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طالق یکی از شدیدترین تنیدگیهای زندگی انسانی است که پیامددهای رواندی نداگواری همچدون کداهش امیدد و
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مقدمه
نظام خانواده در نتیجه تحوالت اجتماعی دهههای گذشته در سطح جهانی ،بدا ادالشهدا و مسدالل جدیددی
دست به گریبان شده است و از این رو به شکل فزایندهای در معرض تهدید قرار گرفته است .اضمحالل تدریجی
کارکردهای زندگی زناشویی از قبیل کارکردهای زیستی ،اجتماعی ،شناختی و عداطفی ،منجدر بده تقلیدل جددی
احساس رضایتمندی در زندگی زناشویی میشود .این کاهش تدریجی رضایتمندی ابتدا موجب جدایی عداطفی
زوج و در نهایت واقعهای حقوقی میشود که ذیل عنوان «طالق» 1مورد بررسی قدرار مدیگیرد(زهتداب نجفدی و
سالمی .)1391 ،در سالهای اخیر با افزایش آمار روزافزون طالق ،این مسأله به یک روند و معضل مهم اجتماعی
تبدیل شده است .مطابق با آمارهای رسمی و غیررسمی و گزارشهای اراله شده توسط دادگاههای خانواده از هدر
اهار یا پنج مورد ازدواج ،یکی از آنها به طالق میانجامد و ایران بعد از کشدورهایی ادون آمریکدا ،دانمدار و
مصر عنوان اهارمین کشور پرطالق دنیا را به خود تخصیص داده است(غالمی و بشلیده.)1390 ،
به همان میزان که طالق در زندگی خانوادگی رو به افزایش است ،آثار و پیامدهای آن نیز هر روز بیش از
گذشته حیات جامعه و سالمت روانی افراد آن را تهدید میکند .طدالق و فروپاشدی زنددگی منجدر بده بدرهم
خوردن تعادل روانی و عاطفی افراد خانواده میشود و مطابق با مقیاس هولمز و راهه 2مدیتدوان آن را دومدین
تنش بزر زندگی دانست که پیامدهای ناگوار روانی آن اجتنابناپذیر مینماید(فیگلی.)2014 ،3
مروری بر ادبیات پژوهش نشان میدهد که افراد مطلقه بهزیستی روانشناختی پایین و عالیدم درمانددگی
بیشتر و خودپنداره ضعیفتری دارند(پیت 2002 ،4؛ کیلوالد .)2016 ،5پژوهشها نشان میدهند که اثرات طالق
بر روی زنان نتایج پایدارتری دارد(غالمی و بشلیده .)1390 ،مطابق با نتایج پژوهشهدای انجدام شدده ،زندان
مطلقه هیجانهای منفی بیشتری نسبت به مردان تجربه میکنند و میزان آشفتگی روانی و اضطراب در آنهدا
دو برابر مردان است .از بین مشکالت پس از طالق ،مشدکالت اقتصدادی و احسداس اضدطراب و افسدردگی
بیشرین مشکالت افراد مخصوصاً در زنان مطلقه بوده است(زهتاب نجفی و سالمی .)1391 ،زنان مطلقه افزون
بر مشکالت مالی و فشارهایی که به دلیل ایفای توأمان نقش پدر و مادر بده دوش مدیکشدند ،بدا فشدارهای
دیگری مانند نگرش و برخورد ناخوشایند جامعه نیز روبهرو هستند .ایدن نگدرش ناخوشدایند نسدبت بده زندان
مطلقه ،دستکم یک سال پس از جدایی مشکالتی مانند خشم ،اضطراب ،تنفر ،افسردگی ،ناامیدی و گدرایش
1. Divorce
2. Holmes & Rahe
3. Figley
4. Pietsch
5. Killewald
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به بریدن پیوند با اطرافیان و برخی خویشداوندان را در آندان پدیدد مدیآورد(بهرامدی ،سدودانی و مهرابدیزاده،
.)1389
تقلیل سالمت عمومی و به ویژه سالمت روانی زنان مطلقه و همچونین سدطوح امیدد در آندان را یکدی از
مهمترین پیامدهای روانی ناگوار طالق دانست که نیازمند مداخالت روانشناختی برای مقابله و کنتدرل آنهدا
است .این کاهش معنادار سالمت روانی و امید را در زنان مطلقه میتوان پیشزمینه بروز عالیم و آسیبهدای
جسمی و روانی در آنان دانست (زهتاب نجفی و سالمی .)1391 ،مطابق با تعریدف سدازمان جهدانی بهداشدت
( )WHOسالمت «نه تنها نبود بیماری یدا معلولیدت» بلکده «حالدت بهینده خدوب بدودن جسدمی ،رواندی و
اجتماعی» است (سازمان جهانی بهداشت ،2001 ،به نقل از غالمی و بشلیده .)1390 ،مفهدوم سدالمت رواندی
نیز از منظر سازمان جهانی بهداشت ایزی فراتر از نبود اختاللهای روانی و شامل مثلفدههدایی ادون خدوب
بودن ذهنی ،ادرا خودکارآمددی ،اسدتقالل و خودمختداری ،کفایدت و شایسدتگی ،وابسدتگی میداننسدلی و
خودشکوفایی توانمندیهای بالقوه فکری و هیجانی است .از این منظدر ادالشهدا و تنیددگیهدای جداری در
زندگی یکی از عوامل بالقوه تهدیدکننده سالمت روانی انسانها است .از این منظر طالق را میتدوان یکدی از
اضطرابآورترین و تنیدگیزاترین االشهای زندگی خصوصاً برای زنان دانست که زمینهساز کداهش سدالمت
