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سالمندي اغلب به عنوان زمان آرامش ،تفكر و فرصتي براي انجام امور لذتبخشي که در دوران
قبلي به دليل مشغلههاي کاري و خانوادگي رها شده بودند تصور ميشود ،اما دوره سالمندي
هميشه اینچنين ایدهآل و آرامبخش نيست .بنابراین این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي درمان
مرور زندگي بر ميزان افسردگي و رضایت از زندگي افراد سالمند شهر اردکان انجام شد .پژوهش
حاضر از نوع نيمهآزمایشي با طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري این
پژوهش شامل سالمندان شهر اردکان بود که  30نفر از سالمندان مراجعهکننده به کانون
بازنشستگان و مرکز تحقيقات سالمندي شهر اردکان ،به صورت نمونهگيري در دسترس و بر
اساس معيارهاي ورود به مطالعه انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه جايدهي
شدند .سالمندان گروه آزمایش به مدت  6جلسه  60دقيقهاي (هفتهاي یک جلسه) تحت مداخله
مرور زندگي قرار گرفتند .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه افسردگي سالمندان یساویج و رضایت
از زندگي داینر بود .دادههاي پژوهش به وسيله نرمافزار  SPSSو آزمون آماري تحليل کوواریانس
مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .نتایج تحليل دادهها نشان داد که درمان مرور زندگي در کاهش
افسردگي و افزایش رضایت از زندگي سالمندان مؤثر بوده است ( .)P<0/05در درمان مرور زندگي
تجربههاي گمشده ،ولي مؤثر سالمندان آشكار ميشود ،تجربههاي منفي مورد بررسي منطقي قرار
ميگيرد و تجربههاي مثبت یادآوري ميشود و به این ترتيب احساس مفيد بودن و مؤثر بودن
تمدید ميشود و همين امر منجر به باال رفتن سطح رضایت از زندگي و کاهش افسردگي در آنها
ميشود .یافتههاي این پژوهش ضرورت کاربرد مداخالت درماني مرور زندگي را جهت کاهش
افسردگي و بهبود رضایت از زندگي سالمندان نشان ميدهد.
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مكاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به آزاده چوبفروشزاده ،استادیار گروه روانشناسي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه
اردکان ،اردکان ،ایران باشد.
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حوادث آخرین مرحله زندگي از قبيل بيماريهاي مزمن ،از
دست دادن دوستان و عزیزان و ناتواني در انجام
فعاليتهاي مورد عالقه فرد ،عوارض و تلفات سنگيني بر
سالمتروان فرد سالمند دارد .افراد سالمند در نتيجه ضعف

