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Abstract 
Introduction: The care needs of patients with disabilities are often neglected or not fully identified. 
Knowing the different methods of assessment can help the care team to choose the best and most 
comprehensive method of assessing care needs.
Methods: This scoping review study was designed and implemented with a 5-step Arksey & O'Malley 
approach. the search strategy was set using the keywords "patient with disability", "disabled", "care 
need assessment", "need assessment", "disability". To find Persian and English language articles and 
dissertations, PubMed, Embase, Scopus, web of sciences, Cochrane google scholar, SID Magiran 
databases were searched by two researchers separately until October 2019. Oral abstracts or lectures 
were removed from the search domain. hand search of studies, a list of sources of highly relevant 
articles, and key journals were conducted. Finally, studies that focused on assessing care needs in 
patients with neurological disorders were selected and after studying and extracting the data, the 
findings were summarized and reported.
Results: Out of 5968 articles found, 1011 duplicate articles were removed and by reviewing the titles 
and abstracts of the remaining 4957 studies, 370 articles were selected for the full text study, of which 
only 7 were selected to the final report. Findings indicated that care needs assessment was performed 
in these studies through )the Northwick Park Dependency Score and Care Needs Assessment(, )needs 
assessment checklist(, and semi-structured face-to-face interviews.
Conclusions: Each method of quantitative and qualitative evaluation has its advantages and 
limitations. Since the assessment of care needs requires a comprehensive and comprehensive study, 
understanding the various quantitative and qualitative methods of assessing the needs of patients in 
this study can lead members of care team to identify and use appropriate methods.
Keywords: Needs assessment, Disability, Care needs, Rehabilitation, Scoping review, Neurological 
disorders.
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چکیده 
مقدمــه: نیازهــای مراقبتــی بیمــاران دارای ناتوانــی اغلــب مــورد غفلــت واقــع مــی شــوند و یــا بــه طــور کامــل شناســایی نمــی گــردد. 
شــناخت روش هــای مختلــف ارزیابــی مــی توانــد تیــم مراقبــت را در جهــت انتخــاب بهتریــن و جامــع تریــن روش ارزیابــی نیازهــای 

مراقبتــی یــاری نمایــد. 
ــرا  ــی و اج ــه ای Arksey & O'Malley طراح ــرد 5 مرحل ــا رویک ــه ای )scoping review( ب ــرور دامن ــه ی م ــن مطالع روش کار: ای
ــا"،  ــی نیازه ــی"، "ارزیاب ــای مراقبت ــی"، "نیازه ــار دارای ناتوان ــی "بیم ــد واژگان فارس ــتفاده از کلی ــا اس ــتجو ب ــتراتژی جس ــد. اس گردی
 patient with disability"، "disabled"، "care need assessment"، "need assessment"،" ناتوانــی" و کلیــد واژگان انگلیســی"
 PubMed, ــای داده ی ــگاه ه ــان، پای ــی زب ــی و انگلیس ــای فارس ــه ه ــان نام ــاالت و پای ــن مق ــرای یافت ــد. ب ــم ش disability"  تنظی

ــتجو  ــق جس ــط دو محق ــر 2019، توس ــا اکتب Embase, Scopus, web of sciences, Cochrane google scholar, SID Magiran ت

ــارج شــد. جســتجوی دســتی  ــه ی جســتجو خ ــا ســخنرانی از دامن ــه صــورت شــفاهی ی ــه شــده ب ــاالت ارائ ــد و خالصــه ی مق گردی
مطالعــات، بررســی لیســت منابــع مقــاالت بســیار مرتبــط و مجــالت کلیــدی نیــز صــورت گرفــت. در نهایــت، مطالعاتــی کــه بــر ارزیابــی 
نیازهــای مراقبتــی در بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت نورولوژیــک تمرکــز داشــتند انتخــاب گشــته و پــس از مطالعــه و اســتخراج داده هــا، 

خالصــه ســازی و گــزارش یافتــه هــا صــورت گرفــت.
ــه  ــده ی 4957 مطالع ــن و چکی ــرور عناوی ــا م ــه تکــراری حــذف و ب ــت شــده، 1011 مقال ــه یاف ــا: از مجمــوع  5968  مقال ــه ه یافت
باقــی 370 مقالــه بــرای مطالعــه ی متــن کامــل انتخــاب شــد کــه تنهــا 7 مقالــه بــه گــزارش نهایــی راه یافتنــد. یافتــه هــا حاکــی از آن 
 Northwick( بــود کــه ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی، در ایــن مطالعــات از طریــق مقیــاس وابســتگی/ نیازســنجی مراقبتــی نــورث ویــک
Park Dependency Score and Care Needs Assessment(، چــک لیســت ارزیابــی نیازهــا )needs assessment checklist( و              

