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 چکیده 
 به تحقیق این باشد می است یابی زمینه نوع از پیمایشی ها داده آوری گرد ی شیوه لحاظ از و کاربردی هدف حسب بر حاضر تحقیق

 نوع دراین .باشد می یابی زمینه  نوع از تحقیق این لذا باشد می مریوان شهر پسران و دختران اجتماعی های مهارت  بررسی بررسی دنبال

 وسیع و گسترده معموالً تحقیق این در شده انتخاب نمونه و آورندمی دستبه مطالعه مورد گروه از مستقیم طوربه را اطالعات تحقیقات

 در آماری نمونه انتخاب دهند برای می تشکیل  دانش آموزان دختر و پسر شهر مریوان  یکلیه را حاضر تحقیق آماری ی . جامعهباشندمی

 استفاده مریوان شهر پسران و دختران  تعداد نسبت به ای استفاده شده است  طبقه و ساده تصادفی  گیری نمونه روش از ،حاضر تحقیق

شدند.  انتخاب آماری نمونه ی عنوان به دختر و پیر از دانش آموزان نفر 06نظر مورد ی جامعه گستردگی دلیل به طوریکه به است شده

 پرسشنامه این که شد استفاده ساخته اجتماعی که این ابزار محقق های مهارت ی ن تحقیق پرسشنامهابزار گرد آوری اطالعات در ای

 مهارتهای بعد( 15-11. )ورزیجرات مهارتهای بعد( 16-0.)مدیریتی خود مهارتهای بعد( 5-1. )تحقیق متغیرهای با متناسب

گو بودند. نتایج تحقیق  و گفت بعدمهارت( 32-32) اجتماعی موفقیت مهارت بعد(. 32-11) اجتماعی رفتار  مهارت بعد( 11-10.)تحصیلی

 آمار سطح در و فراوانی درصد و فراوانی ، نظیر توصیفی آمار های ازمشخصه و شود می انجام استنباطی آمار و توصیفی آمار سطح دردو

ن داد که بین مهارت های اجتماعی دانش آموزان شد. نتایج نشا استفاده مستقل تی آزمون از پاسخگویان نظر سنجش منظور به استنباطی

 دختر و پسر در مدارس شهر مریوان تفاوت معنی داری وجود دارد.

 مهارت های اجتماعی، خود مدیریتی، جرات ورزی، مهارت تحصیلی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 و رفتاری سالمت بیانگر و نموده نامطلوب های پاسخ زا اجتناب و مؤثر تعامـل به قادر را فرد که هستند رفتارهایی اجتماعی، مهارتهای

 روابط برقـراری در شدن پیشقدم نظیر رفتارهایی شامل و داشته اجتماعی و فرهنگی بسترهای در ریشه مهارتها این. هستند افراد اجتماعی

 اجتماعی مهارتهـای توسعه کودکی اندور آموزشی اهداف مهمترین از. است دیگران به کمك برای پیشنهاد و نمودن کمك تقاضای جدید،

 گـذار اثـر آنـان تحصیلی موفقیت نیز و اجتماعی و فردی سالمت بر  ها مهارت این از بالغین و کودکان برخورداری میزان و بوده

 و مؤثر تعامل به قادر را فرد که هستند رفتارهایی اجتماعی، های مهارت دیگر طرفی از (.1215نیا، وحدانی از نقل به1116 گرشمن،)است

 و فرهنگی بسترهای در ریشه ها مهارت این.  هستند افراد اجتماعی و رفتاری سالمت بیانگر و نموده نامطلوب های پاسخ از اجتناب

 دیگران به کمك برای پیشنهاد و نمودن کمك تقاضای جدید، روابط برقراری در شدن پیشقدم نظیر رفتارهایی شامل و داشته اجتماعی

 مهارت این از بالغین و کودکان برخورداری میزان و بوده اجتماعی های مهارت توسعه دکی¬کو دوران آموزشی اهداف ترین مهم از. است

 کسب را مناسب اجتماعی های مهارت کودکان از بسیاری. است گذار اثر آنان تحصیلی موفقیت نیز و اجتماعی و فردی سالمت بر ها

 شرکت عدم تحصیلی، نامناسب عملکرد همتایان، با ناموفق ارتباطات برقراری نظیر روانشناختی مشکالت توسعه به منجر امر این و ننموده

 خواهد باالتر ،  سنین و کودکی دوران در عصبانیت و افسردگی اضطراب، همتایان، توسط شدن طرد انزوا، و جانبی های فعالیت در

