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Introduction: Social skills are considered to be one of the important factors in the 
success or failure of every individual in a society. The present study was designed 
to determine the social skills of primary school children with and without parents of 
mental disorders. 

Methods: In this research 60 kids between 6-12 years were selected using available 
sampling method, who had parents with mental disorder in addition to 60 kids at 
the same age who didn’t have parents with mental disorder. Research setting was 
Farshchian hospital in Hamadan city in 2017. Data was collected with demographic 
questionnaire and Gresham and Eliot with category scale of social skills that was 
completed by parents. Data was analyzed using SPSS 21 and descriptive statistics 
and inferential statistics including T test, covariance analysis and Chi-square test.

Result: The score of social skill in kids who had parents with mental disorder was 
56.43±10.8 and in kids who didn’t have parents with mental disorder was 58.46±8.70. 
Comparing social skills in two groups showed that they are not significant difference 
in mean Score in social skills and its dimensions (cooperation, decisiveness, self-
control and responsibility). Although there aren’t significant difference between two 
groups, mean score in witness group was more than another group (P=0.259).

Conclusion: The social skills of children in both groups were at the medium range 
and were not of a desirable level. This calls for a review of family-based education 
and educational approaches, as well as training programs to promote social skills.
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مقایسة مهارت های اجتماعی کودکان سن دبستان با والدین مبتال به اختالل رواني و بدون والدین مبتال به 
اختالل روانی

11 دانشیار،1گروه1پرستاری،1مرکز1تحقیقات1مادر1و1کودک،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران.
21 دانشجوی1کارشناسی1ارشد،1دانشکدة1پرستاری1و1مامایی،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران.
31 استادیار،گروه1آمار1زیستی،1دانشکدة1بهداشت،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران1.
41 استادیار،1گروه1پرستاری،1مرکز1تحقیقات1بیمارهای1مزمن1)مراقبت1در1منزل(،1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان،1همدان،1ایران.

فرشید شمسایی1، زهرا شکوهی2، مریم فرهادیان3، عفت صادقیان4*

تاریخ1وصول:1
تاریخ1پذیرش:
انتشار1آنالین:

1397/03/20
1397/07/18
1398/03/01

براي1 پژوهش1 این1 اجتماع1است.1 فرد1در1 یا1شکست1هر1 عامل1مهمي1در1موفقیت1 اجتماعی1 مهارت1های1 مقدمه: 
تعیین1مهارت1های1اجتماعی1کودکان1سن1دبستان1با1والدین1مبتال1به1اختالل1روانی1و1بدون1والدین1مبتال1به1اختالل1

روانی1انجام1شد.

روش کار: در1این1پژوهش1مورد1شاهدی1601کودک161تا1121ساله1با1والد1مبتال1به1اختالل1روانی1با1601کودک161تا1
112ساله1با1والدین1بدون1اختالل1روانی1به1روش1در1دسترس1انتخاب1شدند.1محیط1پژوهش1مرکز1آموزشی1درمانی1
والدی1 فرم1 و1 دموگرافیک1 مشخصات1 پرسشنامة1 داده1ها1 گردآوری1 ابزار1 بود.1 11396 سال1 در1 همدان1 فرشچیان1
پرسشنامة1استاندارد1مقیاس1درجه1بندی1مهارت1های1اجتماعی1گرشام1و1الیوت1بود1که1والدین1آن1ها1را1تکمیل1کردند.1
تحلیل1داده1ها1با1استفاده1از1نرم1افزار1SPSS1نسخه1211و1آزمون1های1آمار1توصیفی1و1استنباطی،1شامل1تی1تست،1آنالیز1

کوواریانس1و1آزمون1کای1دو،1انجام1شد.

شاهد1 گروه1 در1 و1 156/43±10/8 مورد1 گروه1 در1 کودکان1 اجتماعی1 مهارت1های1 نمرة1 داد1 نشان1 نتایج1 یافته ها:1
با1 معنی1داری1 تفاوت1 شاهد1 و1 مورد1 گروه1 دو1 در1 کودکان1 اجتماعی1 مهارت1های1 نمرة1 میانگین1 بود.1 158/46±8/7

.)P=0/259(1یکدیگر1نداشت

نتیجه گیری:1مهارت1اجتماعی1کودکان1در1هر1دو1گروه1در1محدودة1متوسط1قرار1داشت1و1سطح1مطلوبی1نداشت.1
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تکامل1مهارت1های1اجتماعی1الزم1است.
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به1 بتواند1 اینکه1 برای1 و1 است1 اجتماعی1 موجودی1 انسان1
سازگاری1 خود1 همنوعان1 با1 باید1 دهد1 ادامه1 خود1 حیات1
سایة1 در1 مناسب1 ارتباط1 داشتن1 باشد.1 داشته1 هم1نوایی1 و1
کار1 محل1 زندگی،1 در1 افراد1 موفقیت1 اجتماعی1،1 مهارت1های1
و1اجتماع1سازنده1و1مؤثر1است1[1].1مهارت1اجتماعی1عبارت1
و1 مرتبط1 به1هم1 رفتارهای1هدفمند،1 از1 از:1مجموعه1ای1 است1
فرد1 کنترل1 تحت1 و1 بوده1 آموختنی1 که1 وضعیت1 با1 متناسب1
تقلید1 و1 مدل1سازی1 طریق1 از1 اجتماعی1 یادگیری1 این1 است.1
یا1 همشیران1 معلمان،1 والدین،1 همچون1 بزرگساالنی1 رفتار1
همساالن1صورت1می1پذیرد1[2].1مهارت1اجتماعی1رفتارهایی1
و1 خویشتن1داری1 همدلی،1 مسئولیت1پذیری،1 همکاری،1 مثل:1

