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مقاله است که پس از طی « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

فرایند داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این 

نسخه در مدت کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از 

شده رفتهیپذ»شود. نشریه سالمند گزینه تاری منتشر میفرایند ویراس

دهد تا را به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« از انتشار شیپ

ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی ها در سریعنتایج آن

ی فرایند آماده سازی و انتشار ادر دسترس باشد. پس از آنکه مقاله

خارج و « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»د، از نسخه نهایی را طی می کن

شود. شایان ذکر است سایت نشریه منتشر میدر یک شماره مشخص در وب

صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متن 

شود که ممکن است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از مقاله می

 رج است.حیطه مسئولیت دفتر نشریه خا

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Soleimani M, Shirazi M, Keshvari M. [Quality Appraisal of Clinical Guidelines for Preventing 

of Falls in Hospitalized Elderly Using AGREE (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 

Forthcoming 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3544.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3544.1 
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Abstract 

Objectives: Hospitalization of the elderly is a vulnerable period for them and they are in danger, one of the 

most important of which is falling. There are various clinical guidelines in the field of fall prevention, the 

usefulness of which is related to their quality and acceptance at the clinical environment. The purpose of study 

was to evaluate the methodological quality of selected clinical guidelines for fall prevention in hospitalized 

elderly. 

Material & Methods: A systematic search was conducted from 2009 to 2020 with the keywords of clinical 

guideline, falling, prevention, aged and hospitalization. Among the 351 clinical guidelines identified, 4 

guidelines were selected based on the inclusion and exclusion criteria and by purposeful sampling method. The 

quality of the selected guidelines was evaluated by 5 experts independently with Appraisal of Guideline for 

Research and Evaluation version 2. To identify the quality of guidelines, scores were categorized as "strongly 

recommended" or "recommended with modifications". 

Results: Three clinical guidelines were categorized as "highly recommended" and one guideline as 

"recommended with modifications". Therefore, in order to reduce the risk of falls of the elderly hospitalized in 

hospitals, it is possible to adaptation and use all guidelines. The average overall scores of all 6 areas in the 

guidelines were from high to low as follows: 91.1% for "clarity of presentation", 86.6% for "scope and 

purpose", 83.6% for "stakeholder involvement" 72.08% for "editorial independence", 71.14% for "rigor of 

development" and 66.66% for "applicability".  

Conclusions: Evaluation of the methodological quality of clinical guidelines using AGREE tool is a 

fundamental step in their use in the practice. It is suggested that updating of existing clinical guidelines and 

future clinical guidelines use existing tools and methodologies during development to ensure their quality.  

Key Words: Prevention fall; Guideline; Aged; Methodological Quality 
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 چکیده

کند که از ها را تهدید میشود و خطراتی آنها محسوب میپذیر برای آنبستری شدن سالمندان در بیمارستان یک دوره آسیب اهداف:

ها به قوط وجود دارند که سودمندی استفاده از آنراهنماهای بالینی مختلفی در زمینه پیشگیری از سباشد. ها سقوط میترین آنمهم

راهنماهای بالینی منتخب پیشگیری از سقوط  شناختیروش مرتبط است. هدف از مطالعه، ارزیابی کیفیت ها در بالینو پذیرش آنکیفیت 

 بود. با ابزار اگری در سالمندان بستری در بیمارستان

های راهنمای بالینی، سقوط، پیشگیری، سالمند و بستری در و با کلیدواژه 0202تا  0220مند از سال جستجوی نظام :هامواد و روش

گیری راهنما براساس معیارهای ورود و خروج و به روش نمونه 4راهنمای بالینی شناسایی شده،  153 از بین بیمارستان انجام شد.

با ابزار نقد راهنماهای بالینی در پژوهش و ارزشیابی  ستقلبطور م متخصص 5منتخب، توسط  هایکیفیت راهنماهدفمند انتخاب شدند. 

بندی دسته« شودبا تغییرات توصیه می»یا «شودبشدت توصیه می». برای شناسایی کیفیت راهنماها، نمرات بصورت شد ارزیابی 0نسخه 

 شدند.

از این رو . بندی شدنددسته« شودتغییرات توصیه می با»و یک راهنما بعنوان « شودبشدت توصیه می»سه راهنمای بالینی بعنوان  ها:یافته

 6میانگین نمرات کلی هر  وجود دارد. هاسازی و استفاده از راهنماها، امکان بومیبرای کاهش خطر سقوط سالمندان بستری در بیمارستان

برای  %6/61، «انداز و هدفچشم»رای ب %6/66، «گویائی در ارائه»برای  %3/03حیطه در راهنماها از زیاد به کم به این شرح بود: 

قابلیت »برای   %66/66و « دقت و کیفیت متدولوژی تدوین»برای  %34/23، «استقالل در ویرایش»برای  %26/20، «نفعانمشارکت ذی»

 .«بکارگیری

 است.ها در بالین استفاده از آندر شناختی راهنماهای بالینی با استفاده از ابزار اگری، یک مرحله اساسی ارزیابی کیفیت روش گیری:نتیجه

های در دسترس استفاده گردد تا شود در بروزرسانی راهنماهای بالینی موجود و تدوین راهنما در آینده، از ابزارها و متدولوژیپیشنهاد می

 ها تضمین شود.کیفیت آن

  شناختیراهنمای بالینی، کیفیت روشسالمند، ، از سقوط پیشگیری ها:کلیدواژه
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 مقدمه

شوند و اغلب علت بستری شدنشان، عود مشکالت ها بستری میبسیاری از سالمندان در طول عمر خود، یک یا چندین بار در بیمارستان

 در بستری سالمند . افراد(3)های سرپایی مراکز درمانی قابل درمان نبوده است های مزمن است که در بخشبیماری حاد و تشدید

بتال به . در واقع ا(0)شوند می روبرو بیمارستان برانگیزچالش محیط و هادیدگیآسیب ها،بیماری ترکیب استرس ناشی از با بیمارستان،

دهد. اما این امر در افراد میقرار  یبحران ها، در شرایطبسیاری از افراد را صرف نظر از سن آن در بیمارستان،شدن  یو بستر هایبیمار

 یجسم یتر، انرژها نسبت به افراد جوانزیرا آن ؛کندیپیدا م یترنمود بیش ،شدن کمتر است یها با بسترسالمند که تطابق و سازش آن

ها هنگام با وجودی که حق ایمن بودن از خطرات و آسیب .(3)باشد میتر در تطابق با محیط ناآشنا کم هاظرفیت آن رند ودا یکمتر

 .(1)کنند ها است، اما وقایعی مانند سقوط ایمنی بیمار را نقض میترین حقوق انساندریافت خدمات سالمت، یکی از بارزترین و بنیادی

یکی از  و (4) است درمانی گزارش شدهسالمندان، بیشترین عارضه نامطلوبی است که در مراکز بهداشتیدر  ویژهه بسقوط در بیماران 

ترین موارد نقض امنیت طی بستری در بیمارستان است که مسئول افزایش تعداد روزهای بستری در بیمارستان و تأخیر در بهبودی مهم

مورد بستری در  3222در هر  25/3بیمار بستری در بیمارستان، میزان سقوط را  165ای از بین میرزایی در مطالعه. (5)سالمندان است 

