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 چکیده

آمیز در روایت بیماران اسکیزوفرن و افرراد  این پژوهش به مقایسه استفاده از عبارات احتیاط

ای گالبری  کنندگان از فیلم کوتاه شش دقیقره پردازد. جهت استخراج روایت شرکتسالم می

 7شیوه توصریفی و اسرتنبا ی برر روی    ها با استفاده از دو استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

آمیز؛ شامل افعال وجهری معرفتری ممکرن، تکررار شرمارخ، سراخت       مورد عبارات احتیاط

و سراخت منفری    دیر افعرال ترد ی، اصطالحات وجهپرسشی، ساخت شخصی غیر ارتقایی، 

آماری استنبا ی به تجزیه و تحلیل و بررسی متغیرهای پرژوهش برا    انجام گرفت. در روخ

وتنی پرداخته شد. نتایج پژوهش حراکی از آن اسرت کره میران     -استفاده از آزمون تی و من

آمیرز  مورد عبرارات احتیراط   7کارگیری انواع  استفاده بیماران اسکیزوفرن و افراد سالم در به

دار مشهود است؛ بدین معنا که افرراد سرالم از   معنیهای دو گروه، اختالف مستخرج از داده

داری بیشرتر اسرتفاده   اصطالحات وجهی و افعال تردید در روایت خود بره صرورت معنری   

کرارگیری قواعرد کاربردشرناختی    رسد که اختالل در تئوری ذهرن و بره  نظر می اند. به کرده

 د. دار هستنبیماران اسکیزوفرن از دالیل اصلی این اختالف معنی

 

 آمیزروایت، عبارات احتیاط اختالل ارتبا ی، اسکیزوفرنیا،ها: کلیدواژه
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 مقدمه -1

ترر اخرتالالت ارتبرا ی و    در جوامع امرروزی، اهمیرت درمران، مطالعره و تشرخیق دقیر       

ترا   6/0شیوع  روانپریشی امری محسوس و انکارناپذیر است. در این میان، اسکیزوفرنیا با میزان

(، توجرره بسرریاری از 2015، 1معیررت جهرران وسررادوو، سررادوو و رو یررز درصرردی از ج 9/1

پژوهشگران و درمانگران را به خود جلب کرده است. بر اساس نسخه پنجم راهنمای تشخیصی 

، یکرری از معیارهررای اصررلی جهررت تشررخیق   2(5-و آمرراری اخررتالالت روانرری ودی اس ام 

بررای مردت    5و گفتار آشرفته  4هذیان، 3توهمهای  اسکیزوفرنیا وجود حداقل یک مورد از نشانه

(. 2013، 6ای در  ول دوره یرک ماهره اسرت وانجمرن روانپزشرکی آمریکرا       زمان قابل مالحظه

تواند به عنوان ابرزاری کمکری هرم در تشرخیق     رو، بررسی گفتار یا زبان این بیماران می این از

واقرع گرردد؛ زیررا    تر و هم در تعیین میزان بهبود یا شردت وخامرت بیمراری م مرر  مرر       دقی 

و تشخیق آن بر مبنرای نظرر و   « هیچگونه آزمون آزمایشگاهی برای اسکیزوفرنیا وجود ندارد»

(. همچنرین،  300، ص 2015ارزیابی روانپزشک یا روانشناس بالینی است وسادوو و دیگرران،  

الل در بیماری اسکیزوفرنیا با توجه به مختل کردن ارتباط مؤ ر فرد با جهان خارج از  ری  اخت

-مطرح مری  7های ارتبا ی غیرزبانی مبتنی بر نشانه، به عنوان یک اختالل ارتبا یزبان و سیستم

دهد پرژوهش در زمینره شرناخت زبران ایرن      ( که نشان می2013، 8شود ونیزنیکیویس و دیگران

 بیماران تا چه میزان اهمیت دارد.   

هسرتند کره برا     9آمیرز عبرارات احتیراط  یکی از ابزارهای زبانی در اختیار گوینده یا نویسنده 

شود. پژوهش حاضر، به بررسی ای بیان میاز صدق گزاره ها عدم ا مینان و تردیداستفاده از آن

پرردازد.   تفاوت در استفاده از این ابزارهای زبانی میان بیمراران اسرکیزوفرن و افرراد سرالم مری     

اسکیزوفرن به دو جهت حرا ز اهمیرت    آمیز در بیماران مطالعه و پژوهش کاربرد عبارات احتیاط

گیرنرد و همرانطور    آمیز در حیطه مباحث کاربردشناختی زبان قرار می ( عبارات احتیاط1است؛ و

                                                           
1. Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz 
2. 5th edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
3. hallucination 
4. dellusion 
5. disorganized speech 
6. American Psychiatric Association 
7. communication of disorder 
8. Niznikiewicz et al 
9. hedges 
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که در ادامه ذکر خواهد شد؛ پژوهش در این سطح از زبان بر روی بیماران اسکیزوفرن بریش از  

آمیرز در گفتمران ایجراد     ( به لحاظ نوع نقشی کره عبرارات احتیراط   2پیش مورد توجه است و و

برر اسرتفاده از زبران و     تئوری ذهرن  ریتا  یچگونگهستند و در  1کنند مرتبط با تئوری ذهن می

(. بنرابراین، سرؤال   2005، 2وجود دارد وبررون بحث  یجاهمچنان  مارانیب نیا یاجتماع یزندگ

اران شرود کره چره تفراوتی برین افرراد سرالم و بیمر        اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح می

 آمیز و انواع آن وجود دارد؟ اسکیزوفرن در استفاده از عبارات احتیاط

 پیشینه -2

های مررتبط برا گفترار بیمراران اسرکیزوفرن حراکی از        های صورت گرفته در حوزه پژوهش

مدت و اخرتالل در پرردازخ    مشکالت متعدد از جمله کاهش سطح درو گفتار در حافظه کوتاه

(. بیشرترین اخرتالل در تولیرد    2001، 5گفتار هستند ودلیسری  4و پیچیدگی 3معنایی، روانی کالم

 (.  2005، 6شود وکاوینگتن و دیگران گفتار این بیماران سطوح معنا و کاربرد زبان را شامل می

از جمله توانرایی بره کرارگیری محتروای مررتبط و اسرتفاده        7کاربردی-های ارتبا ی مهارت

تاربندی گفتمان بیماران اعصاب و روان ازجمله اسرکیزوفرن،  مناسب از میزان ا العات در ساخ

هرای اخیرر    ای که در سرال  (؛ به گونه2019و دیگران،  8وپروال بسیار حا ز اهمیت و توجه است

درمران کراربردی شرناختی    ای درمانی در حروزه شرناخت و کراربرد زبران تحرت عنروان        برنامه

(. فرر   2016و دیگرران،   10فته است وباسکوبرای این دسته از بیماران شکل گر 9وسی.پی.تی(

گفترار و منظرور    اساسی در این زمینه از مطالعات، وجود شکاف در تعامالت اجتماعی میان پاره

توانرد  ( و به همین جهت بررسی روایت این بیماران مری 2016گوینده است وباسکو و دیگران، 

باشرد؛ چراکره روایرت هرم     ابزاری مناسب برای پایش میزان بهبود و حتری تشرخیق بیمراری    

                                                           
1. theory of mind 
2. Brune 
3. fluency 
4. complexity 
5. Delisi 
6. Covington et al 
7. communicative-pragmatic skills 
8. Parola 
9. Cognitive Pragmatic Treatment (CPT) 
10. Bosco 
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مشمول تعامالت اجتماعی بوده و هرم راوی در پری هردف و منظرور خرود از بیران آن اسرت        

