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 مقدمه
است که در  يريناپذ اجتناب عياز وقا يکي يسالمند دهيپد

 يجامعه به سو شرفتي. با توجه به پدهد يرخ م يجامعه بشر
 يو پزشکک  يامکانات بهداشت ريچشمگ شيشدن و افزا يصنعت

و در حکا  توسکعهط لکو   مکر افکراد       شرفتهيپ يدر کشورها
جامعکه   رود يانتظار مک  که ياستط به لور افتهي شيجامعه افزا

 ونيليو نهصد م ارديليم کياز  شيبه ب 0202سالمندان تا سا  
آنط  ياسکت ککه لک    ينديفرا ي[. منظور از سالمند1] نفر برسد

 ريک بکدن نظ  يکيولکو  يزيف يکردهکا  ساختارها و  مک   تر شيب
دچار  يجيبه صورت تدر يطيو مح يمرکز ي صب يها دستگاه
 50[ ککه معمکو پ پکز از تذشکت  از مکرز      0] شکوند  يزوا  م

 اي کيده درصد سالمندان استقال  خود را در  انهيسال طيلگسا
و  ها ستمياز س ياريو بس دهند يروزانه از دست م تيچند فعال
ها دچکار   آن ي ضالن _ ي صب ستميبدن از جمله س يها ارتان

امکر ککاهش     يک که بکه لبکع آنط ا   شود يرونده م پز راتييتغ

 يتواندر نکا  يرا به همراه دارد که  ام  بزرتک  يقدرت  ضالن
 در راه رفت  اسکت  ييتعاد  و توانا ياساس يسالمندان و اجزا

 [.1ط3]
درصکد   30از  شياست که بک   يا يسالمند گريد امديپ از

  يبکار در سکا  زمک    کيک افراد ساک  خانه سالمندان حکداق   
اسکت و از   آور انيک تکروه ز   يک ا ي[ و افتادن برا4] خورند يم
 يديشد بيدچار آس دهندط ياستقاللشان را از دست م ييجا آن
  يک ا يي[ شناسکا 0ط5] شکود  يها م که موجب مرگ آن شوند يم

 تيک افتکادن هسکتند اهم   شيکهنسا ن در خطر افکزا  همسئله ک
دارد. مشخص کردن  وام  مرتبط با اختال  تعکاد  و   ياريبس
مهکم و در حکا     طکه يسالمندان مستعد افتادن هستندط ح که  يا

 هدربکار  حيسکالمت و قضکاوت صکح    جادي[. ا7] پژوهش است
 يابيو استفاده از ابزار مناسب ارز رانهيشگيافتادن و مداخالت پ

از  سنجش افتکادن  يبرا جياز نتا يارياست. بس يضرور يامر
اند؛ مث  زمان برخاست  و  استفاده کرده يکرد تعادل  م  يابيارز

*Vkashani@semnan.ac.ir    
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  1337 پائيز(ط 70 ي)پياپ 4ط شماره 02جلد                                     کومش

 

 

[ و 12] ينتيت يابي[ط ابزار ارز3] برگ يتعادل اسي[ط مق8] رفت
 تواند يکرد م  م  يريت اندازه ي[. مبنا11] تست پله چهار مربع

  يچنک  ککرد باشکد و هکم    مقدار زمان  زم جهت انجام آن  م 
مقکدار   ازمندنکدط ين يخاص زاتيبه تجه ها يريت از اندازه يبعض
ممکک  اسکت در    هيک اول زاتيک و فراهم کردن تجه يکاف يفضا
 يو تعادل يکرد حرکت مناسب نباشد. به  الوه  م  ينيمع طيمح

 ي.  وام  روانستنديخطر افتادن ن شيتنها  وام  مرتبط با افزا
[ بکه  14] از افتکادن  ينگرانک  ايک [ 10ط13] مث  ترس از افتکادن 

مرتبط با خطر افتادن هسکتند ککه ابلکب از     يمعنادارصورت 
 .شود يم يها چشم پوش آن

ترس از  کيالذکرط سالمندان ابلب  توجه به مطالب فوق با
هکا تجربکه افتکادن را     اتکر آن  يحت کنندط يافتادن را تزارش م

تکر   ککم  ترسند يکه از افتادن م ي[ اشخاص10ط15] نداشته باشند
 يهکا  تيو با محکدود  کنند يشرکت م ياجتما  يها تيدر فعال
 دهنکد  يمک  شيافزا تر شيخود احتما  خطر افتادن را ب يحرکت

خوردنط ترس از   ياز زم يناش يشناخت بعد روان کي[ لذا 17]
( 1332) و همککاران  ينتک يافتادن است. با توجه به اظهارات ت

 يعک يلب يها تيکه فعال  يفقدان ا تماد به ا يعنيترس از افتادن 
تواند بدون از دست دادن تعاد  اجرا شود. ا تماد به تعکاد    يم
 شکودط  يترفته م دهينادسنجش تعاد  است که ابلب  ريمتغ کي
. لکذا  کنکد  يم ينيب شيافتادن را پ شيخطر افزا ييتوانا  يا رايز

 يابيسنجش تعاد  ارز ريمتغ کيبه  نوان  ديا تماد به تعاد  با
بکا افتکادن در    يکک يرابطه نزد  ييا تماد به تعاد  پا رايشودط ز

( 1332و همککاران )  ينتک ي[. به ا تقکاد ت 17] بزرتسا ن دارد
 ياست ککه منجکر بکه ا فتک     يشناخت روان يبيآس تادنترس از اف
 تردد يت و کارکرد سالمندان منجر ميشده در فعّال  يخود تحم

  يک ب تحميا آسک يک  يجسکمان  يهکا  ي  ا فتط توسط ناتوانيو ا
و  هکا  تيک است. ترس از افتادن منجر بکه ککاهش فعال   دهينگرد

. به تردد يمختلف م يها تياجتناب سالمند از مشارکت در فعال
( تکرس سکالمندان از   0227) کوك و وو ک ت-يشام و ا تقاد

