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 مهمقدّ -3

 ههای تکهوا   ةوسهمل هبه  غالبها      و نفهی  ،4جه  ،9وجه ،2ناود ،7مطابقه زمان، مانند مهم دستوری مقوال ت

 مهر، اخ ة(  در طول چند دهه 2004 ،2گمون؛ 7911 ،1)کاپالن شوندمی بمان ییوندافزا صور تبه و یفیتصر

اسهه   شههدهانجههام  یبروکههائ ماههاراندر ب یفیاخههتالل در مقههوال ت تصههر  بههارةدر یههادیمطالعهها ت ز

د کهه صهدما ت وارده بهه م هز     نه دهینشان م یدجد هایپژوهش(  7911؛ کاپالن، 7914، 1ینسکی)گرودز

 یهن از ا یل برخه امثه  بهرای ار ندههد،  قر مرثأرا تح  ت یفیمقوال ت تصر ةصور ت ها یکاکن اس  به م

 مهان در ب ماهاران ب یهن ا یمطابقه ماکن اس  سالم باشد، ول ماارانب بعضی د که درندهیها نشان مپژوهش

 ؛(2004 ،9نهسه ؛ ونهزالف و کل 7991 ینسهکی، و گرودز 1یدمنباشند )فر روروبهبا اختالل  یزمان دستور

 ةاز نحهو  یواضح الگوهای توانینا دقمقا  بمااران از بسماری در که کنندمی کمدأت نمز برخی حال، عمن در

 برخهی  طارتبها  هامن در(  2007، دیگرانو  70ین)کرا دکر ارائه رامانند مطابقه و زمان  یاختالل در مقوالت

 دو بهمن  داریمعنهی  تفاو ت اس  ماکن گاهی  ننددانای ارتباطبی نتایج در را هاداده یگردآور ةشمو ثمرأت

داده ماکهن اسه  منجهر بهه      یگهرآور  یبهرا  یدیگر روش از استفاده امّا ،نشود مشاهده صمشخّ ةمقول

عالکهرد   منجالهه به   مهل استفاده از ابزار تکا ةشمو در لامث برای ؛شود بماار در صمشخّ یظهور الگوها

شهده از  اسهتخرا   یهها که در دادهیحالدر ؛اس  شده دیده فاو تت زمان و مطابقه مانند مقوله دودر  ماارب

داشهته باشهد    یعالکرد مشابه مقولهدر هردو  ماارمانند ضبط صدا ماکن اس  ب یگرد یهابه روش ماارب

 (   2007، دیگرانو  ینکراقائل نباشد ) مکتفک هاهمقول ینا مناصطالح بو به

 دیگهر،  عبهار ت بهه  ؛نبمننهد  صهدمه  انهدازه  یهک  بهاس   ماکن یفیگفته شد، مقوال ت تصر کههاچنان 

 رویکهرد  بهه  رویکهرد  ایهن   کاتهر  دیگهر  برخهی  و شونددچار اختالل  مشترماکن اس  ب هاهمقول برخی

 ماهاران مشهکل ب  یبرخ :متفاو ت ارائه شده اس  ممنارتباط، دو تب یندر ا ؛موسوم اس  77گزینشی اختالل

 ؛داننهد یمه  ینحو یمحاسبا ت انتزاع یر اجراها دآن یاز ناتوان یشنا یفعل یفیتصر هایهمقول مدتول دررا 
                                                           
1. agreement 
2. aspect 
3. mood 
4. voice 
5. D. Caplan 
6. T. Givon 
7. Y. Grodzinsky 
8. N. Friedman 
9. M. Wenzlaff & H. Clahsen  
10. S. Crain 
11. selective deficit   
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هها در مراحهل مختلهف    آن 7و انعکاس یرا به اختالل در مقوال ت نقش یفیتصر یارتکا  خطاها بنابراین

ها، اخهتالل در  آن باوربه ؛(2000 ینسکی،؛ گرودز7991 ینسکی،و گرودز یدمندهند )فریاشتقاق نسب  م

جاهال ت اسه      2ینحهو  ساختاراز اختالل در  یناش یشدستورپر مااران( در بیفیتصر یهاه)مقول مدتول

قائهل   9مهک مطابقهه و زمهان تفک   منها بمختلف جاله، آن ینقش هایلهمقو یمراتببراساس ساختار سلسله

اسه    ماکهن  ماهاران، ب یدهنهد  در برخه  یوله را بهه دو سهطم متفهاو ت نسهب  مه     دو مقینشوند و ا یم

 ایهن   شهوند ز آنجا به باال دچار اختالل و ا باشندزمان سالم  4( تا گرهی)مانند مطابقه و نف ینقش های لهمقو

 شهده  ارائهه ( 7991) ینسهکی و گرودز یهدمن فر ةوسملهب ،موسوم اس  1یدرخت هرس ةفرضم به که عقمده

 وارلهو  از نقهل )به نداناوده ارائه مهم نقشی مقوال ت گاهجای با ارتباط در را زیر مراتبسلسسله هاآن  اس 

  (242 :2001 دیگران،و  2کاستا

   یگروه فعل ˂گروه ناود ˂گروه مطابقه ˂یگروه نف ˂گروه زمان ˂ناائیمتام گروه

  در سهاختار  دارد اخهتالل  لزومها   ناهائی متام یا که گره زمان مس ن ینا یمعنبه یدرخت هرس ةمفرض 

 مهفرضه  یهن ا، براسهاس ا امّه  ؛باشدتواند دچار اختالل یم )گره( یاهر مقوله جاال ت، اصوال  یمراتبلهسلس

 مهز ن یدچهار اخهتالل شهود، مقهوال ت فوقهان      یامراتب، مقولهسلسله ینه اگر در اد ککر منیبمشتوان پیم

 و فریههدمننباشهند )  منچنه  یههنا یتحتهان  ههای همقولهه اسه  ماکهن   یولهه ؛اخهتالل خواهنهد بهود    یدارا

هها  طبع تفاو ت عالکرد آنبه ،مختلف یدگیدبا درجا ت صدمه مااراندر ب بنابراین ؛(7991 گرودزینسکی،

 یدارا معهی طهور طب بهه  ،اسه   مشهتر هها ب در آن یعه ت ضها که عاق و شهدّ  ماارانی، بشد دخواه مشاهده

اسه  کهه در ههردو     یهن کند ایم منیبمشپ یدرخت هرس ةمکه فرض مزیا چامّ ؛هستند مشتریاختالال ت ب

(  242: 2001 دیگهران،  و کاسهتا  وارلهو ) شهود مهی  مشهاهده  یمشهابه  کاهابمش  یالگوها مااراندسته از ب

شده باشهند،   یعهدچار ضا یناائهم گره زمان و هم گره متامماکن اس  افراد  یدر برخ مب،ترت هامن به

 یهم الو ضهربا ت م  یعا تدچار اخهتالل باشهد  ضها    یگره فوقان تنهاماکن اس   یگرکه در افراد دیدرحال

هها و  شهوند کهه گهره   یباعه  مه   مهق و عا یدشد یعا تد و ضاشویم یفوقان یهاگره رپذیریمثأمنجر به ت

مراتب سهاختار جالهه   شده در سلسلههرچه گره مختل ی،عبارتبه ؛دچار اختالل شوند مزتر نیمنمقوال ت پا

