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با گذار از رويکرد مکانيکي و روانتني به رويکرد روانتني اجتماعي ،بيماري رواني بهمنزلۀ
پديدهاي چندوجهي و امري فرهنگيـ اجتماعي درکانون توجه قرار گرفته است .اين پژوهش
درصدد است ،با اتخاذ رويکرد تفسيرگرايي اجتماعي ،به کشف و بررسي داللتهاي ذهني و
معنايي تجربه و درک همراهان بيمار رواني بپردازد .دادههاي اين مطالعۀ کيفي ازطريق مصاحبۀ
نيمهساختيافته گردآوري و از روش نظريۀ زمينهاي براي تحليل دادهها استفاده شده است.
بهکمک روش نمونهگيري نظري و هدفمند با  19نفر از اعضاي خانوادۀ بيماران رواني مصاحبه
شد و درنهايت دادههاي گردآوريشده در قالب 18مقولۀ محوري و يک مقولۀ هسته کدگذاري و
تحليل شد .برمبناي نتايج پژوهش ،مصاحبهشوندگان بيماري رواني را حاصل زمينههايي چون
سابقۀ ب يماري رواني ،گسيختگي خانواده ،تجارب دردناک ،نابساماني اقتصادي ،رفتارهاي
نامتعارف و زوال شبکههاي حمايتي ميدانند .همراهان در مواجهه با حضور بيمار رواني در
خانواده به کنشهاي متفاوتي براساس پذيرش يا عدم پذيرش بيماري رواني دست ميزنند که
دامنۀ آن از کتمان و انکار تا ترحم و پذيرش و درمان بيماري در نوسان است .بازسازي معنايي
تجربه و درک همراهان بر غيرعاديبودن بيماري رواني ،دوريگزيني ،شدت و چندوجهيبودن
اختالل رواني داللت دارد .براساس مطالعۀ حاضر ،وجود بيمار رواني پيامدهايي چون داغ ننگ
افتخاري ،تمسخر ،طرد اجتما عي خودخواسته ،فشار مالي مضاعف و گسيختگي مضاعف خانواده
را براي اطرافيان بيمار درپي داشته است.
کليدواژهها :بيماري رواني ،داغ ننگ افتخاري ،نمادهاي داغ ننگ ،کتمان بيماري ،طرد
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اجتماعي خودخواسته.
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بيماري رواني مفهومي نسبتاً جديد است ،گرچه عمر انواع رفتارهايي که اين مفهوم شامل آن
ميشود بهاندازۀ عمر بشر است .از ديرباز ،جنون بهمثابۀ رفتاري نامتعارف تلقي شده است و
معالجه و درمان آن به شفادهندگان واگذار شده است« .افسانهها و اساطير کهن در يونان ،روم،
مصر ،چين و ايران بيانگر اين واقعيت است که در اين جوامع ،درمورد چگونگي بروز بيماريهاي
رواني ،طرز فکري خرافي و ماوراءطبيعي وجود داشته است» (عطاري و همکاران.)64 :1394 ،
تعاريفي که از عالئم و نشانگان جنون و نحوۀ درمان و مواجهه با آن ارائه شده است ،از
گفتمانها و زمينههاي اجتماعي ،فرهنگي و ديني تأثير ميپذيرد؛ براي مثال:
در انجيل ،ديوانگي با رفتار غيرمعمول يا غيرطبيعي مرتبط دانسته ميشد و اين
باور وجود داشت که شخص توسط ارواح شيطاني تسخير شده است و نيروهاي
ماوراءالطبيعي اين شرايط را بهعنوان مجازات گناهان شخص بر وي تحميل
ميکنند .بقراط در چارچوب نظريۀ خلقوخو معتقد بود که در بدن انسان
اخالط چهارگآنهاي (خون ،بلغم ،صفرا ،و سودا) وجود دارد که خلقوخو و مزاج
ما را کنترل ميکنند .فزوني بيشازحد هرکدام نتيجتاً رفتاري غيرمنتظره و
ال گفته ميشود فزوني بيشازحد مقدار سودا به
غيرطبيعي را درپي دارد؛ مث ً
ماليخوليا ميانجامد (کاف و همکاران.)28 :1388 ،
امروزه ،درست مثل گذشته ،توصيف و تبيين رفتار غيرطبيعي و غريب ميتواند اشکال
مختلفي به خود بگيرد .تبيينهاي امروزي بيشتر عملي هستند ،گرچه تبيينهاي مذهبي و
ماوراءالطبيعي درقالب تسخير بهوسيلۀ ارواح هنوز براي بخشهايي از جامعه پذيرفتني است.
تبيينهاي علمي معموالً نزد مردم مقبولترند ،اما تبيينهايي هم در درون و هم بين
رويکردهاي علمي همچون زيستشناسي ،روانشناسي و جامعهشناسي وجود دارند .برخالف
رويکردهاي زيستشناختي و روانشناختي ،در رويکردهاي جامعهشناختي بيماري رواني ،همچون
مرض يا ناتواني ،حالت يا مشخصۀ فرد دانسته ميشود که محيط اجتماعي آن را بهوجود آورده
است« .بيماري رواني حالتي نيست که درون فرد باشد ،بلکه پايگاهي اجتماعي دانسته ميشود
که از ديگر اعضاي جامعه به فرد نسبت داده ميشود .بهبيان ديگر ،شخصي بيمار رواني شناخته
ميشود که ديگران وي را بيمار رواني بنامند» (رابينگتن و واينبرگ.)34 :1391 ،
بهطورکلي ،ميتوان از دو منظر بيروني(1نگاه از بيرون) و دروني(2از منظر افراد درگير) به
بيمار رواني و بيماري رواني نگريست.
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منظر بيروني شامل آندسته از نظريات ديني ،پزشکي ،روانشناختي و جامعهشناختي
است که به بيماري رواني بهعنوان پديدهاي مينگرند که کنشگران در ساخت و
تعريف آن نقشي عهدهدار نيستند .در منظر دروني ،بيماري رواني بهعنوان
برساختي اجتماعي تعريف ميشود که در تعامالت ميان کنشگران معنا مييابد
(رابينگتن و واينبرگ34 :1391 ،؛ کاف و همکاران1388 ،؛ گافمن.)1386 ،
مقالۀ حاضر در چارچوب رويکرد تعاملگرايي نمادين ،بهدنبال بازسازي معنايي تجربۀ
افرادي است که بيمار رواني (مبتال به اختالل اسکيزوفرني و دوقطبي) در خانواده دارند.
اسکيزوفرني اختاللي مزمن ،عودکننده و ناتوانکننده است که ميتواند به بستريشدن در
بيمارستان منجر شود ،و با ايجاد ناتواني ،هزينههاي درماني ،روانشناختي و اجتماعي بسيار
سنگيني بر فرد بيمار و خانوادۀ وي تحميل ميکند .مشخصۀ اين بيماري قطع ارتباط فرد با
واقعيت ،روانپريشي و برخي نقايص شناختي است.
«توهم (شنيداري و ديداري) ،هذيان (پارانويا ،احساس گناه ،بزرگبيني ،تصور نفوذ ،انتشار
فکر ،افکار عطفي) ،و اختالل فکر (فقر فکري ،سستي تداعيها ،گسستگي ،بستهشدن فکر) ،قطع
ارتباط با واقعيت از مشخصههاي بيمار اسکيزوفرن بهشمار ميآيد (ملکوتي و همکاران:1384 ،
30؛ گنجي262 :1388 ،؛ وارنر .)25 :1388 ،اصليترين مشخصۀ اختالل دوقطبي ،نوسآنهاي
خلقي شديد است« .در اين اختالل ،يک يا چند دوره مانيا (هيجانزدگي شديد و خوشبيني
غيرواقعبينانه) رخ ميدهد .اکثر دوقطبيها چرخههاي افسردگي آميخته به مانيا را تجربه
ميکنند» (سانتراک.)203 :1385 ،
امروزه ،بهدليل ضعف نهادهاي حمايتي ،قسمت اعظم مسئوليت نگهداري و مراقبت از
بيماران رواني بهعهدۀ خانوادهها ،بستگان و همراهان بيمار رواني است .در چنين وضعيتي،
همراهان خود را موظف به تأمين نيازها و تقاضاهاي فرد بيمار ميدانند و مجبورند فشارها و
ناماليمات پيشرو را تحمل کنند .تأثير بيمار رواني بر زندگي اين افراد جدي است« .بيماري
رواني ،افزونبر تحميل هزينههاي فراوان بر خانواده و جامعه ،موجب ايجاد فشار رواني در
تواناييهاي خانواده در فراهمساختن حمايتهاي عاطفي و اجتماعي ميشود» (ذوالعدل و
همکاران.)67 :1385 ،
براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني ،حدود چهارصدوپنجاه ميليوننفر از
مردم دنيا از يک بيماري رواني يا رفتاري رنج ميبرند .مطابق آمارها ،از هر سه
ياچهار نفر ،يک نفر احتماالً درطول عمر خود به اختالالت رواني دچار ميشود و
نياز به درمان دارد ،اما خيلي کمتر از اين تعداد براي درمان به روانپزشک
مراجعه ميکنند ،يا در صورت مراجعه ،درمان خود را بهشکل جدي و درست
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تبيينهاي زيستيـ وراثتي درباب بيماريهاي رواني بر اين باور استوار است که بيماري رواني
همانند بيماري جسماني است .بيماري نشاندهندۀ اختاللي در بدن است که عالئم و نشانههايي
ايجاد ميکند که معموالً آنها را با اختالالت ذهني مرتبط ميدانيم .برخالف رويکردهاي
زيستشناختي و روانشناختي ،در رويکردهاي جامعهشناختي بيماري رواني همچون مرض يا
ناتواني ،حالت يا مشخصۀ فرد دانسته ميشود که محيط اجتماعي آنرا بهوجود آورده است .به
پيروي از سنت جامعهشناختي دورکيم ،برخي جامعهشناسان علل بيماري رواني را در ساختار جامعه
جستوجو کردهاند .درنتيجه ،اين جامعهشناسان به بررسي ساختار جوامع مختلف و بخشهاي
خاصي از جوامع پرداختند تا دريابند چه روابطي بين جنبههاي ويژهاي از ساختار اجتماعي و
بيماري رواني وجود دارد (کاف و همکاران .)31 :1388 ،در رويکرد تعاملگرايي نمادين،
شخصي به بيماري رواني مبتالست که ديگران اين برچسب را پيدرپي دربارۀ او بهکار ببرند.
بيماري رواني يک برچسب يا طبقهبندي دانسته ميشود که از طرف برخي به افرادي خاص
نسبت داده ميشود .ازاينمنظر ،اعضاي جامعه عامالن فعالي هستند که کنش اجتماعي خود را
براساس معاني و تفاسيري بنا ميکنند که براي محيط خود قايلاند .جهان بايستي تفسير و
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ادامه نميدهند .دليل اساسي اين موضوع نوع برخورد جامعه و فردبيمار نسبت
به بيماري رواني است (حيدري و همکاران.)219 :1393 ،
اين مسئله درخصوص بيماران اسکيزوفرن ،که از اختالل رواني مزمن ،عودکننده و ناتوانکننده
رنج ميبرند ،شدت بيشتري به همراه دارد .مطالعات تجربي حاکي است که «درصد زيادي از
خانوادههاي بيماران رواني مورد تبعيض و تمسخر واقع ميشوند و بهدليل انگ يا برچسب،
درصد قابلتوجهي از آنها از وجود بيمار رواني در خانواده احساس شرم ميکنند» (صادقي و
همکاران .)16: 1382 ،ازاينرو ،لزوم توجه به تجربيات اعضاي خانواده و پيامدهاي بيماري بر
نزديکان گامي اساسي در فهم دشواريهاي زندگي با بيمار رواني و برچسبهاي مرتبط با
بيماري رواني است .مشاهدات و تجارب نگارنده که مددکار اجتماعي بيمارستان قدس سنندج
است ،که مرکز تخصصي درمان بيماران رواني است ،گوياي آن است که اين مسئله جدا از
سويههاي رواني ،داللتهاي اجتماعي و فرهنگي درخور تأملي دارد که کمتر درکانون توجه قرار
گرفته است ،داللتهايي که نقش تشديدکننده و فشارآوري بر همراهان بيماران رواني دارد و بر
روند درمان و مداواي بيماران تأثير بهسزايي برجاي ميگذارد .برايناساس ،مقالۀ حاضر ،ضمن
اذعان به ابعاد روانپزشکي بيماري رواني ،بهدنبال مطالعۀ کيفي تجارب همراهان بيمار رواني،
داللتهاي معنايي بيماري رواني ،استراتژيهاي خانوادهها و همراهان و پيامدهاي حضور بيمار
رواني در خانوادههاي سنندجي است.
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درک شود و معنا يابد« .بيماري رواني» و «بيماران رواني» ،نه «موضوع شناسايي» و نه وضعيتي
هستند که «امري بيروني» دانسته شوند تا کشف گردند ،بلکه مسئله ،يافتن فرايندهاي دستهبندي
ديگران تحت عنوان «بيمار رواني» است (رابينگتن و واينبرگ.)34 :1391 ،
گافمن ،در چارچوب چشمانداز معنا و کنش ،اختالالت رواني را ذيل نوع دوم داغ ننگ
دستهبندي ميکند .داغ ننگ به ويژگي يا صفتي اشاره دارد که شديداً بدنامکننده يا ننگآور
است .بهزعم او ،قدرت داغزني يک صفت نه در ذات آن ،بلکه در روابط اجتماعي ريشه دارد
(گافمن .)20 :1386،او معتقد است هنگامي که غريبهاي درمقابل ما قرار ميگيرد ،امکان دارد
صفتي در او ببينيم که او را از ديگر اشخاص دستۀ خود متمايز کند و به دستهاي نامطلوبتر
ال بد ،خطرناک يا
نسبت دهد .حتي ،در حالتهاي افراطي ،امکان دارد او در نظر ما فردي کام ً
ضعيف جلوه کند .بنابراين ،او در ذهن ما از يک انسان کامل و عادي به فردي ناقص و کمارزش
تقليل مييابد .صفتي که توانايي اين کار را داشته باشد داغ ننگ است ،بهخصوص اگر تأثير
بدنامکنندهاش بسيار گسترده باشد .درمواجهه با چنين وضعيتي ،ممکن است فرد داغخورده
خود را کسي تعريف کند که انگارهيچ تفاوتي با ديگر انسانها ندارد ،درحاليکه همزمان ،خود و
افراد پيرامونش به او بهمنزلۀ انساني جدا شده مينگرند .بهاينترتيب ،تفاوت و شکاف خاصي
بين هويت اجتماعي بالقوه (آنچه فرد بايد باشد) و هويت اجتماعي بالفعل (آنچه عمالً هست)
پديد ميآيد (همان .)18 ،ازاينرو ،فرد داغخورده بههنگام قرارگرفتن در انظار عمومي ،بهدنبال
سروساماندادن به اطالعات بدنامکننده اما فاشنشده است .گافمن به تمهيداتي که براي آشکارنشدن
اين اطالعات بهکارگرفته ميشود" ،گذرکردن"1اطالق ميکند (همان.)69 ،
مقالۀ حاضر ـ در چارچوب روششناسي کيفي ـ با بهکارگيري روش نظريۀ زمينهاي بهدنبال
بازسازي اجتماعي تجربۀ خانوادههايي است ،که يکي از اعضايشان مبتال به بيماري رواني است.
بيماري رواني از نگاه تفسيري حاصل تعامالت ميان کنشگران اجتماعي است؛ بهعبارتي ،اگرچه
مشخصات جسماني بيماران رواني يکي است ،آنچه بيماري رواني را براي افراد متمايز ميکند و
تجاربشان را شکل ميدهد نحوۀ برخورد کنشگران با اين پديده است که برپايۀ اين تجارب
استراتژيهاي متفاوتي را درکنارآمدن با بيماري رواني عضو خانواده بهکار ميگيرند و براي
کاهش پيامدهاي بيماري رواني ميکوشند.
ريچارد وارنر ( )1388در کتابي با عنوان بهبود اسکيزوفرنيا (روانپزشکي و اقتصاد سياسي)
با روشي اقناعي و درعينحال جدلي نشان ميدهد چگونه جريآنهاي سياسي ،اقتصادي و بازار
کار ،واکنشهاي اجتماعي به بيماري رواني را شکل ميدهد و بر شروع و طول دورۀ يکي از
متداولترين بيماريهاي رواني اثر ميگذارد .صادقي ( )1382در تحقيقي به بررسي تأثير انگ
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بر مراقبتهاي بهداشت روان پرداخته و در اين زمينه خاطر نشان کردهاست انگهاي روانپزشکي
(بدون توجه به نوع تشخيص يا سطح ناتواني) بسيار نافذتر از انگهاي ديگر رشتههاي پزشکي
هستند .فرايند انگ در چارچوب گذر از چهار مرحلۀ شناختي ـ اجتماعي شکل ميگيرد :سرنخها،
تصورات قالبي ،تعصبها و تبعيضها .درباب بيماران رواني ،اين تصورات قالبي موجب بروز
احساس دشمني ،بيکفايتي و شرمندگي ميشود .برمبناي نتايج اين پژوهش ،خانوادههايي که
عضوي از آنها داراي بيماري رواني است ،کاهش عزت نفس بيمارشان را به خجالت و شرم تعبير
ميکنند .پژوهش توکلي و همکاران ( )1385نشان ميدهد داشتن اطالعات درزمينۀ کنترلپذيري
بيماري و خطرناکبودن بيمار بر اجزاي هيجاني انگ بيمار رواني تأثير دارد .در پژوهشي ديگر،
رضايي بايندر ( )1386نشان ميدهد که بيشتر توليدات رسانهاي ،بهويژه فيلمهاي سينمايي و
مجموعههاي تلويزيوني ،تصويري تحريفشده و مخدوش از بيماري رواني و افراد مبتال به
اختالالت رواني ارائه ميدهند .نمايش چنين تصويري ،نهتنها باعث شکلگيري نگرشهاي منفي
به بيماران رواني و حتي متخصصان اين حوزه ميشود ،بلکه بر فرايند درمان بيماريهاي رواني
و امنيت رواني جامعه تأثير منفي ميگذارد .نتايج مطالعۀ شاهويسي و همکاران ( )1386باعنوان
«مقايسۀ انگ بيماري رواني در خانوادههاي بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا و اختالل افسردگي
عمده بدون خصايص روانپريشي» نشان ميدهد که نيمي از خانوادههاي بيماران رواني هدف
تمسخر قرار گرفتهاند و بهعلت انگ بيماري رواني احساس ناراحتي و شرم ميکنند .همچنين،
رابطۀ معناداري بين ميزان انگ با نوع بيماري وجود دارد .از پژوهشهاي مرتبط با پژوهش
حاضر ،که در چارچوب روششناسي کيفي به انجام رسيده است ،پژوهش ذوالعدل و همکاران
( )1385با عنوان «بررسي پديدارشناختي تجربههاي مشترک خانوادههاي داراي بيماررواني» است.
برمبناي يافتههاي پژوهش ،ابتالي يکي از اعضاي خانواده به بيماري رواني ،فشار ،نگراني و
تغييرات منفي چشمگيري بر خانواده وارد ميکند .شمسائي و همکاران ( )1389در پژوهشي با
عنوان «بررسي نيازهاي خانوادههاي مراقبتکننده از بيماران با اختالل دوقطبي» با روش
پديدارشناختي به مطالعهاي کيفي در باب دوازده خانوادۀ داراي بيمار مبتال به اختالل دوقطبي پرداخته
است .برمبناي يافتههاي اين پژوهش ،پنج گروه نياز در ميان خانوادههاي بيماران شناسايي شده که
شامل ادارۀ بيماري ،مشاوره ،نيازهاي اقتصادي ،مراقبت و پيگيري ،و درک و توجه اجتماع است.
مروري بر پژوهشهاي انجام شده ،از غلبۀ روششناسي کمي و رويکرد روانپزشکي به
اختالل رواني حکايت دارد .آنچه در اين پژوهشها مغفول مانده است ،واکاوي زمينههاي
اجتماعي و فرهنگي بيماري رواني ،استراتژيها و تمهيدات همراهان و خانوادههاي بيماران
رواني براي مديريت تنش حاصل از خصلت بدنامکنندگي اختالالت رواني بوده است .پژوهش
حاضر با بهکارگيري روششناسي کيفي و روش زمينهاي و در چارچوب رويکرد تفسيرگرايي

