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Abstract 
Introduction: Social skills are a fundamental link to all aspects of the life of children. This research was 
designed with the aim of designing a social skills model based on the role of the growth components of the 
language received by mediating the theory of mind in children ages four to six years old. 
Methods: The research method was field research. The population of this study consisted of all preschool 
children in Shahrbabak number of 750 people. Using Cochran's formula, the sample size was 104 and based 
on multistage cluster sampling method was considered. The research tool was Told-3 language 
development test, Social Skills Rating Scale (ROSS), which included two forms of teachers and parents, 
and the theory of mind was the social component of the Nepssy2 test. Data were analyzed using SPSS 
version 23 and AMOSS ed. 24 software. 
Results: The results showed that there is a significant relationship between the components of the growth 
of the language and the components of social skills by mediating the theory of mind, and the components 
of the language received contribute to the development of the social skills of the children. 
Conclusions: Based on the results, a model for improving the level of social skills of children was developed 
based on the role of the components of the language received through the mediation of the theory of mind. 
Keywords: Social Skills, Theory of Mind, Received Language, Visual Vocabulary, Grammatical 
Understanding, Word Differentiation, Children 
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مقدمه

با توجه به این که انسان موجودی اجتماعی است یکی از مهمترین 

نیازهایش، برقراری ارتباط با دیگران است و یکی از ابزارهای این ارتباط 

های . همچنین از عوامل دیگر مؤثر بر رشد مهارت[1]زبان است 

توان به تحول نظریه ذهن اشاره کرد. نظریه ذهن که اجتماعی می

مهمترین مؤلفه شناخت اجتماعی است به این معنی است که مردم 

ها و رفتارهای خودشان و دیگران چگونه درباره افکار، احساسات، انگیزه

های اجتماعی . نظر به اهمیت و ضرورت مهارت[6]کنند فکر می

فرآیندهای شناختی  کودکان و پیامدهای آن در زندگی آنان، آگاهی از

تواند به شناخت عوامل و نظریه ذهن، می و اجتماعی از قبیل رشد زبان

های اجتماعی در کودکان به منظور ارائه راهبردها مؤثر بر تحول مهارت

و الگوهای مناسب منجر شود. از این رو مسئله مهم در این پژوهش این 

سال  2تا  4های اجتماعی در کودکان توان سطح مهارتاست که آیا می

 برای ارتقا آن به چه عواملی نیازمندیم؟و در این صورت  را ارتقا داد؟

های انجام شده برای پاسخ به این مسئله در ابتدا به مرور پژوهش

 چکیده

 یهامهارت یالگو یپژوهش با هدف طراح نیکودکان دارد. ا یزندگ یهاجنبه یبا تمام یاساس وندیپ یاجتماع یهامهارت مقدمه:

ذهن در کودکان چهار تا شش سال شهر بابک شکل گرفته  هینظر یگریانجیبا م یافتیرشد زبان در یهابر اساس نقش مولفه یاجتماع

 است.

ه شهر بابک ب یهایدبستانشیکودکان پ هیشامل کل یبود و جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش حاضر توص روش کار:

چند  یاخوشه یرینفر و بر اساس روش نمونه گ 164محاسبات فرمول کوکران حجم نمونه تعداد  قینفر بود و از طر 156تعداد 

( که ROSS) یاجتماع یهامهارت یبنددرجه اسی، مقTold-3رشد زبان  وندر نظر گرفته شد. ابزار پژوهش شامل آزم یامرحله

 بوده است. Nepssy2آزمون  یذهن از مؤلفه شناخت اجتماع هیاست و آزمون نظر نیشامل دو فرم معلم و والد

 وجود دارد یداریذهن ارتباط معن هینظر یگریانجیبا م یاجتماع یهامهارت یهاو مؤلفه یافتیرشد زبان در یهامولفه نیب ها:یافته

 گرانیموضوع ب نی. اشوندیذهن م هینظر یگریانجیکودکان با م یاجتماع یهادر مهارت شرفتیباعث پ یافتیزبان در یهاو مولفه

ت که اس نیا انگریپژوهش ب نیا جینتا نی. همچنباشدیم یمقطع سن نی( در ایافتی)زبان در بانگوش کردن و درک و فهم ز تیاولو

ت با توجه به ضرور افتهی نی( دارد. ایاجتماع یهامهارت یهارا بر مؤلفه ارتباط با همساالن )از مولفه ریتأث نیشتریب یافتیزبان در

 .باشدیم تیمرحله از رشد قابل اهم نیارتباط با همساالن در ا

با  یتافیزبان در یهاکودکان بر اساس نقش مولفه یاجتماع یهاارتقا سطح مهارت یبدست آمده الگو جیبر اساس نتا نتیجه گیری:

 است. دهیگرد نیذهن تدو هینظر یگریانجیم

 کلمه، کودکان یزگذاریتما ،یدرک دستور ،یریواژگان تصو ،یافتیذهن، زبان در هینظر ،یمهارت اجتماع ها:کلیدواژه
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پردازیم. های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن میپیرامون مهارت