 (.  2010، 1واستاین

انرد کره بیمراران     های صورت گرفته در سطح کاربردشناختی زبران نشران داده   نتایج پژوهش

انسرجام در   مستقیم، های غیر های مناسب به پرسش و استعاره، پاسخ 2اسکیزوفرن در درو کنایه

های کاربردشناختی از  (. مهارت2017و دیگران،  3گفتار و درو روایت دچار مشکل هستند ولی

سازند، حا ز اهمیت هستند وپرروال و دیگرران،    آن رو که زمینه بافت را در تولید روایت مهیا می

گران و صررف و   ( به بررسی اختالل در زبانشناسی خرد وواژ2008و 4(. مارینی و دیگران2019

نحو( و کالن وکاربردشناختی و گفتمران( روایرت بیمراران اسرکیزوفرن پرداختنرد. نترایج ایرن        

پژوهش نشان دادند که روایت این بیماران در سطح زبانشناسی کرالن دچرار اخرتالالت جردی     

توانرد ناشری از    فراوان مشاهده شده در روایت ایشان می 5گویی و خروج از خط ربط است و بی

 کارگیری قواعد کاربردشناختی باشند. الت شناختی و عدم توانایی در بهاختال

یکی از انواع عناصر مهمی که در کاربردشناسری زبران دیردگاه گوینده/نویسرنده را در یرک      

 (. ایرن اصرطالح  1996a، 6آمیرز هسرتند وهایلنرد    دهند عبارات احتیراط  می بافت مشخق نشان 

هایی با وظیفه تشردید و یرا    واژه»( جهت اشاره به 195، ص. 1972و 7نخستین بار توسط لیکاف

به کار رفت و تاکنون تعراری  متعرددی از آن ارا ره گردیرده کره وجره       « 8کاهش تلویحی ابهام

توان در اسرتفاده از ابزارهرای زبرانی جهرت سرلب ا مینران از یرک گرزاره          ها را می اشتراو آن

ان گوینرده و مخا رب از  ریر  زبران،     خالصه کرد. این بدان معناست که در صورت ارتباط می

شوند که بیانگر عدم ا مینان و تردید گوینده نسربت   هایی استفاده می ها و نشانه عبارات، ساخت

آمیز ارا ه شود، امرا بره نظرر     به گفته خود است. اگرچه سعی شده تا فهرستی از عبارات احتیاط

تند و تنها از  ری  صورت واژگان و آمیز وابسته به بافت و موقعیت هس رسد عبارات احتیاط می

 (.1997، 9وکلیمن گردند عبارات مشخق نمی

                                                           
1. Stein 
2. irony 
3. Li 
4. Marini et al 
5. derailment 
6. Hyland 
7. Lakoff 
8. fuzzy 
9. Clemen 
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برا مبحرث    2اصول همکراری گررایس   از منظر کاربردشناختی زبان، (،2000و 1ولیبه اعتقاد 

نره تنهرا از اصرول     نرده ینکتره اشراره دارنرد کره گو     نیبه اآمیز مرتبط هستند و  عبارات احتیاط

ایرن چهرار    .کنرد  یمر  تیاصول را رعا نیا دارد تا نشان دهد  لیدارد، بلکه تما یآگاه یهمکار

آمیز به شرح زیرر   ها از  ری  عبارات احتیاط هایی جهت چگونگی رعایت آن  اصل همراه با م ال

 (:1995اند وگرایس،  آورده شده

 برات آن  کذب است و یا شواهد کرافی بررای ا   باور دارید که آنچه انیاز ب: تیفیاصل ک -1

 ندارید بپرهیزید:

 «از دست من ناراحت شده باشه.احتمال داره »

 تر از آن: اصل کمیت: به میزانی که نیاز است ا العات ارا ه کنید، نه بیشتر و نه کم -2

 «، من دیگه از اون محل کارم رفتم.خالصه سرتون رو درد نیارم»

 یان موارد غیرضرروی بپرهیزید:اصل ارتباط: مرتبط با موضوع بحث صحبت کنید و از ب -3

 «من اصال دوست ندارم وقتی عصبی هستی باهات صحبت کنم. در ضمن،»

 اصل روخ: صریح، شفاف، موجز و منظم سخن بگویید و از ابهام پرهیز کنید:   -4

 «، اگر دوست داری امشب خونه ما بمونین.گم بدون تعارف می»

آمیز رخ دهرد،  است که هر کجا عبارات احتیاطتوجه به این نکته در تبیین یول حا ز اهمیت 

گفترار یرا   توانند در پارهگوینده به یکی از اصول گرایس اشاره کرده است، اما اصول گرایس می

آمیز و از  ری  بافت رؤیت شروند وهماننرد زمرانی کره فررد      مکالمه بدون بیان عبارات احتیاط

در ارتباط با همین مطلرب، بنرابراین،   ظیر کند اما از عباراتی نمرتبط با موضوع بحث صحبت می
 کند(.   و غیره استفاده نمی در ضمن

های خود که بره بررسری مترون علمری و اسرتفاده از عبرارات        (، در پژوهش1996aهایلند و

آمیرز   ها پرداخته است، تنها عبرارت و واژه را در اسرتفاده از عبرارات احتیراط     آمیز در آن احتیاط

آمیرز را کراربرد    شرمارد. وی عبرارات احتیراط    مری  های جمله را نیز برر  داند و ساخت دخیل نمی

گونره مسرئولیت در    هرگونه ابزار زبانی جهت نشان دادن هریک از دو مورد وال ( عردم هری   »

کنرد   تعریر  مری  « قبال صدق یک گزاره و وب( تمایل به عدم ابراز مسئولیت به صورت قرا ع 

هرایی مشرخق بررای عبرارات      تخصریق مؤلفره  (. هایلنرد مشرکل   251، ص. 1996aوهایلند، 

                                                           
1. Yule 
2. Grice's cooperative principle 
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1آمیز را ناشی از معنای همزمان احتیاط
آمیز را  داند و بدین جهت رخداد عبارات احتیاط ها می آن 

ها و عباراتی که از نقطه نظرر   (. به صورت کلی ساخت1996bکند وهایلند،  می در بافت بررسی 

هرایی از هریرک    گیرند با ذکر نمونه ه قرار میآمیز مورد استفاد او در به کار گیری عبارات احتیاط

شامل این موارد هستند: افعال کمکی وتوانستن، ممکن بودن و احتمال داشتن(،  عبارات اسمی، 

قیدی و صفتی وامکان، شاید، محتمل(، افعال کامل وباور داشتن، فر  کردن(، ارجاعات درون 

 ی، سراخت پرسشری و سراخت    رسرد(، بنردهای شرر    متنی، عبارات غیر شخصی وبه نظر مری 

 (.1994مجهول وهایلند، 

های حرول محرور    آمیز یکی از معضالت پژوهش عدم محدودیت در تعری  عبارات احتیاط

رسد که تبیرین مفهروم ایرن عبرارات توسرط       (. به نظر می1997این موضوع بوده است وکلیمن، 

ه اسرت. وی در  ( تا حدودی در جهت رفرع ایرن معضرل مرؤ ر برود     1998و  1997و 2اسکلتون

شرود و اسرتفاده از عبرارات     قا رل مری   4نظرر  اظهرار  و 3گرزاره  خود تمرایزی میران   های  پژوهش

