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مقدمه

عصبشناختی در افراد  25-05سال و شيوع ن در خکانمهکا

مالتيپل اسککلروزيس ) (Multiple Sclerosis,MSنکوعی

چهار برابر قايان است [ .]6-4،1در حال حاضر دومين علت

بيماري پيشروندهي سيستم عصبی مرککزي اسکت ککد در ن

معلوليت جوانان ايران ،بيماري  MSاسکت [ .]6مکار تخمينکی

غالف ميلين تخريب و پالکهايی در قسکمتهکايی از مکادهي

شکيوع  MSدر ايکران  0/3تکا  44/22در هکر 155555نفکر

سفيد مغز و نخاع ايجاد میشود [ MS .]3-1شايعترين بيماري

مککیباشککد کککد نشککاندهنککدهي افککزايش شککيوع  MSدر
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پرواند رحيمیفر و همکاران
ايران است [.]1

سيبهاي زبانی در مراحل اوليدي اختالل حائز اهميت است،

افراد با بيماريهاي نورولوژيک پيشرونده همچون  MSند

بد همين خاطر شناسايی دقيق مهارت تکرار جمالت طکو نی

تنها نقصهاي توليد گفتکار بلککد مشککالت زبکانی از جملکد،

میتوانکد در ترسکيم نکيمرخ و الگکوي اخکتالل زبکانی جهکت

مشکل در ناميدن [ ،]11-4خطاي معنايی و حاشيدگويی حين

طرحريزي برنامدي درمانی مناسب بد سيبشناسکان گفتکار و

ناميدن [ ،]12پارافازي معنايی [ ،]13مشکل در روانی کالمکی

زبان کمک شکايانی کنکد چکرا ککد در نقکص تککرار جملکدي

[ ،]10،14،11،15مشکل در ساخت زبان و مهارتهاي نحوي

طو نی ،افراد دامندي وسيعی از خطاها از قبيل افزودن ،حذف

از جملد کاهش ميانگين حداکثر طکول جملکد ،ککاهش تعکداد

و جانشينی واجها ،تکواژها و کلمات و يا تغييرات عمکده در

کلمات [ ]14،16و نقص در مهکارتهکاي زبکانی سکط بکا

ساختار نحکوي [ ]25و گسکترهي حافظکدي کالمکی را نشکان

[ ]19،12،16را تجربد میکنند .يکی از مهارتهاي زبانی سط

میدهند .از اين رو با توجد

بد روند رو بد افزايش بيماري MS

با  ،تکرار جمالت طو نی است .در بسياري از موارد تککرار

در افراد فکارس زبکان در ايکران [ ،]6عکدم شناسکايی برخکی

جمالت کمتر مورد بررسی قرار میگيرد ،در حالی ککد تککرار

ويژگیهاي زبانی در اين بيماران و ترسيم نيمرخ اختالل زبانی

جملد نيمرخ ويژهاي از اختال ت زبان [ ]25را نشان میدهد و

[ ]14و تفاوت زبانها با يکديگر [ ]24اين پژوهش با هکدف

در تعريف الگوهاي نقص زبان اهميت دارند [ .]21تکرار جملد

مقايسدي مهکارت تککرار جمکالت طکو نی در

بيمکاران MS

بد طور غير مستقيم مشکالت نحوي ،معناشناسی و واجشناسی

فارس زبان و افراد سالم انجام شده است .نتکايج ايکن تحقيکق

گفتار [ ]23،22و همچنين گسترهي حافظدي کالمی کوتاهمدت

میتواند بد سيبشناسان گفتار و زبان کمک کند تا با اسکتفاده

و حافظدي بلندمدت را نشان میدهد [ .]24،22از فوايد ديگکر

از يک تکليف ساده مانند تکرار جمکالت طکو نی بکا صکرف

تکليف تکرار جملد ،سکادگی ن در جهکت اجکرا و تجزيکد و

زمان ککمتکر اخکتال ت زبکانی در بيمکاران  MSرا بکد طکور

تحليل نتايج میباشد .همچنين هنگامی کد محکدوديت زمکانی

مشخصتري تعيين کنند و بکا ترسکيم نکيمرخ ويکژهاي از ايکن

وجود داشتد باشد اين روش راهکار مفيدي براي درمانگر است

اختال ت برنامدي درمانی دقيکقتکر و مشکخصتکري ترسکيم

تا در مدت زمان کوتاه ،توانايیهاي فرد را شناسايی کند [.]20

نمايند.

