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Abstract
Introduction: Today, as a result of increasing the life expectancy, there is a great interest in 
improving the distress tolerance in older adults. Given that helping to prevent memory loss and 
distress tolerance are important issues in older adults, the aim of this study was to investigate the 
effectiveness of horticultural activities on the distress tolerance and digit memory of the older adult 
living in Mobarakeh nursing home.
Methods: The statistical population of the study consisted of all the older adults in Mobarakeh city 
of Isfahan province in 2020. The present study is a quasi-experimental design with pre-test and post-
test in which the experimental and control groups were used. The study sample consisted of 30 older 
adults who were selected nonrandom, in convenience method among the older adults of Mobarakeh 
city and were randomized divided into two groups of 15 people (control and experimental groups). 
The experimental group performed horticultural activities in five sessions (90 minutes per sessions)
and the control group performed routine activities. After horticultural activities, the participants 
were asked to answer the questionnaires in post-test stage. The instruments were two questionnaires: 
Distress Tolerance Questionnaire, Simmons and Gahr (DTS) (2005), Digit memory subscale of 
Wechsler Memory Scale (Form A) Blauer (1939).Data analysis was performed at two levels of 
descriptive and inferential statistics using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) using 
SPSS-16.
Results: In the present study, 70% of participants were married and 46.76% were illiterate. The 
results showed that horticultural activities are effective on distress tolerance (tolerating emotional 
distress, being absorbed by negative emotions, mentally estimating distress, and adjusting efforts 
to relieve distress) of the older adults(p<0.05) but horticultural activities were not effective on digit 
memory (direct and inverse digits) of the older adults (p>0.05).
Conclusions: In sum it can be concluded that horticultural activities can be used as the effective 
methods to improving the distress tolerance (being absorbed by negative emotions and mentally 
estimating distress) in the older adults.
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چکیده
مقدمــه: امــروزه در نتیجــه افزایــش طــول عمــر، عالقــه زیــادی بــه بهبــود تحمــل پریشــانی در ســالمندان ایجــاد شــده اســت. بــا توجــه 
بــه ایــن کــه کمــک بــه تحمــل پریشــانی ســالمندان و پیشــگیری از زوال حافظــه آنــان موضــوع مهمــی اســت، هــدف پژوهــش حاضــر 

بررســی اثربخشــی فعالیــت هــای باغبانــی بــر تحمــل پریشــانی و حافظــه ارقــام زنــان ســالمند مقیــم خانــه ســالمندان مبارکــه بــود.
روش کار: جامعــه آمــاری تحقیــق را تمامــی ســالمندان شهرســتان مبارکــه اســتان اصفهــان در ســال 1399 تشــکیل دادنــد. پژوهــش 
حاضــر یــک طــرح نیمــه آزمایشــی بــا پیــش آزمــون وپــس آزمــون بــود کــه در آن از گــروه آزمایــش و کنتــرل اســتفاده شــد. نمونــه 
مــورد مطالعــه را 30 زن ســالمند تشــکیل دادنــد کــه بــه صــورت غیرتصادفــی و در دســترس از میــان سالمندانشهرســتان مبارکــه اســتان 
اصفهــان انتخــاب شــدند و بــرای انجــام آزمایــش بــه صــورت گمــارش تصادفــی بــه دو گــروه 15 نفــره )گــروه کنتــرل 15 نفــر و گــروه 
آزمایــش15 نفــر( تقســیم شــدند.گروه مداخلــه، فعالیــت هــای باغبانــی را طــی پنــج جلســه 90 دقیقــه ای انجــام دادنــد و گــروه کنتــرل 
رونــد معمــول را داشــتند. پــس از اتمــام فعالیــت هــای باغبانــی، مجــددا آزمــون هــا در هــر دو گــروه در مرحلــه پــس آزمــون اجــرا شــد. 
ابــزار مــورد اســتفاده، پرسشــنامه تحمــل پریشــانی ســیمونز و گاهــر )DTS, 2005( و خــرده مقیــاس حافظــه ارقــام از مقیــاس حافظــه 
بالینــی وکســلر )فــرم الــف( بلویــر )1939( بــود. تحلیــل داده هــا در دو ســطح آمــار توصیفــی و اســتنباطی بــا روش تحلیــل کوواریانــس 

چندمتغیــری )MANCOVA( بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS-v.16 انجــام شــد.
ــج پژوهــش نشــان داد   ــد. نتای ــدگان متاهــل و 67.46 درصــد بی ســواد بودن ــا: در پژوهــش حاضــر 70 درصــد شــرکت کنن ــه ه یافت
فعالیــت هــای باغبانــی بــر تحمــل پریشــانی )تحمــل پریشــانی هیجانــی، جذب شــدن به وســیله هیجانــات منفــی، بــرآورد ذهنی پریشــانی 
و تنظیــم تالش هــا بــرای تســکین پریشــانی( ســالمندان اثربخــش اســت )P>0/05( ولــی بــر نمــره کل حافظــه ارقــام ســالمندان موثــر 

.)P<0/05( نیســت
نتیجــه گیــری: در مجمــوع مــی تــوان گفــت کــه از فعالیــت هــای باغبانــی مــی تــوان بــه منظــور کاهــش پریشــانی )جــذب شــدن بــه 

وســیله هیجانــات منفــی و بــرآورد ذهنــی پریشــانی( افــراد ســالمند اســتفاده موثــر نمــود.
کلیدوا ژه ها : فعالیت های باغبانی، حافظه، تحمل پریشانی، سالمند.