 بنردی او، اظهرار نظرر،    دهد. بر اساس صرورت  آمیز را در راستای بیان اظهارنظر قرار می احتیاط

ا شرود و یر   گزاره مطرح می 6صدقفرد نسبت به گزاره است و این دیدگاه یا در جهت  5دیدگاه

اسرتدالل  »گیرد و جمله  در نظر می  را گزاره« زمین صاف است»آن. وی جمله  7ارزخدر جهت 

( در جهرت صردق گرزاره    اسرتدالل شرده اسرت   را اظهارنظر و« شده است که زمین صاف است

را برای اظهار نظرهرایی بره    8قضاوت صدقچنین، عنوان  کند. هم ( عنوان میزمین صاف استو

تای صدق یا کذب، قطعیرت یرا عردم قطعیرت، امکران و احتمرال بیران        گیرد که در راس کار می

توانرد آن را تشردید کنرد     جایی که قضاوت صدق در جهت تغییر یک گزاره مری  آن  شوند. از می

احتمراال  »در  احتمراال دهد مانند   و یا کاهش« بدون شک میرم بازار»در  بدون شکمانند عبارت 

کنرد   تعریر  مری   9یافتره  قضراوت صردق کراهش   آمیرز را   ، اسکلتون عبارات احتیراط «میرم بازار

 (.  1997واسکلتون، 

                                                           
1. simultaneous meanings 
2. Skelton 
3. proposition 
4. comment 
5. attitude 
6. truth 
7. value 
8. truth judgment 
9. deintensified truth judgement 
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 روش پژوهش -3

در بخش کیفی پژوهش، از  ریر   . باشد می کیفی-کمیوع تحقی  از ن نی رح پژوهش در ا

کارگیری مفاهیم، اصطالحات و ساختارهای مررتبط برا عبرارات     استنباط و بررسی الگوها در به

هرا در ایرن بخرش از پرژوهش،      ها کش  گردید. ابزار گردآوری داده آن نیارتباط ب آمیز، احتیاط

 نیری تعپیراده سرازی شرد. پرس از      1کیودا افزار مکس روایت بود که با استفاده از کددهی در نرم

 ی، بخش کمی پژوهش آغاز و به بررسری کدده ندآیحاصل از فر جینتا لیو تحل ییایو پا روایی

 در و کردها  فراوانری  ابتردا  مرحلره  ایرن  در. شرد  پرداخته پژوهش مورد گروه دو در کدها کمی

 در 3ویتنی-و من 2های مناسب آماری؛ نظیر آزمون تی ها با استفاده از آزمون آن معناداری نهایت

 .گرفت قرار بررسی مورد سالم همتایان و اسکیزوفرن بیماران گروه دو

. در دیر هدفمند انتخراب گرد پژوهش، جامعه نمونه به روخ   با توجه به نوع  رح و پرسش

پژوهش حضرور   نیفرد سالم( در ا 15و  زوفرنیاسک ماریب 15و مؤنثکننده  شرکت 30مجموع، 

 یسرت یمزمن وابسته به بهز یروان مارانیب یاز مراکز توانبخش یکیاز  زوفرنیاسک مارانیب. داشتند

جهت شرکت  زوفرنیاسک مارانیشوندگان گروه ب انتخاب شدند. مصاحبه یضواستان خراسان ر

تشخیق ابتال به اسکیزوفرنی مزمن در  :بودند یم ریورود ز طیشرا یدارا ستیبا یدر پژوهش م

 نیتکلم و مصاحبه در فررد، سرن بر    ییتوانایی، زن، تحت درمان دارو تیجنسپرونده پزشکی، 

تا متوسطه و عدم وجود هرگونه سابقه مصررف مرواد،    ییابتدا التیهجده تا شصت سال، تحص

از مؤسسرات   یکر ی از نیرز  مفررد سرال   15. اختالالت مرتبط با مغز و اعصاب ایربه به سر و ض

شدند تا   نشیپژوهش گز نیمشهد جهت شرکت در ا یاستان خراسان رضو یستیوابسته به بهز

همسران   یو  بقره اجتمراع   یبره لحراظ اقتصراد    یکنندگان در موسسه و مرکز توانبخش شرکت

 یسرت یتحرت پوشرش بهز   یپژوهش همگ نینفر شرکت کننده در ا 30مجموع  ،نیباشند. بنابرا

 2-سرازمان، مراده   نیر در ا( 1391و یاجتمراع  یهرا  تیر جامع حما  و مطاب  با دستورالعمل بوده

% حرداقل حقروق و   40خرانواده از   انره یمجمروع درآمرد ماه  » کنرد  یکه اعالم م رخیپذ طیشرا

 زانیر م ریر اند. با توجه به کنترل متغ سازمان قرار گرفته نیا تی، تحت حما«نباشد شتریدستمزد ب

 ،ی و دیگرران ؛ قاسرم 2013، 4تا متوسطه( و درآمرد خرانوار  وهرولمز    ییوابتدا التیسطح تحص
                                                           
1. MaxQda 2018 
2. t-test 
3. Mann-Whitney 
4. Holmes 
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 .دیر گرد یسراز  کسران یکننردگان   شررکت  یاقتصراد -یاجتماع گاهیپژوهش، جا نی(، در ا1389

و عردم   التیتحصر  زانیر در فررد، م  تکلم و مصاحبه ییسن، توانا ت،یجنس یرهایمتغ ن،یهمچن

در  زیر اختالالت مرتبط با مغز و اعصراب ن  ایوجود هرگونه سابقه مصرف مواد، ضربه به سر و 

بررآن، افرراد سرالم سرابقه      شد. عالوه یهمانندساز زوفرنیاسک مارانیب روهگروه افراد سالم با گ

، 41- اس ام یپرژوهش مطراب  برا د    نیافراد سالم در ا یند. تماماهنداشت یاختالل روان گونه  یه

قرار گرفتنرد و در صرورت    یروان یابیمورد ارز یستیسازمان بهز یشناس توسط کارشناس روان

از  کی  یه ت،یشد. در نها یریاز ورود آنها به پژوهش جلوگ ،یهرگونه اختالل روان قیتشخ

 ند.اهنداشت یازوفرنیاسک یماریافراد سالم سابقه ب کیبستگان درجه 

و محرل انجرام پرژوهش توسرط      یاستان خراسان رضرو  یستیسازمان بهز یتعهدات اخالق

مراحرل شرامل    یکننده در تمرام  آگاهانه مشارکت تیشد. رضا رفتهیپژوهشگران به  ورکامل پذ

 مرار یب میق ایکننده و  از شرکت نامه تیو فرم رضا دیو ضبط مصاحبه لحاظ گرد  یورود به تحق

کرامال   2س، پژوهش حاضر بر اساس کد اخالق زیستی دریافت شرده، . بر همین اسادیاخذ گرد

 باشد. مطاب  با معیارهای کمیته ملی اخالق زیستی و اخالق در علم و فناوری ایران می

جهت استفاده از یک محرو  3فیلم گالبیهای زبانی از  ری  روایت و پخش  استخراج داده

ای و  کنندگان بوده است. این فیلم شش دقیقه بیرونی با وقایع  ابت برای بازگویی توسط شرکت

هرا و  بررسری چگرونگی شرباهت   (، جهرت اسرتخراج روایرت و    1980و 4کالم، توسط چی  بی

دهد های بیان آنچه از دانشی یکسان وتماشای یک فیلم واحد( میان افراد مختل  رخ میتفاوت

