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Abstract
Introduction: Efforts to resolving the needs and problems of the elderly is considered as
a social necessity due to the increasing growth of the aging population and the multiplicity of
their problems. Therefore, the present study aimed to determine the effect of group therapy
narration on forgiveness and depression in the elderly.
Method: This is a quasi-experimental study method using post-test design with a control
group. 30 elderly people were selected and assigned to 2 experimental and control groups
(n=15).The experiment group had eight 60-minute sessions of group narrative therapy
which took place once a week. the Persian version of the abbreviated mental test (AMT),
The Persian version of Heartland Forgiveness Scale and also the Geriatric Depression Scale
(GDS) were used for data gathering. The data were analyzed by SPSS-20 using covariance
(ANCOVA).
Results: There was a significant difference between the two experimental and control
groups in the variables of self forgiveness and other forgiveness and depression after
controlling the effect of pretest (P<0.05); But there was no significant difference in the
forgiveness of uncontrolled situations.
Conclusion: Group therapy narrative is a non-aggressive and adapted to the spirit of the
elderly. It could heal the annoyance of the aging period and subsequently reduce depression.
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چکیده
مقدمه :کوشش جهت رفع نیازها و مشکالت سالمندان با توجه به رشد روزافزون جمعیت سالمندی و تعدد مشکالت آنان به عنوان
یک ضرورت اجتماعی مطرح است .از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روایت درمانی گروهی بر بخشودگی و افسردگی
سالمندان انجام شد.
روش :این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .تعداد  30نفر سالمند مرد به شیوه در دسترس
انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایشی ( 15نفر) و گواه جایگزین شدند (15نفر) .در گروه آزمایش مداخله روایت درمانی ب ه طول هشت
جلسه ،هر جلسه بهمدت یک ساعت در هفته انجام شد .از پرسشنامه کوتاه شناختی ،نسخه فارسی مقیاس بخشش هارتلند و مقیاس افسردگی
سالمندان برای جمعآوری دادهها استفاده شد؛ و به وسیله نرم آزار  20-SPSSبا آزمون کوواریانس یکراهه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :با کنترل اثر پیشآزمون بین دو گروه آزمایشی و کنترل در متغیرهای بخشش خود (F=5/08؛  )P=0/03و بخشش دیگران
(F = 6 /87؛  )P=0/01و افسردگی ( )P>0/01 ،F=16/29تفاوت معناداری وجود داشت؛ ولی در رابطه با بخشش موقعیتهای کنترل ناپذیر
(F= 2/02؛  )P=0/16تفاوت معناداری دیده نشد.
نتیجهگیری :روایتدرمانی گروهی به عنوان درمانی غیر تهاجمی و سازگار با روحیات سالمندان می باشد .این روش توان التیام
بخشیدن به رنجشهای دوره سالمندی و در پس آن کاهش افسردگی را دارا است.
کلیدواژه ها :روایت درمانی ،بخشش ،افسردگی ،سالمندان.
تاریخ دریافت۱۳۹۷/۴/۱۵ :

تاریخ پذیرش۱۳۹۷/۶/۳۰ :
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روایت درمانی گروهی در سالمندان ...

و رفتار انطباقی است ( )14که هیجان و عواطف منفی را کاهش و

مقدمه

پدید ه سالمند شدن جمعیت ،چالشی رو به افزایش در سراسر

جهان و از جمله ایران میباشد که این موضوع تدابیر ویژه همه

جانبه ای را نسبت به عوامل خطرساز و عوامل حفاظتی جهت
حرکت به سمت سالمندی موفق میطلبد .و بررسی مقایسهای بین

سرشماریهای به عمل آمده در سالهای اخیر به خوبی موید این
موضوع میباشد .به طوری که نتایج سرشماری سال 7/3 ،1385

درصد از جمعیت را افراد سالمند نشان داد و این نسبت در سال 1390

به  8/2درصد به افزایش یافت (.)1

با افزایش سن و آغاز سالمندی افراد بهتدریج برخی از

کارکردهای زیستی ،روانی -اجتماعی خود را از دست داده و با طیف

وسیعی از فقدان ها و محدودیت ها مواجه می شوند که اثرات زیادی

بر آسیبپذیری این گروه جمعیتی دارد .فقدان نقشهای اجتماعي ،از
دست دادن استقالل ،مرگ همسر ،دوستان یا بستگان ،افزايش انزوا،

محدودیتهای مالي ،كاهش سالمت جسمي و رواني ،ترك خانه
بهوسیله فرزندان ،معلوليت ،بازنشستگي ،كم شدن روابط اجتماعي،
انتقال به سراي سالمندان و سازگار شدن با زندگي جديد ،میتوانند

باعث بروز مشکالت جدی هیجانی در سالمندان شوند (.)2

تعدد و تنوع استرسورهای که افراد سالمند با آن مواجهاند توجه

به مقوله سالمت روان در دوره سالمندی را به یک ضرورت تبدیل

کرده است ( .)3در رابطه با سالمت روان در سالمندان این طور گزارش
شده است که در این گروه سنی ،افسردگی از شایع ترین مشکالت

روان شناختی می باشد ( .)4طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در
سال  2011شیوع افسردگی در سالمندان  10الی  20درصد گزارش

شده است .این در حالی است که طبق بیانیه مرکز کنترل و پیشگیری
از بیماری ها ،افسردگی در دوران سالمندی نتیجه طبیعی روند

سالمندی نمیباشد و عواقب نامطلوب بسیاری را به همراه دارد .باعث

کاهش فعالیتهای فیزیکی ،کاهش سطح روابط اجتماعی ،رضایت از
زندگی و کیفیت زندگی پایین سالمندان میشود ( .)5نیز یکی از علل
مهم بروز سوء رفتار ( .)6افزایش مصرف دارو و هزینههای مراقبت

بهداشتی ( )7،8و خطر خودکشی در سالمندان محسوب میشود (.)4
به همین جهت ضرورت بهکارگیری راهکارهای غیر داروی در این
راستا اهمیت بسزایی دارد؛ از طرفی توانایی بخشش بهعنوان یک

