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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 1566-1569   1569-1566، )ویژه نامه(، 12 ،1396 ،روانشناسی معاصر 

 : یك مطالعه كيفیاسكيزوفرنی به مبتال بيماران زندگی شناختیآسيب هایروایت تحليل 

 2، خدیجه ابوالمعالی*1سروش محمدي کلهري

 ناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، رودهن، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد روانش 1
 رودهن، ایران گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، 1

 

 چكيده 

ي زندگی افراد هاتیرواهدف پژوهش حاضر، تحلیل روایت زندگی بیماران اسكیزوفرنیك بود. در این پژوهش بر اساس 
ی قرار گرفت. موردبررسهاي زندگی ی روایتدهشكل، ادراك آنان از تجربیات مرتبط با بیماري و عوامل بیرونی در کنندهشرکت

ی آزادي و پزشكرواني هامارستانیباسكیزوفرنی بستري در  مبتالبهبیمار  7 رندهیدربرگ کنندگانشرکتروش پژوهش کیفی بود و 
شده مصاحبه نیمه  دنظریتجدفرم ي هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش ریگنمونهبودند که به روش  1395رازي که در سال 

ي سلسله مراتبی نشان دادند که تجربیات بیماري و کدگذارطریق  از آمدهدستبهي هاافتهبود. ی روایت زندگی مك آدامز افتهیساختار
 بر بیماري اسكیزوفرنی بودند. اثرگذارمكانیزم هاي دفاعی جمله عوامل 

 روایت زندگی؛ تحلیل روایتی؛ اسكیزوفرنی ها:کليدواژه

 

 

 مقدمه

اسكیزوفرنی یكی از شایع ترین اختالالت روانی مزمن است که ماهیت اساسی آن همچنان مشخص نشده است و به همین دلیل گاهی 
آماري اختالالت روانی  به انواع اسكیزوفرنی اشاره شده است در حالیكه در سندرم نامیده می شود. در ویراست چهارم کتابچه تشخیصی و 

ویراست پنجم کتابچه تشخیصی و آماري اختالالت روانی، طیف اسكیزوفرنی )روان گسستگی( نامیده شده است. هر چند اسكیزوفرنی به مثابه 
با سبب شناسی ناهمگون بوده و تظاهرات بالینی، پاسخ درمانی و سیر یك بیماري واحد توصیف می شود، احتماالً ترکیبی از یك گروه اختالالت 

)سادوك و  بیماري در بیماران مبتال یكسان نیست. بروز تظاهرات در افراد و طول زمان متغییر است اما تأثیر بیماري شدید و طوالنی است
متعددي را براي بیماران و اعضاي خانواده آنها بوجود آورده و (. در حال حاضر اسكیزوفرنی و سایر اختالالت روانپریشی مشكالت 2015سادوك، 

)ایان ون چالكیك، دیویدسون و ریهري،  افزایش را نشان می دهد %43به میزان  1990میلیون ناتوانی سازگاري شده است و از سال  15موجب 
درصد در جمعیت عمومی و میزان شیوع اختالل  21ی ( میزان شیوع اختالالت روان1380(. برطبق نتایج پژوهشی نورباال و همكاران )2015

 (. 1388)غالمی،  هزار نفر از این بیماري رنج می برند 420درصد گزارش شده است، به عبارتی  6/0اسكیزوفرنی 

روایت ها و داستان هایی که ما درباره زندگی خویش بیان می کنیم، از آن نظر با اهمیت هستند که این داستانها ما را قادر می سازد که   

مك (. 1391به حوادث زندگی مان نظم ببخشیم، و تجربیات گذشته، حال و آینده مان را بر اساس منطق بسازیم )نوري تیرتاشی و کاظمی، 

فراتر از اینكه خود نمی تواند به آسانی آن را بسازد، توصیف می کند.  "فرهنگ زندگی"ساختار روایت را همچون یك  1993 آدامز در سال

تكامل روایتها نشان دهنده چگونگی بكارگیري استدالل تحت مجموعه اي از هنجارها و انتظارات از یك فرهنگ مشخص است که اغلب شامل 

