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Abstract 
Background & Aims: Aging is an inevitable biological process, which is associated with physical, 

psychological, and social changes. Studies have suggested that the retired elderly members of military forces 

have different life experiences than others, which are reflected in their wellbeing. These experiences may cause 

the loss of vitality and specifically happiness, which is a essential criterion of mental health. Reminiscence is 

considered to be a preventive and therapeutic intervention for the elderly, which affects various aspects of their 

social and mental health. Due to the aging population of Iran and the fact that the majority of the elderly are 

retired, the present study aimed to assess the impact of reminiscence on the happiness of the retired elderly 

members of the Islamic Republic of Iran Army (AJA). 

Materials & Methods: This quasi-experimental study was conducted in winter 2018 on 90 retired men aged 

more than 60 years, who referred to the retired AJA personnel center. The participants were divided into two 

groups of experimental and control (45 subjects per each). The participants were selected via simple random 

method and assigned to the experimental and control groups by drawing lots. The inclusion criteria were the 

minimum retirement duration of six months, age of 60-70 years (young-elderly), physical and mental health for 

participation (as stated by the family members), adequate hearing as reported by the individual, acquiring the 

minimum score of seven for the cognitive assessment in the abbreviated mental test (AMT) for the screening of 

cognitive disorders in the elderly, written consent for participation, and living with a spouse. The exclusion 

criteria were absence of more than one session in the reminiscence intervention, severe family crisis during the 

study (e.g., loss of a family member), and group intolerance. Considering 95% confidence interval (CI) and 95% 

test power, the sample size of 34 subjects was determined for each group. Each group was assigned 45 subjects 

to compensate for the possible data loss, and 90 individuals were selected as the sample population. The 

experimental group received six sessions of reminiscence twice a week, and the duration of each session was 

45-60 minutes at the retired AJA personnel center of Zahedan, Iran. Each session was implemented for 5-8 

participants, and each participant was provided an average of 5-7 minutes for each meeting. While the control 

group received no intervention, a reminiscence session was held for these individuals at the posttest. Data were 

collected using a self-report questionnaire, which consisted of three sections. The first section included the 

personal data of the elderly individuals on age, education level, retirement period, number of children, and post-

retirement employment. The second and third sections were the Oxford happiness questionnaire and AMT for 

the screening of cognitive disorders in the elderly. The questionnaires were completed on the first day before the 

intervention and two months after the reminiscence sessions at the posttest. Data analysis was performed in 

SPSS version 16 using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, range) and 

inferential statistics (paired and independent t-test, Chi-square). 

Results: The mean age of the participants in the experimental and control groups was 68 years, and all the 

subjects were married and had children. More than 57% of the subjects in the experimental group had a post-
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retirement job, and 42% were unemployed after retirement. The mean score of happiness in the experimental 

group increased from 48.82 ± 3.51 to 56.51 ± 6.14 after the intervention. In addition, the mean score of 

happiness in the control group increased from 47.66 ± 6.99 to 49.68 ± 7.96 after the reminiscence sessions. The 

mean score of happiness in the experimental and control groups was 7.68 ± 5.43 and 2.02 ± 6.70, respectively. 

The independent t-test indicated a significant difference in the happiness score of the study groups after the 

intervention (P=0.0001), and the mean score range of happiness was considered significant in both groups 

(P=0.0001). Additionally, the paired t-test showed a significant difference in the mean score of happiness 

between the experimental (P=0.0001) and control groups (P=0.04) before and after the intervention.  

Conclusion: This study confirmed the positive impact of group reminiscence therapy on the happiness of the 

retired elderly. Since the elderly are fond of expressing memories, it is possible to use the therapeutic aspects of 

reminiscence to promote their vitality and mental health. Reminiscence is an appealing, simple, and inexpensive 

intervention, which could be employed to reduce the anxiety and stress of the elderly in various communities. 

According to this study, the level of happiness increased in the control group regardless of the intervention, 

suggesting that attention to the elderly replaced their passive state with an active and happy disposition. 

Therefore, such interventions are recommended in nursing homes and geriatric wards to create a congenial 

atmosphere. One of the limitations of this study was the physical health condition of the elderly, which 

occasionally caused their later arrival at the intervention sessions. In some cases, the relatives who were 

interested in accompanying their elders were allowed to attend the sessions as well. Another limitation was the 

experiences of war as the majority of the subjects tended to express unsettling memories (e.g., martyrdom of 

their friends), which created a gloomy atmosphere in the sessions. Therefore, it is advised that further 

investigations in this regard address the gradual impact and persistence of memories on the elderly in the form 

of longitudinal studies. 
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 المی ایرانارتش جمهوری اسخاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشسته  ثیرأت

 

 4نسرین رضائی، 3، رقیه کیخا2، علی نویدیان1عباسعلی شیخی

 

 