مصاحبــه هــای نیمــه ســاختار یافتــه صــورت گرفتــه اســت.
نتیجــه گیــری: هــر یــک از روش هــای ارزیابــی کمــی و کیفــی، مزایــا و محدودیــت هــای خــاص خــود را دارا هســتند. از آنجــا کــه 
ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی مســتلزم بررســی جامــع و همــه جانبــه مــی باشــد شــناخت روش هــای مختلــف کمــی و کیفــی ارزیابــی 
نیازهــای بیمــاران کــه در ایــن مطالعــه صــورت گرفــت مــی توانــد افــراد تیــم مراقبتــی را در شــناخت و بکارگیــری روش هــای مناســبتر 

ســوق دهــد.  
کلید واژه ها: ارزیابی نیازها، ناتوانی، نیازهای مراقبتی، توانبخشی، مرور دامنه ای، اختالالت نورولوژیک

مقدمه 
ــی  ــی مفهوم ــی، ناتوان ــت جهان ــازمان بهداش ــف س ــق تعری طب
اســت کــه نقایــص ســاختاری و عملکــردی بــدن، محدودیــت در 
انجــام فعالیــت هــا و مشــارکت فــردی و اجتماعــی را در بــر مــی 

گیــرد. از ایــن رو، ناتوانــی فقــط یــک مشــکل بهداشــتی نیســت. 
ــر انگیــز  ــا، چنــد بعــدی و بحــث ب بلکــه پدیــده ای پیچیــده، پوی
ــای جســمانی  ــی ه ــن ویژگ ــل بی ــده تعام اســت و منعکــس کنن
ــد )1، 2(.  ــی کن ــی م ــرد در آن زندگ ــه ف ــت ک ــه ای اس و جامع
ــد  ــدود 15 درص ــه ح ــت ک ــی از آن اس ــتی حاک ــای بهداش آماره
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ــی  ــی م ــی زندگ ــی از ناتوان ــا درجات ــان ب ــن جه ــت بالغی از جمعی
کننــد کــه اختــالالت نورولوژیــک ســهم عمــده ای در ایجــاد ایــن                                                                    
ــل  ــن دلی ــه ای ــاران ب ــی از بیم ــم باالی ــد و حج ــا دارن ــی ه ناتوان
نیازمنــد دریافــت خدمــات توانبخشــی و مراقبــت در بیمارســتان می 
گردنــد در کشــور ایــران نیــز طبــق سرشــماری صــورت گرفتــه در 
ســال 2011 شــیوع ناتوانــی 13 نفــر از  هــر10000 نفــر گــزارش 
شــده اســت کــه رونــد آن بــه دلیــل پیــر تــر شــدن جوامــع، ارتقای 
ــه  ــن رو ب ــای مزم ــتر بیماریه ــیوع بیش ــتی و ش ــات بهداش خدم
افزایــش اســت کــه ایــن رونــد رو بــه رشــد، نیــاز هــای مراقبتــی را 

