معیارسازی خردهآزمونهای کاربردشناختی پروتکل ارزیاابی مااار هاای
ِ
ِ
ارتباطی مونترآل (پروتکل ام.ای.سی ).در زبان فارسی
ِ
یحیی مدرسی تارانی( 2پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی)
شاال رقیبدوست( 1دانشگاه عالمه طباطبائی)
محمدحسن ترابی( 3دکترای زبانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا فرهنگی)
تاریخ دریافت مقاله ،9311/4/3 :تاریخ پذیرش9500/9/5 :

چکیده :مشاهدا بالینی و تجربی گسترده نشان دادهاند کاه آسایب باه نیمکارۀ راسات و منااط خاارا از
سنتی زبان در مغز ،بههمراه برخی از بیماریهاای زوال مغاز و آلزایمار ،مایتوانناد بار توانااییهاای
نواحی ِ
ِ
ارتباطی افراد اثر بگذارند .در گذشته برخی از پژوهشگران متوجه چنین مشکالتی در بیماران شده بودند ،اماا
توصیف دقی ِ این اختالال نبودند .در سال  ،0225ژوانات و
بهدلیل نداشتن ابزار مناسب قادر به ارزیابی و
ِ
ِ
همکاران ابزاری جامع ،یعنی پاویکل ارزسابی مهارتهای اریباطی مونتاآل (پاویکال ام.ای.سای ،).را بارای
منظور ارزیابی این نوع مهار ها طراحی کردند .پژوهش حاضار باه معرفای و معیارسااز ِی
زبان فرانسه و به ِ
تفسیر کنش گفتااری) نساۀۀ فارسای ایان
تفسیر استعاره و
خردهآزمونهای کاربردشناسی (خردهآزمونهای ِ
ِ ِ
سنی  55-14سال و  95 – 54سال ،و دو گاروه
پروتکل پرداخته است .تعداد  142شرکتکننده در دو گروه ِ
تحصیلی کمتر از  10سال و باالتر از  10سال سابقۀ تحصیال رسمی در این پژوهش شارکت کردناد .ایان
1. ymodarresi@gmail.com
2. sraghibdoust@atu.ac.ir
3. mohammadh.torabi1987@gmail.com
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آزماون یادشاده
گروهبندیها برپایۀ مطالعا مرتبط در دیگر زبانها انجام شد .نمرۀ هشادار بارای دو خارده
ِ
اساس صدک دهم هماهنگ با نسۀۀ اولیۀ فرانسۀ آن تعیین شد .نتایج نشان داد که ،همسو با پاژوهشهاای
بر ِ
انجامشده در زبانهای غربی ،مانند انگلیسی و فرانسه ،در زبان فارسی نیز متغیر تحصایال  ،درمقایساه باا
متغیر سن ،اثر بیشتری بر عملکرد آزمودنیها داشته است.
کلیدواژهها :آسیب نیمکرۀ راست ،پروتکل ارزیابی مهار های ارتبااطی ماونترآل (ام.ای.سای ،).زباان
فارسی ،کاربردشناسی ،تفسیر استعاره ،تفسیر کنش گفتاری.

 1مقدمه

تجربی گسترده ،پژوهشگران دریافتند که نیمکرۀ راست نیاز
در آغاز دهۀ  ،9190در پی مشاهدا بالینی و
ِ
در تواناییهای زباانی نقاش دارد .تأییاد ایان یافتاه در اههارنظرهاای روشانگرانۀ متۀصصاانی مشااهده
میشود که عملکرد بیماران آسیبدیدۀ نیمکرههای چا و راسات مغاز را ماورد بررسای و مقایساه قارار
دادهاند (کریچلی9192 ،2؛ آیسنسن9192 ،1؛ واینستاین .)9195 ،3اگرچه پیشگامان ایان حاوزه عقیاده
قادان
سابب ف ِ
داشتند که بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راسات دچاار ناوعی اخاتالل زباانی هساتند ،اماا باه ِ
دگاه خاود باا دشاواریهاای زیاادی روبارو بودناد .آیسنسان
چارچوب نظر ِی محکم ،در تبیی ِن دقی ِ دیا ِ
ِ
4
زبانی «فراعادی» 5اشاره کرده ،و کریچلی ( )9192فقدان تواناییهاای «هریاف»
های
جنبه
به
)
(9192
ِ
را برای این دسته از بیماران توصیف نموده است ،بیآنکه هیچیک بتوانند آنهاا را باهطاور دقیا مشاۀ
سازند .بااینهمه ،حتای بادون یاک چاارچوب نظاری ،توصایفاتی از نااتوانیهاای واژگاانی  -معناایی،
بالینی دقی ِ آیسنسن و کریچلی بهچشم میخورد.
گفتمانی ،نوایی و کاربردشناختی در برداشتهای ِ
زبانی نیمکرۀ راست بود ،سالها بعد ارائه شاد .در اواخار
مجموعۀ ِ
بعدی دادههایی که حاکی از نقش ِ
زبانی مربوط به هریک از نیمکرهها آغااز شاد و
دهۀ  1192و در دهۀ  ،1192مطالعۀ نظام ِ
مند تواناییهای ِ
1
نۀستین پژوهشها روی بیماران دو پارهمغز 9صور گرفات (نگااه کنیاد باه کاد و همکااران0220 ،؛
گازانیگا 8و اسپری .)9197 ،6از این دوره به بعد ،رویکردهای مۀتلفی مورد اساتفاده قارار گرفتاهاناد کاه
شناساایی
صوری زبان مورد تأیید قرار دادهاند .این رویکردها
برتر نیمکرۀ چ را در بیشتر جنبههای
ِ
ِ
نقش ِ
ِ
معاانی واژههاا و جنباههاای دیگاری از زباان نیاز امکاانپاذیر
پاردازش
در
ا
ر
است
ر
نیمکرۀ
های
توانایی
ِ
ساختهاند .همگام با پیشرفت در ارائۀ چارچوبهای نظری ،پژوهشهای بالینی باه تشاۀی ِ جنباههاای
اثر آسیب نیمکرۀ راست رخ میدهند.
مۀتلفی از اختالال زبانی انجامید که تصور میشد بر ِ
3. E. A. Weinstein
6. split brain

