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 مقدمه
 ینکوع  (Multiple Sclerosis,MS) سياسککلروز  پليمالت

اسکت ککد در  ن    يمرککز  یعصب ستميس ي رونده شيپ يماريب

 ي از مکاده  يیهکا  در قسکمت  يیها و پالک بيتخر نيليغالف م

 يماريب نيتر عيشا MS [.3-1د ]شو یم جاديمغز و نخاع ا ديسف

هکا    ن در خکانم  وعيسال و ش 25-05در افراد  یشناخت عصب

علت  ني. در حال حاضر دوم[6-4،1] است انيبرابر  قا چهار

 ینک ي[.  مکار تخم 6اسکت ]  MS يماري، برانيجوانان ا تيمعلول

نفکر  155555هکر   در 22/44تکا   3/0 رانيک در ا MS وعيشک 

 در  MS وعيشکک شيافککزا ي دهدهنکک باشککد کککد نشککان  یمکک

     Email: majidsoltanist@gmail.com                                           561 33443151 -3 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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 [.1است ] رانيا

ند  MS همچون رونده شيپ کينورولوژ يها يماريافراد با ب

از جملکد،   یگفتکار بلککد مشککالت زبکان     ديتول يها تنها نقص

 نيح يیگو ديو حاش يیمعنا يخطا، [11-4] دنيناممشکل در 

 یکالمک  ی، مشکل در روان[13[، پارافازي معنايی ]12] دنينام

 ينحو يها مهارتمشکل در ساخت زبان و  [،10،14،11،15]

حداکثر طکول جملکد، ککاهش تعکداد      نيانگياز جملد کاهش م

سکط  بکا     یزبکان  يهکا  [ و نقص در مهکارت 14،16کلمات ]

سط   یزبان يها از مهارت یکيکنند.  ی[ را تجربد م19،12،16]

از موارد تککرار   يارياست. در بس ی، تکرار جمالت طو نبا 

ککد تککرار    ی، در حالرديگ یقرار م یتر مورد بررس جمالت کم

دهد و  ی[ را نشان م25از اختال ت زبان ] يا ژهيو رخ ميجملد ن

[. تکرار جملد 21] دارند تينقص زبان اهم يالگوها فيدر تعر

 یشناس و واج ی، معناشناسيمشکالت نحو ميمستق ريبد طور غ

مدت  کوتاه یکالم ي حافظد ي ترهگس نيچن [ و هم23،22گفتار ]