. در (6)درصد موارد بستری در سالمندان حداقل یک بار در دوره بستری سقوط را تجربه کرده بودند  30روز تخمین زد که تقریباً 

. (2)بیمار، متغیر است  3222سقوط در هر  2تا  6/0ای دیگر بیان شده است میزان سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان از مطالعه

تواند یک . راهنمای بالینی می(6) دهدافزایش میو احتمال خطر سقوط مجدد را بار مسئولیت مالی بیمارستان  های آن،سقوط و آسیب

های عملکرد مبتنی بر شواهد ارائه دهد راه حل سیستماتیک برای کاهش خطر سقوط در بیماران بستری در بیمارستان، براساس توصیه

مند و با استناد به شواهد پژوهشی معتبر، برای بررسی ها هستند که به روش نظامای از توصیهراهنماهای بالینی شامل مجموعه .(0)

ی هاراهنما. (32)اند دالت در دسترسی به خدمات تدوین شدهاثربخشی و ایمنی مداخالت، در راستای افزایش کارایی مداخالت و ارتقای ع

ه جهت استفاده از راهنماها ب. (33)د نقادر به بهبود وضعیت بیمار باش د از نظر علمی معتبر، قابل اجرا، مطابق با شرایط بالینی وبالینی بای

اطمینان حاصل شود  شناختیعنوان مثال دقت و شفافیت روشه ها بگیری، باید از کیفیت آنعنوان مبنایی قابل اعتماد برای تصمیم

، اعتبار داخلی و جلوگیری شود فرآیند تدوین راهنمای بالینی . کیفیت راهنماهای بالینی به این معنی است که از تورش احتمالی در(30)

و با کیفیت باال، میزان  راهنماهای بالینی جامع. (31) شرایط بالینی قابل استفاده باشند ها درو توصیهها ارائه شود خارجی توصیه

د و خدمات مراقبت را ندهمید، تصمیمات فردی را که فاقد شواهد هستند کاهش ندهرا افزایش می پیوستگی در بین کارکنان سالمت

نیاز به تدوین  ،هاافزایش تعداد، پیچیدگی و ناهمگنی راهنماهای بالینی و از طرفی نگرانی در خصوص کیفیت آن. (34)بخشند بهبود می

های متفاوت و های بالینی در زمینهراهنماکه با وجود این .(36, 35)دارد  های بالینیعیین کیفیت راهنماالمللی برای تمعیارهای معتبر بین

از  .(32)کنند حداقل الزامات کیفیت قابل قبول را برآورده نمیشوند اما ان منتشر میبرای استفاده توسط کاربرهای مختلف توسط سازمان

برای بررسی از این رو . (36)است ها آناختی شنروش، ارزیابی کیفیت راهنماهای بالینی سازیاساسی در فرآیند بومی گام یک طرفی

المللی از تدوین کنندگان و محققان راهنمای ، یک گروه بین0221در سال  شود.کیفیت راهنماها از ابزارهای ارزیابی راهنما استفاده می

 0220در سال  IIاگری  اصالح شده. نسخه (30)را تدوین نمودند  3)اگری( یابیشنماهای بالینی در پژوهش و ارزبالینی، ابزار نقد راه

توسط چندین سازمان از جمله  که (30)المللی و معتبر گزارش شده است ابزاری قابل اعتماد، بین حاضر و در حال (30)منتشر شد 

-( در یک مطالعه مرور نظام0225و همکاران ) 0والین. (02)تأیید شده است  کمیته مشورتی تحقیقات بهداشتی سازمان بهداشت جهانی

توان برای این ابزار را می. (03)ابزار موجود، اگری بهترین ابزار برای ارزیابی نقادانه راهنماهای بالینی است  04مند بیان کردند، از بین 

ابزار  نیا. (32)ای بکار برد ها شامل راهنماهای تشخیصی، ارتقاء سالمت، درمانی و مداخلهارزیابی راهنماهای مربوط به هر جنبه از بیماری

 نهیراهنماها در زممورد استفاده قرار گرفته است؛ از جمله برای  در مطالعات مختلف ینیبال یراهنماها تیفیک یدر بررس ایعتبر و پام

عفونت محل از  یریشگیپ یو راهنماها (01)در کودکان  یکیژنت شیمرتبط با آزماراهنماهای ، (00) تیو استئوآرتر دیروماتوئ تیآرتر

های آن با ( به توسعه ترجمه معتبر فارسی ابزار اگری و بهبود و پایایی بخش3103در کشور ایران، رشیدیان و همکاران ). (04) جراحی

از این رو  .(32) داری نشان ندادمقایسه قابلیت اطمینان نسخه فارسی و انگلیسی تفاوت معنیکه  استفاده از روش بحث گروهی پرداختند

-بنیو  (05) یپرستار یتخصص یدکترا نامهانی( درقالب پا3100) کرددر مطالعه این ابزار در کشور ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت؛ 

سازی راهنماها، نیز ی بالینی با هدف بومیراهنماها تیفیک یابیجهت ارز ،(06) یارشد پرستار یناسکارش نامهانیدر قالب پا (3422) طباء

  .معتبر استفاده شده استابزار  نیاز ا

                                                           
1 Appraisal of Guideline for Research & Evaluation (AGREE) 
2 Vlayen 
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سازی راهنماهای ها در بالین، اطالع از کیفیت راهنماها ضرورت دارد. از طرفی برای تدوین و بومیجهت استفاده راهنماها و پذیرش آن

راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد ضعیف یا راهنماهایی که نیازهای سالمندان باشد. ها گامی اساسی میاطالع از کیفیت راهنما ،بالینی

بستری در بیمارستان را منعکس نکنند، سبب مداخالت غیر بهینه، غیر مؤثر یا حتی مضر شوند و در نتیجه کیفیت مراقبت را به خطر 

کیفیت راهنماهای بالینی پیشگیری از سقوط با ابزار اگری نسخه فارسی انجام نگرفته  ای جهت ارزیابیدر کشور ایران مطالعهبیندازند. 

مندی سازی و بدنبال آن استفاده و بهرهالمللی موجود در این زمینه، قابلیت ترجمه، تدوین و یا بومیاست؛ از این رو راهنماهای بین

از سقوط  یریشگیپ ینیبال یهاراهنما تیفیک یابیارز ما هدفیستماتیک، در این بررسی س نخواهند داشت. بنابراین با درک این موضوع،

 .بود با ابزار اگری مارستانیدر ب یدر سالمندان بستر

 مطالعه وشر

ی ارهایبراساس مع سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان پیشگیری از یبرا ینیبال یهاراهنمامتدولوژی  تیفیبر ک یمرورمطالعه،  نیا

 .بود AGREE II ابزار

 استراتژی جستجو

 0(، مؤسسه ملی سالمت و تعالی مراقبتGIN) 3شبکه بین المللی راهنماهای بالینی مانند تدوین و انتشار راهنماهای بالینی هایپایگاه

(NICEخانه راهنمای ملی ،)1 (NGCشبکه راهنماهای بین دانشکده ،)4ای اسکاتلند (SIGNگروه راهنماهای بالینی نیوز ،)5لند 

(NZGGانجمن پرستاران ثبت شده انتاریو ،)6 (RNAOکمیسیون استرالیا در ایمنی و کیفیت در مراقبت ،)2های بهداشتی 

