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 )CHAMPS( اهداف هدف این مطالعه تهیه نسخه فارسی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی
در سالمندان تهرانی بود.

مواد و روش ها این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی و مقطعی انجام گردید. 200 سالمند تهرانی وارد مطالعه شدند و 
پرسشنامه های سطح فعالیت فیزیکی چامپس، SF-36 و سطح ارتقاء دهنده سالمت والکر را تکمیل کردند و همچنین 
شاخص توده جسمانی و آزمون شش دقیقه راه رفتن در آنها ارزیابی شد. فرآیند ترجمه و معادل سازی بر اساس پروتکل 
پروژه بین المللی ابزار کیفیت زندگی )IQOLA( انجام شد. پایایي در دفعات آزمون پس از 2 هفته توسط 30 نفر سالمند 

و همچنین توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. روایی صوری، محتوا و همرمان پرسشنامه بررسی شد.
از  استفاده  با  آیتم ها  تمام  ترجمه  مطلوبیت  داشتند.  مطلوبی  ترجمه  کیفیت  آیتم ها  از 85 درصد  بیش  یافته ها 
پیشنهادات مترجمین به دست آمد. نسخه فارسی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی چامپس روایی ظاهری مناسبی 
همبستگی  دادند. ضریب  نشان  مربوطه  مقیاس  خرده  با  را  باالیی  همبستگی  سؤاالت  درصد   96 از  بیش  داشت. 
درون رده ای)ICC(  برای نمره خرده مقیاس ها و نمره کل بیش از 0/61 به دست آمد. همچنین در مورد هم خوانی 
درونی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه، قبل از حذف هفت سوال فاقد روایی محتوا 0/73 و بعد از حذف آنها 0/85 
و ضریب همبستگی آزمون-بازآزمون در دامنه 0/68-0/81 درصد بدست آمد. ضریب روایی محتوی بعد از حذف هفت 
سوال، ) CVI( برابر با 0/89 بود. برای روایی همگرا، ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه چامپس با آزمون شش 
دقیقه راه رفتن و شاخص توده جسمانی به ترتیب 0/39و 0/27بدست آمد. برای روایی همزمان، ضریب همبستگی 

بین نمرات پرسشنامه چامپس با کیفیت زندگی و سطح ارتقاء دهنده سالمت به ترتیب 0/52 و0/43 بدست آمد. 
قابل  و  کیفیت مطلوب  از  فیزیکی چامپس  فعالیت  پرسشنامه سطح  معادل سازی  و  ترجمه  فرآیند  نتیجه گیری 
قبولی برخوردار است. همچنین نسخه فارسی این پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوی، همگرا و همزمان، و پایایی 
در دفعات آزمون )نسبی و مطلق( و هم خوانی درونی در حد قابل قبولی در جامعه مورد نظر برخوردار است. بنابراین، 
نسخه فارسی این پرسشنامه را می توان در تحقیقات به عنوان ابزار بررسی سطح فعالیت فیزیکی در سالمندان به کار 
برد. اما به دلیل اینکه در هر کشوری نوع فعالیت فیزیکی متفاوت سنجیده می شود، تعدادی از سواالت پیشنهاد شده 
توسط متخصصان می بایست متناسب با فرهنگ جامعه اصالح شود. پیشنهاد می شود ابزاری متناسب با فعالیت های 

فیزیکی سالمندان ایرانی طراحی و ساخته شود.
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مقدمه

در اغلــب جوامــع، ســالمندان بــا بیشــترین خطــر 
شــناختی  و  روانــی  جســمی،  توانایی هــای  کاهــش 
ــظ  ــت حف ــتری جه ــال بیش ــا احتم ــتند و ب ــرو هس روب
حمایت هــای  بــه  خود کفایــی  و  عملکــرد  ســالمت، 
ــه  ــد ]1[. ب ــته می گردن ــمی وابس ــر رس ــا غی ــمی ی رس
بهتریــن  و  انتخــاب مناســب ترین  و  تعییــن  منظــور 
برنامه ریــزی و سیاســت گذاری بایــد اطالعاتــی کامــل، 
دقیــق و صحیــح در زمینــه مســائل ســالمندی در اختیــار 
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــتا س ــن راس ــت. در همی داش
ــالمندی و  ــوزش در عرصــه س ــات و آم ــت از تحقیق حمای
مراقبت هــای جامعــه را بــه عنــوان یــک اصــل پایــه بــرای 
اســتراتژی جدیــد ســالهای 2006 تــا 2015 در نظــر گرفتــه 
ــر  اســت ]2[. شــاخصهای آمــاری نشــان می دهــد کــه پی
ــاز  ــی اســت آغ ــر زمان ــا دی ــت در کشــور م شــدن جمعی
ــه  ــال 1395 ب ــا س ــود ت ــی می ش ــده اســت و پیش بین ش
میانــه ســنی جمعیــت کشــور 10 ســال افــزوده شــود. بــر 
طبــق سرشــماری ســال 1390 تعــداد ســالمندان باالتــر از 
ــر  ــر ذک ــزار نف ــد دو ه ــون و ص ــی 1میلی ــال تهران 60 س

ــت ]3[. ــده اس گردی
ــش  ــا افزای ــه ب ــد ک ــان داده ان ــون نش ــات گوناگ مطالع
ســن بــه علــت اختالالتــی کــه در سیســتم های مختلــف 
صــورت می گیــرد بــه خصــوص بــه علــت محدودیت هــای 
ــران در انجــام کارهــای  ــه دیگ ــرد ب ــی، وابســتگی ف حرکت
روزانــه افزایــش می یابــد. ایــن عوامــل می توانــد بــر 
ــی  ــبک زندگ ــر س ــودن و در نتیجــه ب ــوب ب ــاس خ احس
ــی از  ــد. یک ــاد نمای ــادی ایج ــی زی ــرات منف ــالمند اث س
مــواردی کــه شــاید توانســته باشــد بــه طــور اساســی در 
ــی ســالمندان  ــاء ســبک زندگ ــر و ارتق افزایــش طــول عم
نقــش داشــته باشــد فعالیــت جســمانی منظــم و مــداوم 
تاثیــرات  مــورد  در  مختلفــی  مطالعــات   .]2[ اســت 
ــی– ــطح اجتماع ــا س ــاط آن ب ــمانی و ارتب ــت جس فعالی

ــه  ــه ای ک ــراد صــورت گرفته اســت. در مطالع اقتصــادی اف
در ســال 1385-86 در شــهر یــزد انجــام شــد میــزان 
ــد.  ــی ش ــهری بررس ــت ش ــمانی در جمعی ــت جس فعالی
نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از آن بــود کــه میــزان 
ــن و  ــزد پایی ــهری ی ــت ش ــمانی در جمعی ــت جس فعالی
ــال 4/68%  ــاالی 60 س ــت ب ــی در جمعی ــزان کم تحرک می
بــود ایــن میــزان بــا افزایــش ســطح تحصیــالت و افزایــش 
ســن رابطــه مســتقیم داشــت و بیشــترین عــدم تحــرک 
ــراد کارمنــد و داری شــغل آزاد و  ــه اف ــوط ب جســمانی مرب
ــه دار  ــراد بازنشســته و خان ــه گــروه اف در درجــات بعــدی ب

ــت ]4[.  ــق داش تعل
فعـــالیت جسمانی و انتقـــال وزن بـــدن به استخوان ها 
ــگیری از  ــی و پیش ــتم استخوانـ ــالمت سیس ــب س موج
ــس  ــه نف ــاد ب ــی شود، اعتمـ ــتگی مـ اســتئوپروز و شکس

ــکون و  ــان را از س ــوده و آن ــت نم ــمندان تقوی را در سالـ
ــی سازد  ــودن دور مـ ــت ب ــاس بی اهمی ــری و احس بی ثم
ــرای حفــظ ســالمتی، توصیــه می شــود کــه انجــام  ]5[. ب
ــی  ــردد. یک ــت گ ــمندان تشــویق و تقوی ــت در سالـ فعالی
ــالالت دوران  ــگیری از اختـ ــای پیش ــن روش هـ از مؤثرتری
ســالمندی فعالیت جســمانی اســت. فعـــالیت جســمانی 
مـــی تواند کمــک شــایانی بــه درمــان برخــی از اختــالالت 
فکــری مثــل افســردگی نمایــد و فعالیــت منظــم در 
ســنین بــاال نیــز بــه کاهـــش درد و ناتوانـــی مرتبــط بــا 
بیماری هـــای آرتریــت و استئـــوپروز کمــک می کنــد 
ــوط  ــی مرب ــن ناتوانـ ــر انداخت ــه تأخی ــش و ب ]6،5[. کاه
به ســالمندی یک مســـأله عمده در بهـــداشت عمومـــی 
ــی در  ــش مهم ــد نق ــمانی می توان ــت جس اســت و فعالی
ایجــاد و حفــظ ســالمت در تمــام ســنین داشــته باشــد.

ــمی منظــم در  ــت جس ــا فعالی ــه ب ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــی  ــیب پذیری ناش ــف و آس ــا ضع ــوان ب ــالمندان می ت س
ــب  ــد اســتئوپروز و عواق ــمانی مانن ــت جس ــدم فعالی از ع
آن ماننــد شکســتگی های اســتخوان فمــور و لگــن و 
ــرات بیولوژیــک ناشــی از پیــری و بیمار هــای مزمــن  تغیی
ــش  ــج پژوه ــه نتای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد، و ب ــه ک مقابل
ــالمندان  ــه س ــان داد ک ــکاران )2007( نش ــکل و هم هاس
ــمانی  ــت جس ــه فعالی ــج جلس ــه ای پن ــت هفت می بایس
ــه  ــه ای س ــا هفت ــط و ی ــدت متوس ــا ش ــه ای ب 30 دقیق
ــاال  ــا شــدت ب جلســه فعالیــت جســمانی 20 دقیقــه ای ب
داشــته باشــند ]7[، تــا بــه امــروز در ایــران ابــزار مناســبی 
ــی  ــالمندان ارزیاب ــمی را در س ــت جس ــطوح فعالی ــه س ک
ــدارد. یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه در  کنــد، وجــود ن
ــطوح  ــردی در س ــای عملک ــی پی آمده ــه و بررس مطالع
ــن و  ــش روی محققی ــی در پی ــردی و اجتماع ــف ف مختل
ــب  ــای مناس ــعه مقیاس ه ــرار دارد، توس ــن ق متخصصی
ــا  ــن مقیاس ه ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــی اس ــرای ارزیاب ب
ــی موجــود باشــند، مقیــاس مناســب  در ســطح بین الملل
ــدف از  ــود. ه ــاب می ش ــود انتخ ــای موج ــان ابزاره از می
ایــن انتخــاب دســتیابی بــه ابزارهایــی اســت کــه نیازهــای 
بالینــی و تحقیقــی محققیــن را در ســطح مطلوبــی 
پاســخگو باشــند ]8[. معمــوالً محققیــن بــه دنبــال 
ــورت  ــه ص ــن ب ــد ممک ــا ح ــه ت ــتند ک ــی هس ابزارهای
مطلوبــی مفاهیــم مــورد نظــر آن هــا را بــه صــورت 
دقیــق و کامــل پوشــش دهــد. ایــن مفاهیــم مــورد نظــر 
ــزان  ــا، می ــیب ها و بیماری ه ــار آس ــی آث ــدف ارزیاب ــا ه ب
تأثیــر اســتراتژی ها، مداخــالت و برنامه هــای درمانــی 
ــه  ــالمندان چ ــرفت س ــیر پیش ــی س ــی، بررس و توانبخش
ــری  ــردی و در نهایــت تصمیم گی ــی و ف ــه صــورت گروه ب
بالینــی در جهــت ادامــه، توقــف و یــا اصــالح ایــن اقدامات 
ــائلی  ــان، مس ــن می ــرد. در ای ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب م
ــر جوامــع هــدف و گوناگــون، نحــوه  نظیــر تمرکــز ابــزار ب
کاربــرد ابــزار بــه صــورت معاینــه یــا پرســش از ســالمندان، 
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ــزار  ــای اب ــرده مقیاس ه ــزار، خ ــنجی اب ــای روانس ویژگی ه
ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــره م و غی

