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تواند و مي بر روي بیماران م م  طیف اسکی وفرن اثربخش است شعردرماني گروهي به عنوان یک درمان غیردارویي

 .رار گیردق مورد استفاد  متخصصان بالیني در مراک  درماني
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 مقدمه -5-5

ها شد  که امروه  جایگ ی  دمانس هودرس در مقالهاست بلولر اصطالح اسکی وفرني را وضع کرد  

هایي باشد که میان فکر، احساس، و رفتار بیماران مبتال است. او ای  اصطالح را برگ ید تا مبی  گسیختگي

به ای  اختالل وجود دارد. ای  اصطالح به ویژ  در میان عوام اغلب به اشتبا  دال بر انشقاق شخصیت 

شود، در طبقه اي نامید  ميکه انشقاق شخصیت که امروه  اختالل هویت تج یهشود. حال آندانسته مي

 .(2861، 6)سادوک و سادوک کلي متفاوت اه اسکی وفرني استاي قرار گرفته و لذا بهاختالالت تج یه

 بندي طبقه منفي و مثبت وجود عالیم اساس بر را اسکی وفرني بندي طبقه هاي سیستم اه برخي

 فکر، انسداد کالم، یا محتواي کالم فقر عواطف، کندي یا شدن سطحي اه منفي عبارتند عالیم. کننديم

 شناختي نقایص گیري اجتماعي، کنار  لذت، احساس فقدان انگی ش، فقدان نامناسب، ظاهر و آرایش

 اف ایش و غریب و رفتارعجیب توهمات، ها،اعيتد گسیختگي اه عبارتند نی  مثبت عالیمکمبود توجه. و

 بهتري آگهي پیش هاي منفينهنشا دچار بیماران به نسبت معموال مثبت هاي نشانه داراي بیمارانگفتار. 

 و پریشي روان دض  تجوی  داروهاي آنها، کردن بستري شامل گسیختهنبیماران روا درماني برنامهند. دار

 و فردي خانوادگي، گروهي، رفتاري، هاي مهارت نظیر اجتماعي –هاي رواني درمان انجام چنی  هم

 .(2886، 2انخاست ) توانبخشي هاي درمان و اجتماعي

اه طرف دیگر همپوشي فراواني بی  نشانگان منفي و هیجانات مختلف ای  بیماران وجود دارد. 

گیري انسان درحد مطالعه هیجان انسان درطول تاریخ و تاثیر هیجان بر شناخت و فرایند تصمیم

هیجان یک  (.2861، 9طالعه قرار گرفته و توسط روانشناسان ارهیابي گردید  است )چ اي مورد مگسترد 
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وضعیت برانگیخته شد  و تجربه شد  توسط فرد است که گاهي اوقات تحریک هیجاني هوشیارانه و گاهي 

 اوقات بدون هوشیاري است.

اما گاهي اوقات هیجانات بیشتر اوقات، واکنش هیجاني فرد با تغییرات محیط هند  او هماهنگ است. 

فرد قابلیت هماهنگي با همان و مکان را ندارد. درمورد ای  نوع هیجانات، افراد به اصالح خلق براي انطباق 

هاي هندگي و ارتقاي سالمت توانمندي هیجاني منجر به مواجهه مطلوب با چالش با محیط احتیاج دارند.

-خوبي ميقاد گلم  افراد داراي توانمندي هیجاني باال، به(. به اعت6338، 6شود )کینگ و امون رواني مي

هاي هیجاني خود را هاي خود را تشخیص دهند، مفاهیم ضمني آن را درک کنند و حالتتوانند احساس

هاي هیجاني خود را براي دیگران بیان نمایند. ای  افراد در مقایسه با افرادي که توانایي درک و بیان حالت

هاي منفي، موفق هستند ودر ارتباط با محیط و دیگران ساهگاري بهتري ر آمدن با موقعیتندارند، در کنا

-یافته اغلب عاطفه کند یا یکنواخت نام دارد که همابراه هیجاني تقلیل (.6331، 2دهند )گلم نشان مي

و همکاران،  9لرهاي منفي تعلق دارد )کوهشود و به نشانهاکنون به عنوان یک ویژگي اسکی وفرنیا دید  مي

و همکاران،  4رسد که حتي در اوایل دور  بیماري وجود داشته باشد )گور(. عاطفه کند به نظر مي2869

طور (. در رابطه با تجربه هیجاني، مفهوم فقدان احساس لذت، یا کاهش توانایي براي تجربه لذت، به2881

 (.2881و همکاران،  1قوي با اسکی وفرنیا مرتبط است )گارد

ها روند، در پژوهششمار ميگا  اصلي درمان اسکی وفرني بهگرچه داروهاي ضدروانپریشي تکیه

توانند بهبود بالیني را تقویت کنند. درماني مياجتماعي، اه جمله روان-هاي روانيمعلوم شد  که مداخله

راهبردهاي غیردارویي روند، کار ميدرست همانطور که عوامل دارویي براي اصالح عدم تواهن شیمیایي به

شود هیچ کار گرفته شوند. پیچیدگي اسکی وفرني سبب مينی  بایستي براي درمان مسایل غیرهیستي به

اجتماعي را -هاي روانيرویکرد درماني به تنهایي براي مقابله با ای  اختالل چندوجهي کفایت نکند. اسلوب

به آن کمک کنند. براي اکثر بیماران مبتال به باید به دقت در برنامه درماني دارویي ادغام کرد تا 
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اجتماعي، سودمندتر اه کاربرد هریک اه -ها و درمانهاي روانياسکی وفرني، کاربرد ترکیبي اه ضدروانپریشي

 ها به تنهایي خواهد بود.ای  درمان

اصطالح  .ماني استریکي اه درمانهاي غیر دارویي که با کالم و عاطفه و هیجان سرکار دارد شعرد

تا به حال کاربرد پیدا کرد  است.  6318شعردرماني تا حد هیادي در نیمه دوم قرن بیستم، اه دهه 

اند و پدید  ترکیب شعر با درمان هاي قدیم دربار  عشق، نفرت، طمع، خیر وشر شعر گفتهشاعران اه همان

، آواهخوانان، کشیشان و است. حقیقت ای  است که شاعرانبه عنوان بخشي اه کار گروهي تایید شد 

پ شکان در ابتدا اغلب اثرات مثبت شفابخشي بر افراد داشتند اما مجوه رسمي ملي براي ارتباط با 

هاي رسمي آموهشي و یا باهکردن دفتر کار نداشتند. ای  بدان معني نیست که بیمارستان و تشکیل دور 

ور غیررسمي اه شعردرماني استفاد  کردند، هاي پ شکي و روانشناسي به طهایي که قبل اه دانشکد آن