های اجتماعی رفتارهایی اکتسابی هستند، که از طریق مشاهده، مهارت

شامل رفتارهای کالمی  د وشونمدل سازی، تمرین و بازخورد آموخته می

تماعی های اجشوند، بیشتر جنبه تعاملی داشته و تقویتو غیرکالمی می

و فرآیندی است که در آن هنجارها،  [9]رسانند را به حداکثر می

. به عقیده ویگوتسکی [4]گیرد ها و رفتار فرد شکل میها، نگرشمهارت

و بندورا تعامل اجتماعی یک فن و منبع غیرقابل اجتناب از رشد روانی 

گیرند که چگونه ودکان در تعامل با دیگران یاد میکودکان است و ک

رفتار و قضاوت کنند که سبب بهبود روابط بین فردی، رشد اجتماعی 

های شود و به شدت تحت تأثیر سازهها میو استقالل طلبی آن

روانشناختی، مانند شخصیت، هوش، زبان، شناخت اجتماعی و ذهن 

 .[5]خوانی قرار دارد 

بنابراین روابط اجتماعی موفق، مستلزم داشتن مکانیسمی خاص جهت 

درک حاالت درونی دیگران و پردازش حاالت ذهنی آنها بوده است که 

نظریه ذهن با دارا بودن این توانایی اختصاصی در تحول شناخت 

های مورد اجتماعی، نقش حیاتی دارد. شناخت اجتماعی همه مهارت

یالت، هیجانات و احساسات کودکان و نیاز کودک برای درک تما

. که مورد توجه پژوهشگران [2]گیرد بزرگساالن دیگر را در بر می

متعددی از جمله گرشام، هنری، ویلیامز و بیلی؛ لیند و باولر، شافر، 

. ولمن نیز [16-1]نیا و صباحی و ... قرار گرفته است شکفته، رفیعی

داند نیازی قوی برای درک محیط اجتماعی میرا پیشنظریه ذهن 

های اجتماعی تواند در رشد مهارت. از جمله عوامل دیگری که می[11]

های کودک تأثیر بسزایی داشته باشد رشد زبان است. زبان به صورت

. [16]گفتاری، نوشتاری یا عالئم، نوعی وسیله برقراری ارتباط است 

. [19]باشد ها است که جهانشمول میزبان ابزار اساسی تبادل اندیشه

کودک تأکید دارد، تعامل با هر چند چامسکی به ذاتی بودن زبان 

. از آنجا [14]داند سخنگویان ماهر در دوره نوپایی را نیز بسیار مهم می

ای برای بیان نیازها و احساسات و برقراری ارتباط با که زبان، وسیله

همیت شود، اباشد و بواسطه آن رفتار دیگران قابل کنترل میدیگران می

از عوامل  . زبان که یکی[15]بشر مشهود است و نقش آن بر زندگی 

باشد، شامل زبان های اجتماعی کودکان میمؤثر بر ارتقا مهارت

 .[12]باشد دریافتی، بیانی و سازماندهی می

هستی های جهان زبان دریافتی از ابزارهای مهم دریافت انسان از پدیده

های پیچیده ای از کنشآید که حاصل مجموعهو اطراف وی به شمار می

های محیطی انسان است و زیربنای تمام های ذهنی و محرکتوانایی

باشد. ما باید قبل از اینکه زبان را برای بیان مورد مراحل رشد زبان می

استفاده قرار دهیم آن را درک کنیم. از طرفی باید در نظر داشت که 

یابند و ممکن است مراحل دریافتی و بیانی به طور همزمان تحول می

. [11]کودک بدون آگاهی هوشیارانه از یک مرحله به مرحله دیگر برود 

با توجه به تاثیری که نظریه ذهن و رشد زبان دریافتی بر پیشرفت 

های اجتماعی کودکان دارند، مسئله اصلی این رساله حول محور مهارت

های طراحی الگوهای آموزشی و پرورشی در جهت ارتقا رشد مهارت

های رشد زبان دریافتی با اجتماعی کودکان بر اساس نقش مولفه

باشد. در خصوص هدف این پژوهش، نتایج هن میگری نظریه ذمیانجی

اند از جمله بخشایی در پژوهش خود بر متعددی از آن حمایت کرده

داری بین زبان روی کودکان عادی اظهار داشت که ارتباط مثبت معنی

ویژه مؤلفه درک دستوری های اجتماعی وجود دارد بهدریافتی و مهارت

صلی زبان دریافتی است، بسیار های گوش کردن که شاکله ابر مهارت

 .[11]تأثیر گذار است 

های خود اعم از کودکان عادی و نابهنجار بین شهیم نیز در یافته

داری کسب کرد های اجتماعی ارتباط معنیزبان دریافتی و مهارت

. در این راستا مارتون نیز به بررسی این رابطه در کودکان [13]

