
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 پوست 3100

 مارستانیدر ب یدر سالمندان بستر و جنسآن با سن  و ارتباطو غفلت  یسوء رفتار جسم یبررس
 0903در سال  بدیامام جعفر صادق )ع( شهرستان م

 یعابد یدرعلیح، یآرش قدوس *,یخدانیالهام فالح گان(: ) سندهینو
 واحد خوراسگان یمالازاد اسدانشگاه سازمان: 

 23efallah93@gmail.com پست الکترونیکی:
 

سوء رفتار نسبت به سالمندان توسط مراقبین یکی از  باشند وبیمارستانها می  گروههای آسیب پذیر در جامعه و ازجملهسالمندان : مقدمه

. هدف از این پژوهش تعیین استشدهیک مشکل بهداشت عمومی واجتماعی در سراسر جهان شناخته  عنوانبهکه  باشدمیاشکال خشونت 

 .باشدمی در بیمارستان هاآنسوء رفتار جسمی وغفلت نسبت به سالمندان در طول بستری 

 811غیار تصاادفی از ناوع آساان )در دساترس( بار روی  گیرینموناهبه شکل  همبستگی بوده که-مطالعه حاضر توصیفیروش تحقیق: 

محقق ساخته  نامهپرسشصورت گرفته است. ازمصاحبه ساختارمند و  0328سال بستری در بیمارستان میبد در سال  62از سالمند باالتر 

آمار توصایفی وتحلیلای جهات  و ازاطالعات  آوریجمعجهت  %81سالمند بستری با روایی محتوا وپایایی تحت عنوان بررسی سوءرفتار با 

 تجزیه وتحلیل اطالعات استفاده شد.

( تشاکیل مای %62سال ) 62-61( وگروه سنی %28زنان )را  موردپژوهش، بیشترین نمونه شدهانجامبا توجه به تحلیل های آماری نتایج: 

. ودر حیطه سوء رفتارغفلت شایعترین نوع آن، آشنا نکاردن از استبوده درصد 06/80درصد، غفلت  08/00 رفتار جسمی دادند. شیوع سوء

و سن، در  (p=0/02)جسمی . بین جنس، در حیطه باشدمی( %60عدم رعایت رژیم غذایی ) ( و%66,2اخبار مهم مربوط به روند بیماری )

 دیده شد. داریمعنی( با سوء رفتارارتباط p=0/02حیطه غفلت )

ساالمند وجاود دارد، ساالمندان بساتری در  وخصوصازیادی که در فرهنگ ما برای احترام به بیمار  تأکیدعلی رغم : گیرینتیجهبحث و 

آگاهی وحساسیت  تواندمی. لذا شناخت دقیق سوء رفتار با سالمندان در بیمارستان کنندمیبیمارستان سوء رفتار جسمی وغفلت را تجربه 

افراد، مدیران، کارکنان وسازمانهای مرتبط با این پدیده را باال برده تا در جهت پیشگیری وطراحی سیستم شناسایی سالمندان در معارض 

 خطر اقدامات موثری را انجام دهند.

مارستانیب ،یغفلت، جسم ،یسالمند بستر ،یسالمندآزار کلمات کلیدی:
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