شعر (. 6331ل داخلي مربوط به خود را داشتند )لمر، هاي ساختاري و مسائند بلکه سلسلهدانشي نداشت

، 6)یالوم کند که ممک  است به هیچ شیو  دیگري نتوانند بیان کنندافراد را قادر به به بیان گفته هایي مي

ر ای  اساس است که با صحبت مراجعی  در جلسات درمان، موارد سرکوب گفتار درماني فروید ب .(6301

با توجه به موارد  شودسود  ميآمد  و فرد اه تعارض هیجاني اش آشد  اه هیر هوشیاري به سطح 

ذکرشد ، هدف پژوهش حاضر ای  بود که می ان اثربخشي شعردرماني گروهي بر بهبود نشانگان مثبت و 

 .جان بیماران م م  طیف اسکی وفرن را بسنجدمنفي و شیو  ابراه هی

  بیان مسأله -5-2

بخش عمد  اي اه تحقیقات روانپ شکي را یکي اه مهم تری  اختالالت رواني اسکی وفرني به عنوان 

پذیري، اسکی وفرنیا تنها ییک علیت نیدارد و بیا برپاییییه الگوهیییاي آسیب به خود اختصاص داد  است.

درمیانهیاي گونیاگون هیسیتي و روانشیناختي، تنهیا درصید کوچکي اه بیماران مبتال به وجیود 

ها و مشکالت رواني بییاقي طیور کامیل بهبیود یافته، بیشتر آنان تا آخر عمر گرفتار نشانهاسیکی وفرنیا بیه

                                                             
1. Yallom 
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ماري اختالالت آطبق پنجمی  ویرایش راهنماي تشخیصي و  (.2881د )سادوک و سادوک، ماننییمییي

تاللي است که حداقل شش ما  طول کشید  و بیمار حداقل یک ما ، دو یا چند خرواني، اسکی وفرني ا

عالمت مرحله فعال بیماري مانند هذیان، توهم، تکلم آشفته، رفتار آشفته یا کاتاتونیک، و عالیم منفي را 

  .(6،2869)انجم  روانپ شکي امریکا دهدنشان مي

مار مبتالیان به آدرصد است. در ایران نی   6 مریکا می ان شیوع اسکی وفرني حدودآحد  در ایاالت مت

باشد. شیوع درصد جمعیت عمومي مي 6سایکوهها به ویژ  اسکی وفرني مانند سایر کشورها بود  و حدود 

سالگي  91 تا 21سالگي و در هن ها بی   21تا  68اسکی وفرني در هن و مرد برابر است اما در مردها بی  

)سادوک و  شیوع بیشتري دارد. به طور کلي وضعیت هنان مبتال به اسکی وفرني بهتر اه بیماران مرد است

  .(2866، سادوک

گیرند؛ کند، در دوطبقه قرار مينشانه هایي که فرد اسکی وفرن در دور  فعال ای  بیماري تجربه مي

هاي افکار، هیجانات، و رفتار عادي هستند. تحریف  هاي مثبت و منفي. نشانه هاي مثبت، اغراق یانشانه

شوند. عاطفه محدود، همانطور که اه نام ای  هاي منفي عملکرد هیر سطح عادي رفتار را شامل مينشانه

ارادگي، فقدان ابتکار عمل، آید، به محدود شدن دامنه ابراه بیروني هیجانات اشار  دارد. بياصطالح برمي

تفاوتي انجام دادن هر عملي یا فقدان انرژي و اراد  براي عمل کردن است. بي خوا  عدم تمایل به

اجتماعي، به عدم عالقه به روابط اجتماعي، اه جمله ناتواني در همدلي و تشکیل دادن روابط ن دیک با 

شدت نشانگان مثبت و منفي بیماران اسکی وفرني با می ان (. 2869دیگران اشار  دارد )هالجی ، 

همچنی  ای  عالیم با کیفیت هندگي بیماران مرتبط  .(6311 ،2)لیئو هي شان با درمان ارتباط داردپاسخد

 ،9)ارسل گ ارش شد  و بیماران داراي عالیم مثبت ومنفي کمتر، سطح باالتري اه کیفیت هندگي را دارند

هش یافته و به نقص کا هماني بیماران اسکی وفرن با اف ایش عالیم مثبت ومنفي،-انسجام فضایي .(2884

در پژوهش دیگري، ادراک اجتماعي و  .(2883)مکارم،  شوددر ساهماندهي ادراکي ای  بیماران منتهي مي

                                                             
1. American Psychiatry Association= APA 
2. Liu  
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رفتارهاي غیرکالمي و نشانه هاي مثبت و منفي در بیماران اسکی وفرني مورد بررسي قرار گرفت. نتایج 

رکالمي به طور قابل توجهي، ضعیف تر اه نشان داد که ای  بیماران در ادراک اجتماعي و رفتارهاي غی

 افراد سالم هستند و رفتارهاي غیر کالمي با نشانه هاي مثبت ومنفي نی  در ارتباط بود. 

بیماري است.  هاي ای تری  نشانهتری  و در عی  حال م احماه خاموش عالیم منفي در اسکی وفرني

توجهي گیري و نداشت  ارتباط، بيهاي ابتدایي، گوشهرفتار هایي مانند واپسروي بهای  عالیم شامل نشانه

است که مشکالت بسیاري براي  نظافت فردي، قطع ارتباط با دنیاي خارج و عدم لذت اه هندگي به

 متأثر میکند. کند و به نوبه خود کیفیت هندگي بیماران راآنها ایجاد مي بیماران اسکی وفرن و خانواد 

ارتباط بی  فردي بیمار با دنیاي اطرافش شد ،  ر و ان واي اجتماعي و قطعهاي منفي موجب فقچون نشانه

-عالیم منفي مي همچنی (. 2883)نوید و همکاران،  کاهش کیفیت هندگي ای  بیماران میشود موجب

ان واي اجتماعي و یا درمان دارویي باشند. به هر حال،  توانند ناشي اه ماهیت م م  بیماري، افسردگي،

اجتماعي و لذت بردن اه تعامل با دیگران را اه  انگی   و انرژي الهم براي همکاري در فعالیتهاي عالیم ای 

افسردگي  در سایر مطالعات هم تأکید شد  است که عالیم(. 2884و همکاران،  6)بالک گیرندبیمار مي

 در .(2880و همکاران،  2)یامائوچيشود اسکی وفرنیا مي باعث کیفیت هندگي پایی  در بیماران مبتال به

 .شود هندگي مي شناختي که اه عالیم منفي اسکی وفرنیا است باعث افت کیفیت چندی  مطالعه نی  نقص