مبتال به آسیب زبانی ویژه و کودکان بهنجار پرداخت و اظهار 

دریافتی و بیانی  هایداشت که بین رفتارهای اجتماعی و مولفه

. هرچند [66]رشد زبان در طی فرآیند رشد همپوشانی وجود دارد 

های مختلف زبان بین محققین اتفاق نظر در مورد اولویت مولفه

وجود ندارد، پترسدوتیر اظهار داشت که در موارد خاص ممکن 

. همچنین [61]است زبان دریافتی زودتر از زبان بیانی رشد کند 

کیونگ نیز در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافت که در 

های زبان دریافتی زودتر از کودکان با رشد طبیعی، مهارت

های رفتاری کالمی یابند ولی مدلهای زبان بیانی رشد میمهارت

دانند بر زبان بیانی نمیمنتشر شده معموالً زبان دریافتی را مقدم 

رک ارائه شده . از جمله در مدل تعاملی زبان که توسط کال[66]

ه روندهای دو جانبه پیشاست فرآیند اکتساب زبان شامل تعامل

بین رفتارهای کودک و والدین است که تأخیر رشد زبانی، پویایی 

ای بر اولویت زبان دهد ولی اشارهها را کاهش میاین تعامل

های متعددی نیز نشان . یافته[69]دریافتی و بیانی نشده است 

دهند مهارت زبان دریافتی بر تحول نظریه ذهن تأثیر دارد، از می

توان به پژوهش انجام شده توسط میلر درباره نظریه آن جمله می

ذهن بر روی کودکان عادی و کودکان دارای اختالالت مختلف 

کند فرصت برای گوش دادن و درگیر شدن اشاره کرد که بیان می

های ذهنی در رشد نظریه ذهن ر مکالمات اجتماعی درباره حالتد

 .[64]سهم چشمگیری دارد 

های های متعددی نیز بیانگر تأثیر زبان دریافتی بر مهارتپژوهش

 اند تعامالتاجتماعی است. از جمله دیکنسون و تبورز اظهار داشته

اجتماعی کودکان پیش دبستان با همساالن خود در خانه و تشویق 

گیری و آنها برای حرف زدن در محیط اجتماعی از عوامل شکل

. [65]های زبانی کودکان است های مختلف مهارتهرشد جنب

و همکاران، نیز تعامل کودکان در همچنین در تحقیقات زیگلر 

این سن با دیگر کودکان را به عنوان شاخصی از خرده آزمون 

دانند که هایی میگیری مهارتارتباط با همساالن، از عوامل شکل

. ویگوتسکی نیز [62]برای رشد زبان در کودکان ضروری است 

عوامل محیطی و اجتماعی موجود در محیط آموزشی از قبیل 

کند همساالن و مربیان را از عوامل رشد زبانی کودک معرفی می

و رشد و گسترش کارکرد ارتباطی زبان را با شروع آموزش رسمی 

کون که به بررسی . همچنین نتایج مک[61]داند کودک ممکن می

ساله طبیعی و  4-5های اجتماعی در کودکان رشد زبان و مهارت

دارای آسیب زبانی ویژه پرداختند نشان داد که بین ابعاد مختلف 

جود دارد داری وهای اجتماعی با رشد زبان ارتباط معنیمهارت

. بنایراین براساس مطالب ارائه شده و با توجه به اهمیت و [61]

های اجتماعی، هدف این پژوهش بررسی نقش نقش زبان بر مهارت

ی زبان دریافتی )که شامل واژگان تصویری، درک هامولفه

باشد( و مقدار تأثیر آنها بر رشد دستوری و تمایزگذاری کلمه می

 باشد.سال می 2تا  4های اجتماعی کودکان مهارت
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روش کار

 تحقیق، همبستگی بود روش نظر از و کاربردی هدف نظر از تحقیق این

به منظور  و پذیرفت تفسیری صورت ساختاری مدلسازی رویکرد با و

تببین عوامل مؤثر بر مدل، از مطالعات میدانی استفاده شد. برای ساخت 

های متغیرهای مورد استفاده از شاخص مجموع و برای بررسی فرضیه

های آماری تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی پژوهش از روش

تاری استفاده شده است. جامعه تاییدی و مدل سازی معادالت ساخ

سال مشغول به تحصیل  2تا  4آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان 

باشد. بر می 32-31های شهر بابک در سال تحصیلی در پیش دبستانی

 156پایه اطالعات گردآوری شده، حجم جامعه آماری مجموعاً شامل 

 41پسر و  52فر )ن 164نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

پیش دبستانی  6ای از ای چند مرحلهگیری خوشهدختر( با روش نمونه

شهر بابک با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه )تحصیالت 

والدین، طبقه اجتماعی و اقتصادی و...( انتخاب شدند. از این کودکان 

های اجتماعی و نظریه ذهن های سنجش رشد زبان و مهارتآزمون

 گرفته شد.

