
 

 

 با بیماران فرسایش مغزراهکارهای ایجاد ارتباط 

 

اقبتی چندین ساله عدهنوشته زیر حاصل تجربه کنندگان تاالر گفتگوی ای از مر

الوه بر ع های ذکر شده، در بیشتر موارداملللی دمانس فرونتوتمپورال است. توصیهبین

اقبت کنندگان از دمانس فرونتوتمپورال، برای همه  عزیزان مبتال به انواع دمانس مر

دلیل تمرکز مقاله اصلی بر دمانس فرونتوتمپورال، توضیحات مربوط به کارساز است. 

 زبان انگلیس ی را اینجا بخوانید. اصل مقاله بهبه این نوع دمانس، پررنگتر است. 

 

 برقرار کردن ارتباط  

ارتباط با همنوعان خود نسان موجودی اجتماعی است که برای ادامه حیات، نیاز به ا

های متفاوتی برای برقرار کردن ارتباط مانند تکلم، نوشتار، و دارد. انسانها از روش

برقرار کردن ارتباط یکی از مهمترین کنند. حرکات دست، چهره، و بدن استفاده می

به شدت میتواند عملکرد وظایف مغز انسان است که با پیشروی فرسایش مغز، 

در این بخش، نکاتی را که درارتباط موثرتر با اران را تحت تاثیر قرار دهد. روزانه این بیم

به  ایم. در تهیه این راهکارها، بیشتر عزیزان مبتال به فرسایش مغز کارساز است ذکر کرده

به « چرا بکنیم»ایم مگر در مواردی که دانستن توجه کرده« چرا بکنیم»تا « چه بکنیم»

 د. کمک نمای« چه بکنیم»فهم 

اقبت کنندگان بسیار موفق تر عمل خواهند کرد اگر فرسایش مغز را به عنوان یک مر

 حساب آورند.ی اضمحالل مغزی و نه صرفا یک "مشکل حافظه" بهبیماری پیشرونده

شود که در میونده پیشر مغز افراد مبتال به فرسایش مغز دستخوش یک اضمحالل 

د توانایی یادآوری رویدادها، قضاوت، کنترل نهایت تقریبا بر تمام عملکرد مغز مانن

(، از دست دادن نطق و بیان، و کوچک شدن impulse controlهای ناگهانی )انگیزه

دامنه دید تأثیرخواهد گذاشت. در دمانس فرونتوتمپورال، مشکالت ارتباطی اغلب 



 

 

( executive functionsهای اجرایی )همزمان با مشکالت برنامه ریزی و سایر توانایی

 شود. ظاهر می

  

  ی ایجاد ارتباط بهتر راهکارها

شخص خطاب عنوان سومآنها را بهعزیزانتان را در ارتباطات روزمره شرکت دهید.  •

را  آنهانادیده گرفتن حضور آنها و صحبت کردن در باره آنها با دیگران، نکنید. 

گذرد در اطراف او میهیچوقت درک عزیزتان را از آنچه  کند.پریشان و آشفته می

 دست کم نگیرید.

در ارتباط با عزیزانتان استفاده نمایید. از ابزار ارتباطی کمکی های ساده از جمله •

ارتباط چشمی و قرار گرفتن در دید بگیرید.  یاری مانند حرکات دست و صورت 

افیان، مستقیم او را فراموش نکنید. عوامل حواس پرتی مانند سروصدای اطر

را حذف نمایید. این نوع عوامل ممکن است  سیقیتصویر تلویزیون، و مو صدا و 

باعث تحریک بیمار، سردرگمی، یا اضطراب او بشوند. به حرکات صورت، دست، و 

 های درون او پی ببرید.اندام عزیزتان توجه کنید و از این راه به ناگفته

ا او یاز دارد. به آرامی بعزیزتان برای فکر کردن و بیان نظرات خود به زمان بیشتری ن •

ارتباط برقرار کرده و به او فرصت دهید نظر خود را بیان نماید. لحن عجول شما در 

 کند.او تولید اضطراب می

ناهار چه »مکاملات را در جمالت کوتاه، ساده، و بدون کنایه انجام دهید. بجای  •

 .  «خواهید یا کبابناهار کتلت می»بپرسید « خواهیدمی

امله با عزیزتان باید ایجاد راحتی خیال و آرامش در او باشد. مطلبی را که هدف مک  •

 بیان کنید. مکاملات را به زمانی که« چرا»میخواهید بگویید، بدون حاشیه و توضیح 

 عزیزتان از انرژی و آمادگی بیشتری برخوردار است موکول نمایید.