خوداتکایی1است1[3].1
کودکان1باید1خزانه1ای1از1مهارت1های1اجتماعی1برای1ورود1

1. Social Skills

به1عرصه1های1مختلف1اجتماع1داشته1باشند1تا1تعامالت1پایدار1
از1لحاظ1اجتماعی1مستقل1شوند1[4].1در1واقع1 ایجاد1کنند1و1
فرایند1 از1 بخشی1 کودکان1 در1 اجتماعی1 مهارت1های1 کسب1
مهارت1ها،1 هنجارها،1 آن1 طی1 که1 آن1هاست1 اجتماعی1شدن1
ارزش1ها،1نگرش1ها1و1رفتار1فرد1شکل1می1گیرد1[5].1مهارت1های1
انطباقی،1 کارکردهای1 در1 شگرفی1 تأثیر1 کودکان1 اجتماعی1
تحصیلی،1کیفیت1زندگی1و1توان1بالقوة1آن1ها1برای1زندگی1و1
آموزش1در1محیط1با1حداقل1محدودیت1دارد.1متأسفانه1تعـداد1
اجتمـاعی1 مهارت1های1 بـه1کـسب1 موفق1 افـراد1 از1 مشهودي1
بـه1 ضداجتمـاعی1 و1 رشد1نیافته1 رفتارهای1 غالبـا1ً و1 نـشده1

همـراه1گوشـه1گیـری1از1خود1نشان1می1دهند1[6].1
مشکالت1 با1 را1 کودکان1 اجتماعی1 مهارت1های1 کمبود1
متعدد1مواجه1می1کند1و1باعث1ناسازگاري1در1روابط1بین1فردی1
شخصیت1 رشد1 بر1 همچنین1 می1شود.1 رفتاری1 واختالالت1
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991فرشيد شمسايي و همكاران

می1گذارد1 منفی1 تأثیر1 محیط1 با1 وی1 سازگاری1 و1 کودک1
روان1شناختی1 اختالالت1 برای1 را1 بالقوه1 پیشایندهای1 که1
عنوان1 به1 اجتماعی1 مهارت1های1 اهمیت1 1.[7] مي1دهد1 نشان1
را1 اجتماعی1 سازگاری1 و1 اجتماعی1شدن1 عامل1 مهم1تـرین1
هیچ1گاه1نمی1توان1نادیده1گرفت.1مهارت1هاي1اجتماعي1متأثر1از1
سطوح1مختلف1بوم1شناختی،1شامل1خانواده،1مدرسه1و1جامعه1
و1 تنش1زا1 مسائل1 با1 کودک1 کنار1آمدن1 در1 والدین1 1.[6] است1
رفتاری1وی1نقش1بسزایی1دارند،1 هم1چنین1کاهش1مشکالت1
زیرا1میزان1مهارت1های1اجتماعی1فرد،1به1طور1مستقیم،1به1تعداد1
دیگران1 که1 می1شود1 مربوط1 مطلوبی1 اجتماعی1 اعمال1 نوع1 و1

نسبت1به1وی1دارند1[8].1
اختالل1های1روانی1در1پدر1و1مادر1فرزندان1را1دچار1مشکل1
مي1کند،1زیرا1استعداد1اختالل1های1روانی1را1به1فرزندان1منتقل1
و1ایفای1نقش1همسری1و1والدی1را1در1خانواده1دشوار1می1کند.1
از1 نیاز1به1نگهداری1و1پرورش1دارند1و1بخش1مهمی1 فرزندان1
و1 بیماری1های1جسمی1 می1کنند.1 برآورده1 والدین1 را1 نیاز1 این1
ایفای1نقش1آن1ها1در1خانواده1 بر1شیوة1 روانی1در1پدر1و1مادر1
تأثیر1مي1گذارد1و1فرزندانی1که1با1والدین1بیمار1زندگی1می1کنند1
1.[9] نیستند1 مصون1 خانواده1 در1 بیماری1 این1 تأثیرات1 از1
کودکاني1که1والد1مبتال1به1اختالالت1روانی1شدید1دارند1عموما1ً
مواجه1 زندگی1 در1 زیادی1 نا1امیدی1های1 و1 عصبی1 مشکالت1 با1
هستند1و1تجربه1های1مختلفی1از1نگرانی1و1ترس1تا1ناکامی1و1

خشم،1به1شیوه1های1مختلف،1دارند1[4].1
دستیابی1به1جامعة1سالم1در1گرو1سالمت1خانواده1و1تحقق1
سالمت1 که1 است1 افرادي1 داشتن1 به1 مشروط1 سالم1 خانوادة1
روان1و1ارتباط1مطلوب1با1یکدیگر1دارند1[5].1سن1دبستان1از1
حساس1ترین1دوره1های1رشد1است.1در1این1دوره1که1شخصیت1
و1توانایی1های1ذهنی1کودکان1شکل1مي1گیرد1بیشترین1نقش1
عمدتا1ً که1 الگو1 ویژگی1 در1واقع1 دارند.1 رفتاری1 الگوهای1 را1
فرایند1 در1 مهمی1 نقش1 هستند1 همساالن1 سپس1 و1 والدین1
یادگیری1دارد1[10].1بنابراین1این1سن1بهترین1زمانی1است1که1
کودکان1مستقیما1ًتحت1مداخله1هاي1آموزشی1قرار1مي1گیرند1و1
در1حقیقت1به1افزایش1توانمندی1و1رشد1مهارت1های1اجتماعی1

و1در1نتیجه1ایجاد1جامعه1ای1سالم1تر1منجر1مي1شود1[5].1
بررسی1ها1نشان1می1دهد1عوامل1متعددی،1مانند:1اشتغال1و1
تحصیالت1والدین،1جنسیت1کودکان،1اعتیاد1والدین،1بیماری1
تأثیر1گذار1است1 اجتماعی1کودکان1 بر1میزان1مهارت1 کودکان1
اصلی1 اولویت1های1 از1 نوجوانان1 و1 ]13-11[.1سالمت1کودکان1
سیستم1بهداشتی1در1همة1کشورها1ست،1زیرا1آیندة1هر1کشور1

