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مقدمه

 02-02سالگي است ولي ميتوان گفت که سرن  02سرا بره

سالمندي دورهاي از زندگي است که در آن افرراد سرالمند

باال سالمند محسوب ميشود [ .]0در مورد ايران ميتوان گفت

در معرض تهديدات بالقوهاي نظير افزايش ابتال به بيماريهراي

ه اکنون در حا پشت سر گذاشتن سراختار جمعيتري خرود

مزمن ،تنهايي و انزوا و عدم برخورداري از حمايت اجتمراعي

ميباشد و بر اساس سرشماري سا  1032با داشتن جمعيتري

بوده و بهدليل ضعف جسماني و ذهني تا حد زيرادي اسرتقال

بالغ بر  2/22درصد افراد باالي  02سا به کشروري سرالمند

فرديشان را از دست ميدهند [ .]1سالمندان جمعيتي از جامعه

تبديل شده است [ .]2بنابراين ميتروان نتيجره گرفرت کره در

هستند که در زمان معاصر ،با پيشرفت وسيع در حوزه علر و

کشور ايران پديده سالمندي در حا شکل گرفتن است [ .]0با

تکنولوژي ،بهويژه پيشرفت در علوم بهداشتي ،جمعيتي در حا

توجه به اينکه جمعيت سالمندان افزايش چشر گيرري داشرته

افزايش و داراي نيازهايي ويژه محسوب ميشوند و دولرتهرا

است مشکالت و مسائل مربوط به سرالمندي نيراز بره توجره

خود را ملزم ميدانند که بيش از پيش به اين قشر توجه کننرد

روزافزون دارد [ .]2با گذشت چند دهه از عمر ،قابليرتهراي

[ .]2جمعيت افراد سالمند در جهان در حا افزايش است ،بره

فيزيولوژيکي و کارکردي نظير ،قدرت عضالني ،کارکرد عصبي،

طوري که پيشبيني ميشود اين درق در سرا  2202بره 22

کارکرد ريوي ،کرارکرد قلبري عروقري ،ترکير

بردن و تروده

درصد افزايش پيدا کند [ .]0شروع تغييرات سرالمندي از سرن

استخواني ،رو به افو ميگرذارد [ .]3در ايرن ميران نقر
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کومش
تعاد از مشکالت اساسي در سالمندان ميباشد [ ،]9ه چنرين

