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 مقدمه
راه رفتن آغاز  یها است که با شروع مهارت یسن یینوپا

سن با تحوالت  نی. اابدی یادامه م یماهگ 63شود و تا  یم
[. 1شود ] یکودکان همراه م یارتباط کالم یها در مهارت یاساس
واژگان هستند  زیانگ  شگفت رندگانیادگی (Toddler) انینوپا

 11 تا 11 نیکلمات خود را در سن نیها معموال اول [. آن2]

از  یکلمات، استفاده رسم نیاول انیو با ب کنند  یم انیب یماهگ
[. 4, 6, 1شود ] یارتباط آغاز م یبرقرار یبرا یانیزبان ب

واژگان با سن کودک، مشکالت هرگونه عدم تناسب خزانه 
 یها در سال زیو ن انیساالن و اطراف ارتباط با هم یبرا یجد

[.  3, 1آورد ] یم وجودرا ب یلیمدرسه اختالل در عملکرد تحص
استقالل کودک در انتقال  گر انیتواند ب یرشد خزانه واژگان م

*salmani_masoome@yahoo.com 
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  1633 زمستان(، 36ی)پیاپ 1، شماره 21جلد                                       کومش

 

 

بدون اتکا به مراقب )مادر( باشد. تاکنون تنها  انیبه اطراف یمعن
 ی( و زارع1634وند ) لهیجلتوسط  رانیدر ا یدو مطالعه مورد

ماهه  12 انیدر نوپا هیخزانه واژگان اول ی( به بررس1633)
وند، دو کودک دختر و  لهیجل ی [. در مطالعه8, 3پرداخته است ]

اند. با  شده یبررس یماهگ 31تا  12از  یپسر به صورت طول
به شرح مراحل  لیبه تفص یو یزبان یها نمونه زیبر آنال هیتک

 انیفیو ظر یرشد گفتار و زبان پرداخته است. در مطالعه زارع
 یمورد بررس یماهگ 64تا  14کودک دختر از  کی زی( ن1633)

بدست  یزبان یها در نمونه یواژگان یها قرار گرفت و دسته
 نیشان داد که کودک اولها ن افتهی نیچن آمده مشخص شد. هم

[. 8نموده است ] انیب یماهگ 11دار را در  یمعن یانیکلمه ب
 رینظ یا دهیچیتوانند مسائل پ یدست اگرچه م نیاز ا یمطالعات

 یها تیتر نشان دهند، و فرد را در موقع رشد زبان را ساده
کودک  کیرشد زبان در  فیبسنجند اما توص یزندگ یواقع

 نیکودکان باشد. چن یرشد زبان در تمام نیتواند مب ینم
 دهیرشد واژگان را ناد یها جنبه یممکن است برخ یا مطالعه

 یروند متفاوت گریممکن است کودکان د نیگرفته باشد و همچن
 .نشان دهند یاناز رشد زبان و خزانه واژگ

با  یا ( در مطالعه1631و همکاران ) یاریبخت یمحمود
اندازه خزانه واژگان  یبه بررس تزیاستفاده از فرم مک آرتور ب

با فاصله  یماهه که به سه گروه سن 18-63کودک  42در  یانیب
شده  یکودک در هر گروه دسته بند 14شش ماه و با تعداد 

گروه  نیدر اول هواژ 133بودند پرداختند. کل خزانه واژگان از 
دهد.  ینشان م شیافزا یسنگروه  نیواژه در آخر 122به  یسن

دار  یمعن زیمختلف ن یسن یها گروه نیتفاوت تعداد واژگان ب
 12دار معموال در  یکلمات معن نیکه اول یبوده است. در حال

مطالعه شش ماه بعد را  نیا ی[، بازه سن1] ابندی یبروز م یماهگ
 هیپا یانیکند که واژگان ب یمشخص نم ودر نظر گرفته است 

کالن شهر(  کیمطالعه در شهر اصفهان ) نیچند کلمه هستند. ا
-یاقتصاد رسطحیانجام گرفته است و محقق تاث زی[ ن11]

را بر روند رشد گفتار و زبان کودک گزارش  نیوالد یاجتماع
که بتوان  ستیمشخص ن نی[. بنابرا12, 11نکرده است ]

)کوچک شهر  رانیا یشهرها ریرا به سا پژوهش نیا یها افتهی
به  زی( ن1632پور و همکاران ) یداد. مهد میشهر( تعم انیو م

کودک هجده ماهه در  11رشد خزانه واژگان در  یطول یبررس
شهر تهران پرداختند. کلمات کودکانه )جوجو و هاپو(، افراد مهم 

اند  بودهها  واژه نیپرکاربردتر یو خوارک یباز یاسام ،یزندگ
بر  هیتک لیاز قب ییها تیمحدود زیمطالعه ن نی[. در ا16]

 کیها حضور دارند، انجام مطالعه در  که در مهد کودک یکودکان
ها را  افتهی میکالن شهر و تعداد اندک کودکان مورد مطالعه، تعم

با توجه به  رانیکند. ا یبا مشکل مواجه م رانیا یشهرها ریبه سا

 یاجرابه  ازیمتنوع ن یها و با فرهنگ یتیساختار چند قوم
مردم بر اساس  یبر هر منطقه دارد تا بتوان برا یمبتن یمطالعات