(ACSQHC) ،های انگلیسی زبان و فارسی زبان استفاده نمودیم:ما از استراتژی جستجوی زیر، در پایگاه. جستجو شدند 

 ("Practice guidelines" OR "clinical practice guideline" OR Guideline OR Protocol OR Pathway) 

AND ("falls" OR "falling" OR "accidental fall OR "fall") AND (Elderly OR Elder OR Ancient OR 

"aged population" OR "old age" OR "older people" OR "senior citizens" OR Aged OR Ageing OR 

"Older adult") AND (Prevention OR Control OR "Prevention and Control" OR "prevention 

strategies") AND (Hospitalization OR Inpatient) 

یا  "زمین خوردن"( و )سقوط یا افتادن یا "دستورالعمل بالینی"یا  "راهنمای عملکرد"یا  "راهنمای عملکرد بالینی"یا  "راهنمای بالینی")

 "بستری در بیمارستان"جلوگیری( و ( و )سالمند یا مسن یا پیر یا سالمندی( و )پیشگیری یا کنترل یا "زمین خوردگی"

های اطالعاتی علمی و معتبر، با جستجو در بانک لمی پرستاری و یک دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری(،تیم تحقیق )دو عضو هیئت ع

در  در صورت اختالف نظر وانتخاب نمودند  6گیری هدفمندراهنماهای بالینی که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، به روش نمونه

 .یدگردها، با بحث بیشتر توافق حاصل انتخاب راهنما

 و خروج ورودمعیارهای 

یافته توسط  توسعه راهنماهای سالمندان بستری در بیمارستان، پیشگیری از سقوط در بالینی راهنماهای عیارهای ورود به مطالعه شاملم

زبان  در راهنما، رباالتسال و  62سالمندان  پوشش دانشگاه یا بیمارستان معتبر، الکترونیکی وابسته به یک یهاها و پایگاهمؤسسات، انجمن

 روزه بآخرین نسخه راهنما در صورت  ،0202تا ژوئیه  0220از سال  انتشار راهنما دسترسی به متن کامل راهنما، ،و یا فارسی انگلیسی

 عدم لشام نیز عیارهای خروج از مطالعهم بودند. در صورت انتشار به چندین شکل ترکامل متدولوژی تدوین دارای یراهنماها رسانی،

 بودند. مندمرور نظاممطالعات ها و ای مراقبت، راهنماهای بیمار، کتابههمهای خدمت، برنابسته دسترسی به متن کامل،

 انتخاب مطالعات

 .دهدرا نشان می راهنماهاروند انتخاب  3شکل 

                                                           
1 Guidelines International Network 
2 National Institute for Health and Clinical Excellence  
3 National Guidelines Clearing house 
4 Scottish Intercollegiate Guidelines Network  
5 New Zealand Guidelines Group 
6 Registered Nurses' Association of Ontario 
7 Australian Commission on Safety and quality in Health care 
8 Purposeful 

https://rnao.ca/
https://rnao.ca/
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های راهنماهای بالینی که طی جستجو در پایگاه

-تدوین و انتشاردهنده راهنماهای بالینی بدست آمده

 اند.

 (153)تعداد: 

 تعداد راهنماهای بالینی پس از حذف موارد تکراری

 (143)تعداد: 

 اند.راهنماهای بالینی که غربال شده

 (143)تعداد: 

 راهنماهای بالینی که وارد مطالعه شدند. 

 (4)تعداد: 

 

شکل 

3-2 

: 

نمودا

ر 

فرآیند 

جستج

و و 

انتخا

 ب

راهنم

اهای 

 بالینی

 

راهنماهای بالینی که از 

مطالعه خارج شدند )به علت 

سال انتشار، زبان، نوع 

مطالعه، عدم دسترسی به 

متن کامل و به روز رسانی 

 راهنماها(.

 (113)تعداد: 

راهنماهای بالینی با بررسی 

العه متن کامل که از مط

 خارج شدند.

 (6)تعداد: 

GIN 

NICE 

NGC 

SIGN 

NZGG 

AHRQ 

RNAO 

ACSQHC 

متن کامل راهنماهای بالینی که پس از بررسی واجد 

شرایط بودن مطالعات بر اساس معیارهای ورود و 

 اند.خروج بکارگرفته شده

 (31)تعداد: 

 

 : نمودار فرآیند جستجو و انتخاب راهنماهای بالینی1شکل 
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 کیفیت راهنماهای بالینیارزیابی 

استفاده شد.  0های راهنما از پرسشنامه اگری نسخه و حیطه 4، محتوا1، تعیین رواج0، به روز بودن3تدر ارزیابی راهنماهای بالینی، کیفی

افزایش تعداد ارزیابان سبب  .ارزیاب مورد ارزیابی قرار بگیرد 4و ترجیحاً  0حداقل توسط  بچه راهنمای اگری، هر راهنماکتا طبق توصیه

نفر از متخصصین نظام سالمت ارزیابی شد.  5در این مطالعه، هر راهنمای بالینی توسط . (32)شود افزایش قابلیت اطمینان در ارزیابی می

های مختلف مطابق با اهداف پژوهش انجام گرفت. زیرا به دنبال افراد آگاه از نظر کنندگان به صورت هدفمند از تخصصانتخاب مشارکت

کنندگان داشتن تمایل و زمان کافی جهت همکاری در اب مشارکتمعیارهای ورود جهت انتخدانش و تجربه در موضوع مطالعه بودیم. 

ویژگی پژوهش و تسلط به زبان انگلیسی بود. معیار خروج از مطالعه عدم تمایل و یا عدم زمان کافی جهت ادامه همکاری در پژوهش بود. 

 نشان داده شده است. 3متخصصین در جدول 

 اهنماهای بالینیکنندگان در نقد و ارزشیابی ر: مشارکت3جدول 

 محل خدمت تعداد میزان تحصیالت نام حرفه ردیف

3 
متخصص جراحی مغز، اعصاب و 

 ستون فقرات
 مراکز خدمات درمانی اصفهان 3 دکترای تخصصی

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3 دکترای تخصصی هیئت علمی )سالمندشناسی( 0

 م پزشکی گیالندانشگاه علو 3 دکترای تخصصی هیئت علمی )پرستاری( 1

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 3 دکترای تخصصی هیئت علمی )پرستاری( 4

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 3 دکترای تخصصی هیئت علمی )سالمندشناسی( 5

 

امه برای نها را برای همکاری در مطالعه جلب نمودند. سپس دعوتمحققین ابتدا از طریق تماس تلفنی با متخصصین مورد نظر، نظر آن

 4اف راهنماهای بالینی، دینامه آگاهانه، یک عدد دیسک فشرده حاوی پیهمکاری حاوی شرح مختصری از اهداف و روش کار، رضایت

نسخه ابزار اگری به همراه راهنمای تکمیل آن در اختیار متخصصین قرار داده شد. سپس توضیحاتی در خصوص چگونگی ارزیابی 

ارزیابی  0شد. متخصصین، کیفیت راهنماهای بالینی موجود را به طور مستقل و جداگانه از طریق ابزار اگری نسخه  راهنماهای بالینی ارائه

  به طول انجامید. 0202ارزیابی کیفیت راهنماهای بالینی از نوامبر تا ژانویه نمودند. 

