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Abstract
Introduction: Increasing the age in the elderly is associated with loss of quality of life and loss
of self-esteem. Recreation is one of a number of rehabilitation services designed to achievement of
social skills in individuals. The aim of this study was to determine the effect of recreational therapy
on the level of self-esteem and quality of life of elderly patients referred to Babol's daily care center.
Method: In this quasi-experimental study that was carried out in pre-test and post-test in
two groups of intervention and control in 2012 in 30 elderly referred to the daily care center and
Reziakola Health Center in Babol. In the intervention group, recreational therapy was held in groups
with friends for 10 weeks in 40 sessions of 60 minutes. Self-esteem and quality of life were assessed
using the standard questionnaire of elderly quality of life CASP and the Rosenberg self-esteem
questionnaire before and after intervention. Data were analyzed by SPSS version 20 and descriptive
and inferential statistical methods.
Results: According to the results of ANOVA, repeated measures, inter-group variations in selfesteem (p = 0.003) and quality of life (p = 0.007) show a significant difference between intervention
and control groups. In the subscales of quality of life, intergroup variations in the field of intrusion
(p = 0.004) and success (p = 0.006) show a significant difference between intervention and control
groups.
Conclusion: Regarding improvement of self-esteem, quality of life and its dimensions, this
method can be introduced as an enjoyable and useful skill.
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چکیده
مقدمه :افزايش سن در سالمندان با افت كيفيت زندگي و از دست دادن عزت نفس همراه است .تفریحدرمانی یکی از انواع خدمات
توانبخشی محسوب میشود که با هدف دستیابی به مهارتهای اجتماعی در افراد صورت میپذیرد .این پژوهش با هدف تعیین تاثیر
تفریحدرمانی بر میزان عزت نفس و کیفیت زندگی سالمندان مراجعهکننده به مرکز مراقبتی روزانه شهرستان بابل انجام گرفت.
روش :مطالعه حاضر یک پژوهش نیمهتجربی میباشد که به صورت پیشآزمون -پسآزمون در دو گروه مداخله و کنترل در سال
 1397بر روی  30نفر از سالمندان مراجعهکننده به مراکز مراقبتی روزانه آوای مهر و مرکز بهداشت رضیاکال بابل انجام شد .در گروه مداخله،
تفریحدرمانی به مدت  10هفته در  40جلسهی  60دقیقهای به صورت گروهی با سالمندان برگزار شد .کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه
کیفیت زندگی ( Control Autonomy Pleasure and Self- realization (CASPو عزت نفس با استفاده از پرسشنامه
عزت نفس روزنبرگ قبل و پس از مداخله ارزیابی شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه ی  20و روشهای آماری
توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
یافتهها :با توجه به نتایج آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری ،تغییرات بین گروهی در حیطه عزت نفس ( )p=0.001و کیفیت
زندگی ( ،)p=0.007اختالف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان میدهد .در مورد خرده مقیاسهای کیفیت زندگی ،تغییرات بین
گروهی در حیطه خودیابی ( )p=0.004و کامیابی ( ،)p=0.006اختالف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان میدهد.
نتیجهگیری :با توجه به بهبود عزت نفس ،کیفیت زندگی و ابعاد آن ،میتوان این روش را به عنوان مهارتی لذتبخش و مفید،
معرفی نمود.
کلیدواژهها :کیفیت زندگی ،عزت نفس ،تفریحدرمانی ،سالمندان.
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مقدمه
در حال حاضر  60درصد از كل سالمندان دنيا در كشورهاي
در حال توسعه زندگي ميكنند كه اين رقم تا ســال  2050ميالدي
به  80درصد خواهد رسيد .يعني تا حدود  30سال آينده يك ميليارد
و  600ميليون نفر از كل دو ميليارد سالمند جهان در كشورهاي در
حال توسعه از جمله ايران ساكن خواهند بود ( .)1شاخصهای آماری
نشان میدهند که روند سالمندی در کشور ما آغاز شده و رفته رفته در
حال افزایش است ( .)2بر طبق سرشماری سال  1395در ایران9/1 ،
درصد جمعیت ایران را افراد  60سال و باالتر تشکیل می دهند (.)3
بیشتر مشکالت افراد سالمند عالوه بر اختالل جسمی ،از
دست دادن عزت نفس و ارتباطات اجتماعی است ( .)4طبق تعریف
روزنبرگ ،عزت نفس ،ارزیابی شخص نسبت به خود و بیانگر نحوه
برخورد فرد در تأیید یا عدم تأیید خود ،بوده است ( )5و يكي از
قطعيتـرين عوامل در روند رشد رواني فرد محسوب ميشود و
اثـرات مهمـي در جريان فكري ،احساسات ،تمايالت ،ارزشها و
هـدفهاي وي دارد ( .)7، 6فردي كـه از احسـاس خـود ارزشـمندي
بـااليي برخوردار است به راحتي مـيتوانـد بـا تهديـدها و وقـايع
اضطراب آور زندگي بدون تجربه منفي و از هـم پاشيدگي رواني
مقابله نمايد ( .)6،8ارزیابی مثبت فرد از خود در دوران سالمندی،
به ویژه در سالمت روان اهمیت بیش تری مییابد ( .)6،9مطالعات
نشان داد که جمعیت زیادی از افراد سالمند دارای عزت نفس پایین
میباشند که نشان از نیاز به ارتقاء عزت نفس این افراد به منظور
کاهش مشکالت جسمی ،روحی و اجتماعی میباشد ( .)10کاهــش
عزت نفــس باعــث گرفتاریهــای روحـی و روانـی متعـددی از
جمله افسـردگی ،گوشـهگیری و دوری جسـتن از جمـع ،اضطـراب،
بیتفاوتـی و احسـاس تنهایـی میشـود .شـخص مسـن اغلـب
متوجـه درون خــود میشــود ،افســرده میگــردد و احســاس
تنهایــی میکنــد کــه یکی از مشکالت و چالش های دوران
سالمندی است (.)8
چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم ،افزایش طول عمر
بود ،در حالی که در قرن حاضر ،بهبود کیفیت زندگی میباشد (.)11
سازمان جهانی بهداشت ،کیفیت زندگی را درک هر فرد از زندگی،
ارزشها ،اهداف ،استانداردها و عالیق تعریف کرده است ( .)12شاخص
کیفیت زندگی ،یکی از معیارهای قابل سنجش برای تعیین نیازها
