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Abstract 

Background and Aim: Some of the models in the evaluation of speech and language disorders have 

been based on the sequence of language development. Developmental-descriptive model supports the 

approach of following the sequence of natural language as the best training manual for teaching 

language to children who have a language disorder. The present study aims to investigate expressive 

vocabulary and lexical development of a Persian speaking child aged between15 to 34 months. 

Case Report: In the current observational longitudinal study, expressive vocabulary and lexical 

output of a Persian speaking girl sampled from 15 to 34 months by daily scripting.  

Results: The first meaningful word was stated at the age of 15 months. Since about 22 months of age, 

when the vocabulary storage contained about 55 words, the child started to produce grammatical 

structures in the form of two-word sentences. In this period, names had the most frequency in child's 

lexicon. At 22 months of age, the highest frequencies of her vocabulary included names of persons, 

foods, objects, body parts, clothing and animals, respectively. The emergence of new verbs showed a 

remarkable growth at the age of 26 to 28 months. In this stage, the child started to use compound 

sentences. Scripting and evaluating the development of the child's vocabulary every 15 days showed 

vocabulary spurt at the age of 26 to 28 months. 

Conclusion: According to the results, the present 20-month longitudinal study showed that the 

development of expressive vocabulary in the Persian speaking girl was similar those in other 

languages. It also follows a hierarchical process from simple to sophisticate. This information can 

hopefully provide useful evidence for clinical research and practice. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف
تکاملی که این مدل -اند، از جمله مدل توصیفیگذاری شدهاساس توالی رشد زبان بنیان ها در ارزیابی اختالالت گفتار و زبان بربرخی از مدل امروزه

زبان به عنوان بهترین راهنمای آموزشی برای آموزش زبان است. در گفتاردرمانی دسترسی به جداول رشد  حامی رویکرد پیروی از توالی رشد طبیعی
گیرد عمدتاَ از منابع خارجی است. بدین رسد. جداولی که در کشورمان مورد استفاده قرار میگفتار طبیعی در سنین مختلف یک ضرورت قطعی به نظر می

 ماهگی است. 34تا  15زبان از فارسیبررسی خزانه واژگان بیانی کودک  حاضر ترتیب هدف از انجام پژوهش

 یماربمعرفی 
برداری روزانه شد. نگاری، یادداشتماهگی به روش وقایع 34تا  14زبان از ای طولی، برونداد واژگانی یک دختر فارسیبا روش مشاهده تحقیق حاضردر  

کودک صورت پذیرفت. تاریخ ظهور تمامی عناصر زبان  طبیعی در تمام لحظات احتمالی زندگی به غیر از مهدهای زبانی در شرایط کامال گیریتمام نمونه
 شد.ثبت میبه محض شنیدن 

 هایافته

ای آغاز مهساخت دستوری دوکل کلمه بود و بیان 55ی واژگانی حدود ماهگی خزانه 22ماهگی بیان شد. در  15نخستین واژه معنادار در  ها نشان دادیافته
افعال در ظهور جمالت مرکب و به  ها به ترتیب مربوط به اسامی افراد، خوراکی، اشیاء، اعضای بدن، پوشاک و حیوانات بود.بیشترین درصد واژه و شد

اربرد جمالت مرکب ماهگی دارای یک جهش رشدی بود که همزمان با ک 28تا  26دنبال افزایش طول گفته نقش بسزایی داشتند. ظهور افعال جدید در 

 ماهگی نشان داد. 28تا  26روز، انفجار واژگانی را در  15ارزیابی واژگان کودک هر  .است

 گیرینتیجه

واژه ابتدایی، میزان پیشرفت خزانه واژگان در گذر زمان و فراوانی بیشتر اسم نسبت به فعل، شباهت با  50سن ظهور اولین واژه، محتوای  رسدیبه نظر م
در مشخص کردن توالی رشد طبیعی گفتار  ،پردازندو مطالعاتی از این دست که به توصیف عمیق رشد خزانه واژگان می خارجی و فارسی دارد هایزبان

 .زبان نقش بسزایی خواهند داشتدر کودکان فارسی

 های کلیدیواژه

 فارسی ؛کودک ؛رشد زبان ؛واژگان
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 و اهدافمقدمه 
سازد و همچنین به بندی جهان و موجودات آن را فراهم میمفاهیم، امکان مقولهزبان بخشی از ساختار ذهنی انسان است که با استفاده از 

ماهگی با استفاده از الگوهای آهنگ  11الی  10کودکان در حدود  ]1[.شودط با دیگران به کار برده میعنوان ابزاری کارآمد برای ایجاد ارتبا
 ها گفتار خود را باآن ]2[.کنندوغون میواژه غانبیهای جملهشبهصورت جمالت، بروندادهای زبانی پرسشی، خبری و تعجبی را اغلب به 

آموزی در انسان به تدریج و طی مراحلی مشخص انجام زبان ]3[.رسانندکنند و در طی مراحلی از گفتار ساده به پیچیده میواژها آغاز میتک
کند و تفکر خود را با دقت زیاد  تواند به وسیله زبان فکرکه کودک می یابد تا جاییبدین ترتیب زبان کودک به تدریج تکامل می ؛گیردمی

ها به آن آورند، سوالی است که بسیاری از پژوهشهای خود را به زبان میاینکه کودکان در هر زبانی از چه زمانی نخستین واژه ]4[.بیان کند
قطعی به دست نیامده، چرا که پاسخ به این پرسش ملزومات متعددی های متعدد در این حوزه، هنوز پاسخی رغم پژوهشاند، علیپرداخته