بينایي ،شنوایي و دیگر تغييرات جسماني ،همچنين
فشارهاي بيروني مثل محدودیت منابع مالي ،احساس
ميکنند کنترل خویش را بر زندگي از دست دادهاند .این
قبيل مسائل و مشكالت منجر به ایجاد هيجانات منفي
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مثل غم ،اضطراب ،عزتنفس پایين ،انزواي اجتماعي و
یأس و دلمردگي در فرد سالمند ميگردد (انجمن روان
شناسي آمریكا .)2004 ،1با توجه به اینكه پيشبيني ميشود
جمعيت سالخوردگان ایران در سال  2050به بيش از 25
ميليون نفر و نسبت آن به کل جمعيت  23درصد خواهد
شد (زنجاني )1379 ،و مشكالت رواني در دوران سالمندي
به فراواني قابل مشاهده است به طوري که حدود  15تا 25
درصد افراد مسن مسائل رواني مهمي دارند (اینگرسول 2و
سيلورمن ،1978 ،به نقل از بهرامي و رمضاني فراني،
 )1384ضروري است که به مسأله سالمندي توجه ویژه
شود .پير شدن جمعيت با شيوع افسردگي همراه است
(ویليامز-روسو ،1996 ،3به نقل از ملكوتي ،فتحاللهي،
ميرابزاده ،صلواتي و کهاني .)1385 ،افسردگي شایعترین
اختالل عاطفي در سالمندان است (آندرسون .)2002 ،شيوع
افسردگي در ميان افراد سالمند بين  ٪1تا  ٪35تخمين زده
شده است (فریزر ،کریستنسن و گریفتيث )2005 ،و این در
حالي است که تشخيص افسردگي در سالمندان به خوبي
ممكن نيست (وانت ویر -تزالر و همكاران.)2008 ،
عالئم افسردگي در سالمندان شامل احساس عجز و
ناتواني ،بدبيني به آینده ،احساس منفي به گذشته ،از دست
دادن اعتماد به نفس ،کاهش انرژي و عالقه ،احساس گناه،
افكار خودکشي ،اختالالت شناختي ،شكایت جسمي ،اشكال
در خواب و اشتها ،انزواي اجتماعي ،از دست دادن انگيزه و
حسادت نسبت به دیگران است (پورابراهيم .)1385 ،درمان
افسردگي سالمندان به نوع و شدت نشانههاي افسردگي،
زمينه افسردگي مانند بيماري جسمي ،تضادهاي خانوادگي،
استرسهاي موقعيتي ،دید بيمار نسبت به افسردگي که
ناشي از تأثيرات فرهنگي و اجتماعي است و قابليت
بهکارگيري روش درماني بستگي دارد (پورابراهيم.)1385 ،
بر اساس گزارش انجمن روانشناسي آمریكا در سال
 2007ميالدي  %20از سالمنداني که در جامعه آمریكا
زندگي ميکردند و  %50از افرادي که در سراي سالمندان
زندگي ميکردند ،مبتال به افسردگي بودند .آمار خودکشي
در ميان سالمندان آمریكایي بيشتر از سایر گروههاي سني
است که مهمترین علت این پدیده افسردگي است.
افسردگي نه تنها باعث ناراحتيهاي روحي-رواني و غم و
اندوه در سالمندان ميگردد بلكه در عملكرد ذهني و
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فيزیكيشان نيز ایجاد اختالل مينماید .پژوهشها نشان
ميدهد که  %83از سالمندان مایل به درمان افسردگيشان
هستند (انجمن روانشناسي آمریكا .)2007 ،از طرفي ،یكي
از عوامل تأثيرگذار دیگر در سنين سالمندي رضایت از
زندگي ميباشد .رضایت از زندگي ارزیابي فرد را از
جنبههاي گوناگون زندگياش ،توصيف ميکند .به بيان
دیگر ،رضایت از زندگي بازتاب توازن ميان آرزوهاي
شخص و وضعيت کنوني او است .رضایت از زندگي در
سالمندان ميتواند به وسيله دسترسيهاي فردي به منابع
کليدي و مهم زندگي آنها ایجاد شود و این منابع را همان
منابع مادي ،اجتماعي یا ویژگيهاي شخصي که سالمندان
به آن متعلق هستند ،تعریف کرده که ميتواند به عنوان
منابع اصلي در پيشبرد و حفظ بهزیستي افراد معرفي شود،
زیرا این منابع ميتوانند به آنها در رسيدن به اهداف
شخصيشان و برآورده کردن نيازهاي اساسي جسمي و
روانشناختي کمک کنند (حسيني ،رضایي و کيخسروي
بيگزاده .)1390،کریمي ،نوحي و ایرانمنش ( )1393در
پژوهش خود به مقایسه سطح رضایت از زندگي در گروه
سالمندان مقيم منازل و سالمندان مقيم سراي سالمندان
پرداختند نتایج پژوهش آنها نشان داد ميانگين نمره رضایت
از زندگي در گروه سالمندان ساکن منازل به طور
معنيداري بيشتر از گروه سالمندان مقيم سراي سالمندان
بود .کيخسروي بيگزاده ،رضایي و خالویي ( )1394در
پژوهش خود به بررسي رابطه حمایت اجتماعي و رضایت از
زندگي با شادکامي در سالمندان ساکن منازل شخصي
پرداختند و نتيجه گرفتند که باال بودن حمایت اجتماعي و
رضایت از زندگي در سالمندان ميتواند باعث افزایش
شادکامي در این افراد شود .سلمآبادي ،رجبي ،صفآرا و
کوکبي ( )1397اثربخشي درمان مرور زندگي بر رضایت از
زندگي و احساس انسجام زنان ميانسال و سالمند مقيم خانه
سالمندان را مورد بررسي قرار دادند و نتایج پژوهش آنها
حاکي از تأثير آموزش مرور زندگي بر ميزان رضایت از
زندگي و احساس انسجام سالمندان بود .دهقان ،شریعتمدار
و کالنتر هرمزي ( )1394در پژوهش خود به این نتيجه
رسيدند که درمان مرور زندگي در افزایش رضایت از زندگي
و کاهش اضطراب مرگ در سالمندان زن مؤثر بوده است.
نتایج پژوهش پورابراهيم ( )1396نشان داد سطح رضایت از
زندگي ،سازگاري اجتماعي و خوشبيني سالمندان ساکن
منزل بيشتر از سالمندان ساکن در سراي سالمندان بود.
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گستره متنوعي از شيوههاي درماني براي بهبود
افسردگي وجود دارد که به طور کلي در سه گروه دارو
درماني ،مداخالت روانشناختي و درمانهاي جایگزین/
تغييرات سبک زندگي طبقهبندي ميشوند .مداخالت
روانشناختي عبارت از شناختدرماني ،مصاحبهدرماني،
درمانهاي بينفردي ،درمان حلمسأله ،درمانهاي
روانپویایي ،کتابدرماني ،خاطرهپردازي ،درمان مرور
زندگي بودند (فریزر و همكاران .)2005 ،مرور زندگي
سالمندان نقشي طوالنيمدت ،هرچند نه هميشگي ،در
رواندرماني سالمندان بازي کرده است .مرور زندگي را
ميتوان یک نوع مرور خاطرات سراسر طول زندگي تعریف
کرد (باتلر .)1963 ،ریشه مرور زندگي به نظریه رشدي
اریكسون جایي که در مرحله هشتم فرد سعي ميکند به
یكپارچهسازي دست یابد برميگردد (باتلر.)1974 ،
منطق درمان مرور زندگي این است که فرد ناسازگار ،درگير
یک فرایند بهبودبخشي بررسي سختيها و سستيهاي
زندگي خویش شود و از ناسازگاري و نشخوار فكري دائمي
رهایي یابد .درمان مرور زندگي موضوعاتي را مورد خطاب
قرار ميدهد که با تعارضات حل نشده ،احساس گناه ،تنفر و
رنجش همراه هستند و مراجع در مرور آنها به تنهایي
مشكل دارد (واندرکيفت .)2001 ،هدف از درمان مرور
زندگي این است که به مراجع کمک شود تا افكار مزاحم،
ناخواسته و عواطف مربوط به حوادث منفي گذشته را مورد
پردازش عاطفي قرار دهد .هدف دیگر درمان مرور زندگي
از نظر باتلر ،ایجاد موقعيتي است که طي آن مشاور و
مراجع معاني جدیدتر و ساختار یافتهتري را براي تجارب
گذشته و حال مراجع خلق کرده و به مراجع در جمعبندي
موفقيتآميز تجارب زندگياش کمک کند )باتلر.)1974 ،
بازبيني تجارب زندگي فرصتي را در اختيار مراجع ميگذارد
تا با بازسازي شناختي و قابدهي مجدد حوادث گذشته ،به
توسعه بينش و افزایش فهم خود از تاریخچه زندگي
شخصياش دست یابد .این فرایند درماني نشان ميدهد که
بينش و درك خود ميتواند با تغييرات رفتاري ،عاطفي و
شناختي همراه باشد (ویس .)2004 ،نتایج پژوهش
یزدانبخش ( )1394نشان داد روش درمان مرور زندگي
بر افزایش سازگاري اجتماعي سالمندان بازنشسته مؤثر بوده
است و این درمان در مقایسه با نمایش سنتي نتيجه بهتري
ميدهد .نتایج پژوهش کریمي ،اسماعيلي و آرین ()1396
بر روي زنان سالمند نشان داد درمان گروهي مرور زندگي،

