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Abstract  
The aim of this research was to study language functions of the right hemisphere of the 

brain in the left hemisphere–damaged patients and compare them with healthy people. In 

this research, which is kind of Descriptive-Analytical, upon random sampling, two groups 

of the left hemisphere–damaged patients (20 men &10 women) were selected among 

people referred to Imam Reza Neuro Clinic, as well as 30 healthy people. Then tests of 

Right Hemisphere Language Collection (Brian, 1995) and test of Application Acts 

&Competency of Language (Mehri, 1381) were used, to compare patients' language 

functions with those of healthy people. The results of the research were analyzed. Analysis 

of data includes two parts: Descriptive Statistics and Inferential Statistics. The results of 

the research show that there are no significant differences between healthy and damaged 

people in view of sex, but there are significant differences between healthy and damaged 

people in 1-Metaphire test, 2-Written Metaphor test, 3-Comprehension of inferred 

meaning, 4-Appreciation of humor, 5-Lexical-semantic test, 6-Methapor production test, 

7-Written proverb test, 8-Proverb production test, 9-Indirect speech acts test. These results 

indicate that abilities are not specific to the right hemisphere because people whose left 

hemisphere is damaged suffer from these disorders, too.   

Keywords: Language Disorder, Aphasia, Left Hemisphere, Right 

Hemisphere, Metaphor, Proverb. 
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  زبان ازشپرد در مغز کرةنيم دو نقش و سهم دربارة مشاهداتي

   محمدهادی فالحی 
ای اطالع رسانی ای، مرکز منطقهشناسی رایانهگروه پژوهشی زباناستادیار 

 ، ایرانآوری، شیرازنفعلوم و 
  

  زادهمرضیه یاری
م و واحد علو یدانشگاه آزاد اسالم ،شناسیارشد زبان یکارشناس ۀآموختدانش

 رانیا راز،یفارس، ش قاتیتحق

 کیدهچ
 دیدۀآسلليب بيماران در مغز راسللو کرۀنيم زباني منسللوب به عملکردهاي بررسللي منظورن پژوهش بهای

گيري تصادفي، یک گروه تحليلي بود، با نمونهدر این پژوهش که از نوع توصيفي ل  انجام شد. چپ، کرۀنيم

درمانگاه امام رضللا  زن( که به بخش مغز و اعصللاب 10مرد و  20چپ مغز ) کرۀنيم ۀاز بيماران آسلليب دید

هاي آزمون از ،زن(،  انتخاب شدند. سپس 10مرد و  20نفر افراد سالم ) 10)ع( شليراز مراجعه کرده بودند و  

 ةمقایسللل براي (1181، ي)مهر هاي کاربردي زبانها و توانشو آزمون کنش راسلللو کرۀزبان نيم ةمجموع

ن و . نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بين زنادیه گرداستفاد ،بيماران با افراد سالماین عملکردهاي زباني 

هاي حاصل از این پژوهش دار وجود نداشو. یافتهها، تفاوت معنيآزموندیده در تمامي خردهمردان آسيب

ي نوشتاري، درک معناي ي تصلویري، اسلتعاره  هاي اسلتعاره نشلان داد که بين افراد سلالم و بيمار در آزمون  

ن معنایي، بياللللل  اسللتنباط معني، درک طنز )شللوخي( یا درک جمالت طنزآميز، واژگاني تلویحي یا درک 

فتاري هاي گالمثل و درک کنشالمثل، بيان ضربالمثل نوشتاري یا درک نوشتاري ضرباسلتعاره، ضلرب  

و راس کرۀخاص نيم ،گفته شده هايیيتوانا نشان داد کهنتایج  داري وجود داشو.ريرمستقيم، تفاوت معني

  هاي زباني، نقش دارد.چپ نيز در توليد و درک این توانایي ۀکرو نيم نيسو

 .مثلالضرب استعاره، راست، کرۀ نیم چپ، کرۀنیم پریشی،زبان زبان، اختالالتها: کلیدواژه
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 مقدمه  . 5

ود. ررابطة زبان و مغز از جمله مباحث پر رمز و راز و پرطرفدار در تاریخ علم، به شمار مي
شناسي عصب»و  1«شناسي زبانآسيب»، 2«آواشناسي باليني» 1«شناسي بالينيزبان» هايعنوان

شوند. شناسي و علوم اعصاب مربوط مياي زبانمطالعات بين رشته ۀهمگي به حوز« زبان
زبان  شناسياي از دانش عصبتوان شاخهشناسي زبان را ميشناسي باليني و آسيبزبان

پریشي انواع زبان ةبه مطالع زباني سروکار داریم وي ل هاي عصبواقعيو دانسو که در آن با
شناسي زبان و هاي آسيبدر بررسي پردازیم.هاي زباني با منشأ عصبي ميو اختالل

ين ب ةبررسي رابط ،هدف نخسو :تواند در پيش باشددو هدف اصلي مي ،شناسيعصب
و هدف  هاي علميان در مغز براي هدفیادگيري و بازنمایي زب هايزبان و مغز و شيوه

هاي زباني براي پيداکردن راهکارهاي درماني مورد نظر. بررسي و ارزیابي ناهنجاري دوم
 هاي مختلب بشري یکسان نيسوطور که ساخو دستوري زبانهمانکه  این اسو باور بر

زبان دیگر  یک زبان از 8و کاربردشناسي 7، معناشناختي0، نحوي5، صرفي5و دستگاه آوایي
ي و هاي زباننمودهاي اختالل ترتيببدین جداگانه دارد، ةمتفاوت اسو و نياز به مطالع

 ررسي وب جداگانه دارد. هايیکسان نيسو و نياز به بررسي هازبان ةپریشي هم در همزبان
 ترینز پيچيدها یکي از دانشمندان برخيبين زبان و مغز انسان به نظر  ةپيوند یا رابط شناسایي

هاي بسياري از تالش ،مشکالت و مسائل دنياي علمي امروز اسو. در طول تاریخ علم
-نيلي) زبان و مغز و شناسایي ماهيو آن شده اسو ةرابط بررسيبراي  ،هاي متفاوتدیدگاه

 .(1180پور، 
 ترین محورهايکره، از اساسيهاي زبان و تقسيم وظایب در دو نيمکرهتوجه به نيم

ا کرۀ رالب یرود. هنگامي که صحبو از نيمشمار ميرد رابطة زبان و مغز بهبحث در مو
ود. برتري شآید، مبناي تشخيص، وجود مراکز تکلم در نظر گرفته ميمغلوب به ميان مي

                                                            
1. clinical linguistics 

2. phonetics 

3. language pathology 

4. vocal tract 

5. etymology 

6. syntactic 

7. semantics 

8. pragmatics 
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هاي خاصي از جمله با اي در مورد زبان و عملکردهاي خاص مراکز زبان، با روشکرهنيم
 ۀدیدگاه سنتي دربار(. ,Hudson 2000شود )شخص ميپریش، ممطالعه روي افراد زبان

ي گر اطالعات مختلب زبانکرۀ رالب و پردازشکرۀ چپ را نيمبين مغز و زبان، نيم ةرابط
 کرۀدهد که در این زمينه نيماما مطالعات اخير نشان مي داند.از جمله اطالعات نحوي مي

 و برعهده دارد )منصوري ،شدهمي تاکنون تصور تر از آنچهمراتب مهمراسو نقشي به
کارکردهاي  ۀگذشته دربار ةده اي که درهاي گستردهپژوهش .(1187 دوسو،رقيب

يان بکره، نيمهاي متفاوتي براي هر دو هاي مغز انجام شده اسو، نقشکرهتخصصي نيم
تور سد هاي اصليپردازش جنبه ،کند. شواهد فراوان حاکي از آن اسو که در اکثر افرادمي
و  کرۀ راسو در رابطه با تحليلنيم ،مقابلر و دگيرد صورت مي ،کرۀ چپنيم يوسيلهبه