ــی  ــه بررس ــا ب ــدیم ت ــرآن ش ــه ب ــن مطالع ــذا در ای ل
ــی یکــی از بهتریــن و جدیدتریــن ابزارهــای  ــی و پایای روای
ســنجش ســطح فعالیــت جســمانی در ســالمندان ]10،9[ 
بــه نــام پرسشــنامه ســطوح  فعالیــت جســمی چامپــس 
در ســالمندان تهرانــی بپردازیــم. مطمئنــا یکــی از عواملی 
ــازمان ها، متخصصــان و پژوهشــگران  ــث شــده س ــه باع ک
ــمی  ــت جس ــطح فعالی ــی س ــه ارزیاب ــری ب ــل کمت تمای
ــت  ــزار الزم جه ــود اب ــد، کمب ــان دهن ــالمندان نش در س
ــا  ــود آشــنایی ب ــت جســمی و کمب بررســی ســطح فعالی
ــور  ــن منظ ــد. بدی ــه می باش ــن حیط ــر در ای ــل موث عوام
پژوهشــگران در پژوهــش حاضــر ســعی دارنــد بــا بررســی 
ــری  ــای اندازه گی ــن ابزاره ــی از بهتری ــی یک ــی و پایای روای
ــال  ــه در ح ــالمندان ک ــمانی در س ــت جس ــطح فعالی س
ــه  ــرد، آن را ب ــرار می گی ــا مــورد اســتفاده ق حاضــر در دنی
ــور  ــگران در کش ــی و پژوهش ــالمند شناس ــان س متخصص

ــی کننــد. معرف
جســمانی  فعالیــت  پرسشــنامه  پایایــی  و  روایــی 
ــکاران )2001(  ــاردا و هم ــط ه ــار توس ــن ب ــس اولی چامپ
ــی  ــالمندان آمریکای ــکاران )2001( در س ــتوارت و هم و اس
مــورد قبــول گــزارش شــد. ایــن پژوهشــگران روایــی ســازه 
ــا اســتفاده  ــس را ب ــمانی چامپ ــت جس پرسشــنامه فعالی
تــوده  شــاخص  رفتــن،  راه  دقیقــه   6 آزمون هــای  از 
ــی  ــناختی و پایای ــتی روانش ــاس بهزیس ــمانی و مقی جس
ــتگی درون  ــب همبس ــتفاده از ضری ــا اس ــون را ب ــن آزم ای
ــا  ــب کاپ ــدد و ضری ــون مج ــرات آزمون-آزم ــه ای نم طبق
ــکاران )2006( در  ــیارتو1 و هم ــد ]10،9[. س ــت آوردن بدس
ــکاران )2009(  ــس و هم ــی ]11[، جلی ــالمندان کانادای س
ــکاران  ــدو و هم ــترالیایی ]12[ و فلورین ــالمندان اس در س
ــه  ــد ک ــان دادن ــوی ]13[ نش ــالمندان فرانس )2009( در س
ــوردار  ــی برخ ــی خوب ــی و پایای ــنامه از روای ــن پرسش ای
اســت. همــان طــور کــه پیــش تــر بیــان شــد، بــا توجــه 
ــی  ــرد فیزیک ــر عملک ــمانی ب ــت جس ــت فعالی ــه اهمی ب
ــه  ــزاری ک ــران اب ــروز در ای ــه ام ــا ب ــالمندان، ت ــی س و روان
ــالمندان  ــمانی در س ــت جس ــطح فعالی ــی س ــه بررس ب
ــنجش  ــد س ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــود نداش ــرازد وج بپ
ــی  ــای تمرین ــاد پروتکل ه ــر ایج ــزاری ب ــن اب ــی چنی روای
ــالمندان  ــرای س ــی ب ــتورالعمل های آموزش ــی دس و طراح
و انجــام پژوهــش هــای بیشــتر، کمــک شــایانی خواهــد 
ــالمندان  ــرد س ــطح عملک ــت س ــن، الزم اس ــرد. بنابرای ک
ــرد تــا  ــرار گی ــی ق ــه طــور مرتــب مــورد بررســی و ارزیاب ب
بــرای تصمیم گیــری و مداخـــالت الزم پرســتاری و درمــان 
بتــوان تصمیــم مناســب را اتخـــاذ نمــود. افــراد مســن تــا 
ســر حــد امــکان بایــد فعــال بماننــد زیــرا بــا کــم شــدن 
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ــادی  ــت و ش ــنودی، رضای ــاس خش ــت احس ــطح فعالی س
ــن رو  ــی گذارد. از ای ــه کاهــش مـ ــص ســالمند رو ب شخـ
ــوان انجامشــان  آنهــا بایــد فعالیت هــای جدیــدی را کــه ت
ــد از  ــه مجبورن ــی ک ــای قبل ــن فعالیت ه ــد جایگزی را دارن

آنهــا دســت بکشــند، بنماینــد. 

روش مطالعه

ایــن مطالعــه یــک مطالعــه روان ســنجی اســت و از آنجا 
ــرد و  ــه ای صــورت نمی گی ــر مداخل ــق حاض ــه در تحقی ک
ــاس ســطح  ــی مقی ــی و روای ــی پایای هــدف ترجمــه بررس
ــاالی 60  ــالمندان ب ــس در س ــمانی چامپ ــت جس فعالی
ــی  ســال تهرانــی اســت. بنابرایــن، نــوع مطالعــه، غیر تجرب
ــاالی  ــه ســالمندان ب ــر کلی ــه پژوهــش حاض اســت. جامع
ــه  ــورد مطالع ــه م ــند و نمون ــی می باش ــال تهران 60 س
ــه  ــه ب ــت ک ــال اس ــاالی 60 س ــالمندان ب ــی از س گروه
صــورت در دســترس انتخــاب می شــوند و تســت عملکــرد 
شــناختی )Abbreviated Mental Test( آنهــا مثبت 
اســت. حجــم نمونــه بــر اســاس نتایــج مطالعــات دیگــر و 
در ســطح اطمینــان %95و تــوان آزمــون %90 و اســتفاده از 
فرمــول حجــم نمونــه کوکــران بــرای ضریــب همبســتگی 
کــه بــه صــورت زیــر می باشــد، برابــر 200 تعییــن گردیــد:

   N= +3

ــنجش  ــرای س ــر ب ــش حاض ــتفاده در پژوه ــورد اس ــزار م اب
متغیر هــای تحقیــق عبــارت بونــد از پرسشــنامه جمعیــت 
شــناختی، تــرازوی  آزمایشــگاهی، قدســنج، پرسشــنامه 
ــای  ــدن و درک دنی ــردن و فهمی ــر ک ــی فک ــالل توانای اخت
پیرامــون )AMT(، پرسشــنامه ســطح فعالیــت ارتقــاء 
ــی 36  ــت زندگ ــنامه کیفی ــر، پرسش ــالمت والک ــده س دهن
ــس،  ــت جســمانی چامپ ســوالی، پرسشــنامه ســطح فعالی
 ) Minute Walk Test-6( ــن ــه راه رفت ــون 6 دقیق آزم

ــی. ــتقامت عضالن ــی اس ــرای ارزیاب ب
 :)AMT( 2ــردن ــر ک ــی فک ــالل توانای ــنامه اخت پرسش
ایــن تســت میــزان اختــالل شــناخت ســالمند یــا همــان 
ــای  ــدن و درک دنی ــردن و فهمی ــر ک ــی فک اختــالل توانای
پیرامــون را می ســنجد. یــک پرسشــنامه 10 ســوالی 
کــه روایــی و پایایــی آن در ایــران توســط فروغــان و 
ــا  ــرات آن ب ــت و نم ــده اس ــام ش ــکاران )1386( انج هم
ــاال  ــتگی ب ــناختی همبس ــر ش ــه مختص ــرات معاین نم
ــح  ــخ صحی ــر پاس ــرای ه ــزار ب ــن اب ــت. در ای ــته اس داش
یــک امتیــاز داده می شــود و در پایــان مجمــوع امتیــازات 
ــرای آن نمــره  ــرش ایــده ال ب محاســبه می گــردد. نقطــه ب

Abbreviated Mental Test .2
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6، حساســیت آن %85 و ویژگــی %99 تعییــن شــده اســت 
و اخــذ امتیــاز کمتــر از 10/7 اختــالل شــناختی محســوب 
می گــردد. در ایــن مطالعــه معیــار ورود بــه مطالعــه 

ــد ]14[. ــر می باش ــاز 7 و باالت ــب امتی کس
آزمــون 6 دقیقــه ای راه رفتــن6MWT( 3(: از ایــن آزمــون 
ــالمندان  ــی در س ــی عروق ــتقامت قلب ــی اس ــرای ارزیاب ب
اســتفاده شــد ]15[. ایــن آزمــون را در ســال 1960 بالــک 
بــرای ارزیابــی عملکــرد بیمــاران قلبــی ریــوی بــه کار بــرد. 
ــودن  ــبیه  ب ــرا و ش ــی در اج ــل راحت ــون به دلی ــن آزم ای
بــه فعالیت هــای روزمــره، بــرای ارزیابــی تعــادل، بــه 
ــی  ــیار مناســب اســت. پایای ــالمندان، بس  خصــوص در س
ــت  ــده اس ــزارش ش ــاال )85/0( گ ــی ب ــاران قلب آن در بیم
ــت  ــزان ظرفی ــی می ــر در ارزیاب ــزاری معتب ــوان اب ــه  عن و ب
ــرای  ــردی در ســالمندان شــناخته می شــود ]16[. ب عملک
ــه  ــود ک ــته می ش ــالمند خواس ــون از س ــن آزم ــرای ای اج
ــه  ــری را ب ــیر 17 مت ــول مس ــود ط ــوان خ ــر ت ــا حداکث ب
صــورت رفــت و برگشــت در مــدت زمــان 6 دقیقــه طــی 
کنــد. بعــد از مــدت 6 دقیقــه میــزان مســافت طی شــده 

