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وحید زمانساده و همکاران

یىی اص تضسگتشیي تغییشات اختواػی دس خْاى ،سالوٌذ

دس ایشاى هطخع هیضَد وِ تیطتش ایي هكالؼات تا

ضذى خوؼیت هیتاضذ( .)1تؼذاد افشاد سالوٌذ دس ایشاى ًیض

سٍیىشد ووی غَست گشفتِ است ٍ ّیچ پژٍّطی ویفی

تِ سشػت دس حال افضایص است تِ قَسی وِ دس حذٍد

ػَاهل هؤثش تش سؾایت سالوٌذاى ایشاًی اص صًذگی دس

 8/2دسغذ اص خوؼیت ایشاى سا سالوٌذاى تطىیل

سشای سالوٌذاى سا تشسسی ًىشدُ است .تشخی هكالؼات

()2

هیدٌّذ

()4،12

ٍ اًتظاس هیسٍد وِ ایي سلن دس سال  2050تِ

اًدام ضذُ دس ایي صهیٌِ دس خَاهغ دیگش

ًیض اص ًظش

هیسٍد وِ ًیاص تِ خذهات هشالثت قَالًی هذت تِ

آىّا تِ قَس واهل دس هَسد سالوٌذاى ایشاًی لاتل استفادُ

غَست لاتل تَخْی افضایص یاتذ .ػاهل دیگشی وِ سثة

ًویتاضذّ .وچٌیي تا تَخِ تِ ایٌىِ تداسب افشاد واهال

افضایص ًیاص تِ هشالثتّای قَالًی هذت هیضَد ووثَد

تِ ٍؾؼیت اختواػی ٍ فشٌّگی آًاى ٍاتستِ است(،)12

هشالثیي سٌتی خاًَادگی است( .)4تا ٍخَد ایٌىِ سپشدى

تٌاتشایي ّذف ایي هكالؼِ تثییي ػَاهل هؤثش تش سؾایت

سالوٌذاى تِ سشای سالوٌذاى دس فشٌّگ ایشاًی اًگ

سالوٌذاى ایشاًی اص صًذگی دس سشای سالوٌذاى هیتاضذ.

) (stigmaهحسَب هیضَد(ٍ ،)5لی دس قی سالّای
اخیش تِ ػلت تغییش ساختاسّای اختواػی ٍ دگشگًَی ًظام

روش بررسی

خاًَادُ ،سپشدى سالوٌذاى تِ سشای سالوٌذاى سیش افضایطی

تِ هٌظَس تثییي ػَاهل هؤثش تش سؾایت سالوٌذاى ایشاًی اص

داضتِ است(.)6

صًذگی دس سشای سالوٌذاى اص سٍش ویفی تا سٍیىشد

اًتمال تِ سشای سالوٌذاى دس توام خْاى تِ ػٌَاى تغییش

تحلیل هحتَای لشاسدادی استفادُ ضذ .هطاسوتوٌٌذگاى

()7

هْن صًذگی تشای تسیاسی اص سالوٌذاى ثثت ضذُ است

دس ایي هكالؼِ ضاهل همیواى سشای سالوٌذاى ٍ هشالثیي

وِ تیطتشیي هیضاى تٌیذگی ٍ تشس سا دس آًاى ایداد

آًْا دس ّطت سشای سالوٌذاى دس ضْشّای تثشیض ٍ اسدتیل

هیوٌذ( ٍ )8تواهی اتؼاد صًذگی سالوٌذ سا تحت تأثیش لشاس

تَد .خوغآٍسی دادُّا اص دی هاُ  93تا اسدیثْطت  95تِ

هیدّذ( .)7تذیْی است وِ تكاتك سالوٌذاى تا ایي

قَل اًداهیذ .هؼیاسّای ٍسٍدی تشای سالوٌذاى ػثاست

اص

تَد اص :داضتي حذالل  60سال سي ،سالن تَدى اص ًظش

اّویت ٍیژُای تشخَسداس است .حتی دس تشخی اص

ضٌاختی ،تَاًایی تیاى والهی تِ صتاى فاسسی یا آرسی ٍ

پژٍّصّا سؾایت اص صًذگی تِ ػٌَاى ًطاًگش تكاتك

توایل تِ ضشوت دس پژٍّص .تش اساس ًتایح هكالؼات

هَفك تا صًذگی دس سشای سالوٌذاى هؼشفی ضذُ

اًدام آصهَىّای ضٌاختی هاًٌذ  MMSEدس سالوٌذاى

است(.)9،10

هوىي است فشآیٌذ هػاحثِ دس تحمیمات ویفی سا تحت

تا تَخِ تِ الاهت قَالًی هذت ٍ حتی دائوی سالوٌذاى

تأثیش لشاس دّذّ .وچٌیي تسیاسی اص سالوٌذاى حتی تا

دس سشای سالوٌذاى ،ضٌاخت ػَاهل هؤثش تش سؾایتوٌذی

ٍؾؼیت ضٌاختی ؾؼیف ًیض لادس تِ اًتمال تداسب خَد

آًاى اص صًذگی دس ایي هؤسسات تسیاس هْن استٍ ،لی دس

ّستٌذ( .)13لزا هؼیاس ٍؾؼیت ضٌاختی هطاسوتوٌٌذگاى

تیطتش هَاسد تِ خای تأویذ تش سؾایت خَد سالوٌذاى

هؼشفی پشسٌل ضاغل دس هشوض ٍ اًدام هػاحثِ همذهاتی

تیطتش تش ًگشاًیّای هشالثیي تَخِ ضذُ است(.)11

تَسف پژٍّطگش تَد ٍ آصهًَی خْت تشسسی ٍؾؼیت

ضٌاخت ػَاهل هؤثش تش سؾایتوٌذی سالوٌذاى هیتَاًذ

ضٌاختی هطاسوتوٌٌذگاى اًدام ًطذ ٍ هطاسوتوٌٌذگاى

صهیٌِساص تشًاهِّای ساّثشدی خْت تسْیل صًذگی آًاى

تش اساس داضتي سؾایت آگاّاًِ ٍ اهىاى تشلشاسی استثاـ

دس سشای سالوٌذاى تاضذ.

