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Objectives The ageing of the population lead to various problems in terms of health care. An important 
issue related to the promotion of elderly health is preventive care. The health care systems make appro-
priate changes in the structure and process of providing these services to the patients. This study aims to 
identify the most important factors of providing primary preventive care services to the elderly in Iran.
Methods & Materials In this descriptive-survey study, the variables were measured using a questionnaire 
and the causal relationships between them were identified. First, the factors affecting the provision of 
primary preventive care services to the elderly in selected countries including Iran were compared. Then, 
using the experiences of a panel of experts (n=12), an initial questionnaire was designed. To obtain con-
sensus from the panel of experts, a Delphi process was carried out in three rounds. After determining 
the face and content validity of the questionnaire and assessing its reliability using Cronbach’s alpha coef-
ficient, the questionnaire were completed by 176 experts. To measure the effect of the components on 
the main variable, the structural equation modeling (SEM) was used.
Results The model had 6 dimensions (planning, organizing, resource supply, monitoring, leadership, and 
preventive care). The factor load for the variable of planning was 0.68 (t=5.22); for organization, 0.56 
(t=4.54); for resource supply, 0.47 (t=3.65); for monitoring, 0.59 (t=2.67); for leadership, 044 (t=3.05); and 
for preventive care, 0.650 (t= 3.85). Eight indicators were identified for the planning dimension, six indica-
tors for the organization dimension, seven indicators for the resource supply dimension, seven indicators 
for the monitoring dimension, three indicators for the leadership dimension, and six indicators for the 
preventive care dimension.
Conclusion Planning, preventive care, monitoring, organizing, resource supply, and leadership are the 
most important factors of the provision of primary preventive care services to the elderly in Iran. Devel-
opment of infrastructure, scientific and practical measures, promoting the health culture, and the seri-
ousness of the health system in using the existing capacities and facilities, can help increase the quality 
of life and reduce health costs and disease burden in the elderly.
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Extended Abstract

Introduction

he ageing of the world’s populations is a 
global concern [1, 2]. The problems of the 
elderly population have direct effect on the 
socio-economic structure of countries, such 
as disruption of financial balance, lack of la-

bor force, and possible reduction of productivity and eco-
nomic growth [3, 4]. Therefore, important issues related 
to the promotion of the health of the elderly are preventive 
care and its management, as well as a detailed examina-
tion of the phenomenon of population aging to pay more 
attention to the process and its positive and negative con-
sequences [5]. Since no comprehensive research has been 
done in the field of identifying the factors affecting the 
management of elderly health services, the present study 
aims to identify the most important factors of providing 
primary preventive care services to the elderly in Iran.

Methods

This is a descriptive-survey study that was conducted in 
four stages in 2020. First, with a systematic review, fac-
tors affecting the provision of primary preventive care for 
the elderly in 14 countries (Iran, Germany, England, the 
United States of America, Italy, Turkey, Sweden, Norway, 
Canada, South Korea, Japan, Singapore, Australia and 
Cuba) were identified. The reason for choosing each of 
the mentioned countries was the difference in their health 
system and their location in the continent. The countries 
were compared in terms of planning, organization, supply 
of resources, and monitoring of service provision, and the 
main factors affecting the provision of primary preven-
tive care were extracted. Then, using the experiences of a 
panel of experts (n=12) selected using a non-probability 
sampling method, an initial questionnaire with 19 closed 
questions and 4 open questions was designed. To obtain 
consensus from the panel of experts, a Delphi process was 
carried out in 3 rounds. All the experts reached an agree-
ment with a questionnaire with 6 subscales and 63 items 
(mean difference < 0.2) and no changes were suggested in 
the questionnaire in the third round. To determine the face 
and content validity of the questionnaire, the opinions of 
12 faculty staff who were expert in health care manage-
ment were used to calculate the content validity ratio and 
the content validity index. Next, the reliability of the ques-
tionnaire was measured by calculating Cronbach’s alpha 
coefficient. In the fourth step, structural equation model-
ing (SEM) was used to design the model. To determine 
the construct validity, exploratory and confirmatory factor 
analyses were performed. A valid and reliable question-

naire was distributed among the participants who were 
176 experts in health care management, economics and 
health policy from selected medical universities with first, 
second and third rankings in Iran. the collected data was 
then analyzed in LISREL software.

Results

Among the reviewed countries, the provision of primary 
preventive care services to the elderly had received more 
attention in Singapore. Management and organization 
at the national level and monitoring were mostly done 
by the Ministry of Health. After collecting the data, the 
Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normality 
of the data. The test statistic for the variable of planning 
was 0.847 (P=0.183); for organization, 0.968 (P=0.345); 
for resource supply, 0.857 (P=0.245); for monitoring, 
0.91 (P=0.117); for leadership, 1.108 (P=0.098); and for 
preventive care, 1.91 (P=0.068). The observed factor load 
of each of the variables was greater than 0.3, indicating 
that the correlation between the latent and observed vari-
ables was acceptable. Normalized fit index, relative fit 
index, incremental fit index, comparative fit index, and 
chi-squared were used to examine the model’s goodness 
of fit, whose results showed that the model had good fit 
to the data. After confirming the factorial structure of the 
model, SEM was used to examine the relationships be-
tween variables and to test hypotheses. Five indicators 
were removed from the planning dimension, five indica-
tors from the organization dimension, seven indicators 
from the resource supply dimension, four indicators from 
the monitoring dimension, one indicator from the leader-
ship dimension, and five indicators from the preventive 
care dimension. Finally, by using the remaining items 
for each dimension, the model was designed using SEM. 
The factor load for the variable of planning was 0.680 
(t=5.22); for organization, 0.560 (t=4.54); for resource 
supply, 0.470 (t=3.65); for monitoring, 0.590 (t=2.67); for 
leadership, 0440 (t=3.05); and for preventive care, 0.650 
(t= 3.85). Since all the obtained coefficients were greater 
than 0.3 and the t values were greater than 1.96, it can be 
concluded that the identified factors of the model affect 
each other.

Discussion

The most important factors affecting the provision of 
primary preventive care services to the elderly are plan-
ning, organization, resource supply, monitoring, leader-
ship, and preventive care. In planning for providing pri-
mary preventive care, the greatest effects were related to 
the process improvement, needs assessment, participation 
of senior managers, policy making, setting goals, long-
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term planning, and centralized planning. In organizing 
services, the greatest effects were related to authority 
limits, responsibility limits, delegation of authority, intra-
organizational relations, being a formal organization, and 
allocation of organizational positions for elderly care. In 
supplying resources, the highest effects were related to the 
Ministry of Health, social security organization, insurance 
and pension organizations, welfare organization, national 
tax admission organization, private sector, and charity or-
ganizations. In monitoring the provision of services, the 
greatest effects were related to continuous monitoring, pe-
riodic evaluation, comprehensive monitoring, monitoring 
by non-governmental organizations, monitoring by the 
Ministry of Health, and final evaluation. In the leadership 
dimension, the greatest effects were related to human re-
source management (organizational behavior), employee 
motivation, and communication (facilitating group rela-
tions). Finally, in the dimension of preventive care, the 
highest effects were related to nutritional interventions, 
referral system, screening, immunization, pharmacologi-
cal prophylaxis, and health assessment.
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اهداف جامعه ما که به سمت سالمندی گام نهاده و از نظر مراقبت های بهداشتی با مسائل گوناگونی مواجه است. یک بحث مهم در ارتباط 
با ارتقای سالمت سالمندان، مراقبت های پیشگیرانه و نحوه مدیریت آن در دنیا است. از آنجا که سیستم مراقبت های بهداشتی تغییرات 
مناسب در ساختار و روند ارائه خدمات به بیماران ایجاد می کند ، مطالعه  حاضر با هدف شناسایی مهم ترین ابعاد ارائه خدمات پیشگیرانه 

نوع اول سالمت در سالمندان ایران انجام شد.

مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی پیمایشی متغیرهای مورد نظر با استفاده از پرسش نامه سنجش و در حقیقت روابط عّلی بین متغیرها 
مشخص شد. ابتدا شرایط ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت در سالمندان کشورهای منتخب دنیا و ایران توصیف و مطالعه تطبیقی 
انجام شد. سپس اطالعات، دیدگاه ها و نظرات 12 خبره مدیریت، درباره متغیرهای استخراج شده از مرور ادبیات با استفاده از تکنیک دلفی 
در 3 مرحله جمع آوری و پس از اجماع نظر خبرگان، پرسش نامه ساختارمند طراحی شد. جهت تأیید نهایی متغیرها و مؤلفه های اصلی 
روایی صوری و محتوای پرسش نامه و به منظور سنجش پایایی پرسش نامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و پرسش نامه در جامعه آماری 

شامل 176 خبره توزیع و تکمیل شد. به منظور محاسبه میزان تأثیر مؤلفه ها بر متغیر اصلی، روش معادالت ساختاری به کار برده شد.

یافته ها یافته ها نشان داد که این مدل 6 ُبعد )برنامه ریزی، سازمان دهی، تأمین منابع، نظارت، رهبری و خدمات پیشگیرانه( دارد. 
بار عاملی و آماره تی هریک از ابعاد برنامه ریزی )0/68 و 5/22(، سازماندهی )0/56 و 4/54(، تأمین منابع )0/76 و 2/72(، 
نظارت )0/75 و 3/29(، رهبری )0/68 و 4/92( و خدمات پیشگیرانه )0/71 و 3/44( بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه نوع 
اول سالمت در سالمندان محاسبه شد. در ُبعد برنامه ریزی 8 شاخص، در ُبعد سازمان دهی 6 شاخص، در ُبعد تأمین منابع 7 

شاخص، در ُبعد نظارت 7 شاخص، در ُبعد رهبری 3 شاخص و در ُبعد خدمات پیشگیرانه 6 شاخص شناسایی و تأیید شدند.

نتیجه گیری ابعاد شناسایی شده به  ترتیب، بیشترین میزان تأثیر بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت در سالمندان، عبارت اند 
از: برنامه ریزی، خدمات پیشگیرانه، نظارت، سازماندهی، تأمین منابع و رهبری که با ایجاد زیرساخت ها، اقدامات علمی و عملی، ارتقای 
فرهنگ سالمت و جدی بودن نظام سالمت در به کار گیری ظرفیت ها و امکانات موجود، موجب افزایش کیفیت زندگی سالمندان، کاهش 

هزینه های سالمت و کاهش بار بیماری ها در سطح جامعه می شود. 

کلیدواژه ها سالمندی، ارائه خدمات سالمت، مدیریت، کیفیت زندگی
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مقدمه

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی، توسعه  اجتماعی  و اقتصادی 
زندگی در سطح  به  امید  افزایش  و  موجب کاهش رشد جمعیت 
جهانی شد، به  طوری  که انتظار می رود به تدریج وضعیت جمعیت 
 .]1[ منتقل شود  باال  گروه های سنی  به  گروه های سنی جوان  از 
اهمیت تغییرات جمعیتی، تا حدی است که از سالمندی جمعیت 
به  عنوان یک  فوریت جهانی نام  برده می شود ]2[؛ بنابراین بررسی 
دقیق پدیده سالخوردگی جمعیت به  منظور توجه بیشتر برنامه ریزان 
به روند و پیامدهای مثبت و منفی ناشی از سالخوردگی ضروری به 

نظر می رسد ]3[. 

تعداد سالمندان ایران تا سال 2030 میالدی 14/4 درصد و در 
سال 2050 به 31/2 درصد می رسد. در این سال، جمعیت سالمند 
جهان 21/5 درصد و جمعیت سالمند آسیا 24 درصد که تعداد 
سالمندان ایران از میانگین سالمندان جهان و آسیا بیشتر خواهد بود 
]4، 5[. انتظار می رود تا سال 2030 افراد بیشتری در خطر ابتال به 
بیماری های مزمن و پیامدهای ناشی از سالمندی در جوامع باشند 
]6[ که موجب کاهش کیفیت زندگی و افزایش نیاز فراوان به خدمات 

توان بخشی و مرتبط با ناتوانی افراد خواهد شد ]7، 8[. 

فرد سالمند با تهدیدات بسیاری از جنبه سالمت جسم و روان 
مشکالت   ،]9[ می شود  روبه رو  مزمن  بیماری های  به  ابتال  مانند 
جمعیت سالمند مستقیمًا بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها 
تأثیر می گذارد ]10، 11[. مانند اختالل در تعادل مالی، تغییر در 
الگوهای پس انداز و سرمایه گذاری، کمبود عرضه نیروی کار، نبود 
سیستم رفاهی کافی، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، کاهش 

احتمالی بهره وری و رشد اقتصادی است ]12، 13[. 

هزینه های مراقبت بلندمدت را در صورتی که سیاست ها و برنامه ها 
به پیشگیری و نقش مراقبت غیررسمی معطوف شوند، می توان کنترل 
کرد ]14[. در این  بین توجه اختصاصی به خدمات سالمت اولیه برای 

سالمندان اهمیت خود را بیش از پیش نشان می دهد ]15[. 

با توجه به اینکه جمعیت ایران در مسیر سالمندی بوده، الزم است 
متصدیان نظام سالمت، برای مواجهه با این واقعیت اجتناب ناپذیر 
تمهیدات الزم را فراهم کند ]16، 17[. تاکنون راهبردهای اصلی 
کشور برای برخورد با این شرایط، تکیه  بر ارائه مراقبت های بالینی 
ویژه توسط متخصصان ماهر بهداشتی بوده است، اما شرایط امروز 
حاکی از آن است که جز با آغاز اقدام جدی برای ارتقای سالمت و 

پیشگیری از بیماری، نمی توان برای بهبود شرایط اقدام کرد ]18[. 

این امر مهم جز با مدیریت صحیح برنامه های مراقبتی و مخصوصًا 
مراقبت های پیشگیرانه امکان پذیر نیست. در بین 3 سطح پیشگیری، 
پیشگیری سطح اول مانند برنامه ایمن سازی، توجه و رسیدگی به 
مسائل تغذیه ای، فعالیتی، اقتصادی، مالی، روانی و اجتماعی، تأمین 
اشتغال و خودکفایی، تعامالت اجتماعی و معاشرت با دیگران، تأمین 

نیازهای امنیتی و اجرای ورزش هایی جهت حفظ ثبات و تعادل، 
عوامل ایمنی در محیط خانه، تدابیر مربوط به استرس و استفاده مؤثر 

از داروها از جایگاه باالتری برخوردار است ]5، 19[.

برخورد صحیح با پدیده سالمندی و تأمین نیازهای همه جانبه 
جمعیت روزافزون سالمندان در کشور از وظایف مدیران و برنامه ریزان 
سالمت کشور است. درنتیجه، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت 
تدوین نظام جامع خدمات سالمت ویژه سالمندان ضروری به نظر 
نبود  و  جامع  و  مناسب  ساختار  یک  فقدان  به  توجه  با  می رسد. 
با بروز برخی  ناهماهنگی بین سازمان ها و  مدیریت مؤثر منابع و 
تغییرات اجتماعی از قبیل کاهش نرخ باروری، سرعت رشد جمعیت 
سالمندان کشور و دگرگونی سنت ها مانند هسته ای شدن خانواده ها، 
کوچک شدن منازل، افزایش تعداد زنان شاغل در خارج از منزل، 
افزایش میزان طالق و میزان شهرنشینی، مشکالت سالمندان افزایش 
و مراقبت از آن ها کاهش می یابد و نیاز آشکاری به ایجاد یک راهکار 

مناسب برای ارائه خدمات به سالمندان مشاهده می شود. 

سالمت  اولیه  مراقبت  و  پیشگیری  زمینه  در  مطالعه  تعدادی 
سالمندی در جهان به انجام رسیده است. برای مثال، یک مطالعه مرور 
نظام مند در ایران  لزوم ایجاد تشکیالت هماهنگ برای برنامه ریزی و 
هدایت فعالیت های مرتبط با سالمندان را به  عنوان اقدامی استراتژیک 
و راهکاری جهت بهبود خدمات حمایتی از سالمندان  دانسته است 
]20[.  همچنین 2 مطالعه دیگر بر اهمیت ایجاد زیرساخت مناسب 
برای ورود، پردازش و بازیابی اطالعات سالمندان تأکید داشته اند ]20، 
21[. به عالوه اینکه دستگاه های اجرایی و نهادهای مسئول و مرتبط 
با سالمندان در حد وظایف جاری خود و اعتبارات تخصیص یافته در 

زمینه حمایت از سالمندان اقداماتی انجام داده اند ]21[. 