افزایــش مــی دهــد )5-2(.  
شــواهد نشــان مــی دهــد کــه افــراد ناتــوان، عــالوه بــر نیازهــای 
مراقبتــی مشــابه افــراد بــدون ناتوانــی )اعــم از نیــاز های بهداشــتی 
اولیــه، واکسیناســیون، غربالگــری و ...(، نیازهــای مراقبتــی دیگــری 
ــد  ــز دارن )مراقبــت از پوســت و پیشــگیری از زخــم بســتر و ...( نی
کــه بــه علــت دسترســی کمتــر بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی، 
ــری بیشــتر آنهــا  مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی و آســیب پذی
ــد                                           ــی باش ــراه م ــای هم ــتی و بیماریه ــکالت بهداش ــر مش در براب
)1، 2، 6(. علــی رقــم وجــود نیازهــای مراقبتــی پیچیــده و متعدد در 
افــراد ناتــوان، ایــن نیازهــا اغلــب بــرآورده نمــی شــوند زیــرا افــراد 
ــن  ــود نیســتند و ای ــی خ ــای مراقبت ــان نیازه ــه بی ــادر ب ــوان ق نات
ــد.  ــه دهنــدگان مراقبــت نیــز مغفــول مــی مان ــد ارائ نیازهــا از دی
ــناخت  ــی در ش ــارت کاف ــت مه ــدگان مراقب ــه دهن ــن ارائ همچنی
ــرآورده  ــای ب ــاز ه ــد )2، 6-8(. نی ــوان ندارن ــراد نات ــای اف نیازه
نشــده مــی تواننــد موجــب افزایــش زمــان بســتری در بیمارســتان، 
ــه  ــتگی ب ــش وابس ــارکت، افزای ــا و مش ــت ه ــت فعالی محدودی
ــه  ــود ک ــوان ش ــاران نات ــی بیم ــت زندگ ــش کیفی ــران و کاه دیگ
ایــن پیامــد هــای منفــی مــی توانــد تبعــات اجتماعــی و اقتصــادی 
زیــادی داشــته باشــد کــه هــم بــر بیمــار ناتــوان و هــم بــر خانــواده 
ــی  ــن، ارزیاب ــت )2، 9، 10(. بنابرای ــذار اس ــر گ ــه ی وی اث و جامع
درســت نیــاز هــا بــرای تخصیــص درســت منابــع، انتخــاب اهــداف 
و اقدامــات درمانــی و توانبخشــی مناســب، ضــروری اســت )5، 9، 
10(. ارائــه دهنــدگان مراقبــت بــه خصــوص پرســتاران می بایســت 
ارزیابــی درســت و جامــع نیازهــای مراقبتــی را در برنامــه مراقبتــی 
خــود مــورد توجــه قــرار دهنــد تــا بتواننــد نیــاز هــای بیمــاران را 
بــه صــورت جامــع شناســایی کننــد و بــه درســتی بــه آنهــا پاســخ 

ــد )5، 11(. دهن
بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، داده هــای جهانــی 

یکپارچــه در مــورد نیازهــای مراقبتــی افــراد ناتــوان، نــوع و کیفیــت 
مراقبــت هــای ارائــه شــده و نیازهــای بــرآورده نشــده افــراد ناتــوان 
موجــود نیســت و ایــن اطالعــات، اغلــب گسســته و ناقــص اســت 
)12(. امــا شــواهد نشــان مــی دهــد کــه در کشــور هــای مختلــف، 
ارزیابــی نیــاز هــای مراقبتــی بیمــاران ناتــوان در بیمارســتان، مراکز 
ــی  ــی وکیف ــوع کم ــای متن ــا روش ه ــه ب ــا جامع ــی و ی توانبخش
صــورت مــی گیــرد )13-23(. اســدی الری و همــکارش در ســال 
ــای  ــی نیازه ــی ارزیاب ــی و کیف ــای کم ــی از روش ه 2005 برخ
ــه  ــد ک ــوده ان ــزارش نم ــود گ ــروری خ ــه م ــالمتی را در مطالع س
ــی  ــرای ارزیاب ــا ب ــن روش ه ــان از ای ــز محقق ــران نی در کشــور ای
نیازهــای مراقبتــی بیمــاران بهــره بــرده انــد )20(. بــه طــور مثــال 
گوهــر پــی و همکارانــش نیــاز هــای مراقبتــی مبتنــی بــر منــزل در 
بیمــاران مبتــال بــه مالتیپــل اســکلروزیس را بــا کمــک پرسشــنامه 
ی نیــاز ســنجی ســوثهمپتون ارزیابــی نمــوده انــد. ایــن پرسشــنامه 
در جهــت ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی بیمــاران در منــزل طراحــی 
ــد  ــت مانن ــده مراقب ــه دهن ــز ارائ ــتفاده در مراک ــل اس ــده و قاب ش
ــگان  ــی نجــات یافت ــای روان ــاز ه ــا نیســت )9(. نی ــتان ه بیمارس
پــس از زلزلــه در لرســتان نیــز در ســال 2013 از طریــق جلســات 
بحــث در گــروه هــای متمرکــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 

