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اهداف پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی باغبانی درمانی بر افزایش سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان 
مقیم آسایشگاه انجام شد. 

روش بررسی روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، 
کلیه سالمندان مقیم آسایشگاه های تهران در سال 2931 بودند که 42 نفر 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. برای جمع آوری 
داده ها از پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت و سالمت عمومی )GHQ( استفاده شد. گروه آزمایش در معرض 31 
جلسه آموزش باغبانی قرار گرفت و تجهیزات باغبانی توسط محقق در اختیار آن ها قرار گرفت. سپس گروه ها دوباره 
پرسش نامه های مذکور را پس از پایان دوره باغبانی درمانی )پس آزمون( و سه ماه پس از آن )پیگیری( تکمیل کردند. 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه  های تکراری صورت گرفت.
یافته ها نتایج نشان داد که بین میانگین های نمرات سالمت عمومی و عزت نفس گروه آزمایش در مراحل پس آزمون 
باغبانی درمانی توانسته است  و پیگیری نسبت به مرحله پیش آزمون تفاوت معنادار وجود داشت. به عبارت دیگر 

سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان مقیم آسایشگاه را به طور معناداری )P>0/10( افزایش دهد.  
نتیجه گیری نتایج تحقیق نشان می دهد که باغبانی درمانی هم باعث افزایش سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان 
مقیم آسایشگاه می شود و هم به عنوان یک درمان غیردارویی و کم هزینه برای سایر گروه های بیماران نیز پیشنهاد 

می گردد.

مقدمه

بــا افزایــش ســن، افــراد دچــار مشــکالت عدیــده 
ــتر  ــالمندان بیش ــر در س ــن ام ــه ای ــد ک ــی گردن ای م
ــه ای از چرخــه  ــد. ســالمندی مرحل ــی کن ــدا م ــود پی نم
ــود را دارد  ــاص خ ــائل رشــدی خ ــه مس ــی اســت ک زندگ
ــی  ــت دادن چاالک ــا از دس ــائل ب ــن مس ــیاری از ای و بس
ــت  ــزان، منزل ــتان و عزی ــن، دوس ــزی ذه ــمانی، تی جس
و قــدرت ارتبــاط دارنــد ]1[. افــت ادراکــی، از دســت 
ــه،  ــت دادن حافظ ــی، از دس ــمی و ذهن ــوای جس دادن ق

اضطــراب و افســردگی، فقــدان اعتمــاد بــه نفــس و عــزت 
ــن  ــه در بی ــت ک ــری اس ــکالت دیگ ــه مش ــس از جمل نف
ســالمندان شــایع اســت. کاهــش یــا رفــع ایــن مشــکالت 
ــال های  ــان در س ــه محقق ــی اســت ک ــه موضوعات از جمل
ــرا کــه  ــد. چ ــه آن پرداخته ان ــزون ب ــه طــور روز اف ــر ب اخی
ــه  ــر ب ــه اگ ــی اســت ک ــی از مراحــل زندگ ــالمندی یک س
ــی و  ــه بالندگ ــل ب ــد تبدی ــت شــود می توان ــی مدیری خوب
بــاروری شــود. میــزان پذیــرش شــرایط دوره ســالمندی، از 
ــرش  ــا پذی ــوان ب ــت دارد. می ت ــرد ســالمند اهمی ســوی ف
ــه  ــرد ب ــت ف ــا وضعی ــق ب ــه مطاب ــدی ک ــای جدی نقش ه
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ــبتاً  ــه دوره ای نس ــن دوره را ب ــت، ای ــالمند اس ــوان س عن
ــرد ]2[.  ــدل ک ــش ب ــت بخ ــال و رضای فع

یکــی از مشــکالت شــایع روانــی در ســالمندان، احســاس 
ناتوانــی اســت کــه منجــر بــه کاهــش تحمــل محرک هــای 
ناخواســته، کاهــش عملکرد در شــرایط نامناســب محیطی، 
واکنش هــای  اســترس،  ســطح  افزایــش  افســردگی، 
ــرگ  ــی م ــس و حت ــش عزت نف ــازگار، کاه ــی ناس انطباق
ــای  ــث گرفتاری ه ــس باع ــش عزت نف ــود ]3[. کاه می ش
روحــی و روانــی متعــددی از جمله افســردگی، گوشــه گیری 
و دوری جســتن از جمــع، اضطــراب، بی تفاوتــی و احســاس 
تنهایــی می شــود. مشــکالت افــراد مســن در جوامــع 
ــر  ــژه در ســال های اخی ــه وی ــی را ب ــائل جــدی و بزرگ مس
ایجــاد کــرده اســت. بیشــتر مشــکالت افــراد مســن عــالوه 
بــر مشــکالت جســمی، از دســت دادن عزت نفــس و 
ارتباطــات اجتماعــی اســت. شــخص مســن اغلــب متوجــه 
احســاس  و  افســرده می گــردد  درون خــود می شــود، 
ــری اســت ]4[. ــوارض پی ــان ع ــه هم ــد ک ــی می کن تنهای

ــی در دوران  ــف تکامل ــون از وظای ــر اریکس ــق نظ طب
ســالمندی، انســجام خــود در مقابــل ناامیــدی می باشــد. 
انســجام خــود بــه مفهــوم پذیــرش شــیوه ی زندگی اســت 
و ایــن کــه فــرد بــا داشــتن عزت نفــس خــوب، بــر زندگــی 

ــرل دارد ]5[.  خــود کنت
ــان  ــی انس ــای اساس ــی از نیازه ــس یک ــتن عزت نف داش
فــردی  آســیب پذیری  میــزان  چقــدر  هــر  می باشــد، 
ــاز  ــس نی ــتری از عزت نف ــات بیش ــه درج ــد، ب ــتر باش بیش
دارد ]6[. در حقیقــت عزت نفــس از جوانــب مهــم ســازگاری 
ــازگاری  ــه در س ــد ک ــی می باش ــل زندگ ــی مراح در تمام
ــش دارد  ــناختی نق ــی و روانش ــی، اجتماع ــی، هیجان عاطف
ــژه در ســالمت  ــه وی ــان ســالمندی ب ــن موضــوع در زم و ای
روان ســالمندان اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد ]8 و 7[.

