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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

3 14عنوان با فونت تیتر شماره 

جهانسراسردرمهممسائلازیکیبهاجتماعیهایمراقبتوسالمتیبهآنهانیازومسنافرادسالمتشدنتبدیل

جهانسراسردر2050سالدرمیلیارد2به2000سالدرمیلیون600ازسالمندجمیعتافزایش

احیایدرناتوانیوفیزیولوژیکیسازوکارهایتدریجیفرسایشباکهدانستفرایندیمیتوانراانسانیحیاتدرسالمندی

یابدمیخاتمهزندگیپایانباوآغازحیاتیارگانهایتوانمندی

همراههداشتیبمشکالتوهافعالیتسطحکاهشهمچنینسالمندجمیعتدرباالزندگیبهامیددنبالبهجدیدهاییچالشایجاد

سالمندیتغییراتبا

سالمندانزندگیکیفیتکاهش

عمومیپزشکانازخصوصبهبهداشتیهایمراقبتسیستمازمطالباتافزایش

بیان مسئله و مقدمه



هابیمارستانوتوانبخشی-حمایتیمراکزتامنزلازدرمانیبهداشتیهایساختاربهدسترسی

بهمراجعهزاپیشگیریجهتبهداشتیاقداماتیادگیریوخودسالمتحفظدرمشارکتجهتسالمنداندرتواناییایجاد

درمانبعدیسطوح

ازباالایترضهمچنین؛شودشدهدادههایتوصیهوشدهتجویزهایداروبهبهترپایبندیوهارامراقبتکیفیتبهبود

سالمندبیمارانمشارکتترویجدنبالبهسالمتیوضعیتبهبودومراقبت

سالمتهایمجتمعدرسالمتاولیههایمراقبتارائهدرسالمندانمشارکتنحوهووضعیتبررسیازپسحاضرمطالعه

.دادارائهراسالمتهایمجتمعدراولیهبهداشتیهایمراقبتدرسالمندانمشارکتچارچوب،تبریزشهر
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

5

پژوهشاهداف 

:هدف کلي

تبریزشهرسالمتهایمجتمعدراولیهبهداشتيهایمراقبتدرسالمندانمشارکتچارچوبتدوین

:اختصاصي اهداف 

مختلفهایکشوردراولیهبهداشتيهایمراقبتدرسالمندانمشارکتهایمدلهایویژگيوابعادشناسایي.1

هایجتمعمدرخدماتکنندگانارائهدیدگاهازاولیههایمراقبتدرسالمندانمشارکتارتقایراهكارهایوموانعتعیین.2

تبریزشهرسالمت

هایمجتمعهبکنندهمراجعهسالمندانازدیدگاهاولیههایمراقبتدرسالمندانمشارکتارتقایوراهكارهایموانعتعیین.3

سالمت

تبریزشهرسالمتهایمجتمعدراولیهبهداشتيهایمراقبتدرسالمندانمشارکتاولیهچارچوبتدوین.4

زتبریشهرسالمتهایمجتمعدراولیهبهداشتيهایمراقبتدرسالمندانمشارکتاولیهچارچوبسازیمعتبر.5



پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر مناب

پژوهشی سواالت 

ژگیویوابعادچهمختلفهایکشوردراولیهبهداشتیهایمراقبتدرسالمندانمشارکتهایهایچوبچار1.

دارند؟هایی

ارتقایراهکارهایوموانعخصوصدرتبریزشهرسالمتهایمجتمعدرخدماتکنندگانارائهدیدگاه2.

است؟چگونهاولیههایمراقبتدرسالمندانمشارکت

مشارکتارتقایراهکارهایوموانعخصوصدرسالمتهایمجتمعبهکنندهمراجعهسالمنداندیدگاه3.

است؟چگونهاولیههایمراقبتدرسالمندان

تسالمهایمجتمعدراولیهبهداشتیهایمراقبتارائهدرسالمندانمشارکتجلبجهتمناسبچارچوب4.

