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Abstract
Background and purpose: The main features of non-fluent aphasia are inadequate production,
limited vocabulary and agrammatism. Such patients have deficits in sentence comprehension and
production and their speech is short and telegraphic. In this study, morphological and syntactic errors in
speech of non-fluent aphasia were compared with those in healthy subjects.
Materials and methods: A cross-sectional study was performed in 8 patients with non-fluent
aphasia and 8 healthy individuals who were matched for age, sex and educational level. The
morphological and syntactic structure of speech in healthy subjects and patients were elicited by two tasks
(spontaneous speech and pictures description). Data analysis was conducted using the Mann-Whitney test.
Results: In spontaneous speech and pictures description significant differences were observed
between healthy subjects and patients in average number of names (P=0.004). The average number of
verbs showed significant difference between the two groups only in spontaneous speech (P=0.022). Also,
other morphologic and syntactic elements such as the number of content and grammatical words,
intransitive and transitive verbs, active and passive verbs, and mean length of utterance were significantly
different between patients and healthy controls in both tasks
Conclusion: The results showed inappropriate use of syntactic and morphological structures in
sentences by patients. Total number of grammatical words and content words were considerably lower in
patients.
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چكیده
سابقه و هدف :ویژگیهای برجسته آفازیهای ناروان شامل تولید ناماابد خ انانده وانگدان م د وی و بدییبدتوری
میباش  .این بیماران یر یرک و بیان جمال ت یارای نص

ن وی بویه و گفتار آنها به صور ت تلگرافی و کوتاه ابد  .یر

این مطالعهخ انواع اطاهای صرفی و ن وی گفتار بیماران آفازی ناروان با افرای بالم مصایسه اواه ش .
مواد و روشها :مطالعه از نوع مصطعی و مصایسهای بویه و  8بیمار آفازی ناروان و  8فری آبی

ن ی ه طبیعدی ههمگدن

بایخ جاسی و ت صیلی با بیماران) شرک یاشتا  .یر این پژوهشخ بااتار صرفی و ن وی گفتار افرای بیمار و بالم با ابدتفایه
از  2تکلیف گفتاری توصیف تصاویر وگفتار اوی به اویی با ابتفایه از آزمونهای آماری من ویتای موری ت لیل قرارگرف .
یافتهها :یر تکلیف گفتار اوی به اویی و توصیف تصاویر یر بین افدرای بدالم و بیمدارخ تفداو ت میدانگین تعد ای ابدم
معاییار بوی ه )p =0/000خ یر صورتی که یر مصوله فعل این تفاو ت فصط یر گفتار اوی به اویی معاییار بوی ه.)p =0/022
به همین ترتی

یر بایر عااصر صرفی و ن وی مانا تع ای کلما ت م توایی و یبتوریخ انواع فعل الزمخ معلوم و مجهدو و

میانگین طو گفته نین یر گفتار اوی به اویی و توصیف تصاویر بین گروه بیمار و افرای بالم تفاو ت معاییاری یی ه ش .
استنتاج :نتایج نشان یای کده بیمداران مدوری مطالعده نسدب
بااتارهای صرفی نامااب

بده افدرای بدالمخ جمدال ت بد ون بدااتار ن دوی یربد

و

ابتفایه میکاا  .این بیماران یر تع ای کل کلما ت یبدتوری و کلمدا ت م تدوایی هشدامل ابدمخ

فعل) کاهش چشمگیری را نشان مییها .
واژه های کلیدی :آفازیخ ناروانخ صرفخ ن وخ زبان فاربی

مقدمه
یبتورشاابددی مطالعدده یبددتور زبددان و صددرف یددا

زبانی وگفتداری بیماران ناروان آفازی بروکا شامل تولی

تکوانشاابی شامل قوانین موری ابتفایه برای شکلیاین

ناماابد خ گفتدار ندداروان و تلگرافدیخ وانگدان یبددتوری

به کلمه میباش ه1خ .)2ویژگیهای یبتوری یر برادی از

یر یرک و بیددان جملدده میباشدد ه.)2-5

انواع ااتالال ت نورولونید

م د ویخ نص د

از جملده بیمداران مبدتال بده

مطالعا ت بسیاری بده برربدی اشدکاال ت ایدن بیمداران یر

آفازی بروکا یچار اشکاالتی میشون برای از ویژگیهای

از آنهدا از

جابههای صرفی و ن وی پریااته و هر ید
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شهال فاطمی سیادر و همکاران

ابنارها و آزمونهای مختلفی برای این موضدوع ابدتفایه

تجنیه و ت لیلها صور تگرف و برای مصایسهی متغیرهای

کریهان ه .)6تاکاون ویژگیهای صدرفی -ن دوی گفتدار

مختلف یر یو گروه مستصل افرای بیمار و بالم از آزمون

بیماران آفازی فاربی زبان برربی نش ه اب خ یر صورتی

من ویتای ابتفایه ش .