و شرایط سالمتی سالمندان و همچنین بهبود آنان میباشد (.)13
کیفیت زندگی یک وضعیت رفاهی است که مشتمل بر  2بخش
است :توانایی اجرای فعالیتهای روزمره که همان سالمت جسمی،
روانی ،اجتماعی است و رضایت از سطوح عملکرد ،کنترل و درمان
سالمندشناسی
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بیماری ( .)14سنجش كيفيت زندگي سالمندان به بررسي وضعيت
سالمتي آنان ،اثربخشي مداخالت پزشكي و سالمتي ،ارزيابي
بيماريها ،تخمين هزينه اثربخشي سياستهاي مراقبتهاي
بهداشتي در سالمندان و انجام برنامهريزي كمك مينمايد ( ،)15از
سوي ديگر ،بيماريهاي مزمن موجب افزايش وابستگي و نياز به
مراقبت در سالمندان و كاهش كيفيت زندگي ميگردد (.)16
راهکارهای مختلفی برای تقویت عزت نفس وجود دارد از
جمله برقراری تعاملهای اجتماعی با همساالن ،ورزش ،داشتن
انگیزه و پرکردن اوقات فراغت و تفریح ( ،)7پر کردن اوقات فراغت
سالمندان با استفاده از فعالیتهای تفریحی از جمله مطالعه كتاب و
روزنامه ،گشت و گذار در فضای سبز ،تماشای فیلم و شنیدن موسیقی،
تأثیر بسیار زیادی در روحیه سالمندان دارد و احساس یكنواختی روزها
را از بین میبرد .تفریحدرمانی مجموعهای از خدمات درمانی است که
با هدف حفظ و اعاده سطح عملکرد و استقالل فرد در فعالیتهای
روزمرهی زندگی ،طراحی شده و باعث ارتقاء حس سالمتی و خوب
بودن و از بین بردن یا کاهش ناتوانی و محدودیتهای فردی ناشی
ح درمانی یکی از
از یک بیماری ناتوانکننده میشود ( .)8،17تفری 
انواع خدمات توانبخشی و از جمله مداخالتی به حساب میآید که
با هدف ارتقاء راحتی و دستیابی به مهارتهای اجتماعی در افراد از
طریق استفادهی هدفمند از تفریح صورت میپذیرد .یافتههای برخی
تحقیقات نشان دادهاند که میزان مشارکت سالمندان در فعالیتهای
تفریحی پایین است از این رو استفاده از خدمات تفریح درمانی
میتواند در میزان مشارکت آنان مفید واقع شود ( .)8،17پرستاران در
ابعاد مختلف از جمله تفریح درمانی میتوانند فعالیت نمایند و موجب
ارتقا سالمت افراد گردند ( .)18در نتیجه پرستاران سالمندی میتوانند
با استفاده از نتایج این مطالعه نقش بسزایی در کاهش ناتوانی و
وابستگی و افزایش توانمندی سالمندان داشته باشند .با توجه به
پایین بودن میزان مشارکت سالمندان در فعالیتهای تفریحی (،)15
همچنین نیاز روانی این گروه سنی به داشتن اوقات فراغت و افزایش
شادکامی ( )8،16،17و با توجه به این که پرستاران به عنوان افرادی
که در تیم توانبخشی سالمندان نقش مهمی دارند و تعامل بیشتری با
سالمندان دارند می توانند برنامه های مختلف تفریح درمانی را برای
داشتن زندگی فعال تر سالمندان برنامه ریزی نمایند .لذا این مطالعه با
هدف ،تعیین تأثیر تفریح درمانی بر میزان عزت نفس و کیفیت زندگی
سالمندان طراحی شده است.
روش مطالعه
مطالعه حاضر یک پژوهش مداخلهای نیمه تجربی و با طرح
دوره  3شماره  3زمستان 1397
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پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد .در این مطالعه
سالمندان مراجعهکننده به مراکز مراقبتی روزانه آوای مهر و مرکز
بهداشت رضیاکال در بابل در سال  1397مورد بررسی قرار گرفتند.
معیارهاي ورود افراد به مطالعه عبارت بود از )1 :داشتن سن 60
سال و باالتر )2 ،سکونت داشتن در منزل )3 ،کسب نمره کمتر از
 40در عزت نفس )4 ،عدم وجود درد شدید بر اساس ابزار دیداری
سنجش درد ( )VAS) Visual Analogue Scaleعدم
کسب نمره  )5 ،)19( )8-10برخورداری از سالمت شناختی بر
اساس ابزار ( )AMT) Abbreviated Mental Testکسب
نمره  )6 ،)20( )10-7کسب نمره  11تا  14بر اساس روانسنجی
نسخه فارسی پرسشنامه فعالیتهای ابزاری روزمره زندگی سالمندان
()7 ،)21( Instrumental active daily living (IADL
عدم شرکت در برنامههای مشابه مانند کانونهای سالمت سالمندی،
 )8تمایل به همکاری )9 ،داشتن توانایی در برقراری ارتباط کالمی
و  )10عالقهمندی به فعالیتهای تفریحدرمانی .معیارهای خروج هم
شامل )1 :اختالالت روانی شدید (پسایکوز) که منجر به مصرف دارو
شود )2 ،غیبت بیش از  2جلسه در فعالیت تفریحدرمانی ،عدم مراجعه،
تغییر مکان و یا فوت مشارکت کننده در طول انجام تحقیق و  )3بروز
حوادث تنشزا در شش هفته گذشته بودند.
الزم به ذکر است که پژوهش فوق ،پس از کسب مجوزهای
الزم برای انجام آن ،با دریافت کد اخالق با شماره IR.mazums.
 Rec.1396-1420از معاونت تحقیقات و فتاوری دانشگاه و پس از
کسب رضایتنامه کتبی آگاهانه از سالمندان ،و ضمن بیان اهداف
و نحوه انجام مطالعه ،انجام شده است .ضمنا به افراد مورد پژوهش
اطمینان داده شد که پاسخهای آنان در جهت اهداف پژوهش به
کار گرفته خواهد شد و کلیه اطالعات آنها با حفظ اصل گمنام
بودن ،محرمانه خواهد ماند .نمونه پژوهش در این مطالعه شامل کلیه
سالمندان مراجعهکننده به مرکز مراقبتی روزانه سالمندان آوای مهر
و مرکز بهداشت رضیاکال در بابل میباشدکه از بین این دو مرکز،
مرکز مراقبت روزانه ی آوای مهر ( 70نفر) به عنوان گروه مداخله و
مرکز بهداشت رضیاکال (مرکز رضیاکال با  2650سالمند که پرونده
دارند باالترین حجم سالمند را در بین مراکز شهرستان بابل را دارد) به
عنوان گروه کنترل انتخاب شدند .نمونهگیری به روش تصادفی ساده
صورت گرفت .به این ترتیب که از میان تمام سالمندان مراجعهکننده
به مرکز آوای مهر و مرکز بهداشت رضیاکال ابتدا فهرستی از اسامی
افراد واجد شرایط با توجه به معیارهای ورود تهیه شد ،سپس به
صورت تصادفی ساده پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ بین افراد در
هر دو مرکز توزیع شده و سپس از بین کسانی که نمره عزت نفس
سالمندشناسی
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کمتر از  40کسب نمودند 30 ،نفر به صورت تصادفی ساده (15
نفر از مرکز آوای مهردر گروه مداخله و  15نفر از مرکز بهداشت
رضیاکال در گروه کنترل) انتخاب شدند و همسانسازی از لحاظ
متغییرهای دموگرافیک (شامل سن ،جنس ،تاهل ،سطح تحصیالت،
سطح درآمد ،شغل ،محل زندگی ،همراهان زندگی) انجام شده
است .حجم نمونه موردنظر برای دو گروه با استفاده از فرمول تعیین
−
حجم نمونه در مطالعات مداخلهای و با استفاده از = 3.19
، µ1 µ 2
= 1.60 , σ 2 = 2.97

