
  هاي زبانی بیماران پارکینسون فارسی زبانتوانائی
  1محمديژیال 

  
 چکیده

در درك و قضاوت اطالعات نحوي زبان  فارسی میزان توانمندي بیماران پارکینسونحاضر پژوهش در 
شناسی  هاي نحوي و عصب ساده، پیچیده و پرسشی از دیدگاه نظریه هاي طور خاص ساخت  زبان و به

 زبان مرحله ابتدایی و کینسون فارسیپار انبیمار ،هاي این پژوهش آزمودنی .شودزبان بررسی می
آزمون  شد یعنی  گرفته نظر به منظور اجراي پژوهش، سه آزمون در. است )نفر 3از هر کدام (پیشرفته

هاي این بیماران  داده. هاي پرسشی آزمون درك نحوي ساخت ، پیچیده وهاي ساده درك نحوي ساخت
درك نحوي بیانگر این است که گروه بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی در درك  هاي در آزمون

رحله پیشرفته با وجود نقصی داشتند و گروه بیماران پارکینسون م هاي ساده عملکرد عالی و بی ساخت
هاي  در درك ساخت. گذاشتند  نمایش  ها عملکرد بسیار خوبی را به ی در درك این ساختاشکاالت جزئ

ه، گروه بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی در مقایسه با گروه بیماران پارکینسون مرحله پیشرفته پیچید
هاي فاعلی  هاي مفعولی نسبت به ساخت همچنین هر دو گروه در درك ساخت. عملکرد بهتري داشتند

ضعف . شتر بودجمالت پیچیده دچار اختالل بودند، اما میزان این اختالل در بیماران مرحله پیشرفته بی
پیچیده نشانگر آن است که آنها مشکالت بیشتري در  هاي عملکرد بیماران پارکینسون در پردازش ساخت

ناتوانی ادراکی آنان در . هاي نحوي داشتند اسمی موجود در زنجیره هاي هاي تتائی به گروه اعطاي نقش
با توجه به گسستگی در عملکرد . تتوجیه اس  قابل شناختیزبان هاي پایه نظریه پیچیده بر هاي ساخت

صورت موازي   گیرد که اختالالت نحوي به درك نحوي بیماران پارکینسون، این یافته مورد تائید قرارمی
صورت   نکرده و نظام نحوي زبان بر اثر آسیب عصبی به  پیدا هاي زبانی نمود و همسان در مهارت

  . است  نشده  همگون مختل
هاي ساده و پیچیده،  ي پارکینسون، درك نحوي، قضاوت نحوي، ساختبیمار :ي کلیديها واژه
  هاي پرسشی  ساخت

 مقدمه  -1
آید، اما از آنجا که این مهارت در طول زندگی بـه   می  حساب  براي بیان افکار به ایی ر تکامل یافتهزبان ابزا

و درصـدد تحلیـل    انگاشته  بسیاري از افراد آن را بدیهی ،دهد می  ر رويصورت خودکا  کمک حافظه و به
بـه پیچیـده بـودن آن     ،کنیممیرا مطالعه د زبان زمانی که چگونگی کارکرد فراین ،در واقع .آیند آن برنمی

                                         
 zhmohammadi@yahoo.com     ن و ادبیات دانشگاه عالمه طباطباییدانشکده زباشناسی، دکتري زبان  1
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 رابطه ذهن و زبان استر، هاي ذهنی زبان یا به بیان دیگ مطالعه جنبهکه  1زبان شناسیروانبا . بریم می پی
ارتباط گوینده و شنونده و  و بررسی مغزدر ذهن یا ارکرد زبان ی و کینحوه پردازش زبان و چگونگی بازنما

شود تا وي  می  در ذهن گوینده موجب یچه فعل و انفعاالت. شودمشخص می همچنین خواننده و نویسنده
از سـوي  . دسـاز  معنا می ا، معنا را به رشته آوا درآورد و شنونده با چه فعل و انفعاالت ذهنی از این رشته آو

تر، این  به بیان روشن. شودپردازش می طه میان زبان و ساختار عصبی مغز راب 2زبان شناسی عصبر ددیگر، 
د، چگونـه بـه مـدد    سـاز  می تباط زبانی انسان را ممکنشناختی و عصبی ار ها که چه عوامل زیست پرسش

گـذارد و   ها اثرمـی  کنیم، آسیب مغزي چگونه بر این مکانسیم کارکرد سامانه مغز، زبان را درك و تولید می
. است، کانون توجـه و کنـدوکاو پژوهشـگران در ایـن عرصـه اسـت        شده دهی چگونه زبان در مغز سازمان

انـد،   شـده  هـاي اخیـر انجـام    زبان که در دهه شناسی شناسی و روان هاي جدید در دو حیطه عصب پژوهش
ر سـیر مطالعـات   تعمقی را د  قابلند و تحول چشمگیر و بت به پدیده زبان گشوداي را نس هاي تازه دیدگاه

  .ندکرد زبانی ایجاد
است که شامل   شده  هاي مختلفی تشکیل ها از سطوح و مؤلفه عنوان ابزار ارتباطی میان انسان زبان به

مند اطالعات موجود در ایـن   پردازش دقیق و نظام. استسطح واجی، تکواژي، نحوي، معنایی و کاربردي 
طبیعی است که در فرایند پردازش، فقدان یـا کـاهش   . دشو درست گفتار می به تولید و دركسطوح منجر 

هاي زبانی با میزان اختالل یا وقفه در کیفیت پردازش اطالعات مربوط به هر یک از ایـن سـطوح    توانایی
 هایی که در نتیجـه نقصـان در نظـام پـردازش زبـانی حاصـل       بررسی نوع و چگونگی آسیب. است   مرتبط

