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Background and Aim Acquisition skill in sentence producing is one of the criteria for speech develop-
ment. By developing and increasing the age, we are witnessing the emergence of compound sentences 
in speech. Clinical treatments for language disorders in Iran are mostly based on the experiences of 
Speech Language Therapists or in accordance with English language norms. We need to examine how 
the length of utterance and compound sentences develop in Persian. The study aimed to report the 
development of compound sentences and Mean Length of Utterance (MLU) for a Persian-speaking child 
from 15 to 34 months.
Methods & Materials In this longitudinal case report, based on Developmental-Descriptive model, MLU 
and emergence of simple compound sentences of a Persian speaking girl sampled and described from 
15 to 34 months by daily scripting. R software version 4.0.2 was used for data analysis. Correlation of age 
with linguistic variables through Pearson correlation coefficient was evaluated. 
Ethical Considerations In this paper, the principles of publication ethics were considered.
Results At the age of 21 months and 13 days, the child uttered her first simple two-word sentence, and 
at the age of 26 months and 29 days, she used a four-word compound sentence. With the emergence of 
compound sentences, the increase in the MLU has gained considerable speed. In a few days, we see the 
addition of a unit to the length of the sentence (word). There was a significant relationship between the 
MLU and age (r= 0.925, P= 0.001), Mean length of sentence and number of words in Persian speaking child 
(r = 0.910, P= 0.002) and total number of words and age (r = 0.928, P<0.001). 
Conclusion Although several longitudinal studies have been conducted on the development of MLU and 
number of words in other languages, similar studies are rare in Persian. It is important to conduct stud-
ies of this type in order to make cross-linguistic comparisons and to study the linguistic universality and 
language specificity. By increasing age, we see an increase in the number of words in a child's vocabulary, 
the emergence of compound sentences, and an increase MLU. At 27 to 28 months, there is a dramatic 
change in the development expressive language as the compound sentences appear. It seems that emer-
gence of compound sentences in the language output, also plays a significant role in increasing the MLU 
and can be considered in clinical language assessments.
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Extended Abstract

1. Introduction

kills acquisition in sentence producing is 
among the criteria for speech development [2]. 
By developing and increasing the age, we are 
witnessing the emergence of compound sen-
tences in speech [4]. Clinical treatments for 

language disorders in Iran are primarily based on the experi-
ences of speech-language therapists or per English language 
norms. We need to examine how the length of utterance and 
compound sentences develop in Persian. The present study 
aimed to report the development of compound sentences 
and Mean Length of Utterance (MLU) for Persian-speaking 
children aged 15-34 months.

2. Materials & Methods

 In this longitudinal case report, based on the Devel-
opmental-Descriptive model, MLU and emergence of 
simple compound sentences of a Persian speaking girl 
sampled and described from 15 to 34 months by daily 
scripting. If a complete sentence produced by the child had 
a verb, it was considered a simple sentence, and if there 
was more than one verb, it was considered a compound 
sentence [21].

The MLU calculation rules in the child’s spontaneous 
speech sample were first, samples of the child’s recorded 
daily speech over time were divided into utterances. The 
utterances were then scripted based on the international 
phonetic alphabet, and each utterance was scripted in one 

line. The number of words per utterance was calculated; 
whether content or grammar, each word was counted as 
one word. Finally, all the words counted in the speech 
sample were added together and divided by the number 
of utterances [12, 13]. R software was used for data anal-
ysis. The correlation of age with linguistic variables was 
evaluated by the Pearson correlation coefficient. 

3. Results

At the age of 21 months and 13 days, the examined child 
uttered her first simple two-word sentence, and at the 
period of 26 months and 29 days, she used a four-word 
compound sentence. With the emergence of compound 
sentences, the increase in the MLU has gained consider-
able speed. In a few days, we observed the addition of a 
unit to the length of the sentence (word). There was a sig-
nificant relationship between the MLU and age (r=0.925, 
P=0.001), the mean length of sentence, and number of 
words in the Persian-speaking child (r=0.910, P=0.002), 
and the total number of words and age (r=0.928, P<0.001). 

According to Tables 1 and 2, From the age of 27 months, 
with the advent of compound sentences, the mean Length 
of the Utterance word has increased significantly. In a few 
days, we observed the addition of a unit to the utterance 
(word).

4. Discussion & Conclusion 

The present study presented a report on the acquisition 
and development of the child’s MLU of utterance based 
on the descriptive-evolutionary model [12]. An attempt 

S

Table 1. The trend of increasing Mean Length of Utterance and the emergence age of compound sentences and number of words in 
the lexicon from birth to 34 months in the speech sample of a Persian-speaking girl

The Mean Length of Utterance Word The Emergence Age The Number of Words in The Lexicon 

1 15 months 3

02.1 21 months, 13 days 44

27.1 21 months, 24 days 55

5.2 26 months, 29 days 185

5.2 27 months, 3 days 215

75.2 27 months , 13 days 263

57.3 28 months, 3 days 363

6.3 34 months, 3 days 654
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was made to examine the questions raised through daily 
scripting to achieve this goal.

Although several longitudinal studies have been con-
ducted on the development of MLU and the number of 
words in other languages, similar studies are rare in Per-
sian. It is crucial to conduct investigations of this type to 
make cross-linguistic comparisons and study the linguis-
tic universality and specificity. By increasing age, we see 
increasing the number of words in the child’s vocabulary, 
the emergence of compound sentences, and increased 
MLU. At 27 to 28 months, there is a dramatic change in 
expressive language development as the compound sen-
tences appear. The emergence of compound sentences 
in the language output also plays a significant role in in-
creasing the MLU and can be considered in clinical lan-
guage assessments.
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Table 2. The coefficients of correlation between the mean length of utterance, the number of words in the lexicon, and the emergence of age

Variables
Cross-correlation Coefficient

(3-) (2-) (1-) (0) (1+) (2+) (3+)

The number of words in lexicon and age -0.132 0.060 0.312 0.928 0.516 0.346 0.135

The mean length of utterance and age -0.068 0.154 0.515 0.925 0.561 0.315 0.023

The number of words in the lexicon and 
the mean length of utterance, and age -0.146 0.108 0.411 0.910 0.688 0.329 0.093
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زمینه و هدف یکی از معیار های رشد گفتار، کسب مهارت در تولید جمله است. با افزایش سن و تکامل کودکان شاهد ظهور جمالت مرکب 
در گفتار هستیم. درمان بالینی اختالالت زبانی در ایران، بیشتر بر اساس تجارب درمانگران یا مطابق با هنجارهای زبان انگلیسی است و 
نیازمند بررسی چگونگی رشد طول گفته و جمالت مرکب در زبان فارسی هستیم. این مطالعه با هدف گزارش رشد جمالت مرکب و طول 

گفته کودک فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی انجام شد. 

مواد و روش ها در این مطالعه طولی گزارش موردی، بر اساس مدل توصیفی تکاملی میانگین طول گفته و ظهور جمالت ساده و مرکب 
یک دختر فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی در بافت مکالمات روزمره نمونه گیری و توصیف شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار R نسخه 

4.0.2 استفاده شد. همبستگی سن با متغیرهای زبانی از طریق ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی شد.

