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  هاي اجتماعي و رشد زبان دريافتي در كودكان  بررسي رابطه بين مهارت
  ساله فارسي زبان 6تا  4

 
 *زنجاني اوريادي محمد مجيد، 3سليمه جعفري ،2سيما شهيم ،1مريم وهاب

  
  چكيده
و زبان يكي از  اكتساب گفتار. كنند مشخصه نوع بشر هستند كه در زندگي انسان نقش بسيار مهمي ايفا مي زبان و مهارت اجتماعي دو: مقدمه

در اين بين، زبان بياني و دريافتي دو عنصر كليدي رشد زبان . گيرد وابسته به محيط اجتماعي شكل مي هاي رشد است كه كامالً ترين مؤلفه مهم
بررسي وجود ارتباط بين رشد  ،دف از اين پژوهشه. دنكن شد و گسترش كفايت اجتماعي كودك بازي ميدر ررا شوند كه نقش مهي  محسوب مي

  .بودساله فارسي زبان  6تا  4هاي اجتماعي در كودكان  زبان دريافتي و ابعاد مهارت
تصادفي چند كه معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند، از طريق  )دختر 47پسر و  76( سال 6تا  4كودك 123در اين پژوهش،  :ها مواد و روش

بندي  از اين كودكان آزمون رشد زبان و مقياس نظام درجهدر ابتدا . ، انتخاب شدند)مهدكودك 141(ز هاي شيرا مهدكودك همهاز بين  اي مرحله
، توسط Pearsonحاصله با استفاده از روش ضريب همبستگي هاي  داده. گرفته شد هاي اجتماعي كه شامل دو فرم معلم و والدين است، مهارت

  .تجزيه و تحليل قرار گرفتمورد  05/0داري  و در سطح معني 16SPSSافزار  نرم
   داد هاي اجتماعي فرم معلم نشان  داري را بين تحول زبان دريافتي و ابعاد مهارت يارتباط مثبت و معن Pearsonضريب همبستگي  :ها يافته

)01/0 < P(، شت هاي اجتماعي فرم والدين وجود ندا بين تحول زبان دريافتي و ابعاد مهارت دار يولي همبستگي معن)01/0 > P .( همچنين، بين
  .)P < 01/0( داري وجود نداشت ينظرات معلم و والدين همبستگي معن

هاي اجتماعي آشكار ساخت كه اين ارتباط  دريافتي و ابعاد مهارتداري را بين تحول زبان  يهاي تحقيق حاضر، رابطه مثبت معن يافته: گيري نتيجه
بر اين اساس، بايد به شرايط متفاوت محيط خانه و محيط آموزشي در امر تعليم و تربيت مهارت اجتماعي به . دار است يتنها از ديدگاه معلمان معن

تواند به  ها مي رشد اين مهارتكه را چ ؛فراهم نمود ها براي آندو محيط  در هرهاي الزم را  كودكان توجه كرد و در اين راستا سعي كرد كه آموزش
  .رشد زبان دريافتي كودكان كمك كند

  فارسي زبان، كودكان، مهارت اجتماعي، زبان دريافتي :ها كليد واژه
  پژوهشي: نوع مقاله

  
  4/10/90: تاريخ دريافت
  5/5/91: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
اي بزرگ است كه مهارت اجتماعي،  كفايت اجتماعي سازه

مهارت . )1( آيد جزء كوچك و مهمي از آن به حساب مي
تعريف . اجتماعي مفهومي پيچيده و چند بعدي دارد

هاي اجتماعي به صورت نظري يا عملي، به دليل تنوع  مهارت
، Travisو  Smith. رفتارهاي تحت اين عنوان، دشوار است

كنند؛ رفتارهاي اكتسابي  ها را اين گونه تعريف مي اين مهارت
ونه با ديگران سازد تا آن گ جامعه پسندي كه فرد را قادر مي

ه و از ن را برانگيختاهاي مثبت آن عامل باشد كه واكنشدر ت
ها معتقدند كه پنج  آن. ها اجتناب ورزد هاي منفي آن واكنش

پذيري و  داري، مسؤوليت عامل همكاري، قاطعيت، خويشتن
در مجموع، . كند همدلي اين تعامالت را تسهيل مي

هاي رفتار، اعمال و  هاي اجتماعي اشاره دارد به خزانه مهارت
. بندد راهبردهايي كه يك فرد در تعامل با ديگران به كار مي

به ( و همكاران Elliottهاي اجتماعي بر پايه تعريف  مهارت
رفتارهايي هستند كه احتمال  شامل )Travisو  Smith نقل از

  . )2( دهند تقويت از سوي اطرافيان را افزايش مي
خردسال فرا گرفتن يكي از وظايف اجتماعي كودك 

. مهارت در ايجاد رابطه متقابل و موفق با همساالن است
دبستاني از طريق تعامل با همساالن رفتارهايي  كودكان پيش

مانند رعايت نوبت، مشاركت، همكاري و توجه به نظر ديگران 
ها سبب  فرا نگرفتن اين مهارت. گيرند و كنترل خشم را فرا مي

از ). 2( شود كودك در آينده مي ناسازگاري و شكست تحصيلي
هاي اجتماعي را به آساني از راه تعامل با  كودكان مهارت طرفي

برخي از . گيرند ميفرا پدر و مادر و ساير اعضاي خانواده 
د، از اين رو كسب كننها را  توانند اين مهارت كودكان نمي

هاي اجتماعي كودكان در مراكز آموزش  ارزيابي مهارت
اي  و پيش از ورود به دبستان از اهميت ويژهدبستاني  پيش

  . )1( برخوردار است
در اين ميان مربي شايد اولين كسي است كه به 

هاي شنيداري و گفتاري كودك پي  مشكالتي در مهارت
اين مشكالت گاه در حيطه زبان بياني است كه شامل . برد مي

هاي كودك در ارتباط با ديگران از طريق صحبت  توانايي
شود و گاه در حيطه زبان دريافتي است كه  كردن و نوشتن مي

يي كودك در درك و فهم اطالعات دريافتي از شامل توانا
گاهي نيز اين . ديگران به صورت كالمي و نوشتاري است

مشكالت در حيطه تلفظ و توليد آوا است كه شامل توانايي 
 از طرفي). 3(شود  كودك در توليد تلفظ صحيح كلمات مي

 ن،همواره از سوي والدين كودكان داراي اختالل گفتار و زبا
شود كه  شناسان گفتار و زبان پرسيده مي اين سؤال از آسيب

