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  ماهه فارسي زبان 18-36بررسي اندازه خزانه واژگان بياني كودكان طبيعي 
 

 4بهرام سليماني، 3يلدا كاظمي، 2زهره بديعي ،*مريم ثريا ،1بختياري بهروز محمودي

  
  چكيده
پژوهش حاضر، تعيين اندازه هدف از . باشد فراگيري واژگان يك مؤلفه پيچيده و اصلي از رشد زباني كودك در مراحل اوليه زبان آموزي مي: مقدمه

  .ماهه طبيعي بود تا از طريق نتايج آن اطالعاتي در مورد معيارهاي اوليه رشد خزانه واژگان بياني به دست آيد 18- 36خزانه واژگان بياني كودكان 
ماهه با  6ر سه گروه سني با فواصل ماهه طبيعي د 18-36كودك  42اندازه خزانه واژگان بياني . مقطعي بود -اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش
ها توسط مادران تكميل شد  فرم. ارزيابي قرار گرفت مورد) CDI )Communication development inventoriesاز فهرست  IIاستفاده از فرم 

  .تحليل شد ANOVA  آزمونو تعداد واژگان بياني هر كودك به طور جداگانه محاسبه گرديد و با استفاده از 
ميانگين اندازه خزانه در سه گروه سني ). P > 001/0(ميانگين اندازه خزانه واژگان بياني در سه گروه سني از نظر آماري متفاوت بود  :ها هيافت

   . را از اندازه خزانه واژگان بياني داشتند) P=  02/0(و واژگان دستوري كمترين سهم ) P=  001/0(طبقه اسامي رايج بيشترين  ،واژگان بياني
اسامي رايج به علت كاربرد زياد . گر وجود تنوع زياد در تعداد واژگان طبقات واژگاني مختلف در اين محدوده سني بود ها بيان يافته: گيري نتيجه

  .در محيط، بيشترين سهم و واژگان دستوري به علت بسامد و ضرورت كم در استفاده، كمترين سهم از واژگان را در بر گرفته بود
  CDIماهگي، كودكان طبيعي،  18-36خزانه واژگان بياني،  :ها ژهكليد وا

  
  3/5/90: تاريخ دريافت
  23/11/90: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

در سن دو سالگي، اكتساب زبان بخش پويايي از روند رشد 
يك شاخص كليدي از توانايي زباني . گيرد كودك را در بر مي

ظهور اولين . دباش در اين سن، خزانه واژگان بياني كودك مي
رشدي از جمله مراحل ها در خزانه واژگان بياني كودك،  واژه

بنابر نظر . )1( شود مهم در اكتساب زبان وي محسوب مي
ك واژه صورت آوايي ثابتي است كه جهت ي گران پژوهش

بندي اشياء  اشاره به يك شي يا واقعه خاص يا جهت طبقه
ي يك افزايش ماهگ 18-19در فواصل سني  .شود استفاده مي

در طول ). 2(دهد  ناگهاني در سرعت فراگيري واژگان رخ مي
واژه در هفته  5اين دوران، خزانه واژگان كودك با سرعت 

شناسان اين دوره را دوره فوران واژه  زبان. يابد افزايش مي
)Vocabulary spurt (نامند  مي)دهد  مطالعات نشان مي). 3

ماهگي در كودكان رخ  22ا ت 20كه حداكثر فوران واژگان در 
  ).4(دهد  مي

در مراحل اوليه فراگيري زبان، عالوه بر افزايش تعداد كل 
ها در طبقات واژگاني مختلف مانند اسامي  واژگان، در تعداد واژه

منظور از طبقات ). 5(شود  و افعال نيز تنوع زيادي مشاهده مي
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ري هاي دستو بندي بر اساس ويژگي واژگاني، هر گونه طبقه
  . كنند بندي مي است كه واژگان يك زبان را طبقه

به موازات آن كه خزانه واژگان كلي به طور پيوسته رشد 
ها در طبقات واژگاني مختلف نيز افزايش  كند، تعداد واژه مي
، در مراحل اوليه رشد Gentnerبر طبق طرح كلي . يابد مي

واژگاني ها بيشترين ميزان را نسبت به ساير طبقات  زبان، اسم
واژه  200تا  50هنگامي كه خزانه واژگان در حدود ). 5(دارند 

اما به . يابد ها به طور قابل توجهي افزايش مي است، تعداد اسم
موازات آن كه كودك تعداد واژگان بيشتري را كسب كند، اين 

