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    چكيده 
در دوران  يمشـكالت رفتـار   نيتـر  عياز شـا  ييكـ . شـوند  يكودكان محسوب مـ  هيمهم رشد اول يها از جنبه يرشد زبان و رفتار اجتماع :مقدمه
بـا   يا رابطـه  يپرخاشـگر . اسـت  يزدن به روابط اجتمـاع  بيآس قياز طر گرانيصدمه زدن به د يتالش برا يعني ،يا رابطه يپرخاشگر يكودك

 .پرداخته شد يعيطب يرانيآن در كودكان ا يمطالعه به بررس نياز جمله رشد زبان در ارتباط است كه در ا يعوامل مختلف
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آزمـون رشـد    يانتخاب و با استفاده از نسخه فارس رازيكودك شهر ش يمهدها نياز ب ،يا چندمرحله يورود به مطالعه را داشتند، به روش تصادف
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  مقدمه
ميان  متقابلزبان ابزاري است كه امكان همكاري و تعامل 

 خاطرنشان كردپياژه طور كه  و همان سازد را فراهم مي افراد
 هاي فعاليت سازي نقشي اساسي را در هماهنگ ،زبان

ها  از طرفي شركت در اين فعاليت .)1( كند اجتماعي ايفا مي
هاي  مهارت. هاي اجتماعي است مستلزم داشتن مهارت

پسندي اطالق  اجتماعي به مجموعه رفتارهاي اكتسابي جامعه
اي با ديگران  سازد تا به گونه گردد كه فرد را قادر مي مي

هاي مثبت و  تعامل كند كه منجر به برانگيختن واكنش
چنين تعاملي ). 2(ها شود  هاي منفي آن اجتناب از واكنش

هاي زباني دركي و بياني رشديافته  مستلزم داشتن مهارت
اير هاي زباني و اجتماعي همچون س مهارت. است

هاي شناختي، در طول دوران كودكي اكتساب  توانايي
در واقع، زبان دركي و زبان بياني دو عنصر كليدي . گردند مي

زبان دركي عبارت است از . شوند رشد زبان محسوب مي
توانايي درك آنچه گفته شده و كودكان بايد قبل از اكتساب 

آنچه را كه زبان بياني، يعني توانايي بيان آنچه در ذهن دارند، 
نتايج تحقيقات حاكي از وجود ). 3(شنوند درك كنند  مي
. هاي اجتماعي است مستقيم بين رشد زبان و مهارت هرابط

 6-4وهاب و همكاران  با انجام تحقيقي بر روي كودكان 
داري را بين رشد زبان دركي  مثبت و معني هساله ايراني، رابط
گزارش كردند  هاي اجتماعي كودكان ايراني و رشد مهارت

ديگري  نشان  ههمچنين اين محققان با انجام مطالع). 4(
اجتماعي  هاي مهارتدادند بين رشد زبان بياني و رشد

). 5(داري وجود دارد  مثبت و معني هكودكان ايراني نيز رابط
تواند  هاي اجتماعي كودكان مي براين، افزايش مهارت عالوه

با اين حال، . ا شوده منجر به كاهش مشكالت رفتاري در آن
هاي  اي ميان رشد مهارت پرسش مهم اين است كه چه رابطه

زباني با ميزان مشكالت رفتاري در كودكان وجود دارد؟ آيا 
هاي زباني بهتر منجر به كاهش بروز مشكالت  مهارت

شود يا بروز مشكالت رفتاري به شكلي ديگر را  رفتاري مي
تماعي و توانش هاي اج ارزيابي مهارتكند؟  تسهيل مي
 تخصصي متشكل از تواند از طريق يك تيم چند اجتماعي مي

زبان و مددكاران اجتماعي  شناسان گفتار شناسان، آسيب روان
  ). 6( انجام شود

ترين مشكالت رفتاري در دوران كودكي  يكي از شايع
پرخاشگري عبارت است از يك فعاليت . پرخاشگري است

قصد صدمه زدن به ديگران  بالقوه مضر و آزاردهنده كه به
جسماني، : انواع پرخاشگري عبارتند از). 7(گيرد  صورت مي

 relational(اي  پرخاشگري رابطه. اي كالمي، و رابطه
aggression ( عبارت است از تالش براي صدمه زدن به

