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مقدمه
پديده سالمندي يکي از وقايع اجتنابناپذيري است که در
جامعه بشري رخ ميدهد .با توجه به پيشرفت جامعه به سوي
صنعتي شدن و افزايش چشمگير امکانات بهداشتي و پزشککي
در کشورهاي پيشرفته و در حکا توسکعهط لکو مکر افکراد
جامعه افزايش يافته استط به لوريکه انتظار مکيرود جامعکه
سالمندان تا سا  0202به بيش از يک ميليارد و نهصد ميليون
نفر برسد [ .]1منظور از سالمندي فرايندي اسکت ککه لکي آنط
بيشتر ساختارها و مک کردهکاي فيزيولکو يکي بکدن نظيکر
دستگاههاي صبي مرکزي و محيطي به صورت تدريجي دچار
زوا ميشکوند [ ]0ککه معمکو پ پکز از تذشکت از مکرز 50
سالگيط ساليانه ده درصد سالمندان استقال خود را در يک يا
چند فعاليت روزانه از دست ميدهند و بسياري از سيستمها و
ارتانهاي بدن از جمله سيستم صبي _ ضالني آنها دچکار
تغييرات پزرونده ميشود که بکه لبکع آنط ايک امکر ککاهش

قدرت ضالني را به همراه دارد که ام بزرتکي در نکاتواني
سالمندان و اجزاي اساسي تعاد و توانايي در راه رفت اسکت
[1ط.]3
از پيامد ديگر سالمندي اي است که بکيش از  30درصکد
افراد ساک خانه سالمندان حکداق يکک بکار در سکا زمکي
ميخورند [ ]4و افتادن براي ايک تکروه زيکانآور اسکت و از
آنجايي استقاللشان را از دست ميدهندط دچار آسيب شديدي
ميشوند که موجب مرگ آنها ميشکود [0ط ]5شناسکايي ايک
مسئله که کهنسا ن در خطر افکزايش افتکادن هسکتند اهميکت
بسياري دارد .مشخص کردن وام مرتبط با اختال تعکاد و
اي که سالمندان مستعد افتادن هستندط حيطکه مهکم و در حکا
پژوهش است [ .]7ايجاد سکالمت و قضکاوت صکحيح دربکاره
افتادن و مداخالت پيشگيرانه و استفاده از ابزار مناسب ارزيابي
امري ضروري است .بسياري از نتايج براي سنجش افتکادن از
ارزيابي م کرد تعادلي استفاده کردهاند؛ مث زمان برخاست و
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توسعهيافته اي ابزار با  15سؤا توسکط يکاردلي و همککاران
( )0220ارائه ترديد .نسخه فارسي مقياس کارآمدي افتکادن-
فرم بي المللي بکا  15تويکه توسکط کاشکانيط تک محمکدي و
طارزاده ( )1330به لحاظ ويژتکيهکاي روانسکنجي مکورد
بررسي و تأييد قرار ترفته است .الوه بر اي نسخه جديکدتر
اي ابزارط که توسط کمپ و همککاران ( )0228ارائکه ترديکده
استط توسط کاشاني و همکاران ( )1330در ميان سکالمندان و
بيماران ام.اس به لحاظ ويژتيهاي روانسنجي مورد ارزيکابي
قرار ترفته است [ .]18شايان ذکر است پاو و ميکر ()1330
مقياس کارآمدي افتادن را داراي نقاط ضعف دانستهاند و چني
اظهار داشتهاند که اي ابزار دربرتيرنده فعّاليتهاي نسبتاپ کلکي
همانند "خريد کردن ساده" ميباشد و اي امکان وجکود داردط
افراد از سؤا ت تفسير بيرکاملي و نامناسبي داشکته باشکند و
الوه بر اي باور در مورد مقياس بي الملي کارآمکدي افتکادن
وجود دارد که به دلي اثر سقفط براي سنجش ا تماد به حفک
تعاد ط در سالمندان داراي م کرد با ط به اندازه کافي حسّاس
نباشد [.]13
لذا و در ادامه تکام ابزار مناسب براي سکنجش تکرس از
زمي خوردنط پکاو و ميکر مقيکاس ا تمکاد بکه تعکاد ويکژه
فعاليتها ) (ABCرا با رفع محدوديتهاي مقيکاس بکي الملکي
کارآمدي افتادن لراحي و تدوي کردندط بکه لکوريککه افکراد
سالمند ميبايست با در نظر ترفت  15فعاليت در اجراي امور
روزانهط ا تماد و المينان خود را به ميزان تعادلشکان ارزيکابي
نمايند [ .]13بنابراي با توجه بکه ايک ککه يککي از ابزارهکاي
مناسب براي مطالعه ا تماد به تعاد در سالمندان يقيناپ مقيکاس
ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها است که متشک از  15تويه در
