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  آشنايي با بيماري اسكيزوفرنيا
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 مقدمه 

، و در شتونديممردم جهان در طول عمر به آن مبتتال  %1اسكيزوفرنيا بيماري شايعي است كه 

ون نفتر ميليت 70جامعه به اين بيماري مبتال هستند. در صورتي كه جمعيت ايران  %5/0حال حاضر 

ا باشند. اگر ساير اختالالت مشابه به اسكيزوفرنينفر به اين بيماري مبتال مي 000/350باشد، حدوداً 

ر تمتام افتراد را د ي. ايتن بيمتاريابتدرا نيز در نظر بگيريم اين رقم به احتماالً دو برابر افزايش مي

ستازد. يسال را از زن و مرد بته يتك نستبت مبتتال م 25تا  15سنين ولي معموالً افراد جوان بين 

شتديد، هتاي بيماري اسكيزوفرنيا به علت آغاز در دوران جواني و سير عموماً پيشترونده و نشتانه

 هاي زيتادي صترفاده است. هزينهبيمارستان روانپزشكي را به خود اختصاص دهاي بيشتر تخت

ان دارويتي( ي جسمي )به طور عمده درمتهادرمان. شودميدرمان، توانبخشي و نگهداري بيماران 

هتاي آنتان را د همته نيازتوانتميامتا ن شودميگيري هر چند در اكثريت بيماران سبب بهبود چشم

نهاد شتده ي زيادي پيشتهاروشن برآورده كند براي درمان و توانبخشي رواني اجتماعي اين بيمارا

 استتت، از جملتته روان درمتتاني فتتردي، گتتروه درمتتاني، ختتانواده درمتتاني، توانبخشتتي و آمتتوزش

يه اين بيماري هاي اوليه يا ثانواجتماعي. هر گونه اقدامي در جهت رفع يا كاهش نشانه هايمهارت

ي د كيفيت زندگتوانميشد، بلكه نه تنها ممكن است در درمان و ترخيص آنان از بيمارستان مفيد با

يمتاري و آنان را بهبود بخشد. بيماران اسكيزوفرنيا بستري در بيمارستان عتالوه بتر تحمتل رنت  ب

ع نيز رو به هاي هراس آور آن، با دوري از خانواده، بستگان و اجتماواكنش به اين بيماري و نشانه

 آنان مؤثر است.  هاي عاطفي درو اين وضعيت در بروز نشانه شوندميرو 

هتا و منتاط  اسكيزوفرنيا يكي از اختالالت روانپزشكي است كته در تمتام جوامتع و فرهنت 

ه ن انتخاب نشدآ. متأسفانه تاكنون نام مناسبي به زبان فارسي براي شودميمختلف جغرافيايي ديده 

اي از هاست در منابع مختلف فارسي از كلمه روانپريش استتفاده شتده استت كته شتامل مجموعت

رو در . از اينگرددميكه اسكيزوفرنيا نيز جزو آنان محسوب  شودمياختالالت شديد  روانپزشكي 

 استفاده شده است.“ اسكيزوفرنيا”اين كتابچه نيز از نام 
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 شناسي بيماري اسكيزوفرنياسبب

ت هاي مختلف مطرح شده اسعلت بيماري دقيقاً شناخته نشده است اما در اين خصوص نظريه

 .شودميكه به اختصار به مهمترين آنها اشاره 

 

 پذيري عصبي آسيب  -الگوي فشار رواني

جتمتاعي و محيطتي را ا -لفيقي از عوامتل زيستتي، روانتيپذيري عصبي تآسيب -الگوي فشار رواني

واني بتر آن پذيري عصبي خاصي داشته باشد كه با اثر فشارهاي ر. هركس ممكن است آسيبكندميارائه 

 نتي و يتا پتس از. در اين الگو سيستم عصبي )مغتز( فترد در دوران جنيشوندمياليم اسكيزوفرنيا ظاهر ع

. در ايتن رشتد و تكامتل شتودمييابد كه مستعد ابتالء به ايتن بيمتاري اي رشد و تكامل ميتولد به گونه

كته  اميجواني، هنگتاي از مغز بوجود ميايد كه پس از تولد بخصوص در سنين نونواقصي در نواحي ويژه

، گترددمتيفرد با فشارهاي متعدد اجتماعي، رواني، خانوادگي، تحصيلي، بلوغ جسماني و جنسي مواجته 

يمتاري ب عاليتمسيستم عصبي وي تحمل اين فشارها را نداشته و به بيماري استكيزوفرنيا دچتار شتده و 

وي ديگتر يمتاري استت و از ست. بدين ترتيب از يك طرف شرايط مغزي بيمار مستعد ايتن بكندميبروز 

شتود چترا مغتز ايتن  . اگتر پرستيدهگرددمي، باعث آغاز بيماري گرددميفشارهاي رواني كه بر فرد وارد 

رايط وراثتتي بيمتار گفت كه مهمترين علت آن شت توانمي؟ در پاسخ گرددميبيماران مستعد اين بيماري 

 است.است. در زير احتمال انتقال وراثتي بيماري آورده شده 

 

 وراثت

، ارثي بتودن بيمتاري در ختانواده ااي از دانشمندان معتقدند كه مهمترين عامل اسكيروفرنيعده

اي وراثتتي بتودن است. طيف وسيعي از مطالعات وراثتت شتناختي وجتود دارد كته قويتاً مؤلفته

فرنيا شناستي استكيزوهاي انجام شده در زمينته وراثتت. طب  بررسيكنندمياسكيزوفرنيا را مطرح 

معلوم شده است كه اگر كسي از اعضاي خانواده دچار اسكيزوفرنيا باشتد احتمتال ابتتالي ديگتر 
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ميتزان شتيوع ارثتي ايتن  1 -1اعضاي خانواده نسبت به جمعيت عمومي بيشتر است. در جتدول 

 بيماري آورده شده است.

 
 هاي خاصدر گروه اشيوع اسكيزوفرني -1-1جدول 

 شيوع )%( جمعيت
 مومي جمعيت ع

 خواهر يا بردار بيمار 
 كودكي كه يكي از والدينش اسكيزوفرنيا داشته باشد

 دوقلوي دو تخمكي فرد اسكيزوفرنيا
 كودكي كه هردو والدش اسكيزوفرنيا داشته باشند

 دوقلوي يك تخمكي فرد اسكيزوفرنيا
 خواهر يا برادر بهمراه يكي از والدين

 فرزند و يكي از والدين
 الد مبتالفرزند و هر دو و

 عمه، عمو، دايي، خاله
 فرزند بزرگ

1 
8 
12 
12 
40 
47 
7/16 
8/12 
3/46 
8/2 
7/3 

 
 تغييرات مغزي بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا كدام است؟

شتان نها اختالالت مغزي بيمتاران استكيزوفرنيا را هاي گذشته تعداد زيادي از پژوهشدر دهه

يشتاني، پرخي نواحي مغز از جمله دستگاه ليمبيتك، قشتر اند. اين تحقيقات اختالالت را در بداده

تصتل ممغز را به يكتديگر  هاياي مغز و نيز مواد شيميايي مغز كه سلولهاي قاعدهمخچه و عقده

 اند.دادهسازد، نشانمي

 

 تغييرات شيميايي مغز 

بشتر نقتش ي روانتي هافعاليتدر مغز مواد شيميايي فراواني وجود دارند و هر يك از آنها در 

سازد و پيام را از يك سلول بته هاي عصبي را به يكديگر متصل ميمسخصي دارد. اين مواد سلول

. در بروز بيماري استكيزوفرنيا متواد شتيميايي متعتددي متؤثر هستتند. كندميسلول بعدي منتقل 

و  مهمترين آنها كه تاكنون اثرات آنان مشخص شده است دوپتامين، ستروتونين، گلوتامتات، گابتا
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ستعي  انباشد. با شناخت مواد شيميايي متؤثر در بيمتاري استكيزوفرنيا دانشتمندنوراپي نفرين مي

 دارند داروهايي جديدي را بسازنند كه بطور مشخص بر اين مواد اثر كرده و بيماري را درمان كند.

 رو منتاط  مشخصتياز اين شوندمياين مواد در مناط  مشخصي از مغز دچار اختالل عملكرد 

پيشتاني مغتز،  مهمترين آنها قسمت شوندمياز مغز نيز در بروز اين بيماري دچار اختالل عملكرد 

 . شودميباشند كه به اختصار به برخي از آنها اشاره هاي قاعدة مغز مييك و هستهبميمنطقه ل

ن نيا ميتزادر بيمتاران مبتتال بته استكيزوفر شتودميكار  قسمت پيشاني مغز در اين بيماران كم

كتاري ختود باعتث مصرف قند و اكسيژن در قسمت پيشاني مغز كمتر از افراد سالم است. اين كم

 (.2)تصوير  شودميبيماري مانند تمركز فكر كم و حافظه ضعيف  عاليمبروز برخي 

اي مغتز، هتاي قاعتدهتغييرات ديگري نيز در تحقيقات ديده شده است. كوچتك بتودن هستته

فرنيا هاي مغزي از ديگر تغييرات مغزي در بيمتاران مبتتال بته استكيزوهيپوكامپ، گشاد شدن بطن

 (2و1است. )تصوير 

 
اي مغز را به هاي قاعده: برش عمودي مغز )راست به چپ( مسير دوپاميني كه هسته1تصوير

 .كندميسيستم ليمبيك و قسمت پيشاني لب فرونتال متصل 

 

  

  

  

 

 

 

 تر از افراد سالم استت. در مقايسته بتا افتراد نرمتال وچكاي در اين بيماران كهاي قاعدههسته
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 هاي بطني مغز كه مايع مغزي نخاعي در آن جريان دارد گشادتر از افراد سالم است.حفره

اي مغتز منشتأ هاي قاعتدهدو مسير دوپاميني نشان داده شده است. هر دو از هسته 2در تصوير:

بته لتب  . يك مسير به قسمت ليمبيتك و ديگتريشوندميگرفته و به دو ناحيه مختلف مغز وارد 

و ريتزش  شتودمي. در بيمار مبتال به استكيزوفرنيا مستير ليمبيتك پركتارتر شودميپيشاني منتهي 

سمت لب قيابد. و در گروهي از بيماران ريزش دوپاميني به دوپامين به اين قسمت مغز افزايش مي

 .گردندميپيشاني مغز كمتر از افراد طبيعي 

. مهمترين گرددمييش فعاليت دوپاميني در قسمت ليمبيك باعث بروز عاليم مثبت بيماري افزا

ر قستمت داين عاليم عبارتند از توهم، هذيان، بيقراري و اختالل خواب. كاهش فعاليت دوپاميني 

 رتمركز فك توانمي. از عاليم منفي كندميپيشاني مغز عاليم منفي بيماري و نيز افسردگي را ايجاد 

هداشتت بگيري، عدم رسيدگي بته پائين، اختالل حافظه، فقدان انگيزه براي فعاليت روزمره، گوشه

 فردي را نام برد.

ظه كوچك شدن برخي نواحي مغز مانند هيپوكامپ در برخي از بيماران باعث كاهش قواي حاف

 .گرددميو يادگيري 

هش ايتن داروهاي جديدتر باعث كااز ديگر مواد شيميايي مؤثر در اين بيماران سرتونين است. 

ي بهبتود كه برختي ديگتر از عاليتم بيمتار شوندمي( باعث 3مواد در قسمت پيشاني مغز )تصوير 

انگيزگي و رسيدگي بيشتر به بهداشت فردي از جمله ايتن گيري، بييابند. كاهش افسردگي، گوشه

 عاليم است.
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. مسير دهدميدوپاميني را نشان  خلفي( دو مسير -: ريزش عمودي مغز )قدامي2صوير ت

 ليمبيك پركار و مسير لب پيشاني كم كارتر شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيتك بته ، بتالعكس قستمت ليمشتودميكار قسمت پيشاني مغز به علت كاهش دوپامين آن كم

قتراري، هيجتان زيتاد، تتوهم و علت ورود فراوان دوپامين پركار شده و عاليمي مانند خشتم، بي

كته ميتزان ورود  دهتدمين  در قسمت ليمبيك نشتان هاي سياه پر ر. فلشگرددميجاد هذيان اي

 هاي كم رن  دارد، افزايش يافته است.دوپامين نسبت به قسمت پيشاني مغز كه فلش

ركات حد باعث بروز توانمياي مغز هاي قاعدهكوچك شدن و اختالل عملكرد برخي از هسته 

زدن زياد از جمله ايتن متوارد  ات اضافي در صورت يا دهان و پلكها گردد حركغير ارادي اندام

ن تغييرات د به ضعف حافظه و يادگيري بيمار منجر شود. ايتوانميهستند كوچك شدن هيپوكامپ 

 .شوندميديده  2و1هاي در شكل

 

 ؟ شودمياسكيزوفرنيا  ايجاد در بيماري چرا اين تغييرات مغزي 

كه از ابتداي دوران جنيني هنگتامي كته  شودميشن نيست ولي گفته پاسخ اين سئوال كامالً رو
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گيرد و گيري است بصورت صحيح و كامل اين رشد صورت نميمغز جنيني در حال رشد و شكل

 25تتا  15گتذارد. ختود را بيشتتر در ستنين بتين لذا نواقصي را در سيستم عصبي بيمار بر جا مي

. همانطور كه گفته شد در ايجاد اين نقتايص شودميروع بيماري ش عاليمو  دهندميسالگي نشان 

هاي مغزي در دوران جنيني، صدمات مغزي در حتين مغزي عوامل ارثي نقش بيشتر دارند. عفونت

 هاي ويروسي مادر حامله از ديگر عوامل مؤثر احتمالي هستند.زايمان، عفونت

 
. داروهوايي كوه ا ور  ود شووندميهاي سرتونيني در لب پيشاني مغز ديده : گيرنده3تصوير 

 .گرددميسرتونين دارند باعث كاهش عاليم منفي بيماري اسكيزوفرنيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها و عاليم بيماري اسكيزوفرنيا نشانه

اهر عاليم اين بيماري در رفتار، گفتار و هيجانتات بيمتار و نيتز در ختواب و اشتتهاي وي ظت

 .گرددمي

 سكيزوفرنيا به سه نكته اصلي بايد توجه داشت.در بررسي نشانه و عاليم بيماري ا

 ي مغزي نيز ديده شود مانند صرع.هابيماريالف( عاليم اين بيماري ممكن است در ديگر 

هتاي كنتد. متثالً بيمتار ممكتن استت توهمب( عاليم بيمار ممكن است در طول زمان تغييتر 

(5HT)
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ش گاه ختوب و گتاه بتد هاي مختلف داشته باشد و عملكردهاي اجتماعيمتفاوتي در زمان

 باشد.

هاي بيماري بايستي بته ستطح تحصتيالت بيمتار، وضتعيت هوشتياري و ج( در ارزيابي نشانه

تري ممكن هاي پيچيدههاي خاص فرهنگيش توجه نمود. بيمار تحصيل كرده هذيانويژگي

 كند.است پيدا 

ي كتاهش دو عالمتت عتاطفي شتايع در استكيزوفرنيا يكت احساسات و حالت عاطفي: خلق،

تفاوتي( به وقايع و حوادث بيروني است و ديگتري هيجانات و پاسخدهي احساسي ضعيف و )بي

 حالت خشم مفرط، عصبانيت و ترس و اضطراب.

در بيماران اسكيزوفرنيا هر پن  حس ممكن است دچار توهم )درك  اختالالت ادراكي، توهم:

ها، توهم شنوايي است ترين توهمشايعيك حس بدون اينكه محركي وجود داشته باشد( گردد، اما 

شنود كته او را تهديتد كترده يتا اهانتت، اتهتام و فحاشتي كه در اين حالت بيمار صداهايي را مي

. منظور از توهم ديدن چيزي و يا شنيدن صحبتي است كه وجود خارجي ندارند اما بيمتار كنندمي

حت بيمار و يتا وادار كتردن وي بتراي دستت شنود. در اين موارد نصيبيندو يا ميواقعاً آنها را مي

د بيمار را عصباني و توانميكشيدن از اين عاليم كار بيهوده و مضري است. مضر از اين جهت كه 

 خسته نمايد.

اختالالت محتواي فكر بته افكتار و اعتقتادات بيمتار  اختالالت محتواي فكر )مو وع فكر(:

ذهن بيمار است و واقعيت ندارند. به اين اعتقادات  كه غلط است و ساخته و پرداخته كندمياشاره 

گويند. براي پاك كردن اين عقايد نبايد با بيمار بحتث كترد. بتا ايتن بحتث و غيرواقعي هذيان مي

. بارزترين نمونه اختالل در محتواي فكر است و ممكن استت شوندميمناظره عقايد هذياني پاك ن

هتذيان ”منشي، مذهبي و جسمي در زند و آسيب، بزرگاشكال مختلفي داشته باشد مانند هذيان گ

پندارد كه تحت تعقيب پليس قرار دارد در حالي كه اين طور نيست. بيمار بيمار مي“ گزند و آسيب

ممكن است معتقد باشد كه نيروي خارجي، افكار يا احساسات او را تحت نظارت دارنتد )هتذيان 
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ندن ذهن او هستند )هذيان فكرخواني( و يا اينكه افكتار كنترل فكر( و يا اينكه ديگران قادر به خوا

 )هذيان انتشار افكار(. شودميوي از طري  تلويزيون يا راديو پخش 

ي بيمتار راختالالت شكل فكر به طور عيني در زبتان گفتتاري و نوشتتا اختالالت شكل فكر:

گتويي، از ربطدن، بيهنگام صحبت كرها مانند سْست شدن و از بين رفتن تداعي شودميمشاهده 

 هاي جديد. پردازي و يا خل  كردن واژهاي به شاخه ديگر پريدن، حاشيهشاخه

رفتار تكانشي يعني انجام عملي بدون فكر و  تكانشي بودن، خشونت، خودكشي و آدمكشي:

ريزي قبلي بيماران اسكيزوفرنيا هنگامي كه در مرحله حاد بيماري قرار دارنتد ممكتن استت برنامه

هايشان باشند. برخي رفتارهاي تكانشتي از جملته رآسميه و فاقد تسلط يا نظارت كافي بر تكانهس

هايي پيدا شود كه به بيمار دستتور ممكن است در پاسخ به توهم كشي هماقدام به خودكشي و آدم

 .دهندميانجام كاري را 

تاللشان دارنتد و در بيماران اسكيزوفرنيا وقوف اندكي به ماهيت و شدت اخ قضاوت و بينش:

 . كنندميپذيرش وضعيتشان مقاومت 

       

 (1-2مثبت و منفي در بيماران مزمن اسكيزوفرنيا  )جدول  عاليم

 لم ندارنتد ولتياينها عاليم هستند كه افراد سا شودمياضافي هم ناميده  عاليممثبت كه  عاليم .1

يش تكلتم، هتا، توهمتات، افتزاي.شامل شل شدن تداعشوندميدر رفتار و گفتار بيماران ديده 

 پرحرفي، رفتارهاي عجيب و غريب و نيز هذيان )اعتقادات غلط(.

كمبود عاليمي هستند كه در افراد سالم وجود دارد ولي بيمار فاقد آنها  عاليممنفي و يا  عاليم .2

عبارتند از: كندي يا سطحي شدن عاطفه، فقدان تكلم و يافقر محتواي آن، عدم رعايتت  .است

 عاليمفت شخصي و بهداشت و آراستگي، فقدان انگيزه، نبود احساس لذت، مردم گريزي، نظا

سازد. بيمتاران در ايتن گتروه، تر تخريب نموده و كارايي وي را مختل ميمنفي، بيمار را بيش

ي درمتاني ضتعيف دارنتد. در هاپاستخ استكن وتتيهاي ساختماني مغزي در ستينابهنجاري
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تر مثل كوچتك شتدن قشتر مغتز و بزرگتي ماران تغييرات اختصاصياسكن مغز اين بيتيسي

دو گروه بيماران اسكيزوفرنيا،  عاليمي بارز در هاتفاوت. با توجه با شودميها بيشتر ديده بطن

 عاليتمتتر بايتد ي اين دو گروه نيز با يكديگر تفاوت دارد. لذا بتراي درمتان صتحيحهادرمان

مثبت و منفي كمتك بزرگتي در درمتان بهتتر  عاليمبررسي رو تر مشخص گردند، از ايندقي 

. گترددميتتر منفتي برجستته عاليمبيماري دارد. در بسياري از بيماران با مزمن شدن بيماري 

منفتي،  عاليتممثبت و يا منفي شديدتري دارند. در بتين  عاليمبرخي ديگر از بيماران از ابتدا 

و عدم توانايي در صميمي شتدن و فقتدان  توجهي اجتماعيكندي يا سطحي شدن عاطفه، بي

 انگيزه شايعتر است.

در  منفتي عاليتمباشتد. منفي از موانع مهم بر سر راه توانبخشتي و درمتان بيمتاران متي عاليم

ه هاي ايتن بيمتاري استت كتترين نشانهترين و در عين حال مزاحماسكيزوفرنيا از جمله خاموش

. خوشبختانه با آمدن گرددميپاسخ مطلوب حاصل كمتر  دارويي و غيردارويي يهادرماننسبت به 

است چترا  منفي بيماري كمتر شده عاليمداروهاي جديد براي درمان اسكيزوفرنيا ناكامي در برابر 

ي را نيتز كتم منفت عاليتمند با تغييرات بيشتري در مواد شيميايي مغز توانميكه داروهاي جديدتر 

 كنند. 

 

 عاليم شبيه به عاليم منفي:

يتره، خبرخي عاليم كه كامالً شبيه عاليم منفي هستند )مانند كندي حركتتي، افستردگي، نگتاه 

كندي فكر، حافظه ضعيف( ممكن است به علت بيماري استكيزوفرنيا نباشتد. مصترف داروهتاي 

د عاليتم شتبيه بته عاليتم منفتي در ايتن توانتميسايكوتيك و نيز بيماري افسردگي كالسيك آنتي

متار كند. براي روشن شدن علت عاليم منفي در بيمتاران بهتتر استت بتا پزشتك بي بيماران ايجاد

 مشورت كنيد.
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 : عاليم مثبت و منفي در بيماري اسكيزوفرنيا1-3جدول 

 عاليم منفي عاليم مثبت
 :هاتوهم

 شنوايي  -
 جسمي -
 پويايي -
 بينايي -

 كند شدن حالت عاطفه
 تغيير بودن حالت چهرهبي

 كاهش حركات خود به خودي
 كم بودن تماس چشمي

 فقدان پاسخدهي عاطفي و عاطفه نامناسب
 فكر/فقر تكلم
 وقفه فكر

 :هاهذيان
 گزند آسيب -
 سادتح -
 بينيخود بزرگ -
 مذهبي -

 احساسيبي -ارادگيبي
 ثباتي در كار و تحصيلبي

 سر و وضع آشفته
 

 :اختالل در شكل فكر
 ربط گوييبي -
 غيرمنطقي بودن -
 پردازيحاشيه -
 فشار تكلم -

 يراجتماعي بودنغ -لذتيبي
 فقدان روابط دوستانه و صميمي
 فقدان عالي  تفريحي و جنسي

 به محيط دور و برنداشتن توجه 

 ساير عاليم .......
 رفتارهاي غريب -
 لباس پوشيدن و ظاهر -
 روابط اجتماعي -
 رفتارهاي/ تكراري -

 

 

 عاليم شناختي 

. از شودمياز عاليم مثبت و منفي ديده اين عاليم دسته سوم از نشانگان بيماري است كه كمتر 

ريتزي امتهكاهش تمركز فكر، فراموشي مشكالت حافظه كوتاه متدت، برن توانميميان اين عاليم 

 اجرايي و سرعت جريان فكر را نام برد.

و ود و مراقبتت از خت، به دليل اين اختالالت ممكن است بيمار در كنترل دخل و خرج، آشپزي

مت دچار نقصان گردند. علت اصلي اين عاليم وجود اختالل عملكترد قست انجام كارهاي روزمره

 پيشاني مغز است.



 
13 

 هاي هشدار دهنده در بيماري اسكيزوفرنيا و نشانه عاليم

 مرضتي تغييترات جزئتي در رفتتار و گفتتار و ختواب وهشدار دهنده يا پيش عاليممنظور از 

عاليتم  اما اين تغييرات به شدتي نيست كتهخوراك بيمار است كه از حالت طبيعي او تفاوت دارد 

وع بيماري كه در مورد آنها صحبت شد ديده شود. در واقع اين عاليم بين حالتت ستالمت و شتر

 بيماري قرار دارند.

. تغييتر گرددميهاي پيش از بيماري قبل از آنكه بيماري اصلي بروز نمايد، ظاهر عاليم و نشانه

هتاي هترين عاليتم و نشتانتماعي و در خود فرورفتگي از عمدهرفتار، اُفت عملكرد تخصيلي و اج

ستت. عاليتم پتيش از اآورده شتده  1-3هاي مرتبط در جتدول پيش از بيماري است، ديگر نشانه

 بيماري ممكن است پس از سپري شدن دوران حاد بيماري نيز ديده شود.

 
 فرنيادر بيماري اسكيزو از بيماريهاي پيش و نشانه عاليم: 1-3جدول 

 مشكل خوابيدن، جابجايي شب و روز در دوره خواب. -

 گيري ترس و بدگماني.گيري از اجتماع، گوشهكناره -

 غيبت كردن از كالس درس، نرفتن به سر كار، اجتناب از بيرون رفتن. -

 ناتواني در تمركز فكر، خيره شدن. -

 كاهش توجه نسبت به بهداشت فردي، لباس پوشيدن غيرمتعارف و نامناسب. -

 هايي مثل صدا و نور و تحمل كم نسبت به تحريكات و محيطي.حساسيت بيش از حد به محرك -

 ن هدف مشخص.وراه رفتن طوالني در خيابان يا بيابان بد -

اشتتغال ذهنتي بته  ،د به موضوعات روحتي، متذهبي و ماورالطبيعتهحمورد و بيش از پرداختن بي -

 برخي موضوعات غيرمهم.

 

 اريدر مرحله حاد بيم عاليم

عالمتت عمتده در دوره  10انجام شد،  (WHO)در تحقيقي كه توسط سازمان جهاني بهداشت 

 باشد.حاد اسكيزوفرنيا استخراج شد كه بشرح ذيل مي
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 درصد موارد 97 1فقدان بينش نسبت به بيماري -1

 درصد موارد 74  2توهم شنوايي -2

 درصد موارد 70  3هذيان انتساب به خود -3

 درصد موارد 66  4سوء ظن -4

 درصد موارد 66 5عاطفه كند -5

 درصد موارد 65 6توهم دوم شخص -6

 درصد موارد 64 7خل  هذياني -7

 درصد موارد 64 8هذيان گزند و آسيب -8

 درصد موارد 52  9افكار بيگانه با خود -9

 درصد موارد 50 10 پژواك افكار -10

 

 هاي تشخيص اسكيزوفرنيامالك

ي مجموعه عاليمي است كته وجتود آنهتا پزشتك را بته تشتخيص بيمتاري هاالكم منظور از

. پس تمام عاليم بيماري ارزش برابر براي تشخيص ندارند. از سوي ديگتر ستاير كندميراهنمايي 

آورده شده است. در حال حاضر دو مالك كلي براي  هامالك شرايط زماني و جسماني نيز در اين

                                                 
 “.رمبيماري رواني ندا”و يا “ من بيمار نيستم”گويد مار بيماري خود را قبول ندارد و ميبي - 1

  .  شوندميرا ن هاصحبت شنود كه وجود ندارد. ديگران اينيي ميهاصحبت - 2

 بتكديگر صحف خيابان با ي. مثالً اگر دو نفر از آن طردهدمياتفاقات و وقايع خارج از خود را به خود نسبت  - 3

 خندند.گويد آنها به من ميكنند يا بخندند مي

 بت كنند يابا يكديگر صح . مثالً اگر دو نفر از آن طرف خياباندهدمي از دست سوء ظن: بيمار اعتماد خود را - 4

  خندند.گويد آنها به من ميبخندند مي

    .دهدميان نش ضعيف نشانگيز محيطي واكعاطفه كند: نسبت به حوادث خوشايند يا غم - 5

 .كنندميشنود )بدون اينكه وجود داشته باشند( كه با وي صحبت توهم دوم شخص: صداي افرادي را مي - 6

ظر نعجيب به  وخل  هذياني: پيش بروز افكار هذياني، احساساتي دارد كه براي بيمار قابل توجيه نيست  - 7

  رسد.مي

  “.گردندميها من وندههمكاران من باعث گم شدن پردر اداره ”گويد: هذيان گزند و آسيب: مي - 8

  افكار بيگانه با خود - 9

 شنود.: هنگام فكر كردن، بيمار صداي فكر خود را ميپژواك افكار – 10
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و ديگري مربتوط بته  ((DSM-IV-TRيكي مربوط به كشور آمريكا تشخيص بيماري وجود دارد. 

 است. (ICD -10)سازمان جهاني بهداشت 

 

 ( 4سير بيماري )تصوير 

متاعي منظور از سير بيماري تغييرات پيش آمده در عاليم بيماري، وضعيت عملكرد شغلي/ اجت

 و نيز پاسخ به درمان از زمان شروع بيمار به بعد است. 

 ارد سير بيماري اسكيزوفرنيا در يكي از چهار گروه ذيل قابل مشاهده است.در بيشتر مو

داراي يتك  شوندميبيماران مبتال به اسكيزوفرنيا را شامل  %20اين گروه از بيماران كه حدود  گروه اول:

  باشد.و روابط اجتماعي بعد از آن مي هاتوانمندي دوره حاد و بدون نقص در

داراي  شتودمياز كل بيماران مبتال به استكيزوفرنيا را شتامل  %35حدود  اين گروه كه گروه دوم:

اراي هاي عود بيماري، بيمتار دباشند. ولي در بين دورهچندين دوره حاد بيماري مي

 و روابط اجتماعي نبوده يا اين نقص بسيار جزئي است. هاتوانمندي نقص در

داراي  شتودمي بته استكيزوفرنيا را شتامل از بيمتاران مبتتال %10اين گروه كه حدود  گروه سوم:

يمار باشند و بعد از همان حمله اول بيماري، عملكرد بچندين دوره عود بيماري مي

 .گرددميو اين عملكرد به مرحله طبيعي اوليه باز ن شودميداراي نقص 

داراي  دشتومياز بيماران مبتال بته استكيزوفرنيا را شتامل  %35اين گروه كه حدود  گروه چهارم:

يمار باشند و بعد از همان مرحله اول عملكرد بچندين دوره عود و حمله بيماري مي

و بيمتار  شتودميدچار افت و نقص عملكرد بعد از هر دوره حمله بيماري شديدتر 

  .گرددميبه مرحله عملكرد طبيعي باز ن

ر شترايط ، وجود عاليتم منفتي، ميتزان پاستخ بته درمتان و ستايبر حسب شدتبدين ترتيب 

 باشد.مبتال يكسان نميافراد خانوادگي سير بيماري اسكيزوفرنيا در 
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 DSM- IV- TR: معيارهاي تشخيصي اسكيزوفرنيا بر حسب 1 -4جدول 

الف( عاليم مشخصه: حداقل دو تا از عاليم زير كه طي يتك دورة يتك ماهته وجتود 
 داشته باشد:

 هذيان .1
 توهم .2

 رضي.وم و تكلم بيتكلم مختل )مثالً بيان جمالت نامفه .3

 رفتار مختل يا كاتاتونيك.  .4

 ارادگي.عاليم منفي يعني سطحي شدن حالت عاطفي، ناگويي، يا بي .5

 ب( اختالل عملكرد اجتماعي/ شغلي: از زمان شروع اختالل بته متدت قابتل تتوجهي،
قبتت هاي اصلي كاركرد از قبيل شغل، روابط بين فردي، يا مراحداقل يكي از حوزه

 ه نحو چشمگيري مختل گردد.از خود، ب
 هاي اختالل، به مدت حداقل شش ماه دائماً وجود داشته باشد. پ( مدت: نشانه

ت( رد سوء مصرف مواد/ بيماري طبي عمومي: اختالل، از اثرات جسمي مستقيم يتك 
ماده )مثالً يكي از داروهاي مورد سوء مصرف )مثل حشيش يتا يكتي از داروهتاي 

 ماني )مثل صرع( نباشد.طبي( يا يك بيماري جس

 

 ترين اين عوامل عبارتند از:. عمدهدهندميآگهي و سيربيماري را تحت تأثير قرار عوامل متعددي پيش

 

 آگهي بدپيش آگهي خوبپيش -
 شروع در سن پايين     سالگي( 25شروع در سن باال )بعد از  -
يع كننتده و آشكارساز)شتروع بيمتاري نبود عوامتل تستر تسريع كننده آشكار مثل يك حادثه عاليموجود  -

 بدون استرس واضح
 شروع آرام شروع ناگهاني و حاد -
خوب بودن سابقه قبلي بيمار از نظر اجتماعي،  -

 و شغليجنسي
 يبد بودن سابقه قبلي بيمار از لحاظ اجتماعي، جنسي و شغل

 انزوا و در خودماندگي وجود عاليم اختالالت خلقي )بويژه افسردگي( -
 مجرد بودن، طالق گرفته يا بيوه بودن بودن متأهل -
 سابقه بيماري اسكيزوفرنيا در خانواده وجود سابقه اختالالت خلقي در خانواده -
 حمايتي هايضعيف بودن نظام برخورداري از نظام حمايتي خوب -
 وجود عاليم منفي وجود عاليم مثبت  -
 رولوژيكها و عاليم عصبي )نوداشتن نشانه واكنش خوب به داروها -
 سابقه آسيب ديدگي در حول و حوش تولد زن بودن -
 گونه فروكش عاليم در عرض سه سالنبود هيچ مغز MRI،  C.T فقدان اختالل در -
 عودهاي مكرر  
 سابقه حمله به ديگران 
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 : اشكال مختلف سير بيماري اسكيزوفرنيا4تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دگردنميعوامل زير باعث عود مجدد بيماري 

 قطع دارو -1

 كم كردن زود هنگام دارو -2

 اجتماعي -استرس و فشارهاي رواني -3

 هاير، شوخيخانوادة هيجاني: انتقاد، تحقير، ابراز خشم، كنترل زياد، عصبانيت نسبت به بيما -4

مواد  مكرر و شديد از جمله رفتارهايي است كه بيمار به سختي تحمل كرده و باعث افزايش

 .گردندميعود بيماري شيميايي مغز )دوپامين( و 

يا شروع اسكيزوفرنيا به دنبال يك اتفاق در زندگي فرد رخ داده باشتد  عاليمممكن است عود 

و خانواده به اشتباه ، همة علت بيماري را به آن حادثه نسبت دهند و يا تصور كنند كه با پيشگيري 

كته فشتارهاي روانتي و اي مشابه نيازي به مصترف دارو نيستت. البتته ترديتدي نيستت از حادثه

سير باليني بيماري اسكيزوفرنيا

%22 -گروه اول •

% 35 –گروه  دوم •

%10 –گروه سوم •

%35 –گروه چهارم •
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اما مطلب به اين صورت است كه  دهدمياجتماعي در يك فرد مستعد، خطر عود را در او افزايش 

براي پيشگيري از عود اختالل، بيمار بايد هم به طور مرتب دارو مصرف كنتد و نيتز تتا آنجتا كته 

نحوة مواجه شدن و حل  امكان دارد هم از مواجهه با فشارهاي رواني و اجتماعي بر كنار باشد و يا

مسائل را بياموزد تا سطح تحمل و توان سازش با اتفاقات روزمره زندگي افزايش يابد. با رعايتت 

دو مورد فوق، حتي گزارش شده كه ميزان رجعت بيمار به بيمارستان؛ يعني عود مرحله حتاد، بته 

از كنترل مرحلتة حتاد،  . در كم كردن مقدار داروي مصرفي روزانه بيمار، بعدشودميصفر نزديك 

 نبايد عجله كرد. بهتر است كاهش ميزان داوري مصرفي با احتياط و توسط پزشك انجام گيرد.

 

 اقدام به خودكشي در بيماران اسكيزوفرنيا 

مكن ماقدام به خودكشي در اين بيماران نسبت به جمعيت عمومي باالتر است. رفتار خودكشي 

يده شود. گروهي از آنتان ممكتن استت فقتط فكتر متردن و است به اشكال مختلف در بيماران د

گتر خودكشي را داشته باشند و در مورد چنين افكاري با نزديكان خود صحبت كننتد. گروهتي دي

گردد و در گروه ديگر ممكن است اقتدام بته شديدتر بوده و  ممكن است فكر آنها به اقدام منتهي 

بته  نمايند كه ممكن است اقدام بته خودكشتي ي خشن استفادههاروشخودكشي شديد بوده و از 

 فوت منجر گردد.

آن  وتوصيه شده است كه در هر يك از حاالت فوق چنين افكار و اقدامي را جدي تلقي كنيتد 

ف يل مختلرا با پزشك معال  بيمار در ميان گذاريد. افكار و يا اقدام به خودكشي ممكن است بدال

ام بته ، افسردگي و يا حتي توهمات شتنوايي كته دستتور اقتددر بيماران بروز كند. وجود نااميدي

 د باشد.توانمياز داليل آن  كندميخودكشي را به بيمار صادر 

دهد در ندر برخي مواد ممكن است بيمار هيچ نشانة مستقيمي را از خودكشي به نزديكان ارائه 

 باشد.يد مياين صورت توجه به عاليم زير براي پيشگيري از خودكشي در بيماران مف
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 :كندميفكر و اقدام به خودكشي به اشكال مختلف بروز 

ن تصور: افكار و احساسات مربوط به خودكشي بدون هيچ نقشه يا قصد انجتام آن، بته ذهت -1

 آيد.بيمار مي

 ها و حركات: اعمال خود تخريبي كه با افكار و احساسات خودكشي مرتبط است.اشاره -2

 .شودميعمال است كه منجر به مرگ اقدام: شامل دامنه وسيعي از ا -3

 

 هشدار دهنده در خودكشي عبارتند از: عاليم

 نوسان خل  بيمار از حاالت افسردگي به وضعيت طبيعي يا بالعكس كه در آن صورت: -1

ب بته و يتا در متورد ارتكتا دهدميارزشي شديد نشان بياحساس ي حاكي از عاليمالف: فرد 

 .كندميگناهي نابخشنودني صحبت 

 .دهدمينب: از آينده مأيوس و نااميد است و تمايلي به طرح هر گونه نقشه براي آينده نشان 

 .كندميد: خل  او به ناگهان از افسردگي شديد به بشاشيت و آرامش غيرقابل توضيح تغيير 

م نويسد و با دوستان قديمي و اقتوانامه مي، به عنوان مثال وصيتكندمي: امور خود را تنظيم ه

 .  كندميتماس برقرار 

 .كندميو: در مورد طرح يك خودكشي بحث 

العاده يا فناپذير بتودن نگام بحران حالت سرخوشي )مانيا( يا هذيان، صحبت از قدرت خارقه -2

 . كندمي

 به خود صدمه بزند يا خود را بكشد. دهندميشنود كه به او دستور صداهايي مي -3

بتراي  سعي كنيد بفهميد آيا طرح خاصتي شودميآماده خودكشي  رسد كه فردچنانچه بنظر مي

 آن دارد؟

 توجه به نكات زير اهميت دارد:

 نيد؟با روانپزشك بيمار در مورد افكار خودكشي/امكان اقدام به خودكشي بيمار صحبت كالف: 
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ه طفقتط بواست)روانپزشتك( قرارداد ببنديد كه بدون مشورت با شتما يتا درمتانگرش  بيمارب: با 

 احساس رفتار نكند.