 .)24(
از آنجــا کــه نیــاز یــک مفهــوم پیچیــده اســت و موضوعــات و ابعاد 
زیــادی را در برمــی گیــرد، ارزیابــی آن نیازمنــد ســواالت متنــوع در 
موضوعــات مختلــف بــا رویکــرد هــا و روش هــای متفــاوت اســت 
)20، 25(. شــناخت رویکردهــای کمــی و کیفــی مــی توانــد ارائــه 
ــی  ــرای ارزیاب ــب ب ــاب روش مناس ــت را در انتخ ــدگان مراقب دهن
نیازهــای مراقبتــی یــاری نمایــد. در ایــن راســتا نویســندگان ایــن 
مطالعــه در صــدد برآمدنــد تــا بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
»در مطالعــات موجــود، چــه روش هایــی جهــت ارزیابــی نیازهــای 
مراقبتــی بیمــاران دارای ناتوانــی مبتــال بــه اختــالالت نورولوژیــک 
بــکار گرفتــه مــی شــود؟«، مطالعاتــی کــه بــا روش هــای کمــی و 
کیفــی بــه ارزیابــی نیازهــای بیمــاران دارای ناتوانــی پرداختــه انــد 

مــرور نماینــد.  

روش کار
ــی                    ــی ارزیاب ــی و کیف ــای کم ــواع روش ه ــناخت ان ــت ش در جه
ــده در  ــرده ش ــکار ب ــی ب ــراد دارای ناتوان ــی اف ــای مراقبت ــاز ه نی
مطالعــات، یــک مطالعــه ی مــرور دامنــه ای بــا رویکــرد آرکســی و 
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اومالــی )Arksey & O›Malley( طراحــی و اجــرا گردیــد. آرکســی 
ــه  ــد ب ــر نمودن ــال 2005 منتش ــه در س ــه ای ک ــی در مقال و اومال
توضیــح رویکــرد خــود پرداختنــد. آنــان در مطالعــه ی خــود بیــان 
داشــتند کــه بــر خــالف رویکــرد مــرور نظــام منــد کــه بــه دنبــال 
پاســخ بــه ســواالت در محــدوه ی باریکــی از مطالعــات باکیفیــت 
ــات  ــیعتری از مطالع ــه ای محــدوه ی وس ــرور دامن ــد، م ــی باش م
ــه  ــن خالص ــرد. همچنی ــی گی ــر م ــف را در ب ــی مختل ــا طراح ب
ای از فعالیتهــای تحقیقاتــی انجــام شــده در یــک زمینــه را ارائــه            
مــی دهــد و شــکاف هــای موجــود در مطالعــات را شناســایی مــی 
نمایــد. بنابرایــن، هنگامــی کــه محقــق قصــد دارد دامنــه، وســعت 
ــا ماهیــت فعالیــت تحقیقاتــی انجــام شــده در یــک حیطــه را  و ی
ــات را بررســی  ــای تحقیق ــه ه ــور خالصــه یافت ــه ط بررســی و ب
ــن  ــد. ای ــردی باش ــد و کارب ــد مفی ــی توان ــن روش م ــد، ای نمای
رویکــرد 5 مرحلــه ای بــا مشــخص نمــودن ســوال پژوهــش آغــاز 
ــا شناســایی مطالعــات مربوطــه، انتخــاب مطالعــات  مــی گــردد، ب
ــردن و  ــا خالصــه ک ــه و ب ــه یافت ــا ادام ــش داده ه ــط و نمای مرتب
گــزارش داده هــا بــه اتمــام مــی رســد )26،27(. در ایــن راســتا در 
قــدم اول، ســوال تحقیــق »در مطالعــات موجــود، چــه روش هایــی 
ــکار  ــی ب ــاران دارای ناتوان ــی بیم ــی نیازهــای مراقبت جهــت ارزیاب
ــرای یافتــن  گرفتــه مــی شــود؟« مشــخص گردیــد. در گام دوم ب
مطالعــات مرتبــط، ابتــدا مــرور مختصــری بــر مطالعــات موجــود، 
اصطالحــات MESH و اصطالحــات Emtree صــورت گرفــت تــا 
بهتریــن کلیــد واژگان بــرای جســتجو انتخــاب گــردد. ســپس بــا 
ــی«، »نیازهــای  ــار دارای ناتوان ــدواژگان فارســی »بیم کمــک کلی
واژگان  کلیــد  و  »ناتوانــی«  نیازهــا«،  »ارزیابــی  مراقبتــی«، 
 patient with disability«، »disabled«، »care« انگلیســی 
 ،»need assessment«، »need assessment«، »disability

ــرای  ــار ورود، ب ــر اســاس معی ــم شــد. ب اســتراتژی جســتجو تنظی
ــان،  ــان نامــه هــای فارســی و انگلیســی زب ــاالت و پای ــن مق یافت
 PubMed, Embase, ــی ــی و انگلیس ــای داده ی فارس ــگاه ه پای
 Scopus, web of sciences, Cochrane google scholar,

