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Objec ves  In old age depression is common problem. Its rate at elderly residing at nursing homes is %30-
50. Several types of medica ons are used to treat depression. However because elderly use many drugs 
due to their numerous problems, non pharmacological methods such as pet therapy can be considered. 
So the present study intended to assess the effec veness of pet therapy on elderly depression.
Materials & Methods A quasi-experimental study was conducted with 60 elderly living at nursing homes. 
The elderly were randomly placed at two groups: interven on group (N:29) and control group (N: 31). In 
both groups Geriatric Depression Scale(GDS) and a ques onnaire for demographic characteris cs were 
used to collect data. Then research interven on including animal care program over a six-week period 
was performed. And the control group did not receive this interven on. Both groups were assessed by 
The Geriatric Depression Scale a er the interven on period. Pretest score and pos est score were com-
pared. To analyze the collected data Chi-square and independent t-test were used and the dependant 
t-test was applied to analyze the variables.
Results Findings of this study showed that depression of elderly of interven on group decreased from 
8/55 before interven on to 4.79 a er interven on (P<0.001). But no significant difference was observed 
in the control group. The comparison of depression scores mean in both groups before interven on 
shows no significant sta s cal difference (P=0.531) while the mean a er the interven on in control 
group was significantly higher (P=0.001).
Conclusion Considering the results of this study, it can be suggested that pet therapy has posi ve effects 
on reduc on of elderly depression. Therefore, non-invasion interven ons such as keeping pet by nurses 
can improve elderly depression and can cause their ac ve par cipa on. It is strongly recommended to 
use this interven on widely at nursing homes. In addi on, this study provided a new field for research 
and nursing services. 
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تابستان 1393 . دوره 9 . شماره 2

تأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندان تأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندان 
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اهداف افسردگى از مسائل شایع دورة سالمندى است که میزان آن در سالمندان مقیم آسایشگاه هاى سالمندان، سى تا پنجاه  افسردگى از مسائل شایع دورة سالمندى است که میزان آن در سالمندان مقیم آسایشگاه هاى سالمندان، سى تا پنجاه 
درصد مى باشد. روش هاى بسیارى از جمله دارودرمانى براى درمان افسردگى به کار مى رود ولى با توجه به اینکه معموالً سالمندان درصد مى باشد. روش هاى بسیارى از جمله دارودرمانى براى درمان افسردگى به کار مى رود ولى با توجه به اینکه معموالً سالمندان 
به علت مشکالت متعدد، داروهاى زیادى مصرف مى کنند، استفاده از روش هاى غیردارویى مانند درمان به کمک حیوانات مى تواند به علت مشکالت متعدد، داروهاى زیادى مصرف مى کنند، استفاده از روش هاى غیردارویى مانند درمان به کمک حیوانات مى تواند 
مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسى تأثیر نگهدارى و مراقبت از حیوانات خانگى بر میزان افسردگى سالمندان مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسى تأثیر نگهدارى و مراقبت از حیوانات خانگى بر میزان افسردگى سالمندان 

انجام گردید.انجام گردید.
مواد و روش ها این پژوهش از نوع نیمه تجربى بوده که در آن شصت نفر سالمند مقیم سراهاى سالمندان به عنوان نمونه هاى  این پژوهش از نوع نیمه تجربى بوده که در آن شصت نفر سالمند مقیم سراهاى سالمندان به عنوان نمونه هاى 
پژوهش انتخاب و به طور تصادفى در دو گروه مداخله (پژوهش انتخاب و به طور تصادفى در دو گروه مداخله (2929 نفر) و گروه شاهد ( نفر) و گروه شاهد (3131 نفر) تخصیص یافتند. هر دو گروه با ابزار  نفر) تخصیص یافتند. هر دو گروه با ابزار 
گردآورى داده ها شامل: پرسشنامۀ اطالعات دموگرافیک، آزمون افسردگى سالمندان مورد بررسى قرار گرفتند و سپس مداخلۀ گردآورى داده ها شامل: پرسشنامۀ اطالعات دموگرافیک، آزمون افسردگى سالمندان مورد بررسى قرار گرفتند و سپس مداخلۀ 
پژوهش شامل برنامۀ نگهدارى از حیوانات طى یک دورة شش هفته اى در گروه مداخله انجام گردید و در گروه شاهد این مداخله پژوهش شامل برنامۀ نگهدارى از حیوانات طى یک دورة شش هفته اى در گروه مداخله انجام گردید و در گروه شاهد این مداخله 
اعضاى دو گروه با آزمون افسردگى سالمندان ارزیابى و نتایج حاصل قبل و بعد از  اعضاى دو گروه با آزمون افسردگى سالمندان ارزیابى و نتایج حاصل قبل و بعد از انجام نشد. در پایان دورة مداخله، مجدداً  انجام نشد. در پایان دورة مداخله، مجدداً 
مداخله، با یکدیگر مقایسه شدند. براى تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هاى کاى اسکوئر و تى مستقل و همچنین براى بررسى مداخله، با یکدیگر مقایسه شدند. براى تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هاى کاى اسکوئر و تى مستقل و همچنین براى بررسى 

متغیرها در بین دو گروه از آزمون هاى تى مستقل استفاده شد. متغیرها در بین دو گروه از آزمون هاى تى مستقل استفاده شد. 
یافته ها نتایج نشان داد که میانگین افسردگى سالمندان گروه مداخله از  نتایج نشان داد که میانگین افسردگى سالمندان گروه مداخله از 8/5555 قبل از مداخله به  قبل از مداخله به 4/7979 بعد از مداخله کاهش  بعد از مداخله کاهش 
یافت (یافت (p< 0/001001 ). این در حالى است که در گروه شاهد، قبل و بعد از مداخله تفاوت معنى دارى مشاهده نشد. مقایسۀ میانگین  ). این در حالى است که در گروه شاهد، قبل و بعد از مداخله تفاوت معنى دارى مشاهده نشد. مقایسۀ میانگین 
نمرات افسردگى در دو گروه پیش از مداخله، تفاوت آمارى معنادارى را نشان نمى دهد (نمرات افسردگى در دو گروه پیش از مداخله، تفاوت آمارى معنادارى را نشان نمى دهد (P=0/531531)، درحالى که میانگین نمرات )، درحالى که میانگین نمرات 

 .( .(P=0/001001) افسردگى پس از مداخله در گروه شاهد به طور معنادارى بیشتر از گروه مداخله است) افسردگى پس از مداخله در گروه شاهد به طور معنادارى بیشتر از گروه مداخله است
نتیجه گیرى یافته هاى پژوهش حاضر ضمن حمایت از فرضیه هاى تحقیق نشان داد که این مداخله مى تواند سبب بهبود محسوس  یافته هاى پژوهش حاضر ضمن حمایت از فرضیه هاى تحقیق نشان داد که این مداخله مى تواند سبب بهبود محسوس 
و معنادار افسردگى سالمندان شود؛ لذا انجام مداخالت غیرتهاجمى نظیر نگهدارى از حیوانات توسط پرستاران مى تواند ضمن و معنادار افسردگى سالمندان شود؛ لذا انجام مداخالت غیرتهاجمى نظیر نگهدارى از حیوانات توسط پرستاران مى تواند ضمن 
نوع  این  گسترده تر  به کارگیرى  بنابراین  کند.  فراهم  محیط  در  آنها  فعال تر  حضور  جهت  را  زمینه  سالمندان  افسردگى  نوع بهبود  این  گسترده تر  به کارگیرى  بنابراین  کند.  فراهم  محیط  در  آنها  فعال تر  حضور  جهت  را  زمینه  سالمندان  افسردگى  بهبود 
این مطالعه یک حوزة جدید جهت پژوهش ها و خدمات پرستارى  این مطالعه یک حوزة جدید جهت پژوهش ها و خدمات پرستارى مداخله در آسایشگاه هاى سالمندان توصیه مى شود. ضمناً  مداخله در آسایشگاه هاى سالمندان توصیه مى شود. ضمناً 
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بهار 1393 . دوره 9 . شماره 1

مقدمهمقدمه
سالمندى یکى از پدیده هاى زمان ماست که جاى کمترین سالمندى یکى از پدیده هاى زمان ماست که جاى کمترین 
مقابله در آن وجود ندارد [مقابله در آن وجود ندارد [1]. امروزه سالمندى یک پدیدة مهم ]. امروزه سالمندى یک پدیدة مهم 
سالمندان  جمعیت  افزایش  به دلیل  امر  این  که  است  سالمندان جهانى  جمعیت  افزایش  به دلیل  امر  این  که  است  جهانى 
جهان است [جهان است [2]. رشد تعداد افراد سالمند به قدرى قابل توجه ]. رشد تعداد افراد سالمند به قدرى قابل توجه 
است که به عنوان انقالب ساکت توصیف شده است [است که به عنوان انقالب ساکت توصیف شده است [3]. تا جایى ]. تا جایى 
و  و سالمت  «سالمت  را  را   سال 20122012  شعار  جهانى  بهداشت  سازمان  سال که  شعار  جهانى  بهداشت  سازمان  که 
سالمندى» قرار داده است [سالمندى» قرار داده است [4]. به موازات افزایش نسبت جمعیتى ]. به موازات افزایش نسبت جمعیتى 
به  مربوط  مشکالت  به ویژه  آنان  سالمتى  مشکالت  به سالمندان،  مربوط  مشکالت  به ویژه  آنان  سالمتى  مشکالت  سالمندان، 
سالمت روان بیشتر اهمیت پیدا مى کند [سالمت روان بیشتر اهمیت پیدا مى کند [5]. سالمندى سبب ]. سالمندى سبب 
پس رفت جسمانى و روانى مى شود. جدایى از خانواده و سکونت پس رفت جسمانى و روانى مى شود. جدایى از خانواده و سکونت 
از  تنهایى  و  کنار گذاسته شدن  سالمندان،  آسایشگاه هاى  از در  تنهایى  و  کنار گذاسته شدن  سالمندان،  آسایشگاه هاى  در 

مهم ترین عوامل خطر در این گروه سنى است [مهم ترین عوامل خطر در این گروه سنى است [6]. ]. 

