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 باشد؟ بایدشما چگونه  کودکرشد گفتار و زبان 

 

 

 

 

 

 

توانایی و مهارت ، زندگی برای انسان های گفتار و زبان در زندگی انسان جایگاه ویژه و مهمی دارد. بدون این 

 کنیم. می روند رشد طبیعی گفتار و زبان را بررسی این کتاببسیار مشکل است . در 

 

 

 

 

 کاری از :

 محدثه سادات هاشمیان 

 گفتار و زبان آسیب شناس 

 توانبخشیدانشکده  –دانشگاه علوم پزشکی ایــــــــران  

 سه و هزار و سیصد و نود ِ  بهار 
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 فهرست مطالب :

 3صفحه       اول حرف 

  4  صفحه   مراحل فراگیری زبان و گفتار

 6صفحه      درک گفتار

 7صفحه      بیان گفتار 

 9صفحه    خطر در رشد گفتار و زبانعالئم 

 11صفحه      اخرحرف 
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 حرف اول :

انسان موجودی اجتماعی است و الزمه و ضرورت زندگی اجتماعی برقراری ارتباط می باشد. انسان بدون 

توانایی برقراری ارتباط قادر نیست که دانسته ها و تجربیات خود را به نسل های بعد منتقل کنـد. ارتبـاط بـین    

شکل مکتوب ارتباط مـی   و نوشتار انسان ها به دو شکل شفاهی و نوشتاری انجام می گیرد. گفتار شکل شفاهی

باشد. برای برقراری ارتباط کالمی بین انسان ها ، وجود یک تشتراک و وحـدت در عالئـم و قـرارداد هـا الزم و     

ضروری است . این اشتراک و یکسانی عالئم و قراردادها تحت عنوان زبان نامیده می شـود. زبـان عبارتسـت از    

قوانین حاکم بر استفاده از آن ها به منظور برقـراری ارتبـاط. در صـورتی کـه     مجموعه ای از عالئم ، نشانه ها و 

نداشته باشد ، برقراری ارتباط بین این دو غیر ممکن خواهد بـود . در   داشتراک زبانی بین گوینده وشنونده وجو

هـای ارتبـاطی ،   حقیقت زبان پشتوانه هر گونه برقراری ارتباط از جمله گفتار و زبان است. گفتار عالوه بر نقـ   

دارای نق  های عاطفی و روانی نیز می باشد. انسان ها از طریق برقراری ارتباط گفتاری ، می تواننـد عواطـ   و   

احساسات خوی  را به یکدیگر منتقل نمایند. به طور خالصه می توان اظهار داشت کـه کـاملترین ، رسـاترین و    

ار می باشد و این ارتباط جنبه های مختل  اطالعاتی، عاطفی راحت ترین شکل برقراری ارتباط بین انسان ها گفت

 و روانی را شامل میشود.

 

 

 

 

 

با توجه به اهمیت گفتار و زبان در زندگی هر فرد ، در این جا سعی بر این است تا شما والـدین دلسـوز و   

طبیعـی کـودک در    مهربان را با مراحل طبیعی رشد گفتار و زبان کودک آشنا شوید ، چرا که آگاهی از روند رشد

 پیشگیری و یا مداخله زود هنگام در تاخیر و یا اختالل گفتار و زبان بسیار کمک کننده است.
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 :مراحل فراگیری زبان و گفتار 

گفتار و زبان نیز مانند سایر ابعاد وجودی انسان به یکباره ایجاد نمی شود بلکـه در طـی مراحلـی ، بـه     

 ابد.تدریج ظاهر شده و رشد و تکامل می ی

کودک در بود تولد قادر به سخن گفتن نیست و نمیتواند در یک ارتباط کالمی شرکت کند. صدای گریـه  

کودک نشان دهنده نیاز ها و مشکالت جسمی اوست مثل گرسنگی ، درد و ناراحتی. بـه تـدریج در سـال هـای     

ی برای برقراری ارتباط استفاده مـی  اولیه دوران رشد ، کودکان زبان جامعه خود را فرا می گیرند و از زبان گفتار

 کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 5( آواسازی کودک را در 1997قبل از بیان اولین کلمات ، کودک تولید صداها را آغاز می کند. کریستال )

 مرحله به تفکیک توضیح می دهد:

