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  مقدمه - 1- 1

 یمنفــو عاطفــه  انیعالئم آن توهم، هذ نیترکه مهم باشدیمزمن م یروان يماریب ینوع یزوفرنیاسک

 يمــرد مســاو و نسبت ابتال در زن و کندیم ریرا درگ یکل تیدرصد جمع کی باًیتقر يماریب نی. اباشدیم

و در  یســالگ 25تــا  10 نیآن در مردان ب یسن وعیو حداکثر ش یدر جوان معموالً يماریشروع ب باشد،یم

اســکیزوفرنی  يهاعلت. )1394؛ ترجمه رضاعی، 1520، 1است (کاپالن و سادوك یسالگ 35تا  25ها زن

 شــودیاست که سبب مــ یاز عوامل يماریب نیا يسروصدایب ریاند و نامعلوم بودن فرجام آن و سناشناخته

کــه  کنــدیم یزندگ یانیهذ يایدن کیدر  یزوفزنیاسک ماریاز آن رنج برند. ب کسانیاش به و خانواده ماریب

نشــان دادن واکــنش در برابــر آن  ایــعالئم  نیاز درك ا خانواده و دوستان دانند،یاز آن نم يزیچ گرانید

او و عــدم  يکــاریب مــار،یب یمانند اوضاع مــال یبا مسائل دی. خانواده باکنندیم یو ناتوان یاحساس درماندگ

عضــو خــانواده تــأثیر  يهــاییبارهــا در توانــا نی. همه اشود ریو عدم مراقبت از خود درگ یاجتماع یزندگ

 يکشــف داروهــا .شودیو استرس م یفشارها اغلب اوقات سبب اضطراب، افسردگ نیاو  گذاردیم ياریبس

 رییــبه ســمت اجتمــاع تغ مارستانیرا از ب یدرمان روانپزشک هیتمرکز اول ،ییزداسسهؤو روند م یروانپزشک

 اند. فقــدانافراد اسکیزوفرنی شکست خورده يبرا یدر تدارك مراقبت کاف یاجتماع يهاداده است. درمان

 يباعث شده که خانواده هــا بــه عنــوان دارنــده ماران،یو اقامت ب یمراقبت اجتماع يهابه برنامه یدسترس

هــا نشــان بررســی). 1997، 2پروونچر و موســردر نظر گرفته شوند ( شانشانیدر مراقبت از خو ینقش اصل

درصــد ار  23ن داد کــه ) نشــا1994( ها وجــود دارد. صــالحاین خانواده اند که فشار سنگینی بر رويداده

انــد. هــاي خفیــف روانــی شــدهمراقبین در ارتباط با مراقبت از بیماران مبتال به اسکیزوفرنی دچار بیماري

هایی مانند کندي و ناتوانی در انجام یتفعال) رفتارهاي مربوط به 1992( 3و چاتورودي همچنین گوپینات

هــا گــزارش سازترین رفتارهــا از دیــد خــانوادهشکلو انزواي اجتماعی را م بهداشت شخصیامور مربوط به 

  نمودند.

 که دارند تاکید نکته این بر خانواده شناسی آسیب تعیین در درمانی خانواده و سیستمی دیدگاه

 خانواده درون تعامالت که طوري به پذیرد.می تأثیر خود اعضاي از تعاملی، واحد یک عنوان به خانواده

 منتج که باشد نحوي به چنانچه خانواده درون روابط. باشدمی روانی سالمت کننده تعیین عوامل از یکی

                                                
1.  Kaplan & Sadock 
2 . Provencher & Mueser 
3 . Gopinath & Chaturvedi 
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 سرمنشاء تواندمی خود این و اندازدمی خطر به را افراد روانی امنیت گردد، گروه افراد براي اضطراب به

 بر خانواده عضوء یک بیماري نگرش اینبا . شود آنها شخصیتی و رفتاري روانی، مشکالت از بسیاري

   بیماري، شدت و انواع نظیر عواملی عالوه به. است تأثیرگذار اعضاء تمام مختلف رکردهايکا

 و دارند یکدیگر بر توجهی خور در تأثیرات بیماري به افراد پاسخ شیوه و درمان سهولت و سختی

 ،4گیرند (مینوچین قرار توجه مورد خانواده در روانی فشار اصلی کننده مشخص عنوان به توانندمی

آموزش  مارانیب نیا نیمراقب يبرا يکاربرد يهاجمله آموزش از). 1376؛ ترجمه ثنایی، 1974

 _یروان يهاییتوانا شیافزا يهستند که برا ییهامهارت ،یزندگ يهامهارت است. یزندگ يهامهارت

 يهاشمکشبا مشکالت و ک دیبه طور مؤثر و مف سازندیم قادر فرد را و شوندیآموزش داده م یاجتماع

 شیپ 6یگزارش سازمان بهداشت جهان براساس ).1992، 5رسیو بر نگیهر د،ی(بو روبرو شود یزندگ

 یزندگ ،یزندگ يهاقادر خواهد بود بدون کسب مهارت یکمتر کس 2010که پس از سال  شودیم ینیب

 نیدر آموزش اها ها و خانوادهها، سازماندولت ییبه توانا یبستگ نیداشته باشد و ا یبخش تیرضا

 تیها ظرفمهارت نیآموزش ا نی). بنابرا2001، 7پوسترو  تمنیها خواهد داشت (منگ رولکار، ومهارت

 يبه رفتار تیموقع لیو تحل  شهیتا با اند سازدیافراد را باال برده و آنها را قادر م یاجتماع_یروان

 یهمدل يهاآموزش مهارت یاثربخش نییتع حاضر پژوهشهدف آورند.  يرو لیسازگارانه و همراه با تحل

  بود.اسکیزوفرنی  ماریب يدارا يهاخانواده یشناختروان يهایبر کاهش آشفتگ جانیه تیریو مد

 بیان مسأله - 2- 1

رود که در اثر هاي روانی به کار میپریشی به منظور مشخص کردن شدیدترین عارضهروان اصطالح

هاي فضایی و زمانی، عدم توانایی یابیی، از دست دادن جهتهاي هیجاننظمیاز هم پاشیدگی فکري، بی

و توهم در  هذیانهاي معمول زندگی، وجود در ارزیابی واقعیت بیرونی، پاسخ ناسازگارانه نسبت به الزام

شود (انجمن دیدگی شخصیت به وسیله فرایندهاي مرضی ایجاد میاي از موارد و به طورکلی آسیبپاره

 فیکه ط یشیپراز اختالالت روان یکی). 1394؛ ترجمه سیدمحمدي، 2013 ا،کیآمر یپزشکروان

 باشدیمزمن م یوانر يماریب ی. اسکیزوفرنی نوعباشدیرا به خود اختصاص داده اسکیزوفرنی م یعیوس

 یکل تیدرصد جمع کی باً یتقر يماریب نی. اباشدیم یو عاطفه منف انیعالئم آن توهم، هذ نیترکه مهم

و حداکثر  یدر جوان معموالً  يماریشروع ب باشد،یم يمرد مساو و نسبت ابتال در زن و کندیم ریرا درگ

است (کاپالن و سادوك،  یسالگ 35 تا 25ها و در زن یسالگ 25تا  10 نیآن در مردان ب یسن وعیش

الل اخت یو اجتماع یخانوادگ ،يمختلف فرد يهادر حوزه يماریب نی). ا1394؛ ترجمه رضاعی، 2013

خانواده حضور دارند ممکن  طیدر مح شتریافراد مبتال به اسکیزوفرنی ب نکهی. با توجه به اکندیم جادیا

 ،یاز لحاظ روابط انسان یروان ماریب وجود .دخانواده را هم تحت الشعاع قرار دهن ياعضا ریسا یاست زندگ

ده و صرف نظر از مخارج هنگفت و قرار دا يخانواده را در وضع ناراحت کننده و تأسف بار ياعضا ریسا
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 ماریکند. مراقبت از بیوارد م ماریب يخانواده جهت نگهدار يرا به اعضا يدیشد یصرف وقت، فشار روان

). 1392 فر،یالنی(م کندیرا از اعضاء خانواده سلب م يفرد طخانواده را مختل و نشا یزندگ یروان

مهلک و ناتوان  یجسمان يماریب ای دیشد یروان يرمایخانواده به ب ياز اعضا یکی یاست وقت یعیطب

دهند که در هر مرحله عالئم آن متفاوت و اغلب ینشان م ییهااعضا واکنش ریشود، سایمبتال م ياکننده

 ،یکم حوصلگ ،یو خشم، احساس درماندگ تیو بهت، عصبان یجیگ ،یو عاطف یجانیه یشامل آشفتگ

). 1372زاده،  یو عباسعل یر خواب و اشتهاست (اسدالهو اختالل د یذهن تیکردن، مشغول هیگر

 نیمورشوند (یرا متحمل م يادیفشار ز ،يماریعنوان افراد در معرض خطر و بهب یخانوادگ نیمراقب

