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Abstract
Introduction: Cognitive disorders are one of the common problems in old age. Therefore, the present 
study aimed to investigate the effect of multilingualism on cognitive function in the elderly.
Methods: The present study belongs to the causal-comparative design in terms of applied purpose, 
retrospective in terms of time and in terms of data collection method, which was collected in a field 
method. The statistical population consisted of all elderly people (monolingual and bilingual) living 
in nursing homes, of which a sample of 60 elderly people was considered. The measuring instruments 
of the research were MMSE psychological status questionnaire and active memory expanse (WM) 
test with reverse number test (DBT) which were distributed among individuals. Descriptive statistics 
such as mean, standard deviation, frequency and univariate analysis of variance were used for data 
analysis using SPSS v.25 software.
Results: The results of data analysis showed that there is a significant difference between cognitive 
function and its components in the compared groups. The results also showed that there is a significant 
difference between memory expansion in the two groups. In general, the mean cognitive function of 
bilingual individuals was higher than that of monolingual individuals.
Conclusions:. According to the research findings, mental activities such as learning a second 
language have a positive effect on cognitive function and can reduce Alzheimer's disease in bilingual 
or multilingual people because language learning leads to the development of language skills that The 
result is an increase in general information and brain function, and bilingualism leads to a stronger 
semantic connection with the environment. Exposure to two languages will compare different 
syntactic and grammatical features that lead to a better understanding of the environment. Expanding 
language learning in youth and childhood and its frequent use in the country can be a good coping 
program to prevent Alzheimer's in the elderly population.
Keywords: Bilingualism,, monolingual, Cognitive function, Aged.

www.joge.ir
http://dx.doi.org/https:/doi.org/10.22034/JOGE.7.2.46
http://joge.ir/article-1-556-fa.html


فریبا تابع بردبار و  فاطمه سادات شفیعی 

47

مقاله پژوهشی 	 	 	 	 	 نشریه سالمندشناسی	

دوره 7 شماره 2، تابستان1401                       

    https://doi.org/10.22034/JOGE.7.2.46            

مقایسه عملکرد شناختی سالمندان تک زبانه و دو زبانه شیراز در سال 1400
فریبا تابع بردبار 1*، فاطمه سادات شفیعی 2

1-	دانشیار	گروه	روان	شناسی،	دانشگاه	پیام	نور،	تهران،	ایران.	
2-	دانشجوی	دکتری	تخصصی	روان	شناسی	سالمت،	دانشگاه	پیام	نور،	تهران،	ایران.

نویسنده مسئول: فریبا	تابع	بردبار، دانشیار	گروه	روان	شناسی،	دانشگاه	پیام	نور،	تهران،	ایران.
Yasaman72004@gmail.com :ایمیل

تاریخ	دریافت:			1401/1/18																																تاریخ	پذیرش:	1401/5/25

چکیده
مقدمــه: اختــالالت	شــناختی	یکــی	از	مشــکالت	رایــج	دوران	ســالمندی	اســت،	دوزبانگــی	در	طــول	زندگــی	روي	پــردازش	شــناختی	تأثیر	
دارد.	بــا	توجــه	بــه	تعــداد	زیــاد	افــراد	دوزبانــه	در	ایــران	و	همچنیــن	تعــداد	رو	بــه	افزایــش	افــراد	ســالمند	در	کشــور،	انجــام	مطالعــات	در	
زمینــه	عملکــرد	شــناختی	افــراد	دو	زبانــه	ســالمند	امــري	مهــم	اســت	از	ایــن	روی	پژوهــش	حاضــر	بــا	هــدف	بررســی	تاثیــر	چنــد	زبانگــی	

بــر	عملکــرد	شــناختی	ســالمندان	انجــام	گرفتــه	اســت.
روش کار:	پژوهــش	حاضــر	از	نظــر	هــدف	کاربــردی،	از	نظــر	زمانــی	گذشــته نگــر	و	بــه	لحــاظ	شــیوه ی	گــردآوری	داده هــا	بــه	طــرح	
علی_مقایســه ای	تعلــق	دارد	کــه	بــه	شــیوه ی	میدانــی	جمــع	آوری	گردیــد.	جامعــه	آمــاری	را	کلیــه	ســالمندان	)تــک	زبانــه	و	دو	زبانــه(	
ســاکن	در	خانــه هــای	ســالمندان	شــیراز	در	ســال	1400	تشــکیل	داده	کــه	از	بیــن	آن هــا	نمونــه ای	شــامل	60	ســالمند	در	نظــر	گرفتــه	
شــد.	ابزارهــای	انــدازه	گیــری	پژوهــش	پرسشــنامه	وضعیــت	روانشــناختی	آزمــون	MMSE	و	پرسشــنامه	آزمــون	فراخنــای	حافظــه	فعــال	
)WM(	بــا	تســت	اعــداد	معکــوس	)DBT(	بودنــد	کــه	بیــن	افــراد	توزیــع	گردیــد.	جهــت	تجزیــه	و	تحلیــل	داده هــا،	آمــار	توصیفــی	نظیــر	
میانگیــن،	انحــراف	معیــار،	فراوانــی	و	درصــد	حداقــل	و	حداکثــر	و	در	ســطح	اســتنباطی	از	آزمــون	تحلیــل	واریانــس	تــک	متغیــره	با	اســتفاده	

از	نــرم	افــزار	SPSS v.25	اســتفاده	شــده	اســت.
یافتــه هــا: نتایــج	حاصــل	از	تحلیــل	داده هــا	نشــان	دادکــه	بیــن	عملکــرد	شــناختی	و	مولفــه هــای	آن	در	گــروه هــای	مــورد	مقایســه	
ــاداری	وجــود	دارد.	 ــاوت	معن ــای	حافظــه	در	دو	گــروه	تف ــن	فراخن ــه هــا	نشــان	دادکــه	بی ــن	یافت ــاداری	وجــود	دارد.	همچنی ــاوت	معن تف
میانگیــن	ابعــاد	تشــخیص	زمــان	ومــکان،	تمرکــز	و	تکــرار،	دقــت	و	محاســبه،	یــادآوری	و	گفتــار	دو	گــروه	ســالمندان	تــک	زبانــه	و	دوزبانــه	
در	ســطح	0/001	تفــاوت	معنــا	داری	وجــود	دارد.	بــه	طــور	کلــی	میانگیــن	عملکــرد	شــناختی	افــراد	دو	زبانــه	از	گــروه	افــراد	تــک	زبانــه	