اي در اختیـار مـا    تنها در تشخیص دقیق اخـتالالت و چگـونگی بـروز آنهـا اطالعـات ارزنـده        شود نه می 
عالوه برآن، با استفاده از . رساند  تواند در ارائه راهکارهاي درمانی مؤثرتر نیز به ما یاري گذارد، بلکه می می

تـر  به طور دقیقزبان را  هاي پردازش طبیعی توانیم روش گونه تحقیقات می آمده از این  دست  اطالعات به
 . نماییم  ارائه

هـاي   هسـته  بـر  اًعصبی مرکـزي اسـت کـه مسـتقیم     نظامبیماري پارکینسون سومین بیماري شایع 
 ،در ایـن بیمـاري  . سازد می  رثأرا مت 4پیشین مغز لبنیز  ر غیرمستقیمطو  و به گذاردمی رثیأت 3اي مغز قاعده

ـ        مـی  کاهش 5به نام دوپامین شیمیایی اي میزان ماده   نـام   ه یابـد کـه علـت آن تخریـب قسـمتی از مغـز ب
اي  قاعـده  هـاي  هسـته جسم سیاه بخشی از مغز به نام . دارد که در ساخت دوپامین نقش است6جسم سیاه

  بـه  بیماري پارکینسـون زمـانی   ،در واقع. شودمحسوب میدر کنترل حرکت  یبخش بسیار مهم کهاست 
زي موجود در قسمتی از مغز به نـام جسـم سـیاه دچـار اخـتالل عملکـرد       هاي مغ که سلول آید می   وجود

شیمیایی  دوپامین واسط .کنند می ها ماده شیمیایی به نام دوپامین را تولیداین سلول. میرند، شوند یا می می
                                         
1 Psycholinguistics 
2 Neurolinguistics 
3 basal ganglia 
4 frontal lobe 
5 dopamine 
6 substantia nigra 
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زمـانی  . فرستد ند، میای از مغز که در کنترل حرکت و تعادل بدن دخیلیها است که اطالعات را به قسمت
شده در  دو میزان دوپامین تولیبروند  بین ن ازهاي مولد دوپامیشود که سلول ص دچار پارکینسون میشخ
  ).  42: 2003، 2نزاایو ؛38: 2000، 1مزادآ(کاهش یابدمغز 

در زبان فارسـی   پارکینسون هاي مختلف پردازش نحوي بیماران جنبههدف، بررسی  ،این پژوهشدر 
عهـده توجیـه اخـتالالت زبـانی      هاي نحوي چگونـه از  است که نظریه سشپراین  به پاسخ ،و در نهایت

توجهی است که  هاي زبانی افراد مبتال به پارکینسون از مباحث جالبویژگی. آیند بیماران پارکینسون برمی
 بـه طـور   شـناختی سفانه هنوز در ایران از دیدگاه زبانأاش در غرب، مت رغم سابقه پژوهشی چندین دهه به

هـا و اخـتالالت    بدیهی است که شناخت دقیق این بیماري و تشخیص توانـایی . است رسی نشده برجدي 
سـاز اقـدامات بـالینی و اجتمـاعی بهتـر و       توانـد زمینـه   مـی  ،زبانی این بیماران در طی مراحل مختلف آن

  . ثرتري باشدؤم
  وش پژوهشر -2

. شـد   صورت توصیفی انجـام   ها به هتحلیل داد و موردي -تجربیصورت   روش پژوهش در این مطالعه به
از طریق بررسی  براي گزینش بیماران پارکینسون مناسب با اهداف تحقیق حاضر ابتدا اطالعات مورد نیاز

افـراد طبیعـی   هاي آزمودنی و  ها روي گروه و سپس با اجراي آزمون دآم  دست ه ب آنانهاي پزشکی  پرونده
  .شدارزیابی  ، تحقیق يها فرضیه ،هاداده تحلیل پس از و  هاي الزم گردآوري داده ،کنترل

 501هاي شهداي تجـریش و   که در بیمارستان زبان بود بیمار پارکینسون فارسی 6جامعه آماري شامل     
در انتخاب افراد نمونه، متغیرهایی از قبیل سن، . تحت درمان بودند 1390-1389ارتش در تهران در سال 

هاي بـالینی در گـروه    اساس ویژگی بیمار بر 3. شد بودن کنترل  زبانه ي و تکطبقه اجتماعی، مرحله بیمار
 گروه. بیمار در گروه بیماران پارکینسون مرحله پیشرفته قرارداشتند 3بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی و 

  .دان نداشتههاي روانی و یا آسیب مغزي  اريبودند که سابقه ابتال به بیم نفر 20کنترل نیز شامل 
و اجـراي   )شـکی ثبت اطالعات شخصی و تاریخچه پز(تکمیل پرسشنامه، مصاحبه از طریقاطالعات 

هـاي مشـابه    گـرفتن آزمـون   نظـر  ها بـا در  راحی و تدوین این آزمونط .گردآوري شدهاي مختلف  آزمون
برخی از  ها در این آزمون .گردید انجام خارجی و با توجه به ویژگی خاص دستوري و ساختاري زبان فارسی

 بـه محـک بررسـی   4تکلیف اشاره بـه تصـویر   و برخی دیگر از طریق 3تکلیف نمایشی ها از طریق ساخت
  .دش   گذاشته 

درك  بـا دو زیرآزمـون   شـامل آزمـون درك نحـوي   مورد استفاده در این پژوهش  نحوي هاي آزمون
خت اسـنادي  عولی و ساجمالت پیچیده شامل بند موصولی فاعلی و مف. بودنحوي جمالت ساده و پیچیده 

و سـاخت اسـنادي فـاعلی و     درك بندهاي موصولی فاعلی و مفعـولی   نمره آزمون. فاعلی و مفعولی است
                                         
