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روایی سازۀ عاملی و پایایی درونی استفاده شد .نتایج نشاندهندۀ برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی نسخۀ فارسی آزمون
ارزیابی سیستمهای تعادل در سالمندان بود .همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ ،نشاندهندۀ همسانی درونی مطلوب
این ابزار بود .احتماالً ترجمۀ مطلوب و انتخاب نمونۀ نامتجانس ،زمینهساز برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی بوده است.
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مقدمه
با گذشت چند دهه از زندگی ،قابلیتهای فیزیولوژیکی و کارکردی مانند قدرت عضالنی ،کارکرد عصبی،
کارکرد ریوی ،کارکرد قلبی عروقی ،ترکیب بدن و تودۀ استخوانی ،به سمت تحلیل رفتن حرکت میکند
( .)1در این میان نقص در تعادل از مشکالت اساسی در سالمندان است ( .)2تغییراتی که در وضعیت
جسمانی و فرایندهای زیستی بدن در دورۀ سالمندی اتفاق میافتد ،با افت در عملکردهای انعطافپذیری،
چابکی ،سرعت و تعادل مرتبط است ،بنابراین افراد مسن در مقایسه با افراد دیگر گروههای سنی بیشتر
در معرض خطر افتادن هستند ( .)3همزمان با افزایش سن ،سیستمهای اصلی مرتبط با تعادل یعنی
سیستمهای بینایی ،حسی پیکری و سیستم دهلیزی گوش داخلی دچار ضعف میشوند و در نتیجۀ آن
بدن توانایی شناسایی نوسانات مرکز ثقل و ایجاد پاسخهای عضالنی صحیح برای بهبود و اصالح وضعیت
قامت را از دست میدهد ( .)4زمینخوردنها از مهمترین نگرانیهای سالمت عمومی در سالمندان هستند؛
بنابراین شناسایی زودهنگام افرادی که مستعد زمین خوردن هستند ،موجب فراهم کردن درمانهای
توانبخشی و کاهش خطر زمینخوردنهای آینده میشود ( .)5فعالیتهای اساسی زندگی انسان که بهنظر
میرسد به شکل خودکار انجام میگیرند ،به کنترل فعال تعادل وابستهاند ،متأسفانه پیری آثار زیانباری بر
کنترل تعادل دارد و می تواند افتادن را در پی داشته باشد که این امر تهدید جدی برای خود فرد است و
باری بر دوش جامعه خواهد گذاشت ( .)6آزمونهای زیادی برای ارزیابی تعادل سالمندان وجود دارد ،برای
نمونه آزمون زماندار نشستن و برخاستن ( ، )7آزمون تعادل ایستادن روی یک پا که برای ارزیابی تعادل
ایستا استفاده میشود ،آزمون گردش ستاره برای سنجش تعادل پویا ( ،)8آزمون تعادل پیشرفتۀ فولرتون
( )9و آزمون تعادل بِرگ که بهمنظور بررسی تعادل در افراد سالمند توسط کتی برگ 1،فیزیوتراپیست
کانادایی ساخته شدهاست ( .)10برای دستیابی به نتایج مناسب ،درمانگران باید بتوانند افراد در معرض
مشکالت تعادلی را شناسایی و سپس برای انتخاب بهترین روش مداخله و توانبخشی اقدام کنند .ابزارهای
استاندارد ارزیابی تعادل که در حال حاضر در دسترس اند ،برای غربالگری مشکالت تعادل و پیشبینی
خطر افتادن بهویژه در افراد سالمند بهکار میروند .نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل( 2و
نسخۀ خالصهشدۀ آن(3دارای ویژگیهای روانسنجی مناسب در افراد سالمند بوده و سیستمهای زیربنایی