و  9)چینو اجتماعي ضعیف بیماران مبتال به اسکی وفرنیا مرتبط هستند عالو  عالیم منفي با کارکرد به

 (.2883همکاران، 

هایي مانند توهم که با نشانه رهاي نامناسب و نامتعارفي استکه عالیم مثبت شامل رفتا ه آن جایيا

هذیان در  توان چنی  نتیجه گرفت که توهم وشود، ميشناخته مي هذیان و اختالل در تفکر و گفتار

شود، هیرا مي آنان ، روابط اجتماعي، مشکالت هیجانيبیماران اسکی وفرن موجب افت کیفیت هندگي

 یا حسي، به طورمثال ای  تصور که دیگران قصد آهار و اذیت او را دارند یا ای وجود ای  خطاهاي ادراکي 
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و ابراه هیجان  شودبا دنیاي اطرافش مي کنند، باعث کاهش تعامل بیمارکه دشمنانش او را تعقیب مي

 و 6)لمبرت کنداختالل ایجاد مي در نتیجه در کارکرد عادي وي کند.سالم را در ای  بیماران مختل مي

با وجود تحقیقات گسترد  براي  (.2884بالک و همکاران،  ;2881و همکاران،  2رینه ;2884همکاران، 

دهه داروهاي جدید  براي ای  بیماري،  1درک پایه هاي ژنتیکي و بیولوژیکي اسکی وفرنیا و با بیش اه 

است. نارسایي درمان، هنوه درمان کاملي اه نظر داروشناسي براي حالت شدید ای  بیماري یافت نشد  

باشند. براي مثال، بهبود نشانه هاي منفي اسکی وفرني با داروهاي نشانه هاي باقیماند ، و عود شایع مي

 (.6331، 9ر معمول کمتر اه د  درصد است )سیم ضدسایکوه به طو

اه طرف دیگر هیجان یک پدید  اساسي کارکرد انسان است که به صورت بهنجار داراي ارهش 

هیجان هاي  هاانساندر پیگیري اهداف است. همه  فعالیت هر انسانارانه اي براي اف ایش اثربخشي ساهگ

. مسئله ندنها مقابله کنآاه را  هاي اثربخش و غیر اثربخش با  ندو تالش میکن ندکنمختلفي تجربه مي

ورت امکان استفاد  اه در باهشناسي، پذیرش و در ص هر انسان واقعي تجربه هیجان ها نیست. بلکه توانایي

نا، ها هندگي فاقد معنا، غباشد. بدون هیجانکارکرد معمولي خود، مينها و با وجود هیجان ها پیگیري آ

لذت، بافت، و ارتباط با دیگران خواهد بود. هیجان ها در مورد نیاهها، ناکامي ها و حقوقمان با ما سخ  

مندي بر مي انگی د.  موقعیت هاي دشوار، یا اگاهي اه رضایتمیگویند و ما را براي ایجاد تغییرات، فرار اه 

افراد هیادي وجود دارند که خود را، غرق شد  در هیجانات، هراسناک اه احساسات، و ناتوان اه  دبا ای  وجو

حمیدپور، ) باشدمقابله مي یابند. هیرا بر ای  باورند که غمگیني یا اضطرابشان مانع اه رفتار موثر مي

6938). 

 اثر هیجان. است اسکی وفرني شناسي در سبب مهم شناختي روان هايمولفه اه یکي هیجان

 واقع در .کند مي کمک تثبیت به اند ناشناخته هنوه که هایي را  اه و میگذارد استدالل روي قدرتمندي

 براي را ارگانیسم و یافته رشد انسان تکاملي تاریخچه طول در که است اي پیچید  سیستم یک هیجان
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 مختلف هاي جنبه بر هانهیجا(. 2880، 6مي کند )کرینگ مجه  ها چالش و محیطي محرکات به پاسخ

 بنابرای  .برانگی انند را ما هاي فعالیت و داد  شکل را ما روابط توانند مي و گذاشته تاثیر ما هندگي

، 2)کوهلر است مهم کنند، مي بیان و پنهان را ها آن چگونه مردم که ای  و ها آن شناسایي یادگیري

2884.) 

ت، دراهمد سالمت در را هیجاني يتخلیه یا هاهیجانبرون ری ي  (6330) کارانهم و 9پنیبکر

 در را تنیدگي چند هر ها، هیجان ری ي برون که دهد مي نشان آنها نتایج پژوهش د.ان کرد  موثرگ ارش

 د.دار همرا  به را سالمت مراک  به کمتر ي مراجعه مانند دراهمدت فواید ولي دهداف ایش مي مدت کوتا 

 ایمني دستگا  عملکرد بر را هاآسیب تجارب مورد در نوشت  یا و هدن حرف سودمندي نی  مطالعات دیگر

 اندداد  نشان (6330 ،1)اسمیت  رواني - جسماني و خودمختار عصبي دستگا  ،(6330همکاران، و4 )پتري

اکنون به عنوان یک ویژگي اغلب عاطفه کند یا یکنواخت نام دارد که همیافته ابراه هیجاني تقلیل

(. عاطفه کند به نظر 2869هاي منفي تعلق دارد )کوهلر و همکاران، شود و به نشانهاسکی وفرنیا دید  مي

(. در رابطه با تجربه 2881رسد که حتي در اوایل دور  بیماري وجود داشته باشد )گور و همکاران، مي

طور قوي با اسکی وفرنیا مرتبط اني، مفهوم فقدان احساس لذت، یا کاهش توانایي براي تجربه لذت، بههیج

رسد که اگر هیجان ابراه شود و مداخالتي با توجه به موارد باال به نظر مي (.2881است )گارد و همکاران، 

اسکی وفرن مانند عاطفه سطحي ، فقر تواند اه عالیم منفي در بیماران در ای  قضیه صورت بگیرد، مي

رسد در بهبود نشانگان مثبت و منفي و شیو  ابراه یکي اه مداخالتي که به نظر مي گفتار وان وا بکاهد.

 هیجان ای  بیماران اثربخش باشد، شعردرماني گروهي است.

