5
تاریخ دریافت  1398/09/12 :تاریخ پذیرش1398/12/12 :

مقاله پژوهشی

اثربخشی روایت درمانی گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار

1

نرگس اسالمی ،1رسول حشمتی ،2خلیل اسماعیل پور

3

 .1کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز .ایران (نویسنده مسئول) eslaminarges94@yahoo.com
 .2دانشیارروانشناسی ,دانشگاه تبریز ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ,تبریز ,ایران psy.heshmati@gmail.com
 .3دانشیارروانشناسی ,دانشگاه تبریز ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ,تبریز ,ایران khalil_sma@yahoo.com

چکیده
زمینه و هدف :زنان سرپرست خانوار از گروههای آسیبپذیر اجتماع هستند .از طرفی ،توانمندی ایگو پیشبین
قدرتمندی برای موفقیت در عرصههای دشوار زندگی است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روایت درمانی
گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) است.
روش :این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا ،از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه
کنترل است .جامعه آماری پژوهش را زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان
ساری در سال  1397تشکیل دادهاند .از این جامعه آماری 30 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به
شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه  15نفر) گمارده شدند .سپس برنامه روایت درمانی گروهی طی
 8جلسه  90دقیقهای بر روی گروه آزمایش اجرا شد .پرسشنامه توانمندی ایگو(آلفای کرونباخ  ،)0/83قبل و بعد
از انجام مداخله تکمیل شد و دادههای حاصل ،با نرمافزار  SPSSو آزمون کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند.
یافتهها و نتایج :پژوهش نشان داد که با کنترل اثرات پیشآزمون ،روایت درمانی گروهی منجر به افزایش توانمندی
ایگو در مؤلفههای هدفمندی ،شایستگی و عشق میشود .بنابراین ،روایت درمانی گروهی روشی مؤثر برای افزایش
توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار است و برای اجرا در مراکز مشاوره مفید است.
واژههای کلیدی :توانمندی ایگو ،روایت درمانی ،زنان سرپرست خانوار ،اثربخشی.
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مقدمه

خانواده رکن بنیادی اجتماع و شالوده حیات اجتماعی است .هیچ یک از آسیب های اجتماعی فارغ از تأثیر
خانواده به وجود نمی آید و به همین ترتیب نیز هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سالمت کند ،مگر آن که

از خانواده های سالم برخوردار باشند .در خانواده های ایرانی معمو ً
ال مرد(پدر) سرپرست خانوار محسوب
می شود ،اما در شرایطی ،چنین مسئولیتی بر عهدة زنان(مادر) قرار می گیرد(جعفری شیرازی.)1391 ،
مرکز آمار ایران در سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال  ،1395تعریفی از سرپرست خانوار ارائه می دهد
که قید جنسیت ندارد .بر اساس این تعریف ،سرپرست خانوار عضوی از خانواده است که معمو ً
ال مسئولیت
تأمین تمام یا بخش عمده ای از هزینه های خانوار یا تصمیم گیری در مورد آن را به عهده دارد و سایر
اعضای خانوار او را به این نام می شناسند(درگاه ملی آمار .)1398 ،سازمان بین المللی کار ،)ILO(1زنان
سرپرست خانوار را شامل خانواده هایی می داند که مردان بالغ در آن به دلیل طالق ،جدایی ،مهاجرت،
عدم ازدواج یا بیوگی یا وجود ندارد یا در صورت حضور ،سهمی در درآمد خانواده ندارند ،مانند مردان معتاد،
بیکار ،زندانی ،متواری یا ازکارافتاده(زرهانی.)2011 ،
در ایران داده های آماری از روند رو به رشد تعداد زنان سرپرست خانوار خبر می دهد .بر اساس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1395تعداد دو میلیون و پانصد هزار نفر زنان سرپرست خانوار
وجود دارد که از این تعداد  71درصد آن به دلیل فوت شوهر 13/7 ،درصد همسران زندانی 10 ،درصد به
دلیل طالق و  5درصد افراد مجرد هستند(درگاه ملی آمار.)1398 ،
زنان سرپرست خانوار از گروه های آسیب پذیری هستند که به دلیل مواجه بودن با واقعیت اقتصادی
نامناسب و مسئولیت چندگانه ،با مشکالت زیادی در رابطه با سالمتی خود روبرو هستند .این زنان به دلیل
شرایط خاصی که در زندگی تجربه می کنند ،از نظر سالمت روان نیز درخطرند .همچنین برخی از این
زنان و فرزندان آن ها از بیماری های جسمی و روحی فراوانی رنج می برند .سالمت روانی مادر در تعیین
سالمت روانی و اجتماعی فرزندان نقش به سزایی دارد(اکبری ترکمانی ،قاسمی و آقابابایی.)1397 ،
شهبازی ،ویسانی ،دل پیشه ،سایه میری ،نادری ،سهراب نژاد و مامی( ،)1394در پژوهشی دریافته اند
که سالمت عمومی زنان سرپرست خانوار در سطح پایین تری از سایر اقشار جامعه قرار دارد .گروسی و
شبستری( ،)1390در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که  44درصد این زنان از سالمت روان