به1سالمتی1آن1ها1بستگی1دارد.1بنابراین1کودکان1باید1خزانه1ای1
مختلف1 عرصه1های1 به1 ورود1 برای1 اجتماعی1 مهارت1های1 از1
اجتماع1داشته1باشند1تا1تعامالت1پایدار1ایجاد1کنند1و1از1لحاظ1
اجتماعی1مستقل1شوند.1بررسي1کودکاني1که1والدین1مبتال1به1
اختالالت1روانی1دارند1در1مشخص1کردن1میزان1توانایی1مهارت1
اجتماعی1این1کودکان1کمک1بسیاري1مي1کند؛1چون1اختالل1
در1برقراری1ارتباطات1اجتماعی1و1کمبود1مهارت1اجتماعی1در1
سطح1عملکرد1کودک1تأثیر1بسزایی1دارد1و1تشخیص1زود1هنگام1
پیامدهای1 از1 پیشگیری1 اجتماعی،1 مهارت1های1 در1 اختالل1
منفی1بعدی1و1بهبود1سطح1عملکرد1این1گروه1اهمیت1بسیاري1

دارد1[5].1
پرستاران1به1عنوان1یکی1از1مهم1ترین1اعضای1تیم1سالمت1
پیشگیری1 و1 کودکان1 ارتقاي1سالمت1 در1 مختلفی1 نقش1های1
انواع1اختالالت1روانی1در1سنین1بزرگسالی1 ابتالی1آنان1به1 از1
دارند.1با1توجه1به1اهمیت1مقولة1مهارت1اجتماعی1در1سالمت1
افراد1پژوهشي1با1هدف1مقایسة1مهارت1های1اجتماعی1کودکان،1
در1سن1دبستان،1با1والدین1مبتال1به1اختالالت1رواني1و1کودکانی1

با1والدین1سالم1انجام1گرفت.

روش بررسی
در1این1پژوهش1مورد1شاهدی11201کودک161تا1121ساله1)160
کودک1با1والد1مبتال1به1اختالل1روانی1و1601کودک1با1والدین1
بدون1اختالل1روانی(1به1روش1نمونه1گیری1در1دسترس1انتخاب1
شدند.1برای1تعیین1حجم1نمونه1سطح1اطمینان1951درصد1و1
توان1آزمون1نیز1901درصد1در1نظر1گرفته1و1با1استفاده1از1فرمول1

زیر1محاسبه1شده1است.
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محیط1پژوهش1مرکز1آموزشی1درمانی1فرشچیان1همدان1در1
نیمة1دوم1سال113951بود.1نمونه1های1گروه1مورد1از1مراجعان1به1
شاهد1 گروه1 نمونه1های1 و1 روان1پزشکی1 بخش1های1 و1 درمانگاه1ها1
درمانی1 آموزشی1 مرکز1 جسمی1 درمانگاه1های1 به1 مراجعان1 از1
گروه1 در1 پژوهش1 به1 ورود1 معیارهای1 شدند.1 انتخاب1 فرشچیان1
بود1 عبارت1 روانی(1 اختالل1 به1 مبتال1 والدین1 با1 )کودکان1 مورد1
بستری1شدن1 و1 درمان1 سابقة1 112سالة،1 تا1 16 کودک1 داشتن1 از:1
یک1والد1در1بخش1روان1پزشکی1با1تشخیص1)افسردگی1اساسی،1
معیار1 اساس1 بر1 یک(1 نوع1 دو1قطبی1 بیماری1 یا1 اسکیزوفرنی1
ذهنی،1 عقب1ماندگی1 به1 کودک1 مبتال1نبودن1 1،2DSM5تشخیصی
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 
Edition
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سابقة1 نداشتن1 جسمی،1 مزمن1 بیماری1 به1 کودک1 مبتال1نبودن1
والد1 هر1دو1 حضور1 پرسشنامه،1 تکمیل1کنندة1 والد1 روانی1 بیماری1
در1خانواده1و1نداشتن1سابقة1جدایی1یا1طالق،1رضایت1برای1ورود1
والدین.1 نوشتن1 و1 خواندن1 سواد1 حداقل1 داشتن1 و1 پژوهش1 به1
معیارهای1 بر1 عالوه1 گروه1شاهد1 در1 پژوهش1 به1 ورود1 معیارهای1
نکردن1 مصرف1 و1 روان1پزشکی1 اختالل1 سابقة1 نداشتن1 ذکر1شده1
گروه1 هر1دو1 در1 خروج1 معیار1 و1 والدین1 توسط1 روانی1 داروهای1

تکمیل1ناقص1پرسشنامه1بود.1
درمانگاه1 به1 مراجعه1 با1 نمونه1گیری1 شروع1 براي1 پژوهشگر1
بر1 فرشچیان،1 آموزشی1 درمانی1 مرکز1 روان1پزشکی1 بخش1های1 و1
اختالل1 با1تشخیص1 والدین1 پژوهش،1 به1 ورود1 معیارهای1 اساس1
بر1 که1 را،1 اساسی1 افسردگی1 یا1 اسکیزوفرنی1 یک،1 نوع1 دوقطبی1
اساس1معیار1تشخیصDSM1-15و1نظر1روان1پزشک1تحت1درمان1
بودند،1شناسایی1کرده1و1اگر1فرزند1سن1دبستان1داشتند1هماهنگی1
الزم1را1برای1حضور1والد1بدون1اختالل1روانی،1که1توانایی1ارزیابی1
گروه1 نمونه1های1 داد.1 انجام1 داشته،1 از1کودک1 و1جامعی1 مناسب1
تمام1 به1 مراجعه1کننده1 روانی1 اختالل1 بدون1 والدین1 شاهد1
درمانگاه1های1جسمی1مرکز1آموزشی1درمانی1فرشچیان1بودند1که1
پرسشنامة1 را1 آن1ها1 روان1 سالمت1 و1 داشته1 دبستان1 سن1 فرزند1
روان1پزشکی،1 بیماری1 سابقة1 نداشتن1 دموگرافیک،1 مشخصات1
مصرف1نکردن1داروهای1روانی1تأیید1کرد.1پژوهشگر1براي1تکمیل1
و1 داد1 توضیح1 جداگانه1 والد1 هر1 برای1 را1 سؤاالت1 پرسشنامه1ها1

