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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». نشریه سالمند گزینه شودفرایند ویراستاری منتشر می

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 پتهرفیپذ»نهایی را طی می کند، از نسخه 

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

 حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Seyed Alavi SE, Mohammadi Shahboulaghi F, Hosseini MA, Vahedi M, Khoshbakhtpishkhani 

M, Sadeghi Mahalli N. [Psychometric Characteristics of Persian Version of Care Transition 

Measure (CTM-15) in Iranian Older Adults (Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 

Forthcoming 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3532.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2023.3532.1 
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 چکیده:

 دگاهیگذار مراقبت از د تیفیک یابیقابل اعتماد و معتبر جهت ارز یابزار (CTM-15)پرسشنامه گذار مراقبت  :هدف و مقدمه

 (CTM-15)پرسشنامه گذار مراقبت  یروانسنج یها یژگیو و یساختار مفهوم یمطالعه با هدف بررس نیباشد. ا یم مارانیب

 انجام شده است. یرانیدر سالمندان ا

ر مراقبت نسخه برای ارزیابی مشخصات روانسنجی پرسشنامه گذا یشناخت روش مطالعه کی حاضر پژوهش: ها روش و مواد

 مدل یساز معادل و ترجمه استاندارد روش اساس بر (CTM-15) مراقبت گذار پرسشنامه ترجمه ندیفرآ. باشد یم فارسی 

 نمونه روش به مطالعه، به ورود یها اریمع یدارا سالمند نفر 022 توسط پرسشنامه نیا. شد انجام یزندگ تیفیک یابی اعتبار

 همگرا ییروا و( یاکتشاف و یدییتا یعامل لیتحل) سازه ییروا ،ییمحتوا ییروا ،یصور ییروا .دیگرد لیتکم دسترس در یریگ

. شد یابیارز بازآزمون -آزمون و( کرونباخ یآلفا محاسبه) یدرون یهمسان روش با پرسشنامه ییایپا. گرفت قرار یبررس مورد

 .رفتیپذ جامان 02 نسخه AMOS و 02 نسخه SPSS افزار نرم توسط یآمار یها لیتحل

 گذار پرسشنامه ،یدییتا یعامل لیتحل دنبال به. آمد بدست S-CVI=622/2 پرسشنامه کل یبرا محتوا ییروا شاخص :ها افتهی

 =P ،260/2= RMSEA، 150/2= GFI، 222/2<220/2) نداد نشان را یخوب برازش و نشد دییتا یعامل 2 مراقبت

NFI،100/2= CFI.) یریگیپ و یتیریمد خود" ،"مراقب و ماریب یها تیاولو" عامل 0 ،یاکتشاف یعامل لیتحل انجام از پس 

 با( GSE-10) یعموم یخودکارآمد ابزار با مراقبت گذار پرسشنامه ییهمگرا ییروا. دیگرد یمعرف "ییدارو تیریمد" و "ها

 بیضر و( 12/2) کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با ابزار ییایپا. شد داده نشان 221/2 رسون،یپ یهمبستگ بیضر از استفاده

 .آمد بدست( ICC=15/2) یا خوشه درون یهمبستگ

نسخه عامل نسخه اصلی ابزار گذار مراقبت نمی باشد.  2تابع  (،CTM-15) مراقبت گذار پرسشنامه یفارس نسخه: یریگ جهینت

 یتوجه به عنوان ابزار لیمناسب پتانس ییایو پا ییبا توجه به روا یرانیشده در جامعه سالمندان ا نییعامل تب 0با  یفارس

برنامه  یارتقا ن برآ ریسنجش گذار مراقبت و تاث یایو پژوهش را دارد. مزا نیگذار مراقبت در عرصه بال یابیارز یمد براآکار

 .کند یم هیابزار را توج نیضرورت توجه به ا ،یگوناگون مراقبت یمراقبت در ساختار ها رو استمرا صیترخ یها

 .رانیا ؛سالمندان ؛یروانسنجویژگی های  مراقبت؛ گذار :ها واژه دیکل
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 :مقدمه

 -  یتوسعه اقتصاد ،یپزشک یها شرفتیاست که به دنبال پ یگسترده جهان تیموفق کی ت،یجمع یسالمند

مرکز آمار  یدر کشور ما بر اساس داده ها .(1) زودرس اتفاق افتاده است ریو کاهش مرگ و م یاجتماع

از  یها حاک ینیب شیو پ دهینفر رس ونیلیم 2/1از  شیبه ب 0065سالمندان در سال  تیجمع زانیم ران،یا

به  یجهان تینفر و در جمع ونیلیم 02حدود  0252در سال  یرانیسالمندان ا تیجمع شیاست که افزا نیا

 .(2) دینفر خواهد رس اردیلیم 0/0از  شیب

 یها یماریب به ابتال. ابدی یم شیافزا مزمن یها یماریب به ابتال احتمال ن،س شیافزا و تیجمع یسالمند با

. شود یم یدرمان -یبهداشت مختلفساختار های  نیب ماریب مداوم 0گذار موجب سالمندان در مختلف مزمن

سالمند  ماریبطی آن  که است یمتسال مراقبت ریمس از یا مرحله، سالمندان به مراقبت ارائه در گذارفرآیند 

 مراقبتگوناگون  خدمات افتیدر برای ای و شود یمارجاع داده  خاصبه سایر مراکز  یمراقبت مرکز کیاز 

 مارستان،یب منزل، نیب ییجابجا شامل گذار .کند یم برقرار ارتباط، خدمات نیا دهندگان ارائه با سالمت

 باشد، ینم یکیزیف صرفا انتقال نیا که داشت توجه دیبا. باشد یم 0یاقامت مراکز و 0ییسرپا خدمات مراکز

و  ماریگذار، ب ندیفرا در واقع به دنبال .(7–3) است همراه یخانوادگ مراقب و ماریب در تحول و رییتغ با بلکه

از درمان  تیو در تبع شوند یتوانمند م یتیریو خود مد یموزش امور مربوط به خود مراقبتآخانواده به سبب 

             اجرا و  اعتماد در اقدام، از یو خانواده به سطح باالتر مارانیب گریبه عبارت د شوند. یتر م فعال

 یعموم یخودکارآمد .ابندی یسالمند، دست م ماریب یمراقبت یاز هایدر پاسخ به ن یعموم یخودکارآمد

کننده  ینیب شیدارد و پ یبهداشت یها و مشارکت در رفتارها یماریب یتیریبا خود مد یمیقارتباط مست

استنباط کرد که  نیتوان چن یاست. بر اساس آن چه گفته شد، م یمثبت سالمت یرفتارها یبرا یمناسب

                                                           
1 Transitions 
2 Out-patient facilities 
3 Residential care settings 
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 یود خودکارآمداوست . لذا  ارتقا و بهب نیبو مراق ماریب  یاز خودکارآمد ینمود ،یگذار به نوع یبرا یآمادگ

     باشد یو موثر م حیگذار صح یآن ها، در گرو مراقبت ها یمند تیرضا شیسالمندان و به تبع آن افزا

(8–10). 

