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مقدمه
زبان در معناي وسيع خود به سيستم ي از ن ادهتاي قابت
پذيرش اجم اعي اشاره دارد که مردم آن جامعته از آنهتابراي
يکنند .بشر از گفمار به عنوان فرآينتد فيزيکتي
ارتباط اسمفاده م 
امها اسمفاده
بيان ن ادهاي شفاهي به منظور دريافت و ارسال پي 
ميکند .يک کودک ،در روند رشد زبان و گفمار ،در ست شت
ماهگي تواليهاي صداهاي غير قاب فهم را تکرار ميکند ،اولي
کل ه واقعي را در اولي سالگرد تولدش بيان ميکنتد و در سته
سالگي ميتواند ج الت سه تا پنج کل هاي بستازد [ .]1تقريبتا
 %11از کودکان دو ساله يتک تتاخير در واژگتان بيتاني را در
غياب يک آسيب شناخمه شده مثت نقتع ع تبي ،حستي يتا

شناخمي بروز ميدهند [ .]3،2تاخير زباني در مراح اوليه رشد
) (Late Talkingم ک است اولي نشانه تشخي تي واضت از
آسيب زباني بعتدي باشتد .کودکتان ديرگفمتار )(Late talkers
مع وال در س  2سالگي و با نگراني والدي از خزانته واژگتان
بياني کوچک آنها تشخيع داده ميشوند [.]4
ايوانز و ليندسمروم ( )2002بيان کردند کودکاني بتا خزانته
واژگان بيتاني کوچتک در ست  2ستالگي ت ايت بته ترربته
مشکالتي در ديگر حوزههاي رشد زبان مانند نحتو در  3يتا 4
سالگي دارند .مک گريگور ،است يت و شتن ( )2001نيتز در
مطالعه خود نشان دادند که اندازه تعداد خزانه واژگان بيتاني در
س  2سالگي در مقايسه با س تقوي ي همبسمگي قويتري بتا
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کوم