1. International Labour Organization
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برخوردار نیستند و همچنین یافته های پژوهش حسینی ،فروزان و امیرفریار( ،)1388این آمار را  77درصد
گزارش کرده است .شواهد تجربی دیگری نیز در بین پژوهش های قبلی وجود دارد که نشان می دهد
درصد قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار از سالمت روان برخوردار نیستند و یکی از عواملی که می تواند
در سالمت روان تأثیرگذار باشد ،توانمندی ایگو ،است .فهمیده ،پورحسین ،غالمعلی لواسانی(،)1397
کرمی خواجه حاجیلو( ،)1395بشارت ،شفیعی و رحیمی نژاد( ،)1396در پژوهش های خود به رابطه بین
توانمندی ایگو و سالمت روان پرداخته اند .ایگو نقش مهمی را در عملکرد روان شناختی ذهن بر عهده دارد.
سالمت و بیماری تابعی از توانایی ایگو برای اداره مناسب فشار امیال متأثر از غرایز برای تخلیه است،
به گونه ای که در تضاد شدید با محرومیت های دنیای واقعی و سوپر ایگو نباشد .به این ظرفیت ایگو برای
اداره تقاضاهای متعارض اید ،سوپرایگو و مقتضیات واقعیت بیرونی ،توانمندی ایگو اطالق می شود(پرویز،
آقا محمدیان ،قنبری ،آبادی و دهقانی.)1395 ،
توانمندی ایگو :توانمندی ایگو به عنوان یک ویژگی شخصیتی ،ریشه در نظریه های فروید( )1923و
اریکسون( )1965دارد و برحسب کنش ها و عملکرد «من» تعریف و سنجیده شده است(بشارت ،اسدی و
توالئیان .)1394 ،اریکسون( )1956در نظریه روانی-اجتماعی 1خود از تحول انسان ،مفهوم کیفیت من
برتر 2یا توانمندی ایگو را معرفی کرد .در متون مربوط به اریکسون ،این دو واژه به جای هم به کاربرده شده و
به نظر می رسد که نشان دهندة توانایی غریزی ،ذاتی و درونی است که فقط افراد سالم قادر به دستیابی به آن
هستند .اریکسون توانمندی ایگو را به هشت مرحله روانی – اجتماعی تقسیم می کند .در هر مرحله ،تعارض
بین عناصر سازگار و اخاللگر ،یک توانمندی ایگو را به وجود می آورد که اریکسون آن را نیروی بنیادی

3

نامیده است .این مراحل عبارت اند از -1 :اعتماد در برابر بی اعتمادی با نیروی بنیادین امید؛  -2خودمختاری
در برابر شرم و تردید با نیروی بنیادین اراده؛  -3ابتکار عمل در برابر احساس گناه با نیروی بنیادین هدف؛
 -4سخت کوشی در برابر حقارت با نیروی بنیادین شایستگی؛  – 5هویت در برابر سردرگمی هویت با نیروی
بنیادین وفاداری؛  -6صمیمیت در برابر انزوا با نیروی بنیادین عشق؛  -7زایندگی در برابر رکود با نیروی بنیادین
مراقبت؛ و  -8انسجام در برابر ناامیدی و انزجار با نیروی بنیادین خرد(فیست ،فیست و رابرتس.)1397 ،4
افراد می توانند توانمندی ایگو باال یا پایینی داشته باشند .کسانی که توانمندی ایگو پایینی دارند ،افرادی
1. Psychosocial
2. Ego virtues
3. Basic strength
4. Feist, Feist, Roberts

