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Abstract
Introduction: This study aims at effectiveness of integrative
reminiscence on death depression, perceived stress and anxiety
in elderly health in Sari, Iran. Methods: This study was
experimental with a pretest -posttest control group design.. The

چکیده
 پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان خاطرهپـردای انسـاامی بـر:مقدمه
سـالمت سـاممندان شـرر

ادراک شـده و اضـررا

 اسـتر،افسردگی مرگ

 پـ-  نیمه آیمایشی با پیشآیمـنن، پژوهش حاضر:روش. اناام شد، سار

study population included All 60 to 72 year old living in Sari

 سامه شرر سار مقیم22  تا16  جامعه آمار شامل كلیه ساممندان.آیمنن بند

nursing homes; among whom, 30 participants were selected

 نفر با روش نمننـه گیـر96  بندند كه6931-39 در خانه ساممندان در سال

using convenience sampling method. The instruments used to

-ابزار اندایهگیر شامل پرسشـنامه. نفره تقسیم شد69 به دو گروه

collect data included Templer Death Depression, perceived

سـالمت

stress Cohen and Health anxiety Zhong questionnaires. Methods
of data analysis using covariance tests were through SPSS 22
software. Results: showed that the effectiveness of integrative
reminiscence of death depressed mood, perceived stress and

ادراک شده كـنه و اضـررا

و ای نـرم افـزار

در دستر

 استر، ها افسردگی مرگ تمپلر

 برا تازیه و تحلیل دادهها ای تحلیل كنواریان.یونگ بند

 نشان داد كه بی دو گـروه آیمـایش و گـناه:یافتهها. استفاده شدSPSS 22
ای اجرا درمان خاطره پردای انساامی تفاوت معنـادار در افسـردگی

پ

anxiety due to the health of the elderly was shown (0.05 = α>

α=6069(سالمت ساممندان وجـند دارد

0.001 = Sig.). Conclotion: According to results can say

 با تنجه به نتایج پژوهش میتنان گفت درمـان: نتیجهگیری.)Sig. =60666 >

integrative reminiscence therapy on death depression, perceived

ادراک شـده و اضـررا

stress and anxiety can affect the health status of Sari city.

ادراک شده و اضررا

 استر،مرگ

 اسـتر،خاطرهپردای انساامی بر افسردگی مرگ
.سالمت ساممندان شررستان سار تاثیر دارد

Keywords: : integrative reminiscence, death depression,
perceived stress and health anxiety, elderly.
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 اضررا، افسردگی مرگ، خاطرهپردای انساامی:واژگان كلیدی

 حس عبدامه یاده:نویسنده مسئول1*

حسن عبداله زاده و مائده خبازی :اثربخشی درمان خاطره پردای انساامی بر اضررا

سالمت ،افسردگی مرگ و.....

درمانی است .هر ﭼند محققان میپذیرند كه ای درمان

مقدمه
ساممند دوران حساسی ای یندگی بشر است كه طی آن

میتناند نشانهها

خاص افسردگی را كاهش دهد اما

ساممندان در معرض تردیدات بامقنها نظیر افزایش ابتالء

متخصصان برا

ناكافی بندن آن دالیلی ارائه كرده-

به بیمار ها مزم  ،تنرایی و انزوا و عدم برخنردار ای

اند(كركنران .)2669،2داروها ضد افسردگی واكنشها

حمایت اجتماعی بنده و به دمیل ناتنانیها
ذهنی ،در منارد ییاد

جسمی و

استقالل فرد شان منرد تردید

قرار می گیرد .ای سنیی با افزایش جمعیت ساممندان شینع
ناتناناییها روانی افزایش مییابد و ای مرم سیستمها
مراقبتی ،برداشتی و اجتماعی را كه هم اكننن تحت
فشارها

ماد

هستند ،نگران ساخته است؛ مذا تنجه به
ای

مسایل و نیایها

مرحله ای یندگی یک ضرورت

اجتماعی است .بنابر آمار ارایه شده تنسط سایمان
 16سال و

برداشت جرانی تا سال  ،2666افراد سنی
باالتر حدود  166میلینن نفر بنده است و ای

تعداد تا

نفر

خناهد

سال

2629

به

/6

2

بیلینن

عالوه بر ای كسانی كه منحصراً تحت درمان دارویی قرار
گرفتهاند ،مرارتها
رواندرمانی برا