تحليل تجربۀ همراهان بيمار رواني مطالعۀ کيفي داليل و پيامدهاي بيماري رواني
اجتماعي (با اتکا به نظريۀ گافمن) بهدنبال واکاوي زمينهها ،پيامدها و تجارب و استراتژيهاي
همراهان بيمار رواني در جهت مديريت و تعديل بدنامکنندگي بيماري رواني است.
روششناسي پژوهش
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پژوهش حاضر در چارچوب رويکرد تفسيري و روششناسي کيفي به انجام رسيده است .از آنجاکه
اين پژوهش بهدنبال مطالعۀ کيفي تجربههاي همراهان بيمار رواني ،داللتهاي معنايي بيماري
رواني ،استراتژيهاي خانوادهها و پيامدهاي حضور بيمار رواني در خانواده است ،نظريۀ زمينهاي
همچون يک روش پژوهش کيفي که با استفاده از جمعآوري نظاممند و منظم دادهها و توسعۀ
روشها بهشکلي استقرايي و زمينهاي در ارتباط با يک پديده بهکار ميرود (استراوس و کوربين،
 )23 :1387مناسب بهنظر ميرسد .جهت بازسازي معنايي تجربۀ زيستۀ همراهان بيمار رواني،
بيمارستان قدس به منزلۀ ميدان پژوهش برگزيده شد .مشارکتکنندگان در پژوهش ،همراهان
و اعضاي خانوادۀ بيماران روانياند که همراهِ بيمار بستريشده در بيمارستان بودند.
ازآنجاکه نظريۀ زمينهاي بهدنبال نظريهپردازي يا دستکم تحليل نظري خواهد بود ،روش
نمونهگيري ،نمونهگيري نظري است .برايناساس ،مصاحبهشوندگان براساس سؤالهاي تحقيق،
مصاحبههاي قبلي و حساسيت نظري گزينش شدند و مناسبترين افراد تحت مشاهده و مطالعه
قرارگرفتند تا اشباع نظري 1حاصل شود و همين اشباع نظري مرحلۀ پاياني نمونهگيري بود.
تعداد نمونه در اين پژوهش بسته بهحد کفايت آن براي نتيجهگيري نظري است که اين مهم در
فرايند تحقيق حاصل شد .در اين مطالعه ،با هدف گردآوري اطالعات الزم از مطلعان،
مصاحبههاي متعددي با همراهان بيماران رواني در بيمارستان قدس شهر سنندج انجام شد.
پساز نوزده مصاحبۀ نيمهساختيافته ،اشباع نظري حاصل شد .در فرايند مصاحبهها ،گزينش
مصاحبهشوندهها بهروشهاي نمونهگيري گلولهبرفي و با حداکثر تنوع انجام گرفت .براي انتخاب
همراهاني که تجربهها و ويژگيهاي بارزتري در زمينۀ موضوع مطالعه داشتند ،از روش
نمونهگيري گلولهبرفي بهره برده شد؛ بدينصورت که پساز مصاحبه با تعدادي از همراهان
بيمار رواني ،از کارکنان بيمارستان ،بهمنزلۀ مطلعان اين حوزه ،درخواست شد کساني را که
حضور بيمار رواني در خانواده با بيشترين تنش براي آنان همراه بوده و بيشتر در اين زمينه
درگيرند و اطالعات بيشتر ي دارند ،به ما معرفي کنند؛ مثالً ،زمان ابتالي عضو خانواده به
بيماري رواني و مدت زمان معالجه مبنا قرار گرفت .همچنين ،تالش شد در انتخاب نمونهها
معيار حداکثر تنوع نيز لحاظ شود.
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گفتني است در ميدان تحقيق (بخش بيماران رواني بيمارستان قدس) مراجعهکنندگان
بهدليل دولتيبودن مرکز بيشتر اقشار متوسط به پايين بودند؛ بنابراين ،افراد مصاحبهشونده
بهلحاظ سرمايۀ اقتصادي و فرهنگي در موقعيت مشابهي قرار داشتند .گردآوري دادهها از طريق
مصاحبۀ نيمهساختيافته صورت گرفتهاست .ذکر اين نکته ضروري است که در ميدان مطالعه،
مصاحبهشوندگان بهراحتي حاضر به انجام مصاحبه نبودند و نوعي بياعتمادي ،ترس و
محافظهکاري در تمام مصاحبهشوندگان مشهود بود .بههميندليل و نيز بهدليل حساسيت
موضوع ،و اينکه مصاحبهشوندگان بهنوعي طرداجتماعي و انگ بيماري را تجربه کرده بودند،
زمان زيادي صرف جلب اعتماد افراد شد .در تحليل دادهها به سبک نظريۀ زمينهاي ،هدف اين
بود که از دادههاي جمعآوريشده ـ يعني از استقراييترين شواهد موجودـ به سمت مفاهيم،
قضايا و مقوالت انتزاعيتر حرکت شود .به همين منظور ،کُدگذاري سهگانه انجام گرفت.
مشخصات کلي مصاحبهشوندگان