جواب1سؤاالت1را1خودش1تکمیل1کرد.1
پرسشنامة1 دو1 از1 دادها1 جمع1آوری1 براي1 پژوهش1 این1 در1
و1 فرزندان1 در1 فردی1 مشخصات1 که1 دموگرافیک،1 مشخصات1
مهارت1 سنجش1 نظام1 پرسشنامة1 و1 مي1کند،1 بررسی1 را1 والدین1
شد.1 استفاده1 کرده1اند،1 تهیه1 الیوت1 و1 گرشام1 که1 اجتماعی1،3
درجه1بندی1 مقیاس1 اجتماعی1 مهارت1 سنجش1 نظام1 پرسشنامة1
هنجار1مرجع1است1که1برای1سنجش1کارکرد1اجتماعی1کودکان1
پیش1دبستانی1تا1پایة1دوازدهم1به1کار1مي1رود.1سه1نسخه1از1ابزار1
از1آن1جا1 والدین1و1دانش1آموز1وجود1دارد.1 شامل1فرم1های1معلم،1
که1والدین1در1خصوص1مهارت1های1اجتماعی1فرزندان1جامع1ترین1
و1 استفاده1 والدین1 نسخة1 از1 پژوهش1 این1 در1 دارند1 را1 اطالعات1
روایی1و1پایایی1مقیاس1درجه1بندی1مهارت1های1اجتماعی1فرم1والد1
در1پژوهش1هاي1مختلف1تأیید1و1ضریب1پایایی1آن1بین10/771تا1

10/92گزارش1شده1است1]15 ،14[.1
گویه1های1هر1مقیاس1بر1اساس1فراوانی1رفتار1)هرگز،1برخی1
نمره1گذاری1 برای1 می1شود.1 درجه1بندی1 اوقات(1 اغلب1 و1 اوقات1
گزینة1 به1 صفر،1 نمرة1 »هرگز«1 گزینة1 به1 پرسشنامه1 این1 در1
3. Standardization of Social Skills Rating System (SSRS)

دو1 نمرة1 اوقات«1 »اغلب1 گزینة1 به1 و1 یک1 نمرة1 اوقات«1 »بعضی1
تعلق1می1گیرد.1بخش1مهارت1های1اجتمـاعی1شـامل1رفتارهـایی1
مثل:1همکـاری،1قاطعیــت1و1خویــشتن1داری1اســت1کــه1این1
بخش1ها1بــه1صــورت1خرده1آزمون1ارائه1شده1اند1و1از1جمع1نمرات1
در1 مي1آید.1 دست1 به1 اجتماعی1 مهارت1 نمرة1 خرده1آزمون1ها1 این1
کل1 نمرة1 اگر1 دارد1 سؤال1 140 که1 اجتماعی1 مهارت1های1 بخش1
در1مجموع1بین1صفر1تا1471باشد1مهارت1اجتماعی1در1سطح1پایین،1
اگر1نمره1بین1481تا1661باشد1در1حد1متوسط1و1اگر1بین1671تا1801
باشد1باالترین1میزان1تعامالت1اجتماعی1کسب1شده1است.1در1هر1
حیطه1که1101سؤال1دارد1بیشترین1نمره1201و1کمترین1نمره1صفر1
است.1همچنین1بخش1مشکالت1رفتاری1121سؤال1دارد1که1صفر1
کمترین1نمره1و1241بیشترین1نمره1است.1به1طوری1که1کودکی1که1
نمرة1صفر1می1گیرد1فاقد1مشکالت1رفتاری1و1کودکی1که1نمرة1241

می1گیرد1بیشترین1مشکل1رفتاری1را1دارد.
1،21 نسخة1 1SPSS نرم1افزار1 از1 داده1ها1 تجزیه1و1تحلیل1 براي1
داده1ها1 تحلیل1 برای1 و1 توصیفی1 آمار1 از1 اطالعات1 توصیف1 برای1
از1آزمون1های1آمار1استنباطی،1شامل1تی1تست،1آنالیز1کوواریانس1
استفاده1 دو،1 کای1 آزمون1 و1 مادر(1 و1 پدر1 سن1 اثر1 تعدیل1 )برای1
شد.1براي1رعایت1اخالق1در1این1پژوهش1مجوز1از1کمیتة1اخالق1
اجازة1کتبی1 1،13950538IR.UHSHA.REC دانشگاه1به1شمارة1
و1معرفی1نامه1از1معاونت1پژوهشی1دانشگاه1علوم1پزشکی1همدان1
کسب1و1پس1از1ارائة1معرفی1نامه1به1ریاست1مرکز1آموزشی1درمانی1
گرفته1شد.1پس1 پژوهش1 انجام1 برای1 مجوزهای1الزم1 فرشچیان1
به1 و1 گرفته1 والدین1 از1 آگاهانه1 رضایت1 الزم1 توضیحات1 دادن1 از1
آن1ها1 اطالعات1 تمام1 که1 شد1 داده1 اطمینان1 مشارکت1کنندگان1

کاماًل1محرمانه1است.