 روي بيمارانحائز اهميو اسو. مطالعات  ،گرایانههاي فرازباني و عملدرک جنبه
، بيندها آسيب ميآن کرۀ چپمغزي نيز نشانگر آن اسو که افرادي که نيم ۀدیدآسيب

ل دچار اختال ،معنایي زبان و تال شده و در سطوو واجي، نحويپریشي مبارلب به زبان
کرۀ راسو، به ظاهر مشکلي در سطوو اصلي نيم ۀدیدکه بيماران آسيبشوند، درحاليمي

 دهند.ویژه در سطح گفتار، نقایصي را نشان ميتر زباني، بهاما در سطح عالي ،زباني ندارند

هاي کالمي سطح باال از ( پردازش2012) 1يکولوابه باور استویانوف، دچووا، پاشلوا و ن
طبعي و همچنين درک هيجانات مثبتي همچون شادکامي نيز جمله درک شوخي و شوخ

-ي، نيمطبعکرۀ چپ و مسئول پردازش شوخاند. مسئول پردازش شادکامي، نيمجانبي شده

 کرۀ راسو اسو. 
يرد گکرۀ راسو صورت مينيم طور عمده درکنترل بيان هيجاني و رفتارهاي مرتبط، به

ل کرۀ چپ، مسئوکه نيمکرۀ راسو، مسئول هيجانات منفي اسو، درحاليو همچنين نيم
 ,Silberman & Weingartner, 1989; Ahern & Schwartzهيجانات مثبو اسو )

(، 2007) 2(. از نظر اشميو، دیباس و سگر1172پور، نقل از خالقي دالور و عليبه ؛1979
ها نقش دارد، اما مشخص نيسو این نقش در نتيجة ۀ راسو در پردازش استعارهکرنيم

 کره در پردازش جمالتهاي دیگر معنایي. همچنين این نيمپردازش استعاره اسو یا جنبه
( در 16 :2003) 1ناآشنا با مضامين داراي روابط معنایي دور، کاربرد دارد. هيدکو و آیکو

                                                            
1. Stoyanov, Z., Decheva, L., Pashalieva, I., & Nicolova, P. 

2. Schmidt, G. L., Debuse, G. L., & Seger, C. A. 

1. Hidako, Y., & Aiko, T. 
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هاي چپ و راسو، در درک اصطالحات توسط آنان، تفاوت هدیدۀ نيمکربين افراد آسيب
( به بررسي درک اصطالحات در افراد 2007) 1داري ندیدند. پاپانو و کاپوراليمعني

هاي چپ و راسو پرداختند و دریافتند که هر دو گروه از بيماران، کرهدیدۀ نيمآسيب
کرۀ يميماران آسيب دیدۀ نکنند. البته باللفظي تفسير ميصورت تحواصطالحات را به

راسو، وضعيو به مراتب بهتري نسبو به بيماران گروه مقابل داشتند. زمپليني، 
(، از پژوهش خود نتيجه گرفتند که هر دو نيمکره در 2007) 2هارورکورت، رنکن و استو

رسد نيمکرۀ راسو در پردازش اصطالحات پردازش اصطالحات نقش دارند، اما به نظر مي
( در پژوهش خود 2012) 1قش بيشتري داشته باشد. بورن، آلتمن و یاکوبسمبهم، ن

ها و ارهکرۀ چپ در پردازش استعاي نسبو به نيمکرۀ راسو، برتري ویژهدریافتند که نيم
 کرۀ( نيز در پژوهشي دریافتند که نيم1175دوسو )شکرآميز و رقيب اصطالحات ندارد.

 حات ندارد. راسو، نقش انحصاري در پردازش اصطال
 5دیداري -سبب نقص فضایي کرۀ راسوتحقيقات نشان داده اسو که آسيب به نيم

 ل مانند پردازش معنایي ،شونداز زبان به دنبال آن دچار اختالل مي يهایشده و جنبه
رۀ کپردازش سطح باالي زبان و عناصر هموندي یا زبرزنجيري، و آسيب به نيم، 5واژگاني
  (.Bryan، 1995)شود مي 0پریشيسبب زبان ،چپ مغز

هاي چپ و راسو در پردازش زبان ادبي و استعاري مسأله اساسي، ميزان دخالو نيمکره
شناختي بر روي بيماران آسيب مغزي، اصوالً این شناختي ل رواناسو. مطالعات عصب

 کند که نيمکرۀ راسو نقش کليدي در درک زبان ادبي دارد، هرچندفرضيه را تقویو مي
 Cardillo et)شود چندان تأیيد نمي 7این فرضيه از سوي مطالعات تصویربرداري عصبي

al, 2018). 

اسو را کرۀ رهاي زباني منسوب به نيمپرسش اصلي این پژوهش این اسو که آیا ویژگي
 کرۀ چپ نيز نسبو داد.توان به نيممي

                                                            
2. Papagno, C., & Caporali, A. 

3. Zempleni, M., Harvekort, M., Renken, R., & Stowe, L. 

4. Bohrn, I., Altmann, U. & Jacobs, A. 

5. visuospatial 

6. lexical-semantic processing 

7. aphasia 

8. neuroimaging  
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 هاي ریل اسو:پژوهش حاضر درپي محک زدن و بررسي فرضيه 
راد چپ مغز و اف ۀنيمکر ۀدیدآسيبدر زنان و مردان  درک تصویري استعارهة اول: فرضي
 تفاوت معنادار دارد. ،سالم

غز و چپ م ۀنيمکر ۀدیدآسيبزنان و مردان بين در درک نوشتاري استعاره فرضية دوم: 
 تفاوت معنادار دارد. ،افراد سالم

اوت معنادار ، تفچپ مغز و افراد سالم ۀرنيمک ۀدیدآسيب در افرادبيان استعاره فرضية سوم: 
 دارد.

ز و چپ مغ ۀنيمکر ۀدیدآسيبافراد  بيندر المثل درک نوشتاري ضرب فرضية چهارم:
 ، تفاوت معنادار دارد.افراد سالم

 ،المچپ مغز و افراد س ۀنيمکر ۀدیدآسيب در زنان و مردان المثلبيان ضرب فرضية پنجم:
 تفاوت معنادار دارد.

چپ مغز و افراد  ۀنيمکر ۀدیدآسيب در زنان و مرداندرک جمالت طنزآميز  ششم:فرضة 
 تفاوت معنادار دارد. ،سالم

، تفاوت مچپ مغز و افراد سال ۀنيمکر ۀدیدآسيب در افراد درک استنباط معني فرضية هفتم:
 معنادار دارد.
پ مغز و چ ۀنيمکر ۀدیدآسيب زنان و مردانمعنایي بين  ل پردازش واژگاني فرضية هشتم:

 تفاوت معنادار دارد. م،افراد سال
چپ مغز و  ۀنيمکر ۀدیدآسيب افرادهاي گفتاري ريرمستقيم بين درک کنش فرضية نهم:

 تفاوت معنادار دارد. م،افراد سال

 شناسي. روش2
که  ودندباین پژوهش بيماراني  آماري ةجامعاین پژوهش از نوع توصيفي ل تحليلي اسو. 

به بخش مغز و اعصاب  ماه  0طي مدت  1170تا تيرماه 1175ماه زماني بهمن ۀمحدود در
با  تصادفي و صورت کامالًاین بيماران به .اندکرده مراجعه ضا )ع( شيراز،درمانگاه امام ر

نفر  10نفر مرد و 20تعداد مورد بررسي قرار گرفتند و   ،MRIتشخيص پزشک و بررسي 
در این پژوهش شدند.  انتخاب ،آزمودني ةعنوان نمونهمغز بچپ  ۀنيمکر ۀدیدزن آسيب

نا که به این مع ،فعال عالئم بيماري باشندة مرحل سعي بر آن شد که بيماران ترجيحاً در
از  پس بيماران، .نگذشته باشد ها،آنزیادي از بيماري یا زمان بستري شدن  زمان مدت
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فرد  10 ،این مطالعه در .طالعه شدندشان، وارد مهایخانواده خود و ةاعالم رضایو آگاهان
ي در گيربا روش نمونه ،سني افراد بيمار ةعنوان گروه کنترل در همان دامنسالم نيز به

بزرگساالن ساکن در شهر شيراز، انتخاب شدند و مورد آزمون  ةدسترس و از جامع
و همچنين،  زبان(زبانه بودن )فارسيدستي، تکسواد خواندن و نوشتن، راسو قرارگرفتند.

