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یشیی بیا   آزماطرح شبه بمطالعه حاضر در چارچو :چکیده

 ،آزمیون پسی  زمونآدو گروه آزمایش و کنترل، انجام پیش

آماری پژوهش را زنیان   ةجامع ماهه انجام شد. 1گیری و پی

اجرای پیژوهش بیه    پیش ازدادند که میسالمندی تشکیل 

نید. از ایی    کرده بودسرای امید شهر تهران مراجعه فرهنگ

انتخیاب  نفر  12ای به حجم نمونه ،جامعه آماری به تصادف

( و =31N) دو گروه آزمیایش  در ،طور تصادفیبه گردید که

. هر دو گروه با استفاده از جای داده شدند (=31N) کنترل

 پرسشنامهو  (BDI-II) (0)نسخه پرسشنامه افسردگی بک 

  مییورد ارزشیییابی  ییرار گرفتنیید ( BSI)نشییانگان مختصییر 

   هیجلس 8حت یت شیاییآزمروه یگس، یسپون(. یآزمشی)پی
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Abstract: The aim of the present study was to 

evaluate the effectiveness of forgiveness-based 

group therapy on depression and psychological 

distress symptoms of elderly women who had 

been referred to Omid Gerontology Center in 

Theran. To evaluate the effectiveness of for-

giveness-based intervenetion, quasi-experi-

mental design with pre-test, post-test, and 

three-month follow up was used. The statistical 

population consisted of all elderly women who 

had been referred to Omid Gerontology Center 

in Tehran.  The sample consisted  of 30 women  
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روهی بخشیش  یرار گییرفت و  یساعتة درمیان گ 0هفتگی 

       ،ای دریافییت نکییرد. از هییر دو گییروهمداخلییهکنتییرل گییروه 

ماهیه   1 انیه پیگیر و ارزشییابی با هیر دو آزمیون   آزمون پس

حیاکی  فقط با استفاده از پرسشنامه بک به عمل آمد. نتایج 

(. >21/2P) بییودکییاهش افسییردگی در گییروه آزمییایش  از 

هیای مربیوب بیه پرسشینامه     نتیایج تحلییل داده   ،همچنی 

 درتفاوت معناداری بیی  دو گیروه   گویای نشانگان مختصر 

های آن و سه شاخص شیدت کلیی آشیفتگی    مقیاسخرده

هیای مثبیت   و شیاخص نشیانه   ،های مثبتنشانه وانی، کلر

   هییا، برمبنیای اییی  یافتیه   (.>21/2P) بییودآشیفتگی روانیی   

بخشیش در کیاهش   بر درمان گروهیِ مبتنی توان گفت می

نشانگان افسیردگی و سیایر نشیانگان آشیفتگی روانیی کیه       

های بیی  فیردی گذشیته سیالمندان     ممک  است با رنجش

ثر اسیت و بیرای ارتقیاه بهداشیت     ؤ، می ارتباب داشته باشند

 شود.روانی ای  مرحله از عمر بشر مفید وا ع می

 
 

 
زنان  ؛مبتنی بر بخشش درمانیِگروه : کلیدواژه

 آشفتگی روانی ؛افسردگی ؛سالمند
 

meeting the research criteria who were ran-

domly divided into control (N=15) and experi-

mental group (N=15). Participants in both 

groups were assessed by Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II) and Brief Symptoms In-

ventory (BSI). After pretest, the experimental 

group met for a total of 8 forgiveness-based 

intervention sessions (2 hours each). Data 

showed a reduction in depression severity in 

experimental group (P<0.05). It also showed 

remission on Brief Symptoms Inventory 

subscales and its 3 total indexes, namely Glo-

bal Severity Index, Positive Symptom Total, 

and Positive Symptom Distress Index 

(P<0.05). Therefore, it can be concluded that 

Forgiveness-based group therapy is an effec-

tive intervention in depressed elderly women 

and could be useful in promoting mental health 

in this stage of life. 

 

Keywords: forgiveness-based group therapy; el-

derly women; depression; psychological distress 

 
 