ٍاسد هكالؼِ ضذًذ .الصم تِ روش است وِ صتاى اٍل هحمك

()9

تغییشات ٍ سؾایت اص صًذگی دس سشای سالوٌذاى
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 21/7دسغذ تشسذ( .)3تا افضایص تؼذاد سالوٌذاى اًتظاس

اختواػی ٍ فشٌّگی تا وطَس ها تفاٍت داسًذ ٍ ًتایح
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مقدمه

تا هشٍسی تش پژٍّصّای اًدام ضذُ دس حَصُ سالوٌذی

دوره  /39شماره  /991تیر ماه 9317

نشریه پرستاری ایران

حذالل یه سال ساتمِ واس ٍ اسائِ هشالثت هستمین تِ

سىَت ،تغؽ ،گشیِ ،لثخٌذ ٍ  ...تَسف یىی اص

سالوٌذاى تَد.

پژٍّطگشاى تِ صتاى فاسسی پیادُ ساصی گشدیذ.

ًوًَِگیشی تِ غَست ّذفوٌذ ٍ تا تیطتشیي تٌَع اص ًظش

هػاحثِّای اٍل  25تا  66دلیمِ (هیاًگیي  37/45دلیمِ)

خٌسیت ،سي ،هیضاى تحػیالتٍ ،ؾؼیت هالی ٍ تَاًایی

ٍ هػاحثِّای دٍم  15تا  55دلیمِ (هیاًگیي  33دلیمِ)

خسوی اًدام ضذ .تذیي غَست وِ هحمك تِ غَست

قَل وطیذ .دادُّا پس اص اًدام  21هػاحثِ تِ اضثاع

هذاٍم دس سشای سالوٌذاى حؿَس یافتِ ٍ تا ووه هشالثیي،

سسیذ .تِ هٌظَس اقویٌاى اص اضثاع ،دٍ هػاحثِ دیگش (یه

هطاسوتوٌٌذگاى تالمَُ سا ضٌاسایی ًوَدُ ٍ ؾوي تیاى

سالوٌذ ٍ یه هشالة) ًیض غَست گشفت وِ قثمِ

ّذف پژٍّص ،سٍش واس ،لضٍم ؾثف غذا ،اقویٌاى اص

خذیذی تِ دست ًیاهذ.

هحشهاًِ تَدى اقالػات ٍ حك آًْا خْت ضشوت یا

تحلیل دادُّا تا سٍش تحلیل هحتَای ویفی هتؼاسف اًدام

خشٍج اص هكالؼِ تَؾیح دادُ ضذ .هػاحثِّا دس هىاًی

ضذ .هػاحثِّای ؾثف ضذُ پیادُساصی ضذُ ٍ تا استفادُ

آسام (اتاق سالوٌذ ،یه اتاق خالی دیگش یا حیاـ سشای

اص ًشم افضاس  MaxQDA 2010آًالیض گشدیذ .تحلیل

سالوٌذاى) وِ هطاسوتوٌٌذُ احساس ساحتی داضت ،اًدام

دادُّا تا اٍلیي هػاحثِ آغاص ٍ ّوضهاى تا خوغآٍسی

ضذ.

دادُّا اداهِ داضت .دادُّا تا استفادُ اص تىٌیهّای تحلیل

تا تَخِ تِ سالهت ضٌاختی هطاسوتوٌٌذگاى ،تِ تواهی

هحتَای ویفی تا سٍیىشد Lundman ٍ Graneheim

آًاى اقالػات ضفاّی ٍ وتثی دس هَسد اّذاف ٍ سٍش

اًدام ضذٍ .احذ تحلیل ول هػاحثِّا تَد .تحلیل دادُ تا

هكالؼِ ،لضٍم ؾثف سًٍذ هػاحثِّا ،اختیاسی تَدى ضشوت

خَاًذى چٌذیي تاسُ هتي هػاحثِ خْت فْن ولی تداسب

دس هكالؼِ ٍ حفظ هحشهاًِ تَدى اقالػات دس تواهی

هطاسوتوٌٌذگاى آغاص ضذ .سپس لسوتّای هْن تِ

هشاحل تحمیك دادُ ضذ ٍ سپس سؾایت آگاّاًِ اص آًاى

وَچهتشیي ٍاحذ هؼٌیداس خَد ضىستِ ضذ .هؿوَىّا

اخز ضذّ .وچٌیي ایي هكالؼِ تِ تأییذ وویتِ هٌكمِای

تا تَخِ تِ تىشاس ٍ هؼٌای خَد دس دستِّایی لشاس گشفتٌذ

اخالق دس پژٍّص داًطگاُ ػلَم پضضىی تثشیض ٍ ساصهاى

وِ ًام ایي دستِّا ًطاًگش هحتَای آًْا تَد .دستِّا

تْضیستی استاىّای آرستایداى ضشلی ٍ اسدتیل (تِ ضواسُ:

چٌذیي تاس هشٍس ٍ دستِّای هطاتِ دس ّن ادغام ضذ ٍ

 )5/55/6388سسیذ.

