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و   های گفتاریواژه  معناییپردازش بررسی 

: مبتال به فلج مغزی نوجواناندر  نوشتاری
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 چکیده 
های گفتاری  واژه  معناييارزيابي پردازش  هدف پژوهش حاضر  :  هدف

مبتال به فلج مغزی و مقايسه آن با  زبان  فارسي  نوجواناندر  و نوشتاری  

نوع    حاضر،  پژوهش  :روشسالم بود.    نوجوانان روش  از نظر  و    مي كاز 

مبتال به فلج مغزی و  نوجوان  60جامعه آماری متشکل از   ي است.تجرب 

تهران  سالم   آزمايش.  بودساكن شهر  به  نوجوان    30شامل  گروه  مبتال 

مغزی  و    17)  هسال   15-10  فلج  به  پسر(    13دختر  كه  روش  بود 

  انقباظي آنها از نوع  همه  عارضه    .دسترس انتخاب شدندگیری درنمونه

با جنسیت، سن و  براساس  نوجوانان سالم    30برای گروه كنترل،  بود.  

مغزیتحصیالت   فلج  به  مبتال  ش   نوجوانان  ارزيابي  برای  د.  انتخاب 

آزمونآزموني  واژگاني  هایتوانايي از  پژوهش  )های  )47های  و   )48  )

با تصوير   هایانطباق واژه ها با  زمونآ  استفاده شد.  گفتاری و نوشتاری 

نتايج نشان داد  :  هایافته  ها اجرا شد.ای روی آزمودنيهفتهفاصله يک  

فلج مغزی   نوجوانان   توانايي كه   به  پردازش معنايي    مبتال  های  واژهدر 

سالم    نوجوانان نسبت به  معناداری  طور  به  نوشتاری های  واژهو    گفتاری

است.  ضعیف رشد  همچنین،  تر  گفتاری  واژهدرک  الگوی  و  های 

به    نوجواناننوشتاری   نسبت  به فلج مغزی  سالم دچار    نوجوانانمبتال 

است. تأخ يافته:  گیرینتیجه  یر  كرد، تحلیل  مشخص  پژوهش    های 

ادراكي   اختالل  و  واژگاني  شبکه  در  فلج  اختالل  به  مبتال  نوجوانان 

آنها   های گفتاری و نوشتاری واژهمعنايي پردازش ضعف در  عامل مغزی 

اختالل در شبکه  مراتب بیشتر  اختالل ادراكي آنها به  چند كه هر.  است

 است. واژگاني 
 

کلیدی:واژه  واژه  های  مغزی،  های  واژه گفتاری،    هایفلج 
 . معناييپردازش  نوشتاری،  
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Abstract 
Objective: The present study aimed to assess the 
semantic processing of spoken and written words in 
Persian-speaking adolescents with cerebral palsy 
comparing to healthy adolescents. Method: The 
research is quantitative in terms of type, and 
experimental in terms of method. The statistical 
population consisted of 30 healthy adolescents and 
30 adolescents with cerebral palsy living in Tehran 
City, Iran. The examination group included 17 girls 
and 13 boys (aged 10-15 years) who were selected 
by convenience sampling method. All of them were 
spastic. Spoken and written word-picture matching 
tests (47) and (48) were used. For the control group, 
30 healthy adolescents were selected according to 
the gender, age and education of adolescents with 
cerebral palsy to assess the subjects’ vocabulary 
abilities. The tests were performed on the subjects 
one week apart. Results: The ability of adolescents 
with cerebral palsy in semantic processing of 
spoken and written words was significantly weaker 
than that of the healthy adolescents. Furthermore, 
the development of spoken and written word 
patterns in the adolescents with cerebral palsy was 
delayed comparing to the healthy adolescents. 
Conclusion: Data analysis revealed that vocabulary 
network and perceptual impairments are the main 
causes of weak semantic processing of spoken and 
written words in adolescents with cerebral palsy; 
however, their perceptual impairment is far greater 
than vocabulary network impairment. 
 
Keywords: Cerebral palsy, Spoken words, 

Written words, Semantic processing . 
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 مقدمه 

از   مغز  ترينپیچیدهيکي  قشر  پردازش    ،كاركردهای 

و   آن  زبان  تبع  زبانفرايند  به  درک  و  است    تولید 

جسي،  )كاندل،   و  هرگونه2000شوارتز    به   آسیب  (. 

ن از  مغز  برخي  زبانتواند  ميواحي  اختالل  به    ، يمنجر 

شناختي   ي ارتباط از  (2014،  بايلي)  شود  و  يکي   .

ميآسیب كه  اختاللهايي  بروز  عامل  زباني    های تواند 

فلج مغزی فلج مغزی    .است  1باشد،  به  كودكان مبتال 

مهارت در  نقص  دلیل  تحت  به  اغلب  كه  زباني  های 

اختالل دار  2گفتاریحركتي    هایتأثیر  بیشتر  نقرار  د، 

مي ارتباطي  مشکالت  اُبرزات،  دچار  و  )استراب  شوند 

2009.)  ( مارشال  و  گلدبارت  (  2005پنینگتون، 

اختاللبه  همراه  هایاختاللمعتقدند   زباني    هایويژه 

وجود دارد فلج مغزی  به  احتمال    ، كه در مبتاليان  به 

مرتبط   شناختي  و  حسي  پردازشي  نقايص  به  زياد 

تنوع    پژوهشگران بر اين باورند كهديگر از  است. برخي  

بهافراد  زباني    های اختالل  در فلج مغزی ممکن    مبتال 

نشانه عصبي  های  سازوكاردرگیری    از هايي  است 

؛ 2009)استراب و اُبرزات،    مركزی مختص زبان باشند

مین گاناردوتیر،  اريکدوتیر،  آراندوتیر  سیگوردوتیر،  تنا، 

 .(2008، و ويک 

نوار    یزيولوژيک الکتروف  یالگوها  يابيارز از  برآمده 

تکل   زمان   يكم    3یمغز گفتار  ي زبان  یفانجام    ی و 

  دهد كه مينشان    برخي از كودكان مبتال به فلج مغزی

ز  آنها زبان  هاییاسمقيردر  رشد    تي مشکال  4آزمون 

  ی و مولود   يي،خرما  ي،نام   ی، منصور  يني،الدتاج)  درندا

در    .(1398،  فرپور دركي  زبان  به  رشد  مبتال  كودكان 

مغز مي  هماه  54و    هماه  18  ی فلج  اين    ، دهدنشان 

زباني  أت  دچار   كودكان  هستند    چشمگیری خیر 

  رابطه با در  (.  2018)هاستاد، آسکاش، برمان و راتوز،  

واجپردازش مغزیهای  فلج  به  مبتال  افراد    ، شناختي 

( داد (  2018فیشمن  نشان  پژوهشي  وجود  رغم  به  در 

  5های واجيفعالسازیافراد  اين ، يدشد ی اختالل گفتار

اطالعات  هرچند    ؛دارند مناسبي  نسبت  به پردازش 

بااليي  در  آوايي از سطح  افراد سالم  آنها همانند  يافتي 

مي، ريلي، رديهاف، منسا، پنینگتون  برخوردار نیست.  