از حد از خود مراقبت کنکد و   شيفرد ب شود يافتادن موجب م
خکود قائک  شکود ککه در      يبکرا  ياز حد شيب يها تيمحدود

فکرد   يکاهش تحرك و  کدم اسکتقال  حرکتک    ساز نهيزم تينها
فکردط   يزندت تيفيکاهش ک ساز نهي. ترس از افتادن زمتردد يم

 تيسالمند خواهد شد. لذا با  نا ياضطراب و افسردت شيافزا
سکالمندانط   يو روانک  يجسکمان  يدر سالمت هساز  يا تيبه اهم

 يابيک ارز سکاز  نکه يککه زم  يا لهيابزار و وس هبه ارائ ياساس ازين
 يدرمان يکارها راه هو ارائ يريت شيسازه به منظور پ  يا قيدق
 .افراد مبتال به ترس از افتادن شودط وجود دارد يبرا

 اسيککحککوزه مق  يککدر ا افتککهي توسککعه ياز ابزارهککا يکککي
است و فکرم   هيده تو يابزار دارا  ي. اباشد يافتادن م يکارآمد

و همککاران   ياردليک سؤا  توسکط   15ابزار با   يا افتهي توسعه
 -افتکادن  ياس کارآمديمق يفارس ه. نسخدي( ارائه ترد0220)

و  يدمحمک  تک   طيتوسکط کاشکان   هيک تو 15بکا   يالملل  يفرم ب
مکورد   يسکنج  روان يهکا  يژتک ي( به لحاظ و1330 طارزاده )

 دتريک جد هنسخ  يقرار ترفته است.  الوه بر ا دييو تأ يبررس
 دهيک ( ارائکه ترد 0228ابزارط که توسط کمپ  و همککاران )   يا

سکالمندان و   اني( در م1330و همکاران ) ياستط توسط کاشان
 يابيک ارز مورد يسنج روان يها يژتيام.اس به لحاظ و مارانيب

( 1330) ريک ذکر است پاو  و م اني[.  شا18] قرار ترفته است
  ياند و چن نقاط ضعف دانسته يافتادن را دارا ياس کارآمديمق

 ينسبتاپ کلک  يها تيفعّال هرنديابزار دربرت  ياند که ا اظهار داشته
امکان وجکود داردط    يو ا باشد يم "د کردن سادهيخر"همانند 

داشکته باشکند و    يو نامناسب يرکامليب ريافراد از سؤا ت تفس
افتکادن   يکارآمکد  يالمل  يب اسيباور در مورد مق  يا  الوه بر

سنجش ا تماد به حفک    ي  اثر سقفط برايوجود دارد که به دل
حسّاس  يکرد با ط به اندازه کاف  م  يتعاد ط در سالمندان دارا

 [.13] نباشد
سکنجش تکرس از    يتکام  ابزار مناسب برا هو در ادام لذا

 هژيک ا تمکاد بکه تعکاد  و    اسيک ر مقيک خوردنط پکاو  و م   يزم
 يالملک   يبک  اسيک مق يها تيرفع محدودرا با  (ABC) ها تيفعال

افکراد   ککه  يکردندط بکه لکور    يو تدو يافتادن لراح يکارآمد
امور  يدر اجرا تيفعال 15با در نظر ترفت   ستيبا يسالمند م

 يابيک تعادلشکان ارز  زانيخود را به م نانيروزانهط ا تماد و الم
 ياز ابزارهکا  يکک ي ککه   يک با توجه بکه ا   ي[. بنابرا13] ندينما

 اسيک مق ناپيقيمطالعه ا تماد به تعاد  در سالمندان  يمناسب برا
در  هيتو 15است که متشک  از  ها تيفعال ژهيا تماد به تعاد  و

 هبه منظور توسکع  هي. در پژوهش اولباشد يخاص م يها تيفعال
کنندتان خواسته شد ا تماد به تعکاد  خکود    ابزار از شرکت  يا

بر اساس  يبا سطوح مختلف از دشوار تيفعال 15را در انجام 
نمکرات بکه     يانگيک [. م13] نکد يصفر تا صد تزارش نما ازيامت

اسکتاندارد   اسيمق  يا .شود يدر نظر ترفته م يي نوان نمره نها
[ط 00] ي[ط سکوئد 01] ينک ي[ط چ02] يا ککره  يهکا  به زبان دهش

[ ترجمکه شکده اسکت و    04] يو پرتغال يلي[ط برز03] يفرانسو
ا تماد به تعکاد  در   تيقابل يبه بررس ينيبال يها پژوهش يبرا
[ط 05] نسوني[ط پارک00] زياسکلوروز پ يمبتال به مولت مارانيب

و  رفهل کي يزيکه اختال ت دهل ي[ و کسان07] يسکته مغز
ا تمکاد بکه تعکاد  در     اسي[. مق03] پردازد يدو لرفه دارندط م
تماد به تعاد  را در است که سطح ا  ييها هيسالمندان شام  تو

سکطح   تکر   ييپکا  ازاتيک . امتدهکد  يروزانه نشان م يها تيفعال
و در ارتبکاط بکا    دهکد  يرا نشان مک  يتر  ييا تماد به تعاد  پا
در   يک [. بکا وجکود ا  15] ها است [ و افتادن07اختال  تعاد  ]
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 همکارانو  اله کاشاني ولي                                                     ...