بیشــتر	بــود.
نتیجــه گیــری:	مطابــق	یافتــه	هــای	پژوهــش،	فعالیــت	هــای	ذهنــی	از	جملــه	یادگیــری	زبــان	دوم	تاثیــر	مثبتــی	بــر	عملکــرد	شــناختی	
دارد	و	مــی توانــد	باعــث	کاهــش	ابتــال	بــه	بیمــاری	آلزایمــر	در	افــراد	دو	زبانــه	یــا	چنــد	زبانــه	شــود	چــرا	کــه	یادگیــری	زبــان،	منجــر	بــه	
رشــد	مهــارت هــای	زبانــی	مــی شــود	کــه	نتیجــه	آن	افزایــش	اطالعــات	عمومــی	و	عملکــرد	مغــزی	اســت	و	دو	زبانگــی	منجــر	بــه	ارتباط	
معنایــی	قــوی	تــری	بــا	محیــط	پیرامــون	مــی	شــود.	مواجهــه	بــا	دو	زبــان	بــه	مقایســه	ویژگــی	هــای	نحــوی	و	گرامــری	متفاوتــی	خواهــد	
شــد	کــه	بــه	درک	بیشــتری	از	محیــط	مــی	انجامــد.	گســترش	زبــان	آمــوزی	در	ســال	هــای	جوانــی	و	کودکــی	و	اســتفاده	مکــرر	از	آن	در	

کشــور	مــی توانــد	برنامــه	مقابلــه	ای	خوبــی	جهــت	پیشــگری	از	الزایمــر	در	جمعیــت	ســالمندی	باشــد.
کلید واژه ها: چند	زبانگی،	عملکرد	شناختی،	سالمندان.
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مقدمه
بــا	توجــه	بــه	شــیوع	زوال	عقــل	در	جمعیــت	ســالمندان	در	حــدود	6	
درصــد	و	افزایــش	3	برابــری	آن	درســال	2020	جهــان	بــا	چالــش	
بزرگــی	در	زمینــه	تــوان	بخشــی	شــناختی	روبــرو	خواهــد	بــود	)1(.	
ــی	عملکــرد	شــناختی	و	 ــوان	بخشــی	شــناختی،	ارزیاب از	اهــداف	ت
ــز	 ــود	عملکــرد	مغ ــرد	تمریــن هــای	شــناختی	در	جهــت	بهب کارب
اســت.	ایــن	نــوع	از	تــوان	بخشــی	کــه	برگرفتــه	از	لوریــا	بوده	اســت	
بــا	تاکیــد	بــر	نقــش	یادگیــری هــای	جدیــد	در	بهبــود	عملکــرد	مغز	
ــم	در	 ــای	مه ــی	از	ابزاره ــت	)2(.	یک ــه	اس ــادی	یافت ــترش	زی گس
زمینــه	بهبــود	عملکــرد	مغــز	یادگیــری	زبــان	دوم	مــی باشــد.	زبــان	
ــاز	 ــی	ب ــزاري	ارتباطــی،	اجتماعــي	و	فرهنگــي	کانال ــوان	اب ــه	عن ب
اســت	کــه	مجموعــه	گســترده	اي	از	مفاهیــم	و	اطالعــات	علمــی،	
ــم	 ــای	مه ــد	)3(.	از	کارکرده ــل	می	کن ــفي	را	منتق ــی	و	فلس عاطف
زبــان	نقشــی	اســت	کــه	در	ســالمت	ذهنــی	انســان	و	جامعــه	بــازی	
می	کنــد.	یــک	اندیشــه	و	فکــر	ســالم	بــر	پایــه	توانایی	هــای	زبانــی	
بــه	شــکل	کامــل	و	حداکثــری	بــروز	و	نمــود	پیــدا	می	کنــد.	زبــان	
بــه	عنــوان	وســیله	برقــراري	ارتبــاط	و	نمــود	هویتــی،	نقــش	بزرگی	
در	تکامــل	و	بــروز	تفکــر	و	تاثــرات	درونــی	انســان	دارد	کــه	همیــن	
ــد.	 ــان	می	ده ــان	را	نش ــی	زب ــالمت	روان ــد	س ــت	بع ــئله	اهمی مس
حیطــه	فعالیــت	علــم	گفتــار	درمانــی	و	رشــته	های	مشــابه	آن	نــه	
ــط	اســت،	بلکــه	در	 ــرد	مرتب ــان	ف ــم	و	ســالمت	زب ــه	ترمی تنهــا	ب
آن	هــا	بیــش	از	ســالمت	زبــان،	ســالمت	و	بهبــود	فکــری	و	ذهنــی	

مدنظــر	اســت	)4(.
بیمــاری	آلزایمــر	از	نظــر	بالینــی،	بــا	کاهــش	و	نقــص	در	حافظــه	
ــن	 ــص	ممک ــن	نقای ــود.	ای ــف	می	ش ــی	تعری ــای	ذهن و	عملکرده
ــت،	ادراک	 ــالل	در	حرک ــم،	اخت ــدرت	تکل ــدم	ق ــامل	ع ــت	ش اس
ــن	 ــد	)5(.	ای ــی	باش ــای	اجرای ــی	در	عملکرده ــا	ناراحت ــی	ی پریش
تغییــرات	بــا	حالت	هــای	شــدیدتری	در	عملکردهــای	روزمــره	
ــام	 ــه	انج ــد	ک ــان	داده ان ــا	نش ــش ه ــود	)6(.	پژوه ــاد	می	ش ایج
فعالیت	هــای	ذهنــی،	باعــث	پیشــگیری	یــا	کاهــش	ســرعت	
ــری،	 ــای	فک ــام	بازی	ه ــود.	انج ــر	می	ش ــم	آلزایم ــرفت	عالئ پیش
مطالعــه،	حــل	کــردن	جــدول،	بــه	خاطــر	ســپردن	شــعر،	داســتان	
خوانــدن،	نوشــتن،	روزنامــه	خوانــدن	و	غیــره	همگــی	از	آنجــا	کــه	
ــش	 ــث	کاه ــوند،	باع ــی	می	ش ــت	ذهن ــک	فعالی ــام	ی ــث	انج باع
ــی  ــب	م ــن	مطل ــه	ای ــوند	)7(.	در	توجی ــر	می	ش ــد	آلزایم ــد	رش رون
ــد،	 ــر	باش ــی	فعال	ت ــر	ذهن ــخص	از	نظ ــه	ش ــت	هرچ ــوان	گف ت
ــی	 ــه	نارســایی	و	اختالل	هــای	عصب ــال	ب ــرای	ابت ــز	ب ــت	مغ ظرفی
ــور	 ــن	ط ــه،	ای ــن	نظری ــایه	ای ــد.	در	س ــر	می	آی ــناختی	پایین	ت و	ش
تصــور	می	شــود	کــه	چنــد	زبانگــی	یــا	توانایــی	صحبــت	بــه	بیــش	

