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Abstract
Background and purpose: Body's natural capacity is usually reduced with aging. Elderly
people are usually faced with different physical and psychological problems. Studies have shown that
recreational activities positively influence the welfare of elderly. This study aimed at exploring the
efficacy of brain teaser on increasing happiness in elderly attending daycare nursing homes in Yazd, Iran.
Materials and methods: In this clinical trial study with pretest and posttest design, 60 elderly
from four daycare nursing homes were randomly assigned into intervention (n=30) and control (n=30)
groups. The intervention group participated in brain teaser sessions, twice a week, for one month. The
control group did not receive any intervention. Happiness was evaluated at three stages: before,
immediately after, and one month after the intervention, using demographic and Oxford Happiness
Inventory scale. Data analysis was done in SPSS V19 applying Independent T test, Repeated Measure
ANOVA, and LSD test.
Results: The mean ages of the experimental and control groups were 70.23±7.21 and 69.30±6.76
years, respectively. Before the intervention, there was no difference between the two groups in mean
scores for happiness, But compared to the control group, the mean scores for happiness in intervention
group significantly increased immediately after (P< 0.002) and one month after the intervention (P< 0.001).
Conclusion: Brain teaser in elderly may improved their happiness. This intervention is
recommended in nursing homes as it is simple, cheap, and easily done.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT2016042427559N1)
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چكیده
سابقه و هدف :با افزایش سن ،معموالً ظرفیت های طبیعی بدن کاهش مییابد و سالمندان دچاا مشاالت جسامی و
وانی متعددی میشوند .یالی از مهمترین مشالت سالمندان ،کاهش سطح شادکامی و بروز افسردگی میباشد .مطالعاا
متعددی نشان داده است که فعالیتهای تفریحی ،بر بهبود شادکامی سالمندان موثر میباشد .این مطالعه با هدف اثر بخشای
بازی فالری بر شادکامی سالمندان مراجعه کننده به سرای سالمندان وزانه شهر یزد انجام گرفت.
مواد و روشها :د این مطالعه کا آزمایی بالینی با استفاده از وش پیش آزمون -پا آزماون ،تعاداد  06ساالمند از
چها خانه سالمندان وزانه شهر یزد انتخاب شدند و به صو تصادفی 06 ،نفر به گروه آزمون و  06نفر باه گاروه کنتار
تخصیص داده شد .د گروه کنتر مداخلهای انجام نشد و د گروه آزمون ،مداخله شامل انجام بازی فالری ،دو جلساه د
هفته به مد یک ماه انجام گرفت .اطتعا هر دو گروه ،توسط پرسشنامه های دموگرافیک و شادکامی اکسفو د د ساه
مرحله قبل ،بتفاصه بعد و یک ماه پ از اتمام مداخله جمعآو ی گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از برنامه SPSS
نسخه  ،91آزمونهای  Tمستقل Repeated Measure ANOVA ،و آزمون تعقیبی  LSDانجام گرفت.
یافتهها :میانگین سنی افراد گروه آزمون  76/10±7/19و گروه کنتر  01/06±0/70بوده است .قبل از مداخله تفااوتی
بین دو گروه از نظر میانگین نمره شادکامی وجود نداشت .اما میاانگین نماره شاادکامی د گاروه آزماون نسابت باه گاروه
کنتر  ،بتفاصله بعد از مداخله ( )p>6/661و یک ماه بعد از مداخله ( )p>6/669افزایش معنیدا ی داشته است.
استنتاج :با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می سد انجام بازی فالری ،موجب بهبود شادکامی د ساالمندان مایشاود.
لذا پیشنهاد می شود از این وش ساده ،کم هزینه و دا ای قابلیت کا برد آسان ،د سرای سالمندان استفاده شود.
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اثر بخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه کننده به
خانه سالمندان روزانه