بیش  که کم و طورهمان ]2[.هایی، توسط چه کسی با چه منظوری انجام شوددارد، این که پژوهش در چه زبانی و زمانی، با چه ویژگی
توانند ص گفتار کودکان، اغلب تنها والدین آنها میهای خاد که به علت ویژگیهستن به این نکته واقف ،افرادی که با کودکان سروکار دارند

های کودک و دیگر های تولیدشده را تشخیص دهند. به منظور انجام دادن پژوهشی کامال علمی برای تعیین زمان فراگیری نخستین واژهآوا
بررسی ادعای والدین کند و چه بسا  های گفتار و زبان وی، پژوهشگر متعهد باید حدودآ دو سال یا بیشتر از عمر خویش را صرفویژگی

-ها و دیگر ویژگیهای فراگیری نخستین واژهچرا که ممکن است در نهایت برخی از والدین متوجه نشانه ؛سرانجام تالشش هم کافی نباشد

 ]2[.نشوددر این زمینه به راحتی یافت  های یکپارچه و منسجمبنابراین جای تعجب نیست که داده ؛های گفتار و زبان نشوند
ای کند و دوم اینکه وسیلهتکامل گفتار و زبان از دو جهت حائز اهمیت است: نخست اینکه زبان به عنوان وسیله ارتباطی اجتماعی عمل می

-شناسان گفتار و زبان و زبانزبان در کودکان از دیرباز مورد توجه آسیب فرآیند چگونگی اکتساب گفتار واز این رو ؛ ]5[است برای تفکر

زبان به شرح زیر  های چگونگی اکتساب گفتار وآوری دادهتوان به سه تکنیک عمده به منظور جمعدر این میان می .شناسان بوده است
 -3و  گیری و در مقطعی از زمانهای بزرگ نمونهمطالعات در قالب گروه -2برداری روزانه، مطالعات به صورت یادداشت -اشاره کرد. ا

این نوع  آیند و معموالَزبان به حساب می برداری روزانه به عنوان مطالعات عمده و اولیه در فراگیری گفتار واشتدادمطالعات طولی. ی
ای از زمان به صورت شناس گفتار و زبان هستند به صورت روزانه در طول دورهشناس یا آسیبمطالعات به همت والدینی که خود زبان

رمغان این گروه از مطالعات برای جوامع علمی گزارشات توصیفی بسیار مفصلی از روند فراگیری گفتار و شود. بزرگترین اجامع انجام می
زبان در  زبان در کودکان است. عمق و پهنای این جزئیات مفصل با الگوهای توصیفی، اکتشافی، و شرحی در رابطه با اکتساب گفتار و

طبیعی و واقعی، غیرمستقیم  های کامالَهای توصیفی که در محیطایان ذکر است دادهگیرد. شدسترس محققان و متخصصان بالینی قرار می
های از منابع ارزشمند برای مطالعات رشد زبان کودک هم در زبان مرجع و هم در بررسی ،و هنگام بازی در هر زبانی گردآوری شده باشند

 ]6[.شوندهای مختلف محسوب میای بین زبانتطبیقی و مقایسه
ای، مند، مدل طبقهبرای ارزیابی و درمان اختالالت زبان از قبیل مدل نظام ها و رویکردهای مختلفیزبان به مدل شناسی گفتار وآسیب در

تکاملی با توصیف دقیق سطح فعلی عملکرد زبان –تکاملی اشاره شده است. مدل توصیفی–های ویژه نهایتا مدل توصیفیمدل ناتوانی
داند. این رویکرد حامی این مطلب م صرفی و غیره مربوط میئده از واژگان، بیان مفاهیم، استفاده از قواعد نحوی و عالکودک، از نظر استفا

شده در تحقیق روی رشد طبیعی زبان، بهترین راهنمای آموزشی را برای آموزش زبان به کودکانی فراهم است که توالی رشد طبیعی مطرح
تکاملی به درمان کودکان –چه بخواهیم از منظر رویکرد توصیفیچنان ]7[.اندموفق به یادگیری آن نشده کند که خودشان به هر دلیل،می

رسد. زبان در کودکان طبیعی سنین مختلف یک ضرورت به نظر می دسترسی به جداول رشد گفتار و ،دارای اختالالت زبان و گفتار بپردازیم
کند. بدون فراهم می زبان در کسب توانایی گفتار و میزان اثر این تأخیر ود تاخیر احتمالی واین جداول معیاری را جهت قضاوت در مورد وج

زبان معیاری برای سنجش نخواهند داشت و به دنبال آن تشخیص در زمینه تاخیر  شناسان گفتار وشک با نبود چنین جداول معیاری، آسیب
  ان منتظر درمان موثر اختالالت ارتباطی در کودکان به هر دلیل ممکن بود.تویا اختالل ارتباطی متزلزل خواهد شد و سرانجام نمی

Fensonو  Bendic در این میانکنند. ماهگی بیان می 15تا  10اظهار داشتند کودکان اولین کلمات خود را در سنین Nelson  واژگان
ها تقسیم کرد و هتوصیف کنند های دستوری واجتماعی، واژههای های فعل، واژهطبقه شامل اسامی خاص، اسامی عام، واژه 6کودکان را به 

ها، ها، اشیاء خانه، مکانمحتوای اولیه کلمات کودکان را به افراد، اعمال، غذاها، لباس، حیوانات، وسایل نقلیه، اسباب بازی Crystalبعدها 
عتقد است صرف نظر از زبان مادری کودک، واژگان م Gentner ]3[.بندی کردطبقهکلمات اجتماعی، کلمات توصیفی و کلمات موقعیتی 

