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چکیده

عبارت اصطالحی حوو ة مطالعواتی سیورار مسایوبی سوکاک شسدوا

در دو

مورد ا سسرادکتکین اختالالت سرمارک آلزایمک یعسی نقصان معسایی سرمواران

آلزایمووک و اخووتال نظوواش اووساختیاجکایووی آنهووا قلمووداد موویاووود در ایوون
پووهو،

توانووایی  5سرمووار آلزایمووک فاریووی سووان در در

 30عبووارت

اصطالحی آاسا غرکمبهم و افاف سا یک گکوه  10نفکة طبرعی شه ،مگی

فاریی سان و در گیتکة یسی و تحصرالت ،مانسود قوکار دااوتسد ا طکیو
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* ا مدیکیت و پکیسل حمتد

انجمون آلزایموک ایوکان و یوکاک مهوک یوارک شوه در اجوکاک ایون پوهو،

صمرمانه سا ایسجانب دااتسد صمرمانه یپایگزارش
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اجووکاک آ مووون،وواک توحوورا اووفا،ی و گووزیس

اجبووارک مووورد سکریووی

واژگوانی و

قکارگکفت ،مچسرن ا طکی اجکاک آ مون،اک سانی در

روانی معسایی قاسلرت ساناساختی آ مودنی،ا مورد سکریی قکارگکفوت و

قاسلروت نظواش

سا سکگزارک آ موون ،واک تکیورم یواعت و ایوتکوگ رنو

اساختیاجکایی سرماران سه محکآ مونگذااوته اود یافتوه،واک پوهو،
حاحک سرانگک عملدکد حعرف سرماران آلزایمک در در

اصطلالحات سوود

عملدکد حعرف سرماران در آ مون اساختی آ مون سانی روانی معسوایی و

آ مون نظاش اساختیاجکایی ا یک یو و ارتباط سرن عملدکد آ موودنی،وا

در آ مون اساختی روانی معسایی و نظاش اساختیاجکایی سوا نتوای آ موون
،اک در

اصطالح ا یویی دیگک نشان داد شه مجموعهاک ا اختالالت

در حو ة پکدا

معسایی نظواش اوساختیاجکایوی و قاسلروت،واک اوساختی

موجب حعف عملدکد سرماران در در

این ایاس میتوان نترجه گکفت شه پکدا

عبارات اصطالحی میگکدد سوک

یالم ا ما،رتی چسدوجهی سکخوردار ایت

عبارات اصطالحی در افوکاد

واژههای کلیدی :آلزایمک نظاش اساختیاجکایی آ مون ایتکوگ رن

 .1مقدمه

سرمارک آلزایمک اایعتکین نوع عارحه دموان

مویسااود (یوادو

1

 )219 :2007در ایون

سرمووارک پوور رونوودة مغووزک قشووک مغووز سووهطووور اوودید و فکاگرووکک سووهویووهه در لووو ،وواک

گرجگا،ی 2پرشانی 3و آ،رانه 4آتکوفوی پرودا مویشسود و اودس ،واک قشوک مغوز 5ساریوک و

ارار،اک آن گشاد میگکدند اوسلک 6و جکلو )91 :1999( 1دو مشخصة سوار ایون سرموارک را
اختالالت اساختی و ساناساختی سران میشسسد

1

Sadock
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سکخی ا پهو، ،ا نشانمید،سد شه در مکاحل آغا ین این سرمارک در
شه می توان گفت در

سان تمثرلوی

عبارات اصطالحی یکمجموعة آن میسااد دچاراختال میگکدد

(رایرگا 2و ،مدواران ، )1 :2008مچسورن در ایون سرموارک اخوتال در در

معسوا ا ،موان

مکاحل آغا ین این سرمارک مشا،ده میاوود و جوز سکجیوتهتوکین اخوتالالت ایون سرموارک

میسااد (شاراملی 3و ،مداران « )463 :1998نظاش اساختیاجکایی» نرز ا جمله حو ه،وایی

قلمداد میاود شه ا ،مان آغوا دچوار اخوتال مویاوود (ایوتورانت )198 :2008 4نظواش

اساختیاجکایی 5مجموعهاک ا قاسلرت،اک فکااساختی 6در فوکد مویسااود شوه سوه او امدوان
مید،د تا محک

،ا را ا محرط پرکامون خوی

در شسد پایخ متسایب سا محوک ،وا را

ارائه نماید ا،داف آتی و نتای اجکاک شس ،اک رفتارک خووی

سوکاک ریوردن سوه ،ودفی

مشووخر را پوور سرسوویشسوود (سووکون )135 :2004 7ا نظووک مرووا  8و ،مدوواران ()2000

مؤلفه،اک نظاش اساختیاجکایی عبارتسد ا  :ا) قاسلروت تغرروک رو  9در اجوکاک مطلوو چسود

آ مون  )2توانایی پای  10اطالعات شهسه سهمسظور اجکاک مطلو آ مون جدید  )3اجتسوا

ا سا یاسی پایخ،واک خوودشوار و غالوب ا آنجوا شوه تفدوک انتزاعوی و ممانعوت ا سا یواسی
پایخ،اک خودشار و غرکمکتبط ا جمله شارشکد،اک مهم نظاش اساختیاجکایی مویسااوسد و
ا یویی دیگک عبارات اصطالحی سهعسوان رایو توکین و پوکشوارسکدتکین گونوه،واک سوان
تمثرلی ا معانی انتزاعی سکخوردارند و ا معساک تحتاللفظی عساصوک واژگوانی یوا ندهاوان