اثر بخشي بازی فكری بر شادکامي سالمندان

فیزیولااو یالی ،مسااتعد بیمااا یهااای جساامی و واناای

وانشناختی استفاده از سرگرمیهای مختلف مانند باازی

ا تباطا آن ها مو د تهدید واقع میگردد به طو ی که

 ،9182بیان شد که تفریح و بازی میتواند وابط انسانی

دچا فرسودگی وحی و وانی شده و احسااس شاادی

ا تقویات نمااوده و باعا

افاازایش سااتمت جساامانی و

کمتری میکند( .)0شادکامی یالی از مهمترین نیاز هاای

وانی و همچنین افزایش مها

فردی میباشد که بر ستمت وان تاثیر بهسزایی دا
د بر سیهای صو

های توساعه اجتمااعی

د(.)2

شود( .)99د مطالعه ادینگتاون و شاومن د ساا ،1662

گرفته پژوهشگران به ایان نتیجاه

نشان داده شد که تعطایت منبعای از شاادی و آ اماش

سیده اند کاه فتاا هاای ا تقاا دهناده ی ساتمت ،د

میباشد .هر چند تفریحاا د وزهاای تعطیال ممالان

حفظ کا کرد ،استقت افراد و توجه به کیفیت زنادگی

اسات موجاب افاازایش عاطفاه مثبات نشااود اماا کاااهش

آنهاااا اهمیااات زیاااادی دا د و هااامچناااین ماااداخت

چشاامگیری د عواطااف منفاای ایجاااد ماای کنااد(.)91

وانشااناختی ماای توانااد باار شااادکامی و سااتمت وان
سالمندان تاثیر گذا
فو دای

باشد(.)0،0

بازیهای فالری به عنوان یالی از مداخت
کم تحرک ،باع

وانشناختی

برقرا ی ا تبا با سایر افراد میشاود

به عنوان یالی از نظریه پردازان شادی ،د

به گونهای که اوقاا فراغات ساالمندان ا پار نماوده و

مطالعه ی خود معتقد است که گذ اندن اوقا بیشتر د

اتصالی بین گذشته و حا برقارا مای کناد و هامچناین

اجتماعا و فعالیت هاای جمعای ،ا تباطاا نزدیاک و

میتواند بر ساتمت و شاادکامی ساالمندان تااثیر گاذا

صمیمانه ،زندگی د زمان حا  ،فعا تر بودن ،سرگرمی

باشد .بدین منظو این مطالعه با هدف اثار بخشای باازی

و غیره میتواند بار افازایش شاادی و نشاا د زنادگی

فالری بر شاادکامی ساالمندان مراجعاهکنناده باه سارای

افراد موثر باشد( .)7د مطالعه ونهوون بیان شد کاه عادم

سالمندان وزانه شهر یزد انجام گرفت.

وجااود شااادکامی باع ا

ایجاااد اسااترس ،و اسااترس نیااز

موجب ایجاد بیما یهای خطرناک میشاود .هامچناین

مواد و روش ها

شادکامی برای شد وانی افراد الزم و مفیاد باوده و باه

د این مطالعه کا آزمایی بالینی با اساتفاده از وش

فرد کمک میکند با فشاا های وحای مقابلاه نمایاد .باا

از گرفتن مجوز از کمیته

توجه به این که اختت د ساتمتی باعا

مختال شادن

پیش آزمون-پ

آزمون ،پ

اختق دانشگاه علوم پزشالی شاهید صادوقی و ثبات د

فرآیند دسترسی به اهداف میشود ،بر شادکامی نیز تاثیر

ساااامانه  IRCTباااا کاااد  IRCT2016042427559N1و

منفی میگذا د( .)8همچنین زنجیریان باه نقال از شایرلی

معرفاای نامااه از سااازمان بهزیسااتی ،بااا مراجعااه و گاارفتن

معتقد است که اختتال حسی متعدد ،موجاب محادود

موافقت تمام مسئولین سارای ساالمندان وزاناه منتخاب

شدن موقعیتهای اجتماعی و افزایش تد یجی وابستگی

شهر یزد (بهاا  ،تارنج ،پو چیساتا و یااس سافید) انجاام

د سااالمندان ماایشااود( .)1بااا تالیااه باار ویژگاایهااای

گرفت .به علت مقدو نبودن جداسازی گروه آزمون از

وانشاااناختی ،زماااانی کاااه ساااالمندان نااااتوان شاااده و

گاااروه کنتااار د یاااک سااارای ساااالمندان و احتماااا

فعالیتهای فیزیالی آنها کاهش ماییاباد ،مایتاوان باا

تاثیرپذیری گروه کنتار از گاروه آزماون ،باه صاو

جااایگزین کااردن کا هااایی کااه نیاااز چناادانی بااه تااوان

تصادفی ،دو مرکز به عنوان گروه آزمون و دو مرکاز باه

فیزیالی ندا د مشا کت اجتماعی آنها ا به قاو خاود

عنوان گروه کنتر انتخاب شدند .پ

از توضیح هادف

نگه داشت ،به طو ی که بتوانناد از دو ان ساالخو دگی

مطالعه و گرفتن ضایت آگاهاناه از ساالمندان مبنای بار

شاد و مولد ،لذ ببرند( .)96یالی از شیوههای مداخلهای

شاارکت داوطلبانااه د ایاان مطالعااه ،نساابت بااه انتخاااب
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مختلف مایباشاد و د ماوا د بسایا  ،اساتقت فاردی و