بندی جهانی )ارزیابی نهایی( است. هر بخش به ار رتبهمعی 0چنین دارای حیطه و هم 6معیار در  01شامل  ابزار اگریساختار و محتوای 

 .کندو معیارهای ابزار اگری را ذکر میها حیطه 0 جدول. (30)پردازد یک جنبه از کیفیت راهنما می

                                                           
1 Quality 
2 Up date 
3 Currency 
4 Content 
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 II و معیارهای ابزار اگری هاحیطه: 0 جدول

 داز و هدف: چشم ان3حیطه 

 اند.طور مشخص بیان شدهراهنما ب اصلی (اهداف)هدف : 3معیار 

 اند.شده طور مشخص بیانشده است بها پرداخته پرسش )ها(ی بالینی که در راهنما به آن :0معیار 

 اند.وضوح توصیف شدهه ها پرداخته است براهنما به آن جمعیتی )بیماران، جامعه( که :1معیار 

 نفعان: مشارکت ذی0حیطه 

 اند.کننده راهنما مشارکت داشتههای مرتبط در گروه تدوینافرادی از کلیه گروه :4معیار 

 وجه شده است.ت جمعیت هدفهای ها و خواستهبه دیدگاه :5معیار 

 اند.شدهروشنی مشخصبه کاربران اصلی راهنما  :6معیار 

 متدولوژی تدوین : دقت و کیفیت1حیطه 

 مند استفاده شده است.های نظامدر جستجوی شواهد از روش :2معیار 

 اند.شدهبیان روشنی معیارهای انتخاب شواهد به :6معیار 

 هد به وضوح شرح داده شده است.های شوانقاط قوت و محدودیت :0معیار 

 اند.روشنی بیان شدهبه ها ار رفته در تدوین توصیهبکهای روش :32معیار 

 ها به فواید سالمتی، عوارض جانبی و خطرات احتمالی توجه شده است.در تدوین توصیه :33معیار 

 دارد.کننده از آن ارتباط آشکار وجود بین هر توصیه و شواهد حمایت :30معیار 

 بررسی شده است. راهنماراهنما پیش از انتشار توسط خبرگانی خارج از گروه تدوین :31معیار 

 روز رسانی راهنما ارائه شده است.بنحوه  :34معیار 

 : گویایی ارائه4حیطه 

 .ها مشخص و بدون ابهام هستندتوصیه :35معیار 

 اند.به روشنی بیان شده های مختلف مراقبت و درمان بیماریگزینه :36معیار 

 اند.خوبی مشخص شدهبهای کلیدی توصیه :32معیار 

 کارگیری: قابلیت ب5حیطه 

 ها بحث شده است.کارگیری توصیهبدرباره موانع و تسهیالت  :36معیار 

 ها ارائه کرده است.کارگیری توصیهب راهنما توضیحات و یا ابزاری برای چگونگی :30معیار 

 ها مورد توجه قرار گرفته است.کارگیری توصیهبرای بمنابع احتمالی  :02معیار 

 های کلیدی برای پایش و یا نظارت بر اجرای راهنما ارائه شده است.شاخص :03معیار 

 ستقالل در ویرایشا: 6حیطه 

 ها قرار ندارد.کننده هزینهمحتوای راهنما تحت تأثیر ساختار تأمین :00معیار 

 کننده راهنما بیان شده است.ارض منافع احتمالی اعضای گروه تدوینتع :01معیار 

 

زبان ترجمه شده است. اهمیت و گستردگی کاربرد  02است و حداقل به  کشور اروپایی سنجیده شده 33ابزار اگری در  0و روایی 3پایایی

( به توسعه و 0221) 1تریس. (02)اهنماهای بالینی دانست توان آن را ابزار جهانی جهت سنجش کیفیت رای است که میاین ابزار به اندازه

از ارزیابان، ابزار را برای  %05المللی برای بررسی کیفیت راهنماهای بالینی پرداخت که اعتباربخشی ابزار اگری بعنوان یک ابزار ارزیابی بین

قابل قبول بوده است و  %64-66نامه با آلفای کرونباخ های پرسشیشتر بخشپایایی بچنین دانستند. هم بررسی راهنماهای بالینی مفید

های آن با استفاده از (، به توسعه ترجمه معتبر فارسی ابزار اگری و بهبود و پایایی بخش3103در کشور ایران رشیدیان و همکاران ) .(06)

های مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت سالمت وزارت نامه همکاریترجمه این ابزار بدنبال تفاهمروش بحث گروهی پرداختند. 

 ینسخه فارسصورت گرفت؛ انجام شد.  3165و آموزش پزشکی در زمینه برنامه ملی تدوین راهنماهای بالینی که در سال بهداشت، درمان 

که  افت،ی شیهر دو نسخه پس از بحث افزا نانیاطم تیقابل ریحال، مقاد نیبود. با ا 4ICCکمتر  ریمقاد یها داراحیطههمه  یبرا باًیتقر

کاهش  لیبهبود به دل نیتر بود. اقابل توجه« ارائه گویایی»و  «شیرایودراستقالل »، «ولوژی تدویندقت و کیفیت متد» یهادر حوزه

                                                           
1 Reliability 
2 Validity 
3 Terrace 
4 Intraclass Correlation Coeficient 
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داری معنی تفاوت انگلیسی، با نسخه فارسی ابزار در مقایسه نسخه ترجمه شده چنینهم .ها پس از بحث بودحیطهخطا در همه  انسیوار

  .(32)مشاهده نشد  بین مقادیر پایایی آن

دهد که ن مینشا 3بندی . رتبهکامالً موافقم( 2الً مخالفم تا کام 3)از  تفاده از لیکرت هفت طیفی انجام شدبا اس ارزیابی هر یک از معیارها

گزارش  شده و های تعیینداللت بر رعایت کامل شاخص 2موردنظر ارائه نگردیده یا ضعیف گزارش شده است و  اطالعات در مورد معیار

مخالف،  کامالً -3) روندمورد توجه قرار نگرفته باشد بکار می در مواقعی که تمامی معیارهای مورد نظر 6تا  0های دارد. گزینه ارمعیکامل 

قق معیارها بنابراین نمرات با تح .موافق( کامالً -2موافق،  -6تا حدی موافق،  -5نه مخالف نه موافق،  -4تا حدی مخالف،  -1مخالف،  -0

 .(00) یابدافزایش می

 3دست آمده برای هر حیطه با فرمول ب نمرات کردن استانداردمحاسبه نمره هر حیطه با جمع نمره داده شده به معیارهای آن حیطه و 

  تجزیه و تحلیل شد. ،انگین نمره کلییچنین محاسبه مو هم (12)

 تعداد ارزیابان ×تعداد معیارهای هر حیطه  ×حداکثر نمره ممکن = باالترین نمره

 تعداد ارزیابان ×تعداد معیارهای هر حیطه  ×ترین نمرهحداقل نمره ممکن = پائین

 مورد نظرنمره کسب شده = جمع نمرات داده شده به معیارها در حیطه 

322 × 
نمره کسب شده−حداقل نمره ممکن

حداکثر نمره ممکن−حداقل نمره ممکن
 =استانداردسازی نمره کسب شده در هر حیطه 

 : استانداردسازی نمرات(3)فرمول 

با مطالعاتی  3گاری، برای افزایش سازحاضر مطالعه ت ارائه نداده است. در، رهنمودی برای چگونگی تفسیر نمراراهنمای کار با ابزار اگری

