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 Background and Purpose: Social skills play a substantial role in the social adjustment process and 

the children’s behavioral problems reduction. Expressive language and the theory of mind are two 

efficacious fundamental factors in children’s social skills enhancement. So the present study was 

conducted to designing a social skills model based on the role of expressive language development 

components through the mediation of theory of mind in children of 4 to 6 years old.  

Method: This research was a practical survey-correlational study. The population included 750 pre-

school children in Shahr-e-Babak located in Kerman province during the 2017-18 academic year; 

104 preschoolers (including 48 girls and 56 boys) were selected with a three-stage cluster sampling 

method. They completed the language development test (Newcome & Hammill 1988), Social Skills 

Rating Scale (ROSS) (Truscott, 1989), and the test of the theory of mind by Nepssy2 (Korkman, 

Davis and Matthews, 2007). Research data was analyzed through path analysis. 

Results: Results indicate that the proposed model has a proper fitting with the research data. Results 

approve the direct effect of the theory of mind on social skills (0<0.001) and also the direct effect of 

expressive language components on the theory of mind (p<0.01). Findings confirmed the mediatory 

role of the theory of mind in the relation of social skills and expressive language components 

(p<0.05). 

Conclusion: Findings of this research indicate that the components of expressive language and the 

theory of mind should improve as well as the social skills of 4 to 6-year-old children. Components 

of expressive language can indirectly, and through the theory of mind, enhance, develop and improve 

children’s social skills, which is done through affecting children’s social efficiency, enabling 

effective interaction with peers, and decreasing their behavioral problems.  
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Extended Abstract 

Introduction 
Growing children use a wide range of social skills, 

including behaviors, oral speech, social gestures, and 

facial expressions. These skills affect their 

adjustment and social adaptability (1). Social skills 

are acquired behaviors (including verbal and 

nonverbal ones) that are learned through perception, 

modeling, practice, and feedback (2). Language is a 

way to communicate, a social tool to interact (4). 

Expressive language is the major part of a language 

used to transfer people’s purposes, meanings, and 

emotions (6). Researchers have proven that 

children’s verbal abilities are associated with their 

social skills (8, 9). 

Social skills are an essential part of children’s 

socialization; they are necessary for social 

adjustment and social performance. These skills 

emerge based on social recognition like social 

perception and theory of mind (11). Accordingly, the 

acquisition and evolution of the theory of mind can 

be considered as a prominent factor influencing the 

development of social skills (12). Wellman revealed 

the theory of mind as a strong prerequisite to 

perceive the social environment and involve in 

competitive behaviors (16). So many researchers 

prove the influential role of the theory of mind in 

social skills (17-19). 

Since researchers introduce the “theory of mind” as 

a fundamental structure affecting the improvement 

and evolution of social skills and competence, it is 

considered as a strong prerequisite to perceive the 

social environment and get involved in competitive 

behaviors. The evolution of language plays an 

influential role in the evolution of the theory of mind 

(22-25) and also the improvement of social skills. On 

the other hand, the improvement of social skills is 

regarded as one of the fundamental needs of 4-to-6-

year-old children. The development of social skills 

affects children’s adjustment. Considering the 

relation of social skills and the theory of mind, the 

magnitude of their influence on each other should be 

studied. The results of this research can be 

effectively used in therapeutic interventions and 

educational training considerations of preschool 

children. They can also be considered as a good 

guide for designing educational models to enhance 

and the improvement of children’s social skills, 

based on the role of expressive language components 

by the mediation of “theory of mind”. Therefore, the 
main issue in the present research is the investigation 

of the role of expressive language and its components, 

including oral vocabulary, grammar completion, and 

word production in the enhancement of children’s 

social skills, through the mediation of “theory of 

mind”. 

Method   
The method adopted for this study was practical, 

from the aim viewpoint, and descriptive 

correlational, from the data acquisition viewpoint. 

The relations of research variables were analyzed 

with path analysis. The population included 

preschoolers during the academic year of 1396-97 in 

the Shahr-e-Babak located in the province of 

Kerman. For sample size calculation the Cochran’s 

formula was applied. According to the acquired data, 

the population included 750 children, from among 

that 104 children (56 boys and 48 girls) were finally 

chosen through a three-stage cluster sampling 
method. Considering the research’s criteria, all the 104 

participants answered questionnaires. The research 

inclusion criteria were: 1) children’s with average 

intelligence quotient 2) academic degree of parents 

to be a high-school diploma, at least 3) their socio-

economic class which required at least one of the 

parents to be employed and exclusion criteria which 

included 1) child tiredness 2) and noncooperation of 
child with the examiner. Data acquisition instruments 

included language development test (27), social skills 

scale (29), and “theory of mind” test of Nepssy2 

(31). After collecting the questionnaires, the data 

were analyzed with AMOS-24, and SPSS-23 

software was applied to the path analysis. 

Results 

Results of the correlation matrix confirm the direct 

effect of “theory of mind” on social skills (r=0.57, 

p=0.01). The significant and positive direct effect of 

oral vocabulary (r=0.31, p=0.01), grammar 

completion (r=0.24, p=0.01), and word production 

(r=0.45, p=0.01) on the theory of mind was revealed; 

the indirect effect of oral vocabulary (0.18), 
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grammatical completion (0.14) and word production 

(0.26) on social skills are considered to be positive 

and significant (P<0.05). It was also revealed that 

“theory of mind” explains 32 percent of social skills 

variances. Oral vocabulary, grammatical 

completion, and word production can also totally 

predict 50% of variances of the theory of mind. 

Firstly, all model indicators were fit to investigate 

research hypotheses via path analysis 

(RMSEA=0.07, PNFI=0.69, AGFI=0.91, CFI=0.99, 

GFI=0.99, X2/df=1.66) of the proposed model of 

research. The obtained results prove the direct 

relation of the study variables in the final model 

revealed that all the path coefficients in all samples 

were significant and the “theory of mind” plays a 

mediatory role in the relation of linguistic 

components and social skills of 4-to-6-year-old 

children in Shahr-e-Babak. 

Conclusion 

Considering the crucial role of language and “theory 

of mind” in the evolution of children’s social skills, 

the present study aimed at designing a social skills 

causal model for the children of 4 to 6 years old, 

based on the components of expressive language 

relying on the mediating role of “theory of mind.” 

Research findings proved that expressive language 

could directly and significantly affect the evolution 

of the theory of mind.  

These findings are supported by some studies (22-

25) that have indicated the association of the 

expressive language components with the evolution 

of the theory of mind. Another part of this project’s 

findings refers to the impact of the theory of mind’s 

evolution to enhance social skills. Accordingly, the 

“theory of mind” requires a comprehensive 

understanding of the social environment and 

involvement in social behaviors. These findings are 

compatible with the findings of researches (14, 17 & 

18) that claimed individuals’ differences and “theory 

of mind’s” evolution lead to the diversity of social 

experiences. 

The most important part of the findings of present 

study proves the role of the expressive language by 

the mediation of theory of mind to enhance social 

skills. Many researchers emphasized the role of 

expressional language and introducing the language 

as a pivotal factor in the evolution of the theory of 

mind in children and social skills enhancement in 

children (19-21 & 26). Generally, the findings of the 

present study prove that the evolution of the 

expressive language can fundamentally affect the 

children’s social skills by the mediation of the theory 

of mind, so the more the expressive language and 

social cognition evolve, the more social skills of 

children are enhanced and developed. 

This study was also associated with limitations, 

such as the unavailability of appropriate and 

standardized tools and questionnaires for children 

aged 4 to 6 years. Based on the results, it is suggested 

that theoretical and practical emphasis be considered 

on improvement and rehabilitation of the verbal and 

social communication of these children, especially in 

educational decision-making and planning of the 

development of language in preschool.  

Ethical Considerations  
Compliance with ethical guidelines: This article has been 

conducted by obtaining the ethics code 95188, approved on 

December/11/2017 and the license of Shahr-e-Babak education 

department with letter number 1033/8010/3836 dated 

August/1/2017 and the complete satisfaction of the sample 

people. 

Funding: No funding was received.   

Authors’ contribution: This research is extracted from Ph.D 

thesis of M. Bakhshaei-shahrebabakie in educational 

psychology of the Kerman branch, Islamic Azad University, 

with supervising of Dr. Z. Zeinaddiny Meymand and Dr. A. 

Soltani and the advice of Dr. H. Manzari Tvakoli with thesis 

number 2091044 which has been defended on Janurary/1/2019. 

Conflict of interest: The authors declare that they have no 

conflict of interest. 

Acknowledgments: We are thanking the cooperation of the 

Shahr-e-Babak Organization of Education for permitting us to 

conduct this research in preschool centers, as well as the officials 

and educators of Fereshtegan and Aftab preschools in Shahr-e-

Babak and all the exemplary people who cooperated with us in this 

research. 

