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هدف مطالعه طراحي بسته آموزشي خانواده محور و بررسي اثر بخشي آن بر بهزيستي روانشناختي
خانوادههاي بيماران رواني مزمن بوده است .براي دسترسي به اين هدف از روشهاي اسنادي و
آزمايشي و از طرح ﭘيﺶآزمون  -ﭘﺲآزمون چند گروهي استفاده شد .جامعه آماري اين ﭘژوهﺶ
شامل  54نفر از مراقبا ن (همسر يا شوهر) بيمار رواني مزمن بودند که مبتال به اسکيزوفرنيا بودند و
تحت ﭘوشﺶ اداره کل بهزيستي اردبيل درسال  6931قرار داشتند .روش نمونهگيري بدين صورت
بود که هر  54نفر از گروه جامعه آماري به سه گروه  64نفره بهصورت کامال تصادفي گمارده شدند و
در مرحله بعد اقدام به اجراي ﭘيﺶآزمون شد  64نفر از مراقبان بيماران رواني مزمن بهمدت 61
جلسه در طول دو ماه و نيم هر هفته يک جلسه و هر جلسه  31دقيقه با بسته آموزشي خانواده
محور آموزش ديدند و  64نفر ديگر از خانوادههاي داراي بيماران رواني مزمن در جلسات حضور
ﭘيدا کرده اما آموزشي دريافت نکردند و  64نفر ديگر بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند .در
مرحله بعد از اعمال متغير مستقل ﭘﺲ آزمون اجرا شد .بهمنظور جمعآوري اطالعات از ﭘرسﺶنامه
بهزيستي روانشناختي ريف و بسته آموزشي خانواده محور استفاده شد .از آزمونهاي آماري آنکوا و
از آزمون تعقيبي توکي به کمک نرمافزار  spss 22استفاده شد .نتايج نشان داد ميانگين نمرات گروه
آزمايﺶ از دو گروه ديگر در آزمون بهزيستي روانشناختي بهصورت معنيداري باالتر ميباشد ﭘﺲ
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ميتوان نتيجه گرفت براي ﭘيشگيري از ابتال مراقبان بيماران رواني به ناراحتيهاي رواني و تأمين
سالمت روانشناختيشان از آموزشهاي روانشناختي استفاده کرد.
آموزش خانواده محور؛ بيماران رواني مزمن؛ بهزيستي روانشناختي