عدم آمادگی  و 2ییدارو چند ،یماریب طیشرا یدگیچیپ لیدل به ها آن نیمراقب و سالمندان یبرا مراقبت گذار

 وبنامطل مراقبت گذار که است داده نشان یمختلف طالعاتم. (13–11) دارد همراه به را ییها چالش مراقب

 عالئم شدن بدتر مارستان،یب در مجدد یبستر ،ییدارو اشتباهات ،عفونت سقوط، بروز به منجر تواند یم

      نیو تدو یگذار استسی وجود با . (17–14)شودبیمار  مرگ یحت و آن دوره شدن یطوالن ،یماریب

به علت عدم وجود  رانیمختلف، در ا یگذار در کشور ها ندآیفر یسالمت به منظور توسعه و ارتقا یبرنامه ها

الزم بر امر گذار   دیدرمان و مراقبت، تاکنون توجه و تاک یریگیو ضرورت توجه به پ یمحور ماریب کردیرو

 و مارانیبحیات  دیتهد مارستان،یب در مجدد یبستر شیافزا موجباین امر  که (18,19) منظور نشده است

 .(20)شده است  یمال بار شیافزا

است که  یزندگ تیفیبر ک رگذاریحال تاث نیو در ع دهیچیامر پ کیو درست گذار مراقبت  حیصح یاجرا

 ی، دانش و سواد بهداشت(22) نیخانواده و مراقب یتی، شبکه حما(21) سن رینظ یعوامل ریتحت تاث

 یبرآورده نشده، فقدان مهارت ها یعملکرد یها ازین ،(24) صیپس از ترخ یطی، عوامل مح(23)سالمندان 

است که  ییگذار مراقبت تا جا تیباشد. اهم یم (25) یو ارائه دهندگان خدمات مراقبت (22) یتیریخود مد

پرداخته  مارانیب دگاهیگذار مراقبت از د تیفیک یشده که به بررس یو ساخت پرسشنامه ا یمنجر به طراح

 .(26)شد  یطراح یسیزبان انگل هب 0220توسط کولمن و همکاران  در سال ( CTM-15)است. پرسشنامه 

دقت در به معنی صحت و صداقت انتقال اطالعات )"  حوزه 2 و هیگو 05 شامل مراقبت گذار پرسشنامه

)آگاهی از شرایط جدید مراقبت پس از  آمادگی بیمار و خانواده"، "ارسال اطالعات و به موقع بودن آن(

                                                           
4 Polypharmacy 
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) آگاهی بیمار نسبت به عالئم هشدار دهنده و عوارض خود مدیریتی بیمار"، "بازگشت بیمار به منزل(

)در نظر گرفتن اهداف بیمار توسط کادر درمان در جهت  ار در ارتباط با اهدافتوانمندسازی بیم"و  "داروها(

 خرده 2 و دارند تعلق اسیمق خرده 2 از یکی به هیگو 05 نیا از کی هر می باشد. "برآورده کردن آن ها(

گویه های  شود. ینمره منتج م کی به و دهند یم لیتشک را یبعد تک ساختار کی مجموع در اسیمق

اهمیت ترجیحات،  0،0،0در مولفه ای تحت عنوان اطالعات ضروری، گویه های  6،02،00،00،02،05

         تحت عنوان وجود برنامه مراقبتی مکتوب و قابل فهم 00و  1آمادگی مدیریت و گویه های  2،5،2،1

 ،0 نمره: مخالفم ،0 نمره: مخالفم کامال از) کرتیل یا درجه 2 اسیمق در پرسشنامه نیانام گذاری شده اند. 

 یم( مرتبط ریغ آورم، ینم خاطر به دانم، ینم: 66 کد پنجم پاسخ و 2 نمره: موافقم کامال ،0 نمره: موافقم

 .باشد یم تر مطلوب مراقبت گذار دهنده نشان مجموع در باالتر نمره و 022 تا صفر نیب آن نمره که باشد

 دوم، مرتبه یدییتا یعامل لیتحل جینتادست آمده است و به  60/2ابداع شده  پرسشنامه کرونباخ یآلفا مقدار

 χ2 = 169.73; p) دهد یم نشان یعال صورت به را مراقبت گذار پرسشنامه یعامل 2 ساختار با سازه ییروا

= 1.15 1= 0.99; WRMR 2= 0.95; TLI 5= 0.46; CFI) (26,27). 

 نیا و شده مانجا مراقبت گذار پرسشنامه یروانسنج منظور به جهان سراسر در ییها پژوهش خصوص نیا در

 لیبرز ،(30) سوئد ،(29) سنگاپور ،(28) نیچ یها کشور در و ترجمه یمختلف یها زبان به پرسشنامه

 و است گرفته قرار استفاده مورد (33) یعضالن و یاسکلت اختالالت به مبتال سالمندان در و(32) ژاپن ،(31)

  .ه شده استداد نشان مناسب ییایپا و ییروا پرسشنامه، ساختار در یالتیتعد و رییتغ با ها کشور نیا در

و  یوابسته به بستر فرهنگ یگذار مفهوم نکهیا انیبا بمطالعات روانسنجی نسخه های چینی و ژاپنی 

از روایی برخوردار  (یعامل 2 ی)در برابر نسخه اصل عاملی 0، نسخه تعدیل شده پرسشنامه باشد یم یاجتماع