2. J. Eisenson
5. Fine

1. M. Critchley
4. super-ordinary

9. R. W. Sperry

8. M. S. Gazzaniga

7. C. Code
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در دهههای  1192و  ،1112بحث در مورد آن دسته از اختالال ارتباطی که ماهیت «زبانپریشای»
ندارند ،فراگیرتر شد .دیگر آسیبهای مغزی ،ازجمله ضایعههای کانونی پیشانی ،2ضربههاای مغازی باا
چندکانونی متمرکاز در قطعاههاای پیشاانی و گیجگااهی 1دوساویه ،3و مشاکال
ضایعههای پراکنده و
ِ
5
تباهندگی مانند آلزایمر و زوال مغز پیشانی  -گیجگاهی نیز عامل اختالال ارتباطی شاناخته شادند کاه
مشابه همان اختالالتی بودند که به آسیب نیمکرۀ راست نسبت داده میشدند (رجوع کنیاد ماکدانلاد،4
ارتباطی ناشی از آسیب پیشپیشانی 9و نیمکرۀ راست باا اخاتالال
 .)9111ازآنجاکه ماهیت اختالال ِ ً ِ
وااشناختی ،نحوی ،و معنایی که معموال در زبانپریشی دیده میشوند ،تفاو دارند ،این اخاتالال باا
سنتی زبانپریشای قابالشناساایی نیساتند (کوتاه و ژوانات و همکااران.)2094 ،1
استفاده از آزمونهای
ِ
طراحی و ساخت نسۀۀ اصل ِی پاویکل ارزسابی مهارتهای اریباطی ماونتاآل (ام.ای.سای( 8).ژوانات و
همکاران )2005 ،به زبان فرانسه با این هدف صاور گرفات کاه کمباود ابزارهاای خاا مرباوط باه
ارزیابی تواناییهای گسترده ِتر ارتباطی را جباران کناد .ایان پروتکال باه زباانهاای اساپانیایی (فاررز 6و
فونساکا 20و همکااران ،)2002 ،ایتالیاایی (تااوانو 22و همکااران،
همکاران ،)2007 ،پرتغالی برزیلی ( ِ
 )2092و انگلیسی (ژوانت و همکاران )2094 ،نیز برگردان و بومیسازی شده ،و اعتبار علمای و باالینی
آن مورد تأیید قرار گرفته است (کوته ،21موآ ،23و ژیرو2005 ،25؛ فونسکا و همکاران .)2002 ،پروتکال
ارتبااطی ناشای
زبانی افرادی طراحی شده است که اخاتالال
ام.ای.سی .با هدف ارزیابی میزان
ِ
توانایی ِ
ِ
24
کاانونی
از بیماریهای مغزی را در خود نشان میدهند .سکتۀ مغزی یکی از شایعترین علال ضاایعا ِ
ِ
نیمکرۀ راست است ،و تومورها در رتبۀ بعد از آن قرار دارند .ضایعا پراکندهتر ،مانند صادما ناشای از
ضربۀ مغزی یا بیماریهای تباهندگی  -عصابی ،29مانناد آلزایمار ،پارکینساون ،یاا زوال
عقال پیشاانی -
ِ
گیجگاهی هم میتوانند به اختالال ارتباطی منجر شوند که پروتکل ام.ای.سی .آنهاا را ماورد سانجش
عاالی مهاار هاای ارتبااطی دچاار اخاتالل
قرار میدهد .همچنین ،برای
ارزیابی افرادی که در ساطوح ِ
ِ
کاربردشاناختی
هستند و این پروتکل برای ارزیاابی بۀاشهاای گفتماانی ،ناوایی ،واژگاانی  -معناایی و
ِ
مهار های ارتباطی نیز میتواند مفید باشد (ژوانت و همکاران.)2094 ،
دیدگاه کاربر ِان آن میپردازد؛ این دانش بهویژه انتۀابهای کااربران،
کاربردشناسی به مطالعۀ زبان از
ِ
محدودیتهایی که آنان در کاربرد زبان در تعامال اجتماعی با آنها مواجه میشوند ،و تأثیر کاربرد زباان
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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بر دیگر شرکتکننادگان در کانش ارتبااط را ماورد مطالعاه قارار مایدهاد (کریساتال.)171 :2002 ،2
واقعای
ارتبااطی
اهداف
مهار های کاربردشناختی شامل ارتباط غیرکالمی میشوند که نهتنها دستیابی به
ِ
ِ
ِ
گوینده را امکانپذیر میسازند ،بلکه آنها را منتقل نیز میکنند .یافتههای پژوهشهای متعدد نشان دادهاناد
که بیماران آسیبدیدۀ مغزی گاه برای برقراری ارتباط با طرف مقابل دچار مشکل میشوند .ممکان اسات
چشمی مداوم با مۀاطاب و حفاظ موضاوع مکالماه
تماس
این بیماران مشکالتی در نوبتگیری ،حفظ ِ
ِ
داشته باشند ،و همچنین برای انطباق پیام خود با بافت زباانی براسااس اطالعاا مشاترک باا مشاکال
مۀاطب خود ،که بهطور کلی بهعنوان دانش مشاترک
خاصی روبرو شوند .این بیماران در تشۀی دانش
ِ
ِ
3
1
درنظر گرفته میشود ،نیز ممکن است دچار اشکال شوند (شمپین  -الوو و ژوانات2001 ،؛ شاانترین ،
ً
ژوانت و اسکا .)9112 ،درمجموع ،افراد آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست غالبا نمایتوانناد پیاام خاود را ازنظار
صور و محتوا با توجه به شنونده و بافت ارتباطی بهدرستی سازماندهی کنند.
از جنبۀ ادراکی نیز بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست ممکان اسات قاادر نباشاند آن ناوع کانشهاای
گفتاری پیچیده و مبهمی را پردازش کنند که مقصود آنها بهروشنی در یک پیام زبانی بیان نشده است .ایان
ِ
معاانی
از
اتار
ر
ف
مفاهیمی
به
بیشتر
توجه
مستلزم
که
،
غیرمستقیم
های
عبار
پردازش
در
است
ممکن
افراد
ِ
بندی تفسیر آنان است ،ناموف باشاند .ایان
اصلی واژهها و بهرهگیری از دانش شۀصی و بافتی در صور
ِ
ِ
5
مشکل زمانی برجسته میشود که عبارا غیرمستقیم ،غیرمتعارف هم باشند (استمر  .)9111 ،درواقاع،
بیمار ِان آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست یا بیماران دارای آسیب نیمکرۀ راست یاا دیگار ضاایعههاای پراکناده یاا
ً
گفتاری غیرمستقیم و عبارا قالبی 9مانناد «دسات شاما
چندکانون ِی 4مغزی معموال میتوانند کنشهای
ِ
گفتاری غیرمساتقیمی را پاردازش
درد نکند» را بدون مشکل درک کنند ،اما ممکن است نتوانند کنشهای
ِ
ایناد
تبادل مکالمهای تولید میشوند .سرانجام ،مهار های کاربردشاناختی در فر ِ
کنند که با توجه به ِ
بافت ِ
اللفظی زبان ،که برای درک درست آنها باید یاک عباار
پردازش استعارهها و دیگر صور های غیرتحت
ِ
ِ
در بافت مشۀصی قرار گیرد ،نیز به کار میروند.
با توجه به اینکه پاویکل ارزسابی مهارتهای اریباطی مونتاآل (ام.ای.سی ).اماروزه تنهاا ابازار
جدید ،جامع و معتبر برای ارزیاب ِی مهار های ارتباط ِی بیمارانی است که دچاار آسایب در نیمکارۀ
راست مغز هستند ،و نیاز مبرمی به چنین ابزاری در زبان فارسی نیز وجود دارد ،پژوهش حاضار باا
هدف معرفی و معیارسازی و طرح نتایج بهدستآمده از خردهآزماونهاای مارتبط باا توانااییهاای
ِ
فارسی این پروتکل انجام شد .این خردهآزمونها عبار اند از :تفسایر کانش
کاربردشناختی نسۀۀ
ِ
ِ
گفتاری غیرمستقیم و تفسیر استعاره.
3. Y. Chantraine

