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ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي
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گزارش مورد

و برخي از تكواژهاي دستوري در گفتار دو كودك فارسي  زبان ميانگين طول گفته

 جمشيد پورقريب،پور مونا ابراهيمي،وند ناهيد جليله

، ايرانتهرانگروه گفتاردرماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي

 چكيده
در هاي واژهكودكان معموالً اولين:زمينه مي15تا10سنين خود را مي ماهگي بيان و طي مراحلي به گفتار ساده تا پيچيده دست سنجش ميانگين طول. يابند كنند

و تكامل زبان كودكان است و بررسي ترتيب كاربرد برخي از تكواژهاي دستوري در گفتار كودكان. گفته، يكي از معيارهاي بررسي رشد محاسبة ميانگين طول گفته
از فارسي .اهداف اين مطالعه بود زبان
دو:مورد از كودك در مهد نمونة گفتار آزاد به60تا12كودك، به 120مدت ماهگي، هر ماه و نمونه طريق ضبط ويدئويي جمع دقيقه شد هاي گفتار واج آوري .نويسي

و توصيفي انجام گرفت و پسر مورد مطالعه اولين واژه.مطالعه به روش طولي ب دختر سنههاي خود را و12ترتيب در در. ماهگي بيان كردند16ماهگي 18دختر
و از.ندكرداي را آغاز هاي دوكلمه ماهگي بيان گفته20پسر ماهگي ماهگي با ميانگين طول24تعدادي از تكواژهاي دستوري كه در ساختمان فعل كاربرد دارند قبل

پي.دگفته كمتر از دو تكواژ در گفتار هر دو كودك ظاهر شدن از. بندهاي فعل، از مفرد به جمع بود ترتيب كاربرد تكواژهاي ماهگي در گفتار36شش شناسة فاعلي قبل
شد هر .دو كودك ظاهر

تك مراحل تكامل گفتار كودكان فارسي:گيري نتيجه و كاربرد تكواژه واژه زبان نيز همانند ساير كودكان از مرحلة گفتار و با افزايش واژگان اي دستوري آغاز شد
شد به از كه كودكان فارسي نكتة مهم اين. تدريج بر پيچيدگي گفتار آنها افزوده .كردند تكواژ كاربرد تكواژهاي دستوري را آغاز2زبان با ميانگين طول گفته كمتر

، واژه، فارسيميانگين طول گفته، تكواژ دستوري:واژگان كليدي

)22/9/90:، پذيرش15/3/90: دريافت مقاله(

 مقدمه
تك كودك گفتار خود را با گفته مي واژه هاي كوتاه كند آغاز

تدريج با كسب مهارت در دستورزبان، به توانايي توليدو به
مي گفته او قواعدي را براي تركيب).1(يابد هاي طوالني دست
ميبهها واژه بر صورت جمله فرا و از تكواژهاي دستوري كه گيرد

و عدد دال ميزمان، وجه كنند، براي بسط معنا استفاده لت
دار زبان را تكواژ شناسان كوچكترين واحد معني زبان).2(كند مي
را. نامند مي برخي تكواژها به تنهايي كاربردي ندارند، اين تكواژها

تكواژهاي آزاد،. نامندمي) مقيد يا دستوري(تكواژهاي وابسته 
را تكواژهايي هستند كه به مي طور مستقل معني ).3(دهند انتقال

طول گفته با شمارش تكواژها، شاخص خوبي براي پيچيدگي
گيري رشد از اين رو، براي اندازه. يك گفته است) گرامر(دستور 

و ميانگين طول گفته نحو كودكان تعداد تكواژها را مي شمارند
(Mean Length of Utterance: MLU) مي ).1(كنند را تعيين

Brown )1973 (م و اساس با طالعة سه كودك، پايه
براساسوي.و رشد زبان را فراهم آورد MLUارتباط بين 

MLUبه، مراحل رشد زبان كودك را به پنج مرحله تقسيم كرد و
تا پنج( هنجاراين نتيجه دست يافت كه سن تقويمي يك كودك

).4(وي همبستگي دارد MLUبا) سالگي
Ekmekci )1985 (كاربرد عمليMLU رادر زبان تركي

سن در نمونة گفتار يك كودك ترك سالگي،4/2تا3/1زبان از
را MLUوي. مورد مطالعه قرار داد و تكواژها براي كلمات، هجاها

كه.دكرجداگانه محاسبه  درمي MLUنتيجة بررسي اين بود تواند
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و تحليل رشد زبان در كودكان ترك زبان مورد استفاده قرار سنجش
)5(گيرد

تك گفته را MLUكلمه در نمونة گفتار كودكان، هاي
كودك47نمونة گفتار) Johnson )2001. دهد كاهش مي

و تحليل قرار داد پيش هدف از اين مطالعه. دبستاني را مورد تجزيه
هاي ها، پاسخ هاي كوتاه به پرسش بررسي اثر حذف پاسخ

و گفته/اي بلي واژه تك مح خير  MLUاسبة هاي تقليدي، بر نتيجة
با حذف. بود5/6تا2قبل از حذف موارد فوق MLUدامنة. بود

تك ها، پاسخ هاي كوتاه به پرسش پاسخ و/اي بلي واژه هاي خير
به گفته  MLUدرصد شاخص18طور متوسط هاي تقليدي،

و حداكثر2حداقل MLUدامنة افزايش. افزايش يافت 49درصد
.)6(درصد بود

Armon-Lotem وBerman )2003 (و شكل افعال
سالگي1/2تا2/1زبان در سنين گرامر مورد كاربرد كودكان عبري

