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مقدمه :عودهای مکرر عالئم و بستری شدن متعدد بیماران مبتال به اسکیزوفرنی تأثیرات زیادی بر هزینههای درمانی خانوادههای این
بیماران و نظام سالمت میگذارد .این مطالعه باهدف پیگیری روند نهماهه تأثیر آموزش روانی برمبنای الگوی آتکینسون و کویا بر عود
و شدت عالئم اسکیزوفرنی انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع نیمه تجربی روی  199بیمار مبتالبه اسکیزوفرنی بستری ،درسال  1306در شهر قزوین انجام شد .بیماران
به شکل تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل از قرار هر گروه  09بیمار تقسیم شدند .در گروه آزمون جلسات آموزش روانی خانواده ،با
حضور مراقب اصلی ،در  9جلسه برگزار شد .جهت پیگیری میزان عود و شدت عالئم بیماران از پرسشنامه  PANSSکه یکی از
ابزارهای سنجش شدت عالئم و عود بیماری میباشد ،استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش  73و آمار توصیفی و
آمار استنباطی نظیر آزمونهای آنالیز واریانس ،Chi-Square ،آزمون  tزوجی و مستقل تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :بیشترین تأثیر در کاهش شدت عالئم گروه آزمون در ماه پنجم بود که شدت عالئم بهطور میانگین  9/16امتیاز کاهش پیدا
کرد که این رابطه معنیدار بود ( .) P = 9/991در ماه ششم شدت عالئم گروه آزمون نسبت به ماه قبل بهطور میانگین یک امتیاز
افزایش پیدا کرد ،تا ماه هشتم امتیاز شدت عالئم تقریباً ثابت شد و در ماه نهم  9/36امتیاز افزایش پیدا کرد .نتایج نشان داد بین
آموزش روانی و عود بیماری اسکیزوفرنی بهجز ماه اول در تمامی ماهها رابطه معنیداری وجود داشت.
نتیجه گیری :باتوجه به پیگیری روند نهماهه ،آموزش روانی بر کاهش شدت عالئم و عود اسکیزوفرنی میتواند مؤثر باشد .با توجه به
یافتههای این پژوهش بهتر است هر شش ماه آموزشها تکرار شوند.
واژگان کلیدی :اسکیزوفرنیا ،عود ،خانواده
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
از هر  19999نفر دارد ( .)4شیوع اسکیزوفرنی در جمعیت جهانی-1/0
 9/6درصد است و اسکیزوفرنی پنجمین عامل ناتوانی در سراسر دنیا
بهحساب میآید ( .)0شیوع اسکیزوفرنی در ایران  9/90درصد ،در استان
تهران  9/10درصد و در استان سمنان  9/36درصد ( ،)6که این آمارها
به آمار جهانی ابتال به اسکیزوفرنی نزدیک است .در کشور ایران حدود
 409هزار بیمار مبتالبه اسکیزوفرنی وجود دارد ( .)2مردان وزنان به
یک اندازه به این بیماری مبتال میشوند ( .)9عود بیماری اسکیزوفرنی
در دوره اول ابتال و در پنج سال اول  97درصد گزارششده است ( )0و
مهم ترین دلیل عود ،درمان غیر پیوسته است که میزان عود را تا پنج
برابر افزایش داده است ( .)19طبق آمار منتشرشده توسط سازمان