مطالعات نشان مى دهد که استفاده از آسایشگاه هاى سالمندان مطالعات نشان مى دهد که استفاده از آسایشگاه هاى سالمندان 
در جهان رو به گسترش است. در آمریکا تقریباً دو میلیون نفر در جهان رو به گسترش است. در آمریکا تقریباً دو میلیون نفر 
پیش بینى  و  مى کنند  زندگى  سالمندان  از  مراقبت  مراکز  پیش بینى در  و  مى کنند  زندگى  سالمندان  از  مراقبت  مراکز  در 
مى شود که این رقم تا سال مى شود که این رقم تا سال 20302030 به پنج میلیون نفر برسد [ به پنج میلیون نفر برسد [7]. ]. 
سراى سالمندان از نظر افراد سالمند نماد انزوا و تمایل جامعه به سراى سالمندان از نظر افراد سالمند نماد انزوا و تمایل جامعه به 
طرد آنان است [طرد آنان است [8]. سالمندان ساکن آسایشگاه هاى شبانه روزى ]. سالمندان ساکن آسایشگاه هاى شبانه روزى 
را  بى پناهى  و  ناامیدى  دلتنگى،  تنهایى،  مانند:  مسائلى  را اغلب  بى پناهى  و  ناامیدى  دلتنگى،  تنهایى،  مانند:  مسائلى  اغلب 
تحمل مى کنند. عالوه بر این شرایط و مشکالتى مانند: اضطراب، تحمل مى کنند. عالوه بر این شرایط و مشکالتى مانند: اضطراب، 
آلزایمر، خستگى، افسردگى و ضعف در آنان همراه با افزایش آلزایمر، خستگى، افسردگى و ضعف در آنان همراه با افزایش 
سن به وجود مى آید [سن به وجود مى آید [9]؛ بنابراین سالمندى و محیط خانه هاى ]؛ بنابراین سالمندى و محیط خانه هاى 
روانى  اختالالت  تشدید  و  ایجاد  مسئول  مى توانند  روانى سالمندان  اختالالت  تشدید  و  ایجاد  مسئول  مى توانند  سالمندان 
شایع ترین  افسردگى  روانى،  اختالالت  میان  از  شایع ترین ].  افسردگى  روانى،  اختالالت  میان  از   .[1010] [باشند  باشند 
ابتال  خطر  ابتال ).  خطر  مى شود (5).  دیده  سالمندان  در  که  است  مى شود (مشکلى  دیده  سالمندان  در  که  است  مشکلى 
به افسردگى در سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندان به افسردگى در سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندان 
خانواده شان  کنار  در  یا  جامعه  در  که  است  کسانى  از  خانواده شان بیشتر  کنار  در  یا  جامعه  در  که  است  کسانى  از  بیشتر 

زندگى مى کنند [زندگى مى کنند [1111]. ]. 

مطالعات اپیدمیولوژیک نشان مى دهد که شیوع افسردگى در مطالعات اپیدمیولوژیک نشان مى دهد که شیوع افسردگى در 
بیمارستان ها بیمارستان ها 1010 تا  تا 3030 درصد و در خانه هاى سالمندان  درصد و در خانه هاى سالمندان 3030 تا  تا 
4545 درصد است [ درصد است [1212]. افسردگى به صورت فزاینده اى سالمت ]. افسردگى به صورت فزاینده اى سالمت 
سالمندان را تهدید مى کند [سالمندان را تهدید مى کند [1313] و با وجود میزان باالى آن در ] و با وجود میزان باالى آن در 
سالمندان در اغلب موارد به آن توجهى نمى شود [سالمندان در اغلب موارد به آن توجهى نمى شود [1414] و در ] و در 
صورت عدم درمان و پیشگیرى از آن عواقب شدیدى به همراه صورت عدم درمان و پیشگیرى از آن عواقب شدیدى به همراه 

خواهد داشت [خواهد داشت [1515]. ]. 

افسردگى در سالمندان با بیمارى هاى داخلى، افزایش ناتوانى افسردگى در سالمندان با بیمارى هاى داخلى، افزایش ناتوانى 
خدمات  از  بیشتر  استفادة  درنتیجه،  و  پایین  عملکرد  درد  خدمات و  از  بیشتر  استفادة  درنتیجه،  و  پایین  عملکرد  درد  و 
به  به )   (13871387) عشایرى  و  نجاتى   .[) عشایرى  و  نجاتى   .[1010] دارد  ارتباط  [بهداشتى  دارد  ارتباط  بهداشتى 
نقل از پارملنقل از پارمل1 و همکاران مى نویسند که افسردگى یک عامل  و همکاران مى نویسند که افسردگى یک عامل 
خطرزا براى اختالالت شناختى به ویژه در سالمندانى است که خطرزا براى اختالالت شناختى به ویژه در سالمندانى است که 

ParmelleParmelle .1

در مؤسسات زندگى مى کنند [در مؤسسات زندگى مى کنند [1515]. اختالالت خلقى از عوامل ]. اختالالت خلقى از عوامل 
خطر مستقل در خودکشى سالمندان به حساب مى آیند [خطر مستقل در خودکشى سالمندان به حساب مى آیند [1616]. ]. 
افسردگى باعث ناتوانى مى شود و اقتصاد جهانى را به طور قابل افسردگى باعث ناتوانى مى شود و اقتصاد جهانى را به طور قابل 

مالحظه اى تحت تأثیر خود قرار مى دهد [مالحظه اى تحت تأثیر خود قرار مى دهد [8]. ]. 

در مطالعۀ منظورى و همکاران (در مطالعۀ منظورى و همکاران (13881388) میزان افسردگى در ) میزان افسردگى در 
ایران نسبت به کشورهاى یونان، هنگ کنگ و چین باالتر بوده ایران نسبت به کشورهاى یونان، هنگ کنگ و چین باالتر بوده 
که بیانگر نیاز مبرم به شکل گیرى سیاست گذارى هاى بنیادین که بیانگر نیاز مبرم به شکل گیرى سیاست گذارى هاى بنیادین 
در حوزة سالمت روان سالمندان براى تأمین، حفظ و ارتقاى در حوزة سالمت روان سالمندان براى تأمین، حفظ و ارتقاى 
بهداشت روان آنان از طریق آموزش عالئم ابتال به افسردگى، بهداشت روان آنان از طریق آموزش عالئم ابتال به افسردگى، 
با  سازگارى  و  مقابله  و  زیستن  شاد  براى  راهکارهایى  با ارائه  سازگارى  و  مقابله  و  زیستن  شاد  براى  راهکارهایى  ارائه 

مشکالت و تنهایى در این دوران است [مشکالت و تنهایى در این دوران است [1414]. ]. 

ارتباط بین انسان و انسان براى سالمتى انسان اهمیت زیادى ارتباط بین انسان و انسان براى سالمتى انسان اهمیت زیادى 
دارد، اما سالمندان اغلب از این موهبت محروم هستند. ازاین رو دارد، اما سالمندان اغلب از این موهبت محروم هستند. ازاین رو 
زندگى  در  موجود  دیگر  عوامل  با  ارتباط  به  آنها  است  زندگى ممکن  در  موجود  دیگر  عوامل  با  ارتباط  به  آنها  است  ممکن 
خود مانند: مکان ها، اشیا یا حیوانات روى بیاورند. اینجاست که خود مانند: مکان ها، اشیا یا حیوانات روى بیاورند. اینجاست که 
ارتباط بین انسان و حیوان براى سالمتى آنان به اندازة ارتباط بین ارتباط بین انسان و حیوان براى سالمتى آنان به اندازة ارتباط بین 
انسان و انسان مفید خواهد بود [انسان و انسان مفید خواهد بود [9]. داشتن حیوانات کوچک و ]. داشتن حیوانات کوچک و 
خانگى و درمان به کمک آنها یکى از روش هاى درمانى پُرکاربرد خانگى و درمان به کمک آنها یکى از روش هاى درمانى پُرکاربرد 
ثابت  افراد،  بر  آن  فواید  فراوان  تحقیقات  در  امروزه  که  ثابت است  افراد،  بر  آن  فواید  فراوان  تحقیقات  در  امروزه  که  است 
شده است و سبب کاهش تنش هاى روحى و اختالالت روانى شده است و سبب کاهش تنش هاى روحى و اختالالت روانى 
در زندگى فرد سالمند مى شود [در زندگى فرد سالمند مى شود [1717]. درمان به کمک حیوانات ]. درمان به کمک حیوانات 
یک شکل مناسب و پرکاربرد درمان همراه با تفریح و سرگمى یک شکل مناسب و پرکاربرد درمان همراه با تفریح و سرگمى 
است [است [1818] که سالمندان نیز از فواید این شیوه درمانى بى بهره ] که سالمندان نیز از فواید این شیوه درمانى بى بهره 

نیستند [نیستند [1919]. ]. 

مراقبت از حیوان مى تواند در سالمندان سبب ایجاد احساس مراقبت از حیوان مى تواند در سالمندان سبب ایجاد احساس 
تماس  که  مى دهند  نشان  مطالعات  کند.همچنین  تماس هدفمندى  که  مى دهند  نشان  مطالعات  کند.همچنین  هدفمندى 
برخى  برخى ].   .[2020] است  آرامش دهنده  حیوان  نوازش  و  [جسمانى  است  آرامش دهنده  حیوان  نوازش  و  جسمانى 
خانه هاى  در  سالمندان،  روانى  سالمت  روى  بر  که  خانه هاى مطالعات  در  سالمندان،  روانى  سالمت  روى  بر  که  مطالعات 
سالمندان انجام گردیده است نتایج مثبتى از نگهدارى حیوانات سالمندان انجام گردیده است نتایج مثبتى از نگهدارى حیوانات 
کاهش  شامل  که  کرده اند  گزارش  سالمندان  توسط  کاهش اهلى  شامل  که  کرده اند  گزارش  سالمندان  توسط  اهلى 
احساس تنهایى و جدایى و پیشرفت ارتباطات اجتماعى است احساس تنهایى و جدایى و پیشرفت ارتباطات اجتماعى است 
نشان  خود  مطالعۀ  در  نشان )  خود  مطالعۀ  در   (20092009) همکاران  و   ) همکاران  و  سى2  استى  سى].  استى   .[6]
دریافت  را  حیوانات  کمک  به  درمان  که  سالمندانى  که  دریافت دادند  را  حیوانات  کمک  به  درمان  که  سالمندانى  که  دادند 
کرده اند بهبودى قابل مالحظه در عالئم افسردگى خود داشتند کرده اند بهبودى قابل مالحظه در عالئم افسردگى خود داشتند 

 .[ .[2121]

همچنین جکسون دانهمچنین جکسون دان3 ( (20062006) در مطالعۀ خود به این نتیجه ) در مطالعۀ خود به این نتیجه 
رسید که درمان به کمک حیوانات سبب کاهش افسردگى در رسید که درمان به کمک حیوانات سبب کاهش افسردگى در 
سالمندان مى شود [سالمندان مى شود [9]. روزتى و کینگ]. روزتى و کینگ4 ( (20102010) مى نویسند که ) مى نویسند که 
تعامالت درمانى به یک حیوان مى تواند ُخلق فرد را شادتر کند و تعامالت درمانى به یک حیوان مى تواند ُخلق فرد را شادتر کند و 
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لبخندزدن و شادمانى فرد را افزایش دهد (لبخندزدن و شادمانى فرد را افزایش دهد (2222). ). 