 گکر يد دي[. از فوا24،22] دهد یمدت را نشان م بلند ي و حافظد

و  ديک  ن در جهکت اجکرا و تجز   ی، سکادگ تکرار جملد فيتکل

 یزمکان  تيکد محکدود  یهنگام نيچن باشد. هم یم جينتا ليتحل

درمانگر است  يبرا يديکار مف روش راه نيوجود داشتد باشد ا

 [.20] ندک يیفرد را شناسا يها يی، تواناان کوتاهتا در مدت زم

 1993در سال و همکارانش  Lethleanکد  یبنا بد مطالعات

بکر   2555و همکارانش در سال  Laaksoام اس و  مارانيدر ب

 ديک ، مشخص گردزبان انجام دادند يام اس سوئد مارانيب يرو

 افتکد ي ريک تغ MSدر بيماران  یکد مهارت تکرار جمالت طو ن

در  انهکا بکا وجکود اشکتراکات فکراو      [. اما زبکان 26،12] است

، سکاختار و بکد   قواعکد  ي، هر کدام داراخود ي عناصر سازنده

 نيک جداگاند و منحصر بد فرد هسکتند و از ا  ینظام گريسخن د

همچکون زبکان    یمختلف يمجزا يها زبان يرو در جوامع بشر

 ريو سکا  ي، زبکان سکوئد  ی، زبکان عربک  یسي، زبان انگلیفارس

در  یزبان يها هارت[. نقص در م24خورد ] یبد چشم م ها زبان

 يککرد  و عمکل  ی، روانک ی، شکغل یاجتمکاع  یزندگ MS مارانيب

رو بد  ني[. از ا12،10] کند یرا محدود م ماري( بیزندگ تيفي)ک

 صي، تشککخیزنککدگ تيککفيبککد ک بياز  سکک يريمنظککور جلککوگ

، است تياختالل حائز اهم ي ديدر مراحل اول یزبان يها بي س

 یتکرار جمالت طکو ن  ارتمه قيدق يیخاطر شناسا نيبد هم

جهکت   یاخکتالل زبکان   يو الگکو  رخ مينک  ميتوانکد در ترسک   یم

گفتکار و  شناسکان   بيمناسب بد  س یدرمان ي برنامد يزير طرح

 ي کنکد چکرا ککد در نقکص تککرار جملکد       یانيزبان کمک شکا 

، حذف افزودن لياز خطاها از قب یعيوس ي ، افراد دامندیطو ن

عمکده در   راتييتغ ايو کلمات و  ژهاوا ، تکها واج ینيو جانش

را نشکان   یکالمک  ي حافظکد  ي [ و گسکتره 25] يساختار نحکو 

  MS يماريب شيرو با توجد بد روند رو بد افزا نيدهند. از ا یم

 یبرخک  يی، عکدم شناسکا  [6] رانيک در افراد فکارس زبکان در ا  

 یاختالل زبان رخ مين ميو ترس مارانيب نيدر ا یزبان يها یژگيو

پژوهش با هکدف   ني[ ا24] گريد کيها با  تفاوت زبان و[ 14]

 MS مکاران يدر ب یمهکارت تککرار جمکالت طکو ن     ي سديمقا

 قيک تحق نيک ا جيانجام شده است. نتکا  فارس زبان و افراد سالم

شناسان گفتار و زبان کمک کند تا با اسکتفاده   بيتواند بد  س یم

 رفبکا صک   یساده مانند تکرار جمکالت طکو ن   فيتکل کياز 

را بکد طکور    MS مکاران يدر ب یتکر اخکتال ت زبکان    زمان ککم 

 نيک ا از يا ژهيک و رخ مينک  ميکنند و بکا ترسک   نييتع يتر مشخص

 ميترسک  يتکر  تکر و مشکخص   قيک دق یدرمان ي اختال ت برنامد

 .ندينما

 

 هامواد و روش
-Cross) وصککيفیمطالعککد از نککوع اپيککدميولوژيک ت  نيککا

sectional) سکاده و در دسکترس اسکت    يريک گ و روش نموند .

 پکل يمبتال بکد مالت  مارانيپژوهش ب نيا ي مورد مطالعد تيجمع

 MS مزمن وابستد بد انجمن ي رونده شياز نوع پ سياسکلروز

 اسکت.  مکاران ياستان خوزستان و افراد سالم همسان شده بکا ب 

اور  مار ، نظر مش[12] بد مطالعات موجود جدحجم نموند با تو

مبکتال بکد    ماريب 25حجم نموند،  نييتع يها اساس فرمول و بر

فرد سالم  25مزمن و  ي رونده شياز نوع پ سياسکلروز پليمالت

 .در نظر گرفتد شد MS همسان شده با افراد

 40حکداکثر   یسکن  ي در محدوده قيتحق نيا يها ی زمودن

، حکداقل  نامکد(  اسکاس پرسکش   فکارس )بکر   ي سال، تک زباند
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اصکالح   يداريشکن  و يیناي، نداشتن مشکالت بپلميد التيتحص