در حال حاضر چهل ميليون نفر در سراسر جهان از اختالالت شديد رواني رنج ميبرند و
بيﺶ از  31درصد جمعيت کشورهاي در حال رشد عمالً از هيچ گونه مراقبت بهداشت رواني
بهره نميبرند .بيماري رواني بهدليل سير از زمان بيماري غالباً با ﭘديده بستري شدن در
بيمارستان ،درمان ناکافي ،ترخيص ،عود بيماري و بستري مجدد همراه است و در ﭘي آن
مهارتها ،تواناييها و فرصتهاي بيماران محدود شده و مشکالت بين فردي در آنان به
وجود ميآيد .هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم اين بيماران نه تنها خانواده بلکه جامعه را نيز
با فشار مالي چشمگيري روبهرو مينمايد .بيماريهاي رواني ،زيانهاي زيادي از جمله
زيانهاي فرهنگي ،عاطفي ،سياسي ،اقتصادي ،فردي ،اجتماعي و خانوادگي بر جامعه وارد
ميکنند (شيخاالسالمي ،خلعتبري و قربان شيرودي .)6934 ،بنابراين توجه به اين افراد و
خانوادههايشان از اهميت بسزايي برخوردار است.
وضعيت سالمت رواني و نياز هاي مراقبان و ساير اعضاي خانواده ممکن است به علت
تمرکز بيﺶ از حد بر نيازهاي فرد بيمار ،تحتالشعاع قرار گرفته و به حاشيه رانده شود
(مگيانو و همکاران .)۲111 ،نتايج ﭘژوهﺶها نشان دادند که بين اختالل در يک عضو
خانواده و تشخيص بروز اختالل در عضو ديگر ارتباط معنيداري وجود دارد .تاثير اختالالت
رواني نه تنها در افراد مبتال ،بلکه در اطرافيان آنها از جمله اعضاي اصلي خانواده و ديگر
بستگان ممکن است علت و يا نتيجه مشکالت ارتباطي خانواده باشد .بنابراين کيفيت
ﭘشتيباني و ارائه خدمات و آموزش به اعضاي خانواده آسيب ديده در بهزيستي روانشناختي
آنها اثرات مهمي دارد .سالمت رواني اعضاي خانوادههاي داراي بيمار رواني مزمن ،بهعنوان
مهمترين ﭘشتيبان فرد بيمار در طول دورههاي بروز اختالل و بهعنوان مراقب ،لزوم ارائه
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خدماتي مثل مهارتهاي مقابله با بيماري رواني را تأييد ميکند .مراقبت از بيمار مبتال به
روانﭘريشي ،مسئوليتي چندجانبه است .عليرغم متهمﭘنداري خانواده در اختالالت رواني و
وجود ﭘژوهﺶهاي گسترده که نشان ميدهد مشکل بهداشت رواني در يک عضو خانواده،
ميتواند تهديدي بر کل نظام خانواده بهشمار آيد و اين که سطوح باالي هيجان ابراز شده در
خانواده با مشکالت ارتباطي مرتبط است و ميزان عود بيماري را ﭘيﺶبيني ميکند ،خانواده
ميتواند نقﺶ مهمي در نگهداري و درمان افراد مبتال به روانﭘريشي داشته باشد (ﭘريور،
آبراهام ،نيکوالس ،چان ،وان و اليمن والوستون.)۲161 ،6
ويزمن ،دوارت ،کنرو و واسرمن )۲111( ۲در مطالعه خود ﭘي بردند که انسجام و ﭘيوستگي
در خانواده و درک اعضا از خودشان بهعنوان يک واحد ،با سالمت هيجاني کلي براي اعضاي
خانواده و بيمار ،همبستگي و رابطه دارد بهطوري که آنها تنيدگي و اضطراب و افسردگي
ﭘايينتري را گزارش ميکنند .شواهد نشان ميدهد که مراقبان خانوادگي ،اطالعات ،منابع و
حمايتهاي محدودي در دسترس دارند تا بهوسيله آن بتوانند خود را براي ايفاي چنين نقشي
آماده کنند .مراقبان خانوادگي در ﭘاسخ به عاليم و نشانههاي اختالل رواني و مراقبت ﭘيگير و
مستمر از بيمار رواني در خانه ،عالوه بر گرفتار شدن در دام غم و اندوه ،فقدان ،داغديدگي،
خشم ،عصبانيت ،ياس و نااميدي ،احساس شرمساري و گناه ،تنﺶها و فشارهاي ارتباطي
زيادي را نيز تجربه و ابراز ميکنند (کريست جانسون ،اون .)۲115 ،9کوريگان )۲115( 5طي
مطالعاتي نشان دادند که شرم از بيماري رواني از برجستهترين موضوعات مربوط به درخواست
کمک براي خانوادههايي است که يکي از اعضا با مشکالت رواني روبرواست و هم چنين
مراقبان بيماران رواني مثل اسکيزوفرني ،نسبت به مراقبان بيماران جسمي ،از حمايت و
روابط اجتماعي کمتري برخوردارند (مگيانو و همکاران.)۲111 ،4
براي ارتقاي بهزيستي روانشناختي خانواده بيماران رواني و جسماني مزمن روشهاي
مختلفي وجود دارد بهطوري که تـمرکز بيشتر بر آموزش خانواده هاست بهطوري که مـطالعه
2- Weisman, Duarte, Koneru, Wasswrman
4- Corrigan
5- Mghiano et al.

