجتماعی ، پرورشوآموزش

اینمدرسهنپردازدفرزندانکردناجتماعی بهخانوادهاگرکهاستمعتقدسونزرپاکه
مددکارانکهترتیببدین). 153: 1391، بندعالقه(گرفتخواهدبرعهدهرامهموظیفه

آموزشیهايریزيبرنامهباتوانندمیمدرسهکادرآموزشیومشاوران، اجتماعی
آموزشبههفتهدرطولرامشخصیساعات، وزانآمدانشکردناجتماعی درجهت
آموزاندانشروانیوروحی، اجتماعیسالمتودهنداختصاصاجتماعیهايمهارت

عمومینظریهبراساسرامدرسهتوانمی. نمایندفراهمراهاآنتحصیلیپیشرفتو
ماعیاجتمددکاريدرهاسیستمنظریه. گرفتنظردرسیستمکیهمچونهاسیستم
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فرایند–4داددرون–3داده–2هدف–1: استمرحلهششایویژگیششداراي
، آموزاندانشکردناجتماعی، مدرسهمددکار اجتماعیهدف. بازخورد–6دادبرون–5

، اجتماعیهايآسیبکاهش، اجتماعیمعضالتوزمینه مشکالتدررسانیاطالع
مشکالتبروزعللوآموزاندانشآموزشیوخانوادگی، فرديمسائلبهجديتوجه

وخانواده، مدرسهدرموجودامکاناتشاملسیستماینهايداده. باشدمیهاآندر
سیستمواردمراجعینبهکمکومشکلحلجهتکهدادهاییدرون. باشدمیجامعه

وانآموزدانشبرايمشاورهخدماتارائه، اجتماعیهايمهارتآموزششامل، شودمی
حلوتحصیلیپیشرفت، زندگیوضعبهبودبرايکمکیهايبرنامهوآنهاوالدین

شاملهانظریه سیستمدراجتماعی مددکاريفرآیند. باشدمیآموزاندانشمشکالت
تمامواجتماعی مددکاريواحدبهمراجعهوخودمشکلحلبرايمددجوتصمیم
بدین. شودمیاجرامراکزسایریاوسهمدردرکمکیبرنامهطبقکهاستمراحلی
یکدررافراینديیکبایداعتیادتركبراي، باشدداشتهاعتیادآموزدانشاگرترتیب

تركبهآموزدانشگیريتصمیمزمانازفرآیندمرحلهکهبگذرانداعتیادتركمؤسسه
هايبرنامهامانجدرنهایتوزداییسمومعیندورهیکبرايدارومصرفتااعتیاد

بهبازگشت، آموزدانششدناجتماعیشاملسیستمایندردادبرون. باشدمیتوانبخشی
نرخواجتماعی سالمتارتقاء، جامعهدرمؤثروفعاالنهحضور، خانوادهومدرسه

درمانازپسپیگیري، بازخوردمرحلهوباشدمیآموزاندانشتحصیلیپیشرفت
.شودمیشاملراجامعهوخانواده، مدرسهمحیطبهبازگشتومددجو

پژوهشهايفرضیه
سالمتمیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینکه رسدمینظربه: اصلیفرضیه

.داردوجودرابطهآموزاندانشاجتماعی 
:فرعیهايفرضیه



اجتماعی پذیرشمیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینکه رسدمینظربه.1
.داردوجودرابطهآموزاندانش

اجتماعی شکوفاییمیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینکه رسدمینظربه.2
.داردوجودرابطهآموزاندانش

اجتماعی انسجاممیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینکه رسدمینظربه.3
.داردوجودرابطهآموزاندانش

اجتماعی انطباقمیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینکه رسدمینظربه.4
.داردوجودرابطهآموزاندانش

اجتماعی مشارکتمیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینکه رسدمینظربه.5
.داردوجودرابطهآموزاندانش

شناسیروش
آموزاندانشتمام. آزمایشی استفاده شده استروشازحاضرپژوهشانجامبراي
11درنفر1653معادل1392سالدرتهران19منطقه یرستاندباولمقطعدختر

بصورتمدرسه2، 19منطقه درمدرسه دخترانه موجود11میاناز. بودندمدرسه
درکهدبیرستاناولمقطعآموزاندانشتماممدرسه2ایندروشدندانتخابتصادفی

کهراپژوهشآماريجامعه ، بودندنفر84مدرسه دیگردرونفر366مدرسهیک
پژوهشهدفبهرسیدنبرايپژوهشایندر. دادندتشکیل، باشندمینفر450معادل
سالمتمیزانارتقادراجتماعی هايمهارتآموزشنقشتأثیرنمودنمشخصیعنی

سالمتمیزانباافراديتعدادباکنترلوآزمایشگروهدوبه، آموزاندانشاجتماعی 
و اجتماعیهايمتغیر مستقل در این پژوهش را مهارت. بودیمیازمندنپاییناجتماعی 