را كته  هر گونه سالح و وسيله )تيغ، چتاقو، قيچتي، دارو( در دستترسبه خانواده توصيه كنيد ج: 

 د.نامكان استفاده براي خودكشي دارند از دسترس دور بدار

جتام عمتل : مهم است كه براي فرد مبتال مشخص كنيد كه تفكر يا تمايل به خودكشي كامالً از اند

 ن متفاوت است.زدخود آسيب

افتند، لتذا هشدار دهنده اتفاق مي عاليمها بدون بعضي از خودكشيبه خانواده توصيه كنيد كه  هت:

 د كه بيمار تنها نماند.ندر مواقع بحراني سعي كن
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 :دومفصل 

 درمان دارويي
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 ارد زير را به خانواده آموزش دهد:مدير مورد با مطالعه اين فصل مو

 درمان اسكيزوفرنيا چيست؟ نقش دارو در -1

 منافع و عوارض داروهاي ضدروانپريشي چيست؟ -2

 ي خنثي كردن عوارض ناخواسته داروهاي ضدروانپريشي كدام است؟هاراه -3

 ميزان اثربخشي دارو در درمان اسكيزوفرنيا چقدر است؟ -4

 طريقه مصرف دارو چگونه است؟ -5

 عواقب قطع ناگهاني دارو چيست؟ -6

 ر است؟مدت زمان مصرف دارو چقد -7

 آيا اين داروها اعتيادآور هستند؟ -8
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 درمان دارويي 

ف از هتد ،غدد درون ريز و قلبي، گوارشي يهابيماريهاي پزشكي مانند در بسياري از عرصه

يمتاري، درمان، كنترل بيماري و ممانعت از شدت يافتن آن است. با كنترل عوامتل ايجتاد كننتدة ب

 اء كيفيتتيابد و باعث حفظ و يتا ارتقتناك بيماري رهايي ميبيمار از عاليم آزاردهنده و گاه خطر

 .گرددميزندگي وي 

ر ايتن هدف از درمان بيماري اسكيزوفرنيا كنترل عاليم بيماري است. همانطور كه گفته شتد د

ين مقدار ا يابند لذا با مصرف داروها مجدداًبيماري مواد مختلف شيميايي مغز كاهش يا افزايش مي

 .شودميعاليم برطرف  يابد وده و مغز عملكرد طبيعي خود را نسبتاً باز ميمواد تنظيم ش
 

 نقش دارو در درمان اسكيزوفرنيا

با كشف داروهاي ضدروانپريشي، تحولي بنيادين در درمان اسكيزوفرنيا به وجود آمد و امروزه 

مبتتال بته  باشتد. هتيچ دارويتي مختتص بيمتاراندر درمان اين بيماري تكيه اساسي بتر دارو متي

اسكيزوفرنيا نيست. به عنوان مثال، قرص اسكازينا كه اصطالحاً يك داروي ضدروانپريشي است و 

، در درمان افسردگي و اضطراب نيز ممكن است مورد استفاده قرار شودميدر اسكيزوفرنيا مصرف 

ايي مثتل . از طرفتي داروهتشتودميكوتاه مدت هتم از آن استتفاده  هايگيرد و در كنترل استفراغ

پرامين كه يك داروي آور يا آرامبخش معروف است يا ايميديازپام كه به عنوان يك داروي خواب

 عاليتممعروف ضدافسردگي است، در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا نيز ممكتن استت بتراي رفتع 

گتروه  خاصي مورد استفاده قرار گيرد. اصوالً داروهاي عمده در درمان استكيزوفرنيا اصتطالحاً در

همان طور كته در مقدمته نيتز گفتته شتد، اصتالح و افتزايش  .داروهاي ضدروانپريشي قرار دارند

، نقشي اساسي در ايجاد نگرش پزشكيروان يهابيماريها در مورد ابعاد مختلف اطالعات خانواده

رغم عليباشد. . لذا توجه به نكات ذيل بسيار مهم ميكندميصحيح و رفتار مناسب با بيماران ايفا 

رشد ارتباطات و آگاهي جامعه از پيشرفت علم، هنوز حتي در قشر تحصيل كرده، با كساني مواجه 
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و  روانپزشكي مثل اضطراب، افستردگي يهابيماريهستيم كه وقتي خود و يا اطرافيانشان مبتال به 

ماينتد. بيمتار د در بهبود آنها نقتش متؤثري ايفتا نتوانميباور ندارند كه دارو  شوندميوسواس  يا

متن هرگتز »داشتت: اي كه تحصيالت دانشگاهي را طي كرده بود و پس از بهبود اظهار ميافسرده

به هر حال، بهترين « ستم قبول كنم كه دارو بتواند ديدگاه منفي زمان بدحاليم را تغيير دهد.توانمين

، آن است كه شودميستفاده ا پزشكيروان يهابيماريدليلي كه بر مبناي آن از دارو به منظور بهبود 

يابتد، در حتالي ، حال آنها به درجات متفاوت بهبود ميكنندميوقتي بيماران از اين داروها استفاده 

كه اگر اين بيماران، دارونما )تركيبي كه ظاهر آن شبيه دارو است ولي خاصيتي ندارد( مصرف كنند 

 مند شوند.گذارد بهرهلقيني كه بر جاي ميممكن است از تأثيرات ناچيز آن صرفاً به دليل اثرات ت

يايي ريزي، در مغز است كه با مواد شتيممركز تفكر، احساس، حافظه، قضاوت، تحرك و برنامه

و تتا حتدي آيتد كته بتا مصترف دار. در بيماران، تغييراتي در اين مواد به وجود ميشودميكنترل 

 .ضي تأثير كمتر دارند. البته بعضي داروها تأثير بيشتر و بعگرددمياصالح 

ا دارو است ب پزشكيروانت اختالاليكي از  به هر حال قسمتي از مشكل هر بيماري كه مبتال به

. گترددميكار درماني و مرتفع  و و قسمتي هم با روان درماني شودميدرماني برطرف  -و يا شوك

 در  اين مبحث درباره موضوعات زير صحبت خواهيم كرد:

يك بيمار خاص، ميزان داروي مصترفي يتك بيمتار، طريقتة مصترف دارو،  انتخاب دارو براي

و در بيمتاراني كته بته دار درمانسنجش داروهاي مختلف ضدروانپريشي از نظر اثربخشي، روش 

بيني پاسخ بيمار ، عوارض جانبي داروها، نحوة قطع دارو، مكانيسم اثر داروها، پيشدهندميپاسخ ن

 متتول در درمتتان استتكيزوفرنيا، درمتتان نگهدارنتتده بتتا داروهتتاينقتتش داروهتتاي غيرمع ،بتته دارو

را  روانپريشي، ميزان دارو در مصرف طوالني مدت و سرانجام همكاري بيمار در مصترف داروضد

 خواهيم داشت.

 به موارد زير اشاره كرد:  توانميمنافع و اثرات مثبت فراواني دارد. از جمله  يدرمان بيمار

 ي.كنترل رفتارهاي غيرعاد -1
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 كنترل رفتارهاي پرخاشگرانه. -2

 پيشگيري از عود بيماري و يا كم كردن دفعات عود بيماري در طول عمر. -3

 حفظ كيفيت زندگي بيمار. -4

 حفظ عملكرد اجتماعي، شغلي و خانوادگي بيمار. -5

 گيري بيمار.كاهش انزوا و گوشه -6

 .كنندميكاهش فشار رواني خانواده بيمار و كساني كه با وي در يك خانه زندگي  -7

ن قطع و يا كاهش دفعات بستري بيمار در مراكز روانپزشكي بعلت عتود و يتا شتدت يتافت -8

 عاليم بيماري.

 هتايمهارتمناسب در بيمار بتراي انجتام توانبخشتي، آمتوزش  روانيفراهم كردن شرايط  -9

 شغلي و ادامه تحصيل.

 گي.كمك به بيمار جهت تحمل بهتر فشارهاي رواني ناشي از وقايع روزمره زند -10

 كاهش هزينه درمان و مراقبت از بيمار. -11
 

كه گروه دارويي فنوتيازين كشف شد،  1950از دهه  سايكوتيك:داروهاي  دروانپريشي آنتي

پيشرفت مهمي در درمان بيماران اسكيزوفرنيا به وجود آمد. از آن زمان به بعد داروهاي ديگري بتا 

ستايكوتيك )ضتد روانپتريش( ي مختلفي مانند آنتيهااثرهاي مشابه به بازار آمد اين داروها به نام

 عاليتم. ايتن داروهتا بتا كنتترل شتوندميهاي قوي ناميده بخشنورولپتيك، سايكوتروپيك و آرام

 .كندميبيماري از عود آن جلوگيري 
 

نتي نگرا ،رتتباما متأسفانه يكي از داليل قطع دارو و يا مصرف نام داروها اعتيادآور نيستنداين 

 است.   بدون داروو يا خانواده آنها از اعتيادآور بيمار 

 . داروهاي كالسيك و غيركالسيك. كنندميبه دو گروه تقسيم را بطور كلي اين داروها 
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متازين، فلتوپرازين، فلوفنتازين، كلرپروهالوپريدول، تيوتكسين، پرفنازين، تتري :گروه كالسيك

 تيوريدازين، هالوپريدول.

 اپين )لپونكس(، اوالنزاپين، كوتياپين، رسپيريدون.كلوز :گروه غيركالسيك  
 

 مكانيزم اثر داروهاي ضد روانپريشي 

و  گرددميي همانطور كه قبالً گفته شد در اين بيماري برخي از مواد شيميايي مغز دچار تغييرات

ه ميايي است كت. دوپامين يكي از اين مواد شيشوندميهر كدام باعث بروز برخي از عاليم بيماري 

ش فعاليتت آنهتا يابد. اين داروها با كاهفعاليت آن در مغز بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا افزايش مي

 .گردندميقراري ي مانند توهم، هذيان، رفتار پرخاشگرانه و بيعاليمباعث از بين رفتن 

كشتد مي از زمان شروع داروها طول دو هفتهاين داروها اثر فوري ندارند بدين معني كه حدود 

طلوب درمتاني مماه اثر  5/1تا اثرات اوليه درماني ظاهر گردد. با استمرار مصرف آن تقريباً پس از 

 بيني نمود. پيشسير بيماري را تقريباً توانميو پس از گذشت سه ماه  گرددميداروها نمايان 

ر ر زيتفوق اثرات مثبت و نيز عوارض ناخواستته دارد كته د هر يك از داروهاي ضدروانپريش

 .گرددميبطور اختصار به آنها اشاره 
 

 ميزان اثربخشي داروهاي ضد روانپريش در درمان بيماري اسكيزوفرنيا چيست؟  

رو يتندر درمان بيماري مؤثر هستتند. از ا %70تحقيقات نشان داده است كه داروهاي كالسيك 

ثيري براي وي از آن است كه تأ درصد( بيشتر 70شانس اينكه بيمار از منافع اين داروها بهره ببرد )

د اثترات توانتمينداشته باشد. اما خوشبختانه تجويز داروهاي غيركالستيك بتراي متابقي بيمتاران 

وهتاي درصتد بيمتاران مقتاوم بته دار 50تتا  30درماني داشته باشد. تحقيقات نشان داده است كه 

دارويي بر بيمتار  احتمال اينكه هيچرو . از ايندهندميكالسيك به كلوزاپين اثر مثبت درماني نشان 

 دارد.مؤثر نباشد بسيار كم است و جايي براي نااميدي از درمان بيماري اسكيزوفرنيا وجود ن
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(I  داروهاي كالسيك 

 كالسيك الف( منافع داروهاي  د روانپريش

 بهبود توهم -1

 بهبود هذيان -2

 بهبود پرخاشگري، عصبانيت -3

 بهبود اختالالت خواب -4

 

 واسته داروهاي كالسيكب( عوارض ناخ

گذارد كه ثر مياكه اين داروها بر ساير مواد شيميايي مغز  كندميعوارض به اين دليل بروز  اين

ز داروهتايي رو روز به روباشد. از ايندرمان بيماري اسكيزوفرنيا مؤثر نميدر هدف درمان نبوده و 

ستته كمتتري ثر كند و عوارض ناخواكه منحصراً بر مواد شيمياي مؤثر در بيماري ا شودميساخته 

ان و )بايد توجه داشت كه عوارض جتانبي دارو بته يتك ميتز باشد. اين عوارض عبارتند ازداشته 

 :آيدبراي تمام بيماران پيش نمي

 خشكي دهان، يبوست -1

 تاري ديد -2

 آلودگيخواب -3

 اختالالت جنسي -4

 ترشح شير از پستان در زنان  -5

 اختالل قاعدگي در زنان  -6

 خون، افت فشار خون هنگام برخاستنكاهش فشار  -7

 هالرزش دست، سفتي اندام -8

 ريزش از دهانآب -9
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 احتباس ادرار  -10

 

 گيرند:متعددي را بكار مي يهاراه براي خنثي كردن عوارض فوق پزشكان

ا نيز ركاهش مقدار دارو تا حدي كه از بروز عود بيماري جلوگيري كند و عوارض ناخواسته  -1

 به حداقل برساند.

كن است برخي از بيماران مم ،دارو: تعويض يكي از داروهاي كالسيك با نوع ديگر آنتغيير  -2

رو بهتتر استت در به يكي از اين داروها عوارض بيشتري نشان دهد و با ديگري كمتر از اين

 اين موارد اين تجربه را بكار گرفت.

 اخواستته درپزشكان براي خنثتي كتردن عتوارض ن ،كننده عوارضاستفاده از داروهاي خنثي -3

ردن صورتيكه تغيير مقدار دارو مؤثر نباشد از داروهاي تكميلتي كته صترفاً بتراي خنثتي كت

 .كنندميرود و اثري بر درمان بيماري ندارد استفاده عوارض داروها بكار مي

ريتتزش دهتتان از داروهتتاي هتتا و آبانتتدام ستتفتي -بتتراي خنثتتي كتتردن لتترزش دستتت -

 .شودميانتادين استفاده پريدين، آمهگرفنيديل، بيتري

 

II) داروهاي غيركالسيك 

ام بترد )ايتن نت كلوزاپين )لپونكس(اوالنزاپين، رسپيريدون، كويتاپيناز  تتوانمياز اين دسته 

تند. ايتن از ديگر داروهاي اين گروه هسزيپراسيدون، سرتيندول داروها در ايران موجود هستند(. 

 سازد:داروهاي كالسيك مجزا مي داروها ويژگي خاصي دارند كه آنها را از

 فاقد عوارض لرزش دست، سفتي عضالني و آبريزش دهان هستند. -1

 فاقد عوارض ترشح شير از پستان و يا عوارض جنسي هستند. -2

 ش فعاليتتعالوه بر ماده شيميايي دوپامين بر سرتونين نيز اثر دارند. اين داروها باعتث كتاه -3

 .گردندميدوپامين و سرتونين در مغز 
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ز منفتي بيمتاري را نيت عاليتمدليل كاهش فعاليت سرتونين در قسمت پيشاني مغز تا حتدي ب -4

 .دهندميكاهش 

ا ين دسته داروهتبراي درمان بيمار از ا دهندميبه همين دليل امروزه بيشتر روانپزشكان ترجيح 

ايتد نيتز نب ااستفاده كنند و نسبتاً كمتر تمايل به تجويز داروهاي كالسيك دارند. ولتي ايتن نكتته ر

ودي با داروهاي كالسيك تحتت درمتان قترار دارد و بهبتها بيماري كه سالبراي فراموش كرد كه 

باشد. بهر حال نسبي حاصل شده است ضرورتي به تغيير دارو و تجويز داروهاي غيركالسيك نمي

ار اده بيمتوتصميم براي تغيير دارو و منافعي كه در انتظار آن هستيم با مشورتي كه پزشك، بتا ختان

 صورت خواهد گرفت. دهدميانجام 
 

 عوارض داروهاي غيركالسيك 

سفيد خون به علتت  هايافزايش وزن، سرگيجه، خواب آلودگي و كاهش گلبول كلوزاپين: -1

نجتام ي ويژگتي را نيتاز دارد كته اهامراقبت سفيد خون تجويز اين دارو هايكاهش گلبول

بطور مرتب ضروريستت ايجتاد تشتن  در  سفيد خون( هاي)شمارش گلبول CBCآزمايش 

 مقادير باالي اين دارو از ديگر عوارض آن است.

 هاي خون و قند خون، خواب آلودگي.چاقي، افزايش چربي اوالنزاپين: -2

 قراري، لرزش دست )به مقدار كمتر از داروهاي كالسيك(.بي رسپيريدون: -3

 قلب.قراري، خواب آلودگي ) به مقدار كم(، طپش بي كوتياپين: -4
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 داروهاي گروه سوم

 به بعد در كشورهاي غربتي و برختي از كشتورهاي همستايه، بتراي 1380اين داروها از سال 

حتال حاضتر در  نتام دارد. ايتن دارو در آريپيپورازول. يكي از اين داروها گرددميبيماران تجويز 

روهتاي اقد عتوارض داباشد. از منافع اين دارو اين است كه فايران موجود نميفهرست فارماكوپه 

ربي آلودگي شديد، چاقي، افزايش چكالسيك و تقريباً عوارض داروهاي غيركالسيك مانند خواب

اعتث باشد. اين دارو بر عاليم مثبت و منفي بيماري اسكيزوفرنيا اثر درماني دارد و بو قندخون مي

 .گرددميكاهش دوپامين و سرتونين مغز 
 

 

 ثبت تاريخچه درمان بيمار

هتر باده شود به اينكه احتمال دارد براي درمان اين بيماري مدت طوالني از اين داروها استف نظر

 روع بيمار تاكنون ياد داشت شود:دقيقي از ابتداي ش است تاريخچة

 .است كردهروز بيمار مصرف مينام داروهايي كه در طول يك شبانه -1

 .است ردهكروز بيمار مصرف ميمقدار دارو كه در طول يك شبانه -2

 .است استفاده نموده هاداروآن طول مدتي كه بيمار از  -3

ثبتت ايتن  .منافع و عوارض ناخواسته هر يك از داروهتا كته بيمتار استتفاده نمتوده استت -4

ار اعمتال تا مديريت بهتري در درمان بيمت كندميو پزشك بيمار كمك  خانوادهاطالعات به 

ليلتي نموده و اقامت كند و يا بنتا بته د گردد. ممكن است خانواده به شهر ديگري مسافرت

د پزشتك معتال  توانتميپزشك معال  بيمار تغييركند، در اين صورت ارائه ايتن اطالعتات 

 تر ياري رساند.جديد را به دقت راهنمايي كرده و در تجويز داروي مناسب

 

 ؟ شودمييي يك دارو براي بيمار انتخاب هامالك بر اساس چه

د در راهنمايي پزشك جهت انتخاب داروي مناستب اثتر توانمي هامالك ينآگاهي خانواده از ا
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 فراواني دارد.

وع دارو در دو مالك مهم در انتخاب ن شودميتوسط پزشك ويزيت  راگر بيمار براي اولين با -1

 .شودمينظر گرفته 

 روهتايدا الف( در صورتيكه فردي از اعضاي خانواده بيمار به دليل اختالل مشابه، از يكي از

يتن حتال ضدروانپريشي استفاده كرده و تأثيرات آن بهتر از ساير داروها بوده استت، در ا

 شد براي اين بيمار هم، همان دارو تجويز گردد.توصيه مي

 يهابيماريب( عوارض دارو: بعضي بيماران به داليل مختلف از جمله سن يا وجود همزمان 

ز افتراد ايستند. براي مثال، افراد مسن بيشتتر ديگر، قادر به تحمل بعضي عوارض داروها ن

سقوط فشارخون، تند شدن ضربان قلب و  عروقي مانند -جوان در معرض عوارض قلبي

ه از يا عوارض ديگري مانند احتباس ادراري هستند. لذا بايستي دارويي انتختاب شتود كت

 جهات فوق مشكل كمتري براي بيمار فراهم سازد.

ده، مراجعته نمتو بيمتاريو يا كنترل نموده است و به دليل عود  ستفادهدارو ااگر بيمار قبالً از  -2

اب دارو از ي ديگري نيتز در انتختهامالك ي الف و ب كه در باال ذكر شد،هامالك عالوه بر

ك گيرد و آن، پاسخ بهتر بيمار در حمالت قبلتي بيمتاري بته يتجانب پزشك مدنظر قرار مي

 باشد.ها ميدارو در مقايسه با ساير دارو

ع و عوارض داروهايي كه بيمار در طتول دوره بيمتاري متورد استتفاده قترار داده مقايسة مناف -3

يمتار باشد. در اينجا اطالعات خانواده و بمي« داروي بهتر»است، مالك خوبي جهت انتخاب 

 كمك فراواني به پزشك معال  خواهد نمود.

 

 ز دارند؟ بيماران به چه ميزان دارو بطور روزانه نيا

در تنظيم ميزان داروي روزانته اعمتال  كندمياوالً، يكي از اصولي كه روانپزشك همواره تالش 

نمايد، آن است كه كمترين مقدار دارو كه بيمار با مصرف آن در حد مطلوب و قابل انتظار درمتان 
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 خواهد شد را تجويز نمايد.

 5روزانته  دارد. لذا گاهي يتك بيمتار بتا ثانياً، هر بيماري به يك ميزان مشخص از دارو احتياج

مدتي طول  ،اروهاضمناً اين د گرمميلي 15و بيمار ديگري به  شودميميلي گرم هالوپريدول درمان 

دارو  ع، ميتزانكشد تا حداكثر تأثير خود را نشان دهند، لذا نبايد عجله كرد و به اميد بهبود سريمي

 را افزايش داد.
 

 است؟  طريقه مصرف دارو چگونه

شتب  تا حد امكان مصرف دارو بايد از طري  خوراكي باشد كه ابتدا در سه نوبت صبح، ظهتر،

ز خواب بته اشب و قبل در و امكان اين كه  به تدري  داروي مورد نياز بيمار فقط  شودميتجويز 

يقتي تزر فترم بيمار داده شود وجود دارد. در موارد اورژانس كه نياز به كنترل سريع بيمار است، از

ر از وارد كه بيما. در بعضي مشودمياين داروها مثل آمپول هالوپريدول يا آمپول الرگاكتيل استفاده 

دكتانوات هاي ترزيقي طوالني اثر مثل آمپول فلوفنازينورزد از فرممصرف خوراكي دارو امتناع مي

 .شودمييا مديكيت نيز استفاده 
 

 وت است؟ آيا قدرت اثربخشي داروهاي مختلف متفا

روهتا داروهاي مختلف ضدروانپريشي نسبت به هم از نظر اثربخشي برتري ندارند اما بعضي دا

اً به همتين رسند و بعضي داروها با مقدار بيشتر، كه ظاهربا مقدار كمتر، به حد مطلوب درماني مي

گترم الرگاكتيتل لي. مثالً يكصد ميشوندميدليل، به داروهاي با قدرت باال و با قدرت پايين تقسيم 

گرم پرفنازين اثربخشي يكساني ميلي 10گرم هالوپريدول و ميلي 2گرم اسكازينا و ميلي 5/3معادل 

 دارند.
 

 كرد؟  توانميبراي بيماران مقاوم به درمان چه 

اي از بيماران نستبت اگرچه داروها در درمان اسكيزوفرنيا اثربخشي قابل توجهي دارند، اما عده
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. در اين موارد، پزشكان داروهاي مختلف را دهندميها مقاوم هستند يا به سختي پاسخ به اين دارو

و يا از داروهاي ديگري كه ظاهراً در دستة داروهاي ضدروانپريشي نيستند  كنندميدر بيمار امتحان 

 «كتيشتوك الكتري»و يا از درمان با ايجاد تشن  الكتريكي كه بته  كنندميمثل ليتيوم و كاربامازپين 

. گاهي بعضي از بيماران مقاوم نسبت به درمان با ميزان معمول دارو، شودميمعروف است استفاده 

 . دهندميبه دوز بسيار باالي همان دارو پاسخ 
 

 ؟ دهدمياگر دارو را ناگهان قطع كنيم چه اتفاقي رخ 

 ولتي در شتوندمين اگرچه داروهاي مورد استفاده در درمان اختالل اسكيزوفرنيا منجر به اعتياد

صورت تصميم پزشك به قطع دارو، الزم است اين كار بته صتورت تتدريجي انجتام شتود. قطتع 

رز و ستيخ شتدن منجر به عوارضي مانند تهوع، استفراغ، گرفتگتي بينتي، لتتواند ميناگهاني دارو 

 شود.موهاي بدن 
 

 تأثيرات مختلف داروهاي كدام است؟ 

ه جانبي نيست. در مصرف هر دارويي مبنتا بتر ايتن استت كت اصوالً هيچ دارويي بدون عارضة

 ي)اعتم از داروهتاي شوندميفايدة دارو از ضرر آن بيشتر باشد. تمام داروهايي كه در طب مصرف 

د گيرند( هم تأثيرات مفيمورد استفاده قرار مي هاي ديگربيماريي و يا پزشكروان يهابيماريكه در 

ر متورد كليتة توجه داشته باشند كه موارد زير، دبايد بيمار  انوادهو هم عوارض ناخواسته دارند. خ

 گيرند.رار ميقمورد استفاده  ديگري هابيماريي و در پزشكي روانهابيماريداروهايي است كه در 

تستكين درد، كتاهش فشتارخون در بيمتاري كته مبتتال بته افتزايش  تأ يرات درماني: -1

ه دنبال افسردگي و اسكيزوفرنيا ببيماري بهبود ا يو ها باشد، كنترل عفونتفشارخون مي

 باشد.مصرف دارو جزو تأثيرات درماني داروهاي مختلف مي

تأثيرات نامطلوب و آزاردهنده و گاهي مضر كه تمام داروهاي مورد  عوارض ناخواسته: -2
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كه اوالً شايع و ثانياً  شوندمياستفاده در پزشكي دارند جزو عوارض ناخواسته محسوب 

بيني هستند معموالً افراد مسن بيشتر در معرض عوارض قرار دارنتد. خشتكي ل پيشقاب

دهان، سرگيجه، يبوست، لرزش بدن از عوارض شايع داروهايي است كه در افستردگي 

. آگتاه شتدن بيمتار از ايتن عتوارض قبتل از شوندمياسكيزوفرنيا استفاده بيماري و يا 

افزايد و موجب كاهش اضتطراب و نگرانتي در استفاده از دارو بر ميزان همكاري او مي

 . گرددميمورد دارو 

گاهي بيماران نسبت به بعضي از داروها حساستيت نشتان  آور:شديد زيان هايواكنش -3

ويژه اوالً  هاواكنش . اينگردندميو موجب بروز تأثيرت غيرقابل انتظار و مضر  دهندمي

پوستت، د ماننتاشند. هر كدام از اعضاي بدن )ببيني ميشايع نيستند و ثانياً غيرقابل پيش

 ها، مغز( ممكن است نسبت به يك داروي خاص حساسيت نشان دهند.كبد، كليه، روده

د مثالً بيمار ممكن است به دنبال مصرف پرفنازين دچار خارش شديد پوست بدن گترد

 كه الزم است داروي ديگري را جايگزين نمود.

يت ي بيش از مقدار مجاز استفاده كنتد دچتار مستموموقتي بيماري از داروي مسموميت: -4

نتد دارو را بته توانمي. افراد مسن بيشتر در معرض مسموميت قرار دارند، زيرا نگرددمي

يشتتري سهولت افراد جوان از بدن خود دفع كنند و به دليل تجمع بيشتر چربي، مقدار ب

 سازند.از دارو را در بدن خود ذخيره مي

ممكتن استت بتين  كنتدميوقتي بيمار از چند دارو استتفاده  رويي:بين دا هايواكنش -5

ي صورت گيرد كه موجب بروز عتوارض ناخوشتايند يواكنشها داروهاي مورد استفاده،

، مثالً بيماري كه از داروي ضدافسردگي گردندميگردد. گاهي غذاها موجب اين مشكل 

ستي بعضتي از غتذاها از جملته نباي كندميترانيل سيپرومين و ايزوكربوكسازيد استفاده 

. بته هتر گرددميپنير و يا جگر جوجه را مصرف نمايد؛ زيرا موجب افزايش فشارخون 

ها بايستي پزشك معال  را در جريان همه داروهايي كه مصترف حال بيماران و خانواده
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 قرار دهند تا مشكل زيانباري براي آنها پيش نيايد. كنندمي

اني آنها از تأثيرات درم شوندميوقتي براي مدتي مصرف  بعضي داروها تحمل دارويي: -6

 ، كلرديازپوكستايد وبه ديازپام، لورازپتام، اكستازپام توانمي. از اين ميان شودميكاسته 

ي كته در فلورازپام اشاره كرد. برخالف اذهان بسياري از بيماران و خانوادهتا، داروهتاي

نپريشتي و تحت عنتوان داروهتاي ضدروا شوندميبيماران مبتال به اسكيزوفرنيا مصرف 

يابتد. اگتر مصرف، تأثيرات درماني آنها كاهش نميها معروف هستند، حتي پس از سال

و بيمتاريش  شودميبيماري كه با ميزان معيني دارو قابل كنترل است، ناگهان حالش بد 

ش افتزاي مقتدار دارو را شتودميو پزشك به خاطر تشديد بيماري مجبتور  كندميعود 

ليتل دهد، به خاطر اين نيست كه اثرات درماني دارو كاهش يافته است بلكته بته ايتن د

پتامين باشد كه بيماري او تشديد يافته است و به عنوان مثال به داليلتي مغتز وي دومي

كته  ي از جملته شترايطي هستتندهااسترس. مصرف مواد مخدر، كندميبيشتري ترشح 

كته  كننتدميها سئوال ه طور مكرر بيماران و خانواده. بگردندميباعث افزايش دوپامين 

كور يابد؟ با توجه به توضيحات مذآيا اثرات اين داروها پس از مدتي مصرف كاهش مي

 پاسخ آنها منفي است.

رد بعضي از مواد شيميايي و داروها چنتان موجتب وابستتگي در بيمتار و يتا فت اعتياد: -7

ردن كند ميل و ولع شتديدي جهتت روي آو كه هرگاه آن را قطع گرددميكننده مصرف

پين( و متواد . از اين ميان، داروهاي آرامبخش )ماننتد بنزوديتازكندميمجدد به آن پيدا 

بيمتاري  نتام بترد. داروهتايي كته در درمتان تتوانميمخدر )مانند مرفين، هتروئين( را 

ستتند روند و تحت عنتوان داروهتاي ضدروانپريشتي معتروف هاسكيزوفرنيا به كار مي

بيمتار  رغم عوارض دارو، لزوم تجويز آنرا بتراياعتيادآور نيستند. وقتي روانپزشك علي

 :دهدميمالحظات و احتياطات ذيل را مدنظر قرار  دهدميتشخيص 

 نمايد.الف: حداقل مقدار مؤثر دارو را تجويز مي
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باشد و آنهتا ب: در طول درمان همواره مواظب عوارض ناخواسته و تأثيرات سوء با دارو مي

 .دهدميرا به بيمار آموزش 

ن و آج: پس از مصرف به مدت طوالني و كنترل بيماري، لزوم كاهش ميزان دارو و يتا قطتع 

 نمايد.يا لزوم شروع مجدد دارو را بررسي مي

مقابله با بعضي عوارض ناخواسته كه ممكن است مشكالتي براي بيمار ايجاد كند را  د: نحوة

م بلند شدن كته به سقوط فشارخون هنگا توانمي. از اين ميان دهدميوزش به بيماران آم

بتا  ، اشتاره كترد كتهگترددميمنجر به سرگيجه و تاري ديد و گاهي به زمتين ختوردن 

برخاستن تدريجي از رختخواب و چند لحظه نشستن و آهستته بلنتد شتدن تتا حتدود 

ه شار ختون( در صتورتي كت. در افراد مسن اين عارضه )سقوط فشودميزيادي برطرف 

منجر به زمين خوردن گردد ممكن است منجر به شكستگي استخوان هم بشود، ختواب 

، ممكن كنندميو يا رانندگي  كنندميصنعتي كار  هايآلودگي براي بيماراني كه با ماشين

م بته است خطرآفرين باشد كه بايستي از جانب بيماران مهم تلقي گردد و احتياطات الز

 د.عمل آي
 

 بيني كرد؟ ميزان پاسخ درماني بيمار به داروهاي ضدروانپريش را  پيش توانميآيا 

آگهي مثبت آورده شده است. وجود اين عوامل پاسخ عوامل ايجاد كننده پيش ات قبليدر صفح

 .دهدميدرماني را افزايش 
 

 الني مدت وجود دارد؟ آيا بعد از كنترل مرحلة حاد بيماري، نياز به مصرف دارو آن هم به طور طو

و  گرددميهمانطور كه قبالً اشاره شد در بيشتر موارد دورة حاد بيماري با سه ماه درمان سپري 

. تحقيقات نشان داده است كه قطع دارو در سال اول درمان، گرددمي، هبيمار وارد مرحله نگهدارند

ر است پس از ستپري شتدن دوره رو بهت. از اينگرددميبيماران  %40باعث عود مجدد بيماري در 

حتتي ممكتن استت  شتودميحاد با نظر پزشك معال  داروي مورد نياز بيمار را ادامته داد. گفتته 
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رو بيماران با عود مجدد بيماري مواجه گرديم، از ايتن %20عليرغم مصرف داروها در سال اول در 

 ميت است.پزشك بيمار حائز اهروانتوجه به عاليم بيمار و ارتباط نزديك با 

 

 رابطه عوارض داروهاي ضدروانپريشي با طول مدت مصرف و ميزان روزانه آنها چگونه است؟

د رويه و بدون نظارت علمي مصرف شود مشكالت بيشتتري را ايجتااصوالً هر دارويي اگر بي

رغم وجتود عتوارض ها و بيماران بايستي به اين نكته اساسي توجه نمايند كه علي. خانوادهكندمي

آورنتد. مصترف داروها، اگر طب  نظر روانپزشك مصرف شتوند عتوارض كمتتري را بته بتار متي

حيته درازمدت دارو در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا ممكن است يك سري عوارض حركتتي در نا

مايد، هاي اين عوارض حركتي توجه نصورت و دهان ايجاد كند كه اگر روانپزشك به اولين نشانه

اهي مشتاهده وسل به يك سري تمهيدات از ادامه يا تشديد آنها جلتوگيري نمايتد. گتد با تتوانمي

نتترل استت بته ولي چتون بيماريشتان تحتت ك كنندمياز دارو استفاده ها كه بيماران سال شودمي

ي ادامه يابتد اي شروع شود و به مدت طوالن. در اين موارد اگر عارضهكنندميروانپزشك مراجعه ن

ز دارو زشك نرسد، ممكن است ديگر نتوان آن را كنترل نمود. لتذا هتر بيمتاري كته او به اطالع پ

ز اعه نمايتد تتا بايستي هر چند ماه يكبار و گاهاً ماهي يك بار به پزشك خود مراج كندمياستفاده 

 جهات مختلف ارزيابي شود.
 

 ؟بيماري پس از چند هفته مصرف دارو تغييري ننمود چه بايستي كرد عاليماگر 

 در اين حال، پزشك ممكن است به اقدامات ذيل دست بزند:

 ميزان دارو را افزايش دهد. -1

 . دهدميدر صورتي كه كماكان پاسخ قابل انتظار به دست نيامد داروي بيمار را تغيير  -2

وز رغم تغيير دارو و مصترف ميتزان الزم دارو و دورة كتافي هنتدر صورتي كه كماكان علي -3

 .از داروهاي غيركالسيك استفاده نمود توانميرده است، بيمار چنان تغييري نك
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يتا از  وليتتيم، كاربامتازپين، والپتروات ستديم اضتافه نمتود  توانميدر صورت عدم پاسخ  -4

 الكتروشوك استفاه كرد.

 

 به كارگيري الكتروشوك در موارد زير روش بسيار مناسبي است: 

 .دهندميبيماراني كه به دارو پاسخ مناسب ن -1

 ورزند.اني كه از خوردن غذا امتناع ميبيمار -2

رف گذرانند و در صورت مصماه اول( را مي 3اول حاملگي )خصوصاً  هايي كه ماههايخانم -3

 يابد.مادرزادي در نوزاد آنها افزايش مي هايدارو، خطر ناهنجاري

 بيماراني كه توانايي تحمل عوارض داروها را ندارند. -4

 با دارو آنها را كنترل كرد. توانميستند و نبيماراني كه شديداً پرخاشگر ه -5

 بيماراني كه خطر خودكشي ويا ديگركشي در آنها جدي و فوري است. -6

 

 رفع آن:  يهاراه همكاري بيمار در مصرف دارو و مشكالت مربوط به عدم همكاري بيمار و

. در هاي پزشكي استتموافقت بيمار با طرح درماني پزشك موضوع بسيار جدي در همة رشته

ي ، متأستفانه بته چگتونگشتودميحالي كه انرژي زيادي صرف تشخيص بيماري و طرح درمتاني 

يمتاران ب. در ميان شودميجلب همكاري بيمار براي اجراي دستورات و پيگيري درمان توجه كمي 

 تر باشد؛ زيترا طبيعتت بيمتاري بتهاي جديروانپزشكي، مشكل همكاري بيمار ممكن است مسئله

 .دهدميبندي بيمار به اجراي دستورات را تحت تأثير قرار كه قضاوت، بصيرت و پاينحوي است 

كته ختود  شتودميزده  «روانتي»در جامعته متارك  روانپزشكيبه غلط به فرد مبتال به بيماري 

. گرچه بيشتتر از عتدم همكتاري شودميموجب عدم قبول بيماري و به تبع آن عدم مصرف دارو 

هتاي درمتان از جملته اما عدم همكاري بيمار، همتة زمينته شودميحبت بيمار در مصرف دارو ص

. متأسفانه وقتي صحبت از همكتاري گرددمياجتماعي و بازتواني را نيز شامل  هايمهارتآموزش 
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كته گتويي بيمتار مطلقتاً همكتاري  شتودميمطلب به نحوي بيتان  شودمييا عدم همكاري بيمار 

ثابت نيست. بستياري از بيمتاران ممكتن استت كمتتر از مقتدار . ميزان اين نسبت هميشه كندمين

عدم همكاري بيماران با برنامتة درمتاني، . تجويز شده مصرف كنند و يا به اصطالح ناپرهيزي كنند

 علل متفاوتي دارد و بايد با توجه به همة جوانب براي رفع اين مشكل تالش كرد.

ه چرا؟ كسئوال بايد اين باشد  نخستين، كندميوقتي بيمار براي رعايت رژيم درماني همكاري ن

ل دليل عدم همكاري در هر بيماري متفاوت است و طبعاً راه متفتاوت ختود را بتراي رفتع مشتك

، كنتدميرغم عودهاي مكترر، داروي ختود را بته درستتي مصترف نطلبد. مثالً بيماري كه عليمي

يك دليتل  و يا بيماران ديگر، هر كندميبيماري كه در مرحلة حاد اختالل از مصرف دارو اجتناب 

ود. شده و حل آگاهانه يا ناآگاهانة خود را دارند كه بايستي به درستي پيدا شود و با آن برخورد ش

ر را هميشه خانواده قادر نخواهد بود كه مشكل عدم همكتاري بيمتادر ضمن بايد توجه داشت كه 

 هتايپوليمتار بتا درمتان، استتفاده از آمعدم همكتاري ب يهاراه در مصرف دارو حل كند. يكي از

. بهتر است تزري  تحتت شودميهفته به بيمار ترزي   4تا  2اثر است. در اين موارد كه هر  طوالني

شتد. در نظر پزشك انجام شود و يا يكي از اعضاي خانواده تزري  آمپول را تحت نظارت داشته با

ثتابتي  ماه سطح دارو بته حتد 3تا  2كه بعد از  اثر بايد به خاطر داشت طوالني هايمصرف آمپول

 رسد و نبايد در اثربخشي اين داروها قضاوت عجوالنه داشت.مي

 د، تتا اونتراسكيزوفرنيا را به عنوان يك بيماري در بيمار ختود بپذيبيماري  :خانواده الزم است

فرنيا بته اسكيزو ر مبتال بهد. بيماننيازي به انكار بيماري و به تبع آن اجتناب از مصرف دارو پيدا نك

ف ز بته مصترمصرف مداوم دارو نياز دارد؛ همانطور كه بيمار مبتال به فشارخون يا بيمار قلبي نيتا

 قطع كند.  د داروي بيمار راتوانميدارو دارد، مگر اينكه روانپزشك به اين نتيجه برسد كه 

د. نتان بيماري را اصتالح نمايذهنيات غلط در مورد علت و نحوه درم :بيمار الزم است خانواده

زدگي استت، آنهتا يتك مستير وقتي والدين بر اين تصور هستند كه علت بيماري اسكيزوفرنيا جن

و به  دهندميو زمان حساس و طاليي را از دست  كنندميانحرافي جهت درمان بيمارشان انتخاب 
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ها از عواملي استت خانواده پاسخ ماندن سئواالت بيماران ونمايند. بيمزمن شدن بيماري كمك مي

 زند.كه به رشد اين ذهنيات غلط دامن مي

گتاهي د ساير وابستگان را نسبت به بيمتاري استكيزوفرنيا آگتاه ستاز :بيمار الزم است خانواده

و  كننتدميهتا كتار ها و گاهي حتي پرسنلي كه در مراكز درماني و داروخانتهاقوام، همسايهاوقات 

ا پزشتك هاي خود مانع همكاري بيمار و خانواده بندارند با مداخله ياردانش صحيحي از اين بيم

 .گردندمي

هاي حمايتي برقترار و ها، انجمند تا ارتباط خانواده بيمار با اقوام، همسايهشوكمك الزم است 

حشت دارنتد و وها از اين كه بيمارشان در ميان اقوام و آشنايان شناخته شود استمرار يابد. خانواده

وزش مستتمر مراجعه به مراكز روانپزشكي را قطع و يا بته حتداقل برستانند. آمت كنندميذا سعي ل

ي دارد، جامعه به هر وسيلة ممكن، در ارتقاي سطح فهم و درك آن، باگذشت زمان آن تأثير بستزاي

ذشتته دهتة گ بسيار بهتتر از دو پزشكيهمانطوري كه نگرش جامعة فعلي ما نسبت به بيماران روان

 باشد.مي

 

 را شناخت؟  كنندميبيماراني كه همكاري ن توانميچگونه 

بردن به وضعيت مصترف دارو ايتن استت كته از ختود بيمتار در متورد ترين راه براي پيساده

اب همكاري او پرسيده شود؟ اما اگتر بته طتور غيرمستتقيم از بيمتار پرستيده شتود احتمتاالً جتو

 بپرسيم كه:تري خواهيم گرفت، مثالً از بيمار صحيح

ضته جتانبي اگتر عار»؟ يا «چه كار خواهيد كرد كندمياگر ديديد دارو چندان كمكي به شما ن»

؟، پاستخ «شتويدچقتدر در مصترف دارو دچتار فراموشتي متي»؟ يتا «كنيتددارو پيدا شد چه متي

نكتار عتدم همكتاري ختود را ا ،تري خواهند داد. غالباً بيماران در پاسخ سئواالت مستتقيمصحيح

 ع يافت.از امكان عدم همكاري بيمار اطال توانميولي با سئوال غيرمستقيم بيشتر  كنندمي

بيمار است ولتي هتيچ معلتوم  هايهاي معمول ديگر اما نه چندان مؤثر، شمارش قرصاز شيوه
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 ي كه در قوطي دارو نيست به درستي مصرف شده باشد.هاينيست قرص

ري جهت كنترل مصرف دارو است كه به طور كلي گيري سطح دارو در خون، روش ديگاندازه

رو احتمتال به دقت گفت كه چه مدت پس از قطتع دا توانميشيوة معمولي در كار باليني نيست. ن

كته متثالً  شتودميعود حمالت بيماري وجود دارد و اين ابهام، سبب تقويت ايتن فكتر در بيمتار 

ز بته ل من بدتر نشده است، پس ديگتر نيتاكنم ولي حابيشتر از دو ماه است كه دارو مصرف نمي»

مال گفت كه قطع دارو احت توانميزمان دقيقي معلوم كرد، اما مطمئناً  توانمياگرچه ن«. دارو ندارم

 . كندميعود را بيشتر 

ارو مشكلي پيدا دكه وقتي بيمار پس از قطع  كنندميها به اشتباه تصور اغلب بيماران و خانواده

استت  گر نيازي به دارو ندارد، در حالي كه اين ذهنيت اشتباه استت و ممكتننكرده است، پس دي

اه كته هيچگت بيماري دير يا زود عود كند. البته همة اين تأكيدها بر مصرف دارو، دليل بر آن نيست

 د دارو را قطع كندتوانمينبايستي دارو را قطع كرد بلكه در صورتي كه روانپزشك مطمئن شود كه 

 ي ضروري، اين كار را خواهد كرد.هامراقبت خطرات احتمالي و نيزبا بر شمردن 
 

 توجه به نكات زير در مصرف دارو  روريست:

 به خانواده و بيمار نكات زير را بايد آموزش داد.