گويي، غيبت،  پراكني، دروغ شايعه(ديگران از طريق كالمي 
ندن، شانه باال انداختن و روي برگردا(و غيركالمي ) بدگويي

اهميت  ها يا بي ها به نشانة نشنيدن صحبت گرفتن گوش
مراتب رشد رفتار،  از نظر سلسله). 8) (دانستن فرد مقابل
اي اغلب بعد از بروز پرخاشگري جسماني و  پرخاشگري رابطه

در اوايل كودكي، كودكان به . كند كالمي در كودكان بروز مي
ي و زباني رشد نيافته، پرخاشگري هاي اجتماع دليل مهارت

با گذشت زمان، كودكان . دهند جسماني بيشتري نشان مي
تفسير ادراك (هاي شناختي  هاي زباني و ديگر توانايي مهارت

كنند؛ در نتيجه احتمال بروز  را كسب مي) و تنظيم عواطف
نتايج ). 9(يابد  اي در كودكان افزايش مي پرخاشگري رابطه
اي  اكي از اين است كه پرخاشگري رابطهمطالعات مختلف ح

 بوده،كودكان  برجسته و مضر تجارب روزمره بسياري از ةجنب
سالگي  3و شروع آن تقريباً از سن  تحولي داراي ماهيتي

اي پيامدهاي  از سوي ديگر، پرخاشگري رابطه ).10( است
افسردگي، اضطراب، طرد همساالن، : منفي زيادي اعم از

براي كودك به دنبال احساس تنهايي و خود ـ اداركي منفي 
  ). 8( .دارد

سو، بررسي تفاوت دختران و پسران در زمينة  از يك
اي در تحقيقات متعدد نتايج  پرخاشگري جسماني و رابطه

و  Crickو    Grotpeterو Crick. متفاوت داشته است
 جسماني پرخاشگري همكاران گزارش كردند كه پسران

 اي رابطه پرخاشگري دختران بيشتر در مقايسه با دختران و
 ). 11و  8(دهند  مي در مقايسه با پسران نشان بيشتري
اي  و همكاران  پرخاشگري رابطه Ostermanبراين،  عالوه
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سي قرار را در سه كشور فنالند، اسرائيل و هلند مورد برر
اي  دادند و دريافتند دختران از هر سه كشور پرخاشگري رابطه

اين در حالي ). 12(دهند  بيشتري نسبت به پسران نشان مي
اي در زمينة  طي مطالعه Schneiderو  Tomadaاست كه 

اي و جسماني در كودكان ايتاليايي دريافتند  پرخاشگري رابطه
اي را  رابطه كه پسران هر دو شكل پرخاشگري جسماني و

در تناقض با اين ). 13(دهند  بيشتر از دختران بروز مي
و همكاران  دريافتند كه تفاوت  McEvoyها،  يافته
اي  داري بين دختران و پسران در پرخاشگري رابطه معني

بر روي ) 14(همچنين، مطالعة شهيم ). 7(وجود ندارد 
دار  يدبستاني ايراني حاكي از عدم تفاوت معن كودكان پيش

بين دختران و پسران از لحاظ ميزان بروز پرخاشگري 
  . اي بود رابطه

زبان دركي و بياني با  بينارتباط  از سوي ديگر، پژوهشگران
هاي  را در كودكان طبيعي داراي توانايي اي رابطه پرخاشگري

براي مثال، . اند زباني مختلف را مورد مطالعه قرار داده
Bonica در را زبان رشد و اي رابطه همكاران پرخاشگري و 
 بررسي مورد ساله 5 تا 3 دبستاني پيش كودكان از گروهي

 ميزان و زبان رشد نمرات بين داده و دريافتند قرار
 با حتي دار معني و مثبت همبستگي اي رابطه پرخاشگري

 به توان مي اين مطالعه نتايج ديگر از. دارد وجود سن كنترل
در  پسران در اي رابطه پرخاشگري و زبان رشد تر قويه رابط

براين، در پژوهشي  عالوه  ).6(كرد  اشاره دختران مقايسه با
اي و  و همكاران دريافتند بين پرخاشگري رابطه Crickديگر 