1

σ

سطح اطمینان  95درصد و توان آزمون  90درصد ،به تعداد
 11نفر برای هر گروه محاسبه شد که با احتساب ریزش  %30به 15
نفر برای هر گروه افزایش یافت (.)22

]

[

2



2
2
 Z 1− α + Z 1− β  σ 1 + σ 2

n=  2
( µ1 − µ 2 ) 2
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک
(سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،همراهان زندگی ،محل زندگی ،سطح
تحصیالت ،سطح درآمد و شغل) و پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی
 CASPو ابزار سنجش عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه استقالل
در انجام فعالیتهای ابزاری روزمرهی زندگی ( )IADLو پرسشنامه
آزمون کوتاه شناختی ( )AMTو ابزار دیداری سنجش درد ()VAS
بود.
پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان  CASPکه در سال 2003
در انگلستان بر اساس مدل جبران نیازها (Needs satisfaction
 )modelطراحی شده ،شامل  19گویه و  4بعد کنترل ( 4عبارت)،
استقالل ( 5عبارت) ،خود یابی ( 5عبارت) و کامیابی ( 5عبارت) است.
ابزار مذکور در مقیاس لیکرت دارای چهار گزینه "غالب اوقات" تا
"هرگز" طراحی شده است .کمترین امتیاز مربوط به هر عبارت
"صفر" و بیشترین امتیاز "سه" میباشد .شایان ذکر است که نمره
گذاری  6عبارت پرسشنامه شامل آیتم های  8 ،6 ،4 ،2 ،1و 9
معکوس میباشد .حداکثر نمره پرسشنامه ( 57کیفیت کامل زندگی
در هر چهار بعد) و حداقل نمره صفر (فقدان کامل کیفیت زندگی)
میباشد ( .)23پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان  CASPدر ایران
توسط هروی کریموی و همکاران ( )1395اعتباریابی شده است و
پایایی آن 0/70-0/88 ،گزارش شده است (.)23
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ در برگیرنده  10جمله است که
احساس واقعی افراد درباره هر یک از جمالت ،در یکی از چهارگزینه
خیلی موافق ( 4نمره) ،موافق ( 3نمره) ،مخالف ( 2نمره) و خیلی
مخالف ( 1نمره) مشخص می شود .سواالت  6تا  10به صورت
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معکوس نمره داده می شود .حداقل نمره  10و حداکثر نمره  40است

قبل از مطالعه ،پرسشنامهها (پرسشنامه مشخصات

و نمره باالتر نشان دهنده عزت نفس بیش تر می باشد .شهباززادگان

دموگرافیک ،پرسشنامه کیفیت زندگی  CASPو پرسشنامه عزت

سالمندان ساکن خانه سالمندان  ./85گزارش کردند (.)4

روزمرهی زندگی  IADLو پرسشنامه آزمون کوتاه شناختی

و همکاران پایایی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ را در جمعیت