منظوربدین. آموزان تشکیل داده استدانشاجتماعیمتغیر وابسته را میزان سالمت
مقطعآموزاندانشتمامازابتدا، جامعه آماريآموزاندانشتعدادازگیرينمونهبراي
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سالمتپرسشنامه استانداردتکمیلواستدرخمدرسهدوهردرحاضردبیرستاناول
درکهآموزانیدانشتعدادspssافزارنرمطریقاز، آنازپسوشدکییزاجتماعی

تا77نمره کییزاجتماعیسالمتاستانداردپرسشنامهتکمیلازپسآزمونپیشمرحله
اجتماعی المتسمیزانباافراديبعنواننمودندکسب، استنمرهترینپایینکهرا33

کنترلگروهبعنواندوممدرسهوآزمایشگروهبعنواناولمدرسه. شدندانتخابپایین
اولیندرپاییناجتماعی سالمتسطحباآموزانیدانشتعداد. شدندگرفتهدرنظر
به، بودندنفر15) کنترلگروه(دومگروهدرنفر60معادل) آزمایشگروه(مدرسه
نظرازکهراآزمایشگروهنفر60ازنفر15، گروهدوبینازيسهمسانایجادجهت

نمونه حجمبنابراین. شدندانتخاب، داشتندقراریکسانسطحدرايزمینههايویژگی
. دادندتشکیلکنترلگروهدرنفر15وآزمایشگروهدرنفر15راحاضرپژوهش

دروگرفتندقرارجتماعی اهايمهارتآموزشتحتجلسه10مدتبهآزمایشگروه
تأثیربررسیبمنظورپرسشنامهتکمیلدرخواستگروهدوهرازمجدداًآزمونمرحله پس

.شدآموزاندانشاجتماعی سالمتمیزانارتقادراجتماعی هايمهارتآموزشنقش

ابزار
استفادهکییزاجتماعیسالمتپرسشنامه استانداردازحاضرپژوهشانجامبراي

سالمتمقیاسابعادساختاريرواییبررسیجهت1998سالدرکییز. استهشد
سالمت، اضطراب، افسردگیهاينشانهبهمربوطهاياندازهازاستفادهبا، اجتماعی
273نمونهمطالعه دوبه، بینیخوشمیزانوجسمانیسالمت، رضایت، شادي، عمومی

نشانعاملتحلیلازاستفادهباوينمونهدوهردرکهپرداختآمریکادرنفر2887و
ابعادازیکیبعنواناجتماعی سالمتبرايمدلترینمناسبويعاملی5نظریهکهداد

همازتجربیبطورروانیواجتماعی سالمتعناصرعالوهبهواستروانیبهداشت
ازآنايهمؤلفهواجتماعی سالمتگیرياندازهجهتپژوهشایندر. هستندمتمایز



مشارکت، اجتماعیپذیرش، اجتماعیمؤلفه انسجام5دارايکهايماده33مقیاس
هاپاسخ. استشدهاستفاده، استاجتماعی انطباقواجتماعی همبستگی، اجتماعی
موافقمکامالًوموافقمتاحدي، نظربی، مخالفمتاحدي، مخالفمکامالًازطیفیبراساس

باشدمی5تا1ازدرجه5مقیاسبراساسسؤالدرفردهرهنمر. استشدهبنديرتبه
بهمقیاسازگویه18. شودمیتحلیلوتجزیهوتعیینلیکرتطیفبراساسکه

یکدیگرباوآوردهبدستراگویههرنمرات. شودمیگذارينمرهمعکوسصورت
هرچهآزمونکلینمرهاساسبراین. آیدمیبدستفردکلینمرهونماییممیجمع
مقیاسدرنمرهباالترینکهبطوري، بودخواهدباالترفرداجتماعی سالمت، باشدبیشتر

.باشدمی33تا77نمرهترینپایینو121تا165اجتماعی سالمتکل
پژوهشهايیافته

، سنیگروهلحاظازکنترلوآزمایشگروهدوسازيهمسانبهتوجهبا-
بیشترین فراوانی مربوط به عنیی. باشدمیکسانیگروهدورهپاسخگویانسنیتوزیع

.است15.33باشد و میانگین کل پاسخگویان سال می15گروه سنی 
در گروه ، تعداد فرزندان خانواده در دو گروه آزمایش و کنترلیسه با مقا-
ندي هاي یک تا دو فرزدرصد متعلق به خانواده6/55بیشترین میزان فراوانی با ، آزمایش

2/46بیشترین میزان فراوانی با ، در گروه کنترل براساس نتایج کسب شده. باشدمی
باشد و میانگین کل تعداد فرزندان هاي سه تا چهار فرزندي میدرصد متعلق به خانواده