2. M. Champagne-Lavau

1. D. Crystal

6. formulaic

5. multifocal

4. B. Stemmer
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 2پیشینه پژوهش

کاربردشناسی زباان و رابطاۀ آن
مۀتلف
تاکنون پژوهشهای زیادی به زبانهای خارجی دربارۀ جنبههای
ِ
ِ
با کارکرد نیمکرۀ راست انجام شده اسات کاه بیشاتر آنهاا باه پاردازش یاا اخاتالال مارتبط باا اساتعاره
معرفای برخای از پاژوهشهاای منتشرشاده بعاد از ساال  2000در حاوزۀ
پرداختهاند .در این بۀش به
ِ
2
بیماار آسایبدیادۀ
کاربردشناسی زبان میپردازیم .شمپین ،دزوتل و ژوانت ( )2005با مطالعاۀ چهاار
ِ
اللفظای پروتکال ام.ای.سای .نتیجاه
نیمکرۀ راست با استفاده از خردهآزمونهاای اساتعاری و غیرتحات
ِ
عملکردی متفاوتی داشتند و فقط دو بیماار در توانااییهاای کاربردشاناختی
گرفتند که این افراد الگوهای
ِ
1
خود اختالل نشان میدادند .این دو بیمار همچنین در تواناییهای نظریۀ ذهن دچار مشکل بودناد ،و در
عملکردهای اجرایی 3نیز اختالل داشتند.
وید 5و همکاران )2090( ،با اشاره به اینکه آسیب نیمکرۀ راست مایتواناد باه مشاکال ارتبااطی و
کاربردشناختی منجر شود ،و مطاب دیدگاه برخی ،این مشکال ناشی از اختالل در توانااییهاای نظریاۀ
ذهن هستند ،به بررسی عملکرد بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست در آزمایشهای نظریۀ ذهن پرداختناد و
نتیجه گرفتند که گروه آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست توانایی کمتری در تشۀی مقولههای محرکها داشاتند و
توانایی کافی برای انتساب حاال ذهنی در موقعیتهای نیازمند کاربرد نظریۀ ذهن را نداشتند.
پاروال 4و همکاران ( )2094دریافتند که اختالل بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راسات باا ادراک و تولیاد
تکالیف فرازبانی آنها نشان داد که عملکرد بیمااران در
حرکا بدنی/ژستهای ارتباطی مربوط بود .نتایج
ِ
درک و تولید اعمال ارتباطی استاندارد همانند افراد سالم (گروه شاهد) باود ،اماا بیمااران در درک و تولیاد
فریب 9و کنایه بسیار بدتر از گروه شاهد عمل کردند.
پاروال و همکاران ( )2099به این نکته اشاره کردهاند که بیماران آسیبدیادۀ نیمکارۀ راسات ،باهرغام
ً
بالینی ناهمگونشان ،معموال طیف گستردهای از اختالال کاربردشناختی را نشاان مایدهناد کاه
نیمرخ ِ
ارتباط کارآمد در زندگی روزمرۀ آنان اثر بگذارد .پااروال و همکااران عملکارد
میتواند بر
اری ِ
توانایی برقر ِ
ِ
کالمی مۀتلف نتیجه گرفتناد
 97بیمار آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست را بررسی کردند و با بررسی محرکهای
ِ
پیچیادگی مۀتلاف دچاار اخاتالل
که این بیماران در درک و ِ
تولید پدیدههای کاربردشناختی باا درجاا ِ
ِ
ً
بودند و بهو یژه هاهرا در جنبههای غیرکالمی مانند ژست و حاال چهره ،مشکل داشتند.
ِسو  -پدوبو 1و همکاران ( )2099با مطالعۀ  50کودک و نوجوان  7تا 99سالۀ مبتال به صرع که تحات
8
برداری راست انجام شده باود،
احی نیمکره
ِ
عمل نیمکرهبرداری قرار گرفته بودند و روی  91نفر از آنان جر ِ
3. performance function
6. deceit

