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  ساله 2-6 كودكان فارسي زبان رشد فهرست آوايي در
  

  3محمدرضا كيهاني، 2محمودي بختياري دكتر بهروز، 1جليله وندناهيد ، *زينب دمرچي

  

  چكيده 

ي كودك فهرست آواي در ها ها و واج تعداد واژه ،افزايش سن با .كنند ميتوليد را  ها اولين واژه ،خود پايان اولين سال زندگي دركودكان  :مقدمه

افزايش سن، با همچنين . دنباش خيشومي، انفجاري، سايشي، لبي و زباني ميهاي  همخوان فهرست آوايي كودكان ها در اولين همخوان .يابد افزايش مي

بيعي بودن آسيب شناسان گفتار و زبان جهت قضاوت در مورد طبيعي يا غير ط .نمايند خود استفاده مي گفتار دربيشتري  يها همخواناز كودكان 

تعيين سن اكتساب  ،اين مطالعه هدف از .باشند دوران رشد نيازمند مي در هاي مختلف گفتار مطالعات جنبه به اطالعات حاصل از ،كودكان گفتار

  .بودكودكان فارسي زبان  درها  همخوان

 تهران شهر طبيعي فارسي زبانساله  2-6ك كود 96نمونه گفتار  .بودتحليلي و مقطعي  -پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي :ها مواد و روش

سيالبي  هاي يك و دو پاياني واژه موقعيت آغازين و همخوان فارسي در 22، چگونگي توليد تصوير 44 با استفاده از. مورد مطالعه قرار گرفت

  .دشبررسي 

موقعيت واژه صحيح  دو ساله در 2- 5/2توسط كودكان  ها همخوان ساير مقدم بر /m/و  /b/ ،/p/ انسدادي لبي خيشومي و هاي دو همخوان :ها يافته

 4دو موقعيت واژه توسط كودكان مورد پژوهش بعد از  ها در ديرتر از ساير همخوان /ĵ/و  /ž/هاي سايشي و سايشي انسدادي  همخوان .توليد شد

ها توسط كودكان كاهش  طاهاي توليد همخوانتعداد خ ،آزمون رگرسيون اين فرضيه را اثبات كرد كه با افزايش سن .شد سالگي صحيح توليد

  .بديا مي

موقعيت آغازين و  هاي يك و دو سيالبي در در قالب واژه /ĵ/و  /ž/ها را به غير از  توانند همخوان سالگي مي 4كودكان فارسي زبان تا پايان  :بحث

 از تر سخت هاي سايشي در زبان انگليسي نيز واج .باشد سو مي يسي همزبان انگل هاي مشابه در اين نتيجه با نتايج پژوهش .پاياني صحيح توليد نمايند

  .باشند ها مي ساير واج

  .رشد، فهرست آوايي، همخوان، سن اكتساب عادي :ها كليد واژه

  

  13/7/88: تاريخ دريافت

  21/12/88: تاريخ پذيرش

 
  مقدمه

ها آغاز  پايان اولين سال زندگي كودك، توليد نخستين واژه در

ها در  و تعداد واج ها هتعداد واژ ،با رشد كودكان. دشو مي

متعاقب اين رشد . يابد فهرست آوايي كودكان افزايش مي

قابليت وضوح  ،همراه با رشد نظام نحوي و پااليش واجي

هاي  فهرست همخوان. )1( يابد افزايش مينيز كودك  گفتار

اوليه كودكان آواهاي خيشومي، انفجاري، سايشي، لبي و 

ها در  تعداد همخوان ،با رشد كودكان. باشد ي را دارا ميزبان
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از ديدگاه واج شناختي روند ). 2( ابدي افزايش مي اين فهرست

