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Objec ves The aim of the present study is to examine the predic on of the reminiscence func ons in 
older adults on the basis of the five personality factor model.
Materials & Methods 242 elderly adults older than 60 were recruited from re rement clubs of the city 
of Shiraz via available sampling method. The par cipants completed the Reminiscence Func ons Scale 
and Goldberg's Interna onal Personality Item Pool. Forty par cipants were deleted from the sample 
because they did not complete the ques onnaires fully. All the par cipants took part in the study with 
their conscious consent. To conduct the necessary descrip ve and inferen al sta s cal opera ons, SPSS 
(Version 16) was used. Mean, standard devia on and Pearson correla on coefficient were u lized to 
analyze the data in the descrip ve sta s cs sec on, And in inferen al sta s cs sec on, simultaneous 
mul ple regression was used to predict reminiscence func ons.  
Results According to the results of the mul ple regression analysis, Neuro cism predicted the reminis-
cence func ons of Bi erness Revival (β= 0.28,  P ≤ 0.001) and In macy Maintenance (β= 0.25, P ≤ 0.001) 
and Extraversion predicted the reminiscence func ons of Teach/ Inform (β=0.18, P < 0.05). 
Conclusion The results indicated that people with higher levels of psychological distress tend to rehash 
and ruminate on bi er memories and hold onto memories of in mate social rela ons who are no longer 
part of their lives. Moreover, extravert people tend to share memories to transmit a lesson of life and 
share personal ideologies and experiences. Clinicians should focus on more adap ve func ons of remi-
niscence (e.g., iden ty, problem solving and teach/ inform) and teach such func ons. 
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اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسى پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت در سالمندان است.  هدف از پژوهش حاضر بررسى پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت در سالمندان است. 
مواد و روش ها تعداد  تعداد 242242 فرد سالمند باالى شصت سال عضو کانون هاى بازنشستگى شهر شیراز به روش نمونه گیرى در دسترس،  فرد سالمند باالى شصت سال عضو کانون هاى بازنشستگى شهر شیراز به روش نمونه گیرى در دسترس، 
انتخاب شدند. افراد نمونه با تکمیل مقیاس کارکردهاى خاطره گویى و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ در این انتخاب شدند. افراد نمونه با تکمیل مقیاس کارکردهاى خاطره گویى و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ در این 
پژوهش شرکت کردند. از میان افراد گروه نمونه چهل نفر به دلیل عدم تکمیل کامل پرسشنامه ها از پژوهش حذف شدند. شرکت پژوهش شرکت کردند. از میان افراد گروه نمونه چهل نفر به دلیل عدم تکمیل کامل پرسشنامه ها از پژوهش حذف شدند. شرکت 
تمامى آزمودنى ها با رضایت آگاهانه بوده است. براى تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفى، از شاخص هاى میانگین، تمامى آزمودنى ها با رضایت آگاهانه بوده است. براى تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفى، از شاخص هاى میانگین، 
پیش بینى  براى  همزمان  گانه  چند  رگرسیون  از  استنباطى  آمار  بخش  در  و  پیرسون  همبستگى  ضریب  و  استاندارد  پیش بینى انحراف  براى  همزمان  گانه  چند  رگرسیون  از  استنباطى  آمار  بخش  در  و  پیرسون  همبستگى  ضریب  و  استاندارد  انحراف 
کارکردهاى خاطره گویى استفاده شده  است. در اجراى عملیات تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آمارى کارکردهاى خاطره گویى استفاده شده  است. در اجراى عملیات تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آمارى  SPSS 16استفاده استفاده 

گردید.گردید.
یافته ها نتایج تحلیل رگرسیون چندگانۀ هم زمان نشان داد که عامل روان نژندگرایى مدل پنج عاملى شخصیت، کارکردهاى  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانۀ هم زمان نشان داد که عامل روان نژندگرایى مدل پنج عاملى شخصیت، کارکردهاى 
خاطره گویى حفظ صمیمیت (خاطره گویى حفظ صمیمیت (P≤ 0/001001, , β= 0/2525) و تجدید خاطرات تلخ () و تجدید خاطرات تلخ (P≤  0/001001, , β= 0/2828) را پیش بینى کرد. همچنین ) را پیش بینى کرد. همچنین 

 .( .(P< 0/0505, , β= 0/1818) عامل برون گرایى مدل پنج عاملى شخصیت کارکرد خاطره گویى آموزش/آگاهى را پیش بینى نمود) عامل برون گرایى مدل پنج عاملى شخصیت کارکرد خاطره گویى آموزش/آگاهى را پیش بینى نمود
نتیجه گیرى در تبیین یافته هاى پژوهش حاضر مى توان این گونه نتیجه گیرى کرد که افراد، دچار میزان باالى آسیب پذیرى  در تبیین یافته هاى پژوهش حاضر مى توان این گونه نتیجه گیرى کرد که افراد، دچار میزان باالى آسیب پذیرى 
هیجانى به عنوان یک صفت، به منظور نشخوار خاطرات تلخ و زنده نگه داشتن یاد دوستانى که دیگر در بین آن ها نیستند هیجانى به عنوان یک صفت، به منظور نشخوار خاطرات تلخ و زنده نگه داشتن یاد دوستانى که دیگر در بین آن ها نیستند 
از  دیگران  به  خود  تجربیات  انتقال  و  زندگى  درس  آموزش  هدف  با  برون گرا  افراد  و  مى کنند  بازگو  یا  مرور  را  خود  از خاطرات  دیگران  به  خود  تجربیات  انتقال  و  زندگى  درس  آموزش  هدف  با  برون گرا  افراد  و  مى کنند  بازگو  یا  مرور  را  خود  خاطرات 
خاطره گویى استفاده مى کنند. به درمانگران پیشنهاد مى شود که در درمان خاطره گویى، بر کارکردهاى سازگارانه تر خاطره گویى خاطره گویى استفاده مى کنند. به درمانگران پیشنهاد مى شود که در درمان خاطره گویى، بر کارکردهاى سازگارانه تر خاطره گویى 

(مانند، هویت و حل مسئله، گفتگو و آموزش/ آگاهى) تاکید نمایند و این گونه کارکردها را آموزش دهند. (مانند، هویت و حل مسئله، گفتگو و آموزش/ آگاهى) تاکید نمایند و این گونه کارکردها را آموزش دهند. 
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مقدمهمقدمه
خاطره گویى فعالیت یا فرآیند ارادى یا غیر ارادى به یاد آوردن خاطره گویى فعالیت یا فرآیند ارادى یا غیر ارادى به یاد آوردن 
خاطرات گذشته فرد است. این فرآیند یا فعالیت شامل یادآورى خاطرات گذشته فرد است. این فرآیند یا فعالیت شامل یادآورى 
رویدادهاى خاص یا کلى، که ممکن است قبالً فراموش شده یا رویدادهاى خاص یا کلى، که ممکن است قبالً فراموش شده یا 
یادآورى  رویدادهاى  که  احساس  این  با  و  مى شود  باشد،  یادآورى نشده  رویدادهاى  که  احساس  این  با  و  مى شود  باشد،  نشده 
شده، نمود واقعى تجارب اصلى هستند، همراه است. این فرآیند شده، نمود واقعى تجارب اصلى هستند، همراه است. این فرآیند 
برگرفته از حافظه خودزیستنامه اىبرگرفته از حافظه خودزیستنامه اى1، ممکن است در تنهایى یا ، ممکن است در تنهایى یا 
به همراه افراد دیگر صورت گیرد [به همراه افراد دیگر صورت گیرد [1]. در تعریف بالك]. در تعریف بالك2 و لوین و لوین3 

AutobiographicalAutobiographical memorymemory .1
 BluckBluck .2
LevineLevine .3

[1] از خاطره گویى بر سه ویژگى تاکید شده است. اول اینکه، این ] از خاطره گویى بر سه ویژگى تاکید شده است. اول اینکه، این 
تعریف مبّین این موضوع است که همه انسان ها در زندگى روزمره تعریف مبّین این موضوع است که همه انسان ها در زندگى روزمره 
از خاطره گویى استفاده مى کنند؛ چه خاطرات خود را براى افراد از خاطره گویى استفاده مى کنند؛ چه خاطرات خود را براى افراد 

دیگر بازگو کنند یا اینکه این عمل را در تنهایى انجام دهند. دیگر بازگو کنند یا اینکه این عمل را در تنهایى انجام دهند. 

این موضوع پایه اى براى توصیف خاطره گویى به عنوان این موضوع پایه اى براى توصیف خاطره گویى به عنوان «پدیده اى پدیده اى 
طبیعىطبیعى» در طول گستره زندگى است. دوم اینکه این تعریف، توجه  در طول گستره زندگى است. دوم اینکه این تعریف، توجه 
را به سمت این واقعیت سوق مى دهد که خاطرات زندگى مى تواند را به سمت این واقعیت سوق مى دهد که خاطرات زندگى مى تواند 
به طور ارادى یادآورى شود و حتى خاطرات فراموش شده را نیز به طور ارادى یادآورى شود و حتى خاطرات فراموش شده را نیز 
مى توان به یاد آورد. یادآورى ارادى، سنگ بناى خاطره گویى به مى توان به یاد آورد. یادآورى ارادى، سنگ بناى خاطره گویى به 
عنوان یک نوع درمان مفید است. سوم اینکه این تعریف، خاطرات عنوان یک نوع درمان مفید است. سوم اینکه این تعریف، خاطرات 

را به عنوان نمود واقعى رویدادهاى گذشته در نظر مى گیرد [را به عنوان نمود واقعى رویدادهاى گذشته در نظر مى گیرد [2].].

پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت در سالمندان پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت در سالمندان 
*اعظم فرمانىاعظم فرمانى1، عبدالعزیز افالك سیر ، عبدالعزیز افالك سیر 2، فرهاد خرمایى ، فرهاد خرمایى 3، جواد مالزاده، جواد مالزاده4

1. کارشناس ارشد روان شناسى بالینى، گروه روا  ن شناسى، دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.. کارشناس ارشد روان شناسى بالینى، گروه روا  ن شناسى، دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2. استادیار روان شناسى سالمت، گروه روان شناسى،دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.. استادیار روان شناسى سالمت، گروه روان شناسى،دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
3. استادیار روان شناسى تربیتى، گروه روان شناسى،دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.. استادیار روان شناسى تربیتى، گروه روان شناسى،دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
4. استادیار روان شناسى بالینى، گروه روان شناسى،دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.. استادیار روان شناسى بالینى، گروه روان شناسى،دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
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اریکسونریکسون4 ( (19591959) در نظریه تحولى خود آخرین مرحله از زندگى ) در نظریه تحولى خود آخرین مرحله از زندگى 
را به عنوان دوره مرور زندگىرا به عنوان دوره مرور زندگى5 در نظر مى گیرد. فرآیند موفقیت  در نظر مى گیرد. فرآیند موفقیت 
آمیز مرور زندگى، موجب رسیدن به دیدگاه یکپارچه اىآمیز مرور زندگى، موجب رسیدن به دیدگاه یکپارچه اى6 در مورد  در مورد 
گذشته مى شود که این دیدگاه شامل خاطرات و دستاوردهاى گذشته مى شود که این دیدگاه شامل خاطرات و دستاوردهاى 
مثبت در کنار تطبیقمثبت در کنار تطبیق7 و پذیرش شکست ها و نومیدى ها مى شود و  و پذیرش شکست ها و نومیدى ها مى شود و 
در حالت ایده آل به کسب خرددر حالت ایده آل به کسب خرد8، به معنى تجربه معنادارى زندگى ، به معنى تجربه معنادارى زندگى 

و پذیرش مرگ منجر مى شود. و پذیرش مرگ منجر مى شود. 

شروع اولین مطالعات تجربى و کاربردهاى عملى خاطره گویى شروع اولین مطالعات تجربى و کاربردهاى عملى خاطره گویى 
در میان سالمندان به مقاله بوتلردر میان سالمندان به مقاله بوتلر9 ( (19631963) با عنوان ) با عنوان «مرور زندگى: مرور زندگى: 
تفسیر خاطره گویى در سالمندان» بر مى گردد. خاطره گویى اغلب تفسیر خاطره گویى در سالمندان» بر مى گردد. خاطره گویى اغلب 
به عنوان پیامد افت شناختى پنداشته مى شد، اما بوتلر عنوان کرد به عنوان پیامد افت شناختى پنداشته مى شد، اما بوتلر عنوان کرد 
که مرور زندگى به فرد در حل تعارض هاى حل نشده گذشته و که مرور زندگى به فرد در حل تعارض هاى حل نشده گذشته و 

پذیرش مرگ کمک مى کند [پذیرش مرگ کمک مى کند [2].].

بعضى از تحقیقات اخیر به موضوع کارکرد خاطره گویى و یا بعضى از تحقیقات اخیر به موضوع کارکرد خاطره گویى و یا 
اینکه چرا افراد خاطرات خود را بازگو مى کنند، پرداخته ا ند [اینکه چرا افراد خاطرات خود را بازگو مى کنند، پرداخته ا ند [3]. ]. 
وبستروبستر1010 [ [4 و  و 5] کارکردهاى مختلف خاطره گویى را شناسایى و ] کارکردهاى مختلف خاطره گویى را شناسایى و 

هشت نوع کارکرد مختلف آن را معرفى کرد که عبارتند از: هشت نوع کارکرد مختلف آن را معرفى کرد که عبارتند از: 

1. هویت. هویت1111: استفاده وجودى از گذشته به منظور کشف کردن، : استفاده وجودى از گذشته به منظور کشف کردن، 
روشن ساختن و متبلور کردن این حس که من چه کسى هستم؛ روشن ساختن و متبلور کردن این حس که من چه کسى هستم؛ 

2. آمادگى براى مرگ. آمادگى براى مرگ1212: استفاده از گذشته به منظور رسیدن : استفاده از گذشته به منظور رسیدن 
به یک نگرش تسکین دهنده و پذیرنده در مورد فناپذیرى انسان؛ به یک نگرش تسکین دهنده و پذیرنده در مورد فناپذیرى انسان؛ 

3. حل مسئله. حل مسئله1313: استفاده ازخاطره گویى به عنوان یک مکانیزم : استفاده ازخاطره گویى به عنوان یک مکانیزم 
مقابله اى به منظور یادآورى راهبردهاى حل مسئله در گذشته؛مقابله اى به منظور یادآورى راهبردهاى حل مسئله در گذشته؛

 4. آموزش/ آگاهى. آموزش/ آگاهى1414: کارکرد آموزشى خاطره گویى براى انتقال : کارکرد آموزشى خاطره گویى براى انتقال 
تجارب شخصى و درس هاى زندگى به دیگران؛ تجارب شخصى و درس هاى زندگى به دیگران؛ 

5. گفتگو. گفتگو1515: استفاده غیررسمى از خاطرات به منظور ارتباط یا : استفاده غیررسمى از خاطرات به منظور ارتباط یا 
ارتباط مجدد با دیگران؛ ارتباط مجدد با دیگران؛ 

6. کاهش مالل. کاهش مالل1616: فکر کردن در مورد گذشته به منظور فرار از : فکر کردن در مورد گذشته به منظور فرار از 
یک محیط فاقد تحریک یا گریز از فقدان شرکت در فعالیت هاى یک محیط فاقد تحریک یا گریز از فقدان شرکت در فعالیت هاى 

هدفمند؛هدفمند؛

 EriksonErikson .4
LifeLife reviewreview .5

 IntegratedIntegrated viewview .6
Reconcilia onReconcilia on .7

WisdomWisdom .8
ButlerButler .9

WebsterWebster .1010
Iden tyIden ty .1111

 DeathDeath prepara onprepara on .1212
ProblemProblem solvingsolving .1313

TeachTeach/InformInform .1414
Conversa onConversa on .1515

BoredomBoredom reduc onreduc on .1616

 7. تجدید خاطرات تلخ. تجدید خاطرات تلخ1717: یادآورى خاطرات مربوط به مورد : یادآورى خاطرات مربوط به مورد 
بدرفتارى ناعادالنه دیگران قرار گرفتن به عنوان توجیهى براى بدرفتارى ناعادالنه دیگران قرار گرفتن به عنوان توجیهى براى 

حفظ افکار و هیجانات منفى نسبت به دیگران؛حفظ افکار و هیجانات منفى نسبت به دیگران؛

 8. حفظ صمیمیت. حفظ صمیمیت1818: استفاده از خاطره گویى به منظور زنده نگه : استفاده از خاطره گویى به منظور زنده نگه 
داشتن یاد افراد مهم در زندگى. داشتن یاد افراد مهم در زندگى. 

رفتار  مى توانند  متغیرها  برخى  که  داده اند  نشان  رفتار  پژوهش ها  مى توانند  متغیرها  برخى  که  داده اند  نشان   پژوهش ها 
جمله  از  کنند.  پیش بینى  را  آن  کارکردهاى  و  جمله خاطره گویى  از  کنند.  پیش بینى  را  آن  کارکردهاى  و  خاطره گویى 
و  نژاد  جنسیت،  سن،  از  عبارتند  پیش بینى کننده  و متغیرهاى  نژاد  جنسیت،  سن،  از  عبارتند  پیش بینى کننده  متغیرهاى 
شخصیت. پژوهش ها [شخصیت. پژوهش ها [6,76,7] نشان داده اند که از میان متغیرهاى ] نشان داده اند که از میان متغیرهاى 
پیش بینى کننده، جنسیت و شخصیت از مهمترین متغیرهاى پیش بینى کننده، جنسیت و شخصیت از مهمترین متغیرهاى 

پیش بینى کننده است. پیش بینى کننده است. 

از جمله پژوه ش هایى که در مورد شخصیت به عنوان یکى از جمله پژوه ش هایى که در مورد شخصیت به عنوان یکى 
از عوامل مهم پیش بینى کننده کارکردهاى خاطره گویى صورت از عوامل مهم پیش بینى کننده کارکردهاى خاطره گویى صورت 
گرفته، مى توان به پژوهش هاى فراىگرفته، مى توان به پژوهش هاى فراى1919 [ [8]، وبستر []، وبستر [4 و  و 7]، کالى]، کالى2020 
و همکاران [و همکاران [9]، کاپلیز]، کاپلیز2121 و ارورکه و ارورکه2222 [ [1010]، کاپلیز و همکاران []، کاپلیز و همکاران [1111]، ]، 
مک لین مک لین 2323و پاسوپاتىو پاسوپاتى2424 [ [1212] اشاره کرد. وبستر [] اشاره کرد. وبستر [4] نشان داد ] نشان داد 
که کارکرد تجدید خاطرات تلخ مقیاس کارکردهاى خاطره گویى که کارکرد تجدید خاطرات تلخ مقیاس کارکردهاى خاطره گویى 
(RFS) 2525 با ویژگى شخصیتى روان نژندگرایى همبستگى مثبت  با ویژگى شخصیتى روان نژندگرایى همبستگى مثبت 
شخصیتى  ویژگى  با  مقیاس  این  در  گفتگو  کارکرد  شخصیتى متوسط،  ویژگى  با  مقیاس  این  در  گفتگو  کارکرد  متوسط، 
برونگرایى، و کارکردهاى خاطره گویى هویت و حل مسئله با ویژگى برونگرایى، و کارکردهاى خاطره گویى هویت و حل مسئله با ویژگى 

شخصیتى گشودگى در تجربه همبستگى دارند. شخصیتى گشودگى در تجربه همبستگى دارند. 

با  افراد  که  داد  نشان  با ]  افراد  که  داد  نشان   [9] همکاران  و  کالى  پژوهش  [نتایج  همکاران  و  کالى  پژوهش  نتایج 
کارکردهاى روانشناختى منفى اغلب به منظور تجدید خاطرات تلخ، کارکردهاى روانشناختى منفى اغلب به منظور تجدید خاطرات تلخ، 
کاهش مالل و آمادگى براى مرگ از خاطره گویى استفاده مى کنند. کاهش مالل و آمادگى براى مرگ از خاطره گویى استفاده مى کنند. 
برونگرایى به طور مثبت و معنادارى با گفتگو و آموزش/آگاهى برونگرایى به طور مثبت و معنادارى با گفتگو و آموزش/آگاهى 
همبستگى نشان داد. همچنین ویژگى شخصیتى توافق پذیرى همبستگى نشان داد. همچنین ویژگى شخصیتى توافق پذیرى 
با تجدید خاطرات تلخ و کاهش مالل همبستگى معنادار منفى با تجدید خاطرات تلخ و کاهش مالل همبستگى معنادار منفى 

داشت. داشت. 

