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چکیده

مهمترين اختالل گفتار بیماران اسکیزوفرنیک با نشانگان مثبت ،بیانسجامی
است که در گفتار اين بیماران ،طیفی گسترده دارد و به عواملی گوناگون ،مانند
توهم و هذيان بستگی دارد .در اين پژوهش ،برای يافتن ارتباط میان بیانسجامی
گفتار با هذيان و توهم ،گفتار آزاد هجده بیمار اسکیزوفرنیک دارای اين
نشانگان را بررسی کردهايم؛ انواع توهم کالمی و هذيان را شناسايی کرده و
رابطة متقابل دو نوع متمايز از توهم کالمی را با دو نوع متمايز از هذيان مطالعه
کرده و ضريب توافقی آنها را بهدستآوردهايم؛ سپس رابطة بیانسجامی با اين
هذيانها را بررسی و محاسبه کردهايم .يافتههای پژوهش نشان میدهند که
بیانسجامی در گفتار برخی از اين بیماران ،پاياست؛ در حالی که در گفتار
برخی ديگر ،بهمیزانی چشمگیر کاهش میيابد .وضعیت و میزان اين
بیانسجامی ،با دو نوع هذيان ارتباط دارد که میتوان آنها را هذيانهای ثابت
 .2دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران f_momeni211@yahoo.com
 .1استاديار دانشگاه عالمه طباطبايی ،دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجی neishabour@hotmail.com
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و متغیر نامید .هريک از اين هذيانها نیز با دو نوع توهم ارتباط دارند که
برحسب ويژگیهايشان ،درزمان و همزمان نامیده شدهاند.
واژههای کلیدی :اسکیزوفرنی ،2توهم کالمی ،1هذيان ،9بیانسجامی ،
اختالل ارتباط  ،همزمان  ،درزمان.7
 .1مقدمه
بیماری اسکیزوفرنی پیشاز هر چیز ،از بروز اختالل در گفتار بیماران اسکیزوفرنیک مشخصمیشود.
اختاللهای گفتاری اين بیماران ،بسیار متنوع است و به عواملی در تقسیمبندیهای نشانهشناختی بیماری
بستگیدارد؛ مثالً در اسکیزوفرنی حاد و مزمن ،وجود عالئم مثبت يا منفی ،اختاللهايی گوناگون را در
گفتار بیمار ايجاد میکند .در اين مقاله ،اختاللهای گفتاری مربوط به نشانگان مثبت را بررسی
کردهايم.
اصلیترين نشانههای مثبت در بیماران اسکیزوفرنیک ،وجود توهم و هذيان است که ممکن است با
گونهها يا درجههايی از اختالل فکر ،همراه باشد .بلولر )2322/23 1( 8توهم را عبارت از «درک بدون
محرک از دنیای خارج» دانسته است .تفاوت توهم و ادراک ،اين است که توهم از درون برمیخیزد؛
هرچند شخص طوری واکنش نشانمیدهد که گويی ادراک واقعی است و از بیرون سرچشمهگرفته
است .توهمهای اصلی ،با حواس آدمی ارتباط دارند ،به انواع ديداری ،3شنیداری ،21چشايی ،22بويايی
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1. Schizophrenia
2. Verbal Hallucination
3. Delusion
4. Incoherency
5. Communication Disorder
6. Synchronic
7. Diachronic
8. E. Bleuler
9. Visual
10. Auditory
11. Gustatory
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بويايی 2و بساوشی 1تقسیم میشوند و هريک بهتنهايی يا با يکديگر ،زيرگونههايی را تشکیلمیدهند.
گذشته از اين پنج حس ،حواس عاطفی نیز ممکن است دچار توهم شوند .به اين حالت ،توهم عاطفی

9

میگويندکه ممکن است محتواهايی گوناگون همچون عظمتطلبی ،خودکمبینی ،احساس گناه يا
بیماری يا بیچارگی و ...داشتهباشد .در اين مقاله ،توهم شنیداری بهسبب توجه به نوع کالمی آن ،توهم
کالمی نامیده میشود و بیشترين توهمهای حسی بیماران اسکیزوفرنیک را تشکیلمیدهد .در اين
حالت ،ممکن است بیمار با صدايی که میشنود ،ارتباطی يکسويه يا دوسويه داشته باشد .در ارتباط
يکسويه ،گفتة صدا خبری را بیان میکند يا فرمانی میدهد .اين فرمان معموالً ازنوع خطرناک و
مخرب است؛ مانند فرمان به خودکشی ،فرار ،شکستن ،تخريب ،کتکزدن يا حتی کشتن .در ارتباط
دوسويه ،بیمار و صدا بهصورت آشکارا يا بیصدا با يکديگر گفتگو میکنند.
نشانة ديگر ،هذيان است که مراد از آن ،بیان انديشهها و باورهايی خاص است که اساسی در
واقعیت ندارند؛ ولی فرد بر واقعیبودن آنها اصرار میورزد .هذيانها براساس محتوايشان ،به انواعی
گوناگون دستهبندی میشوند؛ مانند هذيانهای خودبزرگبینی  ،مینیون  ،نیستگرايی و. ...
نشانة ديگر ،اختالل فکر است که با اختالل زبان و گفتار ارتباط دارد .دستکم دو نوع اختالل
زبانی درحوزۀ اختالل فکر در بیماران اسکیزوفرنیک شناسايی شدهاست :يکی اسکیزوفازی 7و ديگری
اختالل صوری فکر ( .8)FTDاسکیزوفازی که در بیماران بدون نشانگان منفی ،معمول نیست ،درواقع،
عبارت است از زبانپريشی 3در اسکیزوفرنی؛ اگرچه ،زبانپريشی و اسکیزوفازی چندين وجه افتراق
دارند که لکور و ونیه -کلمان ،237 ( 21به نقل از کاوينگتون و ديگران )111 ،22برای آن دستکم