 اریعامل بس کی یروان مارانیب يها) خوردن در خانوادهگمای(است 9). انگ1990،  8دیو برمن بو تیجاد

اثر سوء  گرانیو با د گریکدیبر ارتباطات بستگان با  تواندیت و بالقوه مشده اس یزا معرفمهم واسترس

 طمرتب يگمایاست ماران،یب نیبا ا یزندگ ي). دشوار2002، 10 انگیزو و  ،یل رسون،یپ پس،یلیبگذارد (ف

از  یاجتماع تیکمبود حمای و اجتماع يانزوا ،یمشکالت مال ،یخانوادگ يتضادها ،یروان يماریبا ب

) که در کنار 2000، 11ینسکیاست (تسچ یزوفرنیاسک ماریب يدارا يهاخانواده نیمتداول در ب اتیتجرب

اعضاء خانواده  یسمو ج ینامطلوب بر سالمت روان اتمنابع، عالوه بر تأثیر ایها و کمبود آموزش، مهارت

). 1994، 12نتنیمنجر شود (بارتول، مون و ل زیخانواده ن ماریممکن است ناخودآگاه به غفلت از عضو ب

در  یروان ماریو مستمر از ب ریگیو مراقبت پ یاختالل روان يهادر واکنش به عالئم و نشانه یمراقبان خانگ

 ،يدیو ناام اسی ت،یخشم و عصبان ،یدگیدداغ ن،خانه، عالوه بر گرفتار شدن در دام غم و اندوه، فقدا

جانسون و  ستی(کر کنندیتجربه م زیرا ن يادیز یارتباط يهاها و فشارو گناه، تنش ياحساس شرمسار

 فیمبتال است ممکن است ط یزوفرنیبه اسک ءاز اعضا یکیکه در آنها  ییها). خانواده2004،  13ونیآ

 يهایاز جمله آشفتگ ،تجربه کنند مارانیب نیمراقبت از ا لیرا به دل یاز اختالالت روان یعیوس

 نیاضطراب و استرس است. از ا ،یها وجود دارد افسردگانوادخ نیکه احتمال بروز آنها در ا یشناختروان

 تیفیخاص به آنها هم ک يهاشود و با ارائه آموزش يشتریاسکیزوفرنی توجه ب مارانیب نیبه مراقب دیرو با

  .دیبخشء را ارتقا یخانگ نیمراقب یو روان یو هم بتوان سطح سالمت جسم ابدی شیامراقبت افز

است.  یزندگ يهاآموزش مهارت مارانیب نیا نیمراقب يبرا يبردکار يهاجمله آموزش از

آموزش داده  یاجتماع _یروان يهاییتوانا شیافزا يهستند که برا ییهامهارت ،یزندگ يهامهارت

 د،ی(بو روبرو شود یزندگ يهابا مشکالت و کشمکش دیبه طور مؤثر و مف سازندیم قادر فرد را و شوندیم

و در  یاجتماع _یروان يهاییتوانا شیافزا یزندگ يها). هدف از آموزش مهارت1992، رسیو بر نگیهر

افراد است و  یسطح روان يزننده به بهداشت سالمت و ارتقا بیآس يرفتارها جادیاز ا يریشگیپ تینها

 از آنجا که رفتار ).2004، 14نیفیو گر نی(بوتو ردیخود را بپذ ینقش اجتماع تیفرد مسئول شودیباعث م
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) و 2007 ،یزرچیمیکر زاده،یخاقان ر،ینیرتیخانواده است (پرند، س ياعضا ریاز رفتار سا یخانواده تابع

 یزندگ يهامهارت يریادگی ند،تعامل دار گریو با همد کنندیارتباط برقرار م گریکدیبا ء اعضا نیا

 یشناختروان يهایآشفتگ زانیم یزندگ يهاکه با آموزش مهارت رودیم راست. لذا انتظا ریناپذاجتناب

   .ابدیاسکیزوفرنی کاهش  مارانیب نیمراقب

ثر باشد ؤم نیمراقب یشناختروان يهایدر کاهش آشفتگ تواندیکه م یزندگ يهااز مهارت یکی

 گرانیشده است، افراد همدل نسبت به د فیتعر گرانیشناخت احساسات د یاست. همدل یمهارت همدل

 نگران دنید بیحساسند و در مواقع آس گرانید يآنها برا دهند،یانجام م یاقبتمر يو رفتارها یمهربان

تعامالت  گرانی)، با دیزدگجانیدارند (خنده، لبخند، ه گرانینسبت به د یمثبت جاناتیه شوند،یآنها م

(گوش کردن،  کنندیمثبت برقرار م یمشارکت، عاطفه)، تعامالت کالم ،يدارند (همکار یمثبت یکیزیف

حساسند  زیصدا، اشارات) ن ن(زبان بدن، حاالت چهره، ت یرکالمی) و نسبت به تعامالت غقیتشو ن،یحست

، 2و جکسون یستیآنها (د يهاو تجربه احساس گرانیدرك د تیبه عنوان قابل ی). همدل2001، 1(بوربا

که در دو است  يچندبُعد یمفهوم ی. همدلشودیم فیتوص تی) و دادن پاسخ مناسب به آن موقع2004

جکسون  ،یستی؛ د2004،  3دیویکوهن و د _بارون کر،یوجود دارد (الورنس، شاو، ب یبُعد آن توافق نسب

 واست  گرانید یذهن يهاکه مربوط به درك حالت 5سرد ای یشناخت ی: همدل )2007، 4، برانت

 ندیگویم انگرید یعاطف يهاشخص در برابر حالت یجانیه يهاکه به پاسخ 6گرم ای یعاطف یهمدل

 یآگاه ءدرك فرد با ارتقا شیافزا قیاز طر یهمدل آموزش). 2009، 7و بشه دونید ور،یال و،یآمبروز ي(د

انداز که منجر و گرفتن چشم جانیه میهمدالنه با استفاده از تنظ يهاپاسخ شیافزا گران،یاز خود و د يو

). 2015، 8سی(ر آوردیفراهم م فرد يرا برا یبازخورد مثبت شودیم یدقت در همدل شیبه افزا

همدالنه و شفقت به  ینگران ءبا ارتقا ی) نشان دادند که آموزش همدل2015( 9یجکسون، ائوگ و ترمبل

. با آموزش و شودیو حساس و پاسخگو بودن م يریپذتیحس مسئول شیلفه موجب افزاؤم کیعنوان 

، 10يانگ، لوه، فو و کار و،یرا کاهش داد ( ناسازگارانه ياحتمال وقوع رفتارها توانیم ،یهمدل تیتقو

2011(.  

 مارانیب نیمراقب یشناختروان يهایدر کاهش آشفتگ تواندیکه م یزندگ يهااز مهارت گرید یکی

 يهالفهؤاز م یکی جانیه تیریاست. مد تنظیم هیجان ای جانیه تیریثر باشد، مهارت مدؤاسکیزوفرنی م

است.  جاناتیاز ه يادرست دامنه انیو ب میتنظ ،یدربردارنده آگاه یجانی. هوش هباشدیم یجانیهوش ه

فرد  یاست و ناتوان یجانیاز ابعاد مهم هوش ه یکی جاناتیه نیشناخت، ابراز و کنترل ا ییتوانا نیبنابرا
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امر  نیخواهد شد و ا یو خلق یمانند اختالالت اضطراب یمنجر به اختالالت هاییتوانا نیدر هرکدام از ا

). به 2003(شامرادلو،  باشدیم یجانیهوش ه يدیکل یژگیاست که و یجانیه یاز نقص خودگردان یحاک

اطالق  هاجانیو ابراز ه یجانیتجربه ه لیتعد جانات،یفهم ه ییتنظیم هیجان به توانا گریعبارت د

ست مدار اهدف يندی). تنظیم هیجان فرا2001، 1تیبن ون ستنسن،یبارت، گراس، کر_(فلدمن شودیم

، 2(گراس، تامپسونردیگیتجربه شده صورت م جانیبر شدت، مدت و نوع ه يکه به منظور اثرگذار

خود را به صورت  يهاجانیآن ه قیاست که افراد از طر يندیتنظیم هیجان فرا گرید ی). به عبارت2007

مختلف  يهادر جنبه ینقش مهم جاناتی). ه2007، 3امزیلی(برق و و کنندیم لیتعد اریو ناهش اریهش

 يمبنا هاجانی. هرچند هکنندیم فایا زایدگیتن يدادهایو رو یزندگ راتییبا تغ يسازگار رینظ یزندگ

(تامپسون ، تأثیر بگذارند کنندیرا ابراز م هاجانیه نیکه ا ییهاوهیدارند اما افراد قادرند بر ش یستیز

رفتار سازگارانه و  یدهو سازمان یابیدر شروع، ارز یاصل اساس کیتنظیم هیجان  نی). بنابرا1994

اکرمن،  ،یکتی(چشودیناسازگارانه محسوب م يو رفتارها یمنف يهاجانیاز بروز ه يریجلوگ نیهمچن