در زبان فارسي مهديپور ،شيرازي و نع تزاده ( )1332با
هدف يافم پرکاربردتري واژگان و طبقههاي واژگتاني در بتي
کودکان  11ماهه و چگونگي روند رشد آنها تتا  24متاهگي،
 11کودک  11ماهه را به مدت  6ماه مورد مطالعه طتولي قترار
داده و طبق اي مطالعه نميره گرفمتهانتد کته کودکتان در ابمتدا
بي تر از کل اتي اسمفاده ميکنند که تلفظ راحتتري دارد و بتا
موارد مهم در زندگي آنها (افراد خانواده ،غذا ،تفتري ) مترتبط
آنهتا در توليتد ،تعتداد ايت
است .با افزاي س و توان ندي 
واژگان و تنوع طبقات آنها افزاي متييابتد [ .]1جليلتهونتد
( )1330نيز طييک تحقيق طولي دو کودک فارسي زبتان (يتک
دخمر و يک پسر) را در سني  12-60متاهگي متورد بررستي
قرار داده و ويژگيهاي رشتدي آنهتا را از نظتر وا شتناخت،
واژگان و نحو گزارش کرد .بر اسا اي مطالعه در س  12تتا
 11ماهگي اولي واژهها ع دتا اسامي و با افزاي ست در 24
–  11ماهگي ترکيب خزانه واژگاني شام  %10اسم %20 ،فع
و  %30بقيه واژهها بوده است .در سني  24 – 36متاهگي نيتز
ترکيب واژگان اي دو کودک شام حدود  %10اسم ،حدود 20
تا  %21فع  ،حدود  %11قيدها و صفتها و بقيه واژهها شتام
پرس واژهها ،حروف و ض اير بوده است [.]16
رسکورال و پپليويي ( )2011اندازه و ترکيب خزانه واژگان
بياني را در کودکان يوناني در محدوده سنييک سال و ش متاه
تا دو سال و يازده ماه با اسمفاده از نسخه يوناني فهرست رشتد
واژگان رسکورال مورد بررسي قرار دادند 223 .کودک نوپتا از
خانوادههاي تک زبانه يوناني در ايت مطالعته شترکت کردنتد.
نمايج نشان داد که اندازه خزانه واژگان با س افزاي مييابتد،
اسامي ممداول بزرگتري مقوله در  10کل ته شتايع در هتر دو
ن ونه بودنتد و سترانرام ايت کته کودکتان ديرگفماريونتاني در
مقايسه با کودکان طبيعييونتاني الگتوي مشتابهي را در ترکيتب
واژگان نشان دادند [.]12
تحقيقات در زمينه رشد طبيعي ارتباط مسمقيم بي جنبههاي
مخمل زبان را نشان ميدهد .بنابراي جاي تعرب نيست که با
وجود نقع واژگان بياني ،کودکان ديرگفمار در ديگر جنبههتاي
زبان نيز مشک داشمه باشند [ .]2بر اسا تحقيق لتي ()2011
انتتدازه خزانتته واژگتتان بي تاني در س ت  2س تالگي م تيتوانتتد
دستتماوردهاي زبتتاني و خواندن/نوشتتم را تتتا کتتال پتتنرم
پي بيني کنتد [ .]1رستکورال ( )2003 ،2001نيتز بتا انرتام
تحقيقات پيگيرانه روي کودکاني که در سني  24تا  31ماهگي
به عنوان ديرگفمار تشخيع داده شده بودند ،نشان داد کته ايت
کودکان در سني  13و  12سالگي در ه ه تکتالي استماندارد
شده زباني و خواندن در محدوده طبيعي ع کردند ،اما به طور
معناداري از ه مايان خود که بتر استا وضتعيت اجم تاعي–
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رشد دسمور زبان کودک دارد [ .]1برختي مطالعتات نيتز نشتان
دادهاند که اي نوع تاخير با مشکالتي در زمينه تعامالت والتد-
فرزند و رشد اجم اعي-عاطفي ه راه است [.]6،2
براي بررسي خزانه واژگان بياني کودکان در محدوده ستني
 11 -36ماهگي چند روش وجتود دارد ن ونتهگيتري زبتاني،
مشاهده يک جلسه بازي ،ن ونههاي ارتباطي ضبط شتده و يتا
اسمفاده از دفمرچه خاطرات روزانته متادر .گتزارش والتدي از
اندازه ميزان خزانه واژگتان بيتاني کتودک شاخ تي مناستب و
آسان براي ج عآوري است که ميتواند تعداد کل تات مخملت
يتتک کتتودک را کتته در مرحلتتته زبتتان در حتتال هتتتور
) (Emerging Languageقرار دارد ،به ما نشتان دهتد [ .]2در
واقع اسمفاده از گزارش والدي روشي محبوب و پرکاربرد است
[ .]3،1دي در يک پژوه با هدف تعيي ارزش گزارشهتاي
والدي در اندازهگيري خزانه واژگان و نحو کودکان در ست 24
ماهگي نشان داد که همبسمگي گزارشهاي والتدي بتر استا
فهرست واژگاني با نمايج حاص از کار آزمايشگاهي بسيار زياد
و بنابراي گزارشهاي والدي قاب اعم اد هسمند [.]10،1
عالوه بر اي جنبه ک ّي ،برخي محققي براي توضتي بهمتر
فرايند اکمساب واژگان در کودکان ديرگفمار ،تحلي هتاي کيفتي
نيز روي واژگان بياني اي کودکان انرتام دادهانتد [ .]2يکتي از
اي تحلي ها بررسي تنتوع واژگتاني در خزانته واژگتان بيتاني
ميباشد .تنوع واژگتاني بتا معيارهتاي نستبت نتوع بته تعتداد
) ،(Type Token Ratio: TTRتعداد کت کل ته (Number of
) Total Word: NTWو تعداد کل تات مخملت (Number of
) Different Word: NDWمحاستبه متيشتود TTR .بيتانگر
نسبت بي تعداد کل ات مخمل به تعتداد کت کل تات در يتک
ن ونه زباني است و در تحقيقات مربوط بته رشتد و اختمالالت
زبان مورد اسمفاده قرار گرفمه است [ .]12،11بته عنتوان مثتال
بروفز گزارش کرده که کودکاني با تنوع واژگاني کم در مقايسته
با کودکاني با تنتوع واژگتاني بتاال از جتذابيت )،(Appealing
سخنگويي ) (Talkativeو رس ) (Maturityکمتري برخوردار
هسمند [ .]13،11رادرفورد توصيه ميکند که تعداد انواع کل ات
در مقولههاي خاص مانند اسم ،فع  ،صفت و تعداد ک کل تات
در ن ونه گفمار خودانگيخمه مورد بررسي قرار گيرد تتا کيفيتت
تنوع در خزانه واژگان بياني معلتوم شتود [ .]14،11مطالعتات
نشان داده است که کودکاني بتا نستبت بتاالي استامي (%20يتا
بي تر) در ستني  14 – 11ماهگييتک افتزاي ستريع را در
تعداد کل ات نشان ميدهند ،اما کودکاني که در خزانته واژگتان
خود يک نسبت ممتوازن بتي استامي و ديگتر کل تات دارنتد،
افزايشي تدريري در اکمساب کل ات دارند [.]11

جلد  ،21ش اره ( 1پياپي ،)23زمسمان 1332

...