1- Prior, Abraham, Nicholas, Chan,
Vanvlymen, Lovestone
3- Kristjanson & Aoun
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ﭘهلوانزاده ،نويديان و يزداني ( )6933نشان ميدهد آموزش رواني خانواده بر ميزان افسردگي،
6
اضطراب و استرس مراقبان خانوادگي بيماران رواني تأثير دارد .مطالعه برنارد و همکاران
( )۲16۲نشان ميدهد که آموزش رواني در بيماران دو قطبي و بستگان آنها دانﺶ و
اطالعات بيماران و بستگان را در مورد بيماري ارتقا ميدهد .در ﭘيگيري يک سالهاي که
انجام شد مشکالت رواني ناشي از مراقبت و ابراز هيجاني باال در بستگان بيمار نيز کاهﺶ
يافته بود .نتيجه مطالعه مگيانو و همکاران ( )۲111نيز حاکي از آن است که  51درصد
بيماران و  54درصد بستگان آنان بهبود قابل مالحظه و چشمگيري را در روابط اجتماعي
شان در طي انجام مداخله نشان دادهاند .توزنده جاني ( )6933در ﭘژوهﺶ خود نشان داد
آموزش مهارتهاي زندگي در خانواده بيماران رواني موجب باال رفتن سطح سازگاري ،عزت
نفﺲ ،سالمت عمومي و کاهﺶ اختالالت رواني اين افراد شد.
مطالعات مختلف نشان داده اند آموزش مهارت هاي زندگي موجب بهبود سالمت رواني،
کاهﺶ نشانههاي بدني ،اضطراب ،بيخوابي ،اختالل عملکرد اجتماعي و افسردگي در خانواده
بيماران رواني شده است .هم چنين آموزش مهارتهاي زندگي موجب کاهﺶ نشانههاي
اضطراب ،افزايﺶ ابراز وجود ،مشکالت اجتماعي ،دروني ،اضطراب ،ارتقاء اعتماد بنفﺲ و
روابط با ديگران (مامي ،کيخاني ،اميريان و نيازي )6934 ،ميشود .ويچروسکي ۲111( ۲به
نقل از ﭘهلوانزاده ،نويديان و يزداني )6933 ،نشان داده است که آموزش مهارتهاي زندگي،
موجب افزايﺶ عزتنفﺲ و انعطافﭘذيري در مقابل تغييرات شده و نگرشهاي مثبت در
جهت احساس خود کفايتي را ارتقا ميبخشد .نتيجه ﭘژوهﺶ که توسط شيخاالسالمي،
خلعتبري و قربان شيرودي ( )6934انجام شده است نشان ميدهد که آموزش مهارتهاي
مقابله با استرس با رويکرد رواني ـ آموزشي بر عملکرد خانواده و بهزيستي رواني مراقبت
کنندگان بيماران مبتال به اسکيزوفرني مؤثر است.
ﭘژوهﺶ کرملو ،مظاهري و متقيﭘور ( )6933که بهمنظور بررسي اثر بخشي مداخله
آموزش روانشناختي خانواده بر کاهﺶ ابراز هيجان در خانوادههاي بيماران مبتال به اختالالت
شديد روانپزشکي انجام شد گروه نمونه شامل خانوادههاي  91نفر از بيماران مبتال به اختالالت
2- Vychrosky
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1- Bernhard et al.

