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Abstract  
The purpose of current study was to investigate the effect of gardener therapy 

on reduce behavioral problems in slow step girl students. The research method 

was semi-experimental with pre-test-post-test design and control group. The 

population of the current study include all the slow step girl students who were 

living in the Ramadan children's preschool institution in the city of Mashhad. 

30 students select by voluntary random sampling method, and according to 

include criteria, and randomly were assigned to experiment and control groups 

(each group 15). The participants completed Conner's Behavioral Problems 

Questionnaire (Coach Form). The experiment group was subjected 12 sessions 

of gardeners. The results showed that gardener therapy is effective on reduce 

the behavioral problems of slow step girl students and can be used as a 

therapeutic approach.  
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 چکیده

گرا     مشکالت رفتاری دخترران ههترت   کاهش درمانی بر   هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی باغبان
انجرا   هزمون با گروه کنترل  پس-هزمون هزمایشی با طرح پیش روش پژوهش نیم  ک  ب  پذیر بود هموزش
ستر  نهدرداری   ؤسراک  م  پرذیر  گرا  همروزش    کلی  دختران ههتت  حاضر شامل پژوهش ۀ. جامعگرفت

و ب  تصرادف  انتخاب  داوطلبان گیری  نفر ب  روش نمون  03. بودمشدد  گا  رمضان شدر  کودکان ههتت 
 نامر   پرسرش پرژوهش  هرا   کننرده  شرکتنفر( گمارده شدند.  51در دو گروه هزمایش و کنترل )هر گروه 

جلتر  باغبران درمرانی     51تحرت   . گروه هزمایشرا تکمیل نمودندمشکالت رفتاری کانرز )فر  مربی( 
گرا     درمانی بر مشکالت رفتاری دخترران ههترت     ک  باغباننشان داد قرار گرفت. نتایج  کندیو  کتلی 

 کار برده شود.  عنوان یک شیوه درمانی ب تواند ب  است و می مؤثرپذیر  هموزش
 

 باغبان درمانی، مشکالت رفتاری، ههتت  گا : های کلیدی واژه

                                                           
  نویتنده متئول( دانشهاه پیا  نور کاشمر، کاشمر، ایران، شناسی روانمربی( 

ahangarielahe@gmail.com 

 مربی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشهاه علو  پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران 
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 مقدمه
های متعدد ذهنی، فکری، خلق و خوی اجتماعی، انهیزشری و نهرشری بر      نتان با تواناییا

کنند. عوامرل   ها کمبودهایی پیدا می وجود همده است. اما بعضی از اشخاص در بعضی از توانایی

مختلف محیطی، زیتتی و اجتماعی متئول ای  کمبودها در کودکان هترتند. کودکران حتری از    

ها با چنردی  نراتوانی در ذهر  و     برند و هن نتیج  هن عوامل رنج میعنوان  ب  مرحل  قبل از تولد

ها مورد انتظار جامع  نیتتند، اما هن  شوند. اگرچ  ای  نقص های فیزیکی متولد می حتی در جنب 

هرا را از جامعر  بیررون کررد      تروان هن  نمری واقعیت است ک  ای  کودکان ناقص وجرود دارد و  

 0مریل   مکو  (5690) 1لئوریا .ندی  تعریف درباره ههتت  گا  وجود داردچ (.1350، 5)گوسومی

کنرد. بر  نظرر او     ماندگی ذهنی تعریف مری  ( ناتوانی ذهنی را بر اساس علت اصلی عقب5691)

های ههتت  گا  از چندی  بیمراری شردید میرزی از همران دوران کرودکی در رحر ، رنرج         بچ 

جدی در رشد میزی ایجراد   های کند و نابدنجاری یب میبرند، و ای  رشد نرمال میز را تخر می

ز عقایرد کر    هرایی ا  های طبیعی، بر  وسریل  حروزه    کند. کودکان ههتت  گا  ب  شدت از بچ  می

ب  وسیل  شخصیت مربوط ب  ادراکش از واقعیرت متمایزنرد. بنرابرای  برا      توانند درک کنند و می