در هر يک از موارد آزمون بهدسرت مريآورنرد .کسر نمرره

از عوامل اصلي خطر افتادن محسروب مريشرود [ .]12پيامرد

باالتر از  02بيانگر خطر زمين خوردن ک در افراد است و به

بيشتر افتادنها حرواد

يرر قابرل جبرانري از قبيرل مرر

دست آوردن امتياز ک تر از  02نشاندهنده خطر باالي زمرين
برهعنروان

خواهد بود [ .]11حفظ تعاد يک فرايند فيزيولوژيک پيچيرده

خوردن در آنها ميباشد [ .]13آزمون تعاد برر

ميباشد که نتيجه عملکرد متقابل تعداد زيادي از دستگاههراي

مه ترين معيار پيشبيني براي خطرر زمرين خروردن در افرراد

بدن است [ .]12در فرايند تعاد  ،سيست هاي زيربنايي مختلفي

مسن معرفي شده است [ .]13پايرايي زمراني ايرن آزمرون در

(بهعنوان مثا عضالت ،سيست عصبي و سيست هاي حسي) به

سالمندان  2/30و پايرايي درونري آن  2/99مريباشرد کره از

صورت متقابل با ه عمل ميکنند [.]10

طريق آلفاي کرونباخ محاسبه شده است []19؛ ه چنين روايي

زمين خوردنها از مه ترين نگرانيهاي سالمت عمومي

ه زمان اين آزمون از طريق آزمون ميزان جهاني تعاد 2/31

در سالمندان هستند .شناسايي زودهنگام افررادي کره اسرتعداد

بهدست آمد [ .]22در ادامه توسعه و افزيش قابليت کاربرد اين

زي رادي بررراي زم رين خرروردن دارنررد موج ر فررراه کررردن

آزمون ،نسخه کوتاه آن ،که شامل نُه مرورد مريباشرد توسر

درمانهاي توانبخشي و کاهش خطر زمين خوردنهاي آينرده

کيويماکي و همکارانش [ ]21ارائه گرديد .نسخه نُره مروردي

ميشود .به اين دليل است که يرافتن يرک ابرزار خروب برراي

آزمون بر  ،همبستگي قابل توجهي را در رابطه با جنبههراي

پيشبيني خطر زمرين خروردن ،امرري ضرروري اسرت [.]10

ايستا و پوياي تعاد نشان داده است .ايرن آزمرون شرامل نُره

روشهاي زيادي برراي ارزيرابي تعراد در افرراد سرالمند در

مورد از آزمون بر

اصلي ميباشد که هر مورد از اين آزمون

دسترس است .اين روشها نه تنها براي رديرابي سرالمندان در

شامل پنج سط است ،يعني دامنهاي بين «صفر» تا «چهار» را

خطر زمين خوردن داراي کاربرد هستند ،بلکه به عنوان راهري

در بر ميگيرد که «صفر» نشرانه نراتواني در انجرام آزمرون و

براي تدوين برنامههاي درماني براي سالمندان مدنظر ميباشند.

«چهار» نشانه عملکرد طبيعي است ،ه چنين نمره کل آزمرون

آزمونهاي فراوني براي سنجش تعاد طراحي شده است ،بره

 00ميباشد [.]21

عنوان نمونه آزمون زماندار نشستن و برخاستن [ ،]12آزمرون

افرادي که در اين آزمون نمره بين صفر تا  02ميگيرنرد

تعاد ايستادن روي يک پا که براي سنجش تعاد ايستا است،

در گروه خطر قرار ميگيرند و افرادي که نمره آنها در دامنره

آزمون گردش ستاره براي سنجش تعراد پويرا [ ،]10آزمرون

 00تا  00قرار ميگيرد در گروه عدم خطرر قررار مريگيرنرد،

که به منظور

ه چنين نمره  02تا  00نشاندهنده توانايي متوس ترا خروب

سررنجش تعرراد در افررراد سررالخورده توسرر کترري بررر ،

ميباشد [ .]22آزمون بر

نُه موردي تنها به 10ترا  19دقيقره

فيزيوتراپيست کانادايي طراحي شده است .آزمون تعاد برر

زمان براي انجام آزمون نياز دارد [ ]21در حرالي کره آزمرون

تعاد پيشرفته فولرتون [ ]12و آزمون تعاد بر

اصلي به  22تا  02دقيقه زمان نياز داشت [ .]12پايرايي

يک ارزيابي عملکردي شامل  10مورد است که کيفيت و خطر

بر

افتادن در سالمندان را مورد بررسي قرار ميدهد [ .]12بهترين

آزمون بر

نمره در اين آزمون  20است که بيانگر تعاد در سرط عرالي

آمده است ،در سالمندان  2/09ميباشرد [ .]21برراي ايرنکره

ميباشد .هر مورد از آزمون بر مبناي مقياس ترتيبي شامل پنج

بتوان از يک ابزار پژوهشي که روايي آن قبالً برهدسرت آمرده

سط در گستره امتيازي بين صفر تا چهار قرار ميگيرد .نمرره

است در کشورهاي ديگر استفاده کرد بايد ايرن ابرزار از زبران

«صفر» نشان ميدهد که فرد مورد نظر داراي پايينترين سط

اصلي خود به زبان کشور مورد نظر تغييرر يابرد و برا زبران و

اجرا است و نمره «چهار» نشاندهنده بهترين اجررا مريباشرد.

فرهنگ اين کشور سازگار شود؛ هر چنرين توليرد يرک ابرزار

نمره نهايي افراد شرکتکننده بر اساس مجموع نمراتي است که

جديد و گرانقيمت وقتيکه ابرزاري برا همران هرد و داراي

نُه موردي که از طريق آلفاي کرونبراخ برهدسرت

ولياله کاشاني و همکاران

...
کيفيت خوب در دسترس است ،امرري يرر ضرروري برهنظرر

شئ از روي زمين از يک وضعيت ايستاده ،چرخش به چر و

ميرسد [ .]20بنابراين هد از تحقيق حاضر پاسخگرويي بره

راست از روي شانه براي نگاه کردن به پشت سر در وضرعيت

اين سؤا اساسي است که آيا نسخه فارسي آزمون کوتاه تعاد

ايستاده ،ايستادن بدون حمايت به حالت يک پرا جلروي پراي

بر

(نُه مروردي) در سرالمندان از روايري و پايرايي مناسربي

برخوردار است ،يا خير؟.

ديگر ،ايستادن روي يک پا ،چرخش  002درجره ،قررار دادن
پاها بهطور متناوب بر روي چهار پايره در حالرت ايسرتاده و
بدون حمايت و جابهجايي.