شروع  )سالگي 5/1(فراگيري زبان با ظهور اولين كلمات 

سالگي  6با فراگيري آخرين صداهاي گفتاري در حدود  ،شده

و تثبيت  سن اكتساب ،البته اكثر تحقيقات. پذيرد پايان مي

سن ). 3( دانند سالگي مي 8كامل صداهاي گفتاري را 

درصد معيني از كودكان يك  ،سني است كه در آن ،اكتساب

در سال  Dysonو  Amayreh. كنند صداي گفتاري را كسب مي

 سن توليد معمول: اند سه نوع سن اكتساب را تعريف كرده 1998

)Age of customary production(  درصد 50حداقل 

طور ه موقعيت ب 2صدا را حداقل در  ،كودكان يك گروه سني

حداقل  )Age of acquision( سن اكتساب ،كنند توليدصحيح 

ه ها ب صدا را در همه موقعيت ،درصد كودكان يك گروه سني 50

حداقل  )Age of mastery( طور صحيح توليد كنند و سن تبحر

ه صدا را در هم ،درصد كودكان در يك گروه سني 90

طور غالب براي ه ب). 4( طور صحيح توليد كننده ها ب موقعيت

 مطالعات مقطعيتعين سن اكتساب صداهاي گفتاري از 

)Cross-sectional studies( هاي بزرگ استفاده  در گروه

. ها تمركز اوليه هستند همخوان ،در اين مطالعات ؛شود مي

ي و هاي همخوان خوشهنيز در مطالعات خود پژوهشگران  برخي

سن اكتساب  ،بر اساس مطالعات. اند ها را بررسي كرده واكه

هاي  همخوان بيشترهاي كودكان انگليسي زبان،  همخوان

  ).1( شوند سالگي كسب مي 3-4انگليسي در سن 

  Chirlian  9در مطالعه خود در كودكان استراليايي همكار و -

 كليهسالگي  4كه در نشان دادند  درصد 75ساله با معيار  2

 همچنين،شود؛  توليد مي/ ð/و  /r/ ،/v/ ،/ө/ /z/ها غير از  همخوان

   ).5(د صحيح توليد ش/ z/ها غير از  سالگي همه همخوان 9در 

  Smit  ساله  3-9و همكاران در مطالعه خود در كودكان

سالگي  6درصد بيان كردند تا  75ايالت متحده آمريكا با معيار 

  .)6(شوند  ليد ميها به طور صحيح تو كليه همخوان

  Bowen درصد نشان  75 اريبا مع ييايدر كودكان استرال

از  ريها را غ همه همخوان يسالگ 4كودكان تا  نيداد كه ا

/s/،/z/ ،/J/ ،/r/ ،/v/  و/th/ 7(اند  كسب كرده.(  

  Amayreh  و همكار در مطالعه خود با عنوان اكتساب  

 180بر روي  ،)Jordan(هاي عربي با لهجه اردني  همخوان

هاي مياني  ساله بيان كردند كه همخوان 4/6تا  2كودك طبيعي 

تر  هاي آغازين و پاياني صحيح به طور بارز نسبت به همخوان

هاي  شوند و سن معمول اكتساب و تبحر بر همخوان توليد مي

  .)8(باشد  هاي انگليسي مي عربي بسيار شبيه به همخوان

  Hua عنوان اكتساب واجي  و همكار در مطالعه خود با

Putonghua )129، اكتساب واجي )چيني مدرن استاندارد 

را بررسي  4/6تا  6/1كودك تك زبانه پوتانگوآيي را در سن 

ها در موقعيت پاياني زودتر از  نتايج نشان داد همخوان. كردند

شوند و اكتساب آوايي  ها در موقعيت آغازين كسب مي همخوان

سالگي توسط كودكان  6/3درصد در  75همخوان با معيار  21

همخوان هنوز كسب  10ساله  4/6حاصل شد و در كودكان 

  .)9(نشده بود 

  Porter طبقه  ، تمامساله 3نشان دادند كودكان  و همكار