                                                           
5 Comparative Fit Index 
6 Tucker Lewis Index 
7 Weighted Root-Mean-Square Residual 
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وع بود که بیان گر این موض 1مطالعه مک لئود.  معرفی کرده انددر جمعیت های مورد نظر را و پایایی مناسب 

 .(33)استفاده قرار گیردمورد می تواند بیمارستان های حاد، در مراکز توانبخشی نیز این پرسشنامه عالوه بر 

گذار  یدر کاهش تبعات منف ییبه سزا ریگذار مراقبت، تاث تیفیک یمطالعات نشان داده که سنجش و بررس

وجود . (34,35)در سالمندان دارد  یبه خدمات اورژانس ازیو ن مارستانیمجدد در ب ینامطلوب همچون بستر

بهبود و ارتقا آن در  جهتگذار مراقبت و انجام مداخالت موثر  تیفیک یشده جهت بررس یبوم یپرسشنامه ا

نسخه  یجهت روانسنج یکه تاکنون مطالعه ا ییکمک کننده باشد. از آن جا اریتواند بس یسالمندان م

در حال  یرانیسالمندان ا انجام نشده است و جامعه یرانیپرسشنامه گذار مراقبت در سالمندان ا یفارس

 ی ورانیدر جامعه اگذار مراقبت مفهوم  یارعوامل ساخت  نییباشد، پژوهش حاضر با هدف تب یم شیافزا

 پرسشنامه در سالمندان انجام گرفت. نیا ینسخه فارس یابیاعتبار 

  :مطالعه روش

 . باشد یم زارابی روانسنج یها یژگیو نییتع نوع از  6یشناخت روش مطالعه کی حاضر پژوهش

مطالعه   یاصل ینمونه ها. به صورت دردسترس  وارد مطالعه شدند  یگوناگون ینمونه ها بنا به مراحل مطالعه،

ابتال به  لیشهر رشت به دل درمانی – یدر مراکز آموزش یسال و باالتر، بستر 22ورود سن  یها اریواجد مع

 یها یماریب یرکت در مطالعه بودند. سالمندان دارابه ش لیزبان و تما ی، فارسیو جراح یاختالالت داخل

 ارائه شده در پرونده(، از مطالعه خارج شدند. صی)بر اساس تشخ یینایو ب ییشنوا ای یشناخت

خدمات  هئکه مراکز مهم ارا النیگ یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یعموم مارستانیمطالعه سه ب نیدر ا

 طیبه عنوان مح ،کرد یرا فراهم م صیبه سالمندان در حال ترخ یدسترسبه سالمندان بوده و امکان  یدرمان

 پژوهش انتخاب شدند.

                                                           
8 Jordache McLeod 
9 Methodologic 
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 مزمن، یماریب الت،یتحص تاهل، جنس، سن،) کیدموگراف یها پرسشنامه از ها داده یآور جمع یبرا

 پرسشنامه و (CTM-15) مراقبت گذار ابزار یفارسترجمه  نسخه ،(مهیب تیوضع ،یبستر دفعات اشتغال،

  .شد استفاده (GSE-10) یعموم یودکارآمدخ

 آن ترجمهسپس،  اخذ شد. (02کولمن کی)ار  یطراح نسخه اصل از ،کار مجوز استفاده از پرسشنامه یدر ابتدا

 گرفت صورت 00زندگی کیفیت اعتباریابیبر اساس الگوی  سازی معادل  و ترجمه استاندارد روش با مطابق

(36). 

ترجمه  یابزار را به فارس یسینسخه انگل ،یسیمنظور در ابتدا دو نفر از افراد مسلط به زبان انگل نیا یبرا

شده توسط  هیته یدو ترجمه به دست آمده و معادل ها ینینمودند )ترجمه رو به جلو (. سپس پس از بازب

بدست   یآمد. نسخه فارس واحد از پرسشنامه بدست ینسخه فارس کی ،یسیمسلط به زبان انگل نیمترجم

ترجمه کنند.  تیفیک یقرار گرفت تا اقدام به نمره ده گرید یسیدو مترجم مسلط به زبان انگل اریآمده در اخت

 تیفیتا به دست آوردن ک ندیفرآ نیو ا دیگرد نیگزیموارد نامطلوب، واژه ها و عبارات مناسب جا یبرا

 یخواسته شد تا نسخه فارس گریترجمه، از دو مترجم د ندیرآکرد. در مرحله آخر ف دایمطلوب ترجمه ارتقا پ

بدست  یسیانگل ینسخه ها یترجمه کنند )ترجمه رو به عقب (. پس از بررس یسیبدست آمده را به زبان انگل

از  نانیو اطم یینها دییبدست آمد و به منظور تا یسیاز پرسشنامه انگل ینسخه واحد ،ییآمده و اصالحات نها

 قرار گرفت. دییو مورد تا دیپرسشنامه ارسال گرد یطراح اصل یبرا ،یوممفه یکسانی

نفر سالمند  02از  یفیصورت گرفت. در بخش ک یو کم یفیپرسشنامه گذار مراقبت به روش ک یصور ییروا

و  ندیخواسته شد تا نظرات خود را در خصوص تناسب، ابهام و اشکال سواالت مطرح نما طیواجد شرا

از آن  یکم یصور ییروا یبررس ی. برارفتیپرسشنامه طبق نظرات انجام پذ یرو یاصالحات ضرور

)اصال  0از  یدرجه ا 5 یکرتیل فیط کیابزار را در  یها هیاز گو کیهر  تیسالمندان خواسته شد تا اهم

                                                           
10 Eric A Coleman 
11 International Quality Of Life Assessment 
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)به  یاز پرسشنامه با فرمول )فراوان هیهر گو ازی. سپس امتندینما نیی)کامال مهم است( تع 5( تا ستیمهم ن

 . (37)مطلوب در نظر گرفته شد  هیگو هر یبرا 5/0باالتر از   ری. نمره تاثدی( محاسبه گردتیاهم×  درصد( 

 ییمحتوا ییروا یفیشد. در بخش ک یبررس یو کم یفیپرسشنامه گذار مراقبت به دو روش ک یمحتوا ییروا

سالمندان  یو پرستار یپرسشنامه گذار مراقبت، از ده نفر از متخصصان و پژوهشگران حوزه سالمت سالمند