سایشی را كه در مداخالت

محافظت فرد در مقابل عند و وقنع

دوباره افسردگی ارائه می شند را آمنیش نمیبینند(وات و
كاپلیز.)2666 ،
درمان خاطره پردای كه ای نظریه اریﻜسنن 9مشتق شده
است به فرد ساممند كمک میكند تا گذشتهاش را مرور
كند ،بنابرای  ،نتیاه آن كمک به فرد برا
مرحله رشد

رسید(علیزاده.)6933،
ساممند

نامناسﺐ قلبی عروقی ،عصبی و هاضما ایااد میكنند،

گذر و حل

یﻜپارﭼگی شخصیت در برابر ناامید

به تﻐییرات فیزینمنژیﻜی طبیعی و پیشرونده

است(محمدیاده .)6936 ،خاطرهپردای انساامی در كل

ﻏیرقابل برگشت اطالق میشند كه در طنل یندگی هر

شامل اظراراتی است كه به پذیرش گذشته شخﺺ ،نگاه به

فرد رخ میدهد .اگرﭼه ای فرایند در همه افراد اتفاق

یندگی گذشته شخﺺ به عننان یک دوره اریشمند و

میافتد .ومی اﻏلﺐ با تﻐییرات مشخﺺ در سالمت و

رضایت بخش ،یافت معنا در یندگی ،نزدیک كردن فاصله

به تدریج

واقعیت و ایده آل ،پذیرش حنادث منفی گذشته ،حل

ییست شناختی كاهش مییابند(قاسمی و

تعارضات گذشته و بایشناسی یک امگن مستمربی گ

نیایها
كنشها

تﻐذیها

همراه است .با افزایش س

منسن  .)2666 6،با تنجه به جمعیت روبه رشد ساممندان

ذشته و حال اشاره دارد(وات و كاپلیز.)2666،

و شینع باال اختالالت روانی در بی ای قشر ،نیای است

شناسایی روشها

كه متخصصان برداشت روانی اقداماتی در خصنص درمان

عارضهها ناشی ای مصرف دارو میشند و بربند كیفیت

اختالالت روانی ساممندان و به ویژه افسردگی داشته باشند.

یندگی و سالمت روانی آنان را به همراه دارد.روان شناسان

درحال حاضر روش شایع درمان افسردگی عمدتاً دارو

1.Ghasemi & Mousavi
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درمانی ﻏیردارویی منجﺐ كاهش

گرایش به ا ستفاده ای روش ها

مداخله ا

مثبت مثل
2. Corcoran
3. Arikson
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مداخالت حق شناسی(قدردانی) پیدا كرده اند و اثرات

پردای

مثبت آنرا را گزارش كرده اند(كیل و ماكاسﻜیل.)2661،6

ابنامقاسی و همﻜاران( ،)6933پژوهشی با عننان بررسی

روانشناختی خاطرهپردای

یﻜی ای درمانها

روایتی در كاهش عالئم افسردگی تاثیر نداشت.

است كه

اثربخشی برنامه خاطرهگنیی گروهی(خاطره پردای ) بر

تحقیقات متعدد اثربخشی آن را نشان داده اند .در ای

میزان افسردگی و اضررا

ساممندان اناام دادند .نتایج

ارتباط؛ شیرمحمد ( ،)6931نشان داد كه مداخلهها

نشان داد كه اكثریت واحدها پژوهش قبل ای مرامعه در

میتناند بر كاهش اضررا

خاص خاطرهپردای

مرگ

هر دو گروه آیمنن و شاهد ای افسردگی و اضررا

در

ساممندان منثر باشد .بخشایش و آبیار ( ،)6931عننان

سرنح مختلف رنج میبردند و بعد ای مداخله در گروه

میدارند كه مداخالت درمان مبتنی بر پذیرش و تعرد بر

شاهد تﻐییر قابل تنجری نسبت به قبل ای مداخله مشاهده

ادراک شده منثر بنده است .در

نشد ،اما در گروه آیمنن تنییع فراوانی افسردگی و

كیفیت یندگی و استر
ای درمان تمری ها

تعرد رفتار

به همراه تﻜنیکها

اضررا

واحدها پژوهش بعد ای مداخله به میزان قابل

گسلش و پذیرش و مباحثی پیرامنن اریشها واهداف فرد

مالحظها كاسته شد مذا با تنجه به نتایج می تنان گفت

و مزوم تصریح اریشها و ذه آگاهی ،همگی منار به

كه خاطرهگنیی گروهی بر كاهش میزان افسردگی و

ادراک شده ینان

ساممندان منثر است .كریمی ( ،)2663نشان داد

افزایش كیفیت یندگی و كاهش استر

در شرف طالق شد .منمنی و همﻜاران( ،)6939نشان داد
كه خاطرهپردای

اضررا

كه خاطرهپردای

انساامی اثربخشی معنادار در كاهش

ساختارمند گروهی بر كاهش عالئم

نشانهها افسردگی ساممندان داشته است .نتایج حاكی ای

ینان ساممند تاثیر دارد.