( مورگان  بررسي2015و  با  دامنه6بسامد  (  و    7، 

زبان  یهايژگيو فلج    در  ياختالل  به  مبتال  كودكان 

در  كه    ند دادنشان    ساله   6-5  یمغز اختالل  وجود 

كودكان  حوزه در  زبان  مختلف  بههای  فلج    مبتال 

   است. ي زبان يكل نقص   يکدهنده نشانمغزی، 

نشان  مطالعات  با  مي  برخي  مغزی  فلج  نوع  دهد 

ارتباط   غیره  و  هوشي  گفتاری،  معناداری  مشکالت 

بین سطح عملکرد حركتي با مشکالتي    همچنین.  دارد

مشکالت   تعداد  و  گفتاری  ذهني،  مشکالت  مانند 

افراد    درهمراه   دارد  معنادار  ارتباط  اين  وجود 

كريملو،  )خیاط و  امیرساالری  ماهاني،  (.  1389زاده 

  انقباظي كودكان مبتال به    ي ارتباط  ی هامهارتارزيابي  

) دوقطب  مينیز    8  ( يپلژیدي  كه نشان  افراد   دهد    اين 

مقا هم  يسهدر  واژگان   های سالوسنبا  نظر  از    خود، 

بیاني و  مهارتدركي    سازگاری ،  يفظر  ي حركت  یها، 

تفاوت    يزبانهای  مهارتو    ياجتماع  -يشخص

نشان    ی دارامعن خود  اگرچه  حالبااينند.  دهنمياز   ،

به    انكودك در    يمناسب   ي ارتباط  ی هامهارت مبتال 

از كودكان  گروه  اين    اما،  ي وجود دارددوقطب  انقباظي 

نیستند    يهمگون  يارتباط   یها مهارتاز   برخوردار 

  .(2015)المانیکا، آبرامیدس، بیازون، 

م   پیشین   های همطالع های  نقص  ، دهدينشان 

معنا   واژگاني كودكان    يي و  بهدر  رشد   مبتال    اختالل 

  يابي واژگان و مشکالت باز  تقلیل  یلبه دل   تنها  9زباني

دل   یست، نواژگاني   به    -واژگاني   یهاشبکه  یلبلکه 

.  است  ييمعنا  ساختار  نقصو    ضعیف  10ييمعنا

ميازاين نظر  به  كه رو،    يي معنا  -واژگاني شبکه    رسد 

ساختار و    ضعیف  كودكان    ييمعنا  نقص    دچار در 

رشد  دل  زباني   اختالل  و    يي معنا  ی هاحوزه  یل به 

ضعیف  معنا  ی هامقوله همچنيي  مشکالت    ین و 

باايم  يجاد اگان  واژدر    یفعالساز  حال،  ينشود. 

نشان    یلتحلويهتجز رشد  كودكان    دهد ميروند  كه 

در    چشمگیری طور  ، اگرچه بهزباني  اختالل رشد   دچار 

مشابه  آنها رشد  یدارند، اما الگو یرپردازش واژگان تأخ
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 (.2020 است )درلین و وكُويچ، سالم كودكان 

مغزی فلج  به  مبتال  افراد  ارزيابي  دچار   برای    و 

تولید زبان از  های درک و  در زمینه  زباني   اختالل رشد 

مقیاس و  آزمونرويکردها  مانند  مختلف  های  های 

مي استفاده  با    راستا   اين  در شود.  ارزيابي  واژه  انطباق 

روشتصوير،   پركاربردترين  از  بررسي  يکي  های 

توانايي  معناييپردازش   ارزيابي  بر  كه  های  است 

با    معنايي پردازش   واژه  انطباق  تکالیف  از  استفاده  )با 

ز دارد. ارزيابي انطباق واژه با تصوير پس  تصوير( تمرك

پالپا انتشار  لِسِر  11از  به    (1992كولتهارت،  و    )كای، 

گسترده و  وسیله  بهای  طرز  بالیني  متخصصان 

كار  پژوهشگران   است.  به  آزمون  گرفته شده  مجموعه 

آزمون تشخیصي است كه  پالپا،   نخست  يک مجموعه 

زبان افراد  اما  برای  شد.  طراحي  دقت  پريش  دلیل  به 

  ها است كه از آنها برای ساير افرادی ها، سالاين آزمون

استفاده مي دارند،  زباني  اختالل  ويرچو  -كول.  شودكه 

نیکلز  با    در   ( 2010)  و  كه  ارزپژوهشي    يابي هدف 

و نوشتاری با    گفتاری  واژه   آزمون انطباق   درونياعتبار  

  و   ( 47)  هایآزمون  ير انجام دادند، مشخص كردندتصو

گفتاری(  48) واژه  نوشتاری  انطباق  تصوير  و  از    با 

ابزار پالپا،  آزمون  ارزيابي    مجموعه  برای  مناسبي 

دچار  آزمون    ين كه در ا  ی افراد  و  است   ييمعنا  پردازش

م پردازش    يصنقا زياد  احتمال  به  ند،  شوياشتباه 

   .دارند يي معنا

نشان  پیشین    یهاپژوهشگونه كه بیان شد،  همان

بهكودكان  برخي  كه    دهند مي در    مبتال  مغزی  فلج 

د.  های زباني هستنخیر در پردازشأدوران رشد دچار ت

مي تالش  پژوهش  اين  با  در  آزمون  شود  از  استفاده 

با تصوير    و نوشتاری  انطباق واژه گفتاری  (48و )  (47)

پردازش   نوشتاری  واژه  معنايي)پالپا(،  و  گفتاری  های 

رو،  فلج مغزی ارزيابي شود. ازاين  مبتال به  نوجواناندر  

انجام   از  مشخص  هدف  كه  است  اين  حاضر  پژوهش 

سپري  شود از  رشد  شدن پس  دوران  و    دوران  در 

نیز    پردازش  ويژهبه  زباني  هایپردازشنوجواني 

در   نوع    نوجوانانواژگاني،  )از  مغزی  فلج  به  مبتال 

بانقباظي  خیر.  (  يا  است  مواجه  مشکل  با  ،  همچنینا 

( انطباق واژه گفتاری و  48( و )47استفاده از آزمون )

