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The Effectiveness  of  Making and Collection of Family Albums on 
Autobiographical memory and Happiness in Elderly

ABSTRACT
Background and objective: Aging is a sensitive period of human life and atten-
tion to the problems and needs of this stage is a social necessity. Among the 
common problems in this period, insufficiency in their memory performance 
and lack of happiness due to lack of social activities .Therefore, the aim of cur-
rent research is to evaluate the effectiveness of making and collection of family 
albums on autobiographical memory and happiness in elderly.
Methods: The current study is a semi-experimental study with pre-test and 
post-test with group control. The population of study was old employees who 
are member of Retirement organization of Tehran Municipality during 2015-
2016. 30 older selected based on the inclusion criteria  and they were randomly 
assigned to the control (n= 15) and experimental group (n=15).The experimen-
tal group received techniques of making and collection of family photo albums 
for 10 session (90 minutes, one session per week). The research instruments 
were Mini Mental State Examination (M.M.S.E), Oxford Happiness Inventory 
(OHI) and Autobiography Memory Interview (AMI). For Statistical analysis used 
analysis of covariance and data was analyzed by SPSS software 23 version.
Results: The finding of the covariance analysis indicated that there is a signifi-
cantly difference in scores of autobiographical memory among older adults in 
pre and post-test (p<0.001). Also, it was observed significantly difference be-
tween scores ofhappiness among older adults in pre and post-test (p<0.001).
Conclusion: Making and collection of family albums have meaningful posi-
tion effects on autobiographical memory and happiness in elderly. Hence, this 
method could be considered by psychologist in nursing homes and retirement 
centers, as a treatment approach to existing therapies.
Paper Type: Research Article.
Keywords: Autobiographical Memory, happiness, elderly.
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بررسى اثربخشى تهيه و ساخت آلبوم هاى خانوادگى بر حافظه سرگذشتى و شادكامى سالمندان

چكيد ه
 زمينه و هدف: سالمندى دوران حساسى از زندگى بشر است و توجه به مشكالت و نيازهاى اين مرحله 
يك ضرورت اجتماعى است. از جمله مشكالت رايج در اين دوره نقص در حافظه و عدم شادكامى به 
دليل كمبود فعاليت هاى اجتماعى است. از اين رو، هدف پژوهش  حاضر بررسى اثربخشى تهيه و ساخت 

آلبوم  هاى خانوادگى بر حافظه سرگذشتى و شادكامى سالمندان مى باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، تحقيقى نيمه تجربى با پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود. 
جامعه آمارى اين پژوهش سالمندان سازمان بازنشستگى شهردارى تهران در سال 1395- 1394بود.30 
 (  =  15n) كنترل  و   (  =  15n) آزمايشى  گروه  دو  در  و  انتخاب  ورود  هاى  مالك  اساس  بر  سالمند 
تخصيص تصادفى شدند.گروه آزمايش روش تهيه و ساخت آلبوم هاى عكس خانوادگى را در طول 10 
جلسه (هفته اى يك جلسه و هر جلسه 90 دقيقه) دريافت كردند. براى جمع آورى اطالعات پژوهش از 
آزمونهاى معاينه مختصر وضعيت روانى(M.M.S.E)، پرسشنامه شادكامى آكسفورد(OHI) و مصاحبه 
حافظه سرگذشتى (AMI) استفاده شد. براى تجزيه و تحليل آمارى از تحليل كوواريانس و با استفاده از 

نرم افزار SPSS نسخه 23  انجام شد..
يافته ها: نتايج  نشان داد كه، تفاوت معنادارى بين نمرات حافظه سرگذشتى سالمندان قبل و بعد از تهيه 
و ساخت آلبوم هاى عكس خانوادگى وجود داشت(0p/001<) همچنين، بين نمرات شادكامى سالمندان 
مشاهده  معنادارى  تفاوت  آزمايش  گروه  در  خانوادگى  عكس  هاى  آلبوم  ساخت  و  تهيه  از  بعد  و  قبل 

.(>0p/001)شد
نتيجه گيرى: تهيه و ساخت آلبوم هاى عكس خانوادگى تأثير مثبت معنادارى بر روى حافظه سرگذشتى 
و شادكامى دارند. لذا روانشناسان مى توانند اين روش را به عنوان رويكرد درمانى در كنار درمان هاى 

موجود در مراكز سالمندان و كانون هاى بازنشستگى استفاده كنند.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشى.