ده اسه   کهر  مهر را درگ مشهتری ب ههای هو لهذا مقوله   بهوده  مشهتر ب یعه ت ضها تر باشهد، عاهق و شهدّ   یمنپا
                                                           
1. projection 
2. syntactic tree 
3. dissociation 
4. node 
5. Tree-Pruning Hypothesis (TPH) 
6. S. Varlokosta 
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محهور  -مهد )ماننهد مطابقهه و زمهان( تول    هاگره 7مکتفک ینسکیگرودز باوربه ( 72: 2000 ینسکی،ودز)گر

 قضهاو ت  در اسه   ماکن بمااران هامن و سازدرا مختل  هاهمقول این تولمدماکن اس   تنها یعنیاس ؛ 

 (   72: 2000 ینسکی،گرودز) کنند عال درس  ناهنجار و هنجار جاال ت

 مقهوال ت  در اخهتالل  کوشهد مهی اس  کهه   یچامسک گرایمنهکا ةبرنام بر مبتنی رگید ةشدارائه تبممن 

 مهزان ( م2004ونزالف و کلهسن ) مثال یبرا ؛نااید تبممن ییگراکامنه نحو چارچو  در را فعلی یفیتصر

 یکهرد رو یهن دنهد  ا کر یبررسه  یچامسهک  یگرامنهکا ةرا براساس برنام یفیتصر هایهمقول یدگیدمبآس

 مهد زمان و مطابقه را هم در تول مکاگرچه تفک مس ،قائل ن یفیتصر هایهمقول منب یمراتبسلسله مبترت به

 ماننهد  ینقشه  ههای هها ارزش مقوله آن  یرندپذیبودن جاال ت میدستور بارةدر ماارانو هم در قضاو ت ب

کهه   ینسهکی گرودز با یسهکنند  در مقایقلاداد م 2نشدهصمشخّ یشدستورپر ماارانزمان و مطابقه را در ب

م در هه  هها همقوله  منبه  مهک دهد، ونزالف و کلهسن معتقدند کهه تفک ینسب  م مدبه تول تنها تالال ت رااخ

نسهب    9یمرکهز  ییبازناها  یهک اختالل را به  بنابراین ؛هاو هم در قضاو ت آن یابدیناود م ماارانب مدتول

 ( 72: 2000 ینسکی،گرودزدهند )یم

از  یناشه  یفیتصهر  یتکوا هها  مهد در تول ماهاران اورنهد کهه اخهتالال ت ب   ب یهن بهر ا  مزن گرانیپژوهش 

 یهن (  براسهاس ا 2000، 4یکر؛ کولهک و هارتسهو  2007 دیگران و ینهستند )کرا مدیتول یها ی محدود

هها دچهار مشهکل    بهه آن  یو دسترسه  یهابی باز تنها سالم اس  و یدستور هایهمقول یذهن ییباور، بازناا

 هها  آن یجاال ت دربرابر قضهاو ت دسهتور   مددر تول ماارانبر تفاو ت عالکرد ب یها مبتناس   استدالل آن

تفهاو ت در عالکهرد را    ینها اجاله بهتر اس  و آن مداز تول غالبا  ماارانب یندر ا یس   قضاو ت دستورا

دهنهد   یبهه موضهوع پهردازش نسهب  مه      هاچنهمن  و هادر استخرا  داده متفاو ت هایموهو ش ابزارها به

هستند که ماکهن اسه     مااراناستخرا  داده از ب ةشموعکس دو  مفو توص معیطب ةمکالا ،این براساس

 هااننهد عکهس )  مف( در روش توصه 7994) 1شوند  به گزارش هافستده و کولک یمتفاوت یجمنجر به نتا

 هعاهد  طهور بهه  ماهاران و ب شهود مهی  دیهده کاتر  یفیتصر ی(، حذف تکوا هامعیطب ةروش ضبط مکالا

 ةاز اسهتفاد  یناشه  یشپهر زبهان  ماارانبر تفاو ت عالکرد ب افزون ؛کنندیم یگزینرا جا یفیتصر یتکوا ها

 ماهاران ب یهن د در اتوانه یمه  مز ت عارضه نداده، شدّ یورآگرد متفاو ت یها و ابزارهاموهاز ش گرانپژوهش
                                                           
1. dissociation 

2. underspecified 

3. central representation 

4. H. Kolk & R. Hartsuiker 

5. B. Hofstede & H. Kolk 
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 یهها روهمشابه در عالکهرد گه   یالگوها ةدمشاه من،هاچن ؛دشومتفاو ت ملیخ گاها  یهامنجر به عالکرد

در اثبها ت   ملهی توانهد دل یم ،دارند مشتریب یبه بار پردازش مازکه ن یییندهادر ارتباط با فرا ماارانمختلف ب

 مثابهة بهه  تهوان یمحور را م-یپردازش یکردرو ینا ( 2000 ینسکی،خطاها باشد )گرودز یپردازش یکردرو

  دکراد قلاد ینسکیگرودز مراتبیو سلسله یساختار یکردرو یبرا یگزینیجا

 پهریش زبهان  ماهار دو ب عالکهرد  تها  اسه   آن بهر  سهعی  حاضردر پژوهش  ،باال ینظر یمبان اساسبر 

 اصهلی  مقوال ت این از هرکدام  شود یبررس یمطابقه، زمان و ناود دستور ةمقول سه در زبانکرد ییبروکا

 یمفعهول  ةو مطابقه  یفهاعل  ةمطابقه  در بماهار  دو عالکرد ،ینا براساس  ناودیم تفکمک زیرمقوله دو به را

 صهدا  ضهبط  ابهزار  دو از هها داده گهردآوری  منظهور بهه   شد دخواه بررسی شدهتفکمک و امجزّ صور ت به

 روش دو یهن ا براسهاس  بماهار  دو عالکهرد  که شودیاستفاده م 7جاله تکامل وشر و( طبمعی)مکالاا ت 

)شناسهه  یفهاعل  یاز پسوندها یهگرو ةوسملهب یفاعل ةمطابق ی،جنوب یدر کرد  شودمی مقایسه هم با نمز

 دیگهران و  ی)گهوهر  کننهد مهی  برقرار انطباق شاار و شخص حاظازل جاله فاعل با که گمردمی انجام( ها

 جنهوبی  کهردی  در ضهامری  ایهه بس یاز پ یگروه ةوسملهب مفعولی تماریاخ ةمطابق من،هاچن ؛(7991

 ؛(7991 دیگهران و  گهوهری ) هسهتند  اارش و شخص ازنظر مفعول خصوصما ت گربمان که گمردمی انجام

 شهده  تفکمهک  گذشهته  مهر زمان گذشته و زمهان غ  ةزیرمقول دو به زمان حاضر، پژوهش در این، بر افزون

 ییبازناها  ایواکهه  ت ممهر  ههم  هیگها  و ییپسهوندافزا  ةوسملهب غالبا  جنوبی کردی در گذشته، زمان  اس 

 بررسهی  نهاقص  ناهود  و کامهل  ناود در دستوری، ناود اب ارتباط در مااردو ب عالکرد نهای ،در ؛شود می

    دش دخواه

   پژوهش روش -2

  تاخهتالال  ممهزان  کوشهد مهی کهه   دکرقلاداد  2یو مقطع یمورد ةمطالع نوعی توانمی را حاضر پژوهش