سال  0 يماريب ي، حداقل ابتالیمشکالت شناخت نشده، نداشتن

 درموجکود   مکاران يب یپزشکک  يها )اطالعات مربوط بد پرونده

 يمکار يب یو قطعک  قيک دق ي، ابتالاستان خوزستان( MS انجمن

MSمزمن و نداشتن   ي رونده شيپ ي در مرحلد يماري، وجود ب

 صيبکا تشکخ  ) MS يمکار يبکد جکز ب   يمشککالت مغکز   ريسا

شکناس گفتکار و    بي س کي. مرکز( انتخاب شدند ستينورولوژ

اخکتال ت   ي سکال تجربکد در حکوزه    0داشتن حداقل زبان با 

اساس  ها را  بر ی(  زمودنيز رتريو د یگفتار ) پراکس یحرکت

 ايک [ از نظکر داشکتن   22] يز رتکر يدر د يگفتکار  يها یابيارز

، یابيک قکرار داد و پکس از ارز   یمورد بررس يز رترينداشتن د

العکد حکذف شکدند. بکد     از مط يز رترياختالل د يدارا مارانيب

 زمککون  هککا ن، از  هککا یدر  زمککودن یشککيپر منظککور رد زبککان

 تيک گرفتکد شکد و در نها   پکور  یلک يدکتکر ن  یفارس یشيپر زبان

 یشک يپر اختالل زبکان  يکد دارا دنديانتخاب گرد يیها ی زمودن

بد شرکت در  ليام اس کد تما ماراني[.  ن دستد از ب29] نبودند

مشکارکت در   طياز  گکاه شکدن از شکرا   ، پکس  مطالعد داشکتند 

فککرم  ليککتکم وموجککود  يهککا یابيککارز ي پککژوهش و نحککوه

بد شکرکت   ليکد تما ينامد در مطالعد وارد شدند. افراد تيرضا

و  يز رتکر يد مکاران ي، افراد دو زباند و بدر پژوهش را نداشتند

 يريک گ بابت نمونکد  ياجبار چياز مطالعد خارج و ه یشيپر زبان

داده شد ککد اطالعکات    نانياطم نيوجود نداشت. بد مراجعان ا

 .ماند واهدخ یها محرماند باق  ن

 -1پککژوهش شککامل  نيککمککورد اسککتفاده در ا يابزارهککا

 رينظ یاطالعات ي ور ، جهت جمعياطالعات فرد ي نامد پرسش

، يمکار ي، نکوع ب التيتحصک  زانيم ،یشغل تيوضع ، جنس،سن

 EDSS (Expanded Disability ،يمکار يمدت زمان ابتال بد ب

Status Scale) (ینکاتوان  تيوضع اسيمق  )تي، وضکع گسکترده 

 .است یمصرف يهاهمراه و دارو يماري، بیحرکت

 مکاران يدر ب یجمالت طکو ن  مهارت تکرار ي دي زما -2

MS در  یمهکارت تککرار جمکالت طکو ن     ي سکد يبا هدف مقا

مکورد اسکتفاده قکرار     فارس زبکان و افکراد سکالم    MS مارانيب

 یبررسک  ي از  زمکون هنجارشکده   یبخشک  ديک  زما نيگرفت. ا

ام اس فکارس زبکان    مکاران يسط  بکا  در ب  یزبان يها مهارت

 ی)ثبات درون باشد یم یمطلوب يیايو پا يیروا يی، کد دارااست

، /MS 40 مارانيدر ب یجمالت طو ن مهارت تکرار  ي دي زما

[. 35]( P-value)/=555 بکا  /26 (ICC) يريپذ تکرار بيضر

شکده   یجملکد طراحک   15 از یتکرار جمالت طکو ن  ي دي زما

در  وددرون جمکالت مشکابد جمکالت موجک     یدگيک چي. پاست

معاصر است. جمالت بکا هکم    يها روزاند و رمان يها روزنامد

 شکود.  یرابطد با جمالت ارائد نم در یمتن چيو ه ستنديمرتبط ن

د ساختد شده است. با توجک  رويو پ ديپا يها جمالت از قسمت

صکورت   نيک بد ا یده نمره ي [ نحوه35بد دستورالعمل  زمون ]

