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A b s t r a c t
Background & Aims:Developing countries such as Iran experience a grow-
ing phenomenon of aging, and the elderlies are at a risk of longer hospital stay. 
The increasing number of elderly patients necessitates the establishment of 
age-friendly hospitals. This study aimed to determine the factors affecting the 
development of age-friendly hospitals in Iran using factor analysis.
Materials and Methods: This descriptive, analytic and cross-sectional study 
was performed during three months in 2018. The statistical population included 
physicians, nurses, and paramedical staff  of hospitals from across the country. 
In total, 408 subject were selected by cluster sampling. Data were collected us-
ing a demographic characteristics questionnaire (seven items) and the research-
er-made age-friendly hospital questionnaire (57 items). In addition, data analysis 
was performed in SPSS version 22, and the exploratory factor analysis was con-
firmed by AMOS
Results: The exploratory analysis identified seven main components, including 
ethics in care (eight variables and variance 8.84%), physical environment (nine 
variables and variance 7.75%), care process (six variables and variance 7.69%), 
emotional and behavioral environment (six variables and variance 7.38%), or-
ganizational support (six variables and variance 7.33%), healthcare systems 
(six variables and variance 5.99), and policy-making (six variables and variance 
5.56%). All the seven factors explained 50.56% of total variance.
Conclusion: According to the results of the study, attention to factors includ-
ing ethics in care, physical environment, care process, emotional and behavioral 
environment, organizational support, healthcare systems, and policy-making fac-
tors can lead to the development of age-friendly hospitals in Iran.
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عوامل مؤثر بر گسترش بیمارستان های دوستدار سالمند در ایران: تحلیل عاملی
فاطمه کیانی1، محمود محمودی مجد آبادی فراهانی2*، کامران حاجی نبی3
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چکیده: 

زمینه و هدف: کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روند رو به رشد جمعیت سالمندان را تجربه 
می کنند. سالمندان با خطر نگهداری بیشتر در بیمارستان مواجه هستند. با افزایش تعداد بیماری ها 
در سالمندان، ایجاد بیمارستان دوستدار سالمند مورد تأکید است. این مقاله عوامل مؤثر بر گسترش 

بیمارستان های دوستدار سالمند در ایران را بررسی کرده است.

روش بررسی:این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی به مدت 3 ماه در سال 7931 انجام 
شد. جامعه پژوهش شامل پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان سطح بیمارستان های کشور می باشد 
که 804 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه 
مشخصات فردی)7 عبارت( و پرسش نامه بیمارستان دوستدار سالمند محقق ساخته)75 عبارت( پس 
از انجام روایی و پایایی انجام شد. داده ها با نرم افزار SSPS نسخه 22 تحلیل شد، سپس با نرم افزار 

SOMA تأییدیه تحلیل عامل اکتشافی حاصل گردید

یافته ها: در تحلیل اکتشافی، 7 مؤلفه اصلی شناسایی شد که به ترتیب شامل: اخالق در مراقبت با 
8 متغیر و واریانس 8/84 درصد، محیط فیزیکی با 9 متغیر و واریانس 7/75 درصد، فرآیند مراقبت 
با 6 متغیر و واریانس 7/69 درصد، محیط عاطفی و رفتاری با 6 متغیر و واریانس 7/38 درصد، 
حمایت سازمانی با 6 متغیر و واریانس 7/33 درصد، سیستم های ارائه خدمت با 6 متغیر و واریانس 
5/99 درصد، سیاست گذاری با 6 متغیر و واریانس 5/56 درصد. این 7 مؤلفه 50/56 درصد واریانس 

کل را تبیین می کنند. . 

نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه، توجه به عوامل اخالق در مراقبت، محیط فیزیکی، فرایند 
مراقبت، محیط عاطفی و رفتاری، حمایت سازمانی و سیاست گذاری، می تواند در گسترش بیمارستان 

دوستدار سالمند در ایران مؤثر باشد.
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مقدمه:
از  است)1(.  بشر  زندگی  از  جدایی ناپذیر  بخش  سالمندی 
ابتدای هزاره سوم، پدیده سالمندی بیش از گذشته به صورت یک 
پیر شدن جمعیت محصول  است)2(.  پدیده جهانی جلوه گر شده 
توسعه یافتگی جوامع است و بیانگر آن است که تالش های دیروز 
تجدید  و  یکسو  از  بیماری های همه گیر  کنترل  و  درمان  در  بشر 
قرار  پیری  آستانه  در  را  جهان  جمعیت  دیگر،  سوی  از  موالید 
با  و  تاریخ؛ جمعیت جهان همواره جوان  در طول  است)3(.  داده 
میانگین سنی بیست ساله بوده است)4( اما در نسل کنونی متوسط 
سن جهان دو برابر شده و از 22 سال در سال 1975 به بیش از 
بار در طول  اولین  برای  تا سال 2050 خواهد رسید و  40 سال 
تاریخ، جمعیت سالمندان از جوانان بیشتر خواهد شد)5(. این روند 
و  یافته  توسعه  کشورهای  در  هم  جمعیت  سالخوردگی  افزایش 
بر  است)6(.  مشترک  پدیده ای  توسعه  حال  در  کشورهای  در  هم 
اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت سالمندان در سال 
1395 حدود 7/5 میلیون نفر بوده است )7(. بر اساس پیش بینی های 
رسمی سازمان های بین المللی ایران به عنوان یک کشور در حال 
سازمان  است)8(.  پیری جمعیت  به  نزدیک شدن  در حال  توسعه 
وضعیت  به   2012 سال  جمعیتی  گزارش  در  جهانی  بهداشت 
که  است  کرده  تأکید  و  است  داده  ایران هشدار  سالمندی کشور 
نظام سالمت باید برای این تغییر جمعیتی شدید در آینده آمادگی 
الزم را کسب نماید)9(. هزینه های خدمات مراقبت سالمت و مدت 
جامعه  افراد  عموم  از  بیمارستان  در  سالمند  افراد  متوسط  اقامت 
بیشتر است)10(. اما با این وجود سالمندان از کیفیت خدمات ارائه 
شده توسط بیمارستان ها راضی نمی باشند و اکثر فعالیت هایی که 
در بیمارستان ها انجام می شود، دوستدار سالمند نبوده و خطراتی 
را برای آن ها فراهم می نماید)11(. بنابراین یکی از موضوعات مورد 
سالمت  مراقبت  خدمات  ارائه  آسیب پذیر  قشر  این  برای  تأکید 
سالمندان است که در قالب بیمارستان های دوستدار سالمند تبیین 

شده است)12(. 