 افهراد   دکنه  مفتوصه  صمشهخّ  نیزمها  مقطهع  یهک  در کردزبهان  پریشزبان فرد دو در را فعلی تصریفی

 ایهن  جامان منظوربه یهستند که بنابر سهول  دسترس رو پمشپژوهش  یسندگاننو یاننااز آش کنندهشرک 

 یجهاد ا و یم هز  ةسهکت  ةدرنتمجه  و بهوده ( یهه )ثانو 9اکتسابی افراد این پریشیزبان  شدند انتخا  پژوهش

ساله اسه  کهه    11 یخانا لاوّ ماارشده اس   ب یجادچپ ا ةنماکر 4مجگاهیگ-مشانیپ بخش درعارضه 
                                                           
1. Sentence Completion Task (SCT) 

2. cross sectional  

3. acquired 

4. fronto-temporal 
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 ایهن  در زبهانی  درک  اس  مال تو فاقد تحص دس راس  ماارب این  اس  عارضه دچارچپ  ماکرةن در

 ههای صهور ت  کهارگمری و بهه  یکلاا ت نقشه  مددر تول ویژهبهو  مدیتول ازمنظر امّا سالم اس ، کامال  بماار

 یشهان ا یساله اس   زبان مهادر  21 یمرد دوم بماار  اس  حاد مشکل دچار تصریفی تکوا های مختلف

 و نهدارد  مال تتحصه  ماهار ب یهن   ارددا ییآشهنا  مهز ن یبها زبهان فارسه    ی( اس  و تا حدودی)جنوب یکرد

در درک  ل،اوّ ماهار چپ اس   هااننهد ب  ةنماکر مشمنپ قسا  نمز ویعارضه در  محلّ  اس  دس  چپ

  گمهرد مهی  صهور ت  زیهاد  مکه   بها  هاهراه  و ختیسبه او برای زبان تولمد امّا ندارد، یزبان مشکل چندان

  کنهد یمه  یگزینجها  یارا اغلب حذف کرده  ناود و زمان مطابقه، بمان تصریفی هاینشانه و نقشی کلاا ت

 پهریش زبهان  ماهار ب مثابةبه بمااردو  ینا دیده،صدمه ةناحم هاچنمن و هانشانه براساس و کلمنمکی ازلحاظ

 شدند    ییشناسا ییبروکا

مطابقهه، زمهان و ناهود اسه        ةمقوله  سهه  در بماهار  دو ایهن  عالکهرد  بررسی حاضر پژوهش هدف 

 اسهتخرا   منظهور بهه   شهوند مهی  تفکمهک  زیرمقولهه  دو به مقوله هس این از هرکدام شد، اشاره کههاچنان

 ههم  با داده آوریجاع روش دو این نتایج  شودمی استفادهجاله  ملاز دو روش ضبط صدا و تکا ها داده

 هاهراه  یمتفهاوت  یجبا نتها  تواندیداده م یگردآور ةموش شد، مشاهده کهنهاچنا زیرا شوند،می مقایسه نمز

 ههای ترتمهب  و ارتباط برقراری برای مشکلی لذا اس ، بوده بمااران آشنایان از گرپژوهش ازآنجاکه  باشد

 یبه هاکهار  یلاز هدف پژوهش آگاه بوده و مشتاقانه ما هاآن  اس  نداشته هاداده  استخرا منظوربه الزم

 ةروزمهرّ  ههای  المّه در مورد فعّ یبا طرح موضوعات گرپژوهش طبمعی، مکالاا ت استخرا  منظوربه بودند 

 گهران پژوهش جاله، مل  در روش تکاورزید مبادر ت هاداده ثب  به مشترک وضوعا تم هاچنمن و هاآن

را  هها تها آن  ندواسهت خ بماهاران  از و دهکهر  مهد عناصر مقصد )مطابقه، زمان و ناود( را تول یحاو جاالتی

 بهرای   نااینهد  ارائهه  را نظهر  مهورد  پاسه   تا کردندمی پمدا را شواهدی بمااران وسملهینو بد کنند ملتکا

 منظهور بهه  جالهه ههدف   710هر مقوله  یبرا درمجاوع و جاله 90 طمتوسّ طوربه زیرمقوال ت از هرکدام

 90 یمفعهول  ةمطابقه  یجاله و برا 90 یفاعل ةمطابق برای لامث برای ؛شد عرضه بمااران به تکرار و تکامل

در  یمفعهول  هایبس پی و فاعلی هایارجاع پسوند ةتا نحو شدندجاله استفاده  710 مجاوعجاله و در

  شهدند  ارائهه  و ساخته  تجاال مززمان و ناود ن ةمقول دو برای ترتمب، هامنبه ؛شود ارزیابی بمااران این

 از پهس   ینهد ناا مدتول کافی هایداده بتوانند تا کنند کاک رانماابه ب 7دشاه جاال ت این که رودمی انتظار

 وتحلمهل تجزیهه  اساسپهی اس افهزار نهرم  بها  سهسس  و شدهکدگذاری هاداده این ابتدا ها،داده آوری جاع

                                                           
1. cue sentences 
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    ندشد

 نتایج -1

از  لحاصه  نتهایج  شهامل   بخش نخسه   اندشده ارائه بخش سه در حاضر پژوهش در آمدهدس به نتایج

 از مسهتخر   ههای مربوط بهه داده  یج(، نتا2-9اس   در قسا  دوم ) (معیضبط صدا )مکالاا ت طب ةموش

 مهل ضهبط صهدا و تکا   ةمودر دو ش ماارعالکرد هر ب ةمقایس نهای ،در ؛شوندیجاله ارائه م ملتکا ةشمو

    شودیم مان( ب9-9جاله در قسا  )

   شدهضبط پیکرة از آمدهدستبه نتایج -1-3

 جالهه  تکاملضبط صدا و  ةشمو دو به ییبروکا بماار دو از پژوهش این هایداده شد، گفتهکه  طورهاان

ضهبط   ةشهمو بهه  هاآن از الزم هایدادهکه  پریشزبان بماار دو به مربوط نتایج خشب یناستخرا  شد  در ا

 را بماهار  دو از آمهده دسه  به هایداده درصد و فراوانی توزیع( 7) لجدو  شوندیصدا کسب شد، ارائه م

    دهدمی نشان دستوری ناود و زمان بقه،مطا ةمقول سه در

 دستوری نمود و زمان مطابقه، براساس( اییکرهضبط صدا )پ ةشیوبه آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(3) جدول

 مجموع
 نمود

 مجموع
 زمان

 مجموع
 مطابقه

 بیمار درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار هنجار اهنجارن هنجار ناهنجار

 فراوانی 209 94 949 719 21 227 722 702 224
 7 بماار

 درصد 12% 74% 700% 2/21% 1/90% 700% 1/14% 1/41% 700%

 فراوانی 291 79 211 791 99 221 712 11 294
 2 بماار

 درصد 2/92% 4/1% 700% 1/11% 1/74% 700% 2/11% 1/24% 700%

 بهر % منطبهق  74 ل،اوّ ماهار در ب یمورد بررسه  ةمطابق مورد 949 مجاوع از ،باال جدول نتایج براساس 

 ترتمهب  هامنبه%(  4/1) اس  ترمنیپا یدوم اندک مااردر ب مزانم این اند،نبوده کردی زبان دستوری قواعد

