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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of group forgiveness training on feeling
of loneliness and intimacy among elderly living in nursing home. The research method was
semi-experimental and research design was pre-test, post-test and follow-up with the control
group. The sample of the study were 30 elderly subjects who were selected by available
sampling and randomly assigned to two groups of 15 in training and 15 in the control group.
The instruments of the study were Di Thomasso' Loneliness, Brown and Best, and Walker
and Thompson Intimacy Questionnaire. After performing the pre-test, the experimental group
received 11 sessions of group-forgiveness training. then the post-test and after one month
follow-up test was done. The results of analysis of covariance showed that group forgiveness
training significantly increased the intimacy and reduced loneliness sense in elderly in
experimental group. Also the findings indicated a significant reduction in social and familial
dimensions of loneliness The follow-up results showed that the intimacy and loneliness are
stable over time. Based on the above findings, it could be concluded that group forgiveness
training can be effective in reducing feelings of loneliness and increasing intimacy among
elderly people living in nursing homes. So, It is recommended that caregivers be encouraged
to use this psycho-educational intervention in working with the elderly who feel lonely and
annoyed.
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چکیده
هدف پژوهش ،تعیین تأثیر بخششآموزی گروهي بر احساس تنهایي و صممیمیت سمانمندان مممیر سمرای سمانمندان بمود
روش پژوهش ،نیمهآزمایشي و طرح پژوهش ،پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود نمونه پمژوهش
تعداد  30نفر بود که بمه روش نمونمهگیمری در دسمترس انتخما و در دو گمروه  15نفمری آزممایش و گمواه ،بمهصمور
تصادفي جایگزین شدند ابزارهای پژوهش ،پرسشنامۀ احساس تنهایي دی توماسو ،بمراون و بسمت و پرسشمنامه صممیمیت
واکر و تامپسون بود پس از اجرای پیشآزمون ،گروه آزمایش 11 ،جلسه آموزش بخشش به شیوه گروهي دریافت کمرد
و درنهایت ،پسآزمون و پس از یک ماه پیگیمری انجمام شمد داده هما بما اسمتفاده از تللیما کواریمانس غنمدمت یره و تمي
همبسته تللیا شد نتایج نشان دادند بخششآموزی گروهمي ،افمزایش احسماس صممیمیت و کماهش احسماس تنهمایي در
سانمندان گروه آزمایش را موجب شد همچنین یافتهها بیمانکننمد کماهش ملنفمههمای اجتمماعي و نمانوادگي احسماس
تنهایي بود و نتایج پیگیری نشان دادند میزان صممیمیت و احسماس تنهمایي در طمول زممان از پایمداری مناسمبي برنموردار
است با توجه به یافتههای فوق نتیجهگیری شد بخششآموزی بر کاهش احسماس تنهمایي و افمزایش صممیمیت سمانمندان
ممیر سرای سانمندان ملثر است و توصیه ميشود مراقبتکنندگان از این مدانله در کار با سانمنداني که احسماس تنهمایي
دارند ،استفاده کنند
واژههای کلیدی :بخششآموزی گروهي ،صمیمیت ،احساس تنهایي ،سانمندان
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مشکا دارند ،احتماالً حمس ملرومیتمي را تجربمه ممي-

مقدمه
افمزایش جمعیمت قشمر سمانمندان ،یکمي از مهمرتمرین

کنند که با «احساس تنهایي» نشان داده ميشود یافتههما

غمانشهمای اقتصمادی ،اجتمماعي و بهداشمتي در قمرن

نشان ميدهند احساس تنهایي مترادف با زندگيکمردن

بیست و یکر به شممار مميرود .در دنیمای اممروز ،فمرد

به تنهایي نیست احساس تنهایي هنگمامي رخ مميدهمد

سانخورده بهطمور روزافزونمي نممش اساسمي در انجمام

که تعامال

مهر و معنمادار اجتمماعي ازنظمر کممي یما

کارهای داوطلبانه ،انتممال تجربمه و دانمش ،کممک بمه

کیفي دغمار نمصمان شمود طبم تلمیمما انجمامشمده،

اعضای نانواده یما ایفما نممش مراقبتمي از نمانواده بمه

شایعترین علا تنهایي ،بیماری ،مرگ همسمر و نداشمتن

عهده دارد (ورنر و میچا)2015 ،

دوستان است به عبار دیگر ،به نظر ميرسد تنهایي از

سممممانمندی ،دورهای بمممما ت ییممممرا جسممممماني و
روانشنانتي مختلف است که بر سمالمت روانشمنانتي و
جسماني افراد تأثیر ميگذارد از میان مسائا سمانمندان،
احسماس تنهمایي آنهمما نیماز بمه توجممه نما

دارد؛ زیممرا

سانمندان آن را بنا به دالیا مختلمف ازقبیما نممصهمای
جسمممي و از دسممت دادن نزدیکممان و کمرنمم

شممدن

ارتباطا تجربه ميکنند شواهد نشان ميدهند احسماس
تنهایي پدیدهای گسمترده و فراگیمر اسمت و  25تما %50
کا جمعیت باالی  65سال آن را بر حسب سن و جنس
تجربه ميکننمد (همروی کریمموی و همکماران)1386 ،
این احساس ،عاما مهميدر بروز یا تمویتبیماریهای
دوران سانمندی است نتمایج نشمان مميدهنمد تنهمایي و
سالمتي سانمندان با کیفیت زندگي آنها ممرتب اسمت و
احسمماس تنهممایي سممالمت فیزیکممي و مهنممي سممانمند را
کاهش ميدهد (نئو و جیو)2007 ،؛ بنابراین از مهرترین
مشکال

متعدد رواني سانمندان احساس تنهایي اسمت

که کمتر بمه آن توجمه شمده اسمت و دنیما بسمیاری از
حماال

نامتعمادل روانمي سمانمندان ازقبیما افسمردگي،

نودکشي و یأس شدید است احسماس تنهمایي ،تجربمۀ
فممردی نانوشممایند ،منفممي و عممذا آور ،سممخت،
وحشمتناک و دردنماکي اسمت کمه ایجماد احسماس
بميحوصملگي ،بميفایمدهبمودن ،ناامیمدی ،افسمردگي و
اضطرا را سبب ميشود (اسکوتر و همکاران)2017 ،
افرادی که در برقراری و حفظ رواب رضایتبخش
با دیگران ناتواناند و درنتیجه ،در برآوردن نیاز به تعلم

ت ییممرا زنممدگي اجتممماعي و همچنممین رویممدادهای
زنممدگي طبیعممي و سممختيهممای ناشممي از پیممری حاصمما
ميشود (ساویکو)2005 ،
براساس نظر روانشناسان ،هر کوششمي کمه بمه رفمع
احساس تنهایي سمانمندان منجمر شمود ،سمدی در برابمر
موج مشکال

پیچید رواني افمراد سمانمند اسمت و از

سوی دیگر ،باعث بهبود سالمت آنان ميشمود (ایماالز،
آکتورک ،ارسي ،اوزتورک و اصالن )2014 ،ایمالز و
همکاران ( )2014در پژوهشمي نشمان دادنمد سمانمنداني
که احساس تنهمایي بیشمتری نشمان مميدهنمد ،بمه میمزان
زیادی افسردگي دارند
طممرد سممانمندان از نممانواده سممبب احسمماس پمموغي،
ناامیممدی در آنمان ممميشممود؛ بنممابراین بممه ادامممه زنممدگي
بيعالقه مي شوند سرای سانمندان ازنظمر افمراد سمانمند
نماد انزوا و تنهایي اسمت سمانمنداني کمه تنهما زنمدگي
مي کنند در ممایسه با سانمنداني که بما اعضمای نمانواده
نود زندگي ميکننمد ،نسمبت بمه ابمتال بمه بیمماریهمای
جسماني و روانمي ازجملمه احسماس تنهمایي مسمتعدترند
(همتممي علمممدارنو ،دهشممیری ،شممجاعي و حکیمممي راد،
)1388؛ بنابراین بین سانمندان سماکن نانمۀ سمانمندان و
سانمندان ساکن در نانوادهها از نلاظ سالمت عممومي
و ملنفههای آن یعني (نشمانههمای جسمماني ،اضمطرا ،
انتالل در عملکرد اجتماعي ،افسردگي که از نشانههای
احساس تنهمایي اسمت) تفماو معنميداری وجمود دارد
(پاشا ،صفرزاده ،مشاک)1386 ،
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امممروزه ارتبمما بمما دیگممران یکممي از مهممرتممرین و بمما