نمونة گفتار سه كودك طي تعامل با والدينشان. را مطالعه كردند
و حداكثر13/1اين كودكان حداقل MLUدامنة. گردآوري شد

.)7(بود38/3
Wilson )2003 (6/1گفتار پنج كودك را با محدودة سني

فعل ربط، فعل(beسال با هدف بررسي ظهور سه تكواژ5/3تا
و سوم شخص او به اين نتيجه رسيد. مورد مطالعه قرار داد) كمكي

.)8(كه در هر كودك، رشد سه تكواژ متفاوت بوده است
كودكان مبتال به تأخير زبان با سرعتي كندتر از كودكان

ا. كنند هنجار از تكواژها استفاده مي ز روند متوالي فراگيري آگاهي
تكواژهاي دستوري در كودكان هنجار براي افرادي كه با كودكان

و Mortimer).2(كنند، مفيد است مبتال به تأخير كار مي
Rvachews )2010 (صرفيـ در يك مطالعة طولي پيشرفت نحوي
را كودكان پيش دبستاني مبتال به اختالل در توليد صداهاي گفتاري

برحسب MLUاين كودكان براساس. قرار دادندمورد بررسي 
بندي گروه، دستهسهدر)MLU morphem: MLUm(تكواژ 

و با گروه كودكان بدون اختالل توليد مقايسه شدند حداقل. شدند
دو MLUدامنة. ماه بود66و حداكثر53سن اين كودكان  در

ك متر از گروه از كودكان مبتال به اختالل در توليد صداهاي گفتاري

MLU كودكان بدون. گروه كودكان بدون اختالل توليد بود
بودند، در حالي13/4-86/6با دامنة MLUاختالل توليد داراي

 MLUدارايترتيببهكه دو گروه كودكان مبتال به اختالل توليد، 
.)9(بودند77/1-73/3و34/2-03/4با دامنة

و واژهو تعيين ميانگين طول گفته با شمارش تكواژها ها
بررسي ترتيب كاربرد برخي تكواژهاي دستوري در گفتار آزاد 

از كودكان فارسي ماهگي از اهداف اين مطالعه60تا12زبان
.است

 مورد
و ثبت نمونة گفتار آزاد كودكان هنجار جمع آوري منظم

به. براي اين مطالعة طولي الزم بود براي دسترسي آسان
به هاي مورد مطالعه، نمونه عنوان محيط پژوهش در نظر مهدكودك

در مهدكودك دانشكدة توانبخشي چهار كودك شرايط. گرفته شد
با توجه به اينكه در مطالعات طولي. ورود به پژوهش را داشتند

در نمونه(امكان ريزش نمونه وجود دارد، هر چهار كودك  هاي
ك سالي. هاي مورد مطالعه برگزيده شدندعنوان نمونهبه) دسترس

از دليل مشكالت پيش پس از آغاز مطالعه به بيني نشده دو تن
و از مطالعه حذف شدند . كودكان حضور منظم در مهد نداشتند

زبان هاي مورد مطالعه، دو كودك هنجار فارسي بنابراين، نمونه
و يك پسر(زبانه يك به) يك دختر بودند كه توسط والدينشان

ميمهدكودك دانشكدة توانبخشي سپ هر دو كودك فاقد. شدند رده
و قبل از  و حركتي بودند ماهگي در مهد12مشكالت حسي

.حضور داشتند
ماهگي، هر ماه60تا12نمونة گفتار آزاد كودكان از

به 120مدت به و با استفاده از دوربين دقيقه روش ويدئويي
شدضبDS30-NVلمد panasonicديجيتال نمونة گفتار.ط

و مربيان مهد، در حين كودكان در حين تعامل با ساير كودكان
و گفتگو ضبط مي كودكان اجباري براي حرف زدن.شد بازي

و در بي شرايط خواب نداشتند و و سكوت آلودگي هاي حالي
و پر بودن دهان از ضبط نمونة گفتار  طوالني، حين تغذيه

.شد خودداري مي
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نويسي كلي روش واج نمونة ضبط شدة گفتار كودكان به
ها، از طريق براي اطمينان از صحت ثبت گفته.شد ثبت مي

تا مشاهدة فيلم ويدئويي، نمونة گفتار حداكثر دوبار شنيده مي شد
هاي آن موارد از گفته. ها اصالح شود هر گونه خطا در ثبت گفته

و شعرخواني بود كودكان كه به صورت تقليد بالفاصله از ديگران
بههگفت.شد ثبت نمي طور كامل مفهوم هايي كه برخي از اجزاي آن

و. ها محدوديتي نبود براي ثبت تعداد گفته.شد نبود حذف مي ضبط
هاي گفتار توسط يك نفر، مجري طرح پژوهش، انجام ثبت نمونه

.گرفت
و12دختر مورد مطالعه اولين واژة خود را در سن ماهگي

. ماهگي بيان نمودند16پسر مورد مطالعه اولين واژة خود را در 
و هاي گفتار كودكان، تعداد گفته پس از ثبت هر يك از نمونه ها
و تعداد كلمه شد تعداد تكواژها . هاي موجود در آنها محاسبه

از كمترين برون با. ماهگي بود18داد كالمي هر دو كودك، قبل
افزايش هاي كودكان در هر نمونة گفتار افزايش سن، تعداد گفته

 :MLU word) برحسب كلمه MLUو MLUm. يافت

MLUw) و يا تعداد كلمه بر كه حاصل تقسيم تعداد تكواژها ها
شد تعداد گفته .ها بود، محاسبه

و پسر مورد مطالعه18دختر مورد مطالعه تا قبل از ماهگي
تك ماهگي از گفته20تا قبل از  مي واژه هاي نمونة. كردند استفاده

ازهاي آنها عبار گفته :ت بود
، /ʔabæ/؛ آب /tu/؛ توپ /dædæ/؛ بيرون رفتن /næ/نفي

/ʔabu/ ؛ الال/lala/ ؛ اين/ʔin/ ؛ پا/pa/ني؛ ني/nini/ ؛ رفت
/dæ/.