 

 

سودمند است تا اختال  در تعکاد  و   اريارتباط با کهنسا ن بس
مختلف بکه منظکور    [. در مطالعات08] کنند ييشگويافتادن را پ

 ريک هسکتندط نظ  يدانيکه م يگريد يها آزمون سنجش تعاد  از
مثکا    يآزمون زمان برخاست  و رفت  استفاده شده است. بکرا 

(  الوه بر آزمون بکرگط  1331و همکاران ) يس با قيدر تحق
 جياز آزمون زمان برخاست  و رفت  اسکتفاده شکده اسکت. نتکا    

در آب  ينکات تعکادل  ياست که تمر از آن يمطالعه مذکورط حاک
و تعکاد    ي ضالن-يکرد  صب بر  م  يدار ير معنيتواند تأث يم

  يمردان سالمند سالم داشته باشد و احتما  افتکادن و بکه زمک   
 هدر حوز ري[. در مطالعات اخ03] ها را کاهش دهد آن خوردن

بکه   يبکدن  تيک و فعال  يدر تمکر  يخودکارآمد هسالمندانط ساز
 قرار ترفته اسکت  يابيمورد ارز طيسنج روان يها يژتيلحاظ و

  يمطالعات صورت ترفته در ا  يدترياز جد يکي. اما در [32]
 يبه بررسک  دام( اق1335) يزاده و بهرام سلمان طيحوزهط کاشان

اند ککه بکر    تعاد  برگ نموده يآزمون نه مورد ييايو پا ييروا
مشخص  يها تينه مورد را فعال ستيبا يماساس آن سالمندان 

و  ييمذکور روا ه. مطالعنديتعاد  اجرا نما يابيرا به منظور ارز
نمکوده   دييک بکرگ را تأ  يآزمون نه مورد يفارس هنسخ ييايپا

 [.31] است
 ژهيک ا تمکاد بکه تعکاد  و    اسيک مق ييايک و پا ييروا اترچه

شده  دييو تأ ينامه بررس پرسش  يتوسط لراحان ا هاط تيفعال
ا تماد به تعاد   اسيمق يفارس هنسخ ييايو پا يياستط اما روا

قرار نگرفتکه   يآن تاکنون در کشور مورد بررس ها تيفعال ژهيو
لکر  بکه    کيک از  رقاب  استفاده بودن ابزا يبرا  ياست. بنابرا

احتمکا    گرطيبه زبان د ياصل يها ترجمه و برتردان وا ه  يدل
از  يممک  اسکت برخک   گريلف  وجود دارد و از لر  د رييتغ

 زمکه در آن جامعکه نباشکند.     يا تبار فرهنگک  يسؤا ت دارا
  يک ابزار با استفاده از تحل  يا هساز ييمجدد روا دييتأ  يبنابرا
مکذکور در جامعکه افکراد     اسيک مق تفادهاس يبرا يدييتأ ي امل

سازه از  ييروا ديي. لذاط تأرسد ينظر م به يضرور يرانيسالمند ا
 يبکرا  طيدييک تأ ي کامل   يو به روش تحل ي امل ييروا قيلر
 ديک نامکه در جامعکه جد   قابک  اسکتفاده بکودن پرسکش     يابيارز

از  گکر يد يکک ي ييايک پا  ييتع گري. از لر  دباشد يم يضرور
ککه بکه    باشکد  يمک  يسنج مهم روان يها فرض شيپملزومات و 

 يهکا  و زمکان  طيهکا در شکرا   بکودن پاسک    ريبا تکرارپذ ينو 
جامعکه بکار    رييک  زم است که بکا تغ  يمختلف ارتباط داردط ول

هکا آزمکون    نامکه  پرسکش  يدرون  يو همسان يزمان  ييايپا گريد
فکوقط   يآمکار  يهکا  شکاخص   يکي بکا تع   طي[. بنابرا05] شوند

 ريپکذ  سکالمند داخک  کشکورط امککان     يابزار برا  يا ازاستفاده 
  يککيپککژوهش حاضککر بککا هککد  تع جککهيخواهککد بککود. در نت

ا تماد به تعکاد    اسيمق يفارس هنسخ يسنج روان يها يژتيو

سؤا  بود که   يپاس  به ا يانجام ترفت و در پ ها تيفعال ژهيو
در  هکا  تيک فعال ژهيک ا تماد به تعاد  و اسيمق يفارس هنسخ ايآ

و  يدرونک  ي)همسکان  ييايو پا يياز روا يرانيسالمندان ا جامعه
 ر؟يخ ايبرخوردار است  ي( مناسبيزمان ييايپا

ت يش رشد جمعيبه افزا تيپژوهش حاضر با  نا  طيبنابرا
سالمندان کشور و  ام  ترس از افتادن و تعاد  در سالمندان و 

ط يکرد حرکت که بر  م  يريسالمندان و تأث تينمود آن در جمع
 يفک يو سکطح ک  يکرد روزانهط استقال   م  يزندت يها تيفعال
و با هد   آنمرتبط با  يسالمندان و مالحظات تندرست يزندت

  سکازه در  يا يريت سنجش و اندازه يمناسب برا يابزار جاديا
 ژهيک ا تمکاد بکه تعکاد  و    يا هيک تو 15اس يک ط مقيآت يها پژوه
 ي امل هساز ييدر سالمندان شهر سمنان به لحاظ روا ها تيفعال
 .قرار ترفت يابيمورد ارز طيو زمان يدرون ييايو پا

 
 هامواد و روش

قکات  ي. تحقباشکد  يمک  يابيک  نکه يپژوهش حاضر از نکو  زم 
ها به منظور معنکادادن   دهيمشاهده پد رندهيبرت که در يابي نهيزم

. بکه  باشکد  يشکده مک   يآور ف الال ات جمعمختل يها به جنبه
مطالعکهط در ابتکدا از     يک مراحک  پکژوهش در ا  منظور انجکام  

اجکازه   ها تيفعال هژيا تماد به تعاد  و اسيمسئو  مق هسندينو
صکحت   يبررسک  يترفته شد. در ادامه از روش باز ترجمه برا

 هکا  تيک فعال ژهيک ا تماد به تعاد  و اسيمق يفارس هترجمه نسخ
توسکط سکه نفکر از     يسک يانگل هنسخ که  ياستفاده شدط به لور

 اپترجمکه و مجکدد   يبه فارسک  يرشد و کنتر  حرکت  يمتخصص
 رجمکه بکه روش ت  يسيتوسط سه متخصص آموزش زبان انگل

