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اثربخشی خاطرهپردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای خودپندارهی مثبت سالمندان

دکتر رزیتا امانی
دانشگاه بوعلی سینا

پذیرش1331/00/01 :

دریافت1331/00/03 :

سالمندی یکی از دوران رشد انسان است که به دلیل کاهش برخی از تواناییها ،خودپندارهی مثبت افراد تا حدودی کاهش
مییابد .بنابراین مطالعهی حاضر جهت بررسی اثربخشی خاطرهپردازی ساختارمند گروهی بر ارتقای خودپندارهی مثبت
سالمندان شهر همدان انجام گرفت .روش این مطالعه ،نیمهتجربی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه ،و روش
آماری آن تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر بود .جامعهی آماری مطالعه شامل تمامی سالمندان نیمهمقیم سراهای
سالمندان شهر همدان بود .نمونهی مورد نظر از میان  111سالمندی انتخاب شد که در مرکز سالمندان حبیب ابن مظاهر
شهر همدان عضویت داشتند 10 .سالمند با دامنهی سنی  01تا 00سال (میانگین=  ،03/10انحراف استاندارد=  )5/00که
واجد شرایط شرکت در این مطالعه بودند به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند .سالمندانی که در گروه
آزمایشی قرار داشتند به مدت  11جلسهی هفتگی تحت خاطرهپردازی ساختارمند (استینسون )1003 ،قرار گرفتند .ابزاری
که در این پژوهش به کار گرفته شد نیز شامل پرسشنامهی جمعیتشناختی ،و مقیاس خودپنداره تنسی :نسخهی دوم
(فیتس و وارن )1330 ،میشد .به منظور ثبت سیر تغییرات نمرات از شرکتکنندگان خواسته شد تا پرسشنامه را در مرحله-
ی پیشآزمون ،جلسهی ششم ،جلسهی دوازدهم ،جلسهی هجدهم ،جلسهی بیست و چهارم ،و یک ماه بعد از پایان
مداخله تکمیل کنند .نتایج نشان داد که خاطرهپردازی ساختارمند گروهی اثر معناداری بر نمرهی خودپندارهی سالمندان
داشته و این دستاورد در پیگیری یک ماهه حفظ شده است .بنابراین به روانشناسان بالینی توصیه میشود که جهت
ارتقای خودپندارهی مثبت در سالمندان از خاطرهپردازی ساختارمند گروهی بهره بگیرند.
کلیدواژهها :سالمندان ،خاطرهپردازی ساختارمند گروهی ،خودپنداره

شش میلیارد و پنجاه و پنج میلیون نفر بوده است که از این
تعداد  0/3درصد آن را افراد باالی  05سال تشکیل
میدادند و برآورد میشود در سال  1015جمعیت جهان به
هفت میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون نفر ،و تعداد
افراد باالی  05سال به  %10/1برسد )ژاو و همکاران،
 .)1011همچنین طبق سرشماری عمومی جمعیت ایران در
سال  ،1305حدود  %1/31کل جمعیت  00میلیون نفری
کشور را سالمندان  05سال تشکیل میدادند .به عبارت

جهان در سایهی پیشرفتهای علمی شاهد افزایش
جمعیت2سالمندان است .جمعیت کل جهان در سال ،1000
1

رزیتا امانی ،دکتری تخصصی مشاوره خانواده ،استادیار گروه روانشناسی،
دانشکدهی علوم اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به رزیتا امانی ،دکتری
تخصصی مشاوره خانواده ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشکدهی علوم
اقتصادی و اجتماعی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران باشد.
پست الکترونیکیramani@basu.ac.ir :

