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 چکیده

 . است هبود نوجوانان و به دنبال آن بلوغ اجتماعی رشداجتماعی بر والدين ارتباطی هاي مهارت تاثير بررسی با هدف پژوهش حاضر

 روانی محيط يتوجه والدين به سالم ساز عدم و می شود پايه گذاري فرد هر شخصيت آن در که است اجتماعی محيط اولين عنوان به خانواده 

شد اجتماعی و در نتيجه مشکالت ر رفتاري و روانشناختی مشکالت بهروز احتمال ارتباطی مهارت هاي در نارسايی دليل به کودک عاطفی و

آزمون مهارت  از ستفادها باو  شدند نفر انتخاب 325شهر قم   4ناحيه سال  16تا  15نوجوانان  بين از منظور بدين  ميدهد. افزايش را فرزندان

  ند.بررسی قرار گرفت موردگويه اي  22گويه اي و مقياس رشد اجتماعی واينلند فرم  34 فرم( 2004) هاي ارتباطی کويين دام

که از پرسشنامه هاي مرتبط   تحليلی می باشد -طالعات، توصيفیو به لحاظ روش گردآوري ا است تحقيق به لحاظ هدف، توصيفیاين روش 

 از حاصل نتايج نتيجه گيري:استفاده گرديده و با بهره گيري از مقاالت علمی و پايگاه هاي اطالعاتی به صورت تحليلی نتايج بيان شده است. 

                                                             
 آزاد قمکارشناس روانشناسی ، دانشگاه  - 1

 شهر ري، دانشگاه آزاد  معدنیکارشناس ارشد شيمی دبير شيمی و  - 2

 کاشان، دانشگاه معدنی  ارشد شيمیکارشناس  - 3



 
تا  15 سنيننوجوانان  تماعیاجتماعی و به دنبال آن بلوغ اج رشد می تواند ارتباطی به والدين هاي مهارت آموزش که داد نشان ها داده تحليل

 .دهد  افزايش معناداري به صورت را سال 16

  والدين ، نوجوانان ، اجتماعیو بلوغ  رشد ، ارتباطی هاي مهارت : كلیدی واژگان

 

The effect of parents 'communication skills on adolescents' social maturity 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of parents' communication skills on social development 

and subsequent social maturity of adolescents. The family is the first social environment in which the 

personality of each person is established, and parents' lack of attention to healthy the mental and 

emotional environment of the child due to insufficiency in communication skills leads to the possibility of 

developing psychological and behavioral problems and, as a result, problems in the children's social 

development. Increasing. 

For this purpose, 325 people were selected from 15 to 16 year olds in District 4 of Qom city and using the 

communication skills test of Quinn Dam (2004), a 34-item form and the Vineland Social Development 

Scale, a 22-item form were examined. The method of this research is descriptive in terms of purpose and 

descriptive-analytical in terms of data collection method. Related questionnaires have been used and the 

results have been expressed analytically using scientific articles and databases. Conclusion: The results of 

data analysis showed that teaching communication skills to parents can significantly increase the social 

growth and social maturity of adolescents aged 15 to 16 years. 

 

Keywords: communication skills, social development, parents, adolescents 

 

 مقدمه 

بلوغ نوجوان در پژوهش هاي متعدد به عنوان يکی از مهم ترين استرسورها و نقاط عطف در مراحل تحول خانواده در نظر گرفته شده 

وجوان تبديل می گردد و لذا اهميتی جدي 7پفرزند تحت تأثير بلوغ فرزند به تعامل والد -از اين رو تعامل والد (. 2010است )وبر، 

 کودک متمايز -نوجوانی از دوره کودکی از تعامل والد  ب پژوهش گران تعامل والد نوجوان را به سبب تفاوت ماهوي دورهمی يابد. اغل



 
ييرات و هاي رفتاري همچنين تغ اولين و مهمترين عامل مؤثر در شکل گيري شخصيت و ويژگی .(2011می دانند )استرنبرگ، 

ييرات و تحوالت نوجوانی مرحله اي از چرخه زندگی فردي است که در آن نوجوان تغتحوالت دوران نوجوانی، خانواده است. دوران 

ز اين دوره و کسب همه جانبه جسمانی، شناختی، اخالقی، رفتاري و غيره را تجربه می کند. يکی از عناصر اساسی مؤثر براي گذر ا

وجوان و شکل ده از اين تحوالت مبناي سازگاري ن. درک و شناخت خانواهستند والدينمطلوب حاصل از اين تحوالت، هاي  ويژگی

ه اندازه ادراک بآموختن و به کارگيري مهارت هاي ارتباطی، بر احساس فرد از خود و ديگران، گيري هويت پخته در نوجوان است. 