روانی در آنان است(غالمی و بشلیده .)1390 ،سالمت روانی در مفهوم عام خود نیز به سدالمت فکدر و تعدادل
روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اطالق میگردد و راههای دستیابی به سالمت فکری و روحدی کده
برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسانها الزم است همواره در کانون توجه رشدتههدای فعدال در حدوزه
بهداشت روان بوده است (فیگلی .)2014 ،بر همین اساس شناسایی تواناییهای شدناختی و رواندی مدورد نیداز
برای تأمین سالمت روانی در برابر شرایط تنیدگیزا یکی از راهبردهای اصلی کمک به گروههدای در معدرض
خطر همچون زنان مطلقه میباشد .از این منظر امید را میتوان مثلفهای در ارتباط با سالمت روانی دانست.
امید یک سازه شناختی و انگیزشی است که با عناصری از اهداف ،روشها یا راهبردها رابطه متقدابلی دارد
و از شناختهای فرد درباره انتظارات و توانایی رسیدن به اهداف مهم در زندگی تأثیر میپذیرد .امید همچدون
خوشبینی ،شامل انتظار فرد از دستیافتنی بودن اهداف است اگراده شدامل شدناخت فدرد از قصدد و تعهدد
رسیدن به اهداف ،نقشهها و راهبردهای رسیدن به هدف نیز میشود .بر این اساس امید فراتر از تفکدر مثبدت
صرف است و بر ظرفیت تالش فرد برای رسیدن به اهداف تأکید دارد(نجاتی ،شهیدی ،ملکی و درویشی لدرد،
 .)1391شواهد پژوهشی نشان میدهد که افرد با امید زیداد در حدوزههدای مهدم زنددگی ازجملده پیشدرفت و
سالمت جسمی و روانی برونداد بهتری دارند .در همین راستا برخی مطالعات نشان میدهند که سطوح پدایین
عاطفه منفی و سطوح باالتر عاطفه مثبت و عزت نفس با امید ارتباط دارند .همچنین برخدی مطالعدات نشدان
دادهاند که افراد دارای امید زیاد نشانههای افسردگی کمتری دارند و از دیگرسو افراد با امیدد کدم راهبردهدای
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کنار آمدن ضعیف و افکار خودکشی بیشتری از خود نشان میدهند(دیویدسون 1و همکاران) .مطدابق بدا نتدایج
این مطالعات میتوان انتظار داشت که سطوح سالمت روانی و امید در زنان مطلقه در اثر تنیدگیهای ناشی از
طالق تحت تأثیر قرار گیرد .از اینرو استفاده از راهبردهای درمانی در جهت ارتقای سالمت روانی و امید زنان
مطلقه میتوان زمینهساز پیشگیری از بروز عالیم روانی و اختاللهای بالینی در آنها باشد.
مروری بر ادبیات پژوهش نشان میدهد که تاکنون برخی از روشهای درمانی برای ارتقای ابعاد مختلدف
سالمت روانی و کیفیت زندگی در زنان مطلقه مورد استفاده قرار گرفته است ،همچون معنویدتدرمدانی بدرای
ارتقای سالمت روانی زنان مطلقه(غالمی و بشلیده ،)1390 ،آموزش مهارتهای زندگی برای کاهش اضطراب
زنان مطلقه(زهتاب نجفی و سالمی ،)1391 ،درمان شناختی رفتاری مذهبمحدور بدر افسدردگی زندان مطلقده
(حمید ،بشلیده ،عیدی و دهقانیزاده ،)1390 ،و گشتالتدرمانی بر عزت نفدس ،افسدردگی و احسداس تنهدایی
زنان مطلقه(بهرامی و همکاران .)1389 ،یکی از روشهای درمانی که طی سالهای اخیر در قلمرو مدداخالت
بالینی مربوط به زندگی زناشویی و خانوادهدرمانی مورد توجه روانشناسان بالینی واقد شدده اسدت اسدتفاده از
راهبرد روایتدرمانی 2میباشد(پیت .)2002 ،
پایههای نظری این رویکرد نظریه روایت و کاربرد آن در قالدب روایدتدرمدانی اسدت .آناده بده عندوان
مکانیزم تغییر در روایتدرمانی شناخته شده است ،کمک به مراجعین برای غلبه بر مشکالت آنها از راه درگیر
شدن در گفتگوهای درمانی است(اتچسن و کلیست .)2000 ،3فرض بنیادین در دیدگاه روایتی ایدن اسدت کده
مردم از طریق روایات ،زندگی و تجارب خود را هویت و معنا میبخشند .مطابق با این مفروضه آسدیبشناسدی
روانی نتیجه یک سازوکار زیربنایی زیستی یا روانی نیست بلکه میتوان آن را ناشی از وجود روایتهای سرشار
از مشکل در زندگی انسان دانست .از این رو تغییر روایتهای آسیبزا و مشکلمدار هسدته اساسدی درمدان در
روایتدرمانی است(اولمن .)2016 ،4روایتدرمانی طرحی است که به کمک آن انسان به تجربدههدای گدذرا و
اعمال شخصی خود معنا میدهد و قالبی است برای فهم و در رویدادهای گذشته زندگی شخص و برنامده-
های آتی او .روایتدرمانگران معتقدند دنیا کارکردی از آناه وجود دارد نیست بلکده کدارکردی از آن ایدزی
است که روی میدهد .ایده آناه روی میدهد یک عنصر حیاتی در فرایند روایت محسوب مدیشود(سدلیمی،
قاسمی و شریفی.)1394 ،

