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  مقدمه 

 دنيا در حال ر در تمام جوامع در سراسنسالمندا شمار
- درصد به جمعيت جهان افزوده مي7/1هر سال . ]1 [افزايش است

 سال و باالتر 65كه اين افزايش براي جمعيت  در حالي. شود
  جمعيت جهان را به،اين فاصله تركيب سني. درصد است5/2

كشور ما ايران نيز از پديده . دهددن سوق ميسوي سالمند ش
نصيب نبوده است به طوري كه در حال سالمندي جمعيت بي

اين در .  درصد است6/1حاضر نرخ رشد جمعيت در كشور ما 
 درصد است و 5/2حالي است كه نرخ رشد جمعيت سالمندي 

 ور به سالمندان كششمار 1400شود كه تا سال بيني ميپيش
 بيماران سالمند در كه با توجه به اين]. 2 [ر برسدميليون نف10

 معرض خطر باالي بدترشدن جسمي در طي بهبودي بعد از
هاي سني بيمارستان بوده و به احتمال بيشتري نسبت به ساير گروه

 مراقبت  شده يا نياز به خدماتموسساتدچار بستري شدن در 
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والني مدت  خدمات مراقبت طيهي اراكنند،طوالني مدت پيدا مي
 يمناسب بعد از ترخيص از بيمارستان براي سالمندان در ارتقا

اخيرا، ميزان بستري شدن . بهداشت و كيفيت زندگي اهميت دارد
 سال، سه 65ساله يا پيرتر نسبت به افراد زير  65افراد سالمند 

 ساله و پيرتر در 65 بستري شدن براي افراد يبرابر است و هزينه
 هاي بستري شدن در بيمارستان استام هزينه درصد تم33حدود 

 درصد جمعيت 40 دست كمرود كه  انتظار مي1نظر دورمنه ب. ]3[
، در اواخر گسترده سال به خدمات مراقبت سالمتي 75باالي 

مين آسايش و انگهداري و تي لهامس .]4[شان نياز پيدا كنند ندگيز
تري پيدا ستردهرفاه سالمندان در جامعه هر روز ابعاد جديد و گ

دهد كه جمعيت سالمند از جهات جسمي، كند و آمار نشان ميمي
 پيوسته و روزافزونطور ه رواني، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ب

پرستاري براي خانه  لغت]5 [كامل نياز دارندبه مراقبت پرستاري 
هاي مزمن و رود كه به افراد با بيماريكار ميه بموسسات تعريف 
تمركز مراقبت بر افرادي است . كنند فيزيكي خدمت ميهاينقص

كه نيازي به بستري شدن در بيمارستان ندارند اما در مراقبت از 
دليل ه عبارتي ديگر، افرادي كه به ب]. 6 [خودشان ناتوان هستند

هاي مشكالت سالمتي جسمي، مشكالت سالمتي رواني و يا ناتواني
 انتقال از سوي ديگر، .]7 [ل نيستندعملكردي، قادر به ماندن در منز

ترين عنوان يكي از سخته ب،  در مطالعاتبه چنين مراكزي
 و.  كه سالمندان با آن مواجهند، توصيف شده استتجربياتي

احساس پيامدهاي روحي از جمله، ، پذيرش به سراي سالمندان
تزلزل، از دست دادن خانه و سردگي، اف ،تنش روانيطرد شدن، 
 طوري كهه ، بانگيزاند با خانواده و دوستان را بر ميشانس تماس

 ، درالمنداني مختلف، انتقال به سراي سهاجا به جاييدر ميان 
سالمندان شناخته ثيرگذار بر ا تجا به جاييترين عنوان مهمه متون ب

ثير تنيدگي و ا، بيشترين تسالمندان سرايورود به  .]8 [شده است
چرا كه سالمندي دوران عزلت  ]9[ ردگذاسالمندان مي ترس را بر

هاست و تنهايي نبوده و فصل تكامل هستي و به ثمر نشستن انديشه
 با محروم كردن سالمند از بسياري از تعلقات موسسات .]10[

 دهد، احساسشخصي كه قسمتي از هويت آشكار او را تشكيل مي
دي از سوي ديگر بار اقتصا. ]11 [كنندخودارزشي او را تخريب مي

