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Abstract
Aim: The current study is to determine the effectiveness
of short term group narrative therapy on decreasing
depression in patients suffering from post-traumatic stress
disorder. Method: The population of the study included
all the women between the ages 25-35 referred to the
psychotherapy center located in the 1st area of Tehran city.
Available sampling was used for the study which included
18 individual who were selected from 143 referred patient
who were diagnosed with post-traumatic stress disorder
and had depression above the cutting line, using
Lovibond(1995) depression questionnaire and citizen
scale of Mississippi (1988) for post-traumatic stress
disorder, and clinical interview. The sample was divided
into two experiment and control groups with 9 individuals
in each group. The experiment group joined the 90 minute
group therapy sections while the control group received
no intervention. A week after the termination of the
sections, both groups had post-test. Result:The data
obtained were analyzed by using the covariance in SPSS
20 software. The results showed that narrative group
therapy is effective in the reduction of depression
(p<0.05). And finally this method could be used for
decreasing in patients with post-traumatic stress disorder.
Conclusion: It appears that short-term group narrative
therapy is effective in reducing symptoms of depression
among patients suffering from PTSD and, thus, this
approach can be used independently or along with medical
treatment to decrease symptoms of PTSD.
Keywords: post-traumatic stress,
narrative therapy, depression.
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چکیده
     پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر روايت درماني گروهي تدم هاتوك:هدف
     تف. بر عالئم افسردگی در مبتاليان به خا تالالس ا سپ سرت ز ا هحناس ن  ماج پ یذ ر
    س هلا ب هدننک هعجارم ه52-53  جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه زنان:روش
 روش نمونه گی لکش هب یر. شهر تهران بود1 مرکز روان درمانی واقع در منطقه
    نفرمراجعه نک ن هد341  نفر از81 در دسترس بود به طوری که نمونه آماری شامل
) و5991(((( ((( به مرکز درمانی بودند که براس مانشسرپ سا ههههه ه  دنابیوال یگدرسفا یا
 ) و988 1( یم س پ یس ی یییی ی یییی ی یییی ی یییی یی

مقی هحناس زا سپ سرتسا لالتخا یدنورهش سا

 مبتال به اختالل استرس پس از سان هح بودن تالاب یگدرسفا و د ررر رررر از،مصاحبه بالینی
      دند رب هنومن هورگ ساسا.  به عنوان نمونه پژوهش انتخاب ش،خط برش داشتند
     

هورگ و

هدش میسقت لرتنک

 نف و شیامزآ یر9    گمارش تصادفی به هورگ ود

 دقیقهای در جلسات درمانی گروهی شرکت کردند09  جلسه9 آزمایش به مدت
 یک.و در گروه کنترل مداخلهای صورت نگرفت و در لیست انتظار باقی ماندند
       مرحله پس آزم ود ره یارب نو ارجا هورگ،هفته بعد از اتمام جلسات آموزشی
      

 دادهها ای آم اب هدامآ تسدب یرا فتسا ا یرامآ لیلحت شور زا هد.گردیده شد

: یافتهها ا. مورد بررسی قرار گرفت20 کوواریانس و با نرم افزار اس پی اس اس
مؤثررر

یافتههای پژوهش نشان داد که روایت درمانی گروهی بر کاهش افس یگدر

      یت او ننن ای یگدرسفا مئالع شهاک یارب ار شور ن
 ) و نهایت ًاًا م ممp>0/ 05 ( است

 ب ههه نظررر:ی
 نتیجههه گیری ی.بیماران دارای اختالل استرس پس از سان هح به کار برد
میرسد روش روایت درمانی کوتاه مدت بر کاهش عالیم افس در گگگی در بیم ارا ننن
مبتال به اختالل استرس پس از سان هح مؤثر واقع میشود و در ننتی هج میتوان از این
روش درمانی همراه با دارودرمانی و یا مستق ًالًال برای کاهش عالئم استرس پ سسس از
.سان هح استفاده نمود
       ،دم ت

هحناس زا سپ سرت و هات،  اس ك يهورگ ينامرد تياور:کلیدواژهها
.افسردگي
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مقدمه