همچنين واژگان دستوري، تنها بعد از . يابد نسبت كاهش مي
واژه باشد،  500تا  300بين آن كه خزانه واژگاني كودك 

نتايج مطالعات جليلوند نشان داد كه از ). 5(يابد  افزايش مي
صفات، اسامي، قيود، ضماير، حروف اضافه (ميان انواع كلمات 

  اي برخوردار است  اسامي از اهميت قابل مالحظه) و غيره
شناسي گفتار و زبان به  اين اهميت در حيطه آسيب). 6، 7(

ها در روند رشد زبان كودك نسبت به ساير انواع  لحاظ تقدم آن
  ).6-9(باشد  كلمات قابل بررسي مي

الگوي كلي رشد واژگان در طبقات واژگاني مختلف به 
هاي  هاي رشدي خزانه واژگان، در زبان عنوان يكي از شاخص

ها  اما عالوه بر اين شباهت. باشد مختلف جهان بسيار مشابه مي
از  يگروه. ارش شده استهاي زيادي نيز گز تفاوت

هاي  ها گوياي تفاوت د كه اين تفاوتكردنن بيا گران پژوهش
به ). 5(هاي مختلف دنيا است  فرهنگي و صرفي در زبان

عبارتي، با توجه به اين كه كودكان در سراسر دنيا در 
هاي مختلف، اطالعات زباني متفاوتي را از محيط زباني  فرهنگ

حتمال وجود دارد كه در روند كنند، اين ا خود دريافت مي
هاي زباني مختلف  فراگيري واژگان كودكان در محيط

  ).10(هايي مشاهده شود  تفاوت
اكتساب واژگان يك مؤلفه پيچيده و اصلي از رشد زباني 

دهد كه رشد واژگان اوليه  تحقيقات نشان مي. كودك است
 هاي مختلف مانند صرف و نحو توانند رشد زبان را در حوزه مي

به عبارتي، ظهور و رشد دستور زبان با رشد . بيني كند پيش
همچنين ). 3(اندازه خزانه واژگان در كودكان مرتبط است 

يا  MLU(دهد كه ميانگين طول گفته  مطالعات نشان مي
Mean length of utterance ( كودكان با اندازه خزانه واژگان

ن تأخير در رشد بنابراي). 11(اوليه كودكان ارتباط مستقيم دارد 
هاي  تواند منجر به تأخير رشدي در حوزه خزانه واژگان اوليه مي

در  گران گروهي از پژوهش ).11، 12(ديگر زباني شود 
مطالعات خود نشان دادند كودكاني كه در سه سال اول بعد 
از تولد تأخير در رشد اندازه خزانه واژگان بياني دارند، ممكن 

هاي واجي، صرفي و  صي در مهارتاست در سنين باالتر نقاي
حدود ). 5(دهند  گويي نشان مي هاي داستان نحوي يا مهارت

هاي  سالگي به آسيب 5درصد از اين كودكان در سن  7
زباني خاص مبتال خواهند شد و احتمال دارد كه در سنين 

هاي خواندن، نوشتن و  مدرسه مشكالتي از قبيل ناتوانايي
به ( Pual). 5، 11(ند داشت مشكالت رفتاري تجربه خواه

معتقد است كه كودكاني كه در ) و همكاران Stoltنقل از 
ها  سه سال اول بعد از تولد، اندازه خزانه واژگان بياني آن

متناسب با سن شان نباشد، در مراحل بعدي رشد زبان به 
  ).5(روند  كندي و با تأخير پيش مي

حتي بيشتر،  ماهگي و يا 24تا  18از اين رو محدوده سني 
محدوده سني حساسي براي فراگيري واژگان اوليه است كه به 

هاي زباني  بيني كننده مهارت هاي پيش عنوان يكي از مؤلفه
بعدي شناخته شده است و در نتيجه بايد از سوي والدين و 

شناسان گفتار و زبان و متخصصين شنوايي شناس مورد  آسيب
 .توجه باشد

ه شناسايي به موقع و سريع با توجه به اين موضوع ك
كودكاني كه در معرض خطر نقايص گفتار و زبان قرار دارند، 

اي اوليه با هدف به حداقل  هاي مداخله جهت طراحي برنامه
رساندن تأثيرات منفي اختالالت گفتار و زبان بسيار ضروري 
است، بنابرين آگاهي در مورد رشد اوليه خزانه واژگان بياني در 