امــروزه ثابــت شــده اســت کــه ســالمت جســمی 
ــای  ــایر دوره ه ــه س ــبت ب ــری نس ــی در دوران پی و روان
زندگــی بــا خطــر بیشــتری روبروســت. از ســویی دگرگونــی 
ســاختارهای اجتماعــی در دهه هــای اخیــر و تغییــر 
نظــام خانــواده ســنتی از شــکل گســترده کــه بــه حفــظ 
و نگهــداری ســالمند در درون خانــواده تأکیــد داشــت 
ــک  ــعی در کوچ ــه س ــته ای ک ــواده هس ــام خان ــه نظ ب
ــدان  ــدا از فرزن ــن، ج ــواده دارد و والدی ــد خان ــودن واح نم
زندگــی می کننــد، باعــث رونــق گرفتــن هــر چــه بیشــتر 
خانــه ســالمندان و فرهنــگ ســپردن ســالمندان بــه 
ــده اســت ]9[. در نتیجــه مشــکالت  ــداری ش ــز نگه مراک
ــالمندان  ــداری س ــگاه های نگه ــالمندی در آسایش دوره س
دوچنــدان خواهــد شــد و پژوهش گــران بــه دنبــال یافتــن 
روش هــای کاهــش و برطــرف کــردن مشــکالت ســالمندان 

ــتند. ــز هس ــن مراک در ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــی می توان ــان باغبان ــن می در ای
ــل  ــالمندان عم ــاه س ــود و رف ــت بهب ــان جه ــد درم فراین

ــد  ــه پیون ــد ک ــان داده ان ــف نش ــات مختل ــد. تحقیق کن
ــش  ــه کاه ــی از جمل ــالمتی روان ــرای س ــت ب ــا طبیع ب
می باشــد  مؤثــر  افزایــش خلــق  و  اســترس  ســطوح 
]10[. همچنیــن محیط هــای طبیعــی ایــن فرصــت 
ــای  ــی و فکره ــان از روزمرگ ــا انس ــد ت ــاد می کنن را ایج
مرتبــط بــا زندگــی روزانــه دور شــود. طبیعــت بــه صــورت 
ــل  ــار و تحمی ــه فش ــچ گون ــدون هی ــود و ب ــه خ ــود ب خ
ــردد.  ــزان توجــه و جــذب شــدن می گ ســبب افزایــش می
ــه  ــار مؤلف ــت دارای چه ــالن طبیع ــه کاپ ــاس نظری براس
اســت کــه ســبب بازگشــت و ترمیــم می گــردد: متفــاوت 
بــودن، جــذاب بــودن، پهنــاور بــودن و ســازگار بــودن ]11[.

ذکــر  باغبانی درمانــی،  بــه  مربــوط  نظریه هــای  در 
شــده اســت کــه فعالیت هــای مرتبــط بــا گیاهــان، 
ــی در کاشــت گیــاه  ــی ماننــد تمرین هــای عمل فرصت های
ــا را  ــت از آنه ــداری و مراقب ــان و نگه ــه گیاه و آب دادن ب
ــن  ــام ای ــد. انج ــرار دهی ــا ق ــرکت کننده ه ــار ش در اختی
ــتقل  ــدی مس ــاس کارآم ــاد احس ــث ایج ــا باع فعالیت ه
بــرای  فرصتــی  و  افــراد می شــود  در  و خودمختــاری 
ــده و  ــوان پرورش دهن ــه عن ــون ب ــای گوناگ ــاد نقش ه ایج
ــد.  ــرار می ده ــالمندان ق ــار س ــده در اختی ــت کنن مراقب
ــراد  مســن باعــث  ــن نقش هــای ســودمند در اف انجــام ای

ــود ]12[.   ــا می ش ــردگی در آن ه ــم افس ــش عالئ کاه
ــی و  ــالمتی عاطف ــرای س ــادی ب ــای زی ــی مزای باغبان
ــذت  ــب ل ــی آن کس ــای روان ــراد دارد. از مزای تندرســتی اف
و کاهــش اضطــراب اســت کــه از طریــق اعمــال فیزیکــی 
ــم  ــا طع ــه و ب ــی، المس ــواس بویای ــتفاده از ح ــا اس و ب
ــد.  ــود می آی ــه وج ــاغ ب ــط ب ــازه، در محی ــبزیجات ت س
ــش  ــه کاه ــی ب ــق باغبان ــده از طری ــای آزاد ش اندروفین ه
ــد.  ــرد می انجام ــالمت ف ــت س ــود وضعی ــترس و بهب اس
باغبانــی بــا برقــراری پیونــد خــاص بیــن یــک بوتــه و فرد 
ــرزندگی  ــد و س ــس امی ــه ح ــی از جمل ــب مزیت های موج
ــرای فــرد می شــود. مزایــای شــناختی آن افزایــش خلــق  ب

ــد ]13[. ــی می باش ــش برانگیختگ و کاه
و  باغبانی درمانــی  مزایــای  ســابق،  بررســي هاي 
بهبــود  درد،  کاهــش  در  بــاغ  مجموعــه  از  اســتفاده 
ــتفاده  ــش اس ــراب و کاه ــش اســترس و اضط ــه، کاه توج
ــش از  ــایکوتیک و کاه ــی س ــای آنت ــد داروه از دارو مانن
ــژه  ــه وی ــر ب ــن ام ــرده اســت. ای ــزارش ک ــی را گ کارافتادگ
ــت  ــه جمعی ــره ک ــوری ک ــده و جمه ــت متح در دو ایال
ــه ویــژه کــره کــه  ســالمند زیــادی دارنــد اتفــاق افتــاده، ب

