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مقدمه
نوپایی سنی است که با شروع مهارتهای راه رفتن آغاز
میشود و تا  63ماهگی ادامه مییابد .این سن با تحوالت
اساسی در مهارتهای ارتباط کالمی کودکان همراه میشود [.]1
نوپایان ) (Toddlerیادگیرندگان شگفتانگیز واژگان هستند
[ .]2آنها معموال اولین کلمات خود را در سنین  11تا 11

ماهگی بیان میکنند و با بیان اولین کلمات ،استفاده رسمی از
زبان بیانی برای برقراری ارتباط آغاز میشود [.]4 ,6 ,1
هرگونه عدم تناسب خزانه واژگان با سن کودک ،مشکالت
جدی برای ارتباط با همساالن و اطرافیان و نیز در سالهای
مدرسه اختالل در عملکرد تحصیلی را بوجود میآورد [.]3 ,1
رشد خزانه واژگان میتواند بیانگر استقالل کودک در انتقال
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کومش

محمودی بختیاری و همکاران ( )1631در مطالعهای با
استفاده از فرم مک آرتور بیتز به بررسی اندازه خزانه واژگان
بیانی در  42کودک  18-63ماهه که به سه گروه سنی با فاصله
شش ماه و با تعداد  14کودک در هر گروه دسته بندی شده
بودند پرداختند .کل خزانه واژگان از  133واژه در اولین گروه
سنی به  122واژه در آخرین گروه سنی افزایش نشان میدهد.
تفاوت تعداد واژگان بین گروههای سنی مختلف نیز معنیدار
بوده است .در حالی که اولین کلمات معنیدار معموال در 12
ماهگی بروز مییابند [ ،]1بازه سنی این مطالعه شش ماه بعد را
در نظر گرفته است و مشخص نمیکند که واژگان بیانی پایه
چند کلمه هستند .این مطالعه در شهر اصفهان (یک کالن شهر)
[ ]11نیز انجام گرفته است و محقق تاثیرسطح اقتصادی-
اجتماعی والدین را بر روند رشد گفتار و زبان کودک گزارش
نکرده است [ .]12 ,11بنابراین مشخص نیست که بتوان
یافتههای این پژوهش را به سایر شهرهای ایران (کوچک شهر
و میان شهر) تعمیم داد .مهدی پور و همکاران ( )1632نیز به
بررسی طولی رشد خزانه واژگان در  11کودک هجده ماهه در
شهر تهران پرداختند .کلمات کودکانه (جوجو و هاپو) ،افراد مهم
زندگی ،اسامی بازی و خوارکی پرکاربردترین واژهها بودهاند
[ .]16در این مطالعه نیز محدودیتهایی از قبیل تکیه بر
کودکانی که در مهد کودکها حضور دارند ،انجام مطالعه در یک
کالن شهر و تعداد اندک کودکان مورد مطالعه ،تعمیم یافتهها را
به سایر شهرهای ایران با مشکل مواجه میکند .ایران با توجه به

ساختار چند قومیتی و با فرهنگهای متنوع نیاز به اجرای
مطالعاتی مبتنی بر هر منطقه دارد تا بتوان برای مردم بر اساس
یافتههای مربوط به خودشان تصمیم گیری نمود.
در بررسی خزانه واژگان در کودکان مناطق جغرافیایی مختلف،
مطالعات نشان دادهاند که رشد خزانه واژگان درکی بیش از
رشد خزانه واژگان بیانی است [ ]18-13 ,3اما تعداد واژهها در
هر دو خزانه واژگانی در مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده
است .همچنین اگر چه الگوی کلی رشد واژگان در طبقات
واژگانی مختلف به عنوان یکی از شاخصهای رشدی واژگان،
در زبان های مختلف جهان بسیار مشابه است .اما عالوه بر
شباهتها تفاوتهای زیادی گزارش شده است .همیلتون و
همکاران ( ]13[ )2111این تفاوت ها را گویای تفاوتهای
فرهنگی و صرفی در زبان های مختلف میدانند .برای مثال ،در
مطالعهای دیگر روی  3134کودک سنین  8تا  63ماهه در
کشور نروژ (که به زبان نروژی صحبت میکنند) و با استفاده از
پرسشنامه مک آرتور بیتز ،سیمونسن و همکاران ()2114
نشان دادند درک واژگان قبل از تولید آنها صورت میگیرد و
درک و تولید واژگان با سن افزایش مییابد .پسران نسبت به
دختران در درک و تولید واژگان امتیاز کمتری داشتند .پنجاه
درصد از کودکان یک ساله حداقل  213کلمه درک کردند .در
این مطالعه جنسیت نیز تأثیر معنیداری داشت به طوری که
متوسط تعداد واژگان درک شده توسط دختران بیشتر از حد
متوسط پسران برای تقریبا تمامی گروههای سنی بود [.]18
 Reillyو همکاران ( )2113در مطالعهای طولی در کشور
استرالیا با استفاده از گزارش والدین از طریق دو پرسشنامه
میزان رفتارهای نمادین