عامل حفاظتی و عنصر بهزیستی روانشناختی در دو دهه گذشته به
طور چشمگیری مورد مطالعه بوده است ( .)9،10بیشتر پژوهشگران

معتقدند که بخشش نوعی راهبرد سازشی ( )13-11یا یک صفت
سالمندشناسی
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عواطف مثبت را گسترش میدهد (.)15

معنا و مفهوم بخشش در فرهنگها و ادیان گسترده و متفاوت

است؛ اما میتوان یک اتفاقنظر درباره آن یافت و آن آزادی از گذشته
است .ری و پارگامنت بخشودگی را رهایی از عواطف منفی (از قبیل

نفرت و خصومت) و شناختهای منفی (از قبیل افکار کینهتوزانه)
و رفتارهای منفی (از قبیل خشونت کالمی) در پاسخ به بی عدالتی

شديد تعریف میکنند (.)16

مشخص شده است افرادی که مایل یا قادر به بخشش

رنجشهای خود هستند به احتمال زیاد افسردگی کمتر و شادکامی

بیشتری را در قیاس با کسانی که قادر به بخشش نیستند ،تجربه
میکنند ( .)19-17مطالعات پیشین نشان میدهد که بخشودگی

میتواند تأثیری چشمگیری بر شاخصهای از قبیل سالمت جسمی

( ،)10کاهش چسبندگی خون ( ،)20عصبانیت ،اضطراب ،افسردگی
( ،)21,22کاهش استفاده از مواد مخدر و داروهای آرامبخش ،بدبینی

( ،)23افزایش شادکامی ( ،)26-24کیفیت رابط ه زناشویی و رضایت
از رابطه ( )16،27زیر داشته باشد.

گرایش به بخشش در ارتباط با سالمندان نیز دارای اثرات

بالقوه زیادی است .به ویژه شواهد پژوهشی حاکی از آناند که صفت

بخشودگی تحت تأثیر عامل سنی قرار دارد و در افراد باالی  60سال

نمود بیشتری پیدا میکند ( .)31-28با این حال پژوهش در مورد
بخشش روی سالمندان خیلی کم بوده و پژوهشهای معدودی نقش

برجسته بخشش را دوره سالمندی محرز ساختهاند .به عنوان مثال
در پژوهشی ابراهیمی و همکاران نشان دادند که ناتوانی در بخشش
خود ،دیگران و موقعیتهای کنترل ناپذیر از قبیل بیماری مزمن و

مرگ همسر با افسردگی همبسته است و از میان مؤلفههای بخشودن،

بخشش موقعیتهای کنترل ناپذیر و بخشش خود به ترتیب نقشی
تعیینکنندهتری در پیشبینی افسردگی سالمندان داشتند ()2؛ از این

رو با توجه به شیوع باالی اختالل افسردگی در سالمندان و ارتباط

تنگاتنگ بین سالمت روان و بخشودن ،توسعه و کاربست راهبردهای

درمانی نوین ب ه منظور ارتقاء بخشش و کاهش افسردگی در جمعیت
سالمندی امري ضروری مینماید.
سالمند غالب ًا نگاه رو به گذشته دارد و غالب ًا چشم انداز او

معطوف به ناکامیها و رنجشهای میباشد که تجربه کرده است.
مطابق با دیدگاه اریکسون ( ،)1998غم زیادی به خاطر فرصتهای

از دسترفته میخورد؛ احساس گناه ،خود انتقادی و یأس به او دست
دوره  3شماره  1تابستان 1397

محمد ابراهیمی و همکاران

روایت درمانی گروهی در سالمندان ...

عاطفی دیگر اعضای گروه توأم است میتواند به شکل سازنده و

میدهد و با نشخوار گذشته از يادآوري هدفهای تحققنیافته رنج
میبرد؛ بنابراین تا حدود زیادی تسهیل و ارتقاء بخشش و رهایی از
بار هیجانات و عواطف منفی مرتبط با افسردگی منوط به بازسازی و
باز معنایی خاطرات گذشته و حل تعارضهای مربوط به آن خاطرات

روایتهای مشکلدار و انتخاب روایتهای جدید بتوان گام مؤثری

به امروز بارورتر و قدرتمندتر بودند لذت میبرند .در این زمینه یکی از

افراد سالمند برداشت.

پویاتری رخ دهد؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و نبود

پژوهشهای قبلی در این زمینه ،به نظر میرسد که با ساختارشکنی

است .بهعالوه آنها با یادآوری و مرور دوران خوشی که روزی نسبت

در جهت کاهش مشکالت هیجانی و ارتقاء بهزیستی روانشناختی

رویکردهای درمانی که در یادآوری و بازسازی بهینه گذشته سالمندان

میتواند مفید باشد رویکرد روایت درمانی است .طبق این رویکرد

روش مطالعه

هر یک از انسانها روایتهای در رابطه با زندگی برای خود بیان

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -

است؟ رویدادها از روایتهای زندگی معنا کسب میکنند .برخی از این

کلیه سالمندان مرد ساکن سرای سالمندی شهر کرمانشاه بود .از

برخی دیگر تحت تأثیر فرهنگ غالب و جامعه ساخته میشوند ،هویت

شد .به دلیل عدم دسترسی به تعداد نمونه داوطلب الزم زن و نیز به

فرضیات اصلی این رویکرد عبارت است از :احساسات و رفتارها به

متغیر جنسیت ،تنها سالمندان مرد مورد مطالعه قرار گرفتند .حجم

افراد قبول کرده اند به خود بگویند و اختالالت هیجانی ناشی از

با در نظر گرفتن اندازه اثر  ،0/7توان آزمون  0/91و سطح معنیداری

میتوان مشکالت هیجانی را کاهش داد ( .)33فرایند درمان ،بررسی

الزم برای هر گروه  12نفر بود که جهت احتیاط الزم با در نظر

و تأکید اصلی بر ایجاد معانی جدید در زندگی است.

