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  93- 101، 1389، 2، شماره 19شنوايي شناسي ـ دوره

 ر ميرداماد، ميدان محسني، خيابان شاه نظري، خيابان كوي نظام، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، گروه گفتاردرمانيبلوا :نويسنده مسئول

  E-mail:jalilevand@gmail.com، 153: داخلي 22228051-2، 15459-13487: كد پستي

  گزارش مورد

  

  ماهگي 36تا  12زبان از ها در گفتار دو كودك فارسيواژهپرسش گيريكاربه ترتيب
  

  پور مونا ابراهيمي ـ وند ناهيد جليله
  ، ايرانگروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران

  

  چكيده

انجام  غيره چي، كي، كجا، چرا، چقدر، چطور و/چههاي پرسشي ها با استفاده از واژهبرخي از پرسش. ش استهاي كسب اطالعات پرسيكي از راه :زمينه و هدف

آيا  .كنندرا آغاز مي اهواژهاستفاده از پرسشچي /چه ةطوري كه معموالً كودكان با واژبه ،گيرندفرا مي ترتيببههاي پرسشي را زبان واژهكودكان انگليسي. شودمي

 كنند؟را طي مي ترتيبيها واژهگيري پرسشكاربهزبان در فراگيري و ن فارسيكودكا

ايران  دانشگاه علوم پزشكي طور منظم به مهدكودك دانشكده علوم توانبخشيكه تقريباً به ،يك دختر و يك پسر، زبانروي دو كودك بهنجار فارسي هاين مطالع :مورد

هاي پرسشي از و واژه شد آوريطريق ضبط ويدئويي جمعماهگي به 36تا  12دقيقه از  120مدت آزاد اين كودكان هر ماه بهگفتار  ةنمون. شدند، انجام شدسپرده مي

همراه با آهنگ خيزان سؤال كردن / /hum يا/ m/هر دو كودك قبل از بيان اولين واژة پرسشي، با بيان .شدة هر دو كودك استخراج گرديدهاي گفتار واجنويسينمونه

ماهگي پرسش دربارة  36تا . ها در گفتار دختر بيشتر بودواژهتنوع پرسش .هر دو كودك بود استفادة مورد يهاواژهپرسش اولين/ كو/و / چي/هاي واژه. را آغاز نمودند

  .در نمونه گفتار هر دو كودك مورد پژوهش ظاهر نشد (/key/)/ كي/ ةواژزمان با استفاده از پرسش

  .كردندميها در گفتار خود استفاده واژهزبان از پرسشزبان نيز طي توالي مشابه كودكان انگليسيين كودكان فارسيا :گيرينتيجه

  زبان ،فارسي ،گفتار ،هاواژهپرسش :واژگان كليدي

  
  )12/12/88: ، پذيرش9/7/88: دريافت مقاله(

  