1. Olfactory
2. Tactile/ Haptic
3. Affective
4. Grandiose
5. Mignon
6. Nihilistic
7. Schizophasia
8. Formal Thought Disorder
13. Aphasia
10. A. R. Lecours & M. Vanier-Clément
11. M. A. Covington and Others
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دو ويژگی متفاوت را بیانپ کردهاند :يکی اينکه نشانگان اسکیزوفازی بهصورت دورهای ،در شماری
اندک از بیماران اسکیزوفرنیک مشاهده شدهاست؛ در حالی که زبانپريشی دراثر سکته يا خونريزی
مغزی رخ میدهد و در بیشتر موارد تظاهر دائمی دارد؛ دوم اينکه بیماران زبانپريش ،تفکری بهنجار
دارند؛ ولی آن را بهدشواری بیان میکنند؛ در حالی که بیماران اسکیزوفرنیک ،تفکر غیرمعمول يا
طرحهای گفتمانی نابسامان 2دارند و در مقايسه با بیماران زبانپريش ،بهراحتی آن را بیان میکنند .به هر
حال ،تفاوت اختالل اسکیزوفازی با اختالل گفتار بیماران اسکیزوفرنیک ،آن است که اسکیزوفازی در
سطوح مختلف زبانی رخ میدهد و در تولید (رمزگذاری) يا درک (رمزگشايی) و کاربرد اليههای
زبان (واجی ،ساختواژی ،نحوی و معنايی) ايجاد میشود؛ ولی گفتار اسکیزوفرنی مثبت ،اختاللی
فرازبانی و کاربردشناختی است و براثر آن ،فقط گاهی تولید گفتمان بیمار و درنتیجه ،ارتباط دوسويه
میان بیمار بهعنوان گوينده با شنونده مختلمیشود؛ بنابراين ،اسکیزوفازی عبارت از اختالل زبانی است؛
حال آنکه اختالل صوری فکر -که به آن خواهیم پرداخت -اختاللی گفتمانی است.
بسیاری از نابهنجاریهای زبانی در اسکیزوفرنی را اختالل صوری فکر )FTD( 1معرفی میکنند؛
زيرا اختالل در صورت 9فکر (گفتار) پیش میآيد؛ نه محتوا ی آن (کاوينگتون و ديگران.)111 ،
بهنظر مککنا (  ،)233شماری از ناهنجاریهای کامالً نامشابه را در اختالل صوری فکر میتوان يافت
يافت که مهمترين آنها بههمخوردن توالی منطقی افکار است؛ همچنین گاهی معنی کلمات منفرد و
عبارتها نامفهوم میشود و گاه نیز اشکال درسطح گفتمان ديده میشود؛ به اين ترتیب ،اختالل صوری
فکر ،اختاللی گفتاری است؛ نه زبانی؛ هرچند دربارۀ رابطة میان نقص فرايند معناشناختی و اختالل فکر،
اتفاقنظر کلی وجود دارد (لوی و ديگران )1113 ،؛ بدان معنا که درمیان اليههای درون زبان ،فقط الية
الية معنايی در اين اختالل درگیر است .بهنظر لوی و ديگران ،نابهنجاریهای معنايی ،ويژگی کلیدی
انحرافهای کالمی است؛ چنانکه زبان -که خود ،معنايی دارد -در کاربرد فردويژه ،7ازسوی گوينده
1. Disorganized Discourse Plans
2. Formal Thought Disorder
3. Form
4. Content
5. P. J. McKenna
6. D. L. Levy and Others
7. Idiosyncratic

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا 602 /

در معنايی ديگر يا تنها در معنای موردنظر خودِ گوينده بهکار میرود و درنتیجة اين اختالل معنايی،
معنای گفته برای شنونده ،نامفهوم و موجب گیجشدن او میشود؛ بنابراين ،يکی از تظاهرات اختالل
صوری فکر ،بروز بیانسجامی در گفتار است .بهنظر روچستر و مارتین ،)2373( 2میان اختالل فکر و
بیانسجامی گفتار ،چرخهای برقرار است؛ زيرا «اختالل فکر هنگامی هست که گفتار نامنسجم میشود و

گفتار هنگامی نامنسجم میشود که اختالل فکر هست» (روچستر و مارتین) :2373 ،؛ بدين ترتیب ،اختالل
فکر ،اختالل گفتاری را درپی دارد و اختالل گفتار نیز در گفتمان ،بهنوبة خود ،موجب اختالل ارتباط

