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 چکيده
پذیری اثر ویران کنندهای برزندگی فرد نااسکیزوفرنی اختالل پیچیده ای است که به طوراجتناب 

رابطه بین تاب آوری، سبک های حلّ مبتالواعضای خانواده وی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی 

ن دارای فرزند عادی بود. بنابراین، دو مسأله وسالمت عمومی مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی و مادرا

نفر( با استفاده از  50نفر( و مادران دارای فرزند عادّی ) 50گروه از مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی )

روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسش نامه شیو ه های حّل مسأله، تاب آوری و 

فرضیه های پژوهش از آزمونهای ضریب همبستگی  سالمت عمومی را کامل نمودند. به منظور آزمون

برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که:  مادران   tپیرسون؛ رگرسیون چند متغییره و 

دارای فرزند عادی تاب آور تر از مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی بودند. بین سبک های حل ّ مسأله 

: مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی بیشتر از سبک های حل ّ مسأله دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت

درماندگی و اجتناب و مادران دارای فرزند عادّی از سبک های مسأله مهارگری، خالّقیّت،اعتماد و 

کردند.مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی افسرده تر از مادران دارای فرزند عادّی گرایش استفاده می

تغیر های پیش بین، فقط تاب آوری  قادر به پیش بینی سالمت روان مادران دارای از بین  م بودند.

 زندان با اختالل اسکیزوفرنی بود.فر

 سبک های حّل مسأله، تاب آوری، سالمت عمومی، اسکیزوفرنی. :يديکل واژگان
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 مقدمه

نی و روان شناختی جدّی در بدن ایجاد می کند و کارکرد های اسکیزوفرنی بیماری روانی طوالنی مدتی است که تغییرات جسما              

است فرد را محدود می گرداند . دوره درمان آن طوالنی و بعضاً غیر قابل درمان است. مراحل بهبود این بیماری دشوار است و فرد مبتال ناچار 

ود را با شرایط دشوار و ناگوار آن سازگار نماید و در برخی موارد مدّت طوالنی این بیماری را تحمّل کند و با عوارض ناشی از آن کنار بیاید و خ

.  تأثیر این بیماری بر زندگی افراد مبتال و خانواده وی بسیار جدّی است. بپذیرد که دیگر نمی تواند از لحاظ جسمانی به وضعیت قبلی بازگردد

بیکاری، زندگی اجتماعی مختل بیمار، کمبود اطّالعات در مورد بیماری  بیمار و بستگان وی با مسائلی از قبیل فشار اقتصادی ناشی از درمان،

و انتخاب مداوای مناسب روبه رو هستند. عملکرد خانواده در این فرایند دست خوش تغییرات بنیادی در ابعادی چون روابط و نقش های افراد 

 خواهد شد .    

وند بیماری داشته باشند به ر مبتال یا عدم آنها می توانند اثری مثبت یا منفی دروالدین به واسطه درک دانش و مهارت های مراقبت از فرد 

و همین  دلیل یک راهبرد عمده کمک به خانواده ها دربیماری، تشویق آنها به همکاری و استفاده از دارو ها، شناسایی زود هنگام عالئم عود 

 (. 2004حصول اطمینان از حل سریع بحران هاست )موزر، 

نفر در طول زندگی خود  1نفر،  100درصد است، به این معنا که از هر  1ایاالت متحده آمریکا، شیوع دوره حیات اسکیزوفرنی در حدود در 

از جمعیّت کل به دلیل وجود اسکیزوفرنی تحت  05/0امکان مبتال شدن به اسکیزوفرنی را دارد. ساالنه در ایاالت متحده آمریکا در حدود 

 (.2014گیرند)سادوک، سادوک و رویز ،  درمان قرار می

وفرنی بررسی های وراثت شناختی اثر ژنتیک را در بروز این اختالل تایید می کند. به عنوان مثال، مطالعات خویشاوندی با افراد مبتال به اسکیز

رد به این بیماری بیشتر است )دادستان، ثابت کرده که هرچه خویشاوندی به  فرد مبتالنزدیک تر باشد)ازنظروابستگی خونی(، احتمال ابتال ف

1383 .) 

سال بیشتر دیده می شود و زن و مرد را به یک  25تا  15این بیماری افراد را در تمام سنین می تواند مبتال نماید ولی در افراد جوان بین 

جوانی و سیر عموماً پیشرونده و نشانه های (. بیماری اسکیزوفرنی به علّت آغاز در دوران 1384نسبت مبتال می سازد)معصومی و شیرازی ، 

شدید بیشتر تخت های بیمارستان روان پزشکی را اشغال می کند . هزینه های زیادی صرف درمان ، توان بخشی و نگهداری بیماران می شود 

د همه نیازهای درمانی آن را . درمان های جسمی )به طور عمده دارویی( هر چند در اکثر بیماران سبب بهبود نسبی می شود اما نمی توان

 برآورده نماید.