مالحظات اخالقی در این مطالعه مالحظات اخالقی لحاظ شده است.
یافته ها کودک در سن 21 ماه و 13 روز، اولین جمله  ساده دو کلمه ای خود را بیان کرد و در سن 26 ماه و 29 روز، از جمله مرکب چهار 
کلمه ای استفاده کرد. با ظهور جمالت مرکب، افزایش میانگین طول گفته سرعت قابل توجهی به خود گرفته و در فاصله  زمانی چند روز 
 ،)r=0/925 ،P=0/001( هستیم. ارتباط معناداری بین میانگین طول گفته و سن )شاهد اضافه شدن یک واحد به طول جمله )کلمه
 )r=0/928 ،P>0/001( و تعداد کلمات خزانه واژگان و سن )r=0/910 ،P=0/002( میانگین طول جمله و تعداد کلمات کودک فارسی

مشاهده شد.

نتیجه گیری اگرچه چندین مطالعه طولی در مورد پیشرفت تعداد کلمات خزانه واژگان کودک و طول جمله و طول گفته در زبان های دیگر 
انجام شده است، اما این نوع مطالعات در زبان فارسی کم هستند. انجام این نوع مطالعات برای مقایسه های بین زبانی و مطالعه همگانی های 
زبانی و ویژگی های زبان  ویژه مهم است. با افزایش سن، شاهد افزایش تعداد کلمات خزانه واژگان کودک ظهور جمالت مرکب و افزایش 
میاانگین طول گفته هستیم. در سن 27 ماهگی تا 28 ماهگی با ظهور جمالت مرکب تحول شگرفی در تکامل زبان بیانی مشاهده می شود. 
به نظر می رسد با در گذر زمان، شاهد ظهور جمالت مرکب در برون داد زبانی هستیم که این موضوع در افزایش طول گفته نیز نقش 

بسزایی دارد و می توان در ارزیابی های بالینی زبان به آن توجه داشت.

کلیدواژه ها: 
میانگین طول گفته، 

جمله مرکب، کودکان، 
زبان فارسی، رشد زبان
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مقدمه 

در فرایند تکامل زبان بیانی کودکی که در بدو تولد تنها قادر 
است گریه کند تا چهار سالگی عالوه بر گسترش تعداد کلمات 
خزانه  واژگان کودک می تواند با رعایت دستور زبان جمله هایی 
را بیان کند که در جامعه زبانی پیرامون خود از قابلیت وضوح و 
فهم برخوردار است. فرایند دست یابی به مهارت زبانی یک کودک 

با رشد عادی تا چهار سالگی با تالش فرد بزرگ سالی که سال ها 
برای یادگیری زبان دوم تالش کرده، قابل مقایسه نیست ]1[. 

به شمار  زبان، تکواژ ها کوچک ترین واحد معنادار  در تجزیه  
می روند، این تکواژها به تنهایی نقش مؤثری در انتقال مفاهیم 
و برقراری ارتباط ندارند و باید در قالب عبارات و در یک بافت 
محتوایی به یکدیگر بپیوندند تا حامل پیامی شوند. از این رو جمله 

واقعی ترین واحد زبان محسوب می شود ]1[. 

1. گروه گفتاردرمانی، بیمارستان مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
2. گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، تهران، ایران.

3. مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، تهران، ایران.
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معیار های  از  یکی  جمله  ساختار  در  کودکان  یافتن  مهارت 
رشد گفتار کودکان است، به طوری   که تقسیم کردن رشد گفتار 
کودک به چهار مرحله، یعنی جمالت یک کلمه، جمالت اولیه، 
جمالت کوتاه سه تا چهار کلمه ای و جمالت کامل شش تا هشت 

کلمه ای بر مبنای جمله است ]2[.

ترکیب کلمات را می توان اولین نشانه پیشرفت کودک در دستور 
زبان دانست. مطالعات بر مبنای گزارشات والدین نشان می دهد 
تا 1/7سالگی  در سنین 1/5  کودکان  از  درصد  تقریبًا 50  که 
کلمات را در کنار هم به کار می برند و تقریبًا همه کودکان تا سن 
دو سالگی ترکیبات دو کلمه ای دارند ]3[. با افزایش روند رشد 
شاهد ظهور جمالت مرکب در کودکان هستیم. اساسًا هرگونه 
تحلیل پیرامون جمالت مرکب در برگیرنده  دو مفهوم است: یکی 
ماهیت واحد های تشکیل دهنده یک جمله  مرکب و دیگری به نوع 

رابطه بین این واحد ها. 

ساخت های  که  باورند  این  بر  زبان  روان شناسی  رویکرد  در 
مرکب متشکل از دو نوع هم پایه و نا هم پایه هستند. هم پایگی 
شامل اتصال و پیوند دو یا چند واحد با اندازه و ساختاری مشابه 
است که معمواًل با یک حرف عطف هم پایه  ساز به یکدیگر متصل 
می شود. ناهم پایگی شامل درونه گیری یک واحد درون واحد دیگر 

می شود ]4[.

مطالعات زیادی در زمینه  ارتباط بین سن و طول گفته صورت 
گرفته است، از جمله هیکی ]5[ نشان داد که میانگین طول گفته 
 MLUm Mean Length of Utterance( تکواژ  حسب  بر 
 ;morph( با سن قابل پیش بینی است. هیکی ]5[ بیان کردند 
که ارتباط قوی و مثبتی بین سن و میانگین طول گفته بر حسب 
تکواژ وجود دارد. پارکر و بروسون ]6[ با مطالعه  روی چهل کودک 
با طیف سنی سه سال تا سه سال و ده ماه ارتباط بین میانگین 
طول گفته بر حسب کلمه و سن را مثبت )r =0/69( اعالم کردند. 

هیکی ]5[ در مطالعه  طولی )ُنه ماه( خود بیان کرد که ارتباط 
باالیی بین سن و میانگین طول گفته بر حسب واژه وجود دارد. 
پژوهش هایی نیز حاکی از عدم ارتباط بین سن و میانگین طول 
گفته بوده است، از جمله مطالعه  اسکاربرو و همکارانش ]7[ ضمن 
بررسی 285 کودک دو تا چهار ساله خاطر نشان کرد که ارتباط 
بین سن و طول گفته در تمام طیف های سنی وجود ندارد. به طور 
کلی میانگین طول گفته ارتباط قابل  توجهی دارد، اما لزومًا با سن 

کودک در حال رشد متناسب نیست ]8[. 

ارتباط بین میانگین طول گفته و تعداد کلمات خزانه  واژگان در 
کودکان ایتالیایی زبان به صورت خطی است، در حالی که همین 
ارتباط در کودکان انگلیسی زبان و اسلوونیایی غیر خطی است ]9[.

تا امروز در سراسر جهان پژوهش های زیادی پیرامون زبان و 
رشد آن انجام گرفته و ابزارها و معیارهای زیادی برای تسهیل 
ارزیابی این امر طراحی و به کار گرفته شده است. در این میان، 

میانگین طول گفته یکی از مهم ترین شاخص های رشد زبان است 
]10[. به طور کلی دو روش برای محاسبه طول گفته مطرح است. 
در آغاز، طول گفته بر حسب کلمه محاسبه می شد. پس از آن، 
ایزیزابارنا ]11[ محاسبه طول گفته بر حسب تکواژ را رواج داد 
و آن را پایه و اساس برای تحلیل رشد زبان انگلیسی قرار داد. 
گام نخست در محاسبه طول گفته، گرفتن یک نمونه زبانی از 
کودک است که شیوه های متفاوتی برای آن پیشنهاد شده است. 
سه شیوه رایج در نمونه گیری زبانی، گفتار محاوره1 ، بازی آزاد2 و 

تعریف داستان3 هستند ]12[. 