نمایید. کشوهای لباس را  ها برای راهنمایی عزیزتان استفادهاز عالمات و نوشته •

گذاری کنید مثال روسری، جوراب، و غیره. اماکن پرمراجعه را با شکل یا نوشته نام

 آگهی دهید مثال روی در دستشویی و آشپزخانه، نام یا تصویر مناسبی نصب نمایید. 



 

 

شروع کنید. نگران نباشید که گفتن بلی تعهد « بلی یا آری »تان را با همیشه پاسخ •

 فهمم شماکند. مفهموم بلی این است که فرمایش شما را شنیدم. یا میمیایجاد 

گویید. اگر با واژه خیر شروع کنید، کانال ارتباطی را خواهید بست. مثال اگر چه می

دیدن خواهرش برود، بگویید بله، ایده خوبی است. با ایشان خواهد بهعزیزتان می

 ویم. منزلشان بر  ایم فردا شب بهقرار گذاشته

د توانندهد. زمانی که آنها نمیپاسخ می« خیر»در مقابل، عزیزتان معموال با واژه  •

ین تر ترین و مطمئنهای مختلف را بررس ی کرده و تصمیم بگیرند، آسانگزینه

ی خود نباید با شنیدن واژه خیر کانال ارتباطی است. شما به نوبه« خیر»پاسخشان 

 را بسته تلقی نمایید.

های عزیزان ما امری عادی است. اگر ی خواستهی و فوریت داشتن همهکم حوصلگ  •

شما بتواند بالفاصله به درخواست عزیز خود پاسخ مثبت دهید، عالی است. ولی 

بلی، »ا ی« بلی، موز نداریم»همیشه این موقعیت در دسترس نیست. در نتیجه پاسخ 

گزینه  بهترین« خواهیم خرید رویمبستنی نداریم. امروز که برای قدم زدن به پارک می

 شود.محسوب می

 

 دمانس فرونتو تمپورالهای ویژگی

ماری شیوع بینسبت به سایر انواع دمانس دارد. دمانس فرونتوتمپورال شیوع کمتری  

درصد برآورد می شود در  ۷۰تا  ۶۰در حد ترین انواع دمانس است که رایجآلزایمر 

 درصد کل بیماران را شامل می شود. ۵حالیکه دمانس فرونتوتمپورال حدود 

ها و تنوع مختلفی دارد که بسیاری از آنها حتی برای دمانس فرونتوتمپورال پیچیدگی

در احتماال  ها و عوارض رازآلود ناش ی از آنها محققین کامال روشن نیست. زیرشاخه

 های آینده کشف خواهد شد. دهه

 کنیم.ره میاین نوع دمانس اشااصلی در ادامه، به دو زیرشاخه 

 



 

 

   Language variantدمانس فرونتو تمپورال از نوع تکلم و بیان یر شاخه ز

، تکلم و قدرت بیان شودکه خود به چند زیرشاخه دیگر تقسیم می در این نوع دمانس

گیرد. مشکالت پیدا کردن واژه درست مخصوصا در بیان اسامی بیمار تحت تاثیر قرار می

جای پا، اختراع ها مثال گفتن دست بهکار بردن صحیح واژههو ضمایر، مشکالت ب

خودسرانه کلمات، کندی در بیان منظور، سختی صحبت کردن با تلفن، و امثال آن از 

 مهمترین عوارض بیماری است. 