آيا قرار گرفتن كودك در يك محيط آموزشي مانند مهدكودك 
وي ن زبا و و تعامل با كودكان ديگر كمكي به رشد گفتار

هاي رشد زبان در مقطع  لذا، بررسي جنبه. كند مي
آموزي است و نيز مطالعه  دبستاني كه سن طاليي زبان پيش

هاي زباني و ارتباط آن با ساير  ر مورد زبان و مهارتد
هاي رشد، به خصوص رشد اجتماعي از اهميت و  جنبه

  .ضرورت خاصي برخوردار است
دارند كه رشد زبان و  ظهار مينظري اهاي  داده

اي  عملكردهاي ارتباطي و اجتماعي كودك كه ارتباط دو طرفه
كودك ايفا  با يكديگر دارند، نقشي كليدي در روند رشد

براي برقراري ارتباط استفاده رمزهاي زباني وقتي . كنند مي
رخ واقعه اجتماعي ، با استفاده از اين رمزها يك شوند مي
نظر با در هاي اجتماعي هم  فعاليت در مقابل توانش يا .دهد مي

ه لذا، ب. دنشو هاي زباني فهميده مي گرفتن آن در بطن مهارت
ماهيت دقيق  به هم، سؤاالتي درباره هاي وابسته دليل اين نقش

هاي اجتماعي كودكان در حال رشد  ارتباط بين زبان و مهارت
   ).4( مطرح است

هاي متعددي اشاره كرد  توان به نظريه در اين رابطه مي
كه همگي كم و بيش به اهميت تأثير عوامل اجتماعي در رشد 

به توان  از جمله اين نظريات مي. اند زباني اشاره كرده
Skinner پردازان رفتاري يادگيري زبان اشاره كرد كه  و نظريه

گيري  ها، مشاهده و سرمشق ها، تقويت عوامل محيطي، پاداش
  ). Carroll( )5به نقل از ( دانند را در رشد زبان مؤثر مي

، با وجود تأكيد Chamskyنظريه پردازان ديگري چون 
بر سرشتي و ذاتي بودن زبان، وجود يك بستر زباني را در رشد 

، Piagetكساني چون . دانند اوليه زبان كودك مهم و مؤثر مي
Luria و Bruner  نيز عالوه بر تأكيد بر عوامل انگيزشي و

ذاتي به عوامل محيطي در رشد و نمو عوامل زباني اشاره 
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پردازان حيطه زبان، آن كس كه از  هاما در ميان نظري كنند، مي
تر به عوامل اجتماعي و تأثير آن در رشد زبان تأكيد  همه بيش

است كه نخستين نقش زبان هم در  Vygostkyكند،  مي
داند و ارتباط  كودك و هم بزرگسال را ايجاد ارتباط مي

. كند اجتماعي را منشأ بروز زبان در كودك معرفي مي
Vygostky دبستاني را مرحله رشد زبان  مرحله سن پيش
او معتقد است كاركرد زبان در شروع اين دوره . نامد كودك مي
شود كه يك مرحله سريع در پيشرفت زبان است كه  آغاز مي

هاي سني و نقش  در اين مرحله روابط اجتماعي كودك، گروه
به نقل از (كند  موزشي اهميت زيادي پيدا ميمحيط آ
Owens) (6.(  

دهي زبان و عملكردهاي  كه رشد و سازمان اينبا توجه به 
اجتماعي يك نقش كليدي و مهم در روند رشد كودك دارند، 

اجتماعي  هاي شناخت ماهيت دقيق ارتباط زبان و مهارت
. ه فرضيه در اين زمينه واداشته استيمحققان را به ارا

Garfield ند كه تئوري ذهن وابستگي ردبيان ك و همكاران
وسيله الحاق ه زبان و تجربه اجتماعي دارد و ب اي با يكپارچه

زبان و . شود اكتساب زبان با رشد اجتماعي كودك ايجاد مي
ند و هر هست الزم و ملزوم يكديگر ا،هاي اجتماعي كار مهارت

اين . باشند كدام به تنهايي براي توليد تئوري ذهن ضروري مي
رشد  كند كه رشد زبان و اطالعات از اين ديدگاه حمايت مي

هاي اجتماعي بر اكتساب تئوري ذهن و  يك سري از مهارت
رشد كودك از طريق تعامل رشد زبان و توانش اجتماعي 

  ).7( شود ايجاد مي
 .ه شده استيارا ديگري نيزدر زمينه اكتساب زبان نظريات 

، دو رويكرد را در اين خصوص Marshallو  Huntاز جمله 
گويد، كودك  زباني كه مي - رويكرد رواني) الف .دنكن معرفي مي

گويد،  رويكرد تعامل اجتماعي كه مي) ب. يك كاوشگر است
نظريه ديگري به نام مدل ). 8(گر است  كودك يك تعامل
در اين مدل فرايند . بيان شده است Clarkتعاملي زبان توسط 

رونده بين  اكتساب زبان، شامل تعامالت دو جانبه پيش
 زبانرشدي  اشد كه تأخيرب رفتارهاي كودك و والدين مي

)Developmental language delay( پويايي اين تعامالت ،
 ).9( يا برعكس دهد و تجربيات سازنده اجتماعي را كاهش مي

، نيز به رابطه Mitchellو  Lewisتعدادي از مطالعات از جمله 
در ). 10(اند  همبستگي بين رشد زبان و مهارت اجتماعي رسيده

دبستاني و دبستاني  كه در كودكان پيشتحقيقات متعددي 
انجام گرفته، نشان داده شده  Courtneyو  Cazdenتوسط 

هاي زبان شفاهي در خانه و محيط  است كه ايجاد فرصت
تر و  آموزشي و تشويق كودكان براي حرف زدن در سنين پايين

گردد و همچنين  بعد از آن منجر به رشد اجتماعي كودكان مي
به نقل از (كند  رت برعكس نيز صدق مياين رابطه به صو

  . )11( )اخوان تفتي و موسوي
، در Taborsو  Dickinsonدر تحقيقي ديگر كه توسط 

دبستاني صورت گرفت، از تعامل شاگردان  مورد كودكان پيش
با مربي و تعامل شاگردان با والدين، بازي كردن با كودكان 

ها توسط  خواني براي آن ها، كتاب ديگر، صحبت كردن با آن
ها  مربيان و نيز والدين به عنوان عوامل مهم رشد زباني در آن

مل كودكان در اين سن را ، نيز تعاZigler). 12(ياد شده است 
داند كه  هايي مي گيري مهارت ها از عوامل شكل با ديگر بچه