برای محاسبه  میانگین طول گفته تمام واژه های شمارش شده 
نمونه گفتار را با هم جمع کرده و سپس بر تعداد گفته ها تقسیم 
می کنند ]13 ، 12[. میانگین طول گفته، سنجشی است از توانایی 
دستور زبان بیانی که در هر دو موقعیت بالینی و تحقیقاتی کاربرد 
فراوانی دارد و به عنوان معیار مفیدی برای ماهیت و میزان آسیب 
زبانی ]14 ، 12[ و همچنین به همان اندازه برجسته ساختن روند 
درمان و پیشرفت آن مورد حمایت است و یکی از معمولی ترین 
سنجه هایی است که در پژوهش های زبان کودک پذیرفته شده  
است ]15 ،12 ،10 ، 7 ، 5[. لوئب و همکاران )به نقل از ایزنبرگ 
و همکاران( ]12[ گزارش می کنند که میانگین طول گفته با 91 
درصد کاربرد، یکی از پرکاربردترین شیوه های تحلیل نمونه زبانی 

است. 

 ،]12[ انگلیسی  زبان های  در  از جمله  زیادی،  پژوهش های 
ایرلندی ]11[ و اسپانیایی ]11[ در زمینه ارتباط و همبستگی 
باالی بین محاسبه طول گفته بر اساس تکواژ با محاسبه طول 
گفته بر اساس کلمه وجود دارد ]11 ، 6[. ایزنبرگ4 و همکارانش 
]11[ با مطالعه روی کودکان باسک5 زبان به ارتباط باالیی بین 
 )r =0/97( طول گفته بر حسب کلمه و طول گفته بر حسب تکواژ
دست یافتند. میزان روایی شمارش کلمات در مطالعات پیشین 
مثل هیکی ]5[ با ضریب اطمینان 92 درصد و توافق بین ارزیاب 

94 درصد به دست آمده است.

 آلن و دنچ6 و همکاران ]8[ پس از مطالعه میزان همبستگی 
بین طول گفته بر حسب کلمه، تکواژ و هجا را )99 درصد تا 91 
درصد=r( به دست آورده و نتیجه گرفتند که شمارش کلمه بسیار 
آسان تر، سریع تر و دارای روایی بیشتری نسبت به شمارش تکواژ 
است؛ بنابراین منطقی تر است اگر هدف خاصی از محاسبه طول 
گفته بر اساس تکواژ مد نظر پژوهشگر نیست میانگین طول گفته 

بر اساس کلمه صورت بگیرد ]8[. 

1. Conversation
2. Free Play
3. Story Generation
4. Ezeizabarrena
5. Basque
6. Allen, Dench
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در همین راستا هیکی ]5[ در مطالعه  طولی خود روی سه 
ارتباط بین ارزش محاسبه اکتساب طول  کودک برای بررسی 
گفته بر حسب کلمه و پیچیدگی نحوی شان در زبان ایرلندی 
اندازه گیری های مختلف  ارتباط قابل توجهی بین  نشان داد که 
طول گفته ) طول گفته بر حسب کلمه، طول گفته بر حسب 
تکواژ و طول گفته بر حسب هجا( در هر سه کودک وجود دارد 
و اعالم کرد محاسبه طول گفته بر حسب کلمه شاخص اولیه و 
مفیدی برای سنجش رشد زبان ایرلندی است ]8 ،5[. این یافته ها 
حاکی از آن است که میانگین طول گفته بر حسب کلمه به اندازه 
میانگین طول گفته بر حسب تکواژ کارآمد است ]11 ، 6[؛ بنابراین 
محاسبه طول گفته بر اساس کلمه همچنان می تواند در مطالعات 

رشد زبان مؤثر باشد.

در زمینه مطالعات داخلی، مشکوه الدینی در طی یک گزارش 
موردی طولی از فرزندش به نمونه هایی از گفتار دو و چند کلمه ای 
و سن ظهور آن اشاره می کند ]16[. سیف نراقی و همکاران در 
مطالعه مقطعی خود به بررسی روند رشد تکلم و زبان فارسی، 
گزارشی از توزیع فراوانی و درصد عبارات مورد استفاده کودکان 
تک  پژوهش  در  همکارش  و  حسینی  ضیاء   .]17[ است  داده 
موردی و طولی بین سن 36 و 50 ماهگی انواع گفته های تولید 
شده کودک را از نظر نحوی بررسی و نمونه های گفته ها نیز را با 

سن بیان آن ها گزارش داده است ]18[. 

بررسی  به  قالب یک مطالعه طولی  در  و همکاران  جلیله وند 
میانگین طول گفته و برخی از تکواژهای دستوری در گفتار دو 
کودک فارسی زبان از دوازده ماهگی تا شصت ماهگی پرداخته اند.

این پژوهش ضمن مراجعه ماهانه به مهد کودک و ضبط ویدئویی 
نمونه گفتار به مدت 120 دقیقه در ماه و سپس واج نویسی نمونه ها 
انجام پذیرفته است ]19[. کاظمی و همکارانش هم در طی یک 
مطالعه توصیفی کّمی مقطعی، طول گفته کودکان در بازه  زمانی 

شش ماه یکبار را گزارش دادند ]10[.

با توجه با اینکه در حال حاضر درمان بالینی اختالالت زبانی در 
کودکان فارسی زبان، بیشتر بر اساس تجارب درمانگران یا مطابق 
با هنجارهای زبان انگلیسی است و معیارهای قابل دسترس بیشتر 
از فارسی است، این نوع مطالعات در  بر مبنای زبان هایی غیر 
زبان فارسی کم هستند. انجام این نوع مطالعات برای مقایسه های 
بین زبانی و مطالعه همگانی های زبانی و ویژگی های زبان  ویژه 
مهم است. از این رو نیازمند بررسی چگونگی رشد طول گفته و 

جمالت مرکب در زبان فارسی هستیم.

برای  زبان  و  گفتار  آسیب شناسان  و  زبان شناسان  بنابراین 
در  زبان  و  گفتار  فراگیری  و  اکتساب  چگونگی  به  دست یابی 
کودکان، به جمع آوری داده ها به صورت یادداشت برداری روزانه، 
مطالعات در قالب گروه های بزرگ نمونه گیری و در مقطعی از 
زمان و همچنین مطالعات طولی می پردازند. رشد زبان کودک، 
هم در زبان مرجع و هم در بررسی های تطبیقی و مقایسه ای بین 

زبان های مختلف مرهون منابع ارزشمندی مانند یاداشت برداری 
روزانه و داده های توصیفی است که در محیط های کاماًل طبیعی و 
واقعی، غیرمستقیم و هنگام بازی کودک جمع آوری شده اند ]20[. 

