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چکیده :
افزایش جمعیت سالمندان یكی از مهمترین چالشهای قرن  21بهه شهمار مهیآیهد از ررفهی
سالهای اضافی عمر انسان باید در کمال آرامش و سالمت جسمی و روانهی سهیری شه د یكهی از
ح زههای مهم سالمت سالمندان ،بعد روانی آن است که نیازمند ت جه است خارره گه یی گروههی
نیز ن عی روان درمانی گروهی است لذا این تحقیق با هدف بررسی اثربخشی تكنیک خارره گه یی
گروهی بر کاهش افسردگی ،اضطراب و بهب د کیفیت روابط در سهالمندان سهاکن سهرای سهالمندان
انجام گرفت روش تحقیق در این مطالعه بر اساس ررح نیمه تجربی ( رهرح پهیش آزمه ن ه په
آزم ن با گروه کنترل ) می باشد جامعه آماری تمام سالمندان ساکن یک سرای سالمندان شهر مشهد
می باشند که از این جامعه 30 ،نفر از سالمندان انتخاب و به دو گهروه تقسهیم شهدند بهرای گهروه
آزمایش شش جلسه خارره گ یی گروهی به مدت  90دقیقه انجام شد و گروه کنترل در ر ل دوره
تحقیق ،بدون هیچ مداخلهای باقی ماندند میزان افسهردگی ،اضهطراب و کیفیهت روابهط سهالمندان
شرکت کننده در تحقیق قبل و بعد از مداخله م رد ارزیابی قهرار گرفهت په از برگهزاری جلسهات
خارره گ یی برای گروه آزمایش ،نتایج تحقیق نشان داد که ت زیه فراوانهی افسهردگی ،اضهطراب و
کیفیت روابط سالمندان م رد تحقیق در این گروه بهب د یافت نتایج حاکی از این است کهه خهارره
گ یی گروهی بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب مؤثر ب ده و همچنین باعث بهب د کیفیت روابط
سالمندان می ش د
کلید واژهها :سالمندان ،خارره گ یی ،افسردگی ،اضطراب ،روابط بین فردی

 1استادیار دانشكده عل م تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
 2کارشناس ارشد مشاوره ت انبخشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ق چان ،ق چان ،ایران
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مقدمه
پدیده افزایش جمعیت سالمندان یكی از مهمترین چالش ههای اقتصهادی ،اجتمهاعی و بهداشهتی
قرن  21به شمار میآید ( )1چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم زندگی زنده ماندن ب د ،در حهالی
که در قرن حاضر چالش اصلی ،بهب د کیفیت زندگی میباشد ( )2بهب د کیفیت زندگی سهالمندان از
جنبههای مهم درمانی به شمار میرود و تالش برای بهب د کیفیت زندگی و ایجاد محیطهی مناسه
برای فعالیت سالمندان به یک نگرانی مشترک جهانی تبدیل شده است لذا با برنامه ریهزی مناسه ،
سالمندان میت انند از دوران سالخ ردگی شاد و م لد ،لذت برده و بهه عنه ان یهک جهز یكیارچهه و
همراه با جامعه تلقی ش ند از جمله این برنامه ریزیها میت ان به انه ا روان درمهانی اشهاره کهرد
هدف از روان درمانی در سالمندان بیشتر فراهم کردن حمایت ،کاهش افسردگی ،اضطراب و افزایش
اجتماعی شدن است ( )3یک ن