فعاليتهاي خاص ميباشد .در پژوهش اوليه به منظور توسکعه
اي ابزار از شرکتکنندتان خواسته شد ا تماد به تعکاد خکود
را در انجام  15فعاليت با سطوح مختلف از دشواري بر اساس
امتياز صفر تا صد تزارش نماينکد [ .]13ميکانگي نمکرات بکه
نوان نمره نهايي در نظر ترفته ميشود .اي مقياس اسکتاندارد
شده به زبانهکاي ککره اي []02ط چينکي []01ط سکوئدي []00ط
فرانسوي []03ط برزيلي و پرتغالي [ ]04ترجمکه شکده اسکت و
براي پژوهشهاي باليني به بررسي قابليت ا تماد به تعکاد در
بيماران مبتال به مولتيپ اسکلوروزيز []00ط پارکينسون []05ط
سکته مغزي [ ]07و کساني که اختال ت دهليزي يک لرفه و
دو لرفه دارندط ميپردازد [ .]03مقياس ا تمکاد بکه تعکاد در
سالمندان شام تويههايي است که سطح ا تماد به تعاد را در
فعاليت هاي روزانه نشان ميدهکد .امتيکازات پکايي تکر سکطح
ا تماد به تعاد پايي تري را نشان مکيدهکد و در ارتبکاط بکا
اختال تعاد [ ]07و افتادنها است [ .]15بکا وجکود ايک در
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رفت []8ط مقياس تعادلي برگ []3ط ابزار ارزيابي تينتي [ ]12و
تست پله چهار مربع [ .]11مبناي اندازهتيري م کرد ميتواند
مقدار زمان زم جهت انجام آن م ککرد باشکد و هکمچنکي
بعضي از اندازهتيريها به تجهيزات خاصي نيازمندنکدط مقکدار
فضاي کافي و فراهم کردن تجهيکزات اوليکه ممکک اسکت در
محيط معيني مناسب نباشد .به الوه م کرد حرکتي و تعادلي
تنها وام مرتبط با افزايش خطر افتادن نيستند .وام رواني
مث ترس از افتکادن [10ط ]13يکا نگرانکي از افتکادن [ ]14بکه
صورت معناداري مرتبط با خطر افتادن هسکتند ککه ابلکب از
آنها چشم پوشي ميشود.
با توجه به مطالب فوقالذکرط سالمندان ابلب يک ترس از
افتادن را تزارش ميکنندط حتي اتکر آنهکا تجربکه افتکادن را
نداشته باشند [10ط ]15اشخاصي که از افتادن ميترسند ککمتکر
در فعاليتهاي اجتما ي شرکت ميکنند و با محکدوديتهکاي
حرکتي خود احتما خطر افتادن را بيشتر افزايش مکيدهنکد
[ ]17لذا يک بعد روانشناختي ناشي از زمي خوردنط ترس از
افتادن است .با توجه به اظهارات تينتکي و همککاران ()1332
ترس از افتادن يعني فقدان ا تماد به اي که فعاليتهاي لبيعکي
ميتواند بدون از دست دادن تعاد اجرا شود .ا تماد به تعکاد
يک متغير سنجش تعاد است که ابلب ناديده ترفته ميشکودط
زيرا اي توانايي خطر افزايش افتادن را پيشبيني ميکنکد .لکذا
ا تماد به تعاد بايد به نوان يک متغير سنجش تعاد ارزيابي
شودط زيرا ا تماد به تعاد پايي رابطه نزديککي بکا افتکادن در
بزرتسا ن دارد [ .]17به ا تقکاد تينتکي و همککاران ()1332
ترس از افتادن آسيبي روانشناختي است ککه منجکر بکه افتکي
خود تحمي شده در فعّاليت و کارکرد سالمندان منجر ميتردد
و اي افتط توسط ناتوانيهکاي جسکماني يکا آسکيب تحميک
نگرديده است .ترس از افتادن منجر بکه ککاهش فعاليکتهکا و
اجتناب سالمند از مشارکت در فعاليتهاي مختلف ميتردد .به
ا تقاد شام وي-کوك و وو کت ( )0227تکرس سکالمندان از
افتادن موجب ميشود فرد بيش از حد از خود مراقبت کنکد و
محدوديتهاي بيش از حدي بکراي خکود قائک شکود ککه در
نهايت زمينهساز کاهش تحرك و کدم اسکتقال حرکتکي فکرد
ميتردد .ترس از افتادن زمينهساز کاهش کيفيت زندتي فکردط
افزايش اضطراب و افسردتي سالمند خواهد شد .لذا با نايت
به اهميت اي سازه در سالمتي جسکماني و روانکي سکالمندانط
نياز اساسي به ارائه ابزار و وسيلهاي ککه زمينکهسکاز ارزيکابي
دقيق اي سازه به منظور پيشتيري و ارائه راهکارهاي درماني
براي افراد مبتال به ترس از افتادن شودط وجود دارد.