در سال های اخیر همگام با افزایش توجّه به مسائل و مشکالت روان شناختی پژوهش های بسیاری روی رابطه تاب آوری  روان شناختی با 

خود نشان دادند که همبستگی ( در پژوهش 1391)میکائیلی، گنجی و طالبیمشکالت روان شناختی در سراسر جهان انجام گرفته و می گیرد. 

 معنی داری بین تاب آوری روان شناختی با سالمت عمومی وجود دارد و تاب آوری روان شناختی توانایی پیش بینی سالمت روانی را دارد.

د مبتال به سردرد ( در پژوهش خود با عنوان بررسی سالمت عمومی، تاب آوری و مکانیسم های دفاعی در افرا1390آقا یوسفی و بازیاری )     

( در 1389)لطفی کاشانی، پاشا شریفی و سیفیمیگرنی دریافتند افرادی که تاب آوری باالیی دارند از سالمت عمومی مطلوب تری برخوردارند.

آموزش روانی پژوهش خود با عنوان تاثیر آموزش روانی خانواده بر سالمت عمومی خانواده های دارای فرزند مبتال به اسکیزوفرنی نشان دادند 

 خانواده موجب افزایش سطح سالمت عمومی می شود.

( در مطالعه ای با هدف بررسی میزان  سازگاری و تاب آوری در فرزندانی که با والدین اسکیزوفرنی بزرگ 2013هربرت، مانجوال و فیلیپ )

 تا باالیی دارند.شده اند نشان دادند افرادی که از حمایت خانوادگی خوبی برخور دارند  تاب آوری نسب

اسکیزوفرنی  نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد که مراقبت و نگهداری از بیماران روانی فشار زیادی را به مراقب تحمیل می کند. بیماری

این بیماری می که ماهیّتی مزمن و سیر مزمن دارد، می تواند منبعی برای استرس دراز مدّت در افراد ی که به مراقبت از بیماران مبتال به 

؛نوری 1984پردازند باشد. این امر سالمت روانی و سالمت جسمی این افراد را تحت تأثیر قرار می دهد)گیبون، هورن، پاول و گیبون،

 (.2002و بومبل،1374،نوری قاسم آبادی ، ملکوتی و اثتی عشر؛ 2004؛لوئیک، دلترل، پترز، وامپرزو همکاران،1388؛سیاحی،1387خواجوی،

 زه خانواده های بسیاری از داشتن فرزند مبتال به بیماری  روانی مزمن به سبب مسایلی مانند هزینه های اقتصادی سنگین، اجباردرپذیرفتن،امرو

محدودیتهادرروابط اجتماعی، تحمّل ودلسوزی، ترحّم دیگران، بروز ناسازگاریهای رفتاری درسایر فرزندان وفشارهای که برخانواده وارد می 

رنج می برند. حضوراین بیماران به سالمت و تعادل خانواده آسیب می رساند وخطر بروز عملکرد نادرست خانواده و والدین را افزایش می شود، 

 دهد.
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رمادران دارای فرزند عادّی آنچه دراین پژوهش مطرح می شود بررسی رابطه بین ویژگی تاب آوری، سبک های حلّ مسأله و سالمت عمومی  د

عواملی  و مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی است. این گروه از مادران به دلیل وجود فرزند بیماردر خانواده وظایف پیچیده تری را به عهده دارند.

رویاهای بربادرفته، همگی براین چون بیمار فرزند، مشکالت درمان و مدیریت ویژه ای که برای مراقبت از این بیماران الزم است، سرخوردگی و

 گروه از مادران فشارهایی را وارد می کندکه موجب برهم خوردن تعادل و آرامش درآن ها می شود. برخی ازاین مادران به مرور زمان سازگاری

                                                                                                   های مناسب از خود نشان می دهند و برخی به لحاظ سالمت جسمانی و روان شناختی دچار مشکالت اساسی می شوند   
ارد به نظر می رسد مادران فرزندان اسکیزوفرنی در مقایسه با مادران دارای فرزندان عادی  در راستای کنار آمدن  با فشارهایی که به آنها و     

ه ای متفاوتی استفاده می کنند.  همچنین به نظر می رسد تاب آوری و سالمت عمومی این گروه مادران در می شود از سبک های مقابل

مقایسه با گروه مادران دارای فرزند عادی متفاوت است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب آوری، سبک های حل ّ مسأله 

 رنی و مادران دارای فرزند عادّی است.و سالمت عمومی مادران دارای فرزند اسکیزوف
 روش

شهر ای فرزند اسکیزوفرنی و مادران عادی جامعه آماری در این پژوهش تمامی مادران دار طرح پژوهش پس رویدادی از نوع همبستگی است.