  مقدمه

-تدريج زبان را در محيط زندگي خـود فـرا مـي   كودكان به

قوي براي تحريك رشد زبـان   ايوسيله كردن كاربرد سؤال. دگيرن

هايي از براي كودك مدل كاربرد سؤال توسط والدين يا مربي. است

-فـراهم مـي   ار سؤالچگونگي پرسش كردن و چگونگي پاسخ به 

هايش را بـا  كودك خواسته ،ايگفتار يك كلمه ةدر مرحل. )1(آورد 

بـا   كنـد و او به ميز اشاره مـي طور مثال هب .كنديك كلمه بيان مي

-چـي مـي  « :پرسداز او مي مادر .كندرا طلب مي »شير«يك كلمه، 

ـ بدين ترتيـب كـودك    »خواي؟شير مي خواي؟ ا دو مـدل سـؤال   ب

و سـؤال  ه واژپرسشسؤال كردن با استفاده از ؛ شودكردن آشنا مي

هاي پرسشـي كـه بـا    در زبان انگليسي واژه. كردن با آهنگ خيزان

wh ه واژپرسـش بـه   شـوند روع ميش(wh - question)   معـروف

  ).2(هستند

Fletcher )1985 ( بر اين عقيده است كه كودكان پـيش-

-پرسـش  دبستاني از يك و نيم سالگي شروع به پرسيدن سـؤاالت 

امـا بيـان سـؤاالت مختلـف را طـي رونـد       . كنندمي )wh( ايهواژ

ها در گفتار واژهشظاهر شدن پرس). 3(گيرندكند فرا ميتدريجي و 

، )چـه ( whatابتدا : آموزي ترتيب خاصي داردكودك به هنگام زبان

where )كجا( سپس who )يكـ ـچه كسي( ،whose )  مـال كـي (

which )كدام ( ًنهايتاwhen )يـچه موقعك (how ) چطـور( ،why 

  ).4(يابندرشد مي )چرا(

 نماهه سؤال خود را از طريق آهنگ خيزا 12-22كودكان 

م بـا  أهـاي چـه و كجـا تـو    واژه سپس از )ماشين؟ :مثل( پرسندمي
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  .)2(كنندآهنگ خيزان استفاده مي

جمله شروع بـه پرسـش بـا     به استفاده از كودكان با شروع

-چطـور و چـرا مـي    كـي،  چه وقت، چه، هاي كجا،استفاده از واژه

اي كلمـه سـؤاالت دو   از ماهگي كودكـان  27حدود سن . )4(نمايند

در سـن   )5(شـوند تر ميتدريج سؤاالت پيچيدههكنند و باستفاده مي

كننـد و  استفاده مي »توپ كو« سالگي از سؤاالت ساده مثل 5/2-2

. )6(برنـد كار ميچطور و چرا را به سالگي سؤاالت چه، 3-4 سن در

مــاهگي شــكل صــحيح ســؤال را همچــون   31-32حــدود ســن 

  .)8و7(برندكار ميهبزرگساالن ب

 Tyackو  )Smith )1933دست آمده از پژوهش هب ةنتيج

حاكي از ايـن اسـت    در مورد سؤاالت كودكان )Ingram )1977و 

كـار  اي بـه هواژپرسـش قبل از سؤاالت  را خير/سؤاالت بله آنها كه

مقـدم   »چـه «ة واژپرسش )Savic )1975اما در پژوهش  گيرند،مي

در هـا  در ايـن پـژوهش   هـا هواژپرسشترتيب كاربرد  .)9-11(است

  .آمده است 1جدول 

Tyack  وIngram )1977(   معتقدنـد كــه ســؤاالت چــه و

ايـن سـؤاالت بـراي كسـب اطالعـات از      . يابنـد كجا ابتدا رشد مي

-ها، اشياء و اشخاص انجام مـي محيط اطراف شامل اسامي، مكان

سپس سؤاالت چرا، چگونه و چه موقـع كـه مسـتلزم دانـش     . گيرد

  ).10(يابندمفاهيم زمان و عليت است، رشد ميكودك از 

Tyack  وIngram كـي  /دهند كه سؤاالت چـه توضيح مي

كنند و قبل از ها را رمزگذاري ميتري از اشياء و مكانمفاهيم عيني

سؤاالت چرا، چگونه و چه موقع كه مفاهيم انتزاعي علت، شـيوه و  

 هاييكي از يافته ).10(شوندكنند فراگرفته ميزمان را بازنمائي مي

Tyack و Ingram ايــن بــود كــه ســؤاالت چــه /what/  و كجــا

/where/ و سؤاالت چـرا  ردسنين بسامد زياد دا ةدر هم /why/  و

  ).12(بديابا افزايش سن افزايش مي /how/ چگونه

دربارة دو كـودك ايـن بـود كـه      )Clancy )1986گزارش 

جهت جسـتجوي  غالب سؤاالت ابتدايي كودكان مثل اون كجاست 

به ايـن نتيجـه رسـيد كـه     وي . شان طي بازي بودهايبازياسباب

كودكـان بـا بسـامد وقـوع سـؤاالت مـورد        ايهواژپرسش سؤاالت

كودكـاني كـه در   . رددار رابطـه دا طور معنـي هآنها ب انمادر استفادة

ي كـه  هستند نسبت به ساير كودكـان  »چطور«ة معرض سؤال با واژ

-اين نـوع سـؤاالت را زودتـر يـاد مـي      ستنددر معرض اين واژه ني

  ).13(گيرند

Rowland ثر در ترتيــب ؤعوامــل مــ) 2003( و همكــاران

در ايـن پـژوهش   . را مورد بررسي قرار دادند هاهواژپرسشفراگيري 

و مادرشان مورد ) ماهه 30تا  22(ساعت نمونه گفتار كودكان  300

ايـن پـژوهش    يكي از نتايج حاصل از. تجزيه و تحليل قرار گرفت

تواند ترتيب در گفتار مادر مي هاهواژپرسشاين بود كه بسامد وقوع 

  .)14(گويي كندرا با موفقيت پيش هانوع واژه فراگيري

Rowland منظــور آزمــودن ايــن بــه) 2005( و همكــاران

  هاي مورد استفادهها در پژوهشواژهـ ترتيب كاربرد پرسش1جدول 

  