 یاز واژه ها ستفادهوضوح و ا ،یپرسشنامه از لحاظ سادگ هیگو 05از  کیهر  یخواسته شد تا ضمن بررس

. سپس پرسشنامه (37)ارائه دهند یخود را به صورت مبسوط و کتب یاصالح یها دگاهیمناسب، نظرات و د

 .دیطبق نظرات مطرح شده اصالح گرد

محتوا  مطابق با  ییروا ندکسیها از شاخص ا هیمرتبط بودن گو یبررس یبرا ،یکم یمحتو ییدر بخش روا

 یو پرستار یصورت که ده نفر از متخصصان سالمند نی( استفاده شد. به ا0610فرمول والتز و باسل )

      یکرتیل فیاز  ط دهو با استفا "مربوط بودن" اریسشنامه را بر اساس معپر یها هیاز گو کیسالمندان هر 

 ،یمحتو ییکردند و با استفاده از فرمول روا ی( بررس"کامال مرتبط است"تا  "ستیاصال مرتبط ن") از 

از  شتریب هیگو CVI . اگر نمرهدیها و کل ابزار محاسبه گرد هیهر کدام از گو یبرا ییمحتوا ییروا ندکسیا

است و  یاصالح و بازنگر ازمندین هیباشد، گو 16/2-1/2 نینمره ب نیشود. اگر ا یحفظ م هیباشد، گو 16/2

 .(37,38)شود  یحذف م هیباشد، گو 1/2 ریاگر ز

نفر  022منظور  نیاستفاده شد. بد  یو اکتشاف  یدییتا یعامل لیاز تحل CTM-15سازه  ییروا یبررس یبرا

ورود به  یها اریبا توجه به مع، النیگ یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیدر ب یاز سالمندان بستر

 ،یتند. با توجه به انجام مراحل روانسنجقرار گرف یدر دسترس مورد بررس یریمطالعه و به روش نمونه گ

 .     (37)شده است  انیب  هیهر گو ینمونه به ازا 02پنج تا  یعامل لیتحل یحداقل حجم نمونه الزم برا
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ز آنجا که مرور ا .شدند انتخاب سالمند نفر 022 ابزار، بودن یا هیگو 05 به توجه با مجموع در مطالعه، نیا در

به منظور  یدییتا یعامل لیبود، نخست تحل یو اجتماع یمفهوم به ساختار فرهنگ یاز وابستگ تیمتون حکا

 تاییدی، عاملی تحلیل در . (28,39,40) انجام شد یرانیساختار مفهوم گذار در جامعه سالمندان ا نییتب

 00یقیتطب ،00مطلق یها خصشا شد. استفاده یبرازندگ یها شاخص از ،اصلی ابزار یعامل 2 مدل دییتا یبرا

 مربعات نیانگیم شهیر. گرفت قرار استفاده مورد مطالعه نیا در 02شده لیتعد ای مقتصد یها شاخص و

 نشانگر صفر به تر کینزد ریمقاد و دهد یم نشان را مدل یآزاد از درجه هر یبرا برازش ،05برآورد یخطا

 نشانگر باشد،21/2 از تر کوچک برآورد یخطا مربعات نیانگیم شهیر اگر. باشد یم مدل شتریب یبرازندگ

 یبرازندگ نشانگر 0/2 از بزرگتر ریمقاد و قبول قابل یبرازندگ نشانگر 0/2 تا 21/2 خوب، یلیخ یبرازندگ

 ییها شاخص ،01یقیتطب برازش و 01شده هنجار برازش ،02برازش ییکوین یها شاخص .است مدل فیضع

 نیب ها آن ریمقاد .شوند یم محاسبه مبنا مدل کی با و اند شده نیتدو مدل سهیمقا یمبنا بر که هستند

 .(41)باشد یم مدل خوب برازش نشانگر 6/2 از باالتر ریمقاد و است 0 تا صفر

. گردید استفاده 02بارتلت کرویت آزمون و 06اولکین میر کیزر شاخص از اکتشافی عاملی تحلیل انجام برای

 را ها داده تحلیل معناداری که شد استفاده بارتلت کرویت آزمون از ها داده بودن مناسب از اطمینان برای

 نیب KMO شاخص میزان. گردید KMO شاخص از نمونه، حجم کفایت از اطمینان برای و کند می بررسی

 قبول لقاب عاملی بار حداقل .(01) اند گرفته نظر در قبول قابل را 5/2 از شتریب مقدار و است کی تا صفر

 .شد گرفته نظر در 0/2 اکتشافی عاملی تحلیل برای

                                                           
12 Absolute fit index 
13 Comparative fit index 
14 Parsimonious fit index 
15 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
16 Goodness of Fit Index (GFI) 
17 Normed Fit Index (NFI) 
18 Comparative Fit Index (CFI) 
19 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
20 Bartlett’s Test of Sphericity 
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 از و ترخیص از بعد هفته یک زمانی فاصله هب عمومی خودکارآمدی رسشنامه، پهمگرا روایی بررسی جهت 

 یگو همبستگردید  تکمیلکه  قبال به پرسشنامه گذار پاسخ داده  بودند،  یبا سالمندان تلفنی تماس طریق

 .کند یم رییتغ -0 و 0 نیب یهمبستگ بیضر. (42)شد رسیبر با پرسشنامه گذار رسونیپ

 محاسبه پرسشنامه کل یبرا کرونباخ، یآلفا از استفاده با پرسشنامه یدرون یهمسان ،ییایپا نییتع جهت 

 برخوردار مناسب ییایپا از پرسشنامه گاه آن باشد، 1/2 از شتریب ای یمساو رونباخک یآلفا بیضر اگر. دیگرد

 نمرات نیب 00یا خوشه درون یهمبستگ بیضر ،00بازآزمون – آزمون ییایپا یبررس جهت .(37) باشد یم

مه گذار از تکمیل اول پرسشنا بعد هفته 2 یزمان فاصله با که ،نفر از سالمندان 05در  آزمون دو از حاصل

 ییایپا باشد، تر کینزد کی به چه هر و باشد یم کی تا صفر از ICC زانیم. شد یبررس گرفت، انجاممراقبت 

 یم بخش تیرضا ثبات دهنده نشان شتر،یب ای 1/2 آزمون دو نیب ICC  .دهد یم نشان را یباالتر