 ابزار

های در این پژوهش از سه پرسشنامه برای سنجش رشد زبان، مهارت

 اجتماعی و نظریه ذهن به شرح زیر استفاده شده است:

 TOLD-3آزمون رشد زبانی، نسخه اولیه تجدید نظر شده 

تهیه کردند. که مبتنی  1311این آزمون را نیوکامر و هامیل در سال 

های زبان شناختی در یک بعد آن نظام بر یک مدل دوبعدی است که

های دریافتی، سازماندهی و بیانی قرار دارد و در بعد دیگر شامل مهارت

اسی شنشناسی، نحو و واجهای معنیآن مختصات زبان شناختی با مؤلفه

قرار دارد. آزمون حاوی نُه خرده آزمون است که برای استفاده کودکان 

 زاده و میناییشکل گرفته و توسط حسنچهار تا هشت سال و یازده ماه 

(. در این پژوهش، زبان 63در شهر تهران هنجاریابی شده است )

سؤال، درک  96دریافتی توسط سه خرده آزمون واژگان تصویری با 

سؤال مجزا سنجیده  66سؤال و تمایزگذاری کلمه با  65دستوری با 

کتابچه راهنما  های ویژه نمره گذاری برای هر سؤال درشده است. مالک

و به هر پاسخ « نمره یک»فهرست شده است. به هر پاسخ صحیح 

گیرد، پس از پنج شکست متوالی در هر تعلق می« نمره صفر»نادرست 

شود. نمره خام، معادل سنی، رتبه خرده آزمون، آزمون متوقف می

درصدی و نمره استاندارد هر خرده آزمون با استفاده از جداول ضمیمه 

گردند. نمرات استاندارد با یکدیگر مون در فرم مخصوص ثبت میاین آز

گیرد. جمع شده و در کادر مخصوص مجموع نمرات استاندارد قرار می

ها به وسیله نمرات ترین نشانه عملکرد کودک در خرده آزمونواضح

شود. نمرات استاندارد، شکل تبدیلی نمرات خام استاندارد ارائه می

ها و انحراف استاندارد مشترکی را برای خرده آزمونهستند که میانگین 

و  16کنند. برای هر خرده آزمون در هر سطح سنی، میانگین ایجاد می

های استاندارد در نظر گرفته شده است. نمره 9انحراف استاندارد 

ها ارائه رهنمودهایی را برای تفسیر عملکرد کودکان در خرده آزمون

ن با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ کنند. پایایی این آزمومی

به دست آمده است. روایی سازه این ابزار با استفاده از روش  13/6

تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شده است و روایی محتوای آن نیز مورد 

 تائید قرار گرفته است.

 ROSSهای اجتماعی مقیاس درجه بندی مهارت

مشکالت اجتماعی کودکان پیش این مقیاس یکی از ابزارهای شناسایی 

دبستانی و دبستانی است که توسط تراسکات تهیه شده است که ابزاری 

های اجتماعی بندی مهارتکامل، جامع و دقیق است. مقیاس درجه

باشد مخصوص کودکان پیش دبستانی دارای دو فرم مربیان و والدین می

است و در های اجتماعی پرسش در زمینه مهارت 52که هر فرم شامل 

پرسش، مهارت اجتماعی نیز  96های کفایت اجتماعی با برگیرنده مولفه

باشد. قابل ذکر پرسش می 15پرسش و ارتباط با همساالن با  96با 

ها با یکدیگر همپوشانی های مربوط به مؤلفهاست که بعضی پرسش

، 62تا  64، از 66تا  15، از 19و  3،11تا  4، از 6و  1های دارند. پرسش

برای سنجش مؤلفه کفایت اجتماعی استفاده  91تا  96و از  96تا  61از 

، 62، 69، 66، 11،66، 11، 14تا  1، از 1،9،4،2های شده است. پرسش

برای  54و  59، 56تا  41و از  42تا  44، از 46، 46، 91، 96، 91

، 3های های اجتماعی استفاده شده است. پرسشسنجش مؤلفه مهارت

برای  52و  55، 56، 51، 56، 41، 44، 49، 41، 46، 93، 61، 11، 15

سنجش مؤلفه ارتباط با همساالن استفاده شده است. برای به دست 

بق های منطآوردن نمره کلی از کلید آزمون استفاده شده است. به پاسخ

های اشتباه نمره تعلق نمره تعلق گرفته است و به پاسخ 1با کلید، 

است که  52و باالترین نمره  6ره این آزمون نگرفته است. کمترین نم

های اجتماعی باالی فرد و نمرات باال، تر نشانگر مهارتنمرات پایین

های این بیانگر ضعف آزمودنی در این مورد است. از مجموع همه نمره

آید. بر پایه های اجتماعی بدست میها نمره مهارتخرده آزمون

های اجتماعی کرونباخ برای مهارتهای این پژوهش ضریب آلفای یافته

باشد. روایی سازه این ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملی می 13%

