
 

 

 

 
 

 

 9 های بالینی و مالحظات درمانیتكرار نابجا: ويژگی :اول فصل

کمی وجود دارند که به صورت مستقیم درمان تکرار نابجای کالمی در افراد دنار آفازی را ماورد خطاا    

یژه، تعداد کمی از مطالعات موردی، درباره ایجاد درمان جات افاراد دارای آفاازی کاه    دهند. به وقرار می

کنند. این موضاوع، راهنماایی انادکی را در ماورد     تمایل متوسط تا شدید به تکرار نابجای دارند، بحث می

 نگونگی تششیص و درمان تکرار نابجا در افراد دنار آفازی برای درمانگران برجای گذاشته است.

سازی خوانناده بارای آشانا شادن باا      های گوناگون تکرار نابجا با هدف آمادهاین فصل به بازنگری جنبه

هایی که هنگام مواجه با ی  ششص دارای آفازی که تمایل متوسط تا شدید به تکارار نابجاا دارد،   نالش

 شوند:پردازد. سؤاالت زیر مطرح میمی

  رار نابجامی باشد؟زبانشناختی، تک -نه نوعی از نقص شناختی 

 های تکراری مطرح شده است؟نه توضیحاتی راجع به منشأ و علت پاسخ 

 شاوند،  های باه صاورت نابجاا تکرارشاده کاه توساط افاراد دارای آفاازی تولیاد مای          آیا پاسخ

 شوند، دارند؟تکراری که توسط افراد سالم تولید میهای مشترکی با خطاهای غیرمکانیسم

  اندازی ی  پاسخ تکراری نابجا، ذکر شده است؟نه عواملی برای راه 

 نه نوعی از تکرارهای نابجای کالمی در سطوح زبانی مشتلف وجود دارند؟ 

 شود؟نگونه تکرار نابجا در انواع مشتلف آفازی ظاهر می 

 تواند همراه با تکرار نابجا رخ بدهند؟های تکرار شونده دیگری مینه نشانه 

 تواند درمان شود؟دارای آفازی، نطور تکرار نابجا می های کلی درفردبا وجود آسیب 

      نرا ی  ششص دارای آفازی ی  پاسخ تکرارشده بصورت نابجا، و نه یا  پارافاازی یاا هایچ

 کند؟پاسشی را تولید می

 پیشینه نظری

اد های مشتلفی از انواع تکرارهای نابجاا پیشانا  بندیدر متون در رابطه با تکرارهای نابجای کالمی، طبقه

باشد. دیدگاهی که این های نظری نویسندگان میها براساس فرضیهبندیشده است. هر ی  از این طبقه

گیرد این است که انواع تکرارهای نابجا، یا  بیاان از نقاایص پاردازش زباانی خااص       فصل را در بر می

هاای زباانی )نظیار    حاد شوند. از این رو، انواع تکرار نابجا بر حساب وا هستند که در هر مورد مشاهده می



   

 

 01 های بالینیچالشتوانبخشی آفازی 

شناسای، واژگاانی، نحاوی و مکالماه(، و     ها،  تکواژهای دستوری، و غیره(، ساطوح زباانی )نظیار واج   واج

اند، توصیف ها )نظیر شفاهی در مقابل نوشتاری( که در هر فرد دارای آفازی تحت تاثیر قرار گرفتهمدالیته

 شوند.می

کرار نابجای گزارش شده در مطالعات مربوط به آفاازی، بااال   رغم ماهیت پراکنده آناا، میزان وقوع تعلی

ها مطابق با نوع آفازی، شدت و واحدهای باشد، و این موضوع بر اهمیت بالینی این عالئم و تحلیل آنمی

درصد در  33تا  01کند. بسامد گزارش شده در مورد تکرار نابجا، از زبانی تحت تاثیر قرار گرفته، تأکید می

هاای نابجاا باه نظار     (. عالوه بر این، بسامد پاساخ 0، 4، 3، 2کند )ارش شده در متون، تغییر میموارد گز

 (. 6رسد که بسته به نوع آفازی متفاوت باشند، اما در عوض با شدت آفازی مرتبط اند)نمی

 انواع تكرار نابجا

صاورت نابجاا تکارار شاده،     های باه  بندی استفاده شده در مورد پاسخترین طبقهدر متون آفازی، گسترده

( یعنای تکارار   11)2شناسی اصلی الیاممن (، که به نشانه3و 8و  7باشد )می 1بندی سندسون و البرتطبقه

بندی ساه قسامتی   باشد. طبقهنابجای تونی ، کلونی  و ارادی بحث شده در متون سنتی بسیار شبیه می

های بالینی، فرآیندها باشد که برحسب ویژگیهای نابجای زیر میسندسون و آلبرت متشکل از انواع تکرار

 شوند:و آناتومی اعصا ، متمایز می

تکرار نامناسب یا کشیده گویی ی  فعالیت بدون وقفه به دلیل ی  نقص : 3تكرار نابجای پیوسته.1

در باشد )مثال کشیدن ممتد یا پیوسته دایره ای میهای قاعدهدر برون داد حرکتی ناشی از آسیب به هسته

 ی  تکلیف نقاشی(.