 یروان يهااختاللفرد را در برابر  تواندیم هاجانیه می). هرگونه اشکال و نقص در تنظ1995، 4زاردیا

گفت که  توانیم نی). بنابرا2003 ج،یکرا ،یگارنفسک(سازد ریپذبیو اضطراب آس یچون افسردگ

کارکرد اثربخش و  ،یروان یستیبهز يکننده نییو تع يدیتنظیم هیجان عامل کل ای جانیه تیریمد

در  یله اساسأبا توجه به آنچه گفته شد مس نیبنابرا است. یزندگ يزایدگیتن يدادهایبا رو يسازگار

 يهایدر کاهش آشفتگ جانیه تیریو مد یهمدل يهامهارت آموزش ایکه آ این بودپژوهش حاضر 

  اسکیزوفرنی اثر بخش است؟ ي داراي بیمارهاخانواده یشناختروان

  ضرورت و اهّمیت پژوهش - 3- 1

 يبه سو مارانیب افت،ی انیاسکیزوفرنی جر مارانیب يبرا یاجتماع يهادرمان کردیکه رو یزمان از

نقش را در  نیتریهستند که اصل مارانیب يهاخانواده نیتنها ا جهیبرگشتند و در نت شانیهاخانواده

مورد توجه قرار  دیبا یزوفرنیاسک مارانیبکه درباره  یقاتیتحق يهانهیاز زم یکیدارند.  ناماریمراقبت از ب

 يهامراقبت شتریب يماریب نیکه افراد مبتال به ا نیا لیآنهاست. به دل یخانگ نیتوجه به مراقب رد،یگ

، 5(ساندرز کنندیم یزندگ شانیها% از آنها با خانواده70% تا 60کرده و در حدود  افتیرا در یانوادگخ

مراقبان  یروان يها و فشارهادارند، لذا تنش یروان مارانیبدر مراقبت از  يدیها نقش کل). خانواده1999

گونه  نیبا ا ییارویروها در هنگام است و خانواده جیحال را نیقابل توجه و در ع يامر یخانگ

تنش و  ،یاسترس موجب ناراحت نیو ا کنندیرا تجربه م يادیفشارزا و دشوار، استرس ز يهاتیموقع

افتد، این بیماران حمایت و مراقبت همیشه به دوش خانواده می در. شودیخانواده م ياعضا يدیناام

و حمایت مالی) را براي بیماران فراهم  هاي اولیه (مراقبت هاي شخصیها نه تنها باید مراقبتخانواده
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کنند، بلکه باید بتوانند با عالئم بیمار تطابق حاصل نمایند و این عالئم و اختالالت را مدیریت و کنترل 

است که به  2ي). از جمله مهمترین مسایل این بیماران بار2004، 1و کارلسون دنوالیسا وارسن،یکنند (ا

ندوه و مشکالت جسمی کالتی مانند افسردگی، اضطراب، احساس غم و اخانواده تحمیل می نمایند و مش

). افرادي که در خانه به مراقبت از 2007، 3یسیها به وجود می آورد (چن، چان و موربراي خانواده

، 4هایی مثل افسردگی و اختالالت اضطرابی قرار دارند (چوبیماري مشغول هستند در خطر بیماري

 جادیا برد،یرنج م یروان يماریب کیکه از  يبه عنوان فرد یزوفرنیبتال به اسکم ماریب رشیپذ ).2000

 يهااست که خانواده یفیاز وظا زیخصمانه و انتقادآم ياز برخوردها زیآرام، مثبت و سازنده و پره يفضا

د مانن شودیم هوارد خانواد يدیشد يماریکه ب یزمان یبه آن توجه کنند. از طرف دیبا مارانیب نیا

 توانیخانواده را نم نیبنابرا زند،یها را برهم مخانواده ستمیموجود در س یاتیناخوانده تعادل ح همانیم

فشارزا خانواده را  تی. موقعگذاردیخانواده م يبر اعضا یتأثیر نامطلوب یروان ماریب رایگرفت ز دهیناد

 5نکریو گال امایمارو ،یازگار کند. استلخود را س تازه تیخانواده بتواند با وضع نکهیمگر ا کندیمختل م

مراقبت  یمزمن روان يماریکه از ب ییهاخانواده يو اضطراب را در اعضا یافسردگ میعال زانی) م2010(

مبتال به  مارانینقش خانواده در مراقبت از ب تیاند. با توجه به اهم% گزارش کرده55تا  40 نیکنند بیم

کمبود  ایها ضرورت دارد. نبود مشکالت و فشارهاي وارد بر خانوادهی ابیزار ،یوانپزشکر دیهاي شداختالل

 تیو با محدود کنندیم یبا خانواده خود زندگ مارانیب شتری(که ب رانیدر ا ژهیوبه ،ییهابرنامه نیچن

بر خانواده  شتريی) فشار و استرس بمیمواجه هست صیو امکانات پس از ترخ یمارستانیبهاي تخت

 یروان بار).  2003و همکاران،  ی؛ ملکوت2001 ان،یدیو داو یپورمند، ملک پور،ی(متق کندیم لیتحم

 گرید يئه شده بکاهد و از سوامراقبت ار تیفیاز ک تواندیم یروان ماریب کیاز مراقبت از  یناش یلیتحم

درك  نیاقبدهد در مواردي که مر یبه مخاطره اندازد. شواهد نشان م زیمراقبان را ن یسالمت روان

مراقبت شوندگان  یشانیپر وداشته باشند، فشار  ماریهاي بو حالت میي، عال مارینسبت به ب یروشن

 نی). در ا2004و تامپسون، 6(چن، نورمن ابدییم شیمقابله با مشکالت آنان افزا ییو توانا افتهیکاهش 

منجر  ،یزوفرنیال به اختالل اسکمبت مارانیب نیمراقب ی) معتقد است که نگرش منف2008( یرامیبا نهیزم

 ماریو در ارتباط با ب ستندیخود ن ماریقادر به مراقبت از ب نگردد که آنایم نیباور در مراقب نیا جادیبه ا

 ،ی(همدل یزندگ يهااز جمله آموزش مهارت یمداخالت درمان یرو برخ نیاز اکنند. یاحساس شکست م

 نیداشته باشد تا از ا یمراقبان خانگ یدر کاهش بار روان يریتأثیر چشمگ تواندی) مجانیه تیریمد

مراقبان  یمراقبت فراهم نموده و هم بتواند سطح سالمت روان تیفیک شیافزا يبرا ار نهیهم زم قیطر

است  نیبر ا یها سعخانواده يبرا جانیه تیریو مد یهمدل يهابخشد. در آموزش مهارتء را ارتقا یخانگ

 جینتا ها کاسته شود.خانواده یتشناخروان يها یو از آشفتگ افتهیبهبود  ماریو ب خانواده نیکه روابط ب

                                                
1. Ivarsson, Sidenvall & Carlsson 
2. Burden 
3. Chien, Chan & Morrissey 
4. Chou 
5. Steele, Maruyama & Galynker 
6. Norman  
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آنها،  نیو مراقب مارانیب یبهداشت روان نهیدر زم يارزشمند يرهنمودها تواندیپژوهش حاضر م

مختلف از جمله وزارت  يدر دسترس نهادها ن،یاضطراب و استرس مراقب ،یاز افسردگ يریشگیپ

  .دهدقرار  یخانواده و مددکاران اجتماع نیمشاور ،یشناسو روان یپزشکروان يهاکینیبهداشت، کل

   اهداف پژوهش - 4- 1

  هدف کلی - 1- 4- 1

 یشناختروان يهایدر کاهش آشفتگ جانیه تیریو مد یهمدل يهاآموزش مهارت یاثربخش نییتع

  اسکیزوفرنی. ي داراي بیمارهاخانواده

  اهداف جزئی - 2- 4- 1

 ي دارايهاخانواده یدر کاهش افسردگ جانیه تیریو مد یهمدل يهاآموزش مهارت یبخشاثرتعیین .1

  .یزوفرنیاسک بیمار

 داراي يهادر کاهش اضطراب خانواده جانیه تیریو  مد یهمدل يهاآموزش مهارت یاثربخشتعیین .2

  .یزوفرنیاسک بیمار

داراي  يهاکاهش استرس خانوادهدر  جانیه تیریو مد یهمدل يهاآموزش مهارت یاثربخشتعیین . 3

  .یزوفرنیاسک بیمار

  هاي پژوهشفرضیه - 5- 1

 یفرنزویکاس ي داراي بیمارهاخانواده یدر کاهش افسردگ جانیه تیریو مد یهمدل يها.آموزش مهارت1

  اثربخش است. 

 یرنزوفیاسک ي داراي بیمارهادر کاهش اضطراب خانواده جانیه تیریو مد یهمدل يها.آموزش مهارت2

  اثربخش است. 

 ینزوفریاسک ي داراي بیمارهادر کاهش استرس خانواده جانیه تیریو مد یهمدل يها.آموزش مهارت3

  اثربخش است.