مواد و روشها

روش اجراي پژوهش حاضر از نوع
جامعره آمراري پرژوهش حاضرر

زمينهيابي است .به منظور اجراي پژوهش در ابتدا با استفاده از

سالمندان شهر سمنان بود .به منظور انتخاب نمونه مورد نياز با

روش باز ترجمه نسخه نُه موردي آزمون تعاد بر

از زبران

مراجعرره برره مراکررز نگهررداري از سررالمندان (خانره سررالمندان

انگليسي به زبان فارسري ترجمره شرد و در ادامره برا کمرک

سمنان-امام علري)  122نفرر از آنران بره صرورت داوطلبانره

متخصصان صاح نظر در اين حروزه ويررايش شرد و روايري

انتخاب شدند .پس از بررسيهاي انجرام شرده برراي انتخراب

صوري و محتوايي آن (صحت ترجمه) مورد تأييد قرار گرفت.

نمونههاي مورد نظر و هماهنگيهراي الزم برا اداره بهزيسرتي

روش انجام باز ترجمه بدين صورت بود کره در ابتردا آزمرون

شهرستان سمنان بهمنظور اخذ مجروز الزم برراي انجرام ايرن

بهوسيله سه نفر از متخصصان حوزه رشد حرکتي ترجمه شرده

پژوهش روند انجام اين کار پژوهشي وارد مرحله اجرايي شد.

و سپس ترجمه فارسي توس سره متخصر

مترجمري زبران

معيارهاي ورود به پژوهش شامل ،افرادي است که سني برابرر

انگليسي برگردان شد .در نهايت با مقايسه دو متن انگليسي که

يا بيشتر از  02سرا داشرتند کره داراي اسرتقال حرکتري و

همان متن اصلي آزمون و متن بهدست آمده از ترجمه فارسري

توانايي راهرفتن با عصا بيشتر از شش متر بودنرد .هر چنرين

به انگليسي بود ،اصالحات مورد نيراز انجرام گرفرت و شرکل

معيارهاي عدم ورود به پژوهش عبارت برود از شرراي قلبري

نهايي آزمون نُه موردي تعاد بر

براي بهکارگيري در جامعه

ناپايدار ،فشار خون باال يا افت فشار خون ،حرواد عروقري

سالمندان تهيه گرديد .بهمنظور تعيين پايايي آزمون مربروط در

مغزي يا نورپاتي محيطي که باعث ضعف در حواس و اخرتال

جامعه آماري پژوهش ،در يک مطالعه مقدماتي پنج نسرخه از

در تعاد ميشود ،تمامي کسراني کره مفصرل زانروي خرود را

آزمون مورد نظر در ميان افراد سالمند توزيرع و تکميرل شرد.

عوض کرده بودند و شکستگي اندام تحتاني در  12ماه گذشته

پس از مطالعه مقدماتي و انجام اصالحات مورد نياز ،از گرروه

داشتند.

همکاران طر براي يکسانسازي اجرا (توزيرع و جمرعآوري
ابررزار اصررلي

پرسشنامهها) در جامعه هد دعوت بهعمل آمد و موارد مه

)(BBS-9

و ضروري براي انجام طر مرور و يکسانسازي شد .در گرام

)(Berg Balance Scaleبود که توس کيويماکي و همکراران

بعدي مجوزهاي الزم براي انجام آزمرون از مسرؤالن مربروط

( )2212ارائه گرديد و شامل نُه مورد بود که هر کدام از آنهرا

اخذ و آزمون در نمونههاي آماري انجام گرفت و نتايج آن نيز

پنج سط را در بر ميگرفت؛ ايرن سرطو عبرارت بودنرد از:

ثبت شد .پس از انجام آزمون و جمعآوري اطالعرات مربروط

صفر ،يک ،دو ،سره و چهرار ،کره «صرفر» نشرانه نراتواني در

به آن ،دادهها توس متخص

آمار دستهبندي و با اسرتفاده از

عملکرد و «چهار» نشانه عملکررد طبيعري برود [ .]21نمونره

روشهاي آماري مناس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در

موارد اين آزمون شرامل مروارد ذيرل مريباشرد :ايسرتادن از

پژوهش حاظر از آمار توصيفي و اسرتنباطي اسرتفاده شرد ،از

وضعيت نشسته ،دسترسي به جلو با بازوهاي کشيده ،برداشرتن

هاي مرکزي ،پراکنردگي و

پژوهش حاضر نسخه نُه موردي آزمون تعاد بر

آمار توصيفي براي محاسبه شاخ
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کومش
ترسي نمودارها استفاده شد .در آمرار اسرتنباطي مطرابق نظرر