اکتشافی تأیید شده است و روایی محتوای آن نیز مورد تائید قرار گرفته 

 ند.اهای دیگر نیز حاکی از روایی مطلوب پرسشنامه بودهاست. پژوهش

 Nepssy2مقیاس 

 Nepssy2هن از مؤلفه شناخت اجتماعی آزمون برای بررسی نظریه ذ

سال که توسط کورکمن و همکاران تهیه شده  12تا  9ویژه کودکان 

است، استفاده شد. پایایی این آزمون با استفاده از روش ضریب آلفای 

به دست آمده که مقیاسی جامع و از لحاظ روانسنجی،  %35کرونباخ 

روش روایی محتوا مورد تائید  دقیق است. روایی آن نیز با استفاده از

باشد که یکی از مؤلفه می 2شامل  Nepsy 2قرار گرفته است. آزمون 

ها، مؤلفه شناخت اجتماعی است که خود در بر گیرنده خرده این مؤلفه

مؤلفه نظریه ذهن و تاثیرات شناختی است. خرده مؤلفه نظریه ذهن در 

که برای گروه سنی سؤال تصویری و کالمی است  65این آزمون شامل 

بود که با استفاده  9تا  1سؤال تصویری از شماره  9سال، شامل  2تا  4

ها نمرات صفر، یک و دو تعلق گرفت. از کتابچه راهنما به جواب

ترین نمره در هر سؤال حاکی از ضعف کودک در نظریه ذهن و پایین

یه ذهن بیانگر توانایی خوب کودک در نظر 9باالترین نمره یعنی شماره 

های ها و پاسخ به سؤاالت تحقیق از آزمونبود. برای تجزیه و تحلیل داده

آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تحلیل پژوهش حاضر کیفی 

های مربوط به رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری در است. تکنیک

تجزیه و تحلیل بکار گرفته شد. برای توصیف و تجزیه تحلیل آماری و 
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ویراست  Amosو  69ویراست  SPSSساختاری از نرم افزارهای  روابط

 در نظر گرفته شده است. 65/6داری استفاده شده است. سطح معنی 64

 هایافته

برای بررسی این پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده 

ها نشان داد که مدل های ارائه شده، یافتهاست و با توجه به شاخص

ها، از برازش مناسبی برخوردار است و نتایج ارائه با داده علی پژوهش

های رشد زبان دریافتی بر رشد شده بیانگر اثر مثبت معنی دار مولفه

( P <65/6گری نظریه ذهن با مقدار )های اجتماعی با میانجیمهارت

آورده شده  1جدول های برازش مدل در باشد. شاخصدر کودکان می

های ارائه شده، مدل از برازش مناسبی است که با توجه به شاخص

شود که ، ضرایب استاندارد مشاهده می6جدول برخوردار است. در 

بین متغیر رشد زبان دریافتی و نظریه ذهن، و  44/6ضریب مسیر 

نشان دهنده های اجتماعی بین نظریه ذهن و مهارت 93/6ضریب مسیر 

های اجتماعی با اثر مثبت معنادار رشد زبان دریافتی بر رشد مهارت

گری نظریه ذهن است. نتایج معادالت ساختاری برای بررسی میانجی

های اجتماعی کودکان با مدل تأثیر رشد زبان دریافتی بر مهارت

آورده  1تصویر گری نظریه ذهن با ضرایب استاندارد شده در میانجی

بین زبان دریافتی و مهارت  31/6شده است. در این نمودار ضریب مسیر 

های اجتماعی اجتماعی بیانگر تأثیر ویژه زبان دریافتی بر مهارت

 کودکان است.

های زبان دریافتی و تأثیر آنها بر رشد برای بررسی نقش مولفه

از مدل سازی  گری نظریه ذهن نیزهای اجتماعی با میانجیمهارت

های برازش مدل در ساختاری استفاده شده است. شاخص معادالت

های ارائه آورده شده است. به طور کلی با توجه به شاخص 9جدول 

جدول شده، مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج ارائه شده در 

ت معنادار واژگان تصویری، درک دستوری و نشان دهنده اثر مثب 4

گری نظریه های اجتماعی با میانجیتمایزگذاری کلمه بر رشد مهارت

های موجود در این جدول ضریب مسیر بین متغیر ذهن است. داده

و ضریب مسیر بین  41/6های اجتماعی را واژگان تصویری و مهارت

هد، همچنین ضریب دنشان می 61/6واژگان تصویری و نظریه ذهن را 

و  11/6های اجتماعی را مسیر بین متغیر درک دستوری و مهارت

دهد. نشان می 11/6ضریب مسیر بین درک دستوری و نظریه ذهن را 

 هایدر این جدول ضریب مسیر بین متغیر تمایزگذاری کلمه و مهارت

و ضریب مسیر بین تمایزگذاری کلمه و نظریه ذهن  26/6اجتماعی 

تی های رشد زبان دریافاشد که بیانگر اثر مثبت معنادار مولفهبمی 91/6

 گری نظریه ذهن است وهای اجتماعی با میانجیبر رشد مهارت

 نیز موید این مطلب است. 6تصویر 
 

 های برازش مدلشاخص: 1جدول 

 شدهمقدار گزارش  حد مطلوب آماره شاخص

 61/6 ≤ 621/6 (RMSEAریشه میانگین توان دوم خطای تقریب )