یک از انواع واژگان دختر خود را  درصد فراوانی هر Dromi ]8[.های مربوط به اشیاء است تا فعلکودکان خردسال بیشتر شامل کلمه
 60حدود  زه زمانی از سن کودککه در این با به طوری ؛داندکلمه می 50سن توانایی بیان  ماهگی را 24تا  15 نلسون سن ]3[.گزارش نمود

کلمه درک و تولیدشده کودکان را  50های روزانه والدین اولین بر مبنای یادداشت بندیکت ]9[.دهنددرصد از واژگان را اسامی تشکیل می
کلمه  50ماهگی و اغلب پس از کسب  18های جدید حول و حوش سرعت ظهور واژهدر طی آن بیان داشت که  .مورد بررسی قرار داد
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شود و زمانی است که به عنوان یک دوره انتقالی مهم در روند رشد زبان کودکان در نظر گرفته می کلمه آغازی 50دوره  ]9[.یابدافزایش می
 ]10[.اندماهگی گزارش کرده 22تا  20مطالعات دیگر حداکثر فوران واژگانی را در  ]6[برد.میهم در کنار هم به کار  کودک دو کلمه را با

های الزم به ذکر است در سال ]10, 3[.نامندمی 1انفجار واژگان را این سرعت در افزایش واژگان Kauschke و Bloom ،، بندیکتنلسون
زبان در  شناسان گفتار وآسیباخیر جداول و معیارهایی که به منظور قضاوت در مورد تاخیر احتمالی کودک در روند رشد گفتار توسط 

هایی منسجمی برای ثبت تالش در زبان فارسی .ا برگرفته از نتایج محققان خارجی استعمدتَ که گیردتفاده قرار میکشورمان مورد اس
چون الزمه آن طراحی مطالعات طولی و مشاهده دقیق کودکان در  ،زبان صورت نگرفته استفارسیدقیق مراحل رشد گفتار و زبان کودکان 

وند قالب یک مطالعه طولی به بررسی رشد زمینه مطالعات داخلی جلیله گیر است. درزمانو طی مراحل رشدی است که کاری بس سخت 
 120کودک و ضبط نمونه گفتار به مدت  انه به مهدیماهگی پرداخت. وی با مراجعه ماه 60ماهگی تا  12زبان از فارسیزبان در دو کودک 

و  ]11[ضیاء حسینی و نوربخش، الدینیههای موردی مشکوتوان به گزارشاستا میدر همین ر ]11, 3[.دقیقه در ماه این بررسی را انجام داد
-طاهریو نوربخش  ضیاء حسینی و ،الدینیهمطالعه مشکوسه موردی  هایدر میان گزارش اشاره کرد. ]13[اسکویی و همکارشطاهری

برداری نسبت عنوان نقاط مثبت مطالعه در زمینه یادداشت توان بهشناس( بوده است که میزبانبر روی فرزند نگارنده )اسکویی و همکارش 
البته مطالعاتی به صورت مقطعی نیز در این زمینه  در نظر گرفت. ،گیردبه مطالعاتی که این مهم توسط والدین غیرمتخصص صورت می

رضایی  ]9[.اندلگی را مورد توجه قرار دادهسا 8روند رشد تکلم و زبان فارسی در کودکان از تولد تا  سیف نراقی و نادری. صورت گرفته است
تا  18همکاران اندازه خزانه واژگان بیانی کودکان  محمودی بختیاری و ]8[.ساله پرداختند 4تا  5/2و همکاران به درک و بیان اسامی کودکان 

ماهه کرد زبان  24تا  18اژگان بیانی کودکان که به بررسی پربسامدترین و و نهایتاَ زارعی و همکاران ]14[ماه را مورد بررسی قرار دادند 36
از  .هند بودتکاملی به طور کامل نخوا–گوی نیازهای مدل توصیفیپاسخطور که قبال نیز اشاره شد مطالعات مقطعی همان ]15[.پرداختند

 12ری به صورت مقطعی و از تولد تا مطالعه سیف نراقی و ناد ،ی بسیار کوتاه خواهد بودهانیاز به گزارش دقیق و فاصله زمانیکه ی آنجای
سال به بررسی سالگی با فاصله یک 8سالگی تا  2بار و از ماه یک 6سالگی با فاصله  2سالگی تا  1بار و از ماهگی با فاصله سه ماه یک

توان احتمال قریب به یقین میاما با  ،اگر چه این مطالعه در مقطع زمانی و مکانی خود بسیار ارزشمند است های خود پرداخته است،آزمودنی
گفت بررسی با این فاصله زمانی صرفاّ شمای کلی از رشد زبان را به ما خواهد داد و بسیاری موارد ارزشمند که ممکن است در ارزیابی و 

ی رشد فعل را مد بیشتر به صورت مقطع ]16[کارگندمنظیر پژوهش ای هرود. مطالعاز دست می ،تکاملی الزم باشد-درمان با مدل توصیفی
 شناسان گفتار و زبان نبود.و بالینی آسیبکاربردی  نیازهای گویپاسخو  بودکار بنیادی گندممطالعه . اندنظر قرار داده

 گزارشتکاملی گزارشی از روند فراگیری و رشد خزانه واژگان بیانی کودک -تا با تکیه بر مدل توصیفی استقصد بر آن  حاضر در پژوهش
به شکل طولی، ثبت روزنگار و در  ،شناس گفتار و زبان بودآسیباین نظر که مطالعه در بافتی کامالَ طبیعی و توسط والدی که خود ، از شود

های بالینی مطرح در های مشابه به شکل بهتری بتواند پاسخ پرسشنسبت به پژوهشمطالعه حاضر رسد به نظر می .لحظه صورت پذیرفت
ها پاسخ داده شود که های روزانه به این پرسشبردارییادداشت در راستای تحقق این هدف تالش شد از طریقاشد. بگو این زمینه را پاسخ