مواد و روشها
اي مطالعه مقدماتي از نتوع مقطعتي– مقايستهاي استت و
جامعه آماري آن کودکان ديرگفمتار فارستي زبتان در محتدوده
سني  24-36ماهه در کلينيکهتاي گفماردرمتاني شتهر تهتران
بودند که با اسمفاده از ن ونهگيري در دستمر انمختاب شتدند.
معيار ورود اي کودکان به مطالعه عبارت بود از خزانه واژگتان
بياني کمتر از  10کل ه ،عدم وجود نقتائع ع تبي -حرکمتي،
عدم وجود افت شنوايي ،محدوده نرمال در هوشبهر غيرکالمتي،
عدم ابمال به درخودماندگي ،عدم ابمال به عفونتت گتوش ميتاني

بي تر از  6بار قب از دو سالگي که توسط پزشک درمان شده
باشد و عدم اسمفاده از لوله ميرينگوتومي .بر اسا اي معيارها
در يک بازه زماني  11ماهه ،از ميان  110کودک بررسي شتده،
 1کودک معيار ورود به مطالعه را پيدا کردند .بر استا ست و
جنز کودکان ديرگفمار و درجه تح يلي مادران ،گروه کودکان
طبيعي با اسمفاده از ن ونهگيري در دسمر و از مهد کودکهاي
شهر تهران انمخاب شدند .دلي انطباق کودکان با هم بتر استا
س و جنز اي بود که اي دو ممغير ميتوانند به عنوان ممغيتر
مداخلتته کننتتده ع ت کننتتد ،چتتون کودکتتان در ستتني بتتاالتر
مهارتهاي زباني بهمري داشمه [ ،]1همچني ؛ برختي مطالعتات
نشان دادهاند که در سني اوليه دخمران نسبت بته پستران رشتد
زباني بهمري دارند [ .]20تح يالت مادر به ايت دليت انطبتاق
داده شد که در مطالعات پيشي وضتعيت اجم تاعي–اقم تادي
)(Socioeconomic Statusبه عنوان عام مؤثر بر رشتد زبتان
در دو گروه کودکان دير گفمار و طبيعي تطبيق داده شتده استت
[ .]23،22،21در ايران معياريبراي تعيي وضتعيت اجم تاعي -
اقم ادي ) (SESوجود ندارد اما مطالعات نشان ميدهند کته در
ميان عوام تشکي دهنده وضعيت اجم اعي–اقم تادي ،ميتزان
تح يالت مادر اه يت بي تري نسبت بته ستاير عوامت دارد
[ .]24معيار ورود کودکان طبيعي مانند کودکان ديرگفمار بود ،با
اي تفاوت که تعداد کل ات در خزانه واژگان بياني اي کودکتان
بايد بي از  10کل ه باشد.
عدم وجود نقتائع ع تبي–حرکمتي بتر استا ارزيتابي
ع لکرد و ساخمار اندام هاي گفماري کودکان محترز شتد .ايت
ارزيابي توسط يک کارشنا گفماردرماني صورت گرفت .براي
کسب اط ينان از عدم ابمالي کودک به افت شنوايي ،آزمونهاي
شتتنوايي مربتتوط بتته ايتت گتتروه ستتني توستتط کارشتتنا
شنواييشناسي انرام شد .عدم ابمالي کودکان به درخودمانتدگي
بر اسا مشاهده کودک در تعام با والد حي بازي آزاد معلوم
شد و اي مشاهده توسط يک کارشنا گفماردرمتاني صتورت
گرفت .تاريخچهگيري از سوابق پزشتکي کتودک عتدم ابتمالي
مکتترر بتته عفونتتت گتتوش ميتتاني و عتتدم استتمفاده از لولتته
ميرينگوتومي را نشان داد .به منظور تعيي هوشتبهر غيرکالمتي
آزمون اسمنفورد-بينه مورد اسمفاده قرار گرفت [ .]21اي ابتزار
از س  2تا  11سالگي کاربرد داشمه و قادر است دامنته افتراد
کمتوان ذهني تا نخبه را شناسايي ن ايد [ .]26مطالعتات نشتان
دادهاند که اي مقيا در گتروههتاي مخملت ناتوانييتادگيري،
بي فعالي ،اخمالل عاطفي–رفماري و تيزهوشتي داراي اعمبتار
تفکيکي استت [ .]21،22هتمچنتي در بررستي ويژگتيهتاي
روانسنري ،با در نظر گرفم حساسيت و وضوحگرايي که براي
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اقم ادي ( )SESمنطبق شتده بودنتد ،در ستنر هتاي خزانته
واژگان ،دسمور زبان ،حافظته کالمتي و درک خوانتدن ن راتتي
پايي تر کسب کردند [ .]13،11با توجه به تاثيري که رشد خزانه
واژگان بياني بر مهارتهتاي واجتي ،رشتد نحتو و پتز از آن
مهتتارتهتتاي متترتبط بتتا زبتتان در ستتني بزرگستتالي دارد
[ ،]2،1،11،13تشخيع به موقع و انرام متداخالت پيشتگيرانه
براي کودکان ديرگفمار ضروري است [ .]2مداخله زباني اوليته
در کودکان ديرگفمار نوعي پيشگيري ثانويه محسوب ميشود که
پز از بهبود مشکالت زباني منرر به کتاه تتاثيرات آن بتر
يادگيري ميگردد .همچني برخي محققتي نشتان دادهانتد کته
مداخله در کودکان ديرگفمار نه تنها منرر به افزاي مهارتهاي
زباني آنها ميگردد ،بلکه منرر به بهبود مهارتهاي اجم تاعي
و کاه اسمر هاي والدي ميشتود [ .]2در زبتان انگليستي
مطالعات بسيار وستيعي در ايت حتوزه انرتام و ويژگتيهتاي
تشخي ي شناسايي و راهکارهاي درماني ارائه شدهاند ،در حالي
که به نظر ميرسد مطالعهاي با ويژگيهاي مطالعه حاضر تاکنون
در ايران انرام نشده است .بديهي است آگاهي از ويژگتيهتاي
زباني اي گروه از کودکان درمتانگران را در ارائته راهکارهتاي
درماني تواناتر خواهد ساخت .به عنوان ن ونته ايت کته بتدانيم
اندازه کوچک تعداد محدود خزانه واژگان بياني و ترکيب آن در
اي کودکان نشاندهنده تتاخير نستبت بته ه ستاالن استت يتا
انحراف ،اه يمي به سزا در تعيي اهتداف متداخالت زودهنگتام
دارد .از آنجايي که اولي ويژگي تشخي ي اي کودکان انتدازه
کوچک خزانه واژگان بياني است [ ،]2اي پژوه بر آن استت
که با مقايسه تنوع واژگاني بتي کودکتان ديرگفمتار و کودکتان
طبيعي در محدوده سني  24-36ماهه ترکيتب خزانته واژگتان
بياني را در کودکان ديرگفمار فارسي زبان معلوم سازد .بنابراي ؛
هدف اي مطالعه تعيي و مقايسه نسبت تعتداد استامي ،افعتال،
کل ات توصي کننده و کل ات دسموري بته تعتداد کت کل تات
( )TTRدر خزانه واژگتان بيتاني در دو گتروه حاضتر در ايت
پژوه است.