مقدمه
ســــالمند بــه فــردی گفتــه می شــود کـــه ســن وی 60 ســال و یــا 
باالتر است )1(. پیری عبــــارت اســــت از اضمحــالل تدریجــی 
در ســاختمان و ارگانیســم بــدن کــه بــر اثــر دخــــالت عامــل زمان 
ــد. پیشــرفت پزشــکی و بهداشــتی در نیمــه ی دوم  پیــــش می آی
ــر  قــرن بیســتم، باعــث افزایــش طــول عمــر انســان ها شــد. بناب

آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی تــا ســال 2000، جمعیت افــراد 60 
ســاله و بیشــتر حــدود 600 میلیــون نفــر بــوده اســت و ایــن تعــداد 
تــا ســال 2025 بــه 1/2 میلیــارد نفــر خواهــد رســید. در ایــران نیــز 
ــالمندان  ــت س ــدی جمعی ــد 3/6 درص ــان دهنده ی رش ــا نش آماره
ــاس  ــن مقی ــت. ای ــا 1395 اس ــال های 1390 ت ــن س ــی بی ایران
ــود  ــوب می ش ــور محس ــت کش ــد جمعی ــر رش ــه براب ــد، س رش
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ــه ســمت  ــی ب ــه ی ایران ــت جامع ــه نشــان دهنده ی حرکــت باف ک
ــرآوردی پیش بینــی شــده اســت  ســالمندی اســت. همچنیــن در ب
کــه تــا ســال 1428، 26 میلیــون نفــر از جمعیــت جامعــه ی ایــران 
ــاختارهای  ــی س ــد داد )2(. دگرگون ــکیل خواهن ــالمندان تش را س
اجتماعــی در دهــه  هــای اخیــر و تغییــر نظام هــای ســنتی، باعــث 
رونــق گرفتــن هرچــه بیشــترخانه ی ســالمندان و فرهنــگ ســپردن 
ســالمندان بــه مراکــز نگهــداری شــده اســت.  در نتیجه مشــکالت 
دو  ســالمندان  نگهــداری  آسایشــگاه های  در  ســالمندی  دوره 
چنــدان خواهــد شــد )3(. بــا توجــه بــه افزایــش جمعیت ســالمندان 
و همچنیــن اســتقبال بیشــتر مــردم از مراکــز نگهــداری از آن هــا 
ــا زمینه هــای  ــه نظــر می رســد شــناخت ایــن پدیــده متناســب ب ب
موجــود از طریــق پژوهــش، فرصت هــای جدیــدی را در نحــوه ی 
ارائــه خدمــات پیشــگیرانه و مراقبت هــای بهداشــتی بــرای 

ســالمندان ایجــاد کنــد.
امــروزه درنتیجــه افزایــش طــول عمــر افــراد، در ســطح جهانــی، 
ــای  ــدی ه ــه توانمن ــیدن ب ــود بخش ــه بهب ــادی ب ــه ی زی عالق
ــن  ــون ایجــاد شــده اســت. یکــی از ای ــاد گوناگ ســالمندان در ابع
ــه  ــه ارائ ــت ک ــالمندان اس ــانی در س ــل پریش ــا، تحم ــی ه توانای
ــد. موضــوع  ــی کن ــرل م ــانی را کنت ــه پریش ــازگارانه ب ــخ ناس پاس
دیگــری کــه در مــورد ســالمت روانــی ســالمندان، بســیار اهمیــت 
دارد کمــک بــه پیشــگیری از زوال حافظــه اســت. در نظریه هــای 
مربــوط بــه باغبانــی درمانــی، بیــان شــده اســت کــه فعالیت هــای 
ــداری و  ــرای نگه ــی ب ــاد فرصت های ــان و ایج ــه گیاه ــوط ب مرب
مراقبــت از آن هــا، ســبب ایجــاد احســاس کارآمــدی و خودمختاری  
ــرد گیاهــان و فعالیت هــای  ــی کارب ــی درمان مــی شــود )4(. باغبان
ــت.  ــی اس ــی و توانبخش ــداف درمان ــبرد اه ــرای پیش ــی ب باغبان
در مدلــی کــه رلــف )5( بــه عنــوان پیشــگام ایــن عرصــه، بیــان 
ــا بیمــاری  ــده، بیمــاران ب مــی دارد ســه عنصــر مهــم؛ گیاهــان زن
مشــخص و اهــداف قابــل اندازه گیــری وجــود دارد و تفــاوت 
ــت  ــی در اهمی ــای باغبان ــر فعالیت ه ــا دیگ ــی ب ــی  درمان باغبان
حضــور ســه عنصــر یــاد شــده اســت. فعالیــت باغبانــی می توانــد 
ــی مــکان، تشــخیص کارهــا  ــه افزایــش جهت یاب ــدی از جمل فوای
ــا دیگــر افــراد  ــط ب و فصل هــا، افزایــش توجــه، بهتــر شــدن رواب
چــه در زمــان باغبانــی چــه در ســایر مواقــع، یــادآوری خاطــرات، 
بهبــودی جســمی، بیــان ابتــکارات، ایجاد انگیــزه و داشــتن فرصتی 
بــراي بــه پایــان رســاندن کارهــا و رســیدن بــه موفقیــت را بــرای 
ــه و همــکاران )7( در پژوهشــی در  ــد )6(. راپ ــم بزن ســالمندان رق
ــا  ــا محیــط ســبز و فعالیت هــای مرتبــط ب فنالنــد، اثــر مواجهــه ب
ــز  ــاکن مراک ــالمندان س ــی س ــالمت ذهن ــر روی س ــان را ب گیاه

ــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان  مراقبتــی مــورد بررســی قــرار دادن
داد کــه محیــط بــاغ و فعالیت هــای مرتبــط بــا گیاهــان می توانــد 
بــا رفــاه روانــی و اجتماعــی  ســالمندان در ارتبــاط باشــد. همچنیــن 
ــه طــور  ایــن مطالعــه نشــان داد عملکــرد اجتماعــی ســالمندان ب
ــه اســت. آلســتون )8( در  ــه افزایــش یافت ــاداری بعــد از مداخل معن
مطالعــه ای بــا هــدف تأثیــر باغبانــی درمانــی بــر بزرگســاالن مبتال 
بــه اختــالل افســردگی  انجــام داد. نتایــج نشــان داد کــه بســیاری 
ــوی  ــق و خ ــی و خل ــاس ناراحت ــد احس ــردگی مانن ــم افس از عالئ
شــرکت کنندگان در ایــن پژوهــش گروهــی کاهــش یافــت. نــگ 
و همــکاران )9(، نشــان دادندکــه باغبانــی  درمانــی منجــر بــه بهبود 
ســالمت روان، عملکــرد شــناختی و ســالمت جســمانی می شــود. 
ــردگی،  ــه افس ــالمت روان از جمل ــی از س ــاد مختلف ــن ابع همچنی
ــت  ــود یاف ــه، بهب ــروه مداخل ــناختی در گ ــالل ش ــت و اخت عصبانی
و عملکــرد جســمانی پــس از باغبانــی درمانــی در گــروه مداخلــه 
افزایــش یافــت. در پژوهشــی بــر روی 57 ســالمند در منطقــه غربی 
ــد کــه مداخلــه ی باغبانــی  ســنگاپور پژوهشــگران تاییــد کــرده ان
ــد  ــران می توان ــا دیگ ــا ب ــت آنه ــط مثب ــود رواب ــا بهب ــی ب درمان
ــر باشــد )4(. در  ــالمندان مؤث ــاء بهزیســتی روانشــناختی س در ارتق
ــی  ــش را بررس ــاه پژوه ــش از پنج ــه بی ــروری ک ــه ای م مطالع
کــرده اســت، موثــر بــودن نگهــداری از گیاهــان در فضــای داخــل 
منــزل، بــر افزایــش خلــق مثبــت، کاهــش احساســات منفــی و نیــز 
کاهــش ناراحتــی هــای جســمانی بــه تاییــد رســیده اســت )10( و 
ــد، کیفیــت زندگــی  ــی داشــته ان ــرادی کــه فعالیــت باغبان ــز اف نی
ــد )11(. بهتــر و ســطح فعالیــت بیشــتری هــم گــزارش کــرده ان

ــه  ــه ب ــی ک ــی )12( در پژوهش ــوکتی و ثبوت ــزت ش ــران  ع در ای
بررســی اثــرات فعالیــت کشــاورزی و باغبانــی بر ســالمندان ســاکن 
خانــه ی ســالمندان اختصــاص یافتــه اســت، عــالوه بــر تبییــن تأثیر 
باغبانــی و کشــاورزی بــر افزایــش روحیــه امیــد ســالمندان مقیــم 
آسایشــگاه، نشــان دادنــد کــه چگونــه می تــوان طراحــی مناســب 
و اســتانداردی بــرای اینگونــه فضاهــا انجــام داد. بنــا بــه مطالعــه 
ــی اســت  ــه فعالیت های ــی از جمل ــور و همــکاران )13( باغبان علی پ
کــه اغلــب ســالمندان از آن لــذت می برنــد، درعیــن حــال فعالیــت 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود و ب ــظ می ش ــان حف ــی آن ــمی و ذهن جس
ــمانی،  ــرد جس ــر روی عملک ــی داری ب ــر معن ــی تأثی باغبانی درمان
افســردگی و اضطــراب و معیــار عملکــرد اجتماعــی ســالمندان دارد، 
ــی،  ــان، غیرتهاجم ــوان روشــی آس ــه عن ــن روش را ب ــوان ای می ت
ــی و  ــن دهمن ــود. همچنی ــی نم ــده معرف ــش و کمک کنن لذت بخ
همــکاران )3( میــزان ســالمت عمومــی و عــزت نفس  ســالمندان 
ــه  ــی در گــروه مداخل ــی  درمان ــم آسایشــگاه را پــس از باغبان مقی
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دارای افزایــش معنــادار گــزارش نمــوده انــد. تاثیــر باغبانــی درمانی 
کــه امــکان مصــرف محصــوالت باغبانــی را بــه صــورت خوراکــی 
بــه ســالمندان مــی دهــد، بــرای بهبــود ســبک زندگــی آنــان مــورد 
تاییــد اســت )14(. مشــفقی و همــکاران )15(  نیــز مداخالت فعالیت 
ــالمندی  ــوارض س ــر کاهــش افســردگی ناشــی از ع ــی را ب باغبان
موثــر مــی داننــد. در مطالعــه ای کــه بــر روی نمونــه ای از مــردان 
ــت  ــه فعالی ــد ک ــان دادن ــج نش ــد، نتای ــام ش ــردگی انج دارای افس
ــراب،  ــردگی، اضط ــر افس ــاداری ب ــر معن ــد تاثی ــی می توان باغبان
ــد )16(.  ــته باش ــراد داش ــن اف ــازماندهی ای ــه و س ــترس، حافظ اس
مــرور پیشــینه های پژوهشــی در موضــوع ســالمندي، حاکــی از آن 
ــه تحمــل پریشــانی  اســت کــه مســائل دوره ی ســالمندي از جمل
در پژوهشــهاي گوناگــون مــورد بررســی و مطالعــه قرارگرفته انــد، 
امــا در مــورد تاثیــر باغبانــی درمانــی بــر متغیرهــای روانشــناختی و 
ــی در دســت نیســت.  شــناختی ســالمندان، پژوهــش هــای چندان
لــذا بــا توجــه بــه اهمیــت تحمــل پریشــانی و حافظــه ســالمندان، 
ــالت  ــر مداخ ــورد اث ــمار در م ــت ش ــات انگش ــویی تحقیق و از س
ــا هــدف بررســی  ــی، پژوهــش حاضــر ب ســبز  در ســالمندان ایران
ــر تحمــل پریشــانی و حافظــه  ــی ب اثربخشــی فعالیت هــای باغبان

ارقــام در ســالمندان مقیــم خانــه ســالمندان مبارکــه انجــام شــد.

