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Extended Abstract

1. Introduction

amage resulted from two linguistic fea-
tures of syntactic comprehension and 

grammatical judgment in patients suffering from Apha-
sia, weakening the linguistic function, affecting cognitive 
skills. For this reason, researchers have paid to exam-
ine (such as phonics, syntax/semantics, word decoding, 
meta-linguistic comprehension functions, and language 
production) that impair people’s perception during the 
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Background and Aims Damage resulted from two linguistic features of syntactic comprehension and 
grammatical judgment in patients suffering from Aphasia, weakening the linguistic function, affecting 
cognitive skills. Therefore, the present study has been conducted to compare the extent of syntactic 
comprehension and grammatical judgment in patients with Aphasia.
Methods This study is descriptive-comparative. Forty-five patients with Aphasia were selected by a sim-
ple random sampling method. The data were collected by a researcher-developed demographic ques-
tionnaire, Persian Aphasia Battery (PAB) test, and syntactic comprehension and grammatical judgment 
test and were analyzed by the Chi-square test.
Results In general, the patients suffering from Aphasia are more affected by syntactic comprehension 
damage than grammatical judgment. This difference was significant in the comprehension of dative 
sentences than replacing complex short sentences, predicative accusative than tracing the long simple 
sentences, understanding of inverted sentences than tracing long, complex sentences, nominative con-
nectives than long simple sentences, nominative predicative than long simple sentences, and inverted 
dative sentences than replacing long, complex sentences (P<0.05). Despite the significant difference 
between the damage of syntactic comprehension in patients with Aphasia and their grammatical judg-
ment, no significant difference was seen in the comprehension of active and continuous sentences
Conclusion According to the results, there was a significant difference between the extent of damage of syn-
tactic comprehension compared to the damage of grammatical judgment in the patients suffering from Apha-
sia. Therefore, the grammatical judgment of the patients was better than their syntactic comprehension.
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damage. In addition, the inability to Syntactic Compre-
hension influences many abilities and dramatically re-
duces the patient’s quality of life. Therefore, determining 
grammatical concepts and judgment in aphasic patients 
makes it better and more comprehensive than the group 
found in the language specification. In this context, the 
current study aimed to compare the amount of damage 
in syntactic comprehension and grammatical judgment in 
aphasic patients.

2. Methods

The current study was descriptive–comparison method. 
The study population included patients with Aphasia who 
were treated to a type of brain lesion on the left hemi-
sphere diagnosed with Broca’s Aphasia and dyslexia 
by neurologist expert command in April of 1398 in the 
Tehran University Neurotherapy Center. Forty-five apha-
sic patients were selected through sampling devices. In-
clusion criteria were included: Broca’s Aphasia, at least 
three months after the onset and duration of participants’ 
illness, between the ages of 18-80, and no problematic de-
fects in vision and hearing. 

The exclusion criteria included: having a history of sei-
zures or epilepsy in the last 12 months, history of brain 
surgery in the past, internal and subcortical bleeding in 
the past, pre-aphasic dementia, severe Wernicke’s Apha-
sia, and general Aphasia having a history of drug use that 
affect the nervous system in the last six months. Data was 
collected using three questionnaires: demographic data, 
Persian aphasic diagnosis test, and understanding of syn-
tax and grammatical judgment test. Thus, we used Nili-
pour’s tests to diagnose Broca’s Aphasia and Kaplan’s 
translated test to understand a syntax with six primary 
linguistic skills: oral expression ability, oral understand-
ing, repeat, vocabulary level available, and reading abil-
ity. So, the writing grammatical judgment test was used 
according to the manner and extent of patients’ diagnosis 
of grammatical sentences or not and their ability to make 
grammatical judgments. Collected data were analyzed by 
using chi-square.

3. Results

Based on demographic characteristics data, the mean 
sample age was 47 years by the standard deviation of 5.7, 
the mean of the subjects’ age was scattering at least 38 
years to a maximum of 63 years. The majority of issues 
had been high school graduates (28%) and BA (26%), and 
higher education (27%). And only four percent of sub-
jects the primary education and 13 percent had a cycle. 
Also, about 58 percent of them had the Persian language 

as their mother language, 16 percent in Turkish, 13 per-
cent in Kurdish, 9 percent in Lori, and five percent in Ara-
bic. Also, the descriptive values of the three dimensions 
of syntactic comprehensions, such as two-dimensional, 
trivalent verbs, and two-verb sentences, were calculated 
as the total score. 

According to the results of the descriptive analysis in-
dicators, Broca’s aphasia patients scores was somehow 
understood in different dimensions, with an average 
understanding of the current bivalent single sentence 
comprehension in four sentences out (3.7±1), statements 
heart (3.6±0.96), linking sentences agent (3±1.1), sen-
tences linking accusative (3.6±1.2), often much higher 
than the 3. While the average understanding of the cur-
rent trivalent single sentences such as object sentences to 
E (2.9±1) and passive sentences in the heart of (2.8±1), 
and about 2.8 respectively. Finally, the lowest means for 
understanding two-verb sentences such as interconnected 
sentences (2.8±1.3), present participle sentences (2.1±1), 
and present participle sentences (2.18±1.2), was obtained.

The results obtained by comparing the descriptive in-
dices related to the dimensions of divalent and trivalent 
single-current sentences with two-verb sentences in pairs 
showed that the average understanding of two-capacity 
single-current sentences was about 84/10 points better. At 
the same time, the average perception of trivalent verbs 
was 84/5. Also, the average comprehension of two-verb 
sentences was equal to 95/8, according to which it can be 
said that the mean of trivalent verbs is the lowest. Since 
there was a significant difference between the divalent 
and trivalent verbs, the difference was in favor of a better 
understanding of monosyllabic sentences with divalent 
verbs. Also, binary singular present tense sentences were 
understood more and better than double present tense 
sentences; whereas two-verb sentences were significantly 
better understood than monosyllabic sentences.

Regarding other variables, the results of the analysis 
of descriptive indicators showed that the dimensions of 
tracking - substitution of short and long sentences in the 
grammatical judgment test - the average substitution of 
short sentences is better and higher than all; also, the av-
erage tracking of long sentences from other dimensions 
of grammatical judgment. It has been harder and weaker 
as the results of comparing the mean of the pair of scores 
showed a significant difference between the pair of tracks- 
substitution of short sentences that the difference in favor 
of better substitution of short sentences than their track-
ing. While comparing tracking pairs, substituting long 
sentences did not show a significant difference indicating 
the damage in tracking and replacing long sentences is 
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almost close. In addition to the descriptive indices of total 
scores, comparing the means showed that patients with 
Broca’s Aphasia generally had more syntactic impairment 
than grammatical judgment. This difference in perception 
of passive sentences in a difficult to replace short, linking 
accusative easy to track long sentences, comprehension 
challenging to follow the long-term heart rate, relatively 
easy subject to long sentences, linking subject to tracking 
easy sentences long and object to the heart compared with 
alternative long sentences hard Was significant at P<0.05. 
Also was observed the difference between the damage pa-
tients appreciates than grammatical judgment. 