به دلیل ماهیت عودکننده اختالل اسکیزوفرنی ،بررسی عالئم بیماری
بعد از ترخیص اهمیت بسیار باالیی دارد .اسکیزوفرنی یکی از
ناتوانکنندهترین اختالالت روانی ( )1و یک بیماری شدید روانی و
استرسزا برای بیمار و خانوادهاش است ( .)7پیامدهای اجتنابناپذیر و
سنگین اسکیزوفرنی و ماهیت عودکننده و هزینههای سنگین آن سبب
شده است که این اختالل در ردیف اختالالت ناتوانکننده قرار بگیرد
( . )3برای سنجش تأثیر واقعی آموزش روانی نیاز است که شدت عالئم
بیماری در مدت زمان طوالنی پایش گردد تا بتوان درباره تأثیرات آموزش
روانی نتایج دقیقتری گرفت .اختالل اسکیزوفرنی شایع است ،بهگونهای
که شیوع آن در کشور امریکا یک درصد است و بروز ساالنه  9/0-0مورد
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شیوههای درمان ،داروهای رایج ،آگاهی از هیجانات ابرازشده در خانواده،
اداره و کنترل رفتار آشفته بیمار ،بررسی تنشهای عاطفی و تأثیر
هیجانات منفی در عود عالئم بیمار ،آموزش داده میشود .این آموزشها
می تواند گروهی و یا انفرادی انجام گیرد و شامل روشهای مختلفی
است که بهمنظور افزایش قابلیتهای اجتماعی ،خوداتکایی ،مهارتهای
عملی و روابط بین فردی در بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی به کار میرود
( .)79اختالل اسکیزوفرنی یکی از مهمترین علل بستری بیماران است
( .)71ضمناً با توجه به آمار بیماران بستری و تجربیات شخصی محققین،
اسکیزوفرنی یکی از عودکننده ترین بیماریها است بهطوریکه گاها
بیماران سالی چند بار بستری میشوند و یا به دلیل شدت عالئم به
درمانگاههای روانپزشکی مراجعه کرده و به دالیلی نظیر ضعیف بودن
توان مالی خانواده و یا نبود تخت خالی در بیمارستان بستری نمیشوند.
گاها پس از ترخیص بیمار و خانوادهاش گمان میکنند بیمار بهبودی
کامل پیداکرده و درمان را نیمهکاره رها میکنند .بیشتر بیماران
اسکیزوفرنی از خانوادههای طبقات پایین اجتماعی بوده و اطالعات کمی
درباره بیم اری بیماران خود داشته و در برقراری ارتباط و مراقبتهای
موثراز بیمار خود ناتوان هستند ( .)77به این دالیل و اینکه دانش
درزمینه مداخله آموزش روانی و طول مدت اثربخشی اندک است و
همچنین باهدف بررسی اینکه آیا روند پیگیری تأثیر آموزش روانی که
در سایر نقاط دنیا موردپژوهش قرارگرفته آیا در ایران هم نتایج مشابهی
میدهد ،این مطالعه باهدف پیگیری نهماهه آموزش روانی برمبنای
الگوی آتکینسون و کویا بر عود و شدت عالئم اسکیزوفرنی انجام شد.