 ، در مقابل). 15(نمرات واژگان دركي رابطه مثبت وجود دارد 
Estrem با اي رابطه و جسماني پرخاشگري رابطة بررسي به 

پرداخت و  دبستاني پيش گروهي از كودكان در زبان رشد
 هاي و جسماني با كاهش نمر دريافت كه پرخاشگري رابطه

  ). 16(يابند  زبان كودكان افزايش مي
 با نگاهي به مطالعات انجام گرفته در زمينه پرخاشگري

 هاي فرهنگ تحقيقات در توان دريافت كه اكثر مي اي رابطه
 در ارتباط ماهيت دليل به كه درحالي گرفته، غيرايراني انجام

 بروز احتمال گراست، جمع اغلب كه ايراني فرهنگ

 روابط وجود خاطر در كودكان ايراني به اي رابطه پرخاشگري
 به مسأله اين اغلب و بوده تر محتمل تر، نزديك دوستانة
براساس  .است گرفته قرار محققان ايراني مورد توجه ندرت

كودكان ايراني تقريباً از سه سالگي ) 1386(يافته شهيم 
كار  اي را در ارتباط با ساير كودكان به پرخاشگري رابطه

 شناختي روان و اجتماعي متغيرهاي اگرچه). 14(برند  مي
 داشته نقش اي رابطه پرخاشگري بروز در تواند مي متعددي
در اين زمينه به  اما با توجه به مطالعات انجام گرفته باشد،

 زباني رسش سطح با اي رسد كه پرخاشگري رابطه نظر مي
در واقع، در اوايل كودكي، كودكان به . است در ارتباط كودك

پرخاشگري جسماني  هاي اجتماعي رشدنيافته، دليل مهارت
هاي  ؛ اما با گذشت زمان مهارت)9(دهند  بيشتري نشان مي

تفسير ادراك، تنظيم (هاي شناختي  زباني و ديگر توانايي
هاي شناختي به  توانايي. كنند را كسب مي) عواطف، حافظه
خود در   دهد تا اطالعات مربوط به روابط آنان امكان مي

هاي  گذشته را به ياد آورده و از آن به عنوان واكنش
سو، نتايج  از يك بنابراين،). 17(جويانه بهره برند  تالفي

 پرخاشگري با زبان رشد همبستگي حاصل از مطالعة دقيق
راهنمايي در جهت  تواند مي در كودكان طبيعي اي رابطه
 و درماني براي تربيتي آموزشي، هاي ريزي برنامه

از  .باشد والدين و شناسان، مربيان گران، روان گفتاردرمان
اختالالت  داراي كودكان والدين طرف از سوي ديگر، همواره

 اين انواع پرخاشگري دارند،زباني كه مشكالت رفتاري مانند 
 آيا كه شود مي پرسيده زبان و گفتار شناسان آسيب از سؤال

 و مهدكودك مانند آموزشي محيط يك در كودك قرارگرفتن
هاي  ديگر كه منجر به تقويت مهارت كودكان با تعامل

تواند در طي كردن سير  مي شود، ارتباطي و زباني مي
استفاده از تعامالت  پرخاشگري و يادگيري حل مشكالت با

گويي  زباني مؤثر واقع شود؟ اين پرسش مهمي است كه پاسخ
 سنين در زبان رشد هاي مختلف جنبه به آن نيازمند بررسي

 آن و ارتباط آموزي زبان حساس دبستاني به عنوان دورة پيش
طور كلي، هدف از انجام تحقيق  به. با پرخاشگري است
و همكاران  Bonicaتر ديدگاه نظري  حاضر بررسي دقيق
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تر نقش  هاي زباني قوي كه مهارت مبني بر اين) 6(
اي كودكان  كنندگي در بروز رفتار پرخاشگرانه رابطه تسهيل

 بررسي هدف با حاضر پژوهش اساس، اين بر  .دارد، بود
 6 تا 4 كودكان در اي رابطه پرخاشگري رشد زبان وه رابط

  .  گرفت انجام ساله طبيعي شهر شيراز
  

  ها مواد و روش
براي . اين پژوهش به روش غيرتجربي و مقطعي انجام شد

اي استفاده  گيري چندمرحله ها، از روش نمونه انتخاب نمونه
مهدكودك شهر شيراز و براساس مناطق  141ابتدا از بين . شد