(Communication and Symbolic

) Behavior Scales, CSBSو مک آرتور بیتز 1311 ،کودک
را در سنین  12 ،8و  24ماه بررسی کردند .نتایج نشان داد که
در  12ماهگی میانگین تعداد واژگان بیانی کودکان شش کلمه
بوده است .آنها دامنه وسیعی از واژگان بیانی را در  12ماهگی
 1تا  126گزارش کردند .در  12ماهگی 418 ،نفر از کودکان
( )%23/4هیچ واژه بیانی نداشتند .جنسیت دختر با مهارت
برقراری ارتباط بهتر در  12 ،8و  14ماهگی و در  24ماهگی
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معنی به اطرافیان بدون اتکا به مراقب (مادر) باشد .تاکنون تنها
دو مطالعه موردی در ایران توسط جلیله وند ( )1634و زارعی
( )1633به بررسی خزانه واژگان اولیه در نوپایان  12ماهه
پرداخته است [ .]8 ,3در مطالعهی جلیله وند ،دو کودک دختر و
پسر به صورت طولی از  12تا  31ماهگی بررسی شدهاند .با
تکیه بر آنالیز نمونههای زبانی وی به تفصیل به شرح مراحل
رشد گفتار و زبان پرداخته است .در مطالعه زارعی و ظریفیان
( )1633نیز یک کودک دختر از  14تا  64ماهگی مورد بررسی
قرار گرفت و دستههای واژگانی در نمونههای زبانی بدست
آمده مشخص شد .همچنین یافتهها نشان داد که کودک اولین
کلمه بیانی معنی دار را در  11ماهگی بیان نموده است [.]8
مطالعاتی از این دست اگرچه میتوانند مسائل پیچیدهای نظیر
رشد زبان را سادهتر نشان دهند ،و فرد را در موقعیتهای
واقعی زندگی بسنجند اما توصیف رشد زبان در یک کودک
نمیتواند مبین رشد زبان در تمامی کودکان باشد .چنین
مطالعهای ممکن است برخی جنبههای رشد واژگان را نادیده
گرفته باشد و همچنین ممکن است کودکان دیگر روند متفاوتی
از رشد زبان و خزانه واژگانی نشان دهند.

جلد  ،21شماره ( 1پیاپی ،)36زمستان 1633

...
با خزانه واژگانی بزرگتر ارتباط داشت [ .]13به نظر میرسد
جنسیت و سن از جمله فاکتورهای تاثیر گذار بر روند رشد
خزانه واژگانی کودکان در این کشورها بوده است .اما در مطالعه
نوزادان کشور انگلیس انجام گرفت آنها دریافتند که کودکان
انگلیسی نمرات کمتری را در درک و بیان در مقایسه با کودکان
آمریکایی در پرسشنامه مک آرتور بیتز دریافت نمودند .آنها
 333فرم کامل مک آرتور بیتز را از والدین نوپایان یک ساله
تا دو سال و یک ماهه دریافت نمودند و مشاهده نمودند که
میانه تعداد واژگان درکی در سن  12ماهگی حدود  12واژه
است و در  11ماهگی به  11واژه میرسد .میانه واژگان بیانی
در سنین  12تا  14ماه در حداقل ممکن یعنی صفر واژه قرار
داشت .در  11ماهگی میانه تعداد واژههای بیانی از صفر به
حدود  2تا  6واژه افزایش مییابد .در یک سال و نه ماهگی
تقریبا تغییر قابل توجهی در تعداد واژگان بیانی نوپایان کشور
انگلیس اتفاق میافتد به نحوی که بین  %4تا  %11واژگان
لیست مک آرتور بیتز ( 412واژه) توسط نوپایان تولید میشود.
در کودکان آمریکایی میانه واژگان بیانی از  1تا  6کلمه در 12
تا  14ماهگی و  18تا  62کلمه در واژگان درکی گزارش شده
است [ .]13همیلتون علت این تفاوت را در تفاوتهای فرهنگی
ظریف بین جوامع انگلیسی و آمریکایی بیان میکند.
به نظر میرسد جامعه گفتاردرمانی ایران ،برای تامین
نیازهای علمی و بالینی نیاز به حرکتی رو به رشد در تحقیقات
مربوط به رشد گفتار و زبان در همه سنین و به ویژه سنین
نوپایی دارد؛ زیرا ،شالوده ارتباط کالمی مؤثر در این دامنه سنی
بنیان گذاشته میشود .مطالعه حاضر در پاسخ به این نیاز ،به
بررسی خزانه واژگان درکی و بیانی نوپایان 12تا  14ماهه
شهرستان برداسکن می پردازد .دامنه سنی  12تا  14ماه ،سنی
است که علی رغم اهمیت ویژه آن در رشد خزانه واژگان،
معموال در مطالعات نادیده گرفته شده است .شهرستان برداسکن
با جمعیتی بالغ بر  28266هزار نفر یک کوچک شهر به شمار
میآید که مردم آن به زبان فارسی تکلم میکنند .به نظر میرسد
بتوان نتایج مطالعات مربوط به این شهر را به شهرهای دیگر
استان خراسان رضوی و نیز شهرهای شمال شرق کشور با
جمعیت و زبان مشابه تعمیم داد.