تأییدنشدن از طرف دیگران است؛ وني وقتي ایمن افمراد

ارزشترین بخش زندگي همر فمرد را تشمکیا مميدهمد

به شبکۀ رواب اجتماعي دست یابند ،این نشانهها عمومماً

درواقع بیشمترین سماعا عممر مما بما دیگمران گذرانمده

از بین ميرونمد (اندرسمون 1987 ،بمه نمما از ندابنمده،

ميشود؛ درنتیجه ،نوع ارتبا در زندگي همرکس نممش

 )1391سرانجام ،سمانمندان از گمروههمای آسمیبپمذیر

بسیار مهمي دارد توانمایي برقمراری ارتبما بمینفمردی،

جامعه ملسو مميشموند و بازنشسمتگي آنهما وقتمي بما

موجممب تمویممت رابطمۀ گممرم و صمممیمي ممما بمما دیگممران

دوری از نانواده همراه باشمد بما احسماس طردشمدگي،

بممهویممژه اعضممای نممانوده ممميشممود و سممالمت روانممي و

گوشهگیمری و تنهمایي و درنهایمت بمه افسمردگي منجمر

اجتماعي مما را بمیشازپمیش فمراهر مميکنمد و بمه قطمع

نواهممد شممد ایممن شممرای بممهویممژه در سممانمندان ممممیر

رواب ناسمانر مما منجمر نواهمد شمد (شمونتز و شمونتز،1

سراهای سانمندان بمهطمور بمارزتری دیمده مميشمود بمه

ترجمۀ سیدملمدی )1384 ،صمیمیت بهعنوان توانمایي

عبارتي دیگر ،شیوع احساس تنهایي در سانمنداني بیشتر

ارتبا بما دیگمران بما حفمظ فردیمت تعریمف مميشمود

اسمممت کمممه انتظاراتشمممان از مالقممما بممما فرزنمممدان و

اینگونه تعاریف مبتني بر نویشتن نشانميدهند فرد باید

نانواده شان برآورده نميشود و از رابطه با آنهما راضمي

به درجهای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگمران

نیستند (کاسیپو و همکاران )2006 ،همچنین وقتي افمراد

رابطه صمیمانه برقرار کند سانیوان ( 2سانیوان 1953 ،بمه

پا به سن ميگذارند و ازنظر جسمي ،عاطفي و شمنانتي

نما از نلعتبری ،قربمان شمیرودی و حسمیني )1390 ،بمر

ضعیفتر ميشموند ،بایمد بمرای جلموگیری از عموار

نزوم برقراری رابطه با دیگران به دنیما ریشمهداشمتن آن

نامطلو این موقعیتهای فشارزا و بهبود زنمدگي آنمان

در نیازهای اساسي انساني تأکید ميکند و بيکفایتي در

تدابیری اندیشیده شود ازجمله این برنامه ریزیهما روان

ارضای نیاز به صمیمیت دیگران یا صمیمیت بمینفمردی

درمانيهای متعددی است که بمرای مشمکال سمالمت

را ،با عنوان تنهایي مطرح ميکنمد (سمانیوان ،1953 ،بمه

روان سانمندان وجود دارد که بعضي از آنها در تجار

نمما از نلعتبمری و همکماران )1390 ،احسماس تنهمایي

و پممژوهشهممای بممانیني اثرمنممدی نممود را بممه اثبمما

دیگر

رساندهاند در روان درماني گروهي ،افراد نلو برنورد

تسریعکنند اعمال نودکاری است که اشخا

را وادار ميکند تا در تماس با فمرد تنهما قمرار بگیرنمد

نود با اجتماع را ميبینند که این امر باعث رشد بینش و

بدین ترتیمب ،ممکمن اسمت نموعي از تمماس اجتمماعي

بصیر آنهما مميشمود ،تجمار جدیمد بمرای برقمراری

فراهر شود که فرد نیاز دارد (ندابنده )1391 ،احساس

ارتبا با دیگران را یاد ميگیرند ،بما افمراد جدیمد آشمنا

تنهممایي افممراد مبممتال را بمما احسمماس نممال  ،غمگینممي و

ميشوند ،احساس قدر ميکنند و اعتماد به نفس آنهما

بيتعلممي مواجمه مميکنمد و بمه شمیوههمای مختلمف بمر

بمماال ممميرود بخشممشآممموزی گروهممي نیممز نمموعي

تعامال اجتماعي با دیگران  ،نلمو زنمدگي و سمالمت

رواندرممماني گروهممي اسممت کممه در حمموزه سممالمت

جسماني و رواني آنها تأثیر ميگذارد (هنریچ و گانون،

سانمندان مطرح شده است بخشمشدرمماني مدانلمهای

 )2006مشخصۀ تنهمایي اجتمماعي ،احسماس نسمتگي،

است کمه در آن یمک رویکمرد سمانتاریافته و هدفمنمد

بيهدفي ،بميارزشمي و در حاشمیه قرارگمرفتن ،تموأم بما

برای قادرسانتن مراجع بمرای بخشمیدن یمک اتفماق یما

. Schultz & Schultz
. Salivan

1
2

بيعدانتي رنجآور در گذشته ،استفاده ميشود بخشمش
در درمان ،بيحد و حصر است (مک آسمکیا)2005 ،
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بخشش مدانلمه مملثر بمرای مشمکالتي ازقبیما نشمر و

نشانگان روانشنانتي ( مثا افسردگي ،اضمطرا ) رابطمه

افسممردگي ،مسممائا و مشممکال در ارتبمما بمما نممانواده

وجود دارد؛ بدین صمور کمه بخشمش باعمث کماهش

اصلي ،آسیب های جنسي ،انمتالل شخصمیت ،احسماس
گناه ،طالق و نیانت است بخشش یکي از فرآینمدهای
روانشنانتي ،ارتبماطي و معنموی بمرای افمزایش سمالمت
روان و انتیام آزردگي است کمه الزممۀ رشمد عماطفي و
ارتباطي و جسماني است (نوری تیرتاشي)1389 ،
بخشش فضیلت انالقي اسمت کمه در برابمر نطمای
دیگران انجام ميشود و آموزشدادني اسمت ( انرایمت،
 )2015هرغند انتممامگمرفتن واکمنش طبیعمي انسمان در
برابممر نطاهممای دیگممران اسممت (مممایربرگ ،)2011 ،اممما
بخشش شاهراه سالمت رواني فرد اسمت (ماتسمویوکي،
 )2001بخشش فرایندی درونفردی است کمه طمي آن
جنبههای شنانتي ،احساسي و رفتاری فرد در برابر نطما
و نطاکار ت ییر ميکند (حمیدیپور )1389 ،و تمأثیرا
میانفردی مثبتي بر افمراد مميگمذارد (ونکممن)2009 ،
کمماهش احساسمما منفممي و افممزایش احساسمما مثبممت
مهممرتممرین جنبممههممای بخشممشانممد (رأی و همکمماران، 1
2001؛ بممه نممما از حمیممدیپممور ،ثنممایي ماکممر ،نظممری و
فراهاني .)1389 ،پژوهشي هیوپارک ،انرایت ،اسسکس،
واکسمملر و کممال (  )2013نشممان داد بخشممشآممموزی
موجمممب کممماهش نشمممر ،اسمممناد نصممممانه ،تجممماوز و
بزهکمماری و همچنممین افممزایش درنممور توجممه همممدني
ميشود
نتممایج پممژوهش غممان ( )2013نشممان داد آممموزش
بخشایشممگری بممه افممراد در برنممورد بمما پیامممدهای منفممي
حاصا از مشکال کمککننده است و منجر مميشمود
افراد سالمت روان بیشتری تجربمه کننمد و مهمار همای
اجتماعي بهتری یاد بگیرند و پمژوهش کمراداک نیمز در
سال ( )2007نشان داد بخشش ،رابطۀ مثبتي با سازگاری
و ارتمای شادکامي در افمراد دارد اورکما ( )2006در
پژوهش نود بمه ایمن نتیجمه رسمید کمه میمان بخشمش و