نمیتوان سه معساک شل آنها پویسوکد (پاپواگسو 11و شایورارک )632 :2010 12سسواسکاین حوو ة
مطالعاتی سیرار مسایبی سکاک سکریی وحعرت اختالالت معسااساختی و نظواش اوساختیاجکایوی
میسااسد
1

Gjerlow
Rassiga
3
Caramelli
4
Storandt
5
executive system
6
metacognitive
7
Baron
8
Miyake
9
shifting
10
monitoring
11
Papagno
12
Cacciari
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در خصوص چگونگی پکدا

عبارات اصطالحی تاشسون مد ،اک مختلفوی در حوو ة

رواناسایووی سووان ارائووه گکدیوودهانوود در د،ووه،وواک  1970و  1980سرشووتک رویدووکد،ووا سووک
ذخرکه یا ک و سا یاسی عبارات اصطالحی در واژگان تمکشز مویشکدنود اموا شوانون تمکشوز
ساناساختی عبارات اصطالحی معطوف سوود (فویوت-

پهو، ،اک د،ة  1990سک پکدا

،کمن )8 :2008 1ا این ر،گذر رویدکد،اک قدیمی مانسد مد ایتاندارد شوارسکداسایوی

گووکای  )1975( 2و فکحوورة فهکیووت اصووطالحی سووورسکو و سوول )1973(3یووا قائوول سووه رونوود
پکدا ای پرویته 4سودند یعسی سک پوکدا

معسواک تحوتاللفظوی عبوارات اصوطالحی قبول ا

مووا ک 5ایون دو معسوا یعسوی

پکدا

معساک مجا ک آنها تأشرد میشکدند و یوا سوک پوکدا

پکدا

،م مان معساک تحتاللفظی و مجا ک عبارات اصطالحی توجوه مویشکدنود مانسود

فکحرة سا نمود واژگانی یویسی و شاتلک)1979(6؛ اما وجه مشتک

رویدکد،اک نوین اوامل

فکحرة پردوکسسودک واژگوانی شایورارک و تاسویوی )1988( 7مود دیتکیوی میوتقرم گربوز
( )1994فکحرة تجزیهپوذیکک معسوایی گربوز نایوا

8

و شاترسوک )1989( 9و گربوز ()1991

فکحرة سکجیتگی معسایی مدرج گرورا )1997( 10مود تعکیوفنشودگی معسوایی فکییوون و
پردکیسک )1999( 11مد ارحاک محدودیت،اک شتز و فکتی )2001( 12مد سیط فکاگروک

شایوورارک و لوراتووو ( )1998و لوراتووو و ،مدوواران )2004( 13و موود پووکدا
ونالندک )2004( 14تأشرد سک نق

سافت و تحلرل ساناساختی در در

دوگانووه

عبارات اصطالحی

موویسااوود (فویووت، -ووکمن  (2008ا سوورن رویدکد،وواک نوووین سووهصووورت ویووهه رویدووکد
پردکسسدک واژگانی شایورارک و تاسویوی ( )1988سوک پوکدا

پرشورن معسواک تحوتاللفظوی
1

Fusté-Hermann
Gricean Standard Pragmatic Model
3
Borbrow & Bell’s Idiom List Hypothesis
4
serial
5
parallel
6
Swinney & Cutler’s Lexical Representation Hypothesis
7
Cacciari & Tabossi’s Configuration Hypothesis
8
Gibb’s Direct Access Model
9
Gibbs, Nayak & Cutting’s Idiom Decomposition Hypothesis
10
Giora’s Graded Salience Hypothesis
11
Frison & Pickering Underspecification Model
12
Katz & Fretti’s Constraint Satisfaction Model
13
)Levorato & et al Global Elaboration Model (GEM
14
Van Lancker’s Dual Procesing Model
2
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اصطالح تأشرد میشسد و پر فکض سسرادین رویدکد،اک تجزیهپذیکک معسایی گربوز ()1991
و مد سیط فکاگرک شایرارک و لوراتوو ( )1988آنیوت شوه افوکاد یوالم اصوطالحات آاوسا
افاف و غرکمبهم را یکیعتک ا دیگک گونهاک عبارات اصطالحی پکدا
آن شه فکحره،اک مختلفی در راسطه سا فکایسد در

میشسسد سا وجود

عبارات اصطالحی ارائوهگکدیوده ایوت

اما ،مچسان شه گربز و شلیتون ( )2007تصکیا مویشسود نمویتووان نظکیوهاک یدپارچوه در
خصوص در

سان تمثرلی ارائه داد و نمیتوان رویدکدک خواص را سوه عسووان چوارچو

نظکک جامع در نظک گکفت نخیت سه این دلرل شه سان و معسواک تمثرلوی گونوهاک ،مگون
نریت و گونه ،اک مختلف مجا ایتعاره و اصطالح نمایوانگک ایون تسووع ایوت و حتوی در
درون ،ک گونة خاص مثل اصطالح مویتووان انوواع مختلوف اصوطالحات موبهم 1اوفاف

2

آاسا 3غروکآاوسا 4و غروکه را سوکاومکد دیگوک آن شوه فکایسود،اک ذ،سوی ادراشوی دخرول در
پکدا

،ک یک ا گونه،اک سان تمثرلی اامل اصطالح حوک المثول و ایوتعاره متفواوت

میسااسد (،مان)836-838 :؛ افزون سوک آن ا یوک یوو عملدوکد متفواوت سرموارانی شوه ا
آیرب مغزک رن میسکند مانسد سرماران سانپکی