از	یــک	زبــان،	ممکــن	اســت	بتوانــد	بــه	محافظــت	در	برابــر	کاهش	
ــد	)8(. ــر	کمــک	کن ــی	و	شــناختی	در	اواخــر	عم ــی	ذهن توانای

دو	زبانگــی	یــا	چنــد	زبانگــی	اصطالحــی	اســت	کــه	بــرای	صحبت	
کــردن	بــه	دو	یــا	بیشــتر	از	دو	زبــان	بــه	کار	مــی رود.	معمــوال	زبان	
مــادری	یــا	زبــان	اول	گویشــوران	یکــی	از	دو	زبــان	آن هاســت	و	
ســبب	مــی شــود	بــه	آن هــا	دو	زبانــه	اطــالق	شــود.	دو	زبانگــی	
یــا	همــان	یادگیــری	زبــان	دوم	و	یــا	حتــی	بیشــتر،	نیــز	از	جملــه	
فعالیــت هایــی	اســت	کــه	ذهــن	را	بــه	چالــش	کشــیده	و	می	توانــد	
بــه	عنــوان	یــک	فعالیــت	ذهنــی	بســیار	مفیــد،	از	بــروز	و	پیشــرفت	

بیمــاری	آلزایمــر	جلوگیــری	کنــد	)9(.
از	ســوی	دیگــر،	پدیــده	جهانــی		شــدگی،	جوامــع	را	بیــش	از	پیــش	
ــا	 ــا	یکدیگــر	قــرار	داده	اســت	و	باعــث	شــده	اســت	ت در	ارتبــاط	ب
ــد	زبانگــی	بیشــتر	درک	شــود.	مســائلی	 مفهــوم	دو	زبانگــی	و	چن
ماننــد	پراکندگــی	جوامــع،	روابــط	همــراه	بــا	ترجمــه	ماننــد	روابــط	
ــط	 ــا	و	رواب ــال،	محیط	ه ــات	دیجیت ــرت	و	ارتباط ــی،	مهاج سیاس
بیشــتر،	چنــد	زبانگــی	بــه	وجــود	آورده	انــد.	در	مقیــاس	کوچکتــر	نیز	
روابــط	اقــوام	درون	یــک	کشــور	نیــز	در	مقایســه	با	گذشــته،	بســیار	
ــر	 ــل،	دیگ ــل	و	نق ــات	ارتباطــی	و	حم ــه	اســت	و	امکان ــر	رفت فرات
ــرای	انســان	ها	 ــه	یــک	شــهر	دیگــر	را	ب هماننــد	گذشــته،	ســفر	ب
ــد	 ــوری	مانن ــذا	در	درون	کش ــد.	ل ــا	نمی	کن ــخت	و	طاقت	فرس س
ایــران	نیــز	روابــط	اقــوام	بــا	زبان	هــای	مختلــف	ماننــد	کــرد،	لــر،	
بلــوچ،	تــرک،	آذری	و	فــارس،	بســیار	گســترده	تر	و	راحت	تــر	شــده	
اســت.	ایــن	پدیــده	باعــث	بــه	وجــود	آمــدن	و	بــاال	رفتــن	تعــداد	
ــه	درون	یــک	کشــور	می	شــود	)10(. ــا	چنــد	زبان ــه	ی افــراد	دو	زبان
هــر	چنــد	کــه	تحقیــق	بــر	روی	اثــرات	دوزبانــه	بــودن	بــه	قــرن	
ــای	 ــدادی	از	پژوهش	ه ــال	تع ــن	ح ــا	ای ــردد	ب ــی گ ــر	م بیســتم	ب
ــد	 ــراد	چن ــه	در	اف ــد	ک ــان	داده	ان ــتا	نش ــن	راس ــز	در	همی ــر	نی اخی
زبانــه،	شــروع	زوال	عقــل	دیرتــر	از	افــراد	یــک		زبانــه	اســت	)11(.	
نتایــج	آزمایش	هــای	عصــب		شناســی	نشــان	داد	کــه	نــه	تنهــا	دو	
زبانگــی	تاثیــر	زیــادی	در	تأخیــر	بــروز	بیمــاری	آلزایمــر	دارد،	بلکــه	
ــذار	 ــر	تاثیرگ ــن	ام ــز	در	ای ــان	دوم	نی ــه	زب ــلط	ب ــان	تس ــدت	زم م
اســت	)12(.	چرتکــو	و	دیگــران	)13(،	نمونــه	ای	از	632	بیمــار	کــه	
ــر	تشــخیص	داده	شــدند	را	 ــاری	آلزایم ــه	بیم ــال	ب ــال	ابت ــا	احتم ب
ــاران	 ــاله	در	بیم ــا	5	س ــر	تقریب ــد	و	تاخی ــرار	دادن ــه	ق ــورد	مطالع م
ــروه	 ــک	گ ــا	در	ی ــر	چــه	نتیجــه،	تنه ــد.	اگ ــه	کشــف	کردن دو	زبان
مهاجــر	یافــت	شــد،	امــا	تاثیــر	قابــل	توجــه	بیشــتری	در	بیمارانــی	
کــه	بــه	ســه	یــا	چنــد	زبــان	صحبــت	مــی کردنــد	مشــاهده	شــد.	
بــا	ایــن	نتیجــه گیــری	کــه	دو	زبانگــی	یــا	چنــد	زبانگــی	بــا	تاخیــر	
4	تــا	5	ســال	در	شــروع	عالئــم	بیمــاری	آلزایمــر	مرتبــط	اســت	در																																																																																													
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ــت	شــده	اســت.	 ــار	ثب ــش	از	1000	بیم ــی	در	بی ــای	کل ــه ه نمون
ــه	 ــان	داد	ک ــود	نش ــات	خ ــکاران	)14(	در	مطالع ــتوک	و	هم بیالیس
ــد	عامــل	حافظتــی	از	زوال	عقــل	باشــد.	وی	 دو	زبانگــی	مــی توان
بیــان	مــی کنــد	کــه	در	مغــز	افــراد	دوزبانــه	مکانیســم	هــر	دو	زبــان	
همزمــان	فعــال	مــی باشــد	حتــی	زمانــی	کــه	فــرد	در	محیــط	تــک	
زبانــه	باشــد.	در	تحقیقــی	کــه	توســط	تائبــی	و	همــکاران	)15(	بــه	
منظــور	مقایســه	عملکــرد	ســالمندان	ســالم	و	آلزایمــری	در	آزمــون 
ــا	100	 ــی	ب ــت	ذهن ــاه	وضعی ــه	کوت ــدر	گشــتالت	و	معاین ــای	بن ه
ــان	دو	 ــاداری	می ــاوت	معن ــه	تف ــالمند	انجــام	شــد	نشــان	داد	ک س
گــروه	از	نظــر	شــاخص	هــای	شــناختی	وجــود	دارد	بــه	گونــه¬ای	
ــا	 ــر	همــراه	ب ــه	آلزایمــر	نمــرات	پاییــن	ت کــه	ســالمندان	مبتــال	ب
خطاهــای	بیشــتری	در	آزمــون	گشــتالت	داشــتند.	اســتانگا	و	
ــال	 ــاران	مبت ــی	از	بیم ــا	گروه ــود	ب ــق	خ ــکاران	)16(	در	تحقی هم
ــه	بازســازی	و	حفــظ	 ــد	کــه	دو	زبانگــی	ب ــه	الزایمــر	نشــان	دادن ب
عملکــرد	اجرایــی	مغــز	و	عمکردهــای	دیــداری-	فضایــی	کمــک	
ــه	میــزان	زیــادی	از	 ــه	اینکــه	مغــز	انســان	ب مــی	کنــد.	باتوجــه	ب
ــز	 ــای	مغ ــت	کارکرده ــوان	گف ــی ت ــرد	م ــی	پذی ــر	م ــط	تاثی محی
ــوی	 ــت.	از	س ــاوت	اس ــان	متف ــی	آن ــوع	زبان ــه	تن ــه	ب ــراد	باتوج اف
ــان	 ــا	هم ــه	ای	ی ــه	آهیان ــه	در	منطق ــزاد	چندزبان ــز	اف ــر	مغ دیگ
منطقــه	اســتعداد	زبانــی	متفــاوت	تــر	از	ســایر	افــراد	اســت	)17(	در	
خصــوص	مکانیســم	اثرگــذاری	چندزبانگــی	بــر	عملکــرد	شــناختی	
طبــق	ادبیــات	موجــود	می	تــوان	ایــن طــور	توضیــح	داد	کــه	افــراد	
دو	زبانــه	در	هــر	محیطــی	کــه	قــرار	دارنــد	براســاس	موقعیــت	بــه	
ــد	 ــی	بای ــد	چــه	زبان ــا	تعییــن	کنن ــد	ت ــال	نشــانه	هایی	می	گردن دنب
ــان	 ــد	زب ــویی	بای ــود.	از	س ــتفاده	ش ــط	اس ــور	درک	محی ــه	منظ ب
دیگــر،	تمامــی	واژه 	هــا	و	متعلقاتــش	حــذف	و	مهــار	شــوند.	ایــن	
ــه	 ــردن،	از	جمل ــار	ک ــری	و	مه ــه	کارگی ــاب،	ب ــای	انتخ فرآینده
فعالیت	هــای	ذهنــی	هســتند	کــه	تــا	حــد	باالیــی	بــه	تمریــن	مغــز	

