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 يمطالعه مقدمات کي: رگفتاريزبان د يدر کودکان فارس يتنوع واژگان
 

 پرر  يمهرر   هيررن ،)Ph.D(4يکررا م يد رررد د يمهرر  ،)Ph.D(3يرريشرره ه  ا ،)Ph.D(*2يمانيزهرر ا  ررل ،)M.Sc(1زادهيعلرر ميمرر 

 )M.Sc(5  يشه 
 رانيبابل، بابل، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده توانبخش ،يگروه گفتاردرمان-1

 رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده توانبخش ،يروه گفتاردرمانگ-2

 رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده توانبخش ،يوتراپيزيگروه ف -3

 رانيتهران، ا ،ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يتيو علوم ترب يدانشکده روانشناس ،ييو آموزش کودکان استثنا يگروه روانشناس -۴

 رانيتهران، ا ،يو توانبخش يستيدانشگاه علوم بهز ،يگروه گفتاردرمان -۵

 ده يچك
نوع کلمات  نييبا همساالن است. تع سهيدر مقا يانيتعداد کم خزانه واژگان ب رگفتاريکودکان د يصيتشخ يژگيو نياول هدف:

 نيا هادف ا  نيانحراف، بناابرا  اياست  يرشد ريتاخ کياز  يکودکان حاک نينشان خواهد داد که تفاوت ا يانيدر خزانه واژگان ب
 .سال است 2-3 يزبان در محدودة سن يفارس يعيو طب رگفتاريد دکانکو ني( بTTR) يتنوع واژگان سةيمطالعه مقا

 يعيکودک طب 8زبان و  يفارس رگفتاريکودک د 8 يبر رو يبه صورت مقدمات ياسهيمقا -يمطالعه مقطع نياها: مواد و روش
 ،يحرکتا  -يعصاب  صيکودکاان مباتال باه نقاا     نيمادر با هم منطبق شده بودند، انجام شد. ا التيکه از نظر سن، جنس و تحص

هر دو گروه  يانيکلمات موجود در خزانه واژگان ب نييمنظور تع هنبودند. ب يذهن يهايو ناتوان يدرخودماندگ ،ييشنوا يهابيآس
 TTR نيانگيشدند. م ميتقس يو دستور کنندهفيافعال، کلمات توص ،ياز گزارش مادران استفاده شد. کلمات به چهار طبقة اسام

 .شد سهيدو گروه مقا نيب يتنيمن و ويدر چهار طبقه با استفاده از آزمون 
 يعيبه طور معنادار از گروه کودکان طب رگفتاريبه کل کلمات در گروه د ياسام ينسبت فراوان نيانگينشان داد م جينتاها:يافته

به طور معنادار از گروه  يعيکننده به کل کلمات در گروه کودکان طبفيافعال و کلمات توص ينسبت فراوان نيانگياست. م ترشيب
از گاروه   ترشيب رگفتارير گروه کودکان دبه کل کلمات د يکلمات دستور يفراوان نسبت نيانگياست. م ترشيب رگفتاريکودکان د

 (.>05/0p) ستيتفاوت معنادار ن نياست، اما ا يعيکودکان طب
 ل،يا اسات. دال  يانيا در رشد خزانه واژگان ب ريدهنده تاخنشان رگفتاريکودکان د يدر مقوله اسام TTRشيافزا :گيرينتيجه

 .اندمورد بحث قرار گرفته رانهيگشيها و لزوم مداخله پيآگهشيپ
 

 کودک زبان، يواژگان تنوع، رگفتاريکودکان د، اختالالت گفتار، اختالالت رشدي زبان، هاي رشديناتواني هاي کليدي:واژه
 

 مقدمه
قابت    ياز ن ادهتا  يستم  يخود به س عيوس يزبان در معنا

 يبترا  هتا اشاره دارد که مردم آن جامعه از آن ياجم اع رشيپذ
 يکت يزيف نتد ي. بشر از گفمار به عنوان فرآکننديارتباط اسمفاده م

اسمفاده  هااميو ارسال پ افتيبه منظور در يشفاه ين ادها انيب
و گفمار، در ست  شت     نکودک، در روند رشد زبا کيکند. يم

  ياول کند،يقاب  فهم را تکرار م ريغ يصداها يهايتوال يماهگ
و در سته   کنتد يم انيسالگرد تولدش ب  يرا در اول يکل ه واقع

 بتا  ي. تقر[1]بستازد   ياج الت سه تا پنج کل ه توانديم يسالگ
را در  يانيت در واژگتان ب  ريتتاخ  کيت از کودکان دو ساله  15%
 ايت  يحست  ،يشده مثت  نقتع ع تب    شناخمه بيآس کي ابيغ

 رشد هيدر مراح  اول يزبان ري. تاخ[2،3] دهنديبروز م يشناخم

(Late Talking) واضت  از   ي ت ينشانه تشخ  يم ک  است اول
 (Late talkers) رگفمتار يباشتد. کودکتان د   يبعتد  يزبان بيآس

از خزانته واژگتان     يوالد يو با نگران يسالگ 2در س   مع وال 
 [.4] شونديداده م عيها تشخکوچک آن يانيب

بتا خزانته    يکردند کودکان اني( ب2007) ندسمروميو ل وانزيا
بته ترربته     يت ت ا يستالگ  2کوچتک در ست     يانيت واژگان ب
 4 ايت  3رشد زبان مانند نحتو در   يهاحوزه گريدر د يمشکالت
در  زيت ( ن2005و شتن  )  تياست   گور،يمک گر دارند. يسالگ