 چکیده
 دست از را خویش شادی و نشاط شود که سالمندانمیو این سبب و اجتماعی همراه است  روانی ،فرایند سالمندی با تغییرات جسمانی زمینه و هدف:

 انجام شد.  أثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان بازنشستهتاین مطالعه با هدف  ،بدهند. از آنجا که کاهش شادکامی از تبعات سالمندی است

نمونهند. سال بازنشسته ارتش بود 60باالی  مرد بازنشسته 90ها انجام شد. نمونه 1397زمستان  این مطالعه نیمه تجربی است که در :بررسیروش 

جلسه  ششخاطره گویی به مدت ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرارگرفتند. نمونه ،شیوه در دسترس انجام شد گیری به

ردی و ها فرم اطالعات فابزار گردآوری داده انجام گرفت.کانون بازنشستگان ارتش شهر زاهدان گروهی دو بار در هفته برای گروه مداخله در 

 صورت گرفت.  16نسخه SPSS توسط نرم افزار ها با کمک آمار توصیقی و استنباطی بود. تجزیه و تحلیل داده Oxfordپرسشنامه شادکامی 

ر افزایش یافت و د آنپس از  51/56 ± 14/6قبل از خاطره گویی به  82/48 ± 51/3 کامی سالمندان در گروه مداخله ازمیانگین نمره شادها: یافته

پس از آن تغییر یافت. میانگین نمره شادکامی پس از خاطره گویی در دو گروه  68/49 ± 96/7قبل از خاطره گویی به  66/47 ± 99/6گروه کنترل از 

 (. P<001/0)داری داشت مداخله و کنترل تفاوت معنی

رتقاء شادکامی در سالمندان شود. از آنجایی که خاطره گویی تواند سبب ااین مطالعه نشان داد خاطره گویی به صورت گروهی میگیری کلی: نتیجه

شود از این مداخله در مراکز ها و اضطراب سالمندان استفاده کرد. پیشنهاد میتوان از آن در کاهش نگرانیای جذاب، ساده و کم هزینه است میمداخله

 ود.نگهداری از سالمندان و بخش سالمندان برای ایجاد جوی مفرح استفاده ش
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 مقدمه 

که  است اجتناب ناپذیر بیولوژیکی فرایند سالمندی یک

متفاوت  تجربیات با همراه و کندمی درگیر راافراد  تمام

 اجتماعی، . تحوالت(1)خوشایند و ناخوشایند است

 موجب اخیر هایسال علمی در هایپیشرفت و اقتصادی

و به تبع  میر و مرگ کاهش نرخ و زندگی به امید افزایش

 است. تخمین شده سالمندان جمعیت افزایش چشمگیر آن

 سال 40 تا جهان در سالمندان جمعیت که شودزده می

 کشورهای در جمعیت . این افزایش(2)شود دو برابر آینده

 یافته توسعه کشورهای از بیشتر مراتب به توسعه حال در

 حال در کشورهای این عنوان یکی از به نیز است. ایران

نیست. بر طبق  مستثنی تغییرات جمعیتی این از توسعه

 4/6گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت سالمند ایران از 

رسیده  1395درصد در سال  1/9به  1345درصد در سال 

 مسأله سالمندان، عدادت افزایش سریع به توجه . با(3)است

 جامعه در آنان رفاه و تأمین آسایش و سالمت بهداشت،

 در هر حال کند.می پیدا تریو گسترده تازه ابعاد روز هر

فرایند سالمندی با تغییرات جسمانی گوناگون، تغییرات 

ده و تغییرات روانی همچون نگرانی و اضطراب از آین

 .(2)اجتماعی همراه است

دی متغیر دیگری به نام بازنشستگی وجود در کنار سالمن

 زندگی در مهم تحول و انتقال یک دوره  دارد. بازنشستگی

 سبک در مهم تغییرات با همراه شود کهمی محسوب

سیستم بازنشستگی در اجتماعی است.  هاینقش و زندگی

کشورها متفاوت است و فاکتورهای متعددی در 

رای اکثر مشاغل بازنشستگی نقش دارند در کشور ایران ب

گیرد. در استرالیا یکی از دولتی سن مد نظر قرار می

مهم در بازنشستگی سالمت جسمی و روانی  یفاکتورها

سال هم  70اند بعد از است؛ بطوری که افراد اعالم کرده

 کار خواهند کرد. سن بازنشستگی قانونی در کشور نروژ

شستگی در بیشتر موارد بازنباشد. در هر حال سال می 67

و سازمان  افتدبه دنبال ورود به سالمندی اتفاق می

سال گزارش  60-65سالمندی را  شروع بهداشت جهانی

 از فرد شدن جدا معنای به بازنشستگی واقع کرده است. در

 جدیدی به قالب و داشته متمادی سالهای نقشی است که

سالمندی به همراه بازنشستگی با فقدان .است در آمدن

دادن  ون از دست دادن عملکرد، از دستهایی همچ

که این موارد  دوستان، از دست دادن آزادی همراه است

گی فرد را با مشکل رو به رو تواند نشاط و سرزندمی

 . (4)سازد

با این وجود مطالعات نشان داده است که سالمندان 

بازنشسته نیروهای نظامی )کهنه سربازان( تجارب متفاوتی 

نشستگان دارند که بر ابعاد سالمت نسبت به سایر باز

ثیر گذاشته است. أجسمی، روانی و اجتماعی آنان ت

نفر از  800ز ای که بر روی بیش ابطوری که مطالعه

 50نیروهای نظامی انجام شده بود نشان داد که بیش از 

در ابعاد افسردگی، اضطراب درصد آنان از سالمت روان )