1. Berg
2. The Balance Evaluation Systems
3. Brief-BES Test
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مختلف را که در تعادل دخیلاند ،ارزیابی میکنند .بنابراین با توجه با اینکه این آزمونها سیستمهای
زیربنایی تعادل را ارزیابی میکنند ،این امکان را برای درمانگران فراهم میکنند تا با انتخاب بهترین برنامۀ
توانبخشی امکان بهبود هر یک از سیستمهای تعادلی را که دچار نقص شدهاند ،فراهم آورند .مزیت نسخۀ
خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل نسبت به نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل،
انجام آزمون در بازۀ زمانی خیلی کم است ( .)11روایی و پایایی نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای
تعادلی مورد تأیید پژوهشگران مختلف قرار گرفته است .این آزمون داری پایایی بینآزمونگر به میزان
 0/91تا  0/99و پایایی زمانی به شیوۀ آزمون -آزمون مجدد از  0/80تا  0/99است ( .)14-12برای انجام
نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای تعادلی زمانی در حدود  20تا  30دقیقه الزم است که ممکن است
این امر برای انجام کارهای بالینی بهشکل متداول امکانپذیر نباشد ( .)15 ،16نسخۀ خالصهشدۀ آزمون
ارزیابی سیستمهای تعادلی در سالمندان ،دارای «شش» مورد است که هر مورد یک خردهمقیاس از نسخۀ
اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای تعادلی را پوشش میدهد ( )16و به زمانی در حدود  10دقیقه برای اجرا
نیازمند است ( .)14براساس نظر گیلمین1و همکاران ( )1993زمانیکه پژوهشگران قصد دارند ابزاری روا
و پایا را برای اندازهگیری یک سازه در کشوری با فرهنگ و زبان متفاوتی بهکار برند ،باید قبل از استفاده،
ترجمه و هماهنگسازی مفاهیم و کلمات مناسب با فرهنگ و زبان کشور هدف صورت گیرد .عالوهبر این
زمانیکه ابزاری کمهزینه و در زمان کوتاه قادر است تعادل افراد را ارزیابی کند ،استفاده یا تولید ابزار
جدید و گرانقیمت غیرضروری بهنظر میرسد ( .)17نسخۀ خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادلی
نسبت به نسخۀ اصلی آن با صرف زمان کمتری قابل اجراست؛ در نتیجه موجب خستگی کمتر برای
آزمونگر و آزمونشونده خواهد شد و دقت ارزیابی را افزایش خواهد داد ( .)13نسخۀ فارسی آزمون
خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل بهعنوان ابزاری روا و پایا زمینه را برای مطالعه و بررسی میزان
اختالل در تعادل ،پیشبینی سالمندان در خطر افتادن و ارزیابی سیستمهای مختلف درگیر در ایجاد
تعادل در بین سالمندان جامعۀ ایرانی فراهم خواهد کرد .شایان ذکر است آزمونهای گذشته ،اغلب به
بررسی ترس از افتادن ،خودکارامدی افتادن یا وضعیت تعادل افراد میپرداختند ،اما آزمون حاضر،
سیستمهای مختلف درگیر در تعادل را ارزیابی میکند و این مهم موجب خواهد شد در برنامهریزیهای
صورتگرفته بهمنظور توسعۀ قابلیت و ظرفیت تعادل افراد ،روی سیستمهای نیازمند ارتقا تأکید شود.

1. Guillemin
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نقطۀ قوت ابزار پژوهش حاضر نسبت به سایر ابزارهای رایج در حیطۀ تعادل و سالمندی زمانبر نبودن آن
و پوشش بیشتر زیرسیستمهای دخیل در کنترل تعادل است که این امر موجب انجام غربالگری نسبتاً
کامل و نیز طراحی برنامۀ متناسب با نیازهای فرد مورد ارزیابی میشود .بنابراین هدف از پژوهش حاضر
پاسخگویی به این پرسش اساسی است که آیا نسخۀ فارسی آزمون خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل
در سالمندان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است ،یا خیر؟
روششناسی پژوهش
جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری پژوهش حاضر سالمندان شهر سمنان بود .بهمنظور انتخاب نمونۀ مورد نیاز با مراجعه به
مراکز نگهداری از سالمندان (خانۀ سالمندان سمنان-حکیم الهی)  100نفر از آنان بهصورت داوطلبانه
انتخاب شدند .بهدلیل نداشتن اطالع از حجم دقیق و واقعی جامعه ،تعیین حجم نمونه برحسب نوع هدف
تحقیق انجام گرفت .با توجه به اینکه نمونۀ مورد نیاز در مطالعات تحلیل عاملی پنج تا ده آزمودنی به ازای
هر گویه پرسشنامه پیشنهاد شده است ( ،)18در پژوهش حاضر  100نفر از سالمندان آزمون شدند،
بهطوریکه پس از ارزیابیهای صورتگرفته برای انتخاب نمونههای موردنظر و هماهنگیهای الزم با ادارۀ
بهزیستی شهرستان سمنان بهمنظور اخذ مجوز الزم برای انجام این پژوهش ،روند انجام این پژوهش وارد
مرحلۀ اجرایی شد .معیارهای ورود به پژوهش شامل دارا بودن  65سال یا بیشتر ،استقالل حرکتی و
توانایی راه رفتن با عصا بیشتر از شش متر بود .همچنین عدم ابتال به شرایط قلبی ناپایدار ،فشار خون باال
یا افت فشار خون ،حوادث عروقی مغزی یا نورپاتی محیطی که سبب ضعف در حواس و اختالل در تعادل
میشود و تمامی کسانی که مفصل زانوی خود را عوض کردهاند و شکستگی اندام تحتانی در دوازده ماه
گذشته داشتهاند ،از نمونههای منتخب خارج شدند.
ابزار و روشهای جمعآوری اطالعات