4. Discussion and Conclusion

There was observed a significant difference between 
the extents of the damage somehow understanding of the 
grammatical judgment injury patients with Broca’s Apha-
sia. So that the judge was patient orders compared to bet-
ter understand way.
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مقاله پژوهشی

مقایسه درک نحوی با قضاوت دستوری در بیماران زبان پریش

زمینه و هدف زمانی که دو ويژگی زبانِی درک نحوی و قضاوت دستوری در بیماران زبان پريش آسیب ببیند، ضمن تضعیف عملکرد زبانی، 
می تواند مهارت های شناختی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف مقايسه میزان آسیب در درک نحوی با قضاوت دستوری 

بیماران زبان پريش انجام شد.
مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع توصیفي مقايسه اي است. 45 بیمار زبان پريش با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها 
با 3 پرسش نامه جمعیت شناختی محقق ساخته، آزمون تشخیصی زبان پريشی فارسی و آزمون درک نحوی و قضاوت دستوری جمع آوری 

و با آزمون  مجذور خی تجزيه و تحلیل شد. 
یافته ها يافته ها نشان داد به  طور کلی بیماران زبان پريش دچار آسیب درک نحوی بیشتری نسبت به قضاوت دستوری بودند. اين تفاوت در 
درک جمالت مفعول به ای نسبت به جايگزينی جمالت سخت کوتاه، اسنادی مفعولی نسبت به رديابی جمالت آسان بلند، درک جمالت 
قلب شده نسبت به رديابی جمالت سخت بلند، موصولی فاعلی نسبت به جمالت آسان بلند، اسنادی فاعلی نسبت به رديابی جمالت 
آسان بلند و مفعول به ای قلب شده در مقايسه با جايگزينی جمالت سخت بلند )در سطح P<0/05( معنادار بود. علی رغم تفاوت معنادار 
در آسیب درک نحوی بیماران نسبت به قضاوت دستوری، در درک جمالت معلوم و به هم پیوسته تفاوت معناداری با قضاوت دستوری 

بیماران مشاهده نشد.
نتیجه گیری به نظر می رسد بین میزان آسیب درک نحوی و آسیب قضاوت دستوری بیماران دارای زبان پريشی، تفاوت معناداری وجود 

درد. به گونه ای که عملکرد قضاوت دستوری بیماران در مقايسه با درک نحوی بهتر بود.

کلیدواژه ها: 
بیماران زبان پريش، 

درک نحوی، قضاوت 
دستوری
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مقدمه

يکی از زمینه های کاربرد نظريه های زبان  شناسی، آسیب  شناسی 
گفتار و زبان است. اين مسئله سبب به وجود آمدن حوزه های 
زبان2  آسیب  شناسی  و  زبان1  میان رشته ای چون عصب  شناسی 
شده است  ]1[. عصب  شناسی زبان به طور کلی به مطالعه درک 
زبانی و توصیف پايه های عصب شناختی زبان و گفتار، ماهیت 
مکانیسم ها و فرايندهای دخیل در زبان  می پردازد  ]2[. همچنین 

1. Language neurology
2. Language pathology

به طور ويژه به نقش و تأثیر زبان  شناسی در درک ماهیت اختالالت 
زبانی ناشی از آسیب مغزی  می پردازد  ]3[.

از بین انواع اختالالت زبانی، زبان پريشی3 نوعی اختالل زبانی 
ناشی از آسیب مغزی  است که نشانگر اختالل در بیان يا درک 
زبان به  دنبال آسیب مغزی است  ]4[. دو نوع زبان پريشي که در 
مطالعات عصب شناسي زبان، بیشترين توجه را به خود اختصاص 

3. Aphasia
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داد ه اند، زبان پريشي بروکا4 و زبان پريشي ورنیکه5  هستند. در نوع 
ورنیکه، بخش معنايی زبان آسیب  می بیند و ارتباط معنايی به  
شکلی جدی به هم می خورد که علت آن نوعی آسیب مغزی 
است و در دانش معنايی فرد بیمار اختالل ايجاد  می کند. اما دانش 
واج  شناسی سالم مانده و لفظ فرد گرچه فاقد معنی است، اما روان 
و با مکث و آهنگ مناسب ادا  می شود. ويژگی خاص زبان پريشی 
ورنیکه اين است که از نظر ساختار نحوی مشکلی ندارد  ]3[. 
اما اگر آسیب مغزی به بخش های پیشانی باعث از دست دادن 
بخشی از قدرت بیانی شود به آن ديسفازی6 گفته می شود. ولی 
اگر قدرت تکلم به طور کامل متوقف شود به آن زبان پريشی بروکا 

گفته می شود ]5[. 

دارای  بروکا،  يا  بیانی7  زبان پريشی  زبان پريشی،  انواع  بین  از 
نشانه های گفتار غیرسلیس و تلگرافي، نابجاگويي آوايي و معنايي 
ادبیات  از  عمده ای  بخش  است  .  گفتار  درک  در حین سالمت 
مربوط به زبان پريشی بر آسیب درک نحوی8 در زبان پريشی بروکا 
متمرکز بوده است  ]5[، زيرا زبان پريشی بروکا يک اختالل بیانی 
است که درک اين بیماران در مقايسه با فعالیت های سخت و 
دشوارشان، همچون سخنرانی و گفتار، نسبتاً دست نخورده باقی 
می ماند. گرچه مشکل اصلی زبان پريشی بروکا، گفتار غیرسلیس و 
ناروان است و بیماران اغلب دچار دستور پريشی يا آسیب قضاوت 
دستوری9  هستند  ]6[، اما به نظر می رسد درک نحوی نیز در اين 
بیماران آسیب  می بیند  ]7[. تعدادی از مطالعات ]8[   نشان داده 
است وقتی تمام نشانه های معناشناختی و عمل گرا برای معنادهی 
حذف می شوند، به طوری که درک، تنها بايد به وسیله ساختار 
نحوی انجام شود، زبان پريشی های بروکا نیز بسیار ضعیف عمل 
می کنند. به عنوان مثال، کارامازا و زوريف  ]9[ نشان دادند که 
بیماران زبان پريش بروکا زمانی که مجبور به تکیه بر درک نحوی 
به تنهايی باشند، مشکالتی برای رديابی روابط مفعولی قلب شده را 

تجربه می  کنند. 

