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 مقدمه
د سرالمند  اي از زندگي است که در آن افررا  سالمندي دوره

هراي   اي نظير افزايش ابتال به بيماري در معرض تهديدات بالقوه

داري از حمايت اجتمراعي  مزمن، تنهايي و انزوا و عدم برخور

اسرتقال    يادير و ذهني تا حد ز يدليل ضعف جسمان بوده و به

از جامعه  يتيجمع ن. سالمندا[1] دهند يفرديشان را از دست م

علر  و   هدر حوز عيوس شرفتيهستند که در زمان معاصر، با پ

در حا   يتيجمع ،يدر علوم بهداشت شرفتيپ ژهيو به ،يتکنولوژ

هرا   و دولرت  شوند يمحسوب م ژهيو ييازهاين يو دارا شيافزا

قشر توجه کننرد   نيبه ا شياز پ شيکه ب دانند يخود را ملزم م

است، بره   شيدر جهان در حا  افزا مندافراد سال تي. جمع[2]

 22بره   2202درق  در سرا    نيا شود يم ينيب شيکه پ يطور

از سرن   يسرالمند  راتيي. شروع تغ[0]کند  دايپ شيدرصد افزا

سرا  بره    02گفت که سرن   توان يم ياست ول يسالگ 02-02

گفت  توان يم راني. در مورد ا[0] شود يباال سالمند محسوب م

خرود   يتر يپشت سر گذاشتن سراختار جمع   ه  اکنون در حا

 يتر يبا داشتن جمع 1032سا   ياساس سرشمار و بر باشد يم

سرالمند   يسا  به کشرور  02 يدرصد افراد باال 22/2بالغ بر 

گرفرت کره در    جره ينت تروان  يم ني. بنابرا[2]است  شده ليتبد

. با [0]در حا  شکل گرفتن است  يسالمند هديپد رانيکشور ا

داشرته   يرير گ چشر   شيسالمندان افزا تيجمع که نيتوجه به ا

بره توجره    ازير ن ياست مشکالت و مسائل مربوط به سرالمند 

 يهرا  با گذشت چند دهه از عمر، قابليرت  .[2]افزون دارد  روز

قدرت عضالني، کارکرد عصبي،  ر،ينظ يفيزيولوژيکي و کارکرد

بردن و تروده   ترکير    ،يعروقر  يکرارکرد قلبر   ،يکارکرد ريو

نقر  در   انير م نير ا . در[3]گرذارد   رو به افو  مي ،يناستخوا
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 نيچنر  ، ه [9] باشد يدر سالمندان م يتعاد  از مشکالت اساس

 امرد ي. پ[12] شرود  يخطر افتادن محسروب مر   ياز عوامل اصل

مرر    لير از قب يقابرل جبرانر   رير ها حرواد     افتادن تر شيب

 دهير چيپ کيولوژيزيف نديفرا کي. حفظ تعاد  [11]خواهد بود 

 يهرا  از دستگاه ياديکرد متقابل تعداد ز عمل هجيباشد که نت يم

 يمختلف ييربنايز يها ست يتعاد ، س ندي. در فرا[12]بدن است 

( به يحس يها ست يو س يعصب ست يعنوان مثا  عضالت، س ه)ب

 [.10]کنند  يصورت متقابل با ه  عمل م

 يسالمت عموم يها ينگران نيتر ها از مه  خوردن نيزم   

کره اسرتعداد    يزودهنگام افرراد  ييدر سالمندان هستند. شناسا

ردن دارنررد موجرر  فررراه  کررردن خررو نيزمرر يبرررا ياديررز

 نرده يآ يها خوردن نيو کاهش خطر زم يبخش توان يها درمان

 يابرزار خروب بررا    کير  افتنير است که  ليدل نيشود. به ا يم

. [10]اسرت   يضررور  يخروردن، امرر   نيخطر زمر  ينيب شيپ

تعراد  در افرراد سرالمند در     يابير ارز يبررا  ياديز يها روش

سرالمندان در   يابير رد يها نه تنها برا روش نيدسترس است. ا

 يکاربرد هستند، بلکه به عنوان راهر  يخوردن دارا نيخطر زم

. باشند يسالمندان مدنظر م يبرا يدرمان يها برنامه نيتدو يبرا

است، بره   شده يسنجش تعاد  طراح يبرا يفراون يها آزمون

، آزمرون  [12]ستن و برخاستن دار نش عنوان نمونه آزمون زمان

است،  ستايسنجش تعاد  ا يپا که برا کي يرو ستادنيتعاد  ا

، آزمرون  [10] اير سنجش تعراد  پو  يآزمون گردش ستاره برا

که به منظور  ر و آزمون تعاد  ب [12]فولرتون  شرفتهيتعاد  پ

بررر ،  يسررنجش تعرراد  در افررراد سررالخورده توسرر  کترر  

است. آزمون تعاد  برر    شده يطراح ييکانادا ستيوتراپيزيف

و خطر  تيفيمورد است که ک 10شامل  يکرد عمل يابيارز کي

 ني. بهتر[12] دهد يقرار م يافتادن در سالمندان را مورد بررس

 يدر سرط  عرال   تعاد  گر انياست که ب 20آزمون  نينمره در ا

شامل پنج  يبيترت اسيمق ي. هر مورد از آزمون بر مبناباشد يم

 ه. نمرر رديگ يصفر تا چهار قرار م نيب يازيامت هسط  در گستر

سط   نيتر نييپا يکه فرد مورد نظر دارا دهد ينشان م« صفر»