. Rai, et all

1

نشانههای مکرشده و افزایش سالمت روان در فرد ممي-
شود در پژوهشي که نامنان

 ،و  ،کوکرویز و هرسچ

(  )2013بمما عنمموان نشممانههممای افسممردگي و نیازهممای
بینفردی بمهعنموان واسمطۀ بخشمش و رفتمار نودکشمي
انجام گرفت نتایج نشان دادند ویژگيهمای حفماتتي در
سطح فردی مثا بخشش ممکن است بهطور غیرمسمتمیر
با کاهش اثرا زیانآور نیازهای فردی ننثي که یکمي
از عواممما نطممر بممرای نودکشممي اسممت ،بممر رفتممار
نودکشي تأثیر بگذارد مطاب با ایمن پمژوهش ،رنمدی،
سانسمممون ،کلمممي و جرممممي و همکممماران ( )2013طمممي
پژوهشي با عنوان رابطه بمین بخشمش و سمابمۀ اقمدام بمه
نودکشي نتیجه گرفتند افرادی که سابمه نودکشمي در
گذشته داشتهاند ،باور کمتری به بخشش نود و بخشش
ازسوی دیگران دارند
بنابراین انریت ( )2011بیان کرد بخشش بهنوبۀ نود
بممر عملکممرد فممردی و کمماهش نطممر رفتممار نودکشممي
تأثیرگذار است الونر ،یانگر ،جا  ،ادمونسون ،پي فیمر
و جممممونز ( )2005در پژوهشممممي بمممما عنمممموان اثممممرا
منلصممربهفممرد بخشممش بممر سممالمت روان نشممان دادنممد
بخشش به کاهش تنش و مدیریت تعمار

منجمر شمده

است و همسو با ایمن پمژوهش ،نتمایج پمژوهش سمیف و
بهاری ( )1383با عنموان رابطمه بمین بخشمش و سمالمت
رواني همسران ،نشان داد عما بخشمش مميتوانمد یمک
سوم سالمت رواني (عمومي) زوجین را تبیین کند ایمن
رابطه و تبیین نشمان مميدهمد بخشمش نممش مملثری بمر
سالمت روانمي زوجمین دارد سمرانجام مميتموان غنمین
استنتاج کرد که عما بخشش ،مرحر و انتیامي بمر زنمر
عاطفي فرد آزردهنماطر اسمت گاندرسمون ( )2009در
پژوهش نود با عنوان بخشودگي در رواب رمانتیمک و
همچنممین دغاغلممه و همکمماران ( )1391و پورسممردار و
همکمماران ( )1389نشممان دادنممد بخشممودگي بمما کیفیممت
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زنمدگي زناشمویي و صمممیمیت زوجمین ارتبما معنممادار

روش

دارد

روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونمه :روش پمژوهش،

تممرازا ،اینسمممونئو ،نتمممو ،گیمممرار و اتمممین ( )2003در

نیمممهآزمایشممي بمما طممرح پممیشآزمممون – پممسآزمممون و

پژوهشممي بمما عنمموان بخشممش و رضممایتمندی از زنممدگي

پیگیممری بمما گممروه گممواه بممود جامعممۀ آممماری تمممامي

دریافتند بین بخشش و رضایت از زندگي رابطۀ مسمتمیر

سمممانمندان مسمممتمر در نانمممه سمممانمندان مرکمممز جمممامع

وجود دارد؛ بنابراین مهرترین تأثیر بخشمش بمر سمالمت

توانبخشي اراک در سال  1394و نمونمۀ آمماری  30نفمر

رواني ،کممک بمه بهبمود کیفیمت ارتباطما و مناسمبا

بودنممد کممه بممهصممور نمونممهگیممری دردسممترس از بممین

میانفردی است (نینلي و جوزف )2004 ،از آنجایي که

سانمندان ملسسۀ نیریه جامع سمانمندان اسمتان مرکمزی

بخشودگي فرصت تفکر را برای فرد ایجاد ميکند و بمه
افراد فرصت ميدهد اعممال ارزشممند را درک کننمد و
بپذیرنممد ،نممه آنکممه آن را بمميارزش کننممد ،بخشممودگي
ممميتوانممد بممه بازسممازی صمممیمیت و درنهایممت کمماهش
احساس تنهایي کممک کنمد (بهماری و سمیف)1379 ،؛
بنابراین با توجه به اینکمه درممان موفمیمتآمیمز احسماس
تنهممایي نطممر عمموار

جممدی همچممون افسممردگي را

کاهش ميدهد و ازطرفي افمزایش ارتباطما

اجتمماعي

سبب ارتمای سالمت سانمندان ميشود ( وایت،2001، 1
بممه نممما از شممیخ انسممالمي و همکمماران  ،)1390،ایممن
پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشي بخشمش آمموزی
گروهممي بممر احسمماس تنهممایي و احسمماس صمممیمیت
سانمندان مستمر در نانه سانمندان شهر اراک انجام شد
فرضیههای پژوهش به شرح زیر اعالم ميشود:
 -1بخشممشآممموزی گروهممي بممر احسمماس تنهممایي
نانوادگي سانمندان ممیر در سرای سانمندان تأثیر دارد
 -2بخشممشآممموزی گروهممي بممر احسمماس تنهممایي
رمانتیک سانمندان ممیر در سرای سانمندان تأثیر دارد
 -3بخشممشآممموزی گروهممي بممر احسمماس تنهممایي
اجتماعي سانمندان ممیر در سرای سانمندان تأثیر دارد
 -4بخشش آموزی گروهي بمر صممیمیت سمانمندان

انتخممما شمممدند سمممانمندان گمممروه نمونمممه براسممماس
مممالکهممای ورود (شمماما :قممدر شممنوایي و کالمممي،
نداشتن مشمکا حافظمه و نبمود هرگونمه نماتواني مهنمي)
انتخمما شممدند و بممهصممور تصممادفي در دو گممروه
آزمایش و گواه جایگزین شدند

ابزارهای سنجش :ممیاس تنهایي اجتماعي  -عماطفي
بزرگساالن :(SELSA-S) 2دی توماسمو ،بمران و بسمت
3این ممیاس را در سال  2004براساس تمسیربندی ویمس
طراحممي کردنممد و شمماما  15گویممه و سممه زیرممیمماس
احساس تنهمایي رمانتیمک (پمنج گویمه،)3،6،8،10،15 :
نمممانوادگي (پمممنجگویمممه ،)2،4،7،11،14 :اجتمممماعي
(پنجگویه )1،5،9،12،13 :است و احساس تنهمایي کلمي
از مجموع نمرا

زیر ممیاسهای رمانتیک ،نمانوادگي

و اجتماعي به دست ميآید در ممابما همر گویمه طیمف
پنجگزینهای از کامالً مخمانف نممره  1تما کمامالً موافم
نمره  5قرار دارد تمامي گویهها بهجمز گویمههمای  14و
 15به شیوه معکوس نمرهگذاری ميشوند و کسب نمر
بیشتر در هریک از ابعاد این ممیاس ،نشاندهند احساس
تنهممایي بیشممتر در آن بعممد اسممت ملنفممان ایممن ممیمماس،
ضریب آنفای کرونبماخ را بمین  0/87تما  0/90گمزارش
کرده اند در ایمران نیمز ،جوکمار و سملیمي ( )1389فمرم

ممیر در سرای سانمندان تأثیر دارد
 -5بخششآموزی گروهي بر ملنفههای احساس

کوتاهشد ممیاس تنهایي اجتماعي – عاطفي بزرگساالن

تنهایي و صمیمیت سانمندان ممیر در سرای سانمندان

( )SELSA-Sرا برای نردهممیاسهای احسماس تنهمایي

پس از یک دوره یکماهه ،ماندگار است

2

1. White

. Social and Emotional Loneliness Scale for Adults
)(SELSA-S
3
.DiTommasso, Brannen, ,Best

 /82پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره اول ،پیاپي ( ،)9بهار 1396