شديد روانپزشکي بودند که بهصورت نمونهگيري در دسترس از دو بيمارستان در شهر تهران
انتخاب ،و با روش غيرتصادفي در دو گروه آزمايﺶ و کنترل قرار گرفتند .نتايج بهدست آمده
نشان داد که آموزش روانشناختي خانواده کاهﺶ معناداري را در مؤلفه نظرات انتقادي ايجاد
کرده است ،اما مؤلفه درگيري عاطفي شديد تغيير معناداري را نشان نداده است .شـکرانه و
احمدي ( )6933در ﭘژوهﺶ خود با عنوان «تأثير آموزش شناختي به خانوادهها در ﭘيشرفت
درمان بيماران مبتال به اسکيزوفرني» نشان دادند که آموزش شناختي به خانوادهها در
ﭘيشرفت درمان بيماران مبتال به اسکيزوفرني مؤثر بوده است.
جنيا مک کلمان6و همکاران ( )۲162در يک تحقيق با عنوان «مداخالت خانواده محور
از طريق خدمات مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي سالمتي و بهزيستي روانشناختي کودکان
بوميان استراليا ،کانادا ،نيوزيلند و اياالت متحده :يک مرور دقيق منظم» نشان دادند که هر
چقدر خانوادهها زودتر به مراقبتهاي بهداشتي کودکان اقدام کنند در سالمتي و بهزيستي
رواني طوالني مدت تأثير دارد.
مطالعه برنارد و همکاران ( )۲161نشان ميدهد که آموزش رواني در خانواده بيماران دو
قطبي و بستگان آنها دانﺶ و اطالعات بيماران و بستگان را در مورد بيماري ارتقا ميدهد.
در ﭘيگيري يک سالهاي که انجام شد مشکالت رواني ناشي از مراقبت و ابراز هيجاني باال
در بستگان بيمار نيز کاهﺶ يافته بود .چن ،چان و تامپسون )۲166( ۲اثر بخشي آموزش
رواني خانواده را در دو گروه از خانوادههاي بيماران مبتال به اسکيزوفرنيک بررسي کردند و
نتيجه گرفتند که ارائه درمانهاي خانواده ،فشار رواني بر مراقبان را کاهﺶ و از عود عالئم
ميکاهد و بهنظر ميرسد ارائه مداخلههاي خانواده ،بار تجربه شده توسط مراقبان را کاهﺶ
ميدهد .در ﭘژوهشي که از سوي موري و فرانکو ( )۲111انجام شد آموزش به خانوادههاي
بيماران مبتال به اسکيزوفرني با تأکيد بر رويکرد شناختي و اصالح نگرش و باورهاي آنها در
خصوص اين دسته از بيماران به ميزان چشم گيري منجر به کاهﺶ عالئم بيماري و کاهﺶ
احتمال عود بيماري شد.
با توجه به سوابق ﭘژوهشي فـوق طراحي بسته آموزشي خانواده محور اولين هـدف اين
2- Chien, Chan, Thompson

1- Janya McCalman
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مطالعه بوده است همچنين سوال اصلي مطالعه حاضر اين است که آيا اعمال بسته آموزشي
خانواده محور بر بهزيستي روان شناختي خانواده هاي بيماران رواني مزمن تأثير دارد؟

با توجه به آنکه هدف ﭘژوهﺶ حاضر تهيه بسته آموزشي خانواده محور و تعيين اثربخشي آن
بر بهزيستي روانشناختي خانوادههاي (همسر يا شوهر) داراي بيماران رواني مزمن (اسکيزوفرنيا)
است از روشهاي اسنادي و آزمايشي و از طرح ﭘيﺶآزمون  -ﭘﺲآزمون چند گروهي
استفاده شد.

جامعه آماري اين ﭘژوهﺶ شامل  54نفر از مراقبان (همسر يا شوهر) بيمار رواني مزمن که
مبتال به اسکيزوفرنيا هستند و تحت ﭘوشﺶ اداره کل بهزيستي اردبيل در سال 6931
هستند ،ميباشد.