باشرد.   ياجررا مر   نيبهتر هدهند نشان« چهار» هاجرا است و نمر

است که  ياساس مجموع نمرات کننده بر شرکت دافرا يينها هنمر

 ه. کسر  نمرر  آورنرد  يدسرت مر   از موارد آزمون به کيدر هر 

 خوردن ک  در افراد است و به نيخطر زم گر انيب 02باالتر از 

 نيزمر  يخطر باال هدهند نشان 02تر از  ک  ازيامت آوردن دست

 عنروان  . آزمون تعاد  برر  بره  [13] باشد يها م خوردن در آن

خروردن در افرراد    نيخطرر زمر   يبرا ينيب شيپ اريمع نيتر ه م

آزمرون در   نير ا يزمران  يياير . پا[13]است  شده يمسن معرف

کره از   باشرد  يمر  99/2آن  يدرونر  يياير و پا 30/2سالمندان 

 ييروا نيچن ؛ ه [19]است  کرونباخ محاسبه شده يآلفا قيطر

 31/2تعاد   يجهان زانيآزمون م قيآزمون از طر نيزمان ا ه 

 نيکاربرد ا تيقابل شيتوسعه و افز ه. در ادام[22]دست آمد  به

توسر    باشرد  يکوتاه آن، که شامل نُه مرورد مر   هآزمون، نسخ

 ينُره مرورد   ه. نسخديارائه گرد [21]و همکارانش  يماک يويک

 يهرا  را در رابطه با جنبه يقابل توجه يآزمون بر ، همبستگ

آزمرون شرامل نُره     نير تعاد  نشان داده است. ا يايو پو ستايا

آزمون  نيکه هر مورد از ا باشد يم يمورد از آزمون بر  اصل

را « چهار»تا « صفر» نيب يا دامنه يعنيشامل پنج سط  است، 

در انجرام آزمرون و    ينراتوان  هنشران « صفر»که  رديگ يدر بر م

ون کل آزمر  هنمر نيچن است، ه  يعيکرد طب عمل هنشان« چهار»

 [.21] باشد يم 00

 رنرد يگ يم 02صفر تا  نيب هآزمون نمر نيکه در ا يافراد   

 هها در دامنر  آن هکه نمر يو افراد رنديگ يدر گروه خطر قرار م

 رنرد، يگ يدر گروه عدم خطرر قررار مر    رديگ يقرار م 00تا  00

متوس  ترا خروب    ييتوانا هدهند نشان 00تا  02 هنمر نيچن ه 

 قره يدق 19ترا  10 بهتنها  يآزمون بر  نُه مورد. [22] باشد يم

کره آزمرون    يحرال  در [21]دارد  ازيانجام آزمون ن يزمان برا

 يياير . پا[12]داشت  ازيزمان ن قهيدق 02تا  22به  يبر  اصل

دسرت   کرونبراخ بره   يآلفا قيکه از طر يآزمون بر  نُه مورد

 کره  نير ا ي. بررا [21] باشرد  يم 09/2است، در سالمندان  آمده

 دسرت آمرده   بره  آن قبالً ييروا هک يابزار پژوهش کيبتوان از 

ابرزار از زبران    نير ا دياستفاده کرد با گريد يکشورها است در

و برا زبران و    ابرد ي ريير خود به زبان کشور مورد نظر تغ ياصل

ابرزار   کير  دير تول نيچنر  کشور سازگار شود؛ هر   نيفرهنگ ا

 يبرا همران هرد  و دارا    يابرزار  که يوقت متيق و گران ديجد



 و همکاران اله کاشاني ولي                                       ...

 

 

نظرر   بره  يضررور  رير   يامرر  است،خوب در دسترس  تيفيک

بره   ييگرو  حاضر پاسخ قيهد  از تحق ني. بنابرا[20] رسد يم

آزمون کوتاه تعاد   يفارس هنسخ اياست که آ يسؤا  اساس نيا

 يمناسرب  يياير و پا يري ( در سرالمندان از روا يبر  )نُه مرورد 

 .ر؟يخ ايبرخوردار است، 

 

 هاو روش مواد
پرژوهش حاضرر    يآمرار  هجامعر 

با  ازيمورد ن هسالمندان شهر سمنان بود. به منظور انتخاب نمون

سررالمندان  هاز سررالمندان )خانرر يمراجعرره برره مراکررز نگهرردار

نفرر از آنران بره صرورت داوطلبانره       122( يامام علر -سمنان

انتخراب   يانجرام شرده بررا    يها يانتخاب شدند. پس از بررس

 يسرت يبهز هالزم برا ادار  يهرا  يهماهنگ ومورد نظر  يها نمونه

 نير انجرام ا  يمنظور اخذ مجروز الزم بررا   شهرستان سمنان به

شد.  يياجرا هوارد مرحل يکار پژوهش نيپژوهش روند انجام ا

برابرر   ياست که سن يورود به پژوهش شامل، افراد يارهايمع

و  يحرکتر  اسرتقال   ياسرا  داشرتند کره دار    02از  تر شيب اي

 نيچنر  از شش متر بودنرد. هر    تر شيبا عصا ب رفتن هرا ييتوانا

 يقلبر   يعدم ورود به پژوهش عبارت برود از شررا   يارهايمع

 يافت فشار خون، حرواد  عروقر   ايفشار خون باال  دار،يناپا

که باعث ضعف در حواس و اخرتال    يطيمح ينورپات اي يمغز

خرود را   يکره مفصرل زانرو    يکسران  يتمام شود، يدر تعاد  م

ماه گذشته  12در  ياندام تحتان يو شکستگ بودند هعوض کرد

 .داشتند

 يابررزار اصررل

 (BBS-9)  آزمون تعاد  بر  ينُه مورد هپژوهش حاضر نسخ

(Berg Balance Scale)و همکراران   يماک يويبود که توس  ک

هرا   کدام از آن و شامل نُه مورد بود که هر دي( ارائه گرد2212)