بکا   قکا  ي، جملد را دقدنيشن بار کيپس از  یبود کد اگر  زمودن

از  یکد برخک  ی، در صورت3 ازي، امتکرد یها تکرار م همان واژه

 جمکع(  ي )حرف ربط، حرف اضافد، نشاند یاصل ريغ يها واژه

تا  1 ايکرد  ینم رييمفهوم جملد تغ یول افتي یم رييدر جملد تغ

جمع(  ي )حرف ربط، حرف اضافد، نشاند یاصل ريغ ي واژه  2

 رييک جملکد تغ  يسکاختار گرامکر   ايشدند و  یم فاز جملد حذ

شکد و   یبار تکرار مک  2کد جملد  یو در صورت 1 ازيکرد امت یم

را کسکب   5 ازيافتاد امت یجملد جا م يها از قسمت ياريبس  اي

 .کردند یم

 یشناسک  صرف و نحکو و واج  يها یژگيو یمنظور بررس بد

 يککرد  تعکداد کلمکات عمکل    یدر بخش تکرار جمالت طکو ن 

 يیجمع( و کلمات محتکوا  ي )حرف اضافد، حرف ربط و نشاند

 15هر  يبرا لمات گفتد شدهفعل( حذف شده و تعداد ک )اسم و

 یبررسک  ي سکد يقرار گرفت. بد منظکور مقا  یجملد مورد بررس

صکرف و نحکو    يهکا  و مهکارت  یجمالت طو ن تکرارمهارت 

 40حکداکثر   یسکن  ي انتخاب شدند کد در محدوده یافراد سالم

، نداشکتن  پلميک د التي، حکداقل تحصک  فارس ي سال، تک زباند

 يماريب ی، نداشتن قطعنشده الحاص يداريشن و يینايمشکالت ب

MS ( سکت ي)توسکط نورولوژ  يمشکالت مغکز  ريو نداشتن سا

 .ندبود

  SPSS افکزار  دست  مده توسکط نکرم   داطالعات ب تينها در

، نيانگيک م یفي مکار توصک   شد. در ليو تحل ديتجز 16 ي نسخد

تعداد کلمات گفتکد   يهاريمتغ نيانگيو اختالف م اريانحراف مع
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و کلمککات  يیحککذف کلمککات محتککوا ي، تعککداد خطاهککاشککده

 زمکون تککرار    نيانگيک م انيک شد. تفاوت م یبررس يکرد عمل

حذف  ي، تعداد خطاها، تعداد کلمات گفتد شدهیطو ن التجم

گکروه سکالم و    دو نيبک  يککرد  و کلمات عمل يیکلمات محتوا

 يدر سکط  معنکادار   یتنک يو مکن  يپارامتر ريبا  زمون غ ماريب

 50/5P< ديمحاسبد گرد. 

 