طور تصادفي چهارگانة آموزش و پرورش، چهار مهدكودك به
اطالعات  و مصاحبه مشاهده، طريقانتخاب شد؛ سپس از 

ها، كودكان حائز معيارهاي  آزمودني پروندة بهداشتي در موجود
معيارهاي ورود به مطالعه . ورود به مطالعه مشخص شدند

عبارت از شنوايي طبيعي، عدم وجود اختالالت گفتاري و 
بر اين اساس و . بودند زباني و عدم وجود اختالالت يادگيري

 106الدين براي شركت كودك در مطالعه، با كسب رضايت و
الزم . انتخاب شدند) دختر 42پسر و  64(ساله  6تا  4كودك 

به ذكر است كه حجم نمونه در اين مطالعه با استفاده از 
  . فرمول كوكران توسط مشاور آمار تعيين شد

هاي زباني كودكان از آزمون  جهت تعيين سطح مهارت
براي تشخيص پرخاشگري و  )18(  (TOLD-P3)رشد زبان

اي براي  پرخاشگري رابطهه نام اي در كودكان از پرسش رابطه
در مرحلة اول، آزمون . استفاده شد) 14(دبستاني  كودكان پيش
TOLD-P3 طور انفرادي، در شرايطي كه كودك از  به

آمادگي ذهني و بدني قابل قبولي برخوردار بود، در قالب بازي 
زا، توسط  هاي مزاحم و استرس و به دور از هرگونه محرك

آزمون  خرده 9اين آزمون داراي . گري باتجربه اجرا شد آزمون
در زمينة ) آزمون تكميلي آزمون اصلي و سه خرده شش خرده(

. باشد ماه مي 11سال و  8تا  4سنجش رشد زبان كودكان 
نمرة كل رشد زبان شامل مجموع نمرات استاندارد شش 

ترين برآورد را از  بهترين و جامع آزمون اصلي است كه خرده
حاضر، ه در مطالع. آورد توانايي كلي زبان كودك فراهم مي

تعيين سطح مهارت زبان بياني كودكان از طريق 
و تكميل دستوري ) گويه 28(هاي واژگان شفاهي  آزمون خرده

هاي واژگان  آزمون همچنين، از خرده. سنجيده شد) گويه 28(
براي تعيين ) گويه 25(ك دستوري و در) گويه 30(تصويري 

در نهايت، . سطح مهارت زبان دركي كودكان استفاده گرديد
مجموع نمرات  هنمرة كل رشد زبان كودكان از طريق محاسب

آزمون اصلي مذكور و نمرات  تراز شدة چهار خرده
 30(و تقليد جمله ) گويه 30(هاي واژگان ربطي  آزمون خرده
اين آزمون با استفاده از روش پايايي . دست آمده ب) گويه

همساني دروني با ميانگين ضريب آلفاي كرونباخ براي 
، 81/0، تكميل دستوري 89/0هاي واژگان شفاهي  آزمون خرده

، تقليد جمله 74/0، درك دستوري 76/0واژگان تصويري 
  ). 18(گزارش شد  89/0، و واژگان ربطي 90/0

اي براي  نامه پرخاشگري رابطه بعد، پرسشه در مرحل
ميانگين سابقه (مربي باتجربه  9دبستاني توسط  كودكان پيش

كه حداقل ) سال 84/4سال و انحراف معيار  08/7تدريس 
ماه شناخت كافي از رفتار كودكان داشتند، تكميل  شش
 به (اي  سه گزينهه گوي 10نامه داراي  اين پرسش. گرديد

بعد  است كه شامل سه) ندرت، بعضي اوقات، اغلب اوقات
به : به عنوان مثال(دستكاري روابط ميان افراد : باشد مي

ها كه مورد نظر اوست،  گويد تا با يكي از بچه كودكان مي
براي (، پخش شايعات بدخواهانه و طرد ديگران )دوست نشود

). كنم مثال اگر با او دوست شوي، تو را به مهمانيم دعوت نمي
ها  رات تمام گويهمجموع نم هكلي هر كودك از محاسب هنمر
شهيم  پايايي اين آزمون را با استفاده از . آيد دست ميه ب