روش کار
پژوهــش حاضــر نیمه آزمایشــی و طــرح آن پیــش آزمــون-

پس آزمــون بــا گــروه گــواه بــود. جامعــه ی تحقیــق شــامل همــه 
زنــان ســالمند مقیــم خانه هــای ســالمندان مبارکــه در ســال 1399 
ــاب  ــترس انتخ ــورت در دس ــه ص ــر ب ــورد نظ ــه ی م ــود. نمون ب
شــدند. نخســت بــه هرکــدام از خانــه هــا ی ســالمندان موجــود در 
ــن مراکــز  ــه شــد و از بی شــهر مبارکــه درخواســت همــکاری ارائ
ــده 30  ــاب ش ــز انتخ ــپس از مراک ــد. س ــاب ش ــز انتخ ــه مرک س
ــر اســاس معیارهــای ورود انتخــاب شــدند. گــروه  ــر ســالمند ب نف
ــش و  ــای آزمای ــی در گروه ه ــال تصادف ــورت کام ــه ص ــه ب نمون
ــارده  ــواه( گم ــروه گ ــر گ ــش و 15 نف ــروه آزمای ــر گ ــواه )15 نف گ
ــار ورود  ــدند و معی ــع ش ــز تجمی ــک مرک ــا در ی ــه ه ــدند. نمون ش
بــرای افــراد نمونــه تکمیــل فــرم رضایــت آگاهانــه و همــکاری در 
تکمیــل پرسشــنامه ها و نمــره هــای پاییــن در تحمــل پریشــانی 
ــر و افســردگی  ــم آلزایم ــود عالی ــامل وج ــروج ش ــای خ و معیاره
ــش  ــای آزمای ــدام از گروه ه ــد هرک ــه ی بع ــود. در مرحل ــدید ب ش
ــپس  ــد. س ــل کردن ــون را تکمی ــنامه های پیش آزم ــواه پرسش و گ
ــه ای(  ــه 90 دقیق ــه )5 جلس ــدت 5 هفت ــه م ــش ب ــروه آزمای گ
ــی  ــی در یک ــوزش باغبان ــد. آم ــزار ش ــی برگ ــورت گروه ــه ص ب

ــروه  ــالمندان در گ ــت و س ــام گرف ــده انج ــاب ش ــز انتخ از مراک
ــد. در  ــام دادن ــی را انج ــای باغبان ــت ه ــره فعالی ــا 5 نف ــای 4 ی ه
ــش نامه ی  ــرل پرس ــش و کنت ــروه آزمای ــر دو گ ــاره ه ــان دوب پای
ــد. ابزارهــای مــورد اســتفاده تحمــل  پس آزمــون را تکمیــل نمودن
پریشــانی و خــرده مقیــاس حافظــه ارقــام از تســت حافظــه بالینــی 
وکســلر بــود. پرسشــنامه تحمــل پریشــانی  ســیمونز و گاهــر یــک 
شــاخص خودســنجی تحمــل پریشــانی هیجانــی اســت که توســط 
ــل  ــاس تحم ــد. مقی ــاخته ش ــال 2005 س ــر در س ــیمونز و گاه س
پریشــانی، یــک شــاخص خودســنجی تحمــل پریشــانی هیجانــی 
اســت کــه دارای 15 مــاده و چهــار خــرده مقیــاس بــه ایــن شــرح 
اســت: تحمــل )تحمــل پریشــانی هیجانی(،جــذب )جــذب شــدن 
بــه وســیله هیجانــات منفــی(، ارزیابــی )بــرآورد ذهنــی پریشــانی(، 
تنظیــم )تنظیــم تــالش هــا بــرای تســکین پریشــانی(. ایــن ابــزار 
ــود: )1(  ــی ش ــذاری م ــره گ ــه ای نم ــج درج ــاس پن ــک مقی در ی
ــارت شــماره ی 6 در  ــف و عب ــا )5( کامــال مخال ــق ت کامــال مواف
ــود.  ــی ش ــذاری م ــره گ ــوس نم ــورت معک ــه ص ــاس ب ــن مقی ای
نمــرات بــاال در ایــن مقیــاس نشــان دهنــده تحمــل پریشــانی زیاد 
ــاس  ــن مقی ــرای ای ــا ب ــب آلف اســت. ســیمونز و گاهــر )17( ضرای
ــاس 0/82 را  ــرای کل مقی ــب 0/72، 0/82 و 0/70 و ب ــه ترتی را ب
گــزارش کــرده انــد، آن هــا همچنیــن گــزارش کــرده انــد کــه ایــن 
پرسشــنامه دارای روایــی مالکــی و همگــرای اولیــه خوبــی اســت. 
ــت )17(.  ــاال اس ــی ب ــانی درون ــی همس ــاس دارای پایای کل مقی
ــر از دانشــجویان دانشــگاه  ــران روی 48 نف ــن پرسشــنامه در ای ای
فردوســی و علــوم پزشــکی مشــهد )31 زن و 17 مــرد( بــه کار برده 
شــده اســت و نتایــج پایایــی همســانی درونــی )آلفــای کرونبــاخ( 
ــل 0/54،  ــاس تحم ــرده مقی ــرای خ ــاس 0/71 و ب ــرای کل مقی ب
ــم 0/58 را نشــان داده اســت  ــی 0/56 و تنظی جــذب 0/42، ارزیاب

.)18(
آزمــون حافظــه وکســلر  در ســال 1939 بــه وســیله بلویــر تدویــن 
شــد و بــه عنــوان یــک مقیــاس عینــی بــرای ارزیابــی حافظــه بــه 
ــوان  ــه طــور کلــی مــی ت ــا ایــن آزمــون ب ــرده مــی شــود ب کار ب
یادگیــری و بــه خاطــرآوری فــوری، تمرکــز و توجــه، جهــت یابی و 
بــه خاطــرآوری طوالنــی مــدت را بــه دســت آورد. آزمــون شــامل 7 
خــرده آزمــوِن اطالعــات شــخصی و عمومــی، جهــت یابــی، کنترل 
ذهنــی، حافظــه منطقــی، تکــرار ارقــام، حافظــه بینایــی و یادگیــری 
ــه هــر جــواب مثبــت یــک  تداعــی هــا اســت. در ایــن آزمــون ب
نمــره تعلــق مــی گیــرد. آزمــون حافظــه وکســلر کــه بــه عنــوان 
یــک مقیــاس عینــی بــرای ارزیابــی حافظــه بــکار بــرده مــی شــود 
نتیجــه ده ســال تحقیــق و بررســی در زمینــه حافظــه عملی، ســاده 
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و فــوری بــوده و اطالعاتــی را بــرای تفکیــک اختــالالت عضــوی 
وکنشــی حافظــه بدســت مــی دهــد )19(. در ایــن پژوهــش خــرده 

مقیــاس تکــرار ارقــام رو بــه جلــو و معکــوس اجــرا شــد.
ــش از  ــای پژوه ــل داده ه ــه و تحلی ــور تجزی ــه منظ ــان ب در پای
 SPSS شــاخص های آمــار توصیفــی و اســتنباطی در نرم افــزار
نســخه ی 16 اســتفاده شــد. در بخــش توصیفــی از میانگیــن 
و انحــراف معیــار و در بخــش اســتنباطی از آزمــون تحلیــل 