در آ مون،واک مختلوف در

عبوارات

اصطالحی (پاپاگسو و شاپورالی  )2007و ا یویی دیگک گییتگی عملدوکد سرموارانی شوه
ا آتکوفی مغز رن میسکند سهویهه سرماران آلزایمک در آ مون،واک متفواوت یوسج

در

عبارات اصطالحی (پاپاگسو و ،مداران  )2003نشانگک آنیت شه سهوایطة تأثرکگذار سودن
مؤلفة نوع آ مون در فکایسد در
راسطه سا پکدا

عبارات اصطالحی نمیتوان نظکیهاک ،مگون و واحود در

عبارات اصطالحی ارائه داد

ا د،ة  1980سه سعد پهو، ،اک گیتکدهاک قاسلرت،اک ساناساختی سرماران آلزایمک را
در یطوح مختلف آوایی نحووک معسوایی شارسکداوساختی و گفتموانی موورد مطالعوه قوکار

دادهاند (مانسد اپل 5و ،مداران 1982؛ مکدوخ 6و ،مداران 1987؛ شمپلک1995 7؛ چپمن

8

1

ambiguous
transparent
3
familiar
4
non-familiar
5
Appel
6
Murdoch
7
Kempler
8
Chapman
2
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و ،مداران 1998؛ شکوت 1و ،مداران 2000؛ ارن  2و ریان2000 3؛ پداال2004 4؛ ،رل
 )2007امووا موحوووع در

5

عبووارات اصووطالحی در سرموواران آلزایمووک شمتووک مووورد توجووه
عبوارات

پهو،شگکان سوده ایت ا این ر،گذر پهو، ،اک اندشی ،م شه موحوع در

اصطالحی را مورد مطالعه قکار دادهاند ،سو نه در خصوص مان سکو اختال در پوکدا
عبارات اصطالحی و نه در راسطه سوا عوامول توأثرکگوذار در سوکو اخوتال در پوکدا
مجا ک تواف نظک ندارند سکخی ا پهو، ،ا ( پاپاگسو  )2001اختال در پکدا
اصطالحی را نشانة آغا ین دمان

سوان
عبوارات

نمیدانسد اما در دیگک پوهو، ،وا (پاپواگسو و ،مدواران

2003؛شمپلک ون الندک و رید 1988؛ رایرگا و ،مداران 2008؛ دمرتک  )2009سوک اخوتال
در پکدا

عبارات اصطالحی ا ،مان مکحلة آغا ین سرمارک آلزایمک تأشرد اده ایوت ا
سوان

طکفی دیگک اروة تبررن این پهو، ،ا در خصوص عوامل موؤثک دراخوتال پوکدا

مجا ک نرز متفاوت میسااد شمپلک و ،مداران ( )1988اااره میشسسد شوه سرمواران آلزایموک
ا معساک ارجاعی واژة مسفکد در تفیرک اصطالحات سهوکه مویگرکنود اموا پهو،شوگکان دیگوک
(پاپاگسو 2001؛ پاپاگسو و ،مداران 2003؛ رایرگا و ،مداران  )2008اااره میشسسود شوه
عملدوکد آ مووودنی،ووا در آ مووون،وواک در

اصووطالح صووکفاط مووکتبط سووا اخووتال معسووایی و

ساناساختی نمیسااود سلدوه سوکو آیورب در نظواش اوساختیاجکایوی ،وم نقو

موؤثکک در

عملدکد نامطلو سرماران دارد ا این ر،گذر سکخی ا پهو، ،ا صکفاط سوه وجوود اخوتال
در پکدا

عبارات اصطالحی سیسدهشکدهاند و ،رچ گونوه تبررسوی ا علوت یوا عوامول سوکو

اختال در پکدا

عبارات اصطالحی ارائه ندکدهاند سکاک نمونه ،وک چسود نترجوة پوهو،

دمرتک ( )2009نشوان داد شوه سرمواران آلزایموک در مقاییوه سوا افوکاد یوالم در در

عبوارات

اصطالحی آاسا اوفاف و موبهم سوا مشودل مواجوه سووده و غالبواط تمایول دارنود توا پوکدا
تحتاللفظی ا عبارات اصطالحی ارائه شسسد اما ایشان ،رچ تبررسی در خصووص علوت سوکو
اختال در پکدا

عبارات اصطالحی در سرماران آلزایمک ارائه نمیشسد در پهو،

حاحوک
1

Croot
Orange
3
Ryan
4
Pekkala
5
Hill
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 13 /

سکآنرم تا سه سا شاوک این میئلة ایایی سپکدا یم شه آیا ایایواط در

عبوارات اصوطالحی در

سرماران آلزایمک فاریی سان شه در مکحلة آغا ین و مرانی سرمارک قکار دارند مریک ایوت و
یا این شه این افکاد در مقاییه سا افکاد یوالم عملدوکد حوعرفتوکک ا خوود ارائوه موید،سود
سهصورت ویهه پهو،
توانایی پوکدا

حاحک سه سکریی راسطة سرن قاسلروت پوکدا

واژگوانی معسوایی و قاسلروت،واک نظواش اوساختیاجکایوی سرمواران آلزایموک

میپکدا د و در پی یافتن پایخی علمی سه این پکی
در

عبوارات اصوطالحی و

ایت شه آیا میتوان سا مطالعوة فکایسود

اصطالحات در سرماران آلزایمک فاریی سان نق

اجکایی) و سانی (پوکدا

مؤلفه،اک اوساختی (نظواش اوساختی

واژگوانی و معسوایی) را در پوکدا

ایون گونوه عبوارات تمثرلوی

مورد ار یاسی قکار داد؟
 .2روش تحقیق

دو گکوه ا افکاد سزرگیا در این پهو،

اکشتشکدند قبل ا انجاش آ مون پهو،شوگک

ا رحایت سرماران و والدین آنها سکاک انجاش آ مون مطلع اد گکوه آ موای

اوامل  5فوکد

سزرگیا مبتال سه سرمارک آلزایمک متشدل ا  3سرمار مکحلة آغا ین و  2سرمار مکحلة مروانی
ا اعضاک مکاجعهشسسده سه انجمن آلزایمک ایکان سودند تعررن مکحلة سرمارک سوک ایواس نموکة