كليدواژه ها: حافظه سرگذشتى، شادكامى، سالمندان.
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جمعيت كل جهان در سال 2000، شش ميليارد و پنجاه و  پنج 
ميليون نفر بوده كه از اين تعداد 6/9 درصد آن را افراد باالى 65 
جمعيت  سال 2025  در  مى شود  برآورد  و  مى دادند  تشكيل  سال 
نفر و  جهان به هفت ميليارد و هشتصد و بيست و سه ميليون 
تعداد افراد باالى 65 سال به 10/4 درصد برسد(1). بهبود شرايط 
بيمارى هاى  كنترل  و  درمانى  و  بهداشتى  هاى  مراقبت  زندگى، 
به  اميد  و  عمر  طول  افزايش  باعث  مختلف  جوامع  در  واگيردار  
زندگى شده و پديده سالمندى را به دنبال داشته است(2). پديده 
سالمندى نتيجه سير طبيعى زمان است(3) كه فرد در آن به جمع 
بندى گذشته مى پردازد(4). عليرغم پيشرفت هاى علمى در زمينه 
اتفاقات  موقعيتها،  با  خود  زندگى  در  انسانها  هنوز  مختلف،  هاى 
و وقايعى مواجه مى شوند كه مى تواند سالمت روانى و نيرومندى 
دچار  را  زندگى  از  رضايت  و  شادكامى  اميد،  ويژه  به  انسان  هاى 
اختالل گرداند.يكى از اين وقايع سالمندى است كه در آن سالمت 
جسمى و روانى انسان سير نزولى در پيش مى گيرد و سالمند از 
لحاظ جسمى و روانى به ديگران وابسته مى شود(5). در سالمندان 
علت  دومين  شادكامى  عدم  و  افسردگى  جسمانى،  علل  از  بعد 
سالمندان  از  درصد   30 تقريبًا  كه  است(6)  شده  برآورد  ناتوانى 
خفيف  افسردگى  از  آنها  درصد   10  -15 و  اساسى  افسردگى  از 
تأثير  تحت  كه  است  سيال  مفهومى  شادكامى  مى برند(7).  رنج 
ازدواج  و  مذهبى  اعتقادات  فرهنگ،  سن،  همچون  زيادى  عوامل 
قرار دارد اما در ميان اين عوامل آنچه بيش از پيش مورد بررسى 
قرار گرفته است، نقش سن در شادكامى افراد است. سن و تجارب 
حاصل از آن احتماالً بر شادكامى افراد تأثير دارد. پژوهشگران بر 
اين باورند كه، از آنجايى كه كهولت سن و فقدان سالمت باعث 
بر  منفى  تأثير  مى شود،  اهداف  به  دست يابى  فرآيند  شدن  مختل 
شامل  را  شادكامى  همكاران١(1997)  و  دانير  دارد(8).  شادكامى 
مبين  كه  شناختى  جزء   : از  است  عبارت  كه  مى دانستند  جزء   3
نوعى تفكر و پردازش است كه به خوش بينى فرد منجر مى شود، 

1. Diener et al

جزء عاطفى و هيجانى كه همان خلق مثبت و شاد است و جزء 
ديگران  با  فرد  اجتماعى  روابط  گسترش  بيانگر  كه  اجتماعى 
و  افسردگى  قبيل  از  اختالالتى  با  سالمندى  تغييرات  است(9). 
اضظراب، كاهش حافظه، تغيير الگوى خواب، احساس تنهايى و 
انزوا همراه است(10). از ديرباز حافظه انسان همواره كانون توجه 
بسيارى از فعاليت هاى پژوهشى و نظرى در زمينه هاى بهنجار و 
بالينى بوده است. توجه زياد به اين حيطه تا حدى به تأثير قوى و 
فراگير حافظه بر زندگى و تجربه آدمى بر مى گردد. در اين ميان 
حافظه سرگذشتى سرآمد است. حافظه سرگذشتى، حافظه اطالعات 
و  شخصى  معانى  عاطفى،  عناصر  داراى  كه  خويشتن  با  مرتبط 
و  خويشتن  از  فرد  ادراك  كه  است  خود  به  انتساب  هاى  مؤلفه 
زندگى را شكل مى دهد(11). اين حافظه به ميزان زيادى مى تواند 
قرار  نيز  افسردگى  ويژه،  به  روانشناختى  اختالالت  تأثير  تحت 
تأخير  و  شده  بازيابى  خاطرات  محتواى  و  نوع  افسردگى،  بگيرد. 
زمانى در بازيابى خاطرات را تحت تأثير قرار مى دهد(12). حافظه 
فرد  روانى  سالمت  و  شخص  فردى  هويت  تحكيم  در  سرگذشتى 
حائز اهميت است. يك رابطه ويژه، پيچيده و نزديك، بين خود 
جهت  ابزارى  كه «خود»  طورى  به  دارد  وجود  سرگذشتى  حافظه  و 
و  مى باشد  سرگذشتى  خاطرات  بازيابى  و  سازماندهى  رمزگذارى، 
خاطرات به عنوان اولين كاركرد، خود تأييد شده٢ از نظر فرهنگى 
اجازه  افراد  به  حافظه  از  نوع  اين  و  مى بخشند  تداوم  و  ايجاد  را 
نسبت  بسازند و معنايى به آن  زندگى خود را  مى دهد تا داستان 
دهند(13). گالو و همكاران٣ (2011) در تحقيقى به اثرات مثبت 
كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  و  پرداختند  سرگذشتى  حافظه  بر  سن 
عمومًا افراد پير بر جنبه  هاى مثبت تجربيات تأكيد مى كنند و 
مى كنند  ارزيابى  مثبت  را  گذشته  اتفاقات  جوان  افراد  به  نسبت 
پيدا  تعميم  مى تواند  هم  آينده  تجربيات  به  مثبت  ارزيابى  اين  و 
كند(14). ريكارت  و همكاران۴ (2011) نيز در مقاله اى به تأثير 
حافظه شرح حال در افراد پير افسرده پرداختند و دريافتند كه افراد 