 تحقیقات های عرصه¬ فعالترین از یکی. م1126 دهه از آن به مربوط تاقداما و اجتماعی های مهارت سنجش (.1116، گرشمن)بود

 طرد خود همساالن توسط کودکان درصد15  تا16  مدرسه های سال طول در دهد می نشان باره این در تحقیقات. است بوده روانشناسان

 مهارتهای کودکان از دسته این که است آن امر این علت. دارد وجود آنان زندگی بعدی مراحل در مستمر طرد امکان نیز و شوند می

 (.1212پژوه، به ترجمه1111 اولندیك، و متسون)ندارند را الزم اجتماعی

 دیگران با سازد می قادر را فرد که است قبولی قابل و فراگرفته رفتارهای مجموعه اجتماعی های مهارت که باورند این بر روانشناسان بیشتر

 برقراری آغازگر کردن، کمك دیگران، با مشارکت همکاری،. کند خودداری اجتماعی نامعقول های العمل عکس از و باشد داشته مؤثر رابطه

 از)آیند می شمار به اجتماعی های مهارت از هایی مثال کردن، قدردانی و تشکر و دیگران از تمجید و تعریف کردن، کمك تقاضای رابطه،

 (.1211همکاران، و سلیمانی

 در مناسـب اجتمـاعی و رفتـاری سـالمت فقـدان به منجر اجتماعی  مهـارتهـای نامناسـب سـطوح از برخورداری یپیامدها و تبعات

 قربانی زنان و مواد مصرف سوء به مبتالیان نظیر هایی گروه که است آن بیـانگر زمینه این در مطالعات نتایج. بود خواهد بزرگسالی دوران

 شغل معمول، های فعالیت انجام عصبی، فشارهای و تنش سرپرستی نظیـر هـایی حـوزه در کافی عیاجتما مهارتهای از خانگی خشونت

 قـرار نظـر مـد بایـد افـراد ایـن در اجتماعی و روانی سالمت نیازهای اساس این بر و نبوده برخوردار مالی مسایل مدیریت و یابی

  هالینگر مثـال بـرای.  اسـت شده تعریف مختلف صورتهای به اجتمـاعی های مهارت مفهوم روانشناسی متون در (.1212گلزاری،)گیرنـد

 ضروری آنها توسط پذیرش و دیگران بـا مثبـت ارتبـاط داشتن برای که داند می هایی مهارت از عبـارت را اجتمـاعی مهارتهـای( 1112)

 که معتقدند و کننـد مـی تعریف محیط و فرد میان ارتباط ی هوسیل عنـوان بـه را اجتماعی مهارتهای( 1115) همکاران و اشنایدر. هستند

 می واقع استفاده مورد روانی ازبهداشت مهمـی بخـش عنـوان به همساالن با سالم و سازنده ارتبـاط ادامـه و شـروع بـرای وسـیله این

 اساسی هـای ویژگـی و شـناختی روان هـای سـازه یرتـأث تحت شـدت به اما آید می نظر به ساده ظاهر به واژه این آنکه وجـود بـا.  شوند

 (.1211کشمیری،)دارد قـرار محیط و رفتار میان تعامل و نگرش ارزیابی، ادراك، زبـان، هـوش، شخـصیت، ماننـد انسان

 اند، همراه اسبمتن های پاسخ و واکنشها نیت، قصد، با اند غیرکالمی و کالمی رفتارهای هستند،شامل یادگرفتنی اجتماعی مهارتهای

 حداکثرمی به را دیگران اجتماعی تقویتهای هستند، محیطی عوامل از متأثر باشند، می خاص رفتارهای کنترل و متناسب زمان مستلزم

 نندک دفاع خود نظرات از و نموده بیان را خود عقاید جامعه، در توانند می بشوند آشنا اجتماعی های مهارت این با جامعه افراد اگر رسانند

 مهارتها این از برخورداری عدم صورت در.دهند نشان همفکری و همدردی آنان به و بگیرند ارتباط همسایگان و همکالسان دوستان، با و
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 دیگران با تعامل و اجتماعی متقابل رابطه برقراری به قادر و نمایند رفتار چگونه و بگویند چه دانند نمی شوند جمعی وارد وقتی

 می شمار به اجتماعی درمهارتهای ضعف دارو، مصرف سوء و اعتیاد و مدرسه در تحصیلی،ناسازگاری افت بزهکاری، نظیر مشکالتی.نیستند