واژه ابتدایی که توسط کودک  50فهرست  ،زبان چه زمانی است و ویژگی آن چگونه استفارسیسن بیان اولین واژه بیانی معنادار در کودک 
پربسامدترین واژگان بیانی  ،ها چگونه استترتیب اکتساب واژه ،هایی برخوردار استتنوع از چه ویژگیشود به لحاظ میفارسی زبان بیان 

روند رشد آن چگونه است و  ،زبان ایرانی مورد بررسی چیست، فراوانی خزانه واژگان به تفکیک سن، اسم و فعل چگونه استکودک فارسی
 یا خیر. کندها طی میان روندی مشابه سایر زبانبیان طبقات مختلف واژگ زبان درفارسیآیا کودک 

 هاروشمواد و 
و در اول هفته سی و  از نظر رشد جنینی تازه بالغ یافته بوده است. کودکحاضر )ر. ر(، فرزند دختر نویسنده اول مقاله  کودک مورد بررسی

طبق نمودار رشد مخصوص کودکان دختر رایج در کشور ه بود. زبانه، فرزند اول خانوادتککودک  هفتم بارداری با روش سزارین به دنیا آمد.
( بود. 112-124حدود (بینه هوشبهر وی طبیعی–از رشد طبیعی برخوردار بود. طبق آزمون استنفورد )وزن، قد و دور سر(از لحاظ فیزیکی 

والدین تعامالت کالمی برد. ودک به سر میدر مهد ک 14:30تا  8ماهگی به بعد صورت روزانه از ساعت  6به دلیل اشتغال مادر، کودک از 
 اند.یک در ظهور اولین واژه با اخیر روبرو نبودههیچبسیار خوبی با کودک داشتند و 

متناسب با هدف به گزارش رشد واژگانی حاضر مقاله ماهگی به روش طولی و موردی انجام گرفت.  34ها از بدو تولد تا دادهآوری جمع
 لحظات احتمالی زندگی به غیر از مهد های زبانی در شرایط کامال طبیعی در تمامگیریونهمتمام نی پرداخته است. ماهگ 34تا  15بیانی 

های زبانی، تاریخ ظهور تمامی عناصر زبان به محض شنیدن برداری روزانه از گفتار وی صورت پذیرفت. برای ثبت دادهیادداشتکودک و 
شده در اولین زمان ممکن، مجددا به ضبطانجام شد. اطالعات  HUAWEI Y600_U20ایل مدل با مداد یا ثبت الکترونیکی با موب

شده ترسیمشده از تقویم به فایل ورد به صورت جداول یادداشتهای کار انتقال یافت. در مرحله بعد داده شده برای اینگرفته تقویم در نظر

                                                           
1 Vocabulary Spurt 
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 یفی تحلیل شد.های به دست آمده به صورت توصدادهکل  انتقال یافت و

 هایافته
ماهگی بیان  15در سن  ،بود "بابا" که ی خود راحاکی از آن است دختر مورد مطالعه اولین واژهحاضر های حاصل از پژوهش بررسی یافته

طول واژه و ساختار دو واژه ابتدایی از نظر  توان گفت هررا به طور معنادار به کار برد. می "ماما"کرد و در فاصله کمتر از یک هفته واژه 
کودک در  دو واژه هجای دوم عین هجای اول تکرار شده است. هر و در استها واژهترین صرفهبهمقرون هجایی در مقایسه با واژگان دیگر

)داداده(، نه،  بابا، ماما، آب، اینهاش، اوف، نکن، بله، خاله، آزاده"ای بود. ترتیب ظهور شامل: کلمه 55ماهگی دارای خزانه واژگان  22سن 
)بیرون(،  نی، قطره )قطره خوراکی آهن(، دست، پا، مو، نان، ماست، درنیبه، بهمن، برو، کاله، ماشین، چتر، دایی، ننه، پاشو، ریخت، باال، 

اهلل، اتاق، افتاد، منیژه، ای)نیست(، خال، کالغ، هواپیما )آما(، بده، ببعی، شیر، فوت، الک، برادر،  دیدی، کو؟، چیه؟، گل، عمو، حلوا، شلوار، اپو
آب بده، "قبیل  ای ازدوکلمههای دستوری صورتواژه  55زمان با رشد خزانه واژگان به باشد. هممی "امیرحسین، انجیر، عمه، شال، عبداهلل

 نشان داده شده است. 1ترتیب ظهور واژگان در گفتار کودک در جدول  در گفتار کودک ظاهر شد. "بابا عبدااهلل
 

فهرست خزانه واژگان ابتدایی به ترتیب ظهور در کودک مورد مطالعه به تفکیک اسم و فعل :1ول جد  