يک کي از ابزارهککاي توسککعهيافتککه در ايک حککوزه مقيکاس
کارآمدي افتادن ميباشد .اي ابزار داراي ده تويه است و فکرم
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ويژه فعاليتها انجام ترفت و در پي پاس به اي سؤا بود که
آيا نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويکژه فعاليکتهکا در
جامعه سالمندان ايراني از روايي و پايايي (همسکاني درونکي و
پايايي زماني) مناسبي برخوردار است يا خير؟
بنابراي ط پژوهش حاضر با نايت به افزايش رشد جمعيت
سالمندان کشور و ام ترس از افتادن و تعاد در سالمندان و
نمود آن در جمعيت سالمندان و تأثيري که بر م کرد حرکتيط
فعاليتهاي زندتي روزانهط استقال م کردي و سکطح کيفکي
زندتي سالمندان و مالحظات تندرستي مرتبط با آن و با هد
ايجاد ابزاري مناسب براي سنجش و اندازهتيري اي سکازه در
پژوههاي آتيط مقيکاس  15تويکهاي ا تمکاد بکه تعکاد ويکژه
فعاليتها در سالمندان شهر سمنان به لحاظ روايي سازه املي
و پايايي دروني و زمانيط مورد ارزيابي قرار ترفت.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نکو زمينکهيکابي مکيباشکد .تحقيقکات
زمينهيابي که در برتيرنده مشاهده پديده ها به منظور معنکادادن
به جنبههاي مختلف الال ات جمعآوري شکده مکيباشکد .بکه
منظور انجکام مراحک پکژوهش در ايک مطالعکهط در ابتکدا از
نويسنده مسئو مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها اجکازه
ترفته شد .در ادامه از روش باز ترجمه براي بررسکي صکحت
ترجمه نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويکژه فعاليکتهکا
استفاده شدط به لوري که نسخه انگليسکي توسکط سکه نفکر از
متخصصي رشد و کنتر حرکتي به فارسکي ترجمکه و مجکدداپ
توسط سه متخصص آموزش زبان انگليسي بکه روش ترجمکه
معکوس به زبان انگليسي برتردان شد .در نهايت با مقايسه دو
مت انگليسي (مت اصلي و مت بهدست آمده از ترجمه فارسي
به انگليسي)ط اصالحات زم انجام و فرم نهايي نسخه فارسکي
مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها تهيه ترديد.
جامعه آماري پژوهش حاضر شام تمامي زنان و مکردان
سالمند فعا و بير فعا (با ي  50سا ) شهر سمنان بود ککه
مالك ورود به پژوهش براي تمامي سکالمندان برخکورداري از
سالمت نسبي ( دم بيماريهايي مث پارکينسونط سکته مغکزي
و فلج اندام تحتاني) بود .مبناي لبقهبندي افراد به تروه فعا و
بيرفعا نيز بر اساس دارا بودن سکابقه بکيش از يکک جلسکه
فعاليت بدني منظم در هفته در لي سه ماه تذشته بود [ .]30به
دلي دم الال از حجم دقيق و واقعي جامعهط انتخاب حجکم
نمونه در اي پژوهش بر حسب نو هد صورت ترفکت .بکا
توجه به اي که نمونه مورد نياز در مطالعات تحلي املي  0تا
 12آزمودني به ازاي هر تويه پرسشنامه پيشنهاد شکده اسکت
[32ط31ط33ط .]34لذا انتخاب نمونهاي بکا ايک تعکداد بکه ازاي
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ارتباط با کهنسا ن بسيار سودمند است تا اختال در تعکاد و
افتادن را پيشگويي کنند [ .]08در مطالعات مختلف بکه منظکور
سنجش تعاد از آزمونهاي ديگري که ميداني هسکتندط نظيکر
آزمون زمان برخاست و رفت استفاده شده است .بکراي مثکا
در تحقيق باسي و همکاران ( )1331الوه بر آزمون بکرگط
از آزمون زمان برخاست و رفت اسکتفاده شکده اسکت .نتکايج
مطالعه مذکورط حاکي از آن است که تمرينکات تعکادلي در آب
ميتواند تأثير معنيداري بر م کرد صبي -ضالني و تعکاد
مردان سالمند سالم داشته باشد و احتما افتکادن و بکه زمکي
خوردن آن ها را کاهش دهد [ .]03در مطالعات اخير در حوزه
سالمندانط سازه خودکارآمدي در تمکري و فعاليکت بکدني بکه
لحاظ ويژتيهاي روانسنجيط مورد ارزيابي قرار ترفته اسکت
[ .]32اما در يکي از جديدتري مطالعات صورت ترفته در اي
حوزهط کاشانيط سلمانزاده و بهرامي ( )1335اقدام به بررسکي
روايي و پايايي آزمون نه موردي تعاد برگ نمودهاند ککه بکر
اساس آن سالمندان ميبايست نه مورد را فعاليتهاي مشخص
را به منظور ارزيابي تعاد اجرا نمايند .مطالعه مذکور روايي و
پايايي نسخه فارسي آزمون نه موردي بکرگ را تأييکد نمکوده
است [.]31
اترچه روايي و پايکايي مقيکاس ا تمکاد بکه تعکاد ويکژه
فعاليت هاط توسط لراحان اي پرسشنامه بررسي و تأييد شده
استط اما روايي و پايايي نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد
ويژه فعاليت ها آن تاکنون در کشور مورد بررسي قرار نگرفتکه
است .بنابراي براي قاب استفاده بودن ابزار از يکک لکر بکه
دلي ترجمه و برتردان وا ههاي اصلي به زبان ديگرط احتمکا
تغيير لف وجود دارد و از لر ديگر ممک اسکت برخکي از
سؤا ت داراي ا تبار فرهنگکي زمکه در آن جامعکه نباشکند.
