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که پس از طی فرایند  استمقاله « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت  ،داوری، برای چاپ

و قبل از فرایند ویراستاری صورت آنالین ه کوتاهی پس از اعالم پذیرش ب

را به « از انتشار شیشده پرفتهیپذ». نشریه سالمند گزینه شودمی منتشر

ترین سریعها در دهد تا نتایج آنه میبه نویسندگان ارائ یعنوان خدمت

. پس از آنکه باشد دسترس درزمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی 

 نسخه، از فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند یامقاله

 نشریهسایت وبدر  یک شماره مشخص درخارج و  «از انتشار شیشده پرفتهیپذ»

یراستاری فنی باعث ایجاد وصفحه آرایی و است  شایان ذکرشود. منتشر می

ی آن تأثیر بر محتوا ممکن است شود کهمی مقاله تغییرات صوری در متن

 .خارج است مسئولیت دفتر نشریه از حیطه این امر و بگذارد

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Mohammadi Safa N, Younesi SJ, Foroughan M, Ahmadi S, Rostami M. [The Effectiveness of Life 

Review Therapy on Self-Actualization and Happiness in the Elderly (Persian)]. Salmand: Iranian 

Journal of Ageing. Forthcoming 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3518.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3518.1 
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Abstract: 

Background: Older people expeience some physiological changes that makes them more vulnerable and 

affect their life satisfaction negatively and result in passivity and unhappiness. Life review can be an 

effective intervention in increasing positive emotions and happiness among elderly, which in turn will 

improve their life significantly. So, this study aimed to determine the effects of a life review intervention 

on self-actualization and happiness among older adults. 

Subjects and Method: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest and follow-

up with a control group. Subjects included 22 elderly people aged 60 years and above who referred to the 

daily center in tehran. Perma Flourishing Scale and Oxford Happiness Questionnaire were used to collect 

data. The life review program was performed according to the Hight and Webester Life Review treatment 

protocol. The scales before, immediately and one month after the intervention were measured. Research 

data were analyzed using SPSS version 26 software. 

Results: According to the results of the study, there was a significant Increase in the overall mean of 

happiness and flourishing scores in the experiment group immediately after the intervention and one month 

after that, but this change was not observed in the control group (P< 0.001). The mean scores of happiness 

and flourishing in the pre-test stages among the samples were 50.27 and 98.63, respectively in post-test and 

follow-up, this amount increased to 58.27 and 57.09 for happiness and to 111.63 and 104.81 for flourishing, 

respectively. 

Conclusion: Implementation of a Life review intervention improved the Flourishing and sense of happiness 

among the elderly. The present study shows that life review intervention in can provide an opportunity for 

flourishing and psychological development and also an increase in the level of happiness among older 

adults. 

Keywords: Elderly, Happiness, Self-actualization, Life review. 
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 چکیده:

سالمندان، با توجه به شرایط فیزیولوژیکی خود، مستعد بیماری های جسمی و روانی مختلفی هستند كه مي تواند رضایت از زندگي  زمینه:

مرور زندگی می تواند مداخله ای موثر از سوي دیگر،  ادی بكشاند.ثیر قرار داده و آنها را به سوي خمودگي و احساس ناشأآنها را تحت ت

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر برنامه مرور زندگی بر خودشکوفایی و  بنابراین .در افزایش هیجانات مثبت و شادی در سالمندان باشد

 شادکامی سالمندان انجام شد.

ها شامل بود. آزمودنیکنترل با گروه  و پیگیری آزمون پس -با پیش آزمون پژوهش نیمه آزمایشیمطالعه حاضر یک  :هاروشمواد و 

شکوفایی پرما و پرسشنامه  ها از مقیاسداده . براي جمع آوريبودندشهر تهران  مركز روزانهسال به باال مراجعه کننده به  06 سالمند 22

 قبل، ذكر شده دو مقیاس .اجرا شد مان مرور زندگی هایت و وبستردر بر اساس پروتكل برنامه مرور زندگی و استفاده شادکامی آکسفورد

تجزیه و تحلیل مورد  20نسخه  SPSSداده های پژوهش با استفاده از نرم افزار  گیری شدند.بالفاصله و یک ماه پس از مداخله اندازه

 قرار گرفتند.

مداخله  بالفاصله پس ازآنها  و مولفه هاي شادکامی و شکوفاییهاي در میانگین کلی نمره  معني دار افزایش ،براساس نتایج مطالعهنتایج: 

 شادکامی نمرهمیانگین  .(p<  6/ 660) مشاهده نشد کنترلولي این تغییر در گروه  شتوجود دا آزمایشدر گروه  پس از مداخله و یک ماه

بود که این میزان در پس آزمون و  06/89و  22/06بررسی به ترتیب  های موردآزمون در بین نمونه در مراحل پیش و شکوفایی

 افزایش یافت. 90/061و  06/000و برای شکوفایی به  68/02و  22/09برای شادکامی به  به ترتیب  پیگیری

ن مطالعه حاضر نشاشود. در بین سالمندان  یشاداحساس باعث بهبود شکوفایی و  مي تواند مداخله مرور زندگیبحث و نتیجه گیری:  

و بر سطح شادكامي آنان  فرصتی برای شکوفایی و رشد روانی افراد مسن فراهمتواند سالمندان مياین نوع مداخله در كاربرد ه دهد کمی

 بیفزاید.