.)18( می	پردازنــد	
ــال	 ــود،	احتم ــی ش ــز	م ــدن	مغ ــوان	مان ــه	ج ــر	ب ــی	منج دوزبانگ
ــب	 ــه	مطال ــا	توجــه	ب ــرد.	ب ــاال	مــی	ب دســتاوردهای	شــناختی	را	ب
گفتــه	شــده	هــدف	از	ایــن	تحقیــق	مقایســه	عملکــرد	شــناختی	در	
ــه	مــی باشــد.	بدیهــی	اســت	کــه	 ــه	و	دوزبان ســالمندان	تــک	زبان
ــای	 ــترش	روش ه ــه	گس ــد	ب ــی توان ــات	م ــته	از	تحقیق ــن	دس ای
درمانــی	متنــوع	بــه	خصــوص	درمــان هــای	غیــر	دارویــی	کمــک	
ــد.	از	ســوی	دیگــر،	اختــالالت	شــناختی	یکــی	از	مشــکالت	 نمای
ــات	 ــر	مطالع ــای	اخی ــال	ه ــت،	در	س ــالمندی	اس ــج	دوران	س رای
زبــادی	در	زمینــه	تغییــرات	عملکــرد	شــناختی	مرتبــط	بــا	افزایــش	
ســن	انجــام	گرفتــه	اســت	امــا	چنــدان	بــه	نقــش	عامــل	چندزبانگی	

