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کلید واژه:

باغبان یدرمانی ،سالمت
عمومی ،عزت نفس،
سالمندان مقیم
آسایشگاه

اهداف پژوهش حاضر به منظور بررسی اث ربخشی باغبان یدرمانی بر افزایش سالمت عمومی و عزتنفس سالمندان
مقیم آسایشگاه انجام شد.
روش بررسی روش تحقیق حاضر نیمهآزمایشی و طرح آن پی شآزمون-پ سآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری،
کلیه سالمندان مقیم آسایشگاههای ته ران در سال  2931بودند که  42نفر از آنان به روش در دسترس به عنوان نمونه
تحقیق انتخاب شدند و سپس در دو گروه کنترل و آزمایش به روش کامال تصادفی گمارده شدند .ب رای جمعآوری
دادهها از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و سالمت عمومی ( )GHQاستفاده شد .گروه آزمایش در معرض 31
جلسه آموزش باغبانی ق رار گرفت و تجهی زات باغبانی توسط محقق در اختیار آنها ق رار گرفت .سپس گروهها دوباره
پرسشنامههای مذکور را پس از پایان دوره باغبان یدرمانی (پ سآزمون) و سه ماه پس از آن (پیگیری) تکمیل کردند.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازههای تک راری صورت گرفت.
یافتهها نتایج نشان داد که بین میانگی نهای نم رات سالمت عمومی و عزتنفس گروه آزمایش در م راحل پ سآزمون
و پیگیری نسبت به مرحله پی شآزمون تفاوت معنادار وجود داشت .به عبارت دیگر باغبان یدرمانی توانسته است
سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان مقیم آسایشگاه را به طور معناداری ( )P>0/10افزایش دهد.
نتیجهگیری نتایج تحقیق نشان م یدهد که باغبان یدرمانی هم باعث افزایش سالمت عمومی و عزتنفس سالمندان
مقیم آسایشگاه م یشود و هم به عنوان یک درمان غیردارویی و کمهزینه ب رای سایر گروههای بیماران نیز پیشنهاد
م یگردد.

مقدمه
بــا افزایــش ســن ،افــراد دچــار مشــکالت عدیــده
ای مــی گردنــد کــه ایــن امــر در ســالمندان بیشــتر
نمــود پی ــدا م ــی کنــد .ســالمندی مرحلــه ای از چرخــه
زندگــی اســت کــه مســائل رشــدی خــاص خــود را دارد
و بســیاری از ایــن مســائل بــا از دســت دادن چاالکــی
جســمانی ،تیــزی ذهــن ،دوســتان و عزیــزان ،منزلــت
و قــدرت ارتبــاط دارنــد [ .]1افــت ادراکــی ،از دســت
دادن قــوای جســمی و ذهنــی ،از دســت دادن حافظــه،