 02 نسخه AMOS و 02 نسخه SPSS افزار نرم از یآمار یها داده لیتحل و هیتجز منظور به .(37)باشد

 .دیگرد استفاده

 

 :ها افتهی

 با( 5/20)% مرد نفر 15 و (5/51)% زن نفر 005 مطالعه، نیا در کننده شرکت سالمند نفر 022 مجموع از

 کی از شیب نفر 022 و مزمن یماریب یدارا نفر 016. بودند 21/2 اریمع انحراف و 6/21 ینس نیانگیم

 .داشتند مزمن یماریب

 

 

 

                                                           
21 Test Retest Reliability 
22 Interclass Correlation Coefficient (ICC) 
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 نمونه ها کی: مشخصات دموگراف0جدول 

ریمتغ سطح متغیر  

 مرد زن

 تاهل متاهل 010

 مجرد 0

وهیب ای مطلقه 02  

یمفصل 5 06 مزمن یماریب   

یمغز 5 5  

یعروق - یقلب 22 10  

خون فشار 21 11  

خون یچرب 06 11  

یگوارش 02 01  

 سرطان 0 5

یویر 2 00  

یویکل 01 00  

ابتید 02 25  

006 (5/56%) سواد یب    

 56 (5/06%) پلمید ریز   

00 (00%) و باالتر پلمید   

02 (00%)  شغل کشاورز 

 

 

 

 

002 (55%) دار خانه   

02 (00%)  بازنشسته 

0 (0%) یدولت ارک   

05 (5/00%) آزاد کار   

00 (5/5%) کاریب   

بار کی 06 06 یبستر دفعات   

بار دو 01 00  

شتریو  ب بار سه 06 50  

مهیب دارد 012  

 ندارد 02

 تحصیالت



 

15 
 

 هیگو 2اصالحات مورد نظر سالمندان در  ،یفیک یصور ییبود. در روا هیگو 05نسخه ترجمه شده ابزار شامل 

 ییشد. در روا شیرایبنابر نظر گروه هدف، و "کادر درمان"واژه  ،ییابتدا هیگو 0مثال در  ی. برادیانجام گرد

 ها حفظ شدند. هیگو یتمامکسب کردند و  5/0باالتر از  ریها نمره تاث هیگو یهمه  ،یکم یصور

 رنظ از سالمندان یپرستار و یسالمند متخصصان نظرات و شنهاداتیپ ،یفیک صورت به ییمحتوا ییروا در

، 00گویه انجام گرفت. برای مثال در گویه شماره  00اصالحات مورد نظر در  .شد اعمال یسادگ و وضوح

 ،یکم ییمحتوا ییروا درگسترش یافت.  "آزمایش ها  یا تصویر برداری ها "به کلمه  "آزمایش ها"اصطالح 

 نیبنابرا. آمد دست به S-CVI=622/2 ابزار، کل یبرا باسل و والتز فرمول اساس بر محتوا ییروا ندکسیا

 6/2عدد  02و  0،2،1،6گویه های CVI، نمره همچنین .شد حفظ و گرفت قرار دییتا مورد ها هیگو تمام

 بدست آمد و سایر گویه ها نمره یک را کسب نمودند.

 مراقبت گذار پرسشنامه سازه و مدل یبررس جهت و یرانیساختار مفهوم گذار در جامعه ا نییبه منظور تب

(CTM-15)،  6 هیشامل گو ی)عامل اول: اطالعات ضرور ابزار  مبدعشده توسط  یعامل معرف 2با توجه به ،

 تیریمد ی؛ عامل سوم: آمادگ0، 0، 0 یها هیشامل گو حاتیترج تی؛ عامل دوم: اهم05، 02، 00، 00، 02

و  1 یها هیهم شامل گومکتوب و قابل ف یو عامل چهارم: وجود برنامه مراقبت 1، 2، 5، 2 یها هیشامل گو

 بار مقدار ،0 جدول در شده ارائه جینتا اساس بر. دیرسم گرد AMOS-24(، مدل مربوطه در نرم افزار  00

  00شده استخراج انسیوار  نیانگیم  نیهمچن. بود ریمتغ 15/2 تا 21/2 از هیگو 05 شده استاندارد یعامل

  نیهمچن  و (بود 5/2 و نرمال حد از کمتر عامل سه یبرا مقدار نیا) بود ریمتغ 50/2 تا 06/2 از عوامل

جهت بهبود برازش مدل معرفی شده، با توجه به  .بود 1/2 از تر نییپا چهارم عامل یبرا 02سازه ییایپا

وجود داشت، اعمال  شنهاداتی که برای اجرای آن ها توضیح، پیmodification indicesپیشنهادات 

ضریب کای دو بهبود  e13و   e6 ،e12و  e5 ،e5و  e4 ،e4و   e2بین  گردید. با اضافه کردن کوواریانس

                                                           
23 Average Variance Extracted (AVE) 
24 Construct Reliability (CR) 
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بارهای عاملی و  ،یبرازندگ یها شاخص کمک به یدییتا یعامل لیتحل از حاصل جینتا ،با این وجودیافت اما 

 برازش ابزار، طراح توسط شده ارائه یعامل 2 مدل با حاضر مطالعه یها داده که بود نیا انگریب پایایی سازه

 ، P ،260/2=RMSEA ، 150/2=GFI<220/2) باشد ینم 05مناسب شده ارائه مدل و ندارد یخوب

222/2= NFI،100/2= CFI.) 

