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و منااط  خاارا از  نیمکارۀ راساتاند کاه آسایب باه  مشاهدا  بالینی و تجربی گسترده نشان داده: دهیچک
هاای  توانناد بار تواناایی هاای زوال مغاز و آلزایمار، مای همراه برخی از بیماری زبان در مغز، به سنتِی  نواحِی 

متوجه چنین مشکالتی در بیماران شده بودند، اماا پژوهشگران ارتباطی افراد اثر بگذارند. در گذشته برخی از 
، ژوانات و 0225این اختالال  نبودند. در سال  دقیِ   نداشتن ابزار مناسب قادر به ارزیابی و توصیِف  دلیِل  به

را بارای  ،(ام.ای.سای.های اریباطی مونتاآل )پاویکال  پاویکل ارزسابی مهارتیعنی  ،ابزاری جامعهمکاران 
 ِی ارساازیمعها طراحی کردند. پژوهش حاضار باه معرفای و  مهار نوع ارزیابی این  منظورِ  زبان فرانسه و به

فارسای ایان  نساۀۀ (گفتااری کنِش  استعاره و تفسیرِ  های تفسیرِ  آزمون خردهاسی )کاربردشنهای  آزمون خرده
سال، و دو گاروه  95 – 54 ل وسا 55-14 کننده در دو گروه سنِی  شرکت 142. تعداد پرداخته استپروتکل 

ایان  .شارکت کردنادتحصیال  رسمی در این پژوهش  سابقۀسال  10سال و باالتر از  10یلی کمتر از صتح

 
1. ymodarresi@gmail.com 
2. sraghibdoust@atu.ac.ir 
3. mohammadh.torabi1987@gmail.com 



4 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
های کاربردشناختی... آزمون معیارسازی خرده  

 

یادشاده  آزماوِن  هشادار بارای دو خارده نمرۀ ها انجام شد. مطالعا  مرتبط در دیگر زبان پایۀها بر بندی گروه
ی هاا تعیین شد. نتایج نشان داد که، همسو با پاژوهش آن هماهنگ با نسۀۀ اولیۀ فرانسۀصدک دهم  براساِس 

، درمقایساه باا تحصایال متغیر در زبان فارسی نیز  مانند انگلیسی و فرانسه، های غربی، در زبان شده انجام
 ها داشته است. ودنیر عملکرد آزمباثر بیشتری  متغیر سن،

زباان ، )ام.ای.سای.( ماونترآلهای ارتبااطی  مهار ارزیابی ، پروتکل نیمکرۀ راستآسیب : ها کلیدواژه
 .، تفسیر کنش گفتاریاستعاره ریفست کاربردشناسی،فارسی، 

 
 مقدمه  1

نیاز  نیمکرۀ راستگسترده، پژوهشگران دریافتند که  پی مشاهدا  بالینی و تجربِی   در، 9190 در آغاز دهۀ
  متۀصصاانی مشااهده ن یافتاه در اههارنظرهاای روشانگرانۀهای زباانی نقاش دارد. تأییاد ایا در توانایی

قارار  ساهیو مقا یچا  و راسات مغاز را ماورد بررسا یها مکرهین ۀدید بیآس مارانیعملکرد بشود که  می
قیاده ایان حاوزه ع(. اگرچه پیشگامان 9195، 3؛ واینستاین9192، 1؛ آیسنسن9192، 2)کریچلی اند داده

 قاداِن ف سابِب  هساتند، اماا باه یاخاتالل زبااندچاار ناوعی  نیمکرۀ راسات دیدۀ داشتند که بیماران آسیب
آیسنسان  بودناد. روبارو یادیاز یهاا یخاود باا دشاوار دگاهِ یاد ِ  یدق ِن ییمحکم، در تب ِی نظر چارچوِب 

 4«هریاف»هاای  ( فقدان توانایی9192، و کریچلی ) اشاره کرده 5«فراعادی» های زبانِی  ( به جنبه9192)
  طاور دقیا  مشاۀ  ک بتوانند آنهاا را باهی آنکه هیچ است، بی نموده  توصیف را برای این دسته از بیماران 

معناایی،  - هاای واژگاانی همه، حتای بادون یاک چاارچوب نظاری، توصایفاتی از نااتوانی این باسازند. 
 .خورد می  چشم آیسنسن و کریچلی به دقیِ   بالینِی های  گفتمانی، نوایی و کاربردشناختی در برداشت

د. در اواخار شا  ها بعد ارائه بود، سال نیمکرۀ راست که حاکی از نقش زبانِی  ییها داده بعدِی  مجموعۀ
ها آغااز شاد و  یک از نیمکرهمربوط به هر های زبانِی  توانایی مندِ  نظام ، مطالعۀ1192و در دهۀ  1192دهۀ 

؛ 0220، و همکااران 1صور  گرفات )نگااه کنیاد باه کاد 9مغز پارهبیماران دو ها روی نۀستین پژوهش
اناد کاه  (. از این دوره به بعد، رویکردهای مۀتلفی مورد اساتفاده قارار گرفتاه9197، 6و اسپری 8گازانیگا

 شناساایِی اند. این رویکردها  زبان مورد تأیید قرار داده های صورِی  را در بیشتر جنبه نیمکرۀ چ  برترِ  نقِش 
پاذیر  هاای دیگاری از زباان نیاز امکاان هاا و جنباه واژه را در پاردازش معاانِی  نیمکرۀ راستهای  توانایی

 یهاا جنباه های بالینی باه تشاۀیِ   های نظری، پژوهش چارچوب اند. همگام با پیشرفت در ارائۀ تهساخ
 دهند.   میرخ  راست نیمکرۀآسیب  شد بر اثرِ  انجامید که تصور می یاز اختالال  زبان یمۀتلف

 
1. M. Critchley  2. J. Eisenson  3. E. A. Weinstein   
4. super-ordinary  5. Fine   6. split brain 
  
7. C. Code  8. M. S. Gazzaniga  9. R. W. Sperry    
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 «یشایپر زبان» ماهیتکه  یآن دسته از اختالال  ارتباطمورد  ، بحث در1112و  1192های  در دهه
هاای مغازی باا  ، ضربه2های کانونی پیشانی ضایعه ازجمله، های مغزی دیگر آسیب. تر شدریندارند، فراگ

، و مشاکال  3دوساویه 1گیجگااهیهاای پیشاانی و  متمرکاز در قطعاه های پراکنده و چندکانونِی  ضایعه
شادند کاه  شاناخته اختالال  ارتباطیعامل نیز  5گیجگاهی  - انیتباهندگی مانند آلزایمر و زوال مغز پیش

، 4دانلاد ماکرجوع کنیاد ) ندشد نسبت داده می نیمکرۀ راستکه به آسیب  ندمشابه همان اختالالتی بود
اخاتالال   باا نیمکرۀ راستو  9پیشانی ناشی از آسیب پیش ارتباطِی  که ماهیت اختالالِ   آنجا از(. 9111

باا این اخاتالال   تفاو  دارند، ،شوند پریشی دیده می واًل در زبانکه معم و معنایی ،شناختی، نحوی واا
(. 2094، 1و همکااران شناساایی نیساتند )کوتاه و ژوانات پریشای قابال زبان های سنتِی  استفاده از آزمون