Smith )1933(  Savic )1975(  Tyack  وIngram )1977(  

  خير/لهب  چه  خير/بله

  چه  خير/بله  چه

  كجا  كجا  كجا

  چرا  كي  چطور

  چطور  چرا  چرا

  )چه كسي(كي   )چه موقع(كي   )چه موقع(كي 

  )چه موقع(كي     
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در  هـا هواژپرسـش زبان طـي فراگيـري   كه كودكان انگليسي نظريه

شـوند امـا در   ي را مرتكب مـي سازي خطاهاياصول گرامر معكوس

وقـوع خطـا در    پژوهشي را با عنـوان  گيرند،نهايت گرامر را فرا مي

در ايـن   .انجـام دادنـد   توسـط كودكـان   هـا هواژپرسش گيريكاربه

-ساله انگليسـي  2-3كودك  12خودي هپژوهش نمونه گفتار خودب

 خطاهـا  نتايج نشان داد كه در ميزان .زبان مورد مطالعه قرار گرفت

دار وجـود  اخـتالف معنـي   is,are,do مثـل  كمكيدر كاربرد افعال 

  .)15(دارد

Shipley و McAfee )2004(  ت از اآوري اطالعـ با جمـع

زبـان در كودكـان    اي از رونـد رشـد گفتـار و   منابع مختلف خالصه

 هـا هواژپرسـش  اسـتفاده از سـني   ةمحـدود . را تهيه نمودند بهنجار

  :از است عبارت

هاي پرسشـي را بـا آهنـگ مناسـب     ملهج :ماهگي 24-19

  .پرسدسؤال اين چيه را مي .كنداستفاده مي

  .كنديك يا دو كلمه پرسشي را استفاده مي: سالگي 3-2

  .) 16(كندپرسشي چگونه سؤال مي ةبا كلم: سالگي 6-5

اي از رشد زبـان كـه   در مرحله) Brown )1973 به عقيده

هاي پرسشي بـا آهنـگ   تكواژ است جمله 1-2ميانگين طول گفته 

-اسـتفاده مـي   كـم  به تعداد هاهواژپرسششود و از خيزان بيان مي

 تكواژ اسـت  3تا  5/2 اي كه ميانگين طول گفتهاما در مرحله ،شود

  .) 17و6(يابدها افزايش ميواژهاين نوع  كاربرد 

Paul )2007 ( را  هـا هواژپرسـش چك ليست ارزيابي درك

هاي چه و كجا سـن  ك ليست براي واژهدر اين چ. ارائه كرده است

 ذكـر و باالتر  3هاي سؤالي سنين سالگي و براي بقيه واژه 6/2و  2

  .) 18(شده است

اسـتفاده   هـا هواژپرسشزبان در چه سني از كودكان فارسي

-در گفتار كودكان فارسـي  هاهواژپرسشفراگيري  ترتيبكنند؟ مي

االت ؤبـه ايـن سـ   اهداف پژوهش حاضر پاسـخ   چگونه است؟ زبان

  .است

  