)پالپا(   تصوير  با  يا  نوشتاری  عامل  چه  شود  مشخص 

اختال باعث  واژگاني  در    لعوامل  افراد پردازش    اين 

 .شودمي

   روش

كمً  ، حاضر  پژوهش نوع  نظر  و    ي از  تجرباز   يروش 

اين    .است متغیر  در  مستقل،  متغیر  نوع  سه  پژوهش 

زمینه  وابسته متغیر  متغیر  و  است.  شده  لحاظ  ای 

وابسته   متغیر  و  مغزی  فلج  عارضه  های  نمرهمستقل، 

  پالپا (  48)  و(  47)  هایآزمونها در  شده آزمودنيكسب

زمینهاست متغیرهای  از.  عبارتند  پژوهش    ، سن  :ای 

حاضر    . تحصیالتو  ،  یتجنس پژوهش  آماری  جامعه 

)كه   انقباظي فلج مغزی از نوع  مبتال به شامل نوجوانان 

بهزيستي  وسیله  به و  توانبخشي  مراكز  متخصصان 

همتای آنها    سالمو نوجوانان    تشخص داده شده بودند( 

نمونه در سطح خطای  است.   رابطه  درصد    5حجم  از 

 : شدزير محاسبه 
 

 
 

پژوهش  اين  و    در  توانبخشي  مراكز  به  مراجع  با 

تهران در سطح  آزمايش    بهزيستي  تعداد  گروه    30به 

  صورت نمونه دردسترس بهپسر(    13دختر و    17نفر )

شدند. نوجوانان    انتخاب  سني  بهمیانگین  فلج    مبتال 

و    12مغزی   حداقل    4سال  و  حداكثر  دامنه  و  ماه 

سال    ماه  7سال    15تا    ماه   3سال و    10سني آنها بین  

اين   فارسي  نوجوانانبود.  شهر    زبانهمگي  ساكن  و 

در كه  بودند  و  پايه  تهران  ابتدايي  و ششم  پنجم  های 

مي تحصیل  دوم  و  اول  متوسط  گروه  كردندپايه   .

از   نیز  تشکیل  فارسي  لمسانوجوان    30كنترل  زبان 

بودند.   تهران  ساكن  كه  بود  كنترل،  شده  گروه  در 

با مشخصات جنسیت،  برابر    سالم نوجوانان   همسان  و 

فلج مغزی انتخاب    مبتال بهسن و تحصیالت نوجوانان  

ماه و    7سال و    12شدند. میانگین سني اين نوجوانان  
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  ماه   2سال    10دامنه حداكثر و حداقل سني برای آنها  

پژوهشبود.    ماه  3سال    15تا   اين    انتخاببرای    ،در 

به نوجوانان   مغزی  مبتال    ی بندطبقه  یستم ساز    ، فلج 

  12اروپا  ی شبکه نظارت بر فلج مغزوسیله  بهشده  ارائه

براستفاده شد اين  .  بندی، عارضه  طبقهسیستم  اساس 

نوع از  بیمار    انقباظي ،  دوطرفه  انقباظي  نوجوانان 

با  انقباظيو    طرفهيک  يسکینزی  د  يا  يآتاكس   همراه 

پا  است. مغزهای  داده  يگاه در  فلج  بر  نظارت    ی شبکه 

نااروپ به    یمي ،  مبتال  كودكان  مغزیاز  نوع    ز ا  فلج 

تقرهستنددوطرفه    انقباظي  نوع  يک   يباً،  از  سوم 

بق يک   انقباظي  و  د  یهطرفه  نوع    يا   كینتیک يساز 

  ی شبکه نظارت بر فلج مغزبراساس    .باشندمي  يآتاكس 

برای  وجود دارد، عارضه نوع  يک از  یش كه بزماني  ااروپ

ا آتاكس  نقباظيمثال  با  ،  يسکینزیديا  و    يهمراه 

با وبر  يد كودک  طبقه  یني بال   يژگي اساس    ی بندغالب 

پ شود.   نظر  ) از  م  یست س   ينا،  (2018نتالديس 

مغزیبندطبقه فلج  قابل  ی    چشمگیری   یناناطم  یتاز 

 است.برخوردار 

داده تحلیل  به    ها در  مربوط  توصیفي  آمار  برای 

شاخصآزمودني از  پژوهش  مركزی  های  های 

«  میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر»پراكندگي 

داده استنباطي  آمار  تحلیل  در  شد.  برای  استفاده  ها، 

گروه  تفاوت  مقايسه   و  كنترل  گروه  دو  عملکرد  بین 

آزمون در  )آزمايش  )47های  و  آزمون  48(  از   )

 ويتي استفاده شد.غیرپارامتريک من

پالپا   : ابزار آزمون  ارزيابي    60از    مجموعه  آزمون 

پردازش   مشکالت  تشخیص  به  كه  است  تشکیل شده 

مي كمک  مغزی  آسیب  دچار  افراد  در  در  زباني  كند. 

پژوهش مورد  ،اين  گردآوری  ابزار  برای    ها دادهنیاز 

( انطباق واژه  47آزمون )شده  سازیشامل نسخه بومي

( انطباق واژه نوشتاری  48آزمون )  و  گفتاری با تصوير

)نسخه فارسي دانای  از مجموعه آزمون پالپا  با تصوير  

برای  است  (  1396طوس،   كرونباخ  آلفای  )ضريب 

( انطب47آزمون  تصوير  (  با  گفتاری  واژه  و    72/0اق 

  77/0( انطباق واژه نوشتاری با تصوير  47برای آزمون )

)آزموندر  .  است( )47های  و  واژه  (  48(  انطباق  از 

برای ارزيابي قابلیت درک    با تصوير  و نوشتاری  گفتاری

ميها  واژه  یمعنا تصوير استفاده  هر  كنار  در  شود. 

نظر گرفته شده    در  14، چهار تصوير انحرافي 13هدف

 است: 

: تصويری كه به 15يي نزديکمعنا  يواژه انحراف .  1

ديداری   لحاظ  به  موارد  برخي  در  و  معنايي  لحاظ 

از همان   و  بوده  نزديک  به تصوير هدف  نیز  )ظاهری( 

 ؛ است 16مقوله فرادست

انحراف .  2 دورمعنا  يواژه  به  17يي  كه  تصويری   :

 ؛ لحاظ معنايي از تصوير هدف دور است

انحراف .  3 به لحاظ  18ديداری  ي واژه  : تصويری كه 

 ؛ديداری به تصوير هدف نزديک است

: تصويری كه هیچ ربطي  19ربطيبي  واژه انحراف .  4

 به تصوير هدف ندارد.