و  ژوانات) 8(ام.ای.سای.) ماونتاآل یاریباط یها مهارت ی  ابسارز پاویکل   ِی اصل ۀنسۀ ساخت و یطراح
 باه مرباوط خاا  یابزارهاا کمباود کاه گرفات  صاور  هدف نیا با فرانسه زبان به( 2005 همکاران،

و  6فاررز) ییایاساپان  یهاا زباان باه پروتکال نیاا. دکنا جباران را یارتباط ترِ  گسترده یها ییتوانا یابیارز
 و همکااران، 22تااوانو) ییایاتالیا ،(2002 ،و همکااران 20ساکافونِ ) یلیبرز یپرتغال ،(2007 ،همکاران

 ینیباال و یعلما اعتبار و ، شده  یساز یبوم و برگردان زین( 2094 همکاران، و ژوانت) یسیانگل و( 2092
پروتکال  (.2002 همکاران، و فونسکا ؛2005 ،25رویژ و ،23موآ ،21کوته) است  گرفته قرار دییتأ مورد آن

ناشای  که اخاتالال  ارتبااطِی طراحی شده است  افرادی زبانِی  ام.ای.سی. با هدف ارزیابی میزان توانایِی 
 کاانونِی  ترین علال ضاایعاِ   یکی از شایع 24مغزی د. سکتۀنده نشان میرا در خود مغزی های  از بیماری

تر، مانند صادما  ناشای از  ندهبعد از آن قرار دارند. ضایعا  پراک است، و تومورها در رتبۀ نیمکرۀ راست
- انیپیشا ، مانناد آلزایمار، پارکینساون، یاا زوال عقاِل 29عصابی - های تباهندگی یا بیماری مغزی ضربۀ

آنهاا را ماورد سانجش  ام.ای.سی.منجر شوند که پروتکل  توانند به اختالال  ارتباطی میگیجگاهی هم   
هاای ارتبااطی دچاار اخاتالل  مهاار  افرادی که در ساطوح عاالِی  همچنین، برای ارزیابِی دهد.  قرار می
 معناایی و کاربردشاناختِی  - هاای گفتماانی، ناوایی، واژگاانی برای ارزیاابی بۀاشاین پروتکل  وهستند 
 .(2094)ژوانت و همکاران،  مفید باشد تواند می نیز های ارتباطی مهار 

های کااربران،  انتۀاب ویژه بهاین دانش  ؛پردازد آن می کاربراِن  زبان از دیدگاهِ  مطالعۀکاربردشناسی به 
شوند، و تأثیر کاربرد زباان  ها مواجه مید زبان در تعامال  اجتماعی با آنهایی که آنان در کاربر محدودیت

 
1. focal frontal lesion 2. frontal and temporal lobe 3. bilateral   
4. fronto-temporal dementia 5. S. McDonald  6. prefrontal 
  
7. Y. Joanette et al.  8. Protocole Montréal d’Évaluation de la Communication  
9. A. Ferreres  10. R. P. Fonseca  11. A. Tavano   
12. H. Côté  13. V. Moix  14. F. Giroux   
15. cerebralvascular accident (CVA)   16. neurodegenerative disease  
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 (.171: 2002، 2دهاد )کریساتال ارتبااط را ماورد مطالعاه قارار مای کانشکننادگان در  بر دیگر شرکت
 واقعاِی  ارتبااطِی  اهداِف تنها دستیابی به  شوند که نه های کاربردشناختی شامل ارتباط غیرکالمی می مهار 

اناد  متعدد نشان داده یها پژوهش یها افتهی کنند. سازند، بلکه آنها را منتقل نیز می پذیر می گوینده را امکان
ممکان اسات  شوند. یارتباط با طرف مقابل دچار مشکل م یبرقرار یگاه برا یمغز ۀدید بیآس مارانیکه ب

مداوم با مۀاطاب و حفاظ موضاوع مکالماه  چشمِی  گیری، حفظ تماِس  این بیماران مشکالتی در نوبت
داشته باشند، و همچنین برای انطباق پیام خود با بافت زباانی براسااس اطالعاا  مشاترک باا مشاکال  

عنوان دانش مشاترک  طور کلی به خود، که به مۀاطِب  ی  دانِش خاصی روبرو شوند. این بیماران در تشۀ
، 3؛ شاانترین2001و ژوانات،  1الوو - شود، نیز ممکن است دچار اشکال شوند )شمپین می درنظر گرفته 

توانناد پیاام خاود را ازنظار  غالبًا نمای نیمکرۀ راست دیدۀ مجموع، افراد آسیب(. در9112ژوانت و اسکا، 
 .کنند یده سازمان یدرست بهصور  و محتوا با توجه به شنونده و بافت ارتباطی 

هاای  ممکان اسات قاادر نباشاند آن ناوع کانش کرۀ راستدیدۀ نیم آسیبادراکی نیز بیماران  از جنبۀ
نشده است. ایان  انی بیان روشنی در یک پیام زب ها بهبهمی را پردازش کنند که مقصود آنپیچیده و م گفتارِی 

 که مستلزم توجه بیشتر به مفاهیمی فراتار از معاانِی  ،های غیرمستقیم افراد ممکن است در پردازش عبار 
تفسیر آنان است، ناموف  باشاند. ایان  بندِی   شۀصی و بافتی در صور  گیری از دانِش  ها و بهره اصلی واژه

(. درواقاع، 9111، 5غیرمستقیم، غیرمتعارف هم باشند )استمرشود که عبارا   مشکل زمانی برجسته می
 ایاپراکناده  یهاا عهیضاا گارید ایا نیمکرۀ راست بیآس یدارا مارانیبیا  نیمکرۀ راست دیدۀ آسیب بیماراِن 

دسات شاما »مانناد  9غیرمستقیم و عبارا  قالبی های گفتارِی  توانند کنش مغزی معمواًل می 4ِی چندکانون
غیرمساتقیمی را پاردازش  های گفتارِی  کنند، اما ممکن است نتوانند کنش  را بدون مشکل درک «درد نکند

 فراینادِ های کاربردشاناختی در  ، مهار سرانجامشوند.  ای تولید می مکالمه تبادِل  ند که با توجه به بافِت کن
زبان، که برای درک درست آنها باید یاک عباار   اللفظِی  های غیرتحت ها و دیگر صور  استعاره پردازِش 

 .روند به کار میدر بافت مشۀصی قرار گیرد، نیز 
 ابازار تنهاا اماروزه (ام.ای.سی.) مونتاآل یاریباط یها مهارت یابسارز پاویکل نکهیا به توجه با

نیمکارۀ  در بیآسا دچاار که است یمارانیب ِی ارتباط یها مهار  ِی ابیارز یبرا معتبر و جامع د،یجد
پژوهش حاضار باا  ،وجود دارد زین یفارس زبان در یابزار نیچن به یمبرم ازین و هستند، مغز راست
هاای  هاای مارتبط باا تواناایی آزماون خرده از آمده دست به و طرح نتایِج  معیارسازیمعرفی و هدف 

تفسایر کانش  :ازند ا ها عبار  آزمون . این خردهانجام شداین پروتکل  فارسِی  نسۀۀ کاربردشناختِی 
 گفتاری غیرمستقیم و تفسیر استعاره.

