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خالصه

تواند تحت تاثیر میپیوستگی کالمی از  عوامل درك مطلب است که:مقدمه

. روابط واژگانی نیز از انواع ابزارهاي پیوستگی است. بیماري آلزایمر قرار گیرد

و ابزار اعصابهايي بیماريدر زمینههاي قابل مالحظهبا وجود پژوهش

انواع روابط واژگانی به عنوان  تحلیلی ازپیوستگی تاکنون مقایسه و 

اي از ابزار پیوستگی در گفتار سالمندان آلزایمري و عادي صورت زیرمجموعه

به عالوه، بررسی اختالالت احتمالی در گفتار سالمندان آلزایمري، . نگرفته است

بخشی کالمی ي مغز و زبان و کمک به توانتر رابطهگامی به سوي ترسیم دقیق

ي کاربرد ابزار روابط این پژوهش با هدف مقایسه. اهد بوداین بیماران خو

واژگانی در گفتمان تعدادي از سالمندان آلزایمري و عادي بر اساس دیدگاه 

  .صورت گرفت) 2001(دولی و لوینسون 

سن (سالمند عادي  6سالمند آلزایمري شدید و  6ي آماري، جامعه: کارروش

هاي داده. سالمندان بیرجند و قاین بودندي ساکن در خانه) سال و زن 90تا  74

- دقیقه 40ي گفتار یک نمونه. آوري شدندجمع1391زبانی از مهر تا بهمن ماه 

ها با استفاده از تحلیل داده. سالمند، ضبط و ثبت گردید 12اي از هرکدام از 

  .و آزمون تی مستقل انجام شد 20ينسخهSPSSافزار نرم

ابزار روابط واژگانی در سالمندان آلزایمري و عادي بین کاربرد : هایافته

نتایج انفرادي انواع روابط واژگانی ). P=009/0(داري وجود دارد تفاوت معنی

کل - ي جزءدر رابطه) P=107/0(آیی ي باهمنشان داد که به استثناي رابطه

)019/0=P ( و شمول معنایی)044/0=P (داري در دو گروه نیز تفاوت معنی

  .ند آلزایمري و عادي وجود داردسالم

رسد بین کاربرد ابزار روابط واژگانی در سالمندان به نظر می:گیرينتیجه

  .داري وجود داردآلزایمري و عادي تفاوت معنی

  آلزایمر، سالمند، گفتار:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

ي ي پژوهشی دانشکدهکه پس از تایید کمیته استي دانشگاه سیستان و بلوچستان آموختهصحتی، دانشافسانه کارشناسی ارشد  ينامهبرگرفته از پایانپژوهش این 

پژوهشگران مراتب تشکر و سپاسگزاري را از مدیران .انجام شده و با منافع نویسندگان ارتباطی نداشته استادبیات و با حمایت مالی دانشگاه سیستان و بلوچستان

.دارنداعالم می ،کننده در این پژوهششرکتگرامی هاي هاي بیرجند و قائن و خانوادهدان شهرستانهاي سالمنمحترم خانه



23 Fundamentals of Mental Health, 18(1), Jan-Feb 2016 روابط واژگانی در گفتار سالمندان آلزایمري                                                       

مقدمه

پردازد، بستري شناسی زبان که به ارتباط بین مغز و زبان میعصب

بر اساس نظر فرانکا. ي اختالالت زبانی استمناسب براي مطالعه
1

 ،

اي شناختی است که شاخهاي از علوم اعصاب شناسی زبان، شاخهعصب

).1(دهد تري به نام اعصاب را تشکیل میي گستردهاز حوزه

ي بررسی علمی و بالینی مغز از نظر کارکردهاي زبانی به تاریخچه

به نقل از فرانکا بیان شده که تاکید بر . گرددهاي بسیار دور بر میگذشته

گردد سال قبل از میالد برمی 400هاي زبانی قدمت تاریخی دارد به ضایعه

)2(.  