SID, Magiran تــا اول اکتبــر 2019 توســط دو محقــق بــه 

طــور جداگانــه جســتجو گردیــد و خالصــه ی مقــاالت ارائــه شــده 
ــه ی جســتجو خــارج  ــا ســخنرانی از دامن ــه صــورت شــفاهی ی ب

شــد. همچنیــن، بــرای تکمیــل مــرور صــورت گرفتــه، جســتجوی 
دســتی مطالعــات، بررســی لیســت منابــع مقــاالت بســیار مرتبــط 
ــت  ــوم جه ــت. در گام س ــورت گرف ــز ص ــدی نی ــالت کلی و مج
انتخــاب مطالعــات مرتبــط عناویــن و چکیــده ی تمامــی مطالعــات 
بدســت آمــده مطالعــه گردیــد و مقــاالت مرتبــط بــرای مــرور متــن 
کامــل انتخــاب شــد. ســپس مقــاالت فارســی یــا انگلیســی زبانــی 
کــه بــر روش هــای ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی بیمــاران مبتــال بــه 
اختــالالت نورورلوژیــک تمرکــز داشــتند وارد مطالعه شــدند. در گام 
چهــارم، داده هــای اســتخراج شــده از مقــاالت بــر اســاس جدولــی 
کــه از پیــش توســط تیــم پژوهــش تهیــه شــده بود اســتخراج شــد 

و در مرحلــه ی آخــر مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.

یافته ها 
ــگاه داده هــای الکترونیکــی و جســتجوی  حاصــل جســتجوی پای
ــا  در  ــس از درج آنه ــه پ ــود ک ــه ب ــتخراج 5968  مقال ــتی، اس دس
ــه  ــوت )endnote(، 1011 مقال ــد ن ــت داده ان ــزار مدیری ــرم اف ن
ــده ی 4957  ــن و چکی ــپس عناوی ــد. س ــذف گردی ــراری ح تک
ــه  ــور جداگان ــه ط ــق ب ــط دو محق ــده. توس ــی مان ــه ی باق مطالع
ــن  ــل مت ــه ی کام ــط جهــت مطالع ــاالت مرتب ــا مق ــرور شــد ت م
انتخــاب شــوند. اختــالف نظرهــای احتمالــی در انتخــاب مقالــه در 
ــا توجــه  ــت. ب ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق ــی م ــم تحقیقات تی
ــت  ــه( و محدودی ــط )370 مطالع ــاالت مرتب ــاالی مق ــداد ب ــه تع ب
ــا  ــات، تنه ــی از اطالع ــم باالی ــزارش حج ــرای گ ــه ب ــک مقال ی
مطالعاتــی کــه بــه ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی بیمــاران مبتــال بــه 
ــرای  ــد ب ــتان پرداختن ــتری در بیمارس ــک بس ــالالت نورولوژی اخت
ــل  ــرور کام ــودار 1(. م ــدند )نم ــاب ش ــل انتخ ــن کام ــی مت بررس
متــن مطالعــات منجــر بــه انتخــاب 7 مقالــه جهــت گــزارش نهایی 
ــر  ــان ب ــده  از آن ــتخراج ش ــای اس ــه داده ه ــد ک ــه گردی در مطالع
ــم پژوهــش، در                                      ــده توســط تی ــای مشــخص ش ــار ه ــاس معی اس
ــزارش  ــه ی گ ــوع 7 مطالع ــد. از مجم ــش داده ش ــدول1( نمای )ج
ــا روش کمــی و  ــاران را ب ــی بیم ــه، نیازهــای مراقبت شــده، 5 مقال
ــی نمــوده و در 2  ــاس هــا و پرسشــنامه هــا ارزیاب اســتفاده از مقی
ــه  ــا کمــک روش هــای کیفــی صــورت گرفت ــی ب ــه، ارزیاب مطالع

اســت.  
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PRISMA نمودار 1: روند ورود مطالعات به پژوهش بر اساس پروتکل

جدول 1: خالصه مقاالت انجام شده در زمینه ارزیابی نیازهای مراقبتی بیماران نورولوژیک بستری