 نتايج
مکرد(   4زن و  16) MS ماريب 25 يحاضر بر رو ي مطالعد

و  00/39 یسکن  نيانگيک سال با م 21-04 یسن ي در محدوده

 ي فرد سالم در محکدوده  25( و 1جدول ) 56/2 اريانحراف مع

 اريک و انحکراف مع  05/39 یسن نيانگيسال با م 21-04 یسن

 انجام شد. 13/2

 ي نمکره  نيانگيک دهد ککد م  ینشان م یتنيو  زمون من جينتا

و  50/13 یتکرار جمالت طو ن فيدر تکل MSافراد مبتال بد 

 یجمکالت طکو ن   تکرار فيتکل افراد سالم در ي نمره نيانگيم

با  60/0سالم  و ماريگروه ب نيانگيتفاوت م باشد و یم 45/12

(5551/5=p )دار  یتفکاوت معنک   ي دهنده محاسبد شد کد نشان

 (.2دو گروه بود. )جدول  انيم

 ي مار جينتا ينحو يها از مهارت یبرخ یبخش بررس در

 يککرد  حذف کلمات عمل يتعداد خطاها نيانگينشان داد کد م

ککد   ي، بد طوراست تر شيبا افراد سالم ب سديدر مقا مارانيدر ب

 20/4و در افکراد سکالم    MS 65/9 مکاران يخطا در ب نيانگيم

. (p=554/5دار بکود )  یمعنک  زيک تفاوت ن نينشان داده شد کد ا

 (3)جدول 

حکذف   يتعداد خطاها نيانگينشان داد کد م جينتا نيچن هم

 نيانگيک . ماسکت  تکر  شيبک  زين MS مارانيدر ب يیکلمات محتوا

 MS 25/22 مارانيدر ب يیحذف کلمات محتوا يتعداد خطاها

دار نشکان داده شکد.            یبا  تفاوت معنک  20/11و در افراد سالم 

(550/5=p .) (3)جدول 

 مکاران يتعداد کلمات گفتد شکده در جمکالت در ب   نيانگيم

MS افکراد سکالم    نيانگيک م کد يتر از افراد سالم بود بد طور کم

دار  یبا تفکاوت معنک   45/154 ماريافراد ب نيانگيو م 00/122

 (3)جدول  (.P=551/5) بود

 

ویژگی های دموگرافیک افراد ام اس .1جدول   

 دست برتري نوع حرکت داروي مصرفی نوع بيماري EDSS بيماري )سال( مدت زمان تحصيالت جنست سن شماره

 راست دست طبيعی Betaferon پيشرونده اوليد 1 4 کارشناس ارشد مرد 41 1

 راست دست ويلچر Betaferon پيشرونده ثانويد 1 13 کارشناس زن 40 2

 راست دست غير طبيعی با حمايت افراد Avonex ثانويدپيشرونده  0/3 19 ديپلم زن 49 3

 راست دست طبيعی Cinnovex پيشرونده اوليد 0/1 15 فوق ديپلم زن 41 4

 راست دست طبيعی - پيشرونده اوليد 0/1 10 ديپلم زن 33 0

 چپ دست غيرطبيعی بدون حمايت افراد Fingolide پيشرونده اوليد 1 4 فوق ديپلم زن 35 6

 راست دست طبيعی Betaferon پيشرونده اوليد 0/1 25 ديپلم زن 45 4

 چپ دست طبيعی Fingolide پيشرونده ثانويد 0/1 6 فوق ديپلم زن 21 2

 راست دست طبيعی Cinnovex پيشرونده اوليد 0/1 9 کارشناس زن 39 9

 راست دست طبيعی Ziferon پيشرونده اوليد 0/3 10 ديپلم مرد 32 15

 راست دست غيرطبيعی بدون حمايت افراد - پيشرونده ثانويد 1 2 ديپلمفوق  زن 33 11

 چپ دست طبيعی Rbif پيشرونده اوليد 1 16 ديپلم زن 32 12

 راست دست غيرطبيعی بدون حمايت افراد Cinnovex پيشرونده ثانويد 2 6 ديپلم زن 04 13

 راست دست طبيعی Cinnovex پيشرونده اوليد 1 14 ديپلم زن 30 14

 راست دست عصا - پيشرونده ثانويد 3 2 فوق ديپلم مرد 01 10

 راست دست غيرطبيعی بدون حمايت افراد Actoferon پيشرونده اوليد 3 11 ديپلم مرد 05 16

 راست دست غيرطبيعی بدون حمايت افراد Betaferon پيشرونده اوليد 0/2 15 ديپلم زن 39 14
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 راست دست غيرطبيعی بدون حمايت افراد Copamer ثانويدپيشرونده  0/1 11 کارشناس زن 30 12

 راست دست غيرطبيعی باحمايت افراد Rbif پيشرونده ثانويد 2 11 کارشناس زن 39 19

 راست دست غيرطبيعی بدون حمايت افراد Betaferon پيشرونده ثانويد 1 25 ديپلم زن 46 25

 

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

 P- value تفاوت ميانگين ها انحراف معيار ميانگين گروه

 5551/5 60/0 34/3 45/12 نفر( 25سالم )

 5551/5 60/0 41/4 50/13 نفر( 25بيمار)

 