بیمارستان های دوستدار سالمند مکان هایی هستند که با توجه 
به ویژگی های فیزیکی، جسمی، زیستی، ناتوانی ها و نیازهای افراد 
در دوران سالمندی، امکانات و سیستم های مناسب و نیز کارکنان 
آگاه به نیازها و بیماری های دوران سالمندی را دارا می باشند. در 
مورد  به سالمندان  ارائه خدمات  ابعاد گوناگون  بیمارستان ها  این 

توجه می باشد)13،14،15(.

بیمارستان های  برای  را  اصولی  جهانی  بهداشت  سازمان 
این اصول دارای سه محور  دوستدار سالمند مشخص نموده که 

اصلی زیر می باشد:

ارتباطات و پرورش کارکنان و آشنا  1- اطالعات، آموزش، 
نمودن آنان به مسائل طب سالمندی در مراکز بهداشتی و درمانی 
از  مراقبت  خدمات  سیستم های   -2 سالمند  بیماران  آموزش  و 
خدمات  ارائه  مراکز  اقدامات  تطبیق  و  پذیرش  شامل  سالمت 
مراقبت با روال های اجرایی مربوط به نیازهای خاص سالمندان و 
استمرار مراقبت از افراد سالمند از طریق گزارش های به روز شده 
پزشکی 3- محیط فیزیکی مناسب، محیطی تمیز و راحت و در 
دسترس، متناسب با نیازهای خاص سالمندان تا حد امکان مطابق 

با معیارهای استاندارد کلی طراحی معماری محیطی )16(.

دوستدار  »بیمارستان  عنوان  تحت  مطالعه ای  برند،  و  پارک 
سالمند« در کانادا انجام دادند، این بیمارستان ها در چهار محور، 
سیاست ها و فرآیندها، سیستم های مراقبت، رفتارهای اجتماعی و 

محیط فیزیکی تبیین شدهاند)17(.

»به  عنوان  تحت  تایوان  در  چن  و  چیو  توسط  مطالعه  یک 
انجام  بیمارستان های دوستدار سالمند و خدمات سالمت«  سوی 
شده است. در این مطالعه، چهارچوبی را در قالب استراتژی هایی 
ارائه  سالمند  دوستدار  بیمارستان های  فعالیت های  گسترش  برای 
بیمارستان،  مدیریت  و  مؤلفه های سیاست  که شامل  است  نموده 
مراقبت  فرآیند  و  فیزیکی  فضای  و  محیط  ارتباطات،  و  خدمات 

سالمت می باشد)18(.

ونگ و همکاران در کانادا یک مطالعه ای تحت عنوان تجزیه 
و تحلیل برای شناسایی اقدامات فعلی و فرصت های آینده برای 
ارتقای مراقبت سالمت سالمندان با استفاده از چهارچوب دوستدار 
سازمانی،  حمایت  محور   5 مطالعه  این  در  پرداختند،  سالمندی 
مراقبت های  در  اخالق  رفتاری،  و  عاطفی  محیط  مراقبت  فرآیند 
قرار  تأکید  مورد  فیزیکی  محیط  و  پژوهشی  اقدامات  و  پزشکی 

گرفته است)19(.

کیم و همکاران در کره مطالعه ای را تحت عنوان »گسترش 
و  دادند  انجام  سالمند«  دوستدار  بیمارستان های  چهارچوب 
سیاست  شامل  که  نمودند  تبیین  محور  چهار  در  را  مؤلفه هایی 
محیط  و  ارتباطات  مراقبت خدمات،  فرآیند  بیمارستان،  مدیریت 

فیزیکی می باشد)1(.

احمدی تیمورلویی و همکاران مطالعه ای تحت عنوان »آمادگی 
بیمارستان های دوستدار سالمند در کشورهای در حال توسعه« در 
را  ایران  بیمارستان های  پژوهش وضعیت  این  دادند.  انجام  ایران 
ارزیابی  مورد  سالمند  دوستدار  بیمارستان  لیست  اساس چک  بر 
قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که وضعیت 
بیمارستان ها در جهت ارائه خدمات به سالمندان، درمان در منزل، 
تعامل کادر پزشکی با سالمندان و اقدامات پیشگیرانه دچار ضعف 

است و موضوع سالمت سالمندان، مغفول واقع شده است)12(.

در  پیشرفته  کشورهای  در  که  متعددی  مطالعات  علی رغم 
زمینه گسترش بیمارستان های دوستدار سالمند انجام شده است، 
ایران،  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای  در  اندکی  مطالعات 
به  رو  جهان  جمعیت  سنی  هرم  می شود.  مشاهده  زمینه  این  در 
برخوردار  بیشتری  سرعت  از  ایران  در  روند  این  و  است  پیری 
می باشد. با شروع دوره سالمندی، سالمندان بیشتر در بیمارستان ها 
برمبنای  کشور  بیمارستان های  دیگر  طرف  از  می شوند.  بستری 
می باشند)12(.  نامناسبی  وضعیت  دارای  سالمند،  دوستدار  اصول 
لذا جهت ایجاد محیط مناسب و ارائه خدمات درمانی با کیفیت 
برای سالمندان، پژوهش حاضر در ایران ضروری به نظر می رسد. 
بر  مؤثر  عوامل  تا  است  شده  سعی  حاضر  پژوهش  در  بنابراین 
شوند،  تعیین  ایران  در  سالمند  دوستدار  بیمارستان های  گسترش 
واضح است که با تعیین عوامل مؤثر و نیز با برنامه ریزی منسجم 
و سیاست گذاری های کالن سالمت، می توان آمادگی الزم جهت 

ارتقا و حفظ سالمت سالمندان را کسب نمود.