  ). 14(گزارش كرد  78/0ضريب آلفاي كرونباخ 
آخر، با توجه به نرمال بودن توزيع متغيرها، از ه در مرحل

هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي  روش
 افزار  مك نرمهاي استخراج شده با ك مستقل استفاده شد و داده

SPSS   05/0داري  در سطح معني 18نسخه<p  تحليل
  .شدند

  ها يافته
كل رشد  هدر مطالعه حاضر، به منظور تعيين همبستگي نمر

زبان و هر يك از نمرات مهارت زبان دركي و مهارت زبان 
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اي از ضريب همبستگي پيرسون  بياني با پرخاشگري رابطه
  . استفاده شد

، بين مهارت زبان 1ارائه شده در جدول با توجه به نتايج 
داري  اي همبستگي مثبت و معني دركي و پرخاشگري رابطه

)01/0<p (همچنين، همبستگي مثبت و . وجود داشت
اي و مهارت  بين پرخاشگري رابطه) p>05/0(داري  معني

عالوه براين، بين نمرة كل رشد زبان . زبان بياني مشاهده شد
داري نيز وجود  بستگي مثبت و معنياي هم و پرخاشگري رابطه

آزمون واژگان تصويري،  از سوي ديگر، به جز در خرده. داشت
، تكميل )>05/0p(واژگان شفاهي   آزمون بين نمرات سه خرده

و ) p>01/0(و درك دستوري ) >05/0p(دستوري 
داري وجود  اي همبستگي مثبت و معني پرخاشگري رابطه

  . داشت
اي با  رشد زبان و پرخاشگري رابطه اين، همبستگي بر عالوه

در نظر گرفتن متغير جنسيت به صورت درون گروهي مورد 
نتايج . ارائه شده است 1بررسي قرار گرفت كه نتايج در جدول 
دار بين  مثبت و معنيه بدست آمده حاكي از وجود رابط

، )>05/0p(كل رشد زبان  هاي با نمر پرخاشگري رابطه
و مهارت زبان بياني ) p>01/0(مهارت زبان دركي 

)05/0p< (كه، در دختران همبستگي  حالي در. در پسران بود
كل رشد زبان،  هاي با نمر داري بين پرخاشگري رابطه معني

از سوي . مهارت زبان دركي و مهارت زبان بياني مشاهده نشد
دست آمده در دو گروه دختران و پسران با ه ديگر، نمرات ب

زبان، مهارت زبان دركي، مهارت  هدف مقايسة وضعيت رشد
اي، با لحاظ متغير جنسيت، با  زبان بياني و پرخاشگري رابطه

 2استفاده از آزمون تي مستقل تحليل شد و نتايج در جدول 
نتايج نشان داد كه بين ميانگين نمرات . گزارش شده است
داري وجود  اي دختران و پسران تفاوت معني پرخاشگري رابطه

كه، دختران در مقايسه با پسران،  طوري به ). p>01/0(داشت 
همچنين، دختران و . اي بيشتري نشان دادند پرخاشگري رابطه

داري در ميانگين نمرة كل رشد زبان  پسران تفاوت معني
)05/0p<( مهارت زبان دركي ،)01/0<p( و مهارت زبان ،

بدين معني كه دختران در . با يكديگر داشتند) >05/0p(بياني 
زبان، مهارت زبان دركي، و مهارت زبان بياني نسبت به رشد 

  . پسران نمرات باالتري كسب نمودند
 62/15اي  براين، ميانگين نمرات پرخاشگري رابطه عالوه

)73/4=SD ( ها داراي نمره باالتر از  آزمودني درصد13بود و
تهديد به قطع دوستي، اخراج كودك . نامه بودند در پرسش 21

جمعي و قهر كردن از بيشترين فراواني برخوردار  از بازي دسته
  . موارد گزارش شده است درصد50بود كه در بيشتر از 

