
 

 

  مقاله پژوهشي 

  سالمندان يت از زندگيزان عزت نفس و رضايبر م يگروه گويي خاطرهر يتأث يبررس
  

 ٥شيساآد يحم، ٤گلبهار آخوندزاده ،٣پور ينعليسمانه حس، ٢شريف نيا سيدحميد ،*١حميد حجتي

  

 1/7/90تاریخ پذیرش  12/4/90تاریخ دریافت 
  

  چکيده

عزت نفس از جوانب مهم سازگاري  .شود مي، رواني و اجتماعي فيزيولوژيکيمنجر به تغييرات  کهسالمندي نتيجه سير طبيعي زمان است  :هدفو زمينه پيش 

مطالعه بـا  اين . اين بعد با سالمت روان و رضايت از زندگي در ارتباط است که يابد مي در زمان سالمندي اهميت بيشتري که باشد ميدر تمامي مراحل زندگي 

  .بر عزت نفس و رضايت از زندگي سالمندان شهر ساري انجام گرفت يگروه گويي خاطرهر يتأث يبررسهدف 

زانه سالمندان شهر ساري به روش در دسـترس  رو مرکزبه  کنندهنفر از سالمندان مراجعه  ۳۲تعداد  کهپژوهش تجربي است  يکاين مطالعه  :ها روشمواد و 

 يک مدت بهجلسه، هر جلسه  هشت طول بهگروهي  گويي خاطرهدر گروه مورد . تقسيم شدند) نفر۱۶( مورد) نفر۱۶( انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه شاهد

عزت نفس  نامه پرسشخاطر واحدهاي پژوهش قبل و بعد از مداخله با  ميزان تنهايي و تعلق. صورت نگرفت اي مداخلهدر گروه شاهد هيچ . و نيم ساعت انجام شد

  .زوج و مستقل انجام گرفتآزمون تي توسط  ها دادهتجزيه تحليل . و رضايت از زندگي سالمندان ارزيابي گرديد

را در اين  داري معنينتايج اختالف . بعد از مداخله رسيد ۲۷ ± ۳قبل از مداخله به  ۲۴ ± ۲ميانگين عزت نفس در گروه آزمون از  کهنتايج نشان داد  :ها يافته

نتايج اختالف . بعد از مداخله رسيد ۲۴ ± ۳ قبل از مداخله به ۲۱ ± ۲همچنين ميانگين امتياز رضايت از زندگي در گروه آزمون از ). p>۰۱/۰( گروه نشان داد

  . مشاهده نشد داري معنيدر گروه شاهد قبل و بعد از مداخله اختالف  کهست اين در حالي ا). p>۰۱/۰( را در اين گروه نشان داد داري معني

مـورد   کـه را  فناين  توان ميلذا . بر ارتقا عزت نفس و رضايت از زندگي سالمندان موثر است گويي خاطرهگفت  توان ميبا توجه به نتايج  :گيري نتيجهبحث و 

  .کاربردنگهداري سالمندان و يا در منزل به  مراکزرا در تمام آسان و قابل اج طور بهقرار گرفته است،  توجهي بي

  سالمندان ،يت از زندگيرضا ،عزت نفس ،گويي خاطره :ها واژه کليد

  

  350-356 ، ص1390آذر و دي، 34پی در پی  ،پنجمدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه، دوره نهم، شماره 

  

  ۰۹۱۱۲۷۳۹۸۸۳ :تلفن و مامايی بابل، بابل، دانشکده پرستاری :مکاتبهآدرس 

Email: h_hojjati1362@yahoo.com 
  

   

                                                
  )نويسنده مسئول(كارشناس ارشد روان پرستاري، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحدعلي آباد كتول  ١
  ات علمی علوم پزشکی بابلي، عضو هه اهللا اعظميدانشگاه بق يپرستار يدکتر يدانشجو ٢
  ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانيپرستارآموزش  ی ارشدکارشناسدانشجوی  ٣
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنبد کاووس يت پرستاريريارشد مد يکارشناس يدانشجو ٤
  قم يعلوم پزشک دانشگاه يراپزشکيدانشکده پ يئت علمي،عضو هيکارشناس ارشد روان پرستار ٥