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر نسخۀ خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادلی بود .این
آزمون دارای «شش» مورد است که هر مورد یک خردهمقیاس از نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای
تعادلی را پوشش میدهد؛ این خردهمقیاسها عبارتاند از محدودیتهای بیومکانیکی ،محدودۀ پایداری،
تنظیمات قامتی پیشبینانه -جابهجایی ،پاسخ قامت واکنشی ،جهتگیری حسی و نیز پایداری در راه رفتن
( .)16دو مورد از شش مورد آزمون بهصورت دوطرفه انجام میگیرد که در واقع این کار موجب تبدیل
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شدن این آزمون به آزمون هشتموردی شده است ( .)13به هر مورد از این آزمون نمرهای از «صفر» که
(اختالل شدید در تعادل) است تا «سه» که (عدم اختالل در تعادل) است ،تعلق میگیرد ( )16و این
آزمون به زمانی در حدود  10دقیقه برای اجرا نیازمند است ( .)13موارد این آزمون بهترتیب شامل .1
قدرت تنه – مفصل ران (دستهای آزمودنی در دست آزمونگر قرار میگیرد و سپس آزمودنی پاهای خود
را کنار بدن باال میآورد و باید این وضعیت را  10ثانیه حفظ کند .انجام حرکت به مدت  10ثانیه و حفظ
وضعیت عمودی بدن به معنی طبیعی بودن تعادل فرد است و نمرۀ  3را دریافت خواهد کرد .انجام حرکت
به مدت  10ثانیه با بههم خوردن وضعیت عمودی بدن بهعنوان اختالل خفیف تفسیر خواهد شد و نمرۀ
 2را به خود اختصاص خواهد داد .اگر شرکتکنندۀ موردنظر فقط یک پا را با حفظ وضعیت عمودی بدن
از بدن دور کند ،دارای اختالل متوسط در تعادل خواهد بود و نمرۀ  1را کسب خواهد کرد .ناتوانی در باال
آوردن حتی یک پا از کنار بدن به معنی اختالل شدید تفسیر میشود و فرد در این مورد نمرۀ صفر را
کسب میکند) .2 .انجام دسترسی به جلو (در این مورد آزمودنی در وضعیت معمولی بایستد و بدون اینکه
پاشنۀ پاها از زمین جدا شود ،دستهایش را تا حد ممکن به جلو بیاورد ،آزمایش دو بار تکرار شده و
بهترین رکورد ثبت میشود) .توانایی رساندن دستها به جلو بیشتر از  32سانتیمتر بهعنوان قابلیت
دسترسی به جلو بهصورت طبیعی تفسیر میشود و امتیاز  3را به خود اختصاص میدهد .اما توانایی
رساندن دستها به جلو در محدودۀ بین  16/5تا  32سانتیمتر بهعنوان اختالل خفیف شناخته میشود و
نمرۀ  2را دریافت میکند .توانایی رساندن دستها به جلو در محدودۀ کمتر از  16سانتیمتر بهعنوان
اختالل متوسط شناخته میشود و نمرۀ  1را به خود اختصاص میدهد .اما ناتوانی برای شرکت کردن در
آزمون یا نیازمند به یک نفر برای نگهداشتن فرد (بهعنوان اختالل شدید تفسیر میشود و نمرۀ صفر را به
خود اختصاص میدهد .3 .ایستادن روی پای چپ و راست (دوطرفه) (آزمودنی درحالیکه به جلو نگاه
میکند و بدون کمک گرفتن از پای دیگر یا تکیه کردن به آن یک پا را باال بیاورد .حداکثر رکورد این
آزمون  30ثانیه است و جداشدن دستها از باسن ،قرار گرفتن پا بر روی زمین یا لمس پای دیگر خطاست.
آزمون برای هر پا دو بار تکرار میشود و بهترین زمان ممکن در بین دو آزمایش برای هر پا ثبت میشود
و سپس از بین زمانهای ثبتشده بدترین زمان رکورد فرد است) .حفظ وضعیت بدن در هنگام ایستادن
و ثبات در حین انجام آزمون بیشتر از  20ثانیه طبیعی قلمداد میشود و امتیاز  3را دریافت میکند .لرزش
تنه در حین اجرای آزمون یا انجام آزمون در بازهای بین  10تا  20ثانیه اختالل خفیف است و نمرۀ  2را
دریافت میکند .ثبات در حین انجام آزمون به مدت  2تا  10ثانیه بهعنوان اختالل متوسط نمرۀ  1را
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دریافت میکند .ناتوانی در اجرای آزمون اختالل شدید است و نمرۀ صفر را دریافت میکند .4 .گام جبرانی
به طرفین؛ بر روی پای چپ و راست (دوطرفه) (آزمودنی با پاهای در کنار هم قرار گرفته میایستد و به
دستهای آزمونگر تکیه میدهد ،پس از آنکه آزمونگر دستهای خود را برداشت ،آزمودنی باید هر کاری
میتواند برای حفظ تعادل انجام دهد ،پایینترین نمره برای هر سمت انتخاب میشود و از بین آنها نیز
بدترین امتیاز رکورد فرد است) .در این مورد توانایی بازیابی تعادل به یک سمت  /گام عرضی بهعنوان
وضعیت طبیعی تلقی میشود و نمرۀ  3دریافت میکند .اما نیاز به برداشتن چند قدم برای حفظ تعادل،
بدون نیاز به کمک دیگران اختالل خفیف است و نمرۀ  2را به خود اختصاص میدهد .نیاز به برداشتن
گام برای حفظ تعادل با حمایت و کمک آزمونگر بهعنوان اختالل متوسط تفسیر میشود و نمرۀ  1را به
خود اختصاص میدهد .زمانیکه فرد در گام برداشتن ناتوان است یا امکان افتادن برای فرد وجود دارد،
نمرۀ صفر را با عنوان اختالل شدید دریافت خواهد کرد) .5 .ایستادن با چشمان بسته (در این مورد
آزمودنی با پاهای نزدیک بههم بر روی یک سطح فومی میایستد ،دستها بر روی باسن و پاها یکدیگر را
لمس نمیکنند ،حداکثر زمان آزمون برای هر فرد  30ثانیه است و از لحظۀ بستن چشمها آغاز میشود.
آزمایش دو بار تکرار میشود و بهترین زمان بهدستآمده رکورد فرد است .فردی که آزمون را به مدت 30
ثانیه با ثبات و بدون لرزش انجام میدهد ،وضعیت طبیعی دارد و نمرۀ  3را دریافت میکند .اما فردی که
آزمون را به مدت  30ثانیه البته با لرزش و بدون ثبات انجام میدهد ،دارای اختالل خفیف است و شایستۀ
دریافت امتیاز  2است .انجام آزمون در مدت زمان کمتر از  30ثانیه ،خواه ثابت یا غیرثابت باشد ،بهعنوان
اختالل متوسط تفسیر میشود و نمرۀ  1را دریافت میکند .ناتوانی در انجام آزمون اختالل شدید است و
نمرۀ صفر به آن تعلق میگیرد) .6 .آزمون زماندار برخاستن و رفتن (آزمودنی با شنیدن کلمۀ برو حرکت
خود را با سرعت ولی به شکل ایمن آغاز میکند ،سپس میچرخد ،برمیگردد و مینشیند .هنگامیکه
پشت فرد مقابل صندلی قرار میگیرد ،حرکت آغاز میشود و با برخورد باسن فرد به صندلی حرکت پایان
مییابد ،صندلی باید دستهدار باشد .سکندری خوردن در جهت جلو یا جانبی ممکن است نشانۀ نامتعادل
بودن باشد .انجام آزمون در مدت سریعتر از  11ثانیه به همراه تعادل مناسب وضعیت طبیعی قلمداد
میشو و امتیاز  3را دریافت میکند .انجام آزمون در مدت بیشتر از  11ثانیه بههمراه تعادل مناسب اختالل
خفیف است و امتیاز  2را دریافت خواهد کرد .انجام آزمون در مدت سریعتر از  11ثانیه بههمراه عدم
تعادل مناسب اختالل متوسط است و نمرۀ 1را دریافت میکند .انجام آزمون در مدت بیشتر از  11ثانیه
بههمراه عدم تعادل مناسب به معنی اختالل شدید است و نمرۀ صفر را به خود اختصاص میدهد).
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روش اجرای پژوهش