-تواند در فعاليتبر خانواده و جامعه داشته و نيروي كاري كه مي

كار برده شود، به هدر ه هاي ساده و بدون فعاليت فيزيكي شديد ب
دوي  عالوه بر اين، انتقال به سراي مراقبتي اقامتي، بر هر و .رودمي

مطالعات نشان  .گذاردثير مياهايشان تخانواده و  سالمندمقيمان
  به اين مراكز، در زمان زجر و بحران، مثالجا به جاييكه ند اهداد

                                                 
1 -Dorman  

دهد، در اين اي از بستري شدن روي مي بيماري حاد يا دورهدر پي
وضعيت، سالمند نياز به سازگاري با شرايط جديد را خواهد داشت 

  بيش از تحمل سالمند باشد، توجهتنش روانيست اين  او ممكن
ان از سازگاري با چنين مكاني روزافزوني به درك تجارب سالمند

وسيله ه كه چرا چنين مكاني اغلب ب وجود دارد، درك اين
- در نظر گرفته مي2 » شكستينشانهآخرين «عنوان ه سالمندان ب

امروزه متخصصين سالمندي به خطر افزايش ]. 8 [شود، اهميت دارد
- است توجه نميجا به جاييناپذير مرگ و مير كه پيامد اجتناب

 و ميزان دخالت در جا به جاييو ميزان تمايل سالمند به  كنند
 .]12 [شوندظر گرفته ميگيري به عنوان متغيرهاي مهمي در نتصميم
هاي  كشورهاي داراي جمعيت بااليي از سالمندان، سياستبنابراين،
اياالت . اند آوردهدوجوه مدت براي سالمندان را بدرازمراقبت 

اي تدابير مراقبت طوالني مدت پيشرفتهمتحده آمريكا و استراليا، 
ها با حداكثر استقالل كه آن براي سالمندان در اطمينان از اين

كشور ما ايران نيز در با تمام اين موارد،  .]1 [زندگي كنند را دارند
  زيرا]13 [ صعودي داردسپردن سالمندان به سراي سالمندان سير

شتري براي خدمات شود، تقاضاي بيطور كه جمعيت پير مي همان
طور ه  بسراهاي سالمندان. استمراقبت طوالني مدت مورد انتظار 

. انداستفاده مراقبت طوالني مدت بودهترين شكل مورد  شايع،سنتي
تري از هزينهريزان در جستجوي جايگزيني كه شكل كمبرنامه

درك  مراقبت براي سالمندان بوده و توجه تحقيقي بيشتري در
اختصاص سراي سالمندان به ش  براي پذيرساززمينهعوامل خطر و 
هاي اقامت در سراي سالمندان  درك علل و انگيزه.داده شده است

خير انداختن يا پيشگيري از ا به تجهت هايي  برنامهطرح براي 
 .]4 [ اهميت استداراي  به سراي سالمندان سالمندانورود

 مراقبتي ين خدماتبنابراين، شناسايي عواملي كه بر استفاده از ا
   پژوهشپرسش .گذارند، نگراني مهمي استثير ميا تمدتدراز

 سراي سالمندان از ديدگاه علل و انگيزه اقامت دراين است كه 
   .سالمندان مقيم چيست

  
  هامواد و روش

 براي.  استفاده شدشناسيپديدهدر اين مطالعه، روش 
-و يادداشت بدون ساختار مصاحبه عميقها از آوري دادهجمع

 . ماهه انجام شد9ايي  با سالمندان در طي دورهبرداري در عرصه
. گيري مبتني بر هدف انتخاب شدندبا كاربرد روش نمونهها نمونه

 .  باشند"غني از اطالعات" كه هايي را انتخاب كردحقق، نمونهم
-نمونه .]14 [ دهدهي ارايده تحت مطالعه از پدايتصوير زندهتا 

                                                 
2 -Final sign of failure 
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- شركتشماركه در آخر، . ادامه يافت هاشباع دادهگيري تا ا

 مرد در 3 زن و 7امل كنندگان ششركت . نفر رسيد10كنندگان به 
 در سراي شانسال كه مدت اقامت 66- 85  سنييمحدوده
گيري از سراهاي نمونه.  سال متغير بود12 ماه تا 6 از سالمندان

 هامصاحبه .د و خصوصي در شهر اصفهان انجام شسالمندان خيريه
 پس از  انجام شدند،گر توسط پژوهشها و تحليل يافتههو تجزي