1

میشود .پژوهشگران دربارۀ اختالل ارتباط در اين بیماران ،بهصورتی گسترده مطالعه کردهاند و ازمیان
آنها میتوان روچستر و مارتین ( ،)2373داچتری و ديگران )233 ( 9و مککنا و اوه (  )111را نام
نام برد.
بلولر ( )23 1/2322يکی از ويژگیهای اصلی اسکیزوفرنی را اختالل تداعی دانسته است که
براساس آن ،تداعیها توالی خود را ازدست میدهند و افکار ،غیرمنطقی و معموالً عجیب و غريب
میشوند؛ اما اين تداعیها بیمعنی نمیشوند .ويژگی اختالل در تداعی ،بهصورت طیفی گسترده
درمیان بیماران اسکیزوفرنیک مزمن با عالئم منفی گرفته تا بیماران با عالئم مثبت و در عین حال خفیف
ديده میشود .گروهی از پژوهشگران ،علتهايی را برای اين اختاللها برشمردهاند؛ همچون ازدست
دادن کنترل ارادی (اشنايدر23 3 ،7؛ چپمن،8
درسطح معنايی (چپمن و ديگران،21

23؛ ملور 2371 ،3و چايکا)2331 ،؛ اشکال درسطح

23؛ چپمن و چپمن2379 ،22؛ کلمر2381 ،21؛ رودريگز-

فرّرا 1112 ،29و اوه و ديگران)1111 ،2؛ نقض اصول گفتمان ازجمله اصول گرايس ( ( ،)237تنی 1و
1. S. Rochester & J. R. Martin
2. Communication Disorder
3. N. M. Dochetry and Others
4. P. J. McKenna & T. Oh
5. Association Disorder
6. Loss of Voluntary Control
7. K. Schneider
8. J. Chapman
9. C. S. Mellor
10. L. J. Chapman & J. P. Chapman
11. L. J. Chapman and Others
12. E. J. Clemmer
13. S. Rodriguez-Ferrera
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همکاران1111 ،؛ لینزکات111 ،9؛ سلمانی و ديگران 2987 ،؛ کورکوران و فريث  233 ،و
کاوينگتون و ديگران )111 ،؛ افت توانايیهای شناختی (مکگراث2332 ،7؛ پاشو 233 ،8و
لینزکات ،)111 ،مانند فقر توانايی برنامهريزی (کاستلو و وارينگتون2383 ،3؛ فريث2331 ،21؛ موريس
و ديگران 233 ،22و برنبام و ديگران )1118 ،21و نقص در حافظة فعال نزديک( 29بارچ و برنبام ،2
233؛ داچتری و ديگران 233 ،و ملیندر و بارچ  .)1119 ،2هريک از اين گزارشها نیز استداللهای
مربوط را دارند .در الگوی شناختی فريث ( ،2331به نقل از پاشو ،)233 ،يک فرضیه اين است که اين
بیماران ،آغازگر يا فاعل  2فعالیتهای خود نیستند و اين مسئله ،به پديدۀ آسیبشناختی «سندرم تأثیر»
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میانجامد .فريث اين اشکال را ناشی از نقص فرايند نظارت بر کارکرد 28دانسته است که ازطريق آن،
افراد يکباره ،از کنش جاری و نیز ابتکار حرکتی خود آگاه میشوند و میتوانند برآن نظارت کنند و
جريان آن را تنظیم کنند .هدف از نظارت ،تشخیص رویدادهايی است که فرد بهطور ذهنی ،آنها را
براساس رویدادهای عالم واقع میسازد .فريث (  )233نقص در اين توانايی را در بیماران
اسکیزوفرنیک نوع مثبت اعالم کرده است .کیف و ديگرا ن )2333( 23نیز معتقند بیماران
اسکیزوفرنیک به اسناددادن خودساختههايشان 11به يک منشأ بیرونی گرايش دارند و به همین سبب ،در
1. T. M. Oh
2. T. Tényi and Others
3. J. R. Linscott
4. M. Salmani and Others
5. R. Corcoran and C. D. Frith
6. A. M. Cavington and Others
7. J. McGrath
8. B. Pachoud
9. A. Costello & E. K. Warrington
10. C. D. Frith
11. R. G. Morris and Others
12. H. Berenbaum and Others
13. Near Active Memory
14. D. M. Barch & H. Berenbaum
15. M. R. D. Melinder & D. M. Barch
16. Subject
17. Influence Syndrom
18. Monitoring of the Action
19. R. S. Keefe and Others
20. Self-Produced
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نظارت بر منشأ ،دچار نقص هستند؛ به اين ترتیب ،زيربنای اشکالهای گفتاری در بیماران
اسکیزوفرنیک ،نقص در نظرية ذهن 2است (فريث111 ،1؛ برون111 ،9؛ کاوينگتون و ديگران،
111؛ ابو-اکل  2333 ،و برايت و ديگران .)1118 ،
هدف از اين پژوهش ،بررسی روابط تقابلی میان توهمهای کالمی همزمان و درزمان با هذيانهای
ثابت و متغیر و همچنین رابطة انسجام کالم با هذيانهای ثابت و متغیر در بیماران اسکیزوفرنیک با عالئم
مثبت است .اين موضوع ممکن است به تحلیل بهتر گفتار اين بیماران برای يافتن برخی علتهای
احتمالی بیانسجامی گفتار آنان کمک کند .دربارۀ اين موضوع ،تنها پژوهشهايی اندک در ايران
انجام شده است .ازنظر بنتال و ديگران ( ،)2332بربیون و ديگران 1111( 7و  )111و برونلین و
ديگران -)1118( 8که دربارۀ توهم بیماران اسکیزوفرنیک تحقیق کردهاند -میان توهمهای کالمی و
هذيانها ،همبستگیای ويژه وجود دارد؛ اگرچه کوستافردا و ديگران )1118( 3هیچگونه شاهدی پیدا
نکردهاند که نشان دهد بیماران دارای توهم کالمی ،به بیمارانی که هذيان در آنها غالب است ،ارتباطی
ندارند.
 .2بیانسجامی ،متداولترین اختالل گفتار اسکیزوفرنیک
21