مواد و روشها
این مطالعة مقطعی  34نفراز کودکان سنین 12تا  14ماهه
شهر بردسکن که در بازه زمانی اسفند  1631تا خرداد 1633
در مراکز بهداشت (مراکز بهداشت مطهری و طالقانی) و
مهدکودکها مراجعه کردند ،انجام شد .با استفاده از مطالعه
مقدماتی در  11نفر انحراف معیار واژگانی که کودکان نه درک
میکردند و نه بیان آنها را داشتهاند برابر  61/2و برای تعداد
واژگانی که تنها درک میکردند  62/1و برای تعداد واژگان
بیانی  8/1حاصل شده بود .با در نظر گرفتن اطمینان  %31و
دقت  11برای دو پارامتر اول و دقت  6برای پارامتر سوم و نیز
لحاظ کردن اثر طرح  ،1/6با استفاده از فرمول برآورد میانگین،
حجم نمونه  34نفر برآورد شد .
در مراکز بهداشتی و سطح شهر ،پوسترهایی در ابعاد
برای دعوت از خانوادهها جهت شرکت در طرح نصب شد.
همچنین از خانوادهها با ارسال پیامک برای حضور در مراکز
بهداشت دعوت بهعمل آمد .در روزها و ساعات مشخصی از
هفته ،محقق در مراکز بهداشت و مهد کودکها حضور پیدا
مینمود و برای خانوادههای عالقمند به حضور در طرح ،ابعاد
مختلف و ضروریات طرح را شرح میداد .به منظور افزایش
آگاهی خانوادهها از این طرح و فواید شرکت در آن،
بروشورهایی حاوی اطالعاتی راجع به اهمیت بررسی رشد
زبان و گفتار کودک در این سنین ارائه میشد .در پایان جلسات
به خانوادههای عالقمند برگه رضایتنامه شرکت در طرح ارائه
گردید و به آنها اطمینان داده شد که در صورت حضور در این
طرح اطالعات مربوط به کودک آنها محرمانه باقی خواهد ماند.
همچنین در صورت تمایل خانواده ،نتایج حاصل از ارزیابی
کودک آنها در پایان پژوهش با آنها گزارش خواهد شد.
A3

از میان خانوادههای عالقمند به شرکت در این طرح،
نوپایانی وارد مرحله ارزیابی خزانه واژگان شدند که رابط
بهداشت آنها را با توجه به کارت پیگیری رشد ،و نتایج
پرسشنامه سنین و مراحل (پرسشنامهای است که برای
غربالگری کودکان  3تا  31ماهه ،در سال  1631توسط
ساجدی و همکاران ساخته شده است و سواالت برای هر سن
در  1بخش برقراری ارتباط ،حرکات درشت ،حرکات ظریف،
حل مسئله و شخصی – اجتماعی طراحی شده است و اعتبار
آن  %33تعیین شده است) [ ]22دارای رشد هنجار معرفی
مینمود .نتایج این پرسشنامه و کارت پیگیری رشد به صورت
ضمنی توسط پزشک خانواده یا مرکز بهداشت و نیز مشاهدات
مستقیم گفتار درمانگر مجددا کنترل میشد .بدین منظور پس از
تایید رابط بهداشت ،محقق (دانشجوی کارشناسی ارشد گفتار
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همیلتون و همکاران ( )211که به منظور یافتن دادههای هنجار

اسماء ابتدایی و همکاران

کومش

پس از تایید سالمت کودکان و اعالم هنجار بودن روند
رشد آنها توسط رابط بهداشت و متخصص اطفال ،خانوادههایی
که برگه رضایت حضور در طرح را امضا نمودند به جلسه
توجیهی دعوت شدند .در جلسه توجیهی ،محقق به خانوادهها
نحوه پر کردن پرسشنامه را آموزش داد .به هر خانواده یک
هفته فرصت داده شد تا چک لیست تکامل برقراری ارتباط
مک آرتور بیتز -فرم  Iرا در کتابچه مخصوص ارزیابی زبان
کودکان در سن  18-3ماهگی در مجموعه پانا را پر نمایند .در
آموزش به خانوادهها از فیلمهای مربوط به کودکان هنجار
فارسی زبان استفاده شد تا به آنها در شناسایی درست واژگان
کمک شود .به منظور تسهیل شرایط ،جلسه توجیهی در سه روز
هفته و در ساعات مختلف عصر برگزار گردید .خانواده هایی که
نتوانستند در این جلسات شرکت نمایند آموزش انفرادی
دریافت نمودند.
یکی از پرسشنامههایی که مکرر در ارزشیابی مهارتهای
ارتباطی نوزادان و نوپایان استفاده میشود ،پرسشنامهی مک
(McArthur–Bates
Communicative
آرتور -بیتز
) Development Inventoriesاست [ .]28-26این پرسشنامه
همچنین اطالعات معتبری را در زمینه رشد و تکامل زبان بویژه
تکامل واژگان کودک در سالهای اولیه زندگی ارائه میدهد
[ .]3در ایران این پرسشنامه توسط کاظمی و همکاران
( )1683به زبان فارسی ترجمه شد .روایی صوری و محتوایی
آن سنجیده شد و پایایی خرده آزمونهای درک و بیان واژگان
به ترتیب  1/38و  1/83گزارش شد [ .]3پرسشنامه مک
آرتور بیتز -فرم  Iویرایش اول ،دارای پنج بخش است که
عبارتند از “اولین نشانه های درک”“ ،عبارات”“ ،آغاز
صحبت کردن”“ ،فهرست واژگان” و “فعالیتها و ژستها”.
بخش چهارم آن مربوط به فهرست واژگان است که این بخش