کاپلیز و ارورکه [کاپلیز و ارورکه [1010] در پژوهشى، این مسئله را که تا چه ] در پژوهشى، این مسئله را که تا چه 
اندازه شخصیت و ساختارهاى وجودى فرد، بسامد خاطره گویى اندازه شخصیت و ساختارهاى وجودى فرد، بسامد خاطره گویى 
و کارکردهاى مختلف آن را پیش بینى مى کنند را مورد بررسى و کارکردهاى مختلف آن را پیش بینى مى کنند را مورد بررسى 
شخصیتى  ویژگى  که  داد  نشان  آنها  مطالعه  نتایج  دادند.  شخصیتى قرار  ویژگى  که  داد  نشان  آنها  مطالعه  نتایج  دادند.  قرار 
روان نژندگرایى پیش بینى کننده بسامدخاطره گویى، و خاطره گویى روان نژندگرایى پیش بینى کننده بسامدخاطره گویى، و خاطره گویى 
با هدف درك خودبا هدف درك خود2626 و نشخوار خاطرات گذشته و ویژگى شخصیتى  و نشخوار خاطرات گذشته و ویژگى شخصیتى 

Bi ernessBi erness revivalrevival .1717
In macyIn macy maintenancemaintenance .1818

 FryFry .1919
 CullyCully .2020

 CappeliezCappeliez .2121
 O’RourkeRourke .2222

 McLeanMcLean .2323
 PasupathiPasupathi .2424

 ReminiscenceReminiscence Func onsFunc ons ScaleScale .2525
SelfSelf- - understandingunderstanding .2626
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تابستان 1393 . دوره 9 . شماره 2 پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت 

برون گرایى پیش بینى کننده بسامد خاطره گویى و خاطره گویى با برون گرایى پیش بینى کننده بسامد خاطره گویى و خاطره گویى با 
هدف ایجاد تحریک، گفتگو و حفظ خاطرات افراد متوّفى مورد هدف ایجاد تحریک، گفتگو و حفظ خاطرات افراد متوّفى مورد 
عالقه فرد بود و همچنین ویژگى شخصیتى گشودگى نسبت به عالقه فرد بود و همچنین ویژگى شخصیتى گشودگى نسبت به 
تجربه بسامد خاطره گویى و خاطره گویى با هدف بررسى معناى تجربه بسامد خاطره گویى و خاطره گویى با هدف بررسى معناى 
زندگى و مرگ را پیش بینى نمود. از بحث در مورد ویژگى هاى زندگى و مرگ را پیش بینى نمود. از بحث در مورد ویژگى هاى 
مى توان  خاطره گویى  کارکردهاى  پیش بینى کننده  مى توان شخصیتى  خاطره گویى  کارکردهاى  پیش بینى کننده  شخصیتى 
ویژگى  سه  پژوهش ها،  اکثر  در  که  کرد  نتیجه گیرى  ویژگى این گونه  سه  پژوهش ها،  اکثر  در  که  کرد  نتیجه گیرى  این گونه 
شخصیتى روان نژندگرایى، برون گرایى و گشودگى در تجربه از شخصیتى روان نژندگرایى، برون گرایى و گشودگى در تجربه از 

عوامل قوى پیش بینى کننده کارکردهاى خاطره گویى هستند. عوامل قوى پیش بینى کننده کارکردهاى خاطره گویى هستند. 

با این وجود، پژوهش ها در مورد نقش شخصیت در پیش بینى با این وجود، پژوهش ها در مورد نقش شخصیت در پیش بینى 
کارکردهاى خاطره گویى اندك است و بنابراین نمى توان در این کارکردهاى خاطره گویى اندك است و بنابراین نمى توان در این 
زمینه، نتیجه گیرى قطعى کرد. همچنین بر طبق مدل کاوشى زمینه، نتیجه گیرى قطعى کرد. همچنین بر طبق مدل کاوشى 
خاطره گویىخاطره گویى2727 [ [1313] عوامل اجتماعى- فرهنگى و عوامل سازمانى ] عوامل اجتماعى- فرهنگى و عوامل سازمانى 
2828 درخاطره گویى نقش دارند، بنابراین نمى توان نتایج صورت گرفته  درخاطره گویى نقش دارند، بنابراین نمى توان نتایج صورت گرفته 

در مورد خاطره گویى در جمعیت هاى غیر ایرانى را به جمعیت در مورد خاطره گویى در جمعیت هاى غیر ایرانى را به جمعیت 
ایران تعمیم داد. سرانجام اینکه، با توجه به عدم پژوهش در زمینه ایران تعمیم داد. سرانجام اینکه، با توجه به عدم پژوهش در زمینه 
نقش شخصیت در خاطره گویى و کارکردهاى آن در ایران، هدف نقش شخصیت در خاطره گویى و کارکردهاى آن در ایران، هدف 
پژوهش حاضر بررسى نقش پیش بینى کنندگى پنج عامل بزرگ پژوهش حاضر بررسى نقش پیش بینى کنندگى پنج عامل بزرگ 
شخصیت در پیش بینى بسامد خاطره گویى و کارکردهاى آن در شخصیت در پیش بینى بسامد خاطره گویى و کارکردهاى آن در 

سالمندان ایرانى است. سالمندان ایرانى است. 

روش مطالعهروش مطالعه
است.  همبستگى  نوع  از  حاضر  پژوهش  تحقیق  است. طرح  همبستگى  نوع  از  حاضر  پژوهش  تحقیق  طرح 
تحقیق،  این  در  (پیش بین)  پیش بینى کننده  تحقیق، متغیرهاى  این  در  (پیش بین)  پیش بینى کننده  متغیرهاى 
را  شخصیت  عاملى  پنج  مدل  در  شخصیت  بزرگ  عامل  را پنج  شخصیت  عاملى  پنج  مدل  در  شخصیت  بزرگ  عامل  پنج 
شامل  شخصیت  بزرگ  عامل  پنج  این  که  مى دهند  شامل تشکیل  شخصیت  بزرگ  عامل  پنج  این  که  مى دهند  تشکیل 
در  گشودگى  در ،  گشودگى  برون گرایى3030،  برون گرایى،  روان  نژندگرایى2929،  روان  نژندگرایىمتغیرهاى  متغیرهاى 
تجربهتجربه3131، توافق پذیرى، توافق پذیرى3232 و وظیفه مدارى  و وظیفه مدارى 3333 مى شوند. متغیرهاى  مى شوند. متغیرهاى 
پیش بینى شونده (مالك) کارکردهاى خاطره گویى هستند که پیش بینى شونده (مالك) کارکردهاى خاطره گویى هستند که 
شامل متغیرهاى هویت، حل مسئله، آموزش/آگاهى، گفتگو، شامل متغیرهاى هویت، حل مسئله، آموزش/آگاهى، گفتگو، 
کاهش مالل، تجدید خاطرات تلخ، آمادگى براى مرگ و حفظ کاهش مالل، تجدید خاطرات تلخ، آمادگى براى مرگ و حفظ 

صمیمیت مى شوند.صمیمیت مى شوند.

جامعه آمارى این پژوهش شامل کلیه سالمندان شصت سال جامعه آمارى این پژوهش شامل کلیه سالمندان شصت سال 
به باالى عضو کانون هاى بازنشستگى شهر شیراز مى شود. روش به باالى عضو کانون هاى بازنشستگى شهر شیراز مى شود. روش 
نمونه گیرى، نمونه گیرى در دسترس بود. به این صورت که از میان نمونه گیرى، نمونه گیرى در دسترس بود. به این صورت که از میان 
کلیه کانون هاى بازنشستگى شهر شیراز، دو کانون بازنشستگى کلیه کانون هاى بازنشستگى شهر شیراز، دو کانون بازنشستگى 
آموزش و پرورش و بانک تجارت انتخاب و تعداد آموزش و پرورش و بانک تجارت انتخاب و تعداد 242242 نفر سالمند  نفر سالمند 

Heuris cHeuris c modelmodel ofof reminiscencereminiscence .2727
 Ins tu onalIns tu onal factorsfactors .2828

Neuro cismNeuro cism .2929
ExtraversionExtraversion .3030

 OpennessOpenness toto experienceexperience .3131
 AgreeablenessAgreeableness .3232

 Conscien ousnessConscien ousness .3333

مراجعه کننده به این دو کانون بازنشستگى به عنوان گروه نمونه مراجعه کننده به این دو کانون بازنشستگى به عنوان گروه نمونه 
انتخاب شدند. مالك ورود در این پژوهش شامل دارا بودن سن انتخاب شدند. مالك ورود در این پژوهش شامل دارا بودن سن 
باالى شصت سال، تمایل به شرکت در پژوهش، هوشیارى کامل باالى شصت سال، تمایل به شرکت در پژوهش، هوشیارى کامل 
نسبت به زمان، مکان و شخص و مالك خروج شامل ابتال به بیمارى نسبت به زمان، مکان و شخص و مالك خروج شامل ابتال به بیمارى 
زوال عقل و بیمارى هاى شدید روحى و جسمى مى شود. تشخیص زوال عقل و بیمارى هاى شدید روحى و جسمى مى شود. تشخیص 
ابتالى افراد به بیمارى زوال عقل و بیمارى هاى شدید روحى و ابتالى افراد به بیمارى زوال عقل و بیمارى هاى شدید روحى و 
جسمى از طریق بررسى وضعیت ظاهرى سالمندان، مصاحبه با جسمى از طریق بررسى وضعیت ظاهرى سالمندان، مصاحبه با 

آنها و پرسش از کارکنان کانون هاى بازنشستگى صورت گرفت. آنها و پرسش از کارکنان کانون هاى بازنشستگى صورت گرفت. 