است؟چگونه
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پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هامقدمه
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  

ازمناسباستفادهمورددراطالعاتدادن-1:گرفتانجاماولیههایمراقبتدرسالمندانمشارکتبهبودبرایمداخالتی
برایسازیآمادهبرمتمرکزمداخالت-3مراقبتکنندهارائهیکانتخاببرایاطالعاتدادن-2بهداشتی،هایمراقبت

تمشارکمداخالتایننهایتدرکه؛(فعالمشارکتبرایسازیآمادهبیمار،اطالعاتارائه)خدماتدهندهارائهباتماس
بودندکردهکسبموردایندررازیادیاطالعاتافرادچونیافتبهبودسالمندان

2008 وتزل و 
همکاران 

میتاهازبالینیهایمراقبتسطحدرادغاموکنندمشارکتوکردهشرکتجامعهدرترطوالنیتوانندمیمسنافراد
هایچارچوبوهابرنامهحمایتی،هایسیاست(الف:داردنیاززیرمواردبهیکپارچهمراقبتاستبرخوردارایویژه

هایبودجهازاستفاده(د)وارتباطات؛واطالعاتهایفناوریدرگذاریسرمایه(ج)کار؛نیرویتوسعه(ب)نظارتی؛
قراردادیهایمشوقوهمراههایپرداخت،تلفیقی

2017 کاروالو و 
همکاران

یافته ها سال محققین

متسالوضعیتارتقاءدرمهمینقشاجتماعیتعامل،روستاییمناطقبامقایسهدرکهدادنشاننتایج
منابعبهدسترسیوبهداشتیرفتارهایتغییربااجتماعیتعامل.استکردهایفاشهریمناطقدرسالمندان
دهدقرارتأثیرتحتراسالمندانسالمتوضعیتتواندمیبهداشتی

2018 همکارانلیو و
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یافته ها سال محققین

1396 حسینی و همکاران 

بروداردوجودرابطهسالمندانورزشیمشارکتمیزانبازندگیوضعیتبینتنهاکهدادنشانمطالعهنتایج

یزانمبردنباالبرایشهریهایساختزیرساختنفراهمبابایدریزانبرنامهومسئولینرابطهایناساس

دبگیرنظردرراتمهیداتیسالمندقشرویژهبهورزشیهایفعالیتدرشهروندانمشارکت

داشتهدرستیاطالعاتزندگیصحیحهایشیوهمورددرسالمنداناگرکهدادنشانمطالعهنتایج
وکردهترلکنراآنهامطلوبینحوبهیانمودپیشگیریآنهامشکالتازبسیاریازمیتوانباشند،

دنموریزیبرنامهآنانزندگیکیفیتارتقاءجهتدر

1394 سلیمی و همکاران 

هکاستمتعددیعللوجودازحاکیسالمتآموزشهایبرنامهدرسالمندانمشارکتمیزانبودنپایین
ایلوسنبودنمهیاآمد،ورفتدرناتوانیشاملگرفتهانجاممصاحبهطیسالمندانتوسطآندالیلعمده
مباحثبودنطوالنیوتکراریبهداشت،خانهازقمرروستاهایدوریهوا،جویوضعیتذهاب،وایاب

دهگردیبیانفراموشیوهابرنامهتاریخازاطالععدمسالمند،باهمراهیدرخانوادهزیادمشغلهآموزشی،
.است

1390 مالزاده 



مواد و روش کار 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

کیفیوکمینوعازتلفیقییمطالعهیک:مطالعهنوع

پژوهشمکانوجامعه:
،بود(سالمندانمشارکتبهمربوطمطالعاتوهامدل):اولاختصاصیهدف•
80وسالمتمجتمع20بینازتبریزشهرسالمتهایمجتمعدرخدماتکنندگانارائه):دوماختصاصیهدف•

،(آنیمجموعهزیرسالمتمرکز
،(تبریزشهرسالمتمراکزبهکنندهمراجعهسالمندان)هدفجامعه:سومهدف•
.بود،(سالمندانسالمتومدیریتمتخصصین)هدفجامعهنیز:پنجموچهارمهدف•

درودشانتخابمطالعاتنظامندمرورازاستفادهبااولهدفدرکه:گیرینمونهفرمولوگیرینمونهروشوهانمونه
حلمرادرنمونهحجم.شدندانتخابمطالعهدرکنندگانمشارکتهدفمندگیرینمونهاساسبر5و2،3،4اهداف
.کردپیداادامههادادهاشباعزمانتاگیرینمونهکهصورتبدینبوداشباعاصلاساسبرکیفی
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هادادهگردآوریابزار:

هایمراقبتدرسالمندانمشارکتبارابطهدرهامقالهومطالعات،مندنظامجویوجستوجامعمرورازاستفادهبا:اولهدف

Pubشاملمربوطهایدادهپایگاههایدرجستجوطریقازفارسیوالتینمنابعازمنظوراینبرای.گرفتانجاماولیهبهداشتی

Med،web of science،science direct،scopus،SID،Iran doc،magiranهایواژهکلیدازاستفادهبا...و

Partnership،elderly،aging،primary)انگلیسیو(....وسالمتمجتمعاولیه،بهداشتیهایمراقبتسالمند،مشارکت،)فارسی

health care)شدپرداخته.

گردیداقداممتمرکزگروهیهایبحثوفردیمصاحبهبه:سومودومهدفبرای.
نلپازاستفادهبا(تبریزشهرسالمتهایمجتمعدراولیهبهداشتیهایمراقبتدرسالمندانمشارکتاولیهچارچوبتدوین

Expertخبرگان Panelردمتخصصیننظراساسبروتدویناولیههایمراقبتدرسالمندانمشارکتچارچوبهایمولفهوابعاد
.آمدبدستاولیهچارچوبوشدنهاییخبرگانپنل

ومحتوارواییشاخصازچارچوباعتبارتاییدبرایپرسشنامه ایدردلفیتکنیکازاستفادهباپیشنهادیچارچوبتدوینازپس

.شداستفادهتغییریافتهکاپای
Modified Kappa
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روشازاولیهبهداشتیهایمراقبتدرسالمندانمشارکتهایمدلاستخراجوهادادهتحلیلبرای::هادادهتحلیلروش

.بودیمحتوایتحلیلروشبههامصاحبهومتمرکزبحثجلساتشدهآوریجمعهایدادهتحلیلشد،استفادهایمایهدرونتحلیل

ازچارچوباعتبارتاییدبرایپرسشنامهایدردلفیتکنیکازاستفادهباپیشنهادیچارچوبتدوینازپس:آماریآنالیز

.شداستفادهتغییریافتهکاپایومحتوارواییشاخص

استفادهدوجملهایتصادفیمتغیرفرمولمهماینبرای.شودمحاسبهشانسیموافقتاحتمالابتدابایدکاپامحاسبهیبرای

:شد

N متخصصینتعداد=

A (موافقینتعداد)زدهاندعالمترا4و3مواردکهمتخصصینیتعداد=

کاپابعدیگامدرسپس(k*همانیاارتباطرویبرموافقتنسبتازاستفادهباI-CVI))زیرشکلبهشانسیموافقتاحتمالو

:شدمحاسبه
11



:اخالقیمالحظات-

کسب رضایت آگاهانه از افراد شرکت کننده به صورت شفاهی قبل از وارد شدن به پژوهش

 هماهنگی های الزمانجام دریافت نامه کتبی از دانشگاه  جهت

ثبت پروپوزال و ثبت کد اخالق  در دانشگاه علوم پزشکی

هماهنگی مکان و زمان با مشارکت کنندگان در پروژه

سب شده از کدگذاری اسامی افراد شرکت کننده قبل از انجام بحث برای تضمین محرمانگی کلیه اطالعات ک

شرکت کنندگان در پژوهش و عدم ذکر نام شرکت کنندگان

 تشکر و قدردانی از مشارکت کنندان و ارائه هدیه

گرفتهه کسب رضایت برای ضبط بحث های گروهی و مصاحبه ها و عدم ضبط در مواردی که رضایت صورت ن

است
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 هامحدودیت:

رفعع جهت. معتبرسازی چارچوب بر اساس نظر متخصصین که بهتر بود به صورت مداخله ای انجام می گرفت

لیعت این محدودیت افراد و متخصصین اجرایی برای تائید روایی چارچوب در نظر گرفته شد تعا چعارچوب قاب

.اجرایی بیشتری یابد

 ر انجام می که بهتر بود این مطالعه در چندین نقطه از کشوتفاوت ساختارهای بهداشتی در نقاط مختلف کشور