بهداشت جهانی میزان عود اسکیزوفرنی با دارودرمانی  63درصد است
( .)11مطالعهای که توسط رهگذر و همکاران( )1301در بیمارستان
رازی تهران انجام شد نشان داد که میزان عود بیماری اسکیزوفرنی در
کشور ایران با دارودرمانی  199درصد است ( .)2محققین توصیه
نمودهاند که بهخصوص  3ماه پس از درمان ،بیماران ازنظر عالئم عود
پایش شوند و در صورت بازگشت عالئم تغییرات دارویی و سایر اقدامات
انجام گیرد ( .)17پس از ترخیص فرد بیمار به منزل و نزد خانواده خود
برمیگردد و عوامل متعددی وجود دارد که توجه به آنها میتواند به
بهبودی بیمار و کاهش عود کمک نماید ( .)13بین  09-99درصد
بیماران اسکیزوفرنی با خانواده خود زندگی میکنند و یا تماسهای
منظم با اعضای خانواده خوددارند .کیفیت روابط بین بیمار و خانوادهاش
تأثیر بسیار زیادی بر نتیجه درمان میگذارد ( .)14عملکردهای اشتباه
مراقبان بیمار ازجمله انتقادهای مکرر از رفتارهای بیمار ،دخالت در
زندگی او ،عدم ادامه درمان و نگرش منفی ازجمله عواملی هستند که
به عود بیماری و شدت یافتن عالئم کمک میکنند ( .)10از طرف دیگر
خانواده بیماران هم هنگام مراقبت از بیمار ،دچار مشکالت بسیار زیادی
میشوند ( .)14همه اعضای خانواده باید به صورت یک تیم در مراقبت
از بیمار شرکت فعال داشته باشند .آنها باید برای ادامه درمان بیمار را
تشویق کنند .باید روابط اعضای خانواده باهم صریح ،روشن و مستقیم
باشد یعنی دوپهلو صحبت نکنند با طعنه حرف نزنند ،کلمات ساده و
واضح بکار ببرند .اگر به بیمار آموزش میدهید ،یا سؤالی میپرسید هر
باریک سؤال بپرسید ( .)7میراندا و همکاران در مطالعه خود نشان
داده اند بسیاری مواقع تضادها و ارتباطات ناسالم بین بیمار و خانواده
باعث عود بیماری و تشدید عالئم میشود ( .)16اطالعات کمی درباره
تأثیر آموزش روانی برشدت عالئم و عود بیماری بیماران اسکیزوفرنی در
دست است ( .)12شاید بتوان از طریق آموزش روانی این تضادها را کمتر
کرد .در مطالعهای دیگر ،نویدیان و همکارانش( )1309در پژوهش خود
با عنوان "اثربخشی آموزش خانواده بر میزان بار روانی مراقبان خانگی
بیماران روانی بستری "که از نوع کار آزمایی بالینی بود ،اثربخشی یک
برنامه آموزش گروهی روانی را بر روی  199نفر مراقب خانوادگی بیماران
بستری در بیمارستان نور اصفهان ،در یک دوره  3ماهه مورد ارزیابی
قراردادند .یافته ها نشان دادند که میانگین بار روانی مراقبان اصلی
بیماران اسکیزوفرنی که مداخله آموزش گروهی دریافت کردهاند ،بهطور
معنیداری نسبت به گروه کنترل کاهش پیداکرده است .درنتیجه
کیفیت زندگی مراقبان بیماران روانی به میزان قابلتوجهی افزایش
پیداکرده است (.)19
آموزش روانی یک روش آموزشی پویا است و بهعنوان یک روش درمانی
کمکی و مؤثر ،به میزان قابلتوجهی در بهبود سطح درک مردم در مورد
اختالالت روانی مؤثر است .هدف اصلی آموزش روانی ارائه اطالعات در
مورد جنبههای مختلف بیماری است .مهمترین اجزاء آموزش ،آموزش
عالئم ،پیشآگهی ،رفع تصورات غلط و عدم آگاهی ،درمانهای اصلی و
کمکی ،چگونگی ارتباط و تعامل با بیماران ،عوارض جانبی داروها و
آموزش نشانههای اولیه عود بیماری میباشند ( .)10یکی از الگوهای
آموزش گروهی خانواده توسط کارول اندرسون ابداعشده و هدف آن
آگاهی افزایی درباره ماهیت بیماری و درمان اختالل اسکیزوفرنی است.
بر اساس مدل آتکینسون و کویا در جلسات آموزش گروهی خانواده،
مطالبی درباره اسکیزوفرنی ،شامل سببشناسی ،پیشآگهی اختالل،