بنا بد مطالعاتی کد  Lethleanو همکارانش در سال 1993
در بيماران ام اس و  Laaksoو همکارانش در سال  2555بکر
روي بيماران ام اس سوئدي زبان انجام دادند ،مشخص گرديکد

مواد و روشها
ايککن

مطالعککد از نککوع اپيککدميولوژيک توصککيفی (Cross-

کد مهارت تکرار جمالت طو نی در بيماران  MSتغيکر يافتکد

) sectionalو روش نموندگيکري سکاده و در دسکترس اسکت.

است [ .]26،12اما زبکانهکا بکا وجکود اشکتراکات فکراوان در

جمعيت مورد مطالعدي اين پژوهش بيماران مبتال بکد مالتيپکل

عناصر سازندهي خود ،هر کدام داراي قواعکد ،سکاختار و بکد

اسکلروزيس از نوع پيشروندهي مزمن وابستد بد انجمن

سخن ديگر نظامی جداگاند و منحصر بد فرد هسکتند و از ايکن

استان خوزستان و افراد سالم همسان شده بکا بيمکاران اسکت.

رو در جوامع بشري زبانهاي مجزاي مختلفی همچکون زبکان

حجم نموند با توجد بد مطالعات موجود [ ،]12نظر مشاور مار

فارسی ،زبان انگليسی ،زبکان عربکی ،زبکان سکوئدي و سکاير

و بر اساس فرمولهاي تعيين حجم نموند 25 ،بيمار مبکتال بکد

زبانها بد چشم میخورد [ .]24نقص در مهارتهاي زبانی در

مالتيپل اسکلروزيس از نوع پيشروندهي مزمن و  25فرد سالم

بيماران  MSزندگی اجتمکاعی ،شکغلی ،روانکی و عمکلککردي

همسان شده با افراد MSدر نظر گرفتد شد.

MS

(کيفيت زندگی) بيمار را محدود میکند [ .]12،10از اين رو بد

زمودنیهاي اين تحقيق در محدودهي سکنی حکداکثر 40

منظککور جلککوگيري از س کيب بککد کيفي کت زنککدگی ،تشککخيص

سال ،تک زباندي فکارس (بکر اسکاس پرسکشنامکد) ،حکداقل
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کومش
تحصيالت ديپلم ،نداشتن مشکالت بينايی و شکنيداري اصکالح

مهارتهاي زبانی سط بکا در بيمکاران ام اس فکارس زبکان

نشده ،نداشتن مشکالت شناختی ،حداقل ابتالي بيماري  0سال

است ،کد دارايی روايی و پايايی مطلوبی میباشد (ثبات درونی

(اطالعات مربوط بد پروندههاي پزشککی بيمکاران موجکود در

زمايدي مهارت تکرار جمالت طو نی در بيماران ،/40 MS

انجمن  MSاستان خوزستان) ،ابتالي دقيکق و قطعکی بيمکاري

ضريب تکرارپذيري ) /26 (ICCبکا .]35[ )(P-value=/555

 ،MSوجود بيماري در مرحلدي پيشروندهي مزمن و نداشتن

زمايدي تکرار جمالت طکو نی از  15جملکد طراحکی شکده

ساير مشککالت مغکزي بکد جکز بيمکاري ( MSبکا تشکخيص

است .پيچيکدگی درون جمکالت مشکابد جمکالت موجکود در

نورولوژيست مرکز) انتخاب شدند .يک سيبشکناس گفتکار و

روزنامدهاي روزاند و رمانهاي معاصر است .جمالت بکا هکم

زبان با داشتن حداقل  0سکال تجربکد در حکوزهي اخکتال ت

مرتبط نيستند و هيچ متنی در رابطد با جمالت ارائد نمیشکود.