با استفاده از نرم افزار رایانه اى با استفاده از نرم افزار رایانه اى SPSS 1616 عملیات آمارى توصیفى  عملیات آمارى توصیفى 
و استنباطى مورد نیاز اعمال شد. براى تجزیه و تحلیل داده ها در و استنباطى مورد نیاز اعمال شد. براى تجزیه و تحلیل داده ها در 
بخش آمار توصیفى، از شاخص هاى میانگین، انحراف استاندارد و بخش آمار توصیفى، از شاخص هاى میانگین، انحراف استاندارد و 
ضریب همبستگى پیرسون و در بخش آمار استنباطى از رگرسیون ضریب همبستگى پیرسون و در بخش آمار استنباطى از رگرسیون 
چندگانه هم زمان براى پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى استفاده چندگانه هم زمان براى پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى استفاده 
منظور  به  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  ابزارهاى  است.  منظور شده  به  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  ابزارهاى  است.  شده 

گردآورى داده ها به قرار زیر است:گردآورى داده ها به قرار زیر است:

کارکردهاى  مقیاس  کارکردهاى   مقیاس  خاطره گویى 3434:  کارکردهاى  مقیاس  خاطره گویى.  کارکردهاى  مقیاس   .1
خاطره گویى  کارکردهاى  سنجش  براى  خاطره گویى ،  کارکردهاى  سنجش  براى   ،(RFS) خاطره گویى خاطره گویى 
به کار مى رود. به کار مى رود. RFS توسط جفرى دین وبستر [ توسط جفرى دین وبستر [4] ساخته شد. ] ساخته شد. 
RFS مقیاس معتبر، پایا و تقریباً جامعى براى سنجش بسیارى  مقیاس معتبر، پایا و تقریباً جامعى براى سنجش بسیارى 
 RFS است.  بزرگسالى  در  خاطره گویى  اساسى  کارکردهاى  است. از  بزرگسالى  در  خاطره گویى  اساسى  کارکردهاى  از 
مالل،  کاهش  عامل  مالل،   کاهش  عامل   8 داراى  که  است  ماده اى  داراى   که  است  ماده اى  پرسشنامه پرسشنامه 4343 
آمادگى براى مرگ، هویت، حل مسئله، گفتگو، حفظ صمیمیت، آمادگى براى مرگ، هویت، حل مسئله، گفتگو، حفظ صمیمیت، 
تجدید خاطرات تلخ و آموزش/آگاهى است. براى پاسخ به مقیاس تجدید خاطرات تلخ و آموزش/آگاهى است. براى پاسخ به مقیاس 
کارکردهاى خاطره گویى کارکردهاى خاطره گویى (RFS)، آزمودنى باید هر گویه را به دقت ، آزمودنى باید هر گویه را به دقت 
بخواند و سپس هر کدام را بر روى مقیاسى که توصیف کننده بخواند و سپس هر کدام را بر روى مقیاسى که توصیف کننده 

فراوانى خاطره گویى با هدف خاص در ذهن است، ارزیابى کند. فراوانى خاطره گویى با هدف خاص در ذهن است، ارزیابى کند. 

درجه بندى این گویه ها براساس مقیاس لیکرت از هرگز تا بیشتر درجه بندى این گویه ها براساس مقیاس لیکرت از هرگز تا بیشتر 
اوقات است که به انتخاب گزینه «هرگز» نمره یک، «بسیار کم» اوقات است که به انتخاب گزینه «هرگز» نمره یک، «بسیار کم» 
نمره دو، «کم» نمره سه، «گاهى اوقات» نمره چهار، «اغلب» نمره نمره دو، «کم» نمره سه، «گاهى اوقات» نمره چهار، «اغلب» نمره 

پنج و گزینه «بیشتر اوقات» نمره شش تعلق مى گیرد. پنج و گزینه «بیشتر اوقات» نمره شش تعلق مى گیرد. 

نتایج پژوهش وبستر [نتایج پژوهش وبستر [4] در ساخت این مقیاس نشان داد که ] در ساخت این مقیاس نشان داد که 
ثبات درونى این هشت عامل خوب است، از ثبات درونى این هشت عامل خوب است، از 0/7979 براى عامل  براى عامل 
گفتگو تا گفتگو تا 0/8989 براى عامل هاى هویت و حل مسئله. همچنین  براى عامل هاى هویت و حل مسئله. همچنین 
نتایج وبستر [نتایج وبستر [4] شواهدى مبنى بر روایى پیش بین این مقیاس ] شواهدى مبنى بر روایى پیش بین این مقیاس 
فراهم نمود. روبیتایلفراهم نمود. روبیتایل3535 و همکاران [ و همکاران [1414] خصوصیات روان سنجى و ] خصوصیات روان سنجى و 
ساختار عاملى این مقیاس را مورد بررسى قراردادند. آلفاى کرونباخ ساختار عاملى این مقیاس را مورد بررسى قراردادند. آلفاى کرونباخ 
براى خرده مقیاس هاى مختلف آن از براى خرده مقیاس هاى مختلف آن از 0/7676 تا  تا 0/8787 گزارش شد و  گزارش شد و 

روایى آزمون-بازآزمون آن از روایى آزمون-بازآزمون آن از 0/4848 تا  تا 6363 / /0 بود. بود.

در ایران فرمانى [در ایران فرمانى [1515]، روایى و پایایى این مقیاس را مورد بررسى ]، روایى و پایایى این مقیاس را مورد بررسى 
قرار داد. نتایج سنجش پایایى به روش آلفاى کرونباخ نشان داد که قرار داد. نتایج سنجش پایایى به روش آلفاى کرونباخ نشان داد که 

Reminiscence Func ons Scale (RFS)Reminiscence Func ons Scale (RFS) .3434
RobitailleRobitaille .3535
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ضریب آلفاى کرونباخ کل آزمون ضریب آلفاى کرونباخ کل آزمون 0/9494 و ضریب آلفاى کرونباخ  و ضریب آلفاى کرونباخ 
محاسبه شده براى خرده مقیاس هاى این آزمون از محاسبه شده براى خرده مقیاس هاى این آزمون از 0/7777 تا  تا 0/8989 
بود. همچنین نتایج تحلیل عاملى به روش مؤلفه هاى اصلى هفت بود. همچنین نتایج تحلیل عاملى به روش مؤلفه هاى اصلى هفت 
عامل را استخراج نمود، به طورى که عامل هاى هویت و حل مسئله عامل را استخراج نمود، به طورى که عامل هاى هویت و حل مسئله 
با یکدیگر هم پوشى نشان دادند و یک عامل در نظر گرفته شدند با یکدیگر هم پوشى نشان دادند و یک عامل در نظر گرفته شدند 
و چهار گویه این آزمون به جهت عدم بارگذارى عاملى بر روى و چهار گویه این آزمون به جهت عدم بارگذارى عاملى بر روى 
عامل مورد نظر و یا عدم احتساب حد نصاب کفایت بار عاملى عامل مورد نظر و یا عدم احتساب حد نصاب کفایت بار عاملى 

حذف شدند.حذف شدند.

پنج  پرسشنامه  پنج   پرسشنامه  شخصیت3636:  بزرگ  عامل  پنج  پرسشنامه  شخصیت.  بزرگ  عامل  پنج  پرسشنامه   .2
عامل بزرگ شخصیت، توسط گلدبرگعامل بزرگ شخصیت، توسط گلدبرگ3737 در سال  در سال 19991999 ساخته  ساخته 
شد. این پرسشنامه پنجاه گویه اى پنج عامل بزرگ شخصیت که شد. این پرسشنامه پنجاه گویه اى پنج عامل بزرگ شخصیت که 
عبارتند از برون گرایى، توافق پذیرى، وظیفه مدارى، روان نژندگرایى عبارتند از برون گرایى، توافق پذیرى، وظیفه مدارى، روان نژندگرایى 
و گشودگى در تجربه را مى سنجد [و گشودگى در تجربه را مى سنجد [1616]. به منظور پاسخ به این ]. به منظور پاسخ به این 
پرسشنامه، آزمودنى باید پس از مطالعه هر گویه، صحت آن را پرسشنامه، آزمودنى باید پس از مطالعه هر گویه، صحت آن را 
در مورد خویش براساس مقیاس لیکرت از کامالً درست تا کامًال در مورد خویش براساس مقیاس لیکرت از کامالً درست تا کامًال 

نادرست تعیین نماید. نادرست تعیین نماید. 

درجه بندى این ویژگى ها براساس مقیاس پنج درجه اى است که درجه بندى این ویژگى ها براساس مقیاس پنج درجه اى است که 
در مورد گویه هاى مثبت به انتخاب گزینه کامالً درست نمره پنج و در مورد گویه هاى مثبت به انتخاب گزینه کامالً درست نمره پنج و 
به انتخاب گزینه کامالً نادرست نمره یک تعلق مى گیرد. گویه هاى به انتخاب گزینه کامالً نادرست نمره یک تعلق مى گیرد. گویه هاى 

منفى به صورت عکس نمره گذارى مى شوند.منفى به صورت عکس نمره گذارى مى شوند.

در پژوهشى توسط گلدبرگ، ضریب آلفاى کرونباخ پرسشنامه در پژوهشى توسط گلدبرگ، ضریب آلفاى کرونباخ پرسشنامه 
پنجاه گویه اى پنج عامل بزرگ شخصیت براى عامل توافق پذیرى پنجاه گویه اى پنج عامل بزرگ شخصیت براى عامل توافق پذیرى 
گشودگى  گشودگى ،  نژندگرایى 0/8686،  روان  نژندگرایى ،  روان  مدارى 0/7979،  وظیفه  مدارى ،  وظیفه   ،0/8282
در تجربه در تجربه 0/8484 و برون گرایى  و برون گرایى 0/8787 گزارش شده است [ گزارش شده است [1616]. ]. 

Interna onal Personality Item Pool (IPIP)Interna onal Personality Item Pool (IPIP) .3636
 GoldbergGoldberg .3737

نتایج لیمنتایج لیم3838 و پلوى هارت  و پلوى هارت 3939 [ [1616] روایى سازه این پرسشنامه را ] روایى سازه این پرسشنامه را 
تأیید کرد. نتایج جوتأیید کرد. نتایج جو4040 و همکاران [ و همکاران [1717] نشان داد که عامل هاى ] نشان داد که عامل هاى 
وظیفه مدارى، برون گرایى و روان نژندگرایى پرسشنامه پنج عامل وظیفه مدارى، برون گرایى و روان نژندگرایى پرسشنامه پنج عامل 
 4141 NEO-FF I پرسشنامه در  عامل ها  همین  با  شخصیت  پرسشنامهبزرگ  در  عامل ها  همین  با  شخصیت  بزرگ 
همبستگى باالیى (همبستگى باالیى (r= 0/6969 تا  تا P<  0/0101 ، ،r= -0/8383) دارد، اما میان ) دارد، اما میان 
عامل هاى توافق پذیرى و گشودگى در تجربه این دو پرسشنامه عامل هاى توافق پذیرى و گشودگى در تجربه این دو پرسشنامه 
همبستگى کمترى (به ترتیب همبستگى کمترى (به ترتیب r= 0/4949 و  و r= 0/5959) وجود داشت. ) وجود داشت. 

