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Abstract
Background and Objectives: Falling is one of the important concerns
of older adults and is associated with a series of constraints, such as
decline in social activities, general physical weakness, physical
activities avoidance, and decrease in quality of life. Assessment of
falling-related factors, such as gait efficacy, is important. In this
research, validity and reliability of Persian translation of "Modified
Gait Efficacy Scale", was investigated in older adults.
Methods: This descriptive study was performed in older adults in Qom
city. Data were collected using Modified Gait Efficacy Scale, Falls
Efficacy Scale-International, and Activities-Specific Balance
Confidence. Subjects were selected from urban areas of Qom city by
available sampling. Data were analyzed using factor analysis with
principal component and Varimax rotation, Pearson correlation
coefficient, and independence student t-test.
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Results: In this study, the mean age of the subjects was 70.8 years. The
results of confirmatory factor analysis led to extraction of one factor
with eigenvalue greater than 1, named "Gait Efficacy", which
explained 85.52% of total variance. Excellent correlation between the
mean score of this scale with Fall Efficacy Scale-International (-0.93),
and Balance Confidence (0.95), was confirmed the convergent validity
of the scale (p≤0.001). Differential validity and the reliability, were
confirmed by three methods, including test-retest (0.96), intraclass
correlation (0.96), and internal consistency (0.97).
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Conclusion: Persian translation of “Modified Gait Efficacy Scale” is a
valid and reliable measure and can be used for research and educational
purposes. Therefore, assessment of some other psychometric properties
of this scale, is suggested for next studies.
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بررسي روايي و پايايي ترجمه فارسي "مقياس اصالحشده كارآمدي در راه رفتن" در
سالمندان شهر قم
1

داريوش خواجوي ،*1محمدصادق مرادي وقار
1گروه رفتار حرکتی و روانشناسی

چکيده

ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه

زمينه و هدف :افتادن ،از نگرانیهاي مهم سالمندان است و با مجموعهاي از محدودیتها مانند

اراک ،اراک ،ایران.

افت فعالیتهاي اجتماعی ،ضعف جسمانی عمومی ،اجتناب از فعالیتها و کاهش کیفیت زندگی
ارتباط دارد .سنجش عوامل مرتبط با افتادن مانند کارآمدي در راه رفتن ،مهم است .در این
پژوهش ،روایی و پایایی ترجمه فارسی "مقیاس اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" در سالمندان
بررسی گردید.
روش بررسي :این مطالعه به روش توصیفی بر روي سالمندان شهر قم انجام شد .دادهها با
استفاده از پرسشنامه ویژگیهاي جمعیتشناختی ،مقیاس اصالحشده کارآمدي در راه رفتن،
مقیاس کارآمدي در افتادن ،فرم بینالمللی و مقیاس اعتماد به تعادل ویژه فعالیتها جمعآوري
شد .آزمودنیها از مناطق شهري قم بهصورت در دسترس انتخاب شدند .دادهها با استفاده از
تحلیل عاملی با مؤلفههاي اصلی و چرخش واریماکس ،ضریب همبستگی پیرسون ،تی استیودنت
مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها :در این مطالعه ،میانگین سنی آزمودنیها 70/8 ،سال بود .نتایج تحلیل عاملی تأییدي به

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

استخراج یك عامل با ارزش ویژه باالي یك بهنام "کارآمدي در راه رفتن" منجر شد که

داريوش خواجوي ،گروه رفتار

 % 85/52واریانس کل را تبیین کرد .همبستگی عالی میانگین نمره این مقیاس با کارآمدي در

حرکتی و روانشناسی ورزشی ،دانشکده

افتادن ( )-0/93و اعتماد به تعادل ( ،)0/95روایی همگرا را تأیید کرد ( .)p≤0/0001روایی افتراقی

علوم ورزشی ،دانشگاه اراک ،اراک،

مقیاس و پایایی به سه روش :آزمون مجدد ( ،)0/96پایایی درونطبقهاي ( )0/96و همسانی درونی

ایران؛

( )0/97مورد تأیید قرار گرفت.