یکی از رویکردهای ارزیابی و درمان در آسیب شناسی گفتار و 
زبان، مدل توصیفی تکاملی است. این مدل با توصیف دقیق سطح 
از واژگان، طول  با استفاده  را  کنونی عملکرد زبان کودک، آن 
جمله، بیان مفاهیم، استفاده از قواعد نحوی، عالئم صرفی و غیره 
مرتبط می داند. شالوده این رویکرد بر مبنای توالی رشد طبیعی 
زبان است و پژوهش روی رشد طبیعی زبان، بهترین راهنمای 
آموزش زبان را برای کودکانی فراهم می کند که خود به هر دلیلی، 

موفق به یادگیری آن نشده اند ]20 ،12[. 

به  تکاملی  توصیفی  به مدل  عنایت  با  مطالعه طولی حاضر 
توصیف دقیق و روزانه رشد طبیعی طول گفته زبان فارسی به 
صورت گفتار خود به خودی کودک و اثر ظهور جمالت مرکب، 
تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک و غیره روی آن می پردازد. 
شایان ذکر است این مقاله دومین گزارش موردی از کودک مورد 
بررسی است. در گزارش اول رشد واژگان بیانی کودک بررسی 

شد ]20[. 

در مقاله حاضر سعی بر آن است با اتکا به مدل توصیفی تکاملی، 
روند رشد گفته های خود به خودی کودک توسط مادر که خود 
آسیب شناس گفتار و زبان است، ارائه شود. در راستای تحقق این 
هدف تالش شد به این پرسش ها پاسخ داده شود: افزایش طول 
گفته در کودک فارسی زبان در چه مقطع زمانی از رشد گفتار 
کودک رخ می دهد؟ چه مدت زمان طول می کشد تا کودک از 
جمالت اولیه )دو کلمه  ای( به سه یا چهار کلمه ای پیشرفت کند؟ 
ظهور جمالت مرکب در بیان کودک فارسی زبان در چه زمانی 
است؟ رابطه بین طول گفته و تعداد واژگان در این بازة زمانی از 

رشد چگونه است؟

کودک مورد بررسی )ر. ر(، فرزند دختر نویسنده اول مقاله است. 
کودک از نظر رشد جنینی تازه بالغ یافته بوده و در اول هفته سی و 
هفتم بارداری با روش سزارین به دنیا آمد. کودک تک زبانه فارسی 
زبان، فرزند اول خانواده بود. طبق نمودار رشد مخصوص کودکان 
دختر، رایج در ایران از لحاظ فیزیکی )وزن، قد و دور سر(  از رشد 
طبیعی برخوردار بود. نتایج آزمون غربال گری شنوایی طبیعی بود. 
طبق آزمون استنفورد بینه هوشبهر وی طبیعی )حدود 124-

112( بود. به دلیل اشتغال مادر، کودک از شش ماهگی به بعد، 
روزانه از ساعت 8 تا 14:30 در مهد کودک به سر می برد. والدین 
تعامالت کالمی بسیار خوبی با کودک داشتند و هیچ یک از آنها 

در ظهور اولین واژه با تأخیر مواجه نبوده اند.

جمع آوری داده ها از بدو تولد تا 34 ماهگی به  روش طولی، 
موردی و روزانه انجام گرفت. این مقاله متناسب با هدف مورد نظر، 
گزارش طول گفته، ظهور انواع جمالت از نظر ساختاری )ساده و 
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مرکب( از 15 تا 34 ماهگی پرداخته است. اگر جمله  کامل کودک 
همراه با یک فعل بود، جمله  ساده و اگر بیش از یک فعل داشت 
جمله  مرکب در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن اینکه در بین 
دستورنویسان زبان فارسی، معیار یکسان و دقیقی برای تعریف 
جمله  مرکب وجود ندارد، ولی نقطه مشترک میان آن ها در باره  
جمالت مرکب7 ، »وجود بیش از یک فعل« در چنین جمله هایی 

است ]21[. 

قواعد محاسبه طول گفته از نمونه گفتار خودبه خودی کودک 
به این صورت بود که ابتدا نمونه گفتاری های روزانه ثبت شده 
کودک در طول زمان به گفته ها تقسیم بندی شد. سپس گفته ها 
بر حسب الفبای آوانگاری بین المللی، آوانگاری شده و هر گفته 
در یک خط نوشته شد. تعداد واژه ها در هر گفته محاسبه شد 
واحد  یک  دستوری  یا  محتوایی  از  اعم  واژه  هر  به  طوری  که 
شمرده شد.کلمات تکراری یک بار محاسبه شدند وکلمات مرکب 
)سیب زمینی(، اسامی خاص )میکی موس(، مضاعف گویی )به به(، 
ضمایر متصل به کلمه مثل »کفشت« و تکواژ »ها« نشانه جمع، 
جداگانه در نظر گرفته نشده است. برای مثال، »پاهای« به عنوان 
یک واحد در نظر گرفته شدند. واژه بست کسره که در گفتار 
محاوره ای بعد از اسم می آید، به عنوان تکواژ دستوری است و در 
شمارش واژه استفاده می شود مثل » مریضه« به معنای »مریض 
است«، دو کلمه به حساب آمدند. جمالتی که کودک از حفظ 
گفته  است یا مکرراً در قصه و شعر ها شنیده است، محاسبه نشدند 

.]2، 13، 22[

سرانجام تمام واژه های شمارش شده نمونه گفتار را با هم جمع 
و بر تعداد گفته ها تقسیم شدند ]13 ، 12[. 

= میانگین طول گفته واحدهای شمارش شده
تعداد گفته ها

×100

تمام نمونه گیری های زبانی در شرایط کاماًل طبیعی در تمام 
صورت  به  و  مهدکودک  از  غیر  به  زندگی  احتمالی  لحظات 
یادداشت برداری روزانه از گفتار وی صورت پذیرفت. برای ثبت 
داده های زبانی، تاریخ ظهور تمام عناصر زبان به محض شنیدن با 
HUAWEI Y600_ مداد یا ثبت الکترونیکی با تلفن همراه مدل

U20 انجام می شد. اطالعات ضبط شده در اولین زمان ممکن، 
مجدداً به تقویم در نظرگرفته شده برای این کار انتقال می یافت. 
در مرحله بعد داده های یادداشت شده از تقویم به صورت جداول 
ترسیم شده به فایل به فایل ورد انتقال یافت. تجزیه و تحلیل 
همبستگی  ضریب  محاسبه   با  بررسی  این  از  حاصل  داده های 

متقابل و با استفاده از نسخه  4.0.2 نرم افزار R انجام شد. 

7. Complex Sentences

یافته ها

بر  از پژوهش حاضر نشان داد که  یافته های حاصل  بررسی 
اساس جدول شماره 1، کودک دختر فارسی زبان در سن 21 
ماه و 13 روز، اولین جمله  ساده دو کلمه ای خود متشکل از اسم 
و فعل را به صورت جمله کامل امری » آب بده« بیان کرده است. 
سپس با فاصله ی زمانی یازده روز، اولین جمله کامل سه کلمه ای 
از فاعل، مفعول و فعل را بر زبان رانده است. با  خود متشکل 
گذشت پنج ماه و پنج روز، کودک در سن 26 ماه و 29 روز، 
جمله مرکب چهار کلمه ای خود را بیان می کند که حاوی دو فعل 
است که فعل اول بدون نهاد است. چهار روز بعد با سرعت زیاد و 
شگفت انگیزی جمله مرکب پنج کلمه ای ظهور می یابد که حاوی 
دو فعل است، با این تفاوت که فعل اول جمله نیز نهاد دارد. نمونه 

جمله های کودک در جدول شماره 1 گزارش شده است.

