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 پريش بروكا در توليد و درك فعل عملكرد بيماران زبان

  ∗∗، مليحه قانع∗دوست شهال رقيب
  

 خالصه

 2 در توليد1پريش بروكا دهند بيماران زبان مطالعات گسترده در چند دهة اخير نشان مي
 از 4هاي صرفي و نحوي فعل كنند و پيچيدگي تر عمل مي  آن ضعيف3فعل نسبت به درك
پژوهش حاضر نيز با هدف . گونگي رفتارهاي زباني اين بيماران استعوامل مؤثّر بر چ

پريش فارسي زبان در توليد و درك فعل با توجه به ساختار  بررسي عملكرد بيماران زبان
 بيمار با 4هاي مورد بررسي شامل  آزمودني. موضوعي اين مقوله صورت گرفته است

ي بودند كه سه آزمون ناميدن تصوير،  نفر گروه كنترل طبيع12هاي نيمكرة چپ و  ضايعه
دهند عملكرد  نتايج نشان مي.  تصوير و قضاوت دستوري روي آنها اجرا شد-مطابقت واژه

 بوده و ضمناً در 5تر از عملكردهاي دركي و قضاوت دستوري بيماران در توليد فعل، ضعيف
. اند  كردههاي يك موضوعي عمل تر از فعل هاي چند موضوعي، ضعيف درك و توليد فعل

  .شود اين الگوي رفتاري به طور مشابه در هر سه آزمون مشاهده مي
  پريش بروكا، توليد، درك، قضاوت دستوري، فعل، ساختار موضوعي زبان: واژگان كليدي

  مقدمه

پريش را با توجه  هاي اخير عملكرد بيماران زبان ها كه در دهه اي از پژوهش طيف گسترده
اند، نشان  جايگاه آسيب آنان در مغز مورد ارزيابي زبان شناختي قرار دادهبه تظاهرات باليني و 

تواند به طور مستقلّ، بر اثر  هاي مختلف دستوري از جمله فعل، مي دهند پردازش مقوله مي
ها در  اي كه بر پايه انواع آزمون شواهد قابل مالحظه. هاي مغزي، دچار اختالل شود آسيب
پريش، به ويژه بيماران بروكا  مده، داللت بر آن دارند بيماران زبانهاي مختلف به دست آ زبان

دهند و  پذيري بيشتري نشان مي هاي دستوري آسيب در توليد و درك فعل نسبت به ديگر مقوله
                                                 

   عضو هيأت علمي دانشگاه علّامه طباطبايي ∗
   دانشجوي دانشگاه علّامه طباطبايي ∗∗

1- Broca's aphasie 
2- production 
3- comprehension 
4- verb 
5- judgement grammaticality 



www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ١٣٣

هاي متعدد،  با توجه به يافته. كنند تر عمل مي در توليد فعل نسبت به درك آن ضعيف
 آن از جمله عوامل 1فعل و نيز ساختار موضوعيهاي صرفي، نحوي و معنايي  پيچيدگي

در مطالعات خود ) 1988( و ديگران 2ميچلي. تأثيرگذار بر رفتار زباني اين بيماران است
. كنند مشاهده نمودند بيماران دستورپريش ايتاليايي زبان افعال اصلي را در گفتار خود حذف مي

ال در درك و ناميدن فعل بارزترين اختالل نيز دريافتند، اشك) 1985 (4 و وارينگتون3مك كارتي
متوجه شدند اين بيماران در ) 2000 (6 و تامپسون5كيم. در عملكرد بيمار دستور پريش است

توليد فعل دچار اختالل هستند، اما در درك و قضاوت دستوري همانند گروه كنترل سالم عمل 
يج مؤيد آن بود كه بيماران دستور نيز نتا) 1998 (8 و جانكرز7در پژوهش باستيانس. كنند مي

. كنند تر از بيماران آنومي عمل مي گيري ناتوان پريش در توليد تصريفات فعل به طور چشم
به اين نتيجه رسيدند هرچه افعال از نظر ساختار نحوي و موضوعي ) 2001( و ديگران 9كالينا

هاي  به اين ترتيب پژوهش. شود  ميتر باشند، بازيابي و توليد آنها براي بيماران دشوارتر پيچيده
هاي دستوري مورد  پذيري بيشتر فعل را بر اثر آسيب مغزي نسبت به ديگر مقوله متعدد آسيب
دهند؛ و نقش خصوصيات صرفي و نحوي فعل را بر ميزان اختالل، عامل مؤثّري  تأييد قرار مي

  .دانند مي
  هاي پژوهش هدف

 توليد، درك و قضاوت دستوري در بيماران هاي هاي آزمون  تعيين و مقايسة نمره-
  پريش و افراد طبيعي زبان

هاي فعلي يك موضوعي، دو موضوعي و سه موضوعي  ها در محرّك  تعيين و مقايسة نمره-
  پريش و نيز مقايسة بين آنان و افراد طبيعي  در هر يك از بيماران زبان

                                                 
1- argument structure 
2- Miceli, G. 
3- Mc Carthy, R. 
4- Warrington, E. K. 
5- Kim, M. 
6- Thompson, C. K. 
7- Bastianse, R. 
8- Jonkers, R. 
9- Collina, S. 
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  هاي پژوهش فرضيه

تر  سه آزمون توليد، درك و قضاوت دستوري ضعيفپريش در هر    عملكرد بيماران زبان-
  .از افراد طبيعي است