آزمونهر  محرک از  )(  47)   هایيک  شامل  (  48و 

محرک،  استواژه    200 تعداد  اين  از  با    40.  واژه 

آنها به  مربوط  از  واژه  ،تصاوير  هستند.  هدف  های 

به لحاظ    آنهااز    عدد  20واژه هدف، تعداد    40مجموع  

مشابه   معنايي  و  معنايي    واژه ديداری  نزديک  انحرافي 

رابط  عدد   20تعداد  و    هستند  تنها  با    هديگر  معنايي 

نزديک   انحرافي   واژه ديگر    160  دارند.  معنای  واژه 

بهواژه انحرافي هستند كه  واژه    40ترتیب شامل  هايي 

واژه انحرافي معنايي دور،    40انحرافي معنايي نزديک،  

و    40 ديداری  انحراف  بي  40واژه  انحراف  ربط  واژه 

   باشند.مي

( آزمون  اجرای  با  47شیوه  گفتاری  واژه  انطباق   )

 صورت زير است:به تصوير از مجموعه آزمون پالپا 

مي آزمودني  به  كلمه»گويد:  آزمونگر  كه  به  ای 

دهید. به دقت فکر كنید و به تصويری   گوش ،  گويممي

اشاره كنید. مطمئن شويد  دارد،  كه با آن كلمه انطباق  

كرده نگاه  تصاوير  تمام  به  در    سپس«.  ايدكه  آزمونگر 

عالمت گزينهفرم  انتخاب  گذاری  آزمودني  كه  را  ای 

تیک  است،  كرده   عالمت  آن  به  مخصوص  خانه  در 

بودن  ست يا غلطزند. آزمونگر به آزمودني درباره درمي
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نمي توضیحي  بهانتخابش  آزمودني  صورت  دهد. 

دهد  انجام ميتصوير    5از بین  تصادفي گزينش خود را  

صحیح   تصوير  گزينش  شانس  بود.   5به    1و  خواهد 

( معنايي  اطالعات  كمي  آزمودني  اگر  حتي  هرچند 

چندان كاملي( داشته باشد، زماني كه بین  اطالعات نه

وير انحرافي معنايي نزديک،  گزينش تصوير هدف و تص

به    1باشد، شانس گزينش تصوير صحیح  ترديد داشته  

 خواهد بود.   2به  1يا حتي  3

نمره آزمون    دهي شیوه  اين  اين  در  بود  به  صورت 

ارائه تصاوير  بین  از  از  كه  آزمودني  انتخاب  هر  شده، 

معنايي  عنوانمیان   انحرافي  واژه  هدف؛  واژه  های 

واژه   انحرافي  نزديک؛  واژه  دور؛  معنايي  انحرافي 

ربط به منزله يک امتیاز در  و واژه انحرافي بي  ديداری

( پالپا هر آيتم  47آزمون )شد. در خردهنظر گرفته مي

تا   از صفر  امتیازی  معنا+ديد    40دامنه  آيتم  اما  دارد، 

 دارد.  20دامنه امتیازی از صفر تا 

( آزمون  اجرای  نوش48شیوه  واژه  انطباق  با  (  تاری 

 تصوير از مجموعه آزمون پالپا 

مه را  ـلطفاً اين كل»گويد:  ونگر به آزمودني ميـآزم

آن   با  كه  تصويری  به  و  كنید  فکر  دقت  به  بخوانید. 

انطباق   به  دارد،  كلمه  كه  شويد  مطمئن  كنید.  اشاره 

كرده نگاه  تصاوير  فرم    سپس«.  ايدتمام  در  آزمونگر 

گزينهعالمت آزموگذاری  كه  را  كرده  ای  انتخاب  دني 

مياست،   تیک  عالمت  آن  به  مخصوص  خانه  زند.  در 

خود و سريع  بهطور خوداگر آزمودني انتخاب خود را به

نوشتن   با  را  كار  اين  آزمونگر  داد،  خوداصالح  »تغییر 

اول فرد نشان مي(  s/c)«  شده دهد  در مقابل انتخاب 

را عالمت مي اگر  و گزينه موردنظر  آزمودني قادر  زند. 

تصمیم با  به  نباشد،  بیشتر(  )يا  تصوير  دو  بین  گیری 

مي»؟«   درباره  نشان  آزمودني  فرد  به  آزمونگر  دهد. 

یوه  دهد. شبودن انتخابش توضیحي نميدرست يا غلط

مانند  طور دقیق  به( پالپا  48آزمون )در خرده  دهينمره

 . ( پالپا است47آزمون )دهي در خردهشیوه نمره

 هایافته 

به   مربوط  توصیفي  آمار  به   نوجوانانبرای  فلج    مبتال 

شاخص  مغزی میانگین،  از  پراكندگي  مركزی  های 

در   شد.  استفاده  حداكثر  و  حداقل  معیار،  انحراف 

آزمون  ، 1جدول   به  توصیفي مربوط  و  (  47)  های آمار 

واژه(  48) نوشتاری    ی گفتار   هایانطباق  تصوير و  با 

 . فلج مغزی ارائه شده است  مبتال به نوجوانان

 

 (فلج مغزی مبتال به نوجوانان)با تصویر و نوشتاری گفتاری  هایانطباق واژه (48و ) (47) هاینتایج آمار توصیفی مربوط به آزمون  1 جدول

های گفتاری و متغیرهای انطباق واژه 

 نوشتار یا تصویر 

 های نوشتاریهای آماری مربوط به واژهشاخص های گفتاریواژههای آماری مربوط به شاخص

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل

 2/ 77 28/ 9 35 24 1/ 96 32/ 13 36 28 ( 4-0مجموع پاسخ درست )دامنه 

 2/ 02 6/ 63 11 2 1/ 6 5/ 37 8 2 4-0)دامنه خطاها واژه انحرافي معنايي نزديک

 1/ 79 4/ 43 8 1 1/ 47 3/ 47 6 0 20-0معنا + ديد )دامنه خطاها 

 0/ 83 1/ 17 3 0 0/ 45 0/ 27 1 0 40-0واژه انحرافي معنايي دور )دامنه خطاها 

 1/ 06 1/ 8 4 0 0/ 81 1/ 4 3 0 40-0واژه انحرافي ديداری )دامنه خطاها 

 0/ 93 1/ 5 3 0 0/ 77 0/ 87 2 0 40-0ربط)دامنه خطاها واژه انحرافي بي

جدول نتايج  مقايسه  مي  1  با  كه مشخص    شود 

پاسخدر درستمجموع  خطاها   ،های  نوع  و    ، تعداد 

های  واژهدرک معنايي  در  فلج مغزی    مبتال به  نوجوانان

ب نسبت  نواژهدرک  ه  ـگفتاری    عملکرد وشتاری  ـهای 

 اند. بهتری داشته

(  47)  های آمار توصیفي مربوط به آزمون  ، 2  جدولدر  

واژه  ( 48و ) نوشتاری    یگفتار   های انطباق  با تصوير و 

 . ارائه شده است سالم نوجوانان
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 (سالم نوجوانان)با تصویر  و نوشتاری گفتاری هایانطباق واژه( 48و )( 47) هاینتایج آمار توصیفی مربوط به آزمون  2  جدول