اضط ـراب و افس ــردگی ،فقــدان اعتمــاد بــه نف ــس و عــزت
نفــس از جملــه مشــکالت دیگــری اســت کــه در بیــن
ســالمندان شــایع اســت .کاهــش یــا رفــع ایــن مشــکالت
از جملــه موضوعاتــی اســت کــه محققــان در ســالهای
اخی ــر بــه طــور روز افــزون بــه آن پرداختهانــد .چ ـرا کــه
ســالمندی یک ــی از م راحــل زندگ ــی اســت کــه اگ ــر بــه
خوب ــی مدیریــت شــود م یتوانــد تبدیــل بــه بالندگ ــی و
بــاروری شــود .می ـزان پذی ــرش ش ـرایط دوره ســالمندی ،از
ســوی ف ــرد ســالمند اهمی ــت دارد .م یتــوان بــا پذی ــرش
نقشهــای جدیــدی کــه مطابــق بــا وضعیــت فــرد بــه
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عنــوان ســالمند اســت ،ایــن دوره را بــه دورهای نســبتاً
فعــال و رضایــت بخــش بــدل کــرد [.]2
یک ــی از مشــکالت شــایع روان ــی در ســالمندان ،احس ــاس
ناتوان ــی اســت کــه منج ــر بــه کاهــش تحمــل محرکهــای
ناخواســته ،کاهــش عملکرد در ش ـرایط نامناســب محیطی،
افســردگی ،افزایــش ســطح اســترس ،واکنشهــای
انطباقــی ناســازگار ،کاهــش عزتنفــس و حتــی مــرگ
م یشــود [ .]3کاهــش عزتنفــس باعــث گرفتاریهــای
روح ــی و روان ــی متعــددی از جمله افس ــردگی ،گوشـهگیری
و دوری جس ــتن از جمــع ،اضط ـراب ،ب یتفاوت ــی و احس ــاس
تنهایــی م یشــود .مشــکالت افــراد مســن در جوامــع
مس ــائل جــدی و بزرگ ــی را بــه ویــژه در ســالهای اخی ــر
ایجــاد ک ــرده اســت .بیشــتر مشــکالت اف ـراد مس ــن عــاوه
بــر مشــکالت جســمی ،از دســت دادن عزتنفــس و
ارتباطــات اجتماع ــی اســت .شــخص مس ــن اغلــب متوجــه
درون خــود م یشــود ،افســرده م یگــردد و احســاس
تنهای ــی م یکنــد کــه همــان ع ــوارض پی ــری اســت [.]4
طبــق نظــر اریکســون از وظایــف تکاملــی در دوران
ســالمندی ،انس ــجام خــود در مقابــل ناامی ــدی م یباشــد.
انس ــجام خــود بــه مفه ــوم پذی ــرش ش ــیوهی زندگی اســت
و ایــن کــه ف ــرد بــا داشــتن عزتنف ــس خ ــوب ،ب ــر زندگ ــی
خــود کنت ــرل دارد [.]5
داشــتن عزتنفــس یکــی از نیازهــای اساســی انســان
م یباشــد ،هــر چقــدر میــزان آســی بپذیری فــردی
بیشــتر باشــد ،بــه درجــات بیشــتری از عزتنفــس نیــاز
دارد [ .]6در حقیقــت عزتنف ــس از جوانــب مهــم ســازگاری
در تمامــی م راحــل زندگــی م یباشــد کــه در ســازگاری
عاطفــی ،هیجانــی ،اجتماعــی و روانشــناختی نقــش دارد
و ایــن موضــوع در زمــان ســالمندی بــه ویــژه در ســامت
روان ســالمندان اهمی ــت بیشــتری پی ــدا م یکنــد [ 8و .]7
امــروزه ثابــت شــده اســت کــه ســامت جســمی
و روانــی در دوران پیــری نســبت بــه ســایر دورههــای
زندگ ــی بــا خط ــر بیشــتری روبروســت .از ســویی دگرگون ــی
ســاختارهای اجتماعــی در دهههــای اخیــر و تغییــر
نظــام خانــواده ســنتی از شــکل گس ــترده کــه بــه حفــظ
و نگهــداری ســالمند در درون خانــواده تأکیــد داشــت
بــه نظــام خانــواده هســتهای کــه ســعی در کوچــک
نمــودن واحــد خانــواده دارد و والدیــن ،جــدا از فرزنــدان
زندگ ــی م یکننــد ،باعــث رونــق گرفتــن ه ــر چــه بیشــتر
خانــه ســالمندان و فرهنــگ ســپردن ســالمندان بــه
م راکــز نگهــداری شــده اســت [ .]9در نتیجــه مشــکالت
دوره ســالمندی در آسایشــگاههای نگهــداری ســالمندان
دوچنــدان خواهــد شــد و پژوهشگ ـران بــه دنب ــال یافتــن
روشهــای کاهــش و برط ــرف ک ــردن مشــکالت ســالمندان
در ایــن م راکــز هســتند.
در ایــن میــان باغبانــی م یتوانــد بــه عنــوان یــک
ف راینــد درمــان جهــت بهبــود و رفــاه ســالمندان عمــل
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کنــد .تحقیقــات مختلــف نشــان دادهانــد کــه پیونــد
بــا طبیعــت بــرای ســامتی روانــی از جملــه کاهــش
ســطوح اســترس و افزایــش خلــق مؤثــر م یباشــد
[ .]10همچنیــن محی طهــای طبیعــی ایــن فرصــت
را ایجــاد م یکننــد تــا انســان از روزمرگــی و فکرهــای
مرتب ــط بــا زندگ ــی روزانــه دور شــود .طبیعــت بــه صــورت
خــود بــه خــود و بــدون هیــچ گونــه فشــار و تحمیــل
س ــبب افزایــش می ـزان توجــه و جــذب شــدن م یگ ــردد.
ب راســاس نظریــه کاپــان طبیعــت دارای چهــار مؤلفــه
اســت کــه س ــبب بازگشــت و ترمی ــم م یگ ــردد :متفــاوت
بــودن ،جــذاب بــودن ،پهنــاور بــودن و ســازگار بــودن [.]11
در نظریههــای م ربــوط بــه باغبان یدرمانــی ،ذکــر
شــده اســت کــه فعالی تهــای مرتبــط بــا گیاهــان،
فرصتهای ــی ماننــد تمرینهــای عمل ــی در کاشــت گی ــاه
و آب دادن بــه گیاهــان و نگهــداری و م راقبــت از آنهــا را
در اختیــار شــرکت کنندههــا قــرار دهیــد .انجــام ایــن
فعالی تهــا باعــث ایجــاد احســاس کارآمــدی مســتقل
و خودمختــاری در افــراد م یشــود و فرصتــی بــرای
ایجــاد نقشهــای گوناگــون بــه عنــوان پرورشدهنــده و
م راقبــت کننــده در اختیــار ســالمندان قــرار م یدهــد.
انجــام ایــن نقشهــای ســودمند در اف ـراد مس ــن باعــث
کاهــش عالئــم افســردگی در آنهــا م یشــود [.]12
باغبانــی مزایــای زیــادی بــرای ســامتی عاطفــی و
تندرســتی اف ـراد دارد .از مزایــای روان ــی آن کس ــب لــذت
و کاهــش اضط ـراب اســت کــه از طریــق اعمــال فیزیک ــی
و بــا اســتفاده از حــواس بویایــی ،المســه و بــا طعــم
ســبزیجات تــازه ،در محیــط بــاغ بــه وجــود م یآیــد.
اندروفی نهــای آزاد شــده از طریــق باغبانــی بــه کاهــش
اســترس و بهبــود وضعیــت ســامت فــرد م یانجامــد.
باغبان ــی بــا برق ـراری پیونــد خــاص بی ــن یــک بوتــه و فرد
موجــب مزیتهایــی از جملــه حــس امیــد و ســرزندگی
ب ـرای ف ــرد م یشــود .مزایــای شــناختی آن افزایــش خلــق
و کاهــش ب رانگیختگــی م یباشــد [.]13
بررســيهاي ســابق ،مزایــای باغبان یدرمانــی و
اســتفاده از مجموعــه بــاغ در کاهــش درد ،بهبــود
توجــه ،کاهــش اســترس و اضطــراب و کاهــش اســتفاده
از دارو ماننــد داروهــای آنتــی ســایکوتیک و کاهــش از
کارافتادگ ــی را گ ـزارش ک ــرده اســت .ایــن ام ــر بــه ویــژه
در دو ایالــت متحــده و جمهــوری کــره کــه جمعیــت
ســالمند زیــادی دارنــد اتفــاق افتــاده ،بــه ویــژه ک ــره کــه
بیشــترین جمعیــت ســالمند جهــان را دارد [.]14
در پژوهشــی کــه مشــفقی[ ]15در ایــران بــا هــدف
بررس ــی اث ربخش ــی آمــوزش و انجــام عملی ــات باغبان ــی ب ــر
کاهــش میــزان افســردگی ،اســترس ،اضطــراب و افزایــش
کیفی ــت زندگ ــی در ســالمندان مقی ــم در آسایشــگاه انجــام
داد بــه ایــن نتایــج دســت یافــت کــه باغبان یدرمان ــی ،باعث
کاهــش نشــانههای افس ــردگی ،اضط ـراب ،اســترس و ارتقــاء
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اثربخشی باغباندرمانی بر سالمت عمومی و عزتنفس سالمندان