ترین شكلهاي ساخت معنایی در میان فرهنگ هاي درتكامل فرهنگی روایتها، داستان سرایی یكی از قدیمی باشد.قابلیت هاي خود فرد می

 پردازند. مختلف است و کودکان و بزرگساالن با ابزارهاي زبانی و فرهنگی گوناگون به شكل دادن عواطف و احساسات خود می

جام شده، اما به طور خاص روایتهاي زندگی افراد مبتال به اسكیزوفرنی در خصوص افراد مبتال به اسكیزوفرنی پژوهشهاي مختلفی ان

ار طول دوره مطالعه نشده است. مطالعه روایت هاي زندگی افراد مبتال به اسكیزوفرنی علل زیربنایی ابتال به این بیماري را با تأکید بر وقایع اثرگذ

 به اسكیزوفرنی تحت تأثیر عوامل چندگانه همچون عوامل زیستی، روانی، خانوادگی و با توجه به این که ابتالزندگی  را به خوبی تبیین می کند. 

                                                           
 S_mohammadik@yahoo.com  :نویسندۀ مسئول پست الكترونیك*
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زندگی شخص توجه نمود، و این میسر نیست مگر با بررسی  داستاناجتماعی است ، بنابراین  براي درك علت واقعی این انتخاب بایستی به 

رش  و باور وي نسبت به داستان زندگی اش که منجر به ابتال به روایت زندگی هر  فرد از زندگی خویش و یافتن نكات کلیدي در نگ

 اسكیزوفرنی شده است.

( با عنوان خود تعریفی خاطرات مرتبط با بیماري و یكپارچگی آنها در خود در بیماران مبتال 2011در پژوهشی که توسط برنا و همكاران )

 به اسكیزوفرنی صورت گرفت، نتایج این پژوهش نشان دادند که علیرغم کاهش توانایی در معنایابی در دوره هاي مربوط به بیماري، به نظر می

فرآیند هیجانی موجب یكپارچگی در وقایع مثبت داستانهاي زندگی بیماران می شود. این مطالعه یافته هاي جدیدي درباره ساختار خود رسد که 

بنابراین در پژوهش حاضر فرض بر این است که مطالعه و را فراهم کرده است. در ارتباط با دوره هاي سایكوتیك بیماران مبتال به اسكیزوفرنی 

 کند.شناسی ابتال به این اختالل رهنمون میهاي زندگی افراد مبتال به اسكیزوفرنی ما را به علتکیفی روایتبررسی 

 

 روش

 شرکت کنندگان
آماري این  جامعهپژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی محتوا از طریق تحلیل روایت زندگی بیماران مبتال به اسكیزوفرنی صورت گرفت. 

از این جامعه . بود 95 بستري با تشخیص اختالل اسكیزوفرنی در بیمارستانهاي روانپزشكی تهران رازي و آزادي در سالبیماران  شامل پژوهش
نفر با استفاده از روش نمونه گیري هدفمند از بیمارستانهاي روانپزشكی رازي و آزادي  7پس از بررسی متخصص روانپزشك نمونه اي به تعداد 

 انتخاب شدند.
 

 ابزار
( با هدف مشخص کردن یك روش مناسب 1993مك آدامز) تجدید نظر شده مصاحبه نیمه ساختار یافته روایت زندگی مك آدامز:فرم 

جهت ارزیابی اطالعات در پژوهشهاي شرح حال زندگی و اهمیت گفتگوي بین فردي دراکتشاف خود و هویت، پروتكل مصاحبه روایت زندگی را 
براي استخراج  -صحنه است 8که شامل  -. در مطالعة حاضر، از بخش دوم فرمشده استتقسیم  مصاحبه به چند بخشطراحی کردند. 