8

مطالعات پلیس زن  /سال چهاردهم شماره  - 32بهار و تابستان 1399

هستند که انگیزه ای برای غلبه بر موانع ندارند ،الگوهای تفکر تحریف شده دارند که مجبورشان می کنند تا
باور کنند که نمی توانند کارها را انجام دهند ،خود ارزش دهی 1منفی دارند و زمانی که از آن ها انتقاد شود،
احساس آرامش آن ها از بین می رود .در مقابل کسانی که توانمندی ایگو باالیی دارند ،افرادی هستند که
به اندازه کافی انگیزه برای غلبه بر موانع دارند ،همیشه در تالش برای بهتر شدن و شناخت احساسات خود
هستند و خود ارزش دهی مثبت دارند ،آن ها با تنش مواجه می شوند ،اما مایل به تغییر وضعیت و بهبود
استرس هستند و اینکه چنین افرادی رویکرد یادگیری را دنبال می کنند(سین و آناند.)2015 ،2
روایت درمانی :امروزه روش های متفاوت روان درمانی ،برای درمان روان شناختی پیشنهاد شده است.
در این میان یکی از رویکردها روایت درمانی 3است .روایت درمانی از فرایند کارهای روان درمانگر خانواده،
وایت 4در استرالیا و همکارش اپستون 5در نیوزلند توسعه پیدا کرد(جوکار .)2007 ،روایت درمانی مشکالت
را جدا از افراد می بیند و این واقعیت را در نظر می گیرد که افراد مهارت ها ،شایستگی ها ،باورها ،ارزش ها،
تعهدات و توانایی های بسیاری دارند و با در نظر داشتن این ویژگی ها به آن ها برای تغییر جنس روابط شان
با مشکالت ،کمک شایانی می کند(مورگان .)1396 ،6یگانه فرزاد ،زهراکار و محسن زاده( )2019در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که روایت درمانی می تواند با ایجاد معنای جدید در زندگی زوجین ،ترس
از صمیمت در زوج ها را کاهش دهد .بال ،میشل ،مالهی ،چیکلورم و اسمیت ،)2014(7در پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که روایت درمانی گروهی بر کاهش آسیب پذیری شناختی و جانشین نمودن راهکارهای
مدیریتی سازگارانه برای برخورد با مشکالت زندگی مؤثر است .کوک ،)2013(8در پژوهش خود به این
نتیجه رسید که روایت درمانی گروهی بر کاهش افسردگی در بین دختران جوان مؤثر است .دووژ،)2010(9
در پژوهش خود روش کاربردی از روایت درمانی را برای برنامه های مشاوره با کودکان  9تا  12ساله ارائه
می دهد و آن ها را قادر به پیدا کردن یک چشم انداز جدید برای برخی از مشکالت زندگی می کند .او در واقع
به کودکان کمک می کند تا مشکالت را بیرونی کرده و در نهایت ،خوش بینی به آینده را به دست آورند.
یافته های پژوهش تقی یار و پهلوان زاده( ،)1398حاکی از آن است که روایت درمانی بر بهبود زناشویی
1. Selfworth
2. Singh, Anand
3. Narrative therapy
4. White
5. Epston
6. Morgan
7. Ball, Mitchell, Malhi, Skillecorem, Smith
8. Cook
9. Dougea
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و رضایت جنسی زنان متأهل اثربخش است .یافته های احمدی ،ماردپور و محمودی( ،)1398حاکی از
آن است که روایت درمانی بر طرح واره های ناسازگار اولیه ،افزایش کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در
زوجین متقاضی طالق اثربخش است .ابراهیمی ،صیدی و شعاعی( ،)1397به این نتیجه رسیدند که
روایت درمانی گروهی به عنوان درمانی غیرتهاجمی ،با روحیات سالمندان سازگار است .این روش توان
التیام به رنجش دوره سالمندی و در پس آن کاهش افسردگی را دارا است .زاهدی( ،)1395به بررسی
اثربخشی آموزش روایت درمانی بر زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان بوشهر که به
دلیل معلولیت یا ازکارافتادگی همسر تحت حمایت بوده اند ،پرداخته و دریافته که روایت درمانی برافزایش
رضایت زناشویی زنان تحت حمایت بهزیستی تأثیر معناداری دارد.
بنابراین وجود یک ایگو قدرتمند باعث می شود که افراد نشانه های آسیب روانی را از خود کمتر نشان
دهند و در برابر تنش ناشی از شرایط فشارهای زندگی تحمل و ظرفیت کافی داشته باشند .ضعف ایگو
هم موجب می شود که افراد نتوانند رویدادها را تحت کنترل خود در بیاورند(حشمتی ،ناصری و پرنیان
اهمیت توانمندی ایگو و نقش تأثیرگذار آن بر سالمت و توانایی افراد برای حل
خوی .)1397،با استناد به
ّ
تعارضات روان شناختی و با توجه به رویکرد روایت درمانی که می تواند نقش تسهیل گری را در شناسایی
توانایی ها و ظرفیت های افراد در برابر فشارها و تنش های زندگی به عهده گیرد و از آنجایی که مطالعه ای
در مورد بررسی اثربخشی روایت درمانی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار یافت نشد ،هدف پژوهش
حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا روایت درمانی گروهی بر توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار
مؤثر است .برای پاسخ به این سؤال و با توجه به شواهد تجربی موجود ،این فرضیه که «روایت درمانی بر
افزایش توانمندی ایگو زنان سرپرست خانوار مؤثر است» ،مورد بررسی قرار می گیرد.