ــد. ــتفاده ش ــاده اس ــری و س ــس چندمتغی کوواریان
قبــل از جلســه اول، مصاحبــه فــردی بــا هــر ســالمند انجــام شــد 
کــه طــی آن شــرایط جســمی و روانــی هــر فــرد ارزیابــی شــده و 
از آن هــا ســوال شــد آیــا تمایــل بــه همــکاری بــا درمانگــر دارنــد 
ــی )16( شــامل مراحــل  ــی فعالیــت باغبان ــر. آمــوزش عمل ــا خی ی

زیــر بــود:
جلســه ی اول: آشــنایی و شــرح فعالیــت و اجــرای پیش آزمون هــا. 
ــذر شــاهی و ریحــان، قلمه گیــری  آماده ســازی خــاک و کاشــت ب
از حســن یوســف و قــراردادن در ظــرف آب بــرای ریشــه دار شــدن، 

آبیــاری بذرهــای کاشــته  شــده.
ــتطیلی و  ــس مس ــا گل در باک ــا 3 نش ــت 2 ی ــه ی دوم: کاش جلس

ــی ــه ی خوراک ــه ی جوان تهی
ــی  ــه و بررس ــد از باغچ ــدان. بازدی ــض گل ــوم: تعوی ــه ی س جلس

ــان. ــری درخت ــکل ظاه ش
جلســه ی چهــارم: تغذیــه ی گیاهــان بــا محلــول غذایــی و توضیــح 

خــواص تعــدادی از گیاهــان دارویــی.
جلســه ی پنجــم: کاشــت قلمــه ی ریشــه دار حســن یوســف و اجرای 

پس آزمون هــا.

یافته ها
تمامــی 30 آزمودنــی پژوهــش حاضــر را زنــان تشــکیل می دادنــد. 
طبــق )جــدول 1(، از مجمــوع شــرکت کننــدگان در ایــن پژوهــش، 
ــال و  ــا 79 س ــد 70 ت ــال، 20 درص ــا 69 س ــد 60 ت 73/33 درص
6/67 درصــد بــاالی 80 ســال ســن داشــتند. 30 درصــد ســالمندان 
مجــرد )در مــورد ســالمندان، منظــور از دســت دادن همســر اســت( 
و 70 درصــد متاهــل بودنــد. 33/33 درصــد از ســالمندان کمتــر از 
5 فرزنــد داشــتند و 46/67 درصــد بی ســواد، 46/67 درصــد دارای 
ــی، 3/33 درصــد دارای ســیکل و 3/33 درصــد  ــالت ابتدای تحصی

دیپلــم بودنــد.

 جدول 1: ویژگی های دموگرافیک نمونه مورد پژوهش

درصدفراوانیگروهمتغیر

سن

602273/33 تا 69 سال

70620 تا 79

26/67باالی 80

وضعیت تاهل
930مجرد

2170متاهل

تعداد فرزندان
1033/34کمتر از 5 فرزند

2066/66بیشتر از 5 فرزند

سطح تحصیالت

1446/67بی سواد

1446/67ابتدایی

13/33سیکل

13/33دیپلم

نتایــج مربــوط بــه میانگیــن و انحــراف معیــار و کمینــه و 
ــه ی  ــر تســت در مرحل ــای ه ــا و زیرمقیاس ه بیشــینه ی مقیاس ه
اســت.  آمــده  و3(  )جــدول2  در  پس آزمــون  و  پیش آزمــون 
ــری و  ــس چندمتغی ــل کوواریان ــای تحلی ــای آزمون ه پیش فرض ه

ــا بررســی کجــی و کشــیدگی و همســانی ماتریس هــای  ســاده ب
کوواریانــس و بررســی همگنــی واریانس هــای دو گــروه آزمایــش 

ــت. ــرار گرف ــد ق ــورد تایی ــد م ــواه بررســی ش و گ
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 جدول 2: میانگین و انحراف معیار تحمل پریشانی و خرده مقیاس  های آن در دو گروه

متغیر پژوهشگروه
پس آزمونپیش آزمون

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهانحراف معیارمیانگین

آزمایش

10/673/41631512/331/8771015تحمل

11/072/71261511/931/907815جذب

19/736/431103025/673/8301830ارزیابی

7/334/33731510/002/104513تنظیم

48/8010/936326659/935/8495068نمره کل

کنترل

10/273/47431510/403/869315تحمل

10/073/5953159/272/685313جذب

21/475/64362922/535/817629ارزیابی

6/333/0393129/132/532514تنظیم

48/1311/880197151/3311/7881966نمره کل
جدول 3: میانگین و انحراف معیار حافظه ارقام رو به جلو و معکوس دو گروه

متغیر پژوهشگروه
پس آزمونپیش آزمون

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهانحراف معیارمیانگین

آزمایش

5/734/83201810/6017/270070حافظه مستقیم

2/072/815075/6713/762054حافظه معکوس

7/805/7201816/2630/45950124نمره کل حافظه ارقام

کنترل

6/677/78003110/6017/166070حافظه مستقیم

2/874/3730166/1313/737054حافظه معکوس

9/5311/81304716/7330/42900124نمره کل حافظه ارقام

ــن نمــرات  جهــت بررســی تفاوت هــای مشــاهده  شــده در میانگی
ــورد  ــای م ــی در متغیره ــواه و آزمایش ــای گ ــای گروه ه آزمودنی ه

ــون  ــام از آزم ــه ارق ــانی و حافظ ــل پریش ــامل تحم ــش ش پژوه
ــد. ــتفاده ش ــه )ANOVA( اس ــس یک راه ــل واریان تحلی

جدول 4: نتایج مقایسه ی پیش آزمون گروه های گواه و آزمایش مقیاس تحمل پریشانی

سطح معناداریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه ی آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