بیشــترین جمعیــت ســالمند جهــان را دارد ]14[.
در پژوهشــی کــه مشــفقی]15[ در ایــران بــا هــدف 
ــر  ــی ب بررســی اثربخشــی آمــوزش و انجــام عملیــات باغبان
ــش  ــراب و افزای ــترس، اضط ــردگی، اس ــزان افس ــش می کاه
کیفیــت زندگــی در ســالمندان مقیــم در آسایشــگاه انجــام 
داد بــه ایــن نتایــج دســت یافــت کــه باغبانی درمانــی، باعث 
کاهــش نشــانههای افســردگی، اضطــراب، اســترس و ارتقــاء 
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ــد.  ــم آسایشــگاه گردی ــی در ســالمندان مقی ــت زندگ کیفی
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش و انجــام عملیــات 
ــود  ــاط، بهب ــرژی و نش ــود ان ــاء و بهب ــث ارتق ــی باع باغبان
ــی در  ــود ســالمت عموم ــش و بهب ــی، افزای ــرد عاطف عملک

ــم آسایشــگاه شــده اســت.  ــان ســالمندان مقی می
گومــز نشــان داد کــه باغبانی درمانــی بــر افــراد معلــول، 
ــازگار،  ــفته و ناس ــودکان آش ــان، ک ــی، زندانی ــاران روان بیم
معتــادان و کســانی کــه دوره نقاهــت بعــد از ســکته مغزی 
ــگاه  ــه در آسایش ــانی ک ــن کس ــد و همچنی را می گذراندن

ــت ]16[. ــوده اس ــر ب ــدند مؤث ــداری می ش نگه
هــرزوگ و همــکاران بیــان کردنــد بهبــودی کــه از 
طریــق طبیعــت صــورت می گیــرد، تأثیرگــذاری بیشــتری 
ــز  ــق ورزش و مراک ــه از طری ــودی دارد ک ــه بهب ــبت ب نس

ســرگرمی ایجــاد می شــود ]17[.
در مطالعــه دیگــری همبســتگی مثبــت بیــن پیــاده روی 
ــراز  ــاز و بهبــود توجــه را نشــان دادنــد. آنهــا اب در فضــای ب
داشــتند چهــل دقیقــه پیــاده روی در پــارک بعــد از انجــام 
کار بــه بهبــود توجــه و تمرکــز، بهبــود خلــق و خــوی افــراد 
ــط  ــک محی ــاده روی در ی ــه پی ــی ک ــد. در صورت می انجام
شــهری و یــا نشســتن و گــوش دادن بــه موســیقی و 
خوانــدن مجلــه در یــک اتــاق بــدون پنجــره موجــب بهبود 

ــود ]18[. ــراد نمی ش ــوی اف ــق و خ ــز، و خل ــه و تمرک توج
در تحقیقــی کــه کام و ســیو1 ]19[ بــا هــدف ارزشــیابی 
برنامــه فعالیــت باغبانــی بــرای بیمــاران روانــی انجــام دادند 
ــی در کاهــش اضطــراب،  نتیجــه گرفتنــد کــه باغبانی درمان

افســردگی و اســترس بیمــاران روانپزشــکی موثــر اســت.
بــا   ]20[ مارتینســون2  و  آدوی  کــه  پژوهشــی  در 
ــانه های  ــش نش ــی در کاه ــی باغبانی درمان ــدف بررس ه
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد ب ــام دادن ــترس انج اس
نشــانه های  کاهــش  در  می توانــد  باغبانی درمانــی 

اســترس نقشــی تعیین کننــده داشــته باشــد.
آمریــکا  آتالنتــای  دانشــگاه  در  کــه  مطالعــه ای  در 
ــه  ــی خانمــان و تجرب ــان ب ــه بررســی زن صــورت گرفــت ب
ــان  ــی آن ــالمتی روان ــود س ــی و بهب ــرح باغبان ــان در ط آن
ــه  ــاعت ک ــل 8 س ــول روز حداق ــا در ط ــد. آن ه پرداختن
ــد  ــت کردن ــد فعالی ــول انجامی ــه ط ــه ب ــش از 4 هفت بی
ــی موجــب کاهــش افــکار  نتیجــه نشــان داد باغبانی درمان
ــی و  ــالت اجتماع ــن تعام ــاال رفت ــترس و ب ــی و اس منف

ــت ]21[. ــده اس ــا ش ــکوفایی آنه خودش
اســتارک3 نشــان داد صــرف دو ســاعت فعالیــت طــی یــک 

هفتــه در طبیعــت باعــث بهبــود تمرکــز می شــود ]22[.
در پژوهــش حاضــر هــدف اصلــی محقــق بررســی 
اثربخشــی آمــوزش و انجــام عملیــات باغبانــی بــر افزایــش 
عــزت نفــس و ســالمت عمومــی ســالمندان مقیــم 
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آسایشــگاه بــود. در نتیجــه بــا توجــه بــه ادبیــات تحقیــق 
ــر  ــق حاضــر مدنظ ــرای انجــام تحقی ــی ب ــه اصل دو فرضی

ــت. ــرار گرف ق
ســالمندان  عزت نفــس  بــر  باغبانی درمانــی  الــف( 

ــت. ــر اس ــگاه مؤث ــم آسایش مقی
ــالمندان  ــی س ــالمت عموم ــر س ــی ب ب( باغبانی درمان

ــر اســت. ــم آسایشــگاه مؤث مقی

روش مطالعه

پژوهــش حاضــر نیمه آزمایشــی و طــرح آن پیش آزمــون- 
پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه تحقیــق شــامل 
ــال  ــران در س ــگاه های ته ــم آسایش ــالمندان مقی ــه س کلی
ــترس  ــه روش در دس ــان ب ــر از آن ــه 24 نف ــود ک 1392 ب
بــه عنــوان نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند. ســپس گــروه 
ــی در گروه هــای آزمایــش  نمونــه بــه صــورت کامــال تصادف
و کنتــرل )12 نفــر گــروه آزمایــش و 12 نفــر گــروه کنتــرل( 
گمــارده شــدند. مــالک ورود بــرای ســالمندان گــروه نمونــه 
ــس و ســالمت  ــن در آزمون هــای عزت نف ــره پایی کســب نم
ــش و  ــروه آزمای ــر دو گ ــد ه ــه بع ــود. در مرحل ــی ب عموم
عــزت  و  عمومــی  ســالمت  پرســش نامه های  کنتــرل، 
ــروه  ــپس گ ــد. س ــل کردن ــمیت را تکمی ــر اس ــس کوپ نف
ــرار  ــی ق ــوزش باغبان ــه آم ــرض 13 جلس ــش در مع آزمای
گرفــت و در پایــان دوبــاره هــر دو گــروه آزمایــش و کنتــرل، 
ــون(  ــد )پس آزم ــل نمودن ــور را تکمی ــش نامه های مذک پرس