به دو کلمه،  از یک کلمه  مشاهده شد در روند رشد جمله 
بیشترین زمان )شش ماه و سیزده روز( و رشد شش کلمه به هفت 
کلمه کمترین زمان )در یک روز( را به خود اختصاص می دهد. 
در 27 ماهگی به بعد مدت زمان صرف شده برای افزایش طول 
جمله بر حسب کلمه، از چندین ماه به چند روز تقلیل یافته است. 

بر مبنای جدول شماره 2، زمانی  که میانگین طول گفته بر 
حسب کلمه برابر با 1/02 است، تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک 
حاوی 44 واژه است که مقوله دستوری »اسم« بیشترین سهم را 
دارا است و بر اساس جدول شماره 1 در همین زمان شاهد ظهور 
اولین جمله  دوکلمه ای کودک نیز هستیم. در سن 21 ماه و 24 
روز با گذشت فقط یازده روز شاهد اضافه شدن صرفًا یازده واژه 
جدید به تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک هستیم که در همین 
سن طبق یافته های جدول شماره 1 شاهد ظهور اولین جمله 
سه کلمه ای هستیم. زمانی که تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک 

حاوی 185 واژه است، میانگین طول گفته برابر با 2/5 است. 

بر اساس جدول شماره 1، در همین سن شاهد ظهور اولین 
جمله جهار کلمه ای »درست می کنی / اآلن / پوشید / ه« هستیم 
که اولین جمله مرکب چهار کلمه ای )متشکل از دو فعل، یکی 
ساده و دیگری مرکب( کودک محسوب می شود. سپس با گذشت 
ده روز از سن کودک بر مبنای جدول شماره 2، شاهد افزایش 48 
واژه به تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک هستیم که در مجموع، 
معادل 263 واژه را شامل شده است و میانگین طول گفته برابر 
با 2/75 است. بر مبنای جدول شماره 1 در همین زمان، شاهد 
ظهور اولین جمله ساده شش کلمه ای )حاوی یک فعل( و جمله 
مرکب هفت کلمه ای )حاوی سه فعل( در تولیدات زبانی کودک 

هستیم. 

هنگامی که مجموع تعداد کلمات خزانه واژگان کودک برابر با 
363 واژه است و میانگین گفته ای برابر با 3/75 را داراست، بر 
مبنای جدول شماره 1 در همین زمان شاهد ظهور اولین جمله 
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مرکب هشت کلمه ای )حاوی چهار فعل ساده( هستیم. زمانی که 
کودک میانگین گفته ای برابر با 3/6 دارد، طبق جدول شماره 1 
در همین سن شاهد ظهور اولین جمله مرکب ُنه کلمه ای )حاوی 

پنج فعل ساده( هستیم. 

واژه ای  ُنه  گفته  به  واژه ای کودک  گفته هشت  وقتی طول   
تبدیل می شود، شاهد بیشترین رشد تعداد کلمات خزانه  واژگان 
کودک، یعنی 282 واژه جدید هستیم. کمترین رشد تعداد کلمات 
خزانه  واژگان کودک زمانی است که طول گفته از دو به سه واژه 

افزایش می یابد.

با افزایش سن از 15 ماهگی تا 34 ماهگی، شاهد افزایش تعداد 
کل واژه ها و افزایش طول گفته هستیم. از سن 27 ماهگی با ظهور 
جمالت مرکب افزایش میانگین طول گفته سرعت قابل توجهی 

به خود گرفته است، به طوری که در فاصله  زمانی چند روز شاهد 
اضافه شدن یک واحد به طول گفته )کلمه( هستیم.

ضرایب همبستگی متقابل بین سه متغیر مورد بررسی در جدول 
شماره 3 گزارش شده است. عدد مذکور در ستون )صفر(، بیانگر 
ضریب همبستگی متقابل هم زمان، اعداد مربوط به ستون های 
)1-(، )2-( و )3-( ضرایب مذکور را با توجه به یک، دو و سه دوره 
تأخیر و اعداد مربوط به ستون های )1+(، )2+( و )3+( ضرایب 
همبستگی متقابل را با یک، دو و سه دوره  پیش رو به نمایش در 
آورده است. در تصویر شماره 1 نیز نمودار همبستگی های متقابل 

با تأخیر زمانی ±6 نمایش داده شده است. 

و سن  واژگان  خزانه   تعداد  رابطه   بررسی  در  اساس،  این  بر 
ظهور در کودک همبستگی هم زمان بین این دو کمیت باالترین 

تصویر 1. نمودار ضرایب همبستگی متقایل بین میانگین طول گفته، تعداد کلمات موجود خزانه  واژگان کودک و سن ظهور کودک

منیژه زارعی محمودآبادی و همکاران. بررسی رشد جمالت مرکب و طول گفته کودک فارسی زبان از 15 تا 34 ماهگی: یک گزارش موردی طولی

http://jams.arakmu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


590

مهر و آبان 1400. دوره 24. شماره 4

همبستگی مشاهده شده را داشت که به طور معناداری با مقدار 
اثر  اندازه   .)r=0/928  ،P>0/001( است  داشته  تفاوت  صفر 

محاسبه شده برای این ارتباط برابر 0/93 به دست آمد. 

در بررسی رابطه  میانگین طول گفته و سن ظهور در کودک 
همبستگی  باالترین  کمیت  دو  این  بین  هم زمان  همبستگی 
مشاهده شده را داشت که به طور معناداری با مقدار صفر تفاوت 
داشته است )r=0/925 ،P=0/001(. اندازه اثر محاسبه شده برای 
تعداد  رابطه   بررسی  در  آمد.  دست  به  برابر 0/92  ارتباط  این 
خزانه  واژگان و سن ظهور در کودک همبستگی هم زمان بین 
که  داشت  را  مشاهده شده  همبستگی  باالترین  کمیت  دو  این 

 ،P=0/002( به طور معناداری با مقدار صفر تفاوت داشته است
r=0/910(. اندازه اثر محاسبه شده برای این ارتباط برابر 0/91 بود.

ضرایب  سایر   ،1 شماره  تصویر  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
همبستگی متقابل با تأخیر زمانی ±6 در سطح خطای 5 درصد 

معنادار نبود.