یافته ها
تحلیل1داده1های1پژوهش1نشان1مي1دهد1که156/71درصد1کودکان1
بودند.1 دختر1 شاهد1 گروه1 کودکان1 از1 درصد1 155 و1 مورد1 گروه1
155درصد1از1والدین1مبتال1به1اختالل1رواني1در1گروه1مورد1پدران1
بودند.1همچنین1از1601والد1مبتال1به1اختالل1روانی1در1گروه1مورد1
و1 اساسی1 افسردگی1 به1 اسکیزوفرنی،133/31درصد1 به1 110درصد1
1156/7درصد1به1بیماری1دو1قطبی1نوع1یک1مبتال1بودند1)جدول11(.
انحراف1 و1 میانگین1 مي1دهد1 نشان1 پژوهش1 این1 یافته1های1
اختالل1 به1 مبتال1 والدین1 با1 اجتماعی1درکودکان1 تعامالت1 معیار1
اختالل1 بدون1 والدین1 با1 کودکان1 در1 و1 156/43±10/8 روانی1
روانی8/71±158/46است.1بیشترین1مقدار1در1هر1دو1گروه1مربوط1
انحراف1 و1 میانگین1 به1ترتیب1 که1 بود1 مسئولیت1پذیری1 بعد1 به1
نمرة1 میانگین1 داشتند.1 116/83±2/55 و1 116/32±3/27 معیار1
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)همکاری،1 آن1 ابعاد1 همچنین1 و1 کودکان1 اجتماعی1 مهارت1های1
و1 مورد1 گروه1 دو1 در1 مسئولیت1پذیری(1 و1 خودکنترلی1 قاطعیت،1
کل1 نمرة1 اگر1چه1 1.)P<0/05( نداشت1 معنی1داری1 تفاوت1 شاهد1

گروه1 از1 باالتر1 شاهد1 گروه1 در1 آن1 ابعاد1 و1 اجتماعی1 مهارت1های1
مورد1است1)جدول21(.

جدول 1. توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات دموگرافیک گروه شاهد و مورد

نتیجه آزمون
شاهد مورد

گروه متغیر
درصد فراوانی درصد فراوانی

X2=0/302

P=0/58

48/3 29 45 27 پسر
جنسیت

56/7 31 55 33 دختر

X2=8/476

P=0/076

df=4

10 6 10 6 کارمند

پدر

1وضعیت1شغلی
والدین

26/6 16 16/6 10 شغل1آزاد

63/4 38 63/4 38 کارگر

0 0 10 6 بیکار
) خانه دار(

X2=5/42

P=0/143

df=3

15 9 8/3 5 کارمند

1/7مادر 1 3/3 2 شغل1آزاد

83/3 50 88/4 53 بیکار
) خانه دار(

X2=7/22

P=0/27

df=2

53/33 32 76/67 46 زیر1دیپلم

پدر

تحصیالت

28/34 17 13/33 8 دیپلم

18/33 11 10 6 عالی

X2=18/59

P=0/000

df=2

50 30 85 51 زیر1دیپلم

36/67مادر 22 6/67 4 دیپلم

13/33 8 8/33 5 عالی

t=3/03
P=0/003
df=118

38/45 42/35 میانگین
پدر

سن1والدین
6/72 7/29 انحراف1معیار

t=4/62
P=0/000
df=118

32/92 37/71 میانگین
مادر

5/11 6/19 انحراف1معیار
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جدول 2. مقایسة میانگین نمرات مهارت های اجتماعی و ابعاد آن در دو گروه مورد و شاهد

متغیر

گروه
ANCOVA نوع آزمون

شاهدمورد

Pمیانگین±انحراف معیارمیانگین±انحراف معیار

2/850/745±3/7913/65±13/22بعد1همکاری

3/070/989±2/7315/32±15/18بعد1قاطعیت

2/550/410±4/4512/67±11/73بعد1خویشتن1داري

2/550/179±3/2716/83±16/32بعد1مسئولیت

8/700/393±10/8158/46±56/43کل

انحراف1 و1 میانگین1 مورد1 گروه1 در1 مي1دهد1 نشان1 نتایج1
افسردگی1 به1 والد1مبتال1 با1 اجتماعی1کودکان1 تعامالت1 معیار1
است.1 کمتر1 کودکان1 دیگر1 از1 155/75±11/001 اساسی1
مقایسة1میانگین1و1انحراف1معیار1در1ابعاد1مختلف1مهارت1های1
اجتماعی1در1بیماری1های1مختلف1نشان1می1دهد1که1بیشترین1
در1 اسکیزوفرنی1 به1 مبتال1 والد1 با1 کودکان1 به1 مربوط1 مقدار1
مقدار1 کمترین1 و1 117/8±1/4 مقدار1 با1 مسئولیت1پذیری1 بعد1
مربوط1به1کودکان1با1والد1مبتال1به1افسردگی1اساسی1در1بعد1
آماری1 آزمون1 است.1 110/6±3/8 مقدار1 با1 خویشتن1داري1
1ANCOVAدر1ابعاد1مختلف1مهارت1های1اجتماعی1در1کودکان1

با1والد1مبتال1به1اختالل1روانی1تفاوت1معني1داری1را1نشان1نداد1
)P<0/05؛1جدول31(.

مي1دهد1 نشان1 کوواریانس1 آنالیز1 آماری1 آزمون1 نتایج1
مهارت1های1 ابعاد1 نمرة1 میانگین1 در1 معنی1داری1 اختالف1 که1
ندارد1 وجود1 بیمار1 والد1 اساس1 بر1 کودکان1 بین1 اجتماعی1

)P<0/05؛1جدول41(.

به1سه1سطح1 اجتماعی1 نمرة1کل1مهارت1های1 با1تقسیم1بندی1
پایین1)نمرة1بین101تا471(،1متوسط1)148تا661(1و1باال1)167
تا801(1و1مقایسة1آن1در1دو1گروه،1با1استفاده1از1آزمون1کای1
دو،1نتایج1این1آزمون1نشان1مي1دهد1که1دو1گروه1مورد1و1شاهد1
آماری1 تفاوت1 اجتماعی1 مهارت1های1 سطوح1 فراوانی1 نظر1 از1
معنی1داری1ندارند.1بیشتر1افراد1در1دو1گروه1سطوح1متوسطی1

از1مهارت1های1اجتماعی1دارند1)جدول51(.