نیمه تجربی برای افزایش اعتبار درونی ،در هریک از گروهها باید

میکنند ،درباره اینکه چه کسی هستند؟ و چه چیزی برایشان مهم

پسآزمون با گروه کنترل میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل

روایتها توسط خود فرد بهصورت آگاهانه و بر اثر تجارب شخصی و

روش نمونهگیري در دسترس براي انتخاب شرکت کنندگان استفاده

افراد تحتالشعاع روایتهای آنان شکل میگیرد ( .)32به طور مختصر

منظور سهولت تعامل افراد در گرو ه همگن و به تبع کنترل نقش

وسیله داستانها و روایتهای فرد تعیین میشود ،داستانهای که

نمونه پژوهش با مراجعه به جدول کوهن در مطالعات آزمایشی (،)36

روایتهای غالب معیوب است که با جرح و تعدیل این روایتها،

 0/05براساس مطالعات مشابه قبلی مشخص گردید که حداقل نمونه

چگونگی تحلیل داستان زندگی افراد توسط خود آنان است و تمرکز

گرفتن احتمال ریزش و با توجه به این که در طرحهای تجربی و

پتانسیل کاربست این رویکرد در کار با سالمندان در ارتباط

حداقل  15نفر شرکت داشته باشند ( )37حجم نمونه تعداد  30نفر

گفتگوست که رویدادها را در طول زمان به هم وصل می کند و در

به شرکت درجلسات درمانی که واجد معیارهاي ورود به پژوهش

می تواند شامل برونی سازی ،استخراج پیامدها ،تخریب و بازنویسی

و کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند .مالکهای ورود به مطالعه شامل؛

به گذشته باشد ( .)34به گونهای که شخص را از مشکلی که دارد جدا

کوتاه شناختی به منظور اطمینان از عدم وجود مشکل شناختی ،در

شخص بر آن تسلط داشته باشد در نظر گرفته شود ( .)33به ویژه اين

ماه به ثبات در استفاده از دارو رسیده باشد ،نداشتن مشکالتی که

همچنان که بخشش یا یه اصطالح آزادی از گذشته مستلزم آن است

شنوایی ،نداشتن بیماری حاد جسمی (بر اساس مندرجات پرونده) و

باشد .در واقع فرايند روايت درماني ،يك ابزار درست براي اعتراف

همزمان از داروهای روانگردان یا دریافت همزمان هرگونه خدمات

مکانیزمی در قالب گروه درمانی به دلیل این که با همدلی و حمایت

مالک افت محسوب میشد.

با بخشودگی و افسردگی در این است که روایت درمانی شکلی از

در نظر گرفته شد؛ بر همین اساس  30مرد سالمند داوطلب و قادر

نتیجه می تواند ابعاد هیجانی وجود فرد را نشان دهد .این گفتگوها

بودند انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر)

مجدد روایت های معیوب ،پر رنگ کردن نقشه های تازه و اتصال آن

داشتن سن  60سال و بیشتر بوده ،احراز نمره حداقل  7در آزمون

کرد ،چنین جداسازی باعث می شود که مشکل به عنوان ماهیتی که

صورت استفاده از داروی ضدافسردگی بایستی دستکم به مدت سه

خاصيت رويكردهاي روايتي ،با مفهوم بخشودن پبوند نزديكي دارد،

ارتباط را دشوار و یا ناممکن میکنند مانند اختالل تکلم یا مشکل

که فرد خود را فراتر از رنجش هایش بداند و نیازی به آنها نداشته

توانایی درک در حد معمول زبان فارسی میباشند .همچنین استفاده

كردن و بخشش را فراهم میکند ( .)35و مهمتر این که چنین

روانپزشکی یا رواندرمانی دیگر ،غیبت بیش از دو جلسه بهعنوان

سالمندشناسی

4

دوره  3شماره  1تابستان 1397

محمد ابراهیمی و همکاران

روایت درمانی گروهی در سالمندان ...
جدول  :1پروتکل مداخله (ساختار و محتوای جلسات روایتدرمانی گروهی)
محتوای جلسه

جلسه (هدف)

آشنایی اعضاء با یکدیگر ،تحکیم رابطه درمانی مبتنی بر پذیرش و تفاهم ،بیان قواعد بنیادین گروه ،پاسخ به ابهامات احتمالی
جلسه اول (آشنایی)
جلسه دوم (روایتهای
مشکلدار)
جلسه سوم (برونیسازی
مشکل)
جلسهچهارم (چالشو
ساختارشکنی)
جلسه پنجم (باز معنایی
و روایتهای جایگزین و
مرجح)
جلسه ششم (بازنویسی
داستانهای زندگی)
جلسه هفتم (بازگشت به
رویداد آسیبزا)
جلسه هشتم (مرور مباحث،
غنیسازی داستان جایگزین)

اغاز اکتشاف روایت خود و همدلی با روایتهای آنها ،ایجاد موقعیت اشتراکی و محوریت بخشی به اعضاء گروه ،شرح و تسهیل
روایتهای مشکل دار و گوش دادن به جزئیات زبان اعضاء ،مشخص نمودن روایتهای مسلط و منحصر به فرد
نامگذاری مشکل و جدا کردن هویت فرد از مشکل(استفاده از زبان برونسازی و تصور مشکل به صورت دشمن خارجی) ،بررسی
مشکالت از دیدکاه خود اعضاء ،تاریخچه مشکل ،کشف اثرات مشکل و تکلیف در مورد شناسایی مشکل
تعیین عوامل مثبت و منفی موثر در روایتها ،روشنسازی واکنش و عقاید اعضاء در مقابل مشکالت و اتفاقات از طریق
پرسشهای تاثیرگذار ،بازخورد اعضاء به همدیگر در مورد روایتها ،شناسایی زمانهایی که مشکل کمتر است یا تاثیر ندارد ،ایجاد
روند انتخاب و ساخت شکنی روایتهای مشکلدار
بررسی اولویتها ،اهداف و افراد مهم زندگی ،زدن برچسب جدید برای مشکل ،و مطرح نمودن روایت جایگرین ،بیان روایتی از
تصورات شخصی درباره سالمندی ،دادن تکلیف درباره ایجاد رفتارهای مغایر با روایت سرشار از مشکل ،کمک به احساس عاملیت
شخصی و امید در اعضاء
پرسش از مراجع درباره استثناءها ،تاکید بر جزئیات ،عواطف ،و رفتارهای موارد منحصر به فرد و بسط این موارد ،بسط روایتهای
جایگزین از طریق سواالت چشم انداز عمل و چشم انداز هوشیاری ،ایفای نقش و توضیح جمالت ناتمام ،ساختن داستانی تازه با
تصورات و معانی جدید.
گفتگو درباره افراد مهم زندگی اعضاء در گذشته و اکنون جهت یادآوری مشکالت حل نشده ،گذر از رنجشها ،رها کردن و
بخشیدن کسانی که در کذشته موجب خاطرات ناخوشایند بودهاند ،نوشتن نامههای پست نشده،
گفتگو در مورد تجربه های جایگزین ،تقویت روایتهای و معانی جایگزین آزادی بخش ،ردیابی تاریخچه و معنای منحصر بفرد
و نامگذاری روایت جایگزین ،ارزیابی روایت جدید و بازخورد به یکدیگر ،بررسی احساسات راجع به تغییر روایت زندگی و پایان
جلسات