 ماهار ب یابهر  ممهزان  این  اندشده گزارش ناهنجار% 1/90زمان،  ظازلحا شدهیبررس ةجال 227 وعمجا از

 کهالم  در دسهتوری  ناهود  مهورد  224 جاهال ت،  دستوری ناود با ارتباط در نهای ،در  اس  %1/74 دوم

بها قواعهد    یدسهتور  ةمقوله  این انطباق عدم ممزان  شدند ضبط دوم بماار کالم در مورد 994 و اول بماار

 جاهال ت  ناهنجهاری  نممهزا ( 7) ناهودار   اسه  % 1/24دوم  ماهار و در ب %1/41اول  مااردر ب یزبان کرد

 اس     مدهکش تصویربه مااردو ب ی( را برامکرهضبط صدا )پ ةشموبه شدهبررسی
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 یماردو ب یبرا دستوری نمود و زمان مطابقه، اساسبر صدا ضبط از مستخرج نسبت اختالالت (3) نمودار

نسب  بهه   لاوّ بماار در زبانی ناهنجاری و خطاها ممزان مقوله، سه هر درکه  دهدمی نشان( 7) ناودار 

در ناهود   یناهنجهار  مشهترین در مطابقهه و ب  یناهنجهار  ینکاتهر  ماار،در هردو ب اس  و مشتردوم ب ماارب

 یکلّه  صهور ت بهه  بررسی دمور ةمقول هرا در س ماارعالکرد دو ب باالگزارش شده اس   جدول و ناودار 

 کهرده  مهک تفک را بهاال هرکهدام از مقهوال ت    ههای زیرمقوله به مربوط العا تاطّ( 2) جدول  اندناوده ارائه

    اس 

 اصلی مقوالت هایزیرمقوله تفکیکبه( اییکرهضبط صدا )پ ةشیوبه لاوّ بیماراز  آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(2) جدول

 مجموع
 اول بیمار

 مقوله زیرمقوله درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار

 فراوانی 792 21 227
 فاعلی

 قهمطاب
 درصد 1/11% 9/77% 700%

 فراوانی 79 9 22
 مفعولی

 درصد 7/19% 7/49% 700%

 فراوانی 21 91 702
 گذشته

 زمان
 درصد 1/29% 9/94% 700%

 فراوانی 12 99 779
 غمرگذشته

 درصد 9/12% 1/21% 700%

 فراوانی 702 10 712
 کامل

 ناود
 درصد 2/20% 1/99% 700%

 انیفراو 92 72 41
 ناقص

 درصد 1/22% 9/99% 700%

نسهب  بهه    یمفعول ةمطابق کاربرد در خطا و ناهنجاری ممزان لاوّ بماار در که دهدمی نشان باال جدول 

 تشهخمص  ناهنجهار  و خطها  ردمهو % 9/77 ی،فاعل ةمورد مطابق 227اس   از مجاوع  مشترب یفاعل ةمطابق
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 اسهتفاده  مهورد  ساخ  انطباق عدم موارد از% 7/49در  ی،فعولم ةمطابق مورد 22 مجاوع از و اندشده داده

 درمجاهوع،  کهه  دههد ینشهان مه   باال جدول من،هاچن ؛7اس  شده مشاهده یزبان کرد یبا قواعد دستور

 ،انهد شهده  گهزارش  و ضبط لاوّ ماارکالم ب در که گذشته غمر هایزمان% 1/21گذشته و  هایزمان% 9/94

خطا و کابرد نادرس  در ناهود   مزانکه م دهدمی نشان جدول هامن  اندبودهن منطبق یبر قواعد زبان کرد

 ی،مفعهول -فهاعلی  زیرمقوال ت در دوم بماار عالکرد درادامه،  اس % 9/99% و در ناود ناقص 1/99کامل 

 ،اسه   شهده  گهردآوری  صهدا  بطض ةشموبه که ناقصناود -کامل ناود و گذشته مرزمان غ-زمان گذشته

  دهدمی نشان دوم بماار در را آمار منها( 9) جدول  شودیارائه م

 اصلی مقوالت هایزیرمقوله تفکیکبه( اییکرهضبط صدا )پ ةشیوبه بیماردوم از آمدهدستهب هایداده فراوانی توزیع .(1) جدول

 مجموع
 دوم بیمار

 مقوله زیرمقوله درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار

 فراوانی 272 79 229
 فاعلی

 مطابقه
 درصد 9/94% 1/1% 700%
 فراوانی 22 2 21

 مفعولی
 درصد 2/21% 4/27% 700%
 فراوانی 19 72 91

 گذشته

 زمان
 درصد 2/19% 1/72% 700%
 فراوانی 772 71 799

 غمرگذشته
 درصد 2/11% 1/72% 700%
 فراوانی 742 47 719

 کامل

 ناود
 درصد 2/11% 4/22% 700%
 راوانیف 94 71 17

 ناقص
 درصد 1/22% 9/99% 700%

 یفهاعل  ةنسب  به مطابقه  یمفعول ةمطابق در خطا نسب  ل،اوّ بماار هاانند که دهدمی نشان باال جدول 

 بهرای  رقهم  ایهن  اسه ؛  شهده  اخهتالل  دچار موارد% 1/1 در تنها ماارب ینا ی،فاعل ةاس   در مطابق مشترب

 گذشهته  غمهر  و گذشهته  زمان با ارتباط در ناهنجار هایناونه ممزان درمقابل،  اس % 4/27 یمفعول ةمطابق

 ماهار ب گذشته، مرزمان غ بارةدر و اس % 1/72زمان گذشته  درمورد ممزان این  اس  نزدیک دوم بماار در

 تعهداد در ارتبهاط بها ناهود کامهل و نهاقص،       نهای ،در ؛اس  دهش% از موراد دچار اختالل 1/72دوم در 
                                                           

بهودن آن در  بودن مطابقة فاعلی و اختمهاری های مطابقة فاعلی نسب  به مطابقة مفعولی، اجباری  تعداد کاابمش زیاد ناونهعلّ -7
ی ماکن اسه  یافه    ا در جاال ت دارای فعل متعدّتنهمفعولی  افزون براین، مطابقة (؛7991دی اس  )گوهری و دیگران، زبان کر
 شود   صور ت اجباری یاف  می ت متعدّی بهفاعلی هم در جاال ت الزم و هم در جاال مطابقة لیوشود، 
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% از مهوارد  4/22دوم، در ارتباط با ناهود کامهل در    ماار  بشودمی مشاهدهختالل و خطا ا زیادی کاابمش

 شهش را در  ماارآمار دو ب مز( ن2) ناودار  اس  بوده% 9/99در ناود ناقص  مزانم ینمشکل داشته اس ؛ ا

    دهدمی نشان شدهتفکمک صور تبه هزیرمقول

 
 هاهزیرمقول اساسضبط صدا بر ةیومستخرج از ش اختالالت نسبت .(2) نمودار

 در لاوّ ماهار ب من،هاچنه  ؛اسه   یهاد ز نسبتا  یفاعل ةبا مطابق یسهدر مقا یمفعول ةمطابق در خطا نسب  
در تاهام   تقریبها   کهه  شودمی مشاهده  دارد دیشد نسبتا  ختاللا ناقص و کامل ناود صحمم کابرد با ارتباط