ماندگی ذهنری ضرروری اسرت. برر اسراس       بتوج  ب  نظر لئوریا هر نوع صدم  میزی برای عق

اختالالت روانی شدید یعنی حالت بازداشرت یرا توسرع      ،5690در سال  4قانون بدداشت روان

ذه  ک  شامل اختالل شردید در هروش و عملکررد اجتمراعی اسرت و برا پرخاشرهری         ناقص

، 5690غیرطبیعی یا رفتارهای غیرمتئوالن  جدی در بخشی از زنردگی مررتبا اسرت. در سرال     

مانردگی   شده ب  وسیل  انجم  عقرب  ماندگی ذهنی منتشر تری  تعریف از عقب هخری  و پذیرفت 

طرور قابرل    مانردگی ذهنری بر     ( ارائ  شد. بر اساس ای  تعریرف عقرب  AAMD) 1ذهنی همریکا

عملکرد کلی ذه  یا همراه با اختالل همزمان در رفتار انطبراقی و در طرول    تأثیرتوجدی تحت 

ماندگی ذهنی را بر اساس شکترت در سرازگاری    شناسان عقب شود. جامع  اهر میدوره رشد ظ

ب  س  دسرت   هوشی  بدرهماندگی ذهنی را بر اساس  شناسان عقب کنند. روان اجتماعی تعریف می

مانردگی   عقرب  -1ترر(    و پرایی   13مانده ذهنی عمیق )بدره هوشی عقب -5کنند:  بندی می طبق 

                                                           
1. Goswami 

2. Luria 

3. Macmillan 

4. mental health act 

5. American Association of Mental Deficiency 
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 مانرده  ( و عقرب 13-01هوشری   بدرهمانده ذهنی متوسا ) عقب -0(  03-13هوشی  بدرهذهنی شدید )

نراتوان در یرادگیری و    ،پرذیر  ها ب  زیرگروهای همروزش  (. هن03-13هوشی  بدرهذهنی ضعیف )

 (.1350وند )گوسومی، ش معلول رفتاری تقتی  می

ری در ای نشان دادند کر  مشرکالت رفترا    ( در مطالع 1330) 5پپراکاش، سودرسانان و رابدو

هرا،   تری  مشکالت رفتاری در بی  هن ماندگی ذهنی شیوع بیشتری دارد. و شایع کودکان با عقب

اختالل تکان  یا عمل بدون فکر، عد  تمرکز و تیییرات هیجانی در خلق و خو یا احتاس برود.  

های هیجانی و رفتاری در محیا با  شود ک  در هن پاسخ مشکالت رفتاری ب  شرایطی اطالق می

ک  برر عملکررد فررد، مراقبرت از      طوری  نجارهای فرهنهی، سنی و قومی تفاوت داشت  باشد به

منفی بهذارد. کودکان مبتال ب   تأثیرخود، روابا اجتماعی، سازگاری فردی، سازگاری در محیا 

ها در مقایت  با همتاالن طبیعی شان از محبوبیت کمتری برخوردارند و ب  همری  دلیرل    ناتوانی

هرای ذهنری    کودکران برا نراتوانی    (.5063رض مشکالت اجتماعی قررار دارنرد )تکلروی،   در  مع

ترری نتربت بر      های اجتماعی و عملکرد شرناختی پرایی    های حرکتی، ارتباطی، مدارت مدارت

های کمترر بررای شررکت در تفرری ،      همتاالن طبیعی خود دارند و ای  ممک  است ب  فرصت

نجر شود. سط  پایی  مشارکت کودکان ناتوان ذهنری در  های ورزشی م اوقات فراغت و فعالیت

  کودکران شرایع   تفاوتی را ک  در بی  ایر  گیری، انزوای اجتماعی، اضطراب، بی ها، گوش  فعالیت

 (.1350، 1)کینگ، شیلدز، امس، بلک و اردن کند است، بیشتر می

بدترری برر بردن    تواند کنتررل   ها بیشتر شرکت کند، می مانده، در فعالیت هر چ  کودک عقب