عدم توانایی جات تغییر از ی  تکلیف یا راهکار : 4تكرار نابجا از نوع گیر يا ماندن در چیزی. 2

باشد که منجر به حفظ نامناسب ی  طبقه یا نارنو  کنونی بر اثر ی  نقص در عملکردهای پاسخ می

                                                           
1 Sandson & Albert 
2  Liepmann 

3 Continuous 

4 Stuck- in- set 
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can")Giesskange 

Phonemes  

Whithin item, 

intrarmorphemic 
4 Meine Mutter sitzt im Rorstuhl (for 

"Rollstuhl)("My mother is sitting in a 

wheelchair) 

[-lateral] or 

phoneme /r/ 

گفتار 

 خودانگیشته

Interitem 0 1) Stift ("writing utensil")+ 

2) Schlacht ("battle")Schlaft 

Phoneme /f/ تکرار 

Interitem 6 1) Fleisch("meat")+ 

2) Messer ("knife")Fesser…Vesser 

Phoneme /f/ تکرار 

Whithin item, 

intermorphemic 

7 Fleischpreissteigerung 

("hncrease in meat 

price")Fleischpreissteiberung 

[+frontal] 

(Labial) or 

Phoneme /b/ 

 تکرار

Whithin 

sentence,sentential 
8 Merke ich gar (ger) nicht 

("I don’t notice at all") 

[- low] 

[+ high] 

Or Phoneme 

/e/ 

گفتار 

 خودانگیشته

Whithin setencee 3 "…al ser zu ihr im Finster (for Fenster) 

geschaut hat" ("… when you looked at 

her in the window") 

[+ high] Or 

Phoneme /i/ 

 

 توصیف تصویر

intermorphemic 1

1 

Blinde Kuh 

(Blind mans bluff")Blinde Bluhe … 

Blunde Kuh 

A) 

Consonant 

cluster /b/ 

b) Phoneme 

/u/ 

 توصیف تصویر

intermorphemic 1

1 

*/no smok//no snok/ Phoneme /n/  گفتار

 خودانگیشته
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Whithin item, 

intermorphemic 

1

2 

Schillingstuck 

("Schilling piece" = coin)  

Schillingstucking 

Assimilated 

Phoneme 

Ng/ ɳ 

Phoneme / ɳ 

/ or / /ɳ / 

گفتار 

 خودانگیشته

Sentence level 1

3 

Jetzt ein Taucher mit n 

Tisch[table](for "Fish") (Now a driver 

with a fish") 

Phoneme /t/ توالی تصویر 

Sentence level 1

4 

Priester beten traglich(for taglich) 

("Priests pray daily") 

Phoneme /r/ تکرار 

Intersentential 1

0 

Ein Bauer hat einen Esel. Diesen Esel 

hat er in ein Bell (for "Fell") ("The 

farmer has a dokey. This donkey he 

has [put] in a fur") 

Phoneme /b/ بازگویی داستان 

Intersentential 1

6 

"Der Mann nimmt den Buben 

*Flock… beim Spo… beim * Spock- 

beim Haar Schpf- beim Schopf und das 

zweite Bub hat sich verst- hat sich ver- 

hat sich verstopft[clogged] 

(for"versteckt") 

("The man takes the boy by the 

"flock[paraphasia]… by the spo-by the 

*spock[paraphasia] by the hair tuft- by 

the tuft and the second boy has hi-has 

hi-has hi-himself-has hidden himself) 

Vowel /o/ 

plus affricate 

/pf/ 

 توصیف تصویر

Morphological Level 

Drivational morphology 

Intersentential 1

7 

1.Schnellbremsung("emergency 

braking") 

2.Lokomotivfuhrer(="engine 

Morpheme - 

ung 

 بازگویی داستان
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، سه توضیح برای وقوع تکرار نابجا در افراد دنار آسایب مغازی در مقااالت    1331تا سا   1831از سا  

شات در این دیدگاه که تکرار نابجا عالمات  اند. این گزارآلمانی مطرح شد، که همه آناا امروزه باقی مانده

 اولیه است یا ثانویه، متفاوتند.