 .نمود یریگ میمربوط به خودشان تصم یها افتهی

مختلف،  ییایخزانه واژگان در کودکان مناطق جغراف یدر بررس

از  شیب یاند که رشد خزانه واژگان درک مطالعات نشان داده

ها در  [ اما تعداد واژه18-13, 3است ] یانیرشد خزانه واژگان ب

در مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده  یهر دو خزانه واژگان

واژگان در طبقات  درش یکل یاگر چه الگو نیاست. همچن

واژگان،  یرشد یها از شاخص یکیمختلف به عنوان  یواژگان

مشابه است. اما عالوه بر  اریمختلف جهان بس یدر زبان ها

 و لتونیگزارش شده است. هم یادیز یها  اوتها تف شباهت

 یها تفاوت یایتفاوت ها را گو نی[ ا13( ]2111همکاران )

مثال، در  یدانند. برا یممختلف  یدر زبان ها یو صرف یفرهنگ

ماهه در  63تا  8 نیکودک سن 3134 یرو گرید یا مطالعه

کنند( و با استفاده از  یصحبت م یکشور نروژ )که به زبان نروژ

( 2114و همکاران ) مونسنیس تز،ینامه مک آرتور ب پرسش

و  ردیگ  یها صورت م آن دینشان دادند درک واژگان قبل از تول

. پسران نسبت به ابدی  یم شیسن افزا باواژگان  دیدرک و تول

داشتند. پنجاه  یکمتر ازیواژگان امت دیدختران در درک و تول

ه درک کردند. در کلم 213حداقل  ساله   کیدرصد از کودکان 

 که یداری داشت به طور  مطالعه جنسیت نیز تأثیر معنی نیا

از حد  تر شیمتوسط تعداد واژگان درک شده توسط دختران ب

[. 18بود ] یسن یها گروه یتمام بایتقر یبرا انمتوسط پسر

Reilly در کشور    یطول یا  ( در مطالعه2113) و همکاران

نامه  دو پرسش قیاز طر نیبا استفاده از گزارش والد ایاسترال

 Communication and Symbolic)نینماد یرفتارها زانیم

Behavior Scales, CSBS) کودک  1311 تز،یو مک آرتور ب

نشان داد که  جیکردند. نتا یماه بررس 24و  12، 8 نیرا در سن

کودکان شش کلمه  یانیتعداد واژگان ب نیانگیم یماهگ 12 در

 یماهگ 12را در  یانیاز واژگان ب یعیها دامنه وس بوده است. آن

نفر از کودکان  418 ،یماهگ 12گزارش کردند. در  126تا  1

دختر با مهارت  تینداشتند. جنس یانیواژه ب چی%( ه4/23)

 یماهگ 24و در  یماهگ 14و  12، 8ارتباط بهتر در  یبرقرار
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 همکارانو  اسماء ابتدایی                                                            ...

 

 

رسد  ی[. به نظر م13تر ارتباط داشت ]  بزرگ یبا خزانه واژگان

گذار بر روند رشد  ریتاث یو سن از جمله فاکتورها تیجنس

کشورها بوده است. اما در مطالعه  نیکودکان در ا یخزانه واژگان

هنجار  یها داده افتنی( که به منظور 211و همکاران ) لتونیهم

که کودکان  افتندیها در انجام گرفت آن سینوزادان کشور انگل

با کودکان  سهیدر مقا انیرا در درک و ب ینمرات کمتر یسیانگل

ها  نمودند. آن افتیدر تزینامه مک آرتور ب در پرسش ییکایآمر

ساله  کی انینوپا نیرا از والد تزیفرم کامل مک آرتور ب 333

و مشاهده نمودند که  دنمودن افتیماهه در کیتا دو سال و 

واژه  12حدود  یماهگ 12در سن  یتعداد واژگان درک انهیم

 یانیواژگان ب انهیرسد. م یواژه م 11به  یماهگ 11است و در 

صفر واژه قرار  یعنیماه در حداقل ممکن  14تا  12 نیدر سن

از صفر به  یانیب یاه تعداد واژه انهیم یماهگ 11داشت. در 

 یسال و نه ماهگ کی. در ابدی یم شیفزاواژه ا 6تا  2حدود 

کشور  انینوپا یانیدر تعداد واژگان ب یقابل توجه رییغت بایتقر

% واژگان 11% تا 4 نیکه ب یافتد به نحو یاتفاق م سیانگل

شود.  یم دیتول انیواژه( توسط نوپا 412) تزیمک آرتور ب ستیل

 12در  هکلم 6تا  1از  یانیواژگان ب انهیم ییکایدر کودکان آمر

گزارش شده  یکلمه در واژگان درک 62تا  18و  یماهگ 14تا 

 یفرهنگ یها تفاوت را در تفاوت نیعلت ا لتونی[. هم13است ]

 .کند یم انیب ییکایو آمر یسیجوامع انگل نیب فیظر
 نیتام یبرا ران،یا یجامعه گفتاردرمان رسد  یبه نظر م

 قاتیرو به رشد در تحق یبه حرکت ازین ینیو بال یعلم یازهاین
 نیسن ژهیوه و ب نیمربوط به رشد گفتار و زبان در همه سن