بودنرد از:  سرطو  عبرارت    نير ا گرفت؛ يم پنج سط  را در بر

در  ينراتوان  هنشران  «رصرف »دو، سره و چهرار، کره     ک،يصفر، 

 ه. نمونر [21]برود   يعر يکررد طب  عمل هنشان« چهار»کرد و  عمل

از  سرتادن ي: اباشرد  يمر  لير آزمون شرامل مروارد ذ   نيموارد ا

برداشرتن   ده،يکش يبه جلو با بازوها يه، دسترسنشست تيوضع

چرخش به چر  و   ستاده،يا تيوضع کياز  نيزم يشئ از رو

 تيپشت سر در وضرع  بهنگاه کردن  يشانه برا يراست از رو

 يپرا  يپرا جلرو   کيبه حالت  تيبدون حما ستادنيا ستاده،يا

درجره، قررار دادن    002رخش پا، چ کي يرو ستادنيا گر،يد

و  سرتاده يدر حالرت ا  هير چهار پا يرو بر متناوب طور پاها به

 .ييجا هو جاب تيبدون حما

پژوهش حاضر از نوع  يروش اجرا

پژوهش در ابتدا با استفاده از  ياست. به منظور اجرا يابي نهيزم

آزمون تعاد  بر  از زبران   ينُه مورد هترجمه نسخ روش باز

و در ادامره برا کمرک     ترجمره شرد   يبه زبان فارسر  يسيانگل

 يري شرد و روا  شيراير حروزه و  نينظر در ا متخصصان صاح 

قرار گرفت.  دييآن )صحت ترجمه( مورد تأ ييو محتوا يصور

صورت بود کره در ابتردا آزمرون     نيروش انجام باز ترجمه بد

ترجمه شرده   يرشد حرکت هسه نفر از متخصصان حوز هليوس به

زبران   يتوس  سره متخصر  مترجمر    يفارس هو سپس ترجم

که  يسيدو متن انگل هسيبا مقا تيبرگردان شد. در نها يسيانگل

 يفارسر  هدست آمده از ترجم و متن به مونآز يهمان متن اصل

انجرام گرفرت و شرکل     ازير بود، اصالحات مورد ن يسيبه انگل

 هدر جامع يريکارگ به يتعاد  بر  برا يآزمون نُه مورد يينها

آزمون مربروط در   ييايپا نييمنظور تع . بهديگرد هيسالمندان ته

پنج نسرخه از   يمقدمات همطالع کيپژوهش، در  يآمار هجامع

شرد.   لير و تکم عير افراد سالمند توز انيمورد نظر در م زمونآ

از گرروه   از،يو انجام اصالحات مورد ن يمقدمات هپس از مطالع

 يآور و جمرع  عير اجرا )توز يساز کساني يهمکاران طر  برا

عمل آمد و موارد مه   هد  دعوت به هها( در جامع نامه پرسش

. در گرام  شد يساز کسانيانجام طر  مرور و  يبرا يو ضرور

ن مربروط  انجام آزمرون از مسرؤال   يالزم برا يمجوزها يبعد

 زيآن ن جيانجام گرفت و نتا يآمار يها اخذ و آزمون در نمونه

اطالعرات مربروط    يآور ثبت شد. پس از انجام آزمون و جمع

و با اسرتفاده از   يبند ها توس  متخص  آمار دسته به آن، داده

قرار گرفت. در  ليه و تحليمناس  مورد تجز يآمار يها روش

اسرتفاده شرد، از    يو اسرتنباط  يفيپژوهش حاظر از آمار توص

و  يپراکنردگ  ،يمرکز يها محاسبه شاخ  يبرا يفيآمار توص
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مطرابق نظرر    ينمودارها استفاده شد. در آمرار اسرتنباط    يترس

 کره  يزمران  کره  نير برر ا   يمبنر  يمعادالت سراختار  نيمتخصص

دارنرد، روش   ارير اخت رمرد  مفرروض را د   کير پژوهشگران 

 يدييتأ يعامل ليتحل دياستفاده در مرحله او  با  مورد يآمار

 دييرررتأ يعرررامل ليررراز روش تحل ،يباشرررد و نررره اکتشررراف

(Confirmatory Factor Analysisمبتن )بر مرد  معرادالت     ي

 عبرارت  سؤاالت آزمرون و بره   دييو تأ يبررس يبرا يساختار

اسرتفاده شرد.    نامره  رسرش ( پيسازه )عامل ييروا دييتأ گر،يد 

 يآلفرا   يضرر  نيري تع قير طر  نامره از  پرسرش  يدرونر  ييايپا

 يدرونر  يو همسران  يديير تأ يعامل ليشد. تحل نييکرونباخ تع

پرژوهش اجررا شرد.     يهرا  يآزمودن يتمام يها رو نامه پرسش

 SPSS-20افزار  مذکور، از دو نرم يجهت انجام محاسبات آمار

 .استفاده شد LISREL 8.8و 
 

 نتايج
نسربت و   لير از قب هرا  يآزمودن يبخش ابتدا فراوان نيا در

 هو سابق فتادنين ايافتادن  هکنندگان بر حس  سابق د شرکتتعدا

و در ادامره   شود يآورده م 1در جدو   يورزش ريو   يورزش

 .شود يگزارش داده م يدرون يهمسان ،يسازه عامل ييروا
 

 يکنندگان برحسب سابقۀ افتادن و سابقۀ ورزششرکت ي. فراوان1جدول

 يسابقۀ ورزش    

 سابقۀ افتادن       
 کل ر فعاليغ فعال 

 سابقه يدارا
 55 91 63 تعداد

 55/0 91/0 63/0 درصد

 فاقد سابقه
 55 91 66 تعداد

 55/0 91/0 66/0 درصد

 

 122نشان داده شده است تعداد  1طور که در جدو   همان

آزمون تعاد  برر  نره    يفعا  در اجرا ريسالمند زن فعا  و  

کننردگان،   از شررکت  درصرد 22اند کره   مشارکت داشته يمورد

 .اند افتادن بوده هسابق ايدرا

 هاسرت در نسرخ    نشان داده شده 2طور که در جدو   همان

مربوط به سؤا   نيانگيم نيآزمون تعاد  بر  باالتر ينه مورد

شرش   همربوط به سرؤا  شرمار   نيانگيم نيتر و ک  کي هشمار

را نشان  23/22کل آزمون عدد  نيانگيم که نيضمن ا باشد؛ يم

( از ي)عامل هساز يياست. در ادامه و به منظور بررسي روا  داده

روش مد  معادالت سراختاري يرا تحليرل چنرد متغيرري برا       

( و تحليل عاملي تاًييدي Latent variablesمتغيرهاي مکنون )

 ينره مرورد   هنسرخ  يهرا  عامل که نياستفاده شد. با توجه به ا

اکتشرا  و   گرر يآزمون تعاد  بر  قبالً توس  پژوهشرگران د 

مراحرل   يپس از طر  مونآز نيجا که ا شده است و از آن دييتأ

و  ييمحتروا  يري روا ديير ترجمه باز ترجمره و تاً  يعني يمقدمات

و حرذ  سرؤا  نشرد،     رييدچار تغ ن،يتوس  متخصص يصور

نامه در جامعه  پرسش نيسازه ا ييروا دييو تاً يمنظور بررس به

 يديير تا يعامل لياست با استفاده از تحل  يکاف يرانيسالمندان ا

 دييو تا ي(، به بررس1ساختاري )شکل  بر مد  معادالت يمبتن

 . يمذکور در جامعه حاضر بپرداز اسيمق هساز ييروا
 

تعادل برگ در  ين، انحراف استاندارد( سؤاالت آزمون نُه مورديانگي)م يفيآمار توص .2جدول 

 سالمندان
 انحراف استاندارد نيانگيم تيجنس تسؤاال

 18/0 22/2 زن 1

 69/0 82/2 زن 2

 00/8 82/2 زن 3

 02/8 00/2 زن 4

 22/8 22/2 زن 5

 28/8 96/8 زن 6

 80/8 60/2 زن 7

 01/8 68/2 زن 8

 68/0 86/2 زن 9

 01/0 01/26 زن نمرۀ کل آزمون

 