در  ماهار عالکرد دو ب ی،مفعول ةپس از مطابق من،هاچن ؛اس  یبمشتر اختالل دچار لاوّ بماار ها،یرمقولهز
اسه    یهن در ارتباط با ناود کامل و نهاقص ا  یگرد ةاس   نکت مشتریناود کامل و ناقص دچار اختالل ب

ناود ناقص اشهکاال ت   ماندوم در ب ماارب اامّ اس ، مواجه مشکل با بمشتر کامل ناود بمان در لاوّ ماارکه ب
 دارد    مشتریب

 جمله تکمیل ةشیو به مربوط نتایج -1-2

 ههای داده کهه  شهود می ارائه زبان کرد پریشزبان بماار دو عالکرد از آمده س د به نتایج قسا ، این در
 مقولهه  ههر  بهرای  و جاله 90 هاهزیرمقول از هرکدام برای  اس  آمده دس به تکرار و جاله تکامل با آن

 در بماهار  دو عالکهرد  درابتهدا،   شودمی ارائه بخش این در آن جنتای که شد بررسی جاله 710 درمجاوع
   ( 4 جدول) اس  شده ارائه اصلی ةمقول سه

 دستوری نمود و زمان مطابقه، اساسجمله بر یلتکم ةشیوبه آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(4) جدول

 مجموع
 نمود

 مجموع
 زمان

 مجموع
/ فراوانی مطابقه

 درصد
 بیمار

 هنجار ناهنجار هنجار ناهنجار هنجار جارناهن
 بماار فراوانی 711 22 710 747 99 710 774 22 710

 درصد 1/11% 2/72% 700% 9/11% 1/27% 700% 9/29% 2/92% 700% 7

 بماار فراوانی 721 71 710 712 21 710 797 49 710
 درصد 1/97% 9/1% 700% 4/14% 2/71% 700% 1/21% 2/21% 700% 2

 مهوارد  از% 2/72 در لاوّ بماهار  شهده، یبررسه  ةمطابقه  ناونهه  710 مجاوع از ،جاله تکامل روش در 
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 بها  ارتبهاط  در ناهنجار هایناونه ممزان  اس  بوده% 9/1دوم  بماار در مقدار این اس ، شده اختالل دچار
 جاهال ت  زمهان  از% 2/71دوم در  ماهار در ب کهدرحالی اس ، شده داده نشان% 1/27 لاوّ بماار برای زمان

 دو وضهعم   دسهتوری،  ناهود  درمهورد  نهایه  در  اندشده داده تشخمص اختالل دچار یا رناهنجا مثابةبه
  اسه  % 1/92 ل،اوّ بماهار  در درسه   ههای پاسه   بهه  نادرسه   ههای پاسه   نسب   اس  تروخمم اربما

 دچهار  جنهوبی  کهردی  زبهان  در دسهتوری  ناهود  بمان به مربوط موارد از% 2/21دوم، در  ماارب کهدرحالی
 ةمقوله  سهه  در را قبهول  غمرقابهل  ههای  پاسه   و خطاها نسب  و وضعم ( 9) ناودار  اس  شده مشکل

    دهدمی شانن یاصل

 
 دستوری نمود و زمان مطابقه، اساسبر یماردو ب یمستخرج از ضبط صدا برا اختالالت نسبت .(1) نمودار

 ماهار هردو ب جاله، ملتکا ةشموبه شدهآوریجاع هایپاس  در هک دهدمی نشان روشنیبه باال ناودار 
 مشهاهده  دسهتوری  ناهود  در اخهتالل  مشهترین اختالل در مطابقهه و ب  ین  کاترکنندیم مرویالگو پ یکاز 
 دو وضهعم   بررسهی  از پهس   اس  بمشتر لاوّ مااراس  که نسب  خطاها در ب ینا مزدوم ن ةنکت  شود می

 (   1)جدول  اس  شده پرداخته مقوال تزیر در بماار دو عالکرد به ادامهدر ی،لاص ةمقول سه در بماار

 اصلی مقوالت هایزیرمقوله تفکیکبه جمله یلتکم ةشیوبه لاوّ بیماراز  آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(1) جدول

 مجموع
 لاوّ بیمار

 مقوله زیرمقوله درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار

 فراوانی 11 1 90
 فاعلی

 مطابقه
 درصد 4/94% 2/1% 700%
 فراوانی 19 71 90

 مفعولی
 درصد 7/17% 9/71% 700%
 فراوانی 19 71 90

 گذشته

 زمان
 درصد 7/17% 9/71% 700%
 فراوانی 21 22 90

 غمرگذشته
 درصد 2/11% 4/24% 700%
 فراوانی 21 21 90

 کامل

 ناود
 درصد 2/12% 1/21% 700%
 فراوانی 49 47 90

 ناقص
 درصد 1/14% 2/41% 700%
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اسه     یفهاعل  ةاز مطابق مشب یمفعول ةمطابق در ناهنجار هایپاس  نسب  که دهدمی نشان باال جدول 
شهخص   لحهاظ از فاعهل  و فعل بمن اس  نشده قموفّ هاناونه از% 2/1 در تنها ماارب ینا ی،فاعل ةدر مطابق

% 9/71و مفعهول در   یمفعهول  هایبس پی بمن ارتباط برقراری در کهحالیدر ، دکنو شاار مطابقه برقرار 
 ههای پرسهش  در ارتبهاط بها   لاوّ بماهار  عالکهرد  در  اسه   شده خطا و اختالل دچار بماار این موارد، از

 یتفاو ت چنهدان  گذشته غمر زمان و گذشته زمان در وی عالکرد بمن که شودمی مشاهده زمان، به مربوط
ناهود نهاقص    مهان در ب ماهار ب یهن ا ی،ناهود دسهتور   مانب ةنحو با ارتباط در نهای دره نشده اس   مشاهد

 ههای ناونهه  از% 2/41در  ماارب ینا هد،دینشان م باال جدولکه  طورهاان داشته اس   مشتریاختالال ت ب
  اسه   دهبهو % 1/21ناهود کامهل    مهان ب یبهرا  مزانم یناس ، ا دهشناود ناقص دچار اختالل  شدهمطرح
مختلهف نشهان    ههای هزیرمقوله  در را لاوّ ماهار ب ةوسهمل هب شدهثب  الگوهای بهتری صور تبه( 4) ناودار

    دهد می

 
 لاوّ بیمار برای هازیرمقوله اساسجمله بر یلتکم ةیومستخرج از ش نسبت اختالالت .(4) نمودار

 و%( 2/1) یفهاعل  ةمطابقه  در را اریناهنجه  و اخهتالل  کاتهرین  لاوّ بماهار  کهه  دههد ینشان م باال ناودار
 ههای زیرمقولهه  در دوم بماهار  عالکهرد  درادامهه  %( 2/41) دارد نهاقص  ناهود  بمان در را مشکل بمشترین
    اس  شده داده نشان( 2) جدول در مختلف

 اصلی مقوالت یهازیرمقوله تفکیکبه جمله یلتکم ةشیوبه دوم بیماراز  آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(1) جدول

 مجموع
 هنجار ناهنجار مقوله زیرمقوله درصد/ فراوانی دوم بیمار

 فاعلی فراوانی 14 2 90

 درصد %9/99 %1/2 %700 مطابقه
 درصد %1/11 %2/72 %700 مفعولی فراوانی 19 9 90
 گذشته فراوانی 11 79 90

 درصد %1/11 %1/74 %700 زمان
 درصد %9/19 %1/72 %700 رگذشتهغم فراوانی 11 71 90
 کامل فراوانی 21 29 90