های یک مطالعه . یافته(5)بودندو خواب( پایینی برخوردار 

ؤثر بر سالمت روان کهنه کوهورت که به بررسی عوامل م

 2001-2013ن بازنشسته( در سالهای ارتشیاسربازان )

از بازنشستگی یا به پرداخته بود نشان داد افراد پس 

اختالالت  عبارتی دیگر جدایی از ارتش با افزایش سن با

اجه میروانشناختی همچون افسردگی و کم خوابی مو

سال از  26ای که پس از های مطالعههمچنین یافته (6)شوند

اتمام جنگ در ایران انجام شده بود نشان داد در رزمندگان 

دارای با عالئم خلقی برخی اختالالت روانی ایرانی نیز 

 . (7)شیوع باالیی است

 اندنتوانسته بازنشستگان، از رسد طیف وسیعیبه نظر می

 نمایند سازگار سالمندی و بازنشستگی وضعیت را با خود

روانی شدند. شادکامی  انواع مشکالت دچار نتیجه در و

است. مطالعات نشان  روان مهم سالمت هایمالک از یکی

. (8،2)یابدکاهش می سن افزایش با داده است که نشاط

ای نشان داد که بیش از نود های مطالعههمچنین یافته

می اند و شادکاسطی داشتهدرصد سالمندان شادکامی متو

به عبارتی  .(9)داشته است آنها با وضعیت اقتصادی ارتباط

مد آدر سالمندان بازنشسته از شادکامی نیز با کاهش در

 و رکود به سالمندان از سویی دیگر گرایش شود.کاسته می

 احساس و که شادی، نشاط شودمی باعث سکون،
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مولد انرژی، دهند. شادکامی  دست از را خویش سودمندی

شور و نشاط و حرکت و پویایی است و همچون سپری 

ها و مشکالت محافظت تواند آدمی را در برابر استرسمی

 . با(2)کند و سالمت جسمی و روانی فرد را تضمین کند

 شادی، همه جوامع خواستار شادکامی، مزایای به توجه

 به رسیدن در پی و هستند خود اعضای سالمت و سعادت

باشند. آن می بر تأثیرگذار عوامل دنبال به واستهخ این

نشان داد دیدن کهریزک ای در خانه سالمندان نتایج مطالعه

شادکامی در  ءفیلم به صورت گروهی منجر به ارتقا

 (.10)سالمندان شده است

 برای سالمندان دارای مداخالت روانشناختی متنوعی

 ایافسردگی، و انزو اضطراب، مانند مشکالت روانی

 آنها مداخالت ترینمهم که دارد وجود اجتماعی

 روایت درمانی، شناخت درمانی، جمله از روانشناختی

خاطره  أله، کتاب درمانی، فیلم درمانی وحل مس درمان

تواند بر در افراد سالمند خاطره گویی می گویی است.