معرادالت   يابير  مرد   نيمتخصص نيدر ب که نيبا توجه به ا

 کير کردام از   که نيدر مورد ا يو کل يتوافق عموم ،يساختار

 کنرد،  ياز مد  فرراه  مر   يبرآورد بهتر يبرازندگ يها شاخ 

شراخ    0ترا   0از  يبر يشرود ترک  يمر  شرنهاد يوجود ندارد، پ

 يبرازنردگ  يهرا  شراخ   ي[ متخصصان برا20گزارش شود ]

 يرمرز   شراخ   ياند. مثالً برا را ارائه کرده يمتفاوت يها برش

قابرل قبرو  برودن مرد  و      هدهنرد  نشان 23/2تر از  ک  ريمقاد

 باشرد  يمد  مر  يبرازش عال هدهند نشان 22/2تر از  ک  ريمقاد

کره   ،ي. ا . آيو سر  ي. ا . آيتر  يهرا  شاخ  يو برا[ 22]

بررازش   کير است، عردد   کيصفر و  نيها ب آن راتييتغ هدامن
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  ير بره ترت 92/2و  92/2 ريو مقاد دهد يمد  را نشان م املک

 ه[. دربرار 20] مرد  هسرتند   يبرازش خوب و عال هدهند نشان

قابل قبو  و خوب  0تر از  ک  ريمقاد ا ، يبه د دو يشاخ  خ

 يهفت مورد هنسخ يدييتأ يعامل ليتحل جي[. نتا20] باشد يم

انگر آن ير ب شود، يمشاهده م 1آزمون تعاد  بر  که در شکل 

برخروردار بروده و اعرداد و     ياست که مد  از برازش مطلروب 

مد   يبرازندگ يها . شاخ باشند يپارامترهاي مد  معنادار م

 هدهنرد  برخوردار بوده که نشان ييباال رياز مقاد زين يريگ اندازه

آزمرون تعراد     ينه مورد هنسخ يريگ مناس  بودن مد  اندازه

 (.0)جدو  باشد يبر  م

 آزمون تعادل برگ ين استاندارد نسخۀ هفت مورديمدل تخم. 1شکل
 

 يآزمون هفت مورد يدييتأ يل عامليتحل يالگو يبرازندگ يها ر شاخصيمقاد .3جدول 

 تعادل برگ

 تعادل برگ يآزمون هفت مورد
 ر يمقاد

 شده مشاهده

ر يحداقل مقاد

 قبول قابل

 --- x2 09/69دو  يمجذور کا

 --- df 20  يدرجه آزاد

 --- p 082/0يدار يمعنسطح 

 2کمتر از  x2 /df 00/8  يدو به درجه آزاد ينسبت مجذور کا

 يهنجار ريا غيس ير لوشاخص برازش تاک

 TLI/NNFIبنتلرـبونت 
60/0 60/0 

 CFI 61/0 60/0 بنتلر يقيشاخص برازش تطب

ب ين مجذور برآورد تقريانگيه مشيشاخص ر
MSEA 

016/0 01/0 

 GFI 68/0 60/0 برازش  ييکويشاخص ن

 PGFI 66/0 60/0  برازش مقتصد ييکويشاخص ن

 يهرا  شراخ   شود، يمشاهده م 2گونه که در جدو   همان

 شهي، شاخ  ر92/2باالتر از  يا سهيمقا اي يقيتطب يبرازندگ

 χ2، شاخ  22/2تر از  نييپا  يمجذور برآورد تقر نيانگيم

/df  0/2برازش مقتصد  باالتر از  ييکويو شاخ  ن 0تر از  ک 

 يهفت مورد هنسخ يريگ مد  اندازه دهد يباشند که نشان م يم

 يري روا جره يخروب و در نت  يلر ي، برازش خ  آزمون تعاد  بر 

ارتباط  يمعنادار يمنظور بررس [. به20] دارد يقابل قبول هساز

 يکروچک  اير  ياساس بزرگ بر توان يها نم سؤاالت و عامل نيب

( T value) ياز شاخ  تر  ديکرد، بلکه با يريگ جهينت  يضرا

 يعامل يبارها ريو مقاد يشاخ  ت 0استفاده کرد. در جدو  

 ارائه شده است.
 

 برگ در سالمندانتعادل  يمدل آزمون نُه مورد يعاملو بار  يشاخص ت .6جدول 
 يبار عامل يشاخص ت هاهيگو 

 69/0 16/6 ت نشستهيستادن از وضعيا 1

2 
ت يده در وضعيکش يبه جلو با بازوها يدسترس

 ستادهيا
02/1 96/0 

3 
ت يک وضعين از يزم يء از رويبرداشتن ش

 ستادهيا
06/0 09/0 

4 
نگاه  يشانه برا يچرخش به چپ و راست از رو

 ستادهيت ايکردن به پشت سر در وضع
12/0 02/0 

5 
 يک پا جلويت به حالت يستادن بدون حمايا

 گريد يپا
08/1 62/0 

 06/0 06/0 ک پاي يستادن رويا 6

 16/0 62/6 درجه 290چرخش  7

8 
ه يچهارپا يقرار دادن پاها به طور متناوب بر رو

 تيستاده و بدون حمايادر حالت 
69/6 11/0 

 61/0 12/9 ييجابجا 9

 

هر نه  يمقدار ت شود يمشاهده م 0طور که در جدو   همان

 هوجرود رابطر   هدهنرد  بوده است که نشان 90/1سؤا  باالتر از 

. باشرد  يسؤاالت با عامرل تعراد  مر    ني( ب2220/2Pمعنادار )

از سؤاالت مربوط  کي پارامتر هر نيتخم ريمقاد قيدق يبررس

و   33/2 يعامل ارکه سؤا  هشت )با ب دهد يبه پارامتر نشان م

تعراد     در عامرل  نيبر  شيپر  رير متغ نيتر ( مه 20/9 يمقدار ت

 .باشد يم

آزمون  ينه مورد هنسخ يدرون يهمسان يابيبه منظور ارز 

 هجر يکرونباخ اسرتفاده شرد کره نت    يآلفا  يتعاد  بر  از ضر



 1090ستان زم(، 09 ي)پياپ 1، شماره 22جلد                                                                                                    کومش

 

 