شود. (: تکرار نابجا ی  عالمت ثانویه به نقص زبانی اولیه فرض می13و18و17و16) 1. توضیح نقص1

مطابق با این توصیف، ی  پاسخ از نوع تکرار نابجا برای مثا ، هنگامی که فرد دارای آفاازی در تکلیاف   

شود. فاصله ایجاد شاده باا مشاکل    کند، تولید مین، مشکل بازیابی و تولید کلمه هدف را تجربه مینامید

یابی تحات آن  های واژهشود. از این رو، پاسخ تکرار نابجا آسیبواژه یابی اولیه با پاسخ تکرار نابجا پر می

 (.21و11و2نماید )را بازتا  می

کرار نابجا به عنوان نشاانه اولیاه مشااهده شاده اسات.      (: ت22و21) 2. توضیح فعالیت بیش از حد2

سازی افزایش یافته ی  واحد قبال تولید شده یعنی ی  واج، کلمه، عبارت، جملاه، ایاده  منجار باه     فعا 

شود. هدف صحیح به دلیل فعالیت بیش از حد و مداوم سیساتم پاردازش   تولید ی  پاسخ تکرار نابجا می

 د، شانس تولید شدن ندارد.زبانی موردی که تناا تولید ش

(: طباق ایان   28و27و26و20و24و23)3. توضیح فعالیت کمتر از حد يا فعالیت ضععیف شعده  3

کنناد  باشد. افراد دارای آفازی ی  پاسخ تکرار نابجا تولیاد مای  توضیح تکرار نابجا ی  عالمت ثانویه می

است تولید شاود، فعالیات کاافی     ها بسیار ضعیف است. پاسخ هدفی که قرارزیرا سطح فعالسازی کلی آن

 کند تا به تولید برسد. دریافت نمی

 توصیفات معاصر درباره تكرار نابجا

تمایز سلسله مراتبی ساه   شود.(آسیب مغزی منجر به سه نوع عالمت/ نقص می1366) 4طبق نظر یاتیس

 گانه او انواع زیر را در برمی گیرد:

                                                           
1 Deficit Account 
2 Overactivation Account 

3 Underactivation or Weakened Activation account 

4 Yates 
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 ؛ ولی تولید نیز خواهد کرد"عملکردیهای زوالی کلی در تمامی جنبه"نوع آ: 

 ، تولید هم خواهد کرد"اثرات )گروه( افتراقی، بسته به جایگاه، وسعت و غیره آسیب"نوع  : 

 (.23.)"تأثیرات اختصاصی شدید در صورتی که آسیب در مناطق بسیار اختصاصی مغز اتفام بیفتد"نوع ج: 

را تجزیه و تحلیل کرد که شامل داده زبانی تولید شده ای (، پایگاه اطالعاتی گسترده11()1384) 1استار 

 1نفر آفازی ورنیکه،  4نفر آفازی بروکا،  0نفر آفازی آنومی ،  6فرد دارای انواع مشلف آفازی ) 21توسط 

نفر آفازی گلوبا ( در پاسخ به تکالیف زبانی مشتلف در هماه ساطوح    4نفر آفازی ترنسکورتیکا  حسی، 

مطالعه، نویسنده دو فرضیه فعا  راجع به ماهیت تکرار نابجا کالمی مورد توجاه قارار    زبانی بودند. در این

 داد.

شود و بادین  : تکرار نابجای کالمی به عنوان راهنمای غیرتشصصی در آسیب مغزی توصیف می1فرضیه 

ده خاطر است که همان نوع تکرار نابجا در تمامی افراد دارای آفازی صارف نظار از ناوع آفاازی، مشااه     

 خواهد شد.

کناد ، از ایان رو، در   ای را منعکس میهای کالمی از نوع تکرار مرضی، آسیب زبانی ویژه: پاسخ2فرضیه 

های کالمی از (، پاسخ1366شوند. مطابق با نظر یاتیس )ای از پردازش زبان تعمیم داده نمیبین هر جنبه

 شوند.نوع تکرار نابجا به عنوان اثرات نوع  ، توصیف می

باشند، که در این متاون  این دو فرضیه برگرفته از متون عصب روان شناختی در مورد نقایص شناختی می

عالیم آسیب مغزی به دو دسته عالئم کانونی )اختصاصی( و عالئم غیر کانونی )غیر اختصاصای( تقسایم   

کنند. سایر بررسی می (، و تکرار نابجا را به عنوان ی  اثر غیراختصاصی یا عالیم غیرکانونی31شوند.)می

هاای  ای، محادودیت هاای ایاده  پاردازش  "سشتی"نقایص غیر اختصاصی شامل رفتارهایی مانند کندی و 

، باه عناوان   3یاا پاراگراماتیسام   2باشاد. در مقابال، دساتور پرشای    ها، و کاهش محدوده توجه میمحر 

فازی به عنوان ی  نقاص  شوند. جالب است بگوییم که پاراهای خاص دستوری و نحوی فرض میآسیب

                                                           
1Stark 

2Agrammatism 

3Paragarammatism 
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های تکارار نابجاا، اناواع خطاهاای پارآفازیا       گردد، اگر نه درست مانند پاسخجانبی وکانونی مطرح می

مطابق با نقایص اختصاصی افراد دارای آفازی متفاوت هستند. تمام انواع پارآفازی به وسیله ی  شاشص  

های زیربنایی متفاوت خواهاد  عملکردی آسیب دارای آفازی تولید نشواهد شد، و منشا آناا بسته به مکان