  مورد

 گفتار آزاد كودكان ةبراي اين مطالعة طولي الزم بود نمون

براي  همين سبببه .آوري و ثبت شودطور منظم جمعبهنجار به

عنوان هاي مورد مطالعه، مهدكودك بهدسترسي آسان به نمونه

در مهدكودك دانشكده علوم  .محيط پژوهش در نظر گرفته شد

كودك شرايط ورود  چهار گاه علوم پزشكي ايراندانش توانبخشي

كه در مطالعات طولي امكان  با توجه به اين. به پژوهش را داشتند

. كودك براي مطالعه انتخاب شدند 4هر  ،ريزش نمونه وجود داشت

دو  ،نشدهبينيدليل مشكالت پيشبه ،يك سال پس از آغاز مطالعه

مطالعه  ةو از برنامتن از كودكان حضور منظم در مهد نداشتند 

زبان فارسي هنجارهاي مورد مطالعه، دو كودك نمونه. حذف شدند

بودند كه توسط والدينشان به ) يك دختر و يك پسر( زبانهيك

دو  هر. شدندمهدكودك دانشكده علوم توانبخشي سپرده مي

 ماهگي 12كودك فاقد مشكالت حسي و حركتي بودند و قبل از 

  .در مهد حضور داشتند

- ماهگي هر ماه به 36تا  12آزاد كودكان از  گفتار ةنمون

با استفاده از دوربين ديجيتال  ،روش ويدئوييدقيقه به 120مدت 

panasonic  مدلNV-DS30 ،شدضبط مي ساخت كشور ژاپن .

گفتار كودكان در حين تعامل با ساير كودكان و مربيان مهد،  ةنمون

ان اجباري براي حرف كودك. شددر حين بازي و گفتگو ضبط مي

هاي حالي و سكوتآلودگي و بيزدن نداشتند و در شرايط خواب

گفتار خودداري  ةاز ضبط نمون در هنگام غذا خوردن و طوالني

روش واجنويسي ثبت شده گفتار كودكان بهضبط ةنمون .شدمي

ها، از طريق حصول اطمينان از صحت ثبت گفته براي. گرديدمي

شد تا بار شنيده مي 2گفتار بيش از  ةويي، نمونفيلم ويدئ ةمشاهد

 تقليدي آني هاي گفته. ها اصالح گرددهرگونه خطا در ثبت گفته

هايي كه  گفته. شد ثبت نمي از ديگران و شعر خواني آنها كودكان

براي . گرديد طور كامل مفهوم نبود حذف ميبرخي از اجزاي آن به

هاي گفتار ط و ثبت نمونهضب .ها محدوديتي نبودثبت تعداد گفته

  .گرفتميمجري طرح پژوهش، انجام  توسط يك نفر،

ماهگي و پسر مورد مطالعه در  12دختر مورد مطالعه در 

 گفتار و ةتعداد نمون .هاي خود را بيان نمودندماهگي اولين واژه 16

  .اده شده استنشان د 2 جدولدر  ها و آمار توصيفي آنهاتعداد گفته

 36تا  12مورد مطالعه از  دو كودك ايهمجموع گفته
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. گفته بود 8496پسر و در مورد  9342 ، در مورد دخترماهگي