روش نمونهگيري بدين صورت بود که هر  54نفر از گروه جامعه آماري به سه گروه  64نفره
بهصورت کامال تصادفي گمارده شدند و در مرحله بعد اقدام به اجراي ﭘيﺶ آزمون شد 64
نفر از مراقبان بيماران رواني مزمن به مدت  61جلسه در طول دو ماه و نيم هرهفته يک
جلسه و هر جلسه  31دقيقه با بسته آموزشي خانواده محور آموزش ديدند و  64نفر ديگر از
خانوادههاي داراي بيماران رواني مزمن در جلسات حضور ﭘيدا کرده اما آموزشي نديدند و 64
نفر ديگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند .در مرحله بعد از اعمال متغير مستقل
ﭘﺲآزمون اجرا شد.
بهمنظور جمعآوري اطالعات از ﭘرسﺶنامه بهزيستي روانشناختي و بسته آموزشي
خانواده محور استفاده شد.
اين ﭘرسشنامه در سال  6333توسط کارول ريف ساخته
شده است .فرم کوتاه اين ﭘرسشنامه  63سؤال دارد و داراي  1خردهآزمون ﭘذيرش خود،
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رابطه مثبت با ديگران ،خودمختاري ،زندگي هدفمند ،رشد شخصي و تسلط بر محيط است.
آزمودنيها در مقياسي  1درجهاي (کامالً مخالف تا کامالً موافق) به سؤالها ﭘاسخ دادند .ده
سوال مستقيم و ده سؤال بهصورت معکوس نمرهگذاري ميشوند .براي بررسي روايي ابزار و
سنجﺶ رابطه آن با سنجههايي که صفات شخصيتي را ميسنجيدند و در ضمن شاخص
بهزيستي روانشناختي نيز بهشمار ميرفتند ،مانند مقياس تعادل عاطفي برادبورن ،6رضايت
زندگي نيوگارتن ۲و حرمت خود روزنبرگ 9استفاده شد .نتايج همبستگي آزمون ريف با هر يک
از مقياسهاي فوق قابل قبول بود .بنابراين ابزار فوق از نظر سازهاي روا محسوب شد .آلفاي
کرونباخ بهدست آمده در مطالعه ريف براي ﭘذيرش خود  1/39ارتباط مثبت با ديگران 1/36
خودمختاري  1/31تسلط بر محيط  1/31هدفمندي در زندگي  1/31و رشد شخصي 1/32
گزارش شده است .در ايران طي ﭘژوهشي که با نمونهاي دانشجويي انجام شده است،
همساني دروني با بهرهگيري از آلفاي کرونباخ سنجيده شد .نتايج حاصل براي تسلط بر
محيط  1/13رشد شخصي  1/25ارتباط مثبت با ديگران  1/14هدفمندي در زندگي 1/29
ﭘذيرش خود  1/14خودمختاري  1/11و نمره کلي  1/31بود (ريف و همکاران .)۲11۲ ،در
اين ﭘژوهﺶ ضريب آلفاي کرونباخ براي کل ﭘرسشنامه  1/36بهدست آمد.
اين بسته آموزشي با توجه به سوابق ﭘژوهشي داخلي وخارجي
و با توجه به نيازهاي روانشناختي و اجتماعي و روانپزشکي خانوادههاي داراي بيماران رواني
مزمن تهيه شد .اين بسته بهصورت گروهي در ده جلسه توسط نگارنده طرح و در محل
مرکز ويزيت در منزل بيماران رواني مزمن اعمال شد .نمونهاي از مهارتهايي که در اين
بسته به خانوادهها آموزش داده شد اشاره ميشود :آموزش هوش هيجاني و هوش معنوي،
هشت مهارت کنار آمدن با چالﺶهاي زندگي ،و مديريت تنظيم هيجان در طراحي بسته
آموزشي استفاده شد.
در اين ﭘژوهﺶ ﭘﺲ از تصويب طرح تحقيقاتي در شوراي ﭘژوهشي دانشگاه و
ﭘﺲ از اخذ مجوز از طرف اداره بهزيستي اردبيل بر روي نمونه مورد نظر ﭘرسﺶنامه بهزيستي
2- Neugarten

1- Bradburn
3- Rosenberg
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روانشناختي با رعايت اصول اخالقي اجرا شد ،بعد از اجرا روي  54نفر 64 ،نفر از مراقبان
بيماران رواني مزمن بهمدت  61جلسه در طول دو ماه و نيم هر هفته يک جلسه و هر جلسه
 31دقيقه با بسته آموزشي خانواده محور آموزش ديدند و  64نفر ديگر از خانوادههاي داراي
بيماران رواني مزمن در جلسات حضور ﭘيدا کرده اما آموزشي نديدند و  64نفر ديگر بهعنوان
گروه کنترل در نظر گرفته شدند .در مرحله بعد از اعمال متغير مستقل ﭘﺲآزمون اجرا شد.
بهمنظور توصيف و تفسير دادهاي ﭘژوهﺶ از روشهاي آمار توصيفي براي تعيين
شاخصهاي گرايﺶ مرکزي و ﭘراکندگي چون رسم جداول و آمار استنباطي براي آزمودن
فرضيهها و تحليل دادهها استفاده شد .باتوجه به اينکه محقق قصد داشت در اين ﭘژوهﺶ
متغير مستقل را در سه سطح اعمال کند و در اين بين اثرات ناشي از متغير تصادفي ﭘيﺶ
آزمون را محدود نموده يا از بين ببرد از آزمونهاي آماري آنکوا و بهمنظور مقايسه گروههاي
مورد نظر با يکديگر از آزمون تعقيبي توکي بهکمک نرمافزار  spss 22استفاده شد.