رمانتیک ،اجتماعي و نانوادگي بهترتیمب ،0/84 ،0/92

فرآینممدی ریپلممي و ورتینگممتن  ) 2002قممرار گرفتنممد و

و  0/78گزارش کردهاند

گروه گواه در نیست انتظار باقي ماندنمد پمس از اعممال

ممیاس صمیمیت  :IS1ابمزاری  17سمواني اسمت کمه

مت یممر مسممتما در گممروه آزمایشممي از هممر دو گممروه

برای سنجیدن مهر و صمیمیت تمدوین شمده اسمت ایمن

پسآزمون گرفته شد در پایان دور آموزشي ،یک ماه

ممیاس جزئي از یک ابزار بزرگتمر اسمت کمه غنمدین

بعد از آن ،آزممون پیگیمری انجمام شمد و همر دو گمروه

بعد صمیمت را در بر مميگیمرد؛ امما تهیمهکننمدگان آن

آزمایش و گواه مجدداً پرسشنامههما را تکمیما کردنمد

(انکسیس جي واکر و نیندا تامپسون )2بهصور ممیماس

درنهایت ،دادههای بهدستآمده با نرمافمزار  SPSSو بما

مستملي گزارش دادهانمد ثنمایي ( )1387ایمن ممیماس را

استفاده از روش تللیا کواریانس غندمت یره و آزمون t

ترجمه کرد صمیمیت ،توجه و اهمیت اعضای نمانواده

همبسته تللیا شدند

بممرای یکممدیگر تعریممف شممده اسممت و عواممما نزدیکممي

ملتوای جلسا براساس مدل  5مرحلمهای ریپلمي و

عمماطفي در قانممب مهممر ،ازنودگذشممتگي و رضممایت را

ورتینگتن ( )2002در  5هفته ارائه شد که در جدول زیر

شاما مي شود صمیمیت احساسي است مبنمي بمر اینکمه

ارائه شده است

رابطۀ مهر باز ،توأم با عز  ،همبسمتگي و تعهمد متمابما

ملتوای جلسا

است شیو نمرهگذاری این ممیاس بدین صور اسمت

جلسممممه موضوع :بیان احساسا منفي و رنجش از دیگران

که در ممابا هر سلال طیف هفتگزینهای شماما :نممره

اول

بدی دیگران

آزمممودني در ممیمماس صمممیمیت از  =1هرگممز =2 ،بممه
نممدر  =3 ،گمماهي =4 ،اغلممب =5 ،اکثممراً =6 ،تمریبمماً
همیشممه =7 ،همیشممه اسممت و نمممره آزمممودني در ممیمماس
صمیمیت با جمع نمرا سلاال و تمسمیر آن بمر عمدد

روش:گروه درماني
جلسممممه موضوع :درک نیازها ،انگیزشها ،دالیا رفتاری
دوم

ممیمماس صمممیمیت بمما ضممریب آنفممای  0/91تمما  0/97از

دیگران
هدف :افزایش توانایي همدني

 17حاصا ميشود در این ممیاس ،دامنۀ نمرا بین  1تا
 7اسممت کممه نمممر بمماالتر نشممانۀ صمممیمیت بیشممتر اسممت

هدف:تخلیه هیجاني و توجه به انرژی تلفشده برای

روش :گروه درماني
جلسممممه موضوع :بیان بدیهایي که آزمودنيها در ح
سوم

دیگران کردهاند

همساني دروني بسیار عاني برنموردار اسمت اعتممادی،

هدف :افزایش تواضع و درک اینکه او هر

نوابينژاد ،احمدی ،فمرزاد ( )1385بمرای تعیمین روایمي

زمانهایي در ح دیگران بدی کرده و بخشیده شده
و یا انتظار بخشیدهشدن داشته است

ملتوایي ،پرسشنامه را در انتیار  15استاد مشاوره و 15

زن و شوهر برای بررسي قرار داد و روایي ملتوایي آن
تأیید شد ضمریب پایمایي کما پرسشمنامه نیمز بما روش
آنفای کرونباخ  0/96به دست آمد

روش :گروه درماني
جلسممممه موضوع :کنارگذاشتن کینه و انتمامجویي و ابراز
غهارم

بخشش
هدف :طلب بخشش و ابراز آشکارا بخشش

روش اجممرا و تللیمما :سممانمندان گممروه آزمممایش،

روش :گروه درماني

هفتهای  2بار و هر جلسه بمه ممد  45دقیممه در جریمان

جلسممممه موضوع :نگهداری و قرارداد رفتاری

مت یممر مسممتما (آممموزش بخشممش براسمماس رویکممرد

پنجر

هدف:قرارداد افراد با نود برای مواجهه با
موقعیتهای آینده و ادامه بخشش

. Intimacy Scale
. Walker, Thompson

1

2

روش :گروه درماني
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یافتهها

نرممممالبمممودن باقیمانمممدههممما بممما اسمممتفاده از آزممممون

آمارههای توصیفي برای تمامي مت یرها ارائه شدهاند در

کونموگروف اسمیرنوف بررسي شد و نتمایج نشمان داد

پژوهش حاضر تعداد  15فرد ( 7مرد و  8زن) در گمروه

باقیمانممدههمما بممرای مت یممر احسمماس تنهممایي  p= /200و

آزمممایش و تعممداد  15فممرد (  9مممرد و  6زن) در گممروه

همچنین صمیمیت  p=0/194نرمال است و نتایج آزمون

گواه قرار گرفتند که از این تعداد نمونه ،تعمداد  13فمرد

باکس برای یکساني ماتریس کواریانس نشان دادند این

در گروه آزمایش و  12فرد در گروه گواه ،تنها زندگي

مفروضه برقرار است ( P= 0/095و  )F= 1/239عمالوه

ميکردند همچنین از ایمن تعمداد آزممودني  11سمانمند

بر آن ،نتایج آزمون نوین نشان دادنمد نطمای واریمانس

در گممروه آزمممایش و  12آزمممودني در گممروه گممواه

برای همه مت یرهای ممایسهشمده یکسمان اسمت پمس از

مالقا کننده نداشتند

ارزیابي مفروضههای آزممون و حصمول اطمینمان از آن،

بممممرای تللیمممما اسممممتنباطي دادههمممما ،اطمینممممان از

نمرا صمیمیت و احساس تنهایي با اسمتفاده از آزممون

معناداربودن این تفاو ها از آزمون تللیا کواریانس و

تللیا کواریانس بررسي شدند

 tهمبسمممته اسمممتفاده شمممد پمممیش از اجمممرای آزممممون،
مفروضههای آن باید بررسي ميشد؛ بنمابراین ،مفروضمه
جدول  .1نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری ()n=30
آزمون

ارزش

F

DF
فرضیه

DF
خطا

معناداری

آزمون المبدای ویلکز

0/187

54/379

2

25

0/0001

سطح

مجذور

توان

اتا

آزمون

0/813

1/000

همان طور که در جدول ( )1مشاهده ميشود تفاو

مت یرهای گروهبندی (آزمایش و گواه) تعیین مميشمود

معني داری در ترکیب نطي نمرا صمیمیت و احساس

ایممن بممدان معنممي اسممت کممه ت ییممرا در مت یممر مسممتما

تنهایي بما توجمه بمه گمروه وجمود دارد (،sig= 0.0001

دستکر بر یکي از مت یرهای وابسته معنيدار بمودهانمد

 F= 54.379و =0.187المبدای ویلکز) مجذور اتما نیمز

برای بررسي انگوهای تفماو در هرکمدام از مت یرهمای

نشممان ممميدهممد  %81از واریممانس مت یرهممای وابسممته بمما

وابسته از تللیا کواریانس تکمت یری استفاده شد

جدول  .2خالصه تحلیل کواریانس یکطرفه برای اثر بخششآموزی گروهی بر احساس تنهایی ()n=30
متغیر
احساس تنهایي
نانوادگي
احساس تنهایي
رمانتیک
احساس تنهایي
اجتماعي

منبع
تغییرات
همپراش

مجموع
مجذورات
2/72

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
2/72

مقدار
F
3/75

سطح
معناداری
0/04

ضریب
اتا
0/14

توان
آزمون
0/46

گروه

31/08

1

31/08

41/91

0/00

0/60

1/00

همپراش

0/02

1

0/02

0/06

0/06

0/00

0/05

گروه

0/07

1

0/07

0/18

0/67

0/00

0/07

همپراش

11/06

1

11/06

14/79

0/00

0/35

0/74

گروه

13/60

1

13/60

18/20

0/00

0/40

0/98
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بمما توجممه بممه نتممایج جممدول ( ،)2فرضممیۀ فرعممي دوم