روش کار
این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود و در بیمارستان  77بهمن شهر
قزوین ،بین سالهای  1300تا  1306انجام شد .جامعه پژوهش بیماران
مبتالبه اسکیزوفرنی بودند .حجم نمونه از طریق آزمون یک دامنه و
بدون تصحیح پیوستگی از قرار  09بیمار برای هریک از گروههای آزمون
و کنترل تخمین زده شد .نمونههای موردمطالعه به روش نمونهگیری
آسان (در دسترس) انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه آزمون
و کنترل تقسیم و تحت پیگیری قرار گرفتند .معیارهای ورود شامل
تشخیص قطعی اسکیزوفرنی بر اساس تشخیص روانپزشک ،داشتن
حداقل یک مراقب اصلی که به اختالل ارتباطی مبتال نباشد و قبالً
آموزش روانی ندیده باشد .نمونهها در هر دو گروه ،بیماران مبتالبه
اسکیزوفرنی بودند که از مرکز آموزشی درمانی  77بهمن (تنها مرکز
تخصصی روانپزشکی استان قزوین) انتخاب شدند .در گروه آزمون،
جلسات آموزش گروهی خانواده ،با حضور مراقب اصلی بیمار) ،در سه
جلسه هفتگی و هر جلسه به مدت  09دقیقه برگزار شد .معیارهای
خروج از مطالعه عدم رضایت مراقب اصلی بیمار به ادامه شرکت در
جلسات آموزشی و یا عدم حضور وی در بیش از یک جلسه از جلسات
آموزشی بود .موضوعات آموزشی موردبحث در جلسات طبق الگوی
اتکینسون و کویا در  19جلسه و توسط یک روان پرستار به روش
سخنرانی و بحث گروهی ارائه شد( .)73اطالعات مربوط به وضعیت عود
بیماری و شدت عالئم ،در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله
( به مدت نه ماه بهصورت ماهانه) جمعآوری شدند.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه ( PANSS: Positive and
 )Negative Syndrome Scaleبود که یکی از ابزارهای سنجش
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در یازده نوبت برای ارزیابی بیماران گروه کنترل و گروه آزمون استفاده
شد .نوبت اول در هنگام بستری و مسجل شدن تشخیص اسکیزوفرنیا
بر اساس تشخیص روان پزشک ،نوبت دوم در زمان ترخیص ،سپس هر
 1ماه پس از اتمام جلسات آموزش روانی شدت عالئم ارزیابی و نوبت
آخر  0ماه پس از اتمام جلسات آموزش روانی این ارزیابی انجام شد.
تمامی فرآیندهای مطالعه در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی قزوین
به تصویب رسید .تمام نمونهها با رضایت آگاهانه کتبی بیمار و خانواده
وارد مطالعه شدند .خروج واحدهای موردپژوهش در هرزمانی از انجام
طرح اختیاری بوده و شرکتکنندگان برای ادامه مشارکت ،مورد اجبار
و تحتفشار قرار نداشتند .تمامی آنالیزهای آماری با ورژن  73نرمافزار
آماری  SPSSصورت گرفت .دادههای بهدستآمده از مطالعه ابتدا
بهوسیله روشهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار -فراوانی
درصد) گزارش گردید و از تحلیلهای آنالیز واریانس ،آزمون  tزوجی،
آزمون  tمستقل و مربع کا ( )chi – squareاستفاده شد .سطح P-
 Valueکمتر از  9.90معنیدار تلقی شد.

شدت عالئم اسکیزوفرنی و عود بیماری هست .مقیاس عالئم مببت و
منفی اسکیزوفرنی  PANSSدر سال  1096توسط کی ،فیزبین و اوپلر
جهت اندازهگیری شدت نشانه های مببت و منفی بیماران اسکیزوفرنی
ساخته شد( .)74روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهشی که کی فیزیبین
و اوپلر در سال  1096انجام شد ،آلفای کرونباخ پرسشنامه 9/93
گزارششده است و همبستگی این مقیاس با مقیاس نشانههای مببت و
منفی آندریانس  9/09بهدستآمده است .اما در دو مطالعه دیگر در ایران
آلفای کرونباخ پرسشنامه ترجمهشده  )16( 9/99و )12(9/22
بهدست آمده است و روایی آن نیز با استفاده از تحلیل عاملی قابلقبول
گزارششده است .این پرسشنامه دارای  39سؤال است و آزمودنی طی
یک مقیاس هفت گزینهای بهصورت اصالً ،خیلی کم ،کم ،متوسط ،کمی
شدید ،شدید و خیلی شدید به آن پاسخ میدهد .که آزمودنی بابت هر
سؤال به ترتیب از اصالً تا خیلی شدید میتواند  1تا  2امتیاز بگیرد ،که
درمجموع بین  39تا  719امتیاز به بیمار تعلق میگیرد .با توجه به
امتیاز بهدستآمده  70تا  39کاهش در نمره شدت عالئم نشاندهنده
پاسخ درمانی و  70تا  39درصد افزایش درشدت عالئم نشاندهنده عود
بیماری میباشد ،که در این مطالعه  70درصد در نظر گرفته شد.
درصورتیکه نمره شدت عالئم بیماری بین  69تا  99باشد ،شدت عالئم
متوسط است و باید بهصورت سرپایی درمان شود و نیاز به بستری ندارد،
اگر نمره  PANSSبین  99تا  109باشد ،شدت عالئم شدید است و
نیاز به بستری دارد و درصورتیکه نمره پرسشنامه بیش از  109باشد،
شدت عالئم بسیار شدید است .اگر نمره آزمودنی زیر  69باشد درواقع
میتوان گفت این فرد مبتالبه اسکیزوفرنی نمیباشد ( .)16از پرسشنامه