روش اجرای پژوهش حاضر از نوع زمینهیابی است .بهمنظور اجرای پژوهش در ابتدا با استفاده از
روش بازترجمه نسخۀ خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل از زبان انگلیسی به زبان فارسی
ترجمه شد و سپس با کمک متخصصان صاحبنظر در این حوزه ویرایش و روایی صوری و محتوایی
آن تأیید شد .روش بازترجمه بدین شکل بود که در ابتدا آزمون توسط سه نفر از متخصصان حوزۀ
رشد حرکتی ترجمه شده و سپس ترجمۀ فارسی توسط سه متخصص مترجمی زبان انگلیسی برگردان
شد .در پایان با مقایسۀ دو متن انگلیسی که همان متن اصلی پرسشنامه و متن بهدستآمده از ترجمۀ
فارسی به انگلیسی بود ،تغییراتی که باید صورت میپذیرفت ،انجام گرفت و شکل نهایی نسخۀ
خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل برای بهکارگیری در جامعۀ سالمندان آماده شد .بهمنظور
تعیین پایایی آزمون مربوط در جامعۀ آماری پژوهش ،در مطالعۀ اولیه پنج نسخه از آزمون موردنظر
در میان افراد سالمند توزیع و تکمیل شد .مرحلۀ بعدی مجوزهای الزم برای انجام پژوهش از مسئوالن
مربوط اخذ و پژوهش در نمونه های آماری انجام گرفت و نتایج آن نیز ثبت شد .پس از انجام آزمونها
و جمعآوری اطالعات مربوط به آن ،دادهها توسط متخصص آمار دستهبندی و با بهکارگیری روشهای
آماری مناسب تجزیه وتحلیل شد .در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد ،از آمار
توصیفی برای محاسبۀ شاخصهای مرکزی ،پراکندگی استفاده شد .در آمار استنباطی مطابق نظر
متخصصان معادالت ساختاری مبنیبر اینکه زمانیکه پژوهشگران یک مدل مفروض را در اختیار
دارند ،روش آماری مورد استفاده در مرحلۀ اول باید تحلیل عاملی تأییدی باشد و نه اکتشافی ،از روش
تحلیل عاملی تأییدی مبتنیبر مدل معادالت ساختاری برای بررسی و تأیید موارد آزمون و بهعبارت
دیگر ،تأیید روایی سازۀ (عاملی) آزمون استفاده شد .همسانی درونی پرسشنامه بهوسیلۀ ضریب آلفای
کرونباخ بررسی شد .تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی آزمون روی تمامی شرکتکنندههای
پژوهش اجرا شد .بهمنظور انجام محاسبات آماری مذکور ،از دو نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ  20و
لیزرل  8/8استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این قسمت ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی آزمودنیها مانند نسبت و تعداد شرکتکنندگان و نیز
آمار توصیفی ش امل میانگین و انحراف معیار برحسب سابقۀ زمین خوردن یا عدم سابقۀ زمین خوردن و
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سابقۀ فعالیت و عدم فعالیت در جدول  1آورده میشود و در ادامه نیز به بررسی روایی سازۀ عاملی و
همسانی درونی پرداخته شد.
جدول  .1فراوانی شرکتکنندگان برحسب سابقۀ افتادن و سابقۀ ورزشی
سابقۀ ورزشی