 درصد %4/14 %2/21 %700 ناود
 درصد %7/17 %9/21 %700 ناقص فراوانی 24 22 90
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%( 1/2) اسه   یفهاعل  مطابقة در اختالل ممزان رینکات ل،اوّ بماار هاانند که دهدمی نشان( 2) جدول 

%(  ناهودار  9/21) شهود یناود ناقص مربهوط مه   مانب ةنحو بههنجار هم نا هایپاس  و اختالل بمشترین و

    دهدیم نشان شدهیبررس هایهزیرمقول در را دوم بماار عالکرد یرز

 
 دوم بیمار برای هازیرمقوله اساسجمله بر یلتکم ةشیو از مستخرجاختالالت  نسبت .(1) نمودار

دچهار اخهتالل    یمفعهول  ةنسهب  بهه مطابقه    یفهاعل  ةابقمط در دوم بماار که دهدمی نشان باال ناودار 

دچهار اخهتالل اسه  و     مشهتر ب ینسب  به گذشته اندک گذشته مرزمان غ ماندر ب من،هاچن ؛اس  مشتریب

 نسب  به ناود کامل دشوارتر اس     ماارب ینا یناود ناقص برا ییبازناا نهای در

 جمله میلتک و صدا ضبط ةشیو دو در بیماران عملکرد ةمقایس -1-1

 و دسهتوری  زمان دستوری، ةمطابق ةمقول سه در کردزبان پریشزبان بماار دو عالکرد قبل، قسا  دو در

 در کهه  طهور هاهان   دشه  ارائهه  مهرتبط  نتهایج  و شده بررسی هاآن هایهزیرمقول تفکمکبه دستوری ناود

 دو از اسهتفاده  بها  هشپهژو  این هایداده ،شد دیده هم نتایج بخش در و دش اشاره پژوهش روش قسا 

 ایهن  در روش، دو ایهن  تفهاو ت  بهه  هتوجّه  بها   شدند گردآوری تکرار و جاله تکامل و صدا ضبط ةشمو

 ةشهمو  کهه  شهود  معلهوم  تها  شهود مهی  بررسهی  جداگانهه  ورط به روش دو این در بماار هر عالکرد بخش

 را لاوّ بماهار  عالکهرد ( 1) لجهدو   بود خواهند ثمرگذارأت پژوهش نتایج بر ممزان چه تا هاداده گردآوری

    دهدمی نشان صدا ضبط و جاله تکامل ةوشم دو در

 صدا  ضبطجمله و  یلتکم ةشیو دو براساس لاوّ بیمار از آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(7) جدول

 مجموع
 نمود

 مجموع
 زمان

 مجموع
 مطابقه

 3 بیمار درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار هنجار ناهنجار هنجار ناهنجار

 فراوانی 711 22 710 747 99 710 774 22 710
 جاله تکامل

 درصد 1/11% 2/72% 700% 9/11% 1/27% 700% 9/29% 1/92% 700%

 فراوانی 209 94 949 719 21 227 722 702 224
 صدا ضبط

 درصد 12% 74% 700% 2/21% 1/90% 700% 1/14% 1/41% 700%
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جالهه   مهل تکا ةشهمو بهه  دسهتوری  ناود و زمان مطابقه، در اختالل ممزان که ددهمی نشان باال جدول 

 در بماهار  هاهمن  بهرای  هها نسهب   این  اس  شده ثب % 2/92% و 1/27%، 2/72 ترتمببهاوّل  ماارب برای

 ثبه  % 1/41% و 1/90%، 74 رتمهب تبهه  یمطابقه، زمان و ناهود دسهتور   هایهمقول یضبط صدا برا ةشمو

 اس     مدهکش تصویر  را در دو روش مختلف به ماارب ینعالکرد ا یبهتر ةشموبه( 2) دارناو  اندشده

 
 لاوّ یمارب یبرا نمود و زمان مطابقه، اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةشیو از مستخرجاختالالت  نسبت .(1) نمودار

 یکسهان  تقریبها   ادهد گهردآوری در دو روش  شهده ثبه   الگهوی  که دهدمی نشان خوبیبه باال ناودار 

 در رااخهتالل   مشهترین و ب یدسهتور  ةمطابقه  در رااخهتالل   ینکاتهر  لاوّ ماهار ب ،هستند؛ در ههردو روش 

 نشهان  بهاال  ناهودار کهه   طهور هاهان  ین،بر ا افزون ؛اس  داده بروز خود از دستوری ناود زبانی بازناائی

بهتهر بهوده    یروش ضبط صدا انهدک  جاله و تکرار نسب  به ملدر روش تکا ماارب ینعالکرد ا ،دهد می

  دهدمی نشان مختلف روش دو در را دوم بماار وضعم  نمز( 1اس   جدول )

 صدا ضبط و جمله تکمیل شیوه دو اساس بر بیماردومبدست آمده از  هایداده یفراوان یعتوز .(1) جدول

 مجموع
 نمود

 مجموع
 زمان

 مجموع
 مطابقه

 2 بیمار درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار هنجار ناهنجار جارهن ناهنجار

 فراوانی 721 71 710 712 21 710 797 49 710
 جاله تکامل

 درصد 1/97% 9/1% 700% 4/14% 2/1% 700% 1/12% 2/21% 700%

 فراوانی 291 79 211 791 99 221 712 11 294
 صدا ضبط

 درصد 2/92% 4/1% 700% 1/11% 1/74% 700% 2/11% 1/24% 700%

اخهتالل در مطابقهه، زمهان و ناهود      مزانجاله و تکرار، م ملتکا ةشمو در که دهدمی نشان باال ولجد 

 یهن ا مهز ضهبط صهدا ن   ةشهمو  در  اس  شده ثب % 2/21% و 2/1%، 9/1 ترتمببهدوم  ماارب برای یدستور

 درک منظهور بهه   انهد شهده  ثب % 1/24% و 1/74%، 4/1 تمبتربه یمطابقه، زمان و ناود دستور یارقام برا

 ( ارائه شده اس    1) ناودار موضوع، بهتر
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 دوم بیمار برای نمود و زمان مطابقه، اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةیومستخرج از ش نسبت اختالالت .(7) نمودار

 یداده، از الگهو  یگهردآور  ةمودر هردو ش تقریبا  نمز دوم بماار که کندمی یمدأت ناودار این یکلّ تصویر 

 لاوّ بماهار  نسب  به هالبتّ دارد؛ رااختالل  مشترینو ناود ب ین  هاچنان، مطابقه کاترکندیم م تبع انییکس

 تهر مفضهع  یمطابقه نسب  به زمان انهدک  ةمقول در بماار این عالکرد ،ال اوّ  شودمی دیدهت ممر دو ینجادر ا

 قبلهی  بماار برخالف که اس  ریدستو ناود بمان در لاوّ ماارب م دوم هم وضع ةنکت  اس  شده گزارش

عالکهرد   ةمقایسه  از پهس  شهده اسه     مشهتری ضبط صدا دچار اختالل ب ةشمو درجاله  ملتکا ةشمو در

انجهام   هها هزیرمقول درمورد رکا هامن اکنون ،هاداده گردآوری روش تفکمکبه یاصل ةمقول سه در ماارانب