که  گفت  مى توان  درمان  شیوة  این  در  پرستار  نقش  که دربارة  گفت  مى توان  درمان  شیوة  این  در  پرستار  نقش  دربارة 
باعث  مى توانند  مؤثر  مداخالت  و  اقدامات  انجام  با  باعث پرستاران  مى توانند  مؤثر  مداخالت  و  اقدامات  انجام  با  پرستاران 
کاهش افسردگى و اضطراب و ارتقاى کیفیت زندگى سالمندان کاهش افسردگى و اضطراب و ارتقاى کیفیت زندگى سالمندان 
نظریه پردازان  (از  نظریه پردازان   (از  روى5  سازگارى  نظریۀ  با  مطابق  روى).  سازگارى  نظریۀ  با  مطابق  (شوند (2323).  شوند 
بزرگ پرستارى) نگهدارى از حیوانات یا درمان به کمک حیوانات بزرگ پرستارى) نگهدارى از حیوانات یا درمان به کمک حیوانات 
یک مداخلۀ پرستارى است که محیط را تغییر مى دهد و به این یک مداخلۀ پرستارى است که محیط را تغییر مى دهد و به این 
ترتیب سازگارى با شرایط را در بین سالمندان افزایش مى دهد ترتیب سازگارى با شرایط را در بین سالمندان افزایش مى دهد 
(2424). چو چنگ). چو چنگ6 ( (20092009) به نقل از فلورانس نایتینگل) به نقل از فلورانس نایتینگل7 مى نویسد:  مى نویسد: 
«یک پرنده در قفس گاهى تنها دلخوشى فردى است که براى یک پرنده در قفس گاهى تنها دلخوشى فردى است که براى 
سال ها در یک اتاق محصور و محدود شده  است. اگر وى مى تواند سال ها در یک اتاق محصور و محدود شده  است. اگر وى مى تواند 
حیوان خودش را تغذیه و تیمار کند، الزم است که همیشه به حیوان خودش را تغذیه و تیمار کند، الزم است که همیشه به 

انجام این کار تشویق شود» (انجام این کار تشویق شود» (2525). ). 

در علم پرستارى واژة درمان با حیوانات همدمدر علم پرستارى واژة درمان با حیوانات همدم8، مدتى است ، مدتى است 
که جاى خود را باز کرده و روزبه روز مورد عالقۀ محققان قرار که جاى خود را باز کرده و روزبه روز مورد عالقۀ محققان قرار 
گرفته  است. در کشور ما این شاخه از علم پرستارى به هیچ وجه گرفته  است. در کشور ما این شاخه از علم پرستارى به هیچ وجه 
مورد توجه قرار نگرفته  است و بسیارى از محققان کشورمان با مورد توجه قرار نگرفته  است و بسیارى از محققان کشورمان با 
این واژه غریبه هستند و حتى برخى این شیوة درمانى را مورد این واژه غریبه هستند و حتى برخى این شیوة درمانى را مورد 

تمسخر قرار مى دهند. تمسخر قرار مى دهند. 

حال با توجه به کاربرد روزافزون این شیوة درمانى در دیگر حال با توجه به کاربرد روزافزون این شیوة درمانى در دیگر 
کشورها، ضرورت بررسى این روش درمانى به عنوان یک روش کشورها، ضرورت بررسى این روش درمانى به عنوان یک روش 
مکمل، ساده، جذاب و کم هزینه در مراقبت و درمان سالمندان مکمل، ساده، جذاب و کم هزینه در مراقبت و درمان سالمندان 
کشورمان احساس مى شود [کشورمان احساس مى شود [2626]. با توجه به مثمر ثمربودن این ]. با توجه به مثمر ثمربودن این 
نوع مداخله در مطالعات خارجى [نوع مداخله در مطالعات خارجى [6]، []، [9]، []، [1818]، []، [1919]، []، [2121]، ]، 
[2222]، این تحقیق با هدف بررسى تأثیر درمان به کمک نگهدارى ]، این تحقیق با هدف بررسى تأثیر درمان به کمک نگهدارى 
از حیوان خانگى بر افسردگى سالمندان مقیم در آسایشگاه هاى از حیوان خانگى بر افسردگى سالمندان مقیم در آسایشگاه هاى 
سالمندان کشورمان با توجه به تفاوت هاى فرهنگى و عقیدتى سالمندان کشورمان با توجه به تفاوت هاى فرهنگى و عقیدتى 

موجود طراحى و انجام شد.موجود طراحى و انجام شد.

روش مطالعهروش مطالعه
این مقاله یک تحقیق نیمه تجربى و مداخله اى از نوع قبل و این مقاله یک تحقیق نیمه تجربى و مداخله اى از نوع قبل و 
بعد است که جامعۀ هدف آن کلیۀ سالمندان شصت سال به بعد است که جامعۀ هدف آن کلیۀ سالمندان شصت سال به 
باالى مقیم آسایشگاه هاى سالمندان خصوصى شهر تهران بودند باالى مقیم آسایشگاه هاى سالمندان خصوصى شهر تهران بودند 
و نمونۀ آمارى دردسترس را سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى و نمونۀ آمارى دردسترس را سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى 
ابن سینا و توحید در سال ابن سینا و توحید در سال 13901390 تشکیل مى داد که تعداد آنها  تشکیل مى داد که تعداد آنها 
درمجموع درمجموع 155155 نفر بود. از میان آنها به روش تمام شمارى،  نفر بود. از میان آنها به روش تمام شمارى، 6565 
نفر با توجه به معیارهاى زیر انتخاب شدند: نفر با توجه به معیارهاى زیر انتخاب شدند: 1- حداقل سن- حداقل سن6060 
سال؛ سال؛ 2- حداقل شش ماه اقامت در آسایشگاه هاى سالمندان؛ - حداقل شش ماه اقامت در آسایشگاه هاى سالمندان؛ 
3- توانا براى شرکت در پژوهش (توانایى نگهدارى حیوان مانند: - توانا براى شرکت در پژوهش (توانایى نگهدارى حیوان مانند: 
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آب و غذا دادن، تمیزکردن قفس پرنده و....)؛ آب و غذا دادن، تمیزکردن قفس پرنده و....)؛ 4- نداشتن ناتوانى - نداشتن ناتوانى 
حسى و حرکتى (که این مسئله با توجه به پروندة پزشکى بیمار حسى و حرکتى (که این مسئله با توجه به پروندة پزشکى بیمار 
و نظر پزشک متخصص و پرستار مسئول فرد سالمند مشخص و نظر پزشک متخصص و پرستار مسئول فرد سالمند مشخص 
شد) ؛شد) ؛5- توانایى پاسخگویى به سؤاالت که از این - توانایى پاسخگویى به سؤاالت که از این 6565 نفر،  نفر، 3131 
نفر از واجدین شرایط مربوط به مرکز ابن سینا و نفر از واجدین شرایط مربوط به مرکز ابن سینا و 3434 نفر از مرکز  نفر از مرکز 
توحید بودند. از این تعداد توحید بودند. از این تعداد 2 نفر در مرکز ابن سینا و  نفر در مرکز ابن سینا و 3 نفر در  نفر در 
مرکز توحید از شرکت در مطالعه انصراف دادند. درمجموع مرکز توحید از شرکت در مطالعه انصراف دادند. درمجموع 6060 
آسایشگاه  در  نفر  آسایشگاه   در  نفر   3131) و  ابن سینا)  آسایشگاه  در  نفر   ) و  ابن سینا)  آسایشگاه  در  نفر   2929) (نفر  نفر 

توحید) به عنوان حجم نمونۀ نهایى انتخاب شدند. توحید) به عنوان حجم نمونۀ نهایى انتخاب شدند. 

براى جلوگیرى از انتشار اثر مداخله به روش تصادفى، سالمندان براى جلوگیرى از انتشار اثر مداخله به روش تصادفى، سالمندان 
آسایشگاه ابن سینا به عنوان گروه مداخله و سالمندان آسایشگاه آسایشگاه ابن سینا به عنوان گروه مداخله و سالمندان آسایشگاه 
در  شرکت  براى  و  شدند  انتخاب  شاهد  گروه  به عنوان  در توحید  شرکت  براى  و  شدند  انتخاب  شاهد  گروه  به عنوان  توحید 
پژوهش، رضایت کتبى از آنان اخذ شد. براى جمع آورى اطالعات پژوهش، رضایت کتبى از آنان اخذ شد. براى جمع آورى اطالعات 
افسردگى  پرسشنامۀ  و  دموگرافیک  اطالعات  پرسشنامۀ  افسردگى از  پرسشنامۀ  و  دموگرافیک  اطالعات  پرسشنامۀ  از 

سالمندانسالمندان9 استفاده شد.  استفاده شد. 

پرسشنامۀ اطالعات دموگرافیک در مجموع شامل پرسشنامۀ اطالعات دموگرافیک در مجموع شامل 1616 سؤال  سؤال 
شامل: سن، زبان، وضعیت تأهل، فرزند، تعداد فرزندان، میزان شامل: سن، زبان، وضعیت تأهل، فرزند، تعداد فرزندان، میزان 
تحصیالت، شغل قبلى، داشتن سابقۀ ابتال به بیمارى جسمى تحصیالت، شغل قبلى، داشتن سابقۀ ابتال به بیمارى جسمى 
و روانى و نوع آن، مصرف دارو در حال حاضر و نوع آن، سابقۀ و روانى و نوع آن، مصرف دارو در حال حاضر و نوع آن، سابقۀ 
نگه داشتن حیوانات خانگى، مدت نگهدارى، نوع حیوان و اینکه نگه داشتن حیوانات خانگى، مدت نگهدارى، نوع حیوان و اینکه 
آیا هنوز هم حیوان خانگى دارند، نحوة گذراندن اوقات فراغت آیا هنوز هم حیوان خانگى دارند، نحوة گذراندن اوقات فراغت 
میزان  و  تعداد  مالقات ها،  میزان  و  تعداد  سالمندان،  سراى  میزان در  و  تعداد  مالقات ها،  میزان  و  تعداد  سالمندان،  سراى  در 

مرخصى هاى فرد سالمند است. مرخصى هاى فرد سالمند است. 