راي رسیدن دیگر شکل هاي برانگی ند  ادبیات را ب شعردرماني یک هنردرماني خالق است که شعر و

در ای  شکل  (.6339 ،1)انجم  ملي شعردرماني گیردبه اهداف درماني و رشد شخصي به کار مي
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. Kring 
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منحصربه فرد درمان، مراجعه کنند  فرصتي متفاوت براي تعریف هویت خود و نشان دادن خود به 

گر را ایجاد درمانگر با صداي دروني خودش دارد. ای  خودافشایي توسط بیمار یک رابطه خوب با درمان

کند. شعردرمانگران اعتقاد دارند که شعر چه توسط مراجعی  نوشته شد  باشد و چه در درمان استفاد  مي

 توانایي ایجاد سطوح عمیق تري اه بینش هیجاني در بیماران دارد، شود، نسبت به گفت و گوهاي عادي

 .(2881 ،6)کمپل

که ممک  است به هیچ شیو  دیگري نتوانند بیان  کندشعر افراد را قادر به به بیان گفته هایي مي

گفتار درماني فروید بر ای  اساس است که با صحبت مراجعی  در جلسات درمان،  .(6301، 2)یالوم کنند

شود. تلویح سود  ميآمد  و فرد اه تعارض هیجاني اش آموارد سرکوب شد  اه هیر هوشیاري به سطح 

هایي است که به رهایي احساسات کمک میکند؛ تا هماني که واژ  ها گفتاردرماني، اهمیت آهادساهي واژ  

-بیان نشوند احساساتي که ممک  است ریشه در افسردگي، محرومیت، تنش داشته باشند، سرکوب مي

 .(9،2888)ریتر گردند

اثر بسیاري بر  افراد داشته  .. و انواع هنر مثل مجسمه ساهي، تئاتر، داستان گویي، عکاسي، شعر

تواند اثر شفابخش هیجاني داشته باشد. هنردرماني در دهه هاي اخیر شهرت هیادي پیدا و مي است

اند اما شعر هنوه انواعي اه ان مانند نقاشي و موسیقي مخصوصا در کشور ما جایگا  خود را یافته اند. کرد 

بر شیو  ابراه هیجان و  تواندو با توجه به اینکه شعردرماني مي جایگا  واقعي خود را پیدا نکرد  است.

شفته و عالیم منفي مثل فقر کالم و ان وا و عاطفه سطحي اثر بگذارد وهمچنی  آعالیم مثبت مثل گفتار 

 ( و افسردگي دانشجویان6936)فرجي،  ن را بر روي سالمندانآنظر به اینکه تحقیقات دیگر اثربخشي 

 ( و درمان معتادی 2889، 4سپيگلی) ( و آموهش و سرگرمي بیماران رواني6900)محمدیان، 

منفي و شیو  ابراه هیجان  (  نشان داد  است ولي تا به حال به منظور بهبود نشانگان مثبت و6936)رهبر،

یا آکه بود ژوهش به دنبال بررسي ای  موضوع پبنابرای  بیماران م م  طیف اسکی وفرن اجرا نشد  است، 
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شیو  ابراه هیجان بیماران م م  طیف اسکی وفرن  ومنفي  شعردرماني گروهي  بر نشانگان مثبت و

   ؟استاثربخش 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش  -5-9

 آن به مبتالیان در میر و مرگ می ان نیست اما کشند  بیماري یک خود خودي به اسکی وفرني اگرچه

 و ساهماندهيضعیف  شرایط خاطر به هیاد میر و مرگ ای . باشدمي جمعیت عمومي برابر دو حداقل

هاي ي بیمار دیگر و سل جمله اه هایيبیماري به ابتال به که منجر است مدت طوالني در بیماران اه مراقبت

 به اسکی وفرنیا به مبتال بیماران اه درصد کوچکي تنها (.6330، ساهمان جهاني بهداشت) گرددمسري مي

 و وک)ساد مانندمي رواني باقي مشکالت و هانشانه گرفتار عمر آخر تا آنان بیشتر بهبود یافته، کامل طور

 پیوسته هاي مراقبت به نیاه و عمر همه در ایجاد اختالل و بیماري هودرس شیوع دلیل به .(2881سادوک،

 طوري به .کند مي وارد رواني -ه بهداشتيانسام بر را اي دف این و هنگفت ه ینه شد  یاد پیگیر،اختالل و

مي اشغال را پ شکي هاي روان بیمارستان هايتخت اه نیمي هموار  اسکی وفرني مبتال به بیماران که

 پدیدار جواني اوایل یا نوجواني اواخر در معموال کنند  ناتوان اختالل ای  .(2888سادوک و  سادوک (کنند

 و اجتماعي اف ایش ان واي سبب و نمود  مختل را هندگي هاي ت مهار و رشد شدن اجتماعي روند گردید ،

 .( 2881 )روهنهان، گرددهاي اجتماعي مينقش  ایفاي در ناکامي

 اختالل ای  آهاردهند  کردن نشانه هاي فطربر در دارودرماني نقش مورد در کنندهاي شواهد قانع

 باهگشت می ان کاهش مثبت و هاينشانه تعدیل در موارد بسیاري در سایکوتیک با آنتي درمان دارد؛ وجود

 اه موارد، نیمي در داروها، اثربخشي وجود با .دهندنمي پاسخ ای  درمان به بیماران برخي ولي است، مؤثر

  .نیستند ساه چار  موارد ای  در نی  دوم نسل سایکوتیک داروهاي آنتي حتي نیست، مطلوب درماني پیامد

 اه گیريپیش در آنها اثربخشي و سایکوتیک داروهاي آنتي اه نسل ای  کمتر  هرمي خارج اثرات با وجود
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 برندمي رنج آن پایدار نشانه هاي اه اسکی وفرني به مبتالیان اه درصد48تا 98 چنانهم بیماري، برگشت

 (2881 و همکاران، 6رکینگتونو)ت

 برطرف را آن نشانه هاي فقط نکرد ، درمان را اختالل ای  دارودرماني که داشت توجه باید هم مان

، 2ماردر و )هرت  نی باشد غیردارویي درمانهاي ، دربرگیرند  باید بیماران بالیني درمان بنابرای . کندمي

2882.) 

با توجه به مطالب باال در همینه اهمیت فوق العاد  درمانهاي غیر دارویي ، و مشکالت عمد  رواني،  

نشانگان مثبت ومنفي در    تاثیر ورد ، و هم چنیآاجتماعي، خانوادگي، اقتصادي که ای  بیماري به بار مي

یک مداخله غیر و اهمیت شیو  هاي ابراه هیجان در سالمت هر انسان، پاسخ دهي بیماران به درمان ، 

دارویي که بر نشانگان مثبت ومنفي و شیو  ابراه هیجان ای  بیماران اثر بخش باشد کامال ضروري به نظر 

شعردرماني که با گفتار ،نحو  ابراه آن ، بکار بردن کلمات و برونری ي ، هنر و به ویژ  در ای  میان رسد.مي

تواند احساسات نهفته رابطه تنگاتنگي دارد، در بهبود نشانگان و سبک هاي ابراه هیجان ای  بیماران مي

 تواند به عنوان یک درمان غیر دارویي موثر بر بیماراننتایج ای  پژوهش ميکارایي بسیاري داشته باشد .