ها باشد، ازجمله عدم ابتال به بيماري خاصي که مانع از همکاري فرد در گردآوري داده
  بو براي فردي اطالعات نامةپرسش از پژوهش این معيارهاي ورود به پژوهش بود. در

 کرۀنيم زبان مجموعة هايآزمون از همچنين و پژوهش، در هاآزمودني ورود معيارهاي
استفاده  (1181)مهري  زبان کاربردي هايتوانش و هاکنش آزمون و (1775) 1برایان راسو
 عنایيم واژگاني ل پردازش و معني استنباط درک شامل که آزمون این از هایيبخش شد. از

 براي اسو، شده سنجيده آن پایایي و روایي و ترجمه ،(1171)خادمي  و توسط اسو
 چپ کرۀيمن آسيب به مبتال بيماران در مغز اسور کرۀنيم زباني عملکردهاي برخي مقایسة

 پردازیم:ها ميدر ریل به معرفي مختصر این آزمون .شد گرفته بهره سالم، افراد و

  تصویری استعارة درک . آزمون5ـ2
 هستند، استعارۀ رایج یک شامل یک هر که جمله 11 از فهرستي ترتيبدر این آزمون، به

 گرفته نظر در صفحه، یک در تصویر 5 جمله، هر براي آزمون این در اسو. شده ارائه

 تصادفي صورتبه تصاویر ةبقي و شده کنترل هدف، ةجمل قرارگرفتن محل که اسوشده 

 ۀکرمجموعة زبان نيم اساس بر را آزمون این (1181مهري ) اند.شده داده جاي صفحه، در
 ل1 اسو: زیر موارد شامل برگردانده اسو. این آزمون فارسي (، به1775برایان ) راسو
 هايهجنب( که گواهانحرافي ) تصویر دو ل1استعاره،  لفظي معناي ل2استعاره،  صحيح معناي

 عنوانبه جمله 1 شده،درنظرگرفته ةجمل 11 دهند. از ميانمي شرو را جمله از دیگري

 شد.اجرا  آزمون، عنوانبه جمله 10و  شود(مي انجام آزمون ابتداي در تمرین )که

 استعارة نوشتاری درک . آزمون2ـ2
 کهاین یافتن ازاطمينان و کنش ةمقایس براي نوشتاري، مطالب از استفاده با آزمون این

 طراحي نيسو، آزمون تصویري ماهيو دليلبه استعاره تصویري آزمون نقصي در نوع هر

                                                            
1. Bryan, K. L. 
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همکاران  و وینر گزارش ةبرپای را نوشتاري هايآزمون استعاره (1995برایان ) اسو. شده
این  اسو. برگردانده فارسي را به آن ( نيز1181مهري ) اسو. نموده طراحي (1770)

 اسو شده گنجانده کوتاه، بافو زباني 11 در که اسو رایج ۀاستعار 11 شامل آزمون

ممکن استعارۀ  معاني که گزینه 1 همراهمجزا، به يصفحه یک در جمله هر که طوريبه
 شامل هاگزینه این اسو. شده داده قرار تصادفي صورتبه دارند ودخ در را نظر مورد

 انحرافي ةگزین ل یک1استعاره،  لفظي ل معناي2استعاره،  حقيقي معناي ل1زیر اسو:  موارد

 ميان از کند.مي بيان جمله، دیگر هايجنبه به توجه با را استعاره لفظي معني که نحويبه

 شود(مي انجام آزمون ابتداي در تمرین )که عنوانبه هجمل 1 شده،درنظرگرفته جملة 11

 .شودمي اجرا آزمون، عنوانبه جمله 10 و

 معني استنباط درک . آزمون3ـ2
 کوتاه بند سه در را تلویحي یا استنباطي معناي از هایيجنبه درک توانایي آزمون این

 اسو. شده چاپ نهجداگا ةصفح یک در کوتاه، بند سه این یک از هر کند.مي ارزیابي

 یک هستند. ساده نحوي هايساخو داراي فقط و هستند واژه 05 تا 52 شامل هامتن این

 گرفته نظر در آزمون این براي متن عاطفي یک و داستاني متن یک اي،مکالمه متن

 هاپاسخ ةهم .دارد قرار متن آن با رابطه هایي درپرسش متن، هر انتهاي در که اسو شده

از  پژوهش، این در اسو. نشده اشاره هاآن به متن در که دارد اطالعاتي رکد به نياز
 5 شامل آزمون این شد. استفاده فوق موارد رعایو با زبان فارسي، به هااین متن ةترجم

 آزمون براي مربوط، هايپرسش همراه به متن 1و  تمرین عنوانبه متن 1 که اسو متن

 .شد استفاده

 طنز درک . آزمون0ـ2
 طنزآميز پایان آن، دنبال به که پرسش 5بر  مشتمل اسو طنز، آزموني درک آزمون

 یا و عاطفي خبري، با معناي و عادي پایان آن، دنبال به که پرسش 5 آمده اسو و

 حالو را که  هایيآن جمالت، این ميان از باید آزمودني. اسو شده استفاده پرسشي

 ةگزین یک آزمون این در. نماید هستند، مشخص لطيفه عبارتيبه یا دارند شوخي طنز و
 .شودمي استفاده آزمون، عنوانبه گزینه 10 و تمرین
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 واژگاني ـ معنایي . آزمون1ـ2
ریزي شده طرو (1967) 1بيکر و گودگالس الگوي اساس بر بخش از آزمون نيز این

این آزمون  ( آن را ترجمه و روایي و پایایي آن را سنجيده اسو.1171اسو که خادمي )
مورد  آزمون در. اسو تمریني( مورد یک و آزموني مورد 20) پربسامد اسم  21شامل 

 واژه هر براي و انتخاب مختلب، معنایي هايحوزه از اسم 11 پژوهش، این در استفاده

ل 1از:  عبارتند که اسو شده ارائه مربوط نيز ۀواژ 5 تصویر هدف، ۀواژ تصویر بر عالوه
آوایي،  ةپایهم ۀواژ یک ل1هدف،  ۀواژ به مربوط عملکرد یک ل2معنایي،  ةپایهم ۀواژ دو
 خطاهاي که اسو نکته این بررسي براي بصري کنترل ۀبصري. واژ ةپایهم ۀواژ یک ل5

 صورتبه بصري، کنترل تصاویر این. شناختي هستندزبان بلکه نيستند، ادراکي آزمودني

 استفاده مورد آزمون هستند. در هدف ۀواژ به هشبي ظاهربه که اسو اشيائي از تصویري

 در یک سفيد و سياه صورتبه واژه 0تصویر هدف، ۀواژ هر براي پژوهش، این در

برایان  آزمون همانند هدف، ۀواژ تصویر قرارگيري محل. اسو شده ترسيم صفحه،
 ورطبه هاگزینه ةبقي و اي(جانبهیک رفلو کنترل )براي شده اسو کنترل (،1995)

 1 شده، گرفته نظر در ۀواژ 11 ميان از .اندگرفته اي، قرارخانه 0 جدول این در تصادفي
 آزمون، عنوانبه واژه 10 و شود(مي انجام آزمون ابتداي در تمرین )که عنوانبه واژه

 شود.مي اجرا

 استعاره تعبیر . آزمون6ـ2
 باید آزمودني بخش، ینا در. اسو رایج ۀاستعار یک حاوي ةجمل 11 شامل آزمون این