محمود محمودی مجد آبادی فراهانی و همکاران. عوامل مؤثر بر گسترش بیمارستان های دوستدار سالمند در ایران: تحلیل عاملی
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روش بررسی: 
پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به شیوه توصیفی، 
تحلیلی، اکتشافی و به صورت مقطعی در سال 1397 انجام شده 
و  متون  بررسی  و  کتابخانه ای  مطالعات  با  اول  مرحله  در  است. 
منابع مختلف در زمینه موضوع پژوهش، عوامل مؤثر بر گسترش 
بیمارستان های دوستدار سالمند گردآوری شده و در مرحله دوم 
پژوهش، پرسش نامه تحقیق، طراحی و اعتبار سنجی گردید. ابزار 
دانشگاه ها  هیئت علمی  اعضای  از  نفر   15 اختیار  در  شده  تهیه 
موضوع  در  مطالعه  و  تحقیق  سابقه  که  متخصص  کارشناسان  و 
پژوهش را دارند، قرار گرفت و نظرات ایشان در مورد محتوا و 
نحوه نگارش پرسش نامه اخذ گردید که پس از اعمال نقطه نظرات 

و تائید ایشان، روایی پرسش نامه تضمین گردید.

صورت  به  پرسش نامه  پژوهش،  ابزار  پایایی  سنجش  برای 
تصادفی در اختیار 30 نفر از افراد نمونه و توزیع مجدد آن بین 
همان گروه، پس از گذشت 10 روز جهت محاسبه آزمون ضریب 
آلفاکرونباخ و ضریب همبستگی قرار گرفت که مقدار عددی آن به 

ترتیب 0/91 و 0/98 بدست آمد. 

در انتها، ابزار مطالعه به صورت پرسش نامه محقق ساخته در 
2 بخش تنظیم شد. بخش اول حاوی سؤال در خصوص اطالعات 
سؤاالت  پرسش نامه،  دوم  بخش  و  بود  عبارت(  دموگرافیکی)7 
مربوط به گسترش بیمارستان دوستدار سالمند می باشد که پس از 
مرور و بررسی متون بر اساس اهداف مطالعه تهیه و تنظیم شدند. 

این بخش از پرسش نامه شامل 57 سؤال در 7 حیطه می باشد:

عوامل  دوم  حیطه  سؤال،   10 با  فیزیکی  عوامل  اول  حیطه 
ارائه  سیستم  عوامل  سوم  حیطه  سؤال،   8 با  رفتاری  عاطفی– 
 10 با  سیاست گذاری  عوامل  چهارم  حیطه  سؤال،   8 با  خدمات 
سؤال، حیطه پنجم عوامل فرایند مراقبت با 7 سؤال، حیطه ششم 
عوامل حمایت سازمانی با 10 سؤال و حیطه هفتم عوامل اخالق 
در مراقبت با 8 سؤال بود. پاسخ به هر سؤال بر اساس درجه بندی 
لیکرت در مقیاس 5 گزینه ای می باشد، به طوری که به گزینه خیلی 

کم، نمره یک و به گزینه خیلی زیاد، نمره 5 داده شد.

در مرحله سوم مطالعه، تحت عنوان مطالعه میدانی، پرسش نامه 
نهایی شده از مرحله قبل در بین جامعه پژوهش توزیع شد. جامعه 
کشور  سطح  در  پیراپزشکان،  پرستاران،  پزشکان،  را  پژوهش 
وسعت  به  توجه  با  بود.  نفر   420 نمونه  حجم  می دهد.  تشکیل 
استان ها،  تفاوت های ساختاری و فرهنگی  پراکندگی جامعه و  و 
بیمارستان ها به روش نمونه گیری خوشه ای از 6 استان در مناطق 
ایران، دو استان از مرکز)تهران و اصفهان( و  مختلف جغرافیایی 
یک استان از شمال )گیالن(، جنوب)خوزستان(، مغرب )کرمانشاه( 
و مشرق )خراسان رضوی( به صورت تصادفی انتخاب و سپس 
شدند.  انتخاب  دسترس  در  روش  به  بیمارستان  هر  در  نمونه ها 
معیارهای ورود به مطالعه شامل دارا بودن حداقل 1 سال سابقه 
به  توجه  با  کارشناسی،  تحصیالت  حداقل سطح  بودن  دارا  کار، 
خود گزاش دهی داشتن سابقه مراقبت یا تجارب علمی، اجرایی، 
شرکت  برای  تمایل  داشتن  و  سالمندان  خصوص  در  مدیریتی 
از مطالعه عدم تکمیل به  در پژوهش می باشد. معیارهای خروج 
همکاری جهت تکمیل پرسش نامه و مخدوش بودن پاسخ ها بود. 

از توضیح در مورد اهداف پژوهش و اخذ  نمونه گیری پس 
گمنام  مورد  در  همچنین  شد.  انجام  نمونه ها  از  آگاهانه  رضایت 
بودن، حفظ اسرار و رعایت حریم شخصی به واحدهای پژوهش 
اطمینان کافی داده شد. سپس پرسش نامه ها، حضوری بین نمونه ها 
توزیع شد و با اختصاص دو روز برای تکمیل پرسش نامه، مجدداً 
گردید.  جمع آوری  پرسش نامه ها  و  مراجعه  مشارکت کنندگان  به 
مطالعه خارج  از  بود  داده شده  پاسخ  ناقص  که  پرسش نامه هایی 
شد، بدین ترتیب که از پرسش نامه های داده شده به نمونه ها، 408 

پرسش نامه به طور کامل تکمیل شدند.

 تعداد شرکت کنندگان در این مرحله بر اساس اصول راهنمایی 
حجم مورد نیاز برای انجام تحلیل عاملی، در نظر گرفتن 5 تا 10 
نمونه به ازای هر سؤال می باشد)20(. در تحقیق حاضر تعداد نمونه، 
با احتساب 7 برابر گویه های پرسش نامه که شامل 57 گویه بوده 
است، 399 نفر در نظر گرفته شد. با این وجود به منظور دستیابی 
به نتایج دقیق تر و با توجه به احتمال ریزش نمونه و پیش گیری از 
بازگشت نامناسب و پرسش نامه های بی پاسخ، پنج درصد به حجم 

نمونه اضافه شد و تعداد نمونه 420 در نظر گرفته شد.

و  جمع آوری  از  پس  میدانی  مطالعه  از  حاصل  داده های 
محاسبات  منظور  به  داده ها  بانک  تشکیل  و  آیتم ها  بهینه سازی 
آماری توصیفی و آماره مشخص استنباطی توسط پژوهشگر وارد 

نرم افزار SPSS گردید.