 . سازد فراهم را نوجوانان و کودکان ی بالقوه استعدادهای تمام رشد امکان که رود انتظارمی پرورش و نهادآموزش از لذا و رود

 های واکنش از و داشته مؤثر ی رابطه دیگران با سازد می قادر را فرد که دارد داللت مطلوبی ی تهفراگرف رفتارهای بر اجتماعی مهارتهای

 همه در مهارت این فراگیری کودکان تحول و رشد در اجتماعی های مهارت فزاینده اهمیت وجود با. کند خودداری اجتماعی نامعقول

 خواهران، والدین، با تعامل راه از مناسب اجتماعی های مهارت رشد ودکانک بیشتر بیشتر در. گیرد نمی صورت یکسان شکل به کودکان

 و اجتماعی رشد مورد در(. 1216بهرامگیری،  گیرد می صورت خود به خود و آرام نسبت به ی فرایند طی همساالن و بستگان برادران،

 توان می که طوری به یابد، می فزونی سن افزایش با و است رشد به مربوط پدیده یك اجتماعی بلوغ که گفت میتوان فرد سن با آن نسبت

 توانایی کنند، می زندگی که ای جامعه انتظارات با هماهنگ نحوی به خود رفتار تنظیم در شوند می بزرگ کودکان که همچنان گفت

 قبول قابل اجتماعی لحاظ از که ییها راه از را خود ای سایقه بپذیرند، را خود جامعه معیارهای که آموزند می کودکان. یابند می بیشتری

 چشم خود شخصی منافع از دیگران خاطر به نمایند، همدردی اظهار باشند، داشته نظر در را دیگران نیازهای. نمایند سرکوب یا بیان است،

 اجتماعی که ددهن می نشان پژوهشها (.1212ی،هرازک)کنند پوشی چشم فوری لذت از مهمتر، هدفی آوردن دست به برای و کنند پوشی

 هـای مهـارت رشد نیازمند دیگران با ارتباط برقرار یگر، دی سخن به. است مهم بسـیار زنـدگی در دیگـران بـا تعامل توانایی و شدن

 شکسـت تحصیلی، پیشرفت در ضعف به توان می اجتماعی های مهارت در نقص زیانبار پیامـدهـای دیگـر از همچنـین است اجتماعی

 اشاره اجتماعی انزوای و اجتماعی ارتباطـات بـرای مـانع ایجـاد گـرفتن، قـرار سوءاسـتفاده مورد افسردگی، اضطراب، عی،اجتما هـای

 (.1212گلزاری، از نقل به ،3662همکاران، و بیلینی)کرد

 مشکل دچار اجتماع سطح در تا دبکشن بیرون آب از را خودشان گلیم نوعی به بتوانی که است افرادی نیازمند امروز ی جامعه که آنجا از

 یا مداخلـه هـای برنامـه و هـا روش اجـرای و طراحی دلیل همین به کرد احساس امروز دنیای در را ضرورت این توان می پس نشوند

 است ضروری بسیار آن اجتماعی مهارتهای بهبـود بـرای مناسـب

 

 روش تحقیق 
 هدف زیرا. باشد می است یابی زمینه نوع از پیمایشی ها داده آوری گرد ی وهشی لحاظ از و کاربردی هدف حسب بر حاضر تحقیق

 دانش علمی کاربرد سمت به کاربردی تحقیقات دیگر عبارت به است خاص ی زمینه یك در کاربردی دانش توسعه کاربردی تحقیقات

 و دختران اجتماعی های مهارت  بررسی بررسی الدنب به تحقیق این باشد می هایش یافته کاربرد قصد به پژوهش این و  شود می هدایت

 مورد گروه از مستقیم طوربه را اطالعات تحقیقات نوع دراین .باشد می یابی زمینه  نوع از تحقیق این لذا باشد می مریوان شهر پسران

  یکلیه را حاضر تحقیق آماری ی معهجا. باشندمی وسیع و گسترده معموالً تحقیق این در شده انتخاب نمونه و آورندمی دستبه مطالعه

 ساده تصادفی  گیری نمونه روش از حاضر، تحقیق در آماری نمونه انتخاب برای دهند می تشکیل  مریواندانش آموزان دختر و پسر شهر 

 ی جامعه گستردگی دلیل به طوریکه به است شده استفاده مریوان شهر پسران و دختران  تعداد نسبت به استفاده شده است  ای طبقه و