و ســه مــاه بعــد نیــز آزمــون پیگیــری اجــرا شــد. 
ــون  ــالمندان از آزم ــس س ــنجش عزت نف ــور س ــه منظ ب
ــاس  ــد. وی مقی ــتفاده ش ــمیت4  اس ــر اس ــس کوپ عزت نف
ــر  ــه ب ــری ک ــه نظ ــاس تجرب ــر اس ــود را ب ــس خ عزت نف
ــن  ــه و تدوی ــام داد تهی ــد انج ــرز دیمون ــاس راج روی مقی
نمــود. ایــن مقیــاس دارای 58 مــاده اســت کــه 8 مــاده آن 
ــه 4 مقیــاس  دروغ ســنج اســت. در مجمــوع 50 مــاده آن ب
همســاالن،  اجتماعــی،  عزت نفــس  خــود،  عزت نفــس 
ــد.  ــیم ش ــه تقس ــس مدرس ــواده و عزت نف ــس خان عزت نف
ایــن مقیــاس عــالوه بــر 4 خــرده مقیــاس، یــک نمــره کلی 
ــه صــورت  ــه دســت می دهــد. روش نمره گــذاری آزمــون ب ب
یــک و صفــر اســت. در ماده هــای شــماره 57، 47، 45، 36، 
 ،4 ،5 ،10 ،11 ،14 ،18 ،19 ،21 ،23 ،24 ،28 ،29 ،30 ،32
ــرد.  ــر می گی ــره صف ــر نم ــره یــک و خی ــی نم 2 پاســخ بل
بدیهــی اســت کــه حداقــل نمــره ای کــه یــک فــرد ممکــن 
ــود.  ــد ب ــر 50 خواه ــر و حداکث ــد صف ــب کن ــت کس اس
ــی از 8 مــاده دروغ ســنج بیــش از 4 نمــره  چنانچــه آزمودن
ــن  ــون پایی ــار آزم ــه اعتب ــت ک ــی اس ــه آن معن ــاورد ب بی
اســت ]23[. در تحقیــق شــکرکن و نیســی )1373( ضرایب 
پایایــی آزمــون بــه روش بازآزمایــی بــرای دانش آمــوزان پســر 

Cooper Smith .4
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ــه ترتیــب0/90 و 0/92 گــزارش شــده اســت. در  ــر ب و دخت
تحقیــق حاضــر نیــز ضرایــب پایایــی آزمــون بــا اســتفاده از 

ــه دســت آمــد. ــاخ 0/77 ب آلفــای کرونب
عمومــی  ســالمت  ســنجش  بــرای  همچنیــن 
 )GHQ( ســالمندان، از پرســش نامه ســالمت عمومــی
ــانی  ــری کس ــدف غربالگ ــا ه ــزار ب ــن اب ــد. ای ــتفاده ش اس
کــه احتمــاال دارای اختــالل روانــی هســتند مورد اســتفاده 
ــن پرســش نامه  ــرد ای ــی از کارب ــت. منظــور اصل ــرار گرف ق
ایجــاد تمایــز بیــن بیمــاری روانــی و ســالمت اســت. ایــن 
پرســش نامه دارای فرم هــای مختلفــی اســت کــه در 
ــن  ــد. ای ــتفاده ش ــاده ای آن اس ــرم 28 م ــق ف ــن تحقی ای
پرســش نامه دارای 4 زیــر مقیــاس شــامل نشــانه های 
و  اجتماعــی  کــژکاری  بی خوابــی،  اضطــراب،  بدنــی، 
ــه  ــش نامه ب ــن پرس ــؤاالت ای ــت. س ــم اس ــردگی وخی افس
صــورت چهارگزینــه ای اســت کــه بــه هــر پاســخ آزمودنــی 
ــرد  ــی ف ــره کل ــود و نم ــه داده می ش ــا س ــر ت ــره صف نم
ــد  ــه دســت می آی ــاس ب ــای 4 مقی ــه از حاصــل نمره ه ک
ــی  ــک بررس ــد. در ی ــان می ده ــی را نش ــالمت عموم س
ــق  ــی کل پرسشــنامه از طری ــب پایای ــوی ضری توســط تق
ــا  ــا ب ــن خرده مقیاس ه ــتگی بی ــی 0/72 و همبس بازآزمای

ــد ]9[. ــت آم ــه دس ــا 0/87 ب ــن 0/72 ت ــون بی کل آزم
در پایــان بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــای 
ــتنباطی  ــی و اس ــار توصیف ــاخص های آم ــق از ش تحقی
ــش  ــد. در بخ ــتفاده ش ــخه 20 اس ــزار SPSS نس در نرم اف
توصیفــی از میانگیــن و انحــراف معیــار و در بخــش 
ــای  ــا اندازه ه ــس ب ــل واریان ــون تحلی ــتنباطی از آزم اس

ــد. ــتفاده ش ــراری اس تک
آموزش عملی باغبانی درمانی شامل مراحل زیر بود:

1: آموزش آماده سازی خاک
2: آموزش کاشت انواع سبزیجات و صیفی جات

3: آموزش نحوه ی آبیاری سبزیجات و صیفی جات
4: آموزش تنک کردن سبزیجات و صیفی جات

ــه  ــوالت ب ــرداری از محص ــره ب ــوه ی به ــوزش نح 5: آم
ــده ــت آم دس

و  ســبزیجات  از  یــک  هــر  خــواص  آمــوزش   :6
ســالمندان توســط  شــده  کاشــته  صیفی جــات 
جلســات آمــوزش باغبانی درمانــی توســط محقــق 
بــرای گــروه ســالمندان گــروه آزمایــش بــه شــرح زیــر بــود:

جلســه اول: آشــنایی بــا اعضــاء و بیــان منطــق و اهداف 
ــات آموزشی  جلس

ــوع کاشــت و  ــذر و ن ــا ب ــنایی ب ــوه آش ــه دوم: نح جلس
ــاری ــوه آبی نح

جلســه ســوم: آمــوزش نگهــداری و مراقبــت از بــذر بــه 
طــور گروهــی

جلســه چهــارم: بازدیــد از بذرهــای بــه عمــل آمــده و از 
بیــن بــردن گیاهــان هــرز 

جلســه پنجــم: آمــوزش و نحــوه بهــره بــرداری از 

آمــده بدســت  محصــوالت 
ــک از بذرهــای  ــر ی ــوزش خــواص ه ــه ششــم: آم جلس

ــه ســالمندان کاشــته شــده ب
جلســه هفتــم: بررســی صیفــی جــات کاشــته شــده و 

توجــه ســالمندان بــه رونــد رشــد آن هــا
جلســه هشــتم: آمــوزش نحــوه نگهــداری از بوتــه هــای 

صیفــی و ایجــاد تکیــه گاه بــرای هــر بوتــه 
ــده و  ــیده ش ــات رس ــی ج ــدن صیف ــم: چی ــه نه جلس
ــان ــا گیاه ــی ب ــاط عاطف ــر ارتب ــد ب ــا و تأکی ــرف آنه مص

جلســه دهــم، یازدهــم و دوازدهــم ماننــد جلســه نهــم 
تکــرار شــد.

ــاس  ــای مقی ــنامه ه ــرای پرسش ــیزدهم: اج ــه س جلس
عــزت نفــس کوپراســمیت وســالمت عمومــی )GHQ( کــه 
ــل  ــه وتحلی ــی ایــن جلســات مکتــوب وتجزی ــج تمام نتای

شــده اســت.

یافته ها

میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات ســالمت عمومــی و 
ــه تفکیــک مراحــل پیش آزمــون،  ــس ســالمندان ب عزت نف
ــت.  ــده اس ــدول 1 آورده ش ــری در ج ــون و پیگی پس آزم
همان گونــه کــه نتایــج نشــان می دهــد نمــرات عزت نفــس 
و ســالمت عمومــی ســالمندان در گــروه کنتــرل در مراحل 
ــی در  ــر چندان ــری تغیی ــون و پیگی ــون، پس آزم پیش آزم
ــن  ــی میانگی ــت. ول ــده اس ــاد نش ــا ایج ــن آن ه میانگی
نمــرات گــروه آزمایــش در مراحــل پس آزمــون و پیگیــری 
ــان داده  ــی نش ــر محسوس ــون تغیی ــه پیش آزم ــبت ب نس

اســت )جــدول 1(. 
نتایــج آزمــون یکنواختــی ماتریــس واریانــس- کواریانــس 
نیــز نشــان می دهــد کــه مقــدار محاســبه شــده کرویــت 
ــس  ــی و عزت نف ــالمت عموم ــرات س ــرای نم ــی ب موخل
ســالمندان بــه ترتیــب  0/583 و 0/598 اســت کــه 
ــی  ــدم یکنواخت ــاداری 0/073 و 0/066 ع ــطح معن ــا س ب
ــدول 2(. ــد )ج ــد ش ــس تایی ــس- کواریان ــس واریان ماتری

ــی  ــالمت عموم ــر س ــی ب ــر باغبانی درمان ــج تأثی نتای
ســالمندان در مراحــل پس آزمــون و پیگیــری نســبت بــه 
پیش آزمــون بــر اســاس چهــار آمــاره اثــر پیالیــی، النــدای 
ویکلــز، اثــر هتلینــگ و بزرگتریــن ریشــه روُی نشــان 
ــاداری  ــدار معن ــه مق ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس داده ش
ــی  ــن ســالمت عموم ــاداری بی ــاوت معن )Sig=0/027(، تف
ســالمندان در ســه مرحلــه پیش آزمــون، پس آزمــون و 

ــدول 3(. ــود دارد )ج ــری وج پیگی
عزت نفــس  بــر  باغبانی درمانــی  اثــر   4 در جــدول 
ســالمندان در مراحــل پس آزمــون و پیگیــری نســبت بــه 
پیش آزمــون بــر اســاس چهــار آمــاره اثــر پیالیــی، النــدای 
ــی  ــه روُی بررس ــن ریش ــگ و بزرگتری ــر هتلین ــز، اث ویکل
 ،)Sig=0/001( شــده اســت. بــا توجــه بــه مقــدار معنــاداری
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ــه  ــالمندان در س ــس س ــان عزت نف ــاداری می ــاوت معن تف
ــود دارد. ــری وج ــون و پیگی ــون، پس آزم ــه پیش آزم مرحل

نتایــج تحلیــل واریانــس، بــرای نمــرات ســالمت عمومی 
 α>0/01 ــاداری ــطح معن ــا س ــالمندان ب ــس س و عزت نف
ــی  ــرات ســالمت عموم ــن نم ــه بی ــی از آن اســت ک حاک
و عزت نفــس ســالمندان در ســه ســطح اندازه گیــری 
ــاداری  ــاوت معن ــری تف ــون و پیگی ــون، پس آزم پیش آزم
ــته  ــی توانس ــر باغبانی درمان ــارت دیگ ــه عب ــود دارد. ب وج

اســت بــر ســالمت عمومــی و عزت نفــس ســالمندان 
ــدول 5(.  ــد )ج ــته باش ــادار داش ــر معن تأثی

بحث 

ــوزش و  ــق نشــان داد، آم ــج تحقی ــه نتای ــه ک همان گون
انجــام عملیــات باغبانــی باعــث افزایــش ســالمت عمومــی 

ســالمندان مقیــم آسایشــگاه شــد.