دو  سهيبا مقا تيبرتردان شد. در نها يسيمعکوس به زبان انگل
 يدست آمده از ترجمه فارس و مت  به ي)مت  اصل يسيمت  انگل
 يفارسک  هنسخ يي(ط اصالحات  زم انجام و فرم نهايسيبه انگل

 .ديترد هيته ها تيفعال ژهيا تماد به تعاد  و اسيمق
زنان و مکردان   يپژوهش حاضر شام  تمام يآمار جامعه

سا ( شهر سمنان بود ککه   50 يفعا  )با  ريسالمند فعا  و ب
از  يسکالمندان برخکوردار   يتمام يمالك ورود به پژوهش برا

 يسکته مغکز  نسونطيمث  پارک ييها يماري) دم ب يسالمت نسب
افراد به تروه فعا  و  يبند لبقه ي( بود. مبنايو فلج اندام تحتان

جلسکه   کيک از  شيبک  هبر اساس دارا بودن سکابق  زين رفعا يب
  [. به30] سه ماه تذشته بود يمنظم در هفته در ل يبدن تيفعال
جامعهط انتخاب حجکم   يو واقع قي دم الال  از حجم دق  يدل

د  صورت ترفکت. بکا   پژوهش بر حسب نو  ه  ينمونه در ا
تا  0 ي امل  يتحل مطالعاتدر  ازينمونه مورد ن که  يا توجه به 

 شکده اسکت   شنهادينامه پ پرسش هيهر تو يبه ازا يآزمودن 12
 يتعکداد بکه ازا    يک بکا ا  يا [. لذا انتخاب نمونه34ط33ط32ط31]

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

oo
m

es
hj

ou
rn

al
.s

em
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-3728-en.html


  1337 پائيز(ط 70 ي)پياپ 4ط شماره 02جلد                                     کومش

 

 

  يشده در مطالعات تحل شنهاديپ ه( فراتر از نمون50/12) هيتو
. لذا با تر بودن حجم نمونکه از حکداق  حجکم    باشد يم ي امل
احتمکا  بکرازش مکد  و در     شيشدهط با ث افزا هيتوص هنمون
در پژوهش حاضر  يسازه خواهد شد. به لور کل ييروا جهينت
نفر از افراد سکالمند زن   172 يدييتأ ي امل  يانجام تحل يبرا

انتخکاب و   يا خوشکه  يشک  تصادف  فعا  به ريو مرد فعا  و ب
  يتکم را ها تيفعال هژياس ا تماد به تعاد  ويمق يفارس هنسخ
 .کردند

اس ا تمکاد بکه   يمق يفارس هپژوهشط نسخ  يا ياصل ابزار
)پرسش( اسکت ککه    هيتو 15 يدارا اسطيمق  يتعاد  بود که ا
ا تماد بکه تعکاد     يريت اندازه يبرا تيفعال 15مرتبط به انجام 
زان ا تماد به تعکاد   يشده است هر پرسش م يسالمندان لراح

تکا ککامالپ    تکوانم  يت از اصکالپ نمک  يک را در هنگام انجام هر فعال
( تکوانم  ياو  )اصالپ نم هنيکند. تز يم يريت دارمط اندازه نانيالم
بر  بيترت به يبعد يها نهيو در تز تيدر آن فعال يناتوان انگريب

  يک بکا تر از ا  هو کسکب نمکر   شود يشدت وجود آن افزوده م
 اسکت.  تکر  شيداشکت  ا تمکاد بکه تعکاد  بک      يبه معنک  اسطيمق
مکورد   رزيابزار توسط پکاو  و مکا    يا يسنج روان يها يژتيوِ

ا تماد به تعاد ط به دو  اسيقرار ترفته است. مق دييو تأ يبررس
 ايککنککاتوان( و  ايککو  سککواد يافککراد بکک يروش مصککاحبه )بککرا

در ادامکه   پاسک  داده شکد.   ها ينامه توسط خود آزمودن پرسش
مسکتخر  پکز از حکذ  مکوارد مخکدوشط توسکط        يها داده

مناسکب مکورد    يآمکار  يها از روش همتخصص آمار با استفاد
 [.13] قرار ترفت  يو تحل هيتجز

 يو اسکتنبال  يفيآمکار توصک   يها پژوهش از روش  يا در
و انحکرا  اسکتاندارد(     يانگيک )م يفياستفاده شد. از آمار توص

نمودارها  ميو ترس يپراکندت يمرکز يها محاسبه شاخص يبرا
 بيضکر  طيدييتأ ي امل  يتحل ياستفاده شد. در آمار استنبال

 اسکتفاده مورد  يا درون لبقه يهمبستگ بيکرونباخط ضر يآلفا
 يمعاد ت ساختار يابي مد   يقرارترفت. مطابق نظر متخصص

مکد  مفکروض را در    کيپژوهشگران  که يزمان که  يبر ا يمبن
 ديک مورد استفاده در مرحلکه او  با  يدارندط روش آمار ارياخت
  يک از روش تحل طيباشکد و نکه اکتشکاف    يدييتأ ي امل  يتحل
 دييو تأ يبررس يبرا تمعاد  يابي بر مد  يمبتن يدييتأ ي امل
سکازه   يکي روا دييک تأ گکر ي بارت د نامه و به پرسش يها  ام 
نامه  پرسش ي)ثبات( درون ي[. همسان05] ( استفاده شدي) امل
 هکا  هيتو يزمان ييايکرونباخ و پا  يآلفا بيضر  ييتع قياز لر

در روش  يا درون لبقکه  يبسکتگ  هکم  بيضکر   يکي تع لهيوس به
 يو همسکان  يدييک تأ ي کامل   يک شکد. تحل   ييآزمون مجدد تع

بر  ها تيفعال ژهياس ا تماد به تعاد  ويمق يفارس هنسخ يدرون
کوتاه  هپژوهش و آزمون مجدد نسخ يها يآزمودن يتمام يرو

نفکر سکالمند از    32 يبکر رو  اس ا تماد بکه تعکاد   يمق يفارس
جهکت   .ديپژوهش و با دو هفته فاصلهط اجرا ترد يها يآزمودن