حرکتی گفتار ( پراکسی و ديز رتري) زمودنیها را بر اساس

جمالت از قسمتهاي پايد و پيرو ساختد شده است .با توجکد

ارزيابیهاي گفتکاري در ديز رتکري [ ]22از نظکر داشکتن يکا

بد دستورالعمل زمون [ ]35نحوهي نمرهدهی بد ايکن صکورت

نداشتن ديز رتري مورد بررسی قکرار داد و پکس از ارزيکابی،

بود کد اگر زمودنی پس از يکبار شنيدن ،جملد را دقيقکا بکا

بيماران داراي اختالل ديز رتري از مطالعکد حکذف شکدند .بکد

همان واژهها تکرار میکرد ،امتياز  ،3در صورتی کد برخکی از

منظککور رد زبککانپريش کی در زمککودنیهککا ،از نهککا زمککون

واژههاي غير اصلی (حرف ربط ،حرف اضافد ،نشاندي جمکع)

زبانپريشی فارسی دکتکر نيلکیپکور گرفتکد شکد و در نهايکت

در جملد تغيير میيافت ولی مفهوم جملد تغيير نمیکرد يا  1تا

زمودنیهايی انتخاب گرديدند کد داراي اختالل زبکانپريشکی

 2واژهي غير اصلی (حرف ربط ،حرف اضافد ،نشاندي جمع)

نبودند [ .]29ن دستد از بيماران ام اس کد تمايل بد شرکت در

از جملد حذف میشدند و يا سکاختار گرامکري جملکد تغييکر

مطالعد داشکتند ،پکس از گکاه شکدن از شکرايط مشکارکت در

میکرد امتياز  1و در صورتی کد جملد  2بار تکرار مکیشکد و

پککژوهش و نحککوهي ارزيککابیهککاي موجککود و تکمي کل فککرم

يا بسياري از قسمتهاي جملد جا میافتاد امتياز  5را کسکب

رضايتنامد در مطالعد وارد شدند .افرادي کد تمايل بد شکرکت

میکردند.

در پژوهش را نداشتند ،افراد دو زباند و بيمکاران ديز رتکري و

بد منظور بررسی ويژگیهاي صرف و نحکو و واجشناسکی

زبانپريشی از مطالعد خارج و هيچ اجباري بابت نمونکدگيکري

در بخش تکرار جمالت طکو نی تعکداد کلمکات عمکلککردي

وجود نداشت .بد مراجعان اين اطمينان داده شد ککد اطالعکات

(حرف اضافد ،حرف ربط و نشاندي جمع) و کلمات محتکوايی

نها محرماند باقی خواهد ماند.

(اسم و فعل) حذف شده و تعداد کلمات گفتد شده براي هر 15

ابزارهککاي مککورد اسککتفاده در ايککن پککژوهش شککامل -1

جملد مورد بررسی قرار گرفت .بد منظکور مقايسکدي بررسکی

پرسشنامدي اطالعات فردي ،جهت جمع وري اطالعاتی نظير

مهارت تکرار جمالت طو نی و مهکارتهکاي صکرف و نحکو

سن ،جنس ،وضعيت شغلی ،ميزان تحصکيالت ،نکوع بيمکاري،

افراد سالمی انتخاب شدند کد در محدودهي سکنی حکداکثر 40

مدت زمان ابتال بد بيمکاري(Expanded Disability EDSS ،

سال ،تک زباندي فارس ،حکداقل تحصکيالت ديکپلم ،نداشکتن

)( Status Scaleمقياس وضعيت نکاتوانی گسکترده) ،وضکعيت

مشکالت بينايی و شنيداري اصالحنشده ،نداشتن قطعی بيماري

حرکتی ،بيماري همراه و داروهاي مصرفی است.
 -2زمايدي مهارت تکرار جمالت طکو نی در بيمکاران
MSبا هدف مقايسکدي مهکارت تککرار جمکالت طکو نی در

MSو نداشتن ساير مشکالت مغکزي (توسکط نورولوژيسکت)
بودند.
در نهايت اطالعات بددست

مده توسکط نکرمافکزار SPSS

بيماران MSفارس زبکان و افکراد سکالم مکورد اسکتفاده قکرار

نسخدي  16تجزيد و تحليل شد .در مکار توصکيفی ميکانگين،

گرفت .اين زمايکد بخشکی از زمکون هنجارشکدهي بررسکی

انحراف معيار و اختالف ميانگين متغيرهاي تعداد کلمات گفتکد

پرواند رحيمیفر و همکاران
شککده ،تعککداد خطاهککاي حککذف کلمککات محتککوايی و کلمککات