آ مودنی،وا در آ موون سکریوی شوتواه توانوایی،واک اوساختی (اش اش اس اک )1و ،مچسورن
سکایاس ار یاسی و تشخرر سالرسی پزاک معال سرماران صورت پذیکفت سرمارانی شه نموکة
شمتک ا  21گکفتسد در گکوه آغا ین تا مرانی ردهسسدک ادند عالوه سک آن ،موة سرمواران ا
نظک تحصرالت و ین تقکیباط سهادل ،میان انتخوا اودند (آ موودنی،واک آلزایموک ا سورن
افکاد در محدودة یسی  73تا  85یا انتخا ادند) چکا شه مطواس سوا پوهو، ،واک پرشورن

(گربز و شلیتون )2012 2متغرک،اک ین و تحصرالت میتوانسد در نتای پهو،

تأثرکگوذار

سااسد گکوه اا،د اوامل  10آ موودنی مویسااود شوه ا نظوک متغرک،واک یون و تحصورالت
،میان سا گکوه آ مای

انتخا ادند و یاسقة استال سه سرمارک،اک روانی و یا آیورب مغوزک

را ندااتسد در مورد گکوه او یعسوی سرمواران آلزایموک ،وم سایود ااوارهشوکد شوه ،ورچ یوک
)Mini-mental state Examination ( MMSE
Colston

1
2
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ا آ مودنی،ا مبتال سه ،کگونه اختال عصباساختی سه غرک ا سرموارک آلزایموک نبودنود و ا
نظک اسوایی و سرسایی یالم سوده و مبتال سه اختالالت روانی دیگک چون افیکدگی اودید و یوا
اعتراد سا الدل نبودند رو

انتخا محک ،اک آ مون،اک یسج

در

اصوطالح سودین

صورت سود شه در استدا  50اصطالح فعلوی سوهعسووان محوک ،واک تحقرو انتخوا اودند
نمونه،اک انتخوا اوده سوکاک تحلرول سکگکفتوه ا فک،سو

فاریوی عامرانوة نجفوی ()1387

میسااسد ،مة این اصطالحات ا یاختارک مشاسه سکخوردار سوده و ا نوع اصطالحات فعلی
سودند اصطالحات فعلی اامل گکو،ی ا اصطالحات ایت شه در یاختار آنها فعل سه شوار
رفته ایت (دمرتک ، )2009ک یک ا اصطالحات انتخاسی سکاک تحلرل  4تا  6شلمه دااوتسد و
ا اصطالحاتی شه حاوک عبوارات محواوره اک سوود توا جوایی شوه ممدون سوود اجتسوا اود
،مچسرن ا اصطالحاتی شه ا نظک یاختارک جملة مکشب سودند سکاک تحلرول نمونوه ایوتفاده
نشد سهمسظور انتخا محک

،واک اصوطالحی و سوا ،ودف شستوک متغرک،واک اسهواش معسوایی

اصطالحات مرزان آاسایی آ مودنی سا اصطالحات و مرزان افافرت معسایی آنها و ،مچسورن
جهت ار یاسی روایی محک ،واک اصوطالحی آ موون مقودماتی روک  25آ موودنی انجواش
اد این آ مودنی،ا در طرف یسی  22تا  40یا قوکار دااوتسد و ا نظوک یوطا تحصورالت
مقطووع شاراسایووی را سووا موفقرووت سووه پایووان ریووانده سودنوود سووکاک شستووک متغرووک آاووسایی
پکی نامهاک تسظرم اد و ا آ مودنی،ا خوایته اد تا مرزان آاوسایی خوود سوا  50اصوطالح
فعلی را سا انتخا یدی ا مقراس،اک یهگانه آاسا شمتکآاسا و ناآاسا سران شسسد در مکحلوة
سعد سکاک شستک ویهگی اسهاش معسایی اصطالحات پکی نامهاک تسظرم اد شه سک مبساک آن
آ مودنی،اک مکحلة قبل میساییت نظک خود را نیبت سه مرزان قاسلقبو سودن یا موجوهسوودن
معساک تحتاللفظی اصطالحات سا انتخا یدی ا مقراس،اک یهگانه غرکقاسلقبو تاحودک
قاسلقبو و قاسلقبو سران میشکدند در مکحلة آخوک سوکاک شستوک متغروک اوفافرت معسوایی
پکی نامهاک تدوین اد و ا آ مودنی یوئوا اود شوه آیوا امدوان دارد توا ا روک معسواک
واژه،اک تشدرلد،سدة ،ک یک ا اصطالحات سه معساک آنهوا پوی سبوکیم یوا نوه آ موودنی،وا
می ساییت نظک خوود را در موورد مروزان اوفافرت معسوایی اصوطالحات سوا انتخوا یدوی ا
گزیسه،اک «امدانپذیک ایوت» «تواحودک امدوانپوذیک ایوت» و «امدوانپوذیک نریوت» سروان
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آلفاک شکونبواخ 1ایوتفاده