دو ها يا گفته واژهتركيب كه واژههاي اي، زماني آغاز شد
از40واژگان بياني هر دو كودك مورد مطالعه، از  كلمة متنوع

و پرسش فراتر رفته مقوالت مختلف شامل  اسم، فعل، قيد، ضمير
به اين تركيبات دوكلمه. بود فعل،+ اسم، اسم+ صورت اسم اي
و غيره با كاربرد واژه+ اسم مي قيد جدول(شد هاي مختلف بيان

از هاي دوكلمه درصد از گفته80-85در).1 اي كودكان، يكي
.ها اسم بود كلمه

از رد گفتهماهگي كارب22هر دو كودك در سن هاي بيش
بر24-29در دورة سني. را آغاز كردند واژهدو  ماهگي عالوه

يك افزايش خزانة واژگان، فراواني گفته در واژههاي بيش از نيز
به نمونه . طور ناگهاني افزايش يافت هاي گفتار هر دو كودك
هاي فاقد حرف، تكواژ يا فعل مناسب، گفتار تلگرافي كودكان گفته

ميرا تشك سن. داد يل ماهگي، كودكان توانايي بيان24در
).2جدول(هاي بيش از سه كلمه را نيز داشتند گفته

از25هر دو كودك بعد از جمالت همپايه ماهگي استفاده
و پس از آن جمالت مركب را آغاز كردند در يك تعدد افعال. گفته

ب صورت جمالت مركب، بيانگر پيچيدگي در يك گفته به يشتر هاي
هاي پنج تا هفت گفته. گفتار كودكان نسبت به مراحل قبل بود

).3جدول(هاي كودكان است گواه پيچيدگي گفته واژه
ماهگي، هر دو كودك به توانايي48-60در محدوده سني

و پسر مورد مطالعه قبل ازهاي گفتهـ نمونه1جدول ماهگي24هاي دو واژه دختر

دو نمونه گفته دو اي دختر مورد مطالعه واژههاي  اي پسر مورد مطالعه واژهنمونه گفتارهاي

 توليد كودكها ساختار گفته توليد كودكها ساختار گفته
پاين/ اسم+ اسم  /kita ʔida// كتاب اينجا/ قيد+ اسم /nini pa// ني

نه/ كلمه نفي+ اسم /næ dub// نه توپ/ اسم+ كلمه نفي  /kita næ// كتاب
/mama badi// ماما بازي/ اسم+ اسم/dudu dæ// جوجو رفت/ فعل+ اسم

ني/اسم+ صفت پرسشي  /badi bede// بازي بده/ فعل+ اسم /?ku nini//ني كو
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و و مرتبط دست با بيان گفته گويي داستانشرح وقايع هاي متوالي
.يافتند

كو MLUwمحاسبة بهنشان داد كه تدريج بر تعداد دكان
مي كلمه در گفته آمار توصيفي متغير4جدول. افزايند هايشان

MLUw از ماهگي نشان60تا18را در دو كودك مورد مطالعه
از. دهد مي از18با توجه به اينكه تا قبل ماهگي هر دو كودك
تك گفته مي هاي و پسر مورد مطالعه گفتار خود كلمه استفاده كردند
12-17محدودة سنيها جدولماهگي آغاز نمود، در اين16از را

.ماهگي حذف شده است
و محاسبة و شمارش تكواژها از MLUmبراي تفكيك

شد مالك :هاي زير استفاده
ـ با توجه به اينكه بن ماضي برخي از افعال نامنظم1

/tš/،/xt//ft/و/st/هاي دو همخواني مثل به خوشه) قاعدهبي(

و در و خواست، ريخت، گفت، كلماتي مثل نوشت، گذشت، نشست
و اين خوشه رفت ختم مي ها غالباً در گفتار كودكان همچون شود،

شوند، گفتار افراد بزرگسال با فرايند كاهش خوشه، كامل تلفظ نمي
آن از اين رو بن ماضي كلية افعال بي قاعده، همچون بن مضارع

گ: مثل و رو يك تكواژ محاسبه شدندنويس، نشين، خوا، ريز، .و،
نشانة سوم(به معني عدم كاربرد تكواژ/ø/ـ تكواژ تهي2

بنابراين در محاسبة تكواژ، براي اين تكواژ. است) شخص مفرد
.صفر در نظر گرفته شد

اولين كلمات كودكان، تكواژهاي آزاد بودند كه به
، /ʔin/ن، اي/pa/پا: پذير نيستند، مثل واحدهاي كوچكتر تفكيك

./tu/، توپ /næ/، نه /nini/ني ني
تدريج كلماتي كه قابليت تفكيك به تكواژها را داشتند به

هر. در گفتار كودكان ظاهر شد ، منجر واژهاضافه شدن تكواژها در
.شد به افزايش تعداد تكواژها در هر گفته مي

دو نمونة گفته :پسر واژههاي حاوي
:ماهگي23در

 چهار تكواژ/ekonmoalal/كنه الال مي
:ماهگي27در
 شش تكواژ/æmxorbomxami/ خوام بخورم مي
هفت/æm/xorbomxamine خوام بخورم نمي