1. Davidson
2. Narrative therapy
3. Etchison & Kleist
4. Ullmann
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در این رویکرد مراج و درمانگر درواق ویراستاران زندگینامه شخصی مراج هستند و فرایندد درمدان نیدز
بازنویسی و ویراستاری این زندگینامه شخصی است .بر این اساس فرایند روایتدرمانی نقدش فعدالی را بدرای
مراج در طول جلسات درمانی فراهم میکند .فرد در این روش یاد میگیرد کده مسدلولیتش را در تسدکین و
بهبود مسالل روانی خود به عهده گیرد و آن را تمرین کند .اون در هنگام نوشتن داستان زندگی ،فرد همزمان
به آن فکر میکند ،بخشهایی از آن را انتخاب میکند و قسمتهای نه اندان مهم را کنار میگذارد ،در واقد
ویراستار داستان خود میشود و این ایزی است که در این رویکرد مورد تأکید است ،یعنی افراد بایدد داسدتان
زندگیشان را مرتب و ویراستاری کنند(نوری و کاظمی .)2012 ،روایتدرمانگران بده ادعاهدا و داسدتانهدای
عینی کمتر توجه میکنند و بیشتر به فواید اجتماعی که در داستانهای زندگی فرد بیان میشود عالقمندند .از
این منظر روایتدرمانی را میتوان فهم داستانهایی که زندگی یک فرد را تشکیل دادهاند معنا کرد .مطابق بدا
داعیه روایتدرمانگران تنها تجاربی که بخشی از یک داستان بزر تر باشند ،تأثیر معنداداری بدر زنددگی فدرد
دارند .در این اهاراوب درمانی ،درمانگر به تعیین موضوعی عالقمند است که بتواند اجدزای مختلدف زنددگی
فرد را به هم متصل کند(سلیمی و همکاران.)1394 ،
اثربخشی این راهبرد درمانی تاکنون در طیف گستردهای از مسالل روانشناختی مدورد تأییدد قدرار گرفتده
است همچون اثربخشی روایتدرمانی بر عملکرد خدانوادگی زوجدین (ربیعدی ،فداتحیزاده و بهرامدی،)1387 ،
کاهش افسردگی زنان(نظیری ،قادری و زارع ،)1389 ،میزان تمایل بده بخشدودگی در زندان(نوری و کداظمی،
 ،)2012نگرانی از بدریختی بددن در دانشدجویان دختر(بسدا ندژاد ،مهرابدیزاده ،حسدنی و نرگسدی،)1391 ،
سازگاری با طالق والدین ،تابآوری و مشکالت رفتاری و هیجانی دختران طالق مقط ابتدایی(عمادی ،یدزد-
خواستی و مهرابی ،)1394 ،ارتقای رفتارهای کودکان مبتال به رگههای اتیسم(تان 1و همکاران ،)2014 ،تقلیل
عالیم اختالل استرس پس از سانحه در زندان مبتال(کلییتدر 2و همکداران ،)2014 ،و حتدی بدر بهبدود عالیدم
سایکوز (نیوبر  )2016 ،3و عالیم اختالالت جنسی(الدرتون ،کالر  ،جدونز و اسدتاکی .)2014 ،4مضداف بدر
موارد یاد شده سلیمی و همکاران ( )1394از روایتدرمانی در طالق عاطفی زوجدین متقاضدی طدالق تدوافقی
استفاده کردند که نتایج این مطالعه حاکی از اثربخشی این روش درمانی بر کاهش طالق عاطفی بدوده اسدت.
در همین راستا و مطابق با مبانی نظری و پژوهشی گفته شده مطالعه حاضر با هدف اثربخشی روایدتدرمدانی
گروه بر امید و سالمت روانی زنان مطالقه انجام شده است .بر این اساس سثال اصلی این مطالعه آن است که
1. Tan
2. Cloitre
3. Newberg
4. Elderton, Clarke, Jones & Stacey
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آیا روایتدرمانی گروه موجب ارتقای امید و سالمت روان در زنان مطلقه خواهد شد؟ مطابق با آناه ذکر شد،
اهداف و فرضیههای پژوهش عبارتند از:
هدف  :1بررسی اثربخشی روایتدرمانی گروه بر شاخص امیدد زندان مطلقده مراجعدهکنندده بده اورژاندس
اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال .1394
هدف  :2بررسی اثربخشی روایتدرمانی گروه بر شداخص سدالمت روان زندان مطلقده مراجعدهکنندده بده
اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال .1394
فرضیه  :1روایتدرمانی گروه بر ارتقای شاخص امید زنان مطلقده مراجعدهکنندده بده اورژاندس اجتمداعی
بهزیستی شهرستان ساری در سال  1394اثربخش است.
فرضیه  :2روایتدرمانی گروه بر ارتقای شاخص سالمت روان و مثلفههای آن در زنان مطلقه مراجعهکننده
به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال  1394اثربخش است.
ابزار و روش