در پژوهش حاضر قصد بر آن بود با تکیه بر مدل توصیفی تکاملی 
گزارشی از روند فراگیری و رشد طول گفته کودک ارائه شود. در 
راستای تحقق این هدف، تالش شد از طریق یادداشت برداری 
روزانه پرسش های مطرح شده بررسی شود؛ ظهور اولین جمله دو 

جدول 1. سن ظهور جمالت بر حسب واژه در کودک دختر فارسی زبان از تولد تا 43 ماهگی

نمونه جمالت بیان شده اولین سن ظهور جمالت  تعداد واژه ها

»بابا« 15 ماهگی 1 واژه

«آب / بده« 21 ماه و 13 روز 2 واژه

»خاله / آب / بده« 21 ماه و 24 روز 3 واژه
«درست می کنی / اآلن / پوشید / ه« 

)این جمله در زمان پوشیدن کفش بیان شده است( 26 ماه و 29 روز 4 واژه

»بابام / گفته / پاتو / اینجا / نذار« 27 ماه و 3 روز  5 واژه

»پا / مامانی/ بابایی / دوتاش / بزرگ تر / ه« 27 ماه و 13 روز 6 واژه

«پا های / اسب / بلند / ه / ببین / چطوری / می ره« 27 ماه و 13 روز 7 واژه

«نریم / ببعی / رو / ببینیم / بریم / گل / رو / ببینیم« 28 ماه و 3 روز 8 واژه

«اآلن / می خوام / داروهاتو / بدم/ خانم / دکتر / گفته / نخوری / دعوا می کنم«  9 واژه  34 ماه و 3 روز

جدول 2. روند افزایش طول گفته و ظهور جمالت مرکب به تفکیک سن و تعداد کلمات موجود در خزانه واژگانی کودک از تولد تا43 ماهگی در نمونه گفتار کودک 
دختر فارسی زبان

تعداد کلمات موجود در خزانه واژگانی کودک  میانگین طول گفته بر حسب کلمه ظهور سن

3 15 ماهگی 1

44 21 ماه و 13 روز 1/02

55 21 ماه و 24 روز 1/27

185 26 ماه و 29 روز 2/5

215 27 ماه و 3 روز  2/5

263 27 ماه و 13 روز 2/75

363 28 ماه و 3 روز 3/57

654 3/6 ماه و 3 روز 34 
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کلمه ای و سه کلمه ای کودک فارسی زبان چه زمانی است؟ ظهور 
جمالت مرکب در چه زمانی از رشد گفتار کودک رخ می دهد؟ آیا 
رابطه ای بین طول گفته و ظهور جمالت مرکب در کودک فارسی 
زبان وجود دارد؟ رابطه  بین طول گفته و تعداد کلمات موجود 
در خزانه واژگان کودک در بازه زمانی مورد نظر چگونه است؟ 
چقدر طول می کشد تا کودک از جمالت اولیه دو کلمه ای به سه 
کلمه ای و بیشتر دست یابد؟ و نهایتًا اینکه رابطه بین طول گفته 

و سن کودک چگونه است؟

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کودک دختر فارسی زبان 
در سن 21 ماه و 13 روز شروع به استفاده از نخستین ترکیب 
دوکلمه ای کرده است؛ کادیم و همکارانش ]3[ نیز شروع نخستین 
ترکیبات دو کلمه ای را 21 ماهگی تا 30 ماهگی گزارش کردند 
که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد. شروع اولین جمله دوکلمه ای 
در 20 کودک انگلیسی زبان از 13 تا 27 ماهگی، با میانگین سنی 
17/5 گزارش شده است و در 20 کودک با ملیت  های متفاوت 
از 13 تا 23 ماهگی با میانگین 18/3 بوده است که هر دو با 

یافته های پژوهش حاضر هم خوانی دارند ]2[. 

جلیله وند و همکارانش با مطالعه خود روی دو کودک فارسی 
از هجده ماهگی  تا قبل  زبان گزارش کردند که کودک دختر 
و پسر تا قبل از بیست ماهگی از گفته های تک کلمه استفاده 
می کردند و هر دو کودک در سن 22 ماهگی گفته  بیش از دو 
کلمه را داشتند و سن دقیقی برای شروع گفته دو کلمه ای ذکر 
نکرده اند؛ بنابراین می توان گفت در بازه  سنی 18 تا 22 ماهگی، 
شروع به تولید ترکیب کلمه یا گفته های دو کلمه ای کرده اند و 
ترکیبات دو کلمه ای به صورت اسم + اسم، اسم + فعل، اسم + 
قید و غیره با کاربرد واژه های مختلف بوده است که با یافته های 

پژوهش حاضر مطابقت دارد ]23 ،19[. 

سیف نراقی و همکاران در طی پژوهشی، اولین و فراوان ترین 
گفته های دو کلمه ای کودکان را عبارات امری گزارش کردند که با 
اولین گفته دو کلمه ای امری پژوهش حاضر مطابقت دارد ]17[. 
مشکوه الدینی و همکارانش در طی گزارش موردی و طولی اعالم 
کردند که پسر فارسی زبان مورد مطالعه شان در سن بیست ماه 

و شش روز گفته دو کلمه ای را داشته که در مقایسه با پژوهش 
حاضر زودتر رخ داده است ]16[. 

کودک دختر فارسی زبان مورد مطالعه در سن در 21 ماه و 24 
روز اولین گفته سه کلمه ای خود را بیان کرده است. مشکوه الدینی 
و همکارانش گزارش کردند که پسر فارسی زبان مورد مطالعه شان 
در سن 23 ماه و 2 هفتگی، گفته سه کلمه ای داشته است، ولی 

به زمان شروع آن اشاره ای نشده است ]16[. 

چهار  گفته  اولین  ماهگی  در سن 27  مطالعه  مورد  کودک 
رانده  زبان  بر  بود،  وی  مرکب  جمله  اولین  که  را  خود  واژه ای 
است. نخستین جمالت مرکب بعد از جمالت ساده ظهور یافته و 
افزایش تعداد افعال در یک گفته به صورت جمالت مرکب بیانگر 
پیچیدگی های بیشتر گفتار کودکان فارسی زبان نسبت به مراحل 

قبل است ]19[.

 بوئرمن ]24[ در شرح اکتساب جمالت مرکب ذکر می کند 
که نخستین جمالت مرکب کودکان طول تقریبی چهار کلمه 
را دارد که با یافته های این پژوهش برابری دارد. به نقل ازبوئرمن 
بر مبنای داده های لیمبر ]24[ اولین جمالت مرکب حدوداً در 
سن سی ماهگی ظهور می یابد؛ کودک فارسی زبان مورد این 
پژوهش، دقیقًا در سن 26 ماه و 29 روز اولین جمله مرکب خود 
را بیان کرده است؛ بنابراین با یافته بوئرمن هم خوانی دارد. بلوم 
و همکارانش ]25[ در زبان انگلیسی، کادیم و همکارانش ]3[ در 
زبان اروپایی پرتقالی نیز محدوه  سنی دو الی سه سال را به عنوان 
رشد سریع نحوی و جمالت مرکب در نظر گرفته اند که با پژوهش 
حاضر هم راستا است. طبق گزارش جلیله وند و همکارانش هر دو 
کودک در سن 22 ماهگی کاربرد گفته های بیش از دو واژه را آغاز 
کردند و در سن 25 ماهگی جمالت مرکب را تولید کرده اند که با 

یافته پژوهش حاضر هم پوشانی ندارد ]19[. 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کودک دختر فارسی زبان 
در سن 21 ماه و 13 روز زمانی  که شروع به استفاده از نخستین 
ترکیب دوکلمه ای کرده، تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک برابر 
با 44 واژه داشته که در محدوده  طیف تعداد کلمات خزانه  واژگان 

کودک اعالم شده توسط نیک و همکارانش است ]2[.