داده است .در ادامه و به منظور بررسي روايي سازه (عاملي) از

متخصصين معادالت سراختاري مبنري برر ايرنکره زمرانيکره

روش مد معادالت سراختاري يرا تحليرل چنرد متغيرري برا

پژوهشگران يرک مرد مفرروض را در اختيرار دارنرد ،روش

متغيرهاي مکنون ( )Latent variablesو تحليل عاملي تاًييدي

آماري مورد استفاده در مرحله او بايد تحليل عاملي تأييدي

استفاده شد .با توجه به اينکه عاملهراي نسرخه نره مروردي

باشرررد و نررره اکتشرررافي ،از روش تحليررل عررراملي تأييررد

آزمون تعاد بر

قبالً توس پژوهشرگران ديگرر اکتشرا و

( )Confirmatory Factor Analysisمبتني بر مرد معرادالت

تأييد شده است و از آنجا که اين آزمون پس از طري مراحرل

ساختاري براي بررسي و تأييد سؤاالت آزمرون و برهعبرارت

مقدماتي يعني ترجمه باز ترجمره و تاًييرد روايري محتروايي و

ديگر ،تأييد روايي سازه (عاملي) پرسرشنامره اسرتفاده شرد.

صوري توس متخصصين ،دچار تغيير و حرذ سرؤا نشرد،

پايايي درونري پرسرشنامره از طريرق تعيرين ضرري آلفراي

به منظور بررسي و تاًييد روايي سازه اين پرسشنامه در جامعه

کرونباخ تعيين شد .تحليل عاملي تأييردي و همسراني درونري

سالمندان ايراني کافي است با استفاده از تحليل عاملي تاييردي

پرسشنامهها روي تمامي آزمودنيهراي پرژوهش اجررا شرد.

مبتني بر مد معادالت ساختاري (شکل  ،)1به بررسي و تاييد

جهت انجام

محاسبات آماري مذکور ،از دو نرمافزار SPSS-20

و  LISREL 8.8استفاده شد.

روايي سازه مقياس مذکور در جامعه حاضر بپردازي .
جدول  .2آمار توصيفي (ميانگين ،انحراف استاندارد) سؤاالت آزمون نُه موردي تعادل برگ در
سالمندان

نتايج

سؤاالت

جنسيت

ميانگين

انحراف استاندارد

1

زن

2/22

0/18

2

زن

2/82

0/69

3

زن

2/82

8/00

4

زن

2/00

8/02

5

زن

2/22

8/22

6

زن

8/96

8/28

7

زن

2/60

8/80

8

زن

2/68

8/01

9

زن

2/86

0/68

نمرۀ کل آزمون

زن

26/01

0/01

در اين بخش ابتدا فراواني آزمودنيهرا از قبيرل نسربت و
تعداد شرکتکنندگان بر حس

سابقه افتادن يا نيفتادن و سابقه

ورزشي و ير ورزشي در جدو  1آورده ميشود و در ادامره
روايي سازه عاملي ،همساني دروني گزارش داده ميشود.
جدول .1فراواني شرکتکنندگان برحسب سابقۀ افتادن و سابقۀ ورزشي
سابقۀ ورزشي
سابقۀ افتادن
داراي سابقه
فاقد سابقه

فعال

غير فعال

کل

تعداد

63

91

55

درصد

0/63

0/91

0/55

تعداد

66

91

55

درصد

0/66

0/91

0/55

همانطور که در جدو  1نشان داده شده است تعداد 122
سالمند زن فعا و ير فعا در اجراي آزمون تعاد برر

نره

با توجه به اينکه در بين متخصصين مرد يرابي معرادالت
ساختاري ،توافق عمومي و کلي در مورد اينکه کردام از يرک
شاخ

هاي برازندگي برآورد بهتري از مد فرراه مريکنرد،

وجود ندارد ،پيشرنهاد مريشرود ترکيبري از  0ترا  0شراخ

موردي مشارکت داشتهاند کره 22درصرد از شررکتکننردگان،

گزارش شود [ ]20متخصصان براي شراخ

درايا سابقه افتادن بودهاند.