ثیر گذار باشد. أابعاد مختلف سالمت اجتماعی و روانی ت

نشان داد خاطره گویی بر  همکاران مطالعه موسوی و

 .(11)استثیر داشته أسالمت روان و اضطراب سالمندان ت

افراد سالمند  برای اغلب که است ایمداخله خاطره گویی

 هایمراقبت و مداخالت طبقه بندی در که رود می کار به

 و احساسات یادآوری رویدادها، عنوان با پرستاری

سالمت روانی و  ءو ارتقا دایجا منظور به گذشته، تفکرات

خاطره  رود.می کار اجتماعی با ایجاد جوی شاد و فعال به

 جذاب و درمانی مشخص و مداخله پیشگیرانه گویی یک

 خاطرات و گذشته یادآوری بااست.  سالمند افراد برای

کنند. در می احساس را بیشتری و لیاقت ارزش آن، افراد

اش را دگیواقع شخصی که با موفقیت داستان زن

. (3)بابدکند به احساس انسجام دست میبازآفرینی می

ثیر أخاطره گویی بر افزایش شادکامی و کاهش افسردگی ت

های افسردگی داشته است همچنین خاطره گویی بر نشانه

آنالیز  نتایج متا .(12)ثر بوده استؤسالمندان چینی م

میمطالعات کارآزمایی بالینی نشان داد که خاطره گویی 

تواند به عنوان مراقبت روتین در سالمندان با عالئم 

 .(13)افسردگی استفاده شود

و با  های محدوددهند پژوهشمرور مطالعات نشان می

های متفاوت در زمینه خاطره گویی سالمندان و با جامعه

ثیر بر افسردگی، اضطراب افراد ساکن أهمچون ت اهدافی

. (10،3-13)ام شده استدر خانه سالمندان و یا معلمان انج

در حوزه سالمندی به  هاعالوه بر این بسیاری از پژوهش

. با توجه (7،2)اندشناسایی عوامل پیشگویی کننده بوده دنبال

به اینکه جمعیت کشور ایران نیز به سمت سالمندی پیش 

رود و بسیاری از سالمندان را بازنشستگان تشکیل میمی

تعدد روانشناختی مواجهند دهند و سالمندان با مشکالت م

شود، این مطالعه که منجر به غمگینی و ناراحتی آنان می

أثیر خاطره گویی بر شادکامی سالمندان تعیین ت با هدف

 ارتش جمهوری اسالمی ایران انجام شد.  بازنشسته

 

 روش بررسی
ی است که در تجرب مهینیک مطالعه  پژوهش حاضر

را  مورد مطالعه جامعهانجام شد.  1397زمستان سال 

سال مراجعه کننده به  60تمامی مردان بازنشسته باالی 

کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی ایران در شهر 

به این صورت  گیریروش نمونهزاهدان تشکیل دادند. 

بود که ابتدا از میان سالمندان مراجعه کننده به کانون 

ه بودند، بازنشستگان که دارای معیارهای ورود به مطالع

ها سپس نمونهها به شیوه در دسترس انتخاب شدند نمونه

از طریق قرعه کشی با  عبارتیه به صورت تصادفی یا ب

کارت که به تعداد افراد گروه مداخله و کنترل تهیه شده 

بود و با انتخاب کارت مورد نظر در گروه مداخله و کنترل 

ارت بودند از های ورود به مطالعه عبمعیار گرفتند.قرار می

سن بین  ماه از بازنشستگی، داشتن ششحداقل گذشتن 

برخورداری نسبی از )سالمندان جوان(،  سال 75-60

سالمت جسمی و روانی جهت شرکت در گروه )بنا به 

قبول بنا  قابل شنوایی از برخورداریگفته خانواده فرد(، 

 از هفتارزیابی شناختی باالتر از به اظهارات فرد، نمره 

 Abbreviated menthal)مون کوتاه شده شناختی آز
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test )و نیز زندگی در شرکت در مطالعه برای رضایت ،

شامل شرکت نکردن در های خروج معیار .همسرکنار 

ران شدید خانوادگی بح بیش از یک جلسه خاطره گویی،

از دست دادن یکی از اعضای  در طول مطالعه همچون

حجم نمونه بر اساس  خانواده و عدم تحمل گروه بود.

درصد و توان  95مطالعه یزدانبخش با حدود اطمینان 

درصد و بر اساس فرمول زیر در هر  95آزمون آماری 

. به منظور در نظر (3)نفر برآورد گردید 34گروه تعداد 

نفر  45گرفتن ریزش احتمالی، در این مطالعه در هر گروه 

 نفر حجم نمونه تعیین شد. 90و در مجموع 

n =  =33.44 

 یاپرسشنامه مطالعه نیا در اطالعات یآور جمع ابزار

بود که به صورت خود گزارش دهی  بخشسه  از متشکل

سالمند شامل سن،  یفرد اطالعات اول بخش. تکمیل شد

میزان تحصیالت، مدت بازنشستگی، تعداد فرزندان و 

 پرسشنامهدوم  بخشبعد از بازنشستگی بود.  داشتن شغل

آزمون کوتاه شده  و بخش سوم Oxfordشادکامی 

 شناختی بود.

: (Oxford happiness indexپرسشنامه شادکامی )