 

 

 



 1011بهار ، 1، شماره هشتمدوره                                                       فصلنامه سلامت روان کودک         

23 111 

مقاله پژوهشی

 هنذ نظریه گریمیانجی با زبان بیانی هایمؤلفه نقش اساس بر کودکان اجتماعی هایارائه مدل ارتقاء مهارت
 

 3، حمدالله منظری توکلی3اله سلطانیامان، 3*الدینی میمندزهرا زین ،1مینا بخشایی شهربابکی
 ایران شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان،شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی و روانی روانادانشجوی دکتر .1

 ایران شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان،استادیار گروه علوم تربیتی روان .2
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 22/70/1130دریافت شده: 

 27/71/1131پذیرفته شده: 

 21/71/1277منتشر شده: 

دارد و زبان بیانی و  کودکان رفتاری مشکلات کاهش و یافتگی اجتماعیسازش در مهمی بسیار نقش اجتماعی، مهارت زمینه و هدف: 

اجتماعی  هایبنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقاء مهارت؛ اجتماعی کودکان هستند هایتحول مهارت عوامل مؤثر بر از نظریه ذهن

 ذهن بود. نظریه گریمیانجی با بیانی زبان هایمؤلفه نقش اساس کودکان چهار تا شش سال بر

همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان  -ها، پیمایشیداده مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری روش:

پسر( بر اساس  66دختر و  21نفر ) 172بود که تعداد  1136-30ساله شهر بابک واقع در استان کرمان در سال تحصیلی  6تا  2)دختر و پسر( 

 اجتماعی هایمهارت بندیدرجه مقیاس (،1311امر و هامیل، )نیوک زبان تحول ای انتخاب شدند و آزمونمرحلهای سهگیری خوشهروش نمونه

با روش تحلیل  های پژوهش( را تکمیل کردند. تحلیل داده2770)کورکمن، داویس و متیو،  2نپسی  ذهن نظریه آزمون و (1313)تراسکات، 

 مسیر، انجام شد.

ای هها برخوردار است. نتایج، اثر مستقیم نظریه ذهن بر مهارتدادهبرآیندها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با  ها:یافته

گرانه نظریه ها همچنین نقش میانجی( را تأیید کردند. یافته>p 71/7های زبان بیانی بر نظریه ذهن )( و اثر مستقیم مؤلفهp<0.001اجتماعی )

 (.p<0.05تأیید کردند ) های زبان بیانیهای اجتماعی و مؤلفهذهن را در رابطه بین مهارت

های زبان بیانی و نظریه ذهن ساله، بهبود مؤلفه 6تا  2های اجتماعی در کودکان نتایج نشان دادند که لازمه ارتقا و بهبود مهارت گیری:نتیجه

ر با همسالان، و کاهش مشکلات رتباط مؤث های زبان بیانی به طور غیرمستقیم و از طریق نظریه ذهن، با تأثیر بر کفایت اجتماعی، ااست. مؤلفه

 شود.های اجتماعی آنان میرفتاری کودکان، موجب ارتقا و بهبود مهارت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ایران شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان،استادیار گروه علوم تربیتی روان، مندیم ینالدینیزهرا ز نویسنده مسئول: *

 gmail.comeinaddiny Z@رایانامه: 

 712-12111702تلفن: 
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 مقدمه
 1های اجتماعیای از مهاارتکودکاان در حاال تحول از طیگ گساااترده

 )ماانناد حرکاات، گفتاار، اشاااارات اجتمااعی و حالات چهره( اساااتفاده

های (. مهارت1گذارند )آنها تأثیر میها بر انطباق کنناد و این مهاارتمی

 سااازی،مدل مشاااهده، طریق از که اکتسااابی هسااتند رفتارهایی اجتماعی

غیر و کلامی رفتارهای شاااامل و شاااوندمی آموخته بازخورد و تمرین،

که برای  اساات فرایندی های اجتماعیکسااب مهارت. (2کلامی هسااتند )

در  رفتارهای مناساااب و ها،ها، نگرشمهارت هنجاارها، گیریشاااکال

 و 2شااناختیروان هایسااازه تأثیر تحت شاادت به و کودکان لازم اساات

 ادراکات زبان، هوش، شااخصاایت، مانند انسااان اساااساای هایویژگی

 محیط و رفتار میان و تعامل نگرش، ارزیابی، ساااازی،ذهنی و اجتماعی

 (.1دارند ) قرار

اجتمااعی جهاات هاای برقراری ارتباااط و یاک اب ار زباان یکی از راه

تعامل با دیگران اسات. سرآغاز تعامل زبانی کودک با محیط، دو مهارت 

 یا نوشتاری گفتاری، هایصورت به (. زبان2شنیدن و سخن گفتن است )

 و نماد تعدادی از خود و اساات ارتباط برقراری وساایله نوعی ها،علامت

 حلقه ترینثبات با و ترینغنی ترین،اساااساای و شااودمی تشااکیل علامت

 و پویا وجود یک به را آینده و حال، گذشته، هاینسل که اسات اتصاالی

 و اشااکال تمام زبان به طور معمول به (. اصااطلا 6) زندمی پیوند عظیم

 و افکار بازگو کردن برای که شاااودمی اطلاق انساااانی ارتباطات انواع

 قیافه، اتتغییر گفتن، نوشتن، مانند مختلگ طرق گوناگون از احسااساات

 (.6رود )می کار به و نظایر آن هنر پانتومیم، اداها،

 از اساااتفاده با آن در اسااات که زبان از ایویژه بخش 1بیانی زبان

 دیگری به فرد عواطگ و مقاصااد ،(دارمعنا صااداهای) کلامی هاینشااانه

 یعنی اساات؛ زبانی بازدهی جنبه اصاال در بیانی زبان(. 6شااود )می منتقل

 .شاااوندمی اساااتفاده دارمعنا به یک روش که جملاتی و عبارات لغات،

 رب علاوه که دهدمی را آگاهی این مبتدی کودک به بیانی زبان آموزش

ها (. پژوهش0) دارد وجود نی  زبان بازدهی مرحله یک زبان دریافتی جنبه

ای ههای زبانی کودک، ارتباط ن دیکی با مهارتاند که توانایینشان داده

زنجانی، (. برای مثاال وهاب، شاااهیم، اوربادی3و  1) دارد اجتمااعی وی

                                                           
1. Social Skills 

2. Psychological 

3. Expressive language 

( در پژوهشااای نشاااان دادند که زبان بیانی با ارتقا 1131جعفری و فهاام )

(. همچنین نظریات گوناگونی در 1یابد )هاای اجتمااعی بهبود میمهاارت

که از آن جمله  کنندزمیناه اکتسااااب زباان از این موضاااوع حمایت می

( اشااااره 2771) 2املی زبان ارائه شااده توساااط کلارکتوان به مدل تعمی

هاای دوجانبه کرد. در این مادل فرایناد اکتسااااب زباان شاااامال تعاامال

ی این تحولی زبان، پویای ریتأخرونده بین کودک و والدین است که پیش

دهد و یا برعکس های ساااازنده اجتماعی را کاهش میها و تجربهتعاامال

(17.) 

 کودکان هستندشدن  یاجتماعفرایند  از بخشی اجتماعی هایمهارت

ند. اکودکان ضروری اجتماعی عملکرد و اجتماعی یافتگیسازش برای و

 6ذهن نظریه و اجتماعی ادراک مانند 6اجتماعی شناخت در هااین مهارت

 هایمهارت تحول بر مؤثر بدین ترتیب از عوامل ؛(11)یاابناد می ظهور

 هنذ کرد. نظریه اشااره ذهن نظریه تحول و اکتسااب به توانمی اجتماعی

 همه اجتماعی (. شااناخت12اساات ) اجتماعی شااناخت مؤلفه ترینمهم

 احساسات و هیجانات تمایلات، درک برای کودک موردنیاز هایمهارت

 که جایی آن از و (11گیرد )میبر  در را دیگر ب رگساااالان و کودکان

 تاس ضروری مؤثر، اجتماعی تعاملات داشتن برای دیگران و خود درک

 به (. کودکان12پژوهشگران متعدد قرار گرفته است ) توجه مورد همیشاه

 مبنای بر را دیگران هایواکنش بود خواهند قادر توانایی این واساااطه

 مقاصااد و ها،انگی ه علایق، احساااسااات، باورها، همچون ذهنی هایحالت

ها ماعی بهتر در آنکنناد کاه این بااعاا تعااملاات اجت بینیپیش و درک

 محیط درک برای نیازی قویذهن را پیش نظریه (. ولمن نی 16شااود )می

. (16داند )می آمی رقابت رفتارهای در مشاااارکات لاازماه و اجتمااعی

اجتماعی  هایمهارت در ذهن نظریه هاای متعددی درباره نقشپژوهش

 (27و کوز ) اوزباران، کالیونکو (؛ از جمله،13و  11، 10اند )انجام شاااده

 شااده ایجاد تحولات و ذهن نظریه در افراد فردی هایدریافتند که تفاوت

 .شودیم اجتماعی هایتجربه در تنوع باعا ذهن نظریه در

 ربهتج و زبان با یاکپارچهی وابساااتگی ذهن، نظریه که آنجایی از

 ودکک تحول اجتماعی با زبان اکتساب الحاق وسایله به و دارد اجتماعی

 دیتأک بانز نقش تأثیر به متعددی پژوهشگران راستا این در شود،می ایجاد

4. Clark 

5. Social recognition 

6. Theory of Mind 
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کودکان  ذهن نظریه در تحول مهمی بسااایار عامل را زبان و انادکرده