 (CTM-15) مراقبت گذار پرسشنامه یدییتأ یعامل لیتحل برازش یها شاخص ریمقاد: 0 جدول

 عامل 2

 پرسشنامه

 یاصل

یم یعامل بار هیگو
نگ

ا
ی

 ن
یوار

س
ان

 

اج
خر

ست
ا

 
ده

ش
 

 زهسا ییایپا

ت
عا

طال
ا

 
ور

ضر
 ی

 تیمسئول تمام مورد در یخوب اطالعات و یآگاه مارستان،یب از صیترخ هنگام-6

 .داشتم را خودم سالمت از مراقبت یبرا الزم یها

 یبرا که دانستم یم کامال شدم، یم مرخص مارستانیب از که یهنگام -02

 .بدهم انجام دیبا ییکارها چه ام، یسالمت از مراقبت

 یبرا الزم یکارها عهده از که بودم مطمئن مارستان،یب از صیترخ هنگام– 00

 .میآ یبرم ام، یسالمت از مراقبت

 یم را خود یداروها از کیهر مصرف لیدل مارستان،یب از شدن مرخص هنگام -00

 .دانستم

 از هرکدام مصرف نحوه مورد در یکامل اطالعات مارستان،یب از صیترخ هنگام -02

 .داشتم ها آن مصرف زمان و مقدار م،یداروها

 عوارض مورد در الزم اطالعات شدم، یم مرخص مارستانیب از که یهنگام -05

 .داشتم را میداروها از هرکدام یجانب

01/2 

 

20/2 

 

20/2 

 

15/2 

 

16/2 

 

21/2 

 

 

 

 

 

061/2 

 

 

 

 

 

112/2 

                                                           
25 Model Fit 
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 و پرستاران و نپزشکا) درمان کادر با شوم، مرخص مارستانیب از که آن از قبل-0

 .دمیرس توافق به ها، آن  به یابیدست یچگونگ و ام یسالمت  اهداف درباره...( 

 پس که نیا درباره یریگمیتصم هنگام...(   و پرستاران و پزشکان) درمان کادر-0

 یاعضا من، یهاتیاولو دارم، یمراقبت یازهاین چه مارستانیب از صیترخ از

 .گرفتند نظر در هم را...(  و دوستان ل،یفام خانواده، انندم) نمیمراقب ای امخانواده

 از پس که نیا درباره یریگمیتصم هنگام...(  و پرستاران و پزشکان) درمان کادر-0

 یاعضا من، یهاتیاولو شود، مراقبت من از یمحل چه در مارستانیب از صیترخ

 .گرفتند نظر در هم را...(  و دوستان ل،یفام خانواده، مانند) نمیمراقب ای امخانواده

50/2 

 

52/2 

 

 

01/2 

 

 

 

210/2  

 

 

 

105/2 

دگ
آما

 ی
یریمد

 ت

 از مراقبت یبرا الزم اطالعات تمام شدم، یم مرخص مارستانیب از که یهنگام -2

 .داشتم اریاخت در را خودم

 را خود یسالمت چگونه که دانستم یم یخوب به مارستان،یب از صیترخ هنگام -5

 .کنم حفظ

-دهنده هشدار یها نشانه و عالئم شدم، یم مرخص مارستانیب از که یهنگام -2

 . دانستم یم یخوب به کنم، توجه هاآن به خود از مراقبت یبرا دیبا که را یا

 و خود سالمت تیوضع درمورد شدم، یم مرخص مارستانیب از که یهنگام-1

 .داشتم یخوب فهم و درک شود،یم آن شدن بدتر ای بهتر باعث که ییزهایچ

22/2 

 

51/2 

 

50/2 

 

20/2 

 

 

 

220/2 

 

 

 

115/2 
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 آن در که داشتم فهم قابل و خوانا یراهنما کی مارستان،یب از صیترخ هنگام-1

 .بود شده داده شرح ام یمراقبت یازهاین نیتام نحوه

 فهم قابل و خوانا ستیل کی شدم، یم مرخص مارستانیب از که یهنگام -00

 در که ییها یربرداریتصو ای شیآزما انجام و پزشک با میها مالقات قرار  درباره

 .داشتم اریاخت در بدهم، انجام دیبا بعد هفته چند طول

02/2 

 

 

 

21/2 

 

 

501/2 

 

 

212/2 

 ریمقاد  قبول قابل بازه شاخص یاختصار عالمت برازش شاخص نام

 مشاهده

 شده

 df - 12 یآزاد درجه

 خوب<CMIN/DF 0 یآزاد درجه به اسکوئر یکا

 قبول قابل <5

10/0 

 خوب<RMSEA 21/2 برآورد یخطا مربعات نیانگیم شهیر

 21/2 تا 0/2

 متوسط

260/2 
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 فیضع >0/2

 GFI 62/2< 150/2 برازش ییکوین

 AGFI 12/2< 111/2 02شده اصالح برازش ییکوین

 NFI 62/2< 222/2 شده هنجار برازش شاخص

 CFI 62/2< 100/2 یقیتطب برازش شاخص

 

 بر اساس عوامل معرفی شده طراح در پرسشنامه نهایی( CTM-15)ساختار نهایی پرسشنامه گذار مراقبت  :0تصویر 

 

F1):  ،عامل اطالعات ضروریF2 ،عامل اهمیت ترجیحات :F3:  ،عامل آمادگی مدیریتF4:  عامل وجود

 .) مبرنامه مراقبتی مکتوب و قابل فه

 لیتحل و هیتجز منظور به ،یاصل پرسشنامه شده ارائه مدل نبودن دییتا مورد و مناسب به  توجه با  سپس

در جامعه سالمندان  (CTM-15) مراقبت گذار پرسشنامه یعامل ساختار استخراج و 01یاصل یها مولفه
                                                           
26 Adjusted Goodness Of Fit Index 
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 حاضر، مطالعه صیترخ حال در سالمندان جامعه نمونه 022 اساس بر  01یاکتشاف یعامل لیتحل ،ایرانی

 .گرفت صورت

بدست آمد که در سطح قابل قبول  126/2حجم نمونه  تیکفا یبررس یبرا  KMOحاصل از آزمون  جهینت

 یبرا یاکتشاف یعامل لی(. در تحلP<220/2معنادار بود ) یبارتلت از نظر آمار تیآزمون کرو جهیبود و نت

 نیشد. در ا ستفادهابزار با چرخش پرومکس  ا  یاصل یاجزا لیو تحل هیبه عوامل، از روش تجز یابیدست

مرتبط  یمتون علم  یپژوهش و بر اساس بررس میعامل  توسط ت 0 نیاعامل به دست آمد که  0 مرحله

که به  دیگرد ینام گذار "ییدارو تیریمد"و  "ها یریگیو پ یتیریخود مد"، "و مراقب ماریب یها تیاولو"

 ریمتغ انسیاز کل وار 06/51را به خود اختصاص دادند و در مجموع  ژهیار ومقد 16/0و  02/0، 21/2 بیترت