  
همبستگي نمرات رشد زبان، زبان دركي، زبان بياني، و . 1جدول 

  اي ها با پرخاشگري رابطه خرده آزمون
هاي  ابعاد و خرده آزمون
  مختلف رشد زبان

 ايپرخاشگري رابطه

  پسران  دختران  كل نمونه
  20/0* 19/0 23/0*  زبان بياني

  واژگان شفاهي
  تكميل دستوري

*25/0  10/0 *31/0  
* 20/0 23/0 13/0 

  35/0 **  24/0 35/0 **  زبان دركي

  واژگان تصويري
  درك دستوري

17/0 12/0  15/0 
** 43/0 28/0  ** 47/0 

 31/0*  24/0 32/0**  نمرة كل رشد زبان
  05/0داري كمتر از  سطح معني *

  01/0داري كمتر از  سطح معني **
  
  
  

  اي در دختران و پسران مقايسه ميانگين نمرات رشد زبان، زبان دركي، زبان بياني، و پرخاشگري رابطه. 2جدول 
  فاصله اطمينان  t  پسران  دختران  متغيرها

انحراف   ميانگين 95/0
  معيار

  انحراف معيار  ميانگين

  46/0 – 10/4  48/2** 38/4 71/14 96/4 17  اي پرخاشگري رابطه
  22/0 – 09/10  07/2* 05/14 90/97 73/9 103  زبان بياني
  69/1 – 47/12  60/2** 66/14 60/90 02/12 70/97  زبان دركي
  86/0 – 37/11  32/2* 02/15 95/99 15/10 09/106  رشد زبان نمرة كل

  05/0داري كمتر از  سطح معني *                  
01/0داري كمتر از  سطح معني **                 
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  بحث
دهنده وجود همبستگي  كه، نتايج اين تحقيق نشان آن نخست
اي در كودكان  و بروز پرخاشگري رابطهدار بين جنسيت  معني

 پرخاشگري بروز ميزان كه صورت ساله ايراني بود؛ بدين 6-4
 يك از كه اي نتيجه.  بود پسران از بيشتر دختران در اي رابطه
 توسط گرفته انجام تحقيق از حاصل نتايج با سو هم طرف،

Crick وGrotpeter  )8 (،تقابل در ديگر، طرف از و بوده 
 و Tomada توسط گرفته انجام تحقيقات از حاصل نتايج با

Schneider  )13( ايتاليايي  دبستاني پيش كودكان روي بر
اي و  رابطه پرخاشگري ،است؛ آنان گزارش كردند پسران

. بيشتري را در مقايسه با دختران نشان دادند جسماني
 كودكان دربارة) 14( شهيم ادعاي مطالعه اين يافته همچنين،

 بر مبني را) 7( همكاران و McEvoy و ايراني دبستاني پيش
 بروز ميزان در پسران و دختران بين دار معني تفاوت وجود عدم

) Estrem )2005 نظر بنابر. كند مي رد اي رابطه پرخاشگري
 اين در مختلف هاي پژوهش از حاصل متفاوت نتايج )16(

 و تعاريف ابزارها، در تفاوت وجود از ناشي احتماالً زمينه
 اما. است ها آزمون اجراي جهت مختلف اجتماعي هاي محيط

 از حاصل نتايج با مطالعه اين نتايج مغايرت خصوص در
 دو هر كه ايراني دبستاني پيش كودكان روي بر شهيم مطالعه
 اند، شده اجرا پرخاشگري نامه پرسش يك از استفاده با مطالعه

كه در اين مطالعه نظرسنجي تنها توسط مربيان  گفت توان مي
مهدكودك صورت گرفته است، و اثر سوگيري مربيان نسبت 

 و Fagan. به رفتار كودكان را بايد مورد توجه قرار داد
Iglesias )19 (هاي زباني كودكان و معتقدند بين مهارت 

ساالن از مشكالت رفتاري رابطه وجود  ادراك معلمان و هم
راين، به منظور كاهش نقش سوگيري مربيان در بناب. دارد

شود در مطالعات آتي  ارزيابي رفتار كودكان پيشنهاد مي
ساالن و مربيان در بررسي  همبستگي نظرسنجي والدين، هم

 هاين، ميانگين نمر بر عالوه  اي ارزيابي شود پرخاشگري رابطه
دبستاني ايراني  كودكان پيش) 62/15(اي  پرخاشگري رابطه

