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 چکیده

 یمارانب این هایخانواده درمانی هایهزینه بر سنگینی تأثیرات اسکیزوفرنی بیماران متعدد شدن بستری و عالئم مکرر عودهای: زمینه

 .گذاردمی سالمت نظام و

 الئمع شدت و بیماری عود بر( کویا و آتکینسون الگوی برمبنای)محور خانواده گروهی آموزش تأثیر بررسی باهدف مطالعه این: هدف

 .شد انجام قزوین بهمن 22 درمانی آموزشی مرکز در بستری اسکیزوفرنی بیماران در

. دش انجام بودند، شدهبستری پزشکیروان بیمارستان در که اسکیزوفرنی  مبتالبه بیمار 011 روی تجربی نیمه مطالعه این: روش

 دارودرمانی، بر عالوه آزمون، گروه در. شدند تقسیم بیمار 01 گروه هر قرار از شاهد و آزمون گروه دو در تصادفی شکل به بیماران

 رایج هایدرمان با فقط مداخله، بدون شاهد گروه بیماران. شد برگزار جلسه 8 در اصلی، مراقب حضور با خانواده، آموزش جلسات

 و عالئم شدت سنجش ابزارهای از یکی که PANSS پرسشنامه از بیماران عالئم شدت و عود بررسی جهت. گرفتند قرار پیگیری تحت

 هایآزمون نظیر استنباطی آمار و توصیفی آمار و 22 ویرایش  SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده. شد استفاده باشد،می بیماری عود

 .شدند وتحلیلتجزیه مستقل t  و زوجی  t آزمون ،Chi-Square واریانس، آنالیز

 داریمعنی رابطه هاماه تمامی در اول ماه جزبه اسکیزوفرنی بیماری عود و محور خانواده گروهی آموزش بین داد نشان نتایج: هایافته

 پیدا کاهش امتیاز 01/8 میانگین طوربه عالئم شدت که بود پنجم ماه در آزمون گروه عالئم شدت کاهش در تأثیر بیشترین. داشت وجود

 رابطه بیماری عود با مراقب جنس بین آزمون گروه مداخله اجرای از پس دوم ماه در .(  = p 11/1)بود دارمعنی رابطه این و کرد

 بیمارانی درصد 9/0 تنها و مرد مراقب بودند داده نشان را عود که بیمارانی درصد 02 کهطوریبه .(  = p 142/1)شد مشاهده دارمعنی

 .داشتند زن مراقب اندداشته عود که

 بیماران عود و عالئم شدت کاهش بر کویا و آتکینسون الگوی مبنای بر محور خانواده گروهی آموزش کارگیریبه: گیرینتیجه

 ردم مراقب کنار در خانم مراقب یک از اگر کنیممی توصیه سالمت نظام و هاخانواده به. باشد مؤثر تواندمی بستری اسکیزوفرنی

 .میابد کاهش بیماران این عود شانس شود، استفاده

 خانواده – عود – اسکیزوفرنیا: هاکلیدواژه

 