منظور از تحلیل گفتار بیماران اسکیزوفرنیک در اين مقاله ،گفته های آنان است؛ زيرا گفتار اين
بیماران ،برمبنای نظام زبانی ،سالم است .بهباور کوزولین ،)2333( 22گفته بهعنوان واحد گفتار ،جهتآن
را بهسوی شخص ديگر نشان میدهد .ويژگیهای بیانشده ازسوی باختین2382( 21؛ به نقل از
1. Theory of Mind
2. C. D. Frith
3. M. Brune
4. A. Abu-Akel
5. A. Bright-Paul and Others
6. R. P. Bentall and Others
7. G. Brébion and Others
8. J. Brunelin and Others
9. S. G. Costafreda and Others
10. Uttrance
11. A. Kozulin
12. M. M. Bakhtin
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ايرواين ،)1121 ،2يعنی مخاطبسويی 1و پاسخمندی 9گفته نیز گويای آن است که گفته -که در روابط
روابط میان گوينده با مخاطب(ها) و در وضعیت گفتمان شکل میگیرد -واحد معناست؛ بدينترتیب،
گفتار بهعنوان شکلی از بازنمونی زبان درقالب آواها ،در نظام زبان تحلیل میشود؛ در حالی که گفته،
در وضعیت گفتمان و برای مخاطب شکل میگیرد و معنی را بايد در آن جست .اين موضوع درسطح
کاربردشناسی مطرح میشود که در بیماران اسکیزوفرنیک ،بیشاز سطوح ديگر ،دچار اختالل است.
در اين حوزه ،دو موضوع مهم ،يعنی پیوستگی و انسجام بررسیمیشود که در تحلیل گفتمان ،
بهصورت مشخص ،عبارت از شیوهای است که در آن ،جملهها در پیوند با يکديگر ،متنی معنیدار 7را
شکل میدهند تا بهاصطالح هلیدی ،)2378( 8متنیت 3کالم ساخته شود .پیوستگی عبارت از گرههايی
سطحی در ساختار کالم است که واحدهای کالم را به يکديگر پیوند میدهند .اين گرهها بسیار
متنوعاند و ازجمله آنها میتوان ضمیرها و اساساً هممرجعی ،21حروف ربط ،واژههای هممعنی،22
حذف 21و جانشینسازی 29را نام برد (هلیدی و حسن  .)237 ،2از سوی ديگر ،انسجام ،به پیوند منطقی
قضايا با حفظ توالی آنها مربوط است .توالی جملهها ممکن است دارای پیوستگی ،ولی بدون انسجام
باشد .بیانسجامی قضايای متوالی ،پیوند منطقی دو قضیه را -که مبتنیبر قراردادی ارتباطی است و
رعايت آن در اصول مشارکت يا همیاری  ،2ازسوی گرايس  )237 ( 2مطرح شده است -سلب میکند