می باشد .د مطالعه ی چا لز ابوچر و همالا ان د ساا

پژوهشی

محمدباقر خانی و همکاران

مطالعه انجام شده توسط مرتضوی و همالا ان ،با د نظر

توسط مالبریان و همالا ان د سا  9011تاییاد گردیاد

گاارفتن سااطح معناای دا ی  α=6/60و تااوان آزمااون 16

به طو ی که آلفای کرونباخ بارای شاش خارده مقیااس

یازش از میاان ساالمندانی

آزمون ،د دامنه  70تا  78د صد باوده اسات( .)90بارای

که حاضر به شرکت د مطالعاه بودناد ،نموناه هاا از هار

تجزیه و تحلیل داده های جمع آو ی شاده از نارم افازا

گروه (آزمون و کنتر ) 06نفر به طو تصادفی انتخااب

 SPSSنسخه  91استفاده شد و به منظو مقایسه میاانگین

شدند(.)90

نمره شادکامی د دو گروه آزمون و کنتر د قبل و بعد از

د صد ،و با احتساب احتما

مطالعه ،از آزمون  Tمستقل استفاده گردیاد .همچناین بارای
بر سی تاثیر انجاام باازی د زماانهاای مختلاف مطالعاه از
معیا های و ود به مطالعاه شاامل ،ضاایت ساالمند
جهت شرکت د مطالعه ،سابقه حداقل سه ماه مراجعه به
سارای سااالمندان و داشااتن تواناایی حضااو د جلسااا

آزمون  Repeated Measure ANOVAد هرگروه اساتفاده
شااد و د صااو
دو

به دو 9از

معناایدا بااودن ،باارای مقایسااههااای

آزمون تعقیبی

LSD1

استفاده گردید.

بازی بوده است .افسردگی شادید ،اساتفاده از دا وهاای
وان گااردان ،سااابقه اباتت بااه دمااان  ،داشااتن حرکااا

یافته ها

شدید دست ،مشالت بینایی و هر گونه مشالل جسامی

د این مطالعه 06 ،سالمند از سرای سالمندان وزانه

که مانع از انجام مداخله می شود ،جزء معیا های خروج

بهزیستی شهرستان یزد با حداقل سن  06سا و حاداکثر

از مطالعه د نظار گرفتاه شاد .قبال از انجاام مداخلاه ،از

سن  87سا باا میاانگین  01/10±0/88شارکت نمودناد.

سالمندان هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد .ساالمندان

بین گروه آزمون و کنتر از نظر متغیرهای سن ،وضعیت

گااروه آزمااون بااه مااد یااک ماااه تحاات مداخلااه قاارا

تاهاال ،مسااالن ،سااابقه بیمااا یهااای جساامی و وحاای-

گرفتند .مداخله به صو

حاداقل دو جلساه د هفتاه و

وانی تفاو آما ی معنایدا ی مشااهده نشاد .الزم باه

هر جلسه به مد یک ساعت به عناوان انجاام باازی د

ذکاار اساات کااه د طااو مطالعااه یاازش نمونااه وجااود

برنامه مراکز گنجانده شد .مد زمان انجام بازی ثبت و

نداشت.آزمون  tمستقل نشان داد میانگین نمره شادکامی

کنتر گردید و انجام بازی به مد یک ماه ادامه یافت.