 هفتگی ( : صداهای زیستی پایه در اولین هفته های زندگی 8مرحله اول ) تولد تا  .1

ید می کند که منعکس کننده حاالت و فعالیت های زیستی اوست. گرسنگی ، درد کودک صداهایی را تول

و ناراحتی علت گریه اوست ) سر و صداهای انعکاسی (. سر و صداهای ناشی از تنفس و خوردن و دفع به 

 صداهای نباتی منجر میگردد. این صداها ناشی از مکیدن ، بلعیدن ، سرفه کردن و آروغ زدن است.
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 بغبغو و لبخند زدن :  (هفتگی 22تا  8م )مرحله دو .2

شـوند، زمـانی کـه کـودک در وضـعیت آرامـ         هفتگی اولین صداهای بغبغـو تولیـد مـی    8تا  6بین 

ان کـه  ، صـداهایی مشـابه همخـو   (  _ِ_) ماننـد   هـای کوتـاه   قرار داشته باشد، صداهایی شـبیه واکـه  

کنـد. بتـدریج ایـن     دارنـد، تولیـد مـی   و کیفیـت خیشـومی   )مانند غ (  شوند در عقب دهان تولید می

شـوند. عـالوه بـر ایـن کـودک بـه لبخنـدها و         های بیشـتری تولیـد مـی    صداها با بسامد و گوناگونی

 دهد. گفتار مادرش پاسخ می

 

 های صوتی هفتگی(: بازی 32تا  22مرحله سوم ) .3

های همخوان +  ل توالیتر از بغبغو کردن است. اجزاء آن شام تر و با ثبات های صوتی، طوالنی این بازی

در  ) مانند س ،ش ( و سایشی )مانند م ( شوند.صداهای خیشومی واکه است که به طور پیاپی تکرار می

 شوند.  قسمتهای مختل  دهان تولید می

 

 هفتگی(: غان و غون 52تا  25مرحله چهارم ) .4

که غان و غون تکراری نامیده  با () مانند  با با شوند ای از صداها با تکرار و ثبات بیشتر تولید می مجموعه

ها و طول هجاها مشابه هجاهایی است که در گفتار  ریتم گفته. شود )با همخوانها و هجاهای یکسان( می

شود شباهت  های غان و غون معنی ندارند. اما با کلماتی که در گفتار استفاده می شود. گفته شنیده می

 دارند.

 

 های آهنگین هماهگی(: گفت 18تا  9مرحله پنجم ) .5

ها  های کودک هستند. والدین به این گفته گوناگونی در آهنگ و ریتم و تون صدا، مشخصات اصلی گفته

مانندها آغاز  دهند. مثل سئوال کردن، صدا زدن، سالم دادن، درخواست کردن.در این سن واژه معنی می

 شوند. می
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ــایی درک   ــده دو مهــارت یعنــی توان ــان دربردارن ــایی تولیــد گفتــار فراگیــری زب گفتــار دیگــران و توان

دیگــران مــی باشــد. کودکــان قبــل از اینکــه گفتــار را بــه کــار ببرندنیازمنــد درک کلمــه ودرک ســاختار  

 دستوری گفتار دیگران هستند.

 درک گفتار :

ماهگی ، کودکان پاسخ به معـانی آهنـگ هـای مختلـ  صـدا ماننـد خشـم ، نرمـی ، مهربـانی و           4تا  2بین 

 بازی گونه را اغاز می کنند.صداهای 

ماهگی گفته های مختل  ماننـد بـای بـای کـن و دسـت بـزن را درک میکننـد و در مقابـل سـوال           6حدود 

عکس العمل نشان می دهند. ممکن است برخـی واژه هـای منفـرد را تشـخین دهنـد ماننـد اسـم اع ـای         

 خانواده.

میکننـد.در واقـع کودکـان قبـل از اینکـه زبـان       اغلب کودکان در سـال اخـر زنـدگی چنـد کلمـه را درک      

بگشایند و اولین کلمات را بیـان کننـدبرخی کلمـات را درک میکننـد. بـه نظـر مـی رسـد اولـین کلمـه ای           

 که کودکان به ان پاسخ میدهندنلم خودشان است.