1. M. Irvine
2. Adressivity
3. Answerability
4. Cohesion
5. Coherence
6. Discourse Analysis
7. Meaningful
8. M. A. K. Halliday
9. Textuality
10. Co-Referency
11. Synonyms
12. Ellipsis
13. Substitution
14. M. A. K. Halliday & R. Hassan
15. Cooperative Principles
16. H. P. Grice
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(فینچ 122 :1111 ،2و  .)121در بسیاری از موارد ،ناپیوستگی کالم ،موجب بیانسجامی آن میشود و به
به همین سبب ،در مطالعات گفتار اين بیماران ،بیانسجامی ،ناپیوستگی را نیز دربر میگیرد .اساسیترين
اختالل در گفتار اسکیزوفرنیک مثبت ،بیانسجامی است.
بهنظر ژيوُن ،)233 ( 1انسجام متن ،فراپديدهای 9پیچیده و چنداليه است که اليههای آن ،دربرابر
يکديگر قرار میگیرند .نگاه دوسوية اين دانشمند به موضوع انسجام در متن و ذهن ،اين پرسش را
مطرح میکند که آيا همواره انسجام يا بیانسجامی موضوع ،در متن و ذهن ،بر هم منطبق است .انسجام،
هم در تولید و هم در درک گفتمان جای دارد و فرايندی مشترک و حاصل کوشش دو ذهن فرستنده
و گیرنده برای دستيابی همزمان به چند هدف است؛ البته ممکن است برخی از اين هدفها در
تعارض با يکديگر باشند و همکاری گوينده و شنونده برای حل اين تعارض و دستيابی به چشمانداز
هدفهايشان ،ازنوع نسبی باشد .از سوی ديگر ،رویکرد ژيون ،اين فکر را تقويت میکند که ممکن
است فرد در ذهن خود ،انسجام کالمی داشته باشد؛ ولی بهعلتهايی (يعنی هر مسئلهای که از تمرکز يا
نظارت بر گفتار بکاهد) ،کالم منسجم تولید نکند.
 .3پرسشها و فرضیهها
پرسشهای زير ،موضوع پژوهش را تعیین میکنند:
 آيا میان هذيان و توهم در بیماران اسکیزوفرنیک ،رابطهای وجود دارد و درصورت وجودداشتن،اين رابطه از چه نوعی است؟
 آيا بیانسجامی در گفتار بیماران اسکیزوفرنیک ،با هذيان و توهم در اين بیماران ارتباطی دارد ودرصورت مثبتبودن پاسخ ،اين ارتباط از چه نوعی است؟
 آيا بیانسجامی در گفتار همة اين بیماران ،به يک اندازه و يکسان است؟در پاسخ به اين پرسشها ،فرضیههای زير مطرح میشوند:

1. G. Finch
2. T. Givón
3. Meta-Phenomenon
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 میان هذيان و توهم در بیماران اسکیزوفرنیک ،رابطه وجود دارد و اين رابطه میتواند با نوع ياانواعی از توهم و هذيان ،مرتبط باشد؛
 بیانسجامی گفتار بیماران اسکیزوفرنیک نهتنها بايد در ارتباط با هذيان و توهم در اين بیمارانباشد؛ بلکه به نوع هذيان و توهم نیز بستگی دارد؛
 بیانسجامی در گفتار برخی از اين بیماران ،شديدتر است. .4روششناسی
آزمودنیهای اين پژوهش ،هجده نفر (نٌه زن و نُه مرد) از بیماران اسکیزوفرنیک براساس معیار DSM-

 IV-TRبا نشانگان مثبت و در وضعیت حاد هستند که بین هجده تا

سالهاند .میزان تحصیالت اين

بیماران -که همگی فارسیزباناند -از صفر تا لیسانس است و سطح خانوادگی و اجتماعی متوسط به
پايین دارند .هیچيک از اين بیماران ،سابقة ضربهخوردن به سر ،تشنج و اعتیاد ندارند .جدول  2بیانگر
وضع عمومی آزمودنیهاست.
جدول  .1ویژگیهای آزمودنیها

جنس
گروه سنی

وضعیت تأهل

تحصیالت

مرد

9

زن

9

 81 -81سال

5

 99 -89سال

6

 54 -04سال

0

 56 -58سال

9

مجرد

88

متأهل

9

جداشده

9

باالتر از دیپلم

5

دیپلم

0

راهنمایی تا دبیرستان

7

ابتدایی

8

بیسواد

8
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برای يافتن رابطة احتمالی میان بیانسجامی کالم اين بیماران با هذيان و توهم در گفتار آزاد
خودانگیخته ،هريک از بیماران بدون محدوديت موضوع و فارغ از هرگونه آزمون برنامهريزیشده ،دو
بار در روزهای مختلف و بین ساعتهای نُه تا دوازده ،بدون محدودکردن زمان گفتگو ،بهصورت
فردبهفرد مورد مصاحبة آزاد قرار گرفتند .از مشارکان ،دو پرسش مشخص و مشابه پرسیديم تا میان
چگونگی پاسخدهی ،مقايسه صورتگیرد .بقیة پرسشها متنوع بودند و به وضع و موقعیت گفتمان با
پیروی از جريان گفتمان بستگیداشت .پساز گردآوری اطالعات ،جدولی شامل مجموعهای از
اختاللهای گفتار و وضعیت هذيان و توهم در بیماران ترسیم کرديم و متغیرهای آن با ويژگی داشتن يا
نداشتن ،نسبتبه يکديگر مقايسه و محاسبه شد؛ سپس رابطة متقابل میان توهمهای کالمی همزمان و
درزمان را با هذيانهای ثابت و متغیر بررسی کرديم و ضريب توافقی 2آن را بهدستآورديم؛ آنگاه
رابطة میان بیانسجامی گفتار آنان را با اين هذيانها تحلیل کرديم .بیانسجامی گفتار اين بیماران
براساس ويژگیهای انسجام ،همچون کاربرد ضمیرهای بیمرجع ،اسمهای معرفة بدون پیشینه ،حذف
نهاد و رابطهايی مانند حروف ربط و عناصر انسجامدهنده مشخص شده است.
محاسبهها و استنباط آماری را با استفاده از روش جدولهای متقاطع (آزمون کایدو) پیرسون انجام
دادهايم .همة اطالعات نمونهای را با استفاده از خروجی نرمافزار  Spssبهدست آورده و روابط و میزان
همبستگی اقالم موردنظر را براساس آن تفسیر کردهايم.
 .5تجزیه و تحلیل دادهها
در اين بخش ،انواع روابط میان دو نوع هذيان ثابت و متغیر را با دو نوع توهم همزمان و درزمان بررسی
میکنیم .جدول  1تعداد بیماران دارا (مثبت) و فاقد (منفی) متغیرهای توهمهای همزمان و درزمان و نیز
هذيانهای متغیر و ثابت را با توجه به رابطة تقابلی میان دو نوع توهم با دو نوع هذيان موردنظر نشان
میدهد .آمار روابط متقابل بین متغیرهای موردنظر را بدين صورت میتوان توصیف کرد:

1. Contingency Co-Efficient
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جدول  .2دستهبندی بیماران اسکیزوفرنیک مثبت برپایة داشتن یا نداشتن ویژگیهای توهم و هذیان
()n=11

هذیان ثابت

هذیان متغیر

ـ

+

ـ

+

4

8

1

11

+

1

5

5

1

ـ توهم شنیداری

0

8

4

4

+

5

5

2

8

ـ توهم شنیداری

همزمان

درزمان
در شکل  ،2درصد بیماران دارای وضعیت مربوط به متغیرهای هذيان متغیر و توهم همزمان
مشخص شده است :ستون اول با نشانة مثبت در زير محور افقی ،نمايانگر درصد بیمارانی است که توهم
همزمان و هذيان ثابت دارند ( 2/22درصد) و بیشترين درصد بیماران را تشکیل میدهند؛ ستون دوم با
نشانة مثبت در زير محور افقی ،نشاندهندۀ بیمارانی است که توهم همزمان دارند؛ ولی هذيان متغیر
ندارند (  /درصد)؛ ستون سوم با نشانة منفی در زير محور افقی ،نشاندهندۀ بیمارانی است که توهم
همزمان ندارند؛ ولی هذيان متغیر دارند (  /درصد)؛ ستون آخر بیانگر درصد بیمارانی است که نه
توهم همزمان دارند ونه هذيان متغیر ( 17/78درصد).
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شکل  .1رابطة میان توهم همزمان و هذیان متغیر در بیماران اسکیزوفرنیک مثبت ()n=11

بررسی آمار رابطة بین دو متغیر توهم همزمان با هذيان متغیر نشان میدهد که با توجه به باالبودن
مقدار اين آمار بهمیزان  21/21و پايینبودن  ،(=1/112> 1/1 ) pبین توهم همزمان با هذيان متغیر،
رابطة متقابل وجود دارد؛ همچنین مقدار سطح معناداری آمار آزمون ،برابر با  1/11است که کمتر از
سطح استاندارد معناداری (  )1/1است؛ بهعالوه ،میزان ضريب توافقی شش درصد و ضريب همبستگی
 7درصد ،بیانگر رابطة قوی میان اين دو متغیر است.
شکل  1درصد بیماران اسکیزوفرنیک با وضعیت مربوط به متغیرهای درزمان و هذيان متغیر را نشان
میدهد .در اين شکل ،هريک از بیماران دارای توهم همزمان با يا بدون هذيان متغیر 11/11 ،درصد کل افراد
را تشکیل میدهند؛ در حالی که افراد بدون توهم درزمان و هذيان متغیر ،تنها يازده درصد را شامل میشوند.
درصد افرادی که هذيان متغیردارند؛ ولی توهم همزمان ندارند،
استوار میان اين دو متغیر را نشان میدهد.

/

درصد است و اين مسئله ،رابطة
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شکل  .2رابطة میان توهم درزمانی و هذیان متغیر در بیماران اسکیزوفرنیک مثبت ()n=11

در بررسی رابطة متقابل بین توهم درزمان و هذيان متغیر ،کمبودن مقدار کایدو ( )2/8و زيادبودن
 )=1/28<1/1 ( pنشاندهندۀ رابطة متقابل بسیار ضعیف بین دو متغیر توهم درزمان با هذيان متغیر است.
میزان شدت همبستگی (ضريب توافقی  )1/911و ضريب همبستگی (حدود  )1/92بیانگر همبستگی
بسیار ضعیف میان متغیرهای توهم کالمی درزمان و هذيان متغیر است.
شکل  9نمايانگر رابطة میان دو متغیر توهم درزمان و هذيان ثابت است و درصد اين روابط را
درمیان بیماران بررسیشده نشان میدهد.

شکل  .3رابطة میان توهم درزمان و هذیان ثابت در بیماران اسکیزوفرنیک مثبت ()n=11
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زيادبودن مقدار کایدو ( ) / 98و کمبودن  ،)=1/123>1/1 ( pبیانگر معناداری رابطة متقابل
بین دو متغیر توهم درزمان و هذيان ثابت است؛ همچنین ضريب توافقی حدود  8درصد و ضريب
همبستگی

درصد ،میزان نسبتاً زياد اين رابطه را نشان میدهد .همچنانکه در شکل  9میبینیم،

هیچيک از افرادی که هذيان ثابت ندارند ،توهم درزمان هم ندارند؛ درمقابل ،افرادی که هردوی
اين متغیرها را دارند،

/

درصد از کل افراد را تشکیل میدهند.

