
 

 

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


یک روزه سالمندي و سالمت                                                                                                      همایش 
                                                                                                                             1391اردیبهشت ماه  21

                                                                                                                                                             شیراز -ایران
       معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز: برگزار کننده

  یک تحقیق کیفی: تجربه  بیماران سالمند  مرد  بستري   از سالمند آزاري 

   2نوشین بهشتی پور- 2فریبا قدس بین- 2دکتر فرخنده شریف  -  1نادر آقاخانی

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.1

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز.2

درمان و پدیده سالمند آزاري از جمله چالش هاي مطرح در حیطه  ،هاي آسیب پذیر  گروه به علت تعلق سالمندان به  :دفه
می تواند به تعیین نیازها، مشکالت، و نیز بهبود کیفیت  در رابطه با سالمند آزاريآگاهی از تجارب سالمندان . مراقبت است

   .ار گرفته استمورد مطالعه قر سالمند آزاريدر پژوهش حاضر، تجربه بیماران سالمند از  .زندگی آنها کمک کند

بستري در بخش هاي  سال به باال 65 مرد  سالمندبا هشت . با رویکرد گراندد تئوري انجام شده است  این مطالعه: روش بررسی
روش اصلی جمع آوري داده . که به صورت نمونه گیري هدفمند و نظري انتخاب شدند، مصاحبه گردید بیمارستان نمازي شیراز

، شیوع سوء رفتار جسمی در رابطه با طور همزمان ه ب. یافته بوده و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت مصاحبه نیمه ساختارها 
با سوء رفتار ارتباط معنی   بین وجود وابستگی جسمی به دیگران. گرفتجمع آوري اطالعات انجام  روحی، غفلت، طرد و مالی

   .داري دیده شد

طبقه بندي  احساس سرباري، از آینده در دو درونمایه زندگی در سایه ترسپدیده سالمند آزاري تجارب سالمندان از  :یافته ها
درونمایه زندگی در سایه ترس از آینده داراي زیر . شدنام گذاري  پذیرش وضع موجودو راهبردهاي مقابله اي تحت عنوان ند شد

از و  ارزشی احساس سرباري شامل زیر طبقات احساس بی و  روانیو   ، ترس از ناتوانی جسمیآینده نا معلومطبقات ترس از 
  .بودمی  تعالی نفسو  زندگی با وضع موجوددرونمایه پذیرش وضع موجود شامل و خانواده  دست دادن ارج و قرب در 

ت اتخاذ رویکردهاي مثب. را تجربه می کنندشکالت روحی ، تنش هاي شدید و مدچار سالمندآزاريسالمندان  :نتیجه گیري
در خانواده  حفظ شان و منزلت و ، درك تصمیم گیري هابرخورداري از امکانات رفاهی اولیه، امکان مشارکت در  مانند  مقابله اي

 شرایطرا تسهیل نموده و  پذیرش وضع موجودمی تواند ز سالمندي در آنان اکمک به خانواده براي قبول محدودیت هاي ناشی  و 
ز دست داده  و توجهات دوره اي مددکاران اجتماعی اآموزش به خانواده آنان به ویژه سالمندان همسر .زندگی آنان را بهبود بخشد

منجر به ، شناسایی مداخالت موثر در کاهش عوامل ان سالمند یافته ها می توانند به درك بهتر مشکالت .نیز مفید است
 مشکالت را بر اساس  یر دست اندرکاران بهداشت و درمانو سا پرستاران توجه این تحقیق، ضرورت . کمک کنند  سالمندآزاري

آگاهی و حساسیت افراد و سازمانهاي مرتبط با این پدیده  در جهت پیشگیري و  .بیماران سالمند مورد تاکید قرار می دهد
 .طراحی سیستم شناسایی سالمندان در معرض خطر مهم است

 آزاريسالمند  مرد  ، شیراز، سالمند : هاي کلیدي واژه
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