.است2.65خانواده هر دو گروه آزمایش و کنترل 
یزان تحصیالت توجه به همسان سازي دو گروه آزمایش و کنترل از لحاظ مبا-
مادران پاسخگویان گروه آزمایش . باشدتوزیع تحصیلی هر دو گروه یکسان می، والدین

میزانازآمدهبدستنتایجبراساسهمچنین. باشندو کنترل داراي مدرك سیکل می
در هر دو گروه بیشترین فراوانی متعلق به ، بررسیموردآموزاندانشپدرانتحصیالت

.باشدحصیالت دیپلم میپدرانی با میزان ت
480در گروه آزمایش بیشترین فراوانی متعلق به درآمد ، از لحاظ میزان درآمد-
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در گروه کنترل بیشترین فراوانی متعلق به درآمد زیر . باشدمیلیون تومان می1هزار تا 
میانگین کل درآمد ماهیانه سرپرست خانوار براي . باشددرصد می9/42هزار تومان 480
.است01/859656و گروه آزمایش و کنترلهر د

میزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینرسدمینظربه:پژوهشفرضیه اصلی
.داردوجودرابطهآموزاندانشاجتماعیسالمت

وآزمایشگروهدراجتماعی سالمتازافرادبرخورداريمیزانمیانگینمقایسه-1جدول
اجتماعیهايتمهارآموزشازقبلکنترلگروه

کنترلگروه آزمایشگروه
میزان

برخوردار
ازافرادي

سالمت
اجتماعی

آزمونمرحله پس آزمونمرحله پیش آزمونمرحله پس آزمونمرحله پیش

اف
حر

ان
یار

مع ین
انگ

می

داد
تع اف
حر

ان
یار

مع ین
انگ

می

داد
تع اف
حر

ان
یار

مع ین
انگ

می

داد
تع اف
حر

ان
یار

مع ین
انگ

می

داد
تع

369.13 80 .81 15 516 .14 94 .99 15 026 .16 45 .92 15 976 .15 56 .99 60

هاي اجتماعی و سالمت اجتماعیهاي آماري رابطه مهارتآزمون-2جدول 
میزان

برخوردار
ازي

سالمت
اجتماعی

آزمونپیش آزمونپس
لونآزمون مستقلtآزمون لونآزمون مستقلtآزمون

ون
آزم

F

ري
نادا

مع
si

g

دار
مق

ون
آزم

t

جه
در

دي
آزا ري

نادا
مع

si
g

الف
اخت

ین
انگ

می ون
آزم

F

ري
نادا

مع
si

g

دار
مق

ون
آزم

t

جه
در

دي
آزا ري

نادا
مع

si
g

الف
اخت

ین
انگ

می

واریانس
برابر

544 .1 215. 189.- 369 850. 38. - 645. 425. 359 .2 69 021. 65 .10

واریانس
نابرابر

201.- 089 .124 841. 38. - 621 .2 875 .25 014. 65 .10



افرادبرخورداريمیزانمقایسهبرايمستقلtآماريآزموننتایجباالجداولدر
برابرلونآزموناینکهبهتوجهبا. استشدهآوردهگروهدوهردراجتماعی سالمتاز
وtآزمونمیزان) sig=0/215(استدرصد5ازبیشآنداريمعنیسطحو1/544با
. استشدهمحاسبه) Equal variances assumed(برابرواریانساساسبرآنعناداريم

خطايقبولبا، d.f=396آزاديدرجهبهتوجهباو) t=-0/189(آزمونمقدارطبقبر
بینگرفتنتیجهتوانمی95/0ازکمتراطمیناندرجهو) Sig=0/850(05/0ازبیش
اما. نداردوجودمعناداريتفاوتاجتماعی سالمتانمیزمیانگیننظرازگروهدواین
سطحو0/645بابرابرلونآزموناینکهبهتوجهبااجتماعیهايمهارتآموزشازپس

برآنمعناداريوtآزمونمیزان) sig=0/425(استدرصد5ازبیشآنداريمعنی
مقداربرطبق. استشدهمحاسبه) Equal variances assumed(برابرواریانساساس
05/0ازکمترخطايقبولبا، d.f=69آزاديدرجهبهتوجهباو) t=2/359(آزمون

)Sig=0/021 (گروهدواینبینکه گرفتنتیجهتوانمی95/0ازبیشاطمیناندرجهو
آموزشبینوداردوجودمعناداريتفاوتاجتماعی سالمتمیزانمیانگیننظراز

وجودرابطهآزمایشگروهآموزاندانشاجتماعی سالمتمیزانوعی اجتماهايمهارت
.دارد

مرحله دودرذیلجدولدرفرضیه فرعی5تمامینتایج.فرعیهايفرضیه
سپسواستشدهمشخصآزمایشوکنترلگروهدوبرايآزمونپسوآزمونپیش

.شودمیبیانترتیببههاآنازهریکتحلیل
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وآزمایشگروهدراجتماعیسالمتازافرادبرخورداريمیزانسه میانگینمقای-3جدول
آزمونپسوآزمونمرحله پیشدرکنترلگروه

کنترلگروه آزمایشگروه

سالمتهايمؤلفه

اجتماعی

آزمونمرحله پس آزمونمرحله پیش آزمونمرحله پس آزمونمرحله پیش

انحراف

معیار

میانگی

ن

تعدا

د

انحراف

عیارم

میانگی

ن

تعدا

د

انحراف

معیار

میانگی

ن

تعدا

د

انحراف

معیار

میانگی

ن

تعدا

د

831 .1
73 .