.اس.اس يافزار اس.پک  مذکورط از دو نرم يآمارانجام محاسبات 
 .استفاده شد 8/8 هنسخ زر يو ل 02 هنسخ

 
 جينتا

نشان داده شده استط در مجمو    1لورکه در جدو   همان
ا تمکاد   اسيمق يفارس هنفر زن و مرد سالمند نسخ 172تعداد 

 05 انيک م  يک   کردند ککه از ا يتکم حيلور صح به تعاد  را به
  يک ا جيبکا توجکه بکه نتکا     درصد زن بودند و 44درصد مرد و 
 بکه در پژوهش حاضر نسکبت   رفعا يسالمند ب تيجدو  جمع

 اند. را به خود اختصاص داده يتر شيسالمند فعا  درصد ب

   

±  
  

   

±  
   

   

±  
   

    

 
نمکرات ا تمکاد بکه      يانگيک م ريمقاد 0 با توجه به جدو  

بوده است. در  37/10و 20/13 بيتعاد  مردان و زنان به ترت
( از روش يسکازه ) ککامل  يکي روا يمنظکور بررسکک  ادامکه و بکه  

اسکتفاده   يدييک تأ ي   امليو تحل يمعاد ت ساختار يابي مد 
 يماتمراح  مقکد  يپز از ل اسي  مقيکه ا  يشد. با توجه به ا

توسکط   يو صکور  ييمحتکوا  يکي د رواييک باز ترجمه و تأ يعني
و متخصص رشکد و کنتکر     يسيمتخصصان آموزش زبان انگل

و  يمنظکور بررسک    نشدط بکه  هير و حذ  توييدچار تغ طيحرکت
 يرانيسالمندان ا هها در جامع نامه   پرسشيا هساز ييد رواييتأ
بکر مکد     يتنمب يدييتأ ي   املياست با استفاده از تحل يکاف

 بکارت    ا بکه يک و  يد ساختار  املييط به تأيمعاد ت ساختار
حاضکر   هآن در جامعک  هسکاز  يکي د رواييک و تأ يگر به بررسيد

بکا   يبرازندت يها خصوص تزارش شاخص در [.07] ميبپرداز
معکاد ت   يابيک  مکد    يمتخصصک   يدر بک  ککه   يک بکه ا  تي نا

از  کيک  ککدام  ککه   يدر مورد ا يو کل يتوافق  موم طيساختار
 دطيک نما ياز مد  فراهم مک  يبرآورد بهتر يبرازندت يها شاخص

از سه تا چهکار شکاخص    يبيترک تردد يم هيوجود نداردط توص
 ککه   يک بکا توجکه بکه ا     طيک ا بکر   [.  کالوه 08] تزارش تکردد 

و  يا سککهيدر سککه لبقکه مطلککقط مقا  يبرازنکدت  يهککا شکاخص 
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 همکارانو  اله کاشاني ولي                                                     ...

 

 

هکر لبقکه الال کات     يهکا  و شکاخص  رديت يجو قرار م صرفه
و مناسکب بکودن مکد  ارائکه      يرا در مکورد برازنکدت   يتفاوتم
شکاخص از هکر لبقکه     کيحداق   تردد يم هيتوص ندطينما يم

  ي[. در پککژوهش حاضککرط از بکک08] و تککزارش شککود يبررسک 
دو بکه   ينسکبت خک   يها شاخص طيمطلق برازندت يها شاخص
 هشککيبککرازش و شککاخص ر ييکککويط شککاخص نيآزاد هدرجکک

 يبرازندت يها   شاخصيو از ب بيقر  مجذور برآورد تيانگيم
ا همکان شکاخص   يز ييلو-ط شاخص تاکريا سهيا مقاي يقيتطب

 يشاخص برازنکدت   يچن رهنجار بنتلر بونت و هميب يبرازندت
بکا اسکتفاده از    يدييتأ ي   امليتحل جياستفاده شد. نتا يقيتطب

ا تماد به تعاد  ککه   هط نسخ(ML) احتما  نهيشيروش برآورد ب
تر آن است که  انيها ب است و شاخص دهيترد ارائه 1در شک  
 يا تماد به تعاد  از برازش مطلوب هنسخ  استاندارد  يمد  تخم

 يريت مد  اندازه يبرازندت يها برخوردار بوده است و شاخص
تر مناسب و معقکو  بکودن    انيدارد که ب ير قاب  قبوليزط مقادين

 است. 3مد  جدو  
 

       

 
    

    

 

 

 

  
   

   X2  

   df 71 

   P  

       

 
X2/ df  

    GFI  

  -    TLI/NNFI  

     CFI  

     

  
RMSEA  

 
مشاهده  3 در جدو  1حاص  از شک   جينتا که لور همان

اس يک مق يفارسک  هنسخ يدييتأ ي امل  يدر مد  تحل شودط يم
آن  انگريمرتبطط ب يها با  ام  هيهر تو ها تماد به تعاد ط رابط

بکرازش بکا تر از نقکاط بکرش      يهکا  شکاخص  ياست که تمام
بط يک   مجذور برآورد تقريانگيم هشيص رمطلوب بوده و شاخ

تر قاب  قبکو  و معقکو  بکودن     شده است که نشان 282/2 هم
برازش مناسکب و   جهي)تناسب( و در نت يبرازندت يها شاخص

 نهي[. در زم30] باشد يم يريت مد  اندازه ي ال باپيمطلوب و تقر
 مشکاهده شکده   يرهکا يمتغ  يمعنادار بکودن ارتبکاط بک    يبررس
 اسکاس  ربک  تکوان  ي(ط نمک  مکنون ) امک   يرهاي( و متغها هي)تو
 يکردط لذا شکاخص تک   يريت ميتصم بيضرا يکوچک اي يبزرت
(tجهت تع )تکردد  ياستفاده م ريمس بيضرا  يا يمعنادار  يي .