این پرسشنامه در دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى توسط این پرسشنامه در دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى توسط 
دموگرافیک  اطالعات  جمع آورى  براى  دموگرافیک   اطالعات  جمع آورى  براى  سال 13791379  سال صدهزارى  صدهزارى 
میزان  بر  خاطره گویى  تأثیر  میزان بررسى  بر  خاطره گویى  تأثیر  «بررسى  عنوان  با  خود  عنوان پژوهش  با  خود  پژوهش 
افسردگى زنان سالمند افسردگى زنان سالمند 5555 تا  تا 7575 سالۀ مقیم سراى سالمندان  سالۀ مقیم سراى سالمندان 
مجتمع خدمات بهزیستى قدس تهران» [مجتمع خدمات بهزیستى قدس تهران» [2727] طراحى و روایى ] طراحى و روایى 
و پایایى آن انجام شده است و به علت مشابهت جامعۀ پژوهش از و پایایى آن انجام شده است و به علت مشابهت جامعۀ پژوهش از 

آن استفاده گردید.آن استفاده گردید.

بررسى  که  بود  سالمندان  افسردگى  پرسشنامۀ  دیگر،  بررسى ابزار  که  بود  سالمندان  افسردگى  پرسشنامۀ  دیگر،  ابزار 
انجام  انجام )   (13851385) همکاران  و  ملکوتى  توسط  آن  پایایى  و  (روایى  همکاران  و  ملکوتى  توسط  آن  پایایى  و  روایى 
نشان  را  مطلوبى  پایایى  ضرایب  مطالعه  این  نتایج  نشان ].  را  مطلوبى  پایایى  ضرایب  مطالعه  این  نتایج   .[2828] [شد  شد 
داد (آلفاى کرونباخ: داد (آلفاى کرونباخ: 0/9 و آزمون بازآزمون:  و آزمون بازآزمون: 0/5858). همچنین ). همچنین 
جهت بررسى پایایى این پرسشنامه، در این پژوهش نیز از روش جهت بررسى پایایى این پرسشنامه، در این پژوهش نیز از روش 
آزمون مجدد استفاده شد که نتایج ضریب همبستگى و آزمون و آزمون مجدد استفاده شد که نتایج ضریب همبستگى و آزمون و 

بازآزمون بازآزمون 0/5353 را نشان مى دهد.  را نشان مى دهد. 

سؤاالت  به  پاسخ  که  است  سؤال  سؤاالت   به  پاسخ  که  است  سؤال  شامل 1515  پرسشنامه  شامل این  پرسشنامه  این 
این پرسشنامه به صورت دوگزینه اى این پرسشنامه به صورت دوگزینه اى «بلى» و بلى» و «خیر» است. نمرة خیر» است. نمرة 
اختصاص داده شده به گزینۀ بلى در سؤاالت (اختصاص داده شده به گزینۀ بلى در سؤاالت (2،4،5،6،8،92،4،5،6،8،9 1010 ،  ، 

Geriatric Depression Scale(GDS)Geriatric Depression Scale(GDS) .9

تأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندانتأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندان
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12،14،1512،14،15) عدد یک و نمرة اختصاص داده شده به گزینۀ ) عدد یک و نمرة اختصاص داده شده به گزینۀ «خیر» خیر» 
در این سؤاالت صفر و نمرة اختصاص داده شده به گزینه در این سؤاالت صفر و نمرة اختصاص داده شده به گزینه «خیر» خیر» 
در سؤاالت (در سؤاالت (1،31،3، ، 7،11،137،11،13) عدد یک و نمرة اختصاص داده شده ) عدد یک و نمرة اختصاص داده شده 
به گزینۀ به گزینۀ «بلى» در همین سؤاالت عدد صفر است. براى محاسبه بلى» در همین سؤاالت عدد صفر است. براى محاسبه 
امتیازها تنها گزینه هایى که نمرة یک کسب کرده اند را در نظر امتیازها تنها گزینه هایى که نمرة یک کسب کرده اند را در نظر 
مى گیریم. اخذ امتیاز مى گیریم. اخذ امتیاز 0 تا  تا 4 نشانگر عدم وجود افسردگى، امتیاز  نشانگر عدم وجود افسردگى، امتیاز 
5 تا  تا 8 نشان دهندة افسردگى خفیف، امتیاز  نشان دهندة افسردگى خفیف، امتیاز 9 تا  تا 1111 نشان دهندة  نشان دهندة 

افسردگى شدید است.افسردگى شدید است.

شهر  بهزیستى  ادارة  از  الزم  معرفى نامه هاى  کسب  از  شهر پس  بهزیستى  ادارة  از  الزم  معرفى نامه هاى  کسب  از  پس 
تهران و ارائۀ آن به مسئولین آسایشگاه سالمندان، انجام پژوهش تهران و ارائۀ آن به مسئولین آسایشگاه سالمندان، انجام پژوهش 
در آسایشگاه آغاز گردید. جهت انجام پژوهش پرسشنامه هاى در آسایشگاه آغاز گردید. جهت انجام پژوهش پرسشنامه هاى 
اطالعات دموگرافیک و پرسشنامۀ افسردگى سالمندان در هر دو اطالعات دموگرافیک و پرسشنامۀ افسردگى سالمندان در هر دو 
گروه تکمیل گردید و سپس برنامۀ نگهدارى از حیوانات توسط گروه تکمیل گردید و سپس برنامۀ نگهدارى از حیوانات توسط 

محقق در گروه مداخله اجرا شد. محقق در گروه مداخله اجرا شد. 

به این ترتیب که قبل از شروع برنامۀ مورد نظر دربارة نحوة به این ترتیب که قبل از شروع برنامۀ مورد نظر دربارة نحوة 
مشارکت در نگهدارى و مراقبت از حیوان به افراد گروه مداخله مشارکت در نگهدارى و مراقبت از حیوان به افراد گروه مداخله 
توضیحات الزم داده شد و سپس با توجه به نظر دامپزشک و توضیحات الزم داده شد و سپس با توجه به نظر دامپزشک و 
شرایط محیط و امکانات محقق، حیوان مورد نظر انتخاب شد شرایط محیط و امکانات محقق، حیوان مورد نظر انتخاب شد 
(یک جفت مرغ عشق) و مجوزهاى الزم براى تأیید سالمتى و (یک جفت مرغ عشق) و مجوزهاى الزم براى تأیید سالمتى و 

بهداشت حیوان توسط دامپزشک کسب گردید. بهداشت حیوان توسط دامپزشک کسب گردید. 

سپس به هر یک از بخش هاى آسایشگاه ابن سینا که شامل دو سپس به هر یک از بخش هاى آسایشگاه ابن سینا که شامل دو 
بخش زنان و مردان در دو طبقۀ مجزا بود، یک جفت مرغ عشق بخش زنان و مردان در دو طبقۀ مجزا بود، یک جفت مرغ عشق 
داده شد و سالمندان هر بخش براى یک دورة شش هفته اى با داده شد و سالمندان هر بخش براى یک دورة شش هفته اى با 
توجه به برنامۀ زمان بندى و مشخصى که محقق براى هر یک توجه به برنامۀ زمان بندى و مشخصى که محقق براى هر یک 
از افراد گروه مداخله از قبل تعیین کرده بود، در روز تعیین شده از افراد گروه مداخله از قبل تعیین کرده بود، در روز تعیین شده 
فرد مورد نظر از مرغ عشق نگهدارى مى کرد و امور مربوط به فرد مورد نظر از مرغ عشق نگهدارى مى کرد و امور مربوط به 
قفس  تمیزکردن  و  آب  و  غذا  دادن  مانند:  حیوان  از  قفس نگهدارى  تمیزکردن  و  آب  و  غذا  دادن  مانند:  حیوان  از  نگهدارى 
پرنده و... را انجام مى داد. عالوه براین حضور پرنده ها در آسایشگاه پرنده و... را انجام مى داد. عالوه براین حضور پرنده ها در آسایشگاه 
سبب شد که سالمندان با شنیدن صداى آواز مرغ عشق ها و سبب شد که سالمندان با شنیدن صداى آواز مرغ عشق ها و 
صحبت کردن  و  عشق  مرغ  جفت  یک  کنارهم بودن  صحبت کردن تماشاى  و  عشق  مرغ  جفت  یک  کنارهم بودن  تماشاى 
با پرنده ها، با حیوان تعامل عاطفى برقرار مى کنند و در طول با پرنده ها، با حیوان تعامل عاطفى برقرار مى کنند و در طول 
این مدت نیز پژوهشگر بر صحت انجام کارها و نحوة رسیدگى این مدت نیز پژوهشگر بر صحت انجام کارها و نحوة رسیدگى 

سالمندان به حیوان مورد نظر رسیدگى مى کرد. سالمندان به حیوان مورد نظر رسیدگى مى کرد. 

در این شش هفته محقق هفته اى سه بار و هر بار به مدت یک در این شش هفته محقق هفته اى سه بار و هر بار به مدت یک 
نوبت کارى با سالمندان مالقات داشت و به سالمندان فرصت نوبت کارى با سالمندان مالقات داشت و به سالمندان فرصت 
داده مى شد که مشکالت خود در امر نگهدارى از حیوان را با داده مى شد که مشکالت خود در امر نگهدارى از حیوان را با 
محقق در میان بگذارند و محقق اقدامات الزم جهت رفع این محقق در میان بگذارند و محقق اقدامات الزم جهت رفع این 

مشکالت را انجام مى داد. مشکالت را انجام مى داد. 

سالمندان  رفتارى  تغییرات  محقق  مالقات ها  این  طى  سالمندان در  رفتارى  تغییرات  محقق  مالقات ها  این  طى  در 
قرار  بررسى  مورد  را  عشق  مرغ  و  سالمندان  میان  ارتباط  قرار و  بررسى  مورد  را  عشق  مرغ  و  سالمندان  میان  ارتباط  و 
مى داد و در تمام مدت این شش هفته، گروه شاهد برنامه هاى مى داد و در تمام مدت این شش هفته، گروه شاهد برنامه هاى 
معمول خود را داشتند. پس از اتمام دوره شش هفته اى مجدداً معمول خود را داشتند. پس از اتمام دوره شش هفته اى مجدداً 

پرسشنامۀ افسردگى سالمندان در هر دو گروه تکمیل گردید. پرسشنامۀ افسردگى سالمندان در هر دو گروه تکمیل گردید. 
پس از جمع آورى اطالعات به منظور طبقه بندى داده ها، از آمارة پس از جمع آورى اطالعات به منظور طبقه بندى داده ها، از آمارة 
کاى اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و تى مستقل استفاده شد و کاى اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و تى مستقل استفاده شد و 
درمان  روش  تأثیر  ارتباط  بررسى  و  تحلیل  و  تجزیه  درمان به منظور  روش  تأثیر  ارتباط  بررسى  و  تحلیل  و  تجزیه  به منظور 
آمارة  و  زوجى  تى  و  مستقل  تى  آزمون  از  حیوانات،  کمک  آمارة به  و  زوجى  تى  و  مستقل  تى  آزمون  از  حیوانات،  کمک  به 

کلموگراف-اسپیرنوف استفاده گردید. کلموگراف-اسپیرنوف استفاده گردید. 