های گفتاری و متغیرهای انطباق واژه 

 نوشتار یا تصویر 

 های نوشتاریهای آماری مربوط به واژهشاخص های گفتاریهای آماری مربوط به واژهشاخص

 انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل انحراف معیار  میانگین  حداکثر حداقل

 1/ 54 38/ 57 40 35 0/ 89 39/ 97 40 38 ( 4-0مجموع پاسخ درست )دامنه 

-0واژه انحرافي معنايي نزديک)دامنه خطاها  

4 

0 2 97 /0 8 /0 0 3 000 /1 94 /0 

 0/ 76 0/ 97 2 0 0/ 8 0/ 97 2 0 20-0معنا + ديد )دامنه خطاها 

 0/ 37 0/ 17 1 0 0/ 183 0/ 03 1 0 40-0واژه انحرافي معنايي دور )دامنه خطاها 

 0/ 46 0/ 17 2 0 0/ 254 0/ 07 1 0 40-0انحرافي ديداری )دامنه خطاها واژه 

 30 0/ 1 1 0 0/ 01 0/ 01 0 0 40-0ربط)دامنه خطاها واژه انحرافي بي

مجموع  دهد كه درنشان مي 2مقايسه نتايج جدول 

نوجوانان سالم    ،تعداد و نوع خطاها،  های درستپاسخ

به درک  نیز در درک معنايي واژه های گفتاری نسبت 

 اند. های نوشتاری عملکرد بهتری داشتهواژه

فلج مغزی    مبتال به  نوجوانانبرای مقايسه عملکرد  

آزمون  سالم   نوجوانانو   )47)  هایدر  و  از  (48(   ،

كسب امتیازهای  ها  آزمودنيوسیله  بهشده  میانگین 

نمودار   در  است.  شده    نوجوانانعملکرد  ،  1استفاده 

به  نوجوانانو    سالم  انطباق    مبتال  نظر  از  مغزی  فلج 

   .اندبا تصوير مقايسه شدهو نوشتاری های گفتاری واژه

 

 
 

 

با تصویر )برحسب و نوشتاری های گفتاری فلج مغزی از نظر انطباق واژه مبتال بهمقایسه بین عملکرد نوجوانان سالم و نوجوانان   1 نمودار

 شده( میانگین امتیازهای کسب

نمودار  همان در   نوجوانان نمايان است،    1گونه كه 

پاسخ  سالم  بخش  درست  در  انطباق    هایآزمونهای 

گفتاری  واژه نوشتاری  های  به  و  نسبت  تصوير  با 

اند.  فلج مغزی عملکرد بهتری داشته  مبتال به  نوجوانان

بخش  سالم  نوجوانانهمچنین، خطاهای   واژه  در  های 

معنايي   انحرافي  واژه  معنا+ديد،  دور،  معنايي  انحرافي 

ديداری انحرافي  واژه  بي  دور،  انحرافي  واژه  در و    ربط 

واژه  هایآزمون گفتاری  انطباق  نوشتاری  های  با  و 

به   نسبت  به  نوجوانانتصوير  كمتر    مبتال  مغزی  فلج 

 نوجوانانتوان گفت كه عملکرد  رو، ميبوده است. ازاين

به    سالم  به  نوجواناننسبت  كل   مبتال  در  مغزی    فلج 

واژه  هایآزمون گفتاری  انطباق  نوشتاری  های  با  و 

 تصوير بهتر بوده است. 

تـمنظبه   عملکرد اختالف  معناداری  عیین  ـور 

به  نوجوانانو    سالم   نوجوانان در   مبتال  مغزی    فلج 

واژه  هایآزمون گفتاریانطباق  نوشتاری   های    با   و 

 نوجوانان مبتال به فلج مغزی

 نوجوانان سالم 

مقایسه بین عملکرد نوجوانان سالم و نوجوانان مبتال به فلج مغزی  

 های نوشتاری با تصویر از نظر انطباق واژه 

مقایسه بین عملکرد نوجوانان سالم و نوجوانان مبتال به فلج مغزی  

 با تصویر  گفتاریهای نظر انطباق واژه از 
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 .ارائه شده است 3جدول  در نتايج آن كه   ويتني استفاده شد از آزمون غیرپارامتريک من  ،تصوير
انطباق  هایآزمون فلج مغزی در مبتال بهو  سالم نوجوانانبودن اختالف عملکرد معنادارتعیین برای  ویتنینتایج آزمون من  3جدول 

 با تصویر  و نوشتاری های گفتاریواژه

 متغیرها
 های نوشتاریهای آماری برای واژه شاخص های گفتاریهای آماری برای واژه شاخص

 ( zآماره ) من ویتنی
 داریسطح معنی 

(P-value ) 
 ( zآماره ) من ویتنی

 داریسطح معنی 

(P-value ) 