در	عملکــرد	شــناختی	توجــه	نشــده	بــود.	بســیاری	از	تحقیقــات	بــه	
رابطــه	دو	زبانگــی	و	عملکــرد	اجرایــی	پرداختــه	انــد	درحالــی	کــه	
اســتفاده	از	دو	زبــان	نیــز	نیازمنــد	پــردازش	هــای	شــناختی	مشــابه	
ــا	آن	اســت	و	ایــن	دســته	از	فعالیــت	هــای	مغــزی	در	حــوزه	ی	 ب
دو	زبانگــی	کــه	بــه	طــور	دایــم	در	حــال	انجــام	اســت	مــی	توانــد	
ــد.	 ــر	را	کاهــش	ده ــد	آلزایم ــی	مانن ــای	عصب آســیب	شناســی	ه
ــرات	ژنتیکــی	و	فیزیکــی،	محــرک	هــای	محیطــی	 بیشــتر	از	تأثی
ــن	 ــد	و	دو	زبانگــی	یکــی	از	ای ــی	گذران ــر	م ــز	تأثی ــره	مغ ــر	ذخی ب
مــوارد	اســت.	در	ایــن	مطالعــه	تأثیــر	مهــارت	دوزبانگــی	بــر	ذخیــره	
ــی	در	 ــت	دوزبانگ ــرار	گرف ــی	ق ــورد	بررس ــالمندان	م ــناختی	س ش
طــول	زندگــی	بــر	پــردازش	شــناختی	تأثیــر	دارد.	لــذا	بــا	بررســی	
ــان	و	 ــه	درم ــوان	ب ــاط	عملکــرد	شــناختی	و	چندزبانگــی،	می	ت ارتب
پیشــگیری	از	ایــن	بیمــاری	های	شــناختی	از	جملــه	آلزایمر	و	شــاید	
نجــات	جــان	انســان	های	بســیاری	کمــک	کــرد.	باتوجــه	بــه	تعــداد	
زیــاد	افــراد	دو	زبانــه	در	ایــران	و	نیــز	تعداد	روبــه	افزایش	ســالمندان	
در	کشــور،	انجــام	مطالعــات	در	زمینــه	ی	عملکــرد	شــناختی	افــراد	
دو	زبانــه	ســالمند	امــری	مهــم	اســت.	از	ایــن	روی	پژوهــش	حاضــر	
بــا	هــدف	مقایســه	ی	عملکــرد	شــناختی	ســالمندان	تــک	زبانــه	و	

ــه	پرداختــه	اســت.	 دو	زبان
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ــر	 ــردی،	از	نظ ــدف	کارب ــر	ه ــر	از	نظ ــش	حاض ــرح	پژوه روش	ط
ــا	 ــردآوری	داده ه ــیوه ی	گ ــه	لحــاظ	ش ــر	و	ب ــته	نگ ــی	گذش زمان
ــات	 ــه	اطالع ــق	دارد	ک ــی– مقایســه ای	تعل ــای	عل ــه	طــرح ه ب
بــه	شــیوه ی	میدانــی	جمــع آوری	گردیــد.	جامعــه	مــورد	بررســی	
در	ایــن	پژوهــش	کلیــه	ســالمندان	65	تــا	85	ســاله	ســاکن	خانــه	
ســالمندان	شــهر	شــیراز	در	ســال	14000	بودندکــه	از	ایــن	جامعــه	
بــه	طــور	تصادفــی	یــک	مرکــز	نگهــداری	ســالمندان	انتخــاب	شــد	
از	میــان	آنــان	بــا	توجــه	بــه	موضــوع	تحقیــق	و	بــا	توجــه	بــه	اینکه	
گــروه	ســالمندان	ممکــن	بــود	طــی	تحقیــق	بنــا	بــه	دالیــل	عمدتــا	
ــروه	30	 ــک	گ ــد	ی ــق	انصــراف	دهن ــرکت	در	تحقی ــکی	از	ش پزش
نفــر	ســالمند	و	گــروه	دیگــر	30	ســالمند	تــک	زبانــه	یــا	چنــد	زبانــه	
بــه	روش	نمونــه	گیــری	در	دســترس	انتخــاب	شــدند.	ســایر	مــالک 
هــای	ورود	بــه	پژوهــش	عبــارت	بودنــد	از	داشــتن	ســواد	خوانــدن	
و	نوشــتن	حدااقــل	در	ســطح	ابتدایــی،	هوشــیاری	نســبت	بــه	زمــان	
و	مــکان،	رضایــت	بیمــاران	جهــت	شــرکت	در	پژوهــش،	و	مــالک	
خــروج	عــدم	ابتــال	بــه	بیمــاری	روانــی	حــاد،	عــدم	مصــرف	مــواد	
ــا	نــرم	افــزار	SPSS		نســخه	 بــود.	داده	هــا	پــس	از	جمــع	آوری	ب

25	مــورد	محاســبه	قــرار	گرفــت.



نشریه سالمندشناسی، دوره 7، شماره 2،  تابستان 1401

50

دو	ابــزار	اصلــی	جهــت	ســنجش	و	انــدازه	گیــری	عملکرد	شــناختی	
کــه	در	ایــن	پژوهــش	مــورد	اســتفاده	قــرار	گرفتنــد	عبــارت	بودنــد	
از	1-	پرسشــنامه	وضعیــت	روان شــناختی	MMSE	و	2	-	آزمــون	
	)DBT(	معکــوس	اعــداد	تســت	با	)WM(	فعــال	حافظــه	فراخنــای
)هادســون،	1966(	کــه	در	ادامــه	بــه	تشــریح	هــر	کــدام	پرداختــه	

مــی شــود.
1-	پرسشــنامه	وضعیــت	روان شــناختی	)MMSE(:	یکــی	از	روش 
هــای	تشــخیص	متــداول	عملکــرد	شــناختی	در	بیمــاران	آلزایمــر	
اســتفاده	از	آزمــون	تشــخیصی	MMSE	اســت.	ایــن	آزمــون	
ــطح	 ــناختی	در	س ــالل	ش ــری	اخت ــزار	غربالگ ــن	اب ــداول	تری از	مت
جهــان	اســت	کــه	توســط	فولســتین		و	همــکاران	در	ســال	1975،	
طراحــی	و	تدویــن	شــد	)19(.	در	ایــران	نیــز	ســیدیان	و	همــکاران	در	
ســال	1386،	ایــن	آزمــون	را	در	ســالمندان	هنجاریابی	کردند.	ایــــن	
آزمــون	یــک،	ابــزار	غربالگــری	30	ســوالی	میباشــد	کــه	بــه	
صــــورت	کمی،	شــدت	نقــص	شــناختی	و	تغییــرات	شــناختی	
را	در	طــول	زمــان	در	6	زمینــه	بررســی	می	کنــد.	ایــن	زمینه	
هــــا	شــــامل	جهت	یابــــی	زمانـی	و	مکانـی،	ثبـــت	سـه	کلمـه،	
توجـــه	و	محاسـبه،	یـادآوری	ســـه	کلمـه،	زبـان	و	مهارتهـای	آن	و	
مهارت	هـــای	مربـوط	به	ســـاختار	بینایــــی	می	باشــد.	حداکثــر	
امتیــــاز	ایــــن	آزمــون،	30	اســت	کـه	نمـــرات	پایین	تـر	نشـان	
دهنـــده	مشـــکالت	شـــناختی	شـــدیدتر	اســــت.	نمره	گــــذاری	
ایــن	آزمــون	بــه	صــورت	10-0)اختــالل	شــناختی	شــدید(،	
20-11)اختـلـال	شــناختی	متوســط(،	26-21	)	اختـالل	شـناختی	
خفیـــف(	و	30-27	)شـــناخت	طبیعـی(	می	باشـــد	)20(.	مطالعـات	
مختلفـــی	جهـت	بررســـی	ویژگـی	های	روانســـنجی	ایــن	ابــزار	
انجــــام	شــــده	اســت.	پایایـــی	ایـن	ابـــزار	در	مطالعـه	رحمانی	و	
همـــکاران	)1398(		0/98گزارش	گردیــــد	)21(.	نتایــج	مطالعــه	
فروغــــان	و	همــــکاران	عنـــوان	هنجاریابـــی	معاینـــه	مختصـــر	
وضعیـــت	شـناختی	ســـالمندان	شـهر	تهـــران	)1385(	نیـز	نشـان	