ــود ]17[. ــت می ش ــالمند ثب ــط س توس
ایــن  دهنــده ســالمت:  ارتقــاء  پرسشــنامه ســطح 
پرسشــنامه دارای 54 ســوال بــوده و هــدف آن اندازه گیــری 
ورزش،  )تغذیــه،   ســالمت  دهنــده  ارتقــاء  رفتارهــای 
ــترس،  ــت اس ــالمت، مدیری ــورد  س ــئولیت  پذیری در م مس
حمایــت بین  فــردی، خــود شــکوفایی( اســت. بــرای 
بدســت آوردن امتیــاز کلــی پرسشــنامه، مجمــوع امتیــازات 
ــش  ــود. در پژوه ــع می ش ــم جم ــا ه ــواالت ب ــه س هم
ــن  ــازه ای ــی س ــکاران )1390( روای ــدی و هم ــدی زی محم
پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
ــی  ــن پایائ ــول گــزارش شــد. همچنی ــدی مــورد قب و تایی
ــه  ــرای مولفه هــای تغذی ــاخ ب ــای کرونب ــا اســتفاده از آلف ب
79/0، ورزش 86/0، مســئولیت پذیری در مــورد ســالمت 
ــردی79/0،  ــن ف ــت بی ــت اســترس91/0، حمای 81/0، مدیری

ــد ]18[.  ــت آم ــکوفایی81/0 بدس و خودش
پرسشــنامه کیفیــت زندگــی 36 ســوالی ) SF36(: ایــن 
پرسشــنامه دارای 36 ســوال در 8 بعــد اســت کــه ابعــاد آن 
ــی، عملکــرد فیزیکــی، محدودیــت  شــامل ســالمت عموم
ــی، احســاس  عملکــرد فیزیکــی، محدودیــت عملکــرد روان
ــی و درد  ــرد اجتماع ــی، عملک ــالمتی روان ــرزندگی، س س
ــت  ــن هش ــازات ای ــت. امتی ــمانی اس ــا جس ــمی ی جس
)ســالمت  جســمی  مولفــه  دو  بــه  مقیــاس  خــرده 
ــی شــود.  ــی( تقســیم م ــی )ســالمت روان جســمی( و روان
نمــره نزدیــک بــه 100، نشــانه کیفیــت زندگــی بــاال و کــم 
تــر از 50 ســطح پاییــن تلقــی می شــود. روایــی و پایایــی 
ایــن پرسشــنامه توســط معتمــد و همــکاران ) 1384( طی 
ــورد  ــران انجــام داد، م ــراد شــهر ته ــی کــه روی اف پژوهش
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ــی و  ــزار روای ــان داد اب ــج آن نش ــت. نتای ــرار گرف ــد ق تائی
ــزای آن  ــاخ اج ــا کرونب ــته و آلف ــول داش ــل قب ــی قاب پایای

ــت ]19[. ــا 0.90 بوده اس ــن 0.77 ت بی
پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی ســالمندان 
بــرای  حاضــر  پژوهــش  در   :)CHAMPS( چامپــس4 
ــت  ــن ســطح فعالی ــرای تعیی ــا ب ــزاری روا و پای داشــتن اب
ــت  ــطح فعالی ــنامه س ــالمندان، از پرسش ــمانی در س جس
جســمانی ســالمندان چامپــس اســتفاده شــد. ایــن 
پرسشــنامه توســط اســتوارت و همــکاران )2001( ســاخته 
را در چهــار ســطح  فعالیــت جســمانی  و  شــد ]9[ 
ــا شــدت کــم )ســواالت  ــمانی ب ــت جس ــرک، فعالی بی تح
1، 2، 4، 5، 6، 8، 12، 17، 18(، فعالیــت جســمانی بــا 
شــدت متوســط )ســواالت 3،10،11،13، 20، 22، 27، 28، 34، 
35، 39( و فعالیــت جســمانی با شــدت زیاد )ســواالت 21، 
 ،15 ،33 ،36 ،31 ،30 ،7 ،9 ،30 ،37 ،29 ،38 ،25 ،19 ،26
ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب 32، 24، 23، 40، 14، 16( م
ــی را  ــد و فعالیت های ــوال می باش ــنامه دارای 41 س پرسش
شــامل می شــود کــه فــرد ســالمند در طــول یــک هفتــه 

ــل انجــام داده اســت.  ــاه قب ــه م ــوط ب مرب
پرسشــنامه  در  جســمانی  فعــــــالیت  شــدت 
 Equivalent Metabolic( ــت ــاس م ــر اس ــس ب چامپ
ــرای تخمیــن  Test=MET( محاســبه شــد کــه واحــدی ب
ــه  ــت. چنانچ ــمی اس ــت جس ــک در فعالی ــرج متابولی خ
میــزان مــت فــرد مســاوی یــک باشــد یعنــی فــرد 
ــر از ســه بدســت  ــک و کمت ــر بیشــتر از ی ــرک، اگ بی تح
ــن اســت،  ــا ســطح پایی ــت جســمانی ب ــی فعالی ــد یعن آی
ــش  ــر از ش ــه و کمت ــاوی س ــا مس ــتر ی ــت بیش ــر م اگ
بدســت آیــد، یعنــی شــدت فعالیــت جســمانی متوســط و 
اگــر مــت بیشــتر از 6 بدســت آیــد، یعنــی شــدت فعالیــت 
ــت،  ــبه شــدت فعالی ــرای محاس ــاد اســت. ب ــمانی زی جس
مقــدار مــت هــر فعالیــت در مــدت زمــان صــرف شــده در 
طــی یــک روز یــا طــی یــک هفتــه ضــرب شــد. بــه طــور 
ــه چهــار  ــی ب ــزان Met مصرف ــر اســاس می ــراد ب ــی اف کل
گــروه بــی تحــرک )کمتــر از Met  300(،گــروه بــا فعالیــت 
7500Met-و یــا کمتــر از Met  600 کــم ) کمتــر از
 Met 600-3000 ــن ــت متوســط ) بی min/week(، فعالی
ــت  ــا فعالی ــن 7500Met-min/week-9999( و ی ــا بی و ی
ــتر از  ــا بیش ــتر از Met 3000 و ی ــاال ) بیش ــدت ب ــا ش ب

می شــوند. تقســیم   )10000Met-min/week
در ابتــدا از ســازندگان پرسشــنامه بــرای ترجمــه و 
ــق  ــران، از طری ــی پرسشــنامه در ای ــی و روای ــی پایای بررس
ایمیــل اجــازه گرفتــه شــد. ســپس، بــه ترجمــه آن طبــق 
ــه از  ــن مطالع ــت. در ای ــده اس ــه ش ــر پرداخت ــل زی مراح
ــزار  ــی اب ــن الملل ــروژه بی روش اســتاندارد مــدل ترجمــه پ
کیفیــت زندگــی )IQOLA( بــرای ترجمــه مقیــاس 
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ایرانــی  ســالمندان  در  چامــس  جســمانی  فعالیــت 
ــد. ــتفاده ش اس

ــالش  ــگران ت ــری، پژوهش ــی ظاه ــی روای ــرای بررس ب
ــدی  ــه بن ــگارش و جمل ــح ن ــیوه صحی ــا از ش ــد ت کردن
ــتفاده  ــنامه اس ــارات پرسش ــتن عب ــرای نوش ــی ب منطق
ــب  ــان و صاح ــراه متخصص ــه هم ــق ب ــم تحقی ــود. تی ش
ــارات را  ــی، عب ــب فیزیک ــالمندی و ط ــب س ــران ط نظ
ــرده و  ــال ک ــا را اعم ــدگاه ه ــی و دی ــار بازخوان ــن ب چندی
ســپس ســه متخصــص در زمینــه ادبیــات فارســی آن هــا 

ــرد. ــری ک را بازنگ
ــف(  ــامل: ال ــه ش ــوی در دو مرحل ــی محت ــی روای بررس
نظــر ســنجی از افــراد ســالمند راجــع بــه واضــح بــودن و 
ــک از ســواالت، پاســخ ها  ــر ی ــودن ه ــم ب ســاده و قابل فه
فعالیــت  پرسشــنامه  فارســی  نســخه  توضیحــات  و 
فیزیکــی ســالمندان و ب( نظرســنجی از 10 فــرد مجــرب و 
متخصــص در زمینــه ســالمندی راجــع بــه مناســب بــودن 
ــرای  ــنامه ب ــودن پرسش ــب ب ــنامه، مناس ــه پرسش ترجم
جامعــه ســالمندان تهــران، قابل فهــم بــودن پرسشــنامه و 
مناســب بــودن پرسشــنامه بــرای نیازســنجی انجــام شــد. 
واضــح بــودن و ســاده و قابل فهــم بــودن آیتم هــا: 
در ایــن قســمت بررســی روایــی محتــوی هــر یــک 
فارســی  نســخه  توضیحــات  و  پاســخ ها  ســؤاالت،  از 
پرسشــنامه میــزان فعالیــت فیزیکــی ســالمندان، بــا 
ــه  ــص در زمین ــرب و متخص ــرد مج ــی از 10 ف نظر خواه
ــرا، 4  ــدرک دکت ــا م ــر ب ــامل 2 نف ــمانی ش ــت جس فعالی
ــدرک  ــا م ــر ب ــد و 3 نف ــي ارش ــدرک کارشناس ــا م ــر ب نف
ــدرک  ــا م ــر ب ــالمندان )4 نف ــر از س ــي و 10 نف کارشناس
کارشناســي، 5 نفــر بــا مــدرک دیپلــم و 1 نفــر بــا مــدرک 
ســیکل( صــورت گرفــت. در ایــن مرحلــه پرسشــنامه، فــرم 
مربــوط بــه نظردهــي و همچنیــن توضیحــات کتبــي در 
ــار  ــر در اختی ــورد نظ ــه م ــنامه و مرحل ــوص پرسش خص
متخصصــان و ســالمندان مذکــور قــرار گرفــت تــا نظــرات 
ــار  ــاي پرسشــنامه در 2 معی ــا آیتم ه ــود را در رابطــه ب خ