  .)10( اند را كسب كرده )Liquid( ها آواها جز روان

  Dodd  ساله  3-7و همكاران در پژوهش خود در كودكان

درصد نشان دادند كه كليه  90يايي با معيار انگليسي و استرال

سالگي صحيح توليد  4در  /ө/، و /δ/ ،/r/ها غير از  همخوان

  .)11(شدند 

  Amayreh  در مطالعه خود با عنوان تكميل فهرست

 1998هاي عربي در ادامه مطالعه قبلي خود در سال  همخوان

ان همخو 10از كه ساله نشان داد  4/8تا  6/6بر روي كودكان 

 5سالگي، هنوز  4/8كسب نشده در مطالعه پيشين در سن 

زبان عربي مورد استفاده در ( خود همخوان در شكل استاندارد

  .)12(اند  كسب نشده) مدارس

اطالعات حاصل از مطالعات اكتساب معمول صداهاي   

شناسان گفتار و زبان  گفتاري اولين اطالعاتي هستند كه آسيب

طبيعي بودن يا غير طبيعي بودن  گيري در مورد جهت تصميم

  .)13( كنند گفتار از آن استفاده مي

ال مطرح است كه الگوي زماني رشد بهنجار ؤحال اين س  

هدف از چيست؟  در كودكان فارسي زبان در دوران رشد صداها

كودكان فارسي  درها  اين پژوهش، تعيين سن اكتساب همخوان

  .بودزبان 
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  ها مواد و روش

در سال مقطعي و تحليلي  -توصيفي شيوهبه پژوهش اين 

هاي مورد نظر براي  نمونه .در شهر تهران انجام گرفت 1387

ساله طبيعي با وضعيت شنوايي و  2-6كودك  96 ،اين پژوهش

اي هنجار بودند كه به صورت  چهره –هاي دهاني ساختار اندام

ها با كسب اجازه كتبي از  اي از مهد كودك تصادفي خوشه

ودكان مورد پژوهش با استفاده ك .دكان انتخاب شدندوالدين كو

از طريق ناميدن مورد  ،ساخته محقق  تصويري مجموعه از

تصوير سياه و  44اين مجموعه شامل . ارزيابي قرار گرفتند

. سفيد بود و در هر صفحه از آزمون، يك تصوير وجود داشت

واژگان داللت كننده تصاوير، واژگان تك و دو هجايي بودند 

هم در موقعيت آغازين و هم در  ،همخوان فارسي را 22كه 

اجراي آزمون، هر كودك منتخب در مهد موقعيت پاياني 

 ،پرت كن را داشت به مكاني كه حداقل عوامل حواس كودك

 تصاوير مربوط به .شد منتقل و براي اجراي آزمون آماده مي

از يكي پس از ديگري به كودك ارايه و نام هر تصوير  ،واژگان

در هنگام اجراي آزمون هيچ گونه . شد كودك پرسيده مي

شد  كودك اعمال نمي اجباري از جانب درمانگر براي همكاري

هاي كودكان  پاسخ. گرديد و كودك پس از هر پاسخ تشويق مي

ساخت  Creative با مدل Player MP3 دستگاه با استفاده از

جهت ارايه تصاوير به كودكان،  .دكشور چين ضبط ش

هاي  بعد از تالش اگر كودك. محدوديت زماني وجود نداشت

آزمونگر در مورد آن تصوير  ،قادر به نام بردن تصوير نبود مكرر

قادر اگر دوباره . تا كودك آن تصوير را نام ببرد داد توضيح مي

 .شد از روش تكرار استفاده مي، نبود به نام بردن تصوير

پس از ارايه  ، دوبارهودتصويري كه به روش تكرار ناميده شده ب

اگر كودك قادر به نام بردن . شد تصوير از كودك پرسيده مي 3

اگر كودكي قادر . گرديد شكل جديد تلفظ ثبت مي، تصوير بود