تر از درصد  داري پايين پريش در آزمون توليد به طور معني هاي بيماران زبان  درصد نمره-
 .هاي آنان در آزمون درك و قضاوت دستوري است نمره

موضوعي بيشتر از هاي بيماران زبان پريش در هر سه آزمون در افعال يك    در صد نمره-
هاي آنها در افعال دو موضوعي و در افعال دو موضوعي بيشتر از سه موضوعي  درصد نمره

 .است

 روش

 دچار CVAكه در اثر )  زن2مرد و  2( بيمار راست دست آسيب ديدة نيمكرة چپ 4
 دو هر. ، مورد آزمون قرار گرفتند)زن2 مرد و 2( فرد كنترل طبيعي 4پريشي شده بودند و  زبان

متوسط . گروه از نظر سنّ، جنسيت و سطح تحصيالت با يكديگر مطابقت داده شدند
  .تحصيالت آنان ديپلم بود

  ابزار

 آزمون ناميدن تصوير براي ارزيابي توانايي بيماران در توليد فعل مورد استفاده قرار -
ي و سه  فعل در سه گروه يك موضوعي، دو موضوع50هاي اين آزمون شامل  محرّك. گرفت

 آزمون مطابقت واژه ـ تصوير براي بررسي ميزان توانايي درك فعل بيماران -موضوعي است 
 فعل است كه در آزمون ناميدن تصوير استفاده 50هاي اين آزمون شامل  محرّك. به اجرا در آمد

 آزمون قضاوت دستوري با هدف سنجش توان بيماران در تشخيص ساختار -شده بودند
 72هاي اين آزمون مشتمل بر  محرّك. ر حين پردازش جمله صورت گرفتموضوعي فعل د

  . جمله غير دستوري بودند36 جمله دستوري و 36جمله، يعني 
هاي فعلي كه به صورت تصويرهاي سياه و سفيد روي  در آزمون ناميدن تصوير، محرّك
گويند چه عملي در آن شد ب ها ارايه و از آنان خواسته مي كاغذ ترسيم شده بودند به آزمودني

در آزمون مطابقت واژه ـ تصوير، براي هر محرّك فعلي سه كارت . تصوير نشان داده شده است
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شدند كه شامل تصوير فعل هدف  تصويري به صورت افقي روي ميز جلوي بيمار قرار داده مي
هاي  لهدر آزمون قضاوت دستوري نيز جم. و تصويرهاي مربوط به دو فعل منحرف كننده بودند

بايست با اشاره به يكي از  شد و آنها مي ها خوانده مي دستوري و غير دستوري براي آزمودني
  .  نوشته شده بود، پاسخ دهند» غلط«يا » درست«هايي كه بر روي آن واژه  كارت
  ها يافته

در حالي كه گروه طبيعي در هر سه آزمون، نمرة كامل كسب كردند، بيماران در آزمون 
، و قضاوت دستوري ميانگين 62/93%، مطابقت واژه ـ تصوير ميانگين %52/60ميانگين ناميدن، 

درصد ميانگين بيماران در ناميدن افعال يك موضوعي، دو موضوعي .  به دست آوردند%88/77
 را 61/96%همچنين آنان ميانگين .  بود44/46% و 71/60%، 43/74%و سه موضوعي به ترتيب 

هاي دو موضوعي كسب كردند، در   در درك فعل25/95%وعي و هاي يك موض در درك فعل
بيماران در قضاوت دستوري .  بود89%هاي سه موضوعي  حالي كه ميانگين آنان در درك فعل

 در 50/73% داشتند و ميانگين 66/88%هاي يك موضوعي نيز بهترين عملكرد را با ميانگين  فعل
  .وضوعي به دست آوردندهاي سه م  در فعل5/71%هاي دو موضوعي و  فعل
  گيري نتيجه

پريش در توليد فعل و در قضاوت دستوري  هاي حاصل، عملكرد بيماران زبان بر پاية داده
تر از عملكرد افراد طبيعي و در درك فعل تقريباً مشابه آنان بوده  اي ضعيف به طور قابل مالحظه

تر از توانايي درك و قضاوت  نتايج بيانگر آن هستند كه توانايي توليد بيماران ضعيف. است
مقايسة . دستوري آنان است و ضمناً توان دركي آنها از توان قضاوت دستوري باالتر است

دهد آنان در پردازش افعال دو موضوعي و سه  عملكرد درون گروهي بيماران نيز نشان مي
ش هماهنگ بنابراين، نتايج اين پژوه. اند تر از افعال يك موضوعي عمل كرده موضوعي ضعيف

هاي پيشين، گسستگي عملكرد بيماران را در توليد و درك فعل مورد تأييد قرار داده و  با يافته
تر شدن ساختار موضوعي افعال، ناتواني عملكردي بيماران  دهد كه با پيچيده مي نشان

هاي دستوري و  توان ناشي از آسيب توانايي ضعف رفتاري بيماران را مي. شود تر مي محسوس
كال در بازيابي و پردازش دقيق ساخت فعل، بر اثر ضايعة نيمكرة چپ دانست و نتيجه اش
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ها در عملكرد  تواند به عنوان يكي از بارزترين مشخّصه گرفت اختالل در پردازش فعل مي
  .پريش، نمود يابد بيماران زبان
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