فراوانی،  توصیفی شامل درصد  آماری  ابتدا شاخص های  در 
شد،  محاسبه  دموگرافیک  متغیرهای  معیار،  انحراف  میانگین، 
سپس آمارههای مشخص استنباطی با روش تحلیل عامل اکتشافی 
داده های  روی  بر  تأییدی  عامل  تحلیل  و  واریماکس  با چرخش 
مربوطه انجام گرفت. جهت کفایت حجم نمونه با توجه به تعداد 
انجام تحلیل عامل  امکان پذیری  سؤاالت پرسش نامه و به منظور 
و   (Keiser- Meyar- Olkin)  KMO مقیاس  از  اکتشافی، 
جهت مناسب بودن داده ها از آزمون بارتلت )Barttlet( استفاده 
 AMOS و   SPSS نرم افزار  استفاده  مورد  تحلیل  ابزار  گردید. 

بوده است.

نتایج:
در  است.  آمده  دست  به  مرحله  سه  در  پژوهش  این  نتایج 
پژوهش،  نمونه  دموگرافیک  و  فردی  مشخصات  اول،  مرحله 
مرحله دوم یافته های مربوط به تحلیل عامل اکتشافی و آزمون های 
آورده  نمونه  کفایت حجم  بررسی  و  آن  تائید صحت  به  مربوط 
شده است و در مرحله سوم نتایج مربوط به تحلیل عامل تأییدی و 

شاخص های برازش آورده شده است.

سن،  جنس،  متغیرهای  به  مربوط  داده های  اول،  مرحله  در 
پژوهش  در  کننده  افراد شرکت  میزان تحصیالت، سابقه خدمتی 
اساس  بر  گرفت.  قرار  توصیفی  آزمون  مورد  و  شد  جمع آوری 
اطالعات به دست آمده، 45/6 درصد زنان و 54/4 درصد مردان 
باال  به  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  دارای  آنان  درصد   58/3 که 
بودند. بیشترین میزان سابقه خدمتی، در بین گروه های 11 تا 20 

سال سنوات خدمت می باشد.)جدول1(.

روی  بر  عاملی  تحلیل  استنباطی  آزمون های  بعد،  مرحله  در 
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  SPSS نرم افزارهای  از  استفاده  با  شده  استخراج  داده های 
صورت پذیرفت. پژوهشگر در ابتدا به منظور وجود شرایط الزم 
برای به کارگیری تحلیل عاملی بر روی داده های شاخص کفایت 
از نمونه برداری )KMO( و آزمون بارتلت استفاده نموده است. 
و   0/87 با  برابر   KMO مقدار  که  داد  نشان  آزمون  این  نتایج 
بارتلت در سطح معنی داری 0/0001 معنی دار بود که هر  آزمون 

دو قابلیت داده ها را برای تحلیل عوامل تائید نمودند. 

سپس جهت شناسایی مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های مؤثر 
میزان  شناسایی  و  سالمند  دوستدار  بیمارستان های  گسترش  بر 
بارگذاری هر کدام از متغیرها روی مؤلفه های اصلی از آنالیز عامل 
اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس 
انجام شد. در این پژوهش گویههایی که دارای عاملی باالی 0/4 
بودند برای ادامه تحلیل انتخاب شدند که از 57 گویه مطرح شده، 
10 گویه به علت نداشتن بار عاملی مناسب از فرآیند تحلیل حذف 

شد ) جدول 2(. در تحلیل عامل اکتشافی 7 مؤلفه اصلی با مقادیر 
در  اخالق  شامل  ترتیب  به  که  شد  شناسایی  یک  از  باالتر  ویژه 
مراقبت، محیط فیزیکی، فرآیند مراقبت، محیط عاطفی – رفتاری 
– حمایت سازمانی، سیستم های خدمات مراقبت و سیاست گذاری 
می باشد. این عامل های استخراج شده در مجموع 50/566 درصد 
داده اند  اختصاص  خود  به  را  پژوهش  متغیرهای  تمامی  واریانس 

)جدول 3(.

در مرحله سوم پژوهش برای تائید و برازش مؤلفه های بدست 
آمده در تحلیل عامل اکتشافی و متغیرهای بارگذاری شده از نرم افزار 
عامل  تحلیل  از  آمده  بدست  استفاده شد.یافته های   AMOS 18
تأییدی نشان می دهد که شاخص های برازش محاسبه، بر برازش 
مطلوب و مناسب تأکید می کند و روش تحلیل عامل تأییدی عوامل 
و متغیرهای حاصل از تحلیل اکتشافی را تائید می نماید )جدول 4(

جدول 1. یافته های دموگرافیک افراد شرکت کننده در پژوهش

)درصد( فراوانیگروهمتغیر

جنس
)6/45( 186 زن

)4/54( 222 مرد

سن

)22/26( 30107 تا 40 سال

)84/57( 41236 تا 50 سال

)16( 65    51 سال به باال

میزان 
تحصیالت

)7/41( 170لیسانس

)23( 94 فوق لیسانس

)6/6( 27   دکترای تخصصی

)2/14(59 پزشک متخصص

)2/14( 58   پزشک عمومی

سابقه کار 
خدمتی

)6/6( 27    1 تا 10 سال

)2/52( 213 11 تا 20 سال

)2/41( 168 21 تا 30 سال
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جدول2. عامل ها و متغیرهای مشاهده شده گسترش بیمارستان دوستدار سالمند همراه بار عاملی به ترتیب ابعاد استخراج شده

بار عاملیگویه ها و ابعاد مربوطهسؤال پرسش نامهعامل

ت
راقب

ر م
ق د

خال
ا

0/717رعایت حریم خصوصی بیمار و اصول رازداری57

0/703افزایش آگاهی پرستاران نسبت به مراقبت های تسکینی و پایان عمر50

0/674افزایش توانایی سالمند جهت در میان گذاشتن عالیق شخصی اش با کارکنان51

0/66دریافت کردن مراقبت توسط پرستار–پزشک با جنسیت همگن52

0/654آشنایی با محیط بخش در بدو پذیرش56

0/653تأکید بر ارائه خدمات هزینه اثربخش در فرآیند مراقبت53

0/648طراحی سیستم شناسایی سالمندان در معرض خطر سو رفتار55

0/634فراهم کردن سیستم های مشاوره ای برای کارکنان، بیماران و همراهانشان54

کی
یزی

ط ف
حی

م

دسترسی آسان به بیمارستان برای سالمند: ضرورت وجود جای پارک مناسب در بیمارستان 6
ایستگاه  به  بودن  نزدیک  برای سالمند و  بیمارستان  برای سالمندان و درب ورودی مجزا در 