 آیا که اسو این آزمون این هدف. نماید بيان را جمله هر در کاررفتهبه ۀاستعار معناي

 معناي به صرفاً یا نماید بيان را نظر مورد استعاري ةجمل حقيقي تواند معنايمي آزمودني

 11 از شده، ساخته (1181) مهري توسط که آزمون این. کندمي اشاره استعاره لفظي

 و شود(انجام مي آزمون ابتداي در تمرین )که عنوانبه جمله1شده اسو،  تشکيل جمله
 .شد اجرا آزمون، عنوانبه جمله 10
 

 

                                                            
1. Goodglass, H., & Baker, E. H.  
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 نوشتاری المثل ضرب درک آزمون .7ـ2
 اسللو، شللده گنجانده کوتاه، زباني بافو 11 در رایج المثلضللرب11 پژوهش، این در

 المثلضرب ممکن معاني که گزینه 1 همراهبه مجزا ةصفح یک در جمله هر که طوريبه

 شامل هاگزینه این .اسو شده داده قرار تصلادفي  صلورت به دارند، خود در را نظر مورد

 یک لللل1المثل، ضرب لفظي معناي لللل2المثل، ضرب حقيقي معناي لللل1اسو:  زیر موارد

 جمله دیگر هايجنبه به توجه با را المثلضللرب لفظي معني که نحويبه انحرافي نةگزی

 ابتداي در تمرین )که عنوانبه جمله 1 شده، گرفته نظر در ةجمل 11 ميان از .کنندبيان مي

 .شد اجرا آزمون، عنوانبه جمله10 شود( وانجام مي آزمون

 المثلضرب تعبیر آزمون .8ـ2
 (1181) مهري توسط رایج اسو که  المثلضرب یک حاوي جمله 11 شامل آزمون این

 جمله هر در رفتهکاربه المثلضرب معناي باید آزمودني این بخش در. اسو دهش طراحي

 حقيقي معناي تواندمي آیا آزمودني که اسلللو این آزمون این هدف. نماید بيان را

 از. کنداشاره مي المثلضرب لفظي معناي به صرفاً یا نماید بيان را نظر مورد المثلضلرب 

 انجام آزمون ابتداي در تمرین )که عنوانبه جمله 1 شللده، گرفته نظر در جمله11 ميان

 .شد اجرا آزمون عنوانبه جمله10 و شود(مي

 غیرمستقیم گفتاری هایکنش درک آزمون .9ـ2
 ريرمستقيم گفتار کنش 11 اسو، شلده  طراحي (1181مهري ) توسلط  که آزمون این در

 زباني بافو یک در کنش، 11 این از یک هر که اسللو اسللتفاده شللده  زبان، در رایج

 داشللتن، آرزو کردن،شللامل درخواسللو ريرمسللتقيم، گفتارهاي کنش. اسللو کاررفتهبه

 از هریک پژوهش این در. اسللو اطالعات آوردندسللوبه و امرکردن تقاضللاکردن،

 گرفته نظر در گزینه 1 جمله، هر براي و اندشللده چاپ جداگانه، ايصللفحه در جمالت

 کنش لفظي معناي ل2ريرمستقيم،  گفتار کنش حقيقي عنايم ل1از:  عبارتند که شده اسو

 دهد. ازمي شرو را جمله از دیگري ةجنب که انحرافي ةگزین یک لللل1ريرمستقيم،  گفتار

 انجام آزمون ابتداي در تمرین )که عنوانبه جمله 1 شللده، گرفته نظر در ةجمل 11 ميان

 شد. اجرا آزمون، عنوانبه جمله 10 شود( ومي
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 های پژوهشتهیاف. 3

آمده دسوهدو ب. با توجه به ميزان خيبودندمرد و بقيه زن  7/00در هر دو گروه مورد مطالعه، 
داري بين تفاوت معني ،(2x=0داري بين جنسيو و وضعيو بيماري )از آزمون تفاوت معني

 کننده درافراد شرکودرصد  5/51نداشو. دیده از نظر جنسيو وجود افراد سالم و آسيب
هاي مختلب سني در دو گروه مورد گروه ةمقایسنتایج  داشتند.سن سال  55بيش از  آزمون،
تفاوت جزئي مشاهده  ،سال 71ل70و  05ل00 و تنها در دو گروه سني بودتقریباً یکسان  ،مطالعه

و افراد   77/55که ميانگين سني افراد سالم  دادنتایج حاصل از آزمون تي نشان  .شد
تفاوت با توجه به ميزان تي  و این داشتندکه تفاوت جزئي بود  11/55دیده آسيب

دو گروه مورد مطالعه از نظر سني با هم  ،. بنابرایننبوددار معني (T=15/0آمده )دسوهب
 نداشو؛ يسطح تحصيالت دو گروه مورد مطالعه تفاوت چنداننداشتند.  داري تفاوت معني

 ميزاناین  بود وابتدایي و دیپلم  ،ز افراد سالمدرصد ا 1/51طوري که سطح تحصيالت هب
داري تفاوت آمده از آزمون معنيدسوهدو ب. ميزان خيبوددرصد  50 ،براي افراد بيمار

با توجه به تشابه سني، نيسو. دار که معني بود 17/1 ،تحصيالت در دو گروه مورد مطالعه
ظار داشو که اگر تفاوتي بين توان انتمي ،جنسي و تحصيلي در دو گروه مورد مطالعه

 ةدیدگي ناشي از سکتبه دليل آسيب ،گروه مشاهده شدهدر دوهاي عملکرد زباني مقوله
 چپ مغز باشد.  ۀکرمغزي در نيم

ع از توزی ها،آزمون مختلب هايبخشهاي داده ةبا در نظر گرفتن این موضوع که کلي
 ،قلجاي استفاده از آزمون تي مستهب م بودالزها فرضيه بررسيبراي  ،نرمال برخوردار نبودند

 شود. ویتني استفاده  ل من ل از آزمون ناپارامتریک یو
ر زنان و د درک تصویري استعاره ةاول پژوهش، یعني مقایس ةدر راستاي بررسي فرضي

 ویحاصل از آزمون  ينتيجهطور که ، همانچپ مغز و افراد سالم ۀنيمکر ۀدیدآسيبمردان 
 08/55 ،آزمونخردهاي افراد سالم از این ميانگين رتبه (،1-1داد )جدول ني نشان ویت ل من ل

دار معني ،دسو آمدههب zاسو. این تفاوت با توجه به ميزان  72/10 ،دیدهو براي افراد آسيب
ه در درک تصویري استعار يچپ مغز از مقوله ۀو این نتيجه که عملکرد زباني نيمکراسو 

 .آماري اسو ةقابل تعميم به کل جامع ،دیده اسور از افراد آسيببهت ،افراد سالم
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ی درک تصویر ۀدیده از مقولداری تفاوت میانگین امتیاز افراد سالم و آسیبآزمون معني. 5جدول 
 استعاره

 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه
 سالم
 دیدهآسیب

17/0 
73/4 

91/44 
02/11 

33/1- 999/9 

هاي عملکرد آزمونخردهو در سایر  آزمونخردهها در این که توزیع دادهبه این توجهبا 
ها از آزمون ناپارامتریک کراسکال واليس و آزمون براي آزمون فرضيه نبود،نرمال  ،زباني

  شد.استفاده ویتني  ل من ل یوتکميلي 
ها از وضعيو بهتري از نظر درک وهنسبو به سایرگر ،8/7مردان سالم با ميانگين امتياز 

بدترین  05/5دیده با ميانگين عددي مردان آسيب ،ندبود برخوردار ،تصویري استعاره
اي بهکه ميانگين رت دادحاصل از آزمون کراسکال واليس نشان  ة. نتيجداشتندوضعيو را 

 1/55ثر تا حداک 5/10هاي مورد بررسي از آزمون درک تصویري استعاره از حداقل گروه
 75در سطح  ،(2x=0/10دسو آمده )هدو بها با توجه ميزان خي. این تفاوتبوددر نوسان 