روان نژندگرایى  و  برون گرایى  عامل هاى  میان  روان نژندگرایى همبستگى  و  برون گرایى  عامل هاى  میان  همبستگى 
پرسشنامه هاى پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه هاى پنج عامل بزرگ شخصیت و EPQ-R 4242 نیز باال  نیز باال 
بود (به ترتیب بود (به ترتیب r= 0/8585 و  و r= - -0/8484 ). همچنین در این پژوهش  ). همچنین در این پژوهش 
پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت همسانى درونى خوبى را پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت همسانى درونى خوبى را 

نشان داد. نشان داد. 

در ایران خرمایى [در ایران خرمایى [1818]، روایى و پایایى این آزمون را مورد بررسى ]، روایى و پایایى این آزمون را مورد بررسى 
قرار داد. روایى سازه این آزمون با استفاده از روش تحلیل عاملى قرار داد. روایى سازه این آزمون با استفاده از روش تحلیل عاملى 
محاسبه شد که نتایج تحلیل عوامل نشان دهنده وجود پنج عامل محاسبه شد که نتایج تحلیل عوامل نشان دهنده وجود پنج عامل 
مستقل بود ولى چهار گویه این آزمون به جهت عدم بارگذارى مستقل بود ولى چهار گویه این آزمون به جهت عدم بارگذارى 
عاملى بر روى عامل مورد نظر و یا عدم احتساب حد نصاب کفایت عاملى بر روى عامل مورد نظر و یا عدم احتساب حد نصاب کفایت 

بار عاملى حذف شدند. بار عاملى حذف شدند. 

عامل هاى  کرونباخ  آلفاى  ضرایب  عامل هاى ]  کرونباخ  آلفاى  ضرایب   [1818] خرمایى  [همچنین  خرمایى  همچنین 
تجربه 0/7878، ،  در  گشودگى  تجربه ،  در  گشودگى  توافق پذیرى 0/8080،  و  توافق پذیرى وظیفه مدارى  و  وظیفه مدارى 

برونگرایى برونگرایى 0/7777 و روان نژندگرایى  و روان نژندگرایى 0/8888 را گزارش کرد. را گزارش کرد.

LimLim .3838
PloyhartPloyhart .3939

 GowGow .4040
NEONEO FiveFive FactorFactor InventoryInventory .4141

EysenckEysenck PersonalityPersonality Ques onnaireQues onnaire-RevisedRevised ShortShort FormForm .4242

درصد فراوانىدرصد فراوانىفراوانىفراوانىتقسیم بندى ویژگى هاى دموگرافیکتقسیم بندى ویژگى هاى دموگرافیکویژگى هاى دموگرافیکویژگى هاى دموگرافیک

جنسیتجنسیت
1431437070/7979مردمرد
59592929/2121زنزن

وضعیت تأهلوضعیت تأهل

1921929595متأهلمتأهل
73/5050مجردمجرد
10/5050مطلقهمطلقه
21بیوهبیوه

میزان تحصیالتمیزان تحصیالت

52/5050زیر دیپلمزیر دیپلم
68683333/7070دیپلمدیپلم

53532626/2020فوق دیپلمفوق دیپلم
67673333/1010لیسانسلیسانس

94/5050فوق لیسانسفوق لیسانس

جدول جدول 1. . توزیع فراوانى نمونه مورد مطالعه.توزیع فراوانى نمونه مورد مطالعه.
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یافته ها یافته ها 
تعداد تعداد 242242 نفر با میانگین سنى  نفر با میانگین سنى 6363/4141 سال در این پژوهش  سال در این پژوهش 
شرکت کردند. دامنه سنى آزمودنى ها از شصت تا هشتاد سال شرکت کردند. دامنه سنى آزمودنى ها از شصت تا هشتاد سال 
بود (با انحراف استاندارد بود (با انحراف استاندارد 4/5959). از این تعداد افراد شرکت کننده ). از این تعداد افراد شرکت کننده 
در پژوهش حاضر، تعداد چهل نفر به دلیل عدم تکمیل کامل در پژوهش حاضر، تعداد چهل نفر به دلیل عدم تکمیل کامل 
پرسشنامه ها حذف شدند و بنابراین تعداد آزمودنى ها به پرسشنامه ها حذف شدند و بنابراین تعداد آزمودنى ها به 202202 نفر  نفر 
تقلیل یافت. ویژگى هاى دموگرافیک گروه نمونه در جدول تقلیل یافت. ویژگى هاى دموگرافیک گروه نمونه در جدول 1 نشان  نشان 

داده شده است. همچنین در جدول داده شده است. همچنین در جدول 2 میانگین و انحراف استاندارد  میانگین و انحراف استاندارد 
متغیرهاى مورد مطالعه نشان داده شده است.متغیرهاى مورد مطالعه نشان داده شده است.

پیرسون،  همبستگى  ضریب  از  استفاده  با  پژوهش  این  پیرسون، در  همبستگى  ضریب  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 
همبستگى میان متغیرهاى مورد مطالعه محاسبه شد که نتایج آن همبستگى میان متغیرهاى مورد مطالعه محاسبه شد که نتایج آن 
در جدول در جدول 3 نشان داده شده است. نتایج همبستگى نشان داد که  نشان داده شده است. نتایج همبستگى نشان داد که 
همبستگى میان عامل روان نژندگرایى و خرده مقیاس هاى حفظ همبستگى میان عامل روان نژندگرایى و خرده مقیاس هاى حفظ 
 0/2424 ، ،P< 0/0101) صمیمیت و تجدید خاطرات تلخ معنادار است (صمیمیت و تجدید خاطرات تلخ معنادار است

انحراف استانداردانحراف استانداردمیانگینمیانگینمتغیرهاى پیش بینمتغیرهاى پیش بینانحراف استانداردانحراف استانداردمیانگینمیانگینمتغیرهاى مالكمتغیرهاى مالك

2626/17174/0808برون گرایىبرون گرایى1515/57576/2323کاهش ماللکاهش مالل
3939/65653/8888توافق پذیرىتوافق پذیرى20208/3030آمادگى براى مرگآمادگى براى مرگ
3636/49494/9191وظیفه مدارىوظیفه مدارى4545/53531111/6363هویت و حل مسئلههویت و حل مسئله

2929/18187/2929روان نژندگرایىروان نژندگرایى2121/01015/5656گفتگوگفتگو
3737/36364/9292گشودگىگشودگى1515/67675/2525حفظ صمیمیتحفظ صمیمیت

1717/07076/0606تجدید خاطرات تلختجدید خاطرات تلخ
1414/69692/8181آموزش/آگاهىآموزش/آگاهى

1/49493636/4141بسامدخاطره گویى بسامدخاطره گویى 

جدول جدول 2. . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاى مالك و پیش بین.میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاى مالك و پیش بین.

عواملعوامل

1کاهش ماللکاهش مالل

1****0/0/5353آمادگى براى مرگآمادگى براى مرگ

1****0/0/6666****0/0/5454هویت و حل مسئلههویت و حل مسئله

1 ****0/0/6767****0/0/5858****0/0/5252گفتگوگفتگو

1****0/0/4343 ****0/0/5454** ** 0/0/5353****0/0/4646حفظ صمیمیتحفظ صمیمیت

1****0/0/6767****0/0/4848****0/0/6060 ** ** 0/0/5252** ** 0/0/5353تجدید خاطرات تلختجدید خاطرات تلخ

1****0/0/3131****0/0/3838****0/0/5959 ****0/0/6969 ****0/0/4545****0/0/2929آموزش/آگاهىآموزش/آگاهى

1****0/0/6565****0/0/7676****0/0/7272****0/0/7777 ****0/0/8989 ****0/0/8282****0/0/7272بسامد خاطره گویىبسامد خاطره گویى

0/0/13131****0/0/11110/0/07070/0/05050/0/2222*0/0/03030/0/08080/0/1616برون گرایىبرون گرایى

1****0/0/10100/0/2222****0/0/10100/0/11110/0/06060/0/2020 ****0/13130/0/03030/0/1818-/0-توافق پذیرىتوافق پذیرى

1****0/0/5656****0/0/06060/0/2121****0/0/06060/0/00000/0/03030/0/1919*0/08080/0/00000/0/1515-/0-وظیفه مدارىوظیفه مدارى

1 ****0/3333-/0-0/1010-/0-0/0707-/0-0/04040/0/1313-/0-****0/0/2424****0/0/13130/0/09090/0/04040/0/01010/2424روان نژندگرایىروان نژندگرایى

1****0/0101-/0-****0/0/4242****0/0/4545****0/00000/0/10100/0/08080/0/2828-/0-0/0606-/0-0/0/0909*0/0/03030/0/06060/0/1717گشودگى در تجربهگشودگى در تجربه

  
*P< 0/01   0/01  *P< 0/05 0/05

جدول جدول 3. . ماتریس همبستگى متغیرهاى مورد مطالعه.ماتریس همبستگى متغیرهاى مورد مطالعه.
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=r). همچنین همبستگى میان عامل توافق پذیرى مدل پنج عاملى ). همچنین همبستگى میان عامل توافق پذیرى مدل پنج عاملى 
 ،( ،(r=  0/2020 ، ،P< 0/0101) شخصیت و خرده مقیاس هاى آموزش/آگاهى) شخصیت و خرده مقیاس هاى آموزش/آگاهى
هویت و حل مسئله (هویت و حل مسئله (r=    0/1818 ، ،P< 0/0101) معنادار بود. همبستگى ) معنادار بود. همبستگى 
حل  و  هویت  مقیاس  خرده  و  تجربه  در  گشودگى  عامل  حل میان  و  هویت  مقیاس  خرده  و  تجربه  در  گشودگى  عامل  میان 
مسئله نیز معنادار بود (مسئله نیز معنادار بود (r= 0/1717 ، ،P< 0/0505). عامل برونگرایى نیز با ). عامل برونگرایى نیز با 
خرده مقیاس آموزش/ آگاهى (خرده مقیاس آموزش/ آگاهى (r=0 /2222 ، ،P< 0/0101) و خرده مقیاس ) و خرده مقیاس 
معنادار  همبستگى  معنادار )  همبستگى   (r= 0/1616  ، ،P< 0/0505) مسئله  حل  و  (هویت  مسئله  حل  و  هویت 
نشان داد. همچنین عامل وظیفه مدارى با خرده مقیاس آموزش/نشان داد. همچنین عامل وظیفه مدارى با خرده مقیاس آموزش/

آگاهى (آگاهى (r= 0/1919 ، ،P< 0/0101) و خرده مقیاس هویت و حل مسئله ) و خرده مقیاس هویت و حل مسئله 
(r= 0/1515 ، ،P< 0/0505) همبستگى معنادار نشان داد. سرانجام اینکه، ) همبستگى معنادار نشان داد. سرانجام اینکه، 
میان هیچ یک از پنج عامل بزرگ شخصیت و بسامد خاطره گویى میان هیچ یک از پنج عامل بزرگ شخصیت و بسامد خاطره گویى 

همبستگى معنادارى یافت نشد.همبستگى معنادارى یافت نشد.

