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 زبان فارسی ساله 2 – 5/4 طبيعی کودکان گفتار در فعل صرف
 شکريان طيبه -3 مداح مرضيه -2 نوروزي ريحانه -2 مخلصين مريم -1 بختياري جالل -1 كسبي فاطمه

 توانبخشي دانشکده سمنان، پزشکي علوم دانشگاه عضالني – عصبي تحقيقات مركز .1

 گفتاردرماني آموزشي گروه توانبخشي، دانشکده سمنان، پزشکي علوم دانشگاه .2

 گفتاردرماني كارشناس توانبخشي، دانشکده سمنان، پزشکي علوم دانشگاه .3

 كار مانجا ي نحوه و كار انجام زمان ،( فاعل)  كار ي كننده داشتن بر در دليل به كه باشد مي گفتار مهم هاي جنبه از يکي فعل :مقدمه و هدف
 اقدامات و انزب و گفتار مشکالت موقع به شناسايي در تواند مي كودكان در زباني رشد هنجارهاي از آگاهي.دارد پيام انتقال در را نقش بيشترين
 گفتار رد فعل صرف بررسي پژوهش اين هدف. باشد مفيد باشند مي زبان و گفتار رشد در تاخير دچار كه كودكاني هنگام زود و مناسب درماني

  .باشد مي طبيعي زبان فارسي ساله 2 – 5/4 كودكان
 2 – 5/2 سني هاي گروه در كودكي مهد ساله 4،5 -2 سنين بين زبان فارسي كودک 101 روي اي مقايسه مقطعي مطالعه اين :مواد و روش ها

 (18 N = ) ،سال 5/2 – 3 سال  (20 N = )، 5/3-3 سال ( N=21 )، 4 – 5/3 ( 23 N = ) سال 4 – 5/4 و  (19 N = ) از و انجام 
 هاي گروه در هامتغير مقايسه براي. است شده استفاده اطالعات آوري جمع براي تکميلي فرعي تکاليف و تصاوير توصيف انگيخته، خود گفتار
 تنوع ينب ارتباط جهت پيرسن بستگي هم ضريب از و من فريد و واليس كروسکال آزمون از ترتيب به سني گروه هر ميان در و مختلف سني

 .شد استفاده( 0.05) داري معني سطح در سن با افعال زمان
 ترين كم و استمراري حال و ساده حال هاي زمان 5.  4 ،3 ،2 سني هاي گروه در رفته كار به زمان بيشترين كه داد نشان مطالعه: ها يافته

 زمان ريكارگي به ميزان بين كه داد نشان مختلف سني هاي گروه در افعال هاي زمان مقايسه. باشند مي نقلي ماضي و بعيد ماضي به مربوط
 هاي زمان بين ولي دارد وجود داري معني تفاوت مختلف سني هاي گروه در بعيد ماضي و استمراري گذشته و حال ساده، گذشته و حال هاي

 از 3 گروه كودكان و(  فعل نوع 3)  فعل زماني تنوع حداقل از 1 گروه كودكان. ندارد وجود داري معني تفاوت سني هاي گروه در نقلي ماضي
 معني و تمثب ارتباط كه داد نشان نيز پيرسن همبستگي ضريب آزمون. بودند كرده استفاده خود گفتار در ( فعل نوع 6)  فعل زماني تنوع حداكثر

  .(P- Value = 0.000 ; r = 0.781)دارد وجود كودكان اين در فعل زمان تنوع و سن بين داري
 فعل زمان نوع 6 بردن بکار توانايي ساله 3 -5/3 كودكان و ساده گذشته و حال هاي زمان بردن بکار توانايي ساله 2-5/2 كودكان: گيري نتيجه

  .داشت مثبتي ارتباط فعل زمان بکارگيري تنوع با سن افزايش. داشتند را
 فارسي زبان فعل، زمان كودكان،: كلمات كليدي

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