روان درمانی مؤثر و تقریباً بدون تهثثیر نهامطل ب ،خهارره گه یی

گروهی است خارره گ یی یادآوری وقای  ،احساسات و افكار گذشته برای تسهیل تطهابق یهافتن بها
حال و کیفیت زندگی است ( )4انجمهن پرسهتاران آمریكهایی از خهارره گه یی بهه عنه ان مداخلهه
استاندارد پرستاری ،حمایت کرده و این مداخلهه را در مراقبهت از سهالمندان آسایشهگاههها پیشهنهاد
میکند ( )5خارره گ یی گروهی نیز ن عی روان درمانی گروهی است اساساً اهداف خهارره گه یی
فراهم کردن فرصتی برای سالمندان است که جنبههای با معنای زندگی شان را برای دیگران بهازگ
کنند این کار به آنان کمک میکند احساس ه یت شخصی خ د را مجهدداً تحقهق بخشهند خهارره
گ یی نقش عمدهای در حمایت از سالمت روان و پیشرفت مراحل سالمندی و اثرات ره النی مهدت
در بهب د کیفیت زندگی سالمندان دارد بنابراین خارره گه یی گروههی بهه عنه ان مداخلهه درمهانی
مستقل ،کم هزینه ،قابل اجرا و آسان در پرستاری سالمندان مطهرح اسهت و ایهن تحقیهق بها ههدف
بررسی اثربخشی تكنیک خارره گ یی گروهی برکاهش افسردگی ،اضطراب و بهب د کیفیهت روابهط
بین فردی در سالمندان ساکن سرای سالمندان انجام گرفت
ادبیات تحقیق
دین اسالم به سالمندان ارج مینهد و به رعایت حق ق و احترام آنان سفارش میکند در زیهر بهه
تعریف مفاهیم کلیدی این تحقیق که در رابطه با سالمندان میباشد ،پرداخته شده است:
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افسردگی :حالت روانی ناخ شی که با دل زدگی ،یثس و خستگی پذیری مشخص مهیشه د و در
بیشتر زمانها با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است ( پیه رون)1973 ،
اضطراب :در بعد ذهنی ،خلق منفی و نگرانی در م رد خطر احتمالی و در بعد فیزی ل ژیک ،نه عی
حالت تنش و برانگیختگی مفرط و مزمن برای مقابله با م ض عی اسهت کهه وجه د خهارجی نهدارد
(جیمز باچر) 2009 ،
روابط بین فردی :فرآیندی است کهه در آن یهک فهرد ارالعهات و احساسهات خه د را از رریهق
پیامهای کالمی و غیر کالمی به یک فرد یا افراد دیگر میرساند این ت انایی م ج تق یهت رابطهه
گرم و صمیمی با دیگران ،حفظ و ارتقای سالمت روانی ،قط روابط ناسالم ،حل مسائل و مشهكالت
خ د با دیگران و رف تضادها و تعارضها میش د (کربالیی)1385 ،
افسردگی ا ز دیدگاه شناختی:
بک 1نظریههایی تدوین کرده که براساس آن افسردگی در سهط وسهیعی بهر پایهه یهک م لهث
شناختی منفی است ار است
مض

اصلی این م لث به دور تص راتی سازمان مییابد که انسهان  - 1از خه د - 2 ،از دنیهای

خارج و  - 3از آینده دارد و فرد افسرده تمام وقت در حال نشخ ار جنبه های منفهی آن اسهت ایهن
تص رات منفی از یک ردیف تحریف های منطقی ناشی میش د که فرد را به عن ان باز دارنده ای که
همیشه منفی خ اهد بافت ،معرفی میکند خصیصه این ن

تفكر زیاده روی در تعمیم اسهت و ایهن

یكی از خصایصی است که بک در تفكر افراد افسرده یافته است
اضطراب از دیدگاه فروید:
مفه م اضطراب در روان شناسی و به ویژه آسهی شناسهی روانهی و روانشناسهی بهالینی از نظهر
تاریخی مدی ن فروید است بر اساس نظر فروید اضطراب به سه ن تقسیم شده است:
1ه اضطراب واقعی :هنگامی تجربه میش د که شخصی با خطرات یا تهدیهدهای بیرونهی م اجهه
است
2ه اضطراب ن روتیک :زمانی بروز میکند که تكانهها (نهاد) م جه تهدیهد فهرد در برابهر قطه
کنترلها (من) و ظه ر رفتارهایی میش د که منجر به تنبیه وی خ اهد شد
- Aaron Temkin Beck