 
1. D. Crystal  2. M. Champagne-Lavau  3. Y. Chantraine 
  
4. B. Stemmer  5. multifocal   6. formulaic   
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 پژوهش ه  پیشین  2
آن  زباان و رابطاۀ کاربردشناسِی  های مۀتلِف  جنبه دربارۀ های خارجی زبان های زیادی به وهشژتاکنون پ

اساتعاره باا انجام شده اسات کاه بیشاتر آنهاا باه پاردازش یاا اخاتالال  مارتبط  نیمکرۀ راستکارکرد با 
 ۀحاوزدر  2000هاای منتشرشاده بعاد از ساال  برخای از پاژوهش اند. در این بۀش به معرفاِی  پرداخته

دیادۀ  آسایب چهاار بیماارِ  ( با مطالعاۀ2005و ژوانت ) 2ن، دزوتلیشمپ پردازیم. کاربردشناسی زبان می
نتیجاه  ام.ای.سای.پروتکال  اللفظاِی  هاای اساتعاری و غیرتحات آزمون خرده با استفاده از کرۀ راستنیم

  هاای کاربردشاناختی متفاوتی داشتند و فقط دو بیماار در تواناایی عملکردِی گرفتند که این افراد الگوهای 
دچار مشکل بودناد، و در  1ذهن های نظریۀ یمار همچنین در تواناییدادند. این دو ب خود اختالل نشان می

 .داشتنداختالل نیز  3دهای اجراییرکعمل
تواناد باه مشاکال  ارتبااطی و  مای نیمکرۀ راستکه آسیب اشاره به این با (2090، )و همکاران 5وید

 هاای نظریاۀ ی از اختالل در توانااییکاربردشناختی منجر شود، و مطاب  دیدگاه برخی، این مشکال  ناش
و ذهن پرداختناد  های نظریۀ در آزمایش نیمکرۀ راست دیدۀ ه بررسی عملکرد بیماران آسیبذهن هستند، ب

و  ندها داشات های محرک مقوله تشۀی توانایی کمتری در  نیمکرۀ راست دیدۀ گرفتند که گروه آسیبنتیجه 
 ذهن را نداشتند. های نیازمند کاربرد نظریۀ موقعیت توانایی کافی برای انتساب حاال  ذهنی در

ادراک و تولیاد  باا کرۀ راساتدیدۀ نیم آسیببیماران اختالل  دریافتند که( 2094)و همکاران  4پاروال
فرازبانی آنها نشان داد که عملکرد بیمااران در  بود. نتایج تکالیِف  مربوطارتباطی  های حرکا  بدنی/ژست

( باود، اماا بیمااران در درک و تولیاد شاهددرک و تولید اعمال ارتباطی استاندارد همانند افراد سالم )گروه 
 عمل کردند. شاهدو کنایه بسیار بدتر از گروه  9فریب

رغام  ، باهکارۀ راساتدیادۀ نیم آسیباند که بیماران  به این نکته اشاره کرده (2099) و همکاران پاروال
دهناد کاه  اختی را نشاان مایای از اختالال  کاربردشن ناهمگونشان، معمواًل طیف گسترده رخ بالینِی  نیم
د. پااروال و همکااران عملکارد آنان اثر بگذار روزمرۀدر زندگی کارآمد  ارتباِط  برقرارِی  د بر توانایِی توان می
نتیجه گرفتناد مۀتلف  های کالمِی  محرک بررسیو با  ندرا بررسی کرد کرۀ راستدیدۀ نیم آسیببیمار  97

مۀتلاف دچاار اخاتالل  پیچیادگِی  های کاربردشناختی باا درجااِ   پدیده ک و تولیدِ که این بیماران در در
 مانند ژست و حاال  چهره، مشکل داشتند. یکالمریغ یها جنبه در هاهراً  ژهیو به و بودند

مبتال به صرع که تحات  سالۀ99تا  7کودک و نوجوان  50ۀ ( با مطالع2099) همکارانو  1پدوبو - وِس 
، انجام شده باودراست  بردارِی  نیمکره نفر از آنان جراحِی  91 روی قرار گرفته بودند و 8برداری عمل نیمکره

 
1. M. C. Desautels  2. Theory of Mind  3. performance function   
4. E. Weed  5. A. Parola  6. deceit   
7. J. Save-Pédebos  8. hemispherectomy  
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 نوجوانی کاه در سانین بااالتر ماراِن بی کاربردشناختِی  اختالالِ  بروز در  نیمکرۀ راست آسیب دریافتند که
زباان باه  کاربردشاناختِی این پژوهشگران، رشد باور . به داردگیرند، نقش  تحت این عمل جراحی قرار می

 وابسته است. نیمکرۀ راستتۀصصی  نقش غیرکالمِی 
پریش در درک و تولید اصطالحا  پرداخات. وی  زبان عملکرد بیماراِن  ( به بررسِی 9122شکرآمیز )

تر از افاراد  مغز در درک و تولید اصطالحا  ضعیف دیدۀ هر دو نیمکرۀ آسیب ( بیماراِن 9نتیجه گرفت که )
تار از  در درک و تولیاد اصاطالحا  ضاعیف کارۀ چا دیدۀ نیم آسیب( بیماران 2کنند؛ ) سالم عمل می

هایی کاه  در آزمون کرۀ راستدیدۀ نیم آسیب( بیماران 1کنند؛ ) عمل می کرۀ راستیدۀ نیمد آسیببیماران 
صاور  اصاطالحی یاا صارین( انجاام شاد، یعنای آزماون  اصطالحا  )به درِک  شیوۀ بررسِی  با هدِف 
آزماون مطابقات جمله با تصویر، یکسان عمل نکردناد؛ آناان در  مطابقِت  جمله با واژه و آزموِن  مطابقِت 

سؤاال  پاسخ صحین دادند، اما در آزمون مطابقت جملاه باا تصاویر درصد  10به بیش از  جمله با واژه
توان گفت که آنها در آزماون درک شانیداری تواناایی خاوبی  ترین عملکرد را داشتند؛ بنابراین، می ضعیف

 وی نتاایِج اصاطالحا  ضاعیف عمال کردناد. درنتیجاه، صارفًا از ر نشان دادند، اما در درک تصاویرِی 
جملاه باا  مطابقاِت  در آزماوِن  کارۀ راساتدیادۀ نیم آسایب دو بیمارِ  حاصل از مجموع امتیازاِ   ضعیِف 

اند، بلکه ضعف عملکارد آنهاا  صور  صرین تفسیر کرده توان گفت که آنان اصطالحا  را به تصویر نمی
 ها بوده باشد.فضایی آن - های بینایی نقصان دلیِل  بهدر آزمون مطابقت جمله با تصویر ممکن است 

 در زن، 7مارد و  91) یرانایا کارۀ راساتدیادۀ نیم آسایبمار یب 02( 2095) راد و همکاران سبحانی
 لیسات ارزیاابِی  چاکبا اساتفاده از یاک  ،نفر گروه همسان شاهد را 50سال( و  94تا  50سنی  محدودۀ