از درخرت اسرت آغراز    ساخته شده است. فیلم با نشان دادن مردی که در حرال چیردن گالبری    

های داخل سربد توسرط پسرری دوچرخره سروار، رویردادهایی        شود و بعد از سرقت گالبی می

گیرند. فیلم گالبی از آن جهت ابرزاری مناسرب بررای اسرتخراج      ای از پس آن شکل می زنجیره

سازی شده و فرآیند گذر از بحرران  های برجستهروایت است که دارای وقایع پیوسته، شخصیت

مدت بیمراران اسرکیزوفرن    (. به علت نقق در حافظه کوتاه1396ل بحران است واخالقی، به ح

کننردگان خواسرته    (، قبل از آغاز پخش فیلم از تمامی شررکت 2008؛ مارینی، 1988، 5واندرسون

                                                           
1. DSM-IV 
2. IR.UM.REC.1399.096 
3. Pear film 
4. Chafe 
5. Andreasen 
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شد تا روایت را همزمان با پخش فیلم بیان کنند. فیلم از  ری  تبلت هیبریدی با انردازه صرفحه   

 کنندگان قرار گرفت.   ینچی در مقابل شرکتا 10نمایشگر 

( برا  1994جهت تشخیق و کدگذاری عبارات احتیاط آمیرز از چرارچوب نظرری هایلنرد و    

های موجود در این  برخی تغییرات در راستای زبان فارسی استفاده شد که به همراه م ال از داده

وان قضراوت صردق   ( بره عنر  1998شوند. همچنین، تعریفی کره اسرکلتون و   پژوهش تشریح می

کند به عنوان معیاری برای تببین مفهوم ایرن مقولره در نظرر گرفتره شرده       کاهش یافته عنوان می

کنندگان، کد آمیز در روایت شرکتمورد عبارات احتیاط 7است. در صورت مشاهده هر یک از 

-سرته مرتبط با آن لحاظ گردیده است. بنابراین، در صورت تکرار هر صورت زبانی متعل  بره د 

 آمیز در روایت هر فرد، شمارخ به همان میزان انجام شده است.   بندی عبارات احتیاط

فرآیند کددهی اولیه، پس از تأیید و اجماع نظر پژوهشرگران در ایرن مقالره و برا توجره بره       

آمیز که در ادامه ذکرر خواهرد شرد صرورت پذیرفتره اسرت. پرس از        بندی عبارات احتیاطدسته

های موجود وبر اسراس تعرداد کلمرات    درصد از داده 57/9پژوهشگر اول،  کددهی اولیه توسط

انرد.  کنندگان در روایت( مجددا توسط پژوهشگر دوم جهت بررسی پایایی کددهی شرده شرکت

ای دیگرر از بیمراران   کننرده کننده از گروه افراد سالم و شرکتها، یک شرکتجهت گزینش داده

هرای  د کلمات در روایرت انتخراب شردند و در نهایرت، داده    اسکیزوفرن با بیشترین میزان تعدا

کننرده توسرط ارزیراب دوم کرددهی گردیرد. نترایج، حراکی از        مرتبط با روایت هر دو شررکت 

آمیرز از  داد؛ کرددهی عبرارات احتیراط   میبود که نشان  1در آزمون کندال 1همبستگی با ضریب 

 تایج دو ارزیاب برقرار است.  پایایی الزم برخوردار هستند و همبستگی کامل بین ن
 

 آمیز در این پژوهش به شرح زیر هستند:   های موجود عبارات احتیاط انواع صورت

 افعال وجهی معرفتی ممکن -1

رسرد کره    دهنده نگرخ و عقیده گوینده است. از انواع این فعل به نظر می فعل وجهی نشان

میرز باشرد. در ایرن نروع از افعرال      آ فقط وجه معرفتی ممکن سازگار با تعری  عبرارت احتیراط  

 وجهی

                                                           
1. Kendall 
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موجود در بافت، استنباط خود را از   یبا توجه به شواهد و قرا ن به نسبت ضع ندهیوگ

 ایر  نیتر  یضع قتیدر حق یمعرفت تینمونه از وجه نی. اکند یم انیمورد نظر ب تیموقع
اگر بعداً متوجه  ندهیمعنا که گو نیاست، بد یمعرفت تیوجه ی درجه  نیتر نییپا یانیبه ب

ورحیمیران و   شگفت زده نخواهرد شرد   یرو  ینداشته به ه تیعشود که استنبا ش واق
 (.26، ص. 1391عموزاده، 

« شردن »و « توانستن»ها  ترین آن شود و مهم تعیین نوع این افعال از  ری  بافت مشخق می

 است:

اگره بخرواد، عالقره     آدم شهیم ،دیفکر کن یعنی .درس بخونم ایم ال مدرسه برم  نکهیبدون ا»

 .«داشته باشه

کنرد کره در تعریر  عبرارات      در معنرای امکران وقروع را ترداعی مری      میشره در م ال فروق  

 گیرد. آمیز قرار می احتیاط

 افعال تردید -2

و غیره کره حراکی از   « تردید داشتن»، «گمان کردن»، «حدس زدن»، «فکر کردن»افعالی مانند 

 ستند و جنبه توصیفی ندارند:تردید و یا ارزیابی گوینده ه

 .«کنهیآره داره حرکت م .که حرکت کنه کنم یفکر مبعد »

در این م ال نیز حدس و عدم قطعیت گوینده از حرکت دوچرخه سوار با استفاده از عبارت 

 قابل استنباط است. کنم می فکر 

 اصطالحات وجهی -3

حول و حوخ، دور و برر،  انند اصطالحاتی که تردید و عدم قطعیت گوینده را نشان دهند م

نیرز از آن   یرا . حرف ربرط  اینکه، تقریبا، نزدیک، همینجوری، محتمل و غیره احتماال، شاید، م ل

دهرد در ایرن دسرته     جهت که تردید گوینده را در گزینش بین دو یا بیشتر از دو مورد نشان می

 گیرد: جای می

 «بزغالست. یک گاوِ. نه، یا دستشِ بزغاله یک که اومد ام دیگه باال. یکی نردبون از میره داره»

توسط گوینده جهت بیان تردید در تشخیق بزغاله  یادر نمونه فوق، استفاده از حرف ربط 

 همراه رهگذر در فیلم گالبی است.
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 ساخت پرسشی -4

به کرار   یا دهیدرو پد ای دادیاز وقوع رو یکاف نانیبه هنگام عدم وجود ا م یساخت پرسش

آمیز پرسش معطوف به مخا ب نیسرت بلکره گوینرده از     این نوع از عبارات احتیاط در .رود یم

 کند: خود سوال می

دختره دوچرخه رو  دختره بود؟ پسره بود؟گذاشت رو چرخ، بعد دختره ...  ندنیتو سبد چ»

 .«ایبرد با گالب

با گالبری   کننده برای اینکه نشان دهد در شناسایی فردی که دوچرخه را در م ال باال، شرکت

 کند. حمل کرده است تردید دارد از ساخت پرسشی استفاده می

 ساخت منفی -5

دهنرد؛ ماننرد،    افعال یا عباراتی وجود دارند که ا مینان کامل گوینده از گرزاره را نشران مری   

هرا اسرتفاده شرود،     . در صورتی که از ساخت منفی آندونم، دقی  ا الع دارم مطمئن هستم، می