مريم عليزاده و ه کاران

کوم

نتايج
در اي مطالعته مقتدماتي  1کتودک ديرگفمتار و  1کتودک
طبيعي مورد مقايسه قرار گرفمند .در هر گروه  2پسر و  1دخمر
وجود داشمند .در گروه ديرگفمار ميانگي س  21/21ماه و در

گروه طبيعي اي ميانگي  21/31ماه بود .کودکان هر دو گتروه
از نظرس ( )p=0/22و تح يالت والتدي ( )p=1/00تفتاوت
معنادار با هم نداشمند .براي تشخيع تفاوت بي خزانه واژگتان
بياني کودکان ديرگفمار و کودکتان طبيعتي در  4گتروه استامي،
افعال ،کل ات توصي کننده و کل ات دسموري ،ميانگي فراواني
هر يک از  4گروه کل ات را بي دو گروه مقايسته کترديم .بته
منظور تشخيع اي کته از ميتان  4گتروه کل تات گفمته شتده،
فراواني کدام دسمه در خزانه واژگان بياني کودکان بي تر استت
و آيا کودکان ديرگفمار و طبيعي از اي نظتر بتا هتم ممفاوتنتد،
ميانگي نسبت فراواني اسامي ،افعال ،کل تات توصتي کننتده و
کل ات دسموري به فراواني ک کل ات در خزانه واژگتان بيتاني
در هر گروه بررسي و با هم مقايسه شد.
يافمههاي توصيفي اي پژوه در شک هتاي  1و  2ارائته
شده است .به منظور مقايسه بهمر از نظر ترکيب خزانته واژگتان
بياني در دو گروه ،زيرمر وعههاي هتر يتک از دستمههتا نيتز
ن تتاي داده شتتدهانتتد .دستتمه استتامي بتته دليتت دارا بتتودن
زيرمر وعههاي بي تر در شک  1و دسمههاي افعال ،کل تات
توصي کننده و کل ات دسموري در شک  2نشان داده شدهاند.
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شکل  .1ميانگين فراواني کلمات در دسته اسامي در خزانة واژگان بياني گروههاي
کودکان ديرگفتار و طبيعي
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شکل  .2ميانگين فراواني کلمات در دستههاي افعال ،کلمات توصيفکننده و
کلمات دستوري در خزانة واژگان بياني گروههاي کودکان ديرگفتار و طبيعي