سؤا ت با   يدر مورد رابطه ب يمشاهده پارامترها و شاخص ت
در همکه سکؤا ت    يکه مقکدار تک   دهد يمربوله نشان م   ام 

سؤا ت   ياز وجود رابطه معنادار ب يبا تر از دو بوده که حاک
 مشاهده شکده  يرهايمتغ يتمام که يلور استط به يکل  و  ام 

اس ا تمکاد  يمق يفارس هنسخ   ام  ييشگوي( قادر به پها هي)تو
پکارامتر هکر     يتخم ريمقاد تر قيدق ي. بررسباشند يبه تعاد  م

اس ا تماد به يمق يفارس هاز سؤا ت مربوط به  ام  نسخ کي
 يو بار  امل73/14 طيکه سؤا  نه مقدار ت دهد يتعاد  نشان م

ا تمکاد بکه     کننکده در  امک    شگويپ ريمتغ  يتر صدم مهم30/2
 .شود يتعاد  محسوب م

 

 
در  يمقکدار تک   شودط يمشاهده م 4در جدو   که لور همان
از وجکود رابطکه    يبا تر از  دد دو بوده که حکاک  ها هيهمه تو
 يتمکام  ککه  يلکور  اسکتط بکه   يکل  و  ام  ها هيتو  يمعنادار ب

   امک   ييشکگو ي( قکادر بکه پ  هکا  هيمشاهده شده )تو يرهايمتغ
 .باشند يافتادن م يکارآمد
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اس ا تماد به تعکاد  بکا   يمق يفارس هنسخ يدرون يهمسان
 يزمکان  ييايک و پا 370/2کرونبکاخ   يب آلفکا ياستفاده از ضکر 

در  يا درون لبقکه  يبسکتگ  هکم  بيضکر   ييتع لهيوس به ها هيتو
 83/2روز فاصکله مقکدار    10آزمون مجدد بکا   -روش آزمون

)در  باشکد  يمقدار مطلوب و قاب  قبکو  مک    يدست آمد که ا به
 نشان داده شده است(. 0  جدو

. t 

                       
 

 
t 

        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

   
 

 يفارسک  هزمان نسکخ  هم هساز ييروا  ييبرآورد و تع جهت
  يبک  يبستگ هم بياس ا تماد به تعاد  در سالمندان از ضريمق

استفاده شکد و بکا توجکه بکه      يا هيتو 15و  يا هيتو 5دو فرم 
 5) يکوتاه و اصکل  هدو نسخ  يب يبستگ هم بيمقدار ضر که  يا

 هدست آمده است و با توج به 337/2( مقدار هيتو 15و  هيتو
ککرد   انيب توان يم باشدط يم 72/2مقدار با تر از   يا که  يبه ا

اس ا تماد به تعاد  در سالمندانط از يمق يکوتاه فارس هکه نسخ
 برخکوردار  يا هيک تو 15 هبکا نسکخ   يزمان قاب  قبول هم ييروا

ا تماد به تعکاد  در   اسيمق يکوتاه و اصل هنسخاست و هر دو 

را در مورد ا تماد به تعکاد  در   يالال ات ارزشمند سالمندان
 .دهند يسالمندان ارائه م

 

 يريگجهيبحث و نت
 يسکنج  روان يهکا  يژتيو يهد  از پژوهش حاضرط بررس

در زنان و  ها تيفعال هژياس ا تماد به تعاد  ويمق يفارس هنسخ
پژوهش حاضر نشان دادط  جيمردان سالمند شهر سمنان بود. نتا

که توسط  ها تيفعال هژياس ا تماد به تعاد  ويمق يفارس هنسخ
ه سکاز  ييروا يشده استط دارا  يو تدو يلراح رزيپاو  و ما

 ي کامل   يک تحل جيککه نتکا   ي. به لکور باشد يم يمناسب ي امل
با  ها تيفعال هژيبه تعاد  و اس ا تماديمق يفارس هنسخ يدييتأ

بکا تر   33/2 ي.ا .آيو شاخص ت 33/2 ي.ا .آيشاخص س
 28/2بکا مقکدار    ي( و شاخص رمکز 80/2از مالك مطلوب )

  يک ا تيو در نها باشند ي( م1/2برش مالك ) هتر از حد نقط کم
  قکرار  يقابک  قبکول   هبه دست آمده در محدود ريمقاد يتمامکه 

 يفارسک  هاست ککه مکد  نسکخ     يا انگريمهم ب  ياند و ا ترفته
در سالمندان زن و مکرد   ها تيفعال هژياس ا تماد به تعاد  ويمق

 هسکاز  يکي از روا جکهط يمناسب و در نت ياز برازش يرانيا هجامع
 .باشد يبرخوردار م يمطلوب
 يبککه بررسکک ( کککه0213همکککاران )و  تيککمقابکک  ول در

 يسکؤال  7و  15 هدو نسکخ  يمقطعک  يسکنج  روان يهکا  يژتيو
در افکراد مبکتال بکه     يالمللک   يفرم ب "افتادن يکارآمد" اسيمق

حاص  از پژوهش که از  جينتا( پرداختند MS) تصلب چندتانه
نشکان داد ککه    رفتطيراش انجام پذ يآمار  يروش تحل قيلر
فرم  "افتادن يکارآمد" اسيمق يسؤال 7 هنسخ ييايو پا ييروا
است.  اسيآن مق يا هيتو 15 هنسخ( بهتر از FES-I) يالملل  يب
 يکي ( نشکان داد ککه روا  0213و همکاران ) تيول قيتحق جينتا

 يتروهک  يهکا  کوتاه و بلند بکه تفکاوت   اسيسازه در هر دو مق
و  وام  مؤثر بر افتادن  يشناخت تيجمع يها يژتيمربوط به و
 ييايو پا ييروا ي( به بررس1330) ي. خواجوباشد يحساس م

فکرم   "افتکادن  يکارآمکد " يا هيک تو 15اس يک مق يفارس هنسخ
همکراه بکا چکرخش     ي کامل   يتحل جيپرداخت. نتا يالملل  يب