پنجمین راهنماي تشخیصی و آماري اختال تال روانی ،اختالل استرس پس از سان هح  2را جزء مجموعهی تشخیصی ،اختال تال تروما ا و
وابسته به استرس میداند که میتواند پس از مواجهه با یک رویداد آسیبزا ایجاد شود .اختالل استرس پس از سان هح اختاللی است ک ههه
با تجربه مجدد سان هح آسیبزا ،اجتناب از محركهاي یاد آورندهحادثه و برانگیختگی مفرط و تغییرات منفی در شناخت و خلقو وخ ييي

یشود (رسیک ،بوین ،کالووی ،دیک ،کینک و میشل.) 2012 ،3
فرد مشخص م 

اختالل استرس پس از سان هح همپوشی زیادی با دیگر اختال تال روانپزشکی دارد که موجب میشود فرد عالوه بر آسیببب وارد ش هد ،،

فشارهای مضاعفی را تحمل کند (پیترزاک ،گلدستین ،سوسویک و گرانت .) 2011 ،4ای خا ن ت اغ لال لب ًاًا ب  اااا ااااا افس گدر ییی اساسی ، ،س یا ررر
اختال تال اضطرابی ،اختالل سو مصرف مواد و با کیفیت پایین زندگی همراه میباشددد (ک الپا ننن و س کودا  .) 007 2 ،،مشخص ههه اصل ييي
اختالل استرس پس از سان هح  ،استرس 5و اضطراب شديد بعد از کي

رويداد ترومات کي

يا استرسزا است که موجب م ممیگ در ددد ف هب در

اين تجربه با ترس و درماندگي واکنش نشان دهد و تالش کند تا کل آن را به ياد نياورد يا قس .ديامن شومارف ار نآ زا يياهتم    اف ار ددد
مبتال به این اختالل ،واقعه آسیبزا را در رؤیا و نیز افکار روزانه خود مجدد ًاًا تجربه میکنند و از نظر عملکرد تحصیلی و اجتماعی دچار
افت شدید میشوند (احمدیان فر .) 1392 ،از هر چیزي که واقع ههه را ب ههه خاطرشاننن بی دروا  ، ،قاطعان ههه دوري م ممیکننددد و دچاررر کرختییی
پاسخدهی ،همراه با حالت برانگیختگی مفرط میشوند .این افراد عالئمی از قبیل افسردگیو مشکالت شناختی نظیر ضعف تمرکز را از
خود نشان میدهند (عبدل پور ،خانجانی ،محمودعلیلو و فخاری.) 1395 ،
افسردگی و اضطراب افراد مبتال به اختالل استرس پس از سان هح میتواند انقدر ادامه دار و حاد شود که خود به عنوان اختاللییی م زج اا
تشخیص و نیاز به درمان داشته باشد .با وجود تمامی این نکات و آسیبها ،شیوههای روانشناختی وجود دارند که در بسیاری از مواقععع
اثربخشی آنها و همچنین کاهشدهنده بودن عالئم مرضی آنها به اثبات رسیده استتت ک ههه از میاننن آنها ا میییت او ننن ب ههه روش روایتتت
درمانی اشاره کرد (قوامی و فاتحی زاده ،فرامرزی و نوری امام زاده ئی .) 1395 ،نگرش کلی روایت درماننی بررر مفهو ممم شکللل گی ییری
هویت افراد ،بر مبنای داستانهایی (روایتهایی) که از زندگی خویش نقل میکنند استوار است (ربیعی ،فاتحی زاده ،بهرامی (.) 386 1
رویکرد روایت درمانی بر این نگرش تاکید دارد که هویت فرد عمدت ًاًا بر اساس روایتها و داستانهای فرد از زندگیاش شکل گرفته
است (دستباز ،انور) 1392 ،؛ چه از روایتهای کام ًالًال شخصیاش تا روایتهای فرهنگی و عمومی .نتی هج گیریهای هووویتی که رب اا ااای
فرد یا گروهی مشکل آفرین هستند ،حاکی از تسلط و غلبهی روایت آمیخته به مشکل است (محمودددی .) 1392 ،غلب ههه ی روای ییتها ای
تهای مطلوب تمام م ممیشوددد .همچن ننین عب را تتت ها ای دو
آمیخته به مشکل در داستان فرد ،به قیمت حاشیه رانده شدن گفتمانها و روای 
قطبی همانند «سالم و ناسالم»« ،طبیعی و غیر طبیعی»« ،کارآمد و ناکارآمد» پیچیدگی داستان تجارب فرد را نادیده میگیرند و از معانی
مورد نظری که فرد در محیط و شرایط زندگیش به آن تجارب میبخشد ،چشم پوشی میکنند (وای ییت و اپس ،نوت ()0991پولکینگ،،
 .) 2010پژوهشهای زیادی اثربخش بودن روایت درمانی را به اثبات نموده است؛ به عنوان م ممیت او ننن به حت قققی ییق ب لا  ، ،ميشل ،،م يهلا ، ،