و دقیر     دونرم، مطمرئن نیسرتم    نمری افعال حاکی از تردید گوینده هستند؛ مانند، این عبارات و 
دهنده میرزان قطعیرت هسرتند و در دسرته      ها فقط کاهش . بنابراین، ساخت منفی آنا الع ندارم

 گیرند: آمیز قرار می احتیاط عبارات 

 «داد. بهش چی دونم نمی اومد. بعد دوستش»

نشان از عدم قطعیت گوینده بره شناسرایی گالبری     دونم نمیدر این نمونه نیز، ساخت منفی 

 شود. است که توسط فرد دوچرخه سوار به پسر بچه داده می

 1ساخت غیر شخصی ارتقایی -6

گرر باشرند را سراخت غیرشخصری      هایی که فاقد گروه اسمی با نقش معنرایی کرنش   ساخت

هرای غیرر شخصری     نوع از ساخت(. این 1396زاده، نامند وبهرامی خورشید، گلفام و سعیدی می

به نظر رسریدن/آمدن،   متشکل از یک بند پایه و یک بند پیرو هستند. بند پایه شامل افعالی مانند

 (:1382و غیره است وواحدی لنگرودی و نجفیان،  امکان داشتن، احتمال داشتن

 «.میاد نظر به نیست، رسیده زیاد کالِ گالبیاخ»

                                                           
1. raising impersonal constructions 
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که از بند پایه خروج یافته اسرت، تردیرد گوینرده در نروع و      به نظر میاددر م ال فوق، فعل 

 دهد. کیفیت گالبی را نشان می

 تکرار شمارش -7

اگر گوینده تکرار در شمارخ و یا تکرار در فرآیند یک پدیده را بازگو کنرد، از ایرن  ریر     

د یرا  دهد که از تعداد و یا ماهیت دقی  آن آگاهی ندارد و یا به صورت حردودی تعردا   نشان می

کند. شایان ذکر است که اگر تکرار جهت تصحیح صورت بگیرد، عبرارات   ماهیت آن را بیان می

 شود:   آمیز محسوب نمی احتیاط

 «گالبی هست. ده دوازده تاییده تا، »

هرای داخرل    کننده جهت بیان تردید خود در مورد تعداد دقی  گالبری  در نمونه فوق، شرکت

 تفاده کرده است.سبد، از تکرار فرآیند شمارخ اس

 هاتحلیل داده -4

های گردآوری شرده از  شناختی ارا ه خواهند شد و نیز، دادههای جمعیتدر این بخش، داده

گیرند. بدین منظرور، در  مورد بررسی قرار می 1اساسپیافزار اس ری  روایت با استفاده از نرم

در نظر گرفتن تعداد کلمرات مرورد   آمیز بدون روایت فیلم گالبی بررسی آماری عبارات احتیاط

تروان از  گیرند؛ بدین علت که از یک محرو بیرونی کامال  ابت استفاده شده و میبحث قرار می

کارگیری شده در پاسخ بره ایرن محررو را در میران دو گرروه      آمیز بهاین  ری  عبارات احتیاط

گالبی و روایت آن از تعدادی کننده در مواجهه با فیلم بررسی کرد. به عبارتی دیگر، هر شرکت

های زبانی موجود غیرمرتبط با ایرن  کند که فارغ از مابقی صورتآمیز استفاده میعبارات احتیاط

 آمیز را به صورت مستقل مد نظر قرار داد.توان تحلیل و شمارخ عبارات احتیاطعبارات می

 شناختیهای جمعیتداده -1-4

فررد سرالم    15سرال( و   60ترا   27مؤنث وبرازه سرنی   بیمار اسکیزوفرن  15در این پژوهش 

 روشرن به منظور ارا ه دیدگاهی اند. جدول زیر، سال( شرکت داشته 59تا  31مؤنث وبازه سنی 

 متغیرهرای  حسرب  برر  کننردگان تتوزیع فراوانی شرک و های افراد مورد مطالعه در مورد ویژگی

 :ارا ه گردیده استی شناخت تیجمع

                                                           
1. SPSS 
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 کنندگانشناختی شرکتجمعیتهای داده -1جدول 

 میانگین سن گروه
 وضعیت تأهل سطح تحصیالت

 متأهل مجرد متوسطه سیکل ابتدایی

 2 13 3 4 8 4/47 افراد سالم

 4 11 3 3 9 8/47 افراد بیمار 

 

 آمیز در دو گروه سالم و بیمارهای عبارات احتیاطکارگیری مجموع نمونهنحوه به -2-4

آمیرز توسرط دو گرروه    بررسی فراوانی و نسبت به کارگیری عبارات احتیاطدر این بخش به 

های انجام شده در جدول و نمودار زیر ارا ره شرده   شود. نتایج ارزیابیسالم و بیمار پرداخته می

 است:

 
 آمیز در دو گروه بیماران و افراد سالمهای عبارات احتیاطفراوانی نمونه -2جدول 

آمیزعبارات احتیاط  
 افراد سالم بیماران اسکیزوفرن

 نسبت فراوانی نسبت فراوانی

39/17 12 اصطالحات وجهی  32 89/26  

25/7 5 افعال تردید  52 70/43  

00/0 0 افعال وجهی معرفتی ممکن  0 00/0  

35/4 3 تکرار شمارخ  4 36/3  

43/30 21 ساخت پرسشی  10 40/8  

45/1 1 ساخت شخصی غیرارتقایی  0 00/0  

منفیساخت   27 13/39  21 65/17  

00/100 69 جمع  119 00/100  

 

شود، در گروه بیمراران اسرکیزوفرن، نروع سراخت     ( مالحظه می2همانگونه که در جدول و

منفی بیشتر از سایر عبارات و در گروه افراد سالم عبارت افعال تردید بیشتر مورد استفاده قررار  

( ارا ره شرده   1به تفکیک دو گروه در شرکل و  کارگیری هریک از عباراتگرفته است، نسبت به

 است.
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 آمیز در روایت دو گروه بیمار وسالمکارگیری انواع عبارات احتیاطدرصد به -1 شکل

 

 آمیز در روایت دو گروه سالم و بیمارهای مرتبط با مجموع عبارات احتیاطیافته -3-4

آمیز در نظرر گرفتره شرده و سرپس،     فراوانی  بت شده برای هر فرد در عبارات احتیاطابتدا، 

-آمیز برای آن فرد محاسبه مری میانگین امتیاز به دست آمده برای هر فرد در کل عبارات احتیاط

 شوند.شود و در آخر، با استفاده از امتیازات حاصل دو گروه سالم و بیمار مقایسه می

 
 بیمارآمیز در دو گروه سالم و های توصیفی عبارات احتیاطشاخص -3جدول 

 میانگین تعداد گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی

-تعداد عبارات احتیاط

 آمیز در روایت 

60/4 15 بیمار   44/4  41/0  - 79/1  0 11 

93/7 15 سالم  13/5  83/0  02/1  1 20 

 

 های بازهدر به ترتیب پژوهش که  یرهایمربوط به متغ یدگیو کش یچولگ ریبا توجه به مقاد

نرمال  رهایمتغ نیمربوط به ا یها داده عیتوز توان گفت یقرار دارند، م( -10و  10و و( -3و  3و
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توان با اسرتفاده از آزمرون   آمیز مورد استفاده را میاست. بنابراین، میانگین تعداد عبارات احتیاط

 ارا ه شده است:تی دو نمونه مستقل بین دو گروه مقایسه کرد. نتایج مقایسه در جدول زیر 
 

های عبارات احتیاط آمیز دو گروه بیمار و سالم با استفاده از آزمون نتایج مقایسه میانگین نمونه -4جدول 