یابد و از نظر رشد ذهنی و یادگیری، فعالیت و  داشت  باشد و اعتماد ب  نفتش، افزایش می خود

مانرده ذهنری فرراه  هورد      تواند فرصت شناخت محیا اطراف را برای کرودک عقرب   بازی، می

توانرد   یها بکاهد. در ای  میان باغبان درمانی مر  ( و از میزان مشکالت رفتاری هن5063)مدرداد، 

یک فرایند درمان جدت کراهش مشرکالت رفتراری کودکران ههترت  گرا  عمرل کنرد.         عنوان  ب 

اند ک  پیوند با طبیعت برای سالمتی روانی از جمل  کاهش سرطوح   تحقیقات مختلف نشان داده

(. طبیعت ب  صورت خود بر   1330، 0باشد )هرتینگ می مؤثراسترس، اضطراب و افزایش خلق 

                                                           
1. Prakash, Sudarsanan, & Prabhu 

2. King, Shields, Imms, Black, & Ardern 

3. Hartig 
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شرود. برر اسراس نظرر کراپالن       گون  تحمیلی سبب افزایش میزان توجر  مری   خود و بدون هیچ

طبیعت دارای چدار مولف  متفاوت بودن، جذاب بودن، پدناور بودن و سازگار برودن اسرت کر     

(. هررزو،، بلرک، فروهنتی  و    1330، 5شود )سمپیک، هلدریج و بکر باعث بازگشت و ترمی  می

بیشرتری   ترأثیر بودی ک  از طریرق طبیعرت حاصرل شرود،     کند ک  بد ( نیز بیان می5660) 1کنوتز

 نتبت ب  بدبودی از طریق ورزش و مراکز سرگرمی دارد. 

هرای مررتبا برا گیاهران،      های مربوط ب  باغبان درمانی، ذکر شده است ک  فعالیت در نظری 

ت های عملی در کاشت گیاه و هب داده ب  گیاهان و نهدداری و مراقبر  هایی مانند تمری  فرصت

ها باعث ایجراد احتراس    دهد. ک  انجا  ای  فعالیت ها قرار می کننده ها را در اختیار شرکت از هن

هرای گونراگون    شود و فرصتی بررای ایجراد نقرش    کارهمدی متتقل و خودمختاری در افراد می

هدیرس  دهد )دهمنری، حکمری و    کننده در اختیار افراد قرار می دهنده و مراقبت پرورشعنوان  ب 

های سودمند در افراد سالمند باعث کاهش عالئ  افترردگی   (. انجا  ای  نقش5060کیان، کراس

ای نشان دادند ک  باغبان  ( در مطالع 1350) 4(. هدوی و مرتینتون1351، 0شود )میلر ها می در هن

( نیز نشان دادند ک  باغبران  1353) 1کننده دارد. کا  و سیو درمانی در کاهش استرس نقش تعیی 

 9اسرت. اسرتارک   مرؤثر پزشرکی   انی در کاهش اضطراب، افتردگی و استرس بیمراران روان درم

شرود. گرومز    ( نشان داد ک  صرف دو ساعت فعالیت در طبیعت باعث بدبود تمرکرز مری  1330)

نشان داده است ک  باغبان درمانی برای افراد معلول، بیماران روانی، زندانیان، کودکان ناسرازگار  

اسرت )دترویلر،    مرؤثر شروند   کتانی ک  در هسایشهاه نهدداری می چنی  ه و  و هشفت ، معتادان

 (. 1339، 0مورفی، مایرز و کی 

( نشران داد کر  باغبران درمرانی باعرث کراهش میرزان        5060) مشقفی، رضابخش و دانرش 

مندان مقی  هسایشهاه شده اسرت.   افتردگی، استرس، اضطراب و افزایش کیفیت زندگی در سال

( نیز نشان دادند ک  باغبان درمانی ه  باعث افزایش سالمت عمومی 5060اران )دهمنی و همک