13
15 756 .3

50 .

16
15 389 .3

47 .

16
15 552 .3

70 .

15
60 اجتماعیپذیرش

920 .2
33 .

16
15 273 .4

01 .

22
15 253 .5

43 .

20
15 498 .4

25 .

21
60 اجتماعیمشارکت

374 .2
93 .

17
15 174 .4

99 .

22
15 373 .6

20 .

23
15 394 .5

14 .

23
60 اجتماعیانسجام

145 .2
20 .

13
15 919 .3

81 .

15
15 145 .4

42 .

16
15 950 .3

18 .

16
60 اجتماعیهمبستگی

416 .2
47 .

17
15 251 .4

60 .

22
15 550 .5

83 .

25
15 499 .4

44 .

23
60 اجتماعیشکوفایی



اجتماعی سالمتهايمؤلفهواجتماعی هايمهارترابطه بینآماريهايآزمون-4جدول
اجتماعیهايمهارتآموزشازقبلکنترلوآزمایشگروه

میزان
ازبرخورداري

اجتماعیسالمت

آزمونپیش آزمونپس
لونآزمون مستقلtآزمون لونآزمون مستقلtآزمون

ون
آزم

F

ري
نادا

مع
si

g

دار
مق

ون
آزم

t

د
جه

ر
دي

آزا ري
نادا

مع
si

g

الف
اخت

ین
انگ

می ون
آزم

F

ري
نادا

مع
si

g

دار
مق

ون
آزم

t

جه
در

دي
آزا ري

نادا
مع

si
g

الف
اخت

ین
انگ

می

ش
ذیر

پ
عی

تما
اج

واریانس
برابر

050. 824. 835 .1- 440 067. 80.- 108 .9 004. 586 .2 72 012. 74 .2

واریانس
نابرابر

772 .1-
262 .
120

079. 80.- 906 .3 376 .50 000. 74 .2

ت
ارک

مش
عی

تما
اج

واریانس
برابر

293 .4 039. 293 .1- 439 197. 76.- 029. 865. 751. 436 453. 37.

واریانس
نابرابر

417 .1-
341 .
135

159. 76.- 755.
514 .
115

452. 37.

جام
انس

عی
تما

اج

واریانس
برابر

واریانس
159 .9 003. 246. 426 806. 16. 861 .12 001. 134 .3 72 002. 27 .5

واریانس
نابرابر

288.
210 .
152

774. 16. 109 .5 022 .62 000. 27 .5

گی
بست

هم
عی

تما
اج

واریانس
برابر

812 .6 011. 904 .2 72 005. 22 .3 812 .6 011. 904 .2 72 005. 22 .3

واریانس
نابرابر

169 .4 698 .43 000. 22 .3 169 .4 698 .43 000. 22 .3

یی
وفا

شک
عی

تما
اج

واریانس
برابر

281. 596. 527 .1 439 127. 84. 040 .12 001. 679 .5 72 000. 36 .8

واریانس
نابرابر

583 .1
666 .
123

116. 84. 762 .8 505 .53 000. 36 .8
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پذیرشانمیزواجتماعی مهارتآموزشنقشبینکه رسدمینظربه:فرضیه اول
برايمستقلtآماريآزموننتایجباالجداول. داردوجودرابطهآموزاندانشاجتماعی 

وآزمایشگروهدودراجتماعیسالمتهايمؤلفهازافرادبرخورداريمیزانمقایسه
میزان یسه ابتدا به مقا.دندهمینشانراآزمونپسوآزمونپیشمرحلهدرکنترل

بابرابرلونآزموناینکهبهتوجهبا. پردازیممیاز پذیرش اجتماعی برخورداري افراد 
وtآزمونمیزانو) sig=0/824(استدرصد5ازبیشآنداريمعنیسطحو050/0

.استشدهمحاسبه) Equal variances assumed(برابرواریانساساسبرآنمعناداري
=t(آزمونمقداربرطبق خطايقبولبا، d.f=440آزاديدرجهبهتوجهباو) 1/835-
بینکه گرفتنتیجهتوانمی95/0ازکمتراطمیناندرجهو) Sig=0/067(05/0ازبیش
تفاوتآزمونمرحله پیشدراجتماعی پذیرشمیزانمیانگیننظرازگروهدواین