جدول 3. ضرایب همبستگی متقایل بین میانگین طول گفته، تعداد کلمات موجود خزانه  واژگان و سن ظهور کودک

متغیرها
ضریب همبستگی متقابل

)-3()-2()-1()0()+1()+2()+3(

0/1320/0600/3120/9280/5160/3460/135-تعداد کلمات موجود خزانه  واژگان و سن

0/0680/1540/5150/9250/5610/3150/023-میانگین طول گفته و سن

0/1460/1080/4110/9100/6880/3290/093-تعداد کلمات خزانه  واژگان و میانگین طول گفته
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ماچمن و باتس به نقل از مرجانوویچ اومک ]9[ نشان دادند که 
کودکان زمانی قادر خواهند بود ترکیبات تک کلمه ای را به دو 
کلمه ای تبدیل کنند که تعداد کلمات خزانه واژگانی از پنجاه تا 
صد کلمه داشته باشند و در ادامه با این استدالل به ارتباط بین 
رشد تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک و اکتساب دستور زبان 
کودک می پردازند. از این نظر نتایج مطالعه حاضر همسو با مطالعه 
مرجانوویچ اومک نیست و کودک فارسی زبان با تعداد کلمات 
خزانه واژگان محدودتر به مهارت تولید جمله دوکلمه ای دست 
یافته است. با این حال، نتایج مطالعه حاضر با مطالعات دیگر که 

در ادمه آمده، موافق است.

جلیله وند و همکارانش با مطالعه خود روی دو کودک فارسی 
یا  از ترکیب واژه ها  بیان کردند، هر دو کودک زمانی که  زبان 
گفته های دو واژه ای استفاده می کردند تعداد کلمات خزانه واژگان 
آن ها حاوی چهل واژه بوده است که با یافته های پژوهش حاضر 

منطبق است ]23[.

کودک مورد مطالعه زمانی که شروع به استفاده از جمالت 
مرکب چهار کلمه ای کرد، تعداد کلمات خزانه واژگانش حاوی 
185 واژه بود. مور و همکارانش ]27[ نیز اعالم کردند زمانی که 
پسر مورد مطالعه شان تعداد کلمات خزانه ی واژگان با 475 کلمه 
داشت از گفتار سه الی چهار کلمه ای استفاده می کرده است که 

این تفاوت  می تواند ناشی از تفاوت جنسیت و زبان باشد. 

در ضمن، در پژوهش حاضر دقیقًا هم زمان با شروع جمله چهار 
کلمه ای، تعداد کلمات خزانه  واژگان کودک 185 کلمه بوده، در 
صورتی که مور و همکارانش ]27[ اعالم کرده است تعداد کلمات 
خزانه  واژگان کودک وقتی از جمالت سه و چهار کلمه ای استفاده 
با شروع جمالت چهار کلمه ای، 475  می کرده است، هم زمان 
کلمه نبوده است. کودک دختر فارسی زبان در 28 ماه و 3 روز 
زمانی  که برای اولین بار شروع به استفاده از جمالت هشت واژه ای 

می کند، تعداد کلمات خزانه  واژگان 363 واژه داشت. 

 نیک و همکاران ]2[ کوچک ترین تعداد کلمات خزانه  واژگان 
شناخته شده با متوسط طول جمله شش تا هشت واژه ای را حاوی 
برخی  که  می کند  نشان  خاطر  هرچند  کرد،  اعالم  کلمه  هزار 
کودکان با داشتن تعداد کلمات خزانه  واژگان حاوی ششصد تا 
هفتصد کلمه نیز قادر به استفاده از جمالت کامل یا شش تا هشت 
واژه ای هستند یا کودکانی با تعداد کلمات خزانه  واژگان 800 تا 
1100 واژه هنوز در مرحله جمالت کوتاه به سر می برند و نهایتًا 
بیان می کند که بسیاری کودکان در سن سه سالگی مهارت تولید 
جمالت کامل )شش تا هشت واژه ای( را به دست خواهند آورد که 

با پژوهش حاضر هم خوانی دارد.

 مرجانوویچ اومک و همکاران ]9[ میانگین تعداد کلمات خزانه  
واژگان 273 کودک در یک ساعت مکالمه و مطالعه اسمیت ]26[ 
با یافته های  در سن سی ماهگی 446 کلمه گزارش کرده  که 

پژوهش حاضر مطابقت دارد. تعداد کل واژه ها و میانگین طول 
گفته افزایش می یابد که با مطالعه مقطعی محمودی بختیاری و 

همکارانش روی کودکان اصفهانی نیز هم خوانی دارد ]28[.

به طور کلی، رویکرد سنتی مولد8 بر این ادعاست که واژگان و 
دستور زبان دو مؤلفه جداگانه از هم هستند. در مقابل، رویکردهای 
حمایت  زبان  اکتساب  بعدی10  یک  الگوی های  از  غیر مولد9 
می کنند و در مطالعات شان به طور مداوم نشان دادند که واژگان 

پیش بینی کننده قوی برای پیشرفت دستور زبان هستند ]3[. 

پژوهش های مختلفی، از جمله پژوهش های مداخالت رشدی 
ارتباطی11 روی زبان های مختلف نشان دادند که بین رشد تعداد 
کلمات خزانه  واژگان و نحو کودک همبستگی وجود دارد وکودکان 
با افزایش اندازه  تعداد کلمات خزانه واژگان خود شروع به تولید 
جمالت طوالنی تر و از نظر دستوری، پیچیده تر می کنند ]22 ، 3[. 
اسمیت و همکارانش ]26[ در مطالعه ارتباط بین طول جمله و 
اندازه تعداد کلمات خزانه واژگان بر این نظر بودند که طول جمله 
تاحدی نشان دهنده  اندازه تعداد کلمات خزانه واژگان هست که 
با پژوهش حاضر هم خوانی دارد، زیرا که همبستگی بین میانگین 
طول گفته کودک فارسی زبان با تعداد کلمات خزانه واژگان در 

این مطالعه برابر با )r= 0/92،  P<0/001( است. 

تعداد  اندازه  که  است  آن  از  حاکی  گسترده ای  پژوهش های 
کودک،  جنس  و  سن  به  نسبت  کودک  واژگان  خزانه  کلمات 
پیشگویی کننده بهتری در زمینه پیچیدگی نحوی زبان است، 
به  طوری  که مرجانوویچ اومک ]9[ در مطالعه اش روی کودکان 
اسلوونیایی خاطرنشان کرد با اضافه شدن یک کلمه به تعداد 
نوپا  کودک  یک  اینکه  احتمال  کودک،  واژگان  خزانه  کلمات 

کلمات را در جمالت ترکیب کند 1.4 درصد افزایش می یابد.

یازده روز زمان الزم است تا کودک بتواند گفته های دو کلمه ای 
را به سه کلمه ای افزایش دهد و پنج ماه و چهار روز الزم است تا 
کودک ترکیبات سه کلمه ای خود را به چهار کلمه ای برساند. در 
روند رشد جمله از یک کلمه به دو کلمه کودک نیازمند فرصت 
کافی است در این مطالعه قریب به شش ماه، تا تعداد کلمات 
خزانه واژگانش به حد نصاب برسد که طبق مطالعات پیشین 
پنجاه واژه در نظر گرفته می شود ]29 ،17[ کودک مورد مطالعه 
نیز زمانی که تعداد کلمات خزانه واژگانش به 44 واژه می رسد 

ترکیبات دوکلمه ای خود را آغاز کرد ]20[. 