1
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3ه اضطراب اخالقی :وقتی ظاهر میش د که فرد عملی خهالف وجهدان اخالقهی یها ارزشههای
اخالقی خ یش انجام داده است یا حتی در نظر دارد انجام بدهد و به این دلیل احساس گناه میکند
مهارتهای روابط بین فردی
همه ما بخش عمدهای از زندگی خ د را در ارتباط بها دیگهران سهیری مهیکنهیم هرچهه بیشهتر
ارتبارات مؤثرتر و م فق تری داشته باشیم ،م فقیت چشمگیری به دست میآوریم افهراد زیهادی در
زمینه هایی به کار اشتغال دارند که تعامل با مردم ،احتماالً مهارت اصلی م رد نیاز آنهاست سهالمتی
روان ما ،همبستگی کاملی با کیفیت روابهط مهان بها دیگهران دارد بسهیاری از دانشهمندان یكهی از
شاخصهای سالمتی را میزان برقراری و حفظ روابط و تشریک مساعی با دیگهران ذکهر مهیکننهد
آنچه ما را به عن ان یک انسان معرفی میکند ،میزان تعاملی است که با دیگران داریم در روابط بین
فردی مهارتهای زیادی م ثرند مهارتهای کالمی شامل :سه ال کهردن ،تثییهد کهردن ،تحسهین
کردن ،تعبیر و تفسیر کردن و مهارتهای غیرکالمی که عبارتند از :تكان دادن سهر ،حهاالت چههره،
تماس چشمی مستقیم
تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق حاضر
پژوهشگرانی در داخل و خارج از کش ر درباره تاثیرات خاررهگه یی گروههی بهر کیفیهت زنهدگی
سالمندان تحقیقاتی انجام دادهاند که تثثیر م بت خاررهگ یی را بر زندگی سهالمندان تائیهد مهیکنهد
نعمتی دهكردی پژوهشی انجام داد که ری آن  89نفر از بازنشستگان شهرکرد مه رد آزمه ن قهرار
گرفتند نتایج نشان داد خاررهگ یی گروهی باعث ارتقای کیفیت زندگی و روابط میشه د از ررفهی
داشتن نقش فعال در خاررهگ یی به افزایش اعتماد به نف

سالمندان منجر میشه د و در نتیجهه از

میزان افسردگی و اضطراب آنها کاسته میش د همچنین مطالعات وودز ( )5تثثیر خارره گ یی را در
کاهش عالئم افسردگی سالمندان م بت ارزیابی کرد چیانگ و همكاران ( )6معتقدند خهارره گه یی
در بهب د سالمتی روانی و پیشگیری از اختالالت روانی کمک کننده است آنها در مطالعه ای تحهت
عن ان ارزیابی رضایت از زندگی بر عزت نف
نمرات عزت نف

و رضایت از زندگی سالمندان نشان دادند که میانگین

و رضایت از زندگی بعد از خارره گ یی بیشتر از قبل مداخله به د کهه ایهن نتهایج

نشان میدهد که خارره گ یی م ج ارتقای عزت نف
روش

و رضایت از زندگی سالمندان میگردد
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روش تحقیق حاضر از حیث هدف در ربقه تحقیق های کاربردی و بهر حسه نحه ه گهردآوری
دادهها ،در دسته تحقیق های نیمه تجربی ( ررح پیش آزم ن ه پ