 0/ 001 -6/ 660 2/ 00 0/ 001 -6/ 707 0/ 01 مجموع درست

 0/ 001 -4/ 624 5/ 50 0/ 001 -6/ 590 9/ 00 واژه انحرافي معنايي نزديک 

 0/ 001 -6/ 143 41/ 00 0/ 001 -5/ 682 72/ 00 معنا  + ديد

 0/ 001 -4/ 854 152/ 50 0/ 012 -2/ 510 345/ 00 انحرافي معنايي دورواژه 

 0/ 001 -5/ 660 102/ 00 0/ 001 -6/ 077 76/ 00 واژه انحرافي ديداری 

 0/ 001 -5/ 737 96/ 00 0/ 001 -51/ 142 165/ 00 واژه انحرافي بي ربط

آماری   مي  3  جدولنتايج  سطح  نشان  كه  دهد 

بخشمعناداری   درست،  در  مجموع  انحراف های    ي واژه 

دور،  نزد  يي معنا معنايي  انحرافي  واژه  معنا+ديد،  يک، 

بي انحرافي  واژه  ديداری،  انحرافي  معنادار  ربط  واژه 

ميدر.  است عملکرد  نتیجه،  اختالف  كه  گفت  توان 

به  نوجوانانو    سالم   نوجوانان در   مبتال  مغزی    فلج 

واژه  هایآزمون گفتاریانطباق  با  و    های  نوشتاری 

 (. P  <  05/0است )معنادار تصوير 

واژه  مقايسه   منظوربه رشد  و  الگوی  گفتاری  های 

به  نوجوانان  نوشتاری مغزی    مبتال    نوجوانان  وفلج 

امتیازهایاز    ، سالم )مجموع    میانگین  های  پاسخآنها 

دارد  نفر قرار    6در هر گروه سني  شد.    استفاده درست(  

ها از نظر  در تعداد آزمودني  نداشتن كه به دلیل تناسب

رده،  جنسیت هر  به  در  دختران  نسبت  تقريباً  سني 

به    60پسران   است.    40)دختر(    ، 2  مودارن)پسر( 

رشد   گفتاری واژهدرک  الگوی  نوشتاری   های    و 

به  نوجوانان مغزی    مبتال  انقباظي  فلج    نوجوانان و  از 

 . دهدرا نشان مي سالم 

 

 
حسب  بردر سنین مختلف )فلج مغزی  مبتال به نوجوانان سالم و های گفتاری و نوشتاری واژهدرک الگوی رشد  مقایسه بین  2نمودار  

 مجموع درست( میانگین امتیازه 

مي  2  نمودار كه  نشان  های  واژه  درک رشد  دهد 

افزايش سن بیشتر مي  سالم  نوجوانانگفتاری   شود.  با 

( باالتر  سنین  های  واژه  درک رشد  سال(    14-13در 

باالترين   به  آنها  نمره  سطح،  گفتاری    40يعني كسب 

گفتاری  واژه  درک رشد  رسد.  مي مبتال    نوجوانانهای 

  فلج مغزی نیز با افزايش سن بیشتر شده است، اما   به

( باالتر  سنین  باالترين    14-13در  به  سطح،  سال( 

باال  نرسیده است. درواقع، نمودار    40يعني كسب نمره  

مي الگوی  نشان  كه  گفتاری  واژه  درکرشد  دهد  های 

به  نوجوانان الگوی    مبتال  بر  مغزی    درک رشد  فلج 
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گفتاری  واژه سني    سالم  نوجوانانهای  رده  هیچ  در 

اين   نیست.  آن  منطبق  كه  به    درک رشد  معناست 

به  نوجوانانهای گفتاری  واژه نسبت    مبتال  مغزی  فلج 

گفتاری  واژه  درکرشد  به   در    سالم  نوجوانانهای 

 ، دچار تأخیر است.شدههای سني بررسيرده

نوشتاری  واژه  درک رشد  ،  2نمودار  براساس   های 

به  نوجوانانو    سالم  نوجوانان با    مبتال  مغزی  فلج 

شود. با اين تفاوت كه در سنین  افزايش سن بیشتر مي

( های  واژه  درکرشد  تنها  سال(    14-13باالتر 

ترين سطح )كسب نمره  به باال  سالم  نوجواناننوشتاری  

است(  40   درک رشد  الگوی    همچنین،.  رسیده 

نوشتاری  واژه به  نوجوانانهای  بر    مبتال  مغزی  فلج 

در    سالم   نوجوانانهای نوشتاری  واژه  درک رشد  الگوی  

سني  هیچ   مشخص رده  موضوع  اين  نیست.  منطبق 

كه مي نوشتاری  واژه  درک  رشد  كند   نوجوانانهای 

به به    مبتال  نسبت  مغزی  های  واژه  درکرشد  فلج 

رده  سالم  نوجواناننوشتاری   همه  سني در    های 

 ، دچار تأخیر است. شدهبررسي

 گیری نتیجهحث و ب

با استفاده از    كه  بودپژوهش حاضر اين  هدف از انجام  

)آزمون )47های  و  واژه48(  انطباق  و  (  گفتاری  های 

تصوير با  اينکه  شودمشخص    نوشتاری  توانايي    و 

)از    نوجواناندر    واژگاني   پردازش مغزی  فلج  به  مبتال 

است(  انقباظينوع   صورت  چه  مشخص    همچنین.  به 

ي اين  پردازش واژگاندر    صورت وجود اختالل در    ،شود

با توجه    .مؤثرنددر اين امر    يچه عامل يا عوامل ،  افراد

نتايج   تفسیر  )آزمونبه  )47های  و  از  پالپا  (48(  راه  ، 

تعداد  نوع   توان  يم   هاآزموناين    در   افراد ی  هااخطو 

)اختالل  میزان   عامل  در    اختاللايجاد    (عواملو 

   .را مشخص كرد آنها  يواژگانپردازش 

انحرافي واژهانتخاب     يژگي وكننده  منعکس  های 

اساساست.    افراد  ييمعنا اختالل   اين  چه  چنان،  بر 

كه به لحاظ معنايي    را انتخاب كندتصويری  آزمودني  

)  دورتصوير هدف  از   انحراف باشد  دورمعنا  يواژه  (،  يي 

انتخاب   فرد در    معنايي كه نقص    نشانگر آن استاين 

كه اختالل  معنا  به اين ؛  بااليي قرار دارد نسبت بهسطح 

واژگاني   باالتر سلسله مراتب روابط  يادشده در سطوح 

كه    را انتخاب كند تصويری ا اگر فرد ام روی داده است. 