د دو گااروه آزمااون و کنتاار قباال از مداخلااه تفاااو

بتفاصله پ

از اتمام مداخله و یاک مااه پا

از اتماام

آما ی معنی دا ی وجود نداشاته اسات ( .)p=6/116اماا

مداخله پرسشنامههای پژوهش مجاددا کامال شاد .ابازا

بتفاصله پ

گردآو ی اطتعا د این مطالعه پرسشنامه دو قسمتی،

از اتمام مداخله ( )p>6/669میانگین نماره شاادکامی د

شااامل اطتعااا دموگرافیااک و پرسشاانامه شااادکامی

گروه آزمون بیشتر از گروه کنتار باوده اسات کاه از

اکسفو د بود .پرسشنامه شاادکامی آکسافو د شاامل 11

لحاظ آما ی این اختتف معنیدا بود .همچنین آزماون

سوا است که جهت سنجش شادکامی بز گساالن طراحی

با اندازهگیریهای تالرا ی نشاان دهناده

شده است .سواال پرسشنامه به صو

از اتمام مداخله ( )p=6/661و یک ماه پ

آنالیز وا یان

طیف لیالر 2

وجود اختتف آما ی معنی دا نمره شادکامی د گروه

گزینهای است .دامنه نمره  6-87میباشد که نمره بااالتر

آزمااااون ( )p=6/606و گااااروه کنتاااار ( )p>669د

نشان دهنده شادکامی بیشتر فرد بوده ونمره بهنجا ایان

زمانهای مو د مطالعه بوده است (جدو شما ه .)9
1. Post HOC
2. Low Estimated Difference
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تصادفی نمونههای واجاد شارایط اقادام شاد .بار اسااس

آزمون بین  26تا  21است ( .)92وایی و پایایی این ابازا

اثر بخشي بازی فكری بر شادکامي سالمندان

جدول شماره  :1میانگین و انحراف معیا نمرا شادکامی د دو گروه آزمون و کنتر د مراحل مختلف مطالعه
زمان

انحراف معیا  ±میانگین

انحراف معیا  ±میانگین

انحراف معیا  ±میانگین

گروه آزمون

01/06±92/261

27/67±90/070

21/10±97/209

9/02

گروه کنتر

01/16±90/016

00/07±92/886

00/26±90/010

9/91

T
P-value
)(Independent T test

9

0/97

0/19

6/116

6/661

>6/669

شادکامی

90/60

6/606

91/80

>6/669

آزمون تعقیبی  LSDنشاان داد کاه نماره شاادکامی

تفاو معنیدا ی وجود نداشت ،این وناد افزایشای د

از مداخلاه نسابت باه قبال از

گروه مداخله ناشی از تاثیر بازی بوده است کاه توانساته

گروه آزمون بتفاصله پ

مداخله  7/07واحد افزایش داشته است که این اخاتتف

بر میانگین نمرا شاادکامی آنهاا ماوثر باوده و باعا

از نظر آما ی معنی دا است ( .)p<6/669همچنین نماره

افزایش شادکامی د سالمندان مو د مطالعه شود.

شادکامی یک ماه بعد از اتمام مداخله نسابت باه قبال از

الزمۀ شادکامی افراد د زندگی ،وابسته به برقرا ی

مداخله  1/70واحد افزایش داشت و از لحاظ آما ی نیز

ا تبا سالم باا دیگاران اسات( .)90طراحای برناماههاایی

معنی دا بوده است ( .)p>6/669نمره شادکامی یک ماه

افاازایش شااادکامی ماایشااود.

از اتماام مداخلاه نسابت باه زماان بتفاصاله پا

پ

از

مداخله از نظر آما ی معنی دا نبود.

باارای شاااد بااودن ،باع ا

لیبومیرسااالی 9معتقااد اساات افااراد بااا تااتش ماایتواننااد
بهزیستی ذهنی خود ا ا تقاء دهند( .)97با توجه به موا د
ذکر شده بازی د سالمندان و ا تباطی که د حین بازی
برقرا می کنند ،میتواند بر میزان شادکامی آن ها تااثیر

بحث
د ایاان مطالعااه بااه بر ساای تاااثیر بااازی فالااری باار
شادکامی سالمندان مراجعاه کنناده باه سارای ساالمندان
وزانه شهر یزد پرداخته شد .میانگین نمره شاادکامی د
دو گروه آزمون و کنتر قبل از مداخله پایینتر از نماره
بهنجا بوده است ،که این بدان معنی است که سالمندان
از شادکامی بهنجا ی برخو دا نمی باشند.
بر ساایهااای ایاان مطالعااه د ا تبااا بااا وض اعیت
شادکامی سالمندان ،نشان داد که با انجام بازی ،میاانگین
نمره شادکامی سالمندان د گروه آزمون ،بتفاصله پا
از اتمام مداخله و همچنین یک ماه پ

از اتمام مداخلاه

نسبت به قبل از انجام مداخله افزایش داشته است کاه د
هر دو مو د تفاو آما ی ،معنیدا بوده است .همچنین
میانگین نمره شاادکامی د دو گاروه آزماون و کنتار ،
بتفاصله پ

از اتمام مداخله و یاک مااه پا

از اتماام

مداخله د گروه آزمون بیشتر از گروه کنتر باود کاه
این تفاو ها از لحاظ آما ی معنای دا باوده اسات .باا
توجه به این که بین گروه آزمون و کنتر قبل از مطالعاه
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داشته باشد.
با توجه باه اهاداف ایان مطالعاه ،احتمااالً باازی باه
عنااوان یالاای از مااداخت