هاي نورولوژیک و از ترین بیماريزوال عقل یا دمانس یکی از شایع

ي سالمت در سالمندان است که تشخیص ترین عوامل تهدیدکنندهمهم

. پذیر استبرداري امکانقطعی آن فقط پس از مرگ بیمار با نمونه

بیماري آلزایمر به علت شیوع فراوان و ماهیت ویرانگري که دارد، 

  ).3(ترین بیماري دژنراتیو عصبی است احتماال مهم

بر اساس هاریسون
2

 1907، نخستین بار آلویش آلزایمر در سال 

خصوصیات بالینی و پاتولوژیک
3

این بیماري را در زنی میانسال که در  

از آن پس اصطالح بیماري . سالگی فوت کرده بود، توضیح داد 55سن 

ردید که در اواخر دوران آلزایمر به مواردي از دمانس پیشرونده اطالق گ

اما این بیماري مانند دیگر انواع دمانس به ). 4(کند سالمندي بروز می

شود و در ظرف یک تا سه سال به زوال عقل همراه با کندي شروع می

احساسی و عدم مهار اختالل حرکتی و در نهایت به انهدام بدن و مرگ بی

  ).5(انجامد می

عالوه بر این، کاپالن
4
ي زودرس و دیررس تقسیم مر را به دو دستهآلزای 

رونده است بر اساس دیدگاه وي، آلزایمر  بیماري به تدریج پیش. کندمی

که اغلب پس از چند سال آفازي
5

و آپراکسی 
6

شود و در نهایت ظاهر می 

از سوي دیگر، در این . انجامدگیر شدن میبه اختالل در راه رفتن و زمین

گردد، ها مختل میاز بین رفته و ارتباط بین آن هاي مغزيبیماري سلول

  ).6(رود در نتیجه حافظه و سایر عملکردهاي هوش به تدریج از بین می

از نظر اپیدمیولوژي
7

، امینف
8

درصد بیماران  60تا  50معتقد است که  

بر اساس دیدگاه وي، آلزایمر در زنان . مبتال به دمانس، آلزایمر دارند

با وجود این، علت بیماري آلزایمر هنوز شناخته شده نیست . تر استشایع

                                                
1Franca
2Harrison
3Pathologic
4Kaplan
5Aphasia
6Agnosia 
7Epidemiology
8Aminoof 
9Kafman
10Mini Mental State Examination