 پاذیری، مانناد درک) یکالماهاای  یی. تواناابررسی کردناد 2ی.پی.پی.به نام اِ  ،االنبزرگس کاربردشناسِی 
های غیرکالمای )تمااس  و توانایی نی )مانند نوای گفتار و زیروبمی(فرازباهای  ، مهار و اطناب(انسجام 

در  کارۀ راساتدیدۀ نیم آسیب مارانیکه ب ندنشان داد جینتا ها ارزیابی شد و یان چهره( آزمودنیفیزیکی و ب
نگارندگان نتیجاه گرفتناد کاه آسایب  .داشتند غیرکالمی رفتارهای نامناسبیو  ،فرازبانی، یهای کالم جنبه

اثار  کارۀ راساتدیادۀ نیم آسایببیمااران  های کالمای، فرازباانی، و غیرکالماِی  بر توانایی نیمکرۀ راست
 گذارد. چشمگیری می

را  آن ییایاو پا یایروابرای زباان فارسای طراحای و  المثل درک ضرب یۀآزما ( یک1314نیا ) جمالی
در  ال یو تحصا تیبراسااس سان، جنسارا زباان  یفارسا عملکرد بزرگساالِن  بررسی کرد. وی همچنین

مقایساه  با گروه ساالم هیآزما این در را نیمکرۀ راست ِب یبا آس مارانیو عملکرد ب سنجید المثل درک ضرب
 یاِی روا ِی بررسا یشاد و بارا یای طراحا  ناهیگز سؤال چهاار 22با المثل  درک ضرب آزموِن  ۀیفرم اول کرد.

 
1. A.P.P. 
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 20 نفار از بزرگسااالِن  2۴0 یرو  یتحق نیشد. ا ینظرسنج انکارشناساز فره ن 12 گروهِ  کیاز  ییمحتوا
 یو بارااساتفاده  2از روش الوشاه ،هیآزما یِی محتوا یِی روا ِی بررس منظورِ  شهر تهران اجرا شد. به ۀسال۰0تا 
آزمون، آزماون باا فاصاله  یِی ایپا ِی بررس برای .محاسبه شد 1کرونباخ یآلفا بیضر ی،ثبا  درون ِی رسبر

 10 یگروها رویبعد از اجرا در گاروه ساالم،  هینفر از گروه سالم دوباره اجرا شد. آزما 10 یروز رو 20
، 90/2اخ کرونبا یآلفا بیضر که ندنتایج نشان داد .اجرا شد زین کرۀ راستدیدۀ نیم آسیب مارانینفره از ب

 - نفره حاصل از آزماون 10نمرا  اول و دوم گروه  نیب یهمبستگ بیو ضر، 19/2 محتوا ییشاخ  روا
المثال تفااو   ناان و ماردان در درک ضاربنتایج حااکی از آن باود کاه ز ،نیهمچنبود.  99/2 ازآزمونب

 زانیادر م ال یتحصا یولا ،ساتیدر نمارا  ن یدار یتفااو  معنا عامل زیسن ن و هم ندارندبا یچندان
 نیادر ا کرۀ راساتدیدۀ نیم آسیبگروه  ،این بر المثل مؤثر است. عالوه درک ضرب ۀیفرد از آزما ا ازیامت

نیاا  جماالی هاای پاژوهِش  . یافتاهداشتند یتر فیعملکرد ضع یطور معنادار نسبت به گروه سالم به هیآزما
المثال در  ضارب درِک  ِی ابیاارز یبارا ایروا و پا یساخته، ابزار محق  المثِل  درک ضرب ۀنشان داد که آزمای

 .زبان است یفارس بزرگساالِن 
 هاای مۀتلاِف  جنباه در پاردازِش  نیمکارۀ راساترساد  نظار مای باه، بااال یها پژوهش ِج ینتا برپایۀ

و هام  مربوط به پردازش زبااناین نقش هم در مطالعا  . زبان نقش کارآمدی داشته باشد کاربردشناختِی 
خاوبی  باههاای جدیاد،  در مورد اساتعارهویژه  هب، کرۀ راستدیدۀ نیم آسیبروی بیماران بر ها  در پژوهش

هاای مارتبط باا  مهاار  آزماون مادونی را بارای ارزیاابِی  هماین موضاوع ارائاۀنشان داده شاده اسات. 
 ید.نما برای زبان فارسی ضروری میکاربردشناسی 

 
 پژوهش روش  3
 ها آزمودنی  3-1

و فارسای  زباناۀ آزماودنی مشاارکت داشاتند. هماۀ آناان تاک 940،ایان پاژوهش در فرایند هنجارسازِی 
و نداشاتند شاناختی  یااد و اخاتالال  عصابهای روانی، اعت بیماری یک سابقۀ دست بودند، هیچ راست

هاا در دو گاروه سانی  ایان آزماودنی شاود، مشاهده می (9)ول جد گونه که در همگی باسواد بودند. همان
ساال تحصایال  رسامی  92کمتر از  با همچنین دو گروه تحصیلیو ساله(  95تا  54ساله و  55تا  24)

 انتۀااببنادی شادند.  یا بیشتر طبقهتحصیال  رسمی سال  92دارای )البته با سواد خواندن و نوشتن( و 
 زباان در مونترآل پروتکل طراح یاصل گروه مشور کنندگان با  شرکت یلیو تحص یسن یها تعداد و گروه

 .انجام شد فرانسه
 

 
1. Lawshe  2. Cronbach's alpha  
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 ال یحسب سن و تحص برنمونه  تیجمع عیتوز . 1جدول 

 سال 64-45  سال 25-44 
 

 تحصیال 
1 

 سال( 12 ≤)
2 

 سال( 12)> 
 1 

 سال( 12 ≤)
2 

 سال( 12)> 
 1۴ 12  15 ۴1 تعداد

 جنسیت
 زن/مرد     

  
۴7.51 21.79  ۴2.52 12.۰2 

 سن
 میانگین     

  
19.۰9 2۴.15  52.۴7 52.۴2 

 5.۴0 5.52  ۴.۰2 ۴.۴9 انحراف معیار     
 ۰۴-۴5 ۰۴-۴5  ۴2-25 ۴2-25 بازه سنی     

  تحصیل
 7.79 9۴.95  2.22 9۰.15 میانگین     
 2.75 2.21  2.09 2.۰9 انحراف معیار     
 99-0 21-92  99-5 21-92 بازه میزان تحصیال     
 

ماونترآل )پروتکال  هاای ارتبااطِی  مااار  ارزیاابِی  پروتکاِل  فارساِی  نسخۀآزمون پژوهش:   3-2
 (ام.ای.سی.