. شد به بيان بيست تصوير نبود، از نمونه مورد پژوهش حذف مي

در نهايت و شد  هاي كودكان به روش آوانگاري كلي ثبت  پاسخ

ها توسط كودك استخراج  ت توليد همخوانصحت و عدم صح

هم در موقعيت آغازين و هم  ،در صورتي كه همخوان .گرديد 

به عنوان  ،گشت ميطور صحيح تلفظ ه در موقعيت پاياني ب

  .شد همخوان صحيح در نظر گرفته مي

ابتدا براي اطمينان از صحت پايايي آزمون مورد استفاده،   

ش اجرا و سپس با فاصله كودك مورد پژوه 10آزمون بر روي 

 .شد كودك تكرار  10آزمون بر روي همان  دوبارهروز  10

نتيجه ضريب همبستگي بين دو آزمون نشان دهنده همبستگي 

روايي محتوايي اين آزمون نيز  ). < 88/0r(باالي آزمون بود 

نظر گروه گفتار درماني دانشكده  ييد افراد صاحبأمورد ت

  .شكي ايران قرار گرفتتوانبخشي دانشگاه علوم پز

 )جداول(هاي آماري توصيفي  روشاز  در اين پژوهش  

  Pearsonآزمون ضريب همبستگي هاي آماري، جهت تحليل

و  كودكان ها در صحت توليد همخوانبه منظور نشان دادن 

نمودار رگرسيون به منظور نشان دادن ارتباط بين سن و تعداد 

  .ستاستفاده شده ا خطاها در توليد صداها
  

  ها يافته

درصد كودكان،  75حداقل (ها  سن كسب همخوان 1جدول 

همخوان مورد نظر را در دو موقعيت آغازين و پاياني صحيح 

  .دهد هاي سني مورد پژوهش نشان مي را در گروه) توليد كردند
  

  .ساله 2-6هاي فارسي در كودكان  سن كسب همخوان. 1جدول 

  همخوان كسب شده  سن مورد ارزيابي

5/2 -2  b ،m  وp 

3-5/2  n ،h ،l ،x ،q ،t ،z ،y ،š  وč 

5/3 -3  f ،s  وk 

4-5/3  d  وr 

5/4 -4  v  وg 

5-5/4  Ž  

5/5 -5    

6-5/5  ĵ  

  

درصد كودكـان،   90حداقل (ها  سن تبحر همخوان 2جدول   

همخوان مورد نظر را در دو موقعيت آغـازين و پايـاني صـحيح    

  .دهد هاي سني مورد پژوهش نشان مي را در گروه) توليد كردند

بين كه با كمك آزمون رگرسيون غير خطي مشخص شد   

ها رابطه  سن و تعداد خطاهاي كودكان در توليد همخوان

  . معكوس وجود دارد

تعداد خطاهاي كودكان را در دو موقعيت آغازين و  3جدول 

  .دهد پاياني نشان مي
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  2-6ان سن تبحر همخوان هاي فارسي در كودك. 2جدول

  همخوان كسب شده  سن مورد ارزيابي

5/2 -2  m  

3-5/2  h ،x ،q ،t ،p  وš  

5/3 -3  f ،z ،k  وn 

4-5/3  l 

5/4 -4  v ،s ،d ،b ،y ،r  وč 

5-5/4    

5/5 -5  g 

6-5/5    

  
  تعداد خطاها در دو موقعيت آغازين و پاياني. 3جدول

  سن مورد ارزيابي

  

تعدادخطا در 

  موقعيت آغازين

  رتعدادخطا د

  موقعيت پاياني

5/2 -2  99  97  

3-5/2  42  60  

5/3 -3  25  37  

4-5/3  23  27  

5/4 -4  6  16  

5-5/4  6  16  

5/5 -5  5  8  

6-5/5  2  0  

  
ارتباط بين سن و تعداد خطا در بيان واژگان را نشان  1نمودار 

  .دهد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  ارتباط بين سن و تعداد خطا در بيان واژگان. 1 نمودار

  