 اساس معيارهاي ورود به مطالعه، كنندگان برانتخاب شركت
توضيحات الزم به آنان داده شد و با اعالم رضايت در انجام 

 البته ،كننده تعيين شدمكان مصاحبه با نظر شركت مصاحبه، زمان و
  در سراي سالمندانساكتي خلوت وه، جاي مصاحبسعي شد مكان 
مين راحتي ا باشد تا ضمن تكننده و در اتاق شركتو يا روي تخت

 در .كننده در بيان نظراتش، كيفيت ضبط صدا بهتر شودشركت
كنندگان به آنها مورد محرمانه ماندن اطالعات و صداي شركت

اكثر  دقيقه و حد20-30مدت زمان هر مصاحبه . اطمينان داده شد
 شدندبوده و زود خسته مي ها سالمند، زيرا نمونه بود دقيقه30

 كه پس از استخراج كدها مفهومي مبهم بود، در صورتي. ]15[
كه با  طوريه ب .شدسازي انجام مي ديگري جهت روشنيمصاحبه

 مطرح هاييپرسشبرخي  . مصاحبه انجام شد15، كنندهشركت 10
 كه در سراي سالمندان اقامت چطور شد :شده عبارت بودند از

 ايي از اقامت در سراي سالمندان داشتيد؟، چه انگيزهكرديد؟
 با انجام مراحل زير تجزيه و ،اطالعات با استفاده از روش كاليزي

 هر مصاحبه و ثبت  پس از، اولي مرحلهدر .تحليل شدند
كنندگان  شركتيه عرصه، ابتدا به بيانات ضبط شديهايادداشت
 شان، كلمه به كلمه روي گوش داده شد و اظهارات بارچندين

كاغذ نوشته شدند و مصاحبه نوشته شده جهت درك احساس و 
پس ،  دوميدر مرحله .بار مطالعه شد كنندگان چندتجارب شركت

 زير اطالعات با معني كننده،شركتهاي از مطالعه همه توصيف
 يكنندهشركت :عنوان مثاله ب .، خط كشيده شديدهمرتبط با پد

- احساسم اين است كه من اينجا آسوده......  :گويدمي) 6 (يشماره

ها هست، بين پدر داني تو خانهكه بعضي چيزها كه مي ترم از اين
هيچ . ها، از اين چيزها راحتمو مادرها، زن و شوهرها و اين

-ها را ميفقط يه مقداري دلم هواي بچه.... بينم چيزيش را نمي

 گذرد، همه با هم،خب اينجا براي هر كسي، يه طوري مي .....كند
-مثل هم نيستند، من االن زندگيم با اوناي ديگه تو اينجا فرق مي

، خودم با ميل هام، كسي مرا نياوردمن خودم اينجا آمده ...كند
، سعي شد تا از هر عبارت يك مفهوم سومدر مرحله . »خودم آمدم

  مرتبا، طي اين مرحله. استخراج شودبوداصلي آن گر معني كه بيان
  واوليهن معني تدوين شده با جمالت مرتبط بوداز سعي شد تا 

 از عبارات زير به عنوان مثال .ارتباط بين آنها اطمينان حاصل شود

 ،"دور بودن از مشكالت خانوادگي" مفهومدار فوق دو خط
دهاي  پس از استخراج ك. استنباط گرديد"ورود با ميل و انتخاب"

حاصل اين  .هر مصاحبه، نسبت به انجام مصاحبه بعدي اقدام شد
-ن مفاهيم تدوين شده مي كد كه هما13مرحله از پژوهش شامل 

 مفاهيم تدوين شده را ،گر، پژوهش چهارمي مرحلهدر .بود باشند،
 هايبه دستهآنها را اساس تشابه  دقت مطالعه كرد و بره ب

براي   پنجم،يدر مرحله. بندي نمود دستهمفاهيم اصليموضوعي يا 
هاي  دسته،گرپژوهش ، تحت مطالعهيتوصيف جامع از پديده

هاي  را در دستههي داشتند، موضوعي مختلف كه معاني مشاب
به . فاهيم اصلي دست پيدا كند به متاموضوعي بزرگتري قرار داد 