 کردند. نییگذار مراقبت را تب سشنامهپر یها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
27 Principal Component Analysis 
28 Exploratory Factor Analysis 
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 یاکتشاف یعامل لیتحل از پس ها آن به مربوط یعامل بارهای و ها هیگو ها، عامل: 0 جدول

 انسیوار درصد یعامل بار ها هیگو ها عامل

  501/2 0 هیگو مراقب و ماریب  یها تیاولو

 122/2 0 هیگو

 100/2 0 هیگو

  125/2 2 هیگو ها یریگیپ  و یتیریمد خود

 102/2 5 هیگو

 001/2 2 هیگو

 152/2 1 هیگو

 202/2 1 هیگو

 520/2 6 هیگو

 210/2 02 هیگو

 210/2 00 هیگو

 100/2 00 هیگو

  120/2 00 هیگو ییدارو تیریمد

 165/2 02 هیگو

 015/2 05 هیگو

 

 و (CTM-15) مراقبت گذار پرسشنامه نمره نیب یهمبستگ زانیم ،n)=011) رسونیپ آماره محاسبه با

 نیبنابرا. است بوده معنادار P=20/2 سطح در که بوده 221/2 ،(GSE-10) یعموم یخودکارآمد پرسشنامه

 .است داشته وجود  یعموم یخودکارآمد پرسشنامه با مثبت یهمبستگ

 در که آمد بدست 12/2 کرونباخ یآلفا محاسبه با و یدرون یهمسان روش به مراقبت گذار پرسشنامه ییایپا

 از نفر 05 توسط مراقبت گذار پرسشنامه مجدد، آزمون انجام یبرا .باشد یم بخش تیرضا و مطلوب حد

   درون یهمبستگ بیضر سپس. دیگرد لیمتک بعد هفته 2 یزمان فاصله با ،یتصادف طور به ها یآزمودن

906/7 

976/16 

666/6 
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 156/2(، ICC) یا خوشه درون یهمبستگ شاخص. شد یبررس آزمون دو از حاصل نمرات نیب یا خوشه

 .باشد یم مراقبت گذار پرسشنامه بخش تیرضا ثبات دهنده نشان که آمد بدست

 :بحث

 و سالمندان در مراقبت ذارگ پرسشنامه یفارس نسخهتعیین ویژگی های روانسنجی  هدف با مطالعه نیا

 نسخه یروانسنج مختلف یها یژگیو مطالعه نیا در .شد انجام یفارس زبان به معتبر ابزار کیمعرفی اولیه 

 جامعه در آن ییایپا و همگرا ییروا ،سازه ییروا محتوا، ییروا ،یصور ییروا شامل مراقبت گذار ابزار یفارس

 سالمندان در را ابزار نیا یفارس نسخه شده دییتا ییایپا و ییوار ،آمده بدست جینتا .شد یبررس سالمندان

 .دهد یم نشان یرانیا

 یساز ابزار یها اریمع اساس بر 0220 سال در همکاران و کولمن توسط ابتدا در مراقبت گذار پرسشنامه

 و Cao مطالعه جینتا. است شده یساز استاندارد و ترجمه مختلف زبان نیچند به تاکنون و شده ساخته

 استفاده با آن یمحتوا ییروا که یطور به. بود ابزار ینیچ نسخه قبول قابل ییروا از یحاک نیچ در  همکاران

 و شد گزارش S-CVI=66/2 و گرفت قرار یبررس مورد متخصص نفر نه توسط محتوا ییروا ندکسیا از

 سنگاپور در مشابه یا مطالعه. (28)آمد بدست 62/2 ،کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با ابزار یدرون یهمسان

 استفاده با ،مراقبت گذار ابزار یدرون یهمسان اما ،است هنشد گزارش یمحتو ییروا مطالعه نیا در. شد انجام

  .(29)شد گزارش 10/2 کرونباخ یآلفا بیضر از

  اساس بر ابزار، سازه و مفهومی مدل تایید و بررسی جهت تاییدی عاملی تحلیل از استفاده کلی طور به

 ساخت اینکه به توجه با. (39)است شده گرفته بهره آن از ابزار ساخت که در است بنایی زیر نظریه

 کامال ای جامعه در ابزار اصلی مبدع توسط که نظری و مفهومی تبیین اساس بر مراقبت، گذار پرسشنامه

 جا آن از و است بوده اولیه پرسشنامه  گیری اندازه مدل برای مبنایی و شده انجام ایرانی جامعه از متفاوت

 مختصات به مفهوم وابستگی از حاکی نیز گوناگون های نزبا به ابزار ترجمه با مرتبط مطالعات مرور که
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 اساس بر مدل رسم از پس. شد استفاده تاییدی عاملی تحلیل از است، بوده  جوامع اجتماعی و فرهنگی

 چنین در. نشد تایید ایرانی سالمندان جامعه برای مدل بودن مناسب ابزار، طراح توسط شده معرفی عوامل

 اولیه مدل کاوش جهت اکتشافی عامل تحلیل از و بازگشت ها داده به باید که است این بر  توصیه شرایطی،

 در بتوان بعدا که مدلی تولید و(  بود شده مسجل آن ضعیف برازش تاییدی مرحله در که) مراقبت گذار

 .(39,40,43)کرد استفاده کرد، آزمایش را آن مناسب شرایط

 کل انسیوار از درصد 06/51 که آمد بدست عامل 0 ،یاکتشاف یعامل لیتحل دنبال به حاضر مطالعه رد

 و  رامویوشی و (0205) همکاران و Cao مطالعه با ها افتهی نیا . کردند نییتب را پرسشنامه یرهایمتغ

 گذار یعامل 2 مدل یاجرا از پس زین ابزار ینیچ نسخه روانسنجی مطالعه در .دارد مطابقت (0201) همکاران

و در نهایت پس از تحلیل عاملی  نشد دییتا مدل و نبود مطلوب حد در یبرازندگ یها شاخص مراقبت،

 و Cao مطالعه در پرسشنامه ابعاد . (28)بر اساس جمعیت مذکور معرفی گردیداکتشافی، مدل سه عاملی 

. بود "سالمت تیریمد یبرا یآمادگ" و "ییدارو تیریمد" ،"ها تیاولو تیاهم" شامل و عامل 0 همکاران،