نیز  13زیرمجموعه است و  633واژه را در بر میگیرد .این
زیرمجموعهها عبارتند از :اصوات محیطی ( 12آیتم) ،اسامی
حیوانات ( 63آیتم) ،وسایل نقلیه ( 3آیتم) ،اسباب بازیها (8
آیتم) ،غذاها و نوشیدنیها ( 61آیتم) ،پوشاک ( 13آیتم)،
اعضای بدن ( 21آیتم) ،وسایل خانه و اتاقها ( 24آیتم)،
وسایل کوچک ( 63آیتم) ،وسایل خارج از منزل و مکانها
( 23آیتم) ،افراد ( 21آیتم) ،بازیها و کارهای روزمره (13
آیتم) ،افعال ( 11آیتم) ،زمان ها ( 8آیتم) ،کلمات توصیفی (63
آیتم) ،ضمیرها ( 12آیتم) ،کلمات پرسشی( 3آیتم) ،حروف
اضافه و موقعیتها ( 11آیتم) و کلمات نشان دهنده مقدار (8
آیتم) میشود .در این پرسشنامه دو نمره قابل محاسبه است.
نمره کودک در واژگانی که فقط درک آنها را داشته است ،و نمره
کودک در واژگانی که هم درک و هم بیان آنها را داشته است
[ ،]23و نمره سومی نیز بدست می آید که نمره کودک در
واژگانی که نه درک و نه بیان آنها را داشته است خواهد بود.
این مطالعه با کد اخالق به شماره  1631-181ازمعاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی مشهد و کد اخالق به شماره
 1633-33دانشگاه علوم پزشکی سمنان اجرا گردید.
از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف (جهت بررسی توزیع
نرمال دادهها) و تی استیودنت و ضریب همبستگی پیرسن برای
تحلیل دادهها استفاده شد .نرم افزار مورد استفاده SPSS 18.0
و سطح معنی داری  1/11بوده است.
نتايج
شرکت کنندگان شامل  62دختر و  62پسر بودند.
میانگین ±انحراف معیار سنی این کودکان به ماه 12/3 ± 1/8
بود .از  633واژه که در بخش چک لیست واژههای درکی و
بیانی این فرم ارزیابی می شود ،به گزارش والدین،
میانگین±انحراف معیار تعداد واژگانی که کودکان نه درک
میکردند و نه بیان آنها را داشته اند  261/1 ± 46/6بود .این
تعداد معادل  %18واژگان این لیست میشود .میانگین ±انحراف
معیار تعداد واژگانی که به گزارش والدین کودکان تنها درک
میکردند  143/3 ± 63/1واژه شد ،یعنی  %63واژگان این
لیست توسط کودکان  12 – 14ماهه درک میشود و در نهایت
میانگین ±انحراف معیار تعداد واژگان بیانی 18/2 ± 12/6
واژه شد که نسبتی معادل  %4/1واژگان موجود در فرم مک
آرتور بیتز میشود.
در بررسی خزانه واژگان کودکان با توجه به دستههای
واژگانی ( 13زیرمجموعه موجود در فرم  Iمک آرتور بیتز)
مشخص شد که کودکان در درک و بیان واژگان ترجیحات
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درمانی) یک مصاحبه ساختارمند با توجه به پرسشنامهی
اطالعات فردی مجموعه پانا با خانواده انجام میداد.
پرسشهایی در رابطه با وضعیت نوپا را در رابطه با اختالالتی
نظیر نقایص شنیداری و بینایی ،شکاف کام ولب و اختالالت
نورولوژیک مانند آسیب مغزی و صرع و روان پزشکی مطرح
میشد .همچنین ،یک متخصص اطفال عدم وجود اختالالت
نورولوژیکی ،روانپزشکی و سالمت کلی را در کودک تایید
نمود .پنج نوپا بدلیل ابتال به یکی از این بیماری ها از مطالعه
حذف شدند .شرط دیگر ورود به این مطالعه برای نوپایان
دارای رشد هنجار ،رشد در محیط فارسی زبان بود .به این
ترتیب روش نمونه گیری برای مطالعه حاضر ،غیر احتمالی
آسان بوده است و در نهایت  34خانواده وارد مراحل بعد شدند.
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اسماء ابتدایی و همکاران