 مفهوم 2  ساختاري تجربه كه شاملي اجزاتدريجه ب ترتيب اين
، مفاهيم كلي 1 يدر دياگرام شماره. دست آمدنده  بودند، بكلي
 يدر مرحله .بندي آنها آورده شده است دستهچگونگيها و يافته

 با بياني  از پديده تحت مطالعه توصيف جامعيششم، سعي شد تا
 اعتباربخشي با ، پايانييمرحله .ه شودي ارا و بدون ابهامآشكار
در اين  .]16[ها بود يافته درباره  به هر نمونه و پرسيدنعارجا

  و3پذيري اطمينانپژوهش جهت استحكام تحقيق از دو معيار
يد ي تاجهتگر  استفاده شد به اين صورت كه پژوهش4مقبوليت

كنندگان ها، كدهاي استخراج شده را به شركتيافتهمقبوليت 
ها معتبر شدند، همچنين محقق يد آنان يافتهايارجاع داده و با ت

نظر در تحقيق ها و كدهاي استخراج شده را به شخص صاحبيافته
چند نمونه، از ابتداي  در، و  ارجاع داد)راهنماي طرح( كيفي

مفاهيم مراحل تجزيه و تحليل، روند تشكيل كدها تا رسيدن به 
هاي تحقيق از نظر اصلي توسط ايشان بررسي شد و اعتبار يافته

گر جهت  پژوهش،وه بر اينعال .ايشان مورد تاييد قرار گرفت
ذكر جزييات توضيح  يند پژوهش را باآها فرپذيري يافتهاطمينان

داده و چگونگي رسيدن به نتايج را به تفصيل شرح داد، تا محققين 
   .ديگر را در درك چگونگي رسيدن به نتايج كمك كند

  
  نتايج

 كد، 13،  از علل اقامتهاي حاصلكلي يافته طوره ب
دست آمده ه دو مفهوم اصلي ب.  مفهوم اصلي بودند2 زيرمفهوم و4

 . ورود اجباريـ2  ورود اختياريـ1 عبارت بودند از؛ هااز داده
ورود با موافقت قبلي، :  عبارتند از ورود اختيارييهاموزيرمفه
 شامل؛ و ورود اجباري خاطر مشكالت مالي و خانوادگيه ورود ب

 بودند، كه هر كدام از رشياوناه، ورود در حالت ورود با فريب

                                                 
3. Dependability 
4. Credibility 
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در ادامه مورد بررسي قرار  كه هايي بودندها داراي زيرمفهوماين
 .اند نشان داده شده1ي  شمارهدر دياگراماند و گرفته

 
   ورود با موافقت قبلي: الف :ورود اختياري
كنندگان در تحقيق اظهار داشتند كه با جلب بعضي شركت

. اندد سراي سالمندان شدهشان از سوي خانواده، وارموافقت
طور شد كه به سراي ه چ"  شد كهپرسشهنگامي كه از آنها 

گفتند اگر بيايم اينجا به من ": گفتيكي از آنها  "سالمندان آمديد؟
كننده اما شركت."حاال هم راحتم. من هم قبول كردم. ترمراحت

 خودش، اسكان در ياظهار كرد كه كامال با خواست و اراده) 6(
من خودم اصال آمدم ". سراي سالمندان را انتخاب كرده است

دو نفر از  ."اينجا، كسي مرا نياورده، خودم با ميل خودم آمدم
خاطر امكانات مراقبتي بيشتر و ه كنندگان اظهار داشتند كه بشركت

 اند،ديد و مشورت خانواده وارد سراي سالمندان شدهبا صالح
، كه پس از شكستگي ران در سراي 2ماره كننده ششركت

النه تو خونه كه بودم،  اَ"گويد كه سالمندان اسكان يافته است، مي
البته قبل از . كسي نبود به من برسد مثال يك لگن زير پايم بگذارد

خاطر داشتن آرتروز، بچه برادرم، آدم ه اين اتفاق در منزل هم ب
وقتي پايم شكست، كسي گرفته بود كه از من پرستاري كند، اما 

نبود در اين مدت از من مراقبت كند او هم بچه داشت، شوهر 
بچه برادرم . توانست بماند و از من مراقبت كندداشت، شب نمي

 جاها بهتر يديد، تشخيص داده بود كه اينجا از بقيه اينجا را آمد
از من پرسيد، عمه رضايت داري كه بروي سراي سالمندان . است