اثر بودن دارو تعبيتر مانند انزوا يا سردي عواطف، ممكن است به بي عاليمباقي ماندن بعضي  -1

ز بيمتاري ود بيمار اسكيزوفرنيا را نبايتد بتا دورة ستالمت قبتل اشود، در حالي كه ميزان بهب

 سنجيد، بلكه بايد آنرا با دوره حاد بيماري مقايسه كرد.

 عاليم)كنتدميي مثل هذيانها، توهمات، رفتارهاي پرخاشگرانه و تكانشي را مهار عاليمدارو،  -2

ي معمتول )عاليتم هااليتفعي مثل انزواي اجتماعي و يا كمبود انگيزه براي عاليممثبت( اما 

البته در اين موارد نيز با كمك دارو كته پايتداري بيشتتري بته  .منفي( ممكن است ادامه يابند

هتاي بتا كمتك شتيوه تتوانمي، كنتدميو اضطراب او را كم  دهدميوضعيت هيجاني بيمار 
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حتل  يهتاتكنيكاجتمتاعي و  هتايمهارتدرماني و مداخالت اجتماعي مثل آمتوزش روان

غيردارويي، داروهاي  يهادرمانسئله و رفتار درماني كمك بيشتري به بيمار نمود. عالوه بر م

 غيركالسيك نيز در درمان عاليم منفي مؤثر هستند.

جلتب  اسكيزوفرنيا، قطع يا مصرف نامرتب دارو است. بترايبيماري از مهمترين داليل عود  -3

 همكاري بيمار، دستورات دارويي بايد:

 روشن باشدالف( ساده و 

 ب( قابل فهم براي بيمار و خانواده و بر اساس سطح تحصيالت و درك آنها باشد. 

 نوادهيكي از داليل اساسي قطع دارو عوارض جانبي است. آگاه ساختن پيشاپيش بيمار و ختا -4

وارض كمك خواهد كرد تا از عوارض دارو نترسند و نيز از اين فكر كه پزشك او نسبت به ع

ثتل م. به هتر حتال رفتع مشتكلي كندميتفاوت است جلوگيري رو در بيمار بيناخوشايند دا

. كنتدميآن، قبول بعضي از عتوارض جتانبي را طلتب  عاليماسكيزوفرنيا و يا تقليل بيماري 

 نبايد انتظار داشت كه دارويي هيچ اثر جانبي نامساعد نداشته باشد. 

ارد تتا دوجتود  عاليتمبينند كه خطر عتود بيمار و خانواده تا حدامكان بايد آموزش الزم را ب -5

 مصرف طوالني مدت دارو را براي پيشگيري تحمل كنند.

ا اي جهت جلب توجه اطرافيان قترار گيرديتمصرف دارو ممكن است از جانب بيمار، وسيله -6

ي و به نحوموضوعي براي مبارزة او با خانواده باشد. بيمار ممكن است با امتناع از مصرف دار

 كند يا خشم خود را نسبت به ديگران بروز دهد. اظهار وجود

ز قطتع ا، اعتيادآور نيستند. خماري ناشتي روانپرشكي به خاطر داشته باشيد كه داروهاي ضد -7

ره شبيه آنچه كه در مورد متواد مختدر ماننتد تريتاك، هتروئين و غيت)دارو و ولع مصرف آن 

ف در متورد مصتر و هستتند دو نشانة عمتدة اعتيتاد يتا وابستتگي دارويتي (شودميمشاهده 

 .شودميداروهاي ضد روانپريش و قطع آن ديده ن

ممكن است بيمار مصرف داروي خود را فراموش كند. يك راه حل ساده در ايتن متورد، آن  -8
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 دهتدمياست كه بيمار مصرف دارو را با يك كار معمول ديگر خود كه به طور متنظم انجتام 

 سازد.مثل غذاخوردن، يا نماز خواندن همزمان 

عارضته  و ثانياً همواره بهترين دارو، دارويي است كه اوالً بيمار به آن مناسبترين پاسخ را داده -9

رمتول فآوري را به دنبال نداشته و يا كم داشته است. اگرچته براستاس ايتن و يا واكنش زيان

ار يماست ولي به هر حال ب هاسكيزوفرنيا كشف نشدبيماري آل جهت درمان هنوز داروي ايده

بهترين  كندميو خانواده بايستي براين اساس از ميان داروهاي متعددي كه روانپزشك تجويز 

 كنند.  شناساييدارو را 
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 توانبخشيوي غيرداروييهادرمان
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 ي غيرداروييهادرمانميزان اهميت و نحوه تأثير  -1

 ي غيرداروئي براي حل مشكالت بيمارانهاروشمعرفي انواع  -2

 معرفي اعضاء تيم توانبخشي و وظايف آنان -3

 اسكيزوفرنيا يتوضيح مشكالت عملكردي ناشي از بيمار -4

 هاي: معرفي اثرات بيماري اسكيزوفرنيا بر حيطه -5

 هاي زندگي روزمرهالف( فعاليت

 هاي تفريحيب( فعاليت

 هاي كاريج( فعاليت

 نحوه تعيين مسئوليت براي بيمار براساس مشكالت و توانائي هاي بيماران -6

 ي زندگيهامهارتارائه راهكارهاي متفاوت براي بهبود و افزايش  -7
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هاي وههاي مختلف درماني ضروري است. شيز شيوهاسكيزفرنيا استفاده ابيماري خير در درمان 

را  يبيمار معاليداروهاي ضدروانپريشي اكثر  كنندميتر مختلف درمان، اثربخشي يكديگر را كامل

. تترميم ندستنيبيمار ارتباطي، اجتماعي و شغلي  هايمهارتاما قادر به تقويت  ،بخشندبهبود مي

را از  گيرد. بيماران در مرحلة حاد، بيشتترين اثتر مثبتتاين ضايعات با كمك بازتواني صورت مي

اصتل شتده، اي كه بيماري كنترل شده است و بهبود نسبي حولي در مرحله .كنندميدارو دريافت 

شتري را جهت . در اين مرحله بيماران آمادگي بيدكنميبيشترين كمك را به آنها  هامهارتآموزش 

مغتتزي الزم را جهتتت كستتب مهتتارت رفتتتاري و انجتتام  يتتادگيري دارنتتد. در واقتتع دارو شتترايط

ا بهتتر رمصترف دارو كنتترل بيمتار  ،سازد. به عبارتي رواندرماني و اقدامات توانبخشي فراهم مي

ختدمات  و بيمار آمادگي بيشتري بتراي برقتراري روابتط اجتمتاعي ستالمتر و استتفاده از كندمي

مار جتماعي نياز بي. از طرفي، رابطة بهتر و مفيدتر ا كندميدرماني، آموزشي، توانبخشي  پيدا  روان

هتاي و آموزش آگهي بيماري به دنبال استفادة همزمان از داروپيش .كندميبه مصرف دارو را كمتر 

 . شودميي و اجتماعي بهتر شناختروان

هتاي اجتمتاعي، ي مختلفي هستتند كته بته منظتور افتزايش قابليتهاروششامل  هادرماناين 

روند. هدف از به كار مي ياعملي و روابط بين فردي در بيماران اسكيزوفرن هايمهارتخوداتكايي، 

د يك زنتدگي اجتماعي و شغلي، جهت ايجا هايمهارت، توانا ساختن بيمار به كسب هادرماناين 

 ي سرپاييهادرمانگاهها، در مراكز مختلف از جمله بيمارستان هاماندرمستقل براي است. اين قبيل 

 .شودميمراكز بهداشت روان انجام  و

 
 رفتاردرماني چيست؟

بته اوليه به بيمتار  هايمهارتتاردرماني با استفاده از اصول روانشناسي يادگيري در آموزش رف
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كننتده ارهتاي ستازنده و خودياريخانواده با تشوي  ستعي در تقويتت و تشتكيل رفت .رودكار مي

رستان سازي، تقويت رفتار، اصول كاهش رفتارهاي آستيبي شرطيهاتكنيكنمايد. استفاده از مي

تشوي  وي گيرند. مثالً آموزش بيمار براي همكاري در مرتب كردن اتاقش و مورد استفاده قرار مي

 ،حتل مستئله  ،الزم براي كنترل خشم هايمهارتو يا آموزش بوسيله سيگار يا خوراكي مورد عالقه 

رفتتار درمتاني و متداخالت ي هاروشاز  مهارت كنترل استرس به خانواده و بيمار ،مهارت ارتباطي 

 رفتاري است.

 

 رواندرماني حمايتي چيست؟

ي الزم هتامايتحد با استفاده از اصول مبتني بر روان درماني حمايتي و عاطفي توانميدرمانگر 

نتي نتي و غمگيتا آنان بتوانند احساساتي نظير خستگي، نگرا،و خانواده وي مهيا كند  را براي بيمار

 ايند.ي عاطفي و آموزشي درمانگر خود استفاده نمهاحمايتخود را رها كرده و بتوانند از 

 
 گروه درماني چيست؟

ه زنتدگي بتها، مشكالت و روابط مربوط در گروه درماني بيماران اسكيزوفرنيا عموماً بر برنامه

يش احساس تعلت  در كاستن انزواي اجتماعي، افزا درماني گروه. اين كنندميواقعي تأكيد و توجه 

 موثر است.اسكيزوفرنيا سنجي بيماران به يك جمع و بهبود حس واقعيت

 
 درماني فردي چيست؟روان

ت كه بيمار آنرا نكته اساسي در رواندرماني بيماران اسكيزوفرنيا، ايجاد نوعي ارتباط درماني اس

امن بيابد. ممكن است بيمار اسكيزوفرنيا نسبت به روابط صميمي و اعتمادآميز حالت دفاعي داشته 

باشد ممكن است بيمار شكاك، مضطرب، گردد. درمان فردي كه شكلي از روانتدرماني استت بته 

و در ايتن  دكنميو همچنين پيشگيري از عود كمك  ،بيمار در تقويت سازگاري فردي و اجتماعي

 ،اجتمتتاعي، خودبازتتتابي  -يشتتناختروان هتتايمهارتآرميتتدگي، آمتتوزش هتتاي راستتتا از تمرين
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 . شودمياستفاده  هااسترسپذيري فردي در مقابل خودآگاهي و آسيب

 
 و وظايف تيم توانبخشي چيست ؟ ءاعضا

ار كنار بيم ايد دراسكيزوفرنيا نه كار يك نفر بلكه كار يك تيم است كه اين تيم ببيماري درمان 

ار كنتد. روانپزشتك، روانپرستتار، كاردرمتانگر، روانشتناس بتاليني، متددكبه طور هماهن  عمتل 

 شوند.مي اجتماعي و خانوادة بيمار از اعضائ تيم محسوب

 تيم توانبخشي بايستي اهداف درماني، تقدم و تأخر آنها را با مشاركت خانواده معتين نمايتد. و

هاي غيرواقعي و از دادن قول نمايد.ات خانواده را بشناسد و آنها را تعديل ميها و انتظارحساسيت

 .ايجاد توقعات كاذب در ذهن بيمار و خانواده پرهيز نمايد

و مانع از عود  كنندميهاي مختلف به سالمت روان بيمار كمك مؤثري اين متخصصين از جنبه

ي رواندرماني هاروشن دارويي همراه با انواع . تحقيقات نشان داده است كه درماگردندميبيماري 

، آمتوزش هتادرمانو اگتر بته ايتن  گترددميبيماران  %80در طول يكسال مانع از عود بيماري در 

 .شودمييم ميزان عود تقريباً به صفر نزديك يخانواده را نيز اضافه نماروانشناختي 

 
 توانبخشي رواني چيست؟

. در ايتن مرحلته بيمتار  گرددمييزوفرنيا از مرحلة بهبودي شروع بازتواني بيماران مبتال به اسك

 منفتي مثتل انتزواي اجتمتاعي بتارزتر استت. عاليتمحاد مانند هذيان و توهم بوده و  عاليمفاقد 

نشتان داده استت كته بتا كمتك  اطوالني در مورد بيماران بستري مبتال به اسكيزوفرنيهاي بررسي

ند از زندگي نستبتاً عتادي در جامعته توانميدو سوم اين بيماران  درمان و بازتواني، از يك دوم تا

مراكز مراقبتي دائم/بستري  در و يا ،مراكز روزانه ،توانبخشي در بيمارستان روزانه  برخوردار شوند

  .شودميانجام 
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 مبتني بر اصولي است كه در زير به آنها اشاره شده است: براي بيمارانتوانبخشي 

ابستتگي،  وي مثل نيتاز بته امنيتت، عشت  و ينيازهاي بيمار استوار است )نيازها توانبخشي بر -1

 اثبات خويشتن و نيازهاي كاري(.

ا رخورد صتحيح بتباز نيازهاي خود غافل و در نتيجه از  بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا اكثراً  -

م تش ختواهيل مشكالبهتر قادر به ح ،آنها عاجز هستند اگر بتوانيم نيازهاي آنان را بشناسيم

 چرا كته بترآورده شتدن ،يابدبود. وقتي نياز بيماري برآورده شود، رفتار نابهنجار كاهش مي

و  گترددمينيازها، موجب بروز احساسات مثبت )رضايت خاطر، لتذت، عالقته و عشت ( 

عالقگتي، محروميت از نيازها، منجر به بروز احساسات منفتي )عتدم رضتايت، تترس، بتي

.گرددميتفاوتي( افسردگي و سرانجام بينفرت، خشم، 

و نيازهتاي ملكترد عبه تعيتين ستطح ها و مشكالت با توصيف تواناييعملكرد بيمار ارزيابي  

ريزي اهداف و ختدمات درمتاني د اطالعات با ارزشي جهت برنامهتوانميو  كندميبيماران كمك 

 در اختيار بگذارد.

بيماري از يك طرف و  انطباق  اليمع -د تعديل و آماده شودطباق بهتر بيمار محيط بايبراي ان -2 

 هتايمهارتبيمار از طرف ديگر، جرياني است دو طرفه و تعادلي است كه در اثر نقش فعال 

استرس  انطباقي بيمار و سيستم حمايت كننده در برابر عوامل سرشتي مستعد اختالل و عوامل

خشتي ده از بيمتار در مقابتل استترس، در توانبعوامل محافظت كننت .آيدبرانگيز به وجود مي

اي هتاي موجتب بتروز رفتارهتبيماران مورد تأكيد فراوان است. بدليل وجود بخشي از زمينه

 باشتد.لذا اصالح محتيط در كتاهش رفتارهتاي بيمتار گونته متؤثر متي ،غيرطبيعي در محيط

هتاي نته و كارگاهيافتة تحت مراقبت اجتمتاعي مثتل  مراكتز درمتان روزا اري ساختهامحيط

 نتد از بيمتار محافظتت و حمايتت كننتد تتاتوانميمختلف محافظت شده و تحت حمايتت، 

 زندگي اجتماعي جبران نمايند. هايمهارتهاي او را در ضعف

 هاي بيمارنائيتقويت نقاط قوت و توا -3 
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 القاء اميد به بيمار -4 

 هاي بيماربين بودن به ظرفيتخوش -5 

ه بتبتا توجته  -الزم  هتايمهارتموزش آي اجتماعي و هافعاليتر به شركت در ترغيب بيما -6 

در حتل هارتمهاو اهميت اين  ،تفاوتي، انزوا از اجتماع و فقدان انگيزهثير اندك دارو بر بيأت

 مشكالت روزمره و مقابله با استرس از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

شتان ليل مختتل بتودن ارادهبيمتاران  بتد -هاي توانبخشيهن بيمار در تدوين برنامسهيم نمود -7

انتختاب برنامته آموزشتي  ،ستازماندهي اوقتات ،هاگيرياالمكان بايد فعاالنه در تصتميمحتي

مطلتوب  زندگي و انتخاب فعاليت درگير شوند. و بالفاصله بته دنبتال رفتارهتاي هايمهارت

رد رف ديگر فطو انگيزه آنان افزايش يابد. از تقويت گردند تا رفتارهاي سازگارانه تداوم يابد 

 كه با وجود اختالل هنوز هم در چشم ديگران يك انسان است.  كندمياحساس 

بيمتار ر گيري را بايد دبه تدري  تصميم ليگاه الزم است به جاي بيمار تصميم گرفته شود. و

 تقويت كرد.

شي همانند درمان دارويتي خدمات توانبخاسكيزوفرنيا بيماري در  -وانبخشيتتداوم اقدامات  -8 

ست. چترا اي رواني اجتماعي در كوتاه مدت ناچيز هادرمانبايد طوالني مدت باشد. پاسخ به 

هاي سازگاري بيمار كه بايد هم به عوامل فشارزاي كه در محيط وجود دارد و هم به نارسايي

 .توجه داشت ،شوديمكه مجموعاً باعث عود بيماري و عدم انطباق بيمار در جامعه 

هاي هميتاري هها و تشكيل گروموزش به خانوادهآ -براي خانواده بيمار  شناختيروان آموزش -9

ها مستتلزم همبستتگي و موفقيت ايتن برنامته شودميباعث گسترش شبكه حمايت اجتماعي 

 صبر و كوشش تمامي اعضاي آن است. ،هماهنگي
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وفرنيا عمتدتا بته عهتدة متخصصتين كاردرمتاني استت. از وظتايف عمتدة بازتواني در استكيز

ر محستوب ي است كه معيتار استتقالل عمتل بيمتاهايمهارتبهبود و پيشبرد  ،كاردرمانگرها ايجاد

 ، و يا توسعه دهد. شودمي

اندركاران سالمت رواني بويژه متخصصين كاردرماني در خصوص افراد مبتتال بته وظيفه دست

 ،گي مستتقلاني تعيين مسائل و مشكالتي است كه آنان را از دستيابي بته يتك زنتدهاي روآسيب

 ودارد. از اهداف عمده درمان يكپارچه شدن بيماران  با محيط طبيعي ختود كارآمد و موف  باز مي

درمتاني  -فراهم كردن موقعيتي تا آنان در اجتماع فعال باشند. مفتاهيم اساستي، از انديشتة محتيط

ز حتل است. اين نوع درمان در اصالح روابط روزمتره بيمتاران بتا ديگتر افتراد و نيتريشه گرفته 

 و همچنين به عنوان راهتي بتراي كمتك بته بيمتاران در جهتت كستب شودميمشكالت استفاده 

هتي بتراي الزم براي زندگي مستقل است. در كاردرماني از پويايي وتحرك روابط گرو هايمهارت

كته نحتوة زنتدگي در  كنتدمي. به بيمتاران كمتك شودميمار استفاده ايجاد تغييرات اساسي در بي

م ختود و اجتماع را بياموزند و جزيي از آن باشند.كار درماني در جهت درك وسيعتر فرد از مفهتو

يت  دارد روشي است براي كمك بته افترادي كته قتادر بته تطبجديد، گام برمي هايمهارتكسب 

هاي مختلفتي چتون در زمينته يااستكيزوفرنمبتال بته بيماران  خويشتن با فشارهاي روزمره نيستند.

صرف مسير بيماري، عوارض جانبي داروها،  عاليمقضاوت، ارتباط، دچار مشكل هستند عالوه بر 

گذارد. كار درماني با هاي مختلف تأثير ميمواد، مشكالت شناختي بر عملكرد فرد در تمامي حيطه

عاليتت، ، قادر است سطح عملكترد و عوامتل متؤثر در انجتام في روزانههافعاليتمشاهده مستقيم 

وط بته وظتايف و محتيط كتار را تعيتين اجتمتاعي مربت -عوامل حسي، حركتي، شناختي، روانتي

آميز، احساس امنيتت، نمايند. كاردرماني با فراهم ساختن فرصتي جهت داشتن عملكرد موفقيتمي

 بوجود آورد. ي روزانه، كار، بازي و اوقات فراغتي زندگهافعاليترضايت و استقالل را در انجام 

بخش انجتام دهتد ي خود را در سطحي مؤثر و رضايتهافعاليتچنانچه فردي بتواند كارها و 
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 .شودميمدعي شد وي در جهت كسب سالمت و استقالل رهنمون  توانمي

 
 در ديدگاه كاردرماني منظور از كاركرد افراد چيست ؟

عامتل يتا  از ديدگاه كاردرماني شامل سه حيطه، دو محتوي و سه هانسانا كاركردهاي اشتغالي

باشد و اهميت زيادي براي انتخاب متداخالت درمتاني دارد شتناخت عوامتل جزئي كاركردي مي

هاي اجرائتي بتا الذكر براي درمانگران بسيار حائز اهميتت استت. عوامتل كتاركردي و زمينتهفوق

ه ر نظر گرفتتا و عوامل كاركردي همواره بايد در زمينه اجرائي دهيكديگر در ارتباط هستند. حيطه

چته مشتكالتي وجتود دارد و چته  دهتدميشوند. بررسي عوامتل كتاركردي بته درمتانگر نشتان 

تر نمايتد. و از طريت  د دستيابي بته ايتن اهتداف مشتخص را آستانتوانمياي راهبردهاي مداخله

توان به بيماران كمك مي هامهارتو يا جانشيني اين هاي انطباقي آموزش مجدد و يا آموزش شيوه

زندگي روزمتره  هايمهارتبه عبارتي قبل از بررسي وضعيت عملكردي بيمار، درمانگر بايد  كرد.

 را بشناسد و مشخص كند بيمار با كسب يك مهارت قادر بته انجتام چته كتاري خواهتد بتود. در

 ار براي هر مهارت الزم است.تشريح اهداف مشخص كند كدام جزء تشكيل دهنده ك

 

 منظور ازمحتوي/ زمينه كاركرد اشتغالي در اصطالح شناسي كاردرماني چيست ؟

هتاي ها  اهميت زيادي براي انتخاب متداخالت درمتاني دارنتد و در بردارنتده بخشاين زمينه

 محيطي و زماني است.

يي )ماهيتت حتاد تقويمي، مرحلته رشتدي فترد، وضتعيت ناتوانتا هاي زماني شامل سنبخش

 پيشرونده مزمن( است.

مثتل ي بته ستاختمان(، اجتمتاعي )ميزان دسترستمثل هاي محيطي شامل عوامل فيزيكي بخش

 ي( است.اجتماعي( و فرهنگي )عقايد، انتظارات، الگوهاي فعاليتهاي )انتظارات دسترسي به گروه
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 كاركردي در اصطالح شناسي كاردرماني چيست ؟  هايازحيطهمنظور 

بتازي يتا  ،يي كاري،  يا توليدهافعاليتي زندگي روزانه، هافعاليتهاي كاركردي شامل حيطه

 اوقات فراغت است.

 يي است ؟هافعاليتي زندگي روزانه دربردارنده چه هافعاليت

ارتباط با محتيط  كه فرد را براي كندميروزانه زندگي به آن دسته از وظايف اشاره  هايمهارت

 هتايمهارتسازد، و فرد با حفظ استقالل فردي قادر بته انجتام آن استت. توانمند ميو كنترل آن 

نتدگي زاست كه بطور متوسط يك فرد بالغ جهت اداره  هامهارتروزانه زندگي  طيف وسيعي از 

و شتامل مراقبتت فتردي،  شتودميي روزانه زنتدگي گفتته هافعاليتبدان نياز دارد و گاهاً به آنها 

و آرستگي، تغذيه، لباس پوشيدن، مصرف دارو، حفتظ ستالمتي، رعايتت نكتات  رعايت بهداشت

 ايمني، تنظيم بودجه است.

از مهمتترين اهتداف  هتافعاليتبراي بقتاء ضتروري استت و استتقالل در ايتن  هافعاليتاين 

 و باعث كاهش اعتماد كندميفرد را متأثر  هامهارتكاردرماني است هر گونه اختالل در انجام اين 

و هتر  دهندميي مختلفي انجام هافعاليتبه نفس و افزايش وابستگي شود افرد در زندگي روزمره 

 .كنندمياي را دنبال كدام اهداف ويژه

 
 ي كاري و توليدي چيست ؟ هافعاليتمنظور از 

و بدست آوردن  گرددميسودمند اطالق  /كاري به هرگونه فعاليت توليدي هايمهارتدر اينجا 

ستت و ابيانگر نقش اجتماعي، حس ارزشمندي، هويت فترد  هافعاليتاهميت ندارد. اين  دستمزد

گيرد. وجتود ايتن وظايف، خرده وظايفي است كه در جهت حمايت از فرد و خانواده صورت مي

 كندميجلوگيري  عاليمثابت كرده است كه از عود  هافعاليت

منبتع حمتايتي بتراي فترد و ختانواده  به هدف مشاركت اجتمتاعي و بته عنتوان هافعاليتاين 

متأثر  هافعاليت. اين شودميي در خانه/ مدرسه و محيط كار را شامل هافعاليتو  شودميمحسوب 
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اي و مهتارتي هاي اجتماعي است و دنبال كننده اهداف آموزشي، حرفهاز فرهن ، خانواده و گروه

ت متعدد از جملته اجتمتاعي، ارتبتاطي و با توجه به مشكال يااست. بسياري از بيماران اسكيزوفرن

 ي كاري نيستند و يا تجربه اندكي دارند.هافعاليتشناختي قادر به داشتن 

اي و مشاوره جهت اين ي پيش حرفههافعاليتكاري، اجراء  هايمهارتدر كار درماني ارزيابي 

 ي درماني اساسي بشمار برود.هافعاليتاز  هافعاليت

 
 ي بازي و اوقات فراغت چيست؟اهفعاليتمنظور از  

ي هتافعاليتيتت ، سترگرمي، تقوهتابخش )ورزش، بازيي لتذتهتافعاليتطيف وسيعي از  

، وظتايف و خترده هامهارتمربوط به اوقات فراغت شامل  هايمهارتگيرد اجتماعي( را در برمي

هاي عمتده و يكي از بخش شودميوظايفي است كه براي سرگرمي، خالقيت و كسب لذت انجام 

ر و قتادر استت كيفيتت زنتدگي افتراد را د شتودميشناسي كاردرماني محستوب اشتغال اصطالح

حركتي  هايتمهاراي براي كسب هاي جسمي، رواني و اجتماعي باال ببرد و به عنوان وسيلهزمينه

 شودمياجتماعي محسوب  هايمهارتشناختي و 

كه بايتد  شودميي از زندگي افراد محسوب جتماعي، فراغت بخش مهما -در كاردرماني رواني

 .ي مراقبت از خود مدنظر قرار گيردهافعاليتهاي جامع درماني در كنار در برنامه

 
 عوامل كاركردي ضروري جهت كسب استقالل در زندگي چيست؟ /اجزا

حت تتأثير كاركردي ت هايمهارتاين عوامل توانايي فرد را در جهت انجام وظايف اشتغالي يا 

و  هافعاليتخاب انت ،شناسايي اين عوامل براي درمانگران جهت تعيين نيازهاي بيمار .دهندمي رارق

 آناليز فعاليت ضروري است

 

 حركتي: -اجزاي عصبي -1

حركتي براي پاسخ به محيط الزم است ديدن، لمتس كتردن، شتنيدن،  -حسي هايمهارت -1
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راي انجام عملكترد ضتروري چشيدن و آگاهي دركي از خوه به حركت درآمدن عضالت ب

 است.

 مثل دامنه حركتي، قدرت عضالتي. :عضالني -عصبي هايمهارت -2

 .ل هماهنگي در طرف بدن، توانايي حركت و عبور از خط وسطمثحركتي:  هايمهارت -3



 اجزاي شناختي: -2

بندي، درك مفهوم، حل مشكل، تعمتيم يتادگيري يابي، توجه، حافظه، طبقهشامل توانايي جهت

 .است

تتا بتواننتد در زنتدگي  دهتدميافراد  گيري و حل مشكالت را بهاجزاي شناختي امكان تصميم

 آميزي داشته باشند.روزمره عملكرد موفقيت

 

 اجتماعي: -اجزاي رواني -3

ها، توانايي آغاز و پايان فعاليت است اجزاي اجتماعي شامل ها، نقشزشررواني شامل ا عوامل

مان، گفتگتو و مديريت ز انطباق با سايرين، هايمهارتخود،  ز خود، ادارهرفتارهاي اجتماعي، ابرا

 .داري استخويشتن

تأثير زيادي در رسيدن فرد  كار و اوقات فراغت ،هاي مراقبت از خوداجزاي اجتماعي در زمينه

ربوط مبه جامعه اسكيزوفرنيا به زندگي مستقل دارد. مشكالت موجود براي بازگشت محدود بيمار 

 انتظارات جامعه از فرد و يا عدم وجود رفتارهاي سازگارانه است.  به

 

وكار چه تاثيري  ،اوقات فراغت ،ي روزمره زندگيهافعاليتاسكيزوفرنيا بر بيماري 

 گذارد؟مي

كنترل كرد ولي  عملكرد بيمتار را  توانميبيماري اسكيزوفرنيا را گرچه بواسطه داروها  عاليم 
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.عالوه بر اين مسئله عوارض داروها، سبك زندگي، ستوء مصترف متواد،  دهدميتحت تأثير قرار 

هتاي ايتن بيمتاران اثتر ستوء مشكالت جسماني و سير درمان بيماري نيز بتر كاركردهتا و توانايي

 گذارد.مي

انات، و توهمات و هتذي ،سازماندهي فعاليت ،مشكالت شناختي اين بيماران از قبيل عدم توجه

حيطته  ن دراكثر اين بيمارا شودميو انزواي اجتماعي سبب ،منفي بيماري عاليممشكالت حركتي، 

كتار و  ي روزانه زندگي وابسته باشند انجام وظتايف مربتوط بته امتور منتزلهافعاليتوسيعي از 

آورد بستياري از ايتن وظتايف ممكتن هايي را بوجود ميچالشاسكيزوفرنيا تحصيل براي بيماران 

ليتل دمثالً واكنش به موقعيت اضتطراري در خانته يتا محتيط كتار بته است ناآشنا و پيچيده باشد 

در بته مشكالت حسي و حركتي با تأخير روبرو است و يا به دليل اختالالت رواني و ارتبتاطي قتا

ات هد و يا انتظاررا در آنها افزايش د عاليمد توانميحفظ شغل نيستند. انتظارات باالي محيط كار 

وانتع مهتم ارتبتاطي هستتند كته م عاليتمآورد. به طتور كلتي وجود ميتفاوتي بپائين احساس بي

هاي بيماران را د تواناييتوانمي. بازي و اوقات فراغت دهدميي كاري را تحت تأثير قرار هافعاليت

قته و انگيتزه فاقد عالاسكيزوفرنيا ي اجتماعي افزايش دهد. اكثر بيماران هافعاليتبراي شركت در 

و معناي خاص براي بيمار نداشته باشتد، ممكتن  هستند. اگر فعاليتي ارزش هافعاليتجهت انجام 

كتات ناست از انجام آن خودداري نمايد و يا بدون هدف و عالقه انجام دهتد. ايتن امتر يكتي از 

 .بسيار حائز اهميت است

ديد جي هافعاليتي خود قادر به انجام هامحدوديت بايد توجه داشت برخي از بيماران به دليل

كند بته همتين ستبب  د براي آنها سردرگمي ايجادتوانميانتزاعي ي هافعاليتو ناآشنا نيستند و يا 

 هاي فيزيكي، شناختي و رواني آنها باشد.بايد متناسب توانايي هافعاليت
 

 چيست ؟  يااسكيزوفرنمبتال به موانع كسب مهارت در مورد بيماران 

ست  رتيدم تل تس است  بتن دمتين دديتس رتيد  تادر بتن در اين بيماران اراده و خوا -اراده -1
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گييم، بستيار عتعيي يتا اًتو   خود نيس  دذا تصميمم دارعادي و داتهارتبندم سازتان

گيايي شده و را د رر اردام خودجوش دس ند. تل تس تل س اس  و دمين اتي توجب تنفي

پس ايتن بيمتاران انگيتز  . گيددتيبودن اراده توجب از دس  دادن انگيزه جه  تغييي رر ار 

 .ددندتيخود را نيز از دس  

تفاوت نسب  بن تحيط اس  و دمين اتتي توجتب عواطي اين ارياد سطحي، يا بي -عواطف -2

 تثس تل س شدن نظار . شودتيزوال عادات شلصي وم 

ارتباطي اين ارياد بسيار كم اس  و بتن دمتين دديتس تنتزوم  دامتهارت -فردي هايمهارت -3

 .شوندتيگييند دچار اعطياب و دذا و  ي در جمع  يار تي گيدندتي

بن دديس ناتواني در سازتانددي و   خود و اس فاد  تناسب از آن اغلب توجهشان بن  -عالئ  -4

و بن دمين جه  اكثتي  تمايتس بتن كاردتام ستاكن و راكتد تثتس  گيددتيخودشان تعطوف 

 يون و گوش كيدن بن راديو دارند.ام، خوابيدن، يا حداكثي ديدن تلويزنشس ن در گوشن

بن دديس سطح عملكيد پايين، احساس عدم كفاي  و اع ماد بن نفس پتايين  -پذيريعدم نقش -5

و اينكن اين احساس را دارند كن ديگي  ادر بن داش ن ديچ نقشي نلوادنتد بتود و ختود را از 

 دانند.حقوق اج ماعي تحيوم تي

اي، اجتماعي و خانوادگي، احساس درمانتدگي اظ حرفهدرماندگي به دليل كارايي پايين از لح -6

 .كنندمي

ارزشي، اغلب اميدي به آينده ندارند. اكثراً همتين امتر نااميدي به واسطة احساس پوچي و بي -7

 ور شوند.ريزي شده و تمايل دارند در عالم خيال غوطهموجب اختالل در برنامه

الزم جهت عملكرد مستقل را غيتر  هايمهارتكسب بسياري از  -بستري شدن در بيمارستان -8

شو اين امر در بسياري از سازد، چرا كه فرصت الزم در دسترس آنها قرار داده نميممكن مي

رسد كه آنها قادر به پايان رستاندن وظتايف . و اين گونه به نظر ميدهدميها نيز رخ خانواده

يا به دليلي قادر به انجتام وظتايف  و كندمياي كه مراجع اظهار ناتواني خود نيستند. از لحظه
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 يااستكيزوفرنمبتتال بته . بيماران شودميبه جاي بيمار انجام  هافعاليتخود نيستند بسياري از 

خصوصاً به دليل عدم انگيزه و پائين بدن سطح انتظارات با عتدم شتركت فعاالنته در انجتام 

متوالً رفتتاري را انتختاب نمايند و معروزمره زندگي به وابستگي خود كمك مي هايمهارت

 كه نياز به حداقل تالش داشته باشد. كنندمي

ه نفتس، وستواس، پرخاشتگري و مثل هراس، هذيان، عدم اعتماد بت -رفتارهاي ناسازگارانه  -9

را محتدود  هتامهارتد رونتد كستب توانتميمشكالت فيزيكي و اثرات جانبي داروها  ،انزوا

 سازد.

 

هاي مختلف زندگي به ايجاد يك برنامته درمتاني ختاص تنظيم اهداف نهايي و ويژه در حيطه

بنيانه باشتد و در قالتب واژگتان كمتي و براي فرد كمك مؤثري است. الزم است اين اهداف واقع

 ن نتيجه و زمان تحقي  آنها را بدانند.كيفي بيان شوند تا مراجع، خانواده و متخصصي

 

اي است كه در مدت زمان معيني بايد بته آن دستت يافتت. پيامد مورد نظر از مهارت و وظيف

ند. اين اهداف حيطه وسيعي دارند و راهنماي برقراري اهداف ويژه و نيتز پيشترفت مهتارت هستت

هاي معلومي چون پيشرفت، افزايش، كتاهش مشتاركت نوشتته الب گزارهاهداف نهايي اغلب در ق

 . حيطه اهداف بايد براساس سطح مهارت بيمار تعيين شود.شوندمي

 

باشند نهايي ضروري مي تري هستند كه براي به انجام رساندن اهدافاين اهداف مراحل جزئي

به آنها دست يافت. اين اهداف در قالب واژگان كمي يا كيفتي  توانميتري و در مدت زمان كوتاه
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نهايي به اين اهداف دستت يافتت و بته پيشترفت اهتداف توانمي. در زماني خاص شوندميبيان 

هاي نهايي بايتد نمونتهبستگي دارند. اهداف ويژه با توجه به سطح مهارت بيمار و توسعه اهتداف

 برگيرند.  كوچكي از رفتار را در 
 

 تعاملي و اجتماعي وجود دارد؟  هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

و شامل ارتبتاط  شودمياجتماعي به رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه اطالق  هايمهارت

ز طري  آن اهستند كه شخص  هايمهارتارتباطي آندسته از  هايمهارتكالمي و غيركالمي است 

ي هاپاستخ ي مثبت و پرهيز ازهاپاسخ ان به نحوي ارتباط برقرار نمايد كه به بروزد با ديگرتوانمي

نمايد عواطتف و كه به ما كمك مي گرددميتر به رفتارهائي اطالق منفي بيانجامد. و در مفهوم عام

 ي باشيم.نيازهايمان را به درستي بيان نمائيم و در بعداجتماعي نيز قادر به انجام وظايف شغل

آميز، درك اجتماعي رفتارهاي واقعي هستند كه مستلزم تعامالت اجتماعي موفقيتت هايرتمها

نقش هتامهارتي سودمند براي رسيدن به اهتداف تعامتل استت. ايتن هاپاسخ اجتماعي و گزينش

. بدون ايتن شودميقاطعي در توانمندسازي بيماران دارد و منجر به سازگاري اجتماعي و استقالل 

هاي درخواستت ،بته به مقدار و كيفيت كافي هتيچ انگيتزش مشتترك و پاستخ متقابتلال هامهارت

كته  ت.نظم اجتماعي وجود نخواهتد داشت و انتقال معلومات ،عمل هدايت كننده، اختراع ،آگاهانه

 د شامل موارد زير باشد:توانمي

زنتدگي  هتايمهارتقابل استفاده براي بهبود ي هاتكنيكهدف اين بخش ارائه انواع اهداف و 

مستقل در حيطه اجتماعي شدن است. اين بخش حيطه تعيين هويتت و شتناخت فترد از ختود و 

ها و ارتباطتات را در رفتار اجتماعي را يعني رفتارها، گفتگوها، اظهار وجودهتا و توستعه دوستتي

رند. گذاهاي زندگي مستقل تأثير مياجتماعي به طور مستقيم بر روي حيطه هايمهارتگيرد. برمي

اجتماعي غالباً ويژه يك محيط هستند بته طتوري كته رفتارهتايي كته در خانته ابتراز  هايمهارت

گيري يي مثل مدرسه، محيط كار قابل قبول نباشند. براي تصتميمهامحيط ممكن است در شوندمي
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ت در مورد اينكه كدام رفتار قابل پذيرش و كداميك غيرقابل پذيرش است به قضاوت افراد نياز اس

اين بيماران ممكن است در قضاوت و تشخيص رفتار مناسب دچار مشكل شوند. و ممكتن استت 

 هتايمهارتاحتياج به تكرار جلسات، قبل از اين كه تغيير رفتار رخ دهتد داشتته باشتد آمتوزش 

اجتماعي توانايي افراد را در جهت زندگي مستقل و بهبود كيفيت زندگي افراد افزايش خواهد داد. 

گروهي و ارتباطي را كستب نكترده باشتد قتادر بته عملكترد  هايمهارتاست بيماري كه بديهي 

اي را انتخاب كند و موف  به انجام آنها شود، سادههاي مناسب نخواهد بود و حتي اگر بتواند شغل

اجتماعي به بيماران،  هايمهارتگيرد. كاردرمانگران براي آموزش بيشتر در تنهايي و انزوا قرار مي

 هتاپردازند. مراتتب گروهمي هامهارتو به آموزش اين  دهندميمختلف قرار هاي نها را در گروهآ

و  گترددميمتوازي، شتروع هتاي ترين سطح ارتباطي؛ يعنتي گروهبدين صورت است كه از پايين

 .گرددميبالغانه ختم هاي سرانجام به باالترين سطح ارتباطي؛ يعني گروه

 

 پيشنهادات درماني 

ر مورد فرد بخواهيد مالقات با شخصي را براي اولين مرتبه  تمرين كند. اطالعات شخصي د زا

ات ين اطالعتخود را با او تبادل كند و يك با دو سئوال از شخصي كه اخيراً مالقات كرده بپرسد. ا

 را در مورد دوست جديد با شما در ميان بگذارد.

د را ين كند نام و سترگرمي متورد عالقته ختوفرد بخواهيد معرفي خود به ديگران را تمر از -1

وند شتبيان كند و دست دادن باديگري را تمرين كند و بين انواع دستت دادن  تمتايز قائتل 

 محكم، ماليم و بسيار راسخ و محكم.

اي خود را مطرح كند. موارد مورد نياز براي رسيدن فرد بخواهيد اهداف شخصي و حرفه از -2

ا او بت در مورد واقعي يا غيرواقعي بودن اهتداف و علتت آنهتا به اين اهداف را بنويسد. و 

 بحث كنيد.

مختلفي از رفتار را توضيح دهيد، ازفرد بخواهيد در مورد  مؤدبانه و غيرمؤدبانه بودن آنهتا هاي مثال -3
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 رفتارهاي غيرمؤدبانه را به رفتار مؤبادنه تبديل كرد.   توانميكه چگونه بحث كند.  اين 

بانته بدهيد. از او بخواهيد  جويدن آدامس را بته صتورت مؤدبانته و غيرمؤد به فرد آدامس -4

 نشان دهد.