نفس روزنبرگ ،پرسشنامه استقالل در انجام فعالیتهای ابزاری

جهت اندازهگيري وضعيت عملكرد از پرسشنامه فعالیتهای

( )AMTو ابزار دیداری سنجش درد  )VASدر هر دو گروه

عملكرد (استفاده از تلفن ،خريد مايحتاج روزانه ،پخت و پز غذا،

دادن به موسیقی محلی مازنی (روزهای شنبه ،هر هفته یک موسیقی

روزمره زندگی  IADLاستفاده شد که اطالعات مربوط به هفت

تکمیل شد .سپس بستهی تفریح درمانی شامل 10 :جلسه گوش

نگهداري و نظافت منزل ،استفاده از وسايل حمل و نقل ،استفاده از

جدید برای سالمندان پخش شده است) 10 ،جلسه کشیدن نقاشی به

اين صورت است كه هر آيتم داراي سه گزينه وابسته (صفر امتياز)،

(روزهای دوشنبه) و 10جلسه تماشای فیلم کمدی ایرانی (روزهای

داروها ،مديريت امور مالي) را امتيازبندي ميكند .اين پرسشنامه به
نيازمند كمك ( 1امتياز) و مستقل ( 2امتیاز) است .نمره كلي IADL
از صفر تا  14می باشد و نمره صفر تا  6به عنوان فرد وابسته 7 ،تا

عنوان یک فعالیت هنری (روزهای یکشنبه) 10 ،جلسه بازی با منچ
سه شنبه ،هر هفته فیلم جدید برای سالمندان پخش گردیده است)
که هر کدام از این جلسات به مدت یک ساعت (از ساعت 10-9صبح

 10به عنوان فرد نيازمند كمك و  11تا  14به عنوان فرد مستقل

در حضور پژوهشگر) طی  10هفته برای گروه مداخله ،اجرا شد .در

زندگی  IADLتوسط پریسا طاهری تنجانی و مجتبی آزاد بخت

و دو هفته بعد از اتمام مداخله ( )28نیز ،مجددا پرسشنامه کیفیت

طبقه بندي مي شود .روایی و پایایی پرسشنامه فعالیتهای روزمره

در  1394انجام شده است .شاخص روايي محتوا براي این ابزار بيش

تر از  ./82و آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه ای بیش تر از

 ./75بوده است ()24

پرسشنامه آزمون کوتاه شناختی ( )AMTکه شامل 10

سوال می باشد که دریافت نمره  7تا  10به معنای برخوداری از
سالمتی شناختی می باشد .روایی و پایایی پرسشنامه آزمون کوتاه

شناختی ( )AMTتوسط فروغان و همکاران با انجام شده است و
آلفای کرونباخ  0/99گزارش شده است (.)20

برای سنجش درد از ابزار  VASکه ابزار دیداری سنجش

درد می باشد ،استفاده شد .این ابزار پرکاربردترین ابزار سنجش درد
در دنیا است .عالوه بر روایی و پایایی مهمترین خصیصه این ابزار
سادگی استفاده از آن می باشد .که براساس این ابزار نمره صفر بدون

درد 1-3 ،درد خفیف 4-7 ،درد متوسط 8-10 ،درد شدید می باشد.
این ابزار یک معیار  10سانتی متری است که طرف چپ آن (عدد

صفر) بیانگر نداشتن درد و طرف راست آن عدد  10بیانگر شدیدترین

درد است ( )19روایی و پایایی معیار سنجش دیداری درد در اندازه
گیری انواع دردهای حاد و مزمن در مطالعات مختلف تائید شده است

( .)25،26روایی معیار VASدر بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید
 78/0 -71/0و پایایی آن در این بیماران در افراد باسواد  0/94و در

افراد بیسواد  71/0گزارش گردیده است ( .)25روایی این معیار در

دردهای حاد  95درصد ( )27و پایایی آن  97درصد می باشد.
سالمندشناسی
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گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نپذیرفت و بعد از اتمام مداخله
زندگی  CASPو پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ در هر دو گروه

تکمیل شد.
براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوری شده از برنامه spss
نسخه  20استفاده شد .از شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین
و انحرافمعیار برای توصیف نمونههای پژوهش و آزمونهای آماری
استنباطی شامل کایاسکوئر برای مقایسه همگنی سطوح متغییرهای
مورد نظر (جنس ،تاهل ،سطح تحصیالت و شغل کنونی ،همراهان
زندگی ،نوع منزل و درآمد) و از تی مستقل برای مقایسه همگنی
متغیرهای کمی شامل سن ،فعالیت جسمی ،وضعیت شناختی و
سنجش درد و همچنین برای مقایسه عزت نفس و کیفیت زندگی دو
گروه مداخله و کنترل و از آزمون تحلیل واریانس اندازههای تکراری
برای مقایسه عزت نفس و کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله و دو
هفته بعد اتمام مداخله استفاده شد.
یافتهها
میانگین سن نمونههای مورد بررسی در گروه مداخله،
و در گروه کنترل بود 53/4 .درصد از سالمندان خانم 50 ،درصد
با تحصیالت زیر دیپلم و  83/3درصد متاهل بودند .سطح درآمد
 76/6درصد از سالمندان برابر با هزینه زندگی بود .شغل نیمی از
شرکتکنندگان خانهدار ( 50درصد) بوده و نیمی دیگر کارمند یا
بازنشسته بودند .بیشتر افراد با همسر و فرزندان خود ( 46/6درصد)