دسًٍوایِّا تِ دست آهذ .دس پایاى ،تا استفادُ اص همایسِ،

تشای خوغآٍسی دادُّا اص هػاحثِّای ػویك ًیوِ ساختاس

تاصتاب ٍ تفسیش ،ایي وذّا دس قثمات ٍ صیش قثماتی

یافتِ استفادُ ضذ .هػاحثِ تا پشسصّایی ّوچَى "لكفاّ

گشٍُتٌذی ضذًذ(.)14

دس هَسد صًذگی دس ایٌدا تشاین غحثت وٌیذ" آغاص ضذ ٍ

خْت افضایص غحت ٍ استحىام هكالؼِ اص هؼیاسّای

سپس تش اساس پاسخّا ٍ ادساوات سالوٌذاى دس استثاـ تا

 Guba ٍ Lincolnاستفادُ گشدیذ( .)15تِ هٌظَس افضایص

صًذگی دس سشای سالوٌذاى ،تا پشسصّایی هاًٌذ "چِ

اػتثاس دادُّا اص دسگیشی قَالًی هذت تا دادُّا ،وٌتشل

ػَاهلی سثة سؾایتوٌذی ضوا هیضَد؟" ٍ "هیتَاًیذ دس

یافتِّا تا هطاسوتوٌٌذگاى ،تاصًگشی ًاظشاى خاسخی ٍ

ایي هَسد تیطتش تَؾیح دّیذ؟" اداهِ یافت .تدضیِ ٍ

تلفیك هٌاتغ (همیواى ٍ هشالثیي) استفادُ ضذ .تٌاسة یا

تحلیل دادُّای حاغل اص ّش هػاحثِ تِ ػٌَاى ساٌّوایی

اًتمالپزیشی یافتِّا اص قشیك ًوًَِگیشی ّذفوٌذ خْت

تشای هػاحثِ تؼذی دس ًظش گشفتِ ضذ .دس قَل

ٍسٍد هطاسوتوٌٌذگاى تا تیطتشیي تٌَع اص ًظش هطخػات

هػاحثِّا پژٍّطگش خْت حوایت اص دادُّای هػاحثِ

خوؼیت ضٌاختی افضایص یافت .لاتلیت اقویٌاى یافتِّا تا
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ّوچٌیي ،هؼیاسّای ٍسٍدی تشای هشالثیي ضاهل داضتي

ٍ تالفاغلِ ،هػاحثِ تِ ّوشاُ استثاقات غیش والهی هاًٌذ
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آرسی تَدُ ٍ تِ صتاى فاسسی ًیض تسلف واهل داسد.

یادداضت دس ػشغِ تش هیداضت .تواهی هػاحثِّا ؾثف

وحید زمانساده و همکاران

نارضایتی :تجارب سالمندان ایرانی از زندگی در سرای سالمندان

تمَیت ضذّ .وچٌیي سِ استاد غاحةًظش دس صهیٌِ

ٍ سِ هشالة) اًدام گشفتً )%64( 11 .فش اص همیواى هشد

پژٍّصّای ویفی تش توام هشاحل هكالؼِ ًظاست داضتِ ٍ

تَدًذً 12 ،فش ( )%70هكلمِ یا تیًَُ 11 ،فش ( )%64تیسَاد

حساتشسی هیًوَدًذ .خْت افضایص تأییذپزیشی ،هحممیي

تَدُ ٍ هیاًگیي سٌیضاى  68/93سال (داهٌِ سٌی )62-91

هشاحل ٍ سًٍذ تحمیك سا تِ قَس دلیك ثثت ٍ گضاسش

تَد .تواهی هطاسوتوٌٌذگاى دس اتاقّای ػوَهی  4الی

ًوَدًذ تا اهىاى پیگیشی تحمیك تشای دیگشاى ًیض فشاّن

ً 12فشُ ّوشاُ تا سایش همیواى صًذگی هیوشدًذ ٍ اص یه

ضَد.

حوام استفادُ هیًوَدًذّ .ش سِ هشالة ضشوتوٌٌذُ دس
هكالؼِ صى تَدُ ٍ هیاًگیي سٌیضاى  36سال (داهٌِ سٌی

] [ DOI: 10.29252/ijn.31.112.56

دسگیش وشدى تیص اص یه پژٍّطگش دس تحلیل دادُّا

دس هدوَع  23هػاحثِ تا  20هطاسوتوٌٌذُ ( 17سالوٌذ

 )29-44تَد (خذٍل ضواسُ .)1

یافتهها

مشارکت کننده

تعداد (درصد)

متغیز
خٌس
هشد

(11 )%64

صى

(6 )%36

سي *

68/93 ± 16/27

سكح تحػیالت
سالوٌذ

تیسَاد

(5 )%29

سیىل

(6 )%35

دیپلن

(4 )%24

داًطگاّی

(2 )%12

ٍؾؼیت تاّل
هتاّل

(4 )%24

تیَُ

(9 )%52

هكلمِ

(4 )%24

خٌس
هشالثیي

هشد

(0 )%0

صى

(3 )%100

سي*

36/00 ± 6/64

سكح تحػیالت
پشستاس

(1 )%33

ووه پشستاس

(2 )%67
* هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس

یافتِّا ًطاى داد وِ هطاسوتوٌٌذگاى دس هكالؼِ اص صًذگی

صیشقثمِ ضذ وِ دس لالة دٍ قثمِ اغلی لشاس گشفتٌذ وِ

دس سشای سالوٌذاى سؾایت ًذاسًذ .آًالیض دادُّا دس استثاـ

دس خذٍل ضواسُ  2اسائِ ضذُ است.

تا ػَاهل هؤثش تش ایي ًاسؾایتی هٌدش تِ ظَْس ّطت
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جذول شمبره  :1مشخصبت جمعیت شنبختی مشبرکتکننذگبن
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نشریه پرستاری ایران
جذول شمبره  :2طبقبت و زیرطبقبت مربوط به نبرضبیتی

ًیض سالوٌذاى هَاًغ تسیاسی سا تدشتِ وشدُ تَدًذ .تش

طبقه اصلی

سیزطبقه

ضٌاختی ٍ تفاٍتّای صیاد التػادی– اختواػی دس تیطتش

هحشٍهیت استثاقی
ػَاهل اًساًی

ػَاهل هحیكی

همیواى ٍ ّوچٌیي ووثَد ٍلت پشسٌل اص هْنتشیي هَاًغ

صًذگی یىٌَاخت
ػذم تَخِ تِ ًیاصّای فشدی

ایداد ضثىِّای استثاقی خذیذ دس سشای سالوٌذاى تِ

ًمػاى دس استمالل

ضواس هیسفت .سالوٌذی تداسب خَد سا چٌیي روش

ًیاصّای هشالثتی

هیوٌذ» :هي اٍایل وِ اٍهذُ تَدم سؼی هیوشدم وِ تا

هطىالت تغزیِای

ّوِ استثاـ تشلشاس وٌن ٍلی تؼذ دیذم وِ ایٌا حَاسطَى

فمذاى اهىاًات سفاّی

خوغ ًیستّ ...وطَى یا اص ًظش فشٌّگی تسیاس ػمة
هًَذُاًذ یا ػمل دسست ٍ حساتی ًذاسًذ ،دیگِ اص هحیف

عوامل انسانی:

هتٌفشضذم«( .هطاسوتوٌٌذُ )3

ػَاهل اًساًی ضاهل ضشایف سٍاًی ٍ اختواػی سشای

هطاسوتوٌٌذُ دیگشی هیگَیذٍ» :لتی هي هیخَام

سالوٌذاى هیتاضذ وِ سثة ًاسؾایتی هطاسوتوٌٌذگاى اص

حشف تضًن ًِ اٍى هیضٌَُ حشف تضًِ ًِ ایي یىی ...ایٌدا

صًذگی دس سشای سالوٌذاى ضذُ تَد ٍ دس چْاس

ّیچىس حشف ًویصًِّ .یچىس حَغلِ ًذاسُ«.