که به ویژه، واضح، مهم و برجسته هستند.  استکه بر روي خاطرات کلیدي و شخصی از گذشته و حال متمرکز  شد هاي افراد استفاده روایت
برجسته هستند، زیرا بسیار خوب و مثبت هستند. صحنة دوم( تجربیات افت: بدترین اي در داستان که هاي ویژهصحنة اول( تجربیات اوج: لحظه

هایی که برجسته هستند به دلیل اینكه خیلی منفی هستند. صحنة سوم( تغییر مهم: تجربة رویدادي ویژه در داستان ها در داستان؛ صحنهلحظه
فهم او از خود شده است. صحنة چهارم( اولین خاطره)خاطرات نخستین( و غیره. زندگی که فرد در آن، دستخوش تغییر یا انتقالی مهم، بسته به 

اي از زندگی است که پیش از این توصیف نشده، اما به اي از هر مرحلهشود که هر کدام، صحنة ویژهدر ادامه، خاطرات دیگر از فرد پرسیده می
: چه اتفاقی افتاد؟ چه شد(. براي هر صحنه، سؤاالتی از افراد پرسیده 2006صورت حافظة زنده در ذهن، برجسته است)مك آدامز و همكاران، 

چیزي منجر به این اتفاق شد؟ کجا و کی رخ داد؟ چه کسی حضور داشت؟ و افكار و احساسات در طول آن رویداد، چه اهمیت و تأثیري در 
ط پژوهشگر، با توجه به جمالت و عبارات به کار رفته در یك گذاري خاطرات یادآوري شده توسنحوۀ نمره (.2011اش داشت؟)مك آدامز، زندگی

ها، مكان و هاي مهم زندگی، افراد درگیر در اتفاقمواردي که بررسی شدند شامل این عناوین هستند: موضوع اتفاق  شده است. خاطره انجام

  .ها بر افرادزمان و بار عاطفی رویدادها و تأثیر آن
 

 اجرا شیوه
 با. بود 95 سال دربیمار بستري مبتال به اسكیزوفرنی در بیمارستانهاي روانپزشكی رازي و آزادي  7 شامل حاضر پژوهشي آماري نمونه

و برقراري ارتباط بیماران  مراجعه از سپ ابتدا. گرفت بر در را تعدادي از بیماران مبتال به اسكیزوفرنی بستري پژوهش نیا گستره که نیا به توجه
پژوهشگر ضمن برقراري ارتباط و گردید.  مشخص به صورت هدفمند ها مونهن سپس. دیگرد مشخصواجد شرایط جهت شرکت در مصاحبه 

جلب اعتماد مصاحبه شونده ضمن رعایت مالحظات اخالقی با استفاده از ضبط صوت به ثبت حجم زیادي از داده ها پرداخته است. به طور 
 دقیقه بوده است. 45تا  30یانگین، زمان هر مصاحبه م
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 نتايج

. به دست آمدبیماران شرکت کننده در پژوهش حاضر را بر مبناي سن، جنسیت، تحصیالت و وضعیت تأهل  جمعیت شناختیمشخصات 
یافته هاي پژوهش حاضر به ترتیب با سطح تحصیالت دیپلم بودند.  %86حدود مرد و  %86مجرد،  در حدود  % 72شرکت کنندگان در حدود 

. بدین منظور، جداول شامل کدهاي صورت پذیرفت هاي پیاده سازي شده ي افراد مصاحبه شوندههاي انتزاع شده از مصاحبهمقولهدستیابی به 
وري بدست آمده و محوري با سیستم کدگذاري باز به منظور دستیابی به کدهاي نظري، اشكال به صورت مفهوم پردازي از طریق کدهاي مح

باشد. کدهاي اي مربوطه میو در نهایت کد هستهها اي انتزاع شده از مصاحبهتیابی پائین به باالي کدهاي هستهنمودارها شامل فرآیند دس
 باشد.طح انتزاع بدست آمده از تحلیل میاي، کدهاي نهایی و شامل آخرین سهسته

پدر، بیماري اعصاب و روان پدر، مرگ همسر، مرگ اقوام نزدیك، مرگ خواهر، مواجه منظور از کد نظري تروما در پژوهش حاضر مرگ 
شدن با آتش سوزي، مرگ مادر در بزرگسالی، ضربه روانی، حضور در زمان جنگ، گم شدن در کودکی، سیل زدگی، آسیب جسمانی، تجاوز 