آدرس پست الکترونیکی:
d-khajavi@araku.ac.ir
تاریخ دریافت95/4/13:

نتيجهگيري :نسخه فارسی "مقیاس اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" مقیاسی روا و پایا بوده و
میتواند با اهداف پژوهشی و آموزشی مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،بررسی برخی
ویژگیهاي روانسنجی دیگر این مقیاس ،براي مطالعات بعدي پیشنهاد میشود.
كليد واژهها :سالمندان؛ خودکارآمدي؛ نتایج پژوهش تکرارپذیري.

تاریخ پذیرش95/7/5:

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Khajavi D, Moradi Veghar MS. Investigation of validity and reliability of
"persian translation of "Modified Gait Efficacy Scale
in older adults in Qom City (Iran).
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(9):70-78. [Full Text in Persian
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مقدمه

خودکارآمدي راه رفتن و اعتماد به راه رفتن را بسنجد ،بسیار

از نگرانیهاي مهم سالمندان ،افتادن ( )fallاست که تقریباً

محدود است.

یكسوم آنها حداقل یكبار در سال ،آن را تجربه میکنند (.)1-3

یکی از مقیاسهایی که اخیراً براي ارزیابی تعادل در ارتباط با

افتادنها با محدود شدن فعالیت ( ،)4افت فعالیتهاي اجتماعی
( ،)5و اجتناب از فعالیتها ( )6ارتباط دارد .به دلیل اهمیت افتادن
و تعادل ،بخشی از پژوهشهاي سالمندي به افتادن و عوامل

تکالیف همزمان با راه رفتن تدوین شده است" ،مقیاس
اصالحشده کارآمدي راه رفتن
( Newell ")Modified Gait Efficacy Scaleو همکاران است

مرتبط ،اختصاص یافته است .یکی از متغیرهاي روانشناختی

( ،)20که در ابتدا بهمنظور ارزیابی اعتماد فرد به اجراي ایمن

مرتبط با افتادن و تعادل در دوران سالمندي ،خودکارآمدي

تکالیف در حال راه رفتن ،تدوین ( )22،21و توسط  Newellو

( )Self-efficacyاست که بهعنوان "ادراک فرد از تواناییهاي

همکاران اصالح گردید .آنها براي اصالح ،استدالل کردند باید

خود در حوزه خاصی از فعالیتها" تعریف شدهاست" ( .)7این

به مقیاس کارآمدي راه رفتن ،گویههایی که سالمندان در راه رفتن

سازه ،میزان اعتماد هر فرد به تواناییاش در حوزه خاصی ازجمله

روزانه با آن مواجه هستند افزوده شود .براي مثال در مقیاس قبلی

"افتادن"" ،تعادل" و "تکلیف" را نشان میدهد.

کارآمدي راه رفتن 4 ،گویه وجود داشت که درباره پله برقی بود،

نتایج مطالعات نشان داده است ادراک از تعادل نقش مهمی در

این تکلیف از تکالیف رایج روزانه نیست .بنابراین ،تصمیم گرفته

خودکارآمدي تکالیف روزانه و استقالل کارکردي دارد ( ،)8و

شد فعالیتهاي دیگري که بتواند فعالیتهاي راه رفتن رایجتر را

عوامل روانشناختی مرتبط با افتادن ،پیشبینیکننده فعالیتهاي

اندازه بگیرد ،جایگزین آن شود .همچنین آنها ادعا کردند این

زندگی روزانه سالمندان است ( )9بنابراین ،به دلیل اهمیت تعادل،

گویهها ،تکالیف راه رفتنی را پوشش میدهند که دامنهاي از

یکی از حیطههاي پژوهشی در زمینه توانایی حفظ تعادل و

دشواري را بازتاب میدهد ،همچنین این گویهها بخشی از تحرک

کارآمدي ،تدوین ابزارهاي روا براي سنجش این متغیرها است.