1 Adams, A.C. 
2 Evans, R.W.  
3 Act-Out Task 
4 Picture-Pointing Task 
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 کسـب  شنمـای  تکلیـف هـاي صـحیح خـود در     اي است که آزمودنی با توجه به تعداد پاسخ نمره مفعولی،
تعداد اساس  ت که آزمودنی براي اس نمره، هاي پرسشی فاعلی و مفعولی نمره آزمون درك ساخت .کند می 

   .آورد می  دست  به اشاره به تصویر تکلیفدر  هاي درست خود پاسخ
  

  بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی  -2-1
  1بیمار -

این بیمـار  . زبان فارسی استوي   زبان مادري. دیپلم تحصیالتبا کارمند بازنشسته  ساله 53، آقاي 1بیمار
ري بیمامتوجه  1389او از سال . گیرد می ر گروه بیماران پارکینسون ابتدایی قراربندي موجود، د بنابر طبقه
سـابقه   و نیـز در تمام دوران زندگی خود سابقه استفاده از سیگار و یا مواد الکلی  این بیمار. است  خود شده

 مارسـتان در بی ي درك و قضاوت نحوي روي این بیمـار ها کلیه آزمون .است  بیماري روانی خاصی نداشته
  .گرفت  ساکت صورتاً و در محیطی تقریب شهداي تجریش

  2بیمار -
در زمان انجـام  . او فارسی است  زبان مادري. سوم ابتدایی و شغل آزاد تحصیالت باساله،  55، آقاي 2بیمار

در  این بیمار. داشت او در ردیف بیماران پارکینسون ابتدایی قرار. گذشت آزمون چهارماه از بیماري وي می
است، ولی از سیگار و مواد الکلی تا قبل از ابـتال بـه     طول زندگی خود سابقه بیماري روانی خاصی نداشته

هاي این پژوهش در بیمارستان شـهداي تجـریش روي ایـن بیمـار      کلیه آزمون. کرد می  بیماري استعمال
  .شد  انجام

  3بیمار  -
بیماري او ابتدا در . او زبان فارسی است  زبان مادري. ارد دیپلم و خانه تحصیالتساله، با  59، خانم 3بیمار 
اش در گـروه بیمـاران    هـاي بـالینی  اسـاس ویژگـی   ایـن بیمـار بـر   . شد  داده آلزایمر تشخیص 1388سال 

وي در دوران زندگی خود سابقه استفاده از سیگار و یا مـواد الکلـی و نیـز    .  گرفت پارکینسون ابتدایی قرار
هـاي نحـوي روي ایـن بیمـار در      تمـامی آزمـون  . اسـت   اري روانی خاصـی را نداشـته  سابقه ابتال به بیم

  . شد ارتش اجرا 501بیمارستان 
ساعته هر کدام بـه فاصـله    یکطی جلسات پرسشی در هر دو گروه، هاي  ساخت نحوي آزمون درك
کلیـف  هاي ساده و پیچیده بـه صـورت ت   ساخت نحوي سپس آزمون درك. شد بیمار اجرایک هفته روي 

در نهایـت آزمـون درك    .گردیـد  ساعته هرکدام به فاصله یـک هفتـه اجـرا     نیم و جلسات یکدر نمایشی 
  . گردید اي انجام قضاوت نحوي در چهار جلسه چهل دقیقه

  
  بیماران پارکینسون مرحله پیشرفته -2-2
  4بیمار  -

از  او. زبان فارسی است این بیمار يزبان مادر. دیپلم تحصیالت با تهکارمند بازنشس ساله 60، آقاي4بیمار 
اسـاس مشخصـات    این بیمار بر. کرد پیشرفتوي   بیماري به تدریجمتوجه بیماري خود شد و  1384سال 
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تمام دوران زندگی خود سابقه استفاده از  ردوي . دارد گروه بیماران پارکینسون پیشرفته قرار اش در بالینی
آزمـون قضـاوت نحـوي روي ایـن     . است  ي روانی خاصی نیز نداشتهسیگار و یا مواد الکلی و سابقه بیمار

هاي دیگـر در منـزل بیمـار و در محیطـی آرام و سـاکت       بیمار در بیمارستان شهداي تجریش ولی آزمون
   .گرفت صورت

  5بیمار  -
 یمـار ب. زبان فارسـی اسـت  این بیمار   زبان مادري. دار و خانه سیکل با تحصیالت ،ساله  51، خانم  5بیمار 

مبـتال بـه    1385وي در سال . دارد در گروه بیماران پارکینسون پیشرفته قرار  هاي بالینیاساس ویژگی بر
سـابقه   و نیزدر تمام دوران زندگی خود سابقه استفاده از سیگار و یا مواد الکلی  .شد  داده  آلزایمر تشخیص

مـار در بیمارسـتان شـهداي تجـریش     هاي نحوي روي ایـن بی  آزمون. است  بیماري روانی خاصی نداشته
  .گرفت  صورت

 6بیمار  -
بیماري وي در سال . او فارسی است  زبان مادري. با تحصیالت سیکل و شغل آزادساله،  58، آقاي  6بیمار

بیمـار در طـول   . بنـدي گردیـد   در زمره بیماران پارکینسون پیشرفته طبقهبیمار . شد  داده  تشخیص 1385
 ولی سابقه اسـتفاده از سـیگار و یـا     کردمی  ز داروهاي ضدافسردگی استفادهسال ا مدت سه زندگی خود به

  . شد ارتش اجرا 501ها روي این بیمار در بیمارستان  کلیه آزمون. است  مواد الکلی را نداشته
اي از  نمونـه  . طراحـی شـد  ) جملـه  60در مجمـوع  (جملـه   12براي هر یک از پنج سـاخت نحـوي،   