( )p=5/5551محاسبد شد کد نشاندهندهي تفکاوت معنکیدار

عملکردي بررسی شد .تفاوت ميکان ميکانگين زمکون تککرار

ميان دو گروه بود( .جدول .)2

جمالت طو نی ،تعداد کلمات گفتد شده ،تعداد خطاهاي حذف

در بخش بررسی برخی از مهارتهاي نحوي نتايج ماري

کلمات محتوايی و کلمات عملککردي بکين دو گکروه سکالم و

نشان داد کد ميانگين تعداد خطاهاي حذف کلمات عملککردي

بيمار با زمون غير پارامتري مکنويتنکی در سکط معنکاداري

در بيماران در مقايسد با افراد سالم بيشتر است ،بد طوري ککد

 P<5/50محاسبد گرديد.

ميانگين خطا در بيمکاران  9/65 MSو در افکراد سکالم 4/20
نشان داده شد کد اين تفاوت نيکز معنکیدار بکود (.)p=5/554
(جدول )3

نتايج
مطالعدي حاضر بر روي  25بيمار  16( MSزن و  4مکرد)

همچنين نتايج نشان داد کد ميانگين تعداد خطاهاي حکذف

در محدودهي سنی  21-04سال با ميکانگين سکنی  39/00و

کلمات محتوايی در بيماران  MSنيز بکيشتکر اسکت .ميکانگين

انحراف معيار ( 2/56جدول  )1و  25فرد سالم در محکدودهي

تعداد خطاهاي حذف کلمات محتوايی در بيماران 22/25 MS

سنی  21-04سال با ميانگين سنی  39/05و انحکراف معيکار

و در افراد سالم  11/20با تفاوت معنکیدار نشکان داده شکد.

 2/13انجام شد.

(( .)p=5/550جدول )3

نتايج زمون منويتنی نشان میدهد ککد ميکانگين نمکرهي

ميانگين تعداد کلمات گفتد شکده در جمکالت در بيمکاران

افراد مبتال بد  MSدر تکليف تکرار جمالت طو نی  13/50و

 MSکمتر از افراد سالم بود بد طوريکد ميکانگين افکراد سکالم

ميانگين نمرهي افراد سالم در تکليف تکرار جمکالت طکو نی

 122/00و ميانگين افراد بيمار  154/45با تفکاوت معنکیدار

 12/45میباشد و تفاوت ميانگين گروه بيمار و سالم  0/60با

بود (( .)P=5/551جدول )3

جدول  .1ویژگی های دموگرافیک افراد ام اس
شماره

سن

جنست

تحصيالت

مدت زمان بيماري (سال)