ژوانات و ایان پروتکال ) انگلیساِی  آزمون براسااس نساۀۀ خرده 95با  ام.ای.سی. پروتکِل  فارسِی  نسۀۀ
 سازی و معیارسازی شاده اسات. ایان پروتکال بارای ارزیاابِی  ( برای زبان فارسی بومی2094همکاران، 

مغازی  ۀدیاد معناایی( بیمااران آسایب-)کاربردشناختی، گفتمانی، نوایی و واژگاانی های ارتباطی مهار 
 های زیر است: آزمون طراحی شده و شامل خرده

 
( روانای گفتاار، بادون 5( تفسایر اساتعاره، 1ای،  ( گفتماان محااوره2( پرسشنامۀ آگااهی از اخاتالال ، 9

گفتمااان روایتی/بااازگویی داسااتان  (7( نااوای گفتااار: تکاارار، 9( نااوای گفتااار: درک، 4محاادودیت، 
باا روانی گفتار با معیارهاای امالیای ) (2پاراگراف، بازگویی کامل داستان، ارزیابی درک داستان(،  به )پاراگراف

( تفسیر کانش گفتااری، 99( آهنگ احساسی گفتار: تکرار، 90( آهنگ احساسی گفتار: درک، 1، ب(حرف 
 ( قضاو  معنایی.95د، آهنگ احساسی: تولی (91با معیارهای معنایی )پوشاک(،  روانی گفتار (92

تفسایر تفسایر اساتعاره و  آزماوِن  های یادشاده، دو خارده آزمون همان طور که گفته شد، از میان خرده



00 
  6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 های کاربردشناختی... آزمون معیارسازی خرده 

 

روند کاه در اداماه باه معرفای و  کاربردشناختی به کار می های ارتباطِی  مهار  کنش گفتاری برای ارزیابِی 
 پردازیم. آنها می تایج معیارسازِی ن

 
 استعاره تفسیرِ  آزموِن  خرده  3-2-1

 20هاا طراحای شاده و شاامل  جملاه معناای اساتعارِی  تفسایرِ  توانایِی  آزمون با هدف ارزیابِی  این خرده
 استعاره است:

فارسای اساتفاده طور معمول در زبان  هایی که رایج نیستند یا به (: استعاره90تا  9جدید ) استعارۀ ده ــ
عباار  » سااخت نحاوِی  دارایها هماه  .(. این استعارهاست آور خواب قاص معلم نسا )مانند شوند نمی

های رایج زباان فارسای  از اسم 2و  9های اسمی  . عبار هستند «بودن + فعِل  2+ عبار  اسمی  9اسمی 
 اند. انتۀاب شده

 ماسات از را ماو یعلا )مانناد که در زبان فارسی رایاج هساتند هایی استعاره(: 20-99) استعاره ده ــ
فاعل + مفعول )صرین، غیرصرین یاا هار دو( » همه دارای ساخت نحوِی  ها استعاره(. این کشد یم اونرب

 هستند. «+ فعل

ماا قااص  معلم . برای مثال، برای استعارۀشود ممکن ارائه می استعارِی  پس از هر استعاره، سه تفسیرِ 
 زیر انتۀاب شده است: تفسیرِ  سه است آور خواب

 (.است دارو معلم نسا )مانند اللفظی تفسیر تحت 
  (.است کننده کسل معلم نسا )مانند درست تفسیر استعارِی 
  آور خاواب قااص معلام نسا )مانند مرتبط با جمله تفسیر نادرست یا تفسیری بدون هیچ معنِی 

 (.کند یم مصاف یادسز

 برگاۀاناد. نۀسات، آزماونگر  های آزماون آماده محرک گانۀ آنها در دفترچۀ های سه ها و گزینه استعاره
طاور  نوشاتاری، آن را باه جملاۀ دادِن  دهد و همزمان با نشاان آزمودنی قرار می را در اختیارِ   استعاره حاوِی 

دهاد  معنای جملاه را توضاین ،بیان خود خواهد که، با پس، او از آزمودنی میکند. س شفاهی نیز بیان می
دیگاری پاساخ  ده از اساتعارۀ)این پرسش باز است و پاسخ به آن انتۀابی نیست(. اگر آزماودنی باا اساتفا

تری بدهد. اگر پاسخ نادرست باشد، آزمونگر چناد گزیناه  خواهد که توضین دقی  دهد، آزمونگر از او می
کند. در ایان مرحلاه، آزماونگر از  میهای نوشتاری، آنها را بازگو  گزینه کند و همزمان با نمایِش  را ارائه می

کناد.  یک از سه گزینه، معنی جمله را به بهترین صور  بیاان مای امخواهد که به او بگوید کد آزمودنی می
روشانی بیاان  نسته آن را باهکرد که آیا آزمودنی استعاره را درک کرده، اما نتوا توان مشۀ  به این طری ، می

تواناد بادون  باز درست باشد، آزمونگر مای رده است. اگر پاسخ به پرسِش یا اینکه اصأل آن را درک نک کند
هاای  گزیناه دادِن  هماه، نشاان ایان  بعدی را مطرح کند. با درنگ استعارۀ گانه، بی های سه ینهگز دادِن  نشان
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نادرسات هاای  آزمودنی در رد پاسخ توانایِی  تواند برای ارزیابِی  توجه است، زیرا این کار می گانه جالب سه
 و نیز تعیین میزان توجه او به تداخل سودمند باشد.

 
 گفتاری کنش تفسیرِ  آزموِن  خرده  3-2-2

موقعیتی طراحای  بافِت  پایۀغیرمستقیم برگفتارِی های  کنش درِک  توانایِی  ارزیابِی  آزمون با هدِف  این خرده
 کوتاه است: موقعیتِی  بافِت  20شده و مشتمل بر 

آن چیزی است که بیان شاده  سۀنگو منظور و یابد مستقیم پایان میگفتارِی موقعیت که با کنش  ده ــ
 سامیئمان انن باا ر»: دیاگو یو ما کند یاز محل کارش به همسرش تلفن م میمراست، مانند این نمونه: 

 ست؟یچ مینظر شما منظور مر . به«رمیبگ عیصحبت کردم و قرار است ترف

طور صارین بیاان نشاده  قصد سۀنگو به یابد و غیرمستقیم پایان میگفتارِی موقعیت که با کنش  ده ــ
در محل کارش سۀت مشغول کار اسات.  نایمتواند از بافت استنتاا شود، مانند این نمونه:  است، اما می

. «اورمیاخاناه بها را از کاالس باه  امشب من وقت ندارم که بچه»: دیگو یو م کند یاو به همسرش تلفن م
 ست؟یچ ناینظر شما منظور م به

هاا  های چندگانه نیز در دفترچۀ محرک گزینه اند. آزمون نوشته شده ارزیابِی  ها فقط در دفترچۀ موقعیت
خواناد و از  اند. آزمونگر نۀست متن را با صدای بلند مای آمده «های گفتاری غیرمستقیم کنش»در بۀش 

مورد نظار را بیاان کناد. اگار  شده توسط شۀصیِت  گفته خود منظور جملۀخواهد که به زبان  آزمودنی می
همه، مناساب اسات کاه بارای  این بعدی بپردازد. با تواند مستقیمًا به متِن  پاسخ درست باشد، آزمونگر می

هاای  او باه تاداخل، گزیناه حساسیِت  های نادرست و سنجِش  پاسخ کردِن  آزمودنی در رد توانایِی  ارزیابِی 
صاور   هاای پاساخ را هام باه آزمودنی نادرست باشد، آزماونگر گزیناه او ارائه شود. اگر پاسِخ  پاسخ به

یک از دو گزینه باه  خواهد که بگوید کدام کند. آزمونگر از آزمودنی می شفاهی و هم دیداری به او ارائه می
 کند. بهترین وجه معنی جمله را بیان می