صتحيح و هاي از فرد بخواهيد آداب غداخوردن را حين صرف غتذا تعريتف كنتد و وضتعيت -5

نتدازه ظتروف و وستايل متورد استتفاده، انتختاب ا ،نامناسب نشستن، استفاده از دستمال سفره 

 .تشكر كند با دهان بسته را شرح دهد. از او بخواهيد بعد از غذا و جويدن ،مناسب قطعات غذا 

سرعت و تون صدا در بحث و گفتگوها را تمرين كنيد. سرعت و تتون صتداي مناستب را  -6

ز او انشان دهيد و از او بخواهيد آن را تقليتد كنتد. تقليتدهاي صتحيح اورا تقويتت كنيتد. 

 د.پس كالم و تون طبيعي را تمرين كنبخواهيد كه تون و سرعت باال در صحبت كردن و س

ح دو را شتر الگوهاي گفتاري منطقي و غيرمنطقي را شرح دهيد و از افراد بخواهيد تفاوت بين اين -7

 گذارد بحث كنيد.دهند. در مورد اين كه كالم غيرمنطقي بر ديگران حين صحبت كردن تأثير مي

هاي بامزه تعريتف كنيتد. در هدر مورد استفاده از شوخي در صحبت كردن بحث كنيد. لطيف -8

هاي نامناسبي كه نژادي، جنسي يا زننده هستند بحث كنيتد. در مورد نحوه خنديدن به لطيفه

 مورد تأثيرات مثبت و منفي نخنديدن اختياري بحث كنيد.

ا بتيح كند. چگونگي مكالمه با استفاده از تلفن را نشان دهيد. از او بخواهيد تلفن زدن  تشر -9

هاي جديتد كته ها در دفتر تلفن شروع كنيتد. در متورد شتمارهبندي شمارههتنظيم و صفح

بت ات تماس بگيريد. شروع ارتباط و اختتام آن را هنگام صتحعفهرست نشده است با اطال

 با تلفن تعريف كنيد.

گيرنتد هايي كه بيشتتر اوقتات متورد استتفاده قترار مييك دفتر تلفن شخصي براي شماره -10

 درست كنيد.

ك كسب تجربه در ارتباط مستقيم از فرد بخواهيد به شما توضيح دهد كته چگونته يتبراي  -11

 كت را بپوشد.
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اريو از شخص بخواهيد رفتارهاي منفعل، قاطعانه و پرخاشگرانه را بتا استتفاده از يتك ستن -12

هتا را بته صتورت نتوار ويتدوئي درآوريتد و ها اجرا كنتد و ايفتاي نقشبراي تمامي نقش

 دهيد و از او بخواهيد رفتارهاي قاطعانه را تمرين كند.بپسخوراند )فيدبك( 

از شتما  كنتدميبراي  بهبود روابط دوستانه از فرد بخواهيد در حالي كه گوش دادن فعال را تمرين  -13

 .سئوال كند. و از او بخواهيد دوستان جديد خود را با ذكر جزييات به شما معرفي كند
 

 ريزي اوقات فراغت وجود دارد؟ بوط به برنامهمر هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

ريزي اوقتات فراغتت استت. هدف از ارائه اين بخش اجزاء مختلف رفتاري الزم براي برنامته

ح روابتط درمانگر بايد به بيمار كمك كند تا در اوقات فراغت، برنامه مناسبي داشتته باشتد و ستط

 اجتماعي را ارتقاء دهد.

ممكتن، قابتل ي هتافعاليتتمامي  شودميحي اولين چيزي كه كشف با يك نگاه به برنامه تفري

بته افتراد در انتختاب  هاارزشها، عالئ  و استفاده در خانه و محيط ارتباطي است. سپس اولويت

ي و قابل دستترس موضوعات بايد برحسب تواناي شودميانتخاب ي هافعاليت. ابتدا كنندميكمك 

يتان بايد آغاز شود، در آن حضتور داشتته باشتد و در وقتت پابودن انتخاب شوند نهايت فعاليت 

 .كندميهاي اجتماعي كيفيت زندگي ايجاد يي را براي تعاملهابرسد. برنامه تفريحي فرصت

 

 پيشنهادات درماني 

ا هزينته بتر اوقات فراغت در جامعه كه رايگتان يتي هافعاليتاز فرد بخواهيد درباره درباره  -1

نامه و مجله انتختاب كنتد و ها را در روزهاي مربوط به سرگرميتونتحقي  كند و س ،هستند

 مراكز سياحتي و تفريحي را پيدا كنند.

 رو است يا خير؟تفريحي در جامعه توجه كند. آيا مسير ماشيني هافعاليتبه مسير  -2

 ي تفريحي گفتگو كنيد.هافعاليتدرباره هزينه  -3

 د به آنها ملح  شود.توانميند و اين كه چطور كنكاش ك هافرهنگسرااز فرد بخواهيد درباره  -4
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 دعوت كند. به يك مركز تفريحياز او بخواهيد دوست خود را براي رفتن به  -5

 و سينماها گفتگو كنيد. هادرباره آداب مناسب حضور در تئاتر، ورزشگاه -6

 درباره پوشيدن لباس مناسب براي تئاتر، تماشاي ورزش گفتگو كنيد. -7

د و روي موضوعات مختلف چون هنر، محيط، طبيعت و تاريخ  تحقي  كناز فرد بخواهيد بر  -8

 ها ملح  شود.در صورت امكان به ي  گروه در اين زمينه

 ريزي كنيد.اجتماعي رايگان برنامهي هافعاليتيك گروه تفريحي براي  -9

 ريزي كنيد.هزينه بر برنامهي هافعاليتيك گروه تفريحي براي  -10

ه ره انتواع مختلتف سترگرمي تهيته كنيتد. از او بخواهيتد كته بتاطالعات و موضوعاتي دربا -11

 نيد.مورد عالقه اشاره كند و او رابراي پرداختن به يك سرگرمي تشوي  كي هافعاليت

 
 اداره كردن منابع مالي وجود دارد؟  هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

براي زنتدگي نقتل استت.  ابع مالياي اداره كردن منپايه هايمهارتهدف اين بخش تشخيص 

ه هاي اصلي، خرد كتردن و دريافتت پتول بتاداره كردن منابع مالي شامل شناخت سكه و اسكناس

و امتور  هاطور صحيح، خريد كردن تطبيقي، تنظيم بودجه، پرداخت براي خدمات و صورتحساب

اده از پتول باشد.شناخت پول و كاربرد آن يعني شناخت اسكناس.سكه، و استفمربوطه به بانك مي

هتاي بتانكي، در خريد اقالم تنظيم بودجه ماهيانه پرداخت صورتحساب، استفاده از خدمات و فرم

 رود.كاربرد ماشين حساب، كامپيوتر و خريد از عوامل مهم براي زندگي مستقل بشمار مي

ي دارنتد، امدهدر اين زمينه مشكالت ع يااسكيزوفرنبيماران مبتال به با توجه به آنكه بسياري از 

مربوط براي تنظيم امور مالي از اهداف  هايمهارترسد تغيير نگرش بيماران و آموزش به نظر مي

 مهم درماني اين بيماران است

د فاكتورهاي تستهيل كننتده عمتده باشتد كته بته توانميآگاهي از پول و درك بها و ارزش آن 

بتراي اداره كتردن . كنتدميك متكبازگشت به زندگي اجتماعي بعد از بستري شدن طوالني مدت 



 
64 

اي گوناگون مورد نياز، است كه مهمتترين آن توانتايي حستاب هاي از مهارتمجموعهمنابع مالي 

زدن و تفري  كردن است. وسايل كمكي مانند ماشين حساب و كتامپيوتر كردن مانند شمردن، جمع

اي ده شود. ديدگاه كليشتهكمكي براي عملكرد مستقل آموزش دا هايمهارتد به عنوان توانميكه 

مزمن اين است كه تمامي درآمد آنها مبتال به بيماري روانپزشكي در مورد اداره پول توسط بيماران 

صرف سيگار، قهوه، تنقالت )غذاي متفرقه( شده و چيزي براي نيازهتاي بهداشتتي شتخص و يتا 

غييتر كنتد كته در آمتوزش، د تتوانتميماند. اين ديدگاه در صورتي تفريحي باقي نميي هافعاليت

 هتتايمهارتدار ختترج كتتردن درآمتتد از جملتته هاي معنتتيهايي گنجانتتده شتتود كتته شتتيوهبرنامتته

 گيري عاقالنه را بياموزد.تصميم

 
 چه راهكارهايي جهت كسب استقالل در حيطه سالمتي و تندرستي وجود دارد؟ 

ه منظور كستب استتقالل در ي براي افراد باي از رفتارهاي ضرورهدف اين بخش ارائه خالصه

باشد. براي زندگي در يك محيط اجتماعي به طور مستتقل يتا نيمته حيطه سالمت و تندرستي مي

 تندرستتي بتراي ضتروري استت. رفتارهتاي ضتامن هايمهارتمستقل، دانش و آگاهي در حيطه 

مراقبتت  هاي مراقبت از پوست، چشم و گوش، مراجعه منظم به پزشك،د به مقولهتوانميسالمتي 

رل فشار از دندان، مصرف دارو، بهداشت فردي، رژيم غذايي و تمرينات ورزشي، اداره كردن و كنت

هايي كته شتامل روحي، تصحيح عملكرد حركتي بدن و آمتادگي جستماني تقستيم شتود. حيطته

 هاي ستالمت روانرفتارهاي ضامن سالمتي هستند، از اين جهت اهميت دارند كه مستقيماً با زمينه

اي كته ممكتن ، حيطهكندمير ارتباطند. براي مثال زماني كه شخصي مشكالت هيجاني را تجربه د

 است مورد توجه بگيرد مصرف دارو است. افترادي كته در متورد داروهتا اطالعتات و تجربيتاتي

هاي بيماري خود، از عود بيمتاري پيشتگيري بدست آورند ممكن است با آگاهي از عاليم و نشانه

هاي رفتارهتاي ضتامن ستالمتي آگتاه ي بهداشتي از حيطههامراقبت نگران بايد درز مينهكنند. درما

 در جهت دستيابي سطوح باالي استقالل كمك كنند. باشند تا بتوانند به آنها
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 پيشنهادات درماني

ره تماس با مطب پزشك را براي گذاشتن پيغام يا گرفتن وقت مالقتات تمترين كنيتد. دربتا -1

 خ، زمان و محل مالقات و ثبت آن در تقويم بحث كنيد.اهميت نوشتن تاري

ها و عاليم يك بيماري را براي فردشرح دهيد و از او بخواهيد مشتكل يتا بيمتاري را نشانه -2

هيتد حدس بزند. برعكس آن نيز عمل كنيد، مشكل يتا بيمتاري را بيتان كنيتد و از او بخوا

 هاي آن را حدس بزنن.عاليم و نشانه

اقل به و چرا يك نفر بايد حد شوندميعاينات جسمي شامل چه مواردي توضيح دهيد كه م -3

 مورد نياز مطب پزشتك قبتل ازهاي اي از فرمطور ساليانه آنها را انجام دهد. پركردن نمونه

 انجام معاينات را تمرين كنيد.

فترد . از سالم و ناسالم بحث كنيدهاي ميان دندانهاي در مورد نحوه بيان تفاوت ميان دندان -4

 بخواهيد راهي براي جلوگيري از ايجاد حفره در دندان و پوسيدگي آن بيان كند

 هاي مشكالت دندان وو نشانه عاليمازاو بخواهيد با يك متخصص بهداشت مشورت كند.  -5

دنتدان بته  جلوگيري از آن را بياموزد. در مورد نحوه مستواك زدن، استتفاده از نتخي هاراه

ان مصنوعي توضيح دهيد. در مورد چگونگي تكميل درمتان روش صحيح و تميز كردن دند

اي ارائته خالصته هادر خالل مراجعه به دندانپزشكي و اهميت رسيدگي به دنتدان هادندان

 دهيد.

د و بخواهيااز فرد بخواهيد مسواك زدن و استفاده از نخ دندان را جلوي آينه تمرين كند. از  -6

 ند. در متورد اهميتت مستواك زدن بعتد از هترغرغره كردن توسط دهان شويه را تمرين ك

 وعده غذا و استفاده از نخ دندان يكبار در روز بحث كنيد.

ر توضيحاتي در خصوص مصرف دارو ارائه دهيد. از او بخواهيتد در متورد مزايتاي دارو د -7

 كنترل يا كاهش عاليم منفتي بتراي  بيمتاري از پزشتك ختود اطالعتاتي بگيترد. در متورد

 رو و راهكارهاي مقابله با آن بحث كنيد. عوارض جانبي دا
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 از فردبخواهيد از طري  ايفاي نقش بيان مستايل مربتوط بته دارو و گتزاش دادن عتوارض -8

 جانبي داروها و مشكالت غلبه بر آنها و بيان مشكل خود به پزشك را تمرين كنند.

م مصترف يك برنامه آموزشي براي ترتيب دهيد. ودر مورد مشكالت و موانع ناشتي از عتد -9

رل دارو و فوايد استتفاده متنظم از دارو توضتيحاتي ارائته دهيتد. در متورد چگتونگي كنتت

 هاي بيماري توسط دارو و عوارض جانبي ناشي از مصرف دارو بحث كنيد.نشانه

او در مورد اهميت رعايت رژيم دارويي و اثرات منفي و نامناسب مصترف  با فرد و خانواده -10

ي شخصتيتي ، به عنوان عالمت وابستگي و ويژگتكنندمير توصيه داروي كه سايرين به بيما

 ا در آنتانضعيف بحث كنيد. باور استفاده از دارو به مثابه قدرتي بر عليه ضعف و بيماري ر

 تقويت كنيد.

ي يي كه از راه رابطه جنسهابيماريوع ها و چگونگي جلوگيري از وقدر مورد عاليم، نشانه -11

د توانتميي در مورد بيماري ايدز بحث كنيد؛ چگونه اين بيمتاربحث كنيد.  شوندميمنتقل 

 جلوگيري از آن.ي هاروشانتقال پيدا كند و 

ط بتين يي ارائه كنيد دهيد. درباره ارتبتاهادر مورد رژيم غدايي و تمرينات ورزشي آموزش -12

ات يي كته در قالتب تمرينتهتافعاليتغذا، تمرينات ورزشي و سالمتي بحتث كنيتد. تمتام 

ا بتا ري هستند امتحان نماييد و از او بخواهيد قول بدهد سطح تمرينات ورزشي خود ورزش

 ييد.انجام تمرينات به مدت دقيقه در روز افزايش دهد. اهداف مورد نظر را تقويت نما

از فرد بخواهيد در جهت تهيه يك وعده غذايي كامتل، متعتادل و مقتوي مشتاركت كنتدو  -13

 و وظايف پخت غذا را بر عهده گيرد. ليستي براي خريد اجناس تهيه كند

يي در مورد تمرينات ورزشي هواي سبك، تمرينات كششي و تمرينات مربوط به هاآموزش -14

 تغيير تون عضالت ارائه دهيد. وبر اساس ارزيابي و سنجش سطوح ورزشي فترد، ظرفيتت

ر فيزيكي و تاريخچه پزشكي. از او بخواهيد تمرينتات ورزشتي مناستب را انجتام دهتد. بت

 حركت مناسب و وضعيت بدني صحيح تأكيد كنيد.
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هاي ورزشي  هست، كالسي بتراي او در نظتر بگيريتد. فردي كه داوطلب شركت در برنامه -15

 در نظر بگيريد دهدميهاي روزانه را انجام تشويقي براي فردي كه برنامه

مختلتف ي اهراه الزم در خصوص توانايي غلبه بر استرس ارائه دهيد. در موردهاي آموزش -16

ديگري را به خاطر آورده و بيان كنتد. از ي هاتكنيكسازي بحث كنيد. از فرد بخواهيد آرام

زا در زنتدگي بته كتار استرسهاي او بخواهيد برخي از اين نظريات را هنگام وقوع رويداد

روش . از را تعريتتف كنتتد غيرفعتتالو  فعتتالستتازي آرامي هتتاتكنيكبتترد. از او بخواهيتتد 

 ذهني خودداري كنيد. تصويرسازي

جلسه آموزشي در مورد عملكرد حركتي بدن تشتكيل دهيتد. استكلت بتدن يتا چتارچوب  -17

 ها و ساختارهاي حمايت كننده را به فرد نشان دهيد. در مورد ارتبتاطآناتوميكي ستون مهره

 بين تمام اجزا بحث كنيد.

 ضتيح دهيتد.نشستتن، ايستتادن و خوابيتدن صتحيح و نامناستب توهاي در مورد وضعيت -18

هاي كمتري هاي مناسب انجام كارهاي روزمره زندگي را به منظور جلوگيري از آسيبشيوه

ينتات صحيح بلند كردن اشتياء را تمترين كنتد و تمري هاروششرح دهيد. از او بخواهيد 

 دقيقه انجام دهد. 30ورزشي مربوط به پشت و كمر را به مدت 

 
 بوط به كار وجود دارد؟ مر هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

 هتايمهارتهدف از اين بخش ارائه موضوعات متنوع مربوط به كار براي كمتك بته توستعه 

هاي اي مورد نيتاز جهتت زنتدگي مستتقل استت. موضتوعات مبستوط ايتن بختش حيطتهحرفه

اي شامل انجتام كتار، جستتجوي كتار، اداره و متديريت كتار و اي و حرفهپيش حرفهي هافعاليت

 . دهدميريزي براي زمان بازنشتگي را نشان هبرنام

برنامه  را داشته باشد. شواهد به وضوع نشتان هاي بيمار بايد آمادگي مشاركت فعال در فرصت

هاي بيماري رابطه مستقيم دارد. و همچنين آمار شغلي با كاهش نشانههاي كه ايجاد فرصت دهدمي
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ي هتامراقبت ، تمامي افرادي كه در زمينه ارائته . به اين سببدهدميبستري شدن مجدد را كاهش 

اي قابتل دسترستي در اجتمتاع هاي حرفتهبايد جهت توسعه و ارتقاء برنامته كنندميبهداشتي كار 

هايي تالش كنند. تمامي افراد قادر نيستند به طور مستقل كار كنند و ممكتن استت نيازمنتد برنامته

ريزي شده است. سطوح مختلفي براي تستهيل طرحباشند كه براي سطوح مختلف عملكردي آنها 

هاي حمايتي كاري بسيار و برنامههاي استقالل در رفتار كاري مانند حفظ و حمايت از شغل، گروه

 وجود دارد.

عملكتردي هتاي الزم نيست هر فرد از يك سطح عملكرد به سطح باالتر ارتقتاء يابتد، ارزيابي

هاي شغلي كه مبتني بتر نيتاز افتراد استت رائه برنامهخاص براي ا هايمهارتجهت تعيين سطوح 

، شتودمي و سطح عملكردي فردي ارزيابي هامحدوديت اي،ضرورت دارد. هنگامي كه توان حرفه

 آغاز كرد.  توانميزندگي مستقل را  هايمهارتبرنامه 

 

 پيشنهادات درماني  

 راجع به حضور سر موقع در محل كار با بيمار صحبت كنيد. -1

 اي در قالب نوار ويدوئي بيان كنيتد. تمتاميتار كار به صورت شفاهي، كتبي و يا برنامهساخ -2

 رفتارهاي كاري مناسب را به سرعت بعد از وقوع آن تقويت كنيد.

 هايي از پاسخ كاركنان به سرپرست بختش را بته صتورت نتوار ويتدوئي در آوريتد،نمونه -3

تاي  مثبتت ن. از فرد بپرسيد كدام رفتار صحيح و نادرست بيان مشكل را نشان دهيدي هاراه

 بيشتري در بر دارد.

رت نيتاز شغلي را بيابد. نظريات و پيشنهادات خود را در صوهاي از فرد بخواهيد راهنمايي -4

 بيان كنيد.

 كند. را براي يافتن كار مناسب تمريناستفاده از وسايل نقليه عمومي از فرد بخواهيد  -5

شده و براي تهيه فرم تقاضاي كار، مشتاغل ناحيته را بررستي از فرد بخواهيد وارد اجتماع  -6
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كند. و فرم تقاضاي كار را پر كند، همچنين به تنهايي آن را مرور كرده و راهكارهايي جهت 

 اصالح آن ارائه بدهيد.

را  مكالمات تلفني را  با فردتمرين كنيد. يك نفر نقتش كتار فرمتا وديگتري نقتش كارمنتد -7

 د كنيد.ارتباطي صحيح به سرعت بعد از وقوع رفتار تأكي هايتمهاربرعهده بگيرد. به 

ود از فرد بخواهيد شغل اصلي خود را در نظر بگيرد )با توجه بته اهتداف شتغل( بتراي خت -8

را در  ها و رفتارهتاي شتغليكاركناني بطور فرضي استخدام كند. از او بپرسيد كدام ويژگي

 .ددهميمصاحبه براي استخدام افراد مدنظر قرار 
 

 مورد نياز در حيطه امنيت زندگي وجود دارد؟  هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

گي استت. بته مورد نياز در حيطته امنيتت زنتد هايمهارتاي از هدف اين بخش ارائه خالصه

تماعي بايتد الزم براي جلوگيري از خطرات اج هايمهارتمنظور دستيابي افراد به زندگي مستقل، 

هتاي كمك زندگي از قبيل خدمات اورژانس، ايمنتي منتزل و هايمهارت. انواعي از نام برده شود

. شوديمبرق، گاز، آتش و سموم تقسيم هاي اوليه تهيه شده است. مقوله ايمني منزل خود به بخش

لبتي ها، صدمات وارده به گوش و چشم، حمله قها، سوختگياوليه نيز به بريدگيهاي مقوله كمك

 يتوير -احيتائ قلبتي يرات درجه حرارت بدن، كمك به مشتكل تنفستي، خفگتي ويا مغزي، تغي

 .شودميتقسيم 

 

 پيشنهادات درماني 

هاي ختدمات اورژانستي )پلتيس، دفتر تلفن را در اختيار فرد قرار دهيد و بخواهيتد شتماره -1

ورق  ها را درنشاني( را كه به محل زندگي آنها نزديكتر است پيدا كنند و شتمارهامداد، آتش

 بنويسد و در مورد محل نصب آنها در منزل بحث كند.

از فرد بخواهيد تماس با خدمات اورژانس را براي كمك خواستن تمترين كننتد. دادن تمتام  -2
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جزئيات ضروري حادث مشابه را بيان كرده و بعد از از صبحت با تلفنچي بختش اورژانتس 

 تماس را قطع كند. 

سوزي منزل تهيته كنتد. آتش بخواهيد ليستي در مورد سوزي بحث كنيد.و ازاودر مورد آتش -3

و  شتودميستوزي منتزل عاليم و طرحهايي براي نصب در هر منطقه كه باعث ايجتاد آتش

 كند. با چگونگي جلوگيري از آن بكشيد. او بخواهيد استفاده از وسايل اطفا حري  را تمرين

 شكل تماس بگيريد.نشاني منطقه براي بيان مساختمان آتش

يتد يتك اوليه را بيتان كننتد. از او بخواههاي از فرد بخواهيد علت و اهميت آگاهي از كمك -4

 اوليه براي استفاد در خانه درست كنند.هاي جعبه كمك

 تشوي  و ارزيابي كنيد. يوير -احيائ قلبي اوليه و هاي فردرا براي آموزش و تمرين  كمك -5

هاي گروهتي را تعريتف ها و خانتهستتانبيمارهتاي ها، بخشفرو نشاندن آتش در ساختمان -6

 كنيد.

 
 جتماع وجود دارد؟ ا تحرك در هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

هايي است كه به بيمار در دسترسي به محيط در ختالل هدف اين بخش تعيين اهداف و انگيزه

 . جهت كتار، اجتمتاعي شتدن و زنتدگي مستتقل تتا حتد امكتان،كندميتحرك در اجتماع كمك 

اشتند. بي نياز است كه برخي افراد ممكن است فاقتد آنهتا در گنجينته اطالعتات ختود هايمهارت

و فرصتهايي جهت تمترين تحترك در اجتمتاع آشتنا هامهارتهاي آموزشي كه بيماران را با برنامه

باشتد و شتامل هاي آن بستيار وستيع ميباشتند. حيطته، براي افتزايش استتقالل مهتم ميكنندمي

يابي(، جابه جايي بتا ي است مشتمل بر:پياده روي، راندن دوچرخه، خواندن نقشه )جهتهايعرصه

 تاكسي، اتوبوس ترن، مترو و هواپيما و همچنين راندن و سوار شدن ماشين.
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 پيشنهادات درماني

سواري را به صورت عملي تمرين كنيد. تفاوت روي و دوچرخهتنفس براي پيادهي هاتكنيك -1

 تنفس سطحي و تنفس آرام و ماليم را شرح دهيد. بين تنفس عمي ،

ن عمتل از فرد بخواهيد در بادكنكي فوت كند و اجازه دهد كه هوا ره آرامي خارج شود. ايت -2

ستعه )باد شدن بادكنك( را با عمل تنفس در بدن نسبت دهيد. همچنين از بادكنك بتراي تو

 افزايش حجم تنفس استفاده كنيد.

ي و ستربااليي ب دهيد به فرد يك نقشه شامل نتواحي بتا سراشتيبروي ترتييك برنامه پياده -3

 روي، مسير مناسب را مشخص كنن.بدهيد و از او بخواهيد كه براي پياده

ي دارد، جاده صحبت كنيد و از فرد بپرسيد كه هر عالمت چه معنهاي در موردعاليم و نشانه -4

يتد انجتام پيروي از عاليتم با و چه عملي براي شودميكدام عالمت بيشتر در مسيرها ديده 

 داد.

او  به فرد يك نقشه بدهيد سئواالتي درباره مكان شمال، جنوب، شترق و غترب بپرستيد. از -5

اي رفت بخواهيد از مقياس نقشه براي تخمين فاصله دو نقطه استفاده كندو مسيري را كه بر

از او  كنيتد و مشخص كنتد. هتر هفتته مستير را انتختاب كندميو آمد بيشتر از آن استفاده 

 بخواهيد به مقصد تعيين شده برود

ا با ند. او راز يك ايستگاه اتوبوس ديدن نماييد. از  فرد بخواهيد يكي از جداول را انتخاب ك -6

زماني حركتي و رسيدن به مقصد آشنا كنيد. سئواالت مشابهي در خصتوص ايتن هاي ستون

 .و بپرسيد......... خواهد رسيد از اكه اگر اتوبوس در ساعت ........ حركت كند در ساعت .

يكتي از  از فرد بخواهيد مسيري براي پيمودن با اتوبوس انتخاب كند. و بخواهيد با انتختاب -7

 انتخاب شده مسير را بپيمايد.هاي محل

 ستئواالت از فرد بخواهيد تكميل تقاضانامه رانندگي را تمرين كند. عبارات ناآشنا يتا معنتي -8

 يح دهيد. غيرواضح را به او توض
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اكستي نگاه كردن به دفتر تلفن و تماس با بخش خدمات اتوبوس، قطار، فرودگاه، متترو و ت -9

 سرويس را براي گرفتن قيمت بليط با بيان مقصد مورد نظر تمرين كنيد.

 
 مورد نياز براي اداره منزل وجود دارد؟  هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

باشد. زنتدگي مستتقل رد نياز براي اداره يك خانه ميمو هايمهارتهدف اين بخش تشخيص 

شخصتي بته  روان است. اداره مستقل منزلي هابيماريموفقيت مهمي در توانبخشي افراد مبتال به 

 زندگي مستقل به استثناي حفظ شغل احاطه دارد.هاي تمام حيطه

ردن، نگهتداري و داري، تميتز كتدر اين بخش درباره چگونگي انتخاب مناسب و توانايي خانه

ان راي كودكبتعميرات ابتدايي خانه، مراقبت از حيوانات و گياهان و بوجود آوردن اقامتگاهي ايمن 

 .شودميبحث 

ديگتر بحتث شتده هتاي كه تحت عنوان اداره منزل آورده شده است در بخشهامهارتبعضي 

 .است

 

 پيشنهادات درماني 

نتختاب لبتاس، اتتاق شتخص تهيته كنتد )ا اي از نگهتدارياز فرد بخواهيد ليستت روزانته -1

 كنارگذاري مجالت(.

ها بتراي ستهولت در پيتدا كتردن وستايل و ها و گنجتهدر مورد نحوه درست كردن كابينت -2

 پوشاك گفتگو كنيد.

تعيتين  ليستي ترتيب دهيد و قيمت تمامي لوازم پاك كننده مورد نياز در نگهتداري خانته را -3

 كنيد.

 كننده تهيه كنيد فهرستي براي ثبت مواد پاك  -4

 از فرد بخواهيد چيزهايي كه نيازمند تعمير است را تشخيص و درست كند. -5
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درباره چگونگي تعتويض فيتوز توضتيحاتي ارائته دهيتد. همچنتين دربتاره روش صتحيح  -6

 كشي گفتگو كنيد.سيم

باشتند )ترجيحتاً هاي ويدئويي كه براي نگهداي داخل و خارج خانه قابتل استتفاده ميفيلم -7

 گفتگو كنيد. هافعاليتو باغ( اجاره كنيد. و درباره اهميت اين گونه خانه 

ت احتياجا درباره مراقبت و نگهداري از حيوانات از جمله هزينه، لوازم، تجهيزات مورد نياز -8

 بهداشتي گفتگو كنيد.

 از فرد بخواهيد مسئوليت نگهداري از يك گياه، گل يا سبزي را بر عهده گيرد. -9

مركتز  بحث كنيتد و اطالعتاتي از شودميز سموم كه شامل گياهان سمي درباره جلوگيري ا -10

 كنترل سموم فراهم كنيد.

 
 چه راهكارهايي جهت آموزش چگونگي لباس پوشيدن وجود دارد؟ 

گي ي مربوط به لباس پوشيدن است كته بتراي زنتدهافعاليتهدف از ارائه اين بخش شناخت 

. لباستي كته متا كنتدميفراهم  رديت و شخصيت راباشد پوشاك زمينه اظهار فمستقل ضروري مي

آراستگي و ظتاهر شخصتي بته  هايي درباره شغل، وضعيت اجتماعي و اقتصادي،پوشيم، نشانهمي

“ غيرطبيعتي”ا يتو “ متفتاوت”. اين كه افراد جامعه، فرد مبتتال بته بيمتاري را دهدميديگران ارائه 

ها اند، بستگي دارد. متأستفانه، شخصتيتكه پوشيدهبپندارند تا حدود زيادي به نحوه و نوع لباسي 

د توانتميگيرد كه در ابتدا بواسطه ظاهر و سپس بواسطه فاكتورهاي ديگري مورد قضاوت قرار مي

ي هتامراقبت مزمن داشته باشد. ضروري است كه متخصصتين يايتأثير بدي در بيماران اسكيزوفرن

وشتاك ماع از طري  هنجار ستاختن ظتاهر ختود بتا پبهداشتي به بيماران به استقرار مجدد در اجت

ا نشتان زير بسياري از رفتارهاي براي لبتاس پوشتيدن ري هافعاليتمناسب و درخور كمك كنند. 

 .دهدمي

 د خودش بدون كمك لباس بپوشد؟توانميلباس پوشيدن: آيا فرد 
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 پوشد؟آيا مناسب با شرايط آب و هوا لباس مي

لوار آنه توجه دارد؟ )شت ا باز و بسته كند يا در هنگان لباس پوشيدن بهها رد دكمهتوانميآيا او 

 باز(هاي بدن كمربند و زيپ

 پوشد؟ )شلوار خيلي كوتاه، شلوار با دور كمر گشاد(آيا و لباس با اندازه مناسب مي

باشد توجته دارد؟ )در ماشتين لباسشتويي قترار كثيف كه نيازمند شستن ميهاي آيا او به لباس

 ن(داد

 د پارگي مختصر يا دكمه افتاده را تعمير كند؟توانميآيا او 

شتخيص دهتد؟ د لباس بخرد و اندازه صحيح و دستورالعمل مراقبت از لباس را تتوانميآيا او 

 )خشك كردن، تميز كردن، شستن با دست، شستن با ماشين(.

 

 پيشنهادات درماني 

ا چگتونگي تتافتاده دارد بياورد و ترميم كنتد پاره يا دكمه هاي از فرد بخواهيد كه اگر لباس -1

 درست كردن آن را ياد بگيرد.

 .نيدكدرباره لباس مناسب براي پوشش در هر موقعيت و شرايط آب و هوا با يكديگر گفتگو  -2

هاي لبتاس بتراي درباره جدا كردن رن ، جنس و الگتوي لبتاس صتحبت كنيتد. از نمونته

 هماهن  كردن استفاده كنيد.

 ير  مشكالت لباسها از قبيل بزرگي و كوچكي زياد صحبت كنيد.در مورد سا -3

داشتته  فرصتي براي فرد فراهم كنيد تا نگاهي در آينه تمام قد بر پشت، جلو و اطراف ختود -4

 باشد تا از مناسب بودن لباس مطمئن شود.

 براي اطمينان از تميزي لباس زير و رو صورت مناسبي از پوشش تعيين كنيد. -5

 كنيد تا فرد براي تعويض لباس يك يادآور داشته باشد. يك برگه تهيه  -6

شستشو را با فرد ي هاروشهاي موجود بر روي پوشاك به جهت يادگيري خواندن برچسب -7
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 تمرين نماييد.

تر گفتگتو در مورد مزايا و معايب پيروي از مدهاي لباس در برابر خريداري لبتاس معمتولي -8

 كنيد.

ارهتا، ارزان قيمت گفتگو كنيتد. )جمعته بازهاي ن لباسخالق براي يافتي هاروشدر مورد  -9

 ها خانگي و غيره(.مغازه

بتا جتنس ظريتف بته منظتور هتاي شستن بتا دستت زيرپتوش و لباسي هاروشدر مورد  -10

 لباسشويي خودكار بحث نماييد.هاي جويي در هزينهصرفه

 
 د دارد؟ مربوط به مصرف مواد غذايي وجوي هافعاليتچه راهكارهايي جهت آموزش 

ترين ستطح رشتدي در متورد هدف از ارائه اين بخش فهرست كردن اهداف رفتاري از ابتدايي

 ومصرف غذايي تا اهداف پيچيده مورد نياز براي زنتدگي مستتقل استت. توانتايي فتراهم كتردن 

ستت. هتر ازيستي اوليه مورد نياز در تمتامي اشتكال زنتدگي  هايمهارتبلعيدن غذا از مهمترين 

ذا را كيفيت غ ونها توانايي گرفتن و بلعيدن غذا را نبايد داشته باشد بلكه بايد بتواند نوع شخصي ت

د دارد براي سالمتي در زندگي انتخاب كند. عادات اجتماعي و فرهنگي مرتبط با غذا خوردن وجو

ز زير، گتروه كثيتري اي هافعاليتد در پذيرش در جامعه در سطح وسيعتر مداخله كند. توانميكه 

 .كندميمصرف غذايي است بيان  هايمهارترفتارهايي كه شامل 

 د؟توانميخوردن: آيا شخص تفاوت بين مواد خوراكي و غيرخواراكي را 

ت و متداخال آيا بين زمان استفاده از ظروف غذايي و زمان استفاده از انگشتان بسته به نوع غذا

 ؟ شودميفرهنگي تفاوت قائل 

 آداب سرميز غذا:

قابل قبول اجتماعي مانند جويدن با دهان بسته، استفاده صحيح از ظروف هاي خص رفتارآيا ش

غذايي و دستمال و قرار دادن مقدار مناسبي از غذا در دهان به طوري كه بتواند بجتود و از دهتان 
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 ؟دهدمينريزد، را نشان 

ومي ماننتد عمتهتاي آيا شخص آگاهي از اعمال قابل قبول اجتمتاعي ماننتد ختوردن در مكان

 ؟دهندميرستوران را نشان 

 ؟دهدميآيا شخص آگاهي از اعمال قابل قبول اجتماعي خوردن در محيط خانه را نشان 

 تدارك غذا:

 هاي غذايي آگاهي دارد؟گروه غذايي و ضرورت استفاده از آنها در وعده 5آيا شخص از 

 د يك وعده غذاي گرم يا سرد تهيه كند؟توانميآيا فرد 

ت در متورد د در مورد نكات ايمني هنگام آشپزي قضاوت كنتد، ماننتد احتياطتاتوانميرد آيا ف

 زمان به جوش آمدن آب و استفاده از وسايل الكتريكي؟

 د ميزي با قراردادن صحيح ظروف بچيند؟توانميآيا او  

 عمل تميز كردن مربوط به غذا:

 خشك كند؟د ميز را تميز كند و ظروف را بشويد و توانميآيا شخص 

 د؟د را دور بريزد روي ميز و وسايل را پاك كند، يخچال را تميز كند و غذاي فاستوانميآيا او 

 

 پيشنهادات درماني 

هيتد. در هنگام غذا خوردن از آينه استفاده كنيد تا به فرد وضعيت صتحيح بتدن را نشتان د -1

 دهدميشان به او نباشد و همچنين آينه ابزار مناسبي براي آموزش روش صحيح جويدن مي

ها بتراي اشخاصتي كته رسد. )آينهكه در هنگام جويدن در چشم ديگران چگونه به نظر مي

 باشد(.ند به طور ارادي حركت دهاني، حركتي خودشان را كنترل كند مفيد نميتوانمين

را  درباره انواع مختلف غذا صحبت كنيد و از او بخواهيد كه تشخيص دهد كدام نتوع غتذا -2

ايل مخصتوص خورد و كدام يك نياز به استفاده از وس توانميدر اماكن عمومي با انگشتان 

 دارد.
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 درباره گوناگوني غذاها صحبت كنيد، و از او بخواهيد كه تشخيص دهد كته كتدام ظتروف -3

اي جتغذايي مناسبترين انتخاب براي غذا خوردن است )به طور مثال: استتفاد از قاشت  بته 

 چنگال براي ژله(.

 به طور مصور تميز كردن و آب كردن يخ يخچال را نشان دهيد. -4

در مورد نوع پاك كننده براي استفاده در ستن  دستشتويي، پيشتخوان، فتر ختوراك پتزي،  -5

 يخچال و ظروف و نحوه تميز كردن وسايل با او صحبت كنيد.

 د.روي غذا براي تعيين تاريخ مصرف غذا با او صحبت كنيهاي در موردن خواندن برچسب -6

آيتد و در صتورت مصترف چته اتفتاقي درباره اين كه غذاي فاسد شده به چه شكل درمي -7

 ممكن است بيفتد صحبت كنيد )مسموميت غذايي(.

هاي غذايي صبحانه ناهار گنجاندن ده گروه اصلي غذايي را به ميزان صحيح در برنامه وعده -8

 و شام آموزش دهيد.

رنت  مختلتف( و بتا  5غتذايي تهيته كنيتد )اصلي هاي رنگي كددار براي گروههاي كارت -9

 استفاده از يك كارت از هر گروه غذايي براي هر وعده غذايي استفاده كنيد.

اي كوچك با حتداقل امكانتات كته متورد نيتاز بتراي زنتدگي اطالعاتي در مورد آشپزخانه -10

ر ا دآپارتماني است تهيه كنيد. اقالمي كه خيلي مهم هستند ماننتد يتك در بتازكن قتوطي ر

 الويت قرار دهيد.

 درباره ميزان و نوع غذا براي خوردن روزانه گفتگو كنيد. -11

 كنند.از فرد بخواهيد ميزان چربي و كالري غذايش را تعيين  -12

ريزي غذا تشكيل دهيد و از فرد بخواهيد ليست خريد تهيه كند، بته مغتازه يك گروه برنامه -13

 قيمت با او بحث كند. ترينها را مقايسه كند و درباره مناسببرود و قيمت
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 مربوط به آراستگي و بهداشت فردي وجود دارد ؟ هايمهارتچه راهكارهايي جهت آموزش 

 ترغيب و آموزش بيمار براي نظافت شخصي موجب بهبود آشكار در موقعيت اجتماعي بيمتار

ل آن بته دنبتا زندگي اجتماعي باشتد. هايمهارتآموزش  د نخستين گام درماني درتوانميو خود 

 رفتار غيرعادي او كاهش خواهد يافت 

ش باشد. و از عوامل مهم پذيراولين و مهمترين جزء اشتغال  در كاردرماني مراقبت از خود مي 

، افراد در جامعه است و شامل رعايت بهداشت فردي، آراستگي ظتاهر، بهداشتت دهتان و دنتدان

رك سالمتي، ارتباط اجتمتاعي، تحت دوش گرفتن و استحمام، مراقبت از لباس، مصرف دارو، حفظ

 ي ضتروري ايمنتي، ارضتاء نيازهتايواكنشتها فانكشنال مراقبت از وسايل شخصي، تغذيه، بتروز

يماري و ببستگي به سطح عملكرد فصلي، مدت زمان هامهارتجنسي است ميزان نياز افراد به اين 

 اه مدت اكثراً درزشكي كوتهاي روانپتعداد دفعات بستري، خدمات حمايتي دارد. بيماران در بخش

اند در امتور مربتوط بته تر اشكال دارد ولي بيماران متزمن كته پسترفت داشتتهپيچيده هايمهارت

حتيط مبهتر است در هامهارت اند. آموزش اينمراقبت از خود و نيز نياز به حمايت دارند و دانسته

 واقعي مراجع انجام شود

به كار بردن وسايل آرايشتي، شستتن شتانه كتردن، آراستن شامل اصالح صورت، ي هافعاليت 

بهداشت فردي شامل انجام كارهايي كته ي هافعاليتو پوست.  هاناخن مدل دادن مو و مراقبت از

 ماننتد حمتام كتردن، استتفاده از برطترف كننتده بتوي نتامطبوع، شتودميموجب پاكيزگي بيشتر 

نكات ايمني مربوط به وسايل آراستگي و  دهاني و قاعدگي زنان است. عالوه بر آن بهي هامراقبت

زندگي مستتقل  هايمهارتمراقبت از عينك بايد توجه داشت. آراستگي و بهداشت فردي يكي از 

باشد. پتاكيزگي در يتك نفتر ممكتن و تأثيرات اجتماعي و فرهنگي مي هاارزشاست كه مبتني بر 

. شودمين و شامپو كردن سرمشخص است شبيه فرد ديكر نباشد، زماني كه تعداد دفعات حمام رفت

عدم بهداشت فردي ممكن است نخستين نشانه مشتكالت احساستي و روحتي باشتد. دوگتانگي 

احساس در آراستگي، حالت سختي است كه در بعضي از افرادي كه بيماري روحي دارنتد غالتب 
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 است.