 61/6 9کمتر از  (CMIN / dfنسبت خی دو )

 36/6 ≤ 325/6 (GFIبرازندگی )

 36/6 ≤ 319/6 (AGFIبرازندگی تعدیل یافته )

 36/6 315/6≥  (CFIبرازش مقایسه ای )

 36/6 311/6≥  (IFIبرازش افزایشی )

 36/6 324/6≥  (TLIبرازش غیر نرم )

 36/6 311/6≥  (NFIبرازش نرم )

 

 داری آن و بررسی فرضیه پژوهشضریب مسیر و معنی: 2جدول 

 نوع رابطه نتیجه -t P ضریب استاندارد رابطه مورد بررسی

 مستقیم تأیید فرضیه 666/6 661/3 93/6و  44/6 های اجتماعیمهارت ←نظریه ذهن  ←زبان دریافتی 

 

 
 گری نظریه ذهن )ضرایب استاندارد شده(های اجتماعی کودکان با میانجینتایج معادالت ساختاری برای بررسی مدل تأثیر رشد زبان دریافتی بر مهارت :1تصویر 
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 های برازش مدلشاخص :3جدول 

 مقدار گزارش شده حد مطلوب آماره شاخص

 61/6 ≤ 619/6 (RMSEAریشه میانگین توان دوم خطای تقریب )

 34/1 9کمتر از  (CMIN / dfنسبت خی دو )

 36/6 ≤ 391/6 (GFIبرازندگی )

 36/6 341/6≥  (AGFIبرازندگی تعدیل یافته )

 36/6 369/6≥  (CFIای )برازش مقایسه

 36/6 349/6≥  (IFIبرازش افزایشی )

 36/6 311/6≥  (TLIبرازش غیر نرم )

 36/6 364/6≥  (NFIبرازش نرم )

 

 داری آن و بررسی فرضیه پژوهشضریب مسیر و معنی: 4جدول 

 نوع رابطه نتیجه -t P ضریب استاندارد رابطه مورد بررسی

 مستقیم تأیید فرضیه 666/6 611/16 61/6و  41/6 های اجتماعیمهارت ←نظریه ذهن  ←واژگان تصویری 

 مستقیم پذیرش فرضیه 663/6 612/16 11/6و  11/6 های اجتماعیمهارت ←نظریه ذهن  ←درک دستوری 

 مستقیم پذیرش فرضیه 665/6 342/16 91/6و  26/6 های اجتماعیمهارت ←نظریه ذهن  ←تمایزگذاری کلمه 

 

 
 گری نظریه ذهن )ضرایب استاندارد شده(های اجتماعی کودکان با میانجیهای رشد زبان دریافتی بر مهارتنتایج معادالت ساختاری برای بررسی مدل تأثیر مولفه :2تصویر 

نکته قابل توجه در این پژوهش، ضریب مسیر درک دستوری بر 

و ضریب مسیر درک دستوری بر نظریه ذهن  11/6های اجتماعی تمهار

های باشد که درک دستوری از مولفهباشد که بیانگر این میمی 11/6

ا های اجتماعی کودکان بزبان دریافتی بیشترین نقش بر ارتقاء مهارت

گری نظریه ذهن را دارد. همچنین در این پژوهش پیشرفت در میانجی

ی بیشترین تأثیر را بر ارتباط با همساالن با ضریب های اجتماعمهارت

دارد و در درجه دوم بر کفایت اجتماعی با ضریب مسیر  39/6مسیر 

بر خرده مؤلفه مهارت اجتماعی  11/6و در نهایت با ضریب مسیر  16/6

 تأثیر گذار است.

 بحث

های رشد زبان دهند که مولفههای پژوهش حاضر نشان مییافته

یه گری نظرهای اجتماعی کودکان با میانجیث ارتقاء مهارتدریافتی باع

هیم های بخشایی و شتوان به یافتهشود. در تبیین این نتایج میذهن می

های اجتماعی ارتباط مثبت و اشاره کرد که بین زبان دریافتی و مهارت

. همچنین مارتون و همکارانش در [69, 66]داری یافتند معنی

هایشان به این نتیجه دست یافتند که بین رفتارهای اجتماعی و یافته

های دریافتی و بیانی رشد زبان در طی فرآیند رشد همپوشانی مولفه

. نکته قابل تأمل در پژوهش حاضر اهمیت زبان [64]وجود دارد 

تماعی با های اجدریافتی است که تأثیر بسزایی بر رشد مهارت

کردن و درک و گری نظریه ذهن دارد که بیانگر اولویت گوشمیانجی

باشد. همچنین در فهم زبان )زبان دریافتی( در این مقطع سنی می

های کیونگ و همکاران اشاره کرد که توان به یافتهتبیین این نتایج می

 هایدر تحقیقات خود بیان کردند که در کودکان با رشد طبیعی، مهارت

. [62]یابند های زبان بیانی رشد میزبان دریافتی زودتر از مهارت
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همچنین پترسدوتیر و همکاران نیز اظهار داشتند که در موارد خاص 