میشکدند سکاک ار یاسی پایایی ،ک یک ا پکی نامه،ا ا رو

اد نترجة تحلرل آمارک سرانگک پایایی  %94سکاک پکی ناموة اوفافرت معسوایی  %97سوکاک
پکیو ناموة اسهوواش و  % 81سووکاک پکیو ناموة آاووسایی سووود شووه نشوواند،سوودة پایووایی سوواالک
پکی نامه،اک پهو،

و قاسلقبو سودن آنهوا مویسااود سوهایونتکتروب تعوداد  30محوک

اصطالحی آاسا غرکمبهم و افاف شه سیامد سواالیی در ،وک یوک ا مؤلفوه،واک موورد نظوک
دااتسد سوکاک اجوکاک آ موون ،واک یوسج

در

اصوطالح انتخوا گکدیود جموعآورک

داده،اک آ مون،اک اصلی تحقر سا ایتفاده ا  6آ مون انجاش پذیکفت :آ مون،اک یسج
در

اصطالح اامل )1 :آ مون توحرا افا،ی )2 2آ مون گزیس
4

سانی اامل )1 :آ مون روانی معسوایی  )2آ موون در

اامل )1 :آ مون تکیرم یاعت )2 6آ موون ایوتکوگ رنو

5

اجبارک3؛ آ موون،واک

واژگوانی ؛ آ موون،واک اوساختی
7

قبول ا اجوکاک آ موون،وا ا

آ مودنی،ا خوایته اد توا سوه ،موة محوک ،واک آ موون پایوخ د،سود حتوی موانی شوه ا
پایخ،اک خوی

شامالط اطمرسان ندارند آ مون طی دو مکحلوه سوا فاصولة موانی یوک ،فتوه

انجاش اد در مکحلة نخیوت آ موون ،واک سوانی پوکدا

معسوایی و پوکدا

واژگوانی و

،مچسوورن آ مووون،وواک اووساختی ایووتکوگ و تکیوورم یوواعت انجوواش اوود و در مکحلووة سعوود
آ مون،اک یسج

در

اصطالح اامل آ مون توحرا افا،ی و آ مون گزیس

اجکا گکدید در آ مون گزیس

اجبوارک

اجبارک آ مودنی میساییت معساک تمثرلی دریوت عبوارت

اصطالحی را ا سرن گزیسه،اک آ مون انتخا میشکد گزیسه،واک نادریوت آ موون اوامل
گزیسة معکف معساک تحتاللفظی (خطاک لفظی) و گزیسهاک سود شه معساک آن ،ورچ ارتبواطی
سا معساک مجا ک اصطالح مورد نظک نداات (خطاک غرکموکتبط) گزیسوة صوحرا نروز سروانگک
معساک مجا ک اصطالح سود تکترب ارائوة گزیسوه،وا ،وم سوهاودل تصوادفی انجواش یافوت در
آ مون توحرا افا،ی ا اکشتشسسدگان آ مون خوایته اد تا معساک دریت اصطالحات
1

Cronbach's alpha
Oral Explanation Test
3
Forced Choice Test
4
Semantic Fluency Test
5
Lexical Comprehension Test
6
Clock Drawing Test
7
Stroop Color Test
2
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را سران شسسد عملدکد آ مودنی،ا سک مبسواک الگووک ارائوهاوده ا یووک چوپمن و ،مدواران
( )1997ار یاسی اد؛ سدینصورتشه تفیرک،اک ارائهاده ا یوک آ مودنی،ا سه یوه گوکوه
تفیرک تحتاللفظی تفیرک غرکمکتبط و تفیرک تمثرلی (مجا ک) دریت اصوطالح طبقوهسسودک
ادند درصورتیشه آ مودنی تفیرک تمثرلوی دریوت ا عبوارات اصوطالحی ارائوه مویداد
نمکة  1و در سقرة موارد نمکة  0را احکا میشوکد سسواسکاین عملدوکد آ موودنی،وا سوک ایواس
تعداد و درصد پایخ،اک دریت و نادریوت آ موون محایوبه گکدیود در آ موون اوساختی
تکیرم یاعت آ مودنی میساییت روک دایکهاک شه ا قبل تویط پهو،شوگک طکاحوی اوده
سود اعداد را درج میشکد سهنحوکشه دایکه ادل یاعت میاد عملدوکد آ موودنی،وا در
این آ مون نرز سک مبساک مقراس ار اراسی ا گانه محایبه اد سوک ایون ایواس در صوورتی
شه آ مودنی نمکة  3و ساالتک ا آن را شیب میشکد سهعسوان سرمار مبتال سه نقصوان اوساختی
تشوخرر داده مویاود آ موون ایوتکوگ ا یووه سخو
آ مودنی ساید رن
(خواندن رن
رن

خانه،اک مکسوعاودل را سروان مویشوکد (نامرودن رنو

واژه )1ا آ مودنی خوایته میاد تا رن

آن متسایب نبود تعداد محک

رن

) در سخو

دوش

واژه،ا را سخواند (در ایون حالوت

واژه مشاسه سا صورت نواتارک واژه میسااد) در سخ

آ مودنی ساید در اکایطی نوع رن
رن

تشودرل اوده سوود در سخو

او

آخک(اوکایط نامتسواج ، )2وم

واژه را مویگفوت شوه صوورت نواوتارک واژه سوا

،اک ،ک یکسخ

آ مون ایتکوگ  100محوک

سوود

عملدکد آ مودنی،ا در این آ مون نرز سک مبساک تعداد و درصد پایخ،اک دریت و نادریت
ارائهادة آنها در ،ک یوک ا یوکسخو ،واک نامرودن رنو
نامتساج

