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 چکیده فارسی

 ماریب یمنیا  ارتقاء یبرا یعمل یراهبردها ارائه و سالمند مارانیب در یتیعنوان: خود حما

سالمت سالمندان و اهمیت خودحمایتی بیمار سالمند با توجه به چالش های حفظ و ارتقاء مقدمه و هدف: 

در کاهش مخاطرات ایمنی و ضرورت مهارت او در کسب و به کارگیری اطالعات برای حفظ ایمنی خود، این 

تحقیق به منظور سنجش و تبیین خودحمایتی بیماران سالمند و ارائه راهبردهای عملی برای ارتقاء ایمنی 

   .ابزار سنجش خودحمایتی سالمندان بیمار به انجام رسیدبیمار و ترجمه و روانسنجی 

 یداده ها یجمع آور  از نوع انتخاب شرکت کننده  یمتوال یحیتوض یبیمطالعه ترکدر یک  روش کار:

 یها مارستانیببستری در سالمند  مارانیاز ب ،شده یبا استفاده از پرسشنامه ترجمه شده و روانسنج یکم

طبقه  یریاستفاده از نمونه گ بای و مقطع شیمایبه روش پ (n=230)شهر همدان  یاجتماع نیو تأم یدولت

 یها یژگیو رابطه آن با و یمنیسالمند در ارتباط با ا ماریب یتیخودحما زانیم   انجام گردید. یبند

ی فیک قیمشارکت کننده در تحق مارانیب مورد سنجش قرار گرفت و بر مبنای آن  مارانیب کیدموگراف

و مصاحبه با ( =9nبا پرستاران ) یو بحث گروه (n=12)با بیماران مصاحبه  یفیک یمحتوا شناسایی شدند.

 افتهی قیو تلف تحلیل شد مارانیب یتیخودحما نییو با هدف تب تحلیل محتوای عرفی کردیبا رو یک پزشک

 یها افتهیطرح با استفاده از و  دلفی کیبا تکن نیمتخصص ئتیه لیتشک ی کمی و کیفی به انجام رسید.ها

 منجر شد. سالمند مارانیب یپرستاران و راهنمابرای  یعمل یراهبردها نیتدوبه  قیتحق

انسهجام  ترجمه و تطابق فرهنگی ابزار انجام شد. روائی ابزار بهه تأییهد هیهأت متخصصهین رسهید.یافته ها: 

و زیهر مقیهاه ههای آن بها اسهتفاده از تحلیهل کرونباخ تأیید شهد. پایهائی ابهزار  یآلفا روش ابزار به یدرون

سها   و  69/8 یسهن نیانگیهم یکنندگان دارانشهان داد کهه شهرکت مقطعهی ویلکاکسون تأیید شد. نتایج

. دیهگهزارش گرد 63ازنمهره کهل  40/16آنان  یتینمره خودحما  نیانگیدرصد بودند. م 51/7مرد  تیاکثر

ت،  وضعیت تأهل، افهراد الیتحص طحس ت،یجنس ،سن با یتینمره خودحما نیبنشان داد که  جینتا نیهمچن

 یتوانمنهد هیدرون ما 7ی فیک یمحتوا لیدر تحل .دارد وجوددار  یمعن رابطه یزندگ محل وهم خانه، شغل 

هها و بازدارنهده  چهالشی، فهرد یها و بازدارنده ها چالشی، رونیب یکننده ها تیتقوی، رفتار یشناخت یها

 یتیخودحما یامدهایپو  تعامل با سالمندان توانمند نحوهی، تیخودحما تیتقو یها ازین شیپی، طیمح یها

 مارانیب یتیخودحما تیپرستاران به منظور تقو یبرا یراهبرد عمل 27و  دیاستخراج گرد ماریب در سالمندان

 ارائه شد.و یک راهنمای خودحمایتی برای بیماران سالمند  یمنیا نهیسالمند در زم



تهر، سهن بها،تر،  نیپهائ التیسهالمندان بها تحصه لیقب از ییگروه هادر بین سالمندان بیمار :ه گیرینتیج

برخوردار بودنهد. آنهان بهرای حمایهت از  یمنیازمینه در از خودحمایتی کمتری   نینشزن و روستا  تیجنس