ــد. ــوان نماین ــف و ب( عن ــوارد ال ــر )م زی
ــودن: 1- کامــاًل واضــح 2- واضــح اســت  الــف( واضــح ب

3- نســبتاً واضــح 4- واضــح نیســت. 
ــاده 2-  ــاًل س ــودن: 1- کام ــم ب ــل فه ــاده و قاب ب( س

ــت. ــاده نیس ــاده 4- س ــبتاً س ــت 3- نس ــاده اس س
بــرای تعییــن روایــی محتوا از روش کمی اســتفاده شــد. 
ــه،  ــن مطالع ــوا در ای ــی محت ــن روای ــه تعیی ــی ک از آنجای
ــر  ــود، قضــاوت ب ــراد متخصــص ب ــر قضــاوت اف ــی ب مبتن
ــش در  ــا دان ــه و ب ــا تجرب ــان ب ــدگاه متخصص ــاس دی اس
ــی و  ــار حرکت ــی، رفت ــب سالمند شناس ــای ط ــه ه حیط
ــی محتــوا  ــرای بررســی روای طــب فیزیکــی انجــام شــد. ب
ــی محتــوا5  ــه شــکل کمــی، از دو شــاخص نســبت روای ب
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ــی محتــواCVI( 6( اســتفاده شــد.  )CVR( و شــاخص روای
ابتــدا بــرای تعییــن شــاخص نســبت روایــی محتــوا، از 23 
نفــر از متخصصــان درخواســت شــد تــا هــر مرحلــه را بــر 
ــف ســه قســمتی بررســی کننــد: الــف(  اســاس یــک طی
ــدارد،  ــی ن ــی ضرورت ــت ول ــد اس ــت، ب( مفی ــروری اس ض
ــرای  ــه ب ــدول الوش ــاس ج ــر اس ــدارد. ب ــی ن ج( ضرورت
ــی  ــوا، عبارات ــی محت ــل ارزش شــاخص روای ــن حداق تعیی
ــوند  ــت می ش ــود محافظ ــا 62/0 ب ــدار CVR آنه ــه مق ک
ــاس  ــر اس ــاخص CVI ب ــپس ش ــوند. س ــذف نمی ش و ح
ــبه  ــل7 محاس ــس و باس ــوای والت ــی محت ــاخص روای ش
ــی  ــنامه طراح ــگران پرسش ــور پژوهش ــن منظ ــد. بدی ش
ــان  ــد و از آن ــرار دادن ــان ق ــار متخصص ــده را در اختی ش
ــی محتــوای  ــر اســاس شــاخص روای درخواســت شــد تــا ب
ــر  ــاط، وضــوح و ســادگی ه ــزان ارتب ــس و باســل، می والت

ــد. ــن کنن ــواالت را تعیی ــک از س ی
بعــد از ایــن مرحلــه، نوبــت بــه توزیــع پرسشــنامه ها بــر 
روی ســالمندان مــورد پژوهــش رســید کــه پژوهشــگر پس 
ــی  ــالل توانای ــنامه اخت ــردن پرسش ــت و پرک ــذ رضای از اخ
ــالمند و  ــناخت س ــدرت ش ــد ق ــت تایی ــردن )جه ــر ک فک
ــورد دو  ــح در م ــودن( و توضی ــکان ب ــان و م ــه زم آگاه ب
ــس  ــودن پژوهــش )اجــرای پیــش آزمــون و پ ــه ای ب مرحل
ــون(  ــه روش آزمون-بازآزم ــی ب ــن پایای ــون جهــت تعیی آزم
ــن آنهــا  ــه فاصلــه دو هفتــه، پرسشــنامه های مذکــور بی ب
ــه تکمیــل آنهــا اقــدام نماینــد.  توزیــع شــد تــا نســبت ب
ــه پرسشــنامه های  ــوط ب بعــد از جمــع آوری داده هــای مرب
فکــر  توانایــی  اختــالل  تســت  و  جمعیت شــناختی 
ــطح  ــنامه های س ــه پرسش ــوط ب ــای مرب ــردن ، داده ه ک
ــی 36  ــت زندگ ــالمت، کیفی ــده س ــاء دهن ــت ارتق فعالی
ســوالی، و پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی چامــس، 
و همچنیــن داده هــای مربــوط بــه شــاخص تــوده بــدن )با 
اســتفاده از تقســیم وزن بــه مجــذور قــد( و آزمــون شــش 
دقیقــه راه دفتــن محاســبه گردیــد. جهــت بررســی روایــی 
ســازه پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی ســالمند، از 
پرسشــنامه ســطح ارتقــاء دهنــده ســالمت، آزمــون ارزیابــی 
ــی 36  ــت زندگ ــن، کیفی ــه راه رفت ــتقامت در 6 دقیق اس

ــدن اســتفاده شــد.  ــوده ب ســوالی و شــاخص ت
ــی  ــار توصیف ــا از آم ــل داده ه ــه و تحلی ــت تجزی جه
و  مرکــزی  تمایــل  شــاخص های  محاســبه  شــامل 
پراکندگــی بــرای متغیرهــای مــورد مطالعــه در کل نمونــه 
ــری و  ــار اندازه گی ــای معی ــبه خط ــد. محاس ــتفاده ش اس
ضریــب همبســتگی درون رده ای بــرای نمــره کل مقیــاس 
ــی مطلــق و نســبی در دفعــات  ــی پایای ــه منظــور ارزیاب ب
ــا اســتفاده  ــی در دفعــات آزمــون ب آزمــون، محاســبه پایای
همبســتگی  ضریــب  و  اندازه گیــری  معیــار  خــط  از 

 Content Validity Index .6
Waltz& Bausell .7
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ــور  ــه منظ ــاخ ب ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری ــی، محاس درون
محاســبه ی  پرسشــنامه،  درونــی  هم خوانــی  ارزیابــی 
ضریــب همبســتگی پیرســون بــه منظــور بررســی روایــی 
ــمانی  ــت جس ــرا پرسشــنامه ی ســطح  فعالی ــازه همگ س
ســالمندان بــا پرسشــنامه ســطح فعالیــت ارتقــاء دهنــده 
ــبه ی  ــی، و محاس ــت زندگ ــنامه کیفی ــالمت و پرسش س
ضریــب همبســتگی پیرســون بــه منظــور بررســی روایــی 
ــمانی  ــت جس ــطح فعالی ــنامه س ــان پرسش ــازه همزم س
ــون  ــدن )BMI(، و آزم ــوده ب ــاخص ت ــا ش ــالمندان ب س

ــد. ــام ش ــالمندان انج ــرای س ــن ب ــه راه رفت ــش دقیق ش

نتایج

تعــداد  بیشــترین  کــه  می دهــد  نشــان  نتایــج 
ــرک و  ــمانی بی تح ــت جس ــطح فعالی ــالمندان در س س
ــرار دارنــد. همچنیــن ســالمندان از نظــر ســطح  پاییــن ق
ــدن  ــوده ب ــاخص ت ــی، ش ــت زندگ ــالمت، کیفی ــا س ارتق
ــبتا  ــت نس ــن در وضعی ــه راه رفت ــش دقیق ــون ش و آزم

ــدول 1(.  ــتند )ج ــرار داش ــی ق خوب
ــنامه  ــی پرسش ــخه فارس ــی نس ــی پایای ــج بررس نتای
ــالمندان:  ــرای س ــس ب ــمانی چامپ ــت جس ــطح فعالی س
ــی از  ــر )پایای ــا یکدیگ ــن همبســتگی پاســخها ب 1 -تعیی
نظــر همخوانــی درونــی8 و ضریــب همبســتگی درون رده ای(

الــف( آلفــای کرونبــاخ: یکــی از راه هــای ســنجش 
ــه  ــاخ از 200 نمون ــای کرونب ــن آلف ــا گرفت ــی داده ه پایای
ــده،  ــام ش ــدی انج ــه بن ــق طبق ــد. طب ــه می باش حاصل
میــزان آلفــای 0.7 در طیــف خــوب قــراردارد. بدیــن 
ــد  ــتگی در ح ــواالت دارای همبس ــام س ــه تم ــی ک معن

Internal consistency .8

ــرای 40  خــوب می باشــند. ابتــدا نتایــج آلفــای کرونبــاخ ب
ســوال پرسشــنامه 73/0 بدســت آمــد. امــا براســاس نظــر 
ــان  ــج نش ــوا نتای ــی محت ــی روای ــرای بررس ــان ب متخصص
ــت  ــا حــذف هفــت ســوال پرسشــنامه ســطح فعالی داد ب
ــای 7،9،10،13،15،16،35  ــوال ه ــالمندان )س ــی در س فیزیک
مربــوط بــه فعالیــت هــای رقــص، گلــف، تنیــس دو نفــره، 
شــوت پــول، بیلیــارد و اســکیت( کــه کمتــر در ســالمندان 
ــرده  ــنهاد ک ــان پیش ــود و متخصص ــام می ش ــی انج ایران
ــب  ــی نمی باشــد، ضری ــا فرهنــگ ایران ــد متناســب ب بودن

ــت. ــش یاف ــه 85/0 افزای ــاخ ب ــای کرونب آلف
یکــی   :)ICC( درون رده ای9  همبســتگی  ضریــب  ب( 
ــبه  ــر محاس ــالوه ب ــی ع ــای ســنجش پایای ــر از راه ه دیگ
ضریــب همبســتگی در آزمون-بازآزمــون ، ســنجش ضریب 
ــه اســت کــه در ابتــدا  همبســتگی درون رده ای در30 نمون
ــه  ــده در مرحل ــبه ش ــواالت محاس ــه از س ــرات حاصل نم
ــده  ــبه ش ــواالت محاس ــرات س ــوان n1 و نم ــا عن اول را ب
ــا  ــان آنه ــه و می ــوان n2 گرفت ــه عن ــه دوم را ب در مرحل

ــد.  ــه ش ــتگی درون رده ای گرفت همبس
ــر از 05/0  ــون  P value کوچکت ــان داد چ ــج نش نتای
ــر  ــرضH صف ــت ف ــز 71/0-145/0 اس ــزان CI95% نی و می
ــدارد( رد می شــود.  ــود ن ــتگی وج ــان n1 و  n2همبس )می
بنابرایــن میــان دوبــار آزمــون بــا نمونــه 30 نفــری 

همبســتگی میــان پاســخ های حاصلــه وجــود دارد.
ــون  ــرای آزم ــار اج ــج دوب ــتگی نتای ــن همبس 2-تعیی