  "...خوب شود،تا پايت 
  
  : خاطر مشكالت مالي و خانوادگيه ورود ب : ب

، علت ورود به سراي سالمندان دگاننكنبعضي از شركت
را داشتن اختالفات خانوادگي و احساس سربار ديگران بودن بيان 

 من خانه دخترم بودم، "گويد؛  مي7 يكننده شمارهشركت. كنندمي
توانست مرا نگهدارد، ميخاطر ناراضي بودن شوهرش نه دخترم ب

 هگويد كه بكننده باز مي و يا همين شركت"من هم آمدم اينجا
خاطر رهايي از احساس سركوفت و تحقير در خانه وارد سراي 

بينم خونه ترم، وقتي مي از خونه راحت"سالمندان شده است، 

-ترم، دخترم و دامادم مرا اذيت نميسركوفت دارد، اينجا راحت

 ديگر، عدم توانايي مالي در مستقل زندگي يكنندهتشرك. "كنند
 هرچي "كند كردن را علت ورودش به سراي سالمندان ذكر مي

يه مقدار پول . انداز داشتم، دادم كرايه خانه و پول آب و برقپس
بيا تا يه مقدار پول ....": خانه گفتبرايم مانده بود كه همان صاحب

 و "...المندان، يه اتاق بگيربرات مانده، ببر بده آسايشگاه س
كننده ديگر علت ورودش را نداشتن مكاني براي زندگي شركت

  ."...براي اينكه جايي نداشتم..."گويدداند و ميمي
  

  :ورود در حالت ناهشيار: الف :ورود اجباري -

 يكي از شركت كنندگان اظهار كرد كه در حالت ناهشيار
فتن مراقبت در سراي و جهت گرپس از ترخيص از بيمارستان 

بهوش نبودم، بهوش كه آمدم ديدم ..."سالمندان بستري شده است؛ 
-يا طبق مشاهدات و يادداشت و "...برم شلوغ است انگار دور و

 محقق، اكثر مقيمان سراي سالمندان از يهاي در عرصهبرداري
دليل ه بردند و چون مصاحبه با آنها بنقايص شناختي رنج مي

ه ب. مطالعه بودند دور نبود، از معيارهاي خروج ازمشكل ذهني مق
 شناختي و مشكل ذهني نقصطوري كه پيدا كردن سالمند بدون 

علت ه  و همين نقايص شناختي ب.هاي تحقيق بوديكي از دشواري
هي به اسكان در سراي سالمندان تعدم تطابق با خانواده و جامعه من

  .شودمي
  
   :ورود با فريب: ب

از ورودش بدون اطالع قبلي  3ي شمارهكننده  شركت
ما را آورد گذاشت .  آوردنم اينجا، خانمم رفت مسافرت"گويدمي

 كننده ديگر و شركت."اينجا؛ وگرنه نه مريضي، نه فالني، هيچي
: گويد سخن مي و تهديداز ورود اجباري با فريب) 5ي شماره(
اول . !ي و كتكآوردنم، با ناراحتپسر برادرم همراه با خواهرم  ..."

دانستم، همچين كه آمدم درب اينجا، خواهرم گفت، ها، نمي
. گويدمن هاج و واج ماندم كه چه مي .فهميدم اينجا كجاست

ات را همچين كه آوردنم تو، دودستي زدم تو سرم، گفتم؛ عمه
  ."!خجالت نكشيدي؟! آوردي اينجا؟
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  گيزه اقامت در سراي سالمندان و چگونگي رسيدن به مفاهيم اصلي   علل و ان-1 دياگرام              

  
  بحث

كننـدگان داليلـي را بـراي ورود        در اين مطالعه، شـركت    
جملـه  از   نـد، اهاختياري و با ميل خود به سراي سالمندان ذكر كرد         

داشتن مشكل جسمي و اقامت جهت گرفتن مراقبت بود كه يافتـه            
-هاي مطالعـه  ن مطلب هستند، يافته   يد اي وهاي مطالعات ديگر نيز م    

 و شـريفي بـا عنـوان علـل سـپردن            يايي كمي كه توسـط سـوك      
 در كاشـان انجـام      1386هاي سالمندان سال    سالمندان به آسايشگاه  
ـ  سرپرستي، بيماري، بيماري و بي    شد، نشان داد كه بي     ه سرپرستي ب