 سن اسم سن فعل

روزگی 6ماه و  16 نکن ماهگی 15 بابا   

روزگی 13 ماه و 21 برو روزگی 3 ماه و 15 ماما   

روزگی 13 ماه و 21 پاشو روزگی 5ماه و  16 آب   

روزگی 13 ماه و 21 ریخت روزگی 15ماه و  02 بله   

روزگی 13 ماه و 21 دیدی روزگی 15ماه و  20 خاله   

روزگی 13 ماه و 21 بده )داداده( آزاده  روزگی 15ماه و  20   

روزگی 14 ماه و 21 بردار روزگی 10ماه و  21 نه   

روزگی 14 ماه و 21 افتاد روزگی 12ماه و  21 من   

روزگی 3 ماه و 22 نمی شه زگیرو 13ماه و  21 کاله   

روزگی 13 ماه و 22 نیست روزگی 13ماه و  21 ماشین   

روزگی 3 ماه و 23 باز کن روزگی 13ماه و  21 چتر   

روزگی 11 ماه و 23 وایسا روزگی 13ماه و  21 دایی   

روزگی 12 ماه و 23 باز شد روزگی 13ماه و  21 ننه   

روزگی 16 ماه و 23 سوخت روزگی 13ماه و  21 باال   

روزگی 16 ماه و 23 بود به )مواد غذایی(به  روزگی 13ماه و  21   

روزگی 19 ماه و 23 بشورم نینی  روزگی 13ماه و  21   

روزگی 7 ماه و 25 دستشویی دارم روزگی 13ماه و  21 قطره )قطه(   

روزگی 11 ماه و 25 کج شد روزگی 13ماه و  21 دست   

روزگی 12 ماه و 25 بردار روزگی 13ماه و  21 پا   

روزگی 13 ماه و 25 داد روزگی 13ماه و  21 مو   

روزگی 16 ماه و 25 کاری دارم روزگی 13ماه و  21 نون   

روزگی 16 ماه و 25 اوف شد روزگی 13ماه و  21 ماست )ما(   

روزگی 19 ماه و 25 بکشم روزگی 13ماه و  21 در)درب خانه(   

روزگی 9 ماه و 26 ببینم روزگی 13ماه و  21 گل   

روزگی 9 ماه و 26 باشم روزگی 13ماه و  21 عمو   

روزگی 9 ماه و 26 بخوابم روزگی 13ماه و  21 حلوا   

رمنمی روزگی 9 ماه و 26  روزگی 13ماه و  21 شلوار)ش(   

روزگی 9 ماه و 26 گناه داره روزگی 13ماه و  21 خال   

روزگی 10 ماه و 26 باشه روزگی 13ماه و  21 کالغ   

روزگی 11 ماه و 26 باز کن )آما( پیماهوا  روزگی 13ماه و  21   

روزگی 11 ماه و 26 پارک کرد روزگی 13ماه و  21 ببعی   

روزگی 11 ماه و 26 گفتم روزگی 13ماه و  21 شیر   

رسهدستم نمی روزگی 11 ماه و 26  روزگی 13ماه و  21 فوت   
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روزگی 11 ماه و 26 بپزم روزگی 24ماه و  21 اتاق )تاق(   

روزگی 16 ماه و 26 بپوش روزگی 24ماه و  21 منیژه   

روزگی 16 ماه و 26 راه برو روزگی 24ماه و  21 انجیر   

روزگی 16 ماه و 26 بیام روزگی 24ماه و  21 عمه   

روزگی 24 ماه و 26 گیر کرد روزگی 24ماه و  21 امیر   

روزگی 24 ماه و 26 اومدم روزگی 24ماه و  21 شال   

دمنمی روزگی 24 ماه و 26  اهللبابا عبد  روزگی 24ماه و  21   

 
شده کودک تا توان اسامی بیاناند که میاسامی نسب به سایر عناصر زبانی سهم بیشتری از خزانه واژگان کودک را به خود اختصاص داده

اکی، واژه است را در طبقات مختلف مثل اسم اشخاص، اعضای بدن، اشیاء، خور 50به خزانه واژگانی به حجمی  معادلماهگی که  22
بندی کرد. بیشترین درصد مربوط به اشخاص یا افراد است و بعد از آن به ترتیب مربوط به خوراکی، طبقه 2پوشاک، حیوانات طبق جدول 

 پوشاک و حیوانات است. اشیاء، اعضای بدن،
 

 ماهگی 22کلمه آغازی کودک مورد بررسی تا  50تنوع اسامی در  :2 جدول
 مثال نوع اسم

 پدربزرگ، خاله، ننه، دایی، عمو، عمه به صورت نام خاص افراد یا همان نام نسبی پدر، مادر، اسم اشخاص

 آب، قطره )قطره خوراکی آهن(، نان، ماست، حلوا، شیر، انجیر اسم خوراکی

 نی )عروسک(ماشین، چتر، در )در اتاق(، الک، نی اسم اشیاء

 دست، پا، مو، خال اسم اعضای بدن

 ، شلوار، شالکاله اسم پوشاک

 کالغ، ببعی اسم حیوانات

 
)ر. ر(  اکثر مراحل سنی کودک معنایی زیادی است با اینکه در دانیم فعل جزئی از جمله است که از نظر نحوی دارای بارکه می طورهمان

به دنبال افزایش طول گفته  ولی افعال در ظهور جمالت مرکب و ،اسامی سهم بیشتری نسبت به فعل در خزانه واژگان از نظر کمی داشتند
با مرور زمان و رسیدن به مقطع  .کنددر گفتار خود استفاده می "نکن"ماهگی از فعل ساده  16کودک ابتدا در سن  نقش بسزایی داشتند.

ش ماهگی دارای یک جه 28تا  26کند. ظهور افعال جدید در مقطع سنی می "باز کن"ماهگی شروع به استفاده فعل مرکب  23 سنی
ماهگی به  26تا  18های که در ماه حالی )ر. ر( شد. در فعل جدید به خزانه واژگان کودک 52که منجر به افزایش  به طوری ؛رشدی است

 سن ظهور مواردی از تولید ساختگی فعل در زمینه صرف و نحو 3واژه بود. در جدول  6متوسط افزایش فعل  ماه از یکدیگر فاصله دو
 خی افعال آورده شده است.مناسب و صحیح در بر

 سن ظهور مواردی از تولید ساختگی فعل :3 جدول
 جمله ظاهرشده حاوی فعل ساختگی سن ظهور

 خوامبه جای آب می "آب بخواه" ماهگی 23

 به جای دستشویی دارم "دسشویی داره" ماهگی 25

به  "کنخودت می"ی باز کن و به جا "کنباز می"به جای پیشی گناه داره،  "کنهپیشی گناه می" ماهگی 26
 جای خودت بکن