تحمل

1/211/2000/1010/753بین گروه ها

332/2672811/867درون گروه ها

333/46729کل

جذب

7/50017/5000/7400/397بین گروه ها

283/8672810/138درون گروه ها

291/36729کل

ارزیابی

22/533بین گروه ها   122/5330/6160/439

1024/6672836/595درون گروه ها

1047/20029کل

تنظیم

7/50017/5000/5350/471بین گروه ها

392/6672814/024درون گروه ها

400/16729کل

نمره کل

3/333بین گروه ها   13/3330/0260/874

3650/13328130/362درون گروه ها

3653/46729کل
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ــروه  ــش و گ ــروه آزمای ــه گ ــد ک ــدول 4( نشــان می ده ــج )ج نتای
گــواه در مقیــاس تحمــل پریشــانی و زیرمقیاس هــای آن در 

ــتند. ــاداری نداش ــاوت معن ــر تف ــا یکدیگ ــون ب ــه ی پیش آزم مرحل

 جدول 5: نتایج مقایسه ی پیش آزمون گروه های گواه و آزمایش مقیاس حافظه ارقام

سطح معناداریمقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه ی آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرات

حافظه مستقیم

177/6331177/6331/1050/302بین گروه ها

4502/53328160/805درون گروه ها

4680/16729کل

حافظه معکوس

97/200197/2000/9850/329بین گروه ها

2762/2672898/562درون گروه ها

2859/46729کل

نمره کل حافظه

537/6331537/6331/1190/299بین گروه ها

13447/33328480/262درون گروه ها

13984/96729کل

نتایــج )جــدول 5( نشــان می دهــد بــا وجــود چهــار زیرمقیــاس از 
ــرای  ــره )MANCOVA( ب ــد متغی ــس چن ــل کوواریان روش تحلی
ــتفاده  ــای آن اس ــاس ه ــرده مقی ــانی و خ ــل پریش ــی تحم بررس
ــه در  ــاس حافظ ــواه در مقی ــروه گ ــش و گ ــروه آزمای ــد گ گردی
ــتند  ــاداری نداش ــاوت معن ــر تف ــا یکدیگ ــون ب ــه ی پیش آزم مرحل
)P=0/302( در ایــن روش نمــرات آزمودنی هــا در متغیرهــا در 
ــرات  ــراش و نم ــر هم پ ــوان متغی ــه عن ــون ب ــه ی پیش آزم مرحل

آزمودنی هــا در متغیرهــای تحمــل پریشــانی هیجانــی، جذب شــدن 
بــه وســیله هیجانــات منفــی، بــرآورد ذهنــی پریشــانی، و تنظیــم 
ــه  ــون ب ــه ی پس آزم ــرای تســکین پریشــانی در مرحل ــا ب تالش ه
ــل  ــج تحلی ــه شــد. نتای ــوان متغیرهــای وابســته در نظــر گرفت عن
ــا در )جــدول 6(  ــرات آزمودنی ه ــرای مقایســه ی نم ــس ب کوواریان

ــه شــده اســت. ارائ

جدول 6: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه ی متغیرهای وابسته پس از کنترل اثر پیش آزمون

مجذور اتای سهمیمعناداریمقدار Fمقدارآزمون هااثر

گروه

0/3472/7880/050/347اثر پیالی

0/6532/7880/050/347المبدای ویلک

0/5312/7880/050/347اثر هتلینگ

0/5312/7880/050/347بزرگترین ریشه ی روی

طبــق                      ویلــک  المبــدای  بــه  مربــوط  چندمتغیــری  آمــاره 
ــن  ــی دار اســت ای ــاری معن ــای )جــدول 6(، از لحــاظ آم ــه ه یافت
ــج نشــان می دهــد تفــاوت میانگین هــای دو گــروه آزمایشــی  نتای
و گــواه در ایــن دو متغیــر قابــل اعتمــاد اســت و فرضیــه ی پژوهش 
ــانی  ــل پریش ــر تحم ــی ب ــای باغبان ــر فعالیت ه ــر تاثی ــی ب مبن
)تحمــل پریشــانی هیجانــی، جــذب شــدن بــه وســیله هیجانــات 

منفــی، بــرآورد ذهنــی پریشــانی، و تنظیــم تالش هــا بــرای 
ــه  ــت. در ادام ــوده اس ــش ب ــالمندان اثربخ ــانی( س ــکین پریش تس
در )جــدول 7( نتایــج تحلیــل کوواریانــس ســاده بــرای مقایســه ی 
نمــرات آزمودنی هــا در زیرمقیاس هــای پژوهــش در مرحلــه ی 
ــر  ــرل اث ــا کنت ــواه و ب ــش و گ ــروه آزمای ــن دو گ ــون بی ــس آزم پ

ــت. ــده اس ــه ش ــا، ارائ ــن متغیره ــون ای پیش آزم
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جدول 7: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه ی متغیرهای وابسته پس از کنترل اثر پیش آزمون
مجذور اتای سهمی توان مشاهده شده معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات III نوع

0/225 0/716 0/014 6/96 463/67 1 463/67 نمره کل

گروه

0/131 0/447 0/069 3/62 27/275 1 27/275 تحمل

0/325 0/903 0/002 11/55 46/091 1 46/091 جذب

0/130 0/443 0/071 3/58 69/160 1 463/67 ارزیابی

0/012 0/081 0/598 0/28 1/453 1 1/453 تنظیم

66/569 24 1597/654 نمره کل

خطا

7/534 24 108/805 تحمل

3/990 24 95/767 جذب

19/316 24 463/580 ارزیابی

5/079 24 121/898 تنظیم

30 95831 نمره کل

کل

30 4163 تحمل

30 3576 جذب

30 18177 ارزیابی

30 2903 تنظیم

ــن  ــن میانگی ــه بی ــد ک ــی ده ــان م ــون نش ــن آزم ــای ای یافته ه
ــذف  ــد از ح ــم بع ــل و تنظی ــاس تحم ــون زیرمقی ــرات پس آزم نم
اثــر پیش آزمــون تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد )P<0/05( امــا 

ایــن فعالیــت هــا برجــذب و ارزیابــی موثــر بــوده انــد.

نتایــج تحلیــل کوواریانــس بــرای مقایســه ی نمــرات آزمودنی ها در 
متغیرهــای حافظــه مســتقیم و معکــوس در مرحلــه ی پس آزمــون و 

پــس از کنتــرل اثــر پیش آزمــون در )جــدول8( ارائــه شــده اســت.