2.  self-Confirmation
3. Gallo et al
4. Ricarte et al
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مسن داراى افسردگى، كلمات با نشانه منفى را بيشتر از كلمات 
با نشانه مثبت بازيابى كردند و بازيابى در گروه بدون افراد افسرده 
نااميدى  با  منفى  طور  به  و  زندگى  از  رضايت  با  مثبت  طور  به 
صورت گرفت(15).در مطالعات پيشين تأثير خنده درمانى (16) 
و اميد درمانى(5) بر شادكامى سالمندان نشان داده شد .همچنين 
جمله  از  هنردرمانى  مختلف  هاى  شاخه  تأثير  اخير  مطالعات  در 
موسيقى  و  شادكامى  افزايش  بر   (8) ساختارمند  پردازى  خاطره 
درمانى(4)، خاطره پردازى انسجامى(1)، خاطره پردازى ساختارمند 
و روايتى(8) بر كاهش افسردگى در ميان سالمندان نشان داده شده 
است. بنابراين پرداختن به روشهايى كه مى توانند بر روى حافظه 
اى  مسأله  باشند،   گذار  تأثير  سالمندان  شادكامى   و  سرگذشتى 
جمله  از  عكس  هاى  آلبوم  بگيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  كه  است 
گذار  تأثير  متغير  دو  اين  بر  است  ممكن  كه  است  روشهايى 
كارايى  سالمندى  سنين  در  اى  دوره  هر  از  بيش  ها  عكس  باشد. 
زندگى  حال  و  گذشته  دوران  از  اندازى  چشم  باعث  كه  چرا  دارد 
به  نسبت   مثبتى  ديدگاه  ايجاد  باعث  همچنين  و   مى شود  افراد 
 (1982) رينولدز١  و  كاسدن  مى شود.  آنها  در  زندگى  آينده  دوران 
در  و  مى شود  خود  از  فرد  تصوير  بهبود  باعث  عكسها  معتقدند 
افراد  كه  چرا  است  مؤثر  افسردگى   و  عاطفى  بيمارى هاى  درمان 
گذشته  هاى  زمان  در  خود  اقتدار  به  شخصى  هاى  آلبوم  ديدن  با 
زندگيشان پى مى برند و اين موضوع باعث شادى و اميد در دوران 
از  تكنيك  پنچ  شامل  مى شود(17).عكس درمانى  آنها  ميانسالى 
جمله فن فرافكنى، پرتره، عكسى كه توسط فرد ديگرى از مراجع 
و  شده  خلق  گرفته  فرد  خود  توسط  كه  عكسى  مى شود،  گرفته 
آلبومهاى عكس خانوادگى است. آلبومها نشان دهنده احساسات 
غيركالمى افراد خانواده، پويايى هاى آن و منبع قدرت در خانواده 
است و نشان دهنده دنياى ارزشى فرد و زمينه ساز يك داستان از 
زندگى گذشته افراد است(18). عكس، به عنوان يك رسانه، روشى 
است كه هيجانات، ارتباطات و حافظه را ارتقاء مى بخشد و باعث 
مى شود فرد درك و بينشى عميق از خود داشته باشد كه با استفاده 

1. Cosden & Reynolds

از كلمات نمى توان به چنين بينشى دست يافت(19). آلبوم ها 
در بيماران دچار اختالالت شناختى مانند آلزايمر به عنوان محركى 
آن  ى  باره  در  صحبت  كه  هستند  دور  خاطرات  يادآورى  براى 
خاطرات باعث افزايش كيفيت زندگى و كيفيت درمان آنها شده 
و ارتباطات آنها را تسهيل نموده و تحمل بيمار را افزايش مى دهد 
ادراك  جهت  محرك   يا  ورزش  يك  عنوان  به  عكسها  كه  چرا   .
حافظه و ديگر عملكردهاى شناختى است و همچنين باعث حس 
امنيت و شادكامى در بيمار شده و به زندگى او معنا مى دهد(20) .