شد. كسي كه باو پاكيزگي شخصي در تالش براي استخدام و ارتباطات اجتماعي مهم مي ظاهر

ومي خواهتد ، در بسياري از ارتباطتات از جلتوه عمتشودميبا بوي بدن يا ژوليده در جامعه ظاهر 

دار هافتاد. مهم است كه به فرد در مشخص كردن بهداشت روزمره فردي و همچنين به اهميت عهد

 شدن مسئوليت آراستگي كمك شود

 

 پيشنهادات درماني 

ار بتوانتتد هتتر تكليتتف روزانتته بهداشتتت شخصتتي جتتدول آراستتتگي درستتت كنيتتد تتتا بيمتت -1

اش را چك كند و هر مرحله را بعدازظهر تكرار كند. )تصويري يا نوشتاري يا هر صبحگاهي

 دو(.

سايل بته واز بيمار بخواهيد لوازم مربوط به آراستگي را در يك كيف زيپ دار قرار دهد.اين  -2

 تا بهداشت روزمره را حفظ كند.. كندميبيمار كمك 

تأثير )اره مراحل حمام كردن روزانه يا انجام بهداشت شخصي روزانه خوب گفتگو كنيد. درب -3

 اين كار بر شيوه نگرش ديگران نسبت به ما، تأثير اين كار بر خود(.

رتب نشان به فرد عكسهايي از افراد با اشكال مختلف آراستگي از آشفته و نامرتب تا خيلي م -4

 دن و نبودن آنها را مشخص كنند.دهيد و از او بخواهيد تا مناسب بو

كته  انواع آراستگي را نشان دهيد. )گروهي يا شخصي( و در مورد استفاده، قسمت و محلتي -5

 خريداري كرد گفتگو كنيد. توانمي

شتان شيوه صحيح اصالح كردن و استعمال دئودرانت، لوازم آرايشي، صاف كننده نتاخن را ن -6

 دهيد.

 نياز براي آراستگي روازنه را مشخص كند.از فرد بخواهيد لوازم مناسب مورد  -7

 از فرد بخواهيد هدف از پاكيزگي، بهداشت و آراستگي را بيان كنند. -8
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 از او بخواهيد آموزش را بر روي صورت خودش اجرا كند. -9

ها را براي مناسبترين قيمتت ها و قيمتبراي خريد لوازم آراستگي بيرون برويد. اسامي مارك -10

 مقايسه كند.

 مسواك زدن و استفاده از نخ دندان را نشان دهيد. نحوه صحيح  -11

 نحوه صحيح آرايش كردن را نشان دهيد. -12

تراش را نشان دهيد و دربتاره قيمتت و وسايل آرايشي مثل رُلر الكتريكي، دستگاه فر و ريش -13

 نكات ايمني وسايل صحبت كنيد.

 دهتدميدام بو را ترجيح هايي ادكلن به فرد نشان دهيد. از او بپرسيد كه كانواع عطر و نمونه -14

 پسندد. درباره اهميت بوي خوش و تأثير آن بر ديگران گفتگو كنيد.و كدام را نمي

د و از گيرند، تهيه كناز فرد بخواهيد ليستي از لوازم آرايشي كه در هفته مورد استفاده قرار مي -15

د توانميه ود چگوناو بخواهيد هزينه هر وسيله را تعيين كند و با توجه به درآمد معين و محد

مكتن استت ماوليه گفتگو كنيد. )براي مثال، خريتد صتابون هاي آنها را تهيه كند. درباره نياز

 مهمتر از خريد ماتيك باشد(.

ونت، درباره عواقب بهداشت شخصي ضعيف و تأثير آن بر ديگران گفتگو كنيد. )بيماري، عف -16

 ها و وضعيت پوست و مو(.بيمار لثه، حمله ميكروب
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 خانواده. از ي مراقبتهاراه فشارهاي رواني وارد به خانواده و -

 در شرايط بحراني با بيمار چگونه رفتار كنند. -

 ي پيشگيري از آن.هاهرا ابراز هيجان باال در خانواده بيماران و -

 اسكيزوفرنيا.بيماري باورهاي غلط در مورد  -

 ي مقابله با استرس در مراقبت از بيمار اسكيزوفرنيا.هامهارت -
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ر رنيا دي ماننتد استكيزوفپزشتكدر نيمة دوم قرن بيستم بيماران مبتال به اختتالالت شتديد روان

اينتده شوند. اين شيوه مراقبتي باعث اختتالل فرهاي بزرگ به مدت طوالني نگهداري ميآسايشگاه

يش تعتداد نمود. نظر به افتزاشد و بيماري آنها سير مزمني پيدا ميقواي رواني و شخصيتي آنها مي

الي زيادي ها ناچار بودند مراكز بزرگ نگهداري ساخته كه خود منجر به فشار ماين بيماران، دولت

 شد.ماني كشورها ميدر -بر سيستم مراقبتي

رل با كشف داروهاي نرولپتيك و كنترل عاليم بيمتاري و بازيتابي نستبي قتواي روانتي و كنتت

له نترل مرحهاي الزم براي ترخيص بيماران از آسايشگاهها فراهم گرديد لذا پس از كرفتاري، زمينه

شتوند. از يها و يا مراكز مراقبتي موقتي تحويتل داده متحاد بيماري، بيماران ترخيص و به خانواده

ازات آن دار شتدند و بته متوها نقش مهمتري در درمان و مراقبت بيماران عمدهاين به بعد خانواده

ت از بيماران ها به درمان، توانبخشي و مراقبخدمات متنوعي از جامعه ايجاد شد تا در كنار خانواده

 تريهاي مكرر و طوالني مدت آنان جلوگيري نمايد.در جامعه كمك كند و از بس

 -يمعرفي داروهاي جديد )در فصل درمان نامبرده شده است(، ايجاد و توسعه ختدمات درمتان

اران مبتتال بته ها باعث بازيابي و ارتقاء سالمت رواني بيمتمراقبتي مبتني بر جامعه در كنار خانواده

هتتر و هتا بتراي مراقبتت هتر چته بمجهز نمودن خانوادهگردد. در اين راستا براي اسكيزوفرنيا مي

هتا در تتدوين الزم، نقتش ختانواده هتايمهارتي آمتوزش ختانواده، هتاروشمؤثرتر از بيماران 

يقات هاي بهداشت رواني كالن جامعه مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در اين مورد تحقسياست

 شده است.سال گذشته انجام ن 50و تأليفات فراواني در طي 

واهيم ختدر اين فصل به مباحث مربوط به خانواده و مراقبت از بيمتار مبتتال بته استكيزوفرنيا 

 پرداخت. 

ي تطاب  با مشكالت بيمتار و دقتت در متورد هاراه ها در مورد ماهيت بيماري،آموزش خانواده

هتاي رنامتهگتردد بيمتار فعتالتر و بتا آمتادگي بيشتتر در بمصرف منظم داروها كه خود باعث متي

توانبخشي شركت كند و همچنين محيط اجتماعي كه بخوبي بيماران اسكيزوفرنيا را بپذيرند كه در 
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باشد به ميتزان قابتل تتوجهي واقع همان فراهم آوردن سيستم حمايت خوب براي اين بيماران مي

 دهد.آگهي خوب سوق ميآگهي را به سمت پيشپيش

بته  خوابنتد و يتا بطتور خستتگي ناپتذيريدر اتاقشان متيگروهي از اين بيماران تمام روز را 

از ايتن  كننتد و گروهتيدهند. از مالقات با ميهمانها و يا خويشاوندان امتناع ميموسيقي گوش مي

اعتهاي كننتد و يتا بتراي ستي تكراري مانند چاي خوردن مشغول متيهافعاليتبيماران خود را با 

ار ستاير دهند و تعدادي از آنها شايد مدتها در كنتنمي طوالني در جاي خود نشسته و كاري انجام

ان قتدرت  اي صحبت كنند. هر چند در تعدادي از اين بيماراعضاء خانواده باشند بدون اينكه كلمه

هتايي يابي كاهش يافته و از برقراري ارتباط با ديگران هراس دارند ممكن است احساس تندوست

ختود  شود بيمار در انجام امور شخصيمبود انرژي باعث ميتفاوتي نسبت به محيط و كنكنند. بي

 و رعايت بهداشت فردي ناتوان گردد.

اين مطلب به راحتي قابل درك است كه رفتارهاي آشفته، فشار عميقي را بر روي خانواده وارد 

كند. عالوه بر اين مشكل سازگاري هيجاني در غلبه و كنار آمدن با عتدم همتاهنگي و انستجام مي

ها الگوهاي متفاوتي از رفتار را اتخاذ صيت در بيمار وجود دارد. براي چنين مشكالتي خانوادهشخ

كننتد و تمتاس ختود را بتا ها بيماران را به عنوان لكه ننگتي تلقتي متياي از خانوادهكنند. عدهمي

وع را كنند و تنها موضوع را به دوستان درجه يك كه موضخويشاوندان و دوستان كم و يا قطع مي

كنند. جداي از اين، نگراني ناشي از تنها كنند يا افرادي كه وضعيت مشابه دارند بازگو ميدرك مي

ي اوقات فراغت ختانواده هافعاليتشود كه تماسهاي اجتماعي و گذاشتن بيمار در منزل باعث مي

يمتاري گير ختانواده استت. زيترا وجتود يتك بمحدود شود. از سوي ديگر فشار اقتصادي گريبان

هتا و مشتكالت كند بلكته نگرانتيهميشگي نه تنها فرصت كسب درآمد را از خود بيمار سلب مي

رواني و گاهي نياز به مراقبت كامل از بيمار، عملكرد شغل ساير اعضاء خانواده را نيز تحت تتأثير 

استت و  دهد. هزينه بستري شدنهاي مكرر در بيمارستان و ادامه درمان نيز مزيد بتر علتتقرار مي

شتود. آور خانواده است فشار اقتصادي بيشتر احساس متينان وقتي كه فرد بيمار اولين و مهمترين

طبيعتاً وجود چنين مشكالتي در ختانواده و هميشتگي بتودن ايتن فشتارها باعتث بتروز حتاالت 
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شود. از طرفي با توجته بته اينكته افسردگي، اضطراب و شكايات جسمي و دوگانگي احساس مي

گيتري اجتمتاعي بتراي پذيري، كمبود انترژي و كنتارهالت بيماران مانند كندي فكر، تحريكمشك

هتاي جستماني قابتل مشتاهده نيستت، لتذا سايرين و بويژه خانواده بخوبي نقص عضو يا آستيب

ها ممكن است در حتد افتراد عتادي از بيمتار انتظتار داشتته باشتند و بتراي دستتيابي بته خانواده

كرد شخصي و اجتماعي به آنها فشار وارد كنند و به اين ترتيب احساس گناه يا استانداردهاي عمل

 ،دهند. ايتن قضتيهافسردگي جاي خود را به دخالت بيش از حد رفتارهاي انتقادي و خصومت مي

بيماران مبتال به استكيزوفرنيا كته نتزد والتدين و بيماري جو خانواده بر روي سير يعني تأثير منفي

كنند نسبت به بيماراني كه تحت حمايتت اجتمتاعي هستتند و از وضتعيت گي ميهمسرانشان زند

ها شتناخت خيلتي كمتي از كيفيتت مراقبتت از بيمتار استكيزوفرنيا و برتري برخوردارند. خانواده

هاي آمريكايي آفريقاي تبار . مطالعات نشان داده است كه خانوادهرا داشتندنداشتن نقشي در درمان 

كردند و بيماران بيان كرده بودند كه ختانواده آنتان بته كز بهداشت روان اجتناب مياز ارتباط با مرا

نياز دارنتد. فقتدان همكتاري و مراقبتت  پزشكيي روانهابيماريهاي بهتري در خصوص آموزش

عدي و چند عاملي است. كه ختانواده افتراد هاي روانپزشكي يك مشكل چند بُوالدين در موقعيت

هيا كردن مراقبت و حمايت از بستگان ي مسئوليت زيادي در مُپزشكي شديد روانهابيماريمبتال به 

هتا نيازمنتد ها و دهتهدارند، تعداد زيادي از اين بيمتاران ستالبيماري خود در طول دوره طوالني 

ها تجربه زيادي از استترس ودلزدگتي دارنتد كته بتر روي اند. تعداد زيادي از اين خانوادهحمايت

 گذارد.راد اثر ميسالمت اين اف

 

ها در مراقبت از بيمارانشان است كه وجود خدمات اي از مشكالت خانوادهمطالب فوق گوشه

درماني مبتني بر جامعه در كاهش اين فشارها نقش بسزايي دارد. اين خدمات  -مراقبتي

 عبارتند از: 

 مراكز توانبخشي روزانه -1

، خدمات فوريت روانپزشكي و مراكز بهداشت روان شهري كه خدمات متنوع آموزشي -2
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 دهد.حتي توانبخشي را ارائه مي

 مراكز بستري كوتاه مدت در بيمارستانهاي عمومي. -3

سيستم مديريت مورد كه كليه خدمات درماني و غيردرماني مورد نياز بيماران را طي  -4

 كند.قردادي تأمين مي

 پيگيري و نظارت بر درمان مستمر بيماران. -5

ن نتيجتاً تنهتا منتابع حمتايتي بيمتارا در حال شكل گترفتن استت. تيدر كشور ما چنين خدما

ه عهتده ها و مراكز بستري كوتاه مدت هستند و نقش اصلي مراقبت و درمان را ختانواده بتهخانواد

ه گتردد و مجتدداً بته ختانوادداشته و در صورت عود بيماري در مراكتز بيمارستتاني بستتري متي

بتر  اسط ميان خانواده و مركز بستري كته همتان ختدمات مبتنتيشود. فقدان حلقه وبازگردنده مي

اشتته گردد كه اميد است در سالهاي آتي گامهايي در اين راه بردجامعه است به شدت احساس مي

 شود.

در سالهاي اخير مراكز نگهداي خصوصي و نيمه خصوصي توسط سازمان بهزيستي طراحتي و 

 گهداري در سطح كشور داير شتده استت و ختدماتبه مورد اجراء گذاشته شده و تاكنون تحت ن

 دهد.نگهداري را به برخي از بيماران ارائه مي

ر دهاي بستري موقت نيز چشمگير استت. در كنار كمبود خدمات مبتني بر جامعه، كمبود تخت

 حال حاضر تخت روانپزشكي جهت بستري كوتاه مدت در كشور در مراكز بيمارستاني عمتومي و

 گردد.بيني ميد دارد در حالي كه حداقل نياز تعداد پيشروانپزشكي وجو

بخشتي آن اي بر درمتان و تواناين كمبودها نقش خانواده را در مراقبت از بيمار و نظارت حرفه

 هتايتمهارسازد. در شرايط فعلي ضروريت كه خانوادة بيماران به دانش كافي و تر ميرا برجسته

 مجهز گردند. الزم براي اين مراقبت در كشور ما

 



 
87 

 مندان قرارنياز تعاريف مختلفي ارائه شده است آنچه كه مورد قبول عامه دانشمورد تا كنون در 

“ فقدان يا كمبود امكانات و خدماتي است كته بتراي زنتدگي اهميتت حيتاتي دارنتد”گرفته است 

 متوزشآبه ترتيب شتناخت عاليتم بيمتاري،  باشد. در يك مطالعه خانواده بيماران نياز خود رامي

 ار هستتند،ي مقابله و سازگاري با رفتار بيمار، مشورت با كساني كته تجربته كتافي برختوردهاراه

گان بيمتار، ها، تغيير محل زندگي بيمار، درك بيشتر وابستتي جنبي براي تسكين خانوادههامراقبت

 ها عنوان كردند.اي خانوادهي ممكن برهادرمانكاهش فشار مالي خانواده و نيز 

د بيماري بته آمتوزش شتغلي، داشتتن شتغل، ردر تحقي  ديگر عالوه بر نقص اطالعات در مو

 ي تفريحي و سرگرم كننده اشاره شده است. هافعاليتاشتغال بيمار در 

ابداع  ( آموزش رفتاري خانواده را كه توسط فالون1994براي تأمين نيازهاي آموزشي رندولف)

ارتباطي، مهارت  هايمهارتدر شرايط درمانگاهي بكار برد. در اين روش آموزش خانواده، گرديد 

وش بتا رحل مسئله با ارائه دستورالعمل، تمرين نقش و الگوسازي بر اجتراء در آمتد. نتتاي  ايتن 

 كاهش امكان عود بيماري، كاهش هيجان ابراز شده توسط خانواده همراه بود.

وجتود ايتن  ي حمايتي و همياري نتام بترد.هاگروهتوان پيوستني به مي هااز نياز ديگر خانواده

ي عاطفي از اعضتاء را هاحمايتها و تأمين ي زير باعث كاهش فشار خانوادههامكانيزمبا  هاگروه

 گردد:خود مي

 تخليه هيجان و القاء همدلي  -1

 است. كاهش احساس گناه ناشي از اين عقيده كه خانواده باعث بيماري عضو خود -2

 القاء حس يگانگي در اعضاء  -3

 ارتقاء توانايي خانواده براي سازگاري با بيماري -4

 كمك به استقالل بيمار و تشكل خانواده. -5

 تسهيل انطباق خانواده با بيماري مزمن اسكيزوفرنيا. -6
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 هاي جديد در خانواده نسبت به بيماري.يادگيري نگرش -7

ها براي همزمن رواني صورت گرفت، نياز خانواداختالالت  در رابطه بادر تحقيقي كه در تهران 

ها در مورد شتدت نيتاز مراقبت از بيماران خود )اسكيزوفرنيا( مورد بررسي قرار گرفت. از خانواده

 نجي گرديد. بر طب  پاسخ آنها نياز خانوادة بيمتاراندرماني نظرس -نوع خدمات مراقبتي 10آنها به 

اي شي حرفهبودند از: ارائه خدمات پيگيري در منزل، توانبخاسكيزوفرنيا به ترتيب اولويت عبارت 

نيمته  به بيمار، بستري كوتاه مدت )يكماهه( در صورت عود بيماري، توانبخشي روانتي در مراكتز

يي، وقت روزانه، رفع شكل دسترسي به خدمات بستري، رفع مشكل دسترسي به مراكز درمان سرپا

ن متدت گام بروز مشكل در خانواده بيمار، نگهتداري ميتاماهه بيمار در هن 6نگهداري ميان مدت 

گاه، آموزش ماهه( در مراكز بستري به منظور استراحت خانواده، نگهداري بيمار در آسايش 6بيمار )

  خانواده.

ري و دهند خانواده بيماران به رغم داشتتني مشتكالت فتراوان در نگهتداهمانطور كه نتاي  مي

پايي، ه جاي سپردن بيمار خود به آسايشتگاهها، ختدمات درمتاني سترمراقبت از بيمار در منزل، ب

مراقبتتي  -دهند كه خود بر نقتش ختدمات درمتانيكوتاه مدت و توانبخشي سرپايي را ترجيح مي

 كند.مبتني بر جامعه را تأكيد مي

 

 فشار خانواده 

ميتان ختانواده در يكي از اعضاء خانواده مزمن  يمنظور از فشار، عوارض و اثرات وجود بيمار

ي مزمن جسماني يا روان دچتار هابيماريباشد. خانواده در مواجهه با مشكالت مزمن از جمله مي

فرسايش رواني شده و احساس فشار خواهند نمود. نظر به اينكه در كشور ما ختدمات درمتاني و 

اي بيمتار بينتي استت كته خانوادهتاي دارمراقبتي مبتني بر جامعه كمي وجود دارد لذا قابتل پتيش

اسكيزوفرنيا فشار رواني بااليي را متحمل گردند. در تحقيقي كه انجام شد نتاي  نشان داد كه فشار 

هتايي استت كته داراي بيمتار متزمن برابر بيشتر از فشار ختانواده 40ناشي از بيماري اسكيزوفرنيا 
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 كليوي )نارسائي مزمن كليه( هستند.

ي هتاحمايتانتزواي ختانواده، عتدم استتفاده از عواقب فشتار در ختانواده عبتارت استت از: 

امعه و مار در جاجتماعي، اختالل در روابط خانوادگي، مراقبت ناكافي از بيمار و نهايتاً رها شدن بي

 خانماني وي.بي

اوقتات  عوامل فشارزاي عيني عبارتند از: مشكالت مالي، اختالل در نظم ختانواده، اختتالل در

 مشكالت شغلي، مشكالت تحصيلي پائيني بودن سطح حمايت، مشغلفراغت در روابط اجتماعي، 

 خواب، خودكشي، سوء مصرف مواد فشارهاي ذهني عبارتند از: خشم، عصانيت، افستردگي، رنت 

ط بته ناشي از مراقبت از بيمار، احساس شرم، خجالت، تنفر، نارضايتي از زندگي مشتكالت مربتو

 اعث فشارببت دارد. از ميان آنها عاليم منفي بيشتر سالمت جسماني شدت عاليم با فشار رابطة مث

 ترين عاليم ايجاد كننده فشار عبارتند از:شايع .گردند تا عاليم مثبتمي

 عدم مشاركت در كارهاي منزل -

 بيكاري -

 آهستگي و كندي -

 اختالل در بهداشت فردي -

 عدم تمايل به تفريح  -

 محبت اندك -

 

 كنند شامل:ايجاد مي شايعترين عاليم مثبت كه بيشترين فشار را

 پرخاشگري -

 افكار تكانشي -

 افكار بدبينانه -

 بيقراري -



 
90 



 ترين عاليم منفي ايجاد فشار عبارتند از:شايع

 ناتواني در مراقبت از خود -

 ناتواني در برابر برقراري روابط اجتماعي -

 ناتواني در اشتغال -

در  ه كت در تحقيقي ابد.يهر چه فشار خانواده باالتر باشد سالمت رواني ساير اعضاء كاهش مي

ليتت و ( نتاي  نشان داد كه از ميان عاليم وابستتگي، انتزوا، عتدم فعا1377تهران صورت گرفت )

 و عاليتم عاليم مثبت، دو مورد اخير با ايجاد فشار در خانواده همبستگي مثبت دارد هر چه فشتار

 يابد.مي اقبتي نيز افزايششود نياز مراقب به خدمات درماني و مرمنفي و مثبت بيمار شديدتر مي

ت بودنتد در همين تحقي  عوامل فشارزا به ترتيب شيوع در خانوادة بيماران اسكيزوفرنيا عبتار

ز ر ناشتي ااز: فشار ناشي از رن  درون خانواده، فشار ناشي از اختالل در استراحت ختانواده، فشتا

 اده، فشتارفشار اقتصتادي بتر ختانواختالل در روابط خانواده، اختالل در فعاليت روزمره خانواده، 

ني مت جسماناشي از تأثير بيماري، سالمت رواني ساير اعضاء خانواده، فشار ناشي از تأثير بر سال

 ساير اعضاء خانواده.

ي ان طتوالنخانواده بيمار بهتر است هميشه در ذهن داشته باشد كه بيمار نيازمند مراقبت و درم

انترژي  كتهو بهتتر استت رمستتمر و طتوالني استت. از ايتن است پس نقش مراقبتي خانواده نيز 

يتز ختود خدمات و مراقبت مستمري را بته عز ندرا تجديد كنيم تا بتوان انوادهجسماني و رواني خ

 .ندنكي زير اقدام هافعاليتبهتر است به  ندبراي اينكه هميشه با انرژي باش ندارائه كن

 بار حداقل به مدت يك ساعت(. 3تا  2اي فعاليت منظم ورزشي در طول هفته )هفتهانجام  -1

هاي حمايتي از بيماران دچتار ها و نيز انجمنمعاشرت با دوستان، اقدام و همسايه يبرقرار -2

 بيماري اسكيزوفرنيا.

 ي تفريحي جمعي با خانواده بطور مستمر و متناوب.هافعاليتبرگزاري  -3
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ا شخصي خودتان با بستري كوتاه استفاده از وقت براي رسيدگي با ساير مسائل خانواده و ي -4

 مدت بيمار.

 د.نبه مسافرت برو -5

 د.ناحساسات خود را بيان كن -6

 د.ندر جلسات انجمن احباء شركت كن -7

 د.نتمام فكر و ذكر خود را به بيمار اختصاص نده -8

 د.نيك فاصله هيجاني با بيمار ايجاد كن -9

 ري مغزي است.د. اسكيزوفرنيا يك بيمانوقت خود را با سرزنش كردن خود تلف نكن -10

 د.نروند بهبودي بيمار بسيار كند است آن را بپذير -11

 

ها در رويارويي با واكنش خانواده نسبت به بيمار وابسته به مراحل بيماري است. عموماً خانواده

 كنند كه عبارتند از: بيمار اسكيزوفرنيا از الگوي مشابهي تبعيت مي

 

 غفلت از آنچه در حال روي دادن است -1مرحله 

اليم  بال  دم دارد كن اين عام ريض كيده و بيان تيخانواده در اين تيحلن بيمارم را چيز ساده

ا آنتيا يتو بيش وجود داش ن اس ، خانواده بدديس تيس از بيچستب، بيمتارم را انكتار نمتوده  كم

 .پندارندمي قبيل از بحيان نوجواني و تسائلي از اين ناشيرا شمارد. بسيارم اين عاليم كوچك تي

 

 اولين شوك ناشي از مواجهه با بيماري -2مرحله 

 آيد. بيماري شدت پيدا كرده و خانواده با ناباوري بدنبال كمك برمي عاليموقتي است كه 
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 بن بست -3مرحله 

زنتد و در كمك سر باز متي آيد ولي بيمار از پذيرشدرمان برمي در اين مرحله خانواده در پي

كنند و احساس گردنند يا احساس درماندگي ميها به مرحله قبل برمياين حالت بعضي از خانواده

براي كمتك  هاراه دانند كه با بيمار چگونه مقابله كنند و از يافتنبست رسيده و نميكنند كه بنمي

 شوند.به بيمار درمانده مي

 

 اري  پذيرش مشكالت بيم -4مرحله 

اشتي از پذيرد، اما ناخودآگتاه عواقتب ندر اين مرحله خانواده عاليم و مشكالت بيماري را مي

 دهد.وخامت بيماري را ناچيز جلوه مي

 

 پذيرش بيماري -5مرحله 

ك برد كه بيماري برطرف نخواهد شد و ممكن است به عنتوان يتميدر اين مرحله خانواده پي

 د.فرآيند هميشه ادامه داشته باش

 

 جستجوي براي علل  -6مرحله 

نمايتد و بعد از پذيرش بيماري خانواده شروع به بررسي و تحقي  راجع بته علتل بيمتاري متي

رت شتوند و در صتوچنانچه پاسخ مورد انتظار خود را دريافت نكند دچار نگراني و اضطراب مي

 دريافت اطالعات متنوع ممكن است متحير و گي  شوند.

 

 براي درمان جستجوي -7مرحله 

فكتر  بدنبال مراحل قبل و پذيرش بيماري، خانواده بدنبال درمان بوده و در صتورت لتزوم بته

 باشند.بستري كردن بيمار خود مي
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 بينيفروپاشي خوش -8مرحله 

واهتد خبين هستند و معتقدند كه بيماري درمان ها خيلي خوشدر مراحل اوليه درمان، خانواده

دام متبيني لطمته ديتده و تجربه عودهاي مكرر در اين بيماري اين خوششد، ولي بعد از مدتي و 

 باشند.اميد و نااميدي در نوسان مي بين

 

 دست كشيدن از رويا -9مرحله 

روكار ستدر پي تجربه موارد قبل و پي بردن به اين موضوع كه هميشه به نوعي با اين بيمتاري 

 گردد. ي شبيه فرآيند سوگ ميخواهند داشت، خانواده دچار احساس شكست و سوگوار

 

 جستجوي قطعات -10مرحله 

يي هافعاليتكند، به عبارتي شروع به كشف يا كشف مجدد را بخش بخش مي يخانواده بيمار

بطة مطلتوب و براي برقراري راتواند ادامه يابد نمايد، بنابراين زندگي ميمي بيماريسازش با براي 

هتاي او ستاير زهاي بيمار بشناسيم و بتا درك درستتي از خواستتهمؤثر با بيمار بهتر است ابتدا نيا

 اعضاء خانواده روابط خود را با بيمار تنظيم نمايند.

 

 High Expressed Emotion) ) هاي با سطح باالي ابتراز هيجتانطب  تحقيقات بيماران در خانواده

وع دهند. ابراز هيجانتات يتك نتد نشان ميخوضور بستگان خود برانگيختگي زيادي در بدن در ح

يگتر باشتد. بعبتارت دواكنش رواني از جانب مراقبين بيمار نسبت به بيمتار و رفتارهتاي وي متي

ماري و هاي متفاوت بيمار، سير و آينده بيخصوصيات و صفاتي است كه در نتيجه تعامل بين جنبه

 آيد.وجود ميمراقبين ب

هاي هيجاني بيش از حتد را بعنتوان اظهار نظرهاي انتقادي، خصومت و پرخاشگري و دخالت
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توان در نظر گرفت كه در اين بين، انتقاد در خانواده شايعتر استت. اجزاي اصلي ابراز هيجانات مي

ي حمايتي هاسيستمدهند معموالً از هاي بيماراني كه ابراز هيجانات زيادي از خود نشان ميخانواده

اجتماع كه ممكن است استرس مربوط به وجود عضو اسكيزوفرنيا را كاهش دهتد كمتتر استتفاده 

هايي كه ابراز هيجانات در سطح پائين  باال در مقايسه با خانواده هاي با ابراز هيجانكنند. خانوادهمي

كمتتر بته  -2نصحيت كننتد.  حرف بزنند و بيمار را -1دهند بيشتر دوست دارند.از خود بروز مي

هاي انتقادي در آنتان زيتاد ديتده رفتار و گفته -3دهند. ها و سخنان بيمار به دقت گوش ميحرف

بيش از حد با بيمتار  -5گرانه دارند. نسبت به افكار و احساسات بيمار رفتار مداخالنه -4شود. مي

ند كه كارهاي بيمار را كنترل كنند. دهشوند و به واسطه اين صميميت به خود اجازه ميصميمي مي

به عبارت ديگر دلسوزي افراطي دارند. همانطور كه ذكتر شتد ابتراز هيجانتات در واقتع واكتنش 

دخيل تواند ميباشد و نوع رفتار بيمار نيز در اين قضيه خانواده در مقابل بيمار و مشكالت وي مي

 . باشد

گتردد و ايتن فراد مبتال بته استكيزوفرنيا متيمحيط پرهيجان و استرس باال باعث برانگيختگي ا

ائين از هاي بتا ابتراز هيجتاني در ستطح پتبرعكس خانواده .برانگيختگي باال، منجر به عود بيماري

برند و در عين رستيدگي هاي مقابله بهتري را بكار ميكنند و شيوهجدل ومباحثه با بيمار پرهيز مي

 كنند.امور وي اجتناب ميبه وضعيت بيمار، از دخالت بيش از حد در 

  

دهنتد هايي كه ابراز هيجان زيادي از خود نشان متيانتقاد و مداخله بيش از حد در بين خانواده

عاليم منفي بيماري نقش بسزايي دارنتد. وجتود عاليتم مثبتت  سيرباشد و اين حالت در شايع مي

سازد كه روند غيرعادي در عضو بيمتار ختانواده وجتود توهم و هذيان خانواده را متقاعد ميمانند 

رو خانواده حداكثر سازگاري خود را در دارد و لذا وي محتاج درمان، مراقبت و مدارا است. از اين

دهد. اما پس از سپري شدن عاليم مثبت و برجسته شتدن عاليتم اي با بيمار نشان ميچنين مرحله
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دهد، خانواده وجود اين عاليم را نه ناشي از بيمتاري بلكته آن را منفي كه كمتر به درمان پاسخ مي

پندارند لذا منجر به خشتم، انتقتاد و بتروز پروري و شلختگي بيمار ميعاري، تنمتأثر از تنبلي، بي

 ،ختانواده شود. توضيح عاليم منفي و مثبت در اين متوارد بتهسير احساسات منفي در خانواده مي

هايش زير نقش مهمي در آرامش و همكاري بيشتر خانواده دارد. انتقاد، اطمينان بيمار را به توانايي

دهد و در واقع بيمتار در كاهش مي هافعاليتسئوال برده و انگيزه وي را براي شركت و تالش در 

 كند.نشيني مياين موارد عقب

كند، زيرا خاص محدود مي هايمهارتبراي كسب هاي بيمار را حمايت بيش از اندازه فرصت 

نجام وظايف كنند يا بطور عمده اجلوگيري مي هافعاليتها اغلب از شركت كردن بيمار در خانواده

ا هم باعتث بپردازند. اين عوامل شوند و بجاي وي به انجام آنها ميدار ميو كارهاي بيمار را عهده

ر ستطح دهاي با ابتراز هيجانتات ت بيماراني كه در خانوادهايجاد تفاوت در انگيزش و سطح فعالي

هتاي آنهتا كتم استت بيماراني كته ابتراز هيجانتات در ختانواده در مقايسه با كنند باال زندگي مي

 گردند.مي

ها اين عقيتده استت ا ابراز هيجان باال با ديگر خانوادهبها ي عمده بين خانوادههاتفاوتيكي از 

ناشي از اين  توانند كنترل رفتار خود را بدست گيرند، اين طرز تلقيته باشند ميكه اگر افراد خواس

 عقيده است كه بيماري واقعي نيست و يا در اختيار بيمار قرار دارد.

باشد. نگترش ( ميStigmaترس از برچسب خوردن ) هاخانوادهي اين هانگرانييكي ديگر از 

اي دربتاره هتاي متعتدد و گستتردهشتود. فرضتيهمتيتلقتي “ برچسب”منفي جامعه به بيمار روان 

ايتن  گيري و تنهتايي بيمتار مبتتال بته استكيزوفرنيا وجتود دارد كتهبرچسب و ارتباط آن با گوشه

 وضعيت به نوبه خود بر پيش آگهي ضعيف بيماري داللت دارد.

 

 ورهاي زير باشد:بايست حاوي محها ميها، آموزش خانوادهخانواده منظور كاهش ابراز هيجان دربه

 ارائه اطالعاتي در مورد منط  و اهدف درمان مانند دارو درماني. -1
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شناسي كاهش احساس گناه وابستگان و حس تقصير، مخصوصاً در ارتباط با علت و آسيب -2

 بيماري.

 آگهي و نتاي  درمان.بينانه نسبت به پيشارائه انتظارات واقع -3

 ي كاستن ابراز هيجان.هاراه ي شاملهاي عملي درباره كنترل بيماردادن توصيه -4

محتدود  ها اغلب فعاليت روزانه خويش را به خاطر مراقبت از بيماردر شروع بيماري، خانواده

زدن بيمار كنند كه آنها بايد هميشه بخاطر ترس از صدمهها احساس مينمايند. بعضي از خانوادهمي

ود ختاغلب به دليل اوقات نتاچيزي كته بته ها به خويش يا به ديگري گوش بزن  باشند. خانواده

هتا ممكتن استت بتا آن دستته از شتوند. ختانوادهدهند بسيار خسته و فرستوده متياختصاص مي

توجته هستتند و از نظتر هاي خدمات بهداشت روان كه نسبت بته احساستات آنهتا بتيكنندهارائه

وضتوع مدگي رواني ختانواده برند روبرو شوند. استرس و فرسوتكنيكي زبان نامفهومي را بكار مي

ها هم از نظتر ها و بيماران سروكار دارند. خانوادهاساسي براي كاركنان پزشكي است كه با خانواده

كته ختود  اقتصادي و هم از نظر درماني نگران آينده بيماران هستند، آنان نگران آن روزي هستتند

 قادر به مراقبت از بيمار نباشند.

 ت باال باعث:بطور خالصه ابراز هيجانا

 شود.فشار رواني زياد در خانواد مي -1

 شود.منجر به عودهاي مكرر در بيمار مي -2

 شوند.باعث تأثير كمتر داروها در كنترل و درمان بيمار مي -3

 

 نادر و وقوع آن غيرمعمول است اسكيزوفرنيا  بيماري

تمتاعي، وضتع اقتصتادي ت اج ،ي تربيتيهاروشنيا ارتباط مهمي با بيماري اسكيزوفر واقعيت:

 شود.مي جمعيت جهان ديده %6نژاد، ندارد و در 
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 يابدكامالً بهبود مي هادرمانبيماري اسكيزوفرنيا با بعضي  

در حال حاضر براي بيماري اسكيزوفرنيا درمان قطعي كشتف نشتده استت. پزشتكان  واقعيت:

رل كترد. لتيكن توان اين بيماري را كنتته و متعقدند كه با پيروي از آنها مييي پيشنهاد كردهاروش

بهبتود  ودر بعضي ديگر كمتر اثر دارد و راه مؤثر در حتال حاضتر تعتديل عاليتم  هادرمانهمين 

 باشد.زندگي شخص مبتال با داروهاي موجود مي

 

 بيماري اسكيزوفرنيا مسري است

و انيست. دست دادن با بيمتار يتا ختوردن از ظرفتي كته  بيماري اسكيزوفرنيا مسري واقعيت:

  كند.استفاده كرده شخص را بيمار نمي

 

 خو است بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا بد طينت و زشت

 وادي بوده عبيماران مبتال به اسكيزوفرنيا شيطان صفت نيستند. خانواده آنان هم مردم  واقعيت:

چنان كته يكتي ممكتن ه شرايط ارثي و طبي خانواده دارد. همابتال به چنين بيماري صرفاً بستگي ب

ري هتم است به بيماري ديابت مبتال شود يا استعداد سكته قلبي يا سرطان داشته باشد شخص ديگ

 ست مانندممكن است به بيماري اسكيزوفرنيا مبتال گردد. بيماري اسكيزوفرنيا يك بيماري مغزي ا

 آلزهايمر، پاركينسون.

 

 اي ضعيف دارد  به اسكيزوفرنيا روحيهبيمار مبتال

 عاليتمرل بيماري مبتال به اسكيزوفرنيا ناشي از ضعف روحيه و اراده نيست، بلكه كنت واقعيت:

ناشنوا  بيماري از عهده فرد مبتال خارج است و به سعي و كوش وي بستگي ندارد. همچنان كه فرد

 قادر نيست با كوشش بيشتر بهتر بشنود.
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 به اسكيزوفرنيا متجاوز و قاهر است  بيمار مبتال

كشند. ميتزان بتروز : بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا معموالً متجاوز نيستند و آدم هم نميواقعيت

ن، نار كشيدديگركشي در اين بيماران از ساير مردم جامعه بيشتر نيست نتيجه منفي اين باور غلط ك

 رنيا است.در خود فرورفتن و تنها ماندن بيماران اسكيزوف

 

 بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا خالق و افرادي هنرمند هستند

در  هوش و حافظه برتر يا قدرت خالقه و هنرمندي، هم در ميان افتراد عتادي و هتم واقعيت:

 ارد.شود كه ارتباطي با سالم بودن يا نبودن فرد ندميان بيماران رواني درصدي را شامل مي

 

 اسكيزوفرنيا  نيازهاي بيماران مبتال به

ايتن  احتياجات بيماران اسكيزوفرنيا شبيه نيازهاي بقيه مردم عادي استت بتا ايتن تفتاوت كته

 توانند اين احتياجات را برآورده كنند.بيماران به خاطر بيماريشان نمي

 نيازهاي اصلي بيماران عبارتند از:  

 كنترل بيماري -

 محلي تميز، امن و راحت براي زندگي  -

 آور نباشد.عاليتي ارزشمند و خوشايند كه استرسانجام دادن ف -

ب امطلونارتباط با ديگران به صورتي كه از سوي ديگران پذيرفته شده و مورد پيش داوري  -

 قرار نگيرند.

دهند اگتر بيمتار در ي منظم بهتر جواب ميهامحيط بدون شك بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا به

براي او نظمي را بوجود آورد كه با تواناييهاي وي مطابقت ه خانوادكند سعي كنيد خانه زندگي مي

داشته باشد. اين سيستم به بهداشت شخصي، نظم در غذا خوردن، لباس پوشيدن مناستب و غيتره 

رود. تمام اين شود و تا انجام كارهاي خانه مثالً باغباني، انجام خريدهاي كوچك پيش ميآغاز مي
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بترد تتو م احترام نسبت به كسي كه از بيماري بسيار سختي رن  ميمسائل بايد با بردباري، صبر و 

باشد. براي اين منظور اعضاء خانواده بايد هماهن  با يكديگر عمل كنند، آنان بايد بدانند كه ايتن 

نمايد. آنان بايد درك كنند كه ايجاد محيط مطلوب ها را ايجاد ميبيماري است كه عاليم و ناراحتي

كننتد، منحصتر بته آنتان نيستتند و كليته ناكامي را تجربه متي سدارد و اگر احسااحتياج به زمان 

 باشند.هايي كه چنين بيماري دارند داراي همين تجارب و احساسات ميخانواده

يهتاي ختود يتل ناتواننيازهاي بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا همان نيازهاي انسان ديگر است اما بيمار به دل

 ي ديگر است.هاانسان خويش نيست و نيازمند حمايت و كمك بيشتري از جانب قادر به رفع نيازهاي

رآورده وقتي به نيازهاي بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا پاسخ داده نشود، او ممكتن استت جهتت بت

ي ايتن شدن نيازهايش به رفتارهاي پرخاشگرانه متوسل شود. خانواده و اجتمتاع بايتد بته نيازهتا

يژگيهاي وجه به وراد سالم جامعه توجه داشته باشند و نسبت به تأمين آنها با تبيماران مانند ساير اف

 شود.ه ميعاطفي، رفتاري و فكري آنان تالش نمايند. به برخي از اين نيازها بعنوان تأكيد اشار

 

 نياز به مكان امن  -1

بيمتار  وقتيبيماران مبتال به اسكيزوفرنيا در صورت عدم درمان احساس ناامني شديدي دارند، 

كنتد ممكتن استت بتا احساس كند فردي يا عتاملي حتريم زنتدگي خصوصتي او را تهديتد متي

 پرخاشگري با آن فرد يا عامل به مقابله بپردازد.