توان بااه ذهن می نظریاا  درباااره نقش زبااان بر تحول. (21داننااد )یما

فونتااناا و  (. برای نمونااه22و  21، 22هاای مختلفی اشااااره کرد )پژوهش

 هنذ نظریه پرورش در( بیانی زبان) گفتگوهاا نقش ( باه26) همکااران

 .اندکرده دیتأک

 در آن هایپیامد و کودکان اجتماعی هایمهارت اهمیت با توجه به

 و یانیب زبان مانند اجتماعی فرایندهای شناختی و از آگاهی آنان، زندگی

 هایمهارت تحول بر مؤثر عوامل عمیق شااناخت به تواندذهن، می نظریه

 منجر مناسااب الگوهای و راهبردها ارائه منظور به کودکان در اجتماعی

 اسااااس بر کودکان اجتماعی هایمهارت ارتقاء تحول جهت در. شاااود

های ذهن، پژوهش نظریه گریمیانجی باا بیاانی زباان هاایمؤلفاه نقش

ای به ( در مطالعه2773اند. از جمله پترز و همکاران )انادکی انجام شاااده

ه ک کردند دیتأکای دسااات یافته و محاوره بسااایاار مهم تجربیااتنقش 

 قویتت برای که کندمی فراهم را زبانی ساختار از مدلی اجتماعی تعاملات

 (.26) است ضروری ذهن نظریه فهم

 به را هنذ نظریه پژوهشی، پیشاینه از یک ساو مرور کهبا توجه به این

 رفیمع اجتماعی شایستگی و هامهارت تحول در بنیادی ساازه یک عنوان

 کتمشار لازمه و اجتماعی محیط درک برای قوی نیازیپیش که کندمی

 همیم بساایار نقش زبان، تحول اساات و اجتماعی آمی رقابت رفتارهای در

 کندمی ایفا اجتماعی، هایمهارت تحول همچنین و ذهن نظریه تحول در

 نیازهای ترینمهم از یکی اجتماعی هایاز سااویی دیگر تحول مهارتو 

ی یافتگسازش در اجتماعی هایمهارت پیشرفت و بوده سال 6-2 کودکان

 با اجتماعی هایمهارت کند ومی ایفا را مهمی بسااایاار نقش کودکاان

 اردد زبان، ارتباط معناداری دارد؛ بنابراین ضاارورت و ذهن نظریه توانایی

ج این نتای .شاااود بررسااای یکدیگر هر یک از این متغیرها بر می ان نقش

 ملاحظات درمانی و هایمداخله در ایملاحظه قابل تواند تأثیرپژوهش می

 برای اییراهنم داشااته باشااد و دبسااتانیپیش کودکان تربیتی –آموزشاای

 هایتحول مهارت ارتقا جهت در تربیتی -آموزشااای الگوهای طراحی

گری یهای زبان بیانی با میانجکودکاان بر اسااااس نقش مؤلفه اجتمااعی

                                                           
1. Oral Vocabulary 

2. Grammar Completion 

3. Word production 

4. Cochran formula 

 بانز پژوهش، بررسی نقش این اصالی مسالله رو این باشاد. از نظریه ذهن

 تولید و 2دستوری تکمیل ،1شافاهی واژگان های آن )شااملمؤلفه و بیانی

 انکودک اجتماعی هایمهارت ارتقا ذهن بر نظریه گریمیانجی ( با1کلمه

 است.

 روش
 نظرروش پژوهش حاضاار از کنندگان: الف( طرح پژوهش و شررک 

توصااایفی از نوع  ،هاااکاااربردی و از نظر شااایوه گردآوری داده ،هاادف

جهت بررساای رابطه متغیرهای روش تحلیل مساایر همبسااتگی اساات. از 

 2 کودکان تمامی شامل پژوهش این آماری جامعه پژوهش اساتفاده شاد.

 ابکشهر ب هایدبستانیپیش در تحصیل به مشغول )دختر و پسر( سال 6 تا

 گردآوری اطلاعات . بر پایهبودند 1136-30 تحصیلی سال لسال اودر نیم

 از استفاده با که بود نفر 067 در مجموع شاامل آماری جامعه حجم شاده،

 گیرینمونه روش با (دختر 21 و پسر 66) نفر 172 تعداد ،2کوکران فرمول

انتخاب شاادند. به این صااورت که ابتدا دو منطقه  ایمرحلهای سااهخوشااه

این دو منطقه، دو مدرسه و از هر مدرسه یک کلاس مقطع  آموزشای و از

با  هاآموزان این کلاسدانش دبساتان به طور تصاادفی انتخاب شدند.پیش

 یمعیارها. پاسخ دادند اهبه پرساشانامه های ورود به پژوهشنظر به ملاک

( برخورداری کودکان از هوش 1مطالعه شاااامل این موارد بود:  به ورود

اقتصادی خانواده که  ( طبقه1والدین حداقل دیپلم،  تحصیلات( 2بهنجار، 

های ( رضایت افراد نمونه. ملاک2حداقل یکی از والدین شاغل باشند، و 

( عدم همکاری کودکان با 2( خساااتگی کودک و 1خروج نی  شاااامال: 

با روش تحلیل مسااایر، انجام  های پژوهشگر بودناد. تحلیال دادهآزمون

 شد.

 ب( ابزار
 تهیه 1311 سال در 6هامیل و نیوکامر را آزمون این :6زبان رشد ونآزم. 1

 تاس دوبعدی مدل یک بر آزمون است و مبتنیحاوی نه خرده که کردند

 ، 0های بیانیشاااناختی شاااامل مهارتزبان هاینظام آن بعد یک در که

 مختصاااات آن دیگر بعااد در و دارد قرار 3دریااافتی و 1یدهساااازمااان

5. Language development 

6. Newcomer & Hammill 

7. Expressive skills 

8. Organize skills 

9. Received skills 
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این  .دارد قرار 2شناسیواج و نحو، شناسی،معنا هایمؤلفه با 1شاناختیزبان

طراحی شده  ماه یازده و سال هشت چهارتا کودکان اساتفاده برای آزمون

 هنجاریابی و با زبان تهران شهر در مینایی و زادهحسن توسط ( و20است )