   .شودارائه می زیر هاي مثال هاي فوق در ساخت
 هاي معلوم جمله -

  .زند می  مرد دیوار را رنگ
  .گیرد می  گربه خرگوش را گاز

  هاي اسنادي فاعلی ساخت -
  .دهد می  این پسر است که ماشین را هل

  .کند می  این سگ است که پرنده را دنبال
  هاي اسنادي مفعولی ساخت –

  .دهد می   این درخت است که دختر آبش
  .دهد می  این خرس است که اسب هلش

 بندهاي موصولی فاعلی -
  .پسري که پدرش را بغل کرده خوشحال است

  .دهد ترسیده است اي که مار را نشان می بچه
  بندهاي موصولی مفعولی -

  .کند روي دیوار است اي که سگ دنبالش می گربه
  .زند بزرگ است خرسی که مار نیشش می
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  ها تحلیل داده -3
  بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی  -3-1
 آزمون درك نحوي -3-1-1

   1بیمار  -
 درصد خطاها تعداد خطاها   انواع جمله

12/0 ساده  0,0%  
12/3 موصولی فاعلی  25%  
12/5 موصولی مفعولی  67/41%  
12/2 اسنادي فاعلی  67/16%  
12/4 اسنادي مفعولی  34/33%  

60/14 مجموع  33/23%  
هاي سـاده و   در آزمون درك نحوي انواع ساخت 1بیماردرصد خطاهاي  تعداد و -1جدول

  پیچیده
هـاي   سـاخت ر جمـالت سـاده معلـوم در حـد طبیعـی و در      دبا توجه به جدول فوق  1بیمار ملکرد ع

. اسـت  بـوده  درصـد  50یعنـی   خوب و باالتر از حد متوسـط و مفعولی  اسنادي فاعلی و جمالتموصولی 
هـاي   از ساخت تر پایینبند موصولی مفعولی و ساخت اسنادي مفعولی در بخش  هرچند بیمارعملکرد این 

ترتیـب، ایـن بیمـار در درك انـواع       بـه ایـن  . دادخوبی را نشان میاً حال درك نسبت فاعلی بود، ولی با این
  .دچار مشکل بود درصد 33/23مورد یعنی  60مورد از  14هاي نحوي با مجموع خطاي  ساخت

 اسنادي موصولی ساده انواع جمله
1بیمار   0%  34/33%  25%  

  هاي ساده و پیچیده در آزمون درك نحوي انواع ساخت 1بیمار درصد کلی خطاهاي  -2جدول

                    2بیمار  -

 درصد خطاها تعداد خطاها انواع جمله
12/0 ساده  0. 0%  

12/2 موصولی فاعلی  67/16%  
12/5 موصولی مفعولی  67/41%  

فاعلیاسنادي   12/1  34/8%  
12/3 اسنادي مفعولی  25%  

60/11 مجموع  33/18%  
سـاده و   هاي در آزمون درك انواع نحوي ساخت 2بیمار خطاهاي تعداد و درصد  -3جدول

  پیچیده



 97/ي زبانی بیماران پارکینسون فارسی زبانهاتوانایی
 

 
 

و  ، اسـنادي فـاعلی  معلـوم سـاده  هـاي   در ساخت 2ادراکی بیمار  که عملکرددهد نشان میها  بررسی داده
هاي مفعولی، اعـم از اسـنادي    ساختدر  ماا. و باالتر از حد متوسط بوده است بسیار خوب موصولی فاعلی

 یعنی ( حد متوسط طور کلی باالتر از  ، ولی بههاي فاعلی بود از ساخت تر پایینمفعولی و موصولی مفعولی، 
 يهـا  پـردازش سـاخت  بیمـار در  ایـن  گرفت که   توان نتیجه ها می براساس داده ،بنابراین. است) درصد50

، مفعـولی متوسـط  هاي موصـولی   تعملکرد او در ساخ. است  بخشی داشته و رضایت عالیعملکرد  ،فاعلی
دیگـر، سـهولت پردازشـی      بیـان   بـه . اسـت   کرده هاي اسنادي مفعولی خوب عمل ولی در پردازش ساخت

نمـودار   تر در ساخت جمله اسـت و در  هاي فاعلی بر مفعولی مبین این است که فاعل عنصر بنیادي بخش
معنا که فاعـل بعـد از یـک انشـعاب از جملـه و        این  تر از مفعول است؛ به درختی نیز فاعل قابل دسترس

هاي موجود، این بیمار با مجمـوع خطـاي    اساس داده بر .آید می  دست  مفعول بعد از دو انشعاب از جمله به
                    . هاي نحوي مشکل داشت در درك انواع ساختدرصد  33/18یعنی  60/11

هاي  در درك ساخت 2بیمار دهد که در مجموع  می  نشان 2هاي مندرج در جدول  از سوي دیگر، داده
هـاي اسـنادي    و در ساخت درصد 17/29هاي موصولی  داشت ولی در درك ساخت عملکرد طبیعی ،ساده

با میزان خطـاي بیشـتري    هاي موصولی در درك ساخت 2بیمار بنابراین، . دچار اختالل بود درصد67/16
  . بود  مواجه

 اسنادي موصولی ساده انواع جمله
2بیمار   0. 0%  17/29%  67/16%  

  هاي ساده و پیچیده در آزمون درك نحوي انواع ساخت 2بیماردرصد کلی خطاهاي  -4جدول

   3بیمار  -
 درصد خطاها تعداد خطاها انواع جمله

12/0 ساده  . 00%  
12/2 موصولی فاعلی  67/16%  
12/4 موصولی مفعولی  34/33%  
12/1 اسنادي فاعلی  34/8%  
12/3 اسنادي مفعولی  25%  