آن بند كه گروه ابزار نسبت به گروه بحث اجتماعی در

محمدیاده( ،)6936پژوهشی با عننان اثربخشی درمان

ای نظر

افسردگی و افزایش عزت نف

خاطره پردای

انساامی بر كاهش نشانهها

افسردگی

كاهش نشانهها برتر بنده است ،اما ای
آمار

برتر

معنادار نبند .گندیشاال و اسناتی ،)2661(2در

ساممندان مركز صادقیه اصفران اناام داد .نتایج نشان داد

تحقیقی نشان دادند كه بی

كه مداخلهها خاص خاطرهپردای میتناند مؤثر باشد،

مرگ ،افسردگی ساممندان و افﻜار خندكشی بر اسا

س

تفاوت معنادار وجند نداشت ،ومی بی اضررا

مرگ،

و بر اسا

نتایج بدست آمده ،ای مداخله را میتنان در

اضررا

مرگ ،افسردگی

مراكز ساممندان به عننان درمان كمﻜی در كنار دارو درمانی

افسردگی مرگ و افسردگی ساممندان رابره وجند دارد.

استفاده كرد .منمنی( ،)6936در تحقیقی نشان داد كه روش

وسترهاف 9و همﻜاران( ،)2666روش مرور خاطرات
شخصیت در جرت

خاطرهپردای انساامی اثر معنادار در كاهش نشانهها

گذشته را با هدف یﻜپارﭼه سای

افسردگی ینان ساممند داشته است .ومی روش خاطره-

كسﺐ هنیت ،در كاهش نشانهها بیمار روانی و كاهش

1. Killen and Macaskill

2. Godishala & Swathi
3. Westerhof
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سالمت ،افسردگی مرگ و.....

سالمت روانی ساممندان در پژوهش خند نگارش میكنند.

پردای انساامی را بر كاهش افسردگی،رضایت ای یندگی

انساامی است.

و برزیستی روانی گزارش كردند .ملندی منرال و

یعنی آن ﭼه كه هدف خاطرهپردای

باممیار6و همﻜاران ( ،)2663اثرات خاطرهپردای
انساامی بررو

نشانگان افسردگی ساممندان آمریﻜایی

افریقایی تبار اناام دادند .نتایج نشان داد كه خاطرهپردای
انساامی اثر مثبتی بر رو

كاهش نشانگان افسردگی

همﻜاران( )2669برنامه خاطره پردای

را در ساممندان

مقیم مراكز ساممند منرد بررسی قرار داد و اثرات مثبت
آن را بر سالمت روان ساممندان گزارش كرد.
با تنجه به اینﻜه به طنر معمنل روش درمانی برا

ساممندان دارد(منمنی .)6936 ،شلم  2و همﻜاران ()2663

افسردگی ساممندان دارو درمانی است در دههها اخیر

و امیر ( ،)2661پژوهشی با عننان بررسی

تنجه به رویﻜردها روانشناختی معرنف شده است .ای

انساامی در نشانگان افسردگی

دهه  6326در حنیه درمان افسردگی ساممندان ،خاطره

و حیدر

اثرات خاطرهپردای

ساممندان اناام دادند .نتایج نشان داد كه بعد ای اجرا
برنامه مداخله ،نشانگان افسردگی ساممندان شركت كننده

پردای منرد تنجه قرار گرفت و با تنجه به ای كه دارو
درمانی جدا ای پیامدها

فیایﻜی(قلبی ،عروقی ،عصبی)

به طنر معنا دار

كاهش یافت .پ

ای سه ماه اثرات

رفتارها سایشی را در برابر عند افسردگی به فرد ساممند

مداخله در پیگیر

نیا باقی ماند .وات و كپیلیا،)2661(9

یاد نمیدهد(وات و كیپلیا ،2666 ،نقل ای منمنی.)6936 ،

پژوهشی با عننان درمان خاطرهپردای انساامی بر رو

امرویه به عننان یﻜی ای مرمتری منضنعات روانشناسی

افسردگی ساممندان اناام دادند .نتایج نشان داد كه هر دو

ساممندان در ،حنیه نظر و عملی تبدیل شده است .هر

روش درمان خاطرهپردای

منار به بربند نشانگان

افسردگی در پایان مداخله بند.جدا ای روشها
ساختارمند خاطرهپردای انساامی جنبهها دیگر خاطره-
پردای