 تی

 متغیر
 

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار

 آزمون تی آزمون لون

 پی مقدار درجه آزادی آماره تی پی مقدار آماره آزمون 

تعداد 

عبارات 

-احتیاط

آمیز 

 داستانی

60/4 بیمار   44/4  

170/0  

 

683/0  

 

- 903/1  

 

28 
 

067/0  

93/7 سالم    13/5  

 

ها مورد بررسری قررار   در آزمون تی دو نمونه مستقل، الزم است ابتدا برابری واریانس گروه

ها استفاده شرود و  ها برابر بود، از آماره آزمون تی با فر  برابری واریانسگیرد و اگر واریانس

ها اسرتفاده گرردد. در جردول    در غیر این صورت از آماره آزمون تی با فر  نابرابری واریانس

دهد، درج شده است. با ها را مورد آزمون قرار میفوق نتایج آزمون لون نیز که برابری واریانس

هرا  بوده و لذا فرضیه برابری واریانس 05/0توجه به نتایج حاصل، پی مقدار این آزمون بیشتر از 

هرا اسرتفاده   شود. بنابراین، در این متغیر، از آماره آزمون تی با فر  برابرری واریرانس  تأیید می

 شده است.

دهد که در متغیر مورد بررسی پی مقدار به دسرت آمرده بیشرتر از    نتایج آزمون تی نشان می

بره آمراره    است و بنابراین میانگین متغیر در دو گروه بیمار و سرالم برابرر اسرت. باتوجره     05/0

دهرد کره میرانگین امتیراز مجمروع عبرارات       درصد نتایج نشان مری  95آزمون در سطح ا مینان 

 داری ندارند.آمیز مورد مقایسه در روایت دو گروه تفاوت معنیاحتیاط

 آمیز در روایت دو گروه سالم و بیمارمقایسه فراوانی انواع عبارات احتیاط -4-4

شرود. بررای ایرن    پرداختره مری   زآمیر اطیر عبارات احتی انواع در این بخش، به مقایسه فراوان

های چولگی و کشیدگی بررسی شرد کره در جردول    منظور، ابتدا، متغیر حاصل از نظر شاخق

 زیر ارا ه شده است:
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 آمیز در روایت بیماران و افراد سالممقادیر چولگی و کشیدگی عبارات احتیاط -5جدول 

 گروه مولفه مورد ارزیابی
شاخص 

ولگیچ  

شاخص 

 کشیدگی
 نتیجه

آزمون مورد 

 استفاده

 اصطالحات وجهی
 

197/3 بیمار  300/11  
غیر توزیع 

ویتنی-آزمون من نرمال  

314/0 سالم  - 669/0  توزیع نرمال 

 افعال تردید
 

792/1 بیمار  625/2  توزیع نرمال 
 آزمون تی

745/0 سالم  270/1  توزیع نرمال 

ساخت شخصی 

 غیرارتقایی
 

873/3 بیمار  000/15  
غیر توزیع 

ویتنی-آزمون من نرمال  

 توزیع نرمال - - سالم

 ساخت منفی
 

765/0 بیمار  - 232/1  توزیع نرمال 
 آزمون تی

113/1 سالم  166/1  توزیع نرمال 

افعال وجهی معرفتی 

 ممکن
 

 - - - بیمار
 

 - - - سالم

 ساخت پرسشی
 

479/0 بیمار  - 729/0  توزیع نرمال 
 آزمون تی

320/1 سالم  808/0  توزیع نرمال 

 تکرار شمارخ
919/2 بیمار  388/8  توزیع نرمال 

 آزمون تی
273/2 سالم  785/4  توزیع نرمال 

 

مربروط بره    یدگیو کشر  یچرولگ  ریمقراد شرود،  گونه که در جدول فوق مشراهده مری  همان

. بره همرین   داردنر قررار  ( -10و  10و و( -3و  3و های در بازهدر همه موارد پژوهش  یرهایمتغ

توان از آزمون تری دو نمونره   آمیز مورد پژوهش نمی دلیل، برای دو نوع از انواع عبارات احتیاط

های مربروط   ( یافته6ویتنی استفاده شود. جدول و-مستقل استفاده کرد و الزم است از آزمون من

 دهد. ها را نمایش می به این آزمون

کرارگیری انرواع   دهد که در روایت دو گروه، تفاوت بهمیهای انجام شده نشان نتایج آزمون

آمیز در اصطالحات وجهی و افعال تردید مشهود است؛ به  وری که افراد سرالم  عبارات احتیاط

 اند.دار باالتری نسبت به افراد بیمار گرفتهامتیاز معنی
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 استانی دو گروه بیمار و سالمآمیز در روایت دنتایج مقایسه میانگین فراوانی عبارات احتیاط -6جدول 

 میانگین تعداد گروه گروه
انحراف 

 معیار
 آزمون

آماره 

 لون

p-

مقدار 

 لون

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

پی 

 مقدار

اصطالحات 

 وجهی

 

8000/0 15 بیمار  52128/1  

ویتنی-آزمون من  - - 54 - 015/0  
133/2 15 سالم  642/1  

 افعال تردید
 

333/0 15 بیمار  617/0  آزمون تی 
 

773/12  

 

001/0  

 

- 430/4  

 

493/15  

 

000/0  

467/3 15 سالم   669/2  

ساخت 

شخصی 

 غیرارتقایی
 

067/0 15 بیمار  258/0  

ویتنی-آزمون من  - - 105 - 775/0  
000/0 15 سالم  000/0  

 ساخت منفی

 

800/1 15 بیمار  305/2  آزمون تی 

 

175/7  

 

012/0  

 

568/0  

 

617/23  

 

575/0  

400/1 15 سالم   454/1  

ساخت 

 پرسشی
 

400/1 15 بیمار  298/1  
 آزمون تی

 

922/1  

 

177/0  

 

749/1  

 

28 
 

091/0  

667/0 15 سالم   976/0  

تکرار 

 شمارخ

200/0 15 بیمار  561/0  آزمون تی 

 
280/0  601/0  - 316/0  28 754/0  

267/0 15 سالم  594/0  

 بحث -5

که در بخش قبل مشاهده گردید، بیماران اسرکیزوفرن در زمینره اسرتفاده از انرواع     همانطور 

-در آزمرون مرن   =P 015/0داری از اصطالحات وجهری و آمیز به صورت معنیعبارات احتیاط

ترر  در آزمون تی( در روایت خود نسبت به افرراد سرالم کرم    =P 000/0ویتنی( و افعال تردید و

آمیز ظر گرفتن مجموع میزان استفاده دو گروه از تمامی عبارات احتیاطاند و با در ناستفاده کرده

 در آزمون تی(.   =067/0Pداری یافت نگردید واختالف معنی

ترین پژوهشی که مرتبط با موضوع ایرن مقالره یافرت شرد، بررسری رعایرت اصرول        نزدیک

د سرالم در پرژوهش   همکاری گرایس در بیماران مبرتال بره اسرکیزوفرنیا و مقایسره آن برا افررا      

( بوده است. نتایج پرژوهش ایشران حراکی از آن اسرت کره      1387سلمانی، بختیاری و ر یسی و

بیماران اسکیزوفرن این اصول را در سه مورد کمیت، ارتباط و روخ رعایت نکرده و در مرورد  