فعال

غيرفعال

سن

65/50

67

تعداد

10

32

42

درصد

0/10

0/32

0/42

ميانگين امتيازات

10/30

7/19

انحراف استاندارد

3/74

3/50

سن

66/47

65/45

تعداد

47

11

58

درصد

0/47

0/11

0/58

ميانگين امتيازها

12/36

10/82

انحراف استاندارد

3/80

2/99

سابقۀ افتادن

دارای سابقۀ افتادن

فاقد سابقۀ افتادن

کل

در گام بعدی برای بررسی روایی سازه (عاملی) از روش مدل معادالت ساختاری یا تحلیل
چندمتغیری با متغیرهای مکنون و تحلیل عاملی تاًییدی استفاده شد .با توجه به اینکه عاملهای
نسخۀ شش موردی آزمون خالصهشده ارزیابی سیستمهای تعادل قبالً توسط پژوهشگران دیگر
اکتشاف و تأیید شده است و اینکه این آزمون پس از طی مراحل مقدماتی پژوهش یعنی ترجمه
بازترجمه و تاًیید شدن روایی محتوایی و صوری توسط متخصصان ،دچار هیچگونه دگرگونی و حذف
سؤاالت نشد ،جهت ارزیابی و تاًیید روایی سازه این آزمون در جامعه سالمندان ایرانی کافی است با
استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی مبتنی بر مدل معادالت ساختاری (شکل  ،)1به بررسی و تاًیید روایی
سازۀ آزمون مذکور در جامعۀ پژوهش حاضر بپردازیم.
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شکل  .1مدل تخمين استاندارد نسخۀ شش موردی آزمون خالصهشدة ارزيابی سيستمهای تعادل

با توجه به اینکه در بین متخصصان مدلیابی معادالت ساختاری ،توافق عمومی و کلی در مورد اینکه
کدامیک از شاخصهای برازندگی برآورد بهتری از مدل فراهم میکند ،وجود ندارد ،پیشنهاد میشود
ترکیبی از  3تا  4شاخص در این زمینه بیان شود ( .)19نظر به اینکه شاخصهای برازندگی مدل در سه
طبقۀ مطلق ،تطبیقی (مقایسهای) و مقتصد (صرفهجو) قرار میگیرند و اطالعاتی که شاخصهای هر گروه
فراهم میکند ،متفاوت از اطالعاتی است که شاخصهای دیگر گروهها فراهم میکنند ،پیشنهاد میشود
حداقل یک شاخص از هر طبقه بررسی و گزارش آن داده شود ( .)20متخصصان برای شاخصهای برازندگی
مالکهای متفاوتی را گزارش دادهاند؛ برای مثال برای شاخص رمزی مقادیر پایینتر از  0/08توصیفی از
یک مدل قابل قبول و مقادیر کمتر از  0/05نشاندهندۀ برازش عالی مدل است ( )21و برای شاخصهای
تی .ال .آی و سی .اف .آی ،که دامنۀ تغییرات آنها بین صفر و یک است ،عدد یک نشاندهندۀ برازش کامل
مدل و مقادیر  0/90و 0/95بهترتیب توصیفی از برازش خوب و عالی مدل هستند ( .)22پژوهشگران در
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خصوص ارزیابی شاخص خیدو به دیاف ،اعالم کردهاند که مقادیر کمتر از  3قابل قبول و خوب هستند
( .)18یافتههای تحلیل عاملی تأییدی نسخۀ شش موردی آزمون خالصهشده ارزیابی سیستمهای تعادل
که در شکل  1مشاهده میشود ،نشاندهندۀ آن است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بوده و اعداد و
پارامترهای آن معنادارند .شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری نیز از مقادیر باالیی برخوردار است که
بیانگر مناسب بودن مدل اندازهگیری نسخۀ ششموردی آزمون خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل
است (جدول .)2
جدول  .2مقادير شاخصهای برازندگی الگوی تحليل عاملی تأييدی نسخۀ شش موردی آزمون
خالصهشدة ارزيابی سيستمهای تعادل
مقادير

حداقل

مشاهده

مقادير

شده

قابلقبول

x2
df
p
x2 /df

9/70
9
0/374
1/07

---

کمتر از 3

TLI/NNFI

1/00

0/90

CFI
RMSEA
GFI
PGFI

1/00
0/028
0/97
0/42

0/90

آزمون شش موردی ارزيابی سيستمهای تعادل
مجذور کایدو
درجۀ آزادی
سطح معناداری
نسبت مجذور کایدو به درجۀ آزادی
شاخص برازش تاکر لویس یا غیرهنجاری بنتلرـبونت
شاخص برازش تطبیقی بنتلر
شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش مقتصد

-----

0/08
0/90
0/50

به شکلی که در جدول  2مشخص است ،شاخصهای برازندگی تطبیقی یا مقایسهای باالتر از ،0/95
شاخص  RMSEپایینتر از  ،0/05شاخص  χ2 /dfکمتر از  3و شاخص  PGFIباالتر از  0/6هستند که
نشاندهندۀ آن است که مدل اندازهگیری نسخۀ شش موردی آزمون خالصهشده ارزیابی سیستمهای
تعادل ،برازش خیلی خوب و در نتیجه روایی سازۀ قابل قبولی دارد .بهمنظور بررسی معناداری ارتباط بین
موردها و عامل اصلی نمیتوان براساس بزرگی یا کوچکی ضرایب به نتیجۀ درست دست یافت ،بلکه باید
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از شاخص تی1برای دستیابی به این هدف بهره جست .در جدول  3شاخص تی و مقادیر بارهای عاملی
گزارش شده است.
جدول  .3شاخص تی و بار عاملی مدل آزمون نُه موردی تعادل برگ در سالمندان
گويهها