 نتایج تحلیل رگرسیون نشان مى دهد که عامل روان نژندگرایى،  نتایج تحلیل رگرسیون نشان مى دهد که عامل روان نژندگرایى، 
././β= 001001././2525) خرده مقیاس حفظ صمیمیت را پیش بینى مى کند (خرده مقیاس حفظ صمیمیت را پیش بینى مى کند

>P ). میزان  ). میزان R2 نشان مى دهد که عامل رواننژندگرایى نه درصد از  نشان مى دهد که عامل رواننژندگرایى نه درصد از 

tSigSigRR2ضریب رگرسیون استاندارد ضریب رگرسیون استاندارد βمتغیرهاى پیش بینمتغیرهاى پیش بینمتغیر مالكمتغیر مالك

حفظ صمیمیتحفظ صمیمیت

0/08081/10/2626برون گرایىبرون گرایى

0/30300/0909

0/15151/70/0808توافق پذیرىتوافق پذیرى

0/03030/41410/6868وظیفه مدارىوظیفه مدارى

0/25253/40/001001روان نژندگرایىروان نژندگرایى

1/40/1313-0/1111-گشودگى گشودگى 

جدول جدول 4. . نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براى پیش بینى خرده مقیاس حفظ صمیمیت بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت.نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براى پیش بینى خرده مقیاس حفظ صمیمیت بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت.

tSigSigRR2ضریب رگرسیون استانداردضریب رگرسیون استاندارد βمتغیرهاى پیشبینمتغیرهاى پیشبینمتغیر مالكمتغیر مالك

تجدید خاطرات تلختجدید خاطرات تلخ

0/05050/71710/4747برون گرایىبرون گرایى

0/27270/0707

0/03030/34340/7373توافق پذیرىتوافق پذیرى

0/11111/20/1919وظیفه مدارىوظیفه مدارى

0/28283/80/000000روان نژندگرایىروان نژندگرایى

0/35350/7272-0/0202-گشودگى گشودگى 

جدول جدول 5. . نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براى پیش بینى خرده مقیاس تجدید خاطرات تلخ براساس پنج عامل بزرگ شخصیت.نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براى پیش بینى خرده مقیاس تجدید خاطرات تلخ براساس پنج عامل بزرگ شخصیت.

tSigSigRR2R2ضریب رگرسیون استاندارد ضریب رگرسیون استاندارد βمتغیرهاى پیشبینمتغیرهاى پیشبینمتغیر مالكمتغیر مالك

آموزش/آگاهىآموزش/آگاهى

0/18182/50/012012برون گرایىبرون گرایى

0/28280/0808

0/13131/40/1313توافق پذیرىتوافق پذیرى

0/10101/10/2424وظیفه مدارىوظیفه مدارى

0/01010/15150/8787روان نژندگرایىروان نژندگرایى

0/56560/5757-0/0404-گشودگى گشودگى 

جدول جدول 6. . نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براى پیش بینى خرده مقیاس آموزش/آگاهى براساس پنج عامل بزرگ شخصیت.نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براى پیش بینى خرده مقیاس آموزش/آگاهى براساس پنج عامل بزرگ شخصیت.
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تابستان 1393 . دوره 9 . شماره 2 پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى براساس مدل پنج عاملى شخصیت 

تغییرات خرده مقیاس حفظ صمیمیت را تبیین مى کند (جدول تغییرات خرده مقیاس حفظ صمیمیت را تبیین مى کند (جدول 
.(.(4

بر طبق نتایج جدول پنج، عامل روان نژندگرایى توانست خرده بر طبق نتایج جدول پنج، عامل روان نژندگرایى توانست خرده 
/001001, , β= 0/2828) مقیاس تجدید خاطرات تلخ را پیش بینى کند (مقیاس تجدید خاطرات تلخ را پیش بینى کند

 P<0). میزان ). میزان R2 نشان مى دهد که عامل روان نژندگرایى هفت  نشان مى دهد که عامل روان نژندگرایى هفت 
درصد از تغییرات خرده مقیاس تجدید خاطرات تلخ را تبیین درصد از تغییرات خرده مقیاس تجدید خاطرات تلخ را تبیین 

مى کند.مى کند.

برون گرایى  عامل  مى دهد  نشان  شش  جدول  که  برون گرایى همان طور  عامل  مى دهد  نشان  شش  جدول  که  همان طور 
 β= 0/1818) توانست خرده مقیاس آموزش/ آگاهى را پیش بینى کند (توانست خرده مقیاس آموزش/ آگاهى را پیش بینى کند
, , P<0 /001001). میزان ). میزان R2 نشان مى دهد که عامل برون  گرایى هشت  نشان مى دهد که عامل برون  گرایى هشت 

درصد از تغییرات خرده مقیاس آموزش/آگاهى را تبیین مى کند.درصد از تغییرات خرده مقیاس آموزش/آگاهى را تبیین مى کند.

عامل  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج  عامل به طور کلى،  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج  به طور کلى، 
روان نژندگرایى در مدل پنج عاملى شخصیت خرده مقیاس هاى روان نژندگرایى در مدل پنج عاملى شخصیت خرده مقیاس هاى 
مى کند.  پیش بینى  را  تلخ  خاطرات  تجدید  و  صمیمیت  مى کند. حفظ  پیش بینى  را  تلخ  خاطرات  تجدید  و  صمیمیت  حفظ 
همچنین عامل برو گرایى توانست خرده مقیاس آموزش/آگاهى را همچنین عامل برو گرایى توانست خرده مقیاس آموزش/آگاهى را 

پیش بینى کند. پیش بینى کند. 

بحثبحث
هدف از پژوهش حاضر پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى بر هدف از پژوهش حاضر پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى بر 
اساس مدل پنج عاملى شخصیت بود. مدل پنج عاملى شخصیت اساس مدل پنج عاملى شخصیت بود. مدل پنج عاملى شخصیت 
مبتنى بر پنج عامل بزرگ روان نژندگرایى (مبتنى بر پنج عامل بزرگ روان نژندگرایى (N)، گشودگى در تجربه )، گشودگى در تجربه 
(O)، توافق پذیرى ()، توافق پذیرى (A)، برون گرایى ()، برون گرایى (E) و وظیفه مدارى ) و وظیفه مدارى (C) است.  است. 
کارکردهاى خاطره گویى شامل آمادگى براى مرگ کارکردهاى خاطره گویى شامل آمادگى براى مرگ (DP)، تجدید ، تجدید 
خاطرات تلخ (خاطرات تلخ (BiR)، آموزش/ آگاهى ()، آموزش/ آگاهى (T/I)، هویت و حل مسئله )، هویت و حل مسئله 

(I+PS)، گفتگو ، گفتگو (C) و حفظ صمیمیت ( و حفظ صمیمیت (IM) مى شود. ) مى شود. 

به طورکلى، پژوهش حاضر نشان داد که عامل هاى روان نژندگرایى به طورکلى، پژوهش حاضر نشان داد که عامل هاى روان نژندگرایى 
و برون گرایى مدل پنج عاملى شخصیت از عوامل مهم در پیش بینى و برون گرایى مدل پنج عاملى شخصیت از عوامل مهم در پیش بینى 
کارکردهاى خاطره گویى هستند که این یافته با پژوهش هاى بوتلر کارکردهاى خاطره گویى هستند که این یافته با پژوهش هاى بوتلر 

[1919]، وبستر []، وبستر [4] و کاپلیز و ارورکه [] و کاپلیز و ارورکه [1010] همسو است. ] همسو است. 

یافته هاى پژوهش حاضر نشان داد که عامل روان نژندگرایى یافته هاى پژوهش حاضر نشان داد که عامل روان نژندگرایى 
مدل پنج عاملى شخصیت، کارکرد خاطره گویى تجدید خاطرات مدل پنج عاملى شخصیت، کارکرد خاطره گویى تجدید خاطرات 
تلخ را پیش بینى مى کند. یافته هاى پژوهش حاضر با پژوهش تلخ را پیش بینى مى کند. یافته هاى پژوهش حاضر با پژوهش 
کاپلیز و ارورکه [کاپلیز و ارورکه [1010] همسو است. همچنین در پژوهش حاضر ] همسو است. همچنین در پژوهش حاضر 
عامل روان نژندگرایى خرده مقیاس حفظ صمیمیت را پیش بینى عامل روان نژندگرایى خرده مقیاس حفظ صمیمیت را پیش بینى 
کرد. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر نشان داد که میزان باالى کرد. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر نشان داد که میزان باالى 
آسیب پذیرى هیجانى به عنوان یک صفت، خاطره گویى با اهداف آسیب پذیرى هیجانى به عنوان یک صفت، خاطره گویى با اهداف 
نشخوار رویدادهاى تلخ حل نشده گذشته (تجدید خاطرات تلخ) و نشخوار رویدادهاى تلخ حل نشده گذشته (تجدید خاطرات تلخ) و 
زنده نگه داشتن یاد دوستانى که فوت کرده اند و یادآورى خاطراتى زنده نگه داشتن یاد دوستانى که فوت کرده اند و یادآورى خاطراتى 
که فرد با آنها داشته است (حفظ صمیمیت) را پیش بینى مى کند. که فرد با آنها داشته است (حفظ صمیمیت) را پیش بینى مى کند. 