طرح تحقیق این مطالعه از نوع نیمهآزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیشآزمدون و پدسآزمدون بدا گدروه
کنترل است .جامعه آماری این مطالعه عبارت است از کلیه زنان مطلقه (حدود  200نفر) که طی سال  1393به
اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری جهت دریافت تأییدیه مشداوره طدالق از طدرف دادگداه خدانواده
ارجاع شده بودند .تعداد  40نفر از جامعه آماری مزبور که واجدد مدال هدای ورود در مطالعده بودندد ،پدس از
بررسی پرونده مشاوره و تماس با آنها ،در ابتدای سال  1394به شیوه نموندهگیدری در دسدترس بده عندوان
نمونههای این مطالعه در پژوهش شرکت کردند که به شیوه انتساب و جایگزینی تصادفی 20 ،نفر از آنهدا در
گروه گواه (با میانگین سنی  29/37و انحراف استاندارد  )5/52و  20نفر دیگر در گروه آزمدایش (بدا میدانگین
سنی  31/41و انحراف استاندارد  )5/82جایگزین شدند .شرایط الزم برای شرکت در این پژوهش عبارت بودند
از :الف) رضایت داوطلب برای شرکت در پژوهش؛ ب) وقوع تجربه جددایی و طدالق طدی شدش ماهده اخیدر
زندگی هر یک از شرکتکنندگان؛ ج) دارا بودن حداقل پایه تحصیلی دیدللم؛ د) داشدتن سدن بدین  20تدا 40
سال؛ ی) نمره پایین در مقیاسهای امید و سدالمت رواندی .کلیده شدرکتکننددگانی کده در گدروه آزمدایش
جایگزین شدند طی دو ماه ،و هشت جلسه دو ساعته (هر هفته یک جلسه) در مرکز مشاوره اورژانس اجتماعی
بهزیستی شهرستان ساری در معرض عمل آزمایشی (جلسات روایتدرمانی گروهی) قرار گرفتند ،حدال آنکده
شرکتکنندگان گروه گواه در لیست انتظار واق شدند .طرح درمان با اقتباس از برنامه درمان وایدت و اپسدتون
( )1990میباشد که پیشتر روایی محتوایی آن در مطالعات داخلی (بهعندوان نمونده ،بسدا ندژاد و همکداران،
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 )1391نیز مورد تأیید گرفته است .محور اصلی جلسات درمانی نیز در جدول شماره ( )1اراله شده است .کلیده
شرکتکنندگان دو گروه به آزمونهای امید به زندگی و سالمت روان در مراحل پیشآزمون و پسآزمون پاسخ
دادند.
جدول شماره  :1محتوای جلسات روایتدرمانی گروهی
جلسات

