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 چکیده:
 یمبتال به اختالالت روان انیمددجو یخانوادگ نیدر مراقب یخودمراقبت یریگشکل ندیفرآ نییتب

 دیشد

عمدتا توسط  مارانیب نی. مراقبت از اشودیمحسوب م یو دغدغه جهان ینگران کی دیشد یِاختالالت روان زمینه و هدف:

 یهایو توسعه استراتژ نیمراقب نیا یبه بهبود سالمت یفور ازیشود. نیارائه م یرسم ریغ نیمراقب ای یخانوادگ نیمراقب

است به  یضرور ،از مددجویان در ارائه مراقبت یخانوادگ نیمراقب تیبا توجه به اهمها وجود دارد. کمک به آن یبرا یتیحما

 انیمددجو یخانوادگ نیدر مراقب یخودمراقبت یریگشکلاین مطالعه تبیین فرایند  هدف توجه شود. زیها نآن یخودمراقبت

 است.  دیشد یمبتال به اختالالت روان

 یپزشکروان شناسی گراندد تئوری جهت پاسخ به سوال پژوهش استفاده شد. محیط پژوهش بیمارستاناز روشکار:  روش

 .بود یو توانبخش یستیوابسته به دانشگاه علوم بهز یراز یپزشکروان و بیمارستانتهران  یروزبه وابسته به دانشگاه علوم پزشک

نفر  6و  یمراقب خانوادگ 13 یبر رو و نظری هدفمند یریبا نمونه گ افتهیساختار  مهیو ن قیعم یمطالعه حاضر با مصاحبه ها

افزار ها و نرمجهت تحلیل داده 2015و اشتراوس  نیکورب یکدگذار میاز مراحل و پارادا انجام شد. سالمت میاز کارکنان ت

MAXQDA 10ها استفاده شد. ، جهت مدیریت تحلیل داده 

کالف سردرگم طبقه اصلی شد.  5زیر طبقه و  30تجزیه و تحلیل مستمر و مقایسه ای داده ها منجر به تولید  ها:یافته

به عنوان دغدغه اصلی مشارکت کنندگان شناسایی شد. بستر مخرب خودمراقبتی و بستر  ماربی –مراقب  یخودمراقبت تیریمد

کاوشگرانه تسهیل گر خودمراقبتی به عنوان بافتار شکل گیری این دغدغه بود. مراقبین در تالش برای این دغدغه، راهبردهای 

 )ارتقاء تا اضمحالل( ینوسانآیندهای ها، پیهمکنشی-را بکار گرفتند. در نتیجه این کنش ماربی –مراقب  یخودمراقبت تیریمد

 ایجاد شد.

پویا،  گیری خودمراقبتی مراقبین خانوادگی مددجویان مبتال به اختالالت روانی شدید، فرآیندیفرایند شکلگیری: نتیجه

همکنشی با  خودمراقبتی مراقبین مشتمل بر فرآیندی از کنشگری، واکنشی، .زمینه است به وابسته و ی، تکاملیچندبعد

 یمدل مراقبت کردیبا رو ریگیمطالعه بر ارتقاء خدمات مراقبت پ نیاباشد. سیستم درمانی، جامعه، خانواده و مددجو می

 نیا یخانوادگ نیمراقب یزو توانمند سا یجهت قادرساز یمورد تیریو بر استقرار مد یبخش نیو ب یرشته ا نیب یمشارکت

 یبخشتوان رانیدرمانگران سالمت روان، مد یبرا یترعیوس زانداچشم تواندیمطالعه م نیا تی. در نهاکندیم دیتاک انیمددجو

 فراهم کند. یخانوادگ نیها و موانع مراقببه چالش یدگیجهت رس ازهایدرک ن یبرا گذاراناستیو س

 خودمراقبتی، خانواده، مراقبین، اختالالت روانی شدید، مطالعات کیفی  ها:کلید واژه
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Abstract: 

Background and aim: Severe Mental Illnesses (SMI) are a global concern. The care for 

patients with SMI is primarily provided by family (informal) caregivers. There is an urgent 

need to improve these caregivers’ health and develop supportive strategies to help them. 

Given the significance of family caregivers in providing care to clients, it is essential to pay 

attention to their self-care. The aim of this study was to explore the process of self-care 

formation in family caregivers of clients with severe mental illnesses.  

Materials and Methods: The grounded theory approach was used to answer the research 

question. The study setting included Roozbeh Psychiatric Hospital, affiliated with Tehran 

University of Medical Sciences, and Razi Psychiatric Hospital, affiliated with Tehran 

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. The present study was conducted 

on 13 family caregivers and six healthcare workers using in-depth semi-structured interviews 

and the purposive sampling method. Corbin and Strauss’s coding paradigm 2015 and 

MAXQDA 10 software were used to analyze the data and manage the data analysis, 

respectively. 

Results: Constant comparative data analysis resulted in the emergence of 30 subcategories 

and five main categories. The “entangled caregiver-patient self-care management” was 

identified as the participants’ main concern. The self-care destructive and facilitator contexts 

were the context for this concern. To address this, caregivers employed exploratory 

caregiver-patient self-care management strategies. As a result of these action-interactions, 

fluctuant consequences (promotion to destruction) were obtained. 

Conclusion: Self-care formation in family caregivers of clients with severe mental illnesses 

is a dynamic, multidimensional, evolutionary, and context-based process. Caregiver self-care 

involves the processes of action, reaction, and interaction with the health care system, 

community, family, and client. This study highlights the improvement of follow-up care with 

the interdisciplinary-intersectional participative care model and the establishment of case 

management to enable and empower family caregivers of these clients. Finally, this study 

may provide a broader perspective for mental health professionals, rehabilitation managers, 

and policymakers to understand family caregivers’ needs and address their challenges and 

barriers. 

Keywords: Self-care, Family, Caregivers, Severe Mental Illness, Qualitative Study, 

Grounded Theory 