روش

این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا ،از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل

است .جامعه آماری پژوهش را زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان
ساری در سال  1397تشکیل دادهاند .از این جامعه آماری 30 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و
به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه  15نفر) گمارده شدند .هر دو گروه از نظر متغیرهای
سن و وضعیت اجتماعی -اقتصادی همتاسازی شده و با معیارهای زن سرپرست خانواده بودن ،توانایی
خواندن و نوشتن ،عدم دریافت درمانهای روانشناختی قبلی ،وارد پژوهش شدند .سپس برنامه روایت
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درمانی گروهی طی  8جلسه  90دقیقهای بر روی گروه آزمایش اجرا شد .پرسشنامه روانی-اجتماعی توانمندی
ایگو((1)PIESماکستروم 2و همکاران ،)1997 ،با آلفای کرونباخ  ،0/83نیز قبل و بعد از انجام مداخله توسط افراد
تکمیل شد و دادههای حاصل ،با نرم افزار  SPSSو آزمون کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند .طرح درمان
استفاده شده در این پژوهش نیز از پژوهش رستمیثانی( ،)1386اقتباس شده بود که در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1محتوای هر جلسه برنامه روایت درمانی(رستمی ثانی)1386 ،
جلسات

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم

اهداف جلسات

آغاز فرایند آشنایی
شرح داستان های مشکل دار بیشتر و کامل تر توسط
مراجع

شرح جلسات

شرح مکفی دربارة اهداف ،روش ها و محتوای درمانی
گوش دادن دقیق و توجه به زبان و واژه ها و استعاره های مراجع

مرور دو جلسه گذشته

تشویق مراجع به توصیف روایت های کوچک و برونی سازی مشکل

گفتگو دربارة تغییرات احتمالی در فاصله جلسات

پرسش های تأثیرگذار و مربوط به مراجع دربارة زندگی گذشته،

گذشته

ساخت شکنی داستان های مشکل دار مراجع

بسط و گسترش موارد منحصربه فرد به زمان حال

پرسش از مراجع درباره استثناها و موارد منحصربهفرد ،تمرکز و تأکید
بر جزئیات احساسات ،تفکرات و رفتارهای این موارد منحصربهفرد

درخواست از اعضا برای بخشیدن ،فراموش کردن یا

تشویق مراجع به تفکر درباره این رویدادها در فاصله جلسات و

رها کردن افراد زورگو سوءاستفاده کننده

نوشتن این نامه ها اقدام کنند.

گفتگوهای که کمک کند تصویر مثبت تری از فرد

پرسش از مراجع دربارة تصویر افراد زورگو از خودش و نقش وی در

داشته باشد ،ارتباط هایش با دیگران تأثیر بگذارد.