 :در این پژوهش اطالعات آوری گرد ابزار شدند انتخاب آماری نمونه ی عنوان به دختر و پیر دانش آموزان از نفر 06نظر مورد

  اجتماعی های مهارت ی پرسشنامه 
 متناسب پرسشنامه این که شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه از  آموزان دانش اجتماعی های مهارت با رابطه در پاسخگویان نظر  برای

 مناسب، مواقع در دیگران با مصالحه قوانین، از پیروی خلق، کنترل شامل: مدیریتی خود مهارتهای بعد( 5-1. )تحقیق متغیرهای با

 دیگران زا دعوت مکالمه، شروع شامل: ورزیجرات مهارتهای بعد( 16-0.)باشد می تواناییها طبق بر مختلف امور در مشارکت و انتقادپذیری

 انجام مانند: تحصیلی مهارتهای بعد( 15-11. )است احساسات ابراز و دوستان جمع در خود معرفی نفس، به اعتماد و ارتباط برقراری برای

 رفتار  مهارت بعد( 11-10.)باشد می درسی، مشکل با برخورد مواقع در کمك درخواست درس، انجام در مربی دستورات از پیروی تکالیف،

 از کردن دوستان،تشکر با کردن باز دوستان،سرصحبت با دوستان،دلداری رنج با همدردی دیگران، با صحبت شامل مناسب :عیاجتما

 آموزش توانمند، تحصیلی حوزه در افراد با تعامل کننده، حمایت آموزشی محیط شامل: اجتماعی موفقیت مهارت بعد(. 32-11)دوستان،

 احوال:  گو و گفت بعدمهارت( 32-32)موثرند تحصیلی های موفقیت در مستقیم غیر و مستقیم طور هب بنابراین و شوند تحصیلی مفاهیم

 نسنجیده، رفتار از جلوگیری وگو، گفت برای مناسب موضوعات انتخاب ها، اسم بردن کار به تشکرکردن،  کردن، خواهش پرسی،گفتن
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 کمك کردن، عذرخواهی پرخاشگر، افراد با آمدن ،کنار دیگران از نه نشنید توانایی: دیگران تحمل مهارت بعد21-31.فعال سپردن گوش

 درجه 5 تا1 از «لیکرت طیف» براساس و شده طراحی .دیگران به به گذاشتن احترام کردن، مذاکره بودن، انتقادپذیر دیگران، از خواستن

 به راجع را خود نظر تا شد خواسته ها آزمودنی از و دباش مى همیشه بیانگر 5 شماره و هرگز دهنده نشان 1 شماره که است گردیده بندى

 SPSS  31افزار نرم از تحقیق، این های داده تحلیل و تجزیه برای .نمایند مشخص لیکرت ایدرجه پنج مقیاس مبنای بر سوال هر

 آمار های ازمشخصه و شود می انجام استنباطی آمار و توصیفی آمار سطح دردو تحقیق، این های داده تحلیل و تجزیه شود می استفاده

 خواهد استفاده از آزمون تی مستقل پاسخگویان نظر سنجش منظور به استنباطی آمار سطح در و فراوانی درصد و فراوانی ، نظیر توصیفی

 .شد

 

  یافته ها

 مهارت های اجتماعی دانش آموزان ( شاخص های آماری 1جدول )

 متغیر

 2X انحراف معیار میانگین

 ارهآم آماره
 آماره

 معنی داری خی دو

مهارت های اجتماعی 

 پسران

 666/6 00/32 6/1 20/1 مدیریتی خود

 666/6 66/30 2/1 62/11 ورزیجرات

 632/6 22/11 6/1 60/2 تحصیلی

 662/6 22/31 6/3 22/1 اجتماعی موفقیت

 666/6 06/26 0/1 56/0 گو و گفت

مهارت های اجتماعی 

 دختران

 666/6 16/12 2/1 22/16 یتیمدیر خود

 621/6 10/12 2/1 36/16 ورزیجرات

 611/6 06/12 0/1 22/0 تحصیلی

 626/6 26/13 5/1 20/1 اجتماعی موفقیت

 666/6 30/31 1/1 20/5 گو و گفت

 

ر پسران بیشتر از سایر ( د62/11میزان میانگین مهارت جرات ورزی)مـی شـود مشـاهده کـه (همـانطـور1براساس یافته های جدول )