 1989 در سال Lu و Argyle توسط نامه این پرسش

 که است ایگویه چهارگزینه 29 است. دارای ساخته شده

 1مخالفم،  کامالّ 0وند )شمی گذاری نمره سه تا صفر از

 جمع و موافقم( کامالّ 3خیلی موافقم،  2تا حدی مخالفم، 

که  دهدمی تشکیل را مقیاس کل نمره ها،گزینه نمره

است، نمره باالتر نشان دهنده  87 تا صفر از دامنه آن

این پرسشنامه در ایران روانسنجی  .(14)نشاط بیشتر است

اد پرسشنامه نشان شده است. بررسی همسانی درونی مو

مورد آن با نمره کل همبستگی باالیی  29داد که تمام 

 90/0 ش الفای کرونباخپایایی این ابزار به رو دارند و

با بهره گیری از  در این مطالعه هم پایایی .(15)بوده است

 محاسبه شد.  85/0 ضریب آلفای کرونباخ،

آزمون کوتاه شده : (AMT)آزمون کوتاه شده شناختی

برای غربالگری اختالالت شناختی در سالمندان  ختیشنا

تهیه شده است. این آزمون اولین بار توسط 

Hedkinson  وال ئس 10ساخته شد و  1972در سال

و پاسخ غلط نمره  1وال نمره ئدارد. پاسخ درست به هر س

های صحیح صفر خواهد گرفت و نمره کل جمع پاسخ

نقطه برش این است.  0-10باشد. دامنه نمرات بین می

گزارش شده است. این آزمون در  8-7پرسشنامه 

کشورهای مختلف روانسنجی شده است. در کشور 

بوده و نقطه برش  %53و ویژگی  % 100اسپانیا حساسیت 

را نشان داده است. در کشور ایران نیز  7-8بین 

گزارش شده  7روانسنجی انجام شده است و نقطه برش 

  .(16)است

ه برگزاری جلسات خاطره گویی انجام مداخله به شیو

های خاطره گویی، مرور زندگی بر یکی از الگوشد. 

. در الگوی دیگر (3)های مختلف زندگی استاساس دوره

خاطرات بر اساس حوادث مهم زندگی طراحی می

خاطره گویی در این مطالعه  محتوای جلسات. (81،71)شود

غیر  بر اساس حوادث مهم زندگی همچون حوادث مهم

 بود.ای و حوادث مهم پس از بازنشستگی ای، حرفهحرفه

 (1)جدول شماره 

معاونت تحقیقات و  کسب مجوز از کمیته اخالق از بعد

 یمعرف افتیدرو  فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 مراجعهبه کانون بازنشستگان ارتش در شهر زاهدان  نامه

سی شد ابتدا مشخصات بازنشستگان سالمند برر .شد

سالمندانی که معیارهای اولیه ورود به مطالعه را داشتند 

مشخص شدند و شماره تماس آنها از پرونده آنان 

استخراج گردید. سپس با آنان تماس گرفته شد و اگر 

سایر معیارهای ورود را نیز دارا بودند و نیز تمایل به 

های شرکت در انجام مطالعه را داشتند به عنوان نمونه

پژوهش انتخاب شدند. سپس این افراد به صورت مورد 

مداخله قرار  های کنترل وتخصیص تصادفی در گروه

گاهانه کتبی و آزمون ارزیابی شناختی گرفتند. رضایتنامه آ

سپس برای ها تکمیل شد. قبل از قرار گرفتن در گروه

ها دعوت شد به کانون انجام پژوهش از نمونه

سایل ایاب و ذهاب و بازنشستگان مراجعه نمایند )و
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امکانات اولیه مثل دسترسی آسان به سرویس بهداشتی 

برای آنان در محل مورد نظر فراهم بود(. در ضمن 

احتمال اینکه افراد گروه مداخله و کنترل همدیگر را در 

زیرا افراد مراجعه کننده  کانون مالقات کنند بسیار کم بود.

کردند و ه میبرای برخی کارهای اداری به کانون مراجع

و محل مناسب برای مکالمات طوالنی در  فرصت کافی

 فضای کانون وجود نداشت.

های مورد نظر تکمیل شد. سپس روز اول پرسشنامه

نفره مشخص  8تا  5لسات گروهی روزهای برگزاری ج

دو روز در هفته و  شش جلسهجلسات خاطره گویی  شد.

تمام جلسات دقیقه بود. دو ماه پس از ا 60تا  45به مدت 

ها در مرحله پس آزمون تکمیل خاطره گویی، پرسشنامه

شدند. در تمامی جلسات پژوهشگر نقش رهبری را بر 

کارشناس ارشد  همچنین کمک پژوهشگر عهده داشت.

پرستاری در تمامی جلسات جهت بررسی و مراقبت 

احتمالی از وضعیت سالمندان شرکت کننده در پژوهش 

ی جلسات کانون بازنشستگان محل برگزارحضور داشت. 

 ارتش یا یکی از مراکز درمانی ارتش در شهر زاهدان بود.

در راستای مدیریت جلسات با توجه به تعداد افراد 

دقیقه برای  5-7شرکت کننده در جلسات به طور متوسط 

هر فرد در هر جلسه در نظر گرفته شد. مدیریت زمان بر 

 یابرنامه مدت نیا در کنترل گروه عهده پژوهشگر بود.