جدول 8: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه ی متغیرهای وابسته پس از کنترل اثر پیش آزمون

توان مشاهده  شدهمجذور اتای سهمیمعناداریمقدار Fمقدارآزمون هااثر

گروه

0/0060/070/9330/0060/059اثر پیالی

0/9940/070/9330/0060/059المبدای ویلک

0/0060/070/9330/0060/059تاثیر هتلینگ

0/0060/070/9330/0060/059بزرگترین ریشه ی روی

ــوط  ــه هــای )جــدول 8(، آمــاره چندمتغیــری مرب ــر اســاس یافت ب
ــه  ــت و ب ــی دار نیس ــاری معن ــاظ آم ــک از لح ــدای ویل ــه المب ب
ــس  ــل کوواریان ــه تحلی ــود ک ــوان نم ــوان عن ــر می ت ــارت دیگ عب
ــادار نیســت. ایــن نتایــج نشــان  ــه طــور کلــی معن چندمتغیــری ب
ــواه در  ــی و گ ــروه آزمایش ــای دو گ ــاوت میانگین ه ــد تف می ده
ایــن دو متغیــر )حافظــه ارقــام مســتقیم و حافظــه ارقــام معکــوس( 

ــل اعتمــاد نیســتند. قاب

بحث
مطالعــه ی حاضــر نشــان داد کــه فعالیــت باغبانــی بــر روی 
ــی  ــت ول ــته اس ــاداری داش ــر معن ــانی تاثی ــل پریش ــاس تحم مقی
بــر بهبــود حافظــه ارقــام مســتقیم و معکــوس در ســالمندان موثــر 

ــی  ــج پژوهــش دهمن ــا نتای ــن پژوهــش ب ــج ای ــوده اســت. نتای نب
ــالمت  ــر س ــی ب ــی درمان ــی باغبان ــه اثربخش ــکاران )3( ک و هم
ــم آسایشــگاه را بررســی  ــالمندان مقی ــس س ــزت نف ــی و ع عموم
نمــوده انــد، مشــفقی و همــکاران )15(کــه تاثیــر باغبانــی درمانــی 
ــم  ــالمندان مقی ــراب در س ــترس و اضط ــزان اس ــش می ــر کاه ب
ــکاران )20(  ــاگ و هم ــک ه ــد و م ــوده ان ــد نم آسایشــگاه را تایی
کــه عملکــرد محیطهــای ســبز و طبیعــی در ارتقــاء ســالمت روانی 

ــد همســو اســت. ــد نمــوده ان انســان را تایی
ــت در  ــن اس ــانی ممک ــل پریش ــر تحم ــطوح کمت ــا س ــراد ب  اف
ــده  ــه پریشــانی و شــرایط برانگیزانن معــرض پاســخ ناســازگارانه ب
ــرای  ــت ب ــن اس ــراد ممک ــن اف ــه، ای ــند. در نتیج ــانی باش پریش
ــوط  ــده مرب ــا حالتهــای آزارن ــاب از احســاس هــای منفــی/ ی اجتن
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ــر تحمــل پریشــانی،  ــا ســطوح باالت ــراد ب ــل، اف بکوشــند. در مقاب
ــه پریشــانی و شــرایط  ــه ب ــادر باشــند ک ممکــن اســت بیشــتر ق
برانگیزاننــده پریشــانی پاســخ انطباقــی دهنــد )21(. تحمــل 
ــت  ــک فرصــت تقوی ــه ی ــدادن ب ــی پاســخ ن پریشــانی: 1- توانای
منفــی را شــامل میشــود )مثــاًل، رهایــی از پریشــانی، یــک 
فرصــت تقویــت منفــی را نشــان مــی دهــد( 2- خودکنترلــی بــر                                         
ــی  ــان م ــوری را نش ــاداش ف ــای پ ــت ه ــه فرص ــی ب ــخ ده پاس
ــه تکانشــگری در  ــوان یــک جنب ــه عن دهــد. 3- ممکــن اســت ب
پاســخ بــه تقویــت فــوری فــرض شــود. ایــن چشــم انــداز پیــش 
بینــی میکنــد کــه بنیادهــای عصبــی زیســتی زیربنــای یادگیــری 
ــاداش و پاســخ، ممکــن اســت واســطه تحمــل پریشــانی باشــد  پ
)22(. بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از مطالعــات نشــان مــی دهنــد 
کــه باغبانــی مــی توانــد اســترس را کاهــش داده و باعــث تــدارک 
فرصــت هایــی بــرای تعامــل اجتماعــی و ارتباطــات بیــن فــردی 
گــردد و رفــاه اجتماعــی را افزایــش دهــد و از ایــن طریــق افــراد 
ــت  ــر آن دس ــلط ب ــط و تس ــرل محی ــس کنت ــه ح ــد ب ــی توانن م
یابنــد )23(. لــذا مــی تــوان گفــت انجــام فعالیــت هــای باغبانــی بــه 

