
  الگوي ارتباطی ناسالم در خانواده بیماران اسکیزوفرنیک

  کارشناسی ارشد روانشناسی –تهیه کننده : نسرین صرافان 

دریافته اند که  ه ، محققانطی تحقیقات بسیاري که در مورد عوامل زمینه ساز و مسبب بیماري اسکیزوفرنیا انجام پذیرفت

  ثر دارد. بروز این بیماري نقش مو ارتباطات ناسالم درون خانوادگی نیز درعالوه بر عوامل زیستی ، ژنتیک و روانشناختی 

ال ر دادند که حداقل یک عضو مبت، الگوهاي ارتباطی خانواده هایی را مورد بررسی قراچند گروه تحقیقاتی  1950در دهه 

اده ها را نشان ب ارتباطی این خانوویبه بیماري اسکیزوفرنیا داشتند . حاصل این مطالعات ، مفاهیمی بودند که شیوه هاي مع

بن بست دو سویه ، شقاق زناشویی ، انحراف زناشویی و تعامل کاذب . حال به توضیح هر یک از : از جمله  ،می دهد

  وهاي ارتباطی ناسالم درون خانوادگی که از جمله عوامل مسبب بروز اختالل اسکیزوفرنیاست پرداخته می شود :گال

  : بن بست دو سویه 

) کارکرد و ثبات خانواده هاي داراي عضو مبتال به اسکیزوفرنیا را بررسی 1956ند (لون ، جکسون ، هلی و ویکبیس

کردند . آنها به وجود یک بن بست دو سویه در این خانواده ها پی بردند یعنی شخص دو پیام به هم مرتبط در عین 

 پیام دیگر غیر واضح (غالباً غیر کالمی). بود و صریح حال متناقض دریافت می نماید . یک پیام نسبتاً واضح

 در بیمارستان به مالقات پسرش ،بود حادش را پشت سر گذاشته کیزوفرنیمثال مادر مرد جوانی که دوره اس به طور

او را در آغوش کشید.  ،پسر از دیدن مادر خوشحال بود . وي در حالی که مادر عضالت خود را سفت کرده بودرفت.

  " اصال دوستم نداري ؟" از مادرش پرسید  ،خود را عقب کشید بعد از اینکه پسر

 "ی .و از احساساتت بترسعزیزم ، نباید اینقدر راحت خجالت بکشی "سپس صورتش سرخ شد . مادر در جواب گفت 

به "است  ولی پیام کالمی عنوان می نماید  "از من دور شو "در این مثال پیام دو گانه اي مطرح می گردد. پیام غیر کالمی

  "من نزدیک شو، تو به محبت من نیاز داري وپیام هاي من را غلط تعبیر می کنی .

) هنگامی که انسان ها به طور دایم با این نوع پیام ها مواجه می شوند  باالخره 1956به نظر محققان بیستون و همکارانش(

  مرتکب رفتارهاي اسکیزوفرنیایی می شوند . را از دست می دهند وان و دیگران خودش و منظورقوه فهم 

 :شقاق زناشویی 

ن افراد با آنها در یمتوجه شدند والدین ا ،ز و همکارانش بدنبال مطالعه و بررسی زندگینامه بیماران مبتال به اسکیزوفرنیلید

  ).1957و تري  دوران کودکی ارتباط نامعمولی داشته اند (لیدز،کورنلسیون، فلک

ذهنی دارند ، با رقابت کردن براي جلب همدردي و حمایت  تغالدر شقاق زناشویی ، والدین که با مشکالت خودشان اش

ند ویش قایل نیستند می ترسخفرزندان ، ارزش یکدیگر را زیر سوال می برند . آنها به دلیل آنکه ارزشی براي همسر 

  شبیه وي شود . به همین جهت وي را بیشتر تحقیر می کنند . فرزندشان 



 :انحراف زناشویی 

در انحراف زناشویی ، اختالل روانی یکی از والدین بر فضاي خانه سایه می افکند . همسر نیز با قبول این شرایط تلویحا 

این عمل  د .نزد فرزندان تحریف می کن وضاع رو به راه است و با این کار واقعیت را درا این پیام را مخابره می کند که 

ر دوش بکردن خانواده و برقراري توازن  بهنجارزندگی مشترك آنان می گردد و مسئولیت باعث بروز بی تعادلی در 

  فرزندان گذاشته می شود.

 ابل کاذب:تق 

  د .دارنیکی از محققان قدیمی خانواده هایی است که عضو مبتال به اسکیزوفرنیا  "اینالیمن و"

یل هویتی کاز کودك به تشیوهمکارانش دریافتند در خانواده هایی که فرزندان مبتال به اسکیزوفرنی دارند ، ن "واین"

           اذب نامیده ابل کقبا مفهومی که ت ؛ ري روابطی صمیمی با اعضاي خانواده تعارض پیدا می کندمستقل و مجزا با برقرا

  ).1958، دي و هیرش ، فمی شود.(واین ، رایکو

سرد  وششی است بر روابطپدر این خانواده ها ظاهراً بین اعضا خانواده روابطی آزادانه برقرار است در حالی که این قضیه 

  و با فاصله اعضاي خانواده .

  . داعضاي چنین خانواده هایی به جاي برقراري روابطی آزاد در چهار چوب نقش هاي خویش با هم رابطه دارن

نمی تواند در بیرون از خانواده رابطه خوبی با دیگران برقرار کند و در درون  ،خود بودن انسان بدون داشتن احساس

  خواهد داشت . طحیس خانواده نیز با دیگران روابط

  ربوط به کل اعضاي خانواده است نه یک فرد .مبطور کلی از دیدگاه واین ، اسکیزوفرنی مشکلی 

   کیزوفرنیا را فراهم می سازد نه کارکرد روانی شخص.پس نوع تعامل افراد با یکدیگر موجبات بروز اس

  