کیفی ــت زندگ ــی در ســالمندان مقی ــم آسایشــگاه گردیــد.
همچنی ــن نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش و انجــام عملی ــات
باغبانــی باعــث ارتقــاء و بهبــود انــرژی و نشــاط ،بهبــود
عملک ــرد عاطف ــی ،افزایــش و بهب ــود ســامت عموم ــی در
می ــان ســالمندان مقی ــم آسایشــگاه شــده اســت.
گومــز نشــان داد کــه باغبان یدرمان ــی ب ــر اف ـراد معلــول،
بیمــاران روانــی ،زندانیــان ،کــودکان آشــفته و ناســازگار،
معتــادان و کس ــانی کــه دوره نقاهــت بعــد از ســکته مغزی
را م یگذراندنــد و همچنیــن کســانی کــه در آسایشــگاه
نگهــداری م یشــدند مؤثــر بــوده اســت [.]16
هــرزوگ و همــکاران بیــان کردنــد بهبــودی کــه از
طریــق طبیعــت صــورت م یگی ــرد ،تأثیرگــذاری بیشــتری
نســبت بــه بهبــودی دارد کــه از طریــق ورزش و م راکــز
ســرگرمی ایجــاد م یشــود [.]17
در مطالعــه دیگ ــری همبس ــتگی مثب ــت بی ــن پی ــادهروی
در فضــای بــاز و بهب ــود توجــه را نشــان دادنــد .آنهــا اب ـراز
داشــتند چهــل دقیقــه پی ــادهروی در پــارک بعــد از انجــام
کار بــه بهب ــود توجــه و تمرکــز ،بهب ــود خلــق و خــوی اف ـراد
م یانجامــد .در صورتــی کــه پیــادهروی در یــک محیــط
شــهری و یــا نشســتن و گــوش دادن بــه موســیقی و
خوانــدن مجلــه در یــک اتــاق بــدون پنج ــره موجــب بهبود
توجــه و تمرکــز ،و خلــق و خــوی اف ـراد نم یشــود [.]18
در تحقیق ــی کــه کام و س ــیو ]19[ 1بــا هــدف ارزش ــیابی
ب رنامــه فعالی ــت باغبان ــی ب ـرای بیمــاران روان ــی انجــام دادند
نتیجــه گرفتنــد کــه باغبان یدرمان ــی در کاهــش اضط ـراب،
افس ــردگی و اســترس بیمــاران روانپزشــکی موث ــر اســت.
در پژوهشــی کــه آدوی و مارتینســون ]20[ 2بــا
هــدف بررســی باغبان یدرمانــی در کاهــش نشــانههای
اســترس انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
باغبان یدرمانــی م یتوانــد در کاهــش نشــانههای
اســترس نقشــی تعیی نکننــده داشــته باشــد.
در مطالعــهای کــه در دانشــگاه آتالنتــای آمریــکا
صــورت گرفــت بــه بررس ــی زنــان ب ــی خانمــان و تج ربــه
آنــان در طــرح باغبانــی و بهبــود ســامتی روانــی آنــان
پرداختنــد .آنهــا در طــول روز حداقــل  8ســاعت کــه
بیــش از  4هفتــه بــه طــول انجامیــد فعالیــت کردنــد
نتیجــه نشــان داد باغبان یدرمان ــی موجــب کاهــش افــکار
منفــی و اســترس و بــاال رفتــن تعامــات اجتماعــی و
خودشــکوفایی آنهــا شــده اســت [.]21
اســتارک 3نشــان داد ص ــرف دو ســاعت فعالی ــت ط ــی یــک
هفتــه در طبیعــت باعــث بهب ــود تمرکــز م یشــود [.]22
در پژوهــش حاضــر هــدف اصلــی محقــق بررســی
اث ربخش ــی آمــوزش و انجــام عملی ــات باغبان ــی ب ــر افزایــش
عــزت نفــس و ســامت عمومــی ســالمندان مقیــم
Kam&siu .1
Adevi,Martinson .2
Stark .3