در سطح دنیا نیز بعضی از اقدامات پیشگیرانه مانند ویزیت ساالنه 
سالمت مدیکر در ایاالت متحده ]22[،  اجرای آزمایشات  خودیاری 
)جی جو(، کمک متقابل )گو جو(، مراقبت از همبستگی اجتماعی)کیو 
جو( و مراقبت های دولتی )کو جو( توسط شهرداری ها در ژاپن ]23[ 
و افتتاح خانه های هوشمند برای بهداشت و درمان سالمندان ]24[ به 

عنوان راهکارهای مؤثر تلقی شده اند.

با توجه به اینکه تحقیقی جامع در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر 
مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت سالمندان در ایران و 
سایر کشورها انجام نشده است؛ بنابراین مطالعه حاضر در سال 1399، 
ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول  ابعاد مدیریت  با هدف شناسایی 
سالمت در سالمندان ایران انجام شد تا بدین وسیله راهکارهایی برای 
اجرای هر چه بهتر مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه نوع اول سالمت 
در اختیار مدیران و برنامه ریزان بهداشتی قرار دهد تا یافته های فعلی 
موجب کاهش بار بیماری ها، کاهش هزینه های سالمت و افزایش 

کیفیت زندگی سالمندان شود.
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روش مطالعه

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی است که در 4 
مرحله و در سال 1399 انجام  شده است. ابتدا با مروری نظام مند 
عوامل مؤثر بر ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت سالمندان 
در 14 کشور ایران، آلمان، انگلیس، ایاالت متحده، ایتالیا، ترکیه، 
سوئد، نروژ، کانادا، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، استرالیا و کوبا 
شناسایی شد. دلیل انتخاب هر یک از این کشورها، تفاوت در نظام 
سالمت آن ها و محل قرارگیری کشور بر حسب قاره بود. پس از 
جمع آوری منابع کتابخانه ای، هرکدام از کشورهای مذکور از لحاظ 
برنامه ریزی، سازمان دهی، تأمین منابع و نظارت بر ارائه خدمات، 
مقایسه و عوامل اصلی مؤثر بر ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول 
سالمت استخراج شد. سپس با استفاده از تجارب کارشناسان 
خبره در این حوزه، پرسش نامه اولیه با 19 سؤال بسته و 4 سؤال 
باز، تدوین و به  منظور اخذ اتفاق  نظر خبرگان، فرایند دلفی در 

3 راند اجرا شد. 

قبل از تکمیل پرسش نامه در همه مراحل جمع آوری اطالعات، 
ضمن توضیح هدف از اجرای تحقیق به افراد اطمینان داده شد که 
اطالعات پرسش نامه کاماًل محرمانه و پس از اخذ رضایت آگاهانه 
آن ها، اعالم شد که شرکت در مطالعه اختیاری است. اعضای 
پنل دلفی 12 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی 
و با توجه به رتبه علمی، حوزه جغرافیایی، سابقه مدیریت در 
حوزه سالمت، به ویژه خدمات بهداشتی، حوزه سالمت سالمندان 
و دارا بودن تحصیالت دکترا، دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد 

انتخاب شدند. 

باز  و 1 سؤال  گویه  فرعی، 44  متغیر  دلفی 2  اول  راند  در 
به پرسش نامه اضافه شد. در راند دوم 2 متغیر فرعی ادغام، 3 
گویه اضافه و 2 گویه از پرسش نامه حذف شد. در راند سوم همه 
خبرگان روی گویه ها و طبقه بندی و سازمان دهی آن ها اتفاق نظر 
داشته و هیچ گونه تغییری در پرسش نامه پیشنهاد نشد. درنهایت، 
با اجرای 3 راند فن دلفی، همه صاحب نظران در پرسش نامه با 6 
عامل اصلی و 63 گویه به  اتفاق نظر )اختالف میانگین ها کمتر از 
0/2( رسیدند و هیچ گونه تغییری در پرسش نامه پیشنهاد نشد. 
سپس با دیدگاهی جامع، تمام موارد  پیشنهادی توسط محققین 

همسان شد. 

از 2  پرسش نامه  محتوای  و  روایی صوری  تعیین  به  منظور 
ضریب نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوا استفاده شد. 
برای تعیین نسبت روایی محتوا1 از نظر 12 خبره هیئت علمی 
در زمینه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استفاده شد. نسبت 
روایی محتوا در صورت بزرگ تر بودن از 0/42 بر اساس جدول 
الوشی تعیین شد. نسبت روایی محتوا برای نحوه اجرا در مقوله 

 1. Content Validity Ratio (CVR) 

برنامه ریزی و نهایی و متراکم )ارزشیابی( در مقوله نظارت 0/83 به 
دست آمد و برای سایر گویه ها این نسبت یک تعیین شد. شاخص 
روایی محتوا2 محاسبه و اگر مقدار حاصل از 0/7 کوچک تر بود، 
گویه رد شد، اگر بین 0/7 تا 0/79 بود، بازبینی و اگر بیش از 
0/79 به دست آمد، گویه مورد پذیرش قرار گرفت. در این مرحله 
خبرگان گزینه کاماًل مرتبط را برای همه گویه ها انتخاب کردند 
که شاخص روایی محتوا برای همه گویه های پرسش نامه 1 به 

دست آمد.

به  منظور سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ 
استفاده شد. بدین منظور پرسش نامه نهایی در اختیار 30 نفر 
از افراد متخصص و کارشناسان خبره قرار گرفت و با استفاده از 
نرم افزار SPSS ضریب آلفا برای هر ُبعد پرسش نامه محاسبه شد 
و در صورت بزرگ تر یا مساوی بودن 0/7 آن ُبعد موردنظر، تأیید 
و در غیر این صورت اصالحات مربوطه انجام شد. ضریب آلفای 
برنامه ریزی  مقوله  برای  پرسش نامه 0/943  کل  برای  کرونباخ 
مالی  منابع  تأمین  مقوله  سازمان دهی 0/843،  مقوله   ،0/718
0/756، مقوله نظارت 0/762، مقوله رهبری 0/822 و خدمات 
پیشگیرانه 0/925 به دست آمد که همگی بیشتر از 0/7 بوده و 

پایایی پرسش نامه تأیید شد.

در مرحله چهارم به  منظور طراحی مدل از مدل یابی معادالت 
ساختاری استفاده شد. جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق در 2 گام 
شامل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد. پرسش نامه روا 
و پایا بین جامعه پژوهش شامل 176 نفر از صاحب نظران مرتبط 
سیاست گذاری  و  اقتصاد  بهداشتی درمانی،  خدمات  مدیریت  با 
و 3  تیپ 1، 2  منتخب  علوم پزشکی  دانشگاه های  در  سالمت 
کشور توزیع و داده های جمع آوری شده در نرم افزار Lisrel ثبت 

شد )جدول شماره 1(.

یافته ها

یافته های مرتبط با مطالعه تطبیقی

در بخش مطالعه تطبیقی بین کشورهای مورد بررسی )ایران، 
آلمان، انگلیس، ایاالت متحده، ایتالیا، ترکیه، سوئد، نروژ، کانادا، 
خدمات  ارائه  کوبا(،  و  استرالیا  سنگاپور،  ژاپن،  جنوبی،  کره 
سالمندی در سنگاپور بیشتر از سایر کشورها مورد توجه بود. 
مدیریت و سازماندهی در سطح ملی و نظارت نیز بیشتر توسط 
وزارت بهداشت انجام می شد. 50 درصد کشورهای بررسی شده، 
پوشش بیمه ای مختص سالمندان داشتند. 64 درصد کشورها، 
مدیریت و سازماندهی ارائه خدمات در سطح ملی بوده و منابع 
مالی در 50 درصد کشورها از طریق مالیات تأمین می شود. در 
50 درصد کشورها، عرضه کننده خدمات سطح اول توسط بخش 

دولتی بود. 

