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 :چکیده

یک بیماری شدید روانی و استرس زا هم برای بیمار و هم برای  و ن کننده ترین اختالالت روانیاسکیزوفرنی یکی از ناتوا زمینه:

در  فرزنداناین . و چالش های متفاوتی قرار دارند در معرض خطروالدین دارای بیماری اسکیزوفرنی فرزندان . خانواده اش می باشد

 دارندسالمت جسمی، روانی و اجتماعی  فتاحتمال بیشتری برای ا با والدین سالمکودکانی  مقایسه با

 قزوین انجام شد.در شهر  اسکیزوفرنی اختالل دارایتبیین نیازهای فرزندان والدین  هدف بااین مطالعه  هدف:

 نی برنمونه گیری مبت دارای اسکیزوفرنی با روشفرزندان بیماران  که با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد  در این مطالعه :روش

معیارهای ورود به مطالعه شامل نداشتن تاریخچه ی اختالل روانی . داشتاشباع ادامه رسیدن به تا گرداوری داده ها انتخاب و  هدف

اطالعات از طریق انجام مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته، دارای بیماری اسکیزوفرنی بود.  والددرمورد فرزندان، زندگی کردن با 

 شد. بر اساس تحلیل محتوای قراردادی اطالعات تجزیه و تحلیلاحبه، گردآوری گردید و سپس و ضبط مصیادداشت ، مشاهده

ه اختالل اسکیزوفرنی است کدارای فرزندان بیماران   "حمایت" شکوفا شده نشان داد که مقوله ی اصلینتایج این مطالعه  :هایافته

 .شامل حمایت اقتصادی، روانی و اطالعاتی است

 

لذا از همان دوران پس از  ،کودکی با بیماری والد خود روبه رو می شونداز همان آغاز  اختاللفرزندان والدین دارای   گیری:نتیجه

دنبال بیماری والد تأمین ه روبه رو شدن با تنش های ناشی از بیماری والد نیازهایی آن ها دستخوش تغییرات قرار می گیرد و ب

 اطالع رسانی و آموزش درمورد بیماری های روان در سطح جامعه بیشتوصیه می شود . شود نیازهای طبیعی نیز با مشکل مواجه می

ها به خانواده ها و اقوام این بیماران حتما داده شود. وجود یک سیستم حمایتی برای فرزندان  االمکان این آموزشتر شود و یا حتی 

 نده باشد.بیماران روانی می تواند در پیشگیری از مشکالت بسیار یاری ده

 

 کیفی پژوهش -پرستاری -اختالل روانی -تحلیل محتوا -حمایت -والدین - فرزندان – ااسکیزوفرنی ها:کلیدواژه
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ABSTRACT 

 

Background: Schizophrenia is one of the most debilitating psychiatric disorders and a severe 

psychological and stressful illness for both the patient and his or her family. Parents of children 

with schizophrenia are at risk and have different challenges. These children are more likely to 

develop physical, psychological and social health than children with healthy parents 

Method: In this study, using qualitative content analysis method, the children of schizophrenic 

patients with goal-based sampling method were selected and data collection was continued until 

saturation was achieved. The criteria for entering the study included not having a history of mental 

disorders for children, living with a parent with schizophrenia. The information was collected 

through a semi-structured interview, observation, memo and interview record, and then, based on 

the analysis of contractual content, the information was analyzed. 

Results: The results of this study showed that the main category of "support" is the offspring of 

patients with schizophrenic disorder, which includes economic, psychological and informational 

support. 

Conclusion: Parent children have a disorder since the very beginning of a child with their parent's 

illness, so from the same time after facing the tensions caused by the parent's disease, they undergo 

changes and after the parent's illness to meet the natural needs Has a problem. Recommended. 

Informing and educating about mental illness at the community level, or how much of these 

trainings can be given to families and relatives of these patients. The existence of a supportive 

system for children of psychiatric patients can be very helpful in preventing problems. 

Keywords: Schizophrenia - Children - Parents - Support - Content Analysis - Nursing - Qualitative 

research 
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