صیشقثمِی هحشٍهیت استثاقی ،صًذگی یىٌَاخت ،ػذم

(هطاسوتوٌٌذُ )9

تَخِ تِ ًیاصّای فشدی ٍ ًمػاى دس استمالل لاتل تشسسی

 )2-1سندگی یکنواخت :تداسب تیطتش هطاسوتوٌٌذگاى

هیتاضذ.

ًطاى داد وِ صًذگی آًاى دس سشای سالوٌذاى سشضاس اص

 )1-1محزومیت ارتباطی :صًذگی دس سشای سالوٌذاى

یىٌَاختی است .ایي یىٌَاختی ،ضَس صًذگاًی سا دس آًاى

سثة ایداد تغییشاتی دس ضثىِّای استثاقی سالوٌذاى

واستِ تَد ٍ حالتی اص خوَدی ٍ تیحَغلگی سا دس آًاى

هیگشدد .هحشٍهیت استثاقی تیاًگش تداسب سالوٌذاى دس

ایداد وشدُ تَد .لَاًیي ٍ سٍتیيّای خاظ اص یه سَ ٍ

ساتكِ تا ضثىِّای استثاقی آًاى دس سشای سالوٌذاى

هحیف فیضیىی تیواسستاى گًَِ سشای سالوٌذاى اص سَی

هیتاضذ .دس حالی وِ سؾایت اص سٍاتف خاًَادگی ٍ تذاٍم

دیگش سثة ضذُ تَد وِ تواهی هطاسوتوٌٌذگاى تداسب

ایي سٍاتف تشای سالوٌذاى تسیاس هْن استٍ ،لی صًذگی

ًاخَضایٌذی اص صًذگی یىٌَاخت خَد دس سشای

دس سشای سالوٌذاى ،سثة هحشٍهیت هطاسوتوٌٌذگاى اص

سالوٌذاى سا تیاى وٌٌذ .سالوٌذی هؼتمذ است» :صًذگی دس

ضثىِّای استثاقی لثلی خَد ضذُ تَد .دس تیطتش هَاسد،

ایٌدا ػیٌِ صًذگی دس تیواسستاًِّ ،ن هحیفاش ٍ ّن حال

اػؿای خاًَادُ وِ لثل اص ٍسٍد تِ سشای سالوٌذاى

ٍ َّاش«( .هطاسوتوٌٌذُ )5

تیطتشیي استثاقات سا تا سالوٌذاى داضتِاًذ ،استثاـ خَد سا

هطاسوتوٌٌذُ دیگشی چٌیي اظْاس هیداسد» :ایٌدا صًذگین

تا آًاى تسیاس ون وشدُ ٍ دس هَاسدی ایي استثاـ سا لكغ

یىٌَاخت ضذُ ...ول صًذگین ایي ضذُ وِ وی ًاّاس

ًوَدُ تَدًذ .یىی اص سالوٌذاى هیگَیذ» :هي دلن

هیخَسین ،وی ضام هیخَسین ٍ ایي هٌَ ػزاب هیدُ«.

تچِّاهَ هیخَاد ٍلی اًٍا دس ایي یه سالی وِ هي ایٌدا

(هطاسوتوٌٌذُ )11

ّستن والّ سِ تاس تشای دیذى هي اٍهذًذ«( .هطاسوتوٌٌذُ

 )3-1عدم توجه به نیاسهای فزدی :همیواى سشای

)4

سالوٌذاى ًیاصهٌذ اًَاع هشالثت خسوی ،سٍاًی ،اختواػی

صًذگی دس سشای سالوٌذاى اص یه سَ ٍ هحشٍهیت اص

دس سكَح هختلف هیتاضٌذٍ ،لی حؿَس همیواى تا اًَاع

استثاقات خاًَادگی اص سَی دیگش سالوٌذاى سا تِ ایداد

ًاتَاًیّا دس یه هىاى اص یه سَ ٍ ووثَد هشالثیي

ضثىِّای استثاقی خذیذ سَق دادُ تَد ٍلی دس ایي هسیش
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سبلمنذان از اقبمت در سرای سبلمنذان