2. Theory of Mind
5. A. Parola
8. hemispherectomy

1. M. C. Desautels
4. E. Weed
7. J. Save-Pédebos
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کاربردشناختی بیمار ِان نوجوانی کاه در سانین بااالتر
دریافتند که آسیب نیمکرۀ راست در بروز اختالال ِ
ِ
کاربردشاناختی زباان باه
تحت این عمل جراحی قرار میگیرند ،نقش دارد .به باور این پژوهشگران ،رشد
ِ
غیرکالمی تۀصصی نیمکرۀ راست وابسته است.
نقش
ِ
بررسی عملکرد بیمار ِان زبانپریش در درک و تولید اصطالحا پرداخات .وی
شکرآمیز ( )9122به
ِ
نتیجه گرفت که ( )9بیمار ِان آسیبدیدۀ هر دو نیمکرۀ مغز در درک و تولید اصطالحا ضعیفتر از افاراد
سالم عمل میکنند؛ ( )2بیماران آسیبدیدۀ نیمکارۀ چا در درک و تولیاد اصاطالحا ضاعیفتار از
بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست عمل میکنند؛ ( )1بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست در آزمونهایی کاه
درک اصطالحا (بهصاور اصاطالحی یاا صارین) انجاام شاد ،یعنای آزماون
هدف
بررسی شیوۀ ِ
با ِ
ِ
مطابقت جمله با تصویر ،یکسان عمل نکردناد؛ آناان در آزماون مطابقات
آزمون
ِ
ِ
مطابقت جمله با واژه و ِ
جمله با واژه به بیش از  10درصد سؤاال پاسخ صحین دادند ،اما در آزمون مطابقت جملاه باا تصاویر
ضعیفترین عملکرد را داشتند؛ بنابراین ،میتوان گفت که آنها در آزماون درک شانیداری تواناایی خاوبی
ً
تصاویری اصاطالحا ضاعیف عمال کردناد .درنتیجاه ،صارفا از روی نتاایج
نشان دادند ،اما در درک
ِ
ِ
مطابقات جملاه باا
آزماون
بیمار آسایبدیادۀ نیمکارۀ راسات در
ِ
ِ
ضعیف حاصل از مجموع امتیازا ِ دو ِ
ِ
تصویر نمیتوان گفت که آنان اصطالحا را بهصور صرین تفسیر کردهاند ،بلکه ضعف عملکارد آنهاا
در آزمون مطابقت جمله با تصویر ممکن است بهدلیل نقصانهای بینایی  -فضایی آنها بوده باشد.
ِ
سبحانیراد و همکاران ( 02 )2095بیمار آسایبدیادۀ نیمکارۀ راسات ایرانای ( 91مارد و  7زن ،در
ارزیاابی
محدودۀ سنی  50تا  94سال) و  50نفر گروه همسان شاهد را ،با اساتفاده از یاک چاکلیسات
ِ
کاربردشناسی بزرگساالن ،به نام ِای.پی.پی 2.بررسی کردناد .توانااییهاای کالمای (مانناد درکپاذیری،
ِ
انسجام و اطناب) ،مهار های فرازبانی (مانند نوای گفتار و زیروبمی) و تواناییهای غیرکالمای (تمااس
فیزیکی و بیان چهره) آزمودنیها ارزیابی شد و نتایج نشان دادند که بیماران آسیبدیدۀ نیمکارۀ راسات در
جنبههای کالمی ،فرازبانی ،و غیرکالمی رفتارهای نامناسبی داشتند .نگارندگان نتیجاه گرفتناد کاه آسایب
غیرکالمای بیمااران آسایبدیادۀ نیمکارۀ راسات اثار
نیمکرۀ راست بر تواناییهای کالمای ،فرازباانی ،و
ِ
چشمگیری میگذارد.
جمالینیا ( )1314یک آزمایۀ درک ضربالمثل برای زباان فارسای طراحای و روایای و پایاایی آن را
بزرگساالن فارسایزباان را براسااس سان ،جنسایت و تحصایال در
بررسی کرد .وی همچنین عملکرد
ِ
درک ضربالمثل سنجید و عملکرد بیماران با آسی ِب نیمکرۀ راست را در این آزمایه با گروه ساالم مقایساه
یای
کرد .فرم اولیۀ
ِ
آزمون درک ضربالمثل با  22سؤال چهاارگزیناهای طراحای شاد و بارای بررسا ِی روا ِ
1. A.P.P.
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بزرگسااالن 20
گروه  12نفره از کارشناسان نظرسنجی شد .این تحقی روی  2۴0نفار از
محتوایی از یک ِ
ِ
یی آزمایه ،از روش الوشاه 2اساتفاده و بارای
منظور
تا ۰0سالۀ شهر تهران اجرا شد .به ِ
یی محتوا ِ
بررس ِی روا ِ
1
یی آزمون ،آزماون باا فاصاله
بررس ِی ثبا درونی ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .برای بررس ِی پایا ِ
 20روز روی  10نفر از گروه سالم دوباره اجرا شد .آزمایه بعد از اجرا در گاروه ساالم ،روی گروهای 10
نفره از بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست نیز اجرا شد .نتایج نشان دادند که ضریب آلفای کرونبااخ ،2/90
شاخ روایی محتوا  ،2/19و ضریب همبستگی بین نمرا اول و دوم گروه  10نفره حاصل از آزماون -
بازآزمون  2/99بود .همچنین ،نتایج حااکی از آن باود کاه زناان و ماردان در درک ضاربالمثال تفااو
چندانی باهم ندارند و سن نیز عامل تفااو معنایداری در نمارا نیسات ،ولای تحصایال در میازان
امتیازا فرد از آزمایۀ درک ضربالمثل مؤثر است .عالوه بر این ،گروه آسیبدیدۀ نیمکرۀ راسات در ایان
آزمایه نسبت به گروه سالم بهطور معناداری عملکرد ضعیفتری داشتند .یافتاههاای پاژوهش جماالینیاا
ِ
درک ضاربالمثال در
نشان داد که آزمایۀ درک ضرب
المثل محق ساخته ،ابزاری روا و پایا بارای ارزیااب ِی ِ
ِ
بزرگساالن فارسیزبان است.
ِ
مۀتلاف
هاای
جنباه
پاردازش
در
اسات
ر
نیمکارۀ
رساد
مای
نظار
باه
،
بااال
ی
ها
پژوهش
ج
ی
نتا
برپایۀ
ِ
ِ
ِ
کاربردشناختی زبان نقش کارآمدی داشته باشد .این نقش هم در مطالعا مربوط به پردازش زباان و هام
ِ
در پژوهشها بر روی بیماران آسیبدیدۀ نیمکرۀ راست ،بهویژه در مورد اساتعارههاای جدیاد ،باهخاوبی
ارزیاابی مهاار هاای مارتبط باا
نشان داده شاده اسات .هماین موضاوع ارائاۀ آزماون مادونی را بارای
ِ
کاربردشناسی برای زبان فارسی ضروری مینماید.

 3روش پژوهش

 1-3آزمودنیها
هنجارسازی ایان پاژوهش 940،آزماودنی مشاارکت داشاتند .هماۀ آناان تاکزباناۀ فارسای و
در فرایند
ِ
راستدست بودند ،هیچیک سابقۀ بیماریهای روانی ،اعتیااد و اخاتالال عصابشاناختی نداشاتند و
همگی باسواد بودند .همانگونه که در جدول ( )9مشاهده میشاود ،ایان آزماودنیهاا در دو گاروه سانی
( 24تا  55ساله و  54تا  95ساله) و همچنین دو گروه تحصیلی با کمتر از  92ساال تحصایال رسامی
(البته با سواد خواندن و نوشتن) و دارای  92سال تحصیال رسمی یا بیشتر طبقهبنادی شادند .انتۀااب
تعداد و گروههای سنی و تحصیلی شرکتکنندگان با مشور گروه اصلی طراح پروتکل مونترآل در زباان
فرانسه انجام شد.
2. Cronbach's alpha

1. Lawshe
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جدول  .1توز یع جمعیت نمونه برحسب سن و تحصیال
 44-25سال
تحصیال
تعداد

 64-45سال

1

2

1

2

(≥  12سال)

(<  12سال)

(≥  12سال)

(<  12سال)