نه آماری متشکل از دو گروه از نموپژوهش حاضر از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شده است.  یقزوین است . در انتخاب افراد  نمونه 

د مادران است.گروه مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی و گروه مادران دارای فرزند عادی. مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی را مادران با فرزن

 به اسکیزوفرنی است و بهمن شهر قزوین که تنها مرکز آموزشی درمانی بیماران مبتال 22اسکیزوفرنی مراجعه کننده به بیمارستان روانی 

نفر  50مراجعه کننده به کمیسیون پزشکی بهزیستی شهر قزوین تشکیل می دهد. در دوره ی زمانی چهار ماهه پژوهش، تعداد این مادران به 

سطح  رسید. مادران عادی پژوهش را کارکنان زن سازمان آموزش و پرورش قزوین تشکیل می دادند. سعی گردید که این مادران به لحاظ

 دقیقه به طول انجامید. 30سواد، طبقه اجتماعی، سن انتخاب با مادران گروه اول تا حد ممکن یکسان باشند. اجرای پرسش نامه ها 

 

 ابزار گرد آوري اطاّلعات
اس سبک سئوالی سالمت عمومی گلد برگ و هیلر و مقی 28ابزارهای پژوهش حاضر را مقیاس تاب آوری کا نر و دیوید سون، پرسش نامه 

 تشکیل می داد. های حل ّ مساًله کسیدی و النگ

در  1979-1991: کانر و دیویدسون این پرسش نامه را با باز بینی منابع پژوهشی  (CCD-RFS)(مقياس تاب آوري کانر و دیویدسون1

ی تواند افراد تاب آور را از افراد غیر زمینه تاب آوری تهیه نمودند. سازندگان این مقیاس بر این باور هستند که این پرسش نامه به خوبی م

رحیمیان بوگر ، اصغر نژاد و تاب آور در گروههای بالینی و غیر بالینی جدا کند و در موقعیّت های پژوهشی و بالینی به کار برده شود )

ز صفر تا چهار می سنجد. حداقل گویه دارد که سازه ی تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت ا  25(.این پرسش نامه 1387،فرید

سنجی  نمره ی تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره ی وی صد است. نتایج مطالعه ی مقدماتی مربوط به ویژگیهای روان

، کافی گزارش 6یاسو واگرای مق 5و روایی همگرا 4، پایایی بازآزمایی3آن را تایید کرده است. همسانی درونی 2وروایی 1این مقیاس، پایایی

، 8، اعتماد به غرایزشخصی / تحمّل عواطف منفی7شایستگی / استحکام شخصی (شده اند و گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل

س ها را برای مقیاس تاب آوری تأیید کرده است، چون پایایی و روایی زیر مقیا ) 11، معنویت10، مهار9پذیرش مثبت عواطف / روابط ایمن

هنوزبه طورقطع تأیید نشده ا ند، درحال حاضر فقط نمره ی کلّی تاب آوری برای هدف های پژوهشی معتبرمحسوب می شود )کانر و 

روایی فرم فارسی مقیاس تاب آوری نیز در مطالعات مقدّماتی نمونه های بهنجار و بیمار مورد بررسی و تأیید  و (. پایایی 2003دیویدسون، 

( هنجاریابی شده است. محاسبه همبستگی هر نمره با نمره 1384(. این مقیاس در ایران از سوی محمّدی )1386ت )بشارت، قرارگرفته اس

. را نشان داده است.سپس گویه های مقیاس به روش مؤلفه های اصلی مورد تحلیل عاملی /64. تا /41، ضریب های بین 3کل به جز گویه  

. به /89مقیاس خود تاب آوری کونور و دیویدسون از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی  قرار گرفتند. برای تعیین پایایی

 (.1386، سامانی، جوکار و صحرا گرددست آمد)

: این پرسش نامه از ابزارهای غربال گری شناخته شده روان پزشکی در سئوالی سالمت عمومی گلدبرگ و هيلر 28(پرسش نامه 2

زارعان ، ی  است و برای شناسایی اختالالت روانی غیر سایکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گسترده ای به کار می رود)جمعیّت عموم

مقیاس فرعی است که عبارتند از عالئم جسمانی، عالئم اضطرابی،  4دارای  (GHQ-28)(. پرسش نامه 1386، اسداهلل پور، و بخشی پور رودسری
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(.این 1387)رحیمیان بوگر ، اصغر نژاد و فریدبه نقل از  1997ردگی و هر مقیاس دارای هفت پرسش است)گلد برگ کارکرد اجتماعی، عالئم افس

 ازمون عالیم مرضی حالت های گوناگون تندرستی فردرا از یک ماه پیش از اجرای آزمون ارزیابی می کند و برپایه مقیاس چهار رتبه ای لیکرت

ه باال در این مقیاس نشان دهنده ی عالیم مرضی بیشتر و به بیان دیگر سالمت عمومی کمتر است. تنظیم شده است به دست اوردن نمر

بررسی حسّاسیّت آن  43( در تحلیل 1989، افراد مشکل دار را تشخیص می دهد.گلدبرگ و ویلیا نی)23است و نمره برش  84باالترین نمره 