كودكان ) 2/10(اي  تر از ميانگين نمرة پرخاشگري رابطهباال
، كه داراي الگوي فرهنگي  همكاران و Bonica هدر مطالع

هاي  بنابراين، اين يافته در فرهنگ). 6(فردگرا هستند، بود 
گراي مانند ايران كه بر همبستگي و احترام متقابل در  جمع

هاي  بررسيشود، قابل تأمل است و به  روابط تأكيد مي
  .بيشتري در اين زمينه در مطالعات آتي نياز است

 دختران گروه دو در زبان رشد وضعيت همقايس كه، آن دوم
 و دركي زبان هاي مهارت كه داد نشان مطالعه تحت پسران و

 بود؛ ها سال آن هم پسران از بهتر ساله 4-6 بياني دختران
 مينايي و زاده حسن توسط شده گزارش نتايج با كه اي يافته

 آزمون در پسران به نسبت دختران بهتر عملكرد بر مبني) 18(
TOLD-P3 دارد خواني هم.  

 كه بود آن از حاكي حاضر تحقيق هاي يافته كه، آن سوم
 در فقط اي رابطه پرخاشگري و زبان رشد بين همبستگي

 چنين دختر ساالن هم در كه حالي در دارد، وجود پسران
 شده گزارش نتايج با يافته، اين. نداشت وجود همبستگي

 تر قويه رابط وجود بر مبني) 6( همكاران و Bonica توسط
 در ساله 3-5 پسران در اي رابطه پرخاشگري و زبان رشد بين

 نظر با همچنين،. دارد تطابق دختر همتايان با مقايسه
Estrem )16 (بين دبستاني پيش پسران در كه اين بر مبني 

 و مثبت همبستگي رشد زبان نمرات و اي رابطه پرخاشگري
 براساس بنابراين،. است سو هم دارد، وجود داري معني
 در اي رابطه پرخاشگري كلي، طور به مطالعه، اين هاي يافته

 با است؛ از اينرو، پسر همتايان از بيشتر ساله 4-6 دختران
 نسبت دخترها زباني هاي مهارت سن افزايش با كه اين وجود

 افزايش بين همبستگي كند، مي پيدا بهتري رشد پسرها به
 آنها اي رابطه بروز پرخاشگري ميزان و دخترها زباني مهارت
 و پسرها زباني هاي مهارت بين كه صورتي در. ندارد وجود

. است داشته وجود مثبتي همبستگي آنها اي رابطه پرخاشگري
نشان داد با كنترل  )6( همكاران و Bonicaنتايج مطالعة 

متغير رشد زبان، نقش جنسيت در مقايسه با نقش رشد زبان 
اين،  بر  عالوه .اي كمتر است در بروز پرخاشگري رابطه

هاي اين پژوهش نشان داد بين زبان دركي و پرخاشگري  يافته
زبان بياني و  هتري در مقايسه با رابط اي همبستگي قوي رابطه
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دارد، عاملي كه نقش مهمي را در اي وجود  پرخاشگري رابطه
  ). 20(كند  پذيرش همساالن در پسران ايفا مي

 و Bonica نظر بنابر مطالعه اين در ما فرض طوركلي، به
 سالگي 6 تا 4 از كودكان هر چقدر كه بود اين) 6( همكاران

 كنند، مي پيدا بيشتري تسلط بياني و دركي زبان هاي مهارت بر
 در اي رابطه پرخاشگري شكل به پرخاشگرانه رفتارهاي بروز
 اين هاي يافته به توجه با بنابراين،. شود مي تسهيل آنها

 بيشتر تسلط كه گرفت نتيجه توان مي كه آن نخست تحقيق،
 ايراني ساله 4-6 پسران در بياني و دركي زبان هاي مهارت بر
 پرخاشگرانه رفتارهاي بروز در كنندگي تسهيل نقش تواند مي
 كه صورتي در باشد؛ داشته اي رابطه پرخاشگري شكل به آنها
 در را نقشي چنين زباني هاي مهارت رشد همسن، دختران در

 توان مي كه، آن دوم. كند نمي ايفا پرخاشگرانه رفتارهاي بروز
 به رفتاري مشكالت كه اي ساله 4-6 پسران در كه گفت

