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هذه  وكان الغرض من . معنى الحٌاة من النوعٌة الظواهر هو البناء البحثهذا 

 هداٌة هللا مستشفى والروح مرضى الفصام أسر فً معنى الحٌاة من البناء لتحدٌد الدراسة
 .مرضى الفصام بناء األسر التً أشارت إلى السلوك من أشكال الحٌاةٌعرف معنى ل

 برابلنغ قنغران هداٌة هللا العقلٌةمستشفى لألمراض  فً مرضى الفصام أسر
 الفصام جلبت تعتبر االجتماعٌة والثقافٌة التً بٌئة ألنهم فً البحوث كمواضٌع اختٌارها

 فرٌدة من نوعها لها بناء وبالتالً فإن األسرة ،األسرة والمجتمع عارا على اضطراب عقلً
 الذٌن ٌعانون من األسرةأفراد  واحدة من لحالة استجابة فًتتصرف الحٌاة و أن معنى

 .مرض عقلً مرض انفصام الشخصٌة

معنى  لتحقٌق االجتماعٌة جدلٌة عملٌة بٌن للتعاون الرؤى النظرٌة استخدم الباحثون
 فً وقت واحد ثالث لحظات من خالل برغر و لقمه  االجتماعًالبناء  فً نظرٌة الحٌاة

objectivization, externalization, و internalization فً معنى والحاجة إلى 

Logotherapy  ًتعتبر مهمة هً األشٌاء التً الحٌاة أن معنى  فراعكل .فقطر ا  اقترحهاالت 

 .فً الحٌاة كهدف لذلك ٌستحق لشخص ما، قٌمة خاصة فضال عن توفٌر وقٌمة جدا

 نهج باستخدام ٌشعرون الحق الباحثٌن الظواهر نهج نوعً، هذه الدراسة ٌستخدم
 من أفراد األسرة ضد بأن األسرة افتراضات شاملة عن الحصول على نتائج ألن، الظواهر

الموضوعات  منظور ٌستخدم هذه الدراسة المقدمة فً عقلٌا مختل مرض انفصام الشخصٌة
جمٌع األنشطة التً  فً عائلة مكونة من مباشرة المشاركة المشاركة ٌمكن للباحثٌن البحثٌة
 الموضوعات الرئٌسٌة اثنٌن من استخدم الباحثون.أو فً المنزل المستشفىفً  تجري

 خالل الظواهر االختزالٌة باستخدام ومن ثم تحلٌلها بالفعل ٌتم جمعها البٌانات التً استغرق
 .مكان جمع البٌانات

من  مشاعر فٌاضة تفعل دائما األسرة بناء مرضى الفصام معنى للحٌاة من البحوث
 مع فً عالمالثقافٌة وتجد نفسها االجتماعٌة و فً البٌئة التعبٌر عن الذات اإلنسان أو الجهد

 الفصام المرضى الذٌن ٌعانون من من فً األسر معنى الحٌاة بناءتشكل سلوك و التكٌف كل
 السلوك تنوعالتً تؤدي إلى و غٌر متأكد، موقف اثنٌن من أن ٌنظر إلٌها من ٌمكن تظهر

 .األسرة أشارت متفائل