خوانودن رنو

واژه و اوکایط

محایبه اد در آ مون روانی معسایی آ مودنی میساییت در مودت یوک دقرقوه

ایامی حروانات مختلف را سران میشکد نمکة آ مودنی،ا در این آ مون سوک ایواس عملدوکد
آنها در ،ک یک ا مؤلفه،اک روانی معسایی اامل تعداد شلموات صوحرا تولروداوده تعوداد

شل شلمات تولرداده تعداد خواه،اک واژگانی( 3واژه،ایی شه سه مقولة معسایی واحد مثالط
مقوله پکندگان تعل دااتسد) اندا ة خواه،وا نیوبت شلموات در خواوه،وا و تعوداد تغرروک
1

color-word
incongruence
3
word cluster
2
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مقولهاک( 1تعداد دفعاتی شه تغررک ا یک مقولة معسایی مثالط مقوله پکندگان سوه مقولوة معسوایی
دیگک مثالط مقولة حروانات مشا،ده میاد) و تعوداد خطوا،وا محایوبه اود در آ موون در
خواندن واژه آ مودنی میساییت تصویک متسایب سا واژة مورد نظک را ا سرن تصوویک معوکف
معساک دریت واژه و تصاویک غرکمکتبط انتخا میشکد نمکة آ مودنی در ایون آ موون نروز
سک ایاس تعداد پایخ،اک صحرا آ مودنی ا سرن  20محک

واژگانی محایبه اد ال ش سوه

ذشک ایت شه قبل ا اجکاک ،ک یک ا این آ مون،ا سا انجاش آ مون مقدماتی سوک روک افوکاد
یالم پایایی و روایی محک ،اک آ مون مورد تأیرد قکار گکفوت ،مچسورن نتوای عملدوکد

آ مودنی،ا در آ مون،اک مختلف سا ایتفاده ا آ مون،واک آموارک توی میوتقل 2داندون
آنالرز واریان

دوعاملی 4و نتای معسادارک راسطة سرن آ مون،ا سوا ایوتفاده ا رو

حکیب ،مبیتگی پرکیون 5محایبهگکدید

3

آموارک

 .3یافتههای پژوهش

در جدو امارة ( )1نتای عملدکد سرماران آلزایمک و گکوه اا،د در آ مون،واک پوهو،

ارائه گکدیده ایت در این سخ
آ مون در
سه نمای

سا توجوه سوه ایون شوه گوکوه اوا،د و سرمواران آلزایموک در

واژگانی سا احکا مرانگرن نمکات  %100و  %93عملدکد سیورار خووسی ا خوود

گذااتسد ا رو ،اک آمار ایتسباطی سکاک سکریی معسادارک عملدکد آنها ایتفاده

نشده ایت

1

switching
Independent T-Test
3
Duncan
4
Two-way ANOVA
5
Pearson correlation coefficient
2
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جدول  :1عملدکد سرماران آلزایمک و گکوه اا،د در آ مون،اک اصلی پهو،

نتای ،مبیتگی سرن عملدکد سرماران آلزایمک در آ موون اش اش اس اک و عملدوکد آنهوا
در آ مون،اک اصلی پهو،

در جدو امارة ( )2ارائه اده ایت

جدول ، :2مبیتگی سرن عملدکد سرماران آلزایمک در آ مون اش اش اس اک
و عملدکد آنها در آ مون،اک اصلی پهو،
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نتای آ مون،اک ،مبیتگی سرن عملدکد سرماران آلزایمک در آ مون،اک اساختی -سوانی
و عملدکد آنها در آ مون،اک در

اصطالح در جدو امارة ( )3ارائه گکدیده ایت:

جدول  :3نتای ،مبیتگی سرن عملدکد سرماران آلزایمک در آ مون،اک اساختی سانی
و عملدکد آنها در آ مون،اک در

 .4بحث و نتیجهگیری

اصطالح

سا تجزیه و تحلرل دقر یافته،اک پهو،

حاحک مشخر اد شه سرماران آلزایمک در مقاییه

سا گکوه اا،د عملدکد حعرفی در در

اصطلالحات آاسا افاف و غرکموبهم دارنود پو

،ک چسد مطاس پهو، ،اک پرشرن مشخر اوده ایوت شوه افوکاد یوالم اصوطالحات آاوسا
افاف و غرکمبهم را یکیعتک ا دیگک گونه،اک عبارات اصطالحی پکدا
1991؛ شایرارک و لوراتو  )1998اموا سرمواران آلزایموک حتوی در در

میشسسود (گربوز
ایون گونوة یواده ا

عبارات اصطالحی سا مشدل مواجه ،یتسد این یافته ا یک یوو ،ومیوو سوا نترجوة پوهو،
رایرگا و ،مداران ( )2008میسااد شوه سوک اخوتال عملدوکدک سرمواران آلزایموک در در
عبارات اصطالحی نوع آاسا افاف و غرکمبهم تأشرد شکدند و ا یویی دیگک ،ومرایوتا سوا
نترجة پهو،

دمرتک )2009( 1میسااد شوه در آن سوک عملدوکد حوعرف سرمواران آلزایموک در
Demeter

1
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در

عبارات اصطالحی نوع آاوسا موبهم و اوفاف تأشرود اوده ایوت عملدوکد مطلوو

آ مودنی،اک تحقر در آ مون در

واژگوانی و گوکای

معسوواک تحووتاللفظووی اصووطالح در آ مووون گووزیس

آنهوا سوه انتخوا گزیسوة معوکف

اجبووارک و تعووداد سرشووتک خطووا،وواک

تحتاللفظی سرماران آلزایمک در آ مون،اک توحرا افا،ی گزیس
آ مون در

اجبوارک و مجمووع دو

اصطالح در مقاییه سا گکوه اا،د ،میو سوا مود ،وایی مانسود مود فهکیوت

اصطالحی سورسکو و سول ( )1973و مود پردکسسودک واژگوانی شایورارک و تاسویوی ()1988
می سااد شه سک پکدا