و یا بیشتر کسب  %52 ها، نمره استانداردبه راهنماهایی که در همه حیطه کار گرفته شد.ه ها ب، روش آناندکه از این ابزار استفاده نموده

با »د، عنوان و یا بیشتر کسب نمودن %52 نمره استاندارد در ارزیابی کلی ، به راهنماهایی که«گرددشدیداً توصیه می»نمودند، عنوان 

یا بیشتر کسب نمایند  %52 د نمره استانداردنی کلی نتوانها و نه در ارزیابکه نه در همه حیطه به راهنماهایی و« گرددتغییرات توصیه می

 .محاسبه شد صورت میانگینه نیز بکیفیت کلی راهنما . (13) اختصاص داده شد« گرددتوصیه نمی»عنوان 

 هایافته

 مشخصات راهنماهای بالینی

ت پیشگیری و مدیریاقدامات از  ایطیف گستردهسه راهنمای بالینی  و ارزیابی شدند. دارا بودندمعیارهای ورود به مطالعه را  چهار راهنما

ای از جزییات راهنماهای بالینی در خالصه .(15) شتمدیریت پس از سقوط اشاره داو یک راهنمای بالینی به  (14-10) خطرات سقوط

 ارائه شده است. 1جدول 

                                                           
1 Consistency 



 

13 
 

 مند منابع جهت ارزیابیپس از مرور نظامراهنماهای بالینی منتخب : 1جدول 

 راهنمای بالینی ردیف
نویسنده / سازمان منتشر 

 کننده

سال 

 انتشار

به 

 روزرسانی
 روش تدوین کشور

تعداد 

 صفحه

3 
Falls Assessment and 

prevention of falls in 

older people 

The National Institute 

for Health and Care 

Excellence 

(NICE, CG161) 

 انگلیس 3جاری 0231
اجماع نظر بر 

 مبنای شواهد
135 

0 
Preventing Falls and 

Harm From Falls in 

Older People 

Australian 

Commission on Safety 

and Quality in Health 

Care (ACSQHC) 

0220 
در دسترس 

 نبود
 استرالیا

اجماع نظر بر 

 مبنای شواهد
016 

1 
Preventing Falls and 

Reducing Injury from 

Falls 

Registered Nurses' 

Association of Ontario 

(RNAO) 
0232 

سال  5هر 

 یکبار
 کانادا

اجماع نظر بر 

 هدمبنای شوا
310 

4 

Post Fall 

Multidisciplinary 

Management Guidelines 

for Western Australian 

Health Care Settings 

Government of 

Western Australian 

Department of Health 
 استرالیا جاری 0236

اجماع نظر بر 

 مبنای شواهد
43 

 0ارزیابی راهنماهای بالینی با ابزار اگری نسخه 

 دهد.ارائه میرا   برای هر راهنمای بالینی بطور جداگانهتوصیه بکارگیری در بالین و  سطح کلی کیفیت ،اگری هایحیطه اتمرن ،4 جدول

( و بسیار پایین %42-%50(، پایین )%62-%20(، قابل قبول )%62<با عنوان خوب )ها مطالعات قبلی مشابه، نمرات دامنه طبقچنین، هم

  . (16)شدند بندی ( طبقه42%>)

  

                                                           
1 Currency 

https://rnao.ca/
https://rnao.ca/
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 II گانه ابزار اگریهای شش: میانگین نمرات استاندارد ارزیابی راهنماهای بالینی پیشگیری از سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان در حیطه4جدول 

ف 
دی

ر
 

 راهنماها
چشم انداز 

 و هدف

مشارکت 

 نفعانذی

دقت و کیفیت 

 متدولوژی تدوین

گویایی 

 ارائه

قابلیت 

 بکارگیری

استقالل در 

 یشویرا

 میانگین 

 (3)انحراف معیار

ارزیابی 

 کلی

-سطح طبقه

 بندی

3 
Falls Assessment and 

prevention of falls in 

older people 

33/03% 

 )خوب(

44/04% 

 )خوب(

25/66% 

 )خوب(

00/60% 

 )خوب(

)پا36/54%

 یین(

)قا11/26%

 بل قبول(

5/63% 

(61/34%) 
66/26% 

شدیداً 

توصیه 

 میشود

0 
Preventing Falls and 

Harm From Falls in 

Older People 

)خ66/66%

 وب(

22/62%(

 خوب(

26/20%  

 )قابل قبول(

11/01% 

 )خوب(

)قا36/20%

 بل قبول(

02% 

 )خوب(

61/64% 

(56/2%) 
62% 

شدیداً 

توصیه 

 میشود

1 
Preventing Falls and 

Reducing Injury from 

Falls 

)خ00/00%

 وب(

33/63%(

 خوب(
 )خوب( 36/60%

55/05% 

 )خوب(

62% 

 )خوب(

)قابل  25%

 قبول(

5/65% 

(00/2%) 
66/66% 

شدیداً 

توصیه 

 میشود

4 

Post Fall 

Multidisciplinary 

Management Guidelines 

for Western Australian 

Health Care Settings 

44/64% 

)قابل 

 قبول(

33/23% 

)قابل 

 قبول(

56/14% 

 )بسیارپایین(

11/01% 

 )خوب(

11/51% 

 )پایین(

45% 

 )پایین(

00/62% 

(60/02%) 
22% 

با تغییرات 

 توصیه 

 میشود

 

 میانگین کلی نمره در هر حیطه 
6/66% 

 )خوب(

6/61% 

  )خوب(

34/23%  

 )قابل قبول(

3/03% 

 )خوب(

66/66% 

)قابل 

 قبول(

26/20% 

)قابل 

  قبول(

 

 
 

 

 

                                                           
1 Standard Deviation (SD) 
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 انداز و هدفچشم

های بالینی و توصیف جمعیت ، پرسشیتم اهدافآ 1ر اگری است که شامل بزااولین حیطه مورد بررسی در ا« چشم انداز و هدف»حیطه 

های این ها به آیتمکنندگان راهنمادهنده توجه تدوین درصد کسب نمودند که نشان 52راهنمای منتخب نمره باالی  4هدف است. هر 

های رسشراهنما مورد توجه قرار گرفته بود اما پ 4اساس نتایج حاصل از ارزیابی راهنماها، اهداف و جامعه هدف در هر حیطه است. بر

 .(14)ود پوشش داده شده ب صورت واضح بیان وب (RNAO, 2017) ی بالینیراهنما دربالینی 

 نفعانمشارکت ذی

های مرتبط با موضوع در تدوین آیتم جهت ارزیابی مشارکت گروه 1دومین حیطه در ابزار اگری است که شامل « نفعانمشارکت ذی»

 52اها در این حیطه باالی باشد. میانگین نمره راهنممی 3های جمعیت هدف و معرفی کاربران هدفراهنما، توجه به دیدگاه و خواسته

 ,RNAO, 2017( ،)NICE) ی بالینیراهنمادر سه ست آمد. در همه راهنماها اطالعات متخصصان و کاربران بیان شده بود و ددرصد ب