.  گرفت

ای رفعع بعر. استفاده از نقطه نظر متخصصین که فقط در شهر تبریز هستند و با این سعاختار آشعنایی دارنعد

ده شعد و محدودیت باال و این مورد پرسشنامه تائید روایی چارچوب به متخصصین در سایر شهر ها نیز فرستا

.از نقطه نظرات ایشان نیز استفاده گردید
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:یافته ها
:یافته های هدف اول
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خالصه سازی نتایج مطالعات مرور گسترده در: 1دولج
ه زمینه مدل های مشارکت سالمندان در مراقبت های اولی

بهداشتی

15

کتابچه - نجفی_4.doc
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تعداد مطالعات حیطه های فرعي عنوان تعداد مطالعات حیطه های فرعي عنوان
29 افراد سالمند هدف مداخله 6 ای تیمیهبرنامه  روش مشارکت
6 ارائه دهنده 2 Integrated care

پزشک عمومی هدایت کننده 
12 پرستار Counseling method

Specialist

Health coach 3 leaflet

Research assistant

5 خصوصی مرکز 4 خانه

24 دولتی

11 کارگاه و کالس

12 audio-recorderمصاحبه و 

9 بیماری های مزمن موضوع 
11مشارکت بیماری های روانی

3 مشکالت اجتماعی
4 Primary care

2 Poly pharmacy

8 Own care



ه هاموانع و چالش های ارائه شده از طرف گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت به تفکیک حیط: 2جدول 

17

تم فرعيتم اصلي
ضعف در برقراری ارتباط مناسب مراقبین با سالمندانمشارکت سالمند

کاهش توان یادگیری سالمندان

مشارکت ناکافی مراقبین در امر خودمراقبتی سالمندانمراقبت در منزل و خود مراقبتي

وجود نقص در رعایت احترام سالمنداناحترام سالمندی

همکاری ضعیف بین سازمانهای مختلف در خصوص خدمت رسانی به سالمندانهمكاری سازمان های مختلف

ناقص بودن بسته خدمتی سالمندانبسته خدمتي سالمندان

سیستم بی توجهی مراقبین سالمت نسبت به مراجعه سالمندان به مراکز سالمت درسیستم ارجاع
ارجاع

ششانکم کاری مراقبین سالمت در تشکیل پرونده سالمت برای جمعیت تحت پو

همکاری نامناسب سالمندان در مراجعه به مراکز سالمت

مناسب نبودن محیط، شرایط و امکانات مراکز سالمت برای سالمندان

ارائه خدمات ناقص به سالمندان
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تم فرعيتم اصلي
توجه نا کافی بهزیستی به سالمندانتوجه بیمه به سالمندان

ز عدم توانایی مالی سالمندان جهت مراجعه به مراک
سالمت

توجه ناکافی بیمه ها به سالمندان

المتاستفاده ناکافی از سالمندان به عنوان رابطین سنقش اطالع رساني سالمندان

توجه ناکافی خانواده ها به سالمندانسالمت روان سالمندان

انون مناسب نبودن فضای فیزیکی مراکز سالمت و کفضای فیزیكي کانون ها
ها با شرایط سالمندان

مهارت ناکافی پزشکان و مراقبین در مراقبت از آموزش مراقبین سالمندی
سالمندان



حیطه  هاراهكار های ارائه شده از طرف گیرندگان و ارائه دهندگان به تفكیک : 3جدول

19

تم فرعيتم اصلي
مشارکت سالمندان در ارائه  خدمات و مراقبت از مشارکت سالمندان

خود
بهبود ارتباطات با سالمندان
ارتقای مراقبت از سالمندان

توانمندسازی خود مراقبتی سالمندانمراقبت در منزل و خودمراقبتي

ارائه خدمات مراقبت در منزل
فرهنگ سازی مراقبت از سالمنداناحترام سالمندی

بهبود شرایط روحی سالمندان
بهبود همکاری های بین بخشیهمكاری سازمان های مختلف

تقویت خدمات و امکانات مراکز سالمت
ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی برای سالمندان