...
متفاوتی را از خود نشان میدهند .باتوجه به جدول  ،1سه
زیرمقوله افعال ،اسامی مربوط به وسایل کوچک و غذا رتبه اول
تا سوم را در بخش واژگان درکی به خود اختصاص میدادند.
در حالیکه در قسمت مربوط به بیان واژگان اسامی افراد،
اصوات محیطی و بازیها و کارهای روزمره رتبه اول تا سوم را
به خود اختصاص دادند .در هر دو مقوله درک و بیان واژگان
دو زیرمجموعه مربوط به کلمات مقدار و زمان کمترین میانگین
را به خود اختصاص دادند که با سن کودکان قابل توجیه است.

جدول  .1ميانگين و انحراف معيار هريک از زيرمجموعه هاي خزانه واژگان درکي و بياني نوپايان  11-11ماهه شهرستان برداسکن ( سال )1931
تعداد آيتم موجود در فرم

شماره

زيرمجموعه هاي خزانه واژگان

1

افعال

55

1

وسايل کوچک (خرده ريز)

91

واژگان بياني

واژگان درکي
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

99

1

1/1

1/7

11

1

0/5

1

9

غذا و نوشيدني

90

19

1

1

1

1

وسايل خانه و اتاق ها

11

11

1

0/9

0/7

5

کلمات توصيفي

97

11

5

0/8

1

1

افراد

10

8

1

1

1

7

باز ها و کارهاي روزمره

13

8

1

1/5

1/5

8

پوشاک

13

7

9

0/9

0/8

3

اعضاي بدن

10

7

9

0/1

0/5

10

وسايل خارج از منزل و مکان ها

17

5

9

0/1

0/8

11

اصوات محيطي

11

5

9

9

9

11

حروف اضافه و موقعيت ها

11

5

1

0/05

0/9

19

اسباب بازي

8

5

1

0/1

0/3

11

حيوانات

91

1

1

1/5

1/5

15

ضماير

11

1

1

0/03

0/5

11

کلمات پرسشي

1

1

1

0/1

0/5

17

وسائط نقليه

3

1

1

0/5

0/5

18

کلمات نشان دهنده مقدار

8

1

1

-----

-----

13

زمان

8

0/7

1

-----

-----

937

118

97

18

11

کل

جدول  .1ميانگين و انحراف معيار خزانه واژگان بياني و درکي نوپايان  11-11ماهه شهرستان برداسکن به تفکيک جنس( سال )1931
p-value
انحراف معيار
ميانگين
جنسيت
متغيرهاي مورد مطالعه
خزانه واژگان درکي

دختر

خزانه واژگان بياني
واژگان بدون درک و بيان

113/1

91/7

پسر

111/1

93/8

دختر

13/9

11/7

پسر

17/1

11/3

دختر

113/9

11/1

پسر

191/8

15/1

0/71
0/17
0/71

جدول  .9توزيع وسعت خزانه واژگان بياني نوپايان  11-11ماهه شهرستان برداسکن( )1931
سن( ماه)
وسعت خزانه واژگان بياني

11

11

19

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1-10

19

98/1

1

10/0

1

1/7

11-10

15

11/1

1

11/7

1

19/9

< 10

1

17/1

5

99/9

11

80/0

جمع

91

100

15

100

15

100
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میانگین خزانه واژگان درکی و بیانی دختر و پسر تفاوت
معنی داری نداشت(( )P< 1/11جدول  .)2بین اندازه خزانه
واژگان بیانی با سن رابطه مستقیم دیده شد(،p=1/114
 ،)r=1/614اما رابطه معنیداری بین خزانه واژگان
درکی( )r=1/113 ،p=1/643و تعداد واژگانی که کودک نه
درک نه بیان داشتند ( )r=1/218 ،p=1/138با سن دیده نشد.

کومش

در مطالعات مربوط به کودکان انگلیسی زبان نیز نتایج
مشابه یافت شده است .به این ترتیب که قبل از اینکه نوپا قادر
باشد تا اولین  11واژه بیانی خود را بیان کند حداقل  11واژه
درکی را در خزانه خود دارد .رشد خزانه واژگان درکی قبل از
واژگان بیانی در مطالعات مربوط به کودکان انگلیسی زبان که