  مقدمه

آدميسـت،   کمـال پيـري زمـان پختگـي و     کـه با اين ديدگاه 

پيشرفت علـم   باامروزه . گيرد ميسالمندي معناي زيبايي به خود 

بر شمار سالمندان جهان افـزوده  بهداشت و گسترش آن هر سال 

سـالمندان   کـل تعـداد   ۲۰۰۶سازمان ملل در سـال   ).۱( شود مي

ايـن   کهاست  کردههزار نفر عنوان  ۹۲۳ميليون و  ۶۸۷جهان را 

ميليــون و  ۹۶۸ميليــارد و  يــکبــه رقـم   ۲۰۵۰تعـداد در ســال  

 ۱۳۸۵باتوجه به سرشـماري سـال    .)۲( هزار نفر خواهد رسيد۱۵۳

درصد  ۳/۷ کهوجود دارد  کشورساله در  ۶۰ميليون نفر  ۵بيش از 

بـا افـزايش سـن و آغـاز     ). ۳( شـود  ميرا شامل  کشور کلجمعيت 

سالمندي، افراد به تدريج برخي از کارکردهاي فيزيولوژيک و رواني 

هر چند که ممکـن اسـت ايـن     .دهند يماجتماعي خود را از دست 

تنزل در وضعيت عملکردي سبب وابستگي سالمند نشود، ولـي بـر   

 ).۴(اثرات زيادي دارداين گروه جمعيتي  پذيري آسيب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 7

http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-607-fa.html


 گروهي بر ميزان عزت نفس و رضايت از زندگي سالمندان گويي خاطرهبررسي تأثير 
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مختلف بدن تحليـل رفتـه و    يها سيستم يسالمنددر فرآيند 