الزم به ذکر است در پایان جلسههای مداخله روي گروه
آزمایش ،نیز این امکان برای گروه کنترل فراهم شد تا جهت دریافت
همان خدمات مراجعه کنند .همچنین به مشارکتکنندگان پژوهش
گفته شد که این خدمات بخشی از یک کار پژوهشی محرمانه
محسوب میشود .در زیر طرح جلسات درمانی به طور خالصه آورده
شده است.
ابزار
آزمون کوتاه شناختی ( :)AMTتوسط هادکینسون ()1972
برای تشخیص سریع دمانس در سالمندان ساخته شد .مشتمل بر 10
سؤال و  10امتیاز است .اجرای آن به سه دقیقه زمان نیاز دارد ،در
مواقعی که موقعیت مکانی بهگونهای است که اجرای ماده مربوط به
بازشناسی عم ً
ال قابلاجرا نباشد ،نمره آزمون از  9محاسبه میشود،
نقطه برش  8-7از  10یا  7-6از  9به عنوان نقطه تفکیک وضعیت
شناختی بهنجار از نابهنجار پیشنهاد شده است .بختیاری و همکاران
روایی و پایایی این آزمون تشخیصی را برای سالمندان ایرانی محرز
ساختهاند .روایی افتراقی آزمون برای تشخیص افراد بدون اختالل با
اختالل شناختی مناسب گزارش شده است و پایایی درونی ،0/76
حساسیت  0/92و ویژگی  0/81را نشان داد .حساسیت این آزمون
سالمندشناسی

5

در تشخیص اختالل شناختی در افرادی که نمره کمتر از  7داشته
باشند نسبت ًا باالست ( .)38در این پژوهش ،ضریب پایایی آن به روش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برابر  0/71به دست آمد .
نسخه فارسی مقیاس بخشش هاتلند ( :)PVHFSاین
مقیاس دارای  18گویه متشکل از سه زیر مقیاس (بخشش خود،
بخشش دیگران و بخشش موقعیتهای کنترل ناپذیر) است که
توسط تامپسون و همکاران ( )14تدوین شده است؛ هر یک از زیر
مقیاسها دارای  6گویه میباشند .این مقیاس در نمونههای غیر
بالینی بزرگ مورد آزمایش قرارگرفته و پایایی و روایی آن در مطالعات
صورت گرفته تأیید و آلفای کرونباخ آن بین  0/76تا  0/83گزارش
شده است ( .)14ابراهیمی و همکاران ویژگیهای روانسنجی این
مقیاس را روی تعداد  324سالمند ایرانی مورد بررسی قرار دادند،
ضرایب پایایی مقیاس به روش همسانی درونی برای کل مقیاس
و زیر مقیاسهای بخشودگی خود ،دیگران و موقعیتها به ترتیب
 0/83 ،0/76 ،0/84و  0/83و به روش باز آزمایی به فاصله دو هفته
روی تعداد  64نفر برای کل مقیاس و زیرمقیاسهای بخشودگی
خود ،دیگران و موقعیتها به ترتیب  0/82 ،0/74 ،0/86و  0/77بود،
از لحاظ روایی همگرا و واگرا به ترتیب بین این مقیاس با مقیاس
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رضایت از زندگی همبستگی مثبت معنیدار ( )r=0/53و با مقیاس
نشخوار خشم همبستگی منفی معنیداری ( )r= -0/45وجود داشت
( .)39بر اساس نسخه فارسی مقیاس ،پاسخدهندگان در یک مقیاس
لیکرتی  4درجهای (از تقریب ًا همیشه برای من غلط است تا تقریب ًا
همیشه برای من درست است) میزان موافقت و مخالفت خود را
نسبت به هر گويه مقیاس معلوم میکنند ،در مطالعه حاضر ضریب
آلفای کرونباخ کل برای همه آیتمهای مقیاس برابر با  0/81و برای
هرکدام از خرده مقیاسهای بخشودگی خود ،دیگری و موقعیتها به
ترتیب برابر با  0/81 ،0/73و  0/87بود.
مقیاس افسردگی سالمندان ( :)GDSاین مقیاس در مطالعات
بالینی و غربالگری به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است،
فرم اولی ه آن دارای 30سؤال است که پاسخ به آنها به صورت صفر
یا یک (بله یا خیر) است .ضریب آلفای کرونباخ آن  0/94و پایایی
آن به روش باز آزمایی و تنصیف به ترتیب  0/85و  0/94است و
روایی همزمان آن با مقیاس افسردگی زونگ ( )SDSو هامیلتون
( )HRS-Dبه ترتیب  0/84و  0/83گزارش شده است (.)40
ملکوتی و همکاران نسخه فارسی فرم  15سؤالی مقیاس را مورد
اعتبارسنجی قرار دادند؛ نتایج پژوهش آنها بر روی تعداد  204نفر از
سالمندان با سن باالی  59سال ضرایب پایایی و روایی مطلوبی را به
ویژه در مناطق شهری نشان داد ،به طوری که ضرایب پایایی به روش
آلفای کرونباخ ،تنصیف و باز آزمایی به ترتیب برابر با  0/89 ،0/90و
 0/58بود ،روایی اين مقياس به روش تحلیل عاملی  0/90گزارش
شد ( .)41تحلیل عوامل این مقیاس به روش چرخش واریماکس دو
عامل افسردگی و فعالیت روانی-اجتماعی را مشخص نمود ،عامل
افسردگی (شامل  11سؤال) به عنوان فرم کوتاه با ضریب آلفا 0/92
و همبستگی  0/58با فرم اصلی ،نقطه برش  6با حساسیت  0/9و
ویژگی  0/83در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفت .همچنین
آلفای کرونباخ آن در پژوهش حاضر  0/76به دست آمد.