ولی در پدیدایی آن احتماال وجود ویروس کند، آمادگی ژنتیکی، ) 3(

  ).5(سطح غیر قابل تحمل آلومینیوم و نقص ایمنی بدن موثر هستند 

افزون بر این،  بر اساس نظر کافمن
9

، در بیماري آلزایمر فعالیت مغز در 

کردن و حافظه بوده و بسیار مهم  خلفی که مربوط به صحبت يناحیه

رونده با گذر این اختالالت زبانی و گفتاري پیش. یابداست، کاهش می

  ).7(شوند تر میزمان وخیم

اساس، کاپالن مدعی است که بیماران دمانس نوع آلزایمر در بر این 

سخن گفتن  يبیان و یا درك زبان مشکل دارند و این مشکل با شیوه

بر ). 6(شود پردازانه مشخص میاي، فاقد دقت و حاشیهمبهم، کلیشه

هاي شناسایی و اثبات آلزایمر در بیماران، اساس کافمن، یکی از آزمون

) MMSE(ي مختصر وضعیت روانی معاینه
10

این آزمون به . باشدمی 

ابداع توسط مارشال فولستین  1970منظور غربالگري زوال عقلی در سال 

  ).7(گردید 

بر اساس . هاي بالینی متعددي داردبه عالوه، بیماري آلزایمر ویژگی

ي بیماري آلزایمر به طور معمول نخستین نشانه امینف، اختالل حافظه

شوند، با پیشرفت است و معموال در ابتدا فقط اعضاي خانواده متوجه می

زمان و سپس مکان از اختالل حافظه، بیمار آگاهی خود را ابتدا نسبت به 

آفازي، اختالل نامیدن و اختالالت محاسبه ممکن است . دهددست می

  ).3(رخ دهد 

در مورد اختالالت زبانی بیماران مبتال به آلزایمر مطالعاتی چند در زبان 

اشاره توان به دو مورد زیرکه از آن جمله میانگلیسی انجام شده است

  .کرد

اساس مطالعات گراسمنبر
10

ها در درك معنی اسم یماران آلزایمري، ب

  ).8(و افعال دچار اختالالت جدي هستند 

به عالوه، ریپیچ
11

دارد که بیماران مبتال به ي خود بیان میدر مطالعه 

آلزایمر در گفتار خود، ابزار انسجام و پیوستگی را به درستی به کار نبرده 

  ).9(شوند و دچار اختالل می

العات محدودي در مورد اختالالت زبانی بیماران در زبان فارسی نیز مط

مهري و همکاران با بررسی توانایی نامیدن . صورت گرفته است آلزایمري

معنایی این بیماران  در افراد مبتال به آلزایمر به آسیب جدي به سیستم

خدام). 10(کنند اشاره می
12

هاي زبانی نامیدن، درك، غناي نیز ویژگی 

گفتار را در سالمندان آلزایمري مورد مطالعه قرار داد واژگانی و سرعت 

)11.(  

                                                

10Grossman
11Ripich
12Khoddam
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از سوي دیگر، پیوستگی نیز یکی از ابزارهاي زبانی است که ممکن 

ي اظهارات دولی پایهبر. است در بیماران آلزایمري تحت تاثیر قرار گیرد

و لوینسون
1

هر زبانی ابزارهاي مخصوص به خود را براي نشان دادن  

البته، برخی از انواع کلی ابزار پیوستگی . بردانی به کار میپیوستگی گفتم

  ).12(هاي گوناگون مشترکند در بین زبان

گران گفتمان بر این باورند که میان جمالت و فضاي چنین، تحلیلهم

درونی متن عناصري صوري به نام ابزارهاي پیوستگی وجود دارد که 

مالت متن را بر عهده دارند و نقش ایجاد پیوستگی و ارتباط معنایی بین ج

کنند تا متن را بهتر درك و تفسیر نموده و منظور به مخاطبان کمک می

  ).13(گوینده را به نحو مطلوب دریابند 

دولی و لوینسون انواع ابزارهاي پیوستگی را به صورت آن چه در 

  ).12(اند آمده است، نام برده 1جدول 

  

پیوستگیهاي انواع رایج ابزار-1جدول

    عبارات توصیفی-1

کلی یا جزئی(تکرار ) الف(  همانندي-2
2

گزینی واژگانیجاي) ب(،   )
3

) ج(،   

صورت ضمیرهاي دیگر) د(ضمایر،   
4

  حذف) و(جانشینی   ) ه(،   

آییباهم) الف(روابط واژگانی-3
5

کل-جزء) ب(،   
6

شمول معنایی) ج(،    
7

  

-الگوهاي صرفی-4

  نحوي

هاي تصریفیمقولهثبات ) الف(
8

پاره ) ب(،   )زمان، نمود و غیره(

گفتارهاي پژواکی
9

کاربردشناختی- مندي گفتمانیساخت) ج(،   
10

  

م ارتباطی یعال-5

هاي میان گزاره

  معنایی

  

الگوهاي آهنگ -6

  گفتمان

  

  

در این راستا، ابزار روابط واژگانی یکی از ابزارهاي پیوستگی است که 

این . شودکل و شمول معنایی را شامل می-جزءي آیی، رابطهباهم

پژوهش در صدد است تا کاربرد انواع ابزار روابط واژگانی را در گفتار 

در این پژوهش . سالمندان آلزایمري و عادي مورد بررسی قرار دهد

ي ابزار پیوستگی در گفتار مبتالیان به آلزایمر در برآنیم تا با مطالعه

آغازگر چنین مطالعاتی در زبان فارسی باشیم  مقایسه با سالمندان عادي

ي نسبتا طوالنی این مطالعات در غرب، در زبان فارسی که با وجود سابقه

                                                
1Dooley and Levinsohn
2Partial or Whole Repetition
3Lexical Replacement
4Other Pro -Forms
5Collocation
6Part-Whole
7Hyponymy
8Consistency of Inflectional Categories
9Echoic Utterances
10Discourse-Pragmatic Structuring