مالحظات اخالقى رعایت شده در این تحقیق شامل موارد زیر مالحظات اخالقى رعایت شده در این تحقیق شامل موارد زیر 
است: مکاتبه و اخذ مجوز کتبى از کمیتۀ اخالق دانشگاه علوم است: مکاتبه و اخذ مجوز کتبى از کمیتۀ اخالق دانشگاه علوم 
بهزیستى و توان بخشى، مکاتبه و اخذ مجوز از سازمان بهزیستى بهزیستى و توان بخشى، مکاتبه و اخذ مجوز از سازمان بهزیستى 
کشور، مکاتبه و مالقات و اخذ مجوز از مسئولین آسایشگاه هاى کشور، مکاتبه و مالقات و اخذ مجوز از مسئولین آسایشگاه هاى 
توحید و ابن سینا، اخذ مجوز سالمت حیوانات از دامپزشک، اخذ توحید و ابن سینا، اخذ مجوز سالمت حیوانات از دامپزشک، اخذ 
رضایتنامۀ کتبى و آگاهانه تحقیق از سالمندان مشارکت کننده در رضایتنامۀ کتبى و آگاهانه تحقیق از سالمندان مشارکت کننده در 
تحقیق در هر دو گروه مداخله و شاهد، تضمین جبران خسارت تحقیق در هر دو گروه مداخله و شاهد، تضمین جبران خسارت 
در صورت آسیب دیدن سالمندان در هنگام مراقبت و نگهدارى از در صورت آسیب دیدن سالمندان در هنگام مراقبت و نگهدارى از 

حیوانات و رعایت کدهاى حیوانات و رعایت کدهاى 2626 گانۀ اخالق در پژوهش. گانۀ اخالق در پژوهش.

یافته هایافته ها
آزمون هاى  از  استفاده  با  گروه  دو  همسانى  بررسى  آزمون هاى به منظور  از  استفاده  با  گروه  دو  همسانى  بررسى  به منظور 
آمارى مناسب، دو گروه قبل از مداخله از نظر متغیرهاى جنس، آمارى مناسب، دو گروه قبل از مداخله از نظر متغیرهاى جنس، 
تحصیالت، داشتن فرزند، شغل قبلى، نحوة مراجعه به سرا، سابقۀ تحصیالت، داشتن فرزند، شغل قبلى، نحوة مراجعه به سرا، سابقۀ 
داشتن  سابقۀ  حاضر،  حال  در  دارو  مصرف  جسمانى،  داشتن بیمارى  سابقۀ  حاضر،  حال  در  دارو  مصرف  جسمانى،  بیمارى 
داشتن  مالقات،  داشتن  اوقات،  گذراندن  نحوة  خانگى،  داشتن حیوان  مالقات،  داشتن  اوقات،  گذراندن  نحوة  خانگى،  حیوان 
مرخصى، وضعیت تأهل، سن، تعداد فرزندان و مدت اقامت در مرخصى، وضعیت تأهل، سن، تعداد فرزندان و مدت اقامت در 
آسایشگاه مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج حاصل حاکى از عدم آسایشگاه مورد مقایسه قرار گرفتند و نتایج حاصل حاکى از عدم 
تفاوت معنى دار بین دو گروه بود و از نظر این متغیرها همسان تفاوت معنى دار بین دو گروه بود و از نظر این متغیرها همسان 

بودند (جدول بودند (جدول 1 و  و 2).).

همان طورکه جدول همان طورکه جدول 3 نشان مى دهد میزان افسردگى در گروه  نشان مى دهد میزان افسردگى در گروه 
مداخله از عدد مداخله از عدد 8/5555 قبل از مداخله به عدد  قبل از مداخله به عدد 4/7979 پس از مداخله  پس از مداخله 
کاهش یافته است که این کاهش از نظر آمارى معنى دار است کاهش یافته است که این کاهش از نظر آمارى معنى دار است 
(P<0/001001). حال آنکه در گروه شاهد میزان افسردگى از عدد ). حال آنکه در گروه شاهد میزان افسردگى از عدد 
8/6161 قبل از مداخله به عدد  قبل از مداخله به عدد 9/1919 بعد از مداخله افزایش یافته  بعد از مداخله افزایش یافته 
است. مقایسۀ نمرات پیش آزمون دو گروه تفاوت معنى دارى را است. مقایسۀ نمرات پیش آزمون دو گروه تفاوت معنى دارى را 
نشان نمى دهد (نشان نمى دهد (P=0/531531) درحالى که مقایسۀ نمرات پس آزمون ) درحالى که مقایسۀ نمرات پس آزمون 
در دو گروه تفاوت معنى دارى را نشان مى دهد (در دو گروه تفاوت معنى دارى را نشان مى دهد (P<0/001001) به این ) به این 
معنى که نمرات افسردگى در گروه مداخله پس از آزمون به طور معنى که نمرات افسردگى در گروه مداخله پس از آزمون به طور 

معنادارى کمتر از گروه شاهد است.معنادارى کمتر از گروه شاهد است.

بحثبحث
یافته هاى این پژوهش نشان مى دهد که نگهدارى از حیوانات یافته هاى این پژوهش نشان مى دهد که نگهدارى از حیوانات 
در  ساکن  سالمندان  در  افسردگى  کاهش  به  منجر  در خانگى  ساکن  سالمندان  در  افسردگى  کاهش  به  منجر  خانگى 
جکسون  زمینه  این  در  است.  شده  ابن سینا  سالمندان  جکسون سراى  زمینه  این  در  است.  شده  ابن سینا  سالمندان  سراى 
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داندان1010 ( (20062006) مطالعه اى با هدف تعیین تأثیر درمان به کمک ) مطالعه اى با هدف تعیین تأثیر درمان به کمک 
حیوانات بر افسردگى سالمندان ساکن در سه مرکز مراقبت هاى حیوانات بر افسردگى سالمندان ساکن در سه مرکز مراقبت هاى 
شبانه روزى واقع در ویرجینیاى غربى انجام داد. مداخله شامل شبانه روزى واقع در ویرجینیاى غربى انجام داد. مداخله شامل 
2121 شرکت کننده بود، جلسات مالقات با یک سگ انجام مى شد  شرکت کننده بود، جلسات مالقات با یک سگ انجام مى شد 
و ابزار جمع آورى اطالعات شامل: پرسشنامۀ جى.دى.اس بود که و ابزار جمع آورى اطالعات شامل: پرسشنامۀ جى.دى.اس بود که 
نتایج آن کاهش سطح افسردگى بعد از انجام مداخله را تأیید نتایج آن کاهش سطح افسردگى بعد از انجام مداخله را تأیید 
مى کند [مى کند [9] که با نتایج تحقیق حاضر همخوانى دارد، اما از لحاظ ] که با نتایج تحقیق حاضر همخوانى دارد، اما از لحاظ 
نوع مداخله شکل متفاوتى نسبت به تحقیق مذکور دارد؛ چراکه نوع مداخله شکل متفاوتى نسبت به تحقیق مذکور دارد؛ چراکه 
برنامۀ درمان به کمک حیوانات به صورت جلسات مالقات با حیوان برنامۀ درمان به کمک حیوانات به صورت جلسات مالقات با حیوان 
اجرا شده است و حیوان در آسایشگاه حضور مستمر نداشته و اجرا شده است و حیوان در آسایشگاه حضور مستمر نداشته و 

سالمندان کارى براى حیوان مورد نظر انجام نمى داده اند. سالمندان کارى براى حیوان مورد نظر انجام نمى داده اند. 

در ضمن حیوان مورد استفاده سگ بوده است که از این نظر در ضمن حیوان مورد استفاده سگ بوده است که از این نظر 
هم با تحقیق باال قابل مقایسه نیست. گیوانىهم با تحقیق باال قابل مقایسه نیست. گیوانى1111 و همکاران  و همکاران 20062006 
در مطالعه خود به بررسى تأثیر نگهدارى از موجودات زنده بر در مطالعه خود به بررسى تأثیر نگهدارى از موجودات زنده بر 
داراى  که  سالمندانى  زندگى  کیفیت  و  روان شناختى  داراى وضعیت  که  سالمندانى  زندگى  کیفیت  و  روان شناختى  وضعیت 

سالمت شناختى بودند پرداخت. سالمت شناختى بودند پرداخت. 

حجم نمونه حجم نمونه 144144 نفر و حیوان مورد نظر قنارى بوده است و  نفر و حیوان مورد نظر قنارى بوده است و 
ابزار جمع آورى اطالعات پرسشنامه هاى لیپاد و ابزار جمع آورى اطالعات پرسشنامه هاى لیپاد و MMSE بود. او  بود. او 
توانست این فرضیه که نگهدارى از حیوانات مى تواند اثرات درمانى توانست این فرضیه که نگهدارى از حیوانات مى تواند اثرات درمانى 
مثبتى بر روى سالمتى روانى سالمندان مقیم آسایشگاه از لحاظ مثبتى بر روى سالمتى روانى سالمندان مقیم آسایشگاه از لحاظ 

افسردگى و کیفیت زندگى داشته باشد را تأیید کند [افسردگى و کیفیت زندگى داشته باشد را تأیید کند [6]. ]. 

در  نظر  مورد  حیوان  حاضر،  مطالعۀ  همانند  باال  تحقیق  در در  نظر  مورد  حیوان  حاضر،  مطالعۀ  همانند  باال  تحقیق  در 
مداخله پرنده بوده است و در آسایشگاه حضور مستمر داشته است مداخله پرنده بوده است و در آسایشگاه حضور مستمر داشته است 
و سالمندان کلیۀ امور مربوط به پرنده را انجام مى دادند که از این و سالمندان کلیۀ امور مربوط به پرنده را انجام مى دادند که از این 
لحاظ با تحقیق حاضر قابل مقایسه است. همچنین این تحقیق لحاظ با تحقیق حاضر قابل مقایسه است. همچنین این تحقیق 

از لحاظ تأثیر مثبت بر افسردگى با تحقیق حاضر همسو است. از لحاظ تأثیر مثبت بر افسردگى با تحقیق حاضر همسو است. 