شوارتز و همکاران  ]10[ نیز دريافتند که گروهی از بیماران 
ساختارهای  به  مربوط  تکالیف  در  بروکا  زبان پريشی  به  مبتال 
منفعل برگشت پذير، به  طور شانسی عمل می کنند. در سال های 
اخیر نیز فلینکر و نايت  ]11[ معتقد بودند همه ساختارهای نحوی 
به طور برابر سالم باقی نمی ماند، زيرا بر طبق مطالعات انجام شده 
ساده  درک جمالت  اگرچه  زبان پريش  ]12[،  بیماران  روي  بر 
در بیماران مبتال به زبان پريشی بروکا حفظ مي شود، اما درک 
جمالت پیچیده که شامل کاربرد استنتاج و درک صفات تفصیلي 
يا ارتباطات علّي است و درک داستان و جمله که مستلزم هوش 
کالمي، حافظه و ديگر ابعاد شناختي است، آسیب مي بیند. به 

4. Broca aphasis
5. Wernicke aphasia
6. Dysphasia
 7. Expressive
8. Syntactic comprehension
9. Grammatical judgment

خاطر گستردگی چنین آسیب هايی، تعیین میزان درک نحوی 
که  است  موضوعي  زبان پريش  بیماران  در  دستوری  قضاوت  و 
پرداختن به آن سبب مي  شود شناخت بهتر و جامع تري نسبت 
به خصوصیات زباني اين گروه از بیماران پیدا شود، زيرا ناتوانی 
در درک، توانايی های زيادی را تحت تأثیر قرار می دهد و کیفیت 

زبانی را تا حد چشمگیری پايین می آورد ]13[.

بنابر تناقض های موجود در پیشینه پژوهشی مربوط به درک 
با  پژوهش  اين  زبان پريش،  بیماران  دستوری  قضاوت  و  نحوی 
هدف بررسی مقايسه آسیب در درک نحوی با قضاوت دستوری 
ناشی از اين اختالل و پاسخ به اين سؤال که آيا میزان درک نحوی 
و قضاوت دستوری در بین بیماران دارای زبان پريشی با يکديگر 

متفاوت است يا نه، انجام شد. 

مواد و روش ها

روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی مقطعی بود. 
جامعه مورد مطالعه، شامل بیماران زن و مرد مبتال به دستورپريشی 
ارجاع شده به مرکز نوروتراپی دانشگاه تهران بودند که در طی 
فروردين و ارديبهشت سال 1398 مراجعه داشتند. اين افراد در 
اثر ضايعه  قشر مغز در نیم کره  چپ مغز، با تشخیص متخصص 
داخلی مغز و اعصاب و غربالگری با پرسش نامه زبان پريشی نیلی پور 
]14[، تشخیص زبان پريشی و دستور پريشی دريافت کردند. از 
بین بیماران تشخیص داده شده، 45 نفر به صورت دردسترس 
بیماری صرع در طی 12  يا  بیمارانی که سابقه تشنج  بین  از 
ماه اخیر، سابقه جراحی مغزی در گذشته و خون ريزی داخلی 
انتخاب شدند. پس از اخذ  و زيرقشری10 در گذشته نداشتند، 
رضايت، پرسش نامه ها و آزمون  های مربوط توسط آن ها تکمیل و 
پاسخ داده شد. معیارهای ورود به پژوهش بر حسب شرح حال 
شامل اين موارد بود: سن بین 18 -80 سال، سپری شدن حداقل 
3 ماه از شروع آسیب، ابتال به زبان پريشی و دستورپريشی، مصرف 
داروهای مؤثر بر سیستم اعصاب و روان در مدت مداخله، استفاده 
از الکل و مواد مخدر، سابقه ابتال به بیماری های شديد جسمی 
يا روانی، وجود ضربان  ساز قلبی يا هرگونه منعی برای مداخالت 
الکتريکی، فقدان نقايص بینايی و شنوايی در شرح حال و قادر 
بودن به شرکت در برنامه. معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل 
اين موارد بودند: عدم همکاری فرد، غیبت بیش از دو جلسه و 
ناتوانی نمونه در انجام آزمون ها بود. همچنین راست دست و چپ 
دست بودن آزمودنی ها با استفاده از مصاحبه شرح حال ارزيابی 
از طريق  يا دوزبانه بودن آزمودنی های  شد. همچنین تک زبانه 
شرح حال، مشخص شد. حدود 0/58 تک زبانه فارسی و حدود 
0/42 دوزبانه )زبان های قومیت  های ايرانی( بودند که شرح نتايج 

در قسمت يافته های پژوهش گزارش شده است. 

ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش شامل آزمون زبان پريشی 

10. Subarachnoid hemorrhage
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زبان فارسی نیلی پور  ]14[، آزمون درک نحوی کاپالن  ]15[ و 
آزمون قضاوت دستوری لینبارگر11 و همکاران  ]16 [ بود. يکی از 
آزمون های مورد استفاده، آزمون زبان پريشی زبان فارسی نیلی پور 
برای تشخیص نوع زبان پريشی فارسی بود که با درجه    بندی پاسخ 
معیارهای  از  يکی  عنوان  به  غلط،  و  به صورت درست  بیماران 
و  کّمی  تحلیل  از طريق  بیماران  زبان پريشی  تشخیصی شدت 
کیفی گفتار پیوسته بیماران استفاده شد. نیمرخ زبانی مستخرج از 
اين آزمون با معیارهای تشخیصی بالینی متخصص اعصاب منطبق 
شد. نیلی پور و همکاران  ]14[ به بررسی ويژگی های روان سنجی 
در گروهی از بیماران زبان پريش )روان و ناروان( ناشی از ضايعه  
مغزی نیمکره  چپ پرداختند. آن ها جهت بررسی روايی مالکی 
آزمون، نیمرخ زبانی به دست آمده از نتايج اين آزمون را با تشخیص 
نوع زبان پريشی مقايسه کردند.  تعیین  به منظور  گفتاردرمانگر 
عملکرد انواع زبان پريشی در هريک از مهارت های زبانی، نشان-

 دهنده  انطباق نیمرخ های به دست آمده با تشخیص گفتاردرمانگران 
بود. همچنین جهت بررسی روايی  سازه  آزمون، همبستگی بین 
مهارت های آزمون و خرده آزمون های تشکیل دهنده  هر مهارت 
آلفای  محاسبه  طريق  از  آزمون  کل  اعتبار  آن ها  شد.  محاسبه 
کرونباخ را 0/93 گزارش کردند. همچنین همبستگی معناداری 
بین 0/30 تا 0/76 در سطح P<0/05،  میان مهارت های آزمون 
وجود داشت. خرده آزمون های هر مهارت نیز دارای همبستگی بین 

0/36 تا 0/81 در سطح P<0/01 بودند  ]14[.