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

سطح معنی داری )DFF)P خطاDF فرضیهمقدارنام آزمون

0/2812224/2940/027اثر پیالیی

0/7192224/2940/027المبدای ویکلز

0/3902224/2940/027اثر هتلینگ

0/3902224/2940/027بزرگترین ریشه روی

جدول 1. میانگین و انحراف معیار سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان

تعدادانحراف معیارمیانگینگروههامراحل

پیش آزمون سالمت 
عمومی

29/3310/4312گروه کنترل

30/9218/60312گروه آزمایش

پس آزمون سالمت 
عمومی

31/1714/4112گروه کنترل
15/008/5812گروه آزمایش

پیگیری سالمت عمومی
28/7511/1712گروه کنترل

12/088/1212گروه آزمایش

پیش آزمون عزت نفس
27/755/29412گروه کنترل
29/255/39612گروه آزمایش

پس آزمون عزت نفس
30/006/83612گروه کنترل
36/256/45412گروه آزمایش

پیگیری عزت نفس
31/335/3312گروه کنترل
36/507/1512گروه آزمایش

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

معناداری )Sig(درجه آزادیکای اسکوور تقریبیضریب موخلیاثر درون گروهی

0/58311/86920/073سالمت عمومی

0/59811/29620/066عزت نفس
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جدول 4. نتایج بررسی تأثیر باغبانی درمانی بر عزت نفس سالمندان

سطح معنی داری )DFF)P خطاDF فرضیهمقدارنام آزمون

0/52822212/3110/001اثر پیالیی

0/47222212/3110/001المبدای ویکلز

1/11922212/3110/001اثر هتلینگ

1/11922212/3110/001بزرگترین ریشه روی

جدول 5. خالصه نتایج تحلیل واریانس برای بررسی اثر باغبانی درمانی بر سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان

توان آزمونSsDfMsFPمنابع تغییر

1207/5832603/7927/2600/0020/920سالمت عمومی

2825/7504683/168خطا

2205/43116/0760/0010/999 410/861عزت نفس

587/8064612/778خطا

ــای  ــا یافته ه ــش ب ــمت از پژوه ــن قس ــای ای یافته ه
مشــفقی ]15[، بارنیــکل و میــدن ]24[، آســتین و 
همــکاران]25[، ویچروســکی ]26[ و گــرب ]21[ همســو 

اســت.
ــات  ــه تحقیق ــت ک ــد گف ــه بای ــن یافت ــن ای در تبیی
ــت  ــا طبیع ــه ارتباط داشــتن ب ــی نشــان می دهــد ک تجرب
ــج  ــر فشــار خــون و کلســترول دارد )هارت ــت ب ــر مثب تأثی
و همــکاران ]10[، اولریــچ و همــکاران ]27[، کاپــالن ]28[، 

ــدل ]29[.  رود و کن
ــد  ــان می کنن ــدل ]29[ بی ــال رود و کن ــوان مث ــه عن ب
ــی  ــی، احســاس یگانگ کــه حضــور در محیط هــای طبیع
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــرا می خوان ــان را ف ــت و جه ــا طبیع ب
ــپ  ــود. ری ــراد می ش ــری در اف ــرور و برت ــس غ ــه ح تجرب
و  آزاد  فضــای  در  گــردش  کــه  می کنــد  بیــان   ]12[
محیــط سرســبز بــا بهبــود توانایــی تمرکــز و ایجــاد خلــق 
و خــوی مثبــت در بیــن افــراد ســالمند ســاکن آسایشــگاه 
ــالمتی  ــی س ــا درد و بازیاب ــر ب ــه بهت ــاط دارد. مقابل ارتب
بــرای ایــن افــراد در محیــط ســبز باعــث افزایــش آرامــش 
هیجانــی و شــناختی می شــود کــه منجــر بــه درک 

ــود. ــالمندان می ش ــالمتی در س ــر از س بهت
موثــر  نقــش  بــه  مربــوط  یافته هــای  تبییــن  در 
ــی ســالمندان  ــش ســالمت عموم ــی در افزای باغبانی درمان
ــز اشــاره نمــود کــه انجــام  ــن موضــوع نی ــه ای ــوان ب می ت
حــرکات فیزیکــی ماننــد خــم شــدن و افزایــش هماهنگــی 
حرکــت دســت و چشــم در پاشــیدن بــذر نــه تنهــا 

ــناختی را  ــای ش ــه مهارت ه ــت بلک ــی اس ــت ورزش حرک
ــرای ســالمندان  بهبــود می بخشــد. ایــن شــکل از ورزش ب
ــدن  ــر ش ــت. درگی ــش اس ــذت بخ ــب و ل ــیار مناس بس
بــرای  باغبانــی  بــه  مربــوط  بدنــی  فعالیت هــای  در 
ــاد  ــث ایج ــت و باع ــی اس ــاط بدن ــه نش ــالمندان مای س

ــود ]30[. ــی ش ــان م ــرزندگی در آن ــاس س احس
ــردگی  ــانه های افس ــش نش ــث کاه ــی باع باغبانی درمان
ابعــاد ســالمت عمومــی در  بــه عنــوان  و اضطــراب 
ــکاران  ــی و هم ــای رمس ــت. یافته ه ــده اس ــالمندان ش س
ــری  ــس ]32[، فریــد و ویچروســکی ]33[، کف ]31[، گنزال
و همــکاران ]34[، هیــن و همــکاران ]35[ و ریــپ و 
ــر  ــی ب ــر باغبانی درمان ــر تأثی ــی ب ــکاران ]12[ مبن هم
ــر  ــفقی ]15[، دتویل ــای مش ــردگی و یافته ه ــش افس کاه
ــر  ــی ب ــر باغبانی درمان ــر تأثی ــی ب ــکاران ]14[ مبن و هم