( و مهارت 22/1(، مهارت موفقیت اجتماعی)60/2(و مهارت تحصیلی )20/1مهارت هاست به طوریکه میانگین میانگین خود مدیریتی )

( بیشتر از سایر مهارت هاست به 36/16( و جرات ورزی در دختران )22/16( می باشد همچنین میزان مهارت خود مدیریتی)56/0گفتگو)

( می باشد. همچنین آزمون آماری خی دو بررسی تفاوت 20/5( و مهارت گفتگو )20/1( موفقیت اجتماعی )22/0ه مهارت تحصیلی )طوریک

معنی داری شاخص های مهارت خود مدیریتی، جرات ورزی، تحصیلی ، موفقیت اجتماعی ، گفتگو را در دو گروه دختر و پسر  مورد 

شاخص های مورد بررسی همگن بودند. به عبارت دیگر  ترافیك معنی داری داده ها در دو گروه در  بررسی قرار داد که دو گروه از لحاظ

 حد عالی بود.

 یافته های استنباطی

 دانش آموزان دختر و پسر در اجتماعی ( میانگین و انحراف معیار مهارت3جدول شماره )

 انحراف معیار میانگین گروه ها متغیر

 تیمهارت اجتماعی خود مدیری
 11/6 20/1 پسر

 35/6 22/16 دختر

 ورزی مهارت اجتماعی جرات
 21/6 62/11 پسر

 35/6 36/16 دختر
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 مهارت تحصیلی
 61/1 60/2 پسر

 10/1 22/0 دختر

 اجتماعی موفقیت
 11/1 50/1 پسر

 56/1 20/1 دختر

 گفتگو
 02/1 56/0 پسر

 12/1 20/5 دختر

گروه های مستقل استفاده شده است. همانگونه که در  Tاز آزمون  های اجتماعی در پسر و دختر رتمها ینببرای بررسی تفاوت میانگین 

 .بیشترین میانگین را دارا می باشند (22/16خود مدیریتی دختران)( و 62/11مهارت جرات ورزی پسران)جدول باال آمده است میانگین 

 متغیر

آزمون لون برای برابری واریانس 

 ها
 Tاری آزمون معنی د

F 
سطح معنی 

 داری
T 

درجه 

 آزادی
 اختالف میانگین سطح معنی داری

 -10/6 662/6 51 -21/3 650/6 21/2 مدیریتی خود

 12/6 620/6 51 62/3 111/6 20/1 ورزی جرات

 02/6 662/6 51 11/3 065/6 321/6 تحصیلی مهارت

 16/1 611/6 51 21/3 602/6 51/2 اجتماعی موفقیت

 62/1 631/6 51 35/3 211/6 121/6 گفتگو

  Fاز آزمون لون استفاده شده است. مقدار آزمون  دختران و پسران های اجتماعیمهارت دردر جدول باال برای بررسی فرض برابری واریانس 

و در  51/2در مهارت موفقیت اجتماعی  321/6در مهارت تحصیلی  20/1در مهارت جرات ورزی  /21/2برابر در مهارت خود مدیریتی 

که معنی دار نیست و این  می باشد 65/6همه ی مهارت ها بزرگتر از سطح خطای سطح معنی داری می باشد که 121/6گفتگو برابر با 

دو گروه یکسان است. برای بررسی تفاوت میانگین دو گروه دختران   و پسران در های اجتماعی مهارت میزاننشان می دهد که پراکندگی 

 62/3در مهارت جرات ورزی  -21/3برابر در مهارت خود مدیریتی  Tهای مستقل استفاده شده است. مقدار آزمون برابرگروه  Tاز آزمون 

تمامی مقیاس ها از سطح  سطح معنی داریمی 35/3و در گفتگو برابر با  21/3در مهارت موفقیت اجتماعی  11/3در مهارت تحصیلی 

دانش آموزان پسر و  دو گروه های اجتماعی مهارتبنابراین می توان گفت که بین میانگین که معنی دار است.  کمتر می باشد 65/6خطای 

 تفاوت معنی داری وجود دارد.  دختر 

 بحث و نتیجه گیری 

 یتوانای فاقد زندگی مشکالت با رویی رویا در افرراد از بسیاری زندگی، های شیوه در تغییر و فرهنگی عمیق تغییرات ایجاد رغم به امروزه

 توجه اخیر های سال در. است نموده پذیر آسیب زندگی، مشکالت و مسایل با مواجهه در را آنان امر این که هستند انسانی و الزم های