یافتهها
از  199بیمار مبتالبه اسکیزوفرنی موردمطالعه 29 ،بیمار معادل %29
مرد و  39بیمار معادل  %39زن بودند .بین دو گروه موردمطالعه ازنظر
مشخصات فردی اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P < 9/90
گزیدهای از مشخصات فردی بیماران و مراقب اصلی آنها در جدول 1
آمده است.

جدول  :1ویژگیهای فردی بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی برحسب تفکیک گروه
گروه کنترل

گروه آزمون
جنس مراقب اصلی

 73درصد مرد
 72درصد زن

 73درصد مرد
 72درصد زن
سن بیمار

 3درصد زیر  79سال
 72درصد  71تا  30سال
 79درصد باالی  36سال

 3درصد زیر  79سال
 72درصد بین  71تا  30سال
 79درصد باالی  36سال
سن مراقب اصلی
 6درصد  71تا  30سال

 6درصد  71تا  30سال

 44درصد باالی  36سال

 44درصد باالی  36سال
وضعیت سکونت بیمار

 10درصد ساکن روستا

 14درصد ساکن روستا

 30درصد ساکن شهر

 36درصد ساکن شهر
وضعیت سکونت مراقب اصلی

 14درصد ساکن روستا

 10درصد ساکن روستا

 36درصد ساکن شهر

 30درصد ساکن شهر
دیگر شدت عالئم خیلی شدید داشتند (امتیاز بیش از  )109که معنیدار
نبود .در هنگام ترخیص بیماران از بیمارستان ،یک بیمار از گروه آزمون

در هنگام ورود آزمودنیهای مطالعه به بیمارستان و هنگام بستری44 ،
تن از کل نمونهها شدت عالئم شدید (امتیاز بین  99تا  )109و  06تن
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روانی بر مبنای الگوی آتکینسون و کویا و عود بیماری اسکیزوفرنی بهجز
ماه اول در تمامی ماهها رابطه معنیداری مشاهده شد .بین شدت عالئم
گروه آزمون و کنترل قبل از انجام مطالعه رابطه معنیداری مشاهده
نشد ( . )P = 9/024بین شدت عالئم گروه آزمون و کنترل در تمامی
ماهها رابط معنیداری مشاهده شد (تصویر .)1

پاسخ درمانی (امتیاز زیر  2 ،)69بیمار ( 3تن کنترل 4 ،تن آزمون)
شدت عالئم متوسط (امتیاز بین  69تا  09 ،)99تن شدت عالئم شدید
( 09تن کنترل 09 ،تن آزمون) و  47تن ( 77تن کنترل 79 ،تن آزمون)
شدت عالئم خیلی شدید داشتند ،که هیچیک این روابط معنیدار نبود
( .(P = 9/013بر اساس آزمون آماری  ،Chi-Squareبین آموزش

160
155
150
145

140
135
130
125
120
ماه نهم

ماه هشتم

ماه هفتم

ماه ششم

ماه پنجم

ماه چهارم

گروه شاهد

ماه سوم

ماه دوم

ماه اول

هنگام
ترخیص

زمان
بستری

گروه آزمون

تصویر  :1مقایسه میانگین شدت عالئم در دو گروه کنترل و آزمون
جدول  :2مقایسه میزان شدت عالئم در دو گروه کنترل و آزمون
گروه