۴1

15

12

1۴

جنسیت
زن/مرد

۴7.51

21.79

۴2.52

12.۰2

سن
انحراف معیار

19.۰9
۴.۴9

2۴.15
۴.۰2

52.۴7
5.52

52.۴2
5.۴0

بازه سنی

۴2-25

۴2-25

۰۴-۴5

۰۴-۴5

میانگین

تحصیل
انحراف معیار

9۰.15
2.۰9

2.22
2.09

9۴.95
2.21

7.79
2.75

بازه میزان تحصیال

21-92

99-5

21-92

99-0

میانگین

 2-3آزمون پژوهش :نسخۀ فارسای پروتکال ارزیاابی مااار هاای ارتبااطی ماونترآل (پروتکال
ِ
ِ
ِ
ِ
ام.ای.سی).
انگلیسای ایان پروتکال (ژوانات و
فارسی پروتکل ام.ای.سی .با  95خردهآزمون براسااس نساۀۀ
نسۀۀ
ِ
ِ
ِ
ارزیاابی
همکاران )2094 ،برای زبان فارسی بومیسازی و معیارسازی شاده اسات .ایان پروتکال بارای
ِ
مهار های ارتباطی (کاربردشناختی ،گفتمانی ،نوایی و واژگاانی-معناایی) بیمااران آسایبدیادۀ مغازی
طراحی شده و شامل خردهآزمونهای زیر است:
 )9پرسشنامۀ آگااهی از اخاتالال  )2 ،گفتماان محااورهای )1 ،تفسایر اساتعاره )5 ،روانای گفتاار ،بادون
محاادودیت )4 ،نااوای گفتااار :درک )9 ،نااوای گفتااار :تکاارار )7 ،گفتمااان روایتی/بااازگویی داسااتان
(پاراگرافبهپاراگراف ،بازگویی کامل داستان ،ارزیابی درک داستان) )2 ،روانی گفتار با معیارهاای امالیای (باا
حرف ب) )1 ،آهنگ احساسی گفتار :درک )90 ،آهنگ احساسی گفتار :تکرار )99 ،تفسیر کانش گفتااری،
 )92روانی گفتار با معیارهای معنایی (پوشاک) )91 ،آهنگ احساسی :تولید )95 ،قضاو معنایی.
آزماون تفسایر اساتعاره و تفسایر
همان طور که گفته شد ،از میان خردهآزمونهای یادشاده ،دو خارده
ِ
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ارتباطی کاربردشناختی به کار میروند کاه در اداماه باه معرفای و
ارزیابی مهار های
کنش گفتاری برای
ِ
ِ
معیارسازی آنها میپردازیم.
نتایج
ِ
آزمون تفسیر استعاره
 1-2-3خرده ِ
ِ

اساتعاری جملاههاا طراحای شاده و شاامل 20
تفسایر معناای
توانایی
ارزیابی
این خردهآزمون با هدف
ِ
ِ
ِ
ِ
استعاره است:
ــ ده استعارۀ جدید ( 9تا  :)90استعارههایی که رایج نیستند یا بهطور معمول در زبان فارسای اساتفاده
نحاوی «عباار
نمیشوند (مانند اسن معلم قاص خوابآور است .).این استعارهها هماه دارای سااخت
ِ
اسمی  + 9عبار اسمی  + 2فعل بودن» هستند .عبار های اسمی  9و  2از اسمهای رایج زباان فارسای
ِ
انتۀاب شدهاند.
ــ ده استعاره ( :)20-99استعارههایی که در زبان فارسی رایاج هساتند (مانناد علای ماو را از ماسات
نحوی «فاعل  +مفعول (صرین ،غیرصرین یاا هار دو)
براون میکشد) .این استعارهها همه دارای ساخت
ِ
 +فعل» هستند.
استعاری ممکن ارائه میشود .برای مثال ،برای استعارۀ معلم ماا قااص
تفسیر
پس از هر استعاره ،سه
ِ
ِ
تفسیر زیر انتۀاب شده است:
خوابآور است سه
ِ
 تفسیر تحتاللفظی (مانند اسن معلم دارو است).
استعاری درست (مانند اسن معلم کسلکننده است).
 تفسیر
ِ
معنی مرتبط با جمله (مانند اسن معلام قااص خاوابآور
 تفسیر نادرست یا تفسیری بدون هیچ ِ
زسادی مصاف میکند).
استعارهها و گزینههای سهگانۀ آنها در دفترچۀ محرکهای آزماون آمادهاناد .نۀسات ،آزماونگر برگاۀ
دادن جملاۀ نوشاتاری ،آن را باهطاور
حاوی استعاره را در
ِ
اختیار آزمودنی قرار میدهد و همزمان با نشاان ِ
ِ
شفاهی نیز بیان میکند .سپس ،او از آزمودنی میخواهد که ،با بیان خود ،معنای جملاه را توضاین دهاد
(این پرسش باز است و پاسخ به آن انتۀابی نیست) .اگر آزماودنی باا اساتفاده از اساتعارۀ دیگاری پاساخ
دهد ،آزمونگر از او میخواهد که توضین دقی تری بدهد .اگر پاسخ نادرست باشد ،آزمونگر چناد گزیناه
را ارائه میکند و همزمان با نمایش گزینههای نوشتاری ،آنها را بازگو میکند .در ایان مرحلاه ،آزماونگر از
ِ
آزمودنی میخواهد که به او بگوید کدامیک از سه گزینه ،معنی جمله را به بهترین صور بیاان مایکناد.
به این طری  ،میتوان مشۀ کرد که آیا آزمودنی استعاره را درک کرده ،اما نتوانسته آن را باهروشانی بیاان
کند یا اینکه اصأل آن را درک نکرده است .اگر پاسخ به پرسش باز درست باشد ،آزمونگر مایتواناد بادون
ِ
دادن گزیناههاای
نشاان
هماه،
ایان
با
کند.
مطرح
دادن گزینههای سهگانه ،بیدرنگ استعارۀ بعدی را
ِ
نشان ِ
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توانایی آزمودنی در رد پاسخهاای نادرسات
ارزیابی
سهگانه جالبتوجه است ،زیرا این کار میتواند برای
ِ
ِ
و نیز تعیین میزان توجه او به تداخل سودمند باشد.
آزمون تفسیر کنش گفتاری
 2-2-3خرده ِ
ِ

بافت موقعیتی طراحای
درک کنشهای
ارزیابی
هدف
توانایی ِ
این خردهآزمون با ِ
گفتاری غیرمستقیم برپایۀ ِ
ِ
ِ
ِ
موقعیتی کوتاه است:
بافت
شده و مشتمل بر ِ 20
ِ
گفتاری مستقیم پایان مییابد و منظور سۀنگو آن چیزی است که بیان شاده
ــ ده موقعیت که با کنش
ِ
است ،مانند این نمونه :مریم از محل کارش به همسرش تلفن میکند و مایگو یاد« :مان انن باا رئیسام
صحبت کردم و قرار است ترفیع بگیرم» .بهنظر شما منظور مریم چیست؟
گفتاری غیرمستقیم پایان مییابد و قصد سۀنگو بهطور صارین بیاان نشاده
ــ ده موقعیت که با کنش
ِ
است ،اما میتواند از بافت استنتاا شود ،مانند این نمونه :مینا در محل کارش سۀت مشغول کار اسات.
او به همسرش تلفن میکند و میگو ید« :امشب من وقت ندارم که بچهها را از کاالس باه خاناه بیااورم».
بهنظر شما منظور مینا چیست؟
ارزیابی آزمون نوشته شدهاند .گزینههای چندگانه نیز در دفترچۀ محرکهاا
موقعیتها فقط در دفترچۀ
ِ
در بۀش «کنشهای گفتاری غیرمستقیم» آمدهاند .آزمونگر نۀست متن را با صدای بلند مایخواناد و از
شۀصیت مورد نظار را بیاان کناد .اگار
آزمودنی میخواهد که به زبان خود منظور جملۀ گفتهشده توسط
ِ
ً
پاسخ درست باشد ،آزمونگر میتواند مستقیما به متن بعدی بپردازد .بااینهمه ،مناساب اسات کاه بارای
ِ
حساسیت او باه تاداخل ،گزیناههاای
کردن پاسخهای نادرست و سنجش
ارزیابی
ِ
توانایی آزمودنی در رد ِ
ِ
ِ
ِ
پاسخ به او ارائه شود .اگر پاسخ آزمودنی نادرست باشد ،آزماونگر گزیناههاای پاساخ را هام باهصاور
ِ
شفاهی و هم دیداری به او ارائه میکند .آزمونگر از آزمودنی میخواهد که بگوید کدامیک از دو گزینه باه
بهترین وجه معنی جمله را بیان میکند.
 3-3روال اجرا
تفسایر کانش گفتااری و تفسایر اساتعاره از
تکاالیف
عملکرد تمامی آزمودنیهای سالم با اجارای
ِ
ِ
ترتیب ارائۀ تکلیفها در مورد همۀ آزمودنیها یکسان باود .هماۀ
پروتکل ام.ای.سی .ارزیابی شد.
ِ
پاسخها با استفاده از یک دستگاه ضبط صدا (،SONY Stereo IC Recoder ICD-UX560F
ساخت چین) ضبط میشد و نمرهگذاری در دو مرحله و برپایاۀ معیارهاای آزماون اصالی در زباان
فرانسه به انجام رسید :در مرحلۀ اول ،آزمونگر برای هریک از پاسخهای آزماودنی امتیاازی درنظار
اسااس راهنماای
میگرفت و در مرحلاۀ بعاد،
ضامن گاوشدادن باه فایال صاوتی ،امتیاازا را بر ِ
ِ
نمرهگذاری کنترل میکرد.
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 4یافتهها