ــت. ــق اس ــه تحقی ــا نتیج ــو ب ــراب همس ــش اضط کاه
ــکار  ــوب اف ــه معی ــالمندان در چرخ ــه س ــم ک می دانی
منفــی گرفتــار می شــوند. درنظریه هــای مربــوط بــه 
باغبانی درمانــی، ذکــر شــده اســت کــه فعالیت هــای 
ــای  ــد تمرین ه ــی مانن ــان، فرصت های ــا گیاه ــط ب مرتب
عملــی در کاشــت گیــاه و آب دادن بــه گیاهــان و نگهداری 
ــرار  ــار شــرکت کننــده هــا ق و مراقبــت از آنهــا را در اختی
ــن فعالیت هــا باعــث ایجــاد احســاس  می دهــد. انجــام ای
ــود و  ــراد می ش ــاری در اف ــتقل و خودمخت ــدی مس کارآم
ــوان  ــه عن ــون ب ــای گوناگ ــاد نقش ه ــرای ایج ــی ب فرصت
پرورش دهنــده و مراقبت کننــده در اختیــار ســالمندان 
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قــرار می دهــد. انجــام ایــن نقش هــای ســودمند در 
ــا  ــردگی در آنه ــم افس ــش عالئ ــث کاه ــن باع ــراد مس اف
می شــود ]12[. بنابرایــن می تــوان چنیــن اســتنباط 
ــراد  ــرش اف ــر نگ ــث تغیی ــی باع ــه باغبانی درمان ــود ک نم
ــا  ــده ت ــب ش ــده و موج ــود ش ــه خ ــبت ب ــالمند نس س
ــان  ــود و زندگی ش ــورد خ ــی در م ــگاه مثبت ــالمندان ن س
ــادر  ــن روش ق ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــند. آنه ــته باش داش
ــده  ــرو ش ــر روب ــود بهت ــای خ ــا ناتوانی ه ــه ب ــتند ک هس
ــه توانایی هــای ارزشــمند خــود بیشــتر توجــه کننــد،  و ب
ــردگی و  ــد و از افس ــه دهن ــر ادام ــود را مفیدت ــی خ زندگ

ــد. ــذر کنن ــب آن گ عواق
بــه عــالوه طبــق نظریــه گشــتالت، اضطــراب در حالتــی 
ــای نقش هــای  ــه ایف ــرد نســبت ب ــه ف ایجــاد می شــود ک
آینــده نگرانــی دارد ]36[. تــرس از عــدم توانایــی در انجــام 
نقش هــای آینــده، در ســالمندان بیــش از دیگــران اســت. 
دلیــل آن نیــز از دســت دادن قوای جســمانی و هوشــیاری 
اســت کــه مانــع از ایفــای نقــش هــای آینــده مــی گــردد. 
نظریــه برانگیختگــی یولریــچ ]37[ بیــان می کنــد کــه 
افــراد در دنیــای امــروز بــه طــور مــداوم از طریــق صداهــا و 
تصاویــر اطرافشــان بمبــاران می شــوند کــه باعــث صدمــه 
ــی در  ــی و فیزیولوژیک ــات روان ــدن احساســات و هیجان دی
آنهــا می شــود. امــا از طــرف دیگــر محیــط بــاغ و باغبانــی 
ــری برخــوردار  ــه ســبب ســادگی از پیچیدگی هــای کمت ب
اســت و از رونــد رشــد و چرخــه فصــول پیــروی می کننــد 

و تشــویش و اضطــراب را کاهــش می دهنــد ]38[.
از  باغبانــی دور شــدن  برگــر بیــان می کنــد کــه 
ــان  ــوزد و از پریش ــرد می آم ــه ف ــی را ب ــات منف احساس
حالــی جلوگیــری می کنــد. باغبانــی ارتباطــی قــوی 
ــرار می کنــد و بــه آســودگی ذهــن  ــرد و گیــاه برق بیــن ف
ــاز  ــد مج ــا ح ــرد را ت ــای ف ــد و هیجان ه ــک می  کن کم

 .]39[ می دهــد  تســکین 
نتایــج همچنیــن نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات عزت 
ــری  ــون و پیگی ــه پس آزم ــش در مرحل ــروه آزمای ــس گ نف
معنــادار  افزایــش  پیش آزمــون  مرحلــه  بــه  نســبت 
ــه  ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس ــن می ت ــت. بنابرای ــته اس داش
باغبانی درمانــی باعــث افزایــش عزت نفــس ســالمندان 
بیــن  رابطــه  برقــراری  می شــود.  آسایشــگاه  مقیــم 
ــده،  ــرورش دهن ــش پ ــاد نق ــان و ایج ــالمندان و گیاه س
مراقبــت کننــده در آن هــا بــه عنــوان کســانی کــه قادرنــد 
ــران  ــان و دیگ ــرای خودش ــه ب ــد ک ــد کنن ــزی را تولی چی
ارزشــمند اســت، توانســته اســت احساســات و افــکار 

ــد.  ــم کن ــان ک ــورد خودش ــا را در م ــی آنه منف
ــالمندان  ــس س ــش عزت نف ــن افزای ــن در تبیی همچنی
ــی روح  ــش طبیع ــه واکن ــوان ب ــگاه می ت ــم آسایش مقی
ــرد.  ــاره ک ــر آن اش ــت و عناص ــه طبیع ــان ب و روان انس
چنانکــه یولریــچ و پارســنس ]27[ در نظریــه تکامــل خود 
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت. آنهــا بیــان کردند که 

واکنــش مــا بــه گیاهــان در نتیجــه تکامــل مــا می باشــد. 
ایــن واکنــش تکامل یافتــه بــه صــورت یــک توجــه 
ناخــودآگاه و واکنــش مثبــت نســبت بــه ترکیــب گیاهــان 
ــروز  ــنگ ب ــد آب و س ــی مانن ــر طبیع ــایر عناص ــا س و ی
ــی را  ــاط مثبت ــد ارتب ــی می توان ــن باغبان ــد. بنابرای می کن
ــه عنــوان  ــرار کنــد. ســالمند ب بیــن بشــر و طبیعــت برق
ــرام و افتخــار می کنــد  ــرور، احت ــان احســاس غ یــک باغب
ــا  ــه آنه ــی ک ــه از گیاهان ــراد جامع ــایر اف ــه س ــرا ک زی
ــد.  ــذت می برن ــده اند ل ــرورش آن ش ــبب پ ــته اند و س کاش
افــراد و گیاهــان از یکدیگــر مســتقل هســتند. گیاهــان بــا 
ــد  ــا رش ــا ب ــد و باغبان ه ــد می کنن ــت رش ــت مراقب دریاف
ــرای عملکردشــان دریافــت می کننــد.  ــدی ب گیاهــان تأیی
ــه  ــاد ب ــاد اعتم ــبب ایج ــد س ــان می توانن ــن گیاه بنابرای
ــرا  ــردد. زی ــی عــزت نفــس در ســالمندان گ نفــس و بازیاب
گیاهــان و محیــط بــاغ مکانــی امــن و دارای یــک فضــای 
دوســتانه اســت کــه بــه هــر فــردی خوش آمــد می گویــد. 
ــل  ــض قائ ــد و تبعی ــد نمی کنن ــان قضــاوت و تهدی گیاه