براي رشد زبان در كودكان ضروري است و آن هم از طريق 
به (پذير است  آموزش رسمي در مدرسه يا مهدكودك امكان

  .)11( )اخوان تفتي و موسوينقل از 
Robertson  وWeismer ، د كه كردنخاطر نشان نيز

بان ارتباطي قوي با بافت اجتماعي كه در آن فرا گرفته و به ز
همپوشاني بين رفتارهاي اجتماعي و . شود دارد برده مي كار

با كمبود  ين تأخير زباني ب رابطه بهزبان طي دوران رشد، 
  ). 13( اشاره دارداجتماعي  هاي مهارت

Horwitz ،1189از پژوهش بر روي  پس و همكاران 
اني داراي تأخير در رشد زبان، به اين مطلب دبست كودك پيش

كه با  اجتماعي ضعيف پيش از آن مهارتد كه دنپي بر
رابطه زبان مشكالت رفتاري در ارتباط باشد، با رشد محدود 

   ).14( دارد
McKown  مهارتو همكاران به بررسي بين رشد زبان و 

ساله طبيعي و داراي آسيب زباني  5تا  4اجتماعي در كودكان 
داري،  نتايج نشان داد كه بين ابعاد خويشتن. ويژه پرداختند

 دار وجود دارد يهمكاري و قاطعيت با رشد زبان بياني ارتباط معن
)15.( Marton  19با انجام پژوهشي بر روي و همكاران 
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كودك  19ساله داراي آسيب زباني ويژه و  10تا  7كودك 
كه كودكان داراي آسيب  ندطبيعي، به اين نتيجه دست يافت

خصوص عزت ه ب هاي اجتماعي زباني ويژه از لحاظ مهارت
 ).16( باشند نفس اجتماعي دچار محدوديت و مشكل مي

مطالعات فراواني در اين زمينه در ساير كشورها و در 
سنين مختلف توسط پژوهشگران انجام شده است كه همگي 

ي در رشد گوياي اهميت رشد اجتماعي و متغيرهاي اجتماع
  ). 4(زباني كودك هستند 

ست كه يكي از موضوعاتي ا بيانگر آن ذكر شدهمطالعات 
ارتباط  ، بحثاستگرفته هاي اخير مورد توجه قرار  كه در سال

جايي  از آنو  هاي اجتماعي كودكان است رشد زبان و مهارت
كه تا كنون در اين زمينه پژوهشي در سطح جامعه ايران و به 

صورت نگرفته  دبستاني پيش در كودكان طبيعيزبان فارسي 
سزايي كه اين بررسي در ه و با در نظر گرفتن تأثير باست 

كودكان تربيتي  -ات آموزشيظانجام مداخالت درماني و مالح
شايسته است كه در اين خصوص، تحقيق  ،ارددبستاني د پيش

تواند اهميت  نتايج اين تحقيق مي. اي صورت پذيرد و مطالعه
هاي  هاي اجتماعي و آموزش آن در موقعيت مهارترشد 

 ارتباطي را به عنوان عامل تأثيرگذار بر رشد زبان مشخص
و با توجه به اهميت بررسي زبان در سنين طاليي  ايدنم

هاي اجتماعي،  آموزي و ارتباط احتمالي آن با مهارت زبان
هاي درماني، آموزشي و  ريزي برنامه توان از آن جهت طرح مي

 ،بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف .اي استفاده نمود مشاوره
هاي  بررسي رابطه بين رشد زبان دريافتي و ابعاد مهارت

 1389در سال  ساله شهر شيراز 6تا  4اجتماعي در كودكان 
 .گرديده استو اجرا  طراحي

  
  ها روشمواد و 

تحليلي انجام شده  - اين پژوهش به صورت مقطعي، توصيفي
گيري كودكان مورد مطالعه از روش چند  نمونه جهت. است
 از بين بدين صورت كه در مرحله اول. اي استفاده شد مرحله

، بر اساس مناطق )مهد 141( هاي شهر شيراز كليه مهدكودك
، به از هر منطقه يك مهد كودك گانه آموزش و پرورشچهار

پس از  ).مهدكودك 4در كل (صورت تصادفي انتخاب شد 

ساله اين  6تا  4هاي مورد نظر، تمام كودكان  مهدكودكتعيين 
نفر كه از طريق فرمول كوكران به  123ها جمعاً  مهدكودك

  .دست آمدند، به صورت سر شماري مورد مطالعه قرار گرفتند
در اين پژوهش از طريق مشاهده، مصاحبه و اطالعات 

ها، اطالعات مربوط به  پرونده بهداشتي آزمودنيموجود در 
استخراج از قبيل اطالعات فردي و پزشكي ها  تخاب نمونهان

هاي  بر اساس اين اطالعات و با استفاده از راهنمايي. شد
، كودكان داراي نقايص گفتاري، شنوايي، هوشي و مربيان

سپس  .گيري حذف شدند و از نمونه نديادگيري مشخص شد
ها شامل اسم، جنسيت، شغل و  اي آزمودني اطالعات پرونده

جهت كسب اجازه از والدين و . ح سواد والدين ثبت شدسط
مربيان در اين مطالعه توضيحات الزم در مورد اين پژوهش، 

نامه در  اهداف آن و نحوه انجام كار ارايه شد و فرم رضايت
پس از مطالعه و تكميل فرم . ها قرار گرفت اختيار آن

هت نامه و امضاي آن توسط والدين و مربيان، افراد ج رضايت
در اين . شركت در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند

هاي  پژوهش دو آزمون جهت سنجش رشد زبان و مهارت
هاي  دست آمده از پژوهشه اجتماعي، بر اساس اطالعات ب

بررسي رشد زبان دريافتي از  جهت. كار گرفته شده مشابه ب
 TOLD-P3 نسخه اوليه تجديد نظر شده -آزمون رشد زبان

)Test of language development (اين . ستفاده شدا
). 17( تهيه شد Hammillو  Newcomerوسيله ه آزمون ب

اين آزمون مبتني بر يك مدل دو بعدي است كه در يك بعد 
هاي گوش كردن،  شناختي با مؤلفه هاي زبان آن نظام
دهي و صحبت كردن قرار دارد و در بعد ديگرش  سازمان

هاي معناشناسي، نحو و  مؤلف شناختي با مختصات زبان
خرده آزمون است  9اين آزمون حاوي . شناسي قرار دارد جوا
ماه شكل  11سال و  8ساله تا  4جهت استفاده كودكان  كه