بـه   هـا  آنسالمندان باعث افـزايش وابسـتگي    يها يتواناي کاهشبا 

را تحـت   هـا  آنابعاد مختلف زنـدگي   ها ناتوانياين . شود يمديگران 

شايع رواني دوران سـالمندي   مشکالت از). ۶،۵( دهد ميتأثير قرار 

تحمـل نسـبت بــه    کــاهشمنجـر بـه    کــهاحسـاس نـاتواني اسـت    

انطباقي  هاي واکنش، افسردگي و افزايش سطح استرس و اه محرک

  ). ۷( باشد ميعزت نفس و حتي مرگ  کاهشناسازگار، 

روحي و رواني متعـددي   هاي گرفتاريعزت نفس باعث  کاهش

و دوري جستن از جمع، اضـطراب،   گيري گوشهاز جمله افسردگي، 

زيـرا عـزت نفـس از    ). ۷،۸( شـود  مـي و احساس تنهـايي   تفاوتي بي

در  کـه  باشـد  مـي جوانب مهم سازگاري در تمامي مراحـل زنـدگي   

اين بعد با سالمت روان  که يابد ميزمان سالمندي اهميت بيشتري 

 کمـي در اين سـن در اثـر   ). ۹( و رضايت از زندگي در ارتباط است

عالوه بر سـالمت   که شود ميروابط اجتماعي احساس تنهايي ايجاد 

و رواني بر نحوه زندگي و ميزان رضـايت از زنـدگي تـاثير     جسماني

، اضــطراب، يماننــد افســردگ يدر کــل مســائل). ۱۰،۸( گــذارد مــي

 يو تالش برا يي، کاهش عزت نفس، احساس تنهايدياحساس ناام

از مسائل سالمندان ساکن منـازل و   يرات سالمندييبا تغ يسازگار

و  يمـداخالت رفتـار   از تـوان  يمـ کـه   باشد يمسالمندان  يها خانه

). ۴( ت استفاده کـرد ين وضعيبهبود ا يبرا گويي خاطرهو  يشناخت

 گويي خاطرهکشورها به استفاده از مداخله  ير برخياخ يها سالدر 

و در مطالعـات   انـد  آورده يسالمندان رو يت روانيبهبود وضع يبرا

سـالمت و رفـاه    ،)۱۱(يبر افسـردگ  گويي خاطره يمختلف اثر بخش

جانـات  ي، کـاهش اضـطراب و ه  )۱۳( يي، احساس تنهـا )۱۲( يروان

بـا مسـائل    ي، بهبـود سـازگار  )۱۵( ، بهبود عزت نفـس )۱۴( يمنف

و  هـا  تيـ فعالو بهبود ) ۱۳( يت از زندگيش رضاي، افزا)۱۶( يزندگ

 رغـم  يعلـ . د قرار گرفته استيمورد تائ) ۱۷( ياجتماع يعملکردها

راسر جهان، اسـتفاده از  در س گويي خاطرهع از مداخله ياستفاده وس

 يبـرا  يانـدک  يهـا  تـالش ت و يج نسـ يـ ن مداخله در کشور ما رايا

صورت گرفته است و  يرانيآن در فرهنگ ا يزان اثر بخشيم يبررس