اساس تداسب هطاسوتوٌٌذگاىٍ ،خَد هطىالت رٌّی ٍ

نارضایتی :تجارب سالمندان ایرانی از زندگی در سرای سالمندان

وحید زمانساده و همکاران

تدشتِ ًوایٌذ ٍ ایي حالت هَخة ًاسؾایتی آًاى اص

حوایتّای هشالثتی تِ سشای سالوٌذاى هٌتمل ضذُ تَدًذ

صًذگی دس سشای سالوٌذاى ضذُ تَد .یىی اص هشالثیي دس

ٍلی دس تیطتش هَاسد اص هشالثتّای تْذاضتی ٍ دسهاًی

ایي ساتكِ هیگَیذ» :ایٌدا سالوٌذّا هدثَسًذ هثل ّن

دسیافتی ًاساؾی تَدًذ .دالیل ػوذُ ًاسؾایتی ًیض ووثَد

تطٌذ ...یؼٌی تشای افشاد سالن تفاٍت خاغی لائل ًویضٌذ

پشسٌل ٍ فمذاى هشالثیي حشفِای تَد وِ اص ًیاصّای

وِ هثالّ تَیی وِ سالوی ّشخَس دٍست داضتی صًذگی

سالوٌذاى آگاّی داضتِ تاضٌذ .دس ایي هیاى دٍ ًفش اص

ويّ ...شٍلت دٍست داضتی غزا تخَس«( .هطاسوتوٌٌذُ

همیواى ًیض اص هشالثتّای دسیافتی سؾایت داضتٌذ .یىی اص

)13

سالوٌذاى تدشتِ خَد سا چٌیي تاصگَ هیوٌذ» :هي تذًن

 )4-1نقصان در استقالل :احساس ًمػاى دس استمالل اص

دسد هیوٌِ ٍ گاّی اٍلات تِ هسىي ًیاص داسم وِ اًٍن

خولِ تداستی تَد وِ تَسف تیطتش هطاسوتوٌٌذگاى

ًویدًذ«( .هطاسوتوٌٌذُ )3

گضاسش ضذُ تَد .صًذگی خوؼی دس سشای سالوٌذاى ٍ

ٍ سالوٌذ دیگشی هیگَیذ» :هي تَ خًَِ هشالثی ًذاضتن

تشًاهِسیضی گشٍّی تشای صًذگی دس ایي هشاوض سثة ضذُ

ٍلی ایٌدا سسیذگی هیوٌي ...ایٌدا هٌَ صًذُ وشدى  ...ایٌدا

تَد وِ سالوٌذاى دس اًدام تسیاسی اص اهَس هْن صًذگی،

تْتشُ .ایٌدا ّفتِای یِ تاس هیآد دوتش هؼایٌِ هَى هیوٌِ،

استمالل خَد سا اص دست تذٌّذ .فمذاى اختیاس خْت

ّش دسدی داسین تشاش داسٍ هیدُ«( .هطاسوتوٌٌذُ )1

خشٍج اص سشا ،فمذاى وٌتشل تش اهَس ضخػی هاًٌذ صهاى

 )2-2مشکالت تغذیهای :تیطتش هطاسوتوٌٌذگاى اص

حوام ،صهاى غزا ٍ صهاى استشاحت ،اص ػَاهل هْوی است

ٍؾؼیت تغزیِ دس سشای سالوٌذاى ًاساؾی تَدًذ.

وِ استمالل سالوٌذاى سا تِ ضذت تْذیذ هیًوَد ٍ دس

ًاسؾایتی آًاى تیطتش دس استثاـ تا ًَع ،ویفیت ٍ تٌَع

ًْایت تأثیشات هخشتی تش َّیت فشدی هطاسوتوٌٌذگاى

غزاّای سشٍ ضذُ تَد .تِ قَسی وِ هطاسوتوٌٌذگاى

داضت .هطاسوتوٌٌذُای هؼتمذ است» :ایٌدا ظاّشاّ

هؼتمذ تَدًذ وِ تا ایي غزاّا ًیاصّای خسوی آًاى تأهیي

سالوٌذ ساحتِ ٍلی ًِ ساحت ًیست .اص ًظش سٍحی دس

ًویضَد ٍ تذى آًاى ّش سٍص ؾؼیفتش هیگشددً .مل لَل

ػزاتِ ...آدهی وِ یِ سٍص تشای خَدش هماهی داضت ،حاال

صیش ًطاًگش ایي ًاسؾایتی است» :غزاّای ایٌدا خیلی

هدثَسُ ّوِ چیضش سٍ سّا وٌِ ...ایي ٍالؼاّ صخشآٍسُ«.

تذُ ًِ ...ویفیتاش خَتِ ٍ ًِ همذاسش وافیِ ...یِ

(هطاسوتوٌٌذُ )13

غزاّایی هیدًذ وِ ًیاصّای خسوی هاسٍ ًویتًَِ تأهیي

سالوٌذی چٌیي هیگفت» :هي تَ خًَِام تطش آصادی

وٌِ ...ای واش ٍلت غثحًَِ ٍضام یِ تاصسسی تیاد ٍ تثیٌِ

تَدم ،ایٌدا آدم آصادی ًیستن .االى اگش تخَام اص آساًسَس

وِ ایٌدا چِ خثشُ«( .هطاسوتوٌٌذُ )3

تشم پاییيً ،ویراسًذ«( .هطاسوتوٌٌذُ )12

 )3-2فقدان امکانات رفاهی :اهىاًات سشگشموٌٌذُ ٍ

)2

عوامل محیطی:

تفشیحی دس تیطتش سشاّای سالوٌذاى دس حذ تسیاس پاییي

ػَاهل هحیكی دستشگیشًذُ اهىاًات ٍ ضشایف هشالثتی ٍ

تَد ٍ تیطتش هطاسوتوٌٌذگاى اص فمذاى تشًاهِّای تفشیحی

خذهاتی هَخَد دس سشای سالوٌذاى هیتاضذ وِ سثة

سًح هیتشدًذ .دس ّیچ یه اص سشاّای سالوٌذاى تشًاهِ

سؾایتوٌذی یا ًاسؾایتی هطاسوتوٌٌذگاى هی گشدد ٍ

تفشیحی هٌسدوی ٍخَد ًذاضت .الثتِ اص ًظش هَلؼیت

ضاهل چْاس صیش قثمِ ًیاصّای هشالثتی ،هطىالت

فیضیىی ،سِ هَسد اص سشاّای سالوٌذاى دس هحَقِ تضسگی

تغزیِای ،فمذاى اهىاًات سفاّی ٍ ًگشاًیّای هالی

لشاس داضتٌذ ٍ اهىاى پیادُسٍی دس آى هحَقِ تشای

هیتاضذ.

سالوٌذاًی وِ لذست حشوتی داضتٌذ فشاّن تَد .دس سایش
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 )1-2نیاسهای مزاقبتی :تیطتش هطاسوتوٌٌذگاى تا تَخِ
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سالوٌذاى هدثَس تَدًذ تذٍى ٍلفِ دس آى صًذگی وٌٌذ.