جدول 3. مقایسة مهارت های اجتماعی در کودکان گروه مورد بر حسب نوع بیماری والد در ابعاد مختلف

نوع بیماریمتغیر
one way نوع تست ANCOVA نوع تست

PFانحراف معیارمیانگین

همکاری

12/31/75اسکیزوفرنی1

0/4930/716
13/53/56دوقطبی1نوع1یک1

12/84/6افسردگی1اساسی1

13/23/79کل1

قاطعیت

15/832/48اسکیزوفرنی1

0/6460/441
14/82/95دوقطبی1نوع1یک1

15/52/46افسردگی1اساسی1

15/182/73کل1
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خویشتن1داري

11/54/08اسکیزوفرنی1

0/3551/056
12/414/8دوقطبی1نوع1یک1

10/653/85افسردگی1اساسی1

11/74/44کل1

مسئولیت1پذیری

17/81/47اسکیزوفرنی1

0/3800/986
15/73/19دوقطبی1نوع1یک1

16/73/66افسردگی

16/313/27کل1

مهارت1اجتماعی

57/55/28اسکیزوفرنی1

0/7700/263
56/6411/68دوقطبی1نوع1یک1

55/1610/97افسردگی1اساسی1

56/2510/80کل

جدول 4. مقایسة مهارت های اجتماعی و ابعاد آن در گروه مورد بر حسب والد بیمار

انحراف معیارمیانگینفراوانیوالدمتغیر
t-test نوع آزمون

P

همکاري
3312/813/130/546پدر

2713/664/480/862مادر

قاطعیت
3315/212/600/453پدر

2715/142/930/564مادر

مسئولیت1پذیري
3316/693/060/533پدر

2715/853/500/674مادر

خویشتن1داري
3311/604/600/802پدر

2711/84/320/832مادر

جدول 5. مقایسة سطوح مهارت های اجتماعی در دو گروه مورد و شاهد

آزمون کای دو
شاهد مورد سطح مهارت های 

درصداجتماعی تعداد درصد تعداد

x²=3/48 

df=2

 P=0/175 

10 6 20 12 کم

78/3 47 63/3 38 متوسط

11/7 7 16/7 10 زیاد

100 60 100 60 کل

نوع بیماریمتغیر
one way نوع تست ANCOVA نوع تست

PFانحراف معیارمیانگین
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بحث 
با1استناد1بر1یافته1های1این1پژوهش،1تنها1فرضیة1این1پژوهش1
مبنی1بر1تفاوت1مهارت1اجتماعی1کودکان1با1والدین1مبتال1به1
اختالل1روانی1و1کودکان1با1والدین1بدون1اختالل1روانی1تأیید1
نمی1شود؛1زیرا1میانگین1و1انحراف1معیار1مهارت1اجتماعی1در1
کودکان1با1والدین1مبتال1به1اختالل1روانی1و1کودکان1با1والدین1
این1 نتایج1 نداشت.1 معنی1داری1 اختالف1 روانی1 اختالل1 بدون1
سن1 کودکان1 اجتماعی1 مهارت1های1 مي1دهد1 نشان1 پژوهش1
به1 بدون1 والد1 و1 رواني1 اختالل1 به1 مبتال1 والدین1 با1 دبستان1

اختالل1روانی1در1حد1متوسط1است.1
همکاران1 و1 1Pavlickova پژوهش1 با1 پژوهش1 این1 نتایج1
)2014(1در1انگلستان1با1عنوان1»شناخت1اثرات1منفی1بیماری1
دوقطبی1والدین1بر1فرزندان1آن1ها«1همخوانی1دارد.1نتایج1این1
پژوهش1نشان1مي1دهد1کودکان1با1والدین1دو1قطبی1در1مقایسة1
با1کودکان1با1والدین1سالم1تفاوت1معنی1داری1با1یکدیگر1ندارند1
[16].1همچنین1نتایج1پژوهش1Narayan1و1همکاران1)2013(1
با1عنوان1»اختالل1در1آزمایش1و1تست1واقعیت1به1عنوان1یک1
دو1قطبی«1 اختالل1 به1 مبتال1 والدین1 با1 کودکان1 در1 شاخص1
نشان1مي1دهد1که1تقریبا1ًهیچ1مدرک1مشهودي1از1نظر1تفاوت1
مقایسه1 گروه1های1 و1 دو1قطبی1 والدین1 با1 کودکان1 بین1 1DRT

1Soltanifar1.1دیده1نمي1شود1[17].1نتایج1یافته1ها1در1پژوهش
کودکان1 در1 اجتماعی1 کفایت1 ارزیابی1 براي1 همکاران1 و1
پیش1دبستانی131تا171سالة1مبتال1به1اختالل1صرع1در1مقایسه1
با1گروه1شاهد1نشان1مي1دهد،1بر1اساس1معیار1بلوغ1اجتماعی1
با1کودکان1سالم1 واینلند،1کودکان1مبتال1به1صرع1در1مقایسه1
آماری1 از1 تفاوت1 این1 اما1 مي1کنند،1 کسب1 کمتری1 نمرات1
و1 1Linen پژوهش1 نتایج1 همچنین1 1.[18] نبود1 معنی1دار1
همکاران1)2009(1در1کانادا1با1عنوان1»عملکردهای1بین1فردی1
نشان1 دو1قطبی«1 بیماری1 به1 مبتال1 والدین1 با1 نوجوانان1 در1
تفاوت1 مقیاس1ها،1 از1 هیچ1یک1 در1 گروه1ها،1 بین1 که1 مي1دهد1