. در مدل [65]ممکن است زبان دریافتی زودتر از زبان بیانی رشد کند 

تعاملی زبان که توسط کالرک ارائه شده است فرآیند اکتساب زبان 

رونده بین رفتارهای کودک و والدین های دو جانبه پیششامل تعامل

های سازنده ها و تجربهاست که تأخیر رشد زبانی، پویایی این تعامل

ی نای بر اولویت زبان دریافتی و بیادهد ولی اشارهاجتماعی را کاهش می

نشده است. همچنین در مورد تأثیر زبان دریافتی برتحول نظریه ذهن 

های انجام شده توسط میلر اشاره کرد که در توان به پژوهشمی

کند، فرصت برای گوش دادن و درگیر شدن در هایش بیان میبررسی

های ذهنی بر رشد نظریه ذهن سهم مکالمات اجتماعی درمورد حالت

 .[61]باشد های پژوهش اخیر همسو مییافتهچشمگیری دارد که با 

های در پژوهش حاضر زبان دریافتی )گوش کردن( توسط خرده آزمون

ود شتمایزگذاری کلمه، واژگان تصویری و درک دستوری سنجیده می

یژه وهایی از عملیات رمزگشایی موجود در درک گفتار است بهکه جنبه

ود شخرده آزمون درک دستوری، عمدتاً نظام گوش کردن را شامل می

گیری توانایی فهم نظم و ترتیب و ارتباط کلمات است و هدف آن اندازه

کند. ای ایفا میهمچنین درک دستوری در خرده آزمون نحو نقش ویژه

شود یعنی نظم و سازمان موجود در میان نحو به ساختار زبان اطالق می

کلمات که رابطه میان الگوهای آوایی و معنایی را از طریق تشکیل 

توان چنین نتیجه گرفت که هر چه کند. بنابراین میت تعیین میجمال

های بحث و مباحثه با های گوش کردن، صحبت کردن، زمینهمحرک

د و گردتر میبزرگترها بیشتر فراهم شود، ساختار زبان کودکان غنی

ی ترهای زبانی بهتری را کسب کرده، خزانه لغات وسیعکودکان مهارت

 خواهند داشت.