 تكواژ
دو نمونة گفته :دختر واژههاي حاوي

:ماهگي26در
 شش تكواژ/æm/zænbemxamiخوام بزنم مي
:ماهگي27در

 هفت تكواژ/e/darmibæoetkifداره كيفتو بر مي
سرعت افزايش واژگان براي هر دو كودك در محدودة

افزايش12-23ماهگي نسبت به محدودة سني24-29سني 
و هر دو كودك از اكثر تكواژهاي دستوري در گفتار خود  يافت

وواژههاي بيش از دوهاي گفتهـ نمونه2جدول ماهگي25تا22پسر مورد مطالعه ازدختر

دو نمونه گفته دو نمونه گفتهه دختر مورد مطالعهواژهاي بيش از  پسر مورد مطالعه واژههاي بيش از

mæ maʃi ʔabi ku?// //bala bæde man/من ماشين آبي كو؟/ م/ /نباال بده

ʔuno tu badi mæne// //ba pa næ/اون توپ بازي منه/ نه/ /با پا

/dub bala ku?/ /توپ باال كو؟/ʔæz ʔinja biyad// /از اينجا بياد/

/mæ xabide næ/ /نه //ʔinja ʔenane nisisde/من خوابيده /اينجا ريحانه نشسته/

/ʔin niniyæ pa dela/ ني/ / /ba pa zædæm/پا درازـني اين /با پا زدم/

/xanu moællem  jurabæm puʃide/ /خانم معلم جورابم پوشيده/
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 101و همكاران وند هيد جليلهنا

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

ماهگي24-29در محدودة سني MLUw. كردند استفاده مي
ايش يافت، در حالي كه حداكثر واژه افز4/2براي هر دو كودك به 

MLUm و5جدول( تكواژ بود9/3و براي پسر17/4براي دختر
در60تا MLUmحداكثر افزايش).2و1نمودارهاي ماهگي

تا نمونه تاو در نمونه5/6هاي گفتار دختر 1/6هاي گفتار پسر
.تكواژ بود

از ماهگي عمدتا18ًبا توجه به اينكه هر دو كودك قبل از
و گفته مي هاي يك كلمه تكواژهاي آزاد 1جدول كردند اي استفاده

از 2MLUو تا18هر دو كودك را ماهگي نشان60ماهگي
.دهند مي

و تنوع تكواژهاي دستوري در زبان با توجه به كثرت
در گفتار كودكان مورد مطالعه فارسي، تكواژهاي دستوري زير

:بررسي شده است
:ساخت فعل شامل تكواژهاي تصريفي

و mi//پيشوندهاي و استمراري امر/be،bo،biy/مضارع
و مضارع،

،/ne،næ/ساز فعل تكواژ منفي
،a:d//،//-id ،//-d ،//-t-:تكواژهاي فعل گذشته شامل

و جمع شناسه: بند شامل تكواژهاي جايگاه پي -/هاي مفرد

æm/،/-i/،/ø/و//-æd ،/-im/،//-id ،//-ænd،
،/e-/ل سازندة اسم مفعول عام

 ساز فعل، متعدي/an/تكواژ سببي
،/ha-/و/a-/: جمع اسم شامل تكواژ

/tær-/تكواژ نشانة صفت برتر

:ها شامل بست واژه
پي فعل به: بستي هاي و تكواژهايي كه معني فعلي دارند
،/æm/،/-i-/: چسبند، اما جزء آن كلمه نيستند شامل يك كلمه مي

/-s/ و//-e ،/-im/،//-id ،//-ænd،
 m/،/t/،/ʃ/،man//،/tan/،//ʃan/ضماير متصل شامل

 نماي اضافه، نقش/e/تكواژ اضافه
/o/حرف عطف

بست اولين تكواژ دستوري مورد كاربرد هر دو كودك واژه

ماهگي25هاي حاوي جمالت مركب يا جمالت همپايه بعد ازهاي گفتهـ نمونه3جدول

مو نمونه گفته هاي دختر مورد مطالعه نمونه گفته  رد مطالعههاي پسر

/zæng mizæne dusdes mige ʔælo sælam mæn 
miyam/ 

/mæn nemiræm nægaʃi bekesæm kelase ʔætæm dʒun/ 

مي/ مي زنگ /رم كالس اكرم جون نقاشي بكشم من نمي//گه الو سالم من ميام زنه دوستش

/ʔæge pænjeræ ro baz koni gærd o xak miyad/ /mamanæm mige ʔæge jelo beʃinim polis miyad mæno 
migire/ 

مي/ و خاك مي./آد اگه پنجره رو باز كني گرد مي مامانم مي گه اگه جلو بشينيم پليس .گيره ياد منو

/ʔaqa qurbaqe boro dære xunæto bebænd ʔumædi 

birun ru ʔin beʃin./
/ʔaxe mamaneʃ gof  bætʃeye ʔun nemiʃe./ 

/شه آخه مامانش گفت بچة اون نمي/ تو ببند اومدي بيرون رو اين بشينآقا قورباغه برو در خون

/ʔævæl mive mixoram miyam nægasim tamu ʃod 
bazi mikonam/ 

/Pamo mizaræm ʔæz sosore  bala so mixoræm miræm 

paʔin/ 

مي اول ميوه مي مي/.كنم خورم ميام نقاشيم تموم شد بازي ميذارم از سرسره باال پامو مي سر /رم پايين خورم
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و تكواژهاي دستوري در دو كودك فارسي 102  زبان طول گفته

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

/e/و/s/)بود)»است«مخفف فعل.
به19پسر مورد مطالعه در سن / بازيهتوپ/صورت ماهگي

/etup badiy/

به20دختر مورد مطالعه در سن ـِ/صورت ماهگي / جوجو
/edu du/

سن /s/تكواژ و22توسط دختر مورد مطالعه در ماهگي
/sinjaʔ/ماهگي در قالب واژه21توسط پسر مورد مطالعه در سن 