مشخصات کلي بيماران

از مجموع  19بيمار رواني که همراهان و اعضاي خانوادۀ آنها در مصاحبه مشارکت داشتند47 ،
درصد مرد و  53درصد زن بودند .از اين تعداد  63درصد بيماران مجرد و مابقي متأهل بودند.
همچنين 11 ،نفر به اسکيزوفرن و  8نفر به بيماري دوقطبي مبتال بودند.
دادهها و يافتهها
ادراک همراهان بيمار رواني از زمينهها و داليل پيدايش بيماري رواني
 )1گسيختگي خانوادگي
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ميدان مطالعۀ پژوهش حاضر ،همراهان و اعضاي خانوادۀ بيماران رواني است .اين همراهان در
ردۀ سني  40تا  60سال قرار دارند .از اين تعداد 63 ،درصد زن و  37درصد مرد 89/5 ،درصد
متأهل و  10/5درصد مجرد بودند .ازنظر سطح سواد 31/5 ،درصد بيسواد 37 ،درصد زيرديپلم،
 16درصد ديپلم ،و  17درصد داراي مدرک فوقديپلم و ليسانس بودند .ازلحاظ شغلي ،که ميتواند
معرف وضعيت اقتصادي پايين آنها باشد 84 ،درصد مصاحبهشوندگان بيکار ،خانهدار يا کارگر،
 5/26درصد داراي شغل آزاد و  10/52درصد بازنشسته بودند.

1

Family disorganization
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در بين تمام نهادها و سازمآنها و تأسيسات اجتماعي ،خانواده نقش و اهميتي خاص و بهسزا
دارد .تمام آنان که درباب سازمان جامعه انديشيدهاند ،بر خانواده و اهميت حياتي آن تأکيد
ورزيدهاند .بهدرستي هيچ جامعهاي ،چنانچه از خانوادههايي سالم برخوردار نباشد ،نميتواند