انجام چنین پژوهشی بنا به دالیل زیر . کمتر مورد توجه قرار گرفته است

ي نوشتاري زبان بر خالف مطالعات گسترده روي گونه: نمایدضروري می

آن کمتر مورد توجه قرارگرفته و با وجود  ي گفتاريفارسی گونه

هاي مغز و اعصاب و ابزار ي بیماريهاي قابل مالحظه در زمینهپژوهش

ي چگونگی کاربرد ابزار پیوستگی هاي چندانی دربارهپیوستگی پژوهش

به عالوه، از آن . سالمندان آلزایمري و عادي انجام نشده استدر گفتار

بر هاي عصبی است کهترین بیماريمهم جایی که بیماري آلزایمر از

کند که ابزار پیوستگی گذارد ضرورت ایجاب میتکلم و زبان تاثیر می

  .در گفتار سالمندان  آلزایمري نیز مورد بررسی قرار گیرد

  کارروش

 6(زبان فارسی يزبانهسالمند تک 12تحلیلی، -توصیفی این پژوهشدر

ي سالمندان ساکن که در خانه) سالمند عادي6سالمند مبتال به آلزایمر و 

حداکثر (و تحصیالت ) مونث(، جنس )ساله 74- 90(بودند و از نظر سن 

. با یکدیگر همتا شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند) پنجم ابتدایی

گیري به روش تصادفی به مدت پنج ماه از مهر ماه تا بهمن ماه سال نمونه

پژوهش و اخالقی دانشگاه سیستان و  ي و تحت نظر کمیته 1391

بر اساس . بلوچستان و سازمان بهزیستی خراسان جنوبی به طول انجامید

بندي سازمان بهداشت جهانی که سالمندي را به ترتیب به سه گروه تقسیم

و سالمند پیر ) ساله 74-90(، سالمند معمولی )ساله 60-74(سالمند جوان 

معیار سالمندي در پژوهش حاضر بین . ستتقسیم کرده ا) سال به باال 90(

سالمند عادي به  6. ساله یعنی سالمند معمولی انتخاب شد 90تا  74

صورت تصادفی از میان سالمندانی که هیچ گونه بیماري و اختاللی به جز 

ها مشخص نگردید و شرایط ورود به پژوهش را کهولت سن در آن

ین پژوهش شرکت داده در اداشتند، انتخاب شده و در صورت تمایل 

  .شدند

معیار خروج عبارت بودند از سالمندانی که تحصیالت بیشتر از پنجم 

ي سنی مربوط به سالمند نبوده و عالوه بر این ابتدایی داشته و در این دامنه

سالمندانی که بر اساس تایید پزشک مغز و اعصاب و اطالعات موجود در 

بینایی، شنوایی، حرکتی و هر  هاي پزشکی سالمندان دچار مشکلپرونده

ي گفتار و ارتباط بودند و در گونه مشکل دیگري غیر از آلزایمر در زمینه

طول اجراي پژوهش مشخص شد که شرایط منطبق با اهداف پژوهش را 

این شرایط و خصایص روند کار را کند و نتایج پژوهش را . ندارند

به صورت چند  گیري سالمندان آلزایمرينمونه. کردندمخدوش می

ي ي اول از میان سالمندانی که در خانهدر مرحله. اي انجام شدمرحله

هاي بیرجند و قاین ساکن بودند یا به پزشک مشاور سالمندان شهرستان

هاي پزشکی ها از طریق پروندهکردند، شرایط ورود آنمطالعه مراجعه می

نفر شرایط ورود را نداشتند و از  14در این مرحله  . سالمندان بررسی شد
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ي دوم به منظور کسب سپس در مرحله. ي پژوهش حذف شدندجامعه