آسایشــگاه بــود .در نتیجــه بــا توجــه بــه ادبی ــات تحقی ــق
دو فرضی ــه اصل ــی ب ـرای انجــام تحقی ــق حاض ــر مدنظ ــر
قــرار گرفــت.
الــف) باغبان یدرمانــی بــر عزتنفــس ســالمندان
مقیــم آسایشــگاه مؤثــر اســت.
ب) باغبان یدرمانــی بــر ســامت عمومــی ســالمندان
مقی ــم آسایشــگاه مؤث ــر اســت.
روش مطالعه
پژوهــش حاض ــر نیمهآزمایش ــی و ط ــرح آن پی شآزمــون-
پ سآزمــون بــا گ ــروه کنت ــرل بــود .جامعــه تحقی ــق شــامل
کلیــه ســالمندان مقیــم آسایشــگاههای تهــران در ســال
 1392بــود کــه  24نفــر از آنــان بــه روش در دســترس
بــه عنــوان نمونــه تحقی ــق انتخــاب شــدند .س ــپس گ ــروه
نمونــه بــه صــورت کامــا تصادف ــی در گروههــای آزمایــش
و کنت ــرل ( 12نف ــر گ ــروه آزمایــش و  12نف ــر گ ــروه کنت ــرل)
گمــارده شــدند .مــاک ورود ب ـرای ســالمندان گ ــروه نمونــه
کس ــب نم ــره پایی ــن در آزمونهــای عزتنف ــس و ســامت
عمومــی بــود .در مرحلــه بعــد هــر دو گــروه آزمایــش و
کنتــرل ،پرســشنامههای ســامت عمومــی و عــزت
نفــس کوپــر اســمیت را تکمیــل کردنــد .ســپس گــروه
آزمایــش در معــرض  13جلســه آمــوزش باغبانــی قــرار
گرفــت و در پایــان دوبــاره ه ــر دو گ ــروه آزمایــش و کنت ــرل،
پرســشنامههای مذکــور را تکمیــل نمودنــد (پ سآزمــون)
و ســه مــاه بعــد نی ــز آزمــون پیگی ــری اج ـرا شــد.
بــه منظــور ســنجش عزتنفــس ســالمندان از آزمــون
عزتنفــس کوپــر اســمیت 4اســتفاده شــد .وی مقیــاس
عزتنفــس خــود را بــر اســاس تج ربــه نظــری کــه بــر
روی مقیــاس راجــرز دیمونــد انجــام داد تهیــه و تدویــن
نمــود .ایــن مقی ــاس دارای  58مــاده اســت کــه  8مــاده آن
دروغســنج اســت .در مجمــوع  50مــاده آن بــه  4مقی ــاس
عزتنفــس خــود ،عزتنفــس اجتماعــی ،همســاالن،
عزتنفــس خانــواده و عزتنفــس مدرســه تقســیم شــد.
ایــن مقی ــاس عــاوه ب ــر  4خ ــرده مقی ــاس ،یــک نم ــره کلی
بــه دســت م یدهــد .روش نمرهگــذاری آزمــون بــه صــورت
یــک و صف ــر اســت .در مادههــای شــماره ،36 ،45 ،47 ،57
،4 ،5 ،10 ،11 ،14 ،18 ،19 ،21 ،23 ،24 ،28 ،29 ،30 ،32
 2پاســخ بل ــی نم ــره یــک و خی ــر نم ــره صف ــر م یگی ــرد.
بدیه ــی اســت کــه حداقــل نم ــرهای کــه یــک ف ــرد ممکــن
اســت کســب کنــد صفــر و حداکثــر  50خواهــد بــود.
چنانچــه آزمودن ــی از  8مــاده دروغ ســنج بی ــش از  4نم ــره
بیــاورد بــه آن معنــی اســت کــه اعتبــار آزمــون پاییــن
اســت [ .]23در تحقی ــق شــکرکن و نیس ــی ( )1373ض رایب
پایای ــی آزمــون بــه روش بازآزمای ــی ب ـرای دانشآمــوزان پس ــر
Cooper Smith .4
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و دخت ــر بــه ترتی ــب 0/90و  0/92گ ـزارش شــده اســت .در
تحقی ــق حاض ــر نی ــز ض رایــب پایای ــی آزمــون بــا اســتفاده از
آلفــای کرونب ــاخ  0/77بــه دســت آمــد.
همچنیــن بــرای ســنجش ســامت عمومــی
ســالمندان ،از پرســشنامه ســامت عمومــی ()GHQ
اســتفاده شــد .ایــن ابــزار بــا هــدف غ ربالگــری کســانی
کــه احتمــاال دارای اختــال روان ــی هس ــتند مورد اســتفاده
ق ـرار گرفــت .منظــور اصل ــی از کارب ــرد ایــن پرس ـشنامه
ایجــاد تمایــز بی ــن بیمــاری روان ــی و ســامت اســت .ایــن
پرســشنامه دارای فرمهــای مختلفــی اســت کــه در
ایــن تحقیــق فــرم  28مــادهای آن اســتفاده شــد .ایــن
پرســشنامه دارای  4زیــر مقیــاس شــامل نشــانههای
بدنــی ،اضطــراب ،ب یخوابــی ،کــژکاری اجتماعــی و
افســردگی وخیــم اســت .ســؤاالت ایــن پرســشنامه بــه
صــورت چهارگزینـهای اســت کــه بــه ه ــر پاســخ آزمودن ــی
نمــره صفــر تــا ســه داده م یشــود و نمــره کلــی فــرد
کــه از حاصــل نمرههــای  4مقی ــاس بــه دســت م یآیــد
ســامت عمومــی را نشــان م یدهــد .در یــک بررســی
توســط تقــوی ضریــب پایای ــی کل پرسشــنامه از طریــق
بازآزمایــی  0/72و همبســتگی بیــن خردهمقیاسهــا بــا
کل آزمــون بیــن  0/72تــا  0/87بــه دســت آمــد [.]9