 مرور زندگی ؛خودشکوفایی ؛شادکامی ؛سالمند کلید واژه:
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 مقدمه

گزارش ها حاكي از آن است كه در  .(0) شودجمعیت جهان به دلیل طوالنی شدن امید زندگی و پیشرفت علوم پزشکی به سرعت پیر می

 درصد از آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند كرد 96رسد که میلیارد نفر مي 2سال به  06تعداد افراد باالی  ،2606سال 

، 2606و  2616شود در طی دهه های نیز در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سالخوردگی است. پیش بینی میجمعیت ایران  .(2)

بزرگساالن مسن  یسالمندي بیماري نیست ول. (6) تشکیل دهندسال  06گروه های سنی باالی را  درصد از کل جمعیت ایران 20حدود 

الل، نزوا، از دست دادن استقجسمی و شناختی، اافت به دلیل مسائل چالش برانگیز بی شماری که در زندگی با آن روبرو هستند، از جمله 

نیازهای روانشناختی پیچیده ای  بوده و آسیب پذیر های مزمن، مرگ دوستان و بستگانناامنی اقتصادی، کاهش توانایی مالی، بیماری

دی و راستقالل فد نمي توان، مستعد بیماری های جسمی و روانی مختلفی هستند كه خود با توجه به شرایط فیزیولوژیکی آنان .دارند

 .(0, 1) بكشاندشادی نافرسودگی روانی و احساس  داده و آنها را به سوي  ارتباطات آنها را مورد تهدید قرار

زندگی سالم نه تنها شامل سالمت . (0) آیدطور کلی یک شاخص مهم از موفقیت در پیری به حساب میدر میان سالمندان به 0شادکامی

شود و نه تنها به فقدان بیماری یا ضعف بلکه به وجود شادکامی نیز جسمی است بلکه سالمت رواني و اجتماعی فرد را نیز شامل می

شود که نتیجه تفسیر فرد از زندگي عاطفی خود و همچنین شادکامی به عنوان یک تجربه مثبت درونی تعریف می .(2) یابدشمول می

 .(9) مبتني بر عملکرد شناختی افراد است و به طور خالصه به این معني است که شخص چگونه و چقدر زندگی خود را دوست دارد

 .(8) شودبه عنوان یک شاخص مهم سالمت مورد تأکید قرار گرفته و توسط حس انسجام فرد پیش بینی می شادكامي همچنین

تواند منجر به نگرش مطلوب به زندگی، خودپنداره مثبت، سطح باالتری از نشاط و سالمت روانی، دهند که شادكامي میتحقیقات نشان می

 بسیار ،بنابراین، یافتن راه هایی برای افزایش شادی، به ویژه در افراد مسن .(00, 06) و سطوح باالتر عملکرد اجتماعی و جسمی شود

شناسی پیری، شناخت افرادی است که در آینده از سالمت روانی باالیی روان یکی دیگر از موضوعات اصلی در .(02) مهم است

( تعریف 2توان ظرفیت تحقق بخشیدن به خود )خودشکوفاییر خواهند بود. از منظر روانشناسی انسانگرا، پیری موفق را میبرخوردا

شناس آلمانی، استخراج کرد. کورت گلدشتاین ، عصب6شناختی کورت گلدشتاینمزلو اصطالح خودشکوفایی را از نظریه جامع .(06) كرد

را تحقق یک خواسته غریزی  ( خودشکوفایی0816) های کامل خود توصیف کرد. مزلوخودشکوفایی را انگیزه تحقق بخشیدن به توانایی 

 .(01) دانست ،برای استفاده حداکثری از توانایی های فرد و تبدیل شدن به تمام آنچه برایش مناسب است

ا این کند، بمحدوده سنی مشخص نمی مختلف حونیاز در نظریه انگیزه سلسله مراتبی مزلو است؛ او برای سطواالترین خودشکوفایی 

كه نکته اي جالب در مورد میزان ارتباط دارندانگیزه  براي تحقق توانایي هاي خود افراد مسن بیشتر از جوانانمعتقد است که  حال،

های سالمندانی که بیشتر به جنبه .(00) شوداوج نیازهای انسان در نظر گرفته می خودشکوفایی به عنوان. (00) خودشکوفایی با سن است

سوي دیگر،  ازتری دارند. تر و موفقكنند گرایش بیشتری به یکپارچگی مثبت داشته و روند سالمندی با کفایتمثبت زندگي توجه مي

هاي نامطلوب زندگي تری از خود دست یابند و شكست ها و رویدادتواند به افراد كمك كند تا به درک عمیقمرور تجربیات زندگی مي

 .(02) خود را بپذیرند و شاید از این راه به احساس شادكامي و خوشبختي بیشتري دست یافته و توانمندي هاي خود را باور كنند

                                                           
1 Happiness 
2 Self-actualization 
3 Kurt Goldstein 
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ریشة مرور زندگي به نظریة رشدي  .(09) جایگزینی برای روش هاي سنتی تر روان درمانی با بزرگساالن مسن است 0مرور زندگی 

درمان مرور زندگی برای اولین بار  .(08) گرددمیدست یابد بر  كند به یكپارچه سازيهشتم فرد سعي مي اریكسون، جایي كه در مرحلة

بازگشت آگاهی  ( و با ذكر این مفهوم مطرح شد كه مرور زندگی یك فرآیند روانشناختی عمومی ذهنی است كه با0806) 2باتلر توسط

وقایع زندگی را بازیابی کرده و آنها را  کند تامرور زندگی به افراد مسن کمک می .(26) شودتدریجی به تجربیات گذشته مشخص می

 .(20) در ساختار ذهنی جدیدي قرار دهند و به درک خود از معنای زندگی گسترش دهند و برای تجربیات خود معنا و ارزش قائل شوند

تواند به زندگی فرد اهمیت و معنای جدیدی ببخشد. مرور زندگي فرایند مرور زندگی وسیله ای برای ادغام مجدد فرد با زندگی است و می

شود که با هدف حل و یکپارچه سازی تعارضات گذشته تبیین به عنوان بازگشت تدریجی به آگاهی هاي تازه از تجربه قبلی تعریف می

توانند از خاطراتي که قابل قبول ( وجود دارد، بنابراین افراد می6در مرور زندگی یک فرایند تغییر شکل )قاب گیری مجدد .(22) شود