تحليل تجربۀ همراهان بيمار رواني مطالعۀ کيفي داليل و پيامدهاي بيماري رواني

 )2نابهساماني اقتصادي
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فشارهاي رواني در ميان اقشار پايين نمود بيشتري دارد ،بهويژه وقتي که اختالف درآمد بيشتر
باشد .افزايش بيماري و پريشاني عاطفي تا حدي پيامد اينگونه تنشهاست .همچنين ،روشن
است که اسکيزوفرنيا و ديگر اختاللهاي رواني در اقشار پايين شايعتر است .بههمينترتيب،
حالتهاي رواني بسياري از افراد وقتي که اصليترين نيازهاي آنها برآورده نشود وخيمتر ميشود
(وارنر .)194 :1388 ،نگاهي به مشخصههاي زمينهاي مصاحبهشوندگان ،که در گفتهها و
اظهارات آنها نيز نمود برجستهاي دارد ،بر وضعيت نابهسامان اقتصادي آنان داللت دارد:
ال گاهگداري کار ميکرد ،ميرفت ،اگر
پنج سال است که شوهرم کار نميکند .قب ً
باري چيزي بود با ماشينش حمل ميکرد .ديگر کار آنجوري انجام نميداد.
خودم کار ميکردم .پرستار پيرزنها بودم و از سالمند مراقبت ميکردم .خوب
بود ،ولي ديگر روحيهام را از دست دادم ،قدرت بدنيام رو از دست دادم ،خيلي
کم شده ،يعني آن روز دکتري که داشت از من اکو ميگرفت گفت اين عالئمي
که داري توي زنهاي هشتادساله ديده ميشود چرا اينکار را با خودت کردي
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)15
شوهرش فقط سرکوفت ميزند ،ميگويد شما رواني هستيد ،هر کاري ميکرد
ميگفت شما رواني هستيد ،برو بابات خرجت را بدهد ،آنها ثروتمندند ،من
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ادعاي سالمت کند ،باز بيهيچشبهه ،هيچيک از آسيبهاي اجتماعي نيست که فارغ از تأثير
خانواده پديد آمده باشد .بنا به اظهارات مصاحبهشوندگان ،بيماران رواني زندگي در خانوادههايي
داراي اختالل و گسيختگي را تجربه کردهاند.از نمودهاي اختالل در خانواده ميتوان به طالق،
اعتياد ،خشونت جسماني و عاطفي اشاره کرد.
مادرم طالق گرفته و االن شوهر کرده .پدرم بيماري برادرم را باور نميکرد،
ميگفت دروغ ميگويد .مادرت مقصر است ،مادرت تحريکش ميکند .ميگويد
اين کارها را بکن ،ولي من ميگفتم نه اينطوري نيست .پدرم آنطوري که
ميبايست با بيمار رواني رفتار نميکرد .مادرم پيش ما نبود ،ولي بيماربودنش را
قبول کرد و ميگفت پدرت اين بال را سرش آورده (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)1
حامله بود ...توي حمام ديد شوهرش دارد مواد مصرف ميکند .زده بود توي
سرش .او هم دخترم را زده بود .زنگ زد که مادر ،بابا ،بياييد بهدادم برسيد،
چنين جرياني پيش آمده .رفتيم پليس برديم که بندازيمش زندان ،زد توي سر
خودش گفت شوهر من است ،قبولش ميکنم .باباي دختر رفت پول داد توي
کمپ گذاشتش ترک بکند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)18
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کارگرم ،ندارم خرجت را بدهم .ميگفت هرچي دارم بايد خرج دوا و دکتر و
بيمارستانش بکنم (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)10
 )3زوال سرماية اجتماعي

 )4تجارب دردناک
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اغلب ميتوان به رويدادهاي خاصي اشاره کرد که به بحران منجر ميشود :بحراني واکنشي که
آشفتگي اجتماعي يا هيجاني شديد به وقوع آن کمک ميکند ،غالباً آشفتگياي که فرد هيچ
گريزي از آن نميبيند .براي برخي از اين بيماران اسکيزوفرنيک ،اين بحران ميتواند شامل
يادآوري آوارگي ،ترک خانه ،ترک مدرسه براي بهدستآوردن کار ،اولين تجربۀ جنسي ،ازدستدادن
اعضاي خانواده ،يا ازدواج باشد (روزنهان و سليگمن .)133 -132 :1378 ،اظهارات مصاحبهشوندگان
مؤيد تجارب دردناک اعضاي خانوادۀ بيمار رواني است:
شب تا صبح صحبت ميکند ،به دوران آوارگي و بمبارانها و عملياتهاي
جنگي فکر ميکند .يک کم که ميخوابد ،يکهو از خواب ميپرد و ميدود
بيرون از خانه (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)8
چندسال پيش ،ماشين يکي از فاميلهامان آتش گرفت ،فرياد زدند آب بياوريد،
پسرم که سهسالش بود يک آفتابه که پر بنزين بود ،به خيالش که آب است
آورد ريخت روي آتش .خودش آتش گرفت و با آتش آمد توي خانه .خانمم که
آن صحنه را ديد از آن موقع اينطوري شده .از آن حادثه به بعد ،آن ترس توي
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با توجه به اظهارات مصاحبهشوندگان ،اغلب اين افراد از فقدان شبکههاي اجتماعي حمايتي رنج
ميبرند و گسترۀ تعامالت آنان بهشدت محدود است .نقلقولهاي زير مؤيد اين مسئله است:
تا حاال هيچکسي کمکم نکرده ،حتي يک بار هم نيامدند اين بيمارستان سر
بزنند .خدا شاهد است نيامدند .فقط يک بار يک برادر دارم کوچکتر است ،او
آمد .امروزه ديگر هيچکسي از کس ديگر نميپرسد .االن مردم از اينجور
بيمارها خوششان نميآيد ،ميگويند ديوانهاند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)11
بهخدا هيچکسي ،هيچکسي ،فقط تنها کسي که کمکمان کرده و پشتيبانم بوده
آن رئيس بانک بوده ،يعني بهاندازۀ هزارتا فاميل درجهيک و پدر و برادر کمک
کرده .هم ازنظر اينکه بهمن روحيه داده ،هم خرجي خانه ،هم اينکه پول باشگاه
بچهها رو ميدهد .او بود که بهم گفت بفرستشان باشگاه ،او که پشتيبانم بوده و
گفته بفرستشان که اعصاب بچههات خراب نشود که توي خانه نباشند اذيت
شوند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)15

تحليل تجربۀ همراهان بيمار رواني مطالعۀ کيفي داليل و پيامدهاي بيماري رواني
وجودش رفته .آنقدر زد توي سر و صورتش که آن شوک براي هميشه رفته
توي بدنش (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)14
 )5رفتار نامتعارف

 )6سابقة بيماري رواني
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در تبيينهاي زيستشناختي اختالالت خلقي ،وراثت و نابهنجاريهاي عصبيِ زيستشناختي و
بههمريختن انتقالدهندههاي عصبي و عوامل هورموني مطرح ميشوند .اختالالت دوقطبي
زمينههاي خانوادگي دارند ،هرچند نقش زمينههاي خانوادگي در اختالل دوقطبي بيشاز ديگر
اختالالت رواني نظير افسردگي است (سانتراک .)205 :1385 ،اين درحالي است که
بهطور مشخص نميتوان تعيين کرد که عامل وراثت به بيماري رواني در ديگر افراد خانواده
منجر ميشود يا همزيستي با بيمار رواني بيماري را تسرّي ميدهد .اشاره به وجود سابقۀ
بيماري رواني در ميان اعضاي خانواده در ميان اظهارات برخي مصاحبهشوندگان ديده ميشود:
من ميگفتم بيمار است ،ولي کسي قبول نميکرد .خانوادگي مشکل دارند .االن
يکي از برادرزادههايش توي مرکز نگهداري است .پدرش مشکل دارد ،ولي قبول
نميکنند؛ مغرورند ،دکتر نميروند ،بستري نميشوند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)15
پزشک بهايشان گفته دليلش ژنتيکي است ،بعد شرايط زندگيشان هم چهجوري
بگويم ،نداري و بيپولي .اين دايي منهم که اينطوري شده ،قبلش زن و بچه
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مراد از رفتار نامتعارف رفتاري است که با ارزشها و هنجارهاي متعارف و انتظارات اجتماعي
ف عرف تا
مطابقت ندارد .گسترۀ اين رفتارهاي نامتعارف متغير است و از انجام رفتارهاي خال ِ
تعرض به حريم ديگران و انجام رفتارهاي خرابکارانه را شامل ميشود:
ميزي جلو در مغازهاي بود ،شکستش انداخت توي حياط شهرداري .يک بارهم
زنداني شد سر اينکه جلو زندان به ماشينها خط انداخته بود .ماشينهاي پليس
بود ،ميرفت خيابان شيشه ميشکست .آشغالهاي توي شهر را جمع ميکرد و
ميريخت توي حياط شهرداري .کارتني چيزي ميديد يا کاغذي ببيند خرد
خردش ميکند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)11
خيلي حرف ميزد ،اجازۀ حرفزدن به کسي نميداد .ديگر هيچي برايش مهم
نبود .هر چيزي را پيش آشنا و غريبه ميگفت .توي دانشگاه خودش را
لخت ميکرد .به همکالسيهايش فحش ميداد .به استادهايش حرف ميزد
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)2

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

داشت .اينطوري نبوده .زنش طالق گرفت و پسرش هم االن بايد  17سالش
باشد .معلوم نيست کجا رفته (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)9
تجربه و درک همراهان از بيماري رواني
 )1بيماري رواني به مثابة مسئلهاي غيرعادي /غيرطبيعي
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مصاحبهشوندگان با مقايسۀ بيماري رواني با بيماريهاي جسمي ،که ماهيت ملموس و عينيتري
دارد ،از بيماريهاي رواني تلقي غيرطبيعي دارند:
از آن موقع که بيمار شده منهم روحيهام را از دست دادم .اصالً انتظار نداشتم
که چنين بيمارياي بگيرد .اگر ميگفتند بيماري قلبي دارد يا يک طرف از
بدنش فلج است بهتر بود .ترجيح ميدادم يک بيماري جسمي داشته باشد تا
روحي .برايم خيلي سخت بود .اصالً نميتوانستم باور کنم چنين بيمارياي
گرفته .االن ديگر عادت کردهام (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)7
اغلب مصاحبهشوندگان به اعمال و رفتار غيرطبيعي فرد بيمار اشاره کردهاند و با غيرعادي
قلمدادکردن کنش و اعمال بيماران رواني در مواجهه با اطرافيان و ديگران ،بهنوعي بر ماهيت
بدنامکنندۀ بيماري رواني اذعان داشتهاند؛ گسترۀ بدنامکنندگي اين وضعيت به اطرفيان هم
تسري پيدا کرده است:
شبها با خودش حرف ميزد .شبها بلند ميشد و راه ميرفت .يک دفعه به
خودش ميآمد و ميگفت اِ اينجا هستم .پيرارسال خانهمان سه چهار پله داشت،
از پلهها افتاد ،هر دو تا دستش شکست (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)4
آن موقع در دانشگاه درس ميخواند .رشتۀ ساختماني بود .وقتي برگشت يک
جوري آمد جلوي چشمهايم .توي اتاق نشسته بود تنها .از الي در داشتم
يواشکي نگاهش ميکردم .گفتم اين پسر عادي نيست يک جوري است .داشت
گلهاي قالي را ميشمرد .داشت با انگشتش به گلهاي قالي اشاره ميکرد.
اينطوري آمد جلوي چشمم .بعدش فهميديم که مريض شده و عصبي شده
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)5
 )2دوريگزيني
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دادههاي حاصل از مصاحبهها از گوشهگيرشدن و تنهايي بيماران رواني از ديد اعضاي خانوادهشان
حکايت دارد .زماني که افراد متخصص و اطرافيان برچسب بيماررواني به بيمار ميزنند ،بهدليل
تصور و درک افراد جامعه ،بيمار رواني در زمرۀ افراد خطرناک و حتي بدتر از مجرم تلقي ميشود