 1235زاده و مينايي براي  اين آزمون توسط حسن. گرفته است
سال  8ساله تا  4در دامنه سني ) پسر 626دختر، 609( كودك

در اين ). 18( تهران هنجاريابي گرديده استماه در شهر  11و 
شناختي گوش كردن  پژوهش زبان دريافتي كه شامل نظام زبان

با خرده آزمون واژگان تصويري و درك دستوري است، سنجيده 
ي، با رونپايايي اين آزمون با استفاده از روش همساني د. شد
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در رابطه با . دست آمده استه ب 89/0ميانگين ضريب آلفاي 
بازآزمون، ضرايب  - ايايي اين آزمون با استفاده از روش آزمونپ

ها به ترتيبي كه در باال گفته شد،  همبستگي براي خرده آزمون
با استفاده از نيز روايي آن . محاسبه شده است 82/0و  78/0

هاي روايي محتوا، روايي مالك و روايي سازه مورد  روش
يي اين آزمون ضرايب در رابطه با روا. بررسي قرار گرفته است

هاي  همبستگي بين چند خرده آزمون اين آزمون و آزمون
، 71/0، 57/0توان به ضرايب  مالك به عمل آمده است كه مي

نظرخواهي از پدران، مادران و ). 18(اشاره كرد  70/0و  42/0
هاي اجتماعي به  هاي مهم بررسي رشد مهارت مربيان از روش

. ها چندان زياد نيستند نامه پرسشاما اين قبيل . رود شمار مي
هاي  گيري مهارت هاي اندازه نامه شمار كمي از اين قبيل پرسش

ابعاد مهارت ها  ترين آن يكي از مهم .اجتماعي موجود است
 SSRS )Social هاي اجتماعي بندي مهارت مقياس نظام درجه

skills rating system (هاي  باشد كه گردآوري داده مي
اين . )1( اين ابزار صورت گرفته است پژوهش به كمك

مقياس يكي از معتبرترين ابزارهاي شناسايي مشكالت 
كه توسط  باشد دبستاني و دبستاني مي اجتماعي كودكان پيش

Elliott و Gresham اين مقياس، يك ). 19( تهيه شده است
 .سنجي، دقيق است و از لحاظ رواناست مقياس جامع بوده 
، رفتار اجتماعي هاي اجتماعي ي مهارتبند مقياس نظام درجه

كودك را در دو محيط خانه و مهدكودك براي سرند كردن، 
هاي  ريزي آموزش مهارت آموزان و برنامه بندي دانش طبقه

هاي  مقياس مهارت. كند اجتماعي به كودكان ارزيابي مي
ويژه دبستاني داراي دو فرم  كان پيشدمخصوص كواجتماعي 

مادر است و هر فرم داراي دو بخش اصلي آموزگار و پدر و 
 آموزگار فرم .هاي اجتماعي و مشكالت رفتاري است مهارت

پدر و و فرم در زمينه مهارت اجتماعي سؤال  30آن شامل 
هر يك از . باشد ميدر اين زمينه سؤال  39آن شامل  مادر

هاي هرگز،  اي با گزينه هاي سه نمره سؤاالت داراي پاسخ
بخش مهارت اجتماعي . غلب اوقات استبعضي اوقات و ا

همكاري، قاطعيت و مقياس در برگيرنده رفتارهايي مانند 
 13در فرم مربيان بخش همكاري شامل  .است داري خويشتن

سؤال، بخش قاطعيت به  8سؤال و در فرم والدين شامل 

و  14داري نيز به ترتيب  سؤال، بخش خويشتن 13و  6ترتيب 
هاي ياد شده به صورت خرده  بخش .باشد سؤال دارا مي 18

ها،  هاي اين خرده آزمون اند و از جمع نمره آزمون ارايه شده
خرده . )20( آيد هاي اجتماعي به دست مي نمره مهارت

هاي اين بخش شامل همكاري كه در بر گيرنده  آزمون
ها،  رفتارهايي مانند اشتراك وسايل و پيروي از راهنمايي

ارهاي آغازگر مانند به دست آوردن قاطعيت در بردارنده رفت
اطالعات از ديگران، معرفي خود به ديگران و پاسخ مناسب به 

داري در برگيرنده رفتارهايي كه در  رفتار ديگران و خويشتن
هاي  موقعيت دشوار مانند دست انداختن نياز به واكنش

پسنديده از سوي كودك دارد و هم چنين در بر گيرنده 
رسد  وقعيت غير دشوار ضروري به نظر ميرفتارهايي كه در م

 ،شهيم .)]1(مانند رعايت نوبت و كنار آمدن هنگام كشمكش[
كودك  700م والدين و معلم اين مقياس را بر روي فر

 3در دامنه سني ) پسر 350 دختر، 350(ي طبيعي دبستان پيش
پايايي آن . سال در شهر شيراز هنجاريابي نموده است 6/5تا 

ضريب آلفاي آن  .ز چند روش محاسبه شده استبا استفاده ا
 90/0تا 73/0براي ابعاد مختلف در فرم معلم و والدين بين

براي بررسي روايي نيز از روايي سازه استفاده شد . غير استمت
. )1( كه اين مقياس از روايي و پايايي كافي برخوردار است

هاي مورد  بيانگر اين است كه آزمون، ه شدهياطالعات ارا
سنجي بااليي جهت اين بررسي  هاي روان استفاده از ويژگي
  .برخوردار هستند

پس از تعيين آزمودني كه  بوددين گونه ب دستورالعمل اجرا
و كسب اجازه از مربيان و والدين كودكان و رعايت مالحظات 

با  گيري در مهدكودك اخالقي در حين و قبل از اجرا، نمونه
مكاني كه از هر گونه عوامل حواسپرت كن خالي باشد تدارك 

توسط آزمونگر  ها، دوستانه با آزمودني برقراري رابطهپس از و 
دهي هر دو آزمون آموزش ديده  مجرب كه در زمينه اجرا و نمره

الزم به ذكر . بود و از مهارت كافي برخوردار بود، صورت گرفت
م شامل نگرفتن است كه در اين پژوهش مالحظات اخالقي الز

ها جهت شركت در مطالعه، عدم اجبار جهت  هزينه از آزمودني
گيري كه  شركت در مطالعه، در نظر گرفتن ساعتي جهت نمونه

تداخلي با زمان آموزش كودكان نداشته باشد، در نظر نگرفتن 
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تنبيه در صورت عدم همكاري كودك و تشويق و استراحت در 
آزمون  در مرحله اجرا ابتدا،. شد حين انجام مطالعه در نظر گرفته