براي قبول همکاري و ) نفر 12(هاي سالمندان باقی مانده اجازه از خانواده

و شرکت در این مطالعه توضیحات الزم توسط یکی از پژوهشگران 

ها ي اهداف و روند اجراي پژوهش به آنپزشک اعصاب و روان درباره

 10از بین این افراد تعداد . ي ضبط صداي سالمندان اخذ شدارایه و اجازه

 6از این میان . نفر حاضر به همکاري جهت شرکت در پژوهش شدند

الزم به ذکر است که . سالمند آلزایمري به طور تصادفی انتخاب شدند

این پژوهش هیچ گونه آسیب جسمی و اجتماعی به سالمند وارد اجراي 

هاي مورد نظر مجبور ساخت و سالمند براي پاسخ و توضیح پرسشنمی

گیري از طریق به عالوه تمام اطالعاتی که در طی نمونه. شدبه تهدید نمی

  .ضبط صدا و انجام آزمون به دست آمد، به طور محرمانه نگهداري شد

هاي متداول تشخیص دمانس نوع آلزایمر یکی از روشاز سوي دیگر، 

یابی عملکرد شرطی براي آزمایش و بررسی بیشتر، ارزشبه عنوان پیش

ي مختصر معاینه. است) MMSE(فرد در یک آزمون شناختی مختصر 

اختالل شناختی در سطح ترین ابزار غربالگريوضعیت شناختی، متداول

توسط فوستاین و همکارانش در سال این آزمون استاندارد . جهان است

در واقع، این آزمون در کشورهاي . طراحی و تدوین شده است 1975

اند ي پیر شدن جمعیت مواجه شدهغربی که چند دهه پیش از ما با پدیده

از آن جا که مطرح شدن مشکالت سالمندي . طراحی و تدوین شده است

مدت اي کوتاهیت، سابقهي سنی جمعدر ایران به دلیل پایین بودن میانه

سیدیان و . دارد، مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است

در ). 14(را در سالمندان هنجاریابی کردند  MMSEهمکاران، آزمون 

نفر از افراد  7به صورت مقدماتی در  MMSEپژوهش مذکور، آزمون 

- نتیجه. سال انجام شد 50نفر از مبتالیان به دمانس باالي  7سالم سالمند و 

 22ي برشبا نقطه MMSEي پژوهش حاکی از آن بود که آزمون 

در پژوهش حاضر، . قابلیت افتراق افراد مبتال به دمانس را دارا است

تخصص اعصاب و روان صورت تشخیص ابتال به آلزایمر توسط پزشک م

شدت آلزایمر را تعیین نمود   MMSEوي با استفاده از آزمون. گرفت

 10آلزایمر خفیف و زیر  19تا  10و باالتر سالمند عادي،  25نمرات (

  ).دچار آلزایمر شدید همراه با توهم بودند

  نتایج

 74کنندگان  ي سنی شرکتهاي توصیفی پژوهش، دامنهبر اساس یافته

ها زن بوده و از لحاظ تحصیالت حداکثر پنجم آزمودنی. سال بود 90تا 

سالمند مذکور در  6به لحاظ شدت آلزایمر، . ودندب ابتدایی را گذرانده

  .ي آلزایمر شدید همراه با توهم قرار داشتندمرحله

در این بخش، ابتدا بسامد، درصد و میانگین  ابزار روابط واژگانی در 

گروه سالمندان عادي و مبتال به آلزایمر توصیف و هاي زبانی دو داده

- سپس با استفاده از آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل و با هم مقایسه می

  .شوند

  