( و 1374)یعقوبی، نصر اصفهانی و شاه محمدی(. 1389، نی سی، دلفان اذری و بنی سیبگزارش نمودند)به نقل از 82/0. ویژگی آن را /84را 

سؤالی این پرسش نامه به وسیله ی 28را گزارش نمودند.پایایی فرم  82/0و ویژگی  86/0، حسّاسیّت 23( نیز با نقطه برش 1374حسینی)

یعقوبی، نصر اصفهانی و یایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ در بررسی گزارش شده است.ضریب پا 91/0( 1375پالهنگ، نصر اصفهانی و براهنی )

 به دست آمد. 88/0( برابر 1374)شاه محمدی

پرسش است که شش  24: این مقیاس را کسیدی و النگ طیّ دو مرحله ساختند و دارای ( مقياس سبک حلّ مسأله کسيدي و النگ3

مادّه آزمون هستند.این عوامل عبارتند از: درماندگی در حلّ مسأله، مهار گری حلّ  4ده عامل را  می سنجد و هر کدام از عوامل در بر گیرن

(. 1386،  زارعان ، اسداهلل پور، و بخشی پور رودسریمسأله، سبک حلّ مسأله خالقانه، اعتماد در حلّ مسأله، سبک اجتناب و سبک گرایش )

گزارش نمودند  هم چنین ضریب آلفا  60/0هره گیری از ضریب آلفای کرونباخ برابر ( پایایی درونی این آزمون را با ب1380محمّدی و صاحبی)

 بود 77/0( برابر 1381در بررسی بابا پور و اژه ای )

 یافته هاي پژوهش
سی در این پژوهش، دو گروه از لحاظ متغیر های جمعیّت شناختی مانند سن، میزان تحصیالت و وضعیّت معیشتی همگن شدند. به منظور برر

رابطه بین نمرات آزمودنی های دو گروه در سبکهای حل مسئله و تاب آوری با سالمت عمومی از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون 

 ارائه شده است. 1استفاده شد. نتایج در جدول  

 

 

 گروه مادرانله و تاب آوري با سالمت روان در دو أمس ضریب همبستگی براي رابطه نمرات سبک هاي حلّ . نتایج1جدول 

 گروه اسکيزوفرنی گروه عادي متغير ها
 سالمت روان سالمت روان 

 -213/0 -211/0 مهارگری
 346/0* 043/0 درماندگی
 -184/0 -228/0 خالقیت
 -367/0** -183/0 اعتماد
 058/0 025/0 اجتناب
 -218/0 -134/0 گرایش

 -551/0** -349/0** تاب آوری

   ** =P<01/0*=P<05/0 

(  P  ،349/0- ( =50 ) r>01/0نشان می دهد که در گروه مادران دارای فرزندان عادّی فقط  بین  تاب آوری و سالمت روان ) 1نتایج جدول 

وجود دارد. با توجه به اینکه نمره باال در پرسش نامه سالمت روان به منزله سالمت روان پایین  01/0همبستگی منفی معنی دار در سطح 

این در مادران دارای فرزندان عادّی با افزایش تاب آوری،  سالمت عمومی افزایش  ) کاهش نمرات سالمت عمومی ( می یابد. در است بنابر 

(  و نیز سبک حلّ مسأله P  ،551/0- ( =50 ) r>01/0گروه مادران دارای فرزندان با اختالل اسکیزوفرنی  بین  تاب آوری و سالمت روان )

وجود دارد ولی بین سبک حلّ مسأله درماندگی با سالمت  01/0(  همبستگی منفی معنی دار در سطح P  ،367/0- ( =50 ) r>01/0اعتماد )

 وجود دارد.   05/0( همبستگی مثبت معنی دار در سطح P  ،346/0 ( =50 ) r>05/0روان )

رد بیشتر باشد سالمت عمومی وی کمتر است یافته با توجه به شیوه نمره گذاری پرسش نامه سالمت عمومی که هرچه نمره سالمت عمومی ف

های فوق نشان می دهند که  بین تاب آوری و سالمت عمومی در دو گروه مادران همبستگی منفی معنا دار وجود دارد.  بدین معنی که با 
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شان داد در مادران داری فرزند افزایش تاب آوری سالمت عمومی افزایش  و با کاهش آن سالمت عمومی کاهش می یابد. یافته ها همچنین ن

اسکیزوفرنی با افزایش تاب آوری و سبک حلّ مسأله اعتماد، سالمت عمومی افزایش ) کاهش نمرات سالمت روان( می یابد )همبستگی منفی(. 

 مبستگی مثبت (.در حالی که با افزایش نمرات سبک حلّ مسأله درماندگی، سالمت روان کاهش ) افزایش نمرات سالمت روان ( می یابد )ه

به منظور پیش بینی سالمت عمومی مادران از روی تاب آوری و سبک های مقابله با استرس رگرسیون چند متغییره گام به گام انجام گرفت. 