وجود1ندارد1[19].
عنوان1 با1 1)2007( همکاران1 و1 1Reichart پژوهش1 نتایج1
»عملکرد1اجتماعی1فرزندان1والدین1دوقطبی«1نشان1مي1دهد1
تا1 111 کودکان1 اجتماعی1 مهارت1 مقیاس1هاي1 و1 معیارها1 در1
والد1 یک1 با1 کودکان1 همچنین1 ندارد.1 وجود1 تفاوت1 118ساله1
در1 هم1سن1و1سال1 افراد1 با1 مقایسه1 در1 روانی1 اختالل1 به1 مبتال1
کل1جمعیت1سطح1کمتری1از1مهارت1اجتماعی1را1دارند1[20].1
مشکالت1 که1 1،)2010( همکاران1 و1 1Sajedi پژوهش1 نتایج1
از1مشکالت1 رفتاری1کودکان1را1بررسی1کردند،1شیوع1باالیی1

رفتاری1در1کودکان131تا161ساله1را1نشان1مي1دهد1که1نتایج1این1
پژوهش1را1تأیید1مي1کند1[21].

بر1خالف1نتایج1این1پژوهش1نتایج1پژوهش1Bella1و1همکاران1
اجتماعی1 روانی1 »عملکرد1 عنوان1 با1 کانادا،1 در1 1،)2011(
کودکان1با1والدین1مبتال1به1اختالل1دو1قطبی«1نشان1مي1دهد1
همة1 در1 دو1قطبی1 اختالل1 به1 مبتال1 والدین1 با1 فرزندان1 که1
کار،1مدرسه،1 و1سرگرمی،1محل1 مقیاس1ها،1شامل1حساسیت1
روابط1بین1فردی،1و1به1طور1کلی1عملکرد1روانی1اجتماعی،1از1نظر1
نتایج1 1.[22] بودند1 کنترل1 گروه1 فرزندان1 از1 پایین1تر1 آماری1
عنوان1 با1 1)2009( همکاران1 و1 1Derahkshanpour پژوهش1
»اختالالت1روان1پزشکی1و1سطح1عملکرد1در1فرزندان1مبتالیان1
ابتال1 نظر1 از1 گروه1 دو1 مي1دهد1 نشان1 دو1قطبی«1 بیماری1 به1
هر1 )از1 اضطرابی1 اختالالت1 نوع(،1 هر1 )از1 اختالالت1خلقی1 به1
نوع(،1اختالالت1کم1توجهی1و1بیش1فعالی1تفاوت1معنی1داری1با1
یکدیگر1دارند.1سطح1عملکرد1در1گروه1شاهد1باالتر1بود.1در1واقع1
مبتالیان1 فرزندان1 در1 عملکرد1 افت1 و1 روان1پزشکی1 اختالالت1
به1اختالل1دو1قطبی1بیشتر1از1کودکان1گروه1شاهد1بود1[23].1
بررسی1 در1 1)2003( 1Shrazi و1 1Masoomi پژوهش1 نتایج1
حاالت1روانی1فرزندان1والدین1اسکیزوفرنیک1نشان1مي1دهد1که1
اسکیزوفرنی1در1والدین1بر1حاالت1هیجانی1و1رفتاری1فرزندان1
فهرست1 مقیاس1 نمره1های1 میانگین1 1.[24] است1 اثرگذار1
رفتاری1کودکان1و1ارزیابی1عملکرد1کودکان1در1دو1گروه1مورد1
و1شاهد1تفاوت1آماری1معنی1داري1دارد1که1شاید1مغایرت1نتایج1
مورد1 جمعیت1 در1 تفاوت1 کنوني1 پژوهش1 با1 پژوهش1ها1 این1

پژوهش،1ابزار1یا1تفاوت1های1فرهنگی1باشد1[24].
اجتماعی1 مهارت1 مي1دهد1 نشان1 پژوهش11 این1 نتایج1
حیطة1 در1 روانی1 اختالل1 به1 مبتال1 والدین1 بدون1 کودکان1
باالتر1 روانی1 اختالل1 به1 والدین1مبتال1 با1 از1کودکان1 همکاری1
اجتماعی1 تعامالت1 بهتر1 برقراری1 برای1 عاملی1 این1 و1 است1
در1برگیرندة1 همکاری1 آن1هاست.1 اجتماعی1 مهارت1 رشد1 و1
رفتارهایی1مثل1مشارکت1با1دیگران،1پیروی1از1دستورالعمل1ها1
مسئولیت1پذیری1 خرده1مقیاس1 همچنین1 راهنمایی1هاست.1 و1
در1کودکان1گروه1مورد1از1گروه1شاهد1پایین1تر1بود.1به1طوری1که1
صحبت1 نظر1 از1 مورد1 گروه1 کودکان1 از1 شاهد1 گروه1 کودکان1
عالقة1 و1 توجه1 نشان1دادن1 مناسب،1 کلمات1 با1 خود1 مورد1 در1
بیان1احساسات1هنگام1خطا1و1 به1دوستان1و1همساالن،1 خود1
اشتباه،1رعایت1نوبت،1اطالع1به1خانواده1قبل1از1خارج1شدن1از1
منزل،1رعایت1قوانین1منزل،1گزارش1وقایع1ناگوار1به1اشخاص1
توسط1 و1دوست1داشتن1 تلفن1 به1 مناسب1 پاسخ1دهی1 مناسب،1
دیگران1در1مرتبة1باالتری1قرار1داشتند.1بنابراین1اهمیت1حیطة1
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مسئولیت1پذیری1با1اهداف1پیشگیرانه1و1ارتقاي1سطح1سالمت1
به1حدی1است1که1فقدان1این1امر1باعث1می1شود1فرد1در1برابر1
پرخاشگرانه1 و1 غیر1مؤثر1 رفتارهای1 به1 استرس1ها1 و1 فشارها1
فرد1 که1 است1 اعمالی1 شامل1 مسئولیت1پذیری1 آورد.1 روی1
انجام1 برای1آن1جامعه1 باید1 قبال1عضویت1در1یک1جامعه1 در1
و1 پذیرش1 قابلیت1 یعنی1 مسئولیت1پذیری1 به1طور1کلی1 دهد.1