 یدامنه سن نیمؤثر در ا یشالوده ارتباط کالم را،یدارد؛ ز یینوپا
به  از،ین نی. مطالعه حاضر در پاسخ به اشود  یگذاشته م انیبن

ماهه  14تا 12 انینوپا یانیو ب یخزانه واژگان درک یبررس
 یماه، سن 14تا  12 ینه سنپردازد. دام یشهرستان برداسکن م

آن در رشد خزانه واژگان،  ژهیو تیرغم اهم یاست که عل
گرفته شده است. شهرستان برداسکن  دهیمعموال در مطالعات ناد

کوچک شهر به شمار  کیهزار نفر  28266بالغ بر  یتیبا جمع
رسد  یکنند. به نظر م یتکلم م یکه مردم آن به زبان فارس دیآ یم

 گرید یشهر را به شهرها نیمطالعات مربوط به ا جیبتوان نتا
شمال شرق کشور با  یشهرها زیو ن یاستان خراسان رضو

 داد. میو زبان مشابه تعم تیجمع
 

 هامواد و روش
ماهه  14تا 12 نینفراز کودکان سن 34 یمطالعة مقطع نیا

 1633تا خرداد  1631اسفند  یشهر بردسکن که در بازه زمان
( و یو طالقان یدر مراکز بهداشت )مراکز بهداشت مطهر

ها مراجعه کردند، انجام شد. با استفاده از مطالعه    کودک مهد
نه درک  کانکه کود یواژگان ارینفر انحراف مع 11در  یمقدمات

تعداد  یو برا 2/61اند برابر  ها را داشته آن انیکردند و نه ب یم
تعداد واژگان  یو برا 1/62کردند  یکه تنها درک م یانواژگ

% و 31 نانیحاصل شده بود. با در نظر گرفتن اطم 1/8 یانیب
 زیپارامتر سوم و ن یبرا 6دو پارامتر اول و دقت  یبرا 11دقت 

 ن،یانگی، با استفاده از فرمول برآورد م6/1لحاظ کردن اثر طرح 
  .نفر برآورد شد 34حجم نمونه 

 A3 در ابعاد ییو سطح شهر، پوسترها یمراکز بهداشتدر 

ها جهت شرکت در طرح نصب شد.    دعوت از خانواده یبرا
حضور در مراکز  یبرا امکیها با ارسال پ از خانواده نیچن هم

از  یآمد. در روزها و ساعات مشخص  عمل بهداشت دعوت به
 دایها حضور پ هفته، محقق در مراکز بهداشت و مهد کودک

عالقمند به حضور در طرح، ابعاد  یها خانواده ینمود و برا یم
 شیداد. به منظور افزا یطرح را شرح م اتیمختلف و ضرور

شرکت در آن،  دیطرح و فوا نیها از ا خانواده یآگاه
رشد  یبررس تیراجع به اهم یاطالعات یحاو ییبروشورها

جلسات  انیشد. در پا یارائه م نیسن نیزبان و گفتار کودک در ا
شرکت در طرح ارائه  نامه تیعالقمند برگه رضا یها   به خانواده

 نیداده شد که در صورت حضور در ا نانیو به آنها اطم دیگرد
خواهد ماند.  یطرح اطالعات مربوط به کودک آنها محرمانه باق

 یابیحاصل از ارز جیخانواده، نتا لیدر صورت تما نیهمچن
 .آنها گزارش خواهد شد پژوهش با انیکودک آنها در پا

طرح،  نیعالقمند به شرکت در ا یها خانواده انیم از
شدند که رابط  خزانه واژگان  یابیوارد مرحله ارز یانینوپا

 جیرشد، و نتا یریگیها را با توجه به کارت پ بهداشت آن
 یاست که برا یا    نامه )پرسش و مراحل نینامه سن پرسش
 طتوس 1631ماهه، در سال  31تا  3کودکان  یگر غربال
هر سن  یو همکاران ساخته شده است و سواالت برا یساجد

، فیارتباط، حرکات درشت، حرکات ظر یبخش برقرار 1در 
شده است و اعتبار  یطراح یاجتماع – یحل مسئله و شخص

 یرشد هنجار معرف ی[ دارا22شده است( ] نیی% تع33آن 
رشد به صورت  یریگینامه و کارت پ پرسش نیا جینمود. نتا یم

مشاهدات  زیمرکز بهداشت و ن ایپزشک خانواده  طتوس یضمن
منظور پس از  نیشد. بد یگر مجددا کنترل م گفتار درمان میمستق

 ارشد گفتار یکارشناس یرابط بهداشت، محقق )دانشجو دییتا
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  1633 زمستان(، 36ی)پیاپ 1، شماره 21جلد                                       کومش

 

 

 ی   نامه مصاحبه ساختارمند با توجه به پرسش کی( یدرمان
داد.  یمجموعه پانا با خانواده انجام م یعات فرداطال

 ینوپا را در رابطه با اختالالت تیدر رابطه با وضع ییها پرسش
شکاف کام ولب و اختالالت  ،یینایو ب یداریشن صینقا رینظ

مطرح  یپزشک  و صرع و روان یمغز بیمانند آس کینورولوژ
متخصص اطفال عدم وجود اختالالت  کی ن،یشد. همچن یم