ــی( ــی در بازآزمای ــی، پایای ــات زمان )ثب
ــه  ــد ک ــان می ده ــدول 2 نش ــه در ج ــای حاصل داده ه
ــت،  ــدون فعالی ــای ب ــه ه ــرای مولف ــون ب ــار آزم ــن دوب بی
ــره کل  ــاال و نم ــط، ب ــن، متوس ــدت پایی ــا ش ــت ب فعالی

 Interclass correlation coefficient .9

ــرای  جــدول 1. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســطح ارتقــاء دهنــده ســامت، کیفیــت زندگــی، شــاخص تــوده بــدن و آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن ب
ســالمندان

سطح ارتقامتغیر
دهنده سالمت

کیفیت زندگی
36 سوالی

شاخص توده بدن
BMI

آزمون شش دقیقه راه 
رفتن

)9/57(408/72)6/85(28/02)10/51(56/41)6/93(152/32 میانگین)انحراف معیار(

جدول2. محاسبه مقدار همبستگی بین نتایج  دوبار اجرای آزمون
فعالیت بابدون فعالیتمولفه ها

سطح پایین
فعالیت با

سطح متوسط
فعالیت با
سطح باال

نمره کل
پرسشنامه

0/810/730/740/680/84مقدارهمبستگی
P value0/0010/0010/0020/0010/001
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ــت.  ــود داش ــتگی وج ــنامه همبس پرسش
روایی صوری10)ظاهری(:

ــر  ــم، اکث ــای پرسشــنامه بجــز 7 آیت ــی آیتم ه در تمام
ــه گزینه هــای اول )کامــال واضــح اســت( و دوم  پاســخ ها ب
)واضــح اســت( معیارهــای مطــرح شــده اختصــاص داشــت. 
ــرح  ــنهادات مط ــتفاده از پیش ــا اس ــر ب ــورد نظ ــم م 7 آیت
ــود  ــه ب ــوال س ــا س ــی از آیتم ه ــدند. یک ــالح ش ــده اص ش
ــا کارهــای  ــه »آی ــود ســوال ســه ب کــه پیشــنهاد شــده ب
داوطلبانــه و یــا خیریــه انجــام می دهیــد؟« تغییــر کنــد، 
ــا  ــا کلیس ــجد ی ــه مس ــا ب ــورت »آی ــه ص ــار ب ــوال چه س
ــی و معنــوی شــرکت  می رویــد و در فعالیــت هــای مذهب
ــوال  ــود. س ــود، پیشــنهاد شــده ب ــد؟« نوشــته ش می کنی
ــات  ــا جلس ــگاه و ی ــه باش ــا ب ــه »آی ــورت ک ــه اینص 5 ب
گروهــی می رویــد؟"، تغییــر کنــد. در ســوال 11 بــه 
ــی«  ــابقات ورزش ــای مس ــای ورزش«، »تماش ــای »تماش ج
جایگزیــن شــود، و بــه صــورت »آیــا بــه کنســرت، 
ســینما، تئاتــر، ســخنرانی و یــا تماشــای مســابقه ورزشــی 
می رویــد؟"، نوشــته شــود. در ســوال 19 بــه جــای »تمیــز 
ــه« اســتفاده  ــارت »شســتن راه پل ــردن فاضــالب« از عب ک
ــنگین  ــای س ــا کاره ــورت »آی ــه ص ــوال 19 ب ــود، و س ش
ــردن  ــز ک ــل تمی ــد )مث ــام می دهی ــه را انج ــراف خان اط
ــد. در ســوال  ــر کن ــه(؟" تغیی ــتن راه پل ــا، شس ــره ه پنج
ــه  ــه و خان ــبک خان ــای س ــا کاره ــود »آی ــته ش 20 نوش
ــده  ــنهاد ش ــن پیش ــد؟«، همچنی ــی دهی ــام م داری انج
ــوال 23  ــه س ــاورزی ب ــای کش ــین ه ــارت ماش ــود عب ب
ــی،  ــون، ماشــین چمــن زن ــا روی ماشــین خــود، کامی )آی
ماشــین هــای کشــاورزی، یــا دیگــر ماشــین هــا کار انجــام 
ــای واژه  ــه ج ــوال  32ب ــود. در س ــه ش ــد؟( اضاف می دهی
شــدید از واژه ســریع اســتفاده شــود و ســوال 32 بــه ایــن 
ــا ســریع  ــا شــدت متوســط ی ــا ب ــان شــود: »آی صــورت بی
شــنا می کنیــد؟". همچنیــن دو نفــر از متخصصــان 
ــه دلیــل اینکــه ســالمندان  پیشــنهاد کــرده بودنــد کــه ب
ــه  ــا اینک ــد و ی ــتفاده نمی کنن ــر اس ــران از کامپیوت در ای
از کامپیوتــر اســتفاده می کننــد،  اندکــی  ســالمندان 
ــد؟"(  ــتفاده می کنی ــر اس ــا از کامپیوت ــش )"آی ــوال ش س
حــذف شــود، همچنیــن در رابطــه بــا ســوال 23 ) آیــا روی 
ــر  ــا دیگ ــی، ی ــین چمن زن ــون، ماش ــود، کامی ــین خ ماش
ماشــین هــا کار انجــام می دهیــد؟( پیشــنهاد ســه نفــر از 

 Face-validity .10

متخصصــان ایــن بــود کــه ســوال 23 بــرای ســالمندان زن 
کاربــرد نــدارد و بــه احتمــال زیــاد نمونــه ســالمندان زن را 

ــد.  ــت می ده از دس
ــخه  ــان داد نس ــج نش ــه نتای ــن مرحل ــن در ای همچنی
در  فیزیکــی  فعالیــت  میــزان  پرسشــنامه  فارســی 
ســالمندان از 14 فــرد مجــرب و متخصــص در زمینــه طب 
ورزش و ســالمندی بــه لحــاظ مناســب بــودن ترجمــه 93 
ــران 95 درصــد،  ــه ای ــرای جامع ــودن ب درصــد، مناســب ب
قابــل فهــم بــودن و مناســب بــودن بــرای نیازســنجی 96 
درصــد مطلــوب و قابــل قبــول بــوده اســت و هیــچ یــک 
از افــراد مــورد ســؤال، گزینــه غیــر قابــل قبــول را عالمــت 

ــد. ــزده بودن ن
بــرای بررســی روایــی محتــوی11 از روش الوشــه اســتفاده 
ــران  ــب نظ ــص از صاح ــاط 23 متخص ــن ارتب ــد. در ای ش
رفتــار حرکتــی، سالمند شناســی، و طــب ســالمندی 
نظــرات خــود را اعمــال نمودنــد. در ایــن مرحلــه از 
پژوهــش هفــت ســوال )ســوال های 7،9،10،13،15،16،35( 
بــه علــت کســب نمــره CVI کمتــر از 75/0 حــذف 
ــرای بدســت  ــات ب ــن اطالع ــس از جمــع آوری ای شــدند. پ
 CVR ــرات ــی محتــوی ) CVI( تمــام نم ــره روای آوردن نم
ــر  ــیم ب ــع شــدند و تقس ــر جم ــا یکدیگ ــا ب ــام گویه ه تم
 CVI ــی کل تعــداد گویه هــا )33 گویــه( شــد و عــدد نهای

ــد.  ــت آم ــا 89/0 بدس ــر ب براب
بــرای تعییــن روایــی همگــرای پرسشــنامه ســطح 
ــاس  ــالمندان، براس ــرای س ــس ب ــی چامپ ــت فیزیک فعالی
ــوال های  ــواالت )س ــذف س ــس از ح ــان پ ــر متخصص نظ
رقــص،  فعالیت هــای  بــه  مربــوط   )7،9،10،13،15،16،35
ــارد و اســکیت  ــول، بیلی ــره، شــوت پ ــس دونف گلــف، تنی
کــه کمتــر در ســالمندان ایرانــی انجــام می شــود، ضریــب 
نمــره کل پرسشــنامه ســطح  همبســتگی پیرســون 
ــطح  ــنامه س ــا پرسش ــالمندان ب ــمانی س ــت جس فعالی
ــت  ــنامه کیفی ــالمت و پرسش ــده س ــاء دهن ــت ارتق فعالی

ــد. ــن ش ــی تعیی زندگ
ــتگی  ــه همبس ــد ک ــان می ده ــدول 3 نش ــج ج نتای
نمــره فعالیــت فیزیکــی ســالمندان بــا نمــرات پرسشــنامه 
ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده و کیفیــت زندگــی از 
ــت  ــا افزایــش فعالی ــی دار می شــود و ب لحــاظ آمــاری معن
فیزیکــی در ســالمندان کیفیــت زندگــی و ســبک زندگــی 

  Content-validity .11

جدول3 . ضریب همبستگی پیرسون نمره کلی پرسشنامه فعالیت فیزیکی با پرسشنامه های کیفیت زندگی و سطح ارتقاء دهنده سامت
کیفیت زندگیسبک ارتقا دهنده سالمتمتغیر

r )P value(r )P value(
 )0/01( 0/52)0/01( 0/43فعالیت فیزیکی
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ــنامه  ــن پرسش ــد. بنابرای ــش می یاب ــده افزای ــاء دهن ارتق
ــرا  ــی همگ ــرای ســالمندان دارای روای ــی ب ــت فیزیک فعالی

می باشــد.
بــرای تعییــن روایــی همزمــان پرسشــنامه ســطح 
ــاس  ــالمندان، براس ــرای س ــس ب ــی چامپ ــت فیزیک فعالی
ــه  ــوط ب ــواالت  مرب ــذف س ــس از ح ــان پ ــر متخصص نظ
ــوت  ــره، ش ــس دونف ــف، تنی ــص، گل ــای رق ــت ه فعالی
ــارد و اســکیت )ســوال های 7،9،10،13،15،16،35(  ــول، بیلی پ
کــه کمتــر در ســالمندان ایرانــی انجــام می شــود، ضریــب 
ــطح  ــنامه ی س ــره کل پرسش ــون نم ــتگی پیرس همبس
ــوده  ــره شــاخص ت ــا نم ــالمندان ب ــمانی س ــت جس فعالی
بــدن )BMI( و آزمــون 6 دقیقــه راه رفتــن محاســبه شــد.
همچنیــن نتایــج نشــان داد همبســتگی نمــره فعالیــت 
ــدن  ــوده ب ــاخص ت ــرات ش ــا نم ــالمندان ب ــی س فیزیک
ــن  ــه راه رفت ــش دقیق ــون ش )r=-0،27 و P=0،009( و آزم
ــود  ــی دار می ش ــاری معن ــاظ آم )r=0،39 و P=0،01( از لح
ــالمندان،  ــی در س ــت فیزیک ــطح فعالی ــش س ــا افزای و ب
ــافت  ــن مس ــه راه رفت ــش دقیق ــون ش ــالمندان در آزم س
بیشــتری را طــی می کننــد و بــا افزایــش فعالیــت 
ــش  ــدن کاه ــوده ب ــاخص ت ــالمندان، ش ــی در س فیزیک
ــرای  ــی ب ــت فیزیک ــنامه فعالی ــن پرسش ــد. بنابرای می یاب

ســالمندان دارای روایــی همزمــان می باشــد.