تجزی ه و تحلیل
برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش تحلیل کوواریانس
به منظور مقایسه میانگینهای پسآزمون پس از تعدیل نمرههای
پیشآزمون استفاده شد .قبل از استفاده از آزمون پارامتریک ،جهت
س نمرات
رعایت مفروضههای آن آزمون لوین در مورد همگنی واریان 
متغیرهای پژوهش و از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف جهت رعایت
پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات موردبررسی واقع شد .کلیه
عملیات آماری بهوسیله نرمافزار آماری  20-SPSSانجام گرفت.
یافتهها
میانگین سنی دو گروه آزمایش و کنترل ( 68/2و  )65/8با
اختالفی نزدیک به  2/5سال تا حد زیادی به هم نزدیک است و
انحراف استاندارد ( 5/3و  )4/7متغیر سن نیز در دو گروه تفاوت
چندانی با هم ندارد .از نظر وضعیت تاهل  3/3درصد ( 1نفر) از افراد
گروه کنترل مجرد (بیوه) بودند و بقیه اعضای گروه کنترل و نیز
همگی افراد گروه آزمایشی ( )96/7متأهل هستند و همسرانشان در
قید حیات هستند .همچنین  53/3درصد (هشت نفر) از اعضای گروه
آزمایشی و  46/7درصد (هفت نفر) از اعضای گروه کنترل با همسر
خود زندگی میکردند .نیز در هر گروه  46/7درصد (هفت نفر) با
فرزندان خود و در این میان تنها یک نفر از گروه کنترل تنها زندگی
می کرد .از نظر وضعیت تحصیلی بیشتر افراد شرکتکننده دارای
تحصیالت زیر دیپلم ( 13نفر؛  43درصد) و دیپلم ( 12نفر؛ 40درصد)
بودند و بنابراین تحصیالت  83درصد افراد نمونه دیپلم و زیر دیپلم
بوده است .هیچیک از شرکتکنندگان مقاطع تحصیالت تکمیلی را
نگذرانده و به طور کلی دو گروه آزمایشی و کنترل از لحاظ تحصیالت
تفاوت چندانی نداشتند .میانگین و انحراف استاندارد نمرات بخشودگی
و افسردگی در دو گروه پیش آزمون و پس آزمون در (جدول )2ارائه
شده است.

جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و گواه
آماره
متغیر
بخشش (نمره کلی)
بخشش خود
بخشش دیگران
بخشش موقعیتها
افسردگی
سالمندشناسی

مرحله
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

انحراف استاندارد

میانگین
آزمایش

گواه

آزمایش

گواه

44/46
50/6
15/2
16/33
14/53
18/86
14/73
17/66
6/9
5/33

48/33
45/2
15/4
15/6
17/33
16/33
15/6
15/8
6/1
6/4

10/37
6/11
2
2/63
5/46
3/56
4/28
3/28
0/925
1/44

5/72
4/63
2/58
2/38
3/01
2/71
2/22
2/62
1/37
1/41

6

دوره  3شماره  1تابستان 1397

محمد ابراهیمی و همکاران

روایت درمانی گروهی در سالمندان ...

افسردگی در هر دو مرحله پیش و پس آزمون سطح معناداری در

نتایج (جدول )2نشان میدهد بیشترین تغییر در میانگین

آزمون گلموگروف اسمیرنف بیشتر از  0/05بود؛ در نتیجه مفرضه

گروه آزمایشی در پیش آزمون-پس آزمون در متغیرهای بخشش

نرمال بودن دادهها در مرحله پیشآزمون و پسآزمون برقرار است.

دیگران و افسردگی رخ داده است و درعینحال در گروه گواه هیچ

تغییر محسوسی بین دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون رخ نداده
است.

یکی دیگر از مفروضه های مهم در انجام تحلیل کواریانس،

بررسی همگنی واریانس های دو گروه در مرحله پسآزمون است که

آیا روایت درمانی گروهی توانسته است اثری معنادار بر

بدین منظور از آزمون لون استفاده شد .نتایج آزمون لون محاسبهشده

آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شود پیشفرضهای آن مورد

نمیباشند ()P <0/05؛ بنابراین مفروضه همگنی واریانسها نیز تأیید

نشان داد هیچیک از متغیرهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنیدار

متغیرهای فوق در سالمندان داشته باشد یا خیر .قبل از این که از

شد و این امکان در استفاده از تحلیل واریانس در دادهها را میدهد.

بررسی قرار گرفت.

در ادامه نتایج تحلیل کوواریانس فرضیه اول مبنی بر این که روایت

یکی از پیشفرضهای انجام کوواریانس نرمال بودن توزیع

درمانی گروهی ،بخشودگی خود در سالمندان را افزایش میدهد در

نمرات بود که برای سنجیدن آن از آزمون کلموگروف -اسمیرنف

(جدول  )3آمده است.