 يرا نشان داد که حاک92/2کل آزمون عدد  يدست آمده برا به

نره   هنسرخ  يخروب بررا   يلر يقابل قبو  و خ يدرون يياياز پا

 .آزمون تعاد  بر  است يمورد
 

 گيريبحث و نتيجه
و  يسرازه عرامل   يري روا يپژوهش حاضر به منظور بررس

آزمرون تعراد  برر ، برا اسرتفاده از       ينُه مورد هنسخ ييايپا

 اير  يينما با روش برآرود حداکثر درست يدييتأ يعامل ليتحل

 جيانجام گرفرت. نترا   يرانيسالمندان ا هاحتما  در جامع نهيشيب

 يوردنره مر   هنشان داد کره مرد  نسرخ    يدييتأ يعامل ليتحل

و  يبرازنردگ  يدارا يرانر يآزمون تعراد  برر  در سرالمندان ا   

و  يآ ا  يترر يهرا  شراخ   راير ز باشررد، يمر  يتناسر  مطلروب  

و  باشرند  ي( مر 92/2باالتر از مرال  قابرل قبرو  )    يآ ا  يس

 يآزاد هدو به درج يو نسبت خ 20/2تر از  ک  ،يرمز ريمقاد

 سروب مح يمطلروب  ريدست آمده است که مقاد هب 2تر از  ک  زين

 .شود يم

، [22]بررر   يهررا پررژوهش حاضررر بررا پررژوهش جينتررا

هر    [29]و همکاران  يو الجو [23]کو  و همکاران  يشامو

پرژوهش کره    نير دست آمرده در ا  به جينتا نيچن راستاست؛ ه 

آزمرون تعراد  برر  بره      ينه مورد هنسخ يفارس هدرآن نمون

 يهرا  قرار گرفت با نسرخه  يابيمورد ارز ييايو پا ييلحاظ روا

( BBSبر  ) يآزمون اصل يو فارس يا هيترک ،يليبرز ،يوانيتا

کره پرژوهش حاضرر برا      باشد يدارد. الزم به ذکر م يخوان ه 

برر    يهمکاران در آزمون نه مرورد  و يماک يويک يها افتهي

تورباهن و  جيپژوهش حاضر با نتا جي. نتا[21]ه  راستا است 

 جي. نترا [13]ناهمسرو اسرت    يهمکاران در آزمون بر  اصرل 

 نيزمر  هسابق يو همکاران نشان داد افراد دارا يالجو ژوهشپ

خوردن نبودنرد   نيزم هسابق يکه دارا يخوردن نسبت به افراد

. [29]دست آوردند  را در آزمون تعاد  بر  به يتر نييپا هنمر

 يهرا  يژگر يو يبررسر  يکه بر  و همکاران بررا  يدر پژوهش

 ييايپا دادندآزمون تعاد  بر  در سالمندان انجام  يسنج روان

گرر و   آزمرون  ني( بICCآزمون مجدد ) قيآزمون از طر يزمان

دست آمرد؛ ضرمن    به 99/2و  93/2  يترت گر به درون آزمون

را  90/2کرونبراخ عردد    ياز روش آلفرا  يدرون ييايپا که نيا

آزمرون   يوانيترا  هنسرخ  لير تحل هي. در تجز[12] دهد ينشان م

 ييايبود که پا صورت نيادست آمده به  به يها افتهيتعاد  بر  

را  22/2کرونبراخ عردد    يآلفرا  قيدست آمده از طر به يدرون

را  32/2، (ICC) قياز طر يزمان ييايپا نيچن ه  داد؛ ينشان م

 يتعراد  همبسرتگ   يها يريگ اندازه گرينشان داد. در رابطه با د

از  TUGآزمرون تعراد  برر  و     يوانيترا  هنسخ نيب يمتوسط

مشراهده   -20/2 زانير بره م  رمنيسپا يهمبستگ  يضر قيطر

 يياير پا يآزمون تعاد  برر  دارا  يوانيتا هنسخ نيشد، بنابرا

 يابير ارز يبررا  يمناسرب  هسراز  ييو روا يزمان ييايپا ،يدرون

 هنسخ يها افتهي. در [02] باشد يتعاد  در بزرگساالن سالمند م

( ICC) قير از طر يزمران  يياير آزمون تعراد  برر  پا   يليبرز

 نيگرر و بر   ثبرات درون آزمرون   يبررسر  يبررا  ودست آمد  به

است.  دهيگزارش گرد 93/2و  99/2اعداد   يترت گر به آزمون

 يري روا نيري تع يبررا  رسرون يپ يهمبسرتگ   ياز ضر نيچن ه 

 يدست آمده بررا  به يهمبستگ  ياستفاده شده بود که عدد ضر

و  93/2  ير ترت گرر بره   آزمرون  نيگر و بر  ندرون آزمو ييايپا

 يآزمون تعاد  بر  حراک  يليبرز هنسخ يها افتهيبود.  92/2

 يريگ اندازه يبرا ايپا ياست که آزمون تعاد  بر  ابزار نياز ا

آزمون تعاد   يترک ه. در نسخ[01] باشد يتعاد  در سالمندان م

 نير ها حاصل شرد، در ا  نسخه گريمشابه با د يجينتا زيبر  ن

درون  يآزمررون مجرردد برررا قيرراز طر يزمرران ييايررنسررخه پا

را  92/2و  93/2اعرداد    ير ترت گر بره  آزمون نيگر و ب آزمون

 يآلفرا   يضر قياز طر يدرون ييايپا يبرا نيچن نشان داد؛ ه 

 چه اگر که است ذکر به الزم آمد، دست به 93/2کرونباخ عدد 

(ICCبرا )را به خرود اختصراد داد    93/2کل آزمون عدد  ي

عدد  نيا اگانهصورت جد هر مورد از موارد آزمون به يبرا يول

قررار گرفرت. در ارتبراط برا      99/2تا  30/2 نيب يا در دامنه

 نير ا يزمران  يياير پا زيآزمون تعاد  بر  ن يترک هنسخ ييروا

( و MBIبارترل )  يبرا شراخ  اصرالح    يآزمون در همبستگ

TUG نيرا نشران داد؛ بنرابرا   -22/2و  02/2اعداد   يترت به 

که آزمرون تعراد     کند يم دييآزمون تعاد  بر  تأ يترک هنسخ

تعاد  در افراد سالمند  يريگ اندازه يبرا ايروا و پا يبر  ابزار



 و همکاران اله کاشاني ولي                                       ...