اقبین این بیماران رمزگشایی مکاملات این عزیزان است واین هنر فقط در توان  هنر مر

اقبینی است که   کنند. و هفت روز هفته با آنها زندگی می در روز ساعت  ۲۴مر

اقب متوجه میlanguage variantدر زیر شاخه تکلم و بیان  شود که عزیزش ، مر

 دهد:تدریج توان بیان مطالب را از دست میبه

 .نامدمی« چیز»و اشیاء را  «سگ»بیمار همه حیوانات را مثال  ها،با محدد شدن واژه •

اقب ممکن است باور  • ان تواند بیداشته باشد که عزیزش بیشتر از آنچه که می مر

 آهنگ به تحلیلها با هم و همکه در حقیقت این توانایینماید در حالیکند درک می

روند. در این دوران گفتن مطلبی به بیمار این خطر را دارد که برداشت او کامال با می

اقب در نظر دارد اختالف داشته باشد. عا تر آن است که در صورت قالنهآنچه که مر

 امکان به او نشان بدهید.

شان متفاوت است. بعض ی گرایش العمل بیماران در از دست رفتن توان بیانعکس •

اقب سخت  به خاموش ی پیدا می کنند و بعض ی دیگر کلماتی را که فهمشان برای مر

د موار  کنند. با کوشش زیاد و عالقمندی، همسر بیمار ممکن است در است بیان می

نادر که به وسواس یا عالئق گذشته بیمار ارتباط دارد، تا حدی گفته او را درک 

 نماید.    

 

  Behavior variantدمانس فرونتو تمپورال از نوع رفتاری زیر شاخه 



 

 

شود. رفتار او با در این نوع دمانس بیمار در تشخیص درست از غلط دچار اشکال می

های قبلی او کامال متفاوت باشد. استفاده از دیگران و در اجتماع ممکن است با آموزه

واژگان ممنوعه، رفتار غیر قابل قبول با افراد از جنس مخالف، عدم رعایت حقوق 

 عوارض بیماری است.   تریندیگران و امثال آن از مهم

اقبین، کنارآمدن و برخورد درست با این تغییرات رفتاری بیمار است.  بزرگترین چالش مر

ین بزرگتر  ،با این عزیزان فروشگاهرفتن به و شرکت در اجتماعات، قدم زدن در پارک، 

اقب را به دنبال میمعضل می شود و در نتیجه گوشه  آورد.گیری و تنهایی مر

در شناختن افراد  جتدری، بیمار بهbehavior variantنوع رفتاری  در زیرشاخه •

 ،فرد غریبهشود. غیر عادی نیست اگر بیماری با یک آشنا دچار مشکل می

 .از خود نشان دهدفرهنگ پذیرفته شده  ز رفتاری دوستانه و خارج ا

 دلیلنخورده است ولی ممکن است بهحافظه روزمره معموال در این دوره دست •

 نظر برسد.در مکامله، ضعیف بهل شکاا

برای این بیماران، تکلم تا مراحل دوم و سوم بیماری تقریبا دست نخورده باقی  •

اما مکامله ممکن است برای بیمار مورد پسند نباشد و حتی از آن طفره  ماند.می

گرایش  ورزی برود. این رفتار معموال در بیمارانی که به تغییرات رفتاری خشونت

بله، »آمیز، لبخند، و صورت رفتار محبتمی کنند بیشتر رایج است. در این پیدا

 کارسازتر است.« بستنی نداریم

 

 خشونت و دمانس فرونتو تمپورال 

گاه میانی بیماری ممکن است گاه و بی هدر دور فرونتو تمپورال  بعض ی مبتالیان به دمانس

تر باشد. که در بعض ی دیگر، این دوران ممکن است طوالنیخشمگین شوند در حالی

صورت عصبانیت، پرخاشگری، و خشونت متجلی شود. با خشم بیمار ممکن است به

ماید. نان میبی« ارزشبی»و « کثافت»این تغییر رفتاری، بیمار همه چیز را با واژگانی مانند 

اقب اصلی است. همه کارها به ده عهشکل دیگر تجلی خشم، تهمت زدن به همسر یا مر



 

 

اقب اصلی است و در نتیجه او مسئول هر چیزی است که بر وفق مراد بیمار نباشد.  مر

 و همیشه در تیر رس است.قرار دارد  او هدفی است که در نزدیکی بیمار 

یب هستند، خطر آس سالمیانمعوال تمپورال  دمانس فرونتو  با توجه به اینکه بیماران

اقب و خانواده بیمار بسیار جدی است.   نظر به اهمیت این تغییر رفتاری،رسیدن به مر

 صحبت خواهیم کرد. آنراجع به در مقاله دیگری جداگانه

 