 2در س   يانيب نخزانه واژگااندازه مطالعه خود نشان دادند که 
بتا رشتد    يتريقو يبسمگهم ي يبا س  تقو سهيدر مقا يسالگ
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انتد  نشتان داده  زيمطالعات ن ي. برخ[5]زبان کودک دارد  دسمور
 و فرزنتد -تعامالت والد نهيدر زم يبا مشکالت رينوع تاخ  يکه ا
 [.2،6]ه راه است  يعاطف-ياجم اع رشد

 يکودکان در محدوده ستن   يانيخزانه واژگان ب يبررس يبرا
 ،يزبتان  يريت گچند روش وجتود دارد  ن ونته   يماهگ 18 -36

 ايت ضبط شتده و   يارتباط يهان ونه ،يجلسه باز کيمشاهده 
از   ياسمفاده از دفمرچه خاطرات روزانته متادر. گتزارش والتد    

مناستب و   يکتودک شاخ ت   يانيت خزانه واژگتان ب  زانياندازه م
تواند تعداد کل تات مخملت    ياست که م يآورج ع يآسان برا

 کتتودک را کتته در مرحلتتته زبتتان در حتتال  هتتتور     کيتت 
 (Emerging Language)   در [7]قرار دارد، به ما نشتان دهتد .

محبوب و پرکاربرد است  يروش  يع اسمفاده از گزارش والدواق
 يهتا ارزش گزارش  ييپژوه  با هدف تع کيدر   ي. د[8،9]
 24خزانه واژگان و نحو کودکان در ست    يريگدر اندازه  يالدو

بتر استا      يوالتد  يهاگزارش يبسمگنشان داد که هم يماهگ
 اديز اريبس يشگاهيحاص  از کار آزما جيبا نما يفهرست واژگان

 [.10،8]قاب  اعم اد هسمند   يوالد يهاگزارش  يو بنابرا
بهمتر    يتوضت  يبرا  يمحقق يبرخ ،يجنبه ک ّ  يا عالوه بر

 يفت يک يهتا  يتحل رگفمار،ياکمساب واژگان در کودکان د نديفرا
از  يکت ي. [2]انتد  کودکان انرتام داده   يا يانيواژگان ب يرو زين
 يانيت در خزانته واژگتان ب   يتنتوع واژگتان   يبررس ها يتحل  يا
 نتوع بته تعتداد    نستبت  يارهتا يبتا مع  يباشد. تنوع واژگتان يم

(Type Token Ratio: TTR)  تعداد کت  کل ته ، (Number of 

Total Word: NTW)    و تعداد کل تات مخملت(Number of 

Different Word: NDW)   شتود يمحاستبه مت. TTR انگريت ب 
 کيت تعداد کل ات مخمل  به تعتداد کت  کل تات در      ينسبت ب

مربوط بته رشتد و اختمالالت     قاتياست و در تحق ين ونه زبان
. بته عنتوان مثتال    [12،11]ان مورد اسمفاده قرار گرفمه است زب

 سته يکم در مقا يبا تنوع واژگان يبروفز گزارش کرده که کودکان
، (Appealing) تيبتاال از جتذاب   يبا تنتوع واژگتان   يبا کودکان
برخوردار  يترکم (Maturity) و رس (Talkative)  ييسخنگو
د که تعداد انواع کل ات کنيم هيتوص. رادرفورد [13،11]هسمند 
خاص مانند اسم، فع ، صفت و تعداد ک  کل تات   يهادر مقوله

 تيت فيتتا ک  رديقرار گ يمورد بررس خمهيدر ن ونه گفمار خودانگ
. مطالعتات  [14،11]معلتوم شتود    يانيتنوع در خزانه واژگان ب
 ايت %70) ياستام  يبتا نستبت بتاال    ينشان داده است که کودکان

را در  عيستر   يافتزا  کي يماهگ 14 – 18  ي( در سنتر يب
که در خزانته واژگتان    يدهند، اما کودکانيتعداد کل ات نشان م

کل تات دارنتد،    گتر يو د ياستام   ينسبت ممتوازن بت   کيخود 
 [.15]در اکمساب کل ات دارند  يريتدر يشيافزا

( با 1392زاده )و نع ت يرازيپور، شيمهد يزبان فارس در
  يدر بت  يواژگتان  يهاواژگان و طبقه  يپرکاربردتر افم يهدف 

 ،يمتاهگ  24ها تتا  روند رشد آن يماهه و چگونگ 18کودکان 
قترار   يماه مورد مطالعه طتول  6ماهه را به مدت  18کودک  15

در ابمتدا   ودکتان انتد کته ک  گرفمته  رهيمطالعه نم  يداده و طبق ا
دارد و بتا   يترکنند که تلفظ راحتياسمفاده م ياز کل ات تر يب

( مترتبط   يها )افراد خانواده، غذا، تفتر آن يموارد مهم در زندگ
  يت تعتداد ا  د،يت تول در هتا آن يس  و توان ند  ياست. با افزا

ونتد  لته ي. جل[8] ابتد ييمت   يها افزاواژگان و تنوع طبقات آن
 کيزبان ) يدو کودک فارس يطول قيتحق کي يط زي( ن1390)

 يمتورد بررست   يمتاهگ  12-60  يپسر( را در سن کيدخمر و 
شتناخت،  هتا را از نظتر وا   آن يرشتد  يهايژگيقرار داده و و

تتا   12مطالعه در س    يواژگان و نحو گزارش کرد. بر اسا  ا
 24ست  در    يو با افزا ياسام ها ع دتا واژه  ياول يماهگ 18
فع   %20اسم،  %50شام   يخزانه واژگان بيترک يهگما 18 –
 زيت ن يمتاهگ  24 – 36  يها بوده است. در سنواژه هيبق %30و 
 20اسم، حدود  %50دو کودک شام  حدود   يواژگان ا بيترک
ها شتام   واژه هيها و بقو صفت دهايق %15فع ، حدود  %25تا 