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

 گروه
 تعداد خطاهاي حذف کلمات عملکردي

 P-valueميانگين          انحراف معيار       

 تعداد خطاهاي حذف کلمات محتوايی

 P-valueميانگين          انحراف معيار       

 تعداد کلمات گفتد شده

 P-valueميانگين    انحراف معيار      

 551/5 24/2 00/122 550/5 21/6 20/11 554/5 22/2 20/4 نفر( 25سالم )

 551/5 12/25 45/154 550/5 64/14 25/22 554/5 29/6 65/9 نفر( 25بيمار)

 

 گيريبحث و نتيجه
مهارت تکرار جمالت  یبررسپژوهش حاضر  یهدف اصل

 ي مطالعکد  يهکا  افتديفارس زبان بود.  MS مارانيدر ب یطو ن

 فيک در تکل MS مکاران يب کند کد یم دييرا تا ديفرض نيحاضر ا

نسکبت بکد افکراد سکالم      يتر نمرات کم یتکرار جمالت طو ن

 مکارانشو ه Lethlean ي با مطالعد جينتا نيکنند. ا یم افتيدر

بکا   نيچنک  [. هم26] همسو بود MS مارانيدر ب 1993سال  در

مطابقت داشت  2555و همکارانش در سال  Laakso ي مطالعد

، سکط  بکا    یزبکان  يها مهارت یکد با استفاده از  زمون بررس

زبان را  يسوئد MS مارانيدر ب یمهارت تکرار جمالت طو ن

 در یککد مهکارت تککرار جمکالت طکو ن      افتنکد يو در یبررس

( p=5551/5) با افراد سالم دارد يتفاوت معنادار MS مارانيب

 Murdochپژوهش با مطالعات  نيا جينتا گريد ي[. از سو12]

 یهککا طکک دارد.  ن یهمخککوان 2555در سککال  Theodorosو 

کد  افتنديدست  جدينت نيبد ا MSمبتال بد  مارانيجامع ب یبررس

از  یدر برخکک يافککراد نقککص معنککادار  نيککدرصککد ا 05در 

 از جملد مهارت تکرار جمالت وجکود دارد  یزبان يها مهارت

[31.] 

دهکد ککد مهکارت     یمطالعد نشان م نيا جياز نتا گريد یکي

را  يصکرف و نحککو  يهککا توانکد مهکارت   یتککرار جمکالت مکک  

صرف  يها مهارت یبررس يپژوهش برا نيکند. در ا ینيب شيپ

حذف شکده   يیو کلمات محتوا يکرد و نحو تعداد کلمات عمل

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

پژوهش شامل حروف اضکافد،   نيمحاسبد شده در ا يکرد عمل

شکامل اسکم و    يیجمع و کلمات محتوا ي حروف ربط و نشاند

 MSاز  ن بود کد مهارت نحو افکراد   یحاک جيباشد. نتا یفعل م

حکو افکراد سکالم    با مهارت ن يمعنادار يها فارس زبان تفاوت

حرف ربط و  ،حرف اضافد) يکرد کلمات عمل MSدارد. افراد 

را  يتکر  شيفعکل( بک   )اسم و يیجمع( و کلمات محتوا ي ندنشا

تفاوت معنکادار بکود    نيکنند کد ا ینسبت بد افراد سالم حذف م

(554/5=p ،550/5=pو تعداد کلمات گفتد شده در ب )ماراني 

MS تکر و تفکاوت    افراد سالم ککم  ي از تعداد کلمات گفتد شده

 جيحاضکر بکا نتکا    ي مطالعکد  جي(. نتکا P=551/5) معنادار بود

 همسو است.  2513پور و همکاران در سال  پژوهش جمال

از نکوع   MS مارانيدر ب ينحو يها از مهارت یبرخ ها  ن

 Relapsing Remitting)( RRMS) ابنکده يبهبود -عودکننکده 

Multiple Sclerosis) کردند و محاسبد  يیگو تک ي وهيرا بد ش

با افکراد سکالم    MSکد مهارت نحو افراد  دنديرس جدينت نيبد ا

و همکارانش در سکال   Arronda نيچن [. هم14] متفاوت است

تعکداد کلمکات گفتکد     ملداز ج یزبان يها مهارت یبرخ 2515
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 16طکول جملکد را در    مميطول جملکد و مکاکز   نيانگي، مشده