 دییرا در کودک تا یو سالمت کل یروانپزشک ،یکینورولوژ
ها از مطالعه  یماریب نیاز ا یکیابتال به  لینمود. پنج نوپا بدل

 انینوپا یمطالعه برا نیورود به ا گریحذف شدند. شرط د
 نیزبان بود. به ا یفارس طیرشد هنجار، رشد در مح یدارا
 یاحتمال ریمطالعه حاضر، غ یبرا یرینمونه گروش  بیترت

 .خانواده وارد مراحل بعد شدند 34 تیآسان بوده است و در نها

سالمت کودکان و اعالم هنجار بودن روند  دییاز تا پس
 ییها خصص اطفال، خانوادهترشد آنها توسط رابط بهداشت و م

حضور در طرح را امضا نمودند به جلسه  تیکه برگه رضا
ها  محقق به خانواده ،یهیدعوت شدند. در جلسه توج یهیتوج

 کیخانواده  هرنامه را آموزش داد. به  نحوه پر کردن پرسش
ارتباط  یتکامل برقرار ستیهفته فرصت داده شد تا چک ل

زبان  یابیرا در کتابچه مخصوص ارز I فرم -تزیمک آرتور ب
در  .ندیدر مجموعه پانا را پر نما یماهگ 18-3کودکان در سن 

مربوط به کودکان هنجار  یها لمیها از ف آموزش به خانواده
درست واژگان  ییدر شناسا نهازبان استفاده شد تا به آ یفارس

در سه روز  یهیجلسه توج ط،یشرا لیکمک شود. به منظور تسه
که  یی. خانواده هادیهفته و در ساعات مختلف عصر برگزار گرد

 یآموزش انفراد ندیجلسات شرکت نما نینتوانستند در ا
 .نمودند افتیدر

 یها   مهارت یابیکه مکرر در ارزش ییها   نامه از پرسش یکی
مک  ی   نامه پرسش شود،   یاستفاده م انینوزادان و نوپا یارتباط
 McArthur–Bates Communicative)تزیب -آرتور

Development Inventories) [ ا28-26است .]نامه  پرسش نی
 ژهیرشد و تکامل زبان بو نهیرا در زم یاطالعات معتبر نیهمچن

 دهد یارائه م یزندگ هیاول یها تکامل واژگان کودک در سال
و همکاران   ینامه توسط کاظم پرسش نیا رانی[. در ا3]
 ییو محتوا یصور ییترجمه شد. روا ی( به زبان فارس1683)

اژگان و انیدرک و ب یها خرده آزمون ییایشد و پا دهیآن سنج
نامه مک  [. پرسش3گزارش شد ] 83/1و  38/1 بیبه ترت

 هپنج بخش است ک یاول، دارا شیرایو I فرم -تزیآرتور ب
آغاز “، ”عبارات“، ”درک ینشانه ها نیاول“عبارتند از 
”. ها ها و ژست تیفعال“و ” فهرست واژگان“، ”صحبت کردن

بخش  نیبخش چهارم آن مربوط به فهرست واژگان است که ا

 نی. اردیگ یم واژه را در بر 633است و  رمجموعهیز 13 زین
 یام(، استمیآ 12) یطیها عبارتند از: اصوات مح رمجموعهیز
 8) ها   ی(، اسباب بازتمیآ 3) هینقل لی(، وساتمیآ 63) واناتیح
(، تمیآ 13(، پوشاک )تمیآ 61) ها   یدنی(، غذاها و نوشتمیآ

(، تمیآ 24ها )   خانه و اتاق لی(، وساتمیآ 21بدن ) یاعضا
ها  خارج از منزل و مکان لی(، وساتمیآ 63کوچک ) لیوسا

 13روزمره ) یها و کارها ی(، بازتمیآ 21(، افراد )تمیآ 23)
 63) یفی(، کلمات توصتمیآ 8ها )   (، زمان تمیآ 11(، افعال )تمیآ
(، حروف تمیآ 3)ی(، کلمات پرسشتمیآ 12) رهای(، ضمتمیآ

 8) دهنده مقدار    ( و کلمات نشانتمیآ 11) ها   تیموقع اضافه و
نامه دو نمره قابل محاسبه است.  پرسش نی. در اشود   ی( متمیآ

که فقط درک آنها را داشته است، و نمره  یواژگاننمره کودک در 
ها را داشته است  آن انیکه هم درک و هم ب یکودک در واژگان

که نمره کودک در  دیآ یبدست م زین ی[، و نمره سوم23]
 .آنها را داشته است خواهد بود انیکه نه درک و نه ب یواژگان

ازمعاونت  1631-181مطالعه با کد اخالق به شماره  نیا
مشهد و کد اخالق به شماره  یدانشگاه علوم پژشک یپژوهش

 .دیسمنان اجرا گرد یدانشگاه علوم پزشک 33-1633

 عیتوز یبررس)جهت  رنوفیکلموگروف اسم یها از آزمون
 یبرا رسنیپ یهمبستگ بیو ضر ودنتیاست یها( و ت نرمال داده

  SPSS 18.0ها استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده   داده لیتحل
 بوده است. 11/1 یدار یو سطح معن

 
 نتايج

پسر بودند.  62دختر و  62شرکت کنندگان شامل 
 3/12 ± 8/1کودکان به ماه  نیا یسن اریانحراف مع ±نیانگیم

