
 

 

 

بررسي میزان رعایت وموانع احتمالي عدم رعایت استاندادرهای ساختاری درمراکزتوانبخشي ونگهداری  عنوان طرح پژوهشي

 39-5931سالمندان شهر اصفهان درسال

 395756 کد طرح

 دکترپروانه اباذری نام و نام خانوادگي مجری طرح

 دانشكده پرستاری مامایيمرکز تحقیقات  دانشكده/مرکز تحقیقاتي

 

هایي هستند که بتوانند )منظور از مخاطب افراد یا گروهه كساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

 استفاده نمایند(از نتایج طرح به طور مستقیم 

 (5بیماران مبتال به دیابت نوع مردم،  مثالً اطب خود را دقیقأ مشخص کنید.)مخ گیرندگان خدمات سالمتالف. 

 سالمنداني که درسراهای سالمندی زندگي میكنند....

 

 (بهداشتي تمعاونو دارو،  غذاسازمانانشگاه، بیمارستان، دمدیرانمثالً )گزاران نظام سالمتسیاست وب. مدیران

 مدیران مراکز سالمندی وسازمان بهزیستي کل استان اصفهان          روسای دانشگاه علوم پزشكي،

 (پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و غیره)مثالً  كنندگان خدمات سالمتارائهج.  

 سراهای سالمندان انجام وظیفه میكنند.پرستاران،پزشكان وکلیه کادر درمان که در 

 )مثالً کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و غیره(های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 

- 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالًسایر مخاطبینهـ. 

 بهزیستي کل استان اصفهانمووسات خیریه وسازمان 

 

 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام كار، و یافتهروش ، اهمیت. 2

 لكن است، سالمندان پذیرش خانواده ها براي بهترین از خود نوع خانواده ایرانی در :الف. اهمیت موضوع

 نسل نظام ارزشی تضاد سنتی، هايارزش  در تغيير تجددگرایی، نظير شهرنشينی، اجتماعی خاص شرایط

 ایفاي به قادر خانواده كه می گردد سبب سالمند مراقبت از پذیرش براي آمادگی عدم و قدیم و جدید

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(2 )فرم های پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

وبرای گذران زندگي آنهارا به سراهای سالمندی منتقل نباشـد سـالمندان قبـال در خـود وظایف نقش و مناسب

 آن با سالمندان كه تجربياتی سخت ترین از یكی به عنوان مطالعات، در مراكزي چنين به انتقال کنند.

 تنش شدن، طرد احساس جمله، روحی از پيامدهاي سالمندان، سراي به پذیرش و شده مواجهند، توصيف

 به انگيزاند،برمی را دوستان و خانواده با تماس شانس و خانه دادن از دست تزلزل، افسردگی، روانی،

 به جا مهمترین عنوان به متون در سالمندان، به سراي انتقال مختلف، جایی هاي جابه ميان در كه طوري

 .است  شده شناخته سالمندان تاثيرگذار بر جایی

كرشـده و  ذاگرسراهاي سالمندي استانداردهاي الزم درآنها اجرانشودسالمندان بيشتر دچاراحساسات منفـی  

مشكالت جسمی ميشوند.در این ميان الزم است كه استانداردهاي الزم جهت سراهاي سالمندان مطـاب  بـا   

نيازهاي وي، برنامه ریزي و اجرا شده و موانع رعایت استانداردها شناخته ورفع گردد شاید كه بتوان از درد 

جتماعی، افزایش اميدبه زندگی و رضـایت از  نان؛ ناشی از دوري از خانواده؛ با انجام فعاليت هاي اآو آالم 

 زندگی، كاست.