آزم ن با گهروه کنتهرل ) جهای

میگیرد در این تحقیق برای گروه آزمایش شش جلسه  90دقیقهای خارره پردازی گروهی برگهزار
شد و گروه کنترل در ر ل این مدت ،هیچ گ نه خدماتی دریافت نكردند جامعه آماری این تحقیهق،
همه سالمندان ساکن خانه های سالمندان شهر مشهد ب ده و نم نه آن را  30نفر از سالمندان ساکن
یكی از خانه سالمندان مشهد میباشد که آمار سالمند بیشتری نسبت به سایر مراکز دارد روش نم نه
گیری به شی ه نم نه گیری در دسترس میباشد در ادامه این  30نفر به دو گروه  15نفره آزمهایش
و کنترل تقسیم شدند در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه اضهطراب بهک  ،( BAI )1پرسشهنامه
افسردگی بک  ) 2( BDIو پرسشنامه کیفیت روابط پیرس ( 3)QRIبه جم آوری ارالعات پرداخته
و میزان افسردگی ،اضطراب و کیفیت روابط بین افراد سالمند سنجیده شد از سالمندان خ استه شهد
که به پرسشنامهها پاسخ دهند و سی

بعد از آم زشها و اجرای تكنیک خارره گ یی گروهی بهرای

گروه آزمایش و بدون انجام هیچ اقدامی برای گروه کنترل ،مجددا پرسشنامهها در اختیهار سهالمندان
قرار گرفت بنابراین ررح اجرا شده ن عی ررح پیش آزم ن  -پ

آزم ن میباشد لذا روش مناس

برای ارزیابی فرضیههای پژوهش تحلیل ک اریهان

اسهت جههت تحلیهل دادههها ابتهدا ارالعهات

پرسشنامهها در نرم افزار  SPSSوارد شده و سی

از روشهای آمهاری ت صهیفی و اسهتنباری بهرای

ت صیف و تحلیل دادهها استفاده شد
آمارههای ت صیفی متغیرها:
بررسی ت صیف آزم دنیها و در خص ص سن سالمندانی که در تحقیق شرکت نم دند ،بیهانگر آن
است که تعداد  10نفر از سالمندان گروه آزمایش بیش از  65سال و در گروه کنترل هم  11سالمند
بیش از  65سال سن داشتند از حیث س اد هم نشان مهیدههد حهدود  % 50از ایهن دارای مهدرک
کمتر از دییلم و  23درصد از سالمندان مدرک لیسان

و باالتر داشتند در ادامه به بررسی ت صهیفی

متغیرهای تحقیق که از نمرات مرب ط به پرسشنامههای اضطراب ،افسردگی و روابط بین فهردی بهه
دست آمده است ،پرداخته که نتایج نشان می دهد که میانگین شهاخص افسهردگی در مرحلهه پهیش
- Beck Anxiety Inventory

1

- Beck Depression Inventory

2

- Quality of Relationship Inventory

3
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آزم ن  44/26میباشد در گروه آزمایش شاخص افسهردگی

آزم ن گروه کنترل  46/33و در پ

از  45/86به  32/06کاهش یافته است انحراف معیار در گروه کنترل در مرحله پیش آزم ن کمتر
از پ

آزم ن است ولی در گروه آزمایش در مرحله پ

آزمه ن بیشهتر از پهیش آزمه ن مهیباشهد

بنابراین پراکندگی شاخص افسردگی در گروه کنترل کاهش یافته و در گروه آزمایش افهزایش یافتهه
است شاخص اضطراب در گروه کنترل تغییرات چندانی نداشته است ،در حالیكهه در گهروه آزمهایش
شاخص اضطراب از  45/067به  28/60کاهش یافته است همچنین روابط بین فردی برای گروه
آزمایش در مرحله پیش آزم ن از  48/33به  77/60رسیده است که نشان دهنده پیشهرفت قابهل
قب ل در بین سالمندان ب ده در حالی که در گروه کنترل میانگین روابط بین فردی در دو مرحله پیش
آزم ن و پ

آزم ن تغییرات چندانی نداشته است نتایج یافتهها حاکی از آن است که تكنیک خارره

گ یی گروهی باعث کاهش افسردگی ،اضطراب و بهب د روابط بین فردی مهیشه د په
ت صیفی م ض