شاخص تی

بار عاملی

1

قدرت تنه – مفصل ران

9/72

0/80

2

انجام دسترسی به جلو

7/85

0/56

3

ایستادن روی پای چپ و راست

9/89

0/82

4

گام جبرانی به طرفین؛ بر روی پای چپ و راست

7/48

0/64

5

ایستادن با چشمان بسته

7/48

0/55

6

آزمون زماندار برخاستن و رفتن

7/73

0/60

همانطورکه مشاهده میشود ،مقدار تی هر شش مورد باالتر از  1/96بوده است که نشاندهندۀ وجود
رابطۀ معنادار ( )P<0/0004بین موارد با عامل تعادل میباشد .بررسی دقیق مقادیر تخمین پارامتر هریک
از موارد مربوط به پارامتر نشان میدهد که مورد سه (با بار عاملی  0/82و مقدار تی  )9/89مهمترین متغیر
پیشبین در عامل تعادل است.
در ادامه بهمنظور بررسی همسانی درونی نسخۀ شش موردی آزمون خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای
تعادل از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
جدول  .4پايايی درونی نسخۀ شش موردی آزمون خالصهشده ارزيابی سيستمهای تعادل
آلفای کرونباخ

تعداد موارد (سؤاالت)

0/882

شش مورد

همانطورکه در جدول  4مشاهده میکنید نتیجۀ بهدستآمده برای کل آزمون عدد 0/90را نشان داد
و این امر بیانگر پایایی درونی قابل قبول و خیلی خوب برای نسخۀ شش موردی آزمون خالصهشدۀ ارزیابی
سیستمهای تعادل است.

1. T value
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی روایی سازۀ عاملی و پایایی نسخۀ خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای
تعادل ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با روش برآورد حداکثر درستنمایی یا بیشینۀ احتمال ()ML
در جامعۀ سالمندان ایرانی صورت گرفت .یافتههای تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل نسخۀ
خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل در جامعۀ سالمندان ایرانی از برازندگی و تناسب خوبی
برخوردار است ،زیرا شاخصهای تی.ال.آی و سی.اف.آی باالتر از نقطۀ برش قابل قبول ( )0/90هستند و
مقادیر رمزی ،کمتر از  0/04و نسبت خیدو به درجۀ آزادی نیز کمتر از  2بهدست آمده است که مقادیر
مطلوبیاند.
از نقاط قوت پژوهش حاضر معرفی ابزاری کمهزینه و سریع برای ارزیابی هر یک از سیستمهای تعادلی
بهصورت مجزاست که از این حیث آزمونهای تعادلی کمی در ایران با این ویژگیها وجود دارند .نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهش هوراک و همکاران ( ،)2009فرانچایگنونی و همکاران ( ،)2010دانکن و
همکاران ( ،)2013پاجت و همکاران ( ،)2012هاسکی و همکاران ( )2015و نیز مارکوس و همکاران
( )2016همسوست؛ ضمن اینکه نتایج ناهمسو با این پژوهش یافت نشد.
در پژوهش هوراک و همکاران ( ،)2009نسخۀ اصلی آزمون خالصۀ ارزیابی سیستمهای تعادل مورد
تأیید پژوهشگران قرار گرفت .این آزمون دارای پایایی بین آزمونگر به میزان  0/91تا  0/99و پایایی زمانی
به شیوۀ آزمون -آزمون مجدد از  0/80تا  0/99بود ( .)12در پژوهشی دیگر فرانچایگنونی و همکاران
( )2010اعالم کردند روایی عاملی برای نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای تعادلی مقادیر مناسبی
(تی.ال.آی به میزان ( ،)0/98سی.اف.آی به میزان ( ،)0/99رمزی به میزان  )0/064و (اس.آر.ام.آر به میزان
 )0/098را نشان داد ( .)16دانکن و همکاران ( )2013اعالم کردند که نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی
سیستمهای تعادلی و نسخۀ خالصه شدۀ آن توانایی شناسایی دقیق افتادن مجدد در بیماران مبتال به
پارکینسون را در آینده دارا هستند ( .)23پاجت و همکاران ( )2012نیز اعالم کردند که نسخۀ خالصهشدۀ
آزمون سیستمهای ارزیابی تعادل در افراد با و بدون اختالالت عصبی ،نهتنها در مقایسه با نسخۀ کوتاه این
آزمون دارای پایایی است ،بلکه دارای حساسیت باالتر بوده و همۀ خردهمقیاسهای آزمون اصلی ارزیابی
سیستمهای تعادلی را نیز پوشش میدهد ( .)16از دیگر پژوهشهای صورتگرفته در خصوص نسخۀ
خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل میتوان به کار هاسکی و همکاران ( )2015اشاره کرد .آنها
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اعالم کردند که نسخههای اصلی ،کوتاه و خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادلی در افراد با سن
 50سال و افراد دارای سن بیشتر از  50سال که میانگین سنی آنها  68/7±10/57سال بود ،در ارتباط با
مقیاس فعالیتهای خاص اعتماد به تعادل و مقیاس فعالیت بدنی برای سالمندان دارای روایی سازۀ مناسب
است .یافتههای این پژوهش نشان داد که نسخۀ اصلی آزمون ارزیابی سیستمهای دارای همبستگی متوسط
با مقیاس فعالیتهای خاص اعتماد به تعادل )ABC(1و آزمون زماندار برخاستن و رفتن )TUG(2بهترتیب
به میزان  0/62تا  0/67و  0/60تا 0/68؛ همبستگی پایین با مقیاس فعالیت بدنی برای سالمندان)PASE(3
به میزان  0/33تا  0/40و همبستگی متوسط به باال با آزمون ایستادن روی یک پا )SLS(4به میزان 0/67
تا  0/77است ( .)24مارکوس و همکاران ( )2016اعالم کردند که نسخههای اصلی ،کوتاه و خالصۀ آزمون
ارزیابی سیستمهای تعادل عالوهبر اینکه با یکدیگر همبستگی باالیی دارند ،از همبستگی باالیی با مقیاس
فعالیتهای خاص اعتماد به تعادل و آزمون تعادل برگ نیز در دامنهای از  0/83تا  0/96برخوردارند (.)16