 [.16]بوده است  ريها، حروف و ض اپرس  واژه
خزانه واژگان  بي( اندازه و ترک2011) ييويو پپل رسکورال

ستال و شت     کي يدر محدوده سن يونانيرا در کودکان  يانيب
فهرستت   يونتان يماه با اسمفاده از نسخه  ازدهيماه تا دو سال و 

کتودک   273دادنتد.  قترار   يمورد بررس رشد واژگان رسکورال
  مطالعته شترکت   يت در ا يونتان يتک زبانه  يهاخانوادهنوپا از 

  ينشان داد که اندازه خزانه واژگان با ست  افتزا   جيکردند. نما
در  عيکل ه شتا  50مقوله در   يترممداول بزرگ ياسام ابد،ييم

 يونتان ي رگفمتار يکه کودکان د  يهر دو ن ونه بودند و سرانرام ا
 بيرا در ترک يمشابه يالگو يوناني يعيبا کودکان طب سهيدر مقا

 [.17]واژگان نشان دادند 
 يهاجنبه  يب ميارتباط مسمق يعيرشد طب نهيدر زم قاتيتحق

که با  ستيتعرب ن يجا  يدهد. بنابرايمخمل  زبان را نشان م
 يهتا جنبه گريدر د رگفماريکودکان د ،يانيوجود نقع واژگان ب

( 2011) يلت  قي. بر اسا  تحق[2]مشک  داشمه باشند  زيزبان ن
توانتتد يمتت يالگستت 2در ستت   يانيتتانتتدازه خزانتته واژگتتان ب

و خواندن/نوشتتم  را تتتا کتتال  پتتنرم   يزبتتان يدستتماوردها
بتا انرتام    زيت ( ن2009، 2005. رستکورال ) [5]کنتد   ينيب يپ

 يماهگ 31تا  24  يکه در سن يکودکان يرو رانهيگيپ قاتيتحق
  يت داده شده بودند، نشان داد کته ا  عيتشخ رگفماريبه عنوان د

استماندارد    يدر ه ه تکتال  يسالگ 17و  13  يکودکان در سن
ع   کردند، اما به طور  يعيو خواندن در محدوده طب يشده زبان
–ياجم تاع  تيخود که بتر استا  وضتع    انياز ه ما يمعنادار
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خزانته   يهتا ( منطبق شتده بودنتد، در ستنر    SES) ياقم اد
 يو درک خوانتدن ن راتت   يبان، حافظته کالمت  واژگان، دسمور ز

که رشد خزانه  يري. با توجه به تاث[19،18]کسب کردند  تر ييپا
رشتد نحتو و پتز از آن     ،يواجت  يهتا بر مهارت يانيواژگان ب
رد دا يبزرگستتال  يمتترتبط بتتا زبتتان در ستتن   يهتتامهتتارت

 رانهيشتگ يبه موقع و انرام متداخالت پ  عي، تشخ[2،5،18،19]
 هيت اول ي.  مداخله زبان[2]است  يضرور رگفماريکودکان د يبرا

شود که يمحسوب م هيثانو يريشگيپ يوعن رگفماريدر کودکان د
آن بتر   راتيمنرر به کتاه  تتاث   يپز از بهبود مشکالت زبان

انتد کته   شتان داده ن  يمحققت  يبرخ  يچنگردد. هميم يريادگي
 يهامهارت  ينه تنها منرر به افزا رگفماريمداخله در کودکان د

 ياجم تاع  يهاگردد، بلکه منرر به بهبود مهارتيها مآن يزبان
 يست ي. در زبتان انگل [7]شتود  يم  يوالد يهااسمر  کاه و 

 يهتا يژگت يحتوزه انرتام و و    يت در ا يعيوست  اريمطالعات بس
 ياند، در حالارائه شده يدرمان يکارهاو راه ييشناسا ي يتشخ

مطالعه حاضر تاکنون  يهايژگيبا و يارسد مطالعهيکه به نظر م
 يهتا يژگت ياز و ياست آگاه يهيانرام نشده است. بد رانيدر ا
 يکارهتا گروه از کودکان درمتانگران را در ارائته راه    يا يزبان
 ميبتدان  کته  يت تواناتر خواهد ساخت. به عنوان ن ونته ا  يدرمان

کودکتان    يت آن در ا بيو ترک يانيتعداد محدود خزانه واژگان ب
به  يميانحراف، اه  ايساالن است نسبت به ه  ريدهنده تاخنشان

کته   ييجااهداف مداخالت زودهنگام دارد. از آن  ييتعسزا در 
کودکان اندازه کوچک خزانه واژگان   يا ي يتشخ يژگيو  ياول
تنتوع   سته يپژوه  بر آن است کته بتا مقا    ي، ا[2]است  يانيب

 يدر محدوده سن يعيو کودکان طب رگفماريکودکان د  يب يواژگان
را در کودکتتان  يانيتتبخزانتته واژگتتان  بيتتماهتته ترک 36-24
مطالعته    يت هدف ا  ؛يزبان معلوم سازد. بنابرا يفارس رگفماريد
کننده  يافعال، کل ات توص ،ينسبت تعداد اسام سهيو مقا  ييتع

( در خزانه واژگان TTRبه تعداد ک  کل ات ) يو کل ات دسمور
 .پژوه  است  يدر دو گروه حاضر در ا يانيب

 
 هامواد و روش

استت و   ياسته يمقا –ياز نتوع مقطعت   يمطالعه مقدمات  يا
زبتان در محتدوده    يفارست  رگفمتار يآن کودکان د يجامعه آمار

ان شتهر تهتر   يگفماردرمتان  يهتا کينيماهه در کل 24-36 يسن
در دستمر  انمختاب شتدند.     يريگبودند که با اسمفاده از ن ونه