محتوای جلسات

جلسه اول

بیان اهداف شرکتکنندگان از حضور در جلسات آموزشی؛ تشریح قواعد اساسی جلسات درمانی توسط
بالینگر؛ حضور منظم؛ انجام تکالیف؛ بیان اصل رازداری و ارزش جلسات آموزشی برای اعضا.

جلسه دوم

تشریح مکفی اهداف ،ارزشها و محتوای درمانی؛ ایجاد موقعیت اشتراکی در درمان و محوریت دادن به
مراج ؛ تشریح مبسوط داستان مشکلدار؛ گوش دادن دقیق به جزلیات زبان مراج ؛ نامگذاری مشتر
مشکل با توجه به اولویت به واژهها و زبان مراج .

جلسه سوم

گوش دادن دقیق به زبان و واژهها و استعارههای مراج ؛ استفاده از زبان برونسازی و جداسازی مشکل از
هویت و ارتبطات مراج ؛ بررسی روایت بیان شده هر یک از اعضا از دید دیگر اعضای گروه.

به االش کشیدن داستان و اراله یک دروننمای توضیحی خارج از مشکل به مراجعین؛ مراج به توصیف
روایتهای کواک و برونیسازی مشکل میپردازد بهطوری که بین خود و مشکل تفاوت قالل میشود؛
جلسه چهارم
همچنین مراجعین تشویق میشوند از طریق پرسشهای تأثیرگذار ،عقاید و واکنشهایشان را در برابر
مشکالت روشن سازند.
نامگذاری مشکل؛ ساختشکنی روایتهای مشکلدار؛ بازنمایی یا زدن براسب جدید برای مشکل؛ مطرح
نمودن روایتهای جایگزین و مرجح؛ کمک به کسب آگاه و قدرت و احساس عاملیت شخصی و امید در
جلسه پنجم
مراج از طریق به بحث گذاشتن پیامدهای منحصربهفرد؛ تشویق اعضا به رفتارهای مغایر با داستان
سرشار از مشکل در فاصله بین جلسات.
پرسش از مراج درباره استثناها و موارد منحصربهفرد و زمانهایی که مراج تحت فشار مشکل نبوده؛
جلسه ششم تمرکز و تأکید بر جزلیات احساسات و تفکرات و رفتارهای این موارد منحصربهفرد و بسط این موارد
منحصربهفرد به زمان حال.
در میان گذاشتن قصه خویش توسط اعضا با گروه؛ گفتگو درباره افراد مهم زندگی در گذشته و اکنون
جلسه هفتم
جهت یادآوری مشکالت حل نشده؛ آموزش مهارتهای حرف زدن و گوش دادن.
مرور بر خاطرات و اقدامات احتمالی مراج درباره مطالب جلسه قبل؛ گفتگو درباره تجربههای مثبت و
جلسه هشتم
روایتهای جایگزین؛ تأیید و تصدیق روایتهای جایگزین مراج ؛ جم بندی جلسات.

ابزارهای اندازهگیری در این مطالعه عبارت بودند از:
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 .1مقیاس امید اسنایدر ( :1)SHSمقیاس امید توسط اسنایدر در سدال  1991تهیده شدده اسدت .ایدن
مقیاس یک مقیاس  12سثالی است که سازه امید به زندگی را بر حسب دو بعد کدارگزار یدا عامدل و گدذرگاه
میسنجد .از شرکتکنندگان خواسته میشود که سثالها را بر حسب یدک مقیداس هشدت درجدهای از یدک
(کامالً مخالف) تا هشت (کامالً موافق) درجهبندی کنند .دامنه نمرات این مقیاس بین هشت تدا  64مدیباشدد
که نمره بیشتر نشاندهنده وضعیت مطلوبتر میباشد .اهار سثال مربوط به خردهمقیاس عامل و اهار سدثال
مربوط به خردهمقیاس گذرگاه است و اهار سثال انحرافی بوده و نمرهگذاری نمیشود .مجموع نمرات خدرده-
مقیاسهای عامل و گذرگاه نمره کل امید را مشخص میکند .پژوهشهای پیشین از این مقیداس در جمعیدت
عادی و بیمار استفاده کردند و ویژگیهای روانسنجی آن را قابل قبول دانستند (اسدنایدر و همکداران1991 ،؛
دیویدسون و همکاران .)2010 ،اسنایدر و همکاران ( )1991همسدانی دروندی ایدن مقیداس را در یدک نمونده
اهارهزار نفری از دانشجویان  0/84گزارش کردند .پایایی آزمون بازآزمون پس از سده هفتده از اجدرای اولیده
 0/85گزارش شده است .پایایی نسخه فارسی این مقیاس در پژوهشهای مختلف از  82تا  89درصدد نوسدان
داشته است (نجاتی و همکاران .)1391 ،کرمانی ،خداپناه و حیدری ( )1390ضریب اعتبار نسدخه فارسدی ایدن
مقیاس را با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  0/86و از طریق بازآزمایی  0/81گزارش کردهاند.
 .2پرسشنامه سالمت روان ( :2)GHQ-28پرسشنامه سالمت روان توسط گلددبر و بلدکویدل 3در
سال  1972تهیه شده و به طور گسترده در پژوهشها مورد استفاده قرار میگیدرد و شدناختهشددهتدرین ابدزار
غربالگری در روانپزشکی است(گلدبر و بلکویل .)1972 ،فرم اصلی و اولیه این پرسشنامه مشتمل بدر 60
سثال است که متن سثاالت درباره وض سالمتی و ناراحتیهای فرد و به طور کلی سالمت عمومی او با تأکید
بر مسالل روانشناختی و اجتماعی در زمان حال میباشد که بعدها فرمهای کوتاهتری مشتمل بر ،28 ،20 ،12
 30و  44ماده نیز تهیه شد .در مطالعه حاضدر از فدرم  28سدثالی ایدن پرسشدنامه اسدتفاده شدده اسدت .ایدن
پرسشنامه از اهار خردهمقیاس تشکیل یافته است که هر کدام از آنها دارای هفت سثال مدیباشدند :خدرده-
مقیاس جسمانیسازی ،خردهمقیاس اضطراب ،خردهمقیاس افسردگی و خدردهمقیداس اخدتالل در کدنشوری
اجتماعی .نمره گذاری بر اساس مقیاس لیکرت است که در آن برای هر فرد پنج نمره به دست میآید که اهار
نمره به خردهمقیاسها و یک نمره به کل مواد پرسشنامه (سالمت روان) مربوط میشود .نمره کل یک فرد از
صفر تا  84و نمره هر خردهمقیاس از صفر تا  21متغیر خواهد بود و نمره بیشتر در هر مقیاس نشانگر وضعیت
نامطلوب است .مطالعات مختلف حاکی از اعتبار و پایایی مناسب این پرسشنامه بوده است(به نقدل از قاسدمی،
1. Snyder’s Hope Scale
2. General Health Questionnaire
3. Goldberg & Blackwell
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کجباف و ربیعی .)1390 ،هومن ( ،1997به نقل از قاسمی و همکاران )1390 ،در هنجاریابی نسخه فارسی این
پرسشنامه میزان همسانی درونی زیرمقیاسهای این پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب
 0/70 ،0/87 ،0/85و  0/91و برای کل مقیاس که نشاندهنده سالمت عمومی است برابدر بدا  0/85گدزارش
کرده است.
یافتهها