EDSS

نوع بيماري

داروي مصرفی

نوع حرکت

دست برتري

1

41

مرد

کارشناس ارشد

4

1

پيشرونده اوليد

Betaferon

طبيعی

راست دست

2

40

زن

کارشناس

13

1

پيشرونده ثانويد

Betaferon

ويلچر

راست دست

3

49

زن

ديپلم

19

3/0

پيشرونده ثانويد

Avonex

غير طبيعی با حمايت افراد

راست دست

4

41

زن

فوق ديپلم

15

1/0

پيشرونده اوليد

Cinnovex

طبيعی

راست دست

0

33

زن

ديپلم

10

1/0

پيشرونده اوليد

-

طبيعی

راست دست

6

35

زن

فوق ديپلم

4

1

پيشرونده اوليد

Fingolide

غيرطبيعی بدون حمايت افراد

چپ دست

4

45

زن

ديپلم

25

1/0

پيشرونده اوليد

Betaferon

طبيعی

راست دست

2

21

زن

فوق ديپلم

6

1/0

پيشرونده ثانويد

Fingolide

طبيعی

چپ دست

9

39

زن

کارشناس

9

1/0

پيشرونده اوليد

Cinnovex

طبيعی

راست دست

15

32

مرد

ديپلم

10

3/0

پيشرونده اوليد

Ziferon

طبيعی

راست دست

11

33

زن

فوق ديپلم

2

1

پيشرونده ثانويد

-

غيرطبيعی بدون حمايت افراد

راست دست

12

32

زن

ديپلم

16

1

پيشرونده اوليد

Rbif

طبيعی

چپ دست

13

04

زن

ديپلم

6

2

پيشرونده ثانويد

Cinnovex

غيرطبيعی بدون حمايت افراد

راست دست

14

30

زن

ديپلم

14

1

پيشرونده اوليد

Cinnovex

طبيعی

راست دست

10

01

مرد

فوق ديپلم

2

3

پيشرونده ثانويد

-

عصا

راست دست

16

05

مرد

ديپلم

11

3

پيشرونده اوليد

Actoferon

غيرطبيعی بدون حمايت افراد

راست دست

14

39

زن

ديپلم

15

2/0

پيشرونده اوليد

Betaferon

غيرطبيعی بدون حمايت افراد

راست دست
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کومش
شماره

سن

جنست

تحصيالت

مدت زمان بيماري (سال)

EDSS

نوع بيماري

داروي مصرفی

نوع حرکت

دست برتري

12

30

زن

کارشناس

11

1/0

پيشرونده ثانويد

Copamer

غيرطبيعی بدون حمايت افراد

راست دست

19

39

زن

کارشناس

11

2

پيشرونده ثانويد

Rbif

غيرطبيعی باحمايت افراد

راست دست

25

46

زن

ديپلم

25

1

پيشرونده ثانويد

Betaferon

غيرطبيعی بدون حمايت افراد

راست دست

جدول  .2نتايج زمون من ويتنی براي محاسبد ي تکليف تکرار جمالت طو نی
گروه

ميانگين

انحراف معيار

تفاوت ميانگين ها

P- value

سالم ( 25نفر)

12/45

3/34

0/60

5/5551

بيمار( 25نفر)

13/50

4/41

0/60

5/5551

جدول  .3نتايج زمون من ويتنی براي محاسبد ي تعداد خطاهاي حذف کلمات عملکردي – محتوايی و تعداد کلمات گفتد شده
گروه

تعداد خطاهاي حذف کلمات عملکردي

تعداد خطاهاي حذف کلمات محتوايی
انحراف معيار

P-value

ميانگين انحراف معيار

P-value

سالم ( 25نفر)

4/20

2/22

5/554

11/20

6/21

5/550

122/00

2/24

5/551

بيمار( 25نفر)