روزانه سالمندان بوده که بهوسیله آنها ،ویژه بودن مورد نیاز براي

دستهاي از این ابزارها ،شاخصهاي خودگزارشی است ( )10که

بهکارگیري اصول خودکارآمدي راه رفتن در جمعیت سالمندان

بهدلیل نیاز به امکانات ،زمان و هزینه کمتر ،مورد توجه

حفظ میشود (.)20

پژوهشگران بوده و از معتبرترین آنها اعتماد به تعادل ویژه

مطالعات بسیار اندکی این مقیاس را رواسازي کردهاند و تنها در

فعالیتها ( ،)11مقیاس کارآمدي افتادن  Tinettiو همکاران (،)12

برخی از آنها براي سنجش روایی از آن استفاده شده است (.)21

مقیاس کارآمدي در افتادن ،فرم بینالمللی  Yardleyو همکاران

 Makizakoو همکاران ،نسخه ژاپنی این مقیاس را در کشور ژاپن

( ،)13مقیاس راه رفتن  )14( Wisconsinو مقیاس درجهبندي

رواسازي کردند و این مقیاس را شاخصی روا و پایا براي سنجش

غیرطبیعی بودن راه رفتن اصالحشده میباشد (.)15

اعتماد به راهرفتن در سالمندان دانستند ( .)22از آنجا که حفظ

مرور مطالعات پیشین نشان میدهد برخی از مقیاسهاي مبتنی بر

تعادل همزمان با راه رفتن از نیازهاي سالمندان بوده و براي

اجرا و شاخصهاي خودگزارشی تعادل مانند نسخه فارسی

اندازهگیري آن ،به ابزاري روا و پایا نیاز است ،همچنین ،با توجه به

"مقیاس کارآمدي افتادن  -فرم بینالمللی" و شاخص راه رفتن

اینکه این مقیاس روا و پایا ،اعتماد سالمندان به راه رفتن را در

پویا ،مقیاس تعادل  Bergو مقیاس تعادل  ،Tinettiآزمون ارزیابی

موقعیتهاي چالشی میسنجد و نیز به دلیل نبود نسخه فارسی آن،

عملکردي راه رفتن ،آزمون زماندار برخاستن و رفتن ،دسترسی

در این تحقیق ویژگیهاي روانسنجی مقیاس ذکرشده بررسی

عملکردي و آزمون تعادلی  Bergو اعتماد به تعادل ویژه فعالیتها

گردید .سؤالهاي این تحقیق عبارت بودند از)1 :آیا مقیاس

در ایران رواسازي شده است ( .)16-19( )3عمده ابزارهاي

کارآمدي راه رفتن از روایی الزم برخوردار است؟ و )2آیا مقیاس

یادشده؛ توانایی حفظ تعادل ،اعتماد به تعادل ،ترس از افتادن و

کارآمدي راه رفتن از پایایی مطلوب برخوردار است؟

غیره را در سالمندان میسنجد و ترجمـه فـارسی مقیاسهـایـی کـه
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روش بررسي

زندگی روزانه ارزیابی کنند .نمره آزمودنی در این مقیاس:

این مطالعه به روش توصیفی با هدف رواسازي و تعیین پایایی

جمع کل نمرههاي تمامی گویهها تقسیم بر تعداد گویهها

نسخه فارسی "مقیاس اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" در

است .باالتربودن نمره کسبشده؛ به معنی باالتر بودن اعتماد به

سالمندان انجام شد .جامعه آماري را سالمندان مناطق شهري قم در

تعادل میباشد ( .)11این مقیاس از ابزارهاي مهم براي سنجش

سال  1392-1393تشکیل میدادند .نمونه آماري این تحقیق شامل

افتادن و تعادل ،بهویژه در سالمندان عنوان شده است (.)10

 302آزمودنی (در سنین  60سال و باالتر) بود .حجم نمونه

بررسی ویژگیهاي روانسنجی نسخه فارسی این مقیاس به

براساس تعداد گویه در مقیاس برآورد شد (براساس این معیار،

استخراج یك عامل منجر شد و پایایی آزمون مجدد  ،0/82آلفاي

بهازاي هر گویه حداقل  5-10آزمودنی انتخاب میشود).

کرونباخ  0/98و ضریب همبستگی درون طبقهاي  0/98به دست

آزمودنیها به روش در دسترس ،از مناطق پرجمعیت شهر قم مثل

آمد ( .)19مقیاس اصالحشده کارآمدي در راه رفتن

مساجد ،مراکز بهداشتی ،پارکها و فضاي سبز ،بازار و مراکز

( ،)Modified Gait Efficacy Scaleاعتماد فرد را به اجراي ایمن

فروش ،انتخاب و پس از اخذ رضایت شفاهی وارد مطالعه شدند.