نمی شــوند ] 37[.
همچنیــن مطابــق نظریــه لویــس ]40[ از آن جایــی که 
انســان و گیاهــان آهنــگ زندگــی خــود را بــا هــم تقســیم 
ــد،  ــر می کنن ــد و تغیی ــم رش ــا ه ــن ب ــد، بنابرای می کنن
نســبت بــه محیــط و مراقبــت واکنــش نشــان می دهنــد 
ــاط  ــن ارتب ــد. چنی ــی می کننــد و می میرن ــر دو زندگ و ه
زیســتی بــه بیمــار و ســالمند بــرای برقــراری یــک رابطــه 
ــاط  ــن ارتب ــد و ای ــک می کن ــان کم ــا گیاه ــی ب احساس
ــت. در  ــد اس ــه تهدی ــارغ از هرگون ــن و ف ــه ام ــک رابط ی
چنیــن فضــای احساســی و ایمنــی، فــرد ســالمند 

ــد. ــاز می یاب ــود را ب ــی خ ــالمت روان ــس و س عزت نف
ــی از  ــه زیبایی شناس ــد ک ــان می کن ــز بی ــن ]30[ نی پت
قبیــل بــوی مطبــوع خــاک، قطــره شــبنم روی چمن هــا 
ــاغ وجــود  و آرامشــی کــه از مشــاهده چشــم اندازهــا در ب
ــا ناتوانایی هــای  ــا ب ــه ســالمندان کمــک می کنــد ت دارد ب
خــود مبــارزه کننــد. باغبانــی آن هــا را بــه جهــان طبیعــی 
ــه دســت آوردن تحریــک معنــوی،  ــا ب متصــل می کنــد و ب
ــا نارســایی و افســردگی خــود مبــارزه کننــد. می تواننــد ب

نتیجه گیری نهایی

در پژوهــش حاضــر کــه فعالیت هــای باغبانــی در 
ــاه  ــدت 2 م ــه م ــگاه ب ــم آسایش ــالمندان مقی ــروه س گ
ــه  ــی ب ــه باغبانی درمان ــد ک ــوم ش ــد، معل ــام ش ]12[ انج
ــود را  ــت خ ــه فردی ــد ک ــکان را می ده ــن ام ســالمندان ای
ــای  ــل و اراده و توانایی ه ــاس می ــر اس ــد و ب ــان کنن بی
ــد و  ــرکت کنن ــاه ش ــت گل و گی ــر کاش ــان در ام خودش
در ایــن زمینــه احســاس آزادی عمــل و اســتقالل کننــد. 
ــزت  ــش ع ــث افزای ــر باع ــه حاض ــه در مطالع ــی ک عوامل
ــارت  ــد عب ــالمندان گردی ــی س ــالمت عموم ــس و س نف
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ــاس  ــود، احس ــراز وج ــرای اب ــی ب ــاد فضای ــد از: ایج بودن
کنتــرل شــخصی، ایجــاد فضایــی بــرای برقــراری تعامــالت 
اجتماعــی، احســاس مفیــد واقــع شــدن، احســاس 
ــه  ــدام ب ــر ک ــل ه ــن عوام ــی. ای ــد کنندگ ــی و تولی توانای
ــات  ــام عملی ــد انج ــی فراین ــتند ط ــود توانس ــه خ نوب
باغبانــی موجــب افزایــش ســالمت عمومــی و عــزت نفــس 

ــد. ــالمندان گردن س
افــت  بــه  می تــوان  تحقیــق  محدودیت هــای  از 
آزمودنی هــا در نمونــه اولیــه اشــاره کــرد کــه باعــث 
ــد.  ــر تقلیــل یاب ــر بــه 24 نف شــد حجــم نمونــه از 32 نف
بعــدی،  پیشــنهاد می شــود درتحقیقــات  نتیجــه  در 
ــه  ــر گرفت ــالمندان در نظ ــتری از س ــه بیش ــم نمون حج
ــیم.  ــه برس ــن زمین ــج روشــن تری در ای ــه نتای ــا ب شــود ت
ــه  ــدی، ب ــات بع ــن پیشــنهاد می شــود در تحقیق همچنی

ــات  ــره عملی ــی و غی ــاران اضطراب ــرده، بیم ــاران افس بیم
ــی  ــر باغبانی درمان ــا تأثی ــود ت ــوزش داده ش ــی آم باغبان
در گروه هــای دیگــر بیمــاران نیــز مشــخص شــود. 
همچنیــن پیشــنهاد می شــود زمینــه و امکانــات آمــوزش 
ــی در مراکــز نگهــداری  ــات باغبان ــی و انجــام عملی باغبان
ــرات  ــد از اث ــالمندان بتوانن ــا س ــد ت ــم آی ــالمندان فراه س

ــد. ــد گردن ــی بهره من ــت باغبان مثب

تشکر و قدردانی

ــالمندان  ــگاه س ــئولین و کادر آسایش ــان از مس در پای
ــه ای  ــکاری صمیمان ــل هم ــه دلی ــینا ب ــن س ــان و اب مهرب
کــه بــا محقــق در راســتای انجــام پژوهــش حاضــر 

ــی را دارم. ــکر و قدردان ــال تش ــتند، کم داش
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A B S T R A C T

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 pre-
post 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.