ــاثير  يبررســ ين مطالعــه را بــرايــن ايل محققــيــن دليبــه همــ ت

گروهي بـر ميـزان عـزت نفـس و رضـايت از زنـدگي        گويي خاطره

 .و اجرا نمودند يشهرساري طراح ساکنسالمندان 

 

 کارمواد و روش 

پـس   - مطالعه تجربـي طـرح پـيش آزمـون     يکاين پژوهش 

 يص تصـادف يبا انتخاب و تخص که. بود کنترلآزمون و داراي گروه 

. نفر سالمندان در دو گروه مداخله و شاهد انجام گرديـد  ۳۲تعداد 

، وگرافيـک دماطالعـات   نامـه  پرسـش شـامل   هـا  دادهابزار گردآوري 

نـر و  يد يت از زندگياس رضايعزت نفس روزنبرگ، مق نامه پرسش

اس يـ مق .بـود ) MMSE( يت روانينه مختصر وضعيمعا نامه پرسش

نگرش فرد نسـبت   کهعبارت است  ۱۰عزت نفس روزنبرگ داراي 

موافق، موافق،  کامالً( ليکرتمقياس  يکبه خودش را با استفاده از 

دامنـه  . گيرد ميدر مقابل هر عبارت اندازه ) مخالف کامالًمخالف و 

  . متغير است ۴۰تا ۱۰نمرات از 

گزارش شـده   ۷۸/۰ کرونباخپايايي با استفاده از ضريب آلفاي 

در  همکـارانش مقياس رضايت از زندگي توسط دينر و ). ۱۸( است

ميـزان   کـه  باشـد  مـي تهيه شده و داراي پنج عبـارت   ۱۹۸۵سال 

مقيـاس   يـک  وسـيله  بـه  ها عبارت کدامت به هر رضايت فرد را نسب

نمره (موافق  کامالًتا ) ۱نمره(مخالف  کامالًاز  يا درجههفت  ليکرت

و  ١دينـر ). ۲۰،۱۹( ر اسـت يمتغ ۷-۳۵دامنه نمرات . سنجد مي) ۷

 هـاي  نمـره ضريب همبستگي بازآزمايي  ۱۹۸۵در سال  همکارانش

و  ۸۲/۰ نفـري از دانشـجويان   ۱۷۶جمعيـت   يـک اين مقيـاس در  

گروهـی از  ). ۲۰( انـد  نمودهگزارش  ۸۷/۰را  کرونباخضريب آلفاي 

 يـک مقياس رضـايت از زنـدگي در    کرونباخضريب آلفاي  محققان

و  مکزيکـي آلمـاني، ژاپنـي،    يهـا  تيـ ملمطالعه بين فرهنگي براي 

ــه ترتيــب  ــزارش  ۶۱/۰و  ۷۶/۰، ۷۹/۰، ۸۲/۰، ۹۰/۰چينــي را ب گ

                                                
1 Diener  
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 شيساآد يحم، گلبهار آخوندزاده پور، يشريف نيا، سمانه حسنعل حميد حجتي، سيدحميد
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  352