    دهدینشان م هاهزیرمقول تفکمکبه آوریردگ ةشمو دو در را لاوّ بماار عالکرد( 9) جدول  شودیم

 هایزیرمقوله تفکیکبهجمله و ضبط صدا  یلتکم ةیوش دو به لاوّ بیمار از آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(3) جدول

 اصلی مقوالت

 مجموع
 (3 یمار)ب صدا ضبط

 مجموع
 (3 یمار)ب جمله تکمیل

 مقوله زیرمقوله درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار هنجار ناهنجار

 فراوانی 11 1 90 792 21 227
 فاعلی

 مطابقه
 درصد 4/94% 2/1% 700% 1/11% 9/77% 700%

 فراوانی 19 71 90 79 9 22
 مفعولی

 درصد 7/17% 9/71% 700% 7/19% 7/49% 700%

 فراوانی 19 71 90 21 91 702
 گذشته

 زمان
 درصد 7/17% 9/71% 700% 1/29% 9/94% 700%

 فراوانی 21 22 90 12 99 779

 غمرگذشته
700% 1/21% 9/12% 700% 4/24% 

 درصد 2/11%

 فراوانی 21 21 90 702 10 712
 کامل

 ناود
 درصد 1292% 2191% 700% 2092% 9991% 700%
 فراوانی 49 47 90 92 72 41

 ناقص
 درصد 1/14% 2/41% 700% 1/22% 9/99% 700%
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 بهرای جاله و ضبط صهدا   ملتکا ةشموبه یفاعل ةمطابق در اختالل ممزان که دهدمی شانن( 9) جدول 

 یادشهده  ةمودر دو ش یمفعول ةمطابق برای ممزان هامن  اس  شده ثب % 9/77% و 2/1 ترتمببهاول  ماارب

لهه  جا مهل تکا ةشمو در گذشته زمان بمان در اختالل ممزان  اس  شده گزارش% 7/49% و 9/71 ترتمببه

جالهه و   مهل تکا ةشهمو  در گذشهته  غمر زمان برای آمار هامن  اس  بوده% 9/94% و در ضبط صدا 9/71

 لاوّ بماهار  کهردی،  زبهان  در کامل ناود ییبازناا در نهای ،در% اس   1/21%   4/24 ترتمبضبط صدا به

 در  اسه   شهده  اخهتالل  دچار موارد از% 1/99% و 11/1در  ترتمبجاله و ضبط صدا به ملتکا ةشمو در

% از 9/99ضهبط صهدا در    % از مهوارد و در 2/21جالهه در   مهل تکا ةشهمو  در بماار این ناقص، ناود بمان

 جداگانهه  ورطه بهه ( 70) و( 9(، )1) ههای ناودار  اس  بوده ناتوانمناسب  یابزار زبان کارگمریبه ازموارد 

    اندکشمده رتصویبه یاصل ةسه مقول هایهزیرمقول در را لاوّ ماارعالکرد ب

 
 لاوّ یمارب یبرا یو مفعول یفاعل ةمطابق اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةیومستخرج از ش اختالالت نسبت .(1) نمودار

 و مفعهولی  هایبس پی بمن ارتباط برقراری در موهش هردو در لاوّ بماار که دهدمی نشان باالناودار   

 یهده د مشهتر ضهبط صهدا ب   ةشهمو  در لاخهتال  مهزان م ین،ن بر اافزو ؛اس  مواجه بمشتری اختالل با مفعول

    شود یم

 
 اول بیمار برای گذشته غیر و گذشته زمان اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةیومستخرج از ش اختالالت نسبت .(3) نمودار
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 ةشدیو  نسدب  ضبط صددا بده   ةشیو در لاوّ بیمار از مستخرج هایداده که دهدمی نشان یزن نمودار این 

 از اختالل زمان بوده اس .   یشتریب یزانم یجمله حاو یلتکم

 
 لاوّ بیمار برای ناقص نمود و کامل نمود اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةشیو از مستخرج هایداده یفراوان یعتوز .(01) نمودار

ضدبط   ةشدیو که بده  جمالتی در کامل نمود بیان در لاوّ بیمار که دهدمی نشان( 01) نمودار نهای ،در 

 جمدال   نداص،،  نمدود  بیدان  در امّدا  اسد ،  داشدته  یشدتری ب یاخدتالل و خطدا   ،اندشده یصدا گردآور

 یمدار عملکرد ب ةمقایس از پس اند؛داشته یشتریاختالال  ب جمله یلتکم ةشیو به بیمار این از آمده دس  به

 همدین  اکندون  جملده،  یدل ضدبط صددا و تکم   ةیومرتبط در دو ش هایهیرمقولو ز یاصل ةمقول سه در لاوّ

 .  شودیدوم گزارش م یمارب یبرا اختصاربه مراحل

 هایزیرمقوله تفکیکبهجمله و ضبط صدا  یلتکم ةیوش دو به مدوّ بیماراز  آمدهدستهب هایداده یفراوان یعتوز .(01) جدول

 اصلی مقوالت

 مجموع
 (2یمار)ب صدا ضبط

 مجموع
 (2 یمار)ب جمله تکمیل

 مقوله زیرمقوله درصد/ فراوانی
 هنجار ناهنجار هنجار ناهنجار

 فراوانی 48 2 21 202 01 222
 فاعلی

 مطابقه
 درصد 1/21% 7/2% 011% 1/28% 7/5% 011%
 فراوانی 72 2 21 22 2 24

 مفعولی
 درصد 4/47% 2/02% 011% 2/24% 8/20% 011%
 فراوانی 77 01 21 72 02 25

 گذشته

 زمان
 درصد 5/45% 5/08% 011% 2/41% 4/02% 011%
 فراوانی 75 05 21 002 07 011

 غیرگذشته
 درصد 1/41% 7/02% 011% 2/47% 4/02% 011%
 فراوانی 27 21 21 082 80 041

 کامل

 نمود
 درصد 8/78% 2/25% 011% 2/77% 8/22% 011%
 فراوانی 28 22 21 18 07 50

 ناص،
 درصد 0/70% 2/24% 011% 7/22% 1/11% 011%
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 ةمطابقه  در اخهتالل  دارای و ناهنجهار  ههای ناونهه  نسب  دوم بماار برای که هددینشان م باال جدول 

 یمفعهول  ةمطابقه  بهرای  ممهزان  ایهن   اسه  % 1/1ضبط صهدا   ةشموبه و% 1/2جاله  ملتکا ةشموبه یفاعل

 بماهار  ایهن  گذشهته،  زمهان  ییبازناها  در  اسه  % 4/27ضبط صدا  ةشموبه و% 2/72جاله  ملتکا ةشمو به

  اسه   دهشه  اخهتالل  دچهار  مهوارد  از% 1/72ضبط صهدا در   ةشمو در و% 1/74جاله در  ملتکا ةشمو به

 ترتمهب  هاهمن به  اس % 1/72% و /1/72 ترتمببه گذشته غمر زمان برای یادشده ةشمو دو در خطا درصد

جالهه و در   مهل تکا ةشهمو بهه  هها ناونه زا% 2/21دوم در  ماارب بی،جنو کردی در کامل ناود ییبازناا در

 نهاقص  ناهود  بمهان  در  ببهرد  کهار قابل قبول را بهه  یضبط صدا نتوانسته اس  صور ت زبان ةشموبه% 4/22