اتوبوس

0/672

هدایت و مسیریابی سالمندان در بیمارستان: وجود خطوط راهنما، مکان نصب تابلوها، بزرگ 7
و درشت بودن اندازه کلمات و حروف، وضوح تصاویر، در صورت نیاز متناسب بودن 

تابلوها به زبان محلی

0/656

0/645موجود بودن زنگ اخبار در باالی تخت، توالت و حمام جهت اطالع از وقوع حادثه2

مناسب بودن و ایمن بودن تخت سالمند: نصب نرده برای تخت، مناسب بودن ارتفاع تخت، 9
استاندارد بودن تشک

0/615

0/605توسعه برنامه های کنترل عفونت برای محیط فیزیکی بیمارستان8

0/605طراحی فضای بیمارستان  متناسب با شرایط سالمند: از نظر نور، رنگ، کف3

اصالح  و مناسب سازی محیط فیزیکی جهت استقالل بیشتر سالمند: نصب دستگیره در دو 1
طرف راهروها و سرویس بهداشتی و حمام، موجود بودن رمپ و نرده در کنار پله

0/557

0/517دسترسی سالمندان به وسایل کمکی نظیر وسایل حرکتی و تقویت کننده های شنوایی5

عریض وسیع و جادار بودن آسانسور، راهروها و درب های اتاق ها )جهت حرکت و 4
جابه جایی( دسترسی به آسانسور در تمامی طبقات بیمارستان برای سالمندان

0/512

ت
راقب

د م
راین

ف

0/765افزایش آگاهی و مشارکت سالمندان در فرآیند مراقبت40

0/744کاهش طول مدت بستری بیماران سالمند41

تدوین برنامه مدون جهت همکاری بیمارستان با سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات درمانی 39
و اجتماعی جهت ادامه درمان

0/738

ارائه برنامه های مراقبت با ارزیابی ها چندوجهی و بین رشته ای و انجام مداخالت و ارزیابی 42
سالمند

0/722

0/718تدوین یک روش مشترک و مورد توافق برای تبادل اطالعات بیمار بین سازمان ها و بیمارستان43

0/685تدوین پروتکل برای غربالگری بیماری های پرخطر38
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ری
فتا

ی ر
طف

 عا
یط

مح

تقویت مهارت های ارتباطـی کالمی و غیرکالمی و اصالح نگرش کارکنان نسبت به بیماران 16
سالمند

0/746

0/737داشتن ارتباط مطلوب و برخورد محترمانه با سالمند18
0/735وجود فرآیند نظام مند رسیدگی به شکایات17
0/728ارائه اطالعات در مورد خدمات بیمارستان زمان مالقات و هزینه های پزشکی14
0/721صبر و حوصله داشتن در مراقبت از بیمار سالمند13
0/633تهیه پمفلت و کتابچه ها آموزشی همراه با تصویر، جهت آگاهی بیماران و همراهان سالمند15

نی
زما

سا
ت 

مای
ح

0/721تأمین بودجه معین برای تدارک تجهیزات و خدمات سیاست های دوستدار سالمند46
ارائه تسهیالت جهت تشویق کارکنان و ایجاد انگیزه جهت خالقیت و نوآوری و همکاری در 45

پیاده سازی استانداردهای دوستدار سالمند
0/718

0/712ارائه آموزش های الزم به پزشکان و پرستاران در خصوص مبانی طب سالمندان44
افزایش مشارکت کلیه ذی نفعان )سازمان بهزیستی، کمیته امداد، انجمن های خیریه و سازمان های 47

مردم نهاد و بخش خصوصی و سالمندان...( در سیاست گذاری سالمندان
0/675

ایجاد بیمه های خاص سالمندی و اجبار نمودن آن برای همه آحاد جامعه از مقطع سنی مشخص 48
و  ثالثیه  و خدمات  منزل  در  درمان  بستری  سرپایی  مراقبت سالمت  کلیه خدمات  پوشش  و 

تجهیزات کمکی

0/637

بیمارستان دوستدار سالمندتوسط 49 برنامه های  از  برنامه های صورت گرفته  و  فرایندها  ارزیابی 
مدیران و کارکنان

0/62

ت
راقب

ت م
دما

 خ
ای

م ه
ست

سی

0/687تأسیس درمانگاه ها و بخش های درمانی ویژه سالمندان در بیمارستان22
سیستم اولویت دهی به سالمندان: در فرآیند پذیرش، داروخانه و صندوق بیمارستان )موجود 24

بودن میز پذیرش مجزا، موجود بودن صندوق مجزا(
0/679

0/642توجیه شدن سالمندان در خصوص داروهای نوشته شده در داروخانه بیمارستان25
منزل 23 به  کردن  مراجعه  و  داشته  وجود  سالمندان  برای  منزل  در  خدمات  ارائه  سیستم  ایجاد 

سالمند در صورت نیاز
0/622

0/614در دسترس بودن متخصص طب سالمندی در بیمارستان19
0/564ایجاد امتیازات خاص برای سالمندان در خصوص هزینه های خدمات در بیمارستان26

ری
گذا

ت 
اس

سی

0/705ایجاد سیستم مدیریت جامع اطالعات سالمت سالمندان کشور29
0/65ایجاد پرونده الکترونیک برای سالمندان31
0/617ارتقاء سطوح ملی و استانی ساختار سیاست گذاری در سالمت سالمندان30
0/58ذکر مفهوم بیمارستان دوستدار سالمند در رسالت و اهداف بیمارستان34
0/497تشکیل کمیته دوستدار سالمند در بیمارستان33
0/46ورود استانداردهای بیمارستان دوستدار سالمند به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها32
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جدول3. مقادیر ویژه و واریانس تبیین شده عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی

تعداد عامل
متغیر

مقادیر ویژه عوامل استخراج شده بعد از چرخش

درصد تجمعی واریانس تبیین شدهدرصد واریانس تبیین شدهمقدار ویژه

84/1578/8458/845عامل اول

93/6437/75116/596عامل دوم

63/6177/69624/292عامل سوم

63/4727/38731/679عامل چهارم

63/4467/33239/011عامل پنجم

62/8175/99445/005عامل ششم

62/6145/56150/566عامل هفتم

جدول 4. شاخص های نیکویی برازش عوامل مؤثر بر گسترش بیمارستان دوستدار سالمند

مقادیر مناسبمقادیر گزارش شدهنام شاخص

χ 2 )3<1/54)کاي دو بر درجه ي آزادي

)GFI( 0/8=>0/857نیکویي برازش

)AGFI( 0/8=>0/843نیکویی برازش تعدیل شده

)RMSEA( 0/10<0/037ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

)CFI( 0/9=>0/908برازندگي تعدیل یافته

)NFI( 0/9=>0/938برازندگي نرم شده

)IFI( 0/9=>0/909برازندگي فزاینده

بحث:
نتایج تحلیل عاملی، منجر به شناسایی 7 عامل مؤثر بر گسترش 
بیمارستان های دوستدار سالمند شد. اولین عامل مؤثر در مطالعه 
حاضر، اخالق در مراقبت با 8 متغیر است.یافته های پژوهش در 
الزم  اقدامات  و  برنامه ها  دربرگیرنده  مراقبت  در  اخالق  زمینه 
پرداخته  سالمندان  از  مراقبت  در  اخالقی  مسائل  به  توجه  جهت 
نیز،   )21( )18( وو و همکاران  )1(، چیووچن  است. کیم و همکاران 
اخالق در مراقبت را مؤلفه مهم برای بیمارستان دوستدار سالمند 
این  در  دارد.  همخوانی  پژوهش  یافته های  با  که  می کنند  معرفی 
بعد، بیشترین بار عاملی مربوط به »رعایت حریم خصوصی بیمار 
و اصول رازداری« بود. رعایت حریم خصوصی بیمار یک متغیر 
مهم در تعیین سطح رضایتمندی و درک بیماران از کیفیت خدمات 
مراقبتی است. ادیب حاج باقری و ذهتاب چی)22( در مطالعه خود 
در  سالمند  بیماران  بیشتر  حریم  رعایت  میزان  که  دادند  نشان 
نشان دهنده  این  و  است  ضعیف  و  متوسط  سطح  در  بیمارستان 

به  بیماران  حریم  رعایت  در  درمانی  بهداشتی  سیستم  ضعف 
خصوص سالمندان است. بنابراین رعایت اصول رازداری و حریم 
سو  هم  پژوهش  این  نتایج  با  که  می باشد  تأکید  مورد  خصوصی 

می باشد.

مؤثر  عمر«،  پایان  و  تسکینی  »مراقبت های  حاضر  مطالعه  در 
بر اصول دوستدار سالمندی می باشد. یکی از رویکردهایی که به 
منظور ارتقای کیفیت زندگی بیماران و افزایش اثر بخشی مراقبت ها 
تسکینی  مراقبت های  دارد،  حرفه ای  بین  ماهیت  و  می شود  انجام 
است. سالمندان نیازمند توجه به مراقبت های تسکینی و پایان عمر 
هستند و پرستاران باید آمادگی الزم را برای مواجهه با این موضوع 
داشته باشند)23(. یافته های پژوهش حاضر تأکید بر افزایش آگاهی 
با  که  دارد  عمر  پایان  و  تسکینی  مراقبت های  به  نسبت  پرستاران 

مطالعه حیدری و همکاران )24( در یک راستا می باشد.

دومین عامل تأثیرگذار، محیط فیزیکی با 9 متغیر است. محیط 
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فیزیکی بیمارستان باید تناسب الزم را با وضعیت خاص سالمندان 
 )11( )25(، کرکی و همکاران  بالتز و همکاران   .)14،15،16( باشد  داشته 
و کیم و همکاران )1( نیز محیط فیزیکی را عامل مؤثر در گسترش 
بیمارستان دوستدار سالمند دانسته اند که با مطالعه حاضر هم خوانی 
دارد. در این بعد، بیشترین بار عاملی »دسترسی آسان به بیمارستان 
از طریق وسایل نقلیه عمومی« است که یکی از مؤلفه های مهم در 
ارائه خدمات به سالمندان است، چراکه بسیاری از سالمندان ممکن 
است نتوانند با وسیله نقلیه شخصی و یا همراه به بیمارستان بیایند. 
دسترسی آسان زمینه ای مناسب را فراهم می کند تا سالمندانی که 
مکرر  دفعات  به  باشند  مجبور  درمان  پیگیری  برای  است  ممکن 
که  تحقیقی  در  نشوند.  مشکل  دچار  کنند،  مراجعه  بیمارستان  به 
توسط رشمی در بیمارستان بنگلور در هندوستان انجام شده است، 
این مؤلفه مورد تأکید قرار گرفته است )26( که با نتایج این پژوهش 

هم راستا است.

از  یکی  بیمارستان  در  سالمندان«  مسیریابی  و  »هدایت 
تابلوهای  است.  سالمندان  به  خدمات  ارائه  در  مهم  مؤلفه های 
راهنما در بیمارستان نقش مهمی در هدایت سالمندان به بخش ها 
به هدایت  پژوهش،  این  دارد)12(  بیمارستان  و واحدهای مختلف 
و مسیریابی سالمندان از طریق تابلوهای راهنما تأکید دارد که با 
مطالعات بالتز و همکاران )25( و احمدی و همکاران )12( در یک 

راستا می باشد.

می باشد.  متغیر   6 با  مراقبت  فرآیند  تأثیرگذار،  عامل  سومین 
تدوین  دربرگیرنده  مراقبت  فرآیند  زمینه  در  پژوهش  یافته های 
برنامه های ارتقای سالمت و افزایش مشارکت بیماران در فرآیند 
و  بالتز  مطالعات  با  که  است  درمان  پیگیری  و  تداوم  و  درمان 
همکاران )22( ونگ و همکاران )19( و کیم و همکاران )1( هم خوانی 

دارد.