زندگی آنان
در جلسه آخر اعضا از تجربه های مثبت و داستان های جایگزین

جلسه هشتم

غنی شدن روایت بیان شده

می گویند .درمانگر از اعضا می خواهد با دوباره گویی این داستان های
جدید به تثبیت آن کمک کند.

یافته ها

یافته های توصیفی
نمونه های آماری این پژوهش از نظر سنی بین  28تا  60سال سن داشتند و میانگین سنی آن ها  40/7سال
بود .همچنین  12نفر آن ها متاهل 10 ،نفر مطلقه و  4نفر بیوه بودند.
نتایج مربوط به شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای اصلی پژوهش در جدول
 2ارائه شده است .همان طور که این جدول نشان می دهد ،میانگین نمره های گروه آزمایش نسبت به گروه
)1. Psychosocial Inventory of Ego Strength(PIES
2. Markstrom
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کنترل افزایش داشتند که از بهبود عملکرد ایگو در مرحله پس آزمون حکایت دارد.
جدول  :2شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها در پیش آزمون و پس آزمون
ابعاد توانمندی
ایگو

امید

اراده

هدفمندی

شایستگی

وفاداری

عشق

مراقبت

خرد

کل

گروه

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

14/57

2/92

13/57

2/31

آزمایشی

13/50

2/81

15/83

2/16

کنترل

13/96

2/32

13/14

1/87

آزمایشی

12/08

2/27

14/25

1/86

کنترل

13/58

2/83

13/14

2/76

آزمایشی

12/83

2/85

15/83

1/26

کنترل

13/67

2/24

13/87

2/11

آزمایشی

12/08

1/72

14/75

1/71

کنترل

16/07

2/55

15/42

2/34

آزمایشی

15/50

2/02

15/50

1/56

کنترل

13/64

2/06

13/50

2/68

آزمایشی

12/50

2/43

15/41

1/92

کنترل

16/66

2/16

15/87

2/39

آزمایشی

15/16

2/40

15/50

1/38

کنترل

11/21

2/72

11/50

2/50

آزمایشی

10/53

2/36

13/45

2/40

کنترل

113/42

12/35

109/94

11/32

آزمایشی

104/20

11/38

120/54

9/47

یافته های استنباطی
برای بررسی فرضیه پژوهش ،بررسی معناداری تفاوت میانگین نمره های گروه آزمایش و آزمون در پیش
آزمون و پس آزمون مورد نیاز بود و برای این منظور از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد .قبل از
اجرای آزمون تحلیل کوواریانس ،مفروضه های آن مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی توزیع نرمال بودن
مؤلفه های توانمندی ایگو از آزمون کلموگروف – اسمیرنف استفاده شد .یافته های حاکی از آن بود که مقدار P

در این آزمون از  0/05بزرگ تر است که نشان دهنده نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش در گروه ها است.
برای بررسی پیش فرض همگنی واریانس متغیرهای پژوهش از آزمون لوین استفاده شد که نتایج نشان دهنده
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یکسانی واریانس ها در گروه های مورد مطالعه بود( .)P≥ 0/05همچنین ،از آزمون ام باکس برای بررسی
همگنی ماتریس های واریانس-کوواریانس استفاده شد .با توجه به مقدار  Fاین شرط هم به خوبی رعایت
شده بود( .)F= 1/1 ،P≥ 0/05در نهایت همگنی شیب های رگرسیون نیز رعایت شده است(.)P≥ 0 /05
جدول  :3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مؤلفه های توانمندی ایگو
تأثیر

ارزش

F

فرض df

خطای df

سطح معناداری

اندازه اثر

اثر پیالی
المبدای ویلکز
اثر هاتلینک
بزرگترین ریشه وی

0/482
0/518
0/930
0/930

1/04
1/04
1/04
1/04

8/00
8/00
8/00
8/00

9/00
9/00
9/00
9/00

0/469
0/469
0/469
0/469

0/482
0/482
0/482
0/482

نتایج جدول  3در بخش اثر آموزش نشان می دهد با توجه به مقدار  Fبه دست آمده برای ارزش ویژه
پیالی ،ترکیب خطی مؤلفه های توانمندی ایگو در دو گروه آزمایشی و کنترل بعد از برداشتن اثر انحراف
پیش آزمون معنادار است .اندازه اثر برابر  0/48است که بر اساس مالک های اندازه اثر متوسط باال در نظر
گرفته می شود.
جدول  :4تحلیل کوواریانس چند متغیری تأثیر روایت درمانی گروهی بر مؤلفه های توانمندی ایگو
مدل