استفاده شد؛ و در متغیرهای مورد بخشش و مؤلفههای آن و

جدول  :3تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روایت درمانی گروهی بر بخشودگی خود

منبع

SS

df

MS

F

Sig

مجذور اتا

توان آماری

مدل تصحیح شده
تعامل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
کل تصحیح شده

103/24
7/75
102/72
5/4
21/28
7370
131/47

2
1
1
1
27
30
29

51/63
7/75
102/72
5/4
1/04

49/4
7/42
98/3
5/08

0/001
0/01
0/001
0/03

0/79
0/22
0/79
0/16

1
0/74
1
0/6

مربوط به اثربخشی مداخله روایت درمانی گروهی است؛ بنابراین

چنانکه نتایج (جدول  )3نشان میدهد ،بین نمرات پسآزمون

گروه آزمایشی و گواه پس از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معناداری

فرضیه اول تایید میشود .نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس فرضیه

آن است که حدود  0/16از تفاوت مشاهده شده در مرحله پس آزمون

(جدول  )4آمده است.

دوم ،اثربخشی روایت درمانی گروهی بر بخشودگی دیگران در

وجود دارد ( F=5/08؛  )P=0/03و ضریب اتا در این آزمون بیانگر

جدول  :4تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روایت درمانی گروهی بر بخشودگی دیگران
منبع

SS

df

MS

F

Sig

مجذور اتا

توان آماری

مدل تصحیح شده
تعامل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
کل تصحیح شده

128/45
153/6
91/53
115/42
453/52
8220
603/86

2
1
1
1
27
30
29

64/22
153/6
91/53
115/42
16/8

3/64
8/72
5/45
6/87

0/04
0/006
0/02
0/01

0/21
0/24
0/17
0/2

0/62
0/81
0/61
0/72

نتایج (جدول )4نشان میدهد که بین پسآزمون گروه

آزمایشی و گواه با کنترل اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد

( F=6/87؛  )P=0/72و مداخله آزمایشی توانسته  0/2واریانس

بخشش دیگران را تبیین کند .این نتیجه به این معنا است که روایت

باشد .در ادامه (جدول )5نیز نتایج تحلیل کواریانس تأثیر روایت

درمانیگروهی بر افزایش بخشش موقعیتهای کنترل ناپذیر در
سالمندان مالحظه میشود.

درمانی گروهی توانسته بر بخشش دیگران در سالمندان اثر داشته

سالمندشناسی
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جدول :5تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روایت درمانی گروهی بر بخشودگی در موقعیتها
منبع

SS

df

MS

F

Sig

مجذور اتا

توان آماری

مدل تصحیح شده
تعامل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
کل تصحیح شده

58/52
47/5
52/89
20/28
10/14
7233
332/16

2
1
1
1
27
30
29

29/62
47/5
52/89
20/28
273/64

2/88
4/68
5/22
2/02

0/07
/04
0/03
0/16

0/18
0/15
0/16
0/07

0/52
0/55
0/57
0/28

موقعیتهای کنترل ناپذیر در سالمندان اثر داشته باشد.
نتایج آزمون فرضیه اثربخشی روایت درمانی گروهی بر
افسردگی سالمندان با استفاده از تحلیل کوواریانس یک متغیره با
کنترل اثر پیشآزمون در (جدول )6آمده است.

نتایج (جدول )5نشان میدهد که بین پس آزمون گروه
آزمایشی و گواه با کنترل اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود
ندارد ( F=2/02؛  )P=0/16و مداخله آزمایشی تنها  0/07واریانس
بخشش موقعیتهای کنترل ناپذیر را تبیین کرده است .این نتیجه
به این معنا است که روایت درمانی گروهی نتوانسته بر بخشش در

جدول :6تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر روایت درمانی گروهی بر افسردگی سالمندان
منبع

SS

df

MS

F

Sig

مجذور اتا

توان آماری

مدل تصحیح شده
تعامل
پیش آزمون
گروه
خطا
کل
کل تصحیح شده

33/23
0/281
24/7
19/45
32/22
1098
65/46

2
1
1
1
27
30
29

16/61
0/281
24/7
19/45
1/19

13/92
0/235
20/69
16/29

0/00
0/63
0/00
0/00

0/508
0/009
0/434
0/376

0/99
0/07
0/99
0/97

گروهی شرکت داشتهاند در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری
کاهش یافته است.
فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه روایت درمانی گروهی بر
افزایش بخشودگی خود تأثیر مثبت دارد تائید شد .این نتیجه با یافته
پژوهش وبر ،کرین و لیزامیک که گزارش کردند که روایت درمانی
باعث خود سرزنشگری کمتر می شود ( )42همخوان میباشد .نیز
با نتایج پژوهش نوری تیرتاشی و کاظمی روی زنان ایرانی همسو
میباشد ( .)43در تبیین این یافته شاید بتوان گفت فرد سالمند با
روایت تجارب خود زندگی خود را مرور کرده و به پذیرش تجارب
منفی و تلفیق آن با زندگی حال ،شرايط را براي حل گذشته دردناك
فراهم كند .با توجه به این که فرآیند روایت درمانی شامل گفتن،
گوش دادن ،دوباره گفتن و دوباره شنیدن داستانها است.این
داستانها مواد و منابعی برای ترسیم معنی ،فهم و بینش به دست
میدهد .انسان به جای واکنش صرف به وقایع ،از راه داستان های
که پیرامون موضوعات مهم خود می سازد معنا دهنده جهان خود نیز
هست؛ چون هنگام بازگویی یا نوشتن داستان زندگي ،فرد همزمان
به آن فكر میکند ،بخشهایی از آن را انتخاب میکند و قسمتهای
نهچندان مهم را كنار میگذارد در واقع ويراستار داستان خود ميشود