در شکل  ،وضعیت و درصد مربوط به متغیرهای توهم همزمان و هذيان ثابت در بیماران
موردنظر مشخص شده است.

شکل  .4رابطة میان توهم همزمان و هذیان ثابت در بیماران اسکیزوفرنیک مثبت ()n=11

کمبودن مقدار کایدو (

 )1/و زيادبودن  )=1/ 7<1/1 ( pنشاندهندۀ رابطة متقابل بسیار

ضعیف بین دو متغیر توهم همزمان و هذيان ثابت است؛ همچنین میزان همبستگی میان متغیرهای
توهم همزمان و هذيان ثابت ،قوی است و ضريب توافقی ( )1/27و ضريب همبستگی ( ،)-1/27
میزان باالی اين رابطه را نشان میدهد.
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 .6رابطة میان بیانسجامی گفتار با هذیان متغیر
تاکنون ،انواع روابط میان دو نوع هذيان ثابت و متغیر را با دو نوع توهم همزمان و درزمان
بررسیکرديم .اينک ،رابطة میان متغیر بیانسجامی را -که بهسبب پايايی در برخی بیماران میتوان آن
را بیانسجامی پايا نامید -با انواع هذيانها تحلیل میکنیم.
دادهها نشان میدهند که بیانسجامی پايا در بیماران دارای هذيان متغیر ،بسیار بیشتر است .وضعیت
بیماران با توجه به بودن يا نبودن بیانسجامی پايا در گفتارشان در تقابل با هذيانهای ثابت و متغیر ،بدين
شرح است:
ازمیان هجده بیمار موردبررسی ،هفت نفر ( 98/3درصد) هذيان ثابت دارند و در گفتار هیچيک از
آنان ،بیانسجامی پايا ديده نمیشود .درمجموع ،يازده نفر ( 2/22درصد) هذيانهای متغیر میگويند.
از اين تعداد ،شش نفر (  /درصد) فقط هذيان متغیر و پنج نفر (  /درصد) هردو نوع هذيان (متغیر
و ثابت) را دارند .بیانسجامی در گفتار اين يازده نفر ،پاياست و در پنج نفر باقیمانده که هردو نوع
هذيان را دارند ،بیانسجامی ،وضعیتی ثابت ندارد.
شکل وضعیت روابط تقابلی میان بیانسجامی پايا در گفتار اين بیماران را با انواع هذيانی که
میگويند ،نشان میدهد .بیمارانی که هذيان متغیر دارند -اعمّاز آنکه هذيان ثابت هم داشته يا
نداشتهباشند 2 -درصد از کل افراد را درمقابل بقیه که فقط هذيان ثابت دارند ،تشکیل میدهند و اين
خود بیانگر ارتباط میان بیانسجامی پايا با هذيان متغیر و درنتیجه با توهم همزمان است.

بي انسجامي
بيانسجامي پايا دارند
بيانسجامي پايا ندارند
بيانسجامي ندارند

شکل  .5رابطة میان بیانسجامی پایا در گفتار و انواع هذیان در بیماران اسکیزوفرنیک مثبت ()n=11
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 .7بحث
بیانسجامی يکی از آشکارترين نشانههای کالم بیماران اسکیزوفرنیک است؛ اما میزان و ماهیت آن در
همة اين بیماران ،يکسان نیست؛ گرچه برحسب شاخصهايی میتوان آن را دستهبندی کرد.
بیانسجامی در بیماران اسکیزوفرنیک با نشانگان مثبت ،حاصل اختالل صوری فکر است ،جنبة زبانی
محض ندارد و با يکی ديگر از مشخصههای بیماری اسکیزوفرنی ،يعنی هذيانگويی مرتبط است.
هذيانها را به دو دسته میتوان تقسیم کرد :يکی هذيانهايی که موضوع آنها ثابت است (هذيان ثابت)
و ديگری هذيانهايی که موضوعهای مختلف دارند و هر لحظه تغییر میکنند (هذيان متغیر) .در هذيان
ثابت ،يک يا چند باور مشخص و يگانه همواره بیان میشوند و بیمار مثالً همیشه فکر میکند به او
بهعنوان يک قديس يا برگزيدۀ مذهبی وحی میشود؛ عالوهبر آن ،ممکن است هذيان بزرگمنشی يا
هذيان گزند و آسیب را هم داشته باشد؛ ولی حتی اگر اين هذيانها موضوعهايی گوناگون داشته
باشند ،همواره محور موضوعشان مبتنیبر باوری ثابت است .در هذيان متغیر ،بیمار هنگام گفتگو با
داستانسازیهای خودانگیخته ،2بارها جريان و رویدادهای موضوع کالم را تغییر میدهد و اگر به ادامة
يک موضوع وادار شود ،مکالمه را رها میکند .بررسی کالم بیماران موردمطالعه نشان میدهد که اين
هذيانهای ثابت و متغیر ،با دو نوع توهم ارتباط دارد که بیشتر ازنوع کالمیاند .در يک نوع از اين
توهمها ،بیمار (معموالً هنگام تنهايی) دچار توهم (معموالً ازنوع کالمی) میشود و براساس آن ،همواره
هذيان میگويد (توهم درزمانی) .در نوع ديگر ،بیمار همواره و در هر وضعیتی ،ممکن است دچار
توهم شود و در اين صورت ،هنگام گفتگو نیز ممکن است دچار توهم (ازنوع همزمان) شود .ممکن
است در يک بیمار ،هردو نوع اين هذيانها ديده شود.
يافتههای پژوهش نشان میدهند که بین دو متغیر توهم درزمان و هذيان متغیر ،رابطهای معنادار
وجود ندارد ( )p>1/1؛ همچنین رابطة بین دو متغیر توهم همزمان و هذيان ثابت ،معنادار نیست
(  .)p>1/1از سوی ديگر ،بین دو متغیر توهم همزمان با هذيان متغیر ،رابطة تقابلی معناداری وجود دارد
(  )p<1/1و ضريب همبستگی  7درصد میان آنها ،رابطهای قوی را میان دو متغیر يادشده نشان
میدهد؛ همچنین بین دو متغیر توهم درزمان و هذيان ثابت نیز رابطة تقابلی معنادار (  )p<1/1با ضريب
1. Spontaneous
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همبستگی