آزمونمقداربرطبقاجتماعی هايمهارتآموزشازپسامانداردوجودمعناداري
)t=3/906 (50آزاديدرجهبهتوجهباو=d.f ،01/0ازکمترخطايقبولبا
)Sig=0/000 (گروهدواینبینکه گرفتنتیجهتوانمی99/0ازبیشاطمیناندرجهو
آموزشبینوداردوجودمعناداريتفاوتاجتماعی پذیرشمیزانمیانگیننظراز

وجودرابطهآزمایشگروهآموزاندانشاعیاجتمپذیرشمیزانواجتماعیهايمهارت
.دارد

میزانواجتماعی مهارتآموزشنقشبینکه رسدمینظربه:فرضیه دوم
ازافرادبرخورداريمیزانهمچنین. داردوجودرابطهآموزاندانشاجتماعی مشارکت

بربرالونآزموناینکهبهتوجهبا. استشدهآوردهگروهدودراجتماعیمشارکت
وtآزمونمیزان) sig=0/039(استدرصد5ازکمترآنداريمعنیسطحو4/293با

شدهمحاسبه) Equal variances not assumed(نابرابرواریانساساسبرآنمعناداري
=t(آزمونمقدارطبقبر.است قبولبا، d.f=135آزاديدرجهبهتوجهباو) 1/293-

گرفتنتیجهتوانمی95/0ازکمتراطمیناندرجهو) Sig=0/159(05/0ازبیشخطاي



اجتماعی مشارکتمیزانمیانگیننظرازآزمونمرحله پیشدرگروهدواینبینکه 
و) t=3/972(آزمونمقداربرطبقآزمونمرحله پسدر. نداردوجودمعناداريتفاوت
درجهو) Sig=0/000(01/0ازکمترخطايقبولبا، d.f=40آزاديدرجهبهباتوجه
میزانمیانگیننظرازگروهدواینبینکه گرفتنتیجهتوانمی99/0ازبیشاطمینان

واجتماعی هايمهارتآموزشبینوداردوجودمعناداريتفاوتاجتماعی مشارکت
.داردوجودرابطهآزمایشگروهآموزاندانشاجتماعی مشارکتمیزان

میزانواجتماعی مهارتآموزشنقشبینکه رسدمینظربه: فرضیه سوم
tآماريآزموننتایجباالجداولدر. داردوجودرابطهآموزاندانشاجتماعی انسجام

شدهآوردهگروهدودراجتماعیانسجامازافرادبرخورداريمیزانمقایسهبرايمستقل
1ازکمترآنداريمعنیسطحو9/159بابرابرلونآزموناینکهبهتوجهبا. است

نابرابرواریانسبراساسآنمعناداريوtآزمونمیزان) sig=0/003(استدرصد
)Equal variances not assumed (آزمونمقداربرطبق.استشدهمحاسبه)t=0/246 (
و) Sig=0/774(05/0ازبیشخطايقبولبا، d.f=152آزاديدرجهبهتوجهباو

پیشمرحلهدرگروهدواینبینکه گرفتنتیجهتوانمی95/0ازکمتراطمیناندرجه
برطبق. نداردوجودمعناداريتفاوتاجتماعی انسجاممیزانمیانگیننظرازآزمون
t(آزمونمقدار ازکمترخطايقبولبا، d.f=62آزاديدرجهبهتوجهباو) 5/109=

01/0)Sig=0/000 (مرحله درکه گرفتنتیجهوانتمی99/0ازبیشاطمیناندرجهو
معناداريتفاوتاجتماعی انسجاممیزانمیانگیننظرازگروهدواینبینآزمونسپ

آموزاندانشاجتماعی انسجاممیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینوداردوجود
.داردوجودرابطهآزمایشگروه

میزانواجتماعی مهارتآموزشنقشبینکه رسدمینظربه: فرضیه چهارم
میزان4جدولنتایجبراساس. داردوجودرابطهآموزاندانشاجتماعی همبستگی

بهتوجهبا. استشدهبررسیگروهدودراجتماعیهمبستگیازافرادبرخورداري
استدرصد5ازبیشآنداريمعنیسطحو0/029بابرابرلونآزموناینکه
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)sig=0/865 (آزمونمیزانtبرابرواریانساساسبرآنمعناداريو)Equal variances

assumed (آزمونمقدارطبقبر. استشدهمحاسبه)t درجهبهتوجهباو) 0/751=
ازکمتراطمیناندرجهو) Sig=0/453(05/0ازبیشخطايقبولبا، d.f=436آزادي

میانگیننظرازآزمونپیشمرحلهدرگروهدواینبینکه گرفتنتیجهتوانمی95/0
t(آزمونمقداربرطبق. نداردوجودمعناداريتفاوتاجتماعیهمبستگیمیزان