.استفاده شد
اولين واژة فعل با توليد كامل توسط پسر مورد مطالعه در

بنابراين اولين تكواژها در ساخت. بود/bede/ي ماهگ20سن 
اولين واژة فعل با توليد.بودند /be/و پيشوند/ø/بند تكواژ فعل، پي

. بود/dad/ماهگي،21كامل توسط دختر مورد مطالعه در سن 
و/-d/بنابراين اولين تكواژ در ساخت فعل، تكواژ ساخت ماضي

.بود/ø/بند شناسة سوم شخص با تكواژ پي
تنوع تكواژهاي دستوري در گفتار پسر مورد مطالعه قبل از

تكواژهاي زير،. ماهگي بسيار بيشتر از دختر مورد مطالعه بود 23

با23تكواژهاي مشترك مورد كاربرد هر دو كودك قبل از  ماهگي
ها، كاربرد اين تكواژها در گفته. ذكر مثال از نمونة گفتار آنها است

.درست است
ي مثلهاي واژهدر) امرب(/biy/و /be/و /bo/هاي تكواژ

//boroبرو/biya/، بيا/bede/بده

/e/ در  dare// مثليهاي واژهشناسة سوم شخص مفرد
ده نمي/enid/داره

/ʃ/مثليهاي واژهضمير متصل سوم شخص مفرد در /tuʃ/

 كوش/kuʃ/نيستش/nisdeʃ/توش
ك همظهور تكواژها در گفتار دو به ودك زمان نبود، اما

فاصلة يك يا دو ماه تقدم يا تأخر، تكواژها در گفتار هر دو كودك 
از.شد ظاهر مي 30تكواژهايي كه در گفتار هر دو كودك قبل

ماهگي ظاهر شد، با ذكر مثال از نمونة گفتار هر دو كودك،
:عبارتند از

خوابيده در افعالي مثل/id-/تكواژ ساخت ماضي
/edixab/و خريده/eidxæl/

ونمونهدرواژهن طول گفته بر حسبآمار توصيفي متغير ميانگيـ4جدول 18ماه از6پسر مورد مطالعه در فواصلهاي گفتار دختر
 ماهگي60تا

 واژهبرحسب ميانگين طول گفته

 پسر دختر

 تعداد نمونه گفتار سن
ميانگين

)انحراف معيار(
 تعداد نمونه گفتار حداكثر حداقل

ميانگين
)انحراف معيار(

 حداكثر حداقل

23-184)23/0(12/196/046/15)13/0(09/193/028/1
29-245)39/0(98/134/141/25)34/0(94/152/140/2
35-305)20/0(7/240/290/24)14/0(20/2230/2
41-365)36/0(81/240/228/34)58/0(76/220/245/3
47-424)31/0(04/380/250/34)32/0(87/240/210/3
53-485)15/0(4/320/360/36)17/0(18/390/240/3
59-545)28/0(52/330/345)23/0(33/310/360/3
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 103و همكاران وند هيد جليلهنا

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

و اومد/dda/داد در افعالي مثل/-d/تكواژ ساخت ماضي
/dumæʔ/

/dalenæ/نداره سازي فعل مثل براي منفي /n/تكواژ

/nide/ده نمي

دو /n/ـ قبل از كاربرد تكواژ هر دو كودك در مرحلة گفتار
مي براي منفي æ/n/كلمه، از واژة نه  .ردندك سازي گفته استفاده
مث نقش /e/تكواژ منهماللنماي اضافه در عباراتي

/mæne emal/تختمنه/mæne e/tæxd 
در /mi/تكواژ يهاي واژهمي در ساخت مضارع اخباري

 خوام مي/mixam/شينه مي/miʃine/ مثل
در /e/تكواژ  مثليهاي واژهدر ساخت اسم مفعول فعل

/ekælid/خريده/exabid/خوابيده

افتاد شامليهاي واژه، در//a:d- كواژ ساخت فعل ماضيت
/ʔodad/باستاده) ايستاده(و/bastade/

/aniniy/ مثليهاي واژهدر /ha/ /a/ تكواژ جمع اسم

/apesær//haeʃbæt/

در /be/و /bo/مضارع با تكواژهايبِ تكواژ پيشوند
/xolimbo/بخوريم/inæmʃibe/بشينم مثليهاي واژه

و سپس جمع در پيوند با افعال اسهشن :هاي فاعلي مفرد
در /æm/تكواژ م، شناسة فاعلي اول شخص مفرد

 دارم/æmdal/زدم/æmzæd/ مثليهاي واژه
ف/i/تكواژ يهاي واژهاعلي دوم شخص مفرد در ي، شناسة

 وايستادي/ibasdad/خوردي،/ixod/ مثل
ف /d/تكواژ دد، شناسة  هايي واژهر اعلي سوم شخص مفرد

/dbiya/بياد مثل

در يم، شناسة فاعلي اول/im/تكواژ شخص جمع
 نخوريم/næxolim/بندازيم/imbendaz/ مثل هايي واژه

تلفظ /in/(يد، شناسة فاعلي دوم شخص جمع/id-/تكواژ
)شد مي

دعوا نكنين/indæba nækon/ در عباراتي مثل
/befærmain/بفرمايين 

شناسة فاعلي سوم شخص جمع كه واج ند،/ndæ/تكواژ

و پسر مورد مطالعه در فواصلـ آمار توصيفي متغير ميانگين طول گفته بر حسب تكواژ درنمونه5جدول 18ماه از6هاي گفتار دختر
 ماهگي60تا