در مطالعۀ دیگرى که توسط استى سى ام افدر مطالعۀ دیگرى که توسط استى سى ام اف1212 و همکاران  و همکاران 
ساکن  پرستارى  خانۀ  یک  در  که  سالمندانى  روى  بر  ساکن   پرستارى  خانۀ  یک  در  که  سالمندانى  روى  بر   20092009
بودند انجام شده است، مطالعۀ حجم نمونه بودند انجام شده است، مطالعۀ حجم نمونه 2828 نفر بود؛ بدین  نفر بود؛ بدین 

JacksonJackson DuneDune .1010
GivanniGivanni C .1111
StasiStasi MFMF .1212

ترتیب که گروه مداخله یک گربه کوچک داشتند و با گروه شاهد ترتیب که گروه مداخله یک گربه کوچک داشتند و با گروه شاهد 
مقایسه مى شدند. جلسات درمانى با حیوان مورد نظرتوسط یک مقایسه مى شدند. جلسات درمانى با حیوان مورد نظرتوسط یک 
پرستار اداره مى شد. گربه در محلى مشخص نگهدارى مى شد تا پرستار اداره مى شد. گربه در محلى مشخص نگهدارى مى شد تا 
سالمندان بتوانند در آن محل از او نگهدارى کنند و با او بازى سالمندان بتوانند در آن محل از او نگهدارى کنند و با او بازى 
کنند. نتایج مطالعه نشان دهندة این بود که در بیماران داراى کنند. نتایج مطالعه نشان دهندة این بود که در بیماران داراى 
تعامل با حیوان، عالئم افسردگى بهبود یافته و میزان فشارخون تعامل با حیوان، عالئم افسردگى بهبود یافته و میزان فشارخون 
نیز کاهش یافته است [نیز کاهش یافته است [2121] که از این لحاظ با تحقیق فوق همسو ] که از این لحاظ با تحقیق فوق همسو 
است، اما از این نظر که نوع حیوان گربه بوده است با تحقیق حاضر است، اما از این نظر که نوع حیوان گربه بوده است با تحقیق حاضر 

قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه نیست. 

شریدن پانزر کوپلوشریدن پانزر کوپلو1313 20062006 مطالعه اى با هدف بررسى تأثیر  مطالعه اى با هدف بررسى تأثیر 
درمان به کمک حیوانات بر افسردگى و روحیۀ سالمندان ساکن درمان به کمک حیوانات بر افسردگى و روحیۀ سالمندان ساکن 
در آسایشگاه نیوجرسى انجام داد. مداخله شامل در آسایشگاه نیوجرسى انجام داد. مداخله شامل 3535 شرکت کننده  شرکت کننده 
بود و به صورت تصادفى به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. بود و به صورت تصادفى به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. 

مطالعه به صورت پیش آزمون و پس آزمون طراحى شد. مطالعه به صورت پیش آزمون و پس آزمون طراحى شد. 

مداخله به این ترتیب بود که شرکت کنندگان هفته اى یک بار مداخله به این ترتیب بود که شرکت کنندگان هفته اى یک بار 
به مدت حداقل به مدت حداقل 1515 دقیقه در جلسات مالقات با حیوان شرکت  دقیقه در جلسات مالقات با حیوان شرکت 
مى کردند و به برقرارى ارتباط با حیوان تشویق مى شدند. این مى کردند و به برقرارى ارتباط با حیوان تشویق مى شدند. این 
تحقیق نتایج تغییر و بهبود قابل توجه اى را در میزان افسردگى تحقیق نتایج تغییر و بهبود قابل توجه اى را در میزان افسردگى 
و روحیۀ سالمندان در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد نشان و روحیۀ سالمندان در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد نشان 

نمى داد [نمى داد [1919]. ]. 

تحقیق حاضر نشان مى دهد که درمان به کمک حیوانات سبب تحقیق حاضر نشان مى دهد که درمان به کمک حیوانات سبب 
کاهش افسردگى در سالمندان مقیم سراى سالمندان مى شود که کاهش افسردگى در سالمندان مقیم سراى سالمندان مى شود که 
از این لحاظ با تحقیق فوق همسو نیست؛ زیرا در تحقیق فوق از این لحاظ با تحقیق فوق همسو نیست؛ زیرا در تحقیق فوق 
بهبودى قابل توجه اى در میزان افسردگى سالمندان گروه مداخله بهبودى قابل توجه اى در میزان افسردگى سالمندان گروه مداخله 
نسبت به شاهد مشاهد نشده است. همچنین نیرنسبت به شاهد مشاهد نشده است. همچنین نیر1414 و همکاران  و همکاران 
(20002000) در مطالعه اى به بررسى اثرات درمان به کمک حیوانات ) در مطالعه اى به بررسى اثرات درمان به کمک حیوانات 
بر فشارخون و افسردگى سالمندان پرداختند. گروه مداخله شامل بر فشارخون و افسردگى سالمندان پرداختند. گروه مداخله شامل 
3434 شرکت کننده و جلسات مداخله به مدت  شرکت کننده و جلسات مداخله به مدت 1212 هفته، سه بار در  هفته، سه بار در 
هفته و هر جلسه به مدت هفته و هر جلسه به مدت 4545 دقیقه با یک سگ اجرا مى شد و  دقیقه با یک سگ اجرا مى شد و 

گروه شاهد شامل گروه شاهد شامل 3232 نفر بود.  نفر بود. 
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شاهدشاهد
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 1111/01010/979979±7/69697676/9696±7777/3030سن سن 

0/876876 5/7373±1313/3838 4/7575± 1313/1717مدت اقامت در آسایشگاه مدت اقامت در آسایشگاه 

2/04040/9090±1/97972/4545±2/5151تعداد فرزندان تعداد فرزندان 

جدول جدول 1. . ارزیابى همسانى متغیرهاى دموگرافیک کمى.ارزیابى همسانى متغیرهاى دموگرافیک کمى.

تأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندانتأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندان
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متغیرمتغیر
تعدادتعداد

آماره ى کاى دوآماره ى کاى دومقدار احتمالمقدار احتمال
شاهدشاهدمداخلهمداخله

جنسجنس
121215150/6146140/297297مرد مرد  17171616زن زن 

تحصیالتتحصیالت

13131313بى سواد بى سواد 

0/326326- 10108ابتدایىابتدایى
14سیکل سیکل 

56سایر مواردسایر موارد

وضعیت تأهلوضعیت تأهل

64مجرد مجرد 

0/095095- 42مطلقهمطلقه
16161818همسر فوت شدههمسر فوت شده

37سایر مواردسایر موارد

داشتن فرزندداشتن فرزند
212124240/6556550/200200دارد دارد  87نداردندارد

وضعیت شغل قبلىوضعیت شغل قبلى
77کارمند کارمند 

0/933933- 54کارگر کارگر 
17172020سایر مواردسایر موارد

نحوه مراجعه به سراى سالمندان نحوه مراجعه به سراى سالمندان 
10101212اختیارى اختیارى 

0/105105- 16161010توسط فرزندان توسط فرزندان 
39توسط سایرین توسط سایرین 

سابقه بیمارى جسمانىسابقه بیمارى جسمانى
111114140/5705700/322322دارد دارد  18181717نداردندارد

مصرف دارو در حال حاضرمصرف دارو در حال حاضر
141413130/6226220/243243دارد دارد  15151818نداردندارد

سابقه داشتن حیوان خانگىسابقه داشتن حیوان خانگى
131312120/6316310/231231دارد دارد  16161919نداردندارد

نحوه گذراندن اوقات نحوه گذراندن اوقات 

11فعالیت هنرىفعالیت هنرى

0/306306- 16مطالعه مطالعه 
11119تماشاى تلویزیون تماشاى تلویزیون 

16161515سایر موارد سایر موارد 

 داشتن مالقات  داشتن مالقات 

33هیچ وقتهیچ وقت

0/969969- 17171919هفتگى هفتگى 
87ماهیانهماهیانه
12سالیانهسالیانه

داشتن مرخصىداشتن مرخصى

19191717هیچ وقتهیچ وقت

0/197197- 32هفتگىهفتگى
67ماهیانه ماهیانه 
15سالیانهسالیانه

جدول جدول 2. . ارزیابى همسانى متغیرهاى دموگرافیک کیفى سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان در دو گروه مداخله و شاهد.ارزیابى همسانى متغیرهاى دموگرافیک کیفى سالمندان مقیم آسایشگاه سالمندان در دو گروه مداخله و شاهد.
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فشارخون  مداخله،  گروه  در  که  بود  آن  نشان دهندة  فشارخون نتایج  مداخله،  گروه  در  که  بود  آن  نشان دهندة  نتایج 
سیستولى و دیاستولى به طور قابل مالحظه اى کاهش پیدا کرد، سیستولى و دیاستولى به طور قابل مالحظه اى کاهش پیدا کرد، 
اما در گروه شاهد فشارخون کاهش قابل توجه اى پیدا نکرد. نمرات اما در گروه شاهد فشارخون کاهش قابل توجه اى پیدا نکرد. نمرات 
افسردگى در هر دو گروه مقدار کمى کاهش پیدا کرد، اما در هر افسردگى در هر دو گروه مقدار کمى کاهش پیدا کرد، اما در هر 
دو گروه تفاوت معنى دارى در نمرة افسردگى مشاهده نشد [دو گروه تفاوت معنى دارى در نمرة افسردگى مشاهده نشد [2929]. ]. 

افسردگى  میزان  بر  روش  این  که  داد  نشان  حاضر  افسردگى تحقیق  میزان  بر  روش  این  که  داد  نشان  حاضر  تحقیق 
سالمندان مقیم سرا مؤثر است و از نظر آمارى معنى دار است سالمندان مقیم سرا مؤثر است و از نظر آمارى معنى دار است 
که از این لحاظ با تحقیق مذکور همسو نیست؛ زیرا در تحقیق که از این لحاظ با تحقیق مذکور همسو نیست؛ زیرا در تحقیق 
فوق کاهش افسردگى به میزان کم بوده و از نظر آمارى معنى دار فوق کاهش افسردگى به میزان کم بوده و از نظر آمارى معنى دار 
نیست. این مغایرت مى تواند به این علت باشد که مداخلۀ فوق نیست. این مغایرت مى تواند به این علت باشد که مداخلۀ فوق 
از  نگهدارى  نه  است  بوده  حیوان  با  مالقات  جلسات  از به صورت  نگهدارى  نه  است  بوده  حیوان  با  مالقات  جلسات  به صورت 

حیوان. حیوان. 