 دار اسو. معني ،درصد

 آزمون درک تصویری استعاره از خرده زنان و مردانداری تفاوت میانگین آزمون معني .2جدول 

 گروه
میانگین 
 عددی

میانگین 
 ایرتبه

 مردان سالم
مردان 

 دیدهآسیب
 نان سالمز

زنان 
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

1/0 
15/4 
4/0 
0/4 

3/45 

4/11 
7/44 

11 

- 
33/5- 

*31/1- 
5/4- 

9/999 
- 
4- 

*33/9- 

*9/17 
9991/9 
- 

4/3- 

9/999 

*74/9 
9997/9 
- 

     S.Nداری است. سطح معنی ،و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
      *999/9=sig            1/31=2x 

و مردان  زناندرک نوشتاري استعاره بين  ةدوم، یعني مقایس ةدر راستاي بررسي فرضي
 ل من ل حاصل از آزمون یو ةنتيجطور که ، همانچپ مغز و افراد سالم ۀنيمکر ۀدیدآسيب

درحالي که این  ،اسو 01/50 ،اي افراد سالمميانگين رتبه (،1-1)جدول  دهدویتني نشان مي
 -77/5 ،آمده از این آزموندسوهب zاسو. ميزان  77/20 ،دیدهميانگين براي افراد آسيب

 .آماري اسو ةدار بوده و این نتایج قابل تعميم به کل جامعاسو که معني
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اری وشتدرک ن لۀدیده از مقوداری تفاوت میانگین امتیاز افراد سالم و آسیبآزمون معني .3جدول 
 استعاره

 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه
 سالم
 دیدهآسیب

0/0 
4/7 

93/49 
07/29 

07/4- 999/9 

پاسخ صحيح  آزمونخردهاین  هايپرسش، مردان سالم به تمامي دهدنشان مي 1جدول 
تایج . نداشتندر این مقوله بيشترین مشکل را د 7/0دیده با ميانگين عددي اند. زنان آسيبداده

اي مردان سالم از این که ميانگين رتبه دادحاصل از آزمون کراسکال واليس نشان 
 0/10 ،هدیداین ميانگين براي زنان آسيب ،هاسوکه بيش از سایر گروه بود 51 آزمونخرده

( در 2x=17آمده )دسوهدو بهاسو. این نتایج با توجه ميزان خيکه کمتر از سایر گروه بود
 .دار اسومعني ،درصد 75سطح 

 از درک استعاره نوشتاری  زنان و مردانداری تفاوت میانگین آزمون معني .0جدول 

 گروه
میانگین 
 عددی

میانگین 
 ایرتبه

 مردان سالم
مردان 

 دیدهآسیب
 زنان سالم

زنان 
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

19 
15/7 
7/0 
0/1 

41 

15/23 
1/31 
1/11 

- 
4- 

*41/1- 
5/4- 

9/9991 
- 
42/9- 

*91/9- 

*9/11 
92/9 
- 
3- 

9/999 

*3/9 
9921/9 
- 

     N.sداری است. =سطح معنی ،و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
      *999/9=sig            10=2x 

 ۀنيمکر ۀددیآسيب در افراداستعاره بيان  ةمقایسسوم، یعني  ةدر راستاي بررسي فرضي
 هددویتني نشان مي -من -حاصل از آزمون یو ةنتيجگونه که همان، چپ مغز و افراد سالم

اي امتياز و ميانگين رتبه 5/50 ،آزمونخردهاي افراد سالم از این ميانگين رتبه(، 5)جدول 
آمده از آزمون دسوهب zميزان به اسو. این تفاوت با توجه  5/20 ،دیدهافراد آسيب

ده دیدار بوده و این نتيجه که افراد آسيباسو که معني -1/5 ،ویتني ل من ل ناپارامتریک یو
ابل تعميم به ق دارند،بدتري نسبو به افراد سالم وضعيو بيان استعاره  درچپ مغز ۀ در نيمکر
 آماري اسو.ة کل جامع
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 هبیان استعار ۀدیده از مقولز افراد سالم و آسیبداری تفاوت میانگین امتیاآزمون معني .1جدول 
 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه
 سالم
 دیدهآسیب

19 
47/7 

5/49 
5/29 

3/5- 999/9 

اند. مردان پاسخ درسو داده آزمونخردهاین  هايپرسش ةيزنان و مردان سالم به کل
ل نتایج حاص ،داشتند آزمونخردهاین  درترین عملکرد را ضعيب 85/0دیده با ميانگين آسيب

 بود؛ 5/50اي امتياز مردان و زنان سالم که ميانگين رتبه داداز آزمون کراسکال واليس نشان 
دو . این تفاوت با توجه به ميزان خيبود 5/17دیده اي امتياز مردان آسيبميانگين رتبه

 من ل یودار اسو. نتایج حاصل از آزمون معني ،درصد 75( در سطح 2x=5/21آمده )دسوهب
نيز بين مردان و زنان سالم و همچنين مردان و زنان  آزمونخردهکه در این  دادنشان ویتني  ل

 دار دارندتفاوت معني ،ها با هماما سایر گروه ،دار وجود ندارندتفاوت معني ،دیدهآسيب
  .(0 ،)جدول

 آزمون بیان استعاره از خرده زنان و مردانمیانگین امتیاز داری تفاوت آزمون معني .6جدول 

 گروه
 میانگین
 عددی

میانگین 
 ایرتبه

 مردان سالم
مردان 

 دیدهآسیب
 زنان سالم

زنان 
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

19 
15/1 

19 
7/1 

49/5 
5/17 
5/49 
5/21 

- 
17/4- 
*9 
4/3- 

9/999 
- 

5/3- 
*11/9- 

*1 
9994/9 
- 
41/2- 

9/9997 
*11/9 

91/9 
- 

    N.sداری است. =سطح معنی ،و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
       *999/9=sig            4/21=2x 

فراد ا المثل بيندرک نوشتاري ضرب ةچهارم، یعني مقایس ةدر راستاي بررسي فرضي
 ل من ل حاصل از آزمون یو ةنتيجطور که همان، افراد سالمچپ مغز و  ۀنيمکر ۀدیدآسيب

درک نوشتاري  ةاي افراد سالم از مقولميانگين رتبه(، 7)جدول  دهدویتني نشان مي
اسو. این  5/21 ،دیدهدر حالي که این ميانگين براي افراد آسيب ،اسو 58/17 ،المثلضرب

 ،درصد 75در سطح  ،(z=-78/1زمون )آمده از این آدسوهب zميزان به تفاوت با توجه 
د بهتر از افرا ،افراد سالمدر المثل و این نتيجه که درک نوشتاري ضرب بوده دارمعني

 .آماري اسو ةقابل تعميم به کل جامع ،دیده اسوآسيب
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 درک نوشتاری ۀدیده از مقولافراد سالم و آسیب یداری تفاوت میانگین نمرهآزمون معني .7جدول 
 مثلالضرب

 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه
 سالم
 دیدهآسیب

0/0 
01/7 

41/37 
5/23 

01/3- 999/9 

ح پاسخ صحي ،المثلدرک نوشتاري ضرب آزمونخرده هايپرسشمردان سالم به تمامي 
 آزمونردهخترین عملکرد را در این ضعيب، 0/7دیده با ميانگين عددي اند. زنان آسيبداده

تياز افراد اي امکه ميانگين رتبه داداند. نتایج حاصل از آزمون کراسکال واليس نشان داشته
ها با توجه ميزان . این تفاوتبوددر نوسان  5/18تا  7/22از  ،آزمونخردهمورد بررسي از این 

مون . نتایج حاصل از آزاسودار معني ،درصد 75( در سطح 2x=8/7آمده )دسوهدو بخي
زنان سالم و مردان سالم و همچنين زنان و مردان عملکرد که  دادنشان ویتني  ل من ل یو