 و شد هاي گفتار هر دو كودك استخراجاز نمونه هاهواژپرسش

  :دست آمدهنتايج زير ب

آهنگ خيزان  هاهواژپرسشهر دو كودك قبل از بيان 

ماهگي  19ماهگي و پسر در  13ر در دخت .پرسشي را توليد كردند

همراه با آهنگ خيزان پرسشي را بيان  //hum يا /m/اولين بار 

با آهنگ خيزان پرسشي را  //hum يا /m/كودكان  اين .نمود

  .كردندهنگام شنيدن نام خود يا با شنيدن اظهارات گوينده بيان مي

و كو  /či/ چي آنهاگفتار  ةدر نمون هاهواژپرسش اولين

/ku/ باردختر مورد مطالعه اولين بار فقط يك .بود /čiye/  را در

 /či/ و ku// بار11 ماهگي 18ماهگي بيان نمود و در سن  15سن 

را در سن  /ku/ ،/čiye/مورد مطالعه كو و چيه  پسر. را بيان نمود

هر دو كودك قبل  ةميانگين طول گفت. بيان نمود بار 6 ماهگي 21

  .بود ژتكوا 2 ماهگي كمتر از 24از 

ها براي بيان واژة بازي يكي از انگيزهپيدا كردن اسباب

/ku/ ماهگي هر دو كودك براي بيان سؤاالت خود 25تا سن  .بود 

  .واژگان بياني خود اضافه نكردند ةبه خزان يجديد ةواژپرسش

 ،/ku/، /či/ يهاهواژپرسشدرصد وقوع  2 و 1نمودار 

koja/ / گفتار هر دو كودك مورد  ةرا در نمون هاهواژپرسشو ساير

اين . دهدنشان مي ،ماه 6ماهگي در فواصل  18-36از  ،مطالعه

ماهگي هر دو  18-24دهند كه در مقطع سني نمودارها نشان مي

  .كردنداستفاده مي /či/و  /ku/ هايهواژپرسشكودك فقط از 

گفتار  ةدر نمون هاهواژپرسشهاي حاوي درصد وقوع گفته

با . هاي قبل بودماهگي بيش از ماه 25سن  دو كودك در هر

  .شدسؤاالت آنها نيز بيشتر مي افزايش سن كودكان

هاي هر دو جديد و مشترك در گفته هايهواژپرسشظهور 

كجا  ،/čikar/چكار : ماهگي عبارت بود از 29 تا 24 كودك از

koja//،  كي/ki /و چرا /čera/.  

 وقوع بسامد جديد،اي ههواژپرسش ظهور با وجود

 هاهواژپرسشبيش از ساير / či/و  /ku/و / /koja هاي هواژ پرسش

 هايهواژپرسشماهگي از مجموع  29 تا 25طوري كه از به، بود

درصد  20 و 31ترتيب پسر مورد مطالعه به و مورد كاربرد دختر

  )2و 1 نمودار(جديد اختصاص داشت هايهواژپرسشفقط به 

 مشترك جديد در هايهواژپرسشماهگي  35تا  30از 

  :هاي هر دو كودك مورد مطالعه عبارت بود ازگفته

  /kodum/، كدام mage//، مگه /čejuri/چه جوري 

  ماهگي 36 تا 12ماه از  6دو كودك فارسي زبان در فواصل  هاي گفتارنمونه ها درـ تعداد گفته2 جدول

  

 هاتعداد گفته  

 حداكثر حداقل  انحراف معيار ميانگين   نمونه گفتار تعداد سن جنس

 00/144 00/17 25/48 00/72  5 12-17  دختر

  

23-18 4  75/351 35/100 00/213 00/427 

29-24 5  00/842 95/199 00/496 00/998 

35-30 5  20/673 94/86 00/601 00/822 

 00/77 00/0 49/33 80/17  5 12-17  پسر

  23-18 5  60/415 78/134 00/262 00/590 

  29-24 5  40/724 67/219 00/497 00/1044 

  35-30 4  75/676 94/123 00/515 00/817 
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گفتار دختر مورد مطالعه بيشتر  ةنمون ها درهواژپرسشتنوع 

 /čanta/چند تا  /četor/، چطور /ndæč/چند هاي هواژپرسش. بود

 36در گفتار پسر تا سن  بردكار ميه دختر بهك /dæčeq/چقدر  و

  .ظاهر نشدماهگي 

صورت هم به ،گفتار هر دو كودك ةدر نمون هاهواژپرسش

بيان شدند ) همراه با اسم(ضمير پرسشي و هم صفت پرسشي 

جانشين فاعل،  صورتها بههواژپرسش. /?ku/ و /?tup ku/ :لامث

 ةنمون .بيان شدند) شيوه عليت، مالكيت، قيد مكان،( مفعول و خبر

 هاي مختلفنقش هاي پرسشي باگفتار هر دو كودك با كاربرد واژه

  .آمده است 3 جدولدر 

 فاعل و ةدربار /či/ و ki// هايهواژپرسشكودكان با 

 kiyo didi?/ //ki bud? /?in/ :مثال كردندمفعول سؤال مي

čiye?/.  هاي هواژپرسشبا/koja/ و /ku/ و مكان شيء ةدربار 

 tup/ و sde?ænes koja /?aram/ :مثال كردندشخص سؤال مي

ku?/ . ةواژپرسشبا /čera/ ها سؤال ميعلت بروز رخداد ةدربار-

  صورت به /ki/ة واژپرسشبا . /kærd? šæpar ačer/ :مثال كردند

 :مثال كردندمالكيت شيء سؤال مي ةاليه دربارمضاف مضاف و

/sændæli male kiye?/ //tupe ki bud? . ة واژپرسشبا

/čejuri/ مثال كردندشيوه را جستجو مي :/in čejuri mikone?/ .

 če/: مثال پرسيدندصفت شيء را مي /če/ة واژپرسشبا 

rængiye?/ . ة واژپرسشبا/čikar/ مثال پرسيدنددرباره فعل مي :

/konim? čikar/.  