بحث

هــدف از ایــن تحقیــق بررســی روایــی و پایایــی 
ــس  ــی چامپ ــت فیزیک ــی پرسشــنامه فعالی ــخه فارس نس
ــی  ــر م ــود. ایــن پرسشــنامه معتب ــی ب در ســالمندان ایران
باشــد و در بســیاری از کشــورها در مطالعــات زیــادی 
ــالمند  ــر روی 200 س ــه ب ــن مطالع ــود. ای ــتفاده می ش اس
ــران کــه مشــکالت شــناختی نداشــتند انجــام  ســاکن ته
شــد. بــه طــور کلــی بــا نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیق 
حاضــر می تــوان بــه آســانی و کیفیــت مطلــوب ترجمــه، 
ــنامه  ــی پرسش ــخه فارس ــب نس ــی مناس ــی و پایای روای
ــی  ــالمندان پ ــس در س ــی چامپ ــت فیزیک ــطح فعالی س
ــاب  ــه در انتخ ــی ک ــن ویژگی های ــی از مهمتری ــرد. یک ب
ــورد  ــه آن م ــه ب ــد و توج ــر باش ــد نظ ــد م ــزار بای ــک اب ی
تأکیــد صاحبنظــران قرارگیــرد، آســانی ترجمــه و کیفیــت 
ــه  ــان ثانوی ــک زب ــه ی ــده ب ــه ش ــخه ترجم ــوب نس مطل
ــواره در  ــان هم ــن طراح ــه ای ــی ک ــن معن ــد. بدی می باش
ــعی  ــالت س ــارات و جم ــا، عب ــرد واژه ه ــاب و کارب انتخ
ــوس،  ــم، نامأن ــوارد مبه ــن از م ــد ممک ــا ح ــه ت ــد ک دارن
ــوده و  ــز نم ــدد پرهی ــی متع ــفاف و دارای معان ــر ش غی
ــزار  ــن اب ــازی مت ــه و معادل س ــد ترجم ــیله فرآین بدین وس
را بــه یــک زبــان دیگــر تــا حــد ممکــن تســهیل نماینــد 
ــح  ــن روان و واض ــک مت ــود ی ــم وج ــور حت ــه ط ]20[. ب
ــادر  ــن ق ــا مترجمی ــد ت ــد ش ــبب خواه ــزار س ــن اب در ای

ــاس  ــن مقی ــده ای ــه ش ــه ترجم ــخه های اولی ــند نس باش
ــود  ــات خ ــدی تحقیق ــل بع ــام مراح ــور انج ــه منظ را ب
ــازی  ــه نماینــد. در تحقیــق حاضــر نیــز چنیــن امتی تهی
ــود 14  ــی وج ــه عبارت ــردد. ب ــاهده می گ ــوح مش ــه وض ب
ــلط و  ــه دارای تس ــق ک ــن تحقی ــکار در ای ــم هم مترج
ــه  ــی ب ــون انگلیس ــه مت ــی در ترجم ــل قبول ــه قاب تجرب
ــبه  ــل محاس ــی و قاب ــورت کم ــه ص ــد ب ــی بوده ان فارس
ــت  ــوب و رضای ــت مطل ــانی و کیفی ــزارش، آس ــل گ و قاب
ــد  ــورد تأیی ــازی را م ــه و معادل س ــد ترجم ــش فرآین بخ

ــد. ــرار دادن ق
ــن مســائل در  ــن کننــده تری ــی از تعیی ــن، یک همچنی
ســاختن آزمــون، روایــی آن اســت کــه در حالی کــه پایایی، 
ــی، آنچــه  ــا دقــت و همســانی آزمــون ســروکار دارد، روای ب
ــرد، می ســنجد.  ــدازه بگی ــه دقــت ان ــد ب را کــه آزمــون بای
ــه  ــه آنچــه را ک ــی اســت ک ــی دارای روای ــون در صورت آزم
ــد ]21[.  ــری کن ــت اندازه گی ــه دق ــت ب ــر اس ــورد نظ م
ــرا،  ــوی، همگ ــری، محت ــی ظاه ــر روای ــق حاض در تحقی
ــی  ــت. روای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا م ــان آیتم ه و همزم
ظاهــری از جهــت واضــح بــودن و ســاده و قابل فهــم 
بــودن هــر یــک از ســؤاالت، پاســخ ها و توضیحــات 
ــی در  ــت فیزیک ــی پرسشــنامه ســطح فعالی نســخه فارس
ســالمندان و مناســب بــودن ترجمــه پرسشــنامه، مناســب 
ــودن  ــران، قابل فهم ب ــه ای ــرای جامع ــنامه ب ــودن پرسش ب
پرسشــنامه و مناســب بــودن پرسشــنامه بــرای نیــاز 
ســنجی بررســی شــد. در پایــان، پــس از حــذف تعــدادی 
از ســواالت )ســوال های 7،9،10،13،15،16،35( مربــوط بــه 
فعالیت هــای رقــص، گلــف، تنیــس دونفــره، شــوت 
پــول، بیلیــارد و اســکیت کــه کمتــر در ســالمندان 
ــی انجــام می شــود، یافتــه هــا نشــان داد آیتــم هــای  ایران
ــی در  ــت فیزیک ــی پرسشــنامه ســطح فعالی نســخه فارس
ســالمندان بــه لحــاظ واضــح و ســاده و قابل فهــم بــوده و 
ــرای  بــه لحــاظ مناســب بــودن ترجمــه، مناســب بــودن ب
ــرای  ــودن ب ــب ب ــودن و مناس ــران، قابل فهم ب ــه ای جامع
ــی  ــود. در تمام ــول ب ــوب و قابل قب ــنجی، مطل ــاز س نی
ــه  ــخ ها ب ــر پاس ــم، اکث ــز 7 آیت ــنامه بج ــای پرسش آیتم ه
گزینه هــای اول )کامــال واضــح اســت( و دوم )واضــح اســت( 
معیارهــای مطــرح شــده اختصــاص داشــت. 7 آیتــم مــورد 
ــالح  ــده اص ــرح ش ــنهادات مط ــتفاده از پیش ــا اس ــر ب نظ
ــح  ــج توضی ــن پیشــنهادات در بخــش نتای ــه ای شــدند ک
ــوی از روش  ــی محت ــی روای ــرای بررس ــد. ب ــده ان داده ش
ــی  ــرای بدســت آوردن نمــره روای الوشــه اســتفاده شــد و ب
ــا  ــا ب ــام گویه ه ــرات CVR تم ــام نم ــوی ) CVI( تم محت
ــر کل تعــداد گویه هــا  یکدیگــر جمــع شــدند و تقســیم ب
ــا 89/0  ــر ب ــی CVI براب ــدد نهای ــد و ع ــه 33( ش ) گوی

ــد. بدســت آم
همچنیــن دو نفــر از متخصصــان پیشــنهاد کــرده بودند 
ــر  ــران از کامپیوت ــالمندان در ای ــه س ــل اینک ــه دلی ــه ب ک
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اســتفاده نمــی کننــد و یــا اینکــه تعــداد ســالمندان کمی 
ــا از  ــش ) آی ــوال ش ــد، س ــتفاده می کنن ــر اس از کامپیوت
کامپیوتــر اســتفاده مــی کنیــد؟( حــذف شــود. بــا توجــه 
ــوژی و دولــت الکترونیــک در  بــه رشــد و پیشــرفت تکنول
ــه نظــر می رســد،  ــزرگ ب ــژه در شــهر های ب ــه وی کشــور ب
ــه ســوال شــش را حــذف  ــه صــورت قاطعان ــوان ب ــی ت نم
ــر باشــد در جوامــع روســتایی ایــن  نمــود، امــا شــاید بهت
ــا ســوال 23  ــن در رابطــه ب ســوال حــذف شــود، همچنی
ــی،  ) آیــا روی ماشــین خــود، کامیــون، ماشــین چمــن زن
یــا دیگــر ماشــین هــا کار  انجــام مــی دهیــد؟( پیشــنهاد 
ــرای  ــود کــه ســوال 23 ب ــن ب ــر از متخصصــان ای ســه نف
ــه  ــاد نمون ــال زی ــه احتم ــدارد و ب ــرد ن ســالمندان زن کارب
ــی  ــر م ــه نظ ــا ب ــد. ام ــت می ده ــالمندان زن را از دس س
ــان  ــه زن ــی در شــهرهایی ک ــه ســالمندان ایران رســد نمون
ــتفاده  ــی اس ــاورزی و چمن زن ــین های کش ــرا از ماش اکث
ــورد  ــور( م ــمالی کش ــهرهای ش ــد ش ــد )مانن ــی کنن م
اســتفاده باشــد. از ایــن رو می تــوان پیشــنهاد نمــود 
قبــل از اســتفاده از پرسشــنامه ســطح فعالیــت فیزیکــی 
ــه ای  ــگر در مطالع ــدا پژوهش ــالمندان، ابت ــس در س چامپ
آلفــای کرونبــاخ در  بررســی ضریــب  بــه  مقدماتــی 
ســواالت شــش و 23 پرداختــه شــود و ســپس بــر اســاس 
ــورد  ــنامه م ــن پرسش ــت ای ــرار اس ــه ق ــه ای ک ــوع جامع ن
اســتفاده قــرار گیــرد، تصمیــم بــه حــذف یــا عــدم حــذف 

ایــن ســواالت گرفتــه شــود.
ــت  ــنامه فعالی ــان پرسش ــی همزم ــن روای ــرای تعیی ب
فیزیکــی ســالمندان، ضریــب همبســتگی پیرســون نمــره 
ــمانی ســالمندان  ــت جس کل پرسشــنامه ی ســطح فعالی
ــه راه  ــون 6 دقیق ــدن و آزم ــوده ب ــاخص ت ــره ش ــا نم ب
فعالیــت  نمــره  همبســتگی  محاســبه شــد.  رفتــن 
ــدن و  ــوده ب ــاخص ت ــرات ش ــا نم ــالمندان ب ــی س فیزیک
آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن از لحــاظ آمــاری معنــی دار 
می باشــد و بــا افزایــش ســطح فعالیــت فیزیکــی در 
ســالمندان، ســالمندان در آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن 
مســافت بیشــتری را طــی می کننــد و بــا افزایــش 
ــدن  ــوده ب ــاخص ت ــالمندان، ش ــی در س ــت فیزیک فعالی
کاهــش می یابــد. بنابرایــن، پرسشــنامه فعالیــت فیزیکــی 
ــرای  ــد. ب ــان می باش ــی همزم ــالمندان دارای روای ــرای س ب
ــی  ــت فیزیک ــنامه فعالی ــرای پرسش ــی همگ ــن روای تعیی
ســالمندان، ضریــب همبســتگی پیرســون نمــره کل 
ــا  ــالمندان ب ــمانی س ــت جس ــطح فعالی ــنامه س پرسش
ــالمت و  ــده س ــاء دهن ــت ارتق ــطح فعالی ــنامه س پرسش
ــن،  ــد. همچنی ــن ش ــی تعیی ــت زندگ ــنامه کیفی پرسش
همبســتگی نمــره فعالیــت فیزیکــی ســالمندان بــا 
نمــرات پرسشــنامه ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده و 
ــود  ــی دار می ش ــاری معن ــاظ آم ــی از لح ــت زندگ کیفی
ــت  ــالمندان کیفی ــی در س ــت فیزیک ــش فعالی ــا افزای و ب
زندگــی و ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده افزایــش می یابــد. 