پژوهش  يها افتهي ام  منجر شد.  کيبه استخرا   ماکزيوار
هکا   بکود. آن  سکتا را ( هم0220و همکاران ) ياردلي جيبا نتا يو

است و دو بعکد   رساختي ام  ز کي اسيمق  ياظهار داشتند ا
 امک ط دو بعکد     يک ا ي( بکرا 0220و همککاران )  ياردليدارد. 
 ازيک بکا ن  يبکدن  يهکا  تيک فعال ياز اجرا ينگران کنندط يم يمعرف

درون خانکه   يها تيلور معمو  شام  فعال تر که به کم يجسمان
ککه  مکدتاپ    تر شيب يجسمان ازيبا ن يبدن يها تيو فعال شود يم

 يکارآمکد  اسيمق تطي. در نهاشوند ياز خانه انجام م رونيدر ب
و  يسکنج  روان يهکا  يژتک يککرده و و  يافتادن را محدود معرف
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 همکارانو  اله کاشاني ولي                                                     ...

 

 

را  يالمللک   يفکرم بک   "افتادن يکارآمد" اسيمق يکيقدرت تفک
سازه را  يي( روا0212تزارش نمودند. هائر و همکاران ) ي ال
 يکک يتفک ييو روا يالملل  يافتادنط فرم ب يآمدکار اسيمق يبرا

 ي   کامل يک ج تحليتکا گکر ن يرا مطلوب تزارش کردند. بخش د
اس يک مق يفارسک  هنسکخ  هساز ييروا يبررس هنيدر زم يدييتأ

نشکان داد ککه در مککد     هکاط  تيککفعال هژيک ا تمکاد بکه تعکاد  و   
 هژيک اس ا تمکاد بکه تعکاد  و   يک مق يفارسک  هنسکخ  يريت اندازه
با  ام  مورد نظر  يدار از ارتباط معنا ها هيتو يامتم هاط تيفعال

  يک ا تر انيب ي امل  يتحل يآزمون ت جيخود برخوردارند و نتا
مناسکب ا تمکاد بکه     ييشکگو يقدرت پ ها هيتو ياست که تمام

ج يحاضکرط بکا نتکا    قيتحق جيرا دارند. نتا  ها تيفعال هژِيتعاد  و
بکه   باشکدط  يراسکتا مک   (ط هکم 0227ق مکک و همککاران )  يتحق
 يهکا  يژتيو يمک و همکاران که به بررس قيدر تحق که يلور
 انيک ا تماد به تعاد  در م اسيمق يکنگ هنگ هنسخ يسنج روان

نمودنکد.   دييک بودن آن را تأ ياند و تک  امل سالمندان پرداخته
توسکط   هکا  تيفعال هژيا تماد به تعاد  و اسيزمان مق هم ييروا

( همراه با پنج آزمون تعکاد  مکورد   0225کاتانئو و همکاران )
سالباچ و  رينظ يگريقرار ترفت. پژوهشگران د دييو تأ يبررس

ا تمکاد بکه    اسيک مالك مق ييروا ي( به بررس0225همکاران )
راه  تيک و تعاد ط قابل يکرد جسمان با  م  ها تيفعال هژيتعاد  و

روزمکره   يها تيفعال ياجرا تيو قابل يکرد حرکت رفت  و  م 
 يافسککردت زانيککم  يچنکک و هککم يتسککو تندر يشخصکک يزنککدت

ابزار ارزشکمند    يا هساز ييروا يسالمندان پرداختند و به نو 
( بکه منظکور   0228اند. اما در پژوهش اسکوت ) نموده دييرا تأ
ا تماد بکه   اسيمق يآلمان هنسخ يسنج روان يها يژتيو يبررس

حاضکر   قيک تحق جيبکا نتکا   يمتفاوت جيتعاد  پرداخته استط نتا
سکاده و   يهکا  تيدو  ام  فعال که يبه لور ستطدست آمده ا هب

ا تمکاد   اسيسازه مق ييروا يده حاص  بررسيچيپ يها تيفعّال
بکوده اسکت. لکذا بکه      يآلمان هدر نسخ ها تيفعال هژيبه تعاد  و
اظهار داشت ککه احتمکا پ بکرازش      يچن توان يم يصورت کل
به  ها تيفعال هژياس ا تماد به تعاد  ويمق يفارس هنسخ  مطلوب

جکنز زن و مکرد در دو    پژوهش در دو يها يانتخاب آزمودن
فعا  در پژوهش حاضر مربوط اسکت و لکذا    ريبسطح فعا  و 

مفروض و  يها احتما  برازش مد  شيمسئله منجر به افزا  يا
اس ا تماد بکه  يمق يفارس هنسخ  سازه مطلوب ييروا جهيدر نت

 يلک يب مکد  تحل يترت  ياست. بد دهيترد ها تيفعال هژيتعاد  و
در  ها تيفعال هژيا تماد به تعاد  واس يمق يفارس هنسخ ي امل

در شهرستان سکمنانط   رفعا يسالمندان زن و مرد فعا  و ب  يب
قرار ترفته است. از نقاط قوت پکژوهش   دييو تأ تيمورد حما
نمونه در افراد سالمند  يبه استفاده از حجم با  توان يحاضر م

صککورت نامتجککانز )زن و مککرد( در دو سککطح )فعککا  و   بککه

 ميتعم تيو قابل ياحتما  برازندت شيکه منجر به افزا( رفعا يب
 ديياشاره کرد.  لذا تأ ترددط يم يرانيسالمندان ا هدر جامع جينتا

بدون  ها تيفعال هژياس ا تماد به تعاد  ويمق يفارسه نسخمد  
مناسکب و برتکردان    هاز ترجم يدر تعداد سؤا ت ناش يرييتغ

 يو فارسک  يسيدو زبان انگل  ياصطالحات موجود ب هماهنگ
 يهکا  تيک ا تماد به تعکاد  در انجکام فعال   زانيم يابيبود و ارز