 به شود می اطالق دیگران با ارتباط برقراری توان به اجتماعی مهارتهای که چرا است شده اجتماعی های مهارت پرورش مبحث به زیادی

 نادیده را دیگران حقوق که آن بی یابد، دست معقولی حد در خود وظایف انجام یا و خاطر رضایت الزامات، حقوق، به بتواند فرد که ای گونه

 .باشد داشته دیگران با آزاد و باز ای مبادله موارد این در بتواند حال عین در و بگیرد

کالمی و غیرکالمی مانند کلمات،   یاری از تعاریف به رفتارهایانجام شده در یافتند بس در مروری بر پژوهشهای( 3662)1کورینك و پاپ

 با همساالن و بزرگساالن منجر به پیامدهای اجتماعی مثبت کنند که به همگام استفاده در تعامالت کارهایی اشاره می تظاهرات صوتی و

است که شامل  مهارت ها در نظر گرفته شدهی پیچیده ای از  مجموعه در تعریفی دیگر، مهارتهای اجتماعی اغلب به عنوان.شوند می

. در راستای این تحقیق تحقیقاتی در شود می جراتورزی، تعامالت با همساالن و گروه و خودمدیریتی ارتباط، حل مساله و تصمیم گیری،

 ان به نتایج تحقیق سلیمانداخل و خارج از ایران صورت پذیرفته اند که با نتایج این تحقیق همسو و هم نتیجه می باشند از جمله می تو

                                                           
1 Korinek& Popp 
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 بر قرآنی های قصه تأثیر زمینه در کنترل و آزمایش گروه کودکان نمرات میانگین اشاره کرد که نشان دادندبین (1212) سوادی و نژاد

 و برتریطلبی ،همساالن با رابطه تکانشی، رفتارهای نامناسب، اجتماعی رفتارهای دوستانه، نوع رفتارهای) اجتماعی های مهارت ی ها مؤلفه

 ی مقایسه بررسی به تحقیقی که در( 1211)داشت. همچنین تحقیق کشمیری وجود داری معنی تفاوت داشتن خود به زیاد اطمینان

 رفتارهـای عامـل دو در کـه داد هـانشان یافتـه تحلیـل و پرداخت تجزیه عادی و یادگیری ناتوانی دارای آموزان دانش اجتماعی مهارتهای

 . دارد وجود گروه دو بین داری معنی تفاوتهای مقیـاس، کـل ی نمـره در نیـز و پرخاشگری/  تکانشی و ـاعیغیراجتم

 منابع 

آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین،  در دانش های شناختی و اجتماعی مقایسه ادراك لیاقت(1216)پژوه، احمد و سلیمیان, بهروز به 

 21،1های: . دانشگاه تهران، شماره تربیتی، ومدیرآموز و عادی، مجله روانشناسی و عل

، بررسی تأثیر آموزش مهارت حـل مـسأله دربهبود مهارتهای اجتماعی دانشآموزان عقبمانـده ذهنـی (1216)بهرامگیری فاطمه

 پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا  خفیـف،

 و تعلیم مجله اجتماعی. سازگاری بر اجتماعی مهارتهای آموزش تأثیر (1211لواسانی، مسعود) غالمعلی ؛ افروز، سلیمانی، منصور؛

 0  شماره استثنایی، تربیت

 استثنایی، تربیت و عادی،مجله تعلیم و یادگیری ناتوانی دارای دانش آموزان اجتماعی مهارتهای مقایسه ی (1211کشمیری،معصومه)

 10–  و15  شماره

ساله شهرسـتان 11-15در کاهش افسردگی دانشآموزان   موزش مهارتهای حل مسألهبررسی اثربخشی آ (.1212)کهرازی فرهاد،

 زاهـدان،پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 

 دانشکدة اتیستك، پسر دانش آموزان مهارت های اجتماعی بهبود بر اجتماعی مداخلةداستان های ( تأثری1212گلزاری ، فاطمه)

 1 شمارة11/   دورة روانشناختی الزهراءس،فصلنامه مطالعات دانشگاه سیروانشنا و تربیتی علوم

Gresham FM, Elliot SN. Social skills rating system (Manual). American Guidance Service 1990, 

USA 

Hollinger, J. D. (1987). Social skills for behaviorally disordered children as preparation for main 

streaming:  Therapy practice and new directions, Remedial and special education, 8. 17-27. 
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