بود. ی  دلیل احتمالی که گود گلس و کاپالن تکرار نابجاا را باه عناوان نقاص غیراختصاصای در نظار       

های عملکردی را تحت تأثیر قرار گیرند، این است که اختاللی غیراختصاصی ممکن است تمامی حوزهمی

باشد. این فرضیه ماهیت اشکا  مشتلف تکرار نابجای فق میدهد. فرضیه دوم با اثرات نوع   یاتیس موا

گاود   1مشاهده شده در افراد دارای آفازی با ضایعات گوناگون را با کفایت باتری نسبت به فرضیه دوگانه

فارد دارای آفاازی،    21های زباانی حاصال از   گیرد. تجزیه و تحلیل داده( در بر می1373گلس و کاپالن)

، شواهدی برای فرضیه دوم فراهم کرد، یعنی خطاهای تکرار نابجای مشاهده شده (1384توسط استار  )

هاای  در افراد دارای آفازی با انواع اصلی آفازی، نقایص پردازش زبانی اولیه مربوطه را منعکس کرد. پاسخ

قالب وسیع اند و در شود، که تحت تاثیر قرار گرفتههای پردازش زبانی مشاهده میتکرار نابجا در آن حوزه

 2نیستند. تناا در مورد ی  شکست شدید زبان کلی )برای مثا  در مرحله ناایی ی  بیمااری فرسایشای  

 ( تکرار نابجا در تمامی تکالیف زبانی مشاهده خواهد شد.3پیشرونده مانند بیماری کروتزفلدت جاکو 

 توصیفات اخیر درباره تكرار نابجا

های تکرار نابجا در های درگیر در تولید پاسخاد راجع به مکانیسمبا یادآوری توصیفات سنتی نندین پیشنا

سازی گسترده و های پردازش زبانی فعا اند. این توصیفات اساسا بر اساس مد های اخیر مطرح شدهسا 

 (.30و34و33و32و31باشند)می 4پیوند گرا

بجاا فاراهم نمودناد و یافتاه     ترین توصیف نظری را در مورد منشأ تکارار نا ( جزئی1338) 0دیان وکوهن

 هایی به منظور تعیین وجود و شدت تمایل به تکرار نابجا بر اساس اصطالحاتهایشان را همراه با فرمو 

                                                           
1 Twofold Dichotomy 

2Degenerative 
3 Creutzfeldt-Jacob 

4 Connectionist, Spreading Activation Models of language Processing 

5 Dehaene & Cohen 
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های از نوع تکارار نابجاا تولیاد شاده     ثبت نمودند. پاسخ 1تحلیل توزیع تاخیر و تحلیل احتما  تکرار نابجا

به دلیل آسایب عملکاردی در مراحال مشتلاف پاردازش      توسط سه فرد دارای آفازی با مشکالت نامیدن 

هاا،  کند. بر اسااس توصایفات آن  زبانی، شواهدی را برای حمایت از توصیف خالقانه آماریشان فراهم می

باشاند.  های تکرارشونده نابجا، در نتیجه فعالیت ثابت پوشش داده نشده توسط درون داد ناقص مای پاسخ

شود که سطح پردازشی ارائه شده، درون داد را آن طور که مانی تولید مییعنی این که پاسخ تکرار نابجا ز

ماناد. همچناین   کند و شکل فعالیت ی  امتحان قبلی ثابات مای  به صورت طبیعی نیاز دارد دریافت نمی

اظاار نمودند که ی  منبع احتماالی دیگاری بارای تکارار نابجاا وجاود دارد و آن ایان         2کوهن و دیان

مانندکه این موضوع ناشی از آسیب به ای قبلی در سطح باالی غیر طبیعی، فعا  باقی میهباشد: پاسخمی

باشاد. طباق توصیفاتشاان، یا  مکانیسام      های ماارکننده یا مکانیسم ممانعت کننده میبرخی مکانیسم

کرار های تتواند برای توضیح وقوع انواع مشتلف پاسخمنفرد عمل کننده در مراحل مشتلف تولید گفتار می

 نابجا، لحاظ گردد.

( باه اصاطالح   1338با توجه به دیارش تکارار نابجاا بار روی هار ساطح پردازشای، کاوهن و دیاان )         

exponential decay نماید که احتما  این که ی  پاسخ تکرار نابجاا تولیاد   اشاره نمودند، که اظاار می

دگان بارای تعیاین حراور و دیارش     یابد. این نویسنگردد، هماهنگ با تاخیر بین دو آزمایش، کاهش می

های تکرار نابجا، الگوریتمی را ارائه دادند، یعنی تحلیل توزیع تاخیر و تحلیال احتماا  تکارار نابجاا     پاسخ

در فعاا  ساازی،    3شود که ی  سطح داخلی فروپاشی نماادین را مشاهده نمایید(. فرض می 1-2)جدو  

 مسئو  بازگشت تکرارهای نابجا باشد.