مـاهگی اسـم    12تـا   7را درک میکنـد.   "بیـا اینجـا  "مـاهگی کـودک درک برخـی عبـارات مثـل       8حدود 

مـاهگی از دسـتورات سـاده پیـروی مـی       18تـا   13را می شناسد و کلمات اشنا را تشخین مـی دهـد.    خود

 کند.

با افزای  سن واژگان درکـی کـودک بـی  از پـی  افـزای  مـی یابـد. واژگـان درکـی کـودک بیشـتر از            

 واژگان بیانی اوست. اما برخی کودکان ممکن است کلماتی را بیان ککند که درکی از آن ندارند.
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 بیان گفتار :

کودک با بیان اولین کلمـات ، اسـتفاده از زبـان گفتـاری را بـرای برقـراری ارتبـاط اغـاز مـی کنـد.           

آواسـازی بـرای بیـان نیـاز هـا و احساسـات       پی  از این ، کودک از حرکات دست ، حالـت چهـره ، گریـه و    

منـد جامعـه خـود را آغـاز مـی      خود استفاده میکـرد. امـا بـا اسـتفاده از کلمـات او اسـتفاده از زبـان قانون       

نماید. کودک باید بتواند قـوانین زبـان مـادری اش را یـاد بگیـرد تـا در ارسـال پیـام شـفاهی خـود موفـق            

 باشد.

 ماهگی بیان می کنند . 15تا  12کودکان معموال اولین کلمات خود را در سنین 

رود و معمـوال بـین   مـاهگی بـه کنـدی پـی  مـی       24سرعت افزای  واژگان بیانی کودک تا قبـل از  

درصـد از واژگــان را   62کلمــه دسـت مـی یابنــد. حـدود     52مـاهگی کودکـان بــه توانـایی بیـان      24تـا   15

اسامی تشکیل میدهند. اولـین واژه هـای کودکـان دارای سـاختارهای سـاده همخـوان + واکـه )ماننـد پـا (          

واکـه )ماننـد بابـا( هسـتند و      ، همخوان + واکه + همخوان )ماننـد تـو( ( ، همخـوان + واکـه + همخـوان +     

مـی   "د"و  "ت"،  "ب"،  "("معموال فهرسـت همخـوان هـای مـورد کـاربرد ، محدودبـه همخـوان هـای         

 باشد.

ماهگی ، کودک در هر گفتـه ، از یـک کلمـه اسـتفاده مـی کنـد. لـما ایـن مرحلـه           18تا  12در سنین 

 از رشد گفتار را مرحله گفتار تک کلمه می نامند.

کلمـه افـزای     52مـاهگی و اغلـب پـس از کسـب      18اژه هـای جدیـد حـول حـوش     سرعت ظهور و

 این سرعت در افزای  واژگان ، انفجار واژگان نامیده می شود. می یابد.

گفتــار تلگرافــی مرحلــه دیگــری از ترکیــب واژه هاســت. در ایــن مرحلــه ترکیــب واژه هــا ، فاقــد  

 ند مامان آب ، بابا بده ، مامان پارک و ... (حروف ، تکواژهای دستوری و تکواژهای مقید است.) مان
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کلمــه ای مثــل ســواالت ، دســتورات ،  4یــا  3ســالگی بیــان جمــالت  2برخــی کودکــان در حــدود 

کلمـه از کـودک شـنید     5یـا   4سـالگی جملـه و عبـارات     3عبارات و اظهارات  را شروع می کند. در پایـان  

ـ     سـالگی   4سـاله اسـت. امـا تـا پایـان       4ان حـدود  می شود. خطاهای گرامری از ویژگـی هـای گفتـار کودک

سـالگی واژه هـایی کـه سـاختار سـاده دارنـد درسـت         4خطاهای صرفی و نحوی کاه  می یابـد. در پایـان   

 تولید می شوند.

کودکان به تدریج در دستور زبان مهـارت مـی یابنـد و گفتـه هـای طـوالنی را بیـان میکننـد. طـول          

 تعداد هجاها ، بیشتر می شود.گفته با افزای  تعداد واژه ها و 
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 :عالئم خطر در رشد گفتار و زبان

توضـیح بیشـتر درمـورد     .در جدول زیر عالئم خطـر در رشـد گفتـار و زبـان را مالحظـه مـی کنیـد       

جدول اینکه برای هـر سـن مشـخن شـده در جـدول عالیمـی مطـره شـده کـه در صـورت مشـاهده در            

  کودک خود باید هر چه سریعتر به مراکز گفتاردرمانی مراجعه نمایید.