 .(20) شدند، بپذیرند و مورد بازبینی مجدد قرار دهندتی را که قبالً منفی تلقی مینیستند تفسیر جدیدي ارائه دهند و اتفاقا

درمان مرور انجام شده در زمینه اثربخشي درمان مرور زندگي بر سالمت روان سالمندان ایراني تاكنون نشان داده است که مطالعات 

مرادی، قدرتی میرکوهی و حیاتی، ) در کاهش احساس تنهایی، افزایش سازگاری اجتماعی و انسجام و یکپارچگی مي تواند زندگی

)چوب فروش زاده و  (، کاهش افسردگي و افزایش رضایت از زندگي0682زهراکار، آسوده، محسن زاده و ) (، معناجویی0689

بهبود (، 0681)صدری دمیرچی، قمی و اسماعیلی قاضی ولوئی،  (، افزایش بهزیستی روانشناختی و امید به زندگی0682همکاران، 

شریعتمدار )دهقان،  یش رضایت از زندگی(، کاهش اضطراب مرگ و افزا0681)صفاری نیا، شریفی ساکی و احمدی،  وضعیت شناختی

 .(28-26) باشد(، موثر 0680)علیزاده فرد،  کاهش درد مزمنو (، 0681و کالنتر هرمزی، 

انجام رسیده است  به سالمندان در مطالعات خارجی هم پژوهش هایی در مورد اثربخشی درمان مرور زندگی بر شادکامی و سالمت روان

(، 2602، 1و الگیالنی 1رضایت از زندگی و احساس شادکامی )رفعت عالمی اثربخشی درمان مرور زندگی بر که نتایج نشان دهنده

، 9و ردی 2)اللیتا (، افزایش یادآوری خاطرات و عملکرد خوب حافظه2622و همکاران،  1کاهش اضطراب و عالئم افسردگی )چن

افزایش بهزیستی (، 2608، 00و اسالتمن 06وسترهوف؛ 2620و همکاران،  8الغفری) عالئم افسردگیفسردگی و (، کاهش سطح ا2620

های سالمت روان ( و بهبود شاخص2620و همکاران،  06)فبریجانتو (، استقالل2626،و همکاران02کارمیاتی) عزت نفسو روانشناختی 

 عاطفه مثبت، معنای زندگی، رضایترضایت از روابط، بهزیستی فعلی، ، رشد شخصی، روابط با دیگرانو  مثبت از جمله: پذیرش خود

 .(60-66, 20, 26, 02) بوده است (2626،و همکاران 01)کیساری زندگی و عزت نفس

                                                           
1 Life review 
2 Butler 
3 Re-framing 
4 Refaat Alam 
5 El-Gilany 
6 Chen 
7 Lalitha 
8 Reddy 
9 Al-Ghafri 
10 Westerhof 
11 Slatman 
12 Karmiyati 
13 Febrijanto 
14 Keisari 
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سالمندی دوران حساسی از زندگی انسان است، و مشكالت روانشناختي سالمندان و از آن جا که  جمعیت سالمنديپدیده با توجه به اهمیت 

 یک ضرورت اجتماعی است. از این رو، شناسایي راه های دستیابي به ارتقای سالمت واین دوره از زندگي توجه به مسائل و نیازهای 

فع مزلو باالترین سطح رهرم دستیابي به خودشكوفایی در دارد. از سوي دیگر، با توجه به این كه  شادکامی در سالمندان اهمیت بسزایی

ایت عن و تحقیقات انجام شده تاكنون به نقش این متغیر در احساس خوشبختي و راه هاي رسیدن به آن در سالمندان (00) نیاز انسان است

موجود را تا حدودي پركند. سوالی كه تحقیق حاضر در پي یافتن پاسخ آن است، این  های نداشته اند، تحقیق حاضر مي تواند خالء چنداني

 بر میزان شادکامی و خودشکوفایی سالمندان تأثیر دارد؟ " است كه "آیا درمان مرور زندگی

 روش

 طرح پژوهش و شرکت کنندگان

با توجه به داوطلبانه بودن شرکت افراد در گروه های درمانی و از طرف دیگر تصادفی گمارده شدن آن ها در گروه های آزمایشی و 

امعه جتجربی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. کنترل، روش استفاده شده در پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه 

 بود.  0160در سال  سال ساکن شهر تهران 06باالی  و زن آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سالمندان مرد

راكز دا لیستي از مانجام شد به این ترتیب كه ابت نمونه گیری در این پژوهش، با مراجعه به مراكز توانبخشي روزانه سالمندان در تهران

رحله بعد در مو از بین مراکز توانبخشی، یک مرکز به صورت تصادفی انتخاب  سپس وتوانبخشي روزانه سالمندان در شهر تهران تهیه 

 و تمایل به همکاری، بودندکه دارای شرایط و معیار ورود به مطالعه  يبا توجه به پرونده سالمندان این مركز، از روی لیست سالمندان

نفر( و گروه گواه  00انتخاب و بعد از اجرای پرسشنامه های پژوهش در دو گروه آزمایش )به صورت هدفمند  ، مشاركت كنندگانداشتند

 نفر( به طور تصادفي گمارش شدند. 00)

 هر در زیر فرمول براساس و ،(20) (0680همکاران، و دمیرچی )صدری مطالعه در آمده بدست اطالعات از استفاده با نمونه تعداد

96.105.0  اول نوع خطای احتمال آن در که. است شده برآورد نفر00 گروه 2/1   zآزمون و توان

28.190.01 1   z .بوده است 

 

1.412 + 2.012  × (1.96 + 1.28)2

2.402
= 10.89 

 

 .شدند تقسیم کنترلتصادفی در دو گروه مداخله و  پس از انتخاب نمونه های موردنظر، این افراد به صورت

 

 مالک های ورود و خروج پژوهش

شرکت نداشتن همزمان در برنامه هاي درمان روان  -2سال،  06داشتن حداقل سن  -0مالک های ورود به این پژوهش عبارتند از: 

و باالتر از آزمون كوتاه  9نس و آلزایمر )اخذ نمره عدم ابتال به اختالالت شناختی از جمله دما -6شناختي دیگر در زمان پژوهش، 
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جسمی شدید بر اساس اظهارات سالمند یا همراه وي  هاي عدم ابتال به بیماری -0نداشتن مشکل شنوایی یا اختالل در تکلم،  -1 ،(0شناختي

وهای اعصاب و روان در زمان اجرای عدم استفاده آزمودنی از دار -2داشتن توانایی جسمی الزم برای حضور و نشستن در جلسات،  -0

 پژوهش.