تحليل تجربۀ همراهان بيمار رواني مطالعۀ کيفي داليل و پيامدهاي بيماري رواني
(وارنر .)265 :1388 ،در مواجهه با نگاههاي خيرۀ اطرافيان اولين سازوکاردفاعي خانوادهها و
بيمار دوريگزيني است:
صحبتکردنش جوري بود که مثل فرد عادي صحبت نميکرد .حرفهاي
ال
نامربوط ميزد و هميشه گريه ميکرد .توي خانه ميماند و بيرون نميآمد ،ک ً
توي خانه بود .اتفاقاً مشکالت زيادي به وجود ميآورد .اصالً دوست ندارد جايي
ال خيلي سخت است
برود .نااميد است .ميخواهد توي خانه باشد ،ولي ک ً
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)7
نميدانم چه بگويم .اين دختر من خودش يکخورده تندمزاج بود .پردهها را
ميکشيد و تاريکي را دوست داشت .خوشش از مهماني نميآمد .از خانه بيرون
ميآمد ،ميگفت از کسي خوشم نميآيد .خوشم از قوم و فاميل نميآيد
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)17
 )3فشار مالي مضاعف
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ازمنظر اغلب مصاحبهشوندگان ،نابهسامانيهاي معيشتي از زمينههاي ظهور و شدتيابي بيماري
رواني بوده است .اين درحالي است که حضور بيمار رواني در خانواده با خود فشار مالي ناشي از
هزينههاي درمان و مراقبت و نگهداري از فرد بيمار را درپي دارد .نمونههاي زيرگوياي اين
مطلب است:
اره والـله خرجش زياد است .هر ماه  50يا  60هزار تومان دارو ميخواهد ،ديگر
بهجز هزينۀ مطب و بسترياش .هربار که بستري شده  400-300تومان هزينه
داشته است .فقط بيمارستان  50هزار تومان کمکمان کرده ،مددکاري تخفيف
داده (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)13
اغلب مصاحبهشوندگان به ناکافيبودن منابع مالي خانواده اشاره کردهاند:
با يارانه هزينههايش را ميدهم ،از کميته هم يک وام گرفتم ماهي  60هزار
تومان هر ماه بايد آن را هم بدهم .بعضيوقتها هم اگر پول نداشته باشم
داروهايش را بگيرم رئيس برايم ميگيرد .بهم گفته هر وقت داروهاشان را
نداشتي بگيري ،بهم بگو براشان ميگيرم .داروهايش و ويزيت دکترش .مثالً
ال بگويد فالن لباس را ميخواهم ،به هر قيمتي
سميرا اگر بهانهاي بگيرد ،مث ً
باشد ،بايد تهيهاش بکنم؛ يعني هيچ جوري حالياش نميشود .اگر قرض هم
کردم مجبورم برايش بگيرم (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)15
داروي خارجي برايش مينويسد دکتر که گران است .ماهي  150تا  200هزار
تومان هزينه دارويش است .توي اين مدت هم دوبار بچهام را عمل کردهام و
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خودم هم ارّه پايم را بريد 45 ،تا بخيه خورد .توي اين شرايط ،وجداني ،وضع
ماليام خيلي خراب است ،خيلي .اگر کاري از دستتان برميآيد کوتاهي نکنيد
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)14
 )4شدت و چندوجهي بودن اختاللِ رواني

راهبردهاي همراهان براي تعامل با بيمار رواني
 -1واکنش عاطفي /ترحم
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بارزترين واکنش اعضاي خانوادۀ بيماران رواني واکنش عاطفي است .همۀ مصاحبهشوندگان
احساساتي همچون ترحم و دلسوزي به بيمار خود ابراز کردهاند:
احساس ميکردم که ديگر از دستش دادهام .احساس ميکردم ديگر آن پسري
نيست که بتواند صاحب زن و بچه شود .برايش غصه ميخوردم .برايش گريه
ميکردم .اعصابم خراب شده بود ،شبها خوابم نميبرد .خوابهاي بد ميديدم
که زده به کوه .فکر ميکردم حالش ديگر خوب نميشود و هيچ آيندهاي ندارد
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)19
دلم برايش ميسوزد ،تا آنجايي هم که بتوانم سعي ميکنم تا برايش کاري انجام
بدهم (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)9
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براساس يافتههاي حاصل از مصاحبهها ،اعضاي خانوادۀ بيمار رواني بنا به مسائل و مشکالتي
که در زندگي با فرد بيمار متحمل ميشوند بيماري رواني را خارج از تحمل و توان بيان
ميکنند و به شدت و چندوجهيبودن پيامدهاي اختالالت حاصل از حضور بيمار رواني در
خانواده اشاره ميکنند:
احساس ناراحتي ميکنم ،چون االن سه تا بچه دارم و مادرشان بيست روز است
در بيمارستان قدس است .با مکافات و بدبختي اين بيست روز من زندگي
کردم (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)14
نميدانم ،خيلي سخت است يا اينکه من سخت ميگيرم ،اينکه توي خانه دو تا
بيمار رواني داشته باشي .خودم هم چون سنوسالم باال رفته ديگر خيلي تحت
فشارم (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)15
امسال ديگر خيلي نااميدم .وضعيت زندگيمان خيلي بد است .درآمدي نداريم.
خودم هم االن ديسک کمر دارم .ولي ديگر روحيهام را از دست دادهام .قدرت
بدنيام را از دست دادهام (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)15

تحليل تجربۀ همراهان بيمار رواني مطالعۀ کيفي داليل و پيامدهاي بيماري رواني
 -2کتمان بيماري

 -3پذيرش بيماري
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منظور از پذيرش بيماري اين است که اعضاي خانواده ،بيمار رواني عضو خانواده را پذيرفته و
درجهت شناخت بيماري و کنترل و درمان آن تالش ميکنند:
آن موقع خيلي بهتر باهاش رفتار ميکرديم .بيشتر براش ناراحت ميشديم.
ميگفتيم خداجان ما چقدر نفهم بوديم که نميفهميديم اين پسر مشکل دارد.
فکر ميکرديم مردم (ديگران) برايش حرف درميآورند که به ما حرص و جوش
بدهند .ولي فهميديم که اينطوري نبوده ،مشکل داشته (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)2
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تأمل در اظهارات مصاحبهشوندگان گوياي آن است که همراهان در مواجهه با اطرافيان بهدنبال
پنهان و کتمانکردن بيماري رواني بودهاند:
آري ،والـله .بعضي حرکاتش را به هيچکس نگفتيم .حتي از بچهها پنهان کردم.
بچههايم چه خودم حرف بزنم چه نزنم ،به هيچکس چيزي نميگويند ،نه به
همسايه نه به فاميل چيزي نميگويند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)5
هيچ قوم و کسي نميداند .فقط ميدانند کمي نميآيد توي مردم و گوشهگير
است ،فقط همين .نه اصالً نگفتم بيمار است و برديمش بيمارستان .خودم
درکش کردم .نگذاشتم کسي خبردار شود .خواهر و برادرش درکش کردند .االن
آنها باسوادند .آري ضعيفه است ،چرا مردم خبردار شوند .چرا بگذارم بفهمند.
نگذاشتم کسي به چشم بد نگاهش بکند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)17
هنگاميکه بيمارستان قدس بستري ميشود ،به اطرافيان ميگوييم رفته
سنندج براي کارهاي درس و دانشگاهش ،چون امسال فارغالتحصيل ميشود
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)4
برخي از خانوادهها هم درجهت کاهش داغننگ وسبکترکردن نگاه سنگين جامعه تالش
ميکنند بهجاي بيماري اصلي ،عنوان پذيرفتهشدهتري همچون افسردگي را بيماري عضو
خانواده اذعان کنند:
رواني نيست افسردگي گرفته .تب داشت ،تشنج گرفت .در اثر اين بيمار شد.
اول دبيرستان ،نه دوم دبيرستان بود .در اثر تب تشنج گرفت .وقتي دبيرستان
ميرفت غصه ميخورد ميگفت ميترسم تشنج بگيرم .از آن تاريخ افسردگي
ال
گرفت .در اثر آن غصهخوردنش بود وگرنه وقتي بچه بود اينها را نداشت .کام ً
سالم بود .االن هم از خودمان سالمتر است .فقط آن اوايل داروهاش را نميخورد.
يکيدوبار اينجا بستري شد وگرنه هيچ مشکلي ندارد (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)17

