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اسکیزوفرنیا و یادگیری زبان دوم 
  

پیـش از ایـن، بـه نظـر میرسـید کـــه 
ــه عملکـرد شـناختی  اسکیزوفرنیا آسیبی ب
ــی اخـیراً مشـکل شـناختی،  نمیرساند، ول
هستۀ مرکزی تحقیقات اسکیزوفرنیا شــده 
ــه   اسـت. امـروزه عقیـده بـر ایـن اسـت ک
عاقبت این بیمــاری ارتبـاط نزدیکـتری بـا 
ـــا  عملکردشـناختی دارد تـا بـا هذیانهـا ی
ـــــاطفی1 .  توهمـــات یـــا اختـــالالت ع
ـــکیزوفرنیا در  آسیبهایشــناختی در اس
برگیرنــدۀ عملکردهـای اجرایـی، حافظـۀ 
ـــگر میباشــند.  کـاربردی و جنبـههای دی
ــه  سـخنگفتـن در بیمـاری اسـکیزوفرنیا ب
وضوح تحــت تـأثیر قـرار مـیگیـرد. ایـن 
آشفتگی در سخنگفتــن خـارج شـدن از 
مسیر سخن2، تغیــیر موضـوع، بیارتبـاطی 
ــه در  کـالم3 و نشـانههای منفـی مـانند وقف
سخن گفتن4، فقر کالم و محتوا، و عاطفه 
ــیگیـرد کـه مشـخصۀ  سطحی5 را در بر م

اسکیزوفرنیا هستند. 
آیا سوبسترای زمینهساز اسـکیزوفرنیا، 
ــری زبـان دوم را در  همان است که یادگی
ــخ بـه ایـن  آن متوقف میسازد؟ برای پاس
سؤال یادگیری زبان دوم در بین مهاجران 
دو زبانۀ مبتال به اسکیزوفرنیا و افراد ســالم 
مقایسه شد. در دهۀ 1990 جمعیت زیادی 
ـــاد  از مـهاجران روسزبـان از کشـور اتح
جمـاهیر شـــوروی پیشــین بــه اســرائیل 
مهاجرت کردند که تعدادی از آنها پیــش 

از مهاجرت تشــخیص ابتـال بـه اسـکیزوفرنیا 
داشتند. یــادگیـری زبـان دوم (عـبری) جنبـه 
اصلـی فرهنـگپذیـری ایـن مـهاجران بـــود. 
یـادگیـری زبـان دوم شـامل فرآیندهــایی در 
مغز است که میتوانــد بـا آسـیب و تخریـب 
چندین ناحیۀ مغزی تحت تأثیر قــرار بگیـرد. 
تحقیقات اخیر نشـان دادهانـد کـه عـالوه بـر 
ــــی و حافظـــۀ  اختــالل در عملکــرد اجرای
ـــی  کـاربردی، اختـالل در فرآیندهـای عصب
دیگر نظیر کاهش رشد ارتباطات سیناپســی، 
توزیـع غـیرطبیعی فعـالیت خودکـار شـــبکۀ 
ــی ایجـاد شـده  معنایی، ناهماهنگی شارژ منف
ــه و لـوب  در کورتکس شنوایی اولیه و ثانوی
ـــف دریــافت ســیگنالها در  فرونتـال و توق
ــیز رخ میدهنـد.  کورتکس ارتباطی بینایی ن
اولمان6 نشان داد که یــادگیـری اولیـن زبـان 
(زبان مادری) بر اساس دستور زبان میباشــد 
و بیشتر وابسته به حافظــۀ procedural اسـت 
ـــوب فرونتــال و هســتههای  کـه بـه ناحیـه ل
قاعدهای نیمکرۀ چــپ مربـوط اسـت، حـال 
آنکه یادگیــری زبـان دوم بیشـتر وابسـته بـه 
فرآیندهای جملهسازی و لغتشناســی اسـت 
که در نواحی قشری لوب تمپورال چپ قرار 
دارد. لذا یادگیری زبان دوم توسط مهاجران 
ـــیار بــا  مبتـال بـه اسـکیزوفرنیا اطالعـات بس
ارزشی از اینکــه آیـا آشـفتگیهای شـناختی 
در اسـکیزوفرنیا بـر نواحـی ضـروری بـــرای 
یادگیری زبان دوم اثر میگذارند یا نه، را به 

دسـت میدهـد. بـه ایـن منظـور، 16 نفـــر از کــل 
مهاجران روسی انتخــاب شـدند کـه هشـت نفـر از 
آنها مبتال به اسکیزوفرنیا و هشت نفر دیــگر سـالم 
ــن افـراد از نظـر مـدت اقـامت در کشـور  بودند. ای
دوم، سن زمان مــهاجرت، تحصیـالت و جنسـیت 
همتا شدند. اینطور فــرض شـد کـه افـراد مبتـال بـه 
ــالم در  اسـکیزوفرنیا در مقایسـه بـا گروه شـاهد س
استفاده از زبان عبری به مشکل برخــورد میکننـد. 
ــه مقولـه از زبانشناسـی  برای آزمون این فرضیه س
ــــش  یعنـــی توانـــایی اســـتفاده از قواعـــد7، دان
ــه آزمـوده  لغتشناسی8 و استفاده از لغت9 در جمل
شـد. نتـایج نشـان دادنـد کـه بـا وجـود اختــالالت 
ــری  شـناختی و اجتمـاعی در اسـکیزوفرنیا، یـادگی
ــکل طبیعـی در افـراد مبتـال بـه ایـن  زبان دوم به ش
ـــدی  بیمـاری پیشـرفت میکنـد. ایـن نتیجـه تـا ح
اعجابآور است، چرا که اســکیزوفرنیا بـه عنـوان 
ــوح بـا اختـالل  اختاللی شناخته میشود که به وض
ارتباطی از راه زبان همراه است، ولی این افــراد در 
ــاهد سـالم رفتـار  یادگیری زبان دوم مانند گروه ش
میکننـد. در افـراد مبتـال بـه اسـکیزوفرنیا اسـتفاده 
همزمـان از زبـان و ارتبـاط برقـرار کـردن خیلـــی 
وابسـته بـه موقعیـت اسـت و بـه نظـر میرسـد کــه 
نشانگر اختالل شناختی پایهای در یادگیــری زبـان 

نباشد. 
1- affective disturbance 2 - derailment
3- incoherence 4 - blocking
5- flattening of affect 6 - Ulman
7- syntactic ability             8 - lexical knowledge
9- pragmatics
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