( در ناارنو  مد  وضعیت سریالیشان ادعا کردند که تکرار نابجا به دلیل 1337) 4و اسوی  د  و بورگر

هاای قبلای کاه فعاا  بااقی      افتد. گفتاه گردد، اتفام میاین که آیتم هدف فعلی به طور ضعیف فعا  می

باشاد. در  مای  شوند. پاسخ تکرار نابجا با جایگاه عملکردی نقایص مرتبطهای فعلی میاند، وارد گفتهمانده

                                                           
1 Lag Distribution Analysis& Perseveration Probability Analysis 
2 Cohen , dehaene 

3 An exponentially decaying internal levels of activation 

4 Burger,  svec , Dell 
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بینای شاده   یابد، و ی  افازایش در خطاهاای پایش   روند بابودی، نسبت خطاهای تکرار نابجا کاهش می

گاردد.  گاردد، مشااهده مای   بینی شاده محاسابه مای   همان طور که توسط ی  میزان تکرار نابجای پیش

 براساس شرح حا  

 . تعیین رفتار تكرار نابجا در افراد دارای آفازی1-2جدول 

 سنجش توصیف نويسندگان

استابروکس و  -هلم

 (2113همکاران. )

شیء مقوله ای  7)دومین ویرایش(:  BDAEمحر  تصویری از 

ها، ها، اعداد، رنگمعنایی، حروف، اشکا  ژئومنری ، فعالیت

 های بدناندام

تقسیم تعداد مواردی که ی  تکرار نابجا 

 .111، سمس ضر  در 38استشراج نموده بر 

 درصد+ حداقل 0از کمتر 

 خفیف -درصد 13تا  0

 درصد= متوسط 43تا  21

 درصد= شدید 43بیشتر از 

درصد موارد برای تکرار نابجایی که تولید  موارد از آزمون نامیدن بوستون (2114مونوز )

 شد

کوهن و 

 (1338دهین)

 تحلیل توزیع تاخیر:

  تکرارهای نابجای مکانی و مورد استفاده جات نشان دادن

 هادیرش آن

  جات هر پاسخ تکار نابجا، درمانگر در پروتوکل به عقب به

 نگرد.اولین تولید پاسخ تکرار شده می

 گردد. هر های جدا کننده دو پاسخ یادداشت میتعداد تالش

 .1بازگشت قبلی= 

 ها ترسیم بسامد توزیع تاخیرها برای تمام مجموعه نوشته

 شده است.

 :xی توزیع مشاهده شده جات خطاها

تاخیرها، تعداد تطابقات، و تعداد بدون 

 تطابقات باقیمانده

 (:PPLتحلیل احتما  تکرار ابجای تاخیر) 

 های زمانی مانند نندین برگشت همان پاسخگرفتن جنبه 

 نماید و های سابق متصل میاین روش هر اشتباه را به همه تالش

در نظر های قبلی های نندگانه هر تالش با امتحانجات تطابق

 شودگرفته می

  اگر ی  بیمار ی  خطا در امتحانT ،تولید نماید PP(L)  ی  برآورد

 T-Lاز احتما  این که این خطا پاسخ تولید شده در هر آزمون 

 نماید.تولید شود را فراهم می

 :(PP(L))ضریب: احتما  تکرار نابجا

 
و  ، تعداد هر تطابق Lبرای هر تاخیر 

در تاخیر  تعداد هر عدم تطابق 

 گردد.محاسبه می
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شوند بین گذشته، حا ، آیناده رقابات   ها از تولید کلمه در هر مقطع زمانی، برای عناصری که تولید میآن

 وجود دارد.         

-( فرض کرده2114)کند، مارتین و د  در زمینه مکانیسمی که ترتیب سریالی در تولید گفتار را حفظ می 

های تولید شده توسط فرد دنار افاری نتیجه عملکرد ناقص یکی از اند که تکرار نابجا و پیشدستی و تقدم

ای برای فعالسازی ( وسیله2های قبلی ای برای قطع کردن گفته( وسیله1سه بشش آن مکانیسم است: 

 های آتی. زی گفتهانداسازی و راهای برای آماده( وسیله3های کنونی یا گفته

های میان خطاهای تکرار نابجا و غیر تکرار نابجا را ها و تفاوت( شباهت2111بعدی مارتین ) در مطالعه

های بالینی و تئوریکی مششص نمود. او شرح حا  تکرار نابجا در تحقیقات مارتین و د  در آفازی از جنبه

ر نابجا در کلمات و اصوات مانند خطاهای غیر اند که تکرا( را مطرح ساخت که فرض کرده30()2117)

های مورد نظر و شباهت زبانشناسی ها، یعنی فعالسازی کند شده گفتهتکرار نابجا نتیجه همان مکانیزم

 میان هدف و خطای تولید شده است. 