اجرايی  کارکرد  آزمون سیستم  از  نحوی  ارزيابی درک  برای 
دلیس و همکاران  ]15[ استفاده شد که برای بیماران زبان پريش 
درک  آزمون  دارد.  کاربرد  سال   80 تا   20 سنی  دامنه   در 
نحوی کاپالن دارای 45 جمله و 9 خرده مقیاس است که هر 
خرده مقیاس دارای 5 سؤال است  ]17 [. در اين پژوهش جهت 
غربالگری، يک سؤال از 5 سؤال هر خرده قیاس استفاده شد )به 
طور مثال نمونه سؤال قلب شده »موش را خرگوش هل داد« بود(. 
دلیل اجرای يک سؤال از 5 سؤال هر مقیاس، جور شدن تعداد 
آزمون  انجام  نحوه  بود.  آزمون قضاوت دستوری  با  سؤاالت آن 
به صورت پاسخ به سؤاالت غیرکالمی و انتخاب يکی از تصاوير 
است که آزمودنی از طريق انتخاب يکی از دو تصوير، میزان درک 
نحوی خود را مشخص می کند. در 5 نوع از اين جمالت )ساخت 
معلوم، اسنادي فاعلي، ساخت مفعول به اي، ساخت به هم پیوسته و 
موصولي مفعولي فاعلي( ترتیب متعارف نقش هاي معنايي رعايت 
ساخت  قلب شده،  )ساخت  جمالت  از  نوع   4 در  و  است  شده 
اسنادي مفعولي، ساخت مفعول به اي قلب شده و ساخت موصولي 
فاعلي مفعولي( ترتیب متعارف نقش های معنايی به هم خورده 
است که ضريب همبستگی بین جمالت داراي ترتیب نامتعارف 
و توالي ها برابر 0/50 است  ]18 [. در پژوهش عامری و همکاران 
 ]19 [ روايی محتوايی اين آزمون با نظارت و تأيید استادان نحو 

11. Linebarger

دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و عالمه طباطبايی احراز شده 
است. به عالوه پايايی آن نیز با ضريب آلفای کرونباخ 0/88 مورد 

تأيید قرار گرفته است. 

جهت ارزيابی قضاوت دستوری از آزمونی که توسط لینبارگر و 
همکاران  ]16 [ تهیه شده و دارای 8 ساختار دستوری دوگزينه ای 
درست / غلط است )به طور مثال: سگی که مرا زد، سیاه بود( 
و  پژوهش سافران  آزمون در  اين  پايايی  و  روايی  استفاده شد. 
همکاران  ]20[ مورد بررسی و تأيید قرار گرفته است. اين آزمون 
روايی  ويژگی های  بررسی  از  بعد  و  ترجمه  حاضر  پژوهش  در 
پايايی مورد استفاده قرار گرفت. روايی آزمون با استفاده از روش 
تحلیل عاملی بررسی و بار عاملی آن برابر با 0/78 به  دست آمد. 
پايايی آزمون نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 0/75 
محاسبه شد. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی 
و استنباطی )آزمون  مجذور خی( در نرم افزار SPSS نسخه 22 
استفاده شد. از آنجا که مقیاس پاسخ دهی به مؤلفه های درک 
نحوی و قضاوت دستوری، کیفی و طبقه ای بود و توزيع داده ها نیز 
نرمال نبود، برای مقايسه  پاسخ آزمودنی ها از آزمون  آماری مجذور 

خی استفاده شد.

یافته ها

به  مبتال  میانسال  مردان  و  زنان  از  متشکل  پژوهش  جامعه 
زبان پريشی مرکز نوروتراپی دانشگاه تهران بودند که دارای میانگین 
مردان  و   ،43/47±3/5 میانگین  با  )زنان   47±6 با  برابر  سنی 
5/9±49/15( بودند. توزيع دامنه سنی جامعه از حداقل 38 سال 
تا حداکثر 63 سال پراکندگی داشت که 0/42 درصد زن و 0/58 
نیز مرد بودند. از نظر تحصیالت، 18 درصد مشارکت کنندگان تا 
سطح زير ديپلم، 29 درصد ديپلم، 26 درصد لیسانس و 27 درصد 
فوق لیسانس و دکتری بودند. از نظر نوع زبان مادری، حدود 58 
درصد دارای زبان فارسی، 16 درصد ترکی، 13 درصد کردی، 9 
درصد لری و 5 درصد عربی بود ه اند. از لحاظ برتری دست، بر 
طبق شرح حال بیماران، 89 درصد از بیماران راست دست و فقط 
11 درصد چپ دست بودند. بررسی نیم کره آسیب ديده بر اساس 
گزارش پزشکی و شرح حال نشان داد که  75درصد از بیماران 
دارای آسیب نیمکر ه  چپ و   11 درصد آسیب نیمکره  راست بودند. 
با توجه به پراکندگی متغیرهای فوق، نقش آن ها در متغیرهای 
وابسته همچون درک نحوی و قضاوت دستوری مورد ارزيابی قرار 

گرفت که نتايج آن در جدول شماره 1 خالصه شده است.

بر طبق نتايج گزارش شده در جدول شماره 1  می توان گفت 
که تفاوت جنسیتی از لحاظ درک نحوی و قضاوت دستوری وجود 
نداشت. شايد به اين دلیل تعداد زنان و مردان برابر نبود. همچنین 
تفاوت معناداری در بین آزمودنی های راست دست و چپ دست 
مشاهده نشد. نقش تحصیالت و زبان مادری نیز معنادار نبود. در 
حالی که از لحاظ نیم کره آسیب ديده تفاوت معناداری در درک 
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نحوی آزمودنی ها مشاهده شد. بدين شرح که درک نحوی گروه 
دستوری  قضاوت  اما  بود.  نیم کره چپ ضعیف تر  آسیب  دارای 
آسیب بین دو نیم کره تفاوت معنادار نداشت. همچنین از لحاظ 

جايگاه آسیب تفاوت معناداری مشاهده نشد.     