 با كه داشت انتظار توان مي دهند، مي بروز پرخاشگري صورت
 رفتارهاي كودكان، اين در زباني هاي مهارت افزايش

  .كند پيدا بروز اي رابطه پرخاشگري شكل به آنها پرخاشگرانه
 عوامل مؤثر در هدف تعيين با مطالعاتي انجام رسد مي نظر به

اين  هو مقايسساله  4-6اي در كودكان  بروز پرخاشگري رابطه
تواند  مياين گروه سني دختران و پسران  عوامل بين

راهكارهاي باليني مفيدي را در اختيار كارشناسان فعال در 
دبستاني و  حوزة آموزش و پرورش و توانبخشي كودكان پيش

والدين اين كودكان، در جهت ارائه مداخالت تربيتي و رفتاري 
  . هاي اجتماعي فراهم آورد به منظور تسهيل آموزش مهارت

  

  گيري نتيجه
 سالة 4-6 پسران در بياني و دركي زبان هاي ارتمه افزايش
 عاملي عنوان به تواند مي پرخاشگري رفتارهاي داراي ايراني
 صورت به رفتارها نوع اين شكل تغيير در كننده تسهيل

 بهبود در كه، حالي در. باشد داشته نقش اي رابطه پرخاشگري
 بروز در نقشي ايراني سالة 4-6 دختران در زباني هاي مهارت

  .ندارد آنها سوي از اي رابطه پرخاشگري
  

  پيشنهادها
هاي  رسد بررسي طولي رابطة مهارت در تحقيقات آتي، به نظر مي

اي بتواند  اجتماعي و رشد زبان در كودكان پرخاشگري رابطه
- اطالعات ارزشمندي را جهت كاهش بروز رفتار پرخاشگرانه رابطه

  .  آوردويژه در دورة خردسالي، فراهم اي، به
  

  ها محدوديت
اين تحقيق محدود به نظرسنجي از مربيان مهدكودك در 

اي بوده، و از پرسشنامه جهت  بررسي پرخاشگري رابطه
از . شده است  اي استفاده بررسي ميزان بروز پرخاشگري رابطه

گير بودن  وقتتوان به  هاي اين پژوهش مي يتدديگر محدو
  . اشاره نمود TOLD-P3اجراي آزمون 

  
  تشكر و قدرداني

داشتني كه با  مراتب قدرداني خود را از كليه كودكان دوست
نگاه، رفتار، و دستان مهربان خود ما را همراهي كردند، ابراز 

همچنين، از والدين و كليه افرادي كه به ما در انجام . داريم مي
  .  اين تحقيق ياري رساندند، سپاسگزاريم
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Original Article 

 
The correlation between oral language development and relational aggression 

among 4-to-6 year-old Persian children 
 

  
*Maryam RazmjoeeMaryam Vahab , Mohammad Majid Oryadi Zanjani ,  

  
        

  
 
Introduction: Language development and social behavior are considered as crucial aspects of 
initial development in children. One of the most common behavioral problems in childhood is 
relational aggression that is defined as behaviors that harm others through damaging to social 
relationships. Relational aggression is related to the different factors such as language 
development, which has been examined among normal preschool children in the present study. 
Materials and Methods: In a descriptive cross-sectional survey, 106 children of 4 and 6 years old 
(42 girls and 64 boys) who satisfied the inclusion criteria were recruited from Shiraz 
kindergartens by multi-stage random selection method. The Test of Language Development-
Primary: 3rd Edition (TOLD-3) and Relational Aggression Questionnaire for Preschool Children 
were used to assess children. Data was analyzed by Pearson’s correlation coefficient and 
independent t-test. Significance level was set at less than 0.05. 
Results: There was a positive and significant correlation between oral language development and 
relational aggression in the boys (p<0.01). Although the girls’ scores of language development 
and relational aggression were significantly more than the boys (p<0.01), there was no significant 
correlation in the girls (p>0.05). 
Conclusion: The better oral language skills among 4-to-6 year-old boys can be considered as a 
facilitative factor in expressing their relational aggressive behaviors. 
Keywords: normal children, oral language development, receptive language, expressive language, 
relational aggression 
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