)  ربط بي  معنايي  باشد  داشته  هدف  تصوير  واژه  از 

نقص  نشان  (،  ربطيبي  انحراف  سطحي    معنايي از  در 

استگسترده سطح  ؛  تر  در  واژگاني  شبکه  يعني 

ای دچار اختالل شده است. از سوی ديگر، اگر  گسترده

انتخاب تصوير تصوير  با  مشابه  ظاهری  و  معنا  شده 

( باشد  داشته  انحراف هدف  نزديک(،  معنا  ي واژه  يي 

مي موردنشان  نقص  است  ممکن  كه  مؤلفه  نظر  دهد 

همچنین،   باشد.  داشته  تصوير ادراكي  آزمودني  اگر 

انحرافي را انتخاب كند كه فقط ظاهری مشابه تصوير 

( دارد  انحراف هدف  نیز    ي واژه  موضوع  اين  ديداری(، 

فرد مورددنشان مي ادراكي هد كه    دارد   نظر مشکالت 

 .(1992)كي، لِسلر و كولتهارت، 

انتخاب واژگان انحرافي در    ،شد بیان  بنابر آنچه كه  

)(  47)  هایآزمون واژه48و  انطباق  و    های(  گفتاری 

تصوير  نوشتاری نوع  دنشان  با  دو  يعني  اختالل،  هنده 

 ادراكي است:و  معنايي  اختالل

انتخاب  معنايي  اختالل  -1 انحراف :  يي  معنا  يواژه 

دور )نقص در سلسله مراتب روابط واژگاني( و انتخاب  

 ؛ )نقص در شبکه واژگاني(  ربطيب ي واژه انحراف 

انتخاب    اختالل   -2 انحراف ادراكي:  يي  معنا  ي واژه 

 .ديداری ي واژه انحراف نزديک و انتخاب 

های آمار توصیفي مشخص شد كه  در تحلیل داده

( آزمون  واژه47در  انطباق  با  (  گفتاری  تصوير،  های 

  سالم   نوجوانانفلج مغزی نسبت به    مبتال به  نوجوانان

ضعیف عملکرد  ترعملکرد  اختالف  اين  و  دارند  ی 

داده.  (P  <  05/0)  است معنادار   تحلیل  ها  همچنین، 

دا  كه همه  نشان  به  نوجواناند  )  مبتال  مغزی    30فلج 

انطباق واژه47نفر( در مجموع آزمون ) های گفتاری  ( 

بار    42بار واژه انحرافي معنايي نزديک،    161با تصوير،  

و    دور   يي معنا  ي واژه انحراف بار    8يداری،  د  ي واژه انحراف 

انحراف بار    26 كرده  ربطيب  ي واژه  انتخاب  بر  را  اند. 

مبتال    نوجوانانشود كه  ها مشخص ميدادهاين  اساس  
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واژه  به پردازش  در  مغزی  بر  عالوه  گفتاریهای  فلج 

پردازش   در  اختالل  واژه  معنايينقص  بیشتر دچار  ها، 

 ادراكي هستند: 

انحراف انتخاب  -1 )معنا  ي واژه  دور  و    8يي  بار( 

انحراف انتخاب     بار   34بار(: مجموع    26)  ربط يبي  واژه 

 ؛ )معنايي(

بار(    161يي نزديک )معنا  ي واژه انحراف انتخاب    -2

 203بار(: مجموع    41ديداری )  ي واژه انحراف و انتخاب  

 . )ادراكي( بار

ميباال  های  يافته نشان  در  همچنین  كه  دهد 

گفتاری،  واژه  معناييدرک    هایاختالل  نوجوانانهای 

به   شبکه  مبتال  در  نقص  دچار  بیشتر  مغزی  فلج 

هستند در    چرا،  واژگاني  خطا  دچار  بیشتر  آنها  كه 

بي انحرافي  واژه  شدهانتخاب  انتخاب  ربط  تا  واژه  اند 

   يي دور.معنا يانحراف 

( آزمون  واژه48در  انطباق  با  (  نوشتاری  های 

به  نوجوانانتصوير،   به    مبتال  نسبت  مغزی  فلج 

ضعیفمعناداری  طور  به  سالم  نوجوانان تری  عملکرد 

داده عالوه(P  <  05/0)اند  نشان  نشان  .  نتايج  براين، 

كه  مي به  نوجواناندهد  مجموع    مبتال  در  مغزی  فلج 

 199های نوشتاری با تصوير،  ( انطباق واژه48آزمون )

نزديک،   معنايي  انحرافي  واژه  انحراف بار    54بار    ي واژه 

واژه  بار    45و    دور  يي معنا  يواژه انحراف بار    35يداری،  د

كرده  ربطيب  يانحراف  انتخاب  بر  را  اساساند.  ، اين 

های گفتاری،  شود كه همانند پردازش واژهمشخص مي

به  نوجوانان واژه  مبتال  پردازش  در  مغزی  های  فلج 

ها،  واژه  معنايينوشتاری نیز عالوه بر نقص در پردازش  

 بیشتر دچار اختالل ادراكي هستند: 

انحرافانتخاب   )معنا  يواژه  دور  و    35يي  بار( 

انحراف انتخاب    ارب  80بار(: مجموع    45)  ربطيبي  واژه 

 ؛ )معنايي(

بار(    199يي نزديک )معنا  يواژه انحرافانتخاب    -2

 253بار(: مجموع    54ديداری )  ي واژه انحراف و انتخاب  

 . )ادراكي( بار

داده )تحلیل  آزمون  واژه48های  انطباق  های  ( 

  مبتال به   نوجواناندهد كه  نوشتاری با تصوير نشان مي

واژه همانند  مغزی  و فلج  درک  در  گفتاری،    های 

های نوشتاری، بیشتر دچار نقص  پردازش معنايي واژه

هستند واژگان  شبکه  واژه  ،  در  انتخاب  در  خطا  زيرا 

بي انتخاب  انحرافي  در  خطا  از  بیشتر  آنها  واژه  ربط 

 يي دور آنها است. معنا يانحراف 

شد،  همان بیان  كه  نتايج وتجزيهگونه    تحلیل 

فلج مغزی در    مبتال به  نوجوانان  كه پژوهش نشان داد  

واژه گفتاری  پردازش  نوشتاری  های  دچار و  نقص    هم 

اختالل    هستند و هم دچار   هاواژه  معنايي در پردازش  

بااينادراكي در  حال،  .  آنها  كه  خطاهايي  تعداد  و  نوع 

( )  (47آزمون  مي  ، اندداشته  (48و  اختالل  نشان  دهد 

است. ادراكي  مؤلفه  با  همراه  بیشتر  در    بعالوه،  آنها 

مغزی    نوجوانانها،  واژه  معنايي   پردازش فلج  به  مبتال 

  ها يافتهاين    ند.بودبیشتر دچار نقص در شبکه واژگاني  

پژوه با  پیشین  شهمسو  كه    ؛استهای  نتايج  جايي 

  مبتال به كودكان    است  ها مشخص كرده برخي پژوهش

حوزه در  مغزی  معناشناسي  فلج  جمله  از  زباني  های 

اختالل همکارانند  ادچار  و  همچنین،  2015،  )مي   .)