1

روانشناسی پیری ،1331 ،دوره  ،1شماره 1-3 ،1

 1امانی

دیگر  1/0میلیون نفر از جمعیت ایران شامل سالمندان
میشد .جمعیت سالخوردگان ایران در سال  1050به بیش
از  10میلیون نفر و نسبت آن به کل جمعیت به حدود %13
خواهد رسید (زحمتکشان و همکاران .)1331 ،این باور که
افراد سالخورده «در گذشته زندگی میکنند» بخشی از
اعتقادات هر جامعهای است .اتفاقاً چنین باوری که وقتی
دافراد مسنتر میشوند تمایل آنها به خاطرهگویی افزایش
مییابد ،در مطالعهی ریبوت ( )1301نیز مد نظر قرار گرفته
است.
یکی از افرادی که باور عمیقی به این موضوع دارد،
رابرت باتلر ( )1303است و بر اساس چنین باوری ،نوعی از
مداخله به نام خاطرهپردازی 1را پایهگذاری کرده است.
اگرچه در دههی  1300اجرای خاطرهپردازی رواج زیادی
داشت ،اما در همان دوران بود که نوعی دوباوری عمیق در
مورد این رویکرد به وجود آمد .به واقع علیرغم آنچه که
در مورد فواید خاطرهپردازی مطرح میشد ،در مطالعات
کنترل شده ،دادههای معنیداری مبنی بر اثربخشی این
مداخله به دست نمیآمد (تورنتون و برودچی .)1300 ،این
موضوع الینحل باقی ماند تا اینکه متخصصان شروع به
تقسیمبندی خاطرهپردازی نمودند و نگاهها از خاطرهپردازی
ساده به جنبههای مختلف خاطرهپردازی معطوف گردید .از
1
آن پس خاطرهپردازی به انواع مختلفی همچون ابزاری
(که طی آن ،فرد تجربیات گذشتهی خود را به منظور حل
مسأله و تقویت عملکرد حال حاضر خود مرور میکند)،
انتقالی( 3که دارای عنصر آموزشی است و در آن ،حافظه
برای در میان گذاشتن دانشی خاص مرور میشود)،
گریزی( 1که شامل یادآوری گذشته و ادراک آن به عنوان
دورانی بهتر از حال حاضر میشود) ،وسواسی( 5که شامل
یادآوری دوران منفی و بد زندگی و فکر کردن مکرر به
آنهاست) و روایتی( 0که چیزی شبیه داستانسرایی است و
در آن ،موضوعات بر اساس شواهد حکایت میشود) .تقسیم
شد و مطالعات به بررسی اثربخشی آنها بر جنبههای
روانشناختی سالمندان پرداختند (تورنتون و برودچی،
.)1300
1

reminiscence therapy
instrumental reminiscence
3
transmissive reminiscence
4
escapist reminiscence
5
obsessive reminiscence
6
narrative reminiscence
2

این مطالعات حاکی از آن بود کهه خهاطرهپهردازی بهر
سالمت شرکتکنندگان تأثیرگذار است و احسهاس تنههایی
آنها را کاهش میدهد (چیانگ و همکارن1010 ،؛ فوجیهوارا
و همکارن ،)1011 ،بر نشانههای افسردگی (هالفورد و ملور،
1013؛ سو ،وو ،و لین ،)1011 ،احساس تنهایی (وو ،چااو ،و
واو ، )1011 ،اضههطراب (سههید الیههاس ،نویههل و اسههکات،
 ،)1015بهزیستی روانی (چوی و لو ،)1015 ،و تهابآوری و
سازگاری (ملندز ،فورتونا ،سالس ،و مایوردوما )1015 ،مهثثر
اسهت .شهلمن ،موکههل و هایهت ( )1003از خهاطرهپههردازی
انسجامی برای بهبود نشهانهههای افسهردگی در سهالمندان
امریکایی -افریقایی استفاده کردند و متوجه شدند کهه ایهن
نوع از خهاطرهپهردازی تهأثیر مثبهت معنهاداری در کهاهش
نشانههای افسردگی دارد .نتایج مطالعههی مهثمنی ()1330
نشههان داد کههه خههاطرهپههردازی انسههجامی باع ه کههاهش
افسههردگی زنههان مقههیم سههرای سههالمندان مههیشههود ،امهها
خاطرهپردازی روایتی چنین تأثیری ندارد.
امهها در کنههار چنههین تقسههیماتی ،گههروه دیگههری از
پژوهشگران به دنبال قرار دادن مجدد جنبههههای مفیهد و
مثثر خاطرهپردازی در کنار یکدیگر بودند .از جملهه کسهانی
که اقدام به چنین کاری کردند استینسون و کیرک ()1005
بودند .آنها معتقد بودند تفاوت مرور زندگی و خاطرهپهردازی
در این موضوع نهفته است کهه در فراینهد خهاطرهپهردازی،
مداخله گر از کشهیده شهدن افهراد بهه سهوی انهواع منفهی
خاطرهپردازی ،مثهل خهاطرهپهردازی وسواسهی یها گریهزی
جلوگیری میکند .به همین دلیل از اصطالح خاطرهپردازی
ساختارمند استفاده کردند .استینسون و کیهرک معتقدنهد در
خاطرهپردازی سهاختارمند بها تعیهین موضهوعات و سهاختار
مشخص برای مرور خاطرات ،فهرد در چهارچوبی مشهخص
حرکت مهیکنهد و بهه نهوعی از خهاطرپردازیههای منفهی
جلوگیری میشود و فرد در کنار روایت خاطرات به ترکیبهی
از انواع خهاطرهپهردازی مثبهت مثهل روایتهی ،انسهجامی ،و
ابزاری هدایت میشود .در سالهای بعدی این پروتکهل در
چندین مطالعه مورد استفاده قرار گرفت که نتایج تمام آنهها
مبنی بر اثربخشی آن بهر متغیرههایی همچهون افسهردگی
(مههثمنی ،امههانی ،مجههذوبی ،و محبههی1333 ،؛ استینسههون،
یانگ ،کیرک ،و الکر1010 ،؛ استینسون1003 ،؛ استینسهون
و کیههرک ،)1005 ،شههادکامی (مجههذوبی ،مههثمنی ،امههانی و
حجتخواه ،)1331 ،عزت نفس ،احساس تنهایی و رضهایت
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خاطرهپردازی ساختارمند گروهی و خودپنداره
سالمندان