و  یدرک یها واژه ستیواژه که در بخش چک ل 633بود. از 
 ن،یشود، به گزارش والد یم یابیفرم ارز نیا یانیب
که کودکان نه درک  یتعداد واژگان اریانحراف مع±نیانگیم
 نیبود. ا 1/261 ± 6/46ها را داشته اند  آن انیکردند و نه ب یم

انحراف  ±نیانگیم شود. یم ستیل نی% واژگان ا18تعداد معادل 
کودکان تنها درک  نیکه به گزارش والد یتعداد واژگان اریمع
 نی% واژگان ا63 یعنیواژه شد،  3/143 ± 1/63کردند  یم
 تیشود و در نها یماهه درک م 12 – 14توسط کودکان  ستیل
 2/18 ± 6/12 یانیتعداد واژگان ب  اریانحراف مع ±نیانگیم

% واژگان موجود در فرم مک 1/4معادل  یواژه شد که نسبت
 شود.  یم تزیآرتور ب
 یها خزانه واژگان کودکان با توجه به دسته یبررس در
( تزیمک آرتور ب Iموجود در فرم  رمجموعهیز 13) یواژگان

 حاتیواژگان ترج انیمشخص شد که کودکان در درک و ب
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 همکارانو  اسماء ابتدایی                                                            ...

 

 

 ، سه1دهند.  باتوجه به جدول  یرا از خود نشان م یمتفاوت
 ولکوچک و غذا رتبه ا لیمربوط به وسا یافعال، اسام رمقولهیز

. دنداد یبه خود اختصاص م یتا سوم را در بخش واژگان درک
افراد،  یواژگان اسام انیدر قسمت مربوط به ب که یدر حال

روزمره رتبه اول تا سوم را  یها و کارها یو باز یطیاصوات مح
واژگان  انیدرک و ب ند. در هر دو مقولهادبه خود اختصاص د

 نیانگیم نیکمتر زمانمربوط به کلمات مقدار و  رمجموعهیدو ز
 است. هیرا به خود اختصاص دادند که با سن کودکان قابل توج

دختر و پسر تفاوت  یانیو ب یخزانه واژگان درک نیانگیم   
اندازه خزانه  نی(. ب2( )جدول P> 11/1نداشت) یدار یمعن

، p=114/1شد) دهید میبا سن  رابطه مستق یانیواژگان ب
614/1=rخزانه واژگان  نیب یدار ی(، اما رابطه معن
که کودک نه  ی( و تعداد واژگانp  ،113/1=r=643/1)یدرک

 نشد. دهی( با سن دp ،218/1=r=138/1داشتند ) انیدرک نه ب

 

 (1931ماهه شهرستان برداسکن ) سال  11-11ان ينوپا يانيو ب يخزانه واژگان درک يرمجموعه هايک از زيار  هرين و انحراف معيانگيم. 1جدول 

 تم موجود در فرميتعداد آ خزانه واژگان يرمجموعه هايز شماره
 يانيواژگان ب يواژگان درک

 اريانحراف مع نيانگيم اريانحراف مع نيانگيم

1/1 1 99 55 افعال 1  7/1  

5/0 1 11 91 ز(يل کوچک )خرده ريوسا 1  1 

 1 1 1 19 90 يدنيغذا و نوش 9

9/0 1 11 11 ل خانه و اتاق هايوسا 1  7/0 

8/0 5 11 97 يفيکلمات توص 5  1 

 1 1 1 8 10 افراد 1

 5/1 5/1 1 8 13 روزمره يباز ها و کارها 7

 8/0 9/0 9 7 13 پوشاک 8

 5/0 1/0 9 7 10 بدن ياعضا 3

 8/0 1/0 9 5 17 ل خارج از منزل و مکان هايوسا 10

 9 9 9 5 11 يطياصوات مح 11

 9/0 05/0 1 5 11 ت هايحروف اضافه و موقع 11

 3/0 1/0 1 5 8 ياسباب باز 19

 5/1 5/1 1 1 91 واناتيح 11

 5/0 03/0 1 1 11 ريضما 15

 5/0 1/0 1 1 1 يکلمات پرسش 11

 5/0 5/0 1 1 3 هيوسائط نقل 17

 ----- ----- 1 1 8 کلمات نشان دهنده مقدار 18

 ----- ----- 1 7/0 8 زمان 13

 11 18 97 118 937 کل

 

 (1931ک جنس) سال يماهه شهرستان برداسکن به تفک 11-11ان ينوپا يو درک يانيار خزانه واژگان بين و انحراف معيانگيم. 1جدول 

 p-value اريانحراف مع نيانگيم تيجنس مورد مطالعه يرهايمتغ

 71/0 7/91 1/113 دختر يخزانه واژگان درک

 8/93 1/111 پسر

 17/0 7/11 9/13 دختر يانيخزانه واژگان ب

 3/11 1/17 پسر

 71/0 1/11 9/113 دختر انيواژگان بدون درک و ب

 1/15 8/191 پسر

 

(1931برداسکن) ماهه شهرستان  11-11ان ينوپا يانيوسعت خزانه واژگان بع يتوز .9جدول   

 