يافته های توصیفی مربوط به متغیرهای وابسته شامل درک 
نحوی و قضاوت دستوری در جدول شماره 2 گزارش شده است. 

با توجه به نتايج جدول شماره 2 که حاصل توصیف فراوانی پاسخ 
قضاوت  و  نحوی  درک  ابعاد  سؤاالت  به  دستور پريش  بیماران 
دستوری است، می توان گفت در پنج مؤلفه از ابعاد هشت گانه مورد 
سنجش، پاسخ های موفق قضاوت دستوری بیشتر از درک نحوی 
بود. در حالی که فقط در دو مؤلفه، پاسخ های موفق درک نحوی 
بیشتر از قضاوت دستوری بود. می توان مشاهده کرد که در درک 

جدول 1. نتايج آزمون های غیرپارامتريک يومان ويتنی، کراسکال والیس و خی دو برای مقايسه فراوانی متغیرها در بین گروه ها

قضاوت دستوریدرک نحویمتغیرها

سطوح معناداریخی دومیانگینتعدادسطوحمنبع اثر
معناداریخی دومیانگینتعدادمتغیر

جنسیت
1924/97209/50/373زن1923/39239/50/860زن

درجه آزادی 2621/561مرددرجه آزادی 2622/711مرد

معناداریخی دومعناداریخی دو

دست برتری
4022/9598/00/958راست دست4022/788/00/687راست دست

درجه آزادی 523/41چپ دستدرجه آزادی 525/41چپ دست

معناداریخی دومعناداریخی دو

تحصیالت

235/256/20/187زیردیپلم227/02/90/573زیردیپلم

626/3دیپلم

درجه آزادی 4

616/08دیپلم

درجه آزادی 4
1320/38لیسانس1319/77لیسانس

1222/17فوق لیانس1220/46فوق لیانس

1228/08دکتری1226/7دکتری

معناداریخی دومعناداریخی دو

زبان مادری

2626/136/620/157فارسی 2615/222/830/586فارسی

718/79ترکی

درجه آزادی 4

719/7ترکی 

درجه آزادی 4
618/9کردی 630/08کردی

411/25لری     423/75لری    

229/5عربی     226/0عربی    

معناداریخی دومعناداریخی دو

نیم کره 
آسیب

3423/991/010/603نیم کره چپ 3423/56/140/046نیم کره چپ
نیم کره 
531/8راست

درجه آزادی 2
نیم کره 
521/7راست 

درجه آزادی 2
618/5زیرقشری 612/9زیرقشری

معناداریخی دومعناداریخی دو

جایگاه 
آسیب

2922/71/20/56پیشانی2924/82/360/307پیشانی

822/6گیجگاهی
درجه آزادی 2

822/6گیجگاهی
درجه آزادی 2

826/8آهیانه816/9آهیانه
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جمالت معلوم، فراوانی پاسخ های ناموفق بیماران )با فراوانی53 
درصد( بیشتر بود. از طرف ديگر از لحاظ قضاوت دستوری برای 
با  بیماران  ناموفق  پاسخ های  نیز  کوتاه  رديابی جمالت سخت 
فراوانی 58درصد بیشتر از افراد موفق بود. درنتیجه ناتوانی در 
قضاوت دستوری بیشتر از ناتوانی در درک نحوی جمالت معلوم 
بود. در حالی  که آسیب در درک جمالت قلب شده، با فراوانی 
60 درصد بیشتر از ناتوانی در رديابی جمالت سخت کوتاه برای 
قضاوت دستوری بود. در مورد آسیب در درک جمالت اسنادی 

فاعلی نیز مشخص شد که 56 درصد بیماران، ناموفق بودند. در 
حالی  که در قضاوت و رديابی جمالت آسان کوتاه فقط 24 درصد 
ناموفق بودند که نشانگر مشکالت زياد برای درک نحوی جمالت 
اسنادی است. همچنین آسیب در درک جمالت اسنادی مفعولی 
نیز با فراوانی 44 درصد نسبت به 20 درصد ناتوانی در رديابی 
جمالت آسان بلند، بیشتر بود. در بقیه مؤلفه های درک جمالت 
مفعولٌ به ای، درک جمالت مفعولٌ به ای قلب شده، درک جمالت 
به هم پیوسته و درک جمالت موصولی فاعلی، آسیب بیشتری 

جدول 2. نتايج توصیفی مربوط به پاسخ آزمودنی ها نسبت به ابعاد درک نحوی و قضاوت دستوری

قضاوت دستوریپاسختعداد )درصد(تعداد )درصد(پاسخدرک نحوی

درک
جمالت معلوم

ناموفق)0/58(26)0/53(23ناموفق
ردیابی جمالت
سخت کوتاه موفق)0/42(19)0/47(22موفق

کل)100(45)100(45کل

درک
جمالت قلب  شده

ناموفق)0/62(28)0/60(27ناموفق
ردیابی جمالت

سخت بلند موفق)0/38(17)0/40(18موفق

کل)100(45)100(45کل

درک جمالت اسنادی فاعلی

ناموفق)0/24(11)0/56(25ناموفق
ردیابی جمالت

آسان کوتاه موفق)0/76(34)0/44(20موفق

کل)100(45)100(45کل

درک جمالت اسنادی مفعولی

ناموفق)0/30(13)0/44(20ناموفق
ردیابی جمالت

آسان بلند موفق)0/70(32)0/56(25موفق

کل)100(45)100(45کل

درک جمالت مفعول به ای

ناموفق)0/27(12)0/44(20ناموفق

جایگزینی جمالت سخت کوتاه موفق)0/73(33)0/56(25موفق

کل)100(45)100(45کل

درک جمالت مفعول به ای 
قلب شده

ناموفق)0/38(17)0/44(20ناموفق

جایگزینی جمالت سخت بلند موفق)0/62(28)0/56(25موفق

کل)100(45)100(45کل

درک جمالت
به هم پیوسته

ناموفق)0/42(19)0/42(19ناموفق
جایگزینی جمالت

آسان کوتاه موفق)0/58(26)0/58(26موفق

کل)100(45)100(45کل

درک جمالت موصولی فاعلی

ناموفق)0/38(17)0/49(22ناموفق
جایگزینی جمالت

آسان بلند موفق)0/62(28)0/51(23موفق

کل)100(45)100(45کل
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نسبت به مؤلفه های قضاوت دستوری بیماران مشاهده شد؛ زيرا 
آسیب قضاوت دستوری در همه مؤلفه های جايگزينی جمالت 
سخت کوتاه، جايگزينی جمالت سخت بلند، جايگزينی جمالت 
آسان کوتاه و جايگزينی جمالت آسان بلند، فراوانی پاسخ های 

ناموفق نسبت به مؤلفه های درک نحوی کمتر بود. 