نتایج (جدول )6نشان میدهد که بین پسآزمون گروه
آزمایشی و گواه با کنترل اثر پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد
( )P>0/01 ، F=16/29و روایتدرمانی گروهی بر کاهش افسردگی
سالمندان اثر داشته است .میزان تاثیر  0/37بوده است .به این معنا
که مداخله آزمایشی  0/37از واریانس نمرات پسآزمون را تبیین
کرده است.
بحث
هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی روایت درمانی
گروهی بر افزایش بخشودن (خود ،دیگران و موقعیتهای کنترل
ناپذیر) و افسردگی سالمندان بود در این رابطه چهار فرضیه مطرح شد
که در ادامه به ترتیب به تشریح آنها پرداخته می شود.
یافتههای حاصله به طور مختصر نشاندهنده آن بود که میزان
گرایش به بخشش خود و دیگران در سالمندانی که در جلسات روایت
درمانی گروهی شرکت داشتهاند در مقایسه با گروه کنترل به طور
معناداری افزایش داشته است ولی در ارتباط با بخشش موقعیتهای
کنترل ناپذیر افزایش معناداری به دست نیامد .همچنین مشخص
شد که میزان افسردگی در سالمندانی که در جلسات روایت درمانی
سالمندشناسی
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( .)44این فرایند در روایت درمانی در راستای مبانی نظری اریکسون
( )1979میتواند تالشی در جهت یکپارچهسازی که منجر به افزایش
رضایت از خود می شود باشد .سالمندی مرحله تأمل و زمان ارزیابی
نهایی از زندگی است ،روایت های بسیاری از سالمندان حاکی از این
است که دوست دارند عملکرد و تالششان مورد تحسین و قدردانی
قرار گیرد ،نمیخواهند متأسف اشتباهاتی باشند که نمیتوانند آنها را
اصالح کنند .چه بسا با بازنگری در خود و اتصال بخشهای تفکیک
شده و گمشده در قالب روایتها ،معنای غنیتری به زندگی خود
ببخشند و این که چطور توانستهاند با اشکال نامالیمات زندگی کنار
بیایند احساس من منسجمتری کنند.
فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه روایت درماني گروهي
باعث افزایش بخشودگي دیگران در سالمندان میشود نیز توسط
یافتههای پژوهش تائید شد؛ که با نتایج پژوهش بریمهال ،گراندر و
هنالین ( )45و تیرتاشی و کاظمی ( )43همسو است؛ چنانچه پیشتر
گفته شد در واقع روايت درماني ،ابزاری براي اعتراف كردن است
(فریدمن و کامز)1996 ،که میتواند شرايط را براي حل رنجشهای
دردناک ،بخشیدن دیگران و بخشیده شدن از سوی دیگری فراهم
كند .زمانی که فرد رنجشهایش را به زبان میآورد معنای رنجهای
خود را با ریختن آن در قالب کلمات بهتر در مییابد و البته با شنیده
شدن و تخلیه هیجانات متراکم مرتبط با آنها احساس بهتری میکند،
لحظهای که فرد با پرسش یا تأمل در مورد چرا از زاویه دیگر به آن
نگاه نکرد به آن می رسد .برون ریزی و خودافشائی که فرد به خود یا
دیگران حق می دهد تا آن آنچه را آن گونه که بوده بپذیرند .زماني
كه روابط گسسته و خدشهدار ميشود خصوص ًا بعد از آسيب ناشي
از تجربيات ناگوار ،ما سؤال میکنیم كيستيم؟ متعلق به چه كسي
هستيم؟ چه نقشهایی را میتوانیم ايفا كنيم و اينكه زندگي براي
ما چه معنايي میتواند داشته باشد؛ بنابراين رویکردهای روايتي اين
فرصت را به ما میدهند تا راه و روشي كه براي بخشودن مدنظر قرار
داده بوديم و همچنين نقشهایی كه براي خود و ديگران در مسير
بخشودن تعيين كرده بوديم را مورد بازبيني قرار دهيم؛ به طوري كه
بعد از آگاهي از حق انتخاب داشتن بين بخشودن و يا نبخشودن ،به
يك تجربه"آها" دستیابیم ( .)46نیز از آنجایی که روايت درماني به
دنبال ساختارشکنی روایتهای مشکلدار و دردسرساز و باز معنایی و
ساخت دهی مجدد اینگونه روایتهاست ،خصوص ًا براي خلق فضا و
زمان در جهت تأمين نياز افراد به بخشودن سودمند است ،روایتها
و داستانهایی كه ما درباره زندگي خويش بيان میکنیم از آن نظر
با اهمیت هستند كه اين داستانها ما را قادر میسازد كه به حوادث
ی نظم ببخشيم و تجربيات گذشته ،حال و آیندهمان را بر اساس
زندگ 
سالمندشناسی
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منطق بسازيم .همچنين يكي از مسائلي كه در موقعیتهای تمايل
به نبخشودن ،نقش اساسي دارد مسئله زمان میباشد به طوري كه
زمان گذشته براي به خاطر آورده شدن خيلي اندوهآور است ،زمان
حال مملوء از درد است و زمان آينده غیرقابلتصور است؛ بنابراين فرد
قرباني يا آسیبدیده توان تنظیم و كنترل زمان را نخواهد داشت؛ اما
روایتها نهتنها سازمان دهنده زمان هستند ،بلكه آنها معنابخش
تجربيات زماني ما هستند ،به طوري كه خاطرات گذشته در روايت
درماني التیامیافته ،صبر و شكيبايي براي امروز افزایشیافته و ما يك
آينده خيالي جديد را آغاز میکنیم ( .)47از طرف دیگر همانطور که
پیشتر ذکر شد روایت درمانی با مرور و بازبینی گذشته همراه است.
همچنین این بازبینی گذشته که با شخصیتسازیها در مورد مشکل
همراه می شود ،جدای از آن که به افراد اجازه میدهند بین خود و
مشکل فاصلهسازی کنند همین حق را به دیگر ایفاکنندگان عرصه
زندگیشان میدهند .این فرآیند درمانی با رویکرد روایت داستان
زندگی شرایطی فراهم میکند تا افراد سریع ًا وارد مرحله بخشیدن
نشوند زیرا فرآیند بخشودگی مفهومی متفاوت از فراموشی و یا نادیده
انگاشتن مسائل است و نیازمند آگاهی ،درک ،تفسیر مثبت و امیدواری