درصد ديده میشود .بیشتر بیماران دارای توهم همزمان ،هذيانهای متغیر دارند و

درنتیجه ،بیانسجامی در کالمشان پاياست؛ درمقابل ،کالم بیمارانی که توهم درزمان دارند ،هم نسبتبه
گروه ديگر ،از آغاز ،بسیار منسجمتر است وهم بیانسجامی موجود در کالمشان بهتدريج کاهش
میيابد؛ بنابراين ،بیانسجامی کالم بیمارانی که هذيان متغیر دارند ،بسیار بیشتر از بیمارانی است که
هذيان ثابت دارند؛ به اين ترتیب ،يافتههای اين تحقیق با نتايج يافتههای بنتال و ديگران ( ،)2332بربیون
و ديگران ( 1111و  )111و برونلین و ديگران ( )1118همسو است.
شايان ذکر است که نقش مخاطب در قابلیت درک کالم بیمار ،بسیار مؤثر است؛ ولی تأثیر اين
نقش دربارۀ بیمارانی محسوس است که هذيان ثابت دارند و مخاطب ،مجالی برای آشنايی با ذهنیات
بیمار میيابد؛ زيرا سوگیری سخنان بیمار قابل پیشبینی است .اگر بیمار در ذهن خود ،انسجام کالم
داشته باشد؛ ولی پیوستگی در گفتههايش نباشد؛ مثالً نهاد /مبتدا را بهدلیل آگاهی خود از آن ،بهعنوان
اطالع کهنه حذف کند و جملههای گزارهای بسازد ،مخاطبی که بهسبب ناآشنايی با مکنونات ذهنی
بیمار ،در آغاز گفتگو نتوانسته است با او ارتباط کالمیای موفق برقرارکند ،کمکم قادر خواهد شد به
همان انسجام کالمی موجود در در ذهن بیمار دست يابد .ازجمله عواملی که به کاهش بیانسجامی
کمک میکند ،کشف حشوانگاشتههايی است که بیمار در کالم خود ،آنها را حذف میکند؛ مانند
نهاد جمله ويا مرجع ضمیرها.
 .1نتیجهگیری
يافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن است که بیانسجامی در کالم بیماران اسکیزوفرنیک مثبت ،با نوع
هذيان ثابت و /يا متغیر اين بیماران ارتباط دارد .اين دو نوع هذيان نیز با توهمهای بیمار مرتبط است و
در کالم بیمارانی که توهم درزمان دارند ،بیانسجامیای کمتر و بهتدريج کاهنده ديده میشود؛ در
حالی که در کالم بیمارانی که دچار توهم همزمان هستند ،بیانسجامی ،بیشتر و پاياست؛ همچنین اگر
بیمار هردو نوع هذيان را داشته باشد ،بیانسجامی پايا در گفتار او همچنان ديده میشود؛ با اين تفاوت
که بازگشت به موضوع گفتمان نیز در کالم اين بیماران وجود دارد .از سوی ديگر ،نبودن رابطة معنادار
میان توهم درزمان با هذيان متغیر -که بیانگر ارتباط میان اين توهم با انسجام کالم است -و درمقابل،
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 گويای ارتباط توهم- که بسیار همبسته با بیانسجامی پاياست-ارتباط قوی توهم همزمان با هذيان متغیر
.همزمان با بیانسجامی است
نتايج اين بررسی از يک سو میتواند برای دستيابی به برخی علتهای سازماننیافته برای
 زمینه را برای تحلیل بهتر کالم اين، مفید باشد و از سوی ديگر،بیانسجامی گفتار اسکیزوفرنیک مثبت
.بیماران فراهم میکند
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