مگه  ةاژوپرسشهر دو كودك مورد مطالعه با كاربرد 

/mæge/  كيدي را بيان أت هايماهگي پرسش 30 -35در سن

  .اندنموده

  :گفتار دختر ةنمون

  //?mæge ?inja balasمگه اينجا باالست؟ 

  /?mæge ?in batri dare/مگه اين باطري داره؟ 

  :گفتار پسر ةنمون

  //?mæge mæn aqamمگه من آقام؟ 

 mæge čizi midi be/به من؟  ديميمگه چيزي 

mæn?/  

  

  بحث

از نمونه گفتار آزاد كودكان از  هاواژهپرسشدر اين پژوهش 

هر دو كودك مورد مطالعه قبل . ماهگي استخراج گرديد 36تا  12
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يا  /m/از آهنگ خيزان پرسش همراه با بيان  هاهواژپرسشاز بيان 

/hum/ سالگي  5/1حدود  ال كردن استفاده كردند و درؤبراي س

  .نمودند هاهواژپرسششروع به بيان 

  whereو whatمعادل انگليسي  /ku/و كو / či/چي 

 اين نتيجه با نظر. كودكان بود استفادةمورد  هايهواژپرسشاولين 

Fletcher )1985( ،Owens )2001( ،Hegde )2006( ،Tyack 

  .ي داشتهمخوان) Ingram )1977 و

آن در و تنوع  هاهواژپرسشبا افزايش سن، درصد فراواني 

 25در سن  .گفتار هر دو كودك مورد مطالعه نيز افزايش يافت

در گفتار هر دو كودك  هاهواژپرسشماهگي جهشي در فراواني 

 Reznickو  Goldfieldاين پديده با نظر  .مورد مطالعه رخ داد

طي  vocabulary spurt)(در مورد  بروز فوران واژگان  )1990(

 در واقع در اين سن). 19(ي داردهمخوانرشد زبان  ةمراحل اولي

  .كردندكودكان بيش از قبل سؤال مي

مورد  هايهواژپرسشماهگي تنوع  30-36در سنين 

  .در نمونه گفتار دختر بيشتر بود استفاده

 هاهواژپرسشاستخراج شده از كاربرد مشترك انواع ترتيب 

ه ما 6ماهگي به فواصل  36تا  18توسط دو كودك مورد مطالعه از 

  :شودميارائه  با طرح زير

  /či/، چي /ku/كو 
v  

  koja//، كجا /čera/، چرا /ki/، كي /čikar/چكار 

v  
  /kodum/، كدام mæge//، مگه /čejuri/چه جوري 

شده  با نتايج مطرح هاهواژپرسش استفاده از فوق درترتيب 

-در پژوهش .مشابه است) Ingram )1977و  Tyack در پژوهش

اولين  where و كجا what چي/چه هايهواژرسشپهاي انگليسي 

 در زبان whenمعادل واژه / key/كي  ةواژو پرسش هاواژه

  .هستندشده اعالم انگليسي آخرين واژه در روند 

 اولين /či/، چي /ku/كو  هايهواژپرسشدر اين پژوهش 

 36تا  12هاي دستوري مختلف در نمونه گفتار دو كودك فارسي زبان از هاي پرسشي با نقشكاربرد واژهـ 3 جدول

  ماهگي

  

  نمونه گفتار پسر مورد پژوهش  هشنمونه گفتار دختر مورد پژو  نقش دستوري

  چي دستشه؟-چيه؟ـ  كي بود؟  كي شكست؟ چه رنگيه؟ـ  چي بود؟ـ  چيه؟  )نهاد(نقش فاعلي 

  چه رنگيه؟

  چكار كنيم؟ توپ كو؟  نقش مفعول نقش فعل و

  چي و ديدي؟

  اون چي داره؟ كي و ديدي؟

  گربه كوش؟ چكار كنيم؟

  ياره؟چي مي

 من با كي بازي كنم؟

  كجا بذارم؟  )مكان، مالكيت، عليتقيد ( خبر

  

  ؟كنهمياين چه جور 

  توپ كي بود؟ براي كيه؟

  

 پارش كرد چرا؟

  آرام كجا نشسته؟

  

  چه جوريه؟

  صندلي مال كيه؟

  

 چرا بخوريم؟
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-پرسش. زبان بودبيان شده توسط كودكان فارسي هايهواژپرسش