  و عملیاتی اصطالحات (واژه ها)ي تعاریف نظر - 6- 1

 یزوفرنیاسک يها خانواده

اقبت از آنها را به عهده و مر ينگهدار تیفرزند اسکیزوفرنی که مسئول يدارا يهاخانواده تعریف نظري:

  ).2003،  1و کوك کتیدارند (مارش، پ

خته ی شنااسکیزوفرن ماریب یهستند که به عنوان مراقب اصل يپژوهش افراد نیا در تعریف عملیاتی:

  آنها را بر عهده دارند. یو عاطف یاجتماع ،یتیحما ،یمنابع مال یشدند و تمام

                                                
1. Marsh, Pickett, Schenk, & Cook 
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 یشناختروان يهایآشفتگ

 می، تنظقابل مالحظه در شناخت ینیاست که با اختالل بال ینشانگان یروان اللاخت تعریف نظري:

 يناربیز يرشد ای ،یستیز ،یشناختروان يندهایدر فرا يکه کژکار شودیرفتار فرد مشخص م ای جان،یه

در  الحظهقابل م یناتوان ای یمعموال با ناراحت ی. اختالالت روانکندیرا منعکس م یعملکرد روان

 یاظ فرهنگاز لح ایارتباط دارد. پاسخ مورد انتظار  گریمهم د يهاتیفعال ای ،یشغل ،یاجتماع يهاتیالفع

ه ک ییتارها. رفتسین یاختالل روان ز،یعز يفقدان، مانند مرگ فرد ای جیرا يزاشده به عامل استرس دییتا

و  فرد نیکه عمدتا ب ییاه) و تعارضیجنس ای ،یمذهب ،یاسیمنحرف هستند (مثل س یاز لحاظ اجتماع

، به ر فردد يتعارض از کژکار ایانحراف  نیا نکهیمگر ا ستندین یاختالل روان دهند،یم يجامعه رو

 دیه سترجم ؛ 2013، کایآمر یپزشکشده باشد (انجمن روان یکه در فوق شرح داده شد، ناش یصورت

  ).1394 ،يمحمد

 اسیکه فرد در مق ياعبارت است از نمره یاختشنروان يهایپژوهش آشفتگ نیا در تعریف عملیاتی:

سوال  21تعدا سواالت این آزمون  .کندیکسب م) DASS-121(استرس و اضطراب ،یافسردگ يافاصله

باشد و نمره نهایی سوال می 7هاي افسردگی، اضطراب و استرس شامل است که هریک ازخرده مقیاس

آید. هر سوال از صفر ( اصال در به آن به دست میهاي مربوط هر کدام از طریق مجموع نمرات سوال

  شود.گذاري میکند) نمره(کامال در مورد من صدق می 3کند) تا مورد من صدق نمی

 مهارت همدلی

 يرویو ن کندیم يریجلوگ گرانیبه د بیاست که از آس یمهم ییتوانا یهمدل تعریف نظري:

؛ 2010،  2نکیفریکتالر و و ف،یدارد (ر یرا در پ یگروهاست که انسجام  یاجتماع يرفتارها زانندهیبرانگ

 یبتواند به خوب یکه در روابط اجتماع کندیبه فرد کمک م نی)، همچن2015،  3یو زک برمنیل ،یمورل

و خانزاده،  دیروش، خسرو جاودر آن قرار دارند را درك کند (خوش گرانیکه د یتیو موقع گرانید

1394.(  

 يهاادهخانو يکه رو ياعبارت است از مداخله یپژوهش آموزش مهارت همدل نیا در تعریف عملیاتی:

هشگر برگزار جلسه توسط پژو یکساعته که در هر هفته یکجلسه 8در قالب  یزوفرنیافراد مبتال به اسک

 ،یاشانک یطفلوزیري و ( درمانگريی رواندرمان چهارعامل يهاانیبر بن دیبرنامه با تأک نیشده است. ا

ا بمدلی هدر پژوهش حاضر برنامه آموزش  است. هاي یادگیري استوارکه بر بنیان شده می) تنظ1390

ر بت همدلی شود تا مهارافزایی، کاربستن، ارزشیابی، تحلیل و ترکیب تالش میتأکید بر پنج فرایند دانش

دهی نظم مان وار درافزایی، ایجاد امید و انتظاي تخصصی، شناختبا ایجاد رابطه اساس مدل چهار عاملی

  رفتار آموزش داده شود.

 مدیریت هیجان

                                                
1. Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS) 
2. Rieffe, Ketelaar & Wiefferink 
3. Morelli, Lieberman & Zaki 
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از  د،یتا شد فیها، از خفاز پاسخ یعیدامنه وس جانی) معتقد است که ه2014( گراس تعریف نظري:

 جاناتیه يریگو تنظیم هیجان به نحوه شکل ردیگیرا در برم یتا عموم یو از خصوص دهیچیساده تا پ

صورت  هاشاره دارد. تنظیم هیجان که شامل وفق دادن خود ب هاجانیه انیب ایتجربه  یفرد و چگونگ کی

،  1و کاروسو يسالوو ر،یاست (ما تیاهم يافراد دارا یستیاست، در بهز نیمع تیموقع کیسازگارانه در 

2004.(  

اد افر يهاخانواده يکه رو ياعبارت است از مداخله جانیه تیریپژوهش مد نیا درتعریف عملیاتی: 

ار شده جلسه توسط پژوهشگر برگز یککه در هفته  ساعتهیکجلسه 8در قالب  یزوفرنیبتال به اسکم

راس گآموزش این روش با استفاده از پروتکل آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند  است.

د. شفاده ) که یک شیوه پیشنهادي براي آموزش تنظیم هیجان است به عنوان عامل مداخله است2007(

د افرا این پروتکل توسط جیمز گراس ساخته شده و براي آموزش چگونگی مدیریت و تنظیم هیجانات

  استفاده شده است.

 
 

                                                
1. Mayer, Salovey & Caruso 
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  مبانی نظري پژوهش

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  اسکیزوفرنی- 1- 2

دراك ها افراد دســتخوش اشود که در آنطبقه گسترده اسکیزوفرنی یک رشته اختالالت را شامل می

شوند. اسکیزوفرنی با توجه به اینکــه ي واقعیت و اختالل در تفکر، رفتار، عاطفه و انگیزش میتحریف شده

گــذارد، اخــتالل صورت بالقوه بر توانایی فرد در اداره کردن زندگی بارآور و ارضا کننده، تأثیر زیادي مــیبه

دهنــد تــا به اسکیزوفرنی سرانجام ترتیبی می اي از افراد مبتالروانی جدي است. گرچه تعداد قابل مالحظه

ها باید راهی پیدا کنند تا زندگی خــود را بــا واقعیــت اي را اداره کنند، اما شماري از آنزندگی بدون نشانه

  این بیماري وفق دهند.

  تاریخچه اسکیزوفرنی - 2-1-1

اي عبیرهــاي اســطورههاي دور نیز شناخته شده بــود، ولــی پیشــینیان تعالئم این بیماري در گذشته

گفتند که امروزه چندان مــورد پســند گسیختگی ((جنون جوانی)) میبراي آن داشتند. در گذشته به روان

بینــد و مجنــون گفتند دیوانه کسی است که دیــو را مــیشناسان نیست. پیشینیان میپزشکان و روانروان

گسیختگی نوعی از بیماري است کــه نگسیختگی است. روابیند، این همان روانکسی است که جن را می

بیننــد بینند و مردم به این دلیل که آن موجود مورد ادعا را نمیبیند که دیگران نمیبیمار موجودي را می

گوینــد. بــه ایــن بیمــاري در قــدیم دیــوانگی یــا بیند مجنون یــا دیوانــه مــیبه فردي که آن موجود را می

نوزدهم پزشــکان ایــن بیمــاري را بــه عنــوان جنــون و دیــوانگی در قرن  گفتند.زدگی یا آل زدگی میجن

انگاشتند و در اواسط همین قرن بندیکت اوگوستن مورل براي اولین بار به توصیف این بیمــاري محض می

در کتاب خود پرداخت و از آن به عنوان ((توقف ناگهانی تمام قواي روحی)) یاد کــرد. ایــن بیمــاري در آن 

در اواخــر قــرن  گفتنــد.رفت و به آن هیستري گیج و منگ مــییستري به شمار میزمان اغلب در دسته ه

پزشک آلمانی این بیماري را جنون زودرس نامید که به فراگیري ایــن بیمــاري نوزدهم امیل کرپلین، روان

 پزشــک سوئیســی، کلمــه اســکیزوفرنی را درگشت. در نهایت اُیگِن بلوبر رواننزد جوانان و نوجوانان بازمی



 

 

کاوي فروید ابداع کرد و به تعریف عوارض این بیماري پرداخت. فروید لفــظ پــارافرنی را جهت دفاع از روان