 2. Content Validity Index (CVI) 
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جدول 1. تحلیل عاملی تأییدی مدل، روابط متغیرهای آشکار مدل با متغیرهای پنهان

مقوله
بار عاملی در معیار / شاخص فرعی

مدل اولیه
میزان 
خطا

بار عاملی 
مدل دوم

میزان 
خطا

آماره 
تی

میزان 
خطا

برنامه ریزی

0/410/40متمرکز

χ2=190/44
Df=65
P=0/000

 RMSEA
=0/0۲6

0/400/41

Chi-
 Square

=70/۳۳

Df=27
P=0/000

 RMSEA
=0/018

10/۳11۲/69

χ2=70/۳۳
Df=27
P=0/000

 RMSEA
=0/018

حذف شده0/۲10/40غیرمتمرکز

0/5۲0/610/550/5811/481۲/۲9نیازسنجی

0/500/۳80/480/401۲/061۲/05تعیین اهداف

حذف شده0/۲40/49نحوه اجرا

0/4۲0/560/460/4111/541۲/۲6بلندمدت

حذف شده0/۲۲0/48میان مدت

حذف شده0/۲50/41کوتاه مدت

مشارکت مدیران ارشد 
0/480/۳90/5۳0/461۲/۳411/9۳خبره

مشارکت مدیران میانی 
حذف شده0/۲90/40خبره

مشارکت مدیران پایه 
0/5۳0/460/460/4111/511۲/۲8خبره

سیاست گذار)تصمیم گیری 
0/480/440/510/401۲/5011/85و نهادهای تصمیم ساز(

0/500/4۲0/6۳0/001۲/771۲/056اصالح فرایندها

سازمان دهی

ساختار سازمانی مبتنی 
بر هدف های از پیش 

تعیین شده
0/۲۲0/۳9

χ2=11۲/70

Df=44
P=0/000

 RMSEA
=0/0۲4

حذف شده

Chi-
 square

=88/99

Df=14
P=0/000

 RMSEA
=0/017

حذف شده

χ2=88/99

Df=14
P=0/000

 RMSEA
=0/017

تفویض اختیار)تقسیم 
0/۳60/440/۳90/486/6۳1۲/96وظایف(

تخصیص پست های 
سازمانی مخصوص 
مراقبت های سالمندی

0/500/۳40/۳00/۳47/9۳1۲/40

جایگاه سازمانی ارائه 
حذف شدهحذف شده0/۲70/4۲مراقبت های سالمندی

0/450/410/۳۲0/4۳7/441۲/6۳سازمان رسمی

حذف شدهحذف شده0/۲00/۲7سازمان غیررسمی

حذف شدهحذف شده0/450/۲6ارتباطات درون سازمانی

0/۲70/۳10/۳70/۳96/۳61۳/06ارتباطات برون سازمانی

حذف شدهحذف شده0/۲90/4۲غنی سازی شغل

0/460/۳90/۳90/446/۳۳1۳/07حدود مسئولیت ها

0/590/4۳0/660/008/۳۲1۲/6۳حدود اختیارات
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مقوله
بار عاملی در معیار / شاخص فرعی

مدل اولیه
میزان 
خطا

بار عاملی 
مدل دوم

میزان 
خطا

آماره 
تی

میزان 
خطا

تأمین منابع

0/440/46منابع خصوصی

χ2=1۳0/85
Df=77

P=0/000
 RMSEA

=0/040

0/480/77

Chi-
 square

=۳7/58

Df=14
P=0/000

 RMSEA
=0/0۲8

9/061۲/94

χ2=۳7/58
Df=14

P=0/000
 RMSEA

=0/0۲8

0/470/۳90/570/6810/961۲/۳۲مالیات عمومی

0/4۳0/4۳0/660/571۳/0511/۲9تأمین اجتماعی

0/490/410/700/5114/۲۳10/48وزارت بهداشت

0/500/490/640/581۲/7911/48بهزیستی
وزارت تعاون، کار و رفاه 

حذف شدهحذف شده0/۲۳0/44اجتماعی

0/500/410/610/6۳1۲/0۲11/85بیمه و بازنشستگی

0/4۳0/450/۳50/876/501۳/51خیریه ها
به کار بردن نیروی انسانی 

حذف شدهحذف شده0/۲40/۳9داوطلب و بدون  مزد

حذف شدهحذف شده0/۲00/57پرداخت بیماران
سهم بهداشت و درمان از 

حذف شدهحذف شده0/۲00/67تولید ناخالص  ملی

حذف شدهحذف شده0/۲10/6۳تجهیزات و امکانات

حذف شدهحذف شده0/۲10/4۳فضای فیزیکی

حذف شدهحذف شده0/۲10/47نیروی انسانی

نظارت

0/۲۳0/48کمیته امداد

χ2=1۲0/85
Df=44

P=0/000
 RMSEA

=0/410

حذف شده

Chi-
 square

=۳6/۲6

Df=14
P=0/000

 RMSEA
=0/08۳

حذف شده

χ2=۳6/۲6
Df=14

P=0/000
 RMSEA

=0/08۳

0/600/570/440/747/611۲/۲۲وزارت بهداشت

0/610/540/450/796/041۲/96نهادهای غیر دولتی

حذف شدهحذف شده0/۲90/58شهرداری

0/6۳0/660/440/877/141۲/147بیمه گران

حذف شدهحذف شده0/۲۲0/81مشتری

حذف شدهحذف شده0/۲60/95همکار
جامع)باالدست، زیردست، 

0/490/7۳0/470/676/851۲/61مشتری و همکار(

0/450/570/570/478/0411/96مستمر)پایش(

0/500/500/510/۳89/۳510/96متناوب)ارزیابی(

0480/490/4۳0/۳99/6110/70نهایی یا متراکم)ارزشیابی(

رهبری

0/690/۳6انگیزش کارکنان

χ2=5/76
Df=۲

P=0/000
 RMSEA

=0/096

0/690/۳5Chi-
 square

=۲/04

Df=1
P=0/000

 RMSEA
=0/06۲

1۲/015/50

χ2=۲/04
Df=۲

P=0/000
 RMSEA

=0/06۲

مدیریت عوامل انسانی 
0/670/۳50/710/۲91۲/۳64/48رفتار سازمانی

چگونگی ارتباطات 
0/۳80/۳80/۳۲0/4۲7/981۲/96)تسهیل روابط گروهی(
ایجاد تغییر و تحول در 
نظام ارائه خدمات و 

هدایت و تأثیرگذاری بر 
دیگران

حذف شدهحذف شده0/۲60/44
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پس از اتمام مرحله مرور ادبیات تحقیق که خروجی آن مدل 
ارائه خدمات  بر مدیریت  و عوامل مؤثر  اولیه تحقیق  مفهومی 
اولیه  پرسش نامه  بود،  سالمندان  سالمت  اول  نوع  پیشگیرانه 

تحقیق تدوین شد. 

یافته های توصیفی مطالعه

از 176 نفر نمونه این مطالعه 105 نفر )60 درصد( مرد و 71 
نفر )40 درصد( را زنان تشکیل می دهند. از نظر سن، 29 نفر بین 
20 تا 30 سال، 77 نفر بین 31 تا 40 سال، 46 نفر بین 41 تا 50 
سال و 25 نفر باالی 51 سال سن داشتند. 35 نفر کارشناس، 51 
نفر کارشناسی ارشد، 22 نفر دکترای حرفه ای، 4 نفر متخصص و 
64 نفر دارای مدرک تحصیلی Phd بودند. از نظر سابقه کاری 13 
نفر سابقه مدیریت نداشتند، 96 نفر 5 تا 10 سال، 51 نفر بین 11 
تا 20 سال، 13 نفر بین 21 تا 30 سال و 3 نفر بیش از 31 سال 
سابقه مدیریت داشتند. از نظر گروه علمی 2 نفر فنی مهندسی، 
10 نفر علوم انسانی، 1نفر هنر، 10 نفر علوم پایه و 152 نفر از 
گروه علوم  پزشکی بودند. از نظر رتبه علمی 132 نفر اعضای 

هیئت علمی دانشگاه و 44 نفر غیر هیئت علمی بودند.

و  پایایی  و  روایی  اخذ  پرسش نامه،  طراحی  از  پس 
از آزمون  نرمال بودن داده ها  برای آزمون  جمع آوری اطالعات، 
سطح  و  آزمون  آماره  که  شد  استفاده   کولموگروف اسمیرنف 
 0/183 و   0/847 برنامه ریزی  متغیرهای  برای  معناداری 
و 0/245  منابع 0/857  تأمین  و 0/345  سازمان دهی 0/968 
خدمات   0/098 و   1/108 رهبری   0/117 و   0/91 نظارت 
پیشگیرانه 1/91 و 0/068 به دست آمد. بر اساس نتایج آزمون 

کولموگروف اسمیرنف در تمام موارد مقدار معناداری بزرگ تر از 
سطح خطای )0/05( به  دست  آمد؛ بنابراین دلیلی برای رد فرض 

صفر وجود نداشته و توزیع داده ها نرمال است.