گسترش بسته خدمتی سالمندانبسته خدمتي سالمندان
افزایش دسترسی سالمندان به خدمات

تقویت سیستم ارجاع در مراقبت  از سالمندانسیستم ارجاع
اطالع رسانی در خصوص خدمات به سالمندان
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تم فرعیتم اصلی

انبرنامه ریزی جهت بهبود دسترسی به خدمات برای سالمندبرنامه ریزی برای سالمندان

گسترش کانون های دوستدار سالمند
تقویت خدمات پیشگیری برای سالمندان

آگاه سازی سالمندان از حقوق خود در جامعه

گسترش پوشش بیمه ای خدمات سالمندانتوجه بیمه به سالمندان

هدایت و کنترل نقش آموزشی و اطالع رسانی  سالمنداننقش اطالع رساني سالمندان

برگزاری برنامه های تفریحی برای سالمندان
ارائه خدمات مشاوره دارویی به سالمندان

تقویت خدمات سالمت روان برای سالمندانسالمت روان سالمندان
تقویت نقش سالمندان در خانواده و جامعه

نقش مهم کانون های دوستدار سالمند

گسترش فعالیت اجتماعی سالمندان

ارتقای کانون های دوستدار سالمند و فضای فیزیکی آنهافضای فیزیكي کانون ها

اهمیت آموزش مراقبینآموزش مراقبین سالمندی



چارچوب مشارکت سالمندان در مراقبت های بهداشتی اولیه در مجتمع های سالمت: یافته های هدف چهارم
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و دستورالعملاسناد •
های دوستدار کانون 
سالمند

 برنامه رابطین و
سفیران سالمت

 آموزش و فرهنگ
م سازی عمومی  تکری

سالمندی

 همکاری های بین
بخشی با محوریت 

سالمندان

 امکانات رفاهی و
تفریحی 

 ارائه مراقبت های
یادغام یافته سالمند

 گسترش نقش های
اجتماعیخانوادگی و 

سالمندان

تقویت زیرساخت های
رفاهی و مراقبتی

 توسعه محیط های
سازگار با سالمندان

 توسعه برنامه های
جوامع سالم

، وضعیت سالمتی جسمی•
روانی و اجتماعی

 سبک زندگیوضعیت

ز دسترسی و بهره مندی ا
خدمات

مشارکت در مراقبت ها

 وضعیت خودمراقبتی

ئه کیفیت مراقبت های ارا
شده

 کیفیت زیرساخت ها  و
امکانات مراقبت های 

سالمندی

 مشارکت در برنامه های
اجتماعی

 و ارزیابی نظارت
خدمات

ارائه آموزش حرفه ای

 تخصیص و تعیین
بودجه

تعیین و اندازه گیری
استانداردها و نتایج 

بهداشتیمراقبت های
اجتماعیو

 راه اندازی و انجام
تحقیقات

شکل دادن ، بررسی و
تنظیم برنامه های 

حرفه ای

ارائه حمایت طلبی و
اطالعات

نشست های هم اندیشی

 پانل های تخصصی

برنامه های مشاوره

 ایجاد و تقویت گروه های
بازنشستگان

 ارائه خدمات توسط مصرف
کنندگان

پرداختهای مستقیم حمایت
های مالی

شبکه ها

مکمپین ها و اقدامات مستقی

شورای شهروندان ارشد

رویكردهای و استراتژی های جلب 
مشارکت

شاخص ها وپیامدهای مشارکت
استراتژی های اجرایی سالمندان 

مراقبت های سالمندان
زیرساخت های اجرایی

اهداف و حیطه های 
مشارکت سالمندان 



سالمتاعتبارسنجی و نهایی سازی چارچوب مشارکت سالمندان در مراقبت های بهداشتی اولیه در مجتمع های

:یافته های هدف پنجم

ا از نفر از صاحبنظران و متخصصین در مورد روایی چارچوب پیشنهادی محققین نظر دادنعد تع13

.  این طریق اعتبار چارچوب سنجیده شود

. جدول زیر نتایج نظرات متخصصین و ضریب توافق بین آنها را در هر حیطه نشان می دهد
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وضعیت حیطه*I-CVIKحیطهردیف