9/65

6/29

5/554

22/25

14/64

5/550

154/45

25/12

5/551

ميانگين

انحراف معيار

P-value

تعداد کلمات گفتد شده

ميانگين

بحث و نتيجهگيري

پيشبينی کند .در اين پژوهش براي بررسی مهارتهاي صرف

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مهارت تکرار جمالت

و نحو تعداد کلمات عملکردي و کلمات محتوايی حذف شکده

طو نی در بيماران  MSفارس زبان بود .يافتدهکاي مطالعکدي

و تعداد کلمات گفتد شده در کل زمون محاسبد شکد .کلمکات

حاضر اين فرضيد را تاييد میکند کد بيمکاران  MSدر تکليکف

عملکردي محاسبد شده در اين پژوهش شامل حروف اضکافد،

تکرار جمالت طو نی نمرات کمتري نسکبت بکد افکراد سکالم

حروف ربط و نشاندي جمع و کلمات محتوايی شکامل اسکم و

دريافت میکنند .اين نتايج با مطالعدي  Lethleanو همکارانش

فعل میباشد .نتايج حاکی از

ن بود کد مهارت نحو افکراد MS

در سال  1993در بيماران  MSهمسو بود [ .]26همچنکين بکا

فارس زبان تفاوتهاي معناداري با مهارت نحکو افکراد سکالم

مطالعدي  Laaksoو همکارانش در سال  2555مطابقت داشت

دارد .افراد  MSکلمات عملکردي (حرف اضافد ،حرف ربط و

کد با استفاده از زمون بررسی مهارتهاي زبکانی سکط بکا ،

نشاندي جمع) و کلمات محتوايی (اسم و فعکل) بکيشتکري را

مهارت تکرار جمالت طو نی در بيماران  MSسوئدي زبان را

نسبت بد افراد سالم حذف میکنند کد اين تفاوت معنکادار بکود

بررسی و دريافتنکد ککد مهکارت تککرار جمکالت طکو نی در

( )p=5/550، p=5/554و تعداد کلمات گفتد شده در بيماران

بيماران  MSتفاوت معناداري با افراد سالم دارد ()p=5/5551

 MSاز تعداد کلمات گفتد شدهي افراد سالم ککمتکر و تفکاوت

Murdoch

معنادار بود ( .)P=5/551نتکايج مطالعکدي حاضکر بکا نتکايج

[ .]12از سوي ديگر نتايج اين پژوهش با مطالعات

و  Theodorosدر سککال  2555همخککوانی دارد .نهککا طککی
بررسی جامع بيماران مبتال بد  MSبد اين نتيجد دست يافتند کد

پژوهش جمالپور و همکاران در سال  2513همسو است.
نها برخی از مهارتهاي نحوي در بيماران  MSاز نکوع

در  05درصککد ايککن افککراد نقککص معنککاداري در برخککی از

عودکننکده -بهبوديابنکده ()RRMS

مهارتهاي زبانی از جملد مهارت تکرار جمالت وجکود دارد

) Multiple Sclerosisرا بد شيوهي تکگويی محاسبد کردند و

[.]31

بد اين نتيجد رسيدند کد مهارت نحو افراد  MSبا افکراد سکالم

(Relapsing Remitting

يکی ديگر از نتايج اين مطالعد نشان میدهکد ککد مهکارت

متفاوت است [ .]14همچنين  Arrondaو همکارانش در سکال

تککرار جمکالت مکیتوانکد مهکارتهککاي صکرف و نحککوي را

 2515برخی مهارتهاي زبانی از جملد تعکداد کلمکات گفتکد

پرواند رحيمیفر و همکاران
 از ايکن رو از.) بکودBESS( مهارتهکاي زبکانی سکط بکا

16  ميانگين طول جملکد و مکاکزيمم طکول جملکد را در،شده

حمايت دانشگاه علوم پزشکی جنکديشکاپور اهکواز قکدردانی

 نها در، همکار انگليسی زبان بررسی کردند15  وMS بيمار

 اسکتان خوزسکتان و سکرکارMS  همچنين از انجمکن.میشود

پژوهش خود بد اين نتيجد رسيدند کد مهارتهکاي مکذکور در

 مرضکيد مهرابکی، منيره مهرابکی کوشککی،خانمها بهاره ندامت

 از اين رو نتکايج.دو گروه سالم و بيمار تفاوت معناداري دارند

کوشکی و سکاير افکرادي ککد در نمونکدگيکري ايکن پکژوهش

 و همکاران در بخش بررسی تعداد کلمکاتArronda پژوهش

. تقدير و تشکر بد عمل می يد،همکاري نمودند

.]16[ گفتد شده با پژوهش حاضر همخوانی دارد
نتايج مطالعد نشان میدهد کد در زبان فارسکی نيکز ماننکد
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Introduction: People with progressive neurological diseases such as multiple sclerosis (MS) not only
experience speech production deficiencies but also language disorders. Inability in repetition of long
sentences is a language difficulty. Ability in repetition of long sentence is a clinical marker of language and
cognitive impairment and it can help speech and language therapists to design and implement treatment
plans. Therefore, this study carried out with the aim of comparing repetition skill of long sentences in
Persian-speaking MS patients and healthy people.
Materials and Methods: This is a descriptive- epidemiologic study in which repetition of long sentences
was carried out on 20 MS patients from the MS Society of Khuzestan (Iran). The age range of the
participants was between 21-54 years (mean age 39.55) and 20 healthy people (mean age 39.50). Data
includinf long sentence repetition skill, the number of errors in functional word omission, and content word
omission, and number of spoken words were obtained and analyzed.
Results: Results showed that there was a significant different between MS patients and the control group
in the mean of long sentence repetition skill (P=0.0001), the number of errors in functional word omission
(P=0.004) the number of errors in content word omission (P=0.005) and number of spoken words
(P=0.001).
Conclusion: Results of this study showed that repetition of long sentence skill and some of the syntactic
skills have impaired in MS patients. The results can help speech and language therapists in clinical
assessment and interventional programs for MS patients.
Keywords: Language Disorders, Cognitive Dysfunction, Speech Disorders, Multiple Sclerosis
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