60/10 مجموع  67/16%  
و  ساده هاي در آزمون درك نحوي انواع ساخت 3بیمار خطاهاي تعداد و درصد  -5 جدول

  پیچیده
نقـص و در درك   اده بیمعلوم سهاي  ساخت ر دركداین بیمار  یابیم که عملکرد ها درمی از بررسی داده   

که بیمار  با این. است  بودهخوب و باالتر از حد متوسط   و موصولی فاعلی بسیار اسنادي فاعلیهاي  ساخت
 همـه   مشکل بود، ولی با این هاي مفعولی، اعم از اسنادي مفعولی و موصولی مفعولی، دچار درك ساخت در

  در انجام آزمـون  بیمار پگرفت که   نتیجه توان ها می داده براساس ،بنابراین. داد  خوبی ارائهاً عملکرد نسبت
هـاي مربـوط بـه     در قسـمت  و داشـت  ي نزدیک به سـطح طبیعـی  فاعلی عملکرد هاي مربوط به ساخت
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مقایسه کلـی خطاهـا، روشـن     اساس بر. است  بوده متوسط خوب و باالتر از حداً نسبتی مفعول هاي ساخت
 با مشکل مواجـه )  درصد  67/16(مورد  60مورد از  10ي نحوي در ها است که وي در درك انواع ساخت 
  . بود  

  
 اسنادي موصولی ساده انواع جمله

3بیمار   0%  25%  67/16%  
  هاي ساده و پیچیده درآزمون درك نحوي انواع ساخت 3بیمار درصد کلی خطاهاي  -6جدول
هـاي مختلـف سـاده و     ایی در سـاخت مبناي عملکرد بیماران پارکینسون مرحله ابتـد  ترتیب، بر این به

  . است   نداده  رسد در این بیماران اختالالت درکی پیشرفته و حادي رخ می پیچیده، به نظر
دهـد کـه سـه بیمـار      مـی  نشـان  6بیمـاران در جـدول   هاي صحیح ها براساس پاسخ تحلیل کلی داده

هـاي   هاي ساده نداشتند و همگی در درك ساخت پارکینسون مرحله ابتدایی هیچ مشکلی در درك ساخت
اگرچـه بیمـاران پارکینسـون مرحلـه     . بخش نشان دادند رضایت اسنادي نیز عملکردي بسیارخوب و کامالً

که  اظهار کرد بودند، ولی باید  حدي با مشکل مواجه ی تاهاي موصول یی این پژوهش در درك ساختاابتد
   .است  متوسط بوده در مجموع توانایی درکی آنها باالتر از حد

 اسنادي موصولی ساده بیماران
%100  1بیمار   66/66%  75%  
2بیمار   100%  83/70%  33/83%  

3خانم بیمار   100%  75%  33/83%  
مجموع         100%  83/70%  55/80%  

در مرحله ابتدایی هاي درست بیماران پارکینسون  مقایسه کلی درصد پاسخ -7جدول
  هاي ساده و پیچیده آزمون درك نحوي انواع ساخت

  بیماران پارکینسون مرحله پیشرفته -3-2
  4بیمار  -

 درصد خطاها تعداد خطاها انواع جمله
12/0 ساده  0. 0%  

12/4 موصولی فاعلی  34/33%  
12/9 موصولی مفعولی  75%  
12/3 اسنادي فاعلی  25%  
12/8 اسنادي مفعولی  66/66%  

60/24 مجموع  40%  
ساده و  هاي در آزمون درك نحوي انواع ساخت 4بیمار خطاهاي تعداد و درصد  -8جدول

  پیچیده



 99/ي زبانی بیماران پارکینسون فارسی زبانهاتوانایی
 

 
 

 طبیعـی و در  ر جمـالت سـاده معلـوم کـامالً    د 4بیمـار  کـه عملکـرد    حاکی از ایـن اسـت  ا ه داده تحلیل
بیمـار در بخـش    است، امـا   بودهط اسنادي فاعلی خوب و باالتر از حد متوس و لی فاعلیهاي موصو ساخت
بـه  . و ضـعیف داشـت  تر از حـد متوسـط    عملکردي پایین هاي موصولی مفعولی و اسنادي مفعولی ساخت

دچـار  اشـکال   ) درصد 40( 60/24هاي نحوي با مجموع خطاي  در درك انواع ساخت 4بیمار ترتیب،  این
  .اي بود الحظهم  قابل

 اسنادي موصولی ساده انواع جمله
4آقاي بیمار  0%  16/54%  83/45%  

  هاي ساده و پیچیده درصد کلی خطاهاي آقاي ج در آزمون درك نحوي انواع ساخت -9جدول
هاي ساده عـالی   در درك ساخت 4بیماردهد که عملکرد  می نشان 9ها و شواهد موجود در جدول  داده

  با مشکل مواجـه  درصد 83/45و  درصد 16/54ترتیب  هاي موصولی و اسنادي به  اختبود، اما در درك س
  . هاي موصولی بود ست که بیشترین میزان خطاي این بیمار نیز در درك ساختا  رو، روشن ازاین. بود
  5بیمار  -

 درصد خطاها تعداد خطاها انواع جمله
12/0 ساده  0%  

12/4 موصولی فاعلی  34/33%  
فعولیموصولی م  12/10  33/83%  

12/3 اسنادي فاعلی  25%  
12/10 اسنادي مفعولی  33/83%  

60/27 مجموع  45%  
  ساده و پیچیده هاي در آزمون درك نحوي انواع  ساخت 5بیمار درصد خطاهاي تعداد و  -10جدول

  
و  یهاي موصولی فـاعل  ساختداد، در درك  در درك جمالت ساده معلوم توانایی طبیعی نشان 5بیمار 