TOLD-P3  ساله به صورت انفرادي  6تا  4كودك  123براي
قياس مهاي اجتماعي  مهارت اجرا شد و به منظور بررسي ابعاد

SSRS ها و والدين در اختيار آن مربيانسنجش نظرات  فرم 
و توضيحات كافي در مورد نحوه پر كردن فرم و  قرار گرفت

ن و اهداف اين پژوهش توسط آزمونگر به هدف هر زير آزمو
 با سابقه تدريس ميانگين مربي 9در اين تحقيق  .ها ارايه شد آن
در اين پژوهش در ابتدا از ميزان  .شتنددا همكاريسال  08/7

نمونه  20حجم نمونه اعالم شده توسط مشاور آمار، حدود 
اي به  ها خدشه بيشتر انتخاب شد تا ريزش احتمالي نمونه

نامه توسط مادران  پرسش123هش وارد نكند و در نهايت پژو
مرات ها ن ذكر است كه قبل از تحليل دادهه الزم ب. تكميل شد

دست آمده از اجراي هر يك از ابزارهاي تحقيق، به ه خام ب
و در ابزار ديگر تحقيق، نمرات خام  نمرات تراز شده تبديل شد

هاي  خرده آزموندر ضمن، دامنه نمرات هنجار در . لحاظ گرديد
ها  در نهايت داده. باشد مي 13زبان دريافتي در اين گروه سني 

و با آزمون ) 2007آمريكا، شيكاگو، ( 16SPSSافزار  نرمبا كمك 
مورد  05/0داري  در سطح معني Pearsonضريب همبستگي 

  . تگرف قرار تحليل و تجزيه
  
  ها يافته

كودكان در اين پژوهش سطح تحصيالت و شغل والدين 
دسته  3و  4شركت كننده در مطالعه، به ترتيب در قالب 

هاي مورد  بندي گرديد كه اطالعات دموگرافيك نمونه طبقه
به منظور بررسي رابطه . ارايه شده است 1بررسي در جدول 

هاي اجتماعي، در ابتدا ميانگين و  بين رشد زبان و مهارت
ر جداگانه ها به طو انحراف معيار هر كدام از زير آزمون

  .)3و  2جداول (محاسبه شد 
مشاهده  ،Pearsonبا توجه به آناليز ضريب همبستگي 

 341/0گردد كه همبستگي بين زبان دريافتي و فرم معلم  مي
وجود دارد و بين  137/0 و بين زبان دريافتي و فرم والدين

 دار يهاي اجتماعي فرم معلم و والدين همبستگي معن مهارت
  ).4 ولجد( ندارد وجود

  
  اطالعات دموگرافيك جمعيت مورد بررسي .1جدول 

  19/32 ± 62/5 مادر  )سال(سن والدين 
  41/37 ± 45/6  پدر

  )درصد(شغل 
 5/54 شاغل فني، كارمندان اداري و دفتري

 8/0  كشاورزان، كارگران توليدي و حمل و نقل
  7/44  بندي نشده آزاد و طبقه

  )درصد(تحصيالت 

  درصد 0 سوادبي
 3/3 ابتدايي

 2/12 راهنمايي و دبيرستان
 6/84 ديپلم به باال
  

  هاي اجتماعي بندي مهارت هاي مقياس نظام درجه زير آزمونميانگين و انحراف معيار  .2جدول 
  والدين فرم  فرم معلم  بخش
 64/89 ± 32/9 7/89±85/9* هاي اجتماعي مهارت

 70/40 ± 26/5 41/33±01/5* داري خويشتن

 71/32 ± 98/3 98/11±43/2* قاطعيت

 21/16 ± 87/2 61/29±05/5* همكاري

  .ميان نتايج به دست آمده از فرم معلم و فرم والدين است) P ≥ 05/0(دار  ه معني وجود تفاوت معنيب *
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  هاي رشد زبان دريافتي خرده آزمونميانگين و انحراف معيار  .3جدول 
  امتياز  هاي رشد زبان دريافتي خرده آزمون

  89/8 ± 71/2  واژگان تصويري
  50/9 ± 89/2  درك دستوري
  21/95 ± 87/13  زبان دريافتي

دهد و ارتباط اين موارد با هم جزء هدف  هاي رشد زبان را نشان مي اين بخش فقط خرده آزمون: توجه
 . داري براي آن مفهومي ندارد پژوهش نبوده، لذا سنجيده نشده است و معني

  
  )فرم معلم و والدين( هاي اجتماعي هاي رشد زبان، مهارت ماتريس همبستگي بين نمرات آزمون .4جدول 

  ها آزمون
   هاي اجتماعي مهارت  رشد زبان  ها آزمون

  )فرم معلم(
   تماعيجهاي ا مهارت

  )فرم والدين(
    1 رشد زبان دريافتي

 هاي اجتماعي مهارت
  )فرم معلم(

341/0 
000/0  1  1/0  

27/0  
 هاي احتماعي مهارت

  )فرم والدين(
137/0 
130/0  

1/0 
27/0  1  

  
  بندي  هاي مقياس نظام درجه هاي رشد زبان دريافتي و زير آزمون همبستگي بين خرده آزمون .5جدول 

  )فرم معلم و والدين( هاي اجتماعي مهارت
  دريافتيزبان   درك دستوري  واژگان تصويري  زبان دريافتي رشد هاي خرده آزمون  بخش

  341/0** 29/0**  301/0** فرم معلم  هاي اجتماعي مهارت
  137/0 20/0*  03/0 والدينفرم

  255/0** 216/0*  228/0* فرم معلم  داري خويشتن
  127/0 196/0*  025/0 والدينفرم

  304/0**  269/0**  273/0** فرم معلم  قاطعيت
  - 026/0 159/0  112/0 والدينفرم

  369/0**  330/0**  315/0** فرم معلم  همكاري
  172/0 059/0  - 093/0 والدينفرم

  .هاي زبان دريافتي است ميان نتايج به دست آمده از فرم معلم و فرم والدين با خرده آزمون) P ≥ 01/0(دار  به معني وجود تفاوت معني *
  .هاي زبان دريافتي است معلم و فرم والدين با خرده آزمونميان نتايج به دست آمده از فرم ) P ≥ 05/0(دار  به معني وجود تفاوت معني **

  

بين تحول  دار يبا توجه به جدول، همبستگي مثبت معن
وجود دارد كه در ) فرم معلم(هاي اجتماعي  زبان و مهارت
است و اين همبستگي با فرم  دار يمعن 01/0سطح كمتر از 