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روایتدرمانی گروه بر امیدد بده زنددگی و سدالمت روان در زندان
مطلقه مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری انجام شده است .جدول شماره ()1
میانگین و انحراف معیار نمرات شرکتکنندگان گروه آزمایش و گواه را در مراحل پدیشآزمدون و پدسآزمدون
نشان میدهد.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار نمرات دو گروه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
مرحله
گروهها
متغیرها –
شاخصها

پسآزمون

پیشآزمون
گروه آزمایش
میانگین

انحراف
معیار

گروه گواه
میانگین

انحراف
معیار

گروه آزمایش
میانگین

انحراف
معیار

گروه گواه
میانگین

انحراف
معیار

امید به زندگی

31/69

5/27

34/61

6/71

43/82

5/28

32/57

4/41

جسمانیسازی

12/85

2/47

10/37

1/87

6/63

1/23

10/51

1/82

اضطراب

13/96

2/27

11/33

2/72

6/92

0/82

10/47

1/75

افسردگی

14/50

3/49

15/74

3/49

5/71

1/13

11/21

2/38

9/67

1/98

11/52

2/25

3/47

0/65

12/51

2/58

50/98

17/38

48/96

14/19

22/73

6/41

44/70

14/18

بدکارکردی
اجتماعی
سالمت روان

نتایج ارله شده در جدول شماره ( )2نشاندهنده روند کاهشی نمرات شاخصهای سالمت روان در مرحله
پسآزمون در گروه آزمایش است؛ به این صورت که میانگین گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به گروه گواه
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کاهش داشته است .به عبارت دیگر در قیاس با گدروه گدواه وضدعیت شداخصهدای سدالمت روان در گدروه
آزمایش پس از انجام مداخله بالینی بهبود داشته است .همچنین نمره امید به زندگی نیز در گدروه آزمدایش در
مرحله پسآزمون در قیاس با مرحله پیشآزمون افزایش داشته است .این درحالی است که میانگین نمدرات دو
گروه در مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری نداشته است .برای مقایسه میانگین نمرات فوق در مراحل پدیش-
آزمون و پسآزمون و پاسخگویی به فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیل کوواریدانس اسدتفاده شدد .بدر ایدن
اساس قبل از هرگونه استنباط آماری ابتدا مفروضه یکسانی واریانسهای نمرات دو گروه در شاخصهای مورد
سنجش از طریق آزمون لون مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول شماره ( )3ارله شده است.
جدول شماره :3نتایج آزمون لون جهت بررسی یکسانی واریانس نمرات دو گروه
در متغیرهای امید و سالمت روان
متغیر

شاخصها

آمارهیF

سطح معناداری

درجه آزادی

درجه آزادی

1

2

امید به زندگی

0/075

1

39

0/76

جسمانیسازی

0/38

1

39

0/51

اضطراب

1/27

1

39

0/27

افسردگی

0/046

1

39

0/74

بدکارکردی اجتماعی

0/023

1

39

0/81

سالمت روان

2/05

1

39

0/29

همانگونه که از نتایج گزارش شده در جدول شماره ( )3بر میآید نتایج آزمون لون نشان میدهد برای
کلیه متغیرهای مورد سنجش ،پیشفرض یکسانی واریانس گروهها برقرار است و لذا میتوان برای آزمون
فرضیه پژوهش ،از تحلیل کوواریانس استفاده نمود که نتایج آن در جدول شماره ( )4اراله شده است.
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جدول شماره  :4نتایج تحلیل کوواریانس دو گروه در متغیرهای امید و سالمت روان
منبع