افزایش بهزیستي روانشناختي و اميد به زندگي در
سالمندان را به دنبال دارد .نتایج پژوهش صفارينيا،
شریفيساکي و احمدي ( )1395نشان داد درمان مرور
زندگي به سالمندان بازنشسته کمک ميکند تا حوادث و
تجربيات گذشته را با خشنودي و لذت منعكس سازند و
یک ثبات رواني بدست آورند .کورت و همكاران ()2012
اثربخشي درمان گروهي مرور زندگي را مداخله زودهنگامي
در زمينه کاهش افسردگي ،اضطراب و تقویت سالمت
رواني نشان دادهاند .هابر ( )2006به این نتيجه رسيد درمان
گروهي مرور زندگي در درمان افسردگي زنان سالمند مؤثر
است .وویس ( )2010در پژوهشي گروهدرماني مرور زندگي
با گروهدرمانيهاي دیگر مقایسه کرده و برتري قدرت
درماني آن را بر سایر گروه درمانيها گزارش داده است.
واقعيت پيري تجربهاي است که هر شخص با آن
روبرو خواهد شد .این مسأله به مقوله زنگ خطري است که
ميتواند نظر برنامهریزان اجتماعي را به خود جلب کند .از
سوي دیگر آنچه دانش امروزي به آن توجه ميکند تنها
طوالني کردن دوران زندگي نيست ،بلكه باید توجه داشت
که سالهاي عمر انسان در آرامش و سالمت جسمي و
رواني سپري گردد و در صورتي که چنين شرایطي تأمين
نشود پيشرفت علمي براي تأمين زندگي طوالنيتر
بينتيجه خواهد بود (صادق مقدم و همكاران )1381 ،در
حالي که پژوهشهاي موجود در حيطه روانشناسي و
مشاوره در ایران کمتر به مسائل سالمندان پرداختهاند.
از گذشته تا به حال دیدگاههاي متعصبانه غلطي درباره
سالمندان وجود داشته است (کادي ،نورتن و فيسک،1
2005؛ هرد1999 ،2؛ پرینس ،2002 ،3به نقل از کالينز،
 .)2006اگرچه این دیدگاههاي منفي در مورد سالمندان
باعث ميشود که تقاضا براي مشاوره در سالمندان بيشتر
باشد ولي کمتر با این طيف مشاوره انجام ميگيرد (کالينز،
 .)2006از سوي دیگر مشكالت متعدد رواني که همراه با
سپري کردن دوران سالمندي وجود دارد باعث افزایش نياز
به برنامههاي مشاورهاي در سالمندان ميشود (جونتونن 4و
اتكينسون ،2002 ،به نقل از کالينز .)2006 ،بنابراین بنا به
دالیلي همچون ،دید منفي که بسياري از سالمندان نسبت
به خدمات مشاورهاي دارند (کنت ،1990 ،5به نقل از کالينز،
1