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

يکي از ابعاد پذيرش بيماري از سوي اعضاي خانواده ،درک همدالنه ،دلسوزيهاي ترحمآميز و
اتخاذ کنش مناسب است:
االن خوب رفتار ميکنم ،با اخالق خوب .مهرش توي دلم است .اگر چيزي
بخواهد براش ميگيرم ،ازش پذيرايي ميکنم (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)5
...پيش هم درددل ميکنيم .اگر مشکلي داشته باشد تنها به خودم ميگويد.
ميترسد به کس ديگري بگويد .با آنها راحت نيست .فقط با من راحت است
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)14
پيامدهاي بيماري رواني
 )1تسري بيماري؛ داغ ننگ افتخاري
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بهدليل تنشهاي حاصل از حضور بيمار رواني در خانواده و فشارهاي حاصل ،در مواردي ،اعضاي
خانواده نيز نشانگاني از فقدان سالمت روان را تجربه ميکنند .برايناساس ،همراهان و اعضاي
خانواده نيز تحتفشاراجتماعي قرار ميگيرند و دچار فرايندي ميشوندکه گافمن آن را «داغ
ننگ افتخاري» مينامد؛ يعني وضعيتي که افراد عادي بهواسطۀ ارتباطشان بافرد داغِننگ خورده
مشمول داغ ننگ ميشوند.
االن هميشه ناراحتيم .االن من وقتي ميبينم که اين پسرم اينجوري است ،به
اندازۀ دوازدهسال پير ميشوم .مادرش از غصه بيمار شده ،افتاده توي خانه.
دخترم هم اينطور از غصه کلي الغر شده و رنگش پريده .خودم هم چون دنبال
کارهاش هستم بيکار شدم نميتوانم کاري بکنم .اين بال هم سرمان آمده
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)11
برخي مصاحبهشوندگان بر اين باورند که طوالنيبودن دورۀ بيماري و درمان ،و نااميدي از
درمان آنها را تحت فشار قرار داده است:
نميدانم خيلي سخت است يا اينکه من سخت ميگيرم ،اينکه توي خانه دو تا
بيمار رواني داشته باشي .خودم هم چون سن و سالم باال رفته ،ديگر خيلي
تحت فشارم .امسال ديگر خيلي نااميدم ،وضعيت زندگيمان خيلي بد است
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)15
 )2تمسخر /ترس از تمسخر
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يکي از پيامدهاي متداول که اعضاي خانواده و همراهان بيماران رواني با آن روبهرو هستند
تمسخر اطر افيان است .اعضاي خانوادۀ بيماران براي اجتناب از قرارگرفتن در معرض تمسخر
ديگران ،سعي ميکنند بيماري را پنهان کنند:

تحليل تجربۀ همراهان بيمار رواني مطالعۀ کيفي داليل و پيامدهاي بيماري رواني
مثالً ميگويند فالني پسرش ديوانه است .ميگويند ويالن است .معتاد است.
بدون اينکه خبر بدهد از خانه ميزند بيرون ،ميرود خانۀ فاميل .به ما زنگ
زدند گفتند بياييد ببريدش .يا ميرود روستا خانۀ دايي .زنگ زدند رفتم
آوردمش .ميرود اذيتشان ميکند (مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)12
عموماً با عيانشدن و رؤيتپذيرشدن بيماري ،اغلب خانوادهها ديگر قادر نيستند بيماري را
کتمان کنند و بهنوعي نگاههاي آزاردهنده و تحقيرآميز و تمسخرشدن را تجربه کردهاند:
آن هفته که برگشتيم سقز ،تمام کساني که توي اتوبوس بودند داشتند بهما به
همه فحش ميداد و حرف ميزد .منهم هي برايش لبخند ميزدم ،ديدم توي
آينه دارند بهما ميخندند .برگشتم گفتم چرا ميخنديد؟ خدا اينطوريش کرده
چرا بهش ميخنديد؟ خوب است شما را هم خدا اينطوري کند؟(مصاحبهشوندۀ
شمارۀ .)8
 )3گسيختگي مضاعف خانواده

 )4طرد از روابط اجتماعي؛ طرد اجتماعي خودخواسته
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يکي از اشکال گسيختگي مناسبات اجتماعي طرد اجتماعي است .روابط اجتماعي اعضاي
خانوادۀ بيمار رواني بهشدت تحت تأثير بيماري قرار ميگيرد؛ بهنحويکه آنها براي فرار از تجربۀ
طرد ،به انزوا گرايش پيدا ميکنند و روابط اجتماعي خود را به حداقل ميرسانند و معموالً به
افراد همسان تقليل ميدهند .آنان دائماً نگران افشاي بيماري عضو خود هستند و اين مسئله
کميت و کيفيت روابط آنها را بهشدت تحتالشعاع خود قرار داده است.
کنترل اطالعات مربوط به هويت تأثير خاصي بر روابط ميگذارد .داشتن رابطه مستلزم
سپريکردن زمان درکنار ديگران است و هرچه زمان بيشتري با ديگران صرف شود ،فرصت بيشتري
به آنها ميدهد تا اطالعات بدنامکنندهاي دربارۀ فرد بهدست آورند (گافمن .)115 :1386 ،افراد
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در قسمت زمينههاي بروز بيماري رواني و شدتيافتن نشانگان بيماري به نقش خانواده اشاره
شد .حال ،بايد به اين نکته اشاره کرد که نهتنها اختالل در خانواده بر ظهور بيماري و شدتيافتن
آن تأثير دارد ،بلکه حضور بيمار رواني در خانواده و تحميل بار رواني ،اقتصادي و اجتماعي
فرد بيمار بر خانواده ،به اختالل و گسيختگي هرچه بيشتر خانواده منجر ميشود:
واللهي برامان اعصاب نمانده ،حتي يک ذره .آنقدر قرص خورديم با دخترم
بيحدوحساب .شب و روز بهخاطر سردردي که داريم قرص ميخوريم .انسان
بايد استراحت داشته باشد .مهمان برايش ميآيد لبش خندان باشد (مصاحبهشوندۀ
شمارۀ .)8
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جهت ممانعت از افشاي داغ ننگ و بيماري رواني عضو خانواده ،بهطور خودخواسته ،روابط
اجتماعي خود را با اطرافيان محدود ميکنند .نقل قولهاي زير مؤيد اين مسئله است:
االن کمتر شده ،نميآيند خانهمان .مردم ميگويند ديوانه دارند ،اينطوري شديم.
تغيير کرده خيلي تغيير کرده .فاميلهاي نزديک به آن صورت به ما سرنميزنند،
خيلي کم ميآيند ،يا اگر هم بيايند برايشان مزاحمت ايجاد ميکند (مصاحبهشوندۀ
شمارۀ .)12
با همهشان قطع رابطه کردم .مردم آنجا يک جوري هستند .اگر ببينند کسي
بيمار است مسخرهاش ميکنند .مثالً ميگويند ديوانه است .بعد روستا يک جاي
کوچک است .اگر کسي مريض باشد ،همهجا پخش ميشود .ميگويند فالني
بيمار است .آنقدر ميگويند که آدم مجبور ميشود خودش از آنها فاصله بگيرد
(مصاحبهشوندۀ شمارۀ .)9
هستة مرکزي :تجربة بيماري رواني بهمثابة طرد اجتماعي خودخواسته

نظرية زمينهاي پژوهش

در اين پژوهش سعي شده است با تکيه بر تجربه و درک همراهان بيماران رواني ،زمينهها و
بسترهاي بروز بيماري رواني ،آثار و پيامدهاي آن بر خانواده و همچنين ،راهبردهاي آنان در
مقابله با بيماري رواني ارائه شود .بازسازي اين مراحل مبتني بر تجربۀ افراد است که آن را به
طور شفاهي يا در عمل بيان کردهاند .براساس مدل پارادايمي (تصوير ،)1ميتوان گفت که
بيمـاري روانـي در وضعيـتهاي خاصـي بروز ميکند .اين عوامل در سه دسته علّي ،زمينهاي و
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مقولۀ هستۀ اين پژوهش با عنوان «طرداجتماعي خودخواسته» براساس هفت زيرمقوله شکل
گرفته است .اين مقوله ،به انتزاعيترين نحو ممکن ،به پرسشهاي زمينهاي و تعاملي و پيامدي
پاسخ ميدهد و ميتوان مسير روييدن آن را از دل دادههاي زمينه ،ازطريق رجوع به مقوالت
محوري ،پيگرفت .نابهسامانيهاي اقتصادي ،رفتار نامتعارف ،تجربههاي دردناک ،گسيختگي
خانوادگي ،سابقۀ بيماري ،تنهايي و گوشهگيري ،کتمان بيماري ،تمسخر و برچسب بيماري بر
اختالل رابطهاي همراهان و اعضاي خانوادۀ بيمار رواني داللت دارد .بهبيانديگر ،همراهان بيمار رواني
درجهت کاهش تنشها و آثار بيماري رواني ،از اجتماع و روابط اجتماعي خود کناره ميگيرند،
موضوعي که در اين پژوهش تحت عنوان طرد اجتماعي خودخواسته مفهومسازي شده است.

تحليل تجربۀ همراهان بيمار رواني مطالعۀ کيفي داليل و پيامدهاي بيماري رواني
مداخلهگر طبقهبندي شدهاند1.عوامل علّي عبارت است از حوادث يا وقايعي که به وقوع يا رشد
بيماري رواني منجر ميشود که شامل سابقۀ بيماري رواني و تجارب دردناک است .دراينميان،
رفتارهاي نامتعارف و زوال شبکههاي حمايتي بهمنزلۀ عوامل مداخلهگر عمل ميکنند و همچنين،
نابهساماني اقتصادي و گسيختگي خانواده بهمنزلۀ عوامل زمينهاي بروز بيماري رواني عمل ميکند.
اين عوامل بهطورکلي و در امتداد يکديگر در تکوين ،تداوم و تشديد بيماري رواني اثر داشتهاند.
با بروز بيماري رواني ،اعضاي خانواده دربرابر آن مواضع خاصي اتخاذ ميکنند و راهبردهاي
خاصي در پيش ميگيرند .اين راهبردها شامل پذيرش ،انکار ،کتمان و واکنش عاطفي به بيمار
رواني است .همچنين ،مي توان درک افراد از بيماري رواني را تحت عنوان مقولههايي همچون،
غيرعادي ،گوشهگيري /تنهايي ،شدت و چندوجهيبودن بيماري ،فشار مالي مضاعف و گسيختگي
خانواده بيان کرد .بيماري رواني از ديدگاه افراد پيامدها و تبعاتي براي زندگي آنها دارد که ميتوان
آنها را در چند مقوله دستهبندي کرد :برچسب بيماري رواني ،داغ ننگ افتخاري ،تمسخر،
تسرّي بيماري ،طرد اجتماعي /طرد اجتماعي خودخواسته ،فشار مالي و گسيختگي خانواده.
زمينهها