قابل قبول0.540.42چارچوب پیشنهادی( پیاده سازی)قابلیت اجرایی 1

عالی0.850.84انطباق  چارچوب پیشنهادی با اسناد باالدستی2

خوب0.690.66قابلیت پذیرش چارچوب پیشنهادی از طرف ذی نفعان3

عالی0.850.84کارایی چارچوب پیشنهادی4

قابل قبول0.540.42چارچوب پیشنهادی( قابلیت تطبیق با شرایط)انعطاف پذیری 5

عالی0.920.92اثربخشی چارچوب پیشنهادی6

قابل  قبول0.620.54چارچوب پیشنهادی( قابل فهم بودن)سادگی 7

عالی0.770.76انسجام و یکپارچگی بین اجزای چارچوب پیشنهادی8

عالی0.850.84جامعیت چارچوب پیشنهادی9

عالی0.850.84توالی اجزای چارچوب پیشنهادی10

عالی0.920.92تناسب و توازن بین اجزای چارچوب پیشنهادی11

12
مناسب در مجموع چقدر چارچوب پیشعنهادی را بعرای نظعام سعالمت 

عالی0.850.84ایران مناسب می دانید؟
23



(شرایطباقتطبیقابلیت)پذیریانعطافپیادهسازی،واجراییقابلیتاست،مالحظهقابلباالجدولدرکههمانگونه

–0/40)شدارزیابیقبولقابلمتخصصیننظرازپیشنهادیچارچوببودنفهمقابلوسادگی،پیشنهادیچارچوب

59/0=k*).شدارزیابیخوبذینفعانطرفازپیشنهادیچارچوبپذیرشقابلیتنیز(74/0–60/0=k*).

انسجامشنهادی،پیچارچوباثربخشیپیشنهادی،چارچوبکاراییباالدستی،اسنادباپیشنهادیچارچوبانطباقهمچنین

توازنوبتناسوپیشنهادیچارچوباجزایتوالیپیشنهادی،چارچوبجامعیتپیشنهادی،چارچوباجزایبینیکپارچگیو

<*k)شدارزیابیعالیپیشنهادیچارچوباجزایبین 0.74).

–60/0)دانستندمناسبوکردهارزیابیعالیایرانسالمتنظامبرایراپیشنهادیمدلمتخصصاننیزمجموعدر

74/0=k*).
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2014سالدرکه"سالمندجمعیتبرایدرمانیوبهداشتیهایسیستمسازیمناسب"عنوانباWHOگزارشطبق•
.استشدهمنتشر

بهکمکندان،سالماستقاللازحمایت:شاملاستشدهگرفتهنظردرسالمندانمشارکتبهبودبرایکهاصلیهایحیطه•

ریزیبرنامه،انسالمندخانهبهنزدیکوسریعپشتیبانیپایدار،یامدتطوالنیشرایطباخوبزندگیبرایسالمندان

راقبتمتدارکسالمندومراقبپرستارآموزشسالمندان،برایتوانبخشیهایمراقبتکردنفراهمسالمندان،برای

سالمندانبراییافتهادغامهای

:پیشنهادیچارچوبباتطابق•

مراقبتکتدارسالمندومراقبپرستارآموزشسالمندان،برایریزیبرنامه=سالمندانمراقبتاجراییهایاستراتژی•
سالمندانبراییافتهادغامهای

خانههبنزدیکوسریعپشتیبانیسالمندان،برایتوانبخشیهایمراقبتکردنفراهم=اجراییهایساختزیر•
سالمندان

سالمنداناستقاللازحمایت=مشارکتجلبهایاستراتژیورویکردها•
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بحث



Age“کتابطبق and Change"نظردرسالمندانبهمراقبتبهبودبرایکهاصلیحیطه10کارترتونی

گروهیلتشکبهکمکمشاوره،دادنآنها،بهکافیاطالعاتدادنسالمندان،ازحمایتشاملشدهگرفته

هایزمینهکشورها،ایجادسایردرمشارکتهایچارچوببهتوجهسالمندمحور،خدماتهمسان،ارائههای

نقشبهبودهاوسازمانهمکاریسالمندان،برایشهرینقلوحملسیستمبهبودسالمندان،مشارکت

حیطهرزیعنوانبهنیزماپیشنهادیچارچوبدرهایزمینهاینکهاستسالمندانازمراقبتدرخانواده

ایرویكردهواجراییهایزیرساختسالمندان،هایمراقبتاجراییهایاستراتژیاصلیهایحیطهدر

.استشدهدیدهمشارکتجلبهایاستراتژیو
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گرفتانجام(2003)سالدرکهوهمکارانوتزلیمطالعه.