حیوان مورد نظر در آسایشگاه به طور دائمى مستقر نبوده است حیوان مورد نظر در آسایشگاه به طور دائمى مستقر نبوده است 
تا سالمندان در هر زمانى که بخواهند به آن دسترسى داشته تا سالمندان در هر زمانى که بخواهند به آن دسترسى داشته 
ماهونى1515  و  کوکلى  بالت  بگذرانند.  وقت  او  با  بتوانند  و  ماهونىباشند  و  کوکلى  بالت  بگذرانند.  وقت  او  با  بتوانند  و  باشند 
(20092009) مطالعه اى با عنوان ایجاد یک محیط درمانى و شفابخش ) مطالعه اى با عنوان ایجاد یک محیط درمانى و شفابخش 
با استفاده از برنامۀ درمان به کمک حیوانات انجام دادند. هدف با استفاده از برنامۀ درمان به کمک حیوانات انجام دادند. هدف 
از این مطالعه تعیین این مطلب بود که آیا مداخالت درمانى به از این مطالعه تعیین این مطلب بود که آیا مداخالت درمانى به 
کمک حیوانات (در این تحقیق حیوان مورد نظر سگ بوده است) کمک حیوانات (در این تحقیق حیوان مورد نظر سگ بوده است) 
داده هاى جسمى، رفتارى، خلقى و تجارب بیماران بسترى در داده هاى جسمى، رفتارى، خلقى و تجارب بیماران بسترى در 

بیمارستان را بهبود مى بخشد یا نه. بیمارستان را بهبود مى بخشد یا نه. 

مطالعه از نوع کیفى بود و به صورت پیش آزمون و پس آزمون مطالعه از نوع کیفى بود و به صورت پیش آزمون و پس آزمون 
طراحى شده و داراى یک گروه مداخله شامل طراحى شده و داراى یک گروه مداخله شامل 5959 بیمار بسترى  بیمار بسترى 
بوده است. جهت جمع آورى اطالعات مربوطه به عالئم حیاتى و بوده است. جهت جمع آورى اطالعات مربوطه به عالئم حیاتى و 
سطح درد و انرژى، فرم کوتاه پرسشنامۀ سطح درد و انرژى، فرم کوتاه پرسشنامۀ POMS و  و VAS تکمیل  تکمیل 
گشت و درنهایت، از هر شرکت کننده یک سؤال آزاد دربارة برنامۀ گشت و درنهایت، از هر شرکت کننده یک سؤال آزاد دربارة برنامۀ 

نگهدارى از حیوانات پرسیده شد. نگهدارى از حیوانات پرسیده شد. 

مقایسۀ نتایج نشان دهندة کاهش درد، تعداد تنفس و بهبود مقایسۀ نتایج نشان دهندة کاهش درد، تعداد تنفس و بهبود 
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انرژى  سطح  افزایش  و  افسردگى  مانند  منفى  ُخلقى  انرژى وضعیت  سطح  افزایش  و  افسردگى  مانند  منفى  ُخلقى  وضعیت 
درك شده شرکت کنندگان بود. درنهایت داده هاى کمى و کیفى درك شده شرکت کنندگان بود. درنهایت داده هاى کمى و کیفى 
این فرض را که درمان به کمک حیوانات سبب کاهش تنش، این فرض را که درمان به کمک حیوانات سبب کاهش تنش، 
اضطراب، خستگى و بى حالى بیماران مى شود، ُخلق کلى آنها اضطراب، خستگى و بى حالى بیماران مى شود، ُخلق کلى آنها 
را بهبود مى بخشد و در افزایش حس رفاه روانى بیماران بسیار را بهبود مى بخشد و در افزایش حس رفاه روانى بیماران بسیار 

کمک کننده و معنادار است تأیید مى کند [کمک کننده و معنادار است تأیید مى کند [2424]. ]. 

نتایج تحقیق حاضر با توجه به اینکه فقط بر روى سالمندان نتایج تحقیق حاضر با توجه به اینکه فقط بر روى سالمندان 
انجام شده است قابل مقایسه نیست، ولى نتایج تحقیق فوق انجام شده است قابل مقایسه نیست، ولى نتایج تحقیق فوق 
وضعیت  بهبود  و  حیوانات  کمک  به  درمان  بین  که  داد  وضعیت نشان  بهبود  و  حیوانات  کمک  به  درمان  بین  که  داد  نشان 
خلقى از جمله کاهش خلق منفى و عالئم افسردگى و کاهش خلقى از جمله کاهش خلق منفى و عالئم افسردگى و کاهش 
تنش و افزایش حس رفاه روانى بیماران رابطۀ معنادارى وجود تنش و افزایش حس رفاه روانى بیماران رابطۀ معنادارى وجود 
دارد که تحقیق حاضر از این لحاظ با تحقیق بالت و ماهونى دارد که تحقیق حاضر از این لحاظ با تحقیق بالت و ماهونى 

همسو است. همسو است. 

کجباف و همکاران (کجباف و همکاران (13891389) مطالعه اى با هدف بررسى اثرات ) مطالعه اى با هدف بررسى اثرات 
سالمت  و  خانواده  عملکرد  بر  خانگى  حیوانات  سالمت روان شناختى  و  خانواده  عملکرد  بر  خانگى  حیوانات  روان شناختى 
حیوان  بدون  و  حیوان  داراى  خانواده هاى  در  آن  اعضاى  حیوان روانى  بدون  و  حیوان  داراى  خانواده هاى  در  آن  اعضاى  روانى 
خانگى انجام دادند.مطالعه از نوع مورد شاهدى و حجم نمونه خانگى انجام دادند.مطالعه از نوع مورد شاهدى و حجم نمونه 
152152 نفر ( نفر (8080 نفر داراى حیوان خانگى از هر نوع و  نفر داراى حیوان خانگى از هر نوع و 7272 نفر بدون  نفر بدون 
حیوان خانگى) بود. جهت جمع آورى اطالعات پرسشنامه هاى حیوان خانگى) بود. جهت جمع آورى اطالعات پرسشنامه هاى 
سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامۀ سالمت عمومى تکمیل سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامۀ سالمت عمومى تکمیل 
گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهندة این بود که اختالف گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهندة این بود که اختالف 
معنى دارى در بین دو گروه داراى حیوان و بدون حیوان خانگى معنى دارى در بین دو گروه داراى حیوان و بدون حیوان خانگى 
در ُخرده مقیاس هاى عالئم اضطرابى و افسردگى، اختالل خواب، در ُخرده مقیاس هاى عالئم اضطرابى و افسردگى، اختالل خواب، 

ارتباط و آمیزش عاطفى وجود داشت. ارتباط و آمیزش عاطفى وجود داشت. 

با توجه به نتایج ذکرشده در کنار توجه به عوامل فرهنگى در با توجه به نتایج ذکرشده در کنار توجه به عوامل فرهنگى در 
موقعیت هایى، نگهدارى از حیوان خانگى توصیه مى شود که به موقعیت هایى، نگهدارى از حیوان خانگى توصیه مى شود که به 
کاهش اضطراب و افزایش احساس امنیت و آرامش افراد کمک کاهش اضطراب و افزایش احساس امنیت و آرامش افراد کمک 
مى کند [مى کند [3030]. نتایج تحقیق حاضر با توجه به اینکه فقط بر روى ]. نتایج تحقیق حاضر با توجه به اینکه فقط بر روى 

سالمندان انجام شده است قابل مقایسه نیست. سالمندان انجام شده است قابل مقایسه نیست. 
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جدول جدول 3. . مقایسه میانگین افسردگى با توجه به گروه قبل و بعد از نگهدارى از حیوانات.مقایسه میانگین افسردگى با توجه به گروه قبل و بعد از نگهدارى از حیوانات.

تأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندانتأثیر نگهدارى از حیوانات خانگى بر افسردگى سالمندان ساکن در آسایشگاه هاى سالمندان
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و  است  نگرفته  صورت  مداخله اى  فوق  تحقیق  در  و همچنین  است  نگرفته  صورت  مداخله اى  فوق  تحقیق  در  همچنین 
تنها مقایسه اى بین افرادى که حیوان خانگى دارند و افرادى که تنها مقایسه اى بین افرادى که حیوان خانگى دارند و افرادى که 
ندارند انجام شده است، ولى نتایج این تحقیق نشان داد که بین ندارند انجام شده است، ولى نتایج این تحقیق نشان داد که بین 
نگهدارى از حیوانات و بهبود سالنگهدارى از حیوانات و بهبود سالمتمت روان از جمله عالئم اضطراب  روان از جمله عالئم اضطراب 
و افسردگى رابطۀ معنادارى وجود دارد که از این لحاظ با تحقیق و افسردگى رابطۀ معنادارى وجود دارد که از این لحاظ با تحقیق 

کجباف و همکاران همسو است. کجباف و همکاران همسو است. 

گاریتىگاریتى1616 و همکاران ( و همکاران (20012001) مطالعه اى با هدف بررسى تأثیر ) مطالعه اى با هدف بررسى تأثیر 
داشتن حیوانات خانگى بر افسردگى و بى حالى سالمندان انجام داشتن حیوانات خانگى بر افسردگى و بى حالى سالمندان انجام 
دادند. دادند. 12321232 سالمند که حداقل  سالمند که حداقل 6565 سال سن داشتند در مطالعه  سال سن داشتند در مطالعه 
شرکت داده شدند. ابزار جمع آورى اطالعات مقیاس افسردگى شرکت داده شدند. ابزار جمع آورى اطالعات مقیاس افسردگى 
سالمندان و پرسشنامه اى جهت جهت آورى اطالعات دموگرافیک سالمندان و پرسشنامه اى جهت جهت آورى اطالعات دموگرافیک 
سالمندان بوده است. تقریباً سالمندان بوده است. تقریباً 1/3 شرکت کنندگان یک حیوان یا  شرکت کنندگان یک حیوان یا 

بیشتر از انواع مختلف حیوانات داشتند. بیشتر از انواع مختلف حیوانات داشتند. 

نتایج نشان دهندة آن بود که سطح تماس با حیوانات نقشى نتایج نشان دهندة آن بود که سطح تماس با حیوانات نقشى 
دیگر  بیان  به  است؛  داشته  افسردگى  کاهش  در  دیگر تعیین کننده  بیان  به  است؛  داشته  افسردگى  کاهش  در  تعیین کننده 
سطح  باشد  بیشتر  حیوانات  با  سالمندان  تماس  سطح  چه  سطح هر  باشد  بیشتر  حیوانات  با  سالمندان  تماس  سطح  چه  هر 
نمرة  اما  کرد،  خواهد  پیدا  کاهش  معنادارى  به طور  نمرة افسردگى  اما  کرد،  خواهد  پیدا  کاهش  معنادارى  به طور  افسردگى 
مربوط به بى حالى افراد در هر دو حالت تغییر معنادارى نشان مربوط به بى حالى افراد در هر دو حالت تغییر معنادارى نشان 

نداد [نداد [3131]. ]. 