در مجموع، با توجه به پيشينه درمانى  عكس كه به عنوان يك 
ابزار يا فن تاثيرگذار نشان داده شده است و  عليرغم تحقيقات 
حاضر  مطالعه  ايران،  در  سالمندى  موضوعات  زمينه  در  مختلف 
حوزه  همچنين  و  درمانى  آلبوم  يعنى  استفاده  مورد  روش  نظر  از 
سالمندان،  شادكامى  و  سرگذشتى  حافظه  يعنى  آن  گذارى  تأثير 
پژوهش  هدف  رو  اين  از  مى گردد.  محسوب  بديع  پژوهشى 
حاضر پاسخگويى به اين سؤال است كه تهيه و ساخت آلبومهاى 
شادكامى  و  سرگذشتى  حافظه  ميزان  بر  تأثيرى  چه  خانوادگى 
در سالمندان دارد، تا بتوان بر اساس نتايج به دست آمده از اين 

پژوهش گامى در جهت سالمت سالمندان برداشت.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر، مطالعه اى نيمه تجربى از نوع پيش آزمون پس 
نفر  پژوهش،30  اين  در  نمونه  حجم  است.  كنترل  گروه  با  آزمون 
سالمند (15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه كنترل) كه از بين 
سالمندان 70 – 60 سال سازمان بازنشستگى شهردارى تهران به 
هر  شدند.  انتخاب   1395 سال  در  تصادفى  گيرى  نمونه  صورت 
به  عالقمندى  شامل  ورود  معيارهاى  براساس  پژوهش  گروه  دو 
شركت در پژوهش، دارا بودن سن 70 – 60 سال، توانايى خواندن 
شركت  از  آگاهانه  رضايت  سيكل)،  تحصيالت  (حداقل  نوشتن  و 
در تحقيق، عدم معلوليت جسمى و حركتى، عدم وجود اختالالت 
شناختى بر اساس غربالگرى آزمون M.M.S.E، كسب نمره پايين 
در پرسشنامه شادكامى آكسفورد و مصاحبه حافظه سرگذشتى و 
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انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و كنترل تخصيص تصادفى 
بى  داشتند،  شناختى  اختالل  كه  سالمندانى  طرفى،  از  شدند.  داده 
 2 از  بيش  و  داشتند  حركتى  و  جسمى  بيمارى هاى  بودند،  سواد 
خارج  پژوهش  از  كردند،  غيبت  درمانى  آلبوم  جلسات  در  جلسه 

شدند. در اين پژوهش افت يا ريزش آزمودنى گزارش نشد.
مختصر  معاينه  مقياس  از  شناختى  وضعيت  سنجش  جهت 
 1975 سال  در  كه  شد  استفاده  ذهنى(M.M.S.E)ا١  وضعيت 
توسط مارشال فولشتاين٢ ابداع شد.كلمه Min در اين پرسشنامه 
دارد.  آن  بودن  كوتاه  يعنى  آزمون  اين  مهم  مشخصه  به  اشاره 
ميان  از  را  آنها  فولشتاين  كه  است  سوال  داراى 20   M.M.S.E

آزمونهاى قبلى موجود انتخاب كرده است. معيار انتخاب، ارزيابى 
حوزه هاى مختلف شناختى و قابليت به خاطر سپردن و عدم نياز 
به وسايل و تجهيزات بوده است . اعمال شناختى كه در اين آزمون 
مورد ارزيابى قرار مى گيرد عبارتند از جهت يابى، ثبت، توجه و 
محاسبه، حافظه اخير، عملكردهاى مختلف زبانى و تفكر فضايى 
است.كل امتياز حاصل از اين آزمون 30 امتياز است كه بر اساس 
شناختى  اختالل  وجود  احتمال  به  از 25  كمتر  نمره  مرجع  كتب 
برخوردار  مناسبى  پايايى  از  آن  فارسى  نسخه  كه  مى كند  اشاره 

است(21).
حافظه  مصاحبه  از  سرگذشتى  حافظه  ارزيابى  منظور  به   
سرگذشتى (AMI)ا٣ استفاده شد كه در آن امكان تفكيك فراموشى 
پيش گستر و پس گستر وجود دارد و براى فاصله سنى 18 سالگى 
به بعد مناسب است. اين آزمون از 2 بخش تشكيل مى شود. بخش 
اول به نام برنامه معنايى شخصى به ارزيابى يادآورى رويدادهاى 
به  دوم  بخش  مى پردازد.  ها  آزمودنى  شخصى  زندگى  گذشته 
دوره   3 همان  از  خاطراتى  يادآورى  به  سرگذشتى  رويداد  نام 
 3 از  يك  هر  مى كند.  اخير)  و  يزرگسالى  زمانى(كودكى،اوايل 
بخش حافظه سرگذشتى از 21 نمره گذارى مى شود يعنى حداكثر 