ه انطور که در شک هاي فوق قاب مشاهده است فراواني
کل ات در دسمههاي نام برده در گتروه کودکتان طبيعتي بستيار
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داشم روايي تشخي ي بايد فراتر از  0/20باشد ،مشخع شده
که اي آزمون داراي روايي تشخي ي نيز هست [.]23،22
براي اسمخرا واژگان بياني کودکان در دو گروه از گزارش
مادر اسمفاده شد .به منظور سهولت يادآوري ،يک چک ليستت
 133کل هاي در اخميار مادران قرار گرفت .اي چک ليست بتر
اسا مطالعه مهديپور ،شيرازي و نع تزاده ( )1332ستاخمه
شد [ .]1در اي مطالعه ،محققي  11کودک فارستي زبتان را از
 11ماهگي تا  24ماهگي به صورت طولي مورد بررستي قترار
داده و يک چک ليست  133کل هاي از واژگان بيتاني آنهتا را
اسمخرا کرده و اي کل تات را در گتروههتاي استامي افتراد،
خوراکيها ،اسباببازيها ،تفريحات و سرگرميها ،اعضاي بدن
و موارد وابسمه به آن ،حيوانات ،پوشاک ،پديتدههتاي طبيعتي،
مکانها ،لوازم بهداشمي ،لوازمالمحرير ،مشاغ  ،اعداد ،کليشهها،
افعال ،کل ات کودکانه ،کل ات پرسشي ،واژگان دستموري ،نتام
آواها ،توصي کنندهها و کل اتي که قابت دستمهبنتدي در ايت
گروهها نبودند ،قرار دادند .در مطالعه حاضر با استمفاده از نظتر
يک زبان شنا کل ات موجود در دسمههاي افراد ،خوراکيها،
اسباببازيها ،تفريحات و سرگرميها ،اعضتاي بتدن و متوارد
وابسمه به آن ،حيوانات ،پوشاک ،پديدههاي طبيعتي ،مکتانهتا،
لوازم بهداشمي ،لوازمالمحريتر ،مشتاغ و نتام آواهتا در گتروه
اسمها ،کل ات موجود در دسمههاي کليشهها و افعال در گتروه

فع ها ،کل ات دسمههاي اعتداد و توصتي کننتدههتا در گتروه
توصي کنندهها و کل ات دسمههاي واژگان دسموري و کل تات
پرسشي در گروه کل ات دسموري قرار گرفمنتد .بتدي ترتيتب
چهار گروه اسم ،فعت  ،توصتي کننتدههتا و کل تات دستموري
تشکي شدند .در اجراي مطالعه پز از ورود کودک به مطالعه،
چکليست به مادر وي ارائه و درخواست شد در صتورتي کته
کل ات بياني کودک در چک ليست وجود دارد ،آنها را تعيتي
کرده و در صورتي که کتودک عتالوه بتر کل تات چتکليستت
کل ات ديگري ميگويد ،در انمهاي چکليست بنويستد .محقتق
چکليست هر يک از کودکان را بررسي و آنها را در  4گتروه
استتامي ،افعتتال ،کل تتات توص تي کننتتده و کل تتات دستتموري
دسمهبندي کرد .سپز با توجه به اهداف گفمه شده تحلي هتاي
آمتتتتاري بتتتتا استتتتمفاده از آزمتتتتون يتتتومتتت ويمنتت تي
( )U Mann Whitney Testصورت گرفت .دادههاي به دستت
آمده با اسمفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  12تحلي شد.

جلد  ،21ش اره ( 1پياپي ،)23زمسمان 1332

مريم عليزاده و ه کاران

...