واژگتان   انهکودکان به مطالعه عبارت بود از  خز  يورود ا اريمع
 ،يحرکمت  -يکل ه، عدم وجود نقتائع ع تب   50تر از کم يانيب

محدوده نرمال در هوشبهر غيرکالمتي،   ،ييعدم وجود افت شنوا
 يانيت عدم ابمال به عفونتت گتوش م   ،يعدم ابمال به درخودماندگ

که توسط پزشک درمان شده  يبار قب  از دو سالگ 6از  تر يب

 ارهايمع  ي. بر اسا  اينگوتوميريباشد و عدم اسمفاده از لوله م
شتده،   يکودک بررس 110 انيماهه، از م 11 يبازه زمان کيدر 
کردند. بر استا  ست  و    دايورود به مطالعه را پ اريکودک مع 8

مادران، گروه کودکان  يليو درجه تح  رگفماريجنز کودکان د
 يهادر دسمر  و از مهد کودک يريگبا اسمفاده از ن ونه يعيطب

انطباق کودکان با هم بتر استا      يانمخاب شدند. دل رانشهر ته
 ريت توانند به عنوان ممغيم ريدو ممغ  يبود که ا  يس  و جنز ا

بتتاالتر   يکننتتده ع تت  کننتتد، چتتون کودکتتان در ستتن مداخلتته
مطالعتات   يبرخت   ؛يچن، هم[8]داشمه  يبهمر يزبان يهامهارت

رشتد   پستران دخمران نسبت بته   هياول  ياند که در سننشان داده
انطبتاق    يت دل  يت مادر به ا التي. تح [20]دارند  يبهمر يزبان

 يداقم تا –ياجم تاع  تيوضتع   يشيداده شد که در مطالعات پ
(Socioeconomic Status)   به عنوان عام  مؤثر بر رشتد زبتان

داده شتده استت    قيتطب يعيگفمار و طب ريدر دو گروه کودکان د
 - ياجم اع تيوضع  ييتع يبرا ياريمع راني. در ا[23،22،21]

دهند کته در  يوجود ندارد اما مطالعات نشان م (SES) ياقم اد
 زانيت م ،ياقم تاد –ياجم اع تيدهنده وضع يعوام  تشک انيم

عوامت  دارد   رينسبت بته ستا   يتر يب تيمادر اه  التيتح 
بود، با  رگفماريمانند کودکان د يعيورود کودکان طب اري. مع[24]
کودکتان    يا يانيتفاوت که تعداد کل ات در خزانه واژگان ب  يا
 .کل ه باشد 50از   يب ديبا

 يابيت بتر استا  ارز   يحرکمت –يوجود نقتائع ع تب   عدم
  يت کودکان محترز شتد. ا   هاي گفمارياندامع لکرد و ساخمار 

 يصورت گرفت. برا يکارشنا  گفماردرمان کيتوسط  يابيارز
 يهاآزمون ،ييکودک به افت شنوا ياز عدم ابمال نانيکسب اط 
توستتط کارشتتنا   يگتتروه ستتن  يتتمربتتوط بتته ا ييشتتنوا
 يکودکان به درخودمانتدگ  يانرام شد. عدم ابمال يشناسييشنوا

آزاد معلوم  يباز  يبر اسا  مشاهده کودک در تعام  با والد ح
صتورت   يکارشنا  گفماردرمتان  کيمشاهده توسط   يشد و ا

 يکتودک عتدم ابتمال    ياز سوابق پزشتک  يريگخچهيگرفت. تار
و عتتدم استتمفاده از لولتته   يانيتتمکتترر بتته عفونتتت گتتوش م 

 يرکالمت يهوشتبهر غ   ييور تعرا نشان داد. به منظ ينگوتوميريم
ابتزار    ي. ا[25]د اسمفاده قرار گرفت مور نهيب-آزمون اسمنفورد

داشمه و قادر است دامنته افتراد   کاربرد  يسالگ 85تا  2از س  
. مطالعتات نشتان   [26] دين ا ييتا نخبه را شناسا يتوان ذهنکم
 ،يريادگيت  يمخمل  نتاتوان  يهادر گروه ا يمق  ياند که اداده
اعمبتار   يدارا يزهوشت يو ت يرفمار–ياخمالل عاطف ،يفعال يب

 يهتا يژگت يو يدر بررست   يچنت . هتم [28،27]استت   يکيتفک
 يکه برا ييگراو وضوح تيبا در نظر گرفم  حساس ،يسنرروان

باشد، مشخع شده  70/0فراتر از  ديبا ي يتشخ ييداشم  روا
 [.29،27]هست  زين ي يتشخ ييروا يآزمون دارا  يکه ا
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کودکان در دو گروه از گزارش  يانياسمخرا  واژگان ب يبرا
 ستت يل چک کي ،يادآوريمادر اسمفاده شد. به منظور سهولت 

بتر   ستيل چک  يمادران قرار گرفت. ا اريدر اخم ياکل ه 833
( ستاخمه  1392زاده )و نع ت يرازيش پور،ياسا  مطالعه مهد

زبتان را از   يرست کودک فا 15  يمطالعه، محقق  ي. در ا[8]شد 
قترار   يمورد بررست  يبه صورت طول يماهگ 24تا  يماهگ 18

هتا را  آن يانيت از واژگان ب ياکل ه 833 ستيل چک کيداده و 
افتراد،   ياستام  يهتا کل تات را در گتروه    ياسمخرا  کرده و ا

بدن  ياعضا ها،يو سرگرم حاتيتفر ها،يبازاسباب ها،يخوراک
 ،يعت يطب يهتا دهيت پد شاک،، پوواناتيو موارد وابسمه به آن، ح

ها، شهيمشاغ ، اعداد، کل ر،يالمحرلوازم ،يها، لوازم بهداشممکان
نتام   ،يواژگان دستمور  ،يافعال، کل ات کودکانه، کل ات پرسش