 
 اجرا روال  3-3

کانش گفتااری و تفسایر اساتعاره از  تفسایرِ  های سالم با اجارای تکاالیِف  آزمودنیعملکرد تمامی 
 هماۀها یکسان باود.  آزمودنی در مورد همۀها  تکلیف ارائۀ ارزیابی شد. ترتیِب  ام.ای.سی.پروتکل 

، SONY Stereo IC Recoder ICD-UX560Fها با استفاده از یک دستگاه ضبط صدا ) پاسخ
در زباان  یآزماون اصال یارهاایمع ۀیاپا برو  گذاری در دو مرحله شد و نمره چین( ضبط میساخت 

نظار های آزماودنی امتیاازی در اول، آزمونگر برای هریک از پاسخ به انجام رسید: در مرحلۀ فرانسه
راهنماای  دادن باه فایال صاوتی، امتیاازا  را براسااِس  گاوش بعاد، ضامِن  گرفت و در مرحلاۀ می

 کرد. گذاری کنترل می نمره
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 ها یافته  4
، 0.09، 0.04در سه ساطن ) مستقل-tآزمون هر تکلیف،  برای تأیید تأثیرا  سن و تحصیال  بر نتایِج 

 2گاروه( و تحصایال  )در  2ها، دو عامال سان )در  آزمودنی بندِی  اجرا درآمد. برای طبقه ( به0.009و 
 است. سطن( درنظر گرفته شدند. برای هر تکلیف، یک امتیاز کلی درنظر گرفته شده

.  تعیاین شاده اسات 2هشدار ، یک نمرۀ کلیف و هر گروه آزمودنیهای آماری، برای هر ت داده براساِس 
 نقاائِ   آن، ارزیاب باید باه وجاودِ  ( است که برپایۀ کمترین امتیازی )ای  کمینه معنی امتیازِ  هشدار به نمرۀ

طاور مانظم در  هشدار تقریبًا باه نمرۀاین های مغزی در آزمودنی مشکوک شود.  حاصل از آسیب ارتباطِی 
هاا کمتار از آن هساتند و  هنمر پاییِن  ای که ده درصدِ  صدک دهم یعنی نمرهدهم تعیین شده است.  1صدک

ایان پروتکال در برخای ماوارد، کاه  فارساِی  نسۀۀ کنندگاِن  همه، تدوین بااینآماری محاسبه شد.  شیوۀ به
آشاکارا حااکی از آن باود کاه صادک دهام بارای   جاریاابیهن شاده در جریااِن  های گردآوری توزیع داده

 تایِم  خا  حساسیت الزم را ندارد، نماره را تغییار دادناد. ایان کاار باا همکاارِی  یک اختالِل  دادِن  نشان
دنظر ماور آزماوِن  خرده دوشده برای هریک از  تعیین هشدارِ  طراح پروتکل انجام شد. نمرۀ اصلِی  کانادایِی 

و  کاار گرفتاه شاود دار و دقیا  باه صالحیت هشدار باید ازسوی ارزیاباِن  است. نمرۀ( آمده 9در پیوست )
بارای . گیرد پیش از بیماری صور   مورد ارزیابی در دورۀ های فردِ  مهار  برآوردِ  با توجه بهتحلیل آن باید 

 ام.ای.سای. مصاحبه با فارد مطلاع در پروتکال مرتبط با گذشتۀ بیمار نیز پرسشنامۀ دستیابی به اطالعاِ  
 بینی شده است. پیش

مرباوط باه چهاار گاروه آزمااودنی در )میاانگین، انحاراف معیاار و صادک دهام( هاای آمااری  داده
کلی مربوط به تکلیف تفسیر استعاره ارائاه شاده اسات های  داده، 2اند. در جدول  آمده 1و  2های  جدول

اساس این جادول، میاانگین (. بر9 وستیبه پ دینگاه کن دیآشنا و جد یها استعاره ۀجداگانهای  داده یبرا)
 5.91و انحاراف معیاار آن  50از  14.4ساال و بیشاتر  92سال با تحصیال   ۴۴-14 های گروه پاسخ

تار از آن بارای بیماارانی باا  ای پایین نظر گرفته شد و نمرهدر 10 ،هشدار نیز برای این گروه نمرۀ. بوده است
های هماین  اختالل در درک استعاره باشد. برای آزمودنی دهندۀ نشانتواند  سنی و تحصیلی میاین شرایط 

 ، و نمارۀ4.15، انحاراف معیاار 10.21میاانگین  ساال نیاز نمارۀ 92ال  کمتر از گروه سنی با تحصی
ساال تحصایل یاا  92هایی کاه  آزمودنیمیانگین سال،  95-54 . برای گروه سنِی دست آمد به 29هشدار 

این در حالی است کاه . شد محاسبه 24هشدار نیز  و نمرۀ 5.15انحراف معیار  ،12.22بیشتر داشتند، 
 نمارۀ هشادارباود.  7.29و انحراف معیاار  22.2، میانگین سال 92کمتر از  الِ  یتحص یدارا در گروهِ 

 در نظر گرفته شد. 92برای این گروه 
 

 
1. alert point  2. percentile  
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 هاستعار  درک فیتکل نمرۀ هشدار و یآمار  یها داده .2 جدول

 
 
 
 
 
 
 

 مجازایهاای  دادهگفتااری ارائاه شاده اسات ) کنِش  تفسیرِ  تکلیِف  به مربوط کلِی  های داده، 1جدول  در
مقالاه  2 توانیاد در پیوسات غیرمساتقیم را مای های گفتاارِی  مستقیم و کنش های گفتارِی  مربوط به کنش

ساال و بیشاتر  92ساال باا تحصایال   95-54 هاای گاروه ببینید(. براساس این جدول، میانگین پاسخ
درنظار گرفتاه  22نیز بارای ایان گاروه  نمرۀ هشدار .بوده است 5.01و انحراف معیار آن  50از  12.22

، 10.21میاانگین  ساال نیاز نمارۀ 92های همین گروه سنی باا تحصایال  کمتار از  شد. برای آزمودنی
 92هاایی کاه  آزماودنیبارای ، 95-54 هستند. برای گروه سنِی  24 نمرۀ هشدار، و 5.22انحراف معیار 

درنظار  24نیاز  نمرۀ هشداربود و  4.01و انحراف معیار  10.27سال تحصیل یا بیشتر داشتند، میانگین 
و انحاراف  19.94، میانگین سال 92کمتر از  ال یتحص یدارا این در حالی است که در گروهِ  .گرفته شد

 درنظر گرفته شد. 24برای این گروه  نمرۀ هشداربود.  5.47معیار 
 

 تکلیف کنش گفتاری نمرۀ هشدارهای آماری و  داده .3جدول 

 
 
 
 
 
 
 

گوناه کاه  ، هماان1و  2هاای  شاده در جادول ارائه های آمارِی  دادهآمده از  دست های به یافتهبر اساس 
گاروه  گفتااری بارای کانِش  تفسایرِ  اساتعاره و تفسیرِ  برای هر دو تکلیِف اثر سن دهد،  نشان می 5جدول 