 

 نياز به برقراري رابطه با اجتماع -2

بيماري اسكيزوفرنيا در برقراري رابطه با اجتماع و در كيفيت و كميت اين نيتاز ايجتاد اختتالل 

گتردد و گتاهي موجتب د و گاهي موجب انزواي شديد بيمار و قطع رابطته بتا اجتمتاع متيكنمي

شتود. بيمتاران مبتتال بته استكيزوفرنيا بته دليتل تفكترات چسبندگي به فرد و يا افراد خاصي متي

تراشيهاي خيالي، سوء برداشت از رفتتار و حركتات ديگتران و ها، دشمنبيمارگونه مانند سوء ظن
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توانند با ديگران ارتباط برقرار سازند و گتاهي بيمارگونه و غيرواقعي، به راحتي نميتعبير و تفسير 

شود بيمار با دور شتدن طور كه مالحظه ميشوند. همانهم به فرد يا افراد خاصي بسيار وابسته مي

خواهد امنيت بيشتري كسب نمايد. بسياري از اين عاليم با از جامعه يا نزديك و چسبنده شدن مي

 گردند.رمان مناسب رفع ميد

 

 نياز به احترام به نفس و احترام از جانب ديگران  -3

گتر بتا بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا ممكن است از اعتماد بته نفتس كمتتري داشتته باشتند و ا

 رار گيرداحترامي افراد خانواده و جامعه روبرو شوند و به هر شكل شخصيت آنها مورد اهانت قبي

نظتر كنتد(  فهمي، تو حرف نزن، آدم ديوانه كه نبايتد اظهتاركه: تو عقل نداري، تو نمي )مانند اين

در  شود و موجب بروز رفتارهاي تهاجمي و غيرعتاديخشم شديدي در اين بيماران برانگيخته مي

 شود.آنها مي

ه وجته بتبديهي است والدين، برادر، خواهر، همسر و ساير افراد جامعه با احتترام گذاشتتن و ت

فيتدتر و متوانند به او كمك كنند تتا ختود را نكات مثبت در افكار، رفتار و عواطلف بيمارشان مي

 عزيزتر ببينند.

گيري و رشد، عزت نفس، احترام به نفس و اعتماد به نفس دخيتل هستتن عواملي كه در شكل

 شامل موارد ذيل است:

  محيط، خانواده و اجتماع: -الف

ورت آلهاي كاذب و دست نيتافتني چته بته صتو تفريط و تزري  ايده بايستي از هر گونه افراط

نظيتر اد بتيمثبت يا منفي باشد پرهيز نمود )مانند تو بهترين هستي، افتخار ختانوادة متا بته استتعد

واده متا توست، تو بايستي يكه تاز باشي يا دكتر شوي يا مهندس و يا  برعكس، تو ماية نن  ختان

 آن(. ري، حيف از يك ريال پول كه خرج تو بشود و نظيشوهستي، تو هيچ چيز نمي

كه شامل ابعاد جسمي و رواني ماننتد قيافته، قتد، رنت ، چتاقي و الغتري، هتوش،  خود: -ب
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 باشد.خو و غيره ميوخل 

يي كه در اختيار دارد هامالك انسان از آنچه كه دارد و با توجه به ارزيابي و ارزشيابي: نحوة -ج

ارزش قلمتداد دهتد، براستاس آن ختودش را بتا ارزش و يتا بتيهايتاً به ختود متياي كه نو نمره

كند.توجه دادن بيمار به توانائيها فردي با وجتود داشتتن بيمتاري شتديدي ماننتد استكيزوفرنيا مي

 تواند به ارزيابي مثبت وي به خود كمك كند.مي

 

 نياز به امنيت  -4

حستاس اي از ايتن ر افراد نياز به احساس امنيت دارند. قستمتبيماران مبتال به اسكيزوفرنيا بيش از ساي

گتردد. طبيعتي ي خانواده و اجتماع فراهم ميهاحمايتشود و بخشي از آن طري  امنيت با دارو تأمين مي

 است هر گونه تهديدي نسبت به احساس امنيت، بيمار را نگران برآشفته خواهد كرد.

 

 نياز به استقالل و خودكفايي  -5

ر امور ان باشد و دنياز دارند كه كنترل زندگي آنها در اختيار خودش هاانسان اران، مانند سايربيم

برختورد  وزندگي خود تصميم گيرندة اصلي، خود آنها باشند. توجه و آگاهي به اين نياز بيمتاران 

تترل دهتد كنمناسب و محتاطانه با آنها بسيار ضروري است. در بسياري متوارد، بيمتار اجتازه متي

 زندگي او به دست فرد ديگري مثل مادر يا همسر سپرده شتود يتا فترد ديگتري بتيش از حتد در

يتد گيريهاي زندگي شخصي او نقش فعال داشته باشد. مسلم است كه از چنين متواردي نباتصميم

ودكفتايي خاستقبال كرد، بلكه به جاي آن بايد كوشيد تا دست كم موانع را از ستر راه استتقالل و 

ستاس باشد. زماني كه بيمتار احر برطرف كرد. وابستگي، عامل مهمي در ركورد و پسرفت ميبيما

نتختاب باشد لذا گاهي مادر و گاهي دوست ختود را اكند، به دنبال يك مأمن مطمئن ميناامني مي

 متانع از كند. بايد همواره كمك كرد تا بيمار تصميم بگيرد فكر كند، احساس مسئوليت نمايد ومي

 ستگي بيشتر وي به سايرين شويم. واب
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 دهنتد بيمتاران مشتكالتگاهي والدين به دليل دلسوزي بيش از حد و غيرمعمول اجتازه نمتي

نتزل مزدن در پتارك، رفتتن بته روزمره و امور عادي مثل خريدهاي ساده، نظافت، تهية غذا، قتدم

نها باشتند. آدر همه جا همراه  كند بايستياقوام، رانندگي و غيره را خودشان انجام دهند و فكر مي

ا بته گردد و موجب تشديد وابستگي آنهتاين روش خود باعث افت بيشتر اعتماد به نفس بيمار مي

وانبخشي رواني ي مثبت خود نوعي تهافعاليتشود اين مادر، پدر، برادر، خواهر و يا ساير افراد مي

ني مثتل راننتدگي را تتا متدت زمتا است. البته گاهي بيمار به دليل مصترف دارو بعضتي از امتور

شود و يا هر زمان شود بيماري توسط مادرش نظافت ميتواند انجام دهد. به كرات مشاهده مينمي

زند، اظهتار شوند، هميشه در كنار اوست. در جلسات مهماني بجاي او حرف مياز منزل خارج مي

جالتت و خاستكيزوفرنيا احستاس  به مبتال وجود ندارد. از داشتن بيمار« او»كند، گويي كه نظر مي

 شرمساري نكنيم و مانع از ابراز وجود وي نگرديم.

 

 نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن  -6

هتاي ختانوادگي، فتاميلي، ست. وجود حساسيتهاانسان احساس تعل  از نيازهاي اساسي همة

تتي بيمتاري بتا تشتخيص كنتد. وقگروهي و ملي همه از نياز انسان به متعل  بتودن حكايتت متي

شود، وابستگان او با مالقات بيمار در بيمارستان او را مطمئن اسكيزوفرنيا در بيمارستان بستري مي

خواهند ساخت كه كماكان عضو مورد عالقه، دوست داشتني و با ارزش استت. بته ختاطر داشتته 

ي دچتار اشتكال شتده باشيم كه بيمار در برآوردن نيازهاي خود خصوصاً در مراحل شديدتر بيمار

است. پس با توجه به شرايط او از او حمايت كنيد. مثالً مالقات از بيمتار بايتد متنظم باشتد و در 

ي معتدودي ارتبتاط داشتته باشتد. گتاهي بتا هاانستان مرحلة بسيار شديد، بيمار نيتاز دارد تتا بتا

ا بكشد، از دست تو خسته شويم كه بيماران خود را با جمالتي مانند خدا ترهايي مواجه ميخانواده

هتا در دوستت دهنتد. بعضتي ختانوادهشود ترا تحمل كرد مورد حمله قرار ميايم، ديگر نميشده

دهند، بدين معني كه گاهي بيمار را دوست دارند وابتراز محبتت داشتن بيمار خود ثبات نشان نمي
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شود. ختانواده اني بيمار ميشوند.اين برخورد دوگانه موجب سرگردكنند و گاهي از او متنفر ميمي

 بايستي بيمار خود را بدون قيد و شرط دوست داشته باشد. 

 

 توان:نمايد مي داشته شدن براي اينكه بيمار احساس احترام و دوست

 با رويي گشاده با او صحبت كنيد. -1

كند به او نگاه كنيد و به حرفهاي او توجته نماييتد و از مشتغول هنگاميكه بيمار صحبت مي -2

 دن به كار ديگر خودداري كنيد.ش

 هاي گروهي و خانوادگي تفكر وي را جستجو شويد.در بحث -3

 هاي مختلف در طي سال هداياي نه چندان گران بدهيد.با او صحبت كنيد و به مناسبت -4

 با خشم، غضب و احساس خستگي با او صحبت نكنيد. -5

  

 نياز به خلوت  -7 

ن ها نشتود. ايتلوت و تنهايي پناه ببرند و كسي مزاحم آننياز دارند كه گاهي به خ هاانسان همة

يمار اجازه دهد بتر است. لذا خانواده بايد به نياز در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا بيشتر و محسوس

خودش تنهتا  آورد گاهي با خود خلوت كند. در مواقعي كه بيمار باكه تا آنجا كه زياني به بار نمي

ل بتر و مزاحمت، او را نگران خواهد ساخت و او را بته رفتتار غيرمعمتو شده است ايجاد مداخله

 خواهد انگيخت.

 

 نياز به داشتن هويت  -8

دهتد. استم و فاميتل، ختانواده، بندي شخصيت انسان را تشكيل متيهويت شالوده و استخوان

ومي، هاي قتبيني، شغل وابستگيالگوي انتخاب دوست و همسر، متعلقات مذهبي و سياسي، جهان

فرهنگتتي و ملتتي، از جملتتة ابعتتاد مختلتتف تشتتكيل دهنتتدة هويتتت انستتان استتت. از او بتتا لقتتب 
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 ياد نكنيد. بلكه او انساني است كه دچار بيماري اسكيزوفرنيا شده است.“ اسكيزوفرن”

آيد. بتدين يگاهي در بيماران پس از ابتالي به اسكيزوفرنيا تغييراتي در اين تعلقات به وجود م

ب دوستت، ي بيمار ممكن است تغيير كند. او الگوي جديدي در انتخاهامالك يارها ومعني كه مع

كنتد و تغييتر كند. معيارهايي كه براساس آنها با جامعته ارتبتاط برقترار متيشغل و همسر پيدا مي

كند. مبناي قضاوت او كند و تغيير ميكند. معيارهايي كه براساس آنها با جامعه ارتباط برقرار ميمي

شتود تر از ساب  بگردد. بيمار ممكن است مذهبير امور سياسي و مذهبي دستخوش تغييراتي ميد

كتن هاي سياسي و اجتماعي خاصي پيدا كند كه گاهي مميا اعتقادات جديدي پيدا كند، حساسيت

عيارهاي است پس از بهبود نسبي تا حدودي باقي بماند. برخورد صحيح از جانب خانواده با اين م

 بيمار بسيار مهم است. هويتي

ديتد جو معيارهاي  هامالك از برخوردهاي تند و خشن با اعقتادات خاص مذهبي و سياسي و

به او بدهيم  توان به نظرات او احترام گذاشت ولي آنها را نپذيرفت و اين ح  رااو پرهيز كنيم. مي

ارد زم را دكته او آمتادگي ال كه او اين ديدگاه سياسي و يا مذهبي را داشته باشد. البته در صتورتي

تتر هستت را توانيم در ديدگاه او شك ايجاد كنيم و نظرات و ديدگاههاي ديگري كته صتحيحمي

 يرد و يتامطرح نمائيم و به او فرصت دهيم تا در صورت تمايل روي آنها فكر كند و در نهايت بپذ

 رد كند.

بته دنبتال نكتات مثبتت در ابعتاد  والدين و جامعه بايستي توجه داشته باشند كه بايتد همتواره

گوناگون هويتي بيمار بگردند و آن را تقويت كنند و از آنها به عنوان انرژي جهت برقراري ارتباط 

خواهم با جماعت نماز بخوانم اين را بته دارد كه من ميبا او استفاده كنند. مثالً اگر بيمار اظهار مي

تقويت رفتارهاي مذهبي استتفاده كنتيم؛ نته اينكته  عنوان يك جنبة مثبت تلقي كنيم و از آن براي

خواهتد بتا افتراد بيمار را محكوم كنيم و از او بخواهيم حتماً انفرادي نماز بخواند. گاهي بيمار مي

خاصي در خانواده ارتباط برقرار كند و بعضتي را كنتار بگتذارد. در اينجتا از تمايتل بيمتار بتراي 

برداري كرد و سپس آن را گسترش داد. گاهي ثبت بايستي بهرهبرقراري ارتباط به عنوان يك نكتة م
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گويد: چون با خالة خود رفت و آمد نداري پس من تو را دوست ندارم. ايتن گونته مادر بيمار مي

 كند.برخوردها غلط است و بيمار را بيشتر منزوي مي

 

 نياز به دانستن و شناخت كافي  -9

ا ردليتل اشتكال در ستازگاري مناستب بتا محتيط، آدمتي  فقدان شناخت صحيح از محيط پيرامون به

ريافتت مضطرب خواهد ساخت. بيمار به دليل ناتوانيهاي ذهني، محيط اطتراف را گتي  كننتده و متبهم د

 ي دارد.شود. صبر و حوصلة خانواده در برخورد با ابهامهاي بيمار اهميت زيادكند و سراسيمه ميمي

شتنا را آكننتد، افتراد شان را به طريقي غيرعتادي درك متيو حتي خود هاانسان گاهي بيماران،

يز درك بينند، حركات و رفتار آشنايان دور و بر خود را ممكن است براي خود تهديتدآمغريبه مي

ه انتزوا پنتاه بتآميز برداشت كترده و بته همتين دليتل ي اطرافيان را كنايههانگاه و هاصحبت كنند،

وشتن اعضتاي رشوند. در چنين شرايطي، رفتار و كتالم ستاده و ميظاهر ن هاميهماني در برند،مي

ام كرد تا ابه ي بيمار، به بيمار كمك خواهدهاقضاوت خانواده و پرهيز از برخوردهاي تند در مورد

ي هتانگاه متورد وي بيهاخنديدن پچ كردن،كمتري داشته باشد و بهتر با محيط سازش كند. از پچ

 تناب كنيد. تحقيرآميز در خانواده اج

و دچتار ي شتلوغ، متبهم و چنتد پهلتهتامحيط شود كه بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا درتأكيد مي

رستا  كنند، صريح، شمرده و با صدايشود. اطرافيان بايستي وقتي با بيمار صحبت مياضطراب مي

 و كافي صحبت كنند. از كنايه و چند پهلو صحبت كردن پرهيز كنند.

  

 يت نياز به فرد -10

 شتود، بلكته انستان نيتاز دارد تتا بتهاحساس فرديت فقط در شناختن كالبد آدمي خالصه نمي

بتا  هاانستان ها و افكار خود نيز به عنوان آنچه كه از آن خود اوست آگاهي يابد.، انگيزههااحساس

ند تتا وجود نقاط مشترك و مشابه بسيار زياد، در عين حال هر يك وجودي يگانه دارند و نياز دار
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ببرد؛ امري كه در بيمار مبتال به استكيزوفرنيا بستيار مشتكل استت و به يگانگي وجود خود نيز پي

طلبد. مانع از آن بشويم كه وجود بيماري هويت، فرديت و استقالل او را ي بيدريغ را ميهاحمايت

 دار نمايد.خدشه

 

 نياز به مفيد بودن و مورد نياز بودن  -11

ش داشتته ي كه ارزكيزوفرنيا نياز دارد تا در خانه نقشي مفيد ايفا كند. بايد كاربيمار مبتال به اس

تا  ن است كهباشد در اختيار بيمار قرار گيرد. مهم نيست كه همكاري بيمار اندك باشد، بلكه مهم آ

د نيتاز بتودن دهد مورد تمجيد قرار گيرد تا نياز او به مفيد بودن و متوروقتي بيمار كاري انجام مي

بتتال بته ماي براي همكاري بيشتر ايجاد كند. بيمتاران بيمتاران متزمن برآورده شود و خود، انگيزه

ل موزنتد. در حتازندگي اجتماعي از جمله شغل را بيا هايمهارتاختالل اسكيزوفرنيا نياز دارند تا 

ن آاي اشتتغال دارنتد و بته ختوبي از عهتده حاضر بسياري از بيماران در جامعه به شتاغل حرفته

 برميايند. 

بته او داده  كند بايد دستمزدي برابر هر كتارگر ديگتروقتي بيمار توانايي انجام كاري را پيدا مي

استب ختود را اي را بياموزد بلكه بتواند شغل منشود تا نه تنها حرفهشود. به بيمار آموزش داده مي

 پيدا كند و به اصطالح توانايي كاريابي نيز پيدا كند.

 

 و ازدواج فرد مبتال به اسكيزوفرنيا نياز جنسي 

ازدواج، تمايالت جنسي و فعاليت جنسي از موضوعاتي استت كته ختانوادة بيمتار ستئواالت  

فراواني در اين مورد از پزشك معال  بيمار دارد. بيمار نيتز تمتايالت متضتاد و بايتدها و نبايتدها 

ات بسياري دارد. ابتتدا دياز به تمهيبسياري در مورد تمايالت جنسي خود دارد كه بعضاً حل آنها ن

بهتر است اين نكته روشن گردد كه پاسخ هيچيك از اين سئواالت بله يا خير نيست بلكه در مورد 

ي بارزي دارند، لذا بهتر استت متناستب بتا هاتفاوت، خانوادگي و محيطي يهر بيمار شرايط روان
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يل متورد فصتنافع و مضترات بته طتور تشرايط بيمار به سئواالت پاسخ داده شود و در هر مورد م

تري رسيد. بهتر است به ياد داشته باشيم كه تقريباً در هتيچ متورد بررسي گردد تا به نتيجه مطمئن

 نتاي  حاصله صد در صد منفعت و يا صد در صد مصر نيست.

تال بته جنسي براي وي ضروري است؟ آيا بيمار مبت آيا بيمار تمايالت جنسي دارد؟ آيا فعاليت

 تواند ازدواج كند؟اسكيزوفرنيا مي

دهتد و  فرد مبتال به اسكيزوفرنيا مانند هر كس ديگري ح  دارد ازدواج كند، ختانواده تشتكيل

ستائل ماي را در رابطته بتا به علت بيمار شدن شرايط رواني و جستماني ويتژهبيمار دار شود. بچه

 يرد.ت در مدنظر قرار گسجنسي و ازدواج به همراه دارد كه ضروري

اي بتراي تشتكيل اي براي همسر اختيار كردن ندارند و انگيتزهبرخي از بيماران تمايل و عالقه -1

دهند. اين در واقع شبيه به حالتي است كه بيمار هتيچ دار شدن نشان نميزندگي مستقل و بچه

اي به درس خواندن يا ورزش كردن و يا تفريح كردن ندارد. در ايتن متوارد اصترار بته عالقه

باشد و بر سيستم اعصاب بيمتار بيمار براي ازدواج كردن نه تنها مفيد نيست بلكه مضر نيز مي

 سازد كه حتي ممكن است باعث عود بيماري وي گردد.فشار مضاعفي وارد مي

اشتتباهي  شود. اين از جملته اعتقتاداتبرخي اعتقاد دارند كه با ازدواج اين بيماري درمان مي -2

ه بتگتردد عضتو بيمتار ختانوادة ختود را فراد وجود دارد كه باعث مياست كه نزد برخي از ا

و  سازند و پس از مدتي شاهد عوارض ناگوار آن مثتل عتود بيمتاري، طتالقازدواج وادار مي

 باشد.هدر رفتن سرمايه مصرف شده در اين راه مي

د در زنتدگي اين افتراو واني بر افراد وارد كند تواند فشار رازدواج نوعي استرس است كه مي -3

 جديد نيز نياز به حمايت دارند. 

 

 ؟اگر بيمار تمايل جنسي داشته و تمايل به تشكيل خانواده داشته باشد چه بايد كرد

اگر تمايل جنسي همراه با ميل به ازدواج و تشكيل خانواده باشد وظيفه همان است كه در قبال 
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پس از ازدواج نيز بيمار طبعاً به حمايتت عضو سالم خانواده وجود دارد، اما بايد در نظر داشت كه 

مالي، عاطفي، و خانوادگي بيشتري نياز دارد و در اين صورت مستئوليت ختانواده بته چنتد برابتر 

 يابد.افزايش مي

صترار بته اگر بيمار ازدواج دائم نمود و زوجين تمايل به داشتن فرزند نبودند در اين صتورت ا

رد كته پذيري جتدي داكردن و تربيت او نياز به مسئوليت داشتن فرزند اشتباه بزرگي است. بزرگ

بته  ممكن است وجود بيمار اسكيزوفرنيا مانع از آن گردد. در صتورتيكه يكتي از زوجتين اصترار

د الخصتوص بته فترانداز آينده براي هر دو علداشتن فرزند باشد در اين صورت بهتر است چشم

 يز حمايت بيشتري از آنها بعمل آورند. سالم توضيح داده شده و خانواده هر دو طرف ن

 

 اگر بيمار تمايل جنسي بدون ميل به ازدواج دائم داشته باشد چه بايد كرد؟ 

 در برخي موارد تمايالت جنسي افراطي و يا ممكن است وسواس گونته باشتد در ايتن متوارد

ر دالت جنستي تواند باعث كنترل بيشتر تمايالت جنسي باشد. اگتر تمتايتجويز برخي داروها مي

ت كته حد متعادف باشد پيشنهاد همان است كه براي عضو سالم خانواده وجود دارد با ايتن تفتاو

راه ممكن است مواجهه منطقي با به تأخير انداختي ارضاء ميل جنستي در بيمتار بتا دشتواري همت

 باشد. 

 

 د؟ دهد و مايل به ازدواج نباشد چه بايد كراگر بيمار تمايل جنسي جدي نشان نمي

رضتاء ابرخي اعتقاد دارند كه اگر بيمار ازدواج كنتد و تمتايالت جنستي  گفته شدهمانطور كه 

ظريته نيابد. اين حرف هيچ منبع درست علمي ندارد و بتا ايتن شده و فروكش كند بيمار بهبود مي

ا بته ر ده و اونبايد بيمار را به ازدواج وادار نمود. در اين موارد بهتر استت بته بيمتار فشتار نيتاور

 ي اجتماعي ديگر را براي بيمار مهيا نمود.هافعاليتازدواج وادار ننمود و ساير 
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 اقدامات مربوط به پيشگيري از حاملگي 

دار شوند هاگر زوجين كه يكي از آنها به بيماري اسكيزوفرنيا مبتال است تصميم نداشتند كه بچ

ي هاروشز اها براي استفاده هنگي خانوادهو يا آن را به تأخير بياندازند ضروريست با كمك و هما

پيشگيري با يك مغز متخصص زنان پيش از برقراري روابط جنسي مشتورت كترده و روش متؤثر 

ضتايت دار شدن نيز بهتر است بته كمتترين فرزنتد رالزم را بكار گيرند. در صورت تمايل به بچه

ي پيشتگيري هتاروشندان، استتفاده از تعداد فرز و ريزي زمان حاملگيرو براي برنامهدهند از اين

بيمتاري  داروها بر تمايالت و روابط جنسي معموالً داروهاي تجويزي براي درمتان . اثربهتر است

گردنتد. افتزايش ايتن اسكيزوفرنيا به خصوص نوكالسيك باعث افزايش هورمون پتروالكتين متي

ر دردند البتته ايتن عتوارض گهورمون باعث كاهش ميل جنسي و نيز ناتواني جنسي در مردان مي

متار همه به يك ميزان نيست. در صورت بروز چنين عوارضي بهتر است آن را با پزشك معتال  بي

هاي به دارو در ميان گذاشت تا با اتخاذ تصميمات مناسب مانند كم كردن مقدار دارو و يا تغيير آن

 كل بپردازد.رود به درمان مشمي ديگر و يا استفاده از داروهايي كه در درمان اختالالت جنسي بكار

 
 حاملگي 

حتتي  اگر بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا تصميم به حاملگي داشت بهتر است وي و همستر و نيتز

واالت خانوادة او طرف اطالعاتي ضروري را در اين مورد كسب كنند و با پزشك معال  بيمتار ستئ

ين، متدت مصترف دارو در دوران خود را مطرح نماينتد. ستئواالتي ماننتد عتوارض دارو بتر جنت

ارو و دحاملگي، تغيير دارو و در زمان حاملگي، امكان قطع موقت دارو در حاملگي، عوارض قطع 

 در صورت لزوم. ECTاستفاده از 

رد متوا %65عود بيمتاري در دوران حتاملگي در  عثتحقيقات نشان داده است كه قطع دارو با

ود و خاتي از جمله سقط زود رس، عدم مراقبت مادر از گردد. عود بيماري در حاملگي با خطرمي

 خواهد داشت.را در برجنين و عوارض رواني بر جنين 

در مورد قطع يا ادامة مصرف دارو در دوران حاملگي ضروري است كه پزشك بيمار اطالعات 
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 كافي در سير گذشته بيماري مانند دفعات عود بيماري، شدت بيمتاري در هتر بتار عتود بيمتاري،

 مقدار حداقل دارو براي كنترل بيمار در گذشته داشته باشد.

نين برخي داروها كه اطالعات بيشتري در مورد آنها در دسترس است كمترين عوارض را بر ج

م ولتي توان آنهتا را در دوز كتفلوپرازين كه در صورت خوردن ميدارند مانند هالوپريدول و تري

 مؤثر استفاده نمود.

رود لتذا بتا ول حاملگي تقريباً عوارض داروهاي نرولپتيك بر جنين از بين ميماه ا 3با گذشت 

 يز نمود.توان نوع و مقدار داروي مؤثر را به بيمار تجوكنترل بيمار در سه ماه اول، راحتر مي

 

 پس از زايمان 

ستت اده ادسازد. تحقيقات نشان اي را از بيمار ضروري ميهي ويژهامراقبت پس از زايمان نيز

بيمتاري  بيماران پس از زايمان پس از زايمان با عود بيماري مواجهه هستند. داليتل عتود %24كه 

 عبارتند از:

 مواجهه شدن مادر با تغييرات شديد هورموني در حاملگي و پس از زايمان. .1

 مواجهه شدن با استرس حاملگي و فرزند داشتن. .2

بيمتار  ي مانند اختتالل در ختواب را بتهامواجهه با استرس مراقبت از فرزند كه شرايط ويژه .3

 تحميل خواهد نمود.

نتوع  رو استمرار داروهاي بيمار حتي در صورت شير دادن بيمار ضروري است. مقدار واز اين

هتاي دهآن را با پزشك معال  خود مشورت نماييد. بيمار و همسر وي به حمايت بيشتري از خانوا

 دو طرف نياز دارند.

 

 بيمار مسن 

سالگي بتراي اولتين  40بيماري ممكن است تا كهنسالي استمرار يابد و يا در سنين بعد از اين 

ي جستماني ممكتن استت هتابيماريبار شروع شود. بيمار در سن كهنسالي بتدليل وجتود ستاير 
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بايست مراقب تداخل داروها باشتيم. فترد رو ميداروهاي ديگري را نيز تواماً مصرف نمايد، از اين

 والً عاليم مثبت كمتري داشته و احتماالً به مقدار داروي كمتري نياز دارد.سالمند معم

 

 در شرايط بحراني در رفتار بيمار چگونه رفتار كنيم؟ 

 ممكن است بداليلي كه ذكر شد عاليم بيماري عتود كنتد. بتا بتروز تتوهم و اعتقتادات غلتط

نتين چتغيير يافته، بيقراري. ترس و نيز پرخاشگري ممكتن استت بتروز كنتد. در رفتارهاي بيمار 

اشيد. پتيش ي پزشكي برآمده و در فكر بستري نمودن بيمار بهاحمايتشرايطي به فكر استفاده از 

 از بستري بهتر است نكات زير را رعايت نماييد:

 توانيد آرام باشيد.تا جائيكه مي .1

 كنيد.تلويزيون و راديو را خاموش  .2

 به آرامي و آهستگي صحبت كنيد. .3

 او را تشوي  كنيد كه بنشيند و صحبت كند. .4

 از او بخواهيد كه در مورد حالت خودش )ترس، نگراني...( صحبت كند. .5

“ كنتياين چه كارهايي استت كته مي”، “كنيها رفتار ميچرا مثل بچه”از بيان جمالتي مانند:  .6

 اجتناب كنيد.

 و خيلي به او نزديك نشويد.باالي سر بيمار نايستيد  .7

 بيمار را تحقير نكنيد و با او جرو بحث نكنيد. .8

 تا جاي كه مقدور است تماس چشمي برقرار نكنيد. .9

 مسير خروج منزل را در مقابل او سد نكنيد. .10

 با ساير اعضاء خانواده جرو بحث نكنيد. .11

 رود.بيمارستان باو را تشوي  كنيد كه با شما و يا فردي كه رابطة خوبي با او دارد به  .12
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 ود بيمتارختاگر نتوانستيد بيمار را آرام كنيد و شرايط خطرناك براي ديگر اعضاء خانواده يتا  .13

 ممكن است پيش آيد در اين صورت با نيروي انتظامي تماس بگيريد.

 هاي ضروري سازيد را تهيههميشه خود را براي شرايط فوري آماده نگاه داريد فهرستي از تلفن

 كنيد:

 روانپزشكي كه داراي اورژانس روانپزشكي هستند. مراكز -

 110كالنتري محله شما يا پليس  -

معتال   تلفن مددكار بيمارستان كه بيمار شما در آن مركز قبالً بستري بتود و يتا تلفتن پزشتك -

 بيمار.

 توانيد تماس بگيريد و يا دسترسي داشتتهدر چنين شرايطي به كدام يك از اقوام يا دوستان مي -

 باشيد.

 توانند به شما كمك كنند.تلفن دوست يا اقوام يا همسايه كه در چنين شرايطي مي -

 

 مقابله با استرس مراقبت از بيمار اسكيزوفرنيا هايمهارت

استرس يا فشار رواني عوامل يا رخدادهايي هستند كه چه به صورت مثبتت مثتل شتروع يتك 

وت يتك عزيتز بته صتورت مكترر و سفر يا ازدواج و چه به صورت منفي مثل بحران مالي يتا فت

افتد از خيلي ضعيف مثل ترك يك دوست تا خيلي شتديد درپي در زندگي يكايك ما اتفاق ميپي

 مثل از دست دادن يك عزيز متفاوت است.

د حاد، ناگهاني و شديدن هااسترساز لحاظ نحوه اتفاق افتادن نيز متفاوتند. بعضي از  هااسترس

بيني مانند سرپرستي و نگهداري از يك بيمتار قابل پيش و و گاهي مزمنلرزه مانند وقوع يك زمين

بته هستتيم بيني بودن بيشتر تحت كنترل بوده و ما قادر با توجه به پيش هااسترساين گونه  .مزمن

 شكل سالم با آنها مقابله كنيم يا كنار بياييم.

اري از يتك بيمتار همانطور كه در متتن كتتاب راهنمتا بيتان شتده استت، سرپرستتي و نگهتد
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گردد و در صتورتي اسكيزوفرنيا باعث فشار رواني بر مراقبين ميبيمار مبتال به روانپزشكي همانند 

يي هتاروشتواند موجب مشكالتي در مراقبين گردد. در زيتر كه به شكل مناسب كنترل نگردد مي

هتر هتا زير بته خانواده يهاتوان براي كاهش استرس از آن استفاده نموده ارائه شده. توصيهكه مي

 رسند ولي استفاده از آنها در كنترل فشار رواني تأثير بسزايي دارد.چند ساده به نظر مي

م رر تارم داپاست  ام بيداشت ن وبيگتن ي خود نسبت به فشار رواني آگاه باشيد:واكنشها از

رد دختس و نقد كنيد و توام كن ب وانيد آن را خودتان را در روبيو شدن با بيمار ثب  كنيد، بن گونن

 تصيف  يار دديد.

ود و علس تيا ب  از بيمار را بيام خ داتوانمندم دميشن هاي مثبت استفاده كنيد:از خودگويي

 بازگو كنيد. 

و  دامنتدمتوان ام را بيداشت نبيگتن ز كنيود ها و تكاليف كامل شده خوود ترركوبر توانايي

نكن باعت  شناسيد بدون آبم انجام آن را داراه د ثب  كنيد وايوظايفي را كن در  بال بيمار بپذيير ن

 پذيير تن گمي شما گيدد. دمچنين طول تدت انجام اين تكاديي را بشناسيد. تثال  رتيدم كتنرسيد

شتد تمكتن بيام تدت يكسال از بيمار تيا ب  كند در ًورتي كن بي اين تسئلن تميكتز نداشت ن با

ينكتار تمتام اپس كي ”يا “ ن بايد اين تيا ب  را انجام ددمتا كي ت”اس  دي از چند گادي بگويد 

 گيدد.ين جمالت باع  ارزايش رشار رواني بي ريد تياكن خود “ شودتي

نيد بتن كسعي  ي غيرضروري پرهيز كنيد هامسئوليت و هارقابت انرژي خود را مترركز و از

م م غييعيوردار اب  ي نكنيد باو انيژم خود اس فاده كنيد و سع داتوانمندم ًورتي ددرمند از

 آن را ددر دديد. 

يي كتن داريتد اع متاد داتوانمنتدم بي اتكانات و رفتارهاي جرأترندانه خود را افزايش دهيد 

 كنيد و بن ًورت جيأتمندانن آنها را بكار ببنديد.

ام تؤسستات دود تي و غييدود تي در در يچن  ي كمكهاراه پيدا كردن مؤسسات حمايتي و

(NGO) توانند بن شما كمك كنند ثب  كنيتد و بتا آنهتا تمتاس داشت ن و از كن در توا ع بحيان تي
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 دام آنها اس فاده كنيد.رادنمائي

 يد دارامربياد داش ن باشيد كن شما نيز بعنوان يك   هاي خود را شناخته و بپذيريدمحدوديت

ي ان از داتحتدودي  و دانمنتدمتوا م دس يد كن  زم اس  آنها را بشناسيد و در حدداتحدودي 

 خودتان ان ظار داش ن باشيد.

م تتورد دتارعادي اتي از روز را بتن سعي كنيد او ت  هاي بر خودتان در نظر بگيريدسرگرمي

 عال ن خود و ورزش سپيم نمائيد.

  دو مشكالت خود با دوستاني كه مورد اعتماد شما هستند صوحبت كنيو هانگرانيدرباره 

بين ريدم و شيك  در جلسات خانوادگي باع  كادش ستطح است يس و ددزدگتي داش ن روابط 

 گيدد.شما تي

دميشن آتادگي داش ن   ورد ارزيابي قرار دهيدريزي و آنرا موقت خود را در طول روز برنامه

 د نمائيد.م خود از بيمار تغييياتي را ايجاداتيا ب  باشيد تا در بيناتن روزانن و نحوه

د و يك يا چند ددف طو ني تدت بيام ختود در نظتي بگيييت ح داشته باشيد:براي آينده طر

 ريزم نمائيد.بيام رسيدن آنها بيناتن

ادتداف بايست ي وا عتي، تطتاب  بتا   اهانه داشته باشويدهاي كاري روزانه، هفتگي و مبرنامه

 وععي  شما و توانمندداي ان باشد.

م خود اودوي  در نظي بگيييتد و دارعادي و  بيام كاردا  هاي كاري خود را بشناسيداولويت

 ام داش ن باشيد.از  بس بيام دي كدام بيناتن

نگتام ددر طتول روز و   ي تن آرامي مانند ريلكسيشن و موسيقي استفاده نمائيودهاروشاز 

 كار با بيمار از توسيقي آرام اس فاده كنيد.
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 :پنجم فصل

برقراري ارتباط و  هايمهارت

 از بيماري اسكيزوفرنيا مراقبت
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 ي گفتگو با بيمار اسكيزوفرنيا در مواقع مختلف.هامهارت -

 هاي مقابله با پرخاشگري در بيماران اسكيزوفرنيا.راه -

 سازگاري خانواده با عضو مبتال به اسكيزوفرنيا. -
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هتم ماش به اين بيماري مبتالستت بستيار داشتن مهارت براي كسي كه فردي از اعضاء خانواده

م اطتالع تدبيري يا عداست چرا كه زندگي با بيمار ممكن است عامل ايجاد فشار رواني بوده و بي

هاي زير را به تواند محيط خانه را تشن  نمايد. توصيهوده با بيمار مياز نحوه برخورد صحيح و مرا

 هاي بيمار بكنيد:خانواده

ادامته  فاصله گرفتن و فراغت، هنگامي كه اوضاع شما را خسته كرده و قادر به :فراغت داشتن

بتراي حمايتت  اي براي تجديد نيرو و كستب توانتاييو تحمل وضعيت نيستند ضروري و وسيله

اقتب دد از بيمار است، چرا كه شما زماني قادر به اعطاي چنين حمتايتي خواهيتد بتود كته مرمج

در آن  يي كته بيمتارهتافعاليتي گونتاگون و شتركت در هتافعاليتسالمت خودتان باشيد. انجام 

 كند.شريك نباشد مهلتي مناسب براي كسب آرامش و خوديابي اعضاء خانواده را فراهم مي

تتار و به خاطر بسپاريد كه بيماري استكيزوفرنيا تفكتر، احستاس، رف بيماري:تفكيك بيمار از 

بيمتار  دهد و به خاطر بستپاريد كته فترد مبتتال يتكاعمال فرد مبتال را تحت تأثير شديد قرار مي

رنجد، فرديتش نيست بلكه او هم انساني است با عواطف و احساسي كه به آساني مياسكيزوفرنيا 

يمتار از گردد. اطالع از عاليم بيماري شما را در ايتن جداستازي بر ابهام ميشود و دچاتهديد مي

ا وضع خود كند. پذيرش بيماري و عش  و عالقه به بيمار او را هم در كنار آمدن ببيماري ياري مي

 كند.كمك مي

دور كردن افكار منفتي هنگتام مواجهته بتا بيمتاري استكيزوفرنيا تتالش تداوم نگرش مثبت: 

طلبد و در مقابل حمايت و نگرش مثبت نسبت به بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا او را اي را ميهمجدان

رساند. بايد بتوانيد كوچكترين قدم پيشرفت را مشاهده و در مورد آن بتدون به حداكثر كاميابي مي

، بتراي تحقير يا كوچك شمردن آن اظهار نظر كنيد. انجام بسياري از امور ساده براي افراد طبيعتي

تترين امتور ماننتد برخاستتن بته موقتع از بيمار مشكل است پس در صورت مشاهده انجام ستاده

رختخواب يا توجه به بهداشت شخصي خود يا مراجعه به پزشك يا درمانگاه بدون كمك ديگتري 
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كم بايد مورد تأييد و تشوي  قرار گيرند. پشتكار او را تأييد كنيد بدون اينكه توانائيهايش را دست 

 بگيريد.

بوطته اجازه دهيد بيمار تا حدي كه قادر است خودكار باشد و امتور مر :اي مقبولحفظ فاصله

منتدي از به خود را شخصاً انجام دهد. حفظ تعادل بين ايتن دو اصتل يعنتي آزادي عمتل و بهتره

استت. ه اي مطلوب بين بيمار و خانوادحمايت و محبت خانواده، اقدامي مناسب براي ايجاد فاصله

نيهتايي هتا مشتاهدة ناتوابردن به توانايي بيمار روش آزمايش و خطا است. براي اغلب ختانوادهپي

شتود، يمتكند ولي درمانتده عضو مبتال به بيماري اسكيزوفرنيا، زماني كه منتهاي سعي خود را مي

 ب بتهرساني بته بيمتار شتتاالبته دردآور است و به پيروي از همين احساس ممكن است در كمك

طتا خرج دهند ليكن حتي بيماران هم نياز دارند كه ضمن حفظ احترامشان موقعيت آزمتايش و خ

 براي فراگيري مهارت جديد برايشان فراهم آيد. 

 

جتود يتا د براي حمايت بيمار و حفظ او يا اطرافيان از خطرات احتمالي مونهرچه در توان دار

روي د كته حيتات كستي در خطتر استت از نيتند و مشاهده كردند. اگر الزم ديدنبربالقوه به كار 

نيازهتاي  را بتراي تتأمين بيمتارد. توانتائي نتي امداد و اورژانس كمك بگيرهاسرويس انتظامي يا

ه چتد. آن نتاش از قبيل: تغذيه، لباس پوشيدن، مكتان و كيفيتت زنتدگي او را ارزشتيابي كناساس

 ها انجام دهيد بستگي به نكات زير دارد: نهد در اين زمينتوانمي

 خانوادههاي به انجام توصيه بيمارميزان همكاري و تمايل  -1

از او بته عمتل  ختانواده)به عبتارت ديگتر، ميتزان حمتايتي كته  بيماردر  خانوادهميزان نفوذ  -2

 آورد(.مي

 را امكتان دارد)اين كه ولي يا قيم رستمي و غيتره هستتيد( زيت بيماربا  خانوادهنسبت قانوني  -3

 ي قانوني مانع از اثرگذاري شما بر زندگي بيمار گردند.هامحدوديت
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 مواردي كه دخالت و حمايت بيشتر از طرف خانواده بايد ابراز شود

 هنگام مشاهدة رفتارهاي خود تخريبي آسيب رساندن به خود. -

 هنگامي كه اعمال و رفتار بيمار براي اشخاص يا اموال خطر آفرين است. -

 شكني بخصوص در موارد جدي و مهم.وع قانونوق -

 رنامة بهبودي.بمصرف دارو يا هر نوع  سرپيچي از ادامة -

 (.ن...عدم تأمين نيازهاي اساسي و ضروري زندگي )غذا خوردن، لباس پوشيدن، در پناه ماند -

 

 مظاهر پشتيباني و حمايت بيش از حد 

 بروز رفتار كودكانه و نابالغ ونامتناسب در بيمار. -

اري از خودد وعدم به كارگيري توانائيهاي شخصي و انتظار از ديگران براي برآوردن نيازهايش  -

 اقدام شخصي.