بنابراي تأييد مجدد روايي سازه اي ابزار با استفاده از تحليک
املي تأييدي براي استفاده مقيکاس مکذکور در جامعکه افکراد
سالمند ايراني ضروري بهنظر ميرسد .لذاط تأييد روايي سازه از
لريق روايي املي و به روش تحلي کاملي تأييکديط بکراي
ارزيابي قابک اسکتفاده بکودن پرسکشنامکه در جامعکه جديکد
ضروري ميباشد .از لر ديگر تعيي پايکايي يککي ديگکر از
ملزومات و پيشفرضهاي مهم روانسنجي مکيباشکد ککه بکه
نو ي با تکرارپذير بکودن پاسک هکا در شکرايط و زمکانهکاي
مختلف ارتباط داردط ولي زم است که بکا تغييکر جامعکه بکار
ديگر پايايي زماني و همساني دروني پرسکشنامکههکا آزمکون
شوند [ .]05بنابراي ط بکا تعيکي شکاخصهکاي آمکاري فکوقط
استفاده از اي ابزار براي سکالمند داخک کشکورط امککانپکذير
خواهککد بککود .در نتيجککه پککژوهش حاضککر بککا هککد تعيککي
ويژتيهاي روانسنجي نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعکاد
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فارسي مقياس ا تماد بکه تعکاد بکر روي  32نفکر سکالمند از
آزمودنيهاي پژوهش و با دو هفته فاصلهط اجرا ترديد .جهکت
انجام محاسبات آماري مذکورط از دو نرمافزار اس.پکي.اس.اس
نسخه  02و ليزر نسخه  8/8استفاده شد.
نتايج
همان لورکه در جدو  1نشان داده شده استط در مجمو
تعداد  172نفر زن و مرد سالمند نسخه فارسي مقياس ا تمکاد
به تعاد را بهلور صحيح تکمي کردند ککه از ايک ميکان 05
درصد مرد و  44درصد زن بودند و بکا توجکه بکه نتکايج ايک
جدو جمعيت سالمند بيرفعا در پژوهش حاضر نسکبت بکه
سالمند فعا درصد بيشتري را به خود اختصاص دادهاند.

±

±

±

با توجه به جدو  0مقادير ميکانگي نمکرات ا تمکاد بکه
تعاد مردان و زنان به ترتيب 13/20و  10/37بوده است .در
ادامکه و بکه منظکور بررسکي روايکي سکازه ( ککاملي) از روش
مد يابي معاد ت ساختاري و تحلي املي تأييکدي اسکتفاده
شد .با توجه به اي که اي مقياس پز از لي مراح مقکدماتي
يعني باز ترجمه و تأييکد روايکي محتکوايي و صکوري توسکط
متخصصان آموزش زبان انگليسي و متخصص رشکد و کنتکر
حرکتيط دچار تغيير و حذ تويه نشدط بکه منظکور بررسکي و
تأييد روايي سازه اي پرسشنامهها در جامعه سالمندان ايراني
کافي است با استفاده از تحلي املي تأييدي مبتني بکر مکد
معاد ت ساختاريط به تأييد ساختار املي و يکا بکه بکارت
ديگر به بررسي و تأييکد روايکي سکازه آن در جامعکه حاضکر
بپردازيم [ .]07در خصوص تزارش شاخصهاي برازندتي بکا
نايت بکه ايک ککه در بکي متخصصکي مکد يکابي معکاد ت
ساختاريط توافق مومي و کلي در مورد اي ککه ککداميکک از
شاخصهاي برازندتي برآورد بهتري از مد فراهم مکينمايکدط
وجود نداردط توصيه ميتردد ترکيبي از سه تا چهکار شکاخص
تزارش تکردد [ .]08کالوه بکر ايک ط بکا توجکه بکه ايک ککه
شکاخصهککاي برازنکدتي در سککه لبقکه مطلککقط مقايسککهاي و
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تويه ( )12/50فراتر از نمونه پيشنهاد شده در مطالعات تحلي
املي ميباشد .لذا با تر بودن حجم نمونکه از حکداق حجکم
نمونه توصيه شدهط با ث افزايش احتمکا بکرازش مکد و در
نتيجه روايي سازه خواهد شد .به لور کلي در پژوهش حاضر
براي انجام تحلي املي تأييدي  172نفر از افراد سکالمند زن
و مرد فعا و بير فعا به شک تصادفي خوشکهاي انتخکاب و
نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها را تکمي
کردند.