 . (14-10) شیوه دستیابی به دیدگاه و تمایالت جمعیت هدف به روشنی بیان شده بود( ACSQHC, 2009) ( و2013

 دقت و کیفیت متدولوژی تدوین

-آیتم است و به بررسی جستجوی نظام 6سومین حیطه مورد بررسی در ابزار اگری که دارای « دقت و کیفیت متدولوژی تدوین»حیطه 

ها، ارتباط بین توصیه و شواهد حمایت کننده آن، نقاط قوت و های بکار رفته در تدوین توصیهمند، معیارهای ورود و خروج، روش

-از مهم« دقت و کیفیت متدولوژی تدوین»پردازد. ها و نحوه به روزرسانی میمحدودیت شواهد، توجه به فواید و خطرات احتمالی توصیه

( در 0235و همکاران ) 0راهنما نقش مهمی دارد. هافمن ابرگیری در ارتباط با محتوای یک های ابزار اگری است که در تصمیمترین حیطه

بیشترین تأثیر را بر ارزیابی کلی راهنما « استقالل در ویرایش»و « دقت و کیفیت متدولوژی تدوین»نمودند دو حیطه  ای بیانمطالعه

درصد کسب  52راهنما در این حیطه نمره باالی  1درصد به دست آمد.  52. میانگین نمره راهنماها در این حیطه بیش از (12)دارند 

 Post Fall Multidisciplinary Management Guidelines for، اما کیفیت متدولوژی در راهنمای بالینی (14-10)نمودند 

Western Australian Health Care Settings های بالینیراهنما. (15) نمره بسیار پایینی کسب کرد (RNAO, 2017 ،)

(NICE, 2013( و )ACSQHC, 2009 )و تمامی راهنماها با روش مرور  (14-10)بندی شواهد استفاد کرده بودند از سیستم طبقه

 Post Fall Multidisciplinary Managementمند و اجماع نظر مبتنی بر شواهد تدوین شده بودند. راهنمای بالینینظام

Guidelines for Western Australian Health Care Settings  تا کنون دو مرتبه به روزرسانی شده بود و چهارچوب زمانی

به دنبال توضیح شواهد، ( NICE, 2013). در راهنمای بالینی (15) ال یکبار( را برای به روزرسانی اعالم نموده بودس 1مشخص )هر 

 ,RNAO) . در راهنمای بالینی(10) دانست و شیوه به روزرسانی شرح داده شده بودروش لزوم به روزرسانی را مرتبط با شواهد جدید می

تنها چهارچوب زمانی به روزرسانی )هر ( ACSQHC, 2009)اما در راهنمای بالینی ، (14)نیز  نحوه به روزرسانی بیان شده بود ( 2017

چنین نسخه به روزرسانی راهنما نیز در دسترس سال یکبار( بیان شده بود و در مورد نحوه به روزرسانی توضیحی ارائه نشده بود. هم 5

 .(11) نبود

 گویایی ارائه

ها، بیان آیتم است و مواردی مانند وضوح و ابهام نبودن توصیه 1است که دارای « گویایی ارائه»حیطه چهارم مورد بررسی در ابزار اگری 

ود. همه راهنماها نمره شهای کلیدی را شامل میهای مختلف غربالگری، پیشگیری، تشخیص و درمان و مشخص بودن توصیهروشن گزینه

ها در بین راهنماهای بالینی مشاهده شد که این حیطه درصد کسب نمودند. با مقایسه میانگین امتیازات همه حیطه 52استاندارد بیش از 

 باشد.های این حیطه میدهندگان این راهنماها به آیتم( را کسب نمود که نمایانگر توجه توسعه%3/03بیشترین امتیاز )

 کارگیری لیت بقاب

باشد و شامل بحث در خصوص موانع و تسهیالت آیتم می 4باشد که دارای راهنما می« قابلیت بکارگیری»حیطه پنجم ابزار اگری 

ائه ها و ارها، مورد توجه قرار دادن منابع احتمالی برای بکارگیری توصیهها، ارائه توضیحات و یا ابزار برای بکارگیری توصیهبکارگیری توصیه

باشد. با توجه به منابع باال در تدوین یک راهنمای بالینی، الزم است تا در های کلیدی برای پایش و یا نظارت اجرای راهنما میشاخص

                                                           
1 Target users 
2 Hoffmann-Eßer 
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بالین قابلیت اجرا داشته باشد و کاربرد آن به وسیله بیان تسهیالت و موانع اجرای آن مورد توجه قرار بگیرد. میانگین نمره راهنماهای 

( را در بین سایر %66/66طور کلی این حیطه کمترین میانگین نمره )درصد به دست آمد اما ب 52تر از ابی شده در مطالعه حاضر باالارزی

. در (14) ها شده بودبیشترین توجه به موانع و تسهیالت بکارگیری توصیه( RNAO, 2017) ها کسب نمود. در راهنمای بالینیحیطه

ها و اقدامات تدوین شده توضیحات الزم ارائه شده بود و در صورت لزوم به ابزار، در متن راهنما به آن همه راهنماها برای اجرای توصیه

 ,NICE) ی بالینیها در سه راهنمااشاره شده بود و در پیوست راهنما قرار داده شده بود. منابع احتمالی برای به کارگیری توصیه

2013( ،)ACSQHC, 2009( و )RNAO, 2017 )(14-10)شده بود  با جزئیات بیشتری بیان. 

 استقالل در ویرایش

در این  (RNAO, 2017( و )NICE, 2013( ،)ACSQHC, 2009های )راهنما بود و نمره %52این حیطه باالی  در نمرهمتوسط 

. (14-10)کر شده بود راهنما سازمان تأمین کننده بودجه و تعارض منافع اعضای گروه تدوین ذ 1. در (14-10)بود  %52حیطه باالی 

 . (14) تعارض منافع، در وبسایت رسمی راهنما، جزئیات بیان شده بود عالوه بر ذکر (RNAO, 2017)ی بالینی راهنما

 ارزیابی کلی

با  بندی کیفیت راهنماها با توجه به نمره اگری، استفاده از سه راهنمادر طبقه ؛کسب نمودند %52همه راهنماها نمره ارزیابی کلی باالتر از 

 .اطالق شد (15)شود تغییرات توصیه میعنوان با و استفاده از یک راهنما با  (14-10)شود توصیه می شدیداً عنوان

مورد ارزیابی قرار گرفته است الزم است در ادامه به معرفی  0راهنمای بالینی با ابزار اگری نسخه  4جایی که در این پژوهش، کیفیت از آن

 طور جداگانه بپردازیم:ها بها و ویژگی آنراهنماه

سقوط: ارزیابی و پیشگیری از سقوط در "(، راهنمای بالینی تحت عنوان 0231در کشور انگلستان، مؤسسه ملی سالمت و تعالی مراقبت )

درمانی، مراقبان و خانواده های بهداشتیای مراقبتدهندگان حرفهرا تدوین نمود. کاربران هدف این راهنمای بالینی، ارائه "سالمندان

سال در معرض خطر سقوط و بستری  64تا  52سال و افراد  65سال و باالتر از  65سالمندان بود. جامعه هدف این راهنما، همه سالمندان 

روشنی بیان مند استفاده شده است و معیارهای انتخاب شواهد به های نظامدر بیمارستان بود. در جستجوی شواهد این راهنما از روش