 ما پژوهش جینتا با که کردند نییتب را ها ریمتغ کل انسیوار از درصد 02/56 شده، ذکر مطالعه در عوامل نیا

 تیریمد و یریگیپ" شامل آمده دست به عامل 0 همکاران، و ورامیوشی مطالعه در نیهمچن .دارد قرابت

 از درصد 22/56 مجموع در عوامل نیا. بود "یتیریمد خود از نانیاطم و اطالعات" ،"ها تیاولو "،"ییدارو

 .(00) دارد قرابت ما مطالعه با و کردند نییتب را ها ریمتغ  کل انسیوار

           یعموم یخودکارآمد پرسشنامه با مراقبت گذار ابزار یهمبستگ یبرا ،(n=011) رسونیپ یهمبستگ بیضر

(GSE-10 )221/2 20/2 یمعنادار سطح در که بود=P، ییهمگرا دهنده نشان که باشد یم دار یمعن 

 نیا ذکر. دارد قرار یمتوسط بایتقر سطح در که باشد یم یمعمو یخودکارآمد با مراقبت گذار ابزار مثبت

 و) شود یم نییتع یمالک ییروا آن یمبنا بر که ییها یهمبستگ خالف بر که است یضرور اریبس نکته

 دینبا همگرا ییروا در شده مشاهده یها یهمبستگ ،(شود یم داده حیترج تر یقو اریبس یها یهمبستگ
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. شود یم داده حیترج هستند، یقو متوسط طور به که ییها یهمبستگ حالت نیا در. باشند( باال) یقو یلیخ

 که است آن از یحاک یقبل آزمون یها نمره و دیجد آزمون یها نمره نیب یقو اریبس یها یهمبستگ وجود

 در .(01) کند ینم فراهم آورد، یم فراهم ما یبرا یقبل آزمون چه آن بر عالوه یا تازه اطالعات دیجد آزمون

 پرسشنامه با را مراقبت گذار پرسشنامه همگرا ییروا یبرا یهمبستگ بیضر همکاران و مورایوشی مطالعه

 سطح در و مثبت یهمبستگ دهنده شانن و بوده معنادار P <20/2 سطح در که بود 01/2 یمراقبت خود

 همگرا ییروا همکاران، و Cao ،ینیچ نسخه در. است بوده یمراقبت خود با مراقبت گذار پرسشنامه نییپا

      r >02/2برابر  رمنیاسپ یهمبستگ بیبه کمک ضر SF-12v2 پرسشنامه با مراقبت گذار نامهشپرس

 بیضر ،یدرون یهمسان روش به ابزار ییایپا از آمده بدست جهینت اساس رب. (28,32) است بوده دار یمعن

 را مطلوب و بخش تیرضا حد در ابزار ثبات دهنده نشان جهینت نیا. آمد بدست 12/2 با برابر کرونباخ یآلفا

. آمد دست به 62/2 ینیچ نسخه در و آمد بدست10/2 عدد نیا همکاران و یباکش مطالعه در. دهد یم نشان

  مراقبت گذار ابزار ییایپا گرفت، انجام سالمندان تیجمع در ابزار نیا یروانسنج که Versteegh مطالعه در

      پرسشنامه ثبات دهنده نشان جینتا ،ییبازآزما ییایپا نییتع دنبال به .(28,29,44)آمد دست به 60/2

 از بعد روز 00 تا 01 نیب فاصله در بازآزمون ییایپا  Versteeghمطالعه در(. ICC=15/2) باشد یم

 با همکاران، و  Cao مطالعه در و (22) باشد یم متوسط سطح در که آمد ستبد( ICC=11/2) صیترخ

 .(01) باشد یم حاضر مطالعه با همسو که آمد بدست 60/2 هفته دو یزمان فاصله

 :یینها یریگ جهینت

پایایی همسانی درونی و  و همگرایی و صوری، محتوایی روایی انواع از مراقبت، گذار ابزار فارسی نسخه

اولویت "  مولفه سه به قائل ایرانی سالمندان جامعه در ابزار این نظر مورد مفهوم .باشد می برخوردار بازآزمایی

 عوامل این نهایی تایید .باشد می "مدیریت دارویی"و  "ی هاخود مدیریتی  و پیگیر"، "های بیمار و مراقب

 مشخصات این. دارد آن عاملی تایید برای تحلیل هدف با ای مطالعه انجام نیازمند اکتشافی ساختاری
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 پتانسیل ها، کم گویه تعداد. است برخوردار مناسبی پایایی و روایی از ابزار این که دارد آن از نشان روانسنجی

 زمان صرف نیازمند و بوده آسان ابزار این از استفاده. دارد سالمندان در را مراقبت گذار سنجش برای استفاده

 که چرا. شود توصیه می ابزار روانسنجی مراحل تکمیل برای ای مطالعه اساس همین بر. باشد می کمی

 عنوان به تواند می و بوده یضرور سالمندان مراقبت گذار کیفیت ارزیابی و مطالعه برای ابزار این از استفاده

 قرار آتی های برداری بهره مورد مرتبط های پژوهش و بالین در استفاده برای مثبت های ویژگی با ابزاری

 ابزار  تاییدی عاملی تحلیل ویژه به روانسنجی مراحل آینده، های پژوهش در که شود می پیشنهاد لذا. گیرد

 .شود انجام نیز کشور بزرگساالن سایر جمعیت در مطالعه این از حاصل فارسی نسخه عاملی 0

 :یاخالق مالحظات

 یاخالق کد با تهران یاجتماع سالمت و یتوانبخش علوم دانشگاه اخالق تهیکم دییتا با حاضر مطالعه

IR.USWR.REC.1400.151  یپزشک علوم دانشگاه با یهمکار نامه تفاهم و دانشگاه نیا تیحما و 

  .شد انجام النیگ

 :یمال یحام

دانشگاه علوم  تیمطالعه بوده و تحت حما اول سندهینو ارشد یکارشناس نامه انیپا حاصل مطالعه نیا

  تهران انجام شد. یو سالمت اجتماع یتوانبخش

 :سندگانینو مشارکت

 .داشتند مشارکت حاضر پژوهش یها بخش نگارش و اجرا در سندگانینو یتمام

 .ندارد وجود حاضر مطالعه در ینافعم تضاد گونه چیه :منافع تعارض
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