است  نبوده  مداخله اى  نوع  از  اینکه  به  توجه  با  فوق  است تحقیق  نبوده  مداخله اى  نوع  از  اینکه  به  توجه  با  فوق  تحقیق 
و فقط به مقایسۀ افسردگى در سالمندان ساکن در جامعه اى و فقط به مقایسۀ افسردگى در سالمندان ساکن در جامعه اى 
که حیوان خانگى داشته اند و سالمندانى که حیوان نداشته اند که حیوان خانگى داشته اند و سالمندانى که حیوان نداشته اند 
پرداخته است، با تحقیق حاضر قابل مقایسه نیست. در این میان پرداخته است، با تحقیق حاضر قابل مقایسه نیست. در این میان 
مطالعۀ گاریتى و همکاران نشان دهندة این بود که بین تماس مطالعۀ گاریتى و همکاران نشان دهندة این بود که بین تماس 
رابطۀ  سالمندان  در  افسردگى  کاهش  و  حیوانات  با  رابطۀ بیشتر  سالمندان  در  افسردگى  کاهش  و  حیوانات  با  بیشتر 
معنادارى وجود دارد که تحقیق حاضر از این نظر با تحقیق معنادارى وجود دارد که تحقیق حاضر از این نظر با تحقیق 

گاریتى همخوانى دارد. گاریتى همخوانى دارد. 

این پژوهش از لحاظ روش شناختى و اجرایى، محدودیت  هایى این پژوهش از لحاظ روش شناختى و اجرایى، محدودیت  هایى 
داشته است که در نتیجه گیرى نهایى و تفسیر نتایج پژوهش داشته است که در نتیجه گیرى نهایى و تفسیر نتایج پژوهش 
باید آنها را در نظر داشت. بعضى از این محدودیت ها عبارتند باید آنها را در نظر داشت. بعضى از این محدودیت ها عبارتند 
از: از: 1- یافتن مؤسسه اى که با پژوهشگر همکارى کند، شرط - یافتن مؤسسه اى که با پژوهشگر همکارى کند، شرط 
اساسى تحقیق بود؛ اساسى تحقیق بود؛ 2- پیداکردن مؤسسه اى که مسئولین آن - پیداکردن مؤسسه اى که مسئولین آن 
حاضر به همکارى باشند، دشوار بود؛ حاضر به همکارى باشند، دشوار بود؛ 3- شرایط روحى و روانى - شرایط روحى و روانى 
واحدهاى مورد پژوهش در هنگام پاسخ به سؤاالت پرسشنامه واحدهاى مورد پژوهش در هنگام پاسخ به سؤاالت پرسشنامه 
از  خارج  که  بگذارد  اثر  آنها  افسردگى  نمرة  بر  است  از ممکن  خارج  که  بگذارد  اثر  آنها  افسردگى  نمرة  بر  است  ممکن 
کنترل پژوهشگر بود؛ کنترل پژوهشگر بود؛ 4- با توجه به محدودبودن زمان مطالعه - با توجه به محدودبودن زمان مطالعه 
متفاوت  نتایج  زمان،  گذر  با  است  ممکن  هفته)  شش  متفاوت (مدت  نتایج  زمان،  گذر  با  است  ممکن  هفته)  شش  (مدت 
باشد؛ باشد؛ 5- نگرش آزمودنى هاى پژوهش نسبت به نگهدارى از - نگرش آزمودنى هاى پژوهش نسبت به نگهدارى از 
حیوانات خانگى، ممکن است بر نتیجۀ پژوهش تأثیر گذاشته حیوانات خانگى، ممکن است بر نتیجۀ پژوهش تأثیر گذاشته 
روزه  هر  حضور  روزه -  هر  حضور   -6 است؛  غیرقابل کنترل  نگرش  این  است؛ باشد،  غیرقابل کنترل  نگرش  این  باشد، 
محقق در مکان، ممکن است بر روحیۀ ساکنین اثر بگذارد و محقق در مکان، ممکن است بر روحیۀ ساکنین اثر بگذارد و 
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غیرقابل کنترل باشد.غیرقابل کنترل باشد.

با توجه به محدودیت هاى موجود جهت انجام مطالعات در با توجه به محدودیت هاى موجود جهت انجام مطالعات در 
آینده پیشنهاد مى شود: آینده پیشنهاد مى شود: 1- تحقیقى با همین عنوان و با تعداد - تحقیقى با همین عنوان و با تعداد 
نمونه هاى بیشتر انجام شود تا تعمیم پذیرى نتایج افزایش یابد؛ نمونه هاى بیشتر انجام شود تا تعمیم پذیرى نتایج افزایش یابد؛ 
به  مربوط  امور  انجام  توانایى  سالمندان  همۀ  ازآنجایى که  به -  مربوط  امور  انجام  توانایى  سالمندان  همۀ  ازآنجایى که   -2
نگهدارى از حیوانات را ندارند و على رغم تمایل آنان به شرکت نگهدارى از حیوانات را ندارند و على رغم تمایل آنان به شرکت 
در پژوهش، قادر به انجام این کار نبودند لذا پیشنهاد مى شود در پژوهش، قادر به انجام این کار نبودند لذا پیشنهاد مى شود 
همجوارى  (گروه  گروه  سه  داشتن  با  نظر  مورد  مداخلۀ  همجوارى که  (گروه  گروه  سه  داشتن  با  نظر  مورد  مداخلۀ  که 
تا  شود  انجام  شاهد)  گروه  متوسط،  همجوارى  گروه  تا کامل،  شود  انجام  شاهد)  گروه  متوسط،  همجوارى  گروه  کامل، 
به این ترتیب تعداد بیشترى از سالمندان توانایى شرکت در به این ترتیب تعداد بیشترى از سالمندان توانایى شرکت در 
پژوهش را داشته باشند؛ پژوهش را داشته باشند؛ 4- با توجه به آنکه شرایط زندگى - با توجه به آنکه شرایط زندگى 
آسایشگاه هاى  مقیم  سالمندان  با  جامعه  مقیم  آسایشگاه هاى سالمندان  مقیم  سالمندان  با  جامعه  مقیم  سالمندان 
سالمندان متفاوت است؛ لذا پیشنهاد مى شود که مطالعه اى با سالمندان متفاوت است؛ لذا پیشنهاد مى شود که مطالعه اى با 

همین عنوان بر روى سالمندان مقیم جامعه انجام شود.همین عنوان بر روى سالمندان مقیم جامعه انجام شود.

پیشنهادات کاربردى و اجرایى اى که از نتایج این پژوهش پیشنهادات کاربردى و اجرایى اى که از نتایج این پژوهش 
از  ازآنجایى که  کرد:  بیان  طور  این  مى توان  را  آمد  از به دست  ازآنجایى که  کرد:  بیان  طور  این  مى توان  را  آمد  به دست 
اهداف مدیریت پرستارى در آسایشگاه هاى سالمندان ارتقاى اهداف مدیریت پرستارى در آسایشگاه هاى سالمندان ارتقاى 
نتایج  است،  سالمندان  رضایت  جلب  و  خدمات  ارائه  نتایج کیفیت  است،  سالمندان  رضایت  جلب  و  خدمات  ارائه  کیفیت 
آسایشگاه هاى  مدیریت  در  مدیران  به  مى تواند  مطالعه  آسایشگاه هاى این  مدیریت  در  مدیران  به  مى تواند  مطالعه  این 
سالمندان و مراکز ارائۀ خدمات به سالمندان، جهت استفاده سالمندان و مراکز ارائۀ خدمات به سالمندان، جهت استفاده 
نتایج  همچنین  نماید.  کمک  درمانى  برنامۀ  این  از  نتایج وسیع تر  همچنین  نماید.  کمک  درمانى  برنامۀ  این  از  وسیع تر 
این پژوهش مى تواند مورد استفاده مراکز مختلف نظیر: مراکز این پژوهش مى تواند مورد استفاده مراکز مختلف نظیر: مراکز 
پژوهشى، مشاوره اى، خدماتى و دیگر مراکز سرپایى و بسترى پژوهشى، مشاوره اى، خدماتى و دیگر مراکز سرپایى و بسترى 

که در ارتباط با سالمندان هستند، قرار گیرد.که در ارتباط با سالمندان هستند، قرار گیرد.

نتیجه گیرى نهایىنتیجه گیرى نهایى
یافته هاى پژوهش حاضر ضمن حمایت از فرضیۀ تحقیق نشان یافته هاى پژوهش حاضر ضمن حمایت از فرضیۀ تحقیق نشان 
ُخرده مقیاس هاى  بهبود  موجب  حیوانات،  از  نگهدارى  که  ُخرده مقیاس هاى داد  بهبود  موجب  حیوانات،  از  نگهدارى  که  داد 
افسردگى در سالمندان مى شود. این امر بدان معنى است که افسردگى در سالمندان مى شود. این امر بدان معنى است که 
این مداخله مى تواند سبب بهبود محسوس و معنادار افسردگى این مداخله مى تواند سبب بهبود محسوس و معنادار افسردگى 
سالمندان شود؛ لذا انجام مداخالت غیرتهاجمى نظیر نگهدارى سالمندان شود؛ لذا انجام مداخالت غیرتهاجمى نظیر نگهدارى 
افسردگى  بهبود  ضمن  مى تواند  پرستاران  توسط  حیوانات  افسردگى از  بهبود  ضمن  مى تواند  پرستاران  توسط  حیوانات  از 
حضور  و  زندگى  کیفیت  ارتقاى  جهت  را  زمینه  حضور سالمندان،  و  زندگى  کیفیت  ارتقاى  جهت  را  زمینه  سالمندان، 
فعال تر آنها در محیط فراهم کند. ضمناً این مطالعه یک حوزة فعال تر آنها در محیط فراهم کند. ضمناً این مطالعه یک حوزة 

جدید جهت پژوهش ها و خدمات پرستارى ایجاد کرده است.جدید جهت پژوهش ها و خدمات پرستارى ایجاد کرده است.

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

در پایان محقق وظیفه خود مى داند که از اساتید محترم گروه در پایان محقق وظیفه خود مى داند که از اساتید محترم گروه 
پرستارى دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، مسئولین محترم پرستارى دانشگاه علوم بهزیستى و توان بخشى، مسئولین محترم 
سازمان بهزیستى استان تهران، مسئولین محترم آسایشگاه هاى سازمان بهزیستى استان تهران، مسئولین محترم آسایشگاه هاى 
سالمندان توحید و ابن سینا و کلیۀ مددجویان سالمندى که در سالمندان توحید و ابن سینا و کلیۀ مددجویان سالمندى که در 

این تحقیق وى را یارى نمودند، سپاسگزارى کند.این تحقیق وى را یارى نمودند، سپاسگزارى کند.
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