  گيري هنتيجو  بحث

 2از  /m/و  /b/ ،/p/هاي دو لبي، خيشومي و انسدادي  همخوان

ها  شوند و سن اكتساب اين همخوان سالگي صحيح توليد مي

در اين  /m/همخوان . سالگي باشد 2ممكن است قبل از 

پژوهش تنها همخواني بود كه كليه كودكان مورد پژوهش، آن 

ها نشان  يافته ).ددرص 100معيار (را به طور صحيح توليد كردند 

 /ž/و  /ĵ/ها به غير از  سالگي كليه همخوان 4داد تا پايان 

سالگي  6اين دو همخوان نيز در پايان  است و كسب شده

سن تبحر بر اين دو همخوان بعد از شش  البته ؛شوند كسب مي

، 2و  1هاي جدول  با توجه به يافته. باشد سالگي مي

بق با نتايج مطالعات در هاي انسدادي و خيشومي مطا همخوان

  .شوند تري كسب مي ها در سنين پايين ساير زبان

نسبت خطاهاي كودكان در تلفظ  ،در گروه سني اول  

ها در موقعيت آغازين و پاياني به طور تقريبي يكسان  همخوان

بود ولي با افزايش سن، نسبت خطاهاي كودكان در موقعيت 

بيشتر بودن . افتپاياني نسبت به موقعيت آغازين افزايش ي

تعداد خطاي كودكان در موقعيت پاياني نسبت به موقعيت 

 ،در زبان چيني) 9( و همكار Hua بر خالف نتايج ،آغازين

تواند بيانگر اين باشد كه در كودكان فارسي زبان مورد  مي

ها در موقعيت آغازين زودتر از موقعيت  پژوهش، توليد همخوان

  .شوند پاياني كسب مي

ها با  داد خطاهاي كودكان در توليد همخوانكاهش تع  

تواند نشانگر افزايش ميزان تسلط بر توليد  افزايش سن مي

  . ها همراه با افزايش سن باشد همخوان

هاي انجام شده در زبان  اين پژوهش نيز همانند پژوهش  

و همكاران  Smit، )5(و همكار  Chirlianهمچون  ،انگليسي

)6( ،Bowen )7( و Dodd  مكارانهو )بيانگر اين بود كه )11 ،

در . شوند سالگي كسب مي 4ها در سن  اكثريت همخوان

ها به  هاي انجام شده در زبان انگليسي كليه همخوان پژوهش

ولي در اين . سالگي 9يا  8مگر در  شوند،  طور صحيح توليد نمي

سالگي به طور صحيح توليد  6ها در سن  پژوهش كليه همخوان

، /ө/هايي همچون  تواند به دليل وجود همخوان يشدند كه اين م

/δ/  و/th/ ها باشد كه در زبان فارسي وجود ندارد در اين زبان .
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ها در زبان فارسي  براي تعيين دقيق سن كسب و تبحر همخوان

سال در  6نياز به مطالعات گسترده در سنين مختلف و باالتر از 

اخذ نمونه  همچون ،هاي متفاوت شهرهاي مختلف و با شيوه

  .باشد مي ،گفتار خود به خودي

  تشكر و قدرداني

هاي منتخب در شهر تهران  از همكاري مسؤولين محترم مهد كودك

هاي كودكان مورد  ها و خانواده به دليل در اختيار قرار دادن نمونه

  .گردد شان در اين پژوهش تشكر و قدرداني مي بررسي جهت همكاري
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Abstract 
 

Introduction: Children normally produce their first words in the end of the first year of life. As children 
grow, the number of words and phonemes in their phonetic inventory increases. The first appearing 
consonants in the children's phonetic inventory are nasal, plosive, fricative, labial and lingual phonemes. 
The older a child, the more his/her usage of various types of consonants. In order to make a decision about 
the appropriateness of children's speech, speech and language pathologists need the evidence that comes 
from the studies focusing on different aspects of speech development. The aim of the present study was to 
determine the acquisition age of consonants in Farsi- speaking children. 

Materials and Methods: The present research was a cross-sectional descriptive - analytic study. Speech 
samples of 96 2-to-6 year-old Farsi-speaking children who lived in Tehran (Iran) were recorded and then 
analyzed. Through 44 pictures, 22 consonants of Farsi were studied in final and first positions of mono- 
and two-syllabic words. 

Results: Nasal and plosive bilabial consonants /b/, /p/, and /m/ were the first consonants pronounced 
correctly in both positions of words by 2-2.5 year-old children. The fricative and affricative consonants /ž/ 
and /ĵ/ were the last ones emerged correctly in both positions, that is to say, after the 4th year of life 
According to the Regression test’s results, this hypothesis that the number of children's consonantal errors 
decreases as they grow, was confirmed. 

Conclusion: By the 4th year of their life, Farsi-speaking children can correctly produce all consonants in 
both final and first positions of mono- and two-syllabic words except /ž/, /ĵ/.  
These findings are consistent with the similar studies done in English language. Fricatives are also the 
most difficult consonants in English language. 

Keywords: Development, Phonetic inventory, Consonant, Normal age of acquisition. 
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