جدول شماره 2 یافته های مطالعه را در ارتباط با تحلیل عاملی 
منابع،  تأمین  سازمان دهی،  برنامه ریزی،  متغیرهای  از  هریک 
نظارت، رهبری و خدمات پیشگیرانه نشان می دهد. همان طور 
که در این جدول مشخص است در تحلیل عاملی تأییدی بار 
عاملی مشاهده شده در تمام موارد مقداری بزرگ تر از 0/3 دارد 
که نشان می دهد همبستگی بین متغیر پنهان با متغیرهای آشکار 

قابل قبول است. 

نشان  را  مدل طراحی شده  برازش  تحقیق  جدول شماره 3، 
می دهد که در آن از 2 شاخص خطای جذر میانگین مربعات و 
 0/082 RMSEA کای اسکوئر استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار
و نسبت کا ی دو به درجه آزادی برابر 83 / 2 است. بنابراین می توان 

گفت مدل ارائه شده از برازش باالیی برخوردار است.

تمام بارهای عاملی از 0/3 باالتر هستند. برای بیان مقبولیت 
مدل از شاخص های برازش هنجار شده بنتلر  / بونت، برازش نسبی، 
برازش افزایشی، شاخص های تطبیقی و مجذور کامل استفاده 
 شده که نتایج به دست آمده از مدل در جدول شماره 4 به تفکیک 
برنامه ریزی، سازمان دهی، تأمین منابع، نظارت، رهبری و خدمات 
که  شده  داده   نمایش  سالمندان  سالمت  اول  نوع  پیشگیرانه 

نشان دهنده برازندگی مدل های مربوط به این متغیرهاست.

مقوله
بار عاملی در معیار / شاخص فرعی

مدل اولیه
میزان 
خطا

بار عاملی 
مدل دوم

میزان 
خطا

آماره 
تی

میزان 
خطا

خدمات پیشگیرانه

0/4۳0/7۲آموزش بهداشت

χ2=118/۳9
Df=44
P=0/000

 RMSEA
=0/084

0/410/81

Chi-
 square

=۲5/۲۳

Df=9
P=0/000

 RMSEA
=0/061

5/101۳/04

χ2=۲5/۲۳
Df=9

P=0/000
 RMSEA

=0/061

مسئولیت)حفاظت( 
حذف شدهحذف شده0/۲50/74شخصی

حذف شدهحذف شده0/۲۳0/77مسئولیت اجتماعی

0/460/880/490/9۳6/041۲/59آزمایشات تغذیه ای

حذف شدهحذف شده0/۲10/99تغییر سبک زندگی

0/540/690/440/6۲7/8111/۳1ایمن سازی

0/6۳0/490/4۳0/4۲8/7610/۲4پیشگیری دارویی

0/640/4۳0/440/4۳7/۳۳11/7۳غربالگری

حذف شدهحذف شده0/۲۳0/۳8اطالع رسانی)تبلیغات(

حذف شدهحذف شده0/۲50/45پزشک خانواده

0/550/590/490/658/۲610/84نظام ارجاع
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طراحی معادالت ساختاری

بعد از تأیید ساختار عاملی سازه های پژوهش، برای بررسی روابط 
میان متغیرها و سنجش فرضیه ها از مدل یابی معادالت ساختاری 
روش های  یکسری  به  چند متغیره  تجزیه  و تحلیل  شد.  استفاده  
تجزیه وتحلیل اطالق می شود که ویژگی اصلی آن ها، تجزیه و تحلیل 
هم زمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. جهت طراحی مدل 
از مدل معادالت ساختاری استفاده شد که با توجه به نتایج می توان 
بیان کرد در گام اول با تکنیک تحلیل عاملی به تعیین بارعاملی و 
برنامه ریزی  ُبعد  در  شد.  پرداخته  شاخص ها  روابط  بودن  معنادار 
5 شاخص، در ُبعد سازمان دهی 5 شاخص، در ُبعد تأمین منابع 7 
شاخص، در ُبعد نظارت 4 شاخص، در ُبعد رهبری 1 شاخص و در 

ُبعد خدمات پیشگیرانه 5 شاخص حذف شده و درنهایت، با توجه به 
شاخص های باقی مانده از هر ُبعد، به طراحی مدل با رویکرد معادالت 

ساختاری اقدام شد. 

در ُبعد برنامه ریزی ضریب تأثیر )0/680 و مقدار تی 5/22(، در ُبعد 
سازمان دهی ضریب )0/560 و مقدار تی 4/54(، در ُبعد تأمین منابع 
ضریب )0/470 و مقدار تی 3/65( در ُبعد نظارت ضریب )0/590 و 
مقدار تی 2/67(، در ُبعد رهبری ضریب )0/440 و مقدار تی 3/05( 
و درنهایت، در ُبعد خدمات پیشگیرانه ضریب )0/650 و مقدار تی 
3/85( به  دست  آمده است. از آنجا که تمام ضرایب به دست آمده 
بیشتر از 0/3 و مقدار تی نیز بیشتر از 1/96 محاسبه شد، می توان 
نتیجه گرفت عوامل شناسایی شده مدل بر یکدیگر تأثیرگذار هستند.

جدول 2. شاخص های برازش برنامه ریزی، سازمان دهی، تأمین منابع، نظارت، رهبری و خدمات پیشگیرانه

X2/dfRMSEANFICFIGFIIFIRFISRMRAGFIمدلمتغیر پنهان

0/8>0/09>0/9>0/9>0/9>0/9>0/9>0/1<1-3میزان قابل قبول

۲/800/0610/980/940/9۳0/990/940/160/9۳محاسبه شدهبرنامه ریزی

۲/8۲0/0170/950/9۳0/990/970/960/180/91محاسبه شدهسازمان دهی

۲/680/0۲80/9۳0/960/990/950/9۳0/۲10/89محاسبه شدهتأمین منابع

۲/580/0۳۳0/940/970/950/980/940/۲60/88محاسبه شدهنظارت

۲/040/06۲0/980/940/9۳0/990/940/160/9۳محاسبه شدهرهبری

۲/800/0610/980/940/9۳0/990/940/160/9۳محاسبه شدهخدمات پیشگیرانه

جدول 3. شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق

X2/dfRMSEAمدل

0/1<1-۳میزان قابل قبول

۲/8۳0/08۲محاسبه شده

جدول 4. بررسی تأثیر عوامل شناسایی شده مدل بر یکدیگر

نتیجهسطح معناداریآماره تیبار عاملیتأثیر

تأیید رابطه0/685/۲۲0/000برنامه ریزی بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه

تأیید رابطه0/564/540/000سازمان دهی بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه

تأیید رابطه0/47۳/650/000تأمین منابع بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه

تأیید رابطه0/59۲/670/000نظارت بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه

تأیید رابطه0/44۳/050/000رهبری بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه

تأیید رابطه0/65۳/850/000خدمات پیشگیرانه بر مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه
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تصویر 1. بار عاملی مدل تحقیق

تصویر 2. آماره تی مدل تحقیق
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بر اساس تصویرهای شماره 1 و 2، عوامل شناسایی شده در مدل 
بر یکدیگر تأثیرگذار بوده است. آماره های تی بزرگ تر از 1/96 و 
بارهای عاملی بزرگ تر از 0/3 محاسبه  شده اند که نشان دهنده 

مورد تأیید بودن مدل تحقیق است.

بحث

هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که ابعاد مدیریت 
ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت در سالمندان ایران چگونه 
است؟ باید ابتدا متغیرها شناسایی شده، سپس ابعاد آن مشخص و 
در نهایت، اعتبار مدل به دست آمده بررسی شود. در این راستا، مطالعات 
اندکی انجام شد که هیچ کدام از این مطالعات، مهم ترین ابعاد مدیریت 
ارائه خدمات پیشگیرانه سالمت در سالمندان را طراحی نکرده و غالب 
مطالعات مشابه مدل هایی جهت بهبود عملکرد سازمان ها ارائه کرده اند. 