دارد و بنابراين، نقش  اثرديگران از وي اثر می گذارد. مهارت هاي ارتباطی، بر ادراک فرد از کفايت خود، اعتماد به نفس و عزت نفس 

يه می کند اين هاي ارتباطی را توج يکی از عواملی که ضرورت استفاده از مهارت(. 13۸7مهمی در سالمت روان دارد . )سلطانی 

د به رشد اجتماعی و نوجوان در محيط خانواده و با تربيت والدين خواست که اين روش بر مبناي پيشگيري بوده و با توجه به اينکه 

د آن ها را براي بلوغ اجتماعی دست می يابد ضرورت دارد که والدين داراي مهارت هاي ارتباطی موثر بوده و حتی به فرزندان خو

 ن هاي اجتماعی هست .    فرزندان بعد از خانه ، مدرسه و بعد از آن ساير مکا ورود ورود به اجتماع آموزش دهند زيرا که اولين محيط 

 و شده ريزيپايه فرد شخصيت آن در که دورانی. است کودکی دوران آدمی زندگی دوران موثرترين و مهمترين از يکی شک بدون

 مراقبت و توجه به طفق( طفوليت) پايين سنين در کودکان که است رسيده اثبات به انکارناپذير حقيقت اين امروزه. گيردمی شکل

 اين. گيرد دربر را هوشی و شخصيتی ، عاطفی ، اجتماعی رشد شامل آنها وجودي ابعاد همه بايد توجه اين بلکه ندارند، نياز جسمانی

 (.13۸0، )احدي و جمهري. گيرندمی شکل و گذاريپايه کودکی دوران از که هستند انسان يک اساسی و کننده تعيين عوامل ابعاد

 از بسياري وجهت اخير هاي در دهه که است مباحثی از ، آنان روان سالمت ي مهم ترين نشانه عنوان به کودکان در رشد اجتماعی 

  (.1390راد، شرفی و يارمحمديان)است  نموده جلب خود به را مربيان و شناسان شناسان، روان جامعه

گيرند. تحقيقات متعددي در ها، همساالن و جامعه )چه مثبت و چه منفی( قرار میکالسی مدرسه، هم تحت تاثير خانواده ، فرزندان

 و الل در رشد اجتماعی در بين کودکان صورت گرفته است به عنوان مثال: هالينگتخصوص شيوع مشکالت رفتاري و داراي اخ

و اخالل در رشد  رفتاري مشکالت علت به کودکان از درصد 9/11که نمودند گزارش آلمانی کودکان بر روي خود مطالعه در همکارانش

زاده،  دشتبان آبادي، محمد به نقل از تمنايی فر، سالمی  4،2010راونس و دارند )هالينگ روان بهداشت خدمات به اجتماعی، نياز

1390 .)  

 به مربوط که و فرزندانی هستند ديده آسيب هايخانواده به وابسته دار، مساله و الل در رشد اجتماعیتداراي اخ فرزندان بيشترين

 رفتارهاي معرض در بيشتر آشفتگی و تمرکز عدم و آرامش روانی از برخورداري عدم سبب به باشند می کشمکش پر هاي خانواده

 (.13۸5مقدم ، به نقل از زارع 5،1992)بارلو دارند قرارداراي اخالل در رشد اجتماعانه 

                                                             
4 Halyng & Ravns 
5 Barlow 



 
 حيطی همرنگیم تغييرات با تنها اي کهگونه به است روانی و فيزيکی محيط با تطبيق در آدمی موثر و رفتار مفيد رشد اجتماعی 

 1992)بارلو، دهد تغيير بمناس ايگونه به آن را و گذاشته تاثير محيط بر بتواند نيز خود و نکند کفايت آن از ناهشيار پيروي به و نکرده

 (.13۸5مقدم ، به نقل از زارع

 دارند. اخالل به لحاظ رشد اجتماعیداراي  رفتاري هويت، بحران و بلوغ تغييرات براساس نوجوانانتوان گفت برخی از در مجموع می

 6دوران بلوغ به دليل تغييرات وسيع از نظر ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی دشوارترين  مرحله از نظر رشد اجتماعی است)بوميستر