ب پ ريذ ييي
چيلكورم و اسميت ) 2014 ( 6اشاره کرد که در مطالعه خود نشان دادند روایت درم نا ييي گروهي يي میییتوانددد بررر هاك ششش آسيب ب
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.Post-traumatic stress disorder
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6
.Ball, Mitchell, Malhi, Skillecorem& Smith
3

11

روایتی درمانی از آسیب تا درمان

شناختي و جانشين نمودن راهكارهاي مديريتي سازگارانه جهت برخورد با مشكالت زندگي مؤثر میباشد .همچنین کوک ) 2013 ( 7و
بوهم جي ر ،وسترهف و امر كي

 ) 2011 ( 8در پژوهش خود دریافتند که روایت درمانی بر ک بایزرا و یگدرسفا مئالع شها ی زا یفنم       

شهای دیگری نیز ت ،ناگروم( .تسا هدش رارک      ( ،) 2013چ ار غغغ
خود و افزایش ارزیابی مثبت مؤثر باشد .نتایج این پژوهش در پژوه 
سپهر  .) 1392با وجود تحقیقاتی که در مورد روایت درمانی و تاثیرات آن بر متغییرهای گوناگون در سرتا سر جهان انجام ش تسا هد   
اما تا به دلیل اهمیت آسیب و تبعات اختالل استرس پس از سان هح در زندگی روزمره و اجتماعی افراد ،این پ ات دوب ددص رد شهوژ    
اثربخشی روایت درمانی را بر ك ا ه ش ع ال ئ م ا ف س در گ گگ ی م ب ت ال ی یی ا ن به خا ت پ سرتسا لال س س زا ا وم ار هحن ر د ررب سسسسسس س سسسسسسسس ی و
ارزیابی قرار دهد.
رو ش
پژوهش انجام شده از نوع نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنت امآ هعماج .تسا لر رررر ررررری ایننن پ لماش شهوژ   
ل درخواست
تمامی زنان  52الی  53سال بود که در مرداد و شهریور ماه  1395به رواشم زکرم ههه ههههای در ناحی ههه  1ش هب( نارهت ره    دلیل ل
ن  341زن مراجع ههه کنندهه ب ههه مرکززز
کلینیک نام مکان آورده نشده است) مراجعه کردند .روش اجرا پژوهش به صورتی بود که از بین ن
س پ سسس
درمانی ،تعداد  81زن بر اساس نمرهای که از پرسشنامه افسردگی الویباند و الویباند ( )5991و مقیاس شهروندی اختالل اس رت س س
از سان هح می سی سی پی ( ) 988 1گرفتند و مصاحبه بالینی ،مبتال به اختالل استرس پس از سان هح بودند و نمره افسردگی باالتر از خططط
برش داشتند ،به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .گروه نمونه بدست آمده بر اساس گمارش تصادفی به دو گروه  9نفری آزمایش و
ت کردنددد و در گ ور ههه کنترللل
کنترل تقسیم شده و گروه آزمایش به مد تتت  9جلس ههه  09دقیق ههه ای در جلسا تتت درماننی گروه ههی ش کر ت ت
مداخلهای صورت نگرفت و در لیست انتظار باقی ماندند .نهایت ًاًا پس از پایان آموزشها از دو گروه مجدد ًاًا آزمون افسردگی گرفته شد
و دادههای بدست آمده در دو مرحله به وسیله نرم افزار  SPSS-20و در سطح آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد) و در س حط
استنباطی (تحلیل کوواریانس) مورد تجزیه و تحلی ارق ل ر زبا .تفرگ  ا وم ر ر  نیا رد هدافتسا د پپپپپپپ پ پپپپپپپپپژوهش ش یگدرسفا همانشسرپ لما    
( )DASSو پرسشنامه شهروندی اختالل استرس پس از سان هح می سی سی پی ( )PTSDبوده است که در ادامه و رابتعا اهنآ ییاور     
یگیرد.
مورد بررسی قرار م 
ابزار:

مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس ( .)DASS-21این پرسشنامه توسط الویباند در س لا  5991ارائه و هدشدیدرگ راد ا یی ییی 21

گویه است .این پرسشنامه دارای سه درخ ههه مقی ییاس افس در گگگی ( 7س اؤ للل؛ س الاؤ تتت  17 ،61 ، 13 ، 10 ،5 ،3و  ،) 21اض ارط ببب ( 7س اؤ للل؛
سؤا تال  19 ، 15 ،9 ،7 ،4 ،2و  ) 20و استرس ( 7سؤال؛ سؤا تال  14 ، 12 ،11 ،8 ،6 ،1و  )61است وآزمون دهنده در یک مقیاس چهار
بو
درجهای لیکرت (اص ًالًال= ،1کم= ،2متوسط= 3و زیاد= )3به سؤا تال پاسخ میدهند .نمرات باالتر نشان دهندهه افس در گگگی ،اض ارط ب ب
استرس بیشتر است .نقطه برش در این پژوهش نمره  14بود .به شکلی که اگر فرد نمره کمتری در پیش آزمون بدست آورده (کمتر از
 ) 14از نمونه پژوهشی حذف گردیده و افرادی که نمره باالتر از نقطه برش را داشتند در گروه نمونه باقی ماندهاند .الویباند و الویبانددد
ش
( )5991پایایی این پرسشنامه را برای خرده مقیاسهای افسردگی ،اضطراب و استرس به ترتی ییب برابررر با ا  0/ 88 ،0/ 93و  0/ 82گ راز ش ش
کردند و همچنین نظیری ،قادری و زارع (  ) 1389اعتبار و روایی این پرسشنامه را مطلوب اعالم کردند .آلفای کرونباخخخ محاس سسبه شدهه

.Cook
.BohlemijerWesterhof& Emmeric
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این پرسشنامه در مطالعه حاضر برای اضطراب  0/ 77و برای افسردگی  0/ 70بوده است و ب  فده هب هجوت ا اااا ااااای یین پ تن اهنت شهوژ ااا اااایج
مربوط به افسردگی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
مقیاس شهروندی اختالل استرس پس از سانحه می سی سی پی . (PTSDاین آزمون یک مقیاس خودگزارشی استتت ک ههه
توسط کیان در سال  ۱۹۸۸تدوین شده و برای ارزیابی شدت نشانههای اختالل استرس پس از سان هح ب ههه کاررر م ممیرود .ایننن پرسش مان ههه
دارای  ۳۵گویه است و شرکت کنندهها به این سوالها در یک مقیاس  ۵درجهای پاسخ میدهند که این گزینهها به ترتیب

،۴ ،۳ ،۲ ،۱

یشوند .دامنه کل نمرات یک فرد از  ۳۵تا  ۱۷۵خواهد بود و نمره  ۱۰۷و باالتر بیانگر وجود ا ا سپ سرتسا لالتخ ز   
 ۵نمره گذاری م 
سان هح در فرد است .این مقیاس در ایران توسط گودرزی (  ) 1382اعتباریابی شده و ضریب آلفای کرونباخ برابر

 ۰/ ۹۲گ هدش شراز   

است و نتی هج بدست آمده بیانگر قابل اعتماد بودن این پرسشنامه در امور پژوهش سا ی تت تتت .آلف رد همانشسرپ نیا خابنورک یا هعلاطم     
حاضر  0/27بدست آمده است .فرمت جلسههای درمانی که توسط پژوهشگر اجرا شده است به رد هصالخ تروص لودج       1نش نا
داده شده است.
روش اجرا