بیماران به سئواالت  از توصیف فراوانی پاسخ های غلط  پس 
درک نحوی و قضاوت دستوری، اين سؤال پیش می آيد که آيا 
بین میزان درک نحوی و قضاوت دستوری بیماران زبان پريش 
تفاوت معنادار آماری وجود دارد؟ جهت پاسخ گويی به اين سؤال 
از آزمون آماری مجذور خی استفاده شد که نتايج حاصل از آن در 

جدول شماره 3 گزارش شده است.

با توجه به نتايج جدول شماره 3 که حاصل آزمون مجذور 
خی جهت مقايسه  ابعاد درک نحوی و قضاوت دستوری در بین 
بیماران زبان پريش است، تفاوت معناداری در سطح 0/05 بین 
میزان آسیب درک نحوی بیماران زبان پريش با قضاوت دستوری 
آن ها در بیشتر موارد وجود دارد. همچنین نمرات قضاوت دستوری 

بیماران بهتر و باالتر از میزان درک نحوی آن هاست. 

بحث 

يافته های پژوهش حاضر به طور کلی نشان داد توانايی قضاوت 
دستوری بیماران بهتر و بیشتر از درک نحوی بوده است. بدين 
معنی که آسیب توانايی درک نحوی بیماران بیشتر از آسیب 
قضاوت دستوری آن ها بوده است. به طوری که بیشترين عملکرد 
و توانايی برای رديابی جمالت آسان کوتاه با 0/76 موفقیت بوده 
است. در حالی که ضعیف ترين عملکرد قضاوت دستوری در رديابی 
جمالت سخت بلند با میزان موفقیت 0/38 درصدی در تکالیف 
بود. دلیل عملکرد بهتر در اين مؤلفه از قضاوت دستوری شايد 

به دلیل پرکاربرد بودن جمالت کوتاه و آسان در زندگی روزمره 
باشد که امکان انجام آن برای بیماران بیشتر  می شود. همچنین 
دلیل ديگر توانايی بیشتر در رديابی جمالت آسان  می تواند به 
خاطر افعال کمتر در چنین جمالتی باشد. زيرا در اين زمینه 
کالینا و ديگران به اين نتیجه رسیدند که هرچه جمالت و افعال 
از نظر ساختار نحوی و موضوعی پیچیده تر باشند، بازيابی و تولید 
آن ها برای بیماران دشوارتر می  شود. بر اين اساس در اين راستا 
پژوهش های متعدد آسیب پذيری بیشتر فعل را در آفازی بروکا، 
نسبت به ديگر مقوله  های دستوری مورد تأيید قرار می  دهند و 
نقش خصوصیات صرفی و نحوی فعل را بر میزان اختالل، عامل 

مؤثّری می  دانند.

به طور کلی باال بودن عملکرد قضاوت دستوری در اين پژوهش، 
همسو با نتايج برخی مطالعات گزارش شده است  ]9[ که نشان 
تکالیف قضاوت  به  طور معمول در  زبان پريش  بیماران  داده اند 
دستوری بهتر از تکالیف درک نحوی عمل می کنند. بر اساس 
يافته  پژوهش حاضر و نتايج پیشین، ديدگاه جاری در مورد اينکه 
حفظ  می شود،  نسبتاً  زبان پريش  بیماران  در  قضاوت دستوری 
تأيید می شود و می توان دانش دستوری را به عنوان يکی از عوامل 
نظر  بیماران، در  افت عملکرد دستوری در  از  پیشگیری کننده 
گرفت، زيرا در تحقیقات پیشین ]21 ،    8[ به نقش دانش دستوری 
بیماران در حفظ قضاوت دستوری آن ها اشاره شده است. در اين 
راستا با توجه به اطالعات جمعیت شناختی متوجه شديم که اکثر 
بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی، از بین پرسنل دانشگاه های 
مادر شهر تهران هستند که اين عضويت در جامعه  دانشگاهی 

می  تواند دانش دستوری بیماران را باال برده باشد. 

در حالی که بیشترين توانايی درک نحوی بیماران دستورپريش، 
برای درک جمالت به هم پیوسته با 0/58 پاسخ موفق و ضعیف ترين 
عملکرد درک نحوی برای در درک جمالت قلب شده با میزان 

جدول 3. نتايج آزمون مجذور خی برای مقايسه مؤلفه  های درک  نحوی و قضاوت  دستوری در بیماران زبان پريش 

x2dfPقضاوت دستوریدرک نحوی

1/07440/23ردیابی جمالت سخت کوتاهجمالت معلوم

3/95440/04ردیابی جمالت سخت بلندجمالت قلب شده

4/71440/03ردیابی جمالت آسان کوتاهاسنادی فاعلی

5/06440/02ردیابی جمالت آسان بلنداسنادی مفعولی

10/02440/00جایگزینی جمالت سخت کوتاهمفعول به ای

4/54440/03جایگزینی جمالت سخت بلندمفعول به ای قلب شده

0/39440/37جایگزینی جمالت آسان کوتاهبه هم پیوسته

4/14440/04جایگزینی جمالت آسان بلندموصولی فاعلی
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موفقیت 0/40 درصد بود. عالوه بر توصیف نتايج، مقايسه تفاوت ها 
نشان داد که در 6 مؤلفه از 8 مؤلفه مربوط به توانايی درک نحوی 
و قضاوت دستوری، تفاوت معناداری وجود دارد و نمرات قضاوت 
دستوری باالتر است. بر اين اساس می توان نتیجه گرفت که در 
زبان پريشی، توانايی های درک نحوی به  طور معناداری نسبت به 
قضاوت دستوری، دچار آسیب بیشتری  می شوند، زيرا ماهیت 
نارسايی درک در بیماران دستورپريش به خاطر زوال و فرسايش 

دانش دستوری  است ]22[.   