به صنرت محدود منرد بررسی

قرار گرفته

است(نقل ای منمنی.)6936 ،اثر خاطره پردای گروهی بر
كاهش افسردگی و اضررا

ساممندان نیز تنسط سید

ﭼند مرامعات روان نشاختی سعی در بررسی جنبه ها
مختلف ساممند دارند با ای حال جنبه ها مرمی مثل
افسردگی مرگ،اضررا

سالمت و استر

ادراک شده

كمتر منرد تنجه بنده اند.بنابرای پژوهش حاضر در پی
پاسخگنیی به ای سنال است كه آیا درمان خاطرهپردای
انساامی بر افسردگی مرگ ،استر

امیا ،ننیل و اسﻜات )2669(1گزارش شده است.ملندی

اضررا

منرال 9و همﻜاران( )2669نیز اثربخشی مثبت خاطره

روش

ادراک شده و

سالمت ساممندان شررستان سار تاثیر دارد؟

روش ای تحقیق نیمه آیمایشی با طرح پیش آیمنن پ
1. Balmijr
2. Shlman
3. Vat- Kapliya
4. Syed Elias, Neville, Scott
5. Meléndez Moral

101

آیمنن با گروه كنترل بند .جامعه آمار ای پژوهش شامل
كلیه ساممندان شرر سار مقیم در خانه ساممندان در سال
6931-39به تعداد  616نفر بند .پ

ای اناام هماهنگی-

فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی سالمت ،سال ششم ،شماره ( ،2پیاپی  ، )22تابستان 6931

ها الیم ای بی  616ساممند  96ساممند با در نظر گرفت
معیارها

ورود و خروج به شینه در دستر

انتخا

شدند .تعداد نمننه در هر گروه  69نفر برآورد شد كه
پیش آیمنن برا هر دو گروه اعمال گردید و سپ
خاطرهپردای

انساامی برا

درمان

پ

آیمنن(پرسشنامه افسردگی مرگ ،استر

و اضررا
گروهها

ادراک شده

سالمت ساممندان) جرت ارییابی نرایی در
آیمایش و كنترل اجرا شد و دادهها

بدست

آمده منرد تازیه و تحلیل قرار گرفت.

گروه آیمایش اجرا شد.

مداخالت خاطرهپردای شامل شش جلسه 36دقیقها بند
كه به صنرت هفتگی برگزار شد .هر هفته ،شركت
كنندگان خاطراتی را منرد بحث قرار دادند و منضنع
جلسات به ترتیﺐ به شرح ذیل بند:

جدول  .1جلسه مداخالت خاطره پردای
تعداد

تنضیح

منضنع جلسات

جلسات
هفته اول

حنادث سرننشت سای
یندگی

هفته دوم

تاریخﭽه خاننادگی

هفته سنم

حرفه یا كارعمده یندگی

هفته ﭼرارم

تاریخﭽه عشقها و نفرت

یک حادثه سرننشتسای در یندگی شما تاربها است كه شما در طی یندگی داشتهاید و
تﻐییر مرمی را در یندگی شما به همراه داشته است.
افراد خانناده شما ﭼه كسانی بندند ،ﭼه كسی در شﻜل دادن یندگی شما تﺄثیر مثبت یا منفی
ییاد داشت .ﭼه كسی بیشتر در امنر یندگی به شما كمک كردند و در پیشرفت شما سریم
بندند.
یک حرفه یا كار در یندگی میتناند اشﻜال ییاد داشته باشد ﭼه كار در بیرون ای منزل یا
نقشها فرد در خانه و جامعه.
عشق یک تعلق عاطفی قن به یک شخﺺ ،مﻜان یا ﭼیز ویژه است .عشقها عمده یندگی
شما ﭼه بندند؟ در طنل یندگی عاشق شدید یا ای كسی نفرت پیدا كردید.