 گمبه جای قصه می "گویهقصه می" ماهگی 27

 به جای نریختم "نریزیدم" ماهگی 28

 شهبه جای پوستش کنده نمی "کنهپوستش نمی" ماهگی 29

 به جای معاینه کنم "آینه کنم" ماهگی 30

 ام سر رفتبه جای حوصله "ام سرشدحوصله" ماهگی 32

 
ترسیم  1ماهگی در نمودار  34ماهگی تا  15روز از زمان ظهور اولین واژه  15میزان پیشرفت خزانه واژگان کودک به تفکیک سن به فاصله 

 شده است. 
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 میزان پیشرفت خزانه واژگان کودک به تفکیک سن : 1مودار ن

 

ها باشد. واژهواژه می 6 ماهگی مشاهده شد که خزانه واژگان کودک شامل 18های کودک در سن محاسبه تعداد واژه در 42بر طبق جدول 
ای هنوز ای برخوردار است و ترکیبات دوکلمهها از رشد آهستهعمدتا با نسبت پنج به یک اسامی هستند و در این مقطع سنی افزایش واژه

د سرعت ماهگی شاه 22ماهگی شاهد عدم افزایش رشد خزانه واژگان بیانی هستیم؛ در مقطع سنی  20اند. در مقطع سنی ظهور نیافته
اما  ،ها اسامی هستندطور که ذکر شد اکثر واژهاند. همانفعل تشکیل دادهرا  %14 و اسم را هاواژه %85بیشتری در افزایش واژگان هستیم. 
های اجتماعی )یااهلل که پس ورود به مکان جدید به منظور کلمات پرسشی )کو؟ چیه؟( و واژه )من(، شاهد ظهور قید مکان )باال(، ضمیر

و شاهد ظهور اولین  یافتواژه اول خود دسترسی  50ر( در این سن به  )ر. شود( نیز هستیم. کودکرسانی به دیگران استفاده میاطالع
 .بودیمای های دوکلمهگفته

را  %14، اسمرا ها واژه %85 واژه جدید هستیم. 110ماهگی همچنان شاهد سرعت بیشتر افزایش خزانه واژگان با رشد  24سنی  در مقطع
 اند.فعل تشکیل داده

 ماهگی 34ماهگی تا  18دک به تفکیک سن، اسم و فعل از فراوانی خزانه واژگان کو :4جدول 

های فعلیتعداد واژه سن اسمی هایتعداد واژه  هاکل واژه   

ماهگی 18  1 5 6 

ماهگی 20  1 5 6 

ماهگی 22  8 47 55 

ماهگی 24  16 94 110 
 

 بحث
تکاملی گزارشی از روند فراگیری و رشد خزانه واژگان بیانی کودک ارائه شود، در -صد بر آن بود با تکیه بر مدل توصیفیق حاضر پژوهش در

در خصوص سن بیان اولین واژه حاضر های پژوهش های روزانه به پرسشبرداریراستای تحقق این هدف تالش شد از طریق یادداشت
هایی برخوردار است، چگونگی ترتیب واژه ابتدایی و اینکه به لحاظ تنوع از چه ویژگی 50فهرست زبان، تعیین معنادار در کودک فارسی

زبان در ها، پربسامدترین واژگان بیانی فارسی، فراوانی خزانه واژگان به تفکیک اسم و فعل و در نهایت اینکه آیا کودک فارسیاکتساب واژه
 کند یا نه، پاسخ داده شود.ها طی میزبان بیان طبقات مختلف واژگانی روندی مشابه سایر

واژه به طبقه واژگانی اسم تعلق اولین  .ماهگی بیان کرد 15در سن  زبان اولین واژه خود راکه کودک فارسی نشان دادحاضر نتایج پژوهش 
 15تا  10ی زمانی ر بازهدر خصوص ظهور اولین واژه )د بندیکت و فنسوناین یافته با نتایج  بود. CVCV داشت و ساخت هجایی آن

طبقات واژگانی سهم بیشتری از خزانه واژگان کودک را به  در ادامه مشاهده شد در مراحل آغازی اسامی نسب به سایر همسو بود. (ماهگی
ها، راکیشده توسط کودک را در طبقات مختلف مثل اسم اشخاص، نام اعضای بدن، اشیاء، خوتوان اسامی بیانبود، میخود اختصاص داده

به خود  اسم حیوانات کمترین درصد را اسم اشخاص یا افراد است و بندی کرد که بیشترین درصد مربوط بهپوشاک، حیوانات طبقه
البته شایان ذکر  باشد.همسو می نوربخش و ضیاء حسینی و الدینیههای مشکونتایج مطالعه حاضر از این نظر با یافته اختصاص داده است.

 ]17[.نویسی بین مطالعات ذکرشده وجود داردبرداری و گزارشهای به لحاظ نحوه یادداشتاست تفاوت
، این یافته با نتایج خوشحال و همکارانش که اظهار کرددر گفتار خود استفاده  "نکن"ماهگی از فعل ساده  18)ر. ر( ابتدا در سن  کودک

 با مرور زمان و رسیدن به مقطع سنیکودک  ]18[.خوانی داردکند، همآغاز می ماهگی، کاربرد افعال 24تا  18داشتند کودک در فاصله سنی 
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یک جهش رشدی در زمینه افعال شاهد ماهگی  28تا  26در مقطع سنی  کند.می "باز کن"ماهگی شروع به استفاده از فعل مرکب  22
ل عالوه بر اسامی در افزایش ناگهانی تعداد خزانه واژگان اشاره توان به نقش افعاخوانی دارد و میها نیز همکه با پدیده انفجار واژه بودیم
 کرد.