 طیف اسکی وفرني کاربرد فراوان داشته باشد.

 پژوهش اهداف-5-4 

 اهداف اصلی-5-4-5

تعیی  می ان اثربخشي شعردرماني گروهي در بهبود عالیم مثبت و منفي بیماران م م  طیف -6

 اسکی وفرن

م م   شیو  ابراه هیجان صحیح در بیمارانارتقاء تعیی  می ان اثربخشي شعردرماني گروهي در -2

  اسکی وفرن طیف

                                                             
1. Turkington 
2. Hertz and Marder 
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 اهداف فرعی-5-4-2

 طیف اسکی وفرن م م  بهبود عالیم مثبت بیمارانتعیی  می ان اثربخشي شعردرماني گروهي در  -6

 طیف اسکی وفرن م م  بهبود عالیم منفي بیمارانتعیی  می ان اثربخشي شعردرماني گروهي در -2

طیف  م م  شدت تکانه دربیماران بهبودتعیی  می ان اثربخشي شعردرماني گروهي در -9

 اسکی وفرن

طیف م م  کاهش بیانگري منفي در بیماران تعیی  می ان اثربخشي شعردرماني گروهي در  -4

 اسکی وفرن

طیف  م م  بیماران در اف ایش بیانگري مثبتتعیی  می ان اثربخشي شعردرماني گروهي در  -1

 اسکی وفرن

 فرضیه های تحقیق-5-1

 های اصلیفرضیه -5-1-5

 است. نشانگان مثبت و منفي بیماران م م  طیف اسکی وفرن موثر کاهششعردرماني گروهي  در -6

ب ارتقاء شیو  صحیح ابراه هیجان در بیماران م م  طیف اسکی وفرن وجشعردرماني گروهي م-2

 .شودمي

 فرضیه های فرعی-5-1-2

 است.مثبت بیماران طیف اسکی وفرن اثربخش  عالئم درکاهش شعردرماني گروهي-6

 است.منفي بیماران طیف اسکی وفرن اثربخش  در کاهش عالئمشعردرماني گروهي -2

 خش است.بهبود شدت تکانه بیماران طیف اسکی وفرن اثرب در شعردرماني گروهي-9

 است. منفي در بیماران طیف اسکی وفرن اثربخش ابراه هششعردرماني گروهي درکا-4

 است. در بیماران طیف اسکی وفرن اثربخشمثبت  ابراهشعردرماني گروهي در اف ایش  -1



 

69 

 عملیاتی نظری و تعاریف-5-6

 اسکیزوفرنی

ماري اختالالت رواني، اسکی وفرني آطبق پنجمی  ویرایش راهنماي تشخیصي و  ري:نظتعریف 

یا چند عالمت مرحله فعال  تاللي است که حداقل شش ما  طول کشید  و بیمار حداقل یک ما ، دوخا

 دهدبیماري مانند هذیان، توهم، تکلم آشفته، رفتار آشفته یا کاتاتونیک، و عالیم منفي را نشان مي

  .6،2869)انجم  روانپ شکي امریکا

تعریف عملیاتي: منظور اه اسکی وفرني در ای  پژوهش تشخیص روانپ شک بود  است که جهت 

 لیني نی  استفاد  شد.صحت و دقت تشخیص اه مصاحبه با

 نشانگان مثبت و منفی

کند، در دوطبقه نشانه هایي که فرد اسکی وفرن در دور  فعال ای  بیماري تجربه مي تعریف نظري:

هاي افکار، هیجانات، و رفتار هاي مثبت و منفي. نشانه هاي مثبت، اغراق یا تحریف گیرند؛ نشانهقرار مي

شوند. عاطفه محدود، همانطور عملکرد هیر سطح عادي رفتار را شامل ميهاي منفي عادي هستند. نشانه

ارادگي، فقدان آید، به محدود شدن دامنه ابراه بیروني هیجانات اشار  دارد. بيکه اه نام ای  اصطالح برمي

-يابتکار عمل، خوا  عدم تمایل به انجام دادن هر عملي یا فقدان انرژي و اراد  براي عمل کردن است. ب

تفاوتي اجتماعي، به عدم عالقه به روابط اجتماعي، اه جمله ناتواني در همدلي و تشکیل دادن روابط 

 (.2869 ،ن دیک با دیگران اشار  دارد )هالجی 

هاي مثبت در ای  پژوهش نمر  اي بود که هر آهمودني اه خرد  تعریف عملیاتي: منظور اه نشانه

 اي بود.گیري ای  متغیر فاصلهنمود. مقیاس انداه کسب ميمقیاس عالیم مثبت ومنفي اسکی وفرني 

 ابراز هیجان

هاي اصلي هیجان به نمایش بیروني هیجان ابراهگري هیجان به عنوان یکي اه مولفه تعریف نظري:

شود اي، کالمي، بدني، یا رفتاري( اطالق ميبدون توجه به ارهش مثبت یا منفي یا شیو  آن)چهر 

                                                             
1. American Psychiatry Association= APA 
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(. همچنی  ابراه هیجان شامل تغییرات رفتاري 6330کرینگ و گوردون،  ;2881اران، )شاهگلیان و همک

کردن، گریه کردن ها و حرکات بدن است. لبخند هدن، اخمهمرا  هیجان نظیر تغییرات چهر ، صدا، ژست

 (.2888گروس و همکاران،  ;6331، 6باشند )گروس و جانیا گری  نمونه هایي اه ابراه هیجان مي

عملیاتي: منظور اه ابراه هیجان در ای  پژوهش نمر  اي است که بیماران در پرسشنامه ابراه  تعریف

 هیجان برکلي دریافت نمودند.

 شعردرمانی

دیگر شکل هاي برانگی ند  ادبیات  شعردرماني یک هنردرماني خالق است که شعر و تعریف نظري:

در ای   (.6339 )انجم  ملي شعردرماني، گیردرا براي رسیدن به اهداف درماني و رشد شخصي به کار مي

شکل منحصربه فرد درمان، مراجعه کنند  فرصتي متفاوت براي تعریف هویت خود و نشان دادن خود به 

 درمانگر با صداي دروني خودش دارد.

-6 جدولاست که در  ي در ای  پژوهش یاهد  جلسه مداخله ايتعریف عملیاتي: منظور اه شعردرمان

 تشریح شد  است. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Gross and John 
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 مقدمه -5 -2

سر تاریخ بشر در تمامي ت که نشانه هاي روانپریشي در سراید ای  اسآنچه اه متون باستاني بر مي آ

اسکی وفرني به عنوان یک بیماري متمای  اه بود که 63با ای  حال در اواخر قرن  جهان وجود داشته است.