از زندگی (مهثمنی و همکهاران1333 ،؛ لیهو ،لهین ،چهن ،و
هوآنههگ )1000 ،کیفیههت زنههدگی (مجههذوبی و همکههاران،
 )1331بود .همانطور که در پیشهینهی پژوهشهی مشهخص
است تا به امروز خهاطرهپهردازی سهاختارمند بیشهتر بهرای
متغیرهایی همچون افسردگی ،احساس تنهایی ،شادکامی و
کیفیت زندگی گرفته شده است .اما در این میهان متغیهری
که در سنین سالمندی نقش بسیار مهمی را ایفا میکنهد ،و
چندین متغیر مهم مثل عزت نفس ،1خودانگاره ،2و غیره را
در دل خود جای داده است ،در حد بسیار کمی مورد بررسی
قرار گرفته است .این متغیر خودپنداره 3نام دارد.
خودپنداره عبارت است از ادراکاتی که افراد در مورد
تواناییهای خود برای انجام تکالیف مختلف برخوردارند و
همچنین ادراک کلی آنها در مورد احساسی که نسبت به
خودشان دارند .بنابراین با توجه به تعریف هارتر ،خودپنداره
شامل تواناییهای ادراک شده و احساس ارزشمندی
میشود (هارتر .)1330 ،فیتس و وارن ( )1330خودپنداره را
به چند نوع تقسیمبندی کردهاند که عبارتند از خودپندارهی
جسمانی ،4اخالقی ،5فردی ،6خانوادگی ،7اجتماعی ،8و
تحصیلی .9خودپندارهی جسمانی به نظر فرد در مورد
سالمت ،ظاهر و تواناییهای جسمانی و همچنین توان
جنسی او گفته میشود .خودپندارهی اخالقی به رضایت فرد
از رفتارهای خویش ،من جمله توانایی کنترل تکانه و رفتار
خود برمیگردد .خودپندارهی اخالقی به احساس شایستگی
فرد ،فارغ از ویژگیهای جسمانی و ارتباط با دیگران گفته
میشود .خودپندارهی خانوادگی عبارت از نگاه فرد به ارتباط
خود با خانواده و عزیزان است .خودپندارهی اجتماعی به
ادراک فرد از خود در رابطه با همساالن ،فارغ از رابطه با
خانواده و افراد صمیمی زندگی ،و در نهایت ،خودپندارهی
تحصیلی به دیدگاه فرد در مورد خود در زمینههای
تحصیلی و علمی برمیگردد .تا آنجا که مشخص است تنها
در دو مطالعهی توصیفی توسط لوئیس ( )1301و آندرسن
( )1301به بررسی رابطهی خاطرهپردازی و خودپنداره
1

self-esteem
self-image
3
self-concept
4
physical self-concept
5
moral self-concept
6
personal self-concept
7
family self-concept
8
social self-concept
9
academic self-concept
2