ابزار اصلي اي پژوهشط نسخه فارسي مقياس ا تمکاد بکه
تعاد بود که اي مقياسط داراي  15تويه (پرسش) اسکت ککه
مرتبط به انجام  15فعاليت براي اندازهتيري ا تماد بکه تعکاد
سالمندان لراحي شده است هر پرسش ميزان ا تماد به تعکاد
را در هنگام انجام هر فعاليکت از اصکالپ نمکيتکوانم تکا ککامالپ
المينان دارمط اندازهتيري ميکند .تزينه او (اصالپ نميتکوانم)
بيانگر ناتواني در آن فعاليت و در تزينههاي بعدي بهترتيب بر
شدت وجود آن افزوده ميشود و کسکب نمکره بکا تر از ايک
مقياسط به معنکي داشکت ا تمکاد بکه تعکاد بکيشتکر اسکت.
وِيژتيهاي روانسنجي اي ابزار توسط پکاو و مکايرز مکورد
بررسي و تأييد قرار ترفته است .مقياس ا تماد به تعاد ط به دو
روش مصککاحبه (بککراي افککراد ب کيسککواد و ي کا نککاتوان) و ي کا
پرسشنامه توسط خود آزمودنيها پاسک داده شکد .در ادامکه
دادههاي مسکتخر پکز از حکذ مکوارد مخکدوشط توسکط
متخصص آمار با استفاده از روشهاي آمکاري مناسکب مکورد
تجزيه و تحلي قرار ترفت [.]13
در اي پژوهش از روشهاي آمکار توصکيفي و اسکتنبالي
استفاده شد .از آمار توصيفي (ميکانگي و انحکرا اسکتاندارد)
براي محاسبه شاخصهاي مرکزي پراکندتي و ترسيم نمودارها
استفاده شد .در آمار استنبالي تحلي املي تأييديط ضکريب
آلفاي کرونباخط ضريب همبستگي درون لبقهاي مورد اسکتفاده
قرارترفت .مطابق نظر متخصصي مد يابي معاد ت ساختاري
مبني بر اي که زمانيکه پژوهشگران يک مکد مفکروض را در
اختيار دارندط روش آماري مورد استفاده در مرحلکه او بايکد
تحلي املي تأييدي باشکد و نکه اکتشکافيط از روش تحليک
املي تأييدي مبتني بر مد يابي معاد ت براي بررسي و تأييد
ام هاي پرسشنامه و به بارت ديگکر تأييکد روايکي سکازه
( املي) استفاده شد [ .]05همساني (ثبات) دروني پرسشنامه
از لريق تعيي ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي زماني تويههکا
بهوسيله تعيکي ضکريب هکمبسکتگي درون لبقکهاي در روش
آزمون مجدد تعيي شکد .تحليک کاملي تأييکدي و همسکاني
دروني نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها بر
روي تمامي آزمودنيهاي پژوهش و آزمون مجدد نسخه کوتاه
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همانلور که نتايج حاص از شک  1در جدو  3مشاهده
ميشودط در مد تحلي املي تأييدي نسخه فارسکي مقيکاس
ا تماد به تعاد ط رابطه هر تويه با ام هاي مرتبطط بيانگر آن
است که تمامي شکاخصهکاي بکرازش بکا تر از نقکاط بکرش
مطلوب بوده و شاخص ريشه ميانگي مجذور برآورد تقريکبط
هم  2/282شده است که نشانتر قاب قبکو و معقکو بکودن
شاخصهاي برازندتي (تناسب) و در نتيجه برازش مناسکب و

همانلور که در جدو  4مشاهده ميشودط مقکدار تکي در
همه تويهها با تر از دد دو بوده که حکاکي از وجکود رابطکه
معنادار بي تويهها و ام کلي اسکتط بکهلکوريککه تمکامي
متغيرهاي مشاهده شده (تويههکا) قکادر بکه پيشکگويي امک
کارآمدي افتادن ميباشند.
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صرفهجو قرار ميتيرد و شکاخصهکاي هکر لبقکه الال کات
متفاوتي را در مکورد برازنکدتي و مناسکب بکودن مکد ارائکه
مينمايندط توصيه ميتردد حداق يک شکاخص از هکر لبقکه
بررسکي و تککزارش شککود [ .]08در پککژوهش حاضککرط از بکي
شاخصهاي مطلق برازندتيط شاخصهاي نسکبت خکيدو بکه
درج که آزاديط شککاخص نيکککويي بککرازش و شککاخص ريش که
ميانگي مجذور برآورد تقريب و از بي شاخصهاي برازندتي
تطبيقي يا مقايسهايط شاخص تاکر-لوييز يا همکان شکاخص
برازندتي بيرهنجار بنتلر بونت و همچني شاخص برازنکدتي
تطبيقي استفاده شد .نتايج تحلي املي تأييدي بکا اسکتفاده از
روش برآورد بيشينه احتما ()MLط نسخه ا تماد به تعاد ککه
در شک  1ارائه ترديده است و شاخصها بيانتر آن است که
مد تخمي استاندارد نسخه ا تماد به تعاد از برازش مطلوبي
برخوردار بوده است و شاخصهاي برازندتي مد اندازهتيري
نيزط مقادير قاب قبولي دارد که بيانتر مناسب و معقکو بکودن
مد جدو  3است.