از تحلیهل

تحقیق ،برای انجام فرضیههای آماری الزم است که فرض نرمال ب دن مشهاهدات

جم آوری شده برای هر یک از متغیرهای تحقیق م رد ارزیابی قهرار گیهرد کهه در ایهن تحقیهق از
آزم ن ک لم گروف  -اسمیرنف بدین منظ ر استفاده نم ده ایم آزم ن آماری فه ق بهه صه رت زیهر
میباشد:
 :H0نمرات مرب ط به کاهش افسردگی ،اضطراب و بهب د کیفیت روابط سهالمندان ،دارای ت زیه
نرمال میباشد
 :H1نمرات مرب ط به کاهش افسردگی ،اضطراب و بهب د کیفیت روابط سهالمندان ،دارای ت زیه
نرمال میباشد
نتایج آزم ن ک لم گروف  -اسمیرنف در جدول زیر ارائه شده است:
افسردگی

اضطراب

پیش آزم ن

پ

تعداد

30

30

30

پارامترهای میانگین
نرمال
انحراف معیار

46.10

38.17

45.13

36.30

3.92

7.68

3.32

9.57

6.28

0.11

0.14

0.13

0.12

0.14

0.23

0.11

0.12

0.13

0.11

0.14

0.17

حههههداک ر قدرمطلق
تفاضل
م بت

آزم ن

روابط بین فردی
آزم ن

پیش آزم ن

پ
30

آزم ن

پیش آزم ن

پ
30

30
47.20

62.53
16.04
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منفی
-0.09
-0.12
-0.12
-0.14
-0.09

-0.23

آماره آزم ن

0.60

0.74

0.71

0.68

0.78

1.26

سط معناداری

0.86

0.64

0.69

0.74

0.58

0.09

نتایج جدول ف ق حاکی از آن است که سط معناداری برای مشاهدات جمه آوری شهده در ههر
سه متغیر تحقیق بیش از  0/05میباشد لذا فرضیه صفر آزم ن مهذک ر رد نمهی شه د ( < 0/05
 ) p − valueبا پذیرش فرضیه نرمالیتی برای بررسی فرضیههای تحقیق ،از آزم نهای کالسهیک
استفاده مینمائیم البته آزم ن مذک ر به تفكیک گروههای کنترل و آزمایش نیهز در پی سهت آمهاری
ارائه شده است که شرط نرمال ب دن مشاهدات به تفكیک نیز تثیید میگردد
در این تحقیق سه فرضیه فرعی ذیل م رد تحلیل قرار خ اهند گرفت:
فرضیه اول:

« خارره پردازی گروهی بر کاهش افسردگی سالمندان تثثیر م بت دارد »

با وج د اجرای ررح پیش آزم ن– پ

آزم ن برای بررسهی تهاثیر خهارره پهردازی گروههی بهر

کاهش افسردگی قبل از جرای تحلیل ک اریان

باید شهرط برابهری واریهان ههای دو گهروه مه رد

ارزیابی قرار گیرد آزم ن ل ین 1برای بررسی فرض برابری واریان های دو گروه کنتهرل و آزمهایش
م رد استفاده قرار گرفته است که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است
سط معناداری
درجه آزادی مخرج
درجه آزادی ص رت
آماره F
28
1
0/128
2/460
نتایج جدول ف ق بیان میکند که سط معناداری برای آزمه ن له ین بهیش از  0/05مهیباشهد
بنابراین با ارمینان  0/95نتیجه میگیریم که فرض برابری واریان های دو گروه پذیرفته میشه د
با ت جه به برقراری شرایط م ردنیاز برای اجرای تحلیل ک اریان  ،نتایج بررسی تاثیر خارره پهردازی
گروهی بر کاهش افسردگی بیانگر آن است که با ت جه به اینكه سط معناداری برای متغیر کمكهی
 0/005و کمتر از  0/05است ،متغیر تصادفی کمكی به ره ر معنهاداری بها متغیهر وابسهته رابطهه
معناداری دارد ،لذا اجرای تحلیل ف ق معتبر است از ررفی سط معناداری متناظر با گهروه  0/00و
کمتر از  0/05است بنابراین با عنایت به میانگین شاخص افسردگی و معنادار شدن فرض صهفر در