اثممر بخشممشآممموزی گروهممي بممر میممزان تنهممایي

پژوهش (بخشمشآمموزی گروهمي بمر احسماس تنهمایي

نممانوادگي نیممز معنممادار اسممت ممایس مۀ نمممرا گممروه

رمانتیک سانمندان ممیر در سرای سانمندان تمأثیر دارد)

آزمایش و گواه نشان ميدهد نمرا گروه گواه نسمبت

تأییممد نشممد و فرضممیا فرعممي اول (بخشممشآممموزی

بممه گممروه آزمممایش بمماالتر اسممت بممه عبممارتي ،مدانل مۀ

گروهي بر احساس تنهایي نانوادگي سانمندان ممیر در

درممماني در گممروه آزمممایش باعممث کمماهش تنهممایي

سممرای سممانمندان تممأثیر دارد) و سمموم (بخشممشآممموزی

نانوادگي شده است نتایج جدول فوق نشان مميدهنمد

گروهي بر احساس تنهایي اجتماعي سمانمندان مممیر در

اثر بخششآموزی گروهمي بمر میمزان تنهمایي اجتمماعي

سرای سانمندان تأثیر دارد) تأییمد شمد نتمایج جمدول 2

معنادار است این بدین معني است کمه مدانلمه درمماني

نشان مي دهد با حذف اثرهای نمرههمای مت یمر احسماس

باعث کاهش احساس تنهایي اجتماعي شده است نتایج

تنهایي پیشآزمون بهعنموان مت یمر همپمراش ،اثمر اصملي

نشان مميدهنمد اثمر بخشمشآمموزی گروهمي بمر میمزان

آموزش بخشش بر پس آزمون احساس تنهایي معنميدار

تنهایي عاطفي معنادار نیست این بدین معنمي اسمت کمه

است و مدانلۀ درماني در گروه آزمایش باعث کماهش

مدانله درماني باعث کاهش احساس تنهمایي رمانتیمک

احساس تنهایي کما شمده اسمت ضمریب اتما نیمز نشمان

نشده است و ممایسه نمرا گروه آزمایش و گواه نشان

ممميدهممد  %68از واریممانس مت یممر احسمماس تنهممایي بمما

ميدهد نمرا گمروه گمواه نسمبت بمه گمروه آزممایش

بخششآموزی تبیین شده است همچنین بمین دو گمروه

پایینتر است به عبارتي ،نتایج بیان مميکننمد بما حمذف

نیز تفاو معنيداری وجود داشت؛ بمدین صمور کمه

اثرهای نمرا

پیش آزمون مت یر احساس تنهایي عاطفي

ت ییرا مت یر وابسته تنهما در گمروه آزمایشمي گمزارش

بهعنوان مت یر همپراش ،اثر اصملي آمموزش بمر احسماس

شد که این نتیجه نشاندهند اثربخشمي مدانلمه درمماني

تنهایي عاطفي معني دار نیست همچنین بین دو گروه نیز

است

تفاو معنيداری مشاهده نشد
جدول  .3خالصه تحلیل کواریانس یکطرفه برای اثر بخششآموزی گروهی بر صمیمیت ()n=30
سطح

ضریب

توان

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

همپراش

1/434

1

1/434

مقدار
F
7/791

معناداری

ایتا

آزمون

0/224

0/768

0/010

0/685

1/000

گروه

10/826

1

10/826

58/829

0/000

نطا

4/969

27

0/184

نتایج جدول ( )3نشان ميدهند فرضیۀ فرعي غهمارم

پایینتر است به عبارتي ،نتایج بیان مميکننمد بما حمذف

پژوهش تأیید شد به عبارتي دیگر ،اثر بخشمشآمموزی

اثرهای نمرههای مت یر صمیمیت در پیشآزمون بهعنوان

گروهي بر میزان صمیمیت معنادار است این بدین معني

مت یممر همپممراش ،اثممر اصمملي آممموزش بممر پممسآزمممون

است که مدانله درماني باعث افمزایش صممیمیت شمده

معنمميدار اسممت و مدانل مۀ درممماني در گممروه آزمممایش

اسممت و ممایسممه نمممرا گممروه آزمممایش و گممواه نشممان

باعث افزایش صمیمت شده است ضریب اتما نیمز نشمان

ميدهد نمرا گمروه گمواه نسمبت بمه گمروه آزممایش

مي دهد تأثیر آموزش  %69از واریانس مت یمر صممیمیت
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را تبیممین ممميکنممد همچنممین بممین دو گممروه نیممز تفمماو

مت یر وابسته تنها در گروه آزمایشي گزارش شد که ایمن

معنيداری وجمود داشمت؛ بمدین صمور کمه ت ییمرا

نتیجه نشاندهند اثربخشي مدانله درماني است

جدول  .4میانگین و انحراف معیار تعدیلشدۀ نمرات آزمودنیها در پسآزمون و پیگیری
متغیرها

پسآزمون

صمیمیت
احساس تنهایي اجتماعي

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

4/16

0/58

3/92

0/49

گواه

2/99

0/34

3/00

0/34

آزمایش

2/84

0/39

2/89

0/64

گواه

4/14

1/16

3/90

1/04

2/57

0/57

2/44

0/76

گواه

4/56

1/13

4/20

0/80

آزمایش

3/65

0/35

3/49

0/76

گواه

3/77

0/81

3/60

0/80

آزمایش

4/41

0/83

3/00

0/29

گواه

4/29

0/69

4/18

0/62

احساس تنهایي نانوادگي آزمایش
احساس تنهایي رمانتیک
احساس تنهایي

پیگیری

پسآزمون آزمودنيهای

تنهایي و صمیمیت سانمندان مممیر در سمرای سمانمندان

پممژوهش در جممدول ( )4ارائممه شممده اسممت و همچنممین

پس از یک دوره یکماهه ،بررسي شمد و نتمایج آن در

ماندگاری بخشش آمموزی گروهمي بمر میمزان احسماس

جدول ( )5ارائه شدهاند

میانگین تعدیاشد نمرا

جدول  .5نتایج  tهمبسته برای مقایسه تغییرات میانگین نمره احساس تنهایی و صمیمیت در سالمندان گروه
آزمایش در مرحله پسآزمون و پیگیری ()n=30
متغیر

مرحله

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
استاندارد

نسبت
t

درجه
آزادی

سطح معناداری
P

تنهایي کا

پیگیری

0/082

0/367

0/094

0/867

14

0/401

تنهایي اجتماعي

پیگیری

-0/053

0/542

0/140

-0/381

14

0/709

تنهایي نانوادگي

پیگیری

0/133

0/867

0/223

0/595

14

0/561

صمیمیت

پیگیری

0/043

0/399

0/103

0/425

14

0/678

نتایج حاصا از اجرای آزمون آماری  tهمبسته نشان
دادند تفاو معنميداری بمین ت ییمرا میمانگین نممرا