 52/   استعاره، مجموع توضیحا  سال44-14 سال95-54

 تحصیال  )سال( ≤10 >10 ≥10 <10

 میانگین 34.4 32.03 30.90 09.09

 انحراف معیار 5.13 4.35 5.15 9.99

 نمرۀ هشدار 32 01 04 19

 52/   مجموع    سال55-14 سال 54-95

 تحصیال  )سال( ≤10 >10 ≥10 <10

 میانگین 30.99 32.03 32.09 31.14

 انحراف معیار 5.21 5.00 4.23 5.49

 نمرۀ هشدار 22 04 04 04
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زیار  دارای تحصیالِ   درصد برای گروهِ  4دار نبوده، اما در سطن  سال معنی 92مساوی و باالی  تحصیلِی 
هازارم  سال در ساطن یاک 55-14 در گروه سنِی تحصیال  اثر  ،دار بوده است. همچنین سال معنی 92

 95-54 دار بوده اسات. در گاروه سانِی  درصد برای کنش گفتاری معنی 9استعاره و در سطن برای تفسیر 
دار باود، اماا بارای  درصاد معنای 4اساتعاره در ساطن  تفسایرِ  آزماوِن  خارده بارایتحصیال  ل، اثر سا

 دار نبود. تفسیر کنش گفتاری معنی آزموِن  خرده
 

 آزمون خردهها در هر  آزمودنیبر عملکرد  ال یتحصسن و  متغیر اثر -4جدول 

 
 گیری و نتیجهبحث   5

هاا باه  و برخی دیگار از آسایب نیمکرۀ راستتأثیر آسیب  تواند تحت افراد می ارتباطِی -های زبانی توانایی
هاای  های زوال مغز و آلزایمر و غیره قرار بگیرد. توانایی برخی از بیمارینواحی غیرسنتی زبانی و همچنین 

آسیب مغازی ماورد ارزیاابی  های ارتباطی هستند که باید درصورِ   کاربردشناختی بۀشی از این توانایی
توسط ژوانت و همکاارانش باا  2005در سال  های اریباطی مونتاآل پاویکل ارزسابی مهارتقرار بگیرند. 

ساازی، معیارساازی و  های ارتباطی طراحی شد. پژوهش حاضار باا هادف باومی مهار  زیابِی ار هدف
 هاای تفسایر اساتعاره و تفسایرِ  آزماون ، یعنی خردهاین پروتکل فارسِی  نسۀۀ بۀش کاربردشناسِی  معرفِی 

 و ۴۴-25 سانیگاروه نفار آزماودنی )دو  940روی مورد اشااره  آزموِن  و خردهدانجام شد.  گفتاری کنِش 
ساابقۀ تحصایال  رسامی(  سال و بیشاتر 92سال و  92کمتر از دارای  سال و دو گروه تحصیلِی  ۴5-۰۴
هاای حاصال از اجارای  داده .معیارسازی شادنداجرا و دست بدون آسیب مغزی  راست فارسِی  زبانۀ تک

تایم  همکاارِی  آزماون باا مرتبط با هر خرده نمرۀ هشدارِ و ارزیابی شدند.  مستقل-t آمارِی  آزمونآزمون با 
 .طراح پروتکل تعیین شد اصلِی  کانادایِی 

ساال  92سال با تحصیال  زیر  ۴۴-25 سنِی  استعاره برای گروه تفسیرِ  آزموِن  برای خرده نمرۀ هشدار
ساال باا  ۰۴-۴5 ، برای گاروه سانِی 10سال و باالتر  92سال با تحصیال   ۴۴-25 ، برای گروه سنِی 29

 متغیرها
 و ۴۴-25 اثر سن در

 92 >سال ) ۴5-۰۴
 تحصیال  رسمی(

 و ۴۴-25 اثاار ساان در
 92 ≤سااااال ) ۴5-۰۴

 تحصیال  رسمی(

 
 

در  تحصایال اثر 
 گروه سنی

 سال 14-۴۴

 ال یتحصا اثار
 در گروه سنی

 سال 54-95

 * ***  * دار نیست معنی تفسیر استعاره

 دار نیست معنی **  * دار نیست معنی گفتاریتفسیر کنش 

  .2.221 و 2.21 ،2.24 سطن در یدار یمعن انگریب بیترت هب *** و ** ،*
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تعیین شاد.  24سال  92سال با تحصیال  باالی  ۰۴-۴5 برای گروه سنِی ، و 92سال  92تحصیال  زیر 
 92سال باا تحصایال  زیار  ۴۴-25 گفتاری نیز برای گروه سنِی  کنِش  تفسیرِ  آزموِن  خردهدر  نمرۀ هشدار

ساال  ۰۴-۴5 ، برای گروه سانِی 22سال  92سال با تحصیال  باالی  ۴۴-25 ، برای گروه سنِی 24سال 
 24ساال نیاز  92ساال باا تحصایال  بااالی  ۰۴-۴5 ، و برای گروه سنِی 24سال  92با تحصیال  زیر 

 تعیین شد.
)ژوانات، اساکا، و کوتاه،  هاای اریبااطی ماونتاآل پاویکل ارزساابی مهاارتفرانسه  اصلِی  ۀدر نسۀ

و  ۴1-10 ند، یکی گاروهِ شتاین پژوهش حضور دا های سنِی  تقریبًا متناهر با گروه (، دو گروه سنِی 2005
هشادار  زبانان، نقطاۀ سال. برای فرانسوی 99سال سن، با تحصیال  کمتر و بیشتر از  95-40 یکی گروه
ساال  99، بارای بااالتر از 22ساال تحصایل  99سال کمتر از  ۴1-10 استعاره برای گروهِ  درِک  در تکلیِف 

ساال  99ز ، و بارای بااالتر ا22ساال تحصایل  99ساال کمتار از  95-40 ، برای گروه سنِی 19تحصیل 
، 29ترتیاب  هاا باه برای این گاروه نمرۀ هشدار. در تکلیف تفسیر کنش گفتاری، دست آمد به 14تحصیل 

 بود. 11، و 27، 12

 ( نیاز ساه گاروه سانِی 2092)تااوانو و همکااران،  ام.ای.سی. پروتکِل  زبان ایتالیایِی  در نسۀۀ

پژوهش حاضار  های سنِی  که تقریبًا متناهر با گروه شرکت کردندسال  24-5۰ و 39-55، 20-15
تر و بااالتر  و گروه سوم به پایین سال تحصیال  رسمی 99و باالتر از  تر پایینهستند. دو گروه اول به 

  بارای گاروه نمارۀ هشاداراساتعاره،  تفسایرِ  در تکلیِف اند.  سال تحصیال  رسمی تقسیم شده 1از 

ساال  99، برای همین گروه سنی با تحصیال  بااالتر از 20سال تحصیل  99کمتر از  ساِل  20-14
ساال  99و باا تحصایال  بااالی  27سال  99سال با تحصیال  زیر  44-39 ، برای گروه سنِی 22
سال تحصیل  1و برای باالی  20سال تحصیل  1سال، برای گروه زیر  24-5۰ ، و در گروه سنِی 10
، 10، 10، 21ترتیاب  هاا باه گفتاری برای همین گاروه کنِش  تفسیرِ  در تکلیِف  نمرۀ هشداربود.  21
 .بود 21، و 22، 21