بیانی توسااط سااه  زبان پژوهش، این در. فارساای انطباق داده شااده اساات

 گویه، و 21با  تکمیل دسااتوری گویه، 21شاافاهی با  واژگان آزمونخرده

 ویژه هایاسااات. ملاک شاااده سااانجیده گویه مج ا 27تولیاد کلماه با 

 ره به. اساات شااده فهرساات راهنما کتابچه در گویه هر برای گذارینمره

 تعلق «صاافر نمره» نادرساات پاسااخ هر به و «یک نمره» صااحی  پاسااخ

 آزمون آزمون، اجرایمتوالی در هر خرده شکست پنج از پس گیرد ومی

نمره خام، معادل سانی، رتبه درصادی، و نمره استاندارد . شاودمی متوقگ

آزمون با استفاده از جداول پیوست این آزمون در فرم مخصوص هر خرده

شاااوناد. نمرات اساااتاانادارد با یکدیگر جمع شاااده و در کادر ثبات می

ترین نشااانه گیرند. واضاا مخصااوص مجموع نمرات اسااتاندارد قرار می

هاا باه وسااایلاه نمرات اساااتااندارد ارائه آزمونعملکرد کودک در خرده

های استاندارد رهنمودهایی را برای تفسیر عملکرد کودکان شود. نمرهمی

آزمون در پژوهش حسن زاده  این کنند. اعتبارها ارائه میآزموندر خرده

 آمده دست به 32/7 کرونباخ آلفای ضریب روش از اساتفاده با و مینایی،

(. در پژوهش حاضاار 21) گ ارش شااد 01/7 آن محتوایی روایی اساات و

 به 7/ 37 کرونباخ آلفای ضااریب روش از اسااتفاده با آزمون اعتبار این

 است. آمده دست

 اب ارهای از یکی : این مقیاس1اجتماعی هایمهارت بندیدرجه مقیاس 2

 که است دبستانی و دبساتانیپیش کودکان اجتماعی مشاکلات شاناساایی

 .است دقیق و جامع کامل، اب اری که شده ( تهیه1313) 2تراسکات توسط

 انیدبستپیش کودکان مخصوص اجتماعی هایمهارت بندیدرجه مقیاس

در زمینه  گویه 66 شااامل بوده که هر فرم والدین و مربیان فرم دو دارای

 6اجتماعی کفایت هایمؤلفه برگیرنده در های اجتماعی اسااات ومهارت

 16)با  6همسالان با ارتباط گویه(، و 17اجتماعی )با مهارت  گویه(، 17)با 

ها با های مربوط به مؤلفهگویه( اساات. قابل ذکر اساات که برخی از گویه

                                                           
1. Linguistic 

2. Components of semantics, syntax and phonology 

3. Social Skills Scale 

4. Truscott 

5. Social adequacy 

6. Communication with peers 

تا  16، از 11و  11، 3تا  2، از 2 و 1های یکدیگر همپوشاااانی دارند. گویه

برای سااانجش مؤلفه کفایت  10تا  12و از  17تا  21، از 26تاا  22، از 22

، 26، 21 ،22 ،27، 11، 10، 12تااا  1از  ،6، 1،2، 1هااای اجتمااعی؛ گویاه

برای سااانجش  62و  61، 67تا  21و از  26تا  22، از 22، 27، 11، 12، 11

، 21، 27، 13، 20، 11، 16، 3های هاای اجتمااعی؛ وگویاهمؤلفاه مهاارت

برای سنجش مؤلفه ارتباط با همسالان  66و  66، 62، 61، 67، 20، 22، 21

آوردن نمره کلی از کلید آزمون استفاده  به دستشوند. برای اساتفاده می

های اشتباه نمره و به پاسخ 1های منطبق با کلید، نمره شاده اسات. به پاسخ

 66و بالاترین نمره  7ترین نمره این آزمون شااود و در نتیجه کمداده می 7

های اجتماعی بالای فرد و نمرات تر نشانگر مهارتپایین اسات که نمرات

 هاینمره همه مجموع بالا، بیانگر ضااعگ آزمودنی در این مورد اساات. از

در  .آیدبه دسااات می اجتماعی هایکل مهارت نمره هاآزمونخرده این

 لفایآ ضریب روش از استفاده با آزمون این های تراسکات اعتبارپژوهش

 (.23) اسااات آمدهبه دسااات /. 13 اجتماعی هایمهارت برای کرونباخ

های شااااخ شاااده در جمعیت ایرانی نی  حاکی از  هاای انجامپژوهش

توان به اناد. از آن جمله مینااماه بودهمطلوب این پرساااش سااانجیروان

های ( اشاااره کرد که مهارت1130) بریمانی، اساادی و خواجوندپژوهش 

سی کردند. آنان ضریب آلفای کرونباخ اجتماعی کودکان را در ایران برر

ی، کفایت اجتماع هاای اجتمااعی و ساااه زیرمقیاس عدممقیااس مهاارت

/.، 13/.، 12/.، 31 همسااالان را به ترتیب و ارتباط با ،های اجتماعیمهارت

در پژوهش حااضااار اعتباار این آزمون با  .(17) گ ارش کردناد/. 11و 

 /.13 اجتماعی هایمهارت برای کرونباخ آلفای اساتفاده از روش ضریب

 .آمده است به دست

-آزمون نپساای هایمؤلفهخرده این آزمون یکی از :0. آزمون نظریه ذهن1

 ویژه و شااده تهیه( 2770) 3کورکمن، داویس و متیو توسااط که اساات 21

شااناخت  مؤلفه 6شااامل  2-نپس آزمون. اساات سااال 16 تا 1 کودکان

کارکردهای  حافظه و یادگیری، زبان، اجرایی و توجه، نشک اجتماعی،

ها، حساای و حرکتی،و پردازش بینایی و فیااایی اساات. یکی از این مؤلفه

 

7. Ttheory of mind 

8. NEPSY 2 

9. Korkman, M., Davis JL, Matthews RN 
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مؤلفه نظریه ذهن و گیرنده خردهشاااناخت اجتماعی اسااات که خود در بر

 26شامل  مؤلفه نظریه ذهن در این آزموناسات. خرده 1تأثیرات شاناختی

 1 شامل سال، 6 تا 2 سانی گروه ساوال تصاویری و کلامی اسات که برای

 به راهنما کتابچه از اسااتفاده با که بود 1تا  1تصااویری از شااماره  سااوال

 ره در نمره ترینپایین. گیردمی تعلق دو و یک صاافر، نمرات هاجواب

 1ذهن و بالاترین نمره یعنی  نظریه در کودک ضاااعگ از حاکی ساااوال

 در پژوهش کورکمن و بود. بیانگر توانایی خوب کودک در نظریه ذهن

 اخکرونب آلفای ضااریب روش از اسااتفاده با آزمون این همکاران اعتبار

 است دقیق سنجی،روان لحاظ از و جامع مقیاسای که آمده دسات به /.36

( این 12پور، عرییااای، فرامرزی و جمالی پاقلعه )(. در ایران عابدی، ملک11)

/. گ ارش 16معرفی کرده و پااایااایی بااازآزمااایی آن را  آزمون را آزمونی روا

 روش از اسااتفاده با آزمون این در پژوهش حاضاار نی ، اعتبار(. 12کردند )

 است. آمده دست به /.36 کرونباخ آلفای ضریب

از تصاویب طر  پیشنهادی این مطالعه در دانشکده  پسج( روش اجرا: 

علوم انساااانی دانشاااگااه آزاد واحد کرمان، جهت انجام این پژوهش در 

هرستان این ش وپرورشآموزشدبستانی شهر بابک از مدیریت مراک  پیش

. اخذ شاااد 76/17/1136و به تاریخ  1711/1717/1116مجوز با شاااماره 

 با شااهر بابک هایدبسااتانیپیش لسااا 6تا  2 کودکان از نفر 172سااپس 

ر و به منظو شاادند انتخاب ایمرحلهسااه ایخوشااه گیریاسااتفاده از نمونه

با والدین آنها انجام شااد و  لازم هایهماهنگی رعایت اخلاق در پژوهش،

 رشد زبان بیانی و آزمون آزمون شد. سپس اخذ نامه کتبیاز آنها رضایت

ده به صورت شفاهی بر روی کودکان دینظریه ذهن توسط نیروهای دوره 

های اجتماعی فرم معلمان توسااط مربیان و انجام شاد و پرسااشاانامه مهارت

 از هاداده تحلیل برای فرم والادین توساااط اولیاای آنهاا تکمیال شاااد.

 . است شده استفاده 24Amos و 23SPSS یاف ارهانرم

 هایافته
های توصااایفی متغیرهای پژوهش شاااامل میانگین، شااااخ  1در جدول 

( 2711) 2. کلایناندشااده ارائهانحراف اسااتاندارد، چولگی و کشاایدگی 

بی یایابی علی مانند تحلیل مسااایر و مدلکناد کاه در مادلپیشااانهااد می

ند که کمعادلات سااختاری، توزیع متغیرها باید نرمال باشد. او پیشنهاد می

                                                           
1. Cognitive effects 

2. Kline 

بیشاااتر  17و  1ی متغیرها به ترتیب نباید از قدر مطلق چولگی و کشااایدگ

قدر مطلق چولگی و کشااایدگی تمامی  1با توجه به جدول  (.11باشاااد )

 فرضشیپبنابراین  متغیرها کمتر از مقادیر مطر  شده توسط کلاین است؛

 یابی علی برقرار است.متغیری مدلنرمال بودن تک
 

 (101)تعداد: های توصیفی متغیرهای پژوهش : شاخص1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -23/7 -11/7 20/6 22/16 واژگان شفاهی

 -37/7 16/7 66/6 31/17 تکمیل دستوری

 72/7 -60/7 72/1 61/16 تولید کلمه

 -26/1 -67/7 21/1 37/2 نظریه ذهن

 16/7 12/1 06/16 16/10 های اجتماعیمهارت

 

اند. با شاااده ارائهماتریس همبساااتگی متغیرهای پژوهش  2در جدول 

(، تکمیل دساااتوری 21/7توجاه باه این جادول رابطه واژگان شااافاهی )

دار معنا 71/7( با نظریه ذهن مثبت و در سط  66/7( و تولید کلمه )22/7)

(، تولید کلمه 17/7(، تکمیل دستوری )23/7است. رابطه واژگان شفاهی )

 71/7( با مهارت اجتماعی مثبت و در ساااط  60/7نظریه ذهن )( و 27/7)