چی تطِ( .«...هطاسوتوٌٌذُ )9

فمذاى تشًاهِّای تفشیحی اص یه سَ ٍ ًاتَاًیّای
ضذُ تَد .سالوٌذی دس ایي ساتكِ هیگَیذ» :تٌْا تفشیح ها

ایي هكالؼِ تا ّذف تثییي ػَاهل هؤثش تش سؾایت

ایٌِ وِ تَ هحَقِ حیاـ لذم تضًین ٍ قثیؼت سٍ تواضا

سالوٌذاى ایشاًی اص صًذگی دس سشای سالوٌذاى اًدام

وٌینّ ...ویي«( .هطاسوتوٌٌذُ )15

گشفت .تا تَخِ تِ داًص ًَیسٌذگاى ایي هكالؼِ خضء

ٍ سالوٌذ دیگشی فمذاى اهىاًات سفاّی سا چٌیي تاصگَ

اٍلیي پژٍّصّایی است وِ تِ تثییي ایي پذیذُ دس

هیوٌذ» :ایٌدا ّیچ واسی ًویطِ وشد ،فمف هیخَاتن،

سالوٌذاى ایشاًی هیپشداصد.

دساص هیوطن،تِ اٍى دس ٍ دیَاس ًگاُ هیوٌن .اًگاس پشًذُ

یافتِّای هكالؼِ ًطاى هیدّذ وِ ػَاهل اًساًی ٍ هحیكی

سٍ تَ یِ لفس وشدى .خیلی دلتٌگ هیضن ...ایٌىِ تلٌذضین

هتؼذدی سثة ًاسؾایتی سالوٌذاى اص صًذگی دس سشای

تشین تیشٍى ًیست«( .هطاسوتوٌٌذُ )6

سالوٌذاى هیضَد .تیطتش هطاسوتوٌٌذگاى دس هكالؼِ

 )4-2نگزانیهای مالی :ػالٍُ تش ایٌىِ هطىالت هالی

همكؼی  Andersonوِ دس تگضاس ایاالت هتحذُ آهشیىا

یىی اص ػلل اغلی اًتمال هطاسوتوٌٌذگاى تِ سشای

اًدام ضذُ تَد اص صًذگی دس سشای سالوٌذاى سؾایت

سالوٌذاى تَد ،پس اص الاهت ًیض تشخی اص ًگشاًیّای هالی

داضتٌذ( .)16دس حالی وِ هطاسوتوٌٌذگاى دس یه پژٍّص

ّوچٌاى پا تشخا تالی هاًذُ تَد وِ سثة ًاسؾایتی

دیگش دس ایشاى ًیض هاًٌذ ًتایح هكالؼِ حاؾش اص ضشایف

هطاسوتوٌٌذگاى هیضذً 10 .فش اص هطاسوتوٌٌذگاى وِ

ًگْذاسی دس سشاّای سالوٌذاى سؾایت ًذاضتٌذ( .)6ایي

تِ ػلل غیش هالی تِ سشای سالوٌذاى هٌتمل ضذُ تَدًذ ٍ

تفاٍت دس سؾایت اص صًذگی هوىي است تِ تفاٍتّای

دس خاسج اص سشای سالوٌذاى خاًِ ٍ داسایی داضتٌذً ،سثت

فشٌّگی ٍ اختواػی ٍ ّوچٌیي ساختاس سشای سالوٌذاى

تِ داساییّای خَد احساس ًگشاًی ضذیذی داضتٌذ ٍ

ایشاى تا خَاهغ غشتی هشتَـ تاضذ.

سَءسفتاسّای هالی سا گضاسش ًوَدًذ ٍ ّوچٌیي تشخی اص

یىی اص هسائل هْوی وِ سثة ًاسؾایتی هطاسوتوٌٌذگاى

ایي هطاسوتوٌٌذگاى دس پشداخت ضْشیِ سشای سالوٌذاى

اص حؿَس دس سشای سالوٌذاى ضذُ تَد هحشٍهیتّای

تا چالصّای فشاٍاًی سٍتشٍ تَدًذّ .فت ًفش اص

استثاقی تَد .تِ تدشتِ هحشٍهیت اص استثاقات لثلی دس

هطاسوتوٌٌذگاى ّن وِ تحت پَضص ساصهاى تْضیستی

سایش هكالؼات ًیض اضاسُ ضذُ است( .)12،17-20دس حالی وِ

تَدًذ اص ًظش پشداخت ضْشیِ دس سشا هطىلی ًذاضتٌذ ٍلی

حوایتّای خاًَادگی ًمص هْوی دس استماء ٍ حفظ

دلیل اٍلیِ هشاخؼِ ایي افشاد تِ سشای سالوٌذاى هطىالت

حس تؼلك خاقش ٍ غویویت ٍ ػَاقف هتماتل دس
()17

هالی ضذیذ تَد .یىی اص هطاسوت وٌٌذگاى هیگفت» :اآلى

سالوٌذاى داسد

سِ چْاس هاِّ وِ هي ایٌدام ٍ تچِّام اختیاس ّوِ اهَالن

سالوٌذاى تِ ػٌَاى هٌثغ حوایتی تشای همیواى ضٌاختِ ضذُ
()4

ٍ استثاـ تا داخل ٍ خاسج اص سشای

ٍلی هحشٍهیت تدشتِ ضذُ دس هطاسوتوٌٌذگاى

سٍ تِ دست گشفتٌذ ٍ هٌَ تشای یه سیال حسشت

است

گزاضتٌذ«( .هطاسوتوٌٌذُ )12

ایي هكالؼِ تسیاس ضذیذ تَد وِ هوىي است تِ ػلت

ٍ سالوٌذ دیگشی ًگشاًی خَد سا چٌیي تیاى هیوٌذ:

استثاقات لَی خاًَادگی دس فشٌّگ ایشاًی تاضذ.

»لشاسُ ضْشیِ ایٌدا سٍ تیطتش وٌٌذّ ...ضیٌِ ایٌداسٍ

تش اساس ًتایح هكالؼات لثلی ،ایداد ضثىِّای استثاقی

تچِّام هیدًذٍ ،لی اًٍا ّن هطىل داسًذ ٍ تِ سختی

خذیذ تا سایش همیواى ٍ هشالثیي ،تخص خذایی ًاپزیش تشای
()21-23

ویفیت صًذگی هكلَب دس سشا هیتاضذ
62
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خسوی اص سَی دیگش سثة ایضٍالسیَى تیطتش سالوٌذاى

بحث و نتیجهگیری
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هَاسد سشای سالوٌذاى ػثاست تَد اص ساختواًی وِ تواهی

هیتًَین تأهیي وٌین ...تا ایي ٍؾؼیت ًویدًٍن آخشش

وحید زمانساده و همکاران

نارضایتی :تجارب سالمندان ایرانی از زندگی در سرای سالمندان
()20،26

ٍ تیتَخْی تِ ًیاصّای

هْن صًذگی دس سشای سالوٌذاى هؼشفی ضذُ است(،)8،24

فشدی( )22دس هكالؼات دیگش ًیض گضاسش ضذُ تَد.