برای تأیید تأثیرا سن و تحصیال بر نتایج هر تکلیف ،آزمون -tمستقل در سه ساطن (،0.09 ،0.04
ِ
.
بندی آزمودنیها ،دو عامال سان (در  2گاروه) و تحصایال (در 2
و  )0 009بهاجرا درآمد .برای طبقه ِ
سطن) درنظر گرفته شدند .برای هر تکلیف ،یک امتیاز کلی درنظر گرفته شده است.
اساس دادههای آماری ،برای هر تکلیف و هر گروه آزمودنی ،یک نمرۀ هشدار 2تعیاین شاده اسات.
بر ِ
امتیاز کمینهای (کمترین امتیازی) است که برپایۀ آن ،ارزیاب باید باه
ِ
نمرۀ هشدار بهمعنی ِ
وجاود نقاائ ِ
ً
ارتباطی حاصل از آسیبهای مغزی در آزمودنی مشکوک شود .این نمرۀ هشدار تقریبا باهطاور مانظم در
ِ
1
درصد پایین نمرههاا کمتار از آن هساتند و
ده
که
ای
نمره
یعنی
دهم
صدک
است.
شده
تعیین
دهم
صدک
ِ ِ
فارسای ایان پروتکال در برخای ماوارد ،کاه
کنندگان نسۀۀ
بهشیوۀ آماری محاسبه شد .بااینهمه ،تدوین
ِ
ِ
جریاان هنجاریاابی آشاکارا حااکی از آن باود کاه صادک دهام بارای
توزیع دادههای گردآوریشاده در
ِ
تایم
اختالل خا حساسیت الزم را ندارد ،نماره را تغییار دادناد .ایان کاار باا
دادن یک
ِ
نشان ِ
همکااری ِ
ِ
آزماون ماوردنظر
هشدار تعیینشده برای هریک از دو خرده
اصلی طراح پروتکل انجام شد .نمرۀ
ِ
ِ
کانادایی ِ
ِ
ارزیابان صالحیتدار و دقیا باهکاار گرفتاه شاود و
ازسوی
باید
هشدار
نمرۀ
است.
آمده
)
9
(
پیوست
در
ِ
فرد مورد ارزیابی در دورۀ پیش از بیماری صور گیرد .بارای
تحلیل آن باید با توجه به
برآورد مهار های ِ
ِ
دستیابی به اطالعا ِ مرتبط با گذشتۀ بیمار نیز پرسشنامۀ مصاحبه با فارد مطلاع در پروتکال ام.ای.سای.
پیشبینی شده است.
دادههاای آمااری (میاانگین ،انحاراف معیاار و صادک دهام) مرباوط باه چهاار گاروه آزمااودنی در
جدولهای  2و  1آمدهاند .در جدول  ،2دادههای کلی مربوط به تکلیف تفسیر استعاره ارائاه شاده اسات
(برای دادههای جداگانۀ استعارههای آشنا و جدید نگاه کنید به پیوست  .)9براساس این جادول ،میاانگین
پاسخهای گروه  ۴۴-14سال با تحصیال  92ساال و بیشاتر  14.4از  50و انحاراف معیاار آن 5.91
بوده است .نمرۀ هشدار نیز برای این گروه 10 ،درنظر گرفته شد و نمرهای پایینتار از آن بارای بیماارانی باا
این شرایط سنی و تحصیلی میتواند نشاندهندۀ اختالل در درک استعاره باشد .برای آزمودنیهای هماین
گروه سنی با تحصیال کمتر از  92ساال نیاز نمارۀ میاانگین  ،10.21انحاراف معیاار  ،4.15و نمارۀ
سنی  95-54سال ،میانگین آزمودنیهایی کاه  92ساال تحصایل یاا
هشدار  29بهدست آمد .برای گروه ِ
بیشتر داشتند ،12.22 ،انحراف معیار  5.15و نمرۀ هشدار نیز  24محاسبه شد .این در حالی است کاه
گروه دارای تحصیال ِ کمتر از  92سال ،میانگین  22.2و انحراف معیاار  7.29باود .نمارۀ هشادار
در ِ
برای این گروه  92در نظر گرفته شد.
2. percentile

1. alert point
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جدول  .2دادههای آماری و نمرۀ هشدار تکلیف درک استعاره

استعاره ،مجموع توضیحا

52/

54-95سال

44-14سال

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

تفسیر کنش گفتااری ارائاه شاده اسات (دادههاای مجازای
تکلیف
کلی مربوط به
ِ
در جدول  ،1دادههای ِ
ِ ِ
گفتااری غیرمساتقیم را مایتوانیاد در پیوسات  2مقالاه
گفتاری مستقیم و کنشهای
مربوط به کنشهای
ِ
ِ
ببینید) .براساس این جدول ،میانگین پاسخهاای گاروه  95-54ساال باا تحصایال  92ساال و بیشاتر
 12.22از  50و انحراف معیار آن  5.01بوده است .نمرۀ هشدار نیز بارای ایان گاروه  22درنظار گرفتاه
شد .برای آزمودنیهای همین گروه سنی باا تحصایال کمتار از  92ساال نیاز نمارۀ میاانگین ،10.21
.
سنی  ،95-54بارای آزماودنیهاایی کاه 92
انحراف معیار  ،5 22و نمرۀ هشدار  24هستند .برای گروه ِ
سال تحصیل یا بیشتر داشتند ،میانگین  10.27و انحراف معیار  4.01بود و نمرۀ هشدار نیاز  24درنظار
گروه دارای تحصیال کمتر از  92سال ،میانگین  19.94و انحاراف
گرفته شد .این در حالی است که در ِ
معیار  5.47بود .نمرۀ هشدار برای این گروه  24درنظر گرفته شد.
جدول  .3دادههای آماری و نمرۀ هشدار تکلیف کنش گفتاری