های پیشین پژوهش ؛توان ذکر دقیق سن و تعداد خزانه واژگان قلمداد کردرا می مطالعات های متمایز پژوهش حاضر با سایریکی از ویژگی
از متفاوت بودن شیوه  توان ویژگی مذکور را نشأت گرفتهمی اند؛به ذکر بازه زمانی طوالنی سن و شمارش تقریبی خزانه واژگان پرداخته

 ها دانست.آوری دادهبررسی پژوهش و صرف زمان بیشتر به منظور جمع
 این موضوع قابل استنتاج است ،مل نگاه شودابرد با تهایی که کودک به کار میهای منفرد و نوع واژهزمانی که به کاربردهای مختلف واژه

ای دست زده است با اینکه دانش و توانایی ساخت جمالت را ندارد با در دست داشتن به چه تالش هوشمندانه این اقدامبرای  که کودک
کند. در مراحل اولیه رشد زبان، کودک از میاز ظرفیت و فرصت موجود حداقل منابع یعنی واژگان منفرد بدون نحو، بیشترین استفاده را 

اولین کلمات  ]2[.کنندرا منتقل می مورد نیاز وی ها هستند که بیشترین اطالعاتچون این طبقه از واژه ،برداسامی و افعال بهره زیادی می
کند. کلمات بیانی اش نقشی ندارد، استفاده نمیباشد و کلماتی که در زندگی کودکانهبیانی کودک مربوط به محیط اطراف خود کودک می

-باشد؛ چرا که در مقایسه با آنچه تولید میداند، میبازتاب بخش کوچکی است از آنچه کودک می گفتار کودکان به احتمال قریب به یقین

شود، نشان داده شد که های گوناگون در گفتار کودکان ظاهر میهایی که در زبانبا بررسی نخستین واژه ]2[.کندکند گفتار را بیشتر درک می
شده است. این اصل با  و یک مصوت پیشین و بیشتر /آ/ تشکیل /p/,/m/,/b/قبیل  های مذکور معموال از یک صامت پیشین ازواژه

نیز حاکی از وجود  حاضر های پژوهشو یافته ]9[دیده شده"”papa” mama"قبیل  هایی ازهای اروپایی و یافتن واژهجستجو در زبان
که سن ظهور اولین  الدینیمشکوهسن ظهور آن شده است از قبیل  در ایران مطالعاتی در زمینه اولین واژه و این الگو در زبان فارسی است.

 ترین؛ سیف نراقی و همکارش اولین و فراوان]18[ماهگی یا کمی بعد از آن اعالم کرد 12را در  "جیز"فرزند پسر مورد مطالعه خود  واژه
؛ جلیله وند و ]9[گزارش کردند "بابا"و "مامان"فر( را ن 30سال در دختران و پسران )جمعا  5/1 الی 1( کلمات مورد استفاده کودکان 100%)

ماهگی  16ماهگی و  12 در پسر مورد مطالعه خود به ترتیب در "به، توپجوجو، به"در دختر و  "علی" سن ظهور اولین واژه همکارانش
دقیقه به صورت ضبط ویدئوی طی  120ماه به مدت  هر زبان )دختر و پسر(در طی پژوهشی از دو کودک فارسی بیان کردند؛ جلیله وند

ماهگی است  18های کودک دختر نه نخستین آن تا قبل از جز اولین واژه "بابا"ماهگی کودک، بیان داشت که واژه  60تا  12گفتار آزاد از 
 طور که ذکر شدمان؛ البته واژه نخستین دختر مورد مطالعه ه]3[باشدهمسو می سیف نراقی و همکارانشهای پژوهش حاضر و که با یافته

واژگانی هستند که  "مهبابا، آب، مه"بیان داشتند سه واژه  باشد که نام پدر دختر مورد مطالعه بود. در ضمن زارعی و همکارانمی "علی"
ماهگی و  15در  به عنوان اولین واژه "بابا"نیز واژه  حاضر در مطالعه ]15[.ماهگی آن را بیان کردند 18نفر( در  16همه کودکان کرد زبان )

 .خوانی داردی مطالعه مذکور همروزگی به ثبت رسیده است که با یافته 5ماه و  16در  "آب"واژه 
ماهگی  22 با مرور زمان و رسیدن به مقطع سنی ،کنددر گفتار خود استفاده می "نکن"ماهگی از فعل ساده  18)ر. ر( ابتدا در سن  کودک

خوانی هم وندبا دختر مورد مطالعه جلیله کند که سن شروع بیان اولین فعل ساده و فعل مرکبمی "کنباز "شروع به استفاده فعل مرکب 
 ]3[.باشدمی "درست بکن"و فعل مرکب  "رفت" ،"افتاد"اش شده توسط دختر مورد مطالعهولی فعل ساده بیان ،دارد
 21 . ازشودمشاهده نمیروز هیچ رشدی  15که در فواصل  طوری هب ؛ماهگی شاهد کندترین رشد خزانه واژگان هستیم 21ماهگی تا  15 در
که از شیب مالیم نمودار  طورهمان ،ها هستیمشاهد افزایش مالیم واژه ،واژه رسیده است 45روزگی که خزانه واژگان کودک به  15 و ماه
به  1 ها هستیم که در نمودارواژهاهگی شاهد انفجار م 28تا  26ماهگی این نکته مبرهن است. در فاصله سنی  26روزگی تا  15و ماه  21از 

 15 و ماه 26تر بیشترین رشد واژگان در فاصله مذکور مربوط به دقیقای صورت شیب تند به خوبی به تصویر کشیده شده است. از زاویه
البته  ،اهد رشد خزانه واژگان هستیمماهگی همچنان ش 34و پس آن تا  استروز  15واژه جدید در فاصله  135ماهگی با رشد  27روزگی تا 