یهای گروه آزمایش به مدت  9جلسه  09دقیقهای در جلسات درمانی شرکت کردند و در گروه کنترللل مداخل ههه ای ص رو تتت
 .آزمودن 
نگرفت .یک هفته بعد از اتمام جلسات آموزشی برای گروه آزمایش ،پس آزمون برای گروه آزمایش و گواه به صورت همزمان ولی
جدای از یکدیگر اجرا شد.
در ادامه به خالصهای از مهارتهایی که در این جلس تا

هب آزم دو ننیها ای گ مزآ هور اا ااایش تعل للیم داده ش هراشا ،د    م ممیگ در ددد (ای یین

تهای درمانی از برنامه درمان وايت واپسون (  ) ١٩٩٠اقتباس شده است).
مهار 
جدول  )1خالصه مداخالت و فنون جلسات آموزشی
جلسه اول

معرفي درمانگر ،آشنا يي با اعضاي گروه ،معرفي روايت درماني ،اهداف درمان و توصيف داستان مسلط افراد در زندگي و روايت زندگي ،توضيح اهميت داستانها يي

هك در ذهن

یشود و اجرای پیش آزمون
ميگذرد و توضيح روند درمان هك منجر به تغ يي ر داستان م 
جلسه دوم
جلسه سوم

اغاز برون سازي ،بررسي روایتهای زندگي افراد ،داستان زندگي من ،اغاز درك مفهموم خود و جدا بودن هويت افراد از اتفاقات پيرامونشان
ديدن كي

فيلم چند دقیقهای و خواستن تحليل فيلم در كي

جلسه نوشتن تحليل افرار از كي
جلسه چهارم

داستان چند خطي ،بحث پيرامون تفاوت داستان و برداشتها ،بحث پيرامون تحلیلهای افراد ديگ و هورگ ر رد    پایاننن

واقعه مهم زندگي هك منجر به اضطراب زياد میشود هر وقت به ان فكر میکنند و بعد تالش در جهت تغ يي ر داستان

تمرين (سنگ -شمع -طناب-گل-چوب) و نت هجي گيري از تمرين ،يادداشت اتفاقات ناگوار به دست درمانگر و كار بر روي سختترین اتفاقاتي هك در تمرين ديده ميشود ،دادن
تترین اتفاقاتي هك در تمرین آشکار شدند
تكليف به افراد براي نوشتن سخ 

جلسه پنجم

تترین اتفاقاتي هك در تمرين جلسه قبل اشكار شده است
كار درمانگر بر روي سخ 

جلسه ششم

بحث گروهي در مورد پسخوراند جلسات قبلي ،بحث گروهي راجع به نگرش افراد نسبت به مشكل ،كار بر روي آگاهي از عاليم اضطراب ،آاشنا يي با عملكرد اضطراب و تأثثیر
آن بر روي از دست دادن مفهوم زمان

جلسه هفتم

تعريف كردن داستانها و ديدن عاليم اضطراب و آگاه شدن از اين موضوع هك با بازگو يي داستان مفهوم زمان تغ يي ر میکند ،آگاه شدن به موضوع حال ،گذشته ،آینده ،تمرين در
مورد چگونگي برگشت به زمان حال و كم شدن اضطراب

جلسه هشتم

کهای مبارزه با غرق شدن در گذشته ،تمرين دوبارهی (سنگ -گل -چوب -طناب-شمع) و اگاه شدن به تأثیر كم شدن اضطراب ،نشان دادن كي
تکنی 

فيلم چند دقيقهاي و بحث

پيرامون نگرش اين جلسه افراد به موضوعي هك در فيلم نشان داده ميشود و در نهايت آگاه شدن به قدرت خود مشاهده گري در فرد ،آگاه شدن به روند تغ يي ر ،تغ يي ر نگ رد و شر
نت هجي تغ يي ر در نوع تحليل اتفاقات
جلسه نهم

بازنويسي روايت زندگي درباره حال ،آينده و دادن عنواني جديد به روايت زندگي ،ارامش بخشي از طريق جدا سازي زمان حال ،گذشته و آينده ،مرور دوب و خلت تارطاخ هرا
نگرش جديد به اضطراب و راههاي كاهش آن ،ديدن احساسات دروني و همسو شدن با جريان واقعيت در زندگي فردي و اجرای پس آزمون