هنگام بستری

هنگام ترخیص

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

کنترل

104/0

143/0

149/7

149/4

149/2

109/7

آزمون

100/7

141/2

130/4

136/6

134/2

134

ماه پنجم

ماه ششم

ماه هفتم

ماه هشتم

ماه نهم

کنترل

107/0

100/0

100/9

169

169/3

آزمون

133/6

134/0

134/6

134/6

130

زمان بررسی گروه

 134.6بود که نسبت به ماه قبل تغییری نداشت و میانگین شدت عالئم
گروه آزمون در ماه نهم  130بود.

بیشترین میزان افزایش شدت عالئم گروه کنترل مربوط به ماه نهم پس
از اجرای مداخله گروه آزمون بود که شدت عالئم بهطور میانگین 16/24
امتیاز افزایش پیدا کرد .بیشترین تأثیر آموزش روانی در کاهش شدت
عالئم گروه آزمون هم در ماه پنجم بود که شدت عالئم بهطور میانگین
 9/16امتیاز کاهش پیدا کرد و همانطور که گفته شد این رابطه
معنیدار بود ( .)P = 9/99اطالعات تکمیلی در جدول  7آمده است.
در ماه دوم پس از اجرای مداخله گروه آزمون بین جنس مراقب با عود
بیماری رابطه معنیدار مشاهده شد ( .)P = 9/943بهطوریکه  13درصد
بیمارانی که عود را نشان داده بودند مراقب مرد و تنها  1/0درصد
بیمارانی که عود داشتهاند مراقب زن داشتند .در ماه هشتم پس از اجرای
مداخله ،میانگین شدت عالئم در گروه کنترل نمره  169را نشان داد که
بیشترین مقدار در تمام ماه ها بود .شدت عالئم گروه آزمون در این ماه

بحث
مطالعه حاضر درزمینه پیگیری روند تأثیر مداخله آموزش روانی در
خانوادههای ایرانی که در آن ها حداقل یک عضو مبتالبه اسکیزوفرنی
وجود داشت ،انجام شد .در این پژوهش بررسی آزمودنیها به مدت 0
ماه انجام شد و یافتهها مشخص کرد بیشترین میزان تأثیر آموزش
گروهی بر عود و کاهش شدت عالئم در ماههای پنجم و ششم پس از
مداخله مشاهده شد .پژوهشگر معتقد است این یافته میتواند
نشاندهنده این باشد که تأثیر آموزش روانی بر کاهش شدت عالئم یک
فرآیند زمانبر است و نمیتوان انتظار داشت که بتوان با آموزش گروهی
خانواده در مدتزمان بسیار کم به نتیجه رسید .دلیل زمانبر بودن تأثیر
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متغیرهای زمینهای به با عود و شدت عالئم بیماری در هیچیک از ماهها
رابطه معنیداری مشاهده نشد ،ولی مباحث مطرحشده در جلسات
آ موزشی توانست موجب کاهش شدت عالئم و عود بیماری شود .نظر
محققین بر این است که مباحث مهم مطرحشدهای چون لزوم مصرف
منظم داروها ،شناخت از ماهیت بیماری و عالئم عود میتواند چنین
نتیجهای داشته باشد .نتایج این مطالعه از این نظر مشابه مطالعه
کریستین و همکاران ( )7914با عنوان بررسی تأثیر آموزش روانی با
استفاده از فیلم برای بیماران اسکیزوفرنی بود .در این مطالعه که در
کشور آلمان انجام گرفت داده ها نشان داد درزمینه همکاری بیمار در
مصرف دارو بهطور متوسط  %94پیشرفت مشاهده شد و درمجموع
بهطور متوسط در تمامی موارد در نظر گرفت شده  %97/3پیشرفت
قابلتوجه مشاهده شد .آن ها به این نتیجه رسیدند که آنچه بیشترین
تأثیر را در کاهش شدت عالئم بیماران دارد محتوای آموزشی فیلمهاست
و ویژگیهای زمینهای خانوادهها تأثیر چندانی درنتیجه این مطالعه