ــرای ســالمندان  ــی ب ــت فیزیک ــن پرسشــنامه فعالی بنابرای
دارای روایــی همگــرا می باشــد. 

فعالیــت  ســطح  پرسشــنامه  پایایــی  همچنیــن 
جســمانی چامپــس بــرای ســالمندان در پژوهــش حاضــر 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. پایایــی نمــرات به دســت آمده 
ــای آن  ــن ویژگی ه ــی از مهمتری ــواره یک ــزار هم ــک اب از ی
ــای  ــن آن را در محیط ه ــرد مطمئ ــه کارب ــت ک ــزار اس اب
ــورد  ــد م ــازد و بای ــر می س ــی امکان پذی ــی و تحقیق بالین
توجــه محققیــن قــرار گیــرد. نتایــج ضریــب همبســتگی 
ــره کل  ــرای نم ــون ب ــرات آزمون-بازآزم ــن نم ــون بی پیرس
پرسشــنامه 84/0 بدســت آمــد. ضریــب همبســتگی درون 
رده ای بــرای نمــره کل61/0 محاســبه شــد و ضریــب 

ــد. ــه دســت آم ــاخ 85/0 ب ــای کرونب آلف
ــج  ــا نتای ــر ب ــش حاض ــده از پژوه ــت آم ــج بدس نتای
پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن زمینــه ]9-13[ همســو 
ــنامه  ــه پرسش ــد ک ــان کردن ــگران بی ــن پژوهش ــت. ای اس
پرسشــنامه ای  چامــس  جســمانی  فعالیــت  ســطح 
ــمانی در  ــت جس ــطح فعالی ــنجش س ــرای س ــب ب مناس
ــر ایــن اســاس، هــارادا و همــکاران  ســالمندان می باشــد. ب
)2001( روایــی و پایایــی ســه پرسشــنامه YPAS ،PASE و 
CHAMPS را بــرای ســنجش ســطح فعالیــت جســمانی 
در ســالمندان آمریکایــی مــورد بررســی قــرار دادنــد. 
ــون– ــتفاده از روش آزم ــا اس ــون ب ــه آزم ــن س ــی ای پایای

بازآزمــون بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی درون رده ای 
ــا  ــس ب ــمانی چامپ ــت جس ــطح فعالی ــون س ــرای آزم ب
ــون  ــن اجــرای مجــدد آزم ــی دو هفتــه ای بی ــه زمان فاصل
ــورد  ــط م ــطح متوس ــا س ــت ب ــرای فعالی )ICC 76/0=( ب
 )r=./48( ــی ایــن آزمــون نســبتا خــوب ــود و روای ــول ب قب
ــرای روایــی  بدســت آمــد. ضریــب همبســتگی پیرســون ب
ســازه پرسشــنامه  PASEبرابــر )r=0/52-0/68( و بــرای 
پرسشــنامه YPAS برابــر )r=./46-./61( بدســت آمــد ]10[.

ســیارتو و همــکاران )2006( پایایــی و روایــی پرسشــنامه 
ــالمندان را  ــرای س ــس ب ــمانی چام ــت جس ــطح فعالی س
مــورد بررســی قــرار دادنــد. ســالمندان شــرکت کننده 
ــد.  ــادا بودن ــالمند از کان ــده 167 س ــر ش ــش ذک در پژوه
ــتگی  ــب همبس ــا اســتفاده از ضری ــون ب ــن آزم ــی ای پایای
ــه ای  ــک هفت ــون ی ــه آزمون-بازآزم ــا فاصل ــه ب درون طبق
ــط )88/.-81/.=  ــدت متوس ــا ش ــت ب ــطح فعالی ــرای س ب
 )ICC=./34-./45( ــاال ــدت ب ــا ش ــت ب ــرای فعالی ICC( و ب
بدســت آمــد. ضریــب همبســتگی ایــن آزمــون بــا آزمــون 
ــنامه  ــی پرسش ــنجش روای ــرای س ــمانی ب ــرد جس عملک
ســطح فعالیــت جســمانی چامــس 14/.-32/. بدســت 
آمــد. ضریــب همبســتگی ایــن آزمــون بــا آزمــون عملکــرد 
جســمانی SF12 بــرای ســنجش روایــی پرسشــنامه ســطح 
فعالیــت جســمانی چامــس  24/.-12/. بدســت آمــد ]11[.

هاســکل و همــکاران )2007( پژوهشــی بــا عنــوان روایــی 
و پایایــی پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی چامپــس 
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بــرای ســالمندان آمریکایــی انجــام دادنــد. ایــن پرسشــنامه 
ــا  ــرک ب ــمانی )بی تح ــت جس ــطح فعالی ــار س دارای چه
ــا مــت بیشــتر از یــک  مــت 1، ســطح فعالیــت پاییــن ب
ــا  ــمی متوســط ب ــت جس ــر 3، ســطح فعالی ــت کمت و م
ــاوی از  ــا مس ــر ی ــاوی از 3 و کمت ــا مس ــتر  ی ــت بیش م
ــتر از 6  ــا بیش ــدید ب ــمی ش ــت جس ــطح فعالی 6 و  س
مــت( و یــک نمــره کل فعالیــت جســمانی بــرای مجمــوع 
همــه ســطوح )مــت بیشــتر یــا مســاوی 2( بــود. شــرکت 
کننــدگان شــامل 870 ســالمند بــا دامنــه ســنی-81
70ســال بودنــد کــه 56 درصــد از ســالمندان را زنــان 
تشــکیل می دادنــد. ایــن پژوهشــگران بــرای بررســی 
پایایــی از روش آزمون–بازآزمــون اســتفاده کردنــد و فاصلــه 
ــی  ــد. پایای ــه ش ــر گرفت ــاه در نظ ــون 6  م ــن دو آزم بی
ــمانی و  ــت جس ــطوح فعالی ــه س ــرای هم ــون ب ــن آزم ای
ــب  ــتفاده از ضری ــا اس ــمانی ب ــت جس ــره کل فعالی نم
ــن 56/.-70/. بدســت آمــد  همبســتگی درون طبقــه ای بی
ــن  ــان ای ــی همزم ــن روای ــود. همچنی ــول ب ــورد قب ــه م ک
ــطوح  ــه س ــرای هم ــنج ب ــتاب س ــتفاده از ش ــا اس ــزار ب اب
فعالیــت جســمانی در پرسشــنامه چامپــس مــورد قبــول 

ــد ]7[. ــت آم بدس
ــه بررســی  اســتوارت و همــکاران )2001( در پژوهشــی ب
ــی  ــت فیزیک ــطح فعالی ــنامه س ــی پرسش ــی و پایای روای
چامپــس در ســالمندان پرداختنــد. ایــن پرسشــنامه 
تعــداد دفعــات فعالیــت در هفتــه و تعــداد ســاعات 
می کــرد.  بررســی  را  ســالمندان  جســمانی  فعالیــت 
ــنی -90 ــه س ــا دامن ــالمند ب ــامل 249 س ــا ش آزمودنی ه
ــالمند  ــه 173 س ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــال بودن 65 س
در  بودنــد.  فعــال  ســالمند   76 و  بودنــد  بی تحــرک 
ــد.  ــرکت کردن ــالمندان ش ــروه س ــه گ ــش س ــن پژوه ای
ــالمندانی  ــال و س ــالمندان فع ــال، س ــالمندان غیر فع س
ــد.  ــرار گرفتن ــی ق ــه تمرین ــت مداخل ــال تح ــه یکس ک
ــتگی درون  ــب همبس ــزار از ضری ــی اب ــی پایای ــرای ارزیاب ب
رده ای بیــن نمــرات آزمون-بازآزمــون اســتفاده کردنــد. 
ــی  ــان داد پایای ــی نش ــتگی درون طبقه ای ــب همبس ضری
ــول اســت.  ــا 67/. مــورد قب ــب58/. ت ــا ضری ایــن آزمــون ب
ــان  ــج نش ــود. نتای ــاه ب ــش م ــون ش ــن دو آزم ــه بی فاصل
داد همبســتگی میــان نمــره تعــداد دفعــات تمریــن 
در هفتــه و میــزان کالــری مصرفــی بــرای فعالیــت 
ــواع  ــه ان ــرای هم ــا شــدت متوســط 73/. و ب ــمانی ب جس
فعالیــت جســمانی 55/. بــود. بــرای بررســی روایــی ســازه 
ــون  ــن آزم ــرات ای ــتگی نم ــس همبس ــنامه چامپ پرسش
ــه  ــش دقیق ــون ش ــدن، آزم ــوده ب ــاخص ت ــرات ش ــا نم ب
راه رفتــن بــرای ســالمندان، آزمــون خودگزارش دهــی 
تــرس، آزمــون خودگزارش دهــی  عملکــرد فیزیکــی، آزمــون 
ــی بهزیســتی  ــون خودگزارش ده ــی درد، آزم خودگزارش ده
ــی  ــج روای ــت. نتای ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب روان شــناختی م
ــان داد.  ــس را نش ــنامه چام ــول پرسش ــورد قب ــازه م س

ــت  ــن فعالی ــتگی بی ــب همبس ــر، ضری ــارت دیگ ــه عب ب
جســمانی چامــس بــا همــه ابزارهــای نامبــرده معنــی دار 