در تبیین ديگر برای پايین بودن توانايی درک نحوی، می توان 
چنین استدالل کرد که چون در آزمون درک نحوی بر ساختار 
جمالت تأکید  می شود و درک واژگان زياد مطرح نیست، آسیب 
بیماران زبان پريش، در ضعف ساختاری و سطح نحوی آن ها نمود 
بیشتری پیدا می کند. از آنجا که نحوه پاسخ دهی بیماران به آزمون 
درک نحوی به صورت انتخاب تصاوير بود، با توجه به نقش نیم کره  
راست در تجسم فضايی و توان انتخاب تصاوير، می توان گفت که 
آسیب نیم کره  راست نیز می تواند از علل آسیب درک نحوی باشد، 
زيرا در 11 درصد بیماران پژوهش حاضر، نیم کره  آسیب ديده، 
نیم کره  راست بود و میانگین درک نحوی بیماران دارای آسیب 
نیم کره راست 32 بود. در حالی که میانگین توانايی درک نحوی 
بیماران دارای آسیب نیم کره چپ برابر با 23 بود که اين مقدار 
تفاوت از لحاظ آماری در سطح 0/046 معنادار بود. در تبیین نقش 
نیم کره راست  می توان چنین استدالل کرد که چون گزارش شده 
است  ]23[ در تعدادی از افراد، توانايی زبانی در نیم کره  راست 
قرار دارد، آسیب آن می تواند منجر به آسیب زبانی، به ويژه آسیب 
درک نحوی شود و اين نشانگر نقش نیم کره  راست در پردازش 
اطالعـات نحـوی است. اگرچه نیم کره راست به طور مستقیم در 
تکلم نقش ندارد، ولی قادر به درک زبان گفتاری و نوشتاری است 
که اين درک در سطح ساده محرک پاسخ و در قالب تصاوير و 
اصوات امکان پذير است ]23[، چراکه مطالعات ]23[ نشان داده 
است در تعداد کمی از افراد توانايی زبانی در نیم کره راست قرار 
دارد. اين تبیین در قالب نظريه  توانايی های زبانی نیم کره  راست 
جای می گیرد  ]15 [. در اين راستا نتايج مطالعه هان و همکاران 
]24[ نشان داده است در افراد مبتال به زبان پريشی به نقايصی در 
فرايندهای پیش   بینی مبتنی بر نشانه های تصويری در طی فهم 
جمله اسناد داده  می شود. نتايج نشان  می دهد که افراد مبتال به 
زبان پريشی، استراتژی انتظار و مشاهده را اتخاذ  می کنند و شروع 
به پیش   بینی ساختار نحوی بعدی جمله  می کنند. البته فقط تا 
زمانی که نشانه های يکنواخت يا نشانه های تطبیق در دسترس 

هستند.

 يکی ديگر از تبیین ها در مورد آسیب بیشتر به درک نحوی 
به نظريه  مکان يابی قابل ارجاع برمی گردد، زيرا با توجه به نظريه  
مکان يابی، نقايص درک نحوی  به احتمال زياد به خاطر آسیب 
مناطق پیشانی رخ  می دهد  ]25[. با توجه به ايـن ديـدگاه، نیم کره  

چـپ، نیم کره  اصلی يا غالب و نیم کره  راست نیم کره  فرعی زبانی 
با اين حال در راستای نقش نیم کره  راست  محسوب  می شود. 
مغز در پردازش اطالعات نحوی زبان، نتايج پژوهش کاپالن و 
همکاران ]26[ نـشان مـی دهـد درک جملـه در نتـیجه  ضـايعات 
هردو نیم کـره دچـار اختالل می شود. بر اين اساس در پژوهش 
حاضر نیز بررسی اطالعات عصب شناختی و منطقه آسیب ديده در 
بیماران، نشان داد که حدود 65 درصد از بیماران داری آسیب در 
منطقه پیشانی بودند. بر اين اساس اين فراوانی می تواند در افت 

عملکرد بیماران در تکالیف درک نحوی مؤثر بوده باشد. 

ابعاد زبانی درک نحوی  بر اساس نتايج در مورد تفاوت های 
و قضاوت دستوری در بیماران زبان پريش  می توان گفت از آنجا 
که درک، يعني فهم اينکه چه کسي براي چه کسي چه کاري 
انجام داده است، پردازش آن نیاز به حافظه فعال و سالم دارد. 
در حالی که ضعف حافظه فعال  می تواند به درک نحوی آسیب 
برساند. در مورد ضعف درک نحوی در بیماران پژوهش حاضر، 
می توان گفت شايد آسیب به حافظه در اين امر مؤثر بوده باشد، 
چون تئوری محدوديت حافظه کاری نیز فرض می کند که حداقل 
بخشی از ضعف درک نحوی بیماران زبان پريش، ناشی از کاهش 
محدوديت  تئوری  است.  زبان  برای  کاری  حافظه  ظرفیت  در 
حافظه  کاری توضیح می دهد که چگونه کاهش ظرفیت حافظه  
کاری می تواند منجر به الگويی از شکست درک نحوی در بیماران 
زبان پريش شود که می تواند به عنوان يک تابع مشترک از سطح 
شدت و پیچیدگی ساختاری جمله مشخص شود  ]27 [. در اين 
راستا میاک و همکاران ]28[ در مقاله ای تحت عنوان »رويکرد 
ظرفیت نگر به اختالالت درک نحوی در افراد زبان پريش«، بیان 
تئوری در مورد  به عنوان يک   می کنند ظرفیت حافظه کاری 
است.  ارائه  قابل  زبان پريش  بیماران  در  نحوی  اختالالت درک 
آن ها بیان  می کنند که ضعف درک نحوی بیماران زبان پريش، 
حداقل بخشی از آن، از کاهش در ظرفیت حافظه کاری برای 

زبان، ناشی  می شود.

درنهايت اگر بخواهیم به يک توضیح جامع از تفاوت های آسیب 
درک نحوی در زبان پريشی دست يابیم، بايد همه  عوامل دخیل 
در درک را لحاظ کنیم. درنتیجه فهرستی از عوامل تأثیرگذار 
خواهیم داشت. داليل اصلی که پیش تر عنوان شد عبارت اند از: 
نظريه جانبی شدن مغز، نظريه  توانايی های زبانی نیم کره  راست، 
نظريه  لوب های مغز و محل آسیب، و نظريه محدوديت حافظه  

کاری که نتايج پژوهش حاضر در راستای اين نظريه هاست. 