ي به عنوان يك معيار از اهميت به سزايي كودكان طبيع
  .برخوردار است

پژوهش حاضر با هدف بررسي اندازه خزانه واژگان بياني 
انجام شد تا بتوان  ماهه فارسي زبان 18-36كودكان طبيعي 

با استفاده از اين اطالعات، كودكاني كه در رشد خزانه واژگان 
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رت نياز برنامه بياني خود دچار تأخير هستند، شناسايي و در صو
درماني مناسب و به هنگام طراحي كرد و به دنبال آن از 

گيري كرد و يا تأثيرات منفي اين  هاي زباني بعدي پيش آسيب
 .ها را به حداقل رساند آسيب

  
  ها روشمواد و 

جامعه . اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي از نوع مقطعي است
بان شهرستان ماهه فارسي ز 18-36آماري را كودكان طبيعي 

مطابق متون روش تحقيق، در اين . دادند اصفهان تشكيل مي
آزمودني را  10ها بايد حداقل  نوع مطالعات، هر يك از زير گروه

با توجه به اين مطلب نمونه مورد مطالعه ). 13، 14(شامل شوند 
گيري آسان از ميان  كودك بود كه به روش نمونه 42شامل 

اي به مطب پزشك  دوره هاي كودكاني كه جهت بررسي
قبل از . متخصص اطفال مراجعه كرده بودند، انتخاب شدند

ماهه در نظر  6گيري سه گروه سني در فواصل سني  نمونه
تعداد . )ماهه 30- 36ماهه و  24-30ماهه،  18-24(گرفته شد 

همه . نفر بود 14كودكان در هر سه گروه سني مساوي و برابر 
 OAEارزيابي شنوايي  كودكان از نظر شنيداري تحت

)Otoacoustic emissions (شناس  كارشناس شنوايي توسط
قرار گرفتند و كودكاني كه مشكل شنيداري نداشتند، وارد 

همچنين، كودكان بر اساس عدم وجود . مطالعه شدند
هاي ژنتيكي و مادرزادي، مشكالت نورولوژيكي واضح و  سندرم

   .صص قرار گرفتندعفونت گوش مياني تحت ارزيابي پزشك متخ
هاي  ، عدم سابقه سندرمتأخيرات شناختيعدم وجود 

ژنتيكي در بستگان درجه يك و تأكيد بر تك زبانه بودن 
نيز از طريق مصاحبه با مادر مورد بررسي ) فارسي زبان بودن(

 .قرار گرفت

عدم وجود مشكالت تأخيرات شناختي با استفاده از مقياس 
مورد ) Vineland social maturity scale(بلوغ اجتماعي 

هاي  اين مقياس يكي از مقياس. بررسي و ارزيابي قرار گرفت
تحولي است كه با ميزان توانايي فرد در برآوردن نيازهاي عملي 

اطالعات مقياس از طريق . خود و قبول مسؤوليت در ارتباط است
اين مقياس محدوده سني تولد تا . مصاحبه با مادر به دست آمد

گيرد كه در اين پژوهش تنها از  سالگي را در بر مي 25از باالتر 
  . استفاده شد) يك تا سه سالگي(سه بخش اول آن 

   CDI فهرست IIابزار اصلي پژوهش، فرم 
)Communication development inventories (اين . بود

فهرست ابزاري كارامد و معتبر براي ارزيابي زبان كودك در 
ماهه  16-30باشد كه براي كودكان  هاي اول زندگي مي سال

توليد هاي  اين فهرست شامل خرده مقياس. طراحي شده است
هاي تكامل دستور زبان، شامل  واژگان و برخي از جنبه

 ).15(باشد  ترين گفته كودك مي پيچيدگي جمله و ميزان طوالني
است  گزينه 680شامل  CDIاز فهرست  IIبخش اول از فرم 

اين طبقات واژگاني . اند گاني توزيع شدهطبقه واژ 22كه در 
ها، غذاها و  بازي حيوانات، وسايل، اسبابشامل اسامي 

ها، پوشاك، اعضاي بدن، اشياء كوچك خانه، اسباب و  نوشيدني
ها  بازي ،ها و افراد هاي خانه، چيزهاي بيرون از خانه، مكان اتاق

و كارهاي روزمره، افعال، صفات، كلمات مربوط به زمان، 
ضماير، كلمات پرسشي، حروف اضافه، مقادير عددي، حروف 

اين فهرست  ).15( باشد تعريف، افعال كمكي و كلمات ربط مي
باشد و اطالعات آن  به طور كامل مبتني بر گزارش والدين مي