1. Mini Mental Status Examination
2. Marshal Folstein 
3. autobiographical memory interview

2 نمره جهت يادآورى كامل و يك نمره براى يادآورى ناقص كه 
به  كامل  يادآورى  هنگام  به  را  هربخش  سوالهاى  نمرات  مجموع 
سرگذشتى،  حافظه  مصاحبه  پايايى  محاسبه  جهت  مى رساند.   21
نمره  و  ارزيابى  به  مستقل  طور  به   (2005) همكاران  و  بنت 
گذارى پاسخهاى حافظه يادآورى شده پرداختند و همبستگى ميان 
پژوهش  است.در  متغير   0/86 تا   0/83 بين  موازى  آزمونهاى 
به  و 0/79  آزمون 0/85  اين  روايى  و  اعتبار  ارزانى (1389) 

دست آمده است(22).
شادكامى  پرسشنامه  از  شادكامى  گيرى  اندازه  منظور  به  و 
آكسفورد  (OHI)ا۴ استفاده شد.اين آزمون در سال 1990 توسط 
آرگايل و لو تهيه شده است كه پايه نظرى اين پرسشنامه، تعريف 
آرگيل و كروسلند (1987) از شادكامى بود كه جهت ارائه يك 
شامل  مهم  بخش   3 داراى  را  آن  شادكامى  از  عملياتى  تعريف 
طول  در  رضايت  سطح  ميانگين  مثبت،  عاطفه  درجه  و  فراوانى 
يك دوره و نداشتن احساس منفى افسردگى و رضايت دانسته اند. 
نسخه نهايى اين پرسشنامه با 29 سوال چهارگزينه اى آماده شد 
و نمره كل آزمودنى از صفر تا 87 است(23). هيلز و همكاران 
اعتبار پرسشنامه را 91/. و همبستگى درونى آن را بين 0/4 تا 
0/65 گزارش كرده اند. در ايران، اين پرسشنامه توسط على پور 
و نورباال (1387) ترجمه شده و آلفاى كرونباخ 0/98 و پاياى 
تنصيفى 0/93 بوده و پايايى به روش بازآزمايى پس از 3 هفته، 

0/79 به دست آمد(24).
و   M.M.S.E پرسشنامه   3 به  گروه  دو  هر  مداخله،  از  قبل 
دادند  پاسخ  سرگذشتى  حافظه  مصاحبه  و  آكسفورد  شادكامى 
.سپس با توجه به مالك هاى ورود به پژوهش، نحوه مداخالت و 
جلسات آلبوم درمانى براى آزمودنى ها تشريح داده شد. جلسات 
آلبوم درمانى (جدول 1) براى گروه آزمايش در طى10 جلسه و 
هفته اى يك جلسه به طور متوسط 90 دقيقه و توسط كارشناس 
از  شد.  اجرا  سالمندان  مشاوره  مسائل  به  آگاه  و  مشاوره  ارشد 
طرفى، گروه كنترل هيچ مداخله اى دريافت نكرد. خالصه اى از 

4. Oxford Happiness Interview 
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مداخله هاى تهيه و ساخت آلبوم هاى خانوادگى(آالبوم درمانى) 
در جدول 1 نمايش داده شده است. پس از اتمام 10 جلسه، هر 
دو گروه مجدداً به پرسشنامه شادكامى آكسفورد و مصاحبه حافظه 
سرگذشتى پاسخ دادند. در نهايت داده ها با استفاده از روش تجزيه 
و تحليل كوواريانس و نرم افزار SPSS  نسخه 23 مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت.
مالحظات اخالقى

پژوهش  اهداف  توضيح  ضمن  اخالقى  مالحظات  رعايت  جهت 

به سالمندان، به آنها اعالم گرديد كه جهت حضور در پژوهش و 
خروج از آن اختيار تام داشته و در صورت تمايل نتايج آزمون در 
اختيار آنها قرار خواهد گرفت و در نهايت با اخذ رضايت آگاهانه 
ها  آزمودنى  ها،  پرسشنامه  ماندن  محرمانه  اعالم  و  ها  آزمودنى  از 
پرسشنامه ها را بدون ذكر نام و با استفاده از كد تكميل كرده و 
سپس جلسات مداخله آغاز شد. پس از اتمام كار، جهت رعايت 
موازين اخالقى در پژوهش، جلسات مداخله در طى 3 جلسه براى 

گروه كنترل نيز اجراگرديد.
جدول 1. ساختار جلسات آلبوم درمانى

محتواى جلساتاهداف جلساتعنوان جلساتجلسه

مقدمه و آشنايى1
-  آشنايى اعضاى گروه با همديگر
-  آشنايى با اهداف مداخله گروهى

-  لزوم مرور خاطرات

-  معرفى درمانگر به اعضا
-  بحث و تعامل پيرامون نقش خاطرات در زندگى 

(خاطره پردازى)

-  تجربه مجدد احساس كودكىدوران كودكى2
-  همكارى با يكديگر جهت يادآورى گذشته

-  عكسهاى خانوادگى
- يادآورى اسباب بازى ها و بازى هاى دوران كودكى

-  يادآورى مجدد تجربه هاى مثبت  دوران مدرسه و دوران مدرسه3
بازسازى احساسات آن دوران