بوتلر [بوتلر [1919] عنوان کرد که اگر افراد ازخاطره گویى به صورت ] عنوان کرد که اگر افراد ازخاطره گویى به صورت 
منفى استفاده کنند بیشتر احتمال دارد که استرس روان شناختى منفى استفاده کنند بیشتر احتمال دارد که استرس روان شناختى 

به صورت عالیم افسردگى و اضطراب را تجربه کنند. نتایج پژوهش به صورت عالیم افسردگى و اضطراب را تجربه کنند. نتایج پژوهش 
حاضر فرض بوتلر را تایید نمود. پژوهش حاضر نشان داد هنگامى حاضر فرض بوتلر را تایید نمود. پژوهش حاضر نشان داد هنگامى 
که استرس روانشناختى افزایش مى یابد، سالمندان بیشتر احتمال که استرس روانشناختى افزایش مى یابد، سالمندان بیشتر احتمال 
دارد که خاطرات تلخ خود را به یاد آورند و ازخاطره گویى به منظور دارد که خاطرات تلخ خود را به یاد آورند و ازخاطره گویى به منظور 
تجدید خاطرات دوستان و افرادى که در میان آنها نیستند، استفاده تجدید خاطرات دوستان و افرادى که در میان آنها نیستند، استفاده 

کنند. کنند. 

بر طبق مدل کاپلیز و همکاران [بر طبق مدل کاپلیز و همکاران [2020] کارکردهاى خاطره گویى ] کارکردهاى خاطره گویى 
کارکردهاى  جمله  از  صمیمیت  حفظ  و  تلخ  خاطرات  کارکردهاى تجدید  جمله  از  صمیمیت  حفظ  و  تلخ  خاطرات  تجدید 
منفى هستند. بنابراین عامل روان نژندگرایى با ویژگى هاى منفى منفى هستند. بنابراین عامل روان نژندگرایى با ویژگى هاى منفى 
مانند اضطراب، افسردگى، تکانشورى، خشم و ناامیدى توانست مانند اضطراب، افسردگى، تکانشورى، خشم و ناامیدى توانست 

کارکردهاى منفى خاطره گویى را پیش بینى کند.کارکردهاى منفى خاطره گویى را پیش بینى کند.

همچنین در پژوهش حاضر عامل برون گرایى مدل پنج عاملى همچنین در پژوهش حاضر عامل برون گرایى مدل پنج عاملى 
شخصیت، کارکرد خاطره گویى آموزش/آگاهى را پیش بینى کرد. شخصیت، کارکرد خاطره گویى آموزش/آگاهى را پیش بینى کرد. 
به این معنى که تمایل به داشتن فعالیت هاى جسمى، کالمى و به این معنى که تمایل به داشتن فعالیت هاى جسمى، کالمى و 
جمع گرایى با تالش براى انتقال تجربیات شخصى زندگى و آموزش جمع گرایى با تالش براى انتقال تجربیات شخصى زندگى و آموزش 
درس زندگى به دیگران همراه است. این یافته با پژوهش هاى درس زندگى به دیگران همراه است. این یافته با پژوهش هاى 

وبستر [وبستر [4] و کاپلیز و ارورکه [] و کاپلیز و ارورکه [1010] ناهمسو است. ] ناهمسو است. 

در تبیین این یافته مى توان این گونه نتیجه گیرى کرد که بافت در تبیین این یافته مى توان این گونه نتیجه گیرى کرد که بافت 
فرهنگى-اجتماعى جامعه از جمله عواملى است که بر روى فعالیت فرهنگى-اجتماعى جامعه از جمله عواملى است که بر روى فعالیت 
خاطره گویى و کارکردهاى آن تأثیر مى گذارد. عالوه بر تأثیرات خاطره گویى و کارکردهاى آن تأثیر مى گذارد. عالوه بر تأثیرات 
فرهنگى-اجتماعى، تأثیرات سازمانى (تفاوت هاى نژادى، محتواهاى فرهنگى-اجتماعى، تأثیرات سازمانى (تفاوت هاى نژادى، محتواهاى 
مذهبى و سیاسى-جغرافیایى) و خانواده از جمله عواملى هستند مذهبى و سیاسى-جغرافیایى) و خانواده از جمله عواملى هستند 
که بر بروز فعالیت خاطره گویى و کارکردهاى آن و چگونگى تأثیر که بر بروز فعالیت خاطره گویى و کارکردهاى آن و چگونگى تأثیر 
تأثیر  خاطره گویى  کارکردهاى  پیش بینى  در  شخصیت  تأثیر نقش  خاطره گویى  کارکردهاى  پیش بینى  در  شخصیت  نقش 
مى گذارند [مى گذارند [1313]. بنابراین، این عوامل مى تواند توجیه کننده تفاوت ]. بنابراین، این عوامل مى تواند توجیه کننده تفاوت 
در یافته هاى پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش هاى صورت در یافته هاى پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش هاى صورت 

گرفته در کشورهاى دیگر باشد.گرفته در کشورهاى دیگر باشد.

بر خالف پژوهش کاپلیز و ارورکه [بر خالف پژوهش کاپلیز و ارورکه [1010] که نشان داد عامل ] که نشان داد عامل 
گشودگى در تجربه از جمله عوامل مهم در پیشبینى کارکردهاى گشودگى در تجربه از جمله عوامل مهم در پیشبینى کارکردهاى 
خاطره گویى است، پژوهش حاضر نشان داد که عامل گشودگى خاطره گویى است، پژوهش حاضر نشان داد که عامل گشودگى 
در تجربه، توانایى پیش بینى هیچ یک از کارکردهاى خاطره گویى در تجربه، توانایى پیش بینى هیچ یک از کارکردهاى خاطره گویى 
یافته  با  یافته  این  که  ندارد  را  خاطره گویى  بسامد  همچنین  یافته و  با  یافته  این  که  ندارد  را  خاطره گویى  بسامد  همچنین  و 
کاپلیز و ارورکه [کاپلیز و ارورکه [1010] ناهمسو است. همچنین در پژوهش حاضر، ] ناهمسو است. همچنین در پژوهش حاضر، 
عامل گشودگى در تجربه مدل پنج عاملى شخصیت همسو با عامل گشودگى در تجربه مدل پنج عاملى شخصیت همسو با 
پژوهش هاى وبستر [پژوهش هاى وبستر [4]، مولینارى]، مولینارى4343 و همکاران [ و همکاران [2121] و کاپلیز ] و کاپلیز 
و ارورکه [و ارورکه [1010] با ُخرده مقیاس هویت و حل مسئله همبستگى ] با ُخرده مقیاس هویت و حل مسئله همبستگى 

نشان داد. نشان داد. 

این یافته بر این امر داللت دارد که افراد گشوده در تجربه با این یافته بر این امر داللت دارد که افراد گشوده در تجربه با 
ویژگى هایى مانند کنجکاوى، خالقیت، تخیل گرایى، عقالنیت ویژگى هایى مانند کنجکاوى، خالقیت، تخیل گرایى، عقالنیت 
و بازبودن در مقابل ایده ها و فعالیت هاى تازه بیشتر به منظور و بازبودن در مقابل ایده ها و فعالیت هاى تازه بیشتر به منظور 
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شناخت توانایى هاى خویش و پیدا کردن معنا در زندگى، خاطرات شناخت توانایى هاى خویش و پیدا کردن معنا در زندگى، خاطرات 
خود را مرور یا بازگو مى کنند.خود را مرور یا بازگو مى کنند.

یافته هاى این پژوهش نشان داد که عامل هاى وظیفه مدارى و یافته هاى این پژوهش نشان داد که عامل هاى وظیفه مدارى و 
توافق پذیرى مدل پنج عاملى شخصیت، کارکردهاى خاطره گویى توافق پذیرى مدل پنج عاملى شخصیت، کارکردهاى خاطره گویى 
گرچه،  نمى کند.  پیش بینى  را  خاطره گویى  بسامد  همچنین  گرچه، و  نمى کند.  پیش بینى  را  خاطره گویى  بسامد  همچنین  و 
و  مسئله،  هویت/حل  خاطره گویى  کارکردهاى  با  عامل  دو  و این  مسئله،  هویت/حل  خاطره گویى  کارکردهاى  با  عامل  دو  این 
یافته  بنابراین،  دادند.  نشان  معنادار  همبستگى  یافته آموزش/ آگاهى  بنابراین،  دادند.  نشان  معنادار  همبستگى  آموزش/ آگاهى 
پژوهش حاضر با یافته هاى پژوهش کاپلیز و ارورکه [پژوهش حاضر با یافته هاى پژوهش کاپلیز و ارورکه [1010] همسو ] همسو 
است. همچنین نتایج پژوهش هاى بوتلر [است. همچنین نتایج پژوهش هاى بوتلر [1919] و وبستر [] و وبستر [4] نیز ] نیز 
نشان داد که عامل هاى وظیفه مدارى و توافق پذیرى مدل پنج نشان داد که عامل هاى وظیفه مدارى و توافق پذیرى مدل پنج 
کارکردهاى  پیش بینى  در  مهمى  عامل  هاى  شخصیت  کارکردهاى عاملى  پیش بینى  در  مهمى  عامل  هاى  شخصیت  عاملى 
گونه  این  مى توان  موضوع  این  توجیه  در  نیستد.  گونه خاطره گویى  این  مى توان  موضوع  این  توجیه  در  نیستد.  خاطره گویى 
نتیجه گیرى کرد که احتماالً این عامل ها، از عوامل تأثیرگذار در نتیجه گیرى کرد که احتماالً این عامل ها، از عوامل تأثیرگذار در 

استفاده از خاطره گویى به منظور اهداف خاص نیستند. استفاده از خاطره گویى به منظور اهداف خاص نیستند. 

