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بررسی مٌانع آمٌزش بو بیماران سالمند از دیدگاه پرستاران 

ً بیماران سالمند بستری در بیمارستان ىای آمٌزشی 

1392دانشگاه علٌم پسشکی بٌشير در سال 

دکتر مریم روانی پور  :نام مجری 

ایي پژٍّص حاصل طزح تحقیقاتی دٍرُ کارضٌاسی ارضذ آهَسش پزستاری هصَب موسسه حمایت کننده

ضَرای پژٍّطی داًطگاُ علَم پشضکی بَضْز هی باضذ کِ با حوایت هالی هعاًٍت پژٍّطی داًطگاُ علَم پشضکی بَضْز اًجام 

گزفتِ است
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که با توضیحات پرسشگر در مورد هدف از  ها بودندافراد سالمند به دلیل بی حوصلگی کمتر متمایل به پاسخ دادن به پرسش 
بعضی عبارت های پرسشنامه که درک آن توسط بعضی افراد . به شرکت در پژوهش افسایش می یافت انجام کار عالقه آن ها

ت و عالممورد پرسش قرار می گرفت  پرسشگر به فرد سالمند و توجیه کردن ایشان با توضیحات و تمثیالت کل بودسالمند مش
. دزده می ش

. اس کلیِ پزستاراى ٍ بیواراًی کِ ها را در اًجام ایي پژٍّص یاری رساًذُ اًذ کوال تقذیز ٍ تطکز را دارین
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هقایسِ دیذگاُ پزستاراى ٍ بیواراى سالوٌذ ًسبت بِ هَاًع آهَسش هزبَط بِ بیوار سالوٌذ  

هقایسِ دیذگاُ پزستاراى ٍ بیواراى سالوٌذ ًسبت بِ هَاًع آهَسش هزبَط بِ پزستار-2جذٍل 

دیذگاُ بیواراى سالوٌذ ٍ پزستاراى بیوارستاى  هطالعِ حاضز با ّذف بزرسی هَاًع آهَسش بِ بیواراى سالوٌذ اس 

پس اس اجزای طزح بْزُ ٍری ًیزٍی اًساًی کِ ّذف آى کاّص کوبَد  92-93ّای آهَسضی ضْز بَضْز در سال

اهیذ است کِ با ضٌاخت ایي هَاًع ٍ هقایسِ  .ًیزٍّای اًساًی جْت رسیذگی بْتز بِ بیواراى بَدُ است اًجام گزدیذ

ٍ دیذگاُ،بزًاهِ ریشی ّایی بیوار هحَراًِ تَسط هذیزاى ٍ هسَالى جْت ارتقای سالهتی بیواراى اّویت آى ّا اس د

جاهعِ هَرد . یک هطالعِ تَصیفی تحلیلی است کِ بِ رٍش هقطعی اًجام گزدیذپژٍّص ایي  .سالوٌذ صَرت پذیزد

اخلی جزاحی بیوارستاى ضْذای پژٍّص در ایي هطالعِ را پزستاراى ضاغل ٍ بیواراى سالوٌذ بستزی در بخص ّای د

اس دیذگاُ سالوٌذاى .بَد 29ٍ پزستاراى  67هیاًگیي سٌی بیواراى سالوٌذاى .خلیج فارس بَضْز تطکیل هی دادًذ

،کوبَد ًیزٍی اًساًی %(70)بیطتزیي هَاًع در آهَسش بِ آًْا، بیسَادی ٍ کن سَادی بیوار سالوٌذ

دم پذیزش آهَسش تَسط بیوار سالوٌذ بِ دلیل اعتقادات ،ع%(60)،ٍظایف سیاد پزستاراى %(64)پزستاری

،ٍظایف سیاد %(74)،ٍ اس دیذگاُ پزستاراى بیطتزیي هَاًع آهَسش،کوبَد ًیزٍی اًساًی پزستاری%(58)ضخصی

ّوچٌیي بیي دٍ دیذگاُ پزستاراى ٍ بیواراى سالوٌذ .بَدًذ%( 64)پزستاراى ٍ ٍضعیت ًا هساعذ جسوی بیوار سالوٌذ 

کوبَد "،"عذم عالقِ پزستار بِ آهَسش"آهَسش هزبَط بِ پزستار با استفادُ اس آسهَى کای دٍ در هَارددر هَاًع 

  P<0/05با "کوبَد هْارت السم بزای ایجاد ارتباط با بیوار سالوٌذ"ٍ"آگاّی پزستاراى در سهیٌِ آهَسش بِ بیوار

اختالف هعٌاداری هطاّذُ گزدیذ

الوٌذ،پزستاراى،دیذگاُ،آهَسش بِ بیوار هَاًع آهَسش،بیوار س