داد	کـــه	ایـــن	آزمـون	از	روایـی	رضایـت	بخـــش	برخـوردار	اسـت.	
بنابرایــن	آزمــون	کوتــاه	وضعیــت	ذهنــي	فارســي	قابلیــت	و	پایایــي	

ــبي	دارد	)22(. مناس
ــداد	 ــت	اع ــا	تس ــال	)WM(	ب ــه	فع ــای	حافظ ــون	فراخن 2-	آزم
ــی  ــال	م ــه	فع ــت	حافظ ــن	ظرفی ــت	تعیی ــوس	)DBT(:	جه معک
ــه	 ــن	صــورت	اســت	ک ــه	ای ــون	ب ــن	آزم باشــد.	روش	بررســی	ای
ــده	 ــه	صــورت	هجــی	شــده	خوان ــا	8	رقــم	ب اعــدادی	از	2	رقــم	ت
مــی شــود	کــه	شــرکت	کننــدگان	بایــد	هنــگام	خوانــدن	از	ســوی	
مراقــب	بــه	خوبــی	گــوش	فــرا	دهنــد	و	از	قلــم هــای	خود	اســتفاده	
ــا	 ــد.	ســپس	در	ادامــه	چنــد	لحظــه	وقــت	خواهنــد	داشــت	ت نکنن
آنچــه	را	بــه	صــورت	معکــوس	شــنیده	اند	در	محــل	مناســب	خــود	
بنویســند	یــا	بــه	صــورت	شــفاهی	تکــرار	نماینــد.	ضمنــا	از	هــر	رقم	

ــده	مــی شــود. دو	عــدد	خوان
گترکــول		و	همــکاران	)23(،	از	ایــن	ابــزار	بــرای	ســنجش	اندوختــن	
کوتــاه	مــدت	اطالعــات	کالمــی	اســتفاده	کــرده انــد	کــه	بیانگــر	
روایــی	ســازه	مناســب	از	نظــر	متخصصــان	اســت.	اعتبــار	بازآزمایی	
ایــن	آزمــون	در	ایــن	پژوهــش،	آلــوی	و	همــکاران،	0/81	گــزارش	
شــده	اســت	)24(.	در	ایــن	تحقیــق	بــا	خوانــدن	شــفاهی	از	بیمــاران	
ــادآوری	خــود	از	کلمــات	را	یادداشــت	 خواســته	شــد	کــه	میــزان	ی
کننــد.	در	صــورت	عــدم	توانایــی	یادداشــت	ایــن	کار	توســط	

مراقبــان	یــا	پرســتاران	انجــام	مــی	شــد.

یافته ها
بــر	اســاس	یافتــه	هــای	توصیفــی	باالتریــن	درصــد	ســنی	مربــوط	
بــه	گــروه	ســنی	65	تــا	75	ســاله	از	گــروه	بیمــاران	آلزایمــری	دو	
ــا	80	ســاله	 ــه	گــروه	76	ت ــن	درصــد	ســنی	ب ــود	و	کمتری ــه	ب زبان

تعلــق	داشــت.	میانگیــن	ســنی	ســالمندان	76	ســال	بــود.
اطالعــات	توصیفــی	آزمــون	فراخنــای	حافظــه	درجــدول	ذیــل	ارایه	

ــده	است. ش

جدول 1. میانگین	و	انحراف	معیار	فراخنای	حافظه

انحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

فراخنای	حافظه
2/80/76دو	زبانه	مبتال	به	آلزایمر
1/960/41تک	زبانه	مبتال	به	آلزایمر

طبــق	جــدول	فــوق	میانگیــن	فراخنــای	حافظــه	ســالمندان	
تــک	زبانــه	کمتــر	از	گــروه	دو	زبانــه	مــی	باشــد.	میانگیــن	هــای	
ــل	نشــان	داده	 ــناختی	در	ذی ــت	ش ــون	وضیع کســب	شــده	در	آزم

شــده	اســت.	همــان	گونــه	کــه	مشــخص	اســت	در	تمامــی	ابعــاد	
ــد. ــری	را	دارن ــرد	بهت ــه	عملک ــالمندان	دوزبان س
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جدول 2. اطالعات	توصیفی	مرتبط	با	آزمون	وضیعت	شناختی	در	دوگروه	از	سالمندان	تک	زبانه	و	دو	زبانه

انحراف معیارمیانگینگروه هامتغیر

عملکرد	شناختی
1/010/98سالمند	تک	زبانه
2/041/01سالمند	دوزبانه

تشخیص	زمان	و	مکان
0871/64/سالمند	تک	زبانه
2/261/21سالمند	دوزبانه

تمرکز	و	تکرار
0/710/75سالمند	تک	زبانه
1/941/01سالمند	دوزبانه

دقت	و	محاسبه
0/510/65سالمند	تک	زبانه
2/181/02سالمند	دوزبانه

یادآوری
0/380/38سالمند	تک	زبانه
2/111/42سالمند	دوزبانه

گفتار
2/010/87سالمند	تک	زبانه
3/541/05سالمند	دوزبانه

طبــق	جــدول	فــوق	ســالمندان	بــا	ویژگــی	دوزبانگــی	بــه	ترتیب	در	
مولفــه	هــای	گفتــار،	تشــخیص	زمــان	و	مــکان،	یــادآوری،	تمرکــز	
و	تکــرار،	دقــت	و	محاســبه	نمــرات	بهتــری	را	کســب	نمــوده	انــد.