  يت در ا يبنتد که قابت  دستمه   يها و کل اتکننده يها، توصآوا
ها نبودند، قرار دادند. در مطالعه حاضر با استمفاده از نظتر   گروه

 ها،يافراد، خوراک يهاک زبان شنا  کل ات موجود در دسمهي
بتدن و متوارد    ياعضتا  ها،يو سرگرم حاتيتفر ها،يبازاسباب

هتا،  مکتان  ،يعت يطب يهادهيپوشاک، پد وانات،يوابسمه به آن، ح
هتا در گتروه   مشتاغ  و نتام آوا   ر،يت المحرلوازم ،يلوازم بهداشم

و افعال در گتروه   اهشهيکل يهادسمه در موجود کل ات ها،اسم
هتا در گتروه   کننتده  ياعتداد و توصت   يهادسمه کل ات ها،فع 
و کل تات   يواژگان دسمور يهاها و کل ات دسمهکننده  يتوص
 بيت ترت  يقرار گرفمنتد. بتد   يدر گروه کل ات دسمور يپرسش

 يهتا و کل تات دستمور   کننتده  يچهار گروه اسم، فعت ، توصت  
از ورود کودک به مطالعه،  زمطالعه پ يشدند. در اجرا  يتشک
کته   يارائه و درخواست شد در صتورت  يبه مادر و ستيلچک

  يتي ها را تعوجود دارد، آن ستيل کودک در چک يانيکل ات ب
 تست يلکه کتودک عتالوه بتر کل تات چتک      يکرده و در صورت

. محقتق  ستد يبنو ستيلچک يدر انمها د،يگويم يگريکل ات د
گتروه   4ها را در و آن يررساز کودکان را ب کيهر  ستيلچک
 يکننتتده و کل تتات دستتمور يافعتتال، کل تتات توصتت ،ياستتام
 يهتا  يکرد. سپز با توجه به اهداف گفمه شده تحل يبنددسمه

 يمنتتتتيومتتتت ويتتتتبتتتتا استتتتمفاده از آزمتتتتون  يآمتتتتار
(U Mann Whitney Testصورت گرفت. داده )به دستت   يها

 .شد  يحلت 17نسخه  SPSSافزار آمده با اسمفاده از نرم
 

 نتايج
کتودک   8و  رگفمتار يکتودک د  8 يمطالعته مقتدمات    يدر ا

دخمر  1پسر و  7قرار گرفمند. در هر گروه  سهيمورد مقا يعيطب
ماه و در  75/28س    يانگيم رگفماريوجود داشمند. در گروه د

ماه بود. کودکان هر دو گتروه   98/28  يانگيم  يا يعيگروه طب
تفتاوت  ( p=00/1)  يوالتد  التيو تح ( p=72/0از نظرس  )

واژگتان   هخزان  يتفاوت ب عيتشخ يمعنادار با هم نداشمند. برا
 ،يگتروه استام   4در  يعت يو کودکتان طب  رگفماريکودکان د يانيب

 يفراوان  يانگيم ،يکننده و کل ات دسمور يافعال، کل ات توص
. بته  ميکترد  سته يدو گروه مقا  يگروه کل ات را ب 4از  کيهر 

گتروه کل تات گفمته شتده،      4ان يت از م کته  يا عيمنظور تشخ
استت   تر يب کودکان يانيواژگان ب هدام دسمه در خزانک يفراوان
نظتر بتا هتم ممفاوتنتد،       ياز ا يعيو طب رگفماريکودکان د ايو آ
کننتده و   يافعال، کل تات توصت   ،ياسام ينسبت فراوان  يانگيم

 يانيت واژگتان ب  هک  کل ات در خزان يبه فراوان يکل ات دسمور
 شد.  سهيو با هم مقا يدر هر گروه بررس

ارائته   2و  1 هتاي شک پژوه  در   يا يفيتوص يهاافمهي
خزانته واژگتان    بيبهمر از نظر ترک سهيشده است. به منظور مقا

 زيت هتا ن از دستمه  کيت هتر   يهارمر وعهيدر دو گروه، ز يانيب
دارا بتتودن   يتتبتته دل يانتتد. دستتمه استتام داده شتتده  ين تتا
کل تات   ال،افع يهاو دسمه 1 شک در  تر يب يهارمر وعهيز

 اند.نشان داده شده 2 شک در  يکننده و کل ات دسمور  يتوص

 يهاگروه يانيدر خزانة واژگان ب يکلمات در دسته اسام ين فراوانيانگيم .1شکل 

 يعيرگفتار و طبيکودکان د

 

 
کننده و فيافعال، کلمات توص يهاکلمات در دسته ين فراوانيانگيم . 2 شکل

 يعيرگفتار و طبيکودکان د يهاگروه يانيدر خزانة واژگان ب يکلمات دستور

 
 يفوق قاب  مشاهده است فراوان يهاشک که در  طوره ان

 اريبست  يعت ينام برده در گتروه کودکتان طب   يهاکل ات در دسمه
تفتاوت در ه ته     يت بتوده و ا  رگفمارياز گروه کودکان د تر يب

 1 شک نکمه قاب  توجه در (. p=000/0ها معنادار است )دسمه
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نتام   رگفمتار يد اندر گتروه کودکت   ،ياست که در دسمه اسام  يا
را دارنتد،   يفراوانت   يتر يآواها و پز از آن کل ات کودکانه ب

 ياز فراوانت  هتا يختوراک  يعت يکه در گروه کودکتان طب  يدر حال
 زيت ن 2 شتک  برخوردارنتد.   ياستام  رينسبت بته ستا   يتر يب

هتا و  شته يکل رگفمار،يدهنده آن است که در گروه کودکان دنشان
 رينسبت به ستا  يتر يب يفراوان عالاف يعيدر گروه کودکان طب