3

پرداخته شده است که نتایج هر دو حاکی از رابطه مثبت
میان خاطرهپردازی و خودپندارهی مثبت میباشد .آنچه در
دو مطالعهی توصیفی مذکور مهم است ،پیشنهاد پژوهشی
این پژوهشگران برای انجام مطالعهای مداخلهای جهت
بررسی اثربخشی خاطرهپردازی بر وضعیت خودپندارهی
سالمندان میباشد که از آن زمان تا به حال در هیچ
مطالعهای بررسی نشده است.
از آنجا که پدیدهی سالمندی در کلیهی جنبههای
زندگی جوامع بشری ،از جمله در طیف گستردهای از
ساختارهای سنتی ،ارزشها ،هنجارها و ایجاد سازمانهای
اجتماعی تحوالت قابل مالحظهای به وجود میآورد ،لذا
مقابله با چالشهای فراروی این پدیده و استفاده از تدابیر
مناسب در جهت ارتقای وضعیت جسمی ،روحی و اجتماعی
سالمندان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در دستور کار
تمام جوامع بینالمللی قرار گرفته است .بنابراین با توجه به
وجود مسألهای مبنی بر پایین بودن برخی از جنبههای
خودپنداره در سالمندان ایرانی و نقش اساسی این دو متغیر
در زندگی آنها و اطرافیانشان ،و همچنین پیشنهاد
پژوهشی مطالعات قبلی برای انجام این مطالعه ،هدف از
اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی خاطرهپردازی
ساختارمند بر ارتقای خودپندارهی مثبت سالمندان است.
فرضیهی مطالعه عبارت است از اینکه خاطرهپردازی
ساختارمند گروهی باع افزایش خودپندارهی سالمندان
میشود.

روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان

تحقیق حاضر جزء طرحهای نیمهآزمایشی و از نوع پیش-
آزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعهی آماری مطالعه
شامل تمام سالمندان نیمهمقیم (پاره وقت) سراهای
سالمندان شهر همدان میشد که از این میان ،با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای ،سرای سالمندان
حبیبابنمظاهر انتخاب شد .در این مرکز ،سالمندان به طور
پاره وقت حضور دارند و ساعات صبح تا ظهر خود را در
آنجا میگذرانند و بعد به منزل خویش باز میگردند10 .
سالمند ،شامل  1زن و  0مرد (هم در گروه آزمایش و هم
در گروه گواه) با دامنهی سنی  01تا  M=03/10( 00و
 10 ،)SD=5/00متأهل و  1مجرد باقی ماندند که به
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شیوهی جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایشی و گواه
گمارده شدند.
ابزار

است در مطالعات قبلی پژوهشگر (مانند ،مجذوبی و
همکاران1331 ،؛ مثمنی و همکاران )1333 ،ارائه شده
است و در دسترس است .بنابراین ضرورتی برای ارائهی آن
در این مطالعه وجود ندارد.

پرسشنامههای به کاربرده شده در این مطالعه شامل
پرسشنامهی جمعیتشناختی و مقیاس خودپنداره تنسی:
نسخهی دوم ( )1330میشد که با توجه به ناتوانی برخی از
سالمندان برای تکمیل آن ،مراقبین آنها در مرکز سالمندان
این کار یاری میکردند.
1
مقیاس خودپنداره تنسی نسخهی دوم  :نسخهی
بزرگساالن این پرسشنامه که توسط فیتس و وارن ()1330
ساخته شده ،برای دامنهی سنی  10-30سال مناسب است.
این پرسشنامه دارای  01سثال و  0بعد جسمانی ،فردی،
اخالقی ،اجتماعی ،آموزشی و خانوادگی میباشد .موارد این
مقیاس جنبهی خود توصیفی دارند و تصویری را که فرد از
خود دارد ،توصیف میکنند .نمرهگذاری این مقیاس طبق
طیف لیکرت  5امتیازی صورت میگیرد .شرکتکنندگان
برای هر سثال از میان گزینههای کامالً درست تا کامالً
نادرست ،گزینهی مورد نظر خود را انتخاب میکنند .برای
هر شرکتکننده یک نمرهی خودپندارهی کلی و یک نمره
برای هر یک از زیرمقیاسها به دست میآید .فیتس و
وارن پایایی مثلفههای این پرسشنامه را با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ بین  0/00تا  0/31گزارش نمودهاند.
هوشمند ( )1300با استفاده از روش زوج و فرد کردن
سثاالت ،پایایی معادل  0/00را برای این مقیاس به دست
آورد .همچنین محمودی ( )1300پایایی این مقیاس را به
شیوه تنصیف و آلفای کرونباخ به ترتیب  0/01و  0/03به
دست آورد.
پروتکل خاطرهپردازی استینسون ( :)1003در این
برنامه دوازده موضوع اصلی در  11جلسهی هفتگی به
مدت یک تا یک و نیم ساعت مورد بح قرار میگیرد .در
هر یک از این جلسات از محرکهایی برای یادآوری
خاطرات مرتبط با موضوع جلسه استفاده میشود که بسته
به موضوع جلسه ممکن است شامل عکس ،ابزار کار،
اسباببازیهای دوران کودکی و غیره شود .مداخله به مدت
شش ماه روی  10سالمند به صورت هفتگی (هر جلسهی
پروتکل به مدت دو هفته اجرا شد) اجرا گردید .جدول کامل
پروتکل درمانی که شامل عنوان ،محرک ،و هدف جلسات