- Levene's Test of Equality of Error Variances

1
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تحلیل ک اریان  ،فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینكه " خارره پردازی گروهی بر کاهش افسهردگی
سالمندان تثثیر م بت دارد " با ارمینان  0/95پذیرفته میش د
فرضیه دوم « :خارره پردازی گروهی بر کاهش اضطراب سالمندان تثثیر م بت دارد »
برای بررسی شرط برابری واریان های دو گروه ،از آزم ن ل ین استفاده نمه ده کهه نتهایج آن در
جدول زیر ارائه شده است
سط معناداری
درجه آزادی ص رت درجه آزادی مخرج
آماره F
28
1 1/171
0/288
نتایج جدول ف ق بیانگر آن است که سط معناداری برای آزمه ن له ین بهیش از  0/05مهیباشهد
بنابراین با ارمینان  0/95نتیجه میگیریم که فرض برابری واریان های دو گروه پذیرفته میشه د
با عنایت به برقراری شرایط م رد نیاز برای اجرای تحلیهل ک اریهان  ،نتهایج بررسهی تهاثیر خهارره
پردازی گروهی بر کاهش اضطراب بیانگر آن است که با ت جه به اینكه سط معناداری برای متغیهر
کمكی  0/023و کمتر از  0/05است ،متغیر تصادفی کمكی ،به ره ر معنهاداری بها متغیهر وابسهته
رابطه معناداری دارد ،لذا اجرای تحلیل ف ق معتبر است از ررفی سط معنهاداری متنهاظر بها گهروه
 0/00و کمتر از  0/05است بنابراین با عنایت به میانگین شاخص اضطراب و معنادار شدن فهرض
صفر در تحلیل ک اریان  ،فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینكه " خهارره پهردازی گروههی برکهاهش
اضطراب سالمندان تثثیر م بت دارد " با ارمینان  0/95پذیرفته میش د
فرضیه س م « :خارره پردازی گروهی بر بهب د روابط بین فردی در سالمندان تثثیر م بت دارد »
برای بررسی فرضیه ف ق ،ابتدا با کمک آزم ن ل ین شرط برابری واریان

را برای گروههای کنتهرل

و آزمایش م رد بررسی قرار گرفت نتایج بیانگر آن است کهه سهط معنهاداری بهرای آزمه ن له ین
 0/429و بیش از  0/05میباشد بنابراین با ارمینان  0/95نتیجه میگیهریم کهه فهرض برابهری
واریان های دو گروه پذیرفته میش د
آماره F

درجه آزادی ص رت

درجه آزادی مخرج

سط معناداری

0/644

1

28

0/429

نتایج نشان میدهد که با ت جه به اینكه سط معناداری برای متغیر کمكی  0/00و کمتهر از 0/05
است ،متغیر تصادفی کمكی ( مشاهدات پیش آزم ن ) به ر ر معناداری با متغیر وابسته ( مشهاهدات
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پ

آزم ن ) رابطه دارد ،لذا اجرای تحلیل ف ق معتبر میباشد در سطر بعدی سط معناداری متناظر