 يانيوسعت خزانه واژگان ب

 سن) ماه(

11 19 11 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

10-1 19 1/98 1 0/10 1 7/1 

10-11 15 1/11 1 7/11 1 9/19 

10 < 1 1/17 5 9/99 11 0/80 

 100 15 100 15 100 91 جمع
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  1633 زمستان(، 36ی)پیاپ 1، شماره 21جلد                                       کومش

 

 

 گيريبحث و نتيجه
شهرستان برداسکن خزانه واژگان  انیها نشان داد نوپا افتهی
از خود نشان  یانیبا خزانه واژگان ب سهیدر مقا یتر عیوس یدرک

کودکان در برداسکن  یهند. در واقع، خزانه واژگان درک د یم
رشد خزانه  یها است. برتر آن یانیهشت برابر خزانه واژگان ب

 یمطالعه کامال در راستا نیادر  یانیبه واژگان ب یواژگان درک
که رشد  یها است. به نحو زبان ریبدست آمده در سا یها افتهی

امر به عنوان  نیافتد و ا یزبان اتفاق م دیدرک زبان قبل از تول
[. اما 1شود ] یدر اکتساب زبان در نظر گرفته م یهمگان کی

نسبت به خزانه واژگان  یتر بودن خزانه واژگان درک عیعلت وس
زبان جستجو  یها یاز همگان ریغ یتوان در علت یم را یانیب

 یو درک  واقع  یبازشناس نیب یاندک اریکرد. در واقع تفاوت بس
دو از هم توسط  نیا صیرسد تشخ یمفهوم وجود دارد. به نظر م

واژگان، معموال  نیمشکل باشد. نوپا در درک اول یتاحد نیوالد
 فیو نکات ظر ردیگ یبه کار م یرا به صورت کل ندیدو فرآ نیا

به  انیدرک در نوپا ندی. فرآرندیگ یدرک در نظر نم ندیرا در فرآ
اتفاق  یبازشناس تر شیب نیشدت وابسته به بافت است و بنابرا

دستور. به صورت ناخودآگاه  ایکلمه  کی یافتد تا درک واقع یم
کمک به درک نوپا بهره  یبرا رامونیپ طیاز مح زین نیوالد

دهد مادر در  یمادر و نوپا نشان م نیگفتار ب یسر. بررندیگ یم
 هیبالفصل تک یرکالمیگفتار خود با نوپا به شدت بر بافت غ

 نیبه کودک معموال ب یازدهیدر امت نیوالد نیکند. بنابرا یم
 ییندهایها را فرآ و آن ستندیو درک تفاوت قائل ن یبازشناس

ساده تر  انزب. به ندینما یم یازدهیدر نظر گرفته و امت سان کی
در  یخزانه واژگان درک نیدر تخم نیتوان گفت که والد یم

زنند مگر  یم یاز حد واقع شیب ییها نیمعموال تخم انینوپا
موجود در مکالمه را  ییاطالعات نوا ایو  یبافت یها سرنخ نکهیا
خود جمله  یمادر به نوپا یمثال، وقت ی. برارندیدر نظر بگ زین
و همزمان کتاب را به  دیگو یرا م "میبا هم کتاب بخون ایب"

 یتوان به راحت یکند، نم یو نوپا کتاب را باز م ردیگ یسمت او م
گرفت که کودک جمله مادر را کامال درک کرده است و  جهینت

 کیباز کردن کتاب پاسخ کودک است. چون باز کردن کتاب 
در هنگام مواجه با کتاب و خواندن آن است  ایکامال پو یژگیو

کرده  یمخصوص کتاب را بازشناس یژگیو کیدر واقع  پانوو 
گستره آن  زیو ن یتعداد واژگان درک ریدر تفس نیاست. بنابرا

 عمل کرد.  اطیبا احت یستیبا

 جینتا زیزبان ن یسیدر مطالعات مربوط به کودکان انگل
نوپا قادر  نکهیکه قبل از ا بیترت نیشده است. به ا افتیمشابه 

واژه  11کند حداقل  انیخود را ب یانیواژه ب 11 نیباشد تا اول
قبل از  یرا در خزانه خود دارد. رشد خزانه واژگان درک یدرک

زبان که  یسیدر مطالعات مربوط به کودکان انگل یانیواژگان ب

[ انجام 6] کای[ و آمر13] سی[، انگل13] ایاسترال یدر کشورها
نه واژگان گزارش شده است. اما گستره خزا زیگرفته است ن

علت  دیمطالعات محدودتر بوده است. شا نیدر ا یانیو ب یدرک
زبان و  یجامعه فارس نیب یفرهنگ یها تفاوت، تفاوت نیا

کودک  ینگهدار ریمحتمل نظ ی. فاکتورهااشدزبان ب یسیانگل
مدت  ن،یوالد یمهد کودک، دانش واژگان ایو  نیتوسط والد

 زانیکنند، و م یصرف تعامل با کودک م نیکه والد یزمان
نوزاد به  قیدر تعامل با نوزاد و تشو نیوالد یزبان یخروج

تفاوت  نیا هیتوان در توج یشرکت در تعامالت دو طرفه را م
 .فتنظر گر

شهرستان برداسکن  انیدر نوپا یانیتعداد واژگان ب نیانگیم
 یا . تنها مطالعهدیمحاسبه گرد 12 اریکلمه و با انحراف مع 18