 تکمیل ناقص پرسشنامه ها -2جلسه به هر دلیل،  0غیبت بیش از  -0مالک های خروج شامل: 

 ابزار

 پرسشنامه شادکامی آکسفورد

 86/6ونباخ آرگایل و همکاران روایی این پرسشنامه را مطلوب ارزیابی کردند و همسانی درونی آن را با استفاده از روش آلفای کر

( ترجمه و هنجاریابی شده و درستی 0629پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط علی پور و نورباال ) ،در ایران. (61) گزارش کردند

( شناس و روانپزشکنامه نیز مورد بررسی ده متخصص )روانبرگردان آن توسط هشت متخصص تایید شده است. روایی صوری پرسش

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی  006نامه بر روي  مچنین روایی و پایایی پرسشقرار گرفته و به تایید رسیده است. ه

 28/6و اعتبار بازآزمایی پس از سه هفته  82/6و به روش تنصیف  89/6و شاهد تهران بررسي شده و پایایي آن به روش آلفای کرونباخ 

 .(62) بدست آمده است

ان در مطالعه مکبرین پرسشنامه در مطالعات متعدد انجام شده در داخل كشور بر روي سالمندان مورد استفاده قرار گرفته است از جمله یا

ه صوري استفاد و به منظور سنجش روایي پرسشنامة شادكامي آكسفورد در قشر سالمندان، از روش روایي محتوایی( 0686و همکاران )

تا  26/6 ای بینتأیید قرار گرفت، و ضریب پایایي خرده مقیاس ها نیز به روش محاسبه آلفاي كرونباخ در دامنه موردآن شد و روایي 

 .(69)دست آمد ب 29/6

 پرسشنامه شکوفایی )پرما(

، باتلر و کرن  ابزار نیمرخ پرما را ساخته و روایی آن را از طریق روایی محتوا، روایی همگرا و واگرا و تحلیل عاملی 2606در سال 

در سال . (68) مورد تایید قرار گرفته است 81/6تاییدی مورد بررسی قرار دادند. پایایی این ابزار از طریق ضریب الفای کرونباخ 

 820/6روایي و پایایي پرسشنامه پرما را در بین سالمندان ایرانی ارزیابي کرده و ضریب کل آلفای کرونباخ  و همكاران پایون ،0689

. پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد، ضریب ندبه دست آورده ا 916/6را  و ضریب همبستگی فرم نهایی پرسشنامه بین دو نیمه

 .(16) است گزارش شده 181/6و  228/6به ترتیب  ICCیرمن و همبستگی اسپ

  (AMTS)آزمون کوتاه شناختی

 .باشدامتیاز می 06دارای  و سوال 06( جهت ارزیابی شناختی در سالمندان ساخته شده است. شامل 0822) 2این آزمون توسط هادکینسون

ار و نابهنجار به عنوان نقطه تفکیک وضعیت شناختی بهنج06از  9-2کشد. نقطه برش دقیقه طول می 6امتیاز( و اجرای آن  0)هر سوال 

 . فروغان و همکاران(10) نشان داد 91/6و ویژگی را  90/6حساسیت را  AMTSارزیابی شده است. ارزیابی ساختار درونی و اعتبار 

ا ل شناختی و ببراي تشخیص افراد بدون اختال آن راروایی افتراقی  ( هنجاریابی این آزمون را در سالمندان ایرانی انجام داده و2601)

 از این آزمون براي ارزیابي شرایط ورود مشاركت كنندگان استفاده شد. .(12)کرده اند ارزیابي  مناسب 9در نقطه برش اختالل شناختی 

                                                           
1 Abbreviated Mental Test score 
2 Hodkinson 
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  ساختار جلسات درمان مرور زندگی

دقیقه ای  86تا  06جلسه گروه درمانی  0( در 0880) 2و وبستر 0هایتطرح درمانی این پژوهش بر اساس فرایند درمان مرور زندگی 

دوم بر دوران نوجواني؛ جلسه سوم بر دوران جواني؛ جلسه چهارم بر دوران جلسه اول بر دوران كودكي؛ جلسه ریخته شده است. 

 .(16)بندي فرد تمركز دارد.  میانسالي؛ جلسه پنجم بر دوران كهنسالي و جلسه ششم بر خالصه، ارزیابي و جمع

مراجعه و اهداف مطالعه براي مسئولین تشریح و  منتخب توانبخشي روزانه سالمندان مركز به پس از اخذ مجوز هاي الزم روش اجرا:

دعوت به عمل آمد و اهداف  بر اساس لیست موجود كزبه این مراجازه نمونه گیري از آنان كسب شد. سپس از سالمندان مراجعه كننده 

 به منظور (AMTS)در ابتدا پرسشنامه شناختی مطالعه و كدهاي اخالقي مرتبط براي آنان توضیح و از داوطلبین ثبت نام به عمل آمد.