(، شرح حا  نوروفیزیولوژیکی تکرار 2112) 1با توسعه ی  رویکرد مدلسازی پیوندگرا، گاتس و همکاران

، م  2111 2کنند )باکینگاام و باکینگاامنابجا و بازگشتی در موارد فرضیه کمبود کولینرژی  را ارائه می

تر سندسان و آلبرت (. دری  گزارش پیشین33و38و7( )1384، سندسان و آلبرت 2114 3نامارا و آلبرت

ابجای مکرر در نتیجه سطوح پایین استیل کولین و نقص و کمبود ( نشان دادند که تکرارهای ن1384)

های عصبی زیر را ( مکانیسم2112است. مطابق با آن طرح پیشناادی، گاتس و همکاران ) 4کولینرژی 

( مطرح EBها از مطالعه ت  موردی )برای توضیح تکرار نابجای اساسی به طور کلی و با توجه به داده

 کنند: می

شود و های داخلی و فیدبکی برداشته میکمبود کولینرژی ، سرکو  طبیعی و خروجی تحت نقص و"

شوند. ی  اثر بالقوه آن، این است که فعالیت عصبی ها تا حدی کمتر از حد کلی تحری  میسلو 

                                                           
1Gotts and colleagues 
2Buckingham & buckingham 

3 McNamera, & Albert 

4Cholinergic deficit 
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های داخلی/ فیدبکی ادامه خواهد یافت. این کار مستلزم این تر از طریق خروجیخودش به مدت طوالنی

های جدید، فعالیت ماندگار را تحت تأثیر قرار دهند. تر، محر های طوالنیه حتی با وقفهاست ک

های اسمی با بسامد پایین، بیشتر محتمل خواهد بود، مشصوصا جات تحری  با محر  تکرارهای نابجا

ت تأثیر تر تحنرا که ورودی آوران به طور نسبی کمتر در پردازش نقش دارد، و فعالیت پایدار را سشت

 . "دهدقرار می

دهند و شواهدی برای ماهیت های اخیر بیشتر پیچیدگی رفتار تکرار نابجا را نشان میدر کل شرح حا 

های مشتلف سیستم پردازش زبانی در هر کند که به واسطه نقصهای تکرار نابجا ارائه میخاص پاسخ

های اخیر در مورد دو جنبه پردازش که شرح حا اند. اصطالح مورد استفاده در فرد دنار آفازی آشکار شده

توانند به طور جداگانه یا در ترکیبات تحت تأثیر قرار گیرند، سطح فعالسازی و میزان فروپاشی و خرابی می

گیرد، به طور ضعیف و ناکافی هستند. در ی  سناریو، سیستم به طور کلی تحت تأثیر قرار می 1تدریجی

رسد تا بازیافت شود و به ترتیب تولید شود ه حد آستانه مورد نیاز نمیشود، و بشش هدف بفعا  می

 )مانند، شرح حا  پی (. 

ماند یا بیش از حد در عوض سطح فعالسازی که باید به حالت استراحت آن بازگردد، فعا  شده باقی می

ون سلدرز(. آخرین شود و هدف جدید شانسی برای بازیافت و تولید شدن ندارند )مانند شرح حا  فعا  می

احتما  آن است که کل سیستم در ترکیب با فعالسازی جاری موردی که قبال تولید شده است تحت تأثیر 

گیرد. میزان فروپاشی در این مورد به خطر افتاده، یعنی واحدی که قبال فعالسازی شده است قرار می

رسد که تکرار نابجا در ناایت به نظر میدهد. تری از خود نشان میمیزان فروپاشی و تشریب بسیار پایین

 شود. های خاص سیستم پردازش زبانی در هر فرد دنار آفازی مربوط میبه شدت به نقص

 های اجرايینقش پردازش

در هر اقدامی خطا  به موضوع تکرار نابجا باید نقش اساسی عملکردهای اجرایی از جمله فعالسازی، 

ام هر فعالیتی را مورد بررسی قرار داد. اغلب اوقات نقش فعالسازی یا بازدارندگی توجه و هدایت در انج

                                                           
1Activation level and Decay rate 
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گیرد. اما بدون مداخله فرایندهای بازدارنده، ی  عامل مشر  دایمی سازی مورد تأکید قرار میتسایل

توان به تعاد  مورد نیاز دست یافت. اگر نه فعالسازی و بازدارندگی را به صورت دو وجه خواهد بود و نمی

هایشان در تراد هستند. در هر دو مورد، برای گیرند، اما آناا در واقع فقط در نتیجهالف در نظر میمش

هر دوی آناا برای دستیابی به نتای  مطلو  به فعالیت عصبی نیاز  1همه فرایندهای نوروفیزیولوژیکی

با هوش جلب کرد. او  ( توجاش را به سمت ربط فرایندهای بازدارندگی در ارتباط1331) 2دارند. دممستر

شوند که در طیف ای شناختی آشکار میفرایندهای بازدارندگی برای شناسایی ابعاد پایه"کند که اظاار می

،که برای متوقف ساختن اطالعات بی ارتباط با تکلیف "شوندوسیعی از فرایندهای عقالنی وارد می