تر،  به منظور بررسي گسترده. گردد والدين مشاهده نمي
هاي زبان دريافتي و ابعاد مقياس  همبستگي بين خرده آزمون

بررسي ) فرم معلم و والدين(بندي مهارت اجتماعي  درجه ظامن
   ).5جدول (شد 

دهد كه بين امتيازات خرده آزمون واژگان  نتايج نشان مي
نظام  هاي مقياس تصويري با هيچ يك از امتيازات زير آزمون

هاي اجتماعي فرم والدين همبستگي  بندي مهارت درجه

كه همين خرده آزمون با  در حالي. داري وجود ندارد يمعن
امتياز زير آزمون مهارت اجتماعي فرم معلم در سطح كمتر از 

همچنين، خرده آزمون درك . دار دارد يهمبستگي معن 01/0
) فرم والدين( داري دستوري تنها با امتياز زير آزمون خويشتن

ر دارد و با سايرين دا يارتباط معن 05/0در سطح كمتر از 
خرده آزمون درك دستوري با كليه . شود همبستگي ديده نمي

در سطح ) فرم معلم(امتيازات زير آزمون مهارت اجتماعي 
همچنين، امتياز زبان . دار دارد يهمبستگي معن 01/0كمتر از 

هاي مهارت  امتيازات زير آزموندريافتي از ديدگاه معلم با تمام 
در . دار دارد يهمبستگي معن 01/0اجتماعي در سطح كمتر از 
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هاي  داري بين ابعاد مهارت يكل همبستگي مثبت معن
يعني با افزايش  ،داردد اجتماعي با ابعاد زبان دريافتي وجو

در مقابل در . يابد امتياز يكي امتياز ديگري نيز افزايش مي
ن با زبان دريافتي، همبستگي با ساير خرده بررسي فرم والدي

شود رابطه اين دو  طور كه ديده مي همان. ها ديده نشد آزمون
  .دباش تر از والدين مي عامل از ديدگاه معلمان بسيار قوي

  
  بحث

هاي رفتاري آن چه باعث افزايش دامنه و  بر اساس نظريه
شود،  دبستاني و پايه اول دبستان مي رشد زباني كودكان پيش

ها است  عالوه بر خانواده، محيط مدرسه، معلمان و همكالسي
كنند و كودك با  كه زمينه يادگيري كودك را فراهم مي

به رشد  ها گيري و تقليد از رفتار كالمي آن مشاهده، سرمشق
كودكان در اين مقطع سني . كند گفتار و زبان خود كمك مي

كنند، اين در  اطالعات زيادي را از طريق شنيداري كسب مي
هاي گفتاري، خواندن و نوشتن نيز  حالي است كه مهارت

با وجود تأكيد . ها به سرعت در حال رشد است همزمان در آن
شناختي خاص نظريه پردازان شناختي بر وجود استعدادهاي 

ها همچنين به اهميت غير قابل انكار  براي رشد زبان، آن
تأثيرهاي محيطي در يادگيري زبان نيز اشاره دارند و برقراري 

پياژه . دانند ارتباط اجتماعي را يكي از كاركردهاي زبان مي
هاي  داند كه با شروع دوره زبان را يك كنش نمادي مي

هاي  يافته. رسد ود ميآموزشي مدرسه و مهدكودك به اوج خ
اي  رابطه تحول زبانسازند كه  اين پژوهش خاطر نشان مي

. دارد هاي اجتماعي مهارتنمره كل  دار با يمثبت و معن
توان گفت افزايش در ميزان رشد اجتماعي،  بنابراين مي

. افزايشي در ميزان رشد زباني و برعكس در پي خواهد داشت
و  Dickinsonو ) 11(ارد زيگلر هاي ادو با يافته، ها اين يافته
Tabors  دارند، تعامل اجتماعي  كه اظهار مي) 12(همسو است

كودكان در اين سن با همساالن خود در مهدكودك و ايجاد 
ها براي استفاده از زبان شفاهي و دريافتي در خانه،  فرصت

هاي  ها براي حرف زدن را در محيط تهييج و تشويق آن
هاي زباني  گيري و رشد مهارت لاجتماعي، از عوامل شك

  . دانند كودكان مي

همچنين اين يافته با نظريه رفتاري يادگيري كه عوامل 
اين . دانند، مطابق است محيطي را در رشد زبان دخيل مي

يافته، همچنين با نظريه ويگوستكي هماهنگ است كه عوامل 
محيطي و اجتماعي موجود در محيط آموزشي از قبيل 

ربيان را از عوامل رشد زباني كودك معرفي همساالن و م
كند و رشد و گسترش كاركرد ارتباطي زبان را با شروع  مي

با همچنين اين يافته، . داند آموزش رسمي كودك ممكن مي
و  Weismer )13( ،Horwitzو  Robertson تحقيقات

و  Martonو ) 15(و همكاران  McKown ،)14(همكاران 
از طرفي، نتايج حاصل با مدل  .همسو است )16( همكاران

همچنين خرده . همخواني داردنيز ) Clark )9تعاملي زبان 
از خرده (هاي درك دستوري و واژگان تصويري  آزمون
) فرم معلم( هاي اجتماعي با مهارت) هاي زبان دريافتي آزمون

توان چنين  بنابراين مي. دنباش دار مي داراي رابطه مثبت معني
هاي شنيداري، صحبت كردن،  چه محرك نتيجه گرفت كه هر

هاي پرسيدن و جو بحث و مباحثه با بزرگترها فراهم  زمينه
گردد و كودكان  تر مي شود، اصالح گفتار كودكان غني

هاي زباني بهتري را كسب كرده، خزانه مفاهيم و لغات  مهارت
  . تري خواهند داشت وسيع

داف هر توان اين رابطه را با بررسي اه مياز سوي ديگر 
هدف خرده آزمون درك دستوري، . خرده آزمون تبيين كرد

 .سنجش توانايي كودك در درك و فهم معناي جمالت است
گيري ميزان درك  هدف خرده آزمون واژگان تصويري، اندازه

كه توانايي كودك از معاني مرتبط با كلمات فارسي است 
د سنجد و كودك باي كودك در درك و ارتباط دو كلمه را مي

ها را تشخيص  معناي كلمات، طبقه معنايي و ارتباط بين آن
هاي زباني  دهد كه نياز به آموزش و در معرض بودن محرك