 دار است.معنا
 

 : ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش3جدول 

 5 1 2 3 1 متغیر شماره

     1 واژگان شفاهی 1

    1 13/7** تکمیل دستوری 2

   1 13/7 10/7 تولید کلمه 1

  1 66/7** 22/7** 21/7** نظریه ذهن 2

 1 60/7** 27/7** 17/7** 23/7** اجتماعیهای مهارت 6

**p<0.01 
 

از روش بیشاااینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش 

شاده اساتفاده شاد. استفاده از این روش نیازمند یگردآورهای آن با داده

نرمال بودن چندمتغیره متغیرها اساات. در این پژوهش برای بررساای نرمال 

استفاده شد.  1شاده مردیاضاریب کشایدگی اساتانداردبودن چندمتغیره از 

است  16آمد که کمتر از عدد  به دست 36/1این عدد در پژوهش حاضر 

3 . Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 
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مساوی  pمحاسبه شده است. در این فرمول  p(p+2)که از طریق فرمول 

 (.12است ) 6است با تعداد متغیرهای مشاهده شده که در این پژوهش 

ی ارائه شااده توسااط گیفن، هاشاااخ برای بررساای برازش مدل از 

ها شااامل این موارد ( اسااتفاده شااد. این شاااخ 16) 1اشااتراب و بودرئو

قابل پذیرش هساااتند؛ شااااخ   1کاه مقادیر کمتر از  dfX/2هساااتناد: 

نشانگر  3/7که مقادیر بیشتر از  1، شااخ  برازش تطبیقی2نیکویی برازش

که  2تهافیلیتعدبرازش مناسااب الگوی هسااتند؛ شاااخ  نیکویی برازش 

که مقادیر  6قابل قبول هسااتند؛ شاااخ  برازش ایجاز 1/7مقادیر بیشااتر از 

نشااانگر برازش مناسااب الگوی هسااتند؛ و مجذور میانگین  6/7بیشااتر از 

نشااانگر برازش مناسااب  71/7که مقادیر کمتر از  6مربعات خطای تقریب

 اند.ها گ ارش شدهاین شاخ  1الگو هستند. در جدول 

 
 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهششاخص: 2جدول 

X2/df GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

66/1 33/7 33/7 31/7 63/7 70/7 

 

بیشتر  PNFIو  GFI, AGFI, CFIهای شاخ  1با توجه به جدول 

(. مقادیر 16( هستند )2777از مقادیر ارائه شاده توسط گیفن و همکاران )

RMSEA  وX2/d.f  نی  کمتر از مقادیر ذکر شده در بالا هستند. با توجه

از برازش مناسااابی  آزمون شااادهمدل  توان گفت کهها میباه این یاافتاه

اثرات مساتقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس  2برخوردار اسات. در جدول 

 تبیین شده متغیرها گ ارش شده است.

 
 

 

 تبیین شده متغیرها: اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس 1جدول 

 متغیر
اثر 

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم
 اثر کل

واریانس 

 تبیین شده

 12/7    ی اجتماعی ازهامهارتبه روی 

  60/7*** - 60/7*** نظریه ذهن

  11/7** 11/7** - واژگان شفاهی

  12/7* 12/7* - تکمیل دستوری

  26/7** 26/7** - تولید کلمه

 67/7    به روی نظریه ذهن از

  11/7*** - 11/7*** واژگان شفاهی

  22/7** - 22/7** تکمیل دستوری

  26/7*** - 26/7*** تولید کلمه

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 

ی اجتماعی هامهارتاثر مساااتقیم نظریه ذهن بر  2باا توجه به جدول 

است؛ اثر مستقیم واژگان شفاهی  معنادارمثبت و  771/7( در سط  60/7)

( بر نظریه ذهن 26/7( و تولیاد کلماه )22/7(، تکمیال دساااتوری )11/7)

(؛ و اثر غیرمساااتقیم واژگان شااافاهی p<0.01اسااات ) معنادارمثبات و 

های ( بر مهارت26/7( و تولیاد کلماه )12/7(، تکمیال دساااتوری )11/7)

این اثرات از  نکهیاه (. با توجه بp<0.05است ) معناداراجتماعی مثبت و 

توان نتیجه شاااوند، میهای اجتماعی وارد میطریق نظریه ذهن بر مهارت

ای در ارتباط واژگان دستوری، تکمیل گرفت که نظریه ذهن نقش واسطه

الگوی  1های اجتماعی دارد. در شااکل دسااتوری و تولید کلمه با مهارت

این شکل نظریه پژوهش حاضار ارائه شاده است. با توجه به  آزمون شاده

کنااد. هااای اجتماااعی را تبیین میدرصااااد از واریااانس مهااارت 12ذهن 

درصد  67واژگان شفاهی، تکمیل دستوری، و تولید کلمه نی  در مجموع 

 .کنندیمی نیبشیپاز تغییرات نظریه ذهن را 

 

                                                           
1. Gefen, Straub & Boudreau 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Comparative Fit Index (CFI) 

4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5. Parsimony Fit Index (PNFI) 

6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 پژوهش آزمون شده: الگوی 1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
 بر تحول زبااان و نظریااه ذهن نقش و اهمیاات بااه توجااه بااا این پژوهش

مهارت باا هادف تدوین الگوی علی اجتمااعی کودکاان و  هاایمهاارت

های زبان بیانی با نقش مؤلفه بر اسااااس سااااله 6تا  2ی کودکاان اجتمااع

های پژوهش نشان داد که زبان بیانی یافتهای نظریه ذهن انجام شد. واسطه

ا با هدار بر تحول نظریه ذهن نقش دارد. این یافتهبه صورت مستقیم و معنا

 ن دیک پیوندی خود هایپژوهش در ( که26-21)های مختلگپژوهش

ی و همچنین فر .همسااو اساات اند،یافته ذهن تحول نظریه و زبان نقش بین

 پرورش در( بیانی زبان)گفتگوهاا  نقش پژوهش خود باه ( در22مورو )

 دارند. دیتأک ذهن نظریه

هاای این پژوهش مربوط به تأثیر تحول نظریه بخش دیگری از یاافتاه

 که اساات این انگربی نتایج های اجتماعی اساات. اینذهن بر ارتقاء مهارت

 رفتارهای مشاااارکات در و اجتمااعی محیط لاازماه درک ذهن نظریاه

است که ( 10)همکاران  و لان هاییافته با همسو است. این یافته اجتماعی

های فردی افراد در نظریه ذهن و تحولات ایجاد داشاااتناد، تفاوت اظهاار

 همچنینشود. اجتماعی می هایتجربه شاده در نظریه ذهن باعا تنوع در

شاااان ( نی  در نتاایجی مشااااباه در مطالعات11و  12هاای دیگر )پژوهش

ی عموم اطلاعات و اجتماعی تعامل هایمهارت با ذهن نظریه که دریافتند

 اجتماعی تعاملات داشاااتن برای را دیگران و خود درک دارد و ارتباط

 دانند.می ضروری مؤثر،

های پژوهش حاضااار بیانگر نقش زبان بیانی با بخش از یافته نیترمهم

 ینا های اجتماعی اساات. درگری نظریه ذهن بر پیشاارفت مهارتمیانجی

 را زبان و اندکرده دیتأک نقش زبان بیانی به متعددی پژوهشااگران راسااتا

دانند که بر ارتقا می کودکان ذهن تحول نظریه در مهم بسااایاار عاامال

دریافتند که ( 21) جمله پترساااون از .اساااتآنها مؤثر مهارت اجتماعی 

 به و دارد اجتماعی تجربه و زبان با یاکپارچهی وابساااتگی نظریه ذهن،

 که شودیم ایجاد کودک پیشرفت اجتماعی با زبان اکتساب الحاق وسیله

همساااو با  هاافتههمچنین این ی دارد. همخوانی پژوهش های اینیافته باا

 ردنک صحبت و گفتگو نقش بر که ( است26همکاران ) و پیترز پژوهش

 از مدلی اجتماعی تعاملات زیرا اند،کرده دیاتاأک تحول مرحلاه این در

 روریضاا ذهن نظریه فهم تقویت برای که کندمی فراهم را زبانی ساااختار

 .است

 بانز که کرد گیرینتیجه توانیم پژوهش این هاییافته اسااااس بر

 مؤثرارتباط  اجتماعی، کفایت بر تأثیر با ذهن نظریه گریمیانجی با بیانی

 ودبهب و ارتقاء کودکان، موجب رفتاری مشااکلات کاهش و همسااالان با

 ساااط  ارتقاء مدل اسااااس، این بر شاااود.می آنها اجتماعی هایمهارت

 اب بیانی زبان یهاکودکان بر اسااااس نقش مؤلفه یاجتماع هاایمهاارت
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 نتایج این پژوهش بیانگر این اساات. شااده تدوین ذهن نظریه گریمیانجی