بسامد و درصد کاربرد انواع روابط واژگانی در گفتمان -2جدول

سالمندان عادي و آلزایمري

بیمارسالم  انواع روابط واژگانی

بسامد  درصدبسامددرصد  

2418459آییباهم

3224255  کل-جزء يرابطه

4433306  شمول معنایی

1007510020مجموع

هاي آیی در دادهي باهمدهد رابطهنشان می  2همان گونه که جدول 

درصد از کل روابط واژگانی را به خود  24مورد است که  18افراد سالم 

شود مورد محدود می 9افراد بیمار به هاي است و در داده اختصاص داده

بسامد و . شوددرصد از کل انواع روابط واژگانی را شامل می 45که 

و  24هاي افراد سالم به ترتیب کل در داده-ي جزءدرصد کاربرد رابطه

 25و  5هاي افراد بیمار به ترتیب درصد است و این مقادیر در داده 32

ي شمول مورد رابطه 33به افراد سالم  هاي مربوطدر داده. باشددرصد می

- درصد از مجموع روابط واژگانی را شامل می 44معنایی مشاهده شد که 

 30مورد از این ابزار یافت شد که  6هاي افراد بیمار نیز تنها شود و در داده

در مجموع، . استدرصد از کل روابط واژگانی را به خود اختصاص داده

مورد و  75هاي افراد سالم ط واژگانی در دادهبسامد کاربرد مجموع رواب

  .استمورد بوده  20هاي افراد بیمار در داده

  

، انحراف معیار و خطاي معیار میانگین انواع روابط میانگین-3جدول

واژگانی در گفتمان سالمندان عادي و آلزایمري

انواع روابط 

واژگانی

خطاي معیار انحراف معیارمیانگینتعداد

میانگین

  68/0  6367/1  سالم  آییباهم

5/122/150/0  6  بیمار  

461/204/1  6  سالمکل-جزء يرابطه

683/098/040/0  بیمار  

5/513/469/1  6  سالمشمول معنایی

109/145/0  6  بیمار  

5/1272/533/2  6  سالم  مجموع

33/397/180/0  6  بیمار  

  

نشان داده شده است، میانگین نسبت کاربرد 3همان طور که در جدول 

هاي افراد بیمار و در داده 3هاي افراد سالم برابر آیی در دادهي باهمرابطه

هاي افرادکل در داده- ي جزءاست و این مقدار براي رابطه 5/1برابر 
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لذا میانگین . است 83/0مار برابر هاي افراد بیو در داده 4سالم برابر 

ي افراد سالم و بیمار تفاوت قابل هاکل در داده-جزء کاربرد رابطه

  .دهداي را نشان میمالحظه

هاي افراد ي شمول معنایی در دادهعالوه، میانگین نسبت کاربرد رابطهه ب

است و میانگین نسبت کاربرد انواع  1هاي افراد بیمار و در داده 5/5سالم 

هاي افراد بیمار در داده و 5/12هاي افراد سالم روابط واژگانی در داده

هاي لذا، میانگین کاربرد ابزار روابط واژگانی در داده. است 33/3برابر 

سطح  4جدول . دهداي را نشان میافراد سالم و بیمار تفاوت قابل مالحظه

هاي مورد نظر را براي انواع روابط واژگانی با داري تفاوت دادهمعنی

طبق این جدول در بررسی ابزار . دهدگیري از آزمون تی نشان میبهره

و سطح  772/1ي تی ، مقدار آماره10ي آزادي برابر باهم آیی، درجه

داري بنابراین از لحاظ آماري تفاوت معنی. است P=107/0داري معنی

. هاي افراد سالم و بیمار وجود نداردآیی در دادهي باهمبین کاربرد رابطه

ي آزادي ون تی نشان داد که درجهکل، آزم- ي جزءدر بررسی رابطه

P=019/0داري است و سطح معنی 78/2ي تی و مقدار آماره 10برابر 

کل در گفتمان سالمندان - جزءيرابطهبر این اساس، در کاربرد . است

در . داري وجود داردتفاوت معنیدر مقایسه با سالمندان عادي  آلزایمري

 4گیري از آزمون تی طبق جدول ي شمول معنایی با بهرهبررسی رابطه

و  58/2ي تی برابر ، مقدار آماره69/5ي آزادي برابر معلوم شد که درجه

به این ترتیب، از لحاظ آماري تفاوت . است P=044/0داري سطح معنی

هاي افراد سالم و ي شمول معنایی در دادهداري بین کاربرد رابطهمعنی

داري انواع چنین تفاوت سطح معنیهم 4در جدول . بیمار وجود دارد

هاي افراد سالم و بیمار آمده است  که براي این روابط واژگانی در داده

تر داري پایینو سطح معنی 71/3ي تی ، آماره17/6ي آزادي ابزار، درجه

- از این رو، از لحاظ آماري اختالف معنی. است) P=009/0(05/0از 

هاي افراد سالم و بط واژگانی در دادهداري بین کاربرد مجموع انواع روا

  .بیمار وجود دارد

  