تکالیف در حال راه رفتن ارزیابی میکند که براي اولینبار در

ابزارهاي جمعآوري دادهها به شرح زیر بود:

مطالعات  McAuleyو همکاران و  Rosengrenاستفاده شد

 -1پرسشنامه ويژگيهاي جمعيتشناختي :این پرسشنامه

( ،)22،21سپس  Newellو همکاران به دالیل برخی نقاط ضعف،

شامل  7سؤال که  6سؤال بهصورت بسته  -پاسخ (شامل جنسیت،

این مقیاس را اصالح کردند و اظهار داشتند از آنجایی که باید به

سابقه افتادن در یكسال گذشته ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل،

مقیاس کارآمدي راه رفتن ،گویههایی اضافه شود تا سالمندان در

وضعیت اقتصادي ،ترکیب خانواده) و یك سؤال (سن) بهصورت

راه رفتن روزانه با آن مواجه شوند ،این مقیاس نیاز به اصالح دارد.

باز  -پاسخ بود.

مثالً در مقیاس قبلی 4 ،گویه درباره پله برقی بود که این تکلیف از

مقياس كارآمدي در افتادن  -فرم بينالمللي :این مقیاس

تکالیف رایج روزانه نیست .بنابراین ،فعالیتهاي دیگري جایگزین

که توسط  Yardlyو همکاران تدوین شد داراي  16گویه است

آن شد که فعالیتهاي راه رفتن رایجتر را اندازه بگیرد .آنها

که میزان ترس از افتادن سالمندان را در حین انجام فعالیتهاي

همچنین ادعا کردند این گویهها ،تکالیف راه رفتن را پوشش

زندگی روزانه در مقیاسی  4امتیازي اندازهگیري میکند و نمره

میدهند که دامنهاي از دشواري را بازتاب میدهد و بخشی از

باالتر بهمعناي ترس بیشتر از افتادن است ( .)13نسخه فارسی این

تحرک روزانه سالمندان بوده که بهوسیله آنها ،ویژه بودن موردنیاز

مقیاس توسط خواجوي رواسازي شده است .تحلیل عاملی به

براي به کارگیري اصول خودکارآمدي راه رفتن در جمعیت

استخراج یك عامل با ارزش ویژه باالي یك ( )1منجر شده که

سالمندان حفظ میشود (.)20

این عامل %77/96 ،واریانس را تبیین میکند .در مطالعه حاضر،

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،16محاسبه شاخصهاي

روایی افتراق با مقایسه نمره سالمندان دارا و بدون سابقه افتادن،

فراوانی و درصد ،شاخص کفایت نمونه کیسر  -میر – اولکین،

تأیید گردید .پایایی آزمون مجدد ضریب همبستگی 0/70 ،و

آزمون کرویت بارتلت ،آزمون تحلیل عاملی تأییدي با چرخش

همسانی درونی آلفا 0/98 ،به دست آمد .این نتایج ،نشاندهنده

واریماکس ،ضریب همبستگی پیرسون ،تیاستیودنت و آلفاي

روایی و پایایی این مقیاس براي جامعه سالمندان فارسی زبان بود

کرونباخ تجزیه و تحلیل شدند.

(.)3
اعتماد به تعادل ويژه فعاليتها

Activities-specific

يافتهها

) :)Balance Confidenceاین پرسشنامه داراي  16گویه است

در این مطالعه ،بیش از  %62از آزمودنیها را مردان و مابقی را

که از آزمودنیها خواسته میشود اعتماد خود را ( =%0عدم اعتماد

زنان تشکیل میدادند .میانگین سنی آزمودنیها 70/8 ،سال بود

و  =%100اعتماد کامل) ،در هنگام اجراي دامنهاي از فعـالـیـتهاي

که بیش از  %77متأهل و بقیه غیرمتأهل بودند.
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میانگین سن آزمودنیها( ،زنان  70/2±8/2و مردان 71/2±8/5

اکثر شرکتکنندگان در این تحقیق بیسواد و یا داراي مدرک

سال) 70/8 ،سال بود .میانگین افتادن آزمودنیها در یكسال

ابتدایی و تنها حدود  %20باالي سیکل بودند و اکثریت با همسر،

گذشته 0/6±0/9 ،به دست آمد .بیش از  %60آزمودنیها از لحاظ

خانواده و یا سایرین زندگی میکردند.