01/0ازکمترخطايقبولبا، d.f=53آزاديدرجهبهتوجهباو) 8/762=
)Sig=0/000 (نتیجهتوانمیآزمونپسمرحلهدر99/0ازبیشاطمیناندرجهو

معناداريتفاوتاجتماعی شکوفاییمیزانمیانگیننظرازگروهدواینبینکه گرفت
آموزاندانشاجتماعی شکوفاییمیزانواجتماعی هايمهارتآموزشبینوداردوجود
.داردوجودرابطهآزمایشگروه

میزانواجتماعی مهارتآموزشنقشبینکه رسدمینظربه:فرضیه پنجم
ازافرادبرخورداريمقایسه میزاندر. دارددوجورابطهآموزاندانشاجتماعی شکوفایی
لونآزموناینکهبهتوجهباکهآمدبدستنتایجاینگروهدودراجتماعیشکوفایی

آزمونمیزان) sig=0/596(استدرصد5ازبیشآنداريمعنیسطحو0/281بابرابر
tبرابرواریانساساسبرآنمعناداريو)Equal variances assumed (شدهمحاسبه

قبولبا، d.f=439آزاديدرجهبهتوجهباو) t=1/527(آزمونمقداربرطبق.است
گرفتنتیجهتوانمی95/0ازکمتراطمیناندرجهو) Sig=0/127(05/0ازبیشخطاي

اجتماعی شکوفاییمیزانمیانگیننظرازآزمونپسمرحلهدرگروهدواینبینکه 
درجهبهتوجهباو) t=8/762(آزمونمقداربرطبق. نداردودوجمعناداريتفاوت
ازبیشاطمیناندرجهو) Sig=0/000(01/0ازکمترخطايقبولبا، d.f=53آزادي

میانگیننظرازگروهدواینبینآزمونمرحله پسدرکهگرفتنتیجهتوانمی99/0
هايمهارتآموزشینبوداردوجودمعناداريتفاوتاجتماعی شکوفاییمیزان

.داردوجودرابطهآزمایشگروهآموزاندانشاجتماعی شکوفاییمیزانواجتماعی 



گیرينتیجه
مرحله درکنترلوآزمایشگروهمقایسه دوازشدهکسبهايیافتهبهباتوجه

اجتماعیسالمتهايمؤلفهواجتماعیهايمهارتبینارتباطوجود، آزمونپس
واجتماعیانسجام، اجتماعیهمبستگی، اجتماعیمشارکت، اجتماعیشپذیرازجمله

شدمشخصوگرفتقرارتأییدموردآزمایشگروهآموزاندانشاجتماعیشکوفایی
آزمایشگروهاجتماعیسالمتمیزانارتقاواجتماعیهايمهارتآموزشبینکه

وکالمیاکتسابیرفتارهايموعهمجاجتماعیهايمهارت. داردوجودرابطه معنادار
آموختهو تمرین،سازيمدل، دیگرانمشاهده رفتارطریقازکههستندغیرکالمی

ودنبرداردررامؤثرومناسبهايپاسخرفتارهااینبکارگیريدرصورتکهشوندمی
واجتماعی وروانیمشکالتازپیشگیريوافراداجتماعی وشخصیرشدموجب
توسطاجتماعی هايمهارتآموزش. دنشومیاجتماعی وفرديهايآسیبکاهش

رادورهاینصاحبنظرانکهنوجوانیازجملهسنیسطوحتمامدراجتماعی مددکاران
هايتواناییافزایشسببطرفیازمدارسدردانندمیزندگیپرتالطمودوره حساس

هايآسیبومعضالتوزبرازپیشگیري، روانیبهداشتارتقا، اجتماعی، فردي
، پذیريمسئولیت، فرديبینروابطبهبوديموجبدیگرطرفازوشودمیاجتماعی
ومشکالتحل، منطقیوعاقالنهگیريتصمیم، اجتماعیهايفعالیتدرمشارکت
دیگرانبهزدنصدمهوخشونتوزوراعمالبدونخانوادگیوفرديتعارضات

درتعادلبرقراريتواناجتماعی هايمهارتفراگیريباافرادبنابراین. شدخواهد
درجانبه جامعهتوسعه همهبهنهایتدروداشتخواهندراخوداجتماعی زندگی
سهیمراخودزیرانمودخواهندکمکاقتصاديوسیاسی، فرهنگی، اجتماعیسطوح

. دانندمیاجتماعبهمتعلقوجامعهدر
واحداینآموزشتوانمیاجتماعیهايمهارتقشناهمیتبیانبهتوجهبا