در اين مطالعه تنها . آيد از طريق مصاحبه با مادر به دست مي
ياني بود، مورد بخش ابتدايي اين فرم كه مربوط به واژگان ب

  .استفاده قرار گرفت
قبل از انجام مطالعه اصلي، فرم اصلي به زبان فارسي 

هايي مطابق با زبان فارسي،  سازي برگردانده شد و بعد از معادل
 20نامه در  طي يك مطالعه راهنما روايي و پايايي پرسش

پايايي آن بر اساس . ماهه به دست آمد 18-36كودك 
Cronbach’s alpha  فرم تعديل يافته از . درصد بود 99برابر

كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار  CDIنسخه اصلي 
روايي فرم نيز به تأييد سه . واژه بياني بود 688گرفت، شامل 

نفر از اعضاي هيأت علمي گروه گفتار درماني و يك نفر 
  .شناسي رسيد دكتراي زبان

انجام  آزمون به صورت انفرادي و در يك اتاق ساكت
گر تكميل  ابتدا فرم ثبت اطالعات فردي توسط آزمون. شد مي
نامه اصلي توسط مادر،  سپس، قبل از تكميل پرسش. شد مي
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هايي كه  ضمن توضيح در مورد اهميت و حساس بودن پاسخ
ها خواسته شد تا فرم را  دهند، از آن والدين به فرم مربوطه مي

شد  والدين خواسته مياز . دقيقه تكميل نمايند 30-45در مدت 
واژه (هايي را كه كودكانشان به طور خودانگيخته  كه تنها واژه

كنند، در  از آن استفاده مي) به صورت تقليدي بيان نشده باشد
شد  همچنين، از والدين خواسته مي. نامه مشخص كنند پرسش

چنان چه خود يا كودكشان از واژه ديگري غير از واژه عنوان 
كنند، آن واژه را  همان معني و مفهوم استفاده ميشده در فرم با 
تكميل دقيق و كامل . نامه مشخص كنند نيز در پرسش

بسته به سطح فرهنگ و  ،دقيقه 40تا  20 حدود نامه پرسش
  .ميزان تحصيالت والدين زمان نياز داشت

دست آوردن نمره كلي كودك، تعداد ه در نهايت براي ب
زده بود، با هم جمع زده مواردي كه مادر در فرم عالمت 

 مشخص نشدهيا  بودند و مواردي كه نامشخص. شدند مي
  .شدند ميبودند، در محاسبه در نظر گرفته ن

طبقات هر يك از دست آوردن نمره كودك در ه جهت ب
  :گروه اصلي تقسيم شد 4طبقه تست در  22واژگاني، 

كه شامل طبقات  ):Social terms( موارد اجتماعي -1
ها و كارهاي روزمره و  يطي و صداي حيوانات، بازياصوات مح
 .افراد بود

كه شامل طبقات  ):Common nouns( اسامي رايج -2
ها،  ها، غذا و نوشيدني بازي اسامي حيوانات، وسايل نقليه، اسباب

ها، وسايل كوچك  پوشاك، اعضاي بدن، وسايل خانه و اتاق
 .ها و موارد خارج از منزل بود خانه، مكان

 :)Grammatical function words( هاي دستوري واژه -3
ر، حروف اضافه و يها، كلمات پرسشي، ضما كه شامل زمان

 .ها و حروف ربط بود ها، كميت موقعيت

كه شامل افعال، افعال كمكي و : )Predicate( اسناد -4
  .كلمات توصيفي بود

، بر اساس مواردي گروه 4يك از اين نمره كودك در هر 
 عالمت زده بود،فرم  واژگاني اتطبقيك از در هر  كه مادر

به  گروه 4بندي باال، براي هر يك از  محاسبه و طبق تقسيم

براي در نظر گرفتن مالحظات . طور جداگانه محاسبه شد
نامه به مادران تعهد داده شد كه  طي يك فرم رضايتاخالقي 

تمامي اطالعات حاصل از اين مطالعه در تمامي گزارشات 
اطالعات حاصل از پژوهش با استفاده از . ماند رمانه باقي ميمح
مورد تجزيه  Two way ANOVAو آزمون  SPSSافزار  نرم
 .تحليل قرار گرفت و

 
  ها يافته

طبقه واژگاني به  4ميانگين اندازه خزانه واژگان بياني، در 
  .نشان داده شده است 1هاي سني در جدول  تفكيك گروه

دهد،  نشان مي 1موجود در جدول  همان طور كه اطالعات
  حداقل ميانگين اندازه خزانه واژگان بياني در گروه سني