توان پي برد كه در  با نگاه به اين اهداف مي. محيطي دارد
خورد و ارتباط، رمز  ها، عنصر ارتباط به چشم مي تمامي آن

  . مهارت اجتماعي است
هاي  قياس رشد مهارتاز م خرده آزمون همكاري

اجتماعي، شامل رفتارهايي مانند اشتراك وسايل و پيروي از 
است كه با خرده آزمون درك دستوري و واژگان  ها راهنمايي

دار دارد و همسو  تصويري از آزمون رشد زبان همبستگي معني
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است كه تعامل كودكان در اين سن با  Zieglerبا تحقيقات 
شاخصي از خرده آزمون همكاري، از ها را به عنوان  ديگر بچه

داند كه براي رشد زبان  هايي مي گيري مهارت عوامل شكل
  . باشد دريافتي در كودكان ضروري مي

قاطعيت در بردارنده رفتارهاي آغازگر مانند به دست 
آوردن اطالعات از ديگران، معرفي خود به ديگران و پاسخ 

با خرده مناسب به رفتار ديگران است كه همبستگي آن 
آزمون درك دستوري كه هدف آن سنجش توانايي كودك در 
درك و فهم جمالت است، به عنوان يك پيش زمينه و عنصر 

  . باشد الزم جهت رشد توانايي قاطعيت و بالعكس مي
داري در برگيرنده رفتارهايي است كه در موقعيت  خويشتن

 هاي پسنديده از دشوار مانند دست انداختن نياز به واكنش
سوي كودك دارد و هم چنين در بر گيرنده رفتارهايي است 

مانند . رسد كه در موقعيت غير دشوار ضروري به نظر مي
رعايت نوبت و كنار آمدن هنگام كشمش كه ارتباط آن با 

  . هاي مربوط به زبان دريافتي بديهي است خرده آزمون
ه حيطه زبان دريافتي كه در ابزار مورد استفاده در اين مطالع

تحت عنوان گوش كردن مطرح شده است نيز داراي رابطه 
حيطه گوش . است) فرم معلم( هاي اجتماعي دار با مهارت يمعن

كردن، شامل عمليات رمزگرداني است كه توسط آن، معاني 
گر  ين حيطه نشانا. گردند نمادين و انتزاعي دريافت مي

كه ست ا و از همين رو باشد ميچگونگي كاربرد و درك زبان 
ترين اهميت را براي درك گوينده از  شناسان اجتماعي، بيش زبان

  ). 21( ل هستنديقا ،پذيرد موقعيتي كه تعامل در آن صورت مي
به نقل از ( Burchinalو  Margaretها با نتايج  اين يافته

نيز هماهنگ است كه توجه به  )اخوان تفتي و موسوي
دن و ارتباط ها، صحبت كر كودكان، رفتار اجتماعي با آن

كالمي زياد با كودكان از بدو تولد را از عوامل رشد مهارت 
همچنين ). 11( زباني و آمادگي براي مدرسه بر شمرده است

پردازان شناختي  و نظريه Brunerهاي فوق با نظريه  يافته
ها به اهميت رشد زبان در  ديگر هماهنگ است؛ چرا كه آن

اند و معتقدند آموزش  هاي شناختي اذعان داشته رشد مهارت
رسمي باعث رشد و كاركرد نحو، معنا شناختي و زبان دريافتي 

اي تحت تأثير افرادي  به طور گستردهنيز كاربرد زبان . شود مي

تعامل دارد و متأثر از موقعيتي است  ها است كه كودك با آن
بنابراين، كودكي كه در . گيرد كه تعامل در آن صورت مي

كند، در زمينه  تياز باالتري كسب ميزبان ام رشدزمينه 
عملكرد قابل مالحظه بهتري را  هاي اجتماعي نيز مهارت

  . دهد نشان مي
توان به نظريه اجتماعي در  ها، مي در توجيه اين يافته
طبق اين نظريه، بين كودك و . فراگيري زبان اشاره كرد

چه تعامالت رفتاري  هر پس .محيط، رابطه متقابل برقرار است
هاي  زبان و مهارت رشدبين كودك و والدين پوياتر باشد، 

بنابراين، در تبيين عدم رابطه . كودك بيشتر خواهد بود اجتماعي
دار قوي و در برخي موارد عدم رابطه، بين تحول زبان و  معني

 شايدتوان گفت كه  هاي اجتماعي از ديدگاه والدين، مي مهارت
در . كودك در محيط خانه به حد كافي نيستتعامل والدين و 

ويژه ه ب ،به والدين توان با توجه به نتايج اين پژوهش مياين جا 
هاي الزم را  والدين با كودكان داراي اختالالت زباني، آموزش
از اين . ه داديدر زمينه نحوه صحيح برقراري ارتباط با كودك ارا

اي اجتماعي، تا حد ه رو اقدامات مربوط به بهبود زبان و مهارت
در تعليم . كودك خواهد بود - زيادي متوجه اصالح تعامالت والد

 .باشد اهميت مي زيمحيط مهدكودك بسيار حا ،و تربيت كودك
تواند به منظور افزايش توانمندي  بدين صورت كه مربي مي

و نوع  ندزباني كودك، حس مشاركت فعال را در وي تقويت ك
هاي مختلف را  عمل مناسب در محيطال استفاده از زبان و عكس

  .در ذهن كودك شكل دهد
در رابطه با اختالف نظر بين معلمان و والدين در زمينه 

توان به دو علت مهم اشاره كرد كه  ماعي، ميتهاي اج مهارت
تفاوت محيط آموزشي و خانه و برداشت متفاوت از  عبارت

رابطه با در . باشند مي هاي اجتماعي معلم و والدين از مهارت
مسأله تفاوت خانه و محيط آموزشي بايد گفت كه محيط خانه، 

براي كودك زبان خانه، زبان تعامل و . زبان خاص خود را دارد
پس هر يك از اين دو محيط . زبان مدرسه، زبان آموزش است

كودك در خانه نيازمند حمايت عاطفي و  .اي دارد نيازهاي ويژه
ه ب. اجتماعي و در مدرسه، نيازمند يادگيري زندگي عملي است

كن است بر اساس نگرش خود نسبت مم عالوه معلم و والدين
  هاي اجتماعي، در مورد مهارت اجتماعي  به مسأله مهارت
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   ).22( كودك به دو گونه متفاوت پاسخ دهند
توان جهت بررسي نيازهاي  از نتايج اين پژوهش مي

هاي الزم به  دبستاني و ارايه آموزش والدين كودكان پيش
ها در كار با كودك خود و نيز افزايش آگاهي مربيان نسبت  ن آ