در پایــان بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــای
تحقیــق از شــاخ صهای آمــار توصیفــی و اســتنباطی
در نرمافــزار  SPSSنســخه  20اســتفاده شــد .در بخــش
توصیفــی از میانگیــن و انحــراف معیــار و در بخــش
اســتنباطی از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازههــای
تکــراری اســتفاده شــد.
آموزش عملی باغبان یدرمانی شامل م راحل زیر بود:
 :1آموزش آمادهسازی خاک
 :2آموزش کاشت انواع سبزیجات و صیف یجات
 :3آموزش نحوهی آبیاری سبزیجات و صیف یجات
 :4آموزش تنک کردن سبزیجات و صیف یجات
 :5آمــوزش نحــوهی بهــره بــرداری از محصــوالت بــه
دســت آمــده
 :6آمــوزش خــواص هــر یــک از ســبزیجات و
صیف یجــات کاشــته شــده توســط ســالمندان
جلســات آمــوزش باغبان یدرمانــی توســط محقــق
ب ـرای گ ــروه ســالمندان گ ــروه آزمایــش بــه ش ــرح زی ــر بــود:
جلس ــه اول :آشــنایی بــا اعضــاء و بی ــان منطــق و اهداف
جلســات آموزشی
جلســه دوم :نحــوه آشــنایی بــا بــذر و نــوع کاشــت و
نحــوه آبی ــاری
جلس ــه ســوم :آمــوزش نگهــداری و م راقب ــت از بــذر بــه
طــور گروه ــی
جلس ــه چهــارم :بازدیــد از بذرهــای بــه عمــل آمــده و از
بی ــن ب ــردن گیاهــان ه ــرز
جلســه پنجــم :آمــوزش و نحــوه بهــره بــرداری از
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محصــوالت بدســت آمــده
جلس ــه ششــم :آمــوزش خ ــواص ه ــر یــک از بذرهــای
کاشــته شــده بــه ســالمندان
جلس ــه هفتــم :بررس ــی صیف ــی جــات کاشــته شــده و
توجــه ســالمندان بــه رونــد رشــد آنهــا
جلس ــه هشــتم :آمــوزش نحــوه نگهــداری از بوتــه هــای
صیف ــی و ایجــاد تکی ـهگاه ب ـرای ه ــر بوتــه
جلســه نهــم :چیــدن صیفــی جــات رســیده شــده و
مصــرف آنهــا و تأکیــد بــر ارتبــاط عاطف ــی بــا گیاهــان
جلس ــه دهــم ،یازدهــم و دوازدهــم ماننــد جلس ــه نهــم
تک ـرار شــد.
جلســه ســیزدهم :اجــرای پرسشــنامه هــای مقیــاس
عــزت نف ــس کوپ راســمیت وســامت عموم ــی ( )GHQکــه
نتایــج تمام ــی ایــن جلس ــات مکتــوب وتجزیــه وتحلی ــل
شــده اســت.
یافتهها
میانگی ــن و انح ـراف معی ــار نم ـرات ســامت عموم ــی و
عزتنف ــس ســالمندان بــه تفکی ــک م راحــل پی شآزمــون،
پ سآزمــون و پیگیــری در جــدول  1آورده شــده اســت.
همانگونــه کــه نتایــج نشــان م یدهــد نم ـرات عزتنف ــس
و ســامت عموم ــی ســالمندان در گ ــروه کنت ــرل در م راحل
پی شآزمــون ،پ سآزمــون و پیگیــری تغییــر چندانــی در
میانگیــن آنهــا ایجــاد نشــده اســت .ولــی میانگیــن
نم ـرات گ ــروه آزمایــش در م راحــل پ سآزمــون و پیگی ــری
نســبت بــه پی شآزمــون تغییــر محسوســی نشــان داده
اســت (جــدول .)1
نتایــج آزمــون یکنواخت ــی ماتری ــس واریان ــس -کواریان ــس
نی ــز نشــان م یدهــد کــه مقــدار محاس ــبه شــده کرویــت
موخلــی بــرای نمــرات ســامت عمومــی و عزتنفــس
ســالمندان بــه ترتیــب  0/583و  0/598اســت کــه
بــا ســطح معنــاداری  0/073و  0/066عــدم یکنواختــی
ماتریــس واریانــس -کواریانــس تاییــد شــد (جــدول .)2
نتایــج تأثیــر باغبان یدرمانــی بــر ســامت عمومــی
ســالمندان در م راحــل پ سآزمــون و پیگی ــری نس ــبت بــه
پی شآزمــون ب ــر اســاس چهــار آمــاره اث ــر پیالی ــی ،النــدای
ویکلــز ،اثــر هتلینــگ و بزرگتریــن ریشــه ر ُوی نشــان
داده شــده اســت کــه بــا توجــه بــه مقــدار معنــاداری
( ،)Sig=0/027تفــاوت معنــاداری بیــن ســامت عموم ــی
ســالمندان در ســه مرحلــه پی شآزمــون ،پ سآزمــون و
پیگیــری وجــود دارد (جــدول .)3
در جــدول  4اثــر باغبان یدرمانــی بــر عزتنفــس
ســالمندان در م راحــل پ سآزمــون و پیگی ــری نس ــبت بــه
پی شآزمــون ب ــر اســاس چهــار آمــاره اث ــر پیالی ــی ،النــدای
ویکلــز ،اثــر هتلینــگ و بزرگتریــن ریشــه ر ُوی بررســی
شــده اســت .بــا توجــه بــه مقــدار معنــاداری (،)Sig=0/001
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان
مراحل