ظاهر در نمونه گفتار كودكان  ماهگي 36تا سن  /key/كي  ةواژ

فراگيري  ترتيبدشواري اين واژه در  دليلبه نشد، كه احتماالً

، /ku/كو  يعني كودكان هايهواژپرسشاولين  .است هاهواژپرسش

/čiye/ اين سؤاالت . شان بودهايبازياسامي اشياء و اسباب ةدربار

 Clancy اين نتيجه، مشابه يافته. با مفاهيم عيني بود در ارتباط

 /čera/با افزايش سن، كودكان از سؤاالتي مثل چرا . است) 1986(

 كردند كه با مفاهيم انتزاعي مثل علت واستفاده مي čejuri//و 

-پرسش استفاده ازرسد كه بنابراين به نظر مي. شيوه مرتبط بود

كان كود احتماالً .دانش است سطح مشخصي از مستلزم هاهواژ

) مربوط به زمان( /key/كي  ةواژپرسشمورد پژوهش كه از 

استفاده نكردند هنوز به مفهوم زمان به حد كافي دست نيافته 

همسو  )Ingram )1977و  Tyackة با عقيد اين نتيجه. بودند

كجا  و /či/، چي /ku/كو  هايهواژپرسشبسامد كاربرد  .است

//koja اين نتيجه .ي پرسشي بودهادر هر سن بيش از ساير واژه 

  .بود) Ingram )1977و  Tyack مشابه با نتايج پژوهش

  

  گيرينتيجه

دو  اسـتفادة  مـورد  هايهواژپرسشحاصل از بررسي  ةنتيج

مـاهگي نشـان داد كـه كودكـان      36تـا   12زبان از كودك فارسي

ها از ترتيب خاصـي پيـروي   هواژدر فراگيري پرسشزبان نيز فارسي

 و /či/، چـي  /ku/هاي پرسشـي كـو   قدم در كاربرد واژهت .كنندمي

 هـا ماهگي همانند نتايج حاصل از پژوهش 24قبل از  koja//كجا 

 Ingramو  Fletcher )1985(، Tyackدر زبان انگليسي همچون 

مفـاهيم   ةهـاي پرسشـي دربـار   ايـن واژه  كودكان با .است) 1977(

-ان خـود مـي  واژگـ  ةمجموعـ  كنند و برعيني و ملموس سؤال مي

مالكيـت، علـت،    ةبا افزايش سن، كودكان با پرسش دربـار . افزايند

كاربرد  .افزايندبر دانش خود از محيط پيرامون مي غيره چگونگي و

 ، كـدام /čera/، چرا /ki/، كي /čikar/هاي پرسشي مثل چكار واژه

/kodum/ چه جوري //čejuri 36تـا   24هـاي آنهـا از   در پرسش 

ين است كه كودكان تمايل دارند اطالعات بيشتري ماهگي بيانگر ا

  .از محيط كسب نمايند

  

  سپاسگزاري

اين پژوهش بخشي از طرح پژوهشي مصوب معاونت 

از جناب آقاي دكتر  .پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران است

ت علمي دانشگاه تهران براي أهي محترم يحيي مدرسي عضو

  .ريمراهنمايي در نگارش اين مقاله سپاسگزا
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Abstract 
Background and Aim: Asking questions is one of the basic skills for getting information. “What”, 
“Who”, “Where”, “Why”, “How much”, “How, etc. are question words frequently used for asking 
questions. Studies on the sequence of acquisition of question words in English speaking children 
follow a unique sequence. “What” is the first question word used by these children. We aimed to study 
whether Persian speaking children follow a unique pattern in the acquisition and use of question words 
as well. 
Case: Two normal Persian speaking children (a boy and a girl) who were sent to the kindergarten of 
Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences by their parents were 
investigated. Children’s spontaneous speech from 12 to 36 months was videotaped, and question 
words were extracted from phonetic transcription of both children’s speech. In order to ask a question, 
both children initially used rising tone with /m/ or /hum/ before saying the first question word. Two 
first question words were “what” and “where” in both children’s speech samples. Asking about the 
time with the question word /when/ was not appeared in their speech samples until 36 months. These 
two Persian speaking children also used Wh-question sequentially. 
Conclusion: The result of this study was consistent with the results of other studies on English 
speaking children. 
Keywords: Question words, speech, Persian, language 
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