برنوردار است
بنابراین با استنبا از یافتههای پژوهش ميتوان ادعا

احسمماس تنهممایي و صمممیمیت در بممین سممانمندان گممروه

کرد استفاده از بخششآموزی گروهي برای افزایش

آزمایش در مرحله پیگیمری مشماهده نمميشمود و نتمایج

سالمت روان ،برقراری تماسهای اجتماعي و به عبارتي

فرضیه پنجر تأیید ميکنند بخشمشآمموزی بمر احسماس

دیگر ،صمیمیت و به دنبال آن ،کاهش احساس تنهایي

تنهمممایي و صممممیمیت سمممانمندان از پایمممداری مناسمممبي

ملثر نواهد بود
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بحث

رابطه با فرزندان و دوستان مربو نميشود؛ بلکمه بیشمتر

بممهطممورکلي ،یافتممههممای پممژوهش حاضممر نشممان دادنممد

به انتظارا و رضایت از این رابطهها برميگردد شمیوع

بخششآموزی گروهي بر احسماس تنهمایي و صممیمیت

احساس تنهایي در سانمنداني بیشتر است که انتظاراتشان

سانمندان ممیر در سرای سمانمندان تمأثیر دارد براسماس

از مالقا با فرزندان و نانوادهشان برآورده نميشمود و

نتممایج ،بخشممشآممموزی گروهممي بممر احسمماس تنهممایي

از رابطممه بمما آنهمما راضممي نیسممتند (کاسممیپو و همکمماران،

نانوادگي سانمندان ممیر در سرای سانمندان تأثیر دارد

)2006

پممژوهش حاضممر بمما پژوهشمما علمممدارنو و همکمماران

امروزه رواندرممانيهمای متعمددی بمرای مشمکال

( )1388و پاشمما و همکمماران ( )1386بمما ایممن نتیجممه کممه

سمممالمت روان سمممانمندان وجمممود دارد کمممه یکمممي از

سانمندان ساکن نانه سانمندان احساس تنهمایي بیشمتری

روشهممای درممماني رویکممرد بخشممش اسممت بخشممش،

نسبت به سانمندان ساکن در نانوادهها دارند

مدانلمممهای مممملثر بمممرای مشمممکالتي ازقبیممما نشمممر و

در تبیین نتایج حاصما از پمژوهش حاضمر مميتموان

افسممردگي ،مسممائا و مشممکال در ارتبمما بمما نممانواده

گفت یکي از مشکال زنمدگي اممروز ،کماهش تعمداد

اصلي است اجرای مدانلمه بخشمش مميتوانمد توقمع و

اعضممای نممانوادههممای گسممترده اسممت کممه در گذشممته

انتظارا سانمندان از رابطه بیشمتر بما نمانواده را تعمدیا

جایگاهي برای مراقبت از اعضمای قمدیميتمر بمودهانمد

کنممد و رضایتشممان را در حممد ارتبمما موجممود ،افممزایش

گممروههممای سممنتي ،امممروزه شکسممته شممدهانممد و جوانممان

دهممد یافتممه دیگممر پممژوهش نشممان داد بخشممشآممموزی

استمالل و تلمرک بیشمتری ممينواهنمد .بمرای جوانمان

گروهي بر احساس تنهایي اجتماعي سمانمندان مممیر در

نیلي سخت است که یک عمر روی صندني روبمهروی

سرای سانمندان تأثیر دارد این یافته با نتایج بررسيهمای

سانمند بنشمینند و بمه جمای رشمد و شمکوفایي ،نمود را

کاسیوپو و همکاران (  )2006همسو است

قربمماني کننممد بممه همممین دنیمما آنهمما احسمماس مميکننممد

با این تفسیر که احساس تنهایي با عز نفس پمایین،

نمشهایشان باید ت ییر کند و ترتیبي دهند که واندینشان

ترس از ارزیابي منفي و مهار همای اجتمماعي ضمعیف

در واپسین دوران زندگي نود تنها نباشند و درنهایت او

ارتبا دارد نتایج این فرضیه را ميتوان ایمنطمور تبیمین

را در مراکممز نگهممداری مسممتمر مميکننممد شمماید هممدف

کرد که به دنیما شمرای حماکر در سمرای سمانمندان و

سرپرستان این باشد که این افراد را از تنهایي دربیاورنمد

نبودن اعضای نانواده ،هممانطمور کمه امکمان برقمراری

(آن اورباچ  ،1387/1922ترجمۀ ندابخشي کوالیي)

ارتباطا اجتماعي بیشتر است ،کاهش احسماس تنهمایي

سانمندان جامعه به دنیا فرهنگي که از دنبسمتگي بمه

اجتماعي ،راحتتمر ایجماد مميشمود تنهمایي اجتمماعي

نانواده دارنمد و نمانواده گسمترده در آن معنما و جمایي

دربرگیرند نمایصي در شبکۀ روابم اجتمماعي یما نبمود

نا

دارد ،نگران زنمدگي در نانمه سمانمندان هسمتند

موقعیتي برای پذیرفتهشدن در رواب است نصوصیا

طممرد سممانمندان از نممانواده سممبب احسمماس پمموغي و

و عواطف فرد در این نوع احساس تنهایي بمه کسمانت و

ناامیممدی در آنممان مميشممود؛ بنممابراین بممه ادامممه زنممدگي

بي حوصملگي ،نبمود تمرکمز و حسمي از نادیمده گرفتمه

بيعالقه ميشوند سرای سانمندان ازنظر افمراد سمانمند،

شممدن یمما طردشممدن منجممر ممميشممود مشخص مۀ تنهممایي

سمبا انزوا و تنهایي است احسماس تنهمایي بمه فراوانمي

اجتماعي ،احساس نستگي ،بيهمدفي ،بميارزشمي و در
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حاشیه قرار گرفتن ،توأم با تأییدنشدن از طمرف دیگمران