نخیت معساک تحتاللفظی اصطالح پر

ا سا یاسی معساک مجوا ک

آن تأشرد شکدهاند و مغایک سا مد ،وایی مانسود مود دیتکیوی میوتقرم گربوز (1994 1980
 )2002میسااد شه سک پکدا

نخیت معساک تمثرلی اصطالح تأشرد میور ند ،ومرایوتا سوا

دیدگاه پاپاگسو و ،مداران ( )2003و رایرگا و ،مداران ( )2008میتوان اظهوار شوکد شوه
تعداد سرشتک خطا،اک تحتاللفظی سرماران آلزایمک در مقاییه سا گکوه اوا،د در آ موون،واک
در

اصطالح سرانگک اختال نظاش اساختیاجکایی در این سرماران میسااد سه عبارتی دیگک

نظاش اساختیاجکایی سا ممانعت ا سا یاسی پایخ،اک غرکمکتبط و خودشار موجب مویگوکدد
تا آ مودنی،ا ا سا یاسی معساک خودشار تحتاللفظوی عبوارات اصوطالحی اجتسوا شوکده و
معساک مجا ک این گونه ا عبارات سانی را سا یاسی شسسد تحلرل نوع خطا،واک آ موودنی،وا
نشان مید،د شه سرشتک خطا،اک آ مودنی،ا در آ مون توحرا افا،ی و مجموع دو آ موون
در

اصطالح ا نوع غرکمکتبط میسااد این در حالریت شه در آ موون گوزیس

اجبوارک

سرشتک خطا،اک آ مودنی،ا ا نوع تحتاللفظی میسااد این گییتگی در عملدوکد سرمواران
آلزایمک در آ مون،اک در
سرووانگک نق و

اصطالح ا نظوک نووع خطوا،واک تحوتاللفظوی و غروکموکتبط

مهووم مؤلف وة نوووع آ مووون در فکایسوود یووسج

آ مودنی،ا میسااد این یافته ،میو سا نترجة پهو،
سرماران سانپکی
نق

در

عبووارات اصووطالحی در

پاپاگسو و شاپورالی ( )2007در مورد

و پاپاگسو و ،مداران ( )2003در مورد سرماران آلزایموک مویسااود شوه سوک

مهم نوع آ مون در فکایسد در

عبارات اصطالحی سرماران تأشرد شکدهاند

درمجموع سا توجه سه پهو، ،واک انجواشاوده در مرسوة در
سرماران آلزایمک و نرز نتای پهو،

عبوارات اصوطالحی در

حاحک شه مؤید اختال سرماران آلزایموک فاریوی سوان در
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عبارات اصطالحی میسااسد می توان عملدکد حعرف سرماران آلزایموک را در سا یواسی

در

معساک مجا ک اصطالح سه چسد عامل مکتبط دانیت:

الف) اختالل در پردازش معنایی سرماران آلزایموک در پوس مؤلفوة روانوی معسوایی

عملدکد حعرفی ا خود ارائه دادنود سوه صوورت ویوهه اخوتال در دو موورد ا مهومتوکین
مؤلفه،اک اساختی یسج

روانی معسایی یعسی خواهسسدک واژگانی و تغرروک مقولوة واژگوانی

در سرماران آلزایمک مشا،ده اد سساسکاین آنها ا یوکیوو نمویتوانسود خواوه،واک واژگوانی
مکتبط سا یک مقولة خاص را تولرد شسسد و ا یویی دیگک در اجوکاک مطلوو تغرروک مقولوة
معسوایی در سرمواران

واژگانی ناتوان ،یتسد ا این رو میتوان اظهارشکد شه فکایسود پوکدا

آلزایمک دچار اختال میسااد ا یویی دیگک نتای آ مون ،مبیتگی پرکیون نشان داد شوه
سرن عملدوکد سرمواران آلزایموک در پوس مؤلفوة روانوی معسوایی ا جملوه مؤلفوه،واک اوساختی
خواهسسدک واژگانی و تغررک مقوله اک و عملدکد آنها در مجموع دو آ مون در

اصوطالح

راسطه معسادار وجود دارد سساسکاین میتوان ا این یافته نترجه گکفت شه اخوتال در پوکدا
معسایی سرماران سک نحوة عملدکد آنها در فکایسد در

اصطالح تأثرکگذار ایت

ب) اختالل در نظام شناختیاجرایی .سرمواران آلزایموک در آ موون،واک یوسج

نظاش اساختیاجکایی یعسی آ مون،اک تکیرم یاعت و ایوتکوگ رنو
اووا،د شووس

در مقاییوه سوا گوکوه

عملدووکدک سیوورار حووعرفی دااووتسد سسوواسکاین موویتوووان اظهووارشووکد شووه نظوواش

اساختیاجکایی در سرماران آلزایمک دچار اخوتال مویسااود ا یوویی دیگوک نترجوة آ موون
،مبیتگی پرکیون نشان داد شه سرن نترجة عملدکد آ مودنی،اک سرمار در آ مون،اک تکیورم
یاعت و ایتکوگ رن