در روند درمان می بایست در این مرحله به افزایش تعداد کلمات 
خزانه واژگان کودک توجه ویژه ای داشت. در روند رشد جمله از 
سه کلمه به چهار کلمه، کودک زمان زیادی قریب به چهار ماه 

8. The Generative Tradition
9. Non-generative Approaches
10. One-dimensional Model
11. Communicative Development Inventory
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را صرف کرده است. به نظر می رسد در این مرحله رشد جمله 
کودک صرفًا تکیه بر افزایش تعداد کلمات خزانه واژگان ندارد، 
چون با فاصله چهار روز و اضافه کردن سی کلمه طول جمله به 
پنج کلمه افزایش می یابد، البته در این فاصله زمانی افزایشی در 

میانگین طول گفته وجود نداشت. 

می توان گفت همان طور که در روند رشد جمله در اولین ترکیب 
کلمات خود )یک کلمه به دو کلمه ( زمان زیادی را صرف می کند، 
در اینجا نیز برای اولین  بار دو جمله را با هم ترکیب می کند و 
برای ظهور جمله مرکب در روند رشد خود نیازمند زمان بیشتری 
است با این حساب در روند درمان کودکان دچار اختالل در گفتار 
و زبان می بایست به نقش آموزش جمالت مرکب نیز توجه کافی 
داشت و صرفًا برای افزایش طول جمله به افزایش تعداد کلمات 

خزانه واژگان تکیه نکرد.

با افزایش سن کودک فارسی زبان مورد مطالعه، میانگین طول 
گفته نیز افزایش یافت )r= 0/91(، این یافته با مطالعه  پارکر و 
در  متفاوتی  اطالعات  دارد.  )r =0/69( هم خوانی   ]6[ همکارش 
زمینه ی ارتباط بین سن و میانگین طول گفته در پژوهش های 
و  جانسون  از  نقل  به  مثال،  طور  به  است  شده  ذکر  مختلف 
همکارانش ]30[، ِکلی و همکاران گزارشی از ارتباط معنادار طولی 
میان سن و میانگین طول گفته تا سن پنج سالگی ارائه کرده اند 
]29[. همچنین به نقل از کاظمی و همکارانش، براون معتقد است 
رابطه متقابلی میان سن تقویمی و میانگین طول گفته در بسیاری 

از کودکان تا چهار سالگی وجود دارد ]10[. 

زبان  انگلیسی  دوازده کودک  روی  مطالعه ای طولی  در طی 
مشخص شد که بین طول گفته و سن تا سه سالگی رابطه خطی 
وجود دارد و از سه سالگی به بعد شاهد کاهش این رابطه هستیم 

که با مطالعات رایس و همکاران هم خوانی دارد ]31 ،3[. 

کاظمی و همکاران ]10[ در طی پژوهشی روی کودکان فارسی 
زبان اصفهانی به این نتیجه رسیدند که حساس بودن مقیاس 
میانگین طول گفته به سن نشان دهنده قابلیت نسبی آن به عنوان 
یک شاخص رشد زبانی حداقل در سن زیر 4/5 سال است. نهایتًا 
اینکه با افزایش سن کودک فارسی زبان مورد مطالعه، طول گفته 
نیز افزایش یافت که با مطالعه های موردی طولی مشکوه الدینی 
]16[ و جلیله  وند و همکارش ]23[ هم خوانی دارد و همچنین 
با نتایج مطالعات مقطعی سیف نراقی ]17[، کاظمی و همکاران 
روی کودکان اصفهانی ]10[ و اوریانی زنجانی و همکاران روی 

کودکان سمنانی هم راستا است ]14[.

نتیجه گیری

اگرچه چندین مطالعه طولی در مورد پیشرفت تعداد کلمات 
خزانه واژگان و طول جمله و روابط آنها با گذشت زمان در چندین 
زبان انجام شده است، اما مطالعات مشابه از این نوع در زبان فارسی 

کمیاب هستند. نتایج بررسی حاضر در طی نوزده ماه نشان داد 
کودک فارسی زبان مورد مطالعه با افزایش تعداد واژگانش توانایی 
ترکیب انواع واژه ها را به دست آورد. سرعت افزایش طول جمله با 
افزایش سن زیاد می شود. در سن 27 تا 28 ماهگی با ظهور جمالت 

مرکب تحول شگرفی در افزایش طول گفته مشاهده می شود. 

به نظر می رسد در کنار میزان پیشرفت تعداد کلمات خزانه 
واژگان در گذر زمان، ظهور جمالت مرکب نیز نکته قابل توجه 
دیگری است که در تکامل زبان بیانی کودکان قابل توجه است و 
باید در ارزیابی های بالینی زبان مورد توجه قرار بگیرد. روی هم 
رفته می توان یکی از اولین نشانه های پیشرفت رشد دستور زبان 
کودک را امکان ترکیب کلمات دانست. زمانی این امر امکان پذیر 
خواهد شد که تعداد کلمات خزانه واژگان کودک غنی باشد و 
با افزایش رشد تعداد کلمات خزانه واژگان کودک شاهد ترکیب 
کلمات و افزایش پیچیدگی ساخت جمله خواهیم بود، حال آنکه 
با ظهور جمالت چندکلمه ای، دیگر همانند ماه های پیشین، شاهد 
افزایش تعداد کلمات خزانه واژگان نیستیم، بلکه ضمن غنی شدن 
تعداد کلمات خزانه واژگان، طول گفته بیشتر از ترکیب جمالت 

)جمالت مرکب ( افزایش می یابد. 

گفته درطی  میانگین طول  و  توصیف عمیق ساخت جمله 
پژوهش های طولی می تواند در تعیین توالی رشد طبیعی گفتار در 
کودکان فارسی زبان موثر واقع شود. همچنین با در نظر گرفتن 
این مطالعه می توان در یک ارزیابی غربالگری با توجه به چگونگی 
کلمات خزانه  تعداد  اندازه  و  گفته  میانگین طول  رشد جمله، 
واژگان کودکانی که احتمال دارد در معرض خطر مشکالت زبانی 
هستند، شناسایی کرده و با طراحی برنامه های آزمایشی اولیه و به 

موقع، تأثیرات منفی اختالت گفتار و زبان را کاهش دهیم. 

محدودیت ها

با توجه به اینکه این نتایج فقط با تکیه بر داده های یک کودک 
فارسی زبان است؛ الزم است که در تفسیر آن احتیاط شود و 
بدیهی است انجام مطالعات گسترده تر این مشکل را کم رنگ تر 
خواهد کرد. در این مطالعه جمالتی که کودک از حفظ گفته 
محاسبه  است،  شنیده  شعر ها  و  قصه  در  مکرر  به  یا  و   است 
نشدند. می توان از آزمون استانداردی مثل الرسپ برای رفع این 
محدودیت استفاده کرد. در زمان اجرای مطالعه حاضر آزمون 
استانداردی نبود، پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی در این 

حوزه با استفاده از این آزمو ن انجام شود

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

ــرار  ــه ق ــورد توج ــه اصــول اخــالق در نشــریه م ــن مقال در ای
ــت.  گرف
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حامی مالی

این مقاله حامی مالی نداشته است.
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