- عكسهاى دسته جمعى با دوستان و معلمان و 
كارنامه هاى مدرسه

-  كارنامه هاى مدرسه

دوران دانشگاه/ دانشسرا/ 4
سربازى

- يادآورى لذت ها و خاطرات مربوط  به زمان 
دانشجويى

- يادآورى خاطرات مربوط به سربازى و شيطنت 
هاى آن و خاطرات مربوط به اضافه خدمت

-  يادآورى نام استادان و هم دانشگاهى ها / هم 
خوابگاهى ها و عكسها و خاطرات مروط به جشن فارغ 

التحصيلى
- تصوير كارت پايان خدمت سربازى

-  توصيف خوشى هاى موجود در دوران جوانىشغل و شروع زندگى كارى5
-  تقدير از مهارت ها و پيشرفت هاى گذشته فرد

-  عكس هايى كه درآن فرد لباس فرم مخصوص به 
شغل را پوشيده است.

-  يادآورى مراحلى كه فرد براى استخدام و يافتن 
شغل طى كرده است

-يادآورى مراسم خواستگارى و جشن عقد/ عروسىازدواج6
-توجه و يادآورى زيباترين لحظات مشترك

-  عكسهاى مربوط به دوران عقد و عروسى 
-  حلقه ازدواج و نامه هاى عاشقانه و هديه هاى 

عروسى

تولد فرزند7
-يادآورى دوران نگهدارى از فرزند و خاطرات 

مرتبط با آن
-يادآورى لبخند / سر و  صدا و شيطنت هاى آنان

-  عكسهايى كه با فرزند / فرزندان  خود در طى 
سالها گرفته اند.

-  يادآورى بازى هاى مشتركى كه با فرزندانشان در 
كودكى آنها داشته اند.

يادآورى اتفاقات شيرينى كه در سفر و ارزش نهادن مسافرت8
-  عكسهاى يادگارى  و خاطرات سفربه تجربيات سفر

ايجاد فرصتى براى شركت كنندگان كه در كنار هم جشن ها9
باشند و در كنار هم بودن را جشن بگيرند.

-  عكسهايى كه  در طى جلسات اين پروژه  و جشن 
هاى مختلف گرفته شده است

جمع بندى جلسات10
-  شنيدن نظر همه افراد در مورد معنايى كه اين 

جلسات براى آنها داشته است و برنامه ريزى جهت 
ادامه چنين جلساتى.

عكس هايى كه طى انجام جلسات اين پروژه با ديگر 
اعضاى گروه و رهبر گروه گرفته شده است.



 123

ه ...
افظ

ر ح
گى ب

واد
 خان

هاى
وم 

ت آلب
ساخ

ه و 
 تهي

شى
ربخ

ى اث
ررس

ى / ب
والي

ى ك
خش

خداب
يتا 

آناه
ى و 

 آران
طى

ضاب
ومه 

عص
يافته ها م

يافته هاى جمعيت شناختى شركت كنندگان در پژوهش در جدول 
2 نمايش داده شده است. سطح تحصيل بيشتر شركت كنندگان 
ديپلم بوده و جنسيت بيشتر آنها زن بوده و حداقل و حداكثر سن 
شركت كنندگان در گروه آزمايش 60 و 69 سال و در گروه كنترل 
61 و 70 سال بود. در جدول 3 مقدار ميانگين و انحراف معيار 
مربوط به نمرات حافظه سرگذشتى و شادكامى در دو گروه كنترل 

و آزمايش ارائه شده است.

  جدول 2. مشخصات جمعيت شناختى سالمندان در دو گروه 
آزمايش و كنترل

متغير
درصدفراوانى

گروه 
آزمون

گروه 
كنترل

گروه 
آزمون 

گروه 
كنترل

جنسيت
33/3٪33/3٪55مرد
66/7 ٪66/7٪1010زن

تحصيالت

6/7 ٪6/7 ٪11زير ديپلم
60٪46/7٪79ديپلم 

26/7 ٪33/3 ٪54كاردانى 
6/7 ٪13/3 ٪21كارشناسى 

جدول 3. ميانگين و انحراف معيار حافظه سرگذشتى و شادكامى در 
گروه آزمايش و كنترل

گروه آزمون

انحراف معيارميانگينمرحلهمتغير

شادكامى
33/0713/01پيش آزمون

44/005/98پس آزمون

حافظه 
سرگذشتى

38/675/39پيش آزمون

46/005/94پس آزمون

گروه كنترل

شادكامى
30/1311/50پيش آزمون

29/006/56پس آزمون

حافظه 
سرگذشتى

405پيش آزمون

38/405/03پس آزمون

با استفاده از آزمون شاپير  ابتدا  ها،  آورى داده  جمع  پس از 
و ويلك، توزيع نرمال متغيرها مورد بررسى قرار گرفت و نرمال 