یافتهها این مطالعه بر روی  81زن دارای اختالل استرس پس از سان هح با دامنه سنی  53-52سال صورت گرفت .بهره هوش نیا رد ی   
پژوهش مطرح نبوده است .جدول  )2نشان دهنده میانگین و انحراف معیار دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس
آزمون است.
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جدول  )2میانگین و انحراف استاندارد نمرات افسردگی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کترل
پيشآزمون
متغیر

ان فارح            

ميانگين

افسردگی

124 / 89

پيشآزمون
ان فارح          

ميانگين

استاندارد

22 /44

استرس پس از سان هح

پسآزمون

پسآزمون
ان فارح          

ميانگين

استاندارد

ان فارح          

میانگین

استاندارد

استاندارد

2/61

21 / 77

1/ 48

19 / 77

2/09

22 / 55

1/ 58

10 /90

123 / 78

8/ 34

123 / 67

9/ 83

124 / 00

7/ 92

نتایج جدول  )2حاکی از آن است که نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در پس آزمون افسردگیکاهش یافته است .می هرمن ناز   
استرس پس از سان هح نیز در شرکت کنندگان گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته است .برای بررس تارییغت ندوب راد انعم ی    
دادهها از پیش آزمون به پس آزمون از آزمون آماری کوواریانس استفاده شده است که در آن تمامی پیش فرضهای ای نومزآ ن    از
جمله آزمون لوین و آزمون باکس رعایت شده است.
نتایج بررسی تحلیل کوواریانس با توجه به دادههای پژوهش در جدول  )3نشان داده شده است.
جدول  )3نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نمرات افسردگی در گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون
ارزش
النداي ویکلز

فرضیه df

F
**

0/492

2

15 / 853

خطا df
13

توان آزمون

اندازه تأثیر

0/699

0/ 709

جدول  )3تحلیل کوواریانس چند متغیری (الندای ویکلز) در مورد متغیر افسردگی را نش نا م ممیدهددد ،همانگونه لودج نیا رد هک     

مشاهده میگردد ،بین گروههای آزمایش و گواه حداقل در یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معن  دنراد رادا (( ((( ،F) 13.2 (= 15 / 85 p>0/ 01
=0/ 13الندای ویکلز) .اندازه تأثیر  0/ 709و توان آزمون  0/699بوده است.
جدول  )4تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکوا روی اضطراب و افسردگی پس از تعدیل نمرات پیش آزمون
متغیرهای وابسته
افسردگی

مجموع م ذج ورات
46 / 833

df
1

میانگین م ذج ورات

F
**

46 / 833

23 / 667

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  )4دو گروه آزمایش و گ اب یگدرسفا ریغتم رد هاو مآ توافت رگیدکی ا یر

نعم ا نراد راد د ددد د دددد دددددددددد

(  .)p>0/ 05با توجه به جدول  )3میتوان گفت که روایت درمانی گروهی کوتاه مدت بر کاهش افسردگی تاثیرگذار گروه آزم شیا

تاثیرگذار بوده است .همچنین برای بررسی دقیقتر و حذف اثر پیش آزمون نتایج به صورت تعدیل شده مجدد مورد بررسی و ارزیابی
قرار گرفتند.
جدول  )5تحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد اضطراب در دو گروه آزمایش و کنترل پس از تعدیل نمرات پیش آزمون
مجموع م ذج ورات
افسردگی

33 / 373

df
1

میانگین م ذج ورات
33 / 373

اندازه تأثیر

F
*

5/ 704

0/ 276

توان آزمون
0/ 608

یدهد کهبا حذف تأثیر متغیر پیش آزمون ،بین نمرات برآورد شده افس توافت یهورگ تیوضع بسح رب یگدر      
جدول  )5نشان م 
معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان نتی هج گرفت که ارفا یگدرسفا رب تدم هاتوک یهورگ ینامرد تیاور د هورگ رد رضاح       

     

آزمایشی تا  %72در افسردگی ناشی از مداخالت آموزشی و درمانی ارائه شده بوده است.
بحث و نتیجه گیری
نتایج بدست آمده با نتایج پژوهش محمودی (  ،) 1392کوک (  ) 2013و بوهم جي ر ،وسترهف و امر كي