اي رویدادهاي مهم در این پژوهش دوران کودکی از کد هستهظور ها، منبا توجه به یافته جنسی در نوجوانی و مواجه شدن با مرگ می باشد.
منظور از کد نظري مشكالت  باشد.افراد در طول دوره زندگی شان می مطلوب، روابط با همساالن، وقایع نوجوانی، تروماها و وقایع بزرگسالی این

ها، با توجه به یافته باشد.ضات والدین و تحقیر شدن میتعارخانوادگی در پژوهش حاضر گسستگی بین اعضاي خانواده، طرد شدن از خانواده، 
افراد در طول  هاي دفاعی ناسازگارانه اینهاي دفاعی سازگارانه و مكانیسمهاي دفاعی در این پژوهش مكانیسماي مكانیسممنظور از کد هسته

 .دوره زندگی شان است
مؤثر بر سالمت روان بیماران اسكیزوفرنیا در این پژوهش مشكالت سالمت اي عوامل ها، منظور از کد هستههمچنین بر اساس یافته

، عوامل )مصرف مواد و سیگار کشیدن( ، سوء مصرف موادسوگ ناتمام، احساس مریضی، بیماري سایكوسوماتیك و اضطراب و دلهره(روان)
)حاالت وقوع  ، نشانگان بیمارين بینش نسبت به بیماري()بینش در مورد بیماري، بینش نسبت به توهم دیداري، تفكرات سحرآمیز، فقدا بیماري

)هذیان انتساب به خود، هذیان بزرگ منشی و هذیان گزند  و هذیان گفتار غیر منسجم و بدبینی نسبت به اطرافیان(باورهاي غیرمنطقی، بیماري، 
 این افراد در طول دوره زندگی شان می باشد. و آسیب(
 

 بحث

هاي پژوهش حاضر نشان دادند بیشتر بیماران مبتال به یافتهبیماران اسكیزوفرنیك بود.  یزندگ تیروا لیهدف پژوهش حاضر، تحل
هاي دفاعی سازگارانه بیشتري در مقایسه رسد به صورت ناخودآگاه از مكانیسمهاي مختلف زندگی به نظر میاسكیزوفرنی در مواجهه با موقعیت

( انجام شده 2002در پژوهشی که توسط لیزاکر، کلمنتس، پالسكاك هالبرگ، نیبشر و رایت )کنند. فاده میهاي دفاعی ناسازگارانه استبا مكانیسم
هاي سنتی بینش و بدعملكردي شناختی در راستاي نتایج به دست آمده از گیرينتایج نشان داد انسجام روایت همبستگی معناداري با اندازه

 پژوهش حاضر است. 
هاي مشكالت سالمت انجام شده نشان داد این بیماران با مشكالت مربوط به سالمت روان خود به صورت مقولههاي تحلیل مصاحبه

روان )شامل سوگ ناتمام، احساس مریضی، بیماري سایكوسوماتیك، اضطراب و دلهره، شروع بیماري، افسردگی و اقدام به خودکشی(، سوء 
وامل بیماري )شامل بینش در مورد بیماري، بینش در مورد توهم شنیداري، تفكرات مصرف مواد )شامل مصرف مواد و سیگارکشیدن(، ع

اشتهایی ناشی از بیماري(، نشانگان بیماري )شامل حاالت وقوع سحرآمیز، فقدان بینش نسبت به بیماري، آشفتگی گفتار، فشار عصبی و بی
منشی و هذیان افیان( و هذیان )شامل هذیان انتساب به خود، هذیان بزرگبیماري، باورهاي غیرمنطقی، گفتار غیرمنسجم و بدبینی نسبت به اطر

( انجام شد نتایج نشان 2005پژوهشی که توسط لیزاکر، کارسیون، دیماگیو، جانسن، پروکاکی و سمراري ) گزند و آسیب( مواجه هستند. در نتیجه
هاي افراد مبتال به اسكیزوفرنی مرتبط با نشانگان، کیفیت زندگی و عدم آگاهی از بیماري بودند، همسو با هاي فراشناختی در روایتداد نقصان

 یكدیگر بودند. 
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 منابع
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