 ترتيب بيشترين علل اقامت سالمندان در سـراي سـالمندان هـستند      
- براي سالمندان، بيماري مزمن يا معلوليتي رخ مي    كه  هنگامي ]17[

مراكـز پرسـتاري تنهـا      . پـذير نيـست   دهد، زندگي مستقل امكـان    
اطر خـ ه   بعضي از سالمندان ب    .]18 [جايگزين زندگي مستقل هستند   

مشكالت و اختالفات خانوادگي و عدم توانـايي مـالي در مـستقل        
كـه    همچنان .يافته بودند  در سراي سالمندان اسكان      زندگي كردن، 

 نـشان داد كـه فـشارهاي        5هاي مطالعه سـئو و هـاليس      نتايج يافته 
خانوادگي، احساس امنيت، استفاده از خدمات رسمي و غيررسمي         
و احساس تنزل سالمتي، سالمندان را به اقامت در سراي سالمندان           

همچنين بسياري از سالمندان توانايي پرداخت       .]19 [دهندسوق مي 
هـا در    گاهي اوقات اين خانه    با وجود اين،   خانه را دارند،     يههزين

 محيط زندگي آنها تغيير كرده است        امنيت نواحي از شهر هستند كه    
و يا خانه نياز به تعمير و هزينه     ) افراد شرور در محل    رشايد حضو (

همچنـين سـالمند    . توانـد بپـردازد   نگهداري داشته كه سالمند نمي    
امـا سـرمايه    . شـود  جا به جا  اي ديگري   ممكن است بخواهد به ج    

                                                 
5- Seo and Hollis  

علل و انگيزه ورود به سراي
 اهسالمندان از ديدگ

 سالمندان اسكان يافته

ورود اجباري

ورود اختياري

 ورود با فريب

 يارورود ناهش

   با موافقت قبليورود

ورود به خاطر مشكالت مالي و 
خانوادگي

 شناختينقص ورود به خاطر داشتن 

اهشيار ورود ناخودآگاه در حالت ن
 به سراي سالمندان جهت مراقبت

 ورود اجباري با تهديد

 ورود بدون اطالع قبلي

 ورود اجباري با فريب

  بودن برايورود به دليل سربار
 ديگران

فرار از سركوفت يا تحقير شدن 
 در خانه

داشتن اختالالت خانوادگي قبل از
 اقامت

 نداشتن مكاني براي زندگي

ايي مالي اقامت به دليل عدم توان
 در مستقل زندگي كردن

 ب موافقت قبليلورود با ج

ورود اختياري به خاطر امكانات 
 ي بيشترتمراقب

 تخاب خودميل و انورود با 
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 ندارد، اينجاست كه اقامت در سراي سالمندان را         جا به جايي  براي  
 از سوي ديگر اشخاص پيـر كـه بـه تنهـايي             .]20[دهد  ترجيح مي 
ـ          زندگي مي  ه كنند، به احتمال بيشتري در جستجوي مكان اقـامتي ب

. عنوان روشي براي كـسب تمـاس اجتمـاعي بـا ديگـران هـستند            
-تنهايي زندگي مـي ه  نابراين، براي سالمنداني كه قبل از پذيرش ب       ب

ـ . ]9[ كردند، پيامدهاي مثبت پذيرش مورد انتظار بـود   يهدر مطالع
كنندگان ورودشـان را بـه سـراي سـالمندان        حاضر، بعضي شركت  

بـدون  اقامـت     از جملـه؛   هك و اجباري بيان كردند،      گيركنندهغافل
ـ  و شياروناه در حالت    اقامت ، فريب  و  اجبار يا اقامت  با   اطالع،   ه ب

-متون نـشان مـي    كه   همچنان . را بيان نمودند   خاطر گرفتن مراقبت  

دهند كه دوران نقاهت بيمـاري را       افراد سالمند ترجيح مي   دهند كه   
رغـم  علي. جاي سراي سالمندان طي كنند    ه  شان ب در محل سكونت  

مند تـا   هاي ذهني و جـسمي سـال      شان، هنگامي كه توانايي   خواسته
تـري در   حدي كه منابع خانوادگي يـا جامعـه بـه ميـزان طـوالني             