 پس مداخله گروه یزمان فاصله همان در ونکرد  افتیدر

الزم به ذکر است پس  د.ش انجام زین آنان مورد در آزمون

از اتمام مداخله برای گروه کنترل از طریق کانون 

بازنشستگان ارتش در شهر زاهدان اطالع رسانی شد، و 

شد.گویی برای گروه کنترل نیز برگزار یک جلسه خاطره 

 
 : ساختارجلسات گروهی خاطره گویی1جدول شماره 

 محتوای جلسات   جلسه

 جلسه اول 

حوادث سرنوشت 

 ساز زندگی

 هاتکمیل پرسشنامه

 ، ایجاد فضای دوستانه برای بیان خاطرات آشنایی با اهداف جلسات

 ییر مهمی در زندگی شما داشته است. اید و تغت که شما در طی زندگی داشتهسای او شت ساز از زندگی تجربهیک حادثه سرن

 جلسه دوم 

 تاریخچه خانوادگی 

 خوشامدگویی، مروری اجمالی بر خاطرات جلسه قبل

ی بیشتر ان. چه کسندداشتزیادی  ندگی شما تأثیر مثبت یا منفیزی در شکل دادن ان، چه کسبودند اده شما چه کسانیوافراد خان

 .ندهستم هیپیشرفت شما سندگی به شما کمک کردند و در زر ودر ام

 جلسه سوم

 ایخاطرات حرفه

 

 مروری اجمالی بر خاطرات جلسه قبل ،خوشامدگویی

 بیان خاطرات کاری 

 های فرد در جامعه و خانواده داشته است. بر نقش أثیریکار چه ت

 جلسه چهارم

تجارب همراه با 

 استرس 

 خوشامدگویی، مروری اجمالی بر خاطرات جلسه قبل

گی زندل و؟ در طهستندندگی شما چه زعمده  یهاتعلق عاطفی به یک شخص، مکان یا چیز ویژه است. عشقعشق یک 

 .کسی نفرت پیدا کردید زعاشق شدید یا ا

 جلسه پنجم

 معنا و هدف زندگی 

 خوشامدگویی، مروری اجمالی بر خاطرات جلسه قبل

 .ش کردیدالهایی که دست پیدا نکردید تآن هدفای بر دست پیدا کردید.ندگی داشتید به آن زل وهایی که در طهدف

 خوشامدگویی و جمع بندی جلسه ششم

 خوشایندها و ناخوشایندها(ارزیابی خاطرات خود )

 

 

7 



 8139ماه شهریور / 119/ شماره 32دوره                                                                   نشریه پرستاری ایران           

 

مورد تجزیه و  16نسخه  SPSSداده ها توسط نرم افزار 

ابتدا به کمک آمار توصیفی درصد  ند.گرفت تحلیل قرار

شد،  تعییندامنه تغییرات ، فراوانی، میانگین، انحراف معیار

های قبل و مقایسه میانگیناز آمار استنباطی در  در ادامه

های بعد در هر گروه از آزمون تی زوجی، مقایسه میانگین

های کیفی تی مستقل و مقایسه متغیر از آزمونها گروهبین 

از آزمون کای دو استفاده شد. در ابتدا با استفاده از آزمون 

ها از توزیع نرمال رنوف مشخص شد دادهکلموگراف اسپی

های پارامتریک استفاده شد. بنابراین از آزمون .برخوردارند

 گزارش داریمعن اختالف بود P< 05/0 که یموارد در

 . شد

 علوم پزشکی زاهدان با کد اخالق این مطالعه در دانشگاه

.379 IR.ZAUMS.REC.1397  .به ثبت رسید

اطمینان  ضایت آگاهانه کتبی،ات اخالقی از جمله رمالحظ

در  ه بودن اطالعات و آزاد بودن شرکتاز محرمان

ای از پژوهش  جلسات و یا ترک مطالعه در هر مرحله

 مورد توجه قرار گرفتند. 

 

 هایافته

سال بود. همه  68میانگین سن در گروه مداخله و کنترل 

 57هل و دارای فرزند بودند. بیش از أبازنشستگان مت

ها در گروه مداخله دارای شغل پس از مونهدرصد ن

درصد آنان پس از بازنشستگی  42بازنشستگی بودند و 

شغل دوم اختیار نکرده بودند. مشخصات جمعیت 

ارائه شده است.  2ها در جدول شماره شناختی نمونه

 
 در گروه مداخله و کنترلسالمندان بازنشسته جمعیت شناختی : مشخصات 2شماره  جدول

 دوآزمون کای تی مستقل، **: : *

 

 51/3 کامی سالمندان در گروه مداخله ازشادمیانگین نمره 

یافت  افزایش مداخلهاز  پس 51/56 ± 14/6به  82/48 ±

 خاطره گوییقبل از  66/47 ± 99/6از  کنترلو در گروه 

پس از آن تغییر یافت. همچنین  68/49 ± 96/7به 

 ± 43/5 مداخلهدر گروه شادکامی میانگین تغییرات نمره 

مشخص گردید.  02/2 ± 70/6 کنترلو در گروه  68/7

آزمون آماری تی مستقل نشان داد که میانگین نمره 

 مداخلهدر دو گروه پس از مداخله خاطره گویی  شادکامی

(. همچنین P= 0001/0) داردداری یتفاوت معنکنترل و 

سالمندان  در دو گروهشادکامی میانگین تغییرات نمره 

 گروه مداخله متغیر

 (انحراف معیار ±)میانگین 

 گروه کنترل

 (انحراف معیار ±میانگین )