جدول  .1مقايسه ميانگين نسبت فرواني اسامي ،افعال ،کلمات توصيف کننده و کلمات دستوري به کل کلمات در خزانه واژگان بياني بين دو گروه کودکان طبيعي و ديرگفتار
گروه کلمات
نسبت اسامي به کل کلمات
نسبت افعال به کل کلمات
نسبت کلمات توصيف کننده به کل کلمات
نسبت کلمات دستوري به کل کلمات

دامنه تغييرات

ميانگين

انحراف معيار

گروه کودکان
کودکان طبيعي

0/99-0/94

0/94

0/02

کودکانديرگفتار

0/74-1/00

0/11

0/19

کودکان طبيعي

0/00-0/94

0/04

0/09

کودکانديرگفتار

0/00-0/04

0/04

0/11

کودکان طبيعي

0/04-0/11

0/12

0/00

کودکانديرگفتار

0/00-0/19

0/02

0/09

کودکان طبيعي

0/01-0/09

0/02

0/01

کودکانديرگفتار

0/00-0/21

0/07

0/04

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلي مطالعه حاضر مقايسه تنوع واژگتاني در چهتار
گروه اسم ،فع  ،کل ات توصي کننده و کل ات دسموري بي دو
گروه کودکان ديرگفمار و طبيعي در محدوده سني  24-36ماهه
بود.
اي مطالعه نشان داد که ميتانگي فراوانتي استامي ،افعتال،
کل ات توصي کننده و کل ات دسموري در خزانه واژگان بيتاني
در گروه کودکتان طبيعتي بته طتور معنتادار از گتروه کودکتان
ديرگفمار باالتر است .نميره به دستت آمتده بتا نميرته مطالعته
ويس ر ،ماري-بران و ميلر ( )1334که بيان متيکننتد خزانته
واژگان بياني کودکان ديرگفمتار در  21متاهگي بتي تتر از دو
انحراف معيار زير ميانگي تعتداد واژگتان گتروه طبيعتي قترار
ميگيرد [ ،]30شباهت دارد .برخي محققي سرعت آهسمه ايت
کودکان در رشد خزانه واژگان بياني را ناشتي از محتدوديت در
فرايندهاي نقشهبرداري سريع ( )Fast Mappingميداننتد .ايت
مهارت در سني  16 – 22ماهگي رخ داده و طتي آن کودکتان
کل ات را سريعياد ميگيرند و بيان ميکنند .محتدوديت در ايت
مهارت سبب ميشود که کودکان ديرگفمار کل تات جديتد را بتا
سرعمي برابر با ه مايان خود درک نکرده و بيان نکنند [.]31،2

سطح معناداري
0/000
0/002
0/007
0/141

بررسي نسبت نوع کل ات به تعتداد کل تات ( )TTRدر دو
گروه حاضر در مطالعته نشتان داد کته در نگتاه اول در گتروه
کودکان طبيعي به طور ميانگي اسامي  ،%42افعال  ،%36کل ات
توصي کننده  %12و کل ات دسموري  %2از ک کل تات خزانته
واژگان بياني را به خود اخم تاص دادهانتد .در گتروه کودکتان
ديرگفمار اسامي  ،%11افعال  ،%3کل تات توصتي کننتده  %2و
کل ات دسموري  %1از کت خزانته واژگتان بيتاني را تشتکي
دادهاند و بنابراي نسبت تعداد اسامي به کت کل تات در خزانته
واژگان بياني در گروه کودکان ديرگفمار بته گونتهاي معنتادار از
گروه کودکان طبيعي باالتر است .برن اسمي و ديگران ()2004
به نق از آونز ( )2012بيان ميکند که صرف نظر از نتوع زبتان
گفماري ،محمواي خزانه واژگان اوليه کودکتان بتي تتر استامي
است تا ديگر طبقههاي کل ات [ .]11باالتر بودن نستبت تعتداد
اسامي به ک کل ات در  10واژه اوليه خزانه واژگتان بيتاني در
کودکان فارسي زبان طبيعي قبال با تحقيقات جليلهونتد ()1330
ومهديپور و شيرازي ( )1332نشان داده شده است [ .]16،1بتا
توجه به اي که تعداد ک کل ات بياني اي کودکان کمتتر از 10
کل ه است ،ميتوان گفتت کته ايت کودکتان در مراحت اوليته
اکمساب واژگان هسمند و از نظتر رشتد خزانته واژگتان بيتاني
الگويي مشابه با کودکان طبيعي دارند .به نظر ميرسد که بتاالتر
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بي تر از گروه کودکان ديرگفمار بتوده و ايت تفتاوت در ه ته
دسمهها معنادار است ( .)p=0/000نکمه قاب توجه در شک 1
اي است که در دسمه اسامي ،در گتروه کودکتان ديرگفمتار نتام
آواها و پز از آن کل ات کودکانه بي تري فراوانتي را دارنتد،
در حالي که در گروه کودکتان طبيعتي ختوراکيهتا از فراوانتي
بي تري نسبت بته ستاير استامي برخوردارنتد .شتک  2نيتز
نشاندهنده آن است که در گروه کودکان ديرگفمار ،کليشتههتا و
در گروه کودکان طبيعي افعال فراواني بي تري نسبت به ستاير
دسمهها دارند.
به منظور تشخيع اي که از ميان  4گروه کل ات گفمه شده،
فراواني کدام دسمه در خزانه واژگان بياني کودکان بي تر استت
و آيا کودکان ديرگفمار و طبيعي از اي نظتر بتا هتم ممفاوتنتد،