بيماري رواني

عوامل علّی
سابقۀ بيماري رواني
تجارب دردناک

راهبردها
دوريگزيني ،انکار/
پنهانسازي ،ترحم،
پذيرش بيماري

پيامدها
تسرّي بيماري ،تمسخر،
داغ ننگ افتخاري،
گسيختگي خانواده ،طرد
خودخواسته

عوامل مداخلهگر
رفتار نامتعارف
زوال شبکههاي حمايتي

تصویر  .1مدل زمينهاي درک همراهان بيمارَان روانی از زمينهها ،تعامالت و پيامدهاي بيماري روانی
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 1استراوس و کوربين عوامل را به سه دستۀ علّي ،مداخلهگر و زمينهاي تقسيم کردهاند .عوامل علّي آندسته از
رويدادها و وقايعاند که بر پديدهها اثر ميگذارند يا به وقوع يا توسعۀ يک پديده منجر ميشوند .عوامل مداخلهگر
مجموعۀ ويژگيهاي عام و وسيعي هستند که عوامل علّي را تخفيف يا بهنحوي تغيير ميدهند ،يعني اثر يک يا
چند عامل را فعالتر ،يا کُندتر ،شديدتر يا ضعيفتر ميکنند .عوامل زمينهاي ،مجموعه خاصي از ويژگيهاست که
در يک زمان و مکان خاص جمع مي آيند تا مجموعه اوضاع و احوال يا مسائلي را بهوجود آورند که اشخاص با
عمل /تعاملهاي خود به آنها پاسخ ميدهند .عوامل زمينهاي در عوامل علّي و مداخلهگر منشأ دارند و محصول
چگونگي تالقي و تلفيق آنها با يکديگر براي شکلدادن به الگوهاي مختلف با ابعاد گوناگوناند (استراوس و کوربين،
.)155-153 :1387

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-26

نابهساماني اقتصادي
گسيختگي خانواده

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396
بحث و نتيجهگيري
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پژوهش حاضر بهدنبال مطالعه کيفي تجربۀ خانوادههايي که بيمار رواني در خانواده دارند،
ازطريق بازسازي معنايي اين تجربهها ،به واکاوي و کشف زمينهها ،پيامدها و داللتهاي ذهني و
معنايي همراهان و اعضاي خانواده از بيماران رواني پرداختهاست.
تجربۀ زيستۀ همراهان بيمار رواني از وضعيت زندگي و زمينههاي بيماري رواني بر ماهيت
برساختي بيماري داللت دارد .برمبناي مصاحبهها ،درکنار زمينۀ وراثت ،مالحظات کالنتري
ازقبيل تجربههاي دردناک (تجربۀ جنگ ،خشونت و زندان) ،گسيختگي خانوادگي ،نابهساماني
اقتصادي ،رفتارهاي نامتعارف ،و زوال شبکههاي حمايتي در تکوين ،تداوم و تعميق بيماري
رواني و پيامدهاي آن دخالت داشتهاند.
معناي بيماري رواني براي همراهان و اطرافيان شامل طيفي از مفاهيم ،وضعيتها و تجربههايي
است که نشاندهندۀ ابعاد پيچيدۀ بيماري رواني و مبدلشدن آن به صفتي بدنامکننده (داغننگ)
براي بيمار رواني است.داغننگ ناشي ازاختالل رواني و حضور بيمار رواني در خانواده در
چارچوب نوع دوم دستهبندي گافمن از انواع داغننگ درخور بررسي است .بهزعم گافمن:
قدرت داغزني يک صفت ،نه در ذات خويش ،بلکه در روابط اجتماعي ريشه
دارد .در چنين شرايطي ،فرد ،ازمنظر ديگران ،از يک انسان کامل و عادي به
فردي ناقص تقليل مييابد .در حالتهاي افراطي امکان دارد آن فرد در نظر
ديگران خطرناک جلوه نمايد .ما تصور ميکنيم که فرد داغخورده انسان کاملي
نيست و براساس همين تصور ،انواع تبعيضهاي مختلف را عليه وي اعمال ميکنيم
و بهشکلي کارآمد فرصتهاي زيستياش را کاهش ميدهيم (گافمن.)18 :1386 ،
داغننگ تأکيد شده در اين پژوهش (نواقص و اختالالت شديد رواني) ،ازجمله داغ ننگهايي
است که به منزلۀ «نماد داغننگ» 1براي همراهان بيمار رواني عمل ميکند؛ يعني نشانههايي
که بهطور ويژه در جلب توجه به تفاوتي مؤثرند که هويت را تخريب ميکند و از آنجا که از
ارزش فرد در نظر ديگران ميکاهند ،آنچه را ميتوانست تصويري جامع و منسجم باشد ،بهيکباره
درهم ميريزند (همان .)69 ،حضور بيمار رواني بهمثابۀ نماد داغننگ در خانواده ،در گسترش و
تسرّي بدنامي به همراهان و نزديکان بيمار رواني مؤثر است .برايناساس ،همراهان و اعضاي
خانواده نيز تحت فشاراجتماعي قرار ميگيرند و گرفتار فرايندي ميشوند که گافمن آن را
«داغننگ افتخاري» مينامد.
درمواجه با اين اوضاع و احوال ،ممکن است همراهان فرد داغخورده بخواهند فرد داغخورده
و خود را کسي تعريف کنند که انگار هيچ تفاوتي با ديگر انسانها ندارد ،درحاليکه ،همزمان،
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خود و افراد پيرامون ،به او بهمنزلۀ انساني مجزا مينگرند .بهاينترتيب ،تفاوت و شکاف خاصي بين
هويت اجتماعي بالقوۀ همراهان بيمار رواني (آنچه فرد بايد باشد) و هويت اجتماعي بالفعل آنان
ال هست) پديد ميآيد (همان .)18 ،باتوجه به اين تناقض اساسي که افراد در عمق خويشتن
(آنچه عم ً
خويش احساس ميکنند ،بديهي است که براي خروج از اين دوراهي کوششهايي انجام دهند.
اظهارات تمسخرآميز ،طعنهها ،زلزدن از روي ترحم ،شايعهپراکني و گمانهزني دربارۀ داليل
بيماري رواني بخشي از تجربۀ زيستۀ همراهان بيمار رواني بههنگام مواجهه با اطرافيان و
ديگران در محيط پيرامون است .همراهان بيمار رواني ،نگاهها و زلزدن اطرافيان را بههنگام
حضور در جمع ،آزاردهنده تلقي ميکنند .بهقول گافمن« :آنها احساس ميکنند که در طول
ارتباطات مختلف در مرکز توجه ديگران قرار دارند (همان .)48 ،ازاينرو ،همراهان بيمار رواني
بههنگام قرارگرفتن در جمع ،بهدنبال سروساماندادن به اطالعات بدنامکننده اما فاشنشدۀ
بيمار رواني هستند .گافمن به تمهيداتي که براي آشکارنشدن اين اطالعات بهکار گرفته ميشود،
گذرکردن 1اطالق ميکند (همان .)69 ،يکي از روشهاي متداول ،پنهانکردن يا ازبينبردن
نشانههايي است که به نماد داغ ننگ تبديل شدهاند (همان .)122 ،راهبرد ديگر اين است که
نشانههاي داغ ننگ را نشانههاي ويژگي ديگري نمايش دهند؛ براي مثال ،همراهان بيمار
اسکيزوفرن تالش ميکردند تا به قالب بيماري پذيرفتهشدهتري همچون افسردگي گذر کنند؛
زيرا نوع دوم بدنامي کمتري دارد .از ديگر راهبردهايي که همراهان بيماران رواني بسيار بهکار
ميبرند ،اين است که براي مقابله با مخاطرات بيماري جهان را به دو گروه تقسيم ميکنند :يک
گروه بزرگ که به آنها هيچ نمي گويد و يک گروه کوچک که همه چيز را به آنها گفته و سپس
روي کمکشان حساب باز ميکند (همان .)125 ،گروه کوچک شامل والدين ،خواهر و برادر و
همسر در صورت تأهل است .اين نوع مديريت اطالعات عموماً ازجانب پزشکان توصيه شده
است .همين مسئله حفظ فاصلۀ اجتماعي و فيزيکي داوطلبانه و کنارهگيري عامدانه از تعامالت را
به منزلۀ يکي ديگر از راهبردهاي کنترل اطالعات درپي داشته است .يافتههاي پژوهش صادقي
( )1382و ذوالعدل و همکاران ( ،)1385و مطالعۀ شاهويسي و همکاران ( )1386گوياي اين
است که پنهانکردن بيماري رواني از خويشاوندان يا وانمودکردن بيماري به چيزي غير از
بيماري رواني مزمن ،راهکاري است که برخي افراد براي کنارآمدن با بيماري بهکار ميگيرند.
يکي ديگر از راهبردهايي که مراقبان و همراهان بيمار رواني ،که بيشترين درگيري را با بيمار
رواني (از لحاظ مراقبتي و گذران زندگي و وقت با فرد بيمار) داشتهاند ،در برابر زمينهها و
پيامدهاي بيماري رواني اتخاذ ميکنند ،پذيرش بيماري و کسب اطالع از بيماري رواني و نهايت ًا
تالش درجهت درمان بيماري رواني است.
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مصاحبه شوندگان بيماري رواني را امري غيرطبيعي در تقابل با بيماريهاي جسمي
شناختهشدهتر تلقي ميکنند .اين مسئله مؤيد پذيرش عمومي و سهلتر بيماري جسمي در
مقايسه با بيماري رواني است؛ چراکه بيماري رواني بههمراه خود برچسب و تبعات آن ،همچون
طرد و انزواي اجتماعي ،را به همراه دارد .منزويشدن بيمار رواني يکي ديگر از ابعادي است که
اعضاي خانواده بر آن ،تأکيد دارند .تنهايي دوسويه است :نهتنها اين دسته از افراد در جامعه به
حاشيه رانده ميشوند ،بلکه خود افراد نيز درجهت کتمان ،پيشگيري و جلوگيري از عيانشدن
نمادهاي بدنامکنندۀ بيماري به انزواي اجتماعي خودخواسته تن ميدهند.
همراهان و اعضاي خانوادههاي اين دسته از بيماران بهدليل فشار رواني حاصل از مراقبت و
نگهداري از بيمار رواني و همچنين آثار اجتماعي انگ رواني و انزواي اجتماعي حاصل از آن،
خود نيز از لحاظ عاطفي و رواني درگير مشکالتي چون افسردگي و بدخلقي هستند و کيفيت
زندگي آنان دچار زوال شده است .بهبيانديگر ،حضور بيمار رواني به تسرّي نشانهها و پيامدهاي
بيماري به ديگر اعضاي خانواده منجر شده است« .از تجارب اصلي خانوادههاي بيماران رواني
ال بد و يا خطرناک
تجربۀ داغ ننگ است که درنظر اطرافيان و جامعه ،بيمار رواني فردي کام ً
قلمداد ميشود» (گافمن .)18 :1391،نتايج مطالعات تجربي قاسمي و همکاران (،)1379
شمسائي و همکاران ( ،)1389صادقي و همکاران ( ،)1382ذوالعدل و همکاران ( ،)1385و
شاهويسي و همکاران ( )1386مؤيد آن است که انگ بهصورت بالقوه بر احساسات فردي اثر
دارد .برمبناي مطالعات مذکور ،خانوادههاي بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا ،فشار ،نگراني،
تمسخرشدن ،احساس ناراحتي و شرم را تجربه کردهاند .يافتههاي پژوهش حاضر نيز نشان
ميدهد نگهداري و مراقبت از بيماران رواني با ازدستدادن فرصتهاي اجتماعي همچون حضور
در مناسبات اجتماعي و روابط اجتماعي و طرد اجتماعي خودخواسته همراه بوده است.
بنابر آنچه گفته شد ،ماهيت بدنامشوندگي يک صفت و وضعيت (در اينجا بيماري رواني)
در ارزشهاي اجتماعي ،نگرشها و تفکرات قالبي ريشه دارد .زمينهها و پيامدهاي بيماري،
نوعي برساختِ اجتماعي است .حضور بيمار رواني در خانواده و تسرّي نمادهاي بدنامي به
همراهان و نزديکان ،تداوم ،بازتوليد و تعميق بيماري رواني را در جامعه بهدنبال داشته و سير
درمان بيماري را مشکل و حتي اثر درمان را خنثي ميکند.
در ادبيات تجربي موجود ،بيشتر ازمنظر رواني و پزشکي به بيماري رواني پرداخته شده
است و سهم پژوهشهاي اجتماعي اندک است .حساسيت موضوع پژوهش و مقاومت همراهان و
خانوادهها و ترک مصاحبه از مشکالت اصلي پژوهش حاضر بود .اين مسئله بهنوعي مؤيد شدت
و قدرت بدنامکنندگي اختالل رواني در ميدان تحت مطالعه است .از ديگر محدوديتهاي
پژوهش ،محدودشدن نمونهها به مراجعان بيمارستان قدس بود که اغلب مراجعان آن قشرهاي
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مياني به پايين بودند .درمان افراد برخوردار (قشرهاي باال) در کلينيکهاي خصوصي يا در خارج
از استان صورت ميگيرد و با وجود مراجعۀ محققان به کلينيکهاي خصوصي ،هيچکدام از
همراهان بيماران حاضر به مصاحبه نشدند .ازاينرو ،دادهها و يافتههاي اين مطالعه به قشرهاي
سطح پايين مراجعهکننده به بيمارستان قدس محدود شده است .بههميندليل ،امکان
بهکارگيري نمونهگيري با حداکثر تنوع درجهت شناسايي و مقايسۀ گونهها ،زمينهها و
پيامدهاي بيماري رواني نزد قشرهاي مختلف اجتماعي از ديگر محدوديتهاي پژوهش حاضر
بهشمار ميآيد .پيشنهاد ميشود در مطالعات آتي بازسازي معاني ،داللتها ،زمينهها و
پيامدهاي حضور بيمار رواني نزد قشرهاي برخوردار و مراجعان به کلينيکهاي خصوصي و
همچنين ،واکاوي تجربههاي کادر مراکز درماني اختالالت رواني نيز مورد توجه قرار گيرد.
منابع