متنااهر باا  هاای سانِی  (، گاروه2094)ژوانات و همکااران،  ام.ای.سی. پروتکِل  انگلیسِی  ۀدر نسۀ
 92از تر و بااالتر  پایین تحصیلِی  ، در دو گروهسال 95-30 سال و 21-92 حاضر، های پژوهِش  آزمودنی

 92تار از  با تحصایال  پاایینسال  21-92 برای گروهِ  نمرۀ هشداراستعاره،  تفسیرِ  در تکلیِف بودند.  سال
ساال باا تحصایال  زیار  95-30 ، برای گروه سنِی 29رسمی  سال تحصیِل  92، برای باالتر از 25سال 

گفتااری  کانِش  تفسایرِ  در تکلیِف  نمرۀ هشداربود.  11سال  92، و برای تحصیال  باالتر از 21سال  92
 .ه بودشدتعیین  19، و 21، 10، 21ترتیب  ها به نیز برای این گروه

هاا  زبان نیا ۀدر هم که دهد یها نشان م زبان ریمربوط به سا یها افتهی باپژوهش  نیا یها افتهی ۀسیمقا
 نمارۀ هشادار ،(یگفتاار کنِش  رِ یتفس در ییایتالیا زبان در آزمون خرده کی جز ه)ب ها آزمون خرده ۀو در هم
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 شاان یسان ۀرد هام یهاا یآزماودنباا  یحداقل مساو ایدارند، باالتر  یباالتر ال یتحص که یگروه یبرا
باشاد   کارده لیتحص افرادِ  عملکرد بهترِ  ۀدهند نشان تواند ینکته م نی. ادارند یتر نییپا الِ  یتحص که است
 نشاان را یو ارتبااط یشاناخت ینادهایدر فرا ال یتحصا رِ یامتغ یباال ِی و اثرگذار تیخود اهمۀ نوب که به

 طاوری کاه ، باه( اعتقاد دارند که اهمیت تحصیل در ارتباط بسیار باالست2099و ژوانت ) 2فره .دهد یم
هاای  تکالیف، آن گروه یا گروه همچنین، در همۀ دهد. تأثیر قرار می تحتمغزی را هم  گاه حتی اثر ضایعۀ

ناشای تواناد  اند، که این مای ، عملکرد بهتری داشتهاند بوده سال( 50-30زندگی )چهارم  دهۀدر سنی که 
 تاوان گفات کاه افاراد در ایان تر، می دقی  بیاِن  . بهآنان باشد اِی  و حرفهاجتماعی  زندگِی  ترِ  از تجارب غنی

 هنوز وارد سانیِن تری هستند و از سوی دیگر،  تر و سنجیده قوی ارتباطِی  تجربۀسو دارای  از یک ،سنی ورۀد
 اند. ارتباطی ناشی از آن نشده-مشکال  شناختیدچار و نشده سالمندی 

ویاژه در  با تحصیال  باالتر باه عملکرد افرادِ دهد که  نشان میهمچنین در زبان فارسی ها  تحلیل داده
همتایاان سانی باا تحصایال  کمتار باوده  صور  چشمگیری بهتر از گروهِ  استعاره به تفسیرِ  آزموِن  خرده

تار اسات )نگااه کنیاد باه  های جدیاد محساوس در عملکرد افراد در استعارهخصو   به یافته است. این
دهاد تاا بتوانناد  ین معنی باشاد کاه تحصایال  ایان امکاان را باه افاراد مایه اتواند ب می که، (9پیوست 
بایش هاای دارای  اثر سن برای گروه این نتیجه کهبنابراین، تر درک کنند.  های جدید را بهتر و راحت استعاره

در  تحصایال  متغیارِ  اهمیاِت  دهنادۀ تواناد نشاان دار نبود می عنیرسمی م تحصیالِ   سال سابقۀ 92 از
 تاأثیر قارار داده را تحاتهاای سانی  تفاو  تحصیال  باال ای که سطِن  گونه ، بهباشد ها عملکرد آزمودنی

تواناد ناشای  یمایافته این سن هستیم که  متغیرِ شاهد اثر  ،سال 92در گروه تحصیلی زیر  درمقابل، .است
ترتیاب،  ایان باه. باشد های ارتباطی در این گروه تحصیلی مهار در   التحصی متغیرِ  اثرِ  بودِن  رنگ کم از

 این گاروه ارتباطِی های  در توانایی بارزی نقشاز دیپلم نتوانسته است تر  پایین که تحصیالِ   توان گفت می
بتواناد  ،اجتماعی بیشتر ناشی از سان بااالتر زندگِی  اشد. این باعث شده است که اثر سن و تجربۀداشته ب

 افراد داشته باشد. ارتباطی و کاربردشناختِی  در عملکردِ  تری مشۀ  نمودِ 
زباان فارسای،  ساالِم گویشاوران  های ارتبااطِی  مهار  که ندنشان داداین پژوهش  نتایجدرمجموع، 

 اهمیاِت  دهنادۀ نشاانتواناد  مایکاه ایان خاود  بوده استمتأثر میزان تحصیال   از سن،عامل بیشتر از 
حاصل از ایان  قابل تعمِ   با توجه به نتایِج . باشدهای ارتباطی  تواناییو ارتقای آموزش و تحصیل در رشد 

 عنوان ابزاری جدید و کارآمد برای سانجِش  به ام.ای.سی. پروتکِل  فارسِی  نسۀۀ اهمیت کاربردِ پژوهش و 
جملاه مۀتلف از بیماراِن  شود از این پروتکل برای ارزیابِی  ، پیشنهاد میهای زبانی و ارتباطی مهار  انواِع 

خارجی در مراکز آموزش فارسای باه  آموزاِن  مغزی در مراکز درمانی و همچنین فارسی دیدۀ آسیب بیماراِن 
 شود.زبانان استفاده  غیرفارسی

 
1. P. Ferré 
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 ام.ای.سی.پروتکل استعاره تفسیرِ  لیِف تک نتایِج  . جدول جزئیاِ  1 پیوست

 ام.ای.سی.. جدول جزئیا  نتایج تکلیف کنش گفتاری پروتکل 2پیوست 

 02های جدید، توضیحا   / استعاره سال55-14 سال 54-95

 تحصیال  )سال( ≤10 >10 ≥10 <10

 میانگین 19.91 14.9 19.01 13.42

 انحراف معیار 0.19 3.91 0.94 4.23

 نمرۀ هشدار 15 9 10 5

 02های آشنا، توضیحا    / استعاره سال55-14 سال 54-95

 تحصیال  )سال( ≤10 >10 ≥10 <10

 میانگین 19.05 14.15 99.41 95.79

 انحراف معیار 0.99 0.44 3.13 3.19

 نمرۀ هشدار 13 11 10 9

 02مستقیم   / سال55-14 سال 54-95

 تحصیال  )سال( ≤10 >10 ≥10 <10

 میانگین 15.91 10.15 10.99 13.55

 انحراف معیار 3.19 3.19 3.93 5.01

 نمرۀ هشدار 90 9 9 9

 02غیرمستقیم    / سال55-14 سال 54-95

 تحصیال  )سال( ≤10 >10 ≥10 <10

 میانگین 19.11 19 19.41 19.94

 انحراف معیار 0.12 0.93 0.92 0

 نمرۀ هشدار 99 13 15 15