اهد گرفت. همچنین توجه بشش کلیدی ضروری هستند که در غیر این صورت جلوی عملکرد مؤثر را خو

در پردازش اطالعات است. تحت شرایط طبیعی داشتن توانایی برای توجه و تمرکز بر روی ی  محر ، 

شود، سازد. اما وقتی این توانایی و استعداد پایه دنار نقص و ضعف میپردازش الزم را بیشتر امکانمذیر می

 أثیر قرار خواهد داد. پردازش اطالعات را به طور نامطلو  تحت ت

گفتار ی  فرد، عامل مامی در فرایند تولید گفتار پیوسته است و برای درمان رفتار تکرار نابجا  3هدایت

حائز اهمیت است. تولید خطا نیمه او  این فرایند است و تششیص و سمس تصحیح پاسخ نادرست نیمه 

و  -مانند پارافازی یا تکرار نابجا –کند تولید می ایباشد. وقتی فرد دنار آفازی خطای ویژهدوم فرایند می

تواند برای آن نوع خاص و ویژه از خطا صحیح و بی کند، هدایت او میبالفاصله اقدام به تصحیح آن می

نقص در نظر گرفته شود. اما اگر آن نوع خطای خاص و ویژه تششیص داده نشود و هیچ تالشی برای 

شود. در این موارد آگاه ساختن فرد از آن دنار ضعف و اختال  میتصحیح آن صورت نگیرد، هدایت 

آمیز است. اگر فرد دنار آفازی تششیص دهد و تر از زمانی است که هدایت موفقیتخطای ویژه مشکل

انواع خاص خطاها )مانند واج شناختی اما نه پارآفازی معنایی( را تصحیح کند، هدایت او به طور متفاوتی 

                                                           
1Neurophysiological processes dempster 

2Dempster 

3Monitoring 
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گیرد و آن نقص و آسیب جدی و حادتر است. بنابراین هدایت ی  بشش کلیدی دیگر ار میتحت تأثیر قر

 در پردازش اطالعات است. 

 تكرار نابجا مشاهده شده در انواع اصلی آفازی

های تکرار نابجا تولید شده توسط ی  فرد دارای آفازی باید در بافت عملکرد کلی زبانی فرد دارای پاسخ

و تحلیل قرار گیرد. به هر حا  ممکن است این احتما  وجود داشته باشد که الگوهای آفازی مورد تحلیل 

( خطاهای تکرار نابجا 1384کلی تکرار نابجا با انواع خاص آفازی ارتباط داشته باشند. در واقع، استار  )

 کرده است.  بندیتولید شده توسط فرد دارای آفازی را بر پایه نوع آفازی همچنین سطوح زبانشناسی طبقه

 آفازی آنومیک

ژه یابی در نامیدن در مواجاه شوند که مشکالت وازمانی دیده می (، تکرار نابجاN=6در آفازی آنومی  )

تر که به پردازش معناشناسی از قبیل بازفعالسازی نام، شفاهی آشکار است، و بشصوص در تکالیف مشکل

فتی و ارائه تعاریف کلمات نیاز باشد. اسامی و افعا  های مشتر  کلمات جیافتن مترادها، یافتن ویژگی

 شوند، به عنوان مثا  هنگام تعریف مشاغل: دنار تکرار نابجا می

 )درست( "کندها را تعمیر میی  کفاش، کفش" -1

 )نادرست( "کندها را تعمیر میی  باغبان، باغ" -2

لبداهه، تولید جمالت شفاهی، توضیح تصویر ای فی اهای محاورههای تکرار نابجا در کالمهمچنین پاسخ

اند. تکرار نابجای کمی در تکالیف تکرار ها در بستر مشکالت واژه یابی مشاهده شدهو بازگویی داستان

ی واج شناختی و ساخت واژه به مشاهده شدند و این خطاها فورا توسط فرد اصالح شدند. تکرار نابجا

فرد مبتال به آفازی آنومی  از خطای خود آگاه است و از این رو تالش  اند. در اکثر مواردندرت تولید شده

 ها را تصحیح کند. کند تا آنمی

 آفازی بروکا

نحوی  و واج شناختی مشاهده شده  –های تکرار نابجا در سطوح تکواژ ( پاسخN=0در آفازی بروکا )

قص تکواژی نحوی و / یا  ( در است، یعنی آ( در تولید جمله با ساختار دستوری ناقص و پردازش نا

تولید واحدهای واج شناسی. در کارهای مربوط به تکرار کلمه و جمله به صورت تکرار نابجا در ی  واج و 
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های عملکردی و در ی  عبارت یا جمله، میان بشش 2، میان سیالبی1مجموعه اصوات درون سیالبی

های اصلی تکرار نابجا مشاهده شده است. د پاسخانمیان جمالتی که پیاپی و با فاصله بیشتر تولید شده

های معنایی )نحوی( محدودی مشاهده شده است. های واژگانی نیز رای  است، اما تکرار نابجاتکرار نابجا

شود که به شدت دنار های شکل صرفی )دستوری(، به طور خاص توسط افرادی تولید میتکرار نابجا

گیرند هر نند به رهای خاص جمله به طور مکرر مورد استفاده قرار میاختال  آفازی بروکا هستند. ساختا

 عنوان پاسخ آن جمالت ناکافی باشند. 