زندگی می کردند (جدول .)1
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جدول  :1ویژگیهای مشخصات دموگرافیک و مقایسه همگنی در دو گروه مداخله و کنترل در سالمندان مراجعهکننده به مرکز مراقبتی روزانه آوای مهر و مرکز بهداشت
رضیاکال شهرستان بابل در سال 1397
متغیر

مشخصات

جنس

زن
مرد
بیسواد
زیر دیپلم
دیپلم و باالتر
مجرد یا بیوه
متاهل
کمتر از هزینه زندگی
برابر هزینه زندگی
خانهدار
کارمند یا بازنشسته
تنها
با همسر
با همسر و فرزندان
آپارتمانی
ویالیی

میزان تحصیالت
وضعیت تاهل
سطح درآمد
شغل
همراهان زندگی
نوع منزل

مداخله

کنترل

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

)53/3( 8
)46/7( 7
)26/65( 4
)46/7( 7
)26/65( 4
)13/3( 2
)86/7( 13
)26/7( 4
)73/3( 11
)46/7( 7
)53/3( 8
)13/3( 2
)46/7( 7
)40( 6
)66/7 (10
)33/3( 5

)53/3( 8
)46/7( 7
)33/3( 5
)53/3( 8
)13/4( 3
)20( 3
)80( 12
)20( 3
)80( 12
)53/3( 8
)46/7( 7
)20( 3
)26/7( 4
)53/3( 8
)33/3( 5
)66/7( 10

ف معیار عزت نفس سالمندان در مجموع قبل
میانگین و انحرا 
از تفریحدرمانی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 27/46 ± 2/16
ف معیار کیفیت زندگی در
و  26/06 ± 2/57بود و میانگین و انحرا 
مجموع قبل از تفریح درمانی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب

سطح معنیداری با
آزمون کایاسکوئر
0/999
0/656
0/595
0/666
0/509
0/521
0/068

 33/46 ± 3/15و  29/53 ± 9/90بود .با مقایسه میانگین عزت
نفس ( )p=0.118و کیفیت زندگی ( )p=0.156قبل از مداخله در دو
گروه مداخله و کنترل ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد (جدول .)2

جدول  :2مقایسه میانگین میزان عزت نفس ،کیفیت زندگی و ابعاد آن در سالمندان قبل از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل در سالمندان مراجعهکننده به مرکز
مراقبتی روزانه آوای مهر و مرکز بهداشت رضیاکال شهرستان بابل در سال 1397
متغیر
عزت نفس
کیفیت زندگی
حیطه کنترل
حیطه استقالل
حیطه خودیابی
حیطه کامیابی

مداخله

کنترل

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

±27/46 2/16
±33/46 3/15
5/53 ± 1/59
±7/13 1/68
±7/86 2/09
±12/93 0/96

±26/06 2/57
±29/5 9/90
±5/06 32/21
±6/68 2/58
±6/80 3/22
±10/80 3/80

با توجه به نتایج آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری ،اثر
زمان در هر دو متغیر عزت نفس و کیفیت زندگی معنی دار بود ،به
عبارت دیگر اختالف میانگین اندازه گیری ها در مقاطع زمانی مختلف
معنی دار بود( .عزت نفس )F=121.309, df=2, sig.=0.001 :و
(کیفیت زندگی .)F=72.692, df=2, sig.=0.001 :اثر تعاملی زمان
و مداخله در حیطه عزت نفس ()F=121.309, df= 2, sig.=0.001
و کیفیت زندگی ( )F=72.692, df=2, sig.=0.001نیز معنی
دار بود .تغییرات بین گروهی در حیطه عزت نفس ( )p=0.003و
کیفیت زندگی ( ،)p=0.007اختالف معنی داری بین دو گروه
مداخله و کنترل نشان میدهد .در مورد خرده مقیاسهای کیفیت
زندگی ،اثر زمان در هر چهار خرده مقیاس کنترل (F=26.052,
 ،)df=2, sig.=0.001استقالل (،)F=6.137, df=2, sig.=0.020
سالمندشناسی
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آماره آزمون

سطح معنیداری با
آزمون تی مستقل

1/611
1/484
0/661
0/334
1/071
2/107

0/118
0/156
0/514
0/740
0/293
0/052

خودیابی ( )F=46.345, df=2, sig.=0.001و کامیابی (F=15,
 )df=2, sig.=0.001معنی دار بود ،به عبارت دیگر اختالف میانگین
اندازه گیری ها در مقاطع زمانی مختلف معنی دار بود .اثر تعاملی
زمان و مداخله در حیطه کنترل (،)F=26.052, df=2, sig.=0.001
حیطه استقالل ( ،)F=6.137, df=2, sig.=0.020حیطه خودیابی
( )F=46.345, df=2, sig.=0.001و حیطه خودیابی (F=15,
 )df=2, sig.=0.001نیز معنی دار بود .تغییرات بین گروهی در
حیطه خودیابی ( )p=0.004و کامیابی ( ،)p=0.006اختالف معنی
داری بین دو گروه مداخله و کنترل نشان میدهد .درحالی که تغییرات
بین گروهی در حیطه کنترل و استقالل ،اختالف معنی داری بین دو
گروه مداخله و کنترل نشان نداد (جدول 3و .)4
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جدول  :3مقایسه میانگین و انحراف معیار نمره عزت نفس ،کیفیت زندگی و ابعاد آن در سه زمان قبل از مداخله ،بالفاصله بعد از مداخله و دو هفته بعد از مداخله در دو گروه
مداخله و کنترل در سالمندان مراجعهکننده به مرکز مراقبتی روزانه آوای مهر و مرکز بهداشت رضیاکال شهرستان بابل در سال 1397