 ماهگی(. 28تا  26) هاواژهماهگی( و نه به تندی دوره انفجار  26تا  15نه به کندی اوایل )
 10ماهگی را حدود  18تا  12ها در مقطع سنی واژهمجموع  نیز باشد؛ جلیله وندواژه می 6های کودک شامل واژهماهگی تعداد  18در سن 

 ]9[.اندکردهواژه اعالم  6 تا 3بین را ماه  18تا  12سیف نراقی و نادری نیز تعداد واژگان اکثریت کودکان  ]3[.واژه اعالم کرد
نلسون  ]8[.های مربوط به اشیاء است تا فعلگنتنر معتقد است صرف نظر از زبان مادری کودک، واژگان کودکان خردسال بیشتر شامل کلمه

ها اند که اگرچه تعداد اسمکودک با میانگین سنی یک سال و هشت ماه به این نتیجه رسیده 45روی و همکارانش نیز در طی پژوهشی بر 
 دارد. خوانیهم حاضر های پژوهشکه با یافته ]20[ها، نام اشیاء استولی بیش از نیمی از این اسم ،های کلمات استبیشتر از سایر مقوله

و اشخاص است؛ کودک مورد  ماهگی کودکان کرد زبان مربوط به افراد 24صد اسامی تا های زارعی و همکارانش بیشترین درطبق یافته
باشد و با افزایش می به صورت نام خاص افراد یا همان نام نسبیبرد به کار میکه  ترین درصد اسامیبیشماهگی نیز  22مطالعه در سن 

رسد چون تعداد اشیا محیط پیرامون کودک از سایر طقی به نظر میبیشترین درصد را به خود اختصاص خواهند داد که من اشیاءسن نام 



Case Report 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Published Online: 2018.February.13

 

  J Rehab Med. 2018;3(7): 308-317 

 
 

316 

اند، ماهه گفته 18ای که درصد باالیی از کودکان واژه 50پور و همکارانش نیز اذعان داشتند که در بین مهدی خواهد بود. ها بیشترمقوله
 ]21[.پرکاربردترین واژگان هستند به، آب( ازلی( و خوراکی )بهافراد مهم در زندگی آنها )مامان و بابا( و واژگان مربوط به بازی )ددر، دا

اند بیشتر از درصد افعال دادههستیم که همیشه درصدی که اسامی نسبت به خود اختصاص  با افزایش سن شاهد رشد سایر طبقات واژگانی
م که همراه با کاهش مالیم میزان درصد اسم شده هستیگرفتهمیزان درصد فعل فرا است، البته با افزایش سن شاهد افزایش مالیمی در

به خود اختصاص  شود مقوله اسم بیشترین بسامد را در تولیدات اولیه کودکطور که مالحظه میفراگرفته شده است. با این وجود همان
و نراقی  سیف، ]18[الدینیهومشک توان به مطالعاتمیهای دیگر نیز به اثبات رسیده است که از آن جمله دهد. این موضوع توسط پژوهشمی

 اشاره کرد. و غیره ]14[زارعی و همکارش ،]21[پور و همکارانشمهدیوند، ، جلیله]13[، محمودی بختیاری و همکارانش]8 [همکارش
تعیین  ،ردی مداخله زبان یاد بگییک برنامه باید در اریک کودک چه چیزی  گیری در مورد این کهدر امر درمان بهترین راه برای تصمیم

باشد که یکی از می ،نظر شکل یا کارکرد زبان، رخ دهد جایگاه او در توالی رشد طبیعی و چیزی که باید در مرحله بعدی رشد طبیعی، از
و مطالعاتی از این دست که به توصیف دقیق و عمیق حاضر مطالعه تکاملی بر همین نکته استوار است. بدون شک –فرضیات مدل توصیفی

زبان نقش بسزایی خواهند داشت و به دنبال آن فارسیدر مشخص کردن توالی رشد طبیعی گفتار در کودکان  ،پردازنده واژگان میرشد خزان
توان توالی رشد طبیعی خزانه واژگان را تعیین ررسی یک کودک نمیهای موثر در اختالت گفتار و زبان فارسی خواهد بود. مسلماَ با بدرمان

)دختر و  دو جنسیت حجم وسیع و در هر بایست این کار درهای فردی در روند رشد را مد نظر داشت و میاست تفاوت کرد و همیشه الزم
 صورت گیرد. پسر(

 گیرینتیجه
خزانه واژگانی به ماهگی  22در . ماهگی بیان کرد 15در سن  خود را بیانی یاولین واژه کودک مورد مطالعهنتایج بررسی حاضر نشان داد 

شد. نام ، خوراکی، پوشاک و حیوانات را شامل میاشیاءواژه داشت که طبقات مختلف مثل اسم شامل نام اشخاص، اعضای بدن،  50 حجم
، اعضای بدن، پوشاک و اشیاءو بعد از آن به ترتیب نام مربوط به خوراکی،  خود اختصاص دادفراوانی را به بیشترین اشخاص یا افراد 

پژوهش حاضر حاکی از آن است که سن ظهور نتایج کل  در درصد فراوانی را در خزانه واژگان کودک داشتند. حیوانات است که بیشترین
صورت گرفته و به لحاظ بسامد، فراوانی طبقه اسم نسبت واژه ابتدایی، میزان پیشرفت خزانه واژگان در گذر زمان  50اولین واژه، محتوای 

 کند.ها پیروی این روند رشد از الگویی همانند سایر زبان توان اذعان داشتمیبه فعل بیشتر است و 
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