Cuddy, Norton & Fiske
Hard
3
Prince
4
Juntune & Atkinson
5
Kent
2
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 ،)2006بسياري از مشاوران از کار با سالمندان اجتناب
ميورزند چرا که نگران این مسأله هستند که از ارزش کار
آنان توسط همكارانشان کاسته شود (کوري و کوري،
 )2002و بسياري از مشاوران ،به دليل فقدان آموزشهاي
رسمي در برنامههاي دانشگاهي ،نميدانند که چگونه با
سالمندان کار کنند (کالينز )2006 ،در عمل این گروه کمتر
از خدمات مشاورهاي بهره ميگيرند (گتز ،1کارل و
والكنستين ،1991 ،به نقل از کالينز.)2006 ،
بنابراین انجام این پژوهش به دليل طيف وسيعي از
مشكالت سالمندان ،تعدیل دید منفي سالمندان نسبت به
مشاور و بالعكس؛ ارائه برنامه درماني و شيوه علمي مواجهه
با مسائل و مشكالت سالمندان موضوع حياتي و ضروري
است .از طرفي ،با توجه به این که شيوع افسردگي در
سالمندان نسبت به سایر گروههاي سني بيشتر ميباشد در
این پژوهش با تكيه بر روش مرور زندگي در ارائه راهكاري
جهت باال بردن رضایت از زندگي و کاهش افسردگي در
سالمندان شده است .از این رو ،فرضيههاي پژوهش حاضر
به این صورت مطرح ميشود که ( )1درمان مرور زندگي بر
ميزان افسردگي سالمندان مؤثر است و ( )2درمان مرور
زندگي بر ميزان رضایت از زندگي سالمندان مؤثر است.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر مطالعهاي نيمهآزمایشي از نوع پيشآزمون–
پسآزمون با گروه گواه بود .حجم نمونه در این پژوهش 30
سالمند (15نفر آزمایش و  15نفر گواه) بود که از بين
سالمندان باالي  60سال مراجعهکننده به کانون
بازنشستگان و مرکز تحقيقات سالمندي شهر اردکان ،به
صورت نمونهگيري در دسترس در سال  1397انتخاب
شدند .معيارهاي ورود به پژوهش عبارت از ( )1داشتن
حداقل سواد سيكل جهت درك مداخله )2( ،عدم اختالالت
شناختي (دمانس ،آلزایمر) و ذهني )3( ،عدم وجود بيماري
جسمي یا معلوليت جسمي حرکتي و ( )4نمرات پایين در
مقياس رضایت از زندگي و نمرات باالتر از نقطه برش در
مقياس افسردگي بودند .همچنين مالكهاي خروج از
پژوهش شامل بيش از یک جلسه غيبت و عدم عالقه به
ادامه درمان بود .ميانگين سني افراد شرکتکننده  65سال
با حداقل سن  61و حداکثر  76سال بود 13 .نفر از این
افراد زن و  17نفر از افراد مشارکتکننده مرد بودند 10.نفر
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دیپلم 7 ،نفر زیر دیپلم و  13نفر باالي دیپلم بودند .از این
تعداد  19نفر متأهل 3 ،نفر مطلقه و  8نفر بيوه بودند.
ابزار
مقياس افسردگي سالمندان .2این پرسشنامه شامل
 30سؤال است که موضوعات دخيل در افسردگي سالمندان
را ميسنجد .پاسخهاي آن دو گزینهاي (بله ،خير) است که
بر اساس کليد آزمون به صورت صفر و  1نمرهگذاري
ميشود .نمره بين صفر تا  9بدون افسردگي 10 ،تا 19
افسردگي متوسط و  20تا  30افسردگي شدید است .آزموني
مناسب براي غربال عالئم افسردگي در سالمندان است که
در محيطهاي متعدد باليني و غير باليني اعتباریابي شده
است و در مقایسه با تشخيص کلينيكي افسردگي از ثبات
دروني و بيروني برخوردار است .پایایي آن با روش
بازآزمایي  %85است (یساویج ،1983 ،3به نقل از
پورابراهيم .)1385 ،در این پژوهش از فرم  15سؤالي
مقياس افسردگي سالمند استفاده شد .فرم  15سؤالي این
آزمون توسط ملكوتي و همكاران ( )1385در ایران
هنجاریابي شد .آلفاي کرونباخ  0/9تصنيف  0/89و آزمون-
بازآزمون  0/58به دست آمد .همچنين ،حساسيت و ویژگي
 0/9و  0/84براي آزمون به دست آمد .پژوهشگران
نتيجهگيري کردند فرم  15سؤالي مقياس افسردگي سالمند
از پایایي و اعتبار مناسبي براي انجام مطالعات غربالگري به
ویژه در مناطق شهري برخوردار است .کسب نمره  6و
باالتر در فرم  15سؤالي مقياس افسردگي سالمند نشان-
دهندهي افسردگي است .آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در
پژوهش حاضر  0/81به دست آمد.
4
مقياس رضايت از زندگي داينر  .مقياس رضایت از
زندگي توسط داینر ،ایمونس ،الرسن و گریفين ( )1985و
به منظور سنجش رضایت از زندگي تهيه شده است .این
مقياس یک ابزار خود گزارشي است که از  5عبارت تشكيل
شده است .عبارات مؤلفه شناختي بهزیستي کنشگر را
اندازهگيري ميکند .نمرهگذاري آزمون بر اساس طيف
ليكرت از کامالً مخالفم (نمره  )1تا کامالً موافقم (نمره )7
ميباشد .نمره  30-35رضایت از زندگي بسيار باال است
(افرادي که عاشق زندگي هستند و احساس ميکنند
زندگيشان به خوبي پيش ميرود) .نمره  25-29نمره باال
است (افرادي که زندگيشان را دوست دارند .زندگي این
1