در این بعد بیشترین بار عاملی مربوط به »افزایش مشارکت 
در  بیماران  مشارکت  بود.  مراقبت«  فرآیند  در  سالمندان 
جلب  و  رضایتمندی  افزایش  به  منجر  درمان  امر  تصمیم گیری 
اعتماد بیشتر و کاهش اضطراب و هیجانات بیماران)28،27( و موجب 
کیفیت  و  کمیت  و   ) سالمتی)29  پیامدهای  و  شاخص ها  ارتقای 
زندگی می گردد)30(. رژه و همکاران)31( در مطالعه خود به افزایش 
نقش مشارکت سالمندان در مراقبت تأکید می کند که با نتایج این 

پژوهش هم راستا می باشد.

با افزایش طول عمر انسان ها و بروز بیش از پیش بیماری های 
مزمن، هزینه های درمان و مدت اقامت سالمندان در بیمارستان ها 
)18( و کیم و همکاران)1( در  مورد توجه می باشد)12(. چیو و چن 
را  سالمند«  بیماران  بستری  مدت  طول  »کاهش  خود،  مطالعات 
یکی از مؤلفه های مهم دوستدار سالمندی ذکر کردند که با مطالعه 
و  عاطفی  محیط  مؤثر،  عامل  چهارمین  می باشد.  همسو  حاضر 
رفتاری با 6 متغیر است. در این بعد، بیشترین بار عاملی »تقویت 
مهارت های ارتباطی کالمی و غیرکالمی« است. آموزش و تقویت 
و  کارکنان  به  سالمندان  با  صحیح  کالمی  ارتباط  برقراری  نحوه 
پزشکان، صبوری آنان را در برخورد ارتباط با سالمندان افزایش 
نیازمند صرف  سالمندان  با  ارتباط صحیح  برقراری  و  می دهد)20( 
و  احمدی  است)32(.  کارکنان  توسط  باالتر  دقت  و  بیشتر  زمان 
همکاران )12( و رحیمیان و همکاران )33( در مطالعات خود نشان 

دادند که نحوه برقراری ارتباط کارکنان درمانی با سالمندان دارای 
وضعیت نامناسبی است و این امر مطالعه حاضر را با نتایج پژوهش 
غیرکالمی  و  کالمی  ارتباطی  مهارت های  تقویت  جهت  در  فوق 

صحیح کارکنان با سالمندان همسو می سازد. 

در مطالعه حاضر، مهارت های عاطفی–رفتاری به عنوان عامل 
مهم در ارائه خدمات به سالمندان مورد توجه قرار گرفته است که 
و  احترام  با  توأم  مؤثر  ارتباط  برقراری  »توانایی  به  می توان  آن  از 
شفقت با سالمندان« و »صبر و شکیبایی با بیماران سالمند« اشاره 

نمود که با مطالعه بهرامی و همکاران )34( در یک راستا می باشد.

حمایت سازمانی، پنجمین عامل مؤثر با 6 متغیر است. نقش 
بیمارستان های دوستدار سالمند در  حمایت سازمانی در گسترش 
مطالعات کیم و همکاران )1(، چیو و چن )18( و ونگ و همکاران )19( 
تائید شده است. در این بعد، بیشترین بار عاملی مربوط به »تأمین 

بودجه معین برای سیاست های دوستدار سالمند« می باشد. 

کرکی و همکاران )11( در مطالعه خود کمبود منابع مالی را مانع 
ذکر  سالمند  دوستدار  بیمارستان های  گسترش  برنامه های  اجرای 
کردند و بر تأمین بودجه معین مالی جهت اجرای برنامه ها تأکید 
کردند که با نتایج این پژوهش در یک راستا است. نبود برنامه های 
آشناسازی و آموزش مداوم مدون در زمینه طب سالمندی و مراقبت 
سالمندی به عنوان مهم ترین چالش در سیستم آموزش بیمارستانی 
ایران می باشد)12( در مطالعه حاضر، »آموزش مبانی طب سالمندان 
همراستا  می باشد.  تأکید  مورد  درمانی«  غیر  و  درمانی  کادر  برای 
 )35( همکاران  و  سده  مطالعه صمیمی  حاضر،  مطالعه  یافته های  با 
می باشد که توسعه و بهبود کیفیت آموزش تیم مراقبت بر اساس 

نیازهای سالمندان را ضروری می دانند.

سیستم های ارائه خدمات، ششمین عامل مؤثر با 6 متغیر است. 
اولویت گذاری  سیستم  مجزا،  صف  مجزا،  سرپایی  بخش  وجود 
برای سالمندان و تطبیق اقدامات مراکز ارائه خدمات با روال های 
اجرایی مربوط به نیازهای خاص سالمندان از ضرورت های مهم در 
بیمارستان های دوستدار سالمند بود و سازمان جهانی سالمت نیز بر 

این موضوع تأکید می کند )36(.

در   )9( همکاران  و  نژاد  گوهری  و   )12( همکاران  و  احمدی 
به  مراجعه  هنگام  سالمندان  که  کردند  بیان  خود  پژوهش های 
بیمارستان همانند سایر گروه های سنی پذیرش می شوند و هیچ گونه 
سیستم اولویت بندی و بخش درمانی خاص برای سالمندان وجود 
زمینه  در  حاضر  پژوهش  نتایج  با  فوق  پژوهش های  نتایج  ندارد. 
ایجاد و تأسیس درمانگاه ها و بخش های درمانی ویژه سالمندان در 

بیمارستان هم خوانی دارد.

اجزای  از  یکی  عنوان  به  سالمندی  متخصص  انسانی  نیروی 
انگشت شمار  اندک و  بسیار  از سالمندان در کشور  مراقبت  مهم 
است و پاسخگوی نیاز سالمندان نمی باشد)12(. در همین راستا نتایج 
پژوهش حاضر با مطالعه علیزاده و همکاران )37( مبنی بر آموزش و 

تربیت پزشک متخصص طب سالمندی همسو می باشد.