هفتهپنام

تاار

همراه با استر

آیا میتنانید محظها استر یا در گذشته خند تصنر كنید و اینﻜه ﭼگننه با آن برخنرد
كردید؟

هفته ششم

معنی و هدف یندگی

هدف هایی كه در طنل یندگی داشتید به آن دست پیدا كردید .و آن هدف هایی كه دست پیدا
نﻜردید تالش برا آن كردید.
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ابزار

گردید .در نمرهگذار به جنا

-6پرسشنامه افسردگی مرگ تمپلر :در ای پژوهش ،جرت

خیر نمره  6تعلق میگیرد .و نحنه تفسیر نمرات (بعد ای

تمپلر و همﻜاران

هنااریابی مدنظر است) بدست آمده به شرح ییر خناهد

اندایهگیر

افسردگی مرگ ای مقیا

 )6336(6استفاده شد .ای مقیا

بند :نمره بی  6تا  -9افسردگی مرگ پایی  ،نمره بی  1تا

شامل  62سؤال و دارا

دو فرم دو گزینها و میﻜرت است .ای مقیا

بلی نمره  6و به جنا

نگرش-

 -66افسردگی مرگ متنسط و نمره بی

 66تا -69

ها افسردهوار مربنط به مرگ را در  1بعد ناامید مرگ،

افسردگی مرگ باال .در پژوهش آقایاده و همﻜاران

تنرایی مرگ ،رعﺐ مرگ ،ﻏمگینی مرگ ،افسردگی مرگ و

( )6939ضرایﺐ آمفا كرونباخ  23درصد به دست آمد و

قرعیت مرگ میسناد .آیمندنی پاسخ خند به هر سؤال

گزارش گردیده است.

را با گزینهها بلی یا خیر مشخﺺ میكند كه پاسخ بلی
نشانگر وجند افسردگی مرگ است .بدی ترتیﺐ نمرات
ای مقیا

میتناند بی  6تا  62متﻐیر باشد كه نمره باال

معرف میزان باال افسردگی مرگ در افراد است .بررسی-
ها

روایی پرسشنامه مذكنر نیز مرلن
 )2پرسشنامه استر
استر

ادراک شده كنه  :پرسشنامه

ادراک شده در سال  6339تنسط كنه

و

همﻜاران تریه شده و دارا  9نسخه  66 ،1و  61مادها
عمنمی درک شده در یک

است كه برا سناش استر

ماه گذشته به كار میرود .افﻜار و احساسات درباره

به عمل آمده پیرامنن روایی و پایایی مقیا
ای اعتبار قابل

حنادث استر یا ،كنترل ،ﻏلبه ،كنار آمدن با فشار روانی

قبنمی برخنردار است .تمپلر و همﻜاران ( )6336ضرایﺐ

تاربه شده را منرد سناش قرار میدهد .هم-

افسردگی مرگ نشان میدهد كه ای مقیا

روایی و پایایی مرلنبی را برا ای مقیا

گزارش كرده-

اند .در پژوهش آقایاده و همﻜاران ( )6939كه هنااریابی

در  1عامل ناامید

ﭼنی ای مقیا  ،عنامل خرریا در اختالالت رفتار را
بررسی كرده و فرایند روابط تنشیا را نشان میدهد .ای

را

پرسشنامه در كشنرها مختلف كاربردها فراوانی داشته

 66 ،9 ،6و ،)69

گنناگنن ترجمه و در

پرسشنامه افسردگی مرگ را اناام دادهاند .ای مقیا
مرگ (سنالها

و استر

و به همی

خاطر به یبانها

شﻜست مرگ (سنالها  62 ،2 ،1 ،9و  ،)61تنرایی مرگ

كشنرها

(سنالها  3 ،1 ،2و  )69و پذیرش مرگ (سنالها  3و

شده است .در ای مامنعه نسخه  61مادها آن ارائه شده

نمندهاند .الیم به تنضیح است كه برخی

در سه مرامعه

 )66طبقهبند

ییاد

است .آمفا

منرد استفاده قرار گرفته و هنااریابی

كرونباخ برا

ای

مقیا

سناالت به دمیل قرار گرفت در هر دو عامل با بار عاملی

6/39 ،6/31و  6/31بدست آمده است (كنه و دیگران؛

یﻜسان ای هر دو عامل حذف شدند .و برخی سناالت نیز

 .)6339نحنه نمرهگذار پرسشنامه به ای شﻜل است كه

كه در عامل دیگر دارا بار عاملی باالتر بندند جایگزی

بر اسا

طیف  9درجها میﻜرت هرگز  ،6-تقریبا هرگز-

 ،6گاهی اوقات ،2 -اﻏلﺐ اوقات 9 -و بسیار
1.Tamplr
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اوقات 1 -امتیای تعلق میگیرد .عبارات -3 -2 -1 -9 -1
نمرهگذار میشنند (هرگز1 -

 66و  69به طنر معﻜن

سامﻜنسﻜی

و وارویک( )2662با  63گنیه استفاده شده

است.نمره گذار

صفر تا  9می باشد و نمره

بر اسا

تا بسیار ای اوقات .)6 -كمتری امتیای كسﺐ شده صفر و

باالتر بیانگر اضررا

بیشتری نمره  91است .نمره باالتر نشان دهنده استر

همبستگی  6/29با پرسشنامه خندبیمار انگار

ادراک شده بیشتر است.