نتايج مطالعه نشان داد که  ۲4مورد از آزمودنيها مبتال به بيماري اسکيزوفرني بوده و 65
نفر نيز از اسکيزوافکتيو رنج ميبردند در ضمن  1نفر نيز مبتال به اختالل دو قطبي بودند3 .
مورد از مراقبان مرد و  91مورد از مراقبان که در مطالعه شرکت کردند زن بودند 6۲ .نفر از
شرکتگنندکان مجرد و  99مورد از آنها متأهل بودند 63 .مورد از آزمودنيها وضعيت
اقتصادي متوسط و  ۲2مورد نيز از وضعيت اقتصادي ﭘايين برخوردار بودند.
همانطوريکه در جدول ( )6مالحظه ميشود ميانگين سه گروه مورد مطالعه در ﭘيﺶ
آزمون تفاوت زيادي با هم ندارند اما ميانگين گروه آزمايﺶ در ﭘﺲآزمون از  21/1به نمره
 31افزايﺶ يافته است.
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ﭘيﺶآزمون
بهزيستي
روانشناختي
ﭘﺲآزمون

آزمايﺶ
کنترل
ﭘالسيبو
نمره کل
آزمايﺶ
کنترل
ﭘالسيبو
نمره کل

64
64
64
54
64
64
64
54

65/94113
6۲/۲5135
61/51511
6۲/63323
2/31493
61/31516
61/33191
66/35169

21/1111
13/5112
13/3999
13/1112
36/1112
11/2999
11/1112
26/5333

F

1/942

۲

5۲

1/21۲

نتايج موجود در جدول ( )۲نشان ميدهد که خطاي واريانﺲ متغير وابسته در ميان سه
گروه مورد مطالعه همگن بوده و تفاوت معنيدار با هم ندارند.

F

ﭘيﺶآزمون
ﭘﺲآزمون
خطا
کل
کل اصالح شده
)

6۲69/5۲1
355/962
29/۲65
۲91۲43/111
1۲23/۲55

= (Adjusted R Squared

6
۲
56
54
55

6۲69/5۲1
355/962
29/۲65

9/425
6۲/333

1/133
1/111

= R Squared
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همانطوريکه جـدول ( )9نشان مـيدهد با توجه به  Fبهدست آمده تـفاوت
معـنيداري بيـنﭘيﺶ آزمون سـه گروه مشاهده نميشـود اما  Fبهدست آمده در
ﭘﺲآزمون يعني  6۲/333معنيدار ميباشد.
SE

آزمايﺶ
کنترل
ﭘالسيبو

کنترل
ﭘالسيبو
آزمايﺶ
ﭘالسيبو
آزمايﺶ
کنترل

69/355
69/136
-69/355
-1/619
-69/136
1/619

926۲2
926۲3
926۲2
926۲4
926۲3
926۲4

1/1116
1/1116
1/1116
1/343
1/1116
1/343

نتـايج موجود در جدول ( )5نشان مـيدهد که گروه کنترل با گـروه ﭘالسيبو تـفاوت
معنيداري ندارد اما ميانگين نمره بهزيستي روانشناختي گروه آزمايﺶ که در معرض متغير
مستقل قرار گرفته است در مقايسه با هردو گروه کنترل وﭘالسيبو باالتر بوده و در سطح
 1/14معنيدار است.