)Geriatric Depression Scale (GDS
Yesavage
4
Satisfaction with Life Scale
2

Gatz, Karel & Wolkenstein

1
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افراد به طور حتم کامل نيست اما بر این باور هستند که
کارها خوب پيش ميرود) .نمره  20-24نمره متوسط است
(افرادي که معتقدند در زندگيشان ضعفهایي وجود دارد
که تمایل زیاد به بهبود آنها دارند) .نمره  15-19نمره کمي
پایينتر از متوسط است (افرادي که یا در حيطههاي
مختلف زندگيشان مشكالت کوچک اما مهمي دارند یا
این که در یكي از ابعاد زندگيشان دچار مشكل اساسي
است) .امتياز  10-14ناراضي است (افراد در اصل از
زندگيشان ناراضي هستند اما ممكن است ابعاد مختلفي از
زندگي این افراد اوضاع خوبي نداشته باشد یا در یک حيطه
از زندگيشان وضعيت خيلي بدي داشته باشد) .امتياز 5-9
نشاندهنده افرادي است که به طور معمول از زندگيشان
ناخشنودند .دانير و همكاران ( )1985مقياس رضایت از
جدول 1
پروتكل درماني مرور زندگي (هایت و وبستر)1995 ،
جلسات
جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

زندگي را در نمونهاي متشكل از  176دانشجوي کارشناسي
ارزیابي کردند .ميانگين و انحراف استاندارد نمرات
دانشجویان به ترتيب  23/5و  6/43و ضریب همبستگي
بازآزمایي پس از دو ماه اجرا  %82و ضریب آلفا کرونباخ
 %87بود .همچنين در ایران بياني ،کوچكي و گودرزي
( )1386به منظور هنجاریابي مقياس رضایت از زندگي آن
را بر روي  109دانشجو اجرا کردند .پایایي این آزمون با
استفاده از روش آلفاي کرونباخ و با روش بازآزمایي 0/91
بود .آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر برابر با  0/84بود.
پروتکل درماني مرور زندگي .روش مداخله این پژوهش،
روش درماني هایت و وبستر ( )1995بود و پژوهشگر فرآیند
جلسات را بر اساس این طرح ،در شش جلسه  60دقيقهاي
فراهم کرد که خالصه آن در جدول  1گزارش شده است.

شرح جلسات

آشنایي اعضا با یكدیگر و با مشاور ،تبيين اهداف و قوانين گروه توسط اعضا ،ایجاد جو دوستانه و اعتماد در گروه ،به بحث
گذاشتن موضوعات مقابل در گروه :اولين خاطرهاي که از دوران کودکي خود به یاد ميآورید چيست؟ آیا در دوران کودکي
همه شما را دوست داشتند و هميشه مواظب شما بودند؟ (مرحله اعتماد اساسي در برابر بياعتمادي) .آیا در دوران کودکي
کمرو و خجالتي بودید؟ چه خاطرهاي را به یاد ميآورید؟ (خودمختاري در برابر شک و شرم).
مرور خاطرات خانه و خانواده و دو مرحله بعدي رشد اریكسون ،به بحث گذاشتن موضوعات مقابل در گروه :آیا امكاناتي را که
دوست داشتيد براي شما آماده بود؟ با چه کسي خيلي صميمي بودید؟ آیا زیاد خرابكاري ميکردید؟چه بازيهایي ميکردید و
چه چيزهایي درست ميکردید؟ به عنوان یک کودك آیا احساس گناه و بد بودن ميکردید؟ (ابتكار در برابر احساس گناه) آیا
کودك پر جنب و جوش و زرنگي بودید؟ (سازندگي در برابر احساس حقارت)
بررسي خاطرات دوران نوجواني ،به بحث گذاشتن موضوعات مقابل در گروه :آیا در سن نوجواني دوستاني داشتيد که با یكدیگر
حرف بزنيد و یا گروه و دستهاي بود که در آن شرکت کنيد؟ (هویت در برابر سردرگمي نقش) آیا کسي بود که در زمان
نوجواني خيلي او را دوست داشته باشيد؟ آیا با او رابطه نزدیک و صميمانهاي داشتيد؟ (صميميت در برابر انزوا) به عنوان یک
نوجوان احساس خوبي از خودتان داشتيد و شاد بودید؟
مرور خاطرات دوران بزرگسالي و زمان حال ،به بحث گذاشتن موضوعات مقابل در گروه :آیا فكر ميکنيد که آدم مسئولي
بودهاید و وظایف خودتان را به خوبي انجام دادهاید؟ به عنوان پدر و مادر آیا وظایف خود را به خوبي انجام دادهاید و به نسل
بعدي کمكي کردهاید؟ (زایندگي در برابر رکود) آیا از زندگي زناشویي خودتان راضي هستيد؟
خالصه کردن و ارزیابي کل زندگي ،به بحث گذاشتن موضوعات مقابل :در مجموع فكر ميکنيد که زندگي شما چگونه بوده
است؟ اگر قرار باشد دوباره زندگيتان را آغاز کنيد دوست دارید چه چيزهایي را تغيير دهيد و چه چيزهایي را بدون تغيير باقي
ميگذارید؟ سه خاطره خيلي خوب از زندگيتان بگویيد (با تأکيد بر معناي خاطرات) .هرکسي تلخترین ،شيرینترین،
غرورآفرینترین خاطره زندگي خود را بيان کند (یكپارچگي در برابر نااميدي) چه برداشتي از خاطره گفته شده در ذهن شما
مجسم ميشود؟ چه چيزي را دوست دارید در آینده انجام دهيد؟ از چه چيزي ميترسيد.
کمک به احساس یكپارچگي در فرد :بيان تمام نكات مثبت زندگي هر فرد به کمک سایر اعضاي گروه ،نامگذاري مجدد
جنبههاي منفي زندگي فرد و تعبير مثبت آنها ،بررسي ميزان رضایت فرد از گروه