برشهاي متفاوتي را ارائه کردهاند .مثالً براي شراخ

همانطور که در جدو  2نشان داده شده اسرت در نسرخه
نه موردي آزمون تعاد بر

باالترين ميانگين مربوط به سؤا

هراي برازنردگي
رمرزي

مقادير ک تر از  2/23نشاندهنرده قابرل قبرو برودن مرد و
مقادير ک تر از  2/22نشاندهنده برازش عالي مد مريباشرد
هراي تري .ا  .آي و سري .ا  .آي ،کره

شماره يک و ک ترين ميانگين مربوط به سرؤا شرماره شرش

[ ]22و براي شاخ

ميباشد؛ ضمن اينکه ميانگين کل آزمون عدد  22/23را نشان

دامنه تغييرات آنها بين صفر و يک است ،عردد يرک بررازش

ولياله کاشاني و همکاران

...

همانگونه که در جدو  2مشاهده ميشود ،شراخ

هراي

کامل مد را نشان ميدهد و مقادير  2/92و 2/92بره ترتير
نشاندهنده برازش خوب و عالي مرد هسرتند [ .]20دربراره

برازندگي تطبيقي يا مقايسه اي باالتر از  ،2/92شاخ

ريشه

خيدو به ديا  ،مقادير ک تر از  0قابل قبو و خوب

ميانگين مجذور برآورد تقري پايينتر از  ،2/22شاخ

χ2

شاخ

ميباشد [ .]20نتايج تحليل عاملي تأييدي نسخه هفت موردي
آزمون تعاد بر

 /dfک تر از  0و شاخ

نيکويي برازش مقتصد باالتر از 2/0

که در شکل  1مشاهده ميشود ،بيرانگر آن

ميباشند که نشان ميدهد مد اندازهگيري نسخه هفت موردي

است که مد از برازش مطلروبي برخروردار بروده و اعرداد و

آزمون تعاد بر  ،برازش خيلري خروب و در نتيجره روايري

هاي برازندگي مد

پارامترهاي مد معنادار ميباشند .شاخ

اندازهگيري نيز از مقادير بااليي برخوردار بوده که نشاندهنرده
مناس
بر

بودن مد اندازهگيري نسخه نه موردي آزمرون تعراد
ميباشد (جدو .)0

سازه قابل قبولي دارد [ .]20بهمنظور بررسي معناداري ارتباط
بين سؤاالت و عاملها نميتوان بر اساس بزرگي يرا کروچکي
ضراي نتيجهگيري کرد ،بلکه بايد از شاخ
استفاده کرد .در جدو  0شاخ

تري ()T value

تي و مقادير بارهاي عاملي

ارائه شده است.
جدول  .6شاخص تي و بار عاملي مدل آزمون نُه موردي تعادل برگ در سالمندان
گويهها
1
2

1/02
0/06

0/09

0/12

0/02

1/08

0/62

6

ايستادن روي يک پا

0/06

0/06

7

چرخش  290درجه

6/62

0/16

6/69

0/11

9/12

0/61

4
5

8
جدول  .3مقادير شاخصهاي برازندگي الگوي تحليل عاملي تأييدي آزمون هفت موردي

6/16

0/69
0/96

3

شکل .1مدل تخمين استاندارد نسخۀ هفت موردي آزمون تعادل برگ

ايستادن از وضعيت نشسته
دسترسي به جلو با بازوهاي کشيده در وضعيت

شاخص تي

بار عاملي

9

ايستاده
برداشتن شيء از روي زمين از يک وضعيت
ايستاده
چرخش به چپ و راست از روي شانه براي نگاه
کردن به پشت سر در وضعيت ايستاده
ايستادن بدون حمايت به حالت يک پا جلوي
پاي ديگر

قرار دادن پاها به طور متناوب بر روي چهارپايه
در حالت ايستاده و بدون حمايت
جابجايي

تعادل برگ
آزمون هفت موردي تعادل برگ
مجذور کايدو x2

مقادير

حداقل مقادير

مشاهدهشده

قابلقبول

69/09

---

درجه آزادي df

20

---

سطح معنيداريp

0/082

---

نسبت مجذور کاي دو به درجه آزادي x2 /df

8/00

کمتر از 2

0/60

0/60

0/61

0/60

MSEA
شاخص نيکويي برازش GFI

0/016

0/01

0/68

0/60

شاخص نيکويي برازش مقتصد PGFI

0/66

0/60

شاخص برازش تاکر لويس يا غيرهنجاري
بنتلرـبونت TLI/NNFI
شاخص برازش تطبيقي بنتلر CFI
شاخص ريشه ميانگين مجذور برآورد تقريب