 

 

کره برر  و همکراران انجرام دادنرد       ي. در پژوهش[02]است 

هنگام راه رفرتن از عصرا اسرتفاده     که در يمشخ  شد افراد

کردنرد از   يکه از عصرا اسرتفاده نمر    ينسبت به افراد کردند يم

 يهرا  افتره ي. [00]منرد شردند    بهرره  يترر  نيينمرات پا نيانگيم

 ينه مرورد  هو همکاران نشان داد که نسخ يماک يويپژوهش ک

 ينسبت به آزمون اصرل  يخوب ييروا يآزمون تعاد  بر  دارا

 هو نسرخ  يآزمون بر  اصل هسيبا مقا نيچن ه  باشد؛ يبر  م

آزمرون از   نيا ينه مورد هآن مشخ  شد که نسخ ينُه مورد

 نيمدت زمران بر  در  يتر شيبا سرعت ب وتر  لحاظ اجرا آسان

 ينه مورد هباالتر در نسخه . نمرشود يانجام م قهيدق 19تا  10

 باشرد  يبهترر مر   ياير و پو ستايتعاد  ا هدهند آزمون بر  نشان

رو در آزمون  شيپ يها و چالش ها تيمحدود هني. در زم[21]

 يانرد، بررا   اشاره کررده  ياز پژوهشگران به موارد يبر  برخ

اعالم کردند که اگرچره   ينمونه سوسارد و همکاران در پژوهش

 حا  نيابزار کامل و با ارزش است؛ با ا کيآزمون تعاد  بر  

اثر سرقف در آن   کيباالتر  نيسن يافراد سالمند دارا انيدر م

پرژوهش داونرز وهمکراران     يهرا  افتهي. [00] شود يمشاهده م

گر و  درون آزمون ييايپا يدارا ينشان داد که آزمون بر  اصل

مطلرق آن   يياير پا حرا   نير با ا ياست ول ييگر باال آزمون نيب

. مائو وهمکاران در [02] باشد يم يمتنوع جينتا يو دارا ريمتغ

اعالم کردند با وجود اثرات سقف و کرف موجرود در    يپژوهش

آن  يسرنج  روان يهرا  يژگر ياست که و ازيآزمون تعاد  بر  ن

 ردير قررار گ  تير مرورد حما   تعاد  ه يابزارها گريد هليوس به

وهش برر  و همکراران   بره پرژ   توان يم گري. از موارد د[00]

از  يکر يمطلر  اذعران کردنرد کره      نير ها بره ا  اشاره کرد؛ آن

آزمون تعاد  برر  عردم وجرود     ياصل هنسخ يها تيمحدود

و  هرا  تير افراد را در موقع ياست که بتواند پاسخ تعادل يمورد

برا   زير . گارلنرد و همکراران ن  [12]ند ک يسطو  ناهموار بررس

 يهرا  تيمحردود  هنر يپژوهش خرود در زم  يها افتهياشاره به 

نشان دادن نکات  يآزمون برا نيآزمون بر  اعالم کردند که ا

تعراد    زيچالش برانگ اي يعيطب يها ها در حالت و تفاوت زير

 يو همکاران پژوهشر  يماک يوي. ک[02]است  تيمحدود يدارا

آزمون تعراد  برر  در    ينه مورد هنسخ ييايپا نييتع يرا برا

  يدسرت آمرده از روش ضرر    به ييايسالمندان انجام دادند، پا

آزمرون تعراد     ينره مرورد   هکرونباخ نشان داد که نسخ يآلفا

برخروردار   09/2 زانير بره م  يمتوس  تا خروب  ييايبر  از پا

نره   هکره در ارتبراط برا نسرخ     يگري. در پژوهش د[21]است 

و همکراران   يمراک  يوير آزمون تعاد  بر  انجام شد ک يمورد

عنروان   هبر  00ترا   02 نيبر  هاز نمرر  تروان  يکردند که مر  دييتأ

افرراد   انير خطر افتادن در م ينيب شيپ يبرا يکاربرد ينشانگر

 رانير . در ا[22] سالمندان بهرره گرفرت   هسالمند ساکن در خان

و  يبر  توس  صلوات يآزمون اصل يفارس هنسخ يسنج روان

پرژوهش   نير قررار گرفرت؛ در ا   ديي( مورد تأ2212همکاران )

و  90/2  ير گرر بره ترت   گر و درون آزمرون  آزمون نيب ييايپا

 يري و روا 02/2کرونبراخ   يآلفرا  نيچن حاصل شد؛ ه  92/2

د  برر  در  . آزمرون تعرا  [03]دست آمد  به -20/2سازه آن 

 ،يارتوپرد  مارانيجمله در افراد سالمند، ب از يمتنوع يها گروه

انرد   شرده  يمغرز  هکه دچرار سرکت   يبه ام اس و افراد انيمبتال

صرورت   يمتعردد  يهرا  پرژوهش  رانير . در ا[09]کاربرد دارد 

اسرت؛ از جملره    از آزمون تعاد  بر  استفاده شرده  گرفته که

( 2210و همکراران )  يفرزانه حصار رينظ يبه مطالعات توان يم

اکبرنژاد و همکاران  ،[01]( 2210و همکاران ) رشجاعي، م[02]

 2210وهش ثابررت و همکرراران در سررا  و پررژ [02]( 2212)

مهر    يهرا  از روش يکر ي کره  نيبه ا تياشاره کرد. با عنا [00]

در  باشرد،  يسازه، اسرتفاده از ابرزار هر  ارز مر     ييروا يبررس

بره   يدر زمران دسترسر   تيحاضر بره جهرت محردود    قيتحق

 ريپرذ  مه  امکران  نيسالمندان، ا يجسمان يسالمندان و خستگ

در استفاده از آزمون تعاد  برر  در   ني. عالوه بر ااستنبوده 

اثرر سرقف مشراهده     کير باال،  نيسن يافراد سالمند دارا انيم

 يزمران از دو آزمرون اسرتاندارد بررا     لذا استفاده هر   شود، يم

بخش پژوهشگران  نانياطم يمسئله در مطالعات آت نيا يبررس

داشرتن   ن،ير ا رابزار خواهد بود. عرالوه بر   نيکننده از ا استفاده

ساز  نهيزمها،  ورزش گريد ايدر آب و  نيتمر رينظ يبدن تيفعال

 يبررسر  نيکرد سالمندان خواهد بود، بنرابرا  عمل تيبهبود ظرف

سرالمندان   نيبر  در بر  يآزمون تعاد  نُه مورد يعامل ييروا

 جيمسررتخر ، نتررا يهررا مررد  سررهيفعررا  و مقا ريررفعررا  و  
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 هيتوصر  نيچنر  . هر  [00] را فراه  خواهد سراخت  يارزشمند