  دانست. تر میبراي این بیماري مناسب

  هاي اسکیزوفرنی نشانه - 2-1-2

و هــا، تــوهم هاي آشکار و تغییر شکل مفرط رفتار بهنجار اشاره دارند و هذیانبه نشانه: هاي مثبتنشانه

  شوند.می هاي مثبت تلقیترین نشانههاي ادارکی و عواطف نامناسب از عمدهگفتار آشفته و دیگر اختالل

فمنــدي) هاي ارادي (فقــدان هددربرگیرنده فقر گفتاري، کندي و رکود عاطفی، اختالل: هاي منفینشانه

  آمیز با جهان برونی است.و روابط اختالل

گیرنــد بــا اصــطالح کاتاتونیــا ها جنبه افراطی به خود میاینکه نشانه گاهی: حرکتی –هاي روانی نشانه

واکنشــی نســبت بــه محــیط مشــخص تفاوتی و بــیزدگی کاتاتونیایی به صورت بیشوند. بهتمشخص می

ســیدمحمدي،  ؛ ترجمــه2014، 1کند (هالجین و ویتبــورنحرکتی و سکون میشود و بیمار را دچار بیمی

1394.(  

  بروز اسکیزوفرنی شیوع و  - 2-1-3

میلیون نفر در سراسر جهان تــا  24. درصد از افراد در برخی از مراحل زندگی خود یا /7 –. /3حدود 

برابر بیشــتر از زنــان و  1، 4تحت تأثیر اسکیزوفرنی قرار داشتند، اسکیزوفرنی غالبا در مردان  2011سال 

 32 – 26ســال بــراي مــردان و  28 – 20دهد. اوج ســن شــروع، به طور معمول در مردان زودتر رخ می

رغم دانش باشد. علیسالی میکهن –سالی براي زنان است. در بدو دوران کودکی بسیار ناردتر از بدو میان

ع آن در سراســر دهد، شیودریافت شده مبنی بر اینکه اسکیزوفرنی با نرخ مشابهی در سراسر جهان رخ می

  ).2011، 2یسازمان بهداشت جهانجهان متفاوت است (

  هاي بیماران اسکیزوفرنیخانواده - 2-2

  تاریخچه و نظریات - 2-2-1

تحت تــأثیر قــرار  يماریب لیبه دل يفردنیو ب يفرد يهاحوزه شود،یفرد مزمن م يماریب کهی زمان

 يادیــعود و فــروکش ز يهاکه مزمن شده و دوره ییهايماری). ب2003، 3، اُولف و اِدمانبرالنگ( رندیگیم

را بــا مشــکل مواجــه  یو خــانوادگ یاجتمــاع ،ياقتصــاد ،یافراد از جمله شــغل یرند، ابعاد مختلف زندگدا

                                                
1. Halgin & Whitbourne 
2. World Health Organization (WHO) 
3.  Berlung, Olof & Edman 



 

 

هــم بــر  هیرابطه دوســو کیکه در  ییهاحوزه نیتراز مهم یکی). 2006 ،4يکر، سوفر و هالوولوا( کنندیم

  ). 1998 ،5والش( باشدیم یحوزه خانوادگ رد،یپذیو هم از آن تأثیر م گذاردیتأثیر م ماریب

ي ســالمت تــرین رشــدها در زمینــههاي اخیر به دنبال حرکت خانواده به عنوان یکی از مهــمدر دهه

نگرند و با یک حساســیت جدیــد، بــه درمــان ها را از یک منظر جدید میروانی، بیشتر متخصصان خانواده

و درمــانی مــؤثر در تثبیــت سال گذشته بــه خــاطر ظهــور دار 60پردازند. در هایشان میبیماران و خانواده

صــورت طــوالنی مــدت تبــدیل بــه مراقبــت در وضعیت بیماران اسکیزوفرنی، مراقبت از بیماران روانی بــه

هاي کوتاه مدت شده و این زمان جدایی از خانواده کم و برگشت بیمــار بــه خــانواده را در دوره بیمارستان

). از طرفــی 1992، 6هاندلستوندهد (ه را افزایش میدرون خانوادکند، اما بار هیجانی و تعاملی تسهیل می

اندرکاران را مجبور کرد که نه تنها تأثیر آن را بر بیمارانی کــه ناگهــانی بــه زدایی، دستحرکت بیمارستان

هایی شد کــه اکنــون گردند تحقیق کنند، بلکه باعث توجه به خانوادههاي ناکافی برمیاي با حمایتجامعه

قبت از بیماران داشتند و این تغییرات در سیستم جاري مراقبت، ضــرورت درك و فهــم نقش فعالی در مرا

). طــی ســالیان 1996، 7رزسازد (هاي پر تغییر را آشکار میها به محیطهاي آنها و پاسخوضعیت خانواده

گذشته ثابت شده است که اسکیزوفرنی به تأثیرات محیطی و اجتماعی حساس اســت، عوامــل ژنتیــک در 

دهند. بنابراین مطالعات خــانوادگی شناسی این اختالل را تشکیل میدرصد از علت70ترین صورت تنها به

  شوند:طی چند بخش عمده مرور می

  ها مسئول ایجاد بیماري هستندتاریخچه و نظریاتی که معتقد بودند خانواده_

  فضاي هیجانی خانواده _

  فشار و بار خانواده و نحوه مقابله با آن_

  ).1990( 8خالت خانواده، بروکرمدا_

هاي مبتالیان به اسکیزوفرنی، فرســودگی احساســی، مــالی و عملــی واعضاي خانواده از دوستاندرصد  83

) کــه 2002، 9ماگلیانو، ماراسکو، فیوریلــو، مــاالنگون، گــوارنري و مــاجکنند (اي را تجربه میبل مالحظهقا

هــاي پریشــانی هاي زمــانی بــراي تفــریح، نشــانهمحدودیتهاي درمانی، مواردي چون غیبت از کار، هزینه

                                                
4. Walker, Sofaer & Haloye 
5. Walsh 
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، 10لوویــک، هــرت، پیتــرز، وامپــرز، چیلپــز و پســکنزشود (دیدگی را شامل میحساس داغشناختی و اروان

2004.(  

دهــی خــانواده در بهبــودي بــه نقــش مراقبــت 11پزشکی به نام هنــري ریچاردســون 1948در سال 

بیماران خــانواده "ین بار اشاره کرد. وي در کتاب معروفش به نام هاي جسمانی و روانی براي نخستبیماري

شناسان اجتماعی در انسیتو پژوهشی پالوآتو در کالیفرنیــا پزشکان و مردمکه توسط گروهی از روان "دارند

هــاي درمــان خــانواده گذاري بنیادین رویکرد سیستمی در مداخلهمورد مطالعه قرار گرفت و به عنوان پایه

پزشــکی قــبالً از ســوي برخــی ي بیماران رواناگرچه اهمیت خانواده ).2003، 12شود ( فالونمیمحسوب 

هایشان دور کننــد تــا بــه ها اغلب آن بود که افراد را از خانوادهپزشکان شناخته شده بود، اما پاسخ آنروان

ایند. فرویــد کــه تــأثیرش ها در محیط خانواده جلوگیري نمآور احتمالی وجود آناین ترتیب از اثرات زیان

هاي قبل از جنگ چشمگیر بود اعتقاد داشت مشکالت نوروتیکی بیمارانش به رفتارهاي متقابــل و در سال

گــردد، بنــابراین بــرآن بــود تــا بیمــارانش را از ها با والدینشــان بــاز مــیتعامالت ناسالم دوران کودکی آن

کــاوي از نخســتین کســانی بودنــد کــه روش رو روانهمــه درمــانگران پیــهایشان جدا سازد. با اینخانواده

  ). 1375ترجمه دهقانی،  ؛13،1996پزشکی را مدنظر قرار دادند (بارکرخانوادگی نسبت به اختالالت روان

اص در پویایی، فرد مبتال به اسکیزوفرنی به علــت محرومیــت شــدید از روابــط اشــخطبق نظریه روان

زوفرنی طفی نسبت به مردم، هراسناك است. فرد مبــتال بــه اســکیهاي عاهاي اولیه زندگی و عدم گرهسال

 راد عالقــهدهد. او نــه تنهــا بــه ســایر افــزندگی را بدون توقع حمایت و گرمی از محیط اجتماعی ادامه می

 ي بــین افکــار ونگرد. محققان عالقمند بــه چگــونگی رابطــهندارد بلکه آنان را خطرناك و تهدیدکننده می

اط گی و ارتبــیایی، توجه خود را به روابط خانوادبین اشخاص در رشد رفتار اسکیزوفرنی احساسات و روابط

  ).1375آزاد، ( انداین اعضاي خانواده معطوف داشته

ي پنجاه فعال بودند کــه توجــه هاي دههگران نیز طی سالهاي متعدد دیگر از محققان و درمانگروه

، 1952هــا معطــوف بــود. در ســال هــاي آنکیزوفرن و خــانوادهها به پژوهش و یا درمان افراد اســاکثر آن