نظریهبراساس. دادقراراولویتدرتحصیلیمقاطعتمامبرايمدارسدررادرسی
انتخابازاجتنابونوجوانانبهزدنبرچسبازپیشگیريبراي، گافمنبرچسب
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سطوحتمامبراياجتماعی هايمهارتآموزشبراي بایدمسئولین، نابابدوست
نقششودکجروزدهبرچسبنوجوانبهکهصورتیدرزیراندباشحساستحصیلی

آموزشکهدرصورتیاما. گرفتخواهدقرارکجروانردهدرونمودهانتخابراکجرو
درنظرآموزاندانشاختصاصیدروسجزءکشورهاسایرهمچوناجتماعی هايمهارت
وپرداختهاجتماعی هايآسیبوهاسهدسیشناختبهتوانندمینوجوانان، شودگرفته

اجتماعی سالمتازجملهسالمتابعادتمامونمایندمحافظتهاآنبرابردرخوداز
دورکیم معتقد است فقدان مشارکت و عدم جذب کههمانطور. نمایندتضمینراخود

حلشود و راهاجتماعی میو یکپارچه شدن افراد با جامعه سبب افزایش انحرافات
است که به احیاي مشارکت افراد کمک ییهاکاهش انحرافات اجتماعی توسعه سازمان

مشارکتایجادبرايکهگرفتنتیجهچنینتوانمی، شدهبیانمطالببهباتوجه.کند
بهترین، آموزاندانشدرخودکارآمديوپذیريمسئولیتیعنیآنمفهومدوواجتماعی 

وخانوادهنهادجملهازجامعهنهادهايسويازربیتتومسئله تعلیمبهتوجه، مسیر
پرورشوآموزشدرمدارساستمعتقددورکیمکههمانطوردرستباشدمیمدرسه

مسئولیتپرورشوآموزش، دارندبسزایینقشآموزاندانشکردناجتماعی و
والدینبترتیبدین، داردبرعهدهرااندنشدهاجتماعی هنوزکهافراديکردناجتماعی 

آموزشبامشاورانواجتماعی مددکارانهمچونمدرسهمسئولینوخانهدر
پذیريمسئولیتومشارکتوهمکاريایجادمهارتهمچوناجتماعیهايمهارت

درجهت، جامعهوخانواده، مدرسههايفعالیتدرآموزانفعاالنه دانشمشارکتسبب
در. شدخواهندهاآنمشکالتوشخصینیازهايرفعوگروهیوفرديمنافعکسب

ازافرادونداردقرارمطلوبیسطحدراجتماعی پیوندهايوروابطکهجوامعی
وگیردمیصورتکنديبهاجتماعیسرمایهرشد، کنندمیاجتناباجتماعیتعامالت

نآمتعاقبوکندمیرشد1خودخواهانهپدیده فردگراییجوامعاین گونه درنتیجهدر

1. Egoistic individualism



واجتماعی انزوايسبباجتماعیهمبستگیکاهش. یابدمیکاهشاجتماعی همبستگی
). 2003، ترنرازنقلبه67: 1383، پورخیراله(شودمیمنفیروانیحاالتایجاد

اجتماعی روابطایجادرااسترسوکننده افسردگیتعدیلعواملترنرکههمانطور
مهارتهمچوناجتماعی هايمهارتآموزشنقشبهتوانمیزمینهایندر. داندمی

ایجادوروانیوروحیاختالالتکاهشدرفرديبینروابطوارتباطبرقراري
.نمودتوجهافراداجتماعی سالمتمیزانارتقامجموعدرواجتماعی همبستگی
اجتماعی شکوفاییوشخصیتتکاملدریکدیگرهمپايمدرسهوخانوادهنهاد

سازانآیندهدستبهجامعهشکوفاییوآیندهزیرا. دارندبسزایینقشانآموزدانش
وهادانش، تجاربمدرسهدرآموزاندانش. استجوانانونوجوانانهمانیعنی

فرارااجتماعی سازگاريواجتماعدرفعالحضوروزندگیبرايالزمهايمهارت
زندگیبرايویابدمیگسترشاهآنفکريهايافقمقدسمکانایندروگیرندمی

مهیااجتماعپیشرفتوخوداستعدادهاينمودنشکوفاوشغلی، تحصیلی، زناشویی
اجتماعیشکوفاییدرکهاستاجتماعی هايمهارتجملهازخودآگاهی. شوندمی

ايبینانهواقعتصویرتاکندمیکمکمابهمهارتاینکسب. داردچشمگیريتأثیرافراد
مرحلهباالترینخودنیازهايمراتبسلسهدرمازلوکههمانطور. باشیمداشتهخوداز
نیازهاي(قبلمراحلنیازهايباید،مرحلهآنبهرسیدنبراي، دانستخودشکوفاییرا

برآورده) هنريوشناختی، انگیزهونفسعزت، وابستگیوتعلق، امنیت، فیزیولوژي
. استاجتماعی هايمهارتفراگیريمرحلهاینبهرسیدنبرايراهبهترین. شود