 ها دارند. دسمه
گروه کل ات گفمه شده،  4 انياز م که يا عيمنظور تشخ به
استت   تر يبکودکان  يانيواژگان ب هکدام دسمه در خزان يفراوان
نظتر بتا هتم ممفاوتنتد،       ياز ا يعيو طب رگفماريکودکان د ايو آ
کننتده و   يافعال، کل تات توصت   ،ياسام ينسبت فراوان  يانگيم

 يانيت واژگتان ب  هخزان رک  کل ات د يبه فراوان يکل ات دسمور
(TTRدر هر گروه بررس )شد.  سهيو با هم مقا ي 

به  ياسام ينسبت فراوان  يانگيدهد که مينشان م 1 جدول
  يبت  رگفماريگروه کودکان د يانيواژگان ب هک  کل ات در خزان

 يتفتاوت از نظتر آمتار     يت باشد و ايم يعيطب کودکان از گروه
کننده به ک   يافعال و کل ات توص يمعنادار است. نسبت فراوان

 يبته شتکل   يعيگروه کودکان طب يانيواژگان ب هکل ات در خزان
 يباشد. نسبت فراوانت يم رگفمارياز گروه کودکان د  يمعنادار ب

گتروه   يانيت ب نواژگتا  هبه ک  کل ات در خزانت  يکل ات دسمور
  يت استت، امتا؛ ا   يعياز گروه کودکان طب  يب رگفماريکودکان د

 .(>05/0p) ستيمعنادار ن يتفاوت از نظر آمار
 

 رگفتار يو د يعيکودکان طبن دو گروه يب يانيبه کل کلمات در خزانه واژگان ب يف کننده و کلمات دستوري، افعال، کلمات توصياسام ين نسبت فروانيانگيسه ميمقا .1جدول 

 يسطح معنادار اريانحراف مع نيانگيم راتييدامنه تغ گروه کودکان گروه کلمات

 به کل کلمات ينسبت اسام
 02/0 47/0 44/0-49/0 يعيکودکان طب

000/0 
 14/0 81/0 57/0-00/1 رگفتاريدکودکان

 نسبت افعال به کل کلمات
 04/0 36/0 30/0-46/0 يعيکودکان طب

002/0 
 11/0 09/0 00/0-36/0 رگفتاريدکودکان

 ف کننده به کل کلماتينسبت کلمات توص
 03/0 12/0 07/0-18/0 يعيکودکان طب

005/0 
 04/0 02/0 00/0-14/0 رگفتاريدکودکان

 به کل کلمات ينسبت کلمات دستور
 01/0 02/0 01/0-04/0 يعيکودکان طب

878/0 
 09/0 05/0 00/0-28/0 رگفتاريدکودکان

 
 

 گيريبحث و نتيجه
در چهتار   يتنوع واژگتان  سهيمطالعه حاضر مقا يهدف اصل

دو   يب يکننده و کل ات دسمور يگروه اسم، فع ، کل ات توص
ماهه  24-36 يدر محدوده سن يعيو طب رگفماريگروه کودکان د

 بود.
افعتال،   ،ياستام  يفراوانت   يانگيت مطالعه نشان داد که م  يا

 يانيت واژگان ب هدر خزان يکننده و کل ات دسمور يکل ات توص
بته طتور معنتادار از گتروه کودکتان       يعت يدر گروه کودکتان طب 

مطالعته   رته يبه دستت آمتده بتا نم    رهيباالتر است. نم رگفماريد
کننتد خزانته   يمت  اني( که ب1994) لريبران  و م-يمار س ر،يو

از دو  تتر  يبت  يمتاهگ  25در  رگفمتار يکودکان د يانيواژگان ب
قترار   يعت يتعتداد واژگتان گتروه طب     يانگيم ريز اريانحراف مع

  يت سرعت آهسمه ا  يمحقق ي، شباهت دارد. برخ[30] رديگيم
در  تياز محتدود  يرا ناشت  يانيکودکان در رشد خزانه واژگان ب

  يت اداننتد.  ي( مFast Mapping) عيسر يبردارنقشه يندهايفرا
آن کودکتان   يرخ داده و طت  يماهگ 16 – 22  يمهارت در سن
  يت در ا تيکنند. محدوديم انيو ب رنديگيم ادي عيکل ات را سر
را بتا   ديت کل تات جد  رگفماريشود که کودکان ديمهارت سبب م

 . [31،2]نکنند  انيخود درک نکرده و ب انيبرابر با ه ما يسرعم

( در دو TTRنسبت نوع کل ات به تعتداد کل تات )   يبررس
گروه حاضر در مطالعته نشتان داد کته در نگتاه اول در گتروه      

، کل ات %36، افعال %47 ياسام  يانگيبه طور م يعيکودکان طب
از ک  کل تات خزانته    %2 يو کل ات دسمور %12کننده  يتوص

 نکودکتا انتد. در گتروه   را به خود اخم تاص داده  يانيواژگان ب
و  %2کننتده   ي، کل تات توصت  %9، افعال %81 ياسام رگفماريد

  يرا تشتک  يانيت از کت  خزانته واژگتان ب    %5 يکل ات دسمور
به کت  کل تات در خزانته     ينسبت تعداد اسام  ياند و بنابراداده

معنتادار از   يابته گونته   رگفماريدر گروه کودکان د يانيواژگان ب
( 2004) گرانيو د  يباالتر است. برن اسم يعيگروه کودکان طب
کند که صرف نظر از نتوع زبتان   يم اني( ب2012به نق  از آونز )

 ياستام  تتر  يکودکتان بت   هيخزانه واژگان اول يمحموا ،يگفمار
. باالتر بودن نستبت تعتداد   [15]کل ات  يهاطبقه گرياست تا د