، 1953امتیــاز بررســی ارتبــاط و ســطوح متفــاوت آن را بــه دســت آورد، در ســال  14گریگــوري بیتســون

بــه او ملحــق گشــتند. همچنــین  16پزشکی به نام ویلیــام فــرايو سال بعد روان 15ویکلندلی و جانهیجی
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درمانی افراد اسکیزوفرن بــه ایــن گــروه پیوســت، عنوان ناظر روانهم در مقام یک مشاور به  17جکسندان

درمانگرها داشــته اســت. بیتســون و همکــارانش مفهــوم کار این گروه تأثیر عمیقی روي تفکر اکثر خانواده

دانســتند پدیــد ي افراد اســکیزوفرن مــی)) را که ویژگی مهم ارتباط موجود در خانواده18((محظور مضاعف

کار رفــت ي فرضی بهاین مفهوم براي توصیف یک خانواده ).1375ترجمه دهقانی،  ؛1996 بارکر،( آوردند

ها و احساسات از جانب پدر و مــادر خــود دریافــت هاي متضاد در مورد رفتار، نگرشکه در آن کودك پیام

ت پســیکوتیک کننــده و الینحــل وابســتگی مضــاعف بــه حالــکند، کودکان براي فرار از موقعیت گــیجمی

بررســی  20فرد پیشگام دیگري به نام تئودور لیــدز ).2001، 19بریچچ وود و جکسونکنند (نشینی میبعق

آغاز نمود. لیــدز دو مفهــوم  1941هاي اسکیزوفرن را در بیمارستان جان هاپکیز بالتیمور در سال خانواده

و  21ست از نفاق زناشــوییی مورد بررسی قرار داد که عبارت اازدواج والدین کودکان اسکیزوفرني را درباره

. نفاق زناشویی عبارت است از یک تعارض آشکار کــه در آن هــر یــک از والــدین ســعی 22انحراف زناشویی

کند فرزند را متحد خود و علیه دیگري وادار سازد. در انحراف زناشویی یکی از والدین که نقــش غالــب می

هــا را گونه خــانوادهکند. لیدز تلویحا اینول میپذیر قبطور فعلدارد، رفتار مرضی جدي دارد که دیگري به

  ).1375، دهد (آزادکنند مورد توجه قرار میمیصورت نامعقول عمل به عنوان انتقال دهندگانی که به

پرداخــت.  یهــاي افــراد اســکیزوفرنبه بررسی خانواده 1952، چهره مهم دیگر در سال 23وین لیمن 

کنــد کــه ایــن رد نسبت به برقراري رابطه شخصی احساس نیاز مــیدهد که ف، زمانی روي می24شبه تقابل

اي از ي اولیــه ناراحــت کننــدهخاطر شکست در سایر روابط یا در مورد کودکان، به دلیل تجربهامر شاید به

کوشــد تــا ایــن احســاس را کــه او شود، میشخصی که گرفتار رابطه شبه تقابل می اضطراب جدایی باشد.

کند در خود حفظ نماید. وین و همکارانش به ایــن نتیجــه رســیدند را برآورده می نیازهاي شخص دیگري

هاي بالقوه، شــبه تقابــل اســت. در ایــن وضــعیت تــالش عضــوي از هاي اسکیزوفرني خانوادهکه مشخصه

آیــد. تر شدن، خود موضوعی براي ایجاد نگرانی بوده و لذا از آن ممانعت به عمل مــیخانواده براي مستقل

شــناختی ي ((حصــار پالســتیکی)) را ارائــه دادنــد. ایــن حصــار یــک مــرز روانو همکارانش نیز ایــده وین

پذیر براي خانواده است، در صورت نیاز مرزهاي نظام خانواده همانند یک حصــار پالســتیکی تغییــر انعطاف

                                                
17. Don ـJackson 
18 . Double - bind 
19.  Brichwood & Jackson 
20. Theodore Lidz 
21. Marital schism 
22. Marital skew 
23. Lyman Wynne 
24. Pseudo - Mutuality 



 

 

واده دائمــا کند، به نحوي که اعضاي آن حتی در صورتی که احساسات و عقایــد پذیرفتــه شــده در خــانمی

  شناختی آن را ترك نمایند.توانند از لحاظ روانکند، نمیتغییر می

آیند کــه نقــش مهمــی دو نفر دیگر از پیشگامان این وادي به شمار می 25موراي بوئن و رونالد لینگ

دانست که بروز آن مستلزم سه نســل اســت. ) مفهوم اسکیزوفرنی را فرایندي می1960ایفا نمودند. بوئن (

هــایی انــد کــه در رفتــار خــود نارســائیها افراد بالغی بودهها و مادربزرگعنوان مثال وي گفت: پدربزرگبه

ها بوده و بیشتر هم بــه مــادرش ها، بلکه کودکی که کنار آناند اما این نارسایی تلفیقی را نه خود آنداشته

ي بــه همــان میــزان نابــالغ ازدواج وابسته بوده دریافت نموده است. وقتی چنین کودکی در آینده با همسر

شود. نتیجه کودکی است بســیار نابــالغ کــه احتمــاال چنــین کند، همان فرایند در نسل آینده تکرار میمی

شــود (بــارکر، رشــد محیطــی، اســکیزوفرن مــیکــودکی در پــی تــالش بــراي انطبــاق بــا انتظــارات روبــه

آغــاز کــرد و  50ی را در دهــه راد اســکیزوفرنهاي افعه خانواده). لینگ مطال1375ترجمه دهقانی، ؛1996

آید. لینگ نه تنها هر یک از اعضاي گرایی) به حساب مینظران دیدگاه اصالت وجودي ( انسانجزء صاحب

کننده مــورد مطالعــه قــرار اده عنوان یک نظام عملطور انفرادي بلکه تعامل افراد خانواده را بهخانواده را به

ي سپکوتیک باشد، در واقع چیــزي رسد نشانهنظر میچه بهاین باور شده که آن هاي او موجباست. یافته

جز تالش فرد براي سازگاري با موقعیت ناسالم خانواده نیست. بر اســاس ایــن دیــدگاه، رفتــار یــک بیمــار 

کنــد، بــراي لینــگ ي آن ناآگاهند، دیــوانگی جلــوه مــیروانی فقط براي کسانی که از محیط ایجاد کننده

تواند پاسخی معقول نسبت به تأثیرات ویرانگر محیط باشــد و بخــش اصــلی شخصــیت فــرد را کوز میپسی

خــانواده  ياعضا يالگوها و کارکردها( کیستماتیس دگاهیبر اساس د). همچنین 1375تشکیل دهد (آزاد، 

کــه  یزمــان). 2000، 26سونیآل( کندیم فایا ینقش اساس يماری)، خانواده در برابر بستمیس کیبه عنوان 

خــانواده را در  ســتمیموجــود در س یاتیــمهمان ناخوانده تعادل ح کیمانند  شود،یوارد خانواده م يماریب

و  یزنــدگ نــدیمــزمن در فرآ یو نــاتوان يمــاری. بزنــدیبــرهم مــ دهایها، انتظارات، آرزوها و اممرزها، نقش

خــانواده  ییایــبر مــددجو و خــانواده، پو يماریو به علت تأثیر ب کندیم جادیمربوطه اخالل ا هاييسازگار

بــه  یســتمی). در نگاه س2013ورائی، چراغی، سیدفاطمی، طالبی، بحرانی و دهقانی، (کند یم رییاغلب تغ

 گذاشــت هــدتــأثیر خوا زیــخانواده ن گرید ياعضا يخانواده رو ياز اعضا کیهر  يمشکل برا کیخانواده، 

تمــام خــانواده اثــر  يمــزمن، رو يماریب یو به طور کل ،)2008 ،27برانس، هیالریو، جنینگ، سیلوا و ناتور(

   ).28،2010برونر، اسملتزر، بار، هینکل و چوور( گذاردیم
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 يو اداره يو درمــان آن بــه منظــور ســازگار يماریدوره ب کی یهستند که در ط یاشخاص نیمراقب

پنهــان  مــارانبی به هاارند و از آنوکمک به آنان د ماریرا در مراقبت از ب يریدرگ نتریشیمزمن، ب يماریب

بــه صــورت  معمــوالً ن،یمــراقب ی). فشــار مراقبتــ2007، 1مورتاگ، ادینگتون و هایگینسون(شود یم ریتعب

زاده، شــعبانی، پور، محســنفر، ترابرئیسی( شود یم فیتعر یمارانیب نیبا چن یزندگ ازحاصل  یتأثیر منف

 ،یســتیز يتقاضــاها رایــز ،هســتند رپــذیبیسبت به تنش آسن ژهویبه نیمراقب) 2009طیبی و معصومی، 

 نیبنــابرا ).2012قــی، کوهســتانی و باغچــه( ردگییم یشپی هاخود آن يازهایبر ن ماریب یو روان یاجتماع