آخرین مؤلفه تأثیرگذار، سیاست گذاری با 7 متغیر می باشد. با 
برای  اثربخش  استراتژی های  و  مناسب  و  سیاست گذاری صحیح 
سالمت سالمندان، می توان مشکالت سالمندان را در آینده کاهش 
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به  مربوط  عاملی  بار  بیشترین  بعد سیاست گذاری،  در   .)38،39( داد 
در  سالمندان  سالمت  اطالعات  جامع  مدیریت  سیستم  »ایجاد 
چالش های  از  اطالعاتی،  جامع  نظام  یک  فقدان  است.  کشور« 
انجام هرگونه  که  است  در حالی  این  و  است  سالمندی  مراقبت 
قابل  اطالعات  اساس  بر  باید  سالمندان،  برای  تصمیمی  و  اقدام 
اعتماد از ویژگی های فردی و اجتماعی سالمندان صورت گیرد)8(. 
نتایج این پژوهش با مطالعات احمدی و همکاران )12(، گوهری نژاد 
و همکاران )8( و علیزاده خویی و همکاران )40( مبنی بر ایجاد یک 

نظام جامع اطالعاتی مطابقت و هم خوانی دارد.

از  یکی  سالمت  الکترونیک  پرونده  تشکیل  مطالعه  این  در 
عوامل مؤثر بر گسترش بیمارستان دوستدار سالمند می باشد. در 
این راستا گوهری نژاد و همکاران)9( در مطالعه خود به ضرورت 
به خاطر فراموشی  افراد سالمند  برای  الکترونیک  تشکیل پرونده 
مطالعه حاضر  نتایج  با  یافته  این  که  نمودند  تأکید  و کم سوادی 

هم خوانی دارد.

نتیجه گیری
 پژوهش تحلیلی ما نشان داد که اخالق در مراقبت، محیط 
حمایت  رفتاری،  و  عاطفی  محیط  مراقبت،  فرآیند  فیزیکی، 
بیشترین  سیاست گذاری  و  خدمت  ارائه  سیستم های  سازمانی، 
دارند.  سالمند  دوستدار  بیمارستان های  گسترش  در  را  تأثیر 
توجه به این نکته حائز اهمیت است که عوامل مؤثر بر گسترش 
بیمارستان دوستدار سالمند، درواقع مفهومی جامع و چند بعدی 
وضعیت  اصالح  به  می تواند  ابعاد،  تمام  به  توجه  بنابراین  است. 
با جمعیت رو  آمادگی جهت مواجه شدن  بیمارستان ها و کسب 
به  مطلوب  خدمات  و  نماید  کمک  کشور  در  سالمندی  رشد  به 
و  سازد  فراهم  را  سالمندی  دوستدار  اصول  مبنای  بر  سالمندان 
موجب بهبود سطح رضایتمندی سالمندان و در نهایت ارتقاء سطح 

سالمت جامعه شود.

از جمله مهمترین سیاست ها و برنامه های کشور باید طراحی 
و ساخت بیمارستان ها بر اساس اصول سالمندی باشد تا در حال 
حاضر و آینده ای نه چندان دور که کشور با خیل عظیم سالمندان 
الزم  آمادگی  می شوند،  مواجه  درمانی  خدمات  دریافت  برای 

وجود داشته باشد.

کاربرد یافته های پژوهش در بالین
به خصوص  مراقبت  تیم  این پژوهش،  یافته های  به  با توجه 
پرستاران، مراقبت دلسوزانه همراه با احترام، حفظ شأن سالمندان، 
صبر و شکیبایی برای گوش دادن به سالمند، همدلی، درک و تأمین 
نیازهای عاطفی سالمندان را جهت ارائه خدمات به سالمندان مورد 

توجه قرار دهند.

و  سالمند  افراد  مشارکت  لزوم  مطالعه،  از  حاصل  یافته های 
و  سالمند  افراد  آگاه سازی  تصمیم گیری،  در  آن ها  خانواده های 
خانواده های آن ها در مورد شرایط خاص خود، همکاری های بین 
چند حرفه و درون حرفه ای را برای اصول دوستدار سالمندی و 

حمایت مطلوب و مراقبت از افراد سالمند آشکار کرد.

به  مراقبت  تیم  تأکید  بالین،  در  کاربردی  یافته های  دیگر  از 
خصوص پرستاران بر ارائه مراقبت های تسکینی به افراد سالمند، 

احترام به حریم خصوصی بیماران سالمند، داشتن نگرش مثبت تیم 
نیروی متخصص در زمینه مراقبت  از  مراقبت به سالمند، استفاده 
و  از سقوط  پیش گیری  امن و  و  ایمن  ایجاد محیط  از سالمندان، 
خطرات بستری و شناسایی سو رفتار احتمالی در سالمندان می باشد.

استفاده از مؤلفه های به دست آمده در این پژوهش، با توجه 
به بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و امکانات 
کشور ما، می تواند مدیران را در برنامه ریزی بهتر یاری دهد تا با 
بهره گیری از آن ها، ضمن تدوین برنامه های عملیاتی مناسب برای 
بیمارستان ها در جهت آموزش اصول و مبانی سالمندی، تغییرات 
و اصالح وضعیت بیمارستان های موجود و استانداردسازی آن ها، 
برای مواجه شدن با جمعیت رو به رشد سالمندی، موجب بهبود 
سالمت  سطح  ارتقاء  نهایت  در  و  سالمندان  رضایتمندی  سطح 

جامعه شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش:

آزاد  پزشکی  علوم  دانشگاه  اخالق  کمیته  در  پژوهش  این   
 IR. IAU.TMU. REC. 1398.044 با شناسه تهران  اسالمی 
این پژوهش توجیه  تائید شده است. در  نامه 495  پایان  با کد  و 
به  اطمینان  دادن  و  پاسخ گویان  برای  پژوهش  اهداف  تشریح  و 
و  شخصی  اطالعات  ماندن  محرمانه  درباره  پژوهش  واحدهای 
و  کتابخانه ای  اطالعات  گردآوری  حین  اخالقی  اصول  رعایت 

تمامی مراحل پژوهش انجام شده است .

حامی مالی: 

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان:

 تمامی نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع:

 بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی:

دکتری  پایان نامه  یافته های  از  بخشی  حاصل  پژوهش  این 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
معاونت محترم  از  بدین وسیله  تهران می باشد.  علوم و تحقیقات 
پژوهشی این دانشگاه و کلیه اعضای هیات علمی، همچنین روسا، 
مدیران، سرپرستان، کارکنان بیمارستان و تمامی عزیزانی که ما را 

در اجرای این پژوهش یاری نمودند، تشکر و قدردانی می گردد.

محمود محمودی مجد آبادی فراهانی و همکاران. عوامل مؤثر بر گسترش بیمارستان های دوستدار سالمند در ایران: تحلیل عاملی
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