آمفا كرونباخ  6/29را برا ای پرسشنامه گزارش كرده

 )9پرسشنامه اضررا
اضررا

اندایهگیر

سالمت :در ای

پژوهش ،جرت

سالمتی بیشتر است.نرگسی()6936
اهنای و

است(داود ،نرگسی و مررابیزاده هنرمند)6936،

سالمت ای فرم كنتاه پرسشنامه

یافتهها

جدول  .1میانگی و انحراف استاندارد نمره ها پیش آیمنن و پ
متﻐیرها

پیش آزمون

گروه

میانگی

افسردگی مرگ
استر

ادراک شده
اضررا

سالمت

آیمنن متﻐیرها

پس آزمون
انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

میانگی

آیمایش

69032

6061

3036

6026262

كنترل

69029

.31

62026

6091299

آیمایش

19039

1019

96032

1091

كنترل

11016

1062

11069

2022

آیمایش

26092

1.48

69016

9063

كنترل

26062

9031

22012

3026

اطالعات جدول فنق نشان میدهد كه میانگی

در منرد میانگی

نمره استر

افسردگی مرگ گروه آیمایش در پیش آیمنن  69/32و در

آیمایش در پ

آیمنن یعنی پ

گروه كنترل برابر  69/29میباشد در منرد میانگی نمره

خاطرهپردای انساامی  96/32كاهش قابل تنجری نمنده

افسردگی مرگ افراد گروه آیمایش در پ
پ

نمره

آیمنن یعنی

ادراک شده افراد گروه
ای دریافت درمان

است و در نرایت میانگی نمره اضررا

سالمت گروه

ای درمان خاطرهپردای انساامی به  3/36كاهش قابل

آیمایش در پیش آیمنن  26/92و در گروه كنترل برابر

تنجری نمنده است و ای نمره ای  69/32در پیش آیمنن

سالمت

به  3/36در پ
نمره استر

آیمنن رسیده است .همﭽنی  ،میانگی
ادراک شده گروه آیمایش در پیش آیمنن

 19/39و در گروه كنترل برابر  11/16میباشد.

 26/07میباشد .در منرد میانگی نمره اضررا
افراد گروه آیمایش در پ
درمان خاطرهپردای

آیمنن یعنی پ

ای دریافت

انساامی به مقدار  69/16كاهش

نمنده است.
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جدول .2نتایج آیمنن منن جرت بررسی همگنی واریان ها
مقدارF

متﻐیر
افسردگی مرگ
استر
اضررا

واریان ها

درجه آیاد 6

.991

6

23

.112

ادراک شده

60923

6

23

.222

سالمت

20263

6

23

.666

با تنجه به جدول  ،2میزان  - Fمنی
متﻐیرها

درجه آیاد 2

سرح معنی دار

برا

برابر

پژوهش در پ آیمنن در گروه

آیمایش و كنترل نشان میدهد كه ای مقدار در بی گروه-

استر

ادراک شده و اضررا

برابر

هستند .به ای ترتیﺐ شرط دیگر اجرا

كناریان

سالمت دارا

واریان
آیمنن

برقرار میباشد.

ها معنادار نیست .یعنی نمرات گروهها پژوهش در پ
آیمنن نمرات افسردگی مرگ،
جدول  .3نتایج تحلیل واریان
متﻐیر
افسردگی مرگ

مامنع

منبع

ماذورات

آیاد

معنادار

پیش آیمنن * گروه

10919

6

90929

استر

ادراک شده

پیش آیمنن * گروه

60699

6

.699

.391

اضررا

سالمت

پیش آیمنن * گروه

30236

6

.236

.136

نتایج حاصل ای آیمنن تاثیرات بی آیمندنیها،

فرضیه همگنی شیﺐ رگرسینن معنیدار نیست > (P
) .0.05یا به عبارتی شیﺐ خط رگرسینن بی

متﻐیر

همپراش و متﻐیر وابسته در سرنح مختلف متﻐیر مستقل
(گروه كنترل و آیمایش) یﻜسان است.
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درجه

F

سرح
.6026

همانطنر كه در جدول شماره  9نشان داده شده است.
براسا

برا بررسی همگنی رگرسینن

بنابرای

مانی استفاده ای مدل تحلیل كنواریان

دادهها تحقیق وجند دارد.