آموزش روانی این است که تأثیر آموزش بر رفتار و بینش بیمار و خانواده
است ،تغییر رفتار امری زمانبر است که در ابتدا نیازمند تغییر بینش
است ،تغییر بینش ،آشنایی به رفتار صحیح و تصمیم جدی به اجرای
رفتار صحیح جدید فرآیندی است که به زمان نیاز دارد .در ماه هشتم
پس از اجرای مداخله گروه آزمون بیشترین میزان افزایش میانگین
شدت عالئم در گروه کنترل دیده شد و نمودار شدت عالئم گروه آزمون
در این ماه تغییراتی نشان نداد و در ماه نهم افزایش نشان داد.
پژوهشگران معتقدند با توجه به نتایج این مطالعه ،الگوی آموزشی
مورداستفاده در شش ماه اول بیشترین تأثیر را در کاهش شدت عالئم
و عود بیماری دارد ،این تأثیرات مببت در کاهش شدت عالئم تا ماه
هشتم ادامه داشته و بعد ازآن متوقف میشود .با توجه به یافتههای این
پژوهش میتوان گفت که آموزش روانی نیازمند این است که پس از هر
شش یا هشت ماه مجدداً تکرار شوند .دریکی از مطالعات مشابه نتایج
پژوهش خیرآبادی و همکاران در سال  7914تا حدود زیادی تائید
کننده این نتایج هست .در پژوهش خیرآبادی نمونههای گروه آزمون و
مداخله همگن نبودند و با توجه به تعداد نمونهها (هر گروه  39بیمار)
ممکن است قابلتعمیم نباشد .همچنین در پژوهش خیرآبادی کاهش
قابلتوجهی در نمره شدت عالئم بیماران گروه کنترل دیده شده است

ندارد (.)4

نتیجهگیری
با توجه با یافتههای این مطالعه درزمینه پیگیری نهماهه تأثیر آموزش
روانی می توان نتیجه گرفت که آموزش روانی در پنج ماه اول بیشترین
تأثیر را دارد .با اینکه شدت عالئم در ماه ششم به میزان ناچیز افزایش
پیدا می کند و تا ماه هشتم تقریباً ثابت مانده و مجدد در ماه نهم باال
میرود ،ولی همچنان درروند پیگیری نهماهه آموزش روانی در کاهش
عود و شدت عالئم اسکیزوفرنی مؤثر واقعشده است .درنهایت پیشنهاد
میشود که این روش آموزشی در کنار سایر روشهای درمانی جزء برنامه
درمانی بیماران اسکیزوفرنی قرار گیرد .با توجه به نتایج بهتر است
مباحث مطرحشده در کالسهای آموزش روانی حداقل هر شش ماه و
حداکبر هر هشت ماه یکبار تکرار شوند .یافتهها نشان دادند بین جنس
بیمار و کاهش شدت عالئم بیمار در ماه دوم رابطه معنیداری مشاهده
شد ،با توجه به این موضوع ،پیشنهاد میشود درصورتیکه بیماری هردو
مراقب زن و مرد را بهصورت همزمان داشت ،مراقب خانم بهعنوان مراقب
اصلی بیمار که آموزشها را دریافت میکند ،انتخاب شود .پیشنهاد
میشود که این پژوهش در مدتزمان بیشتری پیگیری شود و همچنین
این روش در مورد سایر اختالالت روانپزشکی هم آزمون شود تا بتواند
درباره تعمیمپذیری و تأثیر آن در اختالل اسکیزوفرنی و یا سایر
اختالالت روانپزشکی ارزیابی بهتری داشت .همچنین پیشنهاد میشود
جهت آزمایش تأثیر اثربخشی مدلهای آموزشی مختلف برشدت عالئم
و عود اسکیزوفرنی مطالعات بیشتری انجام گیرد.