ین نتایج این پژوهش بیانگر این است که زبان دریافتی بیشترین همچن 

های اجتماعی( های مهارتتأثیر را بر مؤلفه ارتباط با همساالن )از مؤلفه

دارد. این یافته با توجه به ضرورت ارتباط با همساالن در این مرحله از 

ی هاتوان به یافتهباشد. در تبیین این نتایج میرشد قابل اهمیت می

دارند تعامالت اجتماعی دیکنسون و تبورز اشاره کرد که اظهار می

گیری و رشد کودکان در این سن با همساالن خود از عوامل شکل

های پژوهش حاضر همسو های زبانی کودکان است که با یافتهمهارت

. همچنین در تحقیقات زیگلر و همکاران، نیز تعامل [63]باشد می

 کودکان در این سن با دیگر کودکان را به عنوان شاخصی از خرده آزمون

دانند که برای هایی میگیری مهارتارتباط با همساالن، از عوامل شکل

ها با نظریه . این یافته[62]رشد زبان در کودکان ضروری است 

ویگوتسکی نیز هماهنگ است که عوامل محیطی و اجتماعی موجود در 

محیط آموزشی از قبیل همساالن و مربیان را از عوامل رشد زبانی 

 کند.کودک معرفی می

ارتباط  فتی بر مؤلفهنتایج پژوهش حاضر نه تنها بیانگر تأثیر زبان دریا

های اجتماعی از جمله باشد، بلکه بر ابعاد دیگر مهارتبا همساالن می

کفایت اجتماعی و خرده مؤلفه مهارت اجتماعی نیز تأثیر گذار است و 

های خود در این باشد که در بررسیهای مک کون همسو میبا یافته

ماعی با رشد های اجتزمینه نشان دادند که بین ابعاد مختلف مهارت

 .[61]داری وجود دارد زبان ارتباط معنی

های های رشد زبان دریافتی و مهارتاز این رو نتایج بررسی مولفه

های مهارت اجتماعی دهد که زبان دریافتی با مؤلفهاجتماعی نشان می

توان این رابطه را با بررسی اهداف هر خرده همبستگی دارند که می

آزمون تفسیر کرد. در پژوهش حاضر بُعد ارتباط با همساالن شامل 

زگر مانند به دست آوردن اطالعات از دیگران است که رفتارهای آغا

های مهارت اجتماعی تحت تأثیر رشد زبان قرار بیشتر از سایر مولفه

های گیرد. همچنین بُعد کفایت اجتماعی در بردارنده مهارتمی

های پردازش، توانایی شناختی که شامل خزانه اطالعات و مهارت

های اسنادی است که ارآمد و سبکگیری، باورهای کارآمد و ناکتصمیم

ی ویژه درک دستورهای زبان دریافتی بر آن تأثیر دارند بهتمامی مولفه

که هدف آن سنجش توانایی کودک در درک فهم جمالت است به 

عنوان یک پیش زمینه و عنصر الزم جهت رشد توانایی کفایت اجتماعی 

های تواناییاست و خرده آزمون مهارت اجتماعی هم که به مجموعه 

شود، نیز تحت تأثیر فرد برای روابط اثر بخش با دیگران اطالق می

طرح های مهای زبان دریافتی قرار دارد. این مسئله با نظریهتمامی مولفه

شده توسط نظریه پردازان شناختی از جمله برونر نیز همسو است که 

و  ناسیبه نقش دو جانبه تعامالت اجتماعی و رشد کارکرد نحو، معناش

 .[96]اند زبان اذعان داشته

در این پژوهش برای مشخص ساختن محدوده تحقیق که یکی از شرایط 

انجام هر پژوهش است، فقط به بررسی موضوع تحقیق بر روی کودکان 

ساله پرداخته شد. الزم به ذکر است یکی از مهمترین  2-4

های این پژوهش عدم سواد خواندن و نوشتن کودکان این محدودیت

های استاندارد شده کمی باشد و به همین دلیل نیز آزموننی میرده س

شود. همچنین روش برخورد و ایجاد ارتباط با آنها ها یافت میبرای آن

های ویژه آزمونگر داشت. از طرفی رعایت معیارهای نیز نیاز به مهارت

ورود به پژوهش مثل تحصیالت والدین، طبقات اجتماعی و... نیز 

را ایجاد کرد. همچنین جامعه مورد نظر نیز به شهر  هاییمحدودیت

بابک محدود شده است. قابل ذکر است که بدلیل مالحظات اخالقی 

جهت ورود کودکان به طرح تحقیقاتی از والدین آنها رضایت نامه اخذ 

 شد.

 گیرینتیجه

های زبان دریافتی و نظریه ذهن بر رشد با پی بردن به نقش مؤثر مؤلفه

اجتماعی و اهمیت قابل مالحظه دوره پیش دبستانی در  هایمهارت

های آموزشی و گیریشود در تصمیمسرنوشت کودک، پیشنهاد می

ریزی رشد زبان در مقطع پیش دبستانی بر بهبود، تسهیل و برنامه

گوش کردن، تمرکز توانمند سازی ارتباطات شنیداری )شامل نحوه

ان تاکید نظری و عملی کردن و درک مطالب( و اجتماعی این کودک

شود از طریق درگیر کردن نظرات معلمان کرد. عالوه بر این پیشنهاد می

سازی زبانی و اجتماعی این و پیشنهادات والدین، در امر مهم آماده

کودکان اقدام نمود. تحقیقات متعددی در این خصوص اذعان دارند که 

 مل با دیگرانکاهش مبادالت کالمی و ارتباطی و کمبود انگیزش تعا

تواند تجربیات زبانی و اجتماعی کودک را در طی مراحل اولیه تحول می

زبان، محدود کند و در نتیجه منجر به تأخیر زبان و پایداری اختالل 

زبانی وی گردد که این موضوع تأثیر بسزایی هم بر شناخت اجتماعی 

 کودکان دارد و هم در تعامالت اجتماعی آنها بسیار مؤثر است.

این امر در درمان کودکان دارای اختالل زبانی نیز باید مورد توجه 

توان به رشد زبان قرار گیرد و با کارا ساختن این تعامالت می

های اجتماعی کودکان و در نهایت به تحول نظریه ذهن و مهارت

 کودکان کمک نمود.
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سازند که افزایش در های این پژوهش خاطر نشان میدر مجموع یافته

یزان رشد زبان دریافتی و شناخت اجتماعی، موجب افزایش در میزان م

 هایشود. از این رو بر اساس یافتههای اجتماعی کودکان میرشد مهارت

های زبان دریافتی بر حاصل از این پژوهش و مشخص شدن نقش مولفه

گری نظریه ذهن، الگوی های اجتماعی کودکان با میانجیرشد مهارت

 های اجتماعی ارائه گردید.رتپیشنهادی مها

 سپاسگزاری

با سپاس از همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان شهربابک به 

دلیل اخذ مجوز برای انجام این تحقیق پژوهشی در مراکز پیش 

دبستانی شهربابک و همچنین تشکر از مسئولین و مربیان پیش 

ا بهای فرشتگان و آفتاب شهربابک که در این پژوهش دبستانی

اینجانب همکاری نمودند. قابل ذکر است که این پژوهش برگرفته 

شده از رساله دکترای مینا بخشایی شهربابکی با کد اخالق 

و با مجوز اداره آموزش و پرورش  66/3/1932مصوبه  35111

 انجام شده است. 461/1/31شهرستان شهربابک با نامه شماره 

 خشایی شهربابکی دانشجویاین مقاله از پایان نامه دکترای مینا ب

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد کرمان استخراج گردیده 

 است.
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