وضعیت اقتصادي ،مستقل و بقیه وابسته بودند.
جدول شماره  :1مشخصات فردي آزمودنيهاي تحقيق
متغير
جنسيت
وضعيت تأهل
وضعيت اقتصادي
وضعيت تحصيالت

تركيب خانواده

فراواني

درصد

زن

114

%37/7

مرد

188

%62/3

متأهل

233

%77/2

غیرمتأهل

69

%22/8

وابسته

184

%60/9

مستقل

118

%39/1

بیسواد

149

%49/3

ابتدایی

94

%31/1

سیکل و دیپلم

46

%15/2

تحصیالت عالی

13

%4/ 3

تنها

27

%8/ 9

باهمسر

109

%36/1

با سایرین

166

%55

نتایج تحقیق درباره شاخص کفایت نمونه کیسر  -میر  -اولکین و

واریمکس ،به استخراج یك عامل با ارزش ویژه باالي یك ()1

آزمون کرویت بارتلت ،کافی بودن نمونه را براي تحلیل عاملی

منجر شد که در کل %85/5 ،واریانس کل را تبیین میکرد .این

تأیید کرد ( .)KMO=0.93, df=45, p≤0.0001نتایج تحلیل

عامل براساس مقیاس زبان اصلی" ،کارآمدي در راه رفتن" نامیده

عاملی تأییدي با استفاده از تحلیل مـؤلفـههـاي اصلـی و چـرخـش

شد (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2نتايج تحليل عاملي تأييدي
استخراج بارهاي مجموع مجذورات

ارزش ويژه اوليه
مؤلفه

كل

درصد واريانس

درصد تجمعي

كل

درصد واريانس

درصد تجمعي

1

8/ 5

85/5

85/5

8/ 5

85/5

85/5

2

0/ 4

4/ 2

89/7

3

0/ 3

3/ 3

93/1

4

0/ 2

2/ 4

95/4

5

0/ 1

1/ 4

96/8

6

0/ 1

1/ 1

97/9

7

0/ 1

0/ 8

98/7

8

0/ 1

0/ 6

99/3

9

0/ 0

0/ 4

99/7

10

0/ 0

0/ 3

100

در جـدول شمـاره  ،3گـویـههاي مـربـوط بـه "مقیـاس
اصالحشـده
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جدول شماره " :3مقياس اصالحشده كارآمدي در راهرفتن"
رديف

1

پرسشها

3 2

4

5

6

7

8

9

اصالً مطمئن نيستم

1

چقدر مطمئن هستید که بتوانید روي یك سطح مثل پارکت (کف چوبی) بهطور ایمن راه بروید؟

2

چقدر مطمئن هستید که بتوانید روي چمن بهطورایمن راه بروید؟

3

چقدر مطمئن هستید که بتوانید از روي مانعی که در مسیرتان است بهطور ایمن راه بروید؟

4

چقدر مطمئن هستید که بتوانید از روي یك سنگ جدول بهطور ایمن به پایین قدم بگذارید؟

5

چقدر مطمئن هستید که بتوانید روي یك سنگ جدول قدم بگذارید؟

6

چقدر مطمئن هستید که بتوانید با گرفتن دستگیرهها ازپلهها باال بروید؟

7

چقدر مطمئن هستید که بتوانید از پلهها پایین بیایید؛ درحالیکه دستگیرهها راگرفتهاید؟

8

چقدر مطمئن هستید که بتوانید از پلهها باال بروید درحالیکه دستگیرهها را نگرفتهاید؟

9

چقدر مطمئن هستید که بتوانید از پلهها پایین بیایید بدون اینکه دستگیرهها بگیرید؟

10

چقدر مطمئن هستید که بتوانید یك مسیر حدود  2کیلومتري را بهطورایمن راه بروید؟

همسو با نتایج بهدستآمده ،نمودار اسکري (شکل) نیز استخراج

10
كامالً مطمئنم

یك عامل را بهنام "کارآمدي در راه رفتن" تأیید میکند.

شکل :نمودار اسکري عاملهاي استخراجشده.