با گروه  0/00و کمتر از  0/05میباشد بنابراین با عنایت به میانگین شاخص روابط بهین فهردی و
معنادار شدن فرض صفر در تحلیل ک اریان  ،فرضیه س م پژوهش مبنی بر اینكه " خارره پهردازی
گروهی بر بهب د روابط بین فردی در سالمندان تثثیر م بت دارد " با ارمینان  0/95پذیرفته میش د
حال با ت جه به پذیرش سه فرضیه پژوهش میت ان استنباط کرد فرضیه اصهلی پهژوهش مبنهی بهر
اینكه " خارره پردازی گروهی م ج کاهش افسردگی ،اضهطراب و بهبه د روابهط بهین فهردی در
سالمندان ساکن سرای سالمندان میش د " با  0/95ارمینان پذیرفته میش د
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بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تثثیر تكنیک خارره گ یی گروههی بهر کهاهش افسهردگی،
اضطراب و بهب د کیفیت روابط در سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر مشهد ب د پ از تجزیه و
تحلیل داده ها ،نتایج به دست آمده نشان داد که بین پیش آزم ن و په آزمه ن گهروه آزمهایش و
گروه کنترل از لحاظ متغیرهای وابسته ( افسردگی ،اضطراب و روابط بین فهردی) تفهاوت معنهاداری
وج د دارد به عبارت دیگر سالمندان گروه آزمایش ،په از برگهزاری شهش جلسهه خهارره گه یی
گروهی ،از سالمت روانی بهتری نسبت به سالمندان گروه کنترل برخ ردار شده اند به بیهانی دیگهر
می ت ان اشاره کرد که فرضیه اصلی تحقیق یعنی خارره پهردازی گروههی بهر کهاهش افسهردگی و
اضطراب سالمندان تثثیر م بت دارد و همچنین باعث بهب د روابط بین فردی در سهالمندان مهیشه د
که نتایج و یافتههای تحقیقات انجهام شهده در ایهران ت سهط ( شهعبان زاده 1392 ،؛ محمهدزاده و
همكاران 1390 ،؛ هاشمی و همكاران 1389 ،؛ نعمتی دهكردی و همكهاران 1389 ،؛ محمهدی،
 1381و صدهزاری ) 1379 ،و همچنین تحقیقات مشابه با این م ض در خارج از کشه ر ت سهط
محققانی چ ن ( کاترین مارشال وودز 2013 ،؛ وسترهاف و همكاران 2010 ،؛ چیانگ و همكاران،
2009؛ شلمن و همكاران 2009 ،؛ بلمیجر و همكاران 2008 ،؛ کییلیز و همكاران 2008 ،؛ لیه
و همكاران 2007 ،؛ ریچارد لین و همكاران 2006 ،؛ ال ف رد و همكهاران ) 2005 ،بها نتهایج ایهن
تحقیق ،همخ انی دارند بنابراین خارره گ یی گروهی میت اند به عن ان روشهی بهرای کمهک بهه رشهد
مراحل سالمندی و حمایت از بهداشت روان سالمندان باشد و با بهب د روابط بهین فهردی م جه بهبه د
کیفیت زندگی سالمندان گردد
پیشنهادات:
 - 1با آشكار سازی اثرات خارره گ یی گروهی بر کیفیهت زنهدگی سهالمندان مهیته ان ایهن
تكنیک را به ر ر ساده ،آسان ،ارزان قیمت و قابل اجرا در تمام خانههای سالمندان به کار برد و امید
است که این روش از س ی سالمندان و اعضای تیمهای درمانی م رد استقبال قهرار گیهرد از رهرف
دیگر مراکز بهداشتی  -درمانی با معرفی این تكنیک به خان اده ها ،گهام مهمهی در جههت حفهظ و
ارتقای بهداشت روان سالمندان ساکن در منزل ،در بین افراد جامعه بردارند
 – 2به محققان پیشنهاد می گردد در تحقیقات مشابه نقش تفاوتهای ق می ،نژادی ،فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و که باعث تفاوت بنیادی در شخصیت افراد جامعه و سالمندان آن میگردد؛ نیز
بررسی گردد تا نتایج مطل ب تری درباره م ض تحقیق ،بدست آید
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