                                                           
1. Sempik, Aldridge, & Becker 

2. Herzog, Black, Fountaine, & Knotts 

3. Miller 

4. Adevi & Martensson 

5. Kam & Siu 

6. Stark 

7. Detweiler, Murphy, Myers, & Kim 
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کر    یرک درمران غیردارویری و   عنروان   ب شود و ه   نفس سالمندان مقی  هسایشهاه می  و عزت

کر  هیرا    برود  الؤهای بیماران است. هدف پژوهش حاضر پاسخ ب  ای  س گروههزین  برای سایر 

 است؟ مؤثرهای ذهنی  الت رفتاری دختران با ناتوانیباغبان درمانی بر کاهش مشک

 

 روش

 گیری جامعه، نمونه و روش نمونه

 ۀهزمون برا گرروه کنتررل برود. جامعر      پس-هزمون هزمایشی با طرح پیش پژوهش حاضر نیم 

ست  نهدداری کودکان ههترت  گرا    ؤپذیر ساک  م تحقیق شامل کلی  دختران ههتت  گا  هموزش

و  اوطلبان دگیری  نمون ب  روش پذیر  ههتت  گا  هموزش دختر 03 .بود رمضان شدرستان مشدد

عرد  ابرتال بر  اخرتالالت     ، 03ترا   13هوشری بری     بدرره  های ورود ب  پرژوهش  مالکبر اساس 

هرای   مرالک و  سرال  0ساک  بودن در مرکز بیش از و  تمایل ب  همکاری در پژوهش، جتمانی

صرورت  هرا بر     زمودنیهانتخاب شدند. سپس  مکاریعد  تمایل ب  هو خروج ابتال ب  بیماری 

نفر گرروه کنتررل( گمرارده     51نفر گروه هزمایش و  51) در دو گروه هزمایش و کنترل یصادفت

مشکالت رفتاری کرانرز )فرر  مربری( را تکمیرل      نام  پرسش، ای  کودکانشدند. در ابتدا مربی 

جلتر  باغبران درمرانی برر      51ض گروه هزمایش در معرر  های کننده شرکتهزمون(.  نمود )پیش

 و (5609) 5اساس برنام  مداخل  باغبان درمانی با استفاده از مطالعات خارجی ک  توسا کتلری  

قرار دقیق  در هر هفت (  41( )ب  مدت 1339، 0)هالز و کرامره است استفاده شد (5661) 1کندی

مرذکور را بررای هرر دو     مر  نا پرسرش مربی  و در پایان و بعد از گذشت دو هفت  مجدداً گرفتند

  هزمون(. کرد )پس تکمیلگروه 

 

 گیری اندازهابزار 

 یرک   5600در سرال   نرز: کرا ویاهه مربیاان  کاانرز  نامه مشکالت رفتاری کودکان  پرسش
 

                                                           
1. Catlin 

2. Kennedy 

3. Haller & Kramer 
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حیطر  مختلرف    11 کودکران را در  مشکالت رفتراری ، ک  مربیانای ویژه  هماد 60 نام  پرسش

یید قررار گرفرت   أعامل مورد ت 0ها  از بی  ای  حیط طی تحلیل عوامل  تدی  کرد. سنجید، می

توسا  ماده 49سال، فر  کوتاه ای  مقیاس با  9(. بعد از 1335، 5)جیاناریس، گولدن و گری 

همری  ترتیرب     ای ویژه معل  نیرز بر    هماد 06. فر  تدی  شد( 5609) 1گویت، کانرز و اولریچ

ای نیرز توسرا    همراد  19ا یک فرر  کوتراه   ساخت  شد. از ای  فر  بعده (5663) 0توسا کانرز

(. فرر  بلنرد کرانرز    5669، 4)ریتم ، هومل، فرانترز و گرروس  تدی  گردید گویت و همکاران 

س  حیط  رفترار کالسری، شررکت در گرروه و نهررش بر         است ماده 06)ویژه معل ( دارای 

نروع لیکررت    ای از درج  4 طیفها را بر اساس یک  هماد ها مربیسنجد.  مراجع قدرت را می

ه   (5663)(. کانرز 5663)کانرز،  )اصالً صحی  نیتت تا تقریباً همیش (. کنند گذاری می نمره