اژتكوبرحسب ميانگين طول گفته

 پسر دختر

 تعداد نمونه گفتار سن
ميانگين

)انحراف معيار(
 تعداد نمونه گفتار حداكثر حداقل

ميانگين
)انحراف معيار(

 حداكثر حداقل

23-184)29/0(25/104/168/15)32/0(43/105/170/1
29-245)87/0(18/378/117/45)59/0(23/339/290/3
35-305)39/0(64/407/410/54)33/0(85/340/310/4
41-365)53/0(97/423/462/54)01/1(79/490/310/6
47-424)44/0(34/505/564)47/0(10/540/440/5
53-485)30/0(89/556/520/66)31/0(41/5590/5
59-545)47/0(68/533/550/65)31/0(25/5580/5
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و تكواژهاي دستوري در دو كودك فارسي 104  زبان طول گفته

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

dاز تكواژ/ndæ/شد ند در گفتار محاوره حذف مي.
خورند نون مي/ænnun mixor/ در عباراتي مثل

/ænberiz/بريزند 
و سپس جمع شامل :ضماير متصل مفرد

، æm/tup/توپم مثل هايي واژهدر /æm/ضمير متصل
 æmʃ/gu/گوشم

 t/dusta/دوستات مثل اييه واژهدر /t/ضمير متصل
، بهت m/ækonetkæ/komكمكت كنم t/bolize/ بليزت
/bet nemidæm/دم نمي

 /mun/كه در گفتار محاوره /man/ضمير متصل مان
در تلفظ مي /munxunæ/مثل خونمون هايي واژهشد

تلفظ /ʃun/كه در گفتار محاوره /ʃan/شان ضمير متصل
در مي ب هايي واژهشد، و خونشون/unʃbaba/اباشون مثل

/unʃxunæ/

در بسياري از افعال نامنظم/t-/تكواژ ساخت ماضي
/ʃt/،/xt/و/st/دو همخواني مثل هاي كه به خوشه) قاعدهبي(

/ft/،و خواست، ريخت در كلماتي مثل نوشت، گذشت، نشست
و غيره ختم مي شود، غالباً در گفتار كودكان همچون گفت، رفت

و افراد بزرگسال با فرايند كاهش خوشه، كامل تلفظ نميگفتار  شد،
:شد چنين تلفظ مي/ø/بنابراين اين افعال با تكواژ 

اما با ساير/ræf/، رفت/neʃæs/، نشست/gof/گفت
گفتم شد مثل تبديل مي/d-/به/t-/ها، تكواژ ساخت ماضي شناسه

/gofdæm/گفتي ،/gofdi/نشستم ،/neʃæsdæm/رفتم ،
/ræfdæm/

و خانومم/maqaʔ/آقام در كلماتي مثل/m/بست واژه
/æmxanum/

از تكواژهاي ساخت فعل كه ديرتر از بقية تكواژها ظاهر
ساز فعل بود كه در گفتار محاوره، متعدي/an/شد، تكواژ سببي 

/un/ درميتلفظ /æmunæsbʃbet/بچسبونم مثل هايي واژهشد،

 æm/nu/bexabبخوابونم
//xoʃgel tærدر ساخت صفت برتر مثل /tær/تكواژ

/kutʃiktær/

12در دختر مورد مطالعه از)MLUm(و ميانگين طول گفته بر حسب تكواژ)MLUw(ـ ميانگين طول گفته بر حسب واژه1نمودار
 ماهگي60تا
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 105و همكاران وند هيد جليلهنا

ـ دوره شنوايي  2،1391، شماره21شناسي

ماهگي42تكواژهايي كه در گفتار هر دو كودك قبل از
ظاهر شدند با ذكر مثال از نمونة گفتار هر دو كودك به شرح زير 

:عبارتند از
تلفظ/tun/كه در گفتار محاوره /tan/ تانمتصل ضمير

در مي و جريمتون tunqabeʃ/bo/مثل بشقابتون هايي واژهشد
/kærd/ tunjærimæ كرد

و/kæsifæn/كثيفن در كلماتي مثل/ænd/بست واژه
/sæbzæn/سبزن

ايو خاله/bozorgi/بزرگي در كلماتي مثل/i/بست واژه
/xaleʔi/

و/xoʃhalim/خوشحاليم در كلماتي مثل/im/بست واژه
/bozorgim/بزرگيم

شلوار عامل پيونددهنده، در عباراتي مثل،/o/حرف عطف
 xako/gærd/و گردوخاك/bolizoælvarʃ/و بليز 

در گفتار كودكان id-//بست ماهگي واژه60تا42از
.كاربردي نداشت

 گيري نتيجه
هاي گفتار دو كودك اين مطالعة طولي روي نمونه

از فارسي ار در ماهگي نشان داد كه تكامل گفت60تا12زبان
به كودكان فارسي زبان نيز همانند ساير كودكان در دنيا، از ساده

و طي مراحلي معين انجام مي مراحل تكامل گفتار. گيرد پيچيده
تكزبان از مرحلة كودكان فارسي آغاز شد، سپس واژه گفتار

دو تدريج گفته به هاي ساده، جمله اي، تلگرافي، تركيب واژههاي
و مركب براي ساختب جملههاي مركب، تركي جمله هاي ساده

. زبان بود گفتار پيچيده، روند پيشرفت زبان در كودكان فارسي
و پيچيدگي گفتار كودكان فارسي زبان با كاربرد تكواژهاي دستوري

مي واژهتركيب  .يافت ها، افزايش
Bendict )1979 (ًبر اين عقيده بود كه كودكان معموال

در هاي واژهاولين  ماهگي بيان15تا10سنين خود را
زبان مورد شده در دختر فارسي اولين كلمة ثبت).10(كنند مي