متغیر

گروه

میانگین و انحراف
معیار در سه زمان قبل ،بالفاصله و دو هفته بعد
(1و2و*)3

آنالیز
واریانس
با اندازههای
تکراری

نتیجه تست تعقیبی بونفرونی
** (1و1 ، 2و2 ، 3و)3

()1

()2

()3

(1و2و)3

(1و)2

(1و)3

(2و)3

عزت نفس

مداخله
کنترل

27/46 ± 2/16
26/06 ± 2/57

30/20 ± 2/51
26/06 ± 2/49

29/53 ± 2/72
26/06 ± 2/49

0/001
0/918

0/001
0/999

0/001
0/999

0/493
0/999

کیفیت زندگی

مداخله
کنترل

33/46 ± 3/15
29/53 ± 9/90

39/46 ± 4/27
29/06 ± 9/18

39/66 ± 4/23
29/13 ± 9/53

0/001
0/280

0/001
0/750

0/001
0/698

0/999
0/999

بعد کنترل

مداخله
کنترل

5/53 ± 1/59
5/06 ± 2/21

6/80 ± 1/85
4/86±1/95

6/80 ± 1/58
4/86±2/06

0/001
0/285

0/001
0/813

0/001
0/566

0/999
0/999

بعد استقالل

مداخله
کنترل

7/13 ± 1/68
6/86 ± 2/58

7/66±1/79
6/80±2/45

7/73±1/84
6/80±2/45

0/012
0/730

0/080
0/999

0/135
0/999

0/999
0/999

بعد خودیابی

مداخله
کنترل

7/86 ± 2/09
6/80 ± 3/23

11/06 ± 2/60
6/60±3/22

11/06 ± 2/60
6/60±3/22

0/001
0/082

0/001
0/247

0/001
0/247

0/450
0/999

بعد کامیابی

مداخله
کنترل

12/93 ± 0/96
10/80 ± 3/80

13/93 ± 0/70
10/80±3/58

13/93 ± 0/70
10/80±3/58

0/001
0/999

0/005
0/999

0/005
0/999

0/999
0/999

** (1و )2قبل و بعد از مداخله
(1و )3قبل از مداخله و دو هفته بعد،
(2و )3بعد از مداخله و دو هفته بعد.

* ( )1قبل از مداخله)2( ،بعد از مداخله )3( ،دو هفته بعد

جدول  :4مقایسه تاثیر زمان ،گروه و تاثیر متقابل گروه و زمان در دو گروه مداخله و کنترل در سالمندان مراجعهکننده به مرکز مراقبتی روزانه آوای مهر و مرکز بهداشت
رضیا کال شهرستان بابل در سال 1397
متغیر
عزت نفس
کیفیت زندگی
کنترل
استقالل
خودیابی
کامیابی