 یماهگ 12خزانه واژگان را در سن  یکه به صورت عدد
( است. 2113و همکاران ) یلیگزارش نموده است مطالعه ر

 نیدر ا ییایالکودکان استر یبرا یانیواژگان ب یعدد نیانگیم
رسد علت  یشده است. به نظر م انیب 3 اریبا انحراف مع 3سن 

ت. مطالعه اس انینوپا یدو مطالعه دامنه سن نیا یعدم همپوشان
ماه بوده است اما در مطالعه  14تا  12از  یحاضر دامنه سن

ماه مدنظر قرار گرفته است.   1/16تا  1/11و همکاران  یلیر
روز  یبه سرعت و حت نیسن نیدر ا انیاست رشد نوپا یهیبد

تواند  یماه م کی یتفاوت حت نیشود بنابرا یم ریبه روز تفس
 لتونی. در مطالعات همدینما رییاعداد را دستخوش تغ نیا
 یمربوط به خزانه واژگان درک انهی( م2111( و فنسون )2111)

مطالعه حاضر  انهیم سهیدر مقا یگزارش شده است. حت یانیو ب
( با مطالعات فوق باز هم به یواژه درک 141و  یانیواژه ب 14)

و  یانیشهرستان برداسکن خزانه واژگان ب انیرسد نوپا ینظر م
تواند  یم یرا دارا هستند. مجددا بازه سن یتر گسترده یدرک

مشخص شد که در مطالعه حاضر  رایباشد. ز یتفاوت نیعلت چن
 میرابطه مستق یانیخزانه واژگان ب شیسن کودکان و افزا نیب زین

 وجود دارد. 

 تز،یدر مک آرتور ب یواژگان یها با توجه به دسته انینوپا
از خود  یو درک یانیرا در خزانه واژگان ب یمتفاوت یها تیاولو

که  یانیمطالعه دسته اول تا سوم واژگان ب نیدهند. در ا ینشان م
اند مربوط است به  خود گزارش کرده انیها در نوپا خانواده

روزمره.  یها و کارها یبازو  یطیافراد، اصوات مح یاسام
 وریشهر پور یمطالعه مهد یها افتهیدر دوسوم موارد با  افتهینیا

 یدارد اگرچه دامنه سن یپوشان ( در تهران هم1632و همکاران )
 افتندیدو مطالعه شش ماه اختالف دارد. آنها در نیدر ا انینوپا

به  یانیواژگان ب نیماهه پربسامدتر 24تا  18که در کودکان 
[. 16شود ] یها مربوط م یو خوراک یافراد، باز یساما
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 همکارانو  اسماء ابتدایی                                                            ...

 

 

 نیخود را از سن یواژگان حاتیبتوان گفت کودکان ترجدیشا
 نیباالتر تعداد واژگان در ا نیکنند و در سن یتر شروع م نییپا

بر رشد  یا ( در مقدمه2112دهند. اونز ) یها را توسعه م دسته
 نیزبان در اول یسیکه کودکان انگل سدینو یزبان در کودکان م

غذاها و اسباب  وانات،یح یخود معموال از اسام یانیواژه ب 11
 حاتیهم ترج ییایکودکان اسپان یکنند. حت یها استفاده م یباز

رسد  ی[. به نظر م1دهند ] یرا از خود نشان م یمشابه واژگان
کودکان سراسر جهان در نوع  نیب یتشابه کل ای یهمگان ینوع

وجود دارد اگرچه به  یانیواژگان ب نیاول یدسته واژگان برا
متفاوت از خود  حاتیسن کودکان ترج شیو با افزا جیتدر

 حاتیکه ترج سدینو یکتاب م نیدر هم ینشان خواهند داد. و
 یو درک یانیواژه ب 11 نیزبان در اول یسیانگل انینوپا یواژگان

 راز ه یاسام نیایدر خزانه واژگان ب که یمتفاوت است. در حال
 یاست در بخش واژگان درک رو شیدو نوع عام و خاص پ

را به خود اختصاص  یدرصد مشابه بایو افعال تقر یاسام
مربوط به کودکان  یها افتهیبا  زیمطالعه حاضر ن افتهیدهند.  یم

 دارد.  یزبان همپوشان یسیانگل

جنس دختر و پسر  نیمطالعه نشان داده شد که ب نیا در
وجود ندارد.  یو درک یانیدر اندازه خزانه واژگان ب یتفاوت

خزانه  سهیمقا یبرا یتیاگرچه در مطالعه حاضر از تفاوت جنس
 یها بر تفاوت تر شیواژگان استفاده شده است اما در متون ب

 نگونهیشود و ا یواژگان بحث م یریادگی یبرا انینوپا یفرد
 ریتحت تاث انینوپا یواژگان حاتیشود که ترج یاستدالل م

 انیاز نوپا ی[. در واقع گروه1آنها است ] یارتباط کیشر
از  یا بخش عمده که یباشند به نحو "اسم دوست"توانند  یم

از  یگریشکل بدهند. گروه د یها را اسام خزانه واژگان آن
که در خزانه واژگان  یدارند به شکل یابراز سبک خود انینوپا