ٍلی ًىتِ لاتل تَخِ دس تداسب هطاسوتوٌٌذگاى ایي

اص ًتایح دیگش هكالؼِ احساس ًاسؾایتی هطاسوتوٌٌذگاى

هكالؼِ ،فمذاى ضثىِّای استثاقی خایگضیي دس سشای

اص ػَاهل فشٍ اًساًی سشای سالوٌذاى تَد .دس حالی وِ تِ

سالوٌذاى تَد .تِ قَسی وِ اوثش هطاسوتوٌٌذگاى اص

تأثیش ویفیت هشالثتّای خسوی ٍ سٍاًی ٍ هشالثیي دس
()11

حؿَس همیواى تا هطىل ضٌاختی ًاساؾی تَدًذ ٍ

سؾایت همیواى سشای سالوٌذاى تأویذ ضذُ است

هطىالت رٌّی ٍ ضٌاختی ایي افشاد سا هاًغ ایداد

تشخی اص هكالؼات دستشسی تِ هشالثت فشدی ٍ پضضىی تِ

ضثىِّای استثاقی خذیذ هیداًستٌذ .سٍیاسٍیی تا همیواى

ػٌَاى هضایای هْن صًذگی دس سشای سالوٌذاى هؼشفی ضذُ
()24،27

ٍ دس

ٍ ،لی تش اساس تداسب هطاسوتوٌٌذگاى،

آهشیىایی دس هكالؼِ ویفی ً Brandburgیض تَد( .)4دس

هیضاى ٍ ویفیت هشالثتّای دسیافتی آًاى دس حذ هكلَب

هكالؼِ پانپَس ٍ ّوىاساى ًیض سالوٌذاى همین سشای

ًثَدُ است .ووثَد پشسٌل هشالثتی حشفِای ٍ استفادُ اص

سالوٌذاى ًسثت تِ سالوٌذاى همین خاًَادُ احساس تٌْایی

واسوٌاى غیش هتخػع تشای هشالثت اص همیواى سشا ،فمذاى

ضذیذتشی داضتٌذ وِ تا یافتِّای هكالؼِ ها ّوخَاًی

تشًاهِ غزایی همَی ٍ ّوچٌیي ًثَد تٌَع غزایی ،فمذاى

داسد(.)25

اهىاًات ٍ تشًاهِّای تفشیحی ٍ هطىالت هالی هَخة

احساس صًذگی یىٌَاخت اص دیگش ػَاهل ایداد وٌٌذُ

احساس ػذم دستیاتی تِ ًیاصّا ٍ اًتظاسات ٍ دس ًْایت

ًاسؾایتی دس هطاسوتوٌٌذگاى تَد .صًذگی خوؼی دس

احساس ًاسؾایتی سالوٌذاى اص صًذگی دس سشای سالوٌذاى

سشای سالوٌذاى ٍ تشًاهِسیضی گشٍّی تشای صًذگی دس

ضذُ تَد .تا تَخِ تِ ایٌىِ سالهتی ٍ سؾایت اص صًذگی

ایي هشاوض سثة ضذُ تَد وِ دس هطاسوتوٌٌذگاى احساس

افشاد تِ هیضاى تأهیي ًیاصّای ٍخَدی آًاى ٍاتستِ

صًذگی یىٌَاخت ضىل تگیشد ٍ سالوٌذاى دس اًدام

است( ،)28لزا تا تأهیي ًطذى ایي ًیاصّا ،تیطتش سالوٌذاى اص

تسیاسی اص اهَس هْن صًذگی ،استمالل خَد سا اص دست

صًذگی دس سشای سالوٌذاى سؾایت ًذاضتٌذ .دس سایش

دادُ ٍ احساس وٌٌذ وِ تِ ًیاصّای فشدیضاى تَخْی

پژٍّصّا ًیض همیواى اص هشالثتّای دسیافتی ساؾی
()24،29

ًویضَدً .تایح هكالؼِ ً Anderssonطاى هیدّذ

ًثَدًذ

ٌّگاهی وِ همیواى دس صًذگی خَد لادس تِ اًتخاب

تشٍص ًااهیذی ،هحشٍهیت ٍ ًاسؾایتی دس هطاسوتوٌٌذگاى

فؼالیتّای خَیص تاضٌذ ٍ تش صًذگی خَد وٌتشل داضتِ

ضذُ تَد(.)29

تاضٌذ ،احساس لذست ٍ وٌتشل هیوٌٌذ ٍ اص صًذگی

الثتِ دٍ ًفش اص هطاسوتوٌٌذگاى دس ایي هكالؼِ ٌّگام

سؾایت تیطتشی خَاٌّذ داضت(.)16

اًتمال تِ سشا ٍؾؼیت خسوی ٍخیوی داضتٌذ ٍ تِ ػلت

ّوچٌیي ووثَد واسوٌاى ٍ حؿَس همیواى تا ًیاصّای

تْثَدی دس سشا اص هشالثتّای خسوی اسائِ ضذُ دس سشای

هختلف خسوی ٍ سٍاًی سثة ضذُ تَد وِ دس تسیاسی اص

سالوٌذاى سؾایت داضتٌذ .دس تشخی اص هكالؼات ًیض

هَاسد تِ تفاٍتّای فشدی هطاسوتوٌٌذگاى تَخِ ًطَد

همیواى سؾایت خَد سا اص هشالثتّای دسیافتی اظْاس

ٍ تذٍى تَخِ تِ تَاًایی خسوی ٍ ضٌاختی سالوٌذاى ،تِ

ًوَدُ تَدًذ(.)30

تواهی آًاى اختیاس یىساًی دادُ ضذُ ٍ هشالثت یىساًی

ّوچٌیي تش اساس تداسب هطاسوتوٌٌذگاى ،تمشیثاّ تواهی

ٍ

آًاى اص فمذاى اهىاًات ٍ تشًاهِّای تفشیحی دس سشای

ًاسؾایتی ًاضی اص آى( ،)4حیات یىٌَاخت( ،)4،12فمذاى

سالوٌذاى ًاساؾی تَدًذ .دس هكالؼِ ً Andersonیض

()20

اًدام گیشد .هاّیت ساختاس یافتِ سشای سالوٌذاى

ٍ ػذم دستیاتی تِ ًیاصّا ٍ اًتظاسات سثة

()16

همیواى اص فمذاى تشًاهِّای لزتتخص ًاساؾی تَدًذ
63
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هثتال تِ فشاهَضی اص هطىالت ضایغ هطاسوتوٌٌذگاى