گروهها

پیش آزمون سالمت
عمومی

گروه کنترل

29/33

گروه آزمایش

30/92

18/603

گروه کنترل

31/17

14/41

12

گروه آزمایش

15/00

8/58

12

گروه کنترل

28/75

11/17

12

گروه آزمایش

12/08

8/12

12

گروه کنترل

27/75

5/294

12

گروه آزمایش

29/25

5/396

12

گروه کنترل

30/00

6/836

12

گروه آزمایش

36/25

6/454

12

گروه کنترل

31/33

5/33

12

گروه آزمایش

36/50

7/15

12

پس آزمون سالمت
عمومی
پیگیری سالمت عمومی
پیش آزمون عزت نفس
پس آزمون عزت نفس
پیگیری عزت نفس

میانگین

انحراف معیار

تعداد
12

10/43

12

جدول  .2نتیجه آزمون کرویت موخلی در مورد نمرات سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان
اثر درون گروهی
سالمت عمومی
عزت نفس

کای اسکوور تقریبی

ضریب موخلی

11/869

0/583

11/296

0/598

درجه آزادی
2

2

معناداری ()Sig
0/073

0/066

جدول  .3نتایج بررسی تأثیر باغبانی درمانی بر سالمت عمومی سالمندان
نام آزمون

مقدار

 DFفرضیه

 DFخطا

F

سطح معنی داری ()P

اثر پیالیی

0/281

2

22

4/294

0/027

المبدای ویکلز

0/719

2

22

4/294

0/027

اثر هتلینگ

0/390

2

22

4/294

0/027

بزرگترین ریشه روی

0/390

2

22

4/294

0/027

تفــاوت معنــاداری میــان عزتنفــس ســالمندان در ســه
مرحلــه پی شآزمــون ،پ سآزمــون و پیگیــری وجــود دارد.
نتایــج تحلی ــل واریان ــس ،ب ـرای نم ـرات ســامت عمومی
و عزتنفــس ســالمندان بــا ســطح معنــاداری α>0/01
حاکــی از آن اســت کــه بیــن نمــرات ســامت عمومــی
و عزتنفــس ســالمندان در ســه ســطح اندازهگیــری
پی شآزمــون ،پ سآزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر باغبان یدرمانــی توانســته

اســت بــر ســامت عمومــی و عزتنفــس ســالمندان
تأثیــر معنــادار داشــته باشــد (جــدول .)5
بحث
همانگونــه کــه نتایــج تحقیــق نشــان داد ،آمــوزش و
انجــام عملی ــات باغبان ــی باعــث افزایــش ســامت عموم ــی
ســالمندان مقی ــم آسایشــگاه شــد.
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جدول  .4نتایج بررسی تأثیر باغبانی درمانی بر عزت نفس سالمندان
نام آزمون

مقدار

 DFفرضیه

 DFخطا

F

سطح معنی داری ()P

اثر پیالیی

0/528

2

22

12/311

0/001

المبدای ویکلز

0/472

2

22

12/311

0/001

اثر هتلینگ

1/119

2

22

12/311

0/001

بزرگترین ریشه روی

1/119

2

22

12/311

0/001

جدول  .5خالصه نتایج تحلیل واریانس برای بررسی اثر باغبانی درمانی بر سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان
F
Ms
Df
Ss
منابع تغییر
سالمت عمومی
خطا
عزت نفس
خطا

1207/583

2

603/792

2825/750

46

83/168

410/861

2

205/431

587/806

46

12/778

یافتههــای ایــن قســمت از پژوهــش بــا یافتههــای
مشــفقی [ ،]15بارنیــکل و میــدن [ ،]24آســتین و
همــکاران[ ،]25ویچروســکی [ ]26و گ ــرب [ ]21همس ــو
اســت.
در تبییــن ایــن یافتــه بایــد گفــت کــه تحقیقــات
تج رب ــی نشــان م یدهــد کــه ارتباطداشــتن بــا طبیعــت
تأثی ــر مثب ــت ب ــر فشــار خ ــون و کلس ــترول دارد (هارتــج
و همــکاران [ ،]10اولریــچ و همــکاران [ ،]27کاپــان [،]28
رود و کنــدل [.]29
بــه عنــوان مثــال رود و کنــدل [ ]29بیــان م یکننــد
کــه حضــور در محی طهــای طبیع ــی ،احس ــاس یگانگ ــی
بــا طبیعــت و جهــان را فــرا م یخوانــد کــه منجــر بــه
تج ربــه حــس غــرور و برتــری در افــراد م یشــود .ریــپ
[ ]12بیــان م یکنــد کــه گــردش در فضــای آزاد و
محی ــط سرس ــبز بــا بهب ــود توانای ــی تمرکــز و ایجــاد خلــق
و خ ــوی مثب ــت در بی ــن اف ـراد ســالمند ســاکن آسایشــگاه
ارتبــاط دارد .مقابلــه بهتــر بــا درد و بازیابــی ســامتی
ب ـرای ایــن اف ـراد در محی ــط س ــبز باعــث افزایــش آرامــش
هیجانــی و شــناختی م یشــود کــه منجــر بــه درک
بهتــر از ســامتی در ســالمندان م یشــود.
در تبییــن یافتههــای م ربــوط بــه نقــش موثــر
باغبان یدرمان ــی در افزایــش ســامت عموم ــی ســالمندان
م یتــوان بــه ایــن موضــوع نی ــز اشــاره نمــود کــه انجــام
ح ــرکات فیزیک ــی ماننــد خــم شــدن و افزایــش هماهنگ ــی
حرکــت دســت و چشــم در پاشــیدن بــذر نــه تنهــا
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7/260