 میتــدرمــان و  هیــگرفت. چرا که در آن صورت خانواده عل دهیناد توانینم هايماریخانواده را در ب ستمیس

، 2وسیمــاژ و ســارتورمقابلــه خواهــد کــرد ( اشییو دوســوگرا و شــرم هــايداورشیو پــبا انکارهــا  یدرمان

2002 .(  

  فضایی هیجانی خانواده - 2-2-2

دهنــد نقش خانواده در تسریع رفتار اسکیزوفرنی اولیه هر چه باشد، تحقیقات انجام شــده نشــان مــی

انــد بســیار خص شــدهو از بیمارستان مرکه نقش خانواده در بیماران مبتال به اسکیزوفرنی که بهبود یافته 

هــا )) به یک شاخص کلی از هیجانات، نگرشEE). اصطالح هیجان ابراز شده یا ((1375آزاد، مهم است (

کنــد. و رفتارهایی که توسط وابستگان نسبت به عضوي که تشخیص اسکیزوفرنی خورده است اشــاره مــی

EE  یافت. ترکیبات ساختار توسط جرج براون و همکارنش در انگلستان توسعهEE اد، انــد از : انتقــعبارت

اي در تســت اســت. مانند هــوش، نمــره EE). 1992، 3جنکینز و کارنودرگیري هیجانی (خصومت و بیش

 5شــود. ایــن مصــاحبه شــامل )) اندازه گرفتــه مــیCFI(( ،4این نمره از طریق مصاحبه خانواده کمبرویل

که ترجیحــا بــه طــرف فــرد ، خصومت (ي (تنفر واضح یا بیزاري)مقیاس مربوط به هم است: جمالت انتقاد

نگرانی مراقبتــی فــراوان)، گرمــی  فداکاري بیش از حد یادرگیري هیجانی (به رفتار)، بیش شود تاابراز می

فــردي  تمجیــد، تحســین یــا موافقــت بــا بیمــار).مدردي)، اظهارات و بیانات مثبت (همدلی، عواطف و ه(

دســت به CFIیا باالتر در جمالت انتقادي در مصاحبه  6ي شود که نمرهقه بندي میباال طب EEعنوان به

یــا  1بــاال و نمــره  EEي یا باالتر نشان دهنده 3درگیري هیجانی نمره بیاورد. در دو بعد خصومت و بیش

بــه بــاال و پــایین، ســودمندي  EEپایین است. دو بخشی کردن  EEي کمتر در هر مقیاس، نشان دهنده
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عنوان خصوصیت یا رگه، بر این اســاس اســت کــه آیــا ژوهشی آن را افزایش داده است و این دو بخش بهپ

  ). 1992شود یا نه؟ (لفلی، اسکیزوفرنی مربوط می نه رفتارها) به عود درخاص (هاي این نگرش

و  خــانواده EE) در سیدنی با هدف بررسی ارتباط میان 1992( 1ووگن ي دیگر که توسطدر مطالعه

با شدت بیماري به هنگام پذیرش یا تــرخیص بســتگی نداشــت  EEعود اسکیزوفرنی به عمل آمده است. 

 EEي بلکه بیشتر با مزمن بودن و سابقه شغلی ارتباط داشت. همبستگی باالیی میان بازگشت به خــانواده

   توان یافت. این همبستگی در موارد زیر مصداق دارد:باال و عود یا بستري مجدد می

 .بیمارانی که تحت درمان دارویی نباشند.1

 .افراد مذکر2

 نی که از تماس باالیی با بستگان خویش برخوردار بودند.ا.بیمار3

مــاه  12و میزان عود و طــول مــدت بســتري مجــدد را طــی  EE) رابطه بین 1992( 2کواو وتیپ موزنی

پزشــکی اســکیزوافکتیو فرنی یا روانبیمار با تشخیص اسکیزو125اي متشکل از متعاقب ترخیص در نمونه

بهترین شاخص منفرد عود عالئم است و بیمــاران متعلــق  EEمورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که 

پــایین را در بیمارســتان  EEهــاي برابر بیماران متعلق به خــانواده3باال زمانی معادل  EEهاي به خانواده

پزشــکی و تمــاس رودروري کمتــر در بیمــاران نی منظم ضد روانکنند. تأثیر حمایتی دارو درماسپري می

در این راستا یک مطالعه با پیگیري دوساله که با هدف تعیین همبســتگی  متعلق به هر دو گروه دیده شد.

EE  بیمار با استفاده از مصاحبه 52در خانواده و عود اسکیزوفرنی در ژاپن انجام شد، بستگان اصلیCFI 

) و 24/17درصــد (71بــاال  EEال و پایین تقسیم شدند. خطر عود دوسال بعد، در گروه با EEبه دو گروه 

بینــی خــانواده پــیش EEها نشــان داد کــه در ژاپــن ) بود. تحلیل27/10درصد ( 37پایین  EEدر گروه 

 ماه اول مطالعه به 9بینی در خوبی براي عود بیماران اسکیزوفرنی در طی دو سال است و این اعتبار پیش

بــراي عــود در ســطح  EEبــین اي کــه اعتبــار پــیشباالترین حد خود رسید و نتیجه گرفته شد کــه دوره

مینــو، اینویــو، ي او به آن تعلق دارد فرق کنــد (اي که بیمار و خانوادهباالست ممکن است مطابق با جامعه

قادي اعضــاي خــانواده هاي انتنشان داده است که نگرش EEدو دهه پژوهش در  ).1997، 3تاناکا و تسودا

در یــک نمونــه  EEبینی کنــد. در ایــن مطالعــه کــاربرد تواند عود را در اسکیزوفرنی یا افسردگی پیشمی

بیماران سرپایی مسن با تاریخچه مبسوطی از اسکیزوفرنی یا افسردگی بررسی شد. نمونــه عبــارت بــود از 

ماهه یافــت شــد کــه  8در یک پیگیري  نفر با اسکیزوفرنی، 26نفر با تشخیص افسردگی یک قطبی و  25
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EE   با عالئم افزایش یافته افسردگی، در گروه بیماران افسرده همبستگی داشت، نــوع مراقبــت و ســاعات

 EEهــاي درك شده توسط بیمار در تعامل نبــود. افســردگان بــا خــانواده EEگذراندن با مراقب در مقدار 

اي که مغایر با انتظــارات بــود. پــژوهش ن دهند، یافتهپایین بیشتر احتمال داشت که آسیب کارکردي نشا

  ).1996، 1مورد نیاز است (تیلور و میکس EE بیشتر براي تعیین تعامل بین نوع عالئم، آسیب کارکردي 

اساساً بر رفتار بستگان متمرکز شده اما بعضــی مطالعــات  EEطور که تا کنون دیدیم، پژوهش همان

) یافتند که بیمــاران پــس 1989اند، استراچن، فینگلد و گلدشتاین ( داده اهمیت بیمارهاي بیمار را نشان

پایین تعامل بیشتري دارنــد و جمــالت مســتقل  EEهاي حل مسأله با والدین ي حاد در بحثاز یک دوره

برند. نتایج ایــن مطالعــات ممکــن اســت پیشــنهادي باشــد بــر یــک فراینــد تعــاملی در کار میبیشتري به

شود و این باید مشخص شود که آیا ایــن کاري متقابل مشخص میباال که از طریق منفی EEهاي خانواده

ســیمونیو، نسبت به عالئم جاري هر اختاللی (تعامالت اسنادهایی نسبت به نوع خاص اختالل هستند و یا 

   .)1998، 2میکلویتس و سالین

  فشار و بار خانواده و نحوه مقابله با آن- 2-2-3

دهد آشفتگی و فشار همراه با مراقبت از یک عضو خــانوادگی یابی متعدد نشان میههاي زمینپژوهش

به بیمار روانی بسیار زیاد است. پیامدهاي زندگی عاطفی، اجتماعی و مالی که افــراد مبــتال بــه اخــتالالت 

تن عضو بیمــار گذارد. پاسخ خانواده به داشها میهاي آنکنند، اثرات معناداري بر خانوادهروانی  تجربه می

ي دوره هایآن، عدم اطمینــان دربــارهشامل؛ بار یا فشار مراقب، ترس و نگرانی درباره عالئم بیماري و نشانه

مراقبــت از  ).1995، 3و سون بازگشت بیماري، فقدان حمایت اجتماعی و داغ و ننگ بیماري است (برادي

گــذارد. ادبیــات پژوهشــی ایــن هــا مــینندهپریش است، تأثیر و فشار سنگینی بر مراقبت کفردي که روان

گردد و نتایج همچنان به قوت خود باقی هســتند. بــدین معنــا کــه، بازمی 1950ي موضوع به قبل از دهه

کننــد. مراقبان نگرانی و مشکالتشان افزایش یافته و میزان بیشتري اضــطراب و افســردگی را گــزارش مــی

ویــژه ین ممکن است کــه مشــکالت مــالی و اقتصــادي بــهسازگار شدن با عالئم بسیار مشکل است. همچن