مهم اساات که هر سااه مؤلفه زبان بیانی به ویژه واژگان شاافاهی بر تحول 

نظریااه ذهن نقش دارنااد و باااعااا درک بهتر افکااار و انگی ه مخاااطااب 

از سویی درک بهتر افکار و هیجانات دیگران موجب پیشرفت  شاوند؛می

 شود.های اجتماعی کودکان میدر مهارت

قابل ذکر اسات که این نتایج بیانگر نقش زبان و نظریه ذهن بر هر سه 

هایش ( در یافته27اوزباران ) مؤلفه مهارت اجتماعی اساات. به عنوان مثال

ه مدرساا در اجتماعی هاینقش و اجتماعی کفایت به نقش نظریه ذهن بر

 گرییمیانج با بیانی تحول زبان حاضر، پژوهش سویی در دست یافت. از

 مرحله نای در که دارد همسالان با ارتباط بر را نقش بیشاترین ذهن، ریهنظ

 به توانیم یافته این تبیین برای. است برخوردار اهمیت زیادی تحول از از

 شپذیر بر ذهن نظریه نقش تأثیر به که کرد اشاااره( 13)اساالاتر  پژوهش

ارد. د همخوانی حاضر پژوهش هاییافته با و اسات کرده دیتأک همساالان

 مورد  اراب در که بیانی گیری کرد که زبانتوان نتیجهبر این اسااااس می

 اساات شااده مطر  کردن صااحبت عنوان تحت مطالعه این در اسااتفاده

 شااترینبی اجتماعی شااناسااانزبان و اساات زبان کاربرد چگونگی نشااانگر

 نآ در تعامل که موقعیتی )نظریه ذهن( از گوینده درک برای را اهمیت

 سااتردهگ طور به زبان کاربرد هسااتند. بنابراین قائل پذیرد،می صااورت

 در دهد.دارد را تحت تأثیر قرار می تعامل آناان باا کودک کاه افرادی

 که ر شاادیادآو باید ذهن، نظریه بینیپیش در تحول زبان بیانی مورد نقش

 ودکک ذهن درک گفتگو برای و گفتمان، شااناختی،کاربرد هایمهارت

 هایتفاوت دارد، اطرافیان با کودک که تعاملات خاصاای و اساات مهم

 رایب کودکان از این رو. کندمی بینیپیش ذهن نظریه در را آنها فردی

 زبان،. هساااتند زبانی هایمهارت ذهن خود نیازمند نظریه دادن نشاااان

 محل به محل یک از رویداد یک اثر بازنمایی تا سازدمی قادر را کودکان

به  .هاای اجتمااعی متفااوت به کار ببرندکرده و در محیطحفظ  را دیگر

 رب بیانی، زبان تحول دادند که نشاااان پژوهش این هاییاافته کلی طور

 نقش ذهن نظریه گریمیانجی با کودکان اجتماعی هایمهارت توساااعه

 موجب اجتماعی، شااناخت و بیانی زبان تحول می ان در اف ایش و دارد

 نای در که شودمی کودکان اجتماعی هایمهارتمی ان تحول  در اف ایش

 .شودمی پیشنهادی زیر ارائه مدل راستا
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 مدل پیشنهادی پژوهشگر: 3شکل 

 مرحله اول: توجه به مبانی نظری و هدف طرح الگو

 هایاهمیت مهارت -اهمیت نظریه ذهن                   -اهمیت زبان بیانی                   -

 

 وم: خاستگاه الگومرحله د

 2-6کودکان  -مربیان دوره دیده                   -مراک  آموزشی                    -

 

 مرحله سوم: اجرای برنامه

 

 

 

 

 

 

زبان بیانی توجه به 

 ارتقاء:

 واژگان شفاهی -

 تکمیل دستوری -

 تولید کلمه -

 

 از طریق:

 بحا و گفتگو -

 شعرخوانی -

 قصه خوانی -

 تکمیل جملات ناق  -

 تکرار جملات

 نظریه ذهن:

 تقویت نظریه ذهن -

اف ایش درک  -

 اجتماعی کودک

 
 

 از طریق:

 هابازی -

 نمایش -

 پانتومیم -

 قصه خوانی -

 
 

 گام دوم گام اول

 های اجتماعیمرحله چهارم: ارزیابی کودک در ارتقاء مهارت

 

 

 

 

 گام سوم گام دوم گام اول

ارزیابی در بهبود روابط 

 با همسالان

ارزیابی در ارتقاء انواع 

 های اجتماعیمهارت

ارزیابی در ارتقاء 

 کفایت اجتماعی

 کاهش مشکلات رفتاری و بهبود روابط اجتماعی کودک
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  مراک برای مناسب عملی راهنمایی یکارائه  الگو، این اساسی هدف