برا
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جدول  .0نتایج تحلیل كناریان

درجه

مامنع ماذورات

متﻐیرها

استر ادراک شده
سالمت

میانگی

آیاد

)(SS

افسردگی مرگ
اضررا

افسردگی مرگ ،استر

ادراک شده و اضررا

320916

)(DF
6

سالمت

ماذورات

F

سرح

تنان

معنادار

)(MS
320116

190926

.666

.162

62990293

6

62990293

120321

.666

.161

69360311

6

69360311

230933

.666

.112

ﭼنانﻜه در جدول  1مشاهده میشند اثر درمان خاطره-

یافته است .ای ای رو میتنان نتیاه گرفت آمنیش درمان

و

خاطرهپردای انساامی باعث كاهش میزان افسردگی مرگ

ادراک شده ( P < 6/69و

ساممندان شررستان سار شده است .بنابرای ای فرضیه

پردای

انساامی بر افسردگی مرگ(P < 6/69

 ،)F -19/92برا

استر

 )F -12/321و برا

اضررا

سالمت ( P < 6/69و

 )F -23/933جرت تفاوت بی
آیمایش) پ

ای تعدیل میانگی ها

گروهها (كنترل و
دو گروه براسا

نمره پیش آیمنن ،ای محاظ آمار معنادار میباشد .ای ای
رو میتنان نتیاه گرفت درمان خاطرهپردای انساامی در
میزان افسردگی مرگ ،استر

ادراک شده و اضررا

سالمت ساممندان شررستان سار تاثیر دارد.

تایید میگردد و ای

همسن میباشد ،ای جمله منمنی ( ،)6936بیرامی ،منحد
و بیرامی ( ،)6932محمدیاده ( ،،)6936ابنامقاسمی و
همﻜاران ( ،)6933كریمی ( ،)2663وسترهاف و همﻜاران
( ،)2666باممیارو همﻜاران ( )2663و شلم و همﻜاران
(. )2663
همﭽنی

نتیجه گیری و بحث
با تنجه به هدف پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی درمان
خاطرهپردای انساامی بر افسردگی مرگ ،استر

ادراک

شده و اضررا

سالمت ساممندان ،یافتهها

تحلیل كناریان

نشان داد درمان خاطرهپردای انساامی

حاصل ای

تاثیر دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه كه نمره آیمندنیها
گروه آیمایش در پ

نتایج حاكی ای تاثیر درمان خاطرهپردای

انساامی بر استر

بر افسردگی مرگ ساممندان شررستان سار

یافته با نتایج پژوهشها

پیشی

آیمنن نسبت به گروه كنترل كاهش

ادراک شده ساممندان شررستان سار

دارد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه نمره آیمندنیها
گروه آیمایش در پ

آیمنن نسبت به گروه كنترل كاهش

یافته است .ای ای رو میتنان نتیاه گرفت درمان خاطره
پردای انساامی باعث كاهش میزان استر

ادراک شده

ساممندان شررستان سار شده است .بنابرای ای فرضیه
تایید میگردد و ای

یافته با نتایج پژوهشها

همسن میباشد ،ای جمله شیرمحمد

پیشی

(،)6931محمدیاده
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سالمت ،افسردگی مرگ و.....

( ،)6936منمنی ( ،)6936كریمی ( ،)2663وسترهاف 6و

داد كه روش درمان خاطرهپردای منار به بربند نشانگان

همﻜاران ( ،)2666باممیارو همﻜاران (.،)2663

افسردگی در پایان مداخله بند .جدا ای روشها

بیرامی ،منحد و كریمی نژاد( )6932طی پژوهشی نشان

ساختارمند خاطرهپردای انساامی جنبهها دیگرخاطره-

دادند كه آمنیش معننیت بر ارتقا سرسختی و برزیستی

پردای به صنرت محدود منرد بررسی قرار گرفته است.

روان شناختی افراد منثر است.