محمدي  ،زاده؛ به نقل از خوبانی2005، 13و دونز 12؛ ليري2003، 11و بريور 10، پيکت9؛ گاردنر2004، ۸؛ بوميستر و لري2001، 7و تايس

 (..1392جراره، و

يابد، رشد اجتماعی از ساالن افزايش و وابستگی به والدين کاهش میکه ارتباط با همبه دليل اين نوجوانیاز طرف ديگر در دوران 

 (.2004، 14اي برخوردار است )آليسوناهميت ويژه

گيرد تا ايفاي نقش کنونی ها و رفتارهاي فرد شکل مینگرشها، ها، انگيزهاجتماعی شدن فرايندي است که در آن هنجارها، مهارت

هاي ارتباطی و چگونگی برقراري يا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در اين فرايند، اکتساب و به کارگيري مهارت

هاي شود. بنا به تعريف، مهارتمی محسوب نوجوانانهاي اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بين ارتباط و تعامل با ديگران، يکی از مؤلفه

تواند با ديگران به نحوي ارتباط برقرار شود، رفتارهايی که شخص میارتباطی به رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه اطالق می

 ( 1390، 15هاي منفی بينجامد )کارتلج و ميلبرنهاي مثبت و پرهيز از پاسخکند که به بروز پاسخ

 بين صحيح ابطرو سايه در جز انسان بالقوه هاي توانمندي از يک هيچ و هستند مهم بسيار انسان زندگی در ارتباطی هاي مهارت

 سازش فزايشا يابی، هويت شخصيت، تحول روانی، سالمت ايجاد در بسزايی اهميت صحيح، فردي بين روابط. يابد نمی ارتقا فردي

 هاي محدوديت شتندا و دارند رازي و رمز پر دنياي نوجوانان با توجه به سن اينکه به توجه با حال. دارد خودشکوفايی و يافتگی

 خانواده که آنجا زا و گردد می شان ارتباطی و فردي بين مشکالت حل جهت آنها مستقيم اقدام از مانع نوجوانان امکانات و شخصيتی

 فرزند با دوال روابط کيفيت اين و است خودشکوفايی و تحول جهت آن ها در سنين پايين تر کودکی رسمی غير درس کالس اولين

 برخورد هاي راه و ندانفرز نابهنجار رفتارهاي هاي ريشه دنبال به رفتاري علوم پژوهشگران دارد؛ فرزند طبيعی تکامل بر زيادي تأثير

 . گردند می آن با درست
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. است فرزندان باوالدين  خصوص به خانواده اعضاي بين مؤثر ارتباطی هاي مهارت فقدان رفتاري مشکالت بروز در مؤثر عوامل از يکی

 مقابله براي را افراد ها، توانايی اين. است مؤثر اشخاص سالمت و بهبود در زندگی، هاي مهارت از يکی عنوان به ارتباطی هاي مهارت

 کرده عمل يافته سازش و مثبت اي گونه به جامعه افراد ساير با ارتباط در تا سازد می قادر را آنها و دهد می ياري ها موقعيت با مؤثر

 نبوده، مطمئن خود والدي نقش به هستند ارتباطی مشکالت داراي که والدينی واقع در گردد، می نامناسب رفتارهاي تغيير به منجر و

 ارتقاي براي تالش بنابراين ؛ هستند کشمکش دچار نيز اطرافيان و همسر با رابطه در و کنند می برآورد تنشگر بسيار را فرزند تربيت

 به پرداختن نيازمند هستند، نيز ارتباطی هاي مهارت در نارسايی با والدين داراي که رفتاري مشکالت با فرزندان روانی بهداشت

 بودن اثربخش بر پژوهشی هاي يافته.  است کودک -والد رابطه کيفيت و ارتباطی هاي مهارت ارتقاء قالب در فرزند تربيت کيفيت

  دارد . داللت فرزندان رفتاري مشکالت بهبود در ارتباطی هاي مهارت

بنابراين با توجه به يافته هاي پژوهشی متعدد و اهميتی که مهارت هاي ارتباطی والدين با نوجوانان در حل مشکالت رفتاري و 

کی از عوامل مؤثر بر رشد و عنوان ي هاي ارتباطی بهبررسی اثر بخشی آموزش مهارت حاضر پژوهش هدفاجتماعی آن ها دارند ، 

 بلوغ اجتماعی نوجوانان می باشد.