آمده از آزمون دسوهب zهمچنين ميزان  .نداشتنددار تفاوت معني ،دیده با همآسيب
ا هدار بوده و داللو بر عدم توزیع نرمال دادهاسو که معني،  15/1اسميرنوف  ل کالموگروف

ا هم ها ب. سایر گروهنداشتنددار دیده نيز با هم تفاوت معنيسالم و زنان آسيبزنان  ،دارد
  .(8)جدول داشتند دار تفاوت معني

 آزمون درک نوشتاریاز خردهزنان و مردان داری تفاوت میانگین امتیاز آزمون معني .8جدول 
  المثلضرب

 گروه
میانگین 
 عددی

میانگین 
 ایرتبه

 مردان سالم
مردان 

 دیدهیبآس
 زنان سالم

زنان 
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

19 
95/1 
7/0 
1/7 

5/31 
1/23 
5/35 
0/22 

- 
51/3- 
*4/1- 
4/3- 

9/999 

- 
2- 

*21/9- 

*9/11 
94/9 
- 

*17/1- 

9/9997 

*71/9 
*91/9 

- 
     N.Sری است. داسطح معنی ،و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر

      *92/9=sig            1/0=2x 

 در زنان و مردان المثلبيان ضرب ةمقایسپنجم، یعني  ةدر راستاي بررسي فرضي
 ل من ل حاصل از آزمون یو ةنتيجطور که ، همانچپ مغز و افراد سالم ۀنيمکر ۀدیدآسيب

و براي  51 ،آزمونخردهاز این اي افراد سالم ميانگين رتبه(، 7)جدول  دهدویتني نشان مي
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 دارمعني ،(z=-57/5دسو آمده )هب zميزان به اسو. این تفاوت با توجه  20 ،دیدهافراد آسيب
قابل تعميم  ،المثل از وضعيو بهتري برخوردارندو این نتيجه که افراد سالم در بيان ضرببوده 

 .آماري اسو ةبه کل جامع

 المثلبیان ضرب مقولۀدیده از یانگین امتیاز افراد سالم و آسیبداری تفاوت مآزمون معني .9جدول 
 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه
 سالم
 دیدهآسیب

19 
17/1 

41 
29 

47/5- 999/9 

پاسخ  المثلبيان ضرب ةمقول هايپرسشزنان و مردان سالم به تمامي  ةکلي 10ل اساس جدوبر
تري نسبو به سایر عملکرد ضعيب 0/0دیده با ميانگين عددي زنان آسيب ،اندصحيح داده

انگين که مي داد. نتایج حاصل از آزمون کراسکال واليس نشان داشتندها از این مقوله گروه
 دو. این نتایج با توجه ميزان خيبوددر نوسان  51تا  11/17هاي مورد مطالعه از اي گروهرتبه

 رۀزوجي ميانگين نم ة. مقایسبوددار معني ،درصد 75( در سطح 2x=85/21آمده )دسوهب
داري بين عملکرد زنان و مردان که تفاوت معني دادنشان  ،هاي مورد مطالعهاي گروهرتبه

. ميانگين سایر نداشوآزمون وجود این خرده در ،دیدهسالم و همچنين زنان و مردان آسيب
 .داشتنددار ها با هم تفاوت معنيگروه

 المثل آزمون بیان ضرباز خرده زنان و مردانداری تفاوت میانگین امتیاز آزمون معني .54جدول 

 گروه
میانگین 
 عددی

میانگین 
 ایرتبه

 مردان سالم
مردان 

 دیدهآسیب
 زنان سالم

زنان 
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

19 
7 
19 

1/1 

41 
13/10 

41 
75/21 

- 
7/4- 

*9 
1/3- 

9/999 
- 

5/3- 
*11/9- 

*1 
9994/9 
- 

1/2- 

9/9992 
*01/9 

995/9 
- 

    N.Sداری است. سطح معنی ،و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
       *999/9=sig       1/21=2x 

 اندر زنان و مرددرک جمالت طنزآميز  ةمقایسششم، یعني  ةدر راستاي بررسي فرضي
 ل من ل حاصل از آزمون یو ةنتيجطور که ، همانچپ مغز و افراد سالم ۀنيمکر ۀدیدبآسي

و براي  5/52 ،آزمونخردهاي افراد سالم از این ميانگين رتبه(، 11)جدول  دهدویتني نشان مي
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آمده از این آزمون دسوهب zميزان  به اسو. این تفاوت با توجه 5/18 ،دیدهافراد آسيب
(02/0-=z)،  درک  دردیده و این نتيجه که افراد آسيب بوده دارمعني ،درصد 75در سطح

آماري  ةقابل تعميم به کل جامع دارند،کمتري نسبو به افراد سالم توانایي جمالت طنزآميز 
 اسو. 

درک جمالت  ۀدیده از مقولداری تفاوت میانگین امتیاز افراد سالم و آسیبآزمون معني .55جدول 
 طنزآمیز

 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی هگرو
 سالم
 دیدهآسیب

19 
93/7 

5/42 
5/11 

92/1- 999/9 

پاسخ صحيح  ،درک جمالت طنزآميز هايپرسشزنان و مردان سالم به تمامي  ةکلي
. داشتندبيشترین مشکل را در درک جمالت طنز  7/0دیده با ميانگين زنان آسيب. اندداده

 7/17تا  5/10اي امتياز افراد از نتایج حاصل از آزمون کراسکال واليس، ميانگين رتبهس اسابر
دار اسو. اسو که معني 0/28 ،آمده از این آزموندسوهدو ب. ميزان خيبوده اسودر نوسان 

که امتياز زنان و مردان سالم و زنان  بودحاکي از آن ویتني  ل من ل یونتایج حاصل از آزمون 
 (.12)جدول  دار دارندها با هم تفاوت معنيو سایر گروه نيسودار معني ،دیدهان آسيبو مرد

 از درک جمالت طنز زنان و مردانداری تفاوت میانگین امتیاز آزمون معني .52جدول 

 گروه
میانگین 
 عددی

میانگین 
 ایرتبه

 مردان سالم
مردان 

 دیدهآسیب
 زنان سالم

زنان 
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهردان آسیبم

 زنان سالم
 

 دیدهزنان آسیب

19 
2/7 

19 
7/1 

42/5 
7/10 
5/42 
5/11 

- 
7/4- 

*9 
0/4- 

9/999 
- 
54/3- 

*43/9- 

*1 

9994/9 
- 

7/3- 

9/999 
*17/9 

9992/9 
- 

    N.Sداری است. سطح معنی ،و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
    *999/9=sig       1/21=2x 

 ۀدیدسيبآ در افراد درک استنباط معني ةهفتم، یعني مقایس ةاي بررسي فرضيدر راست
ان ویتني نش ل من ل حاصل از آزمون یو ةنتيجگونه که همان، چپ مغز و افراد سالم ۀنيمکر

و براي  75/55 ،آزمونخردهاي امتياز افراد سالم از این ميانگين رتبه(، 11)جدول  دهدمي
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 و دار بودهمعني ،دسو آمدههب zميزان  به اسو. این تفاوت با توجه 25/10 ،دیدهافراد آسيب
 آماري ةدار و این نتایج قابل تعميم به کل جامعمعني ،درصد 75که در سطح  ،اسو -72/0

 .اسو

اط درک استنب ۀدیده از مقولداری تفاوت میانگین امتیاز افراد سالم و آسیبآزمون معني .53جدول 
  معني

 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه ین عددیمیانگ گروه
 سالم
 دیدهآسیب

0/0 
1/5 

75/44 
25/11 

72/1- 999/9 

که ميانگين  طوريهب داشتند؛دیده بيشترین مشکل را در درک استنباط معني مردان آسيب
زمون . نتایج حاصل از آبود 7/7این ميانگين براي مردان و زنان سالم  بود، 75/5 ،امتياز آنها