ساممندان با بایگنیی گذشته خند كه دوران فعامیت آنرا

یافتهها پژوهش حاضر نشان داد درمان خاطره پردای

بنده است ،احسا

انساامی بر افسردگی مرگ ساممندان شررستان سار

حال و هنا گذشته احسا

تاثیر دارد ،كه به نظر میرسد خاطره پردای انساامی در

خند ارییابی برتر وضعیت سالمتی آنرا شده و در اناام

ای مرگ

كارها رویانه با انرژ بیشتر عمل میكنند .با تنجه به

دارد .خاطره پردای برا بسیار ای مردم اهمیت داشته و

افسردگی و

دورة ساممند  ،نقش مرمی در ﻏلبه بر اضررا

درونی برتر پیدا كرده و خند را در
میكنند كه ای امر منار به

اینﻜه ساممندان دالیل متعدد برا احسا

ای مسئله برا ساممندان مرمتر ای جنانترها می باشد.

اضررا

و در نرایت نتایج نشان داد كه؛ درمان خاطره پردای

بندن ،تاربه فقدانها ،باینشستگی ،مشﻜالت اقتصاد

انساامی بر اضررا

سالمت ساممندان منثر است .ای

ای قبیل تنرایی ،احسا

بیرندگی و ﻏیر مفید
و

ناتنانی در پر كردن اوقات فراﻏت دارند و با در نظر

نتایج نشان داد كه نمره آیمندنیها گروه آیمایش در پ

گرفت

آیمنن نسبت به گروه كنترل كاهش یافته است .ای ای رو

هیاانی ارتباط دارند به نظر میرسد كه ساممندان با بیان

میتنان نتیاه گرفت آمنیش درمان خاطره پردای

خاطرات گذشته خند ،احساسات مثبت و منفی خند را

انساامی باعث كاهش میزان اضررا

با منمفهها

ای مسئله كه افسردگی و اضررا

سالمت ساممندان

نسبت به گذشته بیرون ریخته و با حال آشتی میكنند كه

شررستان سار شده است .بنابرای ای فرضیه تایید می

ای

مسئله منار به تﻐییر نگرش ساممندان میگردد .ای

گردد و ای یافته با نتایج پژوهش ها پیشی همسن می

طرفی داشت نقش فعال در خاطرهگنیی منار به افزایش

و همﻜاران (،)6931

مفید بندن ساممندان میگردد و

باشد ،ای جمله شیرمحمد

محمدیاده ( ،)6936منمنی ( ،)6936كریمی (،)2663
وسترهاف و همﻜاران ( ،)2666شلم

و همﻜاران

اعتماد به نف

و احسا

در نتیاه ای میزان افسردگی و اضررا

آنرا كاسته می-

شند .خاطرهگنیی فرصتهایی را برا تاربه گذشته افراد

(.)2663

و ایااد نگرش مثبت نسبت به خند ،برا

وات و كپیلیا ( )2661طی پژوهشی با عننان درمان

فرستنده پیام ایااد میكند و تعامالت بی فرد

خاطرهپردای انساامی بر رو افسردگی ساممندان نشان

در گروهها منار به رهایی ای انزوا

گیرنده و
منجند

اجتماعی و شﻜل

گیر رفتارها اجتماعی میگردد .با آشﻜار سای اثرات
1.Vstrhaf
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خاطرهگنیی بر كاهش افسردگی و اضررا

ساممندان و

كیفیت یندگی آنرا ،میتنان ای تﻜنیک را به طنر ساده،

مذا با تنجه به نتایج پیشنراد میشند كه؛ براسا

تاثیر

خاطرهپردای انساامی بر افسردگی مرگ ،استر

ادراک

آسان ،اریان قیمت و قابل اجرا در تمام مراكز درمانی و

شده و اضررا

نگردار ساممند یا به صنرت انفراد در منزل به كار برد

خصنص ترویج و آمنیش تﻜنیک خاطرهپردای انساامی

و میتنان انتظار داشت كه ای روش ای سن ساممندان و

برا

جامع و پیشگیرانه تنسط

خانناده ها و اعضا تیم درمانی منرد استقبال قرار گیرد.

مسئنمی ساممندان تدوی و به طنر كاربرد اجرا شند.

ای مرامعه دارا

محدودیت ها

سالمت ساممندان پیشنراد میشند كه در

ساممندان برنامهها

هم میباشد ای جمله؛

محدودیت در تنانایی و كنترل همه متﻐیرها

منثر در

منقعیت پژوهش نظیر هنش و استعداد ساممندان همﭽنی
تاثیر عنامل خارجی بر نتایج پژوهش(عنامل فرهنگی،
اجتماعی ،خاننادگی و ﻏیره).
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