همانطور که در جدو  0مشاهده ميشود مقدار تي هر نه
سؤا باالتر از  1/90بوده است که نشاندهنرده وجرود رابطره
معنادار ( )P2/2220بين سؤاالت با عامرل تعراد مريباشرد.
بررسي دقيق مقادير تخمين پارامتر هر يک از سؤاالت مربوط
به پارامتر نشان ميدهد که سؤا هشت (با بار عاملي  2/33و
مقدار تي  )9/20مه ترين متغيرر پريشبرين در عامرل تعراد
ميباشد.
به منظور ارزيابي همساني دروني نسخه نه موردي آزمون
تعاد بر

از ضري آلفاي کرونباخ اسرتفاده شرد کره نتيجره

جلد  ،22شماره ( 1پياپي  ،)09زمستان 1090

کومش
بهدست آمده براي کل آزمون عدد 2/92را نشان داد که حاکي

اينکه پايايي دروني از روش آلفراي کرونبراخ عردد  2/90را

از پايايي دروني قابل قبو و خيلري خروب برراي نسرخه نره

نشان ميدهد [ .]12در تجزيه تحليرل نسرخه ترايواني آزمرون

موردي آزمون تعاد بر

تعاد بر

است.

يافتههاي بهدست آمده به اينصورت بود که پايايي

دروني بهدست آمده از طريق آلفراي کرونبراخ عردد  2/22را

بحث و نتيجهگيري

نشان ميداد؛ ه چنين پايايي زماني از طريق ) 2/32 ،(ICCرا

پژوهش حاضر به منظور بررسي روايري سرازه عراملي و

نشان داد .در رابطه با ديگر اندازهگيريهاي تعراد همبسرتگي

پايايي نسخه نُه موردي آزمرون تعراد برر  ،برا اسرتفاده از

و  TUGاز

متوسطي بين نسخه ترايواني آزمرون تعراد برر

تحليل عاملي تأييدي با روش برآرود حداکثر درستنمايي يرا

طريق ضري

بيشينه احتما در جامعه سالمندان ايراني انجام گرفرت .نترايج

شد ،بنابراين نسخه تايواني آزمون تعاد برر

تحليل عاملي تأييدي نشان داد کره مرد نسرخه نره مروردي

دروني ،پايايي زماني و روايي سرازه مناسربي برراي ارزيرابي

در سرالمندان ايرانري داراي برازنردگي و

تعاد در بزرگساالن سالمند ميباشد [ .]02در يافتههاي نسخه

هراي تريا آي و

پايرايي زمراني از طريرق ()ICC

آزمون تعراد برر

تناسر مطلروبي مريباشررد ،زيررا شراخ

همبستگي اسپيرمن بره ميرزان  -2/20مشراهده

برزيلي آزمون تعراد برر

داراي پايرايي

سيا آي باالتر از مرال قابرل قبرو ( )2/92مريباشرند و

بهدست آمد و برراي بررسري ثبرات درون آزمرونگرر و برين

مقادير رمزي ،ک تر از  2/20و نسبت خي دو به درجه آزادي

آزمونگر بهترتي

اعداد  2/99و  2/93گزارش گرديده است.

نيز ک تر از  2بهدست آمده است که مقادير مطلروبي محسروب

ه چنين از ضري

همبسرتگي پيرسرون برراي تعيرين روايري

ميشود.

استفاده شده بود که عدد ضري همبستگي بهدست آمده برراي
[،]22

نتررايج پررژوهش حاضررر بررا پررژوهشهرراي بررر

شامويکو و همکاران [ ]23و الجوي و همکاران [ ]29هر
راستاست؛ ه چنين نتايج بهدست آمرده در ايرن پرژوهش کره
درآن نمونه فارسي نسخه نه موردي آزمرون تعراد برر

بره

لحاظ روايي و پايايي مورد ارزيابي قرار گرفت با نسرخههراي
تايواني ،برزيلي ،ترکيهاي و فارسي آزمون اصلي بر

پايايي درون آزمونگر و برين آزمرونگرر برهترتير  2/93و
 2/92بود .يافتههاي نسخه برزيلي آزمون تعاد بر
از اين است که آزمون تعاد بر