وانشااناختی توانسااته اساات

میانگین نماره شاادکامی ساالمندان د گاروه آزماون ا
بهطاو معناادا ی افازایش دهاد .د مطالعاه شایربیگی و
همالا ان ،نشان داده شد شرکت د فعالیتهای تفریحی
بر ستمت وان و شاادکامی آنهاا ماوثر مایباشاد(.)98
همچنین د مطالعه حمید وطن خواه و مهرابی زاده بیاان
شد که آموزش گروهی مبتنای بار کیفیات زنادگی کاه
یالاای از آیااتم هااای آن بااازی و تفااریح ماای باشااد باار
شااادکامی سااالمندان مااوثر اساات( .)91لیوبومیرسااالی و
دالپو تا د مطالعه ی خود معتقدند که تفریح و بازی باا
کودکان د شادکامی بلند مد ماوثر مای باشاد کاه باا
مطالعه حاضر هماهنگ است(.)16
د استای تبیین نتایج حاصل از یافتاههاا ،مایتاوان
چند نالته اساسای ا محاو اصالی قارا داد کاه شاامل،
1. Lyubomirsky
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قبل از مداخله

بتفاصله بعداز اتمام مداخله

یک ماه بعد از اتمام مداخله
Df

F

P-value
(Repeated
Measure
)ANOVA

پژوهشی

محمدباقر خانی و همکاران

نقش تعامل و ا تباطا انسانی به ویژه گاروه همسااالن،

از آنجااایی کااه بااازی باع ا

برق ارا ی ا تبااا د

انجااام حرکاات صااحیح

د سااالمندان بااا حمایااتهااا و وابااط صاامیمانه ،ابطااه

کااا گیری ذهاان د خصااو

مهرهها د جهت دیف نمودن مهره های یک ناگ د

مستقیم و با تنهایی ا تبا عال

بازی می باشاد .بناابراین باازی افاراد ساالمند ا تشاوی

ا تبا د سالمندان می تواند حا

دا د ،بازی با برقارا ی
شاادکامی آن هاا ا

میکند تا با بازیالن مقابل د قابت باشد و باا حرکاا

افزایش دهد .افزایش ح

هماهنااگ چشاام و دساات تااا حاادودی فعالیاات حرکتاای

مثبت و به دنبا آن باع

داشته باشد .از طرفی شوخی های حین بازی ،ا تبا بین

د بدن میشود و بر ستمت جسمی موثر مایباشاد(.)12

ایجااد حالات

بسااایا ی از مطالعاااا  ،از جملاااه مطالعاااه ی تومااااس و

قابت و هیجان د آن ها میگردد .شاوخی هاای مثبات

همالا ان د سا  ،9180نشان داد آن هاایی کاه واباط

افازایش شاادکامی آنهاا

صاامیمانهای دا نااد د مقایسااه بااا افااراد فاقااد وابااط

شود .د مطالعه پائز و همالا ان بیان شد که شوخ طبعای

صامیمانه ،پاسااخ تالثیاار لنفوساایتی آنهاا بااه محاارکهااا

بر شادکامی و ستمت وان موثر میباشاد( .)19بناابراین

بیشتر است( .)10بنابراین سالمندان هر انادازه از سیساتم

میتوان گفت بازی نقاش کماک کننادهای د افازایش

ایمنی قوی تری برخاو دا شاوند د مقابال بیماا ی هاا

شااادکامی و سااتمت وان افااراد سااالمند دا د .د حااین

مقاوم تر و سریع تر بهبود می یابند .با توجاه باه ایان کاه

مطالعه مشاهده شد عتوه بر گروه مداخله که مشاتاق باه

سااالمندان بااه دالیاال زیااادی از قبیاال تنهااایی ،احساااس

انجام بازی بودند ،سایر سالمندانی که د گاروه مداخلاه

بیهودگی و غیر مفید بودن ،تجربه فقدانها ،باز نشستگی،

نبودند نیز تمایال باه انجاام باازی پیادا کردناد ،لاذا ایان

مشالت مالی و نااتوانی د پار کاردن اوقاا فراغات،

سالمندان د ادامه با گروه آزمون و یا مجزا (به صاو

احساس افسردگی و اضطراب می کنناد و ایان احسااس

اختیا ی) به انجام بازی پرداختند و این نشان دهنده مو د

با مولفه هاای هیجاانی ا تباا دا ناد ،باه نظار مای ساد

استقبا قرا گرفتن بازی بوده است.