مجموع 52/

 95-54سال

55-14سال
≥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

تحصیال (سال)

آماری ارائهشاده در جادولهاای  2و  ،1هماانگوناه کاه
بر اساس یافتههای بهدستآمده از دادههای ِ
تفسایر کانش گفتااری بارای گاروه
تفسیر اساتعاره و
تکلیف
جدول  5نشان میدهد ،اثر سن برای هر دو
ِ
ِ
ِ
ِ
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گروه دارای تحصیال ِ زیار
تحصیلی مساوی و باالی  92سال معنیدار نبوده ،اما در سطن  4درصد برای ِ
ِ
سنی  55-14سال در ساطن یاکهازارم
گروه
در
تحصیال
اثر
،
همچنین
است.
بوده
دار
معنی
 92سال
ِ
سانی 95-54
برای تفسیر استعاره و در سطن  9درصد برای کنش گفتاری معنیدار بوده اسات .در گاروه ِ
تفسایر اساتعاره در ساطن  4درصاد معنایدار باود ،اماا بارای
آزماون
سال ،اثر تحصیال بارای خارده
ِ
ِ
آزمون تفسیر کنش گفتاری معنیدار نبود.
خرده ِ
جدول  -4اثر متغیر سن و تحصیال بر عملکرد آزمودنیها در هر خردهآزمون

متغیرها

اثر سن در  ۴۴-25و اثاار ساان در  ۴۴-25و
 ۰۴-۴5سال (<  ۰۴-۴5 92سااااال (≥ 92

اثر تحصایال در اثار تحصایال
گروه سنی

در گروه سنی

 ۴۴-14سال

 95-54سال
*
معنیدار نیست

تحصیال رسمی)

تحصیال رسمی)