بدیهي است که در هر جلسه ،مشاور با توجه مثبت بيقيد و شرط ،گوش دادن فعاالنه و انعكاس احساس از مقاومت مراجع ميکاهد و وسيله بازسازي
شناختي افكار و دیدگاههاي اشتباه افراد گروه ،نامگذاري مجدد و تعبير مثبت از جنبههاي منفي خاطرات آنها و نيز با تأکيد بر خاطرات مثبت ،به انسجام
من فرد کمک کرده ،از نااميدي وي کاسته و باعث تخفيف افسردگي فرد سالمند خواهد شد.
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روش اجرا

پس از تصویب طرح پژوهشي در شوراي پژوهشي دانشگاه
اردکان و مرکز تحقيقات سالمندي شهرستان اردکان،
انتخاب نمونه بر اساس معيارهاي ورود به پژوهش صورت
گرفت و سپس افراد به صورت تصادفي به دو گروه آزمایش
و گواه جایدهي شدند ،گروه آزمایش تحت مداخله مرور
زندگي بر مبناي عناوین و اهداف جلسات مرور زندگي ،طي
 6جلسه  1ساعته که در هر هفته  1بار انجام ميشد ،قرار
گرفتند در حالي که گروه گواه در این مدت هيچ مداخلهاي

دریافت نكردند .یک هفته بعد از اتمام مداخله از هر دو
گروه به طور اختصاصي پسآزمون گرفته شد .دادهها پس
از جمعآوري با استفاده از روش آماري تحليل کوواریانس
در نسخه  24نرمافزار آماري  SPSSتجزیه و تحليل شدند.
يافتهها
دادهها پس از گردآوري ،جهت بررسي فرضيات پژوهش با
استفاده از آزمون تحليل کوواریانس مورد تجزیه و تحليل
قرار گرفتند .نتایج آمار توصيفي در ادامه ارائه ميگردد.

جدول 2

اطالعات توصيفي مربوط به رضایت از زندگي و افسردگي دو گروه در پيشآزمون و پسآزمون
گروه گواه
گروه آزمایش
متغيرها
پسآزمون
پيشآزمون
پسآزمون
پيشآزمون
ميانگين (انحرافمعيار) ميانگين (انحرافمعيار)

ميانگين (انحرافمعيار) ميانگين (انحرافمعيار)

رضایت از زندگي

(12/42 )5/3

(19/76 )4/9

(11/80 )4/3

(13/24 )5/15

افسردگي

(11/7 )2/3

(6/12 )2/45

(11/42 )3/07

(10/9 )2/65

با توجه به یافتههاي توصيفي از متغيرهاي رضایت از
زندگي و افسردگي در بين افراد گروه گواه و آزمایش در
مرحله پيشآزمون ،مشاهده ميشود که اختالف بين
ميانگينهاي دو گروه زیاد نيست بنابراین ميتوان گفت
افراد گروه گواه و آزمایش به صورت یكنواخت تقسيم
شدهاند .ميانگين افسردگي در گروه آزمایش در مقایسه با
گروه گواه کاهش یافته است و ميانگين رضایت از زندگي

در گروه آزمایش افزایش یافته است .جهت بررسي دقيقتر
به نتایج آمار استنباطي ميپردازیم .از آنجا که آزمون
تحليل کوواریانس نياز به بررسي برخي پيشفرضهاي
آماري دارد ،پيشفرض نرماليتي با آزمون کلموگروف
اسميرنوف بررسي و تائيد شد .سپس پيشفرض همگني
واریانسها با آزمون لوین انجام شد و نتایج تأیيدکننده
فرضيه تساوي واریانسها بود.

جدول 3
تحليل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و گواه در پسآزمون نمرات افسردگي و رضایت از زندگي
سطح
درجه
نسبت
ميانگين مجذورات
مجموع مجذورات
منبع
متغير
 Fمعنيداري
آزادي
0/32
0/12
0/12
1
0/327
پيشآزمون
0/01
8/45
8/45
1
142/12
عضویت گروهي
افسردگي
23/13
27
410/54
خطا
0/001 54/72
142/89
1
142/89
پيشآزمون
0/001 90/24
290/24
1
239/54
رضایت از زندگي عضویت گروهي
816/64
27
1273/25
خطا