بدست و كمتر  2فرادي كه از این آزمون نمره و ا شد اجرا در بین همه داوطلبین آزمودنی ها به اختالالت شناختی عدم ابتالی اطمینان از

 هاپس از انجام نمونه گیری، یک جلسه پیش آزمون بر روی همه افراد انتخاب شده انجام گرفت و آزمودنی .، وارد مطالعه نشدندآوردند

فی به صورت تصادندگان شاركت كنم ،بعد از اجرای پیش آزمون .به سواالت پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و شکوفایی پاسخ دادند

تا  06جلسه  0جلسات بر اساس فرآیند درمان مرور زندگی هایت و وبستر در قالب و سپس  شدندقرار داده  کنترلدر دو گروه آزمایش و 

امی کبعد از اتمام جلسات مرور زندگی، مجدداً پرسشنامه شکوفایی و شادبالفاصله شد. دقیقه ای بر روی افراد گروه آزمایش اجرا  86

پرسشنامه ها یك ماه پس از اتمام جلسات . شد تکمیل در هر دو گروه آکسفورد به منظور سنجش میزان شادکامی و شکوفایی سالمندان

از نرم افزار آماری  ،برای تجزیه و تحلیل داده ها. شد تا پایداري اثر مورد ارزیابي قرار گیردبراي هر دو گروه اجرا اً مجددنیز مداخله 

SPSS  در این راستا در بخش آمار توصیفی، میانگین و انحراف معیار و سایر شاخص های مرتبط متغیرها و در  استفاده شد. 20نسخه

 ،های مرتبط از جمله تی مستقل، تی زوجیبخش آمار استنباطی نیز با توجه به سطح سنجش متغیرها و همچنین اهداف مطالعه از آزمون

قابل ذکر است به منظور رعایت اخالق پژوهش دو جلسه خاطره درماني براي  اریانس استفاده شد.ویل کوتحل آزمون اندازه های مکرر و

 پس از آخرین اجراي پرسشنامه ها برگزار شد. کنترلگروه 

 می باشد. (IR.USWR.REC.1400.255) برگرفته شده از طرح تحقیقاتی با کد اخالق قاله این م

 یافته ها

عه و با توجه به اینکه بین دو گروه مداخله و کنترل براساس متغیرهای کنترل شده )سن، جنسیت، سطح تحصیالت، های مطالبراساس یافته

های اوتو تف بوده اند دو گروه همتااین توان گفت که وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال( تفاوت آماری معناداری وجود نداشت بنابراین می

 01با حداقل سن  68/21±  68/8در این راستا میانگین سنی و انحراف معیار در گروه آزمایش  د.تواند ناشی از مداخله باشاحتمالی می

سال بود.  10/09±  22/9سال و میانگین و انحراف معیار  86سال و حداکثر 00سال بود. درگروه کنترل حداقل سن  86سال و حداکثر 

 (.p=926/6)نشد مشاهده گروه دو بینمعنی داری  ساس آزمون تفاوت آماری اگرچه میانگین سن در بین گروه آزمایش بیشتر است، اما برا

 

و با توجه به سطح سنجش متغیر، براساس آزمون کای اسکویر زمینه اي دو گروه براساس متغیرهای  0عالوه بر این در جدول شماره 

؛ میزان تحصیالت p=260/6جه به جنسیت )مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه با تو

(006/6=p( ؛ وضعیت تاهل)666/6=p( و وضعیت اشتغال )002/6=p.وجود ندارد ) 

                                                           
1 Hight 
2 Webester 
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 اي در گروههاي مورد مطالعه  : مقایسه متغیرهاي زمینه1جدول

 

سطح معنی 

 داری

  گروه

 متغیرهای فردی
 مداخله کنترل

 فراوانی درصد فراوانی درصد

260/6P= 

 

 مرد 1 60/60 0 0/01

 زن
 جنسیت

0/10 0 06/06 2 

 

 

006/6P= 

 

 ابتدایی 0 0/10 2 2/09

 سیکل

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 سطح تحصیالت

6 6 2/09 2 

6/22 6 6 6 

6 6 2/09 2 

0/10 0 2/09 2 

0/8 0 6 6 

666/6P= 

 

 متاهل 2 2/06 9 2/22

 همسر فوت شده
 وضعیت تاهل

6/22 6 6/60 1 

002/6P= 

 

 بازنشسته 0 0/10 06 8/86

 خانه دار
 وضعیت اشتغال

0/8 0 0/01 0 
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1 Independent T-test 
2 ANCOVA test 
3 Repeated Measurements ANOVA test 

 گیریاندازه مقاطع : میانگین و انحراف معیار متغیر شادکامی و مولفه های آن در دو گروه در مراحل2جدول

 مرحله مطالعه سازه ها
 سطح گروه کنترل گروه مداخله

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معنی داری

 شادکامی

 0a22/6 20/0 06/19 09/9 22/06 قبل از مداخله

 2b66/6 96/2 09/19 92/00 22/09 بعد از مداخله

 b261/6 81/2 01/18 20/02 68/02 پیگیری

 .6c660 سطح معنی داری

 رضایت

 از زندگی

 6/60a1  00/0 90/00 96/6 01/02 قبل از مداخله

 6/61b2  88/2 09/02 89/1 22/20 بعد از مداخله

 2b66/6 80/2 22/02 60/0 09/26 پیگیری

6/62c3  سطح معنی داری
 

 خلق مثبت

 a111/6 00/2 06/06 98/2 01 قبل از مداخله

 b260/6 02/2 90/06 09/6 90/00 بعد از مداخله

 b260/6 06/6 06/06 00/6 22/00 پیگیری

 6/61c3  سطح معنی داری

 سالمتی

 a129/6 26/0 22/9 12/0 22/8 قبل از مداخله

 b266/6 02/0 22/9 96/0 09/06 بعد از مداخله

 6/61b2  90/0 01/8 90/0 01/06 پیگیری

 6/60c3  سطح معنی داری

 کارآمدی

 6/62a1  62/2 68/0 99/0 90/0 قبل از مداخله

 6/61b2  21/2 06/0 60/2 09/2 بعد از مداخله

 b266/6 02/0 68/0 22/2 90/0 پیگیری

 6/62c3  سطح معنی داری

 عزت نفس

 6/08a1  60/0 60/6 00/0 06/6 قبل از مداخله

 6/69b2  06/0 90/2 12/0 90/6 بعد از مداخله

 6/06b2  61/0 6 62/0 90/6 پیگیری

 6/02c3 سطح معنی داری
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، پس شادکامی و مولفه هایش در گروه های کنترل و مداخله در سه مرحله پیش آزمون نمرهگین و انحراف معیار میان 2شمارهدر جدول 