حراکي

ابزاري پايا براي اندازهگيري

تعاد در سالمندان ميباشد [ .]01در نسخه ترکي آزمون تعاد
بر

نيز نتايجي مشابه با ديگر نسخهها حاصل شرد ،در ايرن

()BBS

نسررخه پاي رايي زمرراني از طري رق آزمررون مجرردد بررراي درون

ه خواني دارد .الزم به ذکر ميباشد کره پرژوهش حاضرر برا

آزمونگر و بين آزمونگر برهترتير اعرداد  2/93و  2/92را

يافتههاي کيوي ماکي و همکاران در آزمون نه مروردي برر

نشان داد؛ ه چنين براي پايايي دروني از طريق ضري آلفراي

ه راستا است [ .]21نتايج پژوهش حاضر با نتايج تورباهن و

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

اصرلي ناهمسرو اسرت [ .]13نترايج

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

پژوهش الجوي و همکاران نشان داد افراد داراي سابقه زمرين

ولي براي هر مورد از موارد آزمون بهصورت جداگانه اين عدد

خوردن نسبت به افرادي که داراي سابقه زمين خوردن نبودنرد

در دامنهاي بين  2/30تا  2/99قررار گرفرت .در ارتبراط برا

بهدست آوردند [.]29

نيز پايرايي زمراني ايرن

همکاران در آزمون بر

نمره پايين تري را در آزمون تعاد بر
در پژوهشي که بر

و همکاران برراي بررسري ويژگريهراي

روانسنجي آزمون تعاد بر

در سالمندان انجام دادند پايايي

زماني آزمون از طريق آزمون مجدد ( )ICCبين آزمرونگرر و
درون آزمونگر بهترتي  2/93و  2/99بهدست آمرد؛ ضرمن

روايي نسخه ترکي آزمون تعاد بر
آزمون در همبستگي برا شراخ

اصرالحي بارترل ( )MBIو

 TUGبهترتي اعداد  2/02و  -2/22را نشران داد؛ بنرابراين
نسخه ترکي آزمون تعاد بر
بر

تأييد ميکند که آزمرون تعراد

ابزاري روا و پايا براي اندازهگيري تعاد در افراد سالمند

...
است [ .]02در پژوهشي کره برر
مشخ

ولياله کاشاني و همکاران

و همکراران انجرام دادنرد

سالمندان انجام دادند ،پايايي بهدسرت آمرده از روش ضرري

شد افرادي که در هنگام راه رفرتن از عصرا اسرتفاده

آلفاي کرونباخ نشان داد که نسخه نره مروردي آزمرون تعراد

ميکردند نسبت به افرادي که از عصرا اسرتفاده نمريکردنرد از

بر

ميانگين نمرات پايينترري بهررهمنرد شردند [ .]00يافترههراي

است [ .]21در پژوهش ديگري کره در ارتبراط برا نسرخه نره

پژوهش کيويماکي و همکاران نشان داد که نسخه نه مروردي

انجام شد کيرويمراکي و همکراران

آزمون تعاد بر

از پايايي متوس تا خروبي بره ميرزان  2/09برخروردار

موردي آزمون تعاد بر

داراي روايي خوبي نسبت به آزمون اصرلي

تأييد کردند که مريتروان از نمرره برين  02ترا  00برهعنروان

اصلي و نسرخه

نشانگري کاربردي براي پيشبيني خطر افتادن در ميران افرراد

شد که نسخه نه موردي اين آزمرون از

سالمند ساکن در خانه سالمندان بهرره گرفرت [ .]22در ايرران

لحاظ اجرا آسانتر و با سرعت بيشتري در مدت زمران برين

روانسنجي نسخه فارسي آزمون اصلي بر

توس صلواتي و

 10تا  19دقيقه انجام ميشود .نمره باالتر در نسخه نه موردي

همکاران ( )2212مورد تأييد قررار گرفرت؛ در ايرن پرژوهش

نشاندهنده تعاد ايستا و پويراي بهترر مريباشرد

پايايي بين آزمونگر و درون آزمرونگرر بره ترتير  2/90و

[ .]21در زمينه محدوديتها و چالشهاي پيش رو در آزمون

 2/92حاصل شد؛ ه چنين آلفراي کرونبراخ  2/02و روايري

برخي از پژوهشگران به مواردي اشاره کرردهانرد ،برراي

در

بر

ميباشد؛ ه چنين با مقايسه آزمون بر

نُه موردي آن مشخ

آزمون بر
بر

نمونه سوسارد و همکاران در پژوهشي اعالم کردند که اگرچره
آزمون تعاد بر

يک ابزار کامل و با ارزش است؛ با اينحا

سازه آن  -2/20بهدست آمد [ .]03آزمرون تعراد برر

گروههاي متنوعي از جمله در افراد سالمند ،بيماران ارتوپردي،
مبتاليان به ام اس و افرادي که دچرار سرکته مغرزي شردهانرد