اثر گروه

اثر زمان
F

P-value

F

P-value

F

P-value

121/309
72/692
26/052
6/137
46/345
15

0/001
0/001
0/001
0/020
0/001
0/001

12/758
8/640
3/275
0/602
9/777
8/841

0/001
0/007
0/081
0/444
0/004
0/006

121/309
72/692
26/052
6/137
46/345
15

0/001
0/001
0/001
0/020
0/001
0/001

بحث
ح درمانی بر عزت
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تفری 
نفس ،کیفیت زندگی و ابعاد آن در سالمندان مراجعهکننده به مرکز
روزانه آوای مهر و مرکز بهداشت رضیاکال شهرستان بابل صورت
پذیرفت .در مطالعه حاضر ،نتایج نشان داد که در دو گروه مداخله
و کنترل از نظر متغیرهای دموگرافیک از نظر آماری تفاوت معنی
داری وجود ندارد و به عبارتی دو گروه همگن شده بودند لذا وجود
تفاوت معنی دار در متغیرهای وابسته در گروه مداخله و کنترل ،ناشی
از تاثیر مثبت تفریح درمانی در سالمندان بوده است .همچنین یافته
های این مطالعه نشان داد که عزت نفس و کیفیت زندگی و ابعاد آن
سالمندشناسی
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ح درمانی در گروه مداخله و کنترل از نظر
در سالمندان قبل از تفری 
ح درمانی در
آماری تفاوت معنی داری نداشت .پس از  10هفته تفری 
طی  40جلسه در گروه مداخله ،عزت نفس و کیفیت زندگی و ابعاد آن
در سالمندان در گروه مداخله و کنترل از نظر آماری تفاوت معنیداری
داشت و تفریحدرمانی ،میزان عزت نفس و کیفیت زندگی و ابعاد آن
را در سالمندان گروه مداخله افزایش داد.
اوقات فراغت به عنوان يك پديده فرهنگي ـ اجتمـاعي
تأثيرگذار بر ابعاد اقتـصادي ،سياسـي و اجتمـاعي ،موضـوع مشترك
تمـام اقـشار جامعـه اسـت ،متأسـفانه سـالمندان و بازنشستگان در
اين رابطه به فراموشي سپرده شـدهانـد ( .)29سالمندان وقت آزاد
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زیادی دارند و اگر بتوانند بخشی از زمان خود را به تفریح اختصاص
دهند ،سالمت روانی و جسمی شان حفظ و یا ارتقاء خواهد یافت.
داشتن تغذیه مناسب ،سطح بهداشتی -درمانی کافی ،داشتن مکان
زندگی راحت و آسوده ،امکانات مالی کافی و  ...موارد مهمی در
زندگی سالمندان هستند که باعث ارتقای سطح روانی و جسمی و در
نهایت شادی و سرزندگی آنها میشوند اما بخش مهمی از رازهای
شادی و سالمت سالمندان به تفریح آنها مرتبط است که معموال
کمتر به آن توجه می شود چون اغلب تصور میشود که آنها بیشتر به
استراحت و محیط آرام نیاز دارند.
در كشورهايي مثل آمريكا ،اوقات فراغت بـه عنـوان
مهمتـرين بعد سالمتي سالمندان آمريكـايي و کلید اصلی سالمندی
سالم قلمداد شده است .در اين رابطه مطالعات انجام شـده ،نشان داده
است كه مشاركت فعال سالمندان در فعاليتهاي فعاليتهاي ورزشي
(یک بار ورزش در هفته) با هدف پيشگيري از مشكالت عملكردي
مـرتبط بـا سن مداخالت موثری بودهاند ( .)30کربالیی و همکاران
( )2015در مطالعهای با هدف بررسی تاثیر تفریحدرمانی بر میزان
افسردگی سالمندان مراجعهکننده به مراکز مراقبت روزانه منتخب
روزانه شهر تهران ،نشان دادند که تفریح درمانی موجب کاهش
معنی دار افسردگی سالمندان می شود ( .)28برشان و همکاران
( )2017در مطالعه ای با هدف تأثیر هنردرمانی بر کیفیت زندگی
و مشارکت اجتماعی سالمندان مقیم آسایشگا ههای شهر کرمان،
به این نتیجه رسیدند که هنردرمانی تأثیر مثبت معناداری بر روی
کیفیت زندگی سالمندان دارد ( .)12حسین آبادی و همکاران ()2010
نیز در مطالعه خود هنر درمانی را بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی
سالمندان اثر بخش دانستند ( .)31که نتایج این مطالعات همسو با
یافته های مطالعه حاضر بوده است .بلین و نتولی بيان مـيدارنـد
كـه فعاليـتهـاي اوقـات فراغـت ميتواند در بهبود درك افراد از
سـالمتي ،اسـتقالل ،سـبك زندگی ،امید به زندگی و کیفیت زندگی
آنان تاثیر قابل مالحظهاي داشته باشد .در مطالعه حاضر مداخله
صورت گرفته منجر به بهبود کیفیت زندگی در گروه تحت مداخله
شد که از منظر ،اثر مثبت فعالیتهای اوقات فراغت نتایج با یکدیگر
همخوانی داشت .فعالیتهای اوقات فراغت ميتواند در بهبود درك
افراد از سـالمتي ،اسـتقالل ،سـبك زندگي ،اميد به زندگي و كيفيـت
زنـدگی آنان تاثیر قابل مالحظهای داشته باشد ( .)32هر چه بیشتر به
تفریحات پرداخته شود و شرایط انجام سرگرمیهای مثبت در زندگی
فراهم شود ،رضایت از زندگی باالتر می رود و روحیه بانشاط و تازه
تری در فرد به وجود میآید .ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی
از جمله ضرورتهای اجتماعی تفریح است .داشتن تفریحات سالم از
سالمندشناسی
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نیازهای یک خانواده و جامعه است و به همین دلیل تفریحات نقش
موثری در شادابی جامعه دارند که وجود آن در رده های مختلف
جامعه به نشاط اجتماعی منجر می شود .جون و همکاران ()2009
در مطالعهای با عنوان تأثیر موسیقی درمانی و تمرینات ریتمیک بر
کیفیت زندگی ،فشار خون و قدرت عضالنی فوقانی در زنان سالمند
ساکن خانه سالمندان به این نتیجه دست یافتند که موسيقی درمانی
و ورزش ريتميک تأثير مثبتی بر کيفيت زندگی ،به ويژه بر سالمتی،
سالمت عمومی و سالمت روان دارد ( .)33چن و همکاران ()2009
در مطالعه ای تحت عنوان ادراک موسیقی درمانی در سالمندان
ساکن خانه سالمندان در تایلند ،نشان دادند که شرکت در فعالیتهای
موسیقیدرمانی به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی سالمندان اثر
گذاشته و به افزایش رضایت از زندگی آنان منجر شده است (.)34
فوجیتا و همکاران ( )2016نیز در مطالعه ای با هدف اثر برنامه موسیقی
ترکیبی بر عملکرد شناختی و کیفیت زندگی سالمندان دریافتند که
در نتیجه مداخله صورت گرفته ،کیفیت زندگی سالمندان بهبود یافته
است ( .)35نتایج مطالعه حاضر نیز این یافتهها را تائید میکند ،تفریح
درمانی که یکی از آیتمهای آن گوش دادن به موسیقی بود منجر به