 سر باز زدن از انجام هر عملي كوچك در جهت افزايش مسئوليت و استقالل فردي. -

 

 برقراري نظم ثابت 

 وستته دارد.نظمي دروني كه از خصوصيات اين بيماران استت نيتاز بته نظمتي پيآشفتگي و بي

ب پيروي مرتب از رفتارهاي معمول و مسلم از قبيل سالم كردن به محتض ورود، يتا خريتد مرتت

دهتد كته زنتدگي اسكيزوفرنيا را تا حتدودي اطمينتان متيمبتال به روزنامه و از اين قبيل، بيماران 

اساستي  هتاينظم نيست. بنابراين پيروي از يك برنامة سادة روزانه براي تتأمين نيازچندان هم بي

 يايزوفرناوليه، شامل برخاستن از بستر، لباس پوشيدن، حمام كردن و غذا خوردن براي بيمتار استك

ر تداوم د ومهم و اطمينان بخش خواهد بود. بيماران بيش از سايرين نياز به كمك براي ايجاد نظم 

 ي خود دارند.هافعاليت

تترين نكتات هتم نكند بلكته بته جزئتي هنگام شرح قوانين به فرضيات و كليات اكتفاخانواده 
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رود را كتبتاً صريحاً اشاره كند و قوانين اوليه خانه و انتظارات بخصوصي كته از بيمتار انتظتار متي

كند. مهم اين استت كته هتر كتس د. نوشتن مطالب نياز به يادآوري به بيمار را تأمين مينشرح ده

 اي خواهد داشت. چه نتيجه بداند چه مقرراتي بايد رعايت شوند و عدم رعايت آنها

 

د. نتام قرار دارد كه از نظر رواني در وضعيتي آرنرا زماني ثبت يا اجرا كن هامحدوديت قوانين و

 بهتر است هر بار فقط در مورد يك محدوديت صحبت شود.

ه قدر چمورد اين كه رسيدن به آن  رفتاري كه الزم است اصالح شود صريحاً عنوان كنيد ودر .1

 وقت و انرژي الزم دارد نيز واقع بين باشيد.

 تشوي  و دادن پاداش در مقابل انجام آن رفتار. .2

 ست. متثالًاتنبيه و جزا را متناسب با شدت آن رفتار تعيين كنيد و مطمئن شويد كه قابل اجرا  .3

نيستت.  زيترا عملتي« رف نخواهم زداگر بار ديگر ناسزا گفتي، ديگر با شما ح»به او نگوئيد 

يكي از تنبيهات معمول محروم كردن از پول تو جيبتي يتا محتدود كتردن ستاعات تماشتاي 

شتوي  اي هم كه از او ستر زنتد بايتد تتلويزيون است. در مقابل هر رفتار مناسب و پسنديده

يش ي بتراشود و به عنوان پاداش او را براي صرف شام به رستوراني ببريد يا گتردش مطلتوب

 فراهم كنيد.

ر آمد آن را درك كرده است. مهلتش دهيتد تتا ستئوال كنتد. اگتمطمئن شويد كه قانون و پي .4

هتا مفيتد حرف او منطقي است، حالت دفاع به خود نگيريد بلكه آنرا بپذيريد. نوشتن قرار داد

 كند.نياز مياست و شما را از شرح و بسطهاي طوالني بي

ا روا ريه به همان شكلي كه تواف  شتده داده شتود. هنگتامي تنبيته مهم است كه پاداش يا تنب .5

ورد داريد كه هر دو آرام هستيد و به هنگام مشاهدة رفتاري مناسب يا رعايتت محتدوديت مت

 نظر تشوي  را فراموش نكنيد و هر پاداشي كه مورد تواف  بوده فراهم آوريد.
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مناسب ردادي نار الزم را روا داريد اگر قراقوانين را طب  نياز، مرور و تجديد نظر كنيد و تغيي .6

 يا مبهم است به صورتي واضح و مشروح در آوريد.

وارد را بته توان تغيير داد. بسياري از متنبايد فراموش كرد كه همه چيز را نمي يابي مناسب:راه

است  ادركند. بيمار معموالً قناچار بايد پذيرفت. در ضمن هر تغييري مدتي وقت و نيرو صرف مي

ه اسكيزوفرنيا سالة شما مبتال ب 25فقط در يك زمينه فعاليت و تمركز كند. به عنوان مثال اگر دختر 

بته  كشد، وقتت ختود را تمامتاًخورد، سيگار بسيار ميخوابد، غذا نمياست كه تا حوالي ظهر مي

را در گذراند، سر و وضع و لباستش نامرتتب استت و هتيچ برنامته منظمتي تماشاي تلويزيون مي

شتيد گيرد. فرض كنيد در مورد هيچ كدام از اين مشكالت چيزي بته او نگفتته بازندگي پيش نمي

 خواهيد كه ساعت هفت صتبح از ختواب برخيتزد،ولي از اين وضع عصباني هستيد لذا از وي مي

 زهيچيتك ا روزي بيشتر از دو ساعت به تماشاي تلويزيون نشيند و كاري هم پيدا كند. احتمتاالً او

ده خواهتد كفايتي چنان او را درماناين تكاليف را به جا نخواهد آورد. بالعكس احساس فشار و بي

ود عتكرد كه شايد تصميم بگيرد به كاري غيرمنطقي دست بزند. اين فشارها خطر شدت يتافتن و 

ستت امهمتر  بيماري را به همراه دارد. در چنين وضعيتي بايد تقدم مدنظر باشد و بر آن رفتاري كه

كته تصميم بگيريد و سپس مطمئن شويد كه خود بيمار هم مايل به همكاري استت و در متورد اين

ي اني معقول براپذيرند با يكديگر تواف  و برنامه را ارزيابي كنيد. ضمناً مدت زمچه تغييراتي امكان

 رنامتهتواند شامل شتركت در يتك بمي هافعاليتدسترسي به آن وضعيت را  تعيين كنيد. فهرست 

نويسي در كالس درسي يا درماني روزانه، يا انجام كار دواطلبانه يا مراجعه به آموزشگاهي و يا نام

د و يا شاشتغال نيمه وقت باشد. در ضمن در مورد پاداش كه در قبال موفقيت به وي داده خواهد 

 تنبيهي كه بواسطه عدم همكاري خواهد بود با او تواف  كنيد. 

 

 گو با فرد مبتال به اسكيزوفرنياكسب مهارت گفت

كاهد. هر چه بيشتر هاي ناگوار در خانه ميتوانايي و مهارت گفتگو با بيمار از فشار و وضعيت
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توانيتد بتا او ارتبتاط متؤثر برقترار كنيتد. قادر به درك طرز فكر و تفسير بيماري باشيد بيشتر متي

مطالب مورد نظر به او است. بيانات واضح  مهمترين راه كار در مراوده با بيمار شرح ساده و واضح

كنند. همچنين به ختاطر داشتته باشتيد كته و كوتاه بيشترين امكان درك و فهم را برايش فراهم مي

كنند. ممكن است از شوخي بيماران از اظهارات تحت الفظي اطرافيان سريعاً برداشت نامطلوب مي

زمان گفتگو اصل مهمي استت، بايتد بتا دقتت  يا عبارات غيرمستقيم تلقي نادرست بكنند. انتخاب

توان انتخاب زمتان بتراي طترح وقت مناسب را براي صحبت كردن با بيمار انتخاب كرد. حتي مي

موضوع و گفتگو با بيمار را به او واگذار كرد. شايد بدين وسيله همكاري وي بيشتر جلتب شتود. 

كند واضح و روشن ن يا آنچه ناراحتشان ميبيماران اسكيزوفرنيا اغلب قادر نيستند در مورد نيازشا

صحبت كنند. ممكن است حتي به مشكالت يا نيازهايشان آگاهي هم نداشته باشتند لتذا توجته و 

 مشاهده رفتار و وضع عاطفي آنها اغلب گوياي نياز آنها است. 

 
 ي گفتگو با بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا بر حسب شرايط بيمارهاروشجدول : 

 روش منتخب مراوده خصوصياتو  عاليم
 ابهام، ناتواني در تشخيص واقعيات

 اشكال در تمركز 
 پذيريتحريك

 استدالل ضعيف
 در خود فرو رفته است

 آشفتگي
 نوسان عواطف

 ناتواني پيروي از برنامه منظم
 تفاوتي نسبت به ديگران بي
 گيريكناره
 هذيان 
 ترس 

 احساس ناامني 
 ارزشياحساس بي

 پرده صحبت كنيد.بي ساده صريح و
 عبارات كوتاه را مكرراً تكرار كنيد.

 تقاضا را محدود و از بحث و مجادله خودداري كنيد.
 انتظار بحث مستدل و منطقي نداشته باشيد.

 ابتدا توجه او را جلب كنيد.
 او را راحت بگذاريد تا تخليه روحي شود.

 اعمال و گفتارش را به خود نگيريد.
 اري كنيد.بر يك برنامه پافش

 بيماري محسوب كنيد. عاليمجزو 
 سر صحبت با او را بگشائيد.

 بحث نكنيد.
 آرام بمانيد.

 عش  و پذيرش ابراز كنيد.
 مثبت باشيد و به او احترام بگذاريد.
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 چگونه با بيماري كه بدبيني دارد ارتباط برقرار كنيم؟  

ست وجود خودپيام و گيرنده پيام ا در يك ارتباط ساده سه جزء اساسي كه شامل فرستنده پيام،

 ده پيتام،دارد. بديهي است هر چه از ذهنيت، نيازها، انتظارات، قواي ادراكتي و ديتدگاههاي گيرنت

ز اال به اسكيزوفرنيا توانيم پيغام خود را به او منتقل كنيم. بيمار مبتاطالع بيشتر داشته باشيم بهتر مي

 ها، انتظتارات، نحتوه تجزيته و تحليتل و تفستيرتجهات مختلف از جمله قواي ادراكي، حساسي

متا  حوادث اطراف خود، دچار دگرگوني است، لذا شناخت تواناييهاي شناختي و ذهني بيمتار بته

م كه با ما راهم كنيفكند تا بهتر بتوانيم با او ارتباط برقرار كنيم و براي او نيز اين امكان را كمك مي

 ارتباط برقرار كند. 

ورت كالم و صحبت كردن است و هم به صورت غيركالمتي ماننتد نحتوه نگتاه پيام هم به ص

ار كردن، خنديدن، حركات صورت و بدن، نحوه نشستن، ايستادن و غيره. بتراي مثتال وقتتي بيمت

 ود داليتلمعتقد است كه اعضاي خانواده قصد دارند او را مسموم كنند، براي اثبات اين اعتقاد خت

ا او مخالفتت توانيد ادعاي او را قبول كنيد، لتذا بتوان گيرنده پيام نميآورد. شما به عنمتعددي مي

ستتنده گردد. از طرفي شما به عنتوان فركنيد و اين موجب سلب اعتماد بيمار نسبت به شما ميمي

كنتد. متينكنيد ذهنيت بيمار را اصالح كنيد او به عنوان گيرنتده پيتام قبتول پيام هر چه تالش مي

 ور بيمتار ي ارتباط با بيماري كه نسبت به ديگران بدبين است، آستان نيستت. رفتتابنابراين برقرار

ي اواكنشته كنتد و موجتب بتروزتالش او به منظور اثبات ادعاي خود در اطرافيان ايجاد ترس مي

 كند.گردد كه به نوبة خود بدبيني بيمار را تشديد مينادرست مي

ه اينكه اطرافيان بگويند )مانند اعتقاد بيمار آن هذيان مي باشد كه بهتواند بسيار شديد بدبيني مي

گوينتد. بيمتار در تر بوده كه در اين صورت به آن سوء ظن متيقصد دارند او را بكشند( و خفيف

يستت. نحالت سوء ظن به افكار خود شك دارد و ميزان اطمينان اطمينان وي به افكار خود كامتل 

او مطلتع  مار ارتباط برقرار كند بايستي از حالت فكتري و ذهنتيخواهد با بيبنابراين فردي كه مي

 باشد.



 
124 

ارد از دمثال: بيمار در حالت بدبيني شديد نسبت به همسرش قرار دارد و معتقد است او قصد  

ه ا توجه بتطري  غذاي مسموم او را بكشد )هذيان(. هنگام روبرو شدن با بدبيني بيمار اسكيزوفرني

 باشد.نكات ذيل كمك كننده مي

لب يد و در جرغم اعتقاد غلط بيمار صادقانه با او روبرو شويد و او را بپذيريد. صبور باشعلي .1

 اعتماد بيمار نسبت به خود عجله نكنيد.

زده باشد و رفتار در ذهن خود به بيمار ح  دهيم كه او با چنين اعتقادي كه دارد بايد وحشت .2

والنه كردن، مسخره كردن، توهين و قضاوت عجآزاردهنده از خود نشان دهد. لذا از سرزنش 

 جداً بپرهيزيد.

ا رش الزم راز هر گونه بحث و گفتگو به منظور تغيير اعتقاد بيمار پرهيتز كنيتد؛ زيترا او پتذي .3

 جهت قبول دالئل شما ندارد. 

اصتله مواظب پيامهاي غيركالمي خود مانند خنديدن، نگاه كردن، نحتوه ايستتادن، نشستتن، ف .4

دت شتتماس فيزيكي با او، حركات چهره و بدن و غيتره باشتيد، زيترا بيمتار بته خود با او 

 باشد.مراقب همه حاالت كساني كه در مقابل او هستند، مي

 كند.پچ كردن، در گوشي صحبت كردن، شك بيمار را تشديد ميپچ .5

يتا  د وكنيد، در صورتي كه بيمار جوياي نظر شما شتدر عين حال كه هذيان بيمار را رد نمي .6

اريد من بتا با وجود اينكه شما چنين اعتقادي د”توانيد اظهار كنيد شرايط را مساعد ديديد مي

 “.نظر شما مواف  نيستم

ين كتار امنتظر سست شدن اعتقاد غلط و يا هذيان بيمار بمانيد. مصرف منظم دارو به تدري   .7

ز كنتد و او را ارا خواهد كرد و بيمار پس از مدت كوتاهي نسبت به افكتار ختود شتك متي

 كند.يكند و در موضع شك و دو دلي برده و نهايتاً آن را نيز پاك محالت هذيان خارج مي

تحمتل و  در اينجا بيمار اين آمادگي را دارد كه به نظريات ديگران كه مغاير نظتر اوستت بتا .8

 پذيرش بيشتري گوش دهد.



 
125 

يشتر كنيد. ار را نسبت به افكارش بدهد تا شك و دو دلي بيماين آمادگي بيمار به شما اجازه مي

 بيمار را مواجه با نظرات مخالف عرف و نسبت جامعه و همچنين اصتول متذهبي و ستپس افتراد

 گذاريد.كند در اختيارش ميكنيد و شواهدي كه اعتقاد بيمار را رد ميزندگي او مي

رافيتان ت بته اطبينايي نسب بيمار مبتال به اسكيزوفرنيا به دليل افكار بيمار گونه، توهم شنوايي و

شتود شود. فشار رواني شديد ناشي از احساسات آزار دهنده مانع تفكر درست آنهتا متيبدبين مي

اقعيتات وگيرند، بلكه برعكس، مطاب  برداشتهاي ناصحيح خود، آنها از اطالعات واقعي نتيجه نمي

ي تمتاس ت با مراكز روانپزشتكسازند. در اين شرايط درمان اورژانس الزامي است و بهتر اسرا مي

 حاصل نماييد.

 

 ساير اقدامات الزم براي مدارا با بيماران 

 ي فيزيكي:هامراقبت -1

ط يتا نخست توجه كنيد اگر امتناع بيمار در خوردن غذا و دارو مشكلي حياتي مثل ضعف مفر 

 بريتد تتابارستتان بيمار جسمي و تشديد بيماري براي بيمار ايجاد كرده است او را به اورژانس بيم

ثالً موهاي ي فوري قرار گيرد. بيمار ممكن است رفتارهاي غريب پيدا كرده باشد مهامراقبت تحت

ده ارو و استفادي خود را كوتاه نكند، اين گونه رفتارهاي بيمار با مصرف هاناخن خود را نشويد يا

 از تشوي  و ترغيب اصالح خواهد شد. 

د تا وستايل ي الزم به عمل آوريد و مراقب باشيهامراقبت مار،براي پيشگيري از خود آزاري بي

ختاب خطرناك مثل چاقو با خود حمل نكند. يا دست كم و سايل اطاق او حتي االمكان طوري انت

 شود كه امكان سوء استفاده از آنها به قصد خود آزاري به حداقل برسد.

دنهاي روزمره اجتناب كند، لتذا زبراي يك خواب بهتر در طول شب بهتر است بيمار از چرت 

روي، يك خستگي طبيعي در بيمتار بوجتود اي منظم، انجام كار بدني، ورزش و پيادهداشتن برنامه

كند تا واقعيت را دوبتاره گردد. نظم به او كمك ميآورد كه موجب بهبود خواب شبانه بيمار ميمي
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 دريابد. 

انواده ختديد و يا ورود آدمهاي تازه به جمع قبل از هر واقعه خاصي مثل نقل مكان به محلي ج

د را به تواند خوو فاميل، دربارة آنها و هدفشان از آمدن به بيمار توضيح دهيد. بيمار هر چه بيشتر ب

اشد، بعنوان وجودي مستقل درك كند و هر چه بيشتر بتواند احساس كنترل برخود و محيط داشته 

 زودتر خود را باز خواهد يافت.

 

 ي هيجاني و شناختي:هابتمراق -2

ظهتار بيمار ممكن است از احساسات خود آگاهي نداشته باشد و يا نتواند احساسات ختود را ا

كه ستعي  كند و نيز ممكن است چنان براي او هراسان كننده باشد و يا نگران واكنش ديگران باشد

  كند احساسات خود را پنهان سازد يا به شكل غيرعادي بروز دهد.

واند يا حتي توان در اتاق بيمار به كاري مشغول شد. مثالً مجله خور برقراري ارتباط، ميبه منظ

راي بتدر سكوت او شريك شد. يا در صورت تمايلش با او قدم زد، نماز خواند و يا بتازي كترد. 

قيم هاي او و با طرح سئواالت غيرمستتشروع صحبت با بيمار سعي كنيد بر حسب عالئ  و سليقه

ستيد امتروز گذاريد عمل كنيد. مثالً اگر از بيمار بپراب موضوع صحبت را در اختيار او ميكه انتخ

خوريد؟ يك سئوال مستقيم است و ممكن است جواب بدهد كه شتما ناهار خورشت بادمجان مي

گفتيد خورشتت ”كند. اما اگر بگوييد: چه كار به ناهار من داريد؟ كه حكايت از سوء ظن بيمار مي

ايتد و هتم ايد و هم به عالئ  او احتترام گذاشتته، هم با او همدلي كرده“را دوست داريد بادمجان

حان كترده ايد. بيمار به كسي اعتماد خواهد كرد كه صميميت او را امتموضوع ناهار را پيش كشيده

زرده رغم رفتار عجيب و افكار غريب بيمار، براي او بته عنتوان يتك انستان آباشد، كسي كه علي

ه بيمتار، كتشود. به هر حال بتر ايتن رام قائل است و در ابتدا براي درك بيمار به او نزديك مياحت

مايتت از حهيجانات خود را اظهار كند و با كالم بيان كند، عجله به خرج ندهيتد. ايتن كتار را بتا 

 بيمار و ماليمت و در جهت كسب آرامش بيمار انجام دهيد.
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 ي در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا نحوه مواجه شدن با خشم و پرخاشگر

ام باشتد كته هتر كتدخشم و ترس دو حالت عاطفي شايع در بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا متي

ييهاي خود آورند. در وضعيت ترس، انسان در استفاده از توانابيماري را بوجود مي عاليمبخشي از 

له است به شكل ضرب و جرح، حم ي ابراز خشم و پرخاشگري ممكنهاراه شود.دچار اشكال مي

 كردن، تخريب اموال، صدمه زدن به ديگران و يا خود تظاهر كند.

بيمتار بته شتدت  .در اختالل اسكيزوفرنيا خشم و پرخاشگري مربوط به آستيب مغتزي استت

كنتد. او كند. اين احساس، در او افكتار و ادراكتات غيرطبيعتي ايجتاد متياحساس عدم امنيت مي

ن و نماينتد و قصتد كشتتكنند. او را مستخره متيتصور است كه عليه او توطئه مي همواره در اين

را  متا تتو»گوينتد رستد كته متثالً بته او متيخيانت به او را دارند. گاهي صداهايي به گوشش مي

اقعيتت اين ادراكات براي بيمار عتين و« باشيتو انسان پستي هستي و مستح  تنبيه مي« »كشيممي

رود كته يمتي بودن اين توهمات چنان اطمينان دارد كه ما به روشني روز. انتظتار است. او به واقع

 والعمل نشتان دهتد، نقشته بكشتد بيمار نسبت به اين پندارهاي غيرواقعي و توهمات خود عكس

دي حتكند و از آن جايي كه سيستم تفكر بيمتار تتا جويي كند، لذا براي رفع خطر تالش ميچاره

گاهتا پيتدا ي بسيار ابتدايي براي خالصي ختود از ايتن تنهاراه باشد،انه ميپسرفت نموده و كودك

يال خود در خكند خود را از ديگران مخفي نمايد، از مردم فاصله بگيرد تا به كند. مثالً سعي ميمي

 كند.كند دشمن او هستند، حمله ميامان باشد و يا به افرادي كه فكر مي

، بلكته تال به اسكيزوفرنيا نه از سر زورمندي و احساس قدرتتهاجم و پرخاشگري در بيمار مب

دنبال هتر  باشد. برانگيخته شدن خشم و رفتار پرخاشگرانه از سوي بيمار، بهبراي دفاع از خود مي

شتود. تحقيتر، تتوهين، سترزنش و عاملي كته باعتث احستاس ناكتامي در وي گتردد، ديتده متي

را  ار از جمله عوامتل مهمتي هستتند كته خشتم بيمتارپرخاشگري از ناحيه اطرافيان نسبت به بيم

 انگيزند.برمي

اگر خشم و رفتارهاي پرخاشگرانه به علت توهم يا هذيان باشد، بستتري و درمتان فتوري وي 
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ضروري است. در مواردي بيمار تحت درمان قرار دارد و توهم و هذيان جدي وجود ندارند ولتي 

 دهد.فتارهاي پرخاشگرانه از خود نشان ميهاي خاص ربه علت قرار گرفتن در موقعيت

يد، تداوم تواند در پاسخ به پن  سئوال ذيل، شرايطي را كه منجر به بروز خشم، تشدخانواده مي

 گردد پيدا كند و موف  به كنترل آن گردد. و تقويت آن مي

 شود.چه موقع و يا چه مواقعي بيمار خشمگين مي .1

 .شودكجاها بيشتر بيمار پرخاشگر مي .2

 شود. در مواجهه با چه عامل دروني و بيروني، بيمار پرخاشگر مي .3

 گردد.چگونه عوامل فوق باعث تظاهر، تشديد و تداوم خشم بيمار مي .4

 گردد.كند و يا موجب تداوم آن ميچه عواملي پرخاشگري بيمار را تقويت مي .5

شتم و عصتبانيت قراري، لرزش، خي مانند بيعاليمبه طور معمول بيماري كه خشمگين است 

 دهد.ي غضب آلود، مشتهاي گروه كرده و غيره از خود نشان ميهانگاه در چهره داشته،

وم دهنده و تواند جدولي را تنظيم نمايد كه در آن شرايط و عوامل تشديد كننده، تداخانواده مي

 وانشناسر تخفيف دهنده خشم بيمار ثبت گردد آنگاه با استفاده از جدول، با مشاوره روانپزشك و

 توان در كنترل خشم بيمار موف  بود.و جلب همكاري بيمار بهتر مي

 

 جدول تنظيم عوامل و شرايط تشديد، تخفيف و تداوم دهنده خشم بيمار
 تخفيف دهنده تداوم دهنده تشديد كننده شرايط
 هاصبح - زمان

زمان قاعدگي  -
 هابراي خانم

 
- 

 عصرها

 محل كار - منزل مكان
  عوامل

- 
 

 اخالق تند پدر -
تحقير مداوم بيمار   -

 از طرف همسر

 
- 

روبرو شدن بيمار با  چگونه
 پدر

روبرو شدن بيمار با پدر 
 و همسر

 تماس كمتر با پدر و همسر
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 هاي مقابله با پرخاشگري بيمار راه

 ن رفتتاربايست از نزديك شدن به بيمار و دست زدن به او پرهيز كنيم، گاهي ايتدر ابتدا مي .1

 افزايد.گردد و اگر او بدبين باشد به خشم او ميموجب تحريك بيشتر بيمار مي

 پس از شناخت عوامل برانگيزانندة خشم بيمتار، بايستتي ستعي كترد احساستات او را درك .2

 االمكان با صحبت، مشكل خود را بيان كند.نموده و به بيمار مجال داد تا حتي

كمتك  دادن همدردي و اجازه ابراز عواطتف بيمتار به منظور دستيابي به مورد مذكور، نشان .3

شتما را  چيتزي»، «رستيدعصباني به نظر مي»كننده است. براي مثال به بيمار اظهار ميداريم: 

زه اين جمالت به بيمتار اجتا« رسد كه حالتان خوب نيستبه نظر مي»، «عصباني كرده است

تتا حتدي مشتكالت ختود را  دهد تا با صحبت كردن خود را تخليه كند و در عين حالمي

 بشناسد. 

يتا بته او كنيم كه نشانه پذيرش او از جانب اطرافيان باشتد. گوبا بيمار به شكلي برخورد مي .4

ا گوش من مايلم مشكل شما ر»دهيم كه از چيزي نگران باشد. مثالً با گفتن جمالتي ح  مي

ايي كته از آن جت« ه استحتماً اتفاق ناگواري شما را ناراحت كرد« »نگران شما هستم« »كنم

انديشد پس بهتر است زيتاد حترف نتزنيم و از جمتالت بيمار خشمگين چندان منطقي نمي

 پيچيده و ادبي استفاده نكنيم.

عله شتكساني كه تحمل كمتري دارند بهتر است با بيمار روبرو نشوند زيترا عصتبانيت آنهتا  .5

ورد اعتمتاد روبرو شوند كه بيشتر م كند لذا تا حدامكان، كساني با اوخشم بيمار را بيشتر مي

 بيمار هستند.

فتر ست چند ندر مواجهه با بيمار خشمگين نبايستي به تنها در مقابل او قرار بگيريم و بهتر ا .6

دهد جيح ميمراقب او باشند. در بسياري موارد وقتي بيمار خود را در مقابل چند تو ببيند تر

ه داد كند، در اين مواقع بايستي اجتازيه ميتسليم شود. گاهي بيماري شروع به صحبت و گر

 بيمار احساسات خود را تخليه كند.
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 در صورت باال بودن شدت پرخاشگري و خشونت و عدم كنترل وضعيت با رهنمودهاي باال .7

آميتز نتبه پليس يا اورژانس تلفن بزنيد و بگوييد كه براي درمان طبي و كنترل رفتار خشتو

 احتياج به كمك آنها داريد.

نتترل كتوهم و هذيان وي  عاليمدر صورت تكرار زياد رفتارهاي پرخاشگرانه از بيماري كه  .8

ي شده است بهتر است موضوع با پزشك معال  وي در ميان گذاشته شود. برخي از داروهتا

يتادي تواند تتا حتد زروند اثر ضدپرخاشگري دارند و ميكه در درمان اسكيزوفرنيا بكار مي

 يمار كمك كنند.اين رفتارها را در ب

 

 گرا براي بيمار مبتال به اسكيزوفرنياو انتظارات واقع هاهدفتدارك 

اي چندي، از آنچه بيمار قادر به انجام خواهد بود به فاكتوره :دار براي بيمارريزي هدفبرنامه

 دره بايد رتبط است لذا خانوادبيماري، انگيزه وي و تجارب قبل از بيماري او م عاليمجمله شدت 

نتده هتاي فترد مبتتال گتاهي بتازگو كنهاي بيمار واقع بين باشتند آرزوهتا و خواستتهمورد قابليت

انتد. اگتر فرزنتد هاي قبلي او است كه اكنون به علت بيماري از دست رفتتهاستعدادهاي و توانايي

دهتد  جامكرد و مايل است مجدداً آنرا انبيمارتان زماني در دبيرستان در ورزش خاصي فعاليت مي

 آنجا به او را به زمين ورزش هدايت كنيد تا موقعيتي دست دهد واجازه دهيد در حد توانايي خود

يش فكر كنتد. هاهدفتمرين بپردازد. در هر حال بهتر است به اولين قدم كوچك براي رسيدن به 

بته س لذا هم اكنون سعي كند براي يك هفته كامل هر روز صبح ساعت يازده از بستر برخيزد ستپ

 اش بپردازد. نامه مورد عالقهمطالعة مطالب كوتاه در هفته

  اول مرور بر تجارب و عالئ  بيمار به اتفاق خود او ضروري است تا اهداف بر مبناي در درجة

 آنها مطرح شوند.

ل هتاي عمتده شتامهاي اساسي ارزشيابي شتوند. زمينتههاي فعلي بيمار در زمينهسپس توانائي

 موارد زيرند:
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اساسي براي زندگي مستقل از جمله: توانائي انجام خريد، پخت و پتز، نظافتت،  هايهارتم -1

ها و استفاده از وسايل نقليته عمتومي و تعيتين لباس پوشيدن، محاسبة دخل و خرج و هزينه

 كند.اين كه در انجام او تا چه حد مستقل عمل مي

 ه چهره با مخاطب.توانائي برقراري و تداوم ارتباط، مكالمه و تماس چهره ب -2

اي: آيا بيمار تحصيالت دبيرستاني را بته پايتان مشخص كردن پاية تحصيلي يا آموزش حرفه -3

دار شغلي بوده؟ اگر چنين است چه نوع شغلي و براي چته متدت رسانيده است؟ و يا عهده

 آن را انجام داده است.

 

 بخش: فردي با سطح فعاليت نسبتاً ر ايت

 مينه از موارد نام برده در فوق فعاليت كند.توان الاقل در دو زمي -

 ي كه مرتباً فعاليتش را مختل كنند، ندارد.عاليم -

 .دهد تا بتواند در سطح باالتر فعاليت كندانگيزه و ابتكار از خود نشان مي -

 
 گرا: ي كوتاه مدت و واقعهاهدفطرح 

 ن كنيد.راهنما، تعيي سطح فعاليت او را در هر كدام از سه مورد مطرح شده در ابتداي اين .1

 بر اين كه او در كدام زمينه قادر و مايل به پيشرفت است تصميم بگيريد. .2

 تشوي  كنيد. هافعاليتبا قدمهاي بسيار كوچك او را به فعاليت در يك يا دو زمينه از  .3

اً يا احيان وابتدا فقط بر يك مورد متمركز شويد و تا زماني كه او مهارت الزم را كسب نكرده  .4

 ز تكرار آن بسيار خشمگين و عصبي است، به قدم بعدي حركت نكنيد.ا

 

 گرا: ي درازمدت و واقعهاهدفطرح 

سطح فعاليت بيمار را در زمان قبل از بيماري مدنظر قرار دهيد. بيمار احتماالً به درجات بتاالتر 
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بخشتي اً رضايتنخواهد رسيد. به فرض بيمار در فاصلة دو دورة حاد بيماري بتواند در سطح نسبت

عمل كند و در طول زمان هم سطح فعاليتش پس نرفته باشد، احتمال دارد بتواند به سطح فعاليتت 

 قبلي خود برسد.

 

 از انتظارات غيرواقعي معمول خودداري كنيد. به عنوان مثال انتظار نداشته باشيد: 

 بهبودي سريعاً حاصل شود. -

 او به سطح فعاليت قبل از بيماري برسد. -

 يا نياز به بستري شدن در بيمارستان پيش نيايد. عاليم عود -

غيير كند. بايد تواند سريعاً تاسكيزوفرنيا ميمبتال به فراموش نكنيد كه سطح فعاليت بيماران  -

اشته دي را آمادگي تطبي  سريع با آن و تنظيم اهداف و انتظارات بر مبناي سطح فعاليت فعل

 باشيد.

 

 بندي زير مرور كنيد:دام رفتار در اولويت است ابتدا بر طبقهبراي بررسي اين كه تغيير ك

 دور از نزاكت است؟ .1

 آميز است؟توهين .2

 نامتناسب است؟ .3

 نازيبا فاصله است؟ .4

و  فراوانتي با توجته بته، مدت زمان و نيروئي كه براي ايجاد تغيير رفتار بايد به كار گرفته شود

 ريزي شود.شدت مشكالت جنبي برنامه
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 انواده با عضو مبتال به اسكيزوفرنيا سازگاري خ

 نقش خانواده -الف

 براي بيمار مراقبت و حمايت كافي را فراهم نماييد. .1

ث كمي كمك كنيد تا بيمار بيماري خود را بپذيرد. پذيرش بيماري ممكن است در اوايل باع .2

 افسردگي شود ولي باعث افزايش همكاري بيمتار بتا درمتان و نيتز ستازگاري بهتتر وي بتا

 بيماري خودش خواهد شد.

رمتان به بيمار كمك كنيد تا بداند كه اين بيمتاري بتا تحقيقتات جديتد روز بته روز بهتتر د .3

بختش توان زنتدگي مفيتد، متؤثر و لتذتشود و در حال حاضر با داشتن اين بيماري ميمي

 داشت.

 ختلف رام به بيمار كمك كنيد تا تغييرات بيماري، عاليم بيماري و داروهاي مؤثر در شرايط .4

 ها در مديريت درمان بيمار نقش بسيار مؤثرتري دارند.ثبت نمايد. اين ياداشت

بينتي در طتول شبيمار نياز به برنامه روازنه و ساختار يافته دارد. تغييرات زياد و غيرقابل پتي .5

 روز براي بيمار مضر است. بهتر است اين برنامه شرايط زير را داشته باشد: 

 نه در طول هفته روشن باشد و بهتر است نوشته شود.ي روزاهافعاليت .6

 اين برنامه تا حد امكان ساده باشد و ساعاتي را بيمار تنها باشد. .7

 بر مصرف مرتب و منظم دارو توسط بيمار نظارت كنيد. ويزيت منظم توسط پزشك معتال  .8

 بيمار را تنظيم كنيد.

 ند.ي تفريحي، اجتماعي شركت كهافعاليتكمك كنيد بيمار در  .9

ود را در خهاي بيمار ثابت قدم باشيد، فضاي خانه را آرام نگهداريد، صداي در اجراي برنامه .10

ني منزل باال نبريد، آهسته صحبت كنيد، شمرده گفتگو كنيد، از بكتار بتردن جمتالت طتوال

 خودداري كنيد، با بيمار در مورد اعتقاداتش هر چند اشتباه بحث نكنيد.

 ته باشيد:رفتار مثبت با بيمار داش .11
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 بيمار را در مقابل رفتارهاي مناسب و مثبت هر چند كوچك تشوي  كنيد -

 از او انتقاد نكنيد. -

شوي  را ت در صورت تمايل به اصالح رفتار، بهتر است ابتدا براي تالش انجام كاري او -

 “ري............ را دا و فرصت انجامكي توان ”نموده و سپس بگوييد: 

متراه هبيمتاري بته  كتهبا توجه به نواقصي  ييافتنار اهداف واقعي و دستبراي پيشرفت بيم.   10

متك كنيتد كاهداف همياري كنيد. به بيمار  رسيدن به داشته است، تعيين كنيد. با بيمار براي

 ي كه قبل از بيماري داشته است مجدداً بازيابي كند.هايمهارت

كارهتاي  ارهاي منزل، خريد كتردن، انجتامبه كسب استقالل به بيمار كمك كنيد. در انجام ك .  11

فعاليتت را  دهد او را تشوي  كرده و ميدانبيرون منزل و اگر بيمار توانايي و عالقه نشان مي

 براي وي فراهم كنيد.

 وهاي شغلي مناسب فراهم گردد از آن حمايت كنيد. بهتر است انجام آنهتا ستخت گر فرصتا

والني و تر از يك فرد سالم باشد. اياب و ذهاب خيلي طهدشوار نباشد، مدت آن در طول روز كوتا

حتتي  وآور نباشد. در اين صورت به بيمار كمك كنيد تا زمان روزانه خود را تنظتيم كنتد استرس

 بهتر است آن را بنويسيد:

 زمان بيدار شدن از خواب. -

 مدت زمان براي آمادگي و خروج از منزل -

 .اتوبوس واز تاكسي  مدت زمان رسيدن به محل كار و استفاده -

 زمان برگشت. -

  زمان به خواب رفتن. -

شك معتال  را فرا بگيرد. در اين موارد با پز استرس ي كاهش فشار وهاروشبهتر است بيمار  .12

 عبارتند از: هاروشخود صحبت كنيد. اين 

 سازي تدريجيآرام -
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 انحراف فكر -

 كنترل خشم -

 كنترل تعارض با ديگران -

 مهارت مديريت دقت -

ند. در ي تفريحي و اجتماعي محل سكونت شما شركت كهافعاليتر كمك كنيد تا در به بيما .13

 واهي كنيد صورت نگراني از بروز اتفاقات ناگوار بهتر است يكي دوباره اول را با بيمار همر

اليتم عنكات الزم را آموزش دهيد. شركت در اين فعاليت به بازتواني رواني بيمتار، كتاهش 

انتي الل در بيمار، كاهش حس انزوا و افسردگي به بيمتار كمتك فراومنفي، ايجاد حس استق

 كند. بيمار ياد خواهد گرفت كه تفاوت چنداني با ديگران ندارد.مي

كتافي  به خود برسيد. شما براي كمك، حمايت، همياري با بيمار به انرژي جسماني و رواني .14

 نياز داريد. براي اينكار بهتر است:

 د.ورزشي منظم داشته باشي -

 برنامه تفريحي مناسب مانند ديد و بازديد از دوستان و اقدام داشته باشيد. -

 زماني را در طول روز براي خود و عالئ  خود اختصاص دهيد. -

 ايد.از سرزنش، تحقير خود بپرهيزيد. شما فرزند خود را بيمار نكرده -

يد مراقب ود رسيدگي نكنرسيدگي و حمايت به بيمار مانع از آن نشود كه به ساير فرزندان خ.  15

 باشيد كه نياز ديگر اعضاء خانواده قرباني عضو بيمار خانواده شود.

 به همين دليل بهتر است: 

 در رابطه با بيمار اهداف واقعي و فعاليت روزانه خود را تعريف كنيد. -1

 توانيد در خدمت بيمار باشيد.يي و چه مدت ميهافعاليتدر طول روز در چه  -2

 اء خانواده و زمان مورد نياز آنها در طول چه قدر است.نياز ساير اعض -3

 در طول روز چه زماني را به خود اختصاص خواهيد داد. -4
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 يد داد.در طول ماه و سال چه زماني را براي بيمار، ساير اعضاء خانواده و خود اختصاص خواه -5

م كتدا لفعاليت جمعي و اختصاصي بيمار و ساير اعضاء خانواده در طتول هفتته، متاه و ستا -6

 هستند.

 

 ب( ترغيب بيمار براي مصرف دارو 

اعتث بشتود و بتا ايتن نگرانتي شود معموالً نگراني الزم در فرد ايجاد ميوقتي كسي بيمار مي

متاري و گردد كه بيمار در پي دوران درمان خود برود تا بهبودي الزم حاصتل گتردد و او از بيمي

اري ه بتا بيمتوفرنيا از اين تحوالت درونتي بتراي مقابلتنگراني رهايي يابد. اما فرد مبتال به اسكيز

 مثتثني است چرا؟

بترد و لتذا اي است كه معموالً فرد به وجود بيماري در خود پي نمتيماهيت بيماري به گونه -1

شود. اين حالت بخصوص در مرحلته حتاد نگراني و انگيزه الزم براي درمان آن نيز پيدا نمي

 شود.بيماري بيشتر ديده مي

اي استت كته ديگتران خي از بيماران ممكن است فكر كنند كه تجويز دارو به علت دسيسهبر -2

 شود.اند. اين حالت بدبيني مانع از مصرف دارو ميبراي وي تدارك ديده

 شوند.عوارض نامطلوب و ناخواسته داروها مانع از مصرف مرتب داروها مي -3

نياز به وقتت و حوصتله و مراقبتت  داروهاي متعددي براي بيمار تجويز شده كه مصرف آنها -4

 زيادي دارد كه بيمار و خانواده توان كنترل تمام داروها را ندارند.

بيمار بهبودي مطلوبي را كسب كرده و در اين صورت بيمار و حتي خانواده ممكن است ادامه  -5

 مصرف آن را ضروري ندانند.

عمداً تمايتل بته داشتتن آنهتا ممكن است برخي از عاليم براي بيمار خوشايند باشند و بيمار  -6

 گويند.هاي مطلوبي را به بيمار ميداشته باشد مثالً وجود توهمات شنواي كه حرف
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تتو ”، “تو بيمار روانتي هستتي”مصرف داروهاي روانپزشكي القاء اين نكته به بيمار است كه  -7

ايتن “ تو از حقوق اجتماعي محروم هستي”، “تو با ديگران تفاوت داري”، “عقل سالم نداري

شود كه بيمار داروها را قطع كرده و خود را از افكار آزاد دهنده نجات گونه القائات باعث مي

 دهد.

 

 توان كرد؟ براي ترغيب بيمار به مصرف دارو و مبارزه با عوامل فوق چه مي

اي بر مصرف داروها توسط بيمار نظارت دقي  و نزديك داشته باشيد. ايتن نظتارت در ماههت .1

 ترخيص از بيمارستان اهميت فراواني دارد.اول پس از 

ك نكترده براي ادامه مصرف داروها بيمار را با لحني آرام و نوازش ترغيب كنيد. او را تحريت .2

 نترسانيد و عصباني نشود و يا تهديد نكنيد.