مطلوب و تقريباپ الي مد اندازهتيري ميباشد [ .]30در زمينه
بررسي معنادار بکودن ارتبکاط بکي متغيرهکاي مشکاهده شکده
(تويهها) و متغيرهاي مکنون ( امک )ط نمکيتکوان بکر اسکاس
بزرتي يا کوچکي ضرايب تصميمتيري کردط لذا شکاخص تکي
( )tجهت تعيي معناداري اي ضرايب مسير استفاده ميتکردد.
مشاهده پارامترها و شاخص تي در مورد رابطه بي سؤا ت با
ام مربوله نشان ميدهد که مقکدار تکي در همکه سکؤا ت
با تر از دو بوده که حاکي از وجود رابطه معنادار بي سؤا ت
و ام کلي استط بهلوريکه تمامي متغيرهاي مشاهده شکده
(تويهها) قادر به پيشگويي ام نسخه فارسي مقياس ا تمکاد
به تعاد ميباشند .بررسي دقيقتر مقادير تخمي پکارامتر هکر
يک از سؤا ت مربوط به ام نسخه فارسي مقياس ا تماد به
تعاد نشان ميدهد که سؤا نه مقدار تيط 14/73و بار املي
2/30صدم مهمتري متغير پيشگوکننکده در امک ا تمکاد بکه
تعاد محسوب ميشود.
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جهت برآورد و تعيي روايي سازه همزمان نسکخه فارسکي
مقياس ا تماد به تعاد در سالمندان از ضريب همبستگي بکي
دو فرم  5تويهاي و  15تويهاي استفاده شکد و بکا توجکه بکه
اي که مقدار ضريب همبستگي بي دو نسخه کوتاه و اصکلي (5
تويه و  15تويه) مقدار  2/337به دست آمده است و با توجه
به اي که اي مقدار با تر از  2/72ميباشدط ميتوان بيان ککرد
که نسخه کوتاه فارسي مقياس ا تماد به تعاد در سالمندانط از
روايي همزمان قاب قبولي بکا نسکخه  15تويکهاي برخکوردار
است و هر دو نسخه کوتاه و اصلي مقياس ا تماد به تعکاد در

جهگيري
بحث و نتي 
هد از پژوهش حاضرط بررسي ويژتيهکاي روانسکنجي
نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها در زنان و
مردان سالمند شهر سمنان بود .نتايج پژوهش حاضر نشان دادط
نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها که توسط
پاو و مايرز لراحي و تدوي شده استط داراي روايي سکازه
املي مناسبي ميباشد .به لکوري ککه نتکايج تحليک کاملي
تأييدي نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها با
شاخص سي.ا .آي  2/33و شاخص تي.ا .آي  2/33بکا تر
از مالك مطلوب ( )2/80و شاخص رمکزي بکا مقکدار 2/28
کمتر از حد نقطه برش مالك ( )2/1ميباشند و در نهايت ايک
که تمامي مقادير به دست آمده در محدوده قابک قبکولي قکرار
ترفتهاند و اي مهم بيانگر اي است ککه مکد نسکخه فارسکي
مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها در سالمندان زن و مکرد
جامعه ايراني از برازشي مناسب و در نتيجکهط از روايکي سکازه
مطلوبي برخوردار ميباشد.
در مقابکک وليککت و همکککاران ( )0213کککه بککه بررسککي
ويژتيهکاي روانسکنجي مقطعکي دو نسکخه  15و  7سکؤالي
مقياس "کارآمدي افتادن" فرم بي المللکي در افکراد مبکتال بکه
تصلب چندتانه ( )MSپرداختند نتايج حاص از پژوهش که از
لريق روش تحلي آماري راش انجام پذيرفتط نشکان داد ککه
روايي و پايايي نسخه  7سؤالي مقياس "کارآمدي افتادن" فرم
بي المللي ( )FES-Iبهتر از نسخه  15تويهاي آن مقياس است.