کرد، ولی در ساخت موصولی مفعولی و اسـنادي مفعـولی    عمل خوب و باالتر از حد متوسط اسنادي فاعلی
هـاي موجـود در جـدول،     اساس داده بر. شد متوسط ظاهر تر از حد کرد و پایین  ضعیفی ارائه نمایش بسیار

دچـار مشـکل   ) درصد45(مورد  60مورد از  27هاي نحوي با مجموع خطاي  در درك انواع ساخت 5 بیمار
  .بود

 اسنادي موصولی ساده انواع جمله
5بیمار  0%  33/58%  16/54%  

  هاي ساده و پیچیده در آزمون درك نحوي انواع ساخت 5بیماردرصد کلی خطاهاي  -11جدول
  

هاي جمله  در درك انواع ساخت 5بیمارو نیز مقایسه خطاهاي  11هاي مندرج در جدول  براساس داده
هـاي موصـولی و    هاي ساده هیچ نقصی نداشت، ولـی در درك سـاخت   او در درك ساختروشن است که 
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هاي  در درك ساخت 5بیمارترتیب،   این  به. دچار خطا شد) درصد 16/54و  درصد33/58(ترتیب  اسنادي به
  . شد  موصولی میزان خطاي بیشتري مرتکب

  
  6بیمار -

 درصد خطاها تعداد خطاها انواع جمله
12/1 ساده  34/8%  

12/5 موصولی فاعلی  66/41%  
12/10 موصولی مفعولی  33/83%  
12/3 اسنادي فاعلی  25%  
12/8 اسنادي مفعولی  66/66%  

60/27 مجموع  45%  
       ساده وپیچیده هاي در آزمون درك نحوي انواع ساخت 6خطاهاي بیمارتعداد و درصد  -12 جدول

  
خوب  ، اسنادي فاعلیخوب معلوم ساده بسیارهاي  ساخت ر دركد 6بیمار عملکردها،  پایه این داده بر

هاي مفعولی، اعـم از اسـنادي مفعـولی و موصـولی مفعـولی،       ساختدر بود، اما متوسط  و موصولی فاعلی
ي هـا  گرفت که بیمار در انجام آزمـون   توان نتیجه می ،بنابراین. ط بودحد متوساز  تر پایینبسیار ضعیف و  

مفعـولی   هـاي  ساختهاي مربوط به  اما در قسمت ، اشتخوبی د اًخوب یا نسبتفاعلی عملکرد  هاي ساخت
ر در درك انـواع  دهـد کـه ایـن بیمـا     می  هاي مندرج در جدول فوق نشان داده. کرد  ارائه ضعیفی عملکرد
  . است  موارد با مشکل مواجه درصد 45هاي نحوي در  ساخت

                       
  

 اسنادي موصولی ساده انواع جمله
6بیمار   34/8%  5/62%  83/45%  

  هاي ساده و پیچیده در آزمون درك نحوي انواع ساخت 6بیماردرصد کلی خطاهاي  -13جدول
  

 34/8در درك  6بیمـار دهـد   مـی   نشـان  13هاي مندرج در جـدول   طور که داده از سوي دیگر، همان
درصـد و در   5/62هاي موصولی  ختهمچنین او در درك سا. بود  هاي ساده با مشکل مواجه ساخت درصد
نیز همانند دو بیمار دیگر مرحله پیشرفته،  6بیماراین،  بنابر. خطا داشت درصد 83/45هاي اسنادي ساخت

  .شد  مراتب خطاي بیشتري مرتکب  هاي موصولی به در درك ساخت
ارکینسون پیشـرفته  رسد با توجه به مقایسه عملکرد بیماران در دو گروه، عملکرد بیماران پ می نظر  به

در مقایسه با عملکرد سه بیمار مرحله ابتدایی مهر تأییدي بر این فرضیه باشد که بیماران پارکینسـون بـا   
  .گردند پیشرفت بیماري دچار اختالالت درکی شدیدتري می



 101/ي زبانی بیماران پارکینسون فارسی زبانهاتوانایی
 

 
 

 دهد که دو بیمار  پارکینسون می نشان 14هاي صحیح بیماران در جدول  ها براساس پاسخ تحلیل کلی داده
انـدکی   فقط مشکل) 6بیمار(هاي ساده نداشتند و یک بیمار  مرحله پیشرفته هیچ مشکلی در درك ساخت

هـاي   ضعیف آنان در درك سـاخت اً با بررسی نمرات بیماران مرحله پیشرفته به عملکرد نسبت. داد  را نشان
هـاي موصـولی بـا     بیماران پارکینسون مرحله پیشرفته این پژوهش در درك سـاخت . بریم می اسنادي پی

کلـی، عملکـرد بیمـاران     طـور   بـه . دادند  نشان یبسیار ضعیف بودند و عملکرد   مشکل بسیار زیادي مواجه
پارکینسون مرحله پیشرفته در مقایسه با عملکرد بیماران پارکینسون مرحله ابتـدایی مبـین ایـن واقعیـت     

ري هستند و قادر بـه درك بخـش   هاي اسنادي و موصولی دچار نقص بیشت است که آنها در درك ساخت
  . ها نیستند اعظمی از این ساخت

  
 اسنادي موصولی ساده بیماران

4بیمار   100%  84/45%  17/54%  
5بیمار  100%  67/41%  84/45%  
6بیمار  66/91%  5/37%  17/54%  

%22/97 مجموع  67/41%  39/51%  
  

در آزمون  رحله پیشرفتههاي درست بیماران پارکینسون م مقایسه کلّی درصد پاسخ -14جدول
  هاي ساده و پیچیده درك نحوي انواع ساخت

  
  1هاي پرسشیآزمون درك ساخت -3-1-2
   2بیمار  -

 درصد خطاها تعداد خطاها انواع جمله
12/1 پرسشی فاعلی  34/8%  
12/3 پرسشی مفعولی  25%  