و پایایی بی   61/3تا  01/3فر  معل  ای  مقیاس را از  های مقیاس خرده پایایی بازهزمایی یک

ای   های مقیاس خردهگزارش کرده است. ضرایب هلفای کرونباخ  03/3گذاری معلمان را  نمره

( در 5099) یوسرف و یبشراش   ، یشرد  ،انییشردا  .گزارش شرده اسرت   61/3تا  95/3از  ابزار

 -اضرطراب  رویراپردازی،  -تروجدی  بری  فعالی، بیش سلوک، مشکالت عامل ب  پنجای  مطالع 

پایرایی مقیراس برا روش بازهزمرایی بررای کرل       ضریب . دست یافتند بودن نفعالیا و خجالتی

ضررایب هلفرای     و برای مشکالت سرلوک  91/3رای انفعالی بودن تا ، ب99/3و  09/3مقیاس 

تروجدی   بررای بری   96/3فعرالی ترا    برای بریش  04/3و  99/3معادل  مقیاسکرونباخ برای کل 

 . گزارش شده استرویاپردازی 

 

 روند اجرای پهوهش

های  هموزش اس  گل -1 ،سازی خاک هموزش هماده -5ی شامل: هموزش عملی باغبان درمان

وه هبیراری  همروزش نحر   -4 ،هرا  هموزش کاشت انواع گرل  -0 ،ها نهختلف و شرایا نهدداری م

 .ها دهی ب  گل هموزش نحوه هفتاب -1 ،ها هن
                                                           
1. Gianarris, Golden, & Greene 

2. Goyette, Conners, & Ulrich 

3. Conners 

4. Reitman, Hummel, Frantz, & Gross 
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 1جدول 

 (1339؛ کندی، 1306 کتلین،) باغبان درمانیجلسات آموزش  صوت
 لساتجشرح  جلسات

 ق و اهداف جلتات هموزشیها و بیان منط هشنایی با اعضا، برقراری ارتباط با هن جلت  اول

ها توسا  ها و لمس هن ها و مواد میذی و کودها برای گل هشنایی با خاک و انواع خاک جلت  دو  
 هزمودنی

 ها های مختلف یک گل و نوع کاشت و شرایا نهدداری هن ها و قتمت هشنایی با انواع گل جلت  سو 

 نهجود در های مو ها و انواع گل بازدید از گلخان  جلت  چدار 

 هشنایی با گلدان و نحوه کشت گل در گلدان جلت  پنج  

 کاشت گل در گلدان و هبیاری از گل جلت  شش 

هرا در گلردان بر  صروررت      ها و کاشرت مرابقی گرل    دهی ب  گل ها و هفتاب هبیاری ب  گل جلت  هفت  
 گروهی

هرای هررز، ایجراد     وجی  علرف ها،  ها، ترمی  گل دهی ب  گل ها و هفتاب سرکشی ب  گل جلت  هشت 
 شده در هزمودنی حس تعلق و دلبتتهی ب  گیاهان کاشت 

و برقراری ارتبراط عراطفی    شده ب  صورت فردی و گروهی کاشت  های رسیدگی ب  گل جلت  ند 
شده در گیاه، هموزش تخلی  هیجانی ب   با گیاهان و با یکدیهر و توج  ب  تیییرات ایجاد

 هنها  ارتباط با طبیعت

و برقراری ارتبراط عراطفی    ب  صورت فردی و گروهیشده  های کاشت  رسیدگی ب  گل جلت  ده 
 با گیاهان و با یکدیهر

و برقراری ارتباط عاطفی  شده ب  صورت فردی و گروهی کاشت  های رسیدگی ب  گل جلت  یازده 
برت از  هرا، ترغیرب بر  مراق    ها و گلخان  با گیاهان و با یکدیهر و گردش در بی  گل

 ها گل

 ها و گلخان  شده و گردش در بی  گل های کاشت  رسیدگی ب  گل جلت  دوازده 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

 11نترخ    SPSS همراری  افرزار  نرر  و  ریانسواز هزمون تحلیل کوابا استفاده  ها تحلیل داده

 .  انجا  گرفت



 ... اثربخشی باغبان درمانی بر مشکالت رفتاری

 

3 

 ها یافته
ازهزمرون شراپیرو    با اسرتفاده  ها دن دادهبودن برای بررسی نرمال بوهای نرمال  ابتدا مفروض 

 :هزمرون  پرس و   p= 035/3، 61/3 :هزمرون  پریش ) ها تابع توزیع نرمرال هترتند   داده ک  نشان داد

60/3، 195/3 =p ). 