در  يانيت خزانه واژگتان ب  هيواژه اول 50به ک  کل ات در  ياسام
( 1390ونتد ) لهيجل قاتيبا تحق قبال  يعيزبان طب يکودکان فارس

. بتا  [16،8]( نشان داده شده است 1392) يرازيو ش پوريومهد
 50تتر از  کودکان کم  يا يانيتعداد ک  کل ات ب که يتوجه به ا

 هيت کودکتان در مراحت  اول    يت توان گفتت کته ا  يکل ه است، م
 يانيت ب انظتر رشتد خزانته واژگت    اکمساب واژگان هسمند و از ن

رسد که بتاالتر  يدارند. به نظر م يعيمشابه با کودکان طب ييالگو
بتا   يانيرشد خزانه واژگان ب هيدر مراح  اول يبودن تعداد اسام
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زبتان متورد استمفاده در ارتبتاط استت. در زبتان        يهايژگيو
و ستپز کتاه  نستبت      يابمدا افزا زين ييايو اسپان يسيانگل
 يهتا کته در زبتان   يدر حال شود،يم دهيبه ک  کل ات د ياسام
در خزانته   يتتر  يستهم بت   يتک کل تات فعلت   ياو کره يژاپن

به ک   ي. اما باالتر بودن نسبت اسام[15،8]دارند  هياول يواژگان
 گريدر رشد د رياز تاخ يحاک رگفماريکل ات در گروه کودکان د

مشتاهده   2 شتک  طتور کته در   است و ه تان  يطبقات دسمور
تعداد افعتال    يانگيکودکان م  يا يانيواژگان ب هدر خزان م،يکرد
در کودکتان   يانيت کم است. در روند رشد خزانه واژگان ب اريبس
به ک  کل ات مشاهده  يدر نسبت اسام  يافزا کيابمدا  يعيطب
رشتد آهستمه    کيکل ه، افعال با  100شود و پز از کسب يم

تتا   فهمانند حروف اضا يات دسمورطبق ري. ساابندييم  يافزا
کل ته را کستب نکترده باشتد،  تاهر       400کته کتودک    يزمان
دهتد کته   يمطالعه به وضوح نشان مت   يا رهي. نم[15]شوند ين 
در رشد نحو و  ريموجب تاخ يانيدر رشد خزانه واژگان ب ريتاخ

مطالعته    يت ا جينمتا   يچنت شود. هميم يبعد يزبان يهامهارت
نستبت افعتال و کل تات      يانگيت استت کته م    يت دهنتده ا نشان
بتاالتر از   يعت يکننده به ک  کل ات در گروه کودکتان طب  يتوص

معنتادار   يتفاوت از نظر آمار  يبوده و ا رگفماريگروه کودکان د
  يبت  ييمعنا يهاماهه تفاوت 20کودکان   ياست. به گفمه محقق

کننتد  يمخمل  کل ات مانند اسم و صتفت را درک مت   يهادسمه
در  يعت يماهته طب  24کودک  کي هاست ک يعيطب  ي. بنابرا[15]

از  ريت بته غ  يطبقات دستمور  گريخود از د يانيخزانه واژگان ب
از کت  خزانته    %12و  %36 کته  يت اسم هم کل ه داشمه باشتد. ا 

تعلتق   يفيبه افعال و کل تات توصت   يعيکودکان طب يانيواژگان ب
طبقات  گريو باال رفم  سهم د يدارد، نشانگر کاه  سهم اسام

  يت حاضتر در ا  يعيکودکان طب يانيواژگان ب نهدر خزا يدسمور
 مطالعه است.
 يهتتارمر وعتتهيز يفراوانتت  يانگيتتم يفيتوصتت يبررستت

و  يفيافعتال، کل تات توصت    ،ياستام  يطبقه کل 4دهنده  يتشک
شده توسط کودکان  انيب ينشان داد که در اسام يکل ات دسمور

ستهم    يتر يآواها و پز از آن کل ات کودکانه ب نام رگفماريد
 لهيهسمند کته کتودک بته وست     يرا دارند. کل ات کودکانه کل ات

کند، مانند يم  يکل ه آسان تبد کيکل ه مشک  را به  کيها آن
و  وانتات يح يو .... نام آواها اغلتب از صتدا   ين يبه به، ددر، ن

و ....   يماشت  يگربه، صتدا  ياند، مانند صداشده  يتشک اءياش
 يانيت نام آواها و کل ات کودکانه در خزانه واژگتان ب  اديتعداد ز

 ين ادستاز  ييکودکتان توانتا    يت ا هاستت کت    يدل  يبه ا ديشا
 يکل ات ساده کته اغلتب دو هرتا     يا انيبا ب  ؛يندارند، بنابرا

انرام شده در دسمه  يکنند. بررسيمشابه دارند، ارتباط برقرار م
 رگفمار،يکودکان د يانينشان داد که در خزانه واژگان ب زيافعال ن

  يانگيت هتا از م شته يتعتداد کل   يانگيم ،يعيبرخالف کودکان طب
هستمند کته در    يهتا کل تات  شته ياستت. کل  تتر  يتعداد افعال ب

دارند، مانند ستالم، ختداحافظ،    ياديمحاورات روزانه کاربرد ز
 يک در ابمتدا رستد کتود  يالو و ....  بته نظتر مت    ر،يصب  به خ

 يريادگيت افعتال کته از نظتر     يريادگي ياکمساب واژگان به جا
کند که به دفعات يم انيرا ب ي، کل ات[15]هسمند  زيچال  برانگ

ها را نداند. آن يشنود، هر چند که م ک  است معنايها را مآن
و  پتور يمطالعته مهتد   جيمطالعه حاضر با نمتا  جينظر، نما  ياز ا
از  يدر بخشت   يمحقق  ياست. ا سهي( قاب  مقا1392) يرازيش