بعد از انتخاب سرای سالمندان حبیب ابن مظاهر به طور
تصادفی چند مرحله ای از میان تمام سراهای سالمندان
شهرستان همدان 111 ،سالمندی که در این مرکز عضویت
داشتند با توجه به معیارهای خروج بررسی شدند و سپس از
میان کسانی که معیارهای الزم برای ورود به مطالعه را
داشتند ،از طریق شیوهی نفرگیری ،تعداد افراد حاضر به
همکاری مشخص شد .شرایط ورود به مطالعه عبارت بود
از :موافقت سالمند برای شرکت در پژوهش ،گذشت حداقل
یک سال از ثبت نام سالمند در سرای سالمندان ،حداقل
سن 00سال ،کسب نمرهی پایینتر از نمرهی میانی مقیاس
خودپنداره تنسی .معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل وجود
بیماری یا اختالل بسیار شدید ذهنی (دمانس ،آلزایمر،
اسکیزوفرنی ،افسردگی شدید) بر اساس پروندهی پزشکی و
تجربهی سوگ (مرگ نزدیکان) در  0ماه گذشته میشد.
بعد از انتخاب و جایگزینی تصادفی سالمندان در گروههای
آزمایشی و گواه ،سالمندان حاضر در گروه آزمایشی به مدت
دوازده جلسه تحت مداخله قرار گرفتند .طبق طرح تحقیقی
انتخاب شده ،در فرایند اجرای مداخله جهت مقایسهی گروه
آزمایشی و گواه ،و بررسی سیر تغییر نمرات خودپنداره،
عالوه بر پیشآزمون ،شرکتکنندگان طی  11جلسه ،در
جلسهی ششم (زمان ،)1جلسهی دوازدهم (زمان،)3
جلسهی هجدهم (زمان  ،)1جلسهی بست و چهارم (زمان5
و پسآزمون) و یک ماه پس از مداخله (پیگیری ،زمان)0
پرسشنامهها را مجدداً کامل کردند .الزم به ذکر است که بر
اساس تجارب حاصل از مطالعات قبلی ،به دلیل گسترده
بودن موضوعات موجود در پروتکل و تمایل سالمندان برای
توضیح مفصل خاطرات ،در این مطالعه هر یک از
موضوعات پروتکل به مدت دو جلسه (یعنی دو هفته) مورد
اجرا قرار گرفت و به طور کلی اجرای پروتکل تقریباً 11
هفته به طول انجامید .جهت تحلیل سیر تغییرات از تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر 1استفاده شد .تحلیل واریانس
با اندازهگیری مکرر مناسب موقعیتی است که پژوهشگر

1

2

Tennessee Self-Concept Scale: Second Edition

روش اجرا

repeated measure

روانشناسی پیری ،1331 ،دوره  ،1شماره 1-3 ،1

عالوه بر بررسی روند تغییرات دو گروه ،عالقمند به بررسی
روند تغییرات دو متغیر در طول زمان نیز باشد )تاباچنیک و
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فیدل .)1003 ،دادههای به دست آمده در نرم افزار SPSS