در کشورهای استرالیا [ ،]13انگلیس [ ]13و آمریکا [ ]6انجام
گرفته است نیز گزارش شده است .اما گستره خزانه واژگان
درکی و بیانی در این مطالعات محدودتر بوده است .شاید علت
این تفاوت ،تفاوتهای فرهنگی بین جامعه فارسی زبان و
انگلیسی زبان باشد .فاکتورهای محتمل نظیر نگهداری کودک
توسط والدین و یا مهد کودک ،دانش واژگانی والدین ،مدت
زمانی که والدین صرف تعامل با کودک میکنند ،و میزان
خروجی زبانی والدین در تعامل با نوزاد و تشویق نوزاد به
شرکت در تعامالت دو طرفه را میتوان در توجیه این تفاوت
نظر گرفت.
میانگین تعداد واژگان بیانی در نوپایان شهرستان برداسکن
 18کلمه و با انحراف معیار  12محاسبه گردید .تنها مطالعهای
که به صورت عددی خزانه واژگان را در سن  12ماهگی
گزارش نموده است مطالعه ریلی و همکاران ( )2113است.
میانگین عددی واژگان بیانی برای کودکان استرالیایی در این
سن  3با انحراف معیار  3بیان شده است .به نظر می رسد علت
عدم همپوشانی این دو مطالعه دامنه سنی نوپایان است .مطالعه
حاضر دامنه سنی از  12تا  14ماه بوده است اما در مطالعه
ریلی و همکاران  11/1تا  16/1ماه مدنظر قرار گرفته است.
بدیهی است رشد نوپایان در این سنین به سرعت و حتی روز
به روز تفسیر می شود بنابراین تفاوت حتی یک ماه می تواند
این اعداد را دستخوش تغییر نماید .در مطالعات همیلتون
( )2111و فنسون ( )2111میانه مربوط به خزانه واژگان درکی
و بیانی گزارش شده است .حتی در مقایسه میانه مطالعه حاضر
( 14واژه بیانی و  141واژه درکی) با مطالعات فوق باز هم به
نظر میرسد نوپایان شهرستان برداسکن خزانه واژگان بیانی و
درکی گستردهتری را دارا هستند .مجددا بازه سنی میتواند
علت چنین تفاوتی باشد .زیرا مشخص شد که در مطالعه حاضر
نیز بین سن کودکان و افزایش خزانه واژگان بیانی رابطه مستقیم
وجود دارد.
نوپایان با توجه به دستههای واژگانی در مک آرتور بیتز،
اولویتهای متفاوتی را در خزانه واژگان بیانی و درکی از خود
نشان میدهند .در این مطالعه دسته اول تا سوم واژگان بیانی که
خانوادهها در نوپایان خود گزارش کردهاند مربوط است به
اسامی افراد ،اصوات محیطی و بازی ها و کارهای روزمره.
اینیافته در دوسوم موارد با یافته های مطالعه مهدیپور شهریور
و همکاران ( )1632در تهران همپوشانی دارد اگرچه دامنه سنی
نوپایان در این دو مطالعه شش ماه اختالف دارد .آنها دریافتند
که در کودکان  18تا  24ماهه پربسامدترین واژگان بیانی به
اسامی افراد ،بازی و خوراکی ها مربوط میشود [.]16
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بحث و نتيجهگيري
یافته ها نشان داد نوپایان شهرستان برداسکن خزانه واژگان
درکی وسیعتری در مقایسه با خزانه واژگان بیانی از خود نشان
میدهند .در واقع ،خزانه واژگان درکی کودکان در برداسکن
هشت برابر خزانه واژگان بیانی آنها است .برتری رشد خزانه
واژگان درکی به واژگان بیانی در این مطالعه کامال در راستای
یافتههای بدست آمده در سایر زبانها است .به نحوی که رشد
درک زبان قبل از تولید زبان اتفاق میافتد و این امر به عنوان
یک همگانی در اکتساب زبان در نظر گرفته می شود [ .]1اما
علت وسیع تر بودن خزانه واژگان درکی نسبت به خزانه واژگان