 نشان داده شده است.  2نتایج در جدول 

 

 : نتایج معنا داري مدل رگرسيون براي پيش بينی سالمت روان1جدول 

 

نشانگر آن  1له و تاب آوری در پیش بینی سالمت روان است، نتایج جدول أمس ، درصد واریانس مشترک سبک های حل2Rّتوجه به اینکه با 

درصد از سالمت روان مادران  9/39است که  فقط در گروه مادران دارای فرزندان با اختالل اسکیزوفرنی مجموع متغیر های پیش بین مشترکاٌ 

مدل رگرسیون خطّی فقط برای گروه  از این رو معنی دار است، ،  01/0سطح  محاسبه شده در Fکند  و با توجه به اینکه  را پیش بینی می

دار است. بنابر این ضرایب رگرسیون و آزمون معنی داری آنها فقط برای گروه مادران دارای فرزندان با مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی معنا

 ارائه شده است. 3حاسبه و نتایج در جدول اختالل اسکیزوفرنی م

 .  ضرایب رگرسيون و آزمون معنی داري  براي  سالمت روان مادران3جدول

  داری   سطح معنا

F 

 
2R 

 

R 

 گروه منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی

 

279/0 

 

28/1 

 

177/0 

 

421/0 

7 315.31 
 عادی رگرسیون

 باقیمانده 1467.90 42

 جمع 1783.22 49

 

002/0 

 

98/3 

 

399/0 

 

632/0 

7 1061.00 
  رگرسیون

 اسکیزوفرنی باقیمانده 1598.11 42    

  جمع 2659.12 49    

 سطح معنی داري t آماره Beta خطاي معيار b متغير گروه

 0.001 4.541  8.046 36.540 ثابت اسکيزوفرنی

 0.001 -3.568 -0.538 0.112 -0.400 تاب آوری 

 0.511 0.663 0.091 0.844 0.560 مهارگری 

 0.368 0.911 0.125 1.123 1.023 درماندگی 

 0.564 0.582 0.080 0.943 0.548 خالقیت 

 0.266 -1.128 -0.168 0.933 -1.052 اعتماد 

 0.130 1.543 0.210 2.055 3.169 اجتناب 
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ه در  گروه مادران دارای فرزندان  اسکیزوفرنی از بین  متغیر های پیش بین ،  فقط تاب آوری  قادر به پیش نشان می دهد ک 3نتایج جدول 

معنادار است.معادله رگرسیون برای  01/0برای معنا داری ضریب رگرسیون آن در سطح کمتر از   tبینی سالمت روان مادران است و آزمون 

ندان با اختالل اسکیزوفرنی برحسب متغیرهای پیش بین بر اساس ضریب استاندارد رگرسیون عبارت پیش بینی سالمت روان مادران دارای فرز

 است از:

 = سالمت روان مادران درای فرزندان با اختالل اسکیزوفرنی -Z 538/0)تاب آوری (

 

tهای حلّ مسأله از آزمون منظور بررسی تفاوت بین دو گروه در سبک به ارائه شده است. قابل ذکر  4مستقل استفاده شد. نتایج در جدول   

( از آزمون تحلیل واریانس  P, 05/3=  ,F 65 /68=Box=001/0است که با توجه به عدم برقراری مفروضه همگنی ماتریس کوواریانس ها   ) 

 استفاده نشد. (MANOVA)چند متغیری

 

  مسأله در دو گروهبراي مقایسه سبک هاي حلtّ : نتایج آزمون4جدول

 0.482 -0.710 -0.090 1.446 -1.027 گرایش 

 

 متغير ها
 معنی داري t Df انحراف استاندارد ميانگين گروه

 عادی مهارگری
2.90 1.01 2.700 98 0.008 

    1.19 2.30 اسکیزوفرنی

 عادی درماندگی
0.88 0.93 4.019- 98 0.001 

    0.90 1.62 اسکیزوفرنی

 عادی تقیّخالّ
3.22 0.84 9.712 98 0.001 

    1.08 1.34 نیاسکیزوفر

 عادی اعتماد
2.70 0.99 3.210 98 0.002 

    1.17 2.00 اسکیزوفرنی

 عادی اجتناب
2.76 1.23 2.657- 98 0.009 

    0.48 3.26 اسکیزوفرنی 
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دارای های محاسبه شده برای تمامی سبک های حلّ مسأله در دو گروه مادران  t ینکه نشان می دهد با توجه به ا 4چنانکه نتایج جدول  

چنین می توان نتیجه گرفت که بین سبک های و کمتر معنا دار است،  05/0در سطح فرزندان با اختالل اسکیزوفرنی و مادران فرزندان عادی 

 فرزندان عادی تفاوت معنا دار وجود دارد. دارای فرزندان اسکیزوفرنی و مادران دارای مادران له أمسحل 

برای گروه  tبه منظور مقایسه میانگین نمرات تاب آوری در دو گروه مادران با فرزند اسکیزوفرنی و مادران با کودکان عادی از روش آماری 