اين مقياس را به فارسي ترجمـه   همکارانشبياني و ). ۱۷( اند نموده

 کـل و در  اند نمودهگزارش  ۶۹/۰و اعتبار آن را از طريق بازآزمايي 

مقياس معتبر و پايـا بـراي اسـتفاده در مطالعـات      يکاين مقياس 

 يت روانـ ينه مختصر وضعيمعا نامه پرسش). ۱۹( روانشناختي است

اسـت کـه    يختت شـنا يوضـع  يابيارز يابزارها نيتر متداولاز  يکي

، ثبـت، توجـه، محاسـبه و    يابيـ را در ابعاد جهت  يت شناختيوضع

فروغـان و  ). ۲۱( دهـد  يمـ ش قـرار  يمورد آزمـا  يو طراح يادآوري

کرونبـاخ   يآن را بـا روش آلفـا   ييايـ پا ۱۳۸۷همکارانش در سـال  

درصد ۹۰ت يبا حساس ۲۱و نمره برش آن را  اند کردهگزارش  ۷۸/۰

جامعـه پـژوهش مطالعـه    ). ۲۲( درصد بدست آوردنـد ۸۴ يژگيو و

 سالمندان مراجعه کننده به مرکز سالمندان روزانه مهر کليهحاضر 

پس از مطالعه و تعيين معيارهـاي ورودي بـه    کهبودند  يشهر سار

 ۶۰ يسالمند بـاال  ۳۲ن مرکز مراجعه شد و به اين ترتيب تعداد يا

واندن و نوشتن، قـادر بـه   حداقل سواد خ هاي ويژگيداراي  کهسال 

ــمي و   ــاط چش ــراري ارتب ــيبرق ــتن بکالم ــاري، نداش ــزمن  يم م

 يا بحران عـاطف يمارستان و يدر ب ي، عدم تجربه بستريپزشک روان

 ياد بـه مـواد مخـدر و الکـل و دارا    يـ ر، نداشـتن اعت يدر سه ماه اخ

نه يمعا نامه پرسشاز  ۲۵ يکسب نمره باال(نرمال  يت شناختيوضع

سـالمند بـه    ۳۲ن يـ سپس ا. انتخاب شدند) يروان تيمختصر وضع

و  يگروهـ  گويي خاطرهگروه ( ينفر ۱۶به دو گروه  يصورت تصادف

 ييايـ و پو يش همبسـتگ يافـزا  يم شـدند و بـرا  يتقس) گروه شاهد

هشـت نفـره    تـر  کوچکمداخله به دو گروه  ينفر ۱۶گروه  يگروه

هـر دو گـروه    يمجزا بـرا  طور به گويي خاطرهم شد و جلسات يتقس

ک روز از شـرکت در  يـ حـداقل   هـا  نمونهکه  يدر صورت. برگزار شد

ن يـ کـه در ا  شـدند  يمـ از مطالعـه خـذف    کردند يمبت يجلسات غ

در شـروع کـار مجوزهـاي الزم از    . افتـاد ين حالت اتفاق نيمطالعه ا

ن مرکز سالمندان اخذ شد و تمامي سـالمندان بـا ميـل    يمسولين ا

ل يـ وارد اين مطالعه شدند، پـس از تکم  نامه رضايتشخصي و اخذ 

 عنـوان  بـه  هـا  آن، نمـره  يت از زنـدگ يعزت نفس و رضا نامه پرسش

گروه مداخله هشـت جلسـه    يش آزمون در نظر گرفته شد و برايپ

دو جلسـه بـه مـدت چهـار      يا هفتهبه صورت  يگروه گويي خاطره

ت يهـدا  يپرسـتار  رواننفر کارشناس ارشـد  ک يهفته برگزار شد و 

جلسات شـامل خـاطرات دوران    يمحتو. داشت جلسات را به عهده

خانواده و ازدواج، تولد فرزنـدان،   تشکيل، جواني و تحصيل، کودکي

و اتفاقات خاص  ها جشنو  ها مسافرت، ها موفقيتو  کاريتجربيات 

در طول مدت انجـام مطالعـه   . سالمندان بود گذشتهو مهم زندگي 

معمول مرکز سالمندان مهر استفاده  يها برنامهگروه شاهد فقط از 

، مجـدداً  گـويي  خـاطره ت پس از اتمـام مداخلـه   يدر نها. کردند يم

ل يـ گروه مداخلـه و شـاهد تکم   يها نمونهتوسط  يقيتحق يابزارها

جهـت  . به عنوان پس آزمون در نظر گرفته شد ها آنشدند و نمره 

توصيف مشخصات واحدهاي پژوهش از آمار توصيفي شامل جداول 

اسـتفاده شـد و پـس از     مرکـزي و  پراکندگي هاي شاخصراواني، ف

اسـميرنوف، جهـت    -کولموگروفتست متغيرها با آزمون برازندگي 

زوجي و تي مستقل با ضريب  يت ازقبل و بعد  يها نيانگيممقايسه 

  .درصد استفاده شد۹۵اطمينان 

  
  )۱(کادر 

  گروهي گويي خاطرهمحتواي جلسات 

 و اهداف گروه و آشنايي سالمندان با همديگر  کارآشنايي با روند  :جلسه اول

  توسط سالمندان يان خاطرات دوران کودکيب :جلسه دوم

  ليو تحص يصحبت درباره خاطرات دوران جوان :جلسه سوم

  درباره ازدواج و تولد فرزندان يارائه خاطرات: جلسه چهارم

  آن دوران يها تيفقموو  يات شغليان خاطرات و تجربيب: جلسه پنجم

  يزندگ يقبل يها دوره يها مسافرتو  ها جشنخاطرات : جلسه ششم

  يارائه خاطرات مربوط به اتفاقات خاص و مهم در زندگ: جلسه هفتم

  جمع بندي و اتمام جلسات :جلسه هشتم

است رهبر گروه به تناسب خاطرات مطرح شده در جلسات از  ذکرشايان 

و  يادآوريان به يتا ب کرد يماستفاده  يميقد يايو اش ها يقيموسر، يتصاو

 .رديانجام گ يشتريان خاطرات با سهولت بيب
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 ها يافته