بین  ادارمعنآزمون گرین هاوس گیسر بیانگر تفاوت  نتایج ،نرمال بودن داده ها و تأییدپس از بررسی  .آزمون و پیگیری آورده شده است

در میانگین نمره شادکامی در گروه مداخله  ،مداخله اجرای بود؛ بدین صورت که پس از یابیارزمرحله  6میانگین نمرات شادکامی در 

 ر گروهد نمره شادکادمی به صورت معناداری افزایش پیدا کرد و با توجه به اینکه تفاوت خاصی در میانگینمقایسه با مرحله پیش آزمون 

در افزایش  غییرات ناشی از اجرای مداخله بوده و لذا این روش درمانیاین تمی توان گفت  در مرحله پس آزمون مشاهده نشدکنترل 

 است. همین نتایج مجدداً در مرحله پیگیری نیز تکرار شد.اثر بخش شادکامی سالمندان 

 

 گیری: میانگین و انحراف معیار متغیر شکوفایی و ابعاد آن در دو گروه مداخله و کنترل در مراحل اندازه3جدول

 مرحله مطالعه سازه ها

 گروه کنترل گروه مداخله
 سطح

 معنی داری
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین

 شکوفایی

 0a60/6 90/02 09/80 22/02 06/89 قبل از مداخله

 2b60/6 08/00 90/81 21/08 06/000 بعد از مداخله

 b262/6 26/06 60/82 02/26 90/061 پیگیری

 /6c660 سطح معنی داری

 هیجان مثبت

 6/01a1  96/2 10/09 06/0 26 قبل از مداخله

 6/61b2  16/6 22/09 26/1 90/20 بعد از مداخله

 6/60b2  96/2 60/02 00/0 09/20 پیگیری

 6/66c3  سطح معنی داری

 مشغولیت مثبت

 6/66a1  10/6 10/26 89/1 10/08 قبل از مداخله

 6/66b2  09/1 68/26 66/0 60/26 بعد از مداخله

 6/60b2  86/1 26 02/0 10/22 پیگیری

 6/660c3  سطح معنی داری

 روابط مثبت

 6/10a1  22/6 60/02 01/1 22/09 قبل از مداخله

 6/60b2  62/1 22/02 62/0 09/26 بعد از مداخله

 62b2 /6  08/6 22/00 62/6 01/02 پیگیری

 6/61c3  سطح معنی داری

 معنای مثبت

 6/00a1  20/1 68/08 86/6 22/26 بل از مداخلهق

 6/660b2  26/0 01/09 18/6 26 بعد از مداخله

 6/62b2  81/1 22/09 20/1 10/20 پیگیری

 6/60c3  سطح معنی داری

 آورد مثبت دست

 6/02a1  92/2 90/08 09/6 09/26 قبل از مداخله

 6/660b2  61/1 06/26 01/1 22/26 بعد از مداخله

 6/60b2  18/6 26 88/1 09/22 پیگیری

 6/660c3  سطح معنی داری

                                                           
1 Independent T-test 
2 ANCOVA test 
3 Repeated Measurements ANOVA test 
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لفه هایش در گروه های کنترل و مداخله در سه مرحله پیش آزمون، ؤمیانگین و انحراف معیار متغیر شکوفایی و م 6در جدول شماره 

ج آزمون اندازه گیری مکرر بیانگر تفاوت معنادار پس از بررسی و تأیید نرمال بودن داده ها، نتای .پس آزمون و پیگیری آورده شده است

در گروه مداخله شکوفایی مرحله ارزیابی بود؛ بدین صورت که پس از اجرای مداخله، میانگین نمره  6در شکوفایی بین میانگین نمرات 

در ایی شکوفدر میانگین نمره  در مقایسه با مرحله پیش آزمون به صورت معناداری افزایش پیدا کرد و با توجه به اینکه تفاوت خاصی

گروه کنترل در مرحله پس آزمون مشاهده نشد می توان گفت این تغییرات ناشی از اجرای مداخله بوده و لذا این روش درمانی در افزایش 

مون کاهش زدر مرحله پیگیری اگرچه میانگین نمرات شکوفایی در گروه مداخله نسبت به مرحله پس آسالمندان اثر بخش است. شکوفایی 

 پیدا کرد اما همچنان میانگین بدست آمده تفاوت معنی داری با میانگین نمرات گروه کنترل داشت.

 

                                                           
1 Independent T-test 
2 ANCOVA test 
3 Repeated Measurements ANOVA test 

: میانگین و انحراف معیار متغیرهای عواطف منفی، سالمت جسمی، شادی و تنهایی  در دو گروه مداخله و کنترل در مقاطع 4جدول

 گیریمختلف اندازه

 مرحله مطالعه متغیرها
 سطح گروه کنترل مداخله گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین معنی داری

 هیجان منفی

 6/29a1  96/1 86/02 26/6 06/02 قبل از مداخله

 6/68b2  62/0 60/06 0 60/00 بعد از مداخله

 6/61b2  28/1 22/02 60/6 01/06 پیگیری

 6/60c3  سطح معنی داری

 سالمت جسمی

 6/00a1  60/2 60/09 80/1 22/09 از مداخله قبل

 6/00b2  60/9 22/08 61/0 60/08 بعد از مداخله

 6/28b2  01/0 10/08 06/1 09/08 پیگیری

 6/00c3  سطح معنی داری

 شادی

 6/20a1  01/0 86/0 22/0 09/0 قبل از مداخله

 6/60b2  02/0 10/0 00/0 22/2 بعد از مداخله

 6/69b2  81/6 86/0 02/0 06/0 پیگیری

 6/61c3  سطح معنی داری

 تنهایی

 6/66a1  20/2 86/6 80/0 60/6 قبل از مداخله

 6/660b2  26/2 68/1 02/0 22/2 بعد از مداخله

 6/60b2  00/2 1 98/6 6 پیگیری

 6/66c3  سطح معنی داری
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فی، سالمت جسمی، شادی و تنهایی در گروه های کنترل و مداخله میانگین و انحراف معیار متغیرهای  عواطف من 1در جدول شماره 

 در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری آورده شده است.