 نشان ارائه شده است. 5های مستقل استفاده شد. نتایج در جدول 
 دو گروه مادران با فرزند اسکيزوفرن و مادران با کودکان عاديتاب آوري در ایسه  نمرات براي مق tآزمون   :نتایج5جدول

 

 متغير ها
 معنی داري t df انحراف استاندارد ميانگين گروه

 0.001 98 5.814 10.07 69.32 عادي تاب آوری 

    9.91 57.70 اسکيزوفرنی

 

 P  ،814/5 ( =98)= 001/0های محاسبه شده برای  میانگین نمرات تاب آوری ) t ه اینکه نشان می دهد با توجه ب 5چنانکه نتایج جدول 

t بنابر این،  بین نمرات تاب آوری در دو گروه مادران دارای فرزندان با اختالل اسکیزوفرنی معنا دار است.   01/0در سطح ( در دو گروه مادران

نسبت  عادیدارای فرزندان می توان نتیجه گرفت که مادارن توجّه به میانگین های دو گروه  تفاوت معنا داری وجود دارد.با عادیو فرزندان 

 مادران دارای فرزندان با اختالل اسکیزوفرنی از تاب آوری باالتری برخوردارند.به  

ی و مادران با کودکان عادی از به منظور مقایسه میانگین نمرات  خرده مقیاس های سالمت عمومی در دو گروه مادران با فرزند اسکیزوفرن

نشان ارائه شده است. قابل ذکر است که با توجه به عدم برقراری مفروضه  6برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج در جدول  t روش آماری

استفاده  (MANOVA)(  از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری P, 44/2=F  , 60 /25=Box=001/0همگنی ماتریس کوواریانس ها   ) 

 نشد. 
 براي مقایسه  ميانگين نمرات  خرده مقياس هاي سالمت عمومی در دو گروه tآزمون   :نتایج6جدول

 عادی گرایش
3.74 0.44 1.985 98 0.050 

    0.73 3.48 اسکیزوفرنی 

 

 متغير ها
 معنی داري t Df انحراف استاندارد ميانگين گروه

 0.057 98 -1.927 2.20 4.70 عادی جسمانی

    2.83 5.68 اسکیزوفرنی

 0.748 98 0.322 2.60 5.36 عادی اضطرابی
    2.96 5.18 اسکیزوفرنی

 0.258 98 -1.137 3.22 7.76 عادی عملکرد اجتماعی

    2.11 8.38 اسکیزوفرنی

 0.008 98 -2.701 1.72 1.24 عادی افسردگی

    2.62 2.44 سکیزوفرنیا
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دارای فرزندان با اختالل محاسبه شده برای خرده مقیاس افسردگی در دو گروه مادران  tنشان می دهد فقط   6که نتایج جدولچنان 

به طوری که میانگین نمرات افسردگی در مادران دارای فرزندان اسکیزوفرنی معنا دار است،   01/0در سطح  عادیاسکیزوفرنی و مادران فرزندان 

 است. تفاوت دو گروه در دیگر خرده مقیاس های سالمت عمومی معنی دار نیست. عادیدارای فرزندان  باالتر از مادران

 

 

 بحث
یافته های به دست آمده در این پژوهش مبنی بر اینکه افزایش تاب آوری موجب افزایش سالمت عمومی می شود و بالعکس با نتایج پژوهش 

و پارک، 1992؛اپشتاین و کاتز، 1391،میکائیلی، گنجی و طالبی؛ 1386سامانی، جوکار و صحرا گرد، ؛1381های متعدّدی)مانند اژه ای و باباپور،

 ( همخوانی دارد.1997مور ترنر و آدلر،

 در تبیین این نتیجه می توان گفت از آنجا که تاب آوری تطابق مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است و از سویی دیگر اعتماد به عنوان یکی

ه مقیاس های حلّ مسأله  نشان دهنده اعتقاد فرد به توانایی هایش برای حلّ مشکل است چه بسا ضعف یا قوّت داشتن درهریک از این از خرد

 مفروضه ها می تواند زمینه ساز سالمت روان و بهزیستی افراد یا بلعکس باشد.

درصد  9/39تالل اسکیزوفرنی مجموع متغیر های پیش بین مشترکاًیافته های پژوهش نشان داد که  فقط در گروه مادران دارای فرزندان با اخ

دار از سالمت روان مادران را پیش بینی می کند و مدل رگرسیون خطی فقط برای گروه مادران دارای فرزندان با اختالل اسکیزوفرنی معنا

 ، والتر و گوود؛  هپنر1389؛ محمّدی،1386ر رودسری،است .این نتیجه با نتایج دیگر پژوهش ها )مانند زارعان ، اسداهلل پور، و بخشی پو

 (  همخوانی دارد. 2009و کونور و کاترین،  2003،  ، سوزان و کثلین؛ کاترین1995،

و مادران و گرایش ، اعتماد خالقیتله مهار گری، أمس حل از سبک های بیشتر عادینتایج پژوهش حاضر نشان داد که مادران دارای فرزندان 