به  نوجوانان مغزی    مبتال  با فلج  واژگاني    در دسترسي 

مشکل  اختالل   هستند روبهو  (. 2018)فیشمن،    رو 

پژوهش دادهبرخي  نشان  ديگر  كههای  های  نقص  اند 

معنا   واژگاني كودكان    يي و  بهدر  رشد   مبتال    اختالل 

مغزی)  زباني فلج  دل  بیشتر  (مانند    ی ها شبکه  یلبه 

است    يي معنا  ساختار  نقصو    ضعیف  يي معنا  -واژگاني 

 .(2020و وكُويچ، درلین)

پژوهش دادهبرخي  نشان    كودكان   برخي  كه   اند ها 

دچار  مغزی،  فلج  به  زبان    آغازين   یرخأت  مبتال  در 

ي آنها  درك   رشد زبان   یها شوند كه اين امر تواناييمي

تأخیر دچار  همکاران،    كند مي  را  و  .  (2018)هاستاد 

فلج مغزی نسبت به    مبتال بهكودكان  برخي  همچنین،  

  ند رشد زباني كمتری برخوردارمیزان  سالم از    نوجوانان

همکاران،  )تاج و    یل تحل  براين،عالوه.  (1398الدين 

رشد   رشد   دچاركودكان    واژگان روند    زباني   اختالل 

كه    دهدمينشان    )شامل برخي افراد دچار فلج مغزی(
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پردازش  چشمگیری  طور  به  نوجواناناين  اگرچه   در 

مشابه كودكان  آنها رشد  ی دارند، اما الگو  یرواژگان تأخ

وكُويچ،    درلین )است   سالم  نتايج  هم  .(2020و  با  سو 

نیز نشان  های قبلي، يافتهپژوهش های پژوهش حاضر 

رشد   الگوی  سن،  افزايش  با  كه  های  واژهدرک  داد 

مبتال    نوجوانانو    سالم  نوجواناندر  و نوشتاری  گفتاری  

اما نه به يک میزان  مشابه،  با يک روند    ،فلج مغزی  به

ميافزايش   رشد  با  ،  هرچند  .كندپیدا  الگوی  مقايسه 

گفتاری واژهدرک   نوشتاری  های  كه  شمشخص    و  د 

رشد   گفتاری واژهدرک  الگوی  نوشتاری   های  در    و 

  سالم   نوجوانانفلج مغزی نسبت به    مبتال به  نوجوانان

است. همراه  تأخیر  پژوهش  با  نتايج  مطالعه  های  از 

يافته مقايسه  و  ميقبلي  حاضر  پژوهش  توان  های 

 های زير را ارائه كرد: نتیجه

منجر به آسیب    ممکن است  فلج مغزی  عارضه  -1

 ؛ شودمبتال به فلج مغزی  زباني در بیماران

نوشتاری   واژگان درک  رشد    -2 و    در   گفتاری 

به   نوجوانان  برخي انقباظي   فلج مغزی  مبتال  نوع  با    از 

 ؛تأخیر همراه است

رشد    -3 الگوی  رشد،  مراحل  واژگان  درک  در 

رشد   الگوی  به  نسبت  گفتاری  درک  نوشتاری  واژگان 

نوجوانان سالم و چه در نوجوانان مبتال به فلج  چه در  

 ؛ مغزی كندتر است

افراد طبیعي در محدوده سني    -4 افزايش سن  با 

بر    واژگان گفتاری و نوشتاری آنهادرک  ، رشد  سال  13

 ؛ دشوهم منطبق مي

از نوع با افزايش سن افراد مبتال به فلج مغزی    -5

درک  ، رشد  سال  14حتي در محدوده سني  انقباظي  

منطبق   هم  بر  آنها  نوشتاری  و  گفتاری  واژگان 

 ؛ شودنمي

به  نوجوانانبرخي    -6 مغزی  مبتال  نوع   فلج  از 

واژه  انقباظي  پردازش  گفتاری در  نوشتاری   های    و 

شبکه  عالوه در  نقص  دچار  معنايي  بر  بیشتر  واژگان، 

 اختالل ادراكي هستند. 

بايد   حاضر  پژوهش  بالیني  پیامدهای  پیرامون 

پژوهش اين  در  )  گفت،  آزمون  واژه  47از  انطباق   )

( انطباق واژه نوشتاری  48گفتاری با تصوير و آزمون )

با تصوير از مجموعه آزمون پالپا برای ارزيابي پردازش  

های گفتاری و نوشتاری نوجوانان مبتال به  واژه  معنايي

شد.   استفاده  مغزی  بهفلج  از  دستنتايج  آمده 

تواناييبه  های مذكورآزمون تفاوت  واژگاني خوبي    های 

با    برخي مقايسه  در  را  مغزی  فلج  به  مبتال  نوجوانان 

آزمون اين  همچنین،  داد.  نشان  سالم  ها  نوجوانان 

تفاوت و میزان رشد واژگان نوشتاری و گفتاری را در  

را   سالم  نوجوانان  و  مغزی  فلج  به  مبتال  نیز  نوجوانان 

خوبي نشان داد. بنابر نتايج پژوهش حاضر، پیشنهاد  به

آزمونمي از  )شود  )47های  و  واژه  48(  انطباق   )

پالپا  آزمون  مجموعه  از  تصوير  با  نوشتاری  و    گفتاری 

مبتال به  و افراد  رشد واژگاني در نوجوانان  برای ارزيابي  

همچنین  شود.  استفاده  مغزی  آن  فلج  كه  جايياز 

آزمون دو  در  موجود  تصاوير  نوع انتخاب  ها، 

اختالل  هایاختالل و  قبیل    معنايي  هایادراكي  از 

در   نقص  و  واژگاني  روابط  مراتب  سلسله  در  نقص 

مي مشخص  را  واژگاني  اين  شبکه  نتايج  از  كند، 

ميمونآز راهکارهای  ها  ارائه  و  تشخیص  در  توان 

برای   بیماران  ارتقای  آموزشي  واژگاني  دانش  سطح 

مبتال به فلج مغزی يا ديگر بیماران دچار آسیب مغزی  

 .كرداستفاده  

 شت نوپی 

1. Cerebral Palsy (CP) 

2. Motor speech disorders 

3. Electroencephalogram (EEG) 

4. Aub-scales of the language development test 

پردازش .5 و معنا(  نحو، ساختواژی  آوا،  )واج،  زبان  از  های  هر سطح 

تعدادی   زباني  سطح  هر  بیان  يا  درک  دارد.  را  خود  به  مختص 

فعالسازی  پردازش را  پردازش  اولین  كه  دارد  متوالي  های 

 گويند. مي
6. Frequency 

7. Range 

8. Spastic diplegia 

9. Developmental language disorder 

10. Lexical-semantic network 

11. Psycholinguistic Assessments of Language 

Processing in Aphasia/ PALPA 

12. Surveillance of Cerebral Palsy in Europe 

(SCPE) network 
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13. Target 

14. Distractor 

15. Close semantic 

16. Superordinate 

17. Distant semantic 

18. Visually related 

19. Unrelated 
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