 عملکرد مغزدر باره  توضیح بیشتر 

نچه میآبرای درک  است، توانایی تکلم شامل دو بخش عمده است. یک قسمت حس ی

بت میصحاو رات در صورت کس ی که با یحتی تغی ها و یاگفته، هاهمانند نوشت مبینی

خواهیم می ،ایمکردهبه آنچه درک  ندادپاسخبرای است، حرکتی دیگر قسمت  .کنیم

 و یا به هر نحوی به دیگران انتقال دهیم.   ،بنویسیم، بگوییم

هایی باشد که در آن خاطرات و تجربیات ما کتابخانه بزرگ از تصور کنید مغز یک کتاب

های مختلف مغز نیز بر اساس شود.  مانند هر کتابخانه دیگری، قسمتنگهداری می

موضوع  طبقه بندی شده اند. برای مثال خاطرات بصری ما در قسمتی از مغز به اسم 

ما  و نقشه مسیرها و ارتباط ،لوب اکسیپیتال، شنوایی و گنجینه لغات در لوب تمپورال

غز مانند هر کتابخانه دیگری ، ماند. شدهبا فضای فیزیکی بیرون در لوب پاریتال ذخیره 

مت های از قسکه هر چه را بخواهیم به یاد بیاوریم  هیپوکامپنام ما نیز کتابداری دارد به

ذخیره  چیزی را که بخواهیم به خاطر بسپاریم در خودش هر  ، و وریآجمع  مختلف مغز 

 کند. می

 

 های فرونتال و تمپورالتوضیح بیشتر در مورد لوب

کز . کار این قسمت تمر وجود دارد فرونتال لوب به نام یدر قسمت جلویی مغز ما لوب بزرگ 

وری اطالعات الزم از طریق آجمع همچنینهای محیطی برای درک بهتر آن و بر  تحریک



 

 

بینید، لوب برای مثال وقتی فردی را می .هیپوکامپ برای هر ارتباطی با بیرون است

را از بقیه عات ضروری برای به خاطر آوردن آن فرد خواهد اطال فرونتال از هیپوکامپ می

ریزی و برای ارتباط مناسب با وی برنامه دوی را بشناسی دتا بتوانی نمایدوری آمغز جمع 

 د.کنی

دمانس فرونتوتمپورال نامش را از محل هایی از مغز که در  ابتدای بیماری درگیر میشوند 

ا عوارض ی که در ارتباط ب ،درگیر شودمغز گرفته است و بسته به این که کدام قسمت 

. برای مثال وقتی لوب فرونتال درگیر شود فرد خواهد بوددیگران بوجود می آید متفاوت 

از صحبتی است ممکن دلیل همین بهسب مشکل خواهد داشت. در  رفتار ارتباطی منا

ب گر آسیب از لو ااز خودش پرخاشگری نشان دهد. برداشت نادرستی کرده و  ،که شنیده

ه صحبتش ب ،های تمپورال باشد، فرد گنجینه لغات خود را برای تکلم از دست میدهد

  شد. اهدخو پاک خاطرش از اسامی اشیا و  ،شده تدریج ساده تر 

  میشود بدون اختالل در بیان نچه آاختالل در درک  از دمانس فرونتوتمپورال،در یک نوع  

جمالتی که بکار میبرند ممکن است ارتباطی با  کیرد.صورت میصحبت  بودن روان

، نوع بیماری  ا ساالدی از کلمات باشند. به ایننداشته باشند و ی هموضوع مطرح شد

بیمار به ،نوع دیگر آندر  هم گفته میشود.  (Semantic Dementia)دمانس سمانتیک 

رافی های او بیشتر تلگپاسختدریج صحبت کمتری میکند و روانی کالم را از دست میدهد. 

-Progressive non)دمانس پیشرونده با تکلم ناروان نوع بیماری، به این شود. می

fluent dementia)   .گفته میشود 

 