استفاده می کنند. این نتایج با نتایج دیگر پژوهش ها )مانند  اجتناب  و له درماندگیأمس حل دان اسکیزوفرنی بیشتر از سبک هایفرزندارای 

 ( همخوانی دارد.1384و محمّدی،  1380؛ عبدی، 1380؛ محمّدی وصاحبی،1995اسمیت و واشوسکی، 

ن اسکیزوفرنی از آن جهت بیشتر از سبک های غیره سازنده ی حلّ مسأله استفاده در تبیین این نتیجه می توان گفت مادران دارای فرزندا

 می کنند که فشار ها ی ناشی از نگهداری بیماران و ناتوانی در کنترل  بیماری روانی مزمن در طول زمان  اعتماد به نفس را در آنان کاهش

ه از جمله درماندگی و اجتناب استفاده کنند. از این رو، آن ها تمایل داده و درنهایت موجب شده است که بیشتر از سبک های غیره سازند

دارند به جای مقابله با مشکالت از کنار آن ها رد شوند. از طرف دیگر عامل درماندگی بیانگر بی یاوری فرد درموقعیّت های مشکل زاست و 

از این بیمار ان خود چنین می پندارند که برای حلّ مشکالتشان بی معموالً مراقبان بیماران اسکیزوفرنی به دلیل نگهداری طوالنی و مستمر 

ده یاور و تنها هستند. توقّع فرد از توانایی اش در کنترل محیط تا حدّ زیادی موفّقیّت او را در کوشش برای مواجهه با مشکالت به وجود آم

ت حلّ مسأله آشنا بوده و آن را در زندگی روزمره شان به کارمی (. به نظر می رسد افرادی که با مهار2012افزایش می دهد ) کازدین و باس،

رو بندند، استرس یا فشار روانی کمتری را در زندگی تجربه می کنند. بسیاری از افراد در زندگی با مشکل، دردسر، گرفتاری، بحران و ... روب

ینند. چون آنچه مهمّ است آن است که افراد درمواجه با این می شوند، امّا همه آن ها به طور یکسان از این تجارب استرس زا آسیب نمی ب

یّت گونه موقعیّت های دشوارچگونه می توانند به شیوه صحیح عمل کنند و با نیروی فکرخود با مشکالت کنار بیایند . درواقع توانایی حلّ موفق

گفت مادران دارای فرزند عادّی چون از آسیب ها و فشارهای آمیزمسا ئل، ارتباط نیرومندی با سالمت روان افراد دارد. بنابراین، می توان 

نگهداری بیمار روانی وعواملی که موجب تضعیف اعتماد بنفس و حتی سوق دادن آنها برای استفاده از سبک های غیره سازنده می شود به 

حلّ مشکالت خود جستجو می کنند و تمایل بیشتری دور هستند به توانایی خود در مقابله با مشکالت اعتماد دارند و فعّالنه روش هایی برای 

برای استفاده از راه حل های متنوّع نشان می دهند. ولی کسانی که مغلوب مشکالت می شوند ازمهارت های حلّ مسأله ی اندکی برخوردارند. 

ست رفتارهای تکانشی از خود برو دهند، افرادی که ازتوانایی حلّ مسأله برخوردار نیستند به محض این که با مانعی برخور میکنند ممکن ا

 احساس ناکامی کنند، پرخاشگر شوند یا برای پرهیز ازموقعیّت مشکل سازگوشه گیرشوند.

 0.075 98 -1.797 6.03 19.34 عادی سالمت روان

    7.36 21.76 اسکیزوفرنی 
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ادران نتایج این پژوهش نشان دادکه بین دو گروه از مادران در متغیر تاب آوری تفاوت وجود دارد و  مادران دارای فرزند عادّی تاب آورتر از م

سامانی، جوکار و صحرا  ؛1384اسکیزوفرنی هستند. نتایج حاضر با یافته های دیگر پژوهش ها )مانند: محمّد ی،  دارای فرزند

 ( همخوانی دارد.2007؛بونانو ، گاتیا، بوسیارلی و وال هوو، 2003؛ماستن و پاول، 1391میکائیلی ، گنجی و طالبی،؛1386گرد

ن دارای فرزند عادّی به دلیل اعتماد به نفس وخودکارآمدی باالتر که می تواند ناشی از نوع درتبیین این نتیجه می توان گفت در واقع مادرا

 نگرش ، محیط و عدم وجود مسائل و عوامل تضعیف کننده خودکارآمدی و توانمندی آنها  باشد ، از تاب آوری باالتری برخوردارند. همان گونه

( نشان می دهد افراد تاب آور دارای ویژگی هایی همچون خود کارآمدی  2003و پاول، به نقل از ماستن  1982مطالعات ورنر واسمیت )که 

 باال، فعّال و اجتماعی بودن، تحریک پذیری کم و توانمندی باال هستند. ویژگی هایی که در مادران افراد اسیکزوفرنی کاهش یافته است. 