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

گروه

امید
اراده
هدفمندی
شایستگی
وفاداری
عشق
مراقبت
خرد

17/530
6/068
50/13
10/75
4/53
27/69
1/24
6/18

1
1
1
1
1
1
1
1

17/530
6/068
50/13
10/75
4/53
27/69
1/24
6/18

3/90
1/23
9/50
5/81
1/124
5/08
0/308
1/90

سطح
معناداری

0/066
0/282
0/007
0/028
0/305
0/039
0/586
0/187

ضریب اتا

0/196
0/072
0/373
0/267
0/066
0/241
0/119
0/106

با توجه به نتایج جدول  4مشاهده می شود که گروه ها در زیر مقیاس هدفمندی(،)F₌ 9/50
شایستگی( )F₌ 5/81و عشق( )F₌ 0/039از متغیر توانمندی ایگو تفاوت معنا داری داشتند؛ یعنی پس از
خارج کردن تأثیر پیش آزمون ،اختالف معنیاداری بین میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون وجود دارد؛
بنابراین فرضیه صفر مبنی بر معنا دار نبودن اختالف میانگین دو گروه در پس آزمون پس از حذف اثر احتمالی
پیش آزمون رد می شود .اما برای مؤلفه های اراده ،امید ،وفاداری ،مراقبت و خرد مقدار  Fمعنادار نیست و
می توان ادعا کرد که پس از خارج کردن اثر پیش آزمون ،اختالف معنا داری بین میانگین نمرات دو گروه
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مشاهده نشد .عالوه بر این ،اندازه اثر درمان روایت درمانی گروهی برای مؤلفه های هدفمندی ،شایستگی
و عشق به ترتیب با ضریب اتا( )0/24 ،0/26 ،0/37نیز حاکی از آن است که  37درصد تغییرات مؤلفه
هدفمندی 26 ،درصد از تغییرات مؤلفة شایستگی و  24درصد از تغییرات مؤلفه عشق ،به کمک تغییرات
متغیر آزمایشی روایت درمانی تبیین می شود که بر اساس مالک های اندازه اثر متوسط در نظر گرفته می شود.

بحث و نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاضر نشان داد که روایت درمانی گروهی می تواند توانمندی ایگو را در زنان سرپرست
خانوار افزایش دهد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش بال ،و همکاران( ،)2014خدایاری فرد و