ار واحد ک طراحی و درسی برنامه تدوین جهت دبساتان، از قبل آموزشای

 و کودکان اجتماعی هایمهارت ارتقاء هایزمینه وساایله بدین تا اساات

 این مطالعه، توساااعه مبنای .شاااود فراهمآنها  رفتاری مشاااکلات کاهش

 در که نکاتی نیترمهم و اساات سااال 6-2 کودکان اجتماعی هایمهارت

 ریهنظ بیانی و تحول زبان اهمیت است، این مدل مورد توجه بوده طراحی

 بوده سااانی گروه این کودکان اجتماعی هایمهارت گساااترش بر ذهن

 آموزشاای مراک  تواند درشااده می ارائه این مدل اساااس این بر. اساات

 .گیرد قرار استفاده مورد یدبستانشیپ

 کودکان باید اجتماعی هایمهارت مدل پیشااانهادی ارتقاء در تبیین

 یانی وب تحول زبان بین پژوهش این هاییافته اسااااس متذکر شاااد که بر

 یمیمساااتق روابط ذهن نظریه اکتسااااب همچنین و اجتماعی هایمهارت

 اایف کودک تحول روند در کلیدی نقش ارتباطات این که داردوجود 

 آزمونخرده سااه توسااط که بیانی هایمهارت یا کردن صااحبت .کندمی

 د،شااونمی ساانجیده کلمه تولید و دسااتوری، تکمیل شاافاهی، واژگان

و  دکننمی ارزیابی را معنادار گفتار تولید برای رم گاذاری هاایجنباه

و  شکارآ و واض  بیانات همچنین و گفتار صحی  نحوه تردید آموزشبی

 هایمحیط در معلمان توساااط همچنین قاابال درک برای کودکان، هم

منجر  کودکان بیانی هایمهارت اف ایش به هاخانواده در هم و زشاایآمو

 هایموقعیت خود کودک دراعتمادبه اف ایش در نتیجه باعا که شودمی

 در بیااانی اف ایش مهااارت هااایراه دیگر از یکی. شاااودمی اجتماااعی

. در اسااات آموزشااای مراک  در ژهیوبه هاآموزش کردن عینی کودکان،

 ایتکف همسااالان، با ارتباط تحول ابعاد در زبان نقش بر شااده ارائه مدل

 اب ارتباط بُعد مدل، این در است. شده توجه اجتماعی مهارت و اجتماعی،

 از اطلاعات آوردن دساات به مانند آغازگر رفتارهای شااامل که همسااالان

تحول  یرتأث تحت اجتماعی مهارت هایمؤلفه سایر از بیشتر است، دیگران

 .گیردمی قرار زبان

 ذهن نظریه که توجه داشاات پیشاانهادی باید مدل مورد در همچنین

 رفتاارهای مشاااارکات در و اجتمااعی محیط درک برای یازیانشیپ

 ذهن تحول نظریه که داشاات نظر در باید مورد این در. اساات اجتماعی

 و گمختل هایشااکل به مثبت اجتماعی تعاملات روند در اف ایش باعا

 کفایت بر هم ذهن تحول نظریه و شاااودمی متفاوت هایموقعیت در

 هک اجتماعی پسااندیده رفتارهای بر هم و همسااالان با ارتباط و اجتماعی

 همچنین است. رگذاریتأث هساتند، اجتماعی مهارت هایمؤلفه از ساه هر

 قرار انزب تحول تأثیر تحت ذهن، نظریه تحول که کردخاطرنشااان  باید

 ایدنی به دسااترساای و ذهنی حالات انواع یادگیری فرصاات زبان دارد و

 نظریه دادن نشااان برای کودکان از این رو، .کندمی فراهم را اجتماعی

 و دادن گوش برای فرصاات و هسااتند زبانی هایمهارت نیازمند ،ذهن

تحول  در ذهنی هایحالت درباره اجتماعی مشاااارکت در گفتگوهای

 دارد. چشمگیری سهم ذهن نظریه

 ذهن هنظری زبان بیانی، نقش و اهمیت به توجه مدل و با این اساااس بر

 شااودپیشاانهاد می دارند یکدیگر بر که تأثیراتی و اجتماعی یهامهارت و

 و سال 6 تا 2 کودکان روی بر کودک یمهدها و یدبساتانشیپ مراک  در

شاااناسااای تحولی و تربیتی، روان با آشااانا و کارآزموده کمک مربیان با

 اجتماعی هایمهارت ارتقای ساااط  باعا کاه کرد اجرا ییهاابرنااماه

 طریق از توانیمی آموزشاای، هابرنامه اجرای در رو این از .شااد کودکان

 فیاااای و مباحثه و بحا ،ترهاب رگ و همساااالان با تعاامل و گفتگو

 رتکرا ناق ، جملات تکمیل شاااعرخوانی، ی،خوانقصاااه پرساااشاااگری،

. شد کودکان در زبان مختلگ باعا تحول ابعاد خوانی، تصویر و جملات

 رد اجتماعی درک اف ایش و کودکان ذهن نظریه تقویت برای همچنین

ها، نمایش و هاباازی انواع جملاه از مختلگ طرق از توانیم کودکاان

 در ودکک ارزیابی به سپس و نظایر آن اقدام کرد و خوانیقصه پانتومیم،

 .پرداخت کودکان اجتماعی یهامهارت سط  ارتقاء

 کودکان اجتماعی هایمهارت مدل ارائه به حاضاار پژوهش هرچند

 در کودکان اجتماعی هایمهارت سط  ارتقاء جهت که است منجر شاده

 باید آن نتایج تعمیم برای وجود این با است؛ کاربرد قابل آموزشی مراک 

 این که هاییمحادودیت جملاه از. گرفات نظر در را احتیااط جواناب

 و آماری جامعه به اساات، بوده مواجه آن با شااناختیروش نظر از پژوهش

 و محدود جهت به پژوهش این در. شودمی پژوهش مربوط این سنی رده

 پژوهش هر انجام شاارایط از یکی مطالعه که محدوده ساااختن مشااخ 

 سااال 6 تا 2 کودکان مورد بررساای روی موضااوع بررساای به فقط اساات،

به یک موقعیت اجتماعی فرهنگی  نظر آماری مورد جامعه و شااد پرداخته

 و اب ارها نبودن دساااترس در همچنین. اسااات شاااده محدود خااص،

 از سااانی، گروه این برای شااده اسااتاندارد و مناسااب هایپرسااشاانامه
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در مطالعات  شودمی پیشنهاد رو این ازاست.  پژوهش این هایمحدودیت

جامعه  رد پژوهش این مشاااابه نتایج، این بیشاااتر پذیریتعمیم برای آتی

 انجام از پس گوناگون انجام شاااود تا سااانی دامنه و ترآمااری وسااایع

 آید تتری به دسابیشاتر و متنوع نمونه تعداد اولیه، غربالگری هایآزمون

 و موزشیآ هایبرنامه بتوان زبانی، مختلگ هایحوزه ارتباطات تعیین با تا

 .کرد ری یطر  تریدقیق درمانی

 توسااعه رب ذهن نظریه و بیانی زبان هایمؤلفه مؤثر نقش به بردن پی با 

 در دبساااتانیپیش دوره ملاحظه قابل اهمیت و اجتمااعی هاایمهاارت

 و آموزشاای هایگیریتصاامیم در شااودمی پیشاانهاد کودک، ساارنوشاات

 مندسااازیتوان و بهبود بر دبسااتانیپیش مقطع در تحول زبان ری یبرنامه

. ردک عملی و نظری دیتأک کودکان، این اجتماعی و کلامی ارتبااطات

 و معلمان نظرات مشااارکت دادن طریق از شااودمی پیشاانهاد این بر علاوه

 این اجتماعی و زبانی سااازیآماده موضااوع مهم در والدین، پیشاانهادات

 ی ن زبانی با اختلال کودکان درمان موضااوع در این. کرد اقدام کودکان

تحول  هب توانمی تعاملات این ساختن کارا با و گیرد قرار توجه مورد باید

 اجتماعی هایمهارت و ذهن نظریه تحول به نهایت در و کودکان زبان

 کرد. کمک کودکان

 

 ملاحظات اخلاقی
 ، مصاااوبه36111 اخلاق این مقاله با اخذ کدپیروی از اصررول اخلراژ پژوهش: 

 نامهشاااماره  با شاااهر بابک شاااهرساااتاانوپرورش آموزش اداره و مجوز 27/3/1136

 است. شده و رضایت کامل افراد نمونه انجام 76/17/1136مورخ  1711/1717/1116

 مطالعه بدون حامی مالی و با ه ینه شخصی نویسنده انجام شده است. نیا حامی مالی:

سنده نخست نوی رساله دکترای از پژوهش برگرفته این نقش هر یک از نویسندگان:

کرمان است که به راهنمایی  واحد اسالامی آزاد دانشاگاه تربیتی شاناسایدر رشاته روان

 نویسندگان دوم و سوم و مشاورت نویسنده چهارم انجام شده است.

و نتایج  است نداشته سندگانینوی برا پژوهش هیچ گونه تیاد منافعی نیا: عفاتضاد من

  شده است. گ ارش شفاف و بدون سوگیری کاملاًآن به صورت 

 دلیل هب شهر بابکوپرورش آموزش اداره از همکاری وسیله بدین تشرکر و قدردانی:

 مربیان و مساالولان از دبسااتانی،پیش مراک  در پژوهش این انجام برای صاادور مجوز

 این رد نمونه که افراد تمامی و از شاااهر بابک، آفتاب و فرشاااتگان هایدبساااتانیپیش

 .شودمی قدردانی و اند، تشکرداشته همکاری کامل پژوهش

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ارانو همک مینا بخشایی شهربابکی                                                                              زبان بیانی هایمؤلفه نقش اساس بر کودکان اجتماعی هایارائه مدل ارتقاء مهارت 

122 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

1
، شماره 

1
، بهار 

1277
 

 

References 
 

1. Meamarbashi Aval M, Tabibi, Z., Nourani Jorjadeh, R. 

The Relationship of Child-Parent Interaction with 

Social Skills and Behavioral Problems Mediated by 

Inhibitory Self-Contorl (ISCI) in Preschool 

Childeren. Journal of Family Research, 2019; 15(4): 

541-557. [Persian]. [Link] 

2. Vahedi, S., Mir Nasab, M., Fathi Azar, E., Damghani 

Mirmahaleh, M. The effect of mindfulness-based 

cognitive therapy on executive functioning and social 

emotional learning in students with oppositional 

defiant disorder. J Child Ment Health. 2018; 5 (2): 47-

58. [Persian]. [Link] 

3. Merrell, KW, Ervin, RA, Peacock, GG. School 

psychology for the 21st century: Foundations and 

practices: Guilford Press; 2011. [Link] 

4. Saeedi C, Hojatkhah, S M. Correlation between 

Language skills and social skills in children whit 

dyslexia. Journal of Exceptional Children, 

2019; 18(3): 5-14. [Persian]. [Link] 

5. Duchesne S, McMaugh A. Educational psychology for 

learning and teaching: Cengage AU; 2018; 83-102. 

[Link] 

6. Mohammad Yusef B, Sharifi Daramadi, P, Aghaie, H. 

The effect of body language and social skills training 

on social adjustment of students with visual 

impairment. J Child Ment Health. 2018; 5(2): 59-71. 

[Persian]. [Link] 

7. Wittrock, MC. Educational psychology and the future 

of research in learning, instruction, and teaching. The 

future of educational psychology: Routledge; 2017. 

PP. 75-89. [Link] 

8. Vahab M, Shahim S, Oryadizanjani M M, Jafari S, 

Faham, M. The relationship of expressive language 

development and social skills in 4-6-year-old Persian-

speaking children. Audiol, 2012; 21(4): 28-36. 

[Persian]. [Link] 

9. Marton K, Abramoff B, Rosenzweig, S. Social 

cognition and language in children with specific 

language impairment (SLI). J Commun Disord. 2005; 

38(2):143-62. [Link] 

10. Rowland CF, Clark EV. First language acquisition. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. PP. 

xvi+ 515. ISBN 0521629977. Journal of Child 

Language, 2003; 30(4): 931-935.  [Link] 

11. Valipour M, Hosseinian S, Pourshahriari M. The 

effectiveness of cognitive therapy based on 

mindfulness on children’s behavioral problems. J 

Child Ment Health. 2018; 4 (4): 34-45. [Link] 

12. Nesayan A, Porsalemiyan, S. Theory of mind in 

normal and orphaned children: its relationship with 

age and intelligence. JPEN. 2021; 7 (2):87-93. 

[Persian]. [Link] 

13. Yavarian R, Sohrabi, F, Haghighi M. Study of social- 

emotional skills development of children aged 1-4 

years in Tehran kindergartens in 2013. J Child Ment 

Health. 2018; 5 (1): 117-126. [Persian]. [Link] 

14. Lind SE, Bowler, DM. Language and theory of mind 

in autism spectrum disorder: The relationship between 

complement syntax and false belief task performance. 