افسردگی در  مقیاس افسردگی سالمت عمومی تفاوت معنی دار وجود دارد.نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه تنها در خرده همچنین 

 مادران دارای فرزندان اسکیزوفرنی باالتر از مادران دارای فرزندان عادی است.

زیادی پژوهش های که در زمینه مراقبان بیماران اسکیزوفرنی انجام شده است بیانگر این است که مراقبت و نگهداری از بیماران روانی فشار 

را به مراقب تحمیل می کند. بیماری اسکیزوفرنی که ماهیّتی مزمن و سیر مزمن دارد،می تواند منبعی برای استرس دراز مدّت و مزمن برای 

 مراقبان به شمار رود که همین امر سالمت روانی و سالمت عمومی این افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش ها نشان می دهند که مراقبت

از بیماران باعث کاهش سالمتی آنها، سبب بروز خستگی، فشار بار مراقبتی و حتّی بروز اختالالت روانی می شود)نوری 

نوری قاسم آبادی ، ملکوتی  ؛2004؛لوئیک، دلترل، پترز، وامپرز و همکاران،1383،نویدیان، ، ساالر، و کیخایی ؛1388؛سیاحی،1387خواجوی،

 (.2014، السید، فهمی و هگاگ ، ؛ عبدالموعض1374،و اثتی عشر

با توجّه به نتایج بدست آمده از این پژوهش ها  به نظر می رسد یکی از دالیلی که موجب شده میانگین افسردگی در مادران دارای فرزند 

کنند و از آنجا که کمتر اسکیزوفرنی بیشتر از مادران عادّی باشد فشارها ی زیادی است که چنین مادرانی براثر استرس درازمدّت تجربه می 

 از  راهبردهای حلّ مسأله سازنده استفاده می کنند بیشتر در معرض افسردگی قرار می گیرند.

( نشان می دهد که سابقه 2013همچنین در تبیین این موضوع می توان به  نقش وراثت و ژنتیک اشاره کرد. نتایج پژوهش دویلدر و لوکنز ) 

ی میزان آسیب پذیری روانی را در افراد خانواده افزایش داده ویک عامل خطر برای ابتال به طیف وسیعی از بیماری خانوادگی ابتالبه اسکیزوفرن

است. با توجّه به این مسأله مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی می توانند نا قالن اصلی این بیماری باشند که این امر  1های روان پزشکی محور

افزون بر این می توان گفت  وانی  آن ها تأثیر منفی گذاشته و موجبات بروز افسردگی در آنها را فراهم می سازد.بر خلق و خوی و بهداشت ر

دهد، بلکه سبب می گردد بی تفاوتی و بی توجّهی به موقعیّت های  احساس درماندگی در این گروه  نه تنها سطح خلقی فرد را کاهش می

 و نیم رخ روانی وی را به سطح مرضی هدایت کند. پیچیده جزء ساختار روانی فرد گردیده

نتایج پژوهش در کل نشان  داد که وجود فرزند اسکیزوفرنی با تاب آوری، استفاده از سبک های حل مسأله مناسب و سالمت عمومی مادران 

پژوهشهای انجام شده در هند  )دوارامانه، پی و این فرزندان رابطه منفی دارد. از این رو، با توجه به نتایج پژوهشهای انجام شده از جمله نتایج 

( که با هدف بررسی درمان مداخله خانواده مدار در بهبود عملکرد مراقبان اولیّه صورت گرفت می توان چنین تصور کرد که  2011وال، 

ش مهارت های حلّ مسأله و استفاده مداخالت کوتاه مدّت مبتنی بر خانواده موجب بهبود در کنترل هیجانات منفی، افزایش تاب آوری، افزای

 از سبک های حل مسأله مناسب در مراقبان اولیه  بیماران از جمله مادرانی که فرزند اسکیزوفرنی دارند می شود 

در نتیجه می توان گفت مداخالت حمایت اجتماعی شامل کار آفرینی و ایجاد اشتغال ، حمایت های مالی و ارائه تسهیالت مستقیم و 

قیم از طریق بیمه ها و سایر نهاد ها ، ایجاد برنامه های تفریحی ، هنری، و فعّالیّت های اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیالت غیرمست

مک درمانی برای خانواده های دارای بیمار مبتال به اسکیزوفرنی به کاهش فرسودگی روانی ، بهبود سالمت روانی و میزان تاب آوری  مراقبان ک

ل توجّهی خواهد نمود. پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی همین متغیرها را در والدین دارای فرزند اسکیزوفرنی که از سیستم قاب

بیمارستانی خارج شده اند با والدینی که فرزندشان در بیمارستان نگهداری می شود در یک پژوهش طولی بررسی شود.محدودیّت این پژوهش 

ودنی ها به دلیل اندک بودن و عدم دسترسی به مادران دارای فرزند اسکیزوفرنی است. بنابراین، پیشنهاد می شود در در کم بودن تعداد آزم

 پژوهش های آتی این مهم در نظر گرفته شود.
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