)اصالح  برنامه ریزی  شاخص  در  حاضر  پژوهش  یافته های 
فرایندها، برنامه ریزی بلندمدت و سیاست گذار( با مطالعات افشارنژاد 
و همکاران، رستگار و همکاران، رفیع زاده و همکاران، یاوری و 
همکاران، واحدی و همکاران ]25-29[، در شاخص سازمان دهی 
)غنی سازی شغل، حدود مسئولیت ها، حدود اختیارات، ارتباطات 
درون سازمانی و برون سازمانی( با تحقیقات کنر و همکاران، رستگار 
کارکنان،  )انگیزش  رهبری  در شاخص    ،]26 ،23[ همکاران  و 
مدیریت عوامل انسانی رفتار سازمانی( با تحقیقات موخرجی و 
همکاران ]30[، در شاخص خدمات پیشگیرانه )آموزش بهداشت، 
مسئولیت شخصی، مسئولیت اجتماعی، آزمایشات تغذیه ای و 
تغییر سبک زندگی( با تحقیقات ساندل و همکاران، افشارنژاد 
و همکاران، شیخ زاده و همکاران، واحدی و همکاران، افشارنژاد 
و همکاران با تحقیقات علیزاده و همکاران ]25، 29، 31، 32[، 
تولید،  از  درمان  و  بهداشت  )سهم  منابع  تأمین  شاخص  در 
تجهیزات و امکانات( با تحقیقات رسپوکنیا و همکاران، شیخ زاده 
و همکاران ]31[، در شاخص  نظارت )وزارت تعاون، کار و رفاه، 
بیمه و بازنشستگی، بیمه، خیریه ها، کمیته امداد، وزارت بهداشت 
و نهادهای غیردولتی( با تحقیقات سیاری و همکاران، دادخواه، 
یاوری و همکاران، محمدی و همکاران ]28، 33، 34[ هم خوانی 
دارد، اما در هیچ یک از تحقیقات ذکر شده ارائه خدمات پیشگیرانه 

نوع اول سالمت سالمندان بررسی نشده است.

 از آنجا که تحقیقات گذشته جزئی از مؤلفه های مدیریت ارائه 
خدمات را بررسی کرده اند؛ بنابراین در بعضی از مؤلفه های این 
پژوهش مشترک است. عدم وجود تمام مؤلفه های تبیین شده در 
این پژوهش با پژوهش های مذکور می تواند به دلیل جامعیت این 
پژوهش در شناسایی متغیرهای مؤثر بر مدیریت ارائه خدمات و 
همچنین موضوع خاص آن در خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت 
سالمندان باشد. خدامرادی و همکاران نشان دادند سیاست گذاری 
باید در راستای تأمین سالمت سالمندان و بهبود شیوه زندگی 
آنان انجام شود و برنامه ریزی در این زمینه به یکی از اولویت های 

اصلی نظام رفاهی و سالمت کشور تبدیل شود ]35[. 

راسل و اردالن دریافتند منابع خصوصی، مالیات عمومی، تأمین 
اجتماعی و وزارت بهداشت نقش مهمی در مدیریت ارائه خدمات 
پیشگیرانه نوع اول سالمت در سالمندان ایران دارد ]36[. مروتی 
و همکاران دریافتند برنامه ریزی صحیح در زمینه ارائه خدمات 
سالمت سالمندان ضروری به نظر می رسد ]37[. عجمی و چاونگر 
دریافتند که بهبود یافتن کیفیت زندگی مرتبط با افزایش سالمت 
و کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی برای نظام 

سالمت مؤثر است ]38[.

نتایج به دست آمده در پژوهش های مشابه کاماًل همسو با نتایج 
مطالعه حاضر است. بدین صورت که همه ابعاد و سطوح سازمانی 
شناسایی شده  جهت طراحی الگوی بهبود عملکرد سازمان ها در 
مطالعات مذکور، در مدل طراحی شده در این پژوهش به عنوان 
گویه حضور داشته و میزان تأثیر آن بر مدیریت ارائه خدمات 

سنجیده شده است.

با توجه به مدل ارائه شده می توان بیان کرد اغلب ابعاد مدل 
دارای  که  دارد  تأکید  سالمت  متولیان  و  سازمانی  مسائل  به 
نقاط قوتی چون وجود زیرساخت نسبی مرتبط، وجود همکاری 
واحدهای بهداشتی درون بخشی، امکان انجام پایش و ارزشیابی 
تنبیه  و  تشویق  اهرم های  وجود  درمانی،  و  بهداشتی  مراکز 
مدیریتی، امکان آموزش گروه های هدف در مراکز درون سازمانی و 
برون سازمانی )از کودکی تا سالمندی(، توجه به سازمان دهی بهتر 

امور و خدمات، نظارت بهتر بر ارائه خدمات است. 

پیاده سازی یک  نقاط ضعفی در مدل وجود دارد که جهت 
سیستم مدیریت خدمات پیشگیرانه نوع اول باید به آن ها توجه 
و  )ستادی  مرتبط  پرسنلی  نیروی  از: کمبود  عبارت اند  و  شود 
محیطی(، زیر ساخت ناکافی )چارت سازمانی، منابع مالی، فضای 
فیزیکی و تجهیزات( در سیستم بهداشتی، ضعف دانش، مهارت و 
نگرش پرسنل شاغل )در تمام رده های شغلی اعم از بهورز، کاردان، 
کارشناس، پزشک و متخصص(، ثابت نبودن نیروهای پرسنلی، 
ضعف سواد سالمت )آگاهی و نگرش و عملکرد(  خانواده ها در 
زمینه های مرتبط، باال بودن حجم فعالیت نیروهای محیطی  و 
ستادی، فقدان نظام پایش و ارزشیابی مراکز خصوصی و دولتی، 
خصوصی  و  دولتی  بخش  در  خدمات  استاندارد سازی  فقدان 
و ضعف سیستم اطالع رسانی و گزارش دهی است. همچنین از 
مهم ترین محدودیت های پژوهش می توان به نبود ابزار استاندارد 
با طراحی و  اشاره کرد که  جهت سنجش متغیرهای پژوهش 

استانداردسازی ابزار محقق شد.

برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود برای طراحی الگوی 
ارائه خدمات پیشگیرانه سالمت سالمندان از تکنیک های دیگر 
مانند تکنیک پویایی سیستم ها و غیره استفاده شود یا اینکه با 
الگوی  مؤلفه های  تصمیم گیری چند معیاره  تکنیک  از  استفاده 
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طراحی شده رتبه بندی شود. در صورت اجرای این مدل، مطالعات 
نظر  به  مدل ضروری  بهبود  برای  پایش  و  ارزیابی  برای  آینده 

می رسد.

نتیجه گیری نهایی

نتایج پژوهش که منعکس کننده نظر خبرگان مشارکت کننده 
ارائه  مدیریت  ابعاد  مهم ترین  می دهد  نشان  است،  تحقیق  در 
سازمان دهی،  برنامه ریزی،  شامل  سالمندان  سالمت  خدمات 
تأمین منابع، نظارت، رهبری و خدمات پیشگیرانه است. در ُبعد 
برنامه ریزی 8 شاخص، ُبعد سازمان دهی 6 شاخص، ُبعد تأمین 
منابع 7 شاخص، ُبعد نظارت 7 شاخص، ُبعد رهبری 3 شاخص و 

ُبعد خدمات پیشگیرانه 6 شاخص شناسایی و تأیید شدند. 

مؤلفه برنامه ریزی و خدمات پیشگیرانه، بیشترین میزان تأثیر  
را داشته و سپس نظارت و سازمان دهی، تأثیر بیشتری نسبت 
ارائه خدمات  مدیریت  بر  رهبری  و  منابع  تأمین  مؤلفه های  به 
پیشگیرانه نوع اول سالمت در سالمندان دارد. در ُبعد برنامه ریزی، 
بیشترین تأثیر مربوط به متغیرهای اصالح فرایندها، نیازسنجی، 
مشارکت مدیران ارشد، سیاست گذار، تعیین اهداف، برنامه ریزی 

بلند مدت و برنامه ریزی متمرکز محاسبه شد. 

متغیر  به  مربوط  تأثیر  میزان  بیشترین  سازماندهی،  ُبعد  در 
ارتباطات  حدود اختیارات، حدود مسئولیت ها، تفویض اختیار، 
سازمانی  پست های  تخصیص  و  رسمی  سازمان  برون سازمانی، 
تأمین  ُبعد  مخصوص مراقبت های سالمندی به دست آمد. در 
منابع به ترتیب، بیشترین میزان تأثیر وزارت بهداشت، درمان و 
علوم پزشکی، تأمین اجتماعی، بیمه و بازنشستگی، بهزیستی، 

مالیات عمومی، بخش خصوصی و خیریه محاسبه شد. 