داری میان دو گروه وجود ندارد. همانطور که در بخرش پیشرینه ذکرر    اصل کیفیت تفاوت معنی

آمیز در راستای بیان آگاهی گوینده از این اصول بیان ( عبارات احتیاط2000د، به اعتقاد یول وش
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شوند. با این وجود، به دلیل آنکه از چارچوب نظری هایلند در ایرن مقالره اسرتفاده گردیرده     می

( با ایرن  1383توان در مورد همسویی و ناهمسویی نتایج پژوهش سلمانی و دیگران واست نمی

نظرر کررد؛ چراکره دو مقولره متفراوت و دو      اله در زمینه اصول کمیت، ارتباط و روخ اظهرار مق

( بره جهرت   2000اند. به عبارتی دیگر، در این مقاله از تبیین یرول و هدف متفاوت بررسی گشته

آمیرز اسرتفاده نشرده و تنهرا از  ریر  اصرل کیفیرت        عدم محدودیت در تعری  عبارات احتیاط

 آنچره  انیر از بکند کره  نتایج دو پژوهش وجود دارد؛ زیرا این اصل عنوان می قابلیت قیاس میان

( و 1995کذب است و یا شواهد کافی برای ا بات آن ندارید بپرهیزید وگررایس،   باور دارید که

راسرتا  هرم دهنرده(  قضاوت صدق کراهش آمیز در این مقاله وبا بخشی از تعری  عبارات احتیاط

-( با نتایج این مقالره از نظرر بره   1387نتایج پژوهش سلمانی و دیگران و باشد. در این زمینه،می

آمیرز تنهرا در   آمیز همسو بوده واستفاده از انواع عبارت احتیراط کارگیری مجموع عبارات احتیاط

داری میران دو گرروه   مقاله حاضر کنکاخ شده است(؛ چراکه در هر دو پژوهش اختالف معنری 

 یافت نشده است.

آمیز یعنی افعال تردیرد و  کارگیری انواع عبارات احتیاطدار در به، اختالف معنیبا این وجود

-اصطالحات وجهی  استفاده شده در دو گروه مواردی هستند درخرور توجره؛ زیررا میرزان بره     

آمیرز اسرتفاده   درصد از عبارات احتیراط  7/43مورد یا  52کارگیری افراد سالم از افعال تردید با 

درصد به ترتیب بیشترین  89/26مورد یا  32پس از آن اصطالحات وجهی با شده در روایت و 

تروان گفرت کره    اند. بنرابراین، مری  آمیز داشتهآمار استفاده را در میان انواع دیگر عبارات احتیاط

آمیز این دو مورد بوده که به وضوح نمایرانگر  بدون شک یکی از بارزترین انواع عبارات احتیاط

در جمالت فکر کنم و  احتماالاند؛ مانند ای بودهینان افراد سالم از صدق گزارهتردید و عدم ا م

هرایی  که به ترتیب نمونه« دستشه فکر کنم هبز کی»و « خواد ببره سبد رو با خودخمی احتماال»

انرد. ایرن در   از اصطالحات وجهی و افعال تردید مورد استفاده افراد سالم در این پژوهش بروده 

مرورد افعرال    12درصرد( و   25/7مورد افعال تردید و 5بیماران اسکیزوفرن تنها از حالیست که 

اند و بیشرترین میرزان اسرتفاده از عبرارات     درصد( در روایت خود استفاده کرده 39/17وجهی و

مرورد   27درصرد( و سراخت پرسشری     13/39مرورد و  27آمیز متعل  به سراخت منفری   احتیاط

آمیرز میران دو   ی از تفاوت الگوی استفاده از عبارات احتیراط درصد( بوده است که حاک 43/30و

-رسد که با استفاده از این دو سراخت در عبرارات احتیراط   گروه است. در این زمینه، به نظر می
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آمیز، بیماران اسکیزوفرن به نوعی عدم سهولت در شناسایی عناصر، روابط و شرایط حراکم برر   

الل بیماران در پردازخ ا العات موجود در بافت در ادامه کنند واخترویدادهای فیلم را بیان می

کننرده در گرروه بیمراران اسرکیزوفرن برا اسرتفاده از       بحث خواهد شد(. به عنوان م ال، شررکت 

نشران  « دستش گذاشرتن  یچ دونمینم. بهش داد یچ دونمینمعد ب»در  دونمنمیساخت منفی 

سروار  و اشاره به زمانی دارد که پسر دوچرخه دهد که قادر به شناسایی گالبی در فیلم نیستمی

دهد و این مورد از  ری  عناصرر موجرود   دیگری گالبی می در یک سکانس از فیلم به پسربچه

در بافت قابل استنباط است وقبرل از ایرن سرکانس، گالبری داخرل سربد بروده و پسرربچه بره          

کارگیری افعال تردیرد  ر، بهآوری آن کمک کرده است(. به عبارتی دیگسوار برای جمعدوچرخه

و یا اصطالحات وجهی حدس یا گمان راوی را در پی دارد و عدم ا مینان یا قطعیت کامرل از  

فکرر  »یرا  « گالبی داده بهرش  احتماال»دهد؛ همانند زمانی که گفته شود صدق گزاره را نشان می

-مکان را به راوی مری های منفی و پرسشی این ااما استفاده از ساخت« گالبی داده بهش کنممی

دهند تا عالوه بر نشان دادن تردید خود از صدق یک گزاره، عدم توانرایی در حردس و گمران    

 «.چی بهش داد؟»خود را نیز بیان کند؛ همچون استفاده از ساخت پرسشی در جمله 

آنچره    انیم» کنند، یم فایت ااعبار نیکه ا یو نقش زیم آ اطیعبارات احت یریگبا به کار ندهیگو

 ، ص.1988ن، وواسرکلت  «شرود  یقا ل مر  زیتما کند یچه در مورد گفته خود فکر م و آن دیگو یم

ت؛ فدر نظر گر توان یذهن م نظریهو مبحث  زیآم اطیعبارات احت انیرا م یوندیرو پ  نیاز ا. (38

بره  به دلیل آنکه در نظریه ذهن نیز توانایی فرد در نسبت دادن حراالت ذهنری خرود و دیگرران     

از آنجا کره حراالت ذهنری    »( و 1383لحاظ تمایالت، باورها و نیات مد نظر است وامین یزدی، 

توانند جهت پیشبینی رفتارها مورد استفاده قرار گیرند،  ور مستقیم قابل مشاهده نیستند و میبه

، ص. 1383وامین یرزدی،  « شودتوانایی استنباط حاالت ذهنی اصطالحا تئوری ذهن خوانده می

از اصالح « باال نردبون یباال از برن دیشا»کننده در جمله به عنوان م ال، زمانی که شرکت (. 44

کند، قصد دارد تا به شنونده ا الع دهد که از بیان گزاره خرود ا مینران   استفاده می شایدوجهی 

رسرد کره   دهنده آن است که از این تردید آگاهی دارد. بنابراین، به نظر مری کامل نداشته و نشان

دار در زمینه استفاده از اصطالحات وجهی و افعال تردیرد مررتبط برا اخرتالل در     اختالف معنی

 مراران یر بایرن اخرتالل د  بر وجرود   یمبن یشواهد؛ چراکه نظریه ذهن بیماران اسکیزوفرن باشد
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، 2؛ اسرپران  و دیگرران  2005، 1وهرینگترون، سریگرت و مکلرور    باشد یدر دست م زوفرنیاسک