 مراران يب رينظ يگريبر  در جوامع د يتميآزمون نُه آ شود يم

ترا   رديقرار گ يمورد بررس ييايو پا ييبه لحاظ روا زيام.اس ن

 يجرا  هب يتر رو از آزمون کوتاه شيپژوهشگران در مطالعات پ

اسرتفاده   مراران يب نير بر  در سرنجش تعراد  ا   يآزمون اصل

برر  بره    يچه در مطالعات گذشته از آزمون اصل چنان ند،ينما

. [02] اسرت  دهياستفاده گرد مارانيب نيمنظور سنجش تعاد  ا

دست آمده با آزمرون   هارتباط تعاد  ب گردد يم شنهاديدر انتها پ

سرالمندان در   يخودکارآمد رينظ ييها با سازه يبر  نه مورد

مرورد   زين يورزش يها تيفعال ايروزمره و  يها تيفعال ياجرا

آزمرون نُره    يفارسر  هنسرخ  ن،يبنرابرا  .[00] رديگ رقرا يبررس

. لذا استفاده از شود يم  محسوب ايروا و پا يبر ، ابزار يتميآ

تعراد  سرالمندان مطرر      يابير کره ارز  يابزار در مطالعرات  نيا

 .شود يم هيتوص باشد، يم

 

 تشكر و قدردانی
شرهر   يسالمندان ام علر  ۀمحترم خان نيمسئول ياز همکار

پرژوهش مرا    نيا يکه در اجرا يزيسالمندان عز ۀسمنان و هم

 .شود يم يتشکر و قدردان قاًينمودند، عم ياريرا 

 

 منابع
[1] Health H, Schofileld I. Healthy ageing, nursing 

older people. Part I: Theoretical foundation. 1st Edition, 

Mosby publishers: Italy, 1999. 

[2] Karimi Torghabeh E, Ehsani M, Koozechian H, 

Mehrabi Y. Effect of 16 weeks walking with different 

dosages on psychosocial function related quality of life 

among 60 to 75 years old men. Iran J Agein 2011; 5. 

(Persian). 

[3] Clary S, Barnes C, Bemben D, Knehans A, 

Bemben M. Effects of ballates, step aerobics, and walking 

on balance in women aged 50-75 years. J Sports Sci Med 

2006; 5: 390-399. 

[4] Rogers ME, Rogers NL, Takeshima N, Islam MM. 

Methods to assess and improve the physical parameters 

associated with fall risk in older adults. Prev Med 2003; 36: 

255-264. 

[5] Dadkhah A. Review of aged rendered services in 

USA and Japan and Guidelines for Iran aging strategic 

plan. Salmand 2007; 2: 166-176. 

[6] Statistical Center of Iran. Iranian Population and 

Housing Census: 2011. 2014 [cited 2014 Dec. 21]. 

Available from: http://www. amar.org.ir/Default.as 

px?tabid=765 

[7] Kuptniratsaikul V, Praditsuwan R, Assantachai P, 

Ploypetch T, Udompunturak S, and Pooliam J. 

Effectiveness of simple balancing training program in 

elderly patients with history of frequent falls. Clin Interv 

Agin 2011; 6: 111-117. 

[8] Khaledan AA. The effect of physical activity on 

physiological and functional capacities of older individuals 

and aging. Harakat 2000; 5: 87-108 (Persian). 

[9] Lin HW, Bhattacharyya N. Balance disorders in the 

elderly: epidemiology and functional impact. Laryngoscope 

2012; 122: 1858-1861. 

[10] Muir SW, Berg K, Chesworth B, Klar N, 

Speechley M. Quantifying the magnitude of risk for 

balance impairment on falls in community-dwelling older 

adults: a systematic review and meta-analysis. J Clin 

Epidemiol 2010; 63: 389-406. 

[11] Cummings SR, Kelsey JL, Nevitt MC, O'Dowd 

KJ. Epidemiology of osteoporosis and osteoporotic 

fractures. Epidemiol Rev 1985; 7: 178-208. 

[12] Hernandez D, Rose DJ. Predicting which older 

adults will or will not fall using the fullerton advanced 

balance scale. Arch Phys Med Rehabil 2008; 89: 2309-

2315. 

[13] Engelhart D, Pasma JH, Schouten AC, Meskers 

CG, Maier AB, Mergner T, et al. Impaired standing balance 

in elderly: a new engineering method helps to unravel 

causes and effects. J Am Med Dir Assoc 2014; 15: 227. e1-

6. 

[14] Chiu AY, Au-Yeung SS, Lo SK. A comparison of 

four functional tests in discriminating fallers from non-

fallers in older people. Disabil Rehabil 2003; 25: 45-50. 

[15] Mathias S, Neyak U, Issacs B. Balance in elderly 

patients: the "Get Up & Go" test. Arch Phys Med Rehabil 

1986; 67: 387-389. 

[16] Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI. "The 

balance scale, reliability assessment for elderly reisdents 

and patients with an acute stroke". Scand J Rehabil Med 

1995; 27: 27-36. 

[17] Berg K, Wood-Dauphine S, Williams J, Gayton D. 

Measuring balance in the elderly: preliminary development 

of an instrument. Phys Can 1989; 41: 304-311. 

[18] Bogle Thorbahn LD, Newton RA. Use of the berg 

balance test to predict falls in elderly persons. Phys Ther 

1996; 76: 576-583.  

[19] Wolfson L, Whipple R, Amerman P, Kleinberg A. 

Stressing the postural response: a quantitative method for 

testing balance. J Am Geriatr Soc 1986; 34: 845-850. 

[20] Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Maki 

B. Measuring balance in the elderly: validation of an 

instrument. Can J Public Health 1991; 83: S7-11  

[21] Hohtari-Kivimäki U, Salminen M, Vahlberg T, 

Kivelä SL. Short berg balance scale—correlation to static 

and dynamic balance and applicability among the aged. 

Aging Clin Exp Res 2012; 24: 42-46. 

[22] Hohtari-Kivimäki U, Salminen M, Vahlberg T, 

Kivelä SL. Predicting value of nine-item berg balance scale 

among the aged: A 3-year prospective follow-up study. Exp 

Aging Res 2016; 42: 151-160. 

[23] Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-

cultural adaptation of health-related quality of life 

measures: literature review and proposed guidelines. J Clin 

Epidemiol 1993; 46: 1417-1432. 