همکاران( ،)1397فروغی( )1395و عبدلی الری( )1394همسو است .زیرا نتایج این پژوهش ها نیز به
نقش روایت درمانی بر تغییر دیدگاه افراد اشاره دارد .به عبارتی می توان گفت دیدگاه روایتی به افراد
کمک می کند که زندگی خود را از زوایای مختلفی ببینند و داستان متفاوتی را خلق کنند .با توجه به این
اصل که هدف روایت درمانی ،توجه دادن افراد به باورهای ناکارآمد و تغییر آن ها ،برونی کردن و از
توان انداختن مشکل ،ایجاد نگاه بیرونی به مشکل از زوایای مختلف و در نتیجه خلق تفسیر دگرگون و
تألیفی دوباره برای روایت داستان زندگی است ،بنابراین افراد با کمک روایت درمانی می توانند دیدگاهی
تازه به واقعیت پیدا کنند(وایت و اپستون .)1990 ،همچنین روایت درمانی به افراد می آموزد مسئولیت
رفتارهای خود را بپذیرند و انگیزه افراد را برای عمل و تالش افزایش می دهد .به افراد می آموزد که کنترل
و مسئولیت زندگی آن ها در دستان خودشان است .روایت درمانی به افراد آموزش می دهد که گذشته آن ها
علی رغم شکست ها و تلخ کامی ها تعیین کننده آینده آن ها نیست ،بلکه آنچه در حال حاضر انجام می دهند
تعیین کننده آینده آن ها است(کار.)1391 ،
ایگو وظیفه مدیریت سیستم روانی را بر عهده دارد؛ تمام مشکالت روانی ،زمانی ظاهر می شوند
که ایگو نتواند به مسئولیت هایش عمل کند .توانمندی ایگو به معنای ظرفیت فرد برای درک واقع بینانه
شرایط مشکل و پاسخ دادن به آن ها به شکل مؤثر است .توانمندی ایگو به ما کمک می کند به یک تعادل
عاطفی رسیده و با استرس درونی و بیرونی سازگار شویم(شارما .)2012 ،1فقدان توانمندی ایگو به معنی
نبود خودکنترلی و نبود احساس تسلط بر محیط است(پرستن .)2006 ،2انگلس و مک لئود،)2004(3
1. Sharma
2. Preston
3. Angus & Macleod
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بیان می کنند که روایت درمانی با تسهیل شناسایی توانایی های افراد نسبت به خودشان و مشکالتشان
و همچنین با محوریت دادن به مراجع ،عاملیت شخصی افراد را باال می برد و با تمرکز بر پیامدهای
منحصربه فرد نیز به شناخت افراد از عاملیت شخصی شان کمک می کند .حس عاملیت به این احساس
اشاره دارد که به طور ارادی بر اعمال خود و از طریق آن ها بر رویدادهای جهان بیرونی کنترل داریم(هگرد،
سکیرس .)2009 ،1در روند کشف پیامدهای بی همتا ،درمانگر به فرد کمک می کند تا به شناسایی نقاطی
که در برابر موانع ایستادگی کرده و یا اثر آن را کم کرده بپردازد .زمانی که مراجعه کننده تجاربی را بیان
می کند که داستان سرشار از مشکل را نقض کرده ،درمانگر از او می خواهد تا وضعیت و ماهیت این
احساس را شرح دهد و با پرسش های گسترده عمل 2و گسترده هویت 3به کندوکاو بیشتر این پیامد بی همتا
می پردازد و توجه فرد را به این سمت که چطور این تجارب با داستان سرشار از مشکل آن تطابق نمی کند
می برد؛ بنابراین ،با افزایش قدرت عاملیت ،می توان احساس کنترل بر محیط را در این افراد را افزایش داد.
وقتی فرد تجاربی را بیان می کنند که داستان زندگی قبلی اش نقض یا تعدیل می شود ،احساس تسلط در
او افزایش می یابد ،فرد با تغییر دیدگاه قبلی و اخذ دیدگاه جدید شجاعت در دنبال کردن اهداف خود را پیدا
می کنند .ازاین رو تمرکز بر مشکل به سمت ساختارشکنی داستان غالب و افزایش توانمندی فرد می رود و
این فرایند سبب می شود که احساس کند قادر است بر زندگی خود کنترل داشته باشد.

پیشنهاد
نتایج این پژوهش نشان داد که روایت درمانی گروهی روش مؤثری برافزایش توانمندی در زنان سرپرست
خانوار است و بنابراین ،پیشنهاد می شود که در کار بالینی با این افراد از روش روایت درمانی گروهی
به منظور افزایش عملکرد مؤثر ایگو استفاده شود.
الزم به یادآوری است که نمونه انتخابی این پژوهش ،زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) شهرستان ساری بودند و به همین دلیل در تعمیم نتایج به افراد خارج از محدوده جامعه پژوهش
باید جانب احتیاط را رعایت نمود .همچنین پرسشنامه ها به صورت خودسنجی بوده و شرکت کنندگان
ممکن است خود را بهتر یا بدتر ازآنچه هستند وانمود کنند .بنابراین پیشنهاد می شود که پژوهشگران این
پژوهش را بر روی سایر اقشار جامعه اجرا کنند ،به عنوان مثال فرزندان این گروه از زنان و یا بین افراد

1. Haggard & Tsakiris
2. Landscape of Action
3. Landscape of Meaning
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بی سرپرست و بد سرپرست و افراد عادی مقایسه ای صورت دهند .همچنین ،پیشنهاد می شود مشاوران
پلیس زن با در نظر گرفتن سادگی و قابل استفاده بودن این روش ،برای بیشتر مشکالت مراجع به خصوص
مشکالت در حوزه خانواده ،ازدواج و طالق و ارتقاء سازگاری از آن استفاده کنند.

سپاسگزاری
از عزیزان شرکت کننده که در فرایند انجام پژوهش صمیمانه همکاری داشته اند ،کمال تشکر و قدردانی
را می نماییم.
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