لماني امیل کراپلی ، اصطالح دمانس هودرس را براي ري هاي رواني مج ا شد. روانپ شک آسایر بیما

تواند اه بیماري که هم اکنون اسکی وفرني نامید  میشود به کار برد و او باور داشت که ای  بیماري مي

  ای  اختالل ،6380ناختي و دور  هاي عود متمای  شود. درسال سایر اختالالت خلقي با نشانه هاي ش

 هواژ  اسکی وفرنیا اه ریشه یوناني اسکی و ب سي بنام بلولر، اسکی وفرنیا خواند  شد.توسط روانپ شک سوئی

شود بلکه به معني دونیم شدن و فرنیا به معناي ذه  است و به یک دوپارگي در شخصیت اطالق نمي

  .(2861پادمانابهان و کشاوان، ) گرددمي بر تفکر تج یه شد 

 تعریف اسکیزوفرنی -2-2

اسکی وفرنیا یکي اه شایع تری  اختالالت رواني وخیم است اما ماهیت اساسي آن هنوه روش  نشد  

است و به همی  دلیل گاهي سندروم نامید  مي شود. یعني گروهي اه اسکی وفرنیاها و یا آنگونه که در 

 توصیف شد، به آن طیف (DSM-5)ویراست پنجم دستنامه تشخیصي و آماري اختالالت رواني 

اسکی وفرنیا اطالق مي شود. هر چند که اسکی وفرني به مثابه یک بیماري واحد توصیف مي شود، احتماالً 

مرکب اه یک گرو  اختالالتي است که سبب شناسي ناهمگوني داشته، و بیماراني را دربر مي گیرد که 

ت در افراد مختلف و در تظاهرات بالیني، پاسخ درماني، و سیر بیماري آن یکسان نیست. بروه ای  تظاهرا

 21طول همان متغیر است اما تاثیر بیماري هموار  شدید و معموال دیرپاست. اسکی وفرني معموال قبل اه 

سالگي شروع مي شود، تا آخر عمر پایدار باقي مي ماند و هیچ یک اه طبقات اجتماعي اه ابتالي به آن 

اآگاهي عمومي نسبت به ای  اختالل گریبانگیر مصون نیستند. کم توجهي و طرد اجتماعي که به دلیل ن
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سادوک و همکاران، ) بیماران مي شود، ای  بیماران و خانواد  هایشان را در غالب موارد آهار مي دهد

 و اي بیمارانو عواقب برگشت ناپذیري بر اسکی وفرنیا ممک  است تا حد هیادي فلج کنند  باشد (.2861

تواند دلیل بروه و ظهور ای  اختالل در اوان جواني ، اسکی وفرنیا مي. به خانواد  هایشان داشته باشد

 دار تداخل ایجاد کنددر شکل دهي روابط معني خودمختاري و بهر  وري افراد را مختل کند و

 .(2861)پادمانابهان و کشاوان، 

 همه گیرشناسی و عوامل خطر -2-9

خطر احتمالي براي یک بیماري را مطالعه گیرشناسي، توهیع، وقوع در یک جمعیت، و عوامل همه

اي در شیوع دارد، ممک  است تفاوت هاي منطقه کند. درحالي که اسکی وفرنیا در سراسر جهان وجودمي

حال توسعه دریافتند که نرخ و در هاي توسعه یافته باشد. مطالعات مقایسه کنند  ملت آن وجود داشته

یک تفسیر مشترک (. 2881)ساها و همکاران، وجود دارند هاي شیوع کمتر در کشورهاي درحال توسعه

کشورهاي درحال توسعه بهتر هستند )ساها و  ای  یافته ها ای  است که نتایج اسکی وفرنیا در

یک یافته همه گیرشناسي دیگر شامل شیوع بیشتر اسکی وفرنیا در مناطق شهري (. 2881همکاران،

 ه طور اولیه به مهاجرت افراد اسکی وفرنیا به مناطق شهرينسبت به مناطق روستایي است، ای  یافته ب

)شاید براي اهداف استخدام یا ساختمان داراي قیمت مناسب( مرتبط بود. با ای  حال، مطالعات بعدي 

 نشان دهند  ای  هستند که تولد شهري ممک  است با اف ایش خطر احتمالي اسکی وفرنیا مرتبط باشند

یک دامنه وسیعي اه ساهوکارها براي ای  ارتباط فرض شد  اند، اه جمله  (.2881رک براید و همکاران، )کِ

)کِلي و  عفونت هاي پیش اه تولد و استفاد  اه حشیش ،Dتنش اجتماعي، آلودگي هوا، کمبود ویتامی  

 (.2868همکاران، 

ه هر صد شیوع مادام العمر اسکی وفرني در ایاالت متحد  حدود یک درصد است، به ای  معنا که ا

ناحیه تحت پوشش "نفر، تقریبا یک نفر در طول هندگي خود به اسکی وفرني مبتال خواهد شد. در مطالعه 

انجام شد  بود، شیوع مادام العمري در  "موسسه ملي بهداشت روان"هم که با ه ینه  "همه گیرشناختي

جمعیت ایاالت متحد  تحت درصد اه کل  81/8درصد گ ارش شد  بود. سالیانه قریب به  3/6% تا 1طیف 
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درمان اسکی وفرني قرار مي گیرند و علي رغم شدت ای  اختالل، تقریباً فقط نیمي اه تمام بیماران مبتال 

به اسکی وفرني تحت درمان قرار مي گیرند. شیوع اسکی وفرني در مردان و هنان مساوي است ولي شروع و 

ر مردها هودتر اه هنان شروع مي شود. بیشتری  س  سیر بیماري در دو جنس تفاوت دارد. اسکی وفرني د

سالگي یا  68سالگي است. شروع اسکی وفرني قبل اه  91-21سالگي، و در هنان  21-68شروع در مردان 

سالگي بي نهایت نادر است. در کل فرجام بیماران مونث بهتر اه  بیماران مذکر است. مواردي اه  18بعد اه 

)پادمانابهان و  شروع مي شوند، اسکی وفرني با شروع دیررس نامید  مي شوندساگي  41اختالل که پس اه 

 .(2861کشاوان، 

 سبب شناسی -2-4

فرهنگ هاي  در گذشته علل بیماري هاي ذهني اه جمله اسکی وفرنیا به خوبي درک نشد  بودند.