ــد. ــی کن ــراد ســالمند کمــک م کاهــش پریشــانی اف
ــه کــه در پژوهــش حاضــر از  ــن نکت ــه ای ــت ب ــا عنای ــی ب از طرف
مداخلــه آموزشــی کوتــاه مدتــی اســتفاده شــد، و فراینــدی ماننــد 
حافظــه زیربنــای عصــب شــناختی دارد، لــذا قابــل توجیــه اســت 
کــه بــه دلیــل کوتــاه بــودن مــدت زمــان مداخلــه، فراینــد حافظــه 
بهبــود معنــادار نشــان نــداده اســت. مطالعــات نشــان داده اســت که 
افزایــش ســن بــر فرایندهای شــناختی و فراشــناختی تأثیــرات قابل 
مالحظــه ای مــی گــذارد و احتمــال وقــوع نارســاییهای شــناختی 
را افزایــش مــی دهــد )24(. یکــی از نارســایی هــای شــناختی کــه 
همزمــان بــا آغــاز دوره پیــری، افــراد ســالمند را درگیــر مــی کنــد 
وجــود نقــص هــای شــناختی در حافظــه اســت. البتــه ضعــف خفیف 
حافظــه در پیــری شــایع اســت و آن را فراموشــی خوشــخیم پیــری 
مــی گوینــد و در ایــن نــوع نقــص شــناختی فــرد کمــاکان میتوانــد 
ــوان  ــراد ج ــا اف ــی در مقایســه ب ــرد ول ــاد بگی ــد را ی ــب جدی مطال
تکــرار و تمریــن بیشــتری نیــاز دارد )25(. لــذا مــی تــوان گفــت بــا 
توجــه بــه اینکــه میانگیــن ســنی در نمونــه مــورد مطالعــه باالتــر از 
65 بــوده و ســطح تحصیــالت کــه بــه حفــظ فرایندهــای حافظــه 
ــوده  ــی ب ــان ابتدای ــر از پای ــد کمت ــی کن ــک م ــالمندی کم در س
ــی در  ــای باغبان ــت ه ــس از فعالی ــاداری پ ــج معن ــذا نتای اســت، ل
ایــن حــوزه مشــاهده نشــد. در ســالمندان بــا توجــه بــه تغییــرات 
ــی شــود  ــده م ــه وضــوح دی ــص حافظــه ب عصــب شــناختی نقای
کــه احتمــاال علــت عــدم معنــاداری اثــر فعالیــت هــای باغبانــی بــر 

حافظــه بــه دلیــل کوتــاه بــودن دوره و تعــداد جلســات انــدک بــوده 
اســت. بلــوغ و چرخــه زندگــی گیاهــان بــه مقــدار زیــاد تکالیــف 
باغبانــی و فعالیــت هــای مرتبــط بــا تحریــک افــکار، تمریــن بدنی 
و دلگرمــی و آگاهــی از محیــط خارجــی و زندگــی را ایجــاد مــی 
ــری،  ــاس بص ــی را در احس ــان باالی ــی هیج ــن باغبان کند.همچنی
ــناخت  ــق ادراک و ش ــت از طری ــه و باف ــایی و المس ــی، چش بویای
گیاهــان ایجــاد مــی کنــد )11، 14(. پــروژه هــای باغبانــی، آگاهــی 
ــد،  ــی کن ــاد م ــرد ایج ــی را در ف ــای فصل ــداد ه ــان و روی از زم
همچنیــن ســطح مهــارت افــراد و اطمینــان و عــزت نفــس را بــاال 
مــی بــرد امــا اثربخشــی چنیــن فراینــدی بــر حافظــه احتمــاال بــه 
مــدت زمــان طوالنــی تــر و جلســات بیشــتری نیــاز دارد تــا بتوانــد 
ــام،  ــه ارق ــای حافظ ــی و فراینده ــتم عصب ــر سیس ــود را ب ــر خ اث

مخصوصــا ارقــام معکــوس نشــان دهــد.
ــیتی  ــه تک جنس ــوان ب ــر می ت ــش حاض ــای پژوه از محدودیت ه
بــودن گــروه نمونــه اشــاره نمــود، لــذا پیشــنهاد می شــود 
ــای  ــا گروه ه ــالمند ی ــردان س ــر روی م ــابه ب ــای مش پژوهش ه
ــی  ــر تعطیل ــن تاثی ــردد. همچنی ــام گ ــالمندان انج ــیتی س دوجنس
گــروه فعالیــت باغبانــی در پژوهــش حاضــر، دو مرتبــه و هــر بــار 
بــه مــدت یــک هفتــه، در طــول برنامــه ی پنــج هفتــه ای، کــه بــه 
دلیــل تعطیلــی خانه هــای ســالمندان در پــی شــیوع کرونــا ویــروس 
2019 رخ داده بــود را بــر ایجــاد وقفــه در ارتبــاط اعضــای گــروه بــا 
تکلیــف و ارتباطــات شــکل گرفته طــی دوره ی مداخلــه نمی تــوان 
ــا طراحــی و انجــام  ــت. در آخــر پیشــنهاد می شــود ب ــده گرف نادی
ــر  ــی ب ــای باغبان ــورد فعالیت ه ــترده تر در م ــای گس ــش ه پژوه
ــا نمونه هــای  عملکردهــای جســمانی و روانشــناختی ســالمندان، ب
گســترده تر بــه غنــای بیشــتر ایــن حــوزه کمــک شــود. همچنیــن 
ــی در مراکــز  ــات باغبان ــی و انجــام عملی ــات آمــوزش باغبان امکان
ــا ســالمندان بتواننــد از فوایــد  ــا شــود ت نگهــداری ســالمندان مهی
ــد. ــه، غیرتهاجمــی و لذت بخــش بهــره ببرن ایــن روش کــم هزین

نتیجه گیری
فعالیــت هــای باغبانــی بــا ایجــاد توانایــی بــرای تحمــل پریشــانی 
بیشــتر در ســالمندان )جــذب شــدن بــه وســیله هیجانــات منفــی و 
بــرآورد ذهنــی پریشــانی(، مــی توانــد به عنــوان یــک روش مکمل 
در راســتای ســالمت روانــی آنــان توصیــه گــردد. بــا عنایــت بــه 
اینکــه فعالیــت هــای باغبانــی مــی تواننــد در فضــای کوچــک و بــا 
هزینــه انــدک در همــه ســاعات شــبانه روز و در تمــام ایــام ســال 
انجــام شــوند، لــذا باغبانــی درمانــی، یــا انجــام فعالیــت باغبانــی بــا 
اهــداف درمانــی، اســتراتژی کارآمــد و مقــرون بــه صرفــه ای اســت 
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کــه ســالمندان ســاکن در خانــه هــای ســالمندان شــبانه روزی یــا 
ــی  ــرات درمان ــد از تاثی ــی توانن ــه، م ــالمندان روزان ــای س ــه ه خان

مطلــوب ایــن فعالیــت هــا بهــره منــد شــوند.

سپاسگزاری
نویســندگان از ســالمندان مقیــم، مســئولین و پرســنل خانــه   
ســالمندان روزانــه شــهر مبارکــه بــه دلیــل همــکاری صمیمانــه ای 

ــد. ــگزاری می نماین ــتند سپاس ــگران داش ــا پژوهش ــه ب ک
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