درحالیکه مداخلهای روی این گروه انجامنشده است ( .)19شریف و
همکاران ( )7917مطالعهای باهدف تعیین تأثیر مداخله آموزش روانی
برای اعضای خانواده بیماران روی بار روانی و عالئم روانی بیماران
مبتالبه اسکیزوفرنی انجام دادند .در این مطالعه  29بیمار مبتالبه
اختالل اسکیزوفرنی و مراقبین آنها که از میان بیماران سه مرکز
روانپزشکی در شیراز از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در
دو گروه کنترل ( 30نفر) و آزمون ( 30نفر) تقسیمبندی شدند .برنامه
آموزش روانی با توجه به نیازهای مراقبتی که مراقبین در ارتباط با
مشکالت و مسائل بیمارانشان داشتند ،طراحیشده و در هر جلسه توسط
یک روان پرستار یا روانشناس هدایت میشد .نتایج این مطالعه نشان
داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل یا کنترل بهطور
چشمگیری کاهش عالئم ،شدت و بار روانی را دقیقاً پس از مداخله و 1
ماه پس از مداخله نشان دادند ( ،)7که از این نظر با پژوهش حاضر
متفاوت است .در این پژوهش در ماه اول پس از اجرای مداخله ،کاهش
چشمگیری درشدت عالئم مشاهده نشد .مطالعه شریف از جهت بررسی
تأثیر آموزش روانی خانواده روی شدت عالئم بیماران در انجام پژوهش
حاضر به عنوان راهنمای خوبی بوده و از جهاتی مشابه با این مطالعه
میباشد اما فقط به بررسی شدت عالئم و بار روانی مراقبین پرداخته
است و میزان عود بیماری را بررسی نکرده است ،همچنین بررسی 1
ماهه برای اثبات و تعمیم نتایج مدتزمان کوتاهی بوده و کافی نیست.
بنابراین پژوهشگران مطالعه حاضر تصمیم گرفتند عالوه برشدت عالئم
به بررسی عود بیماری در مدتزمان پس از مداخله ،یک ماه پس از
مداخله و  0ماه پس از مداخله بپردازند .زیونک و همکارانش در مطالعه
خود درزمینه آموزش روانی بر روی بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی در
کشور چین به نتیجه مشابه با این پژوهش رسید .آنها در پژوهش خود
دلیل بهبود در عالئم بیماران را پیروی بهتر بیمار و خانواده از درمانهای
دارویی و نظارت بهتر خانوادهها بر مصرف داروهای آنتی سایکوتیک

تضاد منافع
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Abstract
Introduction: Frequent relapse and hospitalization of schizophrenic patients could impose large
financial burdens on families and healthcare systems. This study aimed at tracking the nine-month
effect of psychoeducation based on the Atkinson-Coia model on the recurrence and severity of the
symptoms of schizophrenia.
Methods: This quasi-experimental study was performed on 100 hospitalized patients with
schizophrenia, during year 2016 in the city of Qazvin. The patients were randomly allocated to 2
groups (50 patients per group). In the experimental group, family training, attended by the primary
caregiver, was held in 8 sessions. In order to evaluate the relapse and severity of the symptoms, the
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) was used. For data analysis, Analysis of Variance
(ANOVA), Chi-square, paired t test, and independent t test were performed, using SPSS version 23.
Results: The greatest impact in reducing the severity of symptoms in the test group occurred during
the fifth month, so on average, the symptoms were reduced by 8.16 points and this relationship was
significant (P = 0.001). In the sixth month, the severity of symptoms in the test (experimental) group,
compared to a month earlier was increased by one point, on average, while, up to the eighth month,
the severity of symptoms was almost constant and increased by 36 points in the ninth month. The
results showed that there was a significant relationship between psycho-education and relapse of
schizophrenia, except for the first month.
Conclusions: According to the nine-month follow-up trend, psychoeducation could effectively
reducing the severity of symptoms and recurrence of schizophrenia. According to the findings of
this study, it is better to repeat the training every six months.
Keywords: Schizophrenia, Recurrence, Family
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