 

 ها داده تحلیل و تجزیه ابزار و شها رو

 باشد.می تحليلی -توصيفیروش پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش گردآوري اطالعات 

نفر  325قم تشکيل داده اند که از بين آنان تعداد  4سال ، ناحيه  16تا 15نوجوانان بين سنين را والدين اين پژوهش جامعة آماري 

  انتخاب شدند که پرسشنامه ها توسط يکی از والدين پر شده است.

رس سال مدا 16تا  15دانش آموزان نوجوان  والدين در اين تحقيق از پرسشنامه هاي الکترونيکی و به صورت پخش تصادفی در بين

همچنين با تکيه و تحليل مقاالت و پايگاه هاي اطالعاتی مرتبط نتايج تکميل و توسغه يافت و در  قم استفاده شده است. 4ناحيه 

 پژوهش قرار گرفت.

 

 تحقیق ضرورت و اهمیت بررسی

نوعان خود سازگاري و همنوايی  انسان موجودي اجتماعی است و براي اينکه بتواند به حيات خود در اجتماع ادامه دهد، بايد با هم

 و بلوغ اجتماعی داشته باشد. عدم سازگاري و همنوايی جوانان با ساير افراد جامعه بيشتر ناشی از عدم رشد يافتگی کامل اجتماعی

ان می نظام اجتماعی را بر هم زند. داشتن روابط صحيح، سالم و مثبت با ديگر يکپارچگیآنهاست. اين امر می تواند در دراز مدت 

دچار مشکل و به دنبال آن بلوغ اجتماعی آن ها که رشد اجتماعی نوجوانانی ( 1379تواند کليد رشد و کمال آدمی باشد. )خليلی، 

 روبرو خواهند شد. بسياري با مسائل و مشکالت ميشود 



 
تلف رشد اجتماعی را مشخص لذا انجام چنين تحقيقی ضروري به نظر می رسد تا از طريق آن بتوان به صورت علمی جنبه هاي مخ

کرده و نيز علل و عوامل مهم و تأثيرگذار بر آن را روشن نمود. به همين جهت ارزيابی رشد و بلوغ اجتماعی و بررسی مهارت ها و راه 

 هاي رشد اجتماعی دانش آموزان امري ضروري است.

 

 گیری ونتیجه بحث

هاي ارتباطی به والدين در پژوهش حاضر بيانگر آنست که آموزش مهارتاين پژوهش و مطالعات و تحقيقات پيشين ، نتايج با توجه 

توان نتيجه هاي انجام گرفته می. همچنين از پژوهش حاضر و مقايسه آن با ساير پژوهشدارد  تاثيربهبود بلوغ اجتماعی نوجوانان 

رسد. متفاوت بودن ساختار زيستی، رشدي و ضروري بنظر می ارتباطی توجه به جنسيت هايگرفت  در تدوين برنامه آموزش مهارت

بخشد. کما اينکه هاي ارتباطی متناسب با جنسيت را ضرورت میهاي آموزشی مهارتشناختی دختران و پسران، اجراي دورهروان

باطی روي پسران تاثير معنادارتري نسبت به دختران هاي ارتهاي آموزش مهارتدهد اجراي دورهشواهد پژوهشی در ايران نشان می

 دارد.

پيدا می کند، می تواند شيوه آموزش غير مستقيم براي  فرزنديادگيري مهارت حل مسئله در مواجه با مشکالت ارتباطی که والد با 

زده و از اين طريق محبوبيت  با موقعيت هاي دشوار همساالن به انجام رفتارهاي مطلوب اجتماعی دست هباشد تا در مواجه فرزند

اجتماعی خود را در ميان همساالن و معلمان، والدين و سايرين افزايش دهد. ميزان توانايی فرد در مهارت هاي اجتماعی و ارتباطی 

اده به طور مستقيم به تعداد و نوع اعمال اجتماعی مطلوبی که توسط ديگران نسبت به فردي که رفتارهاي اجتماعی از خود نشان د

و تشويق  نوجواناست، مربوط می شود. در اين سبک آموزشی از طريق ابراز مشکالت ارتباطی و ايفاي نقش، درک و پذيرش دنياي 

به والدين کمک می کنند تا در موقعيت هاي ارتباطی واقعی با فرزند خود  اواو، بيان آزادانه احساسات، افکار، و خواسته ها توسط 

 و پرخاشگري مانند هيجان هايی از فارغ و منطقی مسئله حل و ارتباطی مهارت هاي  نشان دهند و داشتنهمين عکس العمل ها را 