 آفازی ورنیكه 

های واج شناسی یا معنایی یا ترکیبی از هر دو نوع را تولید ( اکثرا خطاN=4افراد مبتال به آفازی ورنیکه )

تا شدید در همه تکالیف تولید شفاهی دنار تکرار نابجا کنند. افراد مبتال به آفازی ورنیکه متوسط می

نمایند. ژشناختی، معناشناختی، نحوی، و ایده ای تولید میشوند و تکرارهای نابجای واجشناختی، تکوامی

دهند که برای ی ایده ای خودشان را به صورت دنباله ی  پاسخ نشان میای، تکرار نابجاگفتار محاوره

 مناسب بود. نقص در  شنوایی نیز ممکن است نقش داشته باشد. به عنوان مثا :  سوا  قبلی کافی و

 ."من واقعا مجبورم نیزی بشورم"پ: 

 "کنی؟کجا زندگی می"روانشناس: 

  "من نیزی گیر نیاوردم!"پ: 

یدات اند. اگر نه تولافراد مبتال به جارگون واژه پردازی در این مطالعه مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته

شود، مشکالت ادراکی شدید آناا مانع از در  های تکرار نابجا مششص میاین بیماران با پاسخ

( توضیحات مفصلی در 44و43و42) 3شود. باکینگاام و همکارانشها برای تکالیف ارزیابی میدستورالعمل

 مورد رفتار تکرار نابجا در افراد مبتال به آفازی واژه پردازی ارائه کردند. 

                                                           
1Intrasyllabically 

2Inrersyllabically 

3Buckingham 

 



 

 

 

 
 

 

 11 های بالینی و مالحظات درمانیتكرار نابجا: ويژگی :اول فصل

تکرارهای نابجای واجی تولید شده در افراد مبتال به آفازی ورنیکه  و انتقالی به استثنای پاسخ به کلمات 

-شود و به یاد آورده میتر هستند. در کلمات ترکیبی بشش او  باتر حفظ میترکیبی در ساختار پیچیده

ا  در ی  تکلیف تکرار شود. به عنوان مثشود و بشش دوم شامل پارآفازی نحوی و واجی بیشتری می

به درستی تکرار شد و سمس سه مورد بعدی برای مورد ( "Hous bau" )"hous building"کلمه 

"Boots hous" ("hous boat" ) آشکار شد: ششص دنار آفازی پاسخ دادaow n]hv  "Bau ،Baus ،

nada is ein Bau ،ein Bau sondern Boot ،net Bau sondern ،Baus ،Boots" (building ،

building +s نه یعنی ،building ،building+s  نهbuilding  به جایbuilding  نهbuilding  به

های تکرار نابجا که ی  بشش از کلمات ترکیبی را تحت تأثیر قرار داده (. پاسخ"boat ،boat+sجای 

 است در افراد مبتال به آفازی بروکا نیز مشاهده شده است. 

 آفازی گلوبال

های شفاهی و های تکراری در همه تکالیفی که نیاز به پاسخپاسخ ،1دلیل ماهیت شدید آفازی گلوبا به 

به  - و جمالت ،کلمات ی ازهای همشوانی، بشش هایهای منفرد یا خوشهشود. واجکتبی دارند ایجاد می

 1 موردشوند. برای مثا ، در پاسخ به تکرار می - تواند در همه موارد تولید شودهمان اندازه که این می

درحا  حاضر  شود. تکرار نابجاتولید می 0 موردشود؛ بلکه، در پاسخ به ، کلمه هدف فورا تولید نمیآزمون

های از روزهای هفته به ماه هنگامی کهحتی و )روزهای هفته ، شمارش(  شودمشاهده می سریا  درگفتار

 شود.بیشتر می نابجا کند تکرارسا  تغییر می

انتقالی،  ،ورنیکهشامل آفازی روان مبتال به های تکراری تولید شده توسط افراد به طورخالصه، پاسخ

درحالی که افراد با آفازی آنومی  به  ،شوندخطاهای واجی مششص می غالب بودننومی  خفیف با آ

ی داشته باشند، اغلب خودشان تصحیح کنند و اگر آناا ننین خطایواجی تولید مینابجای ندرت تکرار 

از کلمه  شدن اغلب منجر به دور ،کنند. رفتارهای مناسب افرادی که مبتال به آفازی انتقالی هستندمی

متفاوت  شانهای تکراریپاسخ هدایتآفازی ناروان )بروکا و گلوبا ( با توجه به  دنارشود. افراد هدف می

                                                           
1 (N = 4) 

 