ها در  ،  نکردند یزبان بررس یسيانگلهمکار  15و  MS ماريب

مکذکور در   يهکا  کد مهارت دنديرس جدينت نيپژوهش خود بد ا

 جيرو نتکا  نياز ا دارند. يتفاوت معنادار ماريدو گروه سالم و ب

تعداد کلمکات   یدر بخش بررس مکارانو ه Arrondaپژوهش 

 [. 16] دارد یگفتد شده با پژوهش حاضر همخوان

ماننکد   زيک ن یدهد کد در زبان فارسک  یمطالعد نشان م جينتا

 یو برخک  یمهارت تککرار جمکالت طکو ن    یخارج يها زبان

. از جملکد  است دهيد بي س MS مارانيدر ب ينحو يها رتمها

 ليبد دل MS مارانيب نييپا يمطالعد همکار نيا يها تيمحدود

 یکک يو  یو مشکالت حرکت يماريوجود مشکالت مربوط بد ب

گکرم در   يی ب و هکوا  طي، شرابزرگ يها تياز محدود گريد

 بود. يريگ نموند يبرا مارانيخوزستان جهت رفت و  مد ب

 يزبکان بکرا   شناسکان گفتکار و   بي سک  ککد  نيبا توجد بد ا 

نحکو بکا    صکرف و  يهکا  مهارت تکرار جملد و مهارت یابيارز

 قيک تحق نيا جي، نتادارند تياستفاده از  زمون استاندارد محدود

 یابيک ارز دي زما نيها کمک کند تا با استفاده از ا تواند بد  ن یم

 صکرف و  يهکا  تتکرار جملد و مهار يها از مهارت يتر قيدق

 داشتد باشند. MS مارانينحو ب

عالوه بکر   یمهارت تکرار جمالت طو ن کد نيتوجد بد ا با

، ينحکو  يهکا  از جملکد مهکارت   یزبکان  يهکا  مهکارت  یبررس

از  یشکناخت  يهکا  مهارت یتواند برخ یم يیو معنا یشناس واج

و  يسکاز  رهيک ذخ يی، توانکا مدت مدت، بلند کوتاه ي حافظد ليقب

گردد  یم شنهادي[ پ32،24-22] دهدطالعات را نشان ا یابيباز

 MS مکاران يدر ب یشناخت يها مهارت فيتکل نيبا استفاده از ا

  یو شناخت یزبان رخ ميتا ن رديقرار گ یمورد بررسفارس زبان 

 یشناخت یبخش توان يها برنامد تيو در نها ليتکم مارانيب نيا

 .گردد نيتدو

 

 تشكر و قدردانی
ارشد با ککد   یمقطع کارشناس ي نامد انيمقالد منتج از پا نيا

و  یفرهنگک  نيبک  يسکاز  نوان معادلتحت ع pht-9411 یاخالق

 یابيک نسخد فارسی  زمون ارز یسنج روان اتيخصوص یابيارز

رو از  نيک ( بکود. از ا BESSسکط  بکا  )   یزبکان  يهکا  مهارت

 یشکاپور اهکواز قکدردان    يجنکد  یدانشگاه علوم پزشک تيحما

اسکتان خوزسکتان و سکرکار     MSاز انجمکن   نيچن شود. هم یم

 یمهرابک  دي، مرضک یکوشکک  یمهرابک  رهي، منها بهاره ندامت خانم

پکژوهش   نيک ا يريک گ ککد در نمونکد   يافکراد  ريو سکا  یکوشک

 .دي  یو تشکر بد عمل م ريتقد ،نمودند يهمکار
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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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