اندازه
اثر
0/08
0/48
0/27
0/65
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نتایج تحليل کوواریانس در جدول  3نشان ميدهد
درمان مرور زندگي تأثير معناداري بر کاهش افسردگي
سالمندان گروه آزمایش داشته است و ميزان تأثير درمان بر
این متغير  48درصد است .همچنين درمان مرور زندگي
تأثير معناداري بر افزایش رضایت از زندگي گروه آزمایش
داشته است ،اندازه اثر درمان بر این متغير  65درصد است.
بحث و نتيجهگيری
مسأله سالمندي جمعيت جهان که به دالیل مهمي از جمله
کاهش مرگ و مير ناشي از پيشرفت علوم پزشكي،
بهداشت ،کنترل مواليد ،آموزش و پرورش و در نتيجه
افزایش نرخ اميد به زندگي و طول عمر در سطح جهاني
مطرح شده ،پدیده نسبتاً نویني است .از آنجا که این پدیده
طيف گستردهاي از ساختارهاي سنتي ،ارزشها ،هنجارها را
دچار تحوالت قابل مالحظهاي نموده و ایجاد سازمانهاي
اجتماعي ویژهاي را ایجاب ميکند ،بنابراین مقابله با
چالشهاي فراروي این پدیده و استفاده از تدابير مناسب در
جهت ارتقاب وضعيت جسمي ،روحي و اجتماعي سالمندان
از اهميت باالیي برخوردار بوده و در دستور کار جامعه
بينالمللي قرار گرفته است ،بنابراین هدف این پژوهش
بررسي اثربخشي درمان مرور زندگي بر ميزان افسردگي و
رضایت از زندگي افراد سالمند شهر اردکان بود.
فرضيه اول این مطالعه مبني بر این که درمان مرور
زندگي بر ميزان افسردگي سالمندان مؤثر بوده است ،تأیيد
شد .این یافته با نتایج مطالعات کریمي و همكاران (،)1389
صدري دميرچي ،قمي و قاضي ولوئي ( ،)1396تصدیقي
ثابت ( ،)1394صفارينيا و همكاران ( ،)1395ایاللي،
تيرگري ،موسوينسب و مختاري ( ،)1396مستل-اسميت و
همكاران ( ،)2006هایت ،ميشل و هندریكس (،)2000
فریزر و همكاران ( )2005و ویلسون ( )2006همسو است.
به طور احتمالي دالیل همخواني نتایج این پژوهش با
پژوهشهاي پيشين ،استفاده از فرایند مرور زندگي تدوین
شده توسط هایت و وبستر ( )1995است .نقطه اشتراك
دیگر توجه به عوامل اثربخشي درمان مرور زندگي که
توسط هایت ( )1995بيان شده بود است .یعني سرمایه
کافي از زمان ( 6هفته یا طوالنيتر) ،توجه به گستره عمر از
تولد تا به حال و ارزیابي (تجزیه و ترکيب) خاطراتي که
توسط شرکتکنندگان بيان ميشدند .توجه به طول جلسات
درمان ( 1ساعت) که به دليل شرایط خاص فيزیكي افراد