اندداشتهمثبتیدیدگاهبیمارسالمندانمشارکتبهنسبتعمومیپزشکاناکثرکهشددادهنشان:نتیجه

بودوقتکمبودپزشکانبرایاصلیمانع

شوندپشتیبانیلفیمختهایانگیزهباوبرسندتروسیعمفهومیکبهعمومیپزشکانکهشدخواهدآسانهنگامیونیستآسانآنهامشارکتافزایش

همخوانییرندگمیقرارآندستهزیردرنیزعمومیپزشکانکهسالمندانخدمتیبستهومراقبینآموزشحیطهدرحاضرمطالعهنتایجبااینکه

.دارد

گرفتانجاماروپاییکشور11در،(2007)سالدرکههمکارانوباستیانزیمطالعه.

درولی"گیرییمتصمدرفعالمشارکت"نسبتتااستمتمرکزتر"اطالعاتدریافت"و"مراقبتیروابط"بربیشترمشارکتازآنهاتعریف:نتیجه

داشتندتاکیدگیریتصمیمدرفعالبرمشارکتبیشترسالمندانمامطالعه
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:نتیجه گیری

ناقصانجامسالمند،مشارکتدرضعف:شاملسالمندانمشارکتازناشیمشکالتکهشدتعیینمطالعههاییافتهاساسبر

ناقصخدمتیبستهمختلف،هایسازمانناقصهمکاریسالمندی،احترامناکاملرعایتمراقبتی،خودومنزلدرمراقبت

یرسیدگسالمندان،رسانیاطالعنقشدرضعفوجودسالمندان،بهبیمهناکاملتوجهارجاع،سیستمدرضعفسالمندان،

راهکاروباشدمیسالمندیمراقبیننامناسبآموزشهاوکانوننامناسبفیزیکیفضایسالمندان،روانسالمتبهنامناسب

اقبتی،خودمرومنزلدرمراقبتسالمندان،مشارکت)بهبودقبیلازمواردیشاملوجوداردمشکالتاینبامقابلهبرایکههایی

بیمهجهتوسالمندان،برایریزیبرنامهارجاع،سیستمسالمندان،خدمتیبستهمختلف،هایسازمانهمکاریسالمندی،احترام

می(یسالمندمراقبینآموزشوهاکانونفیزیکیفضایسالمندان،روانسالمتسالمندان،رسانیاطالعنقشسالمندان،به

نمودناجراییبرایکنند؛استفادهمناسبچارچوبیکازبایدسالمندانمشارکتجذببرایسالمتسیستمنهایتدر.باشد

لبجرویکردهایازگرفتنکمکباوشوداستفادهنهایتداردوجودمختلفهایسازماندرکههاییساختزیرازبایدامراین

.شودپایشسالمندانمشارکتجلبهایپیشرفتهاشاخصازسرییکباتعیینوشودبردهجلوکاراینمشارکت
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:پیشنهادات

سالمندانبهخدمتراستایدرمختلفهایسازمانهمکاریضرورت

خانوادهوجامعهدرسالمندانبهاحترامسازیفرهنگ

مناسبهایزمینهدرهاآنازاستفادهوسالمندانهایتواناییبهتوجه

سالمندانمشارکتارتقایجهتسالمتمراکزتوسطمطالعهایندرشدهارائهمدلازاستفاده

رشدحالدرسالمندجمیعتبرایریزیبرنامه

:بعدیپژوهش هایبرایپیشنهادات

سالمندانرویگرفتهانجامهایمداخلهتاثیرمیزانارزیابی

سالمندانبرایخدمتیدهندهارائهمراکزروینظارتیوضعیتارزیابی

سالمندانهاینیازبامتناسبشهریخدماتوضعیتارزیابی

سالمندانبهخدمتارائهدردرگیرمختلفهایسازماننقشارزیابیوشناسایی

29



30



مقاله

31