باشدفراگرفتهرااجتماعی مهارتهايمؤلفهورسیدهخودآگاهیبهکهنوجوانی
درساترلندکههمانطورزیرا. بیفتداجتماعی هايآسیبدامبهکهداردکمترياحتمال

واطارتبومعاشرتطریقازکجرويکهاستمعتقدخودکجروينظریه انتقال
هدفباشندرسیدهخودآگاهیبهکهافرادي، افتدمیاتفاقکجرودوستانباهمنشینی

بعنوانراافراديونمودهدقتدوستانتخابدرونمودهمشخصراخودزندگی
استمعتقدآنتونوفسکی. باشدهماهنگهاآنمعیارهايباکهکنندمیانتخابدوست
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ازکهافرادي:باشداوسالمتیبراياينشانهتواندمیفردوجوددرانسجاماحساسکه
، بینیپیشغیرقابلرویدادهايبامواجهههنگامدرکنندمیتالشبرخوردارندانسجام
کیفیتسنجشبرايايوسیلهاجتماعی انسجامدرحقیقت.کنندحفظراخودانسجام
نقشبهتوانمیحسینینچایجادبراي. استاجتماعوجامعهبارابطهدرافرادروابط

بزرگسالیتاکودکیازسنینتمامدراجتماعیهايمهارتآموزشکلیديوحساس
تجاربوعلومفراگیريوکسبپیدرعمرپایانتاکودکیابتدايازهاانسان. بردپی

زندگیهايچالشومشکالتومسائلونیازهابهپاسخگوییتوانتا، ندهستمختلف
، مسئولیتحسایجادموجبجامعهافرادیکپارچگیوانسجام. باشندهداشترا

اهدافبهرسیدنومشکالتحلدربیشترهرچهتالش، جامعهمسائلدرمشارکت
همدلیمهارت. شودمی، استترقیوپیشرفتمسیردرجامعههدایتهمانکهجامعه

بخشثمراجتماعی انسجامایجاددرتواندمیکهاستاجتماعی هايمهارتجملهاز
شرایطیدرکهزمانیحتیرادیگرانتوانندمیافراد، مهارتاینفراگیريبا. باشد

بهبودرااجتماعی روابط،همدلی. کننددركبخوبیدارندقرارهاآنشرایطازمتفاوت
روابطایجادبا. شودمیپذیرندهوکنندهحمایترفتارهايایجادباعثوبخشدمی
تقویتهاآندرشدنیکیوانسجامحسوشدهنزدیکیکدیگربهافراد، ماعیاجت
.کنندمیدیگرانمشکالتحلدربسیاريتالشافرادوشودمی

پیشنهادها
درجهتآموزاندانشتمامبراياجتماعیهايمهارتدرسیواحداختصاص.1

هاآسیبکاهشووزانآمدانشاجتماعی وفرديفرهنگ، اجتماعیسالمتمیزانارتقا
.جامعهدرنهایتومدرسهاجتماعیمشکالتو

بهآنواگذاريعدمواجتماعیهايمهارتآموزشبهپرورشیساعتاختصاص.2
... .وشیمی، فیزیک، ریاضیهمچوندبیرانسایر



ارئه مطالبیومربیانواولیاجلساتبرگزاريبهبیشترهرچهتوجه.3
دوره ایندرنوجوانانپیشرويدراحتمالیمشکالتمدهع، دوره نوجوانیدرخصوص

.نوجوانانبامنطقیومناسبارتباطنحوه برقراريوفرزندپروريهايشیوه، سنی
مدارسدروالدینبراياجتماعیهايمهارتآموزشهايکالسبرگزاري.4

رنهایتدوخانهدرامنیتوآرامشارتقاء، آموزاندانشخانوادگیمشکالتحلبراي
وخانواده، آموزاندانشسالمتابعادارتقاوبهبودوآموزاندانشتحصیلیشرایطبهبود

.جامعه
مددکارياداناستهمچنینوپرورشوآموزشمسئولینباجلساتیبرگزاري.5

مددکاريواحدتشکیلدرجهتمدرسهاجتماعیرشته مددکاريمعرفیبراياجتماعی
میزانکاهشدرمدارسدراجتماعیمددکارانحضورثیرتأومدارسدراجتماعی
.التحصیلیفارغنرخافزایشواجتماعی هايآسیبومعضالت

تجربیاتواطالعاتازتوانمیمدرسهاجتماعیمددکاريواحدتشکیلبراي.6
مددکاراننقشبامرتبطهاينامهپایانومقاالت، کشورهاسایراجتماعی مددکاران
موفقیتافزایشومدرسهمشکالتکاهشدرهاآنحضورتأثیر، مدارسدراجتماعی
.نموداستفادههاآناجتماعی وشخصیرشد، تحصیلی
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