نسخهی  13مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
اندازهگیری مکرر تحلیل شدند .اطالعات توصیفی برای
در این بخش دادههای حاصل از شش نوبت اندازهگیری
متغیر خودپنداره در جدول  1ارائه شده است.
متغیر خودپنداره با استفاده از روش تحلیل واریانس با
جدول1
اطالعات توصیفی برای متغیر خودپنداره در شش نوبت اندازهگیری به تفکیک دو گروه
خودپنداره
گروه گواه
گروه آزمایش
نوبت اندازه گیری
انحراف معیار
میانگین
میانگین انحراف معیار
15/03
113/0
15/10
110/3
اول(پیشآزمون)
11/00
111/0
11/13
110/3
دوم
13/30
111/0
11/11
113/0
سوم
15/00
111/0
10/11
110/1
چهارم
10/11
110/1
3/103
110/1
پنجم(پسآزمون)
13/00
110/3
10/05
113/5
ششم(پیگیری)
در ادامه نتایج آزمون چند متغیره بر اساس آمارهی
جدول1
نتایج تحلیلهای چند متغیره برای بررسی اثرات کلی
درجه آزادی خطا درجه آزادی فرض
منبع تغییرات
0/000
11/000
اثر گروه
35/000
355/00
اثر زمان
طبق جدول  ،1اثرات اصلی مهم یعنی گروه و زمان
در سطح  0/01معنیدار هستند .معنیدار بودن اثر گروه به
معنی تفاوت کلی متغیرها در بین دو گروه آزمایش و گواه
است .معنیدار بودن اثر زمان نیز دال بر تفاوت کلی

المبدای ویلکس محاسبه شده است.

حجم اثر
0/351
0/150

F
35/131
1/311

سطح معنی داری
P<0/001
P<0/001

میانگین متغیرها در طول زمان است .از آنجا که جدول 1
اطالعاتی در رابطه با تکتک متغیرهای ارائه نمیدهد ،به
منظور کشف یافتههای دقیقتر آزمونهای تک متغیره
استفاده شده که نتایج در ادامه نشان داده شده است.

جدول 3
نتایج آزمون تکمتغیره برای بررسی تغییرات متغیرها در طول زمان
سطح معنی داری حجم اثر
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات
متغیرها
F
0/030
0/110
1/310
50/115
1/030
101/005
جسمانی
0/100
0/110
1/001
111/135
1/015
150/100
اخالقی
0/511
P<0/001
13/001
110/103
1/310
1135/300
فردی
0/511
P<0/001
13/001
110/103
1/310
1130/500
خانوادگی
0/103
P<0/001
0/001
150/031
3/353
515/000
اجتماعی
0/000
0/303
0/133
10/335
1/030
10/511
آموزشی
0/110
P<0/001
5/103
1151/33
3/001
1151/105
خودپنداره (نمره کل)
همانطور که از جدول  3مشخص است این مقدار
برای سه زیرمقیاس خودپنداره (فردی ،خانوادگی و
اجتماعی) و همچنین متغیر خودپندارهی کلی معنیدار
است .الزم به ذکر است که نتایج حاصل از جدول باال نوع

روند و شکل تغییرات را مشخص نمیکند .در ادامه بررسی
روند تنها برای چهار مثلفهی خودپندارهی فردی ،خانوادگی،
اجتماعی ،و کلی گزارش شده است.
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جدول1
نتایج تحلیل روند متغیرها در طول زمان
مجموع
نوع
متغیرها
مجذورات
روند
خطی 1301/110
فردی
خطی 1010/003
خانوادگی
خطی 310/010
اجتماعی
خودپنداره (نمره کل) خطی 1311/000

درجه
آزادی
1
1
1
1

شکل تغییرات خطی برای هر چهار متغیر مورد
بررسی معنیدار شده است .روند خطی به معنی افزایش یا
کاهش نسبی میانگین متغیر مورد بررسی در چندین نوبت
اندازهگیری است .بنابراین این یافته نشان دهندهی افزایش

میانگین
مجذورات
1301/110
1010/003
310/010
1311/000

سطح
معنیداری
P<0/001
P<0/001
0/000
P<0/001

F
03/031
1/051
3/030
10/111

حجم اثر
0/013
0/033
0/353
0/513

نسبی خودپندارهی فردی ،خانوادگی ،اجتماعی و کلی در
طول زمان است که در نمودارهای زیر برای متغیر اصلی
خودپندارهی کلی نشان داده شده است.
260
250

230

کنترل
آزمایش

220
210

میزان خودپنداره کلی

240

200

ششم

پنجم

دوم

چهارم سوم
نوبت اندازه گیری

اول

شکل .1نمودار روند تغییرات خودپنداره در دو گروه آزمایش و گواه در طول زمان
جدول  5نتایج آزمونهای تک متغیره را برای مقایسهی دو

گروه آزمایش و گواه در متغیرها را نشان میدهد.