ميانگي نسبت فراواني اسامي ،افعال ،کل تات توصتي کننتده و
کل ات دسموري به فراواني ک کل ات در خزانه واژگتان بيتاني
( )TTRدر هر گروه بررسي و با هم مقايسه شد.
جدول  1نشان ميدهد که ميانگي نسبت فراواني اسامي به
ک کل ات در خزانه واژگان بياني گروه کودکان ديرگفمار بتي
از گروهکودکان طبيعي ميباشد و ايت تفتاوت از نظتر آمتاري
معنادار است .نسبت فراواني افعال و کل ات توصي کننده به ک
کل ات در خزانه واژگان بياني گروه کودکان طبيعي بته شتکلي
معنادار بي از گروه کودکان ديرگفمار ميباشد .نسبت فراوانتي
کل ات دسموري به ک کل ات در خزانته واژگتان بيتاني گتروه
کودکان ديرگفمار بي از گروه کودکان طبيعي استت ،امتا؛ ايت
تفاوت از نظر آماري معنادار نيست (.)p<0/01

کوم

افعال نيز نشان داد که در خزانه واژگان بياني کودکان ديرگفمار،
برخالف کودکان طبيعي ،ميانگي تعتداد کليشتههتا از ميتانگي
تعداد افعال بي تتر استت .کليشتههتا کل تاتي هستمند کته در
محاورات روزانه کاربرد زيادي دارند ،مانند ستالم ،ختداحافظ،
صب به خير ،الو و  ....بته نظتر متيرستد کتودک در ابمتداي
اکمساب واژگان به جاييادگيري افعال که از نظر يادگيري چال
برانگيز هسمند [ ،]11کل اتي را بيان ميکند که به دفعات آنهتا
را ميشنود ،هر چند که م ک است معناي آنها را نداند .از اي
نظر ،نمايج مطالعه حاضر با نمايج مطالعه مهديپتور و شتيرازي
( )1332قاب مقايسه است .اي محققتي در بخشتي از مطالعته
خود بيان کتردهانتد کته در ست  11متاهگي %20 ،از واژگتان
پربسامد کودکان حاضر در مطالعه به کل ات کودکانه اخم اص
داشمه است و بر اي اسا نميره گرفمهانتد کته محتدوديت در
توليد صحي برخي آواها ،تعداد هراهاي سازنده کل ات و نوع
ساخت هرايي آنها بيان برخي از کل ات را در مراح ابمدايي
رشد واژگان بياني بتراي کودکتان دشتوار متيستازد .بنتابراي
واژهايي که از نظر توليد آوايي ،تعداد هراهتا و ستاخت آنهتا
سادهتر هسمند ،توسط کتودک و والتدي در تعتامالت بته کتار
ميرود .در روند رشد و با افزاي توان نتدي کتودک در توليتد
آواها واژههاي کودکانه به تدريج کاه يافمه و واژههاي اصلي
جايگزي آنها ميشوند [ .]1با توجه به آنچه گفمه شتد و بتر
اسا نمايج اي مطالعه ميتوان چني گفت که ترکيب واژگتان
در خزانتته واژگتتان بيتتاني کودکتتان ديرگفمتتار فارستتي زبتتان
نشاندهنده وجود يک تاخير نسبت به ه ساالن است و انحرافي
در رشد واژگان بياني مشاهده ن يشتود کته بتا نميرته مطالعته
رسکورال و ه کاران ( )2001مطابقت دارد .طبق مطالعته ايت
محققي اگر چه کودکان طبيعي بي تر از گفمههاي صتداواژهاي
( )onomatopoeicاسمفاده ميکنند ،اما ترکيتب خزانته واژگتان
بياني در کودکان ديرگفمار ه انند کودکان طبيعي و تفتاوت بتي
آنها در اکمساب واژگان بيانييک تفاوت ک ّي و نه کيفتي استت
[.]32،2
به نظر ميرسد انرام طرح غربالگري کودکان ديرگفمتار در
س دو سالگي ،مداخله زودهنگام و پيگيتري ايت کودکتان در
سني بعدي از اثرات نامطلوب آن بکاهد.
نمايج اي پژوه پيشنهاد ميکند کته درمتانگران گفمتار و
زبان هنگام اجراي اهداف درماني مربتوط بته افتزاي خزانته
واژگان بياني ،بهمر است کل ات کودکانه و نام آواها را در برنامه