از واژگان  %20 ،يماهگ 18اند که در س  کرده انيمطالعه خود ب
حاضر در مطالعه به کل ات کودکانه اخم اص  ودکانپربسامد ک

در  تيانتد کته محتدود   گرفمه رهياسا  نم  يداشمه است و بر ا
سازنده کل ات و نوع  يآواها، تعداد هراها يبرخ  يصح ديتول

 يياز کل ات را در مراح  ابمدا يبرخ انيها بآن ييساخت هرا
  يبراستازد. بنتا  يکودکتان دشتوار مت    يبترا  يانيرشد واژگان ب

هتا  تعداد هراهتا و ستاخت آن   ،ييآوا ديکه از نظر تول ييواژها
در تعتامالت بته کتار      يتر هسمند، توسط کتودک و والتد  ساده
 ديت کتودک در تول  يتوان نتد   يو با افزا رود. در روند رشديم

 ياصل يهاو واژه افمهيکاه   جيکودکانه به تدر يهاآواها واژه
چه گفمه شتد و بتر   به آن توجه. با [8]شوند يها مآن  يگزيجا

واژگتان   بيگفت که ترک  يتوان چنيمطالعه م  يا جياسا  نما
زبتتان  يفارستت رگفمتتاريکودکتتان د يانيتتدر خزانتته واژگتتان ب

 ينسبت به ه ساالن است و انحراف ريتاخ کيدهنده وجود نشان
مطالعته   رته يشتود کته بتا نم   يمشاهده ن  يانيدر رشد واژگان ب

  يت ( مطابقت دارد. طبق مطالعته ا 2001رسکورال و ه کاران )
 ياصتداواژه  يهااز گفمه تر يب يعياگر چه کودکان طب  يمحقق
(onomatopoeicاسمفاده م )خزانته واژگتان    بيت اما ترک کنند،ي
  يو تفتاوت بت   يعيه انند کودکان طب رگفماريدر کودکان د يانيب

 است يفيو نه ک يتفاوت ک ّ کي يانيها در اکمساب واژگان بآن
[2،32]. 

در  رگفمتار يکودکان د يرسد انرام طرح غربالگرينظر م به
کودکتان در    يت ا يريت گيمداخله زودهنگام و پ ،يس  دو سالگ

 از اثرات نامطلوب آن بکاهد. يبعد  يسن
کند کته درمتانگران گفمتار و    يم شنهاديپژوه  پ  يا جينما

خزانته    يمربتوط بته افتزا    ياهداف درمان يزبان هنگام اجرا
بهمر است کل ات کودکانه و نام آواها را در برنامه  ،يانيواژگان ب
 در رگفمتار يتعداد کم کودکان د  يچنخود قرار دهند. هم يدرمان

را بته چتال     يقبلت  اتاعالم شده در مطالع وعيپژوه  ش  يا
 يارهتا ياز مع يتوانتد ناشت  يم  يکشد. تعداد کم گروه آزمايم

ها به ها و عدم مراجعه آنخانواده يناآگاه ايپژوه    يورود ا
 ياخمالل در زبان فارس  يا وعيباشد. در مورد ش يمراکز درمان
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 ييهااحم االت فوق چال جود . وستيدر دسمر  ن ياطالعات
 تتر   يبتا تعتداد بت    نته يزم  يدر ا تر يب يهاياست که بررس

 .سازديم يو کنمرل را ضرور  يکودکان در دو گروه آزما
 

 تشكر و قدردانی
ل در او سندهيارشد نو ينامه کارشناس انيپا رهيمقاله نم  يا

مراتتب   لهينوست يباشتد. بد يتهتران مت   يدانشگاه علتوم پزشتک  
ل )مستوو  النلويا يخود را به خانم ها مع ومه امان يسپاسگزار

 يدانشگاه علوم پزشک يدانشکده توانبخش يگفماردرمان کينيکل
 دانشکده يردرمانگفما کيني)مسوول کل يتهران(، طاهره شاهرخ

 ار،ي(، ختانم هتا ختدا   رانيت ا يدانشگاه علوم پزشتک  يتوانبخش
 رانيتهتران(، متد   يرکز طبّت )گفماردرمانگران م ي يو رح يزارع

و ه ته   قيت تحق  يت کودکان شترکت کننتده در ا    ،يمهدها، والد
 .ميداريبه ما ک ک کردند،  اعالم م يکه با مهربان يکسان
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Introduction: The first diagnostic feature of late- children talkers is the low number of descriptive vocabulary 

coffers compared to peers. The purpose of this study was to compare the lexical variation (TTR) between late and 

spoken Persian language children in the age range of 2-3 years. 

Materials and Methods: In this pilot cross-sectional-comparative study, 8 late talkers and 8 normal children 

matched according age, gender and education of mother, were participated. These children did not have any 

neurological and motor deficit, hearing impairment, autism, and intellectual disabilities. So, report of mothers was 

used for determination of words in expressive vocabulary of both groups. Words were parted to 4 classes of nouns, 

verbs, modifier words and grammatical words. Mean of TTR in 4 classes was compared in both groups using Mann 

Whitney U test. 

Results: Results indicated that the mean frequency of noun class to the total words in late talkers is significantly 

more than typical children. The mean frequencies of verb and modifier classes to the total words in typical children are 

significantly more than late talkers. The mean frequency of grammatical words class to the total words in late talkers is 

more than typical children but this difference isn’t significant (P<0.05). 

Conclusion: Increasing of TTR in late talker’s noun category indicated a delay in development of expressive 

vocabulary. Reasons, prognosis and need of preventive intervention have been discussed. 

 

Keywords: Developmental Disabilities, Language Development Disorders, Speech Disorders, Late Talker, Lexical 

Diversity, Child Language 
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