16/076

P
0/002
0/001

توان آزمون
0/920

0/999

حرکــت ورزشــی اســت بلکــه مهارتهــای شــناختی را
بهب ــود م یبخشــد .ایــن شــکل از ورزش ب ـرای ســالمندان
بســیار مناســب و لــذت بخــش اســت .درگیــر شــدن
در فعالی تهــای بدنــی م ربــوط بــه باغبانــی بــرای
ســالمندان مایــه نشــاط بدنــی اســت و باعــث ایجــاد
احســاس ســرزندگی در آنــان مــی شــود [.]30
باغبان یدرمانــی باعــث کاهــش نشــانههای افســردگی
و اضطــراب بــه عنــوان ابعــاد ســامت عمومــی در
ســالمندان شــده اســت .یافتههــای رمســی و همــکاران
[ ،]31گنزال ــس [ ،]32فریــد و ویچروســکی [ ،]33کف ــری
و همــکاران [ ،]34هیــن و همــکاران [ ]35و ریــپ و
همــکاران [ ]12مبنــی بــر تأثیــر باغبان یدرمانــی بــر
کاهــش افســردگی و یافتههــای مشــفقی [ ،]15دتویلــر
و همــکاران [ ]14مبنــی بــر تأثیــر باغبان یدرمانــی بــر
کاهــش اضطــراب همســو بــا نتیجــه تحقیــق اســت.
م یدانیــم کــه ســالمندان در چرخــه معیــوب افــکار
منفــی گرفتــار م یشــوند .درنظریههــای م ربــوط بــه
باغبان یدرمانــی ،ذکــر شــده اســت کــه فعالی تهــای
مرتبــط بــا گیاهــان ،فرصتهایــی ماننــد تمرینهــای
عمل ــی در کاشــت گی ــاه و آب دادن بــه گیاهــان و نگهداری
و م راقب ــت از آنهــا را در اختی ــار ش ــرکت کننــده هــا ق ـرار
م یدهــد .انجــام ایــن فعالی تهــا باعــث ایجــاد احس ــاس
کارآمــدی مســتقل و خودمختــاری در افــراد م یشــود و
فرصتــی بــرای ایجــاد نقشهــای گوناگــون بــه عنــوان
پرورشدهنــده و م راقب تکننــده در اختیــار ســالمندان
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قــرار م یدهــد .انجــام ایــن نقشهــای ســودمند در
افــراد مســن باعــث کاهــش عالئــم افســردگی در آنهــا
م یشــود [ .]12بناب رایــن م یتــوان چنیــن اســتنباط
نمــود کــه باغبان یدرمانــی باعــث تغییــر نگــرش افــراد
ســالمند نســبت بــه خــود شــده و موجــب شــده تــا
ســالمندان نــگاه مثبتــی در مــورد خــود و زندگ یشــان
داشــته باشــند .آنهــا بــا اســتفاده از ایــن روش قــادر
هســتند کــه بــا ناتوان یهــای خــود بهتــر روبــرو شــده
و بــه توانای یهــای ارزشــمند خ ــود بیشــتر توجــه کننــد،
زندگــی خــود را مفیدتــر ادامــه دهنــد و از افســردگی و
عواقــب آن گــذر کننــد.
بــه عــاوه طب ــق نظریــه گشــتالت ،اضط ـراب در حالت ــی
ایجــاد م یشــود کــه ف ــرد نس ــبت بــه ایفــای نقشهــای
آینــده نگ ران ــی دارد [ .]36ت ــرس از عــدم توانای ــی در انجــام
نقشهــای آینــده ،در ســالمندان بی ــش از دیگ ـران اســت.
دلی ــل آن نی ــز از دســت دادن قوای جس ــمانی و هوش ــیاری
اســت کــه مانــع از ایفــای نقــش هــای آینــده م ــی گ ــردد.
نظریــه ب رانگیختگ ــی یولریــچ [ ]37بی ــان م یکنــد کــه
اف ـراد در دنی ــای ام ــروز بــه طــور مــداوم از طریــق صداهــا و
تصاوی ــر اط رافشــان بمب ــاران م یشــوند کــه باعــث صدمــه
دیــدن احساســات و هیجانــات روان ــی و فیزیولوژیک ــی در
آنهــا م یشــود .امــا از ط ــرف دیگ ــر محی ــط بــاغ و باغبان ــی
بــه س ــبب ســادگی از پیچیدگ یهــای کمت ــری برخــوردار
اســت و از رونــد رشــد و چرخــه فصــول پی ــروی م یکننــد
و تشــویش و اضط ـراب را کاهــش م یدهنــد [.]38
برگــر بیــان م یکنــد کــه باغبانــی دور شــدن از
احساســات منفــی را بــه فــرد م یآمــوزد و از پریشــان
حالــی جلوگیــری م یکنــد .باغبانــی ارتباطــی قــوی
بی ــن ف ــرد و گی ــاه برق ـرار م یکنــد و بــه آســودگی ذهــن
کمــک میکنــد و هیجانهــای فــرد را تــا حــد مجــاز
تســکین م یدهــد [.]39
نتایــج همچنی ــن نشــان داد کــه میانگی ــن نم ـرات عزت
نفــس گــروه آزمایــش در مرحلــه پ سآزمــون و پیگیــری
نســبت بــه مرحلــه پی شآزمــون افزایــش معنــادار
داشــته اســت .بناب رایــن م یتــوان اســتدالل کــرد کــه
باغبان یدرمانــی باعــث افزایــش عزتنفــس ســالمندان
مقیــم آسایشــگاه م یشــود .برقــراری رابطــه بیــن
ســالمندان و گیاهــان و ایجــاد نقــش پــرورش دهنــده،
م راقب ــت کننــده در آنهــا بــه عنــوان کس ــانی کــه قادرنــد
چیــزی را تولیــد کننــد کــه بــرای خودشــان و دیگــران
ارزشــمند اســت ،توانســته اســت احساســات و افــکار
منفــی آنهــا را در مــورد خودشــان کــم کنــد.
همچنیــن در تبییــن افزایــش عزتنفــس ســالمندان
مقیــم آسایشــگاه م یتــوان بــه واکنــش طبیعــی روح
و روان انســان بــه طبیعــت و عناصــر آن اشــاره کــرد.
چنانکــه یولریــچ و پارســنس [ ]27در نظریــه تکامــل خود
بــه ایــن موضــوع اشــاره ک ــرده اســت .آنهــا بی ــان کردند که