است که میتوان در فرآیند روایت درمانی این شرایط احراز شوند.
یافتهی دیگر پژوهش بیاثر بودن روش روایت درمانی
گروهی بر افزایش موقعیتهای کنترل ناپذیر در سالمندان بود .به
این صورت فرضیه سوم توسط یافتههای حاصله از پژوهش حاضر
تأیید نشد .پژوهش انجامشده مشابه در این زمینه یافت نشد .در
مورد ناکارآمد بودن اثر روایت درمانی گروهی در افزایش بخشش
موقعیتهای کنترل ناپذیر سالمندان ،آنچه که به نظر میرسد این
است که بخشش موقعیتهای کنترل ناپذیر ابعاد گستردهای دارد؛
و عوامل زیادی ازجمله محیط اجتماعی فرد ،سطح رفاه اقتصادی
و تحصیالت ،معنویت و باورهای مذهب و  ...میتوانند در ایجاد و
بهتبع در ارتقاء و افزایش متغیرهای مذکور دخیل باشند .به عنوان
متال وضعیت اقتصادی ضعیف سالمندان بازنشسته از یکطرف و
هزینههای باالی زندگی از طرف دیگر وضعیت روانشناختی آنها
را بهشدت آسیبپذیر نموده و تا حد زیادی قدرت کنترل و عاملیت
آنها بر شرایط را تضعیف نموده است .همین امر با ایجاد استرس
مداوم در زندگی این افراد ،مانع اصلی برای ایجاد رضایت از زندگی و
نیز بخشش در موقعیتهای کنترل ناپذیر میباشند؛ بنابراین احتما ًال
تنها استفاده از یک راهبرد مانند روایت درمانی اثربخش نباشد ،بلکه
به تناسب گستردگی ابعاد پدیده مورد نظر بیشتر نیازمند مداخلههای
تلفیقی ازجمله درمانهای حمایتی یا رواندرمانی معنویت محور
باشیم.
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یافته آخر پژوهش مبنی بر اینکه روایت درماني گروهي باعث
کاهش افسردگی سالمندان میشود ،توسط یافتههای پژوهش تائید
شده است؛ نتایج این پژوهش را میتوان با شواهد پژوهشی موجود
همخوان دانست ( .)53-48البته پژوهشهای مشابه در این رابطه
نتایج همسو با نتیجه پژوهش حاضر را گزارش کردهاند .ب ه عنوان
مثال چنگیزی و پناه علی ( )1395در پژوهشی نشان دادند که روایت
درمانی گروهی بر میزان امید به زندگی و شادکامی سالمندان در گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل مؤثر است ( .)54حجتی و همکاران نیز
نشان دادند که خاطره گویی بر ارتقاء عزتنفس و رضایت از زندگی
سالمندان مؤثر است (.)55
افسردگی اغلب زمانی اتفاق می افتد که فرد با زاویه دید
محدود تنها خاطرات غمگین ،شکستها ،و ناکامیها را مینگرد .به
ی و روایتهای با بار معنایی
تبع حاصل این شکل اندیشیدن فراخوان 
یأس و درماندگی است که جریان روزمره زندگی فرد را تحت تاثیر
قرار میدهد و روایتدرمانی با به سطح آوردن این گونه شناختها
س و بازمعنایی آنها به وجودآورده و
و افکار منفی ،فضایی برای لم 
از بار هیجانی این افکار و احساسات بیان نشده میکاهد .همچنین
یادآوری این نکته ضروری است که در تمام موارد مذکور روایتدرمانی
در قالب مداخله گروهی به واسطه پویایهای خاص از جمله همدلی
و حمایت بین فردی ،زمینه روایتگری ،ساختارشکنی و ساختدهی
و بازمعنای روایتها را بهتر فراهم میکند .روایتگری گروهی فرد را
واقف میسازد که دیگران نیز مانند او از مشکالتی رنج میبرند و
اشتراکگذاری روایتهای شخصی ،فرصت نگریستن به مسئله از
[F. Razaei, Persian trans]. Tehran: Arjmand
Press. 2007.
5. Kashfi S, Khani Jeihooni A, Farhadi S. The
relationship between social and demographic
factors and prevalence of depression among
over 60 years old individuals, Shiraz, Iran.
Bimonthly Journal of Hormozgan University
of Medical Sciences. 2011; 14 (4): 319-25.
6. Scogin F. Department of psychology
university of Albama at Tuscaloosa.
Available from 2009 [Available from: http://
www.apa.org/pi/aging/resources/guides/
depression.aspx].
7. McKeen NA, Chipperfield JG, Campbell
DW. A longitudinal analysis of discrete
negative emotions and health-services use
in elderly individuals. Journal of Aging and
سالمندشناسی
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زاویه دید دیگران را ممکن میسازد .این جریان به ساخت دهی مجدد
و گسترش معنایی روایتهای های مشکلدار کمک زیادی میکند.
نتیجهگیری نهایی
یافتههای این مطالعه از اثر بخشی روایت درمانی گروهی
بر افزایش بخشش خود و دیگران و کاهش افسردگی سالمندان
حمایت میکند .و این روش مداخله ،غیر تهاجمی و سازگار با روحیات
سالمندان است و امکان پاسخگویی به برخی نیازهای درمانی آنان
را داراست.
البته الزم به یادآوی است که این پژوهش تنها روی مردان
سالمند انجام شد و تعامل متغیرهاي زمینهای همچون جنسیت و ...
با متغیرهاي آزمایش مورد بررسی قرار نگرفت ،همچنین نمونهگیری
دردسترس ،تمرکز صرف روی تکالیف شفاهی به دلیل بی سوادی
یا کمسوادی نمونه مور د بررسی ،نداشتن جلسات فردی و پیگیری از
جمله محدویتهای این پژوهش بودند؛ بنابراینجهت تعمیم نتایج
پیشنهاد میشود موارد مذکور در پژوهشهای آتی لحاظ گردد
تشکر و قدردانی
در پایان از همکاری کمیته تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی ،کارکنان سالمندسرای شهر کرمانشاه و تمام
عزیزان سالمندی که در این پژوهش مشارکت نمودند ،تشکر و
قدردانی میشود.
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