 توانيد مستئوليت نظتارت را ميتان ستاير اعضتاءاز نظارت بر مصرف دارو خسته نشويد. مي .3

 هاي متفاوت در طول هفته تقسيم كنيد تا يكي نفر خسته نشود.خانواده و در روز

اند كرده انجام شناخت درماني و آموزش به بيمار در بيماراني كه مرحله حاد بيماري را سپري .4

 ند.تواند به كم شدن افكار بدبينانه كمك كرده و بيمار را به مصرف داروها ترغيب كمي

عتوارض  دهيد تا با تغيير مقدار دارو يا نتوع دارو عوارض داروها را به پزشك بيمار گزارش .5

ند و فقط باش داروها را كم يا قطع نمايد. بهتر است ساير اعضاء خانواده نام داروهاي بيمار را

ا تلفنتي با عوارض داروهاي معرفي بيمار آشنايي كامل داشته باشند. اين عوارض را حضوراً ي

 به پزشك بيمار اطالع دهيد.

عته رش مرتب عاليم بيمتاري و عتوارض داروهتا و رفتتار بيمتار در منتزل و جامبا ارائه گزا .6

ا رتوان به پزشك بيمار كمك كرد تا از تجويز داروهتاي متعتدد ختودداري كترده و آنهتا مي

 محدود كند.

گاهي از موارد به علت مقاوم بودن بيماري به درمان و يا در ماههاي اول پس از تترخيص از  .7
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الزم باشد بيمار چند نوع دارو مصرف كند. در اين صورت براي ساده  بيمارستان ممكن است

 ي مختلف بكار ببريد:هاروشتوانيد كردن مصرف داروها مي

نيد. كالف( روي يك صفحه كاغذ روزهاي هفته را بنويسيد و آنرا به صبح ، ظهر، شب تقسيم 

 .تجويز نماييدنام داروها هر روز برجسب روز هفته از روي دستورالعمل اين كاغذ 

تتوان از آن بتراي رود. متيها بفتروش متيهاي دارويي در حال حاضر در داروخانهجعبه ب(

 تجويز داروها استفاده نمود.

 توان با لحني آرام عتوارض بيمتاري، بستتريدر صورت مقاومت بيمار براي مصرف دارو مي .8

ات بلي، اثترماالً پيش آمده قمجدد در بيمارستان، عاليم ناخوشايند بيماري، مسائل قانوني احت

ه او مخرب و مضر بيماري بر تحصيل و شغل بيمار و نيز روابط خانوادگي وي اشاره كترد. بت

 .يادآوري كنيد كه ادامه مصرف دارو مانع از بروز اين همه مشكل براي شما خواهد شد

ي بترا مصرف دارو را به يك عادت روزانه مثل عادت روزانه به غذا خوردن مبتدل ستازيد و .9

مصترف  اينكار به ساير افراد خانواده يا فاميل كه مرتب بته داليتل روانتي يتا جستماني دارو

 كنند اشاره كنيد.مي

اگر  ار شده واز مخفيانه دارو دادن به بيمار بپرهيزيد. اين كار باعث استمرار عدم همكاري بيم .10

ختواه  انوادگي به جتايمتوجه شود به افزايش افكار بدبينانه او دامن خواهد زد و عوارض خ

يمتار بته توان دارو را مخفيانه به بيمتار داد؟ آگتاه كتردن بگذاشت. از خود بپرسيد تا كي مي

 نمايد و پتس از موفقيتت ستالهايبيماري و ترغيب او به مصرف دارو اوايل سخت جلوه مي

 طوالني بدون اضطراب بيمار داروي خود را مصرف خواهد كرد.

ي فوق در مصرف منظم داور توسط بيمار، در ايتن صتورت بتا هاروشدر صورت عدم تأثير  .11

اي يك بار تا توان از داروهاي تزريقي استفاده نمود. اين داروها هفتهمشورت پزشك بيمار مي

متواره توان تزري  كرد. پس از تزري  دارو به تدري  در خون آزاد شتده و هماهي يك بار مي

 خون بيمار وجود دارد.در طول روز مقدار مؤثري از دارو در 
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 :فصل ششم

 هاي الزم براي مديران قابليت

 در مورد نحوه كار با مورد 

بيماران مبتال به خانواده 

 اسكيزوفرنيا
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 ه )سازگاري(.ي مقابلهاراه در -فشار رواني -مدل آسيب پذيرياستفاده از  -1

 روش حل مسئله. -2

 ي اوليه ارتباطي.هامهارت -3
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بتراي  منظور از قابليت دانش ويژه و مهارت مورد نياز براي كاركنان بهداشت رواني استت كته

فتاع از ي بهداشت رواني و بته منظتور دهاسرويس مشاركت دادن خانواده بيماران روانپزشكي در

ايتن  شود. مشتاركت ختانواده در ستطوح مختلتف،ين آنها بكار گرفته ميها و تأمنيازهاي خانواده

 دهد. خدمات را افزايش مي

 

 قابليت اول: ايجاد همكاري با خانواده 

ه هدف اوليه اين قابليت گسترش و حفظ ارتباط مستمر بتين ختانواده و اعضتاي سيستتم ارائت

 ذيل است:  هايمهارتخدمات بهداشت رواني است كه نيازمند 

 ي ذيل قابل انجام است.هاروشالف: ايجاد برخورد اوليه مثبت با خانواده: كه با 

 از خانواده دعوت كنيد كه با تيم درمان همكاري نمايد. -1

يدگاهي دي بهداشت رواني هاسرويس به خانواده كمك كنيد كه درباره انتظارتشان از -2

 گرايانه پيدا كنند.واقع

بينانه ه واقعرد انتظاراتي كه از خودشان دارند، ديدگابه خانواده ياري رسانيد كه در مو -3

 داشته باشند.

 

 توان از منابع ذيل بهره جست: براي رسيدن به اين اهداف مي

يالت اطالعاتي )مثالً به شكل پمفلت( در مورد مؤسسات درماني شامل ساعات مالقات، تسه -1

مستائل  ر تيمي( كته در زمينتهموجود در زمينه مشاركت خانواده، شماره تلفن پرسنلي )در كا

 توانند كمك كننده باشند تهيه كنيد.ها( ميمالي )دستمزد، بيمه و هزينه

..( محلتي و . فرهنگستراها ،NGO اطالعاتي در زمينه منابع اجتماعي )ستازمانهاي غيردولتتي -2

 ارائه نمايند.
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انواده وده و ختنام، عنوان و شماره تلفن افرادي را كه رابطته مؤسسته )درمانگتاه( درمتاني بت -3

 بتوانند ارتباط بيشتري با او داشته باشند تهيه نمائيد.

ي خصوصي ها شامل اتاق انتظار دلپذير و اتاقهاايجاد يك فضاي مناسب براي كار با خانواده -4

 مناسب براي مالقات همزمان با چند تن از اعضاي خانواده در نظر داشته باشيد.

 

ختانواده  وبيماري، نيازها، تمايالت و توانائيهتاي بيمتار  ها در مورد شرح حالب( با خانواده 

 شود:مصاحبه كنيد. اين مهارت با اهداف ذيل انجام مي

 د. هاي اخير و عملكرد بيمار بدست آورياطالعات صحيحي درباره شرح حال بيمار، نشانه -1

 يد.ائاز فرآيند ارزيابي براي كمك به ايجاد ارتباط و همكاري با خانواده استفاده نم -2

حضمانه( يتا  كنند )مثالً انتقاداتاي منفي با بيمارشان برخورد ميهايي را كه به شيوهخانواده -3

 بيش از حد رفتارهاي ايثارگرانه )خود قرباني كننده( دارند شناسايي كنيد. 

داكثر پذيري بيولوژيك و فشارهاي رواني، محيطي همراه با به حتبا به حداقل رساندن آسيب -4

 ئيد. آگهي بيمار كمك نماآميز، به بهتر شدن پيشي سازگاري موفقيتهانيزممكارساندن 

 ائيد.توانند از آن سود ببرند مشخص نمها با آموزش بيشتر ميهايي را كه خانوادهمحدوده -5

 

 توان از وسايل ذيل بهره جست: براي رسيدن به اهداف فوق مي

 ته باشيد.اطالعات خانواده در دست داشو  هانگرانيسئواالت دقي  براي ارزيابي فشارها،  -1

ورد بيمار رواني و بحث اين مدل مسازگاري در  -فشار رواني -پذيريطرحي از مدل آسيب -2

 با خانواده تهيه نمائيد.

 

 قابليت دوم: ارائه اطالعات در مورد بيماري اسكيزوفرنيا 

رد نيتاز بتراي درك و هدف اوليه اين قابليت آن است كه به خانواده كمك شود تا اطالعات مو
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 باشد:ذيل مي هايمهارتسازگاري با بيماري اسكيزوفرنيا را بدست آورند. اين قابليت داراي 

 ها در مورد بيماري اسكيزوفرنيا دارند پاسخ دهيد.الف( به سئواالتي كه خانواده

رنيا را ها كمك كنيد تا وضعيت تغييرپذير و دوره طوالني مدت بيماري اسكيزوفب( به خانواده

 درك كنند.

ن آنتان كمك به بيماران و خانواده آنان جهت درك بيماري اسكيزوفرنيا قدم اول در مجهز كرد

ن كننتده باشد، همانند يك بيماري طوالني مدت جتدي و نتاتواسازگاري مؤثرتر مي هايمهارتبا 

يافتت ي براي درهاي مواجه با بيماري شديد رواني نيازي جدجسمي و يا ناشي از صدمه، خانواده

ترس تواند به كاهش سردرگمي، كم كردن اساطالعاتي صحيح دارند. دسترسي به اين اطالعات مي

تواند مي آميز و ذاغ نن  بيماري اسكيزوفرنيا كمك كند، همچنينهاي افسانهو اضطراب و رفع هاله

كنتان ن مرحلته كاركيفيت مشاركت خانواده را در تصميم درماني بهبود بخشد. براي رسيدن به ايت

ز ها جهتت بدستت آوردن اطالعتات متورد نيتابهداشت رواني به پن  اصل عمده زير، به خانواده

 كمك خواهد كرد:

 صادق باشيد و رك صحبت كنيد. -1

 اطالعات را براساس ارزيابي دقي  نيازهاي خانواده ارائه كنيد. -2

 ها با آنها گفتگو كنيد.منطب  با سطح قابل فهم خانواده -3

 باشد كه اطالعات را با رهتا و بته شتيوه متفتاوت براستاس ستطح دانتش و نيازهتاي آماده -4

 ها تكرار كنيد.خانواده

 تبادل فعال اطالعات را بين اعضاي خانواده تشوي  كنيد. -5

 

 شوند:در راستاي مهارت الف )پاسخ به سئواالت خانواده( اهداف ذيل پيگيري مي

ها توضتيح آنها با تشخيص بيماري را براي خانوادههاي بيمار و چگونگي ارتباط داشتن نشانه -1

 دهيد.
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كته  عريف كنيدبيمار مبتال به اسكيزوفرنيا را به عنوان اختالالت مغزي وابسته به فشاررواني ت -2

 اي بوده و ممكن است )اما نه هميشه( ارثي باشد.پذيري زيستي زمينهناشي از آسيب

 نيد.استفاده دائم از داروهاي مناسبي را تشوي  ك -3

 جتماعي حمايت نمائيد.ا -از مشاركت بيمار در مداخالت مناسب رواني -4

 

 توانيد از منابع ذيل كمك بگيريد: براي رسيدن به اين اهداف مي

فاهيم موجود درباره بيماري استكيزوفرنيا را مسازگاري كه  -پذيريآسيب -طرح فشار رواني -1

 به صورت خالصه ذكر كرده است.

 العاتي كه نكات حياتي را درباره بيماري ذكر نموده است.و خالصه اط هاپمفلت -2

 استفاده از وسايل كمك آموزشي جهت ارائه مطالب. -3

 ليستي از موضوعات پيشنهادي براي مطالعه بيشتر. -4

 

 شوند:گيري ميهاي بيماري( اهداف ذيل پي)شناخت خانواده نسبت به دوره :بمهارت 

آگهتي را نيا را توصتيف كترده و مهمتترين پتيشآگهي بيماري اسكيزوفرطيف احتمالي پيش -1

 مشخص نمائيد.

 آگهي خوب و بد را شترح داده و چگتونگي تغييتر آنترا در طتي زمتانعوامل همراه با پيش -2

 توصيف كنيد.

ها كمك كنيد كه تشخيص عاليم اوليه عود يا شتدت يافتت يتك عالمتت و نيتز به خانواده -3

 واكنش به آنرا بياموزند.

 توان استفاده كرد.شده در قسمت قبل )مهارت الف( در اين مورد مي كه از منابع مطرح
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 خانواده براي برقراري ارتباط و حل مشكل  هايمهارتقابليت سوم: افزايش 

ت، اين قابليت شامل آموزش به خانواده جهت برقراري ارتباط مؤثر با يكديگر و حتل مشتكال

باشتد، ايتن قابليتت شتامل دو ي روزمره ميي تجربه شده در زندگهاو رنجش ها، جدالهاسختي

 باشد كه عبارتند از:مهارت مي

 ارتباطي به خانواده هايمهارتالف( آموزش 

 حل مشكل به خانواده هايمهارتب( آموزش 

 هايتمهاري كنترل فشار رواني، شامل كمك به خانواده جهت كسب و ارتقاي هاتكنيكبهبود 

ديگر جهت دهد كه با يكبه اعضاي خانواده اجازه مي هامهارتباشد. اين ارتباطي و حل مشكل مي

 هتايمهارتشان به نحتوي متؤثر همكتاري نماينتد. آمتوزش ي روزمرههاحل مشكالت و جدال

باشتد و بهتترين زمتان آمتوزش آن ارتباطي در حل مشكل، نيازمند يك روش ستاخت يافتته متي

متوزش آبترد. در ختالل ارزيتابي و به سر ميهنگامي است كه بيمار از نظر رواني در بهبود نسبي 

يماري، بها بدنبال فشار ناشي از )قابليت دوم( اين نكته ممكن است روشن شود كه بعضي خانواده

وانتي ربا اشتغال ذهني و فشار رواني زيادي مواجه هستند يا ممكن است غرق در ساير فشارهاي 

مكتن م( باشند. هم بيمتار و هتم ختانواده زندگي )همانند فقر و بيماري جسماني اعضاي خانواده

ت ي يكديگر داشته و پيشتنهادات را دستهااست مشكالتي را در زمينه گوش كردن كافي به حرف

ايد يا تو ببيشتر از تو « من دوست ندارم»يا « كنممن احساس مي»كم بگيرند و بجاي اظهاراتي مثل 

 يابي به مهارتمجبوري استفاده نمايند. در دست

 ارتباطي هايمهارتآموزش  الف( 

 شوند: ب( اهداف ذيل پيگيري مي

 يابي به اهداف ذيل به دانش و مهارت مجهز كنيد.خانواده را به منظور دست -1

افزايش آگاهي هر فرد از رفتارهاي تطابقي و خوشايند و تأييد آن با ارائه پستخوراند  -1-1

 مثبت به ساير اعضاي خانواده.
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 شنيداري هايمهارتنه بكارگيري فعاال -1-2

 ي مثبتهابيان درخواست -1-3

 اي سازندهابراز احساسات منفي به شيوه -1-4

قرار دادن يك وقت استراحت هنگاميكه ميزان فشار و هيجانات از حتد قابتل قبتول  -1-5

 تحمل فراتر رود.

شترايط هيجتاني، ابقي براي بهبود جمعي و تط هايمهارتها را تشوي  كنيد كه از اين خانواده -2

 كيفيت روابط بين فردي، همبستگي و پيوستگي خانواده استفاده كنند.

ارتباطات اعضاي خانواده ممكن است تحتت تتأثير ستطح بتاالي فشتار، نااميتدي و تخاصتم، 

ر هنگام باشد. داسكيزوفرنيا زاي ناشي از رويارويي با بيماري خصوصاً هنگام تحمل تجربيات تنش

 ي خودشان را براي گستترش مجتاوراتهاواده ممكن است سعي كنند ديدگاهنااميدي اعضاي خان

واجهته ممكرراً با نقتايص موجتود در حافظته و توجته  يابكار گيرند. از طرفي بيماران اسكيزوفرن

ه و كند. اين نقايص شناختي اغلب متانع برقتراري ارتبتاط شتدتر ميهستند كه موضوع را پيچيده

گشته بتوده و گيرند. اين افراد اغلب سرو گفتاري تحت تأثير قرار مي ارتباطي شنيداي هايمهارت

 ممكن است شديداً به فشار رواني و انتقاد حساس باشند.

 سات منفياجزاء اين مهارت كه خانواده هنگام ابراز احساسات مثبت، تقاضا كردن و ابراز احسا

 نيازمند آن است عبارتند از:

 به فرد نگاه كنيد. -

 ستقيماً به اصل موضوع بپردازيد.مختصراً و م -

 .خواهيد اظهار نظر كنيد معين كنيدرفتار مشخصي از ديگران را كه در مورد ان مي -

 انگيزد.به فرد بگوييد كه رفتارش چه احساسي را در شما برمي -
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يابي به مهارت ب )آموزش مهارت حل مشكل به خانواده( اهداف ذيل پيگيري در دست

 شوند:مي

 رند.بارتباطي را در حل مشكالت زندگي بكار  هايمهارتانواده كمك كنيد به اعضاي خ -1

 حل مشكل تسلط يابند. هايمهارتبه خانواده كمك كنيد كه بر  -2

 خانواده را تشوي  كنيد كه هر هفته جلسه حل مشكل را در منزل برگزار كنند. -3

 حتل مشتكل هاي بهداشت رواني، تأكيد بتر آمتوزش ختانواده جهتتجهت شاغلين در حرفه

حل مشتكل،  هايمهارتبدست خودشان است تا حل آنها توسط كاركنان بهداشت رواني آموزش 

تگي سازد كه كار بيشتتري بتراي خودشتان انجتام دهنتد و وابستها را مجهز ميبيماران و خانواده

 اي خود داشته باشند.كمتري به مراقبين حرفه

طترف  باط و حل مشكل پسخوراند مثبتت ازخانواده براي برقراري ارت هايمهارتدر آموزش 

گيترد. تمرينتات اي است كه اجزاء كالمي و غيركالمي را در برميخانواده و نحوه ارائه آن به گونه

رتبتاط مكرر و بكارگيري اين رفتارها در زندگي روزمرده، يتادگيري را تستهيل نمتوده و كيفيتت ا

 بخشد:خانواده را بهبود مي

 دام رفتار يا گفتار آنها خوشايند شماست.به سايرين بگوييد كه ك -

 انگيرد.مياجازه بدهيد فرد مقابل دريابد كه رفتار يا شخصاً نشان چه احساسي در شمار بر -

 به فرد مخاطب نزديك شويد. -

 به كسي كه در حال گفتگو با او هستيد نگاه كنيد. -

 اي خوشايند به خود بگيريد.قيافه -

 ده كنيد.از تون صداي گرم و دوستانه استفا -

 رويي برخورد كنيد.وضعيتي راحت به خود بگيريد و با گشاده -
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ك معلم، يارتباطي نيازمند آن است كه كاركنان بهداشت رواني مانند  هايمهارتيادگيري 

 ناصح و راهنما براي اعضاي خانواد عمل كند و اصول يادگيري ذيل را بكار بندد:

 ودي هر چند خفيف.هاي بهبهاي مثبت مكرر براي نشانهتقويت -

 تقويت مثبت بالفاصله بعد از بروز رفتار مطلوب. -

ي بهتتر و هتاراه شكل ذهني رفتارهاي جايگزين براي كمك به شتركت كننتدگان در يتادگيري -

 مؤثرتر ارائه پسخوراند مثبت.

يت و كلي بتراي دستتيابي بته صتالح هايمهارتتمرينات مكرر و بكارگيري اجزاء رفتاري و  -

 ا.تسلط بر آنه

ي اد بهبودهدايت فعاالنه، بكارگيري پسخوراندهاي سازنده همراه با راهنما و تر غيب براي ايج -

 در عملكرد ارتباطي.

نتدگي زارتبتاطي در  هتايمهارتها بتراي بكتارگيري برقراري تكاليف منزل و ساير استراتژي -

 واقعي هر فرد.

شوند، در د پيگيري شوند آشنا ميدر ادامه اين مهارت خانواده با مراحلي كه در حل مشكل باي

كترد ها بتوانند مشكالتشتان را بتا بكتارگيري يتك روينهايي آن است كه خانوادهاين مرحله هدف

اي حتل مشتكل ارائته شتده ساخت يافته، خود حل و فصل كنند. در ذيل يك روش هفت مرحله

 است:

 توصيف دقي  مشكل -1

 ه كه مشكل چيست.گوش كردن به يكديگر براي تواف  بر سر اين مسئل -2

 ي آن.هاو جايگزين هاحلبيان كردن راه -3

 .هاحلهاي مثبت و منفي آن راهسنجيدن جنبه -4

 انتخاب بهترين راه حل. -5

 ريزي براي چگونگي بكارگيري آن راه حل.برنامه -6
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 هاي حاصله.مرور و تشوي  پيشرفت -7

ص واده براي مشخن قدم در آموزش حل مشكل، تشوي  و ياري كردن بيمار و اعضاي خاناولي

جتب كردن بعضي از مشكالت ويژه كه در حال حاضر بر زندگيشان تتأثير گذاشتته و احتمتاالً مو

 شوند:بندي ميباشد، معموالً اين مشكالت در چهار گروه طبقهفشار گرديده است مي

عدم  هيجاني،منفي: انزواي اجتماعي، بي عاليمهاي ناشي از بيماري )مانند ها يا توانائينشانه -1

 فعاليت(.

 الوقوع.اخطار دهنده عود قريب عاليم -2

 ي تخصصتي و يتا مشتكالت ناشتي از درمتان )ماننتدهاسرويس مشكل در استفاده كافي از -3

 عوارض جانبي دارو، ناتواني در برقراري ارتباط با پزشك(.

حوادث عمده زندگي )كسب يك شغل جديد( يا تجمع مشكالت كوچك كه در هر خانواده  -4

 ند.دهرخ مي

 

 قابليت چهارم: كمك به خانواده براي استفاده از سيستم خدماتي 

انتي هدف اصلي اين قابليت آموزش به خانواده بيماران جهت استفاده از خدمات بهداشتتي رو

 گيرد.ذيل را در بر مي هايمهارتاست كه 

ي اجتماعي و اهحمايتها كمك كنيد تا بتوانند به خدمات درماني، توانبخشي، به خانوادهالف( 

 هر آنچه سزاوار آن هستند دست يابند.

ر هاي متفاوت كاركنان بهداشت روانتي، ختانواده را آگتاه كنيتد و بتراي هتب( در مورد نقش

 خانواده يك فرد رابط را در نظر بگيريد.

 د بگيرند.ها را ياري كنيد تا بتوانند زبان و اصطالحات خدمات بهداشت روان را ياج( خانواده

 ها حمايت كنيد.ر شرايط بحراني از خانوادهد( د

ي بهداشت رواني هاسرويس كند تا بتوانند به صورتي مؤثر باها كمك مياين قابليت به خانواده
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گوناگون، گاهي گي  كننده و اغلب پراكنده رابطه داشته باشند. بدليل آن كته در نتواحي مختلتف، 

، كاركنان بهداشت رواني بايد در اين زمينه كه ي فاحشي داردهاتفاوتامكان دسترسي به خدمات 

هتا كمتك چه خدمات در منطقه سكونت بيمار در دسترس است آگاهي داشته باشند و به خانواده

كنند تا به خدمات مناسب جهت بيمارشان دست پيدا كنند. در اين راستا كاركنان بهداشت ورانتي 

 بايد: 

 ارزيابي نمايند. به دقت نيازهاي بيمار و اعضاي خانواده را -1

 از حدود منابع اجتماعي در دسترس براي برآوردن اين نيازها مطلع باشند. -2

 هتتاي فتتردي و ارتبتتاط بتتابداننتتد كتته چگونتته بتته ايتتن منتتابع بتتا استتتفاده از افتتزايش تماس -3

 ها دست پيدا كنند.داشتي در ساير نمايندگيههاي بكنندگان مراقتبتعرضه

 به اعضاي خانواده منتقل نمايند. قادر باشند تا اين اطالعات را -4

بحتران  يكي از مزاياي با ارزش مديريت مورد فعال، مداوم و مؤثر، كاهش نياز بته مداخلته در

 جتوداي بتوده و گتاهي حتتي بتا وي رواني شتديد اختالالتتي دورههابيمارياست، با اين وجود 

ريتزي رنامهو جزء كليدي اين بي اورژانسي بروز خواهد كرد. دهاي باليني عالي موقعيتهامراقبت

 عبارتند از:

بته  عاليتمريزي يك برنامه مداخله در بحران پتيش از تشتديد كمك به خانواده جهت طرح -1

ايتد اي كه همه به اين تواف  برسند كه در كدام نقطه، چه مرحله و توستط چته كستي بگونه

 انجام شود تا بحران كاهش يابد.

يتراداري اي كه خانواه بتواند در ساعات غن يك فرد حرفهاطمينان خانواده از در دسترس بود -2

 درمانگاه جهت حل بحران با او مشورت نمايند.

هتا، ها، آدرسهاي الزم و منابع اجتماعي شامل نقشهدر مورد برنامه هاپمفلتارائه بروشورها و 

دهد. متدير ري ميدرماني، نام و شماره تلفن مراكز خانواده را يادهي، ميزان تعرفهساعات سرويس

ي مختلتف كاركنتان بهداشتت هامستئوليت مورد بايستي مطمئن شود كه اعضاي خانواده نقتش و
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اي كه بتوانند به نحوي مؤثرتر و كارآمدتر به خدمات آنها دسترسي اند، به گونهرواني را درك كرده

مختلتف بهداشتت  توانند از جزوات آموزشي شامل وظايف كاركنانپيدا كنند كه به اين منظور مي

 استفاده نمايند. هامسئوليت ند شامل نام، عنوان، شماره تلفن وهست رواني كه با بيمار در ارتباط

 نمايد كه زبانهمچنين مدير مورد با توضيح لغات فني به خانواده، اعضاي خانواده را كمك مي

 ي را بفهمد.پزشكي روانهاسرويس

ف ذيتل ه در شرايط بحراني( مدير متورد بتدنبال اهتدادر آخرين قدم اين قابلين )ياري خانواد

 است:

 روز هفتته در دستترس ختانواده 7ستاعته و  24ي حل بحتران، هاسرويس مطمئن شويد كه -1

باشد، چه اين خدمات از طري  يك نظر ارائه شتود و چته يتك مركتز و يتا يتك گتروه مي

 هماهن  اين خدمات را عرضه نمايند.

ماننتد )اوليه يك موقعيت بالقوه اورژانسي را تشتخيص دهتد  يمعالبه خانواده كمك كنيد تا  -2

 هاي روانپزشكي يا رفتار شديداً مختل كننده(.تهاجم، افزايش نشانه

مكتاري هي اورژانسي با خانواده هاجهت تهيه برنامه مداخله در بحران قبل از بروز موقعيت -3

 نمائيد.

 هتاينعات مكتوب در متورد شتماره تلفتمدير مورد براي ارائه اين مهارت به خانواده از اطال

 يتمعالي حل بحران كه در شب و پايان هفته نيز در دسترسند و همچنين ورقه حتاوي هاسرويس

 نمايد.اخطار دهنده اوليه استفاده مي

يشتتر، بدرك اين مسئله مهم است كه مشكالت، خانواده را حداقل به اندازه بيمار و شايد هتم 

يتي در كاركنان بهداشت روان كه اطالعات حياتي را در مورد منابع حمتادهد. تحت فشار قرار مي

كنند مي ي ساخت يافته كمكهاروشواده قرار داده و به آنها در حل مشكالت بصورت ناختيار خا

 نمايد بسيار با ارزش است.و به همان خوبي به آالم خانواده اظهار همدردي مي
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 آوردن نيازهايشان  قابليت پنجم: كمك به خانواده جهت بر

عي بتراي كند تا بتوانند از منتابع اجتمتااين قابليت شامل مواردي است كه به خانواده كمك مي

كند ي  ميكاهش مقداري از فشارهاي تحميل شده به آنها استفاده كنند و همينطور خانواده را تشو

 ي حمايت كننده از بيماران شديد رواني شركت نمايند.هافعاليتكه در 

 پزشتكيي روانهتابيماريها را با منابع حمايت اجتمتاعي ماننتد انجمتن خانواده مهارت الف:

 مرتبط كنيد.

ا رمبتتال بته اختتالالت روانپزشتكي : احساس فشار و اندوه ناشي از داشتتن بيمتار مهارت ب

 كاهش دهيد.

هتم  نتد،ي اجتمتاعي شتركت كنهافعاليتها اين قدرت را بدهيد كه در : به خانوادهمهارت ج

 براي افزايش اعتماد به نفس و هم براي ايجاد تغييراتي در جامعه.

ستتفاده از آن غلبه بر فشار و روش ا هايمهارتها را تشوي  كنيد كه درباره : خانوادهمهارت د

 د.باشد مطالبي را بياموزنو ساير راهبردهايي كه برآوردنده نيازهاي روانشناسي آنها مي

 گيرند. اي عاقالنه موضوعات آموخته شده را بكارها به شيوهكه خانواده: كمك كنيد مهارت ه

ماعي را بيابند و ي دسترسي به منابع اجتهاراه كند كه بتوانندبه خانواده كمك مي هامهارتاين 

از  يتن حمايتتاگر مايل بودند در زمره حاميان بهبود درمان بيماران رواني قرار گيرند. قسمتي از ا

ي استت افزايش تجربه براي استفاده از كتاب، نوارهاي ويدئويي و ساير وسايل آموزشخود شامل 

 توانند با استفاده از آنها خودآموزي نمايند.ها ميكه خانواده

 باشند: ي ذيل مورد توجه ميهاهدف هامهارتيابي به اين براي دست

بيمتار  ر اختيار بستگاني حمايت اجتماعي در دسترس را دهاگروهاطالعات جاري مربوط به  -1

 اسكيزوفرنيا قرار دهيد.

ي بهداشتت هاسترويس ي حمايت اجتماعي و نيز بتاهاگروهها را با منابع آموزشي و خانواده -2

 رواني مناسب و مورد نيازشان مرتبط كنيد.

 فشار روحي و سوگ را در اعضاي خانواده تشخيص دهيد. عاليم -3
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اي ه گونتهبتتوانند به از دست دادن يكي از عزيزانشان ها بمحيطي آرام ايجاد كنيد كه خانواده -4

 كه قبل از بيماري بوده است صحبت كنيد.

 اميدهايي واقعي را در مورد غلبه بر بيمار بوجود آوريد. -5

ان شتامل به خانواده كمك كنيد كه از بهبود خدمات براي بيماران رواني شديد و نيز بستگانش -6

 يت كنند.ها حمامشيو خط هاسيستمتغيير در 

 زش دهيد.را به خانواده آمو استرس فشار و اي اصولي روش مقابل بهاتكنيكبا استفاده از  -7

 فشار را تشخيص دهند. عاليمبه خانواده كمك كنيد تا  -8

 ه كنند.ي مقابله با فشار استفادهاروشبه خانواده كمك كنيد تا درك كنند چه زماني از  -9

هتتاي ز بيمتتاران استتكيزوفرنيا )احبتتاء( و گروههتتاي حمتتايتي ماننتتد انجمتتن حمايتتت اگروه

اغلتب  ها يا مراكز بهداشت رواني اجتماعي،مستقر در بيمارستان پزشكيدهنده مسايل روانآموزش

هتا كمتك ها به ختانوادهباشند. اين گروهمي پزشكيمنابع مهمي براي وابستگان بيماران شديد روان

س نترا احستاي كه اغلب بستگان بيماران اسكيزوفرنيا آكنند كه با احساس انزوا، گناه و داغ ننگمي

 كنند مقابله نمايند.مي

 

 كمك به خانواده جهت روبروشدن با خصوصيات ويژه بيمار  قابليت ششم:

 گيرد.رميبذيل را در  هايمهارتدر اين قابليت هدف توجه به نيازهاي ويژه خانواده است كه 

ازمدت بيماري هاي پايدار و دربه درمان كنيد تا با نشانهبه خانواده بيماران مقاوم  مهارت الف:

در حتال  تواند توسط ارائه اطالعاتي در متورد مداخلته جديتد ورواني كنار بيايند. اين مهارت مي

ي هاسيستتمدهتد و ارائته فهرستتي از گسترش كه نيازهاي بيماران مقاوم به درمتان را نشتان متي

 ماران مقاوم به درمان عملي شود.حمايتي مناسب به اعضاي خانواده بي

شوند كه به ختوبي از بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا مقاوم به درمان شناخته مي %30تقريباً حدود 

دهند. خانواده اين بيماران درگير يك مبارزه هستتند و كنند پاسخ نميي كه دريافت ميهادرمانبه 

تك اعضاي خانواده بخاطر هايي كه بر تكها و هزينهها، فشارها، از دست دادنبايد با تمام نااميدي
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شود كنار بيايند. اين افراد همچنين ممكن است بتا رفتتار آزاردهنتده وجود بيمار رواني تحميل مي

 مداوم بيمارشان روبرو شوند.

ت هتدف اند. در ايتن مهتاركمك به خانواده افرادي كه اخيراً به بيماري مبتال شده مهارت ب:

كمتك  يه كمك به خانواه است تا خصوصيات بيماري عزيزشان را درك كنند و به آنهااصلي و اول

 شود تا ياد بگيرند چگونه از عهده بيماري رواين كه اخيراً شروع شده است برآيند.

در متورد مواجته  1ها، تدوين مراحلي كه دكتر راسبندي يك برنامه براي اين خانوادهدر فرمول

 ، افسردگيزدنعزيز تدارك ديده شامل مراحل شوك، انكار، خشم، چانهشدن خانواده با فوت يك 

ها شروع به پذيرش بيماري كردند، ممكن است گيرد. هنگامي كه خانوادهو پذيرش مدنظر قرار مي

خشم خودشان را نشان دهند و سعي كنند تقسيرها را بر گردن خود بيمار بيندازند كه بنا بته درك 

 ا انجام داده كه عامل ايجاد يا تشديد مشكلش بوده است.خودتان بيمار رفتاري ر

بته ايتن  معتتاد. بتراي رستيدن و يااسكيزوفرن مبتال به بيمار داراي كمك به خانواده مهارت ج:

 شود تا:مهارت به خانواده كمك مي

 ك كند.تأثير مداوم سوء مصرف مواد مخدر و بيماري اسكيزوفرنيا و برچسب هر دوي آنها را در -1

 ها كار كنيد.هاي شديد و هماهن  براي افراد معتاد، با خانوادهتوسعه برنامه براي -2

ند و هايي را براي حفظ سالمت و ايمني خودشان قائل شوبه خانواده كمك كنيد تا محدويت -3

كنتد، از مشاركت در اموري كه عواقب بدي را براي بيمتار مصترف كننتده متواد ايجتاد متي

اثتر  تتوان از ارائته اطالعتاتي در متورد تتداخلاين اهداف متياجتناب كنند براي رسيدن به 

بيماري رواني و سوء مصرف مواد مخدر و ارائه مطالبي مكتوب در مورد خصوصتيت ستوء 

 مصرف مواد در ارتباط با بيماري اسكيزوفرنيا سود جست.

اهتداف  كمك به خانواده بيماران اسكيزوفرنيا درگير با سيستم قضايي جنايي كته بتا مهارت د:

 پذيرد:ذيل انجام مي

                                                 
1 - Ross 
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ي و پزشتككمك به خانواده بيمار اسكيزوفرنيا در مورد برچسب ناشي از وجود بيمتاري روان -1

 شكل قضايي.

 كمك به خانواده جهت دفاع از بيمار در سيستم قضايي. -2

 باشند.كه در سيستم قضايي مي پزشكيو پيگيري منابع درماني موجود براي بيماران روان -3

شتدن  توانند به خانواده اين ايده را بدهند كته در صتورت زنتدانيشت رواني ميكاركنان بهدا

راي بتگردد مانند پذيرش اجبتاري درمتان يتا پيتدا شتدن مجتالي بيمار امكاناتي براي وي مهيا مي

ه شرط بارزيابي تشخيصي جامع هنگامي كه بيمار بدور از مواد مخدر است و آزادي مشروط بيمار 

 هاي الزم را انجام دهد.را مرتب مصرف كرده و مشاورهآنكه بپذيرد دارو 

ند. هستت پزشتكيهايي كه داراي كودك مبتال به بيماري شتديد روان: كمك به خانوادهمهارت ه

 اين مهارت با اهداف:

هاي ه برنامهبراي پيدا كردن و توسعروانپزشكي كار با خانواده كودكان مبتال به بيماري شديد  -1

 اي درسي مطلوب.هدرماني و برنامه

ندن ، به منظور به حداقل رساپزشكيكمك به والدين جهت درك ريشه و ماهيت بيماري روان -2

 احساس گناه و شرم.

ي هتابيمارياز نوجوانتان از بعضتي از انتواع  %12مطالعات اخير نشان داده است كته حتدود 

(. 1990 ان و نوجوانتانبرند )برنامه ملي تحقي  در مورد اختالالت روان كودكرن  مي پزشكيروان

د ماننتد خانواده ممكن است با كودكاني درگير باشند كه تواماً از چند مشتكل روان در رنت  باشتن

عيتهتاي اختالل بيش فعالي با نقص توجه و اختالل سلوك يا افسردگي و اختالل اضطرابي اين موق

تتوان متي يتن اختتالالت رااالتي را در مورد آنكه كدام اختالل بايد درمان شتود و يتا اؤپيچيده س

 ،تاي از رشد با تحوالت ستريع استكشد. بخاطر اينكه كودكي دورههمزمان درمان نمود پيش مي

 مشكالت بيشتري بروز خواهد كرد. 
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 ي فرهنگي هاتفاوتابليت هفتم: توجه به حفظ اسرار و ق

مندانه و اي مستئوليتهاين قابليت بيان كننده نكاتي در زمينه تعامل با خانواده به صتورت شتيو

 گيرد:اي است كه دو مهارت را در برميحرفه

اي كته اطمينتان الف: جنبه رازداري در بين اعضاي خانواده و بيمار مدنظر داشته باشيد به گونه

ان يابيد كه تمام حاضرين در سيستم خدمات بهداشتت روانتي از جملته بيمتار، بستتگان و كاركنت

يتابي بته مت بيمار و ح  رازداري وي محفوظ باشد، توانايي دستتبهداشت رواني در حاليكه حر

 اطالعات ضروري را دارند.

زه داده باشتد نامه كتبي كه در آن بيمار اجابه اين منظور بايد : الف: استفاده از يك فرم رضايت

حفتظ  اش در ميان گذاشته شود وب: آگاهي از قوانين موجتود بتراياطالعات بيماريش با خانواده

افظ هاي قانون همانند قيوميتت و حترمت و حقوق مربوط به رازداري بيمار و همينطور جانشينح

 منافع نو غيره.

يوند را به پي فرهنگي مؤثر در مشاركت خانواده توجه داشته باشيد، لذا هاتفاوت: به مهارت ب

ي فرهنگتي هافاوتتاي با خانواده و بيمار برقرار سازيد كه بر نكات مشترك تأكيد ورزيده و گونه

ي را تصدي  كند. براي رسيدن به اين هدف اطالعاتي در مورد فرهنت  و باورهتاي غلتط، اعضتا

 ييمتارباي كه جزئي از آن هستند. خصوصاً با توجته بته مفتاهيم خانواده و نژاد و قيوميت جامعه

ضتاي كته اعروان و مشاركت خانواده در آن فرهن  و آشنايي با مفهوم پذيرش فرهن  به ميزاني 

 توانند استاندارها و شيوه زندگي فرهن  اكثريت را بپذيرند.يك گروه اقليت مي

ئواالتي سشديد است. بيماران با  پزشكيي روانهابيماريهاي اشكال در هويت، بخشي از نشانه

گريباننتد. دست به «  كنند؟يا سايرين كارها يا افكار من را كنترل مي« »آيا من فردي متفاوت هستم؟»مانند 

ته و اهي نداشتهنگامي كه بيمار و خانواده عقايدي درباره هويت و معنويت دارند كه كارشناس از آنها آگت

 تر خواهد بود. يا اطالعات كمي دارد. كمك به بيمار جهت يافتن پاسخ مناسب مشكل

گاري متؤثري هاي سازارتباطي و رفتاري خود، مكانيزم هايمهارتتوانند با بهبود ها ميخانواده

 . را بدست آورده و از اين طري  فشار رواني وارده بر عضو بيمار خانواده را كاهش دهند
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 ( بررسي مشتكالت خانواده1374رضايي، ليبا .) هتا در نگهتداري از بيمتاران استكيزوفرن

ي كرمانشتاه. پايتان نامته يتري درمانگتاه اعصتاب و روان فتارابكننده به واحد پيگمراجعه

كارشناسي ارشد رشته كاردرماني روانتي. دانشتگاه علتوم پزشتكي و ختدمات بهداشتتي 

 درماني ايران. دانشكده علوم توانبخشي.

 ( اسكيزوفرنيا، اطالعات مورد نياز خانواده1382ايراني نژاد، خديجه .) هتا، ترجمته بختش

 بهداشت روان سازمان جهاني بهداشت.

 رهنگي حيان (. اسكيزوفرني. انتشارت مؤسسه ف1382ين؛ اميري، مصطفي )گيري، آذرزم– 

 ابا صالح.

 ( درمتتان و توانبخشتت1385قتتائم مقتتام فراهتتاني، ضتتياء؛ خدابخشتتي كتتواليي، آناهيتتتا .) ي

 اسكيزوفرنيا. انتشارات رشد. 

 ( راهنما براي خانواده1372اسد اللهي، قربانعلي؛ عباسعلي زاده، علي .) مبتتال هاي بيماران

 به اسكيزوفرنيا. انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.

 ( زندگي با اسكيزوفرنيا1995لينتز، برندا .)- هتا. ي بتراي بيمتاران و خانوادهراهنماي عملت
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