روش 
ارزیابی

مشارکت 
کنندگان 
پژوهش

عرصه کشور طراحی مطالعه سال 
انتشار هدف نام نویسندگان

مقیاس 
وابستگی/ 
نیازسنجی 

مراقبتی نورث 
ویک

3578 بیمار 
مبتال به آسیب 

های مغزی

بخش های 
توانبخشی انگلستان مطالعه ی 

کوهورت 2019
ارزیابی هزینه-کارایی 

توانبخشی به دنبال آسیب 
شدید مغزی

Lynne 
Turn-

er-Stokes et 
al.  )13(

1

مصاحبه های 
نیمه ساختار 

یافته

10 بیمار 
مبتال به 

مراحل انتهایی 
پارکینسون

بخش های 
نورولوژی ، مراقبت 

از سالمندان، 
مراقبت تسکینی و 
مراکز مراقبت های 

اولیه

انگلیس، 
فرانسه، 

آلمان، هلند، 
پرتغال، سوئد

مطالعه  طولی 
کوهورت 2018

ارزیابی نیازهای مراقبتی 
بیماران مبتال به پارکینسون 
در مراحل انتهایی بیماری 

در شش کشور اروپایی

 Monika
Bal-

zer-Geld-
.et al setzer

)28(

2
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مصاحبه های 
نیمه ساختار 

یافته

22 بیمار مبتال 
به آسیب 

نخاعی

بخش های مراقبت 
از بیماران با آسیب  

نخاعی
استرالیا مطالعه ی کیفی 

اکتشافی 2017

کشف نیازهای بیماران 
مبتال به آسیب نخاعی 

دریافت کننده مراقبت های 
رسمی و خدمات بیمارستان

 Sandra C.
.Braaf et al

)22( 3

چک لیست 
ارزیابی نیازها

506 بیمار 
مبتال به آسیب 

نخاعی

بخش های آسیب 
نخاعی انگلستان مطالعه ی 

کوهورت 2017

بررسی رابطه بین درد و 
خلق و خوی در هنگام 
توانبخشی بیماران مبتال 
به آسیب نخاعی و بحث 
در مورد پیامدهای بالینی 
برای بهینه سازی نتایج 

توانبخشی

Paul Ken-
.et al nedy

)16( 4

مقیاس 
وابستگی/ 
نیازسنجی 

مراقبتی نورث 
ویک

380 بیمار مبتال 
به اختالالت 
نورولوژیک

بخش های 
توانبخشی پیچیده 

و فوق حاد
انگلستان مطالعه ی 

کوهورت 2016

برای ارزیابی نتایج 
عملکردی ، نیازهای 

مراقبتی و مقرون به صرفه 
بودن توانبخشی فوق حاد 
در بیماران مبتال به ناتوانی 
عصبی پیچیده و شرایط 
پزشکی / جراحی ناپایدار

 Lynne
Turn-

 et er-Stokes
)al. )17

5

مقیاس 
وابستگی/ 
نیازسنجی 

مراقبتی نورث 
ویک

186 بیمار مبتال 
سندرم به گیلن 

باره

مراکز ارائه 
دهنده ی خدمات  

توانبخشی
انگلستان مطالعه 

کوهورت 2014

برای توصیف نتایج 
عملکردی، نیازهای مراقبتی 

و مقرون به صرفه بودن 
برنامه ی توانبخشی در 

بیمارستان

Roxana Al-
 exandrescu

)et al. )18 6

مقیاس 
وابستگی/ 
نیازسنجی 

مراقبتی نورث 
ویک

297 بیمار مبتال 
به آسیب مغزی 

شدید

بخش های 
توانبخشی انگلستان مطالعه 

کوهورت 2006

بررسی نتایج عملکردی 
برنامه توانبخشی و مقایسه 

دو روش برای ارزیابی 
کارایی هزینه توانبخشی در 
بیماران با ناتوانی پیچیده 

و شدید

L Turn-
 er-Stokes et

)al. )19 7

بحث 
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی مطالعاتــی کــه از روش هــای کمی 
و کیفــی بــرای ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی بیمــاران دارای ناتوانــی 
ــود  ــه هــا حاکــی از آن ب ــت. یافت ــد صــورت گرف ــه ان بهــره گرفت
کــه هــم روش هــای کمــی و هــم روش هــای کیفــی در ارزیابــی 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــاران م ــی بیم ــای مراقبت نیازه
ــتگی/  ــاس وابس ــورت از مقی ــه کوه ــه در 4 مطالع ــوری ک ــه ط ب
نیازســنجی مراقبتــی نــورث ویــک جهــت ارزیابــی نیازهــا اســتفاده 
ــزان  ــنجش می ــرای س ــه ای ب ــاس رتب ــن مقی ــت. ای ــده اس ش
ــای  ــای پرســتاری در بخــش ه ــت ه ــه مراقب ــار ب وابســتگی بیم
ــن  ــم در ای ــرد. 16 آیت ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــی م توانبخش
مقیــاس، بــه ارزیابــی نیازهــای مراقبــت های پایــه از قبیــل حرکت 
کــردن، جابجایــی در تخــت، تخلیــه مثانــه، اجابــت مزاج، شستشــو 
و پیرایــش، غــذا خــوردن، آشــامیدن، لبــاس پوشــیدن، حمــام کردن 
مــی پــردازد و 7 آیتــم آن بــه نیازهــای مراقبــت پرســتاری ماننــد 
مراقبــت از تراکئوســتومی )Tracheostomy(، تعویــض پانســمان،                                                                                