ها در دو بخش پیشگیری از سقوط در ها نیز بیان شده است. توصیهاند. این راهنما مبتنی بر شواهد است و سطح شواهد توصیهشده

چنین، درباره موانع و تسهیالت باشد. در این راهنما همسالمندان و پیشگیری از سقوط در سالمندان در زمان اقامت در بیمارستان می

نفعان، دقت و کیفیت متدولوژی انداز و هدف، مشارکت ذیهای چشم. این راهنما در حیطه(10)ها بحث شده است توصیه بکارگیری

 پایینی دریافت نمود.تدوین و گویایی ارائه نمره خوب، در حیطه استقالل در ویرایش نمره قابل قبول و در حیطه قابلیت بکارگیری نمره 

توسط کمیسیون استرالیا بر کیفیت ایمنی  0220، در سال "پیشگیری از سقوط و صدمات ناشی از سقوط در سالمندان"راهنمای بالینی 

 تر که در معرضدرمانی تدوین شد. جمعیت هدف این راهنما، سالمندان بستری در بیمارستان و سایر افراد جوانهای بهداشتیدر مراقبت

ها بودند. روش تدوین راهنما مبتنی بر شواهد بوده و جداول ای مراقبتدهندگان حرفهخطر سقوط هستند، بود. کاربران هدف راهنما، ارائه

ها مقدمه، مفاهیم مرتبط با راهنمای بالینی، ها در راهنما بیان شده است. این راهنما در بخشبندی سطح شواهد و قدرت توصیهدرجه

های ناشی از سقوط و پاسخ به جهت پیشگیری از سقوط، راهکارهایی جهت مدیریت عوامل رایج خطرات سقوط، کاهش آسیب راهکارهایی

نفعان، گویایی ارائه و استقالل در ویرایش نمره انداز و هدف، مشارکت ذیهای چشم. این راهنما، در حیطه(11)سقوط ارائه  شده است 

 های دقت و کیفیت متدولوژی تدوین و قابلیت بکارگیری نمره قابل قبول کسب نمود.خوب و در حیطه

توسط انجمن پرستاران ثبت شده انتاریو تدوین شد.  0232، در سال «پیشگیری از سقوط و صدمات ناشی از سقوط»راهنمای بالینی 

درمانی بودند. روش تدوین این راهنما بهداشتی هایمراقبت دهندگانارائه سال و کابران هدف 36باالی  راهنما بزرگساالنجمعیت هدف 

ای انجام گرفت. از لحاظ ساختار و محتوای راهنما، ابتدا در به صورت مرور متون و بازنگری راهنما توسط متخصصین به صورت بین حرفه

انداز و اهداف، اصول، فرضیات، کاربران هدف، جامعه هدف، مفاهیم مرتبط با راهنما، سطح فاده از راهنما، چشممقدمه به بیان چگونگی است

های مربوط به سازمان های آموزشی و توصیههای بالینی، توصیهها در سه بخش توصیهشواهد و تضاد منافع پرداخته شد. سپس توصیه

. این راهنما (14)برای اجرای راهنما، ارزشیابی و فرآیند به روزرسانی و بازنگری راهنما ذکر شدند بیان شدند. در پایان راهنما راهکارهایی 

 ها نمره خوب دریافت کرد.جز در حیطه استقالل در ویرایش که نمره قابل قبول کسب نمود، در بقیه حیطه
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برای کلیه  0236در سال  "داشتی استرالیای غربیبههای مراقبتیای پس از سقوط در محیطرهنمودهای بالینی برای مدیریت بین حرفه"

کنند تدوین شد. کاربران هدف این راهنما پزشک، پرستار، کاردرمان، فیزیوتراپیست، داروساز و کمک بیمارانی که در بیمارستان سقوط می

. این راهنما در حیطه گویایی (15) پرستار بودند. در این راهنما به کلیه اقدامات جهت بررسی و مدیریت پس از سقوط پرداخته شده است

های قابلیت بکارگیری و استقالل در نفعان نمره قابل قبول، در حیطهانداز و هدف و مشارکت ذیهای چشمارائه نمره خوب، در حیطه

بسیار پایین دریافت نمود. از این رو جهت استفاده در بالین، با اعمال ویرایش نمره پایین و در حیطه دقت و کیفیت متدولوژی تدوین نمره 

 شود. تغییرات توصیه می

 بحث

راهنماها مانند ابزار اگری استفاده کنند تا پایه  سازی راهنماهای بالینی، از ابزارهای معتبر ارزیابی کیفیتمحققان باید جهت تدوین و بومی

یابد و در بالین قابل اجرا و کاربرد باشند. کاربران هدف راهنماها نیز باید از راهنماها با کیفیت باال  شواهد و متدولوژی راهنماها بهبود

گانه ابزار های ششی بدست آمده در حیطههابا توجه به میانگین، در مطالعه حاضرمند شوند. استفاده نمایند تا از فواید راهنماها بهره

ها مشابه مطالعات قبلی کمترین نمره را کسب نمودند. این یافته« قابلیت بکارگیری»ین نمره و حیطه بیشتر« گویایی ارائه»، حیطه اگری

 3دهند. ماجوسواباشد که موضوعات مختلف بالینی را پوشش میانجام شده در زمینه ارزیابی راهنماهای بالینی با استفاده از ابزار اگری می

و « گویایی ارائه»الینی پیشگیری از سقوط در بیماران را ارزیابی نمودند، بیشترین نمره حیطه ( که کیفیت راهنماهای ب0236و همکاران )

( که کیفیت راهنماهای بالینی مرتبط با آرتریت 0203و همکاران ) 0. در مطالعه جرمی(16)بود « قابلیت بکارگیری»کمترین نمره حیطه 

( را %1/51کمترین نمره )« قابلیت بکارگیری»( و حیطه %6/60باالترین نمره )« گویایی ارائه»روماتوئید و استئوآرتریت ارزیابی شد، حیطه 

های مشخص و بدون ابهام، ه علت دارا بودن توصیهبودند ب . در این مطالعات، راهنماهایی که تحت ارزیابی قرار گرفته(10)بدست آورد 

باالترین امتیاز را کسب « گویایی ارائه»های کلیدی، در حیطه های مختلف مراقبت و درمان و مشخص نمودن توصیهبیان روشن گزینه

های کلیدی پایش و ها و شاخصنمودند. از طرفی بعلت توجه کمتر به موانع، تسهیالت اجرا، ابزار و منابع احتمالی در بکارگیری توصیه

های دیگر کسب نمود. در امتیاز کمتری را نسبت به سایر حیطه« قابلیت بکارگیری»نظارت بر اجرا در راهنماهای تحت ارزیابی، حیطه 

کمترین نمره،  (42)( که کیفیت راهنماهای بالینی برای مدیریت زنان باردار مبتال به آنمی ارزیابی شد 0202و همکاران ) 1مطالعه عامر

دهنده توجه باال به اهدف، سؤاالت باالترین امتیاز را کسب نمود که نشان« انداز و هدفچشم»بود؛ اما در حیطه « کارگیریقابلیت ب»حیطه 

های ناشی از آن در سالمندان بستری در بیمارستان حائز پیشگیری از سقوط و مدیریت آسیب باشد.بالینی و جامعه هدف راهنما می

درمانی باید ترکیبی از قضاوت بالینی، شرایط سالمند و شواهد با کیفیت باال را در نظر مات بهداشتیدهندگان خداهمیت است و ارائه

کند استفاده از یک چارچوب استاندارد برای تهیه راهنماهای بالینی، مانند اگری، یک روش منظم و همگن برای راهنماها ایجاد میبگیرند. 