بیانی را میتوان در علتی غیر از همگانیهای زبان جستجو
کرد .در واقع تفاوت بسیار اندکی بین بازشناسی و درک واقعی
مفهوم وجود دارد .به نظر میرسد تشخیص این دو از هم توسط
والدین تاحدی مشکل باشد .نوپا در درک اولین واژگان ،معموال
این دو فرآیند را به صورت کلی به کار میگیرد و نکات ظریف
را در فرآیند درک در نظر نمیگیرند .فرآیند درک در نوپایان به
شدت وابسته به بافت است و بنابراین بیشتر بازشناسی اتفاق
میافتد تا درک واقعی یک کلمه یا دستور .به صورت ناخودآگاه
والدین نیز از محیط پیرامون برای کمک به درک نوپا بهره
میگیرند .بررسی گفتار بین مادر و نوپا نشان میدهد مادر در
گفتار خود با نوپا به شدت بر بافت غیرکالمی بالفصل تکیه
میکند .بنابراین والدین در امتیازدهی به کودک معموال بین
بازشناسی و درک تفاوت قائل نیستند و آنها را فرآیندهایی
یکسان در نظر گرفته و امتیازدهی مینمایند .به زبان ساده تر
میتوان گفت که والدین در تخمین خزانه واژگان درکی در
نوپایان معموال تخمینهایی بیش از حد واقعی میزنند مگر
اینکه سرنخهای بافتی و یا اطالعات نوایی موجود در مکالمه را
نیز در نظر بگیرند .برای مثال ،وقتی مادر به نوپای خود جمله
"بیا با هم کتاب بخونیم" را می گوید و همزمان کتاب را به
سمت او میگیرد و نوپا کتاب را باز میکند ،نمی توان به راحتی
نتیجه گرفت که کودک جمله مادر را کامال درک کرده است و
باز کردن کتاب پاسخ کودک است .چون باز کردن کتاب یک
ویژگی کامال پویا در هنگام مواجه با کتاب و خواندن آن است
و نوپا در واقع یک ویژگی مخصوص کتاب را بازشناسی کرده
است .بنابراین در تفسیر تعداد واژگان درکی و نیز گستره آن
بایستی با احتیاط عمل کرد.
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در این مطالعه نشان داده شد که بین جنس دختر و پسر
تفاوتی در اندازه خزانه واژگان بیانی و درکی وجود ندارد.
اگرچه در مطالعه حاضر از تفاوت جنسیتی برای مقایسه خزانه
واژگان استفاده شده است اما در متون بیشتر بر تفاوتهای
فردی نوپایان برای یادگیری واژگان بحث میشود و اینگونه
استدالل میشود که ترجیحات واژگانی نوپایان تحت تاثیر
شریک ارتباطی آنها است [ .]1در واقع گروهی از نوپایان
میتوانند "اسم دوست" باشند به نحویکه بخش عمدهای از
خزانه واژگان آنها را اسامی شکل بدهند .گروه دیگری از
نوپایان سبک خود ابرازی دارند به شکلی که در خزانه واژگان
بیانی آنها عمدتا واژگان عملکردی و تعاملی (مثل سالم ،بای
بای و موارد مشابه) وجود دارد و اسامی به صورت اندک و
محدود استفاده میشوند .البته در مطالعه ریلی و همکاران
( )2113بخش اندکی از تفاوتهای مشاهده شده در رشد خزانه
واژگان در سنین  12 ،8و  24ماهگی به واسطه فاکتورهایی
نظیر جنسیت مذکر و تاریخچه اختالالت گفتار و زبان در
خانواده توجیه شده بود [.]13
این مطالعه نشان داد که ضرورتا کودکان یک سن اندازه
خزانه واژگانی کامال مشابهی ندارند .وجود کودکان با خزانه
واژگان در اندازههای متفاوت در مطالعات گذشته نیز گزارش
شده است .همیلتون ( )211و فنسون ( )1334نیز چنین یافتهای
را گزارش نمودهاند [ .]13 ,6بنابراین در قضاوت بالینی بایستی
تفاوت های شخصیتی را در کودکان نیز در نظر گرفت .در این