واحـدها در   اکثريـت نتايج نشان داد از نظر سـطح تحصـيالت   

درصــد تحصــيالت دبيرســتاني و در گــروه شــاهد ۳۸گــروه مــورد 

درصد گروه مورد زن و  ۵۰از نظر جنسيت . بودند سيکلدرصد ۳۱

ميـانگين  . درصـد مـرد بودنـد    ۵۶درصد مرد و در گروه شاهد  ۵۰

 که. سال بودند ۶۹+  ۷سال و گروه شاهد  ۶۸+  ۷گروه مورد  مدت

مـاه و در   ۱۵در گروه مـورد   مرکزميانگين مدت مراجعه به  طور به

درصد گروه مورد  ۸۸از نظر وضعيت تاهل . ماه بود ۱۶گروه شاهد 

درصد ۵۰گروه مورد  اکثريت. درصد گروه شاهد متاهل بودند۱۰۰و 

ميانگين هـر دو   طور به. درصد شغل آزاد داشتند ۷۵و گروه شاهد 

ــاهد   ــورد و ش ــروه م ــارگ ــتند چه ــد داش ــا  .فرزن ــونب ــ آزم   و  يت

بين دو گروه از نظر جنس، سـن و تحصـيالت ارتبـاط     کوئراس کاي

  .مشاهده نشد داري معني

مستقل بين ميانگين نمرات پس آزمون عزت نفس آزمون تي 

ــاهد  ــروه ش ــورد  -در دو گ ــتالفم ــي اخ  را نشــان داد داري معن

)۰۳/۰P= .( بين  داري معنيزوج بيانگر اختالف آزمون تي همچنين

ولي در گروه شاهد ). p>۰۱/۰. (دبومورد امتياز قبل و بعد در گروه 

  .)۱جدول شماره( نشد ديده داري معنياختالف 

مستقل بين ميانگين نمرات پس آزمـون رضـايت از   آزمون تي 

را نشـان   داري معنـي  اخـتالف مـورد   - زندگي در دو گـروه شـاهد  

 داري معنيزوج بيانگر اختالف آزمون تي همچنين ). p>۰۱/۰(داد

ولي در گروه ). p> ۰۱/۰( دبوبين امتياز قبل و بعد در گروه مورد 

  .)۲جدول شماره( نشد مشاهده داري معنيشاهد اختالف 

  

  

  گروهي گويي خاطرهمقايسه ميزان عزت نفس در گروه شاهد و مورد، قبل و بعد  :)۱(جدول شماره

 P_value  پس آزمون  ش آزمونيپ  گروه

 p> ۰۱/۰ ۲۷+  ۳ ۲۴+  ۲  مورد

 p= ۳/۰ ۲۵+  ۲ ۲۴+  ۲  شاهد
  

  گروهي گويي خاطرهمقايسه ميزان رضايت از زندگي در گروه شاهد و مورد، قبل و بعد  :)۲(جدول شماره

 P_value  پس آزمون  ش آزمونيپ  گروه

 p> ۰۱/۰ ۲۴+  ۳ ۲۱+  ۲  مورد

P= ۹/۰ ۲۱+  ۲ ۲۱+  ۲  شاهد  

 و نتيجه گيري بحث

گروهي باعث افـزايش عـزت    گويي خاطره کهنشان داد  ها يافته

. نفس و رضايت از زندگي سالمندان در گروه آزمون گرديـده اسـت  

  