ها )هزمون لروی ( بررای    هزمون یکتانی شیب خا رگرسیون و پیش شرط تتاوی واریانس

دار  شرایا هزمایشی و متییر همپراش معنیهای هزمایش و کنترل یکتان است )تعامل بی   گروه

 (.< p 31/3است ) جایزنیتت( و استفاده از تحلیل کواریانس 

 

 9جدول 

مشکالت رفتاری دختران آهسته گام  گروه های آزمایش و کنترل دراریانس ونتایج تحلیل کو

 باغبان درمانیبه روش  پذیر آموزش

 SS df MS F p Ŋ2 منابع تغییرات
 p 90/3 < 335/3 60/506 43/0901 5 43/0901 هزمون ی پیشمشکالت رفتار

 p 99/3 < 335/3 6/561 19/0660 5 19/0660 اثر اصلی )هموزش(
    43/13 10 61/113 مانده خطای باقی

 

عنوان  ب هزمون  پیشهای مشکالت رفتاری  ک  با حذف اثر نمره دهد نشان می 1جدول نتایج 

هزمرون   پرس های مشرکالت رفتراری در    درمانی بر نمرهباغبان متییر همپراش اثر دوره هموزش 

های نمرات مشکالت رفتراری   شده بی  میانهی  تفاوت مشاهده ،است. ب  عبارت دیهردار  معنی

 استدار  معنیدرصد اطمینان  66با هزمون  پسکنترل در مرحل   و گروه هزمایشکنندگان  شرکت

(335/3 p <)   ک  روش هموزشی در کاهش مشکالت رفتراری   استای   ۀدهند نشانیافت  و ای

ایر    ترأثیر میرزان  و ( 91/40و میانهی  گروه کنتررل   39/13 ثر است )میانهی  گروه هزمایشؤم

 بوده است. 99/3مداخل  

 

 گیری بحث و نتیجه
 هدف پژوهش حاضرر بررسری اثربخشری باغبران درمرانی برر مشرکالت رفتراری دخترران          
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باغبان درمانی برر کراهش مشرکالت     هموزشنتایج نشان داد ک   پذیر بود. ههتت  گا  هموزش

و  پارک و سرونگ  ،کی  . ک  نتایج ای  با نتایج پژوهشموثر استرفتاری دختران ههتت  گا  

( ک  نشان دادنرد  1354) 1کوتوزاکی و شیشیدو و (5060) مشقفی و همکاران ،(1351) 5سان

هرای ذهنری  کراهش     ها برا نراتوانی   ماعی بچ های اجت باغبان درمانی بر بدبود توج  و مدارت

شناختی کودکان ههترت  گرا   افرزایش     استرس و اضطراب سالمندان  حمایت اجتماعی روان

 چنی  ه خوان است.  است، ه  مؤثرهای حرکتی اجتماعی و کاهش مشکالت رفتاری  مدارت

 مروال   پژوهش حاضر همتو با مطالعات انجا  گرفت  توسرا ویچروسرکی، ویتترون، هراس،    

نشان دادنرد باغبران درمرانی ایر       ک  ( است1330) 4رمتی، رمتی و می  و (1331) 0و ری

هرای   دهد تا فردیت خود را بیان نماید و بر اساس میرل و اراده و قابلیرت   امکان را ب  فرد می

شران حمایرت    خودشان در کاشت انواع سبزیجات شرکت کننرد و از هویرت و هزادی عمرل   

 نمایند.