ي آزمون تی انجام شده براي انواع روابط واژگانینتیجه-4جدول

انواع روابط 

واژگانی

آزمون لون براي برابري 

ها واریانس

آزمون تی براي برابري 

ها میانگین

-سطح معنیFي آماره

داري

-سطح معنیdfي تیآماره

داري

فرض برابري   آییباهم

  هاواریانس

69/0426/077/110  107/0

فرض نابرابري   

  هاواریانس

  77/116/9110/0

ي رابطه

کل- جزء

فرض برابري 

  هاواریانس

157/1307/078/210019/0

فرض نابرابري   

  هاواریانس

78/239/6030/0

فرض برابري شمول معنایی

  هاواریانس

54/6028/058/210028/0

فرض نابرابري   

  هاواریانس

  58/269/5044/0

فرض برابري   مجموع

  هاواریانس

57/11007/071/3  10004/0  

فرض نابرابري   

  هاواریانس

  71/3  17/6  009/0  

  

بحث 

هاي سالمندان عادي اي که بر اساس آزمون تی بین دادهتحلیل و مقایسه

و آلزایمري صورت گرفت، نشان داد که در مجموع در مورد ابزار روابط 

 05/0آیی، سطح معنایی کمتر از باهمي رابطهواژگانی به جز در مورد 

با وجود این، تحلیل کلی کاربرد انواع روابط واژگانی حاکی . بوده است

گی گفتمانی در کاربرد این ابزار از نوع پیوستاز آن است که بین 

در  .داري وجود داردسالمندان آلزایمري و سالمندان عادي تفاوت معنی

رابطه با اختالالت زبانی بیماران آلزایمري تحقیقات و مطالعاتی چند در 

بر اساس گراسمن سالمندان آلزایمري در . زبان انگلیسی انجام شده است

ولی در  هاي جدید دچار اختالالت جدي هستنددرك معناي واژه

این ). 9(ي دستوري واژه با سالمندان عادي تفاوتی نداشتند فراگیري طبقه

ي پژوهش حاضر که بر اساس آن در فارسی هم این احتمال نتیجه با یافته

وجود دارد که بیماران مبتال به آلزایمر در درك معناي اسامی و افعال 

روکس. دچار اختالل شوند، مطابقت دارد
1

شناختی  معنینیز دو مهارت  

را در مراحل آغازین آلزایمر مورد بررسی قرار داده و دریافت که 

هاي تشخیص شناختی در این بیماري جدي است و از نشانهتغییرات معنی

شهابی، ابزار انسجام در گفتار سالمندان  .)15(باشند در مراحل اولیه می

رار داد و به این آلزایمري در مقایسه با سالمندان عادي را مورد مقایسه ق

نتیجه دست یافت که ابزار انسجام دستوري و واژگانی در افراد آلزایمري 

به عالوه، مهري و همکاران ارتباط بین ). 16(با افراد عادي متفاوت است 

ي فعال و درك جمله را در سالمندان آلزایمري و عادي مورد حافظه

وهش، سالمندان اساس نتایج حاصل از این پژبر.بررسی قرار دادند

ي فعال را آلزایمري نسبت به سالمندان عادي، کاهش در وضعیت حافظه

هاي پژوهش حاضر و در این راستا، تحلیل داده). 10(دهند نشان می

                                                
1Raoux



27 Fundamentals of Mental Health, 18(1), Jan-Feb 2016 روابط واژگانی در گفتار سالمندان آلزایمري                                                       

هاي قبلی تفاوت بین عملکرد زبانی سالمندان آلزایمري و عادي پژوهش

  .دهندرا نشان می

هاي این گردآوري دادهي ها در مرحلهترین محدودیتیکی از مهم

. هاي سالمندان آلزایمري بودپژوهش، عدم همکاري بسیاري از خانواده