 نتیجه آزمون

 

 

 سن

 

46/3 ± 02/68 

 

60/4 ± 64/68 

*t= 72/0  

df=88 

472/0P= 

 

 تعداد فرزندان

 

22/1 ± 35/2 

 

32/1 ± 53/2 

*t= 66/0  

df=88 

P= 251/0  

 

 

 تحصیالت

 

 دیپلم 

 فراوانی )درصد( )درصد( فراوانی
** 96/1=  

df=2 

P= 372/0  

11 (4/24)  16 (6/35) 

 (1/31) 14 (9/28) 13  فوق دیپلم

 (3/33) 15 (7/46) 21 لیسانس و باالتر

وضعیت اشتغال 

 بعد از بازنشستگی

 (2/42) 19 (8/57) 26 دارد
** 17/2=  

df=1 

P= 144/0  

 (8/57) 26  (2/42) 19  ندارد
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به عالوه آزمون آماری تی  (.P=0001/0) بوددار یمعن

 (P=0001/0)زوجی نشان داد که در هر دو گروه مداخله 

داری بین میانگین نمرات تفاوت معنی (P=04/0)و کنترل 

 (.3 شماره شادکامی قبل و بعد وجود دارد )جدول

 
 کنترلو  در گروه مداخله خاطره گوییمداخله قبل و بعد از  شادکامی سالمندانمقایسه میانگین نمره : 3 شماره جدول

 زمان                

 گروه

 آزمون تی زوج تغییرات پس از مداخله قبل از مداخله

 میانگین ± انحراف معیار میانگین ± انحراف معیار میانگین±  انحراف معیار

=t 68/7 ± 43/5 51/56 ± 14/6 82/48 ± 51/3 مداخله 49/9  

df=44 

P= 0001/0  

=t 02/2 ± 70/6 68/49 ± 96/7 66/47 ± 99/6 کنترل 02/2  

df=44 

P= 042/0  

=t آزمون تی مستقل 99/0  

df=88 

P= 32/0  

t= 54/4  

df=88 

P= 0001/0  

t= 40/4  

df=88 

P= 0001/0  

 

 

 گیریبحث و نتیجه

ثیر خاطره گویی بر شادکامی أپژوهش حاضر به منظور ت

ها سالمندان بازنشسته ارتش شهر زاهدان انجام شد. یافته

دار خاطره گویی بر شادکامی ثیر معنیأدهنده ت نشان

سالمندان مطالعه بود که نشان دهنده اثر بخشی مداخله 

خاطره گویی بر شادکامی مردان بازنشسته ارتش بود. این 

های مطالعات قبلی همسو بود. به طوری که یافته با یافته

بررسی تأثیر روایت ای با هدف مطالعه چنگیزی و پناه

هی بر شادکامی سالمندان شهر تبریز انجام درمانی گرو

روایت درمانی گروهی بر نشان داد  مطالعه تایجن ،دادند

 همچنین .(18)استبوده  شادکامی سالمندان مؤثرارتقاء 

 با هدف اثربخشینوری پور لیاولی و یوسفی پژوهشی 

انجام دادند.  سالمندان شادکامی بر گروهی خاطره پردازی

 باعث خاطره پردازی گروهی که داد نشان هاییافته

 شده سالمندان زندگی به امید و شادکامی افزایش

 .(،19،7،2)است

های افراد شادکام بر عکس افراد از آنجایی که ویژگی

و  Beck های افسردگیافسرده است، و نمرات پرسشنامه

باشند به عبارتی ید این نکته میؤم Oxfordشادکامی 

واهد تر خپایین ر شادکامیدیگر هر چه افسردگی باالت

ثیر خاطره گویی بر أ. در بسیاری از مطالعات به ت(15)بود

های مطالعه در همین راستا یافته .اندافسردگی پرداخته

chiang  و همکاران نشان داد در افراد سالمند خاطره

گویی منجر به کاهش افسردگی و بهبود روابط اجتماعی 

دهد ین مطالعه نشان میدر واقع ا .(20)در آنان شده است

ماندگار بر خلق افراد داشته و  خاطره گویی اثری نسبتاّ

توانسته روابط اجتماعی را در آنان بهبود ببخشد. از سویی 

ای نشان داد شادکامی در افراد های مطالعهدیگر یافته

این در حالی است  (9)سالمند با درآمد آنان ارتباط دارد

المندان و بازنشستگان که از مطالعه حاضر نشان داد در س

تری برخوردارند خاطره گویی توانسته شرایط درآمد پایین

 شاد و لذت بخشی را برای آنان فراهم آورد. 