ــائو   ــه چ ــن رابط ــهدر  ١در اي ــت اي مطالع ــاثير  ح ــوان ت ت عن

بر عزت نفس و رضايت از زندگي سالمندان نشـان داد   گويي خاطره

                                                
1 Chao 
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عزت نفس گروه آزمون بيشتر از گروه شاهد  گويي خاطرهپس از  که

  ).۲۳( باشد مي

 گـويي  خاطرهدر مطالعه خود تحت عنوان بررسي تاثير   1وانگ

 گـويي  خـاطره بر سالمت روان و عزت نفـس سـالمندان نشـان داد    

). ۲۴( گردد ميموجب ارتقاء بهداشت روان و عزت نفس سالمندان 

ــين ــارانو  2ل ــهدر   همک ــاثير    يا مطالع ــي ت ــوان بررس ــت عن تح

 گـويي  خـاطره مندان نشان داد بر وضعيت عمومي سال گويي خاطره

داشـتن نقـش فعـال در     ).۱۵( شـود  يمموجب افزايش عزت نفس 

منجربه افزايش اعتماد به نفس و احساس مفيد بـودن   گويي خاطره

در مطالعه خود تحت عنـوان   دهکردي). ۲۵( شود ميدر سالمندان 

زنـدگي سـالمندان نشـان داد     کيفيتگروهي بر  گويي خاطرهتاثير 

گروهي موجب به وجود آمدن احساس دروني بهتر در  گويي خاطره

روزانـه   کارهاياين گروه سالمندان در انجام  که شود ميسالمندان 

زيـرا در ايـن روش عـزت نفـس و     . کنند ميبا انرژي بيشتري عمل 

 يابـد  مـي صميميت اجتماعي از طريق تجديد تجارب گذشته ارتقـا  

)۵ .( 

موجـب افـزايش    گويي هخاطرنتايج ديگر اين مطالعه نشان داد 

در  همکــارانو  ٣ليــو. گــردد مــيرضــايت از زنــدگي در ســالمندان 

افزايش عزت نفس سالمندان را بر  گويي خاطرهديگر تاثر  يا مطالعه

ــد   ــان دادن ــا) ۱۳(نش ــهدر  ٤مارش ــاثير   اي مطالع ــوان ت ــت عن تح

م افسردگي و ميزان رضـايت از زنـدگي   يعال کاهشبر  گويي خاطره

 کـاهش عـالوه بـر    گـويي  خاطره کهغزي نشان داد م سکتهبيماران 

م افسردگي در گروه آزمـون موجـب افـزايش رضـايت زنـدگي      يعال

تحـت عنـوان    اي مطالعـه در   همکـاران و  ٥چانـگ ). ۲۶( گـردد  مي

ارزيــابي رضــايت از زنــدگي بــر عــزت نفــس و رضــايت از زنــدگي  

نمرات بعد مداخله بيشـتر از قبـل مداخلـه     کهسالمندان نشان داد 

                                                
2 Wang 
3 Lin 
4 Liu 
4 Marsha 
6 Chiang 

از يعني ميانگين نمرات عزت نفس و رضـايت از زنـدگي بعـد    . بود

 دهـد  مياين نتايج نشان  کهبيشتر از قبل مداخله بود  گويي خاطره

موجـب ارتقـا عـزت نفـس و رضـايت از زنـدگي        گـويي  خـاطره  که

 ). ۲۷( گردد ميسالمندان 

زنـدگي   کيفيـت بـر   گـويي  خـاطره در بررسي تـاثير   دهکردي

موجب افزايش رضايت از زنـدگي   گويي خاطرهسالمندان نشان داد 

تحـت عنـوان    اي مطالعـه در  هروي )۵( گردد ميواحدهاي پژوهش 

 اکثريتتبيين ديدگاه سالمندان پيرامون احساس تنهايي نشان داد 

انتخـاب بـراي    يـک خاطرات گذشته را به عنـوان   کنندگان شرکت

شـته  يادآوري خاطرات گذ. کردندرهايي از احساس تنهايي معرفي 

خـود ارزشـي، رضـايت از    از طريق افـزايش عـزت نفـس،     تواند مي

افسـردگي سـبب افـزايش تعـامالت اجتمـاعي و       کـاهش زندگي و 

با ). ۲۸( احساس تنهايي سالمندان گردد کاهشانطباقي و  عملکرد

گروهي بر افزايش عزت نفـس   گويي خاطرهتوجه به اثر بخش بودن 

 طـور  بـه ين روش درماني را ا توان ميو رضايت از زندگي سالمندان 

درمـاني و نگهـداري    مراکـز هزينه و قابل اجرا در تمـام   کمساده و 

بهداشـتي و   مراکز شود ميهمچنين پيشنهاد . سالمندان اجرا نمود

گامي موثر در جهت حفظ  ها خانوادهدرماني با معرفي اين روش به 

 .و ارتقا بهداشت روان سالمندان بر دارند

  

  تشکرتقدير و 

ــر خــود الزم  درخ ــد مــياتمــه پژوهشــگران ب ــات  دانن از زحم

درماني و نگهداري سالمندان مهر ساري و  مرکزمسئولين و پرسنل 

نمودند و همچنـين جنـاب    شرکتدر اين پژوهش  کهافرادي  کليه

پرستاري حضرت  دانشکدهآموزشي  کارشناسآقاي محمدرضا فالح 

الزم را در اجراي اين مطالعه به عمـل   هاي هماهنگي کهزينب آمل 

  .و قدرداني را به جاي آوريم تشکر کمالآوردند 
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