  5660، 1شرناختی )کمپرریچ   ترأثیر مطالعات قبلی نشان دادند ک  باغبرانی درمرانی    عالوه، ب 

(، 5669، 0  والیتزیکز، ماتتون و زاجیرک 1331، 9(، روانی )رودیک5660، و همکاران هرزو،

( و فیزیکری  1333، 6مارگرالیز و روگلتیرک    نیکرل، پررینس  5609، 9اجتماعی )النهرر و رودیر   

( دارد و نیز نشان دادند ک  با باغبران درمرانی، عالئر  خفیرف     1355، 53)واندربر، و کوسترس

،  کوتوزاکییابد ) ، افتردگی بدبود یافت  و سطوح کورتیزول بزاقی کاهش میاختالل پس از سانح 

سراالن و   ( چندی  تحقیق نیز نشان دادند ک  باغبان درمانی برای بزر،1354 ،کوتوزاکی  1350

، 55بیکرر هلدریدج و ،   سمیک1351، و همکاران ری مفید است )کی معلولیت فککودکان دارای 

                                                           
1. Kim, Park, Song, & Son 

2. Kotozaki & Shishido 

3. Wichrowski, Whiteson,  Haas, Mola, & Rey 

4. Ramsay, Ramsay, & main 

5. Cimprich 

6. Rodiek 

7. Waliczekz, Mattson, & Zajicek 

8. Langer & Rodin 

9. Nicole, Perrins Margalis, & Rugletic 

10. Van Den Berg & Custers 

11. Sempik, Aldridge, & Becker 
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دهد )گنزالرز، هارتیرگ، پاتیرل، مارتینتر  و      ( و اضطراب افراد ناتوان ذهنی را کاهش می1330

 (.1334، 1  لی، رو و لی(1355) 5کرکدولد

تفاوت و ساکت بودند، وقتری شرروع    کنندگان نختت بی در جلتات باغبان درمانی، شرکت

زده  کردند هیجان ها را هماده و هرایش می زدند و وقتی گلدان گلکاری کردند همهی لبخند میب  

ها ب  ابتکرار و ذوق بر     یافتند. هن هنها  لمس گل و گیاهان حس هرامش می چنی  ه شدند،  می

 (.1354کردند )کوتوزاکی و شیشیدو،  میدادند و با بقی  تعامل  خرج می

های باغبانی، مزایای زیادی مانند: افزایش رشرد شخصری در    فعالیت افراد در نتیج  تعامل با

های اشتیال، پیشرفت شخصی، تیییرات مثبت در رفترار نتربت بر      زمین  دانش باغبانی، مدارت

احتراس خروب برودن     عامرل  کلی ب  طور کنند و ب  خود و دیهران، کاهش استرس را تجرب  می

شده بررای ایر     های ارائ  ندگی دست یافتند. مکانیت کلیدی برای افزایش رضایت از زعنوان  ب 

درونی و ذهنی حاصل از  هتعامل و ارتباط با یک محیا طبیعی، افزایش انهیز -5ات شامل تأثیر

هرای باغبرانی اسرت. لرذا      ها و امور و فرصتی برای گترترش مدرارت   مشارکت در انواع فعالیت

مد برای ارتقای سالمت و رفاه کراربران ایر    استفاده از باغبان درمانی یک روش درمانی و کاره

کنرد   بیان می (5664) 4اسمیت و هلدوز(. 1359، 0خدمات است )چریتتی، تامتون، میلر و کول

همروزد و از پریشران حرالی جلروگیری      ک  باغبانی دور شدن از احتاسات منفی را ب  فررد مری  

کنرد و   هسودگی ذه  کمرک مری   و ب کند  کند. باغبانی ارتباط قوی بی  فرد و گیاه برقرار می می

 .دهد های فرد را تا حد مجاز تتکی  می هیجان

تواند ارتباط مثبتی را بی  بشر و طبیعت برقرار کند. کودکران ههترت  گرا      باغبان درمانی می

کننرد زیررا کر  سرایر افرراد جامعر  از        یک باغبان احتاس غرور، احترا  و افتخرار مری  عنوان  ب 