J Autism Dev Disord. 2009; 39 (6): 929-37. [Link] 

15. Shaffer, D. Social and personality development: 

Nelson Education; 2008. [Link] 

16. Wellman, H. Making minds: how theory of mind 

develops. 2014. New York, NY: Oxford University 

Press; 227-302. [Link] 

17. Lane JD, Wellman HM, Olson SL, LaBounty, J, Kerr, 

DC. Theory of mind and emotion understanding 

predict moral development in early childhood. Br J 

Dev Psychol. 2010; 28 (4): 871-89. [Link] 

18. Barragan M, Laurens, KR, Navarro JB, Obiols JE. 

‘Theory of Mind’, psychotic-like experiences and 

psychometric schizotypy in adolescents from the 

general population. Psychiatry research. 2011; 186 

(2): 225-31. [Link] 

19. Slaughter, V, De Rosnay, M. Theory of mind 

development in context. London; New York: 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2017; 63-87. 

[Link] 

20. Özbaran B, Kalyoncu T, Köse S. Theory of mind and 

emotion regulation difficulties in children with 

ADHD. Psychiatry research. 2018; 270: 117-22. 

[Link] 

21. Peterson CC, Shahaeian, A, Slaughter V, Wellman 

HM. Culture and the sequence of steps in theory of 

mind development. Developmental psychology. 2011; 

47 (5): 1239. [Link] 

22. Frye D, Moore C. Children’s theories of mind: Mental 

states and social understanding: Psychology Press; 

2014. [Link] 

23. Johnsen SK. Test of Nonverbal Intelligence: A 

Language-Free Measure of Cognitive Ability. 

Handbook of Nonverbal Assessment: Springer; 2017. 

P. 185-206. [Link] 

24. Begeer S, Gevers C, Clifford P, Verhoeve M, Kat K, 

Hoddenbach E, et al. Theory of mind training in 

children with autism: A randomized controlled trial. J 

Autism Dev Disord. 2011; 41 (8): 997-1006. [Link] 

25. Fontana E, Adenzato M, Penso JS, Enrici I, Ardito, 

RB. On the Relationship between Theory of Mind and 

https://jfr.sbu.ac.ir/article_97790.html?lang=en
http://childmentalhealth.ir/browse.php?a_id=322&sid=1&slc_lang=en
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=7IQK63UEL6EC&oi=fnd&pg=PR3&dq=3.%09Merrell+KW,+Ervin+RA,+Peacock+GG.+School+psychology+for+the+21st+century:+Foundations+and+practices:+Guilford+Press%3B+2011.+%5Blink%5D&ots=TDsC3c0nm-&sig=_QNIL0hV5HTWk0OzdeZ2TU2cjXg#v=onepage&q&f=false
https://joec.ir/article-1-276-en.html
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=RQ9xDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Duchesne+S,+McMaugh+A.+Educational+psychology+for+learning+and+teaching:+Cengage+AU%3B&ots=rkZ6JgasmK&sig=gce0j84QTA_4yYtITZnwPwdwdeE#v=onepage&q=Duchesne%20S%2C%20McMaugh%20A.%20Educational%20psychology%20for%20learning%20and%20teaching%3A%20Cengage%20AU%3B&f=false
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=711247
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315201016-12/toward-blueprint-educational-psychology-wittrock-frank-farley
https://aud.tums.ac.ir/files/site1/user_files_b0104b/html/4_vahab.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002199240400067X
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-child-language/article/abs/clark-e-v-first-language-acquisition-cambridge-cambridge-university-press-2003-pp-xvi515-isbn-0521629977/56512B14584D3480F3CC76B3DBBC4748
http://childmentalhealth.ir/browse.php?a_code=A-10-389-1&slc_lang=en&sid=1
http://jpen.ir/article-1-471-en.pdf
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=598310
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-009-0735-2
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=qTgLAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Shaffer+D.+Social+and+personality+development:+Nelson+Education+&ots=m7-5F39hhY&sig=ahH_ERiceNobNdG5hpYoGgo0KmY#v=onepage&q=Shaffer%20D.%20Social%20and%20personality%20development%3A%20Nelson%20Education&f=false
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=qTgLAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Shaffer+D.+Social+and+personality+development:+Nelson+Education+&ots=m7-5F39hhY&sig=ahH_ERiceNobNdG5hpYoGgo0KmY#v=onepage&q=Shaffer%20D.%20Social%20and%20personality%20development%3A%20Nelson%20Education&f=false
https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1348/026151009X483056
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016517811000483X
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/40149
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118304906
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178118304906
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=2qWYAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Frye,+D.,+Moore,+C.+Children%E2%80%99s+theories+of+mind:+Mental+states+and+social+understanding:+Psychology+Press%3B+2014&ots=cj9XlT1plO&sig=L8InXqcuf_IOeoalQK2-ZagHOzg#v=onepage&q=Frye%2C%20D.%2C%20Moore%2C%20C.%20Children%E2%80%99s%20theories%20of%20mind%3A%20Mental%20states%20and%20social%20understanding%3A%20Psychology%20Press%3B%202014&f=false
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-50604-3_11
https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-010-1121-9


 ارانو همک مینا بخشایی شهربابکی                                                                              زبان بیانی هایمؤلفه نقش اساس بر کودکان اجتماعی هایارائه مدل ارتقاء مهارت 

126 

ره 
دو

ک، 
ود

 ک
ان
رو

ت 
لام

 س
مه
لنا
ص
ف

1
ره 

ما
 ش
،

1
ار 

 به
،

12
77

 

  

Syntax in Clinical and Non-Clinical Populations: State 

of the Art and Implications for Research. The Open 

Psychology Journal. 2018; 11 (1). [Link] 

26. Peters, K., Remmel, E., Richards, D. Language, 

mental state vocabulary, and false belief 

understanding in children with cochlear implants. 

Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 

2009; 40 (3): 245-55. [Link] 

27. Newcomer, PL, Hammill, DD. Test of language 

development-primary: Pro-ed; 1988; 13-62. [Link] 

28. Hassan Zadeh S, Minaei A. Adaptation and 

standardization of language development test. Tehran: 

Research Institute for Education. 2011; 23-42. 

[Persian]. [Link] 

29. Truscott, JW. A comparison of social skills among 

second grade children with varying levels of reading 

achievement: Texas Tech University; 1989. [Link] 

30. Barimani S, Asadi J, Khajevand A. The Effectiveness 

of Play Therapy on Deaf Children's Social Adaptation 

and Communication Skills. Jrehab. 2018; 19 (3):250-

261. [Persian]. [Link] 

31. Korkman M, Davis JL, Matthews RN. NEPSY-II 

Review: Kirk, U. & Kemp, S. NEPSY—second 

edition (NEPSY-Iiy). San Antonio, TX: Harcourt 

Assessment. J Psychoeduc Assess. 2010; 28 (2): 175-

82. [Link] 

32. Abedi A, Malekpour, M, Oraizi H, Faramarzi S, 

Jamali Paghale S. Standardization of the 

Neuropsychological Test of NEPSY on 3-4 Years Old 

Children. IJPCP. 2012; 18 (1):52-60. [Persian]. [Link] 

33. Kline RB. Principles and practice of structural 

equation modeling. Second Edition, New York: The 

Guilford Press. 2012. [Link] 

34. Teo T, Noyes, J. Examining the intention to use 

technology among pre-service teachers: a multi-group 

analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use 

of Technology. Interactive Learning Environments. 

2009; 20(1): 3-18. [Link] 

35. Gefen D, Straub, D, Boudreau, MC. (2000). Structural 

equation modeling and regression: Guidelines for 

research and practice. Communications of the 

Association for Information Systems. 2000; 4. [Link] 

  

 

https://openpsychologyjournal.com/VOLUME/11/PAGE/95/ABSTRACT/
https://pubs.asha.org/doi/full/10.1044/0161-1461%282009/07-0079%29
https://pubs.asha.org/doi/full/10.1044/0161-1461%282009/07-0079%29
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-laryngology-and-otology/article/abs/outcomes-of-cochlear-implantation-in-deaf-children-of-deaf-parents-comparative-study/A949F20D96D996073FBB47590F4F85F2
https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/16825
https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2340-fa.html
https://ttu-ir.tdl.org/handle/2346/16825
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1520-en.html
https://books.google.com/books?hl=fa&lr=&id=Q61ECgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=32.%09Kline,+R.B.+(2011).+Principles+and+practice+of+structural+equation+modeling.+Second+Edition,+New+York:++The+Guilford+Press.&ots=jFglZow9pl&sig=rQhyKCey0z_c7NqsJn-DOzC9EHo#v=onepage&q&f=false
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10494821003714632
https://doi.org/10.17705/1CAIS.00407