از طرف ديگر، اين يافته ها مغاير با نتايج مطالعه  گودگالس 
 ]29[ است که نشان داده است درک بیماران مبتال به زبان پريشی 
در مقايسه با فعالیت های سخت و دشوار آن ها )همچون سخنرانی 
گفتار( نسبتاً دست نخوره باقی می ماند. همچنین مغاير با نتايج 
کیم و تامپسون  ]30[ است که متوجه شدند بیماران زبان پريش 
در درک و قضاوت دستوری همانند گروه سالم عمل می کنند. 
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وولفک و همکاران  ]31[ نیز از مطالعاتی که در زمینه  ساختارهای 
که  کردند  نتیجه گیری  چنین  بودند،  دستورات  از  گسترده ای 
بیماران زبان پريش در تکالیف قضاوت دستوری کاماًل خوب عمل 
مي کنند. در تبیین مغايرت نتايج پژوهش حاضر با دو مطالعه  
گودگالس  ]29[ و  کیم و تامپسون  ]30[ می توان به اين موضوع 
اشاره کرد که مطالعات آن ها در راستای باور گرودزينسکی  ]32[ 
مبنی بر آسیب انحصاری و انتخابی آسیب بیانی يا زبان پريشی 
صورت گرفته است و به ابعاد جامع زبان شناختی توجه کمتری 
شده است. در تبیینی ديگر می توان به اين نکته اشاره کرد که 
منطقه  آسیب ديده مغزی شايد منجر به بروز مشکالت بیشتر در 
بر اساس  بیماران پژوهش حاضر شده است، زيرا  درک نحوی 
اطالعات تشخیصی و پزشکی مربوط به ناحیه آسیب ديده  مغزی 
بیماران  اکثر  آسیب ديده  مناطق  که  بوديم  شاهد  بیماران،  در 
پژوهش حاضر، در مناطق پیشین مغز و پیشانی است که  می تواند 
پردازش نحوی را با مشکالت بیشتری مواجه کند. بر اين اساس 
بیماران مبتال به زبان پريشی، ضعف بیشتری را در درک نحوی 
نسبت به قضاوت دستوری، نشان دادند. درنتیجه، پاسخ سؤال 
بین آسیب درک  تفاوت معناداری  آيا  اينکه  بر  پژوهش مبنی 
نحوی و قضاوت دستوری بیماران زبان پريش وجود دارد، مثبت 

است و آسیب بیشتر در درک نحوی است.

نتیجه   گیری

به طور خالصه و بر اساس نتايج می توان اين گونه بیان کرد که 
بیماران زبان پريش دچار آسیب درک نحوی بیشتری نسبت به 
آسیب در قضاوت دستوری بودند. مقايسه آسیب های درک نحوی 
با آسیب قضاوت دستوری نشان داد که در يک ديد کلی، بیماران 
در توانايی قضاوت دستوری، آسیب کمتری داشتند. درمجموع 
آماره های گزارش شده در جدول شماره  تفاوت و جهت  میزان 
2 بیانگر باال بودن توانايی قضاوت دستوری بیماران زبان پريش 
نسبت به درک نحوی آن هاست. بر اين اساس و بر طبق اين 
يافته ها می توان گفت که نظر کارامازا و زوريف  ]33[ در مورد 
قرار  تأيید  مورد  زبان پريش،  بیماران  در  نحوی  درک  آسیب 
می گیرد. همچنین تأيید کننده نظر کیم و تامپسون  ]30[ است 
که معتقد بودند بیماران زبان پريش در قضاوت دستوری همانند 
گروه کنترل سالم عمل می کنند. بنابراين با توجه به آسیب پذيرتر 
بودن درک نحوی بیماران زبان پريش نسبت به قضاوت دستوری 
آن ها، توجه الزم جهت رفع مشکالت درک نحوی اين بیماران 

ضروری به نظر  می رسد.

يکی از محدوديت های پژوهش حاضر از نظر اجرايی، ناتوانی 
در کنترل متغیرهای جمعیت شناختی، از قبیل جنسیت، سن، 
تحصیالت، زبان مادری، نیم کره آسیب ديده و شدت آسیب مغزی 
بود که احتمال  می رود با متغیرهای وابسته مرتبط باشند. همچنین 
ناتوانی در کنترل حافظه فعال که بر طبق پیشینه مشخص شده 

است می تواند بر يادآوری مؤثر باشد،  می تواند از محدوديت های 
مورد  در  حاضر،  پژوهش  ديگر  طرف  از  باشد.  حاضر  پژوهش 
بیماران خودمعرفی که برای نوروتراپی، به مرکز دولتی نوروتراپی 
دانشگاه تهران مراجعه کرده و بر اساس فراخوان درمان رايگان 
به کلینیک ارجاع داده شده بودند به اجرا درآمد. بنابراين تعمیم 
يافته های پژوهش به آن هايی که دارای مشکالت شديدتر هستند، 
يا در مراکز خصوصی با امکانات بیشتر و متخصصین حاذق درمان 
 می شوند، با محدوديت روبه   رو بوده و در تعمیم نتايج بايد احتیاط 
شود. از جمله محدوديت  های ديگر پژوهش حاضر عدم دسترسی 
به منابع استنادی و مؤلفین و متخصصین خارجی رويکردهای 
نوروفیدبک و مدل ادغام صوتی تصويری جهت نظارت بر فرايند 
مداخله بود که اين مشکل  می تواند زمینه  ساز احتمال کج فهمی يا 

عدم تسلط محقق برای مداخله توسط محقق باشد.

همان گونه که بررسی شد نوع آفازی بیماران به عنوان متغیر 
است.  ذکر شده  زبانی    مشکالت  درمانی  موفقیت های  در  مهم 
بنابراين پیشنهاد می  شود که مداخالت مربوط به زبان در زمینه 
درک نحوی و قضاوت دستوری، بهتر است بر بهبود مهارت های 
زبانی افراد به عنوان عامل مهم در موفقیت درمانی متمرکز شود. 
از آنجا که از جمله محدوديت های تحقیق حاضر عدم دسترسی 
به منابع استنادی و مؤلفین و متخصصین رويکرد نوروفیدبک و 
مدل ادغام صوتی تصويری جهت نظارت بر فرايند مداخله بود و 
اين مشکل  می تواند زمینه ساز احتمال کج فهمی يا عدم تسلط بر 
مداخله برای محقق باشد و نتايج را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراين 
پیشنهاد می  شود که در مطالعات آتی در حد امکان از حضور 

صاحب نظراِن رويکردهای درمانی مذکور استفاده شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر در نظر گرفته 

شده است.

حامي مالي

اين مقاله برگرفته از رساله ی دکترای نويسنده اول در گروه 
زبان شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر است.

مشارکت نویسندگان

تمام نويسندگان در آماده سازی اين مقاله مشارکت يکسان 
داشته اند

تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان، اين مقاله تعارض منافع ندارد.
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تشکر و قدردانی

آزمودنی های  تمامی  از  تا  پژوهشگران وظیفه  خود می دانند 
شرکت کننده در پژوهش حاضر و همچنین مديريت و پرسنل 
مرکز مشاوره و نوروفیدبک دانشگاه تهران کمال تشکر و قدردانی 

را به عمل آورند.
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