محدودیت دیگر پژوهش این بود که اکثر بیماران آلزایمري که در 

- ي پایانی آلزایمر قرار داشتند، خیلی آهسته و نامفهوم صحبت میمرحله

ي با کیفیت صوتی تر. پی. کردند لذا یکی ار پژوهشگران به ناچار از ام

. هایی از روز را در کنار بیماران گذراندباالتري استفاده کرده و ساعت

هاي اکثر بیماران آلزایمري محدودیت دیگر این مسئله بود که صحبت

غیر دستوري و ناقص بود و همین امر تالش بیشتري را در تحلیل مناسب 

  .طلبیدها میداده

  گیرينتیجه

آیی، ي واژگانی باهماز این بود که در رابطه هاي پژوهش حاکیتحلیل

داري در کاربرد این رابطه بین دو گروه سالمند آلزایمري و تفاوت معنی

ي واژگانی دیگر شامل از سوي دیگر، در دو رابطه. عادي وجود نداشت

داري در کاربرد این دو کل و شمول معنایی، اختالف معنی-ي جزءرابطه

تر از همه مهم. المند آلزایمري و عادي وجود داشترابطه بین دو گروه س

ي واژگانی مورد بررسی و این که با توجه به تحلیل کلی هر سه رابطه

رسد چنین ها بین دو گروه، به نظر میدار بودن تفاوت در کاربرد آنمعنی

تفاوتی نشانگر تاثیر بیماري آلزایمر بر کاربرد ابزار روابط واژگانی در 

توان گفت که بیماري بنابراین می. ندان  آلزایمري استگفتار سالم

هاي مغزي اثر گذاشته و تواند بر کارکرد سلولآلزایمر در سطح شدید می

  .کالمی ایجاد نماید-اختالالت زبانی

  پیوست

جهت آشنایی خوانندگان گرامی، در زیر تعاریف و نمونه هایی از 

عادي در قالب انواع روابطگفتار تولید شده توسط سالمندان آلزایمري و 

  گردیدهارایهمعناییشمولوکل- جزءيرابطهآیی،همشاملواژگانی

کل و شمول معنایی ارایه گردیده - ي جزءآیی، رابطهواژگانی شامل هم

  :است

  آییباهم- 

زمان و معمول عناصر واژگانی منفردي آیی را وقوع همکریستال، باهم

  :مانند). 17(واژگانی یکسانی تعلق دارند ي داند که به مجموعهمی

  ... .ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  - 1

  )سالمند عادي. (قوم و خویش بودند. زنش از مشهد بود - 2

سالمند . (عار ایستادهکار و بیحسن ایستاده، سینی داره، بی - 3

  )آلزایمري

کل-ي جزءرابطه- 

کل از - ي جزءانواع مجاز تنها رابطهبر اساس دولی و لوینسون در میان 

کلیت و جزئیت یعنی کل را بگوییم و . آیدابزار پیوستگی به حساب می

مجاز از » عینک«، )4(در مثال ). 12(جزء را اراده کنیم و یا بر عکس 

  .باشدها میچشم

  )سالمند عادي. (عینکم تار شده - 4

  .سر مجاز از کل بدن است) 5(در مثال 

  )سالمند آلزایمري. (سرم تصادف کردماشین با - 5

شمول معنایی- 

میان . ي یک یا چند مفهوم دیگر باشدکه مفهومی دربردارندههنگامی

ي شمول معنایی برقرار است آن مفهوم و مفاهیم تحت شمول آن رابطه

بیانگر » سرهنگ«و » تیمسار لشگر«، »سروان«هاي واژه) 6(در مثال ). 18(

  .ي شمول معنایی دارنداند و رابطهنظامیمفهومی در درجات 

تیمسار لشکر، جناب سرهنگ علی . داداشم جناب سروان هست - 6

)سالمند آلزایمري. (هدایتی

  .ي شمول معنایی دارندرابطه» لگن«و » کمر«، »زانو«) 7(در مثال  

. شوهرم از جایی افتاده زانوشم شکسته، کمرشم از لگن شکسته - 7

  )سالمند عادي(
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