در ميان افراد سالمند داراي سنين باالتر يک اثر سرقف در آن

کاربرد دارد [ .]09در ايرران پرژوهشهراي متعرددي صرورت

مشاهده ميشود [ .]00يافتههراي پرژوهش داونرز وهمکراران

استفاده شرده اسرت؛ از جملره

نشان داد که آزمون بر

گرفته که از آزمون تعاد بر

اصلي داراي پايايي درون آزمونگر و

ميتوان به مطالعاتي نظير فرزانه حصاري و همکراران ()2210

بين آزمونگر بااليي است ولي با ايرنحرا پايرايي مطلرق آن

[ ،]02ميرشجاع و همکاران ( ،]01[ )2210اکبرنژاد و همکاران

متغير و داراي نتايج متنوعي ميباشد [ .]02مائو وهمکاران در

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

پژوهشي اعالم کردند با وجود اثرات سقف و کرف موجرود در

[ ]00اشاره کرد .با عنايت به اينکره يکري از روشهراي مهر

نياز است که ويژگريهراي روانسرنجي آن

بررسي روايي سازه ،اسرتفاده از ابرزار هر ارز مريباشرد ،در

آزمون تعاد بر

بهوسيله ديگر ابزارهاي تعاد ه مرورد حمايرت قررار گيررد

تحقيق حاضر بره جهرت محردوديت در زمران دسترسري بره

و همکراران

سالمندان و خستگي جسماني سالمندان ،اين مه امکرانپرذير

اشاره کرد؛ آنها بره ايرن مطلر اذعران کردنرد کره يکري از

در

[ .]00از موارد ديگر ميتوان بره پرژوهش برر
محدوديتهاي نسخه اصلي آزمون تعاد برر

نبوده است .عالوه بر اين در استفاده از آزمون تعاد برر

عردم وجرود

ميان افراد سالمند داراي سنين باال ،يرک اثرر سرقف مشراهده

موردي است که بتواند پاسخ تعادلي افراد را در موقعيرتهرا و

ميشود ،لذا استفاده هر زمران از دو آزمرون اسرتاندارد برراي

سطو ناهموار بررسي کند [ .]12گارلنرد و همکراران نيرز برا

بررسي اين مسئله در مطالعات آتي اطمينانبخش پژوهشگران

اشاره به يافته هاي پژوهش خرود در زمينره محردوديتهراي

استفادهکننده از اين ابزار خواهد بود .عرالوه برر ايرن ،داشرتن

اعالم کردند که اين آزمون براي نشان دادن نکات

فعاليت بدني نظير تمرين در آب و يا ديگر ورزشها ،زمينهساز

آزمون بر

ريز و تفاوتها در حالتهاي طبيعي يا چالش برانگيز تعراد
داراي محدوديت است [ .]02کيويماکي و همکاران پژوهشري
را براي تعيين پايايي نسخه نه موردي آزمون تعراد برر

در

بهبود ظرفيت عملکرد سالمندان خواهد بود ،بنرابراين بررسري
روايي عاملي آزمون تعاد نُه موردي بر

در برين سرالمندان

فعررا و ي رر فعررا و مقايسرره مررد هرراي مسررتخر  ،نتررايج
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کومش
 هر چنرين توصريه.]00[ ارزشمندي را فراه خواهد سراخت
در جوامع ديگري نظير بيمراران

ميشود آزمون نُه آيتمي بر

اس نيز به لحاظ روايي و پايايي مورد بررسي قرار گيرد ترا.ام
پژوهشگران در مطالعات پيش رو از آزمون کوتاهتري بهجراي
در سرنجش تعراد ايرن بيمراران اسرتفاده
بره

آزمون اصلي بر

 چنانچه در مطالعات گذشته از آزمون اصلي برر،نمايند

.]02[ منظور سنجش تعاد اين بيماران استفاده گرديده اسرت
در انتها پيشنهاد ميگردد ارتباط تعاد بهدست آمده با آزمرون
نه موردي با سازههايي نظير خودکارآمدي سرالمندان در

بر

اجراي فعاليتهاي روزمره و يا فعاليتهاي ورزشي نيز مرورد
 نسرخه فارسري آزمرون نُره، بنرابراين.]00[ بررسي قرار گيرد
 لذا استفاده از. ابزاري روا و پايا محسوب ميشود، آيتمي بر
اين ابزار در مطالعراتي کره ارزيرابي تعراد سرالمندان مطرر
. توصيه ميشود،ميباشد

تشكر و قدردانی
از همکاري مسئولين محترم خانۀ سالمندان ام علري شرهر
سمنان و همۀ سالمندان عزيزي که در اجراي اين پرژوهش مرا
. عميقاً تشکر و قدرداني ميشود،را ياري نمودند
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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.
Keywords: Balance, Disability Evaluation, Aged.
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