دیده مربوط به زنان آسيب 7/15اي افراد از حداقل که ميانگين رتبه دادکراسکال واليس نشان 
تني وی ل من ل یو. نتایج حاصل از آزمون بوددر نوسان  ،مربوط به مردان و زنان سالم 75/55تا 

سو. ر نيدامعني ،دیدهمردان سالم و زنان و مردان آسيب وکه ميانگين امتياز زنان  دادنشان 
 .(15 ،)جدولداشتند دار ها با هم تفاوت معنيسایر گروه

 از درک استنباط معني  زنان و مردانداری تفاوت میانگین امتیاز آزمون معني .50جدول 
 دیدهمردان آسیب مردان سالم ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

0/0 
05/4 
0/0 
4/5 

44/05 
42/11 
05/44 
0/15 

- 
4/5- 
*41/9 

5- 

9/999 
- 

2/4- 
*91/9- 

    N.Sداری است. سطح معنی ،و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
       *999/9=sig            49=2x 

 مرداننان و زمعنایي بين  ل پردازش واژگاني ةمقایسهشتم، یعني  ةدر راستاي بررسي فرضي
 ل من ل حاصل از آزمون یو ةنتيجطور که م، همانچپ مغز و افراد سال ۀنيمکر ۀدیدآسيب

و  17 ،آزمونخردهاي امتياز افراد سالم از این ميانگين رتبه(، 15)جدول  دهدویتني نشان مي
 ،آمده از این آزموندسوهب zميزان به اسو. این تفاوت با توجه  22 ،دیدهبراي افراد آسيب

پردازش  درو این نتيجه که افراد سالم  بوده دارمعني ،درصد 75که در سطح  ،اسو -71/5
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تعميم به  قابل ،دیده برخوردارندمعنایي از وضعيو بهتري نسبو به افراد آسيب ل واژگاني
 .آماري اسو ةکل جامع

 پردازش ۀمقولدیده از داری تفاوت میانگین امتیاز افراد سالم و آسیبآزمون معني .51جدول 
 معنایي ـ واژگاني

 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه
 سالم
 دیدهآسیب

19 
4/7 

30 
22 

73/4- 999/9 

 پاسخ ،معنایيل  پردازش واژگاني آزمونخرده هايپرسش ةزنان و مردان سالم به کلي
. بودها کمتر و از سایر گروه بوده 2/7دیده دادند. این ميانگين براي زنان آسيب درسو

که این  بوددر نوسان  17تا  8/20هاي مورد بررسي از حداقل اي امتياز گروهميانگين رتبه
. نتایج حاصل از آزمون بوددار معني ،(2x=28/15آمده )دسوهدو بتفاوت با توجه ميزان خي

مردان سالم و همچنين زنان  ونيز بين زنان  آزمونخردهکه در این  دادنشان  ویتني ل من ل یو
 ها با هم تفاوتداري وجود ندارد. سایر گروهتفاوت معني ،دیدهدیده و مردان آسيبآسيب

 .(10)جدول داشتند دار معني

 ـ واژگاني آزمون پردازشاز خرده زنان و مردانداری تفاوت میانگین امتیاز آزمون معني .56جدول 
 معنایي 

میانگین  گروه
 عددی

ین میانگ
 ایرتبه

مردان  مردان سالم
 دیدهآسیب

زنان  زنان سالم
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

19 
5/7 

19 
2/7 

30 
22 
30 

1/29 

- 
1/3- 

*9 
1/3- 

9/9992 
- 

1/2- 
*32/9- 

*1 
995/9 
- 

1/2- 

9/9992 

*75/9 
995/9 
- 

    N.Sداری است. سطح معنی ،قطر و ارقام باالی zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
       *992/9=sig            21/14=2x 

 افرادبين  هاي گفتاري ريرمستقيمدرک کنش مقایسةنهم، یعني  ةدر راستاي بررسي فرضي
 ل من ل حاصل از آزمون یو ةنتيجطور که م، همانچپ مغز و افراد سال ۀنيمکر ۀدیدآسيب

و براي  51 ،آزمونخردهاي افراد سالم از این ميانگين رتبه (،17)جدول  دهدویتني نشان مي
-57/5آمده از این آزمون )دسوهب zميزان به اسو. این تفاوت با توجه  20 ،دیدهافراد آسيب
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=z)،  هاي درک کنش درو این نتيجه که افراد سالم  بوده دارمعني ،درصد 75در سطح
 ةعميم به کل جامعقابل ت وضعيو بهتري دارند،ده دیگفتاري ريرمستقيم نسبو به افراد آسيب

 آماري اسو. 

درک  ۀدیده از مقولداری تفاوت میانگین امتیاز افراد سالم و آسیبآزمون معني .57 جدول
 های گفتاری غیرمستقیمکنش

 داریسطح معنی zمیزان  ایمیانگین رتبه میانگین عددی گروه
 سالم
 دیدهآسیب

19 
53/1 

41 
29 

47/5- 999/9 

 ،هاي گفتاري ريرمسللتقيمدرک کنش ةمقول هايپرسللشزنان و مردان سللالم به تمامي 
پاسخ  اهپرسللشطور متوسلط تقریباً به نيمي از  هدیده باما زنان آسليب  ،پاسلخ صلحيح دادند  

اي افراد که ميانگين رتبه داد. نتایج حاصلل از آزمون کراسکال واليس نشان  ندادند درسلو 
)مردان و زنان سللالم( در  51دیده( تا حداکثر )زنان آسلليب 17 /75داقل مورد بررسللي از ح

 آزموندهخرکه در این  دادنشان ویتني ل  منل  یوحاصل از آزمون تکميلي  ة. نتيجبودنوسان 
وجود  ،دیدهداري بين زنان و مردان سالم و همچنين بين زنان و مردان آسيبنيز تفاوت معني

 .(18 ،)جدولداشتند دار با هم تفاوت معنيها ندارد اما سایر گروه

های آزمون درک کنشاز خرده زنان و مردانداری تفاوت میانگین امتیاز آزمون معني .58جدول 
 گفتاری غیرمستقیم

 گروه
میانگین 
 عددی

میانگین 
 ایرتبه

 مردان سالم
مردان 

 دیدهآسیب
 زنان سالم

زنان 
 دیدهآسیب

 مردان سالم
 دیدهمردان آسیب

 زنان سالم
 دیدهزنان آسیب

19 
7 
19 

1/5 

41 
1/21 

41 
75/17 

- 
5/4- 

*9 
2/4- 

9/999 
- 
25/3- 
*1- 

*1 
9991/9 
- 

1/3- 

9/999 
*31/9 

991/9 
- 

     N.Sداری است. سطح معنی، و ارقام باالی قطر zمیزان  ،* ارقام زیر قطر
      *999/9=sig            04/21=2x 
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 گیریبحث و نتیجه. 0
عارۀ هاي استعارۀ تصویري، استنتایج پژوهش نشان داد که بين افراد سالم و بيمار در آزمون

نوشتاري، درک معناي تلویحي یا درک استنباط معني، درک طنز )شوخي( یا درک 
ي المثل نوشتاري یا درک نوشتارجمالت طنزآميز، واژگاني ل معنایي، بيان استعاره، ضرب

داري هاي گفتاري رير مستقيم، تفاوت معنيثل و درک کنشالمالمثل، بيان ضربضرب
دیده، ها، افراد آسيبوجود داشو. این نتایج بدین معني اسو که در همة این آزمون

سو هاي زباني به نيمکرۀ راتري از خود نشان دادند، هرچند که این توانایيکارکرد ضعيب
د ن آسيب دیده نيز دریافتيم که با وجوشوند. در مقایسة عملکرد زنان و مردانسبو داده مي

آزمون، نمراتي کمتر از مردان کسب نمودند، اما از نظر که زنان بيمار در هفو خردهاین
دار نبود؛ بدین معني که جنسيو نقشي در شدت اختالالت آماري، این تفاوت معني

 نداشو.
ر انجام ، دچپ نيمکرۀ ۀآسيب دیدبرخي مطالعات تجربي نشان داده اسو که بيماران 

( تحقيقي را روي 2011) 1کنند، اما اسميوتکاليب مربوط به اسلتعاره، ضلعيب عمل مي  
گذشو و مبتال به سلاله که یک سال و هشو ماه از زمان بيماري او مي  07یک بيمار مرد 

ق از طری چپ نيمکرۀپریشللي همه جانبه بود، انجام دادند. از نظر آنها درمان آسلليب  زبان
ي را هایهاي مؤ ر در بهبود این بيماري اسلللو. آنها جملهحليل معنا، یکي از راهتجزیه و ت

 دادند و از اوخواندند وتصللاویري را به او نشللان ميکه حاوي اسللتعاره بود براي بيمار مي
هفته به این  7خواسلتند که تصویر را نشان دهد و تجزیه و تحليل کند. پس از گذشو  مي

به  کرۀ چپشلان آسيب دیده اسو، تواند به افرادي که نيموش مينتيجه رسليدند، که این ر 
 بهبودي بيماري آنها کمک کند. هرچند این یافته جاي بحث و مقایسه بيشتري دارد.