درجه

میانگین

شاخص

آزادی

مجذورات

پیشآزمون
امید به زندگی

عضویت
گروهی

جسمانی-
سازی

پیشآزمون
عضویت
گروهی
پیشآزمون

اضطراب

عضویت
گروهی
پیشآزمون

افسردگی

بدکارکردی
اجتماعی
سالمت روان

عضویت
گروهی
پیشآزمون
عضویت
گروهی
پیشآزمون
عضویت
گروهی

آماره F

سطح

مجذور

توان

معناداری

اتا

آماری

1

2862/44

26/93

0/001

0/73

1

1

1464/19

13/72

0/002

0/49

0/99

1

190/73

22/49

0/001

0/51

0/99

1

71/59

9/73

0/03

0/31

0/73

1

364/83

26/63

0/001

0/63

0/99

1

62/51

10/61

0/01

0/39

0/82

1

482/62

42/94

0/001

0/79

1

1

50/87

21/34

0/001

0/46

0/99

1

244/63

19/51

0/001

0/59

0/99

1

91/22

7/49

0/01

0/36

0/79

1

2583/82

24/71

0/001

0/66

1

1

1272/39

12/72

0/002

0/41

0/99

مطابق با نتایج ارله شده در جدول شماره ( ،)3تفاوت بین میانگین نمرات باقیماندده امیدد بده زنددگی و
سالمت روان بهطور کلی پس از کنترل متغیرهای مداخلهگدر پدیشآزمدون در گدروه آزمدایش معندادار اسدت
( .)P<0/01پس میتوان نتیجه گرفت که روایتدرمانی گروه منجر به ارتقای امید به زندگی و سالمت روانی
در شرکتکنندگان گروه آزمایش شده است .میزان تأثیر این مداخله درمانی بر ارتقاء سالمت روان  0/41و بدر
ارتقاء امید به زندگی  0/49است .همچنین مطابق با نتایج اراله شده تأثیر معندادار در تمدامی زیرمقیداسهدای
سالمت روان نیز وجدود دارد .بده عبدارت دیگدر روایدتدرمدانی گدروه موجدب بهبدود افسدردگی ،اضدطراب،
جسمانیسازی و بدکارکردی اجتماعی شده است.
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بحث و نتیجهگیری