به1عهده1گرفتن1کاری1که1از1کسی1خواسته1شده1است.
در1ارتباط1با1خرده1مقیاس1قاطعیت1کودکان1گروه1مورد1از1
کودکان1 به1طوری1که1 بودند.1 پایین1تری1 در1سطح1 گروه1شاهد1
گروه1شاهد1از1کودکان1گروه1مورد1از1نظر1پیش1قدم1شدن1برای1
صحبت1با1دیگران،1شرکت1در1فعالیت1های1گروهی1مثل1ورزش،1
دعوت1 تذکر،1 بدون1 ناآشنا1 مهمان1 حضور1 در1 خود1 معرفی1
دوستان1به1خانه،1دوست1شدن1با1دیگران،1قدردانی1از1دوستان،1
پیوستن1به1فعالیت1های1جمعی1خانواده،1اعتماد1به1نفس1باال1در1
به1 و1عالقه1مند1بودن1 مخالف1 با1جنس1 برخورد1 در1 مهمانی1ها،1

موارد1متنوع1مرتبة1باالتری1داشتند.1
قاطعیت1به1این1مفهوم1که1فرد1احساسات1مثبت1و1منفی1
خود1را1بدون1تجاوز1به1حقوق1دیگران1بیان1کند.1این1ویژگي1
در1حقیقت1شیوه1ای1براي1حفظ1ارزش1و1احترام1به1شخصیت1
خود1و1دیگران1است.1افراد1قاطع1برای1خود1و1دیگران1احترام1
از1 نمی1دهند.1 سوء1استفاده1 اجازة1 و1 نیستند1 منفعل1 قائل1اند،1
احترام1 دیگران1 نیازهای1 و1 خواسته1ها1 به1 آن1ها1 دیگر1 سوی1
برقرار1 ارتباط1 آن1ها1 با1 مدبرانه1 شیوهای1 به1 و1 می1گذارند1

می1کنند1[10].
گروه1 کودکان1 خویشتن1داری1 خرده1مقیاس1 با1 ارتباط1 در1
گروه1 کودکان1 به1طوری1که1 بودند.1 بهتر1 مورد1 گروه1 از1 شاهد1
شاهد1از1کودکان1گروه1مورد1از1نظر1پذیرش1انتقادها،1رد1مؤدبانة1
و1 اذیت1 و1 آزار1 به1 مناسب1 پاسخ1 دیگران،1 نامعقول1 درخواست1
رفتارهای1قلدرانة1دیگران،1دوری1از1دردسر،1کنترل1خشم1هنگام1
بحث،1اختالف1نظر1و1توافق1نکردن1با1دیگران،1صحبت1با1تن1صدای1
مناسب1و1تغییر1نظرات1برای1ایجاد1توافق1در1سطح1باالتري1بودند.1

در1تبیین1یافته1های1این1پژوهش1خویشتن1داری1به1معنی1کنترل1
رفتار،1احساسات1و1غرایز1است.1خویشتن1داری1شامل1رفتارهایی1
هنگام1 معقول1 رفتار1 نشان1دادن1 یا1 مجادله1 در1 مصالحه1 مثل:1
موقعیت1های1دشوار1 در1 است1که1 دیگران1 از1سوی1 مسخره1شدن1
همـة1 بـرای1 مهمـی1 مهـارت1 خویشـتن1داری1 است.1 ضروری1
به1 ایـن1اصطالح1 بگیرنـد.1 یـاد1 را1 بایـد1آن1 کودکـان1اسـت1که1
داشتن1قدرت1یا1کنترل1بر1اعمال1شخصی1اشاره1دارد.1همچنین1
تشخیص1 غلط1 از1 را1 درست1 افراد1 که1 اسـت1 معنـی1 ایـن1 بـه1
می1دهند.1کودکانی1که1برای1رفتارهـای1خودشـان1تصـمیم1گیری1
نمی1کنند،1به1کودکان1دیگر،1والدین،1معلمان1یا1بزرگساالن1تکیه1
می1کنند1تـا1بـرای1آن1ها1تصمیم1بگیرند1و1خویشتن1داری1را1یاد1

نمی1گیرند1[22].

نتیجه گیری 
با1 کودکان1 در1 اجتماعی1 مهارت1 نمرة1 میزان1 اینکه1 به1 توجه1 با1
والدین1مبتال1به1اختالل1روانی1و1بدون1والدین1مبتال1به1اختالل1
بازنگری1شیوه1های1 بود.1 متوسط1 در1حد1 پژوهش1 این1 در1 روانی1
آموزشی1 برنامه1های1 نیز1 و1 در1سطح1خانواده1 تربیتی1 و1 آموزشی1
و1پرورشی1براي1ارتقا1و1تکامل1مهارت1های1اجتماعی1الزم1است.1
بنابراین1یکی1از1راهکارهای1مؤثر1در1این1راستا1آموزش1مهارت1های1

اجتماعی1به1عنوان1مداخله1اي1پرستاری1است.

سپاسگزاري
روان1پرستاری1 ارشد1 کارشناسی1 پایان1نامة1 نتیجة1 پژوهش1 این1
علوم1 دانشگاه1 پژوهشی1 محترم1 معاونت1 از1 پژوهشگران1 است.1
زنان،1 روان1پزشکی1 بخش1های1 محترم1 کارکنان1 همدان،1 پزشکی1
مردان111و121و1روان1اطفال1بیمارستان1فرشچیان1)سینا(1تشکر1

و1قدردانی1مي1کنند.
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