پریشلللي سللاله مبتال به زبان  55( تحقيقي را روي یک بيمار 2008) 2همچنين شللوالتز 
آنها  کرۀ چپفرادي که نيمحرکتي انجلام دادنلد و بله این نتيجه دسلللو پيدا کردند که ا   

آسلليب دیده اسللو، اشللکاالتي را در درک اسللتعاره دارند. این یافته با نتایج حاصللل از   
 تفاوت بين افراد سالم و آمده دردسودر راستاي نتایج به راستا اسو.پژوهش حاضلر هم 

ن کاربرد( به روش درمان بيماري از طریق به2010) 1بيمار در بيان اسلللتعاره، فرگوسلللن 

                                                            
1. Schmidt, G. L. 

2. Schwarts, I. 

3. Ferguson, A. 
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همراه را به چپ کرۀنيمبيمار مبتال به آسلليب  5گونه بود که اسللتعاره پي برد. کار او بدین
خواند و بعد از کرد و براي آنها استعاره ميشناس گرد هم جمع ميخانواده و یک آسيب

برد. کرد، وي پس از گذشو مدتي، به بهبودي بيماران پيانجام کار، با آنها صلحبو مي 
( 2003)  1نسيمونتایج حاصل از این پژوهش جاي بحث و مقایسة بيشتر دارد.  این یافته با

و زنان و مردان  نيمکرۀ چپ مغز ۀآسيب دیدزنان و مردان  بينپژوهشلي نشان داد که   در
معتقد بود که طنز، . وي دار وجود داردتفلاوت معني  ،ميزآدر درک جمالت طنز ،سلللالم

چپ هستند. او  کرۀنيم ۀمان بيماران آسيب دیدشلوخي و خنده، ابزارهاي مهمي براي در 
درماني روشلللي قابل قبول اسلللو، بلکه روشلللي مهم براي درمان تنها خندهکند نهبيان مي

پریش، اندرماني براي بيماران زبهاي خندهپریشي اسو. او معتقد بود که باید کلينيکزبان
اصل از این یافته با نتایج ح ود یابد.درماني بهبدایر شود تا روند بيماري آنها از طریق خنده

زنان و مردان بين در راسللتاي بررسللي تفاوت . دارد پژوهش حاضللر جاي بحث و مقایسلله
ـــــــــــ سالم در پردازش واژگاني زنان و مردان نيمکرۀ چپ مغز و  ۀآسيب دید مهري ، معنایي ـ

 و روان پریشزبان بيمار 5 ناميدن توانمندي مقایسللة و بررسللي ( به1170و همکاران )
 بيمار 2توانمندي ناميدن  مطالعه، در این .پرداختند تصللویر، تکليب ناميدن در ناروان

 شد. بررسي شفاهي، ناميدن تصویري آزمون توسلط  بيمار ناروان 2 و روان پریشزبان

 آنها چنين نتيجه گرفتند که افراد .اسلللو اسلللم 107 تصلللویرخطي آزمون شلللامل این

داشتند. این  ناروان بيماران به اسامي نسبو بازیابي در يبيشتر مشلکل  روان، پریشزبان
 یافته با نتایج حاصل از پژوهش حاضر مغایرت دارد.

ه راستا اسو. از جملهاي جدید نيز با نتایج پژوهش حاضر، همنتایج برخي از پژوهش
 کرۀدیدۀ نيم( که بر روي یک بيمار آسيب2018) 2پژوهش کلياویچ، ورانس و راسکویچ

در این  هاي فضایيو به دليل سکته مغزي، انجام شد. آنان دریافتند که درک استعارهراس
 1کویري و چترجيبيملار، آسللليبي نلدیده اسلللو. همچنين نتایج پژوهش کاردیلو، مک   

یدۀ دسللو با نتایج پژوهش حاضللر اسللو. آنان دریافتند که بيماران آسلليب( نيز هم2018)
د. ها مشکل دارنکرۀ راسو، در درک استعارهیدۀ نيمدکرۀ چپ، مانند بيماران آسليب نيم

                                                            
1. Simmons, N. 

2. Kljajevic, V., Vranes-Grujicic, M., & Raskovic, K. 

3. Cardillo, E. R., McQuire, M. & Chatterjee, A. 
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اي از مغز را هاي پيچيده(، درک زبان ادبي، بخش2016) 1بله باور رحمل، براون و پاول 
ند اي خاص نسبو داد. آنان دریافتکرهطور دقيق آن را به نيمتوان بهکند و نميدرگير مي

ها مشلللکل المثلود، در درک ضلللربآنها آسللليب دیده ب 2ايکه بيماراني که رابط پينه
( نشللان داد که در درک 2017) 1داشللتند. همچنين نتایج پژوهش سللال، پانزر و الویدور 

کرۀ چپ را توان حتي نقش نيمنقش دارند که مي  5ايکرهاصطالحات، یک شبکة دونيم
 هایي که نقش اصلللي را دررسللد عالوه بر پژوهشتر دانسللو. بنابراین به نظر ميپررنگ

(، Cordonier et al., 2017دهند،  از جمله )کرۀ راسلللو ميدرک زبان ادبي، به نيم
کرۀ چپ را نيز در درک زبان ادبي، دخيل هایي نيز صللورت گرفته اسللو که نيمپژوهش

 دانند.مي

یدۀ دبا توجه به نتایج حاصلل از این پژوهش، به این نکته دسو یافتيم که افراد آسيب 
ه اي کدهند؛ ویژگيدرک زبلان ادبي، اختالالتي را از خود بروز مي کرۀ چلپ نيز در  نيم
و که شود. البته باید توجه داشهاي نيمکرۀ راسلو نسبو داده مي طور سلنتي به توانایي به

هاي چپ و راسللو، از بيماري به بيمار دیگر دیدۀ نيمکرهاختالل زباني در بيماران آسلليب
ه ممکن اسو بيماري در یکي از کارکردهاي زباني، تواند متفاوت باشلد. بدین معنا ک مي

عملکرد خوبي از خود نشلان دهد، اما در بخشللي دیگر ضعيب عمل کند و گاهي ممکن  
ه توان بهاي آینده ميپژوهشاسلو یک بيمار در کل عملکردها اختالل داشلته باشد. در   

، بررسي پریشزبانکرۀ راسو مغز در بيماران اسکيزوفرن و مقایسة عملکردهاي زباني نيم
کرۀ راسلللو مغز )مانند عناصلللر زبرزنجيري، تکية تأکيدي،  دیگر عملکردهاي زباني نيم

رۀ راسو کي عملکردهاي زباني نيمگفتمان( در بيماران سلکتة مغزي و بررسلي و مقایسه  
 مغز در بيماران مبتال به آلزایمر و اختالل دو قطبي پرداخو.

 تعارض منافع
   تعارض منافع ندارم.
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