سالمندان با انجام بازی ،یاد دو ان خوش گذشته ،باا پار

سالمندان ا افازایش داده و اغلاب باعا
د حین بازی می تواند باعا

د مطالعهای که توسط ناو ی پاو و همالاا ان د
سااا  9012د خصااو

شادکامی باع

ایجااد خلا

بهبود عملالارد سیساتم ایمنای

نمودن اوقا فراغت و همچنین ا تبا با ساایر دوساتان

اثاار بخشاای خاااطرهپااردازی

از تنهایی بیرون آمده و از زمان حا لذ میبرند .نتایج

گروهی بر شادکامی و امیاد باه زنادگی ساالمندان شاهر

مطالعه نشان داد که شادکامی سالمندان مراجعهکننده باه

تهران انجام گرفت ،نتایج نشان داد کاه خااطره پاردازی

سرای سالمندان شهر یزد با انجام بازی فالری بهبود یافته

گروهی به عنوان یالی از مداخت

وانشاناختی ،باعا

اساات و بااه عنااوان یالاای از وش هااای وانشااناختی

افاازایش شااادکامی و امیااد بااه زناادگی سااالمندان گااروه

غیر دا ویی د کنا سایر وشها میتواند بر شاادکامی

آزمایش شاده اسات( .)11احسااس تنهاایی د ساالمندان

سالمندان تاثیر داشته باشد .باازیهاای فالاری ،باه دلیال

عامل مهمی د کاهش ستمت وان است( .)10مشااهده

کاام هزینااه بااودن ،قابلیاات اجاارا د اغلااب مالااانهااا و

گردید زمانی که سالمندان د مراکاز برناماه ای نداشاته

قاباال اسااتفاده بااودن توسااط گااروههااای ساانی مختلااف،

اند بیشتر به فالر بیما ی هاا و مشاالت زنادگی خاود

میتواند به عنوان وشی جهت بهبود شادکامی سالمندان

بودند و د مدتی که مشغو بازی میشدند با تمرکز باه

بااا برنامااه یاازیهااای مناسااب اسااتفاده شااود.از جملااه

انجااام بااازی و تماااس چشاامی حرکتاای و ذهناای از ایاان

محدویتهای مطالعه میتوان به،عدم تناسب جنسیتی باه

دغدغهها تا حدودی آزاد می شدند.

دلیل وجود فقط خانم ها د سه مرکز و وجود خانم ها و

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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حرکااا هماهنااگ دسااتهااا و چشاام و هاامچنااین بااه

سالمندان می شود و از طرفی ساتمت وان و شاادکامی

اثر بخشي بازی فكری بر شادکامي سالمندان

 باه،دقیا باوده اسات

سرای سالمندان که تحت نظاا
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.تجزیه و تحلیل آما ی پرداختند

سپاسگزاری

آقایان د یک مرکز خانههای سالمندان وزاناه موجاود
تصاادفی جهات

 انتخاب مراکز باه صاو،د شهر یزد

کنتر و آزمون به دلیل حضو سالمندان د کنا هم د
مراکااز کااه از نظاار اختقاای محاادود کااردن آن ه اا د

این مطالعه بار گرفتاه شاده از پایاان ناماه تحصایلی

 و نبودن نماره،بازی نالردن د ست نبوده است

 لاذا.دانشگاه علوم پزشالی شهید صدوقی یزد مای باشاد

شادکامی تمامی سالمندان زیر نمره بهنجا که د گاروه

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از معاونت تحقیقا و

 هامچناین. اشاا ه کارد،آزمون و کنتر مشابه هم بودند

 هامچناین از.فن آو ی دانشگاه تقادیر و تشاالر نمایناد

قابل ذکر است که از نظر زمانی مطالعه به علت پایان نامه

سازمان بهزیستی اساتان یازد و مادیران و پرسانل سارای

. د زمان کوتاه انجام گرفت،دانشجویی

خصو

، پو چیساااتا و یااااس سااافید، تااارنج، ساااالمندان بهاااا

،بازی سالمندان د خا ج از محیط خاناه ساالمندان

کاه نهایات همالاا ی ا،ساالمندان عزیز

علیالخصو

 بناابراین پژوهشاگران د ایان،قابل کنتار نباوده اسات

.داشتند مراتب سپاس خود ا اعتم می دا ند

مطالعه تنها بر اسااس ماد زماان باازی انجاام شاده د
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