جدول5
نتایج تحلیل واریانس بینگروهی برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گواه در متغیرها

متغیرها
جسمانی
اخالقی
فردی
خانوادگی
اجتماعی
آموزشی
خودپنداره کلی

مجموع
مجذورات
0/005
110/000
5000/000
0030/533
1003/033
13/100
3513/000

درجه
آزادی
1
1
1
1
1
1
1

میانگین
مجذورات
0/005
110/000
5000/000
0030/533
1003/033
13/100
3513/000

F
0/001
3/000
01/103
100/100
10/053
0/301
11/003

سطح
معنیداری
0/303
0/000
P<0/001
P<0/001
P<0/001
0/550
0/003

حجم اثر
0/000
0/101
0/013
0/033
0/510
0/010
0/330

روانشناسی پیری ،1331 ،دوره  ،1شماره 1-3 ،1

همانطور که از ستون سطح معنیداری این جدول
مشخص است ،متغیرهای خودپندارهی فردی ،خانوادگی و
اجتماعی (و کلی) بین دو گروه تفاوت معنیدار دارند .این
متغیرها در مجموع شش اندازهگیری در بین دو گروه
آزمایش و گواه میانگینهای متفاوتی را به دست دادهاند .به
طور کلی میتوان نتیجه گرفت تغییرات سه متغیر
خودپندارهی فردی ،خانوادگی و اجتماعی (و خودپندارهی
کلی) در طول زمان معنیدار و خطی بوده است و دیگر
متغیرها تغییرپذیری معنیداری در طول زمان نداشتهاند.
بنابراین گروهی که خاطرهپردازی ساختارمند را دریافت
کردهاند نسبت به گروهی که فاقد این مداخله بودهاند ،چه
در بعد زمان و چه در بعد تفاوت گروهی ،عملکرد متفاوتی
نشان دادهاند.
بحث
این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی خاطرهپردازی
ساختارمند گروهی بر ارتقای خودپندارهی سالمندان انجام
گرفت .فرضیهی این مطالعه مبنی بر اینکه خاطرهپردازی
ساختارمند باع ارتقای خودپنداره در سالمندان میشود،
تأیید شد .این یافته با نتایج پژوهشهای لوئیس ( )1301و
آندرسن ( )1301همسو میباشد .نتایج این مطالعات حاکی
از رابطهی مستقیم خاطرهپردازی با خودپندارهی مثبت بوده
است .مککی و همکاران ( )1001در تبیین اثربخشی
خاطرهپردازی ساختارمند با تأکید بر ویژگیهای
روانشناختی سالمندان ،معتقدند که وقتی سالمندان بیش از
پیش ناتوان میشوند و ظرفیت خود برای مشارکت در
فعالیتهایی که مستلزم توان فیزیکی است را از دست
میدهند ،جایگزین کردن این فعالیتها با کارهایی که نیاز
چندانی به توان فیزیکی ندارند ،مثل خاطرهپردازی ،میتواند
مشارکت اجتماعی سالمند را به قوت خود باقی نگاه دارد و
ویژگیهای روانشناختی وی را حفظ کند.
در تبیین این نتایج میتوان به آنچه آندرسن ()1301
بیان داشته است اشاره کرد .آندرسن معتقد است
خاطرهپردازی از طریق دو مکانیزم ایجاد احساس بهتر
نسبت به خویشتن و برخورداری از خاصیت انطباقی باع
افزایش خودپندارهی مثبت در سالمندان میشود .وی معتقد
است در طول جلسات خاطرهپردازی ،شکلگیری شبکهی
روابط اجتماعی و در میان گذاشتن درسهای زندگی با
دیگران ،افتخار کردن به دستاوردها زندگی و حس
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یکپارچگی شخصی با گذشتهی خویش باع افزایش
خودپندارهی مثبت در سالمندان میشود .از نظر او انجام
خاطرهپردازی از منبع وسیعی از تجربیات مغزی برای ایجاد
خودپندارهی مثبت برخوردار است ،چراکه فرصتی فراهم
میآورد تا سالمند روابط مستحکمی را تجربه کند ،این کار
را به عنوان یک تکلیف جذاب ،سرگرم کننده ،و اجتماعی
بیابد ،دستاوردهای گذشتهی خود را دوباره زندگی کند،
راهبردهای حل مسأله خود را مرور کند ،بیاموزد و در نهایت
به دیگران کمک کند.
همچنین در تبیین نتایج این مطالعه میتوان به یکی
از عناصر بسیار مهم خودپنداره ،یعنی عزتنفس اشاره کرد.
کورت ،بولمیجر ،وسترهوف و پوت ( )1011معتقدند
بسیاری از سالمندان در دوران سالمندی عزتنفس و
خودارزشمندی پایینی را تجربه میکنند که این موضوع
دالیل متعددی دارد از جمله اینکه ممکن است از جانب
خانوادهی خود و دیگران بیارزش در نظر گرفته شوند که
این موضوع خود منجر به انزوای فرد سالمند میشود .از
دستدادن قدرت تصمیمگیری در امور مربوط به خود حتی
امور سادهای مانند زمان خوردن ،خوابیدن ،لباس پوشیدن،
حمام رفتن و غیره گاهی موجب کاهش عزتنفس سالمند
میشود .در این شرایط ،خاطرهپردازی به سالمند کمک
میکند که با بازگویی زندگی خود و سهیمشدن در
تجربیات مختلف زندگی بسیاری از فقدانها و کمبودها را
بپذیرد ،همچنین به تواناییهای خود پی ببرد و احساس
مفید بودن را تجربه کند و نگرشی مثبت نسبت به خود
داشته باشد .چاو و همکاران ( )1000معتقدند که در
خاطرهپردازی عزتنفس و صمیمیت اجتماعی را از طریق
تجدید تجارب گذشته ،تحت تأثیر قرار میدهد .از سوی
دیگر مکینلی و ترویت ( )1010بیان داشتهاند که مرور
خاطرات موجب معنی پیداکردن هویت فردی ،احساس لذت
و شادی ،رفع غمگینی ،نگرانی و احساس گناه و ایجاد
حس احترام و گاه موجب رسیدن به یک درک جدید از خود
در سالمندان میشود .به طور کلی نتایج این مطالعه نشان
داد سالمندانی که به خاطرهپردازی پرداخته بودند
خودپندارهی مثبت بیشتری را نسبت به گروه گواه تجربه
کرده بودند .برخالف مرور زندگی که در آن فرد به با دیدی
انتقادی به ارزیابی زندگی و رویدادهای مثبت و منفی آن
میپردازد ،در خاطرهپردازی تمرکز بر خاطرات مثبت و
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جذاب است و این کار باع ایجاد جوی خوشایند و
آرامشبخش برای شرکتکنندگان میشود .بنابراین منطقی
است که انتظار داشته باشیم سازههایی مثل خودپنداره
تحت تأثیر خاطرهپردازی قرار بگیرد .با توجه به اثرات
خاطرهپردازی ساختارمند گروهی بر هیجانات سالمندان،
پیشنهاد میشود مسئولین مراکز سالمندان اقدام به کاربرد
چنین طرحهایی برای سالمندان مقیم مراکز خود کنند.
همچنین به پژوهشگران پیشنهاد میشود که مطالعات
دیگری برای بررسی نقش خاطرهپردازی ساختارمند گروهی
بر ارتقای سایر ویژگیهای روانشناختی سالمندان انجام
دهند.
سپاسگزاری
بدینوسیله از تمامی افرادی که در این مطالعه همکاری
داشتهاند تشکر و قدردانی میشود.
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A