24/4 مجموع  67/16%  
  هاي پرسشی حوي ساختدر آزمون درك ن 2بیمار تعداد و درصد خطاهاي  -15جدول

  
 هاي پرسشی فـاعلی عملکـردي کـامالً    در درك ساخت 2بیمار هاي موجود بیانگر این است که  داده

بـه  . خوب عمل کرد هاي پرسشی مفعولی نیز باالتر از حد متوسط و بسیار طبیعی داشت و در درك ساخت
مـورد از   4که او با مجموع خطاي  ترتیب، مقایسه کلی خطاهاي بیمار در این آزمون بیانگر این است  این

                                         
   . بیمار اجرا شد 3هاي پرسشی روي آزمون درك ساختبیمار،  6به عدم دسترسی ترخیص بیماران مورد نظر و به دلیل   ١
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در بـود، امـا     حدي با مشکل مواجـه  هاي پرسشی تا در درك انواع ساخت) درصد 67/16معادل (مورد  24
  . کل توانایی خوبی نشان داد

  
   3بیمار  -
  

 درصد خطاها تعداد خطاها انواع جمله
12/2 پرسشی فاعلی  67/16%  
12/4 پرسشی مفعولی  34/33%  

24/6 مجموع  25%  
  هاي پرسشی در آزمون درك نحوي ساخت 3بیمار تعداد و درصد خطاهاي  -16جدول 

پرسشـی فـاعلی عملکـرد خـوب و      هـاي  در پردازش سـاخت  3بیمار دهد که  می شواهد حاصل نشان
پرسشـی مفعـولی نیـز     هاي دهد، عملکرد وي در ساخت می ها نشان همانطورکه داده. بخشی داشت رضایت

دهد که  می  ترتیب، تحلیل کلی خطاهاي بیمار در این آزمون نشان  این  به. است  وسط بودهمت باالتر از حد
  .است   بوده  هاي پرسشی با مشکل مواجه در درك انواع ساخت) درصد 25( 24/6او با مجموع خطاي 

ه دهد کـ  می نشان 17هاي حاصل از عملکرد بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی در جدول  بررسی داده
هـاي پرسشـی مفعـولی عملکـرد بهتـري       پرسشی فاعلی در مقایسه با ساخت هاي  آنها در پردازش ساخت

ترتیـب    هاي پرسشی فـاعلی و مفعـولی بـه    دیگر، در مجموع توانایی آنها در درك ساخت  بیان  به. داشتند
  . بود درصد 99/74و  درصد 66/91معادل
  

پرسشی مفعولی        پرسشی فاعلی بیماران  
1بیمار   100%  33/83%  
2بیمار   66/91%  75%  
3بیمار   33/83%  66/66%  

%66/91 مجموع  99/74%  
هاي درست بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی در آزمون  مقایسه کلّی درصد پاسخ -17جدول

  هاي پرسشی ساخت درك نحوي
  
  گیري نتیجهبحث و  -4

اي ساده دچار مشکل خاصـی  ه کلی، در درك ساخت  رطو  بیماران، به هاي پژوهش حاضر، بر اساس یافته
در تشـخیص سـاختار   هاي الزم توانمنديبیماران لحاظ پردازشی   به ند کهده می نشان هااین یافته. نبودند

هـاي   آنها قادرند بین ساختارهاي موضوعی و نقش. دارا هستندرا ی عناصر نحوي موجود در جمله موضوع
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دیگر، هـر دو    بیان  به. صی در ایجاد این انطباق نیستندکنند و دچار نقص خا انطباق برقرار ،تتایی مناسب
تحلیل درست  وي دسترسی دارند و باگروه بیماران به اطالعات نحوي و معنایی اقالم واژگانی زنجیره نح

  .یابند توانند به تفسیر نهائی و دقیق جمله دست نحوي و معنایی می
یافت    تر افزایش هاي پیچیده در ساخت اد، اشکاالت هر دو گروه بیماراند   ها نشان گونه که داده همان

هاي گروه بیماران مرحله پیشـرفته در مقایسـه بـا گـروه بیمـاران       تفاوت بارزي بین سطح توانمندي یعنی
هاي موصـولی، اسـنادي و    بیماران پارکینسون مرحله ابتدایی در درك ساخت. داشت مرحله ابتدایی وجود

که عملکرد بیماران مرحلـه پیشـرفته از    طورکلی، عملکرد خوب تا بسیار خوب داشتند، درحالی هپرسشی، ب
داد کـه همـه    هـا نشـان   تـر داده  شد، تحلیل دقیق  گونه که پیشتر اشاره همان. متوسط تا ضعیف متغیر بود

کی بودند، ایـن  طور بارزتري دچار نقص در عملکرد ادرا  هاي مفعولی جمالت پیچیده به بیماران در ساخت
و فـوتر   کـاپالن ،  مطابق نظریه انطبـاق . کرد  هاي نحوي زبان توجیه توان در چارچوب نظریه نتیجه را می

نـدارد،   اي متعارف زبـان وجـود   هایی که در آنها ترتیب سازه بیماران دستورپریش در درك ساخت) 1986(
هاي موجود در جمله و  ر تعیین معناي سازهدچار اختالل هستند، زیرا قادر به استفاده از اطالعات نحوي د

تر، آنها در تعیـین   بیان دقیق  به. ور نیستند پذیر و بهره هاي معنایی مانند عامل، کنش نمودن نقش مشخص
هاي فـاعلی   هاي ساده و ساخت هاي معنایی موجود در ساخت و انطباق بین ساختارهاي موضوعی و نقش