افزایش عزت نفس و کیفیت زندگی گردید .به نظر میرسد همنشینی
با همساالن ،نقش بسیار موثری در ایجاد اعتماد به نفس سالمندان
ایفا میکند و افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند میتوانند این
اعتماد را به دیگران نیز منتقل کنند .حسینی و همکاران ()2016
در مطالعهای با عنوان اثربخشی فیلمدرمانی گروهی بر شادکامی و
کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک ،نشان دادند فيلم
درماني تاثير مثبت معنی داري در شادکامي و تاثير نسبي در کيفيت
زندگي سالمندان دارد ( .)36تماشاي فيلم يک تجربه چندگانه است
که فيلم درماني را تبديل به ابزار و فرايندي ايده آل میکند که نه تنها
در آموزش مهارتها و مفاهيم جديد موثر است بلکه میتوان از آن
به عنوان کاتاليزوري استفاده کرد که موجب تخليه هيجاني میشود
( .)37نتایج مطالعه حاضر نیز این یافتهها را تایید میکند ،تفریح
درمانی که یکی از آیتمهای آن نمایش فیلم بود ،منجر به افزایش
عزت نفس و کیفیت زندگی گردید .فيلمها ميتوانند سازگاري را در
سالمندان بهتر ارتقاء داده و موقعيتهايي را براي بحث گروهي در
بين سالمندان فراهم بياورند که باعث تعامل آنها میشود ( .)38جین
و همکاران ( )2010در مطالعهای با هدف بررسی اثرگذاری بر سالمت
ذهن و کیفیت زندگی بر جمعیت سالمند از طریق تمرین نقاشی و
خوشنویسی به این نتیجه دست یافتند که این دو روش تاثیر مثبتی
بر سطح استرس و کیفیت زندگی سالمندان دارند ( .)39جوادی و
همکاران ( )2018در مطالعهای با عنوان اثربخشی بازی فکری بر
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شادکامی سالمندان مراجعهکننده به خانه سالمندان روزانه ،نشان دادند
بازی فکری منجر به افزایش شادکامی در سالمندان میگردد (.)40
بازی افراد سالمند را تشویق میکند تا با بازیکن مقابل در رقابت باشند
و از طرفی شوخیهای حین بازی ،ارتباط بین سالمندان را افزایش
داده و اغلب باعث ایجاد حاالت رقابت و هیجان در آنها میگردد.
ح درمانی
نتایج مطالعه حاضر نیز این یافتهها را تایید میکند ،تفری 
که یکی از آیتمهای آن هنرهایی همچون نقاشی و بازی کردن بود،
منجر به افزایش عزت نفس و کیفیت زندگی گردید .پر كردن اوقات
فراغت با فعاليتهاي مناسب در غلبه بر مشكالت مربوط به كاهش
نقشهاي اجتماعي و سازگار شدن با تغييرات مربوط به سالمندي
نقش دارد ( .)41سالمندان برای زنده و تندرست ماندن ،نیاز به شادابی
و نشاط دارند .حرکت ،ورزش و سرگرمی برای سالمندان ،زندگی با
نشاط و رضایتبخشی را ایجاد میکند .سرگرمی و فعالیت ،اعتماد
به نفس سالمندان را تقویت نموده و آنان را از سکون ،بیثمری
و احساس بی اهمیت بودن ،نجات میدهد و درنتیجه کیفیت
زندگی سالمند با گذشت زمان بهبود مییابد .لذا یکی از مهمترین
و سادهترین رویکردهای درمانی غیردارویی خصوصا برای سالمندان،
تفریحدرمانی است ( .)42به طور کلی خدمات تفریحدرمانی ،باعث
گسترش و ارتقا رفتارهای مناسب در بیماران شده و شانس ماندن آنها
ح درمانی به افراد کمک
را در جامعه افزایش میدهد .خدمات تفری 
میکند تا در زندگی در جامعه موفقتر باشند (.)43
نتیجهگیری نهایی
تفریح درمانی تاثیر معنیداری بر روی عزت نفس ،کیفیت
زندگی و ابعاد آن در سالمندان مورد مطالعه داشت .به نظر میرسد
تعامل اجتماعی سالمندان با یکدیگر در فضای کار گروهی منجر به
بهبود روابط بین فردی در سالمندان شده باشد .گفتوگو و صمیمیت
سالمندان در یک کار مشترک منجر به تقویت عزت نفس و عملکرد
اجتماعی سالمندان شده است .پرستاران فعال در حیطه سالمت
Shahbazzadegan B, Farmanbar R, Ghanbari A,
Atrkar Roshan Z, Adib M. The Effect of Regular
Exercise on Self-Esteem in Elderly Residents in
Nursing Homes. Journal of Ardabil University of
Medical Sciences. 2008; 8 (4): 387-93 (Persian).
Maghsoudi E, Pak MHM, Zareei F, Rashid
SP, Sofiyani A, Shahidi L. The Effect of Care
Plan Application Based on Roy Adaptation
Model on the Self-Efficacy in Elderly People
in Urmia Nursing Homes. Research Journal
of Pharmaceutical, Biological and Chemical
سالمندشناسی
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سالمندی با توجه به نتایج مثبت بدست آمده در این مطالعه میتوانند
طراحی ،اجرا و هماهنگی برنامههای تفریحی دارای تایید پزشکی
برای سالمندان و مراکز نگهداری سالمندان را عهدهدار شده و با
توجه به وضعیت بیمار و ارائه پیشنهاد برای فعالیت تفریحی مناسب،
فضایی توام با لذت برای آنان به وجود آورند .سالمندان در یک محیط
دوستانه و غیررقابتی ،با انجام فعالیتهای مختلف سرگرمکننده به
کمک پرستار ،مهارتهای اجتماعی و ارتباطی خود را تقویت میکنند.
با توجه به بهبود عزت نفس ،کیفیت زندگی و ابعاد آن ،میتوان این
روش را به عنوان یک روش توانبخشی بدون عوارض که همراه با
سرگرمی و لذت از ساعات فراغت میباشد ،معرفی نمود.
محدودیتها
 کنترل نکردن آزمودنیها خارج از زمان مطالعه و همچنینتفاوتهای فردی سالمندان ممکن است در میزان پارامترهای
موردنظر تاثیر داشته باشد.
 انجام فعالیت های تفریحی مشابه مانند بازی با منچ درمنزل با فرزندان در زمان مداخله قابل کنترل نبود.
تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی مازندران انجام شده و طرح تحقیقاتی مصوب
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شماره تصویب /4/4329ت/د در
سال  1396میباشد بدین وسیله مجریان طرح از معاونت محترم
تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکر و قدردانی
مینمایند .نويسندگان اين مقاله الزم ميدانند مراتب قدرداني خود
را از زحمات مدیریت مراکز مراقبت روزانه سالمندان آوای مهر و
مرکز بهداشت رضیاکال شهرستان بابل ،کلیه پرسنل مراکز و تمامی
سالمندان محترمی که در اجرای این پژوهش ما را یاری نمودند ،ابراز
نمايند.
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