اس يک مق يفارس هسخنبا استفاده از  يرانيروزمره در سالمندان ا
 يحيصح ريموجب درك و تفس ها تيفعال هژيا تماد به تعاد  و

 است. دهش يسيانگل هبا نسخ ياز سؤا ت به شک  مشابه
اس ا تمکاد بکه   يمق يفارس هنسخ يدرون يادامهط همسان در

 ييايک و پا 370/2کرونبکاخ   يب آلفکا يتعاد  با استفاده از ضر
درون  يبسکتگ  هکم  بيضکر  صبه کمکک شکاخ   ها هيتو يزمان
روز فاصکله   10آزمکون مجکدد بکا     -در روش آزمون يا لبقه
مطلوب و قابک  قبکو     ريمقاد  يدست آمد که ا به 83/2مقدار 

کاران پژوهش حاضرط سالباچ و هم جيبا نتاراستا  . همباشند يم
اس ا تماد يمق يفرانسو ييکانادا هنسخ يابيز در ارزي( ن0225)

 34/2کرونباخ معکاد    يسکتهط آلفا يافراد دارا يبه تعاد  برا
( 0227مکک و همککاران )    طيک را تزارش نمودند.  الوه بکر ا 

ط ينک يچ هنسکخ  راس ا تمکاد بکه تعکاد  را د   يمق يدرون ييايپا
 يابيک ( در ارز0223لر و همککاران ) يدست آوردند. م هب 37/2
اس ا تماد به تعاد  در افکراد قطکع   يمق يسنج روان يها يژتيو

را  30/2کرونبکاخ   يآلفکا  يدرونک  ييايک ط پاي ضو اندام تحتان
کوتکاه   هنسکخ  ي( برا0212ل هنز و همکاران )تزارش کردند. 

مککاران ي( در بيا هيککتو-0) اس ا تمککاد بککه تعککاد يککمق هشککد
را محاسبه کردند. اسککوت   33/2کرونباخ  يط آلفاينسونيپارک
 يبکرا  يدرونک  ييايز پاي( ن0228و همکاران ) ي( و تال0228)

تزارش کردند و  ياس ا تماد به تعاد  را  اليمق يآلمان هترجم
 يا درون لبقکه  يبستگ هم بيضرشاخص  هسياما در بخش مقا

  يمختلف ا يها پژوهش در  شاخص  ي دم تزارش ا  يبه دل
 امکان فراهم نشد. 

دست آمده در پکژوهش حاضکر نشکان     به جينتا يلور کل به
کرونبکاخ و   يآلفکا  بيضر طيدييتأ ي امل  يتحل جيداد که نتا

اس ا تماد به تعاد  يمق يفارس هنسخ يا درون لبقه يبستگ هم
 يسکؤال  15( و ) ام  ا تماد بکه تعکاد    ياز ساختار تک  امل

 يکي و روا کند يم تياس ا تماد به تعاد  حمايمق يفارس هنسخ
 دييک نامکه را تأ  پرسکش  يزمان ييايو پا يدرون يهمسان طي امل
به دست آمده قاب  ذککر اسکت ککه     جي. با توجه به نتادينما يم

بکه اهکدا  خکود بکا      يابيدسکت  يدر راستا زيپژوهش حاضر ن
 ها يتوجه آزمودن تيچون ) دم الال  از وضع ييها تيمحدود
و   ها يآزمودن يروان طيشرااز  ي دم آتاه طيده پاس   يدر ح
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  1337 پائيز(ط 70 ي)پياپ 4ط شماره 02جلد                                     کومش

 

 

صککادقانه و ...( همککرا بککوده کککه البتککه در   يي ککدم پاسککخگو
 نداشته است. ياثر چندان حاضر همطالع يپژوهش يدستاوردها
ابزارهکاط بسکتر    ريبه همکراه سکا   تواند يابزار م  يا  يبنابرا

در   يچنک  را فراهم سازد و هکم  يتر شيب يپژوهش يها تيفعال
سکالمندان و در   يو روانک  يمشکالت سالمت جسمان ييشناسا
افراد مبتال به  دم تعکاد     يبرا يدرمان يکارها راه هارائ تينها
ککه   شکود  يشکنهاد مک  يپ  يمؤثر واقع شود.  الوه بر ا تواند يم

صکورت  تونکاتون   يها تيجمع  يدر ب يتر شيب يها پژوهش
 .تر سازد ابزار را مشخص  يا يريتا کاربردپذ رديت

 
 یتشكر و قدردان

در پکژوهش حاضکر    مانهيکه صم زيسالمندان  ز ياز تمام
اسکتان   يسکت يکک  بهز  ۀاز ادار  يانکد و همچنک   داشته يهمکار

 .تردد يم يسمنان تشکر و قدردان
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Introduction: Due to the phenomenon of aging and the inevitable problems that will occur in the process, a 

convenient tool for assessing the balance confidence of the daily activities is required. Therefore the purpose of this 

study was to determine the validity and reliability of the activities-specific balance confidence scale for elderly 

Persians. 

Materials and Methods: In this study 170 women and men (woman: 75 and man: 95) were selected by cluster 

random sampling to complete the Persian version of the Activities-specific Balance Confidence Scale for the elderly. 

The Cronbach alpha coefficient was used to determine the internal consistency while intra-class correlation coefficient 

under test-retest method was utilized to assess temporal reliability.  

Results: Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for validation of the structure of the 

questionnaire. The results showed that the activities-specific balance confidence scale for elderly Persians had an 

acceptable fit index (RMSEA = 0.08, CFI = 0.99, TLI = 0.99), internal consistency (0.92) and temporal reliability 

(0.83), indicating good validity and reliability of the Persian version of the activities-specific balance confidence scale 

for elderly Persians. 

Conclusion: Balance confidence scale for elderly Persians has acceptable validity and reliability among Iranian 

adults and can be potentially used as a valid and reliable instrument by researchers. 

 

Keywords: Psychometric Properties, Internal and Temporal Reliability, Activities-Specific, Balance Confidence 

Scale, Elderly Persians 
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