(. هنگامی که گوینده از افعال تردید و اصرطالحات وجهری   2011، 3بوزیکاس و دیگران؛ 2007

دهرد، بره   کند، عالوه بر آنکه تردید و عدم ا مینان خود را در بیان گزاره نشران مری  استفاده می

دهرد و بره   نوعی باور و نحوه تفکر شنونده را نسبت به گزاره در کانون توجره خرود قررار مری    

 یباال رفت»در جمله  کنمفکر میآمیزی مانند فعل تردید به عبارت احتیاط همین جهت متوسل

شود تا از باور و ا مینان گوینده می« محصول خودشه کنم فکر می .ایگالب کندن مشغول درخت

بکاهد. بنابراین، خوانش باور و حالت ذهنی شرنونده   «ها محصول اوستگالبی»به صدق گزاره 

-کارگیری عبرارات احتیراط  های گوینده یا راوی مقدم بر بهونظریه ذهن( نسبت به صدق گزاره

رسد که نقق در نظریه ذهن سربب گشرته ترا بیمراران اسرکیزوفرن بره       آمیز است و به نظر می

وایت خود نسبت به افراد سرالم کمترر   داری از افعال تردید و عبارات وجهی در رصورت معنی

 استفاده کنند.

توان اختالل در سطح کاربردشناختی زبان بیماران اسرکیزوفرن وکراوینگتن   عالوه بر این، می

دار ( را در اخررتالف معنرری2017؛ لرری و دیگرران،  2008؛ مررارینی و دیگرران،  2005و دیگرران،  

آمیز به عنوان بردشناختی عبارات احتیاطاهمیت کار»مذکور میان دو گروه دخیل دانست؛ چراکه 

هرای شرخق   در رابطره برا گرزاره    6و ذهن باز 5، شکاکیت4یک منبع گفتمانی جهت بیان تردید

های کاربردشناختی زبران وابسرته بره دانرش     مهارت (.434، ص. 1996bوهایلند، « روشن است

( و بردین  2017دیگران،  غیرزبانی از دنیای پیرامون واقعی در یک بافت اجتماعی هستند ولی و

آمیز نیز، اهمیرت شرناخت و بررآورد صرحیح از برافتی کره       جهت در استفاده از عبارات احتیاط

گیرد حرا ز اهمیرت اسرت. از یرک سرو، راوی برا اسرتفاده از        مکالمه یا روایت در آن شکل می

لرت ذهنری   گیرد و همانطور که گفتره شرد حا  آمیز در مواجهه با شنونده قرار میعبارات احتیاط

شنونده را باید مد نظر قرار دهد که مرتبط با نظریه ذهن است و از سویی دیگرر، بایسرتی درو   

-صحیحی از شرایط موجود حاکم در بافت فیلم داشته باشد. به عنوان م ال، هنگامی که شرکت

استفاده رم نظ بهآمیز از عبارت احتیاط« بزاره رو دوچرخه به نظرمرو  ایگالب»گفتار کننده در پاره

                                                           
1. Harrington, Siegert & Mcclure 
2. Sprong et al 
3. Bozikas et al 
4. uncertainty 
5. skepticism 
6. open-mindedness 
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-کند، با توجه به بافت و عناصر موجود در فیلم وپسر بچه از قبل با دوچرخه به محل گالبیمی

کند( دیدگاه خود را در قبال ها برای حمل از دوچرخه استفاده میها آمده و پس از برداشتن آن

حمل های متعدد دیگری وهمچون دهد اما چون گزینهحرکت بعدی شخصیت پسربچه ارا ه می

دهرد.  کراهش مری   بره نظررم  با پای پیاده( وجود دارد قطعیت یا صدق آن را با اصطالح وجهی 

های دیگر تنهرا از  ریر  رجروع بره بافرت و تشرخیق و درو       بررسی این احتماالت یا گزینه

صحیح شرایط حاکم بر رویدادها و عناصر موجرود در فریلم گالبری میسرر هسرتند. در همرین       

بیمراران   2(،  ی پژوهشی به بررسی نقش بافت در ادراو اجتماعی2002و 1راستا، پن و دیگران

-اسکیزوفرن، اسکیزوافکتیو و افراد سالم پرداختند. هدف از انجام پرژوهش، بررسری نحروه بره    

های اجتماعی ومانند نشران دادن تصرویر مرردی    کارگیری ا العات بافتی هنگام دریافت محرو

د و حاکی از ترس اوسرت( در بیمراران اسرکیزوفرن بروده     زندر آب که برای بقا دست و پا می

های اجتماعی ها نشان داد که بیماران اسکیزوفرن هنگام پردازخ محرواست. نتایج پژوهش آن

داری تواند در معنیدر استفاده از ا العات موجود در بافت دچار اختالل هستند، موردی که می

آمیز افعال تردید و اصرطالحات وجهری   بارات احتیاطتر بیماران اسکیزوفرن از عکارگیری کمبه

 نقش داشته باشد.  

 گیرینتیجه -6

کیفی سعی بر آن بوده است تا میرزان اسرتفاده از   -در این پژوهش، با استفاده از تحلیل کمی

ها میان دو گروه بیماران اسکیزوفرن و افراد سرالم مقایسره شرود.    آمیز و انواع آنعبارات احتیاط

ور، روایت از  ری  پخش فیلم گالبی اخذ گردید و سپس، برا اسرتفاده از چرارچوب    بدین منظ

کننردگان  هرای روایری موجرود شررکت    آمیز در دادهنوع عبارت احتیاط 7(، 1994نظری هایلند و

 شناسایی و میان دو گروه مقایسه شد.

ی میران دو  دارآمیز حاکی از آن است که تفراوت معنری  نتایج مقایسه مجموع عبارات احتیاط

-که به کارگیری اصطالحات وجهی و افعال تردید به صورت معنری حالیگروه وجود ندارد، در

آمیرز  داری در دو گروه متفاوت بوده است؛ بدین معنا که افراد سالم از این نوع عبارات احتیراط 

اخرتالل   اند.داری بیشتر استفاده کردهدر روایت خود نسبت به بیماران اسکیزوفرن به  ور معنی

                                                           
1. Penn et al 
2. social perception 
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دار ایرن دو  کارگیری قواعد کاربرشناختی زبان از جمله دالیل اختالف معنیدر نظریه ذهن و به

آمیز هستند. با توجه به اینکه در زمینه استفاده بیماران اسکیزوفرن مورد در انواع عبارات احتیاط

در این زمینه  اندکی صورت گرفته است، بررسی و تحقی  بیشتر آمیز پژوهشاز عبارات احتیاط

 تواند به شناخت هرچه بهتر تفاوت یا شباهت زبان این بیماران با افراد سالم کمک کند.می
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Abstract 

The results of comparing the usage of hedges among seven categories showed that 

healthy people utilized modal expressions (p=0.015) and verbs of doubt (p=0.000) 

more significantly than patients. Through the usage of hedges, narrators intend to 

inform their listeners that they are not assured about a particular statement uttered by 

them. This indicates that they are aware of this doubt and it seems that this aspect of 

hedges might be related to the theory of mind which is impaired in schizophrenic 

patients. Moreover, participants must be able to evaluate the existing conditions and 

options in the context of the film to properly employ hedges within their narratives, 

and as patients with schizophrenia have difficulties at pragmatic level, this could 

affect their usage of both modal expressions and verbs of doubt. Therefore, 

significant difference between two groups may be linked to the patient’s impairment 

in theory of mind and the inability to use pragmatic rules. 
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