71

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.1.4.2

توکلي ،سامان و همکاران (« )1385بررسي رابطۀ انگ بيماري افسردگي با نگرش نسبت به
ياريجويي از متخصصان سالمت روان در دانشجويان» ،تازههاي علوم شناختي ،سال هشتم،
شمارۀ .43-31 :2
حيدري ،عباس و همکاران (« )1393تحليل مفهوم انگ (استيگما) بيماري رواني» ،دانشکدۀ
پرستاري و مامايي دانشگاه علومپزشکي بيرجند ،شمارۀ .228-218 :3
ذوالعدل ،محمد و همکاران (« )1385بررسي پديدارشناختي تجربههاي مشترک خانوادههاي
داراي بيمار رواني» ،مجلۀ روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران ،سال دوازدهم ،شمارۀ :1
.70 -67
رابينگتون ،ارل و مارين واينبرگ ( )1391رويکردهاي هفتگانه در بررسي مسائل اجتماعي،
ترجمۀ رحمتالـله صديق سروستاني ،تهران :دانشگاه تهران.
رضايي بايندر ،محمدرضا (« )1386بازنمايي بيماري رواني و افراد مبتال به اختالالت رواني در
رسانهها» ،پژوهش و سنجش ،شمارۀ .44 -31 :14
روزنهان ،ديويد ال و مارتين .اي .پي ،سليگمن ( )1378روانشناسي نابهنجاري /آسيبشناسي
رواني ،ترجمۀ يحيي سيدمحمدي ،تهران :ارسباران.
سانتراک ،جان ( )1385زمينۀ روانشناسي ،ترجمۀ مهرداد فيروزبخت ،تهران :رسا.

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-26

استراوس ،آنسلم و جوليت کوربين ( )1387اصول روش تحقيق کيفي ،نظريۀ مبنايي ،رويهها و
شيوهها ،ترجمۀ بيوک محمدي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
اي .سي .کاف ،دبليو ،دي شاروک و دي دبليو فرانسيس ( )1388چشماندازهايي در
جامعهشناسي ،ترجمۀ بهزاد احمدي و اميد قادرزاده ،تهران :کوير.

مسائل اجتماعي ايران ،سال هشتم ،شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1396

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1396.8.1.4.2

72

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-05-26

شاهويسي ،بهمن و همکاران (« )1386مقايسۀ انگ بيماري رواني در خانوادههاي بيماران مبتال
به اسکيزوفرنيا و اختالل افسردگي عمده بدون خصايص روانپريشي» ،توانبخشي در
بيماريها و اختالالت رواني ،شمارۀ .27 -21: 29
شمسائي ،فرشيد ،محمدخان کرمانشاهي و زهره ونکي (« )1389بررسي نيازهاي خانوادههاي
مراقبتکننده از بيماران با اختالل دوقطبي» ،مجله دانشگاه علومپزشکي و خدمات
بهداشتيـ درماني همدان ،دورۀ هفدهم ،شمارۀ .63-57 :3
صادقي ،ماندانا (« )1382تأثير انگ بر مراقبتهاي بهداشت روان» ،تازههاي علوم شناختي ،سال
پنجم ،شمارۀ .90-84 :2
صادقي ،مجيد و همکاران (« )1382بررسي مقايسهاي انگ بيماري رواني در خانوادۀ بيماران
مبتال به اختالل افسردگي ،اختالل دوقطبي و اسکيزوفرني» ،تازههاي علومشناختي ،سال
پنجم ،شمارۀ .26-25 :2
عطاري ،محمد ،آزاده چاکري و شاهين محمدي زرغان (« )1394تحليلي بر جادو و جادوگري
در درمان بيماران رواني در گذشته» ،رويش روانشناسي ،سال چهارم ،شمارۀ .61-74 :12
قاسمي ،غالمرضا ،بدرالدين نجمي و قربانعلي اسداللهي (« )1379آموزش تربيتي و رواني
خانواده بر عملکرد اجتماعي بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا و اختالالت خلقي» ،پژوهش در
علومپزشکي ،سال پنجم ،شمارۀ .59 -52 :1
گافمن ،اروينگ ( )1391نمود خود در زندگي روزمره ،ترجمۀ مسعود کيانپور ،تهران :مرکز.
گافمن ،اروينگ ( )1386داغ ننگ ،ترجمۀ مسعود کيانپور ،تهران :مرکز.
گنجي ،حمزه ( )1388روانشناسي عمومي ،تهران :ساواالن.
ملکوتي ،سيد کاظم ،نرگس چيمه و ليلي پناغي (« )1388مقايسۀ اثربخشي دو روش مداخلۀ
مديريت مورد( :کارشناسان بهداشت و اعضاي خانوادۀ بيماران) بر سالمت رواني ،آگاهي و
فرسودگي خانوادۀ بيماران اسکيزوفرنيا» ،خانوادهپژوهي ،سال پنجم ،شمارۀ .42 -29 :17
وارنر ،ريچارد ( )1388بهبود اسکيزوفرنيا روانپزشکي و اقتصاد سياسي ،ترجمۀ مهرنوش
خوشنوديفر و همکاران ،تهران :دانژه.

)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org