ن الزم  شوند، پذيرش بـه سـراي سـالمندا       دسترس نيست، بدتر مي   
يـد ايـن مطلـب      وم اي در تايوان نيز   هاي مطالعه يافته .]18 [شودمي

است كه عالوه بر بستري شدن قبلي، تمايل مراقب براي اسكان در            
ايـي در اسـتفاده از سـراي        كننـده يـين سراي سـالمندان، عامـل تع     

 حاضر، يدر مطالعه. ]3 [سالمندان بعد از ترخيص بيمارستاني است
بعضي سالمندان نداشتن اختيار و حق انتخاب در ورود بـه سـراي             

يـد ايـن    وهاي مطالعات ديگر نيز م    يافتهاند،  سالمندان را بيان كرده   
 از مطالعه نايبه نقل  )Fiveash (فويشكه  همچنانمطلب هستند،   

)Nay( حـق   از نداشـتن     سـالمند  يكنندهصلاحس مست ؛  گويدمي
 مفاهيم اصـلي  انتخاب در ورود به سراي سالمندان وجود داشت و          

وجود نداشتن انتخـاب، از دسـت       : كه از اطالعات استخراج شدند    
 يهدر مطالع . ارزشي و پايان راه بودند    دادن همه چيز و احساس بي     

كننـدگان،   مشترك بين بيانـات همـه شـركت        مفاهيم اصلي فويش،  
 اقامتينده بود و آگيري در خصوص زندگي فقدان نقش در تصميم

هاي حاصل از   از سوي ديگر، يافته    .]21[شان بود   آنها برخالف ميل  
گر مبني بر باال بودن شيوع ديمانس و مـشكالت          مشاهدات پژوهش 

در اين راستا مـي    هاي مطالعات نيز     يافته .ذهني در ميان مقيمان بود    

ترين ناتواني منجر به اسكان دهند كه شايعباشند، مطالعات نشان مي
 وجـود بيمـاري     .]22 [ شـناختي اسـت    نقـص در سراي سالمندان،    

 برابـر   20 را تـا     آلزايمر يا ديمانس، خطر ورود به سراي سالمندان       
  .]23 [دهد برابر براي زنان افزايش مي10براي مردان و 

  
   گيرينتيجه

  سالمتيشود كهگيري ميهاي اين مطالعه نتيجهاز يافته
ضعيف، وضع اقتصادي ضعيف، سن پيري، مجرد بودن يا بيوه 

  در خانوادهيرفتاربد  شناختي،نقصبودن، تنها زندگي كردن، 
 و تمايل مراقبين هاي زندگي روزانه افت فعاليتنسبت به سالمند،
در اين  .كنندكانپذير مي در سراي سالمندان را امخانوادگي، اقامت

 سالم رغم فعال ومطالعه مشاهده شد كه بعضي سالمندان علي
دليل مشكالت مالي وارد سراي سالمندان شده بودند، چه ه بودن، ب

ها و كارهايي هرچند ساده در بهتر كه از اين سالمندان در فعاليت
 اي مناسب براي سالمندان،جامعه استفاده شود و با پوشش بيمه

عنوان ه ب(  روزانه در جامعهرسانيخدمتيجاد مراكز مراقبتي و ا
و حمايت ) صورت روزانهه هاي سالمندان بمثال، تشكيل باشگاه

سعي  .عمل آيده سراي سالمندان جلوگيري بمالي، از ورود آنها به 
ه يتري اراطور منسجمه هاي اجتماعي سالمندان بحمايتشود كه 

 افزايش دلگرمي و حمايت مراقب بردراهمشي عمومي و  خط.شوند
 در مراقبت از سالمندان مرخص شده در منزل، مانند پرداخت

 خانوادگي، و خدمات سالمتيدهندگان حقوق يا حمايت از مراقبت
توانند در كاهش استفاده از سراي ، ميمحور منزلو در سطح جامعه

  .سالمندان ايجاد و تقويت شوند
  

  تشكر و قدرداني
لين وكننده در اين مطالعه و مسوالمندان شركتاز كليه س

و كاركنان سراهاي سالمندان افق فردا و صادقيه اصفهان كه 
 نمودند، كمال تشكر و قدرداني را گرپژوهشهمكاري الزم را با 

  .دارم
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