[24] Kline, P. Principles and practice of structural 

equation modelling (2nd Ed.). New York: The Guildford 

Press. 2005. 

[25] Loehlin JC. Latent variable models: An 

introduction to factor, path, and structural analysis. 

Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 1998. 

[26] Bentler PM. Comparative fit indexes in structural 

models. Psychol bull 1990; 107: 238. 

[27] Berg WP, Alessio HM, Mills EM, Tong C. 

Circumstances and consequences of falls in independent 



 و همکاران اله کاشاني ولي                                       ...

 

 

community dwelling older adults. Age Agein 1997; 26: 

261-268. 

[28] Shumway-Cook A, Baldwin M, Polissar NL, 

Gruber W. Predicting the probability for falls in 

community-dwelling older adults. Phys Ther 1997; 77: 

812-819. 

[29] Lajoie Y, Gallagher SP. Predicting falls within the 

elderly community: comparison of postural sway, reaction 

time, the berg balance scale and the activities-specific 

balance confidence (ABC) scale for comparing fallers and 

non-fallers. Arch Gerontol Geriatr 2004; 38: 11-26. 

[30] Wang CY, Hsieh CL, Olson SL, Wang CH, Sheu 

CF, Liang CC. Psychometric properties of the Berg 

Balance Scale in a community-dwelling elderly resident 

population in Taiwan. J Formos Med Assoc 2006; 105: 

992-1000. 

[31] Miyamoto ST, Lombardi Júnior I, Berg KO, 

Ramos LR, Natour J. Brazilian version of the Berg balance 

scale. Brazil J Med Biol Res 2004; 37: 1411-1421. 

[32] Sahin F, Yilmaz F, Ozmaden A, Kotevoglu N, 

Sahin T, Kuran B. Reliability and validity of the Turkish 

version of the Berg Balance Scale. J Geriatr Phys Ther 

2008; 31: 32-37. 

[33] Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ, 

Wood-Dauphinee SL. Clinical and laboratory measures of 

postural balance in an elderly population. Arch Phys Med 

Rehabil 1992; 73: 1073-1080. 

[34] Southard V, Dave M, Davis MG, Blanco J, 

Hofferber A. The multiple tasks test as a predictor of falls 

in older adults. Gait Posture 2005; 22: 351-355. 

[35] Downs S, Marquez J, Chiarelli P. The berg balance 

Scale has high intra-and inter-rater reliability but absolute 

reliability varies across the scale: a systematic review. J 

Phys 2013; 59: 93-99. 

[36] Mao HF, Hsueh IP, Tang PF, Sheu CF, Hsieh CL. 

Analysis and comparison of the psychometric properties of 

three balance measures for stroke patients. Stroke 2002; 33: 

1022-1027. 

[37] Garland SJ, Stevenson TJ, Ivanova T. Postural 

responses to unilateral arm perturbation in young, elderly, 

and hemiplegic subjects. Arch Phys Med Rehabil 1997; 78: 

1072-1077. 

[38] Salavati M, Negahban H, Mazaheri M, 

Soleimanifar M, Hadadi M, Sefiddashti L, et al. The 

persian version of the berg balance scale: inter and intra-

rater reliability and construct validity in elderly adults. 

Disabil Rehabil 2012; 34: 1695-1698. 

[39] Ghanavati T, Shaterzadeh Yazdi MJ, Goharpey 

SH, Arastoo AA. Functional balance in diabetic 

neuropathy. Iran J Endocrinol Metab 2009; 11: 1-9. 

[40] Farzane hesari A, Mahdavi S & Golpaigani M. 

The relationship between hip abductor muscle strength and 

ankle plantar flexor by Berg Balance test in older women. J 

Sport Med 2016; 7: 193-203. 

[41] Mirshoja, Mina Sadat, Pahlevaneyan. The 

relationship between balance and independence in basic 

and instrumental activities of daily living of patient with 

multiple sclerosis in Tehran. J Rehab Med 2016; 5: 68-74. 

(Persian). 

[42] Akbarnejad AS, Koneshloo S, Baranchy M. The 

effect of twelve weeks of functional training and  different 

periods of detraining on dynamic balance in elderly men. J 

Sport Med 2015; 7: 85-98. 

[43] Sabet A, Azad A, Taghizadeh G. Test-retest 

reliability, convergent validity, and internal consistency of 

the persian version of fullerton advanced balance scale in 

Iranian community-dwelling older adults. Iran J Agein 

2016; 10: 18-29. (Persian). 

[44] Abbasi A, Sadeghi H, Berenjeian Tabrizi H, 

Bagheri K, Ghasemizad A. Effects of aquatic balance 

training and detraining on neuromuscular performance and 

balance in healthy middle aged male. Koomesh 2012; 13: 

345-354. (Persian). 

[45] Mtahari F, Seyed S, Zeinali R. The impact of 

mental practice on sleep quality, fatigue, functional balance 

and gaiting in patient with multiple sclerosis: A case report. 

Koomesh 2016; 17: 944-949. (Persian). 

[46] Kashani VO, Honarmand P. Psychometric 

properties of Persian version the self-efficacy for exercise 

scale for older adults. Koomesh 2017; 19: 565-576. 

  



 Koomesh                                                                                            Winter 20117, 20 (1):   

4 

Determination of validity and  reliability of the Persian 

version of the 9-item Berg balance scale in elderly people 
 

Vali Ollah Kashani (Ph.D)
*1

, Mohammadreza Salmanzade (M.Sc), Lila Bahrami (M.Sc) 

Dept. of Sport Sciences (motor behavior), Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran 
 

(Received:13 Dec 2016; Accepted: 20 Dec 2017) 

 

Introduction: Human beings rely on numerous systems to sustain their balance as they perform their 

activities of daily living. In this way, the purpose of this study was to determine validity and reliability of 

the Persian version of the 9-item Berg balance scale in elderly people. 

Materials and Methods: A final version of the Berg balance scale (BBS) was translated and developed 

based on the feedbacks provided by experts in elderly studies, and then distributed among 100 volunteering 

senior citizens from a residential care in Semnan (emam ali). The data were analyzed using descriptive 

(confirmatory factor analysis (CFA) and Cronbach’s alpha) and inferential statistics. 

Results: Our findings indicated proper fitness of the CFA model over the Persian version of the short 

form of the BBS. In addition, Cronbach’s alphas demonstrated acceptable internal consistency of this 

measurer.  

Conclusion: It is concluded that the proper translation and selecting a heterogeneous sample may have 

contributed to the fitness of the CFA model. 
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