بودن داده ها مورد تأييد قرار گرفت.
براى بررسى تفاوت ميانگين در گروه آزمايش و كنترل در 
متغير حافظه سرگذشتى و شادكامى با حذف اثرات پيش آزمون 
در  كوواريانس  تحليل  نتايج  شد.  استفاده  كوواريانس  تحليل  از 
اختالف  كه  مى دهد  نشان   (4 سرگذشتى(جدول  حافظه  متغير 
معنادارى بين ميانگين نمرات در گروه آزمايش و كنترل در پس 

جدول 4. نتايج تحليل كوواريانس مقايسه متغيرهاى حافظه سرگذشتى و شادكامى در دو گروه آزمايش و كنترل

مجموع منبع واريانسمتغير
مجذورات

درجات 
آزادى

ميانگين 
سطح مقدار Fمجذورات

معنادارى
اندازه 

اثر(مجذور اتا)

حافظه سرگذشتى
559/251559/2546/910/00010/63بين گروهى

-  - -321/862711/92خطا
-  --  -1280/8029كل

شادكامى
2082/7912082/79145/880/00010/84بين گروهى

 - -- 385/502714/28خطا
 -- - - 353229كل

  P =0/0001Eta=0/63) .آزمون حافظه سرگذشتى وجود دارد
F = 46/91). ميزان تأثير تهيه و ساخت آلبوم هاى خانوادگى 
اين  به  مى باشد.  اتا  ضريب  اندازه  به  سرگذشتى  حافظه  روى  بر 

پس  نمرات  ميانگين  در  حاصل  تغييرات   0/63 كه  معنى  معنا 
گروه  در  سرگذشتى  حافظه  متغير  آزمون  پيش  به  نسبت  آزمون 
آزمايش به علت استفاده از آلبوم ها است . عالوه بر اين، نتايج 
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شده  ارائه   3 جدول  در  شادكامى  متغير  در  كوواريانس  تحليل 
است كه نشان مى دهد تفاوت معنادارى بين ميانگين نمرات دو 
وجود  شادكامى  آزمون  پس  مرحله  در  كنترل  و  آزمايش  گروه 
دارد. (F= 145/88 P =0/0001Eta=0/84) . كه اين نتيجه 
بيانگر اثربخشى معنادار مداخله هاى آلبوم درمانى بر شادكامى در 

گروه آزمايش مى باشد.

بحث و نتيجه گيرى
پژوهش حاضر به منظور بررسى تأثير تهيه و ساخت آلبوم هاى 
شد  انجام  سالمندان  شادكامى  و  سرگذشتى  حافظه  بر  خانوادگى 
اجراى  از  پس  آزمايش  گروه  در  معنادارى  تغييرات  گواه  نتايج   .
سرگذشتى  حافظه  بر  خانوادگى  آلبومهاى  ساخت  تهيه   روش 
سالمندان بود كه بيانگر ميزان اثربخشى تهيه و ساخت آلبومهاى 
خانوادگى بر حافظه سرگذشتى در سالمندان گروه آزمايش مى باشد 
در  مى باشد.  همسو  پيشين  تحقيقات  هاى  يافته  با  نتايج  اين   .
اى  وسيله  عكس ها  كه  داد  نشان   (1978) زويك  راستا،  همين 
مسن  افراد  است  معتقد  و  است  پيرى  دوران  در  خودآگاهى  براى 
و  كنند  ابراز  را  خود  مى توانند  تر  راحت  خود  عكسهاى  ديدن  با 
بهبود  باعث  ها  آلبوم  مرور  و  .عكسها  باشند  داشته  فعال  حالت 
حافظه شناختى افراد مى شود و حتى باعث ايجاد مهارتهايى جهت 
پيشگيرى از به تحليل رفتن حافظه در  افراد سالمند مى شود(25).

آلبومهاى  درمانى  تأثير  به  تحقيقى  در   (2007) ميزن  همچنين 
بيماران  كه  دريافت  و  پرداخت  آلزايمر  بيماران  درمان  در  عكس 
با مشاهده عكسها مى توانند گذشته خود را حفظ كنند، زمان حال 
و اكنون را تقويت بخشيده و الهام بخش اميد و آرزو براى آينده 
زندگى  از  داستان  يك  ساز  زمينه  عكس  هاى  آلبوم  باشند(20). 
افراد است و در قبال نگاه كردن به عكسها مى توانند به گذشته 
شيرينى  و  تلخ  خاطرات  يادآور  ها  آلبوم  افتخاركنند(18).  خود 
است كه باعث پيوند گذشته با زمان حال مى شوند و همانند يك 
نشانگر و محرك جهت برجسته ساختن اتفاقات و خاطراتى است 
كه الزم است مجدداً ايجاد شوند و يا تغييراتى در آن اعمال شود، 