 زبهانی  هایصور ت از بماار این موارد، از% 9/99% و 9/21در  ترتمبجاله و ضبط صدا به ملتکا ةشمو به

عالکهرد   ،شهده تفکمهک  صهور ت بهه ( 79) و( 72(، )77) رهایناودا  اس  دهکراستفاده  یرشپذ قابل غمر

    دهندمی نشان نظر ردمو ةمودوم را در دو ش ماارب

 
 دوم یمارب یبرا یو مفعول یفاعل ةمطابق اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةیومستخرج از ش اختالالت نسبت .(33) نمودار

اخهتالل در   مزانم ،شموه هردو در که کندیم صمشخّ دوم بماار برای داده وریدو روش گردآ ةمقایس 

جالهه   مهل تکا ةشهمو بهه  ماارب ینعالکرد ا ی،فاعل ةاس   در مطابق مشترب یفاعل ةاز مطابق یمفعول ةمطابق

 مشهتری ضبط صدا بها اخهتالال ت ب   ةشموبه ماارب ینعالکرد ا یمفعول ةمطابق در امّا بهتر بوده اس ، یاندک

   هاراه بوده اس  

 
 دوم بیمار برای گذشته غیر و گذشته زمان اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةیومستخرج از ش اختالالت نسبت .(32) نمودار
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 بهه  دوم بماهار  عالکهرد  جنهوبی  کهردی  در گذشهته  زمان ییبازناا در که کندمی صمشخّ ناودار این 

زمان گذشهته   مانتالل در بکاتر دچار اخ موهش ینا اب عبارتی،به ؛بهتر بوده اس  یجاله اندک ملتکا ةشمو

ضهبط صهدا    ةشمو به اارمب هامن اس ، بوده گذشته از غمر هاآن زمان که جاالتی بمان در امّا ؛شده اس 

 ( داشته اس    یکاتر ی)خطا یعالکرد بهتر

 
 دوم ماربی برای ناقص نمود و کامل نمود اساسجمله و ضبط صدا بر یلتکم ةیومستخرج از ش اختالالت نسبت .(31) نمودار

 ةشهمو بهه  (جنهوبی  کهردی )در  کامهل  ناهود  بمهان  در دوم بماار که دهدمی نشان ارناود این نهای در 

 کهردی  در ناقص ناود ییبازناا برای بماار هامن کهیدچار اختالل شده اس ، درحال مشترب جاله ملتکا

   مرتکب شده اس   مشتریب یضبط صدا خطاها ةشمو به جنوبی

 یگیرنتیجهو  بحث -4

 تها  داشه   عیسه ( 7991) ینسهکی و گرودز یهدمن فر یاز چهارچو  نظهر   گمهری بهره با حاضر پژوهش

 بها  هاهراه  یمطابقه، زمان و ناهود دسهتور   ةرا در سه مقول کردزبان ییبروکا پریشزبان بماار دو عالکرد

 هها ژوهشپه  برخهی  در کهه  دهدیموضوع نشان م ةمشمنپ ةمطالع کهازآنجا  کند یبررس هاآن هایزیرمقوله

لهذا دو روش ضهبط    ؛دشهو  یمتفهاون  یجبه نتا یمنته تواندیداده م یگردآور هایروش از مستخر  نتایج

 نتهایج   شهود  یسهه بها ههم مقا   هها آن یجتا نتها  شدنداستفاده  هاداده استخرا  منظوربه جاله ملو تکا اصد

اخهتالل   مشهترین مطابقهه و ب  در رااختالل  ینکاتر ماارب هردو صدا، ضبط روش در که داد نشان پژوهش

( 7911) کهاپالن  و( 7914) ینسکیگرودزاز  آمدهدس هب نتایج با نتمجه این  اندداشته دستوری ناود رد را

در  یمفعهول  ةمطابقه  در خطها  نسهب   کهه  داد نشان نتایج ها،یرمقولهدر ارتباط با ز من،هاچن ؛اس  سوهم

 و کامهل  ناهود  صهحمم  کابرد با ارتباط در لاوّ ماارب من،نهاچ ؛اس  زیاد کاابمش یفاعل ةبا مطابق یسهمقا

در ناهود کامهل    ماارعالکرد دو ب ی،مفعول ةمطابق از پس ،این بر افزون دارد؛ یدشدی نسبتا اختالل اقصن

ماننهد   ییهازبان که اس  این کرد مطرح اینجا توانمی که موضوعیاس    مشتریو ناقص دچار اختالل ب
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 در آمهده دسه  هبه  نتهایج  و هستند سازمشکل یدرخت هرس ةفرضم برای ،دارند یلمفعو ةمطابق که کردی

 خهوانی ها( 7991) گرودزینسهکی و  فریهدمن  یسهاختار  یکهرد رو بمنهی مشبا په  یمفعول ةارتباط با مطابق

 کننهد مهی  پمشهنهاد رو  مشپ نوشتار گرانپژوهش  داردمشکل وجود ن ینا یفاعل ةمطابق در اگرچه ندارند،

 یو جها  یمقائل شهو  یزتاا یو مفعول یفاعل ةگره مطابق منب ی،نقش هایهمقول مراتبیسلسله تارساخ در که

 ةمطابقه  گهره  جایگهاه  از جایگهاه  ایهن  شکبی  بمابمم مراتبرا در سلسله یمفعول ةگره مطابق یمناسب برا

 مهل تکا ةشهمو بهه  شهده آوریجاهع  ههای که در پاس  نشان داد یجنتا منهاچن ؛بود خواهد تریمنپا یفاعل

 ناهود  در اخهتالل  مشهترین اخهتالل در مطابقهه و ب   ین  کاترکنندیم مرویالگو پ یکاز  ماارهردو ب جاله،

( 7991) ینسهکی و گرودز یهدمن فراز  آمدهدس هب نتایج بر منطبق دستاورد این  شودمی مشاهده دستوری

 گونهه ایهن  نتهایج  کهه  دنهد معتق (2007) دیگرانو  ینمانند کرا برخی  ( اس 2004ن )هسونزالف و کل یا

 موضهوع  ایهن  اضهر ح پژوهش نتایج امّا اس ؛ هاداده یگردآور ةشمو از رثّأمت اوانفر احتاال به هاپژوهش

    دنکننای یمدأت را

 ،روش ههردو  در  هستند یکسان تقریبا  داده گردآوری روش دو در شدهثب  الگویکه  شد مشخّص  

 از دسهتوری  ناهود  یزبان ییبازناا در رااختالل  مشترینو ب یدستور ةمطابق در رااختالل  کاترین بمااران

 یبهه روش ضهبط صهدا انهدک     نسب جاله  ملدر روش تکا مااردو ب دعالکر اگرچه  اندداده بروز خود

و  فریهدمن  یسهاختار  یکهرد بها رو  روش ههردو  از آمهده دسه  هبه  یجشاهد انطباق نتا اامّبهتر بوده اس ، 

 یمفعهول  ةمطابقه  ةیرمقوله مربوط بهه ز  ءاستثنا تنها شد، اشاره که گونه  هاانممهست (7991) گرودزینسکی

بها   بنهابراین  بهوده،  مشهتر ب قهاز مقوال ت باالتر مانند زمان و مطاب یاختالل آن نسب  به برخ مزاناس  که م

    نمس  منطبق ینسکیگرودز یدرخت هرس ةمفرض بمنیپمش
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