جهــت	مقایســه	میانگیــن	هــا	از	آزمــون	تی	مســتقل	اســتفاده	شــده	
ــرض	هــای	الزم	در	جــدول	 ــس	از	بررســی	پیــش	ف اســت	کــه	پ

ذیــل	ارایــه	شــده	اســت.

جدول 3. نتایج	آزمون	تی	مستقل	مرتبط	با	فراخنای	حافظه	و	وضعیت	شناختی	سالمندان	تک	و	دوزبانه

سطح معناداریDfمیزان tاختالف میانگینمتغیر

3/913/01570/01فراخنای	حافظه
7/410/10570/01وضیعت	شناختی

مقایســه	ابعــاد	وضعیــت	شــناختی	در	جــدول	ذیــل	نشــان	داده	شــده	
اســت.	جهــت	بررســی	همگنــی	خطاهــا	بــه	منظــور	مقایســه	ابعــاد	
ــج	 ــه	نتای ــن	اســتفاده	شــد	ک ــون	لوی ــا	از	آزم ــک	از	متغیره ــر	ی ه

نشــان	داد	همگنــی	واریانــس	خطــا	وجــود	دارد.	جــدول	ذیــل	نتیجه	
مقایســه	در	ابعــاد	آزمــون	وضعیــت	شــناختی	را	نشــان	مــی دهــد.

جدول 4. نتایج	آزمون	تحلیل	واریانس،	برای	مقایسه	عملکرد	شناختی	در	گروه های	مورد	مقایسه

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتشاخص

تشخیص	زمان	و	مکان
تمرکز	و	تکرار
دقت	و	محاسبه

یادآوری
گفتار

540/86
29/6
93/06
12/06
380/95

270/43
14/8
46/53
6/03

190/47

251/27
47/86
72/5
12/51
131/34

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

همــان طــور	کــه	جــدول	4	نشــان	مــی دهــد	بیــن	میانگیــن	ابعــاد	
ــبه،	 ــت	و	محاس ــرار،	دق ــز	و	تک ــکان،	تمرک ــان	وم ــخیص	زم تش
ــه	در	 ــه	و	دوزبان ــک	زبان ــالمندان	ت ــروه	س ــار	دو	گ ــادآوری	و	گفت ی

ــود	دارد. ــاداری	وج ــاوت	معن ســطح	0/001	تف

بحث
هــدف	از	پژوهــش	حاضــر	بررســی	نقــش	چنــد	زبانگــی	در	

ــوده	اســت.	نتایــج	نشــان	داد	کــه	 عملکــرد	شــناختی	ســالمندان	ب
بیــن	عملکــرد	شــناختی	و	مولفــه هــای	آن	در	گــروه هــا	تفــاوت	
معنــادار	اســت.	نگاهــی	بــه	میانگیــن هــا	نشــان	داد.	کــه	بــه	طــور	
ــراد	 ــروه	اف ــن	گ ــتر	از	میانگی ــه	بیش ــراد	دو	زبان ــن	اف ــی	میانگی کل
ــه	 ــه	هــا	ب ــر	در	گــروه	دو	زبان ــود	ایــن	عملکــرد	بهت ــه	ب تــک	زبان
دلیــل	تاثیــر	مثبــت	زبــان	دوم	بــر	عملکــرد	شــناختی	دارد	براگــن	و	
همــکاران	)25(،	بازتوانــی	شــناختی	در	بیمــاران	دچــار	آلزایمــر	یــک	
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عملکــرد	چنــد	بعــدی	اســت	کــه	یکــی	از	ابزارهــای	مؤثــر	اســتفاده	
ــکاران	)16(	در	 ــتانگا	و	هم ــد	)13,	15(.	اس ــی باش ــان	دوم	م از	زب
ــه	الزایمــر	نشــان	 ــال	ب ــا	گروهــی	از	بیمــاران	مبت ــق	خــود	ب تحقی
داد	کــه	دو	زبانــی	بــه	بازســازی	و	حفــظ	عملکــرد	اجرایــی	مغــز	و	
عمکردهــای	دیــداری-	فضایــی	کمــک	مــی	کنــد.	براســاس	نتایــج	
ایــن	پژوهــش،	باالتریــن	میانگیــن	در	تمامــی	بخش	هــا	و	مولفه	هــا	
متعلــق	بــه	گــروه	دو	زبانــه	بــود	و	ایــن	تفاوت	براســاس	محاســبات،	
تفــاوت	معنــا	داری	بــود.	ایــن	موضــوع	بــه	ایــن	معنــی	اســت	کــه	
ــک	 ــروه	ت ــا	گ ــه	ب ــر،	در	مقایس ــه	آلزایم ــال	ب ــه	مبت ــروه	دو	زبان گ
زبانــه	عملکــرد	شــناختی	بســیار	بهتــری	داشــتند.	ایــن	نتیجــه	بــه	
ــا	چــه	 ــل	توجــه	ای	نشــان	می	دهــد	کــه	دو	زبانگــی	ت شــکل	قاب
انــدازه	می	توانــد	در	عملکــرد	افــراد	مبتــال	بــه	آلزایمــر	هــم	نقــش	
ــای	 ــین	فعالیت	ه ــای	پیش ــق	پژوهش	ه ــد.	طب ــته	باش ــت	داش مثب
ــد.	 ــر	دارن ــاری	آلزایم ــگیری	از	بیم ــر	پیش ــی	ب ــر	مثبت ــی	تاثی ذهن
فعالیت	هایــی	ماننــد	بازی	هــای	فکــری،	حــل	جــدول،	حــل	پــازل،	
ــوان	 ــر	می	ت ــور	دقیق	ت ــه ط ــد	آن.	ب ــطرنج	و	مانن ــعر،	ش ــظ	ش حف
ایــن طــور	توضیــح	داد	کــه	افــراد	دو	زبانــه	در	هــر	محیطــی	کــه	
قــرار	دارنــد	براســاس	موقعیــت	بــه	دنبــال	نشــانه	هایی	می	گردنــد	
تــا	تعییــن	کننــد	چــه	زبانــی	بایــد	بــه	منظــور	درک	محیط	اســتفاده	
شــود.	از	ســویی	بایــد	زبــان	دیگــر،	تمامــی	واژه هــا	و	متعلقاتــش	
ــری	 ــه	کارگی ــن	فرآیندهــای	انتخــاب،	ب حــذف	و	مهــار	شــوند.	ای
ــا	 ــه	ت ــتند	ک ــی	هس ــای	ذهن ــه	فعالیت	ه ــردن،	از	جمل ــار	ک و	مه
ــد.	نتایــج	ایــن	پژوهــش،	 ــه	تمریــن	مغــز	می	پردازن حــد	باالیــی	ب
ــج	پژوهش	هــای	پیشــین	اســت	 ــد	نتای ــن	در	راســتای	تایی همچنی
ــی	 ــرد	ذهن ــی	عملک ــای	ذهن ــه	فعالیت	ه ــن	ک ــوص	ای و	در	خص
بیمــاران	آلزایمــر	را	بهبــود	می¬بخشــند	و	روند	پیشــرفت	بیماری	را	
کنــد	مــی کننــد	می¬باشــد.	همچنیــن	می	تــوان	از	ایــن	موضــوع	
ایــن	چنیــن	اســتنباط	کــرد	کــه	یادگیــری	زبــان	دوم،	یــک	فعالیــت	
ذهنــی	بســیار	فعــال	بــرای	ذهــن	اســت	)26-28(.	بــه	نظر	میرســد	
ــا،	 ــان	آنه ــرل	همزم ــت	و	کنت ــان	و	مدیری ــد	اکتســاب	دو	زب فرآین
یعنــی	مهــار	همزمــان	یــک	زبــان	و	کاربــرد	زبــان	دیگــر،	توانایــی	
افــراد	دوزبانــه	در	کنتــرل	مناســب	منابــع	مــورد	توجــه	را	افزایــش	
داده	و	بازنمایــی	هــاي	نمادیــن	و	انتزاعــی	جهــت	حــل	مســائل	را	
در	آنهــا	ارتقــا	میدهــد.	بــه	همیــن	دلیــل	افــراد	دوزبانــه	ســالمند	در	