و اولين كلمة ثبت12مطالعه  در ماهگي شده از پسر مورد مطالعه
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تا16در پسر مورد مطالعه از)MLUm(و ميانگين طول گفته بر حسب تكواژ)MLUw(ـ ميانگين طول گفته بر حسب واژه2نمودار
 ماهگي 60
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زبان بنابراين، دو كودك مورد مطالعة فارسي. ماهگي بود16سن
ة سني شان را تقريباً در همين محدودهاي واژهايراني نيز بيان اولين 

(بيان كردند گفته شده هاي واژهالزم به ذكر است كه ثبت اولين.
گسترش تعداد كلمات در ). توسط كودكان در مهدكودك بوده است

مي18نمونة گفتار كودكان، قبل از  . رفت ماهگي به كندي پيش
تدريج كودكان به توانايي تركيب انواع با افزايش تعداد واژگان به

بهدست يافتنها واژه يك طوري كه طول گفته د،  واژههاي آنها از
بررسي شاخص.و بيشتر افزايش يافت واژهبه دو، سه، چهار

MLU ،نشان داد كه با افزايش سنMLU كودكان نيز افزايش
زبان نه تنها انفجار واژگان گفتار كودكان فارسيدر. يابد مي

)vocabulary spurt(بلكه انفجار تكواژهاي دستوري 
gramatical morphems spurt)(وقوع پيوست كه نتيجة نيز به

دو در گفته MLUmافزايش. بود MLUآن افزايش  اي واژههاي
شمارش. نشانة توانايي كودكان در كاربرد تكواژهاي دستوري است

اي اي، حاكي از آن بود كه گفتار دوكلمه واژهدوهاي در گفته تكواژ
ت كودكان فارسي عداد تكواژهاي دستوري نيز زبان، با افزايش

مي پيچيده در) Fitzgerald)1985و Kleeبه نظر.شود تر
از MLUمواردي كه مي) <3MLU(3باالتر توان وجود باشد

).11(بيني كرد هاي كودك پيش پيچيدگي در صرف را در گفته
MLU از كودكان فارسي ماهگي از مرز سه تكواژ30زبان قبل
اي. گذشت از28نكه قبل از با توجه به درصد60ماهگي بيش

تك گفتار كودكان را گفته مي هاي و دوكلمه تشكيل داد، كلمه
توان نتيجه گرفت كه افزايش تعداد تكواژهاي دستوري بنابراين مي

مي زبان به پيچيدگي گفته هاي كودكان فارسي در گفته . افزايد ها
و) Brown)1973 براساس نتايج حاصل از مطالعات

chapman وMiler )1981(در ، ظهور تكواژهاي دستوري
كه مرحله اما).12و4(و باالتر از آن است2برابر MLUاي است

كه كودكان فارسي زبان تكواژهاي دستوري را زماني استفاده كردند
از MLUهنوز  مي. بود2كمتر دهد كه كودكان اين يافته نشان
از فارسي مي زبان زودتر شروع به استفاده . كنند تكواژهاي دستوري

بر) Berman )1982و Dromiگيري با نتايج اين نتيجه مبني
به اينكه در زبان هايي مثل عبري، پيچيدگي گفته لزوماً منجر

.، همخواني دارد)6و13(شود تر نمي هاي طوالني گفته
Scarborough چنين نتيجه گرفتند) 1986(و همكاران

س18كه از  هر2/1در حدود MLUالگي ماهگي تا پنج تكواژ در
از سال افزايش مي ماهگي، از سرعت افزايش42يابد، اما بعد

MLU مي زبان در دو كودك فارسي MLUm).14(شود كاسته
ماهگي تحول شگرفي را نشان29تا24مورد مطالعه در محدودة 

از. دهد مي تا42اما آهنگ MLUماهگي تغيير60ماهگي
ن ميكندتري را .دهد سبت به قبل نشان

زبان بندي مراحل مختلف زبان كودكان انگليسي در تقسيم
، ويژگيMLUبراساس) Miller )1981و Chapmanتوسط 
اين است كه كودكان تركيب)I)99/1-01/1=MLU مرحلة
ميها واژه در را آغاز و زماني كه از تكواژهاي دستوري كنند

00/2-49/2آنها MLUدامنة كنند تركيب كلمات استفاده مي
از كودكان فارسي). 12و1،4(است زبان مورد مطالعه برخي

كه تكواژهاي دستوري را در مرحله آنها MLUاي استفاده كردند
 MLUگيري كرد كه افزايش توان چنين نتيجهمي. بود7/1-1/1

زبان در اين مرحله تنها با تركيبات دوتايي براي كودكان فارسي
يابد، بلكه تكواژهاي دستوري نيز به اين افزايشيافزايش نم
.كنند كمك مي

Rollis نيز اذعان داشتند كه طول) 1996(و همكاران
و برخي با افزايش  گفتة برخي كودكان با افزايش واژگان محتوايي

).15(يابد تكواژهاي وابسته افزايش مي
زبان يافتة ديگر اين مطالعه اين است كه كودكان فارسي

اي استفاده رد مطالعه برخي از تكواژهاي دستوري را در مرحلهمو
گيري توان چنين نتيجهمي. بود1/1-7/1آنها MLUكردند كه 

زبان در اين مرحله براي كودكان فارسي MLUكرد كه افزايش 
يابد، بلكه تكواژهاي دستوري تنها با تركيبات دوتايي افزايش نمي

.كنند نيز به اين افزايش كمك مي
با توجه به اينكه ظهور تكواژهاي دستوري متعدد قبل از