 

 بحث

روانشناسی مثبت بود. اکثر تحقیقات تأثیر مرور زندگی بر استفاده از روش مرور زندگي براي دستیابي به اهداف هدف اولیه این مطالعه 

هدف روانشناسی مثبت گرا تمرکز بر احساسات مثبت است که به رشد  در حالي كه نده اراد مسن مورد مطالعه قرار داددر اف را افسردگی

عیت غیر بالینی برای ارزیابی مرور زندگی در یک جماز در مطالعه حاضر،  .(11) و شکوفایی افراد به عنوان یک فرد کمک می کند

 یا خیر، استفاده شد.به كار برد برای افزایش سطح شادی و شکوفایی شرکت کنندگان  را مداخلهتوان این اینکه آیا می

گروه آزمایش با مرور وقایع گذشته با توجه به مراحل رشد یعنی کودکی، نوجوانی، جوانی، سالمندی، هایمرحله مداخله برای آزمودنی

اکنون آغاز شد. هنگام مرور و یادآوری رویدادهای گذشته، آزمودنی ها تجربیاتی را به اشتراک می گذاشتند که برای آنها خوشایند  هم و

 منفی تمرکز کنند،هم بر روی رویدادهای مثبت و ممكن است هم از طریق درمان مرور زندگی، افراد با توجه به این كه و ناخوشایند بود. 

نقش  ،کندمي وقتی فرد تجربیات کمتر خوشایند زندگی را منتقل . (02) توانند به طور منسجم تجربیات خود را متعادل کنندبنابراین می

ن مطالعه، در ای .شود ببیند و پذیرای آننیز مثبت آن را  هاي است که رویداد را دوباره چارچوب بندی کند تا فرد بتواند جنبه درمانگر این

، تغییراتی را در فرآیند ارزیابی مجدد نشان دادند. یک ماه پس از مداخله، برای تعیین اینکه آیا اثرات مداخله در در پایان مداخلهنمونه ها 

ها چند هفته نشان داد که آزمودنیدر این مرحله آمده دست. میانگین نمره بهاجرا گردیدپیگیری مرحله ایش ادامه دارد یا خیر، گروه آزم

ي توان م و حفظ نتایج در مرحله پیگیری این افزایشدر توجیه . ند همان سطح شکوفایی و شادکامی را حفظ کننده اپس از مداخله توانست

 کند، تسلط بر زندگی را افزایشزندگی شامل یک فرآیند نوستالژیک است که به محافظت از هویت فرد کمک می که درمان مرورگفت 

از  پر ظرفیت هاییاین مداخله  .(11) کند تا به رفاه روانی دست یابدبه فرد کمک می و کند، ای را تقویت میدهد و پیوندهای رابطهمی

کنندگان در مورد تجربیات خوب و بد و رویدادهایی که در طول بینش در مورد ادراک شرکت کنندگان از زندگی خود ایجاد کرد. شرکت

کرد و ها تأثیر گذاشته بحث کردند. همانطور که مداخله در طول هفته ها پیشرفت میشان رخ داده و بر باورها، اصول و ارزشزندگی

شدند آنها با صراحت بیشتری در مورد گذشته خود، وضعیت فعلی و امیدهای خود به آینده صحبت یکدیگر راحت تر میشرکت کنندگان با 

شان کننده ها  در این فرآیند از یکدیگر حمایت کردند و گفتگوهای غنی درباره زندگیمی کردند. در پایان مداخله مرور زندگی، شرکت

دهد تا زمانی که ی مرور زندگی در طول عمر پیشرفت کردند. این پروتکل اجازه میرا تسهیل کردند. موضوعات جلسه هفتگ

ان شوند، شناسایی شوند. به عنوکنند، مضامینی که در طول مکالمات هفتگی اجرا میکنندگان در مورد موضوعات هفتگی بحث میشرکت

ن در زندگی خود و اثرات این زیان ها به دوران کودکی مثال موضوعات دوران کودکی و نوجوانی، بحث هایی را در مورد ضرر و زیا

و نوجوانی خود مطرح کردند. شرکت کنندگان در مورد تفاوت های آشنایی از زمانی که بزرگ شدند تا کنون صحبت کردند و توصیه 

هایی از گذاری داستاناکهایی به نوجوانان امروزی در مورد درس هایی که در طول سال ها آموخته اند ارائه کردند. در حین اشتر

ند شوند، مانها مواجه میکنندگان در طول زندگی با آنهایی که شرکتها در موقعیتهای غلبه بر ترسشان، استراتژیدوران بزرگسالی

ید پیدا ط جدتکیه بر عزیزان و خانواده، مشترک بود. همچنین  شرکت کنندگان گزارش دادند که از جلسات لذت برده اند و دوستان و رواب

 کرده اند. چندین نظر در طول جلسه حاکی از احساس پذیرش و حل تعارضات گذشته بود.
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تجزیه و تحلیل داده ها، می توان نتیجه گرفت که درمان مرور زندگی می تواند سطح شادی و یافته هاي به دست آمده از بر اساس  

 شکوفایی شرکت کنندگان در پژوهش را افزایش دهد.