مطالعه رابطه مستقیم بین خزانه واژگان بیانی و سن بدست آمد.
بدین معنی که با افزایش سن خزانه واژگان بیانی نوپایان نیز
افزایش مییابد .چنین رابطهای برای خزانه واژگان درکی
حاصل نشد .این یافته با نتایج مطالعه همیلتون و همکاران
( )2111همپوشانی دارد .آنها نیز مشاهده کردند که رابطه خطی
مستقیم بین سن و خزانه واژگان بیانی و درکی وجود دارد.
علت عدم وجود رابطه خطی بین سن و خزانه واژگان درکی در
این مطالعه شاید به دلیل وجود تنوع زیاد در اندازه خزانه
واژگانی نوپایان و یا این که با داشتن یک خزانه واژگانی درکی
قابل توجه ،نوپایان بیشتر زمان خود را صرف یادگیری بیان
واژه ها مینمایند.
از محدودیتهای مطالعه امتناع خانوادهها از حضور در
تحقیق ،نقص در تکمیل پرسشنامه ،و مفقود شدن پرسشنامهها
بود .در دو مورد آخر محقق به خانواده جهت تکمیل فرم کمک
مینمود و یا برای آنها فرم جدیدی ارسال میکرد.
ی .به نظر می رسد نوپایان شهرستان برداسکن از
همگانیهای زبان پیروی میکنند و فرآیند رشد واژگان درکی و
بیانی در آنها مشابه دیگر کودکان فارسی زبان و نیز کودکان
سایر زبانها اتفاق میافتد .آنها واژگانی را زودتر بیان میکنند
که به صورت مکرر در محیط پیرامون آنها بیان میشود و
فرآیند درک وقایع محیط پیرامون را برای آنها سادهتر مینماید.
تنها تفاوت تعداد بیشتر واژگان بیانی و درکی این کودکان در
مقایسه با سایر کشورها و زبانها باشد که شاید تفاوتهای
فرهنگی و نیز بازه سنی کودکان مورد مطالعه این موضوع را
توجیه نماید .شهر برداسکن کوچک شهر است و روابط
خانوادگی ،خویشاوندی و نیز رفت و آمد با همسایگان با
فرکانس بیشتری اتفاق میافتد .چنین شرایطی احتماال فرصت
تعامل بیشتر و تمرین مهارتهای زبانی را برای نوپایان فراهم
میآورد .تنوع اندازه خزانه واژگان بیانی و درکی در نوپایان این
شهر نیز دیده میشود و بایستی حین قضاوتهای بالینی مدنظر
قرار گیرد.
تشكر و قدردانی
این طرح به واسطه حمایت مالی دانشگگاه علگوم پزشگکی
وارستگان ،دانشگگاه علگوم پزشگکی مشگهد و دانشگگاه علگوم
پزشگگکی سگگمنان بگگه شگگماره  1213انجگگام گرفتگگه اسگگت ،از
دانشگاههای فوق بدلیل حمایگت مگالی قگدردانی مگیشگود .از
معاونت پژوهشی دانشگاه علگوم پژشگکی مشگهد ،خگانم دکتگر
دارابیان و همکاران محترم که زمینه انجام این طرح تحقیقاتی را
در شهرستان بردسکن فراهم کردهاند تشکر و قدردانی میشگود.
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شایدبتوان گفت کودکان ترجیحات واژگانی خود را از سنین
پایین تر شروع میکنند و در سنین باالتر تعداد واژگان در این
دستهها را توسعه میدهند .اونز ( )2112در مقدمهای بر رشد
زبان در کودکان مینویسد که کودکان انگلیسی زبان در اولین
 11واژه بیانی خود معموال از اسامی حیوانات ،غذاها و اسباب
بازیها استفاده میکنند .حتی کودکان اسپانیایی هم ترجیحات
مشابه واژگانی را از خود نشان میدهند [ .]1به نظر میرسد
نوعی همگانی یا تشابه کلی بین کودکان سراسر جهان در نوع
دسته واژگان برای اولین واژگان بیانی وجود دارد اگرچه به
تدریج و با افزایش سن کودکان ترجیحات متفاوت از خود
نشان خواهند داد .وی در همین کتاب مینویسد که ترجیحات
واژگانی نوپایان انگلیسی زبان در اولین  11واژه بیانی و درکی
متفاوت است .در حالیکه در خزانه واژگان بیاین اسامی از هر
دو نوع عام و خاص پیشرو است در بخش واژگان درکی
اسامی و افعال تقریبا درصد مشابهی را به خود اختصاص
میدهند .یافته مطالعه حاضر نیز با یافته های مربوط به کودکان
انگلیسی زبان همپوشانی دارد.
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کومش
از همکاران مراکز بهداشتی مطهری و طالقانی شهر برداسکن که
شرایط نمونهگیری را فراهم آوردند و نیز از خانوادههایی که مگا
 کمال قدردانی و تشگکر،را در انجام این پژوهش یاری نمودند
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Introduction: Toddlers communicate through vocalizations, gestures and words. So, early diagnosis of vocabulary
problems based on the developmental findings is the first step in the early intervention. It is essential to have
developmental data based on each culture and geographic region. The aim of the current study was to investigate
receptive and expressive lexicons in Persian toddlers using the McArthur Bates questionnaire-persian version.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, the expressive and receptive lexicons of 64 Farsi speaking
toddlers aged 12 to 14 months (32 girls and 32 males) were investigated. The participants were invited through the
Bardaskan health centers in Razavi Khorasan province, Iran. Then regarding to the inclusion criteria, toddlers were
selected through simple non-probability sampling method. All mothers filled out the McArthur's expressive and
receptive vocabulary lists-form I (397 words).
Results: The mean ± SD for the receptive lexicon was 147.64 ± 37.57, and for the expressive lexicon was 18.22 ±
12.26. Considerably, there were no significant differences between boys and girls in any of these variables (p>0.05).
Meaningly, Toddlers showed different preferences for the subcategories of receptive and expressive vocabularies.
While for the receptive lexicon, main words belonged to the verbs, names of the small appliances, and food
subcategories, in expressive vocabulary people's names, environmental sounds and games and daily routines were at
the top. There is a direct and significant relationship between age and the lexicon size (p < 0/05, r = 0/4)
Conclusion: The findings of the present study showed that the lexicon development of Toddlers in Bardscan
follows the universal of language development. Since the receptive lexicon developed before the expressive one, the
size of receptive lexicon was larger than the size of the expressive one, and the size of expressive lexicon increased
with age. Even toddlers in Bardscan have lexical preferences which were similar to the toddlers from different
languages and cultures. The only difference between the participants of the present study and toddlers from different
languages or cultures was the size of the both lexicons. Consequently,Toddlers in Bardscan had larger receptive and
expressive lexicons that might be related to the culture and the extent of the relationship between them and the other
people.
Keywords: MacArthur-Bates Questionnaire, Toddlers, Receptive Lexicon, Expressive Lexicon.
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