(  ) 2011همس رد .تسا هدوب و   

تبیین نتایج بدست آمده میتوان گفت با توجه به اين اصل هك هدف روايت درماني ،توجه دادن اف ييغت و دمآراكان ياهرواب هب دار ررررر رررررر
روایت زندگی شخصی آنها است ،لذا شرکت کنندگان با كمك فنون فراگرفته شدهتوانستند ديدگاهي تازه به واقع تاي
اين امر ،خود موجب كاهش افكار و نگرشهاي ناسالم نسبت به خود و م يح ط پيرام دش نو هه ههه و موجب تا

و دننك اديپ

ار رترثؤم يدرف نيب طباور      
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فراهم میآورد و درنت هجي افزايش تعاملهای گروهي و اجتماعي و گسترش تجارب بي نم فطاوع ،هورگ رد يدرف ن ف  ي نظي رررررر ررررررر ،مغ
ناامیدی و نگراني كاهش مییابد .برگزاری جلسات درمانی به شکل گروهی توانست به تالش برای تغییر باورهای ن  دارفا بولطما در   
جمع گروهی به فرایند درمان و از بین رفتن مشکالت هیجانی افراد کمک شایانی کند ،زیرا که حضور در جمع دیگر افراد ،ف اب ار در   
این مساله که مشکالت هیجانی برای همه وجود دارد و دیگران هم مانند او از مشکالتی رنج میبرند و او میتواند مانند دیگران ب یار
تهای
کاهش و رفع این مشکالت تالش کند .بودن در جمع و برقراری ارتباط با افراد دیگر در کنار تشعیل امر درمان در افزایش مهار 
ارتباطی افراد نیز تاثیرگذار بود.
روند درمان فرایند انتقال از یک روایت به روایتی دیگر است ،روای گمغ ؛هدرسفا درف ت یییی ییییین ،پ چو

ر و تسا هتسخ و و اب ینامردتیا

   

تخریب مولفههای فوق به بازسازی روایتی شاد ،امیدوار و پرانرژی کمک مینماید که زمانی که ش نک تکر ن ف نیا ناگد ن ف ار نو را     
گرفتند راحتتر توانستند خود را از زاویه دیگر نگریسته و متقاب ًالًال تنشها و فشار کمت  دوخ یارب ار یر و جیا  ا .دننک د      روايت ينامرد
انگيزه افراد را براي عمل و تالش افزايش میدهد و افراد شرکت کنندهآموختند هك كنترل و مسئوليت زندگي آنها در دستان خودشان
است؛ اگرچه روند بیان روایت منفی از خود در بیشتر مواقع به صورت اتوماتیک عمل میکند ولی مداخالت درمانی کمک ک ات هدر   
کم کم افراد بر این روند سریع و مخرب آگاه شوند و در مواقعی سرعت آسیب به خود را کم و در بسیاری مواقع متوقف کنند .نهایت ًاًا
با روی دادن زنجیروار تغییرات میزان افسردگی و اضطراب افراد شرکت کنن .تسا هتفای شهاک هد    

روایت مرد ناونع هب ینامرد اااا ااااانی

تمدرن و غیر تهاجمی ،متناسب و سازگار با حوزههای اجتماعی و فرهنگی گوناگون است و توان پاسخگویی به نیازه ینامرد یا   
پس 
جامعه را داراست .روايت درماني به افراد آموزش میدهد هك گذشته آنها عليرغم شکستهها و تلخ ماك ييي ه نآ هدنيآ هدننك نييعت ا ها      
نيست ،بل هك آنچه در حال حاضر انجام میدهند تع يي ن كننده آينده آنها است .در این راستااین رویکرد درمانی میتواند اثری چشمگیر
ی ماننددد احس سا
ی و عالئ ئئم ش خان تی ی
و غیر قابل انکار برکاهش عالئم عاطفی مانندغمگینی ،بینش درسلد و یطا یی یی

بیییفای گد ییی ،خخخ الء و

نومیدی و عالئم فیزیکی مانند :اختالل در اشتها ،خستگی ،مشکالت خواب و کمبود انرژی زنان افسرده داشته باشد.
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