در نسخههای دیگر آزمون خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل که در دیگر کشورها صورت پذیرفت،
از جمله نسخۀ ابتدایی آن که به زبان انگلیسی بود نیز شش مورد وجود دارد ( )13 ،25و نسخۀ فارسی
نیز مانند دیگر نسخههای موجود دارای شش مورد است که این امر نشاندهندۀ ترجمۀ سلیس ،قابل درک،
دقیق و هماهنگ نسخۀ فارسی در ارتباط با نسخههای دیگر آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل است.
همچنین شایان ذکر است که تأیید نسخۀ فارسی آزمون خالصۀ ارزیابی سیستمهای تعادل در جامعۀ
سالمندان ایرانی بدون انجام حتی کمترین تغییرات و اصالحات در تعداد موارد بیانگر این موضوع است
که نسخۀ فارسی موجب درک و تفسیر صحیحی از موارد مشابه با دیگر نسخههای این آزمون است.
همچنین تأیید بیکموکاست دیگر نسخههای آزمون خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل در جامعۀ
ایرانی نشاندهندۀ توانایی باالی نسخۀ خالصهشدۀ آزمون ارزیابی سیستمهای تعادل در ارزیابی مفهوم
تعادل با وجود تفاوتهای بینفرهنگی گوناگون است.
در مجموع ،یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی نسخۀ فارسی آزمون
خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل ،از مالکهای برازش ،ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی
1. Activities-Specific Balance Confidence
2. Timed Up and Go
3. Physical Activity Scale for the Elderly
4. Single Leg Stance
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درونطبقهای قابل قبولی برخوردار است که این نتایج حاکی از روایی و پایایی مناسب نسخۀ فارسی آزمون
خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل است .در نتیجه ،این امکان وجود دارد که از نسخۀ فارسی آزمون
خالصهشدۀ ارزیابی سیستمهای تعادل به عنوان ابزاری روا و پایا برای مطالعه و بررسی میزان اختالل در
تعادل ،پیشبینی سالمندان در خطر افتادن و ارزیابی سیستمهای مختلف درگیر در ایجاد تعادل در بین
سالمندان جامعۀ ایرانی استفاده کرد؛ البته باید به این موضوع اشاره کرد که نقطۀ برش آزمون خالصهشدۀ
ارزیابی سیستمهای تعادلی  12/5است .این نمرات برش نشاندهندۀ سطح اختالل تعادل است که با خطر
زمین خوردن همراه است ( .)25شایان ذکر است که نقطۀ قوت ابزار پژوهش حاضر نسبت به سایر ابزارهای
رایج در حیطۀ تعادل و سالمندی زمانبر نبودن آن و پوشش بیشتر زیرسیستمهای دخیل در کنترل تعادل
است که این مسئله سبب انجام غربالگری نسبتاً کامل و نیز طراحی برنامۀ متناسب با نیازهای فرد مورد
ارزیابی میشود .یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،نداشتن دسترسی مناسب به زنان سالمند بوده
است ،بهطوریکه وجود نمونههای با جنسیت زن ،از محدودیتهای عمدۀ پژوهشگران حاضر بوده است و
به پژوهشگران آتی توصیه میشود ،اعتباریابی آزمون حاضر را در نمونۀ زنان سالمند و نمونههای بالینی
مانند بیماران مبتال به ام.اس و پارکینسون اجرا کنند .همچنین دسترسی نداشتن در طوالنیمدت به
نمونههای سالمندان یکی دیگر از محدودیتهای پژوهشگر حاضر بوده است ،بهطوریکه بررسی تغییرات
تعادلی سالمندان تحت تأثیر برنامههای مداخلهای در مطالعات پیش رو توصیه میشود .شایان ذکر است
با توجه به محدود بودن نمونههای منتخب از شهر سمنان ،در مطالعات آتی ،جانب احتیاط در تعمیم نتایج
رعایت شود و در صورت امکان در مطالعۀ دیگری ،با انتخاب نمونه از کالنشهرها ،با در نظر گرفتن تعداد
نمونۀ گستردهتر از دو جنس و قومیتهای مختلف قابلیت تعمیم نتایج افزایش یابد.
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پيوست
نسخۀ فارسی آزمون خالصه شدة ارزيابی سيستمهای تعادلی در سالمندان
نام:

جنسيت:

ميزان فعاليت بدنی:

سابقه افتادن:

سؤال
 -1قدرت تنه – مفصل ران
(دستهای آزمودنی در دست آزمونگر قرار میگيرد و سپس آزمودنی پاهای خود را کنار بدن باال میآورد و بايد
اين وضعيت را  10ثانيه حفظ کند)
 -1انجام حرکت به مدت  10ثانيه و حفظ وضعيت عمودی بدن
انجام حرکت به مدت  10ثانيه با بههم خوردن وضعيت عمودی بدن
فقط يک پا را با حفظ وضعيت عمودی بدن از بدن دور میکند
ناتوانی در باال آوردن حتی يک پا از کنار بدن
 -2انجام دسترسی به جلو
(آزمودنی در وضعيت معمولی بايستد و بدون اينکه پاشنۀ پاها از زمين جدا شود دستهايش را تا جايی که
میتواند به جلو بياورد ،آزمايش دوبار تکرار میشود و بهترين رکورد ثبت میشود)
توانايی رساندن دستها به جلو بيشتر از  32سانتیمتر
توانايی رساندن دستها به جلو در محدودة بين  16/5تا  32سانتیمتر
توانايی رساندن دستها به جلو
ناتوانی برای شرکت کردن در آزمون يا نيازمند به يک نفر برای نگهداشتن فرد
 -3ایستادن بر روی پای چپ و راست
(آزمودنی درحالیکه به جلو نگاه می کند يک پا را باال بياورد ،بدون کمک گرفتن از پای ديگر يا تکيه کردن به
آن؛ حداکثر رکورد اين آزمون  30ثانيه است و جداشدن دست ها از باسن ،قرار گرفتن پا بر روی زمين و يا لمس
پای ديگر خطاست .آزمون برای هرپا دوبار تکرار میشود و بهترين زمان ممکن دربين دو آزمايش برای هر پا ثبت
میشود و سپس از بين زمانهای ثبت شده بدترين زمان رکورد فرد میباشد).
حفظ وضعيت بدن در هنگام ايستادن و ثبات در حين انجام آزمون بيشتر از  20ثانيه
لرزش تنه در حين اجرای آزمون و يا انجام آزمون در بازهای بين  10تا  20ثانيه
ثبات در حين انجام آزمون به مدت دو تا  10ثانيه
ناتوانی در اجرای آزمون
 -4گام جبرانی به طرفین؛ بر روی پای چپ و راست
(آزمودنی با پاهای در کنار هم قرار گرفته میايستد و به دستهای آزمونگر تکيه میدهد ،پس از آنکه آزمونگر
دستهای خود را برداشت آزمودنی بايد هر کاری میتواند برای حفظ تعادل انجام دهد ،پايينترين نمره برای هر
سمت انتخاب میشود و از بين آنها نيز بدترين امتياز رکورد فرد میباشد).
توانايی بازيابی تعادل به يک سمت  /گام عرضی
نياز به برداشتن چند قدم برای حفظ تعادل ،بدون نياز به کمک ديگران
نياز به برداشتن گام برای حفظ تعادل با حمايت و کمک آزمونگر
فرد در گام برداشتن ناتوان و يا امکان افتادن وجود دارد
 -5ایستادن با چشمان بسته
(آزمودنی با پاهای نزديک بههم بر روی يک سطح فومی میايستد ،دستها بر روی باسن و پاها يکديگر را لمس
نمیکنند ،حداکثر زمان آزمون برای هر فرد  30ثانيه است و از لحظۀ بستن چشمها آغاز میشود .آزمايش دوبار
تکرار میشود و بهترين زمان به دست آمده رکورد فرد میباشد )
فرد آزمون را به مدت  30ثانيه با ثبات و بدون لرزش انجام میدهد
فرد آزمون را به مدت  30ثانيه البته با لرزش و بدون ثبات انجام میدهد
انجام آزمون در مدت زمان کمتر از  30ثانيه ،خواه ثابت يا غيرثابت باشد
ناتوانی در انجام آزمون
 -6آزمون زماندار برخاستن و رفتن
(آزمودنی با شنيدن کلمۀ برو حرکت خود را با سرعت ولی به شکل ايمن آغاز میکند ،سپس میچرخد،
برمیگردد و مینشيند .هنگامی که پشت فرد مقابل صندلی قرار میگيرد حرکت آغاز و با برخورد باسن فرد به
صندلی حرکت پايان میيابد ،صندلی بايد دسته دار باشد .سکندری خوردن در جهت جلو و يا جانبی ممکن است
نشانۀ عدم تعادل باشد) .
انجام آزمون در مدت سريع تر از  11ثانيه به همراه تعادل مناسب
انجام آزمون در مدت بيشتر از  11ثانيه به همراه تعادل مناسب
انجام آزمون در مدت سريع تر از  11ثانيه به همراه عدم تعادل مناسب
انجام آزمون در مدت بيشتر از  11ثانيه به همراه عدم تعادل مناسب
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