آزمونهــاي	شــناختی	مرتبــط	بــا	عملکــرد	اجرایــی	و	کنتــرل	توجــه	
ــرد	 ــال،	عملک ــه	فع ــی	و	حافظ ــاي	بینایی-فضای ــل	مهارته از	قبی
ــر	دو	 ــده	اث ــات	آین ــود	در	مطالع ــی	ش ــنهاد	م ــد.	پیش ــري	دارن بهت

زبانگــی	در	جلوگیــري	از	دمانــس	بررســی	شــود.

نتیجه گیری
ــن	عملکــرد	 ــل	داده هــا	نشــان	داد	کــه	بی ــج	حاصــل	از	تحلی نتای
شــناختی	و	مولفــه هــای	آن	در	گــروه هــای	مــورد	مقایســه	تفــاوت	
ــه هــا	نشــان	داد	کــه	بیــن	 ــن	یافت ــاداری	وجــود	دارد.	همچنی معن
ــه	 ــه	و	دو	زبان ــای	حافظــه	در	دو	گــروه	ســالمندان	تــک	زبان فراخن
تفــاوت	معنــاداری	وجــود	دارد.	بــه	طــور	کلــی	میانگیــن	عملکــرد	
ــود.	 ــه	بیشــتر	ب ــه	از	گــروه	افــراد	تــک	زبان شــناختی	افــراد	دو	زبان
ــی شــود	 ــی	م ــای	زبان ــه	رشــد	مهارته ــان،	منجــر	ب ــری	زب یادگی
ــزی	 ــرد	مغ ــی	و	عملک ــات	عموم ــش	اطالع ــه	آن	افزای ــه	نتیج ک
ــا	 ــری	ب ــوی	ت ــی	ق ــاط	معنای ــه	ارتب ــی	منجــر	ب اســت	و	دو	زبانگ
ــه	مقایســه	 ــان	ب ــا	دو	زب ــه	ب ــود.	مواجه ــی	ش ــون	م ــط	پیرام محی
ویژگــی	هــای	نحــوی	و	گرامــری	متفاوتــی	خواهــد	شــد	کــه	بــه	
درک	بیشــتری	از	محیــط	مــی	انجامــد.	نتایــج	ایــن	مطالعــه	نشــان	
ــناختی	 ــرد	ش ــود	عملک ــث	بهب ــد	باع ــی	توان ــه	دوزبانگــی	م داد	ک
ــان	 ــري	زب ــه	یادگی ــراد	ب ــب	اف ــه	نظــر	میرســد	ترغی ــذا	ب شــود.	ل
دوم	امــري	الزم	و	مفیــد	خواهــد	بــود.	گســترش	زبــان	آمــوزی	در	
ــی	و	کودکــی	و	اســتفاده	مکــرر	از	آن	در	کشــور	 ســال	هــای	جوان
مــی توانــد	برنامــه	مقابلــه	ای	خوبــی	جهــت	پیشــگری	از	الزایمــر	
در	جمعیــت	ســالمندی	باشــد.	از	نتایــج	ایــن	تحقیــق	مــی تــوان	در	
مراکــز	مشــاوره	و	توانمندســازی	مرتبــط	بــا	ســالمندان	بــه	عنــوان	
ــت	 ــه	محدوی ــرد.	از	جمل ــتفاده	ک ــی	اس ــر	داروی ــای	غی ــان ه درم
ــه	ایــن	دســته	از	بیمــاران	 ایــن	تحقیــق	عــدم	دسترســی	آســان	ب
ــاد	 ــا	ابع ــر	ب ــوع	ت ــای	متن ــون	ه ــن	اســتفاده	از	آزم اســت.	همچنی
بیشــتر	بــه	شناســایی	دقیــق	تــر	عملکــرد	مغــزی	ســالمندان	کمک																					

مــی نمایــد.

سپاسگزاری
ــرم	مراکــز	نگهــداری	از	ســالمندان	و	 از	همــکاری	مســئوالن	محت

همچنیــن	ســالمندان	محتــرم	تشــکر	و	قدردانــی	مــی	گــردد.
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