حمایــت هــای روانــی و ... مربــوط مــی شــود. پرســتار بــر اســاس 
آیتــم هــای موجــود، نــوع نیــاز و تعــداد دفعاتــی کــه فــرد در شــبانه 
روز ایــن نیــاز را مطــرح مــی نمایــد مشــخص مــی کنــد. ســپس در 
قســمت دوم ایــن مقیــاس، بــا کمــک الگوریتــم هــای کامپیوتــری 
بــر اســاس نیــاز مشــخص شــده و تکــرار آن در 24 ســاعت شــبانه 
ــرای مراقبــت هــای پرســتاری  ــاز ب ــزان ســاعات مــورد نی روز، می
ــر  ــه ای دیگ ــود )17، 18، 29، 30(. در مطالع ــی ش ــخص م مش
کــه طراحــی آن نیــز بــه صــورت کوهــورت بــوده اســت نیازهــای 
مراقبتــی بیمــاران از طریــق چــک لیســت ارزیابــی نیازهــا صــورت 
ــای  ــی نیازه ــص ارزیاب ــت مخت ــک لیس ــن چ ــت. ای ــه اس گرفت
بیمــاران مبتــال بــه آســیب هــای نخاعــی طراحــی شــده اســت که 
ــه  ــا 3( ب ــه ای ) 0 ت ــاس رتب ــا کمــک یــک مقی در آن بیمــاران ب
ســواالتی در حیطــه هــای فعالیــت هــای روزمــره زندگــی، دامنــه 
ی حرکتــی، ســالمت عمومــی، بــی اختیــاری، ارتباطــات اجتماعــی 
و حمایــت اجتماعــی پاســخ مــی دهنــد )16(. نکتــه ی قابــل توجــه 
در زمینــه ی کاربــرد پرسشــنامه ی نــورث ویــک و چــک لیســت 
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ارزیابــی نیازهــا در مطالعــات فــوق ایــن اســت کــه ایــن دو مقیــاس 
ــه ی توانبخشــی و  ــر بخشــی برنام ــزان اث ــی می ــدف ارزیاب ــا ه ب
بهبــود نتایــج بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. اســتفاده 
از ایــن پرسشــنامه هــا و چــک لیســت هــا کــم هزینــه و آســان 
ــاز  ــرای جمــع آوری داده هــا نی ــده ب ــرد آمــوزش دی ــه ف اســت، ب
نــدارد و بــه راحتــی مــی توانــد توزیــع و تکمیــل شــود و امــکان 
تکمیــل آنهــا در مــکان هــای مختلــف اعــم از بیمارســتان، منــزل 
ــه محدودیــت  و ... فراهــم اســت. امــا ایــن ابزارهــا در تعــداد گوی
دارنــد و قــادر بــه ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی بیمــاران در تمامــی 
ــه صــورت جامــع و  ــوی و ... ب ــی، معن ــه هــای جســمی، روان جنب