باستاني و قرون وسطایي، نظریه هاي متفاوتي دربار  بیماري هاي ذهني ارایه کردند. در قرن یستم، به 

اسکی وفرنیا نتیجه دلیل تاثیر هیگموند فروید و روانکاوي، بعضي روانپ شکان فرضیه اي را مطرح کردند که 

ي مفهوم مادر اسکی وفرنیک را مطرح پرداهان حتباشد. بعضي نظریهگا  حل نشد  ميتعارضات ناخودآ

خوشبختانه  کردند، مادري که نقش والدگري نامناسب او منجر به اف ایش اسکی وفرني در کودک مي شود.

سال گذشته به طور قاطع بیان کرد  است که اسکی وفرنیا یک اختالل  48-98تحقیق حاصل اه 

 عامل ژنیتیکي و محیطي است. به طور کلي بیولوژیکي مغ  است. اسکی وفرنیا احتماال در اثر تعامل

)پادمانابهان و  درصد، وراثت نقش دارد 08وجود آمدن اسکی وفرني حدود مطالعات نشان داد  اند که در به

با ای  حال ژن هاي دقیق و تعامالت آنها در بیماري هایي اسکی وفرني هنوه تعیی   .(2861کشاوان، 

ممک  است با -هریک با تاثیر اندک-که پراکندگي ژنتیکي هیادي رسدنشدند. به طور کلي، به نظر مي

ریسک ژنتیکي براي ای  بیماري وجود داشته باشد، به ای  صورت که با یک پراکندگي ژنتیکي اندک ولي 

بیمار با همی  تعداد افراد سالم به 21888)براي مثال با اثري قابل توجه تر! مطالعات ب رگتر در حد ژنوم

شاهد( انجام شد  اند تا ژن هاي مشخصي را شناسایي کنند که همرا  با ریسک بیماري عنوان گرو  

ممک  است باعث  اف ایش خطر NRGN و ZNF804A ،DISC1 ، TCF4 هستند. پراکندگي ژنهایي مثل
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نتیجه جالب دیگر حاصل اه مطالعات ژنتیکي (. 2862و همکاران،  6)دوهریتي ابتال به اسکی وفرني شود

که بسیاري اه ژن هایي که به خطر ابتال به اسکی وفرني ارتباط دارند، با سایر اختالالت ای  است 

و  2)اسمولر روانپ شکي مانند اختالالت دوقطبي، اوتیسم و اختالل کمبود توجه نی  مرتبط مي باشند

 (.2869همکاران، 

 عوامل بیوشیمیایی-2-4-5

دوپامینرژیک باشد. اف ایش سروتونی  هم یکي اه علل اسکی وفرني میتواند نتیجه فعالیت بسیار هیاد 

 .(2861)سادوک و سادوک،  عالیم مثبت و منفي اسکی وفرني است

 ویژگی های دینامیسم خانواده -2-4-2

ساله بریتانیایي انجام شد، خطر بروه اسکی وفرني در کودکاني 4در مطالعه اي که بر روي کودکان 

 .(2861)سادوک و سادوک،  برابر بیشتر بود 1کودک ضعیفي داشتند-رابطه مادر

 خانواده های دوگانه -2-4-9

مفهوم تعهد دوگانه، جمع بندي گریگوري بیتسون و دانلد جکس  براي توصیف خانواد  اي فرضي 

است که کودکانش پیامهاي متعارضي را اه والدی  در مورد رفتارها، نگرش ها و احساس هاي خود دریافت 

نظریه بیتسون ای  کودکان در الک حالت روانپریشي خود فرو میروند تا اه دست میکنند. بر اساس 

 .(2869)هالجی ، کند خالصي یابنداغتشاش ذهني الینحلي که ای  مخمصه دوگانه نصیبشان مي

 سویههای گسیخته و یکخانواده -4 -2-4

یکي اه ای  دو، گسیختگي ودور لیده دو الگوي نابهنجار در رفتار خانواد  ذکر کرد  است. در تئ

چشمگیري میان والدی  وجود دارد به طوري که یکي اه آن دو خود را بیش اه حد به فرهندي اه جنس 

اي یکسویه میان یکي اه فرهندان و یکي اه والدی  در کار کند. در نوع دیگر، رابطهمخالف خود ن دیک مي

لبه یکي اه آن دوست. ای  کشمکش ها، توانایي است که متضم  دعواي قدرت میان والدی  و در نتیجه، غ
                                                             
1. Doherty 
2. Smoller 
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)پادمانابهان و  دهدانطباقي فرد مبتال به اسکی وفرني را که بسیار آسیب پذیر است، تحت فشار قرار مي

 .(2861، 6کشاوان

 ابراز هیجان  - 1 – 4 -2

با فرد  والدی  یا سایر مراقبان ممک  است، رفتاري توام با خرد  گیري، تخاصم، و مداخله مفرط

مبتال به اسکی وفرني داشته باشند. مطالعه بسیاري نشان داد  که در خانواد  هایي با سطح باالي ابراه 

 (.2861ان، می ان عود اسکی وفرني باالست )سادوک و همکاران، هیج

 ویژگی های بالینی - 1 -2

نشانه یا عالمت بالیني در مورد نشانه ها و عالیم اسکی وفرني سه نکته حای  اهمیت است. اوال هیچ 

وجود ندارد که براي اسکی وفرني مشخصه قطعي باشد؛ یعني هر نشانه که در اسکی وفرني دید  مي شود 

تواند شناخي هم ممک  است دید  شود. بنابرای  اوال بالینیگر نميدر سایر اختالالت روانپ شکي و عصب

ي، که ممک  است متغیر باشد، مطرح ساهد، و تشخیص اسکی وفرني را صرفا بر اساس معاینه وضعیت روان

مثال  کند.تاریخچه بیمار، الهمه تشخیص اسکی وفرني است. ثانیا عالیم هر بیمار در طول همان تغییر مي

هاي هاي متناوبي داشته باشد و قدرتش براي عملکرد با کفایت در موقیعیتبیمار ممک  است توهم

عالیم چشمگیر یک اختالل خلقي ممک  است در سیر اسکی وفرني  اجتماعي گا  خوب و گا  بد باشد، یا

به سطح آموهش بیمار، توانایي هوشي، و  اینکه اه چه  گر بایدبالیني گا  پیدا و گا  ناپدید شود. ثالثاً

ناتواني اه فهم مفاهیم انت اعي ممک  است به  فرهنگ و خرد  فرهنگي است، نی  توجه داشته باشد. مثالً

هاي مذهبي، مراسمي دارند که به نظر افراد خارج اه ساهمان ها و فرقه آموهش یا هوش بیمار مربوط باشد.