رواندرماني گروهي برای انتیام رنجشهمای ایجادشمده

اسممت کممه ایممن نمموع احسمماس تنهممایي بممه دنبممال نمموعي

در قانممب گممروه اسممت؛ بنمممابراین بممه دنبممال تمویمممت

انگیختگي اتفاق ميافتد؛ وني وقتي این افمراد بمه شمبکۀ

مهممار هممای اجتممماعي ،رواب م اجتممماعي ،افممزایش و

رواب اجتماعي دست یابند ،این نشانههما عمومماً از بمین

احساس تنهایي اجتماعي کاهش ميیابد

ميروند (اندرسون1987 ،؛ به نما از ندابنده)1391 ،

بنابراین با توجه به نتمایج پمژوهش سماویکو ()2005

بهتمممرین مت یمممر پمممیشبینمممي انمممزوای اجتمممماعي،

یکي از دالیا احساس تنهایي سانمندان نداشتن دوسمت

اطمیناننداشتن از ارزش شخصي است بمه ایمن ترتیمب،

است که با  %67دومین علمت شمایع احسماس تنهمایي در

بعد اجتماعي احساس تنهایي به نداشتن نممش اجتمماعي

سممانمندان اسممت ازطرفممي هممر بمما توجممه بممه اطالعمما

شنانتهشده اشاره دارد (نئو و جیمو )2007 ،نبمود شمبکۀ

جمعیتشمنانتي ارائمهشمده از طمرف سمانمندان ،ممد

رواب اجتماعي ،یکي از واکنشهمای فمردی اسمت کمه

اقامت حمدود  %50از سمانمندان مممیر در مرکمز ،زیمر 1

قرباني بدرفتاری ،قصمور ،بميتموجهي ،اشمتباه و نطمای

سال است؛ بنابراین اینطور استنبا مميشمود کمه هنموز

دیگمری شممده اسممت تجربمۀ بممدرفتاری دیگممران گمماهي

بهطور کاما مماومتشمان از بمین نرفتمه اسمت و بمه گمذر

آنمممدر صممدمهزننممده اسممت کممه گمماهي بعضممي از افممراد

زمان و تمویت هرغه بیشتر رواب اجتماعي نیماز دارنمد

ترجیح ميدهند با کسي ارتبا برقرار نکنند درواقمع بمه

همچنین نتایج نشان دادنمد بخشمشآمموزی گروهمي بمر

این دنیا که پاسخ قانعکنندهای برای تلمي که بمه آنهما

صمیمیت سانمندان ممیر در سرای سانمندان تمأثیر دارد

شده نميیابند ،دائماً عالوه بر نود ،دیگران را سمرزنش

این یافته بما نتمایج پمژوهش گاندرسمون  ، 2009نینلمي و

ميکنند و ایمن بمه معنمي از دسمت دادن ارزش شخصمي

جوزف  ، 2004دغاغله و همکاران ،1391 ،پورسردار و

است که مت یر پیشبینيکننمده تنهمایي اجتمماعي اسمت؛

همکاران  1390و نوری تیرتاشي  1389همسو است

بنابراین حس بمياعتممادی را بمه تممامي اطرافیمان نمود

از نتممممایج پممممژوهشهممممای مکرشممممده درمیممممابیر

اصلي آنان بر این اسمت کمه اگمر

بخشش آموزی بر افمزایش و بهبمود کیفیمت مناسمبا و

ارتباطي برقرار نکني ،صدمه هر نخواهي دیمد ارتبماطي

رواب م بممینفممردی تممأثیر مثبممت دارد و در تبیممین نتیج مۀ

با کسي نداری ،یک مشکا داری که تنهایي؛ وني وقتي

حاصا از پژوهش ميتوان گفت صمیمیت و انزواطلبمي

با دیگران ارتبا برقمرار کمردی ،دغمار صمدها مشمکا

دو نمطۀ ممابا هر هستند شخص منزوی و در نود فمرو

ميشوی و احتممال صمدمه همر وجمود دارد؛ پمس بهتمر

رفته از نزدیکشدن به دیگران احساس نطر مميکنمد و

است تنها باشي تما دغمار دردسمر نشموی علمت اجمرای

همممین امممر باعممث تهدیممد سممالمت روانممي او ممميشممود

درمان گروهي برای این پژوهش این بود که افراد نلمو

سممانیوان بممر نممزوم برقممراری رابطممه بمما دیگممران بممه دنیمما

برنورد نود با اجتماع را ميبینند و این امر باعث رشمد

ریشهداشتن آن در نیازهای اساسي انساني تأکید ميکنمد

بینش و بصمیر آنهما مميشمود و ضممنأ اینکمه تجمار

و ازنظممر او بمميکفممایتي در ارضممای نیمماز بممه صمممیمیت

جدید برای برقراری ارتبا با دیگران را یاد مميگیرنمد،

دیگران یا صمیمیت میانفردی به احساس تنهمایي منجمر

با افراد جدید آشنا ميشوند ،احساس قدر ميکننمد و

مممميشمممود (سمممانیوان1953 ،؛ بمممه نمممما از نلعتبمممری و

اعتماد به نفس آنها باال مميرود بخشمشآمموزی نموعي

همکاران )1390 ،مطاب بما رویکمرد بخشمش ،یکمي از

تعمیر ميدهند فر
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واکنشهمای فمردی کمه قربماني بميتموجهي و قصمور و

آن ،افممممزایش سممممالمت روان سممممانمندان ازطریمممم

اشممتباه دیگممری شممده اسممت ،دوریجسممتن از روابمم

بخششآموزی گروهي ،صمیمیت ،افمزایش و بمه دنبمال

نزدیک و صمیمانه است درواقع پیامد احساس رنجمش

آن ،احساس تنهایي کاهش ميیابد درنهایت ،پمژوهش

ایجادشده ،کنارهگیری و نبود صمیمیت اسمت؛ بنمابراین

حاضر نیز همانند سایر پژوهشها ملدودیتهمایي دارد

بممما توجمممه بمممه اینکمممه بخشمممش یکمممي از فرآینمممدهای

ازجملممه ملممدودیتهممای پممژوهش حاضممر ،ملممدودیت

روانشنانتي ،ارتبماطي و معنموی بمرای افمزایش سمالمت

مکمماني و زممماني آن اسممت؛ غممون جامع مۀ پممژوهش بممه

روان و انتیام آزردگي است کمه الزممۀ رشمد عماطفي و

سممانمندان ممممیر سممرای سممانمندان ملممدود اسممت کممه

ارتباطي و جسماني است (نوری تیرتاشي )1389 ،و طي

تعمیرپذیری یافتههای پمژوهش را بمه سمایر گمروههمای

آن جنبههای شنانتي ،احساسي و رفتماری فمرد در برابمر

سمني و حتمي سممایر سمانمندان ملمدود ممميکنمد بنما بممر

نطا و نطاکار ت ییمر مميکنمد (حمیمدیپمور )1389 ،و

ملدویتهای مکرشده پیشنهاد ميشود با توجه به اینکه

تأثیرا بینفردی مثبتي بر افراد دارد (ونکمن )2009 ،و

این پژوهش تنها بر روی سانمندان ممیر سرای سانمندان

همچنین سبب کاهش کنارهگیری ،نشر و انتمام به فمرد

صممور گرفتممه اسممت ،پممژوهشهممای آینممده بممر سممایر

نطاکار ميشود و احساسا مثبت را افزایش ميدهد و

سانمنداني صور

گیرد که در مراکز نگهداری نیسمتند

جممایگزین احساسمما منفممي در فممرد ممميشممود (مممک

تا بر قابلیت تعمیرپذیری یافتهها افمزوده شمود همچنمین

آسکیا ،)2005 ،ميتوان با از بین بردن منشأ احساسما

مشمماوران مراکممز نگهممداری سممانمندان بممرای افممزایش

منفممي حاصمما از رنجممش ایجادشممده ازطریمم فرآینممد

سممالمت روان و رضممایتمندی سممانمندان از ایممن روش

بخشش و آموزش برقراری صمیمیت ،صمیمیت رفتمه را

استفاده کنند
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منابع

آزمممایش نشممان دادنممد بخشممشآممموزی گروهممي بممر

اعتمممادی ،ع  ،نمموابينممژاد ،ش  ،احمممدی ،ا و فممرزاد ،و

ملنفههای احساس تنهایي و صمیمیت سانمندان ممیر در

( )1385تعیممین اثربخشممي زوج درممماني شممنانتي -

سرای سانمندان پس از یمک دوره یمکماهمه ،مانمدگار

رفتمماری بممر صمممیمیت زوجممین فصمملنامه مطانعمما

است نتایج حاصا از اجمرای آزممون آمماری  tهمبسمته

روانشنانتي69-87 ،)1( 2 ،

نشممان دادنممد تفمماو معنمميداری بممین ت ییممرا میممانگین

اورباچ ،آ )1387( .مشاوره با سانمندان (ترجممۀ آناهیتما

احسمماس تنهممایي و صمممیمیت در بممین سممانمندان گممروه

ندابخشي کوالیي) تهران :جنگا جاودانمه (تماریخ

آزممایش در مرحلمه پیگیمری مشمماهده نمميشمود و ایممن

انتشار به زبان اصلي)1922 :

نتایج تأیید ميکنند بخششآموزی بر احساس تنهمایي و

بهاری ،ف و سمیف ،س ( )1379بخشمودگي :معرفمي

صمممیمیت سممانمندان طممي دوره یممکماهممه از پایممداری

یممک مممدل درممماني در مشمماوره ازدواج و نممانواده

مناسبي برنوردار است؛ بنابراین با استنبا از یافتمههمای

تازهها و پژوهشهای مشاوره 7( 2 ،و 49-64 ،)8

پژوهش ميتوان ادعا کرد بمرای جلموگیری از عموار
نطرناک احساس تنهایي ازجمله افسمردگي و بمه دنبمال

پاشا ،غ ر  ،صفرزاده ،س و مشاک ،ر )1386( .ممایسه
سالمت عمومي و حمایت اجتمماعي بمین سمانمندان

تأثیر بخششآموزی گروهي بر احساس تنهایي و صمیمیت سانمندان ممیر در سرای سانمندان 89 /

ساکن نانۀ سانمندان و سانمندان ساکن در نانواده

زناشویي ،یافتههای نو در روانشناسمي-69 ،)24( 7 ،

فصلنامه نانوادهپژوهي517-504 ،)9( 3 ،

57

پورسممردار ،ف ا  ،امممانانهممي فممرد ،ع  ،بهممامین ،ق و

سیف ،س و بهاری ،ف )1383( .رابطۀ بمین بخشمش و

غرنا  ،ن )1390( .ممایسۀ سالمت روان ،کیفیت

سالمت رواني همسران .مجلۀ مطانعا روانشنانتي،

زندگي ،صمیمیت و نگرشهای مذهبي در متمأهلین

10-18 ،)1( 1

باگذشت و بدون گذشت شاغا در مراکز بهداشمتي

و درماني شهر ابدانان .مجلمۀ علممي دانشمگاه علموم
پزشکي ایالم57-65 ،)3( 19 ،
ثنایي،

ترجمۀ سیدیلیي ملمدی تهران :ویرایش
شیخانسالمي ف  ،ماسونه ش  ،ندادادی ن و یزداني

 ) 1387 ( .ممیاس سنجش نمانواده و ازدواج.

م )1390( .احسممماس تنهمممایي و سمممالمت عممممومي
سانمندان مجلۀ پرسمتاری و ماممایي جمامعنگمر21 ،

تهران :بعثت
جوکمممار،

شمونتز ،د و شمونتز ،آ )1384( .نظریمههمای شخصمیت.