يك  قالب  در  زندگى  مثبت  هاى  دوره  مرور  مى كند(26).  عمل 
مدرسه،  هاى  فعاليت  كودكى،  خاطرات  گذشته،  حوادث  آلبوم، 
اتفاقات خانوادگى، سرگرمى ها و غيره را شامل مى شود. اين مرور 
خاطرات با استفاده از آلبومها به فرد فرصتى داده تا توانگرى خود 
را در تجربياتى كه در زندگى داشته و جمع كرده ببيند. اين فرآيند 
با  بنابراين   . ببخشد(27)  تقويت  فرد  در  را  خود  هويت  مى تواند 
خانوادگى  هاى  آلبوم  ساخت  و  تهيه  شده،  گفته  موارد  به  توجه 
اين،  بر  عالوه  مى شود.  سرگذشتى  حافظه  تقويت  و  بهبود  موجب 
نتايج اين پژوهش نشان داد كه تهيه و ساخت آلبوم هاى خانوادگى 
موجب افزايش شادكامى در سالمندان شد.اين نتايج با يافته هاى 
ميزن(2007)  مثال  عنوان  مى باشد.به  همسو  قبلى  هاى  پژوهش 
شادكامى  و  امنيت  حس  باعث  عكسها  آورى  جمع  است  معتقد 
در بيمار شده و به زندگى او معناى مجدد مى دهد(20) . اين گفته 
تأييدى بر نظريه اريكسون است كه معتقد است  سالمندان در اين 
دوره زمانى زندگى خود را ارزيابى مى كنند. اگر در اين ارزيابى به 
اين نتيجه رسيدند كه زندگى فعال و پربارى داشته اند به احساس 
رضايت  و شادكامى مى رسند ولى اگر به چنين نتيجه اى نرسند 
دچار نوميدى مى شوند(9).كاسدن و رينالد(1982) نيز در پژوهش 
خود از عكس به عنوان يك درمان ياد مى كنند و عكسها را وسيله 
اى براى ابراز هيجانات مى دانند و معتقد است مرور عكسها در 
يك جمع دوستانه يا خانوادگى باعث كشف اشتراكات و نزديكى 
هيجان ها مى شود و در ايجاد گشودگى اجتماعى در افراد  و ايجاد 

ارتباطات مؤثر و رهايى از انزواى اجتماعى مؤثر است(17). 
پژوهش ها آشكار ساخته اند كه، يكى از علل كاهش حافظه، 
به علت كاهش فعاليت هاى اجتماعى و كم شدن تدريجى رضايت 
از زندگى و نيافتن معنا و اميد در زندگى است . آنچه مسلم است، 
كاهش شادكامى در زندگى سالمندان به دنبال مشكالتى از قبيل 
ناتوانى  و  عزيزان  و  دوستان  دادن  دست  از  مزمن،  هاى  بيمارى 
به  سالمند  فرد  و  شده  تشديد  عالقه   مورد  فعاليت هاى  انجام  در 
مرور دچار افسردگى شده و غمگينى سوق داده مى شود(29-28). 
ساده  راهكارهاى  و  ساده  زندگى  اصول  از  استفاده  با  رو  اين  از 
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مى توان افسردگى و تضعيف پيشرونده حافظه در دوران سالمندى  م

در  درمانى  آلبوم  درمانى  روش  كاربرد  انداخت.  تعويق  به  را 
درمانى،  خنده  درمانى،  فيلم  جمله  از  درمانى  هنر  روشهاى  كنار 
و  شناختى  روان  كيفيت  سطح  ارتقا  براى  مى تواند  درمانى،  شعر 
و  تهيه  نتيجه  30-31).در  باشد(10،  مفيد  سالمندان  اجتماعى 
در  مكمل  ابزارى  عنوان  به  مى تواند  خانوادگى  آلبومهاى  ساخت 

كنار  درمان هاى ديگر در سنين سالمندى به كار گرفته شود. 
آلبومهاى  ساخت  و  تهيه  اثربخشى  به  توجه  با  گيرى:  نتيجه 
خانوادگى بر حافظه سرگذشتى و شادكامى سالمندان و با توجه به 
كم هزينه و ساده بودن اين روش، روان شناسان و مشاوران مى توانند 
نتايج اين تحقيق را در مداخالت درمانى متمركز بر سالمندان در 
مراكز نگهدارى سالمندان و ديگر سازمانهاى ذيربط جهت جلوگيرى 
از نسيان و فراموشى و افسردگى در دوران سالمندى مورد استفاده 

قرار دهند. بديهى است جهت تعميم نتايج پژوهش حاضر به ديگر 
پيشنهاد  همچنين  و  گردد  رعايت  احتياط  جانب  سنى  گروه هاى 
مى گردد در پژوهش هاى آتى از آلبوم درمانى در تركيب با ساير 

مداخله هاى مشاوره و روان درمانى استفاده شود.
سپاسگزارى
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