بار عاملی تمامی گویهها ،باالي  0/85بود که در این میان ،گویه 9
(چقدر مطمئن هستید که بتوانید از پلهها پایین بیایید بدون اینکه

جدول شماره  :4ماتريکس مؤلفه و بارعاملي گويهها
شماره گويه/سؤال

مؤلفه
1

دستگیرهها را بگیرید؟) و گویه ( 10چقدر مطمئن هستید که

9

0/96

بتوانید یك مسیر حدود  2کیلومتري را بهطور ایمن راه بروید؟)

8

0/95

6

0/95

2

0/95

1

0/94

4

0/92

3

0/91

7

0/90

بهترتیب داراي باالترین و پایینترین بارعاملی بود (جدول
شماره .)4

5

0/90

10

0/87
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براي ارزیابی روایی همگراي "مقیاس اصالحشده کارآمدي در

محاسبه گردید و براساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون،

راهرفتن" ،در مطالعهاي جداگانه این مقیاس به همراه مقیاس

همبستگی بین میانگین نمره مقیاس اصالحشده کارآمدي در

خودکارآمدي در افتادن (ترس از افتادن) و اعتماد به تعادل ویژه

راهرفتن با کارآمدي در افتادن (ترس از افتادن) و اعتماد به تعادل،

فعالیتها بین  60آزمودنی ،توزیع و تکمیل شد .میانگین سه

به ترتیب  -0/93و  0/95معنیدار بود (( )p≤0/0001جدول

مقیاس کارآمدي در راه رفتن ( )63/7±25/7با کارآمدي

شماره .)5

در افـتــادن ( )31/7±12/5و اعتـمــاد بـه تـعــادل ()91/8±41/4
جدول شماره  :5ضريب همبستگي بين نمره كارآمدي در راهرفتن با ترس از افتادن و اعتماد به تعادل
مقياس

كارآمدي راه رفتن

كارآمدي در راه رفتن

ترس از افتادن

اعتماد به تعادل

1

ترس از افتادن

-0/93

1

اعتماد به تعادل ويژه

0/95

-0/94

1

فعاليتها
همه همبستگيها در سطح p≤0/0001معنيدار است.