و نترجوة عملدوکد آنهوا در آ موون،واک توحورا اوفا،ی گوزیس

اجبارک و مجموع دو آ مون یسج

در

اصطالح راسطة معسادار مشوا،ده اود ،مچسورن

سرن خطا،اک ایتکوگ سرماران آلزایمک و خطا،اک لفظی آنها در آ مون،اک توحرا اوفا،ی
گزیس

اجبارک و خطا،اک لفظی آنها در مجموع دو آ مون یسج

در

اصطالح راسطوة

معسووادار وجووود دااووت ا ایوون یافتووه،ووا موویتوووان نترجووه گکفووت شووه اخووتال در نظوواش
اساختیاجکایی سک روک عملدکد سرماران در در
سرن خطا،اک لفظی در آ مون،اک در

اصطالح تأثرکگذار ایت و راسطة معسوادار

اصطالح و خطا،اک ایتکوگ در آ موون ایوتکوگ
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نشان مید،د شه سهصورت ویهه یدی ا مهمتکین شارشکد،اک نظاش اوساختیاجکایوی

رن

یعسی ممانعت ا سا یاسی پایخ،اک غرکمکتبط و خودشوار در سرمواران آلزایموک دچوار اخوتال
اده ایت ا این رو سرماران تمایل دارند مانسد جمالت عادک سان عبارات اصوطالحی را
سووهصووورت تحووتاللفظووی پووکدا
،مداران ( )2008نرز سک نق
ایت مرا

نمایسوود در پووهو، ،وواک پاپوواگسو ( )2003و رایوورگا و

مهم نظاش اساختیاجکایی در فکایسد در

اصطالح تأشرد اده

و ،مداران ( )2000اااره میشسسد شه ،ک چسد مؤلفه،اک نظاش اوساختیاجکایوی

حوواوک ویهگووی،وواک مشووتکشی موویسااووسد امووا موویتوووان سوورن آنهووا تفدرووک قائوول اوود و در
آ مون،اک مختلف اساختی نق
پهو،

یدوی ا مؤلفوه،وا سوار توک ا سقروه مویسااود سسواسکاین در

حاحک نرز ،میو سا تحلرل پاپاگسو و ،مداران ( )2003مویتووان اظهوارشوکد شوه در

فکایسد در

عبارات اصطالحی نقو

شوارشکدک ا نظواش اوساختیاجکایوی شوه میوئولرت

ممانعت ا سا یاسی پایخ،اک غرکمکتبط و خودشار را دارد ا دیگوک شارشکد،واک ایون نظواش
سکجیتهتک ایت مرزان سرشتک خطا،اک ایتکوگ در مقاییه سا خطا،اک غروکموکتبط در آ موون
ایتکوگ و ارتباط سرن خطا،اک ایتکوگ و خطا،واک تحوتاللفظوی در آ موون،واک توحورا
افا،ی گزیس

اجبارک و مجموع دو آ مون در

اصطالح اا،دک سک این مدعایت

پ) اختالل در تواناییهاای شاناختی .یافتوه،واک حاصول ا آ موون ،مبیوتگی

پرکیون نشان داد شه سرن قاسلرت،واک اوساختی سرمواران و توانوایی،واک آنهوا در ،وک یوک ا
آ مون،اک توحرا افا،ی گزیس

اجبوارک و مجمووع دو آ موون در

معسادار وجود دارد تفیرک این یافته آنیت شه ،مگاش سوا گیوتک
آلزایمک و پرشکفت دمان

اجکاک مطلو آ مون در

اخوتال اوساختی سرمواران

اصطالح سکاک سرماران مریک نریت

در نترجه آ مودنی،ا عملدکد حعرفی در آ مون،اک در
سساسکاین سا توجه سه این میئله می توان ا آ موون در

اصوطالح راسطوة

اصطالح سه نمای

میگذارنود

اصوطالح سوهعسووان اسوزار غکسوالگکک

مسایب سکاک اسایایی و تفدرک افکاد یالم طبرعی ا سرماران آلزایمک ایتفادهشوکد ا طکفوی
دیگک راسطة معسادار سورن نترجوة آ موون،واک اش اش اس اک و آ موون،واک تکیورم یواعت
ایتکوگ رن

و روانی معسایی ا یک یو سرانگک راسطة تسگاتس

قاسلرت نظاش اساختی اجکایی و قاسلرت پکدا

سرن قاسلروت،واک اوساختی

معسایی در افکاد یالم طبرعی سووده و ا یوویی
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دیگک سرانگک آنیت شه سا سکو حعف در توانایی،اک اساختی سرماران توانایی ساناوساختی
و قاسلرت،اک نظاش اساختیاجکایی آنها دچار اختال میگکدد
ندتة آخک آن شه عدش ارتبواط م عسوادار سورن نتوای عملدوکد سرمواران آلزایموک در آ موون
در

واژگانی و آ مون ،اک در

و رید ( )1988تسها قاسلرت پکدا
در

اصطالح مبرن آنیت شه سکخالف نظک شمپلک ونالندک
واژگوانی مطلوو نمویتوانود توأثرک مطلووسی سوک فکایسود

عبارات اصطالحی دااته سااود سسواسکاین سوکایواس یافتوه،واک پوهو،

پکدا

حاحوک تسهوا

معساک ارجاعی (واژگانی) نمیتواند موجبگکدد توا آ موودنی سوهدریوتی عبوارات

اصطالحی را پکدا

شسد سلده پکدا

عبارات اصطالحی قاسلرتی چسدوجهوی مویسااود و

میتلزش آنیت شه فکد ا توانایی،اک اساختی قاسلرت پوکدا

معسوایی و قاسلروت،واک نظواش

اساختیاجکایی مطلو نرز سکخوردار سااد
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