خود در برابر مخاطرات ایمنی با چالش هائی چون کمبود آگاهی، کسب اطالعات از منهابع نادرسهت و عهدم 

تقویت خودحمایتی توسط پزشکان و پرستاران مواجه می شدند و تالش های آنان برای حمایت از خود بعضاً 

 مراه نبود. با واکنش های مثبت پزشکان و پرستاران ه

سهالمند بهه  مارانیب یمنیا نهیدر زم یتیخودحما تیجهت تقو یگردد اقدامات و مداخالت مؤثر یم هیتوص

زن و روستا  تیتر، سن با،تر، جنس نیپائ التیسالمندان با تحص لیکمتر ازقب یتیبا خودحما یگروه ها ژهیو

قش آنان در تعامل با بیماران سالمند دارد، می . پرستاران با توجه به اهمیتی که نو اجرا شود  یطراح  نینش

توانند از طریق برقراری ارتباط، واکنش مثبت و حمایت عاطفی نسبت به جلب اعتماد بیماران اقدام نموده و 

ههای تفکهر نقادانهه آنهان را در  با آموزش روش های کسب درست و به کارگیری اطالعات و پرورش مههارت

 مخاطرات ایمنی تقویت کنند.حمایت از خود دربرابر 
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Abstract 
 

 

Introduction and Objective: Considering the challenges in elderly health promotion and 

the significance of elderly patients’ self-advocacy in safety hazards reduction and their skill 

in gathering and utilizing health information to ensure their safety; we conducted a study to 

measure the older adult patients’ self-advocacy and explain the perception of patients and 

health care providers about this and develop the relevant practical strategies for nurses and 

translate and test the psychometric properties of the Seniors Empowerment and Advocacy in 

Patient Safety (SEAPS) survey instrument for use with an Iranian population.  

Method: a mixed method study with selection type sequential explanatory approach was 

done. Hospitalized patients within the ages of 60 and above in governmental and social 

security hospitals in Hamadan (n=230) were selected by stratified sampling method and were 

studied by using the valid evaluation instrument of older adult patients’ self-advocacy in a 

cross-sectional study. We measured the older adult patients’ self-advocacy and its 

relationship with the demographic variables and identify the participants of qualitative phase.   

The transcribed patient interviews (n=12), a nurses focus group discussion (n=9) and a 

physician interview were analyzed by conventional method of content analysis to explain the 

older adult patients’ self-advocacy. Integration of the quantitative and qualitative findings 

was done. The practical strategies for nurses and an elderly patients’ guide were developed 

using an expert panel by the Delphi method.  

Results: The instrument was translated and culturally adapted. The instrument validity 

was approved by an expert panel. The internal consistency was confirmed by Cronbach alpha 

method. The instrument and its’ subscales reliability was confirmed by Wilcoxon Test. The 

mean age was 69.8 and 51.7% were male. Self-advocacy score (mean =40.16 of 63) was 

observed to have a significant relationship with age, sex, education, marital status, 

occupation, cohabitants, and rural living. Seven main themes were extracted: cognitive-

behavioral qualifications, intrapersonal challenges and inhibitors, external reinforcement 

agents, environmental challenges and inhibitors, reinforcement prerequisites, outcomes of 

self-advocacy, and interaction with empowered adults. 27 practical strategies were developed 

for nurses to reinforce the older adults’ self-advocacy in patient safety. An elderly patients’ 

guide were developed to teach them to be patient safety self-advocates. 

Conclusion:  

Special groups of the elderly patients such as those with lower education, higher age, 

females and rural patients had lower self-advocacy. They met some challenges in advocating 

themselves such as knowledge deficit, wrong sources of information and lack of 

reinforcement by the physicians and nurses. 

 Therefore, it is recommended to design and perform effective interventions in order to 

empower older adults’ self-advocacy in patient safety, especially in older adults with lower 

education, higher age, women and rural patients. The nurses can reinforce the older adult 

patients’ self-advocacy by stablishing a supportive communication and empowerment of 

patients in information seeking and critical thinking to be more successful patient safety self-

advocates.  
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