براي محاسبه روایی افتراقی (تفکیکی) ،میانگین نمره کارآمدي

بحث

در راهرفتن آزمودنیهاي دارا و فاقد تجربه افتادن در یكسال

در تحقیق حاضر ،روایی و پایایی ترجمه فارسی "مقیاس

گذشته ،محاسبه گردید .نتایج نشان داد  189نفر ( )%62/6بدون

اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" در سالمندان شهر قم بررسی

سابقه افتادن بودهاند و  113نفر ( )%37/4در یكسال گذشته

گردید .نتایج این مطالعه ،حاصل از تحلیل عاملی با تحلیل

حداقل یكبار افتادن را تجربه کردهاند .مقایسه میانگین نمره

مؤلفههاي اصلی و چرخش واریماکس نشان داد "مقیاس

"مقیاس اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" در این دو گروه

اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" از یك عامل با ارزش ویژه

نشان داد میانگین نمره آزمودنیهاي داراي افتادن ()54/3±23/8

باالي یك تشکیل شده که این عامل در کل %82/52 ،واریانس

نسبت به همتایان بدون سابقه افتادن ( ،)70/6±21/4بهطور

کل را تبیین میکند و براساس مقیاس زبان اصلی "کارآمدي در

معنیداري باالتر بوده است (،)t=60.14, df=300, sig=000

راهرفتن اصالحشده" نامیده میشود .همسو با این یافتهها ،تحلیل

همچنین این مقیاس قادر است بین سالمندان دارا و بدون سابقه

عاملی مقیاس  ABDنیز به استخراج یك عامل با ارزش ویژه

افتادن در یكسال گذشته ،تفاوت قائل شود .بنابراین" ،مقیاس

باالي یك انجامید که  %82/9واریانس کل را تبیین میکرد (.)19

اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" ،داراي روایی افتراقی

تحلیل عاملی کارآمدي در افتادن ،فرم بینالمللی به استخراج یك

(تفکیکی) میباشد .پایایی مقیاس به سه روش آزمون مجدد

عامل با ارزش ویژه باالي یك ( )1منجر شد که حدود %78

(بازآزمایی) ،پایایی درونطبقهاي و همسانی درونی محاسبه

واریانس را تبیین کرد ( .)3در مطالعهاي جداگانه با محاسبه

گردید .براي محاسبه پایایی آزمون مجدد" ،مقیاس اصالحشده

همبستگی نمره "مقیاس اصالحشده کارآمدي در راهرفتن" با

کارآمدي در راهرفتن" 2 ،بار بین  28آزمودنی (%50زن) به فاصله

"مقیاس خودکارآمدي در افتادن (ترس از افتادن)" و "اعتماد به

 2هفته ،تکمیل و همبستگی پیرسون بین  2بار آزمون براي گویهها

تعادل ویژه فعالیتها" ،روایی همگراي مقیاس بررسی و تأیید

بین  0/91-0/96و براي کل مقیاس نیز  0/96به دست آمد

گردید .همسو با این یافتهها Salbach ،و همکاران نیز روایی

( .)p=0/000نتایج محاسبه پایایی درونطبقهاي ( )ICCنیز به

همگراي مقیاس  ABCرا با تعادل ،ظرفیت راهرفتن ،تحرک

همبستگی  0/96براي نمره کل "مقیاس کارآمدي در راه رفتن

کارکردي ،عملکرد فعالیتهاي زندگی روزانه ،کارکرد جسمانی،

اصالحشده" به دست آمد ( .)p=0/000همسانی درونی مقیاس با

عالئم افسردگی ،و تندرستی ادراکشده ،ارزیابی و تأیید کردند

آزمون آلفاي کرونباخ ،همبستگی  0/97براي مقیاس تعیین شد.

( .)23محاسبه روایی افتـراقـی (تفکیکی)
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"مقیـاس اصالحشـده کارآمدي در راه رفتن" نشان داد میانگین

نتيجهگيري

نمره آزمودنیهاي داراي افتادن نسبت به همتایان بدون سابقه

بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت ترجمه فارسی "مقیاس

افتادن ،بهطور معنیداري باالتر بوده است .این نتیجه با یافتههاي

اصالحشده کارآمدي در راهرفتن" ،پرسشنامهاي روا و پایا براي

خواجوي که فرم بینالمللی روایی افتراق کارآمدي در افتادن را

سنجش میزان ادراک سالمندان از توانایی خود در انجام تکالیف

تأیید و گزارش کرد ،همخوانی داشت ( .)3همسانی درونی

حین راه رفتن است .از ویژگیهاي این ابزار میتوان به

محاسبهشده کارآمدي در افتادن فرم بینالمللی ،با روش آلفاي

قابلفهمبودن ،زمان کم براي تکمیل کردن و بهروز بودن آن اشاره

کرونباخ 0/98 ،بود ( .)3همچنین همسانی درونی مقیاس ،ABC

کرد .این مقیاس روا و پایا میتواند براي اهداف آموزشی،

 0/98گزارش شد ( .)24در این مطالعه نیز همبستگی آزمون مجدد،

پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

 0/96به دست آمد Mak .و همکاران براي نسخه چینی ،ABC
پایایی آزمون مجدد را  0/99و پایایی بین ارزیابها را 0/85

تشکر و قدرداني

گزارش کردند ( Schepens .)24و همکاران ،پایایی آزمون مجدد

بدین وسیله از سرکار خانم دکتر شیرینپور ابراهیم که زحمت

براي دو نسخه کوتاه و اصلی  ABCرا بین خوب تا عالی گزارش

ترجمه معکوس پرسشنامه را تقبل کردند ،سپاسگزاریم .همچنین از

کردند ( .)25پایایی آزمون مجدد کارآمدي در افتادن فرم

تمامی پدران و مادران قمی که با صبر و حوصله بسیار در این

بینالمللی ،همبستگی  0/70را نشان داد ( .)3نتایج محاسبه پایایی

پژوهش شرکت کردند ،صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.

درونطبقهاي نیز با همبستگی  0/96براي نمره کل "مقیاس
اصالحشده کارآمدي در راه رفتن" به دست آمد Schepens .و
همکاران ICC ،را  0/82گزارش کردند (.)25
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