ــود ]9[.  ب
ــی  ــه بررس ــی ب ــکاران )2009( در پژوهش ــس و هم جلی
ــی پرسشــنامه فعالیــت جســمانی چامــس  ــی و پایای روای
ــدگان  ــرکت کنن ــد. ش ــترالیایی پرداختن ــالمندان اس در س
ــد کــه پرسشــنامه  شــامل 100 ســالمند اســترالیایی بودن
ــالمندان را از  ــس در س ــی چامپ ــت فیزیک ــطح فعالی س
ــتگی  ــب همبس ــد. ضری ــل کردن ــل تکمی ــق ایمی طری
اســپیرمن بــرای تعییــن روایــی ســازه ها )مولفه هــا(، 
ــه ها/ ــرار )جلس ــداد تک ــه( و تع ــان )دقیقه/هفت ــدت زم م

هفتــه( بــرای فعالیــت جســمانی بــا شــدت کــم، متوســط 
و شــدید و فعالیــت جســمانی کلــی، مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. در ایــن پژوهــش 73 ســالمند پرسشــنامه ســطح 
ــه  ــالمندان را در مرحل ــس در س ــی چامپ ــت فیزیک فعالی
ــی  ــت فیزیک ــطح فعالی ــنامه س ــالمند پرسش اول و 54 س
چامپــس در ســالمندان را در مرحلــه دوم تکمیــل کردنــد. 
ــرای همــه ســازه های پرسشــنامه  نتایــج آزمون-بازآزمــون ب
ــرای  ــان کل( ب ــرار و زم ــات تک ــداد دفع ــان، تع ــدت زم )م
ــان )75/.- ــدت زم ــرار )r=./89-./70( و م ــات تک ــداد دفع تع

ــد.  ــا 55/0 بدســت آم ــب کاپ ــد. ضری r =./65( بدســت آم
ضریــب همبســتگی اســپیرمن بــرای ســنجش روایــی این 
ابــزار بیــن تعــداد گام هــا )بــا اســتفاده از ابــزار گام شــمار( 
و راه رفتــن چامپــس و تعــداد گام هــا و نمــره کل فعالیــت 
 )r=./57 بــرای ســازه تعــداد دفعــات تکــرار در هفتــه )52/. و
و بیــن تعــداد گام هــا ) بــا اســتفاده از ابــزار گام شــمار( و 
راه رفتــن چامپــس و تعــداد گام هــا و نمــره کل فعالیــت 
ــه دقیقه/هفتــه )21/. و  ــرای ســازه تعــداد مــدت زمــان ب ب
ــکاران )2009(  ــن و هم ــد  )12(. فلدم r =./40( بدســت آم
بــه بررســی روایــی پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی 
چامپــس بــرای ســالمندان در کانــادا پرداختنــد. یافتــه ها 
بــر روی ســالمندانی کــه عمــل الپروســکوپی را انجــام داده 
بودنــد، انجــام شــد. داده هــای هــر پرسشــنامه بــر حســب 
کیلوکالری/کیلوگرم/هفتــه جمــع آوری شــدند. برای بررســی 
روایــی ســازه نتایــج حاصــل از پرسشــنامه ســطح فعالیــت 
ــای  ــل از مقیاس ه ــج حاص ــا نتای ــس ب ــمانی چامپ جس
ــی  ــاس خودگزارش ده ــوالی، مقی ــی 36 س ــت زندگ کیفی
درد و آزمــون 6 دقیقــه راه رفتــن مقایســه شــد. 50 
ــت  ــا ســن 51 ســال پرسشــنامه ســطح فعالی ســالمند ب
ــان  ــج نش ــد. نتای ــل کردن ــس را تکمی ــمانی چامپ جس
ــده از پرسشــنامه ســطح  ــه دســت آم ــرات ب ــن نم داد بی
فعالیــت جســمانی چامپــس بــا نتایــج حاصــل از مقیاس 
ــاس خودگــزارش  ــی 36 ســوالی، مقی ــت زندگ هــای کیفی
دهــی درد و آزمــون 6 دقیقــه راه رفتــن همبســتگی بــاال 

ــود دارد ]13[. وج
ــان داد  ــه نش ــن مطالع ــده در ای ــت آم ــه دس ــج ب نتای
پرسشــنامه حاضــر، بــا حــذف برخــی ســواالت دارای 
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ــی  ــرا و پایای ــان و همگ ــوی، همزم ــری، محت ــی ظاه روای
نســبتا خوبــی اســت، و ایــن پرسشــنامه، ســطح فعالیــت 
ــرایط  ــر روی ش ــژه ب ــگاه وی ــا ن ــالمندان را ب ــمانی س جس
اجتماعــی و احساســی فــرد بررســی مــی کنــد ]22[ و در 
ــود  ــوان در وج ــی می ت ــه خوب ــر را ب ــن ام ــا ای ــه م مطالع
ارتبــاط معنــی دار بیــن یافته هــای ایــن پرسشــنامه 
ــطح  ــی SF-36، س ــت زندگ ــای کیفی ــج آزمون ه ــا نتای ب
ارتقــاء دهنــده ســالمت و آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن 
ــن از آن  ــود. همچنی ــدن مشــاهده نم ــوده ب ــاخص ت و ش
ــرای ســنجش  ــر، در مطالعــات ب ــی کــه در دهــه اخی جای
ســطح فعالیــت فیزیکــی در ســالمندان از ابزارهــای ارزیابی 
عینــی12 ماننــد گام شــمار و شــتاب ســنج اســتفاده 
نمــوده انــد ]24،23[، پیشــنهاد می شــود در صــورت 
ــد  ــی13 )مانن ــای ذهن ــتفاده از ابزاره ــای اس ــه ج ــکان ب ام
پرسشــنامه( از ابزارهــای عینــی اســتفاده شــود و در انجــام 
مطالعــات بــا حجــم نمونــه بــاال و مطالعاتــی کــه اجــرای 
آنهــا نیــاز بــه بودجــه بــاال دارنــد از پرسشــنامه ســنجش 

ــود. ــی اســتفاده ش ــت بدن ســطح فعالی

نتیجه گیری نهایی

ــوان  ــه عن ــالمندان ب ــی س ــت فیزیک ــنامه فعالی پرسش
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــه زبان ه ــب ب ــزار مناس ــک اب ی
انگلیســی و اســپانیایی ترجمــه شــده اســت. امــا تاکنــون 
روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه بــه زبان فارســی بررســی 
ــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن  نشــده بــود.در مجمــوع ب
مطالعــه و مقایســه آنهــا بــا ســایر مطالعــات انجــام شــده 
ــزار ترجمــه  در ایــن زمینــه چنیــن اســتنباط می شــود اب
شــده، در بازآزمایــی و پایایــی نســبتا خــوب عمــل کــرده 
ــای  ــات و ترجمه ه ــایر مطالع ــا س ــه ب ــت و در مقایس اس
ــی  ــبتا مطلوب ــج نس ــایر کشــورها نتای ــام شــده در س انج

  Objective .12
  Subjective .13

ــه  ــذا اســتفاده از آن در ســالمندان توصی داشــته اســت. ل
ــه  ــه ک ــن نکت ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــردد. البت می گ
بــا حــذف ســوال های 7،9،10،13،15،16،35 مربــوط بــه 
ــوت  ــره، ش ــس دونف ــف، تنی ــص، گل ــای رق ــت ه فعالی
پــول، بیلیــارد و اســکیت کــه کمتــر در ســالمندان ایرانــی 
ــنامه  ــی پرسش ــوی و پایای ــی محت ــود، روای ــام می ش انج
افزایــش یافتــه، لــذا شــاید بهتــر باشــد پژوهشــگران بــرای 
ســنجش ســطح فعالیــت فیزیکــی، در پــی طراحــی 
ــی  ــا فرهنــگ ســالمندان ایران ــی و متناســب ب ابــزاری بوم
ــای  ــروزه ارتق ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــند. همچنی باش
ســالمت ســالمندان و رفــاه آنهــا و نیــل بــه رشــد و 
توســعه اقتصــادی از اهــداف عمــده کشورهاســت و دیــدگاه 
ــی  ــتی یعن ــالمت و بهزیس ــه س ــر حیط ــلط ب ــابق تس س
ــائل ســالمت در  ــه مس ــرف ب ــرش زیستی-پزشــکی ص نگ
ــن و  ــر گرفت ــزوم در نظ ــت، ل ــه اس ــر یافت ــه تغیی جامع
ــده  ــالت آین ــی در مداخ ــت فیزیک ــطح فعالی ــنجش س س
ــات و  ــیابی خدم ــاخص های ارزش ــی از ش ــوان یک ــه عن ب
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــت ها ض سیاس
ــا  ــی ب ــج تحقیقــات داخل ــزار، امــکان مقایســه نتای ایــن اب
ــه ای  ــه گون ــود دارد، ب ــر وج ــورهای دیگ ــات درکش مطالع
ــر  ــع نگرت ــی جام ــاذ رویکردهای ــبب اتخ ــد س ــه می توان ک
ــدرکاران  ــر از ســوی سیاســتگذاران و دســت ان ــق ت و عمی
عرصــه رفــاه و ســالمت ســالمندان گشــته و گامــی باشــد 
ــی  ــرای تــالش وتحقیــق بیشــتر در جهــت رشــد و تعال ب

ــالمندان. ــه س جامع

تشکر و قدردانی 

ــق  ــی ســالمندانی کــه در تحقی ــیله از تمام ــن وس بدی
حاضــر شــرکت کردنــد، کمــال تشــکر و قدردانــی خــود را 

ــم. ــراز می نمایی اب
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A B S T R A C T

Objectives To translate the Community Health Activities Model Program for Seniors 
(CHAMPS) into Persian and to evaluate the validity and reliability of Persian version of 
CHAMPS to be used for the elderly with difference levels of physical activity.
Methods 200 elderly completed the Persian version of CHAMPS to determine its item 
concurrent and convergent validity, and internal consistency .The International Quality Of 
Life Assessment (IQOLA) approach was used to translate CHAMPS from English to Persian. To 
examine test-retest reliability, a sample of 30 caregivers completed CHAMPS again 2 weeks 
after the first completion. Face, content, and concurrent validity of the questionnaire were 
assessed.
Results Over 85% of the items had good translation quality. Translators’ comments were 
used to modify items with quality score less than 90. More than 96% of the items correlate 
strongly with its own subscale than other subscales. The intraclass correlation coefficients 
were >0.61. Cronbach’s α coefficient was calculated 0.85 for the overall scale. Convergent 
validities were 0.25 and 0.19 and coefficient test-retest reliability range was 0.68-0.84. The 
correlation coefficient for concurrent validity tagged from 0.43 to 0.52.
Conclusion The quality of translation in the present study was satisfactory. The Persian 
version of the CHAMPS has acceptable levels of face validity, concurrent and convergent 
validity, test-retest reliability, and internal consistency to be used for the elderly. It is a 
suitable measure for physical activity levels.