به مسأله نيازهاي اجتماعي و زباني كودكان و نيازهاي 
. هاي ضروري و مناسب را اعمال كرد ريزي آموزشي او برنامه

توان به ابهامات و  ز نتايج اين پژوهش مياز طرفي با استفاده ا
شماري كه از سوي والدين در رابطه با رابطه رشد  سؤاالت بي

از . شود، پاسخ داد زبان و قرار گرفتن در مهدكودك مطرح مي
طرفي، از آن جايي كه تاكنون در زمينه بررسي ارتباط تحول 

دبستاني،  هاي اجتماعي در كودكان پيش زبان و مهارت
با وجود . ي در سطح جامعه ايران صورت نگرفته بودپژوهش

محدوديت در تعميم نتايج در كودكان داراي اختالالت زباني، 
هاي  توان بر اساس نتايج اين تحقيق و يافته باز هم مي

پژوهشي مشابه چنين نتيجه گرفت كه ايجاد محيط غني از 
تحريكات زباني، تشويق كودكان براي حرف زدن و پرسيدن، 

هاي گروهي و خانوادگي، ايجاد  ها در بحث ت دادن آنشرك
ها، خواندن داستان و كتاب با صداي  جوي براي اظهار نظر آن

هاي كالمي و  هايي كه مهارت ها، خلق بازي بلند براي آن
  . ها را به كار گيرد نوشتاري آن

جذاب كردن تكاليف مهدكودك، ايجاد و حفظ اعتماد به 
رام گذاشتن به واقعيت وجودي، نفس كودكان اين سن، احت

ها،  ها، همدردي، هم احساسي با آن عواطف و احساسات آن
ها، دادن مجالي براي عمل،  شفاف كردن احساسات آن

آزمودن و تجربه، همگي از عواملي است كه در رشد شخصيت 
ها و به طور متقابل  هاي كالمي و اجتماعي آن و رشد مهارت

باني نيز تأثير شايان توجهي هاي ز بر رشد و گسترش مهارت
بنابراين، براي جلوگيري از بروز مشكالت در حيطه زبان . دارد

بايست پايه  و تداوم اختالالت زباني در دوران دبستان مي
هاي قبل  هاي زباني را در خانواده و آموزش گيري مهارت شكل

از طرفي، نتايج اين پژوهش تأثير به . از دبستان محكم بنا كرد
 -در انجام مداخالت درماني و مالحظات آموزشيسزايي 

تربيتي اين گروه از كودكان دارد و سبب گسترش دامنه 
  هاي زباني  ارتباطي اين كودكان و در نتيجه افزايش توانمندي

  .گردد ها مي در آن
  
  گيري نتيجه

دار بين دو متغير رشد زبان  يبا پي بردن به وجود رابطه معن
عي و اهميت قابل مالحظه دوره دريافتي و مهارت اجتما

توان در  دبستاني در سرنوشت زندگي آتي كودك، مي پيش
ريزي رشد زبان در مقطع  هاي آموزشي و برنامه گيري تصميم
 دبستاني بر بهبود، تسهيل و توانمندسازي ارتباطات كالمي پيش

عالوه بر اين . و اجتماعي اين كودكان تأكيد نظري و عملي كرد
و پيشنهادات  مربيانتوان از طريق درگير كردن نظرات  مي

سازي زباني و اجتماعي اين كودكان  والدين، در امر مهم آماده
تحقيقات زيادي در اين خصوص معتقدند كه كاهش  .اقدام نمود

مبادالت كالمي و ارتباطي و كمبود انگيزش تعامل با ديگران 
اجتماعي كودك تواند تجريبات زباني و  به خصوص با مادر مي

را در طي مراحل اوليه تحول زبان، محدود سازد و در نتيجه 
از اين . منجر به تأخير زبان و پايداري اختالل زباني وي گردد

رو اين امر در درمان كودكان داراي اختالالت زباني بايد مورد 
توان به رشد  توجه قرار گيرد و با كارا ساختن اين تعامالت مي

  .كمك نمود زبان اين كودكان
  

  پيشنهادها
هاي آتي در زمينه همين تحقيق،  به منظور انجام پژوهش

رسد كه اين امر در كودكان داراي  ضروري به نظر مي
هاي سني مختلف مورد  اختالالت گفتار و زبان و در گروه

هاي اجتماعي و رشد  همچنين، تأثير مهارت. بررسي قرار گيرد
كودكان طبيعي و داراي اي در گروه  زبان به صورت مداخله

تواند در امر آموزش زبان به  اختالل اجرا گردد كه نتايج آن مي
  .كودكان راهگشا باشد

  
  تشكر و قدرداني

مراتب تشكر و سپاس خود  نويسندگان اين مقالهبدين وسيله 
بخشي دانشگاه  را از رياست و معاونت پژوهشي دانشكده توان

كه در به  ييرزمجو ميو سركار خانم مر علوم پزشكي شيراز
  .دارند اعالم مي ،داشتند ييپژوهش نقش بسزا نيا دنيثمر رس
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Abstract 
 

Introduction: Language and social skills, the two distinctive characteristics of mankind, play an 
important role in human life. The acquisition of speech and language, which is regarded to as one of the 
most important developmental factors, is totally dependent on social interaction. The aim of the current 
study was to determine the relation between the development of receptive language and selected aspects of 
social skills in 4-to-6 year-old Persian-speaking children. 

Materials and Methods: 123 normal Persian-speaking children with the age range of 4 to 6 years  

(76 boys and 47 girls) who met the inclusion criteria were recruited from Shiraz (Iran) kindergartens via a 
multistage random selection method. The Test of Language Development was first administered to 
evaluate the subjects’ linguistic skills and the Social Skills Rating System, including two teachers and 
parent questionnaire forms. Data were statistically analyzed via Pearson’s correlation coefficient using 
SPSS software version 16. Significance level was set at less than or equal to 0.05. 

Results: while the correlation between receptive language and selected dimension of social skills was 
signiticant, (P < 0.01), there was no significant correlation between receptive language and parent forms, 
(P > 0.01). Moreover, there was no significant correlation between teachers and parent forms (P > 0.01). 
Different conditions of home and educational environment should be considered during teaching the social 
skills of children and all efforts should be performed to provide necessary educations for children, as 
developing these skills could contribute developing their receptive language. 

Conclusion: These findings showed a positive significant correlation between the development of 
receptive language and selected aspects of social skills. However, this correlation is condidered positive 
from teachers, point of view. 
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