 درست ارتباط برقراري به قادر فرزندان که زمانی بنابراين شود؛ می فرزند عملکردي و تکانشی رفتارهاي کاهش باعث والدين در خشم

تنش  هاي موقعيت با برخورد در و داشته را فردي و شخصی هاي نايافتگی کام و ها هيجان ابراز قدرت باشند خود والدين با سازنده و

کنند و هدف ما از رشد و بلوغ اجتماعی آن ها به  می منطقی و درست رفتارهاي به اقدام بيمارگون مسئله حل رفتارهاي جاي به زا

 نتيجه فرزند در خود به اعتماد افزايش اين و گيرد، نمی صورت خود به اعتماد افزايش سايه در جز اقدام اين و تحقق می رسد ،

. است نوجوانان رفتاري مشکالت کاهش علت تبيين جهت در مؤثر عاملی خود که آيد، می دست به والدين با پذيرا و درست ارتباط

 يکی که است حالی در اين و است رفتاري مشکالت به منوط توجهات عموم نوجوانان رفتاري و شناختی روان مشکالت حل فرايند در

 است، خانواده و به خصوص والدين آن ها اعضاي ارتباطی هاي مهارت در نارسايی و ضعف مشکالت اين ساز زمينه علل ترين مهم از

 يافته بهبود فرزندان  مشکالت خانواده اعضاي در ارتباطی هاي مؤلفه بر تمرکز با که اند داده نشان متعدد هاي يافته نتايج که چنان

 .است

هاي آموزشی بصورت فشرده و در کوتاه مدت تاثيري روي توان نتيجه گرفت که اجراي دورههاي پژوهش حاضر میهمچنين از يافته

هاي ارتباطی هاي ارتباطی، متناسب سازي آموزش مهارتبهبود رشد اجتماعی دختران دبيرستانی ندارد. استمرار در امر آموزش مهارت

 رسد.نيازهاي کودکان ايرانی ضروري بنظر میبا ساختار فرهنگی  و 



 
ش مهارتهاي ارتباطی باشد. زرگري نژاد در پژوهش خود تاثير آموز( می13۸9نتايج پژوهش حاضر همسو با نتايج پژوهش زرگري نژاد )

ژوهش وي نشان پيج و حل مسئله بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم راهنمايی شهر اصفهان را ارزيابی کرد. نتا

  (،P<0/05اشته )داد بين گروه آموزشی مهارت ارتباطی دختران و پسران در رشد اجتماعی کلی و اجتماعی تفاوت معنا دار وجود د

راي افزايش رشد ببطوريکه اين آموزش روي پسران بطور معناداري موثرتر از دختران بوده است در حاليکه آموزش مهارت حل مساله 

که ترکيب آموزش  رودلی ، آموزشی و اجتماعی دختران موثرتر از آموزش مهارت ارتباطی است . بنابراين اين احتمال میاجتماعی ک

دارد. همچنين  هاي ارتباطی بطور جداگانههاي ارتباطی با مهارت حل مسئله تاثير بيشتري نسبت به اجراي آموزش مهارتمهارت

اشته باشد. دهاي ارتباطی تواند عاملی تاثيرگذار در اثربخشی آموزش مهارتيت میدهد که جنسنتايج هر دو پژوهش نشان می

هاي ارتباطی زش مهارتهاي ارتباطی باالتري نسبت به مردان برخوردارند، بنابراين آمو( معتقد است که زنان از مهارت13۸7شيرازي )

ی و رحيمی )به نقل از ر مقابل نتايج پژوهش ابوالمعالی، مجتبايتواند تاثير بيشتري نسبت به دختران داشته باشد. دبراي پسران می

انگين باالتري تر و ميگيري مثبت( نشان داد که مردان در حل مساله از جهت1392  زاده؛ اسد و احمدي، حاتمی،حميدرضا؛احدي،

  نسبت به زنان برخوردارند.