از  یک  هیچ  حاضر،  پژوهش  در  که  موضوع  این  توجیه  از در  یک  هیچ  حاضر،  پژوهش  در  که  موضوع  این  توجیه  در 
را  خاطره گویى  بسامد  نتوانستند  شخصیت  بزرگ  را عامل هاى  خاطره گویى  بسامد  نتوانستند  شخصیت  بزرگ  عامل هاى 
پیش بینى کنند، مى توان با توجه به مدل کاوشى خاطره گویى پیش بینى کنند، مى توان با توجه به مدل کاوشى خاطره گویى 
[1313] به نقش عوامل فرهنگى-اجتماعى، محتواهاى مذهبى و ] به نقش عوامل فرهنگى-اجتماعى، محتواهاى مذهبى و 
سیاسى-جغرافیایى جامعه ایران و نقش خانواده در ترغیب افراد سیاسى-جغرافیایى جامعه ایران و نقش خانواده در ترغیب افراد 
به خاطره گویى اشاره کرد. سبک متفاوت زندگى سالمندان ایران به خاطره گویى اشاره کرد. سبک متفاوت زندگى سالمندان ایران 
با سالمندان دیگر کشورهایى که تحقیقات خاطره گویى در آنها با سالمندان دیگر کشورهایى که تحقیقات خاطره گویى در آنها 
انجام گرفته  است، موجب مى شود که این افراد کمتر به گذشته و انجام گرفته  است، موجب مى شود که این افراد کمتر به گذشته و 

خاطرات خود فکر کنند. خاطرات خود فکر کنند. 

وجود این عوامل و همچنین مشکالت جسمى بعضى از افراد وجود این عوامل و همچنین مشکالت جسمى بعضى از افراد 
شرکت کننده در پژوهش حاضر موجب عدم همکارى کامل این شرکت کننده در پژوهش حاضر موجب عدم همکارى کامل این 
افراد در تکمیل پرسش نامه هاى پژوهش حاضر شده  است و این افراد در تکمیل پرسش نامه هاى پژوهش حاضر شده  است و این 
موضوع نیز احتماالً به نحوى نتایج این پژوهش را تحت تأثیر قرار موضوع نیز احتماالً به نحوى نتایج این پژوهش را تحت تأثیر قرار 
داده است. به طور کلى پژوهش حاضر نشان داد که عامل هاى روان داده است. به طور کلى پژوهش حاضر نشان داد که عامل هاى روان 
نژندگرایى و برون گرایى مدل پنج عاملى شخصیت از عوامل مهم نژندگرایى و برون گرایى مدل پنج عاملى شخصیت از عوامل مهم 

در پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى هستند. در پیش بینى کارکردهاى خاطره گویى هستند. 

صفت،  یک  عنوان  به  هیجانى  آسیب پذیرى  باالى  صفت، میزان  یک  عنوان  به  هیجانى  آسیب پذیرى  باالى  میزان 
خاطره گویى با اهداف نشخوار رویدادهاى تلخ حل نشده گذشته خاطره گویى با اهداف نشخوار رویدادهاى تلخ حل نشده گذشته 
(تجدید خاطرات تلخ) و زنده  نگه داشتن یاد دوستانى که فوت (تجدید خاطرات تلخ) و زنده  نگه داشتن یاد دوستانى که فوت 
کرده اند و یادآورى خاطراتى که فرد با آن ها داشته است (حفظ کرده اند و یادآورى خاطراتى که فرد با آن ها داشته است (حفظ 
داشتن  به  تمایل  همچنین  مى کند.  پیش بینى  را  داشتن صمیمیت)  به  تمایل  همچنین  مى کند.  پیش بینى  را  صمیمیت) 
انتقال  براى  تالش  جمع گرایى  و  کالمى  جسمى،  انتقال فعالیت هاى  براى  تالش  جمع گرایى  و  کالمى  جسمى،  فعالیت هاى 
دیگران  به  زندگى  درس  آموزش  و  زندگى  شخصى  دیگران تجربیات  به  زندگى  درس  آموزش  و  زندگى  شخصى  تجربیات 

(آموزش/آگاهى) را پیش بینى مى کند. (آموزش/آگاهى) را پیش بینى مى کند. 

به  عالقمند  که  درمانگرانى  براى  حاضر  پژوهش  به یافته هاى  عالقمند  که  درمانگرانى  براى  حاضر  پژوهش  یافته هاى 
کارگیرى  به  مانند  هستند  درمانى  اهداف  در  خاطرات  کارگیرى کاربرد  به  مانند  هستند  درمانى  اهداف  در  خاطرات  کاربرد 
انواع درمان هاى خاطره گویى، کاربردهاى زیادى دارد. استفاده از انواع درمان هاى خاطره گویى، کاربردهاى زیادى دارد. استفاده از 
مداخالت خاطره گویى براى افرادى با ویژگى هایى مانند اضطراب مداخالت خاطره گویى براى افرادى با ویژگى هایى مانند اضطراب 

و افسردگى مفید است. بنابراین در امر درمان، درمانگران باید این و افسردگى مفید است. بنابراین در امر درمان، درمانگران باید این 
گونه افراد را به نگریستن به گذشته با دیدى متعادل و واقع بین گونه افراد را به نگریستن به گذشته با دیدى متعادل و واقع بین 
سوق دهند. همچنین به درمانگران پیشنهاد مى شود که در درمان سوق دهند. همچنین به درمانگران پیشنهاد مى شود که در درمان 
خاطره گویى، بر کارکردهاى سازگارانه تر خاطره گویى (مانند، هویت خاطره گویى، بر کارکردهاى سازگارانه تر خاطره گویى (مانند، هویت 
و حل مسئله، گفتگو، آموزش/آگاهى) تأکید نمایند و این گونه و حل مسئله، گفتگو، آموزش/آگاهى) تأکید نمایند و این گونه 

کارکردها را آموزش دهند. کارکردها را آموزش دهند. 

محدودیت ها و پیشنهادات پژوهشمحدودیت ها و پیشنهادات پژوهش

به علت مشکالت اجراى پژوهش بر روى سالمندان، در پژوهش به علت مشکالت اجراى پژوهش بر روى سالمندان، در پژوهش 
حاضر از روش نمونه گیرى در دسترس استفاده شده  است که این حاضر از روش نمونه گیرى در دسترس استفاده شده  است که این 
موضوع از محدودیت هاى این پژوهش است. عدم توانایى بعضى از موضوع از محدودیت هاى این پژوهش است. عدم توانایى بعضى از 
آزمودنى ها در پاسخ دادن به سؤاالت به علت مشکالت جسمى آزمودنى ها در پاسخ دادن به سؤاالت به علت مشکالت جسمى 
این  دیگر  محدودیت هاى  جمله  از  آنها،  کامل  همکارى  عدم  این و  دیگر  محدودیت هاى  جمله  از  آنها،  کامل  همکارى  عدم  و 
پژوهش است. همچنین گروه نمونه پژوهش حاضر، از کانون هاى پژوهش است. همچنین گروه نمونه پژوهش حاضر، از کانون هاى 
بازنشستگى شهر شیراز انتخاب شده است که این مسئله توان بازنشستگى شهر شیراز انتخاب شده است که این مسئله توان 
تعمیم پذیرى نتایج پژوهش را به دیگر گروه هاى سالمندان محدود تعمیم پذیرى نتایج پژوهش را به دیگر گروه هاى سالمندان محدود 

کرده است. کرده است. 

با توجه به اینکه پژوهش حاضر براى اولین بار در ایران انجام با توجه به اینکه پژوهش حاضر براى اولین بار در ایران انجام 
Remi- شده است و واژه خاطره گویى که ترجمه واژه انگلیسى شده است و واژه خاطره گویى که ترجمه واژه انگلیسى

 niscence است، کامًال نمى تواند مفهوم کلى یادآورى کالمى  است، کامًال نمى تواند مفهوم کلى یادآورى کالمى 
یا ذهنى خاطرات را به ذهن متبادر سازد و فرد فارسى زبان با یا ذهنى خاطرات را به ذهن متبادر سازد و فرد فارسى زبان با 
شنیدن کلمه خاطره گویى، بیشتر به یادآورى کالمى خاطرات شنیدن کلمه خاطره گویى، بیشتر به یادآورى کالمى خاطرات 
فکر مى کند، بنابراین، این موضوع ممکن است نتایج این پژوهش فکر مى کند، بنابراین، این موضوع ممکن است نتایج این پژوهش 

را تحت تأثیر قرار داده باشد. را تحت تأثیر قرار داده باشد. 

اجراى  از  قبل  بعدى،  پژوهش هاى  در  که  مى شود  اجراى پیشنهاد  از  قبل  بعدى،  پژوهش هاى  در  که  مى شود  پیشنهاد 
داده شود.  آموزش  آزمودنى ها  به  خاطره گویى  مفهوم  داده شود. پژوهش،  آموزش  آزمودنى ها  به  خاطره گویى  مفهوم  پژوهش، 
کارکردهاى  پیش بینى  بررسى  که  مى شود  پیشنهاد  کارکردهاى همچنین  پیش بینى  بررسى  که  مى شود  پیشنهاد  همچنین 
خاطره گویى بر روى افراد در گروه هاى سنى جوان و میانسال نیز خاطره گویى بر روى افراد در گروه هاى سنى جوان و میانسال نیز 
انجام گیرد. عالوه بر این، با توجه به اینکه تعداد مردان در پژوهش انجام گیرد. عالوه بر این، با توجه به اینکه تعداد مردان در پژوهش 
حاضر تقریبا بیش از دو برابر تعداد زنان  است، پیشنهاد مى شود حاضر تقریبا بیش از دو برابر تعداد زنان  است، پیشنهاد مى شود 
که در پژوهش هاى بعدى، نمونه ها از نظر جنسیت همگون تر که در پژوهش هاى بعدى، نمونه ها از نظر جنسیت همگون تر 
باشند تا امکان تحلیل هاى بیشتر براساس عامل جنسیت نیز باشند تا امکان تحلیل هاى بیشتر براساس عامل جنسیت نیز 

فراهم شود.فراهم شود.

نتیجه  گیرى نهایىنتیجه  گیرى نهایى
به طور کلى نتایج این پژوهش نشان داد که مدل پنج عاملى به طور کلى نتایج این پژوهش نشان داد که مدل پنج عاملى 

شخصیت پیش بینى کنندة کارکردهاى خاطره گویى است. شخصیت پیش بینى کنندة کارکردهاى خاطره گویى است. 

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

از کلیه سالمندان بزرگوارى که با صبر و شکیبایى و مهربانى از کلیه سالمندان بزرگوارى که با صبر و شکیبایى و مهربانى 
با این پژوهش همکارى کردند، کمال تشکر و قدردانى به عمل با این پژوهش همکارى کردند، کمال تشکر و قدردانى به عمل 

مى آید.مى آید.
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