یات گذشته سازی کامل تجربتوان گفت: فرآیند مرور زندگی راهی برای فراهم کردن مسیری برای یکپارچهین تایید نتیجه فوق میدر  تبب

کند؛ عالوه بر این فرآیند مرور زندگی در میان کند، که امکان انطباق و ایجاد معنای بدیع در زندگی آن شخص را فراهم میتعریف می

معنی)بی شان )بازنشستگی( که نیاز به رفع حسرت و بیبینش بیشتر آنها از مرگ و میر خود یا زمانی در زندگیتر به دلیل افراد مسن

سازد، معمول است. حس شخصی و معنای درونی چرخه زندگی ممکن شان را ممکن میحوصلگی( به معنادار شدن تجربیات زندگی

دهد تا وضوح بیشتری ارزیابی شود. بازنگری تجارب زندگی به افراد فرصتی می است توسط کسانی که تقریباً آن را کامل کرده اند، با

 .(11) گذارددرک خود را از تاریخچه شخصی خود بازنگری کنند و درک خود را گسترش دهند، که مستقیماً بر احساسات آنها تأثیر می

ت فرد حافظت از هویتوان گفت که درمان مرور زندگی شامل یک فرآیند نوستالژیک است که به مهمچنین در تبیین افزایش شادکامی می

ه رفاه روانی کند تا بکند، بنابراین به فرد کمک میای را تقویت میدهد و پیوندهای رابطهکند، تسلط بر زندگی فرد را افزایش میکمک می

 .(11) دست یابد

کند و پذیرش خود را تقویت ورده شدن نیاز اساسی تعلق کمک میتوان گفت که درمان گروهی مرور زندگی به برآعالوه بر این می

 سازدکند. برآورده کردن این نیازها، امکان بیان خود و آزادی برای توسعه پتانسیل خالقانه بیشتر در فرآیند خودشکوفایی را میسر میمی

شیمانی و دهد تا هویت شخصی و هدف زندگی خود را تأمل و ارزیابی کند و هرگونه پ. همچنین این درمان به فرد سالمند اجازه می(66)

کند تا اشکال منفی یادآوری، مانند تلخی نشده را درک کند. همچنین ساختار مرور زندگی این امکان را برای افراد فراهم میدرگیری حل

و هدف از آن به  شوددرنتیجه باعث بهبود احساسات می کند،که یادآوری مثبت را تشویق میو نشخوار فکری را کاهش دهد، درحالی

 .(12) باشدن یک دیدگاه منسجم و متعادل از زندگی گذشته فرد میدست آورد

و احساس شادکامی که از درمان مرور زندگی بر رضایت از زندگی  (2609) رفعت عالم و الگیالنی با پژوهش پژوهش حاضرنتایج 

 ،(0682) مکارانآسوده و ه ،(0689) مرادی وهمکارانبا نتایج پژوهش همچنین  .(62) در افراد مسن استفاده کردند همخوانی داشت

می  سو( هم2626) کیساری  و همکاران (2620) اللیتا و ردی ،(2626) کارمیاتی و همکاران ،(0682) چوب فروش زاده و همکاران

( می باشد که می تواند 2601وایت )آمده با پژوهش حاضر، پژوهش دست. اما در مغایرت با نتایج به(61, 61, 28, 29, 21, 02) باشد

گیلتینان و جنیس همسو نمی باشد که احتماال به دلیل تعداد  همچنین با پژوهش. (11) ناشی از آگاهی شرکت کنندگان از خاتمه مطالعه باشد

 .(66) باشدکم شرکت کنندگان می

 محدودیتها و پیشنهادات

که تعمیم  انتخاب شد، مرکز روزانه 0نمونه مطالعه ما تنها از  این كه ، از جملهنیز بودمحدودیت های متعددی راي البته، این مطالعه دا

ایج نتو مراکز روزانه سالمندان بودند مراجع سالمندانی بود که از این مطالعه شامل یک نمونه عالوه بر این،  یافته ها را محدود می کند.

محدودیت دیگر،  نباشد. از جمله سراهاي سالمندان  دیگر هاي جمعیت عمومی سالمندان ساکن در محیطآن ممکن است منعکس کننده 

رات که بتواند اث انجام شودانجام یک مطالعه پیگیری طوالنی مدت در آینده  پیشنهاد می شودمدت کوتاه پیگیری فقط تا یک ماه است. 

ه های مختلف ازجمله اینکشود این مداخله در میان افراد مسن با ویژگیپیشنهاد می همچنین مرور زندگی را بررسی کند.پایدارتر مداخله 

ا به توانند این مداخله رمراکز خدمات بهداشتی و درمانی می های بالینی انجام و نتایج با جمعیت غیر بالینی مقایسه شود.بر روی جمعیت

 سالمند بازنشسته اعمال کنند. شان برای بهبود سالمت روانی افرادعنوان بخشی از برنامه
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 نتیجه گیری

ی هااین مطالعه اطالعات مهمی را در مورد نیاز سالمندان به مشارکت اجتماعی، حل و فصل تجربیات گذشته و یافتن معنا در موقعیت

تر، ای محکم برای مطالعات گستردهتواند به عنوان پایهرسد که میکنونی نشان داد. در نهایت، نتایج به دست آمده از این مطالعه به نظر می

شده مملو از مواد آموزشی بالقوه برای تحقیقات نسبی های زندگی ارائهغیرمعمول و کمی باشد، زیرا اطالعات غنی موجود در داستان

 د کرد.نبعدی و برای همه افراد زنده است که در نهایت مراحل مرور زندگی را طی خواه

 سپاسگزاری

 شود.کنان مرکز روزانه سالمندان شهر تهران که در اجرای پژوهش حاضر، همکاری نمودند تشکر و قدردانی میاز سالمندان و کار
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