واکنــش مــا بــه گیاهــان در نتیجــه تکامــل مــا م یباشــد.
ایــن واکنــش تکاملیافتــه بــه صــورت یــک توجــه
ناخــودآگاه و واکنــش مثب ــت نس ــبت بــه ترکی ــب گیاهــان
و یــا ســایر عناصــر طبیعــی ماننــد آب و ســنگ بــروز
م یکنــد .بناب رایــن باغبان ــی م یتوانــد ارتب ــاط مثبت ــی را
بی ــن بش ــر و طبیعــت برق ـرار کنــد .ســالمند بــه عنــوان
یــک باغب ــان احس ــاس غ ــرور ،احت ـرام و افتخــار م یکنــد
زیــرا کــه ســایر افــراد جامعــه از گیاهانــی کــه آنهــا
کاشــتهاند و ســبب پــرورش آن شــدهاند لــذت م یب رنــد.
اف ـراد و گیاهــان از یکدیگ ــر مس ــتقل هس ــتند .گیاهــان بــا
دریافــت م راقبــت رشــد م یکننــد و باغبانهــا بــا رشــد
گیاهــان تأیی ــدی ب ـرای عملکردشــان دریافــت م یکننــد.
بناب رایــن گیاهــان م یتواننــد ســبب ایجــاد اعتمــاد بــه
نف ــس و بازیاب ــی عــزت نف ــس در ســالمندان گ ــردد .زی ـرا
گیاهــان و محی ــط بــاغ مکان ــی امــن و دارای یــک فضــای
دوســتانه اســت کــه بــه ه ــر ف ــردی خوشآمــد م یگویــد.
گیاهــان قضــاوت و تهدیــد نم یکننــد و تبعیــض قائــل
نم یشــوند [ .]37
همچنی ــن مطابــق نظریــه لوی ــس [ ]40از آن جای ــی که
انس ــان و گیاهــان آهنــگ زندگ ــی خ ــود را بــا هــم تقس ــیم
م یکننــد ،بناب رایــن بــا هــم رشــد و تغییــر م یکننــد،
نس ــبت بــه محی ــط و م راقب ــت واکنــش نشــان م یدهنــد
و ه ــر دو زندگ ــی م یکننــد و م یمی رنــد .چنی ــن ارتب ــاط
زیس ــتی بــه بیمــار و ســالمند ب ـرای برق ـراری یــک رابطــه
احساســی بــا گیاهــان کمــک م یکنــد و ایــن ارتبــاط
یــک رابطــه امــن و فــارغ از هرگونــه تهدیــد اســت .در
چنیــن فضــای احساســی و ایمنــی ،فــرد ســالمند
عزتنفــس و ســامت روانــی خــود را بــاز م ییابــد.
پتــن [ ]30نی ــز بی ــان م یکنــد کــه زیبای یشناس ــی از
قبی ــل بــوی مطب ــوع خــاک ،قط ــره ش ــبنم روی چمنهــا
و آرامش ــی کــه از مشــاهده چشــم اندازهــا در بــاغ وجــود
دارد بــه ســالمندان کمــک م یکنــد تــا بــا ناتوانای یهــای
خــود مب ــارزه کننــد .باغبان ــی آنهــا را بــه جهــان طبیع ــی
متصــل م یکنــد و بــا بــه دس ـتآوردن تحریــک معنــوی،
م یتواننــد بــا نارســایی و افس ــردگی خ ــود مب ــارزه کننــد.
نتیج هگیری نهایی
در پژوهــش حاضــر کــه فعالی تهــای باغبانــی در
گــروه ســالمندان مقیــم آسایشــگاه بــه مــدت  2مــاه
[ ]12انجــام شــد ،معلــوم شــد کــه باغبان یدرمانــی بــه
ســالمندان ایــن امــکان را م یدهــد کــه فردیــت خــود را
بیــان کننــد و بــر اســاس میــل و اراده و توانای یهــای
خودشــان در امــر کاشــت گل و گیــاه شــرکت کننــد و
در ایــن زمینــه احس ــاس آزادی عمــل و اســتقالل کننــد.
عواملــی کــه در مطالعــه حاضــر باعــث افزایــش عــزت
نفــس و ســامت عمومــی ســالمندان گردیــد عبــارت
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 بیمــاران اضط رابــی و غیــره عملیــات،بیمــاران افســرده
باغبانــی آمــوزش داده شــود تــا تأثیــر باغبان یدرمانــی
.در گروههــای دیگــر بیمــاران نیــز مشــخص شــود
همچنی ــن پیشــنهاد م یشــود زمینــه و امکانــات آمــوزش
باغبان ــی و انجــام عملی ــات باغبان ــی در م راکــز نگهــداری
ســالمندان ف راهــم آیــد تــا ســالمندان بتواننــد از اثــرات
.مثبــت باغبانــی بهرهمنــد گردنــد
تشکر و قدردانی
در پایــان از مســئولین و کادر آسایشــگاه ســالمندان
مه ربــان و ابــن س ــینا بــه دلی ــل همــکاری صمیمان ـهای
کــه بــا محقــق در راســتای انجــام پژوهــش حاضــر
. کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم،داشــتند
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ABSTRACT
Objective The aim of the present study is to examine the effectiveness of horticultural
therapy on increasing general health and self-esteem of elderly people.
Methods & Materials The research design was quasi-experimental and its method was prepost test design with a control group. The study population was all of elderly people who
were living in nursing homes of Tehran in 2013. 24 of them were selected as sample group by
convenience sampling method that were randomly assigned into experimental and control
groups. For data gathering General Health Questionnaires and Coopersmiths’ self-esteem
inventory were used. The experimental group was exposed to 13 sessions of gardening
training and then equipments of gardening provided by researcher for experimental group
members. Then, groups completed questionnaires at the end of gardening therapy (post
test) and 3 month later (follow up). Data analysis was performed by analysis of variance with
repeated measures.
Results There was a significant difference between mean scores of general health and
self-esteem in post test and follow up stages compared to pre test stage. In other words,
horticultural therapy could significantly increase general health and self-esteem of elderly
people in nursing home.
Conclusion the results indicated that horticultural therapy can improves general health and
self esteem of elderly people of nursing homes. Also, it can be suggested as a low-cost and
non-pharmacological treatment for other groups of patients.
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