مطالعه حاضر با هدف اثربخشی روایتدرمانی گروه بر امید و سالمت روانی زنان مطلقه مراجعه کننده بده
مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری انجام شده است .مروری بر ادبیات پژوهش نشان میدهدد
که رخداد طالق و جدایی به عنوان یکی از بزر ترین و شدیدترین تنیدگیهای زندگی انسدانی بدا پیامددهای
روانشناختی ناگواری همچون ناامیدی و افسردگی ،و اضطراب و تقلیدل سدالمت رواندی همدراه اسدت .ایدن
پیامدها مطابق با نتایج مطالعات انجام شده در زنان مطلقه به مراتب نتایج پایددارتری دارد .ازیدن رو ضدرورت
مداخلههای بالینی زودهنگام بعد از جدایی میتواند تا حدود زیادی تقلیلدهنده این آثار سث باشد .کاهش امیدد
و سالمت روانی و شاخصهای مرتبط بدا آن یعندی افسدردگی و اضدطراب ،بددکارکردی اجتمداعی و عالیدم
جسمانیسازی در زنان مطلقه آنانان که در نتایج این مطالعه نیز در مرحله پیشآزمون مشهود بوده اسدت را
میتوان همسو با نتایج مطالعات پیشینی(به عنوان نمونه ،پیدت 2002 ،؛ بهرامدی و همکداران1389 ،؛ زهتداب
نجفی و سالمی1391 ،؛ کیلوالد )2016 ،دانست که هر یک بر شیوع این عالیم در جمعیت مزبور تأکیدد کدرده
بودند .در جوام شرقی ازدواج تعیینکننده هویت و احسداس ارزشمنددی اسدت و آسدیب دیددن ایدن پیوندد
دربرگیرنده احساس گناه ،طرد شدن و تقلیل حرمت خود میباشد .بر این اساس طالق بیشتر یک فرایند سو
به شمار میآید که با نشانه گرفتن یکلاراگی و احساس امنیت فرد ،پیشبینی کننده اضطراب در او است .نبدود
موقعیت اجتماعی ،امنیت مالی و شبکههای حمایتگر اجتماعی نیز پیامد همسر و جدایی است و بر این اساس
بدیه است که طالق و جدایی با احساس ناامیدی و افسردگی همراه باشد(بهرامی و همکاران.)1389 ،
مطابق با ننایج این مطالعه ،روایتدرمانی گروه راهبرد بالینی مثثری بدرای ارتقدای امیدد و مثلفدههدای
سالمت روانی در زنان مطلقه بوده است .گراه استفاده از این اهاراوب نظری و بدالینی بده عندوان یکدی از
روشهای مداخله پس از طالق سابقه جدی و متعددی در ادبیات پژوهش ندارد ،اما این نتایج را میتوان هم-
سو با نتایج مطالعاتی دانست که پیشتر حاکی از اثربخشی مناسب روایتدرمانی در کاهش طیف گسدتردهای از
آسیبها و آالم روانشناختی بوده است(به عنوان نمونه ،ربیعی و همکاران1387 ،؛ نظیری و همکداران1389 ،؛
نوری و کاظمی2012 ،؛ بسا نژاد و همکاران1391 ،؛ عمدادی و همکداران1394 ،؛ تدان و همکداران2014 ،؛
کلییتر و همکاران2014 ،؛ سلیمی و همکاران .)1394 ،مطابق با نتایج مطالعه حاضر روایتدرمانی گروه ضدمن
ارتقای نمرات امید و نمره کل سالمت روان شدرکتکننددگان گدروه آزمدایش در مرحلده پدسآزمدون ،کلیده
شاخص های سالمت روانی را نیز در گروه مزبور ارتقا داده است .بهبود میانگین نمدرات افسدردگی ،اضدطراب،
بدکارکردی اجتماعی و جسمانیسازی شاهدی بر این مدعاست.
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در تبیین این نتایج باید به تشدریح مکدانیزم تغییدر در روایدتدرمدانی گدروه پرداخدت .همسدو بدا داعیده
گروهدرمانگران ،یکی از مکانیزمهای عمده درمانی به ویژه در موقعیتهای بحرانی نظیر طالق و سو را باید
در فلسفه وجودی درمانهای گروه دید .مطابق با نتایج این پژوهش باید گفت که زنان مطلقه از نظر عداطفی
به شدت نیازمند حمایت و پشتیبانی هستند و به دلیل آنکه در برخدی مدوارد مندزوی مدیشدوند و پیونددهای
خانوادگی خود را کاهش میدهند ،نفس مشاوره گروه و قرار گرفتن در میان افرادی بدا تجربدههدای یکسدان،
میتواند برای آنها سودمند باشد .در این نشستهای گروهی ،شرکتکنندگان کمتر احساس تنیدگی و تنهایی
میکنند و با توجه به همانند بودن مشکل افراد گروه ،امکان استفاده از تجربهها ،همدلی ،و بررسی راهکارهدای
شایستهتر برای کم کردن پیامدهای ناشی از طالق برای آنان فراهم خواهد شد .از این منظدر جلسدات بحدث
گروه روایتدرمانی نیز یک تجربه جدید برای زنان مطلقه محسوب میشود .آنها در ایدن جلسدات روایتدی از
زندگی خود را بازگو میکنند و سلس به بازنویسی روایتهای مشدکلدار و خلدق روایدت جدیددی در زنددگی
مبادرت میورزند .این روش میتواند با استفاده از روایدتهدای دیگدران و تمثیدل و اسدتعاره از داسدتانهدای
اسطورهای نیز صورت پذیرد .در نهایت زنان شرکتکنندده در جلسدات درمدانی ،روایدت جدیددی از زنددگی را
می آموزند و به پذیرش موضوع طالق فکر میکنند .برونسازی وقای زندگی یکی از مراحدل و مکدانیزمهدای
تغییر در روایتدرمانی است که درمانجویان با یافتن روایت جدیدی برای زندگی خویش میتوانند به تغییدر در
روابط بینفردی فکر کنند .عالوه بر این در روایتدرمانی به وسیله گفتگوهای درمانی ،برای تغییر خودانگداره-
های منفی ناشی از طالق و دیدگاه خشک و انعطافناپذیر مراجعین ،با طرح پرسشهدایی شدامل احساسدات،
افکار و رفتار در گذشته و زمان حال و دعوت از آنها برای یادآوری خاطرات باعدث مدیشدود کده ایدن افدراد
تواناییهای خود را هر اه بیشتر بارو کننده و به آینده امیدوارتر شود .بهبدود نمدرات بددکارکردی اجتمداعی و
نمرات اضطراب و افسردگی زنان مطلقه حاضر در جلسات گروه روایتدرمانی در این مطالعه نیز خود شداهدی
بر این مدعاست.
در مجموع میتوان گفت روایتدرمانی گروه با خلق داستانها و روایات جدید از رویددادهای تلدخ گذشدته
یعنی طالق و جدایی ،یک احساس نیاز شخصی را در درمانجویان به منظور تفسیر مجدد رویدادهای گذشدته
به وجود میآورد و آنان را قادر میسازد با االشهایی که در آینده با آن روبدهرو مدیشدوند ،بهتدر بده مبدارزه
بلردازند .این برونیسازی مشکل و خلق روایتهای کارآمد ضمن ارتقای امید با بهبود شداخصهدای سدالمت
روانی در زنان مطلقه ارتباط دارد .در سطح کاربردی یافتههای این مطالعه حداکی از اثربخشدی روایدتدرمدانی
گروه بر امید و سالمت روانی در زنان مطلقه میباشد .از محدودیتهای عمده این مطالعده نیدز مدیتدوان بده
نمونه آماری و روش نمونهگیری استناد کرد که با توجه به اینکده کلیده نموندههدای ایدن مطالعده بده شدیوه
داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند در تعمیم یافتهها به سایر جمعیتها باید احتیاط کرد .عالوه بر این نبدود
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 تفسیر و تعمیم این یافتههدا را بدا،سنجشهای پیگیرانه برای ارزیابی میزان ماندگاری تأثیر مداخله انجام شده
 پیشنهاد می شود در مطالعدات آتدی اثربخشدی ایدن مداخلده بدا ایجداد فرصدت.محدودیت مواجه ساخته است
.ارزیابیهای پیگیری مجدد آزمون گردد
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