ging is one of the stages of human life in which the lower levels of positive self-concept
is common due to the erosion of some of the capabilities of the individuals. Therefore,
this study was performed to examine the efficacy of structured group reminiscence on the
enhancement of positive self-concept of the elderly in Hamadan. This study was quasiexperimental of pretest, post-test with control group type and its statistical method was
variance analysis with repeated measure analysis. The study statistical population consists of
all the elderly half-residents of nursing homes in Hamadan city. The sample was chosen
from 112 elderly who were members of the nursing home of Habib Ibn Mazaher, Hamadan.
Twenty elderly with age ranges of 60-82 (M=73.46, SD=5.76) qualified to participate in this
study were selected and placed randomly in two control and experimental group. The elderly
who were in treatment group, participated in reminiscence meetings for 24 sessions. There
were used demographic questionnaire and Tennessee Self-Concept Scale: Second Edition
(Fitts & Warren, 1996). In this study to record the trend of change in scores, the researchers
asked the participations to fill the questionnaire in pretest, the sixth session, the twelfth
session, the eighteenth session, the twenty- fourth session and one month after the
intervention termination. The results showed that structured group reminiscence have
significant effect on self-concept score of the elderly and these achievements were kept in a
one-month follow up. Therefore, the clinical psychologists are encouraged to use structured
group reminiscence to improve the positive self-concept in the elderly.
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