در ُبعد نظارت بیشترین تأثیر مربوط به پایش مستمر، ارزیابی 
متناوب، نظارت جامع، نظارت نهادهای غیر دولتی، وزارت بهداشت 
و ارزشیابی نهایی محاسبه شد. در ُبعد رهبری، بیشترین تأثیر 
سازمانی(،  )رفتار  انسانی  عوامل  مدیریت  متغیرهای  به  مربوط 
انگیزش کارکنان و چگونگی ارتباطات ) تسهیل روابط گروهی( 
به دست آمد. در ُبعد خدمات پیشگیرانه، بیشترین میزان تأثیر 
مربوط به متغیرهای آزمایشات تغذیه ای، نظام ارجاع، غربالگری، 

ایمن سازی، پیشگیری دارویی و آموزش بهداشت محاسبه شد. 

گویه ها و متغیرهای شناسایی شده بر افزایش کیفیت زندگی 
و  بوده  تأثیر گذار  بیماری ها  بار  و  هزینه ها  کاهش  سالمندان، 
درنهایت، باعث بهبود ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت 
به سالمندان خواهد شد. با در نظر گرفتن میزان ضرایب تأثیر 
به دست آمده مؤلفه های مؤثر بر مدیریت ارائه خدمات، می توان 
یافته ها را مبنای برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری برای 
ارائه خدمات پیشگیرانه به گروه جمعیتی سالمندان قرار داد که 
این مؤلفه ها موجب افزایش کیفیت زندگی سالمندان، کاهش 

هزینه ها و کاهش بار بیماری ها شده و در نهایت، موجب بهبود 
ارائه خدمات پیشگیرانه سالمت نوع اول به سالمندان خواهد شد. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله برگرفته از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد واحد 
ارائه خدمات  مدیریت  الگوی  عنوان »طراحی  با  تهران جنوب 
ایران« و کد مصوب  پیشگیرانه نوع اول سالمت در سالمندان 

164100 است.

حامي مالي

این مطالعه از پایان نامه دکتری مدیریت مراقبت های بهداشتی 
مورد تأیید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب استخراج شده 

است.

مشارکت نویسندگان

نویسندگان به یک اندازه در نگارش مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

به  تخصصی خود  نظرات  ارائه  با  که  و خبرگانی  استادان  از 
ارتقای مدل پیشنهادی مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول 

سالمت در سالمندان کمک کرده، قدردانی می شود. 

فائزه بهادر و همکاران. شناسایی ابعاد مدیریت ارائه خدمات پیشگیرانه نوع اول سالمت در سالمندان ایران



519

Winter 2023. Vol 17. Issue 4

References

[1] Asadzadeh M, Maher A, Jafari M, Alimohammadzadeh K, Hos-
seini S. [Review health care service patterns for older adults-a 
narrative review (2015 to 2020) (Persian)]. Journal of Gerontology 
(JOGE). 2020; 5(2):1-13. [Link] 

[2] Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F, Rassouli M, Sadegh 
Moghadam L, Nazari S, et al. [Caregiving appraisal in family car-
egivers of older adults (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 
11(1):8-19. [DOI:10.21859/sija-110108]

[3] Darabi S, Torabi F. [Analysis and comparison of aging popula-
tion in Europe and Asia during 1950 to 2015 (Persian)]. Iranian 
Journal of Ageing. 2017; 12(1):30-43. [DOI:10.21859/sija-120128]

[4] Noroozian M. The elderly population in iran: An ever growing 
concern in the health system. Iranian Journal of Psychiatry and 
Behavioral Sciences. 2012; 6(2):1-6. [Link]

[5] Ghasemi S, Keshavarz Mohammadi N, Mohammadi Shah-
boulaghi F, Ramezankhani A, Mehrabi Y. [Physical health sta-
tus and frailty index in community dwelling older adults in 
Tehran (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2019; 13(5):652-65. 
[DOI:10.32598/SIJA.13.Special-Issue.652]

[6] Walston J, Hadley EC, Ferrucci L, Guralnik JM, Newman AB, 
Studenski SA, et al. Research agenda for frailty in older adults: 
toward a better understanding of physiology and etiology: 
Summary from the American Geriatrics Society/National Insti-
tute on Aging Research Conference on Frailty in Older Adults. 
Journal of the American Geriatrics Society. 2006; 54(6):991-1001.
[DOI:10.1111/j.1532-5415.2006.00745.x] [PMID]

[7] Crimmins EM. Trends in the health of the elderly. Annual Re-
view of Public Health. 2004; 25:79-98. [DOI:10.1146/annurev.pub-
lhealth.25.102802.124401] [PMID]

[8] Caffrey C, Harris-Kojetin LD, Moss AJ, Sengupta M, Valverde R. 
Home health care and discharged hospice care patients; United 
States, 2000 and 2007. National Health Statistics Reports. 2011; 
(38):1-27. [PMID]

[9] Safdari R, Shams Abadi AR, Pahlevany Nejad S. [Improve health 
of the elderly people with M-health and technology (Persian)]. 
Iranian Journal of Ageing. 2018; 13(3):288-99. [DOI:10.32598/
sija.13.3.288]

[10] Iqbal N, Ahmad S, Kim DH. Health monitoring system for 
elderly patients using intelligent task mapping mechanism in 
closed loop healthcare environment. Symmetry. 2021; 13(2):357. 
[DOI:10.3390/sym13020357]

[11] Rahimi A, Anosheh M, Ahmadi F, Foroughan M. [Exploring 
the nature of the elderly people life style: A grounded theory (Per-
sian)]. Iranian Journal of Ageing. 2016; 10(4):112-31. [Link]

[12] Tayeri S, Jafari M, Alimohammadzadeh K, Hosseini SM, 
Shahanaghi K. [A conceptual model for Iranian older women’s 
health: A review study (Persian)]. Iranian Journal of Ageing. 2021; 
16(3):304-29. [DOI:10.32598/sija.2021.16.3.3090.1]

[13] Cristea M, Noja GG, Stefea P, Sala AL. The impact of popula-
tion aging and public health support on EU labor markets. Inter-
national Journal of Environmental Research and Public Health. 
2020; 17(4):1439.[DOI:10.3390/ijerph17041439] [PMID] [PMCID]

[14] Khayat P. [The study of elderly health care services in the world 
(Persian)]. Social Security Journal. 2008; 9(4):99-144. [Link]

[15] Tomita N, Yoshimura K, Ikegami N. Impact of home and com-
munity-based services on hospitalisation and institutionalisation 
among individuals eligible for long-term care insurance in Japan. 
BMC Health Services Research. 2010; 10:345. [DOI:10.1186/1472-
6963-10-345] [PMID] [PMCID]

[16] Imani A, Dastgiri S, Zeinalhajlu AA. [Population aging and 
burden of diseases (a review) (Persian)]. Depiction of Health. 
2015; 6(2):54-61. https://doh.tbzmed.ac.ir/Article/doh-125

[17] Mahfoozpour S, Iranfar M, Ainy E. Determinant factors and el-
derly perspectives of user friendly transportation. Safety Promo-
tion and Injury Prevention (Tehran). 2017; 5(1):9-14. [Link]

[18] Rafiefar S. [From health education to health (Persian)]. Tehran: 
Tandis; 2004. [Link]

[19] Aseyedali M, Sadeghi Mahalli N, Norouzi Tabrizi K. [A re-
view on adult daycare centers in the world (Persian)]. Salmand: 
Iranian Journal of Ageing. 2019; 13(4):518-29 [DOI:10.32598/
SIJA.13.4.518]

[20] Bahador F, Mahfoozpour S, Masoudiasl I, Vahdat S. [A sys-
tematic review of management of preventive healthcare for the 
elderly in the world (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Age-
ing. 2022; 16(4):592-607. [DOI:10.32598/sija.2021.3180.2]

[21] Safdari R, Sadeghi F, Mohammadiazar M. [Aged care and ser-
vices programs in Iran: Looking at the performance of relevant 
organizations (Persian)]. Payavard Salamat. 2016; 10(2):155-66. 
[Link]

[22] Jiang M, Hughes DR, Wang W. [The effect of Medicare's 
Annual Wellness Visit on preventive care for the elderly (Per-
sian)]. Preventive Medicine. 2018; 116:126-33. [DOI:10.1016/j.
ypmed.2018.08.035] [PMID]