ثیر خاطره أو همکاران که به ت Tengمطالعه  همچنین

گویی بر رضایت از زندگی سالمندان در مراکز نگهداری 

هفته در  12و  8، 1پرداخته بودند نشان داد در فاصله 

 ءگروه مداخله در هر سه زمان رضایت از زندگی ارتقا

های مطالعه . عالوه بر این یافته(21)پیدا کرده بود

Siverová  وBužgová  که در مرکز نگهداری از

ثیر أسالمندان انجام شده بود نشان داد خاطره گویی ت

مثبت بر کیفیت زندگی و نگرش به پیری داشته و عالئم 

9 
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ها این یافته .(22)در سالمندان کاهش داده است افسردگی را

های سالمندان دهند خاطره گویی از عالقه مندینشان می

است و هرگاه به صورت گروهی این امر اتفاق بیفتد دوام 

آن بیشتر خواهد بود و برای آنان رضایمندی به دنبال دارد 

 و بالطبع آن خشنودی را بدنبال خواهد داشت. 

ه بیشتر مطالعات بر روی سالمندان در با وجود این ک

 و Chuehشود اما مطالعه مراکز نگهداری انجام می

Chang ثیر خاطره گویی بر روی عالئم أبا هدف ت

افسردگی کهنه سربازان در تایوان انجام شده بود نشان داد 

ماه پس از مداخله خاطره  ششماه و سه عالئم افسردگی 

دهد که خاطره نشان میاین  .(32)گویی کاهش یافته است

گویی در بازنشستگان ارتش که تجارب متفاوتی با سایر 

ثیر مثبتی بر خلق آنان در أتواند تافراد سالمند دارند نیز می

 تری داشته باشد. مدت زمان طوالنی

وضعیت سالمت جسمی های این پژوهش از محدودیت

فرد سالمند هنگام شرکت در جلسات بود که برخی 

رسیدند و در برخی موارد خیر به کالس میأتجلسات با 

در شان باشند بستگان آنان تمایل داشتند کنار فرد سالمند

اجازه حضور در جلسه داده  این مواقع به بستگان آنان نیز

های دیگر این مطالعه داشتن تجربه از محدودیتشد. می

های سنی در جنگ بود که همه افراد با توجه به ویژگی

برخی خاطرات  جبهه حضور داشتند و بیان ه و پشتجبه

ای را جنگ مثل شهید شدن دوستان فضای ناراحت کننده

 آورد. بوجود می

شود که نتایج در گروه  الزم است به این مطلب اشاره

دار بود؛ بدین معنی که در گروه کنترل نیز کنترل هم معنی

 ءصورت پذیرد منجر به ارتقا ایبدون اینکه مداخله

تواند ناشی از این باشد ها شد. این میی در نمونهشادکام

رصتی بازنشستگان مطالعه در گروه کنترل نیز ف که برای

نان را آ فراهم شده بود تا مورد توجه سایرین قرار گیرند؛

نمود و احساس شادکامی  از وضعیت منفعل فعلی خارج

های مطالعه نیز نشان داد در آنان بوجود آورد. یافته

رین )به غیر از خانواده و ی که مورد حمایت سایسالمندان

گیرند از سالمت اجتماعی و باطبع ( قرار میدوستان

ق افراد با تعل. (24)شادکامی باالتری برخوردار خواهند شد

بخشد. در واقع و مفهوم می دیگران به زندگی معنی

کند حمایتی که فرد سالمند جانب دیگران دریافت می

اس کند که به جامعه و اطرافیانش شود او احسباعث می

 ن و ارزش است.أتعلق دارد و دارای ش

های این مطالعه نشان داد خاطره گویی به صورت یافته

شادکامی در سالمندان شود.  ءتواند سبب ارتقاگروهی می

از آنجایی که سالمندان، عالقمند به بیان خاطرات هستند، 

اط و به دنبال آن توان از این ویژگی آنان در ارتقاء نشمی

بهبود سالمت روان آنان بهره برد. خاطره گویی گروهی 

ای آسان، راحت و کم هزینه است سالمندان، مداخله

توان به راحتی از این مداخله گروهی در بهبود بنابراین می

و ارتقاء سالمت روان سالمندان در جوامع مختلف 

اقبت از شود در مراکز مرسالمندان بهره برد. پیشنهاد می

های سالمندان، این مداخله درمانی افراد سالمند و بخش

که به راحتی توسط پرستاران قابل اجرا است برگزار شود. 

شود خاطره گویی همچنین برای مطالعات آتی پیشنهاد می

أثیر در سالمندان بصورت مطالعات طولی انجام شود تا ت

 آن در طی زمان مشخص شود.  و ماندگاری

 

نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را  افع:تعارض من

 اند.گزارش نکرده

 

 تقدیر و تشکر

از تمامی سالمندان محترم شرکت کننده در این پژوهش و 

ش شهر زاهدان که ما را در انجام پرستاران بیمارستان ارت

نماییم. این مقاله این پژوهش یاری دادند تشکر می

وانپرستاری قسمتی از پایان نامه کارشناسی ارشد ر

باشد که با کد اخالق می علوم پزشکی زاهدان دانشگاه

.379 IR.ZAUMS.REC.1397  به ثبت رسیده

 است.
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