رود، بیشتر است (فــریمن، گرتــی، بیبنگتــون، آوري بیماران از دست میزمانی که قدرت درآمدزایی یا نان

پزشــکی فشــار را تجربــه هاي بیمــاران روانطور کلی این فرض شده که تمام خانوادهبه ).2005، 4اسمیت

ي گذشته انجــام شــده و دهه 4ري و مرور تعداد قابل توجهی پژوهش که طی کنند. این مسأله از بازنگمی
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2. Simoneau, Miklowits & Saleen 
3. Brady & Sonne 
4. Freeman, Garety, Bebbington & Smith  



 

 

). منحصر به فــردي چنــین 1996کنند، ناشی شده است (رز، ها تعیین میمنابع فشار را براي این خانواده

هاي خاصی است که با بیمــاري عضــو خــانواده همــراه ها و استرسهایی به خاطر مبارزات و چالشخانواده

ي طــور عجیبــی هزینــه). مراقبت بــه1996، 1ها باید دائماً با این فشارها مقابله کنند (دورنباسناست و آ

کند و مســتلزم تکــالیفی اســت کــه از نظــر جســمی ســنگین و باالیی از زمان و انرژي مراقب را صرف می

ز نظــر مــدل شود. اهاي اجتماعی مراقب و خانواده میناخشنود کننده است و باعث از هم گسیختگی نقش

مفهومی فرض بر این است که آغاز و پیشرفت بیماري روانی و یا ناتوانی جســمی هــم بــراي بیمــار و هــم 

مقابله مطالعه  _هاي سنتی فشار تواند در داخل چهارچوب مدلمراقب فشارزا است. یک چنین فرضی می

شــده اســت: بــار فــاعلی و بــار  ). دو نوع گسترده از بــار و فشــار تمیــز داده1998، 2شود (اسکالز و کویتنر

ي کند به پیامدهاي منفی که قابل مشاهده هستند و توسط اعضــاي خــانوادهمفعولی. بار مفعولی اشاره می

ها در زندگی اجتماعی و فشار اقتصــادي. شوند، نظیر؛ مشکالت جسمانی، محدودیتبیمار روانی تجربه می

؛ آشــفتگی هیجــانی، گنــاه، تــرس و داغ (پروونچــر و شــود، نظیــربار فاعلی مربوط به احساسات درونی می

سال پیش معمول شد و ارتبــاط دقیــق  20). تمایز بین ابعاد فاعلی و مفعولی بار، اولین بار 1997، 3موسر

محققان، مشــکالتی را  1994هاي ). از حدود سال1995، 4بین این دو هنوز مشخص نیست (جونز و روت

تــا  1960هاي اند. در طول سالکنند پژوهش کردهبیمار روانی تجربه میها در نقش مراقبت از که خانواده

هایی را کــه مربــوط بــه بیمــار روانــی اســت تعیــین کردنــد، مطالعــات اولیــه مطالعات فشارها و تنش 70

هــا شــامل؛ فهــم و درك اي از پاســخانجام گرفت، گستره 70تا  1960هاي هاي خانواده که در سالنگرش

هــاي ها به نوبه خود بــر راهیمار تا گناه و سردرگمی و خصومت را نشان دادند که این پاسخهمدالنه براي ب

نفري از پدران و مــادرانی کــه فرزنــد آنــان 25). وقتی یک گروه 1996کرد (رز، مقابله با بیماري تأثیر می

آنــان ســالم بــوده نفري دیگري از پدران و مادران کــه فرزنــد  25گرفتار نوعی بیماري مزمن بوده با گروه 

نظمــی در خــواب و اند، نتایج نشان داده است که گروه اول بیشتر دچار اختالالتــی نظیــر بــیمقایسه شده

ي اثــرات نــاتوانی کــودك بیمــار مــزمن و همکارانش به مطالعه درباره  )1982( 5اند. برسلوافسردگی شده

ختند و نتایج حاصل از این گــروه مــادران را نفر از مادران این کودکان پردا 369خانواده بر عملکرد روانی 

نفر از مادرانی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، مقایسه کردند. نتــایج ایــن تحقیــق  456با عملکرد 

داري بیشــتر از مــادران گــروه طــور معنــینشان داد که میزان پریشانی در بین مادران گروه آزمایشــی بــه
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هرچه کودك بیمار بیشتر به مادر خود وابسته باشــد، پریشــانی مــادر او کنترل بوده است، به عبارت دیگر، 

  .)1374نیز در سطح باالتري خواهد بود (ساعتچی، 

هاي اسکیزوفرنی در مطالعات اخیر گزارش شد، بیمــاران اســکیزوفرنی بــه خــاطر عــود درارتباط با خانواده

هاي زیادي را براي خانواده به وجــود نیبیماري، همچنین بخاطر اختالل عملکرد شناختی و اجتماعی نگرا

). در این بیماران حمایت و مراقبت همیشه بــه دوش خــانواده 1993، 1آورند (بولگر، واندرمن و گلدمنمی

هاي اولیه (مراقبت هاي شخصی و حمایت مــالی) را بــراي بیمــاران ها نه تنها باید مراقبتافتد، خانوادهمی

با عالیم بیمار تطابق حاصل نمایند و ایــن عالیــم و اخــتالالت را مــدیریت و  فراهم کنند، بلکه باید بتوانند

هاي این بیمــاران روزانــه بــا عوامــل ). اغلب خانواده2004، 2وال و کارلسونکنترل کنند (ایورسون، سیدن

  شوند.میبرو زند، روبینی و رفتارهاي عجیب و غریبی که از بستگانشان سر میزاي غیر قابل پیشتنش

روحــی زیــادي ماننــد احســاس گنــاه،  خارجی و منزوي شدن خانواده تــأثیري زاعموال عوامل تنشم

). از  2001، 3گــذارد (مــارتنس و ادینکســونتنهایی و همچنین ناتوانی در فرایند مراقبت از بیمارشان می

ر از فشــار، جمله مهمترین مسایل این بیماري فشاري و باري است که به خانواده تحمیل می نمایند منظو

پیامدهاي ناشی از وجود یک بیماري مزمن بر خانواده یا مراقب وي است که مشــکالتی ماننــد افســردگی، 

استرس، اضطراب، احساس غم و اندوه و مشکالت جسمی براي خانواده ها به وجود می آورد (چن، چــان و 

زواي خــانواده، قطــع امیــد از ها عواقب متعــددي از جملــه انــوادهافزایش فشار این خان ).2007، 4موریسی

رهــا کــردن بیمــار و  مراقبت ناکــافی از بیمــار و نهایتــاً ماعی، اختالل در روابط خانوادگی،هاي اجتحمایت

  ).1994، 5(بیگل، میلیگان و پوتنام خانمان را در پی خواهد داشتی بیتشدید پدیده بیماران روان

) و بستري مجــدد 1998، 6عود (بولزالف و هولی ز هیجان ابراز شده، احتمالباالي اهمزمان با سطح 

). افزایش فشار خانواده باعث کــاهش ســطح ســالمت 1996، 7بیمار را افزایش می دهد (اسکازوفکا و کوپر

روانی و افزایش احتمال بروز اختالالت روانی در آنها می گــردد، کــه بــه نوبــه خــود  باعــث شــدت یــافتن 

گــردد (پرلیــک، کوســنهک و یمانده در مرحله کنتــرل بیمــاري مــیقم بایماري در مرحله حاد و نیز عالئب

هــا بــه تــازگی از بیمارســتان خانواده کــه بیمــار آن 211اي بر روي همچنین مطالعه .)2001، 8کالرکین

گذشت انجام شــد. اطالعــات ها میها مدت زیادي از مرخصی آناي که بیماران آنمرخص شده بود و بقیه
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Abstract: 

The aim of this study was to determine the effectiveness of empathy and emotional 

management skills training in reducing psychological distress in family of patient with 

schizophrenia. The research design was an experimental pretest-posttest with control 

group, the statistical population of this study included all families with schizophrenic 

patients in Hamedan. 30 families were selected by available sampling method from 

families whose patients were referred to Sina Medical-Therapeutic Center in Hamedan. 

The families were randomly assigned into experimental and control groups (n = 15). The 

data collection tool was the DASS_21 scale which was completed by the patient's main 

caregiver. Empathy training was presented in 8 sessions (one hour) and training of 

emotional management skills was presented in 8 sessions (one hour), two sessions every 

week separately. After completion of sessions, post-test was completed by both groups. 

The results were analyzed using multivariate covariance analysis. The results showed that 

the effectiveness of empathy skills training and emotional management on depression (P ˂ 

0.001; F = 19.12), anxiety (P ˂ 0.001; F = 34.55), and stress (P ˂ 0.001; F = 43.76) is 

significant. The results showed that empathy skills training and emotional management 

could be effective in reducing the psychological distress of families with schizophrenic 

patients. 

Keywords: empathy skill, emotional management, psychological distress, families, 

schizophrenia  
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