و سممملیمي ،ع ( )1390ویژگممميهمممای

(28-34 ،)66

روانسممنجي فممرم کوتمماه ممیمماس تنهممایي اجتممماعي

نمموری تیرتاشممي ،ا )1389( .تعیممین اثربخشممي آممموزش

عمماطفي بزرگسمماالن ،مجلممۀ علمموم رفتمماری،)4( 5 ،

بخشممودگي بممر افممزایش میممزان صمممیمت زوجممین،

311-317

پایاننامۀ کارشناسي ارشد مشاوره نانواده ،دانشمگاه

حمیمممدیپمممور ،ر  ،ثنمممایي ماکمممر،

 ،نظمممری ،ع م و

عالمه طباطبایي

فراهمماني ،م ن )1389( .بررسممي تممأثیر زوجدرممماني

هروى کریمموى ،م  ،انوشمه ،م  ،فرغمان ،م  ،شمیخي ،م

گروهممي مبتنممي بممر بخشممش بممر رضممایت زناشممویي

 ،ملممممدی ،ع و

 ،حممماجيزاده ،ا  ،ممممداح،

مطانعمما اجتممماعي روانشممنانتي زنممان -72 ،)4( 8

احمممدی ،ف ا ( )1386تبیممین دیممدگاه سممانمندان

49

پیرامون پدید احساس تنهایي :یک پمژوهش کیفمي

ندابنممده ،ز )1391( .بررسممي اثربخشممي نمماطرهگممویي

پدیدارشناسى مجلۀ سانمند ایران 410-420،)6( 2

گروهممي بممر کمماهش احسمماس تنهممایي و افممزایش

همتممي علمممدار نممو ،ق  ،دهشممیری ،غ  ،شممجایي ،س و

حمایمممت اجتمممماعي سمممانمندان اسمممتان مازنمممدران،

حکیمميراد ،ا (  )1388ممایسمۀ احسماس تنهممایي و

پایاننامۀ کارشناسي ارشد ،رشمتۀ مشماوره نمانواده،

سالمت عمومي سانمندان سماکن نمانواده و سمرای

دانشگاه عالمه طباطبایي.

سانمندان مناط شممال شمهر تهمران ،مجلمۀ سمانمند

نلعتبری ،ج  ،قربان شیرودی ،ش و حسیني ،ا)1390( .
بررسي رابطه بین کممانگرایي و احسماس تنهمایي بما
کیفیت زندگي دانشمجویان پزشمکي اسمتان گمیالن

فصلنامه روانشناسمي تربیتمي ،دانشمگاه آزاد اسمالمي
واحد تنکابن 117-131 ،)1( 2
دغاغلمه ،ف  ،عسمگری،

و حیمدری ،ع .ر)1391( .

رابط مۀ بخشممودگي ،عش م و صمممیمیت بمما رضممایت

ایران557-564 ،)8( 3 ،
& Aylaz, R., Aktürk, U., Erci, C., Öztürk, H.,
Aslan, H. (2014). Relationship between
depression and loneliness in elderly and
examination of influential factors. Archives
of Gerontology and Geriatrics. 55(3),684699.
Cacioppo, JT., Hughes, ME., Waite, LJ.,
Hawkley, LC., & Thisted, RA. (2006).
Loneliness as a specific risk factor for
depressive symptoms: Cross-sectional and

1396  بهار،)9(  پیاپي، شماره اول، سال سوم، پژوهشنامه روانشناسي مثبت/90

Macaskill, A. (2005). Defining forgiveness:
Christian clergy and general population
perspectives, Journal of Personality, 73(5),
1237-1265.
Matsuyuki, M. (2001). An examination of the
process of forgiveness and the relationship
among state forgiveness ,self compassion,
and psychological well being experienced
by Buddhists in the united states. A Ph.D.
dissertation submittedin in the College of
Education at the University of Kentucky.
Myerberg, L. (2011). FORGIVENESS AND
SELF-REGULATION: Forgiveness as a
Mechanism of Self-Regulation: An EgoDepletion Model, Honors Thesis in
Psychology University of Richmond.
Orcutt, H. (2006). The study of the effects of
the mother support education program on
the parental acceptance and rejection levels
of the Turkish mothers. Humanity & Social
Journal 4(1), 12-18.
Randy, A. S., Amy, R. K., & Jeremy, S. F1.
(2013).
The
relationship
between
forgiveness and history of suicide attempt
,Mental Health, Religion & Culture,16(1),
31-37.
Ripley, J., & Worthington, E. (2002). hopefocused and forgiveness-based group
interventionto promote marital enrichment,
Journal of Counseling & Development,
80,482-463.
Savikko, N1., Routasalo, P., Tilvis, RS.,
Strandberg, TE., & Pitkälä, KH .(2005),"
Predictors and Subjective Causes of
Lonliness in an Aged Population". Archives
of Gerontology and Geriatrics, (4), 223233.
Schutter, N, Holwerda, TJ., Stek, ML.,
Dekker, JJ., Rhebergen, D., & Comijs,
HC .(2017). Loneliness in older adults is
associated with diminished cortisol output.
Journal of Psychosom Research,95,19-25.
Sheri, A., Nsamenang, Jon, R. Webb, Kelly,
C., Cukrowicz, Jameson, K., & Hirsch.
(2013).
Depressive
symptoms
and
interpersonal needs as mediators of
forgiveness and suicidal behavior among
rural primary care patients, Journal of
Affective Disorders , 149 (1–3), 282–290
Teresa, M., Vinsonneau,G., Neto, F., Girar, M.
& Etienne. (2003). Forgiveness and
Satisfaction With life, Journal of happiness
studies ,(4): 323-335.

Longitiudinal Analysis.Psychology and
Aging .21, 140-151.
Chan, D. W. (2013). Subjective well-being of
Hong
Kong Chinese
teachers:
The
contribution of gratitude, forgiveness, and
the orientations to happiness. Teaching and
Teacher Education. 32, 22- 30.
Cradoc, A. (2007). Relationship between
attitudinal similarity couples satisfaction in
married and defector couples. Australian
Journal of psychology; 43, 11-16.
DiTommasso, E., Brannen, C., & Best, LA.
(2004).
Measurement
and
validity
characteristics of the short version of the
social and emotional loneliness scale for
adults, Educational and Psychological
Measurement؛64(1), 99-119.
Enright . R. (2015). Psychological Science of
Forgiveness:
Implications
for
Psychotherapy and Education, Presented
at the Conference, Neuroscience and Moral
Action:Neurological
Conditions
of
Affectivity,
Decisions,
and
Virtue
Pontificia Universita della Santa Croce
February 24, Rome, Italy..
Gunderson, M.S., & patrick, R. (2009).
Forgiveness in romantic relationships:
Trasgression resolution and the rile of the
offender. A Ph.D. Dissertation submitted to
the
Faculty
of
the
Gradute
school,Marquette University.
Heinrich, L., & Gullone, E. (2006). The
clinical significance loneliness ,literature
review 26)6(,695-718.
Hyopark , R., Enright, M., Essex, M., Essex,
J., & Klatt. (2013). Forgiveness
intervention for female South Korean
adolescent aggressive victims, Journal of
Applied Developmental Psychology , 34(7),
268–276.
Lawler, KA1., Younger, JW., Piferi, RL.,
Jobe, RL., Edmondson, KA., & Jones,
W.H. (2005). The unique effects of
forgiveness on health. Journal of
Behavioral Medicine, 28 (2), 157-167.
Linley, P.a & Joseph, S. (2004). Positive
psycology in practice, Hoboken, New
Jersey: John Wily & Sons.
Liu, LJ., & Guo, Q. (2007). Loneliness and
health-related quality nest elderly in the
rural area of mountainous country in china.
Quality of Life Research,16(8),1275-80.

91 / تأثیر بخششآموزی گروهي بر احساس تنهایي و صمیمیت سانمندان ممیر در سرای سانمندان

among mothers and daughters,Journal of
Marrige And The Family. 45, 9-841.
Werner, S., & Michail, D. (2015). The lost
Gemeinschaft: How people working with
the elderly explain loneliness. Journal of
Aging Studies. 33,1014-1024.

Volkmann, J.R. (2009). A Longitudinal
Analysis of the Forgiveness Process in
Romantic Relationships.Ph.D. dissertation ,
George Mason University:1-97.
Walker, AJ, & Thompson, L. (1983). Intimacy
and intergenerational aid and contact