[23] Sudo K, Kobayashi J, Noda S, Fukuda Y, Takahashi K. Japan's 
healthcare policy for the elderly through the concepts of self-help 
(Ji-jo), mutual aid (Go-jo), social solidarity care (Kyo-jo), and 
governmental care (Ko-jo). Bioscience Trends. 2018; 12(1):7-11. 
[DOI:10.5582/bst.2017.01271] [PMID]

[24] Majumder S, Aghayi E, Noferesti M, Memarzadeh-Tehran H, 
Mondal T, Pang Z, et al. Smart homes for elderly healthcare—Re-
cent advances and research challenges. Sensors. 2017; 17(11):2496. 
[DOI:10.3390/s17112496] [PMID] [PMCID]

[25] Faqih A, Afsharnejad A. [Performance management model 
in the oil industry; Research in the National Iranian Petroleum 
Products Distribution Company (Persian)]. Journal of Industrial 
Strategic Management. 2012; 9:47-64. https://www.sid.ir/pa-
per/151388/en

[26] Babaee Zakliki MA, Hasanzadeh HR, Alvani SM, Zaraei Matin 
H, Rastegar A. [Designing an efficient implementation model of 
performance management system in service organizations (Per-
sian)]. Public Management Researches. 2015; 8(28):5-31. [Link]

[27] Rafizadeh A, Mirsepasi N, Azar A. [Design model of perfor-
mance management at the state level (Persian)]. Quarterly Journal 
of Public Organizations Management. 2016; 4(4):81-100. [Link]

[28] Yavari V, Zahedi SS. [Designing a conceptual model of organi-
zational performance management for governmental and non-
profit organizations (Persian)]. Strategic Management Thought. 
2013. 7(1):79-122. [Link]

Bahador F, et al. Identifying the Main Factors of Providing Primary Preventive Care Services. Iranian Journal of Ageing. 2023; 17(4):506-521

https://www.sid.ir/paper/404650/en#downloadbottom
https://doi.org/10.21859/sija-110108
https://doi.org/10.21859/sija-120128
https://brieflands.com/articles/ijpbs-3077.html
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.Special-Issue.652
https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2006.00745.x
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16776798
https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.102802.124401
https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.25.102802.124401
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15015913
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21568135/
https://doi.org/10.32598/sija.13.3.288
https://doi.org/10.32598/sija.13.3.288
https://doi.org/10.3390/sym13020357
http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-741-en.html
http://dx.doi.org/10.32598/sija.2021.16.3.3090.1
https://doi.org/10.3390/ijerph17041439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32102277
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7068414
http://qjo.ssor.ir/&url=http://qjo.ssor.ir/article_61386.html?lang=en#ar_info_pnl_cite
https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-345
https://doi.org/10.1186/1472-6963-10-345
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21176165
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3024297
https://doh.tbzmed.ac.ir/Article/doh-125
https://www.safetylit.org/citations/index.php?fuseaction=citations.viewdetails&citationIds[]=citjournalarticle_557293_19
https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=742932&pageStatus=1&so
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.4.518
https://doi.org/10.32598/SIJA.13.4.518
http://dx.doi.org/10.32598/sija.2021.3180.2
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6046-en.html
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.08.035
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.08.035
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30176266
https://doi.org/10.5582/bst.2017.01271
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29479017
https://doi.org/10.3390/s17112496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29088123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5712846
https://www.sid.ir/paper/151388/en
https://www.sid.ir/paper/151388/en
https://jmr.usb.ac.ir/article_2239_9912460a80e5aa61050e8ab8244ab9ee.pdf
https://ipom.journals.pnu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=3222&lang=en&lang=fa&lang=en
https://www.sid.ir/paper/48018https://ipom.journals.pnu.ac.ir/?_action=articleInfo&article=3222&lang=en&lang=fa&lang=en5/fa


520

Winter 2023. Vol 17. Issue 4

[29] Vahedi H, Hajalyan F, Jahangirfard M, Mojibi T. [Designing 
a health system performance management model for Iran (Per-
sian)]. Quarterly Journal of Nersing Management, 2020. 9(3):87-
100. [Link]

[30] Mukherjee SB. Elderly health care: Diverse cultural implication. 
Asian Ethnicity. 2019; 20(4):555-70. [DOI:10.1080/14631369.2019.
1622406]

[31] Sheikhzadeh R. [Designing a model for evaluating and man-
aging the performance of the country's health system (Persian)]. 
Management Research. 2010; 10(3):83-108. http://ensani.ir/fa/
article/301140/

[32] Sundel S, Sundel D. Chronic care management. In: Chun 
A, editor. Geriatric practice. New York: Springer; 2020. 
[DOI:10.1007/978-3-030-19625-7_40]

[33] Mohammadi M, Zadeh FS, Hoseinpour D, Manesh BR. [De-
signing a government performance model based on the roles of 
each of the effective actors (Persian)]. Quarterly Journal of Public 
Organzations Management. 2018; 6(1):83-100. [Link]

[34] Dadkhah A. [Special aging services system in the US and Japan 
and indicators for developing an aging services strategic plan in 
Iran (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2007; 2(1):166-
76. [Link]

[35] Khodamoradi A, Hassanipour S, Daryabeigi Khotbesara R, Ah-
madi B. [The trend of population aging and planning of health 
services for the elderly: A review study (Persian)]. Journal of Tor-
bat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2018; 6(3):81-95. 
[Link]

[36] Rasel M, Ardalan A. [The future of ageing and its health care 
costs: A warning for health system (Persian)]. Salmand: Iranian 
Journal of Ageing, 2007. 2(2):300-5. [Link]

[37] Morowatisharifabad MA, Pakdaman M, Emadi P. [The utiliza-
tion of outpatient health services among the elderlies in yazd in 
2018 (Persian)]. Management Strategies in Health System. 2019; 
3(4):276-89. [DOI:10.18502/mshsj.v3i4.511]

[38] Ajami S, Chavongar K. [Information and communication tech-
nology in home care services for the elderly (Persian)]. Journal of 
Health Administration. 2019; 22(4):9-11. [Link]

Bahador F, et al. Identifying the Main Factors of Providing Primary Preventive Care Services. Iranian Journal of Ageing. 2023; 17(4):506-521

https://www.sid.ir/paper/388009/fa
https://doi.org/10.1080/14631369.2019.1622406
https://doi.org/10.1080/14631369.2019.1622406
http://ensani.ir/fa/article/301140/
http://ensani.ir/fa/article/301140/
https://doi.org/10.1007/978-3-030-19625-7_40
https://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_4323_75a49694ac25ce359f9fb80ea304aa3a.pdf?lang=en
http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1236-fa.html
https://eprints.thums.ac.ir/1144/
https://www.sid.ir/paper/95001/en
http://dx.doi.org/10.18502/mshsj.v3i4.511
https://jha.iums.ac.ir/article-1-3055-fa.html


This Page Intentionally Left Blank


	Research paper
	A Study on the Prescription of Herbal Medicines by Physicians for the Elderly in Tehran
	Research paper
	Psychometric properties of the Persian Version of the Social Disconnectedness and Perceived Isolation Scales in Iranian Older Adults
	Research paper
	The Role of Spiritual Well-Being in Predicting Fear of COVID-19 Qmong Community-Dwelling Older Adults in Iran
	Research paper
	Identifying the Main Factors of Providing Primary Preventive Care Services to the Elderly in Iran 
	Research paper
	Effect of Cognitive Rehabilitation on Cognitive State and Depression of Older Men With Mild Cognitive Impairment Living in Nursing Homes
	Research paper
	Predicting Psychological Well-Being of the Elderly Based on Cognitive Impairment and Negative Emotions Mediated by Coping Self-Efficacy and Social Support
	Research paper
	Effect of Shoes With Toe Rocker Angles of 10 and 15 Degrees Compared to Control Shoes on Plantar Pressure, Force and Contact Surface in Healthy Older Adults: A Clinical Trial
	Research paper
	Prevalence of Delirium and its Related Factors in the Elderly Admitted to Selected Hospitals in Tehran, Iran
	Research paper
	Assessing the Mediating Role of Depression in the Relationship Between Feeling of Loneliness and Social Functioning in the Elderly
	Research paper
	Factors Affecting the Intergenerational Relationships in Nursing Homes in Iran Using Grounded Theory Appraoch

