
 

 

 ی باشد. برا یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه به   نیا شیرایو قابل وورد کامل  لیفا افت یو در دیخر

.دیمراجعه نما تیداخل سا  
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( طراحی و اعتباریابی شده است،  1990پرسشنامه مهارت های اجتماعی )نسخه والدین( توسط گرشام و الیوت )

 می باشد.گویه   52این پرسشنامه شامل 
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  جای منتظر بودن، پیش قدم می شود.در صحبت با همساالن، به    

 .بدون اینکه  به او گفته شود، در انجام دادن کارهای خانه کمک می کند    

 .قبل از درخواست نمودن کمک، خودش تالش می کند وظایف خانگی اش را انجام دهد    

 .در فعالیت های سازمان یافته مانند باشگاه ورزشی شرکت می کند    

 .درخواست غیر منطقی دیگران را مودبانه رد می نماید    

 .دون اینکه  به او گفته شود، خود را به افراد جدید معرفی می کند    

 .در منزل، از وقت آزاد خود به نحو مناسبی استفاده می کند    

 .در موقع مناسب، درباره خود اظهارات مثبتی را ابراز می کند    

 اذیت و آزار از سوی همساالن و خویشاوندان به طور مناسب پاسخ می دهد.ه ب    

 .به فشار و اجبار همساالن، به طور مناسبی پاسخ می دهد    

 .برای کمک به اعضای خانواده با انجام وظایفش، داوطلب می شود    

 .دیگران را به خانه دعوت می کند    

  به احتمال زیاد منجر به ایجاد مشکل می شود، اجتناب می کند.از موقعیت هایی که    

 .به آسانی با دیگران دوست می شود    
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 .به نظر می رسد که دانش آموز تنهاست    

 .زود عصبانی می شود    

 .از کارهای گروهی مضطرب می شود    

 .با ناراحتی یا افسردگی رفتار می کند    

  .اعتماد به نفس پایینی دارد    

 

 مولفه های پرسشنامه :

 تعداد سواالت  سواالت   مولفه

 40 40الی  1 مهارت های اجتماعی 

 12 52الی  41 مشکالت رفتاری 

 

 

 : شیوه نمره گذاری

 بندی سوالهای پرسشنامه  مقیاس درجه

 

 

 

 

 :منابع

(. بررسی و مقایسه ی مهارت ها ی اجتماعی دانش آموزان پسر کم شنوا ی دوره راهنمایی  1388رامش، هادی.)

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه    نامهپایان در مدارس تلفیقی و استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی.  

 ...عالمه طباطبایی.

 اتفاق می افتد اغلب   بعضی وقت ها اتفاق افتاده  هرگز اتفاق نیفتاده  عنوان

 2 1 0 نمره 