درماني خود قرار دهند .همچني تعداد کم کودکان ديرگفمتار در
اي پژوه شيوع اعالم شده در مطالعات قبلتي را بته چتال
ميکشد .تعداد کم گروه آزماي ميتوانتد ناشتي از معيارهتاي
ورود اي پژوه يا ناآگاهي خانوادهها و عدم مراجعه آنها به
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بودن تعداد اسامي در مراح اوليه رشد خزانه واژگان بياني بتا
ويژگيهاي زبتان متورد استمفاده در ارتبتاط استت .در زبتان
انگليسي و اسپانيايي نيز ابمدا افزاي و ستپز کتاه نستبت
اسامي به ک کل ات ديده ميشود ،در حالي کته در زبتانهتاي
ژاپني و کرهاي تک کل تات فعلتي ستهم بتي تتري در خزانته
واژگاني اوليه دارند [ .]11،1اما باالتر بودن نسبت اسامي به ک
کل ات در گروه کودکان ديرگفمار حاکي از تاخير در رشد ديگر
طبقات دسموري است و ه تانطتور کته در شتک  2مشتاهده
کرديم ،در خزانه واژگان بياني اي کودکان ميانگي تعداد افعتال
بسيار کم است .در روند رشد خزانه واژگان بيتاني در کودکتان
طبيعي ابمدا يک افزاي در نسبت اسامي به ک کل ات مشاهده
ميشود و پز از کسب  100کل ه ،افعال با يک رشتد آهستمه
افزاي مييابند .ساير طبقات دسموري مانند حروف اضافه تتا
زماني کته کتودک  400کل ته را کستب نکترده باشتد ،تاهر
ن يشوند [ .]11نميره اي مطالعه به وضوح نشان متيدهتد کته
تاخير در رشد خزانه واژگان بياني موجب تاخير در رشد نحو و
مهارتهاي زباني بعدي ميشود .همچنتي نمتايج ايت مطالعته
نشاندهنتده ايت استت کته ميتانگي نستبت افعتال و کل تات
توصي کننده به ک کل ات در گروه کودکتان طبيعتي بتاالتر از
گروه کودکان ديرگفمار بوده و اي تفاوت از نظر آماري معنتادار
است .به گفمه محققي کودکان  20ماهه تفاوتهاي معنايي بتي
دسمههاي مخمل کل ات مانند اسم و صتفت را درک متيکننتد
[ .]11بنابراي طبيعي است که يک کودک  24ماهته طبيعتي در
خزانه واژگان بياني خود از ديگر طبقات دستموري بته غيتر از
اسم هم کل ه داشمه باشتد .ايت کته  %36و  %12از کت خزانته
واژگان بياني کودکان طبيعي به افعال و کل تات توصتيفي تعلتق
دارد ،نشانگر کاه سهم اسامي و باال رفم سهم ديگر طبقات
دسموري در خزانه واژگان بياني کودکان طبيعي حاضتر در ايت
مطالعه است.
بررستتي توصتتيفي ميتتانگي فراوانتتي زيرمر وعتتههتتاي
تشکي دهنده  4طبقه کلي استامي ،افعتال ،کل تات توصتيفي و
کل ات دسموري نشان داد که در اسامي بيان شده توسط کودکان
ديرگفمار نام آواها و پز از آن کل ات کودکانه بي تري ستهم
را دارند .کل ات کودکانه کل اتي هسمند کته کتودک بته وستيله
آنها يک کل ه مشک را به يک کل ه آسان تبدي ميکند ،مانند
به به ،ددر ،ني ني و  ....نام آواها اغلتب از صتداي حيوانتات و
اشياء تشکي شدهاند ،مانند صداي گربه ،صتداي ماشتي و ....
تعداد زياد نام آواها و کل ات کودکانه در خزانه واژگتان بيتاني
شايد به اي دلي استت کته ايت کودکتان توانتايي ن ادستازي
ندارند ،بنابراي ؛ با بيان اي کل ات ساده کته اغلتب دو هرتاي
مشابه دارند ،ارتباط برقرار ميکنند .بررسي انرام شده در دسمه
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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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