عدم غان و غون کردن ویا عدم استفاده از صداهای  ماهگی 12 – 15

 هم خوان 

استفاده کودک از تعداد محدودی از کلمات منفرد  ماهگی 18 – 24

به طور خود به خودی ، عدم افزای  واضح در 

 تعداد کلماتی که کودک به کار میگیرد

کودک گوش می دهد ولی دستورا ت را درک  سالگی 2

مگر اینکه همراه اشاره باشد ، کودک برای  نمیکند

نشان دادن درخواست های  به جای کلمات 

مشخن از اشاره یا صداهای توصیفی استفاده 

سیالبی یا ترکیبی را بیان  2میکند ، کودک کلمات 

 نمیکند.

کودک تالش میکند کلماتی را بگوید ولی اکثر آنها  سالگی 2تا  2.5

د کودک صداهای را درک نمیکند به نظرمی رس

ابتدا و انتهای کلمه را حمف میکند ، یا تعداد 

سیالب های کلمه را کاه  میدهد. کودک از 

کلمه ای استفاد نمیکند، دستورات  3 – 2جمالت 

م ( ن  "دومرحله ای را درک نمیکند ، صداهای 

 را به وضوه تلفظ نمیکند "ب و ه 

ارتباط با کلمه ای در  5-4کودک در تکرار جمالت  سالگی 3

 فعالیتی که در آن شرکت داشته است ،مشکل دارد.

کودک اکثرا کلمات نا مشخن مثل آن ، انها  یا انجا  سالگی  3.5

را به جای نامیدن شی ء ، افراد یا محل های خاص 

د ، ت ، گ ، ک ، ف  "به کار میبرد. کودک حروف 

 را به وضوه تلفظ میکند. "

تان ساده یا توضیح کودک در بیان یک داس سالگی 4

 ماجرایی که االن اتفاق افتاده است ، مشکل دارد
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را به وضوه تلفظ  "ش ل ج چ  "کودک حروف  سالگی 5

 نمیکند

 را به وضوه تولید نمیکند. "س ز ر "کودک حروف  سالگی 6

 

با توجه به مطالب گفته شده در صورت مشـاهده هـر گونـه تـاخیر یـا اخـتالل در رونـد رشـد گفتـار          

و زبان کودک خود به مراکز گفتاردرمانی مراجعـه کـرده و مشـکل خـود را بـا اسـیب شـناس گفتـارو زبـان          

 مطره کنید. 
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 حرف آخر :

توانـایی و مهـارت ، زنـدگی    گفتار و زبان در زندگی انسـان جایگـاه ویـژه و مهمـی دارد. بـدون ایـن       

ـ برای انسان های بسیار مشکل است . در اینجا بـه طـور مختصـر بـه ر     تـار و زبـان پـرداختیم ،    فد رشـد گ ون

عــالوه بــر اینکــه مراکــز گفتاردرمــانی  و اســیب شناســان گفتــار و زبــان تخصصــی تــرین مراجــع جهــت 

 مشاوره و مداخله در اختالالت گفتار و زبان هستند.

 مورد میتوانید از کتاب های زیر استفاده نمایید: مندی به مطالعه بیشتر در این القهدر صورت ع

 نشر دانژه* رشد گفتار و زبان در کودکان فارسی زبان / نوشته ناهید جلیله وند / 

 راه کمال با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ناشر* آسیب شناسی گفتار و زبان / نوشته بیژن شفیعی /

 

نــین میتوانیــد عــالوه بــر بهــره منــدی از مطالــب علمــی در مــورد گفتــار وزبــان ، ســواالت و همچ

ــی     ــه ادرس اینترنتــ ــران بــ ــانی ایــ ــی گفتاردرمــ ــن علمــ ــا انجمــ ــود را بــ ــکالت خــ مشــ

http://www.slp.iranslp.ir .در میان بگمارید 

 

 

 با سپاس 

 محدثه سادات هاشمیان

 یب شناس گفتار و زبانسآ

 دانشگاه علوم پزشکی ایــــــــــران
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