طبیعي تلقي  برند کامالًآید، اما براي افرادي که در آن مجموعه فرهنگي به سر ميآن ساهمان عجیب مي

 شود.مي

                                                             
1. Padmanabhan and Keshavan 
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ران اسکی وفرن طیفي وسیع دارد که در یک سر آن فردي کامالل ژولید  قرار ظاهر عمومي بیما

کند، و در سر دیگرش فردي است که به نحوي وسواسي گرفته که سراسیمه است و جیغ و فغان مي

آراسته و کامال ساکت و بي حرکت است. بی  ای  دو قطب نی  بیماري قرار دارد که حراف است و 

گیرد. نقطه مقابل ای  رفتار، بهت مربوط کاتاتوني است که اغلب به آن ود ميهاي غریبي به خوضعیت

رسد که هیچ حیاتي ندارد و ممک  است شود؛ در ای  حالت بیمار به نظر ميفقط کاتاتوني اطالق مي

بیماران مبتال به اسکی وفرني  نشانه هایي شامل سکوت، منفي کاري، و اطاعت خودکار اه خود نشان دهد.

ه در آن پوشند که براي فصلي کهایي ميلباس توانند استحمام کنند، وو وضع بدي دارند، نمي ب سراغل

است. رفتارهاي عجیبي دیگري هم مانند پرش، حرکات قالبي، حرکات برند بسیار نامناسب به سر مي

رفتارهاي معاینه بیمار، وضعیت یا  که )اکوپراکسي( دارند؛ پژواک رفتار آن است ادایي، و گا  پژواک رفتار

 (2861گر را تقلید کند )سادوک و سادوک، 

 و حالت عاطفی خلق، احساسات - 5 – 1 – 2

دهي هیجاني است که گا  به قدري شدید دو عالمت عاطفي شایع در اسکی وفرني یکي کاهش پاسخ

یار فعال و نامتناسب نظیر شود عنوان بي لذتي را به آن داد و دیگري حاالت هیجاني بساست که مي

 و اضطراب است. درجات مفرط خشم، شادي

حالت عاطفي تخت یا کند ممک  است عالمتي اه خود بیماري، یا اه عوارض پارکینسوني داروهاي 

ضدروانپریشي، یا عالمتي اهافسردگي باشد. افتراق ای  سه اه نظر بالیني، کار دشواري است. بیماران 

ت دچار احساسات وجدآمی ي نظیر قدرت مطلق، سرمستي مذهبي، وحشت به شدیدا هیجاني ممک  اس

فرسا به خاطر نابودي جهان گردند. سایر حاالت گسیختگي روحشان، یا اضطراب طاقتخاطر اههم

 وا، دودلي طاقت فرسا، و افسردگي )سادوک و سادوک، گشتگي، احساس اناحساسي عبارتند اه گم

2861.) 
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 اختالالت ادراکی - 2 – 1 – 2

ها. در بیماران مبتال به اسکی وفرني، هریک اه پنج حس ممک  است دچار حاالت توهمي گردد. توهم

-هاي شنوایي است. ای  صداها اغلب به تهدید، اهانت، اتهام یا فحاشي ميها، توهمتری  توهماما شایع

هاي بینایي هم کند. توهمظهار نظر ميیک صدا باشد که درمورد هندگي بیمار اممک   است پرداهند و یا 

هاي لمسي، بویایي، چشایي معمول نیست و اگر دید  شود بالینیگر باید وجود یک شایع است، اما توهم

 سندرم را ایجاد کرد  باشد. بي یا عصبي را محتمل بداند که ای اختالل ط

احساس  ر عروق خوني،درمغ ، احساس فشار دسوهش  يپایههاي احشایي مانند احساس بيتوهم

 چنی  احساس اعوجاج بدن نی  ممک  است رخ دهد.بریدگي در مغ  استخوان و هم

 اختالالت محتوای فکر - 9 – 1 – 2

-دهد مربوط ميها ارایه مياختالالت محتواي فکر به افکار و اعتقادات بیمار و تفسیري که اه محرک

 گ ند فکر است و ممک  است اشکال مختلفي داشته باشد؛شود. هذیان بارهتری  نمونه اختالل در محتواي 

 بیني، مذهبي یا جسمي.، خودب رگو آسیب

یا او به  بیمار ممک  است معتقد باشد که یک موجود خارجي بر افکار یا رفتارش مسلط است، و

ي شود یا جلو)مثال طلوع و غروب خورشید را موجب مي شکلي غیرمتعارف بر وقایع خارجي سلطه دارد

گیرد.( بیمار ممک  است اشتغال خاطري شدید و مخرب به افکار سري، انت اعي، نمادی ، هل له را مي

نی  ممک  است ادعا کند وضع جسماني اش مرگبار و نگران  و روانشناختي یا فلسفي پیدا کرد  باشد.

کند غریبه هایي در کنند  است اما در واقع ادعایش بسیار غریب و نامعقول باشد؛ مثال ممک  است ادعا 

 گذارند او بچه دارشود.بیضه هایش وجود دارند که نمي

کند: احساس اینکه اهدست دادن مرههاي ایگو عبارتي است که فقدان احساسي روش  را بیان مي

ي نفوذ سایر ابژ  هاي جاندار و شودو جسم، ذه ، و حوه جسم، ذه ، و حوه  نفوذ بیمار به کجا ختم مي

شود. مثال ممک  است  بیمار فکر کند افراد دیگر یا تلوی یون و روهنامه ها دارند به کجا آغاه ميجان اه بي

 )افکار انتساب به خود(. عالیم دیگر اه دست دادن مرههاي ایگو عبارت است اه اینکه  کننداو اشار  مي
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Abstract: 

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of group poetry therapy on 

positive and negative syndromes and emotional expressivity of chronic schizophrenia 

spectrum patients. Thus, an experiment has been conducted as pre-test, post-test with 

control group design. The population study was consisted schizophrenia patients that were 

kept in Psychotherapy Institutes of Ardabil City. Twenty-two men were randomely 

selected regarding initial considerations and were divided into 2 groups as test and control. 

Poetry therapy was carried on experimental group for 11 sessions, and the other group did 

not receive any therapy. Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) was used for 

data collection. Emotional expression was measured through Persian version of Berkeley 

Expressivity Questionnaire and data were analyzed using analysis of covariance on SPSS-

22. The results showed that the mean marks of post test trial group in negative and positive 

syndromes were significantly diminished through poetry therapy in intervention group 

(P<0.05). Also, it has been showed that positive expressivity (PE) was significantly 

enhanced in intervention group and negative expressivity (NE) and impulse strength (IS) 

were significantly diminished, but these parameters did not change significantly in control 

group at the end of trial. The use of poetry as an intervention nonpharmaceutical treatment 

played a significant role on chronic schizophrenia spectrum patients that can be applied by 

psychologists in therapy centers.  
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