اولين هدف مطالعه طراحي بسته آموزشي خانواده محور بود که با مرور سوابق ﭘژوهشي در
داخل و خارج از کشور بسته آموزشي طراحي شد .در طراحي اين بسته از فنون مديريت
تنظيم هيجان و روشهاي آموزش هوش هيجاني و هوش معنوي و فنون کنار آمدن با
چالﺶهاي زندگي استفاده شد .دومين هدف مطالعه بررسي اثر بخشي بسته آموزشي مذکور
بر بهزيستي روانشناختي خانواده هاي بيماران رواني مزمن بوده است .نتايج مطالعه نشان
داد ميانگين نمرات بهزيستي روانشناختي در ميان سه گروه معنيدار است و ميانگين نمرات
بهزيستي روانشناختي گروه کنترل با گروه ﭘالسيبو تفاوت معنيداري ندارد اما ميانگين نمره
بهزيستي روانشناختي گروه آزمايﺶ که در معرض متغير مستقل قرار گرفته است در مقايسه
با هردو گروه کنترل وﭘالسيبو باالتر بوده و در سطح  1/14معنيدار است .اين يافته با نتايج
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ﭘژوهﺶهاي مختلف همخواني دارد .بهطوري که مطالعه ﭘهلوانزاده ،نويديان و يزداني
( )6933نشان ميدهد آموزش رواني خانواده بر ميزان افسردگي ،اضطراب و استرس مراقبان
خانوادگي بيماران رواني تأثير دارد .همچنين مطالعه برنارد و همکاران )۲16۲( 6نشان داده
بود که آموزش رواني در بيماران دو قطبي و بستگان آنها مشکالت رواني ناشي از مراقبت و
ابراز هيجاني باال در بستگان بيمار را کاهﺶ ميدهد .و نتيجه مطالعه مگيانو و همکاران
( )۲111نيز حاکي از آن است که  54درصد بستگان آنان بهبود قابل مالحظه و چشمگيري
را در روابط اجتماعيشان در طي انجام مداخله نشان دادهاند .توزنده جاني ( )6933نيز در
ﭘژوهﺶ خود نشان داده بود که آموزش مهارتهاي زندگي در خانواده بيماران رواني موجب
باال رفتن عزتنفﺲ ،سالمت عمومي و کاهﺶ اختالالت رواني اين افراد شد.
مطالعات مختلف نشان دادهاند آموزش مهارت هاي زندگي موجب بهبود سالمت رواني،
کاهﺶ نشانههاي بدني ،اضطراب ،بيخوابي ،اختالل عملکرد اجتماعي و افسردگي در خانواده
بيماران رواني شده است .بهطوريکه نتيجه ﭘژوهشي که توسط شيخ االسالمي ،خلعتبري و
قربان شيرودي ( )6934انجام شده است نشان ميدهد که آموزش مهارتهاي مقابله با
استرس با رويکرد رواني-آموزشي بر بهزيستي رواني مراقبتکنندگان بيماران مبتال به
اسکيزوفرني مؤثر است.
نتيجه مطالعه چن ،چان و تامپسون )۲166( ۲نيز نشان داد که آموزش رواني خانوادههاي
بيماران مبتال به اسکيزوفرنيک فشار رواني بر مراقبان را کاهﺶ و از عود عالئم ميکاهد و
بهنظر ميرسد ارائه مداخلههاي خانواده ،بار تجربه شده توسط مراقبان را کاهﺶ ميدهد .در
تبيين اثربخشي اين بسته آموزشي خانواده محور ميتوان از محتواي اين بسته و فنوني که در
آموزش مورد استفاده قرار گرفته است کمک گرفت از جمله فنوني که در اين بسته استفاده
شده است تنآرامي ﭘيشرونده است که اثربخشي آن در کاهﺶ استرس و اضطراب ثابت شده
است .الزم به ذکر است که بهزيستي روانشناختي داراي مؤلفههاي ﭘذيرش خود و روابط
مثبت با ديگران و زيـرمقياس خود مختاري و تسلط بـر محيط و زندگي هدفمند و رشد فردي
2- Chien, Chan, Thompson

1- Bernhard et al.
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است .بخشﺶ از فنون آموزش هوش معنوي است که زندگي هدفمند را براي مراقبان
بيماران رواني مزمن به ارمغان ميآورد .وقتي در اين بسته آموزشي فنون تنظيم هيجان به
مراقبان آموزش داده شد بديهي است نتيجه آن به ايجاد ارتباط مثبت با ديگران و تسلط بر
محيط و نهايت به رشد فردي انسان منجر ميشود .در اين مطالعه سعي شد نوع بيماري
کنترل شود اما شدت بيماري و مدت مراقبت از بيماران و تحصيالت مراقبان کنترل نشد .با
توجه به نتايج مطالعه ﭘيشنهاد ميشود مسئوالن سازمان بهزيستي از بسته آموزشي مورد
استفاده در اين مطالعه براي آموزش خانوادههاي تمام بيماران رواني که به نگهداري بيماران
رواني مزمن در خانواده ميﭘردازند اقدام نمايد تا نتيجه آن تأمين بهزيستي روانشناختي
خانوادههاي داراي بيماران رواني مزمن باشد.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
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