سالمند از نكات بسيار مهم است ،از دیگر دالیل موفقيت
این طرح بود .در تبيين این نتيجه ميتوان گفت که درمان
مرور زندگي با احياي تجارب و تعارضات ،باعث ارزیابي
مجدد آنها ،حل تعارضات ،جمعبندي دوباره آنها و در نتيجه
انسجام و یكپارچگي شخصيت فرد ميشود و فرد طي
فرایند مرور زندگي ویژگيهاي ناشناخته و کارهاي ناگفته
زندگياش را براي دیگران آشكار ميسازد و در جواب آنها
نيز ممكن است واقعيات و حقایق پنهاني را بيان کنند .این
آشكارسازيها ممكن است باعث تغيير کيفيت روابط،
شكلگيري صميميتهاي جدید و از بين رفتن صداقتهاي
دروغين شود همچنين مرور زندگي یک فرایند درماني است
که باعث افزایش بينش و درك خود شده و با تغييرات
رفتاري ،عاطفي و شناختي همراه است و ميتواند باعث از
بين رفتن نفرتهاي وحشتناك و تعصبات خاص شود؛
بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که مرور زندگي در مجموع
ميتواند باعث کاهش افسردگي سالمندان شود (بوهلمينجر،
روامر ،کویجپرز و اسميت.)2003 ،
شاید یكي دیگر از دالیل نتایج مثبت این درمان در
آسایشگاههاي سالمندان این باشد که با توجه به نوع زندگي
افراد سالمند در این مؤسسات ،آنها هيچگونه استقاللي ندارند
و براي اخذ تصميمات پزشكي و کنترل نسبت به محيط
مؤسسهاي که در آن زندگي ميکنند ،توانایي ندارند؛ بنابراین
مرور زندگي به افراد این فرصت را ميدهد که احساس
کنترل نسبت به داستان زندگي خویش داشته باشند و این
حس کنترل منجر به افزایش عزتنفس آنها و کاهش
افسردگيشان ميشود .این درمان سریعتر از درمانهاي
کلينيكي سنتي نتيجه ميدهد چرا که براي مراجع شناخته
شدهتر است .مراجع در این درمان از محتواي فرایند زندگي
خویش به خوبي آگاهي دارد و نيازي به یادگيري مهارت
جدیدي ندارد .همچنين دعوت از سالمندان براي بحث
درباره تجارب زندگي گذشتهشان فعاليتي جذاب و خوشایند
است و زماني که با کمک مشاور از نكات مثبت و قوت
دروني خویش آگاهي ميیابند افسردگي آنها رو به بهبودي
ميرود.
اریكسون ،اریكسون ،کينویک و گریفين ( )1986و باتلر
( )2002هر دو هشدار دادهاند که مرور زندگي ممكن است
در بر دارنده پيامدهاي منفي باشد .اگرچه نتيجه کلي
پژوهش حاضر با این نظر همخوان نيست ،اما از بررسي
نمرات خام پيشآزمون و پسآزمون اعضاي گروه آزمایش
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مشخص شد که  6نفر بهبودي کامل ،یک نفر کاهش
افسردگي نه به طور کامل و یک نفر هم افزایش افسردگي
داشته است.بنابراین شاید بتوان نتيجه گرفت که نظریه باتلر
( )2002و اریكسون ( )1986در مورد شرکتکنندهاي که
افزایش افسردگي داشته ،صدق ميکند و هميشه نتایج
درمان مثبت نخواهد بود بلكه استثناهایي هم در این مورد
وجود دارد؛ بنابراین در هنگام انتخاب افرادي که براي
درمان گزینش ميشوند غربالگري افراد و ميزان آمادگي و
پذیرش آنها باید مد نظر قرار گيرد.
فرضيه دوم پژوهش مبني بر این که درمان مرور زندگي بر
ميزان رضایت از زندگي سالمندان مؤثر بوده است ،تأیيد شد.
این یافته با نتایج مطالعات سلمآبادي و همكاران (،)1397
دهقان و همكاران ( ،)1394هابر ( )2006و وات و کاپيالیز
( )2000همسو است .در تبيين این فرضيه ميتوان گفت
آنچه که ميتواند بر بهبود عملكرد رضایت زندگي سالمندان
تأثير بگذارد ،جامع بودن برنامه مرور زندگي در ارزیابي
حوزههاي شناختهشده تجربيات مراجع است .مرور زندگي
مقولهاي است که به مسائل رشدي مراجع نظير تجربيات
آموزشي ،درك مراجع از عضویت در گروههاي همرسته،
رشد جنسي و تاریخچه آن ،عشق یا ازدواج ،فرزندان و
جنبههاي دیگر زندگي خانوادگي در بزرگسالي ،تاریخچه
شغلي و ارزیابي مراجع از آن و تجربههاي مرگ و احساس
مراجع به آینده توجه ميکند .زماني که سالمندان این
خاطرات را مرور ميکنند ،روزهایي را به خاطر ميآورند که
بسيار پرجنبوجوش بودند و در موقعيتهاي اجتماعي
حضوري فعال داشتند .یادآوري و زنده کردن این خاطرات
به آنها انرژي ميدهد و باعث ميشود براي خود حياتي
مانند افراد سالم قائل شوند؛ زیرا افراد سالمند زندگي خود را
در انتهاي مسير ميبينند ،سعي ميکنند خود را جدا از
دیگران بدانند و فقط در انتظار مرگ بنشينند این موضوع
زمينه رضایت از زندگي را براي فرد به ارمغان ميآورد .در
تبييني دیگر براي فرضيه مذکور ،ميتوان گفت سالمندان در
خالل مرور گذشته ،احساسات و هيجانهاي مثبت و منفي
گذشته را بيرون ميریزند ،در مقام بررسي اتفاقات و
احساسات برميآیند و در ارزیابي مجددي به تغيير نگرش
دست ميیابند .این تغيير در نگرش و افزایش توجه به خود،
موجب کنار آمدن فرد با تحوالت ميشود که نتيجه آن
پذیرندگي رواني (رضایت از زندگي) و جسمي (کاهش درد
جسمي) است (ديلئو و همكاران .)1998 ،بنابراین سالمندان
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در نتيجه مرور زندگي خود تجارب مثبت گذشته و
قدرتهاي دروني خویش را کشف ميکنند ،احساس کنترل
و اعتماد به نفس بيشتري پيدا ميکنند و همين امر منجر به
باال رفتن سطح رضایت از زندگي در آنها ميشود .در
مجموع ميتوان چنين نتيجهگيري کرد که درمان مرور
زندگي در کاهش افسردگي و ارتقاي رضایت از زندگي
سالمندان مؤثر است :بنابراین پيشنهاد ميشود اثربخشي
درمان مرور زندگي بر ميزان افسردگي سالمندان ساکن
جامعه بررسي و با نتایج تأثير درمان در خانههاي سالمندان
مقایسه گردد .همچنين اثربخشي درمان مرور زندگي بر
روي سایر مشكالت و مسائل دوره سالمندي مثل اختالل
استرس پس از سانحه ،آشفتگي ،اضطراب و استرس،
رضایت از زندگي ،عزتنفس و مشكالت حافظه بررسي
شود .از محدودیتهاي پژوهش حاضر این بود که ( )1طرح
اصلي درمان ،یک طرح یک ساعته بود )2( ،امكان اینكه
گروه کنترل و آزمایش با تعداد نفرات بيشتري تشكيل شود
وجود نداشت )3( ،گروهدرماني بيشتر از یک ساعت از
حوصله سالمندان خارج بود و طوالني شدن آن باعث
کاهش تعداد زیادي از افراد گروه شد .به دليل اجراي طرح
درماني در دو ماه ،مطالعه با ریزش  2نفر از افراد گروه
آزمایش و  1نفر از گروه کنترل در اواخر طرح روبرو شد که
در بررسي نتایج تأثيرگذار بود.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم ميدانند از کليه سالمندان
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همكاري الزم را انجام دادند تشكر نمایند.
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