ماه مشاهده  30-36ماه و حداكثر آن در گروه سني  24-18
دهد كه در هر  هاي توصيفي نشان مي همچنين يافته. شود مي

سه گروه سني، طبقه واژگاني اسامي رايج بيشترين سهم و 
ن دستوري كمترين سهم از كل اندازه خزانه واژگان بياني واژگا

  .گيرد كودكان را در بر مي
نتايج حاصل از مقايسه اندازه خزانه واژگان بياني در سه 

هاي سني  آزمون در بين گروه Pگروه سني نشان داد كه مقدار 
بود و بنابراين تفاوت ميانگين اندازه خزانه واژگان  05/0كمتر از 
  .دار بود سه گروه سني معنيبياني در 

همچنين نتايج در مقايسه اندازه خزانه واژگان بياني در 
 Pطبقه واژگاني در هر گروه سني نشان داد كه مقدار  4

بود و بنابراين تفاوت ميانگين اندازه  05/0آزمون كمتر از 
  دار بود  خزانه واژگان بياني در سه گروه سني معني

)01/0 < P .(ابل طبقات واژگاني نشان داد بررسي اثر متق
طبقه اسامي رايج  ميانگين اندازه خزانه واژگان بياني دركه 

در مقايسه با ساير طبقات واژگاني بيشتر و اين تفاوت از نظر 
ميانگين اندازه همچنين ). P=  001/0(دار بود  آماري معني

در مقايسه با  واژگان دستوريخزانه واژگان بياني در طبقه 
و اين تفاوت از نظر آماري  كمترات واژگاني ساير طبق

  ).P=  02/0( دار بود معني
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  ميانگين اندازه خزانه واژگان بياني جمعيت نمونه .1 جدول
  گروه سني

  طبقات واژگاني
  ماهگي 30- 36  ماهگي 24-30  ماهگي 18- 24

  7/53  5/50  6/31  هاي اجتماعي گزينه
  9/262  7/217  2/253  اسامي رايج
  56  7/37  14  وريواژگان دست

  07/150  7/117  07/38  اسناد
  7/522  8/423  196  كل خزانه واژگان

  
  بحث

دهد كه، ميانگين اندازه خزانه واژگان بياني  نتايج نشان مي
كودكان در سه گروه سني متفاوت است و اين تفاوت از نظر 

بنابراين واژگان بياني كودك با افزايش . دار بود آماري معني
اين يافته همسو با يافته محققين . يافته استسن افزايش 

 18-19باشد مبني بر اين كه در فواصل سني   ديگر مي
ماهگي يك افزايش ناگهاني در سرعت فراگيري واژگان رخ 

دهد كه حداكثر  همچنين، مطالعات قبلي نشان مي. دهد مي
ماهگي كودكان رخ  22تا  20فوران واژه در محدوده سني 

  ).16(دهد  مي
ها در مطالعه حاضر، ميانگين اندازه خزانه  بررسي طي

واژگان در طبقه اسامي رايج در هر سه طبقه گروه سني نسبت 
دار  به ساير طبقات بيشتر بود و اين تفاوت از نظر آماري معني

 Devescoviبه نقل از ( Gentnerهاي  اين يافته با يافته. بود
 و جليلوند) 16(، Brown )17( Benedict ،)11( )همكارانو 
در مراحل اوليه  Gentnerطبق طرح كلي  .باشد همسو مي )7(

ترين ميزان را نسبت به ساير طبقات  ها بيش از رشد زبان، اسم
نيز ) 17( Brownو ) 16( Benedict). 11(واژگاني دارند 

سال زندگي بر استفاده از  2اند كه كودكان طي  اشاره كرده
تر  هاي تصريفي مسلط واژه اسامي نسبت به استفاده از تك

جليلوند دريافت كه در سنين ابتدايي از رشد زبان  .هستند
  .)7( اي برخوردار است اسامي از اهميت قابل مالحظه،

شامل طبقات اسامي در مطالعه حاضر، طبقه اسامي رايج 
ها،  ها، غذا و نوشيدني بازي حيوانات، وسايل نقليه، اسباب

ها، وسايل كوچك  نه و اتاقپوشاك، اعضاي بدن، وسايل خا
رسد  به نظر مي .باشد ميها و موارد خارج از منزل  خانه، مكان

كه اين دسته از واژگان بياني جزء واژگان پر كاربرد در محيط 
باشد و احتمال دارد كه اطرافيان كودك از  زباني كودك مي