ها، باید به نکات خاصی توجه شود. برای افزایش کیفیت در حیطه هماهنگی فرآیند تدوین آنو برای بهبود کیفیت راهنماهای بالینی و 

پردازد از نظر گروه سنی، جنس و مشکل های بالینی و جمعیتی که راهنما به آن میالزم است اهداف راهنما، پرسش« انداز و هدفچشم»

های ، مشارکت گروه«نفعانمشارکت ذی»جهت افزایش کیفیت حیطه ترین مسئله مورد توجه بالینی بطور واضح توصیف شوند. مهم

گر، بیان نحوه بررسی و دستیابی به نظرات جمعیت هدف، توجه به جمعیت مرتبط در تدوین راهنما و اطالعات مربوط به گروه تدوین

-های ابزار اگری است که در تصمیمطهترین حیاز مهم« دقت و کیفیت متدولوژی تدوین»باشد. حیطه هدف و کاربران اصلی راهنما می

شود و نقش ها محسوب میترین شاخص کیفیت در بین حیطهدر ارتباط با محتوای یک راهنما نقش مهمی دارد. این حیطه قوی گیری

ی مربوط به این هاگیری شخصی در مورد محتوای راهنمای بالینی دارد. بنابراین در زمان تدوین راهنما الزم است معیاراصلی در تصمیم

ها، منابع و بازه زمانی جستجو، معیارهای انتخاب شواهد، نقاط قوت و محدودیت حیطه مانند ذکر راهبرد جستجوی شواهد مانند کلیدواژه

اید شواهد، نحوه بروزرسانی، بررسی راهنما توسط خبرگانی خارج از گروه تدوین راهنما، ارتباط بین توصیه و شواهد حمایت کننده آن، فو

ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. با توجه به منابع باال در تدوین یک راهنما الزم است سالمتی، و خطرات احتمالی ناشی از اجرای توصیه

ای مدر بالین قابلیت اجرا داشته باشد و کاربرد آن بوسیله بیان تسهیالت و موانع اجرای آن مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا قابلیت اجرای راهن

ها و ها، پیامدهای کاربرد، تسهیل کننده. ذکر ابزار بکارگیری توصیه(43)بالینی یک گام مهم جهت افزایش میزان استفاده از راهنما است 

بکارگیری راهنما تأثیر دارد. راهنماهایی که از لحاظ بالینی قابل اجرا نیستند و ها و معیارهای نظارتی در قابلیت موانع بکارگیری توصیه

، دو معیار نهادهای تأمین «استقالل در ویرایش»شوند. در حیطه شوند سبب هدر رفتن منابع و زمان میها استفاده نمیهای آنتوصیه

                                                           
1 Majkusová 
2 Jeremy 
3 Amer 
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تواند بر محتوای راهنما تأثیرگذار باشد. برای تحقق معیارهای اگری، می گیرند کهبودجه یا منافع بالقوه رقابتی نویسندگان را در نظر می

 نام بدنه مالی و عدم تأثیر بدنه مالی بر محتوای راهنما باید ذکر شود. 

را در بالین را  شناسی، شفافیت و کاربرد راهنماابزار اگری، دقت و کیفیت روش راهنماهای بالینی باارزیابی باید توجه داشت  در آخر

پذیر نیست و قضاوت در مورد این ابزار اگری امکان صرفاً براساس نتایج . با این وجود، ارزیابی محتوای یک راهنمای بالینیکندمشخص می

   .است و شواهد ارائه شده در راهنمای بالینی موضوع براساس تفسیرهای شخصی

 گیری نهائینتیجه

و شوند شدیداً توصیه میمطالعه  ایننتایج طبق ( ACSQHC, 2009( و )RNAO, 2017( ،)NICE, 2013ی بالینی )سه راهنما

بود که ( RNAO, 2017)بهترین راهنما، راهنمای بالینی  .(14-10) هستندو استفاده در بالین  در کشور ما سازیدارای قابلیت بومی

های توصیه که کندنماها تضمین میچنین کیفیت باالی این راههم. (14) ها و ارزیابی کلی دریافت نمودباالترین امتیاز را در اکثر حوزه

 Post Fall Multidisciplinary Managementراهنمای بالینی  ماد و قابل اجرا در بالین هستند.مرتبط، قابل اعت هاراهنمااین 

Guidelines for Western Australian Health Care Settings .لین جایی که اواز آننیز به شرط تغییرات قابلیت استفاده دارد

هدف در یک مرکز درمانی، جلوگیری از آسیب به سالمند و به مخاطره انداختن ایمنی وی در راستای ارائه خدمات سالمت است و تیم 

نمایند، استفاده از راهنماهای بالینی فعلی در درمان نقش اساسی در پیشگیری از حادثه سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان ایفا می

 شود.وصیه میاین مطالعه ت

 پژوهشهای محدودیت

حال ممکن است تعدادی از راهنماها و سایر ، دقیق و کامل بود. با اینو سایر شواهد روش جستجو برای دستیابی به راهنماهای بالینی

به سایر  حذف راهنماهاسبب  ،ها )به جز زبان انگلیسی(عدم تسلط به زبانچنین، همها را از دست داده باشیم. روز رسانی آنشواهد و به 

بینی کنندگان در زمان پیشدهی مشارکتپاسخعدم ها شد. منجر به حذف آن به متن کامل برخی از راهنماها،عدم دسترسی  شد. هازبان

ی ها بصورت تلفنی، ایمیل و حضورنامههای مطالعه بود که محققین جهت مداومت و پیگیری برای دریافت پرسششده از دیگر محدودیت

 سعی نمودند.

 پیشنهادهای پژوهش

 شود:انجام مطالعات زیر در راستای نتایج این مطالعه پیشنهاد می

سازی راهنماهای بالینی پیشگیری از سقوط در سالمندان بستری در بیمارستان، ارزیابی کیفیت راهنماهای بالینی تدوین و بومی

رستان با ابزار اگری، ارزیابی کیفیت راهنماهای بالینی پیشگیری از سقوط در های سنی بستری در بیماپیشگیری از سقوط در سایر گروه

سالمندان مقیم سرای سالمندان با ابزار اگری، بررسی قابلیت کاربرد راهنماهای بالینی پیشگیری از سقوط در سالمندان بستری در 

ها و موانع کرد کاربران هدف راهنماها و بررسی تسهیل کنندهبیمارستان، بررسی تأثیر اجرای راهنماهای بالینی پیشگیری از سقوط بر عمل

 اجرای راهنماهای بالینی پیشگیری از سقوط.

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

ان پس از تصویب در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهاست که سالمندی  نامه کارشناسی ارشد پرستاریاین مقاله برگرفته از پایان

 انجام شد. IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.425با کد اخالق 

 حامی مالی 

 این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت.

 تعارض منافع

 بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
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 تشکر و قدردانی

  گردد.همکاری نمودند، تقدیر و تشکر می صانی که در این مطالعهی اصفهان و متخصاز مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشک
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