در گفتار هر دو كودك رخ داد،) حدود دو سالگي(ماهگي 30
كه مي توان اين پديده را انفجار تكواژهاي دستوري معرفي كرد

.باشد MLUmتواند افزايش نتيجة آن مي
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و شش ضمير متصل، ترتيب استخراج شش شناسة فاعلي
و سپس جمع را نشان دادتقدم ظهور تك .واژهاي مفرد

را روند كاربرد شناسه هاي فاعلي توسط هر دو كودك
به مي :ترتيب زير خالصه نمود توان

)d//جانشين( /e/با تكواژ شناسة فاعلي سوم شخص مفرد
/e/dar 

�

 /æm/ /xordæm/شناسة فاعلي اول شخص مفرد با تكواژ
�

 /i/ /xordi/اژ شناسة فاعلي دوم شخص مفرد با تكو
�

 /im/ /næxolim/شناسة فاعلي اول شخص جمع با تكواژ
�

) /id/ به جاي( /in/شناسة فاعلي دوم شخص جمع با تكواژ
/dæva nækonin/ 

�

 /ænd/به جاي /æn/شناسة فاعلي سوم شخص جمع با تكواژ
/nun moxoræn/ 

بنابراين روند كاربرد اين تكواژها توسط كودكان
مي زبان فارسي .شود از تكواژهاي مفرد به تكواژهاي جمع منتهي

و تكواژ مقايسة برخي تكواژهاي دستوري در زبان فارسي
زبان در كودكان فارسي) Brown )1973هاي مورد بررسي 

به»است« به معني فعل/s/و/e/بست واژه كار، قبل از دو سالگي
اژها در گرفته شده است، در صورتي كه در ترتيب فراگيري تكو

سازي فعل ربط در سن سه سالگي زبان، مخفف كودكان انگليسي
تكواژ جمع در زبان فارسي براي جمع بستن. وجود داشته است

در. ها حدود دو سالگي در گفتار كودكان ظاهر شده است اسم
ها براي جمع بستن اسم)s-(نيز تكواژ) Brown )1973گزارش

و)mi(واژ مضارع اخباريتك. در سن دو سالگي ظاهر شده است
5/2تا2مضارع استمراري در زبان فارسي در محدودة سني
در گزارش. سالگي در گفتار هر دو كودك مورد مطالعه ظاهر شد

Brown )1973 (نيز تكواژ حال استمراري/ing/ سن مربوط به

.دوسالگي است
زبان قبل از دو تكواژ سوم شخص مفرد در كودكان فارسي

در Brownدر گزارش. استفاده شده استسالگي  ظهور اين تكواژ
.سالگي ذكر شده است سه

و قبل از ظهور تكواژ23بيان مالكيت قبل از  /e/ ماهگي
تك در گفته»من«اضافه با استفاده از ضمير با واژه هاي اي

و دو/mæne/مثل/e/بست واژه  /maʃin mæne/اي مثل واژه،
در /e/با ظهور تكواژ. بود ) MLU>2(ماهگي24اضافة ملكي

دو بيان مالكيت در گفته  e/malاي، مثل مال ِمنه واژههاي

mæne/تختِ منه ،mæne/ e/tæxt  توسط هر دو كودك بيان
.شد

/تكواژ مالكيت Brownدر گزارش Js/ در مرحلةIII 
زبان از تكواژ ملكي زودتر شود، اما كودكان فارسي كسب مي
.ندكن استفاده مي

م ت /m/توالي كاربرد ضماير متصل شامل ،/t/ ش ،/ʃ/،
و /ʃun/، شان /tun/، تان /mun/مان و افعال در پيوند با اسامي

كه در گفتار هر دو كودك مورد مطالعهها واژهساير  نشان داد
.شوند ضماير مفرد، پيش از ضميرهاي پيوستة جمع استفاده مي

ش از، مقدم بر سا/ʃ/كاربرد تكواژ و قبل 24ير ضميرها
اين ضمير به لحاظ شخص،. ماهگي در گفتار كودكان ظاهر شد

تكواژهاي بعدي به كار رفته ضمير پيوستة اول. سوم شخص است
و سپس دوم شخص به م شخص مفرد ت /m/ترتيب، ، /t/و

. ضماير جمع بعد از اين ضماير در گفتار كودكان ظاهر شدند. بودند
و ضماير متصل در گفتار كودكان روند كاربرد شناسه هاي فاعلي
.سير مشابهي داشت

هاي زبان در تشخيص باليني وجود آسيب زباني، از آزمون
 Simon-Cereijidoو Gutiérrez-Clellen. شود استفاده مي

و زبان چنين اذعان داشتند كه گردآوري) 2009( در سمينار گفتار
راميخودي با دقت باالتر نمونة گفتار خودبه تواند آسيب زباني

هاي زبان به لحاظ دقت باليني تعيين كند، در حالي كه آزمون
و Gutiérrez-Clellenدر تأييد نظر).16(محدوديت دارند

Simon-Cereijido دو بسياري از نمونه گفتارهايي را كه از اين
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مي كودك جمع به آوري شد به سختي دست توان از طريق آزمون
هاي رو، گردآوري نمونة گفتار براي سنجش توانايياز اين. آورد

.زباني كودكان از جايگاه مهمي برخوردار است

 سپاسگزاري

اين پژوهش بخشي از طرح پژوهشي مصوب معاونت
از.است 474به شماره دانشگاه علوم پزشكي تهران پژوهشي

با آنهاو مربيان مهدكودك والدين گراميكودكان عزيز، ما كه
.سپاسگزاريم داشتند همكاري
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