نتايج تحقيق وليت و همکاران ( )0213نشکان داد ککه روايکي
سازه در هر دو مقياس کوتاه و بلند بکه تفکاوتهکاي تروهکي
مربوط به ويژتيهاي جمعيتشناختي و وام مؤثر بر افتادن
حساس ميباشد .خواجوي ( )1330به بررسي روايي و پايايي
نسخه فارسي مقيکاس  15تويکهاي "کارآمکدي افتکادن" فکرم
بي المللي پرداخت .نتايج تحلي کاملي همکراه بکا چکرخش
واريماکز به استخرا يک ام منجر شد .يافتههاي پژوهش
وي با نتايج ياردلي و همکاران ( )0220همراسکتا بکود .آنهکا
اظهار داشتند اي مقياس يک ام زيرساخت است و دو بعکد
دارد .ياردلي و همککاران ( )0220بکراي ايک امک ط دو بعکد
معرفي ميکنندط نگراني از اجراي فعاليکتهکاي بکدني بکا نيکاز
جسماني کمتر که بهلور معمو شام فعاليتهاي درون خانکه
ميشود و فعاليتهاي بدني با نياز جسماني بيشتر ککه مکدتاپ
در بيرون از خانه انجام ميشوند .در نهايتط مقياس کارآمکدي
افتادن را محدود معرفي ککرده و ويژتکيهکاي روانسکنجي و
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همساني دروني نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعکاد بکا
استفاده از ضکريب آلفکاي کرونبکاخ  2/370و پايکايي زمکاني
تويهها بهوسيله تعيي ضکريب هکمبسکتگي درون لبقکهاي در
روش آزمون -آزمون مجدد بکا  10روز فاصکله مقکدار 2/83
بهدست آمد که اي مقدار مطلوب و قاب قبکو مکيباشکد (در
جدو  0نشان داده شده است).

سالمندان الال ات ارزشمندي را در مورد ا تماد به تعکاد در
سالمندان ارائه ميدهند.

...

بيرفعا ) که منجر به افزايش احتما برازندتي و قابليت تعميم
نتايج در جامعه سالمندان ايراني ميترددط اشاره کرد .لذا تأييد
مد نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها بدون
تغييري در تعداد سؤا ت ناشي از ترجمه مناسکب و برتکردان
هماهنگ اصطالحات موجود بي دو زبان انگليسي و فارسکي
بود و ارزيابي ميزان ا تماد به تعکاد در انجکام فعاليکتهکاي
روزمره در سالمندان ايراني با استفاده از نسخه فارسي مقيکاس
ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها موجب درك و تفسير صحيحي
از سؤا ت به شک مشابهي با نسخه انگليسي شده است.
در ادامهط همساني دروني نسخه فارسي مقياس ا تمکاد بکه
تعاد با استفاده از ضريب آلفکاي کرونبکاخ  2/370و پايکايي
زماني تويه ها به کمکک شکاخص ضکريب هکمبسکتگي درون
لبقهاي در روش آزمون -آزمکون مجکدد بکا  10روز فاصکله
مقدار  2/83بهدست آمد که اي مقادير مطلوب و قابک قبکو
ميباشند .همراستا با نتايج پژوهش حاضرط سالباچ و همکاران
( )0225نيز در ارزيابي نسخه کانادايي فرانسوي مقياس ا تماد
به تعاد براي افراد داراي سکتهط آلفاي کرونباخ معکاد 2/34
را تزارش نمودند .الوه بکر ايک ط مکک و همککاران ()0227
پايايي دروني مقياس ا تمکاد بکه تعکاد را در نسکخه چينکيط
 2/37بهدست آوردند .ميلر و همککاران ( )0223در ارزيکابي
ويژتيهاي روانسنجي مقياس ا تماد به تعاد در افکراد قطکع
ضو اندام تحتانيط پايکايي درونکي آلفکاي کرونبکاخ  2/30را
تزارش کردند .لهنز و همکاران ( )0212براي نسکخه کوتکاه
شککده مقي کاس ا تمککاد بککه تعککاد (-0توي کهاي) در بيمککاران
پارکينسونيط آلفاي کرونباخ  2/33را محاسبه کردند .اسککوت
( )0228و تالي و همکاران ( )0228نيز پايايي درونکي بکراي
ترجمه آلماني مقياس ا تماد به تعاد را الي تزارش کردند و
اما در بخش مقايسه شاخص ضريب همبستگي درون لبقکهاي
به دلي دم تزارش اي شاخص در پژوهش هاي مختلف اي
امکان فراهم نشد.