 ی)مثل سالم، با یو تعامل یآنها عمدتا واژگان عملکرد یانیب
به صورت اندک و  یو موارد مشابه( وجود دارد و اسام یبا

و همکاران  یلیشوند. البته در مطالعه ر یمحدود استفاده م
مشاهده شده در رشد خزانه  یها از تفاوت ی( بخش اندک2113)

 ییواسطه فاکتورهاه ب یماهگ 24و  12، 8 نیواژگان در سن
بان در ز اختالالت گفتار و خچهیمذکر و تار تیجنس رینظ

 [.13] شده بود هیخانواده توج

سن اندازه  کیمطالعه نشان داد که ضرورتا کودکان  نیا
ندارند. وجود کودکان با خزانه  یکامال مشابه یخزانه واژگان

گزارش  زیمتفاوت در مطالعات گذشته ن یها واژگان در اندازه
 یا افتهی نیچن زی( ن1334( و فنسون )211) لتونیشده است. هم

 یستیبا ینیقضاوت بال رد نی[. بنابرا13, 6اند ] را گزارش نموده
 نیدر نظر گرفت. در ا زیرا در کودکان ن یتیشخص یتفاوت ها

و سن بدست آمد.  یانیخزانه واژگان ب نیب میمطالعه رابطه مستق
 زین انینوپا یانیسن خزانه واژگان ب شیکه با افزا یمعن نیبد

 یخزانه واژگان درک یبرا یا رابطه نی. چنابدی یم شیافزا
و همکاران  لتونیمطالعه هم جیبا نتا افتهین یحاصل نشد. ا

 یمشاهده کردند که  رابطه خط زیدارد. آنها ن ی( همپوشان2111)
وجود دارد.  یو درک یانیسن و خزانه واژگان ب نیب میمستق

در  یسن و خزانه واژگان درک نیب یعلت عدم وجود رابطه خط
 نهزادر اندازه خ ادیوجود تنوع ز لیبه دل دیمطالعه شا نیا

 یدرک یخزانه واژگان کیکه با داشتن  نیا ایو  انینوپا یواژگان
 انیب یریادگیزمان خود را صرف  شتریب انیقابل توجه، نوپا

 .ندینما یواژه ها م

ها از حضور در  مطالعه امتناع خانواده یها تیاز محدود
ها  نامه نامه، و مفقود شدن پرسش پرسش لینقص در تکم ق،یتحق

فرم کمک  لیمورد آخر محقق به خانواده جهت تکمبود. در دو 
 کرد. یارسال م یدیآنها فرم جد یبرا اینمود و  یم

شهرستان برداسکن از  انیرسد نوپا ینظر م به. ی
و  یرشد واژگان درک ندیکنند و فرآ یم یرویزبان پ یها یهمگان

کودکان  زیزبان و ن یکودکان فارس گریدر آنها مشابه د یانیب
کنند  یم انیرا زودتر ب یافتد. آنها واژگان یها اتفاق م زبان ریسا

شود و  یان میآنها ب رامونیپ طیکه به صورت مکرر در مح
. دینما یتر م آنها ساده یرا برا رامونیپ طیمح عیدرک وقا ندیفرآ

کودکان در  نیا یو درک یانیواژگان ب تر شیتنها تفاوت تعداد ب
 یها تفاوت دیها باشد که شا کشورها و زبان ریبا سا سهیمقا

موضوع را  نیکودکان مورد مطالعه ا یبازه سن زیو ن یفرهنگ
کوچک شهر است و روابط  برداسکن. شهر دینما هیتوج

با  گانیرفت و آمد با همسا زیو ن یشاوندیخو ،یخانوادگ
احتماال فرصت  یطیشرا نیافتد. چن یاتفاق م یتر شیفرکانس ب

فراهم  انینوپا یرا برا یزبان یها مهارت نیو تمر تر شیتعامل ب
 نیا انیدر نوپا یو درک یانیآورد. تنوع اندازه خزانه واژگان ب یم

مدنظر  ینیبال یها قضاوت نیح یستیشود و با یم دهید زین رشه
 .ردیقرار گ

 
 تشكر و قدردانی

 یدانشگگاه علگوم پزشگک    یمال تیواسطه حماه طرح ب نیا
مشگهد و دانشگگاه علگوم     یوارستگان، دانشگگاه علگوم پزشگک   

انجگگام گرفتگگه اسگگت، از  1213سگگمنان بگگه شگگماره  یپزشگگک
شگود. از   یمگ  یقگدردان  یمگال  تیگ حما لیفوق بدل یها دانشگاه

مشگهد، خگانم دکتگر     یدانشگاه علگوم پژشگک   یمعاونت پژوهش
 را یقاتیطرح تحق نیانجام ا نهیمحترم که زم رانو همکا انیداراب

شگود.   یم یاند تشکر و قدردان در شهرستان بردسکن فراهم کرده
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  1633 زمستان(، 36ی)پیاپ 1، شماره 21جلد                                       کومش

 

 

شهر برداسکن که  یو طالقان یمطهر یاز همکاران مراکز بهداشت
که مگا   ییها از خانواده زیرا فراهم آوردند و ن یریگ نمونه طیشرا

و تشگکر   یکمال قدردان  د،ن نمود یاریپژوهش  نیرا در انجام ا
 .میرا دار
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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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