کامــل و منحصــر بــه فــرد نیســتند )7، 20، 31، 32(. 
یافتــه هــای مطالعــه ی حاضــر نشــان مــی دهــد ارزیابــی نیازهــای 
مراقبتــی بیمــاران در دو مطالعــه بــه روش کیفــی صــورت گرفتــه 
ــه  ــاختار یافت ــه س ــای نیم ــه ه ــق مصاحب ــا از طری ــت. داده ه اس
 )Thematic analysis( جمــع آوری و بــا رویکرد تحلیــل تماتیــک
تحلیــل و بررســی شــده اســت. هــدف ایــن مطالعــات بــه صــورت 
اختصاصــی، بررســی و شــناخت نیازهــای بیمــاران بــوده اســت کــه 
ــا  ــه نظــر مــی رســد جمــع آوری داده هــا از طریــق مصاحبــه ب ب
ــرا  ــن هــدف مناســب اســت. زی ــه ای ــاران جهــت دســتیابی ب بیم
ــا بیمــاران امــکان ارزیابــی نیازهــا بــه صــورت جامــع  مصاحبــه ب
ــش ســخن  ــان خــود از نیازهای ــه زب ــار ب ــی آورد، بیم را فراهــم م
مــی گویــد و شــناخت نیازهــای هــر بیمــار بــه صــورت منحصــر 
ــی  ــژه ی صــورت م ــاص و وی ــرایط خ ــر اســاس ش ــرد و ب ــه ف ب
گیــرد )33(. امــا مطالعاتــی کــه بررســی روش هــای ارزیابــی نیازها 
پرداختــه انــد بیــان مــی دارنــد کــه جمــع آوری داده هــا از طریــق 
مصاحبــه کــه در تحقیقــات کیفــی صــورت مــی گیــرد احتیــاج بــه 
زمــان و منابــع کافــی، مهــارت مصاحبه کننده، ســواالت اســتاندارد، 
پیــاده ســازی درســت مصاحبــه هــا و تفســیر درســت داده هــا دارد. 
علــی رقــم اینکــه ترتیــب دادن جلســه ی مصاحبــه موجــب ارتباط 
مســتقیم بــا بیمــار مــی شــود و مــی تواند کــج فهمــی در مــورد نیاز 
هــای بیمــار ناتــوان را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد ممکــن اســت 
بــرای بیمــار ناتــوان و دارای مشــکالت مختلــف، دشــوار باشــد )7، 
20(. از آنجــا کــه ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی با بیماریهــای مختلف 

ــیار  ــتان و ... بس ــه و بیمارس ــر جامع ــی نظی ــه ی های و در عرص
ــک  ــا در ی ــرور آنه ــکان م ــه ام ــد ک ــی باش ــیع م ــترده و وس گس
مطالعــه میســر نمــی باشــد و بــه علــت شــیوع بــاالی ناتوانــی در 
اختــالالت نورولوژیــک، نویســندگان ایــن مطالعــه تنهــا به بررســی 
روش هــای ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی در ایــن بیمــاران پرداختنــد.

نتیجه گیری
از مــرور مطالعــات پیداســت، انتخــاب روش ارزیابــی نیازهــا وابســته 
بــه اهــداف و طراحــی مطالعــات اســت. امــا آنچــه بدیهــی بنظــر 
مــی رســد آن اســت کــه هــر یــک از روش هــا مزایــا و محدودیــت 
ــوم  ــک مفه ــاز ی ــه نی ــود را داراســت. از آنجــا ک ــای خــاص خ ه
ــدی اســت و بررســی و شــناخت آن مســتلزم  ــد بع ــده و چن پیچی
ارزیابــی جامــع و همــه جانبــه مــی باشــد، نویســندگان ایــن مطالعه 
معتقدنــد ترکیــب روش هــای مختلــف کمــی و کیفــی مــی توانــد 
موجــب ارزیابــی جامعتــر نیازهــای مراقبتــی افــراد دارای ناتوانــی 
گــردد. و محدودیــت هــای هــر روش بــا روش دیگــر رفــع گــردد. 
در نهایــت بــا توجــه بــه گســتردگی حیطــه ی نیازهــای مراقبتــی و 
عــدم امــکان بررســی نیازهــای مراقبتــی در بیماریهــای مختلــف و 
عرصــه هــای گوناگــون نظیــر جامعــه، بیمارســتان، منــزل و ... در 
یــک مطالعــه،  پیشــنهاد مــی گــردد در آینــده پژوهــش هایــی در 
جهــت شــناخت روش هــای ارزیابــی نیازهــای مراقبتــی در بیماری 
هــا و عرصــه هــای مختلــف صــورت گیــرد. چــرا کــه مطالعاتــی از 
ایــن دســت مــی تواننــد تیــم مراقبتــی را در انتخــاب بهتریــن روش 

ارزیابــی نیازهــای افــراد دارای ناتوانــی یــاری نمایــد.

سپاسگزاری
نویســـندگان مقالـه از همـکاری و مســـاعدت مسـئولین دانشـگاه، 
کتابخانـــه و واحـــد کامپیوتـــر و گــروه پرســتاری دانشـــگاه علــوم 
توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی جهت همـــکاری در جســـتجوی 

مقـاالت تشـــکر و قدردانـی مـی نماینـد.
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