بهلور کلي نتايج بهدست آمده در پکژوهش حاضکر نشکان
داد که نتايج تحلي املي تأييديط ضريب آلفکاي کرونبکاخ و
همبستگي درون لبقهاي نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد
از ساختار تک املي ( ام ا تماد بکه تعکاد ) و  15سکؤالي
نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد حمايت ميکند و روايکي
امليط همساني دروني و پايايي زماني پرسکشنامکه را تأييکد
مينمايد .با توجه به نتايج به دست آمده قاب ذککر اسکت ککه
پژوهش حاضر نيز در راستاي دسکتيابي بکه اهکدا خکود بکا
محدوديتهايي چون ( دم الال از وضعيت توجه آزمودنيها
در حي پاس دهيط دم آتاهي از شرايط رواني آزمودنيها و
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قدرت تفکيکي مقياس "کارآمدي افتادن" فکرم بکي المللکي را
الي تزارش نمودند .هائر و همکاران ( )0212روايي سازه را
براي مقياس کارآمدي افتادنط فرم بي المللي و روايي تفکيککي
را مطلوب تزارش کردند .بخش ديگکر نتکايج تحليک کاملي
تأييدي در زمينه بررسي روايي سازه نسکخه فارسکي مقيکاس
ا تمکاد بکه تعکاد ويکژه فعاليکتهکاط نشکان داد ککه در مککد
اندازهتيري نسکخه فارسکي مقيکاس ا تمکاد بکه تعکاد ويکژه
فعاليتهاط تمامي تويهها از ارتباط معناداري با ام مورد نظر
خود برخوردارند و نتايج آزمون تي تحلي املي بيانتر ايک
است که تمامي تويه ها قدرت پيشکگويي مناسکب ا تمکاد بکه
تعاد ويژِه فعاليتها را دارند .نتايج تحقيق حاضکرط بکا نتکايج
تحقيق مکک و همککاران ()0227ط هکمراسکتا مکيباشکدط بکه
لوريکه در تحقيق مک و همکاران که به بررسي ويژتيهکاي
روانسنجي نسخه هنگکنگي مقياس ا تماد به تعاد در ميکان
سالمندان پرداخته اند و تک املي بودن آن را تأييکد نمودنکد.
روايي همزمان مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتهکا توسکط
کاتانئو و همکاران ( )0225همراه با پنج آزمون تعکاد مکورد
بررسي و تأييد قرار ترفت .پژوهشگران ديگري نظير سالباچ و
همکاران ( )0225به بررسي روايي مالك مقيکاس ا تمکاد بکه
تعاد ويژه فعاليتها با م کرد جسماني و تعاد ط قابليکت راه
رفت و م کرد حرکتي و قابليت اجراي فعاليتهاي روزمکره
زنککدتي شخصکي و تندرسکتي و هککمچنکي ميکزان افسککردتي
سالمندان پرداختند و به نو ي روايي سازه اي ابزار ارزشکمند
را تأييد نمودهاند .اما در پژوهش اسکوت ( )0228بکه منظکور
بررسي ويژتيهاي روانسنجي نسخه آلماني مقياس ا تماد بکه
تعاد پرداخته استط نتايج متفاوتي بکا نتکايج تحقيکق حاضکر
بهدست آمده استط به لوريکه دو ام فعاليتهکاي سکاده و
فعّاليت هاي پيچيده حاص بررسي روايي سازه مقياس ا تمکاد
به تعاد ويژه فعاليتها در نسخه آلماني بکوده اسکت .لکذا بکه
صورت کلي ميتوان چني اظهار داشت ککه احتمکا پ بکرازش
مطلوب نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها به
انتخاب آزمودنيهاي پژوهش در دو جکنز زن و مکرد در دو
سطح فعا و بير فعا در پژوهش حاضر مربوط اسکت و لکذا
اي مسئله منجر به افزايش احتما برازش مد هاي مفروض و
در نتيجه روايي سازه مطلوب نسخه فارسي مقياس ا تماد بکه
تعاد ويژه فعاليتها ترديده است .بدي ترتيب مکد تحليلکي
املي نسخه فارسي مقياس ا تماد به تعاد ويژه فعاليتها در
بي سالمندان زن و مرد فعا و بيرفعا در شهرستان سکمنانط
مورد حمايت و تأييد قرار ترفته است .از نقاط قوت پکژوهش
حاضر ميتوان به استفاده از حجم با ي نمونه در افراد سالمند
بککه صککورت نامتجککانز (زن و مککرد) در دو سککطح (فعککا و
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کومش
) همککرا بککوده کککه البتککه در... ککدم پاسککخگويي صککادقانه و
.دستاوردهاي پژوهشي مطالعه حاضر اثر چنداني نداشته است
بنابراي اي ابزار ميتواند به همکراه سکاير ابزارهکاط بسکتر
فعاليتهاي پژوهشي بيشتري را فراهم سازد و هکمچنکي در
شناسايي مشکالت سالمت جسماني و روانکي سکالمندان و در
نهايت ارائه راهکارهاي درماني براي افراد مبتال به دم تعکاد
 الوه بر اي پيشکنهاد مکيشکود ککه.ميتواند مؤثر واقع شود
پژوهش هاي بيشتري در بي جمعيتهاي تونکاتون صکورت
.تيرد تا کاربردپذيري اي ابزار را مشخصتر سازد
تشكر و قدردانی
از تمامي سالمندان زيز که صميمانه در پکژوهش حاضکر
همکاري داشته انکد و همچنکي از ادارۀ کک بهزيسکتي اسکتان
.سمنان تشکر و قدرداني ميتردد
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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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