 

 

( 2،1،3 تيپ) گانه21 مراكز خصوص در كه بوده است مقطعی دو مرحله اي توصيفی نوع از مطالعه این  كار:ب. خالصه روش

 دستور از شده تهيه وارسی فهرست شامل ها، داده گردآوري ابزار. است گرفته انجام 2361-69 سال در اصفهان شهر سالمندي سراهاي

 موانع بررسی جهت ساخته محق  پرسشنامه و ساختاري استانداردهاي رعایت ميزان گيرياندازه كشور،جهت سازمان بهزیستی العمل

 ساختمان، عمومی شرایط فيزیكی، فضاي انسانی، نيروي شامل استانداردهاي  بررسی مورد هاي حيطه. بود استانداردها رعایت

 از استفاده با ها آن تحليل و تجزیه ها، داده آوريجمع از بودند. پس عمومی مقررات و نياز مورد خدمات نياز، مورد لوازم و تجهيزات

 از اهداف به دستيابی منظور به. بود اسمی گيري اندازه مقياس در و كيفی نوع از مطالعه این هاي داده. شد انجام SPSS/20 افزار نرم

 .شد استفاده فراوانی توزیع و درصد توصيفی، آمار

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  های حاصل از پژوهشپیام ج.

 آگاهي کامل مسیوالن زیرربط ازوضعیت میزان رعایت  استانداردهای ساختاری  سراهای سالمندی  1شماره پیام 

 از موانع موجود در عدم رعایت استانداردهای سراهای سالمندیآگاهي کامل مسیوالن زیرربط  2شماره پیام 

 آگاهي مدیران مراکز از دستورالعملها وآشنایي با مشكالت موجود ورفع آنها 3شماره پیام 



 

 افزایش کیفیت زندگي سالمندان درسراهای سالمندی 4شماره پیام 

 عدم رعایت استانداردهای درخانه های سالمندی با آنها مواجه میباشندکاهش بیماریهایي وخطراتي که سالمندان دراثر  5شماره پیام 

 افزایش اعتماد خانواده ها نسبت به سراهای سالمندی 6پیام شماره 

 

  



 

 

 

 توانید چندین مورد را انتخاب کنید()مي پیشنهاد شما برای كاربست نتایج پژوهش چیست؟د. 

  برای معرفي نتایج پژوهش کنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشكیل جلسه با 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي  

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها 

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه 

  ها و سمینارهای داخليکنفرانسارائه در 

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس 

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته 

  های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال 

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش کامل طرح بر روی وب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  



 

 

 عنوان طرح پژوهشي
بررسي میزان رعایت وموانع احتمالي عدم رعایت استاندادرهای ساختاری درمراکزتوانبخشي 

 39-5931ونگهداری سالمندان شهر اصفهان درسال

 395756 کد طرح

 دکتر پروانه اباذری طرحنام و نام خانوادگي مجری 

 دانشكده پرستاری ومامایيمرکز تحقیقات  دانشكده/مرکز تحقیقاتي

 

 ( کلمه بنویسید 02و هدف پژوهش را حداکثر در )مقدمه  زمینه:

با افزایش پدیرش سالمندان درخانه های سالمندی این مكانها بایستي دارای استانداردهای تصویب شده 

 مطالعه به آنها پرداخته شده است.بهزیستي باشندکه دراین 

 ( کلمه بنویسد 02روش انجام پژوهش را حداکثر در ) روش اجرا:

ساعت 9پژوهشگربامراجعه وارایه معرفي نامه ازدانشكده پرستاری ومامایي به مدیریت مراکزسالمندی وجلب موافقت انها هرروز 

میزان رعایت اسانداردهای ساختاری و پرسشنامه باروش مصاحبه برای اقدام به تكمیل فهرست وارسي با روش مشاهده برای تعیین 

 تعیین موانع عدم رعایت استانداردها نمود.

 

 ( کلمه بنویسد 02نتیجه و پیام اصلي پژوهش را به زبان ساده و حداکثر در ) نتیچه:

ازمراکزسالمندی رعایت شده است.شناسایي و با توجه به یافته ها درصد قابل توجهي ازاستانداردها درهیچیک یا فقط دربرخي 

 ازبین بردن موانع دخیل درعدم رعایت استانداردها توسط مسیوالن  میتواندزندگي ایمن برای سالمندان به ارمغان آورد.

 

 