که یافتن نصائ

ااص این افرایخ میتوان یر طرحرینی
یرمدان

برنامه یرمانی و ابدتفایه از رویکریهدای ماابد
صرفی -ن وی مفی باش  .تاکی مطالعده ایدن ابد

یافته ها و بحث

کده

با برربدی مطالعدا ت مختلدفخ پژوهشدگران حاضدر

ویژگیها و انواع اطاهای صرفی و ن وی گفتار بیماران

یریافتا تکالیفی که میتوان نمونه گفتار بیماران آفازی

ابم

ناروان را به اوبی نمایان کاد خ ترکیبدی از نمونده گفتدار

به فعلخ نوع افعا از نظر الزم و متع ی بوین و نین معلوم

توصیفی و اویبهاویی اب خ لذا یر این مطالعده از هدر

و مجهو بوین یر یو تکلیف گفتار ادوی بده ادویی و

یو روش جم آوری ابتخراج نمونه گفتار ابتفایه گریید .

توصیف تصاویرخ موری مطالعه قرار گرفته و با افرای بالم

برربی میانگین تع ای ویژگیهای صرفی و ن وی شامل

مصایسه گریی.

تع ای کل کلما ت م توایی و یبدتوریخ ابدامیخ افعدا خ

مانا تع ای کل کلما ت م توایی و یبتوریخ نسب

نوع افعا و میانگین طو گفتهخ یر افرای ت

مواد و روش ها

مطالعه یر

تکالیف موری برربی و مصایسه آنها با افرای بدالم نشدان

مطالعدده مصطعددی و مصایسددهای حاضددرخ عملکریهددای

یای که آنان یر ابتفایه مااب

از ویژگیهدای صدرفی و

زبانی  8بیمار آفازی ناروان را موری برربی قرار یایه و با

ن وی یر گفتار اویخ مشکالتی را نشان مدییهاد  .ایدن

 8فری طبیعدی همگدن بدایخ جاسدی و ت صدیلی مصایسده

نتایج با یافتههای بسیاری از پژوهشهای انجدام شد ه بدر

لدوب

روی افرای آفازی ناروان یر زبانهای مختلف همخدوانی

و بد ون

یاری کدده از آن جملدده میتددوان بدده یافتددههای Gleason

مشکال ت شاوایی و آگاوزی بیاایی و شدای اری و یارای

و همکدددددداران ه)1335ه)0خ  Kolkه)1338ه)2خ  Miceliو

کلمه باشا  .بیمدارانی کده نمدره رواندی

همکددددددددداران ه)1383ه)3خ  Pierceه)1383ه)10خ  Kimو

میکا  .بیماران بای فدارس زبدان و یارای آبدی
فرونتا یر نیمکدره چد
بیان ح اقل ت

و همدیپلدژی رابد

گفتارشان یر آزمون تشخیصی زبان پریشی فاربی -نسخه

 Thompsonه)2000ه)11خ  Bastiaanseو

بالیای پائینتر از  5بوی و نین بر ابداس نتدایج آزمونهدای

ه)2000ه)5خ اشاره کری .نتایج مطالعه بیدانگر ایدن بدوی کده

آفازی انجام ش ه طبق نظر و تائید  3نفدر آبدی شدااس

بیمدداران آفددازی بروکددا یر هددر یو کلمددا ت م تددوایی هاز

مطدابق بدا

بده افدرای بدالم یچدار

گفتار و زبان و تائی متخصد

نورولونیسد

جمله صدف ) و یبدتوریخ نسدب

Zonneveld

هستا خ بهطوریکه تع ای کل کلمدا ت افدرای بدالم

مشاه ا ت و گنارش حاصدل از  CTابدکن و MRIخ یارای

نص

ویژگیهای بیماران آفازی ناروان بوین خ انتخاب شد ن .

تصریباً  3برابر بیماران اب خ اما بیشترین آبدی

متوجده

بدرای جمد آوری نموندده گفتددار از یو تکلیددف توصددیف

کلمددا ت یبددتوری بددویه ابدد

تصاویر هتصداویر آشدیانه پرند ه از آزمدون زبدان پریشدی

عملکددریی گددرایش یارندد  .یر مصایسدده نددوع فعددل نیددن

فاربددی هنیلددیپددورخ )1332ه )3و یزی کلوچدده از آزمددون

مالحظه گریی که افعا متع یخ بیشتر از افعدا الزم و

&)Goodglassه )8و

یی ه ابد خ

تشخیصدددی بوبدددتون هKaplan,1983

همچاین بواال ت مربوط به گفتار اوی به اویی هشامل

و بدده حددذف کلمددا ت

افعا معلومخ بیشتر از افعا مجهو آبی

ولی یر کلخ کاربری فعل مجهو یر گفتار هدر یو افدرای

شغلخ فعالی های روزمرهخ برگرمی) ابتفایه ش  .بپس

بالم و بیمار م

با ابدتفایه از آزمدونهدای آمداری و ندرمافدنار SPSS16

گفتدده بددر ابدداس تکددوانخ یر افددرای بیمددار بدده نصددف
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 یر. میانگین طو گفته یر افرای بالم کاهش یافته ابد

نویسا گان مصاله کما تشکر را از مسئوالن مراکدن

بین افرای بالم و بیمارخ تفاو ت میانگین تعد ای فعدل فصدط

هدددای گفتدددار یرمدددانی یانشدددگاه و افدددرای

و کلیایددد

یر گفتار اوی به اویی معاییار بویخ یر صورتی که یر

. شرک کاا ه یر پژوهش یارن

. بایر عااصر صرفی و ن ویخ تفاو ت معاییاری یی ه ش
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