است
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تشخی اص پژٍّصّا دستشسی تِ اختواع تِ ػٌَاى هضیت

وٌتشل تش اهَس فشدی

دوره  /39شماره  /991تیر ماه 9317

نشریه پرستاری ایران

دس همیواى سشاّای سالوٌذاًی وِ اص ًظش فیضیىی ٍ

اص صًذگی دس ایي هؤسسات سؾایت ًذاسًذ .ایي یافتِّا

ساختواًی دس ٍؾؼیت هٌاسثی لشاس ًذاضتٌذ ضذیذتش تَد.

ًطاى هیدّذ وِ ًیاص تِ تاصتیٌی سشیؼی دس سٍیِ هشالثت اص

تا تَخِ تِ ایٌىِ تیي سؾایت اص صًذگی ٍ ػَاهل هحیكی

سالوٌذاى ایشاًی دس سشای سالوٌذاى ٍخَد داسد .تِ ٍیژُ

لزا تا تْثَد ضشایف هحیكی سشاّای

قشاحی تشًاهِّای هشالثتی خاًَادُ هحَس ،تفىیه

سالوٌذاى هیتَاى سؾایت همیواى اص صًذگی دس سشای

سالوٌذاى تش اساس تَاًاییّای ضٌاختی ٍ خسوی ٍ

سالوٌذاى سا استماء دادّ .وچٌیي تواهی هطاسوتوٌٌذگاى

تذٍیي تشًاهِّای هطاٍسُ ٍ تاصتَاًی سٍاًطٌاختی هیتَاًذ

اص خذهات تغزیِای دس سشای سالوٌذاى ًاساؾی تَدًذ .دس

دس ایي صهیٌِّا ووه ضایاًی ًوایذ.

()31

استثاـ ٍخَد داسد

] [ DOI: 10.29252/ijn.31.112.56

وِ تا یافتِّای ها ّوخَاًی داسدً .اسؾایتی تِ خػَظ

فشدی ٍ سػایت استماللطاى سا تدشتِ هیًوایٌذ .دس ًتیدِ

حالی وِ دس هكالؼات هتؼذد تِ تأثیش خذهات تغزیِای دس
یىی اص یافتِّای هتفاٍت ایي هكالؼِ وِ دس سایش هكالؼات

ایي همالِ ًذاسًذ.

تِ آى اضاسُ ًطذُ است( ،)26،32تأثیش ًگشاًیّای هالی دس
سؾایت اص صًذگی دس سشای سالوٌذاى تَد ٍ تیطتش

تقدیر و تشکر

هطاسوتوٌٌذگاى اص سَء استفادُّای هالی ٍ یا تٌگٌای

اص تواهی سالوٌذاى ٍ هشالثیي هطاسوتوٌٌذُ دس ایي

هالی دس سشای سالوٌذاى سًح هیتشدًذ .دس هشٍس ٍسیغ

هكالؼِ وِ تدشتیات خَد سا دس اختیاس هحممیي لشاس دادًذ

هتَى تِ تأثیش هسائل هالی دس سؾایت اص صًذگی دس سشای

ٍ ّوچٌیي هؼاًٍت پژٍّطی داًطىذُ پشستاسی ٍ هاهایی

سالوٌذاى اضاسُ ًطذُ است.

تثشیض ٍ ساصهاى تْضیستی استاىّای آرستایداى ضشلی ٍ

یافتِّای ایي هكالؼِ ویفی ًطاى داد وِ سالوٌذاى ایشاًی

اسدتیل تطىش هیضَد .الصم تِ روش است وِ ایي همالِ

همین دس سشای سالوٌذاى ،تا الاهت دس ایي هؤسسات

حاغل قشح تحمیماتی هػَب تِ ضواسُ  5/55/6388دس

تسیاسی اص هٌاتغ حوایتی لثلی خَد سا اص دست هیدٌّذ ٍ

داًطگاُ ػلَم پضضىی تثشیض هیتاضذ ٍ اػتثاس آى اص ایي

لادس تِ تشلشاسی استثاقات خذیذ دس سشا ًویتاضٌذ ٍ

هحل تأهیي ضذُ است.

صًذگی هؤسسِای ٍ سٍصهشُ ٍ تذٍى تَخِ تِ ًیاصّای
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Abstract
Background & Aim: Satisfaction with life in the aged care home is crucial because living in the aged care
home affects all aspects of the resident’s life. Identifying the factors affecting the satisfaction of the older people
can be the basis for strategic planning to facilitate their life in the aged care home. So, the purpose of this
qualitative study was to explain the factors affecting the residents' satisfaction with life in the aged care home.
Materials & Methods: This qualitative content analysis study was conducted in eight aged care home located
in two provinces in Iran from Jan. 2015 to May 2017. The study participants included 17 people living in aged
care homes and three formal caregivers who were selected using purposive sampling and were interviewed
through the semi-structured interview. Data were analyzed through conventional content analysis by using the
MAXQDA software.
Results: Results showed that residents are not satisfied with living in the aged care home. Moreover, 8
subcategories were identified as effective factors in resident's satisfaction: Communication deprivation,
monotone life, lack of attention to individual needs, lack of independence, care needs, nutritional problems, lack
of amenities, and financial concerns. These subcategories were classified into two main categories of human
factors and environmental factors.
Conclusion: The dissatisfaction experienced by Iranian older people in aged care home reflects the need for a
review of Iranian aged care services. Designing family-based care, paying attention to the needs of the elderly,
developing psychological counseling, and improving physical and staff structures can be helpful in this regard.
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