هرا مرورد تشرویق و     برنرد و هن  لذت می ،اند اند و سبب پرورش هن شده اشت ها ک گیاهانی ک  هن

گیرند. افراد و گیاهان از یکدیهر متتقل هتتند. گیاهان با دریافت مراقبت رشد  تحتی  قرار می

کننرد. بنرابرای  گیاهران     ییدی برای عملکردشان دریافت میأها با رشد گیاهان ت کنند و باغبان می

یجاد اعتمادب  نفرس و بازیرابی عرزت نفرس و کراهش مشرکالت رفتراری در        توانند سبب ا می

                                                           
1. Gonzalez, Hartig, Patil, Martinsen, & Kirkevold 

2. Lee, Ro, & Lee 

3. Christie, Thomson, Miller, & Cole 

4. Smith & Aldous 
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کودکان ناتوان ذهنی شود. زیرا گیاهان و فضرای باغبران درمرانی مکرانی امر  و دارای فضرای       

کنند و تبعری    گوید. گیاهان قضاوت و تددید نمی همد می ب  هر فردی خوشدوستان  است ک  

 (.5060شوند )دهم  و همکاران،  قائل نمی

باغبان درمانی با ایجاد فضایی برای ابراز وجود، احتراس کنتررل شخصری، ایجراد فضرایی      

برای برقراری تعامالت اجتماعی، احتاس مفید واقع شدن، احتاس توانایی و تولیدکنندگی در 

گرردد. در واقرع    هرا مری   فرد ههتت  گا  باعث کاهش مشکالت رفتراری و افرزایش سرالمت هن   

 بدون تواند نمی انتان شود. می انتان روحی هرامش سبب هن اجزای لمس و گیاه گل و مشاهده

 جتمی، سالمتی با گیاهان عالوه ب   کند. زندگی  شود می فراه  توسا گیاهان ک  اکتیژنی و غذا

 و گیاهران  از هدفمنرد  استفاده درمانی باغبانی ارتباط هتتند. در ما احتاسی و اجتماعی فکری،

 اسرت.  ها هن روحی و فکری جتمی، وضعیت بدبود برای باغبانی های  عالیتف در افراد کردن مشیول

 هرا  هن اثرات شفابخشری  ها از هن نهدداری و پرورش کار، و کشت و گیاهان با تماس در انتان

توان گفت ک  باغبان درمانی بر کراهش مشرکالت رفتراری دخترران برا       شود لذا می می مند بدره

توان ب  حج  ک  نمون  و محردود   تحقیق می ای  های محدودیت است. از مؤثرناتوانیدای ذهنی 

گردد در تحقیقرات   پذیر اشاره کرد. در نتیج  پیشنداد می بودن هن ب  دختران ههتت  گا  هموزش

ماندگی شدیدتر جدت پژوهش در نظر گرفت   توان و با عقب از کودکان ک  بعدی حج  بیشتری

گرردد زمینر  و امکانرات     ین  دست یرابی  و پیشرنداد مری   تری در ای  زم شوند تا ب  نتایج روش 

مانده فراه  هید تا ای  کودکان  هموزش باغبانی و انجا  باغبانی در مراکز نهدداری کودکان عقب

 مند گردند. بتوانند از اثرات مثبت باغبان درمانی بدره

 

 منابع

 فارسی
شرکالت رفتراری کودکران دارای    هموزش بازی درمانی مادران بر م تأثیر(. 5063تکلوی، سمی  )

 .44-16(، 5)5، های یادگیری فصلنام  ناتوانیهای یادگیری.  ناتوانی

(. اثربخشی باغبان درمرانی  5060دهمنی، زهرا  حکمی، محمد و هدیس کراسکیان، موجمباری )

 ، مجلر  سرالمندی ایرران   بر سالمت عمومی و عزت نفس سالمندان مقی  هسایشهاه سالمند. 
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6(4 ،)199-116. 

(. بررسی ترأثیر باغبران درمرانی برر     5060مشقفی، گلناز  رضابخش، حتی  و دانش، عصمت )
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1(5 ،)544-513. 
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