کـه عملکـرد    حالی اند، عملکرد بسیار خوبی دارند، در کرده  ا حفظجمالت پیچیده که ترتیب اصلی جمله ر
هـاي مفعـولی    هـاي تتـایی موجـود در سـاخت     آنها در تعیین و انطباق بین ساختارهاي موضوعی و نقـش 

است، اختالالت فاحشی   نشده  اي متعارف زبان رعایت جمالت پیچیده و جمالت پرسشی که ترتیب سازه
 آنهـا  .همسو اسـت پریش نیز  در بررسی عملکرد بیماران زبان )1995 ( 1الینبرگریجه ین یافته با نتا. دارند
هاي معنائی از قبیل عامل، پذیرنده، آغازگر و هدف نیستند  قادر به اعطاي نقش بیماراناین کردند که  بیان

ی اول، هاي معنائی عامل، پذیرنده و هـدف را بـه گـروه اسـم     اساس توالی خطی نقش بر توانند میو فقط 
اگـر ترتیـب    این، بنابر. کند ، اعطااست   N – V – N – Nهائی که به صورت  و سوم در ساخت دوم

زبـانی و   عناصررمزگشایی  وهاي معنائی  نقشدرست قادر به اعطاي آنها ، یابد تغییراجزاي جمله متعارف 
 ،)2000(چی فریش و فریـدری ، دیگر  از سوي. بود دتنخواهجمله نحوي    زنجیرهروابط موجود میان آنها در 

آنها معتقدنـد وقتـی   . که بازنمائی فعل در واژگان شامل اطالعات نحوي و معنائی است دارند می نیز اظهار
، تمـام سـاختارهاي   اسـت  رفتـه  کـار ه شنوند براي فعلی که در جمله ب اي را می جمله پریش زبان بیماران

هـیچ رابطـه و انطبـاقی بـین سـاختارهاي موضـوعی و        رو، د و از اینشو موضوعی در ذهن آنها فعال نمی
) 2002(گراسمن . انجامد نحوي می اختالالت پردازش به بروزاین امر  د وشو نمی هاي معنائی برقرار نقش

لکرد نحوي بیماران پارکینسـون تأییـد   اعتبار نظریه انطباق را در تحلیل عم) 2006(و انگوین و همکاران 
زبـان   انگلیسـی   هاي درکی بیماران پارکینسون ظریه انطباق از عهده توجیه تفاوتآنها معتقدند که ن. کردند

  هـاي حاصـل از پـژوهش    پایه داده برگفت که   توان رو، می ازاین. آید هاي ساده و موصولی برمی در ساخت

                                         
1 Linebarger, M. C. 
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هاي تتایی منجر بـه ایجـاد اخـتالالت پـردازش      حاضر عدم انطباق صحیح بین ساختار موضوعی و نقش
  . دشو زبان نیز می پارکینسون فارسی هاي موصولی، اسنادي و پرسشی مفعولی در بیماران ساخت نحوي

هاي پیچیده  هاي مفعولی جمله پژوهش حاضر در پردازش ساخت انهاي بیمار ضعف عملکرد آزمودنی
و علـت تفـاوت پردازشـی     اسـت   کرده   مطرح) 1997(گروهی که اگردي -پایه فرضیه فاصله ساختاري بر

. گیـرد  داند، نیز مورد تأیید قرارمی نمایه با آن می هاي مختلف را فاصله بین عنصر تهی و عنصر هم ساخت
هاي مفعولی جمالت پیچیـده در مقایسـه بـا     مطابق فرضیه اگردي، واضح است که این فاصله در ساخت

نمایـه   و عنصـر هـم  وي معتقد است که وقتی فاصله بین عنصر تهـی  . باشد هاي فاعلی آنها بیشتر   ساخت
کند و این امر موجب پیچیـدگی   می پیدا  یابد، تعداد مقوالت گروهی موجود بین آنها نیز افزایش می افزایش

 لحاظ پردازشی نیـز درك آن دشـوارتر خواهـد     تر باشد، به گردد، و هرچه ساخت پیچیده ساختار نحوي می
و در بنـد  ) گروه صرفی و گـروه مـتمم نمـا   (روهی عنوان نمونه، در بند موصولی فاعلی دو مقوله گ  بود؛ به

بین عنصر تهـی و عنصـر   ) گروه فعلی، گروه صرفی و گروه متمم نما(موصولی مفعولی سه مقوله گروهی 
کند که پردازش بندهاي  می بینی گروهی پیش-این ترتیب، فرضیه فاصله ساختاري  به. دارد نمایه وجود هم

 .صولی مفعولی استاز بندهاي مو آسانترموصولی فاعلی 
هـاي موصـولی، اسـنادي و     توان دشواري پردازشـی سـاخت   مینیز گرا  برنامه کمینه از دیدگاه نظري

شناسـی زایشـی   برنامه کمینه گراي چامسکی ، رویکرد غالب و جدید زبـان . کرد پرسشی مفعولی را توجیه
دانـش زبـانی ذهـن     هـاي زبـان بـه لحـاظ    هاي سلسله مراتبی سـاخت نمـاي جملـه   بررسی پیوند. است

هاي تحلیل ساختی جمله یکی از ویژگی. سخنگویان، هدف عمده تحلیل ساختی در رویکرد یاد شده است
هـاي واژگـانی   که به تبیین پیوندهاي نحوي مقولـه هاي نقشی است این رویکرد، در نظر گرفتن مقوله در

هایی نظیـر عمـل مطابقـه بررسـی     هها از راه بازبینی مشخصچگونگی مقولهدر این برنامه . کندکمک می
نمـا و گـروه    نما، میـان گـروه مـتمم    معتقد است که در فرضیه انشقاق گروه متمم) 2005(کریمی .شودمی

 .هاي بیشینه کانون و مبتدا قراردارد تصریف، فرافکن
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