تفسیر استعاره

معنیدار نیست

*

***

تفسیر کنش گفتاری

معنیدار نیست

*

**

* ** ،و *** بهترتیب بیانگر معنیداری در سطن  2.21 ،2.24و .2.221

 5بحث و نتیجهگیری

ارتباطی افراد میتواند تحتتأثیر آسیب نیمکرۀ راست و برخی دیگار از آسایبهاا باه
تواناییهای زبانی-
ِ
نواحی غیرسنتی زبانی و همچنین برخی از بیماریهای زوال مغز و آلزایمر و غیره قرار بگیرد .تواناییهاای
کاربردشناختی بۀشی از این تواناییهای ارتباطی هستند که باید درصور ِ آسیب مغازی ماورد ارزیاابی
قرار بگیرند .پاویکل ارزسابی مهارتهای اریباطی مونتاآل در سال  2005توسط ژوانت و همکاارانش باا
زیابی مهار های ارتباطی طراحی شد .پژوهش حاضار باا هادف باومیساازی ،معیارساازی و
هدف ار ِ
تفسایر
فارسی این پروتکل ،یعنی خردهآزماونهاای تفسایر اساتعاره و
کاربردشناسی نسۀۀ
معرفی بۀش
ِ
ِ
ِ
ِ
آزمون مورد اشااره روی  940نفار آزماودنی (دو گاروه سانی  ۴۴-25و
خرده
و
د
شد.
انجام
گفتاری
کنش
ِ
ِ
تحصیلی دارای کمتر از  92سال و  92سال و بیشاتر ساابقۀ تحصایال رسامی)
گروه
دو
و
سال
۰۴
-۴5
ِ
فارسی راستدست بدون آسیب مغزی اجرا و معیارسازی شادند .دادههاای حاصال از اجارای
تکزبانۀ
ِ
همکااری تایم
هشدار مرتبط با هر خردهآزماون باا
آماری -tمستقل ارزیابی شدند .و نمرۀ
ِ
ِ
آزمون با آزمون ِ
اصلی طراح پروتکل تعیین شد.
کانادایی
ِ
ِ
سنی  ۴۴-25سال با تحصیال زیر  92ساال
گروه
ای
ر
ب
استعاره
تفسیر
آزمون
خرده
ای
ر
ب
هشدار
نمرۀ
ِ
ِ
ِ
سانی  ۰۴-۴5ساال باا
گاروه
ای
ر
ب
،
10
باالتر
و
سال
92
تحصیال
با
سال
سنی ۴۴-25
ِ
 ،29برای گروه ِ
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سنی  ۰۴-۴5سال با تحصیال باالی  92سال  24تعیین شاد.
تحصیال زیر  92سال  ،92و برای گروه ِ
سنی  ۴۴-25سال باا تحصایال زیار 92
آزمون تفسیر
نمرۀ هشدار در خرده ِ
کنش گفتاری نیز برای گروه ِ
ِ ِ
سانی  ۰۴-۴5ساال
سنی  ۴۴-25سال با تحصیال باالی  92سال  ،22برای گروه ِ
سال  ،24برای گروه ِ
سنی  ۰۴-۴5ساال باا تحصایال بااالی  92ساال نیاز 24
با تحصیال زیر  92سال  ،24و برای گروه ِ
تعیین شد.
اصلی فرانسه پاویکل ارزساابی مهاارتهاای اریبااطی ماونتاآل (ژوانات ،اساکا ،و کوتاه،
در نسۀۀ
ِ
ً
گاروه  ۴1-10و
سنی این پژوهش حضور داشتند ،یکی ِ
سنی تقریبا متناهر با گروههای ِ
 ،)2005دو گروه ِ
یکی گروه  95-40سال سن ،با تحصیال کمتر و بیشتر از  99سال .برای فرانسویزبانان ،نقطاۀ هشادار
گروه  ۴1-10سال کمتر از  99ساال تحصایل  ،22بارای بااالتر از  99ساال
در
درک استعاره برای ِ
تکلیف ِ
ِ
سنی  95-40ساال کمتار از  99ساال تحصایل  ،22و بارای بااالتر از  99ساال
تحصیل  ،19برای گروه ِ
تحصیل  14بهدست آمد .در تکلیف تفسیر کنش گفتاری ،نمرۀ هشدار برای این گاروههاا باهترتیاب ،29
 ،27 ،12و  11بود.
سانی
ایتالیایی
در نسۀۀ زبان
پروتکل ام.ای.سی( .تااوانو ًو همکااران )2092 ،نیاز ساه گاروه ِ
ِ
ِ
سنی پژوهش حاضار
 55-39 ،15-20و  24-5۰سال شرکت کردند که تقریبا متناهر با گروههای ِ
هستند .دو گروه اول به پایینتر و باالتر از  99سال تحصیال رسمی و گروه سوم به پایینتر و بااالتر
تفسایر اساتعاره ،نمارۀ هشادار بارای گاروه
تکلیف
از  1سال تحصیال رسمی تقسیم شدهاند .در
ِ
ِ
سال کمتر از  99سال تحصیل  ،20برای همین گروه سنی با تحصیال بااالتر از  99ساال
ِ 14-20
سنی  44-39سال با تحصیال زیر  99سال  27و باا تحصایال بااالی  99ساال
 ،22برای گروه ِ
سنی  24-5۰سال ،برای گروه زیر  1سال تحصیل  20و برای باالی  1سال تحصیل
 ،10و در گروه ِ
تفسیر کنش گفتاری برای همین گاروههاا باهترتیاب ،10 ،10 ،21
تکلیف
 21بود .نمرۀ هشدار در
ِ
ِ ِ
 ،22 ،21و  21بود.
سانی متنااهر باا
انگلیسی
در نسۀۀ
پروتکل ام.ای.سی( .ژوانات و همکااران ،)2094 ،گاروههاای ِ
ِ
ِ
تحصیلی پایینتر و بااالتر از 92
آزمودنیهای پژوهش حاضر 21-92 ،سال و  95-30سال ،در دو گروه
ِ
ِ
گروه  21-92سال با تحصایال پاایینتار از 92
تکلیف
سال بودند .در
تفسیر استعاره ،نمرۀ هشدار برای ِ
ِ
ِ
سنی  95-30ساال باا تحصایال زیار
سال  ،25برای باالتر از  92سال
تحصیل رسمی  ،29برای گروه ِ
ِ
تفسایر کانش گفتااری
تکلیف
 92سال  ،21و برای تحصیال باالتر از  92سال  11بود .نمرۀ هشدار در
ِ
ِ
ِ
نیز برای این گروهها بهترتیب  ،21 ،10 ،21و  19تعیین شده بود.
مقایسۀ یافتههای این پژوهش با یافتههای مربوط به سایر زبانها نشان میدهد که در همۀ این زبانهاا
و در همۀ خردهآزمونها (بهجز یک خردهآزمون در زبان ایتالیایی در تفسی ِر کنش گفتااری) ،نمارۀ هشادار
ِ
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برای گروهی که تحصیال باالتری دارند ،باالتر یا حداقل مساوی باا آزماودنیهاای هامردۀ سانیشاان
بهتر افر ِاد تحصیلکارده باشاد
است که تحصیال ِ پایینتری دارند .این نکته میتواند نشاندهندۀ عملکرد ِ
که بهنوبۀ خود اهمیت و اثرگذار ِی باالی متغیا ِر تحصایال در فراینادهای شاناختی و ارتبااطی را نشاان
میدهد .فره 2و ژوانت ( )2099اعتقاد دارند که اهمیت تحصیل در ارتباط بسیار باالست ،باهطاوری کاه
گاه حتی اثر ضایعۀ مغزی را هم تحتتأثیر قرار میدهد .همچنین ،در همۀ تکالیف ،آن گروه یا گروههاای
سنی که در دهۀ چهارم زندگی ( 50-30سال) بودهاند ،عملکرد بهتری داشتهاند ،که این مایتواناد ناشای
بیان دقی تر ،میتاوان گفات کاه افاراد در ایان
از تجارب غنی ِتر
زندگی اجتماعی و حرفه ِای آنان باشد .به ِ
ِ
ارتباطی قویتر و سنجیدهتری هستند و از سوی دیگر ،هنوز وارد سانین
دورۀ سنی ،از یکسو دارای تجربۀ
ِ
ِ
سالمندی نشده و دچار مشکال شناختی-ارتباطی ناشی از آن نشدهاند.
تحلیل دادهها در زبان فارسی همچنین نشان میدهد که عملکرد افر ِاد با تحصیال باالتر باهویاژه در
گروه همتایاان سانی باا تحصایال کمتار باوده
آزمون
تفسیر استعاره بهصور چشمگیری بهتر از ِ
خرده ِ
ِ
است .این یافته بهخصو در عملکرد افراد در استعارههای جدیاد محساوستار اسات (نگااه کنیاد باه
پیوست  ،)9که میتواند به این معنی باشاد کاه تحصایال ایان امکاان را باه افاراد مایدهاد تاا بتوانناد
استعارههای جدید را بهتر و راحتتر درک کنند .بنابراین ،این نتیجه که اثر سن برای گروههاای دارای بایش
متغیار تحصایال در
اهمیات
از  92سال سابقۀ تحصیال ِ رسمی معنیدار نبود میتواناد نشااندهنادۀ
ِ
ِ
عملکرد آزمودنیها باشد ،بهگونهای که سطن تحصیال باال تفاو هاای سانی را تحاتتاأثیر قارار داده
ِ
متغیر سن هستیم که این یافته مایتواناد ناشای
اثر
شاهد
،
سال
است .درمقابل ،در گروه تحصیلی زیر 92
ِ
متغیر تحصیال در مهار های ارتباطی در این گروه تحصیلی باشد .باهایانترتیاب،
از کمرنگ ِ
اثر ِ
بودن ِ
ارتباطی این گاروه
میتوان گفت که تحصیال ِ پایینتر از دیپلم نتوانسته است نقش بارزی در تواناییهای
ِ
زندگی اجتماعی بیشتر ناشی از سان بااالتر ،بتواناد
داشته باشد .این باعث شده است که اثر سن و تجربۀ
ِ
کاربردشناختی افراد داشته باشد.
عملکرد ارتباطی و
نمود مشۀ تری در
ِ
ِ
ِ
ساالم زباان فارسای،
درمجموع ،نتایج این پژوهش نشان دادند که مهار های
ارتبااطی گویشاوران ِ
ِ
اهمیات
بیشتر از عامل سن ،از میزان تحصیال متأثر بوده است کاه ایان خاود مایتواناد نشااندهنادۀ
ِ
آموزش و تحصیل در رشد و ارتقای تواناییهای ارتباطی باشد .با توجه به نتایج قابل تعم ِ حاصل از ایان
ِ
فارسی پروتکل ام.ای.سی .بهعنوان ابزاری جدید و کارآمد برای سانجش
کاربرد نسۀۀ
پژوهش و اهمیت
ِ
ِ
ِ
ِ
ارزیابی بیمار ِان مۀتلف ازجملاه
انواع مهار های زبانی و ارتباطی ،پیشنهاد میشود از این پروتکل برای
ِ
ِ
بیمار ِان آسیبدیدۀ مغزی در مراکز درمانی و همچنین فارسیآموز ِان خارجی در مراکز آموزش فارسای باه
غیرفارسیزبانان استفاده شود.
1. P. Ferré
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لیف تفسیر استعارهپروتکل ام.ای.سی.
نتایج تک ِ
پیوست  .1جدول جزئیا ِ
ِ
ِ

استعارههای جدید ،توضیحا 02/

 95-54سال

55-14سال

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

استعارههای آشنا ،توضیحا

02/

 95-54سال

55-14سال
≤10

>10

99.41

95.79

انحراف معیار

0.99

0.44

3.13

3.19

نمرۀ هشدار

13

11

10

9

<10

تحصیال (سال)

≥10

میانگین

14.15 19.05

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

مستقیم 02/

 95-54سال

55-14سال

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

غیرمستقیم 02/

 95-54سال

55-14سال

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