ی د اجتماعرش ميانگين بين داري معنی تفاوت کهشان به اين نتيجه رسيدند ( نيز در تحقيق1391احمدي، حاتمی و اسدزاده )

ر بين پسران دبيرستانی ها )تحقيق اخير دتوان به تفاوت جنسيتی نمونه. اين تفاوت در نتايج را میدارد کنترل وجود آزمايش و گروه

تفاوت بودن شيوه ماخالل در رشد اجتماعی اجتماعی،  انجام شد(، متفاوت بودن شرايط فرهنگی و معيارهاي درنظرگرفته براي داراي

  هاي ارتباطی نسبت داد.گيري و مهارت محقق در اجراي آموزش مهارتنمونه

ش محققين اخير باشد. نتايج پژوه( می13۸7همچنين نتايج اين پژوهش مغاير با نتايج پژوهش هاشميان، شفيع آبادي و سودانی )

ين تفاوت را ا شود.رل خشم باعث افزايش رشد اجتماعی فردي و اجتماعی دختران دبيرستانی مینشان داد که آموزش مهارت کنت

شناختی  هاي ارتباطی، بازسازيتوان به گستردگی آموزش مهارت کنترل خشم در پژوهش اخير که عالوه بر آموزش مهارتمی

ختی کودک نسبت رتباطی بدون تغيير نگرش و ساختار شناهاي اشد، نسبت داد. لذا آموزش مهارتدختران دبيرستانی را شامل می

 به رفتارهايش ممکن است کارايی الزم را نداشته باشد. 

( نيز تاثير آموزش حل مسئله اجتماعی را بر رشد اجتماعی دختران کمرو دوره راهنمايی 13۸۸احدي، ميرزايی، نريمانی و ابوالقاسمی )

ها نشان داد که آموزش حل مسئله اجتماعی باعث افزايش رشد اجتماعی دختران کمرو آن مورد بررسی قرار دادند که نتايج پژوهش

( در مورد دانش آموزان نشان داد که آموزش 13۸9نژاد، به نقل از زرگري2007و همکارانش ) 16پژوهش فورنريسشود. همچنين می

هاي فرد را براي حل مشکل و استفاده موثر از حمايت هايمهارتهاي ارتباطی از جمله مهارت حل مساله و ارتباطات موثر توانايی

آنها افزايش می دهد و به اين نتيجه رسيدند که آموزش مهارتهاي ارتباطی قدرت رشد اجتماعی با استرس را افزايش می   اجتماعی

گيري ده از روش نمونهگيري و استفامتفاوت بودن شيوه نمونهدهد. نتايج هر دو پژوهش فوق مغاير با نتايج پژوهش حاضر است 

هاي ها،  استفاده از شاخصشود(، متفاوت بودن نمونهاي با حجم باال )که باعث کاهش خطاي نوع دوم میتصادفی، استفاده از نمونه

هاي هاي جامع تري را نسبت به مهارتدقيق در تعريف متغير وابسته )رشد اجتماعی( و استفاده از روش حل مسئله که آموزش

 تواند از جمله داليل متفاوت بودن نتايج اين دو پژوهش باشد.طی دربردارد، میارتبا

؛ 2000اسپنس و برچمن )تواند کارايی برنامه را کاهش دهد. هاي ارتباطی بصورت فشرده میهمچنين اجراي دوره آموزشی مهارت

د اجتماعی اجتماعی دارند، از دوران کودکی کمبود دارند کسانی که داراي اخالل در رش(  بيان می2009به نقل از گرگور و موريس،
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تر آموزش هاي بلندمدتمشکل کمبود مهارتی که از کودکی وجود دارد، نيازمند اجراي دورهاند بنابراين ها را داشتهاين مهارت

 باشد.هاي ارتباطی میمهارت

تواند در اجتماعی بودن کودکان ارجاع داده شده میهمچنين مشخص نبودن معيار مسئولين مدرسه براي داراي اخالل در رشد 

هاي ارتباطی روي داراي اخالل در رشد اجتماعی دختران دبيرستانی موثر باشد. بعضی از مسئولين و معلمين اثربخش نبودن مهارت

اخالل در رشد اجتماعی مدارس ممکن است، عملکرد ضعيف درسی و يا رفتارهاي شيطنت آميز و يا جسورانه کودکان را بعنوان داراي 

 اجتماعی در نظر بگيرند.

هاي رشد اجتماعی مانند تواند شاخصهاي ارتباطی به والدين میآنست که آموزش مهارت بيانگرهاي تحقيق از طرفی نتايج يافته 

 هاي ارتباطیمه آموزش مهارتبنابراين اجراي برناو بهبود بخشد. ارتقا  سال 16تا  15نوجوانان سنين روابط آموزشی و خانوادگی را در 

تواند کارايی الزم را نخواهد بدون توجه به نکات فوق می براي والدين و به دنبال آن فرزندان آن ها به منظور رشد و بلوغ نوجوانان

 داشت.
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