كنند و به دنبال آن از كودكان  ها با بسامد بيشتري استفاده  آن
  .ها بيشتر استفاده كنند نيز انتظار دارند كه از آن خود

محدوده سني (در مطالعه حاضر، در خزانه واژگان اوليه 
طبقه واژگان دستوري كمترين سهم از كل خزانه ) ماه 24-18

مطالعات قبلي نيز نتايجي مانند مطالعه . واژگان بياني را داشت
تسلط كودكان ها نشان دادند كه  آن. اند حاضر را گزارش كرده

ماه  30تا  27بر استفاده از واژگان دستوري از حدود سن 
   Gentnerبر طبق طرح كلي ). 18، 19(شود  شروع مي

نيز واژگان دستوري تنها ) و همكاران Devescoviبه نقل از (
 500تا  300بعد از آن كه اندازه خزانه واژگاني كودك بين 

بايد اشاره كرد تا  نهمچني). 11(يابد  واژه باشد، افزايش مي
قبل از سه سالگي، حتي با افزايش اندازه خزانه واژگان بياني، 

. شود واژگان دستوري سهم كمي از كل واژگان را شامل مي
رسد كه يكي از داليل آن، استفاده محدود از اين  به نظر مي

  .باشد طبقه واژگاني در مراحل اوليه فراگيري زبان مي
  
  گيري نتيجه

هاي مطالعات خارج از كشور همسو  ش حاضر با يافتهنتايج پژوه
دهد كه در مراحل اوليه از رشد زبان، با  ها نشان مي يافته. بود

گيري در رشد واژگان  افزايش سن شاهد افزايش و تغيير چشم
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هاي اصلي در فراگيري زبان  كودكان به عنوان يكي از مؤلفه
كان در اين محدوده همچنين اندازه خزانه واژگان بياني كود. هستيم

بنابراين بهتر . باشد سني در طبقات واژگاني مختلف متفاوت مي
اي به اين مهم  هاي مداخله است در روند ارزيابي و طراحي برنامه

  .توجه شود
هاي اين مطالعه،  همچنين با در نظر گرفتن يافته

گري با توجه به اندازه خزانه  توان در يك ارزيابي غربال مي
كاني كه احتمال دارد در معرض خطر مشكالت واژگان كود

هاي  زباني هستند، شناسايي كنيم و با طراحي برنامه
اي اوليه و به موقع، تأثيرات منفي اختالالت گفتار و  مداخله

هاي خواندن را  زبان از قبيل مشكالت يادگيري يا دشواري
  .به حداقل برسانيم

  اهپيشنهاد
هاي تعداد  با تكيه بر داده با توجه به اين كه اين نتايج فقط
اند، الزم است كه با احتياط  محدودي از كودكان به دست آمده
بديهي است انجام مطالعات . تفسير و از هر گونه تعميم پرهيز شود

هاي به دست آمده از اهميت  تر با هدف هنجارسازي يافته گسترده
 اي نزديك طي بااليي برخوردار است كه اميد است كه در آينده

 .تري اعالم شود تر نتايج دقيق مطالعات گسترده

  
  تشكر و قدرداني

 نيپژوهش و والد نيكودكان مهربان شركت كننده در ا ياز تمام
ما را در به ثمر رساندن اين پژوهش صميمانه ياري محترمشان كه 

  .سپاسگزاريم ،كردند
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Abstract 
 

Introduction: The acquisition of the lexicon is a central and complex component of language 
development. The ultimate goal of this study was to survey the expressive lexicon size of 18-to-36-month-
old children growing up in Farsi-speaking families. 

Materials and Methods: In a descriptive cross-sectional study, expressive lexicon size of 42 normal 
children with the age range of 18 to 36 months was evaluated by CDI (form II). Subjects were divided into 
three age groups, each of which covered a six-month period. The forms were completed individually by 
each subject’s mother. Size of expressive lexicon was compared across the three age groups. 

Results: Generally speaking, the difference of expressive lexicon size was significant among the three 
studied age groups (P < 0.01). Moreover, the categories of common nouns and grammatical function 
words comprised the maximum (P = 0.001) and the minimum (P = 0.02) proportions of lexicon 
respectively. 

Conclusion: Study results showed that as children grew older, their respective size of expressive 
